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 فاعلية استخدام املنصات التعليمية الرقمية يف تنمية مهارات االستقصاء وامليول العلمية 

 لدى تالميذ املرحلة املتوسطة

 العنزي  سامل اليف بن عويدد. 
 جامعة احلدود الشمالية –بكلية الرتبية واآلداب  -ستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعدأ

 م22/8/0202 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م5/4/0202 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدف البحث احلالي إىل تقصي فاعلية استخدام املنصات التعليمية : البحث صلخستم

. وتكونت املتوسطةذ املرحلة الرقمية يف تنمية مهارات االستقصاء وامليول العلمية لدى تالمي

الصف األول املتوسط مبدرسة مصعب بن عمري،  ذا من تالميًذ( تلمي02عينة البحث من )

)منهج اجملموعة الواحدة(،  ي التصميم شبه التجرييبذم املنهج التجرييب ااستخد ومت

لقياس مهارات االستقصاء ثم عرضه على احملكمني  راختبا مت إعدادولتحقيق هذا اهلدف، 

مليول العلمية ا سمقيا كما مت إعدادتدريس العلوم للتأكد من صالحيته للتطبيق،  يف طرق

اختيار وحدة " ثم ا وحساب الصدق والثبات، وعرضه على احملكمني ثم تطبيقه استطالعيًّ

الصف األول املتوسط خالل الفصل األول من  ذالعلم وتفاعالت األجسام" لتدريسها لتالمي

: ومن أهم نتائج البحث .باستخدام املنصات التعليمية الرقميةـ ه2440العام الدراسي

( بني متوسطي درجات جمموعة البحث 22,2) داللة عند مستوى إحصائيًّاوجود فرق دال 

يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار مهارات االستقصاء ككل ويف كل مهارة فرعية على 

داللة عند مستوى  إحصائيًّاود فرق دال حدة لصاحل التطبيق البعدي، باإلضافة إىل وج

( بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي يف مقياس امليول 22,2)

عقد بأوصى الباحث وقد العلمية ككل ويف كل بعد على حدة لصاحل التطبيق البعدي. 
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هم على كيفية استخدام دورات تدريبية ملعـلـمي العلوم باملراحل التعليمية املختلفة لتدريب

 املنصات التعليمية الرقمية يف تدريس مادة العلوم.

 .امليول العلمية -ستقصاء مهارات اال -املنصات التعليمية الرقمية  الكلمات املفتاحية:
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The Effect of Using Digital Educational Blogs on Developing Inquiry Skills and 

Scientific Tendencies of the Intermediate Stage Pupils 

Abstract:                                                                                    
The present research aims at identifying the effect of using digital educational 

blogs on developing Inquiry skills and scientific tendencies of intermediate stage 

pupils. The research sample consisted of (30) intermediate stage pupils of the first 

grade at Mseb bin Eumayr School. The experimental design was used. The 

researcher prepared an inquiry skills' list and submitted to a number of jury member. 

A scientific tendencies scale was also designed by the researcher and submitted to a 

number of jury members to be validated. Results revealed that there would be 

statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of 

the research group in the inquiry skills' pre and post-tests as a whole and for each 

sub-skill favoring the post-test. There would also be statistically significant 

differences at the level of (0.01) between the mean scores of the research group in 

the pre and post administration of the scientific tendencies scale as a whole and for 

each sub-domain favoring the post administration. Finally, the researcher 

recommended training courses of the science teachers of several stages to be well 

trained on using digital blogs in teaching science.    

Key Words: Digital Educational Blogs - Inquiry Skills – Scientific Tendencies.  
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 مقدمة البحث:
تشهد اليت ، لويبلمنصات التعليم اإللكرتونية يف مقدمة تقنيات اجليل الثاني تعد 

متزايًدا على توظيفها من قبل أعضاء هيئة التدريس واملعلمني؛ ونظًرا إىل احليوية  اًلإقبا

املتعلم إىل التفاعل مع  كما أنها تدفعواملتعة اليت تضفيها على عملييت التعليم والتعلم؛ 

احملتوى املقدم عربها، وكذلك مع أقرانه ومعلمه، باإلضافة إىل مشاركته يف عدد من 

 .*(26، ص0222اجلهين، ) املهمات اليت تنمي مهاراته

يف إكساب املتعلمني املهارات الالزمة  فعاالوتؤدي املنصات التعليمية الرقمية دوًرا 

إدارة الوقت بكفاءة عالية، ومتكنه من عل املتعلم أكثر كحكًما يف تعلمه، جتاتي، وذللتعلم ال

ا جيب أال يقتصر النظام التعليمي على التدريس ذعن تنمية التفكري اإلبداعي، ول اًلفض

 التقليدي داخل القاعات.

برنامج تنمية ) (0202رؤية اململكة ) مع الرقمية التعليمية املنصات استخداموينسجم 

 والتقين العلمي التطور مواكبة على قادرة أجيال بناء إىل يهدف الذي ،(القدرات البشرية

 املنصات استخدام ويتطلب .التعليم يف التقنية دمج حيقق مبا املناهج مواءمة خالل من

: التنظيمية املهمة: وهي اتباعها، عليه يتعني املهمات من مبجموعة املعلم قيام التعليمية

 أعضاء على مسبقا وتوزيعها املهمات وتقسيم بالعمل، ترتبط األهداف من جمموعة كحديد

 وتنشيط عقبات، من يواجههم ما وحل املتعلمني، لدى التقنية عملية ريوتيس اجملموعة،

 وطرح ودعمها املعرفة بناء على التشجيع: البيداغوجية واملهمة التزامنية، اللقاءات

. الراجعة التغذية وتوفري األعمال تقييم: التقييمية واملهمة املتعلمني، وتوجيه التساؤالت،

   .(202ص ،0226 هاني، )أم واملرونة بالسهولة تتميز اليت التقنية توظيف: التقنية واملهمة
  https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps 

بات ضرورة ويرى الباحث أن استخدام املنصات التعليمية الرقمية بأشكاهلا املختلفة 
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يف ظل املتغريات اليت يعيشها العامل اآلن، فمن خالهلا يوظف املتعلم أكثر من حاسة يف 

 التعلم، ويصبح التعلم أكثر فاعلية.

 التعليم عن بعد يف توجه اململكة إىلالتعليمية الرقمية مع  املنصاتيتسق استخدام كما 

ر العلمي والتقين من خالل مواءمة بناء أجيال قادرة على مواكبة التطوظل جائحة كورونا و

 https://www.my.gov.sa  املناهج مبا حيقق دمج التقنية يف التعليم.

بناء املعرفة من خالل  عبارة عنأن التعلم إىل نظريات التعلم احلديثة  أشارتوقد 

لذا مل تعد االسرتاتيجيات و ،إشراك املتعلم يف عملية التعلم أكثر من تلقيه املعرفة جاهزة

فاملتعلم البد أن يشارك يف  اليت تقوم على نقل املعلومات صاحلة لتحقيق األهداف الرتبوية،

ويستخلص عملية التعلم، وعليه أن يطرح األسئلة ويضع الفروض وجيمع املعلومات 

 ،0228الغامدي، ) علمي الذي ميثل حمور تعلم العلومالنتائج، ويعد هذا هو االستقصاء ال

 .(48ص

واالستقصاء العلمي هو اجلهد املبذول من قبل املتعلم، من أجل الوصول إىل حل 

حيث يضع فروضا أولية لتفسري املوقف ثم جيمع معلومات  املشكلة، أو اإلجابة عن سؤال،

 ,Mokhtar, 2014) تها، ثم التوصل إىل احلل املناسبالفروض، واختبار صحلفحص هذه 

49 ). 

تخصصة يف الرتبية العلمية إىل االهتمام مبهارات االستقصاء وقد دعت املؤسسات امل

العلمي، وركزت على اسرتاتيجياتها وتنميتها، فقد ورد يف املعايري القومية األمريكية للرتبية 

 دمج الطالب يف الربامج املصممة وفق االستقصاء بصورة تتيح التفاعل معيتعني أنه  العلمية

م، باإلضافة إىل العمل بعقوهلم. ويصبح تعلم العلوم يهاملعلمني وزمالئهم، والعمل بأيد

  .(026ص ،0222)العنزي،  اا وعقليًّية فعالة يدويًّلعم

 درةالقلديهم  املستقبل علماء ختريج العلمية الرتبية يف االستقصاء تفعيل ويستهدف

 املتعلمني ممارسة خالل من إال يتحقق لن ذلك ولعل املستقل، العلمي التفكري ممارسة على

 علىفيها  يتدربون مجابر خالل من العلماء ميارسه كما ،العلمي االستقـصاء ملهـارات

https://www.my.gov.sa/
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 تقـديم يف املستخرجة املعلومات وتوظيف وكحليلها البيانات مجع أجهزة مـع التعامـل

 كحيط اليت العلمية املشكالت تحديدل هلم الفرصة إتاحة مع الصحيحة العلمية التفـسريات

 جوانبها لتحديد العلمي باألسلوب التوجه على والعمل فيها، يعيشون اليت البيئة يف بهم

 احلل إىل للوصول جتريبها طريق عن هلا املناسبة احللول وضع على والعمل وأبعادها،

 .(21 ،0202يعقوب، ) األمثل

طلبة وتعد مادة العلوم من املواد الدراسية املهمة اليت ال تقتصر أهدافها على تزويد ال

األمر  ذلك إىل ترمجة املعرفة إىل تطبيق وعمل وسلوك مفيد، ى باملعرفة العلمية، بل تتعد

وال يتأتى  الذي يتطلب كحقيقه توافر االستعداد والدافعية لتعلم العلوم واكتساب معرفتها،

ذلك إال بتقديم املادة العلمية للطلبة بأسلوب شيق وممتع، وهو ما توفره التقنيات احلديثة من 

خالل االستجابة للثورة العلمية التكنولوجية وتوظيف احلاسوب وبرجمياته يف التعليم، 

بأشكال  من اخلصائص واملزايا اليت ميتاز بها والذي يسهم يف تقديم املادة العلمية اانطالًق

وطرق متعددة ميكن أن تساعد على كحقيق أهداف العملية التعليمية بدرجة عالية من 

 (.0ص ،0225 وآخرون، النجدي) الفاعلية

ويعد تنمية امليول العلمية أحد األهداف الرئيسة اليت يهدف تدريس العلوم إىل كحقيقها 

أهمية يف تشكيل شخصية املتعلم،  لدى املتعلمني يف كافة مراحل التعليم املختلفة، ملا هلا من

 كه بفاعلية يف العملية التعليميةإنها تثري االهتمام والنزعة العلمية لديه، وبالتالي إشرا ذإ

 .(208، ص0226عبد الكريم، )

 اإلحساس مبشكلة البحث: 
  نبع اإلحساس مبشكلة البحث من خالل املصادر اآلتية:

يف وجود قصور  الرتبية العملية طالب من خالل إشرافه علىمالحظة الباحث:  .2

نتيجة اتباع معلمي املتوسط  األولالصف  ذلدى تالميمهارات االستقصاء العلمي 
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العلوم أساليب تقليدية ال تنسجم مع االجتاهات احلديثة يف جمال تعليم العلوم وال 

 تدفعهم إىل ممارسة األنشطة االستقصائية.

ا للعلوم مبدينة عرعر، ( معلًم21مقابلة مفتوحة مع ) مت اجراء مقابلة الباحث: .0

ملهارات االستقصاء العلمي، أجابوا  املرحلة املتوسطة ذتالميوبسؤاهلم عن مدى إتقان 

أثناء ممارسة األنشطة االستقصائية ويعزي يف يواجهون صعوبات  ذتالميبأن معظم 

عن املشاركة يف  ونيعزفلك إىل ضعف مهارات االستقصاء العلمي لديهم، وبالتالي ذ

 األنشطة العلمية بسبب نقص امليول العلمية لديهم.

( اليت أشارت إىل 0228) دراسة الغامديمثل: نتائج الدراسات السابقة وتوصياتها،  .0

( اليت 0226) ، ودراسة اخلالديلطالب ملهارات االستقصاء العلميضعف ممارسة ا

 ذاالستقصاء العلمي لدى تالميأكدت وجود ضعف ملحوظ يف مستوى مهارات 

أشارت إىل ضرورة االرتقاء مبهارات ( اليت 0202) ودراسة الشامي، املرحلة املتوسطة

( اليت أوصت 0202ودراسة يعقوب ) ،االستقصاء العلمي وتنميتها لدى املتعلمني

 متعلمي العلوم. تنمية امليول العلمية لدىبالبحث عن أساليب جديدة تساعد على 

 البحث:مشكلة 
تتحدد مشكلة البحث احلالي يف ضعف مهارات االستقصاء العلمي لدى تالميذ 

 ينبغيالصف األول املتوسط، مما انعكس على ميوهلم العلمية، وللتصدي لتلك املشكلة 

 إلجابة عن األسئلة اآلتية:ا

 تالميذ املرحلة املتوسطة؟ما مهارات االستقصاء العلمي الالزمة ل .2

مهارات االستقصاء لتنمية  التعليمية الرقمية املنصاتعلى القائم  املقرتحما التصميم  .0

 امليول العلمية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؟و

ما فاعلية استخدام املنصات التعليمية الرقمية يف تنمية مهارات االستقصاء لدى تالميذ  .0

 املرحلة املتوسطة؟
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يف تنمية امليول العلمية لدى تالميذ  ما فاعلية استخدام املنصات التعليمية الرقمية .4

 املرحلة املتوسطة؟

 حدود البحث:

    اقتصر البحث احلالي على احلدود اآلتية:  

العلم والوحدة األوىل: " ،(Vschool.Sa) : منصة مدرسيتاحلدود املوضوعية .2

"، ومهارات االستقصاء العلمي اآلتية: املالحظة، واالستنتاج، وتفاعالت األجسام

 .، والتنبؤوالتفسري، والرتتيبوالتصنيف، 

 الصف األول املتوسط مبدرسة  من تالميذ اًذـتلمي (00)دد ـع احلدود البشرية: .0

  .مصعب بن عمري

  .هـ2440األول من العام الدراسيالدراسي الفصل  احلدود الزمانية: .0

 البحث:أهداف 

 :على تعرفال يهدف البحث احلالي إىل

فاعلية استخدام املنصات التعليمية الرقمية يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى  .2

 تالميذ الصف األول املتوسط.

فاعلية استخدام املنصات التعليمية الرقمية يف تنمية امليول العلمية لدى تالميذ الصف  .0

 األول املتوسط.

 أمهية البحث:

 تتضح أهمية البحث احلالي كما يلي: 

 برنامج تنمية القدرات البشرية.ملا أوصى به  (0202) يتماشى و رؤية اململكة .2

 الضوء على أهمية استخدام املنصات التعليمية الرقمية يف تدريس العلوم.  إلقاء .0
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 إجراءات البحث:
ثم إعداد دليل " يف ضوء املنصات التعليمية، العلم وتفاعالت األجسام"إعداد وحدة  .2

 للتالميذ. املعلم، وأوراق عمل

لقياس مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لدى تالميذ الصف األول إعداد اختبار  .0

املتوسط، ثم عرضه على جمموعة من احملكمني يف املناهج وطرق تدريس العلوم؛ 

 للتأكد من صالحيته للتطبيق. 

الصف األول  ذجمموعة من تالميتطبيق اختبار مهارات االستقصاء العلمي على  .0

 املتوسط غري جمموعة البحث وحساب اخلصائص السيكومرتية.

ى إعداد مقياس امليول العلمية لدى تالميذ الصف األول املتوسط، ثم عرضه عل .4

 وطرق تدريس العلوم؛ للتأكد من صالحيته للتطبيق.  جمموعة من احملكمني يف املناهج

ى جمموعة من تالميذ الصف األول املتوسط غري تطبيق مقياس امليول العلمية عل .5

 جمموعة البحث وضبط اخلصائص السيكومرتية.

 ا.تطبيق أداتي البحث على جمموعة البحث تطبيًقا قبليًّ .2

تدريس الوحدة األوىل: "العلم وتفاعالت األجسام" باستخدام املنصات التعليمية  .1

 الرقمية. 

 ا.ا بعديًّعلى جمموعة البحث تطبيًق البحث تطبيق أداتي .8

 رصد النتائج وتفسريها ثم تقديم التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث. .6

 مصطلحات البحث:
 :Digital Educational Blogsالتعليمية الرقمية  املنصات .2

ا من املتعلمني، وتشتمل على بأنها: مقررات إلكرتونية مكثفة تستهدف عدًد عرفُت

ة وخرباء، وتتضمن منتديات للتواصل بني املتعلمني ذأساتفيديوهات لشرح املقرر، ويقدمها 

 .(62، ص0220ليويلني، ) واملعلمني، وبني املتعلمني أنفسهم
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(، 2.0ُتعرف يف البحث احلالي بأنها: بيئة تعلم تفاعلية تعتمد على تقنية الويب )و

م من خالل وجتمع بني مزايا أنظمة إدارة احملتوى اإللكرتوني، والشبكات االجتماعية، وتت

"العلم م والتالميذ يف أثناء تدريس مقرر العلوم يف وحدة عملية التواصل واملناقشة بني املعل

 ".وتفاعالت األجسام

 :Scientific Inquiry Skillsاالستقصاء العلمي  .0

ول من قبل املتعلم، من أجل الوصول إىل حـل املشـكلة، أو   ذاجلهد املب ُيعرف بأنه:    

ه هذاإلجابة عن سؤال، حيث يضع فروضا أولية لتفسري املوقف ثم جيمع معلومات لفحص 

 .(02ص ،0202جماهد، ) الفروض، واختبار صحتها، ثم التوصل إىل احلل املناسب

قصـائية العلميـة الـيت    يف البحث احلـالي بأنهـا: جمموعـة مـن األداءات االست     وُيعرف    

ــاء دراســة مقــرر العلــوم، وهــي:     ــذ الصــف األول املتوســط يف أثن املالحظــة، ميارســها تالمي

واالســتنتاج، والتصــنيف، والتفســري، والرتتيــب، والتنبــؤ، بهــدف احلصــول علــى احلقــائق   

، ويقاس إجرائيا بالدرجة اليت حيصل عليها التلميـذ يف اختبـار مهـارات    واملعلومات واملعرفة

 االستقصاء.

   : Scientific Tendenciesامليول العلمية  .0

يف جمــال معــني مــن اجملــاالت   اقويًّــ اوارتباطاتــه ارتباًطــ اهتمامــات الفــرد :بأنهــاُتعــرف 

العلمية، وختتلف هذه امليول من فرد آلخر ومـن مرحلـة معينـة ملرحلـة أخـري ومـن مؤسسـة        

 .(028، ص0226 )سليمان، تعليمية ألخري داخل اجملتمع الواحد

ُتعرف يف البحث احلالي بأنها: االهتمامات والتنظيمات الوجدانية اليت تـدفع تالميـذ   و

ــوم بشــغف واالســتمتاع بهــا، واملشــاركة يف       الصــف األول املتوســط علــى دراســة مــادة العل

ــة االستقصــائية، وااللتحــاق بتخصــص العلــوم مســتقب    ــا اًلاألنشــطة العلمي ، ويقــاس إجرائًي

 حيصل عليها التلميذ يف مقياس امليول العلمية. بالدرجة اليت
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 اإلطار النظري للبحث:
  يتناول اإلطار النظري للبحث ثالثة حماور هي:      

 .: املنصات التعليمية الرقميةاألول

 .: مهارات االستقصاء العلميالثاني

مقيـاس  وذلك لتحديد مهارات االستقصاء العلمـي، وكحديـد أبعـاد    ، : امليول العلميةالثالث

ــتم     امليــول العلميــة، وصــياغة فــروض البحــث يف ضــوء نتــائج الدراســات الســابقة. وي

 تفصيل ذلك على النحو اآلتي:

 ماهية املنصات التعليمية الرقمية: :أواًل

ُعرفت بأنها: منصة اجتماعية جمانية توفر للمعلمني والطالب بيئة آمنة لالتصال 

قاته الرقمية، إضافة إىل الواجبات املنزلية والتعاون، وتبادل احملتوى التعليمي وتطبي

 .(08، ص0220،شحاتة والنجار)والدرجات واملناقشات 

وُعرفت بأنها: بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب، وجتمع بني مميزات أنظمة 

إدارة احملتوى اإللكرتوني، وشبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك، وتويرت، ومتكن 

الدروس، واألهداف، ووضع الواجبات، وتطبيق األنشطة التعليمية،  املعلمني من نشر

واالتصال باملتعلمني من خالل تقنيات متعددة، وتقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل، وتبادل 

ومشاركة احملتوى التعليمي، مما يساعد على كحقيق خمرجات تعليمية ذات  ،األفكار واآلراء

 .(242، ص0226هاني،  )أم جودة عالية

 أهمية املنصات التعليمية الرقمية: :ثانًيا

حيـث   (Qalaja, 2015, 72) كما أكد كالجـا مية املنصات التعليمية الرقمية، تتعدد أه    

 إنها متتاز:

 سهولة االستخدام، وإمكانية كحميلها على اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية. .2
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 امللفات بني املعلمني والطالب.إجراء املناقشات اجلماعية، وإرسال الرسائل وتبادل  .0

 .العلميتوفر مكتبة رقمية كحتوي على مصادر التعلم للمحتوى  .0

 سهولة التواصل بني املعلمني وأولياء األمور، وإطالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم. .4

مما سبق أن استخدام املنصات التعليمية مفيدة جلميع أطراف العملية يتضح و

، الطالب الدراسية وأمناط تعلمهم توفر بيئة متكاملة تراعي حاجات حيثالتعليمية، 

باإلضافة إىل تنمية مهارات التعاون والتفاعل واملشاركة اإلجيابية، باإلضافة إىل ما سبق، 

إنها متكن املتعلم  إذ، ونهاتيسري عملية التعلم والتغلب على العديد من املعوقات اليت يواجه

 لتعليمية يف أي مكان وزمان.من احلصول على املواد ا

 املنصات التعليمية الرقمية: جذمنا :ثالًثا

ن بعضها جمانية مفتوحة املصدر، وبعضها مغلق إ إذاملنصات التعليمية الرقمية، تتعدد 

 (:08صالعجرش، (، )00، ص0202جماهد، ) املصدر، ومن أبرزها

التطبيقية الربجمة  بالعلوم وتهتم جمانية،منصة جمانية لتقديم دروس (: Edxمنصة )  .2

 والفنون.

 متعددة،تقدم دورات تعليمية جمانية للمستخدمني يف جماالت (: Courserمنصة ) .0

 وذلك من خالل حماضرات عرب شبكة اإلنرتنت يقدمها أساتذة متخصصون.

مقسمة  …يف جماالت األعمال، الرياضيات، الفيزياء اتوفر دروًس(: Udacityمنصة ) .0

 مراحل: مرحلة املبتدئني واملرحلة املتوسطة ومرحلة املتقدمني. على ثالث

 .ديانقدم دروًسا يف خمتلف العلوم والفنون واألت :(The Great Courses) منصة .4

 (: موقع شامل أيضا حيتوي على دروس يف أغلب اجملاالت العلمية   Saylorمنصة ) .5

 واألدبية وبه قسم خمصص لتعلم اللغة اإلجنليزية.

(: موقع متخصص يف العلوم عامة وعلوم احلاسوب Open Classroomsمنصة ) .2

  .خاصة
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والتعرف  ،(: تقرتح منهجية أصيلة للتحكم يف تقنيات تصميم املواقعITyPAمنصة ) .1

 على خبايا الشبكات االجتماعية و اهلوية الرقمية وغريها.

( 052)توفر غري اجلذابة إال أن هذه املنصة  هاواجهت رغم:  (Khan Academy)منصة  .8

 مقطع فيديو مفيد ملن يبحث عن دعم معارفه يف الرياضيات واهلندسة.

جماالت املعلومات (: موقع تعليمي أوروبي يوفر دروسا جامعية يف  Edunaoمنصة ) .6

 وعلم اجلرمية والفلسفة والعلوم السياسية ومشاريع اإلنرتنت واالبتكار.

وهي منصة تعليمية جتمع بني مزايا أنظمة إدارة التعلم  :((Edmodoمنصة إدمودو  .22

LMS).ومواقع الشبكات االجتماعية، ويتم بناؤها على أسس تربوية ،) 

 قمية:متطلبات املنصات التعليمية الر :رابًعا

تقنية الزمة ( إىل أن هناك متطلبات عامة، وبشرية، و0202) وكيلأشارت دراسة ال

معلم جييد التعامل مع   لتوظيف املنصات التعليمية اإللكرتونية يف العملية التعليمية تشمل:

احلاسب اآللي وملحقاته املختلفة وتطبيقات اإلنرتنت، وتوفري خدمة االنرتنت عالية 

السرعة، وضع الدروس التزامنية داخل النظام ليسرتجعها الطالب يف أي وقت، وتقديم 

عند استخدامهم املنصات التعليمية اإللكرتونية، ومربجمون تصميم  للمعلمنياحلوافز 

ير ودعم فين للمنصات التعليمية اإللكرتونية، وجتهيز استديو تعليمي رقمي لتسجيل وتطو

الدروس التعليمية داخل املدرسة، والبث املباشر، واحتواء املنصة على معامل إلكرتونية 

 للمواد العلمية )الكيمياء، الفيزياء، األحياء، الرياضيات، احلاسب(.

 الدراسات اليت أجريت يف جمال املنصات التعليمية الرقمية: :خامًسا

 منط فاعلية عن كشفلل هدفتاليت  (0226دراسة الغامدي ) :على سبيل املثال

 عناصر إنتاج مهارات تنمية يف اإللكرتوني التعلم منصات عرب الفوري اإللكرتوني الدعم

 بدرجة متوفرة الرقمي التعلم عناصر إنتاج مهارات أن إىل توصلت وقد. الرقمي التعلم
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استفادة  ىمد علىتعرف لل( اليت هدفت 0202) دراسة الثبييتو .الدراسة عينة لدى ممتازة

نتائج الاملتعلمني من منصات التعلم اإللكرتونية يف تعلم اللغة اإلجنليزية. وقد أظهرت 

دراسة هدفت و .عاليةاملعرفية واملهارية، جاءت  عينة يف حموري االستفادةالاستجابة أفراد 

( إىل استقصاء فعالية اسرتاتيجية التعلم املعكوس باستخدام منصة أكادوكس 0202) الوكيل

Acadox  إلدارة احملتوى لتحسني التحصيل املعريف وبعض مهارات التدريس لدى الطالب

 . االسرتاتيجية املقرتحةتطبيق  فعاليةالنتائج  ثبتتوأاملعلمني، 

السابق للدراسات والبحوث السابقة اتفاقها مع البحث احلالي يف ويالحظ من العرض 

سعيه لتوظيف منصات التعلم الرقمية، واختالفها يف اهلدف الذي وضعت من أجله، حيث 

مل تستخدم يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي وتنمية امليـول العلميـة لـدى تالميـذ الصـف      

 األول املتوسط من قبل.

 مهارات االستقصاء العلمي.احملور الثاني: 

 ماهية مهارات االستقصاء العلمي: :أواًل

تلك األنشطة واملهارات العقلية والعمليات اليت ميارسها العلمـاء يف أثنـاء    :بأنها تعرف

 .(00ص ،0220ليويلني، ) استخدامهم لطريقة التفكري العلمي

ــيت   وتعــرف يف البحــث احلــالي بأنهــا: جمموعــة مــن األداءات   ــة ال االستقصــائية العلمي

أثنــاء دراســة مقــرر العلــوم، وهــي: املالحظــة،       الصــف األول املتوســط  ميارســها تالميــذ 

واالســتنتاج، والقيــاس، واســتعمال األرقــام، والتصــنيف، واالتصــال والتنبــؤ، والتفســري، 

والتحكم يف املتغريات، والتجريب والفروض، والتعريف االجرائي، بهدف احلصـول علـى   

 ائق واملعلومات.احلق

 مهارات االستقصاء العلمي: :ثانًيا

 .(28، ص0221اهلاجري، كما أشار )مهارات االستقصاء العلمي من أهم 
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 ويندرج كحتها: إبداء األسـئلة، وتكوين أسئلة البحث يف خمترب العلوم. .2

 .تستخدم أسئلة املتعلمني البحثية لتحديد موضـوع البحـث واجتاهه يف املعمل 

  اا مهمًّاملتعلمني أسئلتهم البحثية يعد أمًرإعداد. 

 ويندرج كحتها: تصميم التجارب يف خمترب العلوم، .0

 .تزويد املتعلمني باإلجراءات خطوة خبطـوة قبـل قيـامهم بالتجارب 

 .تصميم املتعلمني إلجراءاتهم بأنفسهم لتنفيذ التجارب 

 ويندرج كحتها:تنفيذ التجارب يف خمترب العلوم،  .0

 تعلم مدى مالئمة اإلجراءات اليت تـم توظيفهـا إلجراء التجارب.يربر امل 

  تنفيذ التجربة.أثناء جراءاتهم إينفذ املتعلمون 

 ويندرج كحتها: العلوم، خمترب يف البيانـات جتميع .4

 .قيام كل متعلم بدور حمدد يف التجارب 

 .يقرر املتعلمون متى جيب جتميع البيانات يف أثناء إجـراء التجربة 

 :كحتها ويندرج العلوم، خمترب يف النتائج استخالص .5

  .يتوصل املتعلمون الستخالصاتهم عن التجـارب التـي تـم تنفيذها 

 .يربط املتعلمون االستنتاجات مع املعرفة العلمية 

 الدراسات السابقة اليت أجريت يف جمال االستقصاء العلمي: :اثالًث

 الثانويـة  املرحلـة  طـالب  ممارسـة  مـدى  معرفـة  ( اليت استهدفت0228دراسة الغامدي )

 راتمبقـر  العمليـة  األنشـطة  يف العلمـي  االستقصـاء  ملهـارات  اجلـوف  نطقـة مب القريـات  مبحافظة

. اطالبًـ ( 850)و ،امعلًم( 06) من عينةال وتكونت. والطالب املعلمني نظر وجهة من الفيزياء

 العمليــة األنشــطة يف العلمــي االستقصــاء ملهــارات الطــالب ممارســة ارتفــاع النتــائج وأظهــرت

 االستقصـاء  ملهـارات  الطـالب  ممارسـة  وضـعف  معلمـيهم،  نظـر  وجهـة  مـن  الفيزياء مبقررات

 اســتجابات بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود عــدم مــع نظــرهم، وجهــة مــن العلمــي
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 االسـتبيان  حمـاور  مجيـع  يف وذلـك  العلمي االستقصاء ملهارات الطالب ممارسة حول املعلمني

 سـنوات  وعـدد  تأهيلـهم  ومسـتوى  للمعلمـني  العلمـي  املؤهـل  نـوع  اخـتالف  مـن  الرغم على

 اسـتجابات  متوسـطات  بـني  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـدت  كمـا  ،التـدريس  يف خربتهم

 مجيـع  جـاءت  حبيـث  العلمـي  االستقصـاء  ملهـارات  الطـالب  ممارسـة  حول والطالب املعلمني

 .املعلمني لصاحل الكلية ودرجته االستبيان حماور مجيع يف الفروق

 التـالي  اجليـل  ضـوء  يف مقـرتح  مـنهج  بنـاء ل البحـث  هـدف حيث ( 0226) طلبة ودراسة

ــذ لــدى العلمــي االستقصــاء مهــارات تنميــة يف فاعليتــه وقيــاس NGSS العلــوم ملعــايري  تالمي

 اجليـل  ضـوء  يف املقـرتح  املنهج وتتضمن التجريبية املعاجلة مواد إعداد متو اإلعدادية، املرحلة

 أوراق املعلــم، دليــل) صــورتان ولــه اإلعــدادي األول الصــف لتالميــذ العلــوم ملعــايري التــالي

 اتبـع  وقـد . العلمـي  االستقصـاء  مهـارات  اختبـار  وتشـمل  القياس أداة اوأيًض ،(التلميذ نشاط

 دال فــرق وجــود النتــائج وأظهــرت التجــرييب، املــنهج التحليلــي، الوصــفي املــنهج البحــث

 الختبـار  والبعـدي  القبلي التطبيقني يف البحث جمموعة تالميذ درجات متوسطي بني إحصائيًّا

 .البعدي التطبيق وهو األعلى املتوسط لصاحل العلمي االستقصاء مهارات

( اليت اسـتهدفت تنميـة مهـارات االستقصـاء العلمـي وتعـديل       0202ودراسة الشامي )

االجتاه باستخدام اسرتاتيجية اجلدول الذاتي يف تدريس مقرر االقتصاد املنزلـي. وقـد أظهـرت    

بني متوسطي درجات الطالبات يف التطبيـق القبلـي والبعـدي     إحصائيًّاالنتائج وجود فرق دال 

 ث "التجريبية والضابطة" لصاحل اجملموعة التجريبية.جملموعات عينة البح

يالحظ من العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة اتفاقها مع البحـث احلـالي   تعقيب: 

يف ســعيه لتنميــة مهــارات االستقصــاء العلمــي، واختالفهــا يف كيفيــة تنميتهــا، والعينــة   

  .ميذالتالاملستهدفة، ونوعية املهارات املستهدف تنميتها لدى 
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 :احملور الثالث: امليول العلمية

 هية امليول العلمية:ما :أواًل

ــا  ــرف بأنهـ ــات     تعـ ــي اهتمامـ ــب يعطـ ــل الطالـ ــة جتعـ ــات وجدانيـ ــات وتنظيمـ : اهتمامـ

للموضوعات العلمية، ويشرتك يف أنشطة عقلية وعملية تـرتبط بهـذه املوضـوعات، ويشـعر     

 .(65، ص0222 ،مصطفي) بقدر من االرتياح والرضا عند ممارسته هلذه األنشطة

 توسـط باطـات تالميـذ الصـف األول امل   بأنهـا: اهتمامـات وارت   اويعرفها الباحث إجرائيًّـ 

غريهـا، وشـعورهم باالرتيـاح،     ىم واألنشطة العلمية، وتفضيلها علارتباًطا قوًيا مبادة العلو

 العلوم.والرضا حنوها وحنو معلم 

 خصائص امليول العلمية: :ثانًيا

كمـا بينهـا    اخلصائص متيز امليول العلمية عـن غريهـا مـن امليـول وهـي      هناك جمموعة من

 .(04ص ،0222، )املقرن

 العلمية األنشطة من معني نشاط حنو لالجنذاب الطالب لدى سلوكية شخصية نزعة .2

 .املختلفة

 النفسي. االستقرار إىل متيل ما اغالًب وتكوينها، تشكيلها مبجرد العلمية امليول .0

 .والتقويم للقياس قابلة العلمية امليول .0

 حنو الفرد استجابة فهو االجتاه أما كالعلوم ما ءشي حنو شخصية نزعة أو شخصي يلامل .4

 .ما ءشي أو قضية

 لدى امليول عن ختتلف األطفال لدى فامليول واجلنس، العمر باختالف امليول ختتلف .5

 .الذكور لدى امليول عن ختتلف االناث لدى وامليول والشيوخ، والشباب املراهقني

 أنواع امليول العلمية: :ثالًثا

 العلميـة، امليول العلمية كثرية ومتنوعة، فمنها ما يتصل بأنواع مـن النشـاط واهلوايـات    

والتلميـذ الـذي ميـارس     حيـاتهم. يف مسـتقبل  يذ العلم مهنة بعض التالم باختاذومنها ما يتصل 
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ممـا حيبـب إليـه     وتنميتهـا، أنشطته وهواياته العلمية تتاح له الفـرص الكتشـاف ميولـه العلميـة     

، 0222، )عصفور ومن أنواع امليول كما أشار العلم مهنة.  اختاذدراسة العلوم واالجتاه حنو 

 (:010ص

 .الفظيًّامليول اليت يعرب عنها الفرد  .2

 سلوك الفرد. ىأو اليت تنعكس عل امليول الظاهرة .0

 امليول اليت تقاس باالستبيانات. .0

 .امليول اليت تقاس باالختبارات املوضوعية .4

 امليول العلمية: قياسوسائل  :رابًعا

، 0220، )زيتـون يرى  العلمية كمايف قياس امليول  استخدامهاالوسائل اليت ميكن  من

 : ما يأتي (226ص

 مقاييس امليول: .2

 من الصور اليت ميكن األخذ بها لتصميم مقاييس امليول، منها:هناك العديد 

 وفيها يتم تصميم املقاييس بطريقة مشابهة لطريقة ليكرت لبناء الصورة األوىل :

مقاييس االجتاهات فيما عدا أن مقاييس امليول ال تتضمن عادة عبارات سالبة، 

املتعلم أن خيتار  ى، وعلاأو مخاسيًّ اأو ثالثيًّ ايًّلكن تدرج االستجابات يكون ثنائ

 عن مقدار امليل لديه. منها املناسب املعرب

 وفيها يتم تصميم مقاييس امليول بصورة مشابهة الختبارات الصورة الثانية :

جابات أسئلة اإل عدد من األسئلة مثل: ىعل احتوائهاالتحصيل الكتابية من حيث 

 القصرية، أسئلة االختيار من متعدد.

 سؤال كل ويتضمن األسئلة، من عدد على وتشتمل :الوجدانية الوقفيةاالختبارات  .0

 ويطلب العملية، أو الدراسية حياته يف املتعلم بها مير قد اليت املواقف أحد على منها

 ،اكتابًي عادة االختبارات من النوع هذا املوقف. ويكون هذا إزاء مشاعره كحديد منه
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 متعدد. من االختيار أسئلة أو القصرية االجابات ذات مقالية هأسئلت وتكون

 االتصال طريق عن مباشر بشكل املعلومات أو البيانات جلمع طريقة وهي :املقابلة .0

 وعدة شخص بني (، وقد تتمالشخصية )املقابلة شخصني بني تتم وقد الشخصي.

 ومن أكثر، أو سؤال طرح املقابلة تتضمنما  اوغالًب. (اجلماعية )املقابلة امًع أشخاص

 من نوعان املستهدفة. ويوجد املعلومات أو البيانات على احلصول يتم جابةاإل خالل

 .املقننة غري واملقابلة املقننة املقابلة: املقابلة

 ،فقط املهاري التعلم نتائج قياس على املالحظة أسلوب استخدام يقتصر ال .املالحظة .4

 الدقيقة املالحظة تكون أن ميكن إذ الوجداني، التعلم نتائج قياس إىل دوره ميتد وإمنا

 . والقيم التقدير وأوجه واالجتاهات امليول عن بيانات مجع يف اسائًد اأسلوًب واملدروسة

 .املقننة واملالحظة احلرة املالحظة: املالحظة من نوعان ويوجد

  .()االستفتاءاتاالستبيانات  .5

 العلميـة  املوضـوعات  أو العلميـة  اهتمامـاتهم  نـواحي  عن تالميذه املعلم يسأل وفيها    

 االستجابة. حرية هلم ويرتك العلوم، مادة يكرهونها يفأو  دراستها يفضلون اليت

 الدراسات اليت أجريت يف جمال امليول العلمية: :خامًسا

يف  STEMفاعليــة برنــامج  معرفــة( الــيت هــدفت إىل تقصــي 0228) الفتاحدراســة عبــد

نتـائج إىل فاعليـة الربنـامج    التنمية امليـول العلميـة لـدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة، وأشـارت        

مما يشري إىل التـأثري اإلجيـابي للربنـامج علـى منـو       ؛املقرتح يف تنمية امليول العلمية بصورة عامة

 كل بعد من أبعاد امليول العلمية، ومنو امليول العلمية ككل. 

أثـر اسـتخدام اسـرتاتيجية الكتابـة     علـى  تعـرف  لل الـيت هـدفت   (0226سـراج ) الدراسة 

( على تدريس قوانني الغازات يف مقرر الفيزياء، وتنمية عـادات  (SWHالعلمية االستكشافية 

ــات الصــف     ــة لطالب ــة الفيزيائي ــول االبتكاري ــل املنتجــة واملي ــانو  العق ــاني الث وتوصــلت  ،يالث

الدراســة إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات اجملموعــات التجريبيــة   
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 والضابطة يف تطبيق مقياس امليول االبتكارية الفيزيائية لصاحل اجملموعة التجريبية.

أثـر اسـتخدام اسـرتاتيجية دورة الـتعلم      ةعرفـ م( اليت اسـتهدفت  0202) بدراسة يعقو

وقـد أوصـت    يول العلمية لـدى طالبـات الصـف الثـامن يف مـادة العلـوم.      اخلماسية يف تنمية امل

بضرورة العمل علـى إجـراء دراسـات مشـابهة يف خمتلـف املراحـل وخمتلـف املـواد الدراسـية،          

وذلك للكشف عن مدى فاعلية طريقة استخدام دورة التعلم اخلماسية يف كحصـيل الطالبـات   

 واجتاهاتهن حنوها.

 تعقيب:
 كحديًداقد أفادت الباحث يف كحديد منطلقات البحث عرضت بوية اليت إن األدبيات الرت

ــ ــذ الصــف األول املتوســط،      اعلميًّ ــة لتالمي ــارات االستقصــاء الالزم ــة مبه ، ويف إعــداد قائم

قياس، ويف بناء اختبار لقياس مهارات االستقصاء، ومقياس امليول العلمية، املوكحديد أبعاد 

يــة ويف صــياغة فــروض البحــث، وتبيــان أوجــه االتفــاق       وكــذلك يف إعــداد املــواد التعليم  

 واالختالف بني البحوث السابقة والبحث احلالي.

 فروض البحث:

 يف ضوء نتائج الدراسات السابقة مت صياغة فروض البحث احلالي على النحو اآلتي:

( بني متوسطي درجــات مـجـمـوعة 2025) عــند مــستوى إحصائيًّايوجد فــرق دال  .2

يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات االستقصاء ككل لصاحل التطبيق  الـبحث

 البعدي.

( بني متوسطات درجــات مـجـمـوعة 2025عــند مــستوى ) إحصائيًّاتوجد فــروق دالة  .0

الـبحث يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات االستقصاء يف كل مهارة فرعية 

 ق البعدي.على حدة لصاحل التطبي

( بني متوسطي درجــات مـجـمـوعة 2025عــند مــستوى ) إحصائيًّايوجد فــرق دال  .0
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الـبحث يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس امليول العلمية ككل لصاحل التطبيق 

 البعدي.

( بني متوسطات درجــات مـجـمـوعة 2025عــند مــستوى ) إحصائيًّاتوجد فــروق دالة  .4

التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس امليول العلمية يف كل بعد على حده لصاحل الـبحث يف 

 التطبيق البعدي.

 منهج البحث:
 :اقتضت طبيعة البحث احلالي استخدام

لتأسيس اإلطار النظري ومراجعة الدراسات والبحوث املنهج الوصفي التحليلي:  .2

أثناء يف  االستقصاء وامليول العلميةرات السابقة ذات الصلة باملنصات التعليمية؛ ومها

 كحديد مهارات االستقصاء وأبعاد مقياس امليول العلمية.

 التعليمية يف: لقياس فاعلية املتغري املستقل وهو استخدام املنصات املنهج شبه التجرييب .0

 تنمية املتغريين التابعني وهما مهارات االستقصاء العلمي وامليول العلمية.

 التجرييب للبحث:التصميم 
 اعتمـــد البحـــث احلـــالي علـــى التصـــميم التجـــرييب ذي اجملموعـــة التجريبيـــة الواحـــدة

ــي/ البعــدي( الــذي يعت  ) ــ    القبل ــد علــى تطبيــق أدوات البحــث قبليًّ ثــم إجــراء املعاجلــة   ، ام

 ثم التطبيق البعدي. ،التجريبية

 إجراءات البحث:

ذلك  وقد تطلب مدرسيت،إعداد وحدة "العلم وتفاعالت األجسام" يف ضوء منصة  :أواًل

 ما يأتي:

 " يف ضوء املهارات املستهدف تنميتها.العلم وتفاعالت األجسامأهداف وحدة " صياغة .2

مدرسيت " لعرضه من خالل منصة العلم وتفاعالت األجسامتنظيم حمتوى وحدة " .0
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يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي اآلتية: املالحظة، واالستنتاج،  لإلسهام

 والتصنيف، والتفسري، الرتتيب، والتنبؤ، وتنمية امليول العلمية.

 اختيار أمناط األنشطة العلمية اليت تسهم يف تنمية املهارات املستهدف تنميتها. .0

 تحول الرقمي.استخدام وسائل مسعية وبصرية وتقنية جديدة مبا يناسب عصر ال .4

استخدام أساليب تقويم متنوعة: التقويم القبلي، والتقويم املرحلي، والتقويم  .5

 النهائي.

" من خالل منصة مدرسيت، وقد العلم وتفاعالت األجسامإعداد دليل للمعلم " .2

تضمن الدليل: املقدمة، واألهداف املرجو كحقيقها، والتوجيهات العامة للمعلم، 

 وات السري فيها. والدروس التطبيقية وخط

لتوعيتهم بكيفية الدخول إىل الفصول االفرتاضية،  ذللتالميإعداد أوراق عمل  .1

ها لتنمية مهارات االستقصاء ذباإلضافة إىل بعض األنشطة واملهام اليت يتعني تنفي

 العلمي لديهم.

 :إعداد اختبار مهارات االستقصاء العلمي :ثانًيا

 كحديد اهلدف من االختبار: .2

، والتصــنيف، املالحظــة، واالســتنتاج)العلمــي قيــاس مســتوى مهــارات االستقصــاء  

 والتفسري، والرتتيب، والتنبؤ( لدى تالميذ الصف األول املتوسط. 

 مصادر إعداد االختبار: .0

   مهــارات االستقصــاء الــيت مت التوصــل إليهــا مــن خــالل األدبيــات الرتبويــة والدراســات

 السابقة.

    ،طلبــة  مثــل: دراســةالدراســات الســابقة الــيت اســتهدفت قيــاس مهــارات االستقصــاء

 (.0202) (، ودراسة الشامي0226)
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 .آراء اخلرباء يف املناهج وطرق تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة 

 مكونات االختبار:  .0

تكون االختبار من ثالثني مفردة من نوع االختيار من متعدد لقياس مهارات 

العلمي، مت توزيعها على ست مهارات، خصص لكل مهارة مخسة أسئلة، االستقصاء 

تعليمات اكتب امسك الوكانت  باإلضافة إىل بطاقة تعليمات توضح كيفية اإلجابة،

، واقرأ األسئلة بدقة ثم اخرت إجابة واحدة من أسئلة هلا ةتابعومدرستك واملنطقة التعليمية ال

دون إجابة، وال تبدأ اإلجابة عن االختبار قبل أن  اًلال ترتك سؤااالختيار من متعدد، و

 يؤذن لك.

 عرض االختبار على احملكمني: .4

إلبداء آرائهم  ا يف املناهج وطرق تدريس العلوم،( حمكًم22) على االختبار مت عرض

ارتباط أسئلة االختبار ، ومناسبة أسئلة االختبار لتالميذ الصف األول املتوسطيف درجة 

جتانس البدائل املطروحة أمام كل مفردة، وكفاية التعليمات و ،املراد قياسهاباملهارات 

املقدمة للتالميذ، وقد أبدى احملكمون بعض امللحوظات منها: تعديل صياغة بعض مفردات 

االختبار لتصبح البدائل أكثر مناسبة، باإلضافة إىل توزيع البدائل بشكل عشوائي، وجتانس 

 ذلك عند وضع االختبار يف صورته النهائية.البدائل، وقد مت مراعاة 

 االستطالعية لالختبار: التجربة .5

تالميذ الصف األول املتوسط مبدرسة ُطبق االختبار التحصيلي على جمموعة من 

بهدف  ؛( مبدينة عرعرغري جمموعة البحثا )تلميًذ( 08) بلغ عددهم عبداهلل بن مساعد

كحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار، وحساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز، 

 وصدق االختبار وثباته.
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 زمن االختبار: .2

علمني يف اإلجابة تمت تقدير زمن االختبار بأخذ متوسط الزمن الذي استغرقه مجيع امل

 ( دقيقة.52عن االختبار، فكان )

 والتمييز:معامالت السهولة والصعوبة  .1

يشري معامل السهولة إىل نسبة التالميذ الذين أجابوا عن املفردة إجابة صحيحة إىل 

العدد الكلي املشارك يف االختبار، وحلساب معامل السهولة ملفردات االختبار مت استخدام 

املعادلة اآلتية: معامل السهولة = جمـ ص / جمـ ص + جمـ خ، حيث يشري )جمـ ص( إىل عدد 

 اإلجابات الصحيحة، ويشري )جمـ خ( إىل عدد اإلجابات اخلطأ.

 وحلساب معامل الصعوبة ملفردات االختبار مت استخدام املعادلة اآلتية:

معامل السهولة. وبتطبيق املعادلة السابقة تراوح معامل السهولة -2معامل الصعوبة=

وهي نسب مناسبة (، 2011-2000) والصعوبة ملفردات اختبار مهارات االستقصاء بني

حسب ما يراه املتخصصون يف القياس والتقويم الرتبوي أن معامالت السهولة والصعوبة 

 (. 82,2-02,2جيب أن ترتاوح بني )

الفئة " ا، ثم تقسيمها إىل جمموعتني: اجملموعة األوىلعلمني تنازليًّتمت ترتيب درجات امل

الثانية علمني احلــاصلني على أعلى الدرجــــات، واجملموعـة ت( من امل%01العليا" وتشمل )

علمني احلاصلني على أدنى الدرجات. ومت حساب ت( من امل%01) لوتشم" الدنيـا ةالفئ"

جمموع  –جمموع درجات الفئة العليا =معامل التمييزمعامل التمييز وفقا للمعادلة اآلتية: 

 .عدد جمموعة البحث / درجات الفئة الدنيا

ــار تــراوح مــا بــني )     ــة وجــد أن معامــل التمييــز ملفــردات االختب -06,2وبتطبيــق املعادل
(، وهو يف املستوى املسموح به حسب ما يراه املتخصصون يف التقويم الرتبوي، حيث 21,2

 .(086، 0221 )عالم، (0,2ميكن قبول معامل التمييز إذا كان أكرب من أو يساوي )
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 صدق االختبار: .8

 صدق االختبار من خالل: كحقق الباحث من

 صدق احملكمني: -أ

عرض االختبار علـى جمموعـة مـن احملكمـني يف املنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم، وقـد          

إىل صــالحية االختبــار لقيــاس مــا وضــع لقياســه، وقــد بلــغ معامــل االتفــاق بيــنهم     واأشــار

(82%.) 

 :الداخليصدق االتساق  -ب

والدرجة الكلية لالختبار ككل، كما هو معامل االرتباط بني درجة كل مفردة احتسب 

 موضح باجلدول اآلتي:

 معامل االرتباط بني درجات املفردات والدرجة الكلية لالختبار وداللتها: (3) جدول

 رقم
 املفردة

 معامل االرتباط
 رقم

 املفردة
 معامل االرتباط

 رقم
 املفردة

 معامل االرتباط
 رقم

 املفردة
 معامل االرتباط

2 505,2** 6 458,2** 21 026,2** 05 011,2** 

0 124,2** 22 220,2** 28 020,2* 02 068,2** 

0 005,2** 22 446,2** 26 121,2** 01 021,2* 

4 224,2** 20 402,2** 02 042,2** 08 450,2** 

5 444,2** 20 085,2* 02 420,2** 06 225,2** 

2 002,2** 24 000,2** 00 202,2** 02 402,2** 

1 524,2** 25 458,2** 00 460,2** 
 

8 422,2* 22 022,2** 04 400,2** 

 (.     32,3* معامل االرتباط دال عند مستوى )
 .(33,3** معامل االرتباط دال عند مستوى )

أن معامالت ارتباط املفردات بالدرجة الكلية تراوحت بني  يتضح من اجلدول السابق
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(. كما مت 22,2ومستوى ) (،25,2مستوى )(، وهي قيم دالة عند 124,2 -021,2)

حساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية لالختبار وكان معامل 

(، 125,2معامل االرتباط يف مهارة املالحظة بلغ ) االرتباط للمهارات على النحو اآلتي:

(، ويف مهارة التفسري 200,2(، ويف مهارة التصنيف بلغ )426,2ويف مهارة االستنتاج بلغ )

( وهي قيم 022,2) (، ويف مهارة التنبؤ بلغ222,2(، ويف مهارة الرتتيب بلغ )065,2بلغ )

 (، مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالختبار.22,2عند مستوى داللة ) إحصائيًّادالة 

 ثبات االختبار: .6

طريق حساب معامل ( عن (SPSS.Ver.19ثبات االختبار باستخدام برنامج احتسب 

(، وهذا يشري إىل أن 81,2، وقد بلغ معامل الثبات )Cronbach's Alphaألفا كرونباخ( )

 االختبار على درجة مناسبة من الثبات.

 الصورة النهائية لالختبار. .22

 ( 4) ملحق بعد التحقق من صدق االختبار وثباته أصبح صاحًلا للتطبيق.

 مفتاح تصحيح االختبار: .22

اح تصحيح االختبار، وخصص لكل مفردة درجة واحدة يف حالة اإلجابة مت إعداد مفت

( 02)لالختبار الصحيحة، وصفر يف حالة اإلجابة اخلطأ، وبذلك تكون الدرجة النهائية 

 درجة.

 مقياس امليول العلمية: : ثالًثا

  اآلتية:مت إعداد مقياس امليول العلمية وفًقا للخطوات 

  كحديد اهلدف من املقياس: .2

 يهدف املقياس إىل قياس مستوى امليول العلمية لدى تالميذ الصف األول املتوسط. 
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 كحديد أبعاد املقياس وصياغة مفرداته: .0

قسم الباحث مقياس امليول العلمية إىل ثالثة أبعاد: البعد األول: امليل حنو دراسة 

مية؛ والبعد الثالث: العلوم واالستمتاع بها؛ والبعد الثاني: امليل حنو ممارسة األنشطة العل

امليل حنو التخصص يف العلوم، مت توزيع العبارات بشكل متساو من حيث العدد على أبعاد 

 مقياس امليول العلمية، كما هو موضح باجلدول اآلتي:

 توزيع عبارات املقياس على األبعاد الثالثة: (5) جدول

 العبارات البعد م

 8-2 .واالستمتاع بهاامليل حنو دراسة العلوم  2

 22-6 امليل حنو ممارسة األنشطة العلمية. 0

 04 -21 امليل حنو التخصص يف جمال العلوم. 0

 املقياس على احملكمني: عرض .0

( حمكًما يف املناهج وطرق تـدريس العلـوم، إلبـداء آرائهـم     22) على املقياس مت عرض

انتمـاء العبـارات املندرجـة    ، واملتوسطمناسبة عبارات املقياس لتالميذ الصف األول يف مدى 

وكفايــة التعليمـات املقدمــة للتالميــذ، وقـد أشــار احملكمــون إىل    ،مـن األبعــاد  كحـت كــل بعــد 

 صالحية املقياس للهدف الذي وضع من أجله.

 االستطالعية للمقياس: التجربة .4

اهلل بــن  عبــدتالميــذ الصــف األول املتوســط مبدرســة ُطبــق املقيــاس علــى جمموعــة مــن  

( مبدينة عرعـر، وذلـك بهـدف    غري جمموعة البحثا )تلميذ( 08) مساعد، وقد بلغ عددهم

 التحقق من صدق املقياس وثباته.

 صدق املقياس: .5

 كحقق الباحث من صدق املقياس من خالل:
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 صدق احملكمني: -أ

مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمـني يف املنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم، وقـد       

إىل صالحية املقياس لقياس ما وضع لقياسه، وقد مت تعديل صـياغة بعـض املفـردات     واأشار

 (.%62يف ضوء آراء احملكمني، وقد بلغ معامل االتفاق بينهم )

 :الداخليصدق االتساق  -ب

مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقيـاس ككـل، كمـا    

 هو موضح باجلدول اآلتي:

 معامل االرتباط بني درجات املفردات والدرجة الكلية للمقياس وداللتها(: 0) جدول

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

2 445,2** 6 162,2** 21 200,2** 

0 122,2** 22 046,2** 28 588,2** 

0 002,2* 22 146,2** 26 201,2** 

4 084,2** 20 282,2** 02 068,2* 

5 045,2* 20 085,2** 02 225,2** 

2 001,2* 24 406,2** 00 012,2* 

1 502,2** 25 428,2** 00 400,2** 

8 202,2** 22 120,2** 04 001,2* 

 (. 32,3* معامل االرتباط دال عند مستوى )
 (33,3** معامل االرتباط دال عند مستوى )

معامالت ارتباط املفردات بالدرجة الكلية للمقيـاس تراوحـت بـني     يتضح من اجلدول أن     

ــد مســتوى )    162,2 -001,2) ــيم دالــة عن ــي ق ــتوى ) (،25,2(، وه (. كمــا مت 22,2ومس

حساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكليـة للمقيـاس، وجـاءت علـى     
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 (،246,2(؛ والبعــد الثــاني )546,2)تســاوي الرتتيــب: قيمــة معامــل ارتبــاط البعــد األول 

يشـري إىل صـدق    ا( ممـ 22,2(، وهي قيم دالة مجيعهـا عنـد مسـتوى )   246,2والبعد الثالث )

 االتساق الداخلي للمقياس.

 ثبات املقياس: .2

( عن طريق حساب معامل (SPSS.Ver.19مت حساب ثبات املقياس باستخدام برنامج 

(، وهذا يشري إىل أن 82,2معامل الثبات )، وقد بلغ Cronbach's Alpha)ألفا كرونباخ( 

 املقياس على درجة مناسبة من الثبات.

 النهائية للمقياس: الصورة .1

 .(5 ملحق) بعد التحقق من صدق املقياس وثباته أصبح صاحًلا للتطبيق

 تصحيح للمقياس: مفتاح .8

( 2، 0، 0مت إعداد مفتاح تصحيح للمقياس، وخصص لكل عبارة ثالث درجات )

( يف حالة العبارات السالبة، وبذلك تكون أعلى 0، 0 ،2العبارات املوجبة، )يف حالة 

 (.04وأقل درجة )، ( درجة10درجة للمقياس )

 التطبيق امليداني للبحث:  :رابًعا

 تالميذ الصف األول املتوسط مبدرسة مصعب بن عمريمت اختيار جمموعة البحث من  .2

 ا.تلميًذ( 00مبدينة عرعر )

البحث: اختبار مهارات االستقصاء العلمي ومقياس امليول العلمية على تطبيق أداتي  .0

 جمموعة البحث تطبيًقا قبلًيا.

 (Vschool.S a)تدريس وحدة العلم وتفاعالت األجسام من خالل منصة مدرسيت .0

 .ـه2440خالل الفصل الدراسي األول من العام 

امليول العلمية( على عينة تطبيق أداتي البحث )اختبار مهارات االستقصاء، ومقياس  .4

 ا. البحث تطبيًقا بعديًّ
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مقارنة مستوى أداء جمموعة البحث قبل تطبيق التدريس وبعده باستخدام األساليب  .5

  اإلحصائية املناسبة.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث: : اخامًس

استخدم الباحث جمموعة من األساليب اإلحصائية تناسب طبيعة البحث وحجم 

 وذلك من خالل: SPSSالعينة، ومتت معاجلة البيانات باستخدام برنامج 

: لبحث الفرق بني القياسني Paired-Samples t-testللعينات املرتبطة )ت(  اختبار .2

االستقصاء، ومقياس امليول  والبعدي جملموعة البحث يف كل من اختبار مهارات القبلي

 الصف األول املتوسط. ذالعلمية لدى تالمي

 : حلساب ثبات االختبار واملقياس.  Cronbach's Alpha معامل ألفا كرونباخ .0

 معادلة الكسب املعدل لعزت:  .0

                            +  +   

حيث )ص(: متوسط التطبيق البعدي، )س(: متوسط التطبيق القبلي، )د(: الدرجة     

 الكلية      

ويتم احلكم على الفاعلية يف ضوء احملكات اآلتية:      

 ( فإن الفاعلية منخفضة.5,2إذا كانت قيمة نسبة الكسب املصححة أقل من ) 

  ( فإن 8,2) ( وأقل من5,2)وإذا كانت قيمة نسبة الكسب املصححة أكرب من أو تساوي

 الفاعلية متوسطة.

 (. 002:22( فإن الفاعلية كبرية. )8,2) وإذا كانت قيمة نسبة الكسب املصححة أكرب من 

 البحث وتفسريها: : نتائجاسادًس

  نتائج اختبار صحة الفرض األول وتفسريها: .2

بني ( 2025) عــند مــستوى إحصائيًّايوجد فــرق دال ينص الفرض على أنه: 

سد

سص





د

سص 

ص

سص 
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متوسطي درجــات مـجـمـوعة الـبحث يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات 

 .االستقصاء ككل لصاحل التطبيق البعدي

-Paired)ت( للعينات املرتبطة وللتحـقق من صحة هذا الـفرض تـم استخدام اختبار

Samples t-test :ملعرفة داللة الفرق كـما هـو موضح باجلدول اآلتي 

 ككل  مهارات االستقصاءيف اختبار  والبعدي القبلي التطبيقني بني للفرق وداللتها( )ت قيمة: (3) جدول

 العدد التطبيق
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف    
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 قيمة الفاعلية
مستوى 
 الفاعلية

 20,0 18,22 00 القبلي
 متوسط 50,2 22,2 44,1

 0 ,44 06,00 00 البعدي

 يتضح من اجلدول ما يأتي:

  ارتفاع متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار مهارات

االستقصاء العلمي ككل عن متوسط درجات التطبيق القبلي، حيث بلغ متوسط 

(، أما متوسط %61,11) ( درجة بنسبة مئوية قدرها06,00) درجات القياس البعدي

(، وهذا %02,06) ( درجة بنسبة مئوية قدرها18,22) فكان درجات القياس القبلي

يشري إىل كحسن تالميذ اجملموعة التجريبية يف مستوى مهارات االستقصاء العلمي ككل يف 

 القياس البعدي.

 ( يف اختبار مهارات االستقصاء ككل، وهي قيمة دالة 1044)تساوي احملسوبة  )ت( قيمة

 وبناء عليه ميكن قبول الفرض األول.( ككل، 2022)مستوى عند  إحصائيًّا

  (، وهي قيمة متوسطة تشري إىل فاعلية استخدام املنصات 50,2)بلغت قيمة الفاعلية

 التعليمية يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى تالميذ الصف األول املتوسط. 

 Ekici إيكيسـي  دراسة، وTaylor (2015)دراسة تايلور وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

( الـيت أثبتـت أن اسـتخدام املنصـات التعليميـة يسـهم يف       0202الوكيـل ) ودراسة  ،(2017)
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وقد يرجع التحسن يف مستوى مهـارات االستقصـاء العلمـي     تنمية املهارات لدى املتعلمني.

 إىل:

 واالستقصاء  البحث عملية تيسر تكنولوجية وسائط من التعليمية املنصات يف يتوافر ما

 .التالميذ لدى

 العلمي االستقصاء مهارات ملمارسة واملتنوعة الكافية الفرص إعطاء. 

 االستقصاء حنو املتوسط األول الصف تالميذ فضول تثري اليت األسئلة بعض طرح. 

 واالستقصاء البحث حنو تالميذ تدفع اليت املشكالت بعض تقديم. 

 أخرى جهة من أنفسهم التالميذ وبني جهة من والتالميذ املعلم بني التواصل سهولة. 

 الدراسي باحملتوى عالقة هلا اليت اإللكرتونية الروابط توافر. 

 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وتفسريها: .0

( بني 2025عــند مــستوى ) إحصائيًّاتوجد فــروق دالة " ينص الفرض على أنه:

متوسطات درجــات مـجـمـوعة الـبحث يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات 

 ."االستقصاء يف كل مهارة على حدة لصاحل التطبيق البعدي

-Paired)ت( للعينات املرتبطة وللتحـقق من صحة هذا الـفرض تـم استخدام اختبار

Samples t-test :ملعرفة داللة الفرق كـما هـو موضح باجلدول اآلتي 

 قيمة )ت( وداللتها للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي يف كل مهارة من مهارات االستقصاء : (2)جدول 

 التطبيق املهارات
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 الفاعلية
 مستوى
 الفاعلية

 املالحظة
 2 ,62 45,0 القبلي

 متوسطة 56,2 22,2 20,4
 10,2 08,4 البعدي

 االستنتاج
 20,2 81,2 القبلي

 متوسطة 10,2 22,2 60,8
 60,2 25,4 البعدي
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 التصنيف
 24,2 62,2 القبلي

 متوسطة 22,2 22,2 25,6
 84,2 26,4 البعدي

 التفسري
 25,2 62,2 القبلي

 منخفضة 42,2 22,2 80,5
 02,2 22,0 البعدي

 الرتتيب
 00,2 06,2 القبلي

 متوسطة 54,2 22,2 08,5
 41,2 01,0 البعدي

 التنبؤ
 02,2 02,0 القبلي

 منخفضة 01,2 22,2 55,1
 16,2 84,0 البعدي

 يتضح من اجلدول ما يأتي:

االستقصاء ارتفاع متوسط درجات جمموعة البحث يف القياس البعدي الختبار مهارات  -

 ما يعين مجيع مهارات االستقصاء الفرعية العلمي ككل عن متوسط القياس القبلي يف

 .التالميذكحسن مستوى مهارات االستقصاء العلمي لدى 

( يف مهارات االستقصاء العلمي الفرعية 2022) عند مستوى إحصائيًّادالة )ت(  قيمة  -

 وبناء عليه ميكن قبول الفرض الثاني.كلها، 

قيمة الفاعلية جاءت متوسطة يف أربع مهارات هي: املالحظة، واالستنتاج،  -

والتصنيف، والرتتيب. بينما جاءت منخفضة يف مهارتي: التفسري، والتنبؤ. وقد يرجع 

إىل أن التفسري يعتمد بشكل أساسي على قدرات املتعلمني، القدرة على التنبؤ ذلك 

 تتطلب وقتا طويال لتنميته.

 صحة الفرض الثالث وتفسريها: نتائج اختبار .0

( بني متوسطي 2025عند مستوى ) إحصائيًّايوجد فرق دال " ينص الفرض على أنه:

موعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس امليول العلمية ككل لصاحل درجات جم

 . التطبيق البعدي
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-Paired)ت( للعينات املرتبطة وللتحـقق من صحة هذا الـفرض تـم استخدام اختبار

Samples t-test :ملعرفة داللة الفرق كـما هـو موضح باجلدول اآلتي 

 ت( وداللتها للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي يف مستوى امليول العلمية ككلقيمة ): (2)جدول 

 القياس األبعاد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 العياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 الفاعلية
 مستوى
 الفاعلية

 ككل
 2 ,00 48,05 القبلي

 متوسطة 52,2 22,2 14,8
 01,4 22 ,54 البعدي

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:   

ارتفاع متوسط درجات جمموعة البحث يف القياس البعدي ملقياس امليول العلمية ككل  -

  القياس البعديعن متوسط درجات القياس القبلي، حيث بلغ متوسط درجات 

أما متوسط درجات القياس القبلي ، (%28,84) ( درجة بنسبة مئوية قدرها22, 54)

توى (، وهذا يشري إىل كحسن مس%54 ,81) ( درجة بنسبة مئوية قدرها48,05) فكان

 مستوى امليول العلمية ككل يف القياس البعدي. تالميذ جمموعة البحث يف

( يف مقياس امليول العلمية ككل، وهي قيمة دالة 8014) احملسوبة تساوي )ت( قيمة -

 ( ككل، وبناء عليه ميكن قبول الفرض الثالث.2022)مستوى عند  إحصائيًّا

(، وهي تشري إىل فاعلية استخدام املنصات التعليمية يف كحسني 5,2)بلغت الفاعلية  -

 مستوى امليول العلمية.

لدى تالميذ الصف األول متوسط إىل ما وقد يعزى التحسن يف مستوى امليول العلمية 

متتاز به املنصات التعليمية من عوامل جذب وإثارة وتشويق أسهم يف زيادة الدافعية حنو تعلم 

العلوم، والرغبة يف ممارسة األنشطة العلمية، ومتين الرغبة يف االلتحاق بتخصص العلوم 

 .اًلمستقب
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 نتائج اختبار صحة الفرض الرابع وتفسريها: .4

( بني 2025عــند مــستوى ) إحصائيًّاتوجد فــروق دالة " الفرض على أنه:ينص 

متوسطي درجــات مـجـمـوعة الـبحث يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس امليول العلمية يف 

 .كل بعد على حدة لصاحل التطبيق البعدي

-Paired)ت( للعينات املرتبطة وللتحـقق من صحة هذا الـفرض تـم استخدام اختبار

Samples t-test :ملعرفة داللة الفرق كـما هـو موضح باجلدول اآلتي 

ت( وداللتها للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي يف مستوى امليول العلمية يف كل بعد قيمة ): (2)جدول 
 على حدة

 القياس البعد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الفاعلية
 مستوى
 الفاعلية

 امليل حنو دراسة العلوم

 .واالستمتاع بها

 84,0 22,20 القبلي
 متوسطة 12,2 22,2 2 ,25

 20,0 12,00 البعدي

 امليل حنو ممارسة

 األنشطة العلمية

 24,4 22 ,65 القبلي
 متوسطة 52,2 22,2 5 ,06

 12,0 20,02 البعدي

يف  امليل حنو التخصص

 جمال العلوم

 86,0 41,22 القبلي
 منخفضة 04,2 22,2 0 ,81

 04,4 12,21 البعدي

 يتضح من اجلدول السابق اآلتي:

ارتفاع متوسط درجات جمموعة البحث يف القياس البعدي ملقياس امليول العلمية يف كل  -

 بعد حدة مقارنة بالقياس القبلي.

وبناء عليه ميكن قبول ( يف األبعاد الفرعية الثالث، 2022)ت( دالة عند مستوى ) قيمة  -

 .الفرض الثالث

قيمة الفاعلية جاءت متوسطة يف البعدين األول والثاني مما يشري إىل فاعلية استخدام املنصة  -
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توسط، التعليمية يف تنمية امليل حنو دراسة العلوم واالستمتاع بها لدى تالميذ الصف األول امل

 .يف جمال العلوم امليل حنو التخصص بينما جاءت منخفضة يف بعد

( أن استخدام املنصات 0226) هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة سليمان وتتفق

( اليت أكدت 0226) التعليمية يساعد على زيادة الدافعية حنو التعلم، ودراسة عبد الكريم

 . ت اإلجيابية حنو املادة الدراسيةاالجتاهاأن استخدام املنصات يعمل على تنمية 

 توصيات البحث:

 :يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي

 كيفية على لتدريبهم اخلدمة أثناء املتوسطة باملرحلة العلوم ملعـلـمي تدريبية دورات عقد .2

 العلوم. مادة تدريس يف الرقمية التعليمية املنصات استخدام

 كحول دون تفعيل املنصات التعليمية الرقمية.تذليل الصعوبات اليت  .0

 العناية بتنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. .0

 االهتمام بتنمية امليول العلمية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. .4

 املختلفة. االستقصاء بعمليات القيام التالميذ على تيسر اليت والوسائل األدوات جتهيز .5

 مقرتحات البحث:

 لنتائج البحث يقرتح الباحث ما يأتي: استكمااًل

برنامج تدرييب مقرتح لتنمية كفايات استخدام املنصات التعليمية الرقمية لدى معلمي  .2

 العلوم.

 اليت كحول دون كحقيق منصات التعليم الرقمية ألهداف تدريس العلوم.دراسة املعوقات  .0

 التعليمية لتحديد أكثرها فاعلية يف تدريس العلوم. أمناط املنصاتدراسة مقارنة بني  .0

تقصي العالقة بني تنمية مهارات االستقصاء وتنمية امليول العلمية لدى تالميذ املرحلة  .4

 املتوسطة.
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 املراجعقائمة 
 :املـراجع العـربية: الا أو 
استخدام املعلومات العلمية داخل منصات التعليم  (.0226) .هاني، بوخاري أم

لالكحاد العربي للمكتبات  وناملؤمتر العشر .منوذًجا لومودياإللكرتوني منصة أكوال 

  .: حنو جيل جديد من نظم املعلومات" رؤية مستقبلية"واملعلومات

اإللكرتونية مدى استفادة املتعلمني من منصات التعلم  (.0226) .مالثبييت، سلطان بن سلي

املركز القومي  .جملة العلوم الرتبوية والنفسية .يف تعلم اللغة اإلجنليزية: رواق منوذجا

 .01-28 (0)4 .للبحوث

لعليا السلوكية يف استخدام منصة تقصى نوايا طالبات الدراسات ا (.0222) .اجلهين، ليلي

كلية الرتبية األساسية جملة  .التعليمية مستقبال باستخدام منوذج قبول التقنية ادمودو

 .62-28 (08)جامعة بابل،  .للعلوم الرتبوية واإلنسانية

يف تدريس  ادمودوفاعلية استخدام املنصة التعليمية  (.0226) .جودة، سامية حممد

TLABAM  جدانية والتحصيل لدى طالبات يف تنمية القدرات االبتكارية املعرفية والو

 .021 -082 (02) .والنفسية العلوم الرتبويةجملة الرياضيات جبامعة تبوك، قسم 

ح قائم على التعلم املستند إىل فاعلية برنامج تعليمي مقرت. (0226) .اخلالدي، عادي كريم

كحصيل املفاهيم العلمية وتنمية مهارات االستقصاء العلمي واالستقالل  يف الدماغ

جامعة أم القرى للعلوم جملة  .املعريف لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مادة العلوم

 .006-020 (0)22 .الرتبوية والنفسية

 معلمي ممارسـة طبيعـة (.0220) .ىل حسني، والشمراني، سعيد حممـداملوالدهمش، عبد

املشرفني  نظـر وجهـة مـن العلمي لالستقصاء السعودية العربية باململكة العلوم

 . 406-422 (20). 4والنفسية. جملة العلوم الرتبوية  الرتبويني.

 .. عامل الكتب(0طالتدريس )تصميم  (.0222) .زيتون، حسن حسني
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 عامل الكتب. .التدريس مناذجه ومهاراته (.0220) .احلميدزيتون، كمال عبد

الكتابة  اسرتاتيجية باستخدام الغازات نيقوان تدريس .(0226) .حسنيالسراج، سوزان 

عادات العقل ومهارات العمل املخربي  تنميةعلى  وأثره SWH االستكشافية العلمية

جملة دراسات عربية يف  .الثانوي الثاني الصف طالب لدىيزيائية الف االبتكارية يولوامل

 .224-42 (224). رابطة الربويني العرب. الرتبية وعلم النفس

التعليمية يف التحصيل وتنمية  دمودوأفاعلية منصة  (.0226) .سليمان، سوزان أمحد

جملة البحث العلمي الدافعية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبقرر الرياضيات، 

 .021 -082 (02). يف الرتبية

 يف تدريس K.W.L اجلدول الذاتي اسرتاتيجيةثر توظيف أ .(0202) .الشامي، سارة فتح اهلل

قتصاد املنزلي يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي وتعديل االجتاه النفسي حنو املادة اال

. جامعة عني الرتبية يف العلوم الرتبوية جملة كليةلدى طالبات الصف األول الثانوي. 

 .220-25 (2)44مشس. 

الدار  .والنفسيةاملصطلحات الرتبوية  معجم (.0220) .وزينبحسن، النجار،  شحاتة،

 املصرية اللبنانية.

 NGSSمنهج مقرتح يف ضوء اجليل التالي ملعايري العلوم  .(0226) .طلبة، إميان حممد

جملة وفاعليته يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. 

 .652-601 (02). البحث العلمي يف الرتبية

مقرتح يف العلوم للمرحلة االبتدائية  STEMبرنامج  (.0228) .الرازقعبدالفتاح، حممد عبد

 .اجلمعية املصرية للرتبية العلميةتنمية مهارات التصميم التكنولوجي وامليول العلمية، 

 .08-2 (2) .جملة الرتبية العلمية

درجة استخدام طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة  (.0226) .خليلالكريم، داليا عبد

رسالة ماجستري  واجتاهاتهم حنوها. األردنية اخلاصة للمنصات التعليمية اإلليكرتونية
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 جامعة الشرق األوسط. ، كلية العلوم الرتبوية.منشورةغري 

 دار الصادق الثقافية.  .التعليم اإللكرتوني رؤية معاصرة (.0221) .العجرش، حيدر حامت

فاعلية برنامج إثرائي قائم على نتائج حبوث املخ البشري  (.0226) .عصفور، دعاء ناجي

جملة يف تنمية املفاهيم وامليول العلمية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي لغات، 

 .222-225 (4). رابطة الربويني العرب، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 . دار الفكر العربي .والتقويم الرتبوي القياس (.0220) .حممودعالم، صالح الدين 

. دار الراية ديد الرتبوي والتعليم اإللكرتونيالتج (.0222) .العنزي، فاطمة بنت قاسم

 للنشر والتوزيع.

مدى ممارسة طالب املرحلة الثانوية ملهارات االستقصاء  (.0228) .الغامدي، سعيد عبداهلل

منطقة اجلوف اململكة  -العلمي يف األنشطة العملية مبقررات الفيزياء مبحافظة القريات

 .024 - 054 (282) األزهر.جامعة  جملة كلية الرتبيةالعربية السعودية. 

أثر التعليم اإللكرتوني باستخدام نظام إدارة التعلم  (.0222) .املقرن، نورا بنت أمحد

اجمللة الرتبوية  .يف كحصيل طالب الصف الثاني الثانوي يف مقرر األحياء دمودوأ

 .045 -021( 6) .املتخصصة

اجتاهات حديثة يف تعليم  (.0225) .علىوراشد،  منى،وحسني،  أمحد،النجدي، 

 . دار الفكر العربي.التفكري والنظرية البنائية وتنمية العلوم يف ضوء املعايري العاملية

استقصاء درجة تأثري استخدام نظام إدارة التعليم  (.0221) .اهللاهلادي عبداهلاجري، عبد

ل يف العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة اجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت يمود

 . اجلامعة األردنية. ماجستري رسالةواملعوقات اليت تواجههم يف استخدامها. 

 املفاهيم اكتساب يف التأملي االستقصاء اًسرتاتيجية استخدام أثر (.0224) زياد ،قباجة

 تربوية دراسات جملة. السادس الصف طلبة لدى العلمية االجتاهات وتنمية الفيزيائية

 .028 -024 (20). ونفسية
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االستقصاء يف تعليم وتعلم العلوم تنفيذ  اسرتاتيجيات (.0220) .ليويلني، ودوجالس

، ترمجة: مدارس الظهران 8 -0الصفوف  معايري العلوم املستندة إىل االستقصاء يف

 .. اململكة العربية السعودية. دار الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيع0األهلية. ط

اجمللة  .التعليم اإللكرتوني يف زمن كورونا: املآل واآلمال (.0202) .جماهد، فايزة أمحد

 .055 -025 (4)0 الرتبوية واإلنسانية. الدولية للبحوث يف العلوم

 الراشد. .طرق تدريس العلوم بني النظرية والتطبيق .(0222) .حممد جنيب ،ىمصطف

 أثر استخدام حقيبة تعليمية حاسوبية يف التحصيل الدراسي (.0225) .هبةهالل، 

الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي.  تالميذ واالجتاهات حنو مادة العلوم لدى

 جامعة حلب.كلية الرتبية.  ماجستري غري منشورة. رسالة

التعلم املعكوس باستخدام منصة  اسرتاتيجيةفعالية  (.0202) .أمحدالوكيل، حممود 

إلدارة احملتوى يف كحسني التحصيل املعريف وبعض مهارات  Acadoxأكادوكس 

 .جملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبويةالتدريس لدى الطالب املعلمني للرتبية املوسيقية. 

44(2) .26– 222. 

دورة التعلم اخلماسية يف كحصيل  أثر استخدام اسرتاتيجية .(0202) .يعقوب، آالء خليل

جملة اجلامعة اإلسالمية طالبات الصف الثامن يف مادة العلوم وتنمية ميوهلم العلمية، 

 .642-602 (2)08. للدراسات الرتبوية والنفسية
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