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 شكر وتقدير
ويسر ، وله أسجد شكراً وحمداً إذ أسدل علي نعمه،     هللا الفضل من قبل ومن بعد

فيا ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل ، البحث على أكمل وجهلي إتمام هذا 
  ،وجهك وعظيم سلطانك

من " وعمالً بالقول المأثور،     من باب رد الفضل ألهله وإعطاء كل ذي حق حقه
ويقتضي الوفاء أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذي " اليشكر الناس ال يشكر اهللا

أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة لدكتور محمد إبراهيم الدسوقي األستاذ ا، العالم القدير
، الذي لم يبخل علي بوقته الثمين، حلوان ونائب مدير األكاديمية المهنية للمعلمين

فبحثي غرس يديه منذ أن كان حلماً حتى استوى على ، ونصحه وتوجيهه وإرشاده
مر هذا الزرع وينفع به فاهللا أسأل أن يث، سوقه وأصبح واقعاً وجاء وقت الحصاد

  .األمة
    وعرفاناً مني بالجميل أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير واعرفان بالجميل  

أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل كلية لألستاذ الدكتور عبد اللطيف الصفي الجزار 
تفضله بالموافقة على مناقشة هذا البحث رغم مشاغله ل البنات بجامعة عين شمس

فقد تشرفت بالتتلمذ على يديه منذ أن ناقشني في السمنار ونهلت من فيض ، الكثيرة
  .وأنار لي طريق البحث في مجال تكنولوجيا التعليم فجزاه اهللا عني خيراً، علمه الوافر

مصطفى عبد   لألستاذ الدكتور     كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان
 هذا البحث وسوف لن يألوا جهداً في إثرائه الذي تفضل بقبول مناقشة محمد السميع

بمالحظاتهم القيمة التي ستعدل ما اعوج منه وال تزيده تلك المالحظات القيمة إال قوة 
  .ورصانة وبهجة وجماالً

 عميد معهد البحوث لألستاذ الدكتور أحمد يوسف     كما وأتقدم بالشكر الجزيل 
فجزاه اهللا عن كل ، صة إلكمال تعليمناوالدراسات العربية الذي أتاح لنا هذه الفر

  .الطلبة العرب عامة والفلسطينيين على وجه الخصوص خير الجزاء



 ث 

    كما أتقدم بخالص شكري وعرفاني لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث وعلى 
معالي وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين األستاذ الدكتور محمد رأسهم 

 الذي واكب سير هذا البحث من البداية بنصحه  التعليمعسقول أستاذ تكنولوجيا
  .وتوجيهه وكان على رأس أعضاء ورش العمل للبحث

     وشكري وتقديري لمعالي وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ورئيس قسم 
األستاذ الدكتور محمد أبو المناهج وتكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة 

لمميزة في تطبيق تجربة البحث ولكل الزمالء الذين ضحوا بوقتهم لجهوده اشقير 
وجهدهم في تصميم المقرر المقترح وإنتاج البرامج والوسائل التعليمية وعلى رأسهم 

. وأ، أدهم البعلوجي.وأ، مجدي عقل. أأساتذة تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية 
لتعليم إلتاحة الفرصة بتطبيق البحث ولكل الفنيين في مركز تكنولوجيا ا، منير حسن

وال أنسى الجنود المجهولين فريق ، تامر خلف. وأ، محمود أبو اللبن. أوعلى رأسهم 
دعاء وزميلتها ،  أميرة حجاجالطالبة المتفوقة وعلى رأسهم تصميم الفيديو التفاعلي

  .فجزى اهللا الجميع عنا خير الجزاءأبوشملة 
، إتمام هذا الجهد من األساتذة الخبراء والمحكمينوالشكر موصول لكل من شارك في 

 المركزية ومكتبة كلية التربية بجامعة حلوان وإلدارة المكتبة، بات عينة البحثوللطال
  . على إتاحة الفرصة لي بالبحث، والعاملين فيها

   وأخيراً اسمحوا لي أن أتوجه بخالص حبي وأسمى آيات الوفاء إلى زوجتي الحبيبة 
نور ونسمة  وبناتي أنس ومحمد ومحمود وأحمد وألبنائي أم أنسياتي وشريكة ح

وصبرهم على فراقي وتركهم في ،  على تضحياتهم في سبيل إنجاز هذا البحثوبسمة
حيث اقتطعت جزءاً كبيراً من وقتي كأب ، ظروف صعبة ظروف الحصار والحرب

  .م سالماً غانماًفأرجو من اهللا أن يبارك فيهم ويعيدني إليه، لحساب وقتي كباحث
    وختاماً فإني ال أدعي أنني بلغت الغاية فحسبي أني اجتهدت فإن أصبت فمنة من 

  .وإن كانت األخرى فأسأل اهللا العافية وال حول وال قوة إال باهللا، اهللا وفضل
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  قائمة المحتويات: أوالً

  
  رقم الصفحة                الموضوع

  
        أ................................................................................……صفحة الغالف
        ب.................................................................................……اآلية الكريمة
         ت.................................................................................……شكر وتقدير

         ج...........................................................................……قائمة المحتويات 
  د       ...............................................................................……قائمة الجداول 
         ذ................................................................................……قائمة األشكال
         ر...............................................................................……قائمة المالحق

 
 

 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 ٣ ..........................................................................................……مقدمة

 ٨ .……………………………………………………مشكلة البحث: أوالً

 ٩ ...…………………………………………………أهداف البحث: ثانياً

 ٩ ..……………………………………………………… أهمية البحث :ثالثاً

 ١٠ .…..……………………………………………… منهج البحث :رابعاً

 ١٠ ..………………………………………………… أدوات البحث :خامساً

 ١١ ….……………………………………………… حدود البحث :سادساً

 ١٢ ..………………………………………………… فروض البحث:سابعاً

 ١٢ ...………………………………………………إجراءات البحث : ثامناً

  ١٤ ..……….……………………………………مصطلحات البحث: تاسعاً
  
 
 

 



 ح 

 تكنولوجيا التعليم والمعايير المعاصرة: الفصل الثاني

 ١٩ …………………………………………………تكنولوجيا التعليم: أوالً

 ٢٤ .…………………………….………مقرر تكنولوجيا التعليم المقائم : ثانياً

 ٢٧ …………………………………………تطوير المقررات الدراسية: ثالثاً

 ٣٣ .………………………………………………الكفايات التعليمية: رابعاً

 ٣٨ ………………..……………………………المعايير المعاصرة: خامساً

 ٤٢ .……………مراجعة المقرر القائم في ضوء خالصات اإلطار النظري: ادساًس

 ٤٥  .…………………..……………………نقاط الضعف بالمقرر القائم: سابعاً

  
 

 مقترحالفصل الثالث تصميم المقرر ال

 ٥١ ……………………………………التصميم التعليميمفاهيم ونماذج : أوالً

 ٥٨ .…………………………...……………… المقترحتصميم المقرر: ثانياً
 

 تجربة البحث: الرابعالفصل 

 ٧٥ ……………………………………………منهج التجريبتحديد : أوالً  

 ٧٧ .……………………………………………تصميم أدوات البحث: ثانياً  

 ٩٩ ……………………………………………التجريب الميداني للبحث: ثالثاً 
 

 وتفسيرها ومناقشتها بحثنتائج ال: لفصل الخامسا

 ١١٥  ..……………………………ول والثاني والثالثاألالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ١١٦ .…………………………المتعلقة بهوض  والفررابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

 ١١٧ ..……………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض األول

 ١١٩ .………………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض الثاني

  ١٢٢ .………………………… المتعلقة بهوض والفرخامسالالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ١٢٢ .………………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض الثالث

 ١٢٥ ………………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض الرابع

 ١٢٧ ………………………  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس والفروض المتعلقة به



 خ 

 
 ١٢٨ ..……………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض الخامس

  ١٣٠ .………………………… ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار صحة الفرض السادس
 

 تفسير نتائج البحث ومناقشتها: الفصل السادس

 ١٣٧ .………………………والثالث، والثاني، تفسير ومناقشة اإلجابة عن السؤال األول

 ١٣٨ ..………………………تائج السؤال الرابع والفروض المتعلقة بهنتفسير ومناقشة 

 ١٤٠ ………………………وض المتعلقة بهتفسير ومناقشة نتائج السؤال الخامس والفر

 ١٤١  ……………………… المتعلقة به وضتفسير ومناقشة نتائج السؤال السادس والفر

 ١٤٣ .…………………………………………………توصيات البحث ومقترحاته

  ١٤٥  .…………………………………………………………………خالصة
  

   والمالحق المراجع
  ١٤٩  ..……………………………………………………المراجع العربية: أوالً
  ١٦٠   ..……………………………………………………المراجع األجنبية: ثانياً

 ١٦٥ …………………………………………………………………المالحق

  ٣٥٩  .……………………………………………   ملخص البحث باللغة العربية

  ٣٦٨  .……………………………………………اإلنجليزيةملخص البحث باللغة 
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  الجداولقائمة: ثانياً
 

  رقم الصفحة عنوان الجدول                                رقم الجدول                            
 

    كل مستوى من المستويات المعرفيةبينمعامالت االرتباط  ١
  ٨١...............................................والدرجة الكلية من االختبار          

  ٨٢.............  في االختبارفاألهدا ومستوى سؤالمعامل االرتباط بين كل         ٢      
  اإلجابات الصحيحة لفقرات المجموعة العليا والمجموعة الدنيا        ٣      

  ٨٤ ........................................ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز                
  ٨٦ ....................الوزن النسبي وجدول المواصفات لالختبار التحصيلي        ٤      
  ٨٧ ..............................توزيع فقرات االختبار على مستويات التعلم        ٥      
  ٨٩ للمقياسلدرجة الكلية  واالمقياسمعامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت        ٦      
  ٩٠ ... الكلية لمجالهاوالدرجة المقياس االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل       ٧      
  ٩٢................................. توزيع أرقام فقرات كل مجال في المقياس       ٨      
   المالحظة لقياس  لبطاقاتنتائج عمليات التحليل الثالث عبر الزمن      ٩      

  ٩٥.................................... مهارات تشغيل واستخدام األجهزة اآللية             
  مهاراتبطاقات المالحظة لقياس في ) الثبات(عامالت االتفاق      ١٠

  ٩٦ ............................................      تشغيل واستخدام األجهزة اآللية
  ٩٧..................حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بطاقة مع فقراتها على حده      ١١       
  ٩٨....... تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات المتوقعة تأثيرها على التجربة     ١٢       
 ١٠٤............. الخطة الزمنية لتطبيق الوحدة السادسة على طالبات عينة البحث     ١٣       

  لعينتين مرتبطتين للكشف عن أثر الوحدة" ت " نتائج استخدام اختبار      ١٤       
 ١١٧............................................."تجريبي بعدي ، قبلي " سادسة ال              

   سادسةلعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الوحدة ال" ت"      نتائج استخدام اختبار  ١٥
  ١٢٠......................"....................ضابطة بعدي ،تجريبية بعدي      "      

  على المتغير التابع) الوحدة السادسة(حجم التأثير للمتغير المستقل       ١٦      
 ١٢٢....................................................)التحصيل الدراسي (                

                 لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفروق بين " ت " تخدام اختبار تائج اس    ١٧



 ذ 

               متوسطي األداء في المهارات المهنية القبلي والبعدي لطلبة المجموعة   
 ١٢٣ ....................................................................التجريبية

  لعينتين مرتبطتين للكشف عن أثر الوحدة" ت "  اختبار نتائج استخدام   ١٨
  ١٢٥........................................... "تجريبي بعدي ، قبلي " سادسةال      
  لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الوحدة" ت"نتائج استخدام اختبار    ١٩

  ١٢٧..................................... "ضابطة بعدي ،تجريبية بعدي  "سادسة ال      
  على المتغير التابع) الوحدة السادسة( حجم التأثير للمتغير المستقل    ٢٠

  ١٢٨ ..........................................................)األداء المهاري  (       
   

  لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين  " ت"نتائج استخدام اختبار    ٢١
  ١٣١...... ...................بعدي" التجريبية، الضابطة "  متوسطي المجموعتين       

  على المتغير التابع ) سادسةالوحدة ال( حجم التأثير للمتغير المستقل    ٢٢
  ١٣٣ ............................................ )قترحالمقرر الم االتجاه نحو (       

  
  
  

  األشكالقائمة: ثالثاً

  
 رقم الصفحة             عنوان الشكل                          الرقم                      

 ٢١.............................نموذج عمليات تكنولوجيا التعليم           ١   

 ٥٣...........نموذج عبد اللطيف الجزارإلعداد وتطوير الموقف التعليمي           ٢   

 ٥٧...............خميسمحمد عطية نموذج التصميم والتطوير التعليمي ل           ٣   

  ٧٦  ......................................التصميم شبه التجريبي للبحث           ٤   

  ٢١٧.....................تصنيف مقترح للوسائل والتكنولوجيا في التعليم           ٥   
 
 
 
  



 ر 

  
  ة المالحققائم: رابعاً

  
  الصفحةرقم  رقم الملحق                             عنوان الملحق                         

 حكموا قائمة كفايات تكنولوجيأسماء السادة الخبراء الذين  ١

  ١٦٧ .................وقائمة المعايير المعاصرة وبطاقات المالحظة  التعليم       
  التعليم الالزمة للطالب المعلم بكليةقائمة كفايات تكنولوجيا  ٢

 ١٦٩........................................... في صورتها النهائية التربية       

 ١٧٥ ........................قائمة المعايير المعاصرة في صورتها النهائية       ٣     

  لعمل وحكمواأسماء السادة الخبراء الذين شاركوا في ورشة ا      ٤     
  ١٨٣...............................................قترحالمقرر الم سيناريو             

  ١٨٧..................األهداف السلوكية للمقرر المطور في صورتها النهائية     ٥     
  ٢١٣..  .................التصنيف المقترح للوسائل والتكنولوجيا في التعليم     ٦      

  ٢١٩ ....................................الثالثة باأللوان تجع الموديوالامر        ٧    
  ٢٦٥...... ............. التعليمية المصاحبة للمقررلفريق عمل إنتاج الوسائ       ٨    
  ٢٦٩..................................المقترحالمخطط الزمني لتنفيذ المقرر        ٩    
  ٢٧٣ ........................................استبيان تحكيم سيناريو المقرر       ١٠    
  ٢٨٧ .......أسماء الخبراء الذين حكموا االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه       ١١    
  ٢٩١....................... في صورته النهائية المعرفي التحصيلياالختبار       ١٢    
  ٣٠٣  في صورته النهائيةمقياس االتجاه نحو استخدام الوسائل التعليمية اآللية      ١٣    
  ٣٠٩................................ بطاقات المالحظة في صورتها النهائية      ١٤    

  ٢١٥.................................................... الموديوالت الثالثة      ١٥    
 
 



  
  

  الفصل األول
  

  اإلطار العام للبحث
  
  

  مقدمة
  مشكلة البحث: أوالً 
  أهداف البحث: ثانياً 
  أهمية البحث: ثالثاً 

  منهج البحث: رابعاً 
  أدوت البحث: خامساً 
  حدود البحث: سادساً 
  فروض البحث: سابعاً 
  إجراءات البحث: ثامناً 
  مصطلحات البحث: تاسعاً 
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  اإلطار العام للبحث
   -:ة مقدم
إن التحديات التي تجابه النظام التعليمي تحتل موقعاً مهماً على سلم األولويات                 

المطروحة على التربويين والمنشغلين بالعلم التربوي عند دراسة القضايا المتعلقة           
 فالنظام التعليمـي منظومـة واسـعة مـن العالقـات            ،بمستقبل األمة ومناقشتها  

 ،نها أبنية ومؤسسات تعليمية ومعلمـين وطلبـة        أبعد وأشمل من كو    ،واإلجراءات
.  الذي ينتمي إليه المـواطن عواقع األمر تعنى بالمجتمفي  إن هذه المنظومة       ثحي

فإنها تنظر إلى التعليم على أنه      ، عندما تفكر المجتمعات المتقدمة بأمنها وكفايتها     لذا  
ميـة وسـيلة     فتركز على تطويره لتصبح المؤسـسات التعلي       ،البداية لحل مشاكلها  

 سواء على الصعيد االقتصادي أوعلى الصعيد       ،للتغيير االجتماعي بمفهومه الشامل   
  .السياسي في العالم

ومن هذا المنظور فإن االهتمام بالتعليم يشكل العمـود الفقـري فـي بنـاء                    
 وفي الوقت نفسه أصبح من الـضروري مواكبـة التقـدم العلمـي              ،اتالمجتمع

ـ   على صعيد المستحدثات التكنولوجية   والتكنولوجي والتطور    ار  وما تحدثه مـن آث
ـ  وبما أن التعليم العالي أو الجامعي        ،على كل من األفراد والمجتمعات     سهم فـي   ي

وألن التعلـيم    ،تكوين الفرد والمجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر والمستقبل معاً        
 واألوفـر فـي     الجامعي يمثل قمة الهرم التعليمي مما يجعله يتحمل القسط األكبر         

إحداث التنمية المنشودة، باعتباره الرصيد االستراتيجي الذي يغذي المجتمع بكـل           
احتياجاته من الكوادر البشرية القادرة على النهوض بأعباء التنمية فـي مجـاالت             

  .المختلفةالحياة 
 بد من تطوير نظم التعليم الجامعي لزيادة فعاليتها للقيام بـدورها فـي              لذلك ال  

اد الخريجين القائمين على فهم تلك المتغيرات والتعامل معها ومسايرة التغيرات      إعد
 في تقدم   وله دور رئيس  ، من استثمار للبشر   وبما أن التعليم أث    ،في المجتمع الحادثة  

 التعليمية تعد أهم مرتكزات هذا االستثمار بما تقوم         ناهجإن الم ف، األمم وازدهارها 
 في أن مجتمعنا بحاجـة ماسـة        وال شك والتي   لعمل،ه من إعداد الجيل للحياة وا     ب

يب التدريس تمشياً مـع التقـدم       أسال، و قرراتالم و ،ناهجمإلعادة النظر في تلك ال    



 ٤

 وبحاجة لجسر الهوة بين الجانب النظري والتطبيق العملـي،    ،ي والتكنولوجي ملالع
رات مقـر  وإمداده ببرامج تـدريب و ،وذلك  من خالل تركيز االهتمام على المعلم  
 والمستحدثات التكنولوجية وكل ذلـك      تواكب االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي    

  .تحت ظل المعايير المعاصرة
 وعقـدت فـي     ة اهتماماً خاصاً بتطوير التعليم،    ولقد أولت المؤسسات التربوي        

سبيل ذلك العديد من المؤتمرات والندوات وحلقات البحث مـن أجـل النهـوض              
 ففي الكلمة االفتتاحية للمؤتمر القومي لتطوير التعلـيم اإلعـدادي     ، بمستوى التعليم 

ولقد أصبح من المسلم به "أكدت سوزان مبارك على ضرورة تطوير التعليم بقولها        
أن التعليم قوة مؤثرة في التنمية البشرية والنهوض بالمجتمعات وأن آفاق المستقبل            

ط ارتباطاً وثيقاً بتطوير النظـام      وارتياد الطرق نحو القرن الحادي والعشرين يرتب      
 التنمية الشاملة وتأكيد دور العنصر البشري في البنـاء          ط بينه وبين  بالتعليمي والر 

  )٩ ،١٩٩٤،سوزان مبارك(."واإلنجاز
 المعلم أداة التغيير ولتطوير المعلم فال بد  إعداد    ولتطوير التعليم البد من تطوير

من مراعاة تلقاها في تعليمه الجامعي وال بد من تطوير المقررات الجامعية التي ي
ثرت تلك المعايير بظهور المعايير المعاصرة في تصميم تلك المقررات فلقد تأ

وأدى ، تقان هو المعيار األول لنظم التعليمالمستحدثات التكنولوجية وأصبح اإل
طت  مفاهيم جديدة في ميدان التعليم ارتبظهور المستحدثات التكنولوجية إلى ظهور

والتعلم بمساعدة ، بالمستوى اإلجرائي التنفيذي للممارسات التعليمية كالتعليم المفرد
والجامعة ، ومراكز مصادر التعلم، وتكنولوجيا الوسائل المتعددة، الكمبيوتر
والمؤتمرات ، والتدريب عن بعد، والتعلم عن بعد، والجامعة المفتوحة، الكونية
  .مرتبطة بالمستحدثات التكنولوجية في مجال التعليموغيرها من المفاهيم ال، بالفيديو

ظهور الجانب المادي من المستحدثات      وإذا كانت ثورة االتصاالت قد أدت إلى
ظهور   قد أدت إلىالتكنولوجية والمتمثل في األجهزة الحديثة فإن أسباباً أخرى

اد تعليمية  التعليمية الحديثة وما ارتبط بها من موالجانب الفكري للمستحدثات
فلقد وصل حال تلك المعرفة ، وبرمجيات في مجال العلوم التربوية والسلوكية

بتطبيقها واإلفادة منها ألغراض تطوير التعليم ولعل ظهور علم التعليم ومجال 



 ٥

تكنولوجيا التعليم أوضحا إمكانية تطوير الممارسات التعليمية بصورة منهجية 
 ٢٢٢ ،عبد المنعمعلي محمد .(المواقف التعليميةنظامية تسمح بزيادة فعالية وكفاءة 

،١٩٩٥ (    
 إعداد المعلم تعتبر من أهم القضايا التي شغلت وبناء على ما سبق فإن قضية    

وال تزال تشغل المهتمين بالتربية والتعليم كونها قضية تربوية لها صفة 
ية األخرى التي االستمرارية وهي صفة قد تنفرد بها عما عداها من القضايا التربو
باإلجابة عن  أو يكون البحث فيها واستمراره مرهوناً بالتغلب على صعوبة ما،

تساؤل مطروح، أو بحل مشكلة معينة، فالبحث في قضية إعداد المعلم مستمر 
ومتجدد ما دام هناك تغير وتطور في العالم عامة وفي مجتمعنا الفلسطيني الناشئ 

  .خاصة
فهي بحق من . عداد المعلم، إن لم تكن أهمها جميعاًوان من أهم عناصر إ     

أخصب الفترات في حياة معلم المستقبل، وتتمثل فيها العالقة الوثيقة بين كليات 
. التربية وإعداد المعلمين وعملها األكاديمي التأهيلي والمدارس وعملها التطبيقي

دريس، ويكتسب ففيها يتعرف طالب اليوم ومعلم الغد على أهم متطلبات مهنة الت
فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح، وعن أبرز طرق التدريس، واستخدام 
بعض الوسائل التعليمية، كما تنمو في هذه الفترة بعض جوانبه الشخصية لكونه 

  )٩١ ، ١٩٩٦راشد ، علي . (أصبح قائداً ومعلماً ومسئوالً
 حـول المعلـم     )١٩٩٧(الدراسي  ولقد عقدت الجامعة اإلسالمية بغزة اليوم             

الفلسطيني وتحديات القرن الحادي والعشرين ، وكان من أبرز توصيات هذا اليوم            
 كمـا   الدراسي أن ينطلق أعداد المعلم من فلسفة واضحة المعاني محددة المبادئ،          

 حول التربية في فلـسطين ومتغيـرات        )٢٠٠٤( األولوعقدت المؤتمر التربوي    
على تدريب المحاضرين على كيفية تطبيـق       وركزت توصيات المؤتمر     العصر،

  .الجودة في التعلم الجامعي

عقد في القاهرة، مؤتمراً للخبراء العرب لدراسـة إمكانيـة          ) ١٩٩٧(في عام و     
تطوير برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة فـي الـبالد العربيـة، وأوصـى         



 ٦

لمهنية التـي تعـين     المؤتمر بضرورة توجيه برامج التدريب بما يخدم الكفاءات ا        
وأن تستند هذه البرامج على نتـائج علميـة ميدانيـة، تحـدد       . المعلم على أدواره  

  ).١٩٩٧، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الكفاءات المهنية للمعلم العربى

عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مـؤتمر تطـوير           ) ١٩٩٩(وفي عام      
العربي المهنية لتكون منطلقاً إلى برامج تدريبيـة تـسعى إلـى            نظم إعداد المعلم    

تطوير هذه الكفايات لدى المعلم العربى، كذلك تعـديل إسـتراتيجيات التـدريس             
واالستفادة من رؤيا الفكر التربوى حول الجهود المبذولة لضمان أفضل عالقة بين            

جيات التدريس باستخدام عقل التلميذ وحقائق البناء العلمى، ومن أمثلة هذه اإلستراتي
برامج تكنولوجيا التعليم، استخدام الشبكات التعليمية، التدريس عن طريق التعلـيم           

  ).١٩٩٩ ،المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية جامعة حلوان(المفتوح
    واستجابة لما أكدته إستراتيجية تطوير التربية العربيـة، بـضرورة االهتمـام        

. ورة االعتناء بها كركيزة لتحسين نوعية التعليم وتحديثـه    بكفايات المعلمين، وضر  
  :وسعيا وراء الكفايات الواجب توافرها لدي الطالب المعلمين منها

، "١٩٩٥، ، دراسة محمد إبراهيم الدسـوقي    "١٩٩٤ بهجت،   أحمد الرفاعي "دراسة  
  ".٢٠٠١ أبو الفتوح،هاني"، دراسة "١٩٩٩ الودود مكروم،عبد"دراسة 

 التي صدرت عن المؤتمرات والدراسات والبحوث والتي وصياتلت   وفي ضوء ا
باعتباره حجر الزاوية في المعلم إعداد أوصت بضرورة االهتمام بتطوير برامج 

بدأت عدة محاوالت من نتائجها رفع مستوى أداء المعلم في ، العملية التعليمية
،  تحقيق أهدافهموتوجيه مهاراته لمساعدة الطالب على، وتوظيف لكفاءته،  المهنة

ومن بين تلك المحاوالت االهتمام بإعداد المعلم وتأهيله على أسس تربوية ونفسية 
والذي يعتبر من أهم ، جديدة قائمة على المدخل التعليمي القائم على الكفايات

   .االتجاهات الحديثة في إعداد المعلم
الوظائف والمهام      وتقوم فكرة إعداد المعلم على أساس الكفايات على تحليل 

التي يقوم بها إلي مجموعة من األداءات الالزمة له كي يحسن إدارة الموقف 
وبالتالي يتم تزويد الطالب المعلمين وتدريبهم على تلك . التعليمي ويحقق أهدفه



 ٧

محمد إبراهيم (الكفايات لتأهيلهم للقيام بدورهم في العملية التعليمية 
  ).٨ ،١٩٩٥،الدسوقي

هتم كثير من الباحثين في مجال تكنولوجيا التعليم في تحديد كفايات       ولقد ا
. تكنولوجيا التعليم التي ينبغي توافرها في برنامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناءها

 التي توصلت إلي تحديد قائمة ،)٢٠٠٠(شقير محمد سليمان أبو  دراسةومنها 
زين   محمد محمود ودراسةعلم،لمبكفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة للطالب ا

 هدفت إلى تطوير كفايات الطالب المعلمين بكليات التربية التي )٢٠٠٥(الدين
  .لتلبية متطلبات إعداد برامج التعلم عن بعد

ورغم كل الجهود المنصبة علـى تطـوير التعلـيم            وفي ضوء كل ما سبق        
نظام الدراسي المتعثر في مشكلة الإعداد معلم المستقبل إال أن     وومناهجه ومقرراته   

عـدم انتظـام     الطالب المعلم في فلـسطين و      عيشهاظل الظروف السياسية التي ي    
الدراسة وتقطيع أواصر البالد بسبب االحتالل مما يؤدي إلى صعوبة التواصل في            

 واإلشراف  تكنولوجيا التعليم    قرر ومن خالل عمل الباحث في تدريس م       ،التدريس
، دأ االحساس بوجود هـوه واسـعة      ب ، التدريب الميداني  علي الطالب المعلمين في   

 الحاجـة الملحـة     فأصبحت تطبيقيالجانب النظري والجانب ال   وفرق شاشسع بين    
وذلك عن طريق تطـوير المقـررات       ، لجسر الهوة لرفع كفايات التدريب المهنية     

رات  تلك المقر  ت الطالب المعلم في الجامعة وعلى سلم أولويا       اراسية التي يتلقاه  دال
 أن عمل الباحث كمشرف على مركز تكنولوجيا        خصوصاًمقرر تكنولوجيا التعليم    

 واسـتخدام   جالتعليم يتيح له الفرصة لالستفادة من إمكانات التـصوير والمونتـا          
المستحدثات التكنولوجية في تطوير مقرر تكنولوجيا التعلم بالجامعـة اإلسـالمية           

وعلى ، ة في ضوء المعايير المعاصرة    الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزم    
  :ذلك يمكن تحديد مبررات هذا البحث بما يلي

  
 يعاني الطالب المعلم في فلسطين العديد من المشكالت تتمثـل بـالظروف             -     

والسياسية وعلي رأسها مشكلة تقطيع أواصر الـبالد وعـدم انتظـام             الجغرافية
 إلى ضعف فـي بنـاء معلـم         الدراسة وصعوبة التواصل في التدريس مما يؤدي      



 ٨

وذلك كان جلياً خالل عمل الباحث في اإلشراف على الطالب المعلمين             ،المستقبل
  .أثناء التدريب الميداني

 التوظيف الفعلـي    ية التي أجراها الباحث ضعف    كشاف أظهرت الدراسة االست   -
لمعطيات مجال تكنولوجيا التعليم من قبل الطالب المعلمـين أثنـاء التـدريب             

عمليات اإلعداد  فيما يتعلق بتكنولوجيـا التعلـيم         يداني وذلك بسبب ضعف     الم
وذلك نتيجة االكتفاء بتقديم مقرر تكنولوجيا التعليم بشكل نظري فـي صـورة             

 .محاضرات دون تخصيص وقت للتطبيقات العملية
  

 :البحث مشكلة: أوالً
وجيـا  كفايات تكنول في     ضعف   يوجد"صاغ الباحث مشكلة البحث في أنه           

في   تكنولوجيا التعليم  مما يستوجب تطوير مقرر   لطالب المعلمين   التعليم عند ا  
  .ضوء المعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعليم

 :محاولة حل مشكلة البحثليرى الباحث طرح التساؤالت التالية 
  ما المعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعليم في إعداد الطالب المعلم ؟ -١
ما الكفايات الالزمة للطالب المعلم في ضوء المعايير المعاصرة الخاصـة            -٢

 بتكنولوجيا التعليم؟

 الكتـساب الطـالب     حرقتمقرر تكنولوجيا التعليم الم    ل الشكل التصميمي ما   -٣
 المعلمين الكفايات الالزمة لهم؟

 في اكتساب الطـالب المعلمـين   قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم    -٤
 ؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةات المعرفية االكفاي

 في اكتساب الطـالب المعلمـين   قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم    -٥
 ؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةية اهارالكفايات الم

الطالبـات  في تنميـة اتجاهـات       حرقتالم تكنولوجيا التعليم    مقرر ما فعالية  -٦
 نولوجيا التعليم ؟ نحو استخدام تكالمعلمات
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  :  البحثأهداف: ثانياً
  :حالي إلىالالبحث هدف ي       

يتم تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ل قائمة المعايير المعاصرة التوصل إلى – ١   
  .في ضوئها

 قائمة الكفايات الالزمة للطالب المعلمين الخاصة بتكنولوجيا التوصل إلى -٢
  .المعاصرة في ضوء المعايير التعليم

 اكتسابعلى  الطالب المعلمين يساعد تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ل-٣
  . الكفايات الالزمة لهم

 المعرفي  الجانبين المقترح فيتكنولوجيا التعليم مقرر فعالية الكشف عن -٤
 .والمهاري للطالب المعلمين بالجامعة اإلسالمية بغزة

 في تنمية اتجاهات الطالب  المقترحتكنولوجيا التعليم مقررقياس فعالية  -٥
 .المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم

  

 : البحثأهمية: اًثالث
 :في عدة جوانب مثلالبحث  اتكمن أهمية هذ     

 لمكتبات العربية عامة والفلسطينية على وجه الخصوص      ل إثراء    البحث عدي -١
وأقـراص   فيديو   فالمفي تكنولوجيا التعليم لما يحتويه المقرر المقترح من أ        

 .ومستحدثات تكنولوجية عديدة أخرىلفيديو تفاعلي مدمجة 
 .غيرهاأو ، يستفيد منه الطالب المعلمون سواء في الجامعة اإلسالمية  -٢

 .فيد القائمين على إعداد برامج تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمةي  -٣
م ومقررات   يستفيد منه القائمون على تطوير المقررات الدراسية بشكل عا         -٤

 . تكنولوجيا التعليم على وجه الخصوص
 .من المتوقع أن يستفيد منه المعلمون والباحثون التربويون -٥
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   : البحثمنهج: اًرابع
   : ثالثة مناهج –  وفقاً لطبيعته البحث في هذا–اتبع الباحث 

  : المنهج الوصفي التحليلي -١
 ،ك في ضوء األدب التربـوي      إلعداد المقرر المقترح وذل    بهتم االستعانة   و     

  . ومراجعة البحوث والدراسات السابقة
 

  :  التطويريالمنهج -٢
  . تكنولوجيا التعليممقرر لتطوير بهتم االستعانة  و       

  

    : المنهج شبه التجريبي-٣
على عينـة    قترح لتجريب المقرر الم    المنهج شبه التجريبي    الباحث واستخدم      

 بالجامعة اإلسالمية بغزة، للوقـوف علـى مـدى          علماتتجريبية من الطالبات الم   
درسـت  ، مقارنةً بمجموعـة ضـابطة       عاليته في اكتسابهن الكفايات الالزمة لهن     ف

بالطريقة السائدة نفس المحتوى، وذلك من خالل تعريض المجموعتين لنفس أدوات   
  . التقويم المعدة

  

 : البحثأدوات: ساًخام
  :قياس وأدوات تجريبت إلى أدواالبحث  أدوات قسم الباحث

  :وتمثلت أدوات التجريب في
قائمة المعايير المعاصرة وذلك بترجمة قائمة لمعايير التكنولوجيـا بكنـدا            .١

 على مجموعـة    ا وعرضه ،بلد الباحث والبالد العربية   والتوسع بها لتناسب    
 وإجراء التعديالت الالزمة حتى خرجـت فـي صـورتها           ،من المحكمين 

  .نهائيةال
ايات الالزمة للطالب المعلمين في ضـوء المعـايير المعاصـرة       لكفقائمة ا  .٢

 ،الخاصة بتكنولوجيا التعليم من خالل مراجعة نتـائج الدراسـات الـسابقة        
اإلنترنـت المرتبطـة     مواقـع    فيوفحص األدبيات المتخصصة، والبحث     

  .بموضوع البحث
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 لمقرر تكنولوجيا التعليم المقتـرح الكتـساب الطـالب          الشكل التصميمي  .٣
  .علمين الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرةالم

  

  :أما أدوات القياس فتمثلت في
اختبار لقياس تحصيل الطالب المعلمين للجوانـب المعرفيـة لمقـرر            .١

تكنولوجيا التعليم المقترح الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمـة         
 .في ضوء المعايير المعاصرة

لمعلـم فـي أداء المهـارات الخاصـة         بطاقة مالحظة تقويم الطالب ا     .٢
بتكنولوجيا التعليم في المقرر المقترح الكتـساب الطـالب المعلمـين           

 .الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة
 لقياس فعالية المقرر المقترح في تكنولوجيا التعليم في تنمية     مقياس اتجاه  .٣

 .ماتجاهات الطالب المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعلي
  

   : البحث حدود: اًدسسا
  :بالحدود اآلتيةالبحث التزم 
 بالمستوى الثالث بكلية التربيـة بالجامعـة   البات المعلمات الطعينة من  .١

 .والمسجالت لمقرر تكنولوجيا التعليم، اإلسالمية بغزة
مقرر تكنولوجيا التعليم متطلب الكلية الذي يدرسه كل طالب وطالبات           .٢

  .صصاتكلية التربية من كل التخ
 للتجريب على عينة     من مقرر تكنولوجيا التعليم    ة السادس تحديد الوحدة  .٣

 .البحث
جهاز (  موديوالت لتشغيل واستخدام أجهزة العرض اآللية ةتصميم ثالث .٤

 وجهاز عرض الشفافيات القابل للطي ،OHPعرض الشفافيات العادي  
Portable Projector،     وجهاز عـرض الـشرائح الفيلميـة مقـاس 

٥Xسم٥ Slide Projector ،عرض الوسائط المتعددة وجهاز LCD ، 
 .وكل من الفيديو والكمبيوتر العادي والكمبيوتر المحمول

 .وقياس فعاليتها، عينة البحثتطبيق الموديوالت الثالثة على الطالبات  .٥
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 : البحثوضفر: اًسابع
 بين متوسطي   ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .١

في التطبيق القبلي والبعدي لالختبـار       المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  
  . ، لصالح التطبيق البعدي المعرفي

 بين متوسطي   ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٢
 ،  معرفـي  المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبار ال       طالباتدرجات  

  .لصالح المجموعة التجريبية 
ي  متوسـط  بين )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق  .٣

التطبيق القبلي والبعدي لبطاقـات     في   درجات طالبات المجموعة التجريبية   
  .، لصالح التطبيق البعدي المالحظة

بين متوسـطي    )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٤
التطبيق البعدي  في   ة في المجموعتين التجريبية والضابط    الباتدرجات الط 

 . لصالح المجموعة التجريبيةلبطاقات المالحظة

 في اتجاهـات    )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٥
 القبلي  تطبيقال في استخدام الوسائل اآللية  و   التجريبية نح  عةلمجموا طالبات
  .مقياس االتجاه، لصالح التطبيق البعديل والبعدي

بين متوسـطي   ) α ≥ 0.05(لة إحصائية عند مستوى     توجد فروق ذات دال    .٦
 في المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجـاه نحـو          الباتدرجات الط 

 . لصالح المجموعة التجريبيةاستخدام الوسائل اآللية
  

  : البحثإجراءات: ثامناً
 اتبع الباحث اإلجراءات    ق من صحة فروضه   والتحقالبحث  لإلجابة عن أسئلة          
  :ةاآلتي
المعايير الصادرة عن   إعداد قائمة المعايير المعاصرة وذلك بالرجوع إلى قائمة-١
  : لتكنولوجيا التعليمدولية الجمعيةال

 ISTE (International Society for Technology in Education)  
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ومن ثم أصبحت جاهزة     ،حتى أصبحت في صورتها األولية    وترجمتها وتوسيعها    
 بالتعديالت التي اقترحوها وإخراجها   ذ واألخ ،ة من المحكمين  عرضها على مجموع  ل

  .بصورتها النهائية
  
الكفايات الالزمة للطالب المعلم في ضوء المعايير المعاصرة من         إعداد قائمة ا   -٢

  :خالل
إجراء مراجعة لنتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع           )أ 

 . بغرض حصر تلك الكفاياتبحثال
 .بحثعة األدبيات المتخصصة ذات الصلة بموضوع افحص ومراج )ب 

البحث في بعض مواقع اإلنترنت للتعرف على كل ما هو جديـد فـي               )ج 
 . في ضوء المعايير المعاصرةتكنولوجيا التعليمكفايات مجال 

من لهم صلة بكفايـات     م_استطالع آراء بعض المتخصصين والخبراء        )د 
 ومدرسي  ،أساتذة الجامعات كتكنولوجيا التعليم الالزمة للطالب المعلمين      

  . في القائمة لضبطها علمياً_تكنولوجيا التعليممقرر 
ومعرفـة  ،  مراجعة مقرر تكنولوجيا التعليم القائم في ضوء المعايير المعاصرة      -٣

ونواحي الضعف والقصور في المقرر لعالجها وتعـديلها        ، نواحي القوة لتعزيزها  
  .وتطويرها

وذلك بتحديد   عنه الخطوة السابقة     أسفرتوء ما    المقترح في ض   لمقررتصميم ا  -٤
والمحتوى المناسب الـذي يحقـق تلـك        ، األهداف العامة له، واألهداف السلوكية    
وأسـاليب التقـويم    ، والوسائل التعليميـة  ، األهداف، وطرق التدريس، واألنشطة   

ب وإعداد دليل المعلم، ثم برمجة المقرر حاسوبياً من خالل استخدام أسلو       ، المناسبة
عرض الوسائط المتعددة مع تقديم بعض المهارات بشكل عملي على أشرطة فيديو            

عرضه على مجموعة من الخبراء     ثم  لفيديو تفاعلي   ) CD(خطي وأقراص مدمجة    
لتحديـد  ، والمتخصصين في تكنولوجيا التعليم، وأساتذة المناهج وطرق التـدريس        

 والحكم على صـحته     مدى مناسبة محتوى المقرر وموضوعاته للطالب المعلمين      
  .العلمية وصوالً لصورته النهائية
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   .تجريب المقرر المقترح على عينة استطالعية لضبطه -٥
تجريبية وقياس مدى فعاليتـه     مجموعة   على   قترح الم  المقترح  تجريب المقرر  -٦

 نفس محتوى المقرر، وذلك من   تقليديةمقارنةً بمجموعة ضابطة درست بالطريقة ال     
  . موعتين لنفس أدوات التقويم المعدةخالل تعريض المج

ورصد البيانات  ، مقياس اتجاه وذلك عن طريق اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة و       
وتقـديم التوصـيات    ، واستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب وتحليـل النتـائج         

  .والمقترحات
  

  : البحثمصطلحات: تاسعاً
 Efficacy : الفعالية -١

 بمجموعة من المؤشرات تتمثل فـي       هذا البحث ي  تحدد الفعالية إجرائيا ف         
معدل الزيادة في التحصيل المعرفي واألداء المهـاري للمهـارات المرتبطـة            

مـدى   و مقرر المطور بالكفايات المهنية للطالب المعلمين وتنميتها بعد تطبيق ال       
  . اتجاهاتهم نحو استخدام تكنولوجيا التعليم ذلك علىتأثير

  Development : التطوير-٢
الوصول بالشيئ إلى أفضل صورة ممكنة تجعله  :"عرفه حلمي أحمد الوكيل بأنه    

يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة وتحقيق األهداف المنشودة على أحسن           
حلمي أحمـد الوكيـل     ( ."وجه بطريقة اقتصادية في الوقت والجهد والتكاليف      

،٢٠٠٠،١٥(  
  

  Curricular Development :المقرر  تطوير-٣
ويعرف الباحث تطوير المقرر بأنها عملية منظمة تشمل تطوير جميع                
 و ،اسـتراتيجيات وطـرق التـدريس    و ،المحتـوى  و األهداف،(المقرر جوانب  

، )أساليب التقييم و ،الوسائل التعليمية ومصادر التعلم   و ،التعلمية/ األنشطة التعليمية 
ى المعايير المعاصرة للوصـول  وذلك بإدخال المستحدثات التكنولوجية واالستناد إل     

  . بالمقرر إلى أفضل صورة ممكنة، بحيث يحقق أهداف العملية التعليمية
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   Competency : الكفاية-٤
من المعارف والمهارات األهداف المحددة تحديدا دقيقا والتي تتض هي الكفاية 

  .واالتجاهات
  

   Instructional Technology :تكنولوجيا التعليم -٥
 :بأنها ) ٩، ص ١٩٩٩ الجزار،  الصفيعبد اللطيف ( باحث تعريفيتبنى ال

عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلـم والمعرفـة عـن الـتعلم                    " 
اإلنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد علـى نـشاط المـتعلم              

صل إلى تعلم   وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتو       
  ".أكثر فعالية

 Modern Standards : المعايير المعاصرة-٦
مجموعة من الشروط المتفق عليها ويمكـن    :"عرفت حنان محمد حسن المعيار بأنه     

من خالل تطبيقها تعرف نواحي القوة، ومواطن الضعف فيما يراد تقويمه وإصدار           
  )٤٧،٢٠٠١حنان محمد حسن،."(الحكم عليه

 مجموعـة حديثـة مـن   : "معايير المعاصرة المناسبة لبحثه بأنها   ويعرف الباحث ال  
بحيث يتم االتفـاق عليهـا      ، مقرر تكنولوجيا التعليم  الشروط الواجب توافرها في     

ويمكن من خالل تطبيقها يتم التوصل إلى جوانب القوة، وجوانب القـصور فـي              
  ." المقرر المراد تقويمه



 



  
  

  الفصل الثانى
  تكنولوجيا التعليم والمعايير المعاصرة

  
  

  تكنولوجيا التعاليم: أوالً 
  

  المقرر القائم: ثانياً 
  

  تطوير المقررات الدراسية: ثالثاً 
  

  الكفايات التعليمية: رابعاً 
  

  المعايير المعاصرة: خامساً 
  

  مراجعة المقرر القائم فى ضوء اإلطار النظرى: سادساً 
  

  نقاط الضعف بالمقرر القائم: سابعاً 
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  تكنولوجيا التعليم والمعايير المعاصرة
 

  Instructional Technologyتكنولوجيا التعليم : أوالً
تعد تكنولوجيا التعليم مثلها مثل التكنولوجيا في أي ميدان آخـر ضـرورة                  

فرضها التطور العصري لإلنسان في سعيه المستمر لتـوفير الوقـت والجهـد             
لتكاليف، وهي سبيل التربويين للتطوير والتقدم التربوي ليواكب التطورات في          وا

ويعد مفهوم تكنولوجيا التعليم اليوم من أبرز المفـاهيم         . مجاالت الحياة األخرى  
لذلك كان لزاماً على الباحـث  . وأكثرها استخداماً في المجاالت التربوية المختلفة   

وفيمـا  ، الخوض في موضوعات البحـث أن يوضح مفهوم تكنولوجيا التعليم قبل    
  :يلي عدة تعريفات لهذا المفهوم

عملية متكاملة  " بأنها   ) ٩،  ١٩٩٩ الجزار،    الصفي عبد اللطيف ( ويعرفها       
تقوم على تطبيق هيكل من العلم والمعرفة عن التعلم اإلنساني واستخدام مصادر            

بمنهجيـة أسـلوب    تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد على نشاط المتعلم وفرديتـه           
  ".المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل إلى تعلم أكثر فعالية

منحى نظامي لتصميم العمليـة التعليميـة       " أما اليونسكو فتعرفها على أنها           
وتنفيذها وتقويمها ككل، تبعاً ألهداف محددة نابعة من نتائج األبحاث في مجـال             

مة الموارد البشرية وغير البشرية مـن أجـل       التعليم واالتصال البشري، مستخد   
  ).١٩، ٢٠٠٢ الحيلة،  محمودمحمد" ( إكساب التعليم مزيداً من الفعالية

ذلك البناء المعرفـي    " بأنها  ) ١٣،   ٢٠٠٣خميس،  عطية  محمد  (ويعرفها       
المنظم من البحوث والنظريات والممارسات الخاصة بعمليات التعليم ومـصادر          

ا في مجال التعليم اإلنساني، وتوظيف كفء لعناصر بـشرية أو           التعلم، وتطبيقه 
غير بشرية لتحليل النظام والعملية التعليمية ودراسة مشكالتها، وتصميم العمليات   

، )إنتـاج وتقـويم   (والمصادر المناسبة كحلول عملية لهذه المشكالت وتطويرها        
  ".عاليته وتحقيق التعلمواستخدامها أو إدارتها، وتقويمها، لتحسين كفاءة التعليم وف
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  )١٥-١٤،  ٢٠٠٣خميس، عطية   محمد( :مجال تكنولوجيا التعليم
من شقين أساسيين متكاملين ومتفاعلين همـا       يتكون  مجال تكنولوجيا التعليم         

  : العملية والتطبيقالقاعدة المعرفية وقاعدة الممارسات
بناء المعرفي المنظم الـذي      وهي ال  ):البحوث والنظريات ( القاعدة المعرفية    -أ

يتكون من حقائق ومفاهيم ومبادئ وتعميمات ونظريـات فـي مجـال التعلـيم              
  .اإلنساني، خاصة بعمليات التعليم ومصادر التعلم

 وهذه القاعدة تعنى االشتغال العملـي       : قاعدة الممارسات العملية والتطبيق    -ب
لتجريبية فـي تـصميم     بتكنولوجيا التعليم عن طريق تطبيق المعرفة النظرية وا       

مصادر التعليم المختلفة وإنتاجها وتقويمها واسـتخدامها، ومـن خـالل هـذه             
م معلومـات ومهـارات عمليـة       الممارسات يكتسب المشتغل بتكنولوجيا التعلـي     

  .بالخبرة
 ٢٠٠٣خميس،  عطية  محمد  ( :ويوضح ذلك ما عرضه محمد عطية خميس      

 ،١٧-١٥(  
  :ا التعليم تقوم على أساسين هماأن القاعدة المعرفية لعلم تكنولوجي  - أ

   وكالهما يكمل اآلخر ، التطبيقات والممارساتو، النظريات والبحوث         
  .ويدعمه         
أن هذه النظريات والبحوث، والتطبيقات والممارسات، تتعلق بمنتجـات         -ب

  : وتصنف هذه المنتجات في نوعين رئيسين هما، تكنولوجيا التعليم
 وهي منظومات تعليمية كاملة قادرة على نقل التعلم    :مصادر التعلم  ) ١(

للمتعلمين فرادى أو جماعات، سواء كانت بمفردها أو باالشتراك مـع           
 .بعضها البعض، لتحقيق أهداف تعليمية معينة

الوسـائل  و ، وتصنف هذه المصادر في أربعة أنواع رئيسة هي األفراد        
  .عليميةاألساليب التو، البيئات التعليميةو ،التعليمية

 والعملية هي مجموعة منظمـة ومتتابعـة مـن األنـشطة            : العمليات )٢( 
واإلجراءات أو الخطوات المنهجية المحددة، النشطة والمتفاعلـة، موجهـة          

ومـن ثـم    . نحو تحقيق أهداف أو منتوجات معينة، في فترة زمنية محددة         
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م إلـى   كنولوجيا التعلـي  وتصنف العمليات في ت   . فالعملية هي إجرائية الطبع   
  :ين همانوعين رئيس

، وهذه العمليات هي التي تكون مجال تكنولوجيـا         عمليات رئيسة  •
العصب أيضاً، وهي ست    التعليم، وتحتل فيها مكان القلب والعقل و      

  ).١(ة كما هي موضحة بالشكل رقم عمليات رئيس
، تحدث خالل العمليات الرئيسة، وتشمل عمليـات        عمليات فرعية  •

التعلم، والتعلـيم، وتنظـيم المحتـوى،       : واستراتيجيات وأساليب 
 .الخ... وطرائق التعليم، ونظم نقل التعليم

  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ٢٠٠٣ لمحمد عطية خميس نموذج عمليات تكنولوجيا التعليم): ١(شكل رقم 
  
  

 عمليات التحليل. ١

 عمليات التصميم. ٢

 عمليات التقويم. ٦
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  وعمليات
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  :أهداف تكنولوجيا التعليم
نه يتكون من شقين أساسـيين      مجال تكنولوجيا التعليم وأ    الباحث   وضحبعد أن      

متكاملين ومتفاعلين هما القاعدة المعرفية وقاعدة الممارسات العملية والتطبيـق          
محمـد  (يرى كل مـن      حيث، كان لزاماً عليه أن يعدد أهداف تكنولوجيا التعليم       

، ١٩٩٨عبـد الحـافظ سـالمة،       (و  ) ٢٣-٢١ أ، ص    -٢٠٠٣خميس،  عطية  
  :مل على تحقيق األهداف التاليةأن تكنولوجيا التعليم تع، )٢٤-٢٣ص

  .التغلب على مشكالت وصعوبات نقل التعليم والخبرات التعليمية .١
 .التغلب على مشكلة الفروق الفردية بتفريد التعليم .٢
 .تعليم األعداد الكبيرة .٣

 .التغلب على مشكلة بعدي الزمان والمكان .٤
 .التغلب مشكلة اللفظية وطريقة العرض .٥

علمين األكفاء والتجهيزات التعليمية ومصادر     التغلب على مشكلة نقص الم     .٦
 .التعلم

 .مكافحة األمية التي تقف عائقاً في سبيل التنمية في مختلف مجاالتها .٧

 .زيادة المشاركة اإليجابية للتالميذ والتغلب على مشكلة تشتت تفكيرهم .٨
 .استثارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجات التعلم لديهم .٩

 .مية على المعلمينتقليل األعباء التعلي. ١٠
  .التغلب على مشكلة تضخم المناهج والمقررات الدراسية. ١١
تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخالق في الوصول إلى حـل            . ١٢

  .المشكالت وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول
يل تحقيق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية االتجاهات الجديدة وتعد         . ١٣

  .السلوك
  

  :معوقات توظيف المعلم لمفاهيم ومهارات تكنولوجيا التعليم داخل الفصل
  

تشير ولكن تلك األهداف سابقة الذكر تعترض تحقيقها بعض المعوقات حيث               
العديد من البحوث إلى أن أغلب المعلمين ال يقدرون على اسـتخدام تكنولوجيـا        
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مهم ومعرفتهم بها، عكس المعلمـون      التعليم في قاعات الدرس، بسبب عدم  إلما       
   .المدربون فهم قادرون على استخدامها بنجاح في هذه القاعات

أن إلمـام  "على ) Thomas A Brush, 1998,p40( بروش توماس ويؤكد    
المعلم أياً كان تخصصه بمفهوم تكنولوجيا التعليم يجعله قادراً علـى اسـتخدام             

 يزيـد مـن اتجاهـاتهم اإليجابيـة نحـو           مستحدثاتها في التدريس بفاعلية، كما    
استخدامها ويزودهم بأساليب متنوعة في التدريس تتماشى مع النظم الديمقراطية          

  ".للتعليم مما يتيح للتالميذ فرص االشتراك النشط
أسباب عدم اسـتخدام المعلمـين      ) ١٤٥،  ٢٠٠٠ ، الحصري أحمد ( ويرجع    

لى أن كثير من المعلمين غيـر مـدربين     لتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية إ     
على استخدامها وال توجد لديهم القناعة بدورها وأن بيئة الفصل وبيئة المدرسـة         

  .غير مهيئة الستخدام هذه التكنولوجيا
إلى عقبات اإلفادة من    ) ٣٠٦، ص ١٩٩٩ ، فتح الباب عبد الحليم    ( وقد أرجع     

عدم توافر المباني المدرسية الصالحة     تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية إلى       
والمصادر واألدوات التعليمية األساسية كالمكتبات والمعامل والمراسم والبرامج        
الخاصة بالمستحدثات وعدم التركيز على تـدريب المعلمـين علـى اسـتخدام             

  .المستحدثات
أن معوقـات   "ذلـك بقولـه     ) ١٤، ص ١٩٩٧ ،عطية خميس محمد   ( ويؤكد    

لوجيا التعليم في العملية التعليمية يرجع لنـدرة بـرامج التـدريب            استخدام تكنو 
للمعلمين أثناء الخدمة في مجاالت تكنولوجيا التعليم وقصور البرامج وعجزهـا           
وعدم مناسبة البرامج الحتياجات المعلمين والتركيز على النواحي النظرية فقـط           

باستخدام تكنولوجيـا   وربما يأتي أيضاً على رأس المعوقات عدم قناعة المعلمين          
  .التعليم في تصميم أو تنفيذ الموقف

على أن أهم معوقـات  ) ٢٤٨، ص١٩٩٥،  الجزارالصفي  عبد اللطيف (ويؤكد
تطبيق تكنولوجيا التعليم واستخدامها في المجال التربوي هو عدم تـوافر الحـد             

ب األدنى المناسب من كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم ونقص تـدري          
  .المعلمين وعدم تزامنه مع التطور
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  مقرر تكنولوجيا التعليم القائم: ثانياً
لما كان هدف البحث هو تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسـالمية                 

الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمة في ضـوء المعـايير المعاصـرة            
 وصف المقرر القائم قبـل  كان من الضروري  ،والوقوف على فعالية ذلك المقرر    

 وصف المقرر القائم حيـث بـدأ     ي ف ياتبع الباحث الفكر المنظوم    التطوير لذلك 
بعملية التحليل وانتهي بعملية التركيب إذ بدأ بتحليل النظام القائم وانتهى بتركيب            

 وتتناول عمليات التحليل والتركيب جميع عناصر النظام باعتبارهـا           جديداً اًنظام
 هذه الحالة لم ينظر الباحث إلى       فيمتفاعلة تفاعالً وظيفياً متبادالً أو      متداخلة أو   

 وأسـاليب التقـويم     ةالتعليميالمحتوى بمعزل عن طرائف التدريس أو الوسائل        
ـ     األخرىهذه العناصر والعناصر    مع  عامل  تولكن    أنهـا   ى التي تكون النظام عل

  . تتأثر بعضها ببعضووحدة واحدة تؤثر 
  :هتمام المقرر تحديد مجال ا-١
اهتم المقرر القائم بمجال تكنولوجيا التعليم كمتطلب أساس للطالب المعلمـين              

الملتحقين ببرامج إعداد المعلمين في كليات التربية والمعاهد التي تخرج الطالب           
ق فإن مقرر تكنولوجيا التعليم الـذي يـدرس         د ولتحديد المجال بصورة أ    ،المعلم

لجامعة اإلسالمية بغزة يهتم بتزويـد الطلبـة المعلمـين          لطلبة كلية التربية في ا    
بالمبادئ األساسية الستخدام المصادر والوسائل التعليمية في التدريس واعتبارها         
معينات للمعلم في توصيل المفاهيم واألفكار للتالميذ، وإعطاء الطالب المعلمين           

يميـة وطريقـة    جهزة التعل فكرة عامة عن تصنيفات الوسائل التعليمية، وعن األ       
  .استخدامها في التعليم

  : األھداف العامة للمقرر-٢

 مساعدة الطالب في الحصول على المعارف والمهارات والقيم واالتجاهـات           -
وأوجهه التقدير التي تجعلهم متفهمين لتكنولوجيا التعلـيم وعالقتهمـا بـبعض             

  .األخرىالمصطلحات والمفاهيم 
  .جتهاعالكنولوجيا التعليم في م تحديد أهم المشكالت التي تساهم ت-



 ٢٥

 وتحـضيرها   الوسـائل التعليميـة   امـة الختيـار     ع الطالب بالقواعد ال   إمداد -
  .واستخدامها والتحديات التي تواجهها وتصنيفاتها

  . ربط تكنولوجيا التعليم بالفكر التربوي اإلسالمي-
جيـه  مي يـساعد فـي تو     قي ربط الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم بإطار        -

  .استخدامها
 بين االتـصال    والعالقة وطبيعة وعناصره وأنواعه     االتصال التعرض لمفهوم    -

  .والتعليم والتعلم
  . التعليمياالتصالي تقديم توجيهات للمعلم في الموقف -
 وبعـض النمـاذج     وأنواعهه  مكونات التعرض إلي مفهوم النظام وخصائصه و      -

  .سلوب النظم في التعليمأحول توظيف 
 والنظم وتكنولوجيا التعليم والعالقة بين الوسـيلة        االتصال بين   العالقةاح  يضإ -

 توضيح كيفية االستفادة من الوسـائل       -١٠.التعليمية ومكونات الموقف التعليمي   
والتكنولوجيا في التعليم العادية مثل الوسائل الواقعية والعينات والنماذج المجسمة          

  .ة والسبورات واللوحات التعليميةوالصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحي
ـ            - ان و عرض بعض المهارات مثل مهارة تكبير الرسـومات واسـتخدام األل

  . اللوحات التعليميةإنتاج فيودورها النفسي 
  . توضيح الشروط الفنية لعرض الوسائل اآللية-
 تعداد الوسائل اآللية والتمييز بين الوسائل الـسمعية والبـصرية والـسمعية             -

  .البصرية
  . مواردها التعليميةإنتاج توضيح كيفية تشغيل أجهزة العرض بأنواعها وكيفية -
 والمحاكـاة   ةالتوضيحي التطرق إلي مجموعة من وسائل العروض كالعروض         -

  . التعليميةواأللعاب وتقمص الشخصيات والتمثيل التربوي األدوارولعب 
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  : المقرر تحلیل محتوى-4

، وى المقرر القائم في ضوء المعايير المعاصـرة لقد قام الباحث بمراجعة محت    
  . ألن التحليل أكبر من المراجعةبشكل كاملولم يقم بإجراء التحليل 

  : األھداف السلوكیة للمقرر القائم-5

يف ن لتص ىوكية في المستويات الثالثة األول    السل  األهداف اشتقاققام الباحث ب      
  . العامة للمقررهدافمن األ والتطبيقبلوم وهي التذكر، والفهم، 

  

  : أسالیب تدریس المقرر القائم-6

إن أسلوب التدريس يجعل الطالب يكتسبون المعـارف والمهـارات والقـيم                
واالتجاهات المرغوبة خالل دراستهم ولقد تنوعت أساليب تدريس المقرر القائم          

 أسلوب المناقـشة بعـض    إلىولكن كان أسلوب المحاضرة هو الشائع باإلضافة    
  . والعروض التوضيحية أحياناً أخرىألحيانا
  

  : الوسائل التعلیمیة واألنشطة-7

 استخدام جهـاز عـرض    علىمقرر تكنولوجيا التعليميعتمد بعض مدرسي         
برمجـة بعـض     المقرر بعـد     في عرض محتوى   ) L.C.D( الوسائط المعددة   

ض األفالم   برنامج بوربوينت، وأحياناً يتم عرض بع      الدروس أو الرسومات على   
 وجهاز عرض  كمبيوترالتعليمية سواء باستخدام الفيديو والتلفزيون أو باستخدام ال       

لعرض األفالم التعليمية لطرق إنتـاج اللوحـات         ) L.C.D( الوسائط المعددة   
  .بأنواعها أو عن التحنيط أو األلوان وغيرها من موضوعات المقرر

 الطلبـة وكـذلك     رضها على خر يقوم بإحضار عينات لع    كما أن البعض األ       
استخدام جهاز عرض الشفافيات لعرض بعض الرسومات أو التصنيفات التي يتم 

  .تصويرها من الكتاب المقرر
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  : أدوات تقویم المقرر القائم-8

 أي من أدوات التقويم وكان هناك في نهايـة    لم يشتمل المقرر القائم على        
ويـتم تقـويم    أن يرجع إليها    كل وحدة مجموعة من الدراسات يمكن للطالب        

 .ارات النصفية والنهائية فقطالمقرر عن طريق االختب

  
  يةدراس القرراتتطوير الم: ثالثاً

 وعرض مقرر تكنولوجيا ،بعد أن استعرض الباحث مفاهيم تكنولوجيا التعليم       
مفهـوم  ال بد من توضـيح      ، فلسطينالتعليم الذي يدرس في الجامعة اإلسالمية ب      

  .والمعيقات الخاصة ببلده فلسطين، أهميتهالتطوير و
  :مفهوم التطوير وأهميته

التغيير أو التحويل من طور إلى طور ويطلق أيـضاً      :     التطوير لغة يعني  
التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العالقات أو النظم           "على  

  :جه العمومأما التطوير اصطالحاً فيعني، على و". أو  القيم السائدة فيه
  .التحسين وصوالً إلى تحقيق األهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة

   وهذا يعني أن التطوير سمة أساسية لكل عمل متميز، في كل وقت وكـل              
 تدريجياً نظراًً ألن    -بالضرورة–والتطوير في العلوم السلوكية يكون      . مكان

ل يتم بعد أن يقتنع     التغير في السلوك ال يمكن أن يتم طفرة، أو في عجالة، ب           
اإلنسان بضرورته، فيكون نابعاً من إرادته الذاتية، وحينئٍذ فقط يكون جـزءاً            

وإذا تم هذا التغيـر فـي الـسلوك بـالقهر           . ال يتجزأ من سلوك هذا الكائن     
والضغط فإنه ال يكون تطويراً، إذ أنه ال يتم عن قناعة ورغبة، ولهذا فإنه ال               

  .الما يمكنه ذلكيلبث أن يتخلى عنه اإلنسان ح
           
أما التطوير في الوقت الحاضر فإنه يعتبر سمة العـصر، ففـي جميـع                  

مناكب الحياة المعاصرة نجد التطوير جزءاً ال يتجزأ من مسيرتها، وقد ساعد           
على هذا تقدم البحث العلمي واإليمان بضرورته كأساس للتقدم في مختلـف            

ة باع طويل في دفع عملية التطـوير قـدما         المجاالت، كما كان للتقنية الحديث    
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بخطى واسعة، ولعل التطوير الذي حدث في الحواسيب اآللية يعطي مؤشراً           
واضحاً عن معطيات التطوير في العصر الحديث فال يكاد مجـال للنـشاط             

  .البشري يخلو اليوم من دور متعاظم لهذه الحواسيب
  

ملية منظمـة تـشمل     ويعرف الباحث تطوير المقررات الدراسية بأنها ع      
 اسـتراتيجيات وطـرق     – المحتـوى    –األهداف  (تطوير جميع جوانب المنهج     

 – الوسائل التعليمية ومصادر الـتعلم       –التعلمية  /  األنشطة التعليمية  –التدريس  
، وذلك بإدخال المستحدثات التكنولوجية واالستناد إلى المعـايير         )أساليب التقييم 

فضل صورة ممكنة، بحيـث يحقـق أهـداف         المعاصرة للوصول بالمقرر إلى أ    
  . العملية التعليمية لمسايرة تلك المستحدثات وملتزما بالمعايير المعاصرة

  

  :قررات الدراسيةتطوير الم مبررات
ال يمكن أن تبدأ عملية التطوير بداية سليمة وموفقة إال إذا سبقها إحـساس                   

لممكـن القـول بـأن      ومن ا ، قوي وشعور عميق بضرورة الحاجة إلى التطوير      
وال يأتي   ،الشعور بالحاجة إلى التطوير يتكون تدريجياً ويزداد قوة بمرور الوقت         

 قررات قصور الم  تطوير أهمها العوامل تبرر القيام بعملة     من فراغ بل البد من      
   ، عن تحقيق األهداف المنشودة منهاالدراسية الحالية

  )2001،397سعادة ،   أحمدجودت (:ويعود هذا القصور للعوامل اآلتية
 .قررات الدراسيةالخلط الشائع في تحديد وصياغة أهداف الم .١

 .وجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية .٢
 .قصور في الوسائل التعليمية المستعان بها .٣

 .عدم كفاية النشاط التعليمي .٤
 .امج التقويموجود قصور في بر .٥

 .عدم كفاية أداء المعلم .٦
 .وجود معوقات إدارية .٧

  )٤١-٣٨،٢٠٠١،  حسين اللقاني وفارعة حسن محمددأحم (كما أضاف    



 ٢٩

  :ت ال تقل أهمية عن سابقاتها وهي مبررا
وظهـور  ،  وتزايد سرعة تـدفق المعلومـات      االنفجار المعرفي الهائل  . ١      

  .معارف جديدة
 ر واالبتكـا  الفرد من التجديد الحاجة إلى تنمية القدرات العقلية التي تمكن    . ٢   
  .اإلبداعو

 من ظهور تقنيـات جديـدة فـي مجـال           اهواكبالتكنولوجية وما    الثورة. ٣   
  .تكنولوجيا التعليم

 الثقـافي    حاالنفتـا  إلـى    أدى ممـا ، التقدم الهائل في وسائل االتـصال     . ٤   
  . العالمييواإلعالم

      ويرى الباحث أن من أهم دواعي تطوير مقرر تكنولوجيا التعلـيم كمتطلـب
درس لكل طلبة كلية التربية بجميع تخصصاتهم إلعدادهم لمهنة التعليم ما           كلية ي 

  : يلي
، والتـي   الفـصل األول   التي تم عرضها في      كشافيةنتائج الدراسة االست   -١

 : تضمنت ما يلي

  .  لتقييم مقرر تكنولوجيا التعليم القائمعقد ورشة عمل  -أ 
 . المقرر اطلبة التدريب الميداني الذين درسوالمقابلة الشخصية مع   -ب 

 . المالحظة المباشرة -ج 

  : حيث أسفرت هذه الدراسة عن العديد من النتائج التي كان من أهمها
والمستحدثات ، مقرر تكنولوجيا التعليم للمعايير المعاصرة    ضعف مواكبة    •

  . التكنولوجية
، مما ترتب عليه انخفاض     بية لدى الطال  ملضعف مستوى المهارات الع    •

 . عرض الحديثةاستخدامهم ألجهزة المستوى 

 .   بشكل أساسي المحاضرة أسلوبطريقة تدريس المقرر تركز على •



 ٣٠

في حين أن عـدد سـاعات       ، لم يخصص للمقرر ساعات تدريس عملية      •
 . المقرر ثالث ساعات نظرية فقط

  

  : بفلسطينمعيقات تطوير المقررات الدراسية
  :لقائم المتمثل في عدة أمور منهاالوضع السياسي ا

  :لصهيوني لفلسطين ااالحتالل. ١
 الغربية،  م وهجرة سكانها إلى الضفة    ١٩٤٨بعد اغتصاب فلسطين عام          

 الصهاينة مرة أخرى على ما تبقى من أرض فلـسطين           وقطاع غزة، انقض  
م، وظلت تحت نير االحتالل إلى وقتنا هذا مما أدى إلـى            ١٩٦٧ليحتلها عام   

جامعات إال منـذ زمـن      تدهور التعليم وخصوصاً التعليم العالي لعدم وجود        
قريب مما أدى إلى عدم القدرة على تطوير المناهج الفلسطينية والمقـررات            

وكذلك بناء الجدار مما قسم الوطن إلى كنتونات متفرقة ناهيك عن           التعليمية،  
كثرة انتشار الحواجز العسكرية بين القرى والمدن الفلسطينية التـي تـشل             

والحرب األخيرة على غـزة حيـث     ، حركة المواطن وتجعله في سجن كبير     
قصف العدو الصهيوني المدارس والجامعات ودمر المختبرات العلمية فـي          

ولم يسلم مركز تكنولوجيا التعليم من القـصف وتـدمير          ، ةالجامعة اإلسالمي 
وأمور كثيـرة تقـف    ، فيها هذا البحث   العديد من أجهزته التعليمية التي طبق     

ذلك يعتبر االحتالل الـصهيوني مـن أهـم    ل، عائقاً في طريق تطوير التعليم  
  .، التعليميةالمقرراتالمناهج ومعوقات تطوير 

  

  :بين شطري الوطناالنقسام . ٢
ـ      ١٩٩٤بعد اتفاقية أوسلو عام            سحابم وعودة السلطة الفلـسطينية وان

م إال أنه ظل يحتـل الـضفة        ٢٠٠٣ قطاع غزة عام      من االحتالل الصهيوني 
ة خصوصاً بعد االنقسام الداخلي، ووجود حكومة       الغربية ويحاصر قطاع غز   
 وأخرى فـي رام اهللا     ، ووزارة للتعليم في غزة   ، في غزة وأخرى في  الضفة     

مما أدى إلى تشرذم في العملية التعليمية واختالف كبير في السيطرة علـى             



 ٣١

التعليم، وعدم القدرة على تلبية الحد األدنى من احتياجات العملية التعليميـة            
  .ةالتعليم

  

  : الصهيوني لفلسطين عامة ولقطاع غزة خاصةالحصار. ٣
لقد حاصر اليهود الصهاينة الفلسطينيين عامة وسكان قطاع غزة خاصة               

حصاراً مشدداً، وتمثل الحصار بمنع دخول أي من مقومات الحياة، والمـواد    
األساسية الضرورية عالوةً على الكماليات فـال ورق للكتـب وال أحبـار             

ة وال كهرباء لألجهزة وال وقود للسيارات وال غاز للطبخ، إال بكميات           للطباع
 مئات الحاالت لنقص الـدواء      اً، مما أدى إلى شلل الحياة واستشهاد      قليلة جد 

ومنعهم من العالج في الخارج، فمن ذا الذي سيلتفت إلى تطوير المقـررات             
اسية خالية مـن    التعليمية وهو ال يجد حبة دواء وال شربة ماء والمقاعد الدر          

  . الطالب لعدم تمكنهم من الوصول للجامعات والمدارس
  

  : الظروف االقتصادية الصعبة. ٤
إن تطوير المقررات التعليمية والمناهج الدراسية يحتاج إلى موازنات مالية               

كبيرة تخصص لهذه العملية فمن أين هذه الموازنات والشعب الفلسطيني يعـيش            
 على الصدقات والدعم من الدول المانحة أو الديون التـي          ضائقة مالية بل يعيش   

ال تكفي لرواتب المعلمين أو الموظفين في المجاالت األخرى وال يكفي لسد رمق  
األسر المحتاجة وأسر الشهداء واألسرى أو إلصالح البنية التحتية التي دمرتهـا       

   .صواريخ االحتالل الصهيوني ومدافعه الغاشمة
  

العديد من الدراسات واألبحاث في تطوير المقررات الدراسـية          اهتمت   ولقد    
، فمن الباحثين من طور مقررات التـدريبات المهنيـة  على اختالف تخصصاتها    

، والبعض اآلخر طور كفايات الطالب المعلمين     ، ومنهم من طور مقرر االقتصاد    
 ويستعرض الباحث نمـاذج   ،  التدريب على تكنولوجيا التعليم    جومن طور برنام  

  :مختلفة لدراسات اهتمت بتطوير المقررات وذلك على النحو التالي
  



 ٣٢

  ):٢٠٠٧( دراسة أحمد عياد
 في المدرسة الثانويـة         هدفت الدراسة إلى تطوير مقررات التدريبات المهنية      

 ولقد كشفت الدراسة عن     ،الصناعية الزخرفية في ضوء المستحدثات التكنولوجية     
وأنهـا  ، ت المهنية في المدرسـة الـصناعية      وجود قصور في مقررات التدريبا    
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق المقررات     ، التتضمن المستحدثات التكنولوجية  

وضرورة تضمين مادة الكمبيوتر في المقررات وتكون دراسة هـذه           ، المطورة
  .المادة عملياً

  ):٢٠٠٧( منال محموددراسة 
درسة الثانوية العامـة فـي      المهدفت الدراسة إلى تطوير منهج االقتصاد ب           

ضوء التطورات االقتصادية المعاصرة وأثره على تنمية مهارات التفكيـر فـي            
االقتـصاد  ولقد كشفت الدراسة عن وجود قصور فـي مـنهج         ،مجال االقتصاد 

ومـن  ، المدرسة الثانوية العامة في تناول ومعالجة المفاهيم االقتصادية األساسية ب
لمـستمر لمنـاهج االقتـصاد وفقـاً لتطـورات          أهم توصيات البحث التطوير ا    

  .واالهتمام بتنويع استراتيجيات التدريس، ومستجدات العصر
  ):٢٠٠٥(دراسة السيد 

هدفت الدراسة إلى تطوير إنتاج برامج الوسائل المتعددة التعليمية فـي ضـوء             
نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة وذلك من خالل بناء نموذج إدارة الجـودة             

لة لتطوير وإنتاج برامج الوسائل المتعددة التعليمية يتوافق مع الواقع المحلي الشام
ويؤدي إلى تأكيد إدارة الجودة الشاملة في تطوير وإنتاج برنـامج مـستحدثات             

  .التكنولوجيا التعليمية الحديثة
وتوصلت الدراسة إن تطوير برامج الوسائل المتعددة التعليمية يتطلـب تكامـل            

تيح مزج الصوت، الصورة، الشكل، والحركة باإلضـافة إلـى          عناصرها بما ي  
فريق عمل من تخصصات مختلفـة تتـوافر         لقطات الفيديو، ويتطلب ذلك توافر    

فيهم مهارات تكنولوجية عالية حتى يمكن إنتاجها، وأوصت الدراسة بـضرورة           
  .لتشغيل أحهزة تكنولوجيا التعليم واستخدامهاإنتاج برامج تعليمية هتمام باال

  



 ٣٣

  
  ):٢٠٠٥( محمد زين الديندراسة 

كفايات الطالب المعلمين بكليـة التربيـة لتلبيـة             هدفت الدراسة إلى تطوير     
 .متطلبات إعداد برامج التعليم عبر الشبكات

ويمكن االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة فـي أن معظمهـا                 
للتطور العلمي والتكنولوجي وعدم مواكبتها   ، قصور المقررات القائمة  خلص إلى   

  .والمستحدثات التكنولوجية
كما تعد نتائج الدراسات السابقة بمثابة المؤشر الذي يـستدل منـه علـى                   

  . تكنولوجيا التعليممقرر  ،خطوات تطوير المقرر الحالي
  

  كفايات تكنولوجيا التعليم :رابعاً
  
 

لـيم الكتـساب الطـالب    كون البحث يهدف إلى تطوير مقرر تكنولوجيا التع      
وبعد أن عرض الباحث ، المعلمين الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة      
وكذلك تطرق لوصـف    ، مفهوم تكنولوجيا التعليم وما يتعلق به من موضوعات       

فأصـبح  ، ثم عرض تطوير المقررات الدراسـية     ، مقرر تكنولوجيا التعليم القائم   
لزاماً على الباحث أن يعرض ما يتعلق بالكفايات وخاصة كفايـات تكنولوجيـا             

  .التعليم
 فـي   كان وم كفايات تكنولوجيا التعليم كمفهوم مستقل      إن بداية البحث في مفه      

 Toledoأستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعـة        بيرنهارد"عندما قام   ) ١٩٧٩(عام  
بإعداد ورقة عمل تضمنت خطة مقترحة إلعادة تأهيل المدرسين فـي كفايـات             

ليم نظريات التعلم والتع: تكنولوجيا التعليم، وتكونت القائمة من سبعة مجاالت هي      
المبرمج، والتخطيط، والتقويم المنظم، واستراتيجيات البحث عـن المعلومـات،          
وتقويم واختبار الوسائل التعليمية، وإنتاج المواد التعليمية مع التركيز على المواد           

إذ جاءت هـذه األجـزاء     . السمعية البصرية، واستخدام الوسائل التعليمية البديلة     



 ٣٤

بهدف الكشف عن قدراتهم فـي التخطـيط،       على شكل أسئلة موجهة للمدرسين،      
  . والتقويم، وتنظيم المعلومات والمواد الالزمة

  : مفهوم الكفايات
 من المفاهيم المركبة متعددة الـدالالت،       Competencyيعد مفهوم الكفاية         

 تختلف عن غيره بما      من زاوية  ويرجع ذلك إلى أن كل باحث ينظر إلى الكفاية        
ا دعا البعض إلى القول بأن الكفاية تعد مفهوماً وصـفياً           يتناسب مع دراسته، مم   

Descriptive       ًأكثر من كونه مفهوماً معياريا Normative)     أحمـد الرفـاعى
  ).٣٩٤، ١٩٩٤: بهجت العزيزى
 بأنها القدرات الوظيفية التـي يظهرهـا   N. R. Dodl"دودل "ويصفها 

  ).N.R. Dodl 1996, 2(المعلمون في نشاطهم اليومي المتصل بعملهم
ألداء التي تمثـل    أن الكفاية تعنى مختلف أشكال ا     " طعيمة   يويذكر رشد 

 يلزم لتحقيق هدف ما،فهي عبارة عـن مجمـوع االتجاهـات            يالحد األدنى الذ  
وأشكال الفهم والمهارات التي من شأنها أن تيسر للعملية التعليمية تحقيق أهدافها            

  ).٢٥، ١٩٩٩ ،طعيمة أحمد يرشد(لية والوجدانية والنفس حركيةالعق
، ٢٠٠٠ ،محمد محمود الحيلـة   : (عدة تعريفات للكفاية منها   "وينقل الحيلة     
٤٣١.(  

للكفايات بأنها القـدرة  " Hawesam & Houstonهاوسام وهوستون " تعريف-
  .علي عمل شئ أو إحداث نتائج متوقعة

 بأنها األهداف السلوكية المحددة بشكل واضـح      " P.Kayباتريسا كاى   " تعريف -
ودقيق للتدريس، وذلك في جوانب الخبرة التي تشتمل على المعارف والمهارات           

  .واالتجاهات، وأنها ضرورية الظهار قدرة المعلم على التدريس الفعال
إلى مفهوم الكفايـة  " L.R. Barnes & C.S. Taylorبارنيز وتايلور "ويضيف

والـسيطرة علـى    أنها القدرة على اكتساب وتنمية المهارات والمعارف الالزمة         



 ٣٥

المواقف التعليمية ذات األهداف المحددة واكتساب الخبرات المختلفـة لتحقيـق           
  ).L.R.Barnes & C.S. Taylor 1988, 284(النجاح بكفاءة وفاعلية

       

وقد وجد الباحث من خالل االطالع على عديد مـن التعريفـات، فـي              
ريفـات، وأن تعريـف     الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال الكفايات تـشابه التع       

  .يصفه، وعلى األهداف المرجوة منهاالذي الكفاية يعتمد على مجتمع البحث 
وتأسيساً على كل ما سبق عرضه من تعريفات للكفاية، نجد أنها تتفق في             

  :النقاط األساسية التالية
 الكفاية هى القدرة على أداء العمل، كفايات المعلم تـشمل مختلـف قدراتـه               -

  .ء مهنة التعليم، وأنها تؤدي إلى مستوى مناسب من اإلتقانالمرتبطة بأدا
المعارف والمهارات واالتجاهات، وبذلك يمكن التحدث      :  تشمل كفايات التعليم   -

  .عن كفايات معرفية وكفايات أدائية وجميعها قابلة لالكتساب والقياس
ها ال تـرتبط   ترتبط الكفايات التعليمية بكل المهام المتصلة بمهنة التعليم، أي أن        -

  .بالعمل الصفي فقط، بل أيضاً باألدوار الشاملة للمعلم داخل الصف وخارجه
  . تؤثر الكفايات التعليمية تأثيراً مباشراً في نواتج التعلم لدى الطالب-

  : الحاليإعداد قائمة الكفايات المناسبة للبحث
ا، إال  وبالرغم من تنوع وتعدد أساليب تحديد الكفايات التعليمية ومصادره        

أنه لضمان رصانة االشتقاق ومعقوليته، وضماناً لعمل أكثر دقة وأسـلم منهجـاً      
وأكثر موضوعية يوصي المتخصصون في هذا المجال باستخدام أسلوب أو أكثر       

  .من هذه األساليب
ولقد استخدم الباحث عدة أساليب من أجل إعداد قائمة المعايير المناسبة للبحـث             

 حيث توجد في ميدان التعلـيم القـائم   ن القوائم الجاهزةحيث قام بتطوير قائمة م 
تلفة وألعمال على الكفايات محاوالت علمية جاهزة، تحدد الكفايات في ميادين مخ      

ووضـعها   ومن ثم قام بتطويرها لتناسب المقرر المقترح      ، ومهن وأدوار متعددة  



 ٣٦

هـم   حتى يتـسنى ل    للطالب المعلمين إلكسابها  الباحث  يسعى  في صورة كفايات    
بعرضها على مجموعة من الخبراء قام ذلك بعد  و،القيام بأدوارهم بكفاءة وفاعلية

وبعـد األخـذ بتوجيهـات      ، لتحكيمها وإقرارها ) ١: ملحق رقم (والمتخصصين
ونصائح الخبراء وإجراء التعديالت الالزمة أصبحت قائمة كفايـات تكنولوجيـا         

  )٢: ملحق رقم(التعليم في صورتها النهائية
تفاد الباحث في أعداد قائمة الكفايات من العديد من البحوث والدراسـات            ولقد اس 

قد القى قبوالً وذيوعاً بـين المهتمـين   التي وقع عليها خاصة أن مجال الكفايات        
 شأنهم في ذلك    -والمتخصصين في مجال إعداد المعلم وتدريبه في بالدنا العربية        

 فعقدت العديـد  -يع أنحاء العالم شأن كافة المهتمين بإعداد المعلم وتدريبه في جم       
من المؤتمرات لدراسته واالستفادة منه في تطوير وتجديد أساليب إعداد المعلـم            

  .في مجتمعاتنا العربية
عقد في القاهرة، مؤتمراً للخبراء العرب لدراسة إمكانيـة         ) ١٩٩٧(     ففي عام 

، وأوصـى  تطوير برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة في الـبالد العربيـة       
المؤتمر بضرورة توجيه برامج التدريب بما يخدم الكفاءات المهنية التي تعـين            

د وأن تستند هذه البرامج على نتائج علميـة ميدانيـة، تحـد      . المعلم على أدواره  
  ).١٩٩٧:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الكفاءات المهنية للمعلم العربي

راتيجية تطوير التربية العربية، بضرورة االهتمـام       واستجابة لما أكدته إست        
. بكفايات المعلمين، وضرورة االعتناء بها كركيزة لتحسين نوعية التعليم وتحديثه      

  :وسعيا وراء الكفايات الواجب توافرها لدي الطالب المعلمين منها
  ):٢٠٠٢(دراسة لطفي الخطيب، محمد ذيبان الغزاوي

تعرف على مدى إتقان طلبة ماجستير تكنولوجيـا             هدفت هذه الدراسة إلى ال    
التعليم في جامعة اليرموك للكفايات الخاصة بوسائل االتصال التعليمية، ودرجة           

كفايـة فـي    ) ٥٢(تقديرهم ألهميتها، وقد صممت إستبانة لهذا الغرض تضمنت       
 أكثـر   سبعة مجاالت في وسائل االتصال التعليمية ، وقد دلت نتائج الدراسة أن           
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، العينة هو المتعلق بالتعلم الـذاتي     اناً من قبل أفراد     ت تكنولوجيا التعليم إتق   مجاال
  .وتأتي الكفايات المعرفية المتعلقة بالوسائل اإللكترونية في المرتبة الرابعة

  ):٢٠٠٢ (J.D.Holtدراسة هولت 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفايات الكمبيوتريـة التـي يحتـاج إليهـا                 

مدرسة موزعة  ) ٩٧(يان على داخل فصولهم، وقام الباحث بتطبيق استب     المعلمين  
مـدير مـن    ) ٥٩(اس األمريكيـة،     على المناطق المختلفة بوالية تكس     بالتساوي
  ، البرامج في كليات التربية على مستوي الواليات األمريكيةمديري

  

  ):٢٠٠١(دارسة هاني أبو الفتوح
ايات الالزمة لتصميم المواقف التعليمية،         هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالكف     

التي ينبغي توافرها لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا للتعليم، ومعرفـة            
  .أثر تطبيق برنامج لتنمية تلك الكفايات

توصلت الدراسة إلى قائمة بالكفايات الالزمة لتصميم المواقف التعليميـة          
 التعليم موزعة على كفايات إلعـداد       لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا     

  .المواقف التعليمية وتنفيذها وتقويمها
  

  ):١٩٩٦( إمام محمددراسة سعد
    هدفت الدراسة إلى وضع برنامج تعليمي لدراسة كفايات تشغيل واسـتخدام            
أجهزة تكنولوجيا التعليم، ومعرفة فاعلية هذا البرنامج والتعرف علـى أنـسب             

  .ناسب الطالبأساليب التعلم التي ت
    وتم إعداد قائمة بالكفايات العملية لتكنولوجيا التعليم، كما تم اختيار عينة من            

  .طالب كلية التربية بطنطا
    وقد توصلت الدراسة لتصميم برنامج مقترح قائم على أساس تلك الكفايـات            

نامج في لتشغيل واستخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم، كما أكدت الدراسة فعالية البر  
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إكساب الطالب كفايات التشغيل واالستخدام لتلك األجهزة، وتوصلت إلى وجود          
  .فروق في التحصيل يعود إلى أسلوب التعليم المتبع

ويمكن االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة فـي أن معظمهـا                 
 داخـل   خلص إلى تحديد كفايات تكنولوجيا التعليم التي يحتاج إليهـا المعلمـين           

الفصول، كذلك الكفايات الخاصة بوسائل االتصال التعليمية، ودرجـة تقـديرهم           
  .لها

كما تعد نتائج الدراسات السابقة بمثابة المؤشر الذي يـستدل منـه علـى                   
الكفايات الواجب توافرها لدى الطالب المعلمين بكليـات التربيـة فـي مجـال              

  . تكنولوجيا التعليم
  

  معاصرةالمعايير ال: اًخامس

البد له من التطرق إلى المعـايير  اإلطار النظري من هي الباحث تأن ين قبل       
 مقرر تكنولوجيا التعلـيم    ليراجع   - وخاصة معايير تكنولوجيا التعليم    -المعاصرة

 ليضع يده على جوانب القوة فـي        ،القائم في ضوء ما سبق من اإلطار النظري       
وجوانـب الـضعف    ، نشطة الالزمة لها   ويثريها باأل  ، ويدعمها ،المقرر ليعززها 

  .ويطورها، ويحسنها، ليعالجها
 International Society for) لتكنولوجيا التعليمطورت الجمعية الدولية      

Technology in Education) والمعروفة اختصاراً بـ ISTE  معايير فـي ،
 أجـل    لكليات التربية مـن    جيا الحديثة وهي موجهة بشكل رئيس     مجال التكنولو 

وضع معايير في مجال التكنولوجيا، يستدل منها على مؤشرات الكفايات واألداء           
الواجب توافرها لدى الطالب المعلمين بكليات التربية في كافة التخصصات في           

  .مجال تكنولوجيا التعليم

المعايير الوطنية لتكنولوجيا التعلـيم    : وتم إصدار المعايير في نموذجين هما          
ين، والمعايير الوطنية لتكنولوجيا التعليم لدى الطالب، بحيث يكمـل          لدى المعلم 
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كالً منهما األخر، وتم تطويرهما بناء على الدراسات واألبحاث التـي تناولـت             
  .استخدام التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم ومتابعة تطورها

 :ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي
 (International Society for Technology in Education)  

)ISTE, 10/11/2004, 1-9(:  
تهدف هذه المعايير إلى معلمي فصول اليوم ليتمكنوا من تهيئة فـرص الـتعلم              
المدعوم بالتكنولوجيا لطالبهم، وإعدادهم ليوضحوا للطالب ماذا يمكن أن تجلب          
 لهم التكنولوجيا من فوائد، وأن يكسبوا الطالب طـرق حـل المـشكالت، وأن             

  .يستخدموا األدوات المناسبة للتعلم
فالتعليم التقليدي ال يدعم المعلمين بالمهارات الكافية للتدريس لطرب قادرين على       
الخدمة في القوي العاملة في االقتصاد العالمي الجديد، لذا يجب تأسـيس بيئـة              
 جديدة لطالب التعليم العام من خالل برامج كليات التربية من أجل إعداد معلمين            

  .قادرين على إنجاح بيئة التعليم والتعلم
  :اور وكل محور يحتوي على عدة معايير وهيوتتكون المعايير من ستة مح* 
  : مفاهيم وتشغيل التكنولوجيا-١
  "أن يظهر المعلم بوضوح فهم في تشغيل التكنولوجيا"

 يظهر بوضوح معرفة أولية ومهارات واستيعاب للمفاهيم المتعلقة بالتكنولوجيا        * 
  .كما هو موضح في المعايير الوطنية لتكنولوجيا التربية لدى الطالب

يظهر بوضوح نمو مستمر في المعرفة والمهارات التكنولوجية ليبقى جنباً إلى           * 
  .جنب مع تطورات التكنولوجيا

  : تخطيط وتصميم البيئة التعليمة والتجريب-٢
 التعلم والممارسـة    أن يظهر المعلم بوضوح القدرة على تخطيط وتصميم بيئات        "

  ".العملية المدعمة بالتكنولوجيا
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يصمم فرص تعلم مناسبة والتي تطبق طرق التعلم المعزز بالتكنولوجيا لدعم           * 
  .االحتياجات المتعددة للمتعلمين

يطبق األبحاث الحديثة في مجال استخدام التكنولوجيا فـي عمليتـي التعلـيم             * 
  .تجارب لطالبهوالتعلم، وعندما يخطط بيئات التعلم وال

يحدد ويتعرف على مصادر التكنولوجيا، ويقيمها من أجل التعرف على مدى           * 
  .مناسبتها ودقتها

  .يخطط إلدارة المصادر التكنولوجية لتالئم محتوى أنشطة التعلم* 
  .يخطط طرق متعددة إلدارة تعلم الطالب في البيئة المدعمة بالتكنولوجيا* 
  : التدريس والتعلم والمنهج-٣
أن ينفذ المعلم خطط في المنهج بحيث تشمل على طرق لتطبيـق التكنولوجيـا،        "

  ".والتي تؤدي بدورها لزيادة تعلم الطالب
 العملية المدعمة بالتكنولوجيـا ليحقـق المعـايير         ةييسر للطالب الممارس   •

  .التكنولوجية
يستخدم التكنولوجيا لدعم الطرق التي تجعـل المـتعلم محـور العمليـة            •

 .ويتم توجيهها الحتياجات المتعلم المتعددةالتعليمية 

 .يطبق التكنولوجيا لتطوير المهارات العليا واإلبداع لدى المتعلم •

 .يدير أنشطة التعلم لدى الطالب في بيئة مدعمة بالتكنولوجيا •

  : التقييم والتقويم-٤
  ".أن يطبق المعلم التكنولوجيا لتيسير طرق التقييم والتقويم الفعال"

ولوجيا لتقييم تعلم الطالب فـي المـادة التعليميـة باسـتخدام            يطبق التكن  •
  .تكنولوجيات تقييم متنوعة

يستخدم مصادر التكنولوجيا في جمع وتحليل البيانات، وتفسير النتـائج،           •
 .ومواصلة االكتشافات من أجل تحسين طرق التعليم وزيادة تعلم الطالب
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سب للطالب ليـستخدم    يطبق طرق متعددة في التقويم، لتحديد الوسيلة األن        •
 .مصادر التكنولوجيا من أجل التعلم واالتصال واإلنتاجية

  : اإلنتاجية والممارسة المهنية-٥
  ".أن يستخدم المعلم التكنولوجيا ليدعم لديه اإلنتاجية والممارسة المهنية"

يستخدم مصادر التكنولوجيا ليتقدم باستمرار في التطوير المهني والـتعلم           •
  ".مدى الحياة

يقيم باستمرار ممارسته المهنية لتشكيل قرارات تتعلق باستخدام التكنولوجيـا          * 
  .لدعم تعلم الطالب

  .يطبق التكنولوجيا من أجل زيادة اإلنتاجية* 
يستخدم التكنولوجيا لالتصال التربوي بالنظراء في المهنة، وأوليـاء األمـور          * 

  .والمجتمع على نطاق أوسع من أجل تعلم الطالب
  :ا االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية القضاي-٦
أن يفهم المعلم القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونيـة واإلنـسانية المحليـة            "

باستخدام التكنولوجيا في مدارس التعلم العام، وأن يطبق هذا الفهم علـى شـكل          
  ".ممارسة عملية

  .علقة باستخدام التكنولوجيايدرس ويطبق الممارسة القانونية واألخالقية المت* 
يطبق المصادر التكنولوجية ليساير ويفوق المتعلمين ذوى الخلفيات المتعـددة          * 

  .والقدرات الخاصة
  .يعرف ويستخدم مصادر التكنولوجيا التي تثبت التعددية* 
  .يدعم االستخدام السليم واألمن لمصادر التكنولوجيا* 
لطـالب أثنـاء اسـتخدام المـصادر        يسهل الوصول لمنافذ متساوية لجميع ا     * 

  .التكنولوجية
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   الفصل  هذا خالصاتمراجعة المقرر القائم في ضوء:سادساً
الفصل وباالستناد إلى المعايير المعاصـرة تـم        هذا  في ضوء خالصات    

  :قائم وقد خلص الباحث إلى ما يليمراجعة المقرر ال
قائم تـسير فـي     أن مجال االهتمام كان مناسباً من حيث أن فكرة المقرر ال           -١

اتجاهين األول تأصيلي يضع إطاراً يحكم حركة التعامل مـع التكنولوجيـا            
ويوجهها الوجهة السليمة انسجاماً مع الفكر التربوي اإلسالمي، والمبـادئ          
األصيلة، والثاني إجرائي يقدم توجيهات مباشرة للمعلم تتعلق بدوره في هذا           

  .المجال
لة مترابطة وشاملة للمجـاالت الكبـرى     األهداف العامة للمقرر كانت متكام     -٢

ـ          للطـالب   ةلألهداف وانسجمت مع المعايير المعاصرة والكفايـات الالزم
وكانـت واقعيـة    ، وتنوعت على امتداد الفصول الستة للمقـرر      ، المعلمين

وومع فلـسفة المجتمـع وحاجـات      ، ومنسجمة مع أهداف تكنولوجيا التعليم    
 .واكب التطور العلمي والتكنولوجيولكنها لم ت، الطالب المعلمين المهنية

أما محتوى المقرر القائم فهو لم يواكب المعايير المعاصرة وما استجد مـن              -٣
مستحدثات تكنولوجية فكان على الباحث سد الثغرة في المحتوى وإضـافة           
كل ما هو جديد ومفيد فتم إضافة موضوعات نوعية للمقرر بإضافة جهـاز         

، طريقة تشغيله واستخدامه في التعليم    و) L.C.D(عرض الوسائط المتعددة    
ولم يـرد الباحـث     ، وإضافة تصنيف جديد للوسائل والتكنولوجيا في التعليم      

بل ركز  ، حشو المقرر المطور بموضوعات تزيد الكم على حساب النوعية        
واالهتمـام  ، جهده على الكيف وخاصة أساليب التدريس والوسائل التعليمية     

 . ضوء المعايير المعاصرةبالجانب العملي التطبيقي في

أن األهداف السلوكية للمقرر القائم ركزت على مـستوى التـذكر والفهـم              -٤
 بمكان التركيـز    ةبدرجة أكبر منها على مستوى التطبيق فكان من الضرور        

على مستوى التطبيق وهو المستوى المهم من أهداف هـذا المقـرر وهـو     
 .النتاج الذي يالزم المعلم في حياته العملية
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ا أسلوب تدريس المقرر القائم فإنه ال يلبي حاجات الطالب المعلمين  فهم             أم -٥
في مرحلة جامعية وعلى أبواب التخرج أو الذهاب للتدريب الميداني ولـم            
ينسجم مع المعايير المعاصرة التي تركز على أن يكون الطالب هو محـور           

وجيـا  الموقف التعليمي فالبد من الكشف عن استعداده للتفاعـل مـع تكنول           
التعليم وتنمية قدراته الفنية واإلبداعية ويتيح له فرصة التطبيق العملي فكان           
لزاماً على الباحث سد هذه الثغرة في المقرر المطـور ويرتقـي بأسـلوب          
التدريس واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتركيز على الجانب التطبيقـي          

 والبرامج المحوسـبة وتـم      العملي لذا استحدث الكثير من األفالم التعليمية      
وضعها علي برنامج الموديل كما تم التركيز على أسلوب التجريب العملـي    
والتقليل من أسلوب المحاضرة وذلك يتطلب تغيير نظام تسجيل الـساعات           
المعتمدة للمقرر فبدل أن تكون ثالث ساعات نظريـة يفـضل أن تكـون              

ي معمـل الوسـائل     ساعتين نظريتين وساعة واحدة عملية تطبق ساعتين ف       
 .التعليمية

الوسائل التعليمية المستخدمة في المقرر القائم مناسبة بعض الشيء وهـي             -٦
بحاجة إلى سد بعض الثغرات فهي تساهم في تحقيق األهـداف التعليميـة             
وتيسر إدراك المعلومات ولها دورها في رفع مستوى كفاءة الطالب المعلـم   

.  تواكب التطور العلمي والتكنولوجي    إال أنها ال تراعي الفروق الفردية ولم      
مما دفع الباحث الستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من الكمبيـوتر            

وتوفير العديـد   ، وبرنامج الموديل ، )اإلنترنت(وبرامجه والشبكة العنكبوتية    
، واألفالم التعليميـة لفيـديو خطـي      ، من األقراص المدمجة لفيديو تفاعلي    

متناول جميع الطالب ليأخذ كل طالب حسب حاجته        ووضع هذه المواد  في      
وميوله واتجاهاته ومن ثم متابعته بالطرق المناسبة وحسب إمكانـات كـل            

 .طالب

 النصفية والنهائية فلـم    تاقتصرت أدوات تقويم المقرر القائم على االمتحانا       -٧
يصمم التقويم بأدوات تكنولوجية ولم ينفذ أيضاً بطرق مختلفة ولم ينوع في            
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ت التقويم فكان من الضروري أن تسد هذه الثغـرة وذلـك باسـتخدام              أدوا
أدوات تكنولوجية كبرنامج الموديل والكمبيوتر في عمليات تـصمم وتنفيـذ           
التقويم وكذلك استخدام أدوات التكنولوجيا في تحليل بيانات التقويم وكـذلك           
التنويع في أدوات التقويم وعدم اقتـصارها علـى االمتحانـات التـصفية             

وإعادة النظر في أسلوب االمتحانات المتبع وجعل جـزءاً مـن           ، النهائيةو
 .التقويم القيام بمالحظة الطالب أثناء تنفيذه للمهارات العملية

كان البد من إضافة األداء العملي بكل مجاالته للمقرر وذلك عـن طريـق               -٨
تطوير األداء العملي وربطه بالبيئة المحلية من توظيـف مـصادر البيئـة             

 وتصميم الوسائل ذات العالقة بـالمجتمع     ةالتعليمي الوسائل   إنتاجحلية في   الم
المحلي وتوظيف خبرات الطالب المهنية في تعلم خبرات جديـدة وتنميـة            

 . باستخدام التكنولوجياةالتعليميالخبرات 

 االتجاهات والروابط االجتماعية واألخالقيـة      المعايير المعاصرة أكدت على    -٩
 لم يف بهذا الغرض فكان البد من تطويره بحيث ينمـي            ولكن المقرر القائم  

االتجاهات  لدى الطلبة نحو استخدام التكنولوجيا ويكسبهم األمانة العلميـة           
 ويعطـي الفرصـة   ةالتعليميويتيح الفرصة لجميع الطلبة الستخدام الوسائل  

 الواحدة وكيف تؤثر هذه األداة      التكنولوجيةلمشاركة المجموعات في األداة     
 . الجوانب األخالقيةعلى

وبعد هذه المراجعة للمقرر القائم بإيجابياته ونقاط القـوة فيـه وبعـض                     
يرى الباحث أن يجمل نقاط الضعف ويركـز عليهـا          ، الهنات وجوانب القصور  

ويمكـن أن  ، لتتضح الصورة عند سد الثغرات في المقرر القائم بهدف تطـويره   
 تحت عنوان أخير في هذا الفـصل ليكـون           الهنات في النقاط التالية    نجمل هذه 

فصل تطوير المقرر وال يكون     ، وطبيعياً للولوج في الفصل الثالث    مدخالً منطقياً   
  .التطوير مقنعاً إال بهذه الخطوة أال وهي تحديد نقاط الضعف في المقرر القائم

  
  



 ٤٥

  المقرر القائمنقاط الضعف ب: سابعاً
قائم في ضوء خالصات ما سبق من بعد هذا العرض لمراجعة المقرر ال      

المقرر القائم في ث أن يجمل نقاط الضعف القائمة بللباحيمكن اإلطار النظري 
  :النقاط التالية

  : محتوى المقرر القائمقصور  -١
الشك أن محتوى المقرر القائم يدرس للطالب المعلمين في الجامعة      

ديل على محتوى اإلسالمية لمدة تصل إلى عشر سنوات دون تطوير أو تع
ومن نقاط ضعف ، لذلك انتابه الضعف وأصبح قديماً ال يفي بالغرض، المقرر

 وكان آخر ى األوللوحدةالمحتوى عدم تجديد تصنيفات تكنولوجيا التعليم في ا
ومن خالل ، ولم يتضمن األجهزة اإللكترونية، عشر سنواتتصنيف للمؤلف قبل 

اده ومستندا للتصنيفات القديمة ه اجتالبحث سيقترح الباحث تصنيفاً حديثاً من
  .وذلك في ضوء المعايير المعاصرة

    وكذلك الوحدة السادسة فينقصها تضمين الكثير من المستحدثات التكنولوجية 
ومن ، والتي أصبحت منتشرة في المؤسسات التعليمية بعد أن كانت نادرة الوجود

أنه من أكثر األجهزة مع ) LCD(جهاز عرض الوسائط المتعددة، هذه األجهزة
ويمكن استخدامه كبديل عن غالبية أجهزة ، انتشاراً في المؤسسات التعليمية

  . خاصة مع الكمبيوتر وبرمجياته وصوره ورسوماتهالعرض الضوئية
  

  :وتدني مستوياتها، قصور مجاالت األهداف السلوكية -٢
والفهم ن األهداف السلوكية للمقرر القائم ركزت على مستوى التذكر      إ

 التركيز على مستوى األحرى فكان ،بدرجة أكبر منها على مستوى التطبيق
التطبيق وهو المستوى المهم من أهداف هذا المقرر وهو النتاج الذي يالزم 

ناهيك عن تركيز المقرر القائم على المجال المعرفي ، المعلم في حياته العملية
مع أن ، المهارية والوجدانيةوتجاهل األهداف ، من المجاالت الثالث لألهداف
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وهي النتاج المرجو تحقيقه ، األهداف المهارية هي المقصد من تدريس المقرر
  .في نهاية دراسة المقرر

  

  : تدريس المقرر القائمقطرعدم التنوع في  -٣
،      لعل طريقة تدريس المقرر القائم شكلت دافعاً قوياً للخوض في هذا البحث

العتماد مدرسو المقرر على اإللقاء ، ف البائنوذلك للقصور الواضح والضع
مع أن المقرر بطبيعته يحتاج لطرق وأساليب ، والمحاضرة وقليل من النقاش

وتواكب ، بيعته العملية والتكنولوجية وتناسب حاجات التعلمين المهنيةتناسب ط
 وطريقة، ةالتدريب والممارس  طريقة وومن هذه الطرق،المعايير المعاصرة

التعلم وطريقة ،  العمل الجمعيوطريقة،  حل المشكالت وطريقة،المشروع
  . الموديوالت التعليميةوطريقة، الفردي

  

:الوسائل التعليمية ومصادر التعلمقلة   -٤  
، ضاقتصرت الوسائل التعليمية في المقرر القائم على بعض أجهزة العر     

ولم ، وخبرته العملية ةمكاناته المهنيوإ، وتركت الجتهاد المعلم، ولم تحدد بدقة
وظل الطالب ، دثات التكنولوجية أي نصيب في تدريس المقرر القائميكن للمستح

رض المعلم يسمع بالكمبيوتر وبرامجه الكثيرة دون أن يرى لها أي تطبيق على أ
تراع الفروق الفردية ولم م إال أنها ل ومع استخدام بعض الوسائل التعليمية، الواقع

  .علمي والتكنولوجيتواكب التطور ال
  

:المصاحبة التعلميةالتعليمية  تحديد األنشطةعدم  -٥  
تكليف مجموعات ال توجد أنشطة مصاحبة عند تدريس المقرر القائم سوى      

عبارة عن وهي ،  على مزاجه دون تحديد مسبقإنتاج وسيلة تعليميةمن الطلبة ب
 وأصبح إنتاجها روتينياً ،لوحة من اللوحات المغناطيسية أوالوبرية أوالكهربية

، ويمكن أن يشتريها الطالب جاهزة دون أن يعلم عنها شيء، دون هدف واضح
  .أولمسه فنية تذكر، وع من اإلبداعأويقلد الطالب بعضهم البعض دون أي ن



 ٤٧

  

: أساليب التقييم عدم تنوع-٦   
،  فقطة النصفية والنهائيتاقتصرت أدوات تقويم المقرر القائم على االمتحانا     

أو محاسبة الطالب على  ،باإلضافة الحتساب درجة نشاط إنتاج الوسيلة أحياناً
 ،فلم يصمم التقويم بأدوات تكنولوجية، حضور المحاضرات بقليل من الدرجات

  . ولم ينوع في أدوات التقويم، الشائعةمختلفةالطرق الولم ينفذ أيضاً ب
ظري أصبح الباحث على وبعد هذا التسلسل في موضوعات اإلطار الن     

جاهزية تامة لتصميم المقرر المقترح وفق خطوات منهجية سيوضحها بالتفصيل 
ومن ثم سيقوم بتجريب ذلك المقرر في الفصل الذي يليه ، في الفصل القادم

تفسيرها ومناقشتها وصوالً إلى التوصيات من ثم و، ليصل إلى نتائج بحثه
  .والمقترحات

  



 



  
  
  

  الفصل الثالث
  

  قترحتصميم المقرر الم
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   المقترحتصميم المقرر: ثانياً
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  قترحتصميم المقرر الم
  :التصميم التعليميمفاهيم ونماذج : أوالً

 

من المؤكد أن العميلة التعليمية ليست خطوة واحدة بسيطة نقوم بهـا فتتحقـق                  
هداف وتأتي النتائج بل عملية مركبة ومعقدة فهي تتكـون مـن العديـد مـن                األ

المكونات والوظائف وكل منها يؤثر في اآلخـر ويجـب أن يجمعهـا التناسـق               
واالنسجام لكي تحقق أهدافها بفعالية، ولكي يحدث التناسق بين جميـع عناصـر             

  .ظمالعملية التعليمية فإنه من األفضل واألجدى استخدام أسلوب الن
ومن هذا المنطلق يؤكد الباحث أن أسلوب النظم هو إطار تنظيمي يمكـن أن                  

، ليوفر لها  مقومات وسبل النجاح والفاعليـة         المقررات الدراسية يتبع في تصميم    
وقد اختلفت مراحل وخطوات منهجية أسلوب النظم بعض الشيء باختالف وجهات    

  .ناك أهداف تعليمية ينبغي تحقيقهانظر من يصممها إال أنها جميعاً تتفق في أن ه
  :وهناك نماذج مختلفة لتصميم البرامج التعليمية وفق مدخل النظم منها ما يلي

 والثـاني   ، األول إلعداد وتطوير الموقف التعليمـي      ،انذجواختار الباحث منها نم   
   :للتصميم والتطوير التعليمي

  .مينموذج عبد اللطيف الجزار إلعداد وتطوير الموقف التعلي •
 .نموذج محمد عطية خميس للتصميم والتطوير التعليمي •

  

  : الجزار الصفينموذج عبد اللطيف: أوالً
الجزار أهمية اإلشارة إلـى اإلجـراءات التعليميـة          الصفي   يرى عبد اللطيف      

المختلفة التي ترتبط في العملية التعليمية، كما يرى أن اإلجراءات التعليمية التـي             
عبد اللطيف الصفي ( :صميم تشمل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية  يتضمنها نموذج الت  

  )١٩٩٥،الجزار
تشمل اإلجابة المتعلمين والموارد واإلمكانيات     وما الواقع التعليمي؟     .١

 .المتاحة
 ما مدى التفاوت بين الواقع التعليمي وبين المستوى الذي نرجوه؟ .٢

 ما األهداف، ما المحتوى التعليمي المناسب لها؟ .٣
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 اييس واالختبارات التي تحكم بها على تحقق هذه األهداف؟ما المق .٤

ما استراتيجيات التعليم والتدريس المناسبة؟ ولتحديد اإلسـتراتيجية         .٥
نحتاج إلى معلومات عن المتعلمين وطبيعة األهـداف والمحتـوى          

 .واإلستراتيجية
ما مصادر التعلم من األفراد والموارد والوسائط واألجهزة واألماكن          .٦

ة؟ وتحتاج اإلجابـة إلـى معرفـة األهـداف والمحتـوى            واألنشط
 .والمتعلمين واإلستراتيجية

ما أدوار كل من المتعلمين والعناصر البشرية األخرى في عمليـات         .٧
 .التعلم

ما الهيكل والبناء األولى للتعليم بعد معرفة األهداف واإلستراتيجيات          .٨
 ومصادر التعلم وأدوار والموارد البشرية ؟

 التعـديل فـي البنـاء األولـى نتيجـة التجريـب             هل تمت عملية   .٩
 االستطالعي على عينات من المتعلمين؟

 هل تم عمل تجريب نهائي على عينات كبيـرة بعـد أن نجحـت          -١٠
  التجارب االستطالعية؟

 هل دلت النتائج الخاصة بالتجريب النهائي على إمكانية االستخدام          -١١
  وهل يمكن التطبيق؟

  لمستمرة لهذا التطبيق؟ ما عمليات التقويم ا-١٢
 كيف تربط هذه الخطوات كل من الخطوة األولى فـي التـساؤل             -١٣

األول إلى هذه الخطوة بحيث يتعدل ويتشكل التعليم وفق عمليات التقويم           
  .المستمرة؟ ويستلزم ذلك وجود التغذية الراجعة

ولتحقيق الترابط والتعديل لكل هذه الخطوات وجب وضعها في إطار أو      
 أسلوب النظم بحيث تنتظم داخله اإلجراءات التعليمية الـسابق          في خطة 

ذكرها وعالقتها، ومن ثم يتضمن النموذج خمـس مراحـل مرتبطـة            
  .ببعضها ومعتمدة على بعضها

  : مخططاً للنموذج والذي تألفت مراحله من)٢(الشكل رقم ويبين      
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  )١٨ ،١٩٩٥،الجزار(يف الجزارإلعداد وتطوير الموقف التعليمينموذج عبد اللط) ٢(شكل رقم 

  
  
  
  

  مرحلة التصميم
Design 

مرحلة اإلنتاج 
  واإلنشاء

Production 

  مرحلة التقويم
Evaluation 

  مرحلة االستخدام
Use 

  )التالميذ ( تحديد خصائص المتعلمين  -
 تحديد الحاجة التعليمية للموضوع أو الغرض للمتعلم -
 .دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية -

  .الحصول على الوسائط وإعداد التسهيالت
  .لمتوفراقتناء من ا -
 .تعدي لمن المتوفر -
 .إنتاج جديد -

  .تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي -
 .تجريب موسع لعمل التقويم التجميعي النهائي -

  .االستخدام الميداني -
 .المتابعة والتقويم المستمر -

  
  
  
  
  
  
  
  

التغذية 
الراجعة 

وعمليات 
المراجعة 
  والتعديل

Feed back 

  .صياغة األهداف التعليمية سلوكياً -
 .تحديد عناصر المحتوى التعليمي -
 .بناء االختبار محلي المرجع -
 اختيار طريقة تجميع التالميذ، وأساليب التدريس لكل هدف -
) المحتوى والمراد واألجهزة( اختيار الوسائط التعليمية  -

 .والتسهيالت واألفراد
 .تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب إنتاجها -

 .التعلمتصميم عناصر عملية  -
 .وضع إستراتيجية تنفيذ التدريس -

 

مرحلة الدراسة 
  والتحليل

Analysis 
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  ):٢٠٠٣(نموذج محمد عطية خميس : اًنيثا
  

يشير خميس إلى أن هذا النموذج يشتمل على جميع عمليـات التـصميم                  
والتطوير التعليمي ويصلح تطبيقه على كافة المستويات بدءاً من تطوير مقرر           

روس فردية، كما يـشير أن التفاعليـة فيـه     دراسي كامل أو وحدات منه أو د      
واضحة بين جميع المكونات عن طريق عمليـات التقـويم البنـائي والرجـع           

  .والتعديل والتحسين المستمر
التحليل، والتـصميم، والتطـوير،   : ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل هي  

  .والتقويم واالستخدام
  :وسوف يوضح الباحث هذه  المراحل كما يلي

  
  :مرحلة التحليل: حلة األولىالمر

تعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية في عملية التصميم التعليمـي، وتتـضمن             
  :النقاط التالية

  
 .تحليل المشكلة وتقدير الحاجات •
 .تحليل المهمات التعليمية •

 .تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي •
 .تحليل الموارد والقيود في البيئة •

ائي بشأن الحلول التعليمية األكثـر مناسـبة للمـشكالت          اتخاذ القرار النه   •
 .والحاجات
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  :مرحلة التصميم: المرحلة الثانية
  

تهدف عمليات التصميم إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمـصادر               
  :التعلم، وعملياته، وتتضمن هذه المرحلة العناصر التالية

  
 .هاتصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيف •

 .تصميم أدوات القياس محكية المرجع •
 .تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه •

 .تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم •
 .تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية •

 .تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة •
 .تصميم إستراتيجية التعليم العامة •

 .اختيار مصادر التعلم المتعددة •
 .ف المصادروص •

 .اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها محلياً •
 

  :مرحلة التطوير التعليمي: المرحلة الثالثة
يقصد بعمليات التطوير التعليمي تحويل الشروط والمواصفات التعليميـة إلـى          
منتجات تعليمية كاملة وجاهزة لالستخدام وتشمل هذه المرحلة على العناصـر           

  :التالية
  
 .تعداد السيناريوهاإ •
 .التخطيط لإلنتاج •

 .الفعلي) اإلنتاج( التطوير  •
 .عمليات التقويم البنائي •

 .التشطيب واإلخراج النهائي للمنتج التعليمي •
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  :مرحلة التقويم النهائي وإجازة المنتج: المرحلة الرابعة
  

يمـه  ال يطرح المنتج لالستخدام الموسع بعد االنتهاء من إنتاجه، ولكن البد من تقو            
  :ميدانياً، وعلى عينات كبيرة إلجازته، وذلك بإتباع الخطوات التالية

  
 ....)اختبارات، استبيانات، قوائم مالحظة( إعداد أدوات التقويم  •

 .االستخدام الميداني في مواقف حقيقية •
 .تطبيق األدوات •

 .المعالجة اإلحصائية •
 .تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها •

 .لوبةتحديد المراجعات المط •
 .اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة •

 .تسجيل حقوق الملكية •
 

  :مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة: لمرحلة الخامسةا
 :وتشمل على المراحل والخطوات التالية

 .النشر •

 .التبني •
 ).التوظيف واالستخدام . ( التنفيذ •
 .التثبيت والدمج •

  .المتابعة المستمرة •



 ٥٧
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  .خميسمحمد عطية نموذج التصميم والتطوير التعليمي ل) ٤(شكل رقم 

 .مرحلة التحليل: أوالً 

 .مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة: خامساً

 .مرحلة التقويم النهائي: رابعاً

 .مرحلة التطوير: ثالثاَ

 .مرحلة التصميم: ثانياً

  .تحليل المهمات التعليمية) ٢(      ر الحاجاتتحليل المشكلة وتقدي) ١(
  .تحليل الموارد والقيود في البيئة) ٤(  تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي) ٣(
 .اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة للمشكالت والحاجات) ٥(

  .يم أدوات القياس محكية المرجعتصم) ٢(   .تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها) ١(
  .تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم) ٤(    .تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه) ٣(
  .تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة) ٦(  .تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية) ٥(
  . التعلم المتعددةاختيار مصادر) ٨(      .تصميم إستراتيجية التعليم العامة) ٧(
 .اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها محلياً) ١٠(  .وصف المصادر) ٩(

  .التخطيط لإلنتاج) ٢(          .إعداد السيناريوهات) ١(
  .عمليات التقويم البنائي) ٤(        .الفعلي) اإلنتاج(التطوير ) ٣(
 .التشطيب واإلخراج النهائي للمنتج التعليمي) ٥(

  ...)اختبارات، استبيانات، قوائم مالحظة( داد أدوات التقويم إع )١(
 المعالجة اإلحصائية) ٤(  تطبيق األدوات  ) ٣(  .االستخدام الميداني في مواقف حقيقية )٢(
  .تحديد المراجعات المطلوبة) ٦(  .تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها) ٥(
 .جيل حقوق الملكيةتس) ٨.(اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة) ٧(

المتابعة ) ٥(.التثبيت والدمج) ٤().التوظيف واالستخدام(التنفيذ) ٣(.التبني) ٢.(النشر) ١(
 المستمرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التقويم
  البنائي
  :والرجع
  عمليات
  تعديل

  وتحسين
  وتنقيح
 مستمرة
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  :  المقترحتصميم المقرر: اًنيثا
  
هدف هذا البحث إلى تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية الكتساب                

وقد ، يتهالطالب المعلمين الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة ومعرفة فعال         
، لدراسات السابقة في هـذا الموضـوع  على البحوث وا اعتمد الباحث في بناء المقرر    

كفايات و، أهداف ومحتوى المقرر  و، االتجاهات الحديثة في تدريس تكنولوجيا التعليم     و
  .المعايير المعاصرة لتكنولوجيا التعليمو، لتعليمتكنولوجيا ا

وتحليـل المحتـوى    ،  التعليمية إجرائياً  وتتضمن مرحلة التصميم تحديد األهداف         
وتحديد ووصف مهام وأنشطة برنامج التعلم )  modules(ووصفه في صورة وحدات 

وإجـراء التعـديالت    ، وتحكيمها، بعد أن قام الباحث بإعداد قائمة المعايير المعاصرة       ف
، ييرتوصل إلى قائمة الكفايات الالزمة للطالب المعلمين في ضوء تلك المعا          ، الالزمة

وتحديـد نقـاط القـوة      ،وفي ضوء ذلك تمت مراجعة مقرر تكنولوجيا التعليم القـائم         
   . ونقاط الضعف والقصور فيه لمعالجتها، لتعزيزها

  
  : النحو التالي بعدة خطوات موضحة علىولقد مر بناء المقرر المقترح 

  
  : تحديد األهداف العامة للمقرر المطور-١
،  الدراسيةت اإلجرائية عند تطوير المقرراتتعتبر األهداف من أهم الخطوا 

فهي أساس فعالية ، وبالتالي يجب أن توضع لها أهداف واضحة ومحددة بدقة
 يسعى المعلم إلى غرسه يوهي حصيلة السلوك الذ"،وكفاءة العملية التعليمية 
  )١٩٩٤،٥٨،الدريجمحمد ".(أو تنميته لدى الطالب

اء المحتوى التعليمي وطرق التدريس      وفي ضوء تحديد األهداف يتم انتق
وتوفر أساساً سليماً إلعداد االختبارات واألدوات ، والوسائل التعليمية المناسبة

  ) ١٢٣،٢٠٠٧،عياد أحمد عبد العزيز.(الناسبة لتقويم الطالب
م  صطفى عب   د  (بع  د الط  الع عل  ى دراس  ات لتحدی   د األھ  داف العام  ة للمق  رر       و      

قام الباحث بعقد ورشـة      )٥٧١،١٩٩٧ ، الدس وقي  محم د (و، )١٨٢،٢٠٠١،ال سمیع 



 ٥٩

وبطبيعة عمل الباحث مدرساً للمقرر لفترة تزيـد  ، عمل للزمالء المدرسين للمقرر   
على تسع سنوات اختار الزمالء الذين يدرسون المقرر وعلى رأسهم مؤلف مرجع       

، وتم النقاش حـول األهـداف العامـة للمقـرر          ) ٤،ملحق رقم ()١(المقرر القائم 
وصـل إلـى    وفي ختام الورشة تـم الت     ، ومراجعة المحتوى ، داف السلوكية واأله

  . للمقرراألهداف العامة
  

  : تحديد األهداف السلوكية للمقرر المطور-ثانياً
ومن نتائج مراجعة   ، خالل ما توصل إليه الباحث من أهداف عامة للمقرر        من  

ومـن  ، التعليموفي ضوء المعايير المعاصرة لتكنولوجيا ، محتوى المقرر القائم  
حدد ، خالل البحوث والدراسات التي أجريت على تطوير المقررات الدراسية         

وصـاغها  ،  الكبرى الثالثة  تفي المجاال ) اإلجرائية(األهداف السلوكية   الباحث  
 بصورة محددة وواضحة السلوك النهـائي المـراد     تصففي عبارات سلوكية    

، ضوعات المقرر المطور   بحيث شملت كل مو    ، تحقيقه لدى الطالب المعلمين   
  )١٤٦،١٩٩٧، الوكيلحلمي أحمد :(قد روعي في تحديدها ما يلي، 

 .أن تتميز بالتنوع بحيث تشمل الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية .١
 .أن تراعي طبيعة وخصائص نمو هؤالء الطالب .٢

 .أن تتالءم مع قدرات وميول واستعدادات الطالب .٣
 . المركبىومن البسيط إلأن تتدرج من السهل إلى الصعب  .٤

 .أن تصاغ في عبارات واضحة ومحددة بحيث يمكن قياسها .٥
 .أن تتصف بالواقعية حتى يمكن تحقيقها .٦

 .أن تتضمن سلوكاً تعليمياً واحداً .٧
 .أن تركز على المعارف والمهارات المرتبطة بتكنولوجيا التعليم .٨

                                                
والتكنولوجيا في التعليم بين االطار الوسفي واالطار التطبيقي لألستاذ الدكتور محمد مرجع مقرر الوسائل )  (1

عبد الفتاح عسقول استاذ تكنولوجيا التعليم ونائب رئيس الجامعة للشئون االكاديمية سابقاً ووزير التعليم العالي 
 .حالياً



 ٦٠

لوكية التـي يهـدف    أعد الباحث قائمة مبدئية لألهداف الس  ما سبق في ضوء         و
 المعرفيـة أو اإلدراكيـة،      ةالمقرر إلى تحقيقها وتم توزيعها على المجاالت الثالث       

 مجموعة  ية أو االنفعالية،  وتم عرضها على      والنفس حركيه أو المهارية، والوجدان    
 لتحكيمها ومعرفة مدى اتساقها مع األهداف العامـة         )٤: ملحق رقم (من المحكمين 

ير المعاصرة، وقد عدلت تلك األهداف فـي ضـوء آراء           للمقرر في ضوء المعاي   
   ).٥:ملحق رقم(،ةالنهائيفي صورتها المحكمين حتى أصبحت 

  

  : المقررصياغة محتوى: ثالثاً
وهو أحد الوسائل التي تساعد     ،      يعتبر المحتوى العنصر الثاني المكون للمقرر     

، نبغـي تحقيقهـا  الطالب على الوصول لألهداف الموضوعة التي تم تحديـدها وي   
كما يتضمن  ، ويتكون المحتوى من حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ونظريات       "

كما يتضمن اتجاهات ومبـادئ أو قـيم مرتبطـة          ، عمليات وقياسات واستنتاجات  
والتـي  ، ومن الضروري أن يستمد المحتوى من ميادين المعرفة المنظمة        ، بالمتعلم

صـالح الـدين    "(فاتيح التعليم والتعلم الجيد   تعد مالئمة لمحتوى المنهج باعتبارها م     
  )٢٠٠٥، ١٤٦،محمودعرفة 

 سـبيل    هو جديد فعلـى     كل وحدة من وحدات المقرر ما      ولقد أضاف الباحث إلى   
  .المثال ال الحصر

اقترح الباحث في الوحدة األولى تصنيفاً جديداً للوسائل والتكنولوجيا في التعليم            -١
 المعايير المعاصرة وتوصل إلى التـصنيف       مواكبة للتطور التكنولوجي في ضوء    

الجديد وفق خطوات ومبررات ونتيجة لعمله في تدريس المقرر لمدة تزيد علـى              
 في حدود علم    -تسع سنوات ولم يجد تصنيفاً اشتمل على المستحدثات التكنولوجية        

   )٦:ملحق رقم( -الباحث
ـ            -٢ ائط أضاف الباحث للوحدة السادسة محتوى مفصل عن جهاز عـرض الوس

حيث افتقر المقرر القائم إلى أي إشارة لهذا الجهاز مـع أنـه             ) L.C.D(المتعددة  
شائع االستخدام وانتشر بشكل واسع في الجامعات والمؤسسات التعليمية ولم تخـل     



 ٦١

وأصبح ضرورة ملحـة لـشرح مقـررات        ، منه مدرسة في المجتمع الفلسطيني    
  )٧: ملحق رقم(. الحاسوب وبرامجه المتعددة

  :عي في اختيار وتحديد عناصر المحتوى عدة معايير وهيوقد رو
 .أن يرتبط المحتوى ارتباطاً وثيقاً باألهداف .١

 .أن يكون المحتوى صادقاً وله داللة .٢

 .أن يرتبط المحتوى ارتباطاً وثيقاً بالمستحدثات التكنولوجية .٣

 .أن يساهم المحتوى في اكتساب الطالب المهارات المرتبطة بالتخصص .٤

 .المستحدثات التكنولوجية محتوى مرن لمواجهة ما يستجد منأن يكون ال .٥

 .ويرتبط بواقع التعليم، أن يراعي المحتوى ميول وحاجات الطالب .٦

 .أن يكون هناك توازن بين شمول وعمق المحتوى .٧

 .أن يكون المحتوى مناسباً لزمن تدريسه .٨

  

  :تحديد استراتيجيات وطرق التدريس: اًرابع
-مجموعة من إجراءات التدريس المخططة      "لى أنها   تعرف طرق التدريس ع        
 والموجهة لتنفيذ التدريس بغية تحقيق أهداف معينة وفق ما هو متـوافر أو              -سلفاً

   ) ١٩٩٩، ٢٨٠، زيتونحسن حسين ." (متاح من إمكانات
ال توجد إستراتيجية تعليمية مثلى تصلح لجميع الوحدات أو المواضيع الدراسية         

اتيجيته الخاصة به، والذي يـساعد فـي اختيـار اإلسـتراتيجية     فلكل موقف إستر 
 وهناك مجموعة من    .المناسبة هي اإلجراءات السابقة والنواتج التي تحصل عليها       

، ١٧٢ ،اللقانيأحمد حسين  (:المعايير يتم على أساسها اختيار طرق التدريس وهي      
١٩٩٥ (  
 واضحاً كلما كان    وكلما كان الهدف  ، مالءمة الطريقة للهدف المحدد للدرس     .١

 .اختيار طريقة التدريس أسهل
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 .مالءمة الطريقة للمحتوى ألن المحتوى ترجمة لألهداف .٢

 .مالءمة الطريقة لمستويات الطالب من حيث خبراتهم السابقة بالموضوع .٣

 .أن يتضمن استخدام الطريقة فرصاً يمارس فيها الطالب أدوار معينة .٤

 .التنويع في الطرق حتى ال يمل الطالب .٥

 .أن تكون الطريقة مرنة وقابلة للتعديل إذا تطلب األمر ذلك .٦

 .مالءمة الطريقة ألعداد الطالب .٧

 .مالءمة الطريقة مع اإلمكانات المتوفرة .٨

 .مالءمة الطريقة لزمن التدريس .٩

 .أن تعمل طريقة التدريس على مواجهة الفروق الفردية بين الطالب .١٠

لـدرس بـشكل   أن تكون طرق التدريس شاملة تغطي كافة جوانب ا      .١١
  .متوازن

فقـد اعتمـد   ، وقد أفادت هذه المعايير الباحث في بناء مقرر تكنولوجيا التعليم           
وقـد اسـتخدم    . المقررموضوعات  طرق تدريس متعددة لكل موضوع من       على  

وتناسب طبيعة  ، الباحث مجموعة من طرق التدريس التي تناسب الطالب المعلمين        
وفـي ضـوء األهـداف      ،  اإلمكانات المتاحـة   وتراعي، مقرر تكنولوجيا التعليم  

  : مناسبة لتدريس محتوى مقرر تكنولوجيا التعليم ما يليالومن الطرق ، والمحتوى
  : المحاضرة-١
إال أنها  ،  وتستخدم لعرض المحتوى   أكثر الطرق شيوعاً في التعليم الجامعي      وهي 

  .النظريةويتم اللجوء إليها لمناسبتها مع بعض المواضيع ، ال تصلح لوحدها
  : المناقشة-٢

والتفاعـل  ، تكتسب المناقشة أهميتها في التدريس لكونها تهـتم بإيجابيـة المـتعلم     
 مـن   االقيم واالتجاهات والمهارات العلي   كما أنها تنمي لديه     ، المستمر داخل الدرس  

  )١٩٩٩، ٢٠١،Reed Jennifer.(التفكير



 ٦٣

  :ة التدريب والممارس-٣
ع مقرر تكنولوجيا التعليم كونـه يعتمـد علـى    وهي من أهم الطرق في التعامل م 

ذلك عن طريق التواجد في مركز تكنولوجيـا        يمكن تحقيق   و ،الممارسة والتدريب 
  .التعليم والتدريب العملي على األجهزة بأنواعها

  : المشروع-٤

    المقصود بالمشروع هو أن يقوم الطالب بسلسلة من ألوان النشاط الهادف التي      
) ١٩٩٤،  ٧٤،سليمانعلي موسى   (لهم  غرض ذي أهمية بالنسبة     تؤدي إلى تحقيق    

 تطبيق ذلك عن طريق تكليف كل طالب بتبني مـشروع إلنتـاج مـادة أو     ويمكن
وسيلة كاللوحات أو التحنيط أو إنتاج مواد أجهزة العرض الـضوئية كالـشفافيات         

وذلك باختياره وحسب رغبته ويمكن أن تقوم مجموعة مكونـة          ، والشرائح وغيره 
  .من عدد محدد من الطالب بذلك النشاط

  :حل المشكالت-٥
وهي طريقه للتفكير العلمي، وفيها يمارس الطالب المعلـم بعـض العمليـات                 

لكي يكتسب بعض العمليات العقلية المصاحبة، وهي تمنحه فرصـاً لحـل            ،بنفسه
مشكالت مماثلة، حيث يدرك السبيل الصحيح الستخدام النتائج لكـشف معـارف            

  .، بمعنى أن يصبح الطالب نواة للتعلم، والكشف والتعمق في مجال البحثأخرى
  : العمل الجمعي-٦

وذلك لالستفادة من الطالب المتفوقين لمعالجة النقص لدى البعض األخر كمـا                
تتيح هذه الطريقة مجاالً للتنافس في الوصول إلى تنمية المهارات لـدي الطـالب            

يجة لمشاهدتهم وتشاورهم مـع أقـرانهم فـي         ذوي الضعف في هذه المهارات نت     
الجماعة، واستخدمت هذه الطريقة في إنتـاج اللوحـات بأنواعهـا والـشفافيات             

  .والشرائح والتحنيط وغيرها من المهارات العملية
  
  



 ٦٤

  : التعلم الفردي-٧
وذلك لطبيعة جزء كبير من محتوى وأنشطة المقرر المقترح حيث وضع المقرر    

لـذلك يقـوم   ، ويمكن الوصول إليه من البيت أو أي مكـان       على صفحة المدرس    
الطالب المعلم بالدخول للصفحة والتعامل مع األنشطة بالطريقة والوقـت الـذي              
يناسبه ويقوم بحل التمارين واحتيار االختبارات القصيرة والتصفح فـي البـرامج            

تـه  والموديوالت التي توفر لكل طالب أن يتعلم حسب الموضـوع وفـق اهتماما            
  .وحاجاته وقدراته وخبراته السابقة وسرعته في التعلم

  :الموديوالت التعليمية-٨
ر فرصـة متكافئـة     ي تـوف  ضرورة تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة على         

لجميع الطالب من كل الخلفيات بصرف النظر عن قدراتهم وذكائهم وتحـصيلهم            
 السابق، وتعتبر الموديوالت إحدى أشكال التعلبم التي تعمل على تـوفير ظـروف   

  .التعلم المختلفة للطالبلقدرات ومعدالت التعلم األمثل، واألكثر مناسبة 
ة الموديوالت في الوحـدة الـسادسة مـن              ولقد لركز الباحث على استراتيجي    

وذلـك علـى    ، وقام بتصميم ثالثة موديوالت تعليمية    ، المقرر التي سيتم تجريبها   
  :النحو التالي

أو ، تحت عنوان تشغيل واستخدام جهاز عـرض الـشفافيات   : الموديول األول  -أ
  . )OHP(مايسمى بالسبورة الضوئية 

رائح الفيلمية ستخدام جهاز عرض الشتحت عنوان تشغيل وا : ثانيالموديول ال _ ب
  .سم٥X٥مقاس 

تحت عنوان تشغيل واستخدام جهـاز عـرض الوسـائط          : ثالثالموديول ال  -ج
، والكمبيوتر المحمول، وتوصيله بكل من جهاز الكمبيوتر العادي    ) LCD(المتعددة  

  .وكاميرا الفيديو، وجهاز الفيديو 



 ٦٥

تـصميم الموديـوالت الثالثـة      ب -بمشاركة فريق عمل     - قام الباحث لقد       و
 وسـيتم الحـديث عنهـا       )٧:ملحق رقـم  (،وأقراصها المدمجة ومراجعها الملونة   

  .الوسائل التعليميةاختيار تحت عنوان بالتفصيل في البند التالي 
  :اختيار الوسائل التعليمية: ساًخام
إن تنفيذ اإلستراتيجية التعليمية للمقرر المطور تطلب اختيـار واسـتخدام               

ونظراً لوجـود   ، العديد من الوسائل والمواد التعليمية وصوالً لتحقيق األهداف       
تشكيلة من الوسائل والمواد التعليمية لجأ الباحث إلى االعتماد على المعـايير             
المعاصرة في اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للمقرر وللطـالب المعلمـين           

، تعليمية والمصادر بعناية فائقة   تم تحديد الوسائل ال    و .وخصائصهم ومستوياتهم 
فليس من المعقول أن يكون البحـث فـي تكنولوجيـا التعلـيم وال تـستخدم                

ومـن هـذه الوسـائل الفيـديو        ، التكنولوجيا في التعليم في تطبيق هذا البحث      
أو بتنزيلهـا   ، والفيديو الخطي سواء بتسجيلها على أقراص مدمجـة       ، التفاعلي

 على برنامج الموديـل وتتـضمن األشـكال        أو تحميلها ، على صفحة المدرس  
والصور التوضيحية، والحركة، واأللوان واألصوات واستخدام أحدث األجهزة        

وكـذلك  ) LCD(في عرضها مثل الكمبيوتر وجهاز عرض الوسائط المتعددة       
  .الموديوالت التعليمية ومراجعها المصورة باأللوان

 عدد من الزمالء مدرسي           فلقد قام الباحث بتشكيل فريق عمل مكون من       
 توعدد مـن طـالب وطالبـا      ، والفنيين في مركز تكنولوجيا التعليم    ، المقرر

ملحـق  (، تكنولوجيا التعليم المميزين وذوي خبرة واسعة في برامج الكمبيوتر        
 وقام الفريق بإنتاج عدد من برامج الفيديو التفاعلي لتـشغيل أجهـزة              )٨:رقم

تصوير أفالم فيديو خطي لـشرح عملـي        و، واإللكترونية، العرض الضوئية 
وتحميـل  ، وبرمجة المقرر على أقـراص مدمجـة      ، للباحث عن هذه األجهزة   
ج على صفحة المدرس على برنام    المنتجة  عليمية  اد الت والعديد من األنشطة والم   

إنتـاج ثالثـة    ب قـاموا وعمل الجميع بروح الفريق برئاسة الباحث و       ،الجامعة
 األول عن   - كما تمت اإلشارة إليها سابقاً     -)١٥:مملحق رق  (موديوالت متكاملة 



 ٦٦

جهاز عرض الشفافيات والثاني عن جهاز عرض الشرائح والثالث عن حهاز           
عرض الوسائط المتعددة أو ما يسمى بالفيديو برجكتر وكيفيـة تـشغيله مـع              

وقـام  ، والفيديو وكاميرا الفيـديو   ، )الالب توب   (الكمبيوتر العادي والمحمول    
والـشرح التفـصيلي    ، بالصور الملونـة    الموديوالت  يم مراجع   الفريق بتصم 

  ).٧ :ملحق رقم(بطريقة مبسطة وشيقة 
حاسوبياً على برنامج البور بوينـت  بحيـث         وكذلك برمجة كل المقرر          

يمكن الرجـوع إلـى     (يعرض بطريقة شيقة تزيد من دافعية المتعلم نحو التعلم        
  .)صفحة المعلم أو القرص المدمج

تخدم الباحث العديد من األجهزة التعليمة والبرمجيات والمستحدثات        لقد اس و
  -:التكنولوجية ومنها

  .برنامج الموديل وجهاز الكمبيوتر والشبكات -١
 ).(L.C.D المتعددةجهاز عرض الوسائط  -٢

 .(C.D)األقراص المدمجة  -٣

 .أشرطه الفيديو واألفالم التعلمية -٤

 .(O.H.P)جهاز عرض الشفافيات  -٥

 .تكنولوجيا التعليممركز المصادر و -٦

 .صفحة المدرس على موقع الجامعة -٧

روابط العديد من المواقع العلمية ومنتـديات تكنولوجيـا التعلـيم واألجهـزة            -٨
 .التعليمية

   :المصاحبة التعلميةالتعليمية  تحديد األنشطة: سادساً

معايشة الطالب للموقف التعليمـي واإلحـساس بـه         "األنشطة التعليمية هي         
 وصوالً إلى خبرات جديـدة مثـل        ر فيه باستخدام الخبرات المربية السابقة     والتفكي



 ٦٧

إشباع ميل أو حاجة أوحل مشكلة أو إجابة عن سؤال يؤدي إلى شـعور المـتعلم                
  )١٩٩٥ ، ٢٥٧، اللقانيأحمد حسين"(باالرتياح

    وهناك مجموعة من األسس يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيـار وتنظـيم             
  :يمية لتهيئة المواقف التعليمية الفعالة وهياألنشطة التعل

 .األنشطة التعليمية مالئمة لألهداف المحددة بشكل واضح أن تكون .١

 .األنشطة التعليمية مناسبة لإلمكانات المادية واالجتماعية  أن تكون .٢

 .مناسبة األنشطة التعليمية لقدرات المتعلم العقلية والجسمية .٣

 ،  ٢٦٢،كوجككوثر حسين   .(تكرار الممل تنوع األنشطة التعليمية وعدم ال     .٤
٢٠٠١( 

 .لتشمل كل أهداف المقرر، األنشطة التعليمية بالشمول أن تتصف .٥

والمناقـشة  ، أن تتيح األنشطة التعليمية للمتعلمين الفرصة لتطبيق أفكارهم        .٦
الجمعية المصرية للتربيـة    .(وإبداء الرأي والتعبير عما يجول في عقولهم      

 )١٩٩٨، ٧٢،العلمية

 .األنشطة التعليمية بالواقع الذي يعيشه المتعلم طارتبا .٧

فعالة من بداية النشاط    ، األنشطة التعليمية مثيرة لدافعية المتعلمين     أن تكون  .٨
 .حتى نهايته

ومتسلـسلة  ، األنـشطة التعليميـة متدرجـة فـي مـستوياتها          أن تكون  .٩
بمعنى أن ينتقل المتعلم من تشاط إلى آخر في تسلسل منطقي مـن             ،منطقياً

فـؤاد إسـماعيل    .(ومـن البـسيط إلـى المركـب       ، سهل إلى الصعب  ال
  )٤٦، ٢٠٠١،عياد

بحيث تحقق األهـداف    ،     ولقد حدد الباحث األنشطة التعليمية وفق تلك األسس         
المرجوة من مقرر تكنولوجيا التعليم والتي يمكن أن تزيد مـن فـرص مـشاركه          



 ٦٨

لمرتدة وتوقيتها ولتحقيق   الطالب المعلمين وتحديد فرص التدريب وطبيعة التغذية ا       
  : الباحث األساليب التاليةاستخدمهذا الغرض 

توزيع الطالب على شكل مجموعات وتكليفهم بإنتاج وسيلة تعليمية داخل           .١
  . مركز تكنولوجيا التعليم تحت إشراف المعلم وفني الوسائل التعليمية

واء س، المشاركة في معرض الوسائل التعليمية السنوي الذي يعقده القسم         .٢
أو بالحضور للـشرح والتوضـيح لـزوار       ، بتقديم الوسائل التي أنتجوها   

 .المعرض

تكلف الطالب باستخدام الوسائل التعليمية في مواقف تعليميـة مـصغرة            .٣
وتكليف بعض الطالب بتصوير هذه المواقف بكـاميرا الفيـديو إلعـادة            

  .عرضها واالستفادة من التغذية الراجعة من الزمالء
ـ    تكليف الطالب    .٤ وأجهـزة  ، ا التعلـيم  بتصفح المواقع الخاصة بتكنولوجي

 .العرض

تكليف الطالب بالتسجيل كأعـضاء فـي منتـديات تكنولوجيـا التعلـيم             .٥
والمشاركة الفعالة في كتابة مواضيع والتواصل مع المتخصـصين فـي           

 .مجال تكنولوجيا التعليم

تكليف الطالب بانتقاء موضوع معين من موضوعات المقرر لعمل بحث           .٦
 .يهف

   : التقييمأساليب تحديد :اًبعسا
والحكم علـى   ، يعتبر التقييم أداة هامة لقياس فعالية مقرر تكنولوجيا التعليم               

هـداف  ومـدى تحقيـق األ    ، مدى اكتساب الطالب المعلمين للكفايات الالزمة لهم      
فالتقييم عملية تشخيصية عالجية يقوم بهـا الفـرد أو          "، المنشودة على أكمل وجه   

إمام " (والضعف في العملية التربوية ومحاولة عالجهاجماعة لمعرفة نواحي القوة  ال
  )١٩٩٨، ٢٢٧،حميدةمختار 



 ٦٩

حـسين بـشير    والوكيـل   أحمـد حلمـي : (ومن أهم شروط التقييم الفعال ما يلي   
  )١١٩-١١٧ ،١٩٩٩،محمود
وكلمـا  ، أن يرتبط باألهداف المحددة سواء للمقرر أو للوحدة أو للموضوع          .١

 .هداف واضحة كلما كان التقييم أكثر فاعليةكانت األ
 .والتنوع في األدوات المستخدمة في التقييم، أن يتصف بالشمول .٢

 .أن يكون التقييم عملية دينامية مستمرة .٣
 .أن يكون اقتصادياً من حيث الوقت والجهد والتكاليف .٤

 .وثباتها، صدق األدوات  .٥
 .الموضوعيةأن يتصف التقييم ب .٦

 .أي قدرته على إظهار الفروق بين الطالب، لتمييزأن يتصف التقييم با .٧
  :واستخدم الباحث األنواع التالية المناسبة للبحث

  :التقييم التشخيصي  - أ
 إلى الكشف عن مستوى الطالب المعرفـي والمهـاري والوجـداني            ويهدف

، ويتم ذلك من خالل االختبار التحصيلي     ، لمفاهيم ومهارات تكنولوجيا التعليم   
  .ومقياس االتجاه، ةوبطاقات المالحظ

  
  :ينيكوالتقييم الت  -ب

ومـدى  ، المستمر من مدى تحقيق األهداف المنشودة    ويهدف إلى التحقق         
، أثناء تطبيق المقرر المقترح تواالتجاهااكتساب الطالب للمفاهيم والمهارات  

كما يهدف إلى معرفة نواحي الضعف لدى الطالب ويحـاول عالجهـا أوالً             
 عن طريق االختبارات التي تتضمنها الموديوالت التعليميـة         ويتم ذلك ، بأول

ومتابعة التكليفات مـن    ، والمناقشة والحوار مع الطالب   ،واألنشطة المصاحبة 
المـشاركة فـي    و، وأوراق عمل ، اج وسائل تعليمية  وإنت، بحوث وأعمال فنية  

  . من التكليفاتوغيرها،معارض الوسائل التعليمية
  
  



 ٧٠

  :ختاميالتقييم ال  -ج
وتـدل نتائجـه    ، إمداد المعلم بالمؤشرات على نتائج جهوده         ويهدف إلى    

وفي ضوء نتائجه يـتم اتخـاذ    ، على مواطن القوة والضعف في المقرر ككل      
  .الالزم من تعديل لتحسين العملية التعليمية

     وتم هذا التقييم في نهاية تطبيق المقرر بتطبيق أدوات البحث والمتمثلـة            
  .ومقياس االتجاه، وبطاقات المالحظة، لتحصيليافي االختبار 

  
  : كتابة سيناريو المقرر:ثامناً  

  :     لقد راعى الباحث عند كتابة سيناريو المقرر ما يلي 
، مع مراعاة الوقت لكل وحـدة     ،  تخطيط الوحدات التي سوف يتضمنها المقرر      - 

صـياغة   و  )٩:ملحـق رقـم    (،وتنظيم الموضوعات التي سوف تتضمنها الوحدة     
محتوى كل موضوع بحيث يتيح شمولية العرض ودقتـه واختيـار اإلجـراءات             

  .واالستراتيجيات المناسبة للمستوى ، ونوع السلوك المستهدف 
 تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي متوقع ، بهدف إتاحـة الفرصـة              -

ل إرفـاق   وذلك من خال  ، للطلبة بالمشاركة الفاعلة ، وتوظيفها في مواقف تعليمية       
  .ذلك بالموديوالت التعليمية

 تقديم المثيرات التعليمية على شاشة الكمبيوتر على شكل إطارات يتم من خاللها             -
عملية شرح المادة التعليمية بأسلوب شيق على شكل معلومات وحقـائق وأفكـار             

  .وذلك عن طريق برمجتها حاسوبياً، وأمثلة
والسير بنظـام فـي     ،يفية دراسة الموديول   تقديم التعليمات والتوجيهات للطلبة بك     -

  . واإلجابة عن اختبارات الموديول القبلية والبعدية، تتبع خطوات الموديول
 : تقديم تغذية راجعة للطالب وذلك وفق أحد أشكال التعزيز المختلفة وذلك عبر -

 .مديح وثناء ليعزز ما تعلمه الطالب  •
 .ة الخطأ يطلب من الطالب بإعادة المحاولة عند اإلجاب •

 .تقييم لتحصيل الطالب عند التعامل مع الموديوالت التعليمية كنسبة مئوية •
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وقد صممت بحيث يتاح للطالب التعامل مع الموديول حسب قدراته وكيف ما شاء 
 . ووقت ما شاء

بحيث ال يستطيع الدخول إليه     ، تنزيل األنشطة المصاحبة على برنامج الموديل      -
كمـا واسـتخدم   ،ريبية للتعامل مع المقرر المطـور إال طالبات المجموعة التج  

صفحة المدرس على برنامج األوراكل الخاص بالجامعة والذي باستطاعة كل          
بحيث تعم الفائدة لكل مـن أراد  ، طالب الدخول إليه وذلك لسهولة التعامل معه   

  .الدخول إلى صفحة المدرس
 

  : وضبطه وإقرارهمقرر تكنولوجيا التعليم تحكيم :تاسعاً
 بغرض استطالع   للتحكيم المقرر بشكل عملي ومفيد عقد الباحث ورشة عم             
  قتـرح حول المقـرر الم   ) ٤:ملحق رقم ( الخبراء المتخصصين     مجموعة من  رأي

 وتضمن   )١٠:ملحق رقم ( الغرض  ووزع عليهم استبياناً تم إعداده خصيصاً لهذا        
لغرض من االسـتبيان    وا، وهدف البحث ، مقدمة تشمل التعريف بالباحث   االستبيان  

في نهاية ورشة العمل تم تعديل سـيناريو        و، وكيفية التعامل مع عناصر االستبيان    
ويمكـن  ، ومالحظاتهم )٤:ملحق رقم ( في ضوء مقترحات السادة المحكمين     المقرر

  :توضيح ذلك على النحو التالي
إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية بطريقة صحيحة فبعـضها كـان            .١

 .والبعض اآلخر غير واضحاً،  أكثر من سلوكمركباً ويشمل

وإضافة أهداف  ، اشرحذف بعض األهداف التي ال تنتمي للمقرر بشكل مب         .٢
 .أخرى ضرورية لمقرر تكنولوجيا التعليم

على مناسبة المحتوى و األنشطة والوسائل التعليمية        أكد السادة المحكمين   .٣
 .للمقرر المقترح وأساليب التقويم

إجراء التعديالت في ضوء نتائج استجابات السادة المحكمين        وبعد االنتهاء من    
     . تأكد الباحث من صالحية مقرر تكنولوجيا التعليم للتجريب والتطبيق
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 :تجريب المقرر: عاشراً
ـ ، و إعداد أدوات البحث، تصميم المقرر المقتـرح   االنتهاء من بعد         تطبيـق  مت

طالبات المـستوى الثالـث المـسجالت    المقرر المقترح استطالعياً على عينة من     
وبلغ ، دون عينة البحث  من طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة           للمقرر

وقد تم التطبيق في الفترة الوقعة بين       ، طالبة) ٣٠(عدد طالبات العينة االستطالعية     
من كـل     أيام السبت واإلثنين واألربعاء    ٢٠٠٨نوفمبر   ١٢ إلى   ٢٠٠٨ اكتوبر ١٨
  :وفق الخطوات التالية وذلك .بوع وبلغت مدة التطبيق أربعة أسابيع متتاليةأس

على صفحة المـدرس علـى      بأنشطته وموديوالته   تنزيل المقرر المقترح     .١
 .تستطيع طالبات العينة الوصول إليهشبكة الجامعة بحيث 

تجهيز مركز تكنولوجيا التعليم بكل األجهزة واألدوات الالزمة للتطبيـق            .٢
لمواد من أقراص مدمجة للفيديو التفـاعلي وأشـرطة الفيـديو           وتجريب ا 

 .والتأكد من صالحيتها، الخطي
 .مقررتدريس محتوى ال .٣

تطبيق أدوات البحث لحساب ثبات االختبار التحصيلي وبطاقات المالحظة          .٤
 .مقياس االتجاه

وقد أفادت التجربة االستطالعية الباحث فـي عـالج بعـض الـصعوبات                  
وذلك مثل عدم معرفة الطالبات التفاعـل       ، ي برزت خالل التجريب   والمعوقات الت 

فقام الباحث بعمل دليل للطالبة عن كيفيـة التعامـل مـع            ، مع األقراص المدمجة  
  .األقراص المدمجة وأضيفت إلى الموديول

 الباحث على مستوى الطالبات في التعامل مـع جهـاز             كما أفادت في طمأنة    
وكـذلك الحمـاس    ، لبات مع الكمبيوتر بمهنية عاليـة     الكمبيوتر حيث تعاملت الطا   

الواضح واإلقبال المميز على المحاضرات والتطبيق العملي والتفاعل مع األنشطة          
  .المصاحبة

   وكذلك استطاع الباحث تقدير المدة الزمنية المناسبة المتوقعة عنـد التطبيـق            
  .الفعلي للتجربة على عينة البحث

  



  
  
  
  
  الرابعالفصل 
  البحث ةتجرب

  
  
  

  منهج التجريبتحديد : أوالً 
  

  تصميم أدوات البحث: ثانياً 
  

  التجريب الميداني للبحث: ثالثاً 
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  الفصل الرابع
  تجربة البحث

  
 البحث وذلك بتحديد اإلجراءات ةلتجربفي هذا الفصل يقدم الباحث وصفاً شامالً           

 التي اتبعـت أثنـاء التطبيـق        ت واإلجراءا ، المقرر المطور  التي اتبعت قبل تطبيق   
  : وتمثلت هذه اإلجراءات فيما يلي،وبعده
  .تحديد التصميم شبه التجريبي للبحث .١
  .بناء أدوات البحث .٢
 .التجريب الميداني للبحث .٣
  
  :منهج التجريبتحديد : أوالً 

افؤ مجمـوعتي   ، وتكهتوعين ، هيقدم الباحث وصفاً شامالً لمنهج البحث ، ومجتمع      
  :لبحث وذلك كما يليومنهج تجريب ا، البحث

   :البحث منهج -١
  :  ثالثة مناهج – في هذا البحث وفقاً لطبيعته –اتبع الباحث 

  المنهج الوصفي التحليلي - أ 
   المنهج التطويري -ب 
  المنهج شبه التجريبي -ج 

  
  :البحث مجتمع -٢

ى الثالث بكلية التربية في الجامعة  المستوطلبة من جميع يتكون مجتمع البحث    
طالباً  )٥٨٧(وقد بلغ عددهم  ،المسجلين لمساق تكنولوجيا التعليمبغزة اإلسالمية 

 يمن المجتمع الكل%٩٠واألغلبية من الطالبات حيت بلغت نسبة الطالبات، وطالبة
   . لذلك اختار الباحث عينته من الطالبات،فقط% ١٠ونسبة الطالب 
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  :ثالبحعينة  -٣

بشكل عـشوائي لتكـوين     الكلي   المجتمع من   بحث     قام الباحث باختيار عينة ال    
 ،طالبة) ٣٠(وعددها  بالشكل التقليدي    المقرر   مجموعتين إحداهما ضابطة وتدرس   

فـي ضـوء    المقتـرح     المقرر وتدرس، طالبة) ٣٠(وعددها  واألخرى تجريبية   
 تقريبـاً مـن المـستوى        نكـافئي وكان أفراد المجموعتين مت    .المعايير المعاصرة 

ومن ثم تم التأكد من التكافؤ في المستوى         واالقتصادي والعمر الزمني     ياالجتماع
  .العلمي والتحصيلي

  
  : التجريبي  شبه التصميم-٤

استخدم الباحث في هذا البحث التصميم التجريبي الخاص بالمجموعتين مع                  
  ).٥: شكل رقم(،البعدي القياس القبلي و

  
  القياس البعدي  المتغير المستقل  القياس القبلي  موعةالمج

  المجموعة التجريبية
  )١ت(

    ١خ
X  

  ٢خ

  المجموعة الضابطة
  )٢ت(

  ٢خ  _  ١خ

  لبحثلالتجريبي  التصميم)٥(شكل رقم 
  :حيث

  هي القياس القبلي للجانب المعرفي والمهاري واالتجاه١خ
X مقترحالمقرر ال) المتغير المستقل( ھي تامعاجة التجریبیة  
  للجانب المعرفي والمهاري واالتجاه  هي القياس البعدي٢خ
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 -:البحثمتغيرات -٥
 Independent Variableالمتغيرات المستقلة   - أ

   :   ويشتمل هذا البحث على المتغير المستقل اآلتي 
o      للمجموعة التجريبيـة تـم     المقترح  مقرر تكنولوجيا التعليم المطور

 مـديوالت   على صورة  أو أيضاً ، عرضه من خالل برنامج الموديل    
باإلضافة إلى اختبار ذاتي قبلي وبعدي      على أقراص مدمجة    تعليمية  

 .مقرر المطورخاص بال
  Dependent Variable    المتغيرات التابعة -      ب 

  : ويشتمل هذا البحث على المتغيرات التابعة اآلتية 
o تذكر، فهم، تطبيق( ي معرفالتحصيل ال(. 
o  المهارات. 

o تجاه اال. 
  
  

   :بحث أدوات ال تصميم:اً ثاني
  :تمثلت أدوات القياس لهذا البحث في

لتقويم الجانب المعرفـي للمعلومـات لـدى الطالبـات          " اختبار تحصيلي " .١
  . وبعد تنفيذهقترحالمعلمات قبل تنفيذ المقرر الم

لتقويم الجانب المهاري للطالبات المعلمات قبل تنفيذ المقرر " بطاقة مالحظة " .٢
 .طور وبعد تنفيذهالم

لقيـاس اتجـاه    " في التعلـيم  التعليمية  مقياس اتجاه نحو استخدام الوسائل      " .٣
 . وبعد تنفيذهقترحالطالبات المعلمات قبل تنفيذ المقرر الم

  : بناء االختبار التحصيلي -أ
 مقرر تكنولوجيا التعليم  من السادسةوحدة اللقد أعد الباحث اختباراً في        

  : الخطوات التالية وذلك عن طريق
  .تحديد الهدف من االختبار  .١
 .صياغة فقرات االختبار  .٢
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 )الصدق المنطقي ( صدق المحتوى لالختبار  .٣

 :التطبيق على عينة استطالعية بهدف  .٤
  تحديد زمن االختبار- 

   حساب صدق االختبار -
   حساب ثبات االختبار-
   حساب معامل التميز- 
   حساب معامل الصعوبة- 

 وزن النسبي لمكونات االختبار  تحديد ال
 االختبار في صورته النهائية

 
  : تحديد الهدف من االختبار- ١

  

تعتبر االختبارات التحصيلية من األدوات التي يعتمد عليها ذوو االختصاص               
في العملية التعليمية للتعرف على مدى ما تم تحقيقه من أهداف في إطار العمليـة               

وكذلك التعرف على مدى فاعلية بعض األساليب والوسـائل ،          التعليمية التعلمية ،    
  :ويهدف هذا االختبار إلى 

، " لبلوم "  وفق المستويات المعرفية  في مادة تكنولوجياطلبةياس مدى تحصيل ال ق
.  مستويات معرفية وهي التـذكر، الفهـم، والتطبيـق         ةحيث تم تضمين أول ثالث    

مستوى من هذه المستويات، مما يتفق مع       وتحديد األوزان النسبية التي تنساب كل       
عدد وأهمية األهداف التي يقيسها االختبار، وفق ما أشار إليه المشرف على البحث       

  .والمتخصصون من مدرسي تكنولوجيا التعليم في كليات التربية
متوسـط  المجموعة التجريبيـة و   طلبة   تحصيل    متوسط درجات  قياس الفارق بين  

  .مقرر تكنولوجيا التعليمبطة في المجموعة الضادرجات طلبة 

  :  صياغة أسئلة االختبار -٢
    اختار الباحث نمط االختيار من متعدد ، ويعتبر هذا النمط من أكثر األنمـاط              

   . ختبارية موضوعية في التصحيحاال
  :لقد تم صياغة أسئلة االختبار بحيث تكون 
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  .مالئمة لألهداف السلوكية المراد قياسها 
 .ئلة لغوياً وعلمياً سالمة األس

 .مراعية للمقرر الدراسي 

  .الطلبةمراعية لخصائص 
  .محددة وواضحة وال غموض فيها 

  
  :  الصورة األولية لالختبار التحصيلي-٣

فقرة وبعد كتابته   ) ٥٠(لقد وضع االختبار في صورته األولية واشتمل على               
ذلك ألخذ أرائهم فـي      و )١١ :ملحق رقم (تم عرضه على مجموعة من المحكمين،     

الوسـائل  فقرات االختبار وصالحيته لقياس األهداف المرجو تحقيقها في وحـدة           
 ، وذلك لحذف أو تعديل بعض الفقرات ولقد تم االستفادة مـن آراء     التعليمية اآللية 

واعتبر الـبعض أن االختبـار      ، تعديل بعض الفقرات   حذف و  المحكمين بحيث تم  
فتم زيادة عدد من البنود االختبارية حتى أصبح        ، يميةقصير وال يغطي المادة التعل    

وكانت خيارات االستجابات مرتبـة بطريقـة كـل         ، بند  ) ٦٠(عدد بنود االختبار  
إجابتين على سطر أي أن  الخيارات األربع بعضها على سطر واحـد والـبعض               

فنـصح المحكمـون   ، اآلخر على سطرين والخيارات الطويلة على أربعة أسـطر   
ع كل بند من الخيارات األربعة على سطر بشكل عمودي حتـى ال             بضرورة وض 

    .يتشتت الطالب عند اإلجابة
وبعد إجراء التعديالت الالزمة التي أشار بها الخبراء المحكمون أصبح االختبـار   

  )١٢ :ملحق رقم( جاهزاً في صورته النهائية للتجريب
  
  : تجريب االختبار على عينة استطالعية -٤

 االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار علـى عينـة              بعد إعداد 
طالباً من طلبة المستوى الرابع الذين سبق وأن درسـوا          ) ٣٠(استطالعية قوامها   

، وقد أجريت التجربة االستطالعية      اإلسالميةمقرر تكنولوجيا التعليم في الجامعة      
  :لالختبار التحصيلي بهدف 
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قه إجابة االختبار عند تطبيقه علـى عينـة البحـث           تحديد الزمن الذي تستغر    -
 .األساسية 

 .التأكد من صدق االختبار وثباته  -

  .حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار -
 

  : تصحيح أسئلة االختبار التحصيلي -٥
 أسئلة االختبار التحـصيلي ،      ن العينة االستطالعية باإلجابة ع    طلبةبعد أن قام       

ث بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة ، وبذلك تكـون             قام الباح 
درجة ، وباإلضافة    ) ٦٠ – ٠( محصورة بين   طالبة  حصل عليها ال  تالدرجة التي   

إلى ذلك تم حساب عدد التكرارات لإلجابة الخاطئة على كل فقـرة مـن فقـرات            
  .االختبار 

  : تحديد زمن االختبار التحصيلي -٦
 لالختبار عن طريق حساب المتوسـط الحـسابي         طلبةتأدية ال    تم حساب زمن    

لزمن إجابة التلميذ األول واألخير على االختبار فكان زمن متوسط المدة الزمنيـة             
  . دقيقة  ) ٦٠( التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي 

  
 :صدق االختبار وثباتهحساب  -٧

  :صدق االختبار
درته على قياس ما وضع لقياسه وقد تأكد الباحـث          ويقصد بصدق االختبار ق       

  :من صدق االختبار بالطرق التالية
  :صدق المحتوى •

  :وقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالل إجراءات بناء االختبار وهي    
 وتحديد األهداف التعليمية سادسة من المقرر المقترح الالوحدةتحليل محتوى 

د من ذلك ـداف، كما تم التأكــتوى واألهووضع فقرات االختبار ممثلة للمح
  ).١١:رقم ملحق(  وسبق اإلشارة إلى ذلك،باتفاق أعضاء لجنة المحكمين لالختبار
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  : الداخليالتماسكصدق  •
ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل مـستوى مـن                

ل فقرة من فقرات مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط ك   
 يوضح معامالت   )١(والجدول  االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه          

  :ارتباط كل مستوى من مستويات األهداف المعرفية بدرجة االختبار الكلي
  

  )١(جدول 
  والدرجة الكلية من االختبار معامالت االرتباط بين  كل مستوى من المستويات المعرفية

  

مل االرتباط معا  المستوى
  مع الدرجة الكلية

  مستوى الداللة

  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٧٨  تذكر
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٩٠  فهم

  ٠,٠١دالة عند   ٠,٩٣٤  تطبيق

  
معامالت االرتباط بين  كل مستوى من أن جميع ) ١(ويتضح من الجدول رقم 

  . دالة إحصائياً المستويات المعرفية والدرجة الكلية من االختبار
يبين معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع مستوى ) ٢(ل والجدو

  .األهداف الذي تنتمي إليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  )٢(جدول 
   في االختبارفاألهدا ومستوى سؤالمعامل االرتباط بين كل 

   .اللة اإلحصائیة تصل إلى مستوى الداتضح من الجدول السابق أن جمیع األسئلة في االختبار
  

 التي تنتمي األسئلةأرقام 
 رتذكلمجال ال

 التي تنتمي األسئلةأرقام 
 فهماللمجال 

أرقام األسئلة التي تنتمي 
 تطبيقلمجال ال

 الداللة االرتباط السؤال الداللة االرتباط السؤال الداللة االرتباط السؤال

٠,٠١ ٠,٦٢٤  ٣ ٠,٠١ ٠,٤٢٦ ٢ ٠,٠١ ٠,٤٦٥ ١ 

٠,٠٥ ٠,٣٣ ٥ ٠,٠١ ٠,٤٤٧ ٤ ٠,٠١ ٠,٥٤٢ ٨ 

٠,٠١ ٠,٤٣ ٧ ٠,٠١ ٠,٣٧٠ ٦ ٠,٠٥ ٠,٣١٠ ١٢ 

٠,٠٥ ٠,٣١ ١٠ ٠,٠٥ ٠,٣٠٥ ٩ ٠,٠٥ ٠,٣٣٢ ١٣ 

٠,٠١ ٠,٥٣٨ ١٥ ٠,٠٥ ٠,٣٤٨ ١١ ٠,٠١ ٠,٥٣٣ ١٤ 

٠,٠١ ٠,٣٧ ٢٥ ٠,٠٥ ٠,٣١٤ ١٩ ٠,٠٥ ٠,٣١٥ ١٦ 

٠,٠١ ٠,٣٦٥ ٢٧ ٠,٠١ ٠,٣٥٥ ٢٠ ٠,٠٥ ٠,٣٢٦ ١٧ 

٠,٠١ ٠,٤١ ٣٠ ٠,٠٥ ٠,٣٣ ٢١ ٠,٠١ ٠,٣٥٦ ١٨ 

٠,٠١ ٠,٣٨ ٣١ ٠,٠٥ ٠,٣٣٦ ٢٢ ٠,٠٥ ٠,٣٠ ٢٣ 

٠,٠١ ٠,٤٠ ٣٥ ٠,٠١ ٠,٥٠٣ ٢٦ ٠,٠٥ ٠,٣٣ ٢٤ 

٠,٠١ ٠,٣٩٢ ٣٦ ٠,٠١ ٠,٣٨٧ ٢٩ ٠,٠١ ٠,٣٧٨ ٢٨ 

٠,٠١ ٠,٤٥٢ ٣٨ ٠,٠١ ٠,٣٨٩ ٣٢ ٠,٠١ ٠,٤٢٤ ٣٩ 

٠,٠١ ٠,٣٦١ ٤٧ ٠,٠١ ٠,٣٩٧ ٣٣ ٠,٠١ ٠,٣٧٤ ٤٠ 

٠,٠١ ٠,٦١٦ ٤٨ ٠,٠٥ ٠,٣١٨ ٣٤ ٠,٠٥ ٠,٣٢١ ٤٣ 

٠,٠١ ٠,٤٤٣ ٤٩ ٠,٠٥ ٠,٣٢٣ ٣٧ ٠,٠٥ ٠,٣١١ ٤٤ 

٠,٠٥ ٠,٣٤ ٥٠ ٠,٠١ ٠,٣٧٥ ٤١ ٠,٠١ ٠,٥٨٨ ٤٥ 

٠,٠١ ٠,٤٩ ٥١ ٠,٠١ ٠,٣٦٧ ٤٢ ٠,٠٥ ٠,٣٤٦ ٤٦ 

٠,٠١ ٠,٣٦٥ ٥٢ ٠,٠١ ٠,٥٤٦ ٦٠ ٠,٠١ ٠,٥٤٣ ٥٦ 

٠,٠١ ٠,٣٩١ ٥٣    ٠,٠١ ٠,٥٦٠ ٥٨ 

      ٠,٠١ ٠,٣٧٧ ٥٤ 

      ٠,٠١ ٠,٣٧٣ ٥٥ 

      ٠,٠١ ٠,٣٨١ ٥٧ 

      ٠,٠١ ٠,٤٤٩ ٥٩ 



 ٨٣

  :ثبات االختبار •
ويقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريبـاً إذا أعيـد                

تطبيقه على الطلبة أنفسهم مرة ثانية، ولقد قام الباحث بحـساب معامـل الثبـات               
 :بطريقتين هما

 :طريقة التجزئة النصفية
، وتم ) ت فردية وفقرات زوجية فقرا(    حيث قسم الباحث االختبار إلى نصفين   

حساب معامل االرتباط بين استجابات تالميذ العينة االستطالعية علـى الفقـرات            
 ) ٠,٧٩( الفردية والزوجية لالختبار باستخدام معادلة بيرسون وكان معامل الثبات  

 براون ، حيث بلغ معامل الثبات الكلي        –وبعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان      
 . بات مرتفعوهذه القيم تدل على أن االختبار يتميز بث ) ٠,٨٨( 

  :طريقة ألفا كرونباخ
مـن خـالل البرنـامج    حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ            

وهو معامل مرٍض ويدل على   ) ٠,٨٩(وكان معامل ألفا كرونباخ      spssاإلحصائي  
  .ثبات عاٍل

الثبات قد تحققا بدرجة عالية يمكـن أن        وفي ضوء ما سبق نجد أن الصدق و           
 .تطمئن الباحث لتطبيق االختبار على عينة الدراسة

  
  :معامالت السهولة والتمييزحساب  •
  :درجة سهولة كل فقرة من فقرات االختبار  - أ

وكـان   ،حيث قام الباحث بحساب درجة سهولة كل فقرة من فقرات االختبار              
تبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة       الهدف من حساب درجة سهولة فقرات االخ      

 % .٨٠ ، أو تزيد عن %٢٠سهولتها عن 
 
  .معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار •

 ولكي يحصل الباحث ،حيث قام الباحث بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات
 إلى مجموعتين  على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار قام بتقسيم الطالب          



 ٨٤

من مجموع الطلبة، وهم الطلبة الذين حـصلوا علـى   % ٢٧عليا ضمت   مجموعة  
من مجموعـة الطلبـة     % ٢٧أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت        

الذين حصلوا على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالب كل مجموعـة       
  .الب ط٨منها 
فمـا  % ٢٠ يث اعتبر  فقرات االختبار ، ح    معامل تمييز بحساب   الباحث   قامثم     

فوق كحد أدنى لتمييز الفقرة وتم حذف الفقرات التي قل معامـل تمييزهـا عـن                
   )٣(وهي موضحة في الجدول ، %٢٠
  

   )٣( الجدول 
   اإلجابات الصحيحة لفقرات المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز

  الرقم
   المتسلسل

  المجموعة
   العليا

  عةالمجمو
   الدنيا

  معامل   د+ ع 
  الصعوبة

  معامل   د-ع 
   التمييز

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ١  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٢  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ٣  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٢٥٫٠٠  ٤٫٠٠  ٠  ٤  ٤  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٥  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٦  

٦٢٫٥٠  ٥٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ٠  ٥  ٧  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٦٢٫٥٠  ١٠٫٠٠  ٤  ٦  ٨  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ٩  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ١٠  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ١١  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ١٢  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ٢  ٤  ١٣  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ١٤  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ١٥  

٦٢٫٥٠  ٥٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٢  ٧  ١٦  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ١٧  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ١٨  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ١٩  



 ٨٥

  الرقم
   المتسلسل

  المجموعة
   العليا

  عةالمجمو
   الدنيا

  معامل   د+ ع 
  الصعوبة

  معامل   د-ع 
   التمييز

٦٢٫٥٠  ٥٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ١  ٦  ٢٠  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٢١  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٢٢  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ٢٣  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٢٤  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٢٥٫٠٠  ٤٫٠٠  ٠  ٤  ٢٥  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ٢٦  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٢٧  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٢٨  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٢٩  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ٣٠  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٣١  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٦٢٫٥٠  ١٠٫٠٠  ٤  ٦  ٣٢  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٣٣  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٣٤  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٣٥  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ٣٦  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ٢  ٤  ٣٧  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ٣٨  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٣٩  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٤٠  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٤١  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ٤٢  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٤٣  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٦٢٫٥٠  ١٠٫٠٠  ٤  ٦  ٤٤  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٤٥  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ٤٦  

٦٢٫٥٠  ٥٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ١  ٦  ٤٧  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٢٥٫٠٠  ٤٫٠٠  ٠  ٤  ٤٨  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣١٫٢٥  ٥٫٠٠  ١  ٤  ٤٩  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ٥٠  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ٢  ٤  ٥١  



 ٨٦

  الرقم
   المتسلسل

  المجموعة
   العليا

  عةالمجمو
   الدنيا

  معامل   د+ ع 
  الصعوبة

  معامل   د-ع 
   التمييز

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٢  ٦  ٥٢  

٢٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ٨٫٠٠  ٣  ٥  ٥٣  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ٥٤  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٥٦٫٢٥  ٩٫٠٠  ٣  ٦  ٥٥  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٥٦  

٣٧٫٥٠  ٣٫٠٠  ٤٣٫٧٥  ٧٫٠٠  ٢  ٥  ٥٧  

٧٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ٠  ٦  ٥٨  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٧٫٥٠  ٦٫٠٠  ١  ٥  ٥٩  

٥٠٫٠٠  ٤٫٠٠ ٦٢٫٥٠  ١٠٫٠٠  ٣  ٧  ٦٠ 

،  ) ٦٢,٠٠ ، ٢٥٫٠٠(     لقد تبين من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة لالختبار بين 
  % .٢٠ومعامل التمييز يزيد عن 

  :تحديد الوزن النسبي لمكونات االختبار •
، وتحديـد األهميـة     ) يمية  الوسائل التعل وحدة  ( بعد تحليل الوحدة المختارة          

 المخصصة لكل موضوع على محاضراتالنسبية لكل موضوع وذلك بقسمة عدد ال 
 الوحدة ، وبعد تطبيق االختبار على عينة استطالعية وحساب          محاضراتمجموع  

، معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع مستوى األهداف الذي تنتمي إليه            
  ) .٤( قم نتج ما هو وارد في الجدول ر

   )٤( جدول رقم 
  جدول يوضح الوزن النسبي وجدول المواصفات لالختبار التحصيلي

  
  

  موضوعات المحتوى  م  األهداف
  تطبيق  فهم  تذكر

األوزان النسبة 
  لموضوعات المحتوى

  %٢٣  ٤  ٥  ٥  الوسائل السمعية  ١
  %٢٧  ٤  ٦  ٦  الوسائل البصرية  ٢
  %٥٠  ١٥  ٧  ٨  الوسائل السمعية البصرية  ٣

  %١٠٠  %٣٨  %٣٠  %٣٢  األوزان النسبية لألهداف



 ٨٧

   )١٢:ملحق رقم(  :لالختبار لنھائیةالصورة ا •

        بعد التأكد من صدق االختبار التحصيلي والتأكد من قدرة فقراتـه علـى             
 مستويات تعلـم    ةثالثفقرة جاءت في    ) ٦٠(التمييز تكون في صورته النهائية من       

  ) :٥(  في جدول رقم موزعة على النحو التالي  كما
 

   )٥( جدول 
  توزيع فقرات االختبار على مستويات التعلم

عدد   فقـــــرات االختبـــــار  المستويات
  األسئلة

النسبة 
  المئوية

  التذكر
١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ٨ ، ١ ، 
٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٢٨ ، ٢٤ ، ٢٣ ، 
٥٨ ، ٥٦ ، ٤٦.   

٣٨  ١٩%  

الفهم 
  يعابواالست

٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١١ ، ٩ ، ٦، ٤ ، ٢ ، 
٤٢ ، ٤١ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٩ ، ٢٦ ، 
٦٠  

٢٧  ١٨%  

  التطبيق
٣١ ، ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٣ 
 ،٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٣٨ ، ٣٦ ، ٣٥ ، 

٥٩ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥٢  
٢٢  ٢٣%  

  %١٠٠  ٦٠    المجموع
  

  : المطورمقررالهات نحو  مقياس االتجا-ب
  المقرر المطـور   وضع الباحث مقياساً للتعرف على اتجاهات الطلبة نحو               

  . بفلسطين طلبة الجامعة اإلسالميةعلى تنمية التحصيل الدراسي لدى 
  

  :مقياس االتجاهات خطوات بناء 
  :المقياس تحديد الهدف من -١

 مقـرر  اتجاهات الطلبة نحـو ال     يدمتمثالً في تحد  المقياس  لقد كان الهدف من        
  .بفلسطين طلبة الجامعة اإلسالمية  في تنمية التحصيل الدراسي لدى قترحالم
  : وفقاً للخطوات التالية وهيالمقياستم بناء فقرات  -٢
  .االطالع على األدب التربوي والدراسات النظرية في هذا المجال  -



 ٨٨

  وخاصة ما يتعلـق    بحثالتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع        -
  .مقرر تكنولوجيا التعليمباالتجاهات  نحو 

  .تطوير مقياس بما يناسب المقرر المقترح -
  . روعي أن تكون بعض فقرات المقياس موجبة وبعضها سالبة -
ملحـق  ( مـن المحكمـين    مجموعة  تم عرضها على  المقياسبعد كتابة فقرات     -

  : ته من حيث صالحيوذلك الستطالع آرائهم حول مدى) ١١:رقم
  .المقياسعدد بنود  -
  .  لألهداف المراد قياسهاالمقياسمدى تمثيل فقرات  -
  .علمياً  لغوياً والمقياسمدى صحة فقرات  -

 اختلفـوا حـول      أنهـم  المحكمين مع وارشادات الخبراء   وتم األخذ بتوجيهات    
الفقرات السالبة فالحظ الباحث أن أساتذة المناهج وطرق التـدريس أوصـوا            

في حين أن أسـاتذة علـم       ، رورة تساوي الفقرات الموجبة للفقرات السالبة     بض
فأخذ الباحـث بـرأي     ، النفس  قالوا ال ضرورة لذلك وبرر كل طرف كالمه         

فقرات موجبة والنصف اآلخر    أساتذة المناهج وطرق التدريس وجعل نصف ال      
النهائية وتم اجراء التعديالت الالزمة ليصبح مقياس االتجاه في صورته          ، سالبة

 )١٣: ملحق رقم(
 
  : تحدید طریقة االستجابة - ٣

   بحسب طريقة ليكرت الخماسية مقياساً متدرجاًالمقياس التالميذفلقد أعطيت بنود 
  .) ال أدري ، غير موافق ، غير موافق بشدة، موافق، موافق بشدة  (

  :  بحيث تعطى الدرجات  كاآلتي 
 

   غير موافق بشدة- غير موافق -ال أدري  -فق موا –                    موافق بشدة 
  ١            ٢             ٣         ٤          ٥         للفقرات االيجابية. أ

    ٥              ٤                ٣           ٢            ١للفقرات السلبية          . ب



 ٨٩

  : استطالعياًالمقياستطبيق  -٤
 م عددهطلبة الجامعة اإلسالمية من لى عينة استطالعيةالمقياس ع تم تطبيق     

  طالباً)  ٣٠ (
  :بهدف ) نفس العينة االستطالعية التي طبق عليها االختبار التحصيلي (  
  

  :المقياس صدق حساب  )١(
 مالئمـة  بواسطة صدق المحكمين للتأكد من مدي        المقياستم حساب صدق       

التعرف على اتجاهات طلبة من أجله وهو  للغرض الذي وضع المقياسمفردات  
،  الوسائل التعليميـة اآلليـة     نحو استخدام    المستوى الثالث بالجامعة اإلسالمية   

 .)١١: ملحق رقم(محكمين مجموعة من ال على المقياسوذلك بعرض 

  
  : الداخليالتماسكصدق 

ل  بإيجاد معامل االرتباط بين كل مجاللمقياستم حساب صدق االتساق الداخلي 
  ):٦(  كما يتضح من الجدولللمقياس والدرجة الكلية المقياسمن مجاالت 

  
  )٦(جدول 

  للمقياس والدرجة الكلية المقياس معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت 

معامل   مستوى الداللة
  االرتباط

  المجال

  الوسائل التعليمية اآللية استخدام تقبل  ٠,٨٠٤  ٠,٠١
  ل التعليمية اآلليةأهمية الوسائ  ٠,٨١٩  ٠,٠١
  توظيف الوسائل التعليمية اآللية  ٠,٨٢٨  ٠,٠١
  التطوير في مجال الوسائل التعليمية اآللية  ٠,٧٣٨  ٠,٠١

  
 مرتبطـة ارتباطـاً ذو داللـة     المقياسأن جميع مجاالت    ) ٦(يتضح من الجدول    

  .للمقياسإحصائية مع الدرجة الكلية 



 ٩٠

 بإيجاد معامل االرتباط بين كل      قياسللموأيضاً تم حساب صدق االتساق الداخلي       
  ):7( والدرجة الكلية لمجالها كما يوضحها الجدول المقياسفقرة من فقرات 

  )٧(جدول 
  الكلية لمجالهاوالدرجة المقياس االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل

 الوسائل التعليمية اآللية أهمية تقبل استخدام الوسائل التعليمية اآللية 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠,٠١ ٠,٦٤٥ ١ ٠,٠٥ ٠,٣٢٥ ١ 

٠,٠١ ٠,٥٤٦ ٢ ٠,٠١ ٠,٤٩٩ ٢ 

٠,٠١ ٠,٤٠١ ٣ ٠,٠١ ٠,٤٤٣ ٣ 

٠,٠٥ ٠,٣٢٣ ٤ ٠,٠١ ٠,٤٥٩ ٤ 

٠,٠١ ٠,٥٣٢ ٥ ٠,٠١ ٠,٦٣٥ ٥ 

٠,٠١ ٠,٤٢٠ ٦ ٠,٠١ ٠,٥٨٨ ٦ 

٠,٠١ ٠,٥١٠ ٧ ٠,٠١ ٠,٥٠٢ ٧ 

٠,٠١ ٠,٣٨٠ ٨ ٠,٠١ ٠,٤١٦ ٨ 

٠,٠١ ٠,٣٨٦ ٩ ٠,٠١ ٠,٦٦٥ ٩ 

٠,٠٥ ٠,٣٤٥ ١٠ ٠,٠٥ ٠,٣٣٣ ١٠ 

 التطویر في مجال الوسائل التعلیمیة اآللیة   الوسائل التعليمية اآلليةتوظيف

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠,٠١ ٠,٤٦٢ ١ ٠,٠١ ٠,٥٨٠ ١ 

٠,٠٥ ٠,٣٢٣ ٢ ٠,٠١ ٠,٤٩١ ٢ 

٠,٠١ ٠,٥٧٢ ٣ ٠,٠١ ٠,٥٣٦ ٣ 

٠,٠١ ٠,٤٦٣ ٤ ٠,٠١ ٠,٤٩٨ ٤ 

٠,٠١ ٠,٣٨٤ ٥ ٠,٠١ ٠,٦١٣ ٥ 

٠,٠١ ٠,٥٢١ ٦ ٠,٠١ ٠,٤٣٨ ٦ 

٠,٠١ ٠,٣٨٤ ٧ ٠,٠١ ٠,٤٢٠ ٧ 

٠,٠١ ٠,٣٩١ ٨ ٠,٠٥ ٠,٣٤٤ ٨ 

٠,٠١ ٠,٤٥٠ ٩ ٠,٠١ ٠,٥٥١ ٩ 

٠,٠١ ٠,٣٠٨ ١٠ ٠,٠١ ٠,٣٥٥ ١٠ 

 ت صل إل ى م ستوى الدالل ة     دول ال سابق أن جمی ع الفق رات ف ي المقی اس     اتضح من الج 
   .اإلحصائیة

  



 ٩١

 : مقیاس ات الحساب ثب )٢(
  :م التأكد منه من خالل تولقد         

 :طريقة التجزئة النصفية  -
، ) فقرات فردية وفقرات زوجيـة      ( حيث قسم الباحث المقياس إلى نصفين             

 العينة االستطالعية على الفقـرات    طلبةستجابات  وتم حساب معامل االرتباط بين ا     
الفردية واستجاباتهم على الفقرات الزوجية باستخدام معادلة بيرسون وكان معامل          

 براون ، حيث بلـغ      –وبعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان       ) ٠,٧٠( الثبات  
ـ       وهذه القيم تدل ع    ) ٠,٨٢( معامل الثبات الكلي     ات لى أن المقيـاس يتميـز بثب

  . مرتفع
  :طريقة كرونباخ -

 بطريقة ألفا كرونباخ وذلك ألنها تعطـي الحـد          المقياسحيث تم التأكد من ثبات      
 بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقه كما أنها تـستخدم           المقياساألدنى لمعامل ثبات    

  ، المقياسكل عبارات 
ومرٍض فـي  وهو معامل جيد ) ٠,٨٥ (ولقد تبين أن معامل ألفا كرونباخ يساوي  

  .بحوثمثل هذه ال
   ) :١٣: ملحق رقم(  للمقياس لنهائيةالصورة ا -٥

 األجهزة والوسـائل  استخدام      بعد التأكد من صدق وثبات مقياس االتجاه نحو         
فقـرة جـاءت فـي       ) ٤٠(من  يتكون   في صورته النهائية     أصبح .التعليمية اآللية 

  :التاليعلى النحو ) ٨(موزعة كما في جدول أربعة مجاالت 

  



 ٩٢

  )٨(جدول 
  توزيع أرقام فقرات كل مجال في المقياس

  مجاالت المقياس  م
نوع 
  الفقرة

عدد   أرقام فقرات كل مجال في المقياس
  الفقرات

النسبة 
  المئوية

  ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  موجبة
  تقبل استخدام الوسائل التعليمية اآللية  ١

  ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢  سالبة
٢٥  ١٠%  

  ١٠ ، ٩ ،٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  موجبة
  ائل التعليمية اآلليةأهمية الوس  ٢

  ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢  سالبة
١٠  

٢٥% 

  ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  موجبة
  توظيف الوسائل التعليمية اآللية  ٣

  ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢  سالبة
١٠  

٢٥% 

  ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  موجبة
٤  

التطوير في مجال الوسائل التعليمية 
  ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢  لبةسا  اآللية

١٠  
٢٥% 

  
  
  :بناء بطاقات المالحظة : -ج

، والتوصل إلى قائمة     التعليم في ضوء المعايير المعاصرة في مجال تكنولوجيا          
بكفايات تشغيل واستخدام األجهزة اآللية، وبناء عليها تم تطوير مقرر تكنولوجيـا            

  .ياتا تلك الكفالتعليم الكتساب
إعداد بطاقات المالحظة الخاصة بكفايات تشغيل واسـتخدام        ولذا فقد قام الباحث ب    

ـ  المطور، ولقد مرت عمل    راألجهزة اآللية، لتحديد فعالية المقر     ة إعـداد وبنـاء     ي
  :البطاقات بالخطوات التالية

  

  : أسلوب المالحظة المناسبراختيا .١
ء نظراً ألن جانباً كبيراً من فاعلية توظيف تكنولوجيا التعليم ينعكس علـى األدا         

نظراً لذلك فـإن المالحظـة      ، المهاري واالستخدام والتطبيق في حاالت كثيرة     
حيث يمكن من خالل مالحظة الباحـث       . الميدانية أسلوباً حيوياً في هذا الجانب     

أن يقرر فاعلية هذا التوظيف وقدر ،ألداء المبحوثين وتطبيقهم للمعارف النظرية
  )٤٠٦، ٢٠٠٥،يدعبد المجمحمد (الكسب الناتج عن هذا التوظيف 



 ٩٣

وتوجد العديد من أساليب وأنظمة المالحظة التي يمكن استخدامها لمالحظـة أداء            
  . وذلك بحسب نوع األداء المراد قياسههولكل نوع استخداماتالمعلم ، 

صحيح بطاقات المالحظة وفقاً لنظام العالمات ألنـه أكثـر مناسـبة             ت و تم       
بنود السلوك الذي سيمارسه الطالب المعلم      ، حيث تم تحديد     للبحث الحالي ومالئمة  

ام لألجهزة اآللية المحددة في     مسبقاً، لترصد درجاته أثناء عملية التشغيل واالستخد      
  .البحث

  

 :أهداف البطاقات .٢
أثناء تشغيل واستخدام جهـاز   تهدف البطاقات إلى تقويم أداء الطالبة المعلمة              
  وجهاز عرض  ،سم٥×٥يمية مقاس  الشفافيات، وجهاز عرض الشرائح التعل     عرض

 حيث خصص لكل طالبة معلمة بطاقـة  L.C.D projector) (الوسائط المتعددة 
  .مالحظة تحدد مدى تمكنها من كفاية التشغيل

  
 :صياغة فقرات البطاقات .٣

فـي   قائمة الكفايـات     تم االعتماد في صياغة فقرات البطاقات الثالث على              
  .ضوء المعايير المعاصرة

 بشكل يتفق مع أهدافها وطبيعتها وقد تم تقسيم كـل     فقرات كل بطاقة   يغتحيث ص 
 األول مجال تهيئة الجهـاز والمجـال الثـاني تـشغيل            ، مجاالت ةبطاقة إلى ثالث  

  .واستخدام الجهاز والمجال الثالث االنتهاء من تشغيل الجهاز
  :ولقد روعي عند صياغة كل فقرات كل بطاقة ما يلي      
 .ات قصيرةاستخدام فقر -
 .كل فقرة تتضمن سلوكاً واحداً فقط يراد قياسه -

 .تبدأ كل الفقرات بفعل مضارع في كل بطاقة  -
  .التسلسل المنطقي في تتابع فقرات كل بطاقة  -

بعد أن تم صياغة فقرات بطاقات المالحظة ،أصبح من الـضروري تحديـد               .٤
وضـوعية قـدر   أسلوب لتقدير مستويات الطلبة في أداء كل كفاية بـصورة م       



 ٩٤

اإلمكان ، ومن خالل االطالع على العديد من بطاقات المالحظة في الدراسات            
السابقة ، فقد حدد الباحث لكل فقرة من الفقرات البطاقة الواحدة ثالثة مستويات         

، حيث إن الطالبة التي تقوم بأداء المهـارة يـضع           ) ،صفر٢،١(من الدرجات   
، أما إذا أدت المهارة بمـساعدة       ) ٢(في خانة المستوى    ) P(المالحظ عالمة   

، وإذا فشلت تماماً فـي      ) ١(المعلم فيضع المالحظ العالمة في خانة المستوى        
 ) .صفر(أداء المهارة فيضع المالحظ العالمة في خانة المستوى 

 : صياغة تعليمات البطاقات  .٥
نظراً ألن عملية المالحظة للمهارات المطلوبة تمـت بالتعـاون مـع                 
مات المناسبة علـى     آخرين ، كان من الضروري وضع بعض التعلي        زمالء

  :النحو التالي 
 .كتابة البيانات الخاصة بالطالبة المعلمة المراد مالحظة أدائها للمهارة  -

 .تحت الدرجة المناسبة لكل فقرة ) P(وضع عالمة  -
، وذلك حسب مـستوى     ) صفر، درجتان (تتراوح درجات كل فقرة بين       -

  .ارة لتلك الفقرة أداء المه
  :ضبط بطاقات المالحظة .٦

 تم عرضها على مجموعـة مـن        ،األولية  في صورتها  بعد إعداد البطاقات الثالث   
الخبراء والمتخصـصين فـي مجـال تكنولوجيـا التعلـيم والمنـاهج وطـرق               

وأثنى جميعهم على البطاقات ونصح البعض منهم بحـذف         ) 1:ملحق رقم (التدريس
 وتم إجـراء التعـديالت      ة المالحظة على المالحظين   بعض الفقرات لتسهيل عملي   

 ) 19:ملحـق رقـم  (الالزمة لتصبح بطاقات المالحظة جاهزة في صو تها النهائية
   :كان البد من التأكد من صالحيتها وذلك من خاللمن ثم و
 :ثبات البطاقات ) أ( 

ـ       لقد تم التأكد من ثبات الب        ثبـات   ارطاقات الثالث ، وذلك من خالل اختب
وذلـك  ،  عبر األفراد  بطاقة المالحظة ثبات  و ، عبر الزمن  اقة المالحظة بط

   :على النحو التالي



 ٩٥

  : عبر الزمنبطاقة المالحظةثبات  -
إعـداد   هنا نسبة االتفاق بين نتائج عمليـات         المالحظةويقصد بموضوعية   

 واألخرى مرة حيث كانت المدة الزمنية بين كل        ، التي قام بإجرائها الباحث      القائمة
 عن وجود اتفاق كبيـر      إعداد القائمة هي ثالثة أسابيع تقريباً، وقد أسفرت عمليات        

  ).٩ ( رقمبين النتائج في المرات الثالث التي قام بها الباحث كما في الجدول
  )٩(الجدول 

 لبطاقات المالحظة لقياس مهارات تشغيل واستخدام  عبر الزمننتائج عمليات التحليل الثالث
  األجهزة اآللية

  التحليل
 

 عدد الفقرات
 النسبة المئویة لالتفاق الفقراتالزیادة في عدد 

 الثالثة الثانية األولي الثالثة الثانية األولي الثالثة الثانية األولي رقم البطاقة

١٠٠ %٩٤ %١٠٠ - ١ - ١٨ ١٧ ١٨ ١% 

٩٤ % ١٠٠ %١٠٠ ١ - - ١٦ ١٧ ١٧ ٢% 

١٠٠ %٩٥ %٩٠ - ١ ٢ ٢٠ ١٩ ١٨ ٣% 

  
 أن نسبة االتفاق كانت عالية بـين كـل عمليتـي تحليـل              السابق الجدول   ويتضح من 
  . تدل على ثبات عملية التحليل متتاليتين وهي نسب

  
  : عبر األفرادبطاقة المالحظةثبات  −

 التي توصل إليها الباحث وبين إعداد القائمةويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج 
تكنولوجيا ختصون في مجال تدريس التي توصل إليها المإعداد القائمة نتائج 
تحليل الدراسات  الذين لهم خبرة في لمحللين اأحد ، وقد اختار الباحث التعليم

 بشكل مستقل، إعداد قائمة ، وطلب منهم القيام بعملية العلمية من نواحي إحصائية 
 وهذا يدل على صدق اإلعدادوأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات 

  عداد إلعملية ا



 ٩٦

  )١٠(الجدول 
مهارات تشغيل واستخدام بطاقات المالحظة لقياس في ) الثبات(يوضح معامالت االتفاق 

  األجهزة اآللية
  

  رقم البطاقة 
 بين نقاط االتفاق

  الباحث والمحلل

 نقاط االختالف
بين الباحث 

  والمحلل

مجموع 
  النقاط

معامل 
  الثبات

١٠٠  ١٨  ٠  ١٨  ١%  
٩٤  ١٧  ١  ١٦  ٢%  
٩٠  ٢٠  ٢  ١٨  ٣%  

  
ما یدل على م كانت عالیة ،  أن نسبة االتفاق بین الباحث والمحلل السابق یتضح من الجدول

  . صدق تحلیل الباحث

 ) :Face Validity( الصدق الظاهري )ب(
 مهارات التشغيل واالستخدام للوسائل التعليمية      بعد أن قام الباحث بتحديد قائمة          

قات وذلك من خالل عرضها على مجموعـة مـن           تم التأكد من صدق البطا     اآللية
ملحق (المحكمين المختصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس          

، وذلك بقصد التأكد من مالئمة بنود البطاقات للغرض المحـدد لهـا ،             )19 :رقم
 إضافة مـا    وكذلك التأكد من سالمة الصياغة اإلجرائية لبنود البطاقات وحذف أو         

  . المحكمون مناسباًيراه
  

  : معامل ألفا كرونباخ )ج( 
حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بطاقة مع فقراتها على حده كما يوضحها 

  ) :١١(الجدول 



 ٩٧

  ) ١١ (الجدول
  حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بطاقة مع فقراتها على حده

 معامل ألفا كرونباخ بطاقة مالحظة لجهاز

 ٠,٨٩ عرض الشفافيات

 ٠,٩٤ عرض الشرائح

  ٠,٩٣ LCDعرض 
 أن جميع معامالت ألفا كرونباخ كانت دالة إحصائياً مما يؤكد ثبات السابقويتضح من الجدول 

  .البطاقات الثالثة 
ملحق ( وبتلك الخطوة أصبحت البطاقات الثالثة جاهزة لتجربة البحث في صورتها النهائية

  ).١٤: رقم
  
  : تكافؤ مجموعتي الدراسة  .٧

  : التجريبية والضابطة من حيث بالتأكد من تكافؤ مجموعتي البحثقام الباحث    
 .االختبار القبلي للوحدة المقررة  -
 .التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو الوسائل التعليمية اآللية  -

جهاز عرض " بطاقات مالحظة مهارات تشغيل واستخدام كل من  -
 LCD سم ، وجهاز ٥ X ٥ الشفافيات ، جهاز عرض الشرائح مقاس

Projector.  
 

وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب 
يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق ) ١٢(والجدول رقم

  : بين المجموعتين التجريبية والضابطة ) ت ( باستخدام اختبار 
  



 ٩٨

  )١٢(جدول  
  سة في المتغيرات المتوقعة تأثيرها على التجربةتكافؤ مجموعتي الدرا

  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
االنحراف 

  المعياري
  قيمة

  )ت ( 
الداللة 
  اإلحصائية

االختبار   ٢٫٥٧٨  ٢٦٫٨٠٠  ٣٠  المجموعة التجريبية
  ٤٫٦٠٥  ٢٦٫٦٣٣  ٣٠  المجموعة الضابطة  القبلي

٠٫١٥٤  
غير دال 

  ٠,٠٥عند 

المقياس   ١١٫١٠٢  ١٦٠٫٧٠  ٣٠  وعة التجريبيةالمجم
غير دال   ٠,٢٧٦  ١١٫٣٧٩  ١٥٩٫٩٠  ٣٠  المجموعة الضابطة  القبلي

  ٠,٠٥عند 
  ٥٫٦٦٨  ١٠٫٠٨٩  ٣٠  المجموعة التجريبية

بطاقات 
غير دال   ٠,٤٢١ ٥٫٩٣١  ٩٫٧٤٤  ٣٠  المجموعة الضابطة  المالحظة القبلي

  ٠,٠٥عند 

  
  

متكافئتان ، ويمكن التعليق على يتضح من الجدول السابق أن مجموعتي الدراسة 
  :متغيرات التكافؤ كالتالي 

  : يتعلق بعالمة االختبار القبلي فيما •
و ) ٢٦,٨٠٠(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي              

وكانـت  ) ٢٦,٦٣٣(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يـساوي          
  ).٠,١٥٤(المحسوبة تساوي " ت " قيمة 
في متوسطي   ) ٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند           

درجات الطلبة لالختبار القبلي في الوسائل التعليمية اآللية للمجموعتين التجريبيـة           
  .والضابطة 

  -:فيما يتعلق  بالمقياس القبلي  •
و ) ١٦٠,٧٠(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي               

  ) ١٥٩,٩٠(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
في اتجاهـات   ) ٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند           

الطلبة نحو  الوسائل التعليمية اآللية في المجموعتين التجريبية والـضابطة علـى             
  .مقياس االتجاهات قبل إجراء التجربة 

  



 ٩٩

  -:يما يتعلق  ببطاقات المالحظة القبلية ف •
و ) ١٠,٠٨٩(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي               

  .) ٩,٧٤٤(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
في مهـارات    ) ٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند           

وعتين التجريبية والضابطة على بطاقات المالحظة قبـل إجـراء          الطلبة في المجم  
  .التجربة 

    وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة             
والمجموعة الضابطة في المتغيـرات الموضـحة أعـاله ، أي أن المجمـوعتين              

  .متكافئتان في تلك المتغيرات 
  

  :بحثالتجريب الميداني لل: ثالثاً 
     تهدف التجربة الميدانية للبحث الحالي إلى تجريب الوحدة السادسة من المقرر       

 وقد سبق توضيح مبررات اختيار هذا الجزء        -المقترح على طالبات عينة البحث      
 -من المقرر عند الحديث عن التجريب المبدئي على العينة االستطالعية للمقـرر           

  :من حيثرح وذلك للتحقق من فعالية المقرر المقت
الجانب المعرفي للمعلومات لدى الطالبات المعلمات قبـل تنفيـذ المقـرر             .١

  .المطور وبعد تنفيذه
 .الجانب المهاري للطالبات المعلمات قبل تنفيذ المقرر المطور وبعد تنفيذه .٢

 . اتجاه الطالبات المعلمات قبل تنفيذ المقرر المطور وبعد تنفيذهقياس .٣
  

وكان قد انتهـى    ، ث على تكافؤ مجموعتي عينة البحث     بعد أن اطمئن الباح   و     
دأ في التجربة   ب، من تحكيم المقرر المقترح وإقراره وتجريبه على عينة استطالعية        

) ٢٠٠٩-٢٠٠٨( وذلك في الفصل األول مـن العـام الدراسـي      ، الميدانية للبحث 
ت حسب المواعيد المحددة مسبقاً ومخطط لها جيداً بحيث ال تتعارض مع امتحانـا            

جربـة  تولقد اسـتغرقت ال   ،  وتكون مناسبة للخطة العامة لتدريس المقرر      ،الطالب
، )٢٠٠٨أكتـوبر   ١١(حيث بدأت في يوم الـسبت الموافـق       ، ستة أسابيع  الميدانية
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والتي مرت في ثالث مراحـل   )٢٠٠٨ نوفمبر  ١٩(وانتهت يوم األربعاء الموافق     
   :على النحو التالي

   
 :ثالتطبيق القبلي ألدوات البح .١

طبق الباحث أدوات البحث على العينة المكونة من المجموعـة التجريبيـة                  
 من مدرسـي مقـرر تكنولوجيـا        )١( والمجموعة الضابطة بمساعدة أحد الزمالء    

  :وهذه األدوات متمثلة فيما يلي،التعليم
 لـدى   اختبار تحصيلي للكشف عن الجانب المعرفي لكفايات تكنولوجيا التعليم        ) أ( 

  . العينة بمجموعتيها التجريبية والضابطةطالبات
 لكفايات تكنولوجيا التعليم  للكشف عن الجانب المهاري     ثالث بطاقات مالحظة    ) ب(

  .لدى طالبات العينة بمجموعتيها التجريبية والضابطة
  .مقياس اتجاه الطالبات عينة التجربة نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم) ج(

  : على النحو التاليوتم تطبيق هذه األدوات
  : الختبار التحصيليا )أ(

قام الباحث ومساعده بتوزيع االختبار على طالبات المجمـوعتين التجريبيـة                
وأوضـح الباحـث    ، )٢٠٠٨أكتـوبر   ١١(والضابطة وذلك يوم السبت الموافـق       

ولـيس لـه أي    ، للطالبات أهمية االختبار وأن الغرض منه هو البحث العلمي فقط         
وطلب منهن قراءة تعليمات االختبار جيداً قبـل البـدء فـي     ،  درجاتهن تأثير على 

وقـام باإلجابـة عـن كـل        ، وحثهن على التعامل بجدية مع االختبـار      ، اإلجابة
   .استفساراتهن

     وقد الحظ الباحث أن جميع الطالبات وجدن صعوبة في اإلجابة عن فقـرات             
وعـدم  ، احتوى عليه االختبار بعد   ولعل ذلك طبيعياً ألنهن لم يدرسن ما        ، االختبار

                                                
وم  درس لمق  رر تكنولوجی  ا التعل  یم ف  ي الجامع  ة      ، وجی  ا التعل  یم ماج  ستیر تكنول ، مج  دي س  عید عق  ل  . أ )(1

  .اإلسالمیة بغزة
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وبالتالي كانت إجاباتهن ضعيفة وغلـب عليهـا        ، مرورهن بتلك الخبرات من قبل    
  .جانب التخمين

ـ ،  بجمع أوراق اإلجابةوبعد انتهاء الزمن المحدد لالختبار قام الباحث ومساعده    م ث
أوضح للطالبات أنهن سوف يدرسن المعلومات التي اختبرن فيها ضـمن مقـرر             

وتـم رصـد   ، ثم قام بتصحيح إجابة الطالبات علـى االختبـار    ، ولوجيا التعليم تكن
  . القبلي تمهيداً للمعالجة اإلحصائيةردرجات الطالبات في االختبا

  :بطاقات المالحظة )ب(
ة الجانب المهاري لدى عينة التجربة من خـالل بطاقـات           قبل البدء بمالحظ       

 )٢(األسـتاذ منيـر حـسن     و،  مجدي عقل  األستاذه  يوزميلقام الباحث   ، المالحظة

وذلك بترتيب المكان ووضع أجهزة العـرض       ، بتحضير مركز تكنولوجيا التعليم     
بحيث يكون كل جهاز في مكـان بعيـد عـن     ،بطريقة تناسب المالحظة وتيسرها   

وذلك بحيث تمـر الطالبـة علـى        ، اآلخر وكل جهاز له شاشة عرض على حده       
وهي جهاز  ، بتجريب األجهزة والتأكد من سالمتها    وقام  ، األجهزة واحد تلو اآلخر   
وجهاز عـرض   ، وجهاز عرض الشفافيات القابل للطي    ، عرض الشفافيات العادي  

، )LCD( المتعـددة  طوجهاز عـرض الوسـائ     ، سم٥X٥ مقاس   ةالشرائح الفيلمي 
وجهاز الكمبيوتر من النـوع     ، وجهاز الكمبيوتر من النوع العادي    ، وجهاز الفيديو 

تحضير المـواد الالزمـة     قام الباحث ب  و، وشاشات العرض ، ) توب الب(المحمول
 وكذلك تحضير   . وشرائح ،وشفافيات، وأشرطة فيديو ، للعرض من أقراص مدمجة   

وتذكير المالحظين علـى كيفيـة      ، بطاقات المالحظة لكل جهاز والتأكد من عددها      
وتـم  ، عيةألنهم تدربوا عليها عند مالحظة العينة االسـتطال       ، التعامل مع البطاقة  

بحيث إذا قامت الطالبة بالمهارة يضع المالحظ     ، الدرجاتاالتفاق على كيفية وضع     
وإذا حاولـت وأدت المهـارة      ، )٢(عالمة صح مقابل المهارة وفي خانة الدرجـة       

، )١( يضع المالحظ عالمة صح مقابل المهارة وفي خانة الدرجـة          علمبمساعدة الم 
                                                

وم   درس لمق   رر ، ماج   ستیر تكنولوجی   ا التعل   یمكالھم   ا ، منی   ر ح   سن. و أ، مج   دي عق   ل. أ  ال   زمیلین )(2
  .تكنولوجیا التعلیم في الجامعة اإلسالمیة بغزة
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حظ عالمة صح مقابل المهارة وفي خانـة        وإذا لم تستطع تأدية المهارة يضع المال      
وتم التأكد من ثبات المالحظين عند تطبق الدراسـة علـى العينـة        ،)صفر(الدرجة

  .االستطالعية
بدأت عملية المالحظـة بعـد      ) ٢٠٠٨ أكتوبر   ١٣(     وفي يوم اإلثنين الموافق     

وحثهن على الجديـة فـي التعامـل مـع     ، توضيح الهدف من المالحظة للطالبات 
،  وتوجيه بعض النصائح في كيفية محاوالت التشغيل       ،جهزة عند محاولة تشغيلها   األ

  .بحيث ال تتعرض األجهزة للتلف
    وقامت الطالبات بمحاوالت تشغيل األجهزة وكان للبعض منهن خبرة بـسيطة           

ووجدن صعوبة  ، في تشغيل واستخدام تلك األجهزة خاصة جهاز عرض الشفافيات        
وجهـاز عـرض الوسـائط     ، ام جهاز عرض الـشرائح    كبيرة في تشغيل واستخد   

والبعض اآلخر  ، وبعضهن لم تستطع تشغيل أي جهاز إال بمساعدة المعلم        ، المتعددة
وعدم االهتمام ، ويرجع ذلك لعدم تدربهن على تلك األجهزة بعد       . لم تتمكن من ذلك   

  .األجهزةمثل هذه بهذا المجال ألنهن مازلن طالبات ولم تحتاج لتشغيل 
قام  ، من مالحظة جميع طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة       ءبعد االنتها     و

ثم قام بفصل بطاقات المجموعـة     ، الباحث بجمع بطاقات المالحظة من المالحظين     
ثـم قـام   ، ووضع عالمات تحدد ذلك ، التجريبية عن بطاقات المجموعة الضابطة   

  .معالجة اإلحصائيةبرصد درجات الطالبات على برنامج إحصائي تمهيداً لل
  
  :مقياس االتجاه )ج(

قام الباحث ومساعده بتوزيع مقياس االتجاه على طالبات المجمـوعتين التجريبيـة      
وأوضـح الباحـث    ، )٢٠٠٨أكتـوبر   ١٥(والضابطة وذلك يوم األربعاء الموافق      

وبـين  ، أن ذلك ليس اختباراً وال توجد إجابات صحيحة وأخـرى خطـأ   للطالبات  
وليس له أي تأثير علـى      ، وأن الغرض منه هو البحث العلمي فقط      أهمية المقياس   

وحثهن ، جيداً قبل البدء في اإلجابة    المقياس  وطلب منهن قراءة تعليمات     ، درجاتهن
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وكيفيـة  ، وقام باإلجابة عن كـل استفـساراتهن      ، المقياس على التعامل بجدية مع   
، ج الخماسـي للمقيـاس  اإلجابة على الفقرات السالبة والموجبة والتعامل مع التدري      

وتحري الدقة في التعبير عن حقيقة شعورهن وميولهن واتجاهاتهن قبـل وضـع             
   .عالمة الصح في الخانة المناسبة 

، التعامل مع المقياس  صعوبة في   أي  جدن       وقد الحظ الباحث أن الطالبات لم ي      
 كثر من خيار  ولديها أ ، اإلجابة ال تحتاج إلى معلومات سابقة      ولعل ذلك طبيعياً ألن   

كما والحظ أن بعض الطالبات تعاملن مـع المقيـاس          ، خاصة أن التدريج خماسي   
، اعتبرت ذلك رأياً شخصياً ولم يتعاملن مع المقياس بجديـة        بجدية والبعض اآلخر    

  .واتضح ذلك من سرعة تسليمهن لورقة المقياس وخروجهن بسرعة
ياس قام الباحـث ومـساعده          وبعد انتهاء الطالبات من اإلجابة عن فقرات المق       

  .ثم قام رصد إجابات الطالبات تمهيداً للمعالجة اإلحصائية،  بجمع أوراق المقياس
    وفي نهاية التطبيق القبلي ألدوات البحث الحظ الباحث أن عمليـة المالحظـة             

ولعل ذلـك   ، استغرقت وقتاً أكبر من تطبيق االختبار التحصيلي أو مقياس االتجاه         
وذلك يستغرق وقتـاً    ، كل طالبة ستقوم بتشغيل واستخدام كل األجهزة      طبيعياً ألن   

وال تصح التجربة   ، بدون ذلك ال يستطيع المالحظ تعبئة بطاقة المالحظة       و، طويالً
ولعل ذلك كان سبباً في قلـة عـدد   ، إال بإعطاء الفرصة لكل طالبة لتجرب بنفسها 

دد القليـل فـي البحـوث       طالبة مجمل المجموعتين ليس بالع    ) ٦٠(مع أن   ، العينة
  . العملية

  

 : البحث على الطالبات عينةالسادسةوحدة التطبيق  .٢

فـي  الباحث بدأ ،  من التطبيق القبلي ألدوات البحث كما سبق توضيحه  ءبعد االنتها 
  :وذلك وفق الجدول الزمني التاليتطبيق الوحدة السادسة من المقرر المقترح 
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  )١٣(جدول رقم 
  ق الوحدة السادسة على طالبات عينة البحثالخطة الزمنية لتطبي

  اليوم والتاريخ  المدى الزمني  المجموعة  الموضوع  األسبوع
جهـــاز عـــرض   األول

 OHPالشفافيات
  التجريبية
  الضابطة

  ثالث محاضرات
  ثالث محاضرات

الــسبت واإلثنــين 
ــن ــاء م : واألربع

   أكتوبر٢٢ -١٨
ائح جهاز عرض الشر    الثاني

 ســم٥X٥ الفيلميــة
Projector Slide  

  التجريبية
  الضابطة

ثالث محاضرات  
  ثالث محاضرات

الــسبت واإلثنــين 
ــن ــاء م : واألربع

   أكتوبر٢٩ -٢٥
 الثالث
  والرابع

جهاز عرض الوسائط   
 LCDالمتعددة

  التجريبية
  الضابطة

 محاضرات  ست
   محاضراتست

الــسبت واإلثنــين 
  :واألربعاء من 

   نوفمبر١٢ -١
  

  :تجربة وتدريس الطالبات ما يليولقد راعى الباحث أثناء تنفيذ ال
تهيئة الطالبات لكل موضوع وفقاً لطبيعته من خالل توضيح مدى حـاجتهم        .١

لكل موضوع في حياتهم العملية سواء أثناء التدريب الميداني أو أثناء العمل        
 .الفعلي كمعلمة

الفصل التام بين المجموعتين التجريبية والضابطة مع مراعاة االنتظام فـي           .٢
 .ت والمساواة في عددها وعدم التحيز لمجموعة دون أخرىالمحاضرا

إعطاء كل طالبة من طالبات المجموعة التجريبية رقم سري للدخول إلـى             .٣
برنامج الموديل لمتابعة المقرر المطـور وأنـشطته العمليـة والتكليفـات            

وحثهن على عدم التفريط فيه أو إعطائه لطالبة أخرى خـصوصاً     ،المطلوبة
 .ة الضابطة وذلك لضبط عوامل التجريبطالبات المجموع
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بل تم االستفادة من الوقـت      ، عدم انتقاص حق طالبات المجموعة الضابطة      .٤
 .رغم تدريس المقرر القديم، في زيادة األنشطة والجانب العملي

ولقد تم تنفيذ التجربة على مراحل بحيث درست المجموعـة الـضابطة الوحـدة              
 الوحدة ولكن   درست المجموعة التجريبية نفس    و ،بالطريقة التقليدية على مرحلتين   

  :وذلك على النحو التالي، من المقرر المقترح على ثالث مراحل
  :المجموعة الضابطة

تمثلت المرحلة األولى بدراسة الجانب النظري مـن المقـرر فـي قاعـات                   
المحاضرات ومن المرجع القديم وبنفس الطريقـة التقليديـة باسـتخدام أسـلوب             

  . والمناقشةالمحاضرة
وتمثلت المرحلة الثانية بتطبيق ما تم دراسته عملياً على األجهزة في مركـز                  

ولكن كل جهاز في المدة المحـددة لـه أي أن األسـبوع األول        ،تكنولوجيا التعليم 
وذلك بعد أخذ الجانب النظـري فـي        ، لتشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات    

لتشغيل واستخدام   واألسبوع الثاني ، بيق العملي محاضرتين والمحاضرة الثالثة للتط   
واألسبوع الثالث  ، وبنفس خطة توزيع المحاضرات   ، جهاز عرض الشرائح الفيلمية   

 المتعددة وتوصيلها مـع الفيـديو       طوالرابع لتشغيل واستخدام جهاز عرض الوسائ     
 وذلك بشرح الجانب النظري في األسبوع     ، والكمبيوتر العادي والكمبيوتر المحمول   

  .الثالث والتطبيق العملي في األسبوع الرابع
  

  :ةتجريبيالمجموعة ال
اختلفت طريقة تدريس المجموعة التجريبية عن طريقة تـدريس المجموعـة                

، ووجود موديوالت تعليمية وأنشطة مصاحبة    ، الضابطة وذلك تبعاً لتطوير المقرر    
 اإلشـراف والتوجيـه     ويكون دور المعلـم   . تمحور العملية التعليمية حول المتعلم    

ومرت دراسة الوحـدة    ، ومتابعة التكليفات والواجبات  ، واإلجابة عن االستفسارات  
  .في ثالث مراحل
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    المرحلة األولى التعريف بالموديوالت وتوزيع المواد العلميـة مـن كتيبـات          
  .واألرقام السرية لبرنامج الموديل، واألقراص المدمجة، ومراجعها، االموديوالت

، المرحلة الثانية تمثلت في دراسة طالبات المجموعة التجريبية للموديـوالت             و
وتوجيه االستفسارات للمعلم   ، وحل التمارين والقيام باألنشطة المصاحبة للموديول     

أو في أوقات محاضرات المتابعة واإلشراف  ،  وبرنامج الموديل  ،عن طريق الشبكة  
عامل مع األقراص المدمجة إما فـي       وذلك بمطلق الحرية بحيث تقوم الطالبات بالت      

في أي مركز كمبيوتر من مراكز الجامعة أو  ، البيت أو في مركز تكنولوجيا التعليم     
  .  المخصصة للطلبة

،     والمرحلة الثالثة هي مرحلة التطبيق العملي لما تم دراسته بالطريقة الجديـدة           
 أي أن األسبوع األول     والقيام بتشغيل األجهزة ولكن كل جهاز في المدة المحددة له         

وذلك بالشرح والتعريف في المحاضرة     ، لتشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات    
والتطبيق العملي في المحاضـرة     ، ومتابعة األنشطة في المحاضرة الثانية    ، األولى
وبـنفس  ، لتشغيل واستخدام جهاز عرض الشرائح الفيلمية      واألسبوع الثاني ، الثالثة

واألسبوع الثالث والرابع لتشغيل واسـتخدام جهـاز      ، اضراتالتوزيع السابق للمح  
 المتعددة وتوصيلها مع الفيديو والكمبيـوتر العـادي والكمبيـوتر         طعرض الوسائ 

للفيديو مع جهـاز عـرض الوسـائط     الثالث  سبوع  األوذلك بتخصيص   ، المحمول
،  لجهاز للكمبيوتر العادي والكمبيوتر المحمول مع نفس ا        الرابع سبوعاألو ،المتعددة

مع العلم أن جهاز عرض الوسائط المتعددة يكون قد تم دراسته في األسبوع الثالث         
وهناك ، المحمولالعادي والكمبيوتر ويستفاد من الوقت في التدريب على الكمبيوتر  

فرق بسيط من حيث شاشة العرض وتحتاج لطرقـة مختلفـة فـي البرمجيـات               
ء منه وال تنفصل عنه كـالكمبيوتر       ألن شاشة الكمبيوتر المحمول جز    ، والتوصيل

  .العادي
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  :مالحظات الباحث على التطبيق الميداني للمقرر
بعد أن طبق الباحث المقرر ميدانياً على عينة البحث الحظ بعض المالحظات                 

  :اآلتيتمثلت في 
اإلقبال الواضح من الطالبات على تطبيق التجربـة واالهتمـام مـن كـال           - أ

ية والضابطة إلنجاح البحث وسيره حـسب المخطـط         المجموعتين التجريب 
 .المعد له

من الطالبة  نتقل  تحيث ال   ، ق اإلتقان يحق أن التدريس باستخدام الموديوالت    - ب
موديول إلى آخر إال بعد تحقيق درجة عالية من اإلتقـان، والجـودة فـي               

 .تحقيق األهداف التعليمية المحددة لكل مرحلة

، ةر من مسؤولية التعلم على عاتق الطالب      الموديول يضع الجزء األكب    وأن   - ت
ويحقق استخدامه في برامج التدريب مبدأ التعلم الذاتي بصورة أفضل وأكثر 

 .ضبطاً وإحكاماً من غيره من أشكال تفريد التعلم األخرى

ي عن البيوت وعدم تمكن الطالبات من القيـام         ائرغم انقطاع التيار الكهرب    - ث
 أنهن داومن ألوقات متأخرة في الجامعة       باألنشطة ودراسة الموديوالت إال   
 . التيار الكهربائيلوجود مولد للكهرباء عند انقطاع

اتضح أثناء قيام الطالبات بالتدريب على األجهزة أن تقيد التطبيق لكل جهاز  - ج
واستفاد من ذلك بتعديل الخطة     ، على حده يعيق التدريب لقلة عدد األجهزة      

هزة دفعة واحـدة وتـرك الفرصـة        في المستقبل بحيث يتم شرح كل األج      
للطالب بالتدريب عليها بعد ذلك للتمكن من التنقل من جهـاز إلـى آخـر              

 .إلتاحة فرصة أكبر للطالب

لم الفردي لها ايجابيات كثيرة مـن الحريـة فـي    كما اتضح أن طريقة التع     - ح
ولكن ، اختيار الوقت للتدريب أو للنشاط أو تكرار تشغيل األقراص المدمجة       

يق العملي بعد الدراسة الفردية يحتاج إلى توزيع الطالبـات إلـى     لعل التطب 
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مجموعات صغيرة بحيث تتعاون الطالبات فيما بينهن عند التدريب ويساعد          
 .بعضهن البغض اآلخر وذلك يحل مشكلة قلة عدد األجهزة أيضاً

بعد دراسة المقرر وتطبيقه تشجعت الطالبـات للتطبيـق البعـدي ألدوات             - خ
 بذلك بشكل واضح وبكل ثقـة فـي الـنفس مـن كـال               الدراسة وطالبن 

وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أن ، المجموعتين التجريبية والضابطة  
هناك تقدم ملحوظ في كفايات تشغيل واستخدام الوسائل اآللية لدى الطالبات           
بعد دراسة المقرر وذلك شيء منطقي ولكنه مؤشر على نجـاح التجربـة             

 .تطبيق البعدي ألدوات البحثبغض النظر عن نتائج ال

 

  :التطبيق البعدي ألدوات البحث -٢
،  من تطبيق الموديوالت الثالثة علـى المجموعـة التجريبيـة          ءبعد االنتها     

قام الباحث بإعـادة    ، وتطبيق نفس المحتوى على طالبات المجموعة الضابطة      
لطالبات م ا  في تعل  وديوالتمتطبيق أدوات البحث؛ للتأكد من مدى فعالية هذه ال        

وتأثير ذلك  ، واكتسابهن المهارات المتضمنة فيها   ، المعلمات المعارف والمفاهيم  
شير إلـى مـدى     والذي ي ،  نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم     على اتجاهاتهن 

وتم تطبيق هذه األدوات على النحـو       ،  في ذلك  فعالية المقرر المطور المقترح   
  :التالي

  : الختبار التحصيليا )أ(
تم تطبيق االختبار على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك يـوم                

وقد الحظ الباحث أن الطالبات لم يجـدن أي         ، )٢٠٠٨نوفمبر  ١٥(السبت الموافق   
وذلك لدراستهن كل مـا احتـوى عليـه    ، صعوبة في اإلجابة عن فقرات االختبار 

،  ثبتـت المعلومـات      و مرورهن بالخبرات العملية التـي     ، االختبار  في المقرر   
  .وبالتالي كانت إجاباتهن ممتازة
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ثـم  ، وبعد انتهاء الزمن المحدد لالختبار قام الباحث ومساعده بجمع أوراق اإلجابة   
وتم رصد درجـات الطالبـات فـي        ، قام بتصحيح إجابة الطالبات على االختبار     

  .ي تمهيداً للمعالجة اإلحصائيةبعد الراالختبا
  :بطاقات المالحظة )ب(

بتحضير مركز    واألستاذ منير حسن  ، قام الباحث وزميليه األستاذ مجدي عقل         
وذلك بترتيب المكان ووضع أجهزة العرض بطريقـة تناسـب   ، تكنولوجيا التعليم   

بحيث يكون كل جهاز في مكان بعيد عن اآلخر وكل جهاز له            ، المالحظة وتيسرها 
، ألجهزة واحد تلو اآلخـر    وذلك بحيث تمر الطالبة على ا     ، شاشة عرض على حده   

وقام الباحث بتحضير المواد الالزمـة      ، وقام بتجريب األجهزة والتأكد من سالمتها     
وكذلك تحضير  . وشرائح، وشفافيات، وأشرطة فيديو ، للعرض من أقراص مدمجة   

وتذكير المالحظين علـى كيفيـة      ، بطاقات المالحظة لكل جهاز والتأكد من عددها      
وتـم  ، هم تدربوا عليها عند مالحظة العينة االسـتطالعية       ألن، التعامل مع البطاقة  

بحيث إذا قامت الطالبة بالمهارة يضع المالحظ     ، االتفاق على كيفية وضع الدرجات    
وإذا حاولـت وأدت المهـارة      ، )٢(عالمة صح مقابل المهارة وفي خانة الدرجـة       

ـ            ، )١(ةبمساعدة المعلم يضع المالحظ عالمة صح مقابل المهارة وفي خانة الدرج
وإذا لم تستطع تأدية المهارة يضع المالحظ عالمة صح مقابل المهارة وفي خانـة              

  .)صفر(الدرجة
بدأت عملية المالحظـة بعـد      ) ٢٠٠٨بر  نوفم ١٧(     وفي يوم اإلثنين الموافق     

وحثهن على الجديـة فـي التعامـل مـع     ، توضيح الهدف من المالحظة للطالبات 
، وجيه بعض النصائح في كيفية محاوالت التشغيل      وت، األجهزة عند محاولة تشغيلها   

  .بحيث ال تتعرض األجهزة للتلف
قام  ، من مالحظة جميع طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة       ء    وبعد االنتها 

ثم قام بفصل بطاقات المجموعـة     ، الباحث بجمع بطاقات المالحظة من المالحظين     
ثـم قـام   ، وضع عالمات تحدد ذلك و، التجريبية عن بطاقات المجموعة الضابطة   

  .برصد درجات الطالبات على برنامج إحصائي تمهيداً للمعالجة اإلحصائية
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  :مقياس االتجاه )ج(
قام الباحث بتوزيع مقياس االتجاه على طالبات المجموعتين التجريبية والـضابطة           

 وحثهن على التعامل بجدية مـع     ، )٢٠٠٨بر  نوفم١٩(وذلك يوم األربعاء الموافق     
وكيفية اإلجابة على الفقرات السالبة     ، وقام باإلجابة عن كل استفساراتهن    ، المقياس

   .عامل مع التدريج الخماسي للمقياسوالموجبة والت
    وبعد انتهاء الطالبات من اإلجابة عن فقرات المقياس قام الباحـث ومـساعده             

  .عالجة اإلحصائيةثم قام رصد إجابات الطالبات تمهيداً للم،  بجمع أوراق المقياس
    وبذلك انتهت التجربة خالل المدة المحددة لها من قبل والتـي بلغـت خمـسة              

، محاضـرة ) ١٥(أي بمجمـل    ، أسابيع متواصلة بواقع ثالث محاضرات أسبوعياً     
  .والحظ الباحث أن الطالبات كن مضغوطات بسبب ضيق الوقت

، جريبيـة والـضابطة   وبعد رصد درجات االختبار التحصيلي للمجموعتين الت          
، ودرجات مقياس االتجاه للمجموعتين   ، ودرجات بطاقات المالحظة لألجهزة الثالثة    

وبـين المجمـوعتين التجريبيـة      ،قام الباحث بمقارنة تلك الدرجات قبلياً وبعـدياً       
وهذا مـا سـوف     ،وذلك الستخالص نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها     ، والضابطة

  .ادميعرضه الباحث خالل الفصل الق
  :التي واجهت الباحث خالل تنفيذ التجربةوالعقبات الصعوبات 

     البحث عملية ال تخلو من صعوبات وعقبات في بلد ظروفه طبيعيـة فكيـف              
وبالـذات مدينـة    ، يكون البحث في بلد كفلسطين مازال يرزح تحت نير االحتالل         

سـنوات  غزة التي تعاني من الحصار طوال مدة البحث التي اسـتغرقت ثـالث              
ولقد تحدى الباحث الصعاب واستمر في تطبيـق        ، ومازالت األوضاع تزداد سوءاً   

علـى  -التجربة حتى أنجزها على الوجه المطلوب ومن هذه الصعاب والعقبـات            
  :  ما يلي-سبيل المثال ال الحصر

انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة ولفترات متعددة حال دون دخـول            .١
وتغلـب  ، علم على شبكة الجامعة مـن بيـوتهن       الطالبات إلى موقع الم   

الباحث على هذه العقبة بتوجيه الطالبات إلى مختبرات الكمبيـوتر فـي    



 ١١١

الجامعة بعد أن حجز لهن أوقات كافيـة نـسبياً ومناسـبة لفـراغهن              
 .الجامعي

 وعدم وجود قطع غيار نتيجـة الحـصار   ، وعطل بعضها  ،قلة األجهزة  .٢
احم الطالبات عند التطبيق العملي المفروض على قطاع غزة أدى إلى تز

عدم حرية الطالبات في اختيار الوقت المناسب لهن وعزوف الـبعض     و
 الباحث التغلب على هذه العقبة نـسبياً        عواستطا. عن مواصلة التدريب  

بتوزيع الطالبات إلى مجموعات للتدريب العملي وكل مجموعة لها يوم          
أثنـاء فتـرة     خـرى  األ توأحضر بعض األجهزة من الكليـا     ، يناسبها
 .التدريب

غياب بعض الطالبات لصعوبة المواصالت نتيجة نفـاد الوقـود مـن             .٣
. وصعوبة وصولهن للجامعة في األوقات المحددة لتنفيذ التجربة     ، القطاع

وهذه مشكلة عامة تغلبت علها الجامعة بتوفير حافالت لنقل الطلبة إلـى     
ت لدرجة أن الـبعض    ووجد الباحث تصميماً وعزماً من الطالبا      الجامعة

 .منهن تأتي للجامعة سيراً على األقدام لمسافات طويلة

وكانـت بعـض   ، ضبط عوامل التجربة في هذه الظروف لم يكن سهالً         .٤
الهنات في عدم التزام طالبات المجموعة الـضابطة وتطفلهـن علـى            
طالبات المجموعة التجريبية وحـصولهن علـى األقـراص المدمجـة           

غلب الباحث علـى هـذه المـشكلة باسـتبعاد          وت، ومراجع الموديوالت 
لضبط التجربـة وعـدم     ، الحاالت التي لم تلتزم بقواعد تطبيق التجربة      

 .ثر على النتائج بقدر المستطاع}وجود عوامل دخيلة ت

عند التطبيق القبلي ألدوات البحث لم يكن لدى الطالبات الخبرة الكافيـة       .٥
طالبات عن التعامل لتشغيل بعض األجهزة مما أدى إلى عزوف بعض ال    

أقلـق   مما   ،  للتشغيل بجدية مع األجهزة وكانت تكتفي بمحاوالت يائسة      
الباحث على نجاح التجربة خـصوصاً أن العينـة االسـتطالعية أدت            

وتغلب الباحث  ، المهارات بشكل أفضل وذلك لدراستهن السابقة للمقرر      



 ١١٢

ئح على هذه العقبة بتشجيع الطالبات وإرشادهن وتوجيه بعـض النـصا        
العملية لبدء المحاوالت وعدم اليأس واحتساب أداء المهـارة بمـساعدة        

 .المعلم درجة واحدة كما هو مخطط له

قـاً أمـام    ضعف بعض الطالبات في مهارات الكمبيوتر أصالً شكل عائ         .٦
 المطور الذي يعتمد بشكل كبير على التعامل        الباحث في تطبيق المقرر   

عقبة باستبعاد الحاالت التـي لـم       وتجاوز الباحث هذه ال   ، مع الكمبيوتر 
، ولم تلتزم بسير خطة التجربـة     المطلوبة عبر الشبكة    تستجب لألنشطة   

ولم يؤثر ذلك على عدد العينة واكتفى الباحث بتصفية العدد على مـن             
 بكل خطوات التجربة ونفذت الواجبات والتكليفـات المطلوبـة          تالتزم
 .منها

  



  

  

  لفصل الخامسا
   بحثنتائج ال

  )تخالص النتائجستحليل البيانات وا(
 

  .النتائج المتعلقة بالسؤال األول والثاني والثالث •
 . المتعلقة به وض والفررابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال  •

  . ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرض األول-      

  . ومناقشتها وتفسيرها لثاني نتائج اختبار صحة الفرض ا-      

 . المتعلقة بهوض والفرخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال •

  . ومناقشتها وتفسيرها ختبار صحة الفرض الثالث نتائج ا-      

  . ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرض الرابع-      

 . المتعلقة به  وض والفرسادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال •

  . ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرض الخامس-       

  . ومناقشتها وتفسيرها رض السادس نتائج اختبار صحة الف-       
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  لفصل الخامسا
  بحثنتائج ال
  تخالص النتائجستحليل البيانات وا

   
يعرض الباحث في هذا الفصل نتائج التجريب الميداني للوحدة السادسة مـن                
ويعرض تحليل البيانات واستخالص النتائج التـي تـم         ، ر المطور المقترح  المقر

وذلك باإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من صحة الفـروض          ، التوصل إليها 
  . التساؤالتبهذهالمرتبطة 

  
ولقد تمت اإلجابة عن األسئلة الثالثة األولى في الفصول الـسابقة للبحـث                  

  :فنص السؤال األول على
 "؟ التعليم في إعداد الطالب المعلملمعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجياما ا"

وذلـك  ئمة المعايير المعاصرة وتحكيمها      هذا السؤال بإعداد قا    نوتمت اإلجابة ع  
  .تعديلها وإقرارهاوبعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين 

نولوجيـا  وفي ضوء ما تم من إجراءات أصبحت قائمة المعـايير المعاصـرة لتك     
وبذلك توصـل الباحـث   ، التعليم في صورتها النهائية تبعاً آلراء السادة المحكمين 

المحور (وتم توضيح ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني        ، لإلجابة عن السؤال األول   
  ).الخامس

 
  :وكذلك السؤال الثاني حيث نص على

الخاصـة  ما الكفايات الالزمة للطالب المعلم في ضـوء المعـايير المعاصـرة             "
  "بتكنولوجيا التعليم؟

قام الباحث بتطوير قائمة للكفايات في ضوء المعايير المعاصـرة الـسابقة                 ف
  . وتعديلها وإقرارهاالخبراء المتخصصين لتحكيمهاوعرضها على مجموعة من 
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وفي ضوء ما تم من إجراءات أصبحت قائمة الكفايات الخاصة بتكنولوجيا التعليم            
وبذلك توصل الباحث لإلجابـة     ، ة تبعاً آلراء السادة المحكمين    في صورتها النهائي  
  ).المحور الرابع(وتم توضيح ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني ، عن السؤال الثاني

  
 :ولقد نص السؤال الثالث على

ما الشكل التصميمي لمقرر تكنولوجيا التعليم المقترح الكتـساب الطـالب           " 
 "المعلمين الكفايات الالزمة لهم؟

وقام الباحـث   ، ومعرفة جوانب القصور فيه   ، ولقد تمت مراجعة المقرر القائم        
 وعرضه على مجموعة مـن الخبـراء        قترحبتطويره وإعداد سيناريو المقرر الم    

وتجريبـه  ، لتحكيمه وقام الباحث بالتعديالت المطلوبة وتم إقـراره   المتخصصين  
وتم توضيح ذلك بالتفـصيل      ،ثم تجريبه على عينة البحث    ، العيةعلى عينة استط  

  ).المحور السادس(في الفصل الثاني 
 

 التي توصل نتائج التجريب الميداني قوم الباحث بعرض    يهذا الفصل ف       أما في 
 في معالجة بيانـات    "* SPSS"حث حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي       إليها الب 

  . حثالب
 .ة به  المتعلقوض والفررابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
  :ينص السؤال الرابع على 

ما فعالية مقرر تكنولوجيا التعليم المقترح في اكتـساب الطـالب المعلمـين              " 
 "الكفايات المعرفية الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة؟

  
ولإلجابة عن هذا السؤال كان البد من التحقق مـن صـحة الفـروض األول ،                

   :وضين الفرينهذمن وفيما يلي نتائج اختبار كل . والثاني ،
  

• Statistical Package For the Social Science  
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  :نتائج اختبار صحة الفرض األول   -أوالً
  : على أنه ينص الفرض األول

 بـين متوسـطي     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         "
ر المعرفي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبا    

  ."، لصالح التطبيق البعدي 
لعينتين مرتبطتين  " ت  "  تم استخدام اختبار     وللتحقق من صحة الفرض األول      

للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبـار التحـصيلي القبلـي              
  .يوضح ذلك ) ١٤ ( رقموالبعدي لطلبة المجموعة التجريبية ، والجدول

  ) ١٤ (جدول
داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبار التحصيلي لعينتين مرتبطتين ل" ت " خدام اختبار نتائج است

  القبلي والبعدي لطلبة المجموعة التجريبية
  الفروق

مستوى 
  االختبار

  التحصيلي
    التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعياري

  
درجة 
  الحرية

  
 "ت " قيمة 

مستوي 
 الداللة

  ٢٩  ٢٫٢٢٣  ٨٫٧٦٧  قبلي
  تذكر

   ١٦٫١٩ ٢٩  ١٫٢٦٩  ١٦٫٣٣٣  بعدي
٠٫٠١  

  ٢٩  ٢٫٤٦٨  ٧٫٦٦٧  قبلي
  فهم

   ١٦٫٨٣ ٢٩  ١٫٢٢٤  ١٦٫١٣٣  بعدي
٠٫٠١  

  ٢٩  ٢٫٧٨٤  ١٠٫٢٠٠  قبلي
  تطبيق

  ٠٫٠١  ١٧٫٥٠  ٢٩  ١٫٣٨٣  ٢٠٫١٣٣  بعدي

  ٢٩  ٤٫٦٠٥  ٢٦٫٦٣٣  قبلي
 مجموع

   ٢٧٫٨٥ ٢٩  ٢٫٢٠٧  ٥٢٫٦٠٠  بعدي
٠٫٠١  

  
  :دول ما يلي يتضح من الج

   : المعرفي بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد التحصيل-١
وهو أكبر مـن    ) ١٦٫٣٣٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

" ت  " وكانت قيمـة    ) ٨٫٧٦٧(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        



 ١١٨

تـساوي  الجدولية التـي    " ت  " أكبر من قيمة     وهي) ١٦٫١٩(المحسوبة تساوي   
)٢,٧٥٦.(  

بـين    )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد مـستوى           
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيـق  القبلـي والبعـدي             

  .لالختبار المعرفي ،في مستوى التذكر لصالح التطبيق البعدي 
 

  :المعرفي بالنسبة للفهم كأحد أبعاد التحصيل -
وهو أكبر من ) ١٦٫١٣٣(لمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي يساوي كان ا    

" ت  " وكانت قيمة) ٧٫٦٦٧(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 
الجدولية التي تساوي " ت " وهي أكبر من قيمة ) ١٦٫٨٣(المحسوبة تساوي 

)٢٫٧٥٦.(  
بين   )٠,٠٥ ≤  α(ىوهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستو             

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق  القبلي والبعـدي           
 .لالختبار المعرفي ،في مستوى الفهم لصالح التطبيق البعدي 

  
  :بة للتطبيق كأحد أبعاد التحصيل  بالنس-٣

وهو أكبر مـن  ) ٢٠٫١٣٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي يساوي     
" ت  " وكانت قيمة   ) ١٠٫٢(حسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي       المتوسط ال 

الجدولية التي تـساوي    " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ١٧٫٥(المحسوبة تساوي   
)٢٫٧٥٦.(  
بين   )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى             

بلي والبعـدي   متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق  الق        
 .لالختبار المعرفي ،في مستوى التطبيق لصالح التطبيق البعدي 

  



 ١١٩

  : ألبعاد االختبار التحصيلي ككل  بالنسبة-٤
وهو أكبـر مـن     ) ٥٢٫٦(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي يساوي        
" وكانت قيمـة    ) ٢٦٫٦٣٣(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        

الجدوليـة التـي    " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٢٧٫٨٥(تساوي  المحسوبة  " ت  
  ).٢,٧٥٦(تساوي 

  
بـين    )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى             

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق  القبلي والبعـدي           
 .لالختبار المعرفي ، لصالح التطبيق البعدي 

  
  : نص على أنـه يي حة الفرض األول من فروض الدراسة والذوهذا يثبت ص 

 بين متوسـطي    ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         "
في التطبيق  القبلي والبعـدي لالختبـار         المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  
   ".، لصالح التطبيق البعدي المعرفي

  

  : نتائج اختبار صحة الفرض الثاني-انياً ث
  

  : على أنه ينص الفرض الثاني    
 بـين متوسـطي     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         "

 ، لصالح   معرفي المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبار ال       طالباتدرجات  
   " .المجموعة التجريبية

لعينتـين  " ت  "  تـم اسـتخدام اختبـار        نيالفرض الثا وللتحقق من صحة         
مستقلتين للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبـار التحـصيلي             

) ١٥(البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعـة التجريبيـة ، والجـدول             
  .يوضح ذلك



 ١٢٠

  
  ) ١٥ (جدول

داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبار التحصيلي  لستقلتينلعينتين م" ت " نتائج استخدام اختبار 
   والضابطة التجريبيةتينعدي لطلبة المجموعالب

  الفروق
مستوى 
  االختبار

  التحصيلي
    المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعياري

  
درجة 
  الحرية

  
 "ت " قيمة 

مستوي 
 الداللة

  ضابطة
٥٨  ١٫٥٧٠  ١٣٫١٣٣  

  تذكر
 ٥٨  ١٫٢٣٠  ١٦٫٢٦٧  تجريبية

٩٫٣٦   
٠٫٠١  

  ضابطة
٥٨  ١٫٥٣٩  ١٢٫٩٠٠  

  فهم
 ٥٨  ١٫٢١٥  ١٦٫٢٠٠  تجريبية

٩٫٨١   
٠٫٠١  

  ضابطة
٥٨  ١٫٩٦١  ١٧٫٨٦٧  

  تطبيق
  ٥٨  ١٫٣٨٣  ٢٠٫١٣٣  تجريبية

٠٫٠١  ٦٫١٥  

  ضابطة
٥٨  ٣٫٢٥٢  ٤٣٫٩٠٠  

 مجموع
 ٥٨  ٢٫٢٠٧  ٥٢٫٦٠٠  تجريبية

١٣٫٥١   
٠٫٠١  

  
  :يتضح من الجدول ما يلي 

  

  :سبة للتذكر كأحد أبعاد التحصيل  بالن-١
وهـو  ) ١٦٫٢٦٧(حسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي كان المتوسط ال     

  ) ١٣٫١٣٣(أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          وهذا يعني أنه     

  المجموعتين التجربية و الضابطة فـي االختبـار        طالباتبين متوسطي درجات    
    ، لصالح المجموعة التجريبية التذكرمستوىفي ،معرفيال



 ١٢١

  :نسبة للفهم كأحد أبعاد التحصيل  بال-٢
وهـو   )  ١٦٫٢(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي            

  ) ١٢٫٩(أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 بـين  ) α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      توجد فروق ذات  وهذا يعني      

 معرفي المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبار ال       طالباتمتوسطي درجات   
   .لصالح المجموعة التجريبيةفي مستوى الفهم ، 
  
  :بة للتطبيق كأحد أبعاد التحصيل  بالنس-٣
وهـو  ) ٢٠٫١٣٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي           

  ) ١٧٫٨٦٧(أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           وهذا يعني أنه    

 المجموعتين التجربية و الضابطة فـي االختبـار         طالباتبين متوسطي درجات    
  تجريبية لصالح المجموعة الفي مستوى التطبيق  ، معرفيال

  : ألبعاد االختبار التحصيلي ككل  بالنسبة-٤
وهو أكبر ) ٥٢٫٦(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

  وكانت ) ٤٣٫٩(من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         وهذا يعني أنه       

 المجموعتين التجربية و الضابطة فـي االختبـار         طالباتبين متوسطي درجات    
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صـحة         ، ، لصالح المجموعة التجريبية    معرفيال

  .الفرض الثالث من فروض الدراسة 
على المتغير التـابع    ) سادسةالوحدة ال ( التأثير للمتغير المستقل     ولمعرفة حجم    

 )** d( ، وحـساب قيمـة    )* η2(تم حساب مربع إيتـا  ) معرفيلالتحصيل ا(
  .يوضح هذه النتائج ) ١٦(والجدول  : )  ٢٠٠٦مصطفى باهي، وآخرون ، (

  
  

  
  
  



 ١٢٢

  )١٦ (جدول
  )التحصيل الدراسي ( على المتغير التابع ) الوحدة السادسة( حجم التأثير للمتغير المستقل 

  
 األداة

  درجات الحرية
Df  

  قيمة
 "ت " 

ة مربع قيم
  إيتا

"η2 "  

  قيمة
 " d" 

 حجم التأثير

 كبير  ٣٫٥٥  ٠٫٧٥٩  ١٣٫٥١  ٥٨  االختبار

  
بلغت " d " وأن قيمة ) ٠,٧٥٩(بلغت  "  η2"ويتضح من الجدول أن قيمة      

"  المقرر المقترح" ، وهذا يدل أن المتغير المستقل       ) ٠,٨(وهي أكبر من    ) ٣,٥٥(
بدرجة كبيرة من الفعالية     " معرفيالتحصيل ال " له تأثير مرتفع على المتغير التابع       

.  
  ": نص على أنهي  والذيبحث من فروض النيوهذا يثبت صحة الفرض الثا   

 بين متوسطي ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
درجات طالبات المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبار المعرفي ، لصالح 

     ".جريبيةالمجموعة الت
 
 . المتعلقة به وض والفرسلخامالنتائج المتعلقة بالسؤال ا •

  :س على خامينص السؤال ال
 فـي اكتـساب الطـالب المعلمـين         قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم       "

 "؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةية اهارالكفايات الم
 

 ، و ثالث الضين من صحة الفرولإلجابة عن هذا السؤال كان البد من التحقق
  :ين الفرضينهذ كل من  صحة ، وفيما يلي نتائج اختبارلرابعا

  
  :ثالثال  نتائج اختبار صحة الفرض-أوالً

  : على أنه لثينص الفرض الثا    



 ١٢٣

ي  متوسـط  بـين  )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        "
 القبلي والبعـدي لبطاقـات      التطبيقفي   درجات طالبات المجموعة التجريبية   

  ".المالحظة، لصالح التطبيق البعدي
لعينتين مرتبطتين " ت " تم استخدام اختبار   وللتحقق من صحة الفرض الثالث 
أداء مهارات استخدام في  درجات الطلبة للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي

 )١٧(والجدول  القبلي والبعدي لطلبة المجموعة التجريبية ، الوسائل التعليمية
  ) ١٧ (جدول .يوضح ذلك 

المهارات لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي األداء في " ت " نتائج استخدام اختبار  
  تجريبية المجموعة الطلبة القبلي والبعدي لالمهنية

  

 نوع الجهاز
نوع 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

  قيمة
 " ت "

مستوي 
 الداللة

جهاز عرض   ٢٩  ٥٫٦٩٨  ٨٫٠٦٧  قبلي
 ٧,٦٧٩  ٢٩  ٦٫٩٤٩  ٢٠٫٦٦٧  بعدي  الشفافيات

  
٠,٠١  

جهاز عرض   ٢٩  ٥٫٢١٥  ١٠٫٩٠٠  قبلي
 ٠,٠١ ٧,٥٠٤  ٢٩  ٣٫٩٥٤  ١٩٫٨٦٧  بعدي الشرائح

    ٢٩  ٦٫٦١٢  ١٠٫٢٦٧  قبلي

 ٠,٠١  ٨,١٦٠  ٢٩  ٤٫٥٢١  ٢٢٫٢٠٠  بعدي  LCDجهاز 

  ٢٩  ٥٫٩٣١  ٩٫٧٤٤  بليق
 الدرجة الكلية 

 ٠,٠١ ١٣,٣ ٢٩ ٥٫٣٣٣  ٢٠٫٩١١  بعدي

  
  :يتضح من الجدول ما يلي 

  

  -: بطاقة تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات-١
وهو أكبر من ) ٢٠,٦٦٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي 

  ) ٨,٠٦٧(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 



 ١٢٤

 بين )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود يعنيوهذا       
التطبيـق القبلـي والبعـدي      فـي    ي درجات طالبات المجموعة التجريبية    متوسط

  .لبطاقات المالحظة، لصالح التطبيق البعدي
  

  :غيل واستخدام جهاز عرض الشرائح  بطاقة تش-٢
وهو أكبر مـن     ) ١٩٫٨٦٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

     ).١٠٫٩(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 
 بين )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود وهذا يعني      

التطبيـق القبلـي والبعـدي      فـي    ي درجات طالبات المجموعة التجريبية    متوسط
  .لبطاقات المالحظة، لصالح التطبيق البعدي

  
  

  -:LCDة تشغيل واستخدام جهاز بطاق-٣
وهـو أكبـر مـن    ) ٢٢,٢(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يـساوي     

   ).١٠,٢٦٧(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 
 بين )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود وهذا يعني      

التطبيـق القبلـي والبعـدي       فـي  ي درجات طالبات المجموعة التجريبية    متوسط
  .لبطاقات المالحظة، لصالح التطبيق البعدي

  
  
   - : الدرجة الكلية لبطاقات المالحظة -٤

وهو أكبر من ) ٢٠,٩١١(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي 
  ). ٩,٧٤٤(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 



 ١٢٥

 بين )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود وهذا يعني      
التطبيـق القبلـي والبعـدي      فـي    ي درجات طالبات المجموعة التجريبية    متوسط

  .لبطاقات المالحظة، لصالح التطبيق البعدي
  :رابع ال نتائج اختبار صحة الفرض-انياً ث

  : على أنه رابع الينص الفرض
بـين متوسـطي     )α ≥ 0.05(مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         "

البعـدي  التطبيـق   فـي     في المجموعتين التجريبية والضابطة    الباتدرجات الط 
   ".لبطاقات المالحظة لصالح المجموعة التجريبية

لعينتـين مـرتبطتين    " ت   "  تم استخدام اختبـار    وللتحقق من صحة الفرض      
لمهنية القبلي والبعدي   للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في المهارات ا         

  .يوضح ذلك ) ١٨(لتالميذ المجموعة الضابطة  ، والجدول 
    

  ) ١٨ (جدول
  "ضابطة بعدي ،تجريبية بعدي   "سادسةلعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الوحدة ال" ت"نتائج استخدام اختبار 

 نوع الجهاز
نوع 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة
 "ت " 

مستوي 
 الداللة

  ضابطة
٥٨  ٦٫٩٥٠  ٢٠٫٦٦٧  

جهاز عرض 
 ٥٨  ٢٫٦٩٦  ٢٩٫٩٠٠  تجريبية  الشفافيات

٧٫٩٧٨   
٠٫٠١  

  ضابطة
جهاز عرض   ٥٨  ٣٫٩٥٤  ١٩٫٨٦٧

 الشرائح
 ٥٨  ٢٫٦٩٠  ٣٢٫٠٦٧  تجريبية

١٢٫٢   
٠٫٠١  

  ضابطة
٥٨  ٤٫٥٢١  ٢٢٫٢٠٠    

   LCDجهاز 
  ٥٨  ٤٫٨١٨  ٣٥٫٤٠٠  تجريبية

١١٫٤    
٠٫٠١  

  ضابطة
٥٨  ٥٫٣٣٣  ٢٠٫٩١١  

 الدرجة الكلية
 ٥٨ ٤٫١٧٩ ٣٢٫٤٥٦  تجريبية

٠٫٠١ ١٧٫٧٨٧  



 ١٢٦

  :يتضح من الجدول ما يلي 
  -: بطاقة تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات-١

وهو أكبر من   ) ٢٩٫٩(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         
   ).٢٠٫٦٦٧( الضابطة الذي يساوي المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة

 )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          وهذا يعني أنه      
التطبيق في    في المجموعتين التجريبية والضابطة    الباتبين متوسطي درجات الط   
  . لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي لبطاقات المالحظة

  -:ئح  بطاقة تشغيل واستخدام جهاز عرض الشرا-٢
وهو أكبر  ) ٣٢٫٠٦٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

  .٢٠٫٩١١(من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          وهذا يعني أنه      

التطبيق في   بية والضابطة  في المجموعتين التجري   الباتبين متوسطي درجات الط   
  . لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي لبطاقات المالحظة

  -:LCD بطاقة تشغيل واستخدام جهاز-٣
وهو أكبـر    ) ٣٥٫٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

   ).٢٢٫٢(من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 
 )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          ي أنه وهذا يعن     

التطبيق في    في المجموعتين التجريبية والضابطة    الباتبين متوسطي درجات الط   
  . لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي لبطاقات المالحظة

   -:  الدرجة الكلية لبطاقات المالحظة -٤
وهـو   ) ٣٢٫٤٥٦(ريبية يـساوي    كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التج      

أكبر من المتوسط الحسابي فـي التطبيـق للعينـة الـضابطة الـذي يـساوي                
)٢٠٫٩١١١(.   



 ١٢٧

 )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    وهذا يعني أنه         
التطبيق في    في المجموعتين التجريبية والضابطة    الباتبين متوسطي درجات الط   

  . لصالح المجموعة التجريبيةمالحظةالبعدي لبطاقات ال
، بحـث  من فـروض ال    الرابع وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صحة الفرض         

علـى المتغيـر التـابع      ) المقرر المقترح (ولمعرفة حجم التأثير للمتغير المستقل      
والجدول   )**d( ، وحساب قيمة  )* η2(تم حساب مربع إيتا ) االداء المهاري(
  .تائج يوضح هذه الن) ١٩(

  
  )١٩ (جدول                                             

   )األداء المهاري( على المتغير التابع )  السادسةالوحدة(  حجم التأثير للمتغير المستقل 

  درجات الحرية البيان
Df  

  قيمة
 "ت " 

  قيمة 
  مربع إيتا

"η2 "  

  قيمة
 " d" 

 حجم التأثير

 كبير  ٤٫٦٧  ٠٫٨٤٥  ١٧٫٧٨٧  ٥٨  االختبار

  
بلغت " d " وأن قيمة ) ٠,٨٤٥(بلغت  "  η2"ويتضح من الجدول أن قيمة      

 الوحدة المطورة" ، وهذا يدل أن المتغير المستقل ) ٠,٨(وهي أكبر من ) ٤,٦٧(
  .بدرجة كبيرة من الفعالية  " مستوى األداء" له تأثير مرتفع على المتغير التابع " 

   : أنهنص على الذي يابعرال وهذا يثبت صحة الفرض
بين متوسطي  )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  "

البعدي التطبيق في   في المجموعتين التجريبية والضابطةالباتدرجات الط
   ". لبطاقات المالحظة لصالح المجموعة التجريبية

ل الخـامس  ابع يكون الباحث قد أجاب عن الـسؤا  ر         وبإثبات صحة الفرض ال   
 في اكتـساب    مقترحتكنولوجيا التعليم ال  لمقرر   فعالية   وأسفرت النتيجة عن وجود     
  .لالزمةية اهارالطالب المعلمين الكفايات الم

 : المتعلقة به وضس والفرسادالنتائج المتعلقة بالسؤال ال •
  : على سادس        ينص السؤال ال



 ١٢٨

 تنميـة اتجاهـات الطالبـات        في قترح مقرر تكنولوجيا التعليم الم    ما فعالية " 
 "المعلمات نحو استخدام تكنولوجيا التعليم ؟

، خـامس  ال ان البد من التحقق من صـحة الفـرض        ولإلجابة عن هذا السؤال ك    
  :ن  الفرضيهذين نتائج اختبار كل من ، وفيما يليسادسل اوالفرض

  :خامس النتائج اختبار صحة الفرض: أوالً
توجد فروق ذات داللة إحصائية     " : لي   على ما ي   خامس ال وينص الفرض     

ـ    عةلمجموا طالبات في اتجاهات    )α ≥ 0.05(عند مستوى    و  التجريبيـة نح
مقياس االتجـاه، لـصالح     ل  القبلي والبعدي  تطبيقال في استخدام الوسائل اآللية  

  ".التطبيق البعدي
لعينتين مرتبطتين للكـشف    " ت  "  تم استخدام اختبار     وللتحقق من صحة الفرض   

  .يوضح ذلك ) ٢٠(داللة الفرق بين متوسط األداء في المقياس ، والجدول عن 
  )٢٠ (جدول

  "لعينتين مرتبطتين للكشف عن التطبيق القبلي والبعدي للمقياس " ت " نتائج استخدام اختبار 

 االتجاه
نوع 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  قيمة  الحرية

 "ت " 
مستوي 
 الداللة

بل استخدام الوسائل تق  ٢٩  ٣٫٥٦٨٩  ٤٢٫٥٦٧  القبلي
 ٢٩  ٢٫٨٥٧  ٤٤٫٣٣٣  البعدي  التعليمية اآللية في التدريس

٢,١١    
٠,٠٥  

أهمية الوسائل التعليمية   ٢٩  ٣٫٥١٨  ٣٩٫٩٦٧  القبلي
 ٢٩  ٢٫٦٠٧٧  ٤٢٫٤٠٠  البعدي  اآللية

٣,٠٤ 
  

٠,٠١  

توظيف الوسائل   ٢٩  ٤٫٢١٣  ٣٩٫٢٠٠  القبلي
  ٢٩  ٢٫٢٦٩  ٤٣٫٤٣٣  البعدي  التعليمية اآللية

٠,٠١  ٤,٨٤  

التطوير في مجال   ٢٩  ٣٫١١٩  ٣٨٫١٦٧  القبلي
  ٢٩  ٢٫٦٢٨  ٤١٫٧٠٠  البعدي  الوسائل التعليمية اآللية

٠,٠١  ٤,٧٤  

  ٢٩  ١١٫٣٧٩  ١٥٩٫٩٠  القبلي
 الدرجة الكلية

 ٢٩  ٦٫٨٨٧  ١٧١٫٨٧  البعدي
٤,٩٢ 

  
٠,٠١  

  



 ١٢٩

  -:آللية في التدريس تقبل استخدام الوسائل التعليمية ا -١
وهو أكبر مـن    ) ٤٤٫٣٣٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

  ).٤٢٫٥٦٧(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 
 )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى                 

 تطبيـق ال في خدام الوسائل اآللية  استو   التجريبية نح  عةلمجموا طالبات في اتجاهات 
 فـي   تقبل استخدام الوسائل التعليميـة اآلليـة       في   مقياس االتجاه ل القبلي والبعدي 

  .التدريس
  
  -: أهمية الوسائل التعليمية اآللية -٢

وهـو أكبـر مـن      ) ٤٢٫٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         
  ).٣٩٫٩٦٧(ساوي المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي ي

 في )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
 القبلي تطبيقال في استخدام الوسائل اآلليةو  التجريبية نح عةلمجموا طالبات اتجاهات
  .، لصالح التطبيق البعديأهمية الوسائل التعليمية في  مقياس االتجاهل والبعدي

  
  -:  التعليمية اآلليةتوظيف الوسائل -٣

وهـو أكبـر مـن      ) ٣٩٫٢(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         
  ).٤٣٫٤٣٣(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 

  
 في )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 القبلي تطبيقال في م الوسائل اآلليةاستخداو  التجريبية نح عةلمجموا طالبات اتجاهات
، لصالح التطبيق البعـدي،     توظيف الوسائل التعليمية    في   مقياس االتجاه ل والبعدي

  .لصالح التطبيق البعدي
  



 ١٣٠

  -:  التطوير في مجال الوسائل التعليمية اآللية-٤
وهو أكبـر مـن      ) ٤١٫٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

  . ) ٣٨٫١٦٧(ابي في التطبيق القبلي الذي يساوي المتوسط الحس
 في )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 القبلي تطبيقال في استخدام الوسائل اآلليةو  التجريبية نح عةلمجموا طالبات اتجاهات
  .طبيق البعدي ، لصالح التتطوير الوسائل التعليميةفي  مقياس االتجاهل والبعدي

  -: تعليق على المقياس ككل
وهو أكبر مـن    ) ١٧١٫٨٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

  .) ١٥٩٫٩٠(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي 
 في )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 التجريبية قبل وبعد تطبيـق      عة للمجمو كنولوجيا التعليم تمقرر  و  اتجاهات الطلبة نح  
  .مقياس االتجاهات ، لصالح التطبيق البعدي 

توجد فروق ذات داللة " نص على أنهي  الذيخامس الوهذا يثبت صحة الفرض  
 التجريبية  عةلمجموا طالبات في اتجاهات    )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى    

مقيـاس االتجـاه،    ل  القبلي والبعدي  تطبيقال في لتعليميةاستخدام الوسائل ا  و  نح
  ".لصالح التطبيق البعدي

       

 :سادس النتائج اختبار صحة الفرض: ثانياً

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       " :  على أنه    سادس ال ينص الفرض و 
 فـي المجمـوعتين     البـات بين متوسطي درجـات الط    ) α ≥ 0.05(مستوى  

 لـصالح   التعليميـة اسـتخدام الوسـائل      نحو   التجريبية والضابطة في االتجاه   
  ".المجموعة التجريبية

لعينتين مستقلتين للكشف " ت "  تم استخدام اختبار ولإلجابة عن صحة الفرض
  .يوضح ذلك ) ٢١(عن داللة الفرق بين متوسط األداء في المقياس ، والجدول 

  ) ٢١ (جدول



 ١٣١

  بعدي" التجريبية، الضابطة  "مجموعتينن الفروق بين متوسطي اللعينتين مستقلتين للكشف ع" ت"نتائج استخدام اختبار 
  

 االتجاه
نوع 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة
 "ت " 

مستوي 
 الداللة

تقبل استخدام الوسائل   ٥٨  ٣٫٥٤٠  ٤٠٫٨٦٧  ضابطة
 ٥٨  ٢٫٨٥٧  ٤٤٫٣٣٣  تجريبية  التعليمية اآللية في التدريس

٤,١٧  
  

  
٠,٠١  

أهمية الوسائل التعليمية   ٥٨  ٣٫٥٩٨  ٣٨٫٤٣٣  ضابطة
 ٥٨  ٢٫٦٠٨  ٤٢٫٤٠٠  تجريبية  اآللية

٤,٨٩  
  

  
٠,٠١  

توظيف الوسائل   ٥٨  ٣٫١٤٥  ٣٨٫٣٣٣  ضابطة
  ٥٨  ٢٫٢٦٩  ٤٣٫٤٣٣  تجريبية  التعليمية اآللية

٧,٢٠  
٠,٠١  

التطوير في مجال   ٥٨  ٢٫٥٦٦  ٣٨٫٣٦٧  ضابطة
  ٥٨  ٢٫٦٢٨  ٤١٫٧٠٠  تجريبية  الوسائل التعليمية اآللية

٤,٩٧  
٠,٠١  

  ٥٨  ٩٫٥٢٧  ١٥٦  ضابطة
 مجموع

 ٥٨  ٦٫٨٨٧  ١٧١٫٨٧  تجريبية
٧,٣٩    

٠,٠١  

  
  

  :يتضح من الجدول ما يلي 
  -: تقبل استخدام الوسائل التعليمية في التدريس-١

وهـو  ) ٤٤٫٣٣٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي          
  ).٤٠٫٨٦٧(توسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي أكبر من الم

) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          وهذا يعني أنه       
 في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االتجـاه     الباتبين متوسطي درجات الط   

فـي   التعليميـة    تقبل استخدام الوسـائل    في مجال  التعليميةاستخدام الوسائل   نحو  
  . لصالح المجموعة التجريبية.التدريس 

   
  

  -: أهمية الوسائل التعليمية-٢
وهو أكبـر   ) ٤٢٫٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

  ).٣٨٫٤٣٣(من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 



 ١٣٢

) α ≥ 0.05( إحصائية عند مـستوى      توجد فروق ذات داللة    وهذا يعني أنه       
 في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االتجـاه     الباتبين متوسطي درجات الط   

لصالح المجموعـة   أهمية الوسائل التعليمية     في مجال  استخدام الوسائل اآللية  نحو  
  .التجريبية

  

  -: توظيف الوسائل التعليمية-٣
وهـو  ) ٤٣٫٤٣٣(جريبية يـساوي    كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الت      

) ٣٨٫٤٣٣(أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي             
.  

) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          أنهوهذا يعني        
 في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االتجـاه     الباتبين متوسطي درجات الط   

 المجموعة  لصالحتوظيف الوسائل التعليمية     مجالفي    اآللية استخدام الوسائل نحو  
  .التجريبية

  
  : التطوير في مجال الوسائل التعليمية-٤

وهو أكبـر   ) ٤١٫٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         
  .) ٣٨٫٣٣٣(من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي  

) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          أنه يوهذا يعن      
 في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االتجـاه     الباتبين متوسطي درجات الط   

لـصالح   تطوير الوسائل التعليميـة اآلليـة      في مجال  استخدام الوسائل اآللية  نحو  
  .المجموعة التجريبية

   
  -: تعليق على المقياس ككل

وهـو  ) ١٧١٫٨٧(الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي        كان المتوسط   
  .) ١٥٦(أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي 



 ١٣٣

) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          أنه وهذا يعني      
تجـاه   في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي اال   الباتبين متوسطي درجات الط   

  .لصالح المجموعة التجريبية التعليميةاستخدام الوسائل نحو 
  على المتغير التابع ) المقرر المقترح( ولمعرفة حجم التأثير للمتغير المستقل 

( ، وحساب قيمة  )*  η2(تم حساب مربع إيتا  ) الوسائل التعليميةاالتجاه نحو ( 
d (  والجدول رقم)يوضح هذه النتائج  ) ٢٢.  

  
  ) ٢٢( رقم دولالج

  )الوسائل التعليميةاالتجاه نحو(على المتغير التابع  ) سادسةالوحدة ال( حجم التأثير للمتغير المستقل 

  
 البيان

  درجات الحرية
Df  

  قيمة
 "ت " 

قيمة مربع 
  إيتا

"η2 "  

  قيمة
 " d" 

 حجم التأثير

 كبير  ١,٩٤  ٠,٤٨٥  ٧,٣٩  ٥٨  االختبار
  

بلغت " d " وأن قيمة ) ٠,٤٨٥(بلغت "   η2"ويتضح من الجدول أن قيمة 
" قترح الممقررال" ، وهذا يدل أن المتغير المستقل ) ٠,٨(وهي أكبر من ) ١,٩٤(

 " الوسائل التعليميةاستخدام  االتجاه نحو" له تأثير مرتفع على المتغير التابع 
  .الفعالية  بدرجة كبيرة من

  
توجد فـروق ذات  " أنه نص على ي  الذيسادس ال وهذا يثبت صحة الفرض        

 فـي   الباتبين متوسطي درجات الط   ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى     
 لتعليميـة استخدام الوسـائل ا   المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو       

  ".لصالح المجموعة التجريبية
  

 يكون الباحث قد أجاب عن سادس ال والفرضخامس الوبالتأكد من صحة الفرض
   : وأسفرت النتيجة عنبحثس من أسئلة السادالالسؤال 



 ١٣٤

الطالبـات   في تنميـة اتجاهـات       قترحمقرر تكنولوجيا التعليم الم   ل  فعالية وجود
 .الوسائل التعليمية نحو استخدام المعلمات

   
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  تفسير النتائج والتوصيات

  
  تفسير نتائج البحث ومناقشتها: أوالً

  
  التوصيات والمقترحات:ثانيا

  
  
  
  
  
  
  
  



 



 ١٣٧

  الفصل السادس
  تفسير النتائج والتوصيات

  
  تفسير نتائج البحث ومناقشتها: أوالً

 وصوالً إلى البحث ومناقشتهاالتي اسفر عنها نتائج ال     يتناول هذا الفصل تفسير  
  .مقترحاتال والتوصيات

تمثلـت   و،اإلجابة عن السؤال األول تمثلت في إعداد قائمة المعـايير المعاصـرة        
فـي ضـوء    السؤال الثاني في إعداد قائمة كفايات تكنولوجيا التعليم و        اإلجابة عن   

اإلجابة عن السؤالين األول والثاني تمت مراجعة المقرر القائم لإلجابة عن السؤال            
  :ثالث فخلص الباحث إلى ما يليال

ليم بوضـعه        أسفرت نتائج البحث عن قصور مخرجات مقرر تكنولوجيا التع        
،  وذلك في مواكبة المـستحدثات التكنولوجيـة       في ضوء المعايير المعاصرة   القائم  

  :والتي تمثلت في اآلتي، حيث أثبت ذلك العديد من اإلجراءات التي قام بها الباحث
الطالب المعلمين أثناء التدريب على الستكشافية التي أجراها الباحث الدراسة ا -١ 

التوظيف الفعلي لمعطيات مجال تكنولوجيا     والتي أسفرت عن ضعف في      ، الميداني
 وذلك بسبب ضعف عمليات اإلعداد  فيما يتعلق بتكنولوجيا التعلـيم وذلـك         التعليم

 نظري في صورة محاضـرات     نتيجة االكتفاء بتقديم مقرر تكنولوجيا التعليم بشكل      
 .دون تخصيص وقت للتطبيقات العملية

والتـي  ، لتقييم مقرر تكنولوجيا التعليم القائم    التي عقدها الباحث    عمل  ال ورشة   -٢
واكب التطور  يل، أجمع فيها فريق العمل على ضرورة سد الثغرة في المقرر القائم          

  . يم ويساير المعايير المعاصرة لتكنولوجيا التعلالتكنولوجي
تحليل أهداف ومحتوى مقرر تكنولوجيا التعليم القائم والتي أسـفرت   مراجعة و  -٣

  .عن نفس النتيجة
مقرر تكنولوجيا التعليم القائم يرجع إلى قدم المقـرر              ويرى الباحث أن قصور   
ضعف قنوات االتصال بين مدرسي يعود ذلك إلى و، وعدم تطويره منذ فترة طويلة



 ١٣٨

 جهة أخرى ضعف التواصل مع كليات التربية في الجامعات          ومن، المقرر والطلبة 
ولعل االنشغال باألولويات في ظل الوضع السياسي واالقتصادي كان من         ، األخرى

  .لفترة السابقةاطوال أهم األسباب في عدم محاولة تطوير المقرر 
بعـد أن   ،     كما يرجع ذلك إلى عدم مواكبة المقرر للمـستحدثات التكنولوجيـة          

اكباً للتطور  رت بشكل واسع وأصبح من الضروري تضمينها للمقرر ليظل مو         انتش
ن المحاضـرة   من خالل خبرة الباحث فإ    و باإلضافة لما سبق  ، العلمي والتكنولوجي 

، كما أن التقويم النظري هـو   في تدريس المقررهي اإلستراتيجية األكثر استخداماً   
  .األكثر استخداماً

وخاصة وحدة الوسائل اآلليـة   المطور المقترح   لمقرر  وقد أسفر التطبيق الميداني ل    
  :عن النتائج التالية

 : المتعلقة بهالسؤال الرابع والفروضنتائج تفسير ومناقشة  .١
 

  :ينص السؤال الرابع على 
 في اكتـساب الطـالب المعلمـين        قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم      "

 "؟ر المعاصرةلالزمة في ضوء المعاييالكفايات المعرفية ا
ولإلجابة عن هذا السؤال كان البد من التحقق من صـحة الفـروض األول ،                

  :الفرض األول تفسير نتيجةوفيما يلي . والثاني
  : أسفرت نتيجة الفرض األول عن)أ(

بـين متوسـطي درجـات        )٠,٠٥ ≤  α( فروق دالة إحصائياً عند مستوى     وجود
 المعرفـي ،   القبلي والبعـدي لالختبـار  طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق     

  .لصالح التطبيق البعدي
  : كما يلي يجةويمكن تفسير هذه النت

ألن الطلبة لـم       هذه نتيجة طبيعية أن تكون في فروق لصالح التطبيق البعدي  
 السادسة من المقـرر المطـور      يكونوا قد مروا بالمعلومات التي تتضمنها الوحدة        

معلومات ومعارف ود االختبار هو من خبراتهم السابقة حول وأن استجابتهم على بن  



 ١٣٩

محتوى الوحدة ، وأن تطبيق المقرر المطور زاد من معلوماتهم  ومـن مهـارات          
  . بعد تنفيذ التجربة ات المعلمالباتالتذكر والفهم والتطبيق لدى الط

وطريقة ، وخطوات السير في دراسته، وضوح أهداف المقرروكذلك      
الموديوالت تتيح الفرصة للطلبة كل حسب قدراته في السير في التدريس ب

  . موضوعات المقرر المطور، وذلك يزيد من دافعيتهم نحو التعلم 
تراعي أنشطة المقرر قدرات الطلبة بكافة مستوياتهم وتشوقهم الكتساب     كما و

   .المعلومات خصوصاً احتواء المقرر على التعزيز والتغذية الراجعة المباشرة
  : فأسفرت عننيأما نتيجة الفرض الثا) ب(

 بـين متوسـطي     ) α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         وجود
درجات طالبات المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبار المعرفي ، لـصالح      

  . "المجموعة التجريبية
  : كما يلي يجةويمكن تفسير هذه النت

وذلك ، المقرر كان السبب المباشر في هذه النتيجةمما الشك فيه أن تطوير      
ويتميز المقرر المطور عن المقرر ، يوافق الهدف الذي من أجله كان هذا البحث

  :القائم بعدة مزايا منها
يعزز المقرر المطور أن المتعلم هو المحور الرئيس الذي تدور حوله عمليـة              •

، وقد كان لذلك أثر بالغ في       وذلك حسب ما ركزت عليه المعايير المعاصرة      ، التعلم
مما أثار نشاطه ودافعيته نحو التعلم ، في حين أن الطريقة التقليدية            . أداء  المتعلم    

 .تقلل من دور الطالب كمحور في العملية التعليمية 
اعتماد المقرر المطور على إستراتيجية التعلم بالموديوالت ، مما أتاح الفرصة             •

 .ب قدراته وسرعة تعلمه لكل طالب للتعلم المناسب حس
 توفير التفاعل اإليجابي أثناء العملية التعليمية التعلمية وذلك عن طريق الفيديو  •

 .وكثرة األنشطة المصاحبة، التفاعلي
إن ارتفاع حجم التأثير يؤكد أن الفروق الناتجة لم تعز إلى عامل الصدفة ،   •

 .وأثاره في تحسين التعليم)  قترحلمالمقرر ا(وإنما تعود لتأثير المتغير المستقل 



 ١٤٠

وضوح أهداف المقرر ومعرفة الطلبة بالمخرجات المتوقع تحقيقها بعد االنتهاء  •
 .من دراسة المقرر

 : المتعلقة بهوضس والفرلخامالسؤال انتائج تفسير ومناقشة  .٢
  :س على خامينص السؤال ال

معلمين الكفايات   في اكتساب الطالب ال    قترحفعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم     ما  "
  "؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةية اهارالم

 ،  ثالـث  ال ضينكان البد من التحقق من صحة الفر      السابق   السؤال   ولإلجابة عن 
  :ثالثالفرض ال تفسير نتيجة ، وفيما يلي رابعالو
 : عنثالثال أسفرت نتيجة الفرض) أ(

ي درجات   متوسط بين )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقات المالحظة، لصالح في  طالبات المجموعة التجريبية

  ".التطبيق البعدي
  : كما يلي يجةويمكن تفسير هذه النت

     التطبيق القبلي كان قبل أن تمر الطالبة المعلمة بأي نوع من الخبرة الموجودة             
، ت فقط على خبراتها السابقة في هذا المجـال        واعتمد، في مقرر تكنولوجيا التعليم   

أما وبعد أن درست المقرر المطور وتدربت على تشغيل واستخدام األجهزة اآللية            
أدى ذلك كله إلى الزيـادة      ، واألسباب الواردة في تفسير النتيجة السابقة     ، بأنواعها

  .الملحوظة والمتوقعة  في خبرتها مما أدى إلى هذه الفروق في النتيجة
  :أما نتيجة الفرض الرابع فأسفرت عن) ب( 

بـين متوسـطي     )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         وجود
التطبيق البعدي لبطاقات في   في المجموعتين التجريبية والضابطة  الباتدرجات الط 
    . لصالح المجموعة التجريبيةالمالحظة

  : كما يلي يجةويمكن تفسير هذه النت
فإذا كان المقرر القائم أسفر عـن    ، جة جاءت استكماالً للنتيجة السابقة    لعل هذه النتي  
 وأنـشطته   ،قراصه المدمجـة  وأ، بموديوالته - فإن المقرر المقترح     ،نتائج إيجابية 



 ١٤١

الذي درسته المجموعة التجريبية     -وأهدافه، ومحتواه، وطريقة تدريسه ، المصاحبة
 ه مقـرر القـائم الـذي درسـت       تفوق نتيجـة ال   ،  ملحوظة ن له فاعلية  والبد أن يك  

  :فإن النتيجة تعود إلى ما يليوبشيء من التفصيل ، المجموعة الضابطة
عرف تتقوم الطالبة المعلمة بدراسة المديول وتطبيق المهارات عملياً بعد أن        -

وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز عن طريق الفيديو التفـاعلي الموجـود             
يو الخطي الذي يصف بالتفصيل     وتشاهد شريط الفيد  ، على القرص المدمج  
  .طريقة تشغيل الجهاز

التكليفات المطلوبة من الطالبة المعلمة تجعلهـا تقـوم بـالتطبيق العملـي              -
 على االطاع والبحث والممارسة المستمرة لأل نشطة المـصاحبة          شجعهاتو

 .في مجال تكنولوجيا التعليم
عة تجعل الطالبة المعلمـة علـى   التعامل مع صفحة المعلم على شبكة الجام     -

وكذلك متابعة اإلنترنت على المواقع والروابط المشار ، تواصل دائم ومتجدد
إليها في المقرر المطور تزيد من خبرة الطالبة المعلمة في مجال تكنولوجيا            

 .التعليم
 : المتعلقة به وضس والفرسادالسؤال النتائج تفسير ومناقشة  .٣

  : على سساد        ينص السؤال ال
 مقرر تكنولوجيا التعليم المطور فـي تنميـة اتجاهـات الطالبـات             ما فعالية " 

  "المعلمات نحو استخدام تكنولوجيا التعليم ؟
ـ  كان البد من التحقق من صحة الفر       ولإلجابة عن هذا السؤال     ،  لخـامس  ا ينض

  :الخامسالفرض  تفسير نتيجةوفيما يلي   ،سادسوال
 : عنمسالخا أسفرت نتيجة الفرض) أ(

 فـي اتجاهـات     )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى        وجود  
 القبلـي   تطبيـق ال في استخدام الوسائل اآللية  و   التجريبية نح  عةلمجموا طالبات
  ".مقياس االتجاه، لصالح التطبيق البعديل والبعدي

  



 ١٤٢

  : كما يلي ةجويمكن تفسير هذه النتي
 البـات ثير وبشكل كبير في اتجاهـات الط  التأ     إن المقرر المطور قد استطاع    

نحو تعلم مادة التكنولوجيا باستخدام الوسائل التعليميـة اآلليـة واالشـتياق إلـى              
،  والتنـوع  ،محاضرتها ، وهذا مرده إلى عامل اإلثارة ، والجـذب ، والتـشويق            

 النتـائج ات المتوفرة مقارنة بالمتاح في البيئة التقليدية ، ويرى الباحث أن            واإلمكان
وعلى الصعيد  ، السابقة التي دلت على وجود فاعلية للمقرر على الصعيد المعرفي         

ه كلما شعر الطالب المعلم بقوة معلوماتـه   تؤثر إيجابياً على االتجاه ، ألن     ،ريهاالم
وبمهارته القوية زادت لديه الثقة بالنفس وأصبح لديه الرغبة والميل مما           ، ومعرفته

من بين أبـرز عوامـل تحقيـق        فإن  ، من القيم   قيمة يزيد االتجاه االيجابي ليصبح   
الهدف والتقدم نحوه هو حب الطلبة لمادتهم وطريقة تدريسها وميلهم تجاهها إيجابياً    

 إنجازه بالتأثير في جعل ميل الطلبة إلى تعلـم          مقرر المطور  ال استطاع، وهذا ما    
  .مادة تكنولوجيا التعليم

  :فأسفرت عن واألخير سادسأما نتيجة الفرض ال) ب( 
بـين متوسـطي    ) α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود

استخدام  في المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو       الباتدرجات الط 
  ". لصالح المجموعة التجريبيةلتعليميةالوسائل ا

  : كما يلي يجةويمكن تفسير هذه النت
 التأثير وبشكل كبيـر      الحديثة قد استطاع   مقرر المطور بطريقة تدريسه        إن ال 

 نحو تعلم مقرر التكنولوجيـا ، مقارنـة         طالبات المجموعة التجريبية  في اتجاهات   
، وهـذا   المقرر القائم بالطريقة التقليدية    ت درس تي ال طالبات المجموعة الضابطة  ب

  .ات المتوفرةاإلمكانالجذب والتشويق والتنوع في مرده إلى عامل اإلثارة و
تنسجم مع نتائج الدراسـات واألبحـاث الـسابقة       ائجنتيرى الباحث أن هذه ال     و 

  .انسجاماً منطقياً
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  التوصيات والمقترحات:ثانيا    
في ضوء نتائج هذا البحث خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي قد              

تساعد في الوصول بنتائج الدراسة إلى التطبيق العملـي فـي ميـدان اسـتخدام               
  :وفيما يلي عرض لهذه التوصيات، منولوجيا التعليتك
ضرورة تطبيق المقرر المقترح المطور في ضوء المعايير المعاصرة علـى            -١

وتعميم الفكرة وتطبيقه علـى طلبـة   ، طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسالمية 
  .كليات التربية في جامعات فلسطين عامة

وب تدريسه لكل طلبة كلية التربية      إعادة توصيف مقرر تكنولوجيا التعليم الطل      -٢
وذلك وفق أهداف المقرر المطـور فـي ضـوء المعـايير            ، )متطلب كلية (

 .المعاصرة

وطباعة مرجع جديد للمقرر يتضمن     ، االهتمام بتعميم المقرر المطور المقترح     -٣
وإلزام ، واعتماده كمرجع للمقرر  ، اإلضافات النوعية التي توصل إليها الباحث     

 .رر بتدريسه للطلبة المعلمينباقي معلمي المق

المـسجلة علـى    الخاصة بالمقرر المطور و    اإللكترونية   وادنشر الم ضرورة   -٤
بل ونـشرها علـى     ، أقراص مدمجة وأشرطة فيديو بين طلبة كليات التربية       

 .ومنتديات تكنولوجيا التعليم، نترنتمواقع اإل

قرر بحيـث   ضرورة إعادة النظر في نظام توزيع الساعات المعتمدة لهذا الم          -٥
وساعة واحـدة معتمـدة     ، يصبح ساعتين دراسة نظرية بقاعات المحاضرات     
بدالًعن النظام القائم الذي    ، تطبق ساعتين عمليتين في مركز تكنولوجيا التعليم      

علم تطبيق المهارات عمليـاً     وإذا ما أراد الم   ، يعتمد على ثالث ساعات نظرية    
ل من قيمة التطبيق العملـي      مما يقل بعض الوقت   اقتطع من الساعات النظرية     

 .لقلة عدد ساعاته

ضرورة إعادة النظر في نظام تقييم الطلبة في المقـررات العمليـة كمقـرر               -٦
وعدم االعتماد على االختبارات المعرفية فقـط وتجاهـل         ، تكنولوجيا التعليم 
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فال بد من التنويع في أساليب التقييم بحيث تـشمل جميـع            ، الجانب المهاري 
 مـع التركيـز علـى الجوانـب         )والوجدانية، والمهارية، فيةالمعر(الجوانب  

المهارية باعتبارها العمود الفقري لمقرر تكنولوجيا التعليم ألنه ينفع الطالـب           
 .المعلم في حياته العملية

التي تسهم في إثراء    ، االهتمام بالوسائل التعليمية ومستحدثات تكنولوجيا التعليم      -٧
مثل معمل كمبيوتر خـاص     ، رر تكنولوجيا التعليم  العملية التعليمية التعلمية لمق   

، ويتاح المجال للطلبة بمتابعة األنشطة المصاحبة للمقـرر       ، بالقسم أومعملين   
ويناسـب أوقـات    ، والدخول لصفحات معلمي المقرر في أي وقت يناسـبهم        

 .فراغهم األكاديمي

  :البحوث المقترحة
يه من نتائج وفـي      مجموعة من البحوث في ضوء ما توصل ال        يقترح الباحث 

 :ضوء التوصيات السابقة وهي على النحو التالي

 .إلكترونياً على موقع الجامعةفعالية تصميم مقرر تكنولوجيا التعليم  -١

 .المعاصرةإعداد المعلم    في ضوء معاييرات إعداد المعلم تطوير مقرر -٢

 .ةمعاصرمعايير الال في ضوء األخرىتكنولوجيا التعليم  اتتطوير مقرر -٣
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  :الخالصة
 تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم الكتـساب       الكشف عن فعالية  هدف هذا البحث       

وبـرزت      ،الطالب المعلمين الكفايات الالزمة في ضوء المعـايير المعاصـرة        
كفايات تكنولوجيا التعليم عنـد الطـالب       في     ضعف   يوجد"مشكلة البحث في أنه     

ضـوء المعـايير    فـي     لوجيا التعلـيم  تكنو مما يستوجب تطوير مقرر   المعلمين  
طرحـت   ، ولمحاولة حل مـشكلة البحـث      المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعليم   

الكفايـات  و المعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعليم       الفرعية عن التساؤالت  
 لمقرر  الشكل التصميمي وما ،الالزمة للطالب المعلم في ضوء المعايير المعاصرة      

مـا  ، و  الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمة لهم؟      حرقتعليم الم تكنولوجيا الت 
 في اكتساب الطالب المعلمـين الكفايـات        قترحفعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم     

 ؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةالمعرفية ا

 ،إعداد قائمة المعايير المعاصـرة    ذلك من خالل    تم اإلجابة عن تلك التساؤالت و     و
ومراجعة مقـرر   ،تكنولوجيا التعليم الالزمة للطالب المعلمين     كفاياتعداد قائمة   وإ

لمقرر المقتـرح فـي   ابناء و ،تكنولوجيا التعليم القائم في ضوء المعايير المعاصرة 
وبعد بنـاء أدوات البحـث المتمثلـة فـي       ، ما أسفرت عنه الخطوة السابقة     ضوء

، ياس االتجاه، وتحكيمهـا وإقرارهـا  االختبار التحصيلي، وبطاقات المالحظة، ومق 
وحـدة  -ن المقـرر  تم تجريب الوحدة السادسة م    ، تجريبها على عينة استطالعية   و

طالبـة مـن الطالبـات      ) ٦٠( على عينة مكونة مـن       -وسائل العرض الضوئية  
، بعد قسمتهن إلـى مجمـوعتين     ،  المسجالت للمقرر   الثالث المعلمات من المستوى  

 قبل  والثانية ضابطة درست المقرر القائم    ، حرقتر الم األولى تجريبية درست المقر   
وأسفرت النتائج عن وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية مما يشير          ، التطوير

فـي   قترحوأوصى البحث بضرورة تطبيق المقرر الم     ، إلى فعالية المقرر المقترح   
وتعمـيم  ، ضوء المعايير المعاصرة على طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسالمية         

  .الفكرة وتطبيقه على طلبة كليات التربية في جامعات فلسطين عامة
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  :المراجع العربية: أوالً
  

          التدريب على الحاسوب عبر الشبكة    ):  ١٩٩٩(إبراهيم بن عبد اهللا المحيسن     .١
، رسالة الخليج العربي، مجلـة فـصلية        لقة مشاكل وحلول  غالتلفزيونية الم 

 .١٤، لسنة ٧٠كمة، الرياض، العدد مح
كفايات تكنولوجيا التعليم العامة لعضو هيئة التدريس   "): ١٩٩٧(إبراهيم يونس،    .٢

 ، الكتاب األول، ٧مج .، مج تكنولوجيا التعليم"بكليات المعلمين وما في مستواها

: ، القـاهرة  المناهج بين النظرية والتطبيق   ): ١٩٩٥(أحمد حسين اللقاني ،      .٣
 .٤ب، طعالم الكت

 ،  "التنظيمـات ، المكونات، األسس"المنهج  ): ١٩٩٥( ،   ـــــــــ .٤
 .عالم الكتب: القاهرة

مناهج التعليم بين الواقع ): ٢٠٠١(، وفارعة حسن محمد ـــــــــ .٥
 . عالم الكتب: ، القاهرةالمستقبلو

تصور الكفايات الالزمة للمعلـم      : )١٩٩٤( بهجت العزيزي  أحمد الرفاعي  .٦
زيق ، العـدد    ، مجلة كلية التربية بالزقا    اإلسالمية للتربية    ضوء النظرة    يف
 .، الجزء األول )٢١(

، المنهج في عصر مـا بعـد الحداثـة    ): ٢٠٠٤(أحمد عبد الرحمن النجدي    .٧
 . ١دار األقصى للطباعة، ط: القاهرة

تطوير مقررات التدريبات المهنية فـي      " ):٢٠٠٧(أحمد عبد العزيز عياد      .٨
، "عية الزخرفية في ضوء المستحدثات التكنولوجيـة      المدرسة الثانوية الصنا  

 . جامعة حلوان،كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورة

فعالية استخدام األنشطة التعليمية فـي تنميـة        "): ٢٠٠١(ــــــــ   .٩
بعض مهارات التخيل من خالل مادة الرسم الهندسـي لطـالب المدرسـة      



 ١٥٠

جامعـة  ، كلية التربيـة  ، نشورة رسالة ماجستير غير م    ،"الثانوية الصناعية 
  .حلوان

" منظومة تكنولوجيا التعليم في المدارس      ): ٢٠٠٠(أحمد كامل الحصري     .١٠
المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيـا        " الواقع والمأمول 

 . أبريل٢٧-٢٦التعليم، المجلد العاشر، الكتاب الثاني، 

ـ    ): ١٩٩٨(إمام مختار حميدة     .١١ الواقـع  "ات المـنهج    أسس بنـاء وتنظيم
 .مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة، ٣ط ، "والمأمول

تقويم أداء معلم الكمبيوتر فى المـدارس       " : )١٩٩٩(أماني قرني إبراهيم   .١٢
، رسالة ماجـستير غيـر      "الثانوية فى ضوء الكفايات النوعية الالزمة له      

 . وث التربوية ، جامعة القاهرة منشورة ، معهد الدراسات والبح

فاعلية برنامج للتدريب علي بعد في      "): ٢٠٠٢(حمد محمد الطيب  بدوي أ  .١٣
تنمية الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربيـة فـي المرحلـة            

 .كلية التربية: ورة، جامعة األزهر، رسالة دكتوراه غير منش"االبتدائية

آفاق جديدة في تطوير مناهج التعلـيم فـي         "): ٢٠٠٠(تمام إسماعيل تمام   .١٤
دار الهـدى للنـشر     : ، المنيـا  "حديات القرن الحادي والعـشرين    ضوء ت 

 .والتوزيع

تدريب المعلمين على مهارات استخدام     ): ٢٠٠١(تيسير شلتاني دكروري     .١٥
المواد الفيلمية الثابتة والشفافيات بأسلوب التـدريس المـصغرو رسـالة           

 .كلية التربية، جامعة حلوان، ماجستير غير منشورة

التكنولوجيـا ومـستقبل التمـدرس      ): ١٩٩٦(ر  جابر عبد الحميد جـاب     .١٦
، مجلة تكنولوجيا التعلـيم،     ) التطوير - األولويات - اإلنجازات -التوقعات(

 .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد السادس، الكتاب الرابع

المعلم الفلسطيني وتحديات القرن الحادي     "): ١٩٩٧(جامعة اإلسالمية بغزة    ال .١٧
 .اليوم الدراسي، فلسطين غزة كتاب "والعشرين



 ١٥١

 "التربية في فلسطين ومتغيـرات العـصر  "): ٢٠٠٤ ( ــــــــــ .١٨
 .كتاب المؤتمر الجزء األول فلسطين غزة

جامعـة  (، مجلة التربية العلميـة   ): ١٩٩٨(الجمعية المصرية للتربية العلمية      .١٩
 ).العدد األول، المجلد األول، عين شمس

تنظيمات المنـاهج   ): ٢٠٠١(إبراهيمجودت أحمد سعادة وعبد اهللا محمد        .٢٠
، األردن، عمان، دار الشروق للنـشر والتوزيـع،         وتخطيطها وتطويرها 

 .١ط

، القاهرة، "رؤية منظورة "تصميم التدريس   ):١٩٩٩(حسن حسين زيتون     .٢١
 .عالم الكتب

، أسـاليبه ، أسـسه ، أسبابه"تطوير المناهج   ): ٢٠٠٠( حلمي احمد الوكيل   .٢٢
 . دار الفكر العربي،القاهرة، "معوقاته، خطواته

 الحديثة  تاالتجاها): ١٩٩٩ (وحسين بشير محمود  ،ــــــــــ .٢٣
 .دار الفكر العربي،  القاهرة،في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى

، المفهـوم "المنـاهج   ): ١٩٩٧(ومحمد أمين المفتي  ،ــــــــــ .٢٤
 . األنجلو المصرية،القاهرة، "التطوير، التنظيمات، األسس،العناصر

الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي "): ٢٠٠٢(مي مصطفي أبو موتةحل .٢٥
، رسالة ماجستير "تكنولوجيا التعليم للمكفوفين بالمرحلة الثانوية في مصر

 .كلية التربية، غير منشورة، جامعة حلوان

وضع معايير ألساسيات تصميم الصورة ): "٢٠٠١(حنان محمد حسن  .٢٦
" كتاب الحلقة األولى من التعليم األساسيالفوتوغرافية التعليمية وتوظيفها ل

 .رسالة دكتوراه غير منشورة،كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان

أهـم  "العولمة وتأثيراتها على مناهج التعليم      ): ١٩٩٩(خديجة أحمد بخيت   .٢٧
االتجاهات العالمية في هذا السياق وكيفية اإلفادة منها في تطوير االقتصاد    

، المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية " والعشرينالمنزلي للقرن الحادي  



 ١٥٢

كلية : ، القاهرة"العولمة ومناهج التعليم "المصرية للمناهج وطرق التدريس     
  .  جامعة عين شمس–التربية 

 -تصميمات جديدة للتعلـيم والـتعلم     ): ١٩٩٩(دينس آدامز، ماري هام      .٢٨
قـومي  تشجيع التعلم الفعال في مدارس الغد، تلخيص وعرض المركز ال         

 . التربوية والتنمية، القاهرةللبحوث

دار : ، عمـان  المنهج بين النظرية والتطبيق   ): ٢٠٠٤(راتب قاسم عاشور   .٢٩
 . ١المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

المنهج منظومة لمحتـوى    ): ١٩٩٣(رشدي لبيب قليني، وفايز مراد مينا      .٣٠
  . ٣التعليم، القاهرة، األنجلو المصرية، ط

كفايـات  "): ١٩٩٢( وممدوح عبد الهـادي عثمـان      رضا عبده القاضي   .٣١
تكنولوجيا التعليم الالزمة لمعلم التعليم الثانوي التجـاري فـي مـصر،            

، سلسلة دراسات وبحوث محكمة، الجمعية المـصرية        "تكنولوجيا التعليم 
لتكنولوجيا التعليم، القاهرة، عالم الكتـب، المـؤتمر العلمـي الـسادس،          

 .٤، الكتاب ٨المجلد .  التربوي الحديثتكنولوجيا التعليم في الفكر

فاعلية برنامج للتعلم بالوسائل السمعية     "): ١٩٩٧(زاهر إسماعيل الغريب     .٣٢
البصرية عن مهارات تصميم وإنتاج الشرائح المتزامنـة صـوتيا لـدي            

، القاهرة، المؤتمر العلمي الخامس،     "طالب كلية التربية، تكنولوجيا التعليم    
 . ٢عليم وتحديات المستقبل، الكتاب مستحدثات تكنولوجيا الت

ــسية  ): ٢٠٠٠(____________  .٣٣ ــة والنف ــوث التربوي ــة البح مجل
دراسة تحليلية ألداء أعـضاء هيئـة التـدريس بجامعـة           "واالجتماعية،  

المنصورة حول إنشاء شبكة اإلنترنت بالجامعة وربطها بشبكة اإلنترنـت   
التربية، جامعة  لة  ، مج "والصعوبات التي تحول دون إنشاؤها واستخدامها     

 .١٩األزهر، ع



 ١٥٣

فاعلية استخدام نظام التوجيـه الـسمعي       ): ١٩٩٦(سعد محمد إمام سعيد    .٣٤
وأسلوب التعلم في اكتساب مهارات تكنولوجيا التعليم لطالب كلية التربية،  

 .كلية التربية: رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة طنطا

ر القومي لتطوير التعليم     الكلمة االفتتاحية للمؤتم   :)١٩٩٤( سوزان مبارك  .٣٥
القـاهرة  (، العدد الثالـث  ، السنة األولى ، مجلة العلوم التربوية  ، اإلعدادي

 ).١٩٩٤، جامعة القاهرة-معهد البحوث والدراسات التربوية

" آفاق التعلیم الجید في مجتمع المعرفة      ):٢٠٠٥(صالح الدین عرفة محمود    .٣٦
 . عالم الكتب،القاهرة ،"رؤیة لتنمیة المجتمع العربي وتقدمھ

فعالية برنامج قائم علي الموديوالت     ): ١٩٩٩(ضياء الدين محمد مطاوع    .٣٧
في تنمية التنور السلوكي الصحي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدي معلمي           

كليـة التربيـة،    : التعليم االبتدائي، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة      
 .٣٩العدد 

ة استخدام كل من البرمجيات     فاعلي"): ٢٠٠٣(عادل عبد الحليم مصطفي    .٣٨
، "واإلنترنت في تدريس مادة الميكانيكا لطالب لصف الثالـث الثـانوي          

 .كلية التربية: رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األزهر

بناء برنامج فيديو تعليمي في     "): ٢٠٠٣(عبد الكريم عبد اهللا يحيى البكري      .٣٩
لدى طـالب الـصف   مادة التاريخ ومعرفة أثره في التحصيل واالحتفاظ        

، رسالة دكتوراه، غير منشورة،     "السادس األساسي من الجمهورية اليمنية    
 .كلية التربية أبن رشد: جامعة بغداد

فعالية استخدام التعليم بمساعدة    "): ٢٠٠٢(عبد اللطيف بن الصفي الجزار     .٤٠
الكمبيوتر متعددة الوسائط في اكتساب بعض مـستويات تعلـم المفـاهيم         

، التربية، مجلة علمية محكمـة      "لتقويم المفاهيم )فراير(ذجالعلمية وفق نمو  
كليـة التربيـة،    : للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، جامعة األزهر     

 .١٠٥العدد 
 



 ١٥٤

ــيم، ): ١٩٩٥ (___________________ .٤١ ــا التعل ــة تكنولوجي مجل
دراسة استكشافية الستخدام طالبات    الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم،     

التربية بجامعة اآلمارات العربية المتحدة لنموذج تطوير المنظومات        كلية  
 .، المجلد الخامس، الكتاب الرابعالتعليمية في تكنولوجيا التعليم

مراكز مـصادر الـتعلم فـي       ): ١٩٩٥ (___________________ .٤٢
الجامعة مفهومها وأهميتها ووظائفها، ورقة عرضت في ندوة تكنولوجيـا         

 -كلية التربية : القاهرة. ، مركز تطوير التعليم الجامعي    التعليم في الجامعة  
 .جامعة عين شمس

مقدمة في تكنولوجيـا التعلـيم      ): ١٩٩٥ (___________________ .٤٣
 .النظرية والعملية، القاهرة، كلية البنات، جامعة عين شمس 

فاعلية برنامج كمبيوتري ): ٢٠٠٢(عبد الناصر محمد عبد الرحمن شعبان      .٤٤
في التدريب عي المهـارات المعمليـة إلنتـاج الـصور           متعدد الوسائل   

الضوئية لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، رسـالة دكتـواره           
 .كلية التربية: غير منشورة، جامعة األزهر

نحو مهام متجددة لكليات التربيـة إلعـداد      : )١٩٩٩(عبد الودود مكروم     .٤٥
 دراسـات وبحـوث      القرن الحادي والعـشرين ،     فيوتدريب المعلمين   

 كليـة   -المؤتمر العلمي السابع تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه        
 . تربية جامعة حلوان ال

تطوير مقررات االقتصاد الزراعي ): "١٩٩٧(عزت عبد الرؤوف علي  .٤٦
، رسالة "بالمدرسة الثانوية الزراعية في ضوء فلسفة التربية االقتصادية

 .  جامعة عين شمس–لبنات ، كلية ا"غير منشورة"دكتوراه 

: ، القـاهرة  "أسسها وتطبيقاتها "مناهج التربية   ): ١٩٩٨(علي أحمد مدكور   .٤٧
 . ١دار الفكر العربي، ط

دار الفكـر   : اختيار المعلم وإعـداده، القـاهرة     ): ١٩٩٦(علي   راشد      .٤٨
 .العربي



 ١٥٥

 عليم في كليةتقويم مقرري تكنولوجيا الت): ٢٠٠١(علي عبدا اهللا الصبري .٤٩
امعة صنعاء في ضوء مواصفات منهاج مقررات تكنولوجيا التربية ج

كلية : التعليم الفعال، رسالة دكتوارة غير منشورة، جامعة الخرطوم
 .التربية

 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم :)٢٤:١٩٩٢(على محمد عبد المنعم  .٥٠
، ص ١٩٩٢والتجديد التربوي، القاهرة، كلية التربية، جامعة األزهر، 

٢٤.  
تكنولوجيا التعليم والوسائل ): ١٩٩٥(ـــــــــ .٥١

 .القاهرة، جامعة األزهر،كلية التربية، التعليمية
المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية ): ١٩٩٦ (_____________ .٥٢

المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم، طبيعتها، " لتكنولوجيا التعليم 
 . رةوخصائصها، المجلد السادس، الكتاب الرابع، القاه

توظيف تكنولوجيا ). ٢٠٠٠(، عرفة أحمد حسن ____________ .٥٣
الوسائط المتعددة في تعليم العلوم الطبيعية بمرحلة التعليم األساسي، ورقة 

، ندوة )اليسكو( عمل مقدمة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ام تطوير أساليب تدريس العلوم في مرحلة التعليم األساسي باستخد

 .تكنولوجيا التعليم، سلطنة عمان

تطوير مـنهج التكنولوجيـا بالمدرسـة       ): "١٩٩٤(علي موسى سليمان   .٥٤
غيـر  "، رسالة دكتوراه  "الثانوية الصناعية في ضوء أهداف التربية البيئية      

 .  جامعة حلوان–، كلية التربية "منشورة

: نالتعلم الذاتي بالحقائب التعليمية، عما): ٢٠٠١(عمر محمود غباين  .٥٥
 .دار المسيرة،

-خصائصه-الموديول التعليمي): ٢٠٠١( الدسوقي يطعيد أبو المعا .٥٦
السنة ،رابطة خريجي معاهد وكليات التربية:القاهرة،التربية،واستخداماته

  .العدد األول،٥٣



 ١٥٦

، ٢توظيف تكنولوجيا التعليم، ط): " ١٩٩٧(فتح الباب عبد الحليم سيد  .٥٧
 . التعليمالجمعية المصرية لتكنولوجيا: القاهرة

تكنولوجيـا  " مجلة تكنولوجيـا التعلـيم   ): ١٩٩٩ ( ــــــــــ .٥٨
 .، المجلد التاسع، الكتاب الثالث"التربية في التعليم العام والجامعي

مقدمة في التربية فـي     : تربية الشمس المشرقة  ): ١٩٩٩(كارو أوكاموتو    .٥٩
اليابان، تلخيص وعرض المركز القومي للبحـوث التربويـة والتنميـة،           

 .قطاع الكتب: قاهرةال

اتجاهات حديثـة فـي المنـاهج وطـرق     ): ٢٠٠١(كوثر حسين كوجك     .٦٠
 .عالم الكتب: القاهرة ،التدريس

كفايات طلبة ماجستير   : )٢٠٠٢(لطفي الخطيب ، محمد زيبان الغزاوي        .٦١
تكنولوجيا التعليم فى وسائل االتصال التعليمية ومدي أهميتها من وجهـة           

، )١(دمشق ، مـج   نظرهم ، مجلة اتحاد الجامعات العربية وعلم النفس ،          
 . )١(العدد 

برنامج مقترح متعدد الوسائل التعليمية     : )١٩٩٥(محمد إبراهيم الدسوقي     .٦٢
 االبتدائي فى ضوء كفايات تدريسها، رسـالة        لعلم التكنولوجيا فى التعليم   

 . يةدكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ، جامعة المنوف

مساهمة في التأسيس العلمـي     "التدريس الهادف   ): ١٩٩٤(محمد الدريج    .٦٣
 .دار عالم الكتب: الرياض، "لنموذج التدريس باللهداف التربوية

التلعم ، القـاهرة ، دار   تكنولوجيا التعليم و:)١٩٩٨(محمد رضا البغدادي   .٦٤
 . الفكر العربي

وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقاتها     ): ١٩٨٦(محمد زياد حمدان     .٦٥
 . عمان، دار التربية الحديثة، في التعليم والتدريس

تنمية بعض الكفايات التعليمية في مجال      ) ٢٠٠٠(محمد سليمان أبو شقير      .٦٦
ن في كليات التربية فـي محافظـات      تكنولوجيا التعليم لدى الطلبة المعلمي    



 ١٥٧

البرنامج المشترك بين جامعة عـين      ، رسالة دكتوراه غير منشورة   ،غزة
 .شمس وجامعة األقصى بغزة

عـالم  ، البحث العلمي في تكنولوجيا التعلـيم  ) :٢٠٠٥ (محمد عبد الحميد   .٦٧
  .القاهرة، الكتب

 بين   الوسائل والتكنولوجيا في التعليم    ):٢٠٠٦( محمد عبد الفتاح عسقول    .٦٨
 .غزة فلسطين، مكتبة آفاق،٢ط، اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقي

المواد التعليمية بمدارس المرحلة االبتدائية     ): ١٩٩٧(محمد عطية خميس     .٦٩
الواقع واالحتياجات، مجلة تكنولوجيا التعليم،     : بمنظمة الرياض بالسعودية  

 .ب الثانيالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد السابع، الكتا

سلبيات ومشكالت تدريب معلمي المرحلة     ): "١٩٩٧ (____________ .٧٠
االبتدائية بالسعودية أثناء الخدمة في مجاالت تكنولوجيا التعليم من وجهة          

، مجلـة   "نظر المعلمين واقتراح أنسب الحلـول بمعالجتهـا وتطويرهـا         
 .تكنولوجيا التعليم، المجلد السابع، الكتاب األول

مكتبة . القاهرة. عمليات تكنولوجيا التعليم  : )٢٠٠٣.(____________ .٧١
 .دار الكلمة

دار ،القـاهرة ،منتوجات تكنولوجيا التعليم  ): ٢٠٠٣.(____________ .٧٢
 .الكلمة

طرائق التدريس وإستراتيجياته، دار الكتاب  ): ٢٠٠٢(محمد محمود الحلية   .٧٣
 .العين، الجامعي، اإلمارات

ايات الطالب المعلمين بكلية    تطوير كف  ):٢٠٠٥(محمد محمود زين الدين    .٧٤
 .التربية لتلبية متطلبات إعداد برامج التعليم عبر الشبكات

تطوير إنتاج بـرامج الوسـائل      " ):٢٠٠٥(مصطفى عبد الرحمن السيد      .٧٥
رسالة ، "المتعددة التعليمية في ضوء نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة        

 .جامعة حلوان، دكتوراه غير منشورة
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ــسم  .٧٦ ــد ال ــصطفى عب ــدم ــائل ): "٢٠٠١(يع محم ــصال والوس االت
 .القاهرة،مركز الكتاب للنشر، )"قراءات أساسية للطالب المعلم(التعليمية

تطوير منهج االقتصاد بالمدرسة الثانويـة      ): ٢٠٠٧(منال محمود محمود   .٧٧
العامة في ضوء التطورات االقتصادية المعاصرة وأثـره علـى تنميـة            

جامعة ، سالة دكتوراه غير منشورة   ر، مهارات التفكير في مجال االقتصاد    
 .حلوان القاهرة

فاعلية أساليب النمذجة المصورة ): ٢٠٠٠(منال مختار أبو المجد .٧٨
والمطبوعة في التحصيل المعرفي واألداء المهاري لتشغيل أجهزة 

: شورة، جامعة حلوانالعرض الضوئي التعليمية، رسالة دكتوراه غير من
 .كلية التربية

 جـدوى لتربية والثقافة والعلوم ، إدارة التربية ، دراسة       المنظمة العربية ل   .٧٩
ة بالبالد  م أثناء الخد  فيوإمكانية تطوير برامج وأساليب تدريب المعلمين       

 بالقاهرة ، القاهرة    ١٩٩٧ أبريل   ٦-٢٠ الفترة من    فيالعربية الذي عقد    
١٩٩٧ . 

اد المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية جامعة حلوان ، تطوير نظم إعد .٨٠
-٢٦ الثالثة الذي عقد الفترة من األلفيةالمعلم العربي وتدربيه مع مطلع 

 . ١٩٩٩ بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، القاهرة ١٩٩٩ مايو ٢٧

 .الشرقية ،٣ط، عمليات المنهج): ١٩٩٤(ممدوح محمد سليمان  .٨١

: المنيـا ، التصميم التعليمي للوسائط المتعددة   ): ٢٠٠١(نبيل جاد عزمي     .٨٢
  .ر الهدى للنشر والتوزيعدا

تنمية كفايات الطالب المعلمين في مجال : )١٩٩٠(نجاح محمد النعيمي .٨٣
 رسالة دكتوراه غیر منشورة، ،تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة قطر

 .كلیة التربیة: جامعة عین شمس
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برنامج مقترح لتنمية الكفايات الالزمة ): ٢٠٠١(هاني أبو الفتوح إبراهيم .٨٤
يم المواقف التعليمية لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، رسالة لتصم

 .معهد الدراسات التربوية: القاهرةماجستير غير منشورة، جامعة 

تطوير أساليب التدريس باستخدام اإلنترنت  : )١٩٩٩(هاشم نبيه المهدي .٨٥
، دراسات وبحوث مؤتمر تطوير التعليم الجامعي رؤية مستقبلية فى 

 تطوير التعليم الجامعي ، ، القاهرة ، مركز١٩٩٩مايو  ٢٤-٢٢الفترة 
  . )١(مج

الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية ، مؤتمر إعداد المعلمين فى البلدان العربية            .٨٦
  . ٢٠٠١ ، بيروت ٢٠٠١ نوفمبر ١٠-٩الذي عقد فى الفترة من 
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  )1(حق رقم مل
 كفايات تكنولوجيا التعليمأسماء السادة الخبراء الذين حكموا قائمة 

   وقائمة المعايير المعاصرةوبطاقات المالحظة 
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  )1(ملحق رقم 
   التعليمنولوجياكفايات تكأسماء السادة الخبراء الذين حكموا قائمة 

  وقائمة المعايير المعاصرة  وبطاقات المالحظة
  صفته األكاديمية  اسم الخبير

 محمد عبد الفتاح عسقول. د.أ

  
  أستاذ تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة

  ،ون األكاديمية سابقاًونائب رئيس الجامعة للشؤ
  ووزير التربية والتعليم العالي حالياً

و شقيرمحمد سليمان أب. د  
  

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بالجامعة اإلسالمية 
  ،ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس

  ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي سابقاً
عوضمنير سعيد . د   أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بجامعة األقصى بغزة 
عقلسعيد مجدي . أ ، مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

  ورئيس قسم التعليم األساسي
  البعلوجي حسن دهم أ. أ
 

مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية 
  ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية بجامعة األمة ،بغزة

حسن منير سليمان. أ  
 

  ،ةمدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغز
  ومشرف مركز تكنولوجيا التعليم

محمد فؤاد أبوعودة. أ   مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة 
عبد الرحمن قصيعة. أ   مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

   بوكالة غوث وتشغيل الالجئينالوسائل ورئيس مركز 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٢( ملحق رقم
  الصورة النهائية لقائمة كفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة للطالب المعلم بكلية التربية
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  )  ٢( ملحق رقم
  الصورة النهائية لقائمة كفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة للطالب المعلم بكلية التربية

  
  

  الكفايات  الرقم
  

   المفاهيم واألسس النظرية المرتبطة بتكنولوجيا التعليمجالم: أوالً  
  "التكنولوجيا، االتصال، أسلوب النظم، التعليم الذاتي: "يعرف المفاهيم التالية  -١
  يحدد مراحل تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم    -٢
  يحدد العناصر الرئيسية لعملية االتصال   -٣
   النظام يشتمل عليهايحدد المكونات الرئيسية التي   -٤
  ..."التذكر، الفهم، التفكير"يوضح أثر تكنولوجيا التعليم على النشاط العقلي للمتعلمين مثل    -٥
  بفاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم... "الدافعية، الحاجة، التعزيز،"يبين مدى ارتباط أسس التعلم   -٦

  نولوجيا التعليممجال تصميم المواقف التعليمية في ضوء تك: ثانياً
  "العقلية، الجسمية، الوجدانية" الموقف التعليمي لخصائص المتعلمين مالئمةيراعي   -٧
  "النفسحركية، الوجدانيةالمعرفية، "يراعي مناسبة الموقف التعليمي لألهداف التعليمية ومستوياتها   -٨
  التي تحقق األهداف" التقويماألسلوب، التنظيم، األنشطة، "يضع إستراتيجية التدريس المناسبة   -٩

  يحلل محتوى المادة الدراسية إلى مكوناتها الجزئية  -١٠
  يشرك المتعلمين في تنظيم محتويات الموقف التعليمي  -١١
  يتبع أسلوب النظم في تنفيذ خطوات الموقف التعليمي  -١٢
  يستخدم أدوات القياس المالئمة التأكد من تحقق األهداف المحددة  -١٣

  مجال اختيار أنماط تكنولوجيا التعليم: اًثالث
  :يختار المواد التعليمية وفقاً لما يلي  -١٤

   مالئمتها لألهداف المحددة-
   ارتباطها بموضوع الدرس-
   مناسبتها لخصائص المتعلمين-
   الدقة والحداثة العلمية-

  "ة، المثانة، المرونة، التناسقالوضوح، البساط"يختار المواد التعليمية ذات الخصائص الفنية الجيدة   -١٥
  يختار المواد التعليمية المناسبة للقيم التربوية  -١٦
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  يحدد المواد التعليمية المناسبة ألسلوب التدريس المستخدم  -١٧
  ينوع في اختيار المواد التعليمية وفقاً لخطوات الدرس  -١٨
  يختار الجهاز أو األداة المناسبة لعرض المواد التعليمية  -١٩
  يشرك التالميذ في اختيار المواد التعليمية المطلوبة  -٢٠

  مجال تصميم وإنتاج المواد التعليمية: رابعاً
  يربط المواد التعليمية المراد إنتاجها موضوع الدرس  -٢١
  يحدد أهداف المواد التعليمة المراد إنتاجها  -٢٢
  لفئة المتعلمين المستهدفةيحدد الخصائص العقلية العقلية والجسمية والوجدانية   -٢٣
  يعد مخططاً متكامالً إلنتاج المواد التعليمية  -٢٤
  يجهز الخامات المطلوبة إلنتاج المواد التعليمية  -٢٥
  بشكل جيد.." المشارط، المساطر، المقصات، األلوان"يستخدم بعض األدوات والمواد مثل   -٢٦
  ..."عمل الرسوم، تكبير الصور"يمارس بعض مهارات اإلنتاج البسيطة مثل   -٢٧
  إلنتاج المواد التعليمية" كاميرا فوتوغرافي، كاميرا الفيديو، المسجل"يوظف بعض اآلالت   -٢٨
  ينتج عدداً من الشفافيات التعليمية بطرق مختلفة  -٢٩
  سم٥×٥ينتج بعض الشرائح الفلمية مقاس    -٣٠
  "الوبرية، المغناطيسية، الكهربائية" عدداً من لوحات العرض مثل ينتج  -٣١
  يتأكد من مطابقة المواد التعليمية المنتجة للمعايير الجيدة  -٣٢
  يشرك التالميذ في تقديم المقترحات لتطوير المواد التعليمية المنتجة  -٣٣
  مجال عرض أنماط تكنولوجيا التعليم: خامساً  

  :عليميةعرض ا لمواد الت) أ(
  يعد المكان المالئم لعرض المادة التعليمية  -٣٤
  يتأكد من سالمة وصالحية المواد المراد عرضها  -٣٥
  يرتب جلوس المتعلمين بما يحقق االستفادة من المادة المعروضة  -٣٦
  يهيئ أذهان المتعلمين قبل عرض المواد التعليمية  -٣٧
  مين بعد العرضيحدد األنشطة التي سيقوم بها المتعل  -٣٨
  يقدم المادة التعليمية في الوقت المناسب  -٣٩
  يتابع ردود أفعال المتعلمين أثناء العرض  -٤٠
  يحث المتعلمين على التفكير والمناقشة خالل العرض  -٤١
  يشرك المتعلمين في التعامل المباشر مع المواد المعروضة  -٤٢



 ١٧٣

  التعلم لدى المتعلمينيستخدم المواد التعليمية في تقويم نتائج   -٤٣
  :تشغيل األجهزة التعليمية) ب(  

  .."اإلظالم، اإلضاءة، التهوية" يهيئ مكان العرض من حيث   -٤٤
  يضع الجهاز في مكانه المناسب للعرض  -٤٥
  يتأكد من صالحية الجهاز للعرض  -٤٦
  يضع المادة المعروضة في المكان المناسب على الجهاز  -٤٧
  :الضوئية مثلالعروض يحدد أساسيات   -٤٨

   اختيار شاشة العرض المناسبة-
   تحديد منطقة المشاهدة المثلى للتالميذ-
   التغلب على أنواع التشويه في أبعاد الصورة المعروضة على الشاشة-

  يقوم بتشغيل أجهزة العروض الضوئية  -٤٩
  يقوم بتشغيل جهاز الفيديو لعرض برنامج تعليمي  -٥٠
  هاز التسجيل الصوتييقوم بتشغيل ج  -٥١
  يقوم بتشغيل جهاز الحاسوب  -٥٢
  يوضح األجزاء الرئيسية لألجهزة التعليمية السابقة ووظيفة كل منها  -٥٣
  "والمرايا، تغيير المصباح التالفنظافة العدسات "يقوم بأعمال الصيانة البسيطة لألجهزة التعليمية   -٥٤
  انها السابقيعيد الجهاز والمواد التعليمية إلى مك  -٥٥

  مجال تقويم أنماط تكنولوجيا التعليم المستخدمة: سادساً
  يحدد المشكالت التي تظهر أثناء العرض  -٥٦
  يقيم مدى نجاح المواد التعليمية في تحقيق األهداف المحددة  -٥٧
  يتعرف على اتجاهات المتعلمين نحو أنماط تكنولوجيا التعليم المستخدمة  -٥٨
  مين في تقويم أنماط تكنولوجيا التعليم المستخدمةيشرك المتعل  -٥٩
  يقدم المقترحات الالزمة لتطوير أنماط تكنولوجيا التعليم المستخدمة  -٦٠

  



 



          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(ملحق رقم 
  نهائيةقائمة المعايير المعاصرة في صورتها ال



 



 ١٧٧

  )3(ملحق رقم 
  نهائيةقائمة المعايير المعاصرة في صورتها ال

  :عمليات ومفاهيم تكنولوجيا التعليم: المحور األول
  :يساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أن

 :ة المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا التعليم يحدد مجموع-١

 .يعرف مفهوم تكنولوجيا التعليم

 .يفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية

 .يميز بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا في التعليم

 .يرتب المصطلحات المتعلقة بتكنولوجيا التعليم من الخاص للعام

 :لوجيا التعليم المختلفة يوضح تتطور عمليات تكنو-٢

 .يعدد مراحل تطور عمليات تكنولوجيا التعليم

 .يحدد خواص كل مرحلة من مراحل تكنولوجيا التعليم

 .يعدد المآخذ على كل مرحلة من مراحل تكنولوجيا التعليم

 .يربط بين مرحلة النظم وتكنولوجيا التعليم

 : يربط بين عناصر تكنولوجيا التعليم المختلفة-٣

 يميز بين المدخالت والمخرجات والعمليات

 يحدد دور التغذية الراجعة تكنولوجياً

 يربط بين النظام وتكنولوجيا التعليم

 : يصنف األدوات التكنولوجية حسب التصنيفات العالمية-٤

 .يعدد تصنيفات األدوات التكنولوجية العالمية السائدة

 .يميز بين التصنيفات القديمة والحديثة

 .يتدرج في التصنيفات حسب المستحدثات التكنولوجية

 .ينتقد التصنيفات السائدة لتكنولوجيا التعليم

 .يبتكر تصنيفاً جديداً مشتمالً على آخر المستحدثات التكنولوجية

  :تخطيط وتصميم التعليم: المحور الثاني
  :نيساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أ

 : يخطط ويصمم تعليماً فعاالً-١

 .يضع خطة مسبقة لموضوع الدرس تتضمن أبعاداً تكنولوجية

 .يراعي دور الطالب جيداً ضمن اإلطار التكنولوجي



 ١٧٨

 .يركز على مشاركة الطالب وتفاعله مع تكنولوجيا التعليم

 .يوظف تكنولوجيا التعليم بفاعلية عند تصميم الدرس

 :كنولوجية المستخدمة في تنفيذ الدرس يوضح األدوات الت-٢

 .يحضر الستخدام األدوات التكنولوجية المرتبطة بموضوع الدرس

 .يهيئ المكان المناسب لتوظيف األداة التكنولوجية

 .يوضح الهدف من استخدام األداة التكنولوجية

 .يحدد دور الطالب في استخدام األداة التكنولوجية

 :توظيف األنشطة في المواقف التعليمية يطبق مدخل النظم في -٣

 .يصمم أنشطة تكنولوجية مرتبطة بموضوع الدرس 

 .يوضح دور الطالب في كل نشاط تكنولوجي

 . يحدد زمن تنفيذ النشاط تكنولوجياً

 .يطبق أكبر عدد من األنشطة التكنولوجية المرتبطة بكل درس

 .طة والفاعليةيركز على األنشطة التكنولوجية التي تتسم بالبسا

 : يهيئ بيئة تعليمية ومناخاً صفياً مناسباً-٤

 .يراعي درجة حرارة الغرفة والتهوية المناسبة لها

 .يتحكم في إضاءة غرفة العرض بطريقة تكنولوجية

 .يراعي عوامل األمن والسالمة عند استخدام األدوات التكنولوجية

 .لتكنولوجيةينظم غرفة العرض بما يناسب استخدام األداة ا

 .يقسم المتعلمين إلى مجموعات للتفاعل مع األداة التكنولوجية

 : يطبق نتائج األبحاث في إعداد الدروس-٥

 .يقدم موضوع الدرس في ضوء أبحاث ذات عالقة بتكنولوجيا التعليم

 .يوظف نتائج األبحاث بمصداقية عالية في إعداد الدرس

 .ات العالقة بتكنولوجيا التعليميتابع أوالً بأول نتائج األبحاث ذ

يستخدم نتائج األبحاث في مجال تكنولوجيا التعليم كمرجع لبيانات الـدرس           
 .تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً

  :التدريس والمنهج: المحور الثالث
  : يساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أن

 :لطالب  يعزز الخبرات التعليمية عند ا-١

 .يكشف عن االستعداد لدى الطلبة للتفاعل مع تكنولوجيا التعليم 



 ١٧٩

 .يناقش بعض األهداف التي بحاجة لمراجعة من منظور تكنولوجي

 .يقدم تعزيزاً مناسباً الستجابات الطلبة ومشاركاتهم

 .يربط بين خبرات الطالب وموضوع الدرس من خالل التكنولوجيا

 :طالب لمالئمة احتياجاته المختلفة يمحور الدرس حول ال-٢

 يحدد احتياجات الطالب األساسية من التكنولوجيا التعليمية

 يركز على نشاط الطالب في المواقف التعليمية المصممة تكنولوجياً

 يعبر عن رأيه في المواقف التعليمية التكنولوجية

 .يحسن من استخدام التكنولوجيا في التعليم

 :طالب التقنية واإلبداعية ينمي قدرات ال-٣

 ..يبدع الطالب أدوات تكنولوجية جديدة مناسبة للدرس

 .يقدم اقتراحات جديدة في تحسين األدوات التكنولوجية

 .ينظر الطالب لتكنولوجيا التعليم في إطارها الواسع

 .يتوصل إلى تصميمات جديدة للدرس تراعي المنحى التكنولوجي

 : يتيح للطالب فرصة التطبيق العملي-٤

 .يعطي الفرصة للطالب ليستخدم التكنولوجيا في التعليم

 .يوفر المواد الالزمة لتصميم األدوات التكنولوجية

 .يعطي الطالب الوقت المناسب لتصميم الوسائل التعليمية

 .يعطي الفرصة للطالب البتكار إضافات جديدة في األداة التكنولوجية
  

  :التقويم: المحور الرابع
  : يساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أن

 : يستخدم أدوات التكنولوجيا في عمليات التقييم-١

 .يصمم التقويم بأدوات تكنولوجية

 .ينفذ التقويم بأدوات تكنولوجية

 .يوضح أهمية أدوات التكنولوجيا في التقويم

 . الراجعة المناسبة من خالل األداة التكنولوجيةيقدم التغذية

 : يستخدم أدوات التكنولوجيا في تحليل بيانات التقييم-٢

 .يدخل بيانات التقييم بأدوات تكنولوجية

 .يجري المعالجات اإلحصائية تكنولوجياً



 ١٨٠

 .يستفيد من نتائج التقويم في تطوير استخدامه للتكنولوجيا التعليمية

 .التقويم لتحديد المواطن الالزمة للتغذية الراجعةيحلل بيانات 

 : يقيم الطلبة لتحديد استخدامهم المناسب لمصادر التكنولوجيا-٣

 .ينوع في أدوات تقويم المهارات التكنولوجية

 .ينوع في مستويات األسئلة لتحديد الوعي التكنولوجي لدى الطالب

 .يضع فقرات اختبار مناسبة لموضوع الدرس
  

  :األداء العملي: محور الخامسال
  : يساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أن

 : يطور األداء العملي المرتبط بالبيئة المحلية لدى الطلبة-١

 .يوظف مصادر البيئة المحلية بما يناسب موضوع الدرس

 .محليةيتيح الفرصة للطالب للبحث عن وسائل مشابهة في البيئة ال

 .يركز على تصميم الوسائل ذات العالقة بالمجتمع المحلي

 .يوجه الطالب حول بعض المصادر الهامة من البيئة المحلية

 : يوظف خبرات المتعلمين في تعلم خبرات جديدة-٢

 .يوظف الخبرات التكنولوجية للطلبة في تصميم مصادر التعلم

 .يكشف عن الخبرات العملية لدى الطلبة

 .وضح كيفية االستفادة من الخبرات العملية لآلخريني

 .يحدد نقاط الضعف في األداء العملي

 : ينمي الخبرات التعليمية باستخدام التكنولوجيا-٣

 .يستخدم التكنولوجيا في الكشف عن الخبرات السابقة لدى الطالب

 .يستخدم التكنولوجيا في تحديد نقاط الضعف في األداء

 .ولوجيا في التطبيق العملي لبعض المفاهيميستخدم التكن

 .يستخدم التكنولوجيا في تعزيز األداء الجيد لدى الطلبة

 : يستخدم أدوات التكنولوجيا لتحقيق تواصل مع اآلخرين-٤

 .يحدد أدوات التكنولوجيا المستخدمة في التواصل

 .يطبق بعض أدوات التكنولوجيا لتحقيق التواصل

 .ب لتطبيق التواصل عبر أدوات التكنولوجيايتيح الفرصة للطال

 .يوضح آلية اإلرسال واالستقبال عبر أدوات االتصال
  



 ١٨١

  
  :االتجاهات والروابط االجتماعية واألخالقية: المحور  السادس

  : يساهم مقرر تكنولوجيا التعليم في جعل الطالب المعلم قادراً على أن
 :حو استخدام التكنولوجيا ينمي االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة ن-١

 .يوضح أهمية التكنولوجيا في التعليم

 .يعطي أمثلة إيجابية الستخدام التكنولوجيا في التعليم

 .يوظف الوسائل المناسبة في شرح الدروس

 : يعزز ثقة الطالب بنفسه-٢

 .يتيح الفرصة لمشاركة الطالب في استخدام الوسائل التعليمية

 .للمحافظة على الوسائل التعليميةيتيح الفرصة للطالب 

 .يعزز دور الطالب بشكل مستمر في استخدام التكنولوجيا الجديدة

 .يستخدم وسائل تعزيز مختلفة للطالب المنتمي للتكنولوجيا

 : يراعي الفروق الفردية-٣

 .ينوع في طرق عرض الوسائل التعليمية حسب الفروق الفردية

 .وسيلة التعليمية في الغرفةيحدد المكان المناسب لوضع ال

 .يستخدم مكبرات الصوت لشرح الدرس لذوي الحاجات الخاصة

 .يعطي الطالب الوقت الكافي لإلجابة واالستفسار

 : يكسب الطلبة األمانة العلمية-٤

 .يوضح طرق توثيق المعلومات المختلفة كبعد جديد للتكنولوجيا

 .يبين أهمية األمانة من منظور إسالمي

 .عطي أمثلة على كيفية االستفادة من المعلومات الموثقةي

 يوضح كيفية الكشف عن المعلومات المرتبطة بموضوع الدرس

 : يتيح الفرصة لجميع الطلبة  الستخدام الوسائل التعليمية-٥

 .يعطي الفرصة الستكشاف الوسيلة التعليمية وإبداء رأيه حولها

 . التكنولوجيةيضع جدوالً زمنياً الستخدام األداة

 .يوضح كيفية االستفادة من التكنولوجيا في الجوانب األخالقية

 .يوضح كيفية تأثير األداة التكنولوجية على  الجوانب األخالقية

 .يعطي الفرصة لمشاركة المجموعات في األداة التكنولوجية الواحدة
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )4(ملحق رقم 
  شاركوا في ورشة العمل أسماء السادة الخبراء الذين 

 سيناريو المقرر المطورحكموا و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 ١٨٥

  )4(ملحق رقم 
  أسماء السادة الخبراء الذين شاركوا في ورشة العمل

  وحكموا سيناريو المقرر المطور
 

  صفته األكاديمية  اسم الخبير
 لفتاح عسقولمحمد عبد ا. د.أ

  
  أستاذ تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة

  ،ون األكاديمية سابقاًونائب رئيس الجامعة للشؤ
  ووزير التربية والتعليم العالي حالياً

محمد سليمان أبو شقير. د  
  

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بالجامعة اإلسالمية 
  ،ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس

  يل وزارة التربية والتعليم العالي سابقاًووك
عوض سعيد منير. د   أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بجامعة األقصى بغزة 
عقلسعيد مجدي . أ ، مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

  ورئيس قسم التعليم األساسي
  البعلوجي حسن دهم أ. أ
 

مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية 
  ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية بجامعة األمة ،بغزة

حسن سليمانمنير . أ  
 

  ،مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة
  ومشرف مركز تكنولوجيا التعليم

محمد فؤاد أبوعودة. أ   زةمدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغ 
 
   



 



  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
   في صورتها النهائيةاألهداف السلوكية للمقرر المطور
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  )٥  (ملحق رقم

  األهداف السلوكية للمقرر المطور
  -:أهداف الوحدة األولى

  -:األهداف المعرفية أو اإلدراكية  - أ
يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً                   

  -:على أن
  .يتتبع مراحل تطور تكنولوجيا التعليم عبر الزمن -١
  . يميز بين مصطلحات تكنولوجيا التعليم -٢
 . يعرف كل مصطلح من مصطلحات تكنولوجيا التعليم على حدة -٣

  . ينتقد تسمية كل مرحلة من مراحل تكنولوجيا التعليم -٤
 . يستنبط تعريفاً لتكنولوجيا التعليم معتمداً على مرحلة النظم -٥

 .يوضح العالقة بين المادة التعليمية والوسيلة التعليمية  -٦

 . يعدد المشكالت التي تساهم تكنولوجيا التعليم في معالجتها -٧

 . يحدد دور تكنولوجيا التعليم في عالج بعض المشكالت -٨

 . يقترح نوع الوسيلة المناسبة لكل مشكلة -٩

 .يعدد قواعد اختيار الوسائل والتكنولوجيا في التعليم -١٠

 .قواعد تحضير الوسائل والتكنولوجيا في التعليميعدد  -١١

 .یميعدد قواعد استخدام الوسائل والتكنولوجيا في التعل -١٢

 . يوضح أهمية الوسائل والتكنولوجيا في التعليم -١٣

 . والتربوي لتكنولوجيا التعلمي يذكر الدور النفسي والتعليم -١٤

 . يعدد الشروط الفنية للوسائل والتكنولوجيا في التعليم -١٥



 ١٩٠

 .د التحديات التي تواجه استخدام تكنولوجيا التعليم في فلسطين يعد -١٦

 . يميز بين تصنيفات تكنولوجيا التعليم -١٧

 . يبين أوجه الشبه واالختالف بين تصنيفات تكنولوجيا التعلم -١٨

 . يذكر المعايير التي خضعت لهما تصنيفات تكنولوجيا التعليم -١٩

 .يبدى رأيه في تصنيفات تكنولوجيا التعليم -٢٠

 

 -:اف المهارية أو النفس حركيهاألهد  - ب

    يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً        
  -:على أن

  .يرسم مخططاً لتطور النظرة إلي تكنولوجيا التعليم -١
 .يرسم شكالً يوضح عالقة مصطلحات تكنولوجيا التعليم بعضها ببعض -٢

ن الوسيلة التعليمية والمادة التعليميـة  يرسم مخططاً لتوضيح العالقة بين كل م      -٣
 .وجهات العرض

 .يختار الوسيلة المناسبة لدرسه -٤

 .يجرب الوسيلة التعليمية قبل استخدامها -٥

 .يستخدم الوسيلة وال يخشى أي عطل يترتب علي ذلك -٦

 .التعليم يرسم أشكال تصنيفات تكنولوجيا -٧
 

  -:األهداف الوجدانية أو االنفعالية -ج

طالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً                يتوقع من ال  
  -:على أن

  .يشعر بالمشاكل التي تساهم تكنولوجيا التعليم في حلها -١



 ١٩١

 .يلتزم بالتوجيهات الموجهة إليه عند اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة لدراسة -٢

 .يراعي القيم والعادات والتقاليد عند اختيار الوسيلة التعليمية -٣

 .يراعي القواعد العامة عند الخروج في الرحالت التعليمية -٤

 .يتعامل حسب األصول عند تجريبه للوسيلة -٥

 .ال يضيق ذراعاً إذا تطلب األمر إعادة عرض الوسيلة بشكل جزئي -٦

 .يعود التالميذ علي الهدوء ومهارة اإلنصات واالستماع -٧

 .ةيكون قدوة حسنة لتالميذه عند استخدام الوسائل التعليمي -٨

 .يثق بنفسه وقدراته عند التعامل مع تكنولوجيا التعليم -٩

 .يلتزم بالتصنيفات وأصولها عند استخدام تكنولوجيا التعليم -١٠

 .يتحمس للنقاش حول أهمية الوسائل التعليمية ودورها في التعليم -١١

 .يشارك في المؤتمرات واأليام الدراسية عن الوسائل وتكنولوجيا التعليم -١٢

ائل التعليمية وتكنولوجيـا التعلـيم حـسب المعـايير          يتحمس الختيار الوس   -١٣
 .المعاصرة

 .يشارك في الرحالت التعليمية التي تعقدها مؤسسته -١٤

 .يؤمن بجدوى الزيارات الميدانية واستضافة الخبراء -١٥

 

  -:الوحدة الثانية
    وهي بعنوان الوسيلة التعليمية في الفكر التربوي اإلسـالمي وفيهـا تأصـيل             

يم وربط الوسيلة في القرآن الكريم والسنة النبوية ورجـال الفكـر         لتكنولوجيا التعل 
التربوي اإلسالمي وهي وحدة انفرد بها مقرر التكنولوجيا في هذا المرجع وبعض            
مدرسي المقرر يدرسها والبعض اآلخر ال يدرسها ويعتبرها من متطلبات مرحلـة          



 ١٩٢

وغ بعض األهداف   الماجستير والباحث يدرسها لطالبه ويتمتع بتدريسها ويمكن ص       
  -:السلوكية لهذه الوحدة علي النحو التالي

  -: األهداف المعرفية أو اإلدراكية-أ

  -:يتوقع الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قادراً على أن 
يستنبط من القرآن الكريم آيات تدل على استخدام الخبرات الواقعية المباشـرة     -١

 .لمفي التعليم والتع

المعلم، والمتعلم،  ( يحدد عناصر الموقف التعليمي في قصة العزير عليه السالم         -٢
  ).والتقويم، ومجال الهدف، والهدف، والوسيلة التعليمية، والوسائل المرافقة

 يذكر مواقف من السنة النبوية المطهرة تدل على استخدام الرسول صـلى اهللا              -٣
  .في تعليم أصحابهعليه وسلم للخبرات الواقعية المباشرة 

 يضرب أمثله على رجال الفكر التربوي اإلسالمي الذين دعوا إلى اسـتخدام             -٤
  .الخبرات الواقعية المباشرة في التعليم والتعلم

  . يذكر آيات من القرآن الكريم أشارت إلى الرحالت واستخدامها في التعليم-٥
ى مـع الخـضر      عناصر الموقف التعليمي في قصة رحلة سيدنا موس        ط يستنب -٦

  .عليهما السالم
  . يمثل على استخدام الرحالت التعليمية في السيرة النبوية-٧
 يذكر أسماء علماء المسلمين الذين استخدوا الرحالت كوسـيلة تعليميـة فـي              -٨

  .التعليم والتعلم
  . يذكر آيات من القرآن الكريم تدل على استخدام المحاكاة في التعليم-٩

  .دام المحاكاة في السنة النبوية يذكر أمثلة الستخ-١٠
  . يعدد علماء المسلمين الذين تحدثوا عن المحاكاة كوسيلة في التعليم والتعلم-١١
 واللوحـات  ة يذكر آيات من القرآن الكريم تدل على استخدام الرسوم التعليمي   -١٢

  .والنماذج في التعليم والتعلم



 ١٩٣

اهللا عليه وسلم الرسومات     يعدد مواقف من السنة استخدم فيها الرسول صلى          -١٣
  .كوسيلة تعليمية عند التعامل مع الصحابة

يذكر بعض أسماء علماء المسلمين الذين حثوا على استخدام النمـاذج فـي               -١٤
  .التعليم أو استخدموها

  . يذكر آيات من القرآن الكريم عن األمثلة الحسية-١٥
 عليه وسلم    يضرب أمثلة من قصص السيرة عن استخدام الرسول صلى اهللا          -١٦

  .لألمثلة في تعليم أصحابه
 يذكر بعض علماء الفكر التربوي اإلسالمي الذين تكلموا عن األمثلة الحسية            -١٧

  .ةوربطها بالوسائل التعليمي
  
   -: األهداف المهارية أو النفس حركة-ب
  .يستخدم الرحالت كوسيلة تعليمية وليس ترفيهية فقط -١
  .واقعية المباشرة يكثر من استخدام الخبرات ال-٢
  . يركز علي المحاكاة في األهداف األدائية أو المهارية-٣
  . يستخدم العينات والنماذج في دروسه-٤

  

  -: األهداف الوجدانية أو االنفعالية- ج
يؤمن بأن الوسيلة التعليمية ليست وليدة العصر الحديث وإنما تم استخدامها منذ             -١

  .  ومن قبل اإلسالماإلسالم
 .مس للنقاش حول التأصيل لعلم تكنولوجيا التعليم يتح-٢

  . يحترم باقي الديانات وأن ال يتعصب لدينه فقط-٣
  . يكون قدوة حسنة لتالميذه مجسداً التأصيل للتكنولوجيا-٤



 ١٩٤

  . يلتزم بتعاليم دينه أثناء تطبيق تكنولوجيا التعليم-٥
  . يناقش التأصيل لتكنولوجيا التعليم دون تطرف-٦
  . ضرب األمثلة في تعليمه كوسيلة من الوسائل التعليمية يستخدم-٧
  
 -:الوحدة الثالثة -

وهي بعنوان وسائل العروض ويقصد بوسائل العروض ما يقوم به المعلم أو                    
المتعلم من ممارسات يستخدم خاللها مجموعة من األدوات أو المواد أو األجهـزة             

ـ         عـسقول،  (ق األهـداف التعليميـة    تساهم في تقديم خبرات متنوعة سـعياً لتحقي
وتشمل الوحدة خمسة أنواع من وسائل العروض وهـي العـروض      ) 271:2005

التوضيحية، والمحاكاة، ولعب األدوار وتقمص الشخصيات، والتمثيـل التربـوي،       
  .واأللعاب التعليمية

  -:وقد قام الباحث بصوغ األهداف السلوكية هذه الوحدة على النحو التالي
  -:لمعرفية أو اإلدراكيةاألهداف ا -أ

يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً            
  -:على أن

  . يعرف وسائل العروض -١
 . يعرف العروض التوضيحية -٢

 . يعدد مميزات العروض التوضيحية -٣

 . يعرف المحاكاة -٤

 . يعدد خصائص المحاكاة -٥

 . يعرف لعب األدوار -٦

 .األدوار يعدد مميزات لعب  -٧



 ١٩٥

 .يقارن بين المحاكاة ولعب األدوار  -٨

 . يعدد خطوات تحقيق األهداف النهائية للعب األدوار -٩

 .يعدد خطوات تحقيق األهداف االنفعالية للعب األدوار -١٠

 .يعرف التمثيل التربوي -١١

 .يعدد خصائص التمثيل التربوي وفوائده -١٢

لـذي  يصنف التمثيليات حسب الهدف منها، وموضوعها، ومساحة الزمن ا         -١٣
 .تعرضه فيه

 .يعرف األلعاب التعليمية -١٤

 .يذكر مكونات اللعبة التعليمية -١٥

 .يعدد فوائد األلعاب التعليمية -١٦

 

  -: األهداف المهارية أو النفسي حركية-ب
يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً            

  -:على أن
  .يطبق وسائل العروض في تدريسه  -١
 .ض مقدمة نظرية ترتبط بالعرض التوضيحي وتعزز ممارسته يعر -٢

 . يكرر العرض بالوصف والتوضيح المنتظم لخطواته الواحدة بعد األخرى -٣

 يتابع تنفيذ المتعلمين للعرض التوضيحي مـع تزويـدهم بالتغذيـة الراجعـة       -٤
 .الموجهة لسلوكهم

 . يتابع ممارسة المتدرب على المحاكاة ألنشطة التدريب -٥

 .ستوي إتقان المتدرب للمهارات المحددة يحدد م -٦

 . يقيم نتائج المتعلم بالمحاكاة مع القيام بأعمال التغذية الراجعة -٧



 ١٩٦

 . ينفذ التمثيل باألدوار من خالل عفوية أو تلقائية تفاعلها مع بعضها -٨

 يستخدم التمثيليات الهادفة التي ترتبط باألهـداف التعليميـة لموضـوع مـن       -٩
 .مواضيع المقرر المدرسي

 .يختار التالميذ الذين يملكون موهبة التمثيل ليشكلوا فرقة التمثيل المطلوبة -١٠

يوفر اإلمكانات الفنية الالزمة من لباس وطعام وشـراب ومظهـر عـام              -١١
 .وأدوات وغيرها

يجري التدريبات الالزمة والمتكررة حتى يصبح أفراد فرقة التمثيل متمكنين  -١٢
 .من األدوار التي أسندت إليهم

 .ثيلية على التالميذ المعنيينيعرض التم -١٣

 .يختار اللعبة التعليمية المناسبة لألهداف والموضوع -١٤

 .يتابع نشاط التالميذ أثناء اللعبة التعليمية -١٥

 

  -: األهداف الوجدانية أو االنفعالية-ج
    يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً        

  -:على أن
  . استخدام وسائل العروض في التعليم يؤمن بجدوى -١
 . يقتنع بإمكانية تطبيق العروض التوضيحية داخل الفصل -٢

 . يميل الستخدام التمثيليات التعليمية القصيرة -٣

 . يلتزم بالتوجيهات الخاصة بالتحضير العروض التوضيحية -٤

 . يتحمس لترتيب قاعة العرض ومحتوياتها بطريقة توفر مشاهدة مناسبة -٥

 .ةيين والخدمات البشرية المساعدة عند استخدام العروض التوضيحي يحترم الفن -٦

 . السلوك المتمثل في العرضا يعطي فرصة للمتعلمين كي يمارسو -٧



 ١٩٧

 يتحمس لتكرار العرض التوضيحي عملياً مع تكرار توفير الفرص للمتعلمين           -٨
 .حتى يتحقق مستوي اإلتقان المطلوب

 .م يلتزم بأصول استخدام المحاكاة في التعلي -٩

 .يلتزم بأصول استخدام لعب األدوار في التعليم -١٠

يطلب من التالميذ اإلصغاء واإلنصات عند استخدام التمثيليـات التعليميـة            -١١
 .بطريقة غير مباشرة

 .يلتزم بأصول استخدام التمثيليات التعليمية في التعليم -١٢

يتيح الفرصة للمتعلمين للتعبير عن رغباتهم وحاجـاتهم وميـولهم أثنـاء             -١٣
 .م التمثيل التربوياستخدا

 .ينمي الدافعية لدى المتعلمين نحو التعلم باستخدام األلعاب التعليمية -١٤

يشارك في المؤتمرات واأليام الدراسية الخاصة باستخدام وسائل العروض          -١٥
 .في التعليم

  

  -:الوحدة الرابعة
وهي بعنوان االتصال والنظام ومفهوم تكنولوجيا التعليم وهي عبارة عن شرح               

صل لمفهوم عملية االتصال وطبيعتها وعالقتها بـاإلدراك والـتعلم والحـواس            مف
وعناصرها، وأنواع االتصال ثم توجيه بعض التعليمات للمعلـم ليأخـذها بعـين             

  .االعتبار في الموقف االتصالي التعليمي
واستطاع الباحث أن يتوصل إلى األهداف السلوكية في المجاالت الثالثـة وذلـك             

  -:اليعلى النحو الت
  -: األهداف المعرفية أو اإلدراكية-أ

يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً                   
  -:على أن



 ١٩٨

  .واالصطالح، يعرف االتصال في اللغة -١
  . يعدد بعض تعريفات رجال التربية لعملية االتصال-٢
  .اسب يراجع تعريفات االتصال ويتوصل إلى تعريف من-٣
  . يعرف اإلدراك-٤
  . يربط بين اإلدراك والحواس-٥
  . يعدد المؤثرات الذاتية لإلدراك-٦
  .يعدد المؤثرات الخارجية لإلدراك -٧
  . يصنف طبيعة عملية االتصال-٨
  . يعدد عناصر عملية االتصال-٩

  . يفرق بين المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال-١٠
  . عناصر االتصال يحدد موقع الوسيلة من-١١
  .يعدد أنواع االتصال -١٢
األعلى، والذاتي، والشخصي، والجمعـي،  ( يميز بين أنواع االتصال الخمسة      -١٣

  ).والجماهيري
  . يفسر مفهوم االتصال التعليمي المتفاعل-١٤
  .يعدد معيقات االتصال التعليمي -١٥
  . يقدم توجيهات للمعلم في الموقف االتصالي التعليمي-١٦

  .يعدد تعريفات النظام -١٧
  . يعدد عناصر النظام-١٨

  .يميز بين عناصر النظام -١٩
  . يحدد خصائص كل عنصر من عناصر النظام-٢٠



 ١٩٩

  . يعدد مكونات المنظومة-٢١
  . يحدد العوامل التي تؤثر في كل عنصر من عناصر المنظومة-٢٢
  . يميز بين النظم المفتوحة والنظم المغلقة-٢٣
  .ين النظم والتعليميحدد العالقة ب -٢٤
  . يذكر بعض النماذج لتطبيق أسلوب النظم في التعليم-٢٥
  . يميز بين نموذج براون ونموذج جيرالش وايلي-٢٦
  . يعرض مجموعة من الخطوات المنظمة للموقف التعليمي-٢٧
  . يذكر مالحظاته على كل نموذج من نماذج تطبيق أسلوب النظم في التعليم-٢٨
  .بين االتصال والنظم وتكنولوجيا التعليم يوضح العالقة -٢٩
 يوضح العالقة المنظمة للوسيلة بعناصر الموقـف التعليمـي فـي إطـار              -٣٠

  .تكنولوجيا التعليم
  . يوضح عالقة الوسيلة بالمعلم-٣١
  . يوضح عالقة الوسيلة بالمتعلم-٣٢
  . يربط الوسيلة التعليمية بخصائص المتعلم-٣٣
  .ة التعليمية ومستوي المتعلم العقلي يربط بين اختيار الوسيل-٣٤
  . والهدف السلوكية يحدد العالقة بين الوسيلة التعليمي-٣٥
  . والمحتوية يحدد العالقة بين الوسيلة التعليمي-٣٦
  . وطريقة التدريسة يحدد العالقة بين الوسيلة التعليمي-٣٧

  

  -: األهداف المهارية أو النفس حركيه-ب
علم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً           يتوقع مع الطالب الم        

   -:على أن



 ٢٠٠

  . يرسم شكالً يوضح طبيعة عملية االتصال -١
 . يرسم مخططاً يوضح عناصر عملية االتصال -٢

 . يرسم شكالً يوضح الموقف االتصالي التعليمي المتفاعل -٣

 .يرسم نموذجاً لمنظومة الموقف التعليمي  -٤

 .لنظم في التعليم يرسم نموذج براون ألسلوب ا -٥

 . يرسم نموذج وايلي ألسلوب النظم وتطبيقاته في التربية -٦

 . يرسم نموذج كمب ألسلوب النظم في التعليم -٧

 . يرسم نموذج سيرس ولوينثال ألسلوب النظم في التعليم -٨

 . يرسم نموذج عسقول ألسلوب النظم في التعليم -٩

 .يرسم شكالً يوضح العالقة بين االتصال والنظم وتكنولوجيا التعليم -١٠

 .يرسم نموذجاً يوضح عالقة الوسيلة بالمعلم -١١

 .يرسم شكالً يوضح ربط الوسيلة التعليمية بخصائص المتعلم -١٢

 .يرسم نموذجاً يوضح اختيار الوسيلة في كل مرحلة من مراحل التفكير -١٣

 .دف السلوكي والوسيلة التعليميةيرسم شكالً يوضح كيفية الربط بين اله -١٤

 .يختار الوسيلة المناسبة لنوع السلوك -١٥

 .يختار الوسيلة المناسبة لطريقة التدريس -١٦

يرسم نموذجاً يوضح العالقة بين الوسيلة التعليميـة ومكونـات الموقـف             -١٧
 .التعليمي

  
  
  
 



 ٢٠١

  -: األهداف الوجدانية أو االنفعالية-ج
تهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً         يتوقع من الطالب المعلم بعد االن          

  -:على أن
يناقش الخبرات السابقة لدى المتعلمين قبل الدخول في موضـوع الخبـرات             -١

  .الجديدة
 .يحرص على تبسيط المعلومات وعرضها بشكل شيق -٢

 .يراعي اهتمامات ورغبات المتعلم عند اختيار وسيلة االتصال -٣

 .د وسيلة االتصاليتأكد من سالمة حواس المتعلم قبل تحدي -٤

 .يتابع مدى تركيز المتعلمين -٥

 .يسعي دائماً إلى إثارتهم عند استخدامه لوسائل االتصال -٦

ـ        -٧  فـي المكـان والزمـان       ةيوفر هدوءاً يساعد على تحقيق األهداف التعليمي
 .المناسبين

 .ينظر إلى الموقف التعليمي بالشمول والتوازن حسب نظرية النظم -٨

 .عند اختيار الوسائل حسب نظرية النظميلتزم بالمعايير المعاصرة  -٩

 . يعيد النظر في أدائه بهدف التحسين والتطوير -١٠

يتحرى العلمية والموضوعية أثناء التشخيص وال ينحاز إلى جانـب ضـد             -١١
 .جانب آخر بهدف دفع الحرج أو تحقيق مصلحة أو رغبة ذاتية

د يتقبل نتيجة التغذية الراجعة مهما تحمل من آثـار سـلبية علـى الـصعي         -١٢
 .المعنوي

يلتزم بالتوجيهات والنصائح التي تحسن أداءه، عند استخدام الوسـائل بمـا       -١٣
 .يناسب خصائص المتعلمين

 .يترك فرصة للمتعلم الستنتاج بعض جوانب محتوي الوسيلة بنفسه -١٤
 



 ٢٠٢

  -:الوحدة الخامسة
ويقصد بالوسائل العاديـة    ، وهي بعنوان الوسائل والتكنولوجيا في التعليم العادية          

هي تلك الوسائل البسيطة في تركيبها بعيداً عن عنصر اآللـة ويمكـن توفيرهـا               
وهي الوسائل الواقعية والعينات والنمـاذج المجـسمة        . وإنتاجها من البيئة المحلية   

  .والصور والرسوم التعليمية والسبورات واللوحات التعليمية
  -: التاليوقد قام الباحث بصوغ األهداف السلوكية هذه الوحدة على النحو

  -:األهداف المعرفية أو اإلدراكية  - أ
يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً                   

  -:على أن
 .يعرف مصطلحات الوسائل العادية .١
 .يعدد أنواع الوسائل الواقية .٢

واإلداريـة مـن    ، والزراعية، واالقتصادية، يعطي أمثلة للمواقع التاريخية    .٣
 .هبالد

 .يعدد خطوات عمل دليل للوسائل الواقعية .٤
 .يحدد مسئوليات المعلم أثناء التحضير للزيارة الميدانية .٥

 ).حضارية، معارض، متاحف( يصنف وسائل البيئة إلى  .٦
 .يفرق بين المواقع الطبيعية والحضارية .٧

 .يحدد خصائص المتاحف .٨
 .يذكر أهم خصائص المعرض .٩

 .يقارن بين العرض والمتحف .١٠
 .ع المعارض حسب الهدف منهايعدد أنوا .١١

 .يعدد خطوات إقامة معرض .١٢
  .يستنتج شروط الوسائل الواقعية .١٣

 .يعدد خطوات توظيف الوسائل الواقعية في التعليم .١٤
 .يصنف خطوات توظيف الوسائل الواقعية في التعليم .١٥



 ٢٠٣

 .يذكر خصائص العينة .١٦

 .يعدد أسباب اللجوء إلى استخدام العينة في التعليم .١٧
 ).ة، جمادية،حيوانية، طيوربشري(يصنف العينات .١٨

 .يعدد طرق حفظ العينات .١٩
 .يوضح خطوات الحفظ الجاف للحشرات .٢٠

 .يعدد المواد الالزمة لحفظ الحشرات .٢١
 .يذكر خطوات توظيف العينة في التعليم .٢٢

 .يقارن بين النموذج والعينة .٢٣
 . يعدد الفوائد التربوية للنموذج .٢٤

 .يصنف النماذج المجسمة .٢٥
 .ا في النموذجيعدد الشروط الواجب توافره .٢٦

 .يعدد الفوائد التربوية لتوظيف الصور الفوتوغرافية في التعليم .٢٧
 .يذكر الشروط الواجب توافرها في الصورة .٢٨

 .يعدد التوجيهات الالزمة للمعلم عند استخدام الصور في التعليم .٢٩
 .يفرق بين الصور والرسوم التوضيحية .٣٠

 .يذكر أهمية استخدام الرسوم التعليمية .٣١
 .لواجب توافرها في الرسوم التعليميةيعدد الشروط ا .٣٢

  .يعدد التوجيهات الالزمة للمعلم عند استخدام الرسوم التعليمية .٣٣
 .يعدد أنواع السبورات التعليمية .٣٤

 .يفرق بين أنواع السبورات التعليمية .٣٥
 .يذكر الدور التعليمي للسبورة العادية .٣٦

 ).تعليمي، نفسي، تربوي(يعدد األدوار المختلفة للسبورات  .٣٧
 . التوجيهات الالزمة للمعلم عند استخدام السبورة العاديةيعدد .٣٨

 .يذكر مميزات اللوحة المغناطيسية .٣٩
 .يعدد المواد الالزمة إلنتاج اللوحة المغناطيسية .٤٠

 .يعدد األدوات الالزمة إلنتاج اللوحة المغناطيسية .٤١



 ٢٠٤

 .يذكر أسس ومعايير إنتاج اللوحة المغناطيسية .٤٢

 .يسيةيعدد خطوات إنتاج اللوحة المغناط .٤٣
 .يذكر توجيهات للمعلم عند استخدام اللوحة المغناطيسية .٤٤

 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج اللوحة الوبرية .٤٥
 .يصف اللوحة الكهربائية بأسلوبه الخاص .٤٦

 .يذكر مميزات اللوحة الكهربائية .٤٧
 .يعدد أنواع اللوحات الكهربائية  .٤٨

 .هربائيةيذكر المواد واألدوات الالزمة إلنتاج اللوحة الك .٤٩
 .يصف لوحة الجيوب .٥٠

 .يذكر المواد واألدوات الالزمة إلنتاج لوحة الجيوب .٥١
 .يعدد خطوات إنتاج لوحة الجيوب .٥٢

 .يصف اللوح القالب .٥٣
 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج اللوح القالب .٥٤

  .يعدد خطوات إنتاج اللوح القالب .٥٥
 .يعدد طرق تكبير الرسومات .٥٦

 . ماكنة التصويريذكر خطوات التكبير باستخدام .٥٧
 .يعدد خطوات التكبير باستخدام جهاز عرض الشفافيات .٥٨

 .يوضح التأثير النفسي والتربوي لأللوان .٥٩
 .يعدد أقسام األلوان .٦٠

 )..األساسية، الثانوية، الوسيطة( يميز بين أقسام األلوان  .٦١
 .يعدد  األسباب المختلفة الختيار األلوان .٦٢

  
  
  
 

 



 ٢٠٥

   -:األهداف المهارية أو النفس حركة  - ب
      يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً        

  -:على أن
 يصمم دليل للوسائل الواقعية .١
 يطبق خطوات الحفظ الجاف للعينات عملياً .٢

 يطبق خطوات الحفظ الرطب للعينات عملياً .٣
 يطبق خطوات حفظ أوراق النبات عملياً .٤

 لسبورة العاديةيطبق األسلوب المقترح الستعمال ا .٥
  يطبق خطوات إنتاج اللوحة المغناطيسية عملياً .٦
 يطبق خطوات إنتاج اللوحة الوبرية عملياً .٧

 يطبق خطوات إنتاج اللوحة الكهربائية عملياً .٨

 يرسم واجهة اللوحة الكهربائية األمامية .٩
  يرسم واجهة اللوحة الكهربائية الخلفية .١٠

 يرسم لوحة الجيوب حسب المقاييس المناسبة .١١

 ق خطوات إنتاج لوحة الجيوب عملياًيطب .١٢
 يرسم قاعدة اللوح القالب حسب المقاييس المطلوبة .١٣

 يطبق خطوات إنتاج اللوح القالب عملياً .١٤
 يطبق خطوات باستخدام ماكنة التصوير .١٥

 يطبق خطوات التكبير باستخدام جهاز عرض الشفافيات .١٦
 يعدد خطوات التكبير باستخدام جهاز عرض الشرائح .١٧

 كبير باستخدام جهاز عرض الشرائحيطبق خطوات الت .١٨
 يرسم دائرة األلوان .١٩

  
  
 



 ٢٠٦

  -:األهداف الوجدانية أو االنفعالية -         ج

     يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً              
  -:على أن

 .يتحمس الستخدام الوسائل العادية في التعليم .١
  . الواقعيةيقتنع بأهمية عمل دليل للوسائل .٢
  .يشارك بفعالية في الرحالت والزيارات الميدانية .٣
  .يلتزم بالشوط الواجب توفرها أثنا الرحلة التعليمية .٤
  .حاجاتهم وميولهم أثناء الرحلةرصة للمتعلمين للتعبير عن يتيح الف .٥
  .يؤمن بفعالية العينات والنماذج المجسمة في التعليم .٦
  . الفوتوغرافية في التعليميوفر جواً للحوار أثناء استخدام الصور .٧
  .يتقبل نتائج التقييم التي يتوصل إليها عند استخدام الوسائل الواقعية .٨
  .يؤمن بأهمية الرسوم في التعليم .٩

  .يحرص على سد الفجوة التي تفصل بين الرسم والواقع .١٠
  .يؤمن بضرورة استخدام اللوحات في التعليم .١١
  .في التعليميلتزم بالمعايير المعاصرة عند اختيار اللوحات  .١٢
 .يتحمس لتبني نتيجة التغذية الراجعة مهما كانت .١٣

  .يراعي رغبات المتعلمين عند استخدام األلوان في التعليم .١٤
  .يقتنع بإمكانية تطبيق تحنيط العينات البيولوجية داخل الفصل .١٥
 .ينمي الدافعية لدى المتعلمين نحو التعلم باستخدام اللوحات التعليمية .١٦
  

  -:الوحدة السادسة
وهي التي تستخدم اآللـة     ، وهي بعنوان الوسائل والتكنولوجيا في التعليم اآللية           

، والبـصرية ، الـسمعية (أو أجهزة العرض بأنواعها ومجاالتها الكبرى الثالثـة         
ولكن ذلك يتطلب بدايةً الحديث عن الشروط الفنيـة لعـرض      ) والسمعية البصرية 

  . الوسائل اآللية



 ٢٠٧

  -:اف السلوكية هذه الوحدة على النحو التاليوقد قام الباحث بصوغ األهد
  -:األهداف المعرفية أو اإلدراكية  - أ

يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكـون قـادراً            
  -:على أن

 . يذكر أهمية الوسائل اآللية في التعليم .١
 .يعدد الشروط الفنية لعرض الوسائل اآللية .٢

 .المناسب لغرفة العرضيعدد مواصفات الصوت  .٣
 .يحدد موقع الشاشة في غرفة العرض .٤

 .يحدد عرض الشاشة الالزمة للعرض .٥
 .يحدد موقع التالميذ البناء للمشاهدة .٦

 .يذكر فوائد الوسائل السمعية .٧
 .يعدد النقاط الواجب مراعاتها عند استخدام الراديو في التدريس .٨

 .يعدد مميزات التسجيالت السمعية .٩
 . تقدم عرضاَ بصرياًيعدد األجهزة التي .١٠

 .يعدد الفوائد التربوية للوسائل البصرية .١١
 .يعدد أنواع الشفافيات .١٢

 .يفرق بين الشفافية الحرارية والشفافية العادية .١٣
 .يعدد أنواع أجهزة عرض الشافيات .١٤

  .يفرق بين أنواع أجهزة عرض الشفافيات .١٥
  .يعدد مزايا الشفافيات وأجهزة عرضها .١٦
 .ياتيعدد مكونات جهاز عرض الشفاف .١٧
 .يعدد ما يحتويه صندوق جهاز عرض الشفافيات .١٨

 .يعدد المهارات الفنية الالزمة للمعلم الستخدام عارض الشفافيات .١٩
 .يذكر األسس الواجب مراعاتها عند إنتاج الشفافيات .٢٠

 .يعدد خطوات إنتاج الشفافية اليدوية .٢١



 ٢٠٨

 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج الشفافية اليدوية .٢٢

 .صميم الشفافية اليدويةيوضح خطوات ت .٢٣
 .يذكر خطوات إنتاج الشفافية الحرارية .٢٤

 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج الشفافية الحرارية .٢٥
 .يوضح خطوات تصميم الشفافية الحرارية .٢٦

 .يعلل ضرورة وجود إطار للشفافية .٢٧
 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج اإلطار .٢٨

 .يذكر خطوات تصميم اإلطار  .٢٩
 .الشفافية المركبةيعرف  .٣٠

 .يعدد المواد واألدوات الالزمة إلنتاج الشفافية المركبة .٣١
 .يعدد خطوات تصميم الشفافية  المركبة .٣٢

 .يذكر المواد واألدوات الالزمة إلنتاج الشفافية المقنعة .٣٣
 .يعدد خطوات تصميم الشفافية المقنعة .٣٤

 .يعرف الشرائح .٣٥
 .يميز بين أنواع الشرائح .٣٦

 .عرض الشرائحيميز بين أنواع أجهزة  .٣٧
 .يذكر مكونات جهاز عرض الشرائح .٣٨

 . يذكر ميزات الشرائح وأجهزة عرضها .٣٩
 .يعدد مهارات التحضير الستخدام عارض الشرائح .٤٠

 .يذكر المواد واألدوات الالزمة لتصميم الشرائح .٤١
 .يعدد خطوات تصميم الشرائح .٤٢

 .يعرف الفيلم الثابت .٤٣
 .يعلل تسمية األفالم الثابتة بهذا االسم .٤٤

 .ين الفيلم مزدوج اإلطار والفيلم وحيد اإلطاريفرق ب .٤٥
 .يذكر مكونات جهاز عرض األفالم الثابتة .٤٦

  .يعدد المهارات الفنية لتشغيل جهاز عرض األفالم الثابتة .٤٧



 ٢٠٩

 .يذكر مكونات جهاز عرض المواد غير النافذة للضوء .٤٨

 .يعدد المهارات الفنية الستخدام جهاز عرض المواد المعتمة .٤٩
 .ية البصريةيعرف الوسائل السمع .٥٠

 .يعدد أنواع الوسائل السمعية البصرية .٥١
 .يذكر األهمية التربوية للتلفزيون التعليمي .٥٢

 .يعدد أنظمة توزيع البث التلفازي .٥٣
 .يصف نظام الدائرة التلفازية المغلقة .٥٤

 يفرق بين الدائرة  المفتوحة والدائرة المغلقة في أنظمة البث .٥٥
 يذكر مواصفات البث بنظام الكيبل .٥٦

 نظام الكيبل والميكروويفيفرق بين  .٥٧
 .يصف نظام البث عبر األقمار الصناعية بأسلوبه الخاص .٥٨

 .يميز بين أنظمة البث المختلفة .٥٩
 .يعدد فوائد الفيديو  .٦٠

 .يعدد خصائص المعلم مقدم البرنامج التلفزيوني .٦١
 .يذكر مميزات استخدام الحاسوب في التعليم .٦٢

 .يصنف البرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب .٦٣
 .ر أمثلة على استخدام برامج المحاكاةيذك .٦٤

  .يذكر أهم أساليب استخدام الحاسوب في التدريس .٦٥
 .يوضح مفهوم الثقافة الحاسوبية .٦٦

 .يذكر أهداف الثقافة الحاسوبية للمعلم .٦٧
 .يذكر محتوى الثقافة الحاسوبية للمعلم .٦٨

 .يذكر مكونات نظام الفيديوكونفرنس .٦٩
 .يوضح فكرة عمل الفيديوكونفرنس .٧٠

 .مية التربوية للفيديوكونفرنسيذكر األه .٧١
 .يذكر التوجيهات الفنية عند استخدام الفيديوكونفرنس .٧٢

 .يعدد خصائص نظام الفيديوكونفرنس .٧٣



 ٢١٠

 .يعدد االستخدامات التعليمية لوحدة الفيديوكونفرنس .٧٤

 .يميز بين أنواع االتصال في نظام الفيديوكونفرنس .٧٥
  

  -: األهداف المهارية أو النفس حركة-ب
ن الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً             يتوقع م      

  -:على أن
 .يطبق الشروط الفنية للعرض عملياً .١

 .يرسم زاوية العرض .٢
 .يرسم شكل يوضح موقع التالميذ المناسب للمشاهدة .٣

 .يكتب أجزاء الجهاز على الشكل المرسوم له .٤
 .يصمم شفافية بالطريقة اليدوية عملياً .٥

 .ية حرارية عملياًيصمم شفاف .٦
 .يرسم اإلطار بالمقاسات المطلوبة على الورق .٧

 .يصمم إطار للشفافية عملياً .٨
 .يرسم الشفافية المركبة على الورق .٩

  .يصمم  شفافية مركبة عملياً .١٠
 .يرسم الشفافية المقنعة على الورق .١١

 .يصمم شفافية مقنعة عملياً .١٢
 .يصمم مجموعة من الشرائح عملياً .١٣

 .ة لتشغيل جهاز عرض الشرائح عملياًيطبق المهارات الفني .١٤
 .يوصل جهاز عرض الوسائط المتعددة بالكمبيوتر الفيديو .١٥

 .يشغل جهاز عرض الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة .١٦
 .يطبق المهارات الفنية لتشغيل جهاز عرض األفالم الثابتة عملياً .١٧

 .        يطبق عملياً االتصال باستخدام نظام الفيديوكونفرنس .١٨
  



 ٢١١

  -:هداف الوجدانية أو االنفعاليةاأل -ج

يتوقع من الطالب المعلم بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قـادراً                   
  -:على أن
  .یھتم باستخدام الوسائل اآللیة في التعلیم .١

 . للمعلم عند استخدم الشفافيات في التدريسةيلتزم بالتوجيهات المقترح .٢
 .دام جهاز عرض الشرائحيؤمن بأهمية دور المعلم أثناء استخ .٣

 . للمعلم عند استخدام الدائرة المفتوحةةيلتزم بالتوجيهات المقترح .٤
 .يتحرى الدقة في المعلومات التي يعرضها باستخدام الوسائل اآللية .٥

 .يسمح بالمشاركة الفعلية للتالميذ في تشغيل الوسائل اآللية .٦
 .سمعية في التعليميلتزم بالتوجيهات الموجهة إليه عند استخدام الوسائل ال .٧

 .يسمح للتالميذ بتوجيه أسئلة وبالمناقشة بعد العرض .٨
 .يراعي ميول واتجاهات التالميذ عند اختيار البرنامج اإلذاعي .٩

 . يوفر الهدوء داخل غرفة العرض بالضبط الداخلي والخارجي .١٠
 .يصغي للبرنامج اإلذاعي بعناية مع التالميذ .١١

 .ل البصرية في التعليميلتزم بالتوجيهات عند استخدام الوسائ .١٢
 .يلتزم بالتوجيهات عند استخدام الوسائل السمعية البصرية في التعليم .١٣

 .يلتزم بالتوجيهات عند استخدام الوسائل اإللكترونية في التعليم .١٤
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  )6(ملحق رقم 
 

  التصنيف المقترح للوسائل والتكنولوجيا في التعليم
  

تنوعت تصنيفات الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بسبب التنوع فـي المعـايير           
ا ما يستند إلى معيار الحواس، ومنهـا مـا          التي خضعت لها هذه التصنيفات، فمنه     

  .يستند إلى معيار الخبرة، أو التأثير في المتعلم وغيرها
    واستناداً إلى المعايير المعاصرة وبعد الرجوع إلى التصنيفات الـواردة فـي            
المقرر القائم رأى الباحث اقتراح تصنيفاً جديداً ليسد بعض الثغرات في التصنيفات       

تيجة للتطور العلمي والتكنولوجي بحيث يشمل التـصنيف المقتـرح   القائمة وذلك ن  
جميع المستحدثات التكنولوجية ويكون مستنداً علي جهود المصنفين السابقين حيث          

حيث  ) 33:2006عسقول،  ( تصنيف عسقول    - حسب المقرر القائم   -كان آخرها 
لوسائل العادية  صنف الوسائل والتكنولوجيا في التعليم إلى ثالثة أقسام رئيسة هي ا          

والوسائل اآللية ووسائل العروض، وكان تصنيفه من أفضل التصنيفات المعاصرة          
رغم تجاهله لبعض المستحدثات التكنولوجية مثل جهاز عرض الوسائط المتعـددة           

)L.C.D ( مع أنه شائع االستخدام.  
علـيم      فقام الباحث باقتراح تصنيف جديد حيث قسم الوسائل والتكنولوجيا في الت     

إلى قسمين رئيسيين هما الوسائل اآللية والوسائل غير اآللية وكل قسم قسمه إلـى              
قسمين، فقد قسم الوسائل اآللية إلى وسائل العروض الضوئية ووسائل العـروض            
اإللكترونية وقدمها في التصنيف على الوسائل غير اآللية وذلـك خروجـاً عـن              

  .المألوف ألهميتها وشيوعها
، وقسم الوسائل غير اآللية إلى قسمين،  إثارة المتعلم والتأثير فيه    وصنفها حسب

الوسائل الواقعية وصنفها حسب درجة المحسوسية ووسائل العـروض وصـنفها           
  . حسب مستوى مشاركه المتعلم



 ٢١٦

وبذلك يكون الباحث وفـق بـين تـصنيف عـسقول وتـصنيف حمـدان            
   )٦:انظر شكل رقم(وخرج بتصنيف جديد) 23:1986حمدان، (

  :ومن التجديدات واإلضافات التي أضيفت إلى التصنيف المقرح
إضافة وسائل العروض اإللكترونية والتي لم يتـضمنها أي تـصنيف مـن              -١

  .تصنيفات المقرر القائم
إضافة بعض المستحدثات التكنولوجية للتصنيف مثل جهاز عرض الوسـائط           -٢

  .واألقراص المدمجة) L.C.D(المتعددة
 .التوسع في الوسائل الواقعية لتشمل الزيارات الميدانية والرحالت -٣

تبسيط التصنيف وعدم الخوض في تصنيفات الحـواس ألن كـل الوسـائل              -٤
 .التعليمية تعتمد على حواس المتعلم بغض النظر عن هذه الحاسية أو تلك

استند التصنيف إلى المعايير المعاصرة واستخدم معيار إثارة المـتعلم وهـو             -٥
 .يد على التصنيفات القائمةجد

لهذه المبررات خرج الباحث بالتصنيف الجديد ولم يكن تصنيفه من باب التـرف             
العلمي بل عندما كان يدرس التصنيفات في المقرر القائم وينـاقش طالبـه فـي               
التصنيفات الواردة في المقرر القائم كان يخلص إلى انتقاد تلك التـصنيفات مـن              

تناقش مع زمالئه مدرسي المقرر كان الكل يجمـع علـى           وكذلك عندما ي  ، الطلبة
 . ضرورة استحداث تصنيفاً حديثاً يواكب التطور العلمي والتكنولوجي
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  التصنيف المقترح

 الوسائل والتكنولوجيا في التعليم

  

 غير اآلليـــة  اآلليـــة
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 ٢٢١

ألول املوديول امرجع  
  

    )OHP ( الشفافياتجهاز عرض 
  

  :التعريف باجلهاز 
  

من أجهزة العرض الضوئية  ) OHP( يعتبر جهاز عرض الشفافيات    
وله عدة مسميات فيسمى بالسبورة ،األكثر استخداماً في المؤسسات التعليمية

 العادي ذو النوع، ومنه أنواع متعددة، )برجكتوراألوفرهيد ( وجهاز،الضوئية
  ،)Portabel(أو المحمول ، الصندوق والنوع القابل للطي

    )OHP ( الشفافياتجهاز عرض  صور عن بعض أنواع هذه
  



 ٢٢٢

  

  
  

  االختيار و التحضير

  
    :مميزات جهاز عرض الشفافيات :أوال 

   : هناك عدة مميزات يتميز بها جهاز عرض الشفافيات وهي كالتالي

خصائصه التي تميزه عن غيره من األجهزة المستخدمة في عملية التعلم وأقصد 
  : والتعليم وهذا يعني أن بعض األجهزة التعليمية ال تشمل بعض هذه الخصائص 

رفة مضاءة أي في وضح النهار بدون إمكانية استخدام هذا الجهاز في غ   
الحاجة إلي إعتام مكان العرض وهذه ميزة تخصه وتميزه عن غيره فمثال جهاز 

 جميعها ال تستطيع  عرض السينما والشرائح وجهاز عرض الصور المعتمة
استخدامها في وضح النهار إال بتعليم الغرفة وهذه الميزة تمكن المدرس من 

 إضافة إلي أن التالميذ أنفسهم يستطيعون تدوين مراقبة تالميذه بشكل جيد
   .المالحظات التي يريدون وتجعل جو الصف طبيعيا

استخدام الجهاز ووضعه أمام الصف وليس خلفه وهذه ميزة تمكن المدرس    
عة تالميذه وإشاعة جو المناقشة بشكل طبيعي بدل أن يلوي أيضا من متاب



 ٢٢٣

 مما  التالميذ رقابهم إلي الخلف في حالة سؤال المدرس أو اإلجابة عن سؤال
  .يزيد من فعالية الموقف التعليمي

الجهاز المدرس من اإلعداد المسبق لمادته وإن كانت هذه يمكن هذا     
الميزة مشتركة مع معظم األجهزة إال أنها هنا تختص بمادة من تصميم المدرس 
نفسه وفيما يخدم األهداف الدقيقة لموضوع درسه هذا اإلعداد المسبق يمكن 

 ،متابعة تحقيق األهداف ، المدرس من التفرغ ألعمال أخرى مثل المناقشة 
   .وتقويم تحقيق األهداف والبرنامج التعليمي المعد، ومالحظة تفاعل التالميذ 

إضافة إلي أن هذا الجهاز يمكن المدرس من إعداد مادة التعلم مسبقا وتقويمها 
بشكل جيد فأنه أيضا يمكن المدرس من االحتفاظ بالشفافيات الجيدة أو المعدلة إلي 

 .ر جهدا وماال ويطور برامجهسنوات أو فصول أخرى قادمة وبذلك يوف

يمكن هذا الجهاز المدرس من الكتابة المباشرة أو الرسم بأقالم خاصة علي    
قت الطلبة الشفافيات أمام التالميذ أو كما قلنا يعدها مسبقا وفي هذا األمر توفير لو

والمدرس إضافة إلي أن هذه الميزة تجعل هذا الجهاز مناسبا لطلبة المرحلة 
الجامعية مغني بالتالي عن استخدام لوح الطباشير العادي الذي قد ال يناسب بعض 

   . التي تتضرر كثيرا من غبار الطباشيركمبيوترغرفة أجهزة ال: األماكن مثل 

 الجهاز يضفي علي المادة المعروضة   استخدام جهاز االستقطاب مع هذا     
الحركة إضافة إلي الصورة وفي هذا زيادة عدد الحواس المدركة للمادة مما 

   .يؤكدها ويجعلها غير قابلة للنسيان إضافة إلي المتعة والتشويق

سهولة استخدامه وتشغيله وصيانته وانخفاض أسعاره مقارنة مع غيره      
  .من األجهزة

ورخص ثمنها أيضا ) الشفافيات ( إنتاج برمجيات هذا الجهاز سهولة  
وسهولة استخدامها فاألمر ال يتطلب أكثر من وضعها علي السطح النافذ للجهاز 
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بشكل معتدل وسهولة الحصول عليها فهي متوافرة في جميع المكتبات ومنها 
  .المنتج في شركات متخصصة

  .إمكانية استعمال هذا الجهاز كسبورة ضوئية      

اد المعتمة من خالله حيث يتم وضعها علي   إمكانية عرض بعض المو
  .عرف علي الشكل الخارجي لهامنصة العرض للت

  

  
  ) :أجزاء الجهاز ( المسيطرات و الوظائف : ثانيا 

  :تأمل الشكل المقابل وحاول التعرف على مكونات الجهاز الرئيسة والفرعية



 ٢٢٥

  
  

 جهاز عرض الشفافيات يتكون من ثالثة      ويالحظ من الشكل المقابل إن
 ويطلق عليه الصندوق يليه الجزء األوسط   أجزاء رئيسة هي الجزء السفلى

 فيسمى الرأس ولكل جزء من األجزاء  ويطلق عليه الذراع أما الجزء العلوي
السابقة عدد من المكونات وفيما يلي وصف لهذه المكونات في الجهاز وبخاصة 

  .لة عن تكوين الصورة في الجهاز تلك األجزاء المسئو
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  :الصندوق    

يمثل الصندوق الجزء السفلي من جهاز العرض الشفافيات وهو عبارة عن   
  :ات داخلية وأخري خارجية كالتاليجهاز معدني يحتوي علي مكون

   المكونات الداخلية       

  

وق وذلك بالضغط  فتح غطاء الصندوق الموجود في الجهة العليا للصند حاول
علي الزر الموجود علي الجانب مع رفع الغطاء لألعلي ثم قم بتفحص ما بداخله 

  : جيد استجد انه يتكون من المكونات األساسية اآلتية

ولكن احذر بأي حال من األحوال فتح غطاءا لجهاز وهو موصل بالتيار 
   الكهربائي

    :المصباح      

ن الصندوق ويستخدم إلضاءة سطح الجهاز ويوجد في المنطقة السفلية م    
)  فولت٧٥٠-٢٢٠(حيث يصدر عنه الضوء قوي ألن قدرته عالية تتراوح بين

حسب موديل الجهاز ويوجد داخل هيكل المصباح فتيلة رقيقة علي شكل زمبلك 
رفيع لذلك يجب عدم تحريك الجهاز إثناء التشغيل الن ذلك قد يودي لقطع السلك 

  .مصباحالرفيع واحتراق ال
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  : مرآة مقعرة    

وهي عبارة عن مرآة تحتضن المصباح من أسفل وطبقتها األشعة الضوئية          
   نحو منصة الجهاز لتزيد من شدة استضاءتها  الصادرة من المصباح

  :عدسة مكثفة      

توجد فوق المصباح مباشرة وهي عدسة مستوية محدبة تعمل علي تكيف          
 نحو منصة الجهاز لكي تزيد من شدة استضاءة الشفافية الحاملة األشعة وتجميعها

   .للرسالة

  : مروحة       

ووظيفتها تبريد الجهاز من الحرارة الصادرة عن المصباح وذلك بطرد        
   .الهواء الساخن وإحالل هواء بارد محله

   ): safety switch(مفتاح األمان        

العليا من داخل الصندوق ويعمل علي فصل وهو مفتاح موجود في الجهة     
   .التيار الكهربائي اتوماتيكي عن المصباح بمجرد فتح غطاء الصندوق

  ):  fresnel lens(عدسة فرينل  

وتقع تحت منصة الجهاز مباشرة وهي مثبتة بغطاء صندوق الجهاز ومصنوعة   
دبة الوجهين من البالستيك من مجموعة من المناشير التي تقوم بوظيفة عدسة مح

وظيفتها تكثيف األشعة وتوزيعها بالتساوي تقريبا علي منصة الجهاز ولهذا تبدو 
  .لنا الصورة علي الشاشة مستضاءة بشدة واحدة تقريبا

   

  



 ٢٢٨

  

    :المكونات الخارجية   

  : وتوجد علي المحيط الخارجي للصندوق وهي كالتالي 

  

  

     :مفتاح التشغيل   

ويكون في أحد جوانب الصندوق وغالبا ما يقع في الجهة األمامية للصندوق    
  .ووظيفته إضاءة المصباح في الصندوق عند الضغط عليه

   

  :مفتاح تبديل المصباح   

التشغيل وعند تحريكه ويكون في أحد جوانب الجهاز وغالبا يقع بجانب مفتاح    
داخل الصندوق دون ) االحتياطي (يمينا أويسارا يتم العمل بالمصباح البديل 

اللجوء إلي مفتاح الصندوق وقطع سير العرض حيث يتم إزاحة المصباح األول 
  .وجود بجانبه ومواز له في الصندوقوإحالل مكانه المصباح التالي الم



 ٢٢٩

   ة مفتاح التحكم بسطوع البقعة الضوئي 

وهو عبارة عن مفتاح يمكن بواسطته تخفيض إضاءة المصباح أو زيادتها      
  حسب الظروف العرض وغالبا ما يكون بجانب مفتاح التشغيل مباشرة

  :سلك التوصيل  

وهو الكابل الذي يوصل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي الالزم لتشغيل   
  .الجهاز

   ) :شباك التعريض(منصة العرض   

 العليا للصندوق وتوضع عليها   مصنوعة من الزجاج وتكون في الجهةوهي  
الشفافية أو أي مادة تعليمية مرغوب عرضها وغالبا ما تكون أبعاد منصة 

   . سم ويكون مثبت بها عدسة فرينل من الجهة السفلية٢٥*٢٥العرض 
    

     :  الذراع   
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مثبتة بأحد جوانب الصندوق ) عمود(وهو عبارة عن قطعة معدنية مستقيمة      
ويحمل الذراع رأس الجهاز وهناك عجلة مثبتة علي الذراع تعرف بعجلة ضبط 

 أسفل أو أعلي اإلنتاج صورة واضحة جدا علي  الصورة إذ يمكن تحريكها إلي
ذراع ) انزالق(وجد سدادة مطاطية في نهاية الذراع تمنع خروج الشاشة كما ي

  .الرأس خارج الذراع

  

     : رأسال   

  

   :ويحتوي علي األجزاء التالية                   

  : عدسة الرأس 

تي تستقبل الضوء الذي يجتاز المادة التعليمية المراد عرضها من وهي العدسة ال  
  .از وتقوم بإرساله إلي مرآة الرأسعلي منصة الجه

  :مرآة الرأس 

درجة عن األفق نحو )٤٥ (وهي عبارة عن مرآة مستوية وتميل بزاوية      
الشاشة بدال من االستمرار إلي أعلي وبذلك يمكن تحديد مستوي الصورة علي 

بتحريك هذه المرآة كما تقوم المرآة بقلب ) رفع الصورة أو حفظها (اشة الش
الصورة جانبا مما يجعل الصورة تبدو بشكلها الطبيعي بالنسبة للطلبة فمثال لو 
أنك كنت تعرض وأنت مواجه الطلبة وكتبت علي الشفافية وهي علي منصة 
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ي اليسار فالكتابة العرض من اليمين إلي اليسار فالكتابة ستبدو من اليمين إل
 وذلك ألن ستبدو من اليمين إلي اليسار علي الشاشة أي عادية بالنسبة للطلبة

  .المرآة قلبت ذلك جانبا

  : عجلة التوضيح 

  

يوجد في بعض األجهزة عجلة توضيح الصورة تكون علي ذراع الجهاز       
فعندما يتم لف هذه العجلة يتم تحريك رأس الجهاز لألعلى أو لألسفل حسب 
حاجة األمر الذي يؤدي إلي وضوح الصورة علي شاشة العرض وفي بعض 

وم عدسة االستقبال الموجودة في رأس الجهاز بهذه الوظيفة األجهزة األخرى تق
  . الصورة المعروضة علي شاشة العرضحيث يتم لفها للتوضيح

والتطورات التقنية التي تطرأ عليه بين وقت وآخر إال أن التركيب      
   : له ال يتغير ويمكن تقسيمه إلي ثالثة أجزاء رئيسة هي الميكانيكي العام

   :القاعدة 

وتشمل القاعدة المصنوعة من المعدن في العادة علي مصدر الضوء وعادة      
 ٢٤٠-٢٢٠وفرق جهد )  واط ٦٠(يكون هذا المصدر من نوع الهيلوجين بقوة 

فولت وخلف المصدر الضوئي هذا يوجد عاكس إضاءة قد يكون هذا العاكس 
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قويته مرآة أو أي معدن عاكس والقائدة منه تركيز أشعة المصدر الضوئي وت
وتوجيهه إلي الشفافية وبسبب الحرارة الناجمة عن المصدر الضوئي فال بد من 

وتحوى القاعدة أيضا عدسة موزعة . جود مروحة تعمل علي تبريد الجهازو
أيضا وتكون هذه العدسة في العاكس ضمن السطح النافذ وذلك لتوزيع األشعة 

 فأن الضوء سيكون الصادرة من مصدر الضوء إلي جميع أجزاء الشافية وإال
مركزا علي منتصف الشفافية وهذه العدسة الموزعة والسطح النافذ تكون مبردة 
أيضا حتى التسخن الشفافية معنى ذلك أن السطح النافذ في ألجهزة الحديثة هو 

وسطح نافذ ترتكز عليه ، عدسة موزعة . (عبارة عن ثالثة أشياء في شئ واحد 
اء القاعدة والتي قد تحوي عدسة مكثفة في بعض هذه هي أجز) ومبرد ’الشفافية 

بكرة األجهزة مرآة عاكسة إضافية حسب نوع الجهاز وفي بعض األجهزة هناك 
تسمي (الستخدامها الفوري من قبل المدرس ) ول ور (لوضع الشفافيات الملفوفة 

  )بكرة إالستيت 

   : الذراع  

 ومفتاح التوضيح  وظيفتها حمل الرأس وهي عبارة عن قطعة معدنية     
وجهاز االستقطاب الذي سنتحدث عنه في موضع الحق وأيضا يختلف شكل 
الذراع تبعا لنوع الجهاز فبعضها قد يثبت عليه الرأس وعملية التوضيح مباشرة 

الرأس وجهاز  كما في الشكل وبعضها تحوى ذراعا إضافيا يثبت عليه 
  .االستقطاب

  : الرأس وعجلة التوضيح 

وهذه مثبتة علي الذراع ووظيفتها تحريك ) الفوكس( عجلة التوضيح وتبدأ ب     
الرأس إلي أعلي أو أسفل بهدف توضيح الصورة المعروضة علي الشاشة أما 

  .) إسقاط( الرأس فيكون مرآة عاكسة وعدسة شيئية 

  



 ٢٣٣

    :جهاز االستقطاب  

يعمل علي  ) polarization(جهاز االستقطاب هو عبارة عن قرص دوار    
إظهار حركة وهمية في أنواع من الشفافيات تصنع في مصانع خاصة وتغطي 

 وهذا القرص له  عادة بمادة االستقطاب الضوئي التي تظهر هذه الحركة الوهمية
أكثر من سرعة بحيث يتحكم فيها المدرس إلظهار مادته التعليمية بالوضع 

  .المناسب

  :بيئة العرض :ثالثا 
  

 قبل استخدامه إلى بيئة مناسبة تتوافر فيها  بعض عرض الشفافياتيحتاج جهاز 
   :ااألمور أهمه

  
في مكان ال يعيق عملية ) أو ما ينوب عنها ( طاولة مناسبة االرتفاع  .١

  .المشاهدة 
 مع شاشة عرض الستقبال البقعة الضوئية الساقطة من عدسة الجهاز .٢

  . الضوء ذوال تنفمراعاة أن تكون الشاشة ذات لون أبيض 
يمكن االستغناء عنها واستخدام لوحة مغناطيسية بيضاء أو حائط غرفة  :مالحظة

 .الصف األبيض أو فاتح اللون 
  

  :اإلعتام الجزئي لمكان العرض  .٣
 عند عدم حاجتنا إلعتام عرض الشفافياتإن من أهم مميزات جهاز 

جهاز عرض المواد المعتمة استخدامه مما يشكل فارقا عن أجهزة أخرى ك
   . عند المتعلمينعتام كامل مما قد يسبب الملل و الفتور الذي يحتاج إل
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  : مهارات تحضير الجهاز للتشغيل واالستخدام: اًرابع
    قبل تشغيل جهاز عرض الشفافيات ال بد للطالب المعلم من تهيئة غرفة العرض وتحـضير    

  :الجهاز وذلك حسب الخطوات التالية
تيار حامل مناسب للجهاز ليوضع عليه فـي مقدمـة حجـرة            يتم اخ : اختيار حامل مناسب   •

 .العرض بحيث ال يحجب الرؤية عن المشاهدين مع مراعاة أن يكون ثابتاً قدر اإلمكان

ينبغي حمل الجهاز عن طريق المقبض المخصص للحمـل         : حمل الجهاز بطريقة صحيحة    •
، قاعـدة الجهـاز   في الجهاز القابل للطي، و يحمل الجهاز العادي بوضع اليـدين أسـفل              

ووضعه على الحامل وتأمينه من السقوط وذلك بلف كابل الجهـاز علـى إحـدى أرجـل        
 .الحامل عدة مرات حتى ال يسقط الجهاز عند تعثر أحد المشاة بتلك الوصالت

وذلك بسحبها من اسطوانتها إذا كانت من النوع المثبت على الحائط           : إعداد شاشة العرض   •
وإن كانت من   ، الكهربائي الخاص بتنزيل الشاشة من اسطوانتها      ويمكن تشغيل مفتاح التحكم   

 شاشات عرض
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النوع العادي المثبت على الحامل ثالثي األرجل فمن الضروري وضـعها علـى ارتفـاع           
 .بحيث تسمح لجميع المشاهدين رؤية المادة المعروضة بوضوح، مناسب

 بأقرب مـصدر    يوصل السلك الخاص بالتيار الكهربائي    : توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي    •
 .للتيار ، واستخدام فيشة مناسبة لنوعية اإلبريز

والسطح الزجاجي لمنـصة العـرض بفرشـاة       ، وعدسة التركيز ،  تنظيف المرآة المستوية   •
 .أو قطعة قماش غير وبرية وعدم اللمس باليد، خاصة

  .ووجود التيار الكهربائي، تجريب الجهاز للتأكد من صالحيته •
  

  :واستخدام جهاز عرض الشفافياتمهارات تشغيل : اًخامس
  :واستخدامه حسب الخطوات التاليةبثقة بالنفس بعد تهيئة الجهاز يتم تشغيله       

  
 .اضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي •
بحيـث  ، امسك الشفافية من إطارها وضعها على منصة العرض معتدلة بالنسبة لـك            •

 . .تالميذتستطيع قراءتها ومقدمتها باتجاه ال
وذلك بتحريك مرآة العرض العلويـة      ، اضبط وضع الصورة على الشاشة أفقياً ورأسياً       •

 .يدوياً إلى أسفل أو إلى أعلى

، الجهاز إذا أردت تصغير الصورة     قريبوذلك بت ، اضبط مساحة الصورة على الشاشة     •
 .إذا أردت تكبير الصورة. أو إبعاده

 .على أوضح صورةللحصول focus ring) (حرك حلقة التركيز  •
 .اجهاً للمتعلمين وعلى الجانب األيسر للجهازو مقف في المكان المناسب أثناء العرض •
 . على الشاشةخدام مؤشر الليزرأو است،  على الشفافية بمؤشر رفيعيمكنك التأشير •

  
  :مهارات االنتهاء من تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات: ساًساد

  :خدام الجهاز ال بد للطالب المعلم من القيام بما يلي       عند االنتهاء من است
  

 .Offالتشغيل بتحويله إلى وضع  بواسطة مفتاحاطف الجهاز  •

 . للمحافظة عليها إلى مكانها المخصص مرتبة حسب المحتوىأعد الشفافيات •

 .افصل كابل الكهرباء عن مصدر التيار ولفه وضعه في مكانه المخصص له •

 .يحة  وأعده إلى مكانه الخاص بهاحمل الجهاز بطريقة صح •
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 . أعد لف الشاشة إلى اسطوانتها وأعدها إلى مكانها إذا كانت غير مثبتة •

  
  :الصيانة  :اًسابع

   
يجب أن يتم التوصيل قبـل  (تأكد من أن جميع الكوابل موصلة بالشكل الصحيح    -١

  ) .التشغيل 
جهاز ال تضع أي    لتجنب خطر الحريق من شدة اإلضاءة  الناتجة من عدسة ال           -٣

  .شيء أمامها أو بالقرب منها 
  .ال تعيق التهوية حول الجهاز بوضع أشياء بجانب فتحات التهوية  -٤
ال تستخدم الجهاز في ظروف حارة أو ذات رطوبة عالية جـدا أو معرضـة                -٥

  .للغبار الكثيف 
  .ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة  -٧
مصباحه يحتوي على الزئبق السام وقـد       ( طلقا  ال تفتح الجهاز بهدف الصيانة م      -٨

  ).اترك ذلك للمختصين .. ينفجر عند اللمس 
 ،قماش  ( ال تضع الجهاز أثناء التشغيل على سطح مغطى بمادة قابلة لالشتعال             -٩

  ) .بالستيك 
  ) .قابل لالهتزاز ( ال تضع الجهاز على سطح غير ثابت  -١٠
كهربي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة افصل كابل التغذية من المصدر ال -١٢

  طويلة 
أطفئ الجهاز ثم افـصله مـن       ) الغالف البالستيكي فقط    ( لتنظيف الجهاز    -١٣

مصدر الكهرباء واستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بسائل تنظيف مناسـب مثـل             
  .التنر مطلقا  وال تستخدم  المذيبات العضوية كالبنزين و % ٧٠الكحول 

  .ف أحدا غيرك بنقل الجهاز من مكان آلخر ال تكل -١٥
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يعد جهاز عرض الشرائح من أجهزة العرض الضوئية الشائعة في مجال التعليم      
 الفرصة لتكبير الصور الفوتوغرافية واستخدامها في العروض ححيث أتا، والتدريب
  الجماعية

  :أجهزة عرض الشرائح أنواع : أوالً

لدائرية والعمودية وبالصوت  الشرائح العديد من األنواع منها اليدوية واآللية واألجهزة عرض
  وبدون الصوت

  

  :بعض األمثلة 
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  :المسيطرات و الوظائف : ثانياً

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وهو مصباح ذو حجم صغير يعمل على فولتيه منخفضة : مصدر اإلضاءة 
  .يكون خلف المصباح لزيادة تركيز اإلضاءة : عاكس نصف كروي 
عدسات توضـع أمـام المـصباح لتجميـع اإلضـاءة           وهو مجموعة من ال    : المكثف 

  .وتركيزها
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  . وهو المكان الذي تنزلق فيه الشريحة لتصبح أمام المكثف : بيت الشريحة 
  .وهي المسئولة عن درجة حدة الصورة ووضوح تفاصيلها الدقيقة : عدسة اإلسقاط 
 على الشريحة   التي تعطي تياراً قوياً من الهواء حتى ال تؤثر الحرارة          : مروحة التبريد  

  .وكذلك يوجد مرشح زجاجي لحماية الشريحة من الحرارة. أو الجهاز
ويكون متصل بآليات داخلية يتحرك طولياً متعامداً على محور          : ذراع تغيير الشريحة   

حاوية الشرائح بحيث عند تحريكه يلتقط شريحة ويضعها في مـسار اإلضـاءة ليـتم               
  .عرضها ثم يعيدها مرة أخرى إلى الحاوية

  

  

  :واالستخدام  للتشغيل الجهاز تحضير مهارات: ثالثاً
  

  

  

  

  

  
  

  

 يتم اختيار حامل مناسب للجهاز ليوضع عليه في مقدمة حجـرة            :اختيار حامل مناسب   
العرض بحيث ال يحجب الرؤية عن المشاهدين مع مراعـاة أن يكـون ثابتـاً قـدر                 

 .اإلمكان

 طريق المقـبض المخـصص       ينبغي حمل الجهاز عن    :حمل الجهاز بطريقة صحيحة    
للحمل في الجهاز، ووضعه على الحامل وتأمينه من السقوط وذلك بلف كابل الجهـاز              
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على إحدى أرجل الحامل عدة مرات حتى ال يسقط الجهاز عند تعثر أحد المشاة بتلـك            
 .الوصالت

 وذلك بسحبها من اسطوانتها إذا كانت من النوع المثبـت علـى      :إعداد شاشة العرض   
 الـتحكم الكهربـائي الخـاص بتنزيـل الـشاشة مـن             يمكن تشغيل مفتـاح   الحائط و 
وإن كانت من النوع العادي المثبت على الحامـل ثالثـي األرجـل فمـن               ،اسطوانتها

بحيث تسمح لجميع المشاهدين رؤية المـادة       ، الضروري وضعها على ارتفاع مناسب    
 .المعروضة بوضوح

الخاص بالتيـار الكهربـائي بـأقرب    يوصل السلك : توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي  
 .مصدر للتيار ، واستخدام فيشة مناسبة لنوعية اإلبريز

  حسب الموضوعتحضير الشرائح وترتيبها 

 .ووجود التيار الكهربائي،  للتأكد من صالحيتهتجريب الجهاز 

  :مهارات تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات: رابعاً

  :واستخدامه حسب الخطوات التالية      بعد تهيئة الجهاز يتم تشغيله 

 .اضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي 

 .امسك الشريحة من إطارها وضعها مقلوبة في حامل الشرائح 

 .لف عجلة رفع وخفض الجهاز للحصول على االرتفاع الناسب للضوء على الشاشة 

، ت تصغير الصورة  وذلك بتقريب الجهاز إذا أرد    ، اضبط مساحة الصورة على الشاشة     
 .إذا أردت تكبير الصورة. أو إبعاده

اضبط زاوية العرض بتحريك الجهاز لليمين أو اليسار بحيث يكـون عموديـاً علـى                
 .مركز شاشة العرض

 .للحصول على أوضح صورةfocus ring) (حرك حلقة التركيز  

 اسحب ذراع تغيير الشرائح للخارج لتتمكن من سحب حامـل الـشرائح مـن القنـاة                
 .الخاصة به من مقدمة الجهاز 

امسك الشريحة من إطارها الخارجي واحرص على عدم لمـس الـشريحة الفيلميـة               
 .وضعها في الحامل بحيث تكون مقلوبة معكوسة

أدخل حامل الشرائح في القناة الخاصة به من مؤخرة الجهاز حتى يـصل إلـى ذراع                 
 .تغيير الشرائح

 .قدم الشرائح الواحدة تلو األخرى بالضغط على زر تحريك الشرائح ضغطة قصيرة 



 ٢٤٢

 .إذا احتجت ترجيح شريحة اضغط على زر تحريك الشرائح ضغطة طويلة 

وللتأشـير  ، ولتوضيح الصورة ، استخدم وحدة التحكم من بعد لقديم الشرائح وترجيعها        
 .بالمؤشر الضوئي المجود في وحدة التحكم من بعد

  

  

مهارات االنتهاء من تـشغيل واسـتخدام جهـاز عـرض           : مساًخا 
   :الشرائح 

 ).Off (عند االنتهاء من العرض اضغط على زر التشغيل على وضع 

 .انتظر قليالً قبل فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ليبرد الجهاز 

 .افصل كابل الجهاز عن المصدر الكهربائي وفكه من أرجل المنضدة 

 .من الحامل الخاص بها وأرجعها على علبتها الخاصة لحفظهاارفع الشرائح  

 .لف عجلة رفع وخفض الجهاز عكس عقارب الساعة لخفض الجهاز 

  .احمل الجهاز بطريقة صحيحة وضعه في المكان المخصص له 
 . أعد لف الشاشة إلى اسطوانتها وأعدها إلى مكانها إذا كانت غير مثبتة 

  

   :بيئة العرض: ًسادسا

  

 قبل استخدامه إلى بيئة مناسبة تتوافر فيها  بعض عرض الشرائحهاز يحتاج ج
   :ااألمور أهمه

في مكان ال يعيق عملية ) أو ما ينوب عنها ( طاولة مناسبة االرتفاع  .١
  .المشاهدة 

 مع شاشة عرض الستقبال البقعة الضوئية الساقطة من عدسة الجهاز .٢
  .لضوء  اذوال تنفمراعاة أن تكون الشاشة ذات لون أبيض 
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يمكن االستغناء عنها واستخدام لوحة مغناطيسية بيضاء أو حائط غرفة : مالحظة
 .الصف األبيض أو فاتح اللون 

  :اإلعتام الجزئي لمكان العرض  .٣
عند استخدامه مما الغرفة بشكل جزئي  يحتاج جهاز عرض الشرائح إلعتام

امل مما الذي يحتاج إلعتام كجهاز عرض المواد المعتمة يشكل فارقا عن 
   . عند المتعلمينقد يسبب الملل و الفتور 

 

  

  

  

  

  :الصيانة : ًسابعا

يجب أن يتم التوصيل قبـل  (تأكد من أن جميع الكوابل موصلة بالشكل الصحيح    -١
  ) .التشغيل 

  .تأكد من نزع  غطاء العدسة قبل استخدام الجهاز -٢

 شاشات عرض



 ٢٤٤

 الجهاز ال تضع أي     لتجنب خطر الحريق من شدة اإلضاءة  الناتجة من عدسة          -٣
  .شيء أمامها أو بالقرب منها 

  .ال تعيق التهوية حول الجهاز بوضع أشياء بجانب فتحات التهوية  -٤

ال تستخدم الجهاز في ظروف حارة أو ذات رطوبة عالية جـدا أو معرضـة                -٥
   .للغبار الكثيف 

  .ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة  -٦

مصباحه يحتوي على الزئبق السام وقـد       ( نة مطلقا   ال تفتح الجهاز بهدف الصيا     -٧
  ).اترك ذلك للمختصين .. ينفجر عند اللمس 

 ،قماش  ( ال تضع الجهاز أثناء التشغيل على سطح مغطى بمادة قابلة لالشتعال             -٨
  ) .بالستيك 

  ) .قابل لالهتزاز ( ال تضع الجهاز على سطح غير ثابت  -٩

 الكهربي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة افصل كابل التغذية من المصدر -١٠
  طويلة 

أطفئ الجهاز ثم افـصله مـن       ) الغالف البالستيكي فقط    ( لتنظيف الجهاز    -١١
مصدر الكهرباء واستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بسائل تنظيف مناسـب مثـل             

  .التنر مطلقا  وال تستخدم  المذيبات العضوية كالبنزين و % ٧٠الكحول 

  .تكلف أحدا غيرك بنقل الجهاز من مكان آلخر ال  -١٥

  



 ٢٤٥

   املوديول األولمرجع
    ) :LCD Projector( جهاز عرض الوسائط املتعددة 

  :التعريف باجلهاز 
هو جهاز يجمع بين تقنيات التطبيقات الالسلكية وتقنيات العرض المتطورة لتوفير حلول 
مبتكرة لمستخدمي أجهزة العرض في قاعات التدريس من محاضرين ومعلمين أو في قاعات 

  .أو المتخصصين في تقديم العروض االلكترونية من الحاسوب الفيديو كونفرنس 
سمي بجهاز عرض الوسائط المتعددة ألنه يعرض من أكثر من وسيط  فباستخدام جهاز 

يمكنك العرض من جهاز الحاسوب أو )   LCD Projector ( عرض الوسائط المتعددة
  .الفيديو أو التلفاز وأجهزة أخرى عديدة 

  
  LCD projectorواع جهاز عرض الوسائط املتعددة إليك صور عن بعض أن

  
  
  

  
  
  

  



 ٢٤٦

  الفصل األول 
  االختيار و التحضري

 
  :أوال 

  :مواصفات اجلهاز اجليد
   ) Resolution(التباين  - ١

  .يقيس التباين كمية التفاصيل الدقيقة التي يمكن رؤيتها بالصورة 
  : و عند شرائك للجهاز تقابلك عدة خيارات 

SVGA           (800 * 600 )  
XGA        ( 1024 * 786 ) 

 SXGA      ( 1280 * 1024 ) 
UXGA      ( 1600 * 1200 )  

  .كلما كان التباين أعلى زاد السعر/ مالحظة 
  

   )Brightness(  السطوع - ٢ 
  ANSI Lumensو هو يعني كمية الضوء المنبعث من جهاز العرض و يقاس بوحدة  

  :حيث 
    الضوء غير كافي            lumen      ١٠٠٠  من   أقل    •
•  ٢٠٠٠  –   ١٠٠٠      lumen      للعروض العملية و قاعات الدرس           
•     2000  – 3000        lumen               قاعات المؤتمرات الكبيرة    

  

   )Contrast(  حدة اللون - ٣
  .و هي النسبة بين السطوع و التعتيم 

أو أكثر فإننا نضمن وضوحا و إضاءة أفضل للصور و ) ٤٠٠:١(كانت النسبة عالية فإذا 
   .الفيديو

   )Connectivity(  التوصيل  - ٤
إذا كنت ترغب بجهاز يشغل العديد من 

وجود منافذ  الوسائط فعليك االنتباه إلى
 و عليك التحقق من )  ports (متعددة 

  .وجود كابل منفصل مع الجهاز



 ٢٤٧

   )Lamp life( االفرتاضي للمبة عمر ا - ٥
  عموما،  عمر اللمبة ألن تبديل اللمبات يكلف الكثير من النقود إلىيجب االنتباه جيدا 

   . ساعة٢٠٠٠عمر اللمبة المناسب 
   ) modes choices( هناك بعض األجهزة تأتي بخيارات للنمط / الحظ 
  .الذي يسمح بتمديد عمر اللمبة  )  eco – mode( مثل 

  

  )Intelligent Resizing Technology   ( تكنولوجيا إعادة التحجيم الذكية - ٦
  . ) Intelligent Compression( و تسمى الضغط الذكي 

تظهر فعلى الضغط الذكي للصورة مع الحفاظ على تفاصيلها الدقيقة حيث يعمل الجهاز 
  :مثل  التباين ، قيمة تالصورة واضحة مهما كان

 و أردنا عرض صور مختلفة ٦٠٠ * ٨٠٠للجهاز  ) Resolution(  التباينإذا كان 
                  الصورة جيدة٧٦٨ * ١٠٢٤                  : فإنها تظهر كالتالي التباين

  جيدة              الصورة ١٠٢٤ * ١٢٨٠                                      
  .و لكن في األجهزة األخرى تظهر ضبابية 

  

   ) Weight(  الوزن - ٧
  في قضية نقله من مكان آلخر فإذا كنت تحمل LCD Projectorتكمن أهمية وزن جهاز 

  الجهاز معك كثيرا فإن األخف هو األفضل 
  .على أية حال فانه كلما خف وزنه ، زاد سعره 

  

    ) ( Externals الزيادات - ٨
                   Zoom lens                عدسات التكبير •
   Mouse control    التحكم بالماوس        •
            Screen pointer             مؤشر الشاشة •
  Audio amplifierمكبرات الصوت         •
  Remote control   وحدة التحكم عن بعد   •

 
 
 
 
 
 



 ٢٤٨

  : ثانيا 
  ) :أجزاء اجلهاز ( املسيطرات و الوظائف 

  : الواجهة األمامية العلوية   - ١

                  
  
  :             ة التهوية  نافذ-١

  .يخرج منها الهواء الساخن باستمرار لحماية لمبة الجهاز من التلف 
  
  
   :             ت الحمراء  مستقبل اِألشعة تح-٢

  .يستقبل اإلشارات من الريموت كونترول 
  
 
 
  
                         :        العدسة المحدبة -٣
  .سقط البقعة الضوئية منها على لوحة العرض ت
  
  
                          :       مخرج الصوت -٤

  .يخرج منه الصوت المرفق بالعرض 
  
  

  



 ٢٤٩

  
  :                                 لوحة التحكم -٥

لوحة للبرمجة وظيفتها موزعة على أزرارهـا   
المستخدمة لتشغيل وإطفاء الجهـاز وضـبط       

 ضوح البقعة الضوئية إلـى جانـب  م ووحج

  وظائف أخرى هامة 
 
 

 
      

   :                                    حلقة التركيز-٦
نحرك العدسة يمنة ويسرة لضبط وضوح البقعـة        

  .الضوئية الساقطة على لوحة العرض 
  
 
 
 

 

  
  
  
  
  :الواجهة اخللفية - ٢
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   التوصيل مداخل ومخارج -١
 LCD Projectorتوصيل جهاز و هي منافذ ل 

ع الجهاز كابالت و يرفق مباألجهزة األخرى 
  .كما سيتم الشرح الحقامنفصلة للتوصيل 

  
  
  :وحدة التحكم عن بعد  -٢

  .الريموت كنترول     
  
  

  : الواجهة السفلية - ٣

  
  
  :                                                برغي السند -١

رغي السند في الحصول على موقع أفضل للبقعة يساهم رفع وخفض ب
  .الضوئية الساقطة على لوحة العرض 

  
  :                                                      المقبض -٢

  .يستخدم لحمل الجهاز ونقله من مكان آلخر
  



 ٢٥١

 
  
     مكان تغيير اللمبة عند التلف-٣
  

  
                     :         قاط التثبيت في السقف ن -٤
   نقاط تستخدم لتثبيت الجهاز في السقف ٣
  

  

                                            : فلتر الهواء -٥
يحمي الجهاز من الغبار واألجسام الغريبة المحتمل دخولها مع هواء 

  .التهوية البارد الداخل للجهاز
  

  :ثالثا 
   :بيئة العرض
األمور   قبل استخدامه إلى بيئة مناسبة تتوافر فيها  بعض LCD Projectorيحتاج جهاز ال 

   :اأهمه
  .في مكان ال يعيق عملية المشاهدة ) أو ما ينوب عنها ( طاولة مناسبة االرتفاع  .١
 مع مراعاة أن شاشة عرض الستقبال البقعة الضوئية الساقطة من عدسة الجهاز .٢

  . الضوء ذوال تنفتكون الشاشة ذات لون أبيض 
ü كن االستغناء عنها واستخدام لوحة مغناطيسية بيضاء أو حائط غرفة الصف يم

  .األبيض أو فاتح اللون 
  :اإلعتام الجزئي لمكان العرض  .٣

 عدم حاجتنا إلعتام كامل عند استخدامه LCD Projectorإن من أهم مميزات جهاز 
ل مما قد مما يشكل فارقا عن أجهزة أخرى كالفانوس السحري الذي يحتاج إلعتام كام

  . يسبب الملل و الفتور للمشاهدين 
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  الثانيالفصل 
  التوصيل

  :التوصيل بالوسائط األخرى
  :المبدأ العام للتوصيل بالوسائط األخرى 

ü  التوصيل يتم بين مدخل جهاز الLCD Projector  ومخرج الوسيط سواء كـان 
  .جهاز حاسوب أو فيديو أو كاميرا أو تلفاز 

ü  بين مدخل جهاز السنستخدم للربطLCD Projector ومخرج الوسيط وصالت  
  .خاصة سنتحدث عنها في مكانها

 شاشات عرض
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  :التوصيل بالكامريا   :أوال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   المبينة في الشكل AVنستخدم لهذا الغرض وصلة  
والطرفين األبـيض واألحمـر لتوصـيل      )video( الطرف األصفر لتوصيل إشارة الصورة    

  والطرف األحمر للداللة على )  audio left( رف األبيض للداللة على الطحيث الصوت 
 ) audio right(  .    
  
  

  :الخطوات 
  .صل الطرف األول من الوصلة في مخرج الكاميرا .١
   . LCD Projectorصل الطرف الثاني من الوصلة في مدخل جهاز  .٢

  نصل طرف واحد  وعندها  )MONO (  قد يكون خرج الكاميرا أحادي الموجة :مالحظة 
  .عندها نصل الطرفين )  Stereo (أما إن كان خرج الكاميرا ثنائي الموجة
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  :لكمبيوتر احملمول باالتوصيل :ثانيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المبينة في الشكل VGA نستخدم لهذا الغرض وصلة
  .وهي وصلة مزودة  ببراغي محورية  للمساهمة في التثبيت 

ü     صلة حافظ على االتجاه الصحيح لألسنان عنـد وصـلها فـي     للحفاظ على سالمة  الو
LCD Projector أو في الحاسوب  .  

  :الخطوات 
  . من الوصلة في مخرج الحاسوباألولصل الطرف  .١

   .LCD Projector من الوصلة  في مدخل جهاز  الثانيصل الطرف .٢
  



 ٢٥٥

  :التوصيل بالفيديو :ثالثا     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   المبينة في الشكل VAنستخدم لهذا الغرض وصلة  
 والطرفين األبـيض واألحمـر لتوصـيل     )video( الطرف األصفر لتوصيل إشارة الصورة    

  والطرف األحمر للداللة على )  audio left( الطرف األبيض للداللة على حيث الصوت 
 ) audio right(  .    

  :الخطوات 
  . الفيديو ل الطرف األول من الوصلة في مخرجص -١
   .LCD Projector   الطرف الثاني من الوصلة في مدخل جهازصل -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٦

  الثالثالفصل 
  االستخدام

  :التشغيلخطوات  :أوال 
  .انزع غطاء العدسة  -١

  
  
  
  
  

  .صل الجهاز بوصلة الكهرباء  -٢
  
 
  
  
  
  
 .ضع الوصلة في إبريز الكهرباء  -٣

  .ي مؤشر التشغيل سيضيء باللون البرتقال : الحظ
  

  
  
  
  

  .شغل الوسيط أو الوسائط المتصلة بالجهاز  -٤
  .)   power(اضغط على مفتاح التشغيل -٥
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  .سيصدر الجهاز صوتا وسيومض مؤشر التشغيل باللون األخضر : الحظ 
  
  
  
  

   . انتظر حتى يثبت مؤشر التشغيل باللون األخضر وابدأ العرض -٦

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

مفتاح التشغيل 
( Pow

er button )
       

وظيفته تشغيل وإطفاء الجها
.ز

  
مؤشر التشغيل  

)
Pow

er Indicator
( 

ضيء بألوان مختلفة مشيرا إلى  
ض أو ي

يوم
  

           
ضع تشغيل الجهاز

و
 

مؤشر التحذير 
W

arning Indicator )
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   :اإلطفاء:ثالثا 
   .أطفئ الوسيط أو الوسائط المتصلة بالجهاز -١
  .)   power(اضغط على مفتاح التشغيل  -٢

  
  
  
  
  
  
  

  :  ستظهر الشاشة التالية على لوحة العرض 
 
 
 
  
  
  
  

  :هذه الشاشة تعني 
  أترغب في إطفاء الجهاز ؟ 

  .)   power( إن قررت ذلك حقا فاضغط مرة أخرى على مفتاح التشغيل •
 زر آخر غير مفتاح التشغيل أيإن قررت التراجع عن إطفاء الجهاز فاضغط على  •

)power  . (  
   )   power(إن ضغطت أي زر غير مفتاح التشغيلهذه الشاشة ستختفي تلقائيا  : مالحظة    

  . ثواني ٧ تقم بالضغط على أي زر خالل مأو إن ل
  

  .مرة أخرى )   power(تاح التشغيل لمتابعة إطفاء الجهاز اضغط على مف -٣
   باللون البرتقالي وستسمع صوت صفير يتكرر مرتين لمؤشر التشغيسيومض   :مالحظة

  . ثانية أو حتى يبرد الجهاز ٢٠ سيستمر الوميض لمدة و
  



 ٢٦٠

  .تأكد أن مؤشر التشغيل ثابت باللون البرتقالي قبل فصل الجهاز عن الكهرباء  -٤
  .أعد غطاء العدسة لمكانها  -٥
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    زر التشغيل
)

Pow
er
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تشغيل و إطفاء الجهاز
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)
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ف المهمة الحالية
يوق

 و
يع
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   :الصيانة:خامسا 
  

  LCD PROJECTOR  لوحظ في اآلونة األخيرة وجود بعض المشاكل في أجهزة 
  .و السبب يعود لعدم الدراية الكافية للتعامل معها 

  :لذلك ننوه إلى بعض المالحظات للحفاظ على أداء هذه األجهزة بفاعلية 
  
  ) .يجب أن يتم التوصيل قبل التشغيل (موصلة بالشكل الصحيح تأكد من أن جميع الكوابل  -١
  .تأكد من نزع  غطاء العدسة قبل استخدام الجهاز -٢
لتجنب خطر الحريق من شدة اإلضاءة  الناتجة من عدسة الجهـاز ال تـضع أي شـيء                   -٣

  .أمامها أو بالقرب منها 
  .تهوية ال تعيق التهوية حول الجهاز بوضع أشياء بجانب فتحات ال -٤
 .ال تستخدم الجهاز في ظروف حارة أو ذات رطوبة عالية جدا أو معرضة للغبار الكثيـف                -٥
  .ال تستخدم الجهاز بالقرب من أي جهاز ينتج عنه مجاالت مغناطيسية قوية  -٦
  .ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة  -٧
ئبق السام وقد ينفجـر عنـد       مصباحه يحتوي على الز   ( ال تفتح الجهاز بهدف الصيانة مطلقا        -٨

  ).اترك ذلك للمختصين .. اللمس 
  ) . بالستيك ،قماش ( ال تضع الجهاز أثناء التشغيل على سطح مغطى بمادة قابلة لالشتعال  -٩
  ) .قابل لالهتزاز ( ال تضع الجهاز على سطح غير ثابت  -١٠
   بالتبريد عن العمل ال تفصل الجهاز من مصدر الطاقة إال بعد توقف المروحة الخاصة -١١
  ) .بعد دقيقتين من إيقاف التشغيل على األقل وذلك حتى ال يتلف  المصباح وقطع الجهاز ( 
  افصل كابل التغذية من المصدر الكهربي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة  -١٢
  ) .  لفترة طويلة standbyيبقى الجهاز في وضع  حتى ال ( 
أطفئ الجهاز ثم افصله من مصدر الكهرباء       )  الغالف البالستيكي فقط     (لتنظيف الجهاز    -١٣

وال تـستخدم    % ٧٠واستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بسائل تنظيف مناسب مثـل الكحـول           
  .التنر مطلقا  المذيبات العضوية كالبنزين و
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  Elevator footتأكد من أن عدسة الزووم وقطعة البالستيك  الخاصة بضبط المـستوى    -١٤
  .قد وضعت في مكانها بالكامل وذلك قبل وضع الجهاز في حقيبته 

  .ال تكلف أحدا غيرك بنقل الجهاز من مكان آلخر  -١٥
  
  
  
  

 
 
 

  مت حبمد اهللا
 

   



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )8(ملحق رقم 
   المصاحبة للمقرر التعليميةلفريق عمل إنتاج الوسائ
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  )8(ملحق رقم 
   التعليمية المصاحبة للمقررلفريق عمل إنتاج الوسائ

  
  نوع العمل  الصفة  االسم  الرقم
  رئيس الفريق  مشرف مركز تكنولوجيا التعليم  محمود الرنتيسي   .١
  نائب الرئيس  تكنولوجيا التعليممدرس مقرر   مجدي عقل    .٢
  تدقيق المحتوى  مدرس مقرر تكنولوجيا التعليم  منير حسن   .٣
  مشرف الطالب  رئيس قسم التدريب الميداني  ادهم البعلوجي   .٤
  المراجعة العلمية  مدرس مقرر تكنولوجيا التعليم  محمد أبوعودة   .٥
  تصوير ومونتاج  فني تصوير ومونتاج في المركز  محمود أبو اللبن   .٦
  مشرف الصفحة  فني تصميم ومبرمج في المركز  تامر خلف   .٧
  مشرف مركز الوسائل التعليمية  عبد الرحمن قصيعة   .٨

  بوكالة غوث وتشغيل الالجئين
  بحث وتزويد

  تدقيق لغوي  مدقق لغوي  أكرم منصور   .٩
  برمجة المقرر  طالب  تخصص تكنولوجيا التعليم  محمد الشيخ خليل.١٠
  الموادتصميم   طالبة  تخصص تكنولوجيا التعليم  أميرة حجاج.١١
  تصميم المواد  طالبة  تخصص تكنولوجيا التعليم  دعاء أبو شملة.١٢
  تصميم المواد  طالبة  تخصص تكنولوجيا التعليم  تهاني نصار .١٣
  تصميم المواد  طالبة  تخصص تكنولوجيا التعليم  نهال كساب.١٤
  عةكتابة وطبا   وطباعة اربةسكرت  أنس الرنتيسي.١٥

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٩(ملحق رقم   
 المخطط الزمني لتنفيذ المقرر المقترح
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)٩(ملحق رقم   

 المخطط الزمني لتنفيذ المقرر المقترح
عدد 

 المحاضرات
عدد 
 األسابيع

رقم  عنوان الوحدة موضوعات الوحدة
 الوحدة

٦ 
 محاضرات

، التحديات، التوظيف، الماهية( أسبوعان
)التصنيفات  

وسائل ال
والتكنولوجيا في 

 التعليم 

 األولى

٦ 
 محاضرات

ربط الوسيلة في القرآن الكريم والسنة  أسبوعان
النبوية ورجال الفكر التربوي 

 اإلسالمي

الوسيلة التعليمية 
في الفكرالتربوي 
 اإلسالمي

 الثانية

5 
 محاضرات

العروض التوضيحية، والمحاكاة،   أسبوعان
ولعب األدوار وتقمص الشخصيات، 
.والتمثيل التربوي، واأللعاب التعليمية  

 الثالثة وسائل العروض

7 
 محاضرات

 مفهوم عملية االتصال أسبوعان
 وعناصرها، وأنواع االتصال

االتصال والنظام 
ومفهوم تكنولوجيا 

 التعليم

اللرابع
 ة

٩ 
 محاضرات

ئل الواقعية والعينات والنماذج الوسا  أسابيع٣
المجسمة والصور والرسوم التعليمية 
.والسبورات واللوحات التعليمية  

الوسائل 
والتكنولوجيا في 
 التعليم العادية

الخام
 سة

12 
 محاضرات

والسمعية ، والبصرية، الوسائل السمعية  أسابيع4
واإللكترونية، البصرية  

الوسائل 
والتكنولوجيا في 
يةالتعليم اآلل  

الساد
 سة

 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠(ملحق رقم 
  استبيان تحكيم سيناريو المقرر
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  جامعة الدول العربية
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  معهد البحوث والدراسات العربية
قسم الدراسات التربوية 

            
  

  حفظه اهللا.   .......................................................... /السيد 
  ،،،وبعد... تحية طيبة

  سيناريو المقرر المقترحتحكيم /الموضوع
فعالية تطوير مقرر  "محمود محمد الرنتيسي بإجراء بحث بعنوان / يقوم الباحث

تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمة 
دد كفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة في  وبعد أن ح"في ضوء المعايير المعاصرة
قام ، وقام بمراجعة المقرر القائم في ضوء ثلك المعايير، ضوء المعايير المعاصرة

 هيئة ء من خالل استطالع آراء السادة أعضا-بتحديد األهداف العامة للمقرر
 المقرر المطور وقد صمم الباحث وحدات -التدريس الذين يدرسون المقرر

، بناء على استطالعات الرأي السابقةحدد األهداف السلوكية لكل وحدة والمقترح 
  .وفي ضوء المعايير المعاصرة

يشرف الباحث أن يعرض على سيادتكم في هذه االستمارة العناصر المكونة لهذه و
الوحدات؛لتحديد مناسبة كل هدف وانسجامه مع األهداف العامة للمقرر وارتباطه 

  .بها
إحدى الخانتين  في )P(التكرم بوضع عالمةمن سيادتكم  لذا يرجو الباحث

  .ضوء خبرتكم في هذا المجالفي ") غير مناسب"أو " مناسب("
    

  شاكرين لكم  حسن تعاونكم و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
                                                                              

                                                         الباحث        
  محمود محمد الرنتيسي        
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  األهداف اإلجرائية للوحدة األولى 

  في الجانب المعرفي

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

 في الجانب المهاري

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

  في الجانب الوجداني

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

يتتبع مراحل تطـور تكنولوجيـا       .١
  .لتعليم عبر الزمنا

يميز بين مصطلحات تكنولوجيا     .٢ 
  .التعليم

ــن  . ٣ ــصطلح م ــل م ــرف ك يع
 .صطلحات تكنولوجيا التعليمم

يستنبط تعريفاً لتكنولوجيا التعلـيم     . ٤
  .معتمداً على مرحلة النظم

يعدد المـشكالت التـي تـساهم       . ٥
 .تكنولوجيا التعليم في معالجتها

فـي  يحدد دور تكنولوجيا التعليم     . ٦
 .عالج بعض المشكالت

يقترح نوع الوسيلة المناسبة لكـل      . ٧
 .مشكلة

يعدد قواعـد اختيـار الوسـائل        .٨
 .والتكنولوجيا في التعليم

يعدد قواعـد تحـضير الوسـائل        .٩
 .والتكنولوجيا في التعليم

يعدد قواعد اسـتخدام الوسـائل      .١٠
 .يموالتكنولوجيا في التعل

ــائل    .١١ ــة الوس ــح أهمي يوض
 .وجيا في التعليموالتكنول

ـ     .١٢  ييذكر الدور النفسي والتعليم
 .والتربوي لتكنولوجيا التعلم

يعدد الشروط الفنيـة للوسـائل       .١٣

ــاً   -١     ــم مخطط يرس
لتطور النظرة إلي   

  .تكنولوجيا التعليم

يرسم شكالً يوضح    -٢
عالقة مصطلحات  
تكنولوجيا التعلـيم   

 .بعضها ببعض

ــاً   -٣ ــم مخطط يرس
لتوضــيح العالقــة 
بين كل من الوسيلة    
التعليمية والمـادة   
التعليمية وجهـات   

 .العرض

ــيلة   -٤ ــار الوس يخت
 .المناسبة لدرسه

ــيلة  -٥ ــرب الوس يج
ــل   ــة قب التعليمي

 .استخدامها

يستخدم الوسيلة وال    -٦
يخشى أي عطـل    

 .يترتب علي ذلك

ــتخدام   -٧ ــي اس ينه
الوســيلة التــي  
استخدمها بطريقـة   

 صحيحة

ـ  -٨ كال يرســم أشـ
 تصنيفات تكنولوجيا 

يلتزم بالتوجيهات الموجهة   . ١    
ختيـار الوسـيلة    إليه عنـد ا   

 .التعليمية

يراعي القـيم والعـادات     . ٢
والتقاليد عند اختيار الوسـيلة     

 .التعليمية

القواعد العامة عند   ب لتزمي. ٣
ــرحالت   ــي ال ــروج ف الخ

  .التعليمية

ال يضيق ذراعاً إذا تطلب     . ٤
دة عرض الوسـيلة    األمر إعا 

 .بشكل جزئي

يكون قدوة حسنة لتالميذه    . ٥
ــائل   ــتخدام الوس ــد اس عن

 .التعليمية

يثق بنفسه وقدراته عنـد     . ٦
 .التعامل مع تكنولوجيا التعليم

ــصنيفات . ٧ ــزم بالتـ يلتـ
ــتخدام   ــد اس ــولها عن وأص

 .تكنولوجيا التعليم

يتحمس للنقاش حول أهمية    . ٨
الوسائل التعليمية ودورها في    

 .ليمالتع

يشارك فـي المـؤتمرات     . ٩
واأليام الدراسية عن الوسائل    

 .وتكنولوجيا التعليم

يتحمس الختيار الوسائل   . ١٠
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 .والتكنولوجيا في التعليم

يعدد التحـديات التـي تواجـه       . ١٤
اســتخدام تكنولوجيــا التعلــيم فــي 

  .فلسطين

يميز بين تصنيفات تكنولوجيـا     . ١٥
 .التعليم

به واالختالف بين   يبين أوجه الش  . ١٦
 .تصنيفات تكنولوجيا التعلم

يذكر المعايير التي خضعت لهما     . ١٧
 .تصنيفات تكنولوجيا التعليم

يبــدى رأيــه فــي تــصنيفات  .١٨
  .تكنولوجيا التعليم

 .التعليم

 

  

التعليمية وتكنولوجيا التعلـيم    
 .حسب المعايير المعاصرة

يشارك فـي الـرحالت     . ١١
 .التعليمية التي تعقدها مؤسسته

يؤمن بجدوى الزيارات   . ١٢
 .الميدانية واستضافة الخبراء

  

  
  األهداف اإلجرائية للوحدة الثانية 

  في الجانب المعرفي
ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

 في الجانب المهاري

ب
اس
من

ب  
اس
 من
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  في الجانب الوجداني
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من

ب  
اس
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غ

  

  علـى  القرآن الكـريم  ب  يستشهد -١
 .قعية في التعليمالخبرات الوا

 يحدد عناصر الموقف التعليمـي      -٢
  .السالمعليه في قصة العزير 

تدل على  ر مواقف من السيرة      يذك -٣
  .لواقعية في التعليملخبرات استخدام اا

 التربوي الذين    رجال الفكر  يعدد -٤
قعية في التعليم  الخبرات الواواماستخد

 علـى   القرآن الكـريم  ب  يستشهد -٥
  .في التعليماستخدام الرحالت 

 يمثل على اسـتخدام الـرحالت       -٦
  .بويةالتعليمية في السيرة الن

 يذكر أسماء علمـاء المـسلمين       -٧
 الرحالت في التعلـيم     الذين استخذوا 

ــرحالت  -١     ــستخدم ال ي
كوسيلة تعليميـة ولـيس     

  .ترفيهية فقط

 يكثر مـن اسـتخدام      -٢
ــة  الخبـــرات الواقعيـ

  .المباشرة

 يركز علي المحاكـاة     -٣
في األهداف األدائيـة أو     

  .المهارية

ــات -٤ ــستخدم العين  ي
  .والنماذج في دروسه

  

ــيلة   -١     ــأن الوس ــؤمن ب ي
التعليمية ليست وليدة العـصر     
الحديث وإنما تم اسـتخدامها     

  . منذ اإلسالم

 يــتحمس للنقــاش حــول -٢
ــا  ــم تكنولوجي التأصــيل لعل

 .التعليم

 يحترم باقي الديانات وأن     -٣
  .ال يتعصب لدينه فقط

تالميذه  يكون قدوة حسنة ل    -٤
  .مجسداً التأصيل للتكنولوجيا

 يلتزم بتعاليم دينـه أثنـاء       -٥
  .تطبيق تكنولوجيا التعليم

 يناقش التأصيل لتكنولوجيا    -٦

    



 ٢٧٨

 يذكر آيات من القرآن الكريم تدل       -٨
  .على استخدام المحاكاة في التعليم

 يذكر أمثلة الستخدام المحاكاة في      -٩
  .ة النبويةيرالس

د بعض علمـاء المـسلمين       يعد -١٠
في  المحاكاة   الذين حثوا على استخدام   

  . التعليم

 يذكر آيات من القرآن الكـريم       -١١
  في التعليم ى استخدام اللوحاتتدل عل

ة يعــدد مواقــف مــن الــسير -١٢
  .الرسومات فيها تاستخدم

 علمـاء المـسلمين     يذكر بعض  -١٣
ستخدام النماذج في   الذين حثوا على ا   

  .التعليم

 يذكر آيات من القرآن الكـريم       -١٤
  .عن األمثلة الحسية

 السيرة عـن    يضرب أمثلة من   -١٥
  .األمثلة في التعليماستخدام 

 يذكر بعـض علمـاء الفكـر        -١٦
 التربوي اإلسالمي الذين تكلموا عـن     

  .األمثلة الحسية

  .التعليم دون تطرف

 يستخدم ضرب األمثلة في     -٧
تعليمه كوسيلة مـن الوسـائل      

  .التعليمية
 

  

  
  األهداف اإلجرائية للوحدة الثالثة 

م  في الجانب المعرفي
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 في الجانب المهاري
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غ

  

  في الجانب الوجداني
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اس
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ير
غ

  

  .يعرف وسائل العروض. ١

 .يعرف العروض التوضيحية. ٢

ــروض  . ٣  ــزات الع ــدد ممي يع
 .التوضيحية

ــائل . ١     ــق وسـ يطبـ
 .العروض في تدريسه

ــرض  . ٢ ــرر الع  يك
ــيح  ــف والتوض بالوص

 .منتظم لخطواتهال

يؤمن بجـدوى اسـتخدام     . ٢١  
  .وسائل العروض في التعليم

 تطبيــق  يقتنــع بإمكانيــة.٢
  .العروض التوضيحية

 يميل الستخدام التمثيليـات   .٣

    



 ٢٧٩

 .يعرف المحاكاة. ٤

 .يعدد خصائص المحاكاة. ٥

 .يعرف لعب األدوار. ٦

 .يعدد مميزات لعب األدوار. ٧

يقــارن بــين المحاكــاة ولعــب . ٨
 .األدوار

يعدد خطوات تحقيـق األهـداف      . ٩
 .النهائية للعب األدوار

يعدد خطوات تحقيق األهـداف     . ١٠
 .االنفعالية للعب األدوار

 .يعرف التمثيل التربوي. ١١

 د خصائص التمثيل التربوي يعد. ١٢

دف يصنف التمثيليات حسب اله   . ١٣
 .منها، وموضوعها

 .األلعاب التعليميةيعرف . ١٤

 .يذكر مكونات اللعبة التعليمية. ١٥

 .يعدد فوائد األلعاب التعليمية.١٦

  

علمين  يتابع تنفيذ المت   .٣
 .للعرض التوضيحي

 يتـــابع ممارســـة .٤
  .تدرب على المحاكاة الم

تـائج المـتعلم     ن  يقيم .٥
 .بالمحاكاة

 .ينفذ التمثيل باألدوار. ٦

 يــستخدم التمثيليــات .٧
ــرتبط  ــي ت ــة الت الهادف

 .باألهداف التعليمية

ــة مــن. ٨  يــشكل فرق
التالميذ الـذين يملكـون     

 .يلموهبة التمث

كانات الفنية  يوفر اإلم . ٩
 .الالزمة للتمثيل

ات يجري التـدريب  . ١٠
 .الالزمة والمتكررة

للعبـــة يختـــار ا. ١١
تعليميـــة المناســـبة ال

 .لألهداف

يتابع نشاط التالميذ   . ١٢
  .أثناء اللعبة التعليمية

 .التعليمية القصيرة

تزم بالتوجيهات الخاصة    يل .٤
 . للعروضبالتحضير

 يـتحمس لترتيـب قاعـة    .٥
 .وياتهاالعرض ومحت

عند استخدام  فنيين   يحترم ال  .٦
  .ةالعروض التوضيحي

س لتكرار العـرض     يتحم .٧
 .التوضيحي عملياً

 يلتزم بأصـول اسـتخدام      .٨
 .المحاكاة في التعليم

يلتزم بأصـول اسـتخدام     . ٩
  .لعب األدوار في التعليم

يلتزم بأصول اسـتخدام    . ١٠
 .يات التعليمية في التعليمالتمثيل

لمـين  يتيح الفرصة للمتع  . ١١
للتعبير عن رغباتهم وميولهم    

 . التمثيل التربويأثناء

ــدى . ١٢ ــة ل ينمــي الدافعي
المتعلمين نحو التعلم باستخدام    

  .األلعاب التعليمية

 
  األهداف اإلجرائية للوحدة الرابعة 

  في الجانب المعرفي

ب
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 المهاريفي الجانب 

ب
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غ

  

  في الجانب الوجداني
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، يعرف االتـصال فـي اللغـة       -١
  .واالصطالح

ـ     -٢ ات رجـال    يعدد بعـض تعريف
  .التربية لعملية االتصال

يرسم شكالً يوضـح    . ١    
  .طبيعة عملية االتصال

 يرسم مخططاً يوضح    .٢
 .عناصر عملية االتصال

يناقش الخبرات الـسابقة    . ١    
لدى المتعلمين قبل الدخول في     

  .موضوع الخبرات الجديدة

يحــرص علــى تبــسيط . ٢

    



 ٢٨٠

  . يعرف اإلدراك-٣

  . يربط بين اإلدراك والحواس-٤

  . يعدد المؤثرات الذاتية لإلدراك-٦

 .راكيعدد المؤثرات الخارجية لإلد -٧

  . يصنف طبيعة عملية االتصال-٨

  . يعدد عناصر عملية االتصال-٩

 يفرق بين المرسل والمـستقبل      -١٠
  .والرسالة وقناة االتصال

  .يعدد أنواع االتصال -١١

 يفسر مفهوم االتصال التعليمي     -١٢
  .المتفاعل

  . يعدد معيقات االتصال التعليمي-١٣

  .النظامرف يع -١٤

  . يعدد عناصر النظام-١٥

 يحدد خصائص كل عنصر من      -١٦
  .عناصر النظام

 يميز بين النظم المفتوحة والنظم      -١٧
  .المغلقة

 . يحدد العالقة بين النظم والتعليم-١٨

 يذكر بعض النمـاذج لتطبيـق       -١٩
  .أسلوب النظم في التعليم

 يعرض مجموعة من الخطوات     -٢٠
  .المنظمة للموقف التعليمي

لة  يوضح العالقة المنظمة للوسي    -٢١
  .بعناصر الموقف التعليمي

  . يوضح عالقة الوسيلة بالمعلم-٢٢

  . يوضح عالقة الوسيلة بالمتعلم-٢٣

 يربط بـين اختيـار الوسـيلة        -٢٤

 يرسم شكالً يوضـح     .٣
الموقــف االتــصالي  

 .التعليمي المتفاعل

 يرســـم نموذجـــاً .٤
لمنظومـــة الموقـــف 

 .التعليمي

يرسم نموذج كمـب    . ٥ 
.لوب النظم في التعليمألس

 يرسم نموذج سيرس    .٦
ولوينثال ألسلوب الـنظم    

 .في التعليم

 يرسم نموذج عسقول    .٧
.ألسلوب النظم في التعليم

يرسم شكالً يوضـح    . ٨
العالقة بـين االتـصال     
ــا   ــنظم وتكنولوجي وال

 .التعليم

يرسم نموذجاً يوضـح    .٩
 .عالقة الوسيلة بالمعلم

يرسم شكالً يوضح   . ١٠
سـيلة التعليميـة    ربط الو 

 .بخصائص المتعلم

ــاً  . ١١ ــم نموذج يرس
يوضح اختيار الوسـيلة    
في كـل مرحلـة مـن       

 .مراحل التفكير

يرسم شكالً يوضح   . ١٢
كيفية الربط بين الهـدف     
الــسلوكي والوســيلة  

 .التعليمية

ــيلة  . ١٣ ــار الوس يخت

المعلومات وعرضها بـشكل    
 .شيق

يراعي اهتمامات ورغبات   . ٣
المتعلم عند اختيـار وسـيلة      

 .االتصال

تأكد من سالمة حـواس     ي. ٤
المتعلم قبـل تحديـد وسـيلة       

 .االتصال

ــز  . ٥ ــدى تركي ــابع م يت
 .المتعلمين

يسعي إلى إثارة المتعلمين . ٦
 .وسائل االتصالعند استخدام 

يوفر هدوءاً يساعد علـى     . ٧
 فـي   ةتحقيق األهداف التعليمي  

 .المكان والزمان المناسبين

ينظر إلى الموقف التعليمي    . ٨
بالشمول والتـوازن حـسب     

 .نظرية النظم

يلتزم بالمعايير المعاصرة   . ٩
عند اختيار الوسـائل حـسب      

 .نظرية النظم

 يعيد النظر فـي أدائـه       . ١٠
 .بهدف التحسين والتطوير

ــة  . ١١ ــرى العلميـ يتحـ
والموضوعية أثناء التشخيص   

 جانـب ضـد     وال ينحاز إلى  
تحقيـق  جانب آخـر بهـدف    
 .مصلحة أو رغبة ذاتية

يتقبــل نتيجــة التغذيــة . ١٢
الراجعة مهما تحمل من آثار     

 .سلبية على الصعيد المعنوي



 ٢٨١

  .التعليمية ومستوي المتعلم العقلي

 يحدد العالقـة بـين الوسـيلة        -٢٥
  . والهدف السلوكيةالتعليمي

 يحدد العالقـة بـين الوسـيلة        -٢٦
  . والمحتويةالتعليمي

 يحدد العالقـة بـين الوسـيلة        -٢٧
  . وطريقة التدريسةالتعليمي

 .المناسبة لنوع السلوك

يختــار الوســيلة  .١٤
ــة  ــبة لطريقـ المناسـ

 .التدريس

م نموذجاً يوضح   يرس.١٥
العالقــة بــين الوســيلة 
ــات   ــة ومكون التعليمي

  .الموقف التعليمي

يلتــزم بالتوجيهــات  . ١٣
والنصائح التي تحـسن أداءه،     
عند استخدام الوسـائل بمـا      

 .يناسب خصائص المتعلمين

يترك فرصـة للمـتعلم     . ١٤
ــب  ــتنتاج بعــض جوان الس

 .محتوي الوسيلة بنفسه

  

 
  األهداف اإلجرائية للوحدة الخامسة 

  في الجانب المعرفي

ب
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 في الجانب المهاري

ب
اس
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غ

  

  في الجانب الوجداني

ب
اس
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 .يعرف الوسائل العادية. ١

 .يعدد أنواع الوسائل الواقية. ٢

يعدد خطوات عمل دليل للوسائل     . ٣
 .الواقعية

ـ    . ٤ ع الطبيعيـة   يفرق بـين المواق
 .والحضارية

 . خصائص المتاحفذكري. ٥

 . خصائص المعرضيذكر. ٦

  .يعدد خطوات إقامة معرض. ٧
 .يذكر خصائص العينة. ٨

 أسباب اللجوء إلى اسـتخدام      يعدد. ٩
 . في التعليمالعينات

 .يعدد طرق حفظ العينات. ١٠

يذكر خطوات توظيف العينة في     . ١١
 .التعليم

 .والعينةيقارن بين النموذج . ١٢

 . يعدد الفوائد التربوية للنموذج. ١٣

 .يصنف النماذج المجسمة. ١٤

يعدد الشروط الواجب توافرهـا     . ١٥
 .في النموذج

يعدد الفوائد التربوية لتوظيـف     . ١٦

يصمم دليل للوسـائل    . ١    
 الواقعية

يطبق خطوات الحفظ   . ٢
 الجاف للعينات عملياً

يطبق خطوات الحفظ   . ٣
 الرطب للعينات عملياً

طبق خطوات حفـظ    ي. ٤
 أوراق النبات عملياً

ــلوب  . ٥ ــق األس يطب
المقتـــرح الســـتعمال 

 السبورة العادية

يطبق خطوات إنتـاج    . ٦
  اللوحة المغناطيسية عملياً

يطبق خطوات إنتـاج    . ٧
 اللوحة الوبرية عملياً

يطبق خطوات إنتـاج    . ٨
 اللوحة الكهربائية عملياً

يرسم واجهة اللوحـة    . ٩
 الكهربائية األمامية

يرسم واجهة اللوحة . ١٠
  الكهربائية الخلفية

يتحمس الستخدام الوسائل   . ١    
 .العادية في التعليم

يقتنع بأهمية عمـل دليـل      . ٢
  .عيةللوسائل الواق

ــي  . ٣ ــة ف ــشارك بفعالي ي
  .الرحالت والزيارات الميدانية

يلتزم بالـشوط الواجـب     . ٤
  .توفرها أثنا الرحلة التعليمية

يتيح الفرصـة للمتعلمـين     . ٥
للتعبير عن رغباتهم وحاجاتهم    

  .وميولهم أثناء الرحلة

يــؤمن بفعاليــة العينــات . ٦
  .والنماذج المجسمة في التعليم

ثنـاء  يوفر جواً للحـوار أ    . ٧
استخدام الصور الفوتوغرافية   

  .في التعليم

يتقبل نتائج التقيـيم التـي      . ٨
يتوصل إليها عنـد اسـتخدام      

    



 ٢٨٢

 .الصور الفوتوغرافية في التعليم

يذكر الشروط الواجب توافرهـا     . ١٧
 .في الصورة

يفرق بين الـصور والرسـوم      . ١٨
 .التوضيحية

 أهمية اسـتخدام الرسـوم      يذكر. ١٩
 .التعليمية

يعدد الشروط الواجب توافرهـا     . ٢٠
 .في الرسوم التعليمية

 يذكر الدور التعليمي للـسبورة    . ٢١
 .العادية

يـــذكر مميـــزات اللوحـــة .٢٢
 .المغناطيسية

يعدد المـواد الالزمـة إلنتـاج       . ٢٣
 .اللوحة المغناطيسية

يعدد خطـوات إنتـاج اللوحـة       . ٢٤
 .طيسيةالمغنا

يعدد المواد واألدوات الالزمـة     . ٢٥
 .إلنتاج اللوحة الوبرية

 .يذكر مميزات اللوحة الكهربائية.٢٦

يذكر المواد واألدوات الالزمـة     . ٢٧
 .إلنتاج اللوحة الكهربائية

يذكر المواد واألدوات الالزمـة     . ٢٨
 .إلنتاج لوحة الجيوب

 يعدد خطوات إنتاج لوحة الجيوب.٢٩

 .نتاج اللوح القالبيعدد خطوات إ.٣٠

  .يعدد طرق تكبير الرسومات. ٣١
يذكر خطوات التكبير باستخدام    . ٣٢

 .ماكنة التصوير
 

يوضح التأثير النفسي والتربوي    . ٣٣
  .لأللوان

يرسم لوحة الجيوب   . ١١
 حسب المقاييس المناسبة

يطبق خطوات إنتاج   . ١٢
 لوحة الجيوب عملياً

يرسم قاعدة اللـوح    . ١٣
القالب حسب المقـاييس    

 المطلوبة

يطبق خطوات إنتاج   . ١٤
 اللوح القالب عملياً

ــوات  . ١٥ ــق خط يطب
 باستخدام ماكنة التصوير

ــوات  . ١٦ ــق خط يطب
التكبير باستخدام جهـاز    

 عرض الشفافيات

ــوات  . ١٧ ــدد خط يع
التكبير باستخدام جهـاز    

 عرض الشرائح

ــوات  .١٨ ــق خط يطب
التكبير باستخدام جهـاز    

 عرض الشرائح

 يرسم دائرة األلوان. ١٩

  

  .الوسائل الواقعية

يؤمن بأهمية الرسوم فـي     . ٩
  .التعليم

يحرص على سد الفجوة    . ١٠
التــي تفــصل بــين الرســم 

  .والواقع

يؤمن بضرورة استخدام   . ١١
  .اللوحات في التعليم

لمعايير المعاصرة  يلتزم با . ١٢
عند اختيـار اللوحـات فـي       

  .التعليم

يتحمس لتبنـي نتيجـة     . ١٣
 .التغذية الراجعة مهما كانت

يراعـــي اهتمامـــات . ١٤
ــد  ــين عن ــات المتعلم ورغب

  .استخدام األلوان في التعليم

يقتنع بإمكانيـة تطبيـق     . ١٥
تحنيط العينـات البيولوجيـة     

  .داخل الفصل

ــدى . ١٦ ــة ل ــي الدافعي ينم
ين نحو التعلم باستخدام    المتعلم

  .اللوحات التعليمية
 

  

  
  



 ٢٨٣

 
  األهداف اإلجرائية للوحدة السادسة 

  في الجانب المعرفي

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

 في الجانب المهاري

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

  في الجانب الوجداني

ب
اس
من

ب  
اس
 من
ير
غ

  

  . أهمية الوسائل اآلليةيذكر. ١
يعدد الـشروط الفنيـة لعـرض       . ٢

 .ليةالوسائل اآل

يعدد مواصفات الصوت المناسب    . ٣
 .لغرفة العرض

يحدد موقع الشاشة فـي غرفـة       . ٤
 .العرض

يحدد عرض الـشاشة الالزمـة      . ٥
 .للعرض

ــاء . ٦ ــذ البن ــع التالمي يحــدد موق
 .للمشاهدة

 .يذكر فوائد الوسائل السمعية. ٧

يعدد النقاط الواجب مراعاتها عند     . ٨
  .استخدام الراديو في التدريس

 .دد مميزات التسجيالت السمعيةيع. ٩

يعدد األجهزة التي تقدم عرضاَ     . ١٠
 .بصرياً

يعدد الفوائد التربوية للوسـائل     . ١١
 .البصرية

 .يعدد أنواع الشفافيات. ١٢

يعدد أنواع أجهزة عرض . ١٣
 .الشافيات

يفرق بين أنواع أجهزة عرض . ١٤
  .الشفافيات

يعدد مزايا الشفافيات وأجهـزة     . ١٥
  .عرضها

يعدد مكونات جهـاز عـرض       .١٦
 .الشفافيات

يعدد ما يحتويه صندوق جهـاز      . ١٧
 .عرض الشفافيات

يطبق الشروط الفنيـة    . ١    
 .للعرض عملياً

 .ية العرضيرسم زاو. ٢

يرسم شكل يوضـح    . ٣
موقع التالميذ المناسـب    

 .للمشاهدة

ــفافية . ٤ يـــصمم شـ
 .بالطريقة اليدوية عملياً

يصمم شفافية حرارية   . ٥
 .عملياً

ــار . ٦ ــم اإلطـ يرسـ
بالمقاسات المطلوبة على   

 .الورق

يصمم إطار للـشفافية    . ٧
 .عملياً

يرسم الشفافية المركبة . ٨
 .على الورق

مركبة يصمم  شفافية    . ٩
  .عملياً
ــشفافية  . ١٠ ــم ال يرس

 .المقنعة على الورق

يصمم شفافية مقنعة   . ١١
  .عملياً
ــاز  . ١٢ ــضر جه يح

عـــرض الـــشفافيات 
  .لالستخدام

يشغل جهاز عرض   . ١٣
الـــشفافيات بطريقـــة 

  .صحيحة
ــاز  . ١٤ ــستخدم جه ي

ائل   . ١     تخدام الوس تم باس يه
  .اآللية في التعليم

 ةيلتزم بالتوجيهات المقترح  . ٢
للمعلم عند استخدم الـشفافيات     

 .في التعليم

علـم  يؤمن بأهمية دور الم   . ٣
أثناء استخدام جهاز عـرض     

 .الشرائح

 ةيلتزم بالتوجيهات المقترح  . ٤
للمعلم عند اسـتخدام الـدائرة      

 .المفتوحة

ــي   . ٥ ــة ف ــرى الدق يتح
المعلومــات التــي يعرضــها 

 .باستخدام الوسائل اآللية

يسمح بالمشاركة الفعليـة    . ٦
للتالميذ في تـشغيل الوسـائل      

 .اآللية

يلتزم بالتوجيهات الموجهة   . ٧
ليه عند اسـتخدام الوسـائل      إ

 .السمعية في التعليم

يسمح للتالميـذ بتوجيـه     . ٨
 .أسئلة وبالمناقشة بعد العرض

يراعي ميول واتجاهـات    . ٩
التالميذ عند اختيار البرنـامج     

 .اإلذاعي

يوفر الهدوء داخل غرفة    . ١٠
العــرض بالــضبط الــداخلي 

 . والخارجي

يصغي للبرنامج اإلذاعي   . ١١
 .ميذبعناية مع التال

    



 ٢٨٤

يعدد المهارات الفنية الالزمـة     . ١٨
 .للمعلم الستخدام عارض الشفافيات

يذكر األسس الواجب مراعاتهـا    . ١٩
 .عند إنتاج الشفافيات

يعدد خطوات إنتـاج الـشفافية      . ٢٠
 .اليدوية

ات الالزمـة   يعدد المواد واألدو  . ٢١
 .إلنتاج الشفافية اليدوية

يوضح خطوات تصميم الشفافية    . ٢٢
 .اليدوية

يذكر خطوات إنتـاج الـشفافية      . ٢٣
 .الحرارية

يعدد المواد واألدوات الالزمـة     . ٢٤
 .إلنتاج الشفافية الحرارية

يوضح خطوات تصميم الشفافية    . ٢٥
 .الحرارية

يعلل ضـرورة وجـود إطـار       . ٢٦
 .للشفافية

د المواد واألدوات الالزمـة     يعد. ٢٧
 .إلنتاج اإلطار

  .يذكر خطوات تصميم اإلطار. ٢٨

 .يعرف الشفافية المركبة. ٢٩

يعدد المواد واألدوات الالزمـة     . ٣٠
 .إلنتاج الشفافية المركبة

يعدد خطوات تصميم الشفافية  . ٣١
 .المركبة

يذكر المواد واألدوات الالزمـة     . ٣٢
 .إلنتاج الشفافية المقنعة

يعدد خطوات تصميم الـشفافية     . ٣٣
 .المقنعة

 .يعرف الشرائح. ٣٤

 .يميز بين أنواع الشرائح. ٣٥

يميز بين أنواع أجهزة عـرض      . ٣٦
 .الشرائح

يذكر مكونات جهـاز عـرض      . ٣٧

عرض الـشفافيات فـي     
 .التعليم

ينهي تشغيل جهاز   . ١٥ 
عرض الشفافيات بطريقة   

  .صحيحة
يصمم مجموعة من    .١٦

 .الشرائح عملياً

ــارات . ١٧ ــق المه يطب
الفنيــة لتــشغيل جهــاز 

  .عرض الشرائح عملياً
ــاز  .  ١٨ ــضر جه يح

ــشرائح   ــرض الـ عـ
  .لالستخدام

يشغل جهاز عرض   . ١٩
 .الشرائح بطريقة صحيحة

ــاز  . ٢٠ ــستخدم جه ي
عــرض الــشرائح فــي 

  .التعليم
ينهي تشغيل جهـاز    . ٢١

عرض الشرائح بطريقـة    
 .صحيحة

ــاز  .٢٢ ــضر جه   يح
األفـالم الثابتـة    عرض  
  .لالستخدام

يشغل جهاز عرض   . ٢٣
 بطريقـة   األفالم الثابتـة  

  .صحيحة
ــاز  . ٢٤ ــستخدم جه ي

في األفالم الثابتة   عرض  
 .التعليم

ينهي تشغيل جهاز   . ٢٥ 
  األفـالم الثابتـة    عرض

  .بطريقة صحيحة
  

ــاز  .  ٢٦ ــضر جه يح

يلتـــزم بالتوجيهـــات . ١٢
الموجهة إليه عنـد اسـتخدام      

 .الوسائل البصرية في التعليم

يلتـــزم بالتوجيهـــات . ١٣
الموجهة إليه عنـد اسـتخدام      
الوسائل السمعية البصرية في    

 .التعليم

يلتـــزم بالتوجيهـــات . ١٤
الموجهة إليه عنـد اسـتخدام      
ــي  ــة ف ــائل اإللكتروني الوس

 .التعليم

  



 ٢٨٥

 .الشرائح

يذكر ميزات الشرائح وأجهـزة     . ٣٨
 . عرضها

ــضير  . ٣٩ ــارات التح ــدد مه يع
 .الستخدام عارض الشرائح

واألدوات الالزمـة   يذكر المواد   . ٤٠
 .لتصميم الشرائح

  يعدد خطوات تصميم الشرائح. ٤١

 .يعرف الفيلم الثابت. ٤٢

 .يعلل تسمية األفالم الثابتة. ٤٣

   يفرق بين الفيلم مزدوج اإلطار .٤٤
 .والفيلم وحيد اإلطار

يذكر مكونات جهاز عرض . ٤٥
 .األفالم الثابتة

يعدد المهارات الفنيـة لتـشغيل      . ٤٦
  .از عرض األفالم الثابتةجه
يذكر مكونات جهـاز عـرض      . ٤٧

 .المواد غير النافذة للضوء

يعدد المهارات الفنية السـتخدام     . ٤٨
 .جهاز عرض المواد المعتمة

ــسمعية  . ٤٩ ــائل ال ــرف الوس يع
 .البصرية

يعدد أنواع الوسـائل الـسمعية      . ٥٠
 .البصرية

يذكر األهمية التربوية للتلفزيون    . ٥١
 .التعليمي

 .يعدد أنظمة توزيع البث التلفازي.٥٢

يصف نظام الـدائرة التلفازيـة      . ٥٣
 .المغلقة

يفرق بين الـدائرة  المفتوحـة       . ٥٤
 .والدائرة المغلقة في أنظمة البث

يذكر مواصفات البـث بنظـام      . ٥٥
 الكيبل

ــل  . ٥٦ ــام الكيب ــين نظ ــرق ب يف
 والميكروويف

عرض المـواد المعتمـة     
  .لالستخدام

رض يشغل جهاز ع  . ٢٧
المواد المعتمة بطريقـة     

  .صحيحة
ــاز  . ٢٨ ــستخدم جه ي

عرض المواد المعتمة في    
  .التعليم
 ينهي تشغيل جهـاز     ٢٩

عرض المـواد المعتمـة     
 .بطريقة صحيحة

ــديو .  ٣٠ ــضر الفي يح
  .والتلفزيون لالستخدام

يــشغل الفيــديو  . ٣١
ــة   ــون بطريق والتلفزي

  .صحيحة
ــديو  . ٣٢ ــستخدم الفي ي

  والتلفزيون في التعليم 
ينهي تشغيل الفيديو   . ٣٣

ــة   ــون بطريق والتلفزي
  .صحيحة

يوصــل جهــاز  . ٣٤
عرض الوسائط المتعددة   

 .بالكمبيوتر الفيديو

ــضر. ٣٥ ــاز يح  جه
 عرض الوسائط المتعددة  

  .لالستخدام
عرض جهاز   يشغل. ٣٦

 بطريقة  الوسائط المتعددة 
  .صحيحة

ــستخدم.  ٣٨ ــاز ي  جه
 عرض الوسائط المتعددة  

  .في التعليم
 بين الكمبيوتر   يتنقل. ٣٩

ــولين   ــديو الموص والفي



 ٢٨٦

يصف نظام البث عبر األقمـار      . ٥٧
 .لخاصالصناعية بأسلوبه ا

 .يميز بين أنظمة البث المختلفة. ٥٨

 .يعدد فوائد الفيديو . ٥٩

يعدد خصائص المعلـم مقـدم      . ٦٠
 .البرنامج التلفزيوني

يذكر مميزات استخدام الحاسوب    . ٦١
 .في التعليم

يصنف البرامج التعليمية التـي     . ٦٢
 .يقدمها الحاسوب

يذكر أمثلة على استخدام برامج . ٦٣
 .المحاكاة

 أهـم أسـاليب اسـتخدام       يذكر. ٦٤
  .الحاسوب في التدريس

 .يوضح مفهوم الثقافة الحاسوبية. ٦٥

يذكر أهداف الثقافة الحاسـوبية     . ٦٦
 .للمعلم

يذكر محتوى الثقافة الحاسـوبية     . ٦٧
 .للمعلم

ــام . ٦٨ يـــذكر مكونـــات نظـ
 .الفيديوكونفرنس

ــل  . ٦٩ ــرة عمـ ــح فكـ يوضـ
 .الفيديوكونفرنس

ــة   . ٧٠ ــة التربوي ــذكر األهمي ي
 .يديوكونفرنسللف

يذكر التوجيهات الفنيـة عنـد      . ٧١
 .استخدام الفيديوكونفرنس

يعـــدد خـــصائص نظـــام . ٧٠
 .الفيديوكونفرنس

يعدد االسـتخدامات التعليميـة     . ٧١
 .لوحدة الفيديوكونفرنس

يميز بين أنواع االتـصال فـي       . ٧٢
  .نظام الفيديوكونفرنس

بجهاز عرض الوسـائط    
  . المتعددة

جهـاز  ينهي تشغيل   . ٤٠
عرض الوسائط المتعددة   

 .بطريقة صحيحة
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  )١١(ملحق رقم 
  ومقياس االتجاهاالختبار التحصيليأسماء السادة الخبراء الذين حكموا 

 
  صفته األكاديمية  اسم الخبير

محمد عبد الفتاح . د.أ
 عسقول

  

  كنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزةأستاذ ت
  ،ون األكاديمية سابقاًونائب رئيس الجامعة للشؤ

  ووزير التربية والتعليم العالي حالياً
  أستاذ المناهج وطرق التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة  عزو إسماعيل عفانة. د.أ
بية بالجامعة أستاذ أصول التربية وعميد كلية التر  محمود خليل أبو دف. د.أ

  اإلسالمية بغزة
عميد كلية التربية بالجامعة أستاذ أصول التربية ونائب   فؤاد علي العاجز. د.أ

  اإلسالمية بغزة
محمد وفائي الحلو. د.أ  

  
أستاذ علم النفس بالجامعة اإلسالمية بغزة وعميد كلية 

  التربية سابقاً
  محمد شحادة زقوت. د.أ

  
 بالجامعة اإلسالمية بغزة أستاذ المناهج وطرق التدريس

  وعميد كلية التربية سابقاً
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد ورئيس قسم   داوود درويش حلس. د

   بالجامعة اإلسالمية بغزةالتدريب الميداني
ابو نجيلةمحمد سفيان . د  

  
أستاذ علم النفس المشارك بجامعة األزهر بغزة ورئيس 

  قسم علم النفس سابقاً
أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة األقصى بغزة   محمود صبحي األستاذ. د.أ

  وعميد كلية التربية سابقاً
بجامعة األقصى بغزة وعميد المشارك أستاذ علم النفس   الشاعردرداح حسن .  د

  كلية التربية سابقاً



 ٢٩٠

محمد سليمان أبو شقير. د  
  

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بالجامعة اإلسالمية 
  ،ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس

  ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي سابقاً
فتحية صبحي اللولو. د  
 

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك بالجامعة 
  اإلسالمية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس سابقاً

 رمضان عبد المعطي. د
 األغا

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك بالجامعة 
  اإلسالمية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس سابقاً

أستاذ علم النفس المشارك بالجامعة اإلسالمية بغزة   الطهراويجميل حسن.  د
  ورئيس قسم علم النفس سابقاً

  الناقةصالح أحمد .د
 

اعد بالجامعة أستاذ المناهج وطرق التدريس المس
  اإلسالمية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس سابقاً

عبد الكريم محمد لبد. د أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة األزهر  
  ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس، بغزة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة األزهر   نصارعلي محمد. د
  بغزة

عوضمنيرسعيد . د   أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بجامعة األقصى بغزة 
عقلسعيد مجدي  ، مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

  ورئيس قسم التعليم األساسي
البعلوجي حسن دهم أ  
 

ونائب ،مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة
  الرئيس للشؤون األكاديمية بجامعة األمة 

حسن منيرسليمان  
 

  ،مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة
  ومشرف مركز تكنولوجيا التعليم

  مدرس تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة محمد فؤاد أبوعودة
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 ٢٩٣

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اآللية التعليمية اختبار تحصيلي في الوسائل
  : ....................الرقم الجامعي    : ...............................اسم الطالب

  :تعليمات* 
  )دقيقة 60 (لإلجابة عن األسئلة  الزمن المخصص -
  )06( عن جميع األسئلة في هذا االختبار وعددها ب أج-
  . هناك أربعة خيارات لكل سؤال، يجب اختيار واحدة منها فقط-
  . في ورقة اإلجابة، وال تضع أية إشارة داخل أوراق االختبارأمام رمز اإلجابة المطلوبة) X( ضع إشارة -
 

  الرقم  الخيارات  الخيارات
  د  ج  ب  أ

  مالرق
  د  ج  ب  أ

1         31        
2         32         
3         33         
4         34         
5         35         
6         36         
7         37         
8         38         
9         39         
10         40         
11         41         
12         42         
13         43         
14         44         
15         45         
16         46         
17         47         
18         48         
19         49         
20         50         
21         51         
22         52         
23         53         
24         54         
25         55         
26         56         
27         57         
28         58         
29         59         
30         

  

60         

  
  

  



 ٢٩٤

  :في المكان المناسب من الجدول السابق ) x( ة و ضع عالمة اختر رمز اإلجابة المطلوب
  :التعليمية اآللية هيأنسب درجة حرارة داخل قاعة عرض الوسائل  )١

  .           درجة مئوية21  )أ (
  .                              درجة مئوية٢٥ )ب (
  .                                  درجة مئوية٢٧  )ج (
  .                              درجة مئوية31  )د (

  : يحددهموقع شاشة العرض في قاعة عرض الوسائل التعليمية اآللية )٢
                                       .عدد التالميذ  )أ (
     .درجة اإلضاءة )ب (
  .                            نوع الجهاز المستخدم  )ج (
  .الشكل الهندسي للقاعة  )د (

  :متر مربع هي) 50(أنسب إضاءة لقاعة عرض مساحتها  )٣
                                   . شمعة11  )أ (
     . شمعة500 )ب (
                . شمعة550  )ج (
  . شمعة5000  )د (

  :للتحكم في تردد الصوت أثناء العرض في القاعة يفضل  )٤
                             .خفض قوة الصوت  )أ (
     .تغليف جدران القاعة )ب (
           .تشغيل المكيف في القاعة  )ج (
  .إغالق نوافذ القاعة  )د (

  : الشكل فإن أنسب مكان لشاشة العرض هومستطيلةإذا كانت قاعة العرض  )٥
                   .رفةإحدى زوايا الغ  )أ (
     .وسط جهة العرض األمامية )ب (
  .           وسط جهة الطول األمامية  )ج (
  .على يمين التالميذ  )د (

  :ماًتعليمية اآللية هي التي تقدم تعلأنسب الوسائل ال )٦
                                  .        سمعياً  )أ (
     .بصرياً )ب (
        .                            سمعياً بصرياً  )ج (
 .حسیًا  )د (
 

  :البعد األمامي للتالمیذ في قاعة العرض یساوي )٧
  .                                        ض طول ضلع شاشة العر)أ(
     .ضعف طول ضلع شاشة العرض) ب(
  .                                  خمس طول قاعة العرض) ج(
  .سدس طول قاعة العرض) د(
    



 ٢٩٥

  :الت السمعية في التعليممن مميزات التسجي )٨
  .         سهولة تشغيلها ونقلها وتحضيرها  )أ (
     .تتطلب ترتيب الجدول الدراسي )ب (
    .تحتاج إلى تدريب مكثف الستخدامها  )ج (
  .تصلح لتدريس ذوي االحتياجات الخاصة  )د (

  : عن الراديو في أن التسجيالت السمعيةدام التسجيالت السمعية في التعليميتميز استخ )٩
         .مستويات التالميذ العمريةتصلح لجميع   )أ (
     .يمكن أن يرافق الدرس تعليق من المعلم )ب (
     .يمكن إعادة جزء من المادة العلمية بسهولة  )ج (
  .تساعد في رفع كفاءة المعلمين  )د (

  : من الجهاز ومادته التعليمية والتي تتمثل في السمعيةتتكون الوسائل التعليمية )١٠
                                  .       الراديو  )أ (
     .شريط الكاسيت )ب (
                                        .المسجل  )ج (
  .الراديو المتفاعل  )د (

  :تأثيراً في المتعلم من الراديو العادي وذلك بسببالراديو المتفاعل أكثر  )١١
  .                     أن الراديو المتفاعل فيه إمكانية اإلعادة)أ(
  .على المادة العلميةتركيز الراديو العادي ) ب(
      . أن الراديو المتفاعل يتيح للمتعلم فرصة المشاركة) ج(
  .بث الراديو العادي مع موعد الحصص الدراسية عدم توافق موعد )د(

  :استماع المعلم للمادة المسجلة وتدوين المالحظات الالزمة من خطوات )١٢
         .             التعليم اختيار التسجيالت الصوتية في )أ(
  .التعليمالتحضير الستخدام التسجيالت الصوتية في ) ب(
      . التعليماستخدام التسجيالت الصوتية في ) ج(
  .التعليمالتسجيالت الصوتية في  االنتهاء من استخدام)د(

  

  : تعليمي بشكل متواصل مدة ال تزيد عن إذاعي يستطيع المتعلم أن يستمع لبرنامج )١٣
              .         دقيقة٢٥ )أ(
  . دقيقة٣٥) ب(
      .  دقيقة٤٥) ج(
  . دقيقة٥٠ )د(

  

  :من الفوائد التربوية للوسائل اآللية البصرية )١٤
  .                    تنمي قدرة التالميذ على االستماع الجيد) أ(
  .تعود التالميذ غلى الهدوء واالنضباط) ب(
       .تعرض مادة تعليمية تساهم في بقاء أثر التعلم) ج(
  . تنمي مهارة التحدث عند التالميذ)د(



 ٢٩٦

 :يتم ضبط درجة وضوح الصورة في أجهزة العرض الضوئية عن طريق )١٥
  .   )Focus Ring(حلقة التركيز   )أ (
  .  )Zoom Ring( حلقة التقريب  )ب (
  .         إبعاد الجهاز عن الشاشة  )ج (
 . للشاشة الجهازتقريب  )د (

  :تصنع الشفافيات من )١٦
  .األلياف الزجاجية  )أ (
     .الشفافالورق  )ب (
        .البالستيك  )ج (
  .الورق العادي  )د (

  

  : الشفافيةعدامن أنواع الشفافيات جميع ما يلي  )١٧
                            .العادية  )أ (
       .المركبة )ب (
                            .المفتوحة  )ج (
  .المغلقة  )د (

  :جهاز ال  أجهزة عرض الشفافياتمن ) ١٨
                         .الذي يعرض الشرائح الفلمية  )أ (
  .    ذو الصندوقالعادي )ب (
  .        ) portable(القابل للطي  )ج (
  . صحيح فقط)ب، ج( في جاءما   )د (

  :تنفيذها  جهاز عرض الشفافياتمهمة ال يستطيع  ) ١٩
        .يعالج بعض سلبيات السبورة العادية  )أ (
  .إمكانية عرض الحركة البسيطة )ب (
                 .إمكانية عرض صور من الكتاب  )ج (
  .الخارجي للمواد المعتمةعرض اإلطار   )د (

  :للمحافظةعلى الشفافيات نقوم ب ) ٢٠
  .    حفظها في أماكن باردة وجافة  )أ (
  .عدم تعريضها لضوء الغرفة  )ب (
    . عدم لمس الشفافية من الوسط عند استخدامها  )ج (
  .عدم استخدامها مرات متتالية  )د (

  :نه عن العادي بأ للطي جهاز عرض الشفافيات القابليختلف ) ٢١
       . لةيمكن طيه بسهو ال  )أ (
  .يمكن وضعه في حقيبة ليسهل نقله ال )ب (
   . يحتوي على مصباح كهربائي في الصندوق  )ج (
 .لرأس على مروحة تبريد يحتوي ا ال  )د (

  



 ٢٩٧

  : يقوم به المعلم عند استخدام جهاز عرض الشفافيات في التدريسنأيجب عمل ال ) ٢٢
  . تهيئة المكان والتأكد من توافر الشروط الفنية  )أ (
  .غرفة أمام التالميذوضع الجهاز في مقدمة ال )ب (
  . لتالميذلضبط الصورة بما يوفر رؤية واضحة   )ج (
    .تعتيم الغرفة عند بدء استخدام الجهاز  )د (
  :عدامميزات جهاز عرض الشفافيات ما يلي  من ) ٢٣

  .امكانية العرض في الضوء العادي)أ (
  امكانية عرض الحركة البسيطة)ب(
  . صعوبة اعداد الشفافيات و تكلفتها الكبيرة)ج(
  .يمكن عرض المادة المعتمة لتوضيح اطارها الخارجي فقط)د(
  :من خصائص أجهزة عرض الشرائح ) ٢٤
            . يمكن إعداد الشرائح يدوياً) أ(
  .يمكن استخدامها في التعليم الجماعي فقط) ب(
  . تسمح للمعلم بإعادة عرض أية شريحة عند اللزوم) ج(
  .تحتاج إلى إظالم كامل عند االستخدام) د(

  

  : أن يقوم بـ المعلم أثناء استخدام جهاز عرض الشرائحعلى ) ٢٥
      . إعادة عرض بعض الشرائح عند الحاجة  )أ (
  .ربط الشرائح باألهداف التعليمية )ب (
  .تقييم استخدام الشرائح بوسائل التقويم المناسبة )ج (
  .صحيح )ب، جأ، (ما جاء في   )د (
  :المواضيع تستخدم الشرائح الملونة لتصوير ) ٢٦

       .فنية كالظاللالشياء األ تبرزالتي   )أ (
  .اإلنسان والحيوان والطبيعةب الخاصة )ب (
                 . المكتوبة أو تحمل رسومات دقيقة  )ج (
  .التي نريد فيها إظهار الحركة البسيطة  ) د (
  : هي العدسة المكثفة في جهاز عرض الشرائحوظيفة ) ٢٧
  .  على الشريحةكي ال تؤثرامتصاص الحرارة   )أ (
  .توضيح الصورة المعروضة )ب (
  . وزيع الضوء على الشريحة بالتساويت  )ج (
  . المصباح الكهربائيأشعةتعكس   )د (
  : الشرائحعداما يلي  الشرائح الفلمية من ) ٢٨

  .  الملونة  )أ (
  . المعتمة  )ب (

   . العادية  )ج (

  . الزرقاء  )د (

  



 ٢٩٨

  : بأنها عن الشفافيات الشرائحتميزت ) ٢٩
  . أوراق ال تسمح بمرور الضوء من خاللها  )أ (
  .جزء من شريط فيلم موجب  )ب (
  .   فيلم سالبجزء من شريط  )ج (
  .جزء من شريط فيلم معتم  )د (

  

  : عن جهاز عرض الشفافيات بعدم احتوائه على جهاز عرض الشرائحيختلف ) ٣٠
  .  واط٥٠٠ -٣٠٠مصباح كهربي تتراوح قوته بين   )أ (
  .فرزنلعدسة  )ب (
     .  مرآة عاكسة مقعرة )ج (
  .مروحة لخفض درجة حرارة الجهاز  )د (
  :نضغط على زر صوت التلفزيون لرفع أو خفض ) ٣١
   Chanel  )أ (
   volume-\+  )ب (
                        search )ج (
  power  )د (
  : لوضع التلفزيونأنسب مكان ) ٣٢
  .مقدمة مكان العرض  )أ (
  .إحدى زوايا مكان العرض )ب (
    .وسط مكان العرض  )ج (
  .مؤخرة مكان العرض  )د (
  : ب التلفزيون جهاز المونيتور عن جهازيختلف )٣٣

  .المونيتورجهاز في ) التيونر(وجود منتخب القنوات   )أ (
  .عن بعد الختيار القناة المطلوبة لجهاز المونيتوروجود وحدة تحكم  )ب (
            .لرفع الصوت في جهاز المونيتور)  (volume عدم وجود مفتاح )ج (
  .في جهاز المونيتور) التيونر(وجود منتخب القنوات  عدم  )د (

  

  : جهاز التلفزيونأنسب ارتفاع لمستوى ) ٣٤
  . من مستوى رؤوس المتعلميندنىأ  )أ (
  .مينمساوياً لمستوى رؤوس المتعل )ب (
  .من مستوى رؤوس المتعلمينقليالً أعلى  )ج (
 .من مستوى رؤوس المتعلمينكثيراً أعلى   )د (

 

  : عن طريق قناة الفيديو في التلفزيوننضبط )٣٥
  .فيديومفتاح خاص في ال  )أ (
  .وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالفيديومفاتيح في  )ب (
    .وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون في الضغط على رقم القناة )ج (
 . في التلفزيونر القناة وتوليفها من منتخب القنواتاختيا  )د (
 



 ٢٩٩

  : الفيديو بحيث يكون جهازوضع شريط الفيديو داخلتم ي ) ٣٦
      .سهم الشريط ونافذته ألعلى   )أ (
  .سهم الشريط ونافذته ألسفل )ب (
   .السهم ألعلى والنافذة ألسفل )ج (
 .السهم ألسفل والنافذة ألعلى  )د (
  

  :الفيديو في مكان مكتوب عليهلوصل جهاز الفيديو بالتلفزيون يوضع السلك في  ) ٣٧
    Out put  )أ (
            In put )ب (
              Power )ج (
 VTR )د (
 

  :إذا أردنا بدء العرض من جهاز الفيديو نضغط على مفتاح ) ٣٨
  Play  )أ (
         REC )ب (
      FF )ج (
 REW )د (
 

  :الفيديوجهاز  من وظائف ) ٣٩
   تسريع حركة الصورة   )أ (
  إبطاء حركة الصورة   )ب (
     تثبيت حركة الصورة )ج (
  صحيح)ج،ب،أ(ما جاء في   )د (
 

  : نظامعدايعتبر كل ما يلي من أنظمة البث التلفازي    ) ٤٠
  . الدائرة التلفازية المفتوحة )أ (
  .الدائرة التلفازية المغلقة )ب (
  .  الشبكات المحلية )ج (
  .األقمار الصناعية ) د (
  :من برامج التعليم االلكتروني التجارية ) ٤١

      Edu wave  ) أ (
          Model ) ب  (
         ATower ) ج (
 Dkros  ) د (
 

  :االلكتروني المجانيةمن برامج التعليم  ) ٤٢
    Black Board  )أ (
              Edu wave )ب (
                  Web ct )ج (
 Model  )د (

 
 

  



 ٣٠٠

  :عدا ما يلي Modelمن أنشطة برامج  ) ٤٣
  .        البريد االلكتروني  )أ (
 .             التعيينات )ب (

               .المحادثة  )ج (
 .التصميم  )د (

  

  :الحاسوباستخدام  عداما يلي تطبيقات الحاسوب في التعليم من  ) ٤٤
          .هدفاً تعليمياً) أ(
              .أداة خالل العملية التعليمية)ب(

               .عامالً مساعداً في العملية التعليمية)ج(
 .حل مشكالت الفروق الفردية)د(
  

  : التدريب دون التعرض لألخطار أو األعباء المادية هي برامجحاسوب توفر فرصبرامج  ) ٤٥
  .        الممارسةالتمرين و) أ(
 .             اللعب) ب(
               .كاةالمحا)ج(
 .حل المشكالت)د(
  

  : أن يعطيه اإلجابة الصحيحةلمحاوالت قبيفسح للمتعلم الفرص للقيام بعدة برنامج  )٤٦
  .        التمرين والممارسة) أ(
 .             اللعب) ب(

               .كاةالمحا)ج(
  تحل المشكال)د(

  

  : نضغط علىModelإلرسال رسالة بالبريد اإللكتروني عن طريق برنامج  ) ٤٧
  .        send) أ(
 .             compose) ب(

               .receive )ج(
 . out box)د(
  

  : نحتاج إلىModel للدخول لبرنامج ) ٤٨
  .        كلمة مرور فقط) أ(
 .              فقطماسم المستخد) ب(

               .مستخدم وكلمة المروراسم ال)ج(
  .اسم المعلم وكلمة المرور)د(
  
 
 

  



 ٣٠١

  :نضغط على زرLCD   لتشغيل جهاز  ) ٤٩
  On  ) أ (
  Power ) ب  (
  Off ) ج (
 Ok  ) د (
 
  

 :  فاننا نقوم بـLCDإذا أردنا إطفاء جهاز  ) ٥٠

  .فصل كابل توصيل الكهرباء من المصدر مباشرة  )أ (
  . ضغطه واحدهPower اإلطفاءنضغط على زر   )ب (
  . ضغطتين متتاليتينpower اءطفاإلنضغط على زر   )ج (
 . ثالث ضغطات متتاليةpower طفاءاإلنضغط على زر   )د (
 
 

  : البد من مراعاة ما يليLCD نفصل كابل الكهرباء عن جهاز أنقبل ) ٥١
  .اإلطفاء مرور مدة خمس ثواني بعد الضغط على زر ) أ(
  .حمر و سماع صافرتينثبات وميض المؤشر باللون األ) ب(
  .خضرواحدة و اضائة المؤشر باللون األسماع صافرة ) ج(
  .شاشةالتوقف الجهاز عن عرض الصورة على ) د(

  
  :لى داخله فانه مزود بـإ الغبار  من دخول LCD لمحافظة على جهاز ل) ٥٢

   .األماميةغطاء للعدسة ) أ(
  .نافذة تهوية) ب(
  .فلتر هواء) ج(
  .غطاء للمبة) د(
  

  :ة تظهر على الشاشة بعدفان الصور LCD  عند تشغيل جهاز ) ٥٣
  .ثبات وميض الضوء باللون االخضر)  أ (
  .ثبات وميض الضوء باللون األحمر) ب(
  . ثبات وميض الضوء باللون البرتقالي) ج(
  .انطفاء الضوء باللون األخضر) د(
  

  : من السقوط نقوم بـLCDلتأمين جهاز ) ٥٤
  .لف السلك عدة مرات حول الجهاز) أ(
  .رجل الحامل إحدى ألف السلك حول) ب(
  .رضوضع الجهاز على األ) ج(
  .تثبيت الجهاز بالحامل) د(
  



 ٣٠٢

  
  
 
  
  

  :ن نقوم بـ يفضل أ LCD لتكبير الصور ة المعروضة من جهاز ) ٥٥
  . الخلفإلىتحريك الجهاز ) أ(
  .األمام إلىتحريك الجهاز ) ب(
  . wideالضغط على زر ) ج(
  .Teleالضغط على زر ) د(
  

  : للعرض من جهاز  LCD يستخدم جهاز ) ٥٦
  . فقطبأنواعهالحاسوب ) أ(
  .شارة الفيديو فقطالفيديو و مصادر إ) ب(
  . و مصادر اشارة الفيديو بانواعهابأنواعهالحاسوب ) ج(
  .بأنواعها العرض الضوئية أجهزة) د(
  

  : نعرف ذلك من خالل فإننا  LCD ذا ارتفعت حرارة جهاز إ) ٥٧
  .نسمع صوت لمروحة التبريد) أ(
  .خضريومض مفتاح التشغيل باللون األ) ب(
  .تتوقف مروحة التبريد عن العمل) ج(
  .رحم باللون األwarning indicatorيومض مؤشر التحذير ) د(
  

   :عرضلى تعتيم الغرفة جهاز أكثر األجهزة تحتاج إ) ٥٨
   OHPالشفافيات ) أ(
  .slide  Pالشرائح ) ب(
 .O PAQE  Pالمواد غير النافذة للضوء ) ج(

  LCDالوسائط المتعددة ) د(
  

  :نستطيع التحكم في  الLCD  جهاز وحدة التحكم عن بعد فيباستخدام ) ٥٩
  .focusing)(ضبط تركيزالصورة ) أ(
  .التنقل بين الوسائط المتصلة بالجهاز) ب(
  .إطفاء الصوت أو الصورة مؤقتاً) ج(
  .تشغيل أو إطفاء الجهاز) د(
  

   :جهاز عرض رة في التشغيل و البرمجياتحاجةً للخبأكثر األجهزة ) ٦٠
   OHPالشفافيات ) أ(
  .slide  Pالشرائح ) ب(
 .O PAQE  Pالمواد غير النافذة للضوء ) ج(

 LCDالوسائط المتعددة ) د(

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٣(ملحق رقم

   اآللية التعليميةالوسائل استخدام تجاه نحوالمقياس االصورة النهائية ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



 
 

٣٠٥

  
  

  :المعلمة/ أختي الطالبة
  

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،، وبعد
  

ويتكـون هـذا    اآللية،  التعليميةبين يديك مقياس يهدف للتعرف على اتجاهك نحو الوسائل        
  :اس من أربعة محاور هيالمقي
 . اآللية التعليمية الوسائلتقبل استخدام .١

 . اآللية التعليميةلوسائلأهمية ا .٢

 . اآللية التعليمية الوسائلتوظيف .٣

 . اآلليةالتعليميةالتطوير في مجال الوسائل  .٤
  

في المكان المخصص الذي يعبر عـن  ) P( قراءة العبارات بدقة ووضع عالمة     ىرجي -
  توجد إجابة صحيحة وأخـرى خاطئـة،        علماً بأنه ال  وحيادية،  رأيك الشخصي، بدقة    

 كل العبارات مـع العلـم أن   نتعبر عن رأيك الحقيقي، أرجو اإلجابة ع    اإلجابة  طالما  
  .هذه المعلومات سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط

  

  :هانويعبر التدرج المقابل لكل عبارة عن درجة الموافقة ع
 .عبارة تتفق معك دائماًإذا كانت ال: موافق بشدة •

 .إذا كانت العبارة تتفق معك غالباً: موافق •

 .إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك وال تستطيعين أن تقرري: محايد •

 .إذا كانت العبارة ال تتفق معك غالباً: معارض •

 .إذا كانت العبارة ال تتفق معك دائماً: معارض بشدة •
  

  :الرجاء ملئ البيانات التالية
  :االسم

  :لرقم الجامعيا
  شكراً لحسن تعاونكم

  
  :الباحث                                                                   

  محمود محمد الرنتيسي



 
 

٣٠٦

  
  : تقبل استخدام الوسائل التعليمية اآللية:المحور األول

  

  العبارات  م

فق 
موا شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
ض  

عار
م

ض   
عار

م
شدة

ب
  

            . اآللية التعليميةتعلم الوسائلأشعر بالقلق لعدم   -١
            .اآلليةالتعليمية  الوسائل استخدم عندما أتضايق  -٢
            . التعليمية اآللية ألنها تولد األفكار لدى التالميذ الوسائلأفضل  -٣
            .اآلليةالتعليمية  تعلم الوسائل أرفض  -٤
            .ةاآلليالتعليمية الوسائل  عندما أقرأ عن أستمتع  -٥
             . المعلماآللية مضيعة لوقت الطالبالتعليمية  أن تعلم الوسائل أشعر  -٦
            . اآلليةتعلم المزيد عن الوسائل التعليميةأرغب ب  -٧
            .يسهم في نجاحيال اآللية التعليمية أعتقد أن تعلم الوسائل   -٨
            .يةاآللالتعليمية محاضرات الوسائل أستمتع أثناء حضور   -٩

            .يشتت التالميذاآللية التعليمية  الوسائل استخدامأعتقد أن   -١٠
  

  : أهمية الوسائل التعليمية اآللية:المحور الثاني
  

  العبارات  م

فق 
موا شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
ض  

عار
م

ض   
عار

م
شدة

ب
  

            .هميتها في تنمية التفكيرأل الوسائل التعليمية اآللية أفضل  -١
            .همية األقليلة  اآللية  التعليميةلوسائلاأعتقد أن   -٢
            . اآللية سيعود بالفائدة الذاتية على التعليميةأعتقد أن تعلم الوسائل  -٣
بع من الرغبة بتحصيل    نتالتعليمية اآللية    أن أهمية تعلم الوسائل      أرى  -٤

  .عالمات مرتفعة
          

            . حصولي على عمليساهم في اآللية  التعليمية أن تعلمي للوسائلأشعر  -٥
            .شرحالتقلل الجهد المبذول في ال  اآللية  التعليميةأرى أن الوسائل  -٦
            .أفضل الوسائل التعليمية اآللية على الوسائل العادية ألهميتها  -٧
            .يعود بالفائدة على التالميذال اآللية  التعليميةأعتقد أن الوسائل   -٨
            . تعلم الوسائل اآللية يعزز ثقافة التكنولوجيا في المجتمعأشعر أن  -٩

            .أستمتع عندما أقرأ عن أهمية الوسائل التعليمية اآللية  ١٠
  
  



 
 

٣٠٧

  : توظيف الوسائل التعليمية اآللية:المحور الثالث

  العبارات  م

فق 
موا شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
ض  

عار
م

ض   
عار

م
شدة

ب
  

            . اآللية في التعليممية التعلي الوسائلتوظيف في أرغب  -١
            . اآلليةعلى الوسائل التعليمية  العادية التعليميةالوسائلأفضل استخدام   -٢
            .تعزز من ثقة المعلم بنفسه اآللية  التعليميةالوسائلأرى أن استخدام   -٣
            .العروض التوضيحية على الوسائل التعليمية اآلليةأفضل استخدام   -٤
            . في التعليمالوسائل التعليمية اآللية حين أستخدم تمتعأس  -٥
            . اآللية التعليميةالوسائل الفصول يعيق استخدام ازدحامأرى أن   -٦
            . اآللية التعليمية المعلم الذي يستخدم الوسائلأقدر جهد  -٧
            .التلميذو المعلم بين حاجزاً شكلأشعر أن استخدام الوسائل ي  -٨
            . اآللية التعليميةأعتقد أنه يجب إتقان استخدام الوسائل  -٩
            .عدم ضبط الفصل اآللية يؤدي إلى  التعليميةأرى أن استخدام الوسائل  -١٠

  : التطوير في مجال الوسائل التعليمية اآللية:الرابعالمحور 
أعتقد أن المعلم بحاجة إلى تدريب وتطـوير مـستمرين فـي مجـال              -١

  . اآللية التعليميةسائلالو
          

            .قليلة التطور اآللية  التعليميةالوسائلأشعر أن   -٢
            . اآللية التعليميةالوسائل أفضل تدريب الطالب المعلمين بكثافة على  -٣
 اآللية يقلل من توجهي لتطـوير    التعليمية شعوري بعدم جدوى الوسائل     -٤

  .مهارات استخدامها
          

            . غير كافي اآللية التعليميةعلى استخدام الوسائل التدريب أرى أن  -٥
            .لسهولة استخدامهاوذلك  ةا آلليغير  التعليميةالوسائلأحبذ استخدام   -٦
            .بالجهود الذاتيةالوسائل اآللية  مهارات استخدام تطوير فضلأ  -٧
ـ الوسائلارتفاع تكلفة التدريب على    أعتقد أن     -٨  يعيـق  اآلليـة  ة التعليمي

  .ي عليهاتنمية مهارات
          

ر في التـدريب    يجب أن يواكبه تطو    أن تطور المناهج الدراسية      أعتقد  -٩
  . اآللية التعليمية الوسائلعلى

          

             . مجديرغيبرامج تدريبية  باآللية  التعليمية الوسائلرفدأرى أن   ١٠
 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14(ملحق رقم 
  بطاقات المالحظة في صورتها النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



 ٣١١

 ات تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافياتمهاربطاقة مالحظة : أوالً
O.H.P. 

  
  األداء المطلوب  م  مستوى األداء

  صفر  ١  ٢
  
١-   

  تهيئة الجهاز: أوالً
  تضع شاشة العرض في المكان المناسب لالستخدام

      

         عن األرضارتفاعها المناسبتسحب الشاشة من أسطوانتها لتحدد     -٢
        تخرج الجهاز القابل للطي من حقيبته    -٣
        تضع الجهاز على المنضدة مقابل منتصف الشاشة   -٤
        "العدسات، المرآة ، اللوح الزجاجي"تتأكد من نظافة األجزاء الرئيسة للجهاز    -٥
        لتيار الكهربائيتوصل األجهزة با  -٦
  
 
٧-  

  تشغيل واستخدام الجهاز: ثانياً
 

  تضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي

      

        .تمسك الشفافية من إطارها وتضعها على قاعدة الجهاز بالشكل الصحيح  -٨
        تضبط وضع الصورة على الشاشة أفقياً ورأسياً  -9

        للحصول على أوضح صورةfocus ring) (تحرك حلقة التركيز   -10
        تقف في المكان المناسب أثناء العرض  -11
        تفتح الجهاز القابل للطي بطريقة صحيحة  -12
        تشغل الجهاز القابل للطي بالضغط على مفتاح التشغيل  -13
  
 

14-  

 االنتهاء من تشغيل الجهاز: ثالثاً
  

  تطفئ جهاز العرض بواسطة المفتاح

      

        كابل الجهاز وتضعه في مكانه الخاص بهتلف   -15
        تطوي الجهاز القابل للطي بطريقة صحيحة  -16
        تحفظ الشفافيات في المكان الخاص بها  -17
        تعيد األجهزة والشاشة إلى مكانهم السابق  -18

  
  



 ٣١٢

ات تشغيل واستخدام جهاز عرض الشرائح مقاس مهاربطاقة مالحظة : ثانياً
  سم٥×٥

  
  ء المطلوباألدا  م  مستوى األداء

  صفر  ١  ٢
  
 
١-  

 تهيئة الجهاز: أوالً
  

  تضع شاشة العرض في المكان المناسب للقاعة

      

        تسحب الشاشة من أسطوانتها لتحدد ارتفاعها المناسب عن األرض    -٢
        تضع الجهاز في المكان المناسب مقابل منتصف الشاشة   -3
        رور بصورة سليمةتضع الشرائح مرتبة في الجا   -4
        توصل الجهاز بالتيار الكهربائي  -5
        تعتم مكان العرض  -6
  
 
7-  

 تشغيل واستخدام الجهاز: ثانياً
 

  تضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي

      

        تضغط على زر التقديم لتظهر أول شريحة  -8
        رأسياًتضبط وضع الصورة المتكونة على الشاشة أفقياً و  -9

        تضبط مالمح الصورة المتكونة على الشاشة لتحصل على أوضح صورة  -10
        تقف في المكان المناسب أثناء العرض  -11
        تستخدم مؤشر الليزر بدقة لتحديد مواضع األجزاء على الصورة  -12
        تستخدم أزرار وحدة التحكم الموصولة بالجهاز بطريقة صحيحة  -13
  
 

14-  

  االنتهاء من تشغيل الجهاز: ثالثاً
 

  تضئ مكان العرض

      

        تطفئ جهاز العرض بواسطة المفتاح  -15
        تعيد الشرائح إلى علبتها الخاصة مرتبة  -16
        تعيد الجهاز والشاشة إلى مكانهما السابق  -17

  
  



 ٣١٣

  
  LCD Projectorات تشغيل واستخدام جهاز مهاربطاقة مالحظة : ثالثاًً

  
  داء المطلوباأل  م  مستوى األداء

  صفر  ١  ٢
  
١-   

  تهيئة الجهاز: أوالً
  LCD Projectorتختار الوصالت المناسبة للتوصیل بین الفیدیو أو الحاسوب وجھاز

      

        تسحب الشاشة من أسطوانتها لتحدد ارتفاعها المناسب عن األرض    -٢
        الشاشة على المنضدة مقابل منتصف LCD Projectorتضع جهاز    -٣
        LCD Projectorتدخل أطراف الوصلة في المدخل المناسب للفیدیو وجھاز    -٤
        LCD Projectorتدخل أطراف الوصلة في المدخل المناسب للحاسوب وجھاز    -٥
         بالكھرباءLCD Projectorتصل كل من جھاز الفیدیو وجھاز الحاسوب و جھاز  -٦
        LCD Projector غیل جھازتنزع غطاء العدسة قبل تش   -٧
  
8-  

  تشغيل واستخدام الجهاز: ثانياً
 

  LCD Projectorتضغط الزر المناسب لتشغیل جھاز 

      

        LCD Projectorتشغل جھاز الحاسوب بعد جھاز   -٩
        تدخل شریط الفیدیو بطریقة صحیحة بعد تشغیل جھاز الفیدیو  -١٠
        خفض برغي السندتحصل على موقع أفضل للصورة برفع و  -١١
        )(Focus Ringتوضح الصورة من حلقة التركیز    -١٢
        )Wide(تكبر مساحة البقعة الضوئیة من الزر المناسب   -١٣
        إلظھار القوائم" Menu"تضغط على الزر   -١٤
        "Enter"تنتقل عبر القوائم المنسدلة باستخدام األسھم   -١٥
        "Source"صلة بالجھاز بطریقة صحیحة باستخدام زر تنتقل عبر الوسائط المت   -١٦

 
 
١٨-  

  االنتهاء من تشغيل الجهاز: ثالثاً
  

  LCD Projector الموصولة بجھاز ةالمتعدد الوسائط طفئت

      

         بطریقة صحیحةLCD Projector جھاز طفئت  -١٨
        تنتظر حتى یبرد الجھاز قبل أن تفصلھ عن مصدر الكھرباء  -١٩
        يد الجهاز والشاشة إلى مكانهما السابقتع  -٢٠

 



 



  
  
  
  
  
  

   )15 : (لحق رقمم
  الموديوالت الثالثة

  
  :الموديول األول

 OHP  جهاز عرض الشفافيات تشغيل واستخدام

  :الثانيالموديول 
   Slide projector سم5X5مقاس  رائح الفيلميةجهاز عرض الشتشغيل واستخدام 

   
  :الموديول الثالث

  LCD   عرض الوسائط المتعددةجهاز تشغيل واستخدام 
   
  

  
  



 



 ٣١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموديول األول

  
  تشغيل واستخدام

   جهاز عرض الشفافيات
  OHP 

  
  

  
  
  
  
  



 ٣١٨

   )OHP( جهاز عرض الشفافيات
  :تعليمات هامة
  :أعزائي الطلبة

 من أجهزة العرض الضوئية األكثر استخداماً فـي          )OHP( الشفافيات    يعتبر جهاز عرض    
ومنـه  ، )األوفرهيـد  ( وجهاز، الضوئيةوله عدة مسميات فيسمى بالسبورة  ،المؤسسات التعليمية 

 ،)Portapel(أو المحمـول  ، النوع العادي ذو الصندوق والنوع القابـل للطـي       ، أنواع متعددة 
  .وهذا ما سيتم توضيحه خالل الموديول

  :لكي تحقق االستفادة القصوى من دراستك لهذا الموديول فإن عليك إتباع التعليمات اآلتية   و
 .موضوعالل ألنه يعطيك فكرة عامة عن قراءة عنوان الموديو .١

 .قراءة األفكار الفرعية ألنها تعد نقاط انطالق لدراسة الفكرة الرئيسة للموديول .٢

 .قراءة أهمية الموديول ألنها تعطيك فكرة عن مبررات دراسة الموديول .٣

قراءة األهداف السلوكية بدقة ألنها تمثل النتائج التي سوف تخرج بها مـن دراسـتك                .٤
 .ولللمودي

،  مدى حاجتك لدراسة الموديـول     اإلجابة عن جميع عبارات االختبار القبلي ألنه يحدد        .٥
وعليك تصحيح إجابتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيث تعطى لكـل             

فأكثر من درجة االختبار فال تحتاج لدراسة       %) ٩٠(عبارة درجتان، فإذا حصلت على      
اًً لدراسة الموديول التالي، أما إذا حصلت على أقل من          الموديول، وعليك االنتقال تلقائي   

يبين ) ١(والشكل رقم   . من درجة االختبار القبلي فعليك دراسة هذا الموديول       %) ٩٠(
 .خطوات السير في دراستك للموديول

 :خالل دراستك للموديول ينبغي أن تراعي بعض األمور الهامة .٦

 .الذي يسبقهتتقن الجزء حتى من الموديول عدم االنتقال إلى جزء آخر  •

تـشغيل البرنـامج    تنفيذ األنشطة التعليمية التي يحتويها الموديول سواء كانت          •
باسـتخدام  مشاهدة الفلـم الخـاص      أو  ،  CD)( المدمج   صالمرفق على القر  
 ،أو التصفح عن طريق الروابط المرفقة     ، ثرائيةاإلقراءة  ال أو   ،وتشغيل الجهاز 

 .لموديولتك لب منك أثناء دراسأو إجراء بعض المهام التي تطل

بعد انتهائك من دراسة الموديول عليك اإلجابة عن جميع عبارات االختبار البعـدي و               .٧
تصحيح إجاباتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيث تعطي لكل عبـارة             

فأكثر فعليك االنتقال لدراسة الموديول التـالي،       %) ٩٠( درجات، فإذا حصلت على      ٤
 .فعليك إعادة دراسة هذا الموديول%) ٩٠(ذا حصلت على أقل من أما إ
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  يبين خطوات السير خالل دراسة الموديول) ١(الشكل رقم 
 

 الموديول إنهاء

 اقرأ تعلیمات المودیول

 اقرأ مبررات دراسة الموديول

 أجب عن االختبار القبلي

هل حصلت على 
٩٠% 

 أجب عن االختبار البعدي

 اقرأ محتوى الموديول

 اقرأ األهداف السلوكية
 

هل حصلت على 
٩٠% 

 موديولاقرأ تعليمات ال
 

 أجب عن االختبار القبلي

 قم بأداء األنشطة التعليمية

 ابدأ



 ٣٢٠

  :أهمية الموديول
 من شـهرته وانتـشاره فـي المؤسـسات           )OHP( الشفافيات  جهاز عرض  تنبع أهمية      

حيث يجد فيه المعلمون البديل المناسب عن السبورة الطباشيرية؛ ذلك لما لـه مـن                ،التعليمية
حتى أن المعلم يستطيع إجراء     ، شكال والجداول والرسومات والصور   في عرض األ  ، مزايا فنية 

  .وبعض التفاعالت الكيميائية، بعض التجارب على سطحه كالمجال المغناطيسي
وسهولة حمله ونقله خاصة النوع     ، وعدم حاجته إلى تعتيم الغرفة    ،     كما أن سهولة استخدامه   

ن الضروري للطالب المعلم أن يكون متمكناً       أدى إلى  شيوع استخدامه وأصبح م      ، القابل للطي 
  .   من تشغيله واستخدامه في التعليم

لمهارات األساسية لتشغيل واستخدام    الطالب المعلم ل  ساب  تكويحاول هذا الموديل المساهمة في ا     
   . )OHP( الشفافيات عرض جهاز
 

  :األفكار الفرعية للموديول
 .مكوناتهاأنواع أجهزة عرض الشفافيات و: الجزء األول

  .الشفافياتعرض   جهازواستخدام تشغيل: الجزء الثاني
  .الشفافياتعرض إنهاء تشغيل واستخدام جهاز : الجزء الثالث

  
  :األهداف العامة للموديول

  :بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قاراً على
 .معرفة أنواع أجهزة عرض الشفافيات وتعداد مكوناتها .١

  . لالستخدامالشفافياتعرض هاز   تحضر ج .٢
 .واستخدامه الشفافياتعرض  تشغيل جهاز .٣

 .الشفافياتعرض  إنهاء تشغيل جهاز .٤

  
  :أهداف الموديول السلوكية

  :عزيزي الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قادراً على أن 
 .الشفافياتعرض  تعدد مسمیات جھاز .١

 .المختلفةتميز بين أنواع الجهاز  .٢

 .تذكر المكونات األساسية للجهاز .٣

 .تذكر وظيفة كل جزء من مكونات الجهاز .٤



 ٣٢١

 .تضع شاشة العرض في المكان المناسب لالستخدام .٥

 .تسحب الشاشة من أسطوانتها لتحدد ارتفاعها المناسب عن األرض .٦

 .تخرج الجهاز القابل للطي من حقيبته وتحمل الجهاز بطريقة صحيحة .٧

 .لمنضدة مقابل منتصف الشاشة وتؤمنه من السقوطتضع الجهاز على ا .٨

 "العدسات، المرآة ، اللوح الزجاجي"تتأكد من نظافة األجزاء الرئيسة للجهاز  .٩

 توصل الجهاز بالتيار الكهربائي .١٠

 .تضغط الزر المناسب لتشغیل الجھاز .١١

 .ومساحتها تضبط الصورة على الشاشة أفقياً ورأسياً .١٢

 .ا على قاعدة الجهاز بالشكل الصحيحتمسك الشفافية من إطارها وتضعه .١٣

 .للحصول على صورة واضحةfocus ring) (لف حلقة التركيز  .١٤

 .تقف في المكان المناسب أثناء العرض .١٥

 .تفتح الجهاز القابل للطي بطريقة صحيحة .١٦

 تشغل الجهاز القابل للطي بالضغط على مفتاح التشغيل  .١٧

 .تستخدم مؤشر الليزر وتؤشر به بطريقة صحيحة .١٨

 .جهاز العرض بواسطة المفتاحتطفئ  .١٩

 .تلف كابل الجهاز وتضعه في مكانه الخاص به .٢٠

 .تطوي الجهاز القابل للطي بطريقة صحيحة .٢١

 .تحفظ الشفافيات في المكان الخاص بها .٢٢

 .تعيد األجهزة والشاشة إلى مكانها السابق .٢٣

  :االختبار القبلي
  :مما يأتيكل في  المناسبةأمام العبارة )  x( أو )ü(ضع عالمة : لالسؤال األو

 
 .نلف سلك توصيل الكهرباء حول أحد أرجل حامل الجهاز لتأمينه من السقوط(   )  -١

 
 .توضع الشفافية مقلوبة على جهاز عرض الشفافيات لتظهر معتدلة على الشاشة(   )  -٢
 
 . نضبط مساحة الصورة بتحريك مرآة العرض  )(  -٣
 
 . المعروضة الشاشة  تكبر مساحة الصورة عن كلما بعد جهاز عرض الشفافيات(   )  -٤
 
  . الكهربائييفضل توصيل جهاز عرض الشفافيات بأقرب مصدر للتيار (   ) - ٥



 ٣٢٢

 
  .هو ضعف عرض الشاشة شاشة العرض عن البعد األمامي للتالميذ )    (- ٦
 
 .  لمبة الجهازاز عرض الشفافيات أثناء العرض علىال يؤثر تحريك جه  (   ) - ٧
 
  .يحتاج جهاز عرض الشفافيات إلظالم تام لمكان العرض أثناء العرض (   ) - ٨
 
  .focus ring) (نضبط وضوح الصورة بتحريك عجلة التركيز)  (   - ٩
 

 . الخارجي از الشفافيات إذا أريد عرض شكلها جهتعرض المواد المعتمة على)     (-١٠
 

  .ز عرض الشفافياتيمكن عمل بعض التجارب على سطح جها (   ) -١١
 

 .يطلق اسم السبورة  الضوئية على جهاز عرض الشفافيات (   ) -١٢

  
 . شاشة العرض ارتباطا مباشرا بعدد المشاهدين لهاترتبط مساحة الصورة على) (    -١٣

 
  .  الذراع يحمل رأس الجهاز وعجلة التوضيح (   ) -١٤

 
 . غير ضروريه الفعليتجريب جهاز عرض الشفافيات قبل استخدام)     (-١٥

 
 .ينبغي تثبيت جهاز عرض الشفافيات جيدا قبل البدء في العرض)     (-١٦

 
 .وظيفة عدسة فريزنل توزيع األشعة على جميع أجزاء الشفافية  )  ( -١٧

  
  .مرآة العرض تعكس األشعة من المصباح إلى الشفافية)     (-١٨

 
  . لجهاز عرض الشفافياتعدسة فريزنـل من المكونات الرئيسة (   ) -١٩
  

  .توجد لمبة احتياط في جهاز عرض الشفافيات (   ) -٢٠
 

  
  
  



 ٣٢٣

  :مناسبة في كل مما يأتي اإلجابة الحوط رمز: السؤال الثاني
  
  : من مكونات الصندوق في جهاز عرض الشفافيات العادي  .١
  

   ل  عدسة فريزن- عجلة التوضيح                            ب–     أ 
   المرآة العلوية - الذراع                                    د-ج     

  
 :عند تشغيل جهاز عرض الشفافيات في غرفة مستطيلة الشكل توضع شاشة العرض في  .٢

  
   يسار الغرفة - يمين الغرفة                                 ب-    أ
   وسط المشاهدين - الوسط األمامي للغرفة                      د-    ج

  
 : للتخلص من اللون البني الذي يظهر علي حواف الصورة المعروضة يتم  .٣

  
   تحريك الجهاز لألمام - لف العجلة الموجودة برأس الجهاز           ب–    أ 
   لف العجلة الموجودة بذراع الجهاز - تحريك الجهاز للخلف                       د-    ج

  
 : يلي  المثبتة في رأس جهاز عرض الشفافيات مامن وظائف المرآة  .٤
 

   تحديد مستوي الصورة - توضيح الصورة                           ب-    أ
  )  ج+ب (- عكس األشعة على الصورة                د-   ج

  
 :أول خطوة تتبع لتشغيل جهاز عرض الشفافيات هي .٥

  
   رفع مرآة الرأس -   ب إضاءة المصباح                      -    أ
   وضع الشفافية علي المنصة - لف عجلة التوضيح                     د-    ج

  



 ٣٢٤

 : يتم ضبط وضوح الصورة المعروضة بواسطة جهاز عرض الشفافيات من خالل  .٦
  

   تعديل المرآة العلوية - لف عجلة الذراع                     ب-    أ
   تحريك الجهاز يمينا -                  د تقديم الجهاز       -    ج

  
  :عدا واحدة من المسميات المرادفة لجهاز عرض الشفافيات ما يلي -٧
  

  الفانوس السحري-السبورة الضوئية                      ب-    أ
  جهاز العرض العلوي -جهاز العرض األمامي               د-    ج

  
   :شفافيات في القاعة هو المكان المناسب لجهاز عرض ال-٨
  

   وسط التالميذ- أمام التالميذ                          ب-      أ
   ليس مما سبق- خلف التالميذ                         د-     ج

 
  :د استخدام جهاز عرض الشفافيات هو المكان المالئم لوقوف المعلم عن-٩ 
  

    يمين الجهاز ومواجها للتالميذ-      بأمام الجهاز ومواجها للتالميذ     -    أ
   ليس مما سبق-يسار الجهاز ومواجها للتالميذ         د-    ج

  
  : نسب موقع لشاشات العرض في الغرف المستطيلة هوأ -١٠
  

  منتصف الجهة األمامية -الزاوية اليمنى األمامية               ب-    أ
  ج+ ا-   دالزاوية اليسرى األمامية         -    ج

  
   : المستوى المناسب الرتفاع الحافة السفلى لشاشة العرض عن األرض-١١
  

   أعلى من مستوى الطالب -  في مستوى التالميذ             ب-     أ
   ليس مما سبق- اقل من مستوى الطالب         د-    ج

  



 ٣٢٥

  :عدامن كل ما يأتي تكون جهاز عرض الشفافيات ي  -١٢
 

  عدسة فرزنل -إلضاءة                ب مصباح ا-    أ

   وحدة التحكم عن بعد- مرآة العرض                    د-   ج
  
 :عند قلب عدسة فريزنل يكون شكل  الصورة على شاشة العرض -١٣

  
  مربعة -مستطيلة                        ب  - أ

  مضلعة  -دائرية                           د - ج

  
 :تالق جهاز  عرض الشفافياأول خطوة من خطوات إغ -١٤

   
    رفع المقبس من المصدر - رفع الشفافية                        ب-    أ
   ق   ليس مما سب-  الضغط على زر  اإلغالق         د-   ج

  
  
  

  :األنشطة المصاحبة
  :لتحقيق األهداف التعليمية لهذا الموديول عليك اختيار ما يناسبك من األنشطة التالية

  .CDمشاهدة برنامج الفيديو التفاعلي المرفق على قرص مدمج  -١
  .المرفق بالموديول الخاص بتشغيل الجهاز  مشاهدة شريط الفيديو الخطي-٢
  . قراءة مرجع الموديول المرفق-٣
  .القراءات اإلثرائية من المراجع الموضحة على القرص الدمج أو صفحة المدرس-٤
 . على القرص الدمج أو صفحة المدرس ة تصفح المواقع والروابط الموضح-٥

  
   الموديولمحتوى

والشرح المفصل لكل ما يتعلـق بالجهـاز        ،  مرفق مرجع لمحتوى الموديول بالصور الملونة      
والرجوع إلى القـرص    ، وعلى الطالب المعلم ضرورة الرجوع إليه     ، المعني في هذا الموديول   

يك عزيزي الطالـب شـرح مختـصر        ومع ذلك فإل  ، المدمج الموضح في األنشطة المصاحبة    
  : لمكونات وخطوات تشغيل واستخدام الجهاز المعني



 ٣٢٦

  :تسميات الجهاز ومكوناته:أوالً
وأطلق عليـه أحيانـاً جهـاز العـرض         ،     اشتهر هذا الجهاز باسم جهاز عرض الشفافيات      

وهكـذا  ، والسبورة الـضوئية  ، وجهاز العرض األمامي  ، وجهاز العرض فوق الرأس   ، العلوي
غير أن السبورة الضوئية هي التسمية األكثر انتـشاراً ألنهـا           ، د أكثر من اسم لهذا الجهاز     نج

تسمية وظيفية حيث يقوم الجهاز بعمل السبورة الطباشيرية مـع زيـادة الخاصـية الـضوئية                
تختلف باختالف الشركة   ، وهناك عدة أشكال لجهاز عرض الشفافيات     ، ومواجهة المعلم للتالميذ  

إال أن التركيب الميكانيكي العام     . تطورات التقنية التي تطرأ عليه بين وقت وآخر       وال، المصنعة
  :ال يتغير ويتكون الجهاز من ثالث أجزاء رئيسة هي

ويشمل مصباحي اإلضاءة من النوع الهالوجيني وعاكس لإلضـاءة         ):الصندوق( القاعدة أو    -١
كبيرة وتعمل على تركيـز     وعدسة فرزنل وهي ذات مساحة      ، خلف المصباح ومروحة للتبريد   

  .اإلضاءة وتوزيعها بانتظام على مساحة الشفافية وتحتوي على مرشح للحرارة
وهو عبارة عن عامود معدني وظيفته حمل رأس الجهاز وعجلة ضبط وضـوح             :  الذراع -٢

  .focus ring) (الصورة 
  ).اإلسقاطعدسة (وتتكون من مرآة عاكسة وعدسة شيئية ، وهي مثبتة على الذراع: الرأس-٣
  

   :ثانياً مهارات تحضير الجهاز للتشغيل واالستخدام
    قبل تشغيل جهاز عرض الشفافيات ال بد للطالب المعلم من تهيئة غرفة العرض وتحـضير    

  :الجهاز وذلك حسب الخطوات التالية
يتم اختيار حامل مناسب للجهاز ليوضع عليه فـي مقدمـة حجـرة             : اختيار حامل مناسب   •

 .ال يحجب الرؤية عن المشاهدين مع مراعاة أن يكون ثابتاً قدر اإلمكانالعرض بحيث 

ينبغي حمل الجهاز عن طريق المقبض المخصص للحمـل         : حمل الجهاز بطريقة صحيحة    •
، في الجهاز القابل للطي، و يحمل الجهاز العادي بوضع اليـدين أسـفل قاعـدة الجهـاز                

ابل الجهـاز علـى إحـدى أرجـل     ووضعه على الحامل وتأمينه من السقوط وذلك بلف ك   
 .الحامل عدة مرات حتى ال يسقط الجهاز عند تعثر أحد المشاة بتلك الوصالت

وذلك بسحبها من اسطوانتها إذا كانت من النوع المثبت على الحائط           : إعداد شاشة العرض   •
وإن كانت من   ،ويمكن تشغيل مفتاح التحكم الكهربائي الخاص بتنزيل الشاشة من اسطوانتها         

وع العادي المثبت على الحامل ثالثي األرجل فمن الضروري وضـعها علـى ارتفـاع           الن
 .بحيث تسمح لجميع المشاهدين رؤية المادة المعروضة بوضوح، مناسب



 ٣٢٧

يوصل السلك الخاص بالتيار الكهربائي بأقرب مـصدر        : توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي    •
 .للتيار ، واستخدام فيشة مناسبة لنوعية اإلبريز

والسطح الزجاجي لمنـصة العـرض بفرشـاة       ، وعدسة التركيز ، تنظيف المرآة المستوية    •
 .أو قطعة قماش غير وبرية وعدم اللمس باليد، خاصة

 .ووجود التيار الكهربائي، تجريب الجهاز للتأكد من صالحيته •

  
  :عرض الشفافياتجهاز واستخدام تشغيل مهارات : اًلثثا

  :واستخدامه حسب الخطوات التاليةبثقة بالنفس يله بعد تهيئة الجهاز يتم تشغ      
  

 .اضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي •
بحيـث  ، امسك الشفافية من إطارها وضعها على منصة العرض معتدلة بالنسبة لـك            •

 . .تستطيع قراءتها ومقدمتها باتجاه التالميذ
تحريك مرآة العرض العلويـة     وذلك ب ، اضبط وضع الصورة على الشاشة أفقياً ورأسياً       •

 .يدوياً إلى أسفل أو إلى أعلى

، الجهاز إذا أردت تصغير الصورة     قريبوذلك بت ، اضبط مساحة الصورة على الشاشة     •
 .إذا أردت تكبير الصورة. أو إبعاده

 .للحصول على أوضح صورةfocus ring) (حرك حلقة التركيز  •
 .تعلمين وعلى الجانب األيسر للجهازاجهاً للمو مقف في المكان المناسب أثناء العرض •
 . على الشاشةخدام مؤشر الليزرأو است،  على الشفافية بمؤشر رفيعيمكنك التأشير •

  
  :مهارات االنتهاء من تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات: اًرابع

  :       عند االنتهاء من استخدام الجهاز ال بد للطالب المعلم من القيام بما يلي
  

 .Offالتشغيل بتحويله إلى وضع  بواسطة مفتاحهاز اطف الج •

 . للمحافظة عليها إلى مكانها المخصص مرتبة حسب المحتوىأعد الشفافيات •

 .افصل كابل الكهرباء عن مصدر التيار ولفه وضعه في مكانه المخصص له •

 .احمل الجهاز بطريقة صحيحة  وأعده إلى مكانه الخاص به •

 . وأعدها إلى مكانها إذا كانت غير مثبتةأعد لف الشاشة إلى اسطوانتها  •

  



 ٣٢٨

  :االختبار البعدي
  :مما يأتيكل  في المناسبةأمام العبارة )  x( أو )ü(ضع عالمة : لالسؤال األو

 
 .نلف سلك توصيل الكهرباء حول أحد أرجل حامل الجهاز لتأمينه من السقوط(   )  -١

 
 .فيات لتظهر معتدلة على الشاشةتوضع الشفافية مقلوبة على جهاز عرض الشفا(   )  -٢
 
 . نضبط مساحة الصورة بتحريك مرآة العرض  )(  -٣
 
 . المعروضة الشاشة  تكبر مساحة الصورةكلما بعد جهاز عرض الشفافيات عن (   )  -٤
 
  . الكهربائييفضل توصيل جهاز عرض الشفافيات بأقرب مصدر للتيار (   ) - ٥
 
  .هو ضعف عرض الشاشة شاشة العرض عن ميذالبعد األمامي للتال )    (- ٦
 
 .  لمبة الجهازاز عرض الشفافيات أثناء العرض علىال يؤثر تحريك جه  (   ) - ٧
 
  .يحتاج جهاز عرض الشفافيات إلظالم تام لمكان العرض أثناء العرض (   ) - ٨
 
  .focus ring) (نضبط وضوح الصورة بتحريك عجلة التركيز)  (   - ٩
 

 . الخارجي از الشفافيات إذا أريد عرض شكلها جهتعرض المواد المعتمة على)     (-١٠
 

  .يمكن عمل بعض التجارب على سطح جهاز عرض الشفافيات (   ) -١١
 

 .يطلق اسم السبورة  الضوئية على جهاز عرض الشفافيات (   ) -١٢

  
 . المشاهدين لها شاشة العرض ارتباطا مباشرا بعددترتبط مساحة الصورة على) (    -١٣

 
  .  الذراع يحمل رأس الجهاز وعجلة التوضيح (   ) -١٤

 
 . غير ضروريتجريب جهاز عرض الشفافيات قبل استخدامه الفعلي)     (-١٥

 
 .ينبغي تثبيت جهاز عرض الشفافيات جيدا قبل البدء في العرض)     (-١٦



 ٣٢٩

 
 .ء الشفافيةوظيفة عدسة فريزنل توزيع األشعة على جميع أجزا  )  ( -١٧

  
  .مرآة العرض تعكس األشعة من المصباح إلى الشفافية)     (-١٨

 
  .عدسة فريزنـل من المكونات الرئيسة لجهاز عرض الشفافيات (   ) -١٩
  

  .توجد لمبة احتياط في جهاز عرض الشفافيات (   ) -٢٠
 
  

  :مناسبة في كل مما يأتي اإلجابة الحوط رمز: السؤال الثاني
  
  : ت الصندوق في جهاز عرض الشفافيات العادي من مكونا-١
  

   ل  عدسة فريزن- عجلة التوضيح                            ب–     أ 
   المرآة العلوية - الذراع                                    د-     ج

  
 :عند تشغيل جهاز عرض الشفافيات في غرفة مستطيلة الشكل توضع شاشة العرض في -٢

  
   يسار الغرفة - يمين الغرفة                                 ب-  أ  

   وسط المشاهدين - الوسط األمامي للغرفة                      د-    ج
  
 : للتخلص من اللون البني الذي يظهر علي حواف الصورة المعروضة يتم -٣

  
  ك الجهاز لألمام  تحري- لف العجلة الموجودة برأس الجهاز           ب–    أ 
   لف العجلة الموجودة بذراع الجهاز - تحريك الجهاز للخلف                       د-    ج

  
 : يلي  من وظائف المرآة المثبتة في رأس جهاز عرض الشفافيات ما-٤
 

   تحديد مستوي الصورة - توضيح الصورة                           ب-    أ
  )  ج+ب (-لصورة                د عكس األشعة على ا-   ج



 ٣٣٠

 :أول خطوة تتبع لتشغيل جهاز عرض الشفافيات هي-٥

  
   رفع مرآة الرأس - إضاءة المصباح                         ب-    أ
   وضع الشفافية علي المنصة - لف عجلة التوضيح                     د-    ج

  
 :از عرض الشفافيات من خالل  يتم ضبط وضوح الصورة المعروضة بواسطة جه-٦
  

   تعديل المرآة العلوية - لف عجلة الذراع                     ب-    أ
   تحريك الجهاز يمينا - تقديم الجهاز                         د-    ج

  
  :عدا واحدة من المسميات المرادفة لجهاز عرض الشفافيات ما يلي -٧
  

  الفانوس السحري-              بالسبورة الضوئية        -    أ
  جهاز العرض العلوي -جهاز العرض األمامي               د-    ج

  
   : المكان المناسب لجهاز عرض الشفافيات في القاعة هو-٨
  

   وسط التالميذ- أمام التالميذ                          ب-      أ
   ليس مما سبق- خلف التالميذ                         د-     ج

 
  :د استخدام جهاز عرض الشفافيات هو المكان المالئم لوقوف المعلم عن-٩ 
  

    يمين الجهاز ومواجها للتالميذ-أمام الجهاز ومواجها للتالميذ           ب-    أ
   ليس مما سبق-يسار الجهاز ومواجها للتالميذ         د-    ج

  
  : المستطيلة هونسب موقع لشاشات العرض في الغرف أ -١٠
  

  منتصف الجهة األمامية -الزاوية اليمنى األمامية               ب-    أ
  ج+ ا-الزاوية اليسرى األمامية            د-    ج

  



 ٣٣١

   : المستوى المناسب الرتفاع الحافة السفلى لشاشة العرض عن األرض-١١
  

  لطالب  أعلى من مستوى ا-  في مستوى التالميذ             ب-     أ
   ليس مما سبق- اقل من مستوى الطالب         د-    ج

  
  :عدامن كل ما يأتي تكون جهاز عرض الشفافيات ي  -١٢

 
  عدسة فرزنل - مصباح اإلضاءة                ب-    أ

   وحدة التحكم عن بعد- مرآة العرض                    د-   ج
  
 :رة على شاشة العرضعند قلب عدسة فريزنل يكون شكل  الصو -١٣

  
  مربعة -مستطيلة                        ب  - أ

  مضلعة  -دائرية                           د - ح

  
 :تأول خطوة من خطوات إغالق جهاز  عرض الشفافيا -١٤

   
    رفع المقبس من المصدر - رفع الشفافية                        ب-    أ
   ق   ليس مما سب-       د  الضغط على زر  اإلغالق  -   ج
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  الثانيالموديول 

  
  تشغيل واستخدام

  رائح الفيلمية جهاز عرض الش
  سم5X5  مقاس 

  Slide projector 

  
  

  
  
  
  
  
  



 ٣٣٣

  رائحجهاز عرض الش
  :تعليمات هامة
  :أعزائي الطلبة

 ،  يعد جهاز عرض الشرائح من أجهزة العرض الضوئية الشائعة في مجال التعليم والتـدريب            
وهـذا مـا    ، الفرصة لتكبير الصور الفوتوغرافية واستخدامها في العروض الجماعية        ححيث أتا 

  .سيتم توضيحه خالل هذا الموديول
  :لكي تحقق االستفادة القصوى من دراستك لهذا الموديول فإن عليك إتباع التعليمات اآلتية   و
 .موضوعالقراءة عنوان الموديول ألنه يعطيك فكرة عامة عن  .٨

 .ءة األفكار الفرعية ألنها تعد نقاط انطالق لدراسة الفكرة الرئيسة للموديولقرا .٩

 .قراءة أهمية الموديول ألنها تعطيك فكرة عن مبررات دراسة الموديول .١٠

قراءة األهداف السلوكية بدقة ألنها تمثل النتائج التي سوف تخرج بهـا مـن               .١١
 .دراستك للموديول

 مدى حاجتـك لدراسـة      قبلي ألنه يحدد  اإلجابة عن جميع عبارات االختبار ال      .١٢
، وعليك تصحيح إجابتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيـث            الموديول

فأكثر من درجة االختبـار فـال   %) ٩٠(تعطى لكل عبارة درجتان، فإذا حصلت على      
تحتاج لدراسة الموديول، وعليك االنتقال تلقائياًً لدراسـة الموديـول التـالي، أمـا إذا               

. من درجة االختبار القبلي فعليك دراسة هذا الموديـول        %) ٩٠(لت على أقل من     حص
 .يبين خطوات السير في دراستك للموديول) ١(والشكل رقم 

 :خالل دراستك للموديول ينبغي أن تراعي بعض األمور الهامة .١٣

 .الذي يسبقهحتى تتقن الجزء من الموديول عدم االنتقال إلى جزء آخر  •

تـشغيل البرنـامج    لتعليمية التي يحتويها الموديول سواء كانت       تنفيذ األنشطة ا   •
باسـتخدام  مشاهدة الفلـم الخـاص      أو  ،  CD)( المدمج   صالمرفق على القر  
 ،أو التصفح عن طريق الروابط المرفقة     ، ثرائيةاإلقراءة  ال أو   ،وتشغيل الجهاز 

 .لموديولتك لأو إجراء بعض المهام التي تطلب منك أثناء دراس

ئك من دراسة الموديول عليك اإلجابة عن جميع عبـارات االختبـار            بعد انتها  .١٤
البعدي و تصحيح إجاباتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيـث تعطـي      

فـأكثر فعليـك االنتقـال لدراسـة        %) ٩٠( درجات، فإذا حصلت على      ٤لكل عبارة   
راسـة هـذا    فعليـك إعـادة د    %) ٩٠(الموديول التالي، أما إذا حصلت على أقل من         

 .الموديول
 



 ٣٣٤

 
    الموديول الـذي يليـه                            نعم                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــم                                    نع
  
  
  

                      ال
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم                        ال          
 
 

  سير خالل دراسة الموديوليبين خطوات ال) ١(الشكل رقم 
 

 الموديول إنهاء

 اقرأ تعلیمات المودیول

 اقرأ مبررات دراسة الموديول

 أجب عن االختبار القبلي

هل حصلت على 
٩٠% 

 أجب عن االختبار البعدي

 اقرأ محتوى الموديول

 اقرأ األهداف السلوكية
 

هل حصلت على 
٩٠% 

 اقرأ تعليمات الموديول
 

 قبليأجب عن االختبار ال

 قم بأداء األنشطة التعليمية

 ابدأ



 ٣٣٥

  :أهمية الموديول
ومـستوياته   رائح من إمكانية استخدامه في مجاالت التعلـيم       الش  جهاز عرض  تنبع أهمية      

وهو من األجهزة ذات     ،كما يمكن استخدامه في الندوات العلمية والمحاضرات العامة       ، المختلفة
  .الفعالية في إثارة المتعلمين وتشويقهم

وال يحتـاج إلـى تعتـيم       ، وسهل االستخدام ، وسهل الحمل والنقل  ،  رخيص الثمن      كما أنه 
 أدى إلى  شيوع استخدامه وأصبح من الضروري للطالـب المعلـم أن        االغرفة بشكل كامل مم   

  .   يكون متمكناً من تشغيله واستخدامه في التعليم
ألساسية لتشغيل واستخدام   لمهارات ا الطالب المعلم ل  ساب  تكويحاول هذا الموديل المساهمة في ا     

  سم5X5 مقاس  ة الفيلمي عرض الشرائحجهاز
 

  :األفكار الفرعية للموديول
 .رائح ومكوناتهاالش أنواع أجهزة عرض: الجزء األول

  .رائحالش عرض  جهازواستخدام تشغيل: الجزء الثاني
  ..رائحالش عرضإنهاء تشغيل واستخدام جهاز : الجزء الثالث

  
  :موديولاألهداف العامة لل

  ::بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قاراً على
 .معرفة أنواع أجهزة عرض الشرائح وتعداد مكوناتها .٥

  .عرض الشرائح لالستخدام تحضر جهاز   .٦
 .واستخدامهعرض الشرائح  تشغيل جهاز .٧

 .عرض الشرائح إنهاء تشغيل جهاز .٨

  
  :أهداف الموديول السلوكية

  :د االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قادراً على أن عزيزي الطالب بع
 . عرض  الشرائح  أجھزةأنواع تعدد .٢٤

 .عرض  الشرائح المختلفة أجھزةتميز بين أنواع  .٢٥

 .تذكر المكونات األساسية للجهاز .٢٦

 .تذكر وظيفة كل جزء من مكونات الجهاز .٢٧

 .تضع شاشة العرض في المكان المناسب لالستخدام .٢٨



 ٣٣٦

 .لشاشة من أسطوانتها لتحدد ارتفاعها المناسب عن األرضتسحب ا .٢٩

 .ترفع الجهاز بالطريقة الصحيحة وذلك بحمله من اليد المخصصة لذلك .٣٠

 .تضع الجهاز على المنضدة مقابل منتصف الشاشة وتؤمنه من السقوط .٣١

 .توصل الجهاز بالتيار الكهربائي .٣٢

 .تضغط الزر المناسب لتشغیل الجھاز .٣٣

 على ارتفاع مناسب للـضوء علـى        لالجهاز للحصو تلف عجلة رفع وخفض      .٣٤
 .شاشة العرض

 .تحرك الجهاز لليمين أو لليسار لضبط زاوية العرض .٣٥

أو للخلـف   ، تحرك الجهاز ببطء لألمام لتصغير مساحة الصورة على الشاشة         .٣٦
 ).حسب الحاجة(لتكبير الصورة 

 .نضبط درجة وضوح الصورة على شاشة العرض .٣٧

 .خارجي لهاتمسك الشريحة من اإلطار ال .٣٨

 .تضع الشريحة مقلوبة داخل حامل الشرائح .٣٩

 . بالترتيب المطلوبلترتب الشرائح بالحام .٤٠

 . تدخل حامل الشرائح في القناة الخاصة للجهاز بشكل صحيح .٤١

 .تقف في المكان المناسب أثناء العرض .٤٢

 .تتحكم في تقديم الشرائح وترجيعها .٤٣

 .تستخدم وحدة التحكم من بعد في العرض .٤٤

 .ر الليزر وتؤشر به بطريقة صحيحةتستخدم مؤش .٤٥

 .تطفئ جهاز العرض بواسطة المفتاح .٤٦

 .تنتظر قليالً قبل فصل كابل التيار الكهربائي ليبرد الجهاز .٤٧

 .ةتفصل الكابل وتفكه عن رجل المنضد .٤٨

 .ترفع الشرائح من الحامل الخاص بها .٤٩

 .الشرائح في المكان الخاص بها تحفظ .٥٠

 .سابقتعيد الجهاز والشاشة إلى مكانها ال .٥١



 ٣٣٧

  :االختبار القبلي
  :مما يأتيكل  في المناسبةأمام العبارة )  x( أو )ü(ضع عالمة : لالسؤال األو

 
  .زر تحريك الشرائح لتقديم الشريحة نضغط ضغطة قصيرة على(   )  -١
  
  .نلف سلك توصيل الكهرباء حول أحد أرجل حامل الجهاز لتأمينه من السقوط (   ) -٢
  

  . لتظهر معتدلة على الشاشةيحة مقلوبة داخل حامل الشرائحتوضع الشر (   ) -٣
 

 . نضبط مساحة الصورة بلف عدسة العرض لليمين أو لليسار  )(  -٣
 

   غير ضروري قبل استخدامه الفعليرائحتجريب جهاز عرض الش (   ) -٤
 

   . الكهربائي بأقرب مصدر للتياررائحيفضل توصيل جهاز عرض الش (   ) - ٥
 

  .يساوي عرض الشاشة شاشة العرض عن البعد األمامي للتالميذ )    (- ٦
 

 . لترجيع الشرائح نضغط ضغطة طويلة على زر تحريك الشرائح  (   ) - ٧
 

  . إلظالم تام لمكان العرض أثناء العرضالشرائح يحتاج جهاز عرض (   ) - ٨
 

  .focus ring) (نضبط وضوح الصورة بتحريك عجلة التركيز)  (   - ٩
 

  .يمكن عرض الشفافيات على جهاز عرض الشرائح)     (-١٠
 

  .من عيوب جهاز عرض الشرائح ثقل وزنه وصعوبة نقله (   ) -١١
 

 . جهاز عرض الشرائحيطلق اسم السبورة  الضوئية على (   ) -١٢
  

 . شاشة العرض ارتباطا مباشرا بعدد المشاهدين لهاترتبط مساحة الصورة على) (    -١٣
 

  .  بوصة5X5 مقاس  إطار بالستيكي ةيحيط بالشريح (   ) -١٤
 

 .الشاشة  تكبر مساحة الصورة المعروضة  عن الشرائح كلما بعد جهاز عرض)     (-١٥
 

 . جيدا قبل البدء في العرضينبغي تثبيت جهاز عرض الشرائح)     (-١٦
 

 .ريحةش توزيع األشعة على جميع أجزاء الالمرشح الحراريوظيفة   )  ( -١٧
  

   . األشعةالموجودة خلف المصباح منع تشتت اكسةمرآة العالوظيفة )     (-١٨



 ٣٣٨

 

  .وظيفة المكثف تجميع األشعة وتكثيفها وتوزيعها بانتظام على المادة المعروضة  (   ) -١٩
  

  .رائحتوجد لمبة احتياط في جهاز عرض الش (   ) -٢٠
 

  
  : كل مما يأتيمناسبة في اإلجابة الحوط رمز: السؤال الثاني

   : عداما يلي  رائحمن مكونات جهاز عرض الش .٧
  

    المرشح - المكثف                                   ب–     أ 
   المرآة العاكسة - عدسة فرزنل                             د-     ج

  
 : في غرفة مستطيلة الشكل توضع شاشة العرض في رائحعند تشغيل جهاز عرض الش .٨

  
   يسار الغرفة - يمين الغرفة                                 ب-    أ
   وسط المشاهدين - الوسط األمامي للغرفة                      د-    ج

  
  : لتبريد جهاز عرض الشرائح فانه مزود بـ .٩

  
   ي مكثف زجاج- مروحة تبريد هائي                        ب–    أ 
  )  ج ، أ (  اإلجابتين-                             د مرشح حراري-    ج

  
  : لتقديم الشريحة لألمام نضغط على زر تحريك الشرائح .١٠

 
   ضغطة طويلة - ضغطة قصيرة                           ب-    أ
  )  ج+ب( اإلجابتين- ضغطتين متتاليتين                       د-   ج

  
  : ض الشرائح من أجلنلف عجلة رفع وخفض جهاز عر .١١

 
   تكبير الصورة - توضيح الصورة                           ب-    أ
   كل ما سبق - الحصول على ارتفاع مناسب للضوء       د-   ج

   



 ٣٣٩

 :ل نلف عدسة العرض في اتجاه عقارب الساعة أو العكس من أج  .١٢
  

  لصورة  توضيح ا- تكبير الصورة                           ب-    أ
   كل ما سبق - تصغير الصورة                        د-    ج

  
  
  ::لتوزيع األشعة بانتظام على الشريحة فإن الجهاز مزود بـ -٧
  

  المرشح الحراري-                                 بفالمكث-    أ
   العاكسة ةالمرآ-عدسة اإلسقاط                         د-    ج

  
   :ثف عبارة عن المك-٨
  

   عدستين نصف محدبتين- عدستين محدبتين                       ب-      أ
   عدسة محدبة- عدسة مقعرة                         د-     ج

 
  :د استخدام جهاز عرض الشرائح هو المكان المالئم لوقوف المعلم عن-٩ 
  

    يمين الجهاز ومواجها للتالميذ-أمام الجهاز ومواجها للتالميذ           ب-    أ
   ليس مما سبق-يسار الجهاز ومواجها للتالميذ         د-    ج

  
  : نسب موقع لشاشات العرض في الغرف المستطيلة هوأ -١٠
  

  منتصف الجهة األمامية -الزاوية اليمنى األمامية               ب-    أ
  ج+ ا-الزاوية اليسرى األمامية            د-    ج

  
   : المستوى المناسب الرتفاع الحافة السفلى لشاشة العرض عن األرض-١١
  

   أعلى من مستوى الطالب -  في مستوى التالميذ             ب-     أ
   ليس مما سبق- اقل من مستوى الطالب         د-    ج



 ٣٤٠

  
  :تخدم فيلم حساس من النوععند إنتاج الشريحة نس  -١٢

 
  السالب - الموجب                         ب-    أ

   الشفاف- المتعادل                         د-   ج
  
 :وضع الشريحة مقلوبة معكوسة في الجهاز فإنها تظهر على الشاشةعند  -١٥

  
  معتدلة صحيحة -مقلوبة معكوسة                 ب  - أ

  معكوسة  -           دمموهة                - خ

  
 :عند االنتهاء من استخدام جهاز عرض الشرائح -١٦

   
    ترفع الشرائح من الحامل وتعاد لمكانها - تترك الشرائح في الجهاز       ب-    أ
     حسب ما يراه المعلم -  عدم االهتمام بالشرائح         د-   ج

  
  :األنشطة المصاحبة

  : الموديول عليك اختيار ما يناسبك من األنشطة التاليةلتحقيق األهداف التعليمية لهذا
  .CD مشاهدة برنامج الفيديو التفاعلي المرفق على قرص مدمج -١
  .المرفق بالموديول الخاص بتشغيل الجهاز  مشاهدة شريط الفيديو الخطي-٢
  . قراءة مرجع الموديول المرفق-٣
  .ص الدمج أو صفحة المدرسالقراءات اإلثرائية من المراجع الموضحة على القر-٤
 . على القرص الدمج أو صفحة المدرس  تصفح المواقع والروابط الموضحة-٥

  
   الموديولمحتوى

والشرح المفصل لكل ما يتعلـق بالجهـاز        ،  مرفق مرجع لمحتوى الموديول بالصور الملونة      
لى القـرص   والرجوع إ ، وعلى الطالب المعلم ضرورة الرجوع إليه     ، المعني في هذا الموديول   

ومع ذلك فإليك عزيزي الطالـب شـرح مختـصر          ، المدمج الموضح في األنشطة المصاحبة    
  : لتشغيل واستخدام الجهاز المعني



 ٣٤١

  :أنواع الجهاز وفكرة عمله:أوالً
 الشرائح العديد من األنواع منها اليدوية واآللية والدائرية والعمودية وبالصوت           ألجهزة عرض 
أمـا فكـرة عمـل      ،  بالتفصيل في مرجع الموديول المرفق     وكل ذلك موضح  ، وبدون الصوت 

  :الجهاز فهي على النحو التالي
  . مصدر اإلضاءة وهو مصباح ذو حجم صغير يعمل على فولتيه منخفضة-١
  .عاكس نصف كروي يكون خلف المصباح لزيادة تركيز اإلضاءة-٢
  .ءة وتركيزها المكثف وهو مجموعة من العدسات توضع أمام المصباح لتجميع اإلضا-٣
  . بيت الشريحة وهو المكان الذي تنزلق فيه الشريحة لتصبح أمام المكثف-٤
  . عدسة اإلسقاط وهي المسئولة عن درجة حدة الصورة ووضوح تفاصيلها الدقيقة-٥
 مروحة التبريد التي تعطي تياراً قوياً من الهواء حتى ال تؤثر الحرارة على الـشريحة أو                 -٦

  . مرشح زجاجي لحماية الشريحة من الحرارةوكذلك يوجد. الجهاز
ذراع تغيير الشريحة ويكون متصل بآليات داخلية يتحرك طولياً متعامداً على محور حاوية             -٧

الشرائح بحيث عند تحريكه يلتقط شريحة ويضعها في مسار اإلضاءة ليتم عرضها ثم يعيـدها               
  .مرة أخرى إلى الحاوية

  :غيل واالستخداممهارات تحضير الجهاز للتش: ثانياً
قبل تشغيل جهاز عرض الشرائح ال بد للطالب المعلم من تهيئة غرفـة العـرض وتحـضير                 

  :الجهاز وذلك حسب الخطوات التالية
  

يتم اختيار حامل مناسب للجهاز ليوضع عليه فـي مقدمـة حجـرة             : اختيار حامل مناسب   •
 .بتاً قدر اإلمكانالعرض بحيث ال يحجب الرؤية عن المشاهدين مع مراعاة أن يكون ثا

ينبغي حمل الجهاز عن طريق المقبض المخصص للحمـل         : حمل الجهاز بطريقة صحيحة    •
، ووضعه على الحامل وتأمينه من السقوط وذلك بلف كابل الجهاز على إحـدى          هازفي الج 

 .أرجل الحامل عدة مرات حتى ال يسقط الجهاز عند تعثر أحد المشاة بتلك الوصالت

وذلك بسحبها من اسطوانتها إذا كانت من النوع المثبت على الحائط           : إعداد شاشة العرض   •
وإن كانت من   ،ويمكن تشغيل مفتاح التحكم الكهربائي الخاص بتنزيل الشاشة من اسطوانتها         

النوع العادي المثبت على الحامل ثالثي األرجل فمن الضروري وضـعها علـى ارتفـاع           
 .دة المعروضة بوضوحبحيث تسمح لجميع المشاهدين رؤية الما، مناسب

يوصل السلك الخاص بالتيار الكهربائي بأقرب مـصدر        : توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي    •
 .للتيار ، واستخدام فيشة مناسبة لنوعية اإلبريز

  تحضير الشرائح وترتيبها حسب الموضوع •



 ٣٤٢

 .ووجود التيار الكهربائي، تجريب الجهاز للتأكد من صالحيته •
  

  :عرض الشفافياتجهاز واستخدام ل تشغيمهارات : لثاًًثا
  

  :بعد تهيئة الجهاز يتم تشغيله واستخدامه حسب الخطوات التالية      
 .اضغط على مفتاح التشغيل ليضئ المصباح الكهربائي •
 .امسك الشريحة من إطارها وضعها مقلوبة في حامل الشرائح •
 .ى الشاشةلف عجلة رفع وخفض الجهاز للحصول على االرتفاع الناسب للضوء عل •

، الجهاز إذا أردت تصغير الصورة     قريبوذلك بت ، اضبط مساحة الصورة على الشاشة     •
 .إذا أردت تكبير الصورة. أو إبعاده

اضبط زاوية العرض بتحريك الجهاز لليمين أو اليسار بحيث يكـون عموديـاً علـى                •
 .مركز شاشة العرض

 .للحصول على أوضح صورةfocus ring) (حرك حلقة التركيز  •
سحب ذراع تغيير الشرائح للخارج لتتمكن من سحب حامـل الـشرائح مـن القنـاة                ا •

 .الخاصة به من مقدمة الجهاز 
امسك الشريحة من إطارها الخارجي واحرص على عدم لمـس الـشريحة الفيلميـة               •

 .وضعها في الحامل بحيث تكون مقلوبة معكوسة
حتى يـصل إلـى ذراع      أدخل حامل الشرائح في القناة الخاصة به من مؤخرة الجهاز            •

 .تغيير الشرائح

 .قدم الشرائح الواحدة تلو األخرى بالضغط على زر تحريك الشرائح ضغطة قصيرة •

 .إذا احتجت ترجيح شريحة اضغط على زر تحريك الشرائح ضغطة طويلة •

وللتأشـير  ، ولتوضيح الصورة ، استخدم وحدة التحكم من بعد لقديم الشرائح وترجيعها        •
 .جود في وحدة التحكم من بعدبالمؤشر الضوئي الم

  
  :مهارات االنتهاء من تشغيل واستخدام جهاز عرض الشفافيات: اًرابع

  :           عند االنتهاء من استخدام الجهاز ال بد للطالب المعلم من القيام بما يلي
  

 ).Off (عند االنتهاء من العرض اضغط على زر التشغيل على وضع •

 .ز عن مصدر التيار الكهربائي ليبرد الجهازانتظر قليالً قبل فصل الجها •



 ٣٤٣

 .افصل كابل الجهاز عن المصدر الكهربائي وفكه من أرجل المنضدة •

 .ارفع الشرائح من الحامل الخاص بها وأرجعها على علبتها الخاصة لحفظها •

 .لف عجلة رفع وخفض الجهاز عكس عقارب الساعة لخفض الجهاز •

  .مكان المخصص لهاحمل الجهاز بطريقة صحيحة وضعه في ال •
 . أعد لف الشاشة إلى اسطوانتها وأعدها إلى مكانها إذا كانت غير مثبتة •
 

  :االختبار البعدي
 

  :مما يأتيكل  في المناسبةأمام العبارة )  x( أو )ü(ضع عالمة : لالسؤال األو
 

  .زر تحريك الشرائح لتقديم الشريحة نضغط ضغطة قصيرة على(   )  -١
  

  .توصيل الكهرباء حول أحد أرجل حامل الجهاز لتأمينه من السقوطنلف سلك  (   ) -٢
  

  . لتظهر معتدلة على الشاشةتوضع الشريحة مقلوبة داخل حامل الشرائح (   ) -٣
 

 . نضبط مساحة الصورة بلف عدسة العرض لليمين أو لليسار  )(  -٣
 

   غير ضروري قبل استخدامه الفعليرائحتجريب جهاز عرض الش (   ) -٤
 

   . الكهربائي بأقرب مصدر للتياررائحيفضل توصيل جهاز عرض الش (   ) - ٥
 

  .يساوي عرض الشاشة شاشة العرض عن البعد األمامي للتالميذ )    (- ٦
 

 . لترجيع الشرائح نضغط ضغطة طويلة على زر تحريك الشرائح  (   ) - ٧
 

  .عرض أثناء العرض إلظالم تام لمكان الالشرائح يحتاج جهاز عرض (   ) - ٨
 

  .focus ring) (نضبط وضوح الصورة بتحريك عجلة التركيز)  (   - ٩
 

  .يمكن عرض الشفافيات على جهاز عرض الشرائح)     (-١٠
 

  .من عيوب جهاز عرض الشرائح ثقل وزنه وصعوبة نقله (   ) -١١
 

 . جهاز عرض الشرائحيطلق اسم السبورة  الضوئية على (   ) -١٢
  

 . شاشة العرض ارتباطا مباشرا بعدد المشاهدين لهاترتبط مساحة الصورة على)    ( -١٣
 



 ٣٤٤

  .  بوصة5X5 مقاس  إطار بالستيكي ةيحيط بالشريح (   ) -١٤
 

 .الشاشة  تكبر مساحة الصورة المعروضة  عن الشرائح كلما بعد جهاز عرض)     (-١٥
 

 .البدء في العرض جيدا قبل ينبغي تثبيت جهاز عرض الشرائح)     (-١٦
 

 .ريحة توزيع األشعة على جميع أجزاء الشالمرشح الحراريوظيفة   )  ( -١٧
  

   . األشعةالموجودة خلف المصباح منع تشتت اكسةمرآة العالوظيفة )     (-١٨
 

  .وظيفة المكثف تجميع األشعة وتكثيفها وتوزيعها بانتظام على المادة المعروضة  (   ) -١٩
  

  .رائح لمبة احتياط في جهاز عرض الشتوجد (   ) -٢٠
 

  :مناسبة في كل مما يأتي اإلجابة الحوط رمز: السؤال الثاني
   : عداما يلي  رائحمن مكونات جهاز عرض الش-١
  

    المرشح - المكثف                                   ب–     أ 
  عاكسة  المرآة ال- عدسة فرزنل                             د-     ج

  
 : في غرفة مستطيلة الشكل توضع شاشة العرض في رائحعند تشغيل جهاز عرض الش-٢

  
   يسار الغرفة - يمين الغرفة                                 ب-    أ
   وسط المشاهدين - الوسط األمامي للغرفة                      د-    ج

  
   :لتبريد جهاز عرض الشرائح فانه مزود بـ-٣

  
   ي مكثف زجاج- مروحة تبريد هائي                        ب–    أ 
  )  ج ، أ (  اإلجابتين- مرشح حراري                             د-    ج

  
  : لتقديم الشريحة لألمام نضغط على زر تحريك الشرائح-٤
 

   ضغطة طويلة - ضغطة قصيرة                           ب-    أ
  )  ج+ب( اإلجابتين-ضغطتين متتاليتين                       د -   ج



 ٣٤٥

  :  نلف عجلة رفع وخفض جهاز عرض الشرائح من أجل-٥
 

   تكبير الصورة - توضيح الصورة                           ب-    أ
   كل ما سبق - الحصول على ارتفاع مناسب للضوء       د-   ج

   
 :ل عقارب الساعة أو العكس من أجنلف عدسة العرض في اتجاه  -٦
  

   توضيح الصورة - تكبير الصورة                           ب-    أ
   كل ما سبق - تصغير الصورة                        د-    ج

  
  ::لتوزيع األشعة بانتظام على الشريحة فإن الجهاز مزود بـ -٧
  

  المرشح الحراري-  ب                               فالمكث-    أ
   العاكسة ةالمرآ-عدسة اإلسقاط                         د-    ج

  
   : المكثف عبارة عن-٨
  

   عدستين نصف محدبتين- عدستين محدبتين                       ب-      أ
   عدسة محدبة- عدسة مقعرة                         د-     ج

 
  :د استخدام جهاز عرض الشرائح هومعلم عن المكان المالئم لوقوف ال-٩ 
  

    يمين الجهاز ومواجها للتالميذ-أمام الجهاز ومواجها للتالميذ           ب-    أ
   ليس مما سبق-يسار الجهاز ومواجها للتالميذ         د-    ج

  
  : نسب موقع لشاشات العرض في الغرف المستطيلة هوأ -١٠
  

  منتصف الجهة األمامية -ة               بالزاوية اليمنى األمامي-    أ
  ج+ ا-الزاوية اليسرى األمامية            د-    ج
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   : المستوى المناسب الرتفاع الحافة السفلى لشاشة العرض عن األرض-١١
  

   أعلى من مستوى الطالب -  في مستوى التالميذ             ب-     أ
   ليس مما سبق- اقل من مستوى الطالب         د-    ج

  
  :عند إنتاج الشريحة نستخدم فيلم حساس من النوع  -١٢

 
  السالب - الموجب                         ب-    أ

   الشفاف- المتعادل                         د-   ج
  
 :وضع الشريحة مقلوبة معكوسة في الجهاز فإنها تظهر على الشاشةعند -١٣

  
  معتدلة صحيحة -     بمقلوبة معكوسة              - أ

  معكوسة  -مموهة                          د  - د

  
 :عند االنتهاء من استخدام جهاز عرض الشرائح-١٤

   
    ترفع الشرائح من الحامل وتعاد لمكانها - تترك الشرائح في الجهاز       ب-    أ
     حسب ما يراه المعلم -  عدم االهتمام بالشرائح         د-   ج
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  ثالثاملوديول ال

  
  تشغيل واستخدام

   عرض الوسائط المتعددة جهاز
 LCD   
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   )LCD( جهاز عرض الوسائط المتعددة 
  :تعليمات هامة
  :أعزائي الطلبة

 من األجهزة اإللكترونية التي يمكن أن تعمـل          )LCD(     يعتبر جهاز عرض الوسائط المتعددة      
وهذا ما سيتم توضـيحه  ،والكاميرا التلفزيونية، والفيديو، من الوسائط مثل الكمبيوتر  بوصلها بالعديد   

  .   خالل هذا الموديول
  :لكي تحقق االستفادة القصوى من دراستك لهذا الموديول فإن عليك إتباع التعليمات اآلتية   و

 .موضوعالقراءة عنوان الموديول ألنه يعطيك فكرة عامة عن  .١٥

 .لفرعية ألنها تعد نقاط انطالق لدراسة الفكرة الرئيسة للموديولقراءة األفكار ا .١٦

 .قراءة أهمية الموديول ألنها تعطيك فكرة عن مبررات دراسة الموديول .١٧

 مـن دراسـتك     ستخرج بـه    ألنها تمثل النتاج الذي    قراءة األهداف السلوكية بدقة    .١٨
 .للموديول

ى حاجتـك لدراسـة      مـد  اإلجابة عن جميع عبارات االختبار القبلي ألنه يحـدد         .١٩
، وعليك تصحيح إجابتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيث تعطى            الموديول

فأكثر من درجـة االختبـار فـال تحتـاج     %) ٩٠(لكل عبارة درجتان، فإذا حصلت على       
لدراسة الموديول، وعليك االنتقال تلقائياًً لدراسة الموديول التالي، أما إذا حصلت على أقل             

يبـين  ) ١(والشكل رقم . من درجة االختبار القبلي فعليك دراسة هذا الموديول  %) ٩٠(من  
 .خطوات السير في دراستك للموديول

 :خالل دراستك للموديول ينبغي أن تراعي بعض األمور الهامة .٢٠

 .الذي يسبقهحتى تتقن الجزء من الموديول عدم االنتقال إلى جزء آخر  •

تشغيل البرنامج المرفق   ويها الموديول سواء كانت     تنفيذ األنشطة التعليمية التي يحت     •
 ،باستخدام وتشغيل الجهـاز  مشاهدة الفلم الخاص    أو  ،  CD)( المدمج   صعلى القر 

 أو إجـراء بعـض   ،أو التصفح عن طريق الروابط المرفقـة   ، ثرائيةاإلقراءة  الأو  
 .لموديولتك لالمهام التي تطلب منك أثناء دراس

يول عليك اإلجابة عن جميع عبارات االختبار البعدي        بعد انتهائك من دراسة المود     .٢١
 ٤و تصحيح إجاباتك حسب النموذج الموجود في نهاية الموديول بحيث تعطي لكل عبارة               

فأكثر فعليك االنتقال لدراسة الموديول التالي، أمـا إذا         %) ٩٠(درجات، فإذا حصلت على     
 .فعليك إعادة دراسة هذا الموديول%) ٩٠(حصلت على أقل من 
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    الموديول الـذي يليـه                            نعم                       
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  موديوليبين خطوات السير خالل دراسة ال) ١(الشكل رقم 

 

 الموديول إنهاء

 اقرأ تعلیمات المودیول

 اقرأ مبررات دراسة الموديول

 أجب عن االختبار القبلي

هل حصلت على 
٩٠% 

 أجب عن االختبار البعدي

 اقرأ محتوى الموديول

 اقرأ األهداف السلوكية
 

هل حصلت على 
٩٠% 

 اقرأ تعليمات الموديول
 

 أجب عن االختبار القبلي

 يةقم بأداء األنشطة التعليم

 ابدأ



 ٣٥٠

 

  :أهمية الموديول
من إمكانياته الكبيـرة والمتمثلـة فـي           )LCD(  جهاز عرض الوسائط المتعددة      تنبع أهمية 
مع جهاز الكمبيوتر، حيث يقوم بعرض البيانات والمعلومات والصور إلـى شاشـة             استخدامه  

ا يسهم  عرض كبيرة تناسب المجموعات الكبيرة بصورة متحركة، وحجم كبير، ودقة عالية، مم           
وكذلك إمكانية وصـله    ، الكمبيوتر في المؤسسات التعليمية   في التغلب على مشكلة نقص أجهزة       

أو كاميرا الفيديو في نفس الوقت  والتنقل بين تلك الوسائط من زر موجـود فـي                 ، مع الفيديو 
الجهاز دون الحاجة إلى فك وصالت جهاز وتوصيل كوابل الجهاز اآلخر مما يـوفر الوقـت                

  .ويحافظ على األجهزة من التلفوالجهد 
لمهارات األساسية لتشغيل واستخدام    الطالب المعلم ل  ساب  تكويحاول هذا الموديل المساهمة في ا     

   . )LCD(  جهاز
 

  :األفكار الفرعية للموديول
 . )LCD( تحضير جهاز  : الجزء األول

  . )LCD(  جهازواستخدام تشغيل: الجزء الثاني
  . )LCD( يل واستخدام جهاز إنهاء تشغ: الجزء الثالث

  
  :األهداف العامة للموديول

  :بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قاراً على أن
  . لالستخدام )LCD( تحضر جهاز   .٩
 . واستخدامه  )LCD(  تشغيل جهاز .١٠

 .  )LCD( إنهاء تشغيل جهاز  .١١

  
  :أهداف الموديول السلوكية
   : أنن دراسة هذا الموديول ينبغي أن تكون قادراً علىعزيزي الطالب بعد االنتهاء م

 LCDتخت  ار الوص  الت المناس  بة للتوص  یل ب  ین الفی  دیو أو الحاس  وب وجھ  از      .٥٢
Projector  

 .تسحب الشاشة من أسطوانتها لتحدد ارتفاعها المناسب عن األرض .٥٣

 على المنضدة مقابل منتصف الشاشة بطريقة صـحيحة   )LCD( تضع جهاز    .٥٤
 .سقوطوتؤمنه من ال



 ٣٥١

وتوصل الطـرف اآلخـر لوصـلة     توصل وصلة البيانات الخاصة بالكمبيوتر  .٥٥
 . )LCD( البيانات بالمدخل المناسب لجهاز 

 . بجهاز الفيديو بوصالت مناسبة )LCD( توصيل جهاز  .٥٦

 .توصل جميع األجهزة بالتيار الكهربي .٥٧

 . )LCD( ترفع الغطاء عن عدسة جهاز .٥٨

  . )LCD( تضغط الزر المناسب لتشغیل جھاز .٥٩

 . )LCD(  تشغل جهاز الحاسوب بعد جهاز .٦٠

 تدخل شريط الفيديو بطريقة صحيحة بعد تشغيل جهاز الفيديو  .٦١

 .تحصل على موقع أفضل للصورة برفع وخفض برغي السند .٦٢

 . )LCD(  جهازفي) (Focus Ringتوضح الصورة من حلقة التركيز   .٦٣

 .)Wide(تكبر مساحة البقعة الضوئية من الزر المناسب  .٦٤

 .إلظهار القوائم) Menu(ط على الزر تضغ .٦٥

   .)Enter(تنتقل عبر القوائم المنسدلة باستخدام األسهم . ١٥
  )Source( تنتقل عبر الوسائط المتصلة بالجهاز بطريقة صحيحة باستخدام زر .١٦
  . )LCD(  الموصولة بجهاز ةتطفئ الوسائط المتعدد. ١٧
  . بطريقة صحيحة )LCD(  تطفئ جهاز.١٨
  .ر حتى يبرد الجهاز قبل أن تفصله عن مصدر الكهرباء تنتظ.١٩
  . إلى وضعه قبل االستخدام )LCD( إعادة جهاز . ٢٠
  

  :االختبار القبلي
  :كل مما يأتي في المناسبةأمام العبارة )  x( أو )ü(ضع عالمة  ) ١(

  . لتوضيح الصورة المعروضة ) zoom Ring( تستخدم عجلة  .١
 . بشاشة العرض )LCD( يوصل جهاز  .٢

 . وهو موضوع على حامل العرض )LCD( حمل جهاز ي .٣

 . بوحدة المعالجة المركزية والتيار الكهربائي )LCD( يوصل جهاز .٤

 . )LCD( توصل وصلة البيانات بمدخل البيانات في جهاز  .٥

 . )LCD( يتم وضع المادة المعروضة داخل جهاز .٦

 .Power)( بالضغط على مفتاح  )LCD( يتم تشغيل جهاز  .٧

ن الصورة المعروضة على الشاشة عن طريق  خاص فـي           يتم ضبط مكا   .٨
 . )LCD( جهاز 



 ٣٥٢

 لضبط مساحة الصورة المعروضة علـى  )( Focus Ringتستخدم عجلة  .٩
 .الشاشة

 .يتم فصل الجهاز فن الكهرباء فور االنتهاء من العرض .١٠

 . عند استخدامه في مؤخرة الفصل )LCD( يوضع جهاز .١١

 . عن طريق زر خاصيعاد الجهاز إلى وضعه الطبيعي دون رفع .١٢

 . بالكمبيوتر وجهاز الفيديو معاً )LCD( يوصل جهاز  .١٣

  
  :مناسبة في كل مما يأتي اإلجابة الحوط رمز ) ٢(

  :من زر   )LCD( تكبر مساحة البقعة الضوئية في جهاز -١
  )(Power -ب      )Wide(   -     أ
  )(Focus Ring -د              )Source( -     ج

  
  :للعرض يتم   )LCD(  إلعداد جهاز-٢

   تنظيف شاشة الجهاز- رفع الغطاء عن عدسة الجهاز    ب-    أ
  )ج+ أ  (-         د   تنظيف عدسة الجهاز-    ج

  
  :  عن طريق )LCD(  يتم تشغيل جهاز-٣

  )power( الضغط على مفتاح -  ب ) Start( النقر على قائمة -    أ
  )Source( مفتاح  الضغط على-  د ) On( الضغط على مفتاح-ج    

 
  :نتنقل عبر القوائم المنسدلة باستخدام -٤
   )Enter ( األسھم -             ب )Wide( الزر -   أ
  )Menu( الزر -د)                (Power الزر -   ج

  
  :حواليبعد )  (LCDعلى الشاشة بعد تشغيل جهاز  تظهر الصورة -٥
   ثانية٤٥ -ب         دقيقة-   أ
   ثانية١٥ -        د     ية ثان٣٠ -   ج
  : يتم ضبط مكان الصورة على الشاشة عن طريق-٦

 تحريك الجهاز إلى األمـام والخلـف                             - برغي السند                 ب    -    أ
   ال شيء مما سبق-    د   رفع الشاشة أو خفضها-ج



 ٣٥٣

  
  : يتم ضبط درجة وضوح الصورة عن طريق-٧

 )Zoom Ring( عجلة -   ب    ) (Focus Ring  عجلة-    أ

   تنظيف شاشة الجهاز-   د     وحدة التحكم عن بعد-    ج
  
  : للتنقل بين الوسائط المتعددة نكرر الضغط على زر-٨

 Out put)  (-  ب     (Power ) -    أ

  )(Focus -                       د)Source(  -            ج
 
  :لبيانات عن طريق يتم اإلشارة إلى ا-٩
   الماوس بتحريك المؤشر-   ب   مؤشر ليزر على شاشة العرض-   أ
  )ب+ أ  (- اإلشارة باليد إلى شاشة الكمبيوتر    د-   ج

  
  :  يتم الضغط على مفتاح )LCD(  إليقاف تشغيل جهاز-١٠
   مرتين متتاليتين(Power) -ب     مرة واحدة On)  (- أ   

   Off -د         Out put)( -ج    
  
  : بـ  )LCD(  يوصل جهاز -١١
   شاشة العرض-     ب       شاشة الكمبيوتر-أ   
  )ج+ أ ( - وحدة المعالجة المركزية بالكمبيوتر    د-   ج

  
  : لـZoom Ring)( يتم تحريك عجلة التقريب -١٢
   ضبط وضوح الصورة- إظهار القوائم المنسدلة                 ب-   أ
   التنقل بين األجهزة-الصورة على الشاشة    د ضبط مساحة -   ج

  
  :األنشطة المصاحبة

  :لتحقيق األهداف التعليمية لهذا الموديول عليك اختيار ما يناسبك من األنشطة التالية
  .CD مشاهدة برنامج الفيديو التفاعلي المرفق على قرص مدمج -١
  .غيل الجهازالمرفق بالموديول الخاص بتش  مشاهدة شريط الفيديو الخطي-٢
  . قراءة مرجع الموديول المرفق-٣
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  .القراءات اإلثرائية من المراجع الموضحة على القرص الدمج أو صفحة المدرس-٤
 . على القرص الدمج أو صفحة المدرس  تصفح المواقع والروابط الموضحة-٥

  
   الموديولمحتوى

 لكل ما يتعلق بالجهـاز      والشرح المفصل ،     مرفق مرجع لمحتوى الموديول بالصور الملونة     
والرجوع إلى القـرص    ، وعلى الطالب المعلم ضرورة الرجوع إليه     ، المعني في هذا الموديول   

ومع ذلك فإليك عزيزي الطالـب شـرح مختـصر          ، المدمج الموضح في األنشطة المصاحبة    
  : لتشغيل واستخدام الجهاز المعني

  
  : واستخدامه)LCD( لتشغيل جهاز لتحضيرا: أوالً
بل تشغيل الجهاز ال بد للطالب المعلم من تهيئة غرفة العرض وتحضير الجهـاز وذلـك                    ق

  :حسب الخطوات التالية
يوضع عليه فـي مقدمـة       ) (LCDيتم اختيار حامل مناسب لجهاز    : اختيار حامل مناسب   •

حجرة العرض بحيث ال يحجب الرؤية عن المشاهدين مع مراعاة أن يكون ثابتاً غير قابل               
 .لالهتزاز

ينبغي حمل الجهاز عن طريق المقبض المخصص للحمل،        : حمل الجهاز بطريقة صحيحة    •
 .وفي حالة عدم وجود مقبض يحمل الجهاز بوضع اليدين أسفل قاعدة الجهاز

يتم وضع جميع وحـدات الكمبيـوتر التـي         : وضع وحدات الكمبيوتر على طاولة خاصة      •
عات علـى طاولـة خاصـة،       تستخدم للعرض، وهي جهاز الكمبيوتر، والشاشة، والـسما       

 .وتوصيل تلك الوحدات عضها ببعض، وتوصيلها بالتيار الكهربائي

بلف الوصالت الخاصة بالجهاز حول إحـدى أرجـل   : من السقوط ) LCD(تأمين  جهاز   •
 .الحامل عدة مرات، حتى ال يسقط الجهاز عند تعثر أحد المشاة بتلك الوصالت

يوصل أحد طرفـي وصـلة البيانـات    : كزيةبوحدة المعالجة المر) LCD(توصيل  جهاز    •
 بوحدة المعالجة المركزية في جهاز الكمبيوتر، ويوصـل الطـرف           Dataبمخرج البيانات   

 ).LCD(اآلخر لوصلة البيانات بمدخل البيانات بجهاز 

يوصل السلك الخاص بالتيار الكهربائي بمدخل      : بالتيار الكهربائي  ) (LCDتوصيل جهاز    •
، بحيث يوصل بأقرب مصدر للتيـار الكهربـائي،   )AC IN( وب عليهالتيار بالجهاز المكت

 .واستخدام فيشة مناسبة لنوعية اإلبريز
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أو تشغيل  ، والجهاز ٠يتم تشغيل الكمبيوتر بتشغيل السماعات، والشاشة       :  تشغيل الكمبيوتر  •
 ).الالب توب(الجهاز المحمول 

 ).LCD(رفع الغطاء عن عدسة جهاز  •

  
  :واستخدامه) LCD(تشغيل جهاز : ثانياً
  :واستخدامه حسب الخطوات التاليةبثقة بالنفس بعد تهيئة الجهاز يتم تشغيله      

 الخاص بتـشغيل    Powerبالضغط على مفتاح    ) LCD(يتم تشغيل جهاز    : تشغيل الجهاز  •
 .ثانية حتى تظهر الصورة على الشاشة) ٤٥(الجهاز واالنتظار حوالي 

ط مكان الصورة المعروضة على الـشاشة، يـتم         لضب: ضبط مكان الصورة على  الشاشة      •
الضغط على برغي السند لخفض أو رفع الجهاز حتى يتم الحصول على صـورة فـي وسـط                  

 .الشاشة

لضبط حساسية الضوء الساقط على الـشاشة       : ضبط حساسية الضوء الساقط على الشاشة      •
اعة، حتـى يـتم   في اتجاه، أو عكس اتجاه عقارب الس ) Focus Ring(يتم لف عجلة التقريب 

 .الحصول على حساسية مناسبة للضوء الساقط على شاشة العرض

لضبط مساحة الضوء الساقط على الشاشة يتم تحريـك   : ضبط مساحة الضوء على الشاشة     •
 مرة أخرى، في اتجاه أو عكس اتجاه عقـارب الـساعة، حتـى    (Zoom Ring)عجلة التقريب 

 .ومحدداً تماماًيصبح الضوء الساقط على شاشة العرض واضحاَ، 

لبداية إظهار الصورة على الشاشة يتم الضغط علـى         : بداية عرض الصورة على الشاشة     •
حتـى تظهـر    ،وذلك للتنقل بين الوسائط المتعددة الموصلة بالجهاز         عدة مرات،    )Source(زر

الصورة، أو المعلومات الموجودة على الكمبيوتر على شاشة العرض، وحينئـذ يـتم العـرض               
إلشارة على الشاشة، باستخدام الماوس لتحريك مؤشر الكمبيوتر، أو باستخدام مؤشـر   والشرح وا 

 .ليزر يشار به إلى شاشة العرض

  
  : واستخدامه(LCD)إنهاء تشغيل جهاز : ثالثاً

  :    عند االنتهاء من استخدام الجهاز ال بد للطالب المعلم من القيام بما يلي
  

              تشغيل الكمبيوتر قبل إيقاف تشغيل جهازويفضل إيقاف: إيقاف تشغيل الكمبيوتر •

   (LCD)     ويـتم  ، خصوصاً إذا لم نستخدم شاشة الكمبيوتر العتمادنا على شاشة العـرض
، ثـم اختيـار     )Start(إيقاف تشغيل الكمبيوتر  بالضغط بزر الماوس األيسر على قائمـة            



 ٣٥٦

(turn off) وإغالق السماعات بالضغط على مفتاح ،Powerفاء الـشاشة بالـضغط    وإط
 .على المفتاح الخاص بالتشغيل

إليقاف تشغيل الجهاز يتم الضغط علـى مفتـاح التـشغيل           : (LCD)إيقاف تشغيل جهاز     •
(Power)  واالنتظار حتى تتوقف مروحة التبريد بعد انخفـاض درجـة            مرتين متتاليتين ،
 .مروحة ونعرف ذلك عن طريق ثبات الضوء األحمر المتقطع خالل عمل ال الحرارة

يتم فصل وصـلة البيانـات عـن مخـرج     :  الموصلة بهطعن وسائ  )LCD(فصل جهاز    •
 ووصالت الفيديو مـن     LCD)(البيانات في جهاز الكمبيوتر، وعن مدخل البيانات لجهاز         

 .الجهازين

 ةيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع األجهـز       : فصل التيار الكهربائي عن جميع األجهزة      •
خاص بإقفال المقبس، أو نزع السلك من المصدر، وتغطيتهـا باألغطيـة            بإطفاء المفتاح ال  

 .الخاصة بها

بإقفال المقبس الخاص به أو نـزع الـسلك مـن    :  عن التيار الكهربائيLCDفصل جهاز   •
 .مصدر التيار الكهربائي

بالضغط على زر رفع وخفـض الجهـاز        :  إلى وضعه قبل االستخدام    LCDإعادة جهاز    •
 وحمـل  LCDه العادي الغير مرتفع وتركيب غطاء عدسـة جهـاز    إلعادة الجهاز لوضع  

الجهاز وإعادته إلى مكانه قبل استخدامه ويحمل الجهاز عن طريق المقـبض المخـصص         
للحمل، وفي حالة عدم وجود مقبض يحمل الجهاز بوضع اليدين أسـفل قاعـدة الجهـاز                

 .وتغطيته بالغطاء الخاص به

دائرية حتى ال تتداخل مع بعضها البعض ويصعب        لف األسالك والوصالت بطيها بطريقة       •
كما يتم لـف  . فكها في المرة القادمة ووضعها في مكان خاص بها حتى ال تتعرض للفقدان     

  .الشاشة وإعادتها إلى مكانها قبل االستخدام
 :االختبار البعدي   

  :كل مما يأتي في المناسبةأمام العبارة ) x( أو )ü(ضع عالمة : السؤال األول
  . لتوضيح الصورة المعروضة ) zoom Ring(  تستخدم عجلة .١
 . بشاشة العرض )LCD( يوصل جهاز  .٢

 . وهو موضوع على حامل العرض )LCD( يحمل جهاز  .٣

 . بوحدة المعالجة المركزية والتيار الكهربائي )LCD( يوصل جهاز .٤

 . )LCD( توصل وصلة البيانات بمدخل البيانات في جهاز  .٥

 . )LCD( عروضة داخل جهازيتم وضع المادة الم .٦
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 .Power)( بالضغط على مفتاح  )LCD( يتم تشغيل جهاز  .٧

يتم ضبط مكان الصورة المعروضة على الشاشة عن طريق  خاص فـي              .٨
 . )LCD( جهاز 

 لضبط مساحة الصورة المعروضة علـى  )( Focus Ringتستخدم عجلة  .٩
 .الشاشة

 .يتم فصل الجهاز فن الكهرباء فور االنتهاء من العرض .١٠

 . عند استخدامه في مؤخرة الفصل )LCD( يوضع جهاز .١١

 .يعاد الجهاز إلى وضعه الطبيعي دون رفع عن طريق زر خاص .١٢

 . بالكمبيوتر وجهاز الفيديو معاً )LCD( يوصل جهاز  .١٣
 

  :مناسبة في كل مما يأتي اإلجابة الحوط رمز: السؤال الثاني
  :من زر   )LCD( تكبر مساحة البقعة الضوئية في جهاز -١

  )(Power -ب      )Wide(   -     أ
  )(Focus Ring -د              )Source( -     ج

  
  :للعرض يتم   )LCD(  إلعداد جهاز-٢

   تنظيف شاشة الجهاز- رفع الغطاء عن عدسة الجهاز    ب-    أ
  )ج+ أ  (-         د   تنظيف عدسة الجهاز-    ج

  
  :  عن طريق )LCD(  يتم تشغيل جهاز-٣

  )power( الضغط على مفتاح -  ب ) Start( النقر على قائمة -أ    
  )Source( الضغط على مفتاح -  د ) On( الضغط على مفتاح-ج    

 
  :نتنقل عبر القوائم المنسدلة باستخدام -٤
   )Enter ( األسھم -             ب )Wide( الزر -   أ
  )Menu( الزر -د)                (Power الزر -   ج

  
  :حواليبعد )  (LCDعلى الشاشة بعد تشغيل جهاز  تظهر الصورة -٥
   ثانية٤٥ -ب         دقيقة-   أ
   ثانية١٥ -        د      ثانية٣٠ -   ج
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  : يتم ضبط مكان الصورة على الشاشة عن طريق-٦

 تحريك الجهاز إلى األمـام والخلـف                       - برغي السند                 ب    -    أ
   ال شيء مما سبق-    د   رفع الشاشة أو خفضها-ج
  
  : يتم ضبط درجة وضوح الصورة عن طريق-٧

 )Zoom Ring( عجلة -   ب    ) (Focus Ring عجلة -    أ

   تنظيف شاشة الجهاز-   د     وحدة التحكم عن بعد-    ج
  
  : للتنقل بين الوسائط المتعددة نكرر الضغط على زر-٨

 Out put)  (-  ب     (Power ) -    أ

  )(Focus -                       د)Source(  -            ج
 
  : يتم اإلشارة إلى البيانات عن طريق-٩
   الماوس بتحريك المؤشر-   ب   مؤشر ليزر على شاشة العرض-   أ
  )ب+ أ  (- اإلشارة باليد إلى شاشة الكمبيوتر    د-   ج

  
  :  يتم الضغط على مفتاح) LCD(  إليقاف تشغيل جهاز-١٠
   مرتين متتاليتين(Power) -ب     مرة واحدة On)  (- أ   

   Off -   د      Out put)( -ج    
  
  : بـ  )LCD(  يوصل جهاز -١١
   شاشة العرض-     ب       شاشة الكمبيوتر-أ   
  )ج+ أ ( - وحدة المعالجة المركزية بالكمبيوتر    د-   ج

  
  : لـZoom Ring)(ريب  يتم تحريك عجلة التق-١٢
   ضبط وضوح الصورة- إظهار القوائم المنسدلة                 ب-   أ
   التنقل بين األجهزة- ضبط مساحة الصورة على الشاشة    د-   ج
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  ملخص البحث
  :مقدمة
إن من السمات البارزة للعصر الذي نعيش فيه سمة التغير المستمر في كافة      

مما جعل ، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل االتصال ،المجاالت
وذلك يستدعي مواكبة التقدم العلمي والتطور ، العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة

خاصة وأن العنصر البشري من ، ة منه في مجال التعليم والتعلمالتكنولوجي واالستفاد
فلذلك أصبح التركيز على إعداد األفراد ، أهم العناصر التي تحقق التفاعل في المجتمع

  .واكتسابهم المهارات المطلوبة مناط االهتمام األساسي للتعليم في الوقت الحاضر
وإعداد المعلم ، ى تلك المهمة الصعبة    ويبدأ إعداد الجيل بإعداد معلمه الذي سيتول

مما يستدعي ، ال يصح إال باالهتمام بالمقررات التي يتلقاها في تعليمه الجامعي
تحديثها وتطويرها لتواكب النهضة التكنولوجية وتساير المعايير المعاصرة التي تنظم 

  .عملية التعليم والتعلم
 كل طلبة كلية التربية في الجامعات وبالنظر إلى مقرر تكنولوجيا التعليم الذي يتلقاه

وطلبة الجامعة اإلسالمية على وجه الخصوص نجد أنه لم يتم ، الفلسطينية بوجه عام
يتضمن بعض المستحدثات التكنولوجية ولم يساير المعايير  ولم، تطويره منذ زمن بعيد
  .العالمية المعاصرة

  :مشكة البحث
كفايات تكنولوجيا التعليم في   ضعف يوجد"صاغ الباحث مشكلة البحث في أنه     

ضـوء  فـي     تكنولوجيا التعليم  مما يستوجب تطوير مقرر   عند الطالب المعلمين    
  .المعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعليم

 :من هنا يرى الباحث طرح التساؤالت التالية لمحاولة حل مشكلة البحث

  م في إعداد الطالب المعلم ؟ما المعايير المعاصرة الخاصة بتكنولوجيا التعلي -١
ما الكفايات الالزمة للطالب المعلم في ضوء المعـايير المعاصـرة الخاصـة      -٢

 بتكنولوجيا التعليم؟
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ـ  لمقرر تكنولوجيا التعليم الم    الشكل التصميمي ما   -٣  الكتـساب الطـالب     حرقت
 المعلمين الكفايات الالزمة لهم؟

تـساب الطـالب المعلمـين       في اك  قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم       -٤
 ؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةالكفايات المعرفية ا

 في اكتـساب الطـالب المعلمـين        قترحما فعالية مقرر  تكنولوجيا التعليم الم       -٥
 ؟لالزمة في ضوء المعايير المعاصرةية اهارالكفايات الم

 بات المعلماتالطال في تنمية اتجاهات حرقت مقرر تكنولوجيا التعليم المما فعالية -٦
 نحو استخدام تكنولوجيا التعليم ؟

   
  : أهداف البحث

  :الحالي إلىالبحث هدف ي       
يتم تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم في ل قائمة المعايير المعاصرة التوصل إلى – ١   

  .ضوئها
 قائمة الكفايات الالزمة للطالب المعلمين الخاصة بتكنولوجيا التوصل إلى -٢

  .في ضوء المعايير المعاصرة التعليم
الكفايات  اكتسابعلى  الطالب المعلمين يساعد تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ل-٣

  . الالزمة لهم
 المعرفي  الجانبين المقترح فيتكنولوجيا التعليم مقرر الكشف عن فعالية -٤

 .والمهاري للطالب المعلمين بالجامعة اإلسالمية بغزة

 في تنمية اتجاهات الطالب  المقترحكنولوجيا التعليمت مقررقياس فعالية  -٥
 .المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم
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 : البحثأهمية
 :     تكمن أهمية هذا البحث في عدة جوانب مثل

١-     في  لمكتبات العربية عامة والفلسطينية على وجه الخصوص      ليعد البحث إثراء
لمقترح من أفالم فيديو وأقراص مدمجة      تكنولوجيا التعليم لما يحتويه المقرر ا     

 .لفيديو تفاعلي ومستحدثات تكنولوجية عديدة أخرى

أو فـي بـاقي     ،  يستفيد منه الطالب المعلمون سواء في الجامعة اإلسـالمية         -٢
 .جامعات الوطن

 . يفيد القائمين على إعداد برامج تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة -٣

 المقررات الدراسية بشكل عام ومقـررات        يستفيد منه القائمون على تطوير     -٤
 . تكنولوجيا التعليم على وجه الخصوص

 .من المتوقع أن يستفيد منه المعلمون والباحثون التربويون -٥

   :منهج البحث
  :  ثالثة مناهج – في هذا البحث وفقاً لطبيعته –اتبع الباحث 

  جريبيالمنهج شبه التو، تطويريالمنهج الو، المنهج الوصفي التحليلي  
  

  :حدود البحث 
،  بالمستوى الثالث بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة       البات المعلمات  الط عينة من 

  .طالبة معلمة) ٦٠(وبلغت عينة البحث ،والمسجالت لمقرر تكنولوجيا التعليم
 : البحثوضفر
 بـين متوسـطي   ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      .١

في التطبيق القبلي والبعـدي لالختبـار       المجموعة التجريبية    طالباتدرجات  
  . ، لصالح التطبيق البعدي المعرفي
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 بـين متوسـطي   ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      .٢
 ،  معرفـي  المجموعتين التجربية و الضابطة في االختبـار ال        طالباتدرجات  

  .لصالح المجموعة التجريبية 
ي  متوسـط  بـين  )α ≥ 0.05(لة إحصائية عند مستوى     توجد فروق ذات دال    .٣

التطبيق القبلي والبعـدي لبطاقـات      في   درجات طالبات المجموعة التجريبية   
  .، لصالح التطبيق البعدي المالحظة

بـين متوسـطي     )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٤
تطبيـق البعـدي    الفي    في المجموعتين التجريبية والضابطة    الباتدرجات الط 

 . لصالح المجموعة التجريبيةلبطاقات المالحظة

 فـي اتجاهـات   )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         .٥
 القبلـي   تطبيقال في استخدام الوسائل اآللية  و   التجريبية نح  عةلمجموا طالبات
  .مقياس االتجاه، لصالح التطبيق البعديل والبعدي

بـين متوسـطي    ) α ≥ 0.05(ائية عند مستوى    توجد فروق ذات داللة إحص     .٦
استخدام  في المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو الباتدرجات الط
 . لصالح المجموعة التجريبيةالوسائل اآللية

  
  :إجراءات البحث

 
  :إجراءات البحث: ١

لإلجابة عن أسئلة  البحث والتحقق من صحة فروضه اتبع الباحـث اإلجـراءات          
  -:آلتيةا
المعايير الصادرة عـن      إعداد قائمة المعايير المعاصرة وذلك بالرجوع إلى قائمة        -١

  :الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم
 ISTE (International Society for Technology in Education)  
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ومن ثم أصبحت جـاهزة      ،حتى أصبحت في صورتها األولية     وترجمتها وتوسيعها   
 واألخذ بالتعديالت التي اقترحوها وإخراجهـا       ،عرضها على مجموعة من المحكمين    ل

  .بصورتها النهائية
  
إعداد قائمة االكفايات الالزمة للطالب المعلم في ضوء المعايير المعاصـرة مـن              -٢

  :خالل
إجراء مراجعة لنتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضـوع            )أ 

 .ايات بغرض حصر تلك الكفبحثال

 .بحثفحص ومراجعة األدبيات المتخصصة ذات الصلة بموضوع ا )ب 

البحث في بعض مواقع اإلنترنت للتعرف على كل ما هو جديد في مجال              )ج 
 .كفايات تكنولوجيا التعليم في ضوء المعايير المعاصرة

ممن لهم صـلة بكفايـات      _استطالع آراء بعض المتخصصين والخبراء        )د 
ومدرسـي  ، طالب المعلمين كأساتذة الجامعات   تكنولوجيا التعليم الالزمة لل   

  .في القائمة لضبطها علمياً_ مقرر تكنولوجيا التعليم

ومعرفـة  ،  مراجعة مقرر تكنولوجيا التعليم القائم في ضوء المعايير المعاصـرة          -٣
ونواحي الضعف والقصور في المقـرر لعالجهـا وتعـديلها    ، نواحي القوة لتعزيزها 

  .وتطويرها
رر المقترح في ضوء ما أسفرت عنه الخطوة السابقة وذلك بتحديـد            لمقتصميم ا  -٤

والمحتوى المناسب الذي يحقق تلك األهداف، ، األهداف العامة له، واألهداف السلوكية
وإعـداد  ، وأساليب التقويم المناسبة  ، والوسائل التعليمية ، وطرق التدريس، واألنشطة  

ل استخدام أسلوب عرض الوسـائط      دليل المعلم، ثم برمجة المقرر حاسوبياً من خال       
المتعددة مع تقديم بعض المهارات بشكل عملي على أشرطة فيديو خطي وأقـراص             

لفيديو تفاعلي ثم عرضه على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في   ) CD(مدمجة  
لتحديد مدى مناسـبة محتـوى      ، تكنولوجيا التعليم، وأساتذة المناهج وطرق التدريس     



 ٣٦٤

للطالب المعلمين والحكم على صحته العلمية وصوالً لـصورته   المقرر وموضوعاته   
  .النهائية

  .  تجريب المقرر المقترح على عينة استطالعية لضبطه-٥
 على مجموعة تجريبية وقياس مـدى فعاليتـه         قترح الم  المقترح  تجريب المقرر  -٦

 نفس محتوى المقرر، وذلك مـن       تقليديةمقارنةً بمجموعة ضابطة درست بالطريقة ال     
  . خالل تعريض المجموعتين لنفس أدوات التقويم المعدة

ورصد البيانـات   ، وذلك عن طريق اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة ومقياس اتجاه        
وتقـديم التوصـيات    ، واستخدام األسلوب اإلحصائي المناسـب وتحليـل النتـائج          

  .والمقترحات
  

  :بحثنتائج ال
 .عليمإعداد قائمة المعايير المعاصرة لتكنولوجيا الت -١

 .إعداد قائمة لكفايات تكنولوجيا التعليم -٢

 .تصميم مقرر تكنولوجيا التعليم في ضوء المعايير المعاصرة -٣

طالبات الجامعة  على تنمية تحصيل قترحالمتكنولوجيا التعليم مقرر لتوجد فعالية  -٤
 .اإلسالمية في الجانب المعرفي

ب الطالب المعلمين في اكتسا قترحالمتكنولوجيا التعليم لمقرر  فعالية توجد -٥
 .لالزمةية اهارالكفايات الم

 في تنمية اتجاهات الطالبات قترحالمتوجد فعالية لمقرر تكنولوجيا التعليم  -٦
  .المعلمات نحو استخدام تكنولوجيا التعليم

  
  
  
  



 ٣٦٥

  :التوصيات والمقترحات
    في ضوء نتائج هذا البحث خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي قـد              

في الوصول بنتائج الدراسة إلى التطبيق العملي في ميدان استخدام تكنولوجيا           تساعد  
  :وفيما يلي عرض لهذه التوصيات، التعليم
في ضوء المعايير المعاصرة على طلبة       قترحضرورة تطبيق المقرر المقترح الم     -١

وتعميم الفكرة وتطبيقه علـى طلبـة كليـات    ، كلية التربية في الجامعة اإلسالمية    
  .ة في جامعات فلسطين عامةالتربي

طلوب تدريسه لكل طلبة كلية التربيـة       مإعادة توصيف مقرر تكنولوجيا التعليم ال      -٢
 . في ضوء المعايير المعاصرةقترحالم وذلك وفق أهداف المقرر، )متطلب كلية(

وطباعة مرجع جديد للمقرر يتضمن اإلضافات      ،  االهتمام بتعميم المقرر المقترح    -٣
وإلزام باقي معلمـي  ، واعتماده كمرجع للمقرر ،  إليها الباحث  النوعية التي توصل  

 .المقرر بتدريسه للطلبة المعلمين

 والمسجلة على أقراص قترحالم  ضرورة نشر المواد اإللكترونية الخاصة بالمقرر -٤
، بل ونشرها على مواقع اإلنترنت    ، مدمجة وأشرطة فيديو بين طلبة كليات التربية      

 .ليمومنتديات تكنولوجيا التع

 ضرورة إعادة النظر في نظام توزيع الساعات المعتمدة لهذا المقرر بحيث يصبح  -٥
وساعة واحدة معتمدة تطبق ساعتين     ، ساعتين دراسة نظرية بقاعات المحاضرات    

بدالًعن النظام القائم الذي يعتمد على ثـالث  ، عمليتين في مركز تكنولوجيا التعليم 
طبيق المهارات عملياً اقتطع من الـساعات       وإذا ما أراد المعلم ت    ، ساعات نظرية 

 .النظرية بعض الوقت مما يقلل من قيمة التطبيق العملي لقلة عدد ساعاته

 ضرورة إعادة النظر في نظام تقييم الطلبة فـي المقـررات العمليـة كمقـرر                -٦
وعدم االعتماد على االختبارات المعرفية فقط وتجاهل الجانب        ، تكنولوجيا التعليم 



 ٣٦٦

ال بد من التنويع في أساليب التقييم بحيث تـشمل جميـع الجوانـب              ف، المهاري
مع التركيز على الجوانب المهارية باعتبارها      ) والوجدانية، والمهارية، المعرفية(

 .العمود الفقري لمقرر تكنولوجيا التعليم ألنه ينفع الطالب المعلم في حياته العملية

التي تسهم في إثـراء     ، ولوجيا التعليم  االهتمام بالوسائل التعليمية ومستحدثات تكن     -٧
مثل معمل كمبيـوتر خـاص      ، العملية التعليمية التعلمية لمقرر تكنولوجيا التعليم     

، ويتاح المجال للطلبة بمتابعة األنـشطة المـصاحبة للمقـرر         ، بالقسم أومعملين   
ويناسب أوقات فـراغهم    ، والدخول لصفحات معلمي المقرر في أي وقت يناسبهم       

 .األكاديمي

 

  : البحوث المقترحة
 مجموعة من البحوث في ضوء ما توصل اليه من نتائج وفي ضوء  يقترح الباحث 

 :التوصيات السابقة وهي على النحو التالي

 .فعالية تصميم مقرر تكنولوجيا التعليم إلكترونياً على موقع الجامعة -١

 .إعداد المعلم  المعاصرة تطوير مقررات إعداد المعلم  في ضوء معايير -٢

 .األخرى في ضوء المعايير المعاصرةتكنولوجيا التعليم تطوير مقررات  -٣
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The research summary 
Introduction: 

One of the distinguished characteristics of the age which we live in is the 

constant change in all fields as a result of the accelerating technological developments 

in the means of communication. Such advancements require coping with the scientific 

and technological progress and utilizing it in the field of education with special focus 

on the significant role of humans who can create successful communication in the 

community. Thus concentrating on preparing specialist individuals and equipping 

them with the required skills has become the core concern of modern and current 

education.  

Preparing a generation starts with preparing teachers who can take over this 

difficult task. Preparing teachers depends on developing and modernising the 

curriculums in line with the technological progress and modern teaching- learning 

standards. 

Examining the current curriculum of educational technology used in the 

faculties of education in the Palestinian universities in general and the Islamic 

Universities of Gaza (IUG) in particular, it is found that such curriculum has not been 

developed for long time and it does not include using recent technologies that match 

universal modern standards.  

 

The research problem 
The problem of the research is the inefficiency of the curricular of education 

technology taught as a faculty requirement to all the students of the faculty of 

education. Such inefficiency is reflected on the student teachers who lack the skills of 

using modern technology in teaching.  

 

The questions of the research: 
1- What are the modern standards of educational technology required for preparing 

the teacher student? 

 
2- What are the competencies required for the teacher student with reference to 

modern standards of educational technology? 
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3- What is the general framework of the proposed curricular of educational 

technology to provide teacher student with the required competencies? 

4- What is the effectiveness of unit six in the proposed curricular of educational 

technology in providing the teacher student with the required competency of 

knowledge, with reference to modern standards? 

5- What is the effectiveness of unit six in the proposed curricular of educational 

technology in providing the teacher student with the required skills, with 

reference to modern standards? 

6- What is the effectiveness of the proposed curricular of education technology in 

developing the attitudes of student teacher towards using education technology? 

 
The objectives of the research: 
This study aims at developing the curricular of educational technology to provide the 

student teacher with the required competencies with reference to modern through 

achieving the following objectives: 

1- Preparing a list of the modern standards to develop the curricular of 

educational technology. 

2- Preparing a list of required competencies of educational technology that the 

students should have.  

3- Developing the curriculum of educational technology in a way that provides 

students with the required competencies of educational technology. 

4- Measuring the effectiveness of the proposed educational technology 

curriculum in developing IUG teacher students' knowledge and skills.  

5- Measuring the effectiveness of the proposed educational technology 

curriculum in developing the attitudes of teacher students towards using 

educational technology. 

 

The importance of the research: 
1- It attempts to enrich the Arabic and Palestinian literature on educational 

technology as the proposed curricular includes videos, CDs and other modern 

technologies. 

2- The students will utilize from it whether in the Islamic university or the rest of the 

universities.   
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3- It would benefit teacher students in IUG and other Palestinian universities.  

4- It would benefit the educationalist responsible for pre-service and in-service 

teacher training. 

5- It would be useful for curriculum developers and education technology 

curriculum in particular. 

  
The methodology of the research: 
Three approaches were followed: analytical descriptive, structural and quasi-

experimental.  

 

Research limitations:  

The study used a sample of 60 female, third-level students in the Faculty of 

Education, IUG, who were taking the educational technology course.  

  

Research procedures:  
1. Preparing a list of the contemporary standards with reference to the list of 

standards issued by the International Society for Technology Education (ISTE). 

The list was translating  modified refereed and then finalized.  

2. Preparation of  a list of required competencies for a teacher student in the light of 

contemporary standards through:   

a. Reviewing the concerned studies and literature (print and non-print) and to 

list the competencies. 

b. Exploring the views of some specialists and experts, including university 

professors, teachers of education technology. 

3. Evaluating the existing curriculum of education technology  in the light of 

contemporary standards and identifying its weaknesses and strengths. 

4. Building the general framework of the proposed curricula   

5. Trialing the proposed curriculum with an exploratory sample.  

6. Trialing the proposed curriculum with an experimental group. 
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The research hypotheses:  

1- There are statistical differences on the level (0.05> α) between the average 

grades of the female students of the experimental group in pre and post test of 

knowledge in favor of post application test.  

 
 

2- There are statistical differences on the level (0.05> α) between the two grade 

averages of both the experimental and control groups in the pre and post 

knowledge in favor of the experimental group.  

 
3- There are a statistical differences on the level (0.05> α) between the two 

grade averages of both the experimental and control groups in favor of the 

experimental group, (the analysis card would show).  

 

4- There are statistical differences on the level (0.05> α) between the grade 

average of the female students in the experimental group in pre and post 

application, (the analysis card would show) in favor of post application.  

 

5- There are statistical differences on the level (0.05> α) between the attitudes 

of the female students in the experimental group towards using the 

mechanical tools in favor of post application.  

 

6- There are statistical differences on the level (0.05> α) between the grade 

averages of the female students in the experimental and control groups 

towards using the mechanical tools in favor of the experimental group. 

 

Research results:  
1- Preparing a list of the modern standards of educational technology curriculum. 

2- Preparing a list of required competencies of educational technology. 

3- Designing the curriculum of educational technology in line with contemporary 

standards. 

4- The proposed educational technology curriculum plays an effective role in 

developing IUG female teacher students' knowledge and skills.  
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5- The proposed educational technology curriculum has positive a impact on 

attitudes of teacher students towards using educational technology. 

 
Recommendations and proposals:  
1. The proposed curriculum needs to be implemented in IUG and other Palestinian 

Universities. 

2. Rewriting the course description in line with specified objectives of the proposed 

curriculum and contemporary standards. 

3. Adopting and generalizing the proposed curriculum as a textbook. 

4. Promoting the e-materials related to the proposed curriculum. 

5. Redistributing the three credit hours into 2 theoretical sessions and one practical 

session in the Education Technology Center at IUG. 

6. Reviewing the way students are evaluated in the course of education technology, 

i.e. to vary assessment tools to include knowledge and practical skills. 

7. Utilizing modern technologies in enriching the teaching-learning process through 

using open computer labs and developing teachers homepages to ease access to 

learning materials. 

 



 




