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� مق��ح قائم ع�� متطلبات التعليم 
لك��و�ي لت�� نمية الكفاءة ربرنامج تد

الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة وأثره ع�� تنمية 
س-يعاب 

  املفا@ي?� و
تجاه نحو التعلم الذا>ي لدى طالبا:9ن 
ة ع�C سعيد آل    2 .ي دمحم صاHI الشFر، 1يمداورسا

Qس العلومتخصص  راملناRS وطر التد عرYية ، Xلية ال��بية، جامعة امللك خالد، اململكة الق

  .السعودية
  sara.alahmari228@gmail.com:  للباحث الرئ�سال��يد 	لك��و�ي1

  : املستخلص
012 مق�ـ�ح قـائم ع,ـ! متطلبـات التعلـيم 	لك��و�ـي لتنميـة  إ"!  عـرف إعـداد�دف البحث ر برنـامج تـد

ـــ<يعاب الكفـــــاءة الذاتيـــــة لـــــدى معلمـــــات الع ـــ! تنميـــــة 	ســ ــــرف أثـــــره ع,ــ ـــة املتوســـــطة و عـ لـــــوم باملرحلــ
 FــG الوصــفي IJن، ولتحقيــق ذلــك اســتخدم املــنQRتجــاه نحــو الــتعلم الــذا ي لــدى طالبــا	0 وUاملفــا�ي
012 لتنميــــة  GــــF ضــــوQVا إعــــداد ال��نــــامج التــــد رإعــــداد قائمــــة متطلبــــات التعلــــيم Yلك��و�ــــي والXــــ0 تــــم 

لعلوم للمرحلة املتوسطة، وإعداد مقيـاس الكفـاءة الذاتيـة واختبـار الكفاءة الذاتية لدى معلمات ا
 IJـــذا ي لطالبــــات الــــصف [و املتوســــط، واملــــن ات الــــتعلم الـ ـــا�ي0U ومقيــــاس م`ــــا ل	ســــ<يعاب املفـ ر

 -تـصميم شــبة التجر12ـ0 ذو اdeموعـة الواحـدة بالقيـاس القب,ــF: التجر12ـ0 بتـصميمcن مختلفـcن �مـا
012 املق�ــ�ح القــائم ع,ــ! متطلبــات التعلــيم 	لك��و�ــي ع,ــ! تنميــة البعــدي لتعــرف أثــر ال��نــامج ِ التــد ّ ّ ّ

ِ ِ ر
ِالكفـاءة الذاتيــة لــدى معلمـات العلــوم باملرحلــة املتوســطة، وتـصميم شــبة التجر12ــ0 ذو اdeمــوعتcن  ِ

ّ
ِ

Fيــة و[خــر ضــابطة بالقيــاس القب,ــk2012 املق�ــ�ح -ىأحــدا�ما تجر ر البعــدي لتعــرف أثــر ال��نــامج التــد
ّ

ات الــتعلم الــذا ي القــ رائم ع,ــ! متطلبــات التعلــيم 	لك��و�ــي ع,ــ! تنميــة 	ســ<يعاب املفــا�ي0U وم`ــا ّ ّ
ِ ِ

للـــدى طالبــــات الــــصف [و املتوســـط، وتــــم اختيــــار عينـــة عــــشوائية مــــن معلمـــات العلــــوم للمرحلــــة 
012 املعـد  GـF راملتوسطة من اdeتمع [ص,F للبحث كمجموعة تجرk2ية واحدة لتطبيق ال��نامج التد

ق ذات داللة  ٍ�ذا البحث، وقياس كفاءQRن الذاتية قبليا وtعديا، وقد توصلت النتائج إ"! وجود فر
ُ ٌ و ً ً

ىإحــصائية عنــد مــستو الداللــة  ّ)0.05 ( Fالتطبيــق القب,ـــ FــG جــات معلمــات العلــوم ّبــcن متوســـطي د ِ ر
جـــود أثـــر كبcـــ� لل ووالبعـــدي ملقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة، لـــصا�� التطبيـــق البعـــدي، و

ّ
ِ 012 ر��نـــامج التـــد

ّ

املق�ــــ�ح القــــائم ع,ــــ! متطلبــــات التعلــــيم 	لك��و�ــــي لتنميــــة الكفــــاءة الذاتيــــة لــــدى معلمــــات العلــــوم 
ّ

ِ ّ ّ

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللـة  ىباملرحلة املتوسطة، كما توصلت النتائج إ"! وجود فر ّ ٍ
ُ ٌ و ِ

جات طالبات اdeموعتcن التجرk2ية وا) 0.05( ِبcن متوسطي د ِ ّلضابطة FG التطبيق البعدي الختبار ر

جود أثر  و	س<يعاب املفا�ي0U ومقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي، لصا�� اdeموعة التجرk2ية، و ِ
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى  كب�c لل��نامج التد

ّ
ِ ّ ّ

ِ ِ ِ رِ
ِمعلمــات العلــوم باملرحلــة امل ِتوســطة ع,ــ! تنميــة 	ســ<يعاب املفــا�ي0U و	تجــاه نحــو الــتعلم الـــذا ي ِ ِ

  .لدى طالباQRن، وFG ضوء �ذه النتائج تم وضع �عض من التوصيات واملق��حات
 متطلبات التعليم 	لك��و�ي، الكفاءة الذاتية، 	س<يعاب املفا�ي0U، 	تجاه :ال�لمات املفتاحية
 .نحو التعلم الذا ي
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Abstract: 

The aim of the research is to know the preparation of a 
proposed training program based on the requirements of e-learning to 
develop the self-efficacy of science teachers at the intermediate stage. 
Its impact on developing conceptual comprehension and the tendency 
towards self-learning among their students was known. To achieve 
this, the descriptive approach was used in preparing the list of e-
learning requirements, in the light of which a training program was 
prepared for the development of self-efficacy among science teachers 
for the intermediate stage. Preparing the self-efficacy scale, the 
conceptual comprehension test, and the self-learning skills scale for 
first-year intermediate students. The experimental approach has two 
different designs: a quasi-experimental one-group design with a pre-
post measurement to know the impact of the proposed training 
program based on e-learning requirements on the development of self-
efficacy among middle school science teachers. A quasi-experimental 
design with two groups, one experimental and the other controlled by a 
pre-post measurement, to know the effect of the proposed training 
program based on e-learning requirements on the development of 
conceptual comprehension and self-learning skills for first-grade 
intermediate students. A random sample of middle school science 
teachers from the original research community was selected as one 
experimental group to implement the training program prepared in this 
research. And measuring their self-efficacy before and after. The 
results also found: There are statistically significant differences at the 
significance level (0.05) between the mean scores of the students of 
the experimental and control groups in the post application of the 
conceptual comprehension test and the measure of attitude toward self-
learning, in favor of the experimental group. And the existence of a 
significant impact of the proposed training program based on e-
learning requirements to develop the self-efficacy of middle school 
science teachers on the development of conceptual comprehension and 
the tendency towards self-learning among their students. In light of 
these results, some recommendations and suggestions were developed. 
Keywords: e-learning requirements, self-efficacy, conceptual 
comprehension, tendency towards self-learning. 
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ِمقدمة البحث
ّ:  

اتھ املتالحقة، وتلبية أصبح است رخدام التقنية مطلبا أساسا FG �ذا العصر ملواكبة تطو ً ً

ات العناصر  راحتياجاتھ العلمية والتقنية FG �افة اdeاالت، مما استد�! ا��اجة إ"! تطو2ر قد
ات عالية، و�و ما فرض ع,! العملية التعليمية  الkشر2ة ملسايرة �ذه ات بكفاءات وم`ا رالتطو ر

ر عناصر�ا �ش�ل يتوافق مع مستجدات العصر وتحوالتھ، ونظرا للدو الذي يؤديھ تطو2ر �افة ً ِ ِ ِ
ُ

ر التوجھ نحو تنميتھ م`نيا، ف`و  ًاملعلم كمحو أسا��FG 0 العملية التعليمية، لذا �ان من الضر ُ ي و ر
ة ع,! مواكبة التغ�cا ِامل�و [بر FG النظام التعلي0U املسا�م FG بناء جيل لديھ القد

َ
ر ٍ

ّ َز ن ِت وإعداده ّ
ًإعدادا شامال وفقا للتوج`ات ً ً
ناملعاصرة املرتبطة بمتطلبات القر ا��ادي والعشر2ن  ِ. 

ات التعلم بأسلوب عصر وحديث  2ن ع,! تطبيق م`ا ّيوقد أصبح تأ�يل معلمcن قاد ّ
ِ ر ِر

َ

ِأ�م أ�داف املنظومة التعليمية، وذلك من أجل إنجاح العملية التعليمية، وتصو2ب العديد  ِ
ّ ّّ

ِ من ِ
2ب املعلمcن وتأ�يل`م وتنمي�Qم م`نيا ع,! استخدام  ِمشكالQRا، و�ذا النجاح مرتبط بمستو تد ِ

ً
ِ ِ ر ى

ِالتقنية FG التعليم تماشيا مع التغ�cات التقنية ال`ائلة، وذلك لتحقيق غايات ال��بية املعاصرة  ِ
ّ

ِ
ّ ّ ًّ

ّوإتاحة العديد من أساليب التعلم للطالب بما يتالءم ومتطلباQRم و
ِ ّتطلعاQRم املستقبلية ِ

 ).2020الش`را�ي، (
ه نقطة  داد 	�تمام بتقنية املعلومات، والتحو نحو التعلم الرق0U باعتبا حيث ا
َ

ر ّز ّ لّ
، وال0X تنظر إ"! التقنية الرقمية، ومدى  ّتحو لكث�c من اdeتمعات ال0X  س�! إ"! التقدم والتطو ُ ر ّ ّ

ِ ٍ ل
�ا الواسع، وتوظيف`ا FG العملية ا ّان<شا سيلة للتطو ر ه البداية ��ل مشا�ل`ا، و رلتعليمية باعتبا ّو ًّ

ِ ّ َ
ر

ة ا فقا لذلك فقد سعت و ر	جتما�F بمف`ومھ الشامل، و ز ً و ّالتعليم FG اململكة العر�ية السعودية  ّ ّ ِ
ّ

ّنحو التحو للتعلم الرق0U وتوظيف املستحدثات التكنولوجية لدعم العملية التعلمية؛ وذلك  ّ ّّ ّ ّ
ِ ِ ِ ّ ل

2ة اململكة ًتبعا لتوصي ِات ر ؤ ِ)2030 ( 0Uيل الرقdات ا��cة التكيف مع متغ ّوال0X نادت بضر
ِ ِ

ّ
ِ ور

ِومتطلباتھ؛ بحيث ينعكس إيجابا ع,! منظومة التعلم ال0X بدأت من 	عتماد ع,! ا��اسوب 
ّ

ِ ً ُ

ات FG امليدان 	لك��و�ي  ِوصوال إ"! Yنجا ز
ً

  ).2020السkي�F وع�¡� ، (
ي نقلة نوعية FG التعليم، و£عطي الفرصة لالستفادة من مc¢ات و2مثل التعليم Yلك��و�

استخدام التقنية FG التعليم، والتعا¦ش مع`ا، ومحو [مية الرقمية، كما أن من أ�م دوافع تب¤يھ 
ق الفردية ألنھ ¦عتمد ع,! التعلم الذا ي، وتلبية ا��اجات النفسية للطالب،  وا��اجة ملراعاة الفر

لم، إال أن تطبيقھ يتطلب توف�c العديد من املتطلبات أ�م`ا توفر شبكة و2ز2د دافعيتھ للتع
سية لتواكب  رYن��نت وتوف�c ب¤ية التحتية واملواد التعليمية Yلك��ونية، وتطو2ر [نظمة املد
2ب املعلمcن الستخدام التقنيات ا��ديثة وتنفيذ املQªاج وتقو2م الطالب  ة املعلوماتية وتد رالثو ر

  ).2018حوامدة، (
اسات متطلبات التعليم Yلك��و�ي وآلية تطبيق`ا لتجو2د  روقد تناولت العديد من الد

اسة �ل من  ؛ 2020ا��لو، (رالعملية التعليمية باستخدام التقنية ا��ديثة بالتعلم، ومQªا د
، )Perveen, 2016؛ 2019؛ دمحم واملصع01 والفايد، 2018؛ الراشيدي والسكران، 2019حواس، 

ة توفر �ذه املتطلبات بما يتعلق بجوانب مختلفة تتعلق ب�ل وقد أ اسات إ"! ضر ت �ذه الد رشا ر ور
سة، واملعلم، والطالب، وا�eتو التعلي0U، و��ئة التعلم، وتحسcن اe·رجات التعليمية، (من  ىاملد ر

اف لتطو2ر تصميم ب�ئة التعلم Yلك��و�ي، وتحقيق أ�د) وأساليب التقو2م Yلك��ونية، وغ��cا
��0 بال�امل FG تخطيط التعليم وتنفيذه، وفق معاير محددة لd¹ودة  رالتعلم بإشراك اdeتمع املد

  .التعليمية
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و2ؤكد أ�مية توجيھ املعلمcن نحو دمج التقنية FG التعليم من خالل التعلم Yلك��و�ي ما 
تمخض عن املؤتمر العل0U [و لd¹معية العر�ية لتقنية ال��بية بالت

ّ
ِ ّ ّ ِل ّ

ِ
ة Yفادة من َ ِوصية بضر ور

ب الرائدة ع,! املستو اF,�e والعالFG 0U مجال تقنيات التعليم لتجو2د العملية التعليمية  ّالتجا ّّ ّ ّ
ِ ِ ّ ى ِ ر

2ب املعلمcن ع,!  روتحقيق ا�dودة الشاملة، وإ�شاء مراكز نموذجية با�dامعات QRتم بتوعية وتد ِ ّ َ
ِ

ّ
ِ ِ

ات ِالتغ�cات ا��ديثة، و سليح`م بامل`ا ر ِ
ة ¼�يحة، ّ مة للتفاعل مع`ا بصو ر والكفاءات الال ز

ّ
ِ

ّو ¾·��cا �·دمة العملية التعليمية ولرفع مستو الكفاءة امل`نية لد½Qم  ّ ىّ ّ
ِ) ،  ).2018ياملش`راو

عة وال`ائلة ال0X واج`ت  ِوقد أصبح دو املعلم أك¿� أ�مية FG ظل �ذه التحوالت امل<سا ر
ّ ّ ًَ

ِ ُر
ات التقنية بما ¦ستوجب التصدي والتكيف مع تلك ّالعملية التعليمية FG عصر تملؤ ه التطو

ّ ّ ّ رّ
ات  ِالتحوالت؛ فنجاح العملية التعليمية وتمc¢�ا قائم ع,! مدى كفاءة املعلم الذاتية وامل`ا ر

ّ
ِ ِ ٌ ّ ّ ّ

ِ
ُ

ة ع,! تحقيق  ؛ فاملعلم الكفء �و من يمتلك القد £سية ال0X يمتلك`ا FG �ذا القر ِو[ساليب التد
َ
ر ُر ِن

ُ ّ ّ
ِ

عاي�Qم ِغايات ر اdeتمع ب�ل فاعلية حيث  س`م كفاءتھ FG تقديم  عليم فعال للطالب وت¤شئ�Qم و ٍ ٍ
ّ ّ

ِ
ُ ّ

ِ
ٍ�ش�ل شامل ومت�امل  ٍ ٍ) ،  ).2019يالشمر

ِكما ¦س`م امتالك املعلم للكفاءات وال سيما الكفاءة الذاتية �ش�ل كبFG �c تطو2ر  ٍ ٍِ
َ َ

العملية التعليمية، حيث إQÀا تمكن املعلمcن من
َ ّّ ُ تحقيق أ�داف عملية التعلم، فاملعلم �و ّ ّ

ِ ِ ِ
£س و[�شطة  ل [و عن تنفيذ واختيار أساليب التد ِاملسؤ ِ ر

ّ
ِ ِ

ُ لّ ُ ، وتوظيف تقنية التّعليميّة الفعّالةو
التعليم، واستخدام أساليب التقو2م املالئمة، ودعم الطالب وتحفc¢ه ع,! Yبداع 

ّ ّ
، والموھبةِ

فالدعائم [ساسية للمعل
ُ ّ ُ ات ب�افة أنواع`ا وال0X تمكنھ من أداء ّ ِم الناFÃ �Ä مدى امتالكھ للم`ا ِ

ُ ُّ ّ
ر ِ ِ

ّعملھ الوظيفي �ش�ل فعال يحقق أ�داف العملية التعليمية  عرن�ي والشمايلة، وا�dعافرة، (ِ
 ).2016والسkيلھ، 

ّوتأ ي أ�مية الكفاءة الذاتية من �وQÀا من املفا�يم ال0X  عQÅ  Æا م`نة التعليم،  ُ ّ
وذلك ِ

تباط`ا بمستو2ات وأ�داف املعلمcن اe·تلفة املرتبطة بالعملية التعليمية؛ ّال ّّ
ِ ِ ِ ِ ُفاملعلم الذي يمتلك  ر

ة ع,! استعمال اس��اتيجيات التعليم  مستو2ات مرتفعة من الكفاءة الذاتية ي�و أك¿� قد
ّ

ِ رٍ َ ن ّ
ِ ٍ

ُبفاعلية أك�� وأفضل، و2ضمن تفاعل ّحسcن مستو التعلم لد½Qم ّالطالب ومشارك�Qم، و�التا"F ت ّ ىُ
ة عالية ع,!  £س، و2تمتع بقد �م [�ادي0U، كما أنھ يبذل مز2دا من ا�d`د FG عملية التد ٍوإنجا ٍ ِ رِ ر ز

ّ ً ّ

الثبات FG مواج`ة التحديات والعقبات، و£عمل ع,! ابت�ار أساليب  عليمية جديدة من أجل 
ً ً َّ

ِ ِ
ّ

ِ
َالتوصل إ"!  عليم أفضل 

ٍ ي، (ِ  ).2018رالفاخو
£سية وت 2ب ل`م ع,! [ساليب التد رتطلب تنمية الكفاءة الذاتية للمعلمcن إتاحة التد ر

ّ ّ
ِ ِ

ّ َ

مة لذلك مما يدعم من كفاءQRم الذاتية و£س`م FG تطو2ر�ا، و�ذا أمر بار  ات الال ٌزاملعاصرة وامل`ا ٌ ّ
ز ر ِ

£س  رو�ام ألجل الوصو ملعلمcن ذو كفاءة عا"F ولد½Qم ال�¢ام وحماس نحو التد
ّ ٌ ٌ ٌ

ٍ ي ّوالتعليم ل

ٍ	لك��و�ي بفاعلية عالية   ).2015عياد وصا��ة، (ّ
ا  ًرو عد العلوم من أ�م املواد ال0X تتطلب وجود معلم ذو كفاءة ذاتية عالية، لي�و قاد ن
ب العلمية ال0X يحتاج`ا الطالب و ساعده  رع,! توف�c ب�ئة  عليمية غنية باملواد والوسائل والتجا

اك املفا�يم واس<يعا ، و�ذا )2017الرصا�QÅ) ،Fا، وذلك من أجل جعل التعلم أك¿� واقعية رع,! إد
ِما أكدت عليھ حر�ات Yصالح التعلي0U ملناIÈ العلوم والتحو من اس��جاع ا��قائق وتذكر�ا إ"!  ل ِ ِ

ّ ُ ّ

 FG 0 والتعمق فيھ والذي يتطلب معلم ذو كفاءة ذاتية عالية ¦س`مUس<يعاب املفا�ي	ع,!  ¢cِال��ك ِ
ّ

ة ع,! ف`م معا�ي ومفردات اك<ساب ِ الطالب للمعرفة، فاالس<يعاب املفا�ي0U يكمن FG القد ِ ر ُ
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ة ع,! تذكر تلك املعلومات  ِا�eتو التعلي0U، والتفك�c �ش�ل ناقد واس<يعاQÅا، والقد ٍ
ّ

ِ ر ٍ
ّ ّ ى

ِواس��جاع`ا، وف`م معانQÉا ا��قيقة، و£ع�� عQªا الطالب بلغتھ ا�·اصة، و2تمكن من توظيف  ُ ُ
ِ

ِومات ال0X اك<سQÊا FG مجاالت ا��ياة اe·تلفة املعل ِ) ،   ).2018وأبو خاطر
£س ألجل تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لدى الطالب وجود معلم قادر ع,!  ِو2تطلب التد ِ

ُ ر
اك تام  £سية ا��ديثة ال0X تجعل الطالب ع,! إد ّتقديم شرح واف والتنقيب FG [ساليب التد ر َر ُ ّ

ٍ
ّبالعمليات املعرفية ال ة ع,! التخطيط واملراقبة والتقو2م لتلك ِ 0Xّ يقوم QÅا، وأيضا ي�و لديھ القد ّ َ

ر ِ ن ً

 0Uم [�ادي� فع مستو تحصيل الطالب وانجا  FG زالعمليات، كما أن �ذه [ساليب  س`م ىر أبو (ِ
 ).2017مطلق، 

£س الفعال للعلوم من اس<يعاب الطالب  QRم ع,! التد روتمكن كفاءة املعلمcن وقد ر
نم العلمية، و�2و ذلك من خالل ما يمتل�ونھ من كفاءة FG عرض وتقديم أساليب التعلم للمفا�ي

ة ع,! التذكر وإس��جاع  را��ديثة، وال0X  س`م FG تنظيم ا�·��ة لدى الطالب، وجعل`م أك¿� قد
تھ ع,!  عليم  ة املعلم وقد �ا و س`يل ا��صو علQÉـا، فالعالقة بcن م`ا �ط`ا بمصاد راملعرفة و ر لر ر

   (Tastan, et al., 2018)نب للمفا�يم FÃ عالقة ت�اد ت�و ترابطية وقو2ة إ"! حد ما الطال
تباط كب�c وقو بcن ما يملكھ معلم العلوم ) Uyanik, 2016(وأشار يانيك  يإ"! أن �ناك ا ر

QRم ع,! اك<ساب  £سية املالئمة للطالب، و�cن قد ة ع,! توظيف [ساليب التد رمن كفايات وقد ر ر
ة أعمق تجعل من املف`وم ذو معÆ ، وعليھ ف�لما اك<سب املعلم كفاءات املفا�يم وا رس<يعاQÅا بصو

ة ع,! اس<يعاب املفا�يم العلمية ات متجددة، �لما �ان الطالب أك¿�  علما وقد روم`ا كما ¦س`م . ًر
ك  اكھ أل�مية تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لطالبھ، حيث يد رتحسcن املعلم لكفاءتھ الذاتية FG إد ر

ة ذ�نيةأ ِوف`م ذ�0Æ واع للطالب، حيث QRدف �ذه العملية لتجو2د  رن تحقيق ذلك يحتاج إ"! إثا ِ
ّ ّ

ٍ
ِمعرف�Qم �غاية توليد العديد من ا�·��ات ا��ديثة لد½Qم  ِ)Malone, Schunn & Schuchardt, 

2017.( 
و عد تنمية املفا�يم العلمية واس<يعاQÅا وسيلة الستمرار التعلم، ف0Ý تن0U لدى 

ُ
الطالب 
ات من خالل تنمية استعداد الطالب  ات التعلم الذا ي، و�2و دو املعلم FG تنمية �ذه امل`ا رم`ا رر ن
ات م`نية عالية  تھ ع,! اك<ساب املعلومة، فاملعلمcن الذين لد½Qم كفاءة وقد 2ادة قد رللتعلم، و ر

ّ
ز

يتمكنو من تنمية اتجا�ات الطالب نحو التعلم الذا ي، من خالل توجيھ س
ّ ّ ّ لوكياQRم ومساعدQRم ن

QRم ع,! الطرح والتفس�c و	ست¤تاج واملشاركة FG اتخاذ القرار  رع,! التكيف مع التعلم، و عز2ز قد
ّ ّ

  ).2018القاسم، (
ب<نمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى الطالب من خالل توف�c  و2مكن للمعلم أن يقوم

ّ

ة الطا اتھ رب�ئة  علم جاذبة وفاعلة  س`م FG  عز2ز قد اتھ FG التفك�c، وقد رلب ع,! أن يوظف م`ا ر
ّ َ

الفردية FG التعلم، و2ت�و 	تجاه Yيجاtي نحو التعلم الذا ي لدى الطالب من �ونھ ي<يح الفرصة 
َ ُ ن ّ

ًللطالب بطي0Þ التعلم للتعلم وفق إم�اناQRم دو الوقوع بحرج أمام أقراQÀم، كما ي<يح حال منطقيا  ً
ن

ق الفردية، و£س`م ُللفر ّ فع مستو التفاعل بcن املعلم والطلبة و  FG 
ّ ّ ى ِ ل وعثما�ي، (ر  ).2019ولز

كما أن ت�و2ن 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى الطالب يتطلب وجود معلم قادر ع,! 
ًالتكيف مع �ل ما �و جديد لي�و مدر�ا ملتطلبات  علم الطالب وفقا أل�داف التعليم املعاصر  ّ ً ن

 ).2018السلطا�ي، (
ت اسات إ"! أ�مية الدو الذي يؤديھ املعلمو FG تنمية 	تجاه روقد أشا  العديد من الد

ّ
ِ ن ر ر

ّنحو التعلم الذا ي لدى الطالب FG �افة ميادين العلوم وFG جميع املراحل التعليمية  ّ
ِ ِ

ّ ّ
اسة �ل ك ٍد

ّ ر
ل وعثما�ي، 2020الرشيدي، (: من ا ألج)2019و؛ لز ت إ"! أن العلوم  عد ميدانا بار ، وأشا

ً زً ِ ِل تنمية ر ِ
 0Xاس ر	تجاه نحو التعلم الذا ي للطلبة، كما بي¤ت د

ّ ّ ّ ّ
ٍ�ل من

ي؛ مل�او 2020ب0Æ ع�¡� ، (: ّ
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أ�مية تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي FG العلوم لدى طالب املرحلة ) 2015ومقدادي والسقار، 
ّاملتوسطة، ف0Ý من املراحل [ك¿� تناسبا مع تنمية 	تجاه نحو التعلم ّ ً

ِ ّ الذا ي لدى الطالب، إذ إن ِ ّ

أغلQÊم FG �ذه املرحلة يمتل�و خصائص نمائية  ساعد�م FG ت�و2ن اتجا�اQRم نحو التعلم 
ّ ّ

ِ ن ِ
الذا ي؛ ولذلك فإنھ من امل`م توظيف أدوات وأساليب  عليمية  س<ثمر التقنية FG التعلم لتنمية 

ّ

ّ�ذه 	تجا�ات من خالل استخدام التعليم 	لك��و�ي وتو
ِظيفھ FG العلوم ع�� ما ي<يحھ من برامج ِ ِ

�eا�اة الواقع، واملؤثرات الصوتية، والتطبيقات العملية التفاعلية
ّ

ِ . 
 0Uس<يعاب املفا�ي	تنمية  FG ن أ�مية الدو الذي يؤديھ املعلمcرتأس�سا ع,! ما سبق تب ً

ر FG العلوم لدى الطالب وت�و2ن اتجا�اQRم نحو التعلم الذا ي، ومن �ذا ا يملنطلق بات من الضر و
ا ع,! تحقيق أ�داف  علم العلوم وفق  £س لي�و قاد ًرأن يتم تنمية الكفاءة الذاتية للمعلم FG التد نر
£سية املرتبطة  2بھ ع,! استخدام [ساليب التد رمتطلبات التقدم التق0Æ والعل0U امل<سارع بتد ر

علم والذي ¦عد من أ�م ما تنادي بھ بالتعلم Yلك��و�ي ومتطلباتھ الذي يدمج بcن التقنية والت
ً[وساط التعليمية، ل�و التقنية أصبحت جزءا من حياة الطالب اليومية إذ أQÀا تمثل أداة  ن
ات املتالحقة، ومن �نا  ة ع,! مواكبة التطو رللتعلم وتوسيع املعرفة ذاتيا، و س`م FG جعلھ أك¿� قد ر ً

012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم جاءت فكرة البحث ا��ا"FG F  عرف أثر ال��نامج ا لتد
ّ ّ

ر
ِ	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	س<يعاب 

ّ
ِ ّ

 .املفا�ي0U و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالباQRن
 :مشhلة البحث

عنو2ة لدعم dàلة التنمية أولت اململكة العر�ية السعودية  س`يالت وخدمات مادية وم
ع  وب�افة مجاالQRا والسيما التعليمية مQªا، حيث ¦ش`د اdeال ال��بو FG اململكة تطبيقا ملشر ً ّي ُ

2ة FG التعليم عن طر2ق  ِاملعاي�c امل`نية التخصصية للمعلمcن والذي ¦س�! إلحداث نقلة جذ
ّ رّ ٍ ِ ِ

التحقق من الكفاءات ال0X يجيد�ا املعلمو وخاصة معل
ً ن ُ ّ

0U العلوم، حيث أن من غايات التطو2ر 
ّ ّ

2د املعلمcن ودعم`م بأبر املستجدات ال��بو2ة لتنمية مستو كفاءاQRم الذاتية،  FG سkيل  امل0ã تز
ّ ى ّ ز ِو

ُ

£س، والتقييم، وتطو2ره املعلمcن م`نيا، من  ًإحداث قفزة نوعية FG  عليم العلوم وأسلوب التد ر
ِخالل بذل الكث�c من ا�d`د FG إحدا َث  غي�cات كب�cة FG العملية التعليمية، وتخطيط املنIJ وفق ِ

ِ
ُ

ٍ ٍ
اسة  راملعاي�c ال0X  عكس طبيعة العلوم ال0X  عت�� توقعات ألداء أفضل؛ و�ذا ما بي¤تھ د ٍ ٍ ُ ُ

ِ ِ
َ

2ب معل0U العلوم )2020الش`را�ي، ( k2ية لتد ة استخدام ال��امج التد ت إ"! ضر ِ؛ حيث أشا رِ ر ر ر
ّ

ِ و
 .ًوتطو2ر�م م`نيا

k2ية إلعداد املعلمcن ك ة 	�تمام بال��امج التد رما أكدت العديد من املؤتمرات ع,! ضر ر
ّ

ِ ِ ِ و ُ ّ

FGّ ظل التعليم 	لك��و�ي، وأوصت ّ 2ب املعلمcن ع,! املستحدثات التكنولوجية  ّ ّبوجوب تد ّ
ِ رِ

اة  غ�cات العصر امل ِوتأ�يل`م لتوظيف`ا �ش�ل أمثل، مما ¦س`م FG مساعدQRم ع,! مجا ِ ر ِ ُ
عة، ٍ ر<سا

مؤتمر التعلم Yلك��و�ي والتعليم عن �عد : "مثل
ّ ّ

ِ بالر2اض، واملؤتمر ا�·امس إلعداد املعلم 2015
، واملؤتمر الدو"F الثالث للتعلم 	لك��و�ي 2016 ّ بأم القر ّ ى   ".  بالقا�رة2016ّ

 

ت إليھ نتائج الطالب روتأ ي أ�مية تنمية الكفاءة الذاتية للمعلمcن وفقا ملا أشا
ً FG 

ات الدولية FG وجود تدن FG اe·رجات التعليمية لدى الطالب FG املرحلة املتوسطة باململكة  ٍ	ختبا ر
ة تطو2ر املعلمcن  ورالعر�ية السعودية، و�انت أ�م التوصيات املقدمة FG ضوء �ذه النتائج ضر
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ة ع, k2ية مكثفة  س`م FG جعل`م أك¿� قد فع مستو كفاءQRم من خالل برامج تد رو ر ى ! مواكبة ر
  ).2020القر�ي، (املستحدثات التقنية والعلمية ا�dديدة وتوظيف`ا FG التعليم 

اسة استطالعية لتعرف مستو الكفاءة الذاتية لدى معلمات  ىوقد أجرت الباحثة د ر
k2ية FG ضوء متطلبات التعليم Yلك��و�ي، ولذلك  رالعلوم للمرحلة املتوسطة، وحاج�Qن التد

معلمة من معلمات العلوم للمرحلة ) 20(الذاتية، وتم تطبيقھ ع,! أعدت مقياس الكفاءة 
الثالåي، ) ليكرت(املتوسطة �عد بتحو2لھ إ"! نموذج إلك��و�ي، وقد تم 	عتماد ع,! مقياس 

ًدائما، : (لل�¹صو ع,! استجابات أفراد العينة 	ستطالعية، وفق استجابات املوافقة التالية

ًأحيانا، مطلقا ً
جة ، ومن ثم ا) رلتعب�c عن �ذا املقياس كميا، بإعطاء الد ًلالستجابة دائما، ) 3(ً

جة  جة ) 2(روالد رلالستجابة أحيانا، والد
ًلالستجابة مطلقا، وذلك QÅدف معا�Q�dا إحصائيا، ) 1(ً ً

لوا��صو ع,! استجابات موضوعية، وفق متوسطات  س`م FG تفس�c النتائج، حسب التص¤يف 
F"ن إذا �ان املتوسط : التاcي يقع ما بt012 ) 1.67-1(ا��سا جة 	حتياج التد ريدل ذلك ع,! أن د ر

012 متوسطة، ) 2.35-1.68(مرتفعة، أما إذا �ان يقع ما بcن  جة 	حتياج التد ريدل ذلك ع,! أن د ر
012 منخفضة، و2و�æ ا�dدو ) 3-2.36(وإذا �ان يقع ما بcن  جة 	حتياج التد ليدل ذلك ع,! أن د ر ر

  .راسة 	ستطالعية FG �ذا الصددنتائج الد) 1(
  ): 1(لجدو 

اسة 	ستطالعية ملقياس الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة   رنتائج الد

 اdeال
املتوسط ا��ساtي 

  العام
جة 	حتياج  رد

012   رالتد

  متوسطة 1,70  الكفاءة الذاتية 	جتماعية

  طةمتوس  1,85 الكفاءة الذاتية [�اديمية

  متوسطة  1,96  الكفاءة الذاتية املعرفية

 متوسطة 1,84 اdeاالت ك�ل

جة متوسطة ) 1(ليت�è من ا�dدو  رأن مستو الكفاءة الذاتية �ش�ل عام جاءت بد ى
̀ا إذ تراوحت املتوسطات ا��سابية بcن )1,84(بمتوسط حساtي  ، وFG �افة اdeاالت ال0X تم قياس

)1,70-1,96( Féولذلك فإنھ ي¤ب ، FG فع مستو الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم ىالعمل ع,!  ر
QRن ع,! تنمية  راملرحلة املتوسطة حيث إن تد�ي مستو كفاءQRن قد ينعكس سلبا ع,! تد�ي قد ً ى

 .ى	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالباQRن مما قد ¦سkب تد�ي FG مستو تحصيل`م FG العلوم
اسة اس فقا لذلك فقد أجرت الباحثة د رو

ً ىتطالعية لتعرف مستو 	س<يعاب و
 FG 0Uس<يعاب املفا�ي	العلوم، حيث أعدت اختبار  FG 0 لدى طالبات املرحلة املتوسطةUاملفا�ي

ا��0 الثا�ي، م�و من " طبيعة املادة"وحدة  نFG كتاب العلوم للصف [و املتوسط الفصل الد رل
ل املتوسط �عد بتحو2لھ إ"! اختبار طالبة من طالبات الصف [و) 35(سؤال تم تطبيقھ ع,! ) 20(

اسة 	ستطالعية FG �ذا الصدد) 2(لإلك��و�ي، و2و�æ ا�dدو    .رنتائج الد
  

  

  



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

115 

  ): 2(لجدو 
اسة 	ستطالعية الختبار 	س<يعاب املفا�يFG 0U العلوم   رنتائج الد

  ) مرتفع-سط متو- منخفض(ىتص¤يف الطالبات وفق املستو 

  6 ˃منخفض ≤ 0 
 ˃متوسط  ≤ 6 

13  
  [داة   20≤مرتفع  ≤ 13

جة  رالد
  َّال�لية

  عدد

أفراد 
  العينة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

اختبار 
	س<يعاب 
0Uاملفا�ي 

15  35 19  54  10  29 6  17  

ىانخفاض مستو 	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبات املرحلة ) 2(ليت�è من ا�dدو 
ىتو منخفض FG اختبار 	س<يعاب املفا�ي0U، مQªن حصلن ع,! مس) %54(املتوسطة، إذ تبcن أن 

ًب�نما �انت �سبة الطالبات الال ي حصلن ع,! مستو مرتفع قليلة جدا إذ بلغت  ، إن �ذا )%17(ى
 FG ن ع,! توظيف �ذه املفا�يمQR رالتد�ي FG مستو 	س<يعاب املفا�ي0U يؤدي إ"! ا��د من قد ى

اك<ساب مفا�يم جديدة، كما أن ذلك ¦عود �ش�ل حياQRن الواقعية، ولتوسيع خ��اQRن املعرفية و
ات ع,! توظيف خ��اQRن التعليمية  QRن FG تطو2ر  علم`ن ذاتيا؛ ل�وQÀن غ�c قاد رسل01 ع,! قد ًر

اسة ا��رtي  ت إليھ  د ربطر2قة ¼�يحة، و2تفق ذلك مع ما أشا ة الطالب ) 2018(ر ربأن تد�ي قد
نة وع,! التعلـم الذاتـي، تجعل`م ال يمل�و املر  FG التعلم مع املواقـف التعليميـة املتنوعة، وإعـادة ن

أن ) 2020(ًبنـاء�ا �شـ�ل مناسـب؛ ما يؤثر سلبا ع,! مستو2ات التفك�c لد½Qم، وأضاف الرشيدي 
تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى الطالب يتطلب  í·يص خ��اQRم والعمل ع,! توف�c برامج 

k2ية، ة املعلمcن وك رتد   .فاءQRم لتحقيق ذلكرلرفع م`ا
اسة استطالعية لتحديد اتجاه طالبات املرحلة املتوسطة نحو  روقامت الباحثة �عمل د

فقرة، وطبقتھ ع,! ) 30(نالتعلم الذا ي، حيث أعدت مقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي م�و من 
بات الصف طالبة من طال) 35(الطالبات الال ي طبق علQÉن اختبار 	س<يعاب املفا�ي0U، و�ن 

£عھ ع,! الطالبات، و2و�æ ا�dدو  ل[و املتوسط عن �عد بتحو2لھ إ"! مقياس إلك��و�ي وتو ) 3(زل
اسة 	ستطالعية FG �ذا الصدد   .رنتائج الد

  ):3(لجدو 
اسة 	ستطالعية ملقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي   ر نتائج الد

 - متوسط- منخفض(ىتص¤يف الطالبات وفق املستو 
  )مرتفع

  50 ˃منخفض ≤ 0 
 ˃متوسط  ≤ 50 

100 
مرتفع ≤ 100
≥150   

جة  رالد
  Uالعظ
  للمقياس

جة  رالد
الدنيا 

 للمقياس

  عدد

راد أف
  العينة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

150  30  35 15  43  13  37 30  20  
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ىانخفاض مستو 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالبات ) 3(ليت�è من ا�dدو 
ىمQªن ع,! مستو منخفض ع,! مقياس 	تجاه نحو التعلم ) %43(ئية، إذ حصل املرحلة 	بتدا

  .مرتفع ع,! �ذا املقياسىع,! مستو %) 20(الذا ي، ب�نما حصل 
الكفاءة الذاتية ومما سبق، يمكن تحديد مش�لة البحث ا��ا"FG ،F انخفاض �ل من 

ّ
ِ

0U و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى ِلدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة، و	س<يعاب املفا�ي
اسات السابقة من لطالبات الصف [و املتوسط ت إليھ نتائج �عض البحوث والد ر، ونظرا ملا أشا ر ً

اسة  2ب القائمة ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي FG عدد من املتغ�cات مثل د رفعالية برامج التد ر
لك ¦س�! البحث ا��ا"F إ"! إعداد برنامج لذ). 2015؛ النجار، 2020؛ القر�ي2020الرشيدي، (

012 مق��ح قائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم  رتد
باملرحلة املتوسطة، و عرف أثره ع,! تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U و	تجاة نحو التعلم الذا ي لدى 

  .طالباQRن
  :أسئلة البحث
 :جابة عن [سئلة التالية س�! البحث لإل

12  املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية  .1 ما ال��نامج التد
ّ

ِ ّ ّ
ِ ُ ُ ر

 ِلدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة؟
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة  .2 ِما أثر ال��نامج التد ّ ّ ّ

ر
الذات

ّ
 ِية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة؟

012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة  .3 ِما أثر ال��نامج التد ّ ّ
ِ ِ ِ رِ

ِالذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لدى  ِ ِ ِ
ّ

 طالباQRن؟
012 امل .4 رما أثر ال��نامج التد

ّ ِق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة ُ ِ ّ ّ
ِ ِ

الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى 
ّ ّّ ّ

ِ ِ ِ
 طالباQRن؟

  :أ@داف البحث
 : �دف البحث إ"!

012 مق��ح قائم ع,! متطلبات التعليم 	لك�� .1 ّإعداد برنامج تد
ِ ر

ّ
 .ّو�ي

012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة  .2 ِ عرف أثر ال��نامج التد ّ ّ
ِ

ّ ر
ِالذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ِ ِ

ّ
. 

12  املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة  .3 ِ عرف أثر ال��نامج التد ِ ّ ّ
ِ ر

الذاتية لدى مع
ّ

ّلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لدى 
ِ ِ ِ ِ

 .طالباQRن
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة  .4 ِ عرف أثر ال��نامج التد ِ ّ ر

ّ

الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا 
ّ ّ

ِ ِ ِ ِ
ّ

ّي لدى 
 .طالباQRن

  :أ@مية البحث
F,تكمن أ�مية البحث فيما ي : 

k2يا مق��حا قائما ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية  .1 تقديم برنامج تد
ّ

ِ ِ ّ ّ
ِ ً ً ً ر

لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة، وأثر ذلك ع,! تنمية 	س<يعاب املف`ومي و	تجاه 
ّ

ِ ِِ ِ ِ
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2ب معل0U ّنحو التعلم ِ الذا ي لدى طالباQRن، بحيث يمكن أن ¦ستفيد منھ القائمو ع,! تد ر ن َ ّ

ِالعلوم أثناء ا�·دمة ِ. 
ِتوف�c أدوات موضوعية لقياس الكفاءة الذاتية ملعلمات العلوم للمرحلة املتوسطة، قد تفيد  .2 ِ ِ ِ

ّ
ِ

ّ ٍ
الباحثcن والقائمcن ع,! تقييم مستو كفاءة املعلمcن الذاتية من قاد

ّ َ َ  . ٍة ومشرفcن تر�وc2نىَ
ا لالس<يعاب املفا�ي0U، ومقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالبات املرحلة  .3 ِيوفر اختبا

ّ ّ
ِ ًر

ّاملتوسطة؛ مما قد يفيد معلمات العلوم لتقييم مستو 	س<يعاب املفا�ي0U و	تجاه نحو 
ِ ى ِ

ُ ّ ِ
ِالتعلم الذا ي لدى طالبات املرحلة املتوسطة أو FG إعداد

ّ ات مطابقة ل`اّ ٍ اختيا  .ر
  :حدود البحث

  : اقتصر البحث ع,! ا��دود التالية
1. �cة العامة للتعليم بمنطقة عس  .رعينة عشوائية من معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة باإلدا
012 ملعلماQRن .2  .رعينة قصدية من طالبات املرحلة املتوسطة والال ي تم تطبيق ال��نامج التد
الكفاءة : ( ملعلمات العلوم باملرحلة املتوسطة و شمل 	�عاد التاليةقياس الكفاءة الذاتية .3

 ).الذاتية 	جتماعية، الكفاءة الذاتية [�اديمية، الكفاءة الذاتية املعرفية
التوضيح، : (قياس 	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبات املرحلة املتوسطة و£شمل أ�عاد .4

 ).رالتفس�c، التطبيق، اتخاذ املنظو
التخطيط، طلب : (	تجاه نحو التعلم الذا ي لطالبات املرحلة املتوسطة و£شملقياس  .5

ة وتنظيم الوقت، تقو2م الذات  ).راملساعدة [�اديمية، إدا
ا��0  .6 ا��0 [و للعام الد رتم تطبيق البحث FG الفصل الد   ).ه1443-1442(لر

 :مصطklات البحث
� املق��ح ��  ): Proposed Training Program(رال�mنامج التد

ي ونصر  012 بأنھ) 2020(رعرف �ل من ا��و برنامج يقوم وفق أسس : "رال��نامج التد
منظمة ومخطط ل`ا ¦شمل ع,! مجموعة من 	س��اتيجيات وال¤شاطات وا�dلسات وال0X باإلم�ان 

ة فردية أو جماعية ل<س`يل ف`م ñخر2ن ل`ذه ال��امج  ).  560. ص" (رعرض`ا إما بصو
012 إجرائيا بأنھو£عرف ال��نامج ً التد ات ال0X  ستخدم من : ر رمجموعة [�شطة وامل`ا

ات  أجل تنمية ف وامل`ا ركفاءة معلمات العلوم FG املرحلة املتوسطة وإكساQÅن مجموعة من املعا ر
 .FG سkيل تنمية 	س<يعاب املف`ومي و	تجاة نحو التعلم الذا ي لدى طالباQRن

 ):E-Learning (التعليم xلك��و�ي
�ل ما توصل إليھ العلم ا��ديث FG ا�dانب : "أنھ) 2017(يعرفھ �ل من سعيدي و�ر�ار 

يالتق0Æ الذي يخدم التعليم وأQÀا تفاعل بcن العنصر الkشر و[ج`زة وñالت QÅدف تطو2ر النظام 
0U9. ص" (يال��بو والتعلي.(  

م التفاعلية ال0X نمط من أنماط التعلي: ًو£عرف التعليم Yلك��و�ي إجرائيا بأنھ
 ستخدم`ا معلمة العلوم وال0X تقوم ع,! استخدام الوسائط Yلك��ونية ال0X  عتمد ع,! 	تصال 
باالن��نت، من أجل تقديم املادة التعليمية للطلبة وقياس مدى تأث��cا ع,! تنمية 	س<يعاب 

  . املفا�ي0U و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى الطالبات
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 ):Self-Efficacy(ية الكفاءة الذات
£ع والرحاحلة  �ا [فراد ع,! : "بأQÀا) 2020(رعرف`ا �ل من أبو د رFÃ 	ح�ام ال0X يصد

اQRا اQRم لتنظيم [عمال ال0X تحقق [داء وانجا زقد   ).452. ص" (ر
اQRن [�اديمية : ًو عرف الكفاءة الذاتية إجرائيا بأQÀا رمعتقدات معلمات العلوم حو قد ل

ات ومدى واملعرفية  �ا بالرضا نحو ما تقدمھ من انجا زومواج`ة الصعو�ات ال0X  ع��ض`ا، وشعو ر
جة ال0X تحصل علQÉا املعلمة FG املقياس املعد  رتأث��cا ع,! اdeتمع ا�eيط QÅا ايجابيا، وتقاس بالد ً

 .لذلك
 �
س-يعاب املفا@ي?)Conceptual Understanding:( 

ة ا: "بأنھ) 2019(عرفھ حسcن  اك وف`م الظوا�ر العلمية وتفس��cا، رم`ا رلطالب FG إد
ات FG حل املشكالت ال0X تواج`ھ بأساليب متعددة   ). 362. ص" (رواستخدام ما اك<سبھ من م`ا

ات ال0X تتمتع QÅا طالبات : ًو£عرف 	س<يعاب املفا�ي0U إجرائيا بأنھ ات وامل`ا رالقد ر
ات املرحلة املتوسطة وال0X ¦ستخدمQªا FG تفس�c الظو را�ر واملواقف من خالل ما اك<سkنھ من م`ا

ة ع,! حل املشكالت ال0X تواج``ن  . رFG معرفة ذواQRن وف`م ñخر2ن والقد
 ): Self-learning(التعلم الذا>ي 

 0Uمجموعة [داءات و[عمال التعليمية : "بأنھ) 2020(عرفھ �ل من الصقر2ة والسال
ف`م وم` اQRم واتجا�اQRم بأنفس`م وال0X ت�و مضمنة FG رال0X تمكن الطلبة من تنمية معا نا ر

اسية بحيث  عد دليال ع,! تفاعل الطالب مع املادة [�شطة Yلك��ونية FG املناIÈ الد
ً

. ص" (ر
357  .(  

لالعملية ال0X يحاو فQÉا الطالب الوصو للمعلومة : ًو£عرف التعلم الذا ي إجرائيا بأنھ ل
جة نباستخدام مصادر  علم مختلفة و�2و ة وقتھ بفاعلية، و2قاس بالد ا ع,! التخطيط وإدا ر قاد ر ًر

  .ال0X يحصل علQÉا الطالب FG مقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي

اسات السابقة رxطار النظر والد   :ي
لا�kو �و   :التعلم xلك��و�ي: ر

  :مفFوم التعلم xلك��و�ي
ص  و ومـا�ر ومحـر وعرفـھ �ـل مـن مـر : بأنـھ) Marzouk, Maher & Mahrous, 2020(قز

عملية التعليم والتعلم باستخدام الوسائط Yلك��ونية ومQªا ا��اسب F"ñ، و�رمجياتھ املتعددة، "
والـشب�ات و	ن��نــت، واملكتبــات Yلك��ونيــة، وغ��cــا؛ إذ  ـستخدم جميع`ــا GــF عمليــة نقــل وإيــصال 

  . )p. 5" (ا�æةواملعلومات بcن املعلم والطالب لتحقيق أ�داف  عليمية محددة و
طر2قة للتعليم باستخدام آليات 	تصال ا��ديثة من : "بأنھ) 2021(يب�نما عرفھ العلو 

ـــات  ســـــومات، وآليـــــات بحـــــث، ومكتبــ ة، و ــــددة مـــــن صـــــوت وصـــــو ســـــائطھ املتعـ ـــب�اتھ و رحاســـــب وشــ ر و
ا��0، فامل`م �و استخدام  رإلك��ونية، وكذلك بوابات Yن��نت سواء �ان عن �عد أو FG الفصل الد

  ).3.ص(التقنية بجميع أنواع`ا FG ايصال املعلومة للطالب بأقصر وقت وأقل ج`د وأك�� فائدة 
ــــة ا��ديثـــــة : "بأنـــــھ) 2021(وعرفـــــھ الـــــشر2ف وعـــــدوان  عمليـــــة توظيـــــف التقنيـــــات والتقنيـ

�الشبكة العنكبوتية، وأدوات و�رامج التواصل عن �عد FG العملية ال��بو2ة بطر2قـة م�¢امنـة أو غcـ� 
 لتحقيــــق غايــــات وأ�ــــداف العمليــــة التعليميــــة وصــــوال إ"ــــ! تحــــسcن جــــودة املنــــتج التعليUــــ0 م�¢امنــــة،

ً

  ). 252. ص" (من خالل استخدام [ساليب و[�شطة اe·تلفة) الطالب(
يمكـن ممـا سـبق عرضـھ اســتخالص  عر2ـف للتعلـيم Yلك��و�ـي بأنــھ نـوع مـن التعلـيم يــتم 

ة قباسـتخدام طـر وأسـاليب التقنيــة حديثـة و	ع رتمـاد ع,ــ! 	ن��نـت GـF تقــديم بـرامج  عليميـة بــصو
  .م�¢امنة أو غ�c م�¢امنة QÅدف تحقيق أ�داف تر�و2ة محددة
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  :أ@مية التعليم xلك��و�ي
 FG لك��و�ي من �ونھ ¦س`مY العمليةتأ ي أ�مية التعليم FG تقديم ا�·دمات املساندة  

£ع ا�·دمات وتطو2ر قطـاع  التعلمية من خالل التحس�نات املدعومة بنظم املع زلومات لرقمنة وتو
اســــية،  ـــداو الد ة بنــــاء ا�dـ رالــــتعلم الــــذي يحــــدث GــــF جميــــع املراحــــل؛ مثــــل ال<ــــ¾dيل املبكــــر، وإدا لر
، وتوجيــــــھ الطالــــــب مــــــن خــــــالل  ات، واملــــــستو ــــة 	ختبـــــا £ــــــسية، وأنظمــ £ع`ـــــا ع,ــــــ! ال`يئــــــة التد ىوتو ر ر ز

اعد GــــF �ــــشر التقنيــــة GــــF اdeتمــــع، بإعطــــاء البوابــــات Yلك��ونيــــة، كمــــا أن التعلــــيم Yلك��و�ــــي ¦ــــس
£س و عز2ز  علم الطالب، و£س`م FG  عو2ض  رمف`وم أوسع للتعليم Yلك��و�ي، و2ز2د FG كفاءة التد

k2ية FG املؤسسة التعلمية    ).Baris, 2015(روحل مش�لة النقص FG ال�وادر [�اديمية والتد
ديـــد مـــن املcـــ¢ات وا�·ـــدمات املتنوعـــة كمــا أن التعلـــيم Yلك��و�ـــي يـــوفر لـــدى الطـــالب الع

اســـة [حمـــر  ̀ـــم، وقـــد أكـــدت د يو2ـــدعم  علم ت إ"ـــ! أن التعلـــيم Yلك��و�ـــي لـــھ ) 2015(ر روالXـــ0 أشـــا
  :فوائد عدة  عود ع,! الطالب ومQªا

ز2ــادة إم�انيــة التواصــل بــcن الطــالب، فمــن خــالل [ســاليب التقنيــة لالتــصال والتواصــل الXــ0  - 
ن�ي أصـبح بمقـدو الطـالب أن يتواصـلوا فيمـا بيـQªم دو التقيـد بم�ـان يوفر�ا التعليم Yلك��و ر

مان محدد، ومQªا   . مجالس النقاش Yلك��ونية، وال��يد Yلك��و�ي، وغرف ا��وار: زأو 

Yحـــساس باملـــساواة، حيــــث إن وســـائط 	تــــصال التقنيـــة التعليميــــة ت<ـــيح ل�ــــل طالـــب فرصــــة  - 
 FG دالء برأيھ بالكتابة أو التحدثY 0Xس التقليدية ال رأي وقت ودو حرج، خالفا لقاعات الد

ً ن
  . تحرمھ من �ذا املc¢ة

 -  FـــG الوصــو إ"ـــ! املعلـــم FـــG ـــ�ةcلك��و�ـــي ســ`ولة كبY لســ`ولة الوصـــو إ"ـــ! املعلــم، أتـــاح التعلـــيم ل
ه أن يرســـــــل  ــــبح بمقـــــــدو ــــــمية، فالطالـــــــب أصـــ ـــــل الرسـ ــــات العمــ ـــارج أوقـــ رأســـــــرع وقـــــــت وذلـــــــك خــــ

اتھ للمعلم دو التقيد ناستفسا مان محددر   . ز بم�ان أو 

نـــة كبcــ�ة GـــF عمليــة تلقـــي املـــادة  -  £س، وفــر التعلـــيم Yلك��و�ــي مر وإم�انيــة تحـــو2ر طر2قــة التـــد ر
ق الفرديــــة بيــــQªم، فمــــQªم مــــن تناســــبھ  والعلميــــة بالطر2قــــة الXــــ0 تناســــب الطــــالب وترا�ــــF الفــــر

ءة، وtعـــض`م  ت<ناســـب معـــھ والطر2قـــة املرئيـــة، ومـــQªم مـــن تناســـبھ الطر2قـــة املـــسموعة أو املقـــر
  .الطر2قة العملية

لسـ`ولة الوصــو إ"ــ! املــصادر التعليميـة املتنوعــة، �ــذه املcــ¢ة تجعـل الطالــب GــF حالــة اســتقرار  - 
قت وت�لفة مادية وذلك أن بإم�انھ ا��صو ع,! املعلومة ال0X ير2د�ا بأقل ج`د و   .ل

الــب 	ل�ــ¢ام رعـدم 	عتمــاد ع,ــ! ا��ــضو الفع,ــF، حيــث إن التعلـيم التقليــدي يتطلــب مــن الط - 
2ا ألن  ـــي فــــإن ذلــــك لــــ�س ضــــر ـــا GــــF التعلــــيم Yلك��و�ـ ـــزم، أمـ مÆــــ0 محــــدد ومقیــــد وملـ رًبجــــدو  وز ل

مان معcن زالتقنية ا��ديثة وفرت طر لالتصال دو ا��اجة للتواجد FG م�ان و ن   .ق
يت�è مما سبق أ�مية املزايا وا�·دمات ال0X وفر�ا التعليم Yلك��و�ـي ل�ـل مـن الطالـب 

ونـــا والXـــ0 عـــصفت بالعـــالم واملعلـــم والع رمليـــة التعليميـــة، وقـــد ظ`ـــرت ذلـــك جليـــا GـــF ظـــل جائحـــة �و ً

س �ـــــان  ـــدا 2ة باملــ اســـــة ا��ـــــضو ات بوقـــــف الد ت معظـــــم دو العـــــالم قـــــرا ـــا أصـــــد رمـــــؤخرا فحينمــ ر ر رر ل ً

ــــتمرار العمليـــــة  ــــة أو غcـــــ� م�¢امنـــــة �ـــــو ا��ـــــل [مثـــــل السـ ة م�¢امنـ ـــيم Yلك��و�ـــــي ســـــواء بـــــصو رالتعلــ
ة التباعــــــد التعليميـــــة وعــــــدم حـــــرم ا ــــسkب مــــــا فرضـــــتھ �ــــــذه ا�dائحـــــة بــــــضر ورلطــــــالب مـــــن الــــــتعلم �ـ

Fجتما�	.  
  



برنامج تدريبي مقترح قائم على متطلبات التعليم االلكتروني لتنمية 
 ....الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة وأثره على 
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  :مكونات التعليم xلك��و�ي
يجمع التعليم Yلك��و�ي بcن عدة م�ونات تتفاعل �ش�ل منظم من أجل تحقيق أ�دافھ 

  : كما ي,F) 2021(التعليمية، أشار إليھ القحطا�ي 

¤يـة التحتيـة للتعلـيم Yلك��و�ـي، حيـث يتطلـب ذلـك تتمثل GـF تأسـ�س الب): Inputs(املدخالت  .1
د الkــشر2ة واملاديـة، والXــ0 تتـضمن �ــل مـن QRيئــة خطـوط 	تــصال، وإ�ـشاء املواقــع  رتـوف�c املـوا
ات Yلك��ونية وتقديم`ا ع,!  رالتعليمية، و	ستعانة بالفنيcن و	ختصاصيcن، وتصميم املقر

2ـــcن مـــن مـــدار الـــساعة، وتحديـــد [�ـــداف التعليميـــة ب رطر2قـــة جيـــدة، وإعـــداد املعلمـــcن وYدا
k2ية، وتأ�يل الطالب للتحو للنظام Yلك��و�ي ات التد لخالل الدو ر  .ر

اسـة ): Processors(عمليات  .2 ات Yلك��ونية، وتنفيـذ الد رFÃ عمليات ال<¾dيل واختيار املقر ر
س ســواء تزامنيــة أو غcـ� تزامنيــة، وا ســتخدام`م لتقنيــات وYلك��ونيـة، ومتا�عــة الطــالب للـدر

ر  والتعلم Yلك��و�ي مثل ال��يد Yلك��و�ي ومؤتمرات الفيديو وغرف ا�eادثة وغ�c ذلك، ومر
0Æ2ي والت�وùالطالب بالتقو2م البنا. 

ـــن ): Output(مخرجـــــات  .3 صـــــو الطـــــالب للمـــــستو املطلـــــوب مـــ ــــل GـــــF تحقـــــق [�ـــــداف و ىتتمثـ ل و
ات واملواقــــع Yلك��ونيــــة ل رلمؤســــسة التعليميــــة، و عز2ــــز دو املعلمــــcن رالــــتعلم، وتطــــو2ر املقــــر

k2ية ل`م ات تد c2ن وعقد دو روYدا  .رر
ىFÃ قياس مستو تحقق [�داف املطلو�ة من الطـالب ومـدى ): Feedback(التغذية الراجعة  .4

2ة  رأثر التعلم لد½Qم، ومن ثم عالج نقاط الضعف و عز2ز نقاط القوة، مما ¦سا�م GـF اسـتمرا
  .مية وفاعلي�Qاوحيو2ة العملية التعلي

ًم�ونــات التعلــيم Yلك��و�ــي وفقــا ملــا تتطلبــھ ) 2021(و2ـصنف �ــل مــن الــشر2ف وعــدوان 

F,شر2ة كما يtمن مواد مادية و :  
ات : م�ونـــــــــات تقنيـــــــــة .1 ـــــــا ــــــتعلم والفـــــــــصو 	ف��اضـــــــــية و	ختبـــ ة الـــ ـــــة إدا ــــوف�c أنظمــــ ــــ ر ـــــــــشمل تـ لر

 الطالـــب مــــع أقرانـــھ ومــــع Yلك��ونيـــة وأنظمـــة تحليــــل بيانـــات  ــــساعد GـــF إم�انيــــة ت<بـــع تفاعــــل
ــــوف�c تطبيقـــــات ع,ـــــ! ال`واتـــــف الذكيـــــة [نظمـــــة  £ـــــسية، وتـ ـــة التد را�eتـــــو ومـــــع أعـــــضاء ال`يئــ ى
لالتعلـــيم Yلك��و�ـــي، باإلضـــافة الوجـــود نظـــام دخـــو موحـــد للطلبـــة، و�وابـــة إلك��ونيـــة تقـــدم 

ات 2ــده بامل`ــا 2ب �ــش�ل الك��و�ــي للطالــب يـضمن تز شــادية والــدعم والتـد Y ر[دلـة ر  ال�افيــة ور
 . للتعامل مع �ذا النوع من التعلم

ليات ل�ـل مـQªم، وفر2ـق : م�ونات �شر2ة .2 وتتطلب تواجـد �ـادر فÆـ0 وتقÆـ0 موæـ� [دوار واملـسؤ
دعــم فÆــ0 ��ــل املــشكالت الXــ0 تواجــھ الطالــب أثنــاء اســتخدام ال�ــ�امج، وفر2ــق دعــم فÆــ0 ��ــل 

£ــسية كــذلك البــد مــن تل 2بات راملــشكالت الXــ0 تواجــھ ال`يئــة التد £س تــد رقــي عــضو �يئــة التــد ر
0Uتو الرق�eىتتعلق باستخدام ال��امج التقنية وتطو2ر ا. 

ا�ــــ�Y 0لك��و�ــــي .3 راملقـــر الد ا�ــــ�0 يناســــب التعلــــيم Yلك��و�ــــي، وتــــوف�c : ر ر¦ــــشمل تــــوف�c مقـــر د ر
ــــ0 متعـــــدد  قUـ رمحتـــــو  جـــــود )  مرùـــــي- ســـــم�F-نـــــ0�ý(ى ات الطالـــــب، و ويـــــدعم احتياجـــــات وخيـــــا ر

رشاركة والبــدء باســتخدام املقــر Yلك��و�ــي وكيفيــة التواصــل، والبــد ل عليمــات حــو كيفيــة املــ
ة ع,ـــــ! عـــــرض ا�eتـــــو  £س القـــــد ـــتالك أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد ة امــ ى�نـــــا مـــــن التأكيـــــد ع,ـــــ! ضـــــر ر ر ور
منيــــة ل¹·طــــوات املتوقعــــة مــــن  زالتعليUــــ0 مــــن خــــالل أ�ــــشطة  عليميــــة متنوعــــة، وتــــوف�c خطــــة 

 . الطالب �عد تنفيذ �ل وحدة الك��ونية
د : التقيــــيم Yلك��و�ــــيأســـاليب  .4 ر ــــشمل وجــــود أدوات قيـــاس أ�ــــداف الــــتعلم ت<ناســــب مــــع مــــوا

التعلـــيم Yلك��و�ـــي مـــع وجـــود فـــرص متعـــددة للطـــالب لقيـــاس التقـــدم GـــF العمليـــة التعليميـــة، 
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ضــا املــستفيدين عــن تقــديم املــادة بــنمط التعلــيم Yلك��و�ــي، والبــد  روتــوفر آليــة لقيــاس مــدى 
اجعـــة باســـتمرار لــضمان جودQRـــا، مـــع وجـــود مــن تقيـــيم، ومراجعـــة املقـــر رات، وإعطــاء  غذيـــة  ر

ا��0   .رآلية وا�æة لتقييم الطلبة خالل الفصل الد

نبنــــاء ع,ــــ! مـــــا ســــبق يتــــ�è أن التعلـــــيم Yلك��و�ــــي نظامـــــا مت�ــــامال يت�ــــو مـــــن مــــدخالت وعمليـــــات 
ً ً ً

يميــة، وذلــك بمــا ومخرجــات تــر�ط بيQªــا التغذيــة الراجعــة، تتفاعــل فيمــا بيQªــا لتحقــق أ�دافــھ التعل
ـــوادر الفنيـــــة  GـــــF التقنيـــــات املـــــستخدمة وال�ــ ـــر أساســـــية ماديـــــة وtـــــشر2ة تتمثـــــل  تتـــــضمنھ مـــــن عناصــ
£ـسية الXـ0 توظـف �ـذه التقنيــات بتـصميم الب�ئـة التعليميـة Yلك��ونيـة بمـا  ــشملھ  2ـة والتد روYدا ر

سائط تفاعلية وأساليب تقييم متنوعة اسية وأدوات و ات د ومن مقر   .رر
  :الكفاءة الذاتية: ا�يرا�kو الث

  .مفFوم الكفاءة الذاتية
توقع الطالب بأنھ قادر ع,! أداء السلوك الذي يحقق نتـائج : "بأQÀا) 2018(عرف`ا املشاقبة 

  ).65. ص" (مرغوب فQÉا FG أي موقف معcن
ـــا عرف`ــــــا ال�ــــــ¢و  ـــا) 2020(ركمـــ ـــات : "بأQÀـــ ات وإم�انـــ ــــا لديــــــھ مــــــن قــــــد ــــاد الفــــــرد ملــ اك واعتقــ رإد ر

ف ا�eيطة QÅذه املواقفالتصرف FG ا   ).9. ص" (وملواقف اe·تلفة FG ظل الظر
مجموعة من معتقدات وأف�ار الطالب لذاتـھ، : "عرف`ا بأQÀا) 2021(يإضافة إ"! أن الشمر 

تھ ع,! أداء سلوك معcن، وكذلك Yنتاج والعطاء، وع,! مواج`ة املواقـف و[حـداث الXـ0 يمـر  روقد
جــة تــأث�cه ع,ـ! ñخــر2ن 2تــھ رQÅـا، ود �ــا، وtـش�ل عــام ÃــF ر ؤ، والثقــة العاليــة عنـد أدائــھ للم`ــام وإنجا ز

  ).18. ص" (الí·صية إلم�انياتھ FG جميع مجاالت ا��ياة
�عـــد اســـتعراض �ـــذه اdeموعـــة مـــن التعر2فـــات للكفـــاءة الذاتيـــة، يمكـــن اســـتخالص �عـــض 

  :ا ي,Fالنقاط املش��كة بيQªا، وال0X تو�æ مف`وم الكفاءة الذاتية لدى املعلم، كم

  .لأQÀا ال ترتبط بما يملكھ، بل بما ¦عتقده حو إم�انياتھ - 

  .ً ش�ل ثقتھ بنفسھ أساسا للكفاءة الذاتية - 

£س -    .ر ساعد ع,! التغلب ع,! املعوقات ال0X تواج`ھ أثناء عملية التد

  .أ@مية الكفاءة الذاتية
ات ال Xـ0 يقـوم QÅـا [فـراد، رتأ ي أ�مية الكفاءة الذاتية من �وQÀا تظ`ر FG تأث��cا ع,! 	ختيا

ن فQÉـــــا بالكفــــاءة والثقـــــة؛ و2تجنبــــو تلـــــك الXـــــ0  نحيــــث أنـــــھ يحــــاولو اختيـــــار م`ــــام وأ�ـــــشطة ¦ــــشعر ون
ن فQÉـــا �عـــدم الكفـــاءة والثقـــة  ، و�ال¤ـــسبة للمعلمـــcن فـــإن الكفـــاءة الذاتيـــة )2013حمـــدان، (و¦ـــشعر

£س، و عــد ال ســـات الXـــ0 ي<بع`ــا GـــF التـــد ئ�ـــسا GـــF تحديــد املما ا  رتــؤدي دو ر ًر كفـــاءة الذاتيـــة للمعلمـــcن ًر
 FـــG ع ع,ـــ! املثـــابرة واملواصـــلةdíـــسية، و ـــ£ رواحـــدة مـــن أ�ـــم ا�eفـــزات الXـــ0 تـــؤثر ع,ـــ! [داءات التد

  ).Guarscy & Ferah, 2018(امل`نة، وتؤدي إ"! الرضا الوظيفي 
 0Uـ0 و[�ـاديãل�ـ¢ام امل	ن ذو معتقدات الكفاءة الذاتيـة العاليـة ع,ـ! cوحيث يحرص املعلم

 FـــG ،س £ــــسية، و2<بعـــو أســـاليب التعــــاو مـــع الطـــالب، والتخطــــيط اليـــومي للــــدر ــاQRم التد سـ ومما ن ن ر ر
نو2حرصــــو أيــــضا ع,ــــ! تنميــــة تحــــصيل`م، و½Qتمــــو بأ�ــــشطة الXــــ0  عتمــــد ع,ــــ! الــــذ�اءات املتعــــددة،  ًن

£س التفاعليــــة GــــF الــــصف  روأســـاليب املناقــــشة، وضــــرب [مثــــال، و[ســــئلة اللفظيـــة، وطرائــــق التــــد
)Ozder, 2011.(  
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يظ`ر مما سبق أ�مية امتالك الكفاءة الذاتية بصفة عامة وللمعلمـcن بـصفة خاصـة فعنـد 
نوجــود قــدر مناســب مــن الكفــاءة الذاتيــة لــدى املعلمــcن، فــإQÀم ¦ــستطيعو القيــام بامل`ــام املطلو�ــة 
ات GـــF الوقـــت املناســـب، وكـــذلك فـــإن مـــستو طموحـــاQRم  ىمـــQªم ع,ـــ! الوجـــھ [كمـــل، واتخـــاذ القـــرا ر

تفـــاع ني�ــو أع ر,ــ! مــن غcــ��م، و£ــستطيعو مواج`ــة ضـــغوط العمــل �ــش�ل أفــضل، باإلضــافة إ"ــ! ا ن
  .ىمستو دافعي�Qم للعمل

  .مصادر الكفاءة الذاتية
ا، وأشار إلQÉا �ل من  ؛ 2020أبو عبطة، (رتوجد عدة مصادر للكفاءة الذاتية حدد�ا باندو

�ران، 2013إسماعيل،  مي، 2021ز؛    : ، وFÃ)2020ز؛ العا

 ع0Æ ا�·��ات ال0X يك<سQÊا الفرد جراء النجـاح أو الفـشل، وÃـF [ك¿ـ� فاعليـة : تمكنخ��ات ال .1
Q�2ا روقـــوة مــــن بــــcن جميــــع مــــصادر الكفــــاءة الذاتيــــة نظــــرا الســــتمرا وعنــــدما ي�ــــو لديــــھ إيمانــــا . ً

ً ن
بالنجاح تبعا �·��ات التمكن عنده، فإنھ يجد حلوال للتحديات والصعو�ات ال0X تواج`ھ

ً ً. 
2.  �cب غ ب : املباشرةرالتجا ر ع0Æ  شكيل الفرد ملعتقدات كفاءتھ الذاتية مـن خـالل مراقبـة تجـا

�ـھ محـدودة، و�كـذا  تـھ ا�·اصـة أو �انـت تجا رñخر2ن، وذلك عنـدما ي�ـو غcـ� متأكـد مـن م`ا ر ن
 ).ا��... ر[صدقاء، املعلمcن، أولياء [مو (يحصل ع,! تجر�ة غ�c مباشرة من خالل متا�عة 

3. Fجتمــا�	قنـاع Y : املا�ــ�0 مــن خــالل الــدعم مــن FــG �Äإ"ــ! حفــاظ الفــرد ع,ــ! أدائـھ النــا �cــش¦
ة   .، مما يؤدي إ"! تطو2ر الكفاءة الذاتية)[سرة، [صدقاء واملعلمcن(رالب�ئة اdeاو

تـــھ ع,ـــ! : Yقنـــاع اللفظـــي .4 ريتـــضمن قيـــام أ�ـــ·اص آخـــر2ن بتقـــديم دعـــم لفظـــي للفـــرد حـــو قد ل
ة حديث إيجاtي مع الذات، و�الرغم نتنفيذ امل`ام، كما قد ي�و Yقناع ر اللفظي داخليا FG صو ً

نمن أن تأثY �cقناع اللفظي ¦عد محدودة، إال أنھ قد ي�و ذا تأث�c أك�� عندما ي�و الí·ص  ن
  .الذي يقوم باإلقناع مصدر موثوقة

ات الفرد حو أنظمة كفاءتھ ا�·اصة، بمعÆـ  إذا : ا��الة النفسية والعاطفية .5 ل ش�c إ"! تصو ر
ا إذا �ـ لان أداؤه ضــعيفا فـإن مــستو القلــق عنـده يرتفــع ف�ـشعر بــال��دد حــو إنجـاز امل`مــة، أمــ ى ً

ى�ان أداؤه جيدا فإن كفاءتھ الذاتية ترتفع، و�التا"F يتحسن مستو  علمھ وسلوكھ ً. 

يمكــن ممــا ســبق اســتخالص أن أ�ــم مــصادر الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم  عــود إ"ــ! ا�·�ـــ�ات 
ة ع,ــ! الذاتيـة، والتفاعـل 	ج رتمـا�F مـع ñخـر2ن، وقـوة الí·ـصية، وتحديـد [�ـداف، ومـدى القـد

ات وYم�انيـــــات ا�·اصـــــة، والتفاعـــــل مـــــع الب�ئـــــة ا�eيطـــــة، والـــــسالمة النفـــــسية  ـــم ع,ـــــ! القـــــد را��كــ
  . وا�dسدية لھ


س-يعاب املفا@ي?�: را�kو الثالث:  
�  :مفFوم 
س-يعاب املفا@ي?

ة الطا: "أنھ) 2018(عرفھ مو��   لب ع,! توضيح وتفس�c وتطبيق ما  علمھ وامتلكھ من رقد
ــــــد ـــا حـــــــــل املـــــــــشكالت الXـــــــــ0 قـــ ـــــــستطيع مــــــــن خالل`ــــــ ــــدة ¦ــ ــــF مواقـــــــــف جديـــــ ـــــستخدم`ا Gـــــ ف وأن ¦ــــ ـــــــا   رمعـ

  ).24. ص" (تواجھ
عملية عقليـة معرفيـة مـرتبط بـالف`م، وأنـھ ¦ـش�c إ"ـ! : "ع,! أQÀا) 2018(يب�نما عرفھ الشمر 

ة ع,! استخدام املعرفة بمجاالت أخر ىالقد نةر   ).37. ص" (و أو التعامل مع املعرفة بمر
إ"! ما سبق أن 	س<يعاب املفا�ي0U يتضمن بمف`ومھ عدة جوانب، ) 2019(وأضافت مراد 

  :وFÃ أن



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

123 

 -   Ùـو يمثـل ال`ـدف [ســ نعمليـة تت�ـو مـن عـدة مراحــل م<سلـسلة، ل�ـل خطـوة فQÉـا أ�مي�Qــا، ف
  .للتعلم ال¤شط

ج الفكر عن إطار الف`م السط�F والضي -  ق إ"! الف`م املتعمق وتطبيق ذلك الف`م، بل وإ"! وخر
  . تف`م ñخر2ن لذلك الف`م

املعرفيــة و�ــو التــذكر إ"ــ! أن تــصل إ"ــ! أع,ــ! " بلــوم"ىتبــدأ مراحلــھ بأقــل مــستو مــن مــستو2ات  - 
ـــأ، والقــــــــوة  ـــة جوانــــــــب الـــــــصواب وا�·طـــــ ــــذات ومعرفــــ ـــيم الــــ ـــــ<يعاب، حيـــــــث تقيـــــ مـــــــستو2ات 	ســـ

  .والضعف

ة الطالـــب ع,ـــ! اســـتخدام ًوفقـــا ملـــا ســـبق يمكـــن و عـــرف  ر	ســـ<يعاب املفـــا�ي0U ع,ـــ! أنـــھ قـــد
اسية، بحيث ¦ساعده ذلك ع,!  راملعرفة حو ما  علمھ من مفا�يم جديدة FG ف`م أعمق للمادة الد ل

�ا بكفاءة عالية   .زاجتيا
�  :أ@مية 
س-يعاب املفا@ي?

ل�امل للمعرفة، تأ ي أ�مية 	س<يعاب املفا�ي0U من �ونھ ¦ساعد الطالب ع,! ف`م املعÆ  ا
ق  نــة [ف�ـار ذات الـصلة، كمـا أنــھ ¦ـساعد ع,ـ! تحديـد الفــر �م تميcـ¢ وتفـس�c ومقا ويـصبح بمقـدو ر ر
ف ال¿�يـة تجـاه موضـوع محـدد،  رالدقيقة املوجودة FG املواقـف املتنوعـة، وع,ـ! ت�ـو2ن عـدد مـن املعـا

  ).Panasuk, 2010(وع,! توليد نوع من ال��ابط املفا�ي0U الذي ال يمكن �سيانھ �س`ولة 
كما أن 	س<يعاب املفا�ي0U لھ أ�مية بالغة FG تحقيق العديد من أ�داف التعلم، إذ أشار 

0�2، (�ل من    : إ"! أن أ�مية 	س<يعاب املفا�ي0U تكمن في�ونھ) ۲۰۱5 ؛ سليمان ونافع،2006والر

£س، و2قدم تقييما حقيقيا ملا تم اك<سابھ من املفا�يم .1 ًيحقق فعالية FG التد ً   .  من قبل الطالبر
ات ا�·اطئة ال0X يمتلك`ا الطالب .2   .ر¦س`م FG توضيح املفا�يم ال
�يحة، واستكشاف التصو
يحــدد معــاي�c ف`ــم للطــالب و2وæــ� أوجـــھ الــضعف الXــ0 يوج`وQÀــا و£ــí·ص الــصعو�ات الXـــ0  .3

  .تواج``م
ء ييــوفر تقـــديم التغذيـــة الراجعـــة ملـــستو تقـــدم ف`ـــم الطــالب، ممـــا يـــؤدي إ"ـــ! التعـــديل GـــF ضـــو .4

  .النتائج
ه �عــد  .5 ر¦ــشرك الطــالب GــF عمليــة التخطــيط الــدقيق لتحقيــق الف`ــم الــذي يتوجــب علــQÉم إظ`ــا

س �م بالد ران�Qاء مر   .ور
ة ا�تمام`م .6 ات التفك�c العلFG 0U حل املشكالت، ¦س`م FG إثا ر¦díع ع,! استخدام م`ا   .ر
تبا .7 اك أ�مي�Qـــا، وا اك املفـــا�يم الرئ�ـــسة للمـــادة ومـــن ثـــم إد ر¦ـــساعد GـــF إد ر ع العلـــوم ر وط`ـــا بفـــر

 . اe·تلفة
  .¦س`م FG بقاء أثر التعلم، واحتفاظ الطالب باملعلومات ملدة طو2لة .8
  . لين0U التفك�c لدى الطالب من خالل ال<ساؤ والبحث، واملالحظة، والتجر2ب، و	ستكشاف .9

ـــ� �عــــد العــــرض الــــسابق أل�ميـــــة 	ســــ<يعاب املفــــا�ي0U أنــــھ إذا تحقــــق بال¤ـــــسبة  مــــن الواæـ
سـ`ا ممـا للطالب ف رإنھ ¦ساعده ع,! ف`ـم واæـ� للعالقـات امل<ـشابكة بـcن املفـا�يم اe·تلفـة الXـ0 يد

اسـية، [مـر الــذي ¦ـساعده ع,ــ! ت�ـو2ن مفا�يمـھ ا�·اصــة وصـوال إ"ــ!  يـؤدي إ"ـ! تقدمــھ GـF املــادة الد
ً

ر
  .  ف`م املعرفة بطر2قة منظومية مت�املة
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�  :أ�عاد 
س-يعاب املفا@ي?
، (يعاب املفا�ي0U، أشار إلQÉا �ل من توجد عدة أ�عاد لالس< ؛ أبو الرايـات 2018وأبو خاطر

، 2018؛ أبــــو مطلــــق، 2020؛ أبــــو ســــاملة،2020وخطــــاب،  ، يمكــــن ت¹·ــــيص أ�م`ــــا )2018ي؛ الــــشمر
F,وعرض`ا كما ي:  

ـــق للظــــوا�ر و[حــــداث : الــــشرح أو التوضــــيح .1 ة الطالــــب ع,ــــ! تقــــديم وصــــف دقيـ ر¦ــــش�c إ"ــــ! قــــد
ـــار ال رئ�ــــسة والتعبcــــ� عQªـــــا بوضــــوح وإيجــــاز وتقــــديم م�ــــ�رات مدعومـــــة العلميــــة وتحديــــد [ف�ـ

لتضفي معÆ  ع,! الظوا�ر العلمية، و2تطلب الـشرح والتوضـيح أن يجيـب الطالـب ع,ـ! �عـض 
مــن؟ وكيــف؟ وملــاذا؟ ومXــ ؟ وأيـن؟ بال¤ــسبة للموضــوع الــذي ير2ــد أن ¦ــشرحھ أو : [سـئلة ومQªــا

تـھ ع,ــ! الـشرح والتوضـي تـھ ع,ـ! تقــديم ريوæـ�ھ، و2مكـن تقيـيم قد رح مـن خـالل تقــيم مـدى قد
اء أو  ñرأسباب وم��رات ومسوغات موثقة �النظر2ات ومبادئ قو2ة، و غلبھ ع,! سوء الف`م و
تھ ع,! ذكر Yجابة �ش�ل متعمق و2و�æ و2دعم كيف توصل ل`ا،  رالنظر2ات السطحية، وقد

 .وتقديمھ لت¤بؤات جيدة لظوا�ر وأف�ار معينة
2. �cإ"ــ!:  التفـس �cــ  ملــا يتعلمــھ مــن موضــوعات، وإجــراء ¦ــشÆة الطالــب ع,ــ! الوصــف ذي املع ر قــد

	ستدالالت واستخالص 	ست¤تاجات، وتحديد [سباب ال0X أدت إ"! حدوث ظا�رة أو حدث 
اك العالقات، أو ¦عطي تفـس�cات مالئمـة أو يقـدم �عـدة  رعل0U معcن؛ مما يتطلب التحليل وإد

2خية وا�æة عن [حداث، و2تطل ب التفس�c من الطالب أن يو�æ أ�مية املوضوع، وماذا رتا
يمكـن أن يحـدث لـو  غcـ�ت �عــض [شـياء؟ ومـا أ�ميـة املوضــوع بال¤ـسبة للطالـب؟ ومـا أ�ميتــھ 
ًبال¤سبة لآلخـر2ن؟ و�ـل �ـذا املوضـوع منطقيـا؟ وغ��cـا مـن [سـئلة الXـ0 تـدل Yجابـة عQªـا ع,ـ! 

cتھ ع,! التفس تـھ ع,ـ! اسـتخالص رف`م املوضوع، و2مكن تقييم قد ر� من خالل تقييم مدى قد
نة  تھ ع,! املقا ر[ف�ار الرئ�سية والفرعية ما بcن السطو ومعرفة أ�مية العالقات بيQªا، وقد ر ر
ـــا، وتقـــــــديم تفــــــس�cا ذات معÆـــــــ ،  ـــاد أوجــــــھ الـــــــشبھ و	خــــــتالف بيQªمـــ ـــــياء مختلفـــــــة بإيجـــ ــــcن أشـ ًبــ

تــــھ ع,ــــ! ال�� ـــار، رو عليقــــات مناســــبة لقــــصة أو فكــــرة معينــــة، وقد جمــــة أو إعــــادة صــــياغة [ف�ـ
 .ىوتقديمھ ألمثلة مرتبطة بمحتو  علي0U معcن

ــــق .3 ــــل : التطبيــ ــــب ع,ـــــــ! اســــــتخدام ب¤يـــــــة العلــــــم مثـــ ة الطالــ ــــد ــــش�c إ"ــــــ! قـــ ـــائق واملفـــــــا�يم (ر¦ـــ ا��قـــ
ــــات ـــــف جديــــــدة وســـــــياقات مختلفــــــة ومتنوعـــــــة، أي ) والتعميمــ ــــا GـــــــF مواقـ ـــــ0 ســـــــبق أن  علم`ــ الXـ

دة، يتطلـــب التطبيـــق أن يجيـــب الطلبـــة ع,ـــ! ¦ـــستخدم املعرفـــة �ـــش�ل فعـــال GـــF مواقـــف جديـــ
ة ال0X  علم�Qا؟ كيف يمكن0Æ تطـو2ر : �عض [سئلة ومQªا رأين وكيف يمكن استعمال �ذه امل`ا

ة الطالــب  ة ا�dديــدة؟، و2مكــن تقيــيم قــد رأف�ــار الــسابقة ألســتفيد مــن �ــذه املعرفــة أو امل`ــا ر ي
تــھ ع,ــ! تطبيــق املعرفــ ة بفاعليــة GــF ســياقات منوعــة، رع,ــ! التطبيــق مــن خــالل تقيــيم مــدى قد

ـــھ ع,ــــ! التوســــع فيمــــا ¦عرفــــھ بطــــر فعالـــــة  تـ قومــــن محتــــو غcــــ� مــــنظم ع,ــــ! نحــــو واق�ـــــF، وقد رى
تـھ ع,ـ!  عـديل ذاتـھ، وتكييف`ـا ع,ـ!  ة ع,! Yبداع 	خ�ـ�اع، وقد روجديدة، أي ي�و لديھ القد ر ن

 .نحو فعال و�و يؤدي عمال وtش�ل يدل ع,! انضباط ذا ي لديھ
ة الطالب ع,! ت�و2ن وج`ات نظر ناقدة ومس<بصرة ملا يطرح عليھ :راتخاذ املنظو .4 ر ¦ش�c إ"! قد

ة ع,ـــــ! تحليل`ــــا واســـــت¤تاج`ا واســـــت¤باط`ا مــــن وج`ـــــات النظـــــر  ـــد رمــــن موضـــــوعات وأف�ــــار، والقــ
2ة للطالب �عد سماع وج`ات نظر مختلفـة  ؤاملتباينة ا�·اصة بموضوع أو حدث ما، وت�و2ن ر

اء ة �املة، و2تطلب اتخاذ املنظو من الطالب روذلك من خالل 	طالع ع,! آ ر ناقدة؛ ل�c صو ر ى
�ل �ذا الـرأي مقبـوال؟، �ـل ¦ع�ـ� عـن وج`ـة نظـر منطقيـھ؟، مـا : أن يجيب عن [سئلة التالية

نمــواطن القــوة والــضعف GــF �ــذا الــرأي؟، مــاذا مــن املمكــن أن ي�ــو غcــ� ذلــك؟، و2مكــن تقيــيم 
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ة الطالـب ع,ــ! اتخـاذ املنظــو مـن خـالل ت رقـد تــھ ع,ـ! نقـد وت��يــر موقـف معــcن، ر رقيــيم مـدى قد
فـــھ  اتـــھ ومعا تـــھ ع,ـــ! اســـتخدام م`ا ربمعÆـــ  أنـــھ يـــر �ـــل يتوافـــق مـــع وج`ـــة نظـــر معينـــة، وقد ر ر ى
تـــھ ع,ـــ! ا��كـــم ع,ـــ! ¼ـــ�ة فكـــرة  روميولـــھ ل<ـــشكيل قاعـــدة لل<ـــشكيك واختبـــار النظر2ـــات، وقد

تـھ ع,ـ! تميcـ¢ [شـياء  ا��ـسنة عـن الـس�ئة وفـق رعلمية FG ضوء مبادئھ العلمية السابقة، وقد
اتـــھ ل�¹كـــم ع,ـــ! فكـــرة  رمعـــاي�c معينـــة، وأن ¦ـــستخدم بـــو�F كـــال مـــن انتقاداتـــھ واعتقاداتـــھ وقد

ً

ظ مـن  2خ الفكـرة لوضـع املناقـشات والنظر2ـات املناسـبة، و2الحـ ك تا فض`ا، وأن يد رمعينة أو  ر ر
  .خالل النقاش إذا �ان �ناك تحc¢ أو مو	ة

د 	ســ<يعاب املفــا�يم، أQÀــا تــرتبط ببعــض`ا الــبعض ليتــ�è مــن تــم عرضــھ حــو �عــض أ�عــا
سـ�Qا مـن قبـل الطالـب، حيـث   مـن خـالل شـرح وتوضـيح [ف�ـار ¦ـستطيع إنـھروتأ ي م<سلسلة FG مما

ة  رالتعمــق والوصــو إ"ــ! املعلومــات الXــ0 تمكنــھ مــن تفــس�c الظــوا�ر العلميــة بالتــا"F ت�ــو لديــھ قــد ن ل
�ط`ا بمفا�يم أخر و وأك�� ع,! توظيف`ا و ى ًفقا لذلك ت<سع دائـرة خ��اتـھ املعرفيـة الXـ0 مـن خالل`ـا ر

 FـG ̀ـھ لـ�س فقـط ات وتقييم املواقـف املتنوعـة الXـ0 تواج ر¦ستطيع ا��كم ع,! [مو و	تخاذ القرا ر
  . علمھ بل FG حياتھ الواقعية

  :ىأسباب تد�ي مستو 
س-يعاب املفا@ي?� �C مادة العلوم
يعاب املفــا�ي0U لــدى الطــالب GــF مــادة العلــوم، يوجــد عــدة أســباب يمكــن أن تنميــة 	ســ<

ة التعليم باململكة العر�ية السعودية  ا ت إلQÉا و رأشا   :، ومQªا)2012(زر

  . ضعف �عض املعلمcن FG 	س<يعاب املفا�ي0U لبعض املفا�يم العلمية .1
2. Fات  عز سوء الف`م، فالطالب يحفظو إذا �ان التقو2م : التقو2م السط� نفكث�c من 	ختبا ز ر

  .ن½Qتم با��فظ و2ف`مو إذا �ان التقو2م ½Qتم بالف`م
£س التقليدية .3 رطر التد £س العلـوم بـالطر التقليديـة املتمركـزة حـو : ق لعند 	عتمـاد ع,ـ! تـد ق ر

ـــا  ـــم للطالـــــب، والXـــــ0 ت�ـــــو نتائج`ــ ـــم، والXـــــ0 تـــــصب GـــــF التلقـــــcن والتحفـــــيظ مـــــن قبـــــل املعلــ ناملعلــ
  .يالقطعية FÃ الف`م الظا�ر أو سوء الف`م

حيــث إن املعلــم ¦ــس�Qلك الوقــت GــF محاولــة  غطيــة : cــ¢ ع,ــ! الكــم املعرGــF مقابــل املفــا�يمال��ك .4
ـــيظ الطــــــالب أك�ـــــ� كميـــــة ممكنــــــة مـــــن املعلومــــــات، وممـــــا ¦عـــــز �ــــــذا التوجـــــھ �ــــــو  ـــنIJ وتحفــ زاملــ
 FـــG زنـــة·eـــ0 تركـــز ع,ـــ! قيــاس مـــدى حفـــظ الطالـــب للمعرفــة وكميـــة املعلومـــات اXات ال ر	ختبــا

  .ة 	س<يعاب والف`م ا��قيقي للمعرفةنذ�نھ دو النظر إ"! قضي
ة مفرطـة ¦عـود : التkسيط الزائد لأل�داف التعليمية وتجزئ�Qا .5 رتkسيط [�داف وتجزئ�Qـا بـصو

£س املب0Æ ع,! ا��فظ والتلقcن الذي  ربالسلبية ع,! التعلم، و�فقد املادة قيم�Qا و2قود إ"! التد
ات العقلية بفاعلية ه ال ¦عز استخدام القد ربدو ز   .ر

ىبـــال��كG ¢cـــF مـــا ســـبق توضـــيحھ حـــو [ســـباب الXـــ0 تـــؤدي إ"ـــ! تـــد�ي GـــF مـــستو 	ســــ<يعاب  ل
£س العلـوم، GـF حـcن أن الطالـب أيـضا مـسئو عـن  لاملفا�ي0U يتـ�è أQÀـا  عـود إ"ـ! دو املعلـم GـF تـد ً ر ر
ا�ـــ�0،  لية مـــن عـــدم متا�عتـــھ للمعلــم أثنـــاء عـــرض املفــا�يم GـــF الفـــصل الد رذلــك، وتـــأ ي �ـــذه املــسؤ و

̀ـم أعمــق ل`ـا مــن وعـدم ا� سـ`ا ممــا يـؤدي إ"ــ! ف رتمامـھ �عقــد عالقـات بــcن املفـا�يم اe·تلفــة الXـ0 يد
، وكــذلك عــدم تنفيــذه  ىناحيــة، وكــذلك توضــيح أوجــھ الــشبھ و	خــتالف فيمــا بيQªــا مــن ناحيــة أخــر
جـھ ممــا يــؤدي إ"ـ!  عــدم اســ<يعابھ  ا�ــ�0 أو خا رلأل�ـشطة والت�ليفــات اe·تلفـة ســواء GــF الفـصل الد ر
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ســــ`ا، إذ ال ل`ــــذه ا رملفــــا�يم، وفقــــا لــــذلك فإنــــھ يفقــــد حلقــــة الوصــــل بــــcن املفــــا�يم اe·تلفــــة الXــــ0 يد
ً

ـــة أو  ¦ــــستطيع الــــر�ط بيQªــــا أو التفرقــــة بــــcن املفــــا�يم امل<ــــشاQÅة، ممــــا يــــؤدي إ"ــــ! وجــــود مفــــا�يم بديلـ
  . خاطئة أو متداخلة FG ذ�نھ

  :�C مادة العلومنماذج واس��اتيجيات تنمية 
س-يعاب املفا@ي?� وأساليب قياسھ 
ـــ<يعاب  ـــة 	ســ اســــات الــــسابقة لتنميـ ر عــــددت النمــــاذج و	ســــ��اتيجية الXــــ0 اســـــتخدم�Qا الد

F,ا ما يQªتحقيق ذلك، وم FG 0 أكدت ع,! أثر�اXالعلوم، وال FG 0Uاملفا�ي:  

اســـــة الر�يعـــــان  .1 ة مـــــن مقـــــر العلـــــوم GـــــF ضـــــوء متطلبـــــات ) 2021(رد ـــدة مطـــــو رالXـــــ0 طبقـــــت وحــ ر
ـــة لد ـــة الر2اضــــــــيات والعلــــــــوم رالتوج`ـــــــات الدوليـــــ ــــــا�يTIMSS " 0U"اســــ ــــــ<يعاب املفــ لتنميـــــــة 	ســ

ـــــتخدمت اختبـــــــار 	ســـــــ<يعاب املفـــــــا�ي0U �ـــــــأداة لقياســـــــھ،  ـــــات املرحلـــــــة املتوســـــــطة، واســ لطالبــ
ـــد أ�عـــــاد  ة GـــــF تنميـــــة 	ســـــ<يعاب املفـــــا�ي0U عنــ الـــــشرح (روتوصـــــلت إ"ـــــ! فاعليـــــة الوحـــــدة املطـــــو

 ).والتفس�c والتطبيق
اســة عبــد الفتــاح  .2 £س العلــوم قــائم ع,ــ! ت�امــل ) 2020(رد رالXــ0 اســتخدمت نمــوذج مق�ــ�ح لتــد

ــــة 	بتدائيــــــة عنــــــد مــــــستو2ات  ــــا�ي0U لــــــدى طــــــالب املرحلــ ـــــ<يعاب املفــ ـــة 	سـ ــــ� لتنميـــ ــــصفي اeــ نــ
، وطبقت اختبار 	س<يعاب املفا�ي0U �أداة لقياسھ، )رالتوضيح، التفس�c، التطبيق، املنظو(

 . �ح FG تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لدى الطالبوجاءت النتائج لتؤكد فاعلية النموذج املق�
اســة أبـــو ســـاملة  .3 £س املتمـــايز لتنميـــة 	ســـ<يعاب ) 2020(رد رالXـــ0 اســـتخدمت اســ��اتيجية التـــد

، وطبقــــت اختبــــار )رالتوضــــيح، التفــــس�c، التطبيـــق، اتخــــاذ املنظـــو(املفـــا�ي0U عنــــد مـــستو2ات 
ــــ ت النتــــــائج إ"ـ ـــا ـــ<يعاب املفـــــا�ي0U �ـــــأداة لقياســـــھ، وأشــ ــــة 	ســـــ��اتيجية GـــــF تنميــــــة ر	ســ ! فاعليـ

ي	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالب الصف [و الثانو FG مادة الكيمياء  .ل
اسة سالمة ودمحم  .4 ال0X استخدمت اس��اتيجية محطات التعلم GـF تنميـة 	سـ<يعاب ) 2019(رد

، وطبقــــت اختبــــار )رالتوضــــيح، التطبيــــق، التفــــس�c، اتخــــاذ منظــــو(املفــــا�ي0U عنــــد مــــستو2ات 
ـــ��اتيجية GــــــF تنميـــــــة 	 ــــت النتـــــــائج وجــــــود أثــــــر لالســـ ـــا�ي0U �ــــــأداة لقياســــــھ، وأثب<ــ ــــ<يعاب املفـــ ســ

 . 	س<يعاب املفا�ي0U لدى الطالب
اســـــة حــــــسcن  .5 ــــرائط املفــــــا�يم لتنميــــــة 	ســــــ<يعاب ) 2019(رد ـــ0 اســــــتخدمت اســــــ��اتيجية خــ الXـــ

ت اختبــــار ، وطبقــــ)رالتوضــــيح، التطبيــــق، التفـــس�c، اتخــــاذ املنظـــو(املفـــا�ي0U عنــــد مـــستو2ات 
	س<يعاب املفا�ي0U �أداة لقياسھ، وتوصلت إ"! وجود أثر لالس��اتيجية FG تنمية 	س<يعاب 

 .املفا�ي0U لدى الطالب
اســــــة الـــــــشل01 وكر2ـــــــر  .6 يد ـــــ��اتيجية القبعـــــــات الـــــــست GـــــــF تنميـــــــة ) 2017(ر ـــــتخدمت اســ الXـــــــ0 اســ

، مـــشاركة الـــشرح، التفـــس�c، التطبيـــق، اتخـــاذ من(	ســـ<يعاب املفـــا�ي0U عنـــد مـــستو2ات  رظـــو
، وطبقت اختبار 	س<يعاب املفا�ي0U �أداة لقياسھ، وأثب<ت فاعلية )وجدانية، معرفة الذات

 . ي	س��اتيجية FG تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبات الصف الثالث الثانو

اسات السابقة ال0X �دفت إ"! تنمية 	س<يعاب املفا�يFG 0U العلوم،    رتبcن من عرض الد
 عــدة نمــاذج واســ��اتيجيات متعــددة أثب<ــت أثر�ــا GــF تنميتــھ لــدى الطــالب GــF مراحــل  عليميــة وجــود

، باالعتمــاد ع,ــ! �ــشاط`م وتفــاعل`م مــع املــادة العلميــة ) جــام�F-ي ثــانو - متوســط-ابتــداùي(مختلفــة 
ـــاء حـــــدوث عمليـــــة الـــــتعلم ـــات GـــــF طر2قـــــة قيـــــاس . أثنـ اســ رو�مالحظـــــة الطر2قـــــة الXـــــ0 اتبع�Qـــــا �ـــــذه الد

يعاب املفـــا�ي0U يتــ�è أن جميع`ـــا اعتمــدت ع,ـــ! 	ختبـــار لقيــاس مـــستو2اتھ ا�eــددة GـــF �ـــل 	ســ<
اسة، وفقا لذلك فأن البحث ا��ا"F اعتمد ع,! 	ختبار لقياسھ ًد

  .ر
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اسات ع,! أ�مية استخدام أدوات التعليم Yلك��و�ـي GـF تنميـة  روقد أكدت العديد من الد
اسـة سـراج 	سـ<يعاب املفـا�يG 0UـF العلـوم ومQªـا الXـ0 بي¤ـت نتائج`ـا وجـود فاعليـة كبcـ�ة ) 2016(ر د

- التفــــس�c-الــــشرح(الســــتخدام الرســــوم املتحركــــة GــــF تنميــــة 	ســــ<يعاب املفــــا�ي0U عنــــد مــــستو2ات 
اســة طــھ وغلــوش ) التطبيــق الXــ0 أثب<ــت وجــود أثــر كبcــ� الســتخدام شــب�ات ) 2018(رGــF العلــوم، ود

ــــ� البــــــصر Yلك��ونيــــــة التفاعليــــــة GــــــF تنميــــــة 	ســـــ<يعاب املفــــــا�يG 0UــــــF مــــــادة العلــــــوم عنــــــد يالتفكcـ  
اســـة الر�يعـــان )رالـــشرح، التطبيـــق، التفـــس�c، اتخـــاذ املنظـــو(مـــستو2ات  الXـــ0 توصـــلت ) 2020(ر، ود

نتائج`ا إ"ـ! وجـود فاعليـة كبcـ�ة السـتخدام اسـ��اتيجية الـتعلم املقلـوب الXـ0  عتمـد GـF تطبيق`ـا ع,ـ! 
ــــ! تنميـــــة 	ســـــ ـــ<يعاب الـــــتعلم Yلك��و�ـــــي ع,ـ ـــاء GـــــF مـــــستو2ات 	ســ <يعاب املفـــــا�يG 0UـــــF مـــــادة الفc¢يــ

، املـــــشاركة الوجدانيـــــة، معرفـــــة (املفــــا�ي0U الـــــستة  ـــو ـــق، اتخـــــاذ املنظـ رالتوضـــــيح، التفــــس�c، التطبيــ
  ). الذات

GــF ضــوء مــا ســبق اتــ�èت أ�ميــة توظيــف أدوات وتطبيقــات التعلــيم Yلك��و�ــي GــF تنميـــة 
ريــــث إن �ــــذا النــــوع مــــن التعلــــيم يركــــز ع,ــــ! دو الطالــــب GــــF 	ســـ<يعاب املفــــا�ي0U لــــدى الطــــالب، ح

الــتعلم، و£ـــساعده GـــF توســـعة خ��اتـــھ املعرفيـــة، بمــا يـــوفره مـــن مـــصادر  عليميـــة إلك��ونيـــة موســـعة 
تـھ  2ـادة قد  FـG حات متنوعة للمفا�يم العلمية وت<ناول`ا من جوانب مختلفـة، بمـا ¦ـس`م رتقدم شر ز و

، �ـــط �ـــذه املفـــا�يم بمفـــا�يم أخـــر ىع,ـــ!  ة ع,ـــ! تفـــس�c وتحليـــل �ـــذه العالقـــات ر ر و2جعلـــھ اك¿ـــ� قـــد
ات حــو أفــضل  تباطيــة، وتوظيف`ــا GــF حــل املــشكالت العلميــة املتنوعــة وإصــدار [ح�ــام والقــرا ل	 ر ر

  .لا��لو ال0X يمكن أن  س`م FG حل �ذه املشكالت
  التعلم الذا>ي: را�kو الرا�ع

  :مفFوم التعلم الذا>ي
ات : "بأنــھ) 2017(عرفــھ الرح1ــ0  ف وامل`ــا رأســلوب  علUــ0 يقــوم فيــھ الطالــب باك<ــساب املعــا ر

و	تجا�ـات برغبـة ذاتيـة تبعـا مليولـھ واسـتعداداتھ 	نفعاليـة والعقليـة، مـستخدما GـF ذلـك تقنيــات 
ســائل  عليميــة حديثــة، و�2ــو توجيــھ املعلــم فيــھ محــدودا، وصــوال إ"ــ! أ�ــداف  عليميــة واæــ�ة  نو و

  ).24. ص" (ومحددة
أســـلوب للـــتعلم ¦ـــس�! فيـــھ الطالـــب إ"ـــ! تحقيـــق : "بأنـــھ) 2017(ياســـة �نـــداو ركمـــا عرفتـــھ د

اتـھ واسـتعداداتھ وإم�انياتــھ  اسـية، والـس�c فQÉــا وفـق قد رأ�دافـھ عـن طر2ـق التفاعـل مــع املـادة الد ر
  ).10. ص(ا�·اصة وtسرعتھ الذاتية، مع إشراف املعلم وتوجQÉھ 

2ف يمكـــن اســـتخالص  عر2ـــف الـــتعل أســـلوب  علـــم : م الـــذا ي ع,ـــ! أنـــھرباســـتقراء �ـــذه التعـــا
يقــوم فQÉـــا الطالـــب بجميــع [دوار لتعلـــيم نفـــسھ مــع توجيـــھ مـــن املعلــم وإشـــرافھ لتحقيـــق [�ـــداف 

  . ًالتعليمية ا�eددة سلفا
  :أ@مية التعلم الذا>ي �C مادة العلوم

أن تأ ي أ�مية التعلم الذا ي من �ونھ مناسب لطبيعة عملية التعلم ومبادQVا، و2���ن ذلك 
ًعملية التعلم ذاتية تحدث داخل الطالب، و�2و دو املعلم FG �ذه ا��الة مقتصرا ع,! التخطيط  ر ن
ل`ذه العملية وجعل`ا جذابة، وYشراف ع,! تنفيذ½Qا، بالتا"F ¦عد �ذا التعلم �شاطا يبذلھ الطالب 

ً

ا ̀ــ ا أنــھ ¦ــس`م GــF تنميــة م اتــھ خ��اتــھ املعرفيــة، كمــ رلتعــديل ســلوكھ، وتنميــة م`ا ات البحــث العلUــ0 ر
ىلديھ، إذ يقوم بجمع املعلومات و	ستقصاء عQªا بنفسھ، كما أن �ذا النـوع مـن الـتعلم يجعلـھ يـر 
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او2ــة مختلفــة، و2قــوم بتحليل`ــا وجمــع املعلومــات حول`ــا والتوصــل GــF ضــوء ذلــك إ"ــ!  زاملــشكالت مــن 
  ).2010القا��0، (لأف�ار ونتائج جديدة وحلو فعالة ل`ا 

ٍذا ي با�تمام كب�c من علماء ال��بية وعلم النفس، ع,! اعتبار أنھ الوسيلة و2حظى التعلم ال ِ
اســة �ــل مــن متــو"F ومتــو"F والبحcــ�  ت د ي[فــضل للــتعلم، وقــد أشــا ر ر

ّ
إ"ــ! أن أ�ميــة الــتعلم ) 2021(

F,الذا ي تأ ي من �ونھ ¦س`م فيما ي:  

ات الطالب، وسرعتھ الذاتية FG اس<يعاب .1 ّتحقيق  عليم ي<ناسب مع قد  مادة العلوم وتلقQÉـا، ر
  . ّو2رتكز FG �ذا [مر ع,! دوافعھ الذاتية

مــة  .2 ات [ساسـية الال زتمكـcن �ــذا النـوع مــن التعلـيم للطالــب GـF عمليــة إتقـان العديــد مـن امل`ــا ّر َّ

  .ّملواصلة تحصيلھ العل0U بنفسھ، والذي س�ستمر معھ مدى ا��ياة
2ب الطالب .3 رتوليد ب�ئة خصبة لإلبداع من خالل تد

َ
ّ ع,! حل مشا�ل`م التعليمية بأنفس`م ّ.  

اتھ وطموحاتھ الí·صية .4 ريحقق ل�ل طالب  علما ي<ناسب مع قد ً.  
ا إيجابيا إلتمام عملية التعلم .5 س فيھ الطالب دو ًيما ًر   .ر
لية FG املستقبل .6   .و¦عتمد فيھ الطالب ع,! نفسھ مما يجعلھ يتحمل املسؤ
ات .7 ـــرا ة حــــل املــــشكالت واتخـــــاذ القـ ريكــــسب الطالــــب م`ـــــا ر بنفــــسھ و2نUـــــ0 لديــــھ شــــعو بقيمتـــــھ ر

  .الذاتية
ات املشاركة والتعاو و£ستمر مع الطالب مدى ا��ياة .8 نيكسب الطالب م`ا   .ر

ه FG تحقيق أ�داف متنوعة ل�س للطالب فحسب  رتبcن مما سبق أ�مية التعلم الذا ي ودو
الXـــ0 تالئمـــھ، وإنمـــا للمعلـــم فبال¤ـــسبة للطالـــب ¦ـــسمح لـــھ بـــالتعلم GـــF الوقـــت املناســـب لـــھ و�الـــسرعة 

غبتــــھ GـــF الــــتعلم، و2نUــــ0 لديــــھ مجموعــــة مختلفــــة مــــن  رو2ظ`ـــر مــــن خاللــــھ مــــدى ايجابيــــة الطالــــب و
ه  لية، و�ال¤ـسبة للمعلـم ف`ـو ¦غcـ� مـن دو ات مثل اتخاذ القرار وحل املشكالت وتحمـل املـسؤ رامل`ا و ر

شاد فقط مما ¦عطي الفرصة للطالب  Yعملية التعليم إ"! التخطيط والتوجيھ و FGللقيام باألدوار ر
مة إلكمال م`ام التعلم وتحقيق [�داف ا�eددة زاe·تلفة [خر الال   . ى

  :، وFÃ)2017( ¦س<ند التعلم الذا ي إ"! عدة أسس أشار ألQÉا الرح01 :أسس التعلم الذا>ي

  . رالطالب �و ا�eو [ساس FG العملية التعليمية .1
  . املعلم موجھ لعملية التعلم وم�سر ل`ا ومرشد .2
ق الفردية بcن الطالب .3   .ومراعاة الفر
ــــــھ  .4 اتــ ـــــ! قد ـــا الطالــــــــب بنـــــــاء ع,ــ ــــــس�c فQÉــــ ــــود أ�ـــــــداف واæــــــــ�ة ومحـــــــددة ومعـــــــدة مــــــــسبقا؛ ¦ـ ـ روجــ

  . واستعداداتھ وميولھ الذاتية
الوســـائل والتقنيـــات ا��ديثـــة مـــصادر  عليميـــة متعـــددة  ـــس`م GـــF تحفcـــ¢ الطالـــب ع,ـــ! القيـــام  .5

Fي وفعال ي<سم بالتنظيم والو�tب¤شاط إيجا.  
مة ��ياة الطالبجع .6   .زل التعلم عملية مستمرة ومال

مـن الواæـ� أن [ســس الXـ0 يقــوم علQÉـا الــتعلم الـذا ي تـضع GــF حـسباQÀا الطالــب GـF املرتبــة 
ق الفرديــة  و[و"ــ! ف`ــو محــو العمليــة وأساســ`ا، ولــذلك فــإن الــتعلم الــذا ي ¦ــساعد GــF مراعــاة الفــر ر

ر2قتــھ إ"ـــ! تحقيــق [�ــداف التعليميــة ا�eـــددة نبــcن الطــالب الــذين يــصلو GـــF الQªايــة �ــل حــسب ط
ا واعيا من الطالب ملا يقوم  رباستخدام الوسائل واملصادر املتعددة لعملية التعلم، و�ذا يتطلب دو

  .بھ
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تجاه نحو التعلم الذا>ي:  
قيوجد فر بcن مصط�¹ التعلم الذا ي و	تجاه نحو التعلم الذا ي، فالتعلم الذا ي يتضمن  
ات وإم�انيــات واســتعدادات ¦ـــستخدم`ا الطالــب أثنــاء  علمـــھ ذاتيــا، ولكــن عـــدم رعــدة م`ــا ًات وقـــد ر

اتـھ أثنـاء  علمـھ  روجود اتجاه إيجاtي ودافعية نحو الـتعلم الـذا ي يمنعـھ مـن القيـام بـھ وتوظيـف م`ا
  ).2016أحمد، (

داد استع: "	تجاه نحو التعلم الذا ي بأنھ) 2012(يوقد عرف �ل من العدو وعبد الن01 
ه نحــو الــتعلم، و2دفعــھ ذاتيــا لال�تمــام  روجــدا�ي يمكــن اك<ــسابھ وتنميتــھ عنــد الطالــب يحــدد شــعو
 FــG ســتطالع لديــھ	ــا العمليــة إلشــباع ذاتــھ، كمــا يز2ــد مــن حــب QRبمــصادر املعرفــة العلميــة وتطبيقا

تفك�c فQÉا املوضوعات، ا�·��ات العلمية ا�dديدة واك<شاف`ا، و2كسبھ املبادأة FG حل املشكالت وال
  ).238. ص" (بطر2قة علمية، و�ذل ا�d`د إلنجاز [عمال مما ¦شعره بالثقة بالنفس

تقدير الطالب أل�ميـة الـتعلم الـذا ي بمـا ¦ـساعده ع,ـ! : "بأنھ) 2019(كما عرفھ عبدالاله 
 �cالبحـــــث الـــــذا ي عـــــن املعلومـــــات، تفـــــس Fـــ ات مختلفـــــة بنفـــــسھ تتمثـــــل Gــ راك<ـــــساب معلومـــــات وم`ـــــا

  ).1167. ص" (لل0X يمكنھ ا��صو علQÉا، التقو2م الذا ي للمعلوماتاملعلومات ا
مــدى اســتخدام الطالبــات : ًوفقــا ملــا ســبق يكمــن  عر2ــف 	تجــاه نحــو الــتعلم الــذا ي بأنــھ

ـــم مــــادة العلــــوم عنــــد أ�عــــاد التخطــــيط، طلــــب املــــساعدة  ات ا�·اصــــة بــــالتعلم الــــذا ي GــــF  علـ رللم`ــــا
ة وتنظيم الوقت، تق   .و2م الذاتر[�اديمية، إدا
   :أ�عاد 
تجاه نحو التعلم الذا>ي

اســـات الـــسابقة توج`ــــات مختلفـــة GـــF تحديـــد�ا أل�عــــاد 	تجـــاه نحـــو الــــتعلم  رأظ`ـــرت الد
اسة العدو وعبد الن01  يالذا ي، فقد حددت د أ�عاد 	تجاه نحو التعلم الـذا ي GـF سـبعة ) 2012(ر

FÃ عتمـاد ع,ـ! الـنفس: أ�عاد	تجاه نحو العلوم، و	 FـG وحـب الغمـوض واملغـامرة، والثقـة بـالنفس 
QRـــــا، و	نفتــــاح ل¹·�ـــــ�ات التعليميـــــة  مــــة للـــــتعلم الــــذا ي، وف`ـــــم الــــذات وإدا ات الال ات وامل`ـــــا رالقــــد ز ر ر
2تھ،  روتفـضيل املعلومــات ا�dديــدة والــشيقة، وتحمــل مـسئولية الــتعلم ومواج`ــة صــعو�ات الســتمرا

  .والتفكFG �c املستقبل
اســــة �ـــل مــــ رب�ـــل مــــن الـــشعو بفائــــدة ) 2013(ين املرا�ـــF وا�·ـــو"F و�ــــاجر ركمـــا حـــددQRا د

ت  رالتعلم الذا ي، وا��رص ع,! معرفة املز2د عن التعلم الذا ي، والرغبة FG التعلم ذاتيا، ب�نما أشا ً

 Fي�kاســـة �ـــل مـــن [حمـــد والـــس إ"ـــ! أن �ـــذه [�عـــاد تتمثـــل ب�ـــل مـــن الرغبـــة GـــF الـــتعلم، ) 2015(رد
ة لية، روالثقـة GـF الــنفس والقـد و ع,ـ! الــتعلم، واملبـادأة و	ســتقاللية GـF الـتعلم، وقبــو تحمـل املــسؤ ل

ة ع,! اتباع منdJية حل املشكالت   . روحب التعلم، و	بت�ار، وتقر2ر املستقبل، والقد
اســــة عبـــدالاله  أن �ــــذه [�عــــاد تختلـــف بــــاختالف اتجا�ا�ــــا فمQªــــا ) 2019(روقـــد بي¤ــــت د

لمــات، أو نحــو تفــس�c املعلومــات الXــ0 يــتم ا��ــصو علQÉــا عــن املتجــھ نحــو البحــث الــذا ي عــن املعلو
ًطر2ــق الـــتعلم الــذا ي، أو نحـــو التقــو2م الـــذا ي للمعلومــات الXـــ0 يــتم ا��ـــصو علQÉــا، أيـــضا صـــنفت  ل

اسة الز�را�ي    .�ذه [�عاد إ"! معرفية، وانفعالية، واجتماعية، والنفسية) 2019(رد
رات الـتعلم الـذا ي ¦عـود أن �عـض ات�è مما سبق أن 	ختالف GـF تحديـد م`ـا   

ن أن �ذه [�عاد نا�عة من مف`وم 	تجاه FG [ساس، ولذلك فÝـ0 معرفيـة وانفعاليـة  والباحثcن ير
ات الواجــــب  ن إلQÉــــا ع,ــــ! أQÀـــا مجموعــــة مــــن امل`ــــا رواجتماعيـــة ونفــــسية، أمــــا الــــبعض [خـــر فينظــــر و

̀ــا لــدى الطــالب، ولــذلك يظ`ــر مQªــا البحــث عــن املعلومــ ات وتفــس��cا وتقو2م`ــا، ب�نمــا ينظــر امتالك
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 FــG الــتعلم، الثقــة FــG ــا الطالــب مثـل الرغبــةQÅ ـا صــفات يجــب أن يتــصفQÀاتجــاه ثالــث ع,ــ! أ FــG ـاQÉإل
لية، حـب الـتعلم،  ة ع,! التعلم، املبادأة و	ستقاللية FG التعلم، قبـو تحمـل املـسؤ والنفس والقد ل ر

ة ع,! اتباع م   .نdJية حل املشكالتر	بت�ار، تقر2ر املستقبل، القد
   :أساليب تنمية 
تجاه نحو التعلم الذا>ي

ات  رتنوعت [ساليب ال0X يمكن استخدام`ا لتنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي، وقد أشا
اسات إ"! �عض من �ذه [ساليب ومQªا   :رالعديد من الد

اسة كيم وكيم  .1 تجاه نحو التعلم ال0X استخدمت النمذجة FG تنمية 	) Kim & Kim, 2010(رد
ق ذات داللـھ إحـصائية بـcن  والذا ي، وتوصلت إ"! فاعلية النمذجة GـF تنميتـھ بـدليل وجـود فـر
جات طالب اdeموعتcن التجرk2ية والضابطة FG التطبيق البعدي ملقياس 	تجاه  رمتوسطي د

 .نحو التعلم الذا ي لصا�� طالب اdeموعة التجرk2ية
اســـة املرا�ـــF وا�·ـــو"F و�ـــاجر .2 يد الXـــ0 اســـتخدمت برنـــامج مق�ـــ�ح قـــائم ع,ـــ! الوســـائط ) 2013 (ر

ق ذات داللة إحصائية  واملتعددة التفاعلية FG تنميتھ، واستدلت ع,! �ذه الفاعلية بوجود فر
بـــcن نتـــائج التطبيقـــcن القب,ـــF والبعـــدي ملقيـــاس 	تجـــاه نحـــو الـــتعلم الـــذا ي ولـــصا�� التطبيـــق 

 . البعدي
اســـة يامـــاك  .3 ًاســـ��اتيجيات الـــتعلم املـــنظم ذاتيـــا لتنميـــة 0 اســـتخدمت الXـــ) Yamac, 2015(رد

اسة إ"! فاعلي�Qا FG تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي  ر	تجاه نحو التعلم الذا ي، وتوصلت الد
جــــات اdeمــــوعتcن التجرk2يــــة  ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــcن متوســـطي د رعـــن طر2ــــق وجــــود فـــر و

نحــو الــتعلم الــذا ي ولــصا�� طــالب اdeموعــة والــضابطة GــF التطبيــق البعــدي ملقيــاس 	تجــاه 
 .التجرk2ية

اسة مر�ـ�0  .4 لتنميـة 	تجـاه نحـو الـتعلم الـذا ي لـدى " تـايلو"الXـ0 اسـتخدمت برنـامج ) 2016(رد
ق ذات  وطــالب املرحلــة 	بتدائيــة GــF مــادة العلــوم، واســتدلت ع,ــ! فاعليــة ال��نــامج بوجــود فــر

جــــات طــــالب اdeم وعــــة التجرk2يــــة GــــF مقيــــاس 	تجــــاه نحــــو رداللــــة إحــــصائية بــــcن متوســــط د
 .التعلم الذا ي، ومتوسط طالب اdeموعة الضابطة لصا�� طالب اdeموعة التجرk2ية

5.  FGـــ0 ومـــواãdاســـة ا� الXـــ0 اســـتخدمت اســـ��اتيجية الفـــصل املقلـــوب لتنميـــة 	تجـــاه ) 2017(رد
اســــة مــــن فاعليــــة اســــ��اتيجية الفــــصل املقلــــ ـــذا ي، وتأكــــدت الد وب GــــF تنميــــة رنحــــو الــــتعلم الـ

جات اdeموعة التجرk2ية  ق ذات داللة إحصائية بcن د ر	تجاه نحو التعلم الذا ي بوجود فر و
والـضابطة GـF التطبيــق البعـدي ملقيــاس 	تجـاه نحـو الــتعلم الـذا ي لــصا�� طالبـات اdeموعــة 

 .التجرk2ية
  :من�R البحث وإجراءاتھ

  : تخدام مF�Qª البحث التاليcنً وفقا لطبيعة البحث وأ�دافھ، تم اس:من�R البحث

تم استخدامھ FG إعداد قائمة متطلبات التعليم Yلك��و�ي وال0X تم FG ضوQVا : املنIJ الوصفي .1
012 لتنميـــة الكفـــاءة الذاتيــــة لـــدى معلمـــات العلـــوم للمرحلـــة املتوســــطة،  رإعـــداد ال��نـــامج التـــد

 0Uس<يعاب املفـا�ي	ات الـتعلم الـذا ي ومقيـاس وإعداد مقياس الكفاءة الذاتية واختبار  رم`ـا
 .للطالبات الصف [و املتوسط

ــــا .2 ـــ0 بتـــــصميمcن مختلفــــــcن �مـ ـــنIJ التجر12ــ ـــبة التجر12ـــــ0 ذو اdeموعـــــة الواحــــــدة : املــ تـــــصميم شـــ
F012 املق�ــ�ح القــائم ع,ــ! متطلبــات التعلــيم  البعــدي لتعــرف أثــر -بالقيــاس القب,ــ ال��نــامج التــد

ّ ّ
ِ ِ ر

ِ	لك��و�ي ع,! تنمية الكفاءة ا ِ ِلذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسـطة، ّ ِ
ّ

تـصميم شـبة  
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 البعـدي لتعــرف -بالقيـاس القب,ـFىاdeمـوعتcن أحـدا�ما تجرk2يـة و[خــر ضـابطة التجر12ـ0 ذو 
012 املق�ــ�ح القــائم ع,ــ! متطلبــات التعلــيم 	لك��و�ــي ع,ــ! تنميــة 	ســ<يعاب أثــر  ّال��نــامج التــد ّ ّ

ِ ِ ر
ات التعل   .لم الذا ي لدى طالبات الصف [و املتوسطراملفا�ي0U وم`ا

  :مجتمع البحث
  :ن ت�و مجتمع البحث من                

سنجميع معلمات العلوم  .1 س ا���ومية للبنات باملرحلة املتوسطة بمدينة رالال ي يد ر FG املدا
 .ه1443-1442 التا�عة ملنطقة عس�c التعليمية للعام -أQÅا

س امل .2 رجميع طالبات الصف [و املتوسط FG مدا  -توسطة ا���ومية للبنات بمدينة أQÅال
 .التا�عة ملنطقة عس�c التعليمية

  :عينة البحث
F,تم اختيار عينة البحث وفقا ملا ي ً:  

عينة عشوائية من معلمات العلوم للمرحلة املتوسـطة مـن اdeتمـع [صـ,F للبحـث كمجموعـة  .1
012 املعد FG �ذا البحث، وقيـ ًاس كفـاءQRن الذاتيـة قبليـا رتجرk2ية واحدة لتطبيق ال��نامج التد

 .معلمة) 20(ًوtعديا، بلغ عدد�ن 
 من اdeتمع [ص,F للبحـث، بلـغ عينة قصدية من طالبات معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة .2

طالبـــــة، وتـــــم تقـــــسيم`ن إ"ـــــ! مجمـــــوعتcن تمثـــــل إحـــــدا�ا اdeموعـــــة التجرk2يـــــة ) 155(عـــــدد�ن 
012، واdeموعــــة طالبــــة و�ــــن طالبــــات املعلمــــات الال) 79(وعــــدد�ن  ر ــــي حــــضر ال��نــــامج التــــد ن

طالبـــــة و�ــــن طالبـــــات املعلمــــات الال ـــــي لـــــم ) 76(الثانيــــة تمثـــــل اdeموعــــة الـــــضابطة وعــــدد�ن 
012، و2و�æ ا�dدو  لتحضر ال��نامج التد £ع عينة البحث) 4(رن  .زتو

  ): 4(لجدو 

£ع عينة البحث  زتو

  عينة معلمات العلوم

012نعدد املعلمات الال ي حضر ال��نامج   20  ر التد

  اdeموعة الضابطة اdeوعة التجرk2ية

سة   راملد
عدد طالبات 
لالصف [و 

  املتوسط
سة   راملد

عدد طالبات 
لالصف [و 

  املتوسط

  38 الرا�عة عشر  40  الثامنة عشر

  38  الرا�عة عشر  39 الثامنة

  76  اdeموع  79  اdeموع
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  :أدوات البحث

أوال
ً

وفق متطلبات التعليم  ?� العلوم للمرحلة املتوسطةمقياس الكفاءة الذاتية ملعل: 
  :ًتم إعداده وفقا ملا ي,xFلك��و�ي، 

ى�دف املقياس إ"!  عرف مستو الكفاءة الذاتية ملعلمات العلوم : تحديد ال`دف من املقياس .1
ًباملرحلة املتوسطة وفق متطلبات التعليم Yلك��و�ي قبليا وtعديا ً. 

اسات السابقة ال0X أعدت مقاي�س تم بن: مصادر بناء املقياس .2 راء املقياس باالطالع ع,! الد
اسة �ل من  ؛ ا�0ãd 2015[حمد والسkي�F، (رللكفاءة الذاتية لدى معل0U العلوم، ومQªا د

 ،FG2دان وعبد الن01، 2017وموا ز؛ العدو والدغيدي و ، 2012ي ي؛ املرا�F وا�·و"F و�اجر
، كما تم 	ستفادة من قائمة متطلبات )Kim, 2015; Yamac, 2015؛ 2016؛ مر��0، 2013

ًالتعليم Yلك��و�ي ال0X تم إعداد�ا مسبقا لتحقيق الر�ط بيQªا و�cن الكفاءة الذاتية ملعلمات 

ات ال0X تق�س �ذه الكفاءة وفقا ل`ذه املتطلبات ًالعلوم، وتحديد العبا
 .ر

تھ [ولية .3 تھ [ولي: ربناء املقياس FG صو رت�و املقياس بصو ة ) 48(ة من ثالث أ�عاد ون رعبا
F,عة ع,! �ذه [�عاد كما ي ة، ) 17(الكفاءة الذاتية املعرفية تضمنت : زفرعية مو رعبا

£سية تضمنت ) 14(والكفاءة الذاتية 	جتماعية تضمنت  ة، والكفاءة الذاتية التد رعبا ) 17(ر
ة، وقد تم اختيار مقياس ليكرات ا�·ما��0 املتدرج لتحديد 	ستجا ة وفقا رعبا ًبة عن �ل عبا

ر
ا، مطلقا: للبدائل التالية ًدائما، غالبا، أحيانا، ناد

ًر
ً ً ً. 

لت�ونت صفحة  عليمات املقياس من جزأين [و خاص بالبيانات : صياغة  عليمات املقياس .4
ات املقياس  .ر[ولية للمعلمة، وا�dزء الثا�ي خصص لتعر2ف املعلمة بطر2قة Yجابة عن عبا

م عرض املقياس ع,! نفس محك0U مواد البحث وأدواتھ، للتحقق من مدى ت: صدق املقياس .5
اتھ لقياس الكفاءة الذاتية ملعلمات العلوم باملرحلة املتوسطة، والتأكد من  رمالئمة عبا
اتھ، و عليماتھ، وقد �انت أبر  عديالQRم تتعلق بتعديل �عض  زالسالمة اللغو2ة والعلمية لعبا ر

ة للمقياسالصياغات اللغو2ة والعلمية اتھ، ولم يتم حذف أو إضافة أي عبا ر عبا  .ر
جات املقياس .6 جة : تم ترقيم استجابات املقياس كما ي,F: رتقدير د لالستجابة ) 5(ر عطى الد

جة  ردائما، والد جة ) 4(ً رلالستجابة غالبا، والد جة ) 3(ً رلالستجابة أحيانا، والد
ً

لالستجابة ) 2(
جة  ا، والد رناد ات املوجودة باملقياس FÃ ًلالستجابة مطلق) 1(ًر را، وذلك ل�و جميع العبا ن

ات موجبة  .رعبا
تم تطبيق املقياس ع,! عينة من معلمات العلوم : تطبيق املقياس ع,! عينة استطالعية .7

معلمة �عد أن تم تحو2ل ) 15(باملرحلة املتوسطة غ�c العلية [ساسية للبحث بلغ عدد�ن 
 :ًبط املقياس وفقا ملا ي,Fاملقياس إ"! مقياس إلك��و�ي، وذلك لض

ات املقياس لل`دف الذي وضع من أجلھ -  ، حيث تبcن من 6+رالتأكد من وضوح ومالئمة عبا
 .خالل التطبيق أن املقياس وا�æ بال¤سبة �dميع أقراد العينة

م لتطبيق املقياس -  ، )العينة 	ستطالعية للبحث(تم التواصل مع املعلمات : زتحديد الزمن الال
قت ان�Qاء�ا، وفقا لذلك ل�ي تحدد �ل ً معلمة الوقت الذي بدأت فيھ باإلجابة عن املقياس و و

تم تحديد متوسط الف��ة الزمنية �dميع املعلمات وتبcن أن الزمن املالئم لتطبيق املقياس �و 
 .دقيقة) 15(

تبــاط ب�cســو للتحقــق تــم حــساب: التحقــق مــن صــدق 	 ــساق الــداخ,F للمقيــاس -  ن معامــل 	 ر
تبــاط جــة ال�ليــة رمــن ا تبــاط [�عــاد بالد ات املقيــاس بالبعــد التا�عــة لــھ، والتحقــق مــن ا ر عبــا ر ر
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ات أل�عـــاد مقيـــاس الكفـــاءة ) 5(لللمقيـــاس، و2وæـــ� ا�dـــدو  تبـــاط ب�cســـو لعبـــا رمعـــامالت 	 نر
 .الذاتية

  ): 5(لجدو 
ات أل�عاد مقياس الكفاءة الذاتية تباط ب�cسو لعبا رمعامالت 	   نر

  الذاتية املعرفيةالكفاءة: لالبعد [و

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  

1 **0.85 10 **0.75 

2 **0.81 11 **0.69 

3 **0.71 12 *0.60 

4 **0.83 13 **0.74 

5 **0.73 14 **0.59 

6 **0.88 15 **0.69 

7 **0.65 16 **0.78 

8 **0.69 17 **0.69 

9 **0.74  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.85**  

الكفاءة الذاتية 	جتماعية: البعد الثا�ي  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  

1 **0.69 8 **0.90 

2 **0.88 9 **0.93 

3 **0.68 10 **0.75 

4 **0.76 11 **0.79 

5 **0.79 12 *0.55 

6 **0.67 13 **0.78 

7 **0.77 14 **0.76 



برنامج تدريبي مقترح قائم على متطلبات التعليم االلكتروني لتنمية 
 ....الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة وأثره على 

  سارة علي سعيد آل مداوي/ أ
 دمحم صالح الشهري/ د.أ

 

 

 
 

 

134 

  الذاتية املعرفيةالكفاءة: لالبعد [و

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.50*  

£سية: البعد الثالث رالكفاءة الذاتية التد  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  

1 **0.83 10 *0.61 

2 *0.60 11 **0.68 

3 *0.64 12 **0.73 

4 **0.76 13 **0.83 

5 **0.73 14 *0.54 

6 **0.70 15 **0.87 

7 **0.86 16 *0.53 

8 *0.55 17 *0.51 

9 **0.67  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  **0.92 

تباط ذو داللة إحصائية بcن ع��ات املقياس والبعد التا�عة ) 5(لتبcن من ا�dدو  روجود ا
جة عالية من 	 ساق لھ، و�cن جة ال�لية لھ، مما يؤكد ع,! أن املقياس ع,! د ر أ�عاد املقياس والد ر
F,الداخ.  

نباخ للتحقق من ثبات املقياس، : التحقق من ثبات املقياس -  وتم استخدام معامل ألفا كر
 .قم معامل الثبات ملقياس الكفاءة الذاتية) 6(لو2و�æ ا�dدو 

  ): 6(لجدو 

  ملقياس الكفاءة الذاتيةقيم معامل الثبات 

ات  البعد   معامل الثبات  رعدد العبا

  0.94  17 الكفاءة الذاتية املعرفية

 0.94  14  الكفاءة الذاتية 	جتماعية

£سية  0.94  17 رالكفاءة الذاتية التد

 0.96  48  املقياس ك�ل
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أن جميع قيم معامل الثبات مرتفعة، و�و ما ¦ش�c إ"! أن ) 6(ليت�è من ا�dدو 
جة عالية من الثبات، وأصبح قابال للتطبيق ع,! العينة [ساسية للبحث امل قياس يتمتع بد

ً
ر

تھ الQªائية   .ربصو

رمن مقر العلوم لطالبات الصف " طبيعة املادة"اختبار 
س-يعاب املفا@ي?� �C وحدة : ًثانيا
ا��� �و ل�و املتوسط الفصل الد   : ًتم إعداد 	ختبار وفقا ملا ي,F. رل

ـــد إ"ــــ! قيــــاس مـــــستو : يــــد ال`ــــدف مــــن 	ختبــــارتحد .1 ـــ<يعاب املفــــا�ي0U املعـ ى�ــــدف اختبـــــار 	سـ
  ".طبيعة املادة"	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبات اdeموعتcن التجرk2ية، والضابطة FG وحدة 

س : لإعــداد جــدو املواصــفات .2 س مــن در وتــم إعــداده بحــساب عــدد املفــا�يم املتــضمنة ب�ــل د ر
س، وحـساب أ�ميـة �ـل �عـد الوحدة، وعـدد املفـا�ي ن ال¤ـس01 للمفـا�يم ب�ـل د رم الك,ـF، والـو ز

عــــة ع,ــــ! أ�عــــاد  فقــــا لــــذلك تــــم تحديــــد عــــدد [ســــئلة املو زمــــن أ�عــــاد 	ســــ<يعاب املفــــا�ي0U، و ًو

س الوحــدة، و2وæــ� ا�dــدو  س مــن در ل	ســ<يعاب املفــا�ي0U و�ــل د و لجــدو املواصــفات ) 7(ر
  .الذي تم إعداده

  ): 7(لجدو 

  	س<يعاب املفا�ي0Uلجدو مواصفات

0Uس<يعاب املفا�ي	أ�عاد   

س   [سئلة  رالد
  التطبيق  التفس�c  التوضيح

اتخاذ 
  راملنظو

  مجموع 

  عدد

   [سئلة

عدد 
  املفا�يم

ن   زالو

 ال¤س01 
  للمفا�يم

ا�·واص والتغ�cات 
  الفc¢يائية

  27  7 4  1  1  1  1  [سئلة

ا�·واص والتغ�cات 
  الكيميائية

  11.5  3  4  1  1  1  1  [سئلة

  15.4  4  4  1  1  1  1  [سئلة  تركيب املادة

العناصر واملركبات 
  واe·اليط

  46.1  12  8  2  2  2  2  [سئلة

  20  5  5  5  5  مجموع [سئلة

جات   20  5  5  5  5  رمجموع الد

    ٪25  ٪25  ٪25  ٪25  �سبة [�مية للبعد

مجموع عدد 
  املفا�يم

   مف`وم26

ة [ولية لالختبار .3 نصياغة أسئلة 	ختبار صياغة أولية، إذ ت�و 	ختبار من تم : رإعداد الصو
tعة أجزاء �ل جزء ي<بع لبعد محدد من أ�عـاد 	سـ<يعاب املفـا�ي0U، و2تـضمن �ـل جـزء  ) 5(رأ

 Fـــ ـــار 	ســـــ<يعاب املفــــا�يÃ 0Uـ ـــل جـــــزء ) 20(أســــئلة، أي أن مجمــــوع [ســـــئلة GــــF اختبـ ســـــؤ	، �ـ
ً

مــن خــالل �ــذا ا�dــزء، وتــم تحديــد مفتــاح مــصمم حــسب مــا يتطلبــھ البعــد الــذي يــتم قياســھ 
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�يح [ســـئلة املتـــضمنة GـــF �ـــذه  
�يح ل�ـــل جـــزء مـــن أجـــزاء 	ختبـــار لالعتمـــاد عليـــھ GـــF تـــ تــ
 .[جزاء

تم تحديد  عليمات مخصصة ل�ل جزء من أجزاء 	ختبار مع مثال : صياغة  عليمات 	ختبار .4
ت، وقــــد أخـــذ باالعتبـــار أثنــــاء توضـــي�F ل<ـــس`يل عمليـــة Yجابــــة عـــن أســـئلتھ مــــن قبـــل الطالبـــا

ات ع,ــ! ف`ــم  رصـياغة التعليمــات املرحلـة العمر2ــة لطالبـات الــصف [و املتوسـط، لــتكن قـاد ل
واســــ<يعاب طر2قــــة Yجابــــة عــــن �ــــل جــــزء مــــن أجــــزاء 	ختبــــار حــــسب مــــا يتطلبــــھ �ــــذا ا�dــــزء 

  .وحسب البعد الذي يتم قياسھ من خاللھ
ـــ! مجموعــــة مــــن ا�eكمــــcن تــــم عــــرض 	ختبــــار GــــF: تحديــــد صــــدق 	ختبــــار .5 تھ [وليــــة ع,ـ ر صــــو

اQVــم حــو وضــوح التعليمــات،  £س العلــوم، وذلــك إلبــداء آ لاملتخصــصcن GــF املنــاIÈ وطــر تــد رق ر
 ،0Uسـ<يعاب املفـا�ي	ختبار، ومناسبة املفردات أل�عـاد 	ة العلمية واللغو2ة ملفردات �
وال

وقد أشار . ى	ختبار ملستو الطالباتومالءمة البدائل املق��حة ل�ل مفردة، إ"! جانب مالئمة 
ة إجـراء �عـض التعــديالت GـF صـياغة �عـض املفـردات، وأشـار �عــض  ور�عـض ا�eكمـcن إ"ـ! ضـر

�يحة، ليــصبح 	ختبـــار  نا�eكمــcن إ"ــ!  غcــ� �عـــض البــدائل حXــ  ت�ـــو قر2بــة مــن Yجابـــة الــ

ىصادقا من حيث ا�eتو ً
.  

<يعاب املفـا�ي0U تـم تطبيـق اخت: التجر�ة 	ستطالعية لالختبـار .6 عـن �عـد بتحو2لـھ إ"ـ! (بـار 	سـ
لمـــن طالبـــات الـــصف [و ) مـــن غcـــ� عينـــة البحـــث(ع,ـــ! عينـــة اســـتطالعية ) �ـــ¾·ة إلك��ونيـــة

  :طالبة، وذلك QÅدف تحديد ما ي,F) 35(املتوسط، وقد بلغ عدد�ن 

م لإلجابة عن مفردات 	ختبار، حيث : الزمن املناسب لالختبار -  طلب من زتم حساب الزمن الال
ً�ـل طالبــة أجابـت ع,ــ! 	ختبـار أن تحــدد الـزمن الــذي اسـتغرقتھ، وفقــا لـذلك فقــد تـم تحديــد 

مــن و�ــو  مــن و�ــو ) 35(زأقــل  دقيقــة، وحــساب املتوســط ا��ــساtي بيQªمــا، ) 55(زدقيقــة وأك�ــ� 
 . دقيقة) 45(بالتا"F فقد تبcن أن الزمن املناسب لالختبار 	س<يعاب املفا�ي0U �و 

تـــم حـــساب معـــامالت الـــصعو�ة ل�ـــل ســـؤال مـــن أســـئلة : معــامالت الـــصعو�ة ملفـــردات 	ختبـــار - 

�يحة وا�·اطئــة، واســتخدام املعــادالت  	ختبـار، مــن خــالل تحديــد �ــسبة عــدد Yجابــات الــ

) 0،80(اe·صـصة لــذلك، حيــث تــم اعتبــار الــسؤال الـذي يــصل معامــل صــعو�تھ إ"ــ! أك¿ــ� مــن 
سـؤال ) 0،20(السؤال الذي يصل معامل صـعو�تھ إ"ـ! أقـل مـن سؤال شديد الصعو�ة، ب�نما 

، وقـد تراوحـت معـامالت الـصعو�ة ألسـئلة اختبـار 	ســ<يعاب )2008الـسيد، (شـديد الـس`ولة 
  .، وFÃ إ"! حد ما مقبولة)0.80-0.54(املفا�ي0U بcن 

ـــ<يعاب: معامـــــــل التمcـــــــ¢ ملفـــــــردات 	ختبـــــــار -  ــــار 	ســــ ــــ¢ ملفـــــــردات اختبـــ ــــل التميcـــ  و��ـــــــساب معامـــ
  :املفا�ي0U، تم اتباع ا�·طوات التالية

جـــة   -أ  
�يح إجابــات طالبــات العينـــة 	ســتطالعية ع,ــ! �ــل ســـؤال ومــن ثــم  ــ¾dيل الد رتــ
 .الQªائية ل�ل طالبة

جاQRم ال�لية لالختبار  -ب  ليا FG ضوء د رترت�ب الطالبات تنا  .ًز
جات،) ٪25(تحديد أع,!   -ج  رمن الطالبات ليمثلوا الفئة ال0X تحتو ع,! أع,! الد  وتحديد ي

جات مـع إ�مـال الفئـة ) ٪25(أد�ى  رمن الطالبات ليمثلـوا الفئـة الXـ0 تحتـو ع,ـ! أقـل الـد ي
غ عـــدد طالبــات الفئـــة العليــا )٪50(الوســطى بيQªمــا  طالبـــات، وعــدد طالبـــات ) 9(، وقـــد بلــ

 .طالبات) 9(الفئة الدنيا 
يحة GـF حساب عدد الطالبات الال ي أج�ن عن �ل فقـرة مـن فقـرات 	ختبـار إجابـة ¼ـ�  -د 

 .الفئة العليا، وكذلك FG الفئة الدنيا
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�عـــد ذلـــك تـــم اســـتخدام املعادلـــة التاليـــة ��ـــساب معامـــل التميcـــ¢ ل�ـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 
  :	ختبار ع,! حدة
 ¢cمعامل التمي   =  

  
، )0.78 -0.33(وقد تراوحت معامالت التميcـ¢ ملفـردات اختبـار 	سـ<يعاب املفـا�ي0U بـcن 

، ومـــن ) 0.39 إ"ـــ! 0.20(معامــــل تميcـــ¢ بــــcن وحيـــث أن الفقـــرة ذات   أو أك¿ــــ� 0.40لذات تميcـــ¢ مقبــــو
ة  رجيــدة التميcـــ¢ و2مكــن 	حتفـــاظ QÅـــا، و�التــا"F فـــإن مفــردات اختبـــار 	ســـ<يعاب املفــا�ي0U ل`ـــا قـــد

¢cمناسبة ع,! التمي.  

نبـــاخ، و2وæـــ� : ثبـــات 	ختبـــار -  وتـــم حـــساب معامـــل ثبـــات 	ختبـــار باســـتخدام معادلـــة ألفـــا كر
 .قيم معامالت الثبات ل`ذا 	ختبار) 8(لdدو ا�

  ): 8(لجدو 
0Uس<يعاب املفا�ي	نباخ الختبار    وقيم معامالت الثبات ألفا كر

نباخ  البعد   ومعامل الثبات ألفا كر

  0.89  التوضيح

�c0.93  التفس  

  0.72  التطبيق

  0.79  راتخاذ املنظو

  0.91  	ختبار ك�ل

ـــــات الختبــــــار 	ســــــ<يعاب املفــــــا�ي0U جميــــــع قــــــي) 8(ليتــــــ�è مــــــن ا�dــــــدو     م معــــــامالت الثبـ
جـة مقبولـة مـن الثبـات و�ـذلك يـصبح اختبـار 	سـ<يعاب  رمرتفعة، و�ذا يـدل ع,ـ! أن 	ختبـار ع,ـ! د

تھ الQªائية، صا��ا للتطبيق ع,! عينة البحث ًاملفا�يFG 0U صو   .ر

ثالثا
ً

 تم .رحلة املتوسطةلدى طالبات امل مقياس 
تجاه نحو التعلم الذا>ي �C العلوم: 
F,ًإعداد املقياس وفقا ملا ي:  

ى�دف املقياس إ"!  عرف مستو 	تجاه نحو التعلم الذا ي FG : تحديد ال`دف من املقياس .1
ًلدى طالبات الصف [و املتوسط قبليا وtعديا العلوم ً  .ل

اسات السابقة ال0X أعدت : مصادر بناء املقياس .2 مقاي�س رتم بناء املقياس باالطالع ع,! الد
اسة �ل من  ؛ ا�0ãd 2015[حمد والسkي�F، (ر	تجاه نحو التعلم الذا ي FG العلوم، ومQªا د

 ،FG2دان وعبد الن01، 2017وموا ز؛ العدو والدغيدي و ، 2012ي ي؛ املرا�F وا�·و"F و�اجر
 .)Kim, 2015; Yamac, 2015؛ 2016؛ مر��0، 2013

تھ [ولية .3 tع أ�عاد ونت�و املقي: ربناء املقياس FG صو تھ [ولية من أ راس بصو ة ) 20(ر رعبا
F,عة ع,! �ذه [�عاد كما ي ات، وطلب املساعدة ) 5(التخطيط تضمن : زفرعية مو رعبا

ة وتنظيم الوقت تضمن ) 5([�اديمية تضمن  ات، وإدا رعبا ات، وتقو2م الذات ) 5(ر رعبا

 عدد Yجابات ال
�يحة FG اdeموعة العليا- عدد Yجابات ال
�يحة FG مجموعة الدنيا

 عدد الطالبات يف أحد ا�موعتني
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ت ا�·ما��0 املتدر) 5(تضمن  ات، وقد تم اختيار مقياس لي�ا رعبا ج لتحديد 	ستجابة عن ر
ة وفقا للبدائل التالية ً�ل عبا

ا، مطلقا: ر ًدائما، غالبا، أحيانا، ناد
ًر

ً ً ً. 
لت�ونت صفحة  عليمات املقياس من جزأين [و خاص بالبيانات : صياغة  عليمات املقياس .4

ات املقياس  .ر[ولية للطالبة، وا�dزء الثا�ي خصص لتعر2ف الطالبة بطر2قة Yجابة عن عبا
تم عرض املقياس ع,! نفس محك0U مواد البحث وأدواتھ، للتحقق من مدى : صدق املقياس .5

اتھ لقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي FG العلوم لدى طالبات الصف [و  لمالئمة عبا ر
اتھ، و عليماتھ، وقد �انت أبر  زاملتوسط، والتأكد من السالمة اللغو2ة والعلمية لعبا ر

اتھ، ولم يتم حذف أو  عديالQRم تتعلق بتع رديل �عض الصياغات اللغو2ة والعلمية عبا
ة للمقياس  .رإضافة أي عبا

جات املقياس .6 جة : تم ترقيم استجابات املقياس كما ي,F: رتقدير د لالستجابة ) 5(ر عطى الد
جة  ردائما، والد جة ) 4(ً رلالستجابة غالبا، والد جة ) 3(ً رلالستجابة أحيانا، والد

ً
لالستجابة ) 2(

جة ن ا، والد راد ات املوجودة باملقياس FÃ ) 1(ًر رلالستجابة مطلقا، وذلك ل�و جميع العبا ن ً

ات موجبة  .رعبا
تم تطبيق املقياس ع,! نفس العينة 	ستطالعية من : تطبيق املقياس ع,! عينة استطالعية .7

لطالبات الصف [و املتوسط ال0X طبق علQÉا اختبار 	س<يعاب املفا�ي0U غ�c العلية 
F,ساسية للبحث وذلك �عد تحو2لھ إ"! مقياس إلك��و�ي، وذلك لضبط املقياس وفقا ملا ي]ً: 

ىالتأكد من وضوح ومالئمة املقياس ملستو الطالبات، حيث تبcن من خالل التطبيق أن  - 
 .املقياس وا�æ بال¤سبة �dميع أقراد العينة

م لتطبيق املقياس -  العينة 	ستطالعية (ات تم التواصل مع الطالب: زتحديد الزمن الال
قت ان�Qاء�ا، )للبحث و، ل�ي تحدد �ل طالبة الوقت الذي بدأت فيھ باإلجابة عن املقياس و

ًوفقا لذلك تم تحديد متوسط الف��ة الزمنية �dميع الطالبات وتبcن أن الزمن املالئم لتطبيق 

 .دقيقة) 15(املقياس �و 
تبــاط ب�cســو للتحقــق سابتــم حــ: التحقــق مــن صــدق 	 ــساق الــداخ,F للمقيــاس -  ن معامــل 	 ر

جــة ال�ليــة  تبــاط [�عــاد بالد ات املقيــاس بالبعــد التا�عــة لــھ، والتحقــق مــن ا تبــاط عبــا رمــن ا ر ر ر
ات أل�عاد مقياس 	تجاه نحو ) 9(لللمقياس، و2و�æ ا�dدو  تباط ب�cسو لعبا رمعامالت 	 نر

 .التعلم الذا ي
  ): 9(لجدو 

تباط ب�cسو لعبا رمعامالت 	   ات أل�عاد مقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ينر

التخطيط: لالبعد [و  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  

1 **0.89 4 **0.92 
2 **0.88 5 **0.78 
3 **0.79  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.91**  
اعدة [�اديميةطلب املس: البعد الثا�ي  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  
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1 **0.74 4 **0.78 
2 **0.71 5 **0.77 
3 **0.82  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.89**  
ة وتنظيم الوقت: البعد الثالث رإدا  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ةر رقم العبا تباط بالبعد  رمعامل 	  

1 **0.81 4 **0.80 
2 **0.66 5 **0.69 
3 **0.67  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.93**  
تقو2م الذات: البعد الرا�ع  

ة رقم العبا  ر
تباط  رمعامل 	

 بالبعد
ة رقم العبا تباط بالبعد ر رمعامل 	  

1 **0.73 4 **0.82 
2 **0.93 5 **0.87 
3 **0.81  

جة ال�لية للمقياس تباط البعد بالد رمعامل 	 ر  0.78**  
ات املقياس والبعد ) 9(لتبcن من ا�dدو  تباط ذو داللة إحصائية بcن عبا روجود ا ر

جة عالية من  جة ال�لية لھ، مما يؤكد ع,! أن املقياس ع,! د رالتا�عة لھ، و�cن أ�عاد املقياس والد ر
  .F	 ساق الداخ,

نباخ للتحقق من ثبات املقياس، : التحقق من ثبات املقياس -  وتم استخدام معامل ألفا كر
 .قم معامل الثبات ملقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي) 10(لو2و�æ ا�dدو 

  ): 10(لجدو 
  قيم معامل الثبات ملقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي

ات  البعد   معامل الثبات  رعدد العبا

  0.90  5 التخطيط

  0.79  5  طلب املساعدة [�اديمية

ة وتنظيم الوقت   0.76  5 رإدا

  0.88  5  تقو2م الذات

  0.94  20  املقياس ك�ل
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ات 	تجــاه نحــو الــتعلم الــذا ي ) 10(ليتــ�è مــن ا�dــدو  رأن جميــع معــامالت الثبــات مل`ــا
جة مقبولـة مـن الثبـات، وأصـ تھ رواملقياس ك�ل مرتفعة، مما ¦ش�c إ"! أن املقياس ع,! د ربح GـF صـو

  .الQªائية قابل للتطبيق ع,! العينة [ساسية للبحث
  :نتائج البحث ومناقش�9ا وتفس��@ا

012 "حيث نص السؤال ع,! لعرض النتائج املتعلقة بالسؤال �و للبحث،  -  رمـا ال��نـامج التـد
املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم 	لك��و�ـي لتنميـة الكفـاءة الذاتيـة لـدى م

ّ
ِ ّ ّ

ِ ُ علمـات العلـوم ُ
اســـات الـــسابقة الXـــ0 ، ولإلجابـــة عـــن �ـــ"ِباملرحلـــة املتوســـطة؟ رذا الـــسؤال، تـــم 	طـــالع ع,ـــ! الد

تناولت �ل من متطلبات التعليم Yلك��و�ي FG العلوم، والكفاءة الذاتية ملعل0U العلوم، وذلك 
اد لتحديـــد �ـــذه املتطلبـــات وفـــق مــــا ســـ�! البحـــث إ"ـــ! تحقيقـــھ مــــن أ�ـــداف، ومـــن ثـــم تـــم إعــــد

تھ [وليـة ع,ــ! مجموعـة مــن ا�eكمـcن اe·تــصcن لتحقـق مــن  012 وعرضـھ بــصو رال��نـامج التــد ر
ة الQªائيـــة املناســـبة لتطبيقـــھ ع,ـــ!  ، وإخراجـــھ بالـــصو رصـــدقھ وتجو2ـــد مـــا تـــضمنھ مـــن محتـــو ى

  :عينة البحث، وفيما ي,F عرض مفصل ملا تضمنھ ال��نامج
ية الكفاءة الذاتية ملعلمات العلوم و عـرف أثـره GـF  �دف ال��نامج إ"! تنم:�@داف العامة لل�mنامج

 0Uس<يعاب املفا�ي	 

F,ن، وذلك من خالل تحقيق ما يQRتجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالبا	و:  

 . عر2ف ما�ية التعليم Yلك��و�ي .1

£س العلوم .2 مة لتد رتحديد متطلبات التعليم Yلك��و�ي الال  .ز

 .تبطة بالتعليم Yلك��و�يالكشف عن �عض نظر2ات التعلم املر .3

£س العلوم .4 رتوضيح دو معلم العلوم عند استخدام التعليم Yلك��و�ي FG تد  .ر

 .تحسcن اe·رجات التعليمية من خالل التعليم Yلك��و�ي بالعلوم .5

£س العلوم واستخدام`ا .6  .راختيار اس��اتيجيات التعليم Yلك��و�ي املناسبة لتد

 .اضية بالتعليم Yلك��و�يتوضيح �عض التطبيقات 	ف�� .7

 . عر2ف املنصة التعليمية وأدوات التقو2م Yلك��و�ي .8

ات القر ا��ادي والعشر2ن FG مناIÈ العلوم والتعلم Yلك��و�ي .9 نتنمية م`ا  .ر

سن باملرحلة املتوسطة:الفئة املس�9دفة   .ر معلمات العلوم الال ي يد

  :ھىمحتو ال�mنامج، واI¢طة الزمنية املعتمدة لتطبيق

ًســاعات يوميـــا بواقـــع ) 4(جلــسات مقـــسمة ع,ـــ! خمــسة أيـــام ملـــدة ) 10(تتــضمن ال��نـــامج 

  .اe·طط الزم0Æ لتنفيذ ا�dلسات) 11(لجلستcن، و2و�æ ا�dدو 
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  ): 11(لجدو 

  اe·طط الزم0Æ لتنفيذ جلسات ال��نامج املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم Yلك��و�ي

  ا�dلسة  اليوم
عنوان 
  ا�dلسة

  ىا�eتو
الوقت 

  بالدقائق
�ات   30  رال��حيب باملتد

  5  [�داف العامة لل��نامج
  10  ىمحتو ال��نامج

  15  	س��اتيجيات املتبعة بال��نامج
مة لتنفيذ جلسات ال��نامج   5  زالوسائل التعليمية الال

k2ية ال0X تضمQªا    5  ال��نامجر[�شطة التد
  5  أساليب التقو2م املعتمدة بال��نامج

شادات عامة ملعلمة العلوم  �ة(رإ   5  أثناء تنفيذ ال��نامج) راملتد
F,30  تطبيق املقياس القب  

  [و"!
ف بال��نامج

التعر2
  

  110  اdeموع

  ل[و

  15  اس��احة
  10   عر2ف التعليم Yلك��و�ي

  10  ام التعليم Yلك��و�يم��رات استخد
مــــة : عنــــوان ال¤ــــشاط) / 2/1(ال¤ـــشاط  زمعــــاي�c ا�dــــودة الال

  FG مجال التعليم Yلك��و�ي
10  

ــF مجـــال التعلـــيم Yلك��و�ـــي الXــــ0  مـــة Gــ زمعـــاي�c ا�dـــودة الال
  يجب مراعاQRا عند تطبيق التعليم Yلك��و�ي

15  

  10  أنماط التعليم Yلك��و�ي
ــــــــشاط  ـــشاط) / 2/2(ال¤ــــــ ــــــــ ــــــــوان ال¤ـــ ـــــيم : عنــــــ ــــــــ ـــــــاط التعلــ أنمـــــــ

  Yلك��و�ي الشاùعة امل�¢امنة وغ�c امل�¢امنة
25  

ــــــــشاط  ـــشاط) / 2/3(ال¤ــــــ ــــــــ ــــــــوان ال¤ـــ ـــــيم : عنــــــ ــــــــ ـــــــاط التعلــ أنمـــــــ
  Yلك��و�ي بالعلوم

20  
ية

ثان
ال

  

Yلك��و�ي
ما�ية التعلم 

  

  100  اdeموع
ل[و   

�ة وم¹·ص اليوم [و لالتقييم الذا ي للمتد   15  ر
ــــــشاط  ـــــشاط) / 3/1(ال¤ــــــ ــــوان ال¤ـــــــ ــــيم : عنــــــــ ــــــــــات التعلــــــــ م�ونــ
  Yلك��و�ي

15  

  10  م�ونات التعليم Yلك��و�ي
  10  متطلبات التعليم Yلك��و�ي

ــــشاط  ــــــــشاط) / 3/2(ال¤ــــــ ـــــــــوان ال¤ـــ ــــيم : عنـ ـــات التعلـــــــ متطلبـــــــ
  Yلك��و�ي

35  

ـــوان ال¤ــــــــشاط) / 3/3(ال¤ــــــــشاط  ـــات ومق��حــــــــات : عنـــــ معيقـــــ
س0Xتحقيق أ�د   راف  عليم العلوم ع�� منصة مد

30  

ثة
ثال

ال
  

ت التعليم 
طلبا

ت ومت
م�ونا

Y
لك��و�ي

  

  100  اdeموع

�ي
لثا

ا
  

  15  اس��احة
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  ىا�eتو  عنوان ا�dلسة  ا�dلسة  اليوم
الوقت 
  بالدقائق

ات القر ا��ادي والعشر2ن نالتعليم Yلك��و�ي وم`ا   10  ر
ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر2ن : عنــــوان ال¤ــــشاط) / 4/1(ال¤ــــشاط  نم`ــــا ر

  والتعليم Yلك��و�ي
20  

ات القر ا��ادي والعشر2ن من خالل التعليم Yلك��و�ي ن عز2ز م`ا   15  ر
أ�ميــة اسـتخدام التعلـيم Yلك��و�ــي : عنـوان ال¤ـشاط) / 4/2(ال¤ـشاط 

£س العلوم   رFG تد
20  

£س العلومأ�مية استخدام ا   15  رلتعليم Yلك��و�ي FG تد
  15  أسس تصميم املناY IÈلك��ونية: عنوان ال¤شاط) / 4/3(ال¤شاط 

  15  أسس تصميم املناY IÈلك��ونية

عة
را�

ال
 

ن 
شر2

ي والع
 ا��اد

ت القر
تنمية م`اا

ن
ر

Yلك��و�ي
IÈ العلوم والتعليم 

FG منا
  

  110  اdeموع

�ي
لثا

ا
  

�ة وم¹·ص اليوم الثا�ي   15  رالتقييم الذا ي للمتد
  10  نظر2ات التعلم املرتبطة بالتعليم Yلك��و�ي

ـــالتعليم : عنــــوان ال¤ــــشاط) / 5/1(ال¤ــــشاط  ـــتعلم املرتبطــــة بـ نظر2ــــات الـ
  Yلك��و�ي

15  

ـــشاط) / 5/2(ال¤ـــــشاط  ــ0 يقــــــوم علQÉـــــا التعلــــــيم : عنـــــوان ال¤ـــ ــــاو الXـــ را�eـ
  Yلك��و�ي وفق نظر2ات التعلم

15  

  15  را�eاو ال0X يقوم علQÉا التعليم Yلك��و�ي وفق نظر2ات التعلم
  15  املعلم واستخدام التقنية FG التعليم Yلك��و�ي

  10  خصائص معلم التعليم Yلك��و�ي
ات معلم التعليم Yلك��و�ي: عنوان ال¤شاط) / 5/3(ال¤شاط    15  رم`ا

ات املعلم التعليم Yلك��و�   15  يرم`ا

سة
ام

·�
ا

  

Yل
طة بالتعليم 

ت التعلم املرتب
ظر2ا

ن
ك��و�ي 

طبيق`ا
ودو املعلم FG ت

ر
  

  110  اdeموع
  15  اس��احة

  15  أ�مية التعليم Yلك��و�ي بال¤سبة للطالب
QRيئـــــة الطـــــالب لالنخـــــراط بالعـــــصر : عنـــــوان ال¤ـــــشاط) / 6/1(ال¤ــــشاط 

اتھ FG العلوم   رالرق0U واك<ساب م`ا
20  

ـــوان ال¤ـــــــشاط) / 6/2(ال¤ـــــــشاط  ــــات التعليميـــــــة GـــــــF العلـــــــوم اe·: عنــــ رجـــ
  والتعلم Yلك��و�ي

15  

تحـــسcن مخرجـــات الـــتعلم لـــدى الطـــالب GـــF العلـــوم باســـتخدام التعلـــيم 
  Yلك��و�ي

30  

ـــوان ال¤ـــــــشاط) / 6/3(ال¤ـــــــشاط  ـــF : عنــــ ـــــيم Yلك��و�ـــــــي Gــــ توظيـــــــف التعلــ
ات �عض اe·رجات التعليمية FG العلوم   رتحسcن م`ا

20  

سة
اد

س
ال

  

خدام التقنية FG التعلم
ست

ب وا
طال

ال
  

  100  اdeموع

ث
ثال

ال
  

�ة وم¹·ص اليوم الثالثالتقي   15  ريم الذا ي للمتد
  10   عر2ف ب�ئة التعلم Yلك��و�ي 

ــــشاط  ـــــشاط) / 7/1(ال¤ـــــ ــــــــوان ال¤ــــ ــــتعلم : عنـ ــــــــصميم ب�ئـــــــــات الـــــ أســـــــــس تـ
  Yلك��و�ي

15  

�ع
لرا

ا
عة  

سا�
ال

  

ب�ئة التعلم 
Yلك��و�ي

  

  10  أسس تصميم ب�ئات التعلم Yلك��ونية 
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  ىا�eتو  عنوان ا�dلسة  ا�dلسة  اليوم
الوقت 
  بالدقائق

  15  ئة التعليمية بنجاحتحقيق تفاعل الطالب مع الب�
  25  م�ونات ب�ئات التعلم Yلك��ونية

ـــــــشاط  ـــــشاط) / 7/2(ال¤ـــــ ـــــوان ال¤ـــــــ ـــيم : عنـــــــ ـــــــــات التعلـــــــــ ــــــــة ب�ئـــ ة أنظمــــ رأدا
  Yلك��و�ي

15  

  20  تصميم ب�ئة  عليم إلك��و�ي بالعلوم: عنوان ال¤شاط) / 7/3(ال¤شاط 
  110  اdeموع

  15  اس��احة
  15  اس��اتيجيات التعلم Yلك��و�ي

ــــشاط) / 8/1(ال¤ــــــشاط  ��اتيجيات املتعلــــــق : عنــــــوان ال¤ــ ــ إجــــــراءات 	ســــ
£س العلوم  ربالتعليم Yلك��و�ي لتد

30  

الثامنة
 

ت
	س��اتيجيا

القائمة ع,!  
Yلك��و�ي

التعليم 
  

ـــــشاط) / 8/2(ال¤ــــــشاط  ــــن تطبيــــــق اســـــــ��اتيجيات : عنــــــوان ال¤ـ أمثلـــــــة عــ
 لومالتعليم Yلك��و�ي FG  عليم الع

20  

وم
الي

سة 
dل

ا�
  

عنوان 
  ا�dلسة

  ىا�eتو
الوقت 
  بالدقائق

س    15 واستخدام التعليم Yلك��و�ي FG تخطيط الدر
مة لـدمج املـستحدثات : عنوان ال¤شاط) / 8/3(ال¤شاط  زاملتطلبات الال

£س  رالتقنية بتخطيط التد
20  

نة
ام

الث
  

  تا�ع

�ع  100  اdeموع
را

ال
  

�ة وم¹·ص اليوم الرا�عالتقييم الذا ي للمت   رد
  

15  

  5  الواقع 	ف��ا��0
  5  يمسوغات استخدام الواقع 	ف��ا��FG 0 اdeال ال��بو 

  15  أدوات تصميم و�ناء الواقع 	ف��ا��0
ـــــشاط) / 9/1(ال¤ــــــشاط  ـــــcن تقنيــــــة ال: عنــــــوان ال¤ـ ــــز قالفـــــــر بـ زواقــــــع املعـــ

  والواقع 	ف��ا��0
15  

  5  زالواقع املعز
تـــــصميم تطبيـــــق عم,ـــــF باســـــتخدام : عنـــــوان ال¤ـــــشاط) / 9/2(ال¤ـــــشاط 

  زالواقع املعز بالعلوم
20  

  5  اe·ت��ات 	ف��اضية
  5  م�ونات اe·ت��ات 	ف��اضية 

·ت�ــ�ات تطبيــق تجر�ــة باســتخدام اe: عنــوان ال¤ــشاط) / 9/3(ال¤ــشاط 
  	ف��اضية بالعلوم

20  

عة
س

لتا
ا

 

Yلك��و�ي
ضية FG التعليم 

	ف��ا
ت 

طبيقا
الت

  

  95  اdeموع
  15  اس��احة

س
ام

·�
ا

  

ع ا ش

ات وادوأة 

  5  املنصة التعليمية Yلك��ونية
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  ىا�eتو  عنوان ا�dلسة  ا�dلسة  اليوم
الوقت 
  بالدقائق

سـ0X الXــ0 تخــدم : عنــوان ال¤ـشاط) / 10/1(ال¤ـشاط  رممcــ¢ات منــصة مد
 العملية التعليمية

15  

  c 5¢ات ال0X توفر�ا املنصات التعليمية Yلك��ونية املم
  5 أ�داف املنصات التعليمية 

  15 ال¾�ابة ا��اسو�ية: عنوان ال¤شاط) / 10/2(ال¤شاط 
  5 ال¾�ابة ا��اسو�ية

  5  أ�مية ا��وسبة ال¾�ابية FG التعليم
  5 خصائص ا��وسبة ال¾�ابية

  5 ةم�ونات ال¾�ابة ا��اسو�ي
  20 تصميم اختبار إلك��و�ي: عنوان ال¤شاط) / 10/3(ال¤شاط 

  30  تطبيق املقياس البعدي
  115  اdeموع

�ة وم¹·ص اليوم ا�·امس     15  رالتقييم الذا ي للمتد
  : اعتمد تنفيذ ال��نامج ع,! 	س��اتيجيات التالية:
س��اتيجيات املتبعة بال�mنامج

1. G لقاءYاضرة و�eعرض ما تضمنھ ال��نامج من محتوا Fى. 
العـــصف الــــذ�0Æ لتنفيـــذ [�ــــشطة الفرديــــة حيـــث يــــتم طـــرح فكــــرة او مــــش�لة مـــا تتطلــــب مــــن  .2

ف`ــــا والتوليــــد [ف�ـــار وا��لــــو املناســــبة عنـــد تنفيــــذ�ا ل`ــــذه  �ـــة اســــتخدام خ��اQRـــا ومعا لاملتد ر ر
 .[�شطة

عيــة، حيــث يــتم فQÉــا طــرح فكــرة أو املناقــشة وا��ــوار والــتعلم التعــاو�ي لتنفيــذ [�ــشطة ا�dما .3
ــــش�لة وعــــــرض [ف�ــــــار  ــــل �ــــــذه املـ ــــل التعـــــاو�ي ��ــ مـــــش�لة تتطلــــــب املناقـــــشة ا�dماعيــــــة والعمــ
ف Yضــــافية  ـــادل ا�·�ــــ�ات واك<ــــساب املعــــا ـــن ذلــــك ب<بـ روا��لــــو �ــــش�ل جمــــا�F لالســــتفادة مـ ل

 .وتصو2ب املفا�يم و[ف�ار البديلة
ــF فـــردي باالعتمـــاد ع,ـــ! مـــصادر  عليميـــة الـــتعلم الـــذا ي GـــF [�ـــشطة الXـــ0 تتطلـــب تطبيـــق .4  عم,ـ

 FــــG إلك��ونيـــة، مثـــل تــــصميم �ـــشاط أو تـــصميم اختبــــار إلك��و�ـــي باالعتمـــاد ع,ــــ! شـــرح متـــوفر
 .فيديو وثائقي إلك��و�ي

مــــة لتنفيــــذ جلــــسات ال�mنــــامج  اعتمــــد ال��نــــامج GــــF تنفيــــذه ع,ــــ! وســــائل :زالوســــائل التعليميــــة الال
اق العمـل، وا��قيبـة ا�·اصـة بال��نـامج، ر عليمية متنوعة مQªا الصو والفيد ريو�ات الوثائقيـة، وأو

ابـــط إلك��ونيـــة تتـــضمن مـــصادر  عليميـــة مرتبطـــة بـــبعض موضـــوعات جلـــسات ال��نـــامج، أج`ـــزة  رو
FــÃــة، شــبكة ان��نــت وموقــع تواصـــل : تقنيــة لتنفيــذ جلــسات ال��نــامج و� رحاســب ñ"ــF لــدى �ــل متد

ض تقديمية  .ى لعرض محتو جلسات ال��نامجوإلك��و�ي لتنفيذ ا�dلسات وعر
�©ية ال¨� تضم¦9ا ال�mنامج k2ية وFÃ:ر��شطة التد   :ر تضمن ال��نامج نوعcن من [�شطة التد

�ة �ش�ل فردي ومن ثم يتم مناقشة ما توصلت  .1 ر[�شطة الفردية ال0X تقوم ب<نفيذ�ا �ل متد
ـــو و[ف�ـــــار ا ــــ! أفـــــضل ا��لــ ــــل إ"ـ �ـــــة، �ـــــش�ل جمـــــا�F للتوصـ ـــل متد لإليـــــھ �ــ ملرتبطـــــة بموضــــــوع ر

 .ال¤شاط
�ات إ"! مجموعات، بحيث تت�و  .2 ن[�شطة ا�dماعية ال0X يتم تنفيذ�ا من خالل تقسيم املتد ر

�ات تقمن ب<بادل [ف�ار وا�·��ات وعمليات البحث و	ستقصاء ) 6-4(�ل مجموعة من  رمتد
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�ـــة دو QÅـــذه اdeموعـــة، ع,ـــ! أن تتوصـــلن إ"ـــ! نتـــائج وأ را�dمـــا�F و�2ـــو ل�ـــل متد ر لف�ـــار وحلـــو ن
ـــم يـــــتم عرضـــــ`ا أمـــــام اdeموعـــــات [خـــــر ومـــــن خـــــالل مناقـــــشة �ـــــذه [ف�ـــــار  ـــة ومـــــن ثــ ىجماعيــ

 .و عز2ز�ا وتصو2ب ا�·اطئ مQªا يتم التوصل إ"! أفضل [ف�ار املرتبطة بموضوع ال¤شاط

  : اعتمد ال��نامج ع,! أساليب تقو2م التالية:أساليب التقو�م املعتمدة بال�mنامج

�ات للتعرف ع,! التقو2م بداية ت .1 رنفيذ ال��نامج، حيث يطبق مقياس الكفاءة الذاتية ع,! املتد
 .ىمستو كفاءQRن الذاتية وفق متطلبات التعليم Yلك��و�ي

التقـو2م الت�ــو0Æ2، حيـث يــتم مــن خـالل ال��نــامج طــرح عـدة أ�ــشطة تــم مـن خالل`ــا استكــشاف  .2
eن من اQRات ومدى استفاد�  .ى�تو الذي تضمنھ ال��نامجرا�·��ات التعليمية لدى املتد

�ـة لتقـدير مـستو  .3 ىالتقو2م الذا ي، حيث يتم QÀ FGاية �ل يوم عمل تقـو2م ذا ـي مـن قبـل املتد ر
 .أداQVا ومدى استفادQRا من ا�dلسات ال0X تضمQªا �ل يوم

التقــو2م ا�·تــامي، حيــث يــتم تطبيــق مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة �عــد 	ن�Qــاء مــن تنفيــذ ال��نــامج  .4
£س لتعـــرف مـــدى �ات الذاتيـــة وفـــق متطلبـــات التعلـــيم Yلك��و�ـــي GـــF تـــد ر تحـــسن كفـــاءة املتـــد ر

 .رالعلوم واستفادQRن من حضو ال��نامج

 لعرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثا�ي والتحقق من kªة الفرض �و للبحث، - 
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم"حيث نص السؤال ع,!  ّما أثر ال��نامج التد ّ

 ر
ِ	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة؟

ّ
ِ ، كما نص "ّ

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة "لالفرض [و للبحث ع,! أنھ  ىتوجد فر ّ ٍ
ُ ٌ ) 0.05(وُ

جات معلمات العلوم FG التطبيق القب,F والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية،  بcن متوسطي د
ّ

ِ ّ ِ ر
�ذا السؤال والتحقق من ¼�ة الفرض تم إتباع ولإلجابة عن ، "صا�� التطبيق البعديل

F"التا:  
1.  �cم العينة صغd� للبيانات، نظرا ل�و Fع الطبي�£ نالتحقق من التو ً فإنھ , "30أصغر من "ز

ع الطبي�F للبيانات FG مقياس الكفاءة الذاتية القب,F والبعدي، باستخدام  زتم التحقق من تو
 و2لك، وذلك لتحديد [ساليب Yحصائية ال0X يجب 	عتماد علQÉا FG تحليل -  شاب�cواختبار

ات 	عتدالية FG التطبيق ) 12(لالبيانات ا�·اصة QÅذا املقياس، و2و�æ ا�dدو  رنتائج اختبا
 .القب,F والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية

  ): 12(لجدو 
ات 	عتدالية FG التطبيق القب  )20=ن(,F والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية رنتائج اختبا

  و2لك-شاب�cو
 التطبيق  الكفاءة

جات ا��ر2ة  القيمة  ىمستو الداللة رد

F,0.017 20 0.88 القب 
 املعرفية

 0.028 20 0.89 البعدي

 0.001 20 0.79 القب,F 	جتماعية
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  و2لك-شاب�cو
 التطبيق  الكفاءة

جات ا��ر2ة  القيمة  ىمستو الداللة رد

 0.047 20 0.90 البعدي

F,0.002 20 0.83 القب  
£سية  رالتد

 0.023 20 0.89 يالبعد

F,0.001 20 0.79 القب  
  املقياس لل�ل

 0.046 20 0.90 البعدي

داللة اختبار 	عتدالية، مما ¦ع0Æ عدم تطابق منحÆـ0 البيانـات ) 12(ليت�è من ا�dدو 
، ألجـل اســتخراج النتــائج  ام�� £ـع الطبي�ــF، ومــن �نـا لــزم اسـتخدام Yحــصاء الالبــا يمـع من�ــ! التو ر ز

  . ملقياس الكفاءة الذاتيةساملتعلقة بمقيا

لتعرف ) the Wilcoxon test(ناختبار و2ل�وكسو تم استخدام لتحقق من ¼�ة الفرض،  .2
 F,جات أفراد العينة ع,! مقياس الكفاءة الذاتية القب ق FG متوسطات الرتب بcن د رع,! الفر و

  .النتائج FG �ذا الصدد) 13(لوالبعدي، و2و�æ ا�dدو 

  ):13(لجدو 

جات ) the Wilcoxon test(ن�وكسو  اختبار و2ل ق FG متوسطات الرتب بcن د رللتعرف ع,! الفر و
  )20=ن(أفراد العينة ع,! مقياس الكفاءة الذاتية القب,F والبعدي 

  العدد  اdeموعة  الكفاءة
  متوسط 

  الرتب

  مجموع 

  الرتب
 Zقيمة 

  ىمستو

   الداللة

F,ية القبk29.50  4.75  2  الرتب السالبة  التجر  
  املعرفية

  200.50  11.14  18  الرتب املوجبة  التجرk2ية �عدي
-3.57  

0.001  

(**)  

F,ية القبk27.50  2.50  3  الرتب السالبة  التجر  
 	جتماعية

  202.50  11.91  17  الرتب املوجبة  التجرk2ية �عدي
-3.64  

0.001  

(**)  

F,ية القبk2سية  16.50  5.50  3  الرتب السالبة  التجر£  رالتد

  193.50  11.38  17  الرتب املوجبة  التجرk2ية �عدي
-3.30  

0.001  

(**) 

F,ية القبk25.00  5.00  1  الرتب السالبة  التجر  
  املقياس لل�ل

  205  10.79  19  الرتب املوجبة  التجرk2ية �عدي
-3.73  

0.001  

(**) 

ق دالــة إحـصائيا عنـد مــستو ) 13(ليتـ�è مـن ا�dــدو  ىوجـود فـر ً GـF متوســطات ) 0,05(و
ج ع,! مقياس الكفاءة الذاتيـة القب,ـF والبعـدي  ات معلمات العلوم باملرحلة املتوسطةرالرتب بcن د

£ــسية(GــF �ــل مــن الكفــاءة   واملقيــاس ك�ــل، لــصا�� التطبيــق البعــدي،) راملعرفيــة و	جتماعيــة والتد
فقــا لــذلك تــم قبــو فــرض البحــث الــذي يــنص ع,ــ! أنــھ  لو ً ق ذات داللــة إحــصائية عنــد "و ّتوجــد فــر ٍ

ُ ٌ وُ
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جـات معلمـات العلـوم GـF التطبيـق القب,ـF والبعـدي ملقيـاس ) 0.05(داللة ىمستو ال ّبcن متوسطي د ِ ر
الكفاءة الذاتية

ّ
  ".، لصا�� التطبيق البعديِ

012 املق�ــــ�ح(التحقــــق مــــن تــــأث�c املتغcــــ� املــــستقل  .3 الكفــــاءة (ع,ــــ! املتغcــــ� التــــا�ع ) رال��نــــامج التــــد
ـــم التـــــأث�c ،)الذاتيـــــة ـــة والXــــــ0  عتمـــــد ع,ـــــ!) D( بحـــــساب �dـــ ـــن ) Z( قيمـــ ـــا مـــ لتـــــم ا��ــــــصو علQÉــ

يوæــ� النتـائج GــF �ــذا ) 14(ل، وا�dــدو )the Wilcoxon test(ناختبــار و2ل�وكـسو اسـتخدام 
 .الصدد

  ): 14(لجدو 
 �cم تأثd� س العلوم ع,! لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات£ 012 املق��ح FG تد رال��نامج التد ر

  )20=ن (العلوم باملرحلة املتوسطة

 Zقيمة   العدد  التطبيق  الكفاءة
�dم 

�cالتأث D 
F,20  قب  

 املعرفية
  20 �عدى

-3.57  0.56  

F,20  قب  
 	جتماعية

  20  �عدى
-3.64  0.58  

F,20  قب  
£سية  20  �عدى  رالتد
  20  �عدى

-3.30 0.52  

F,20  قب  
  املقياس ك�ل

  20  �عدى
-3.73 0.59  

، والكفــاءة 	جتماعيــة )0.56(للكفـاءة املعرفيــة أن قـيم التــأثÃ �cــF ) 14(ليتـ�è مــن جــدو  
£ـــسية )0.58( ا قـــيم أك�ـــ� مـــن )0.59( واملقيـــاس ك�ـــل ،)0.52(ر، والكفـــاءة التد و�ـــذا ) 0.5(، وجميع`ـــ

012 املق�ـــ�ح"¦ـــش�c إ"ـــ! أن �dـــم تـــأث�c املتغcـــ� املـــستقل  الكفـــاءة "ع,ـــ! املتغcـــ� التـــا�ع " رال��نـــامج التـــد
  . كب�c"الذاتية

 تعلقة بالسؤال الثالث والتحقق من kªة الفرض الثا�ي للبحث،عرض النتائج امل - 
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم "حيث نص السؤال ع,!  ّما أثر ال��نامج التد

ِ ِ ِ رِ
ِ	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية  ِ ِ ِ

ّ
ِ ّ

ُتوجد "، كما نصص الفرض الثا�ي للبحث ع,! أنھ "QRن؟	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبا

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة  ىفر ّ ٍ
ُ ٌ جات طالبات ) 0.05(و ِبcن متوسطي د ِ ر

ِاdeموعتcن التجرk2ية والضابطة FG التطبيق البعدي الختبار 	س<يعاب املفا�ي0U، لصا�� 
ّ

  :والتحقق من ¼�ة الفرض تم إتباع التا"�Fذا السؤال ولإلجابة عن ، "اdeموعة التجرk2ية

�ة واختبار لتحقق من kªة الفرض، تم حساب .1 ر املتوسطات اkIسابية و
نحرافات املعيا
)Test-T( وحساب قيمة ،)التطبيـق ) ت Cيـة والـضابطة �ـ©�لنتـائج مجمـوع¨� البحـث التجر

 .يوH النتائج) 15(لالبعدي الختبار 
س-يعاب املفا@ي?�، وجدو 
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  ): 15 (لجدو
جات طالبات ) Test-T(ياملتوسط ا��ساtي و	نحراف املعيار واختبار  رودالل�Qا Yحصائية لد

0Uس<يعاب املفا�ي	التطبيق البعدي الختبار  FG ية والضابطةk2ن التجرcموعتdeا 
اdeموعة التجرk2ية 

  طالبة) 79(عدد�ا 
اdeموعة الضابطة 

  طالبة) 76(عدد�ا 
  البعد

املتوسط 
  ا��ساtي

	نحراف 
  ياملعيار

املتوسط 
  ا��ساtي

	نحراف 
  ياملعيار

قيمة 
  )ت(

ىتو مس
  الداللة

  0.001  14.91  2.74  13.13  1.36 18.34 التوضيح
�c0.001  18.49  2.44 12.95  1.12  18.63 التفس  
  0.001  17.18  2.69  12.86  1.08  18.56  التطبيق

  0.001  16.10  3.15  12.34  1.53  18.79  راتخاذ املنظو
  0.001  19.04  9.82  51.28  3.95  74.32  	ختبار ك�ل

ىوجــــود فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو ) 15(ليتــــ�è مــــن جــــدو  بــــcن متوســــطي ) 0،05(ًق
 ،0Uس<يعاب املفا�ي	ية والضابطة عند �ل من �عد من أ�عاد k2ن التجرcموعتdeجات طالبات ا رد

لالتــا"F تـم قبـو الفــرض البحـث الــذي يـنص ع,ــ! وGـF 	ختبـار ك�ــل، لـصا�� اdeموعــة التجرk2يـة، و�
ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو الداللـة "أنـھ  ىتوجـد فـر ّ ٍ

ُ ٌ جـات طالبـات ) 0.05(وُ ِبـcن متوسـطي د ِ ر
0Uســــــ<يعاب املفـــــا�ي	ــــدي الختبـــــار  ِاdeمـــــوعتcن التجرk2يــــــة والـــــضابطة GــــــF التطبيـــــق البعــ

، لــــــصا�� ّ
  ".اdeموعة التجرk2ية

� املق�ـ�ح(� املستقل لتحقق من تأث�� املتغ� .2�� 
سـ-يعاب (ع�ـ� املتغ�ـ� التـا�ع ) رال�mنامج التـد
�2 ( تم استخدام معادلة ²³م أثر مر±ع إيتا،)املفا@ي?

η( ، لوجدو)16 ( Cالنتائج �ـ Hيو
  .@ذا الصدد

  ): 16(لجدو 
� املق��ح ع�� تنمية 
س-يعاب املفا@ي?� لدى طالبات الصف �و�� ل ر²³م أثر ال�mنامج التد

  املتوسط

  ) (η2مرtع إيتا البعد

 0.60 التوضيح

�c0.70 التفس 

 0.67 التطبيق

راتخاذ املنظو  0.63 

 0.71 	ختبار ك�ل

ηأن قــيم ) 16(ليتــ�è مــن جــدو 
�ــل �عــد مــن أ�عــاد 	ســ<يعاب املفــا�ي0U و	ختبــار ) (2

ηمة  يمكن تقر2ر أن �dم [ثر كب�c إذ �انت قيإنھحيث ، )0.14(ك�ل أك�� من 
) 0.14(ي ساو )  (2

012 املق�ـ�ح ع,ـ! تنميـة ، )2013أبو دقة وصاFG، (فأك��  رو�ذا يدل ع,! وجـود أثـر كبcـ� لل��نـامج التـد
  .ل	س<يعاب املفا�ي0U لدى طالبات الصف [و املتوسط
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 ،عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الرا�ع والتحقق من kªة الفرض الثالث للبحث - 
012 املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم م"حيث نص السؤال ع,!  ّا أثر ال��نامج التد ّ

ِ ِ ر ُ

	لك��و�ي لتنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ع,! تنمية 	تجاه 
ّ

ِ ِ ِِ
ّ

ِ ّ

نحو التعلم الذا ي لدى طالباQRن؟
ّ ّ

ق "، كما نص الفرض الثالث للبحث ع,! أنھ " ٌتوجد فر و
ٍذات داللة إح

ّصائية عند مستو الداللة ُ ى جات طالبات اdeموعتcن ) 0.05(ّ ِبcن متوسطي د ِ ر
التجرk2ية والضابطة FG التطبيق البعدي ملقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي، لصا�� 

ّ ّ ّ
ِ ِ

 :�ذا السؤال والتحقق من ¼�ة الفرض تم إتباع التا"Fولإلجابة عن ، "اdeموعة التجرk2ية

�ة واختبار  حسابلتحقق من kªة الفرض، تم .1 ر املتوسطات اkIسابية و
نحرافات املعيا
)Test-T( وحساب قيمة ،)التطبيـق ) ت Cيـة والـضابطة �ـ©�لنتـائج مجمـوع¨� البحـث التجر

 .يوH النتائج) 16(لالبعدي ملقياس 
تجاه نحو التعلم الذا>ي، وجدو 

  ): 17(لجدو 
جات طالبات ) Test-T (ياملتوسط ا��ساtي و	نحراف املعيار واختبار رودالل�Qا Yحصائية لد

 اdeموعتcن التجرk2ية والضابطة FG التطبيق البعدي ملقياس 	تجاه نحو التعلم الذا ي
اdeموعة التجرk2ية 

  طالبة) 79(عدد�ا 
اdeموعة الضابطة 

  طالبة) 76(عدد�ا 
  البعد

املتوسط 
  ا��ساtي

	نحراف 
  يراملعيا

املتوسط 
  ا��ساtي

	نحراف 
  ياملعيار

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
  الداللة

 0.001  998  2.10  18.70  1.09  21.37 التخطيط

طلب املساعدة 
 [�اديمية

22.12  1.68  15.68 1.64  24.13  0.03  

ة وتنظيم الوقت   0.001  7.94  1.07  15.80  2.37  18.16  رإدا

  0.001  21.51  1.50  16.38  0.01  20.00  تقو2م الذات

  0.001  29.00 3.64  68.46  1.98 82.04  املقياس ك�ل

ىوجـــــود فــــر دال إحــــصائيا عنـــــد مــــستو ) 17(ليتــــ�è مــــن جــــدو  بــــcن متوســـــطي ) 0,05(ًق
جـات طالبــات اdeمــوعتcن التجرk2يـة والــضابطة عنــد �ــل مـن �عــد مــن أ�عـاد  	تجــاه نحــو الــتعلم رد

 البحـــث الـــذي ل، وGـــF املقيـــاس ك�ـــل، لـــصا�� اdeموعـــة التجرk2يـــة، و�التـــا"F تـــم قبـــو الفـــرضالـــذا ي
ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة "ينص ع,! أنھ  ّتوجد فر ىٌ ّ ٍ

ُ جات ) 0.05(و ِبcن متوسطي د ر
طالبات اdeموعتcن التجرk2ية والضابطة FG التطبيق البعـدي ملقيـاس 	تجـاه نحـو الـتعلم الـذا ي، 

ّ ّ ّ
ِ ِ ِ

  ".لصا�� اdeموعة التجرk2ية

� املق��حا(لتحقق من تأث�� املتغ�� املستقل  .2�� 
تجاه نحو (ع�� املتغ�� التا�ع ) رل�mنامج التد
2 ( تــــم اســـتخدام معادلـــة ²³ــــم أثـــر مر±ــــع إيتـــا،)الـــتعلم الـــذا>ي

η( ، لوجـــدو)18 ( Hيوــــ
  .النتائج �C @ذا الصدد



برنامج تدريبي مقترح قائم على متطلبات التعليم االلكتروني لتنمية 
 ....الكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة وأثره على 

  سارة علي سعيد آل مداوي/ أ
 دمحم صالح الشهري/ د.أ

 

 

 
 

 

150 

  ):18(لجدو 
012 املق��ح ع,! تنمية 	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالبات الصف [ول  رال��نامج التد �dم أثر 

 املتوسط
 ) (η2مرtع إيتا البعد

 0.39 التخطيط

 0.79 طلب املساعدة [�اديمية

ة وتنظيم الوقت رإدا  0.30 

 0.74 تقو2م الذات

 0.84 املقياس ك�ل

ηأن قـــــيم ) 18(ليتــــ�è مـــــن جــــدو 
ـــو الــــتعلم الـــــذا ي�ــــل �عـــــد مــــن أ�عـــــاد ) (2  	تجــــاه نحــ

012 املق�ـ�ح ع,ـ! تنميـة ، و�ذا يدل ع,! وجود )0.14(واملقياس ك�ل أك�� من  رأثـر كبcـ� لل��نـامج التـد
  .ل لدى طالبات الصف [و املتوسط	تجاه نحو التعلم الذا ي

  :مناقشة النتائج وتفس��@ا: ًثانيا
012 املق��ح القائم  رتوصل البحث إ"! عدة نتائج من أ�م`ا وجود أثر كب�c لل��نامج التد

ءة الذاتية لدى معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة، ع,! متطلبات التعلم الذا ي FG تنمية الكفا
وتنمية 	س<يعاب املفا�ي0U و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالباQRن، حيث ات�è تحسن 
قالكفاءة الذاتية للمعلمات �عد خضوع`ن لل��نامج، وتفو اdeموعة التجرk2ية ع,! اdeمعة 

عاب املفا�ي0U ومقياس 	تجاه نحو التعلم الضابطة بالتطبيق البعدي ل�ل من اختبار 	س<ي
F,والذا ي، و عز الباحثة �ذه الن<يجة إ"! أن ال��نامج ساعد تحقيق ما ي:  

ركز ال��نامج ع,! املتطلبات [ساسية للتعليم Yلك��و�ي ال0X ي¤بFé [خذ QÅا وتحقيق`ا أثناء  .1
£س العلوم بما  شملھ من معرف وخ��ات لدى املعلمات، وتلب ية احتياجات الطالبات، رتد

£سية مالئمة ألدوات وتطبيقات  روتصميم ب�ئة  عليمية تفاعلية، واستخدام أساليب تد
التعليم Yلك��و�ي، تحسcن اe·رجات التعليمية لدى الطالب، واستخدام أساليب تقو2م 
باستخدام تطبيقاتھ املتنوعة، و�و ما أعطى املعلمات فكرة واسعة عن �ذه املتطلبات 

ر2قة تطبيق`ا �ش�ل فعال لتحقيق أ�داف التعليم Yلك��و�ي بما يتوافق مع أ�داف وط
 . العملية التعليمية

£س  .2 ات املعلمات FG توظيف أدوات التعلم Yلك��و�ي FG تد ات وقد رساعد FG تطو2ر م`ا ر ر
العلوم، حيث تضمن ال��نامج �عض [�شطة العلمية ع,! تطبيقات التعليم Yلك��و�ي مثل 

ات Yلك��و�يا رلواقع املعز واe·ت��ات 	ف��اضية وتصميم 	ختبا  .ز
اQRن FG عملية تخطيط والتنفيذ ب�ئة إلك��ونية واستخدام اس��اتيجيات متالئمة  .3 رطو من م`ا ر

مع الب�ئة 	ف��اضية من خالل التعرف ع,! أسس تصميم الب�ئة 	ف��اضية وأساليب 
QRاالتفاعل مع الطالب من خالل`ا وم�  .روناQRا و[ساليب الفعالة FG إدا

زأبر ال��نامج العديد من اe·رجات التعليمية ال0X يمكن تنمي�Qا من خالل التعليم Yلك��و�ي،  .4
اد من خ��ات املعلمات حو �ذه اe·رجات وأعط`ن  لو[ساليب الفعالة FG تنمي�Qا، و�ذا ما  ز

 . Yلك��و�يأمثلة تطبيقية عن طر2قة تنمي�Qا باستخدام التعلم



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

151 

اد  .5 ز�ط ال��نامج بcن [سس ال0X تقوم علQÉا نظر2ات التعلم اe·تلفة والتعليم Yلك��و�ي مما  ر
رمن و�F املعلمات بأ�ميتھ، ل�ونھ يركز ع,! دو الطالبة ال¤شط FG التعلم و2تفق مع النظر2ة 

لبات يجب أن تتم FG 	جتماعية والتواصلية والبنائية FG أن توسيع الب¤ية املعرفية لدى الطا
�ط`ا با�·��ات السابقة من  رب�ئة تفاعلية اجتماعية  عاونية الستكشاف ا�·��ات ا�dديدة و
 0Uستقصاء العل	موعات والتعاو فإنجاز البحث وdeن اcنخالل التواصل وتبادل [ف�ار ب

eة املواقف التعليمية اdمعا� FG ف وا�·��ات لتطو2ر�ا وتوظيف`ا رحو �ذه املعا  .·تلفةل
ات القر ا��ادي والعشر2ن والتعليم Yلك��و�ي،  .6 نركز ال��نامج ع,! توضيح العالقة بcن م`ا ر

لتوضيح أ�مية استخدام �ذا النوع من التعليم لتحقيق أ�داف العملية التعليمية املعاصرة 
ات ا��ياتية واستخدام التقنية  رFG تنمية Yبداع والتفك�c الناقد وحل املشكالت وامل`ا

 . بالتعلم
تضمن ال��نامج عرض مفصال أل�عاد �ل من 	س<يعاب املفا�ي0U والتعلم الذا ي، وتم من  .7

ً

�ط العديد من [�شطة ال0X تم تنفيذ�ا ب�ل من 	س<يعاب  رخالل جلسات ال��نامج 
ة املعلمات ع,!  اد من قد راملفا�ي0U والتعلم الذا ي وآلية تنمي�Qما لدى الطالب، و�ذا ما  ز

ف التعليم Yلك��و�ي �ش�ل فعل لتنمية �ل من 	س<يعاب املفا�ي0U التعلم الذا ي توظي
 .لدى طالباQRن

رتم ال��كFG ¢c جميع ما تضمنھ ال��نامج ع,! دو الطالبة FG التعلم، كيفية جعل`ا  عتمد ع,!  .8
�ط`ا باملعرفة ا�dديدة، و�ذا ما أعطى املعلمات ف كرة رنفس`ا بالتعلم واستكشاف املعرفة و

 .واسعة عن آلية تحفc¢ الطالبات ع,! املشاركة الفعالة FG العلمية التعليمية
2ادة اس<يعاب الطالبات  .9  FG 0  س`مXزتضمن ال��نامج �عض التطبيقات التقنية ال

 012 رللموضوعات من خالل التجر2ب والعرض البصر والتفاعل ب�افة أنواعھ، وتم تد ي
اد من املعلمات ع,! تطبيق`ا �ش�ل عم,F من  زخالل [�شطة ال0X تضمQªا ال��نامج، و�ذا ما 

اد اس<يعاب الطالبات للموضوعات العلمية  QRن ع,! تطبيق`ا FG  عليم`ن للعلوم و زقد ر
 . املتنوعة

اسـات الXــ0 أكـدت ع,ـ! أ�ميــة  روقـد اتفقـت نتـائج البحــث ا��ـا"F مـع نتــائج العديـد مـن الد
k2يــة للمعلمــcن بمــا ي <ناســب مــع [دوات و[ســاليب التقنيــة ا��ديثــة، ملــا لــھ رتلبيــة 	حتياجــات التد

اسـة  رمن أ�مية FG تحقيق أ�داف العملية التعليمية وتفعيل دو الطالـب ال¤ـشط بـالتعلم، ومQªـا د ر
ات املعلمـــcن GـــF ضــوء متطلبـــات التعلـــيم ) 2019(دمحم واملــصع01 والفايـــد  رالXـــ0 ركــزت ع,ـــ! تنميـــة م`ــا

2ب كبcــ�ة، وأن أ�ــم املعوقــات الXــ0 تحــو Yلك��و�ــي، والXــ0 بي¤ــت نتائج`ــا جــة 	حتيــاج للتــد ل أن د ر ر
k2يــة GــF مجــال التعلــيم Yلك��و�ــي وقلــة املر�ــ�cن ل�¹ــضو وك¿ــ�ة  ات التد 2ب قلــة الــدو ردو التــد ر رر ن

اسة  2ة و[�اديمية امل�لف QÅا املعلمcن، ود ر[عباء Yدا وال0X �دفت إ"! قياس أثر ) 2020(املنديل ر
2ب أعـــــضاء  £س GــــF ب�ئـــــة الواقــــع 	ف��ا�ـــــ�0 ع,ــــ! تحـــــسcن الكفــــاءة الذاتيـــــة إلنتـــــاج رتــــد ر�يئــــة التـــــد

2ب GـــF تحـــسcن الكفـــاءة الذاتيـــة  ات Yلك��ونيـــة، وتوصـــلت نتائج`ـــا إ"ـــ! وجـــود أثـــر �ـــذا التـــد راملقـــر ر
 FــــG اســــتخدام التقنيــــة FــــG نcة العمــــل ع,ـــ! تطــــو2ر الكفــــاءة الذاتيــــة للمعلمـــ ورلـــد½Qم، وأوصــــت بــــضر

 FــG ات التقنيــة الــتعلم، ملــا رذلــك مــن أ�ميــة GــF تحقيــق أ�ــداف العلميــة التعليميــة GــF مواكبــة التطــو
اســـــة إبـــــرا�يم  ـــة، ود ـــة املتالحقــ ات التقنيـــــة ملعلUـــــ0 ) 2020(روالعلميــ روالXـــــ0 �ـــــدفت إ"ـــــ! لتنميـــــة امل`ـــــا

ة تلبيـــة احتياجـــات  ورالتعلـــيم [سا�ـــ�G 0ـــF ضـــوء متطلبـــات التحـــو الرقUـــ0 العـــال0U، وأوصـــت بـــضر ل
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لk2ية ع,! استخدام التقنية بالتعلم لالستعداد للتحو الرق0U العال0U الذي بات من املعلمcن التد ر
F"العصر ا��ا FG 0 تواجھ التعليمXأ�م التحديات ال .  

اسات السابقة ال0X بي¤ت أثر استخدام  ركما اتفقت نتائج البحث ا��ا"F مع عدد من الد
اسة �ل من التعليم Yلك��و�ي FG تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U وم ؛ طھ وغلوش، 2016سراج، (رQªا د

اسة �ل من ا�eمدي ودمحم )2020؛ الر�يعان، 2018 ت إليھ د ر، كما اتفقت مع ما أشا بـأن ) 2010(ر
التعلــيم Yلك��و�ــي ¦عــد مــن أ�ــم [ســاليب التعليميــة الXــ0 يمكــن اســتخدام`ا GــF تنميــة 	ســ<يعاب 

ســـــائل ـــا يحتو2ـــــھ مـــــن اســـــ��اتيجيات و ـــديم املفـــــا�يم العلميـــــة واملفــــا�ي0U ملــ ق متعـــــددة تـــــدعم طـــــر تقــ
زبأساليب متنوعة، و£عز اس<يعاب الطالب، كما أن ما يوفره من مصادر للمعلومات تتمثل باملواقع 
د الطالب بمعلومات وف�cة حـو أي مف`ـوم علUـ0 ممـا يز2ـد مـن  لالعلمية والتعليمية ع,! Yن��نت تز و

ة ع,!  رعمق ف`مھ للمف`وم و2جعلھ أك¿� قد   . ى�طھ بمفا�يم عملية أخرر
ـــسابقة الXـــــ0 بي¤ـــــت أثـــــر  اســــات الــ ركمــــا اتفقـــــت نتـــــائج البحـــــث ا��ــــا"F مـــــع العديـــــد مـــــن الد

اســـة �ـــل مـــن  ا�ãdـــ0 (راســـتخدام التعلـــيم Yلك��و�ـــي GـــF تنميـــة 	تجـــاه نحـــو الـــتعلم الـــذا ي ومQªـــا د
 ،FG2017ومـوا ، مـا أشــار إليــھ �ــل ، كمــا اتفقــت مــع )2016؛ مر�ـ�0، 2013ي؛ املرا�ــF وا�·ــو"F و�ــاجر

GــــF أن الــــدمج بــــcن تقنيــــات الــــتعلم Yلك��و�ــــي ) 2014ل؛ الــــشبو وعليــــان، 2018خليفــــة وطــــھ، (مــــن 
ـــن  ـــــو مــــ ــــوف�c جــ QRم، و�تـــ ـــــF  علم`ـــــــم حـــــــسب قــــــد ـــــالب للتقـــــــدم Gـ ـــــيح الفرصــــــة للطــ ـــــذا ي ي<ــ ـــــتعلم الــ روالـ
ـــاQVم دونمـــــا حـــــرج و£ـــــستطيعو  نا�·ــــصوصية ل`ـــــم أثنـــــاء  علم`ـــــم؛ حيـــــث ¦ــــستطيعو تـــــ
�يح أخطــ ن

  .ل مع معلم`م FG أي وقت ومن أي م�انالتواص

   :توصيات البحث

F,ضوء ما تم التوصل إليھ من نتائج بما ي FG يو$�0 البحث:  

2ب شر2حة أك��  .1 ر	ستفادة من ال��نامج املق��ح القائم ع,! متطلبات التعليم Yلك��و�ي FG تد
ءQRن الذاتية، وتحقيق من معل0U العلوم بمراحل  عليمية مختلفة ملا لھ من أثر FG تنمية كفا
 .أ�داف العلمية التعليمية املعاصرة بما يحا�ي توظيف التقنية بالتعلم

ى	ستفادة مما قدمھ البحث من أدوات متنوعة لقياس مستو الكفاءة الذاتية لدى معلمات  .2
العلوم، و	س<يعاب املفا�ي0U و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى الطالبات بمراحل  عليمية 

 .ةمتنوع

k2ية متنوعة قائمة ع,! متطلبات التعليY 0Uلك��و�ي وتوظيف أدواتھ لتنمية  .3 رإعداد برامج تد
اQRن املتنوعة بما يتما%�  مع أ�داف  رالكفاءة الذاتية لدى معلمات العلوم، وتنمية م`ا

£س العلوم بمراحل  عليمية مختلفة  .رتد

تفاعلية وتوظيف لتطبيقات تحو2ل مناIÈ العلوم إ"! مناIÈ إلك��ونية تتضمن أ�شطة  .4
زالتعلم Yلك��و�ي FG موضوعاQRا مثل الواقع املعز واe·ت��ات 	ف��اضية وا��وسبة 
اQRم املتنوعة بما ¦س`م FG تنمية اتجاه Yيجاtي نحو  ات الطالب وقد رال¾�ابية لتنمية م`ا ر

 .التعلم الذا ي لد½Qم

لتعلم Yلك��و�ي الذا ي لدى الطالب، تضمcن مناIÈ العلوم أ�شطة استقصائية  عتمد ع,! ا .5
�ط`ا بخ��ات سابقة وتوظيف`ا FG مواقف  QRم ع,!  2ادة خ��اQRم املعرفية وقد  FG ربما ¦س`م ر ز
 عليمية مختلفة FG حل مشكالت علمية متنوعة، بما يحقق اس<يعاب أعماق للمفا�يم 

  .العلمية املرتبطة بالعلوم
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  املراجع

  :املراجع العرYية: أوال

حاب أحمد  ات التكنولوجيـة ملعلUـ0 التعلـيم [سا�ـ�0 ). 2020(رإبرا�يم،  2ة مق��حة لتنمية امل`ـا رر ؤ
0Uــــ0 العــــالUضــــوء متطلبــــات التحــــو الرق Fـــ بجامعــــة  العلــــوم ال��بو2ــــة. لبمــــصر GــــF ضــــوء Gـ

  . 407-323، )3(28القا�رة، 

، إسراء  مات ). 2018(وأبو خاطر س<يعاب املفا�يFG 0U تنمية 	) 4mat(رأثر توظيف نظام الفو
رسالة ماجست�c غ�c  [.بمادة الر2اضيات لدى طالبات الصف السا�ع [سا��0 �غزة

ة  .ا�dامعة Yسالمية �غزة]. رم¤شو
�راء  £ع، سامر، والرحاحلة،  زأبو د جة Yعاقة السمعية والكفاءة الذاتية املدركة ). 2020(ر رأثر د

0ãاتخاذ القرار امل FG اسات ال��بو2ة مجل. ع,! ذ�اء الصم رة ا�dامعة 	سالمية للد
  .471-45، )3(28، والنفسية

 F,012 مق��ح قائم ع,! برامج ). 2020(أبو الرايات، عالء املر�� ؛ خطاب، أحمد ع رفاعلية برنامج تد
ات التفك�c التخي,F لدى الطالب  رال`ندسة التفاعلية FG تنمية 	س<يعاب املفا�ي0U وم`ا

  .147–59، )1(28، مجلة العلوم ال��بو2ة بجامعة القا�رة. ياتاملعلمcن شعبة الر2اض
ـــ<يعاب ). 2020(أبــــو ســــاملة، عبــــد هللا عبــــد الفتــــاح أحمــــد  £س املتمــــايز GــــF تنميــــة 	سـ رفاعليــــة التــــد

ياملفــا�ي0U و�قــاء أثــر الــتعلم GــF مــادة الكيميــاء لــدى طــالب الــصف [و الثــانو رســالة . [ل
ة اســــات العر�يــــة، املنظمــــة العر�يــــة لل��بيــــة مع`ــــد البحــــوث]. رماجـــست�c غcــــ� م¤ــــشو ر والد

  .والثقافة والعلوم بالقا�رة
اســـية قائمـــة ع,ـــ! م`ـــام [داء وأثر�ـــا GـــF الف`ـــم ). 2020(أبـــو عبطـــة، عرفـــات خالـــد  رتطـــو2ر وحـــدة د

املفــا�ي0U والتفكcــ� التـــأم,F والكفــاءة الذاتيــة GـــF الر2اضــيات لــدى طابـــة الــصف العاشـــر 
ا. [[سا��0 رسالة دكتو ةر دن]. ره غ�c م¤شو   .رجامعة ال�cموك باأل

ات ). 2018(أبو مطلق، دعاء  رفاعلية توظيف اس��اتيجية العصف الذ�0Æ 	لك��و�ي FG تنمية م`ا
	س<يعاب املفا�ي0U والتواصل 	لك��و�ي FG التقنية لدى طالبات الصف ا��ادي 

ة. [عشر رسالة ماجست�c غ�c م¤شو   .ا�dامعة Yسالمية �غزة]. ر

فعاليــة برنـامج قــائم ع,ـ! اســ��اتيجيات الـتعلم املــنظم ذاتيـا GــF ). 2016(أحمـد، سـماح عبــد ا��ميـد 
تنميــــة التحــــصيل والتفكcــــ� الر2ا�ــــ�0 و	تجــــاه نحــــو الــــتعلم الــــذا ي لــــدى طــــالب املرحلــــة 

  .240-161، )5(19، مجلة تر�و2ات الر2اضيات. Yعدادية 
ة دمحم  أثــر اســتخدام الواجبـــات امل*¢ليــة [صــلية GـــF ). 2015(ر[حمــد، نــضال شــعبان؛ الـــسkي�F، نــو

يتنميــة 	تجــاه نحـــو الــتعلم الـــذا ي لــدى طالبــات الـــصف [و الثــانو GـــF مــادة الفc¢يـــاء . ل
اسات عر�ية FG ال��بية وعلم النفس ابطة ال��بوc2ن العرب، رمجلة د   .182–165، )66(ر، 

، سعدية سعيد  ة العامة للتعليم بمنطقة عسY�c. التعليم Yلك��و�ي). 2015(ي[حمر   . ردا
أساليب التفك�c والذ�اءات املتعددة كمنkئات للكفـاءة الذاتيـة ). 2013(إسماعيل، إبرا�يم السيد 

ا��0 £س لدى الطالبات املعلمات FG ضوء التخصص والتحصيل الد رFG التد مجلة �لية . ر
ة ة رال��بية باملنصو   .231–163، )82(1، ربجامعة املنصو
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س رال�ـــــ¢و ـــا بـــــاالح��اق النفـــــ¡�0 لـــــدى ). 2020(ر، �ـــــديل عـــــو�ي فـــــا ـــة وعالق�Qــ الكفـــــاءة الذاتيـــــة املدركــ
�ــــد ة. [راملمرضــــات العــــامالت GــــF مس<ــــشفيات محافظــــة إ رســــالة ماجــــست�c غcــــ� م¤ــــشو ]. ر

دن   .رجامعة ال�cموك باأل
؛ مـــواG!، سوســـن عـــز الـــدين  فاعليـــة اســـتخدام اســـ��اتيجية ). 2017(يا�ãdـــ0، منـــال محـــسن خليـــو

ـــتعلم الــــذا ي لــــدى الفــــ ـــاه نحــــو الـ ة التمثيــــل الر2ا�ــــ�0 و	تجـ رصل املقلــــوب GــــF تنميــــة م`ــــا
، مجلـــــة تر�و2ـــــات الر2اضــــــيات. الطالبـــــات املو�و�ـــــات GـــــF الــــــصف الثـــــا�ي املتوســـــط بجــــــدة

20)7( ،6–46.  

£س العلوم باستخدام ا�·رائط الذ�نية ع,! ). 2019(حسcن، أشرف عبد املنعم  رأثر تد
ات التعلم املنظم ذاتيا لدى طالب الصف [و املتوسط 	س<يعاب املف`ومي وم` لا ً ر

  .391- 353، )20(5، مجلة البحث العلFG 0U ال��بية. ًاملعاقcن سمعيا

املتطلبـــات ال��بو2ـــة للتعلـــيم Yلك��و�ـــي لتحقيـــق نـــواتج الـــتعلم GـــF ). 2020(ا��لـــو، �ـــسمة ســـليمان 
F"العلوم النفسية. التعليم العا FG ن شـمس، مجلة �لية ال��بيةc159، )3(44 بجامعة ع-

198.  
ـــة 	نجـــــاز واتخـــــاذ القـــــرار والرضـــــا عـــــن امل`نـــــة بـــــcن مرتف�ـــــF ). 2013(حمـــــدان، ســـــ`ام �dـــــاج  دافعيــ

2ــــاض [طفــــال رســــالة ماجــــست�c غcــــ� . [رومنخفــــ+�0 الكفــــاءة الذاتيــــة مــــن طالبــــات �ليــــة 
ة اسات ال��بو2ة بجامعة القا�رة]. رم¤شو   .رمع`د البحوث والد

ـــال ل��نــــــامج الــــــدبلوم العــــــام ). 2019(وســــــف حــــــواس، نجــــــالء ي ـــات التعلــــــيم Yلك��و�ــــــي الفعـــ متطلبـــ
مجلة . تخصص اللغة العر�ية FG ضوء معاي�c ا�dودة الشاملة ب�لية ال��بية جامعة تبوك

سعيد،    .29-1، )27(ر�لية ال��بية بجامعة بو
س مــــدى تــــوافر متطلبــــات التعلــــيم Yلك��و�ــــي غcــــ� ا). 2018(حوامــــدة، مــــا�ر دمحم  رمل�ــــ¢امن GــــF املــــدا

دنيـــــة ال`اشـــــمية GـــــF اململكــــة [ مجلــــة القـــــراءة واملعرفـــــة بجامعــــة عـــــcن شـــــمس، . رالثانو2ــــة 
)198( ،17-45.  

ي، مدين، ونصر، 	ء  012 لتنمية و�F [طفال املعاقcن عقليا ). 2020(را��و ًفاعلية برنامج تد ر
دن ] FG جتماعية والوطنية	ن للتعلم حو حقوق`م cروالقابل مجلة ا�dامعة Yسالمية . ل

اسات ال��بو2ة والنفسية   .  572-557، )1(28، رللد

املتطلبات ال��بو2ة لتوظيف املنصات ). 2018(الراشيدي، عبد هللا أحمد؛ السكران، عبد هللا فاتح 
التعليمية Yلك��ونية FG العلميـة التعليميـة GـF املرحلـة الثانو2ـة مـن وج`ـة نظـر املـشرفcن 

مجلـة البحــث العلUــG 0ـF ال��بيــة بجامعـة عــcن شــمس، . املعلمــcن بتعلـيم ا�·ــرجال��بـوc2ن و
1)19( ،1-38.  

فاعليــة من�ــ! الــتعلم املقلــوب GــF تنميــة 	ســ<يعاب املفــا�ي0U ). 2020(الر�يعــان، نــوال ع,ــF ما�ــ�0 
مجلــــة . والدافعيــــة نحــــو  علــــم العلــــوم الفc¢يائيــــة لــــدى الطالبــــات املعلمــــات ب�ليــــة ال��بيــــة

  .467–417، )3(21 بجامعة البحر2ن، ل��بو2ة والنفسيةالعلوم ا
ــــوء متطلبــــــات ). 2021(الر�يعـــــان، وفــــــاء دمحم  ة بمقــــــر العلــــــوم GــــــF ضــ ـــو رفاعليــــــة وحــــــدة  عليميــــــة مطــ ر

اســـة الر2اضـــيات والعلـــوم  لتنميـــة 	ســـ<يعاب املفـــا�يTIMSS " 0U"رالتوج`ـــات الدوليـــة لد
  .498–473، )19(،  النوعيةاdeلة العر�ية لل��بية. لطالبات املرحلة املتوسطة
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ات التعلم الـذا ي GـF التقـو2م و[�ـشطة بكتـب ). 2017(الرح01، يوسف دمحم سعيد  رمدى توافر م`ا
جــة امــتالك الطلبـة ل`ــا مــن وج`ــة  رال��بيـة Yســالمية بمرحلــة التعلـيم مــا �عــد [سا�ـ�0 ود

ة. [نظر املعلمcن رسالة ماجست�c غ�c م¤شو   .لطنة عمانجامعة السلطان قابوس �س]. ر

ات التعلم الذا ي لدى ). 2020(الرشيدي، بندر عبد الرحمن  رأثر التعلم 	لك��و�ي FG تحسcن م`ا
اسات . طلبة تقنيات التعلم و	تصال FG جامعة حائل رمجلة ا�dامعة 	سالمية للد

 .161-141، )1(28، ال��بو2ة والنفسية
 معل0U العلوم FG مجال تقنية املعلومات بناء قائمة بكفايات). 2017(الرصا�F، دمحم سالمھ 

مجلة جامعة ا��سcن بن طالل . و	تصاالت وقياس مدى توافر�ا لد½Qم قبل ا�·دمة
  .224-216، )2(11، للبحوث

0�2، إيمان دمحم أحمد  اء املعرفية FG تنمية 	س<يعاب ). 2006(والر ة التعلم ما و رفاعلية نموذج دو ر
اء املعرFG لدى طالبات الصف الثا�ي الثانوراملفا�يFG 0U الفc¢ياء وم`ا يات التفك�c ما و  .ر

ة[ رسالة ماجست�c غ�c م¤شو ة، الر2اض]. ر   . رجامعة [م�cة نو
الرضـــا الــذا ي والـــصمود النفـــ¡�0 وعالق�Qمـــا بالكفـــاءة الذاتيـــة ). 2021(ز�ــران، نا�ـــد جميـــل الـــسيد 

 . �لي¤يكيـة–اسة سـي�وم��ية رد: املدركة والتفكY �cيجاtي لدى عينة من طالب ا�dامعة
ة[ رســـالة ماجـــست�c غcـــ� م¤ـــشو اســـات العر�يـــة، املنظمـــة العر�يــــة ]. ر رمع`ـــد البحـــوث والد

  .لل��بية والثقافة والعلوم بالقا�رة
	تجـــــــاه نحـــــــو الــــــتعلم الـــــــذا ي وعالقتـــــــھ باملثـــــــابرة لـــــــدى الطالبـــــــات ). 2019(الز�را�ــــــي، م`ـــــــا مـــــــسفر 

  .313–283، )8(35، ل��بية بجامعة أسيوطمجلة �لية ا. املو�و�ات بمنطقة الباحة

زواقع استخدام تقنية الواقع املعز من وج`ة نظر معل0U ). 2020(السkي�F، سعد؛ وع�¡� ، جالل 
س`م   .75-50، )26(، اdeلة العر�ية لل¤شر العل0U. راملرحلة 	بتدائية FG مدا

ان حــــسcن  £س العلـــــوم باســــتخدام الرســـــوم ). 2016(زســــراج، ســـــو املتحركــــة GـــــF تنميـــــة رفاعليـــــة تــــد
 FــــــG يùبتـــــدا	ـــالب الـــــصف الــــــسادس  ات ا��ياتيــــــة لـــــدى طـــ ̀ـــــا ــــا�ي0U وامل ر	ســـــ<يعاب املفــ

س الرسمية للغات   .487–395، )6(16، بجامعة كفر الشيخ مجلة �لية ال��بية. راملدا

، حنان  سائل`ا FG توجيھ املتعلم العصر ). 2017(يسعيدي، آمال؛ و�ر�ار يدو تقنية التعليم و و ر
اس ة، ًة FG قسم اللغة العر�ية جامعة تkسة أنموذجا،رد اة غ�c م¤شو حة دكتو ر أطر ر و

0�¡kي التtزائر-جامعة العرdسھ، ا�kت.  

أثــــر اســــتخدام اســــ��اتيجية محطــــات ). 2019(ســــالمة، عبــــد الــــرحيم أحمــــد؛ دمحم، �الــــة عــــز الــــدين 
مجلـــة . ديـــةالـــتعلم GـــF تنميـــة 	ســـ<يعاب املفـــا�يG 0UـــF العلـــوم لـــدى طـــالب املرحلـــة Yعدا

  .651–621، )39(، بجامعة جنوب الوادي العلوم ال��بو2ة

س 	بتدائية ). 2018(السلطا�ي، �سر2ن حمزة  راتجا�ات معل0U ومعلمات العلوم العامة FG املدا
- 871، )41 (مجلة �لية ال��بية [ساسية للعلوم ال��بو2ة و	�سانية،. نحو تفر2د التعليم

880. 

اسات 	جتماعية). 2015(افع، سعيد عبده سليمان، ي�F عطيھ؛ ن   .دار القلم). 2.ط. (ر عليم الد
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 F�� ، م`ند؛ علیان،  رالشبو £ع. التعليم Yلك��و�ي). 2014(ل   .زدار صفاء لل¤شر والتو
جـــة تـــوفر متطلبـــات التعلـــيم Yلك��و�ـــي ). 2021. (الـــشر2ف، عمـــار وليـــد؛ عـــدوان، �ـــسر2ن فـــضل رد

ة ال��بيــــة والتعلــــيم العــــ ا ربـــو GــــF العلــــوم ال��بو2ــــة . ا"G FـــF فلــــسطcنز اdeلــــة الدوليــــة أبحـــاث 
د الkـــــشر2ة  و�Yــــسانية وñداب واللغـــــات ـــو2ر املـــــوا ـــة البـــــصرة ومركــــز البحـــــث وتطــ ربجامعــ

  .283–244، )3(2، رماح

فاعلية اس��اتيجية القبعات الست FG تنمية 	س<يعاب ) 2017(يالشل01، ال`ام؛ كر2ر مر2م 
. ييو أخالقية لدى طالبات الصف الثالث الثانو FG مدينة الر2اضاملفا�ي0U للقضايا الب

 .377-339، )1(3 مجلة العلوم ال��بو2ة والنفسية،
، ثا�ي حسcن  اdeلة العر�ية . ردو التعلم الرقFG 0U التنمية امل`نية للمعلمcن). 2019(يالشمر

 . 42-25، )7(، للعلوم ال��بو2ة والنفسية

، منا,F ف`يـد  GـF تنميـة 	سـ<يعاب املفـا�يG 0UـCabri 3D " F"يفاعليـة برنـامج �ـابر). 2018(يالشمر
ة [.لال`ندســـة لـــدى طـــالب الـــصف 	و املتوســـط رســـالة ماجـــست�c غcـــ� م¤ـــشو جامعـــة ]. ر

  .القصيم
، وفاء ضار  ىالشمر املشاركة الوالدية وعالق�Qا بالكفاءة الذاتية للطالب مـن وج`ـة نظـر ). 2021(ي

 FـG ـ0 صـعو�ات الـتعلمUونـا باملنطقـة الـشرقيةمعل رسـالة ماجـست�c غcــ� . [رظـل جائحــة �و
ة   .جامعة Yمام عبد الرحمن بن فيصل]. رم¤شو

مز 	ستجابة السر£عة FG ). 2020(الش`را�ي، جمالء عبد هللا  012 قائم ع,!  رفاعلية برنامج تد ر
ات انتاج عناصر التعلم لدى معلمات املرحلة الثانو2ة بمحافظة ب�شة اdeلة  .رتنمية م`ا

0U457-281، )18(، العر�ية لل¤شر العل. 
ا�عة؛ السال0U، محسن  أثر توظيف [�شطة Yلك��ونية بب�ئة التعلم املدمج ). 2020(رالصقر2ة، 

ات التعلم  رFG تحصيل طالبات الصف ا��ادي عشر ملادة ال��بية Yسالمية وتنمية م`ا
  .339- 372، )1(21، مجلة العلوم ال��بو2ة والنفسية. الذا ي لد½Qن

ــــصطفى  ـــرا�يم؛ غلــــــــوش، دمحم مـــ ـــب�ات التفكcــــــــ� البـــــــصر Yلك��ونيــــــــة ). 2018(طـــــــھ، دمحم إبــــ يأثــــــــر شــــ
مجلــة �ليــة . التفاعليـة لتنميــة 	سـ<يعاب املفــا�يG 0UــF العلـوم لطــالب املرحلــة Yعداديـة

  .428–395، )2(18، بجامعة كفر الشيخ ال��بية
مي، ف`د مطلق  ذاتية وعالق�Qا باملشكالت السلوكية لدى طلبة �لية ال��بية الكفاءة ال). 2020(زالعا

ة. [FG جامعة ال�و2ت رسالة ماجست�c غ�c م¤شو دن]. ر   .رجامعة مؤتة باأل
£س العلـــــوم قـــــائم ع,ـــــ! ت�امـــــل نـــــصفي اeـــــ� لتنميـــــة ). 2020(عبـــــد الفتـــــاح، دمحم  رنمـــــوذج مق�ـــــ�ح لتـــــد

اdeلــة . الب املرحلــة 	بتدائيــة	ســ<يعاب املفــا�ي0U والكفــاءة الذاتيــة GــF العلــوم لــدى طــ
  .40–1، )6(23، املصر2ة لل��بية العلمية

£س ). 2019(قعبدالاله، مي0U �ـشأت عبـد الـراز  راسـتخدام اسـ��اتيجية الـسقاالت التعليميـة GـF تـد
ات التـذو [دtـي و	تجـاه نحـو الـتعلم الـذا ي لـدى  قالنـصوص [دبيـة لتنميـة �عـض م`ـا ر

  .1202–1157، 64، اdeلة ال��بو2ة بجامعة سو�اج. طالب املرحلة Yعدادية 
ق حسن  ، دمحم سيد؛ عبد الن01، ر زالعدو فاعلية استخدام ا�eا�اة الكمبيوتر2ة FG تنمية ). 2012(ي

يالتحصيل و	تجاه نحو التعلم الذا ي لدى طالب املرحلة 	بتدائية ذو صعو�ات  علم 
  .266–225، )24(، بجامعة قناة السو£س مجلة �لية ال��بية باإلسماعيلية. العلوم 
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غدة؛ الشمايلة، �سر2ن؛ ا�dعافرة، أسU ؛ السkيلھ، أمل  الكفاءة الذاتية ). 2016(رعرن�ي، 
دن FG ضوء �عض  ] FG سة اليو�يل راملدركة لدى معل0U الطلبة املو�و�cن FG مد ر

�ر. املتغ�cات  .567-541، )170(35، زمجلة �لية ال��بية بجامعة [

، ياســـــر حمـــــود الع املوســـــوعة العر�يـــــة . 1خطـــــوة نحـــــو املـــــستقبل: التعلـــــيم Yلك��و�ـــــي). 2021(يلـــــو
  .8–1، )2(21، للتعلم Yلك��و�ي

الكفاءة الذاتية FG ا��اسوب وعالق�Qا باالتجاه نحو التعليم ). 2015(عياد، فؤاد؛ صا��ة، ياسر 
 �ýس بجامعة [ق£ العر�ية لضمان جودة اdeلة . ر	لك��و�ي لدى أعضاء �يئة التد

Fام�d94-65، )19(8، التعليم ا� .  
جة امتالك طلبة الصف التاسع [سا��0 ملبادئ التعليم املنظم ). 2020(ب0Æ ع�¡� ، وائل دمحم  رد

دن ] FG 2خ من وج`ة نظر الطلبة أنفس`م رذاتيا وعالقتھ باتجا�اQRم نحو مادة التا ر ً .
  .168-143 ،)12(4اdeلة العر�ية لل��بية النوعية، 

ي، جمانة عبد الغفار  الضغوط النفسية وعالق�Qا بالكفاءة الذاتية املدركة لدى ). 2018(رالفاخو
F"افظات الشما�eا FG نc0 الطلبة املكفوفUة[ة، معل رسالة ماجست�c غ�c م¤شو ، ]ر

 .جامعة ا�·ليل بفلسطcن
 0Æات التعلم ال). 2018(القاسم، حسام حس ردو املعلم FG تنمية م`ا ذا ي املستمر لدى الطلبة FG ر

س ا���ومية FG فلسطcن اسات ال��بو2ة . راملدا رمجلة جامعة القدس املفتوحة والد
  .  230-216 ،)26(9، والنفسية

فاعلية برنامج قائم ع,! التعلم الذا ي باستخدام ا��قائب التعليمية ). 2010(القا��0، دمحم أحمد 
لية  ات واملــــسؤ ة اتخـــــاذ القــــرا ولتميــــة م`ــــا ر اه غcـــــ� . [البي.يـــــة لــــدى الــــشبابر رســـــالة دكتــــو ر

ة اسات والبحوث البي.ية بجامعة عcن شمس بمصر]. رم¤شو   .رمع`د الد
2ــــة ســــعد  £س [حيــــاء ع,ــــ! تنميــــة . )2015(رالقحطـــا�ي، بد رأثــــر اســــتخدام املــــدخل املنظــــومي GــــF تــــد

ـــات الــــصف الثــــا�ي الثــــانو  ات التفكcــــ� البــــصر لــــدى طالبـ ـــا�ي0U وم`ــــا ي	ســــ<يعاب املفـ ي ر
ة. [بمدينة أQÅا اه غ�c م¤شو رسالة دكتو ر   .ىجامعة أم القر بمكة املكرمة]. ر

�ا FG الرفع من كفاءة املعلم FG ). 2020(القر�ي، عبد هللا دمحم  أس العمل ودو k2ية ع,!  رال��امج التد ر ر
، )24(5. اdeلة Yلك��ونية الشاملة متعددة التخصصات. اململكة العر�ية السعودية

241-226. 
اتجا�ات طلبة ا�dامعة نحو استخدام 	ن��نت FG التعلم ). 2019(ل، لتماس؛ عثما�ي، عب�c ولز

ة [.الذا ي رسالة ماجست�c غ�c م¤شو  . با�dزائر-البو2رة-جامعة أك,F محند أو��اج]. ر

 F/وليـد شـو ، . دليـل الـتعلم الـذا ي ل��نـامج علـم الـنفس). 2021(يمتو"F، �ناء عبـد العظـيم؛ البحcـ�
  . كفر الشيخ بمصرجامعة 

قــــة عبــــد هللا، الفايــــد، أحــــالم دمحم  ا ضــــة أحمــــد؛ املــــصع01،  زدمحم، ر ر k2يــــة ). 2019(و ر	حتياجــــات التد
£س بجامعــة نجــران GــF ضــوء متطلبــات التعلــيم Yلك��و�ــي اســات . رألعــضاء �يئــة التــد رد

  .270-247، )119(عر�ية FG ال��بية وعلم النفس، 
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ـــايف؛ دمحم، ـــة التعلـــــيم Yلك��و�ــــي املـــــدمج GـــــF ). 2010( مـــــا�ر إســـــماعيل ا�eمــــدي، عبـــــد هللا نـ فاعليـ
£س العلــوم ع,ــ! اســ<يعاب املفــا�يم العلميــة لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة باملدينــة  رتــد

ة اسات عر�ية FG ال��بية وعلم النفس، . راملنو   .292 -265، )2(4رد
، عــادل منــصو  راملرا�ـF، الــسيد �ــ�اتھ؛ بـاجر امج مق�ــ�ح قـائم ع,ــ! الوســائط فاعليـة برنــ). 2013(ي

ات التفكcــ� الناقــد و	تجــاه نحــو الــتعلم الــذا ي  راملتعــددة التفاعليــة GــF تنميــة �عــض م`ــا
يو�قاء أثر التعلم لدى طالب الصف [و الثانو ، 33، بجامعة سـو�اج اdeلة ال��بو2ة. ل

361–413.  
£عدار امل. ال
�ة النفسية للفرد واdeتمع). 2018(املشاقبة، دمحم    .زس�cة لل¤شر والتو

، حسن سلمان  £س طلبة الصف ). 2018(ياملش`راو رفاعلية توظيف تقنية الواقع املعز FG تد ز
العاشر [سا��FG 0 تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل FG مبحث التقنية �غزة، 

اسات ال��بو2ة والنفسية - 227، )25(9، رمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والد
240.  

tى؛ السقار، ماجدة  ، آمال؛ مقدادي،  رمل�او اتجا�ات الطلبة نحو  علم العلوم ). 2015(ي
دن) Eduwave(باستخدام التعلم 	لك��و�ي  س [ روعالق�Qا ببعض املتغ�cات FG مدا . ر

  . 369-342، )4(16، مجلة العلوم ال��بو2ة والنفسية

ـــF تحـــــسcن ) Blackboard(ع 	ف��ا�ـــــ�0 أثـــــر اســـــتخدام ب�ئــــة الواقـــــ). 2020(املنــــديل، خلـــــود خالـــــد  Gــ
£س بجامعــــــة  ات Yلك��ونيــــــة لــــــدى أعــــــضاء �يئــــــة التــــــد رالكفــــــاءة الذاتيــــــة إلنتــــــاج املقــــــر ر

  .88-61، )36(4مجلة العلوم ال��بو2ة والنفسية، . اdeمعة
وس املرقمــــة GــــF تنميــــة 	ســــ<يعاب ). 2018(مو�ــــ� ، يوســــف عثمــــان  ـــ��اتيجية الــــر ؤأثــــر توظيــــف اسـ

رســـالة ماجــــست�c غcــــ� . [يــــات العلـــم لــــدي طــــالب الـــصف الرا�ــــع [سا�ــــ�0املفـــا�ي0U وعمل
ة   .ا�dامعة Yسالمية �غزة]. رم¤شو

£س Yلك��و�ي ). 2015(النجار، حسن احمد  ات التد FG 012 تنمية م`ا رفاعلية برنامج تد ر ر
اسات. و	تجا�ات نحو�ا لدى معل0U املرحلة الثانو2ة ة للبحوث والد رمجلة املنا ، ر

21)2( ،77-103.  

، إيمـــان عـــاطف عبـــد الفتـــاح  فاعليـــة اســـتخدام اســـ��اتيجية مق��حـــة قائمـــة ع,ـــ! ). 2017(ي�نـــداو
التعلم الـذا ي GـF تنميـة تحـصيل املفـا�يم العلميـة وtعـض عمليـات العلـم GـF مـادة العلـوم 

ة. [لطالب الصف الرا�ع 	بتداùي رسالة ماجست�c غ�c م¤شو جامعة مدينة الـسادات ]. ر
  .بمصر

ة ا رو ــــــيم باململكــــــــة العر�يــــــــة الــــــــسعودية ز ــــاIÈ ). 2012( التعلــ £س منــــ ـــــد ـــــــا�يG 0UــــــــF تـــ ــــــ<يعاب املفـ ر	ســ
ع التطــــو2ر املãــــ0 للر2اضــــيات . 1الر2اضـــيات k2يــــة ضــــمن سلــــسلة بــــرامج مــــشر وحقيبــــة تد ر

ة ال��بية والتعليم ا روالعلوم، فر2ق التطو2ر امل0ã للر2اضيات، و   . ز
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