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 لص امل

كبناء قدرتو  ٕٔإلى تمكيف المتعمـ مف الميارات البلزمة لمقرف   ٓ.ٕنظاـ التعميـ  ييدؼ          
اإلبداع كالتفكير النقدم كحؿ المشكبلت، كفي ضكء ىذا الفكر المستنير عقدت كزارة عمى التعاكف ك 

 Discovery Educationالتربية كالتعميـ بالتعاكف مع بنؾ المعرفة المصرم شراكة مع مؤسسة 
نتاج المكارد الرقمية التعميمية، األمريكية بيدؼ تحسيف تعميـ  ؛ كذلؾكىي شركة رائدة في صناعة كا 

مداد المتعمـ بأدكات تفاعمية تثير الفضكؿ العممي لديو كتدعـ تعممو في المدرسة أك  العمـك في مصر كا 
  Discovery Educationإلى  تقييـ المحتكل الرقمي لمكقع  ةالحالي دراسةال تفي المنزؿ، لذا ىدف

بمعايير  ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد قائمةScience 2.0في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 
، كقائمة المعايير الفنية كالتربكية الكاجب تكافرىا في  ٓ.ٕتقكيـ المحتكل الرقمي في ضكء طبيعة العمـ

الفيديكىات التعميمية بالمكقع، كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ تحميؿ المحتكل 
كذلؾ لممراحؿ التعميمية  ،يميةبما يتضمنو مف فيديكىات تعم Discovery Educationالرقمي لمكقع 

لممرحمة ( فيديك ٘ٗٔكقد بمغ عدد الفيديكىات التعميمية التي تـ تحميميا ) ،الثبلث في مادة العمـك
 لممرحمة الثانكية. فيديك( ٜٙٔلممرحمة اإلعدادية ك)فيديك ( ٕ٘ٔاالبتدائية، ك)

 : ما يمي كأشارت النتائج إلى 
معايير تقكيـ المحتكل الرقمي  Discovery Education يتحقؽ في المحتكل الرقمي لمكقعال  -ٔ

% فأكثر، سكاء في النتيجة الكمية أك في نتائج المعايير ٘ٚبنسبة   ٓ.ٕفي ضكء طبيعة العمـ
 باستثناء معيار "إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي".، المختمفة

تربكية سكاء في النتيجة % فأكثر مف الفيديكىات التعميمية المعايير الفنية كال٘ٚال يتحقؽ في   -ٕ
 الكمية أك في نتائج أربعة معايير ىي الممكية الفكرية، األىداؼ التعميمية، التقكيـ، التفاعمية.

% فأكثر مف الفيديكىات التعميمية المعايير الفنية كالتربكية في تسعة معايير كىي: ٘ٚيتحقؽ في   -ٖ
محتكل العممي، األنشطة التعميمية، العنكاف، الصكرة، الصكت، النصكص، االستخداـ، الزمف، ال

 المتعمـ .
 Discoveryقديـ رؤية مقترحة لتطكير المحتكل الرقمي لمكقع تكفي ضكء نتائج الدراسة تـ 

Education  لتدريس العمـك في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ Science 2.0. 
 الكلواث املفتاحُت

 Discoveryمكقع   -بنؾ المعرفة المصرم -تدريس العمـك  -المحتكل الرقمي -ٓ.ٕالعمـ 

Education 
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A Suggested Vision for Developing the Content of the Electronic site 

Discovery Education for science teaching in the light of Science 2.0 

 

Science 2.0 aims at enhancing the  necessary 21
st
 century skills ; 

cooperation, creativity ,critical thinking and problem solving. As a 

proponent of this ideology, the Minstery of Education and the Egyptian 

knowledge Bank have established a partnership with the  American 

institution Discovery Education ,which is a leading institution in producing 

educational electronic content. This partnership is aiming at enhancing 

science teaching in Egypt  and providing the Egyptian learners with 

learning tools that triggers their  scientific curiosity and support their 

learning at school and at home. 

Thus the current study aims to evaluate the content of Discovery Education 

educational site in the light of Science 2.0 . Thus, the following tools are 

devised : a list of criteria for evaluating electronic content  in the light of 

Science 2.0, and a list of technical and educational criteria that should be 

provided through the site educational videos. The study follows a 

descriptive methodology  as  it analyses the  electronic content of the videos 

provide by the site Discovery Education for the three educational stages. 

The total number of analysed videos are (142) for primary stage,  (152) for 

preparatory stage and (196) for secondary stage. 

The study results were as follows: 

● Discovery Education site content does not fulfill criteria for 

evaluating electronic content  in the light of Science 2.0 above 75% in 

general or in each criteron except for the criterion of the possiblity  of 

accessing the electronic content. 

● 75% of the site videos don't fufill the criteria of intellectual properties 

, educational aims, evaluation and interactivity. 

● 75% of the site videos fufill the educational and technical criteria nine 

points : title, picture, sound, text, usage, duration, scientific content, 

educational activities, learner. 

Based on these results the study offers a suggested vision for developing 

Discovery Education site content in the light of Science 2.0. 

 

: Science 2.0 - electronic content- science teaching- Egyptian 

knowledge Bank- Discovery Education 
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 همدهت
بصماتيا عمى مختمؼ التطكرات كقد تركت ىذه  ،تطكرات عممية في مختمؼ المجاالت العالـ يشيد   

عمـ في الاإلفادة مف مستجدات  بضركرةالتربكيكف  فنادل التعميـ كالتكنكلكجيا، كمنيا الحياة،مناحي 
 ه.كتطكير  النيكض بالعمؿ التربكم

ىائبل كممحكظنا في االستفادة مف العمـ كالتكنكلكجيا في  كلقد شيدت مصر في العقد األخير تطكرا    
تطكير شتى قطاعات التعميـ سكاء مف حيث بناء المناىج كآليات التقكيـ كتكفير المستكدعات الرقمية 

فرصة إلعادة   Egyptian Knowledge Bank(EKB)كيمثؿ بنؾ المعرفة المصرم  التعميمية،
اء بجكدة التعميـ مف خبلؿ تبسيط كاالرتق أفراد المجتمع بيفمعرفة تطكير التعميـ، بيدؼ نشر الكعي كال

تاحة المحتكل المعرفي كالتعميمي، حيث يمثؿ أكبر مكتبة رقمية عمى اإلنترنت تتككف  العمـك األساسية كا 
 -جيكجرافيؾ ناشكناؿ - نيتشر - سبرنجرمف المحتكل المعرفي ألكبر دكر النشر في العالـ مثؿ: "

ثكمسكف ركيترز"، كالعشرات مف الناشريف، كىذه  -اميرالد -أكسفكرد بريتاتيكا -بريدجكام -سكفرليد
 األكاديميةالباقة اإللكتركنية مصممة ليستفيد منيا كافة أطياؼ المجتمع في مختمؼ التخصصات )

 (.ٕ، ٕٚٔٓ، لممعمميفمينية ال
  بينيا مف كالتي الرقمي المحتكل تصميـ مجاؿ في الرائدة العممية الخبرات مف مصر استفادت كقد      

 مجاؿ في العالـ مستكل عمى الرائدة اتالشرك التي تعد مف Discovery Education مؤسسة
 نقمة إحداث عمى تعمؿ حيث ،المختمفة التعميمية لممراحؿ معاييرال عمى المعتمد الرقمي المحتكلتصميـ 
 ،كفيديكىات تعميمية متعددة ككسائط ميةرق دراسية كتب خبلؿ مف كالتعّمـ التدريس مجاؿ في نكعية
اختارت الحككمة  كقد، الميني لمتعّمـ مجتمع أكبر بناء كفي الميني التطكير في مساىمتيا إلى إضافة

لتككف شريكنا أساسينا لتكفير محتكل تفاعمي لمكسائط   Discovery Education مؤسسة المصرية
مطبلب كالمعمميف في المراحؿ االبتدائية، كاإلعدادية، ، كذلؾ ل(EKB)م لبنؾ المعرفة المصر التعميمية 
    .(Discovery Education, 2020) كالثانكية
الفيديك كسيمة تعميمية شائعة بشكؿ متزايد، كيستخدـ عمى نطاؽ كاسع في كؿ مف  ُيعدك         

لعممية، يستجيب الدركس التقميدية كالمعككسة. عندما تكضح مقاطع الفيديك التعميمية محتكل المادة ا
الطبلب بشكؿ إيجابي  كغالبنا ما يشاىد الطبلب في فصكؿ المدرسة مقاطع فيديك تعميمية عدة مرات 
لئلعداد لبلختبار، يمكف أف يؤدم استخداـ الفيديك في مياـ ما قبؿ الفصؿ الدراسي إلى تعزيز الدافع 

منيا  ل مرتبطة باستخداـ الفيديككما يتضح مف زيادة الحضكر في الفصؿ، كىناؾ مكاسب التعمـ األخر 
تقاف حؿ المشكبلت المعقدة، كتحسيف االستعداد لممختبر )  ,Kay 2012الفيـ المفاىيمي األفضؿ، كا 

820 Kay & Kletskin,2012, 622 ; ). 



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         444(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

 التكنكلكجي التقدـ فإف الكسائط، متعددة التعمـ أدكات مف القديمة األشكاؿ مف النقيض كعمى       
 مقاطع كاستخداـ كنشر إنتاج عمييا ينطكم التي التقنية العقبات جميع أزالت قد ،ٓ.ٕ يبالك  كتقنيات
 مف مجمكعات بكاسطة أك الصؼ، مدرس بكاسطة الفيديك مقاطع إنتاج يتـ فقد. التعميمية الفيديك
 الذيف المحترفيف أك اليكاة مف آخريف مطكريف بكاسطة أك معينة، عممية لمادة كمشاريع الطبلب

 االجتماعية الكسائط كمنصات YouTube عمى عاـ بشكؿ بيـ الخاصة الفيديك مقاطع رككفيشا
 مقاطع تفشؿ كقد لمغاية، متغيرة التعميمية الفيديك مقاطع محتكل جكدة أف ىك السمبي الجانب. األخرل
 أقصى إلى فعاليتيا لزيادة المتعمميف ارتباؾ مف تزيد كقد التعمـ تحسيف أك المشاىديف جذب في الفيديك

 ضكء في التعميمية الفيديك مقاطع تصميـ يتـ أف يجب، لذا ( (Hill &Nelson,2011, 395حد،
فمف الميـ تقييـ مقطع فيديك باعتباره لبنة منيجية قائمة بذاتيا. كبالتالي، فإف تصميـ  محددة معايير

ا   .(Prud’homme,  et al, 2017, 40)الفيديك نفسو يستحؽ اىتمامنا خاصن
 نقمة إحداث في األثر أكبر ليا كاف التي الحديثة االتجاىات بعض األخيرة الفترة في ظيرت كلقد     

مف  "ٓ.ٕكالتي أطمؽ عمييا "العمـ  Science2.0 معمـل الثانية الحقبة بينيا كمف التعميـ في نكعية
إلى الممارسات  ٓ.ٕ العمـ مفيـك شيرحيث ي ،العمماء كالباحثيفا مف االتجاىات التي بدأت تناؿ اىتمامن 

، حيث ينشر العمماء النتائج التجريبية ٓ.ٕالعممية الجديدة لمعمماء باستخداـ أدكات تقنية الكيب 
 ٓ.ٕاألكلية، كالنظريات الكليدة، كادعاءات االكتشاؼ عمى الكيب ليراىا اآلخركف كيعمقكا عمييا. فالعمـ 

مكانيات أفضؿ لممشاركة يكفر إمكانات أكثر مف مجرد تحسيف الكفاءة مف خبلؿ ت حسيف سير العمؿ كا 
 . (Wild, 2011, 85)كتكسيع نطاؽ البحث ليتجاكز المجتمعات العممية القائمة 

في البحث كالتعميـ مف االتجاىات المخطط ليا مستقببلن حيث  ٓ.ٕكُيعد استخداـ تقنيات الكيب      
مف أجؿ البحث في كيفية الجمع بيف  المفتكحة في األحداث التعميميةالعممية دمج المدكنات  سيتـ

، كىك أحد حؿ المشكبلت المعقدة باستخداـ الذكاء التعاكنيفي معرفة الطبلب كالمشاركيف مف الخارج 
 .(Tacke, 2010, 46) ٓ.ٕأىداؼ العمـ 

في إجراء  ٓ.ٕكالتي ارتبطت باستخداـ تقنيات الكيب  ٓ.ٕكفي ضكء تمؾ الطبيعة الجديدة لمعمـ    
المشركعات العممية، فكاف البد أف يككف ليا انعكاساتيا عمى تعميـ العمـك كتعمميا في البحكث ك 

قامت الباحثة  حيث المدارس كعبر المكاقع اإللكتركنية، كمف ىنا نبع اإلحساس بمشكمة الدراسة،
في  Discovery Educationالمحتكل الرقمي لمكقع  مساىمةمدل تعرؼ  بدراسة استطبلعية ىدفت

كذلؾ باالطبلع عمى بعض نماذج مف المكارد الرقمية  ٓ.ٕبيعة العمـ الجديدة فيما يعرؼ بالعمـ إبراز ط
 يمي:  كقد اتضح مف نتائج الدراسة االستطبلعية ما  لممكقع،
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  المكقع ال يتضمف سكل مدكنة كاحدة خاصة بالمعمميف كىي تعرض أفضؿ الممارسات التعميمية
سمح لممعمميف أك الطبلب أك أكلياء األمكر بالتعميؽ أك فقط، كال يكجد بيا تفاعؿ حيث ال ي

 المناقشة خبلليا.
  المكقع بو رابط لصفحة فيسبكؾ عامة ُينشر بيا معمكمات عف المكقع كال تتعمؽ بالبحث العممي

 لمطبلب.
  يتيح المكقع أسبكعينا مكضكع لمبحث العممي كذلؾ لطبلب مدارس المتفكقيفSTEM  فقط كال

 يمكف لمطبلب متابعة ككتابة كنشر مشركعاتيـ البحثية مف خبلليا.يكجد أم ركابط 
  يتيح المكقع ركابط عبر اليكتيكب تنشر مقاطع فيديك عف كيفية استخداـ المكقع كال يتاح بو

إمكانية المناقشة كالتعميؽ، كال يمكف لمطالب أك المعمـ رفع مقاطع فيديك تخص أنشطتو العممية 
 عبر المكقع.

تقكيـ المحتكل الرقمي في  ضركرةتتضح  كفي ضكء نتائج الدراسة االستطبلعية، ما سبؽبناءن عمى   
كما يتطمبو ذلؾ مف تطكير لمحتكل  ٓ.ٕفي ضكء طبيعة العمـ  Discovery Educationمكقع 

 أمكف تحديد مشكمة الدراسة.ذلؾ كمف خبلؿ المكقع ليسيـ في تحسيف تعميـ العمكـ بصكرة أفضؿ، 
 :هشكلت الدراست 

ا ا ضركرين ُيعد مطمبن  المحتكل الرقمي لمكاقع تعميـ كتعمـ العمـك في بنؾ المعرفة المصرم، إف تطكير     
حيث  ،Science2.0 معمـل الثانية طبيعة الحقبةمنيا لمكاكبة االتجاىات الحديثة في التربية العممية ك 

تحددت مشكمة الدراسة  كمف ثـ   Discovery Education لمكقع الرقمي المحتكلفي  ىناؾ قصكر
 السؤاؿ الرئيس اآلتي: الحالية في

 الثانية طبيعة الحقبة ضكء في Discovery Education كيؼ يمكف تطكير المحتكل الرقمي لمكقع 
 ؟ Science 2.0 معمـل

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:               
 طبيعة الحقبة ضكء في Discovery Educationلمكقع  تقكيـ المحتكل الرقمي معاييرما  -1

 ؟ Science 2.0 معمـل الثانية
 ؟ Discovery Education ما مدل تكافر تمؾ المعايير في المحتكل الرقمي لمكقع -2
 Discoveryمكقع ما المعايير الفنية كالتربكية التي يجب تكافراىا في الفيديكىات التعميمية ل -3

Education ؟ 
 ؟Discovery Educationمكقع لفي الفيديكىات التعميمية فر تمؾ المعايير ما مدل تكا -4
لتدريس العمـك في Discovery Education الرؤية المقترحة لتطكير المحتكل الرقمي لمكقع  ما -5

 ؟ Science 2.0 معمـل الثانية ضكء طبيعة الحقبة
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 :أهوُت الدراست 
 تفيد الدراسة فيما يمي :             

بإعداد كتطكير محتكل رقمي دراسة الحالية استجابة لتكصية التربكييف بضركرة االىتماـ تمثؿ ال -ٔ
 .ٓ.ٕيساعد عمى تحسيف تدريس العمـك مف خبلؿ شبكة اإلنترنت كأدكات الكيب 

مكقع ل ممحتكل الرقميلمف خبلؿ إلقاء الضكء عمى الكضع الحالي  القائميف عمى التعميـإفادة  -ٕ
Discovery Education حد المنصات التعميمية التابعة لبنؾ المعرفة المصرم.كأ 

تطكير المحتكل الرقمي لكيفية  رؤية مقترحةمعممي العمـك مف خبلؿ تقديـ الخبراء كمكجيي ك إفادة  -ٖ
 بالتعاكف مع معممي العمـك المصرييف.  Discovery Educationلمكقع

كمجاؿ بحثي جديد كما  Science 2.0 العمـ الثانية الحقبة إفادة الباحثيف مف خبلؿ نشر مفيـك -ٗ
.  يجب تطكيره في تدريس العمـك مف خبلؿ ىذا المفيـك

 : أهداف الدراست
  :تيدؼ الدراسة إلى              

في ضكء طبيعة  Discovery Education معايير تقكيـ المحتكل الرقمي لمكقعبقائمة  إعداد -ٔ
 .Science2.0الحقبة الثانية لمعمـ 

عايير الفنية كالتربكية التي يجب تكافراىا في الفيديكىات التعميمية التي يتضمنيا المإعداد قائمة ب -ٕ
 .Discovery Educationمكقع 

المحتكل في  Science2.0 العمـ الثانية طبيعة الحقبةمعايير التقكيـ في ضكء  مدل تكافر تعرؼ -ٖ
 .Discovery Education الرقمي لمكقع

في الفيديكىات التعميمية التي يتضمنيا مكقع التربكية تعرؼ مدل تكافر المعايير الفنية ك  -ٗ
Discovery Education. 

طبيعة  ضكء في  Discovery Educationلتطكير المحتكل الرقمي لمكقعة حمقتر رؤية  إعداد -ٙ
 .Science2.0 العمـ الثانية الحقبة

  :حدود الدراست
ل رقمي كركابط تفاعؿ مف محتك  Discovery Educationيتضمنو مكقع محتكل ما  تحميؿ -ٔ

 العمـ الثانية طبيعة الحقبة ضكء فيمعايير التقكيـ قائمة  ككاجية تصميـ باستخداـ
Science2.0 .المعدة في الدراسة الحالية 

 Discovery تحميؿ محتكل الفيديكىات التعميمية كاأللعاب التفاعمية المتضمنة في مكقع  -ٕ
Education مف ٜٓحيث إف  –تدائية كاإلعدادية كالثانكية في المراحؿ التعميمة الثبلث االب %
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 -المحتكل الرقمي لممكقع يعتمد عمى الفيديكىات التعميمية مقارنة بالصكر كالنصكص الكتابية
 في ضكء قائمة المعايير الفنية كالتربكية المعدة في الدراسة الحالية .

 :هنهج الدراست
 Descriptive Analytical Research"الكصفي التحميمي "المنيج اعتمدت الدراسة عمى   
جراء تحميؿ المحتكل الرقمي لممكقع، ك ل كصؼ كتحميؿ األدبيات ذات الصمة مبلئمتو لتحقيؽ أىدافيا كا 

عداد التصكر    Discovery Educationمكقع المقترح لتطكير المحتكل الرقمي ببمشكمة الدراسة كا 
 كتفسير كمناقشة النتائج.

 :الدراست هىاد
في ضكء طبيعة الحقبة  Discovery Educationيير تقكيـ المحتكل الرقمي لمكقعمعاقائمة  -ٔ

  Science2.0الثانية لمعمـ 
مكقع بالمعايير الفنية كالتربكية التي يجب تكافراىا في الفيديكىات التعميمية قائمة  -ٕ

Discovery Education. 
  :هصطلحاث الدراست
                                                Science 2.0 (3.2)العلن  احلمبت الخانُت العلن

الذم  -بأنو: "نيج جديد مقترح لمعمـ يستخدـ مشاركة المعمكمات كالتعاكف  ٓ.ُٕيعرؼ العمـ       
كىك مشابو إلى البحكث العممية المفتكحة كالحركات  -أصبح ممكننا بفضؿ تقنيات شبكة اإلنترنت 

 .Lin, 2012)" )ٓ.ٕالمستكحاة مف تقنيات الكيب 
في الدراسة الحالية بأنيا: نيج جديد يعتمد عمى استخداـ شبكة  ٓ.ٕكيمكف تعريؼ طبيعة العمـ   

في تعميـ العمـك بحيث يككف لممتعمـ دكرنا في الصعكد عبر مجتمع  ٓ.ٕاإلنترنت كتقنيات الكيب
اكف كتكسيع نطاؽ اإلنترنت، لمبحث عف أك إنشاء محتكل عممي، كيككف لديو القدرة عمى التع

جراء ممارسات عممية  استخدامو لممحتكل العممي كمشاركتو مع اآلخريف بيدؼ إبداء المبلحظات كا 
 كىندسية مشابو لما يقـك بو العمماء مف أجؿ دعـ تعميمو بشكؿ فردم كاجتماعي. 

  Discovery Education لعىه
 في نكعية نقمة حداثإل التعميـ مجاؿ في المتخصصيف مف عالمية شبكة عف عبارةُيعرؼ بأنو: "      
 Discovery Educator شبكة تعزز حيث الرقمية، الكسائط باستخداـ كالتعّمـ التدريس مجاؿ

Network (DEN) االجتماعية، الكسائط عبر التدريس كاستراتيجيات األفكار كمشاركة التكاصؿ 
 التعميـ مجتمعات أكبر أحد تبارهكباع. الشخصي الحضكر ذات كالفعاليات االفتراضية، كالمؤتمرات

 .(Discovery Education, 2020)" النشطة الميني
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 اإلطار النظرٌ والدراساث السابمت
 طبُعت العلن يف تعلُن العلىمل التصىر املفاهُوٍأوالً: إعادة 

Reconceptualizing the Nature of Science for Science Education 
ت بيدؼ تكضيح طبيعة العمـ، ككاف مفيـك طبيعة العمـ في بداية القرف أجريت العديد مف الدراسا    

التاسع عشر مكازينا لمفيـك المنيج العممي، كفي الستينيات شيد تركيزنا عمى الميارات كالطريقة 
العممية، كفي السبعينات تميزت خصائص المعرفة العممية بأنيا تجريبية كقابمة لمتعديؿ، كفي التسعينات 

 البحث ساليبأك  ،كمياراتو كعممياتو كطرقو، ،لمعمـ التركيبية البنية تشمؿنظرة لطبيعة العمـ لتطكرت ال
 (.ٕٓٔ ،ٖٕٔٓزيتكف،) خبلقياتوأك  كنكاتجو بو، كالتفكير
ىدفنا مقبكالن لتعميـ العمـك في  Nature of Science (NOS)كاف تدريس طبيعة العمـ  قدلك      

مصدر لمجدؿ، حيث ال يرغب معممي العمـك في  كاف إلى الثانكية، لكنو االبتدائيةالمدارس مف المرحمة 
، كىذه ىي الحالة التي يعاني منيا الكثير مف مناىج العمـك  تدريس ىذا الجزء في دكرس العمـك
التعميمية، حتى أحدث كثائؽ سياسات المناىج الدراسية تفشؿ في تقديـ رؤية كاضحة لكيفية تدريس 

مفيـك طبيعة العمـ بصكرة أكسع مما ىك  Erduran & Dagherا الصدد، يعيد طبيعة العمـ، كفي ىذ
 Family Resemblanceعرؼ بمدخؿ التشابو العائمي لطبيعة العمـ مكجكد حالينا فيما يُ 
Approach (FRA)  ا  ،بحيث ال يعالج المدخؿ الجكانب المعرفية المعتادة لمعمـ فقط كلكف أيضن

ة التي غالبنا ال يتـ أخذىا في االعتبار في تدريس العمـك المدرسية الجكانب االجتماعية المؤسسي
((Erduran & Dagher, 2014,x . 

فيـ طبيعة العمـ فيما يعرؼ بمدخؿ التشابو العائمي عمى يد فبلسفة تصكر كقد بدأت فكرة إعادة     
ؤتمر التدريس العمـ مف خبلؿ محاضراتيـ العامة في التاريخ الدكلي كالفمسفة في العمـك في م

[IHPST ]International History and Philosophy in Science Teaching  الذم عقد
عاـ  Erduran &  Dagher، كطكره بعد ذلؾ ٕٔٔٓفي ثيسالكنيكي اليكناف، في عاـ 

ٕٓٔٗ(Irzik, & Nola, 2011). 
مزيد مف العبلقات نيج أك مدخؿ لو القدرة عمى تكليد البأنو:  التشابو العائميكيمكف أف يكصؼ 

سميمة لطبيعة العمـ  ةالمتشابكة بيف خصائص العمـ مف الناحية التربكية كالمعرفية، كيبني نماذج معرفي
كيصؼ ىذا النيج  ،Erduran & Dagher, 2014,xv)تسيـ في تعميـ العمـك بصكرة متكاممة )

أكجو تشابو كتداخؿ قكية طبيعة العمـ بشكؿ منيجي كشامؿ مف حيث عدد مف فئات العمـك التي تظير 
 & Irzik)بيف التخصصات العممية المتنكعة كيركز بشكؿ أكبر عمى العمـ كنظاـ مؤسسي اجتماعي 

Robert, 2014,6) . 
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العمـك حؿ بعض مشكبلت في كثير مف األحياف في كمف ىنا فإف التشابو العائمي يسيـ 
منفصمة مف خصائص طبيعة العمـ دكف  بالفعؿ أف الطبلب يتـ تعميميـ مجمكعة حيث لكحظالمدرسية، 

 .حكؿ كيفية ارتباط ىذه الخصائص المنفصمة ببعضيا البعض يـفيم
يكفر التركيز عمى الجكانب االجتماعية كالمؤسسية لمعمـ فرص إلعادة تعريؼ كمف زاكية أخرل        

المعرفة ، عمى كجو الخصكص في عصر عكلمة اقتصاديات NOSكتكصيؼ تعميـ كتعمـ طبيعة العمـ 
التي تتطمب المزيد فيـ متطكر لطبيعة العمـ بالنسبة ألبعاده المختمفة، كيمكف جعؿ العمـ أكثر كاقعية 
في العمـك المدرسية مف خبلؿ التأكيد عمى عمؿ العمماء في مجتمعات الممارسة أم إدراج العبلقات 

فيات متنكعة، كتتحسف االجتماعية كالتنظيمية لمعمـك في التعميـ بحيث يتشارؾ الطبلب مف خم
؛ إذ أف  العمـ كنظاـ اجتماعي مؤسسي ييتـ باألنشطة المينية، اىتماماتيـ كمشاركتيـ في تعميـ العمـك

 كالسياسية الجكانب التنظيميةك كالشيادات االجتماعية كنشرىا، كاألخبلؽ العممية كالقيـ االجتماعية، 
 & Erduran)) فاعبلت االجتماعية فيما بينياالتعاكف في المنظمات العممية كالتك كالمالية لمعمـ، 

Dagher, 2014,160 . 
ناء معرفي ككنظاـ مؤسسي اجتماعي بكالشكؿ التالي يكضح التصكر الجديد لطبيعة العمـ ك     

(Erduran & Dagher, 2014,28) 

 
 ,Erduran & Dagher)( يكضح العمـ كبناء معرفي ككنظاـ مؤسسي اجتماعي )ٔشكؿ )

2014,28 
اقتصاديات عصر في طبيعة العمـ نتيجة التفاعبلت االجتماعية  تصكر مكف تكضيح أبعادكي
 ( فيما يمي:Erduran & Dagher, 2014,30ليا ) أشاركما  ،العكلمةالمعرفة ك 
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: كتتضمف األىداؼ كالقيـ المعرفية Aims and Values of Science  أىداؼ كقيـ العمـ .ٔ
حيث تمعب األىداؼ كالقيـ دكرنا  ؛جتماعية كسياسية كثقافيةالمتأصمة في العمـ كىي ذات أبعاد ا
إلظيار كيؼ  مختمفة ىذا البعد أمثمة كفكائد تطبيقيا، كيحدد عندما يختار العمماء بيف النظريات

 يمكف تعزيز األىداؼ كالقيـ العممية في دركس العمـك .
مية أف: العمـ يعالج كتتضمف الممارسات العم: Scientific Practicesالممارسات العممية  .ٕ

أسئمة حكؿ الظكاىر الطبيعية الككنية، كأف المعمكمات العممية تستند إلى األدلة التجريبية، كأف  
ىناؾ بعض الممارسات العممية الميمة مثؿ: طرح األسئمة، كتصميـ كتطكير النماذج، كبناء 

األسباب كالكصكؿ إلى األدلة التفسيرات، كاالنخراط في النقد كالتقييـ، كاالنخراط في الجدؿ لفيـ 
التجريبية لمظاىرة العممية،  كتدؿ كؿ ىذه الممارسات عمى أف العمـ ىك جسد المعرفة المتجذرة 

.  في األدلة، كىي ميمة لمطبلب في تعميـ العمـك
: تعني أف العمماء Methods and Methodological Rules الطرؽ كالقكاعد المنيجية .ٖ

عمى  -الطريقة العممية -ساليب العممية المنيجيةطيؼ مف األ فخدمكتالممارسكف لمعمـ يس
 نطاؽ كاسع في البحث العممي .

العمـ بناء مف المعرفة المنظمة،  : تعني أف Scientific Knowledge المعرفة العممية .ٗ
بناء المعرفة يتضمف الحقائؽ كأف جديدة، الدلة األكالمعرفة العممية مفتكحة لممراجعة في ضكء 

 يـ كنماذج العمـ كالقكانيف كالنظريات كجميعيا تشرح الظكاىر الطبيعية.كالمفاى
:  Science as a Social-Institutional System العمـ كنظاـ اجتماعي مؤسسي .٘

كتعني أف العمـ ىك مجمكعة مف الممارسات كاألنشطة كالتفاعبلت االجتماعية التي تتضمف 
 ك مسعى إنساني. كى شبكات مف المشاركيف كالمؤسسات العممية 

 Science معمـ طبيعة الحقبة الثانية لالجديد لطبيعة العمـ مع مفيـك  تصكرال اتفؽ ىذيك     
الذم يعتمد عمى التفاعبلت االجتماعية بيف العمماء كبعضيـ مف ناحية كالعمماء كأعضاء المجتمع 2.0

 .التفصيؿ كىكما سيتـ تكضيحو في الجزء التالي بشيء مف الخارجي مف ناحية أخرل
ا: احل
ً
  Science 2.0 لعلنل الخانُت مبتحانُ

  3.2هفهىم العلن 
 الذيف لمعمماء الجديدة الممارساتب عاـ بشكؿييتـ  ٓ.ٕ العمـإلى أف  (Mitchell, 2008) يشير    

 الكيب عمى أكراؽ كمسكدات باالكتشاؼ كادعاءات ناشئة، كنظريات أكلية، تجريبية نتائج ينشركف
 لؤلفكار مصادر جمع ىك ٓ.ٕ أف العمـ (Wild, 2011, 85) كضحكي ا،عميي كيعمقكا ركفاآلخ ليراىا

 إف حيث ،منطقية ثقافية اجتماعية رؤية خبلؿ مف، مفتكحاجتماعي  نقاش في المعرفة كصقؿ العممية
 .نفسو البحثي العمؿ مف كجزء كالفيـ اإلدراؾ يتطمب اجتماعي مفيـك ىي المعرفة
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 المشاركة كنكع مف ٓ.ٕعمـإلى مفيـك ال  (Lukyanenko,et al, 2011,465)يشيرك     
 اإلنترنت عبر المجتمعات صعكدبمعنى . العممية كاألبحاث المساعي في الناس عامة قبؿ مف التطكعية

نشاء ك   تكسيععمى  -كبير حد إلى- القدرة لديوبحيث يككف  المستخدـ بكاسطة الكيبعمى  محتكلا 
 معمكمات جمعكيمكنيـ  كبيرة مساحة عبر المكاطنكف ينتشر حيث .يفركتيا مع اآلخر اشكم نطاقيا

بداءك   نقصمف  البيانات تناسؽ عدـ جمعيا، لكف قد ينتج الفردم الباحث يستطيع مما أكثر مبلحظات ا 
 . التدريب كفاية كعدـ اإلرشادات كفاية كعدـ المتطكعيف، خبرة
 خامنا تجريبية نتائج يعرضكف عمماء بيا يقـك يدةجد ممارسات إلى عمكمنا ٓ.ٕ العْمـ مفيـك يشير     

 عمييا كيعمقكف اآلخركف ليراىا الكيب عمى كذلؾ ألبحاث، كمسكدات اكتشافات كدعاكل كليدة كنظريات
 (.ٕٛٓٓ كالدركب،)
 المعرفة بناءفي  كاليكاة اآلخريف كالطبلب المينييف مشاركة إلى صراحة يدعك ٓ.ٕ العمـف       

 النظر كجية كلكف قيمة ذم عمـ تقديـ عمى القدرة إلى يفتقركف الناس عامة بأف يجادؿ قدك . رابطةالمت
 يمكف كىكذا،. الحقيقية الحياة مشاكؿ األحياف مف كثير في يستكشؼ العمـ أف حقيقة تتجاىؿ ىذه

ا يركا ربما، ك عبلنية أفكارىـ مناقشة مف االستفادة األقؿ عمى لمعمماء  ؼمختم منظكر مف مشاكؿ أيضن
(Tacke, 2010, 39) . خارجية ابتكار مسابقة سيسكك ت مؤسسةنظم ،ٕٚٓٓ عاـ فيففي عاـ 

ا ٕٓٓٔ) حكالي دكلة (ٗٓٔ) مف اشخصن ( ٕٓٓ٘) مف أكثر قدـك  ،جديد عمؿ عمى لمعثكر ( مقترحن
 ,Tacke) االستشعار أجيزة إلى المستندة الذكية الكيرباء لشبكة فكرة ابتكار إلى أدل مماا، متميزن 

2010, 39).. 
يجعؿ التقدـ العممي أكثر تعاكنية، كمف ثـ أكثر « الكصكؿ المفتكح»إفَّ  ٓ.ٕالعمـ  مؤيدكيقكؿ ك    

إف العمماء الذيف يضعكف مكتشفاتيـ األكلية عمى الكيب يجازفكف بجعؿ »كيقكؿ المنتقدكف:  ،إنتاجية
كمع « ءة اختراع لمصمحتيـآخريف ينسخكنيا أك يستغمكنيا لَنْسبيا إلييـ، أك حتى لتسجيميا برا

باالنتشار، كأحد األمثمة الكاضحة ىك المشركع  ٓ.ٕاإليجابيات كالسمبيات، بدأت مكاقع العْمـ
OpenWetWare  ،الذم ابتدئو عمماء اليندسة البيكلكجية في معيد ماسَّاتشكستس لمتقانة )كالدركب

ٕٓٓٛ.) 
يمكف تعريفو كفؽ طبيعة استخدامو في  ٓ.ٕكفي ضكء ما تـ عرصو مف أدبيات عف مفيك العمـ     

في  ٓ.ٕجديد يعتمد عمى استخداـ شبكة اإلنترنت كتقنيات الكيب تعميـ كتعمـ العمـك عمى أنو: نيج
تعميـ العمـك بحيث يككف لممتعمـ دكرنا في الصعكد عبر مجتمع اإلنترنت، لمبحث عف أك إنشاء محتكل 

نطاؽ استخدامو لممحتكل العممي كمشاركتو مع  عممي، كيككف لديو القدرة عمى التعاكف كتكسيع
جراء ممارسات عممية كىندسية مشابو لما يقـك بو العمماء مف أجؿ  اآلخريف بيدؼ إبداء المبلحظات كا 

 دعـ تعميمو بشكؿ فردم كاجتماعي.
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 وهصطلحاث أخري 3.2العلن 
 3.2والعلن  4.2العلن  هفهىهٍ الفرق بني

 ٓ.ٔالعمـ  مفيكمي العديد مف الخصائص التي تميز بيف لىإ (Shneiderman, 2008)يشير     
 ٓ.ٕالعمـ بينما يقترح العمـ لمكصكؿ إلى عمى الطرؽ التقميدية  ٓ.ٔ، حيث يعتمد العمـ  ٓ.ٕكالعمـ 

،  كيمكف تكضيح أبرز االختبلفات ٓ.ٕالكيب  المزيد مف المناىج التعاكنية التي تعمؿ مع تقنيات
 ي:التال (ٔ)بينيما، في جدكؿ

 ٓ.ٕكالعمـ  ٓ.ٔالعمـ  مفيكمي( يكضح أبرز االختبلفات بيف ٔ)جدكؿ 
 2.1لعمم ا  1.1لعمم ا   وجه مقارنة

آلية إجراء  -
 البحوث

ثـ تقدـ  خاص؛بشكؿ  تجرل -
لممجبلت؛ ثـ يراجعيا محكميف 

 المجبلت العممية؛ ثـ تنشر 

تبادؿ البيانات البحثية خبلؿ مراحؿ يتـ  -
مشتركة؛ يتعاكف تككف األفكار ك  االكتشاؼ؛

 العمماء؛ ثـ يتـ نشر النتائج عمى اإلنترنت.
االكتشافات  -

 العممية
 مجانية عمى اإلنترنت تككف - .في المجبلت العممية تظير -

ث و تقييم البح -
 ةالمنشور 

عامؿ ميتـ بكاسطة اسـ المجمة أك  -
 تأثير المجمة. 

يتـ مف خبلؿ عدد االقتباسات أك عدد  -
 .تحميؿ البحكثالمشاىدات أك 

 قبؿ النشر تيايتـ مشارك - خاصة حتى يتـ نشرىا - خصوصية البيانات -
األكراؽ محمية بشكؿ عاـ بحقكؽ  - حقوق النشر -

 النشر
العديد مف التراخيص المختمفة الممكنة: حقكؽ  -

 النشر، الممكية الفكرية كغيرىا.
األمكاؿ عف طريؽ فرض  كفيجمع - الناشرون -

 رسـك لمكصكؿ إلى المحتكل.
 ج تمكيؿ بديمةعف نماذ ثكفيبح -

 
ممخصات مقاالت المجبلت متاحة  - اإلتاحة -

 عمى اإلنترنت بعد النشر
تبادؿ األساليب كالبيانات كالنتائج عبر  -

المدكنات كمكاقع الشبكات االجتماعية كمكاقع 
الكيكي كشبكات الكمبيكتر كاإلنترنت كمجبلت 

 الفيديك
 3.2والىَب 3.2الفرق بني هفهىهٍ العلن 

، مف المفاىيـ المستخدمة في اآلكنة األخيرة مف أجؿ دعـ ٓ.ٕكالكيب ٓ.ٕالعمـإف مفيكمي     
، ٓ.ٕالتعاكف بيف مختمؼ الناس لظيكر أفكار جديدة. كيمكف تكييؼ المناىج التعميمية مع العمـ

استيفاء  -عمى سبيؿ المثاؿ- ٓ.ٕكبالتالي تكفير فرص جديدة لمبحث كالتعميـ، فيمكف أف يسيؿ العمـ 
جراء الندكات العامة، أم تسخير الذكاء متطمبات  بالتعاكف مع الجميكر لتطكير األكراؽ العممية كا 
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ا تشجيع التبادؿ  الجماعي، كبيذه الطريقة، ليس مف الممكف فقط تحسيف النتائج الفردية، كلكف أيضن
 .(Tacke, 2010, 37كالتطبيؽ )بيف النظرية 

ا مف العمـ المفتكح ككيب  ٓ.ٕأف مفيـك العمـ  (Tacke, 2010, 40)كيرل     ، ٓ.ٕيشكؿ مزيجن
لتطبيؽ العمـ المفتكح، ألنيا تشترؾ في نفس الخصائص مثؿ االنفتاح  ٓ.ٕاستخداـ الكيب  ىبمعن

ال يعني نسخة جديدة مف العمـ كلكف تطبيؽ  ٓ.ٕكمشاركة مجمكعة كاسعة مف الناس. فمصطمح العمـ
عمى البناء  ٓ.ٕجاؿ البحث كالتعميـ. كيعتمد العمـ كمبادئ االبتكار المفتكح في م ٓ.ٕخدمات الكيب 

ا إلى المزيد مف التحفيز  لالتعاكني لممعرفة فيك يؤد إلى مدخبلت أكثر تنكعنا لحؿ المشكبلت كأيضن
 لممشاركيف.

في تطكير ذاتو  ٓ.ٕعبلقة تطبيقية حيث يعتمد العمـٓ.ٕكالكيب  ٓ.ٕأم أف العبلقة بيف العمـ        
ُيعد مف نكاتج العمـ التي  ٓ.ٕ، ككذلؾ الكيب ٓ.ٕكنشرىا عمى تقنيات كأدكات الكيبكتطبيؽ البحكث 

أفرزىا لتحقيؽ مزيد مف التقدـ العممي، كيتفؽ المفيكماف حكؿ أىمية استخداـ تقنيات اإلنترنت في 
 بمشاركة المتعمـ كمساىمتو في ككنو منتج لمعمـ كليس مستيمؾ فحسب. ٓ.ٕالتعميـ 
 وى العلوٍ والتعا 3.2العلن 

 &Bozeman، فقد كجد )ٓ.ٕلعمـ امف أىداؼ طبيعة  ارئيسن  اعد التعاكف العممي ىدفن يُ 
Corley, 2004 أف بعض األسباب األكثر شيكعنا لمتعاكف في البحث العممي ىك الكصكؿ إلى الخبرة )

خبلؿ العقكد أك المعدات غير المتاحة كجمع المعرفة ككذلؾ اإلنتاجية، أك متعة العمؿ مع اآلخريف. ف
ا  الماضية، أصبح التعاكف في مجاؿ العمـك أكثر شيكعنا في مختمؼ التخصصات، كما يكفر التعاكف فرصن

 لتعزيز تعميـ كتدريب الطبلب، حيث يمكف لمطبلب التعاكف مف أجؿ التعمـ المشترؾ.
ا، عامن  ٓٚ( اتجاىات التعاكف العممي عمى مدل Hunter & Leahey, 2008) دراسةضحت ك كأ    

يف مف مجبلت العمـك اإلنسانية، اكتشفكا تباستخداـ عينة عشكائية مف المقاالت التي تـ نشرىا في اثن
بينما  مشترؾ،ٝ مف المقاالت المرصكدة تـ تأليفيا بشكؿ ٔٔفقط  ٜٓٗٔك  ٖٜ٘ٔأنو بيف عامي 

عمى مما يدؿ  ؛ٝ مف البحكث مشتركة كتعاكنية ٓ٘كاف ما يقرب مف  ٕ٘ٓٓك  ٕٓٓٓبيف عامي 
أف ىناؾ تأثير كبير  (Pike, 2009, 432)ا دراسة زيادة البحث العممي التعاكني كأشارت أيضن 

 لشبكات التكاصؿ العممي عمى عمؿ البحكث العممية السمككية كالتعاكف بيف العمماء. 
أىـ دكافع العمماء مستخدمي اإلنترنت كالمؤيديف ألنظمة  أف  (Vladimir, 2013,309)كما يؤكد    
% مف العمماء كالباحثيف يستخدمكف تطبيقات ٓٗ أف ىي: ٓ.ٕبحث العممي عبر تطبيقات العمـ ال

% يستخدمكف اإلنترنت لقضاء كقت لطيؼ كاالسترخاء بعد ٜٔ كأف اإلنترنت ألنو مفيد لعمميـ العممي،
% ٘ كأف لصقؿ حججيـ العممية في المناقشات عبر اإلنترنت،  يستخدمكنو% ٕٔ كأف العمؿ،
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% يستخدمكنو في التكاصؿ مع الزمبلء كمساعدة اآلخريف، ٘كأف مكنو في نشر كنقؿ أفكارىـ، يستخد
 دكافع بنسب ضئيمة. ال باقيتنكعت ك 

 :والتعلُن البحج علً 3.2 علنال تطبُك فىائد
عمى البحث  ٕأف ىناؾ مجمكعة مف الفكائد مف تطبيؽ العمـ  (Tacke, 2010, 39-43)يشير 

 :كالتعميـ، كمنيا
 العممي البثك  الدكرات العامة،ك  المحاضرات عبر المثاؿ سبيؿ عمى المعرفة نقؿ تكثيؼيـ في ُيس .ٔ

 .العممية المراكز أك المتاحؼ في األنشطة أك التمفزيكف عمى
ككذلؾ  كالتعمـ، لمتدريس محتكل عمى تشتمؿ التي التعميمية الرقمية المفتكحة المكارد بقكة شجعيُ  .ٕ

عادة المفتكح بالتطكير تسمح التي كالتراخيص البرامج إلى المستندة كالخدمات األدكات  كا 
 كالخدمات. كاألدكات المحتكل استخداـ

 النشر حقكؽ قيكد معظـ كبدكف مجانناك  اإلنترنتعبر  اعمنن  العممية المؤلفات نشر ُيدعـ .ٖ
 .كالترخيص

 المكاد إلى لمنشر األفكار جمع مف بدءن  بأكممو، البحث ـيلتقد رؤل المنفتحكف العمماء عطييُ  .ٗ
 اآلخريف يدعكفك  عبلنية، مشاكميـ كيتأممكف العممي نشاطيـ عف يبمغكف، بحيث النيائية
 .المشكبلت حؿ عممية مف جزءن  ليككنكا

 الجاىزة المعرفة مشاركة فقط كر، كليسكالجمي العمـ بيف لؤلفكار النطاؽ كاسع نتقاؿييتـ باال  .٘
 ذات المكضكعات عمى امعن  كالعمؿ تلممشكبل المتبادؿ الفيـ تطكير اأيضن  كلكف؛ اآلخريف مع

 .كالممارسة بالنظرية الصمة
 تككف قدكالتي - بآرائيـ لممساىمة الضئيمة التقنية الميارات ذكم لؤلشخاص حتى سمحي .ٙ

  في اآلراء.  التنكع كىذا يضمف ،-مفقكدة
 فجكةفيو  التعميـك  لمبحث الحالي النظاـف، حيث كالمستمعي المحاضريف بيف األفكار بتبادؿُيطالب  .ٚ

" أعمى سمطة" مف المقدمة المعرفةحيث  ،كالطبلب العممييف كالمساعديف األساتذة بيف كاسعة
 ا.فيي المساىمة أك فيو التشكيؾ يتـ ما انادرن 

 زمبلئيـ نفس مع ُيطالب بمناقشة األفكار خارج نطاؽ الزمبلء، حيث مناقشة المشكبلت العممية .ٛ
 في الرغبة أف كما لمحؿ، الممكنة البدائؿ جميع االعتبار بعيف ذعدـ األخ المحتمؿ مف الطبلب،
 .الجكدةتضمف  قرارات اتخاذ في الرغبة تفكؽ اإلجماع

 يعتمدحيث  ؛كاستخداميا لممعمكمات التعاكني كاإلنشاء االتصاؿ ٓ.ٕ الكيب تطبيقات ؿسيّ تُ  .ٜ
 ٓ.ٕ العمـ لمنيج اليةمث بيئة كيشكؿ كالتبادلية االنفتاح عمى القدر بنفس ٓ.ٕ الكيب مجتمع

 المفتكح.
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 التعلُن يف 3.2 العلن استصدام
 كالتي المشكبلت، حؿ عممية طكاؿ ٓ.ٕ العمـ استخداـ يمكف ،سكاء حد عمى كالتعميـ البحث في   
 -Tacke, 2010, 42)) محددة بمياـ رئيسة مراحؿ ثبلث إلى تقسيميا يمكف ،األفكار عمى تركز
44 : 

يجاد الباحث/المتعمـ مشكبلت تصؼ التي األفكار كليدتتضمف ت األكلى المرحمة .ٔ  جديدة أفكار كا 
 .اآلخريف عمى الباحث/ بالمتعمـ الخاصة األفكار كاقتراح

 أف يمكف خطة في دمجيـ ىك اليدؼ، كيككف األفكار كتقييـ استكشاؼ تغطي يةناثال المرحمة .ٕ
 .المشكمة تحؿ

 القبكؿ فحص يتـ النياية كفي المتمقي إلى مياكنق معينة، أفكار تتعمؽ بتنفيذ النيائية المرحمة .ٖ
 .الفعؿ كردكد

 ٓ.ٕ الكيب تطبيقات استخداـ خبلليا مف يمكف التي الطرؽ مف كمتنكعة كبيرة مجمكعة ىناؾ      
 أك المتعمـ عمؿ حكؿ أفكار تقديـ كيمكف: الجماعي الذكاء مف لبلستفادة الثبلثة المراحؿ ىذه خبلؿ

. التعميقات قسـ في عمننا كمناقشتيا المدكنات في جديدة أفكار تقديـ أك ليا مراجعات عمؿ أك الباحث
 تجاىؿ خطر مف يقمؿ مما مختمفيف، أشخاص مف تكميمية مدخبلت جمع الممكف فمف كبالتالي،
 كسيمة مرنة عمؿ بيئة يكفر مما الكيكي، في التعاكني التفصيؿ يتـ أف يمكفك . الميمة الحقائؽ

 ضماف أجؿ مف األقراف مراجعة إجراء االجتماعية الشبكات أعضاء مف ُيطمب أف يمكف كما. االستخداـ
 . التحسيف مف مزيد لتحقيؽ ميمة تعميقات كتقديـ الجكدة

. المدكنات في المثاؿ سبيؿ عمى كينشره معيف عممي بحث أك معينة مقالة كتابة لمطالب يمكف     
. كالتعميـ البحث في ٓ.ٕ الكيب تطبيقات تخداـاس مف لبلستفادة األساسي الشرط ىك االنفتاح حيث
 ما شخص يسرؽ قد - نشرىا قبؿ عمننا أفكارىـ مشاركة في الباحثيف/ الطبلب مف الكثير يتردد لكف
 قاـ إذا أخرل، ناحية مف ناحية، مف ىذا. كالمجد الشيرة كؿ كيحصد أكالن  بحثنا كيخرج ،" الفكرية ممكيتو"

 ىذه لديو شخص أكؿ أنو بسيكلة يثبت أف يمكنو اإلنترنت، عمى منناع أفكاره بنشر الباحث/الطالب
 عميو يجب بؿ ، فحسب القانكنية اإلجراءات مف لمخكؼ" القرصاف" يضطر لف لذلؾ، كنتيجة. الفكرة
ا  .العممي المجتمع معاقبة أيضن

 يف التعلُن  3.2أهخلت علً كُفُت استصدام تطبُماث العلن 
إلى أمثمة  (Wiley, 2009) (Spannagel & Schimpf,2009, 14)أشارت عدة دراسات منيا 
 في مجاؿ التعميـ كمنيا: ٓ.ٕالستخداـ تطبيقات العمـ 

 
 



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         444(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

 إعداد األكراؽ كالمشاريع العممية  -ٔ
 فتح ذلؾ، كمع. ـيلمتعم امكردن  اعتبارىا كيمكف المعمكمات لنشر راسخة كسيمة ىك العممي األدب

 ليست المشاركةعمى  القدرةحيث  قيمة أكثر يككف أف يمكف لممعرفة مميالع البناء مف بأكمميا العممية
ا مكنيـتُ  بؿ فحسب، لآلخريف تحفيزنا أكثر  التراكيب قراءة مجرد مف بدالن  مباشرة، تعمـال مف أيضن

 .النيائية
يمكف لمطبلب قراءة العديد مف المدكنات  جديدة، العمـك لمشاريع األفكار جمع أجؿ مف

 اآلف حتى ىي اإلنترنت عمى المناقشات، حيث المؤلفيف مع المقاالت عممية كمناقشةكالمكسكعات ال
في المدرسة أك  كيكي ـاستخدكيمكنيـ ا ألكانيا، سابقة أفكارفي تقديـ  أكسع منظكر كتكفر حداثة أكثر

 امتبكعن  ،مف األفكار األكلية مجمكعة عمى يحتكميمثؿ كراسة معمؿ أك دفتر مختبر،  كالذم ،الجامعة
 منطقة عمى الصفحة مف السفمي الجزء يحتكمك . ةمفيد تككف قد التي المصادر مف قصيرة بقائمة
 عف اإلعبلف يكفي ال الحاالت، معظـ في اقتراحات، إضافة أك التعميؽ شخص ألم يمكف حيث مناقشة
 عف بلف، اإلعأكالن  بؿ يجب عميو .ومع التعاكف عمى بنشاط فراداأل لتشجيعالطالب البحثية  أفكار

، ثالثا: طمب المعمكمات تقديـ ثانينا،. فييا عضكىك  التي االجتماعية الشبكات مف العديد فيو رسكمات
 التعميقات.

  العامة كالندكات الدكرات-ٕ
حيث  بشكؿ إلكتركني؛ عقدت التي األكاديميةكتتضمف تقديـ المعمميف لبعض الدكرات كالندكات 

 إلييا الكصكؿ يمكف التي الشخصية مدكناتيـ عمى المدرسية كاجباتيـ نشر عمى الطبلب تشجيع تـي
 عبر لبلنضماـ اآلخريف المحاضريف كيتـ دعكة ،لمجميكر مفتكح كيكي في أفكارىـ كمناقشة عاـ بشكؿ

حكؿ  الطبلب مع لممناقشة الناس مف العديد نضـكبناء عميو ي الشخصية، كالدعكات كتكيتر المدكنات
 .ةأفكارىـ كمشاريعيـ البحثي

 Personal Learning  (PLEs) الشخصي التعمـ بيئات كىذه الطريقة تعكس فكرة     
Environments  ا دعتُ  التي  أنظمة أف حيف في ،تعمـال أجؿ مف التقنيات الستخداـ تمامنا جديدنا نيجن

 سياؽ داخؿ الجاىزة كاألدكات المعمكمات تكفير عمىتركز  Model مككدؿ مثؿ المييمنة، التعمـ إدارة
مف إضافة كنشر المحتكل  األفراد مف كاسعة مجمكعة بتمكيف PLEs ييتـبينما  ،محتكل التعميميال

 .المحتكل كنشر الستيبلؾ مستخدـ ألم السماح خبلؿ مف التعميمي
 يف التعلُن  3.2هعىلاث تطبُك العلن 

عف  لسائدةا األفكار التقميدية مع تتعارض أنيا في ٓ.ٕمعكقات تطبيؽ العمـ  إحدل تتمثؿ
إعداد المشاريع  –أعبله كىما  المقدميف المثاليف أف مف الرغـ عمى. النكاحي بعض في كالتعميـ لبحثا

 أحياننا ُينظر كمع ذلؾ جيدة، نتائج إلى يؤدمتبيف أنو  -كاألكراؽ العممية، الدكرات كالندكات العامة 
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 مثؿ الحرجة، القضايا تتعمؽ ببعض أخرل ، كىناؾ صعكبةالثانية الدرجة مف عمـ أنو عمى ٓ.ٕلمعمـ 
المتعمـ/  يقضيو أف يجب الذم الكقت مقدارالعممي،  النشر نظاـ مع التعامؿ أك االنتحاؿ مع التعامؿ
الجماعي  التعاكف مف االستفادة أجؿ مف ذلؾ إلى كما األفكار كتبادؿ اآلخريف، مع لمتكاصؿ الباحث

(Tacke, 2010, 46.) 
 يقـك أف اإلنترنت عمى األكلية النتائج كضعكا الذيفؼ طبلب العمـ أحد المعكقات ىك خك  أيضا

التقييـ المطمكب كبالتالي يصعب الحصكؿ عمى تقييـ  عمى لمحصكؿ استغبللو أك العمؿ بنسخ اآلخركف
، كما يصعب الحصكؿ عمى أمكاؿ مقابؿ التعاكف العممي بيف الباحثيف (Mitchell, 2008) لمشاريعيـ

 . (Lin, 2012)كيـ لمبحكث أك المراجعة كالتح
ا مف االعتراؼ أك الظيكر عمننا، فربما يككف بحثيـ بو أخطاء كذلؾ  قد يخاؼ بعض األفراد أيضن

معينة كيخافكف مف عرضيا كبالتالي فقداف المكانة في مجتمعيـ، ينطبؽ ىذا عمى الطبلب المشاركيف 
مشاكؿ العمميف الذيف يعانكف مف ىذه بنشاط في المحاضرات أك المشاريع البحثية، كىنا يجب عمى الم

لذا  ؛خاصة في الفصؿ أال يسمحكا لمطبلب بالخكؼ مف نشر مشركعاتيـ كالتأكيد عمى أنيا فرص لمتعمـ
بشكؿ عاـ يتطمب مكقفان تجاه الحياة يعترؼ بأف الفرد قد يككف عمى خطأ، كأف اآلخريف  ٓ.ٕفإف العمـ 

قارب الحقيقة بشكؿ مشترؾ مف خبلؿ مشاركة اآلخريف قد يككنكف عمى حؽ، كربما يمكف لمفرد أف ي
 ..(Wikipedia,2014) ,(Tacke, 2010, 42) أفكاره كمناقشتيـ معو

 3.2 العلن تدرَس اسرتاتُجُاث
 القائمة العمـك تعمـ باستراتيجيات بربطيـ المعممكف يقـك عندما فعاؿ بشكؿ العمـك تدريس يتـ

 بعض كتتضمف Evidence-Based Science Learning Strategiesاألدلة  عمى
 الجماعية كالمناقشات العممية االستفسارات استخداـ كاسع نطاؽ عمى بحثيا تـ التي االستراتيجيات

 القائمة االستفسارات تعمؿك  ،األقراف كتقييـ كالتمايز األسئمة كطرح األدكار كلعب التقديمية كالعركض
 كتفسيرىا البيانات بجمع يقكمكف حيث االستقصاءات في الطبلب إغراؽ عمى ألدلةا أك النمكذج عمى

 .(Abell & Lederman, 2007, 22) عممية كحجج كنماذج تفسيرات لتككيف كتقديميا
 المجمكعة مناقشات شرؾتُ حيث  المميزات مف مجمكعة ٓ.ٕ العمـ تدريس كالستراتيجيات

 كالحكار التكاصؿ خبلؿ مف لمعمـك كالثقافية االجتماعية الممارسات في المتعمميف التقديمية كالعركض
 المختمفة النظر كجيات تقييـ مف الطبلب األدكار لعب ُيمّكفك . األدلة عمى بناءن  لؤلفكار العاـ كالعرض

 لتمييز معايير كتطبيؽ إنشاء في المتعمميف ُيشرؾك  ،معينة لظاىرة التفسيرات مف مجمكعة ذلؾ في بما
 كفقنا العمـك محتكل لتصميـ الفرصة التمايز يكفرك  ،لاألخر  المعرفة طرؽ عف العممية األفكار

 لمتعمـ سياقنا كيخمؽ الفصؿ في الطالب صكت األقراف تقييـ يعزز. الفردييف الطبلب كقدرات الحتياجات
 لمتعمـ النشطة المجتمعات تعزز التي التدريس مناىج مف عينة االستراتيجيات ىذه تمثؿ. األقراف بيف
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 لمتصرؼ طرقنا االستراتيجيات ىذه تمثؿ ذلؾ، عمى عبلكة. العمـكتعميـ  في الشخصية كالمشاركة
 ,Erduran & Dagher)) معرفي اجتماعي كنظاـ العمـ ثقافة نسيج تشكؿ التي كالتكاصؿ كالتفكير

2014,181. 
كحقبة جديدة لطبيعة العمـ تعتمد عمى شبكات  ٓ.ٕكقد اىتمت عدد مف الدراسات بمفيـك العمـ    

التي  (Tacke, 2010)كالتفاعبلت االجتماعية كانعكاسات ذلؾ عمى التعميـ كمنيا: دراسة االنترنت 
اىتمت بتحديد كيؼ يمكف لمعمـ أف يستفيد مف االنفتاح ككيؼ يمكف لمبحث كالتعميـ االستفادة مف 

 . كقدمت الدراسةٓ.ٕ المنيج العمـلبناء المعرفة بشكؿ تعاكني، ُيطمؽ عمى ىذا  ٓ.ٕأدكات الكيب 
األساس النظرم لمعمـك المفتكحة، كعرضت الفرص كالتطبيقات لمبحث كالتعميـ كقدمت أمثمة لكيفية 

  لبناء المعرفة العممية المشتركة.  Web 2.0استخداـ أدكات 
بتقديـ نظرة عامة عمى بيئات دعـ البحكث المفتكحة كالتي  (Wild, 2011)كما اىتمت دراسة     

الناشئة حديثنا كتكطيدىا مع مجمكعة مف األمثمة عمى  ٓ.ٕلثانية لمعمـ أطمؽ عمييا طبيعة الحقبة ا
 كدعـ التفكير. الشبكي،الممارسات الجديدة لخمؽ الكعي، كتسييؿ التعاكف 

كالذم  ٓ.ٕتأثير المفيـك الجديد لمعمـ لتعرؼ  (Lukyanenko,et al, 2011)دراسة  سعتك     
طة البحث العممي كالمشركعات العممية بشكؿ تطكعي يعني مشاركة المكاطنيف غير الخبراء في أنش

اقترح الباحثكف مشركع بحثي ك كمعرفة التحديات التي تكاجو البحث العممي بخصكص ىذه المشاركة، 
يتضمف تطكير مكقع عمى شبكة اإلنترنت لجمع البيانات التي يكلدىا المكاطنكف بشأف تكزيع النباتات 

ة، كأشارت النتائج أف مف أىـ التحديات التي تكاجو مشاركة كالحيكانات في منطقة جغرافية معين
ىك تحدم خمؽ بيئة يمكف لغير الخبراء في المجاؿ العممي تكفيرىا لعمؿ  ٓ.ٕالمكاطنيف في العمـ 

أيضا ىناؾ تحدم آخر ىك قضية جكدة كمكثكقية البيانات ك بيانات مناسبة كدقيقة بشأف مبلحظاتيـ. 
ا يمكف أف يحسف كمية ٓ.ٕشاريع عمـك المكاطف التي يكفرىا المستخدـ في م ، كاقترحت الدراسة نيجن

كنكعية البيانات التي تـ جمعيا في ىذه المشاريع مف خبلؿ تنظيـ البيانات باستخداـ ىياكؿ البيانات 
 .  instance-based data structuresالقائمة عمى النمكذج 

إلى أف اإلكثار مف استخداـ أدكات العمـ  (Greenhow & Gleason, 2014كما أشارت دراسة )   
شراؾ  ٓ.ٕ كمنيا كسائؿ التكاصؿ االجتماعي يساعد العمماء عمى نشر نتائج أبحاثيـ، كمناقشتيا، كا 

أستاذ أمريكي ككندم مف  ٓٓٙٔقطاع أكبر مف الجميكر فييا، حيث قاـ الباحثاف باستطبلع رأم 
% منيـ يستخدمكف ٕٛمكف تكيتر، ك% منيـ يستخد٘ٔأعضاء ىيئات التدريس؛ ككجدت أف 

% منيـ يستخدمكف فيسبكؾ ألنشطتيـ العممية. كدعت الدراسة لضركرة إضافة مقاييس ٜٖيكتيكب، ك
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إلى عممية التثبيت الكظيفي، كتؤكد إنو ينبغي عمى الباحثيف أف يتعممكا 

 خمؽ حضكر قكم عمى اإلنترنت. 
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ا: نظام التعلُن
ً
 3.2 حالخ
ـ أعمنت كزارة التربية كالتعميـ عف تحكؿ شامؿ في قطاع التعميـ يضع الطبلب في ٕٚٔٓفي عاـ    

صميـ عممية التعمـ، كمع كضع رؤية لضماف جكدة التعميـ لجميع األطفاؿ كالشباب المصرييف، طرحت 
الحالي لمتعميـ " الكزارة محكريف متكازييف مف اإلصبلح: إجراء تحسينات تدريجية كمكجية في النظاـ 

"، كتطكير نظاـ التعميـ المصرم مف خبلؿ تدخبلت رئيسة سمي بػ " نظاـ التعميـ ٓ.ٔنظاـ التعميـ 
 .(ٕ، ٕٛٔٓ)منظمة اليكنيسيؼ، " ٓ.ٕ

بأنو "مصطمح حديث يشير إلى إعادة تحديد ألدكار كؿ مف المعمميف  ٓ.ٕكيعرؼ التعميـ 
لكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، حيث يضطمع المتعممكف بأدكار كالمتعمميف في ضكء التقدـ الحادث في تكنك 

نتاج األفكار"  أكثر نشاطنا كمساىميف في محتكل المقرر، بينما يعرضكف نكاتج التعمـ مف خبلؿ أدائيـ كا 
 (.ٖٓ، ٕٚٔٓ)نصار، 

سيمة إلى تعزيز رؤية "لمتعمـ كالتفكير كاالبتكار"، كيشكؿ التعميـ فييا ك  ٓ.ٕكييدؼ نظاـ التعميـ    
تؤدم إلى كجكد متعمميف لدييـ شغؼ بالتعمـ كالمعرفة، كمتكاصميف منفتحيف كمبتكريف كمبدعيف 
قادريف عمى المنافسة في األسكاؽ الكطنية كالدكلية كعمى اإلسياـ في إيجاد "مجتمع متعمـ"، ككذلؾ 

 (.ٕ، ٕٛٔٓعمى تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في مصر)منظمة اليكنيسيؼ، 
عمى تكفير التعميـ لمجميع بجكدة عالية كدكف تمييز، ٓ.ٕتنص فمسفة نظاـ التعميـ الجديد ك      

طار مف عدة جكانب ىي: تعزيز الميارات الحياتية، كالتركيز عمى ميارات ريادة إلكتتككف فمسفة ا
تقاف يجابية، كالنمك الشامؿ لممتعمـ، كالتركيز عمى ميارات التفإلعماؿ، كتعزيز القيـ األا كير الناقد، كا 

دماج التكنكلكجيا في المنيج الدراس ي ميارات التعمـ الذاتي كالمستمر، كالتكازف بيف تقييـ المعارؼ، كا 
 .(ٕٗ، ٜٕٔٓ)غناـ، 
، كيتـ تعميـ المنيج الجديد بشكؿ ٕٛٔٓمف الصفكؼ األكلى في عاـ  ٓ.ٕكقد بدء نظاـ التعميـ      

ىك النظاـ  ٓ.ٕسيككف نظاـ التعميـ  ٖٕٓٓم كبحمكؿ العاـ تدريجي ليشمؿ مرحمة التعميـ الثانك 
التعميمي الكحيد المطبؽ في مصر كقد تـ المصادقة عمى إطار عمؿ المنيج الجديد كيمكف التعبير عف 

 (: ٖ، ٕٛٔٓ( )منظمة اليكنيسؼ، ٕالتغيير في نظاـ التعميـ في مصر كفؽ الجدكؿ )
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 ٓ.ٕكالتعميـ  ٓ.ٔعميـ ( يكضح الفرؽ بيف نظامي التٕجدكؿ )
 2.1نظام التعميم  1.1نظام التعميم 

 تركيز عمى الميارات الحياتية تركيز عمى المعرفة
 التعمـ العميؽ التعمم السطحي
 التعمـ القائـ عمى المشاريع التعمم التقميدي
 تخصصات مختمفة مواد منفصمة
 عممية تعمـ ذات صمة بحياتيـ التعمم النظري

 مكاد تعمـ كرقية كرقمية ورقيةمواد تعمم 
 تقييـ متكاصؿ امتحانات

ىدفت  التي  (Al-Tonsi, 2019)دراسةفي مصر  ٓ.ٕكمف الدراسات التي اىتمت بنظاـ التعميـ   
 حيث اعتمد النمكذج عمى الجديدة. المصرية نمكذج لتخطيط الدركس المتضمنة في المناىج إلى تقديـ
 اعتمدتد، ك يـ الجديعمفي نظاـ الت ةغة أجنبيمكالمغة االنجميزية ريس فيـ لتحقيؽ أىداؼ تدمالتخطيط ل
 المغة اإلنجميزية،ة مع سبعة خبراء في تدريس بمإجراء مقا، حيث تـ ى المنيج الكصفيمع الدراسة

يؿ إجابات الخبراء أف نمكذج تخطيط الدركس المقترح، يمكف أف يؤدل إلى تحقيؽ مأكضحت نتائج تحك 
 .يمي الجديدمفي النظاـ التع غة اإلنجميزيةالمأىداؼ تدريس 

 ٓ.ٕالتعميـ  منيج تطبيؽ متطمبات عمى الكقكؼ إلى تىدف( التي ٜٕٔٓكدراسة )محمد، 
 عينة كتككنت ،التحميمي الكصفي المنيج البحث استخدـ كقد أىدافو، ضكء في األطفاؿ لرياض المطكر
 معممات مفمعممة ( ٓٛ)ك بكرسعيد، بمحافظة األطفاؿ رياض مكجيات مف مكجية( ٕٔ) مف البحث
 إلى التكصؿ النتائج أىـ مف ككاف البيانات، لجمع كأداة االستبانة البحث استخدـ كقد األطفاؿ، رياض

 ةخمس في تمثمت كالتي أىدافو، ضكء في األطفاؿ لرياض المطكر ٓ.ٕ التعميـ منيج تطبيؽ متطمبات
 متطمبات بالطفؿ، خاصة متطمبات بالمعممة، خاصة متطمبات بالمنيج، خاصة متطمبات: كىي متطمبات،

 .االتصاالت بكسائؿ خاصة كمتطمبات باألسرة، خاصة
ا:
ً
  Discovery Education هىلع رابع
عد البنؾ أكبر مكتبة رقمية في كيُ ، ٕٙٔٓفي يناير  (EKB) المصرم تـ إطبلؽ بنؾ المعرفة      

 يف كأكلياءعمملمطبلب كالم كيكفر ،حكؿ العالـ العالـ، حيث يشمؿ محتكيات مف دكر النشر الرائدة
اختارت  ، كقداألمكر مصادر معرفية ضخمة كمتنكعة لممكضكعات المعرفية كالثقافية بشكؿ مجاني

لتككف شريكنا أساسينا لتكفير محتكل تفاعمي لمكسائط   Discovery Education الحككمة المصرية
، ك  لبنؾ   (STEM) التكنكلكجيا، كاليندسة، كالرياضياتالتعميمية التي تركز عمى مكضكعات العمـك

كتعمؿ  .يف في المراحؿ االبتدائية، كاإلعدادية، كالثانكيةمعمم، كذلؾ لمطبلب كال(EKB)م المعرفة المصر 
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المجمس الرئاسي التخصصي لمتعميـ كالبحث العممي،  بالتعاكف مع  Discovery Education شبكة
 Discovery) .عمى مستكل مصر بالكامؿ كطالب عمـميكف مم 23 كيمتد نطاؽ الشراكة ليشمؿ

Education, 2020). 
 Discovery Educationاملىارد الرلوُت ملىلع 

 Discovery ، تكفرEKBالمعرفة المصرم  انطبلقنا مف دكرىا كمساىـ أساسي في بنؾ
Education مية التعّمـ. ، كالطبلب كأكلياء األمكر في مصر أدكات تفاعمية لتحسيف عملممعمميف

 :كيشمؿ ذلؾ تحديدنا ما يمي
 بالمغتيف العربية كاإلنجميزية عبر بكابة كيب حصرية. آالؼ الفيديكىات التعميمية الكصكؿ إلى 
 مختارة بعناية، كتشمؿ الفيديكىات، كالتسجيبلت الصكتية، كالمقاالت  مكارد رقمية تفاعمية

 .جيدنا مع النطاؽ اإلدراكي لممناىج المحميةالنصية، كالصكر، كاألنشطة التفاعمية التي تتناسب 
 المكجكدة في  ربط المكارد المتعددة الكسائط الممتعة كالتفاعمية المنتقاة بالدركس كالكحدات

  Curriculum ConnectTM المناىج الدراسية القكمية مف خبلؿ
  ،كالرياضيات ، لقرف ، كميارات اSTEMكميف برامج فيديك أسبكعية في خمس مكاد، العمـك

إلثارة الفضكؿ كدعـ  WebEdTV الحادم كالعشريف، كالمكضكعات العالمية، عمى شبكة
 .التعّمـ في المدرسة أك في المنزؿ

 مكّسع عمى أفضؿ ممارسات ميني تدريب تطكير STEM  لمديرم المدارس كالمعمميف، مع
امج بنياية برن STEM مراكز تمّيز STEM  Excellence Centers الحصكؿ عمى اعتماد
 .(Discovery Education, 2020)  التدريب الممتد لعاميف

 Discovery Educationأهوُت هىلع 
 كالمعتمد المدقؽ المحتكل إلى الفكرم الكصكؿ إمكانية المعمميف لدل يتكفربالنسبة لممعمميف:  -ٔ

 Curriculum مثؿ المجانية المكارد كتعمؿ. المصرية بالمناىج العمـك لدركس المخصص
Connect كWebEdTV الكسائط مف متنكعة أنماط خبلؿ مف الدركس في الحياة بث عمى 

 التجربة إلثراء متميزة فرصة الجديدة المكارد خمقت لقد. التفاعمية الفيديك كمقاطع المتعددة
 خبلؿ مف صكره أفضؿ في اإلنترنت عبر التعميمي بالتميفزيكف االستعانة خبلؿ مف التعميمية

WebEdTV .خبلؿ مف الطبلبية كالمشاركة التفاعؿ تحفيز اإلمكافب أصبح كما Curriculum 
Connect، منّقح تعميمي محتكل إلى المحمكؿ الياتؼ كعبر اإلنترنت عبر الكصكؿ تكفير مع 

 الصكتية، كالممفات التفاعمية، كالعركض النصية، كالمقاالت الفيديك، مقاطع مف اآلالؼ في متمثؿ
 .الدراسية الصفكؼ لجميع العمـك دركس كافة لتبلئـ بعناية انتقاؤىا تـ كالتي كالصكر،
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 تجربة إحياء شأنيا مف مجانية مكارد لمطبلب Discovery Education تكفربالنسبة لمطبلب:  -ٕ
 Curriculum مف كؿ يميز كما ،سكاء حد عمى كخارجو الدراسي الفصؿ داخؿ التعّمـ

Connect كWebEdTV ا ممةمص جديدة أدكات يمثبلف أنيما ىك  احتياجات لتبلئـ خصيصن
 في اإلنترنت عبر التعميمي التميفزيكف مشاىدة يمكف WebEdTV خبلؿ فمف. المصرم الطالب
 خبلؿ مف التعّمـ بتجربة االستمتاع يمكف Curriculum Connect خبلؿ كمف. صكره أفضؿ
 االتكمق صكتية، كممفات تفاعمية، كعركض كصكر، فيديك، مقاطع صكرة في تفاعمية مكاد

ا مكضكعة كميا كىى نصية،  الطبلب بمقدكر أصبح كبذلؾ. الكطنية المناىج لتبلئـ خصيصن
 .مكضكع أم دراسة في التعمؽ

 المدققة التعميمية المكارد في ثقتيـ كامؿ كضع األمكر ألكلياء يمكفبالنسبة ألكلياء األمكر:  -ٖ
 الجكدة عالية تعميمية مكاد تكفر كالتي ،Discovery Education تقدميا التي كالمعتمدة
ثارة التفاعؿ تحفيز إلى تيدؼ ألنيا كنظرنا. ألبنائيـ بالمناىج الصمة ككثيقة  المعرفي الشغؼ كا 
 ؛الدراسي الفصؿ جدراف حدكد التعميمية التجربة تتجاكز أف الممكف مف أصبح فقد المتعمميف، لدل

 أم بكاسطة المكارد محتكل إلى لمكصكؿ بالخارج التنقؿ كأثناء المنزؿ في التكاجد أكقات لتشمؿ
 .  جياز

 Discovery Educationحمتىي هىلع 
  يشتمؿ المكقع عمى أربعة تبكيبات رئيسة ىي كالتالي: 

 Discoveryالصفحة الرئيسة: كتتضمف مقدمة تعريفية عف المكقع كالشركة الرائدة  .ٔ
Education داـ. كسبؿ االتصاؿ بفريؽ العمؿ، كسياسة الخصكصية كشركط االستخ 

 المصرية المناىج ربط: كفي ىذا التبكيب تـ  Curriculum Connectمحتكل المناىج  .ٕ
 Curriculum يكفر حيث دركسيـ، لدعـ رقمية مكارد يكفر لممعمميف. ممتع رقمي بمحتكل

Connect التفاعمي المحتكل إلى المحمكؿ الياتؼ كعبر اإلنترنت عبر الكصكؿ إمكانية 
 التفاعمية، كالعركض النصية، كالمقاالت الفيديك، مقاطع مف الؼاآل في كالمتمثؿ المنّقح

كقد  العمـك دركس كافة لتبلئـ بعناية جميعنا انتقاؤىا تـ كالتي كالصكر، الصكتية، كالممفات
 الصفكؼ لجميع ( درس مف دركس العمـك٘ٚٔ( كحدة دراسية، شممت )ٔٚتضمنت تغطية )

 الدراسية .
، اإلنترنت عبر التعميمي التميفزيكف: كىك تبكيب يمثؿ WebEdTVتمفزيكف كيب التعميمي  .ٖ

، مكاد، خمس في أسبكعية فيديك برامجحيث يبث   كميارات ،STEM كميف كالرياضيات، العمـك
 أك المدرسة في التعّمـ كدعـ الفضكؿ إلثارة العالمية، كالمكضكعات كالعشريف، الحادم القرف
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مة كإلثارة فضكؿ الطبلب لدراسة ىذه المكضكعات ، كيطرح مف خبللو عدد مف األسئالمنزؿ في
 . العممية 

 Discovery Education Networkكيمثؿ ىذا التبكيب اختصار لجممة  DEN :مجتمع  .ٗ
(DEN) Arabia بعضيـ كىك مكاردىـ، بأىـ المعمميف ربط عمى يركز لمممارسات مجتمع ىك 

ا ول كتكفر ،وممارسات تحسيف عمى هتساعد داعمة تعّمـ بيئة ستحؽي حيث المعمـ. البعض  فرصن
 سكاءن . كالتعّمـ التدريس متعة عمى كتركز الرائعة، األفكار مشاركة مف كتعزز لمتكاصؿ، قّيمة

 DEN Arabia مجتمع فييا، طكيبلن  شكطنا قطعت أك الرقمية ورحمت بداية في اف المعمـك
بكيب ثبلث تبكيبات فرعية و، كيتضمف ىذا التممارسات تطكيرك  هتفكير  إلياـيساعد المعمـ في 

 ىي:
 Spotlight on Strategies(SOS) -أ

 تتضمف. لممعمميف ُكِضعت األبحاث، عمى معتمدة إبداعية تعميمية استراتيجيات ىي     
، كتعد معنى كذات كعممية فعالة، بأساليب رقمية كسائط تمؾ البسيطة التدريس استراتيجيات

؛ لتدريس المثالي الرفيؽ ىي Spotlight on Strategies (SOS) سمسمة  حيث العمـك
 بيانات كتحميؿ التجريب، خبلؿ مف عممية خبرات اكتساب فرص إلى الصغار العمماء يحتاج

 متعددة، مصادر مف معمكمات كتكليؼ األبحاث إلجراء أخرل فرص إلى باإلضافة التجارب،
 Spotlight on يجياتاسترات سمسمة تكفر كلذلؾ. يتعممكنيا التي المكاد تقييـ عف فضبلن 

Strategies كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ: . األىداؼ لتمؾ تحقيقنا كتفاعمية مبتكرة أساليب
 بالكممة احتِفظ استراتيجية، التقسيـ مخطط استراتيجية، كممات ست مف قصة استراتيجية

 - ناقص - زائد) PMI استراتيجية، كالتشغيؿ المؤقت اإليقاؼ استراتيجية، لي األخيرة
ؿ استراتيجية، (ثيرم  استخِدـ استراتيجية، [أك - إكس] نمعب بنا ىّيا استراتيجية، تجكَّ

 .الصكر
 المجتمع ممارسات أفضؿ -ب

 كاستراتيجيات الرقمية لممكارد نمكذجية تضميناتك  الممارسات أفضؿ عمى زيترككفيو يتـ ال
 الذيف اآلخريف عمميفالم مف كيمكف ألم معمـ مشاىدة كالتعمـ. التعميـ مجتمع في التدريس
، كيعرض في ىذا الجزء بعض الفصكؿ في Discovery Education محتكل استخدمكا

 Discoveryممارسات المعمميف اآلخريف مكضحيف مزايا تجربتيـ مف خبلؿ مكقع 
Education. 
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 المجتمع كمكارد أدكات -ج
 تومشاركالمعمـ في ىذا التبكيب يتـ عرض مجمكعة مف األدكات كالمكاد التي تسيؿ عمى 

، كىي تمثؿ ممفات لمكتابة عمييا كفؽ منيـ كالتعّمـ ونظرائ مع التعميمي المحتكل
، كما يطرح Spotlight on Strategiesاستراتيجيات التدريس التي تـ طرحيا في جزء  

 لمرتيف جمسة استضافةمف خبلؿ  DEN STAR معممي لقائمةدعكة لممعمميف لبلنضماـ 
 نكعية نقمة إلحداث تبعياي التي األساليب وزمبلئ معالمعمـ  فييا شارؾي األقؿ، عمى سنكينا
 .الفصكؿ داخؿ التعّمـ تجربة في

 Offlineتطبيؽ  .٘
 ألجيزة Discovery Educationكيضمف ىذا التبكيب تعميـ الطبلب كيفية تحميؿ تطبيؽ 

 Discovery دمكار  إلى الكصكؿ مفلمتمكف  باإلنترنت، الضعيؼ االتصاؿ صحابأل الكمبيكتر
Education باإلنترنت اتصاؿ دكف . 

كىناؾ عدد مف الدراسات التي اىتمت بتقييـ تجربة بنؾ المعرفة المصرم بما يتضمنو مف قكاعد       
( التي أثبتت فاعمية ٜٕٔٓمعمكمات كمنصات تعميمية في تحسيف التعميـ كمنيا دراسة ) أبك الحديد، 

 ميارات لتنمية مالمصر  المعرفة بنؾ كرحبلت(  Lesson Study)  الدرس بحث عمى قائـ برنامج
، كدراسة )مرزكؽ، الخدمة قبؿ اتياضيالر  يمعمم لدل الجماعي العمؿ نحك ؿيالمك   ،التحميمي التفكير
 كأظيرت الركضة لطفؿ العممية األنشطة في المعرفة بنؾ لتكظيؼ ستراتيجية( التي اقترحت إٛٔٓ

 العممية، األنشطة في المعرفة بنؾ باستخداـ المعممات كعي مستكل في انخفاض نسبة كجكد نتائجال
 بالجكانب األطفاؿ رياض معممات إلماـ عدـ عف ناتج قصكر إلى النتيجة ىذه إرجاع يمكف كقد

 ككيفية المعرفة بنؾ عف المعمكمات بعض كضكح عدـ جانب إلى تكظيفيا، ككيفية الحديثة التكنكلكجية
 بنؾ مف اإلفادة كاقع( التي ىدفت دراسة ٜٕٔٓ. كدراسة )عمي، العممية اىيـالمف بعض لتنمية تكظيفو
%( لعدد ٛ.ٗٗ، كتبيف النتائج أف مدل اإلفادة كانت ممتازة بنسبة )سكىاج بجامعة المصرم المعرفة

%( لعدد ٚ.ٚٔ( مستفيد ككانت جيدة بنسبة )ٖٙ%( لعدد )٘.ٖٚ( مستفيد، كجيدة جدا بنسبة )ٖٗ)
 ( مستفيد.ٚٔ)
كىناؾ دراسات أخرل اىتمت بتقييـ الفيديكىات التعميمية المنتشرة عبر االنترنت في تدريس العمـك    

 الطبلب تعمـ لتعظيـ رشاداتاإل ك  مبادئال التي قدمت مجمكعة مف (Brame, 2016كمنيا: كدراسة )
 ,Prud’homme,  et al)، كدراسة فعالة تعميميةال فيديكال مقاطعك ككيؼ تككف الفيدي محتكل مف

نتاجك  ميمة لكيفية تصميـ إرشاداتالتي قدمت  (2017  التعميمية في تدريس العمـك فيديك مقاطع ا 
 .المقمكبة فصكؿلم مصاحبة
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 التعميمية الفيديك مقاطع كنقد تطكير تكجيوب (Seethaler, et al , 2020) كما اىتمت دراسة     
 الرياضيات مف أعضاء ككف مفمال صصات،التخ متعدد البحث فريؽ طكرحيث  كالرياضيات، لمعمـك

 تجميع خبلؿ مفمرجعية لتقييـ محتكل الفيديكىات التعميمية  أداة كالبيكلكجيا، كالكيمياء كالفيزياء
 عبارةكىي  االستخداـ سيمة األداة. لمممارسة تكصيات إلى كترجمتيا الصمة ذات التعميمية المؤلفات

كيتضمف:  كالتسمسؿ المحتكل ىي:  فئاتثبلث  في معةمج عنصرنا ٕٔ مف مككنة مرجعية قائمة عف
 ، كاإلشارات ، التصكرات) كيتضمف: المعرفي كالدعـ ،( كالمغة ، القصة ، المنطؽ ، المفاىيـ)

مكانية ، كالعبلقة ، الصمة)كتتضمف:  العاطفية كاالعتبارات( كالتبسيط ، كالتجزئة كالمزامنة،  كا 
طارنا فاىيمينام أساسنا األداة ىذه تكفر(. الكصكؿ  . التعميمية الفيديك مقاطع لمصممي لمتقييـ كا 

يشير ىذا التنكع في األدبيات كالدراسات السابقة ضركرة االىتماـ بمفيـك بالمكارد الرقمية ك     
ا طبيعة العمـ كأحد االتجاىات الحديثة التي دعت إلييا   ٓ.ٕكمشركع بنؾ المعرفة المصرم كأيضن

كفي حدكد عمـ  طكير تعميـ العمـك كفؽ مستجدات القرف الحادم كالعشريف،البحكث العممية بيدؼ ت
كتقديـ رؤية  تقكيـلـ تجر مف قبؿ دراسة تيدؼ إلى  نتائج الدراسات السابقة كبناء عمى الباحثة

طبيعة  ضكء في العمـك لتدريس Discovery Education لمكقع الرقمي المحتكل تطكيرمقترحة ل
 ما سعت إليو الدراسة الحالية. ، كىكScience2.0 العمـ الثانية الحقبة

 فروض الدراست
 في ضكء ما تـ عرضو مف أدبيات كدراسات سابقة أمكف صياغة الفركض التالية:        

في المحتكل الرقمي لمكقع  ٓ.ٕتتحقؽ معايير تقكيـ المحتكل الرقمي في ضكء طبيعة العمـ  -ٔ
Discovery Education  كاء في النتيجة الكمية أك في نتائج المعايير فأكثر، س ٔ%٘ٚبنسبة

 المختمفة كؿ عمى حده.
% فأكثر مف الفيديكىات التعميمية سكاء في النتيجة ٘ٚتتحقؽ المعايير الفنية كالتربكية في   -ٕ

 الكمية أك في نتائج المعايير المختمفة كؿ عمى حده.
 الدراستإجــراءاث 

في ضكء طبيعة  Discovery Education الرقمي لمكقع معايير تقكيـ المحتكلأكالن: إعداد قائمة 
 .Science2.0الحقبة الثانية لمعمـ 

ما معايير تقكيـ المحتكل الرقمي لمكقع " نصو كالذم الدراسة أسئمة مف األكؿ السؤاؿ عف لئلجابة
Discovery Education  في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـScience 2.0 قائمة إعداد تـ" ؟ 

في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ  Discovery Educationيير تقكيـ المحتكل الرقمي لمكقع معا
 :التالية الخطكات اتباع تـ القائمة ىذه كإلعداد ٓ.ٕ

                                              
 %( فأكثر.02 -77بة )أشارت الدراسات السابقة إلى أن حد الكفاية المطلو  1
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 االطبلع عمى المشاريع كالتجارب السابقة التي اىتمت بتقكيـ المحتكل الرقمي لممكاقع التعميمية -ٔ
، الخاصة بمادة المكاقع التعميمية في  تطكير مجاؿ لسابقة األجنبية كالعربية فيا كالدراسات العمـك

 .Science2.0ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 
 المناىج في المتخصصيف المحكميف مف مجمكعة عمى األكلية صكرتيا في المعايير قائمة عرض -ٕ

، كمكجيي العمـك تدريس كطرؽ  كمدل الفرعية، كمؤشراتيا المعايير أىمية مدل عمى لمحكـ العمـك
 أقر كقد. المغكية كالسبلمة كالمؤشرات، المعايير كدقة ككضكح الرئيس، لممعيار مؤشر كؿ انتماء

 كمقترحات آراء عمى بناءن  التعديبلت بعض إجراء مع القائمة في المعايير بأىمية المحكمكف
 .المحكميف

 Discovery Educationقع مك ل معايير تقكيـ المحتكل الرقميئمة اكضع الصكرة النيائية لق -ٖ
، كقد اشتممت عمى ثبلثة مجاالت رئيسة ىي: ٔ Science2.0في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 

، كتضمنت ىذه المجاالت الثبلثة ٓ.ٕ، إتاحة مكارد العمـ ٓ.ٕ، إجراء بحكث العمـ ٓ.ٕتعميـ بنية العمـ 
مف المؤشرات الفرعية مكزعة، كما بجدكؿ ( معيارنا رئيسنا، كقد تتضمف كؿ معيار عدد ٕٔاثنى عشر)

 ( التالي:ٖ)
  Discovery Education مكقعل الرقمي المحتكل تقكيـ ( أبعاد قائمة معاييرٖجدكؿ )

 Science2.0 معمـل الثانية طبيعة الحقبة ضكء في
 الكزف النسبي عدد المؤشرات الفرعية المعيار ـ

 ٓ.ٕالمجاؿ األكؿ: تعميـ بنية العمـ 
 %ٔ.ٓٔ ٜ ٓ.ٕة العمـ بني ٔ
 %ٛ.ٚ ٚ ٓ.ٕاستراتيجيات تعميـ العمـ  ٕ
 %ٛ.ٚ ٚ ٓ.ٕتقكيـ تعميـ العمـ  ٖ
 %ٗ.ٗ ٗ ٓ.ٕالتكاصؿ العممي لمجتمع معممي العمـ  ٗ

 ٓ.ٕالمجاؿ الثاني: إجراء بحكث العمـ 
 %ٙ.٘ ٘ أنشطة البحث العممي ٘
 %ٛ.ٚ ٚ التعاكف العممي في إجراء البحكث ٙ
 %ٙ.٘ ٘ النشر العممي لمبحكث ٚ
 %ٗ.ٗ ٗ المناقشة العممية أثناء إجراء األنشطة ٛ

 ٓ.ٕالمجاؿ الثالث: إتاحة مكارد العمـ 
 %ٚ.ٙ ٙ إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي ٜ
 %ٛٔ ٙٔ ٓ.ٕإتاحة أدكات تعميـ العمـ  ٓٔ
 %ٛ.ٙٔ ٘ٔ ٓ.ٕإتاحة مصادر تعميـ العمـ  ٔٔ
 %ٗ.ٗ ٗ ٓ.ٕية لتعميـ العمـ إتاحة الفصكؿ االفتراض ٕٔ

 %ٓٓٔ مؤشرنا ٜٛ اإلجمالي

                                              
 Science2.0 لعلمل الثانية طبيعة الحقبة ضوء في Discovery Education موقعل الرقمي المحتوى تقويممعايير قائمة ( 1ملحق ) 1
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مف خبلؿ قائمة معايير تقكيـ المحتكل في  Discovery Educationالرقمي محتكل الان : تحميؿ نيثا
 .Science2.0ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 

طبيعة  ضكء في حتكلالم تقكيـ معايير تحقؽ ىك تعرؼ مدل ةالحالي دراسةنظران ألف أحد أىداؼ ال   
كقد  Discovery Educationمكقع ، فقد تـ تحميؿ محتكل  Science2.0 لمعمـ الثانية الحقبة

 مرت عممية التحميؿ بالخطكات التالية : 
المحتكل الرقمي عممية التحميؿ الحكـ عمى مدل مراعاة  استيدفتتحديد اليدؼ مف التحميؿ:  -ٔ

 .ٓ.ٕكيـ المحتكل في ضكء طبيعة العمـ لمعايير تق Discovery Educationبمكقع 
 Discoveryالرقمي لمكقع  المحتكل تقكيـ معاييرإعداد أداة التحميؿ: كىى قائمة  -ٕ

Education  ٕالعمـ  طبيعة ضكء في.ٓ. 
المحتكل الرقمي كالركابط ككاجية التصميـ كالتفاعؿ لمكقع  :تحديد عينة التحميؿ   -ٖ

Discovery Education لممراحؿ التعميم،  ية االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية في مادة العمـك
 ( التاليٗ)كجدكؿ كيتضمف المكقع عدد كبير جدا مف المكارد الرقمية تـ تحميؿ جزء منيا 

 : Discovery Educationالمحتكل الرقمي لممكقع يكضح مكاصفات 
   Discovery Education( مكاصفات المحتكل الرقمي لمكقع ٗجدكؿ  )

العدد في مكاد العمـك كالرياضيات  المكرد الرقمينكع  ـ
 كمتعددة التخصصات

 العدد الذم تـ تحميمو
)  )خاص بمادة العمـك

 ٜٚٗ ٖٛٛٗٔ فيديك مقطع ٔ
 ٕٓ ٕٓ٘ٔ تدريسي نشاط ٕ
 ٓٗ ٕٚٙٔ  صكر ٖ
 ٕٓ ٕٛٔ مكسكعي مقاؿ ٗ
 ٖٔ ٖٜ فيديك تفاعمي ٘
 ٓٔ ٗٚ  صكت ممفات ٙ
ٚ Podcast ٔٚ ٘ 
 ٛ ٛ المقاؿ ٛ
ٜ Channel ٗ ٗ 
 ٗ ٗ لمقراءة فقرة ٓٔ
ركابط خارجية لمكاقع كشبكات  ٔٔ

 اجتماعية 
ٛ ٛ 

طبيعة  ضكء في الرقمي المحتكل تقكيـتحديد فئات التحميؿ: تمثمت فئات التحميؿ في معايير  -ٗ
 ا. ( مؤشرن ٜٛا كتتضمف )( معيارن ٕٔالتي تضمنتيا القائمة المعدة لذلؾ كعددىا ) ٓ.ٕالعمـ 
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ا ا مرتبطن " التي تحمؿ مضمكنن الطبيعية "المفردة كحدة تـ استخداـ التحميؿ:ديد كحدات تح -٘
 لمتحميؿ.ككحدة  بمعايير تقكيـ المحتكل الرقمي

 ضكابط التحميؿ:  -ٙ
 يتحقؽ مؤشر األداء في محتكل المكقع.لممعايير عندما  تكافرتـ تحديد مدل  -
 المحتكل متعدد التخصصات.استبعاد المحتكل الرقمي الخاص بمادة الرياضيات ك   -
 .ٕٕٓٓيكليك  ٘ٔ -ٔفي الفترة مف  Discovery Educationتـ تحميؿ مكقع  -
 مكضكعية التحميؿ : لمعرفة مكضكعية التحميؿ تـ تحديد الصدؽ كالثبات كالتالي :  -ٚ

كضكابط التحميؿ كنتائج تحميؿ محتكل  ككحداتو تـ عرض أداة التحميؿ كعينتوصدؽ التحميؿ:  -أ 
بداءك  عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ التحميؿ المكقع  إجراء تـ كقد حكليا الرأم ا 

   .المحكميف التي اقترحيا التعديبلت
عادتـ تحميؿ محتكل المكقع ك ثبات التحميؿ :  -ب  أسبكعيفمني بمغ ز مرة أخرل بفارؽ ة تحميمو ا 

لنسبة المئكية لبلتفاؽ بيف ( لحساب إٕٙ، ٕٗٓٓ)طعيمو،  Holstiكاستخدمت معادلة  ىكلستى 
 .دراسة( كىى نسبة اتفاؽ عالية يمكف االعتماد عمييا في الٜٛ.ٓالمرتيف، ككجد أنيا تساكل )

إعداد قائمة المعايير الفنية كالتربكية التي يجب تكافراىا في الفيديكىات التعميمية التي يتضمنيا ا:ثالثن 
  Discovery Educationمكقع 

مف أسئمة الدراسة كالذم نصو " ما المعايير الفنية كالتربكية التي يجب  لثالثلئلجابة عف السؤاؿ ا
بالمعايير الفنية ؟" تـ إعداد قائمة Discovery Educationتكافراىا في الفيديكىات التعميمية لمكقع 

كإلعداد ىذه  Discovery Educationلمكقع  كالتربكية البلـز تكافرىا في الفيديكىات التعميمية
 ائمة تـ اتباع الخطكات التالية:الق
كالتجارب كالدراسات السابقة في مجاؿ تدريس العمـك كمعايير تقكيـ  المشركعات عمى االطبلع -ٔ

 المكارد الرقمية عبر المكاقع التعميمية المختمفة كخاصة معايير إعداد كتطكير الفيديكىات التعميمية.
 المناىج في المتخصصيف المحكميف مف مجمكعة عمى األكلية صكرتيا في المعايير قائمة عرض -ٕ

، كمكجيي العمـك تدريس كطرؽ  كمدل الفرعية، كمؤشراتيا المعايير أىمية مدل عمى لمحكـ العمـك
 أقر كقد. المغكية كالسبلمة كالمؤشرات، المعايير كدقة ككضكح الرئيس، لممعيار مؤشر كؿ انتماء

 كمقترحات آراء عمى بناءن  التعديبلت بعض راءإج مع القائمة في المعايير بأىمية المحكمكف
 .المحكميف

كبعد عمؿ التعديبلت أصبحت ، كضع الصكرة النيائية لمقائمة في ضكء أراء السادة المحكميف -ٖ
 :تيكالتي يبينيا الجدكؿ اآل ٔالقائمة في صكرتيا النيائية 
                                              

 .Discovery Education موقعل التعليمية الفيديوهات في هار تواف يجب التي والتربوية الفنية المعايير( قائمة 0ملحق ) 1



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         444(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

 ا في الفيديكىات التعميميةالمعايير الفنية كالتربكية التي يجب تكافرىب( أبعاد قائمة ٘جدكؿ )
 Discovery Educationمكقع ل 

 الكزف النسبي مؤشر األداء المعايير ـ
 أكال: المعايير الفنية

 %ٙ.ٕ ٕ العنكاف ٔ
 %ٕ.ٜ ٚ الصكت ٕ
 %ٜ.ٚ ٙ الصكرة ٖ
 %ٖ.٘ ٗ النصكص ٗ
 %ٜ.ٖ ٖ الزمف ٘
 %ٙ.ٙ ٘ االستخداـ ٙ
 %ٖ.٘ ٗ الممكية الفكرية ٚ

 ير التربكيةثانيا: المعاي
 %ٙ.ٙ ٘ االىداؼ التعميمية ٛ
 %ٚ.ٜٔ ٘ٔ المحتكل العممي ٜ

 %ٙ.ٙ ٘ االنشطة العممية  ٓٔ
 %ٛ.ٔٔ ٜ التقكيـ  ٔٔ
 %٘.ٓٔ ٛ التفاعمية ٕٔ
 %ٜ.ٖ ٖ المتعمـ ٖٔ

 %ٓٓٔ ٙٚ المجمكع
مة مف خبلؿ قائ Discovery Educationالفيديكىات التعميمية لمكقع : تحميؿ المحتكل  ارابعن 

 المعايير الفنية كالتربكية .
المعايير الفنية كالتربكية في الفيديكىات نظران ألف أحد أىداؼ الدراسة الحالية ىك تعرؼ مدل تحقؽ    

التعميمية، كقد مرت  الفيديكىات ، فقد تـ تحميؿ محتكلDiscovery Educationالتعميمية لمكقع 
 عممية التحميؿ بالخطكات التالية : 

الفيديكىات عمى مدل مراعاة  استيدفت عممية التحميؿ الحكـدؼ مف التحميؿ: تحديد الي -ٔ
لممعايير الفنية كالتربكية البلزمة تكافرىا في  Discovery Educationمكقع التعميمية ل

 الفيديك.
 المعايير الفنية كالتربكية البلـز تكافرىا في الفيديكىات التعميميةإعداد أداة التحميؿ: كىى قائمة  -ٕ

 .  Discovery Educationكقع لم
لممراحؿ  Discovery Educationلمكقع  الفيديكىات التعميمية التحميؿ:تحديد عينة   -ٖ

، ةالتعميمية االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية في ماد يكضح مكاصفات  ( التاليٙ) كجدكؿ العمـك
 عينة التحميؿ: الفيديكىات التعميمية
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 التي تـ تحميميا  Discovery Educationلمكقع  عميميةالفيديكىات الت( مكاصفات ٙجدكؿ)
المرحمة 
 التعميمية
الفيديك 
 التعميمي

 اإلجمالي الثانكية اإلعدادية االبتدائية

 الكيمياء الثالث الثاني األكؿ السادس الخامس الرابع
 الفيزياء

 األحياء
 الميكانيكا

 ٓٛٗ ٙٔ ٗٙ ٛ٘ ٘٘ ٚ٘ ٔٗ ٓ٘ ٕٗ ٗٗ ٖ٘ فيديك عادم
يك فيد

 ٖٔ صفر ٔ ٔ ٔ صفر ٖ ٔ ٖ صفر ٖ تفاعمي

 ٖٜٗ ٜٙٔ ٕ٘ٔ ٘ٗٔ اإلجمالي
 المعايير الفنية كالتربكية لمفيديكىات التعميميةتحديد فئات التحميؿ: تمثمت فئات التحميؿ في  -ٗ

( ٖٔكتتضمف ) ايير( معٚ)المعايير الفنية، كتتضمف التي تضمنتيا القائمة المعدة لذلؾ ك 
 . ( مؤشرنا ٘ٗ( معايير كتتضمف )ٙربكية تتضمف )كالمعايير الت امؤشرن 

" التي تحمؿ مضمكننا مرتبطنا الطبيعية تحديد كحدات التحميؿ: تـ استخداـ كحدة "المفردة -٘
 لمتحميؿ.ككحدة  الفنية كالتربكية في الفيديكىات التعميميةمعايير الب

 ضكابط التحميؿ:  -ٙ
 لممكقع. الفيديك التعميميداء في معايير عندما يتحقؽ مؤشر األالتـ تحديد مدل تكافر  -
 .تحميؿ الفيديكىات التعميمية بنكعييا العادية كالتفاعمية  -
 .ٕٕٓٓ يكليك ٘ٔ -ٔ مف الفترة في التعميمية الفيديكىات تحميؿ تـ -
  كالتالي:لمعرفة مكضكعية التحميؿ تـ تحديد الصدؽ كالثبات  التحميؿ:مكضكعية  -ٚ

ميؿ كعينتو ككحداتو كضكابط التحميؿ كنتائج تحميؿ محتكل صدؽ التحميؿ: تـ عرض أداة التح -أ 
بداء الرأم ك ممكقع عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ التحميؿ الفيديكىات التعميمية ل ا 

 حكليا كقد تـ إجراء التعديبلت التي اقترحيا المحكميف.  
عالفيديكىات التعميمية لتـ تحميؿ محتكل  التحميؿ:ثبات  -ب ادة تحميمو مرة أخرل بفارؽ زمني ممكقع كا 

( لحساب النسبة ٕٕٙ، ٕٗٓٓ)طعيمو،  Holstiبمغ أسبكعيف كاستخدمت معادلة  ىكلستى 
( كىى نسبة اتفاؽ عالية يمكف االعتماد ٘ٛ.ٓالمئكية لبلتفاؽ بيف المرتيف، ككجد أنيا تساكل )

 عمييا في الدراسة.
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 نتائج الدراست هنالشتها وتفسريها
 معايير قائمة خبلؿ مف Discovery Education لمكقع الرقمي المحتكلمحتكل  تـ تحميؿ    
، ككذلؾ تحميؿ محتكل  Science 2.0 لمعمـ الثانية طبيعة الحقبة ضكء في المحتكل تقكيـ

 كالتربكية الفنية المعايير قائمة خبلؿ مف Discovery Education لمكقع التعميمية الفيديكىات
 كما يمي: صحة فركض الدراسة، ، كذلؾ لمتحقؽ مف ب المئكية لياالتكرارات كالنسكحساب 

مف خبلؿ قائمة معايير تقكيـ  Discovery Educationالمحتكل الرقمي  أكالن: نتائج عممية تحميؿ
 ٔ .Science2.0المحتكل في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 

كافر تمؾ المعايير في الفيديكىات التعميمية ما مدل ت لئلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة كالذم نصو "  
 المحتكلعممية تحميؿ إجراء تـ  " كاختبار صحة الفرض األكؿ،؟Discovery Educationلمكقع 
طبيعة  ضكء في المحتكل تقكيـ معاييرلتعرؼ مدل تحقؽ  Discovery Education لمكقع الرقمي
عمؿ مقياس خماسي متدرج  لدرجة التحقؽ كمؤشراتيا، حيث تـ  Science2.0 لمعمـ الثانية الحقبة

لكؿ معيار عمى  درجة التحقؽ، ثـ حساب متكسط قميمة جدنا(  -قميمة -متكسطة -كبيرة -)كبيرة جدنا
 (ٛ.ٔ) مف قؿمتكسط أالكفئة المتكسط المقابمة ليا كفؽ التقدير التالي: درجة  لوحده كالنسبة المئكية 

 مف أكثر،  كبيرة( ٕ.ٗ-ٔٗ.ٖمف ) متكسطة (ٗ.ٖ-ٔٙ.ٕمف ) قميمة( ٙ.ٕ-ٔٛ.ٔ) مف، جدا قميمة
 :( التاليٚمبينة بجدكؿ )كنتائج عممية التحميؿ ، اجدن  كبيرة (٘ -ٕٓ.ٗ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 الثانية طبيعة الحقبة ضوء في المحتوى تقويم معايير قائمة خالل من Discovery Education الرقمي المحتوى تحليل( النتائج التفصيلية لعملية 7ملحق )  1

 .Science2.0 للعلم
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 معايير قائمة خبلؿ مف Discovery Education الرقمي المحتكل ( يكضح نتائج تحميؿٚجدكؿ )
 Science2.0 لمعمـ الثانية طبيعة الحقبة ضكء في المحتكل تقكيـ

 فئة التحقؽ النسبة المتكسط عدد المؤشرات المعيار ـ
 ٓ.ٕتعميـ بنية العمـ  األكؿ:المجاؿ 

 متكسطة %ٙ.ٚ٘ ٛٛ.ٕ ٜ ٓ.ٕبنية العمـ  ٔ
 قميمة %ٙ.٘ٗ ٕٛ.ٕ ٚ ٓ.ٕاستراتيجيات تعميـ العمـ  ٕ
 قميمة جدا %ٕٓ ٔ ٚ ٓ.ٕتقكيـ تعميـ العمـ  ٖ
 متكسطة %ٓٙ ٖ ٗ ٓ.ٕلعمـ التكاصؿ العممي لمجتمع معممي ا ٗ

 ٓ.ٕالمجاؿ الثاني: إجراء بحكث العمـ 
 قميمة جدا %ٕٛ ٗ.ٔ ٘ أنشطة البحث العممي ٘
 قميمة جدا %٘ٛ.ٕٕ ٗٔ.ٔ ٚ التعاكف العممي في إجراء البحكث ٙ
 قميمة جدا %ٕٓ ٔ ٘ النشر العممي لمبحكث ٚ
 ة جداقميم %ٖٓ ٘.ٔ ٗ المناقشة العممية أثناء إجراء األنشطة ٛ

 ٓ.ٕالمجاؿ الثالث: إتاحة مكارد العمـ 
 كبير %ٓٛ ٗ ٙ إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي ٜ
 قميمة جدا %ٖ٘ ٘ٚ.ٔ ٙٔ ٓ.ٕإتاحة أدكات تعميـ العمـ  ٓٔ
 متكسطة %ٙٙ.ٛ٘ ٖٜ.ٕ ٘ٔ ٓ.ٕإتاحة مصادر تعميـ العمـ  ٔٔ
 جداقميمة  %ٕٓ ٔ ٗ ٓ.ٕإتاحة الفصكؿ االفتراضية لتعميـ العمـ  ٕٔ

 قميمة %ٛ.ٜٖ ٜٜ.ٔ ٜٛ اإلجمالي
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( بنسبة ٜٜ.ٔإجماال ) ٓ.ٕالعمـ  ضكء في الرقمي المحتكل تقكيـبمغ متكسط درجة تحقؽ معايير  -
 %( كىي نسبة قميمة.ٛ.ٜٖ)
ر ما بيف تفاكتت قيـ درجة التحقؽ مف معيار آلخر، حيث تراكحت قيـ متكسط درجات التحقؽ لممعايي-
%(، حيث حصؿ معيار "إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي" عمى أعمى درجة ٓٛ-ٕٓ( بنسبة )ٗ -ٔ)

التكاصؿ العممي ، ك ٓ.ٕبنية العمـ %( يميو ثبلثة معايير بدرجة متكسطة كىي ٓٛ( بنسبة )ٗمتكسط )
تاحة مصادر تعميـ العمـ ، ك ٓ.ٕلمجتمع معممي العمـ  ت تعميـ العمـ استراتيجيا، كحصؿ معيار "ٓ.ٕا 

%( كىي درجة قميمة، بينما حصمت بقية المعايير ٙ.٘ٗ( بنسبة )ٕٛ.ٕ" عمى درجة متكسط ) ٓ.ٕ
 .ٛ.ٔعمى فئة متكسط قميمة جدنا حيث كاف المتكسط أقؿ مف 

 ( التالي:ٔكيمكف التعبير عف ىذه النتيجة بيانينا في شكؿ )
 



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         442(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

 
 ٓ.ٕي ضكء طبيعة العمـ ( نسبة تحقؽ معايير تقكيـ المحتكل الرقمي فٕشكؿ )

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة كالتالي:
ُيعد معيار "إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي" أعمى المعايير نظرنا لسيكلة الحصكؿ عمى المكرد  -

كاستمرارية إتاحة المكرد  offlineأكعف طريؽ تطبيؽ  onlineالرقمي سكاء عف طريؽ اإلنترنت 
كالمخصص جزء منيا لطبلب مدارس  Web TVفي بكابة  في أم كقت، أما بالنسبة لممكارد

 فيتـ عرض المكرد لفترة محددة كيتغير النشاط أسبكعيا. STEMالمتفكقيف 
" تحقؽ بدرجة متكسطة كيرجع ذلؾ إلى أف المكارد الرقمية بالمكقع تتضمف ٓ.ٕمعيار "بينة العمـ  -

متكسطة حيث كاف ىناؾ العديد  محتكل عممي مميز، كلكنو يرتبط بمناىج العمـك المصرية بدرجة
مف المكارد التي ال تتكافؽ مع طبيعة المنيج المصرم كبيا معمكمات أعمى مف مستكل الطالب أك 
خارج المنيج، كىناؾ مكضكعات أخرل لـ يكف ليا مكارد رقمية كافية لتغطيتيا كخاصة في المرحمة 

 الثانكية.
" بدرجة متكسطة نظرنا لكجكد مدكنة ألفضؿ ٓ.ٕ التكاصؿ العممي لمجتمع معممي العمـ تحقؽ معيار" -

الممارسات التعميمية يعرض عمييا بعض المعمميف أعماليـ في الفصكؿ مف خبلؿ مكقع 
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Discovery Education  ُداة ميمة لمتكاصؿ العممي بيف المعمميف لبلستفادة أالمدكنة ىذه عد كت
  ط مف يسمح ليـ بنشر أعماليـ.لكف ليس بيا تعميقات فق مف خبراتيـ كعمؿ ممارسة متأممة

" بدرجة قميمة حيث يتضمف المكقع خطط تدريس ٓ.ٕاستراتيجيات تعميـ العمـ أيضا تحقؽ معيار " -
 Spotlight on Strategies(SOS) الستراتيجيات التعميـ الجديدة كالتي تـ إدراجيا تحت مسمى

قتصر ىذا المعيار عمى عرض ، كلكف ااستراتيجيات تعميمية إبداعية معتمدة عمى األبحاثكىي 
نظرم فقط لبلستراتيجيات بحيث يقـك المعمـ بتطبيقيا أثناء تدريس العمـك مف خبلؿ مكقع 

Discovery Education. 
" بدرجة قميمة جدنا؛ ٓ.ٕتقكيـ تعميـ العمـ " تحقؽ معيار "ٓ.ٕ العمـ بنية تعميـ في المجاؿ األكؿ " -

يـ فمـ يتكفر بو اختبارات قبمية أك بعدية لمفيديكىات أك أسئمة كذلؾ ألف المكقع لـ ييتـ بعممية التقك 
عف الدركس عبر المراحؿ التعميمية المختمفة كاقتصر المكقع عمى عرض المحتكل العممي دكف 
تقديـ بنكؾ أسئمة كتغذية راجعة خاصة بيا كالفيديكىات التي تـ عرضيا في نيايتيا أسئمة تقكيـ 

 (.ٗلتحميؿ محتكل الفيديكىات بالممحؽ ) ةذككر في النتائج التفصيميكاف عددىا محدكد جدنا كىك م
" كاف درجة تحقؽ جميع معاييره قميمة جدنا؛ كيرجع ذلؾ ٓ.ٕفي المجاؿ الثاني "إجراء بحكث العمـ  -

إلى أف المكقع ال ييتـ بحث الطبلب عمى إجراء البحكث عبر المكقع أك إمكانية رفع بحكث الطبلب 
أك إجراء النشر العممي ليا، ككذلؾ ال يكجد تكاصؿ عممي بيف الطبلب فيما يخص كاالستفادة منيا 

إجراء البحكث ، كاقتصر المكقع عمى تقديـ بعض األفكار األسبكعية لطبلب مدارس المتفكقيف 
STEM   مف خبلؿ تبكيبWeb TV كلكف بدكف متابعة ما يقـك بو الطبلب عبر المكقع أك عمؿ ،

ف الطبلب مف نشر أبحاثيـ المتميزة عبر المكقع، فبل يتاح لمطبلب فرص مدكنات خاصة لكي يتمك
 .  المناقشة العممية أثناء إجراء األنشطةأك  التعاكف العممي في إجراء البحكث

 العمـ تعميـ أدكات إتاحة" كانت درجة تحقؽ معيارم "ٓ.ٕ العمـ مكارد إتاحة في المجاؿ الثالث" -
" قميمة جدنا؛ كيرجع ذلؾ لعدـ اعتماد المكقع ٓ.ٕ العمـ لتعميـ ةاالفتراضي الفصكؿ إتاحة" ك"ٓ.ٕ

مثؿ: مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمدكنات كالكيكي كركابط اليكتيكب  ٓ.ٕعمى أدكات الكيب 
كالبكدكاست بصكرة كبيرة؛ حيث اقتصر عمى إنشاء صفحة تكاصؿ كاحدة عبر الفيسبكؾ كىي 

مادة محددة حيث المكقع يختص بتدريس العمـك  صفحة عامة ال تخص صؼ دراسي بعينو أك
كالرياضيات كالمكاد متعددة التخصصات كمع ذلؾ ال يكجد صفحة خاصة لكؿ مادة عمى حده، أيضا 
الرابط المتاح لفيديكىات اليكتيكب يقدـ فيديكىات تعريفية عف المكقع كىي جيدة لكف غير متاح بيا 

يجعؿ المكقع يفتقد التفاعمية، كأيضا يقتصر استخداـ  إمكانية التعميؽ أك النشر عبر قناتيا مما
مدكنة المعمميف عمى نشر بعض الممارسات الناجحة مف المعمميف دكف السماح لمجميكر بالتعميؽ 

 أك المناقشة أك اإلضافة .
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" جاءت قميمة جدنا لعدـ اىتماـ ٓ.ٕإتاحة الفصكؿ االفتراضية لتعميـ العمـ درجة تحقؽ معيار " -
تاحة فصكؿ افتراضية لمطبلب سكاء بشكؿ متزامف أك غير متزامف، كأيضا لـ يتاح لمطبلب المكقع بإ

إمكانية عمؿ تجارب افتراضية عبر المعامؿ االفتراضية كاقتصرت المكارد الرقمية عمى تقديـ 
 المحتكل دكف التفاعؿ مف ِقبؿ الطالب.

إلى  ٓ.ٕي لممكقع في ضكء العمـ يرجع انخفاض درجة تحقؽ معايير تقكيـ المحتكل الرقمإجمالينا  -
كأدكاتو كاالعتماد بصكرة كبيرة عمى  ٓ.ٕعدـ اعتماد المكقع بصكرة كبيرة عمى تطبيقات الكيب 

ا مف الفيديكىات التعميمية جدن  اكبيرن  احيث يتضمف المكقع عددن  ؛مكارد رقمية تفتقر إلى التفاعمية
 التفاعمية، ٓ.ٕعتماد عمى أدكات الكيب كالنصكص كالصكر التكضيحية كالكتب المدرسية دكف اال

 كيشجع التعميـ مف خبلليا . ٓ.ٕكالتي يعبر عنيا العمـ 
تتحقؽ معايير تقكيـ المحتكل الرقمي  كفي ضكء ىذه النتائج ُيرفض الفرض األكؿ لمدراسة كنصو "     

% ٘ٚبنسبة  Discovery Educationفي المحتكل الرقمي لمكقع  ٓ.ٕفي ضكء طبيعة العمـ 
" كقبكؿ الفرض فقط فأكثر، سكاء في النتيجة الكمية أك في نتائج المعايير المختمفة كؿ عمى حده.

 % .ٓٛلمعيار "إمكانية الكصكؿ لممكرد الرقمي " حيث حصؿ عمى نسبة تحقؽ 
 

مف خبلؿ  Discovery Educationتحميؿ المحتكل الفيديكىات التعميمية لمكقع : نتائج عممية ثانينا
  ٔمعايير الفنية كالتربكية قائمة ال

 الفيديكىات في المعايير تمؾ تكافر مدل مالمدراسة كالذم نصو " رابعلئلجابة عف السؤاؿ ال      
تـ إجراء عممية تحميؿ  الثاني، كاختبار صحة الفرض " ؟Discovery Education لمكقع التعميمية
لتعرؼ مدل تحقؽ المعايير الفنية  Discovery Educationالفيديكىات التعميمية لمكقع محتكل 

عمى حده كالنسبة  صؼ دراسي كمرحمة تعميميةفي كؿ  المتكسطات، حيث تـ حساب كالتربكية بيا
 :كضح نتائج عممية التحميؿت التالية كؿاالمئكية ليا، كالجد

 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .والتربوية الفنية المعايير قائمة لخال من Discovery Education لموقع التعليمية الفيديوهات محتوى تحليل( النتائج التفصيلية لعملية 4انظر ملحق )  1
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 نتائج تحميؿ الفيديكىات التعميمية لممرحمة االبتدائية: -أ
لمكقع لممرحمة االبتدائية الفيديكىات التعميمية ية تحميؿ محتكل ( يكضح نتائج عممٛجدكؿ )

Discovery Education  في ضكء المعايير الفنية كالتربكية 

 المعيار نكع ـ
 عدد

المؤشرات 
 الفرعية

 المرحمة االبتدائية

 الترتيب
 المجمكع الصؼ السادس الصؼ الخامس الصؼ الرابع

 نسبة المتكسط
 نسبة كسطالمت التحقؽ

 نسبة المتكسط التحقؽ
 نسبة المتكسط التحقؽ

 التحقؽ
ٔ 

نية
 الف

يير
معا

: ال
اكال

 

 ٔ ٖٔ.ٜٜ ٗٗٔ ٓٓٔ ٘ٗ ٙٛ.ٜٛ ٘.ٖٗ ٔٔ.ٜٜ ٘.٘٘ ٕ العنكاف
 ٙ ٚٛ.ٔٛ ٔٚ.ٛٔٔ ٗٔ.ٚٚ ٔٚ.ٖٗ ٚٔ.ٔٛ ٔٚ.ٖ٘ ٕٕ.ٙٛ ٜٕ.ٛٗ ٚ الصكت ٕ
 ٖ ٖٔ.ٜٚ ٖٛ.ٓٗٔ ٗٓ.ٜٚ ٚٙ.ٖٗ ٘ٗ.ٜ٘ ٓٓ.ٕٗ ٔ٘.ٜٛ ٚٔ.٘٘ ٙ الصكرة ٖ
 ٜ ٖٜ.ٚٚ ٓٓ.ٖٔٔ ٗٗ.ٜٚ ٘ٚ.ٖ٘ ٓٓ.٘ٚ ٓٓ.ٖٖ ٕٓ.ٜٚ ٕ٘.ٗٗ ٗ النصكص ٗ
 ٘ ٖٛ.ٗٛ ٓٓ.ٖٕٔ ٔٗ.ٚٛ ٖٖ.ٜٖ ٗٙ.ٛٛ ٓٓ.ٜٖ ٙٚ.ٜٚ ٚٙ.ٗٗ ٖ الزمف ٘
 ٕ ٚٓ.ٜٛ ٕٓ.ٕٗٔ ٓٓ.ٓٓٔ ٓٓ.٘ٗ ٖٚ.ٜٚ ٓٓ.ٖٗ ٜٚ.ٜٙ ٕٓ.ٗ٘ ٘ االستخداـ ٙ

ٚ 
الممكية 
 ٓٔ ٕٛ.ٛ ٓٓ.ٕٔ ٖٖ.ٖٔ ٓٓ.ٛ ٘٘.ٗ ٓٓ.ٕ ٗٔ.ٚ ٓٓ.ٗ ٗ الفكرية

ٛ 

كية
ترب
ر ال

عايي
الم
ا: 
ثاني

 

األىداؼ 
 ٖٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٘ التعميمية

المحتكل  ٜ
 ٗ ٖٗ.ٙٛ ٕٓ.ٕ٘ٔ ٔٔ.ٚٛ ٕٓ.ٜٖ ٛٛ.ٚٛ ٚٙ.ٖٛ ٕ٘.ٗٛ ٖٖ.ٚٗ ٘ٔ العممي

ٔٓ 
األنشطة 
 ٚ ٙٙ.ٔٛ ٓٗ.ٛٔٔ ٓٓ.ٗٛ ٓٛ.ٖٚ ٘ٗ.٘ٛ ٓٙ.ٖٚ ٜٚ.ٙٚ ٓٓ.ٖٗ ٘ التعميمية

 ٕٔ ٚٓ.ٕ ٓٓ.ٖ ٕٕ.ٕ ٓٓ.ٔ ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٚ٘.ٖ ٓٓ.ٕ ٜ التقكيـ ٔٔ
 ٔٔ ٙٙ.ٗ ٔٚ.ٚ ٓٓ.٘ ٕ٘.ٕ ٙ٘.ٕ ٖٔ.ٔ ٖٓ.ٙ ٙٛ.ٖ ٛ التفاعمية ٕٔ
 ٛ ٙٗ.ٓٛ ٚٙ.ٙٔٔ ٓٚ.ٖٛ ٚٙ.ٖٚ ٗٙ.ٛٛ ٓٓ.ٜٖ ٖٗ.ٔٚ ٓٓ.ٓٗ ٖ المتعمـ ٖٔ

  ٗٚ.ٔٙ ٜ٘.ٜٛ ٓٛ.ٕٙ ٔٗ.ٕٛ ٜٜ.ٔٙ ٕٛ.ٕٚ ٛٙ.ٓٙ ٕٓ.ٖٗ ٙٚ اإلجمالي
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

في  كانت متحققة، ( مؤشرناٙٚعيارنا مكزعة عمى )م (ٖٔكعددىا ) ير التربكية كالفنيةالمعاي أف -
بمتكسط  -باستثناء معيار األىداؼ التعميمية كمؤشراتو  -لممرحمة االبتدائية الفيديكىات التعميمية

، إال أف ( فيديك تعميمي٘ٗٔ%( مف إجمالي عدد الفيديكىات كىك )ٗٚ.ٔٙ( بنسبة )ٜ٘.ٜٛ)
 آلخر. صؼكمف  مف معيار آلخر كانت متفاكتة المعاييرىذه  ؽتحقنسب 

متكسط التحقؽ االبتدائي بمغ  رابعلصؼ اللدرجة التحقؽ بالمقارنة بيف الصفكؼ، ففي ا بالنسبة -
%( كىي األقؿ مقارنة بالصؼ الخامس االبتدائي الذم بمغ متكسط ٛٙ.ٓٙ( بنسبة )ٗٓ.ٖٗ)
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( ٔٗ.ٕٛط التحقؽ لمصؼ السادس االبتدائي )%( بينما كاف متكسٜٜ.ٔٙ( بنسبة )ٕٛ.ٕٚ)
 %( كىك األعمى تحققنا. ٓٛ.ٕٙبنسبة )

( بنسبة ٗٗٔالمعيار الذم حصؿ عمى أعمى درجة تحقؽ ىك معيار "العنكاف" بمتكسط ) -
%( كفي المرتبة ٚٓ.ٜٛ( بنسبة )ٕٓ.ٕٗٔ%( يميو معيار "االستخداـ"  بمتكسط )ٖٔ.ٜٜ)

%( كيميو معيار "المحتكل العممي" ٖٔ.ٜٚ( بنسبة )ٖٛ.ٓٗٔالثالثة معيار "الصكرة" بمتكسط )
( كنسبة ٖٕٔ%( كيميو معيار "الزمف" بمتكسط )ٖٗ.ٙٛ( كنسبة )ٕٓ.ٕ٘ٔبمتكسط )

%( كفي المرتبة السابعة ٚٛ.ٔٛ( كنسبة )ٔٚ.ٛٔٔ%(، ثـ معيار "الصكت" بمتكسط )ٖٛ.ٗٛ)
، يميو معيار "المتعمـ " %(ٙٙ.ٔٛ( كنسبة )ٓٗ.ٛٔٔمعيار "األنشطة التعميمية " بمتكسط )

( كنسبة ٖٔٔ%( ، يميو معيار "النصكص" بمتكسط )ٙٗ.ٓٛ( كنسبة )ٚٙ.ٙٔٔبمتكسط )
 %( كجمعييا نسبة جيدة كمقبكلة لدرجة التحقؽ .ٖٜ.ٚٚ)

أما المعايير التي كانت درجة تحققيا ضعيفة كانت معيار الممكية الفكرية" الذم يقع في المرتبة   -
( كنسبة ٔٚ.ٚ%( يميو معيار "التفاعمية" بمتكسط )ٕٛ.ٛكنسبة )( ٕٔالعاشرة بمتكسط )

%( كأقؿ المعايير ىك معيار "االىداؼ ٚٓ.ٕ( كنسبة )ٖ%(، ثـ معيار "التقكيـ" بمتكسط )ٙٙ.ٗ)
 التعميمية" الذم لـ يتحقؽ أيا مف مؤشراتو في الفيديكىات التعميمية.  
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 : عداديةيمية لممرحمة االنتائج تحميؿ الفيديكىات التعم -ب
لمكقع لممرحمة اإلعدادية الفيديكىات التعميمية ( يكضح نتائج عممية تحميؿ محتكل ٜجدكؿ )

Discovery Education  في ضكء المعايير الفنية كالتربكية 

 المعيار نكع ـ
 عدد

المؤشرات 
 الفرعية

 المرحمة االعدادية

 المجمكع الثالثالصؼ  الصؼ الثاني الصؼ األكؿ الترتيب

 نسبة المتكسط  
 التحقؽ

 نسبة المتكسط  
 التحقؽ

 نسبة المتكسط  
 التحقؽ

 نسبة المتكسط  
 التحقؽ

 ٔ 

نية
 الف

يير
معا

: ال
اكال

 

 ٔ ٓٓٔ ٕ٘ٔ ٓٓٔ ٚ٘ ٓٓٔ ٗٗ ٓٓٔ ٔ٘ ٕ العنكاف

 ٖ ٙٙ.ٜٛ ٜٕ.ٖٙٔ ٜٚ.ٛٛ ٔٚ.ٓ٘ ٔٛ.ٜٗ ٔٚ.ٔٗ ٜٜ.٘ٛ ٙٛ.ٖٗ ٚ الصكت  ٕ

 ٕ ٙٔ.ٜٙ ٚٔ.ٙٗٔ ٗٗ.ٜٗ ٖٛ.ٖ٘ ٖٚ.ٜٚ ٓٓ.ٖٗ ٖٚ.ٜٙ ٖٖ.ٜٗ ٙ الصكرة  ٖ

 ٛ ٓٓ.٘ٚ ٓٓ.ٗٔٔ ٓٓ.٘ٚ ٘ٚ.ٕٗ ٓٓ.٘ٚ ٓٓ.ٖٖ ٓٓ.٘ٚ ٕ٘.ٖٛ ٗ النصكص  ٗ

 ٘ ٕٛ.ٚٛ ٚٙ.ٕٖٔ ٖٕ.ٜٔ ٓٓ.ٕ٘ ٖٙ.ٙٛ ٓٓ.ٖٛ ٙٙ.ٖٛ ٚٙ.ٕٗ ٖ الزمف  ٘

 ٔ ٓٓٔ ٕ٘ٔ ٓٓٔ ٚ٘ ٓٓٔ ٗٗ ٓٓٔ ٔ٘ ٘ االستخداـ  ٙ

الممكية   ٚ
 الفكرية

ٗ ٘.ٕ٘ ٔٓ.ٕٜ ٗ.٘ٓ ٔٓ.ٕٖ ٜ.ٓٓ ٔ٘.ٜٚ ٔٛ.ٚ٘ ٕٔ.ٖٗ ٜ 

ٛ  

كية
ترب
ر ال

عايي
الم
ا: 
ثاني

 

األىداؼ 
 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٘ التعميمية

ٕٔ 

المحتكل  ٜ 
 العممي

ٔ٘ ٖٗ.ٙٓ ٛ٘.ٜٗ ٖٜ.ٖٖ ٜٛ.ٖٜ ٘ٔ.ٙٓ ٜٓ.ٖ٘ ٖٔٗ.ٖ٘ ٛٛ.٘ٔ ٗ 

ٔٓ
  

األنشطة 
 ٜ٘.ٖٛ ٓٙ.ٕٚٔ ٙٛ.ٖٛ ٓٛ.ٚٗ ٘ٗ.٘ٛ ٓٙ.ٖٚ ٘ٚ.ٕٛ ٕٓ.ٕٗ ٘ التعميمية

ٚ 

ٔٔ
  

 ٘ٚ.ٔ ٚٙ.ٕ ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٘٘.ٗ ٓٓ.ٕ ٖٔ.ٔ ٚٙ.ٓ ٜ التقكيـ
ٔٔ 

ٕٔ
  

 ٜٚ.ٔ ٓٓ.ٖ ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٔٗ.ٖ ٓ٘.ٔ ٜٗ.ٕ ٓ٘.ٔ ٛ التفاعمية
ٔٓ 

ٖٔ
  

 ٖٗ.ٗٛ ٖٖ.ٕٛٔ ٖٕ.ٜٔ ٓٓ.ٕ٘ ٖٖ.ٖٛ ٚٙ.ٖٙ ٛٚ.ٚٚ ٚٙ.ٜٖ ٖ المتعمـ
ٙ 

  ٙٔ.ٖٙ ٓٓ.ٜٙ ٖٜ.ٖٙ ٗٗ.ٖٙ ٚٛ.ٖٙ ٓٔ.ٕٛ ٜٙ.ٔٙ ٙٗ.ٖٔ ٙٚ المجمكع

 ح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:يتض
في  كانت متحققة، ( مؤشرناٙٚعيارنا كمكزعة عمى )م (ٖٔكعددىا ) المعايير التربكية كالفنيةأف  -

بمتكسط  -باستثناء معيار األىداؼ التعميمية كمؤشراتو  -عداديةلممرحمة اال الفيديكىات التعميمية
، إال أف نسب ( فيديك تعميميٕ٘ٔ%( مف إجمالي عدد الفيديكىات كىك )ٙٔ.ٖٙ( بنسبة )ٜٙ)

 آلخر. صؼكمف  مف معيار آلخر كانت متفاكتة المعاييرىذه  تحقؽ
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متكسط التحقؽ بمغ  األكؿ اإلعدادملصؼ لدرجة التحقؽ بالمقارنة بيف الصفكؼ، ففي ا بالنسبة -
%( كىي األقؿ مقارنة بالصؼ الثاني اإلعدادم الذم بمغ متكسط ٜٙ.ٔٙ( بنسبة )ٙٗ.ٖٔ)
( بنسبة ٗٗ.ٖٙ%( بينما كاف متكسط التحقؽ لمصؼ الثالث اإلعدادم )ٚٛ.ٖٙبنسبة )( ٔ.ٕٛ)
 %( كىك األعمى تحققنا. ٖٜ.ٖٙ)

حصبل عمى أعمى درجة تحقؽ ىما معيارم:" االستخداـ" ك "العنكاف" بمتكسط  فالمعياراف المذا -
( كفي %ٙٔ.ٜٙ( بنسبة )ٚٔ.ٙٗٔ%(، يميو معيار "الصكرة"  بمتكسط )ٓٓٔ( بنسبة )ٕ٘ٔ)

%( كيميو معيار "المحتكل ٙٙ.ٜٛ( بنسبة )ٜٕ.ٖٙٔالمرتبة الثالثة معيار "الصكت" بمتكسط )
( ٚٙ.ٕٖٔ%( كيميو معيار "الزمف"  بمتكسط )ٔ٘.ٛٛ( كنسبة )ٖ٘.ٖٗٔالعممي" بمتكسط )

%( كفي المرتبة ٖٗ.ٗٛ( كنسبة )ٖٖ.ٕٛٔ%(، ثـ معيار "المتعمـ" بمتكسط )ٕٛ.ٚٛكنسبة )
%(، يميو معيار ٜ٘.ٖٛ( كنسبة )ٙ.ٕٚٔ"األنشطة التعميمية " بمتكسط )السابعة معيار 

 %( كجمعييا نسبة جيدة كمقبكلة لدرجة التحقؽ .٘ٚ( كنسبة )ٗٔٔ"النصكص " بمتكسط )
أما المعايير التي كانت درجة تحققيا ضعيفة كانت معيار الممكية الفكرية" الذم يقع في المرتبة   -

( كنسبة ٖ%( يميو معيار "التفاعمية" بمتكسط )ٖٗ.ٕٔة )( كنسب٘ٚ.ٛٔالتاسعة بمتكسط )
%( كأقؿ المعايير ىك معيار ٘ٚ.ٔ( كنسبة )ٚٙ.ٕ%(، ثـ معيار "التقكيـ" بمتكسط )ٜٚ.ٔ)

 "االىداؼ التعميمية" الذم لـ يتحقؽ أيا مف مؤشراتو في الفيديكىات التعميمية. 
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 : َتخانىللورحلت النتائج حتلُل الفُدَىهاث التعلُوُت  -ج
 لممرحمة الثانكيةالفيديكىات التعميمية ( يكضح نتائج عممية تحميؿ محتكل ٓٔجدكؿ )
 في ضكء المعايير الفنية كالتربكية  Discovery Educationلمكقع  

ع م
و
ً

 

 الوعيار

 
 الورحلت الثاًويت

 الترتيب
 عذد

الوؤشرا

ث 

 الفرعيت

 الوجووع كاالويكاًي األحياء الفيزياء الكيوياء

 الٌسبت التحقك الٌسبت التحقك الٌسبت التحقك
التحق

 ق
 الٌسبت التحقك الٌسبت

 1 

يت
فٌ

ال
ر 

يي
عا

لو
 ا
ال:

و
ا

 

 2           2 العٌواى

           7 الصوث  2
7 

           6 الصورة  3
3 

           4 الٌصوص  4
9 

           3 الزهي  5
6 

           5 االستخذام  6
1 

7  
الولكيت 

 الفكريت
4           

11 

8  

يت
و
رب

لت
 ا
ير

اي
وع

ال
 :

يا
اً

ث
 

األهذاف 

 التعليويت
5  ٓ.ٓٓ  ٓ.ٓٓٓ  ٓ.ٓٓ  ٓ.ٓٓ  ٓ.ٓٓ 13 

 9 
الوحتوى 

 العلوي
15           

5 

11  
األًشطت 

 التعليويت
5           

8 

           9 التقوين  11
11 

           8 التفاعليت  12
12 

           3 الوتعلن  13
4 

            76 الوجووع

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
( مؤشرنا، كانت متحققة في ٙٚ) ( معيارنا كمكزعة عمىٖٔأف المعايير التربكية كالفنية كعددىا ) -

بمتكسط  -معيار األىداؼ التعميمية كمؤشراتو  باستثناء -يةثانك الفيديكىات التعميمية لممرحمة ال
( فيديك تعميمي، إال أف ٜٙٔ%( مف إجمالي عدد الفيديكىات كىك )ٖٚٓ.ٙ( بنسبة )ٕٜ.ٕٗٔ)

 خر.نسب تحقؽ ىذه المعايير كانت متفاكتة مف معيار آلخر كمف صؼ آل
( ٔٓ.ٕٙبمغ متكسط التحقؽ ) الكيمياءففي  بالنسبة لدرجة التحقؽ بالمقارنة بيف الصفكؼ، -

%( ٘ٙ.ٖٙ( بنسبة )٘٘.ٖٚبمغ متكسط ) في الفيزياء%( كىك األعمى تحققنا ك ٖ.ٗٙبنسبة )
، كفي الميكانيكا بمغ %(ٚٙ.ٖٙ( بنسبة )ٜٖ.ٔٗ) األحياء فيبينما كاف متكسط التحقؽ 

 . %( كىك األقؿ تحققنإٕ.ٕٙبنسبة )( ٜٚ.ٜالمتكسط )
( بنسبة ٙ.ٜ٘ٔ" بمتكسط )ستخداـمعيار "اال المعيار الذم حصؿ عمى أعمى درجة تحقؽ ىك -

%( كفي المرتبة الثالثة ٕٚ.ٜٛ( بنسبة )٘.ٖٜٔ"  بمتكسط )العنكاف%( يميو معيار "ٛ.ٜٜ)



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         444(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

" بمتكسط مـالمتع%( كيميو معيار "ٖٛ.ٜ٘( بنسبة )ٖٛ.ٚٛٔمعيار "الصكرة" بمتكسط )
( كنسبة ٗ.ٜٚٔ" بمتكسط )المحتكل العممي%( كيميو معيار "ٛ٘.ٜ٘( كنسبة )ٖٕ.ٚٛٔ)
%( كفي المرتبة السابعة معيار ٕٗ.ٚٛ( كنسبة )ٔٚٔ" بمتكسط )الزمف%(، ثـ معيار "ٖ٘.ٜٔ)
%(، يميو معيار" األنشطة التعميمية" بمتكسط ٕٛ.٘ٛ( كنسبة )ٗٔ.ٚٙٔ" بمتكسط )الصكت"
%( كجمعييا ٘ٚ( كنسبة )ٚٗٔ%( ، يميو معيار "النصكص" بمتكسط )ٜ.ٗٛة )( كنسبٗ.ٙٙٔ)

 نسبة جيدة كمقبكلة لدرجة التحقؽ .
أما المعايير التي كانت درجة تحققيا ضعيفة كانت معيار الممكية الفكرية" الذم يقع في المرتبة   -

( كنسبة ٖ%(، يميو معيار "التقكيـ" بمتكسط )ٙٚ.ٕٔ( كنسبة )ٕٕٔ٘العاشرة بمتكسط )
%( كأقؿ المعايير ىك معيار ٖٛ.ٓ( كنسبة )٘ٚ.ٓ%(، ثـ معيار "التفاعمية" بمتكسط )ٖ٘.ٔ)

 "االىداؼ التعميمية" الذم لـ يتحقؽ أيا مف مؤشراتو في الفيديكىات التعميمية.  
 

 كيمكف التعبير عف ىذه النتائج السابقة بيانينا في الشكؿ التالي:
 

 
 Discoveryر التربكية كالفنية في الفيديكىات التعميمية لمكقع ( نسبة تحقؽ المعاييٖشكؿ )

Education في المراحؿ التعميمية الثبلث 
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 كيمكف تفسير ىذه النتيجة كالتالي: 
تفاكت في درجة تحقؽ المعايير في المرحمة الكاحدة كتشابو يتضح مف نتائج عممية التحميؿ أف ىناؾ  

، يمكف تفسير ىذه ة مراحؿ المختمفة )ابتدائي إعدادم ثانكم(في درجة تحقؽ المعايير في الثبلث
 النتيجة كاآلتي:

في  -كىك حد الكفاية المحدد -%٘ٚالمعايير الفنية التي حصمت عمى درجة تحقؽ أعمى مف  -
البحث ىي معايير العنكاف، الصكرة، الصكت، النصكص، الزمف، االستخداـ، كيرجع ذلؾ إلى 

انت كاضحة العنكاف كطريقة استخداميا مناسبة لمعظـ الفيديكىات، أف الفيديكىات التعميمية ك
يمي ذلؾ معيار الصكرة حيث كاف ىناؾ معظـ الفيديكىات كاضحة الصكرة، ثـ معيار الزمف 
الذم تحقؽ بنسبة مرتفعة كمع ذلؾ كاف ىناؾ بعض الفيديكىات المحدكدة التي لـ يكف الزمف 

( ٖٓ( ثانية كفيديكىات أخرل تجاكزت الػ )ٕٔ -ٗٔ)فييا مناسب حيث تراكحت مدتيا ما بيف 
ا بنسبة مرتفعة، لكف كاف ىناؾ تراجع لمعيار  دقيقة، يمي ذلؾ معيار الصكت كالذل تتحقؽ أيضن
الصكت مقارنة ببقية المعايير المتحققة بنسبة مرتفعة كيرجع ذلؾ إلى أف بعض الفيديكىات 

جة كتداخؿ بيف الصكت بالمغة العربية كاف الصكت بيا غير كاضح بيا نتيجة سرعة الدبم
كالصكت بالمغة االنجميزية مما يؤثر عمى جكدة الفيديك، تمى ذلؾ معيار النصكص كقد حصؿ 
عمى المرتبة األخيرة في المعايير المتحققة بدرجة مرتفعة كيعكد تراجعيا إلى أف جميع 

العربية كىذا بدكره يؤثر النصكص المكتكبة في الفيديك مكتكبة بالمغة االنجميزية فقط دكف 
 .كذلؾ لممرحؿ التعميمية الثبلثةعمى جكدة النص بالفيديك، 

% ىي معايير: المحتكل العممي، ٘ٚالمعايير التربكية التي حصمت عمى درجة تحقؽ أعمى مف  -
كاألنشطة التعميمية، كالمتعمـ كيعكد ذلؾ إلى أف معظـ الفيديكىات كاف محتكاىا العممي متميز 

ا  كثرم، كما اعتمدت الفيديكىات عمى إجراء األنشطة العممية كالتجارب خبلؿ الفيديك، أيضن
تتكافؽ الفيديكىات مع خصائص المتعمـ كطبيعة المرحمة التعميمية التي ينتمي إلييا، كذلؾ 

 لممراحؿ التعميمية الثبلث.
كد ذلؾ المعيار الفني الذم حصؿ عمى درجة تحقؽ منخفضة ىك معيار الممكية الفكرية كيع  -

إلى أف معظـ الفيديكىات لـ يكف مذككر بيا حقكؽ الممكية أك المؤلؼ اك فريؽ العمؿ الذم 
 حؿ التعميمية الثبلث.اكذلؾ لممر أنتج الفيديك، 

المعايير التربكية التي حصمت عمى درجة تحقؽ منخفضة ىي معيار التقكيـ كيعكد ذلؾ إلى أف  -
كيـ سكاء قبمية أك بعدية أك أسئمة خبلؿ طرح معظـ الفيديكىات ال تحتكل عمى أسئمة لمتق

المحتكل العممي كال يقدـ تغذية راجعة، يمي ذلؾ معيار التفاعمية كىك منخفض بدرجة كبيرة 
عمى التفاعمية إال أف عدد المكارد الرقمية  Discovery Educationبرغـ مف تأكيد مكقع 



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         442(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

عطاء استجابة مف المتعمـ كا ( فيديك ٖٔنت محدكدة جدنا، كعددىا )التي تعتمد عمى التفاعؿ كا 
تفاعمي فقط، بينما لـ يتحقؽ أم مف مؤشرات معيار األىداؼ التعميمية لعدـ كجكد أيو أىداؼ 

كذلؾ  لمفيديكىات التعميمية سكاء في متف الفيديك أك في المقدمة التعريفية لو عمى المكقع،
  حؿ التعميمية الثبلث.الممر 
كفي المرحمة  ،( في المرحمة االبتدائية%ٗٚ.ٔٙبنسبة ) نية كالتربكيةالف تحققت المعايير إجماالن 

( معايير ٜأيضا تحققت ) في المرحمة الثانكية، %(ٖٚ.ٖٙكبنسبة ) ،(%ٙٔ.ٖٙاإلعدادية بنسبة )
( معايير بيذه النسبة، كبذلؾ ُيرفض الفرض ٗ%( فأكثر، بينما لـ يتحقؽ )٘ٚفنية كتربكية بنسبة )
% فأكثر مف الفيديكىات التعميمية سكاء ٘ٚتتحقؽ المعايير الفنية كالتربكية في و " الثاني لمدراسة كنص

حيث يرفض الفرض بالنسبة لمنتيجة "، في النتيجة الكمية أك في نتائج المعايير المختمفة كؿ عمى حده
 % كيقبؿ الفرض في المعايير التسعة التي٘ٚالكمية كأربعة معايير حيث لـ تتجاكز نسبة التحقؽ 

 % فأكثر.٘ٚحصمت عمى نسبة 
 أداة مرجعية لتقييـ( مف (Seethaler, et al , 2020كتتفؽ نتائج الدراسة مع ما قدمتو دراسة     

مقاطع الفيديك التعميمية المستخدمة عبر اإلنترنت في تدريس العمـك كالمكاد متعددة التخصصات مثؿ 
 Hill &Nelson,2011)  ، )((Kay, 2012),( Kayدراسة كؿ مفمكاد تعميـ  العمـك كالرياضيات ك 

& Kletskin,2012  التي أكدت ضركرة تكفر مجمكعة مف المعايير عند تصميـ الفيديكىات التعميمية
 لكي تحقؽ اليدؼ منيا بنجاح.

 
 في العمـك لتدريس Discovery Education لمكقع الرقمي المحتكل لتطكيرثالثنا: رؤية مقترحة 

 :Science 2.0 لمعمـ نيةالثا الحقبة طبيعة ضكء
 ما الرؤية المقترحة لتطكير المحتكل الرقمي لمكقعلئلجابة عف السؤاؿ الخامس لمدراسة كالذم نصو " 

Discovery Education  لتدريس العمـك في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـScience 2.0،"  تـ
 في العمـك لتدريس Discovery Education لمكقع الرقمي المحتكل لتطكيرإعداد الرؤية المقترحة 

كالتي تتضمف العناصر التالية: األىداؼ التعميمية،  Science 2.0 لمعمـ الثانية الحقبة طبيعة ضكء
المحتكل العممي، األنشطة التعميمية، أدكات كمصادر التعمـ، استراتيجيات التعميـ كالتعمـ، التقكيـ، 

 .Discovery Educationلمكقع المعايير الفنية لممحتكل الرقمي 
 كقد ارتكز إعداد الرؤية المقترحة عمى:

الدراسات السابقة العربية كاألجنبية كالمشركعات في مجاؿ تقكيـ كتطكير المكاقع  -ٔ
 اإللكتركنية كالمكارد الرقمية. 
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كقائمة المعايير الفنية  ٓ.ٕقائمة معايير تقكيـ المحتكل الرقمي في ضكء طبيعة العمـ  -ٕ
 يكىات التعميمية. كالتربكية لمفيد

 نتائج عممية تحميؿ المحتكل لممكقع كالفيديكىات التعميمية المتضمنة بو.  -ٖ
 كبناء عميو تـ إعداد الرؤية المقترحة.

 Discovery Educationمقترحة لتطكير المحتكل الرقمي لمكقع الرؤية ال محاكر كفيما يمي
 :Science 2.0لتدريس العمـك في ضكء طبيعة الحقبة الثانية لمعمـ 

 Discovery Educationالتعميمية لممحتكل الرقمي لمكقع األىداؼ  -أ 
يجب أف يتضمف المكقع بصكرة عامة أىداؼ تعميمية تمثؿ أىداؼ الصفكؼ الدراسية المختمفة  

األىداؼ التعميمية المنشكدة منو بحيث  –خاصة الفيديكىات  –ككذلؾ يتضمف كؿ مكرد رقمي 
حقيقو بعد مشاىدة الفيديك، كأف تصاغ ىذه األىداؼ بصكرة يتعرؼ الطالب المطمكب منو ت

 إجرائية قابمة لمقياس كتككف شاممة لمجكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية.
األىداؼ التعميمية يجب أف ترتبط بالمحتكل العممي المعركض كتتكافؽ مع طبيعة المناىج  

 أجنبي.المصرية كال تككف مجرد ترجمة لفيديكىات تعميـ 
: أف يتعرؼ الطالب العبلقة مثؿ ٓ.ٕالعمـ  ببنيةيجب صياغة أىداؼ تعميمية بالمكقع مرتبطة  

، يستخدـ الممارسات العممية STEMالمتبادلة بيف العمـ كاليندسة كالتكنكلكجيا كالرياضيات 
،  ٓ.ٕكاليندسية في إجراء االنشطة العممية، يتقف ميارات البحث العممي باستخداـ أدكات الكيب

يتمكف مف ميارات التصميـ اليندسي، يعطي أمثمة عمى أف العمـ نشاط اجتماعي مؤسسي، يذكر 
 أخبلقيات العمـ التي يجب االلتزاـ بيا في إجراء البحكث كاستخداـ التطبيقات العممية. 

: أف يختار الطالب مثؿ ٓ.ٕالعمـ بحكث إجراءببالمكقع مرتبطة  تعميمية يجب صياغة أىداؼ 
المعركضة في المكقع، يجرم الطالب بحث عممي  العممي لبحثا مكضكعات مف مكضكع

 بمشاركةباالستفادة مف المكارد المتاحة عبر المكقع، يتعاكف مع زمبلئو في إجراء البحكث، يقـك 
 مف بحثو لنتائج، يقـك بالنشر العممي العممية األنشطة إجراء أثناء تخص فريقو الفيديك مقاطع
 لمناقشةا ساحات يستخدـ، أخرل كسيمة أم أك االجتماعية الشبكات كمكاقع كيكي أك مدكنة خبلؿ

تخص  ركابط نشري المتاح،  الرقمي المحتكل عمى تعميقات ، يضيؼالمكقعالمتاحة ب العممية 
 .بحكثو كأنشطتو العممية

مثؿ: أف يتكاصؿ  ٓ.ٕيجب صياغة أىداؼ تعميمية بالمكقع مرتبطة باستخداـ أدكات العمـ  
، لممكقع البريدية القكائـ في ، يشترؾااللكتركني بريدال لطالب مع فريؽ العمؿ بالمكقع مف خبلؿا

 التعميمية اإلخبارية ةلكح عبر المكقع، يشترؾ في QR لمركابط السريع االستجابة رمزيمسح 
 محادثة عمؿمكقع، يمكنو ال عبر كالمرئية المسمكعة الفيديك مؤتمراتشارؾ في ي، بالمكقع



لتدريس العلوم في ضوء طبيعة الحقبة الثانية للعلم  Discovery Educationرؤية مقترحة لتطوير المحتوى الرقمي لموقع  
Science 2.0                                 .مروة محمد محمد البازد 

 جاهعت بىرسعُد –جملت كلُت الرتبُت                         444(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 

عبر  المختمفة الدركس في تعميمية صكر شرين ، chatting كالدردشة الحكار غرؼ في يةصكت
 االجتماعية الشبكة عمىمدكنة خاصة بالصؼ الدراسي لو، يتكاصؿ في صفحة تعميمية 

Facebook .كغيرىا، يكتب تعميؽ لفيديك تعميمي أك ممؼ صكتي معركض عمى المكقع 
: أف يبحث الطالب مثؿ ٓ.ٕالعمـ  مصادررتبطة باستخداـ يجب صياغة أىداؼ تعميمية بالمكقع م 

 األطالس، اإللكتركنية العممية القكاميس عف ...، أف يستخدـ العممية اإللكتركنية في المكسكعات
، يشارؾ االفتراضي المعمؿ ـاستخد، يجرل تجربة بامكسكعية عممية مقاالت، يمخص االلكتركنية

 .عبر المكقع الفتراضيةا الميدانية كالزيارات الرحبلتفي 
 :Discovery Educationلمكقع ل العممي المحتك  -ب 

كالتي تتككف مف: حقائؽ كمفاىيـ  ٓ.ٕيتضمف محتكل المكارد الرقمية بنية العمـ أف يجب   
كقكانيف كمبادئ كنظريات عممية، كالممارسات العممية كاليندسية، إلى جانب طبيعة العمـ نظاـ 

 . ٓ.ٕلتشارؾ كالتعاكف مف خبلؿ تطبيقات الكيبمؤسسي اجتماعي يعتمد عمى ا
استخداـ كتطبيؽ الممارسات العممية كاليندسية كىي: يجب أف يتضمف محتكل المكارد الرقمية  

جراء التخطيطك  النماذج، كاستخداـ تطكيرك  المشكبلت، كتحديد األسئمة طرح  االستقصاء، كا 
 كتصميـ تفسيرات بناءك  الحسابي، يركالتفك الرياضيات استخداـك  البيانات، كتفسير تحميؿك 

 المعمكمات. كتكصيؿ كتقييـ عمى الحصكؿك  األدلة، عمى القائمة الحجة في االشتراؾك  الحمكؿ،
تكضيح أف العمـ نظاـ مؤسسي اجتماعي كتبيف يجب أف يتضمف محتكل المكارد الرقمية  

 أخبلقيات العمـ كقيمو أثناء طرح المعرفة العممية.
تكضيح العبلقة التكاممية بيف العمـ كالتكنكلكجيا  كل المكارد الرقميةيجب أف يتضمف محت 

 كاليندسة كالرياضيات ككيفية إعداد مشركعات عممية باستخداـ عممية التصميـ اليندسي.
يجب أف تتكافؽ المكارد الرقمية مع طبيعة المناىج المصرية كيراعي ذلؾ عند اختيار الفيديكىات  

 ات الطالب.كأال تككف كفؽ مستكل قدر 
يجب أف يتـ عرض محتكل عممي خاص بالمشركعات البحثية كتككف جزء أساسي مف تقييـ  

الطالب في مادة العمـك في مراحؿ التعميـ المختمفة، يتعمـ مف خبلليا ميارات البحث العممي في 
باستخداـ أدكات الكيب المتاحة لو كأال يقتصر عرض المشركعات عمى  ٓ.ٕضكء طبيعة العمـ 

 فقط. STEMب مدارس المتفكقيف طبل
جانب تقكيمي مثؿ: أسئمة متدرجة أك مياـ يكمؼ الطالب  يجب أف يتضمف محتكل المكارد الرقمية 

ا مف خبلؿ  بالقياـ بيا عبر مدكنة تعميمية خاصة بالصؼ التابع لو، كيقدـ تغذية راجعة أيضن
 المكرد الرقمي.
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 : Discovery Educationلمحتكل الرقمي لمكقع ا األنشطة التعميمية في -ج 
يجب أف تتضمف المكارد الرقمية أنشطة عممية تنمي لدل الطالب القدرة عمى الممارسات العممية  

كاليندسية، كأف يظير ذلؾ بكضح مف خبلؿ الفيديك بالتأكيد عمى نكع الممارسة التي يجرييا 
ة مف خبلؿ المكقع المعمـ الممثؿ لمقطع الفيديك، كأف يتاح لمطالب فرصة إجراء أنشطة عممي

سكاء بنظاـ المحاكاة أك مف خبلؿ إجراء النشاط بشكؿ كاقعي كتقديـ فيديكىات أك صكر ألفضؿ 
 الممارسات العممية التي أجرىا فريؽ مف الطبلب كتنشر عبر مدكنة تعميمية خاصة بالصؼ.

عني يجب أف تتضمف المكارد الرقمية أنشطة عممية تسمح بإجراء بحكث كمشركعات عممية بم 
 شبكة ركابط" يستخدـ، ك العممي لمبحث مكضكعات كاختيار إجراء مكجيات المكقع يستخدـأف: 

، ليا الطبلب كيكجو الطبلب بحكث في بحثية كمتغيرات اليكمية الحياة مشاكؿ لمعالجة" اإلنترنت
 فيما كدقيقة مناسبة بيانات تقديـ العممي المجاؿ في الخبراء لغير فييا يمكف بيئة المكقع يخمؽ
، النشط باالستقصاء ليـ كتسمح الطبلب نجاح تدعـ بيئة المكقع يييئ، بمبلحظاتيـ يتعمؽ
 كتقييـ ، عمييا كالتعميؽ اإلنترنت عبر نشرىا يتـ  التي البحكث عمى بالتعميؽ المكقع يسمح
 .٘ إلى ٔ مف متدرج مقياس عمى جكدتيا

اكف العممي بيف الطبلب في إجراء بالتع يجب أف تتضمف المكارد الرقمية أنشطة عممية تسمح 
البحكث، كمنيا: تبادؿ بيانات البحث مع زمبلء، كمشاركة المعمكمات التي لدم الطالب مع 
زمبلئو، كتحميؿ كمشاركة المعرفة العممية مف أطراؼ مختمفة طبلب أك معمميف أك أكلياء أمكر، 

كيسمح المكقع بالمشاركة كمشاركة مقاطع الفيديك لمطبلب أثناء إجراء األنشطة العممية، 
التطكعية مف قبؿ المكاطنيف العادييف في المساعي العممية )مثاؿ مشاركة أىؿ إحدل المكاطنيف 

 في جميع بيانات عف حيكانات البيئة الزراعية(.
 مف الطالب ثابحأ لنتائجبالنشر العممي  يجب أف تتضمف المكارد الرقمية أنشطة عممية تسمح 

 عدد الطالب ، بحيث يعرؼأخرل كسيمة أم أك االجتماعية الشبكات مكاقعك  كيكي أك مدكنة خبلؿ
 رقمي مكرد رفع لمطالب يمكف، ك المكقع عبر بنشره قاـ الذم لبحثو كالمشاىدات االقتباسات

 األشخاص، مع ضركرة أف يككف لو التابعة المدكنة أك المكقع خبلؿ مف ببحثو خاص فيديك/
 ثانكية مدرسة أك الجامعة إلى عاـ بشكؿ ينتمكف ىـ لطبلبا بحكثإلى  الكصكؿ يمكنيـ الذيف

 .أخرل تعميمية مؤسسة أك مكتبة أك
يجب أف تتضمف المكارد الرقمية عنصر التفاعمية حيث كاف عدد الفيديكىات التي تعتمد عمى  

( فيديك عادم كىذا يتعارض مع ما أشارت إليو ٓٛٗ( فيديك تفاعمي بالمقارنة بػ )ٖٔالتفاعؿ )
أف أحد أىدافيا ىك بناء محتكل تفاعمي مع الطالب يثير  Discovery Educationة مؤسس

لديو الفضكؿ كذلؾ غير متحقؽ في المكقع حالينا، لذا يجب زيادة عدد الفيديكىات التفاعمية 
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كاالعتماد عمى أنشطة المحاكاة كالمعامؿ االفتراضية كالرحبلت االفتراضية التفاعمية، كعمؿ فضكؿ 
 Zoomفتراضية متزامنة أك غير متزامنة يتـ التدريس فييا مف خبلؿ تطبيؽ مثؿ تطبيؽ تعميمية ا

 .يستكعب عدد كبير جدا مف الطبلب يمكنيـ مشاىدة المعمـ كالتكاصؿ معو
 Discovery Educationمكقع استراتيجيات التعميـ كالتعمـ ل -د 

 Spotlight onاطمؽ عميو  في الجزء الخاص باستراتيجيات تعميـ كتعمـ العمـك كالذم      
Strategies (SOS)   ا يجب عرض نماذج يجب عدـ االكتفاء بتقديـ خطط تدريس بيا فقط لكف أيضن

مف أعماؿ بعض المعمميف مف خبلليا كذلؾ بالتصكير الفيديك كيؼ طبؽ المعمـ ىذه االستراتيجية 
كرة أكبر مف المكجكدة حالينا، ككيؼ كاف تأثيرىا عمى الطبلب مما يفعؿ مجتمع الممارسة المينية بص

 -اإلنترنت استخداـ – الذاتية القراءات: )مثؿ الذاتي التعميـ ألنشطة الطبلب يكجوككذلؾ يجب أف 
 كجزء مف استراتيجية التعميـ المتبعة عبر المكقع. ..(الممفات كتنزيؿ تحميؿ – البحث

  :Discovery Educationأدكات كمصادر التعمـ لمكقع  -ق 
 ، كمنيا: ٓ.ٕمف المكقع عدد مف األدكات التي تعتمد عمى تقنيات الكيب يجب أف يتض

 لكتركنية لمتكاصؿ مع فريؽ العمؿ.إيعرض عناكيف بريد  
إتاحة إمكانية االشتراؾ في القكائـ البريدية لممكقع، مع كجكد رمز االستجابة السريع لمركابط  

QR . 
د مؤتمرات الفيديك المسمكعة كالمرئية عبر إمكانية عرض لكحات األخبار التعميمية بالمكقع كعق 

 االنترنت.
مكانية الدخكؿ Chattingإتاحة إمكانية عمؿ محادثة صكتية في غرؼ الحكار كالدردشة   ، كا 

لمتكاصؿ بيف المعمميف  Facebook ،Tweeter+ ،Googleعمى الشبكات االجتماعية 
 كالطبلب.

تاح بو إمكانية النشر أك التعميؽ م YouTubeعرض ركابط عمى مكتبة الفيديك العالمية  
 كالمناقشة تحت كؿ فيديك.

متاح بو إمكانية النشر أك التعميؽ كالمناقشة  Podcastعرض ركابط لتسجيبلت صكتية تعميمية  
 تحت كؿ تسجيؿ.

إتاحة بمدكنة تعميمية أك كيكي تعميمي لكؿ صؼ دراسي كتستخدـ في التدريس مف قبؿ المعمميف  
 ية كيتـ التكاصؿ بيف المعمـ كالطبلب مف خبلليا.في الفصكؿ االفتراض

إتاحة إمكانية عمؿ فصكؿ تعميمية افتراضية يتـ مف خبلليا تناكؿ مكضكع دراسي معيف مف  
ليتمكف الطبلب مف التكاصؿ مع المعمـ بشكؿ متزامف كغير  Zoomخبلؿ برنامج مثؿ تطبيؽ 

 متزامف.
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أيضا معامؿ افتراضية يمكف لمطبلب إجراء بيا ك  افتراضية،إتاحة إمكانية عمؿ رحبلت كزيارات  
 بعض االنشطة كالتجارب كالحصكؿ عمى تغذية راجعة فكرية عمى أدائيـ.

تقديـ بعض القكاميس كاألطالس العممية اإللكتركنية التي يمكف لمطالب الرجكع إلييا أثناء إجراء  
 األنشطة العممية.

 Discovery Educationلمكقع التقكيـ في المحتكل الرقمي   -ك 
يجب أف يتضمف المحتكل الرقمي بالمكقع عنصر التقكيـ الذم لـ يكف ىناؾ اىتماـ كاضح بو،  

كيجب إضافة تبكيب جديد تحت مسمي التقكيـ أك بنكؾ األسئمة يتـ مف خبللو عمؿ أسئمة 
ر كاختبارات في كؿ المراحؿ التعميمية كلكؿ الكحدات، بحيث يتمكف الطالب مف تقكيـ ذاتو مع تكفي

تغذية راجعة فكرية لكؿ اختبار يقـك الطالب باإلجابة عنو مف خبلؿ المكقع، أيضا يجب تكفير 
التكاصؿ -عنصر تقكيمي لممشركعات البحثية كيككف مف خبلؿ أربعة معايير ىي )البحث العممي 

النشر العممي( بحيث يتـ تقييـ مشركعات الطبلب فكر تسميميا مف  -التعاكف العممي  -العممي
ؿ منصة التقكيـ كيحدد لكؿ فريؽ عمؿ الدرجة التي حصؿ عمييا كيتـ نشر المشركعات خبل 

 البحثية المتميزة عبر المكقع كاليكتيكب كالفيسبكؾ.
 مباشر برابط المكقع يرتبطكأف  طالب لكؿ إلكتركني إنجاز ممؼ إنشاء عمى الطبلب المكقع يحث 

 .Quizmaker عمكق مثؿ المعمميف قبؿ مف لكتركنيإ اختبار إلنشاء
 بطاقات، مثؿ البحثية كالمشركعات األنشطة في الطبلب أداء لتقييـ متنكعة أدكات المكقع يتضمف 

 .  العممية لمميمات Product نتاجاإل  لتقييـ بطاقات ، Performance داءاأل لتقييـ
 : Discovery Educationالمعايير الفنية لممحتكل الرقمي لمكقع  -ز 

ية كجكد ضعؼ في تحقؽ بعض المعايير الفنية في المكارد الرقمية كفيما يمي أظيرت الدراسة الحال 
 مقترحات لمتغمب عمى أكجو القصكر تمؾ:

إعداد فيديكىات تعميمية خاصة بالبيئة المصرية مف قبؿ معمميف مصرييف يتحدثكف المغة العربية  
ة قاـ بو ممثمكف ( فيديك تمثيمي عربي في المرحمة االبتدائيٚٔحيث تتضمف المكقع عدد )

ا مع طبيعة المنيج المصرم كما تكفر الفيديك بالمغة مصريكف، كقد كاف متميز كمتكافؽ جدن 
ا اإلنجميزية  عد مثؿ ىذه الفيديكىات أفضؿ مف الفيديكىات األجنبية.كتُ  ،أيضن

النصكص في الفيديكىات يجب أف تتاح بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، حيث اقتصرت النصكص في  
ا يجب كتابة المكارد الرقمية النصية بخطكط كاضحة مختمفة نجميزية، أيضن فيديك عمى المغة اإل ال

 عف المكجكدة حالينا.
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الصكت في الفيديكىات يعتمد عمى الدبمجة كىي سريعة في معظـ الفيديكىات لذا يجب دبمجة  
الصكت بالدراسة الفيديك بمراعاة قكاعد الصكت المناسبة كالتي سبؽ اإلشارة ليا في معايير 

 الحالية.
 ٕٔ -ٗٔلمراعاة معيار الزمف في الفيديكىات يجب حذؼ الفيديكىات التي يتراكح زمنيا مف ) 

ثانية( ألنيا تمثؿ لقطات سريعة كمأخكذة مف فيديك أكبر كال تعطي معمكمات كاممة لطالب عف 
جزاء أصغر حتى ال ( دقيقة إلى إٔ٘ -ٕٓمكضكع معيف، كأيضا تجزئة الفيديكىات التي مدتيا )

 ( دقيقة.٘ٔ -ٕيشعر الطالب بالممؿ كيككف مدة الفيديك مف )
يجب أف يتضمف كؿ فيديك تعميمي عمى اسـ الفريؽ المعد لمفيديك في لقطة كاحدة تبيف حقكؽ  

 الممكية الفكرية ككذلؾ كيفية التكاصؿ مع فريؽ اإلعداد كأيضا اسـ الشركة المنتجة لمفيديك.
 :تىصُاث الدراست

ككيفية تطكير  ٓ.ٕضركرة اىتماـ الخبراء التربكييف كمطكرم مناىج العمـك بطبيعة العمـ  -ٔ
 مناىج العمكـ في ضكئيا.

في تدريس العمـك  Discovery Educationتدريب معممي العمـك عمى استخداـ مكقع   -ٕ
 كتفعيؿ مجتمع الممارسة المينية بو بشكؿ كاقعي.

يتكافؽ مع  المصرم بحيثالعمـك عمى بنؾ المعرفة تطكير المحتكل الرقمي لتدريس مادة   -ٖ
كيسمح بمزيد مف التفاعمية مع المتعمـ كأال يقتصر عمى تقديـ المكرد الرقمي  ٓ.ٕطبيعة العمـ 

 فقط لو دكف التفاعؿ معو.
 Discoveryاالستعانة بالرؤية المقترحة في الدراسة الحالية لتطكير المحتكل الرقمي لمكقع  -ٗ

Education ٕالعمـ العمـك في ضكء طبيعة  لتدريس.ٓ. 
 البحىث املمرتحت:

في تدريس  Discovery Educationبرنامج تدريبي لمعممي العمـك حكؿ استخداـ مكقع  -
 .لدييـ ٓ.ٕالعمـك كأثره في تنمية فيـ طبيعة العمـ 

 .ٓ.ٕطبيعة العمـ تقكيـ كتطكير مناىج العمـك بمراحؿ التعميـ العاـ في ضكء  -
 المعمميف. الطبلبلدل  ٓ.ٕفيـ طبيعة العمـ إعداد معممي العمكـ في تنمية فعالية برامج  -
 لدل معممي العمـك قبؿ كأثناء الخدمة. ٓ.ٕفيـ طبيعة العمـ برنامج مقترح لتنمية  -
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 العربُت واألجنبُت املراجع
( كرحبلت Lesson Studyبرنامج قائـ عمى بحث الدرس ) .(ٜٕٔٓأبك الحديد، فاطمة عبدالسبلـ )

 معمميلدل  الجماعينحك العمؿ  كالميؿ ،التحميمي التفكيرميارات  لتنمية المصرمبنؾ المعرفة 
 (،ٗٔٔ)، رابطة التربكييف العرب، دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ،قبؿ الخدمة الرياضيات

ٔٔ٘ – ٔٙٛ. 
متاح في: ، بحكث الفعؿ –م برنامج: بنؾ المعرفة المصر  .(ٕٚٔٓاألكاديمية المينية لممعمميف )

www.pat.edu.eg 
( لدل معممي ٕٔٙٓمستكل فيـ طبيعة المسعى العممي في ضكء مشركع ) .(ٖٕٔٓزيتكف، عايش )

، المجمة األردنية في العمـك التربكية ،العمـك في األردف كعبلقاتو ببعض المتغيرات الديمغرافية
ٜ(ٕ،) ٜٔٔ- ٖٜٔ. 

 ،تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية مفيكمو، أسسو، استخداماتو .(ٕٗٓٓطعيمة، رشدم أحمد )
 .دار الفكر العربي :القاىرة

 .ٓ.ٕمبلمح مناىج المرحمة االبتدائية في نظاـ التعميـ الجديد . (ٜٕٔٓغناـ، تفيدة سيد أحمد )
 .ٓٗ -ٖٕ(، ٕ، ٔ)ٔٚالسنة  ، رابطة خريجى معاىد ككميات التربية،صحيفة التربية

المطكر لرياض األطفاؿ في ضكء  ٓ.ٕمتطمبات تطبيؽ منيج . (ٜٕٔٓمحمد، جيياف لطفي محمد )
 – ٜ٘ٔ(، ٗٔ)رابطة التربكييف العرب، مجمة بحكث عربية في مجاالت التربية النكعية، ، أىدافو
ٔٛٙ. 

بنؾ المعرفة في األنشطة  إستراتيجية مقترحة لتكظيؼ. (ٕٛٔٓمرزكؽ، سماح عبدالفتاح محمد )
كمية التربية لمطفكلة  -جامعة أسيكط مجمة دراسات في الطفكلة كالتربية،  ،العممية لطفؿ الركضة

 .ٕٔٓ – ٚ٘ٔ، (ٚ)المبكرة، 
مبادرة تعميـ الميارات الحياتية كالمكاطنة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا،  .(ٕٛٔٓمنظمة اليكينسيؼ )

دؼ التنمية المستدامة الرابع في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أجندة تعمـ جديدة لتحقيؽ ى
 ، متاح في:أفريقيا

-les/2019https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/fi
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