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واألستاذ سميماف أبو جراد واألستاذ عماد الكحموت عمى ما قدموه لي مف مساعدة عظيمة

وال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمسادة المحكميف الذيف بذلوا جيداً طيباً في تحكيـ أدوات الدراسة .

وأخي اًر أدعو اهلل العظيـ  ،أف أكوف قد وفقت في تحقيؽ اليدؼ المنشود مف الدراسة  ،إنو نعـ المولى ،وىو

عمى كؿ شيء قدير .
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ذ

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض الصعوبات في تعمـ مبحث
التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ السابع األساسي .

ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة  ،تكونت عينة الدراسة مف (  ) 119طالبًا وطالبة  ،اختيرت بطريقة قصدية مف
العدد الكمي لمجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ السابع األساسي بمدرسة ذكور بني سييبل اإلعدادية ( أ ) ،

ومدرسة بنات بني سييبل اإلعدادية ( أ ) مف العاـ الدراسي

 2011 -2010ـ  ،بحيث وزعت عمى

مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا (  ) 60طالباً وطالبة  ،واألخرى ضابطة وعددىا (  ) 59طالباً وطالبة
 ،وقاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى المجموعة التجريبية  ،وتـ تدريس المجموعة

الضابطة بالطريقة التقميدية .
واستخدـ الباحث في الدراسة المنيج البنائي  ،الذي اعتمد عمى بناء برنامج  ،والمنيج التجريبي لتجريب

البرنامج عمى العينة  ،ومعرفة أثره في تحسيف مستوى الطمبة في الموضوعات المحددة
وكانت أدوات الدراسة عبارة عن :

 إعداد اختبار في الموضوعات األكثر صعوبة وبناء برنامج بالوسائط المتعددة لتدريس تمؾ الموضوعات .إعداد بطاقة مبلحظة األداء لقياس الجانب المياري عند الطمبة .

وقاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي بعد ضبط متغيرات الدراسة عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية ،
وبعد تنفيذ التجربة التي استغرقت ثماف أسابيع بواقع حصتيف أسبوعيا ،تـ إخضاع المجموعتيف الضابطة

والتجريبية لبلختبار البعدي .

ولمعاللة الب انات إحصائ اً

تـ استخداـ برنامج  spssاإلحصائي  ،و اختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي

عينتيف مستقمتيف لمفرؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية  ،واختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف

مرتبطتيف لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي  ،ومربع معامؿ إيتا
لمتحقؽ مف أثر البرنامج المقترح باستخداـ الوسائط المتعددة و معامؿ االرتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ

االتساؽ الداخمي  ،و معادلة سبيرماف براوف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  ،ومعامؿ كرونباخ ألفا

إليجاد ثبات االختبار،واختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف لضبط المتغيرات .

ر

وكانت النتائج كالتالي :
- 1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار التحصيمي المعرفي  ،لصالح المجموعة التجريبية .

- 2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيؿ
المعرفي في القياسيف القبمي والبعدي .
- 3يوجد تأثير لمتدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى التحصيؿ المعرفي في
موضوعات التكنولوجيا.

- 4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة في القياس البعدي عمى بطاقة مبلحظة األداء لصالح المجموعة التجريبية .
- 5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى بطاقة مبلحظة
األداء في القياسيف القبمي والبعدي .

- 6يوجد تأثير لمتدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى الجانب األدائي في
موضوعات التكنولوجيا .

ىذا وأوصت الدراسة بما مي :
 - 1ضرورة استخداـ البرامج القائمة عمى الوسائط المتعددة في تدريس المراحؿ التعميمية المختمفة .
 - 2االىتماـ باستخداـ الحاسوب في العممية التعميمية .
- 3إنتاج برمجيات تعميمية بالوسائط المتعددة لممباحث األخرى .

- 4ضرورة توعية القائميف عمى التعميـ بأىمية استخداـ الوسائط التعميمية في تذليؿ صعوبات التعمـ .
- 5إجراء دراسات مماثمة بحيث تشمؿ عينات أكبر ومناطؽ تعميمية أكبر لمتمكف مف تعميـ نتائج ىذه
الدراسة .
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Abstract
The study aimed at identifying the impact of proposed multi-media program to
treat some of learning difficulties in learning the technology subject for the seventh
graders.
To achieve the goals of this study, the study sample consisted of (119) male and
female students chosen deliberately from the total number of the study community
of grade seven students in Bani Suhaila Prep. Boys "A" School and Bani Suhaila
Prep. Girls "A" School, so that was distributed to two groups, one is experimental
and its number is (60) students, and the other is control and its number is (59)
students, The researcher applied the proposed multi-media program on the
experimental group, and the control group was taught in the traditional way.
The researcher used the descriptive approach in the study, which depends on
describing and analyzing the phenomenon, and the experimental approach which
based on building the program and testing it on the sample, and find out its impact
in improving the students level in the determined subjects.
*The study tools:
-Preparing a questionnaire contains all the subjects of technology imposed on the
seventh grade students and was identified the subjects which are more difficult
through the perspective of the teachers as well as measured by the diagnostic test.
-Preparing a test in the most difficult subjects and build a multi-media program for
the treatment of these subjects.
-Preparing a performance observation sheet to measure students' skills.
-The researcher has applied the pre-test after controlling the study variables on the
two groups , the control and the experimental, and after implementing the
experiment which was nine weeks - one teaching period a week - the two groups,
the control and the experimental have been subjected to the test.
*And for treating the data statistically, the researcher used:
- SPSS statistical program.
- T-test for differences between means of independent samples of the difference
between the two groups ,the control and the experimental.
- T-test for the differences between means of similar samples of the control group
in the pre and the post tests.
- ETA square to verify the impact of the proposed program using multimedia.
- Pearson correlation coefficient to detect the validity of internal consistency.
- Spearman Brown equation to calculate stability in a mid-term retail
- Cronbach alpha coefficient to find the test constancy.
- T-test for differences between the means of independent samples to adjust the
variables.
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*The study has concluded the following results:
1-There are statistical significant differences between the mean of the control
group and the mean of the experimental group in the pre-test on the cognitive
achievement test.
2-There are statistical significant differences between the mean of the experimental
group on the cognitive achievement test in the pre and post tests.
3-There is a great effect of teaching using the proposed multi-media program on
the cognitive achievement.
4-There are statistical significant differences between the mean of the control
group and the mean of the experimental group in the pre-test on the performance
observation sheet.
5-There are statistical significant differences between the mean of the experimental
group on
the performance observation sheet in the pre and post tests.
6-There is a great effect of teaching using the proposed multi-media program on
the performance side in technology.
*The study recommended the following:
1-The necessity of using the based on -multi media programs in teaching the
various educational grades.
2- The necessity of using the computer in the educational process.
3- Producing multimedia educational software to the other subjects.
4- The necessity of raising the awareness of those who are responsible for
education about the importance of using the educational media in overcoming
learning difficulties.
5- Implementing similar studies to include larger samples and more educational
regions to be able to generalize the results of this study.
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الفصل األول

خمف ة الدراسة وأىم تيا

تضمن ىذا الفصل :
 مقـدمـة الدراسة . -مشكمــة الدراسة .

 -فـروض الدراسة .

 أىـداف الدراسة . أىم ـة الدراسة . -حـدود الدراسة .

 مصطمحات الدراسة . -خطوات الدراسة .
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الفصل األول

خمف ة الدراسة وأىم تيا
مقدمة :
يشيد العالـ اليوـ تقدماً عممياً مذىبلً  ،وثورة معرفية ىائمة جعمت مف العالـ قرية صغيرة تمكف الفرد مف

معرفة ما يجري في أرجائو المترامية ومتابعتو بسيولة ويسر  ،وقد شيدت اإلنسانية خبلؿ ىذا العقد ما لـ تشيده
عبر تاريخيا الطويؿ مف قفزات ىائمة حققيا اإلنساف في المعرفة العممية والتكنولوجية
( محمد والعجموني .) 64 : 2000 ،
والتكنولوجيا تحقؽ الكثير مف أىداؼ اإلنساف وتعمؿ عمى رفاىيتو حيث تشيد المجتمعات ثورة عممية
وتكنولوجية  ،نتج عنيا العديد مف المتغيرات والتطورات السريعة  ،مما أدى إلى ظيور العديد مف العقبات

والمشكبلت  ،األمر الذي يفرض عمى المجتمعات بذؿ الجيود في تطوير المؤسسات التعميمية مف أجؿ إعداد

أفراد قادريف عمى التكيؼ مع ىذه المتغيرات والتطورات " ( الفر جافي . ) 27 :2002 ،
وتتسـ التكنولوجيا بأنيا سريعة التغير والزواؿ  ،وىذا ال يعني االندثار ولكف يقصد بو االرتقاء مف صورة إلى
صورة وصوالً إلى مزيد مف الدقة والسرعة والكفاءة واختصار الحجـ  ،وىذا اليدؼ يشكؿ دافعاً قوياً لمتكنولوجية

ال تنافسياُ لموصوؿ دائمًا لؤلفضؿ  ،وقد يكوف ذلؾ سببًا رئيسًا في تطور التكنولوجيا وتقدميا
ويخمؽ مجا ً

( الزعانيف . ) 22 :2001 ،

ولقد تعددت طرؽ استخداـ التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ فتـ استخداـ الوسائط المتعددة مثؿ الحاسوب والفيديو
واإلنترنت مف أجؿ تبسيط عممية التعميـ فأصبح بإمكاننا مشاىدة الظواىر الطبيعية بمختمؼ أنواعيا مف زالزؿ

وبراكيف وخسوؼ وكسوؼ  ،وأيضًا األشياء الدقيقة التي ال ترى بالعيف المجردة دوف التعرض لممخاطر والمخاوؼ

والميالؾ  ،كذلؾ أيضًا إتاحة التعمـ عف بعد فبإمكاف أي طالب أف يناقش أي موضوع وىو في بمد آخر .

ويعد الحاسوب مف المخترعات التكنولوجية الحديثة التي تمتاز بالدقة والسرعة المتناىية في معالجة البيانات
لذلؾ تـ استخدامو في شتى شئوف الحياة وباألخص في مجاؿ التربية والتعميـ ،
ولعمو لـ يحدث مف قبؿ أف تطور عمـ مف العموـ بالسرعة التي تطور بيا عمـ الحاسوب وخاصة خبلؿ العقود
األخيرة وبالرغـ مف حداثة ىذا العمـ مقارنة بالعموـ األخرى إال أنو يحتؿ مكاف الصدارة بالنسبة إلى ىذه العموـ

( سعادة  ،السر طاوي . ) 25 : 2003 ،
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وقد أصبح معروفاً بأنو ال غنى عف الحاسوب لطمبة القرف الحادي والعشريف مف أجؿ دخوؿ مرحمة جديدة

مف مراحؿ التطور البشري في مجاالت الحياة  ،وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ إدخاؿ التحسينات عمى مناىج التعميـ
مف أجؿ األخذ بالحسباف إدخاؿ منياج الحاسوب إلى التعميـ لمواكبة الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ

( سعادة  ،السر طاوي . ) 26 : 2003 ،
ولقد ثبت بالتجربة العممية في كثير مف الدوؿ المتقدمة أف التعميـ بالحاسوب إذا ما استخدـ في المكاف
المناسب وفي الوقت المناسب يمكف أف يحقؽ نتائج ممتازة في غرفة الصؼ وىذا بدوره يتطمب تدريب المعمميف
عمى االستخداـ األمثؿ ليذه التقنية مف اجؿ رفع مستويات الطمبة التحصيمية
( الفار  ،إبراىيـ . ) 17 : 1998 ،
واستخداـ البرامج التعميمية التي تعمؿ بواسطة الحاسوب ليا دور في زيادة التفاعؿ االيجابي وزيادة التبادؿ
بناء
النشط بيف الطالب والحاسوب  ،حيث إف الحاسوب يقدـ المعمومات ( المحتوى ) والطالب يعطي االستجابة ً
عمى استجابة الطالب يحدد الحاسوب مسار العمؿ  ،أما في التعميـ التقميدي ربما يغفؿ الطالب عف متابعة
اإلجابة وبيذا ال يمكف تحقيؽ األىداؼ التعميمية  ،أما في الدروس المحوسبة حتى واف غفؿ الطالب أو تشتت
انتباىو فالجياز يبقى منتظ اًر ( عيادات . ) 112 : 2004 ،
ويؤكد الكثير مف التربوييف عمى أىمية الحاسوب في التدريس  ،حيث إنو يسيؿ مف عممية توصيؿ
المعمومات والمفاىيـ إلى أذىاف الطبلب  .واستخداـ الحاسوب كوسيمة تعميمية يؤدي إلى التفاعؿ بيف المتعمـ
والبرامج التعميمية التي يقدميا الحاسوب  ،وذلؾ مف خبلؿ استخداـ الحاسوب داخؿ الفصوؿ الدراسية  ،فتكوف

ىذه البرامج قد صممت خصيصاً لتدريس الموضوعات والميارات المختمفة

( الخطيب . ) 39 : 2002 ،

وفي عصرنا الحالي تفضؿ تكنولوجيا الحاسوب عمى غيرىا  ،ويعود ذلؾ إلى مجموعة مف الفوائد والمميزات
التي تنفرد بيا تكنولوجيا الحاسوب المتطورة والتي منيا مواكبة التطور التكنولوجي ومجاراة التطورات العممية
التكنولوجية األخرى اليادفة إلى تقدـ البشرية ( خاطر . ) 14 : 13 : 2000 ،
كما أنو يقدـ مساىمات إيجابية في خدمة العممية التعميمية سواء أكاف داخؿ الغرفة الصفية أـ خارجيا ،
وتفاعؿ المعمـ معو أكثر مف الوسائؿ التعميمية األخرى كالموحات التعميمية وأجيزة العرض الضوئية
( عفانة ،آخروف. )50 :2005،
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وتعد مرحمة التعميـ األساسي وخاصة الصفوؼ األولى مف أىـ المراحؿ في العممية التعميمية  ،فالنجاح في
المراحؿ البلحقة يكوف مبنياً عمى ىذه المرحمة  ،نظ اًر ألف الطمبة في ىذه المرحمة تبدأ تتكوف لدييـ المعرفة

وتكتسب الميارة وتغرس القيمة وينمى االتجاه االيجابي المناسب  ،حتى يستطيعوا مواجية الحياة بكافة مجاالتيا

العممية والزراعية والتجارية والصناعية  ...إلى غير ذلؾ مف المجاالت  .وفي تمؾ المرحمة يدرس الطمبة عدد مف
المواد الدراسية مثؿ التكنولوجيا  ،والمغة العربية  ،والتربية اإلسبلمية  ،والرياضيات  ،والدراسات االجتماعية

وغيرىا مف المواد التي تيدؼ إلى تمبية حاجات الفرد وتحقؽ لو تمؾ األىداؼ .

ويعد مبحث التكنولوجيا مف المواد المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الفمسطينية  ،وتعتبر ىذه
المادة مف المواد الميمة لما ليا مف دور بارز في تنمية األسس والركائز العممية والتقنية لتوسيع آفاؽ الخياؿ

العممي والتصور اإلبداعي لدى المتعمميف .

وبالرجوع إلى دليؿ المعمـ الخاص بتعميـ مقرر التكنولوجيا في المدارس الفمسطينية نجد أىداؼ تعميـ ىذا

المنياج وىي اطبلع المتعمـ عمى المنجزات العممية مف اآلالت واألدوات التقنية التي تـ ابتكارىا بفضؿ تطبيؽ
بعض المبادئ والمعارؼ المكتسبة في مختمؼ فروع العمػـ  ،كذلؾ تعرؼ المتعمـ عمى مواد العمؿ الميداني وأدواتو
وقواعده مف أجؿ تمكينو مف االختيار األفضؿ لمينة المستقبؿ  ،فيي مف المواد التي يطغى عمييا جانب

الممارسة والعمؿ والتدريب المبني عمى الجانب المعرفي وعمى الرغـ مف بساطة وسبلسة موضوعاتيا إال أنو
المبلحظ مف خبلؿ خبرة الباحث كمعمـ لمتكنولوجيا في مدارس وكالة الغوث في األساسية العميا وشكاوى الطبلب
 ،ونتائج االختبارات ورؤية المعمميف والمعممات أف الطمبة يعانوف مف ضعؼ في ىذا المبحث خاصة أف معممييا
مف حممة البكالوريوس في العموـ  ،مف ىنا يرى الباحث أف التركيز عمى تعميـ وحدات كتاب التكنولوجيا ينصب
في االىتماـ عمى طريقة تفييميا ونقميا لمطمبة  ،األمر الذي يحتاج إلى استخداـ تقنيات التعميـ المختمفة في

تدريس ىذا المبحث  ،حيث إف الرغبة في التعميـ تزداد حينما تضاؼ المؤثرات السمعية و البصرية إلى نظاـ
التعميـ  ،وتشير الدراسات والبحوث إلى أف اإلنساف يتمقى أكثر مف (

والبصر  ،ونحو (  ) % 30 - %13مف خبلؿ السمع  ،ونحو

 ) %80مف المعرفة مف خبلؿ السمع

(  ) % 5 -%1باقي الحواس ( الذوؽ

والشـ والممس ) (العطار . )5 : 2008 ،
لذلؾ فإف استخداـ الوسائط المتعددة قد يكوف استخداميا ميس اًر لتدريس موضوعات مبحث التكنولوجيا مف أجؿ

توصيؿ ما بيا مف معمومات وميارات إلى أذىاف الطمبة  ،ومعالجة ما بيا مف صعوبات وىي أكثر المباحث التي
تحتاج إلى تطبيؽ عممي باستخداـ الحاسوب  ،ألف موضوعاتيا تدور حوؿ كؿ ما يستحدث مف تطورات في
مجاؿ التكنولوجيا ولذا توظيؼ الوسائط قد يكوف لو األثر الكبير خاصة في مبحث التكنولوجيا لمربط بيف النظري

والتطبيقي .
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والوسائط المتعددة ىي عبارة عف دمج ما بيف الكمبيوتر والوسائط إلنتاج بيئة تشعبيو تفاعمية وىذه البيئة
التفاعمية تحتوي عمى النص والصور والرسومات والصوت والفيديو والتي ترتبط فيما بينيا بشكؿ تشعبي مف

خبلؿ الرسومات ( شقير و حسف . ) 7 : 2008 ،

وتأتي أىمية الدراسة الحالية مف حاجة الطمبة إلى أنماط تدريس حديثة تعتمد أسموب التشويؽ كعنصر

أساسي فييا  ،وذلؾ كوف الطمبة في ىذه المرحمة العمرية سريعي االنشغاؿ داخؿ الغرفة الصفية بأبسط األمور ،
فمف أجؿ تبسيط الموضوعات الموجودة في مبحث التكنولوجيا رأى الباحث أف يوظؼ الوسائط المتعددة كوسيط ،
قد يسيـ في تذليؿ صعوبات موضوعات مبحث التكنولوجيا المقرر عمى طمبة الصؼ السابع األساسي .
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مشكمة الدراسة :
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :
ما أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض الصعوبات في تعمـ مبحث التكنولوجيا لدى طمبة

الصؼ السابع األساسي ؟

و نبثق من السؤال الرئ س األسئمة الفرع ة التال ة :
- 1ما الموضوعات التي تشكؿ صعوبة في تعمميا بكتاب التكنولوجيا المقرر عمى طمبة الصؼ السابع
األساسي ؟

- 2ما صورة البرنامج المحوسب المقترح لعبلج صعوبات موضوعات في مبحث التكنولوجيا ؟
- 3ما أثر البرنامج المحوسب بالوسائط المتعددة عمى التحصيؿ المعرفي والجانب األدائي في مبحث
التكنولوجيا ؟

فروض الدراسة :

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ) 0.05 = > بيف متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار

التحصيمي المعرفي.

 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 = > بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيؿ المعرفي في القياسيف القبمي والبعدي.

 .3يوجد تأثير لمتدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى التحصيؿ المعرفي
في مبحث التكنولوجيا.

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 = > بيف متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى بطاقة

مبلحظة األداء.

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 = > بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية عمى بطاقة مبلحظة األداء في القياسيف القبمي والبعدي.

 .6يوجد تأثير لمتدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى الجانب األدائي في
مبحث التكنولوجيا.
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أىداف الدراسة :
تسعى ىذه الدراسة إلى تحق ق األىداف التال ة:
 -1تحديد صعوبات موضوعات مبحث تكنولوجيا الصؼ السابع مف وجية نظر معممييا .
 -2بناء برنامج محوسب بالوسائط المتعددة لتذليؿ صعوبات موضوعات مبحث التكنولوجيا المقررة عمى
طمبة الصؼ السابع األساسي .

 -3معرفة أثر البرنامج المحوسب عمى التحصيؿ المعرفي  ،وعمى الجانب األدائي في تذليؿ صعوبات
موضوعات مبحث التكنولوجيا المقررة عمى طمبة الصؼ السابع األساسي .
أىم ة الدراسة :
تكمن أىم ة الدراسة في النقاط التال ة:
- 1معرفة الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا مف وجية نظر معممييا .
- 2تقدـ الدراسة برنامجاً محوسباً ًً يعمؿ بالوسائط المتعددة قد يفيد الطبلب في الصؼ السابع األساسي في
تعمـ الموضوعات األكثر صعوبة ذاتياً  ،حيث ييدؼ البرنامج إلى تنمية تحصيؿ المتعمـ في
الموضوعات التي تشكؿ صعوبة عند الطمبة .

- 3قد تساعد ىذه الدراسة المسئوليف عف العممية التعميمية في محافظات غزة عمى تطوير مناىج التكنولوجيا
بما يساعد عمى زيادة تحصيؿ الطمبة في ميارات التكنولوجيا.
- 4قد تساىـ ىذه الدراسة في تذليؿ صعوبات تدريس التكنولوجيا والتي ىي محؿ شكوى المتعمـ دائماً نتيجة
لعدـ وجود معمميف متخصصيف في ىذا المجاؿ لتدريس ىذا المساؽ .

- 5قد تكوف ىذه الدراسة نقطة االنطبلؽ نحو بناء برامج بالوسائط المتعددة لكافة الوحدات الموجودة في
مبحث التكنولوجيا في المراحؿ المختمفة .
حدود الدراسة:
- 1الحد الموضوعي  :كتاب التكنولوجيا المقرر عمى طمبة الصؼ السابع األساسي .
- 2الحد المؤسساتي  :اقتصرت الدراسة عمى مدارس وكالة الغوث لمصؼ السابع األساسي .
- 3الحد الـزمـاني  :تـ إجراء البحث في الفصؿ األوؿ 2011 – 2010ـ
- 4الحد المكـانـي  :تـ تطبيؽ إجراءات البحث عمى طبلب مدرسة بني سييبل اإلعدادية
( أ ) لبلجئيف  ،وطالبات مدرسة بنات سييبل اإلعدادية لبلجئات في محافظة
خاف يونس .
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مصطمحات الدراسة:
- 1برنامج مقترح :
بأنو " المخطط العاـ الذي يوضع في وقت سابؽ عمى عمميتي التعميـ
يعرؼ في المعاجـ التربوية العربية ّ
ّ
والتدريس في مرحمة مف مراحؿ التعميـ  ،و يمخص اإلجراءات التي تنظميا المدرسة خبلؿ مدة معينة  ،قد

تكوف شي اًر  ،أو ستة أشير  ،أو سنة كما يتضمف الخبرات التعميمية التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ مرتبة

ترتيباً يتماشى مع سنوات نموىـ  ،و حاجاتيـ  ،و مطالبيـ الخاصة " (المقاني و الجمؿ )74 :2003 ،

و يعرؼ الباحث البرنامج المقترح  :وحدة تعميمي ة مصممة بطريقة مترابطة وتحتوي عمى مجموعة مف

الخبرات واألنشطة والوسائؿ وأساليب التدريس بيدؼ تذليؿ صعوبات موضوعات مبحث التكنولوجيا المقررة
عمى طمبة الصؼ السابع .
 -2الوسائط المتعددة :

دمج بيف الحاسوب والوسائط إلنتاج بيئة تفاعمية  ،وتمؾ البيئة التفاعمية تحتوي عمى النص  ،الصور ،

الرسومات  ،والصوت  ،والفيديو والتي ترتبط فيما بينيا بشكؿ تشعبي مف خبلؿ الرسومات

(عيادات ) 205 : 2004،
ويعرفيا الباحث إجرائيا :مزيج مف النصوص المكتوبة والرسومات واألصوات والموسيقى والرسوـ المتحركة
والثابتة  ،التي تقدـ لممتعمـ عف طرؽ الحاسوب.

 -3الصعوبات :

يعرؼ الباحث الصعوبات بأنيا موضوعات صعبة في مبحث التكنولوجيا  ،والتي يحددىا آراء المعمموف
ونتائج االختبار القبمي.
 -4طمبة الصف السابع:
مجموعة مف الذكور واإلناث يتعمموف في صؼ بيف الصؼ السادس والثامف وتتراوح أعمارىـ بيف

الثانية عشرة والثالثة عشرة سنة تقريباً.
خطوات الدراسة :

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ستمر الدراسة بالخطوات التالية :

اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة باستخداـ الوسائط المتعددة في التدريس وذلؾبيدؼ التعرؼ عمى آلية استخداـ الوسائط المتعددة في تدريس المواد المختمفة بصفة عامة ومواد
التكنولوجيا بصفة خاصة.
-تحديد الموضوعات التي تمثؿ صعوبة في كتاب التكنولوجيا مف وجية نظر معممييا .

إعداد برنامج محوسب بالوسائط المتعددة لعبلج صعوبات تمؾ الموضوعات ومف ثـ تحكيـ البرنامجالمحوسب.
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إعداد اختبار قبمي لقياس الميارات التي يمتمكيا طمبة الصؼ السابع في مبحث التكنولوجيا ثـ اختبار بعديلقياس ما امتمكو الطمبة بعد استخداـ البرنامج التدريسي المحوسب بالوسائط المتعددة  ،لمعرفة أثر استخداـ

البرنامج بالوسائط المتعددة في التدريس.

إعداد بطاقة مبلحظة أداء الجانب المياري عند الطمبة  ،وتحكيميا والتوجو بطمب رسمي لمجيات المسئولةلمحصوؿ عمى إذف لتطبيؽ ىذه الدراسة وضبط متغيرات الدراسة مف حيث ضبط السف والتحصيؿ في

مبحث التكنولوجيا والتحصيؿ في االختبار القبمي في مادة التكنولوجيا.

تطبيؽ االختبار القبمي في مبحث التكنولوجيا عمى طمبة الصؼ السابع وتطبيؽ البرنامج بالوسائط المتعددةفي مبحث التكنولوجيا عمى طمبة الصؼ السابع  ،ومف ثـ تطبيؽ االختبار البعدي لمتعرؼ عمى أثر
البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة في تدريس الموضوعات الصعبة مف كتاب التكنولوجيا عمى تحصيؿ

طمبة الصؼ السابع.

إجراء المعالجات اإلحصائية لمحصوؿ عمى النتائج.-تحميؿ النتائج وتفسيرىا.

-تقديـ التوصيات والمقترحات البلزمة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة
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اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة :

سيتناوؿ في ىذا الفصؿ محور تكنولوجيا التعميـ والتعمـ مف حيث تعريؼ التكنولوجيا و األىداؼ العامة
لمتكنولوجيا وخصائصيا ومفيوـ تكنولوجيا التربية والتكنولوجيا في التعميـ و دواعي االىتماـ باستخداـ

تكنولوجيا التعميـ و األسس والمرتكزات التي بني عمييا منياج التكنولوجيا  ،و دور تكنولوجيا التعميـ في
تطوير وتحديث التعميـ وكذلؾ األىداؼ العامة مف تدريس منياج التكنولوجيا  ،واألسس والمرتكزات التي بني
عمييا منياج التكنولوجيا والمحاور التي بني عمييا منياج التكنولوجيا  ،معوقات تطبيؽ تكنولوجيا التعميـ في

التربية المدرسية .

وكذلؾ سوؼ يتناوؿ في ىذا الفصؿ محور الوسائط المتعددة مف حيث المفيوـ و األىمية والعناصر
المكونة ليا و خصائصيا ومراحؿ تطورىا و مصادر الحصوؿ عمييا و خطوات إنتاج المادة التعميمية

باستخداـ الوسائط المتعددة و ايجابيات و سمبيات الوسائط المتعددة ومعايير تصميـ البرامج التعميمية الجيدة
وانتاجيا وأخي اًر معوقات استخداميا  ،وكذلؾ سوؼ يتـ التطرؽ إلى الحاسب اآللي في العممية التعميمية مف
حيث مبررات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية و مميزات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية و

معوقات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية و األمور يجب مراعاتيا عند استخداـ الحاسوب في التدريس

و المعايير الواجب توفرىا ومراعاتيا عند تصميـ وانتاج البرمجية التعميمية و إرشادات المعمـ عند استخداـ
الحاسوب في التدريس و دور المعمـ في إطار نظاـ الوسائط التعميمية المتعددة .
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المحور األول  :تكنولول ا التعم م والتعمم
التكنولوجيا

 Technologyمصطمح مركب مف مقطعيف  Techneوىي كممة يونانية بمعنى حرفة أو

صنعة أو فف و  Logyوىي الحقة بمعنى عمـ ويوجد مف يعتبر الجزء األوؿ مف كممة

Technology

مشتؽ مف الكممة اإلنجميزية  Techniqueبمعنى التقنية أو األداء التطبيقي ( الفر جافي . ) 23 :2002 ،
و التكنولوجيا " كممة إغريقية قديمة مشتقة مف كممتيف ىما

 Techneوتعني ميارة فنية وكممة Logy

وتعني دراسة ولذلؾ فإف مصطمح تكنولوجيا يعني تنظيـ الميارة الفنية " وىذا يؤكد التعريؼ السابؽ

(عمياف والدبس . ) 224 :1999 ،

وعرؼ جمبرت التكنولوجيا بأنيا " عممية شاممة تقوـ عمى تطبيؽ ىيكؿ مف العموـ والمعرفة واستخداـ موارد
بشرية وغير بشرية بأسموب النظـ لتحقيؽ أغراض ذات قيمة عممية في المجتمع "
( الحيمة .) 22 : 2001 ،

وعرؼ كارتر جود التكنولوجيا بأنيا " تطبيؽ العمـ لحؿ المشاكؿ العممية أي معالجة النظريات والحقائؽ
العممية والقوانيف بطريقة منظمة شاممة وتتـ ىذه المعالجة عمى أساس االستفادة مف ىذه النظريات والحقائؽ
في الحياة العامة " ( الف ار . ) 123 : 1999 ،

وعرؼ دونالد بيؿ التكنولوجيا بأنيا " التنظيـ الفعاؿ لخبرة اإلنساف مف خبلؿ وسائؿ منطقية ذات كفاءة

عالية وتوجيو القوى الكامنة في البيئة المحيطة بنا لبلستفادة منيا في الربح المادي "
( الحيمة . ) 17 : 2000 ،

و تزخر كتب العموـ والتكنولوجيا بتعريفات متعددة لمتكنولوجيا ومعظـ ىذه التعريفات تستند إلى أسس

ومعايير تحدد الغرض مف التكنولوجيا وما ىيتيا ونظ اًر لكثرة التعريفات تـ تقسيـ ىذه التعريفات تبعاً لمغرض
مف التكنولوجيا في األقساـ التالية :

أو ًال التكنولول ا كلانب تطب قي لمعمم :

يعرؼ قاموس أكسفورد لمغة اإلنجميزية التكنولوجيا بأنيا " الدراسة العممية لمفنوف العممية أو الصناعية

وكذلؾ باعتبارىا تطبيقاً لمعمـ "

ويعرفيا عادؿ ميراف عمى أنيا " تمثؿ الجانب التطبيقي لممعرفة العممية "

ويرى دروكر أف التكنولوجيا ىي " المعرفة المنظمة لمفنوف الصناعية وىي غير قادرة عمى النمو والتطور
دوف االعتماد عمى المعرفة األساسية "

ويعرؼ ىارسوف التكنولوجيا بأنيا" إيجاد استخداـ عممي لمظواىر الطبيعية المبلحظة "

ثان اً التكنولول ا كنشاط حضاري :
تعرؼ منظمة اليونسكو (

 ) 1981التكنولوجيا عمى أنيا " تطبيؽ المعرفة العممية لتحقيؽ حاجات

المجتمع واألفراد "
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ويعرؼ مركز تطوير تدريس العموـ بجامعة عيف شمس التكنولوجيا بأنيا " رصيد مف التقنيات والمواد
واألدوات التي ظيرت فائدتيا في إنجاز الكثير مف األعماؿ وىذا الرصيد تـ التوصؿ إليو إبداعياً مف خبلؿ
عمميات حؿ المشكبلت "

ويرى ويبستر أف التكنولوجيا " تمثؿ كؿ الوسائؿ المستغمة مف اإلنساف ليمد نفسو بأىداؼ المواد الثقافية
وطرؽ التقنية المستخدمة لتحقيؽ أغراضو العممية .
ثالثاً التكنولول ا كعمم ات :

وىنا تعرؼ التكنولوجيا عمى أنيا مجموعة مف العمميات  ،فتوصؼ بأنيا عممية تقنية

(  ) Technical Processأو أنيا عممية اجتماعية (  ) Social Processأو أنيا عممية توجييية تعميمية
(  ) Discipline Processوتستخدـ المصادر المعرفية والموارد والطاقة والمفاىيـ العممية والميارات التقنية
في حؿ المشكبلت العممية لئلنساف والتي تتحدد باحتياجاتو

( الزعانيف . ) 20-19 :2001 ،

والتكنولوجيا طريقة نظامية تسير عمى وفؽ المعارؼ المنظمة وتستخدـ جميع اإلمكانات المتاحة مادية أو
غير المادية وبذلؾ فإف لمتكنولوجيا ثبلث معاف :
أ  -التكنولوجيا كعمميات ( : ) Processes

وتعني التطبيؽ النظامي لممعرفة العممية أو أي معرفة منظمة ألجؿ ميمات أو أغراض عممية .

ب-التكنولوجيا كنواتج ( : ) Products
وتعني األدوات واألجيزة والمواد الناتجة عف تطبيؽ المعرفة العممية .

ج -التكنولوجيا كعمميات ونواتج معاً :

ويستعمؿ بيذا المعنى عندما يشير النص إلى العمميات ونواتجيا معاً مثؿ تقنيات الحاسوب

( الحيمة . ) 18 :2000 ،

ويصؼ ميراف التكنولوجيا  :بأنيا المعرفة المتاحة لممجتمع في مجاؿ الفنوف الصناعية  ،وتتجسد

التكنولوجيا في السمع واألساليب اإلنتاجية عند األفراد أو المؤسسات  ،أما التقدـ التكنولوجي فإنو يتمثؿ في
تحسيف مستوى ونوعية التكنولوجيا المتاحة كاكتشاؼ أساليب جديدة وسمع غير معروفة سابقاً وتصاميـ
ىندسية مبتكرة تفيد اإلنساف  ،وتحقؽ لو الرفاىية ( ميراف .) 222 : 1992 ،

ويبلحظ عمى التعريفات السابقة لمتكنولوجيا أف ىناؾ مف ينظر لمتكنولوجيا عمى أنيا أدوات وأجيزة ناتجة

عف تطبيؽ المعرفة كما جاء في تعريؼ( الحيمة ) أما( عسقوؿ ) اعتبر مفيوـ التكنولوجيا اليدؼ منو تحقيؽ
رفاىية اإلنساف ،في حيف تعريؼ( اليونسكو ) انحصر في الغرض مف االستخداـ .

وفي ضوء التعريفات السابقة يرى الباحث أف التكنولوجيا ىي التطبيقات العممية لممعرفة أي التطبيؽ

لمنظريات والقواعد والقوانيف المكتشفة في شتى مجاالت الحياة وما نتج عنيا مف أجيزة وآالت تستخدـ لرفاىية
اإلنساف وتقدـ المجتمعات .
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األىداف العامة لمتكنولول ا :
إف التكنولوجيا تحقؽ الكثير مف أىداؼ اإلنساف وتعمؿ عمى رفاىيتو  ،ويمكف اختصار ىذه األىداؼ فيما

يمي :

 – 1توف ر الوقت :
" يعني سرعة اإلنجاز فما كاف يتـ إنجازه في عاـ بتكنولوجيا تقميدية أصبح ينجز في شير بالتكنولوجيا
المعاصرة  ،وبذلؾ فإف المعنى الحقيقي لتوفير الوقت ىو زيادة سعة الوقت المتاح لئلنساف عف معدلة
الطبيعي ومف ىنا فإف التكنولوجيا توفر لئلنساف الوقت الفاقد ليستغمو في إنجازات أخرى " .

المطور بدالً مف عاـ بالتطبيؽ
فعمى سبيؿ المثاؿ حينما يتـ بناء عمارة في ثبلث شيور بالتطبيؽ التكنولوجي
َ
التكنولوجي التقميدي مثبلً  ،فإف فرؽ التسعة شيور المتوفرة ىي زيادة في الوقت أتيحت لئلنساف عف معدؿ
وقتو العادي ليستثمره في أعماؿ أخرى .

 -2توف ر الليد :
" يعني توفير الجيد زيادة طاقة اإلنساف وقدرتو األدائية عف سعتيا الفعمية "

فعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع المحاضر أف يمقي محاضرة عف طريؽ التميفزيوف مثبلً فيسمعيا ويشاىدىا معظـ
أفراد المجتمع  ،بينما لو قدـ ىذه المحاضرة بالتكنولوجيا التقميدية  ،كأف يمقي المحاضرة بدوف أدوات أو أف

يستخدـ مكب ًار لمصوت  ،فإنو لكي يوصؿ محاضرتو لنفس العدد السابؽ مف المجتمع فسيستغرؽ منو ذلؾ

جيدًا غير عادي وربما يستحيؿ عميو أف يغطي نفس العدد  .وىكذا فإف التكنولوجيا أعطت لئلنساف جيدًا

إضافياً عف السعة المحدودة لجيده الطبيعي  ،يسمح لو بتحقيؽ المزيد مف اإلنجازات.
 -3توف ر التكال ف :

" توفير التكنولوجيا يعني تدعيـ إمكانات اإلنساف االقتصادية  ،وتوفير التكاليؼ ىو النتيجة الحتمية
لتوفير الوقت والجيد " فاآللة التي تستخدـ في حفر أساسات المباني والتي ليا سعر معيف ستوفر الوقت
والجيد بما يوازي تقريباً قيمتيا في جزء معيف مف عمرىا االفتراضي  ،ويبقى باقي ىذا العمر كدعـ القتصاد
اإلنساف باعتبار أف كؿ ما تنجزه ىذه اآللة بعد تغطية تكاليفيا يأتي ضمف مكاسب التطبيؽ التكنولوجي

المطور ( الفر جافي . ) 28 -27 :2002 ،
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خصائص التكنولول ا :
- 1معقدة : Complexity
أي أف العديد مف التكنولوجيات تتكوف مف عدد كبير مف المكونات وىذه المكونات مترابطة مع بعضيا
البعض بنظاـ معقد  ،كذلؾ ارتبطت تكنولوجيات القرف العشريف بظيور عمـ جديد يتعمؽ بمنتجات ىذه

التكنولوجيا وىو تحميؿ النظـ  ،أو ىندسة النظـ  ،وىو ييتـ بالفحص الكمي لنظاـ معيف مثؿ أنظمة لئلنتاج

أو أنظمة التجارة العالمية .
- 2متعددة األشكال : Polymorphism
بل عند تصميـ نموذج
أي كثرة األساليب التي يمكف مف خبلؿ استعماؿ أي صور التكنولوجيا فمث ً

تكنولوجي معيف  ،أو تحميؿ الوسائؿ الكفيمة بوضع المعايير المثمى الستخداـ نظاـ تكنولوجي مف نوع ما ،

مثؿ شبكة االتصاالت في بمد ما  ،أو البحث العممي في مجاؿ تركيب وخواص بعض اآلليات الصناعية أو

الطبيعية لمتوصؿ إلى خواص تكنولوجية محددة ليا.

 -3لها محتويات نظام : System Context
" وىذه المحتويات تشير إلى أنيا تخضع لقواعد التصنيع واالستخداـ المبنية عمى سمسمة مف النظـ
المعقدة المرتبطة بطيؼ واسع مف العوامؿ التكنولوجية .
فمثبلً عند امتبلؾ أي شخص لسيارة فإف ذلؾ يدخمو في مجموعة عبلقات يمكف تسميتيا بمنظومة الدعـ التي
تتمثؿ في شبكة الطرؽ ومصادر الطاقة  ،وقطع الغيار ومراكز الصيانة ودوائر المرور والشرطة ومحاكـ

السير وسمطة الترخيص وشركات التأميف وغيرىا  ،وال شؾ بأف إخفاؽ أي عنصر مف عناصر ىذه المنظومة
سيؤثر بشكؿ مباشر في أداء السيارة واالستفادة منيا".
-4سر عة التغ ر والزوال : Obsolescence
تتسـ التكنولوجيا بأنيا سريعة التغير والزواؿ  ،وىذا ال يعني االندثار ولكف يقصد بو االرتقاء مف صورة

إلى صورة وصوالً إلى مزيد مف الدقة والسرعة والكفاءة واختصار الحجـ  ،وىذا اليدؼ يشكؿ دافعاً قوياً

ال تنافسياُ لموصوؿ دائمًا لؤلفضؿ  ،وقد يكوف ذلؾ سببًا رئيسًا في تطور التكنولوجية
لمتكنولوجية ويخمؽ مجا ً

بل التميفزيوف في بدايتو كاف كبير الحجـ يعتمد عمى الصمامات ثـ تطور إلى حجـ أقؿ ويعتمد
وتقدميا  .فمث ً
عمى الترانزستورات والدوائر الكيربائية المتكاممة ثـ تطور فأصبح يبث الصورة باأللواف ومف المتوقع إنتاج

تمفزيوف صغير الحجـ والوزف بحيث يمكف حممو في الجيب أو وضعو عمى معصـ اليد.
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 -5ذات نظم تشغ ل التماع ة:Procedure System Or Social Technologies
التكنولوجيا المعاصرة تيتـ بنظـ التشغيؿ ووضع خطط الغدارة واإلنتاج ومثاؿ ذلؾ تعتبر لغات التشغيؿ
الكمبيوترية أىـ بكثير مف الجياز نفسو  ،بمعنى أف ىناؾ اىتماـ بالبرامج واألنظمة ال يقؿ مف االىتماـ

باألجيزة واآلالت التي تعمؿ بيذه البرامج .
-6ليا طب عة اقتحام ة :

أي أنيا تقتحـ المجتمعات سواء كانت تمؾ المجتمعات بحاجة إلييا أـ غير مطموبة .
 -7تقرب ب ن البشر : Convergence
التقدـ اليائؿ الذي حدث في مجاؿ المواصبلت واالتصاالت جعؿ الكوف قرية صغيرة فيستطيع المواطف

اليوـ في أي مكاف في العالـ متابعة ما يحدث في مواقع بعيدة عنو مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المرئية
والمسموعة والبث المباشر.
ال وظ ف اً : Apraxia
 - 8تتصف بأنيا قد تحدث خم ً

تعتمد التكنولوجيا في عمميا عمى منظومة معقدة مف النظـ والبرامج  ،ولو حدث خمؿ في أحد نظميا
فإف ذلؾ يؤدي إلى شمميا كمياً  ،فمثبلً نقص الوقود مف السيارة يؤدي إلى عدـ قدرتيا عمى العمؿ كذلؾ وجود

فيروس في أجيزة الكمبيوتر يعطميا عف العمؿ ( الزعانيف . ) 25 -22 :2001 ،

وٌضٌف ( الفر جاني  ) 14 : 2000 ،الخصائص التالٌة للتكنولوجٌا للخصائص السابقة :
-1التكنولول ا قد مة قدم اإلنسان :
وجدت التكنولوجيا منذ أف فكر اإلنساف في استخداـ احتكاؾ الصخور ليحصؿ عمى النار ومنذ أف فكر
في إنتاج أوؿ نوع مف أنواع الروافع البدائية وىو الشادوؼ ليرفع بو الماء لو وألنعامو وزراعتو  ،ومف ىنا فإف
الساقية والفأس تعني تطبيقاً تكنولوجياً في مجاؿ الزراعة .

ويرى الباحث أف الحاجة ىي التي تدفع اإلنساف إلى التفكير مف أجؿ االبتكار بيدؼ سد حاجات اإلنساف .

-2التكنولوجيا عملية تفاعل :
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ال يعني مجرد وجود الخامات واألدوات أف ىناؾ تكنولوجيا  ،فعمى سبيؿ المثاؿ إذا وجدت أدوات
البناء ووجدت مواد البناء فإف مجرد وجودىا ال يعني التكنولوجيا وكذلؾ إذا وجدت األرض الزراعية

وأدوات الزراعة حيث إف المقصود بالتكنولوجيا ىي محصمة التفاعؿ بيف اإلنساف والمواد واألدوات .

تكنولول ا الترب ة:
ظير ىذا المصطمح نتيجة الثورة العممية والتكنولوجية التي بدأت عاـ 1920ـ  ،عندما أطمؽ العالـ
بل لمعممية التعميمية واعدادىا وتطويرىا
فيف (  ) Finnىذا االسـ عميو ا  ،ويعني ىذا المصطمح تخطيط ًا كام ً
وتنفيذىا وتقويـ ىا مف مختمؼ جوانبيا ومف خبلؿ وسائؿ تقنية متنوعة ،تعمؿ معيا بشكؿ منسجـ مع
العناصر البشرية لتحقيؽ أىداؼ التعميـ
(جامعة القدس المفتوحة.) 31-8: 1995 ،
عمليات تكنولوجيا التربية :
 .1التخطيط .

مدخالت

 .2اإلعداد
 .3التطوير

منظومة التربية

 .4التنفيذ

والتعليم

 .5التقويم

مخرجات
ارتقاء الـمنـظــــومـــ ة

 .6التعميم

شكم رقم ( : )1عمهياث تكنونوجيا انتربيت

ويرى " براوف " أف تكنولوجيا التربية " طريقة منظمة لتصميـ العممية

التعميمية الكاممة وتنفيذىا وتقويميا

وفؽ أىداؼ خاصة محددة ومعتمدة عمى نتائج البحوث الخاصة بالتعميـ واالتصاالت وتستخدـ مجموعة مف
المصادر البشرية وغير البشرية بغية الوصوؿ إلى تعمـ فعاؿ ( الفرا. )125: 1999 ،
وتعرؼ جمعية االتصاالت األمريكية تكنولوجيا التربية بأنيا " عممية متشابكة ومتداخمة تشمؿ األفراد
واألشخاص واألساليب واألفكار واألدوات والتنظيمات البلزمة لتحميؿ المشكبلت التي تدخؿ في جميع جوانب
التعميـ اإلنساني وابتكار الحموؿ المناسبة ليذه المشكبلت وتنفيذىا وتقويـ نتائجيا وادارة العممية المتصمة
بذلؾ" (.الفرا.) 125 :1999 ،
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ويعرفيا (عسقوؿ  )9 : 2003 ،بأنيا " العمؿ بأسموب منظـ مف أجؿ تخطيط العممية التربوية
وتنفيذىا وتقويـ ىا مف خبلؿ االستعانة بكافة إمكانات التكنولوجيا بيدؼ بناء اإلنساف "
التكنولول ا في التعم م : Technology In Teaching
يشير ىذا المصطمح إلى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية في التعميـ مثؿ الحاسوب  ،معامؿ المغات  ،اآلالت

التعميمية  ،الصور  ،الشفافيات  ،واألفبلـ الحاسوب  ،معامؿ المغات  ،اآلالت التعميمية  ،الصور ،

الشفافيات  ،واألفبلـ  ..الخ  .بقصد تحسيف وزيادة فعالية العممية التعميمية ( عمي . ) 37 :2005 ،
ويعرؼ الحيمة (  ) 51 : 2006التكنولوجيا في التعميـ " استخداـ التطبيقات التكنولوجية واالستفادة منيا

في إدارة وتنظيـ العممية التعميمية وتنفيذىا بأية مؤسسة تعميمية "

ويعرؼ عسقوؿ (  ) 9 : 2005التكنولوجيا في التعميـ " توظيؼ األجيزة والبرمجيات في المواقؼ
التعميمية إلثراء أنشطتيا وتحقيؽ األىداؼ التعميمية " .
ويعرؼ الطوبج ي تكنولوجيا التعميـ " أسموب في العمؿ وطريقة في التفكير وحؿ المشكبلت باالستعانة

بنتائج البحوث العممية في مياديف المعرفة.

ويعرؼ أنور العابد تكنولوجيا التعميـ " عممية االستفادة مف المعرفة العممية وطرؽ البحث العممي في
تخطيط وتنفيذ وتقويـ كامؿ عممية التعميـ والتعمـ.

ويعرؼ (ىو كريدج) تكنولوجيا التعميـ " األدوات واألساليب  ،وتشمؿ كؿ ما في التعميـ مف تطور المناىج

إلى أساليب التعميـ ووضع جداوؿ الفصوؿ باستخداـ الحاسب اآللي ".
ويعرؼ ( شارلز ىوباف) تكنولوجيا التعميـ " تنظيـ متكامؿ يضـ اإلنساف  ،اآللة  ،األفكار واآلراء ،

أساليب العمؿ  ،اإلدارة  ،بحيث تعمؿ جميعاً داخؿ إطار واحد "

وتعرؼ رابطة االتصاال ت والتكنولوجيا التربوية األمريكية تكنولوجيا التعميـ " كممة مركبة تشمؿ عدة عناصر
ىي  :اإلنساف  ،اآلالت  ،التجييزات المختمفة واألفكار واآلراء ،أساليب العمؿ وطرؽ اإلدارة لتحميؿ المشاكؿ
وابتكار وتنفيذ وتقويـ وادارة الحموؿ لتمؾ المشاكؿ التي تدخؿ في جميع جوانب التعميـ اإلنساني "

( الكموب . ) 36 - 34: 1999 ،

وفي ضوء مما سبؽ فإف تكنولوجيا التعميـ ىي عبارة عف نظاـ متكامؿ ومتفاعؿ ما بيف اإلنساف واألفكار
واآللة واألساليب .

دواعي االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم :
لعؿ مف أبرز العوامؿ التي تدفع إلى االىتماـ باستخداـ تكنولوجيا التعميـ في التربية المدرسية ما يمي :
 تزايد معدؿ النمو المعرفي والتكنولوجي .18

 تزايد معدؿ النمو السكاني . -تعدد مصادر المعرفة .

 حاجة المجتمع المستمرة إلى نوعيات جديدة متخصصة مف األفراد . زيادة واتساع آماؿ األفراد وتطمعاتيـ ومستوى طموحيـ . -نقص المدرسيف المؤىميف تربوياً .

 تغير دور المعمـ في العممية التعميمية مف ممقف إلى مسيؿ لعممية التعمـ . ظيور العديد مف استراتيجيات وأساليب التدريس التي تحاوؿ التصدي لممشكبلت التعميمية . ظيور مستحدثات مبتكرة مف األجيزة والمواد التعميمية صممت خصيصًا لبلستخداـ في المواقؼالتعميمية ( عمي . ) 38-37 : 2005 ،

دور تكنولول ا التعم م في تطو ر وتحد ث التعم م :
يمكف أف تسيـ تكنولوجيا التعميـ في تطوير التعميـ العاـ والجامعي في المجاالت التالية :
- 1التوسع في تقد م الخدمات التعم م ة :
ويتمثؿ ذلؾ فيما يمي :
أ  -التعامؿ الفعاؿ مع األعداد المتزايدة مف الطبلب .

ب-جعؿ التعميـ عممية مستمرة وزيادة فرص التعميـ غير النظامي مف خبلؿ :
 تعميـ الكبار ومتابعة الخريجيف . -تحقيؽ مبدأ المرونة في التعميـ .

ج -تعميـ المعوقيف وتنمية الموىوبيف .

 -2تحس ن نوع ة التعم م وز ادة كفاءة العمم ة التعم م ة :
ويتمثؿ ذلؾ فيما يمي :

 -مواجية النقص في عدد المدرسيف المؤىميف تربوياً .

 زيادة مجاؿ الخبرات التي يمر بيا الطبلب وربطيا بمواقع العمؿ واإلنتاج . معالجة المفظية والتجريد . -مقابمة الفروؽ الفردية .

 تشجيع النشاط الذاتي  ،وتعويد الطبلب عمى التعمـ الذاتي .-3تنم ة البحث العممي :
ويتمثؿ ذلؾ فيما يمي :
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 -تقميؿ األعباء التعميمية التي يقوـ بيا أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  ،مما يمكنيـ

مف

إجراء البحوث العممية  ،والتفرغ ليا و اإلشراؼ الكامؿ عمى البحوث التي يجرييا طبلب الدراسات

العميا .

 تنمية ميارات التفكير العممي والبحث العممي عند الدارسيف مما يزيد مف عدد المشتغميف والميتميفبأمور البحث العممي .

 زيادة مجاالت البحث العممي ( عمي .) 39 - 38 :2005 ،األىداف العامة من تدر س منياج التكنولول ا :
تعرض ( و ازرة التربية والتعميـ

– خطة المنياج الفمسطيني األوؿ ،

 ) 1998مجموعة مف األىداؼ

لممنياج الجديد وىي :
.1تعزيز حب اكتساب المعرفة العممية واستيعابيا لدى الطمبة لتحسيف التعامؿ مع معطيات عصر
التكنولوجيا الحديثة بما يخدـ المجتمع الفمسطيني وتقدمو .

 .2تعزيز وغرس حب االنتماء لموطف وحسف التعامؿ مع بيئتو المحمية والحفاظ عمييا .
.3تنمية األسس والركائز العممية والتقنية لتوسيع أفاؽ الخياؿ العممي والتصور اإلبداعي لدى المتعمميف
مف خبلؿ التصاميـ والرسوـ والمحاكاة .

.4تمكيف الطالب مف استيعاب ثبلثية الترابط بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع مف اجؿ التنمية
والتطوير .
.5تنمية قدرات الطمبة ومياراتيـ في التعبير والحوار واستخداـ الرموز واإلشارات مف تعامميـ مع
جوانب العمـ والتكنولوجيا مف خبلؿ تفسير الرسومات البيانية والجداوؿ .

 .6اكتشاؼ حاالت اإلبداع وتعزيزىا لدى المتعمميف .
 .7كسر حاجز الخوؼ مف الجوانب العممية عند الطمبة  ،واكسابيـ ميارات عممية تطبيقية .

.8إنماء إحساس الطمبة بأىمية الجانب العممي لمساعدتيـ في مواجية المشاكؿ وحميا بأنفسيـ
.9تعزيز الثقة في نفس المعمميف في إمكانية تخطي الفجوة بيف المجتمع الفمسطيني والمجتمعات
المتقدمة في مجالي العمـ والتكنولوجيا مع الحفاظ عمى مرونتيا الحضارية المميزة .
.10توجيو فكر الطمبة تجاه النمو االقتصادي مف خبلؿ ممارسة األساليب العممية والتقنية المعاصرة
لتحقيؽ مجتمع عممي صناعي .

 .11تكريس روح العمؿ الجماعي والدقة واالنتظاـ لدى الطمبة مف خبلؿ تنفيذ المياـ العممية لتصبح
سموكاً مألوفا لدييـ .

 .12غرس قيـ تحمؿ المسؤولية والمحافظة عمى األدوات والعدد واألجيزة واألشياء الخاصة والعامة
عند تنفيذ المياـ والميارات المكمؼ بيا .
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األسس والمرتكزات التي بني عم يا منياج التكنولول ا :
يرتكز منياج التكنولوجيا في مرحمة التعميـ األساسي عمى أسس فمسفية تشكؿ القاعدة ألي منياج  ،وأسس
نفسية تراعي حاجات الطمبة األساسية وميوليـ واستعداداتيـ  ،وأسس اجتماعية تراعي حاجات الفرد
المتجددة  ،وحاجات المجتمع المتغير في جميع مناحي الحياة  ،وأسس معرفية تتعمؽ بطبيعة المبحث

وخصوصيتو ومتطمبات تنفيذه وفيما يمي عرض ليذه األسس :
- 1أسس فمسفية :

 التكيؼ مع التغيرات مع توفير القدرة الذاتية لتمبية متطمباتو . المشاركة االيجابية في الحضارة العالمية وتطويرىا . تعزيز القيـ الدينية والثقافية التي تحض عمى العمؿ وتقديره واحترامو . الحرص عمى التوازف بيف المقومات الشخصية الوطنية والقومية مف جية واالنفتاح عمى الثقافةالعالمية مف جية أخرى .

- 2أسس نفسية :
 بناء منياج يفعؿ دور المتعمـ في العممية التعميمية التعممية مف خبلؿ االستراتيجيات والطرؽالمتمحورة حوؿ المتعمـ  ،وتنويع الخبرات المختمفة التي يمكف لممتعمـ التفاعؿ معيا بإيجابية .

 التركيز عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدى المتعمـ مع إتاحة المجاؿ أمامو لمتفكير واالبتكارواستخداـ األسموب العممي في التعامؿ مع المشكبلت القائمة المتوقعة في إيجاد حموؿ مناسبة .

 التركيز عمى مستوى نمو الطالب مع األخذ بعيف االعتبار مراحؿ نضجو الجسمي والروحيوالعقمي والعاطفي واالجتماعي .
- 3أسس اجتماعية :
 -تضميف المنياج عددًا مف األنشطة عمى توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع .

 تسييؿ اندماج المتعمـ في الحياة العامة  ،التعامؿ مع مستجدات العصر  ،واالنفتا ح عمى منجزاتالتكنولوجيا في مختمؼ قطاعات الحياة .
 اعتماد األسموب العممي في السموؾ والعمؿ والمينة والمجتمع والعبلقات العامة  ،تنفيذاً وتقويماًومتابعةً .

- 4أسس معرفية :
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 االختيار الواعي ألساسيات مبحث التعميـ التكنولوجي  ،بما يتناسب مع مستوى الطمبة واألىداؼالعامة المرصودة .

 األخذ بعيف االعتبار أف منياج التعميـ التكنولوجي ذو طبيعة عممية تتكامؿ فيو المعرفة النظريةبالجوانب العممية التطبيقية  ،مما يتطمب توفير مستمزمات مادية معينة
( سبلمة . ) 18-17 : 2001 ،
المحاور التي بني عم يا منياج التكنولول ا والعموم التطب ق ة :
يشير ( سبلمة  ) 8 : 2001 ،إلى المحاور التي بني عمييا منياج التكنولوجيا والعموـ التطبيقية :
المحور األول :
تنمية الثقافة التكنولوجية عف طريؽ دراسة موضوعات تتصؿ بإدراؾ التمميذ ووعيو بأىمية التكنولوجيا

وتطوراتيا وانجازاتيا وآفاقيا المستقبمية وأثرىا في البيئة والمجتمع .
المحور الثاني :

ممارسة العمؿ اليدوي واحتراـ العمؿ عف طريؽ تشجيع التمميذ وتدريبو عمى أداء أنشطة يدوية متعددة
باستخداـ األدوات والمعدات البسيطة البلزمة  ،كما يرسخ لديو قيمًا إيجابية نحو العمؿ اليدوي واحتراـ
العامميف  ،واعتبار العمؿ وسيمة لتحقيؽ مطالبو ورغباتو .
المحور الثالث :

االبتكار والتفكير العممي لحؿ المشكبلت مف خبلؿ استخداـ التمميذ لؤلسموب العممي في حؿ مشكمة ما عف
طريؽ تحميميا ودراستيا واكتشاؼ العيوب فييا  ،وتدويف المبلحظات واستخبلص النتائج واتخاذ القرار مما
يعوده عمى التفكير الناقد والمبادأة واإلبداع .
معوقات تطب ق تكنولول ا التعم م في الترب ة المدرس ة :
تعددت األسباب التي تعزى إلييا مقاومة المدرسيف لتطبيؽ تكنولوجيا التعميـ في التربية

المدرسية ،

ومف ىذه األسباب :

 ميؿ بعض المعمميف إلى مقاومة التجديدات التربوية بعامة  ،واالستراتيجيات والتقنيات الجديدةالمغايرة لما أعتيد عميو بخاصة .
 قمة الوعي بمفيوـ تكنولوجيا التعميـ  ،والنظر إلييا عمى أنيا مجموعة األجيزة واآلالت المستخدمة فيالتعميـ والتي مف شأنيا أف تفقده ذلؾ الطابع اإلنساني  ،وتجعمو آليا ميكانيكيًا .

 تخوؼ المعمميف مف استخداـ األجيزة واآلالت التعميمية المعقدة أو الوقوع في الخطأ عند استخداميا ،لعدـ امتبلكيـ الميارات البلزمة لبلستخداـ الصحيح .
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 عدـ توافر الوقت الكافي لممعمـ وانشغالو باألعباء الروتينية لمتدريس . -قمة الحوافز المادية والمعنوية .

 -النظر إلى تكنولوجيا التعميـ كعامؿ ميدد  ،وتخوؼ بعض المعمميف مف أف تحؿ تكنولوجيا

التعميـ

محميـ .
 -صعوبة الحصوؿ عمى البرمجيات واألجيزة واآلالت التعميمية البلزمة لمموقؼ التعميمي التعممي .

 -عدـ إيماف بعض المعمميف بالقيمة التربوية لتكنولوجيا التعميـ في العممية التعميمية

( عمي . ) 40 :2005 ،
ويشير ( عسقوؿ  ) 25 – 23 : 2006 ،إلى مجموعة مف التحديات التي تواجو استخداـ الوسائؿ
وتكنولوجيا التعميـ وىي عمى النحو التالي :
أوالً التحديات السياسية :

 عدـ االستقرار األمني واالجتماعي . -ال تتوفر لمباحثيف في مجاؿ الوسائؿ الحركة البلزمة لممارسة نشاطيـ البحثي في ىذا المجاؿ .

 استخداـ الوسائؿ يعتمد عمى دافعية المتعمـ ومدى رغبتو  ،ومستوى تفاعمو وىذه الخصائص يغيبالكثير مف جوانبيا في ضوء ممارسات االحتبلؿ .
 تقسيـ المناطؽ الفمسطينية إلى مساحات محاصرة ال يساعد في توفير الوسائؿ وتيسير نقميا مفمنطقة ألخرى .

ثانياً التحديات المادية :

 عدـ القدرة عمى توفير الوسائؿ واألجيزة والمواد التعميمية . -عدـ القدرة عمى إنتاج الوسائؿ التي يمكف إنتاجيا محميًا .

 عدـ القدرة عمى إنشاء مباني وادارات تخص الوسائؿ التعميمية . قمة المتخصصيف والفنييف في ميداف الوسائؿ التعميمية .ثالثاً التحديات الفنية :

 انخفاض مستوى ميارة المعمـ في استخداـ الوسائؿ التعميمية . التركيز عمى الشكمية في استخداـ الوسائؿ . -عدـ توفير الكفاءات الفنية .

 قمة الدورات التدريبية المتخصصة .رابعاً تحديات تربوية :

 سيادة النظرة التقميدية عمى الحديثة لمموقؼ التعميمي . -التركيز عمى الكـ فالمعمـ يسأؿ عف حجـ المادة التي أنجزىا عبر مراحؿ الزمف .

خامسًا تحديات إدارية :

 ازدحاـ جدوؿ المعمـ .23

 كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ الموجييف . متابعة استخداـ المعمـ لموسائؿ ال تخرج عف كونيا مجرد سؤاؿ يوجو إليو . -انشغاؿ اإلدارة التعميمية باألولويات نظ ًار لمظروؼ السائدة .

في ضوء ما سبؽ يتضح أنو بالرغـ مف ايجابيات تطبيؽ تكنولوجيا التعميـ في المدارس إال أف
التحديات السابقة ليا األثر الكبير عمى عدـ تطبيقيا بالشكؿ المرضي األمر الذي يتطمب مف القائميف عمى
التعميـ أخذ ىذه التحديات بعيف االعتبار مف أجؿ الحد منيا ومحاولة تذليؿ ىذه التحديات .

24

المحور الثاني  :الوسائط المتعددة .
مفيوم الوسائط المتعددة (: )Multimedia
يتكوف مصطمح (  )Multimediaأو الوسائط المتعددة مف شقيف  ،الشؽ األوؿ (  ) Multiويعني كثير
أو متعدد  ،والشؽ الثاني (  ( Mediaوتعني الوسائط الفيزيائية الحاممة لممعمومات مثؿ األشرطة أو الورؽ ،

وكممة (  )Multimediaتشير إلى نوع مف البرمجيات الذي يوفر المعمومات بأشكاؿ فيزيائية مثؿ النص
والصورة والفيديو والحركة والصوت ( نصر اهلل وآخروف . ) 15 : 2004 ،

وتشير الوسائط المتعددة إلى استخداـ وسائؿ االتصاؿ  ،المسموعة أو المرئية بشكؿ مندمج ومتكامؿ مف

أجؿ تحقيؽ الفاعمية في عممية التعميـ  ،وبناء عمى ما تتمتع بو المغة العربية مف غ ازرة مفرداتيا فقد أطمؽ

عمى كممة (  )Multimediaعدة مسميات منيا  :الوسائؿ المتعددة  ،األوساط المتعددة  ،المصادر المتعددة
 ،تعدد األوساط  ،الوسائط الجديدة  ،الوسائط المتكاممة  ،الوسائط المتعددة عمى الكمبيوتر .

وتزخر الكتب التربوية بالعديد مف التعريفات التي توضح مفيوـ الوسائط المتعددة والتي منيا :

ىي منظومة الكترونية تسمح لممتعمـ أف يتفاعؿ مع مجموعة مف المصادر المقروءة  ،والمسموعة والمقروءة
المسموعة في موضوع واحد بحيث يتحقؽ اليدؼ الذي يسعى إليو بمشاركة فعمية واندماج كامؿ ( الياشمي
واسماعيؿ . ) 243 : 2008 ،

وىي " دمج بيف الحاسوب والوسائط إلنتاج بيئة تفاعمية  ،وتمؾ البيئة التفاعمية تحتوي عمى النص  ،الصور
 ،الرسومات  ،والصوت  ،والفيديو والتي ترتبط فيما بينيا بشكؿ تشعبي مف خبلؿ الرسومات "
( عيادات . ) 205 : 2004 ،

ويعرفيا ( الموسى  ) 87 : 2002 ،أنيا " االندماج بيف كافة عناصر التقنية التي تجمع بيف

الصوت والصورة والفيديو والرسوـ  ،والنص بجودة عالية وتعمؿ جميعيا تحت تحكـ الحاسب اآللي في وقت
واحد " .

ويعرفيا ريفز  1992بأنيا " برنامج كمبيوتر يقدـ محتوى المادة التعميمية إلى المتعمـ  ،مف خبلؿ المزج

بيف النصوص المكتوبة  ،والرسومات الثابتة والمتحركة  ،والصور الثابتة والمتحركة  ،واألصوات والموسيقى "
.
ويعرفيا ديرلي و كيناماف  1995بأنيا " تكويف بنائي رقمي يتكوف مف النص المكتوب والرسومات

والصور والمرئيات المتحركة والمؤثرات السمعية  ،لتزويد المستخدـ بدرجة عالية مف التحكـ والتفاعؿ معيا ".
ويعرفيا عبد العظيـ الفر جاف ي  1997بأنيا " برنامج متكامؿ نص وصوت وصورة وحركة
ومزج متزايد لمنص المفظي والمرئي  ،وامكانية الدخوؿ والقفز والتصفح بحرية عبر المعمومات "

ولوف ،

( الغريب . ) 164 ، 2001 ،
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في ضوء ما سبؽ يتضح أف الوسائط المتعددة عبارة عف برامج تعمؿ بواسطة الحاسوب

تحتوي

عمى نصوص ثابتة ومتحركة وأصوات وفيديو ورسومات ثابتة ومتحركة بيدؼ خدمة العممية التعميمية

التعممية مف خبلؿ عرض المحتوى التعميمي بأسموب شيؽ وجذاب .
أىم ة الوسائط المتعددة :

يمكف تمخيص أىمية استخداـ الوسائط المتعددة في العممية التعميمية بما يمي :

- 1تسييؿ العممية التعميمية وعممية عرض المادة المطموبة .

- 2يمكف استخداميا في إنتاج المواد التعميمية بنماذج مختمفة لعرض المادة التعميمية .
- 3تحفيز الطمبة عمى التفاعؿ بشكؿ أكبر مع المادة التعميمية وتحفيز العمؿ الجماعي .

- 4تسيؿ عمؿ المشاريع التي يصعب عمميا يدوياً وذلؾ باستخداـ طرؽ المحاكاة في الحاسوب .
- 5يمكف عرض القصص واألفبلـ األمر الذي يزيد مف استيعاب الطمبة لممواضيع المطروحة.

إمكانية استخداـ االنترنت بشكؿ فاعؿ مف خبلؿ الوصبلت التشعبية (عيادات. ) 208 :207 :2004،
- 6تقوية ذاكرة المتعمـ حيث تعمؿ عمى تقوية ذاكرة المتعمـ وزيادة القدرة عمى الفيـ  ،ألنيا تنظـ المعمومات
تنظيماً منطقياً ( الياشمي واسماعيؿ . ) 247 : 2008 ،

زيد مف ترابط األفكار في ذىف التبلميذ . 7ت

- 8تنمي خبرات يصعب الحصوؿ عمييا بطرؽ أخرى  ،وتسيـ في جعؿ ما يتعممو التبلميذ أكثر كفاية وعمقاً
وتنوعاً .

- 9تساعد المدرس عمى تنظيـ خطة سير الدروس  ،وتجعمو واضحًا ومحسوسًا .
 - 10تسيـ في اختصار الشرح وتجنب المؼ والدوراف حوؿ الموضوع الواحد .
 - 11تغرس في نفوس التبلميذ الرغبة والمثابرة عمى التعمـ بشوؽ ونشاط .
 - 12تقوي أواصر الصداقة بيف المعمـ والمتعمـ .
 - 13توفير الكثير مف وقت المعمـ  ،فيوجو جؿ جيده واىتمامو إلى التبلميذ ومشكبلتيـ .
 - 14تقدـ أساليب تعمـ ذاتي متنوعة األشكاؿ لمطبلب .

( عفانة وآخروف . ) 92 : 91 : 2005 ،

 - 15إعطاء الفرصة لممعمومات بأف تقدـ نفسيا لمطبلب في أشكاؿ مدمجة ومنظمة وبناء تفاعمي متبلزـ
( الغريب . ) 165 ، 2001 ،

مما سبؽ يتضح أف الوسائط المتعددة إذا استخدمت وفقاً لممعايير واألسس السميمة فإنيا تحقؽ نتاجات

كبيرة  ،ألنيا تعتبر قناة اتصاؿ فعالة مع المتعمـ  ،كما أنيا تعطي لمطمبة الفرصة لمتعمـ حسب
وسرعاتيـ الخاصة .
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إمكانياتيـ

عناصر الوسائط المتعددة :
الوسائط المتعددة تشمؿ مجموعة مف العناصر ىي النص  ،الصور الثابتة أو المتحركة  ،الصوت ،
الفيديو بحيث تكوف تمؾ العناصر جميعيـ بينيـ تفاعؿ واتحاد مف أجؿ توصيؿ المحتوى أو المادة التعميمية

إلى المتعمميف بصورة أفضؿ مف الطرؽ التقميدية حيث إف المتعمـ سوؼ يستخدـ أكثر مف حاسيو في عممية

التعمـ .
 -1الصوت ( : ) Voice Or Audio
ىو أحد الوسائط ألنو إذا اجتمع الصوت مع بقية الوسائط سيعطي تطبيؽ مميز أكثر فائدة  ،ويتـ

إدخاؿ الصوت إلى الكمبيوتر مف خبلؿ الميكروفوف بواسطة مشفر الصوت (  ) Vocoderحيث يتـ
تحويؿ الصوت إلى أرقاـ ثنائية ( . ) 1 ، 0
- 2النصوص ( : ) Text
مف أىـ العناصر وتتـ مف خبلؿ محرر النصوص وىنا البد مف مراعاة حجـ ونوع ولوف وشكؿ

الخط وكذلؾ التأكد مف مدى مطابقة النص مع الفكرة المراد توصيميا  ،ويتـ إدخاليا بواسطة لوحة
المفاتيح  ،أو عف طريؽ الماسح الضوئي .
- 3الرسومات ( : ) Graphics

يمكف رسـ أشكاؿ ىندسية مختمفة مثؿ المربع والدائرة والمستطيؿ وغيرىا مف الرسومات التي يمكف
دمجيا لمحصوؿ عمى أشكاؿ جديدة .

- 4الصور ( : ) Image

وتشمؿ الخرائط والصور الفوتوغرافية والرسومات وغيرىا والتي قد تكوف ممونة أو عادية ويتـ إدخاؿ
الصور إما بالماسح الضوئي أو البرامج الخاصة بالرسـ مثؿ برنامج الرساـ والفوتوشوب .
- 5الرسوم المتحركة ( : ) Animation
حيث تكوف الصورة متحركة ويتـ ذلؾ بالتغيير في مواقع أو أشكاؿ الصور المتتالية بسرعة

كافية  ،وىذا التغيير السريع في الصور يجعمنا نشعر أنيا حركة .
- 6الف د و ( : ) Video

ويتكوف ىذا العنصر مف الصور المتحركة المرتبطة مع الصوت وتعرض عمى شكؿ فمـ بحيث يكوف
مرتب ومنقح باستخداـ أحد برامج الحاسوب الخاصة بذلؾ ( بصبوص .) 18 : 17 : 2004 ،
ومف عناصر الوسائط المتعددة أيضاً :
- 1نظاـ المعمومات أو البيانات .

- 2أدوات لحمؿ وحفظ ىذه المعمومات .
- 3أجيزة تشغيؿ ىذه األدوات .

- 4أنظمة االتصاؿ والتي تسمح بالربط بيف كؿ ىذه األجزاء ( زيتوف .) 243 : 2002 ،
وكذلؾ فإف مف عناصر الوسائط المتعددة :
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- 1الصورة والشكؿ .
- 2الخط .
- 3الموف .

- 4الصوت ( اليرش وغزاوي .) 243 : 2003 ،
وفي ضوء ما سبؽ يتضح أف عناصر الوسائط المتعددة ىي العناصر التي تعمؿ عمى زيادة

التفاعؿ

بيف الطالب والبرنامج المحوسب وذلؾ مف خبلؿ عناصر الصوت والحركة والصور واأللواف وغيرىا مف
العناصر التي تزيد مف التفاعؿ وتعمؿ عمى تذليؿ صعوبات التعمـ .
خصائص الوسائط المتعددة :
تتمثؿ خصائص الوسائط المتعددة في اآلتي :
- 1الوسائط جزء متكامؿ مع ما يتضمنو المنيج مف مقررات  ،وال تنفصؿ عنو .
- 2تستخدـ في جميع المراحؿ التعميمية  ،ومع جميع التبلميذ عمى اختبلؼ مستوياتيـ العقمية .
- 3ليست بديمة عف الكتاب المدرسي أو المدرس الجيد .
- 4ال تعني الترفيو عف عناء وتعب الدراسة األكاديمية .

- 5الوسائط المتعددة تعتبر الوسائط األساسية في العممية التربوية التي عناصرىا كؿ مف المعمـ والسبورة
والكتاب  ،كما تعني الوسائؿ المعينة في العممية التربوية مثؿ الوسائط البصرية  ،والوسائط

 ،والوسائط البصرية السمعية ( عفانة وآخروف . ) 93 : 2005 ،

السمعية

ومف خصائص الوسائط المتعددة :
- 1التفاعمية  :وىي القدرة عمى التحكـ في الوسائط المتعددة والتحكـ فيما يتـ عرضو  ،مف حيث تسمسؿ
المادة  ،وتتابعيا  ،وزمف عرضيا .

- 2التكامؿ  :مف خبلؿ جمع أكثر مف وسيط لخدمة الموضوع الذي يتـ عرضو مف أجؿ التأثير عمى المتعمـ
.
- 3التنوع  :يقصد بو توفير الوسائط المتعددة لعدد مف المثيرات التي تؤثر في حواس المتعمـ  ،ويستطيع
المتعمـ التعامؿ مع الفكرة الواحدة في الموضوع نفسو في شاشة واحدة مع صور متحركة

ونصوص

مكتوبة أو مسموعة في نفس الوقت .
- 4الفردية  :بمعنى مراعاة الفروؽ الفردية في شخصية المتعمميف وتجعؿ لممتعمـ فرصة لمسير في تعممو
وفؽ سرعتو ( الياشمي واسماعيؿ . ) 247 :246 : 2008 ،
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مراحل تطور الوسائط المتعددة :
الوسائط المتعددة مرت بأربعة مراحؿ ىي :


مرحمة الحوار السقراطي :
ويقصد بو استخداـ الحوار كوسيمة تعميمية متفاعمة  ،حيث يتفاعؿ الطالب مع الفكرة  ،ومف ثـ فإف

التحفز لمتعمـ يتـ عندما يكوف لزاماً عمى الطبلب أف يفكروا في األسئمة التي يتضمنيا الحوار السقراطي

والتي تكوف مبنية ومرتبة عمى أعمى مستوى وىذا الشكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ يختمؼ كمياً عف التفاعؿ
الذي يتـ في حجرات الدراسة الحالية .



مرحمة عصر الثورة الصناعية :

وفييا يتفاعؿ المتعمـ مع المعمـ والكتاب والسبورة والطباشير  ،حيث يتـ باستخداـ العقمية لحدوث
التعمـ  ،وتحت سيطرة المعمـ وعمى ىيئة أفكار تعميمية منظمة وذات تتابع مع بداية الموضوع لنيايتو ،
ومف السيؿ إلى الصعب .


مرحمة التكنولوجيا السمعبصرية :
واشتممت ىذه المرحمة عمى العديد مف عناصر التفاعؿ مثؿ السبورة والموسيقى وأفبلـ وشرائط

التسجيؿ والتميفزيوف التعميمي و الطبلب يتفاعموف مع الموضوعات الدراسية مف خبلؿ المشاركة

في

مناقشة المعمومات أو بتدويف المبلحظات  ،وكاف اليدؼ مف ىذا النوع مف التعميـ التفاعمي ىو نقؿ
المعمومات مف المعمـ إلى المتعمـ  ،وتتـ عممية التعمـ مف خبلؿ التعمـ المتتابع حيث تكوف المعمومات
مبنية عمى التعمـ السابؽ .


مرحمة تكنولوجيا المعمومات :
وىي مف أحدث المراحؿ وتتـ باستخداـ تكنولوجيا جديدة ساعدت عمى تقديـ المعمومات بأشكاؿ

جديدة باإلضافة ألشكاؿ تقديميا القديمة مع تحديثيا  ،حيث استخدمت األقراص المدمجة  ،واسطوانات
الفيديو الرقمية  DVDوالشبكات التعميمية المحمية  ، LANومؤتمرات الفيديو  ،والتعميـ المفتوح ،
والفيديو التعميمي  ،وغيرىا مف مستحدثات تكنولوجيا المعمومات

( فرجوف . ) 125 : 2004 ،

ومما سبؽ يبلحظ أف الوسائط المتعددة تطورت مف األمور البسيطة وىي عبارة عف حوار بيف
الطالب والفكرة إلى التفاعؿ بيف المعمـ والكتاب والسبورة والطباشير مرو ًار بمرحمة التفاعؿ مع األجيزة مثؿ

ال إلى مستحدثات تكنولوجيا التعميـ وىي موضوع الدراسة الحالية .
التمفزيوف التعميمي والموسيقى وصو ً
مصادر الحصول عمى الوسائط المتعددة :

29

يمكف الحصوؿ عمى الوسائط المتعددة مف المصادر التالية :
- 1البيئة :

وىي مف أغنى مصادر الوسائط المتعددة  ،ومف خبلليا نحصؿ عمى الكثير مف النماذج والعينات وعف
طريؽ االحتكاؾ بتمؾ العينات يمكف معرفة إمكاناتيا وظروفيا  ،وبيذا تتوفر لممتعمميف خبرات حية
مباشرة .

 -2األسواؽ المحمية والخارجية :
وىذا يتتطمب إمكانات مادية لشراء الوسائط المتعددة التي يحتاج ليا المعمـ في التدريس مثؿ األفبلـ ،
واألجيزة  ،والنماذج  ،والمجسمات  ،وغيرىا .
 -3التصنيع المحمي :

الوسائط التي يقوـ بتصنيعيا المدرس مع طمبتو تمبي أىداؼ خاصة متوافقة مع متطمبات المادة

التعميمية  ،كما أنيا اقتصادية مادياً ويمكف تصنيعيا مف خامات متوفرة في البيئة وبسعر قميؿ
خطوات إنتاج المادة التعم م ة باستخدام الوسائط المتعددة :

( عفانة وآخروف . ) 95 : 2005 ،

عممية إنتاج المادة التعميمية باستخداـ الوسائط المتعددة تمر بعدد مف الخطوات يمكف تمخيصيا باآلتي :
- 1التخطيط ويشتمؿ عمى :
 -التفكير والتحميؿ قبؿ عممية اإلنتاج .

 العناصر األساسية التي يجب تصورىا . الفئة المستيدفة التي سوؼ تستخدـ المادة المنتجة والمطورة . المعدات المستخدمة مف مواد وبرمجيات . المحتوى مف صور ونصوص وأفبلـ وصوت ورسومات متحركة وغير متحركة . واجية البرنامج المنتج وكيفية تعامؿ الفئة المستيدفة معو . المصادر المتوفرة لعممية التطور .- 2تجميع العناصر إلتماـ البرنامج .
- 3التصميـ واإلنتاج .

 تصميـ واجية البرنامج . -التناسؽ والتناغـ في عرض المعمومات .

 وضع المحتوى داخؿ الييكمية المصممة . إخراج العمؿ بشكمو النيائي (عيادات . ) 209 : 2004 ،معا ر تصم م البرامج التعم م ة الل دة وانتاليا :
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يتفؽ كؿ مف ( اليرش وغزاوي وياميف  ) 74 : 2003 ،و ( النجار وآخروف  ) 41 : 2002 ،بأف

مف أىـ المعايير التي يجب مراعتيا عند تصميـ البرنامج :
 .1وضوح العنواف .
 .2وضوح األىداؼ التعميمية .
 .3التعميمات واإلرشادات .

 .4مراعاة الفروؽ الفردية لمطمبة .
 .5االبتعاد عف الحشو المغوي الذي يؤدي إلى الممؿ .
 .6تفعيؿ دور الطالب .

 .7تشوؽ المتعمـ وتذكي نشاطو .
 .8تنوع االختبارات والتدريبات .
 .9دوراف الشاشة .

.10التغذية الراجعة .
.11التعزيز.
.12التشخيص والعبلج .
ا لاب ات الوسائط المتعددة :
إف التعميـ بالوسائؿ المتعددة لو مميزات يمكف إيجازىا عمى النحو التالي :

- 1تقديـ المعمومات لممتعمميف بطريقة فاعمة حيث تقدـ المعمومات عمى شكؿ نص أو صوت أو رسوـ
ثابتة أو رسوـ متحركة ليزيد مف وضوح المفاىيـ .

- 2انخراط المتعمميف في تعمـ أكثر واقعية  ،فالوسائط المتعددة تعرض خبرات أكثر واقعية مف الكتب
مما يزيد مف مشاركة المتعمميف وربطيـ بالواقع .
- 3مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف حيث أف المتعمـ يتعمـ فييا حسب سرعتو الخاصة .
- 4يتـ عرض المحتوى بطريقة قوية جدًا حيث تحتوي الوسائط عمى لقطات فيديو .

- 5زيادة قدرة المتعمميف عمى استرجاع المعمومات حيث إف التعمـ بأكثر مف وسيمة يجعؿ الخبرات
التعميمية تخزف في ذاكرة المتعمـ بأكثر مف صورة ( مطر .) 20 : 2004 ،

ويرى الباحث أف استخداـ الوسائط المتعددة تساعد في استثارة الدافعية لدى المتعمـ نحو التعمـ  ،كما
أنيا تعمؿ عمى جذب االنتباه والتفاعؿ مع البرنامج التعميمي وتحفز الطمبة نحو العمؿ الجماعي اليادؼ
 ،وتعمؿ عمى ترابط أفكار الموضوع الذي يعرض مف خبلؿ الوسائط المتعددة .
سمب ات الوسائط المتعددة :
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ىناؾ مجموعة مف السمبيات التي تؤثر عمى عمؿ الوسائط المتعددة يمكف إيجازىا عمى النحو التالي :

- 1مساحة التخزيف لبرنامج الوسائط المتعددة كبيرة  ،فتعتبر مشكمة أساسية في الحاسوب .

- 2االستخداـ العشوائي لموسائط المتعددة مضيعة لموقت وعائؽ يحوؿ بيف تحقيؽ اليدؼ التربوي ليا ،
لذلؾ يجب وضع خطة منظمة لبلستخداـ .

- 3كثرة التشعبات الغير منتظمة تؤدي إلى ضياع المتعمـ وفشمو في إكماؿ الدرس .
- 4البرامج تكوف مخزنة عمى اسطوانات مدمجة  ، CDوتحتاج إلى محرؾ أقراص وكذلؾ كارت صوت
وفيديو .
- 5تحتاج برامج الوسائط المتعددة إلى أجيزة حاسوب سريعة ذات كفاءة عالية حيث عندما يكوف
الحاسوب بطيئاً يشعر المتعمـ بالممؿ .

- 6استخداـ عدد كبير مف المؤثرات يؤدي إلى تشتيت انتباه المتعمـ  ،وبالتالي تقؿ الفائدة المطموبة مف
البرنامج ( الموسى . ) 90 : 2002 ،

مما سبؽ يتضح أنو باإلضافة لممتطمبات المادية والبرمجية البلزمة لعمؿ البرامج القائمة عمى

الوسائط المتعددة ،أنو يوجد في البرنامج المصمـ بالوسائط المتعددة مشتتات كثيرة مف رسومات
وأصوات وألواف صاخبة غير ىادفة  ،فإنو يؤثر عمى انتباه وتركيز الطالب وتفاعمو مع المعمـ .
معوقات استخدام الوسائط المتعددة :
تتعدد معوقات استخداـ الوسائط المتعددة داخؿ فصولنا الدراسية وضمف نظامنا التعميمي ومنيا :
 معوقات مادية  :مثؿ الصعوبة في توفير االعتمادات المالية لتحويؿ التقنية مف فكرة إلى إنتاج -معوقات زمنية  :إذ تقؿ قيمة التقنية إذا لـ تكف مستخدمة في الوقت المناسب .

 عوامؿ إجرائية  :إذ أف اختيار المادة أو المشكمة المراد حميا واإلمكانات المطموبة ليذا الحؿتتطمب جيداً عممياً وعممياً .

 معوقات بشرية  :يقصد بيا المعمموف والطبلب حيث إف لكؿ منيـ حاجات مختمفة . معوقات عممية  :وتتمثؿ في ضرورة االطمئناف عمى سبلمة األجيزة وصيانتيا ووجود أكثر مفجية يعتمد عمييا في توفير ىذه المتطمبات ( عفانة وآخروف .) 100 : 2005 ،

ومف معوقات استخداـ الوسائط المتعددة :

 ضيؽ وقت المعمـ لزيادة األعباء المطموبة منو . تصميـ الوسائط المتعددة بمغة أجنبية ال يجيدىا المعمـ . -عدـ تناسب الوسائط المتاحة مع المفردات الدراسية ( مطر . ) 21 : 2004 ،

ومف المعوقات أيضاً :
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 عدـ توفر خبرة ودراية المعمـ مما قد يفتقر إليو اإلعداد الحالي في بعض كميات التربية . -وجود الرىبة والتخوؼ مف استخداـ الكمبيوتر والوسائط المتعددة .

 قد تعجز بعض أنظمة الوسائط المتعددة في تعميؽ التعمـ مف أجؿ التوسع األفقي في المعمومات .مما قد يسبب عدـ توافؽ الطبلب ذوي القدرات المتوسطة أو المنخفضة عمى التكيؼ

مع

تمؾ األنظمة ( فرجوف . ) 142 : 2004 ،

ويرى الباحث أف لقطاع غزة خصوصية في استخداـ الوسائط المتعددة نظ اًر النقطاع التيار الكيربائي

المتكرر والمستمر وىذا يعيؽ استخداـ الوسائط المتعددة في عممية التعميـ والتعمـ  ،وكذلؾ األمية الحاسوبية
لدى بعض األفراد والتي تمنعيـ مف استخداـ البرامج المعدة بالوسائط المتعددة .
مبررات استخدام الحاسوب كوس ط وضع عم و برامج الوسائط المتعددة في العمم ة التعم م ة :
يشير( عامر  )122: 121 : 2007 ،إلى أف ىناؾ العديد مف المبررات التي تبرر ضرورة استخداـ
الحاسوب في العممية التعميمية والتي منيا :

 االنفجار المعرفي وتدفؽ المعمومات  :حيث يسمى ىذا العصر بعصر ثورة المعمومات  ،وخاصة بعدتطور وسائؿ االتصاالت  ،وىذا ما جعؿ اإلنساف يبحث عف وسيمة لحفظ ىذه المعمومات ،واسترجاعيا
عند الضرورة  ،حيث ظير الحاسوب كأفضؿ وسيمة تؤدي ىذا الغرض .

 الحاجة إلى السرعة في الحصوؿ عمى المعمومات  :وذلؾ ألف ىذا العصر ىو عصر السرعة مما يجعؿاإلنساف بحاجة إلى التعامؿ مع ىذا الكـ اليائؿ مف المعمومات  ،وكمما كاف ذلؾ بأسرع وقت وأقؿ جيد
فإنو يقربنا مف تحقيؽ أىدافنا  ،وكاف الحاسوب أفضؿ وسيمة لذلؾ .
 -الحاجة إلى الميارة واإلتقاف  ،كما يتميز بالقدرة عمى أداء جميع أنواع العمميات الحسابية المعقدة .

 توفير األيدي العاممة  :حيث يستطيع الحاسوب أداء أعماؿ مجموعة كبيرة مف األيدي العاممة الماىرة فياألعماؿ اإلدارية والفنية  ،وذلؾ لسيولة إدخاؿ المعمومات واسترجاعيا مف خبلؿ الحاسوب في كافة
المياديف  ،ومنيا ميداف التربية والتعميـ .

 -إيجاد الحموؿ لمشكبلت صعوبات التعمـ  :حيث أثبتت البحوث والدراسات أف لمحاسوب دو ًار ميمًا في

المساعدة عمى حؿ مشكبلت صعوبات التعمـ لدى مف يعانوف مف تخمؼ عقمي بسيط  ،أو مف يواجيوف

مشكبلت في ميارات االتصاؿ .

 يزيد مف عنصر التشويؽ واإلثارة عند التبلميذ بسبب تميز الحاسوب عف الوسائؿ التعميمية بالتفاعؿوالحوار مع التبلميذ .
 يزيد مف فرص ممارسة التعمـ الذاتي بدافع مف اإلرادة والتحدي . -يرفع المستوى التحصيمي لمتبلميذ وينمي مياراتيـ في استخداـ البرمجيات ووسائؿ التعمـ المتعددة .

33

 يستخدـ الحاسوب كتغذية عوضاً ًَ عف دروس التقوية  ،فيستطيع الطالب الضعيؼ إعادة الدرس أو جزءمنو عدة مرات حتى يفيـ دوف ممؿ أو خوؼ أو خجؿ .
ومف مبررات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :
 تنمية ميػارات معرفيػة عقمية عميا مثؿ حؿ المشكبلت  ،والتفكير  ،وجمع البيانات  ،وتحميميا ،وتركيبيا .

 استخداـ الحاسوب ال يتطمب معرفة متطورة أو ميارة خاصة لتشغيمو واستخدامو  ،بؿ إف تدريباً قصي اًريتيح لمف لـ تكف لديو خبره أف يستخدمو .

 انخفاض أسعار الحواسيب مقارنة مع فائدتيا الكبيرة في مياديف التربية والتعميـ .( سعادة والسر طاوي .) 42 : 2003 ،
وكذلؾ مف المبررات الستخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :
 يمكف أف يساعد في تحقيؽ العديد مف أىداؼ التربية كالعمؿ بروح الفريؽ والتعاوف والعمؿ الجماعي. -يزيد مف القدرة عمى تطوير المناىج بشكؿ يمكف أف تصبح معو مواكبة لمتطورات الحديثة .

 الدراسة مف خبلؿ الحاسوب ال تعمؿ فقط عمى تحسيف عممية التعمـ بؿ إنيا تعد الفرد بأسموب عصريلممجتمع الذي يعيش فيو ( عفانة وآخروف .) 18 : 2005 ،
مف خبلؿ استعراض مبررات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية يتضح أف الحاسوب أصبح في
عصرنا الحالي يؤدي دو اًر ميماً في حياة اإلنساف  ،فيجب أف يستغؿ االستغبلؿ األمثؿ لخدمة ىذا

اإلنساف وتحقيؽ أىدافو التي يسعى ليا .

مم زات استخدام الحاسوب في العمم ة التعم م ة :
ىناؾ العديد مف المميزات الستخداـ الحاسوب في العممية التعميمية ويمكف إيجازىا في النقاط التالية :

يمكف إنتاج برامج حاسوبية لمادة تعميمية وعرضيا بطريقة ممتعة يسيؿ تعمميا  ،مقارنة مع الوسائؿ
التعميمية األخرى .
يوفر الحاسوب فرص التفاعؿ مع المادة التعميمية المعروضة عمى الشاشة .

 يوفر الحاسوب الراحة النفسية لمطالب  ،حيث ال يشعر بالخجؿ  ،أو الحرج إذا أخطأ في إعطاءاإلجابة  ،أو إذا حصؿ عمى عبلمات متدنية  ،أو إذا عرؼ نقاط ضعفو .

 يوفر الحاسوب لممتعمـ فرص المحاولة والتكرار والتجريب أكثر مف مرة دو الشعور بالممؿ  ،وىذا يساعدعمى إتقاف المادة التعميمية وزيادة تحصيمو .

 -ينوع الحاسوب مف الفرص التعميمية المقدمة لمطالب  ،وذلؾ حسب البرنامج التعميمي المعد لمطالب .
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 يوفر الحاسوب إمكانيات فنية عالية إلجراء التجارب العممية وخاصة المعقدة  ،دوف التعرض لممخاطروالمخاوؼ .

 يوفر الحاسوب إمكانية إظيار الحركة والصوت والصور والرسومات المعروضة في المادة التعميمية يعالج الحاسوب البعديف الزماني والمكاني . يعالج الحاسوب مشكمة االنفجار المعرفي ( عفانة وآخروف . ) 20 :19 : 2003 ،ومف المميزات الستخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :

 اختزاف كمية كبيرة مف المعمومات في الذاكرة وعرضيا في صورة منطقية منظمة مما يوفر الجيد والوقت.
 القدرة عمى توصيؿ المعمومات مف المركز الرئيس لممعمومات إذا توفرت لو اآلالت الخاصة الستقباؿ ىذهالبرامج ( التعميـ عف بعد ).

 إمكانية التعامؿ مع أكثر مف متعمـ في الوقت الواحد . تجنيب المتعمـ سخرية رفاقو أو تحقير معممو لو ( عامر . ) 137 : 136 : 2007 ،ومف مميزات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :

 يوفر الحاسوب األلواف والموسيقى والصور المتحركة مما يجعؿ عممية التعمـ أكثر متعة . -الحاسوب أثبت جدارتو في مجاؿ التدريب  ،وقد وجد أنو يوفر حوالي (

 ) % 30مف الوقت المطموب

مف اجؿ التدريب مقارنة بالطريقة التقميدية ( سعادة والسر طاوي .) 55 : 2003 ،

ومف مميزات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :
 يزود الحاسوب المتعمـ بتغذية راجعة فورية  ،وبحسب استجابتو في الموقؼ التعميمي . قابمية الحاسوب لتخزيف استجابات المتعمـ ورصد ردود أفعالو مما يمكف مف الكشؼ عف مستوى المتعمـوتشخيص صعوبات التعمـ عند المتعمـ ( عسقوؿ . ) 243 : 2006 ،

 يمكف الحاسوب المتعمـ مف التقويـ الذاتي .ومف مميزات التالية استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :

 مصداقية الدروس التعميمية المحوسبة حيث يتوخى المصمـ الدقة في تغطية المحتوى والمعمومات ذاتالصمة بموضوع الدرس واالبتعاد عف المعمومات عديمة الصمة .
 -سيطرة المتعمـ  ،حيث في الدروس المحوسبة تمنح السمطة لمطالب في اتخاذ الق اررات خبلؿ العممية

التعميمية  ،مف حيث تجديد ترتيب الوحدات والوقت الذي يريد أف ينتقؿ بعده لبلمتحاف  ،وكذلؾ عدد

التماريف المطموبة .
 يمكف استخداـ الدروس المحوسبة دوف مشاركة فعمية مف المدرس ويمكف تطبيقيا في أي وقت وأيمكاف  ،مما يجعؿ الطمبة قادريف عمى أف يدرسوا مواضيع مختمفة بوقت واحد دوف وجود معمـ .

ويرى الباحث أف مف مميزات استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية :
 يعود المتعمـ عمى النظاـ  ،وقيمة الوقت والسرعة في اإلنجاز.35

 يعوده عمى الصبر وتقبؿ النتائج ميما كاف وضعيا أي في صالحو أـ عكس ذلؾ .( عيادات .) 113 : 2004 ،
مما سبؽ يتضح أف استخداـ الحاسوب في مجاؿ التعميـ ميـ جدًا  ،ألف السنوات المقبمة سوؼ تكوف

معتمدة عمى الحاسوب  ،وخاصة في وكالة الغوث  ،حيث بدأ توزيع أجيزة الحواسيب المحمولة عمى الطبلب
 ،األمر الذي يتطمب األخذ بعيف االعتبار مميزات وجدوى استخداـ الحاسوب في عممية التعميـ والتعمـ.
معوقات استخدام الحاسوب في العمم ة التعم م ة :
يشير ( عفانة وآخروف ،

 ) 23 : 21: 2003إلى وجود بعض العوائؽ التي تواجو تعميـ استخداـ

الحاسوب في التعميـ والتعمـ ويمكف إيجازىا في النقاط التالية :
 -أجيزة الحاسوب ذات كمفة عالية .

 أجيزة الحاسوب تتطمب الصيانة والتحديث . المدرسوف يحتاجوف إلى التدريب عمى أجيزة الحاسوب . مف الصعب انتخاب البرمجيات الجديدة . -البرمجيات الجديدة مكمفة .

 البرمجيات يجب أف تتكامؿ مع المنيج . يجب أف يتـ اإلشراؼ عمى استخداـ الحاسوب . -مقاومة بعض المعمميف لمحاسوب .

 مقاومة المديريف ألجيزة الحاسوب . صعوبة المشاركة في إعداد البرامج داخؿ المدرسة . -صعوبة مبلءمة كؿ البرامج التعميمية لكؿ األجيزة .

ويضيؼ ( سعادة والسر طاوي  ) 56 : 2003 ،المعوقات التالية الستخداـ الحاسوب في عممية التعميـ

والتعمـ :
 -ندرة توفر البرامج التعميمية بالمغة العربية .

 قمة الكوادر المتخصصة في مجاؿ الحاسوب التعميمي في جياز التربية في الدوؿ المختمفة وقمة الوعيالكافي ألىمية إدخاؿ الحاسوب في مجاؿ التربية والتعميـ وخاصة في الدوؿ النامية .
 يرى بعض المربيف أنو باستعماؿ الحاسوب ستصبح العممية التعميمية بعيدة عف الصبغة اإلنسانية . -جموس الطالب فترة طويمة أماـ الحاسوب قد يؤثر عميو صحياً وعصبياً .

 -ال يوفر الحاسوب فرصاً مباشرة لتعمـ الميارات اليدوية  ،والتجريب العممي .
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ومما سبؽ يتضح مف خبلؿ استعراض المعيقات السابقة أنيا تتعمؽ بالمجاالت التالية  ،وىي البرامج
التعميمية  ،األجيزة والمعدات والصيانة  ،الطبلب  ،الظروؼ الصحية لمطبلب  .كما أنو توجد

ميمة وىي االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي في ظؿ الظروؼ الراىنة التي يعيشيا قطاع غزة .

عقبة

أمور لب مراعاتيا عند استخدام الحاسوب في التدر س :
عند استخداـ الحاسوب في التدريس  ،عمى المستخدـ مراعاة ما يمي :
- 1أف يعتمد االستخداـ عمى فمسفة تربوية واضحة .
- 2أف يكوف االستخداـ امتدادًا طبيعيًا لمممارسة التربوية الحاضرة .
- 3انشغاؿ المتعمـ عقمياً وبشكؿ فعاؿ مع الحاسوب .
- 4أف يقوـ المعمموف أنفسيـ إعداد البرامج .

- 5أال يقتصر البرنامج عمى عرض الحقائؽ  ،أي االكتفاء بالمجاؿ المعرفي لؤلىداؼ .
- 6أف يكوف تفكير المتعمـ عند تفاعمو مع الحاسوب منصباً عمى حؿ المشكمة  ،وليس تحصيؿ
المعرفة  ،والحصوؿ عمى اإلجابة الصحيحة فقط .

- 7مراعاة البعد االجتماعي لعممية التعمـ مف خبلؿ خمؽ جو اجتماعي مشجع لممتعمـ .
- 8تشجيع المتعمميف المستخدميف لمحاسوب عمى النظر إليو كأداة يسخرونيا لخدمة مجتمعيـ
ورقيو  ،وأال يكونوا تابعيف لو .

- 9كفاية اإلمكانات الفنية  :مثؿ المخططات والجداوؿ  ،والرسوـ المتحركة  ،واألشكاؿ  ،واأللواف
والصوت  ...حيث تمكف ىذه اإلمكانات المعمـ مف توفير بيئة تعميمية أقرب ما تكوف إلى الموقؼ
التعميمي الحقيقي ( عفانة وآخروف . ) 18 : 17 : 2005 ،

ويضيؼ ( الحيمة  ) 465 : 2001 ،األمور التالية الواجب مراعاتيا عند عمؿ أي برنامج تعميمي

محوسب :
 -1وضوح تعميمات استخداـ البرنامج التعميمي .

- 2توافؽ محتوى البرنامج مع األىداؼ المحددة .
- 3تسمسؿ المحتوى منطقيًا ونفسيًا .

- 4وضوح كتابة المحتوى  ،وتقسيمو إلى فقرات بشكؿ مناسب .

- 5أف يكوف البرنامج متشعب المسارات بحيث يسمح لممتعمـ باالنتقاؿ مف نقطة إلى أخرى بسيولة .
- 6أف يقدـ البرنامج المحوسب التعزيز المستمر لكؿ استجابة .
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المعا ر الوالب توفرىا ومراعاتيا عند تصم م وانتاج البرمل ة التعم م ة :
- 1اليدؼ :
ينبغي أف يكوف اليدؼ مف البرمجية التعميمية محدد وواضح وأف يكوف مصاغاً بحيث يسيؿ قياسو .

- 2مناسبة محتوى البرمجية لمستوى المتعمـ :

ينبغي أف يكوف المحتوى مناسباً لسف وثقافة الطبلب .

- 3تعمـ الميارات القبمية :

يجب التأكيد عمى تعمـ الميارات األساسية قبؿ االنتقاؿ لمموضوع أو الميارة الجديدة .

- 4التفاعؿ :
عرض محتويات البرنامج التعميمي مف أمثمة ومادة عممية  ،وأسئمة بحيث يكوف تفاعؿ بيف البرمجية
والمتعمـ .

- 5تحكـ المتعمـ في البرمجية :
ينبغي أف تكوف لممتعمـ بعض الحرية في محتويات البرمجية التعميمية .
- 6جذب انتباه المتعمـ :

ويتـ جذب انتباه المتعمـ مف خبلؿ احتواء البرمجية التعميمية عمى الرسومات واألصوات والخطوط .

- 7األمثمة وتنوعيا وكفايتيا :
ينبغي أف يتوفر في البرمجية التعميمية عدد كاؼ مف األمثمة المتنوعة التي تتميز بالتشعب والتدرج مف

السيؿ إلى الصعب .
- 8التغذية الرجعة :

وىي مف أىـ الشروط التي يجب توفرىا في البرمجيات التعميمية وتكوف التغذية الراجعة لبلستجابة الصحيحة
والخاطئة  ،ويجب أف تتنوع التغذية الراجعة .

- 9التشخيص والعبلج المناسب :

في حالة تكرار نفس الخطأ مف قبؿ المتعمـ وبعد توفير المساعدة لو مف قبؿ البرنامج ينبغي تشخيص نقاط
الضعؼ عند المتعمـ وتقديـ العبلج لو .

 -10االختبار المناسب :

ينبغي توفر اختبار في نياية كؿ جزء لقياس ما تعممو المتعمـ  ،وما حققو مف أىداؼ  ،وأف يستخدـ في
االختبار أسئمة مختمفة عف األسئمة التي استخدمت أثناء الشرح  ،وأف يتدرج مف السيؿ إلى الصعب في

عرض األسئمة ( عيادات .) 274 : 272 : 2004 ،

مما سبؽ يتضح أف المعايير الواجب توافرىا ومراعاتيا عند تصميـ البرمجية التعميمية ىي االستراتيجيات
التي تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف البرنامج المقترح بأسرع الطرؽ في ظؿ وجود عناصر التشويؽ
والجذب لممتعمـ .
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إرشادات المعمم عند استخدام الحاسوب في التدر س :
قبؿ توزيع المتعمميف عمى أجيزة الحواسيب المتوفرة في المدرسة ينبغي عمى المعمـ إرشادىـ لما يأتي :
- 1توضيح األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا مف البرنامج لكؿ طالب .
- 2إخبار الطبلب عف المدة الزمنية المتاحة لمتعمـ بالحاسوب .

- 3تزويد الطبلب بػأىـ المفاىيـ أو الخبرات التي يمزـ التركيز عمييا وتحصيميا أثناء التعمـ.
- 4شرح الخطوات التي يجب عمى الطبلب إتباعيا مف أجؿ انجاز تعمـ البرنامج.
- 5تحديد المواد والوسائؿ التي يمكف لمطالب االستعانة بيا أثناء التعمـ .

- 6تحديد األنشطة التي سيقوـ بيا الطالب بعد انتيائو مف تعمـ البرنامج.
- 7تسميـ كؿ طالب النسخة المناسبة لمبرنامج  ،واخباره عف الجياز الذي سيستخدمو
دور المعمم في إطار نظام الوسائط التعم م ة المتعددة :

( عفانة وآخروف .) 13 : 2005 ،

يمخص ( عفانة وآخروف  )100 : 99 : 2005 ،دور المعمـ في إطار نظاـ الوسائط المتعددة في
اآلتي :
تغير دور المعمـ مف ممقف لممعمومات إلى موجو ومرشد  ،مما ترتب عميو مردودات تربوية ميمة وىي :
 التأكيد عمى التعمـ الذاتي  ،وجعؿ الطالب مستقبل  ،مفك ًار  ،مبدعًا . -االىتماـ بمشكبلت وحاجات الطبلب .

 تحوؿ عمؿ المعمـ مف االقتصار عمى إجابة أسئمة الطبلب إلى إثارة العمؿ مف خبلؿ تقديـ أسئمةىادفة .

 إف دور المعمـ كمشرؼ عمى عرض واستخداـ الوسائط التعميمية األخرى  ،يييئ لو المزيد مف الحريةكي يضيؼ أو يحذؼ مف الوسائط بما يتناسب مع الموقؼ الدراسي .
 أف يقود المعمـ المناقشات بينو وبيف الطبلب عمى المستوييف الفردي والجمعي  ،بشرط أف يراعيالفروؽ الفردية بينيـ .

 أف يكوف المعمـ بمثابة وسيط تعميمي  ،إال أنو يتميز عف بقية الوسائط التعميمية بدوره الرائد الذييقوـ بو .

 يجب أف يمـ المعمـ باستراتيحية استخداـ الوسائط المتعددة  ،كما يجب أف يكوف متمكنًا مف إنتاجبعض الوحدات السمعية – البصرية مف الخامات المتوفرة مف البيئة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

المحور األول :
 الدراسات السابقة التي تتعمق بأثر استخدام الوسائط المتعددة في تدر سمبحث التكنولول ا .
 -تعق ب عمى الدراسات السابقة .

المحور الثاني :
 الدراسات السابقة التي تتعمق بأثر استخدام الوسائط المتعددة في تدر سالمباحث المختمفة .

 -تعق ب عمى الدراسات السابقة .

الدراسات السابقة:
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مف خبلؿ اإلطبلع عمى األدب التربوي  ،استطاع الباحث أف يصؿ إلى بعض الدراسات السابقة المتعمقة
بموضوع الدراسة الحالية وسيتـ تناوؿ ىذه الدراسات عمى النحو التالي :

المحور األول :

الدراسات التي تتعمق بأثر استخدام الوسائط المتعددة في تدر س مبحث التكنولول ا .
 -1دراسة ( وسف  2009 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى تنمية مياراتالتفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعمومات بمحافظات غزة .
 وكانت عينة الدراسة ( ) 80طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر . -ومكاف الدراسة مدرسة سكينة الثانوية لمبنات ( أ ) .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والمنيج البنائي في بناء البرنامج المحوسب . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية ومعامؿ االرتباط واختبار

ت واختبار ماف وتني ومربع إيتا .

 -وكاف مف بيف نتائج الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.01 = بيف متوسط

درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير
فوؽ المعرفي بمادة التكنولوجيا لصالح المجموعة التجريبية تعزى لمبرنامج .

 وتوصي الدراسة بضرورة االستفادة مف البرنامج المحوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى تنميةميارات التفكير فوؽ المعرفي .
 -2دراسة ( عاشور  2009 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج  Modelفي اكتساب ميارات التصميـ ثبلثي األبعاد لدىطمبة تكنولوجيا التعميـ بالجامعة اإلسبلمية .

 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 35طالب وىـ مف يدرسوف في شعبة وسائط متعددة في الجامعة اإلسبلمية . -ومكاف الدراسة الجامعة اإلسبلمية .

 وكاف منيج الدراسة المنيج البنائي حيث قاـ ببناء مقرر الكتروني لمساؽ التصميـ ثبلثي األبعاد وكذلؾالمنيج التجريبي .
 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية واختبارماف وتني . وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية قبؿ وبعد التجربة ،وكانت الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي  ،أي يوجد لمبرنامج أثر .

 وتوصي الدراسة ضرورة إجراء دراسات عف أنظمة إدارة المساقات التعميمية عمى تعزيز التعميـ التقميدي. -3دراسة ( شاى ن : ) 2008 ،
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 ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في تنمية ميارةالتمديدات الكيربائية المنزلية مف كتاب تكنولوجيا الصؼ التاسع .

 وكانت عينة الدراسة  56طالبة مف طالبات الصؼ التاسع حيث تـ توزيعيـ  26طالبة مجموعة تجريبية و 29طالبة كمجموعة ضابطة .
 ومكاف الدراسة مدرسة خديجة اإلسبلمية التابعة لجمعية الصبلح اإلسبلمية . -وكاف منيج الدراسة المنيج البنائي والتجريبي .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية وتـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ و  t – testواالنحرافات المعيارية. وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطالبات في المجموعةالضابطة ومتوسط تحصيؿ الطالبات في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية  ،كما أظيرت

الدراسة فاعمية البرنامج المقترح في التدريس.

 وتوصي الدراسة باالستفادة مف البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة لتدريس التمديدات الكيربائية مف كتابالتكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي.
 -4دراسة ( البور نو  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب لتنمية بعض ميارات تدريس التكنولوجيا لدى الطالباتبالجامعة اإلسبلمية بغزة .

 وكانت عينة الدراسة قصدية مكونة مف (  ) 17طالبة مف طالبات التكنولوجيا بالجامعة ومكاف الدراسة الجامعة اإلسبلمية غزة . وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية وتـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ و  t – testواالنحرافات المعيارية. وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارة صوغ األسئمة في تدريسالتكنولوجيا لدى الطالبات قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج المحوسب لصالح التطبيؽ البعدي .
 وتوصي الدراسة بضرورة عقد ورش عمؿ لممعمميف لمتأكيد عمى استخداـ الحاسوب في التعميـ وكذلؾ تبنيطرؽ جديدة في تدريس التكنولوجيا والتخمص مف الطرؽ القديمة .

 -5دراسة ( ع اد  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  ،ومف ثـ قياس أثرهعمى اكتساب المفاىيـ التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي .
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 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 41طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي . -ومكاف الدراسة مدرسة السيدة خديجة الخيرية لمبنات في منطقة دير البمح .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والمنيج البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية برنامج  spssواختبار t- test -وكاف مف بيف نتائج الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاىيـ التكنولوجية لصالح
المجموعة التجريبية .
 وتوصي الدراسة بضرورة توظيؼ برامج الوسائط المتعددة في التعميـ . ضرورة تأىيؿ المعمميف إلنتاج برامج الوسائط المتعددة خاصة لمعممي مادة التكنولوجيا . -6دراسة ( الفرع  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاىيـ التربية الوقائية في التكنولوجيالدى طمبة الصؼ التاسع األساسي .
 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 90طالبًا وطالبة مف أصؿ (  ) 3500طالبًا وطالبة في الصؼ التاسع . -ومكاف الدراسة محافظة رفح .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والمنيج البنائي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اختبار ت واختبار ماف ومربع إيتا .

 -وكاف مف بيف نتائج الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 =>بيف

متوسطي درجات الطبلب في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبار المفاىيـ الوقائية لصالح المجموعة
التجريبية .

 ) 0.05 = >بيف متوسطي درجات الطالبات في

أيضاً توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيـ الوقائية لصالح المجموعة التجريبية .

 وتوصي الدراسة عمى القائميف عمى برامج التعميـ إحداث وعي وقائي أكبر في مواجية المخاطر عمىالصعيد الحاضر والمستقبؿ .

 -7دراسة ( ص ام  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج محوسب بأسموبي التعميـ الخصوصي والتدريب والممارسة قيتدريس وحدة الطاقة عمى الميارات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي

43

 -وكانت عينة الدراسة مف (  ) 90طالباً مف طبلب الصؼ السابع ( ثبلث شعب ) (

بالبرنامج المحوسب بأسموب التعميـ الخصوصي ( ،

 ) 30طالباً تعمموا

 ) 30طالب مجموعة تجريبية ثانية تعممت بأسموب

التدريب والممارسة  ) 30 ( ،طالب تعمموا بالطريقة التقميدية ( الضابطة ).
 ومكاف الدراسة مدرسة ذكور رفح اإلعدادية ( ج ) لبلجئات . وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والمنيج الوصفي والمنيج البنائي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية تحميؿ التبايف واختبار ت إيتا .

 -وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) 0.05=> في

الميارات العممية المعرفية تعزى إلى أسموب التدريس  ،ولصالح المجموعة التجريبية األولى عف أقرانيـ في
يبي الثانية والضابطة .
المجموعة التجر ة

أيضاً وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) 0.05=> ولصالح المجموعة التجريبية

الثانية عف أقرانيـ في المجموعة الضابطة وىذا يظير فاعمية البرنامج المحوسب بأسموبي التعميـ الخصوصي

والتدريب والممارسة في تنمية الميارات العممية المعرفية في وحدة الطاقة .

 وتوصي الدراسة بضرورة تشجيع و ازرة التربية والتعميمة عمى إنتاج برمجيات تعميمية لممساقات الدراسيةالمختمفة بأسموب التعميـ الخصوصي والتدريب والممارسة .
 – 8دراسة ( شق ر وحسن 2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة عمى مستوى التحصيؿ في مادةالتكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي.
 وكانت عينة الدراسة عينة قصدية مكونة مف (  )54طالبة مف الصؼ التاسع األساسي. ومكاف الدراسة مدرسة السيدة خديجة الخيرية بدير البمح . -وكاف منيج الدراسة المنيج البنائي والمنيج التجريبي .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اختبار ت واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية. -وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 > بيف متوسط

تحصيؿ الطمبة في المجموعة الضابطة ومتوسط تحصيؿ الطمبة في المجموعة التجريبية في اختبار

التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية كما أظيرت النتائج أف لمبرنامج فاعمية في تنمية التحصيؿ في مادة
التكنولوجيا لدى المجموعة التجريبية .

 وتوصي الدراسة االىتماـ بتوظيؼ البرمجيات التعميمية القائمة عمى الوسائط المتعددة التفاعمية التي تـإنتاجيا في الدراسة الحالية  ،واالستفادة منيا في مدارسنا .

 -9دراسة ( المولو  2007 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ التكنولوجيةلطالبات الصؼ السادس األساسي بغزة .
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 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 43طالبة مف طالبات الصؼ السادس بصورة عشوائية  ،مف مدرسة الزيتوفاالبتدائية ( ب ) .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي و التحميمي الوصفي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية وتـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ و

 t – testواالنحرافات المعيارية

واختبار ويؿ كالسوف .

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـالتكنولوجية لصالح االختبار البعدي .
 وتوصي الدراسة بضرورة توظيؼ أثر الوسائؿ المتعددة في تدريس مساؽ التكنولوجيا لمطمبة .وكذلؾضرورة تنمية كفايات معممي التكنولوجيا في استخداـ البرمجيات التعميمية وأجيزة العرض .

 – 10دراسة ( أبوورد  2006 ،م) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس في اكتساب طالباتالصؼ العاشر األساسي لمميارات األساسية في برمجة لغة بيسؾ واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا.

 -وكانت عينة الدراسة مكونة مف

 30طالبة كمجموعة تجريبية وأخرى كمجموعة ضابطة مف طالبات

الصؼ العاشر األساسي .
 -ومكاف الدراسة المدارس الحكومية بمواء غزة .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والبنائي . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية  t- testومعادلة مربع إيتا إليجاد حجـ التأثير . وكاف مف بيف نتائج الدراسة فاعمية استخداـ برمجيات الوسائط المتعددة في عممية التدريس . -وتوصي الدراسة ضرورة استغبلؿ التكنولوجيا الحاسوبية وخاصة الوسائط المتعددة وتوظيفيا في تدريس

المواد التي تحتاج لمحاكاة ميارات التفكير العميا.

 ضرورة عقد دورات وندوات حوؿ أىمية مادة التكنولوجيا في المنياج الفمسطيني . -11دراسة ( ميدي 2006 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ برمجيات تعمميو عمى التفكير البصري  ،والتحصيؿ قيالتكنولوجيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر.
 وكانت عينة الدراسة عينة ممثمة مف طالبات الصؼ الحادي عشر ( أدبي ). ومكاف الدراسة مدرسة كفر قاسـ الثانوية لمبنات في غزة . وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية معادلة سبيرماف لحساب الثبات ومعادلة جاتماف واالنحرافات المعيارية

.
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 وكاف مف بيف نتائج الدراسة أف البرمجيات التعميمية تتصؼ بفاعمية في تنمية ميارات التفكير البصري فيالتكنولوجيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر كما تتصؼ البرمجيات التعميمية بفاعمية في تنمية التحصيؿ

في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر .

 وتوصي الدراسة بتوظيؼ البرمجيات التعميمية القائمة عمى الوسائط المتعددة التفاعمية التي تـ إنتاجيا فيىذه الدراسة في تدريس التكنولوجيا وكذلؾ االىتماـ بتوظيؼ الوسائط المتعددة التفاعمية في المواقؼ التعميمية

.

تعق ب عمى الدراسات السابقة :
بعد استعراض البحوث و الدراسات السابقة تـ استخبلص ما يمي :

أوالً من ح ث األىداف :
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(

ىدفت الدراسات السابقة إلى معرفة أثر استخداـ الحاسوب و الوسائط المتعددة  ،ففي دراسة

عياد  ) 2009 ،ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  ،ومف
ثـ قياس أثره عمى اكتساب المفاىيـ التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي  ،وىدفت

دراسة ( يوسؼ  ) 2009 ،إلى التعرؼ عمى أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى تنمية
ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعمومات بمحافظات غزة ،

وىدفت دراسة ( عاشور ،

 ) 2009التعرؼ عمى فاعمية برنامج  Modelفي اكتساب ميارات التصميـ

ثبلثي األبعاد لدى طمبة تكنولوجيا التعميـ بالجامعة اإلسبلمية  ،وىدفت دراسة

) 2008

( الفرع ،

التعرؼ عمى أثر برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاىيـ التربية الوقائية في التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ
التاسع األساسي  ،وىدفت دراسة ( صياـ  ) 2008 ،عمى أثر برنامج محوسب بأسموبي التعميـ الخصوصي
والتدريب والممارسة قي تدريس وحدة الطاقة عمى الميارات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي

،وىدفت دراسة ( البور فو  )2008 ،إلى معرفة أثر برنامج محوسب لتنمية بعض ميارات تدريس التكنولوجيا
لدى الطالبات بالجامعة اإلسبلمية بغزة  ،وىدفت دراسة

( المولو  ) 2007 ،إلى معرفة أثر استخداـ

الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ التكنولوجية لطالبات الصؼ السادس األساسي بغزة ،
وىدفت دراسة ( شقير وحسف ،

 )2008التعرؼ عمى فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة عمى مستوى

التحصيؿ في مادة التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي  ،وىدفت دراسة ( ورد ،

 ) 2006التعرؼ

عمى أثر استخداـ برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس في اكتساب طالبات الصؼ العاشر األساسي

لمميارات األساسية في برمجة لغة بيسؾ واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا .وىدفت دراسة ( ميدي ،

)2006

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ برمجيات تعمميو عمى التفكير البصري  ،والتحصيؿ قي التكنولوجيا لدى طالبات
الصؼ الحادي عشر .

وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأنيا تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الوسائط المتعددة

والحاسوب في التدريس وأثرىا عمى تحصيؿ الطمبة .
بناء عمى مقياس يحدد صعوبات التعمـ مف وجية
وتختمؼ بأنيا سوؼ يتـ اختيار المواضيع المراد تعمميا ً
نظر المعمميف  ،وكذلؾ اختبار تشخيصي لمعرفة الموضوعات التي تشكؿ صعوبة في تعمميا.
أيضًا تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا سوؼ تطبؽ عمى الطبلب والطالبات .

ثان اً من ح ث الع نات :

اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينات فمف الدراسات التي تناولت المرحمة الجامعية

 ) 2009 ،ودراسة ( البور فو  ) 2008 ،ومف الدراسات التي تناولت المرحمة الثانوية

(عاشور

( يوسؼ ،

 ) 2009ودراسة ( ميدي )2006 ،ودراسة ( ورد  ) 2006 ،ومف الدراسات التي تناولت المرحمة اإلعدادية
( شقير وحسف )2008 ،ودراسة( عياد  ) 2009 ،ودراسة ( الفرع  ) 2008 ،ودراسة ( صياـ ) 2008 ،
ودراسة ( شقير وحسف  ) 2007 ،ومف الدراسات التي تناولت المرحمة االبتدائية ( المولو .) 2007 ،
وفي الدراسة الحالية سوؼ يتـ تناوؿ المرحمة اإلعدادية ذكور واناث .
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ثالثاً من ح ث المنيج :

تعددت المناىج في الدراسات السابقة تبعا الختبلؼ موضوع وىدؼ الدراسة ولكف في الدراسات السابقة التي

تـ طرحيا اتفقت في أنيا استخدمت المنيج التجريبي وذلؾ بيدؼ معرفة أثر استخداـ الوسائط المتعددة

واستخداـ الحاسوب وىذا مفيد في ىذه الدراسة  ،ولكف دراسة ( صياـ ،

 ) 2008استخدـ الباحث المنيج

التجريبي والمنيج الوصفي والمنيج البنائي وفي ىذه الدراسة يوجد باإلضافة إلى المنيج التجريبي برنامج
مقترح يخدـ الدراسة واستباف يحدد صعوبات المبحث  ،وكذلؾ باإلضافة إلى االختبار التحصيمي يوجد بطاقة

مبلحظة األداء لقياس الجانب المياري .
رابعاً من ح ث النتائج :

- 1أظيرت نتائج الدراسات السابقة أثر استخداـ الحاسوب والوسائط المتعددة كطريقة في التدريس واستثارة
الدافعية لمتعمـ .

- 2استخداـ الحاسوب يزيد مف تحصيؿ الطبلب.
- 3الحاسوب لو القدرة عمى استثارة الدافعية لمتعمـ.
- 4معظـ الدراسات السابقة أثبتت تفوؽ طريقة استخداـ الوسائط المتعددة عمى الطريقة االعتيادية.
- 5معظـ الدراسات السابقة أكدت عمى ضرورة تجريب أثر استخداـ الوسائط المتعددة عمى باقي المواد
والوحدات الدراسية .

المحور الثاني :
الدراسات التي تتعمق بأثر استخدام الوسائط المتعددة في تدر س المباحث المختمفة .
 -1دراسة ( مشتيى  2010 ،م ) :
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 ىدفت الدراسة إلى بياف فاعمية استخداـ برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير البصري فيكتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثامف.

 وكانت عينة الدراسة (  )78طالبا تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيةوضابطة .
 ومكاف الدراسة مدرسة اليرموؾ األساسية العميا . -وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اختبار ت ومعادلة حجـ األثر مربع إيتا واالنحرافات المعيارية . وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة المجموعة التجريبية وطمبةالمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية وكذلؾ ثبوت فاعمية برنامج الوسائط المتعددة

ميارات التفكير البصري .

 -وتوصي الدراسة بضرورة العمؿ عمى إدراج مواد تكنولوجيا التعميـ والحاسوب في الخطط

لتنمية
التعميمية مما

يسيـ في تطوير كادر معممي المستقبؿ .
 -2دراسة (العرب د  2010 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى تنمية المفاىيـ وميارات حؿ المسألة الفيزيائيةلدى طبلب الصؼ الحادي عشر .

 -وكانت عينة الدراسة  35طالبا .

 ومكاف الدراسة مدرسة دار األرقـ النموذجية لمبنيف . وكاف منيج الدراسة المنيج البنائي لبناء البرنامج والمنيج التجريبي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ ارتباط بيرسوف

ومعامؿ إيتا واختبار ت .

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبيةوالضابطة يعزى لبرنامج الوسائط المتعددة .

 -وتوصي الدراسة ضرورة توظيؼ الوسائط المتعددة في التدريس .

 -3دراسة ( العطار  2009 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج عبلجي بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات مبحث الصرؼلدى طمبة الصؼ الثامف األساسي .
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 -وكانت عينة الدراسة (  )128طالباً وطالبة اختيرت بطريقة قصدية مف أصؿ (  ) 3845طالباً وطالبة وتـ

أخذ (  ) 64طالباً وطالبة مجموعة تجريبية و(  ) 64طالباً وطالبة مجموعة ضابطة .
 ومكاف الدراسة مدارس وكالة الغوث في خاف يونس . -وكاف منيج الدراسة التجريبي والمنيج الوصفي .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية ألفا كرونباخ واالنحرافات المعيارية واختبار  t-testوبرنامج .spss -وكاف مف بيف نتائج الدراسة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

) 0.05 = > 

في متوسط كؿ مف درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار البعدي يعزى لمجنس .
وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) 0.05 = > في متوسط درجات المجموعة

الضابطة و متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي يعزى لمبرنامج  ،ولصالح المجموعة

التجريبية.

 وتوصي الدراسة ضرورة االىتماـ باألنشطة والتدريبات واإلكثار منيا .وكذلؾ ضرورة استخداـ البرامج العبلجية في عممية التدريس في المراحؿ التعميمية المختمفة .
 -4دراسة ( الرقب  2009 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج محوسب في تنمية ميارات التبلوة لدى طبلب الصؼالحادي عشر .

 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 60طالباً مف طبلب الصؼ الحادي عشر  ،وتـ اختيارىـ بطرقة قصدية وتـتقسيميـ إلى شعبتيف أحدىما (  ) 28طالب مجموعة تجريبية واألخرى (  ) 32طالب مجموعة ضابطة .

 ومكاف الدراسة مدرسة خالد الحسف الثانوية في خاف يوفس . -وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والمنيج البنائي في بناء البرنامج المحوسب

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية معامؿ ارتباط بيرسوف واختبار ت ومعادلة مربع إيتا . وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةلصالح المجموعة التجريبية في االختبار القبمي والبعدي لبلختبارات التحصيمية واألدائية .

 وتوصي الدراسة بضرورة االىتماـ بالحاسوب والبرامج التعميمية المحوسبة في تدريس التربية اإلسبلميةوالمواد األخرى وكذلؾ تدريب وتأىيؿ المعمميف عمى استخداـ البرامج المحوسبة .

 -5دراسة ( أبو اللب ن  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج محوسب باستخداـ تقنية الوسائط المتعددة عمى التحصيؿ لدىطمبة الصؼ الحادي عشر في مادة األحياء واتجاىاتيـ نحوىا.
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 وكانت عينة الدراسة صفيف دراسييف إحداىما تجريبية (بطريقة قصدية .

 ) 25طالباً واألخرى ضابطة (  ) 27طالباً

 ومكاف الدراسة محافظة غزة . -وكاف منيج الدراسة الباحث المنيج التجريبي لمعرفة فاعمية البرنامج المحوسب والمنيج البنائي لبناء

برنامج محوسب بالوسائط المتعددة .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية واختبار ت. وكاف مف بيف نتائج الدراسة فاعمية البرنامج المحوسب باستخداـ تقنيات الوسائط المتعددة  .وكذلؾ وجودفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة (

 ) 0.01بيف متوسطي درجات الطبلب في المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة بعد استخداـ البرنامج المحوسب القائـ عمى استخداـ تقنيات الوسائط المتعددة لصالح

المجموعة التجريبية

 وتوصي الدراسة ضرورة استخداـ تقنيات الوسائط المتعددة في جميع المباحث المختمفة . -6دراسة ( الشعراوي 2008م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى تعزيز قيـ االنتماء الوطني والوعي البيئيلدى طبلب الصؼ التاسع في محافظات غزة .
 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 50طالب  ،تـ تقسيميا إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة . ومكاف الدراسة محافظات غزة . وكاف منيج الدراسة التجريبي . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية معامؿ االرتباط بيرسوف وسبيرماف والمتوسطات الحسابية واالنحرافاتالمعيارية ومعادلة مربع إيتا واختبار T-TEST

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود أثر لبرنامج الوسائط المتعددة عمى تعزيز قيـ االنتماء الوطني والوعيالبيئي لدى طبلب الصؼ التاسع في محافظات غزة و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (
> = ) 0.05بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في مقياس
الوعي واالنتماء الوطني يعزى لمبرنامج المقترح .

 وتوصي الدراسة بضرورة االستفادة مف برامج الوسائط المتعددة في كافة المباحث والتأكيد عمى ضرورةاستخداـ الوسائط المتعددة لغرس قيـ االنتماء الوطني .

 -7دراسة ( أبو حم م ة : ) 2008
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج بالوسائط المتعددة يوظؼ األحداث المتناقضة فيتنمية التنور الغذائي لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي في مادة العموـ .
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 وكانت عينة الدراسة مف (  ) 83طالباً مف الصؼ الخامس األساسي التابعة لوكالة الغوث بمحافظة غزةشعبتيف أحدىما ضابطة (  ) 41طالب واألخرى تجريبية (  ) 41طالباً .

 ومكاف الدراسة مدارس وكالة الغوث في غزة . -وكاف منيج الدراسة التجريبي .

 -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية معادلة ألفا كرونباخ ومعادلة حجـ األثر واختبار . t-test

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةتعزى إلى برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظؼ إستراتيجية األحداث المتناقضة لصالح المجموعة التجريبية .
 وتوصي الدراسة بضرورة استخداـ برامج الوسائط المتعددة التي توظؼ األحداث المتناقضة في تنميةالتنور الغذائي لدى الطمبة .
 -8دراسة ( البابا  2008 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ العمميةواالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي .

 وكانت عينة الدراسة مكونة مف (  ) 140طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر في مخيـ البريج حيثكانت المجموعة التجريبية عددىا (  ) 70طالباً وطالبة والمجموعة الضابطة (  ) 70طالباً وطالبة .

 ومكاف الدراسة مدرسة البريج الثانوية . -وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية  t-testو معادلة مربع إيتا . وكاف مف بيف نتائج الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المجموعة التجريبيةوالضابطة في االختبار البعدي تعزى الستخداـ البرنامج المحوسب

وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المجموعة التجريبية لبلختبار المؤجؿ تعزى لمجنس.

 وتوصي الدراسة بضرورة استخداـ البرامج المحوسبة وأسموب المدخؿ المنظومي في تعمـ العموـ . -9دراسة ( روم ة  2007 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج يعتمد تكنولوجيا الحاسوب لعبلج صعوبات تعمـ الرياضيات لدىطمبة الصؼ الرابع األساسي بمحافظة شماؿ غزة .
 -وكانت عينة الدراسة مف (  ) 30طالباً مف خبلؿ عينة قصدية .

 ومكاف الدراسة مدارس محافظة شماؿ غزة التابعة لو ازرة التربية والتعميـ . وكاف منيج الدراسة المنيج التحميمي الذي يصؼ صعوبات تعمـ الرياضيات في الكتاب المقرر والمنيجالتجريبي .

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية  t-testوبرنامج  spssواؿ52

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة مستوى تحصيؿ الطمبة لبلختبار التحصيمي متدف قبؿ تطبيؽ البرنامج. -جميع فقرات االختبار لوحدتي الضرب والقسمة تشكؿ صعوبة .

 -األسباب التي تمثؿ الصعوبة مرتبة تنازليًا المادة  ،المعمـ  ،الطالب  ،الكتاب المدرسي.

 وتوصي الدراسة بضرورة استخداـ تكنولوجيا الحاسوب في عبلج صعوبات تعمـ الرياضيات والمباحثاألخرى .
 -10دراسة ( المصري  2006 ،م ) :
 ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج بالوسائؿ المتعددة في تنمية ميارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بيالدى طبلب الصؼ الثامف األساسي .
 وكانت عينة الدراسة  94طالبا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة . ومكاف الدراسة مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية ج لبلجئيف . وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي والبنائي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المتوسطات الحسابية وتحميؿ التبايف واالنحرافات المعيارية واختبار

ت.

 وكاف مف بيف نتائج الدراسة فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التعبير لدى طبلب الصؼ الثامفوكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية .

 وتوصي الدراسة ضرورة توظيؼ الوسائؿ المتعددة في دروس المغة العربية . -11دراسة ( منصور  2006 ،م ) :
 -ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج محوسب في تنمية ميارات التحويؿ اليندسي لدى طبلب

الصؼ العشر بغزة .

 وكانت عينة الدراسة (  ) 72طالباً مف طبلب الصؼ العاشر تـ اختيار عينة قصدية تتكوف مف شعبيتيفإحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية وتتكوف مف (  ) 36طالباً  ،واألخرى الضابطة تتكوف مف (  ) 36طالباً.

 -ومكاف الدراسة مدرسة أبو عبيدة بف الجراح الثانوية .

 وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي لمعرفة أثر البرنامج المحوسب . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اختبار ت واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية . -وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في جميع

متغيرات الدراسة .

 وتوصي الدراسة بضرورة تطوير أساليب التدريس في المدارس .الفمسطينية باستخداـ الحاسوب وعمؿ ورشات تدريب لممعمميف عمى استخداـ الحاسوب في التعميـ وكذلؾ

ضرورة برمجة المقررات الدراسية .
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 -12دراسة ( صالح 2005م ) :
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى فعالية برنامج حاسوبي قائـ عمى الوسائط المتعددة لتنمية االستعدادلمقراءة لدى أطفاؿ الرياض في محافظة غزة .

 -وكانت عينة الدراسة مف (  ) 60طفبلً وطفمة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ  ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف

المجموعة التجريبية (  ) 30طفبلً وطفمة تعرضوا لبرنامج االستعداد لمقراءة القائـ عمى الوسائط المتعددة ،

ومجموعة ضابطة (  ) 30طفبلً وطفمة لـ يتعرضوا لمبرنامج تتراوح أعمارىـ ما بيف (  ) 6 -5سنوات.
 -ومكاف الدراسة أطفاؿ الرياض في محافظة غزة .

 وكاف منيج الدراسة المنيجيف الوصفي والتجريبي . وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت. -وكاف مف بيف نتائج الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) 0.05 > بيف

متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة ودرجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في اختبار االستعداد لمقراءة
بعد تطبيؽ البرنامج لصالح أطفاؿ المجموعة الضابطة ودرجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في اختبار

االستعداد لمقراءة

 وتوصي الدراسة ضرورة استخداـ برامج الوسائط المتعددة القائمة عمى الوسائط المتعددة في تنميةاالستعداد لمقراءة لدى أطفاؿ الرياض في محافظة غزة.
 -13دراسة ( أبو شتات  2005 ،م):
 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ الحاسوب في تدريس النحو عمى مستوى تحصيؿ طمبة الصؼالحادي عشر واتجاىاتيـ نحوىا واالحتفاظ بيا.

 وكانت عينة الدراسة بطريقة قصدية مكونة مف ( )64طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر ومكاف الدراسة بمدرسة الخنساء الثانوية . وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي . -وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية معادلة حساب حجـ األثر والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

واختبار ت .

 -وكاف مف بيف نتائج الدراسة أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى تحصيؿ النحو لصالح طالبات

المجموعة التجريبية (البلئي يدرسف عف طريؽ الحاسوب) مقارنة بأقرانيـ مف المجموعة الضابطة (البلئي

يدرسف بالطريقة التقميدية).

 وتوصي الدراسة بضرورة بناء برامج محوسبة خاصة لمطالبات ذوات المستوى المنخفض لتدريسيـ مادةالنحو  .وكذلؾ ضرورة إنشاء وحدة خاصة بإنتاج البرمجيات التعميمية بالو ازرة لتوفير البرامج المحوسبة .
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 -14دراسة ( مطر  2004م ):
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية ميارة التجويد. وكانت عينة الدراسة ثبلث مجموعات (  ) 20طالبًا لكؿ مجموعة  ،تعممت إحداىا ميارة التجويد باستخداـبرنامج الوسائؿ المتعددة بمساعدة المعمـ  ،والثانية ميارة التجويد باستخداـ الفيديو  ،واألخيرة تعممت بواسطة

الطريقة االعتيادية.
 ومكاف الدراسة طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة. -وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي.

 وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية تحميؿ التبايف األحادي وبرنامج . SPSS وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ تعزى إلى طريقة استخداـ الوسائؿ المتعددة بمساعدة المعمـ مقارنةبطريقة استخداـ الفيديو  ،وعدـ وجود فروؽ تعزى إلى طريقة استخداـ الفيديو مقارنة بالطريقة التقميدية .

 وتوصي الدراسة بضرورة االىتماـ باستخداـ الوسائؿ المتعددة في تدريس أحكاـ التجويد . -15دراسة( : ) 2003 ، Rangbar
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير التدريس بالوسائط المتعددة عمى ميارات التمريض بالمقارنةبالطريقة التقميدية في ذلؾ .

 وكانت عينة الدراسة (  ) 80طالب مف طبلب كمية التمريض . ومكاف الدراسة جامعة شيراز في إيراف . -وكاف منيج الدراسة المنيج التجريبي .

 وتـ استخداـ بطاقة مبلحظة واختبار تحصيمي  ،واستبانو لقياس رضا المعمميف . وكاف مف بيف نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيا بيف المجموعتيف في بطاقة المبلحظة .

وتوصي الدراسة بضرورة استخداـ برامج الوسائط المتعددة في التدريس  ،نظ ار ألنيا أعطت ارتياح ورغبة في
التعمـ مف قبؿ المجموعة التجريبية .
 – 16دراسة شانج ( : ) Chang , 2002
 ىدفت الدراسة إلى قياس أثر عممية التدريس مف خبلؿ الحاسوب  ،وطريقة حؿ المشكبلت في نواتج التعمـفي مجاؿ تدريس العموـ .
 وكانت عينة الدراسة عبارة عف (  ) 156طالبًا وطالبة مف طمبة المحمة الثانوية  ،تـ استخداـ معيـ طريقةحؿ المشكبلت مع الحاسوب  ،و(  ) 138طالبًا وطالبة تـ استخداـ معيـ المحاضرة والمناقشة واالنترنت .

 -وكاف مكاف الدراسة في تايواف .
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 وتـ استخداـ تحميؿ التبايف . mancova -وكاف مف بيف نتائج الدراسة أف الفروؽ دالة إحصائيا لمصمحة طمبة المجموعة التجريبية ( حؿ المشكبلت

والحاسوب ) .

 – 17دراسة وشارت وبم ز ( : ) 1999
 ىدفت الدراسة إلى إيجاد اثر توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باستخداـ الوسائط المتعددة عمىشبكة الحاسوب في اكتساب ميارتي المفظ والكتابة عند طمبة المرحمة الثانوية واتجاىاتيـ نحو ممارستيا .

 تكونت عينة الدراسة مف  1463طالب وذلؾ في المدارس البريطانية . تـ استخداـ بطاقة المبلحظة كأداة لمدراسة ومقياس لبلتجاه. -أظيرت النتائج تأثير استخداـ األسموب الجديد في عممية التعمـ .

تعق ب عمى الدراسات السابقة :
بعد استعراض البحوث و الدراسات السابقة تـ استخبلص ما يمي :
أو ًال من ح ث األىداف :

ىدفت الدراسات السابقة إلى معرفة أثر استخداـ الوسائط المتعددة  ،ففي دراسة ( مشتيى ،

 ) 2010ىدفت

إلى بياف فاعمية استخداـ برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير البصري في كتاب التربية

اإلسبلمية لمصؼ الثامف  ،وفي دراسة ( العربيد  ) 2010 ،إلى معرفة اثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى
تنمية المفاىيـ وميارات حؿ المسألة الفيزيائية لدى طبلب الصؼ الحادي عشر ،وفي دراسة

( العطار  ) 2009 ،إلى معرفة أثر برنامج عبلجي بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات مبحث
الصرؼ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي  ،وىدفت دراسة ( الرقب ،
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 ) 2009إلى الكشؼ عف فعالية

(

برنامج محوسب في تنمية ميارات التبلوة لدى طبلب الصؼ الحادي عشر وىدفت دراسة

أبو الجبيف  ) 2008 ،إلى معرفة فاعمية برنامج محوسب باستخداـ تقنية الوسائط المتعددة عمى التحصيؿ

( الشعراوي،

لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في مادة األحياء واتجاىاتيـ نحوىا  ،وىدفت دراسة

 ) 2008إلى معرفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى تعزيز قيـ االنتماء الوطني والوعي البيئي لدى
طبلب الصؼ التاسع في محافظات غزة  ،وىدفت دراسة ( أبو حميـ ة  ) 2008،التعرؼ عمى أثر استخداـ

برنامج بالوسائط المتعددة يوظؼ األحداث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لدى طبلب الصؼ الخامس
األساسي في مادة العموـ ،وىدفت دراسة( البابا ،

 ) 2008إلى معرفة أثر برنامج محوسب باستخداـ

المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ العممية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،وىدفت دراسة(
رومية  ) 2007 ،إلى معرفة فاعمية برنامج يعتمد تكنولوجيا الحاسوب لعبلج صعوبات تعمـ الرياضيات
لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي بمحافظة شماؿ غزة  ،وىدفت دراسة

( منصور ،

 ) 2006إلى

الكشؼ عف أثر برنامج محوسب في تنمية ميارات التحويؿ اليندسي لدى طبلب الصؼ العشر بغزة ،
وىدفت دراسة ( صالح 2005ـ ) إلى التعرؼ إلى مدى فعالية برنامج حاسوبي قائـ عمى الوسائط المتعددة
لتنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفاؿ الرياض في محافظة غزة

،وىدفت دراسة ( أبو شتات  ) 2005 ،إلى

معرفة أثر توظيؼ الحاسوب في تدريس النحو عمى مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ الحادي عشر واتجاىاتيـ
نحوىا واالحتفاظ بيا  ،وىدفت دراسة ( مطر ) 2004 ،إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج بالوسائط
المتعددة في تنمية ميارة التجويد لدى طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة

 ،وىدفت دراسة ( المصري 2006 ،

) معرفة فاعمية برنامج بالوسائؿ المتعددة في تنمية ميارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ
الثامف األساسي  ،وىدفت دراسة(  ) 2003 ، Rangbarإلى التعرؼ عمى تأثير التدريس بالوسائط المتعددة
عمى ميارات التمريض بالمقارنة بالطريقة التقميدية في ذلؾ  ،وىدفت دراسة شانج (

) Chang , 2002

إلى قياس أثر عممية التدريس مف خبلؿ الحاسوب  ،وطريقة حؿ المشكبلت في نواتج التعمـ في مجاؿ تدريس
العموـ .

وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأنيا تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الوسائط المتعددة في

التدريس وأثرىا عمى تحصيؿ الطمبة .
بناء عمى مقياس يحدد صعوبات التعمـ مف وجية
وتختمؼ بأنيا سوؼ يتـ اختيار المواضيع المراد تعمميا ً
نظر معممييا وكذلؾ اختبار تشخيصي لتحديد المواضيع التي تشكؿ صعوبة.

أيضاً تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا سوؼ تطبؽ عمى الذكور واإلناث .

ثان اً من ح ث الع نات :

اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينات فمف الدراسات التي تناولت المرحمة الجامعية دراسة

(

مطر، )2004 ،و دراسة(  ) 2003 ، Rangbarومف الدراسات التي تناولت المرحمة الثانوية

(

الرقب  ) 2009 ،ودراسة ( أبو الجبيف  ) 2008 ،ودراسة ( البابا ) 2008 ،
منصور  ، ) 2006 ،ودراسة ( أبو شتات ،

ودراسة (

 ، ) 2005ومف الدراسات التي تناولت المرحمة اإلعدادية (
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العطار  ) 2009 ،ودراسة ( الشعراوي  ) 2008ومف الدراسات التي تناولت المرحمة االبتدائية دراسة ( أبو
حميـ ة  ) 2008ودراسة ( رومية  ، ) 2007 ،ومف الدراسات التي تناولت مرحمة رياض األطفاؿ ( صالح

. ) 2005 ،

وفي الدراسة الحالية سوؼ يتـ تناوؿ المرحمة اإلعدادية ذكور واناث .
ثالثاً من ح ث المنيج :

تعددت المناىج في الدراسات السابقة تبعا الختبلؼ موضوع وىدؼ الدراسة ولكف في الدراسات السابقة التي

تـ طرحيا اتفقت جميعيا في أنيا استخدمت المنيج التجريبي وذلؾ بيدؼ معرفة أثر استخداـ الوسائط

المتعددة واستخداـ الحاسوب وىذا مفيد في ىذه الدراسة وفي ىذه الدراسة يوجد باإلضافة إلى المنيج التجريبي
برنامج يخدـ الدراسة واستباف يحدد صعوبات المبحث وكذلؾ باإلضافة لبلختبار التحصيمي  ،يوجد بطاقة
مبلحظة األداء .

رابعاً من ح ث النتائج :

- 1أظيرت نتائج الدراسات السابقة أثر استخداـ الحاسوب والوسائط المتعددة كطريقة في التدريس
واستثارة الدافعية لمتعمـ .
- 2استخداـ الحاسوب يزيد مف تحصيؿ الطبلب.

- 3الحاسوب لو القدرة عمى استثارة الدافعية لمتعمـ.
- 4معظـ الدراسات السابقة أثبتت تفوؽ طريقة استخداـ الوسائط المتعددة عمى الطريقة االعتيادية.
 -5معظـ الدراسات السابقة أكدت عمى ضرورة تجريب أثر استخداـ الوسائط المتعددة عمى باقي المواد
والوحدات الدراسية .
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الطريقة واإلجراءات

59

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي اتبعيا الباحث في دراستو ،ويشمؿ منيج الدراسة ووصؼ

مجتمع الدراسة وعينتيا ،وبناء أداتي الدراسة "االختبار التحصيمي وبطاقة المبلحظة" ،واإلجراءات التي اتبعيا
الباحث في الكشؼ عف مدى صدؽ وثبات ىذه األدوات ،كما يبيف الباحث في ىذا الفصؿ ضبط متغيرات
الدراسة ،والوصؼ التفصيمي لمتجربة:
أوالً :منيج الدراسة:

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي والمنيج الوصفي التحميمي ،الذي يبحث عف

الحاضر ،وييدؼ إلى تجييز بيانات إلثبات فروض معينة تمييداً لئلجابة عمى تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ

بالظواىر الحالية ،واألحداث الراىنة التي يمكف جمع المعمومات عنيا في زماف إجراء البحث ،وذلؾ باستخداـ

أدوات مناسبة (األغا.)43 :2002 ،
ثان اً :الملتمع األصمي لمدراسة:

يتكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع طمبة الصؼ السابع مف التعميـ األساسي في محافظة

خاف يوفس والبالغ عددىـ ( )10236في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 2011 /2010ـ.
ثالثاً :ع نة الدراسة:

أ .الع نة االستطالع ة:
قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية قواميا (  )64مف طمبة الصؼ السابع مف

التعميـ األساسي مف مجتمع الدراسة األصمي ،بيدؼ التحقؽ مف صبلحية أدوات الدراسة لمتطبيؽ عمى أفراد
العينة الكمية ،وذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا وثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
ب .الع نة الكم ة الم دان ة:

تـ اختيار عينة الدراسة مف المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظة خاف يوف س وىي مدرسة

ذكور بني سييبل اإلعدادية " أ " لبلجئيف  ،ومدرسة بنات بني سييبل اإلعدادية " أ " لبلجئات وتـ اختيار

فصميف مف كؿ مدرسة ،وتنقسـ العينة إلى مجموعتيف رئيستيف ىما المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
مف الجنسيف وقد بمغ عدد أفراد العينة (  119طالباً وطالبة) ،وتتوزع العينة إلى أربع مجموعات فرعية كما

يبيف الجدوؿ التالي:
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لدول ()1
يبيف توزيع أفراد العينة وفقاً لممجموعات والجنس
الملموعة

الذكور

اإلناث

الملموع

الضابطة

30

29

59

التجريبية

30

30

60

الملموع

60

59

119

كذلؾ اختار الباحث المدارس المذكورة ،كونيا متقاربة في المستوى االجتماعي واالقتصادي ،وىذا بدوره يزيد
مف صدؽ النتائج.

ج .ع نة تحد د الصعوبات في تعمم التكنولول ا:
قاـ الباحث باختيار عينة استطبلعية مكونة مف ( )21معمماً ومعممة الستكشاؼ الموضوعات التي تمثؿ

صعوبات تعمـ في التكنولوجيا لمصؼ السابع ،وبعدما تـ تحديد الموضوعات التي تمثؿ صعوبات تعمـ ،قاـ

الباحث باختيار عينة استطبلعية أخرى قواميا (  )58طالبًا وطالبة الستكشاؼ صعوبات التعمـ لدى الطمبة
أنفسيـ في الموضوعات التي حددىا المعمموف بواسطة اختبار قبمي  ،انظر ممحؽ (. )1

رابعاً :أدوات الدراسة:

 .1اختبار التحص ل المعرفي:
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة واألطر النظرية المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية قاـ الباحث بإعداد
اختبار التحصيؿ المعرفي ويتكوف االختبار مف (  36فقرة) تتوزع عمى  8أبعاد تمثؿ موضوعات صعوبات
تعمـ التكنولوجيا ،والجدوؿ التالي يبيف توزيع فقرات االختبار عمى األبعاد:
لدول ()2
ب ن توز ع فقرات االختبار عمى األبعاد
أرقاـ الفقرات

عدد الفقرات

الموضوعات

24 -11 -6 -2

4

 .2اإلسقاط

33 -19 -18 -16

4

 .3المساقط

26 – 22 - 7 – 5 -1

5

29- 17 -15 -13 – 9 –4

6

 .5الدارة الكيربائية

36 -35 – 31 - 30 -8

5

 .6المقاومة الكيربائية

25 -21 - 20 – 14 – 3

5

32 – 27 -12

3

34 – 28 – 23 -10

4

 .1مقياس الرسـ

 .4التيار والجيد الكيربائي

 .7قانوف أوـ
 .8توصيؿ المقاومات الكيربائية

 36فقرة

مجموع الفقرات
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وتتـ االستجابة عمى كؿ سؤاؿ باختيار أحد البدائؿ األربعة وتعطى اإلجابة الصحيحة درجة واحدة في

حيف ال تعطى اإلجابة الخاطئة أي درجة "تصحح صفر" ،ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االختبار
بجمع درجات إجاباتو عمى جميع األسئمة ،وتتراوح درجة المفحوص عمى االختبار بيف (

 36 – 0درجة) ،

وتعبر الدرجة المنخفضة عف تحصيؿ معرفي منخفض فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف تحصيؿ معرفي مرتفع

لمفرد عمى االختبار ،انظر ممحؽ رقـ (. )6

واللدول التالي ب ن لدول مواصفات اختبار التحص ل المعرفي:
لدول (:)3

ب ن مواصفات االختبار التحص مي
المستوى

النسبة

عدد األسئمة

تذكر

%20

7

فيـ

%23

8

تطبيؽ

%30

10

تحميؿ

%20

8

تركيب

%7

3

المجموع

%100

36
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تحم ل فقرات االختبار:
لتحميؿ فقرات االختبار قاـ الباحث بعدد مف الخطوات اإلحصائية كما يمي:
 -1معامل الصعوبة:
يقصد بمعامؿ الصعوبة "النسبة المئوية لمذيف أجابوا عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إجابة خاطئة،

ولذلؾ فقد تـ تقسيـ درجات الطمبة إلى مجموعتيف ،وفرز الذيف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة ،والذيف
أجابوا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة ،ثـ إيجاد معامؿ الصعوبة وفؽ المعادلة التالية:

معامؿ الصعوبة ـ ص=

مجػ ع  +مجػ د
2ف

100 X

حيث أف:
مجػ ع :عدد الطمبة الذيف أجابوا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العميا.
مجػ د :عدد الطمبة الذيف أجابوا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا.

 2ف :عدد الطمبة الذيف حاولوا اإلجابة عمى فقرات االختبار في المجموعتيف.
ويجب أف تكوف فقرات االختبار متدرجة في صعوبتيا ،بحيث تبدأ بالفقرات السيمة وتنتيي بالفقرات

الصعبة ،وبالتالي تتراوح قيمة صعوبتيا بيف (  ،)%90 – 10أو ( )%80 – 20بحيث يكوف معامؿ صعوبة
االختبار ككؿ في حدود ( %50أبو لبدة.)339 :1982 ،
 -2معامل التم ز:
تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،وفؽ المعادلة التالية:
مجػ ع – مجػ د X
معامؿ التمييز ـ ت =
100
ف
حيث أف:

مجػ ع :عدد الطمبة الذيف أجابوا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العميا.
مجػ د :عدد الطمبة الذيف أجابوا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا.
ف :عدد الطمبة الذيف حاولوا اإلجابة عمى فقرات االختبار في إحدى المجموعتيف.
ولكي يحصؿ الباحث عمى معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار ،تـ تقسيـ الطمبة إلى
مجموعتيف ،المجموعة األولى عميا وضمت (

 )%27مف مجموع الطمبة مف الذيف حصموا عمى أعمى

الدرجات في االختبار ،والمجموعة الثانية دنيا وضمت (  )%27مف مجموع الطمبة مف الذيف حصموا عمى

63

أدنى الدرجات عمى االختبار ،وقد بمغ عدد الطمبة في كؿ مجموعة (  18طالب) ،ومف المفضؿ أف ال يقؿ
معامؿ التمييز عف ( )%25وأنو كمما ارتفعت درجة التمييز عف ذلؾ كمما كانت أفضؿ

(الزيود وعمياف.)172 :1998 ،

والجدوؿ التالي يبيف معامبلت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار:
جدوؿ ()4

يبيف معامبلت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
رقم

معامل الصعوبة

الفقرة

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

40.9
59.1
50.0
72.7
77.3
81.8
77.3
36.4
63.6
72.7
31.8
54.5
31.8
63.6
68.2
40.9
31.8
45.5

رقم

معامل التم ز
0.36
0.55
0.55
0.36
0.64
0.64
0.82
0.27
0.45
0.55
0.36
0.55
0.27
0.45
0.64
0.45
0.36
0.36

معامل الصعوبة الكمي = %55.6

معامل الصعوبة

الفقرة

%

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

45.5
63.6
77.3
68.2
54.5
59.1
77.3
81.8
45.5
68.2
36.4
54.5
50.0
45.5
31.8
27.3
40.9
72.7

معامل التم ز
0.73
0.73
0.55
0.73
0.45
0.64
0.64
0.73
0.55
0.45
0.55
0.64
0.45
0.55
0.36
0.45
0.55
0.27

معامل التم ز الكمي = 0.52

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بيف (

 ،)%81.8 – 27.3وأف درجة

تمييز فقرات االختبار تراوحت بيف (  )0.82 – 0.27مما يشير إلى أف جميع فقرات االختبار تقع ضمف
المستوى المقبوؿ لمعامبلت الصعوبة والتمييز.

صدق وثبات االختبار التحص مي:
 -1صدق االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار ىو أف يقيس االختبار ما صمـ لقياسو (فرج،

درجة تحقيؽ األىداؼ التربوية التي صمـ مف أجميا.
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 ،)254 :1997فيو يعني

صدق المحكم ن:
قاـ الباحث بعرض االختبار عمى عدد مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في مجاؿ المناىج
وطرؽ التدريس وفي مجاؿ تدريس تكنولوجيا التعميـ  ،انظر ممحؽ رقـ (  ، )9وذلؾ لمتحقؽ مف مدى قياس
كؿ سؤاؿ لميدؼ الذي وضع لقياسو ،ومدى مبلءمة صياغة األسئمة.

وفي ضوء المبلحظات التي أبداىا المحكموف ،قاـ الباحث بتعديؿ بعض الفقرات وبقي عدد أسئمة
االختبار ( 36أسئمة) .
 -2ثبات االختبار:
يقصد بثبات االختبار "الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة وفي نفس
الظروؼ" (األغا .)120 ،1997 ،وقد قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بالطريقتيف

التاليتيف:

أ -طر قة التلزئة النصف ة:
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية ،ودرجات الفقرات الزوجية لبلختبار
ككؿ وكانت قيمة االرتباط بيف النصفيف تساوي (  ،)0.958ثـ استخدـ معادلة سبيرماف  -براوف لتعديؿ طوؿ
االختبار كونو زوجي عدد الفقرات (النصفيف متساوييف) ،وكاف معامؿ الثبات بعد التعديؿ يساوي ( ،)0.978
وىي قيمة مرتفعة ،مما يشير إلى أف االختبار يتسـ بدرجة عالية مف الثبات.

ب -معادلة ألفا كرونباخ:
قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات االختبار التحصيمي في صورتو النيائية بحساب معامؿ ألفا كرونباخ

لفقرات االختبار التحصيمي ككؿ (عدد الفقرات=

 ،)36وبمغت قيمة ألفا (  ،)0.957وىي قيمة عالية تدلؿ

عمى درجة جيدة مف الثبات.
ومما سبؽ اتضح لمباحث أف االختبار التحصيمي موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ
والثبات ،تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
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 .2بطاقة مالحظة األداء:
بعد االطبلع عمى األطر النظري والدراسات السابقة وتحديد الموضوعات التي تمثؿ صعوبات تعمـ
التكنولوجيا  ،قاـ الباحث بإعداد بطاقة المبلحظة ليتـ مف خبلليا فحص الجوانب العممية التطبيقية لمطمبة في

نفس الموضوعات التي تـ فحصيا في االختبار التحصيمي المعرفي.

وتتكوف بطاقة المبلحظة مف  18فقرة موزعة عمى ثماني أبعاد تمثؿ موضوعات صعوبات تعمـ
التكنولوجيا ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

لدول ()5

ب ن توز ع فقرات بطاقة المالحظة عمى األبعاد
أرقاـ الفقرات

عدد الفقرات

الموضوعات

2 -1

2

 -2اإلسقاط

5 -4 -3

3

 -3المساقط

8 -7 -6

3

 -4التيار والجيد الكيربائي

10 -9

2

 -5الدارة الكيربائية

12 -11

2

 -6المقاومة الكيربائية

14 -13

2

 -7قانوف أوـ

16 -15

2

 -8توصيؿ المقاومات الكيربائية

18 -17

2

 -1مقياس الرسـ

 18فقرة

مجموع الفقرات

ويتـ تقدير أداء أفراد العينة مف قبؿ المبلحظ وفقاً لتدرج رباعي البدائي "ضعيفة جداً – ضعيفة –

متوسطة – كبيرة" وتصحح بالدرجات ( )4 -3 -2 -1عمى التوالي.

ويتـ احتساب درجة أداء المفحوص بجمع درجات التقدير عمى فقرات كؿ بعد وجمع درجات البطاقة
ككؿ لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممفحوص .وتتراوح درجة المفحوص عمى البطاقة بيف (  72 – 18درجة)،
وتعبر الدرجة المنخفضة عف أداء منخفض فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف أداء مرتفع لمفرد عمى بطاقة

مبلحظة األداء المياري في التكنولوجيا .
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صدق وثبات بطاقة المالحظة:
 -1الصدق (صدق المحكم ن):
قاـ الباحث بعرض بطاقة المبلحظة عمى نفس مجموعة األساتذة الجامعييف المتخصصيف في مجاؿ
المناىج وطرؽ التدريس وفي مجاؿ تدريس تكنولوجيا التعميـ الذيف حكموا االختبار التحصيمي  ،وذلؾ لمتحقؽ
مف مدى قياس كؿ سؤاؿ لميدؼ الذي وضع لقياسو ،ومدى مبلءمة صياغة األسئمة.

وفي ضوء المبلحظات التي أبداىا المحكموف ،قاـ الباحث بإجراء بعض التعديبلت عمى بطاقة
المبلحظة.
 -2ثبات بطاقة المالحظة:
أ -الثبات عبر األفراد:
يقصد بو مدى االتفاؽ بيف نتائج المبلحظة التي يتوصؿ ليا الباحث ألداء العينة ونتائج المبلحظة
التي يتوصؿ ليا باحث آخر ،وقد اختار الباحث اثنيف مف الزمبلء ذوي الخبرة مف معممي التكنولوجيا ،وتمت
مبلحظة أربعة مف أفراد العينة االستطبلعية في أدائيـ لميارات التكنولوجيا موضوع الدراسة ،وقد استخدـ

الباحث معادلة ىوليستي لمتحقؽ مف الثبات عبر األفراد ،وىي:

الثبات عبر األفراد =

عدد نقاط االتفاؽ
عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبلؼ

100 X

والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
لدول ()6
يبيف ثبات بطاقة المبلحظة عبر األفراد "ثبات االتفاؽ"
عدد

المتغ ر

مالحظة األداء ككل

عدد

مرات

الفقرات

االتفاق

18

72

وعدمو

الباحث

والمالحظ األول
الثبات

االتفاق

0.8

64

9

الباحث

والمالحظ الثاني
االتفاق

الثبات

0.8

62

6

المالحظ األول

والمالحظ الثاني
االتفاق

65

الثبات

0.9

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسب االتفاؽ بيف المبلحظيف الثبلثة تراوحت بيف (

وىي قيـ عالية تدلؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المبلحظة.

فقد كانت نسبة االتفاؽ بيف الباحث والمبلحظ األوؿ (

0

معامل
الثبات
الكمي

0.88

،)0.90 – 0.86

 ،)0.89وبيف الباحث والمبلحظ الثاني

( ،)0.86وكانت نسبة االتفاؽ بيف المبلحظ األوؿ والمبلحظ الثاني (

 ،)0.90وكاف معامؿ الثبات الكمي

( ،)0.88وجميعيا قيـ عالية تدلؿ عمى ثبات جيد ،مما يشير إلى ثبات بطاقة مبلحظة أداء أفراد العينة.
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ب -طر قة التلزئة النصف ة:
قاـ الباحث بحساب ثبات بطاقة المبلحظة ككؿ ،وذلؾ بتقدير معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات
الفردية (  9فقرات) ،ودرجات الفقرات الزوجية (  9فقرات) ،وكانت قيمة معامؿ االرتباط بيف النصفيف تساوي

( ،)0.708ثـ استخدـ معادلة سبيرماف  -براوف لتعديؿ طوؿ البطاقة كونيا زوجية عدد الفقرات (النصفيف

متساوييف) ،وكاف معامؿ الثبات بعد التعديؿ يساوي (  ،)0.829وىي قيمة مرتفعة ،مما يشير إلى أف البطاقة
تتسـ بدرجة عالية مف الثبات.
ج -معادلة ألفا كرونباخ:
قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية بحساب معامؿ ألفا كرونباخ
لفقرات البطاقة ككؿ (  18فقرة) ،وبمغت قيمة ألفا (  ،)0.937وىي قيمة عالية تدلؿ عمى درجة جيدة مف
الثبات.

ومما سبؽ اتضح لمباحث أف بطاقة المبلحظة موضوع الدراسة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ

والثبات ،تعزز البيانات التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
خامساً :ضبط المتغ رات قبل بدء التلر ب:

حرصاً مف الباحث عمى ضماف سبلمة النتائج ،وتجنباً لآلثار السمبية التي قد تنجـ عف بعض

المتغيرات الدخيمة عمى التجربة ،تبنى الباحث طريقة المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف الجنسيف
عبلـ)203 ،1998 ،؛ كما في الجدوؿ التالي:

لدول ()7

يبيف مجموعات الدراسة الضابطة والتجريبية مف الجنسيف
الملموعة

الذكور

اإلناث

الضابطة

30

29

التجريبية

30

30

الملموع
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وفي ضوء ىذه المجموعات قاـ الباحث بالتحقؽ مف ضبط المتغيرات كما يمي:
أوالً :العمر الزمني ألفراد العينة.

ثانياً ًً :ضبط التحصيؿ الدراسي في التكنولوجيا في العاـ السابؽ.
ثالثًا :ضبط التحصيؿ الدراسي في العاـ الدراسي السابؽ.

وفيما يمي عرض لضبط ىذه المتغيرات بيف مجموعتي الدراسة مف الجنسيف قبؿ التجريب:
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(أبو

 -1تكافؤ الملموعت ن الضابطة والتلر ب ة من اللنس ن في العمر الزمني:
لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في العمر الزمني قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسطَي العمر الزمني

لكؿ مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف الجنسيف ،وذلؾ باستخداـ اختبار (ت) ،والجدوؿ التالي يبيف

ذلؾ:

لدول ()8
اختبار (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات
المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف الجنسيف في العمر الزمني
المتغ ر

الملموعة

العدد

الضابطة

30

الطالب
التلر ب ة

30

الضابطة

29

الطالبات
التلر ب ة

30

متوسط

الدرلات
12.49
7
12.40
5
12.59
2
12.44
4

االنحراف
المع اري

ق مة
ت

0.429
0.501

0.76

0.556
0.539

1.03

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائيًا

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )57عند مستوى داللة  ، 2.02 =0.05وعند مستوى داللة 2.70 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف

الضابطة والتجريبية مف الجنسيف في العمر الزمني ،ويتبيف أف المتوسطات الحسابية لمعمر الزمني متقاربة
مف بعضيا لممجموعتيف ،مما يطمئف الباحث مف تكافؤ المجموعتيف مف حيث العمر الزمني.
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 -2تكافؤ الملموعت ن الضابطة والتلر ب ة من اللنس ن في تحص ل التكنولول ا في العام السابق:
لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في التحصيؿ الدراسي في التكنولوجيا في العاـ السابؽ؛ قاـ الباحث
بالمقارنة بيف متوسطَي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف الجنسيف في أدائيـ عمى اختبار

التكنولوجيا في نياية العاـ السابؽ "الصؼ السادس األساسي" ،وذلؾ باستخداـ اختبار (ت) ،والجدوؿ التالي

يبيف ذلؾ:
)9

لدول (

اختبار (ت) لمفرق ب ن متوسطي درلات الملموعت ن
الضابطة والتلر ب ة من اللنس ن في تحص ل التكنولول ا في العام السابق

المتغ ر

الملموعة

العدد

الضابطة

30

الطالب
التجريبية

30

الضابطة

29

الطالبات
التجريبية

30

متوسط

الدرلات
69.76
6
67.93
3
69.93
1

69.60
0

االنحراف
المع اري

ق مة
ت

11.379
12.097

0.61

13.923
14.672

0.08

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )57عند مستوى داللة  ، 2.02 =0.05وعند مستوى داللة 2.70 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف

الضابطة والتجريبية في تحصيؿ التكنولوجيا في العاـ السابؽ ،ويتبيف أف المتوسطات الحسابية لمتحصيؿ في
التكنولوجيا في العاـ السابؽ متقاربة مف بعضيا مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف في تحصيميـ العاـ في
التكنولوجيا.
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 -3تكافؤ الملموعت ن الضابطة والتلر ب ة من اللنس ن في التحص ل الدراسي العام في العام السابق:
لدول ()10

اختبار (ت) لمفرق ب ن متوسطي درلات الملموعت ن
الضابطة والتلر ب ة من اللنس ن في التحص ل الدراسي العام في العام السابق

المتغ ر

الملموعة

العدد

الضابطة

30

الطالب
التجريبية

30

الضابطة

29

الطالبات
التجريبية

30

متوسط

الدرلات
74.14
6
73.40
0
74.95
8
74.20
6

االنحراف
المع اري

ق مة
ت

8.377
9.721

0.32

10.466
10.470

0.27

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائيًا

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )57عند مستوى داللة  ، 2.02 =0.05وعند مستوى داللة 2.70 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف

الضابطة والتجريبية في التحصيؿ الدراسي العاـ في العاـ السابؽ ،ويتبيف أف المتوسطات الحسابية لمتحصيؿ
الدراسي العاـ في العاـ السابؽ متقاربة مف بعضيا مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف مف كبل الجنسيف في
تحصيميـ الدراسي العاـ في العاـ السابؽ.
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رابعاً  :تحد د صعوبات التعمم في التكنولول ا لطمبة الصف السابع:

تـ تحديد موضوعات صعوبات التعمـ في التكنولوجيا لطمبة الصؼ السابع بالطريقتيف التاليتيف:

 -1استب ان تقد ر الصعوبات بواسطة المعمم ن:
تـ تقدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لتقديرات عينة المعمميف

االستطبلعية لصعوبات تعمـ طمبة الصؼ السابع لموضوعات التكنولوجيا (ف=  )21معمماً مف الجنسيف مف
مجتمع الدراسة األصمي ،وقد اعتبر الباحث أف الوزف النسبي  %60فما فوؽ بأنو محؾ لصعوبات التعمـ:
لدول ()11
ب ن المتوسطات الحساب ة واالنحرافات المع ار ة واألوزان النسب ة

لتقد رات المعمم ن لصعوبات تعمم موضوعات التكنولول ا لدى طمبة الصف السابع
الحسابي

االنحراف
المع اري

الوزن

1

اإلشارات والرمز الكيربائية

2.00

0.632

40.0

2

وحدات القياس

1.90

0.625

38.1

3

مقياس الرسـ

3.76

0.700

75.2

4

تحميؿ الرسـ

1.38

0.498

27.6

5

الرسـ اليندسي

2.10

0.625

41.9

6

اإلسقاط

4.62

0.498

92.4

7

المساقط

4.67

0.483

93.3

الوحدة األولى (الرسم واإلشارات)

م

المتوسط

النسبي %

الوحدة الثان ة (الطاقة)
1

التيار والجيد الكيربائي

4.81

0.402

96.2

2

الدارة الكيربائية

3.14

1.153

62.9

3

البطاريات

2.19

0.680

43.8

4

المقاومة الكيربائية

4.67

0.483

93.3

5

عبلقة التيار والجيد والمقاومة

4.52

0.602

90.5

6

توصيؿ المقاومات

4.76

0.436

95.2

7

أجيزة القياس الكيربائي

2.29

0.463

45.7

الوحدة الثالثة (تفك ك وترك ب)
1

األخشاب

1.90

0.539

38.1

2

أدوات النجارة

1.95

0.669

39.1

3

األدوات

1.95

0.384

39.1

4

أدوات الثقب

1.71

0.644

34.3

5

المصؽ والتثبيت

1.81

0.512

36.2

6

دىاف األخشاب

1.76

0.625

35.2

7

أدوات القياس

1.71

0.561

34.3
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ:
 أف ىناؾ ثبلث صعوبات تعمـ في موضوع الوحدة األولى (الرسـ واإلشارات) وىي مقياس الرسـ بوزفنسبي  ،%75.2واإلسقاط بوزف نسبي  ،%92.4والمساقط بوزف نسبي .%93.3

 أنو توجد أربع صعوبات تعمـ في موضوع الوحدة الثانية (الطاقة) وىي التيار والجيد الكيربائي بوزفنسبي  ،%96.2والدارة الكيربائية بوزف نسبي  ،%62.9والمقاومة الكيربائية بوزف نسبي ،%93.3
وعبلقة التيار والجيد والمقاومة بوزف نسبي  ،%90.5وتوصيؿ المقاومات بوزف نسبي .%95.2

 في حيف لـ تجد النتائج صعوبات تعمـ في موضوعات الوحدة الثالثة (تفكيؾ وتركيب).وبذلؾ فإف تقديرات المعمميف حددت ثماني صعوبات تعمـ لموضوعات التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ
السابع مف التعميـ األساسي.
 -2اختبار قبمي تشخ صي لمصعوبات:
بعد تحديد صعوبات التعمـ بواسطة المعمميف  ،قاـ الباحث بإعداد اختبار تشخيصي يتكوف مف ( 30
فقرة) لتقدير درجة صعوبات تعمـ موضوعات التكنولوجيا التي حددىا المعمموف بواسطة أداء الطمبة أنفسيـ
عمى االختبار القبمي التشخيصي  ،انظر ممحؽ رقـ (. )1

وتـ تقدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية الستجابات أفراد العينة
االستطبلعية "االستكشافية" لصعوبات التعمـ لموضوعات التكنولوجيا (ف=  )58مف الطمبة الذيف أنيوا دراسة
الصؼ السابع مف التعميـ األساسي مف الجنسيف في العاـ الماضي:
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لدول ()12
يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية
الستجابات الطمبة عمى االختبار التشخيصي لصعوبات تعمـ موضوعات التكنولوجيا
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المع اري

الوزن

1

مقياس الرسـ

4

1.64

1.210

40.9

2

اإلسقاط

3

0.86

1.034

28.7

3

المساقط

5

1.97

1.544

39.3

4

التيار والجيد الكيربائي

6

1.90

1.935

31.6

5

الدارة الكيربائية

2

1.29

0.773

64.7

6

المقاومة الكيربائية

5

2.14

1.659

42.8

7

قانوف أوـ

2

0.81

0.783

40.5

8

توصيؿ المقاومات الكيربائية

3

1.03

1.154

34.5

االختبار التشخ صي ككل

30

11.64

7.913

38.8

م

عدد

أبعاد االختبار التشخ صي

المتوسط

النسبي %

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى تحصيؿ الطمبة لممعارؼ المتعمقة بموضوعات التكنولوجيا عمى
االختبار التشخيصي ككؿ كاف بوزف نسبي .%38.8
وكانت مستويات تحصيؿ الطمبة عمى جميع مجاالت االختبار التشخيصي لموضوعات التكنولوجيا

متدنية فقد تراوحت األوزاف النسبية ليذه المجاالت بيف (.)%64.7 – 28.7
البرنامج المقترح باستخدام الوسائط المتعددة:
برنامج بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات مادة التكنولوجيا

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف أثر برنامج بالوسائط المتعددة  ،لعبلج بعض صعوبات تعمـ مادة

التكنولوجيا  ،لدى طمبة الصؼ السابع األساسي  ،و في ضوء ذلؾ اطّمع الباحث عمى البحوث و الدراسات

حدد الخطوات التالية لبناء
السابقة  ،و األدب التربوي الذي يتناوؿ طريقة إنشاء البرنامج وتجريبو ،وبعد ذلؾ ّ
البرنامج فيما يمي:

الخطوة األولى  :مفيوم البرنامج :

بأنو " المخطط العاـ الذي يوضع في وقت سابؽ عمى عمميتي
يعرؼ في المعاجـ التربوية العربية ّ
ّ
مدة
التعميـ والتدريس في مرحمة مف مراحؿ التعميـ  ،و يمخص اإلجراءات التي تنظميا المدرسة خبلؿ
معينة  ،قد تكوف شي اًر  ،أو ستة أشير  ،أو سنة كما يتضمف الخبرات التعميمية التي يجب أف يكتسبيا

المتعمـ مرتبة ترتيبًا يتماشى مع سنوات نموىـ  ،و حاجاتيـ  ،و مطالبيـ الخاصة "

(المقاني و الجمؿ . )74 :2003 ،
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ويعرفو (صبح  )15 :1999 ،بأنو" مجموعة مف الوحدات المتدرجة  ،لتحقيؽ أىداؼ معينة مف خبلؿ محتوى
ّ
 ،وأنشطة  ،و أساليب تدريس  ،و تقويـ تميد كؿ خطوة لمتي تمييا".
يعرؼ بأنو " جزء مف المنيج يتضمف مجموعة مف الخبرات التعميمية  ،و تقدـ لمجموعة معينة مف الدارسيف
و ّ
 ،لتحقيؽ أىداؼ تعميمية خاصة في فترة زمنية محددة ( عمي . )14 :1998 ،
أف مصطمح برنامج يتضمف ما يمي :
يرى الباحث مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ّ
 مخطط تعميمي .
 عناصر المنياج ( أىداؼ – محتوى – أساليب  -أنشطة  -وسائؿ– تقويـ ).
 وقت زمني مخصص لمتنفيذ .
 مواكبتو لمستويات الطبلب الجسمية والعقمية و االنفعالية و النفسحركية .

يعرؼ الباحث البرنامج تعريفاً إجرائياً عمى ىذه الطريقة :
مف ىذا المنطمؽ ّ
مخطط تعميمي يحتوي عمى مجموعة مف الخبرات المتعددة و المصممة عمى شكؿ تدريبات و مجيزة
بالوسائط المتعددة لتكوف أكثر تماسكاً وتنظيماً ومنطقية  ،بحيث يحدد ليذا المخطط أىدافو،ومحتواه

،وأنشطتو  ،و الوسائؿ التعميمية  ،و أساليب التدريس و التقويـ  ،و ذلؾ لتعميـ بعض موضوعات مادة

التكنولوجيا ( مقياس الرسـ  ،اإلسقاط  ،المساقط  ،التيار والجيد الكيربائي  ،الدار الكيربائية  ،المقاومة
الكيربائية  ،قانوف أوـ  ،توصيؿ المقاومات ) لدى طمبة الصؼ السابع األساسي  ،خبلؿ فترة زمنية محددة.

الخطوة الثان ة  :معا ر نلاح البرنامج
فيما يمي المعايير التي ينبغي تحقيقيا عند إعداد البرنامج :
 1-2المعايير التي يفترض تحقيقيا في أىداؼ البرنامج :
 -مناسبة األىداؼ لمستوى الطبلب .

واضحة ومحددة بالنسبة لممرسؿ و المستقبؿ .تنسجـ واألىداؼ التربوية العامة لمبرنامج .-قابمة لممبلحظة و القياس .

ترتبط بالمضموف التعميمي ( الدروس التي تشكؿ صعوبة ).تتناسب واإلمكانات المادية لممدرسة . 2-2المعايير التي يفترض تحقيقيا في محتوى البرنامج:
 -تساعد عمى تحسيف مستوى المتعمميف .

 مرتبطة باألىداؼ المخطط ليا ،والمرتبطة بالمواضيع التي تشكؿ صعوبة . -ترتبط بالخبرات السابقة لممتعمميف .

 تحقؽ التوازف بيف الجانبيف النظري و العممي .تراعي حاجات و ميوؿ المتعمميف .75

تتصؼ بالواقعية و الترتيب المنطقي .تحث المتعمميف عمى تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ :سرعة الفيـ ،والطبلقة  ،والمرونة ،وحؿ المشكبلت .

 3-2المعايير التي يفترض تحقيقيا في طرائؽ تدريس البرنامج:
تتفؽ مع األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا .-تنسجـ و طبيعة المادة التعميمية .

توظيؼ الوسائؿ التعميمية حسب اإلمكانية .تشجيع التبلميذ عمى القياـ بنشاطات فكرية و تعميمية ىادفة .-تجذب انتباه المتعمميف لموضوع الدرس .

 4-2المعايير التي يفترض تحقيقيا في الوسائؿ التعميمية المستخدمة في البرنامج:
تكوف األنشطة والوسائؿ غير مكمفة ،وفي نفس الوقت ممتعة ومشوقة(فورة )140 :2003 ،

تنسجـ و الخصائص النمائية لممتعمميف .تكوف منتمية لميدؼ التعميمي الخاص بموضوع الدرس .تعتمد عمى األسموب العممي في صدقيا و صحة معموماتيا . تكوف حديثة  ،و مبلئمة لمتطور العممي و التكنولوجي .تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف -يكوف حجميا أو مساحتيا أو صوتيا مناسباً لعدد المتعمميف

( األستاذ ودّلوؿ )151 :2001 ،

توفر عنصر األماف  ،و التشويؽ  ،و المرونة  ،و التوفير في الوقت و الجيد.-تراعي إمكانات المعمـ و خبراتو  ،و مياراتو في طريقة استخداميا .

-تغتنـ مف إمكانات البيئة في إعدادىا ،وتقرب لو البيئة الخارجية إلى داخؿ الصؼ.

 5-2المعايير التي يفترض تحقيقيا في األنشطة التعميمية المستخدمة في البرنامج:
تعميمات التدريب و األنشطة واضحة ( .فورة )140 :2003 ،-تحقؽ اليدؼ المطموب .

تساعد في تحقيؽ أىداؼ البرنامج .تخضع لممبلحظة الدقيقة و التسجيؿ .تناسب مستوى المتعمميف و إمكاناتيـ .-تحث عمى العمؿ الجماعي لدى المتعمميف .

تسيـ في تنمية ميارات التفكير العميا لدى المتعمميف .تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.76

تتصؼ بالتنويع  ،و التشويؽ  ،و اإلمتاع. 6-2المعايير التي يفترض تحقيقيا عند تقويـ البرنامج:

شمولية لمجاالت األىداؼ (المعرفية  ،والوجدانية  ،و النفسحركية )ارتباطو بجميع عناصر العممية التعميمية التعممية .اعتماده لؤلسموب العممي مف ناحية الصدؽ  ،و الموضوعية  ،و الثبات .استخدامو أساليب تقويـ حديثة مثؿ الحاسوب و L.C.Dتحقيقو مبدأ التعاوف بيف المعمـ و المتعمـ .-استم ارره عند البدء في عممية التخطيط حتى نيايتو ( .الجو ج و)174 :2004،

الخطوة الثالثة  :أسس بناء البرنامج العاللي :

يستند البرنامج عمى األسس اآلتية :

- 1االعتماد عمى األسموب العممي في تحديد موضوعات التكنولوجيا المقررة عمى طمبة الصؼ السابع و
تسجيميا في استبانو ممحؽ رقـ ( ، )2ثـ تـ تطبيقيا عمى عينة مف المعمميف عددىا (  )21معمماً و
معممة  ،حيث أفرزت أعمى صعوبة في موضوعات الكتاب  ،وكذلؾ إجراء اختبار تشخيصي في

الموضوعات التي تمثؿ صعوبة ممحؽ رقـ (  ، )1ووفقًا لما سبؽ تـ بناء البرنامج و تجريبو  ،حيث
تـ ذلؾ في ضوء االطبلع عمى نتائج البحوث و الدراسات السابقة  ،و باالستئناس بآراء الخبراء و
ّ
المختصيف في مجاؿ التكنولوجيا و البرامج المقترحة و خبرة الباحث .

- 2مراعاة التنوع في طرائؽ التدريس  ،و األنشطة  ،و الوسائؿ التعميمية بما يضمف تحقيؽ األىداؼ.
- 3إيجابية المتعمميف يخدـ محتوى البرنامج .
- 4متابعة بطيئي التحصيؿ مبك ًار يساعد عمى تحسيف األداء فيما بعد .

- 5إثارة دافعية المتعمميف  ،مف أجؿ التغمب عمى الصعوبات التي تواجييـ .
- 6تنوع أساليب التقويـ و أدواتو  ،بحسب نوعية اليدؼ مع وجود التغذية الراجعة.
- 7استخداـ الوسائط المتعددة.

تقوـ الوسائط المتعددة عمى بناء مجموعة مف العناصر الصوتية و النصية و المرئية في إطار برمجي

ممتع و مؤثر  ،إذ "يدمج بيف كافة عناصر التقنية أوىي برامج تجمع بيف الصوت و الصورة و الفيديو و
الرسوـ و النص بجودة عالية "(شقير و حسف )451 :2006 ،
- 8اتخاذ أسموب تحميؿ النظـ أساساً لبناء البرنامج .

- 9محاولة إتباع مبدأ األسموب التكاممي في بناء البرنامج رأسياً و أفقياً .

- 10تنظيـ جمسة الطبلب في مختبر الحاسوب يختمؼ عف البيئة الصفية مما يضفي عمى البيئة
التعميمية روح التجديد .

الخطوة الرابعة  :حدود البرنامج :
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اقتصر بناء البرنامج عمى الدروس األكثر صعوبة والتي أخرجيا االستبياف ونتائج االختبار التشخيصي ،
حيث تـ حوسبتيا  ،وعرضيا بالوسائط المتعددة .

و قد وقع تجريب البرنامج عمى الدروس (مقياس الرسـ  ،اإلسقاط  ،المساقط  ،التيار والجيد الكيربائي ،
الدارة الكيربائية ،المقاومة الكيربائية  ،قانوف أوـ  ،توصيؿ المقاومات )  ،ألف معظـ ما وقع بيف يدي
الباحث مف استبيانات أكدت وجود صعوبات عديدة في الموضوعات السابقة مما ينشأ عنيا صعوبة لدى

بناء
المتعمميف  ،إضافة إلى كثرة الشكاوى مف صعوبة ىذه الموضوعات مف قبؿ طبلب الصؼ السابع و ً
عمى نتائج االستبانة التي قاـ الباحث بتطبيقيا عمى معممي الصؼ السابع ممحؽ رقـ (.)2
تـ تجريب البرنامج عمى طمبة الصؼ السابع األساسي لمعاـ الدراسي ( 2011-2010ـ)

الخطوة الخامسة  :مكونات البرنامج

يرتكز البرنامج عمى مجموعة مف العناصر ،مف أىميا:
أىداف البرنامج :
التغير المطموب إحداثو في سموؾ الطالب نتيجة
تعرؼ األىداؼ بأنيا"عبارة أو جممة أو صيغة تصؼ ّ
ّ
مروره بخبرة تعميمية تعممية في حصة أو حصتيف  ،حيث يمكف مبلحظة ىذا السموؾ و قياسو .
(األستاذ و دّلوؿ)111 :2001 ،

بأنيا " عبارة عف جممة إخبارية تصؼ اإلمكانات التي بوسع المتعمـ أف
و يعرفيا (الحيمة ّ )116 :1999 ،
يظيرىا بعد تعممو وحدة تعميمية  ،أو منيجاً دراسياً في فترة زمنية ال تقؿ عف أسبوعيف و ال تزيد عف سنة

أكاديمية "

تعرؼ بأنيا "أساس كؿ نشاط تعميمي ىادؼ  ،فيي تمثؿ الدليؿ  ،و الموجو  ،و المنظـ لسموؾ المعمـ
كما و ّ
و المتعمـ  ،و تمثؿ أيضًا ما يسعى المعمـ إلى تحقيقو لدى المتعمميف" (أبو ناىية . )133 :1994 ،
في ضوء ما سبؽ األىداؼ عبارة عف نتائج لعممية التعمـ قائمة عمى تغير نسبي في سموؾ المتعمـ  ،و ىذا

السموؾ يمكف مبلحظتو و قياسو .

و يمكف تحديد أىداؼ البرنامج كاآلتي :
أو ًال :األىداف العامة:

يكوف الطمبةُ قادريف عمى :
يتوقع في نياية ىذا البرنامج و بعد تطبيؽ األنشطة المطموبة أف َ
- 1التعرؼ عمى أشكاؿ مقياس الرسـ والغرض منو .
- 2معرفة اإلسقاط العمودي .
- 3معرفة المساقط الثبلثة لمنقطة وخط المستقيـ والمستوى .
- 4حساب التيار والجيد الكيربائي في الدوائر الكيربائية .
- 5عمؿ دارة كيربائية بسيطة .

- 6توصيؿ مقاومات كيربائية عمى التوالي والتوازي .
- 7حساب مقاومات معروفة األلواف .
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- 8إيجاد العبلقة بيف التيار والجيد والمقاومة الكيربائية .
ثان اً :األىداف الخاصة :

يكوف الطمبةُ قادريف عمى :
يتوقع أف َ
 أف يحسب مقياس الرسـ ألشياء مختمفة . أف يعدد أشكاؿ والغرض مف مقياس الرسـ . -أف يعرؼ اإلسقاط .

 أف يذكر المساقط الثبلثة لمنقطة والخط المستقيـ والمستوى عمى مستويات اإلسقاط . أف بعرؼ التيار و الجيد الكيربائي . أف يرسـ دارة كيربائية بسيطة . -أف يذكر المقصود بالمقاومة الكيربائية .

 أف يذكر وحدة قياس المقاومة الكيربائية . أف يقارف بيف المقاومة الثابتة والمتغيرة . -أف يحسب قيمة مقاومة معروفة األلواف .

 أف يجد المقاومة الكمية لمجموعة مقاومات موصمة عمى التوالي والتوازي . أف يقارف بيف شدة التيار والجيد والمقاومة مف حيث وحدة القياس والجياز المستخدـ . -أف يذكر نص قانوف أوـ .

 أف يحؿ مسائؿ حسابية عمى قانوف أوـ .ثالثاً  :األىداف الولدان ة :

يتعامؿ الطالب مف خبلليا مع ما يجوؿ في القمب مف مشاعر و أحاسيس و قيـ تؤثر في سموؾ و

نشاطاتو المتنوعة ( سعادة و إبراىيـ )329 :1991 ،

الطالب قاد اًر عمى أف:
يكوف
ُ
يتوقع في نياية ىذا البرنامج  ،و بعد عمؿ أوجو النشاط المطموبة أف َ
- 1يكتسب ميوالً إيجابية نحو دراسة مبحث التكنولوجيا .
- 2يتقبؿ دراسة مبحث التكنولوجيا .

- 3يدرؾ بأف لمتكنولوجيا دو ًار في رفاىية اإلنساف .

تنظ م المحتوى :

يعرؼ (رّياف  ) 165 : 1986 ،المحتوى بأنو " المعرفة و الميارات و االتجاىات و القيـ التي تعمـ في
ّ
صورة منظمة "
بأنو " نوعية المعارؼ و المعمومات التي يقع عمييا االختبار و يتـ تنظيميا عمى نحو معيف سواء
كما يعرؼ ّ
أكانت ىذه المعارؼ مفاىيـ ،أـ حقائؽ  ،أـ أفكار أساسية  ،و يختار المحتوى في ضوء معتقدات المجتمع و
فمسفتو " (مرعي و الحيمة )80 :2000 ،
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يعرؼ أيضاً بأنو " مجموعة مف الحقائؽ و األفكار التي تترابط مع بعضيا البعض بطريؽ تسيؿ و تيسر
و ّ
( عفانة
عمى المتعمـ المرور بخبرات تنمي ميولو و اتجاىاتو و قيمو و مياراتو البلزمة لحياتو اليومية"

. )153 :1996،

في ضوء ما سبؽ فإف المحتوى يشكؿ جوىر البرنامج  ،ألنو يتكوف مف :معارؼ  ،وعمميات

(حقائؽ

،ومفاىيـ )  ،وميارات (القراءة  ،و الحساب)  ،وقيـ وىذه المكونات تشكؿ مجموعة الخبرات التي سوؼ يتـ
إكسابيا لممتعمـ  ، .ولقد اختار الباحث بعض موضوعات التكنولوجيا األكثر صعوبة عمى طمبة السابع

تـ تطبيقيا عمى عينة مف معممي و معممات
األساسي  ،مستأنساً في ذلؾ بما أفرزتو نتائج االستبلنة التي ّ
الصؼ السابع  ،و مف خبلؿ نتائج االختبار التشخيصي وكذلؾ مف خبلؿ عمؿ الباحث في مجاؿ تدريس
مبحث التكنولوجيا لمدة سبع سنوات .

ىذا وقد قاـ الباحث بإعداد برنامج بالوسائط المتعددة يتناوؿ الدروس األكثر صعوبة و يراعي في تنظيمو

التدرج مف المعموـ إلى المجيوؿ ،و مف البسيط إلى المركب  ،و مف السيؿ إلى الصعب .
ولقد قاـ الباحث بتحميؿ محتوى الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا ممحؽ رقـ (. )3

ومواضيع التكنولوجيا التي سيقوـ عمييا البرنامج وىي ثمانية دروس عمى النحو التالي :
* مقياس الرسـ .
* اإلسقاط .

* المساقط .
* التيار والجيد الكيربائي .
* الدارة الكيربائية .
* المقاومات الكيربائية .

* توصيؿ المقاومات الكيربائية .
* قانوف أوـ .
طرائق التدر س :
تعتبر طريقة التدريس جزءاً أساسياً مف أجزاء العممية التعميمية  ،و أداة ميمة مف أدوات التعميـ  ،في

أسموب مدروس مف أساليب العمؿ  ،يستخدمو المعمـ لتييئة جو التعمـ  ،و توجيو نشاط التبلميذ  ،ليمكنيـ
مف أف يتعمموا بأنفسيـ  ،فوظيفة المعمـ ىي اإلشراؼ و التوجيو واإلرشاد ( زقوت )23 :1999 ،
بأنيا "مجموع األنشطة و اإلجراءات التي يستخدميا المدرس و ينظميا بشكؿ يضمف
وتعرؼ طريقة التدريس ّ
ّ
التفاعؿ في الموقؼ  ،و موجيو توجيياً مقصوداً واعياً نحو تحقيؽ ىدؼ ما  ،الكتساب مفاىيـ أو تعميمات

أو ميارات أو قيماً " (السر )138 :2003 ،

كما تعتمد أىمية طريقة التدريس عمى كيفية استثمار المادة التعميمية بشكؿ يمكف المتعمميف مف الوصوؿ إلى
اليدؼ الذي ترمي إليو ؛ لذلؾ فإف كفاءة المعمـ معتمدة عمى مدى قدرتو عمى استخداـ الطريقة المناسبة لتعمـ

طبلبو ( عميمات و أبو جبللة )189 :2001 ،
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ويرى عمماء التربية و المختصوف أنو ال توجد طريقة مثمى  ،فالطريقة األفضؿ ىي الطريقة التي تحقؽ
األىداؼ  ،فبل يصح أف يتبنى المعمـ طريقة معينة ألف معمماً آخر نجح في استخداميا .

نوع الباحث مف طرائؽ التدريس المستخدمة في البرنامج  ،بما يتناسب مع قدرات التبلميذ  ،و بما يحقؽ
و قد ّ
األىداؼ المرغوب فييا  ،و يخدـ صعوبات تعمـ التكنولوجيا  ،لدى طمبة الصؼ السابع و يراعي الفروؽ
الفردية بينيـ  ،و يشجع التبلميذ عمى تحسف أدائيـ مف خبلؿ مجموعة مف التدريبات العبلجية  ،والوسائؿ

التعميمية المساعدة .
الوسائل التعم م ة :

تعرؼ الوسائؿ التعميمية بأنيا" األدوات ،والمواد ،واألجيزة ،والمواقع التي يوظفيا المعمـ داخؿ المدرسة أو
خارجيا في إطار خطة ؛ لتفعيؿ دور المتعمـ ،و تحويؿ المجرد مف المعمومات إلى محسوس  ،و تؤدي إلى
تحقيؽ األىداؼ التعميمية " (عسقوؿ)6 :2003 ،

و ىناؾ تعريؼ آخر ىو " المواد و األدوات و اآلالت  ،و المطبوعات التي تستخدـ لتسييؿ عممية التعمـ  ،و
التي تساعد عمى اكتساب الخبرات التي يخططيا المعمـ " ( األغا و عبد المنعـ.)121 :1990 ،
و قد دعـ الباحث برنامجو بمنظومة الوسائط المتعددة و بعض الوسائؿ التعميمية المساعدة :

 -1السبورة التعميمية  :تستخدـ لمشرح و التوضيح .
 -2أوراؽ العمؿ :
و تستخدـ كأسموب مف أساليب التقويـ .

 -3جياز الحاسوب :

يستخدـ لعرض البرنامج كامبلً .

 -6جياز : L.C.D

و يستخدـ لتكبير الصورة أماـ المتعمميف .

األنشطة التعم م ة المرافقة لمبرنامج :

تعرؼ األنشطة التعميمية بأنيا " كؿ جيد عضمي أو ذىني ىادؼ يقوـ بو المعمـ أو الطالب  ،أو ىما معاً ،
أو أي شخص بدعوة مف المدرسة و إشرافيا خدمة ألىداؼ التعمـ و تحقيقيا " (السر .)132 :2003 ،

كما تعرؼ األنشطة بأنيا " مجموعة اإلجراءات التي يقوـ بيا كؿ مف المعمـ و المتعمـ مف أجؿ تحقيؽ

األىداؼ إلى درجة اإلتقاف" ( .مرعي و الحيمة )42 :2004 ،

يعرفيا ( األغا و عبد المنعـ )105 :1994 ،بأنيا " جميع اإلجراءات التي يستخدميا المعمـ و التمميذ
و ّ
داخؿ الفصؿ أو خارجو ؛ لتسييؿ عممية التعمـ  ،و إلكساب التبلميذ خبرات مربية و متنوعة تمبي حاجات
التبلميذ و اىتماماتيـ " .

و التعريفات السابقة اتفقت عمى أف األنشطة التعميمية عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات التي ينفذىا المعمـ و
أف اإلجراءات
الطالب تحقيقًا لؤلىداؼ المخطط ليا  ،و نجد ( األغا و عبد المنعـ  )105 :1994 ،يضيفاف ّ
تنفذ داخؿ و خارج المدرسة و وفؽ الخصائص النمائية لممتعمميف مما يزيد التعريؼ عمقاً و شموالً.
81

ويقترح الباحث بعض األنشطة التي ستنفذ في البرنامج :
- 1أنشطة سمعية  :وتستخدـ عند عرض المفاىيـ عبر الوسائط المتعددة  ،فيصغي ليا المتعمموف ،مما
يعودىـ ذلؾ عمى حسف اإلصغاء .

- 2أنشطة بصرية  :مف خبلؿ مشاىدة المتعمميف لؤلنشطة المحوسبة  ،و التي تشتمؿ عمى الحركة و
الصورة و الصوت .

- 3أنشطة لغوية  :و تستخدـ لمتعبير عف معرفتو لمفيوـ معيف شفوياً كاف أـ كتابياً .

التقو م :

بأنو " إصدار حكـ لغرض معيف عمى قيمة األفكار  ،و األعماؿ  ،و الحموؿ  ،و الطرؽ
يعرؼ التقويـ ّ
 ...لتقدير مدى كفاية األشياء و فعاليتيا " ( .ممحـ )40 :2000 ،
بأنو" العممية التي تستخدـ فييا معمومات عف بعض جوانب سموؾ
يعرفو ( عميرة ّ )250 :1991 ،
كما و ّ
التمميذ أو بعض جوانب المنيج التخاذ ق اررات أو االختيار مف بيف بعض بدائؿ ليا تتخذ بشأف التمميذ أو
المنيج"
و يتمثؿ التقويـ في إصدار الحكـ عمى مدى ما حققتو العممية التربوية مف أىداؼ وضعت ليا (التقويـ

التربوي )159 :1997 ،

أف التقويـ ىو نياية المطاؼ في بناء البرنامج التعميمي  ،وىو ضروري لممعمـ
في ضوء ما سبؽ يتضح ّ
والمتعمـ  ،و في ىذه المرحمة يتـ اتخاذ القرار بمدى مناسبة البرنامج وصبلحيتو .
واعتمد الباحث في تقويـ البرنامج العبلجي عمى :

- 1التقويـ القبمي :
يتمثؿ في االختبار التشخيصي القبمي  ،و ييدؼ إلى معرفة مستوى المتعمميف قبؿ البدء في تنفيذ
البرنامج .

- 2التقويـ البنائي :
يستخدـ الباحث ىذا النوع مف التقويـ بيدؼ تزويد المعمـ بتغذية راجعة  ،و معرفة مدى تقدـ الطبلب
في مواضيع التكنولوجيا .

- 3التقويـ الذاتي :

سيتـ تنفيذه مف خبلؿ األسئمة الخاصة بمبحث التكنولوجيا و المحوسبة بالوسائط المتعددة  ،إذ تقدـ
التغذية الراجعة الفورية  ،مما يساعد المتعمـ عمى تحديد مستوى تعممو  ،و معرفة نقاط القوة و الضعؼ

لديو مف خبلؿ تعزيز الحاسوب لممتعمـ إجابتو بالثواب و التصفيؽ أو رفض اإلجابة  ،كؿ ذلؾ يتـ
بمتابعة المعمـ .
- 4التقويـ الختامي :

بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج  ،يتـ التقويـ الختامي لمحكـ عمى مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو  ،و مف

أساليبو تطبيؽ االختبار البعدي لمعرفة أثر البرنامج عمى تحقيؽ األىداؼ.
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الخطوة السادسة :مواصفات البرنامج :
 -تـ بناء البرنامج في ضوء نتائج االستبانة  ،التي حدد فييا موضوعات التكنولوجيا األكثر صعوبة

والتي تدرس لطمبة الصؼ السابع  ،و التي يجب عمى الطمبة إتقانيا  ،حيث وزعت االستبانة عمى ( )21

معمماً و معممة مف معممي المرحمة اإلعدادية  ،و كذلؾ في ضوء خبرة الباحث في تدريس التكنولوجيا .

 -عدد الدروس المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج ثمانية دروس .

 -عدد الحصص المناسبة لتحقيؽ األىداؼ (  )16حصة لمدة (  )8أسابيع بواقع حصتيف أسبوعياً عمى

أف ىذه الخطة تتسـ بالمرونة  ،طبقاً لما يستجد مف أمور خبلؿ تطبيؽ البرنامج .
ّ
 -يستند البرنامج عمى الوسائط المتعددة ،و تسير وفؽ الخطوات التالية :

استخداـ طريقة المناقشة الحرة  ،التي تقوـ عمى توجيو األسئمة مف المعمـ إلى الطبلب  ،أو مف الطبلب

إلى المعمـ أو مف الطبلب إلى الطبلب  ،و تقدـ تدريبات و أنشطة عممية  ،عف طريؽ الوسائط

المتعددة حيث يتـ االعتماد عمى طريقة التعمـ الجماعي و الفردي  ،كي يضمف الباحث أف الطالب قد
قاـ بصحبة مجموعتو بإجابة النشاط  ،و كذلؾ إف كاف بمفرده  ،وبالتالي يحكـ عمى صحة إتقاف

الموضوع.

أما أساليب التقويـ  ،فتـ استخداـ التقويـ التمييدي و البنائي و الختامي إضافة إلى التقويـ الذي يتـ
ّ
استخدامو بعد تطبيؽ البرنامج  ،و ىو عبارة عف اختبار بعدي لقياس مدى إتقاف الطمبة لموضوعات
التكنولوجيا  ،انظر ممحؽ رقـ ( ، )6وكذلؾ بطاقة مبلحظة األداء  ،انظر ممحؽ رقـ (. )8
تحك م البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة :
قاـ الباحث بعرض البرنامج المقترح عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في طرؽ التدريس
والتكنولوجيا مف أساتذة جامعات ومشرفيف ومدرسيف

والبالغ عددىـ عشر محكميف ،انظر

( ،)11وذلؾ بيدؼ إبداء آرائيـ في ىذا البرنامج مف حيث :

ممحؽ رقـ

 أىداؼ البرنامج ومحتواه وتنظيمو واألسموب المتبع في التدريس . األنشطة المستخدمة في البرنامج . -الوسائؿ التعميمية المستخدمة .

 مبلءمة الصياغة المغوية لمبرنامج .وبناء عمى مقترحات المحكميف تـ تعديؿ البرنامج  ،وبذلؾ أصبح في صورتو النيائية صالحاً إلجراء
ً
الدراسة .
إعداد دل ل المعمم :

قاـ الباحث بعد تحديد الموضوعات األكثر صعوبة بوضع تدريبات عبلجية وشرح مبسط لتمؾ المواضيع
مف خبلؿ الشرح بالصور و الرسومات حتى يتمكف الطمبة مف استيعاب تمؾ الموضوعات .
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راعى الباحث التدرج في المواضيع السابقة حسب تسمسميا في الكتاب المقرر  ،وكذلؾ تـ التدرج بيا بما
يتبلءـ مع حاجات الطمبة وميوليـ  .انظر ممحؽ رقـ ( . )10

قاـ الباحث بعرض الدليؿ عمى مجموعة مف المحكميف مف أجؿ األخذ بآرائيـ السديدة

انظر ممحؽ رقـ

(. )11
مرحمة البرملة :
تـ تصميـ البرنامج المقترح مف قبؿ الباحث نفسو نظ اًر ألف تخصصو كمبيوتر تعميمي ،وقد استخدـ الباحث

برنامج الفبلش في التصميـ  ،ومف ثـ تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في مجاؿ البرمجة

.
ويرى الباحث ضرورة أخذ بعيف االعتبار األمور التالية عند بناء البرامج التعميمية المحوسبة :
 جذب انتباه المتعمـ مف خبلؿ احتواء البرمجية التعميمية عمى الرسومات واألصوات والخطوط المختمفة.

 التوافؽ بيف البرنامج وأجيزة الحاسوب التي سوؼ يعمؿ مف خبلليا . -مساعدة البرنامج الطمبة عمى التعمـ الذاتي .

صدق البرنامج :

بعد تصميـ البرنامج تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في البرمجة  ،فجاءت التعميقات
ايجابية مع وجود بعض التعديبلت والتوصيات التي تـ أخذىا بعيف االعتبار .
وبعدىا تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة مف الطمبة  ،وقد أظيرت النتائج مبلءمة البرنامج المعد بالوسائط

وبناء عميو يكوف البرنامج صالحاً لتطبيقو عمى المجموعة
المتعددة لمستوى طمبة الصؼ السابع األساسي ،
ً
التجريبية  ،والممحؽ رقـ (  )15يعرض األطر الخاصة بالبرنامج المقترح  ،وكذلؾ مرفؽ  CDمع الرسالة
يحتوي عمى البرنامج المقترح .

إلراءات الدراسة:
راعى الباحث أثناء تطبيؽ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة الخطوات التالية :
- 1اختار الباحث عينة الدراسة مف الذكور واإلناث مف طمبة الصؼ السابع  ،فاختار العينتيف مف
مدرسة ذكور بني سييبل اإلعدادية " أ " لبلجئيف  ،ومدرسة بنات بني سييبل اإلعدادية " أ "
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لبلجئات نظ اًر لتوفر مختبر لمحاسوب في المدرستيف مف ناحية  ،ومف ناحية أخرى المدرستيف
تخضعاف لنفس الظروؼ االجتماعية واالقتصادية مما يؤدي إلى تكافؤ المجموعتيف .

- 2اختار الباحث العينتيف بطريقة قصديو أحدىما تجريبية بمغ عددىا (

 )60طالبًا وطالبة  ،واألخرى

ضابطة وبمغ عددىا (  ) 59طالبًا وطالبة  .بحيث يصبح العدد الكمي (  ) 119طالبًا وطالبة .

- 3قاـ الباحث بضبط متغيرات الدراسة  ،وذلؾ بعد حصولو مف رئيس برنامج التربية والتعميـ قي وكالة
الغوث عمى إذف بتطبيؽ الدراسة  ،وتـ ضبط متغير الجنس والبيئة االجتماعية واالقتصادية

والتحصيؿ في التكنولوجيا مستخدماً الكشوفات الرسمية .

-

- 4قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي عمى المجموعتيف في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 2010
 2011وكاف ذلؾ في يوـ الخميس الموافؽ 2010-9-16ـ

- 5شرع الباحث بتطبيؽ البرنامج المقترح عمى المجموعتيف التجريبيتيف في مختبر الحاسوب التابع لكؿ
مدرسة  ،حيث بدأ التطبيؽ يوـ السبت

 2010-9-18ـ بواقع حصتيف أسبوعيا ،وقد استمرت

التجربة لمدة ثمانية أسابيع حتى انيي الباحث عممية التطبيؽ في يوـ 2010-11-20ـ .

- 6تـ تدريس المجموعتيف الضابطتيف بالطريقة التقميدية وتـ اختيار المعممة ربا زيداف مف مدرسة بنات
بني سييبل اإلعدادية " أ " لبلجئات لتدريس المجموعتيف الضابطة والتجريبية وىذا سيؿ عمى
الباحث متابعة التجربة واجرائيا .

- 7تـ تطبيؽ االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة وىو االختبار نفسو وكانت مدتو
دقيقة في يوـ األحد  2010-11-21ـ  ،وتـ بعدىا تطبيؽ بطاقة مبلحظة األداء  ،ومف ثـ تـ
تصحيح االختبار ورصد النتائج واجراء األساليب اإلحصائية مف أجؿ اختبار الفروض والحصوؿ
عمى النتائج وتفسيرىا  ،ومف ثـ وضع التوصيات والمقترحات .

األسال ب اإلحصائ ة:
األساليب المستخدمة في إجراءات الدراسة:
 معامؿ االرتباط بيرسوف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي. معادلة سبيرماف براوف :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. معامؿ كرونباخ ألفا :إليجاد ثبات االختبار.85
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 اختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف لضبط المتغيرات.األسال ب المستخدمة في التوصل لمنتائج:
 -اختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف لمفرؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 اختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مرتبطتيف لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية فيالقياسيف القبمي والبعدي.
 -مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف أثر البرنامج المقترح باستخداـ الوسائط المتعددة.
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الفصـل اخلامـس

نثائج الدراسـة
ـ
وجفسيـرها
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الفصل اخلامس

نحائج الدراسة وجفسريها
قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى أفراد العينة مف

طمبة الصؼ السابع األساسي  ،والتي ورد

ذكرىا بالتفصيؿ في الفصؿ الرابع ،وقد تـ تفريغ البيانات التي حصؿ عمييا باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية

لمعموـ االجتماعية  ،SPSSوتـ استخدا ـ عدد مف األساليب اإلحصائية منيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،واختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ولعينتيف مرتبطتيف  ،واستخدـ أيضاً معادلة مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ
مف أثر البرنامج المقترح في عبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى أفراد العينة ،وجميعيا أساليب

تساعد الباحث في التوصؿ لمنتائج النيائية لمدراسة وذلؾ بالتحقؽ مف الفروض:
عرض النتائج وتفس رىا:
أو ًال  :نتائج السؤال األول :

وينص السؤاؿ األوؿ عمى " ما الموضوعات التي تشكؿ صعوبة في تعمميا بكتاب التكنولوجيا المقرر عمى
طمبة الصؼ السابع األساسي ؟ "
لقد تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ إجراءات الفصؿ الرابع  ،حيث تـ تحديد ثماف مواضيع صعبة
وذلؾ في الصفحة (  )72وممحؽ رقـ ( )2وجدوؿ رقـ (. )12
ثان اً  :نتائج السؤال الثاني :

و نص السؤال الثاني عمى " ما صورة البرنامج العاللي المقترح لعالج صعوبات تعمم التكنولول ا ؟"

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتصميـ برنامج محوسب باستخداـ الوسائط المتعددة بيدؼ تذليؿ
صعوبات التعمـ ولقد صمـ الباحث البرنامج باستخداـ برنامج الفبلش  ،ولقد قاـ الباحث بتوضيح كيفية
تصميـ ىذا البرنامج واجراءاتو في الفصؿ الرابع مف فصوؿ ىذه الدراسة  ،وكذلؾ فإف الممحؽ رقـ (  )10يبيف
دليؿ المعمـ  ،أما الممحؽ ( )15يبيف بعض اإلطارات لمبرنامج القابؿ لمعرض أماـ الطمبة .
ثالثاً :نتائج الفروض المتعمقة باللانب المعرفي لمتكنولول ا:

- 1نتائج الفرض األول الذي نص عمى:

" ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات الملموعة التلر ب ة ومتوسط درلات
الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى اختبار التحص مي المعرفي".

ويتفرع ىذا الفرض إلى الفرضيف الفرعييف التالييف:

 "1-1ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات طالب الملموعة التلر ب ة
ومتوسط درلات طالب الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى اختبار التحص ل

المعرفي".
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لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية (ف=
 )30ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة (ف=

 )30في القياس البعدي لمتحصيؿ المعرفي في

التكنولوجيا موضوع الدراسة  ،باستخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ بيف درجات عينتيف مستقمتيف

( ،)Anderson et al, 1994كما يوضح الجدوؿ التالي:
لدول ()13
يبيف الفرؽ بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية

ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمتحصيؿ المعرفي
المتغ ر

مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات
اختبار التحصيؿ

المعرفي ككؿ

متوسط

مستوى

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

1.224

2.78

الملموعة

العدد

الضابطة

30

2.500

التجريبية

30

3.300

0.987

الضابطة

30

2.433

1.330

التجريبية

30

3.233

0.858

2.76

الضابطة

30

3.133

1.591

التجريبية

30

4.200

0.886

3.21

الضابطة

30

3.766

1.695

التجريبية

30

4.666

1.470

2.19

الضابطة

30

3.300

1.664

التجريبية

30

4.166

1.116

2.36

الضابطة

30

3.033

1.670

التجريبية

30

4.233

0.89763

3.46

الضابطة

30

1.866

1.166

التجريبية

30

2.433

0.817

2.18

الضابطة

30

2.566

1.454

التجريبية

30

3.300

0.915

2.34

الضابطة

30

22.600

9.708

التجريبية

30

29.533

5.775

3.36

الداللة

ت

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )58عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

عند مستوى 0.05

ومستوى  ، 0.01بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح
بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا ومتوسط درجات طبلب المجموعة
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الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في القياس البعدي عمى جميع أبعاد اختبار التحصيؿ

المعرفي لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية ،وكانت الفروؽ لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات كؿ مف  :دراسة ( عياد  2009 ،ـ )  ،دراسة (

يوسؼ  2009 ،ـ )  ،دراسة ( عاشور  2009 ،ـ)  ،دراسة ( شاىيف  2008 ،ـ )  ،دراسة
البور فو  2008 ،ـ )  ،دراسة ( المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة ( الفرع  2008 ،ـ )  ،دراسة

(
(

صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( ورد  2006 ،ـ )

و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ -يزيد مف مستوى فيـ الطالب لمدرس مف خبلؿ التسمسؿ المنطقي في الشرح وكذلؾ مف خبلؿ

عرض الصور .

ب -البرنامج ذات كفاءة عالية في تعميـ الطبلب منخفضي التحصيؿ .

ت -انجذاب الطبلب نحو البرنامج ألنو يستخدـ فيو الحاسوب لممرة ألولى في عممية التدريس.
ث -توفير اإلمكانات لمطبلب والتي اليمكف توفرىا في البيئة التقميدية  ،والتي ساىمت في

تحسف مستواىـ .

ج -مناسبة البرنامج المقترح لمستويات طبلب الصؼ السابع األساسي .

ح -إشراؼ الباحث بنفسو عمى تدريس العينة التجريبية والقياـ بتوجيو الطمبة  ،وكيفية استخداـ
البرنامج بطريقة فاعمة .

 " 2-1ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات طالبات الملموعة التلر ب ة
ومتوسط درلات طالبات الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى اختبار التحص ل

المعرفي".

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية (ف=  )30ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (ف=  )29في القياس البعدي
لمتحصيؿ المعرفي في التكنولوجيا موضوع الدراسة ،كما يوضح الجدوؿ التالي:

لدول ()14
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يبيف الفرؽ بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمتحصيؿ المعرفي
المتغ ر

متوسط

مستوى

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

1.177

3.08

الملموعة

العدد

الضابطة

29

2.620

التجريبية

30

3.433

0.817

الضابطة

29

2.551

1.594

التجريبية

30

3.166

1.116

1.72

الضابطة

29

3.413

1.500

التجريبية

30

4.133

0.860

2.27

الضابطة

29

3.586

1.991

التجريبية

30

4.633

1.473

2.30

الضابطة

29

3.379

1.399

التجريبية

30

4.466

0.860

3.61

الضابطة

29

3.241

1.527

التجريبية

30

4.166

0.949

2.80

الضابطة

29

2.000

1.101

التجريبية

30

2.500

0.731

2.06

الضابطة

29

2.379

1.399

التجريبية

30

3.433

0.817

3.55

اختبار التحصيؿ المعرفي

الضابطة

29

23.172

9.779

ككؿ

التجريبية

30

29.933

5.650

3.26

مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات

الداللة

ت

دالة عند
0.01

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )57عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

عند مستوى 0.05

ومستوى  ، 0.01بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح
بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في القياس البعدي عمى معظـ أبعاد اختبار التحصيؿ

المعرفي لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية ،وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية مف الطالبات.
واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات دراسة ( ميدي 2006 ،ـ ) ،

دراسة

( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ)  ،دراسة (

الفرع  2008 ،ـ )  ،دراسة ( المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة ( البور فو  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف
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 ، ) 2008 ،دراسة ( عاشور  2009 ،ـ )  ،دراسة ( يوسؼ  2009 ،ـ )  ،دراسة ( عياد 2009 ،

ـ).

و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ  -انتقاؿ الطالبات مف البيئة التقميدية الصفية إلى بيئة جديدة كميا إثارة وتشويؽ ساعدت
عمى جذب انتباه الطالبات .

ب -استخداـ أساليب التقويـ المختمفة ساعد في تحسيف مستوى الطالبات .

ت -البرنامج يراعي الفروؽ الفردية ويجعؿ الطالبات يتحكمف في المعمومات المقدمة إلييف
حسب سرعتيـ الخاصة .

ث -عرض المعمومات بطريقة جديدة عمى شكؿ نص وصوت وصورة وحركة زاد مف
وضوح المواضيع .

أما بالنسبة لتفس ر النت لة " لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف الضابطة

والتجريبية مف الطالبات في موضوع اإلسقاط مف اختبار التحصيؿ المعرفي" فيعزي ذلؾ الباحث
ألف ىذا الموضوع تـ تمثيمو وتوضيحو لممجموعة الضابطة مف خبلؿ المجسمات المختمفة التي

توضح عممية اإلسقاط .

- 2نتائج الفرض الثاني الذي نص عمى:

" تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات الملموعة التلر ب ة عمى اختبار
التحص ل المعرفي في الق اس ن القبمي والبعدي".

ويتفرع ىذا الفرض إلى الفرضيف الفرعييف التالييف:

" 1.2تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات طالب الملموعة التلر ب ة عمى
اختبار التحص ل المعرفي في الق اس ن القبمي والبعدي".

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى القياس القبمي ،ومتوسط

درجات نفس طبلب المجموعة التجريبية عمى القياس البعدي (ف=  )30عمى اختبار التحصيؿ

المعرفي في التكنولوجيا موضوع الدراسة  ،باستخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ بيف درجات

عينتيف مرتبطتيف (عبلـ ،)2005 ،كما يوضح الجدوؿ التالي:
لدول ()15
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يبيف الفرؽ بيف متوسط ي درجات طبلب
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لمتحصيؿ المعرفي
المتغ ر

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

مستوى

متوسط

0.711

10.7

دالة عند

9

الملموعة

العدد

قبمي

30

0.900

بعدي

30

3.300

0.987

قبمي

30

0.566

1.006

11.0

بعدي

30

3.233

0.858

4

قبمي

30

0.933

0.784

15.1

بعدي

30

4.200

0.886

1

قبمي

30

0.700

0.952

12.4

بعدي

30

4.666

1.470

0

قبمي

30

0.966

0.889

12.2

بعدي

30

4.166

1.116

7

قبمي

30

1.100

0.922

13.3

بعدي

30

4.233

0.897

3

قبمي

30

0.800

0.846

بعدي

30

2.433

0.817

7.60

قبمي

30

0.800

0.961

10.3

بعدي

30

3.300

0.915

2

اختبار التحصيؿ

قبمي

30

6.766

3.328

18.7

المعرفي ككؿ

بعدي

30

29.533

5.775

1

مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات

ت

الداللة
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )59عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح بالوسائط المتعددة
لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا في القياسيف القبمي والبعدي عمى جميع أبعاد اختبار

التحصيؿ المعرفي لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية ،وكانت الفروؽ لصالح القياس البعدي.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  :دراسة ( عاشور  2009 ،ـ)  ،دراسة

شاىيف  2008 ،ـ )  ،دراسة ( البور فو  2008 ،ـ )  ،دراسة ( المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة

(
(

الفرع  2008 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة (

ورد  2006 ،ـ ).
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و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ -تقوـ طريقة عرض المادة التعميمية المبرمجة بالوسائط المتعددة عمى عرض المحتوى بطريقة
شيقة وجذابة ومتدرجة .

ب -تفاعؿ الصوت والصورة والحركة مع بعضيا البعض أثناء عممية الشرح يزيد مف إثارة
الطبلب لمتعمـ .

ت -إمكانية التوقؼ عف الشرح في أي وقت يحدده الطالب  ،وكذلؾ يوفر البرنامج إمكانية
إعادة توضيح وشرح أي جزئية مرة أخرى .
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 " 2-2تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات طالبات الملموعة التلر ب ة
عمى اختبار التحص ل المعرفي في الق اس ن القبمي والبعدي".

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى القياس القبمي ،ومتوسط
 )30عمى اختبار

درجات نفس المجموعة التجريبية مف الطالبات عمى القياس البعدي (ف=

التحصيؿ المعرفي في التكنولوجيا موضوع الدراسة  ،باستخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ

بيف درجات عينتيف مرتبطتيف ،كما يوضح الجدوؿ التالي:
لدول ()16

يبيف الفرؽ بيف متوسط ي درجات طالبات
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لمتحصيؿ المعرفي
المتغ ر

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

مستوى

متوسط

0.889

11.1

دالة عند

8

الملموعة

العدد

قبمي

30

0.966

بعدي

30

3.433

0.817

قبمي

30

0.933

0.868

بعدي

30

3.166

1.116

8.64

قبمي

30

0.966

0.718

15.4

بعدي

30

4.133

0.860

7

قبمي

30

1.266

0.868

10.7

بعدي

30

4.633

1.473

8

قبمي

30

1.166

0.985

13.8

بعدي

30

4.466

0.860

1

قبمي

30

1.100

0.884

12.9

بعدي

30

4.166

0.949

4

قبمي

30

0.600

0.813

بعدي

30

2.500

0.731

9.51

قبمي

30

0.900

0.711

12.8

بعدي

30

3.433

0.817

0

اختبار التحصيؿ

قبمي

30

7.900

2.758

19.1

المعرفي ككؿ

بعدي

30

29.933

5.650

9

مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات

ت

الداللة
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )59عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح بالوسائط المتعددة
لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا ومتوسط درجات في القياسيف القبمي والبعدي عمى

جميع أبعاد اختبار التحصيؿ المعرفي لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية  ،وكانت الفروؽ لصالح القياس

البعدي.

و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

 - 1احتواء برنامج الوسائط المتعددة عمى كـ مف األنشطة والحركة والصوت واأللواف وىذا كمو
يعمؿ عمى إثارة الطالبات وتشويقيـ لمتعميـ .

 - 2إعطاء فرصة لمطالبة لمتعمـ وفؽ سرعتيا الخاصة وحسب ما يناسب رغباتيا .
 - 3االنتقاؿ بالطالبات مف العالـ المجرد إلى العالـ شبو المحسوس .

 - 4الخروج مف النط التقميدي لمتدريس  ،وشعور الطالبات بمواكبة التطور التكنولوجي .

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو كؿ مف الدراسات التالية  :دراسة ( ميدي 2006 ،ـ ) ،

دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )

 ،دراسة ( الفرع  2008 ،ـ )  ،دراسة ( المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة ( البور فو  2008 ،ـ ) ،

دراسة ( شاىيف  ، ) 2008 ،دراسة ( عاشور  2009 ،ـ )  ،دراسة ( يوسؼ  2009 ،ـ )  ،دراسة

( عياد  2009 ،ـ ) .

- 3نتائج الفرض الثالث الذي نص عمى:

" ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى التحص ل المعرفي

في التكنولول ا".

لتقدير تأثير البرنامج تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا (( )2منصور:1997 ،

 ،)57مف خبلؿ المعادلة التالية:

2

t
t + df
2

وقد اعتمد الباحث مستويات حجـ التأثير كما يمي:
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=2

األداة

حجـ التأثير

المستخدمة

صغير

متوسط

كبير

2

0.01

0.06

0.14

ويتفرع ىذا الفرض لمفرضيف الفرعييف التالييف:
 " 1-3ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى التحص ل
المعرفي لمطالب في التكنولول ا".

قاـ الباحث بحساب مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط المتعددة لعبلج

الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مف طبلب الصؼ

السابع ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

لدول ()17
قيمة "ت" ومربع معامؿ إيتا   2وحجـ التأثير لمتحقؽ مف تأثير
البرنامج في عبلج بعض صعوبات التحصيؿ المعرفي في تعمـ التكنولوجيا لدى الطبلب
قيمة ت

2

حلم التأث ر

اختبار التحصيؿ المعرفي
 -1مقياس الرسـ

10.79

0.664

كبير

 -2اإلسقاط

11.04

0.674

كبير

 -3المساقط

15.11

0.795

كبير

 -4التيار والجيد الكيربائي

12.40

0.723

كبير

 -5الدارة الكيربائية

12.27

0.718

كبير

 -6المقاومة الكيربائية

13.33

0.751

كبير

 -7قانوف أوـ

7.60

0.495

كبير

 -8توصيؿ المقاومات الكيربائية

10.32

0.644

كبير

اختبار التحصيؿ المعرفي ككؿ

18.71

0.856

كبير

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف

تأثير طريقة التدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة

لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي كاف كبي ًار عمى جميع أبعاد
االختبار وعمى الدرجة الكمية لبلختبار ،فقد تراوحت قيـ مربع إيتا بيف (

 )0.856 – 0.495لطبلب

المجموعة التجريبية مف أفراد العينة وىي قيـ تدلؿ عمى تأثير كبير جداً لمبرنامج في عبلج صعوبات تعمـ

التكنولوجيا.

مما يشير إلى تأثير البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى

طبلب الصؼ السابع األساسي.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات :دراسة ( يوسؼ  2009 ،ـ )  ،دراسة

شاىيف  ، ) 2008 ،دراسة ( البور فو  2008 ،ـ )  ،دراسة ( المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة
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(
(

الفرع  2008 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة (

ميدي 2006 ،ـ )  ،دراسة ( ورد  2006 ،ـ ).

ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :

يتميز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مميزات منيا :
أ  -قدرة الحاسوب عمى جذب انتباه الطبلب لمتعمـ ومخاطبة كافة الحواس .
ب -عرض المعمومات بطريقة جديدة عمى شكؿ صوت وصورة وحركة زاد مف وضوحيا وتأثيرىا عمى
الفيـ عند الطبلب .

ت -استخداـ أساليب التقويـ المختمفة ساعد في زيادة أثر البرنامج عند الطبلب .
ث -تفاعؿ الصوت والصورة والحركة مع بعضيا البعض أثناء عممية الشرح زاد مف إثارة الطبلب لمتعمـ .
ج -انتقاؿ الطبلب مف العالـ المجرد إلى العالـ شبو المحسوس .

ح -إعطاء الفرصة لمطبلب لمسير في أطر البرنامج حسب قدراتيـ الخاصة .
خ ب-رامج الوسائط المتعددة تعمؿ عمى ثبات المعمومات عند الطبلب لمدة أطوؿ نتيجة لتوفر الصوت
والصور والحركة بعكس الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى التمقيف مما يؤدي إلى نسياف المعمومات

بسرعة .

 " 2-3ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى التحص ل
المعرفي لمطالبات في التكنولول ا".

قاـ الباحث بحساب مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط المتعددة لعبلج

بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مف طالبات الصؼ السابع،

والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

لدول ()18
قيمة "ت" ومربع معامؿ إيتا   2وحجـ التأثير لمتحقؽ مف تأثير البرنامج
في عبلج بعض صعوبات التحصيؿ المعرفي في تعمـ التكنولوجيا لدى الطالبات
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قيمة ت

2

حلم التأث ر

اختبار التحصيؿ المعرفي
 -1مقياس الرسـ

11.18

0.679

كبير

 -2اإلسقاط

8.64

0.559

كبير

 -3المساقط

15.47

0.802

كبير

 -4التيار والجيد الكيربائي

10.78

0.663

كبير

 -5الدارة الكيربائية

13.81

0.764

كبير

 -6المقاومة الكيربائية

12.94

0.739

كبير

 -7قانوف أوـ

9.51

0.605

كبير

 -8توصيؿ المقاومات الكيربائية

12.80

0.735

كبير

اختبار التحصيؿ المعرفي ككؿ

19.19

0.862

كبير

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف

تأثير طريقة التدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة

لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي كاف كبي اًر عمى جميع أبعاد
االختبار وعمى الدرجة الكمية لبلختبار ،فقد تراوحت قيـ مربع إيتا بيف (

 )0.862 – 0.559لطالبات

المجموعة التجريبية مف أفراد العينة وىي قيـ تدلؿ عمى تأثير كبير جداً لمبرنامج في عبلج صعوبات تعمـ

التكنولوجيا.

مما يشير إلى تأثير البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى
طالبات الصؼ السابع األساسي.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات دراسة ( ميدي ،

2006ـ )  ،دراسة ( ورد  2006 ،ـ )،

دراسة ( شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( الفرع  2008 ،ـ ) ،دراسة (
المولو  2007 ،ـ )  ،دراسة ( البور فو  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف  ، ) 2008 ،دراسة

 2009ـ )  ،دراسة ( يوسؼ  2009 ،ـ )  ،دراسة ( عياد  2009 ،ـ ) .

( عاشور ،

ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :
يتميز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مميزات منيا :

أ -احتواء برنامج الوسائط المتعددة عمى كـ مف األنشطة والحركة والصوت واأللواف وىذا كمو يعمؿ عمى إثارة
الطالبات وتشويقيـ لمتعميـ .
ب -انتقاؿ الطالبات مف العالـ المجرد إلى العالـ شبو المحسوس .

ت -قدرة الحاسوب عمى جذب انتباه الطالبات لمتعمـ ومخاطبة كافة الحواس .
ث -انجذاب الطالبات نحو البرنامج ألنو يستخدـ فيو الحاسوب لممرة ألولى في عممية التدريس.
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ثان اً :نتائج الفروض المتعمقة باللانب األدائي لمتكنولول ا:

- 4نتائج الفرض الرابع الذي نص عمى:

" ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات الملموعة التلر ب ة ومتوسط درلات
الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى بطاقة مالحظة األداء".

ويتفرع ىذا الفرض إلى الفرضيف الفرعييف التالييف:

" 1-4ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات طالب الملموعة التلر ب ة

ومتوسط درلات طالب الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى بطاقة مالحظة األداء".
لدول ()19
يبيف الفرؽ بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات طبلب المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى بطاقة مبلحظة األداء
المتغ ر
مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات
بطاقة مبلحظة األداء ككؿ

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

متوسط

1.430

3.34

الملموعة

العدد

الضابطة

30

5.566

التجريبية

30

6.933

1.720

الضابطة

30

7.433

2.176

التجريبية

30

9.700

2.781

3.51

الضابطة

30

6.900

2.630

التجريبية

30

9.666

2.353

4.29

الضابطة

30

4.300

1.725

التجريبية

30

6.333

1.516

4.84

الضابطة

30

3.966

1.272

التجريبية

30

6.500

1.502

7.04

الضابطة

30

4.000

1.875

التجريبية

30

6.366

1.473

5.43

الضابطة

30

4.366

1.991

التجريبية

30

6.066

1.412

3.81

الضابطة

30

5.166

1.147

التجريبية

30

6.400

1.588

3.44

الضابطة

30

41.700

10.144

التجريبية

30

57.966

12.565

5.52

ت

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.01
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )58عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01
100

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

عند مستوى 0.05

ومستوى  ، 0.01بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح
بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا ومتوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في القياس البعدي عمى جميع أبعاد بطاقة مبلحظة

األداء لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية ،وكانت الفروؽ لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  ، :دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة

(

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،
ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :

يتميز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مميزات منيا :

أ -يتيح البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة ربط الجانب المعرفي لمميارة بالجانب األدائي .
ب -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالب لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ت -يسيؿ لمطبلب مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ث -يقدـ البرنامج فرصة لمطبلب لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .
 " 2-4ال تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسط درلات طالبات الملموعة التلر ب ة

ومتوسط درلات طالبات الملموعة الضابطة في الق اس البعدي عمى بطاقة مالحظة األداء".
لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية (ف=  )30ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (ف=  )29في القياس البعدي
لمجانب األدائي في التكنولوجيا موضوع الدراسة ،كما يوضح الجدوؿ التالي:

لدول ()20
يبيف الفرؽ بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط
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درجات طالبات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى بطاقة مبلحظة األداء
المتغ ر
مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات
بطاقة مبلحظة األداء ككؿ

متوسط

مستوى

الدرلات

االنحراف
المع اري

ق مة

1.637

2.37

الملموعة

العدد

الضابطة

29

6.413

التجريبية

30

7.300

1.207

الضابطة

29

9.069

2.576

التجريبية

30

9.900

2.155

1.34

الضابطة

29

7.482

2.923

التجريبية

30

9.666

1.988

3.36

الضابطة

29

4.931

1.556

التجريبية

30

6.100

1.539

2.90

الضابطة

29

5.000

1.832

التجريبية

30

6.333

1.625

2.95

الضابطة

29

5.069

1.688

التجريبية

30

6.466

1.306

3.56

الضابطة

29

4.655

1.895

التجريبية

30

6.133

1.382

3.43

الضابطة

29

5.241

1.184

التجريبية

30

6.733

1.311

4.58

الضابطة

29

47.862

10.785

التجريبية

30

58.633

9.356

4.10

الداللة

ت

دالة عند
0.05
غير دالة
إحصائيًا

دالة عند
0.05
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.05
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )57عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

عند مستوى 0.05

ومستوى  ، 0.01بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح
بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في القياس البعدي عمى معظـ أبعاد بطاقة مبلحظة

األداء لمتكنولوجيا ودرجتو الكمية ،وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية مف الطالبات.
في حيف لـ تكف الفروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف

الطالبات في موضوع اإلسقاط مف بطاقة مبلحظة األداء.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  ، :دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،
ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :
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(

يتميز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مميزات منيا :

أ  -البرنامج المقترح يوجو الطالبات عف طريؽ تنمية ميارات معينة إلتقاف الميارات األساسية
.

ب  -ربط الجانب المعرفي لمبرنامج بالجانب األدائي .

ت -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالبات لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ث -يسيؿ لمطالبة مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ج -يقدـ البرنامج فرصة لمطالبات لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .

أما بالنسبة لتفسير النتيجة " لـ تكف الفروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعتيف الضابطة

والتجريبية مف الطالبات في بعد اإلسقاط مف بطاقة مبلحظة األداء " فيعزي ذلؾ الباحث ألف
ىذا الموضوع تـ تمثيمو وتوضيحو لممجموعة الضابطة مف خبلؿ المجسمات المختمفة التي

توضح عممية اإلسقاط وقاـ الطالبات بتمثيؿ اإلسقاط مف خبلؿ التجارب العممية  ،أي يعزى

الستخداـ الوسائؿ والمجسمات في التعميـ .

- 5نتائج الفرض الخامس الذي نص عمى:

"تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات الملموعة التلر ب ة عمى بطاقة
مالحظة األداء في الق اس ن القبمي والبعدي".

ويتفرع ىذا الفرض إلى الفرضيف الفرعييف التالييف:

 " 1-5تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات طالب الملموعة التلر ب ة
عمى بطاقة مالحظة األداء في الق اس ن القبمي والبعدي".

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى القياس القبمي ،ومتوسط

درجات نفس طبلب المجموعة التجريبية عمى القياس البعدي (ف=

 )30عمى بطاقة مبلحظة

األداء في التكنولوجيا موضوع الدراسة  ،باستخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ بيف درجات

عينتيف مرتبطتيف (عبلـ ،)2005 ،كما يوضح الجدوؿ التالي:
لدول ()21

يبيف الفرؽ بيف متوسط ي درجات طبلب المجموعة
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التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة األداء
المتغ ر

متوسط

االنحراف

ق مة

مستوى

13.1

دالة عند

الملموعة

العدد

قبمي

30

بعدي

30

6.933

قبمي

30

3.666

0.758

بعدي

30

9.700

2.781

6

قبمي

30

3.700

0.595

13.4

بعدي

30

9.666

2.353

6

قبمي

30

2.400

0.563

13.3

بعدي

30

6.333

1.516

2

قبمي

30

2.500

0.572

13.6

بعدي

30

6.500

1.502

2

قبمي

30

2.333

0.546

14.0

بعدي

30

6.366

1.473

5

قبمي

30

2.400

0.563

13.2

بعدي

30

6.066

1.412

0

قبمي

30

2.266

0.449

13.7

بعدي

30

6.400

1.588

1

بطاقة مبلحظة األداء

قبمي

30

21.666

1.825

ككؿ

15.6

بعدي

30

57.966

12.565

5

مقياس الرسـ
اإلسقاط
المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات

ت

الدرلات
2.400

المع اري
0.770
1.720

7
11.4

الداللة
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )59عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح بالوسائط المتعددة
لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا في القياسيف القبمي والبعدي عمى جميع أبعاد بطاقة

مبلحظة األداء لمتكنولوجيا والدرجة الكمية لمبطاقة ،وكانت الفروؽ لصالح القياس البعدي.
واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  ، :دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،
ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :

يتميز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مميزات منيا :
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(

أ  -البرنامج المقترح يوجو الطبلب عف طريؽ تنمية ميارات معينة إلتقاف الميارات األساسية .
ب -ربط الجانب المعرفي لمبرنامج بالجانب األدائي .

ت -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالب لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ث -يسيؿ لمطالب مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ج -يقدـ البرنامج فرصة لمطالب لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .

 " 2-5تولد فروق ذات داللة إحصائ ة ب ن متوسطي درلات طالبات الملموعة التلر ب ة
عمى بطاقة مالحظة األداء في الق اس ن القبمي والبعدي".

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى القياس القبمي ،ومتوسط
 )30عمى بطاقة

درجات نفس المجموعة التجريبية مف الطالبات عمى القياس البعدي (ف=

مبلحظة األداء في التكنولوجيا موضوع الدراسة  ،باستخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ بيف
درجات عينتيف مرتبطتيف ،كما يوضح الجدوؿ التالي:

لدول ()22
يبيف الفرؽ بيف متوسط ي درجات طالبات المجموعة
التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة األداء
المتغ ر

مقياس الرسـ
اإلسقاط

متوسط

االنحراف

ق مة

مستوى

الدرلات

المع اري

ت

الداللة

0.711

19.4

دالة عند

1
14.8

الملموعة

العدد

قبمي

30

2.333

بعدي

30

7.300

1.207

قبمي

30

3.733

0.739
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0.01

دالة عند

بعدي

30

9.900

2.155

2

0.01

قبمي

30

3.566

0.817

15.5

دالة عند

بعدي

30

9.666

1.988

4

قبمي

30

2.433

0.568

12.2

بعدي

30

6.100

1.539

4

قبمي

30

2.566

0.626

11.8

بعدي

30

6.333

1.625

4

قبمي

30

2.466

0.571

15.3

بعدي

30

6.466

1.306

6

قبمي

30

2.300

0.466

14.3

بعدي

30

6.133

1.382

8

قبمي

30

2.333

0.479

17.2

بعدي

30

6.733

1.311

6

بطاقة مبلحظة األداء

قبمي

30

21.733

1.818

ككؿ

21.2

بعدي

30

58.633

9.356

0

المساقط
التيار والجيد الكيربائي
الدارة الكيربائية
المقاومة الكيربائية
قانوف أوـ
توصيؿ المقاومات

0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

ق مة (ت) اللدول ة (د.ح=  )59عند مستوى داللة  ، 2.02 = 0.05وعند مستوى داللة 2.70 = 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح بالوسائط المتعددة
لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا في القياسيف القبمي والبعدي عمى جميع أبعاد بطاقة

مبلحظة األداء لمتكنولوجيا والدرجة الكمية لمبطاقة ،وكانت الفروؽ لصالح القياس البعدي.
واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  ، :دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،
و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ  -البرنامج المقترح يوجو الطالبات عف طريؽ تنمية ميارات معينة إلتقاف الميارات األساسية.

ب -ربط الجانب المعرفي لمبرنامج بالجانب األدائي .

ت -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالبة لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ث -يسيؿ لمطالبة مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ج -يقدـ البرنامج فرصة لمطالبة لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .
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(

ح -تقديـ التغذية الراجعة الفورية المناسبة لكؿ استجابة .

خ -الخروج مف النمط التقميدي في التدريس وشعور الطالبات بمواكبة التطور التكنولوجي.
- 6نتائج الفرض السادس الذي نص عمى:

" ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى اللانب األدائي في
التكنولول ا".

ويتفرع ىذا الفرض لمفرضيف الفرعييف التالييف:

 " 1-6ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى اللانب
األدائي لمطالب في التكنولول ا".

قاـ الباحث بحساب مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط المتعددة لعبلج

بعض صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مف طبلب

الصؼ السابع ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

لدول ()23
قيمة "ت" ومربع معامؿ إيتا   2وحجـ التأثير لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط

المتعددة لعبلج بعض صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى الطبلب
قيمة ت

2

حلم التأث ر

بطاقة مبلحظة األداء
 -1مقياس الرسـ

13.17

0.746

كبير

 -2اإلسقاط

11.46

0.690

كبير

 -3المساقط

13.46

0.754

كبير

 -4التيار والجيد الكيربائي

13.32

0.750

كبير

 -5الدارة الكيربائية

13.62

0.759

كبير

 -6المقاومة الكيربائية

14.05

0.770

كبير

 -7قانوف أوـ

13.20

0.747

كبير
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 -8توصيؿ المقاومات الكيربائية

13.71

0.761

كبير

بطاقة مبلحظة األداء ككؿ

15.65

0.806

كبير

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف

تأثير طريقة التدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة

لعبلج بعض صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي كاف كبي ًار

عمى جميع أبعاد بطاقة مبلحظة األداء وعمى الدرجة الكمية لمبطاقة ،فقد تراوحت قيـ مربع إيتا بيف ( 0.690

–  )0.806لطبلب المجموعة التجريبية مف أفراد العينة ،وىي قيـ تدلؿ عمى تأثير كبير لمبرنامج في عبلج
صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا.

مما يشير إلى تأثير البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات الجانب األدائي في
تعمـ التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي.

ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :
تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ -البرنامج المقترح يوجو الطبلب عف طريؽ تنمية ميارات معينة إلتقاف الميارات األساسية
ب -ربط الجانب المعرفي لمبرنامج بالجانب األدائي .

ت -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالب لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ث -يسيؿ لمطالب مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ج -يقدـ البرنامج فرصة لمطالب لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .

ح -تفاعؿ الصوت والصورة والحركة يزيد مف إثارة الطبلب لمتعمـ وبالتالي يؤدي إلى زيادة
اكتساب الميارة.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات  ، :دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة

(

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،

 " 2-6ولد تأث ر لمتدر س باستخدام البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة عمى اللانب
األدائي لمطالبات في التكنولول ا".

قاـ الباحث بحساب مربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط المتعددة لعبلج

بعض صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مف طالبات

الصؼ السابع ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

لدول ()24
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قيمة "ت" ومربع معامؿ إيتا   2وحجـ التأثير لمتحقؽ مف تأثير البرنامج بالوسائط
المتعددة لعبلج بعض صعوبات الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى الطالبات
بطاقة مبلحظة األداء

ق مة ت

2

حلم التأث ر

 -1مقياس الرسـ

19.41

0.865

كبير

 -2اإلسقاط

14.82

0.788

كبير

 -3المساقط

15.54

0.804

كبير

 -4التيار والجيد الكيربائي

12.24

0.717

كبير

 -5الدارة الكيربائية

11.84

0.704

كبير

 -6المقاومة الكيربائية

15.36

0.800

كبير

 -7قانوف أوـ

14.38

0.778

كبير

 -8توصيؿ المقاومات الكيربائية

17.26

0.835

كبير

بطاقة مبلحظة األداء ككؿ

21.20

0.884

كبير

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف

تأثير طريقة التدريس باستخداـ البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة

لعبلج بعض صعوبات تعمـ التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي كاف كبي اًر عمى جميع أبعاد
بطاقة مبلحظة األداء وعمى الدرجة الكمية لمبطاقة ،فقد تراوحت قيـ مربع إيتا بيف (

)0.884 – 0.704

لطالبات المجموعة التجريبية مف أفراد العينة؛ وىي قيـ تدلؿ عمى تأثير كبير لمبرنامج في عبلج صعوبات
الجانب األدائي في تعمـ التكنولوجيا.

مما يشير إلى البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة لو أثر إيجابي في عبلج بعض صعوبات الجانب

األدائي في تعمـ التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو كؿ مف الدراسات :

دراسة ( ورد  2006 ،ـ )  ،دراسة(

شقير وحسف 2007 ،ـ )  ،دراسة ( صياـ  2008 ،ـ )  ،دراسة ( شاىيف . ) 2008 ،
و رى الباحث أنو مكن تفس ر النت لة السابقة كما مي :

تم ز البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة بعدة مم زات منيا :

أ -البرنامج المقترح يوجو الطالبات عف طريؽ تنمية ميارات معينة إلتقاف الميارات األساسية
ب-ربط الجانب المعرفي لمبرنامج بالجانب األدائي .

ت -يعطي البرنامج الفرصة الكافية لمطالبة لفيـ وممارسة أي ميارة والتمكف منيا .
ث -يسيؿ لمطالبة مبلحظة وممارسة الميارات العممية األدائية .

ج -يقدـ البرنامج فرصة لمطالبة لمتحكـ المناسب والموجو لتنمية بعض الميارات .
ح -تقديـ التغذية الراجعة الفورية المناسبة لكؿ استجابة .

خ -تجسيـ المفاىيـ المجردة  ،بحيث تصبح أكثر واقعية .
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و -تفاعؿ الصوت والصورة والحركة يزيد مف إثارة الطالبات لمتعمـ وبالتالي يؤدي إلى زيادة
اكتساب الميارة.

110

توص ات الدراسة :
- 1ضرورة استخداـ البرامج القائمة عمى الوسائط المتعددة في تدريس كافة الوحدات الموجودة في كتب
التكنولوجيا في المراحؿ المختمفة ..

 -2االىتماـ باستخداـ الحاسوب في العممية التعميمية .
 -3إنتاج برمجيات تعميمية بالوسائط المتعددة لممباحث األخرى .
- 4ضرورة توعية القائميف عمى التعميـ بأىمية استخداـ الوسائط التعميمية في تذليؿ صعوبات التعمـ .

- 5إجراء دراسات مماثمة بحيث تشمؿ عينات أكبر ومناطؽ تعميمية أكبر لمتمكف مف تعميـ نتائج ىذه
الدراسة .

مقترحات الدراسة :
في ضوء نتائج الدراسة برزت الحاجة إلى ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في :
 - 1أثر استخداـ الوسائط المتعددة مع الطمبة ذوي الحاجات الخاصة .

 - 2أثر برنامج بالوسائط المتعددة في عبلج صعوبات تعمـ باقي مواضيع التكنولوجيا المقررة عمى
مراحؿ مختمفة .

 - 3بناء برنامج بالوسائط المتعددة لرفع كفايات المعمميف في إعداد برامج تعميمية.
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مراجع الدراسة

112

قائمة المرالع
 -1الزعانيف  ،جماؿ (

 " : ) 2001التربية التكنولوجية ضرورة القرف الحادي والعشريف "  ،غزة :

مكتبة آفاؽ .

 -2أبو حميـ ة  ،جياد أحمد (  " : ) 2008أثر استخداـ برنامج الوسائط المتعددة يوظؼ األحداث
المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي في مادة العموـ " رسالة
ماجستير  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسبلمية .

 -3أبو شتات  ،سمير محمود (

 " : ) 2005أثر توظيؼ الحاسوب في تدريس النحو عمى تحصيؿ

طالبات الصؼ الحادي عشر واتجاىاتيف نحوىا واالحتفاظ بيا " رسالة ماجستير  ،كمية التربية
الجامعة اإلسبلمية .
 -4أبو عبلـ ،رجاء محمود .)1998( :مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات،
القاىرة.

 -5أبو لبدة ،سبع .)1982 ( :مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي ،ط  ،2عماف ،جمعية عماؿ المطابع
التعاونية.

 -6الزيود ،نادر وعمياف ،ىشاـ ( )1998مبادئ القياس والتقويـ في التربية ،دار الفكر ،األردف .
 -7أبو ناىية  ،صبلح الديف (  " : ) 1994القياس التربوي " ط ، 1مكتبة األنجمو  ،القاىرة .
 -8أبوورد ،إيياب محمد (

 " : ) 2006أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب ميارة البرمجة

األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ العاشر " رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،

الجامعة اإلسبلمية .
 -9إسماعيؿ  ،الغريب زاىر (  ": ) 2001تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميـ  ،عالـ الكتب لمنشر .
القاىرة.

 -10األستاذ  ،محمود حسف ودلوؿ  ،عدناف مصطفى (

 " : ) 2001مبادئ التربية العممية وميارات

التدريس "  ،غزة  ،فمسطيف .
 -11األغا  ،إحساف وعبد المنعـ  ،عبد اهلل (  " : ) 1990التربية العممية وطرؽ التدريس "  ،ط  ، 2مكتبة
اليازجي  ،غزة .

 -12األغا  ،إحساف وعبد المنعـ  ،عبد اهلل (

 " : ) 1994التربية العممية وطرؽ التدريس "  ،ط

،3

مطبعة منصور  ،غزة .

 -13األغا ،إحساف ( :)2002البحث التربوي وعناصره ،مناىجو وأدواتو ،ط ،4الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -14البابا ،فتحية صبحي (  " : ) 2008برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ
العممية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ العاشر " رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسبلمية
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 -15البورنو ،نرميف ماجد (  " : ) 2008أثر استخداـ برنامج محوسب في تنمية ميارات تدريس التكنولوجيا
لدى الطالبات المعممات بالجامعة اإلسبلمية بغزة " رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسبلمية

.

 -16التقويـ التربوي (  : ) 1997جامعة عيف شمس كمية التربية  ،قسـ عمـ النفس التربوي  ،أعضاء
ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس التربوي .

 -17الجو ج و  ،ألفت (  " : ) 2004أثر برنامج مقترح في تنمية ميارة األداء اإلمبلئي لدى طالبات
الصؼ الخامس األساسي بمحافظة شماؿ غزة " رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة .

 -18الحيمة  ،محمد (  " : ) 1999تصميـ وانتاج الوسائؿ التعميمية التعممية "  ،ط
لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف .

 ، 2دار المسيرة

 -19الحيمة  ،محمد محمود (  " : ) 2000تكنولوجيا التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ "  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع  ،عماف .

 -20الحيمة  ،محمد محمود (

 " : ) 2001التكنولوجيا التعميمية والمعموماتية "  ،ط

 ، 1دار الكتاب

الجامعي  ،العيف  ،اإلمارات العربية .
 -21الخطيب  ،لطفي (  " ) 2002أساسيات في الكمبيوتر التعميمي " ط
اليرموؾ  ،دار الكتب لمتوزيع .

 ، 1إربد  ،األردف  ،جامعة

 -22الرقب  ،أكرـ (  " : ) 2009فاعمية برنامج محوسب في تنمية ميارات التبلوة لدى طبلب الصؼ
الحادي عشر " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.
 -23السر  ،خالد (  " : ) 2003المنيج التربوي أسسو  ،عناصره  ،تنظيماتو  ،مستقبمو "  ،كمية التربية –
غزة .

 -24السيد  ،السيد عبد الحميد (  " :) 2000صعوبات التعمـ تاريخيا  ،مفيوميا  ،تشخيصيا  ،عبلجيا "
ط ، 1دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،القاىرة .

 –26السيد  ،حسني (  ": )1992تنمية ميارات النحو لدى طبلب المرحمة الثانوية باستخداـ الكمبيوتر
كمساعد تعميمي " رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة.
 -27الشعراوي  ،حازـ (  " : ) 2008أثر برنامج بالوسائط عمى تعزيز قيـ االنتماء الوطني والوعي البيئي
لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -28العربيد ،محمد جماؿ (  " : ) 2010أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المفاىيـ وميارات حؿ
المسألة الفيزيائية لدى طبلب الصؼ الحادي عشر " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -29العزة  ،سعيد (  ": ) 2002صعوبات تعمـ المفيوـ – التشخيص – األسباب " ط  ، 1عماف  :الدار
العممية الدولية ودار الثقافة .
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 -30العطار  ،أنور (  " : ) 2009أثر برنامج عبلجي بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ
مبحث الصرؼ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -31الفر جاني  ،عبد العظيـ (  ": ) 2000تكنولوجيا المواقؼ التعميمية "  ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،
المنيا .
 -32الفر جاني  ،عبد العظيـ (  " : ) 2002التكنولوجيا وتطوير التعميـ "  ،دار غريب لمطباعة والنشر

والتوزيع  ،القاىرة .

 -33الف ار  ،عبد اهلل (

 " : ) 1999المدخؿ إلى تكنولوجيا التعميـ "  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،

عماف.
 -34الفرع  ،صبلح الديف (  " : ) 2008برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاىيـ التربية الوقائية في
التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -35الكموب  ،بشير عبد الرحيـ (  ": ) 1999التكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ "  ،دار الشروؽ.
 -36الكيبلني ،عبد اهلل وعدس ،عبد الرحمف والتقي ،أحمد ( )2008القياس والتقويـ في التعمـ والتعميـ،
منشورات جامعة القدس المفتوحة ،أـ السماؽ – عماف ،األردف.

 -37المقاني  ،أحمد والجمؿ  ،عمي (

 ": ) 1999معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج

وطرؽ التدريس " ط ، 2عالـ الكتب  ،القاىرة.

 -38المقاني  ،أحمد والجمؿ  ،عمي (  ": ) 2003معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في
 -39المولو  ،فدوى (  " : ) 2007أثر برنامج استخداـ الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات البديمة
لممفاىيـ التكنولوجية لطالبات الصؼ السادس األساسي بغزة " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة.

 -40المصري ،يوسؼ (  " : ) 2006فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية ميارات التعبير الكتابي
واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.
 -41الموسى  ،عبد اهلل (  ": )2002استخداـ تقنية المعمومات والحاسوب في التعميـ األساسي  ،المرحمة

االبتدائية في دوؿ الخميج  ،مكتبة التربية لدوؿ الخميج  ،الرياض.
 -42النجار  ،إياد عبد الفتاح وآخروف (

 ": )2002الحاسوب وتطبيقاتو التربوية " شركة النجار

لمكمبيوتر  ،األردف .

 -43الياشمي  ،نادر سعيد واسماعيؿ  ،سامح سعيد (  " : ) 2008مقدمة في تقنيات التعميـ "  ،ط، 1
مراجعة مصطفى حمد  ،دار الفكر  ،عماف .

 -44اليرش  ،عايد حمداف وغزاوي  ،محمد ذبياف وياميف  ،حاتـ يحيى (  ": ) 2003تصميـ البرمجيات
التعميمية وانتاجيا وتطبيقاتيا التربوية  ،األردف .

 -45الوكيؿ  ،حممي ومحمود  ،حسيف (

 " : ) 2001االتجاىات الحديثة في تخطيط وتطوير مناىج

المرحمة األولى "  ،دار الفكر التربوي لمطباعة والنشر  ،القاىرة .
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 -46بصبوص  ،محمد حسيف وآخروف (  ": ) 2004الوسائط المتعددة تصميـ وتطبيقات " ط ، 1دار
اليازوري لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف .

 -47جدوع  ،عصاـ (  " : ) 2003صعوبات التعمـ " عماف  ،دار اليازوري .
 -48جيرولد كمب (  " : ) 1987تصميـ البرامج التعميمية "  ،ترجمة أحمد خيري كاظـ  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة .

 -49جامعة القدس المفتوحة (  " ) 1995برنامج التكنولوجيا والعموـ التطبيقية "  ،الحاسوب في التعميـ
 ،عماف  :جامعة القدس .
 -50خاطر  ،منتصر عبدا هلل (  " ) 2000الحاسوب " جامعة القدس المفتوحة .
 -51خضر  ،عبد الباسط متولي (  " : ) 2005التدريس العبلجي لصعوبات التعمـ والتأخر الدراسي "
 ،دار الكتاب الحديث  ،مصر .

 -52رياف  ،فكري حسف (  " : ) 1986تخطيط المناىج الدراسية وتطويرىا "  ،ط ، 2
الكويت .

 -53زقوت  ،محمد شحادة (

 " : ) 1999المرشد في تدريس المغة العربية "  ،ط

مكتبة الفبلح ،
 ، 2مكتبة األمؿ

لمطباعة والنشر  ،غزة .
 -54زيتوف  ،عايش (  " : ) 2001أساليب تدريس العموـ "  ،ط  ، 1اإلصدار الرابع  ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع  ،عماف  ،األردف .

 -55زيتوف  ،كماؿ عبد الحميد (": )2002تكنولوجيا التعميـ في عصر المعمومات واالتصاالت  ،دار
عالـ الكتب لمنشر  ،اإلسكندرية .
 -56سعادة  ،إبراىيـ (  ": ) 1991المنيج وعناصره "  ،دار المعارؼ  ،القاىرة .

 -57سعادة  ،جودة  ،السر طاوي  ،عادؿ ( " ) 2003استخداـ الحاسوب واالنترنت في مياديف التربية
والتعميـ " ،ط ، 1عماف  ،األردف ،دار الشرؽ لمنشر والتوزيع.
 -58سبلمة  ،صبحي (  ": ) 2001منياج التكنولوجيا والعموـ التطبيقية  :أىدافو  ،بنيتو المنيجية ،
متطمبات تنفيذه  ،دائرة التربية والتعميـ  ،فمسطيف .

 -59شاىيف  ،آالء (  " : ) 2008فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في تنمية
ميارات توصيؿ التمديدات الكيربائية لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي " رسالة ماجستير ،

الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -60شقير  ،محمد وحسف  ،منير (

 ": ) 2008فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة عمى مستوى

التحصيؿ في مادة التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي "  ،مجمة الجامعة اإلسبلمية  ،المجمد
السادس عشر  ،العدد األوؿ  ،غزة .

 -61صبح  ،فاطمة (  " : ) 1999أثر برنامج مقترح لمتربية العممية في رياض األطفاؿ بغزة عمى
اكتساب بعض المفاىيـ العممية " رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس .
116

 -62صياـ  ،ىاني (

 " : ) 2008أثر برنامج محوسب بأسموب التعميـ الخصوصي والتدريب

والممارسة لتدريس وحدة الطاقة عمى الميارات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي " رسالة

ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 - 63عاشور  ،محمد (  " : ) 2009فاعمية برنامج  Moodleفي اكتساب ميارات التصميـ ثبلثي األبعاد
لدى طمبة تكنولوجيا التعميـ بالجامعة اإلسبلمية " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -64عامر  ،طارؽ عبد الرؤوؼ (  ": ) 2007التعميـ والمدرسة االلكترونية "  ،ط  ، 1دار السحاب لمنشر
والتوزيع  ،مصر .
 -65عبد الوىاب  ،عبد الناصر (  " : ) 2003الصعوبات الخاصة في التعمـ األسس النظرية التشخيصية،
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية .

 -66المقاني  ،أحمد والجمؿ ،عمي (  ": ) 2006معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرؽ
التدريس "  ،عالـ الكتب  ،القاىرة .
 -67عثماف  ،سيد أحمد (  ": ) 1990صعوبات التعمـ  ،القاىرة  ،مكتبة األنجمو المصرية .

 -68عسقوؿ  ،محمد (  " : ) 2003الوسائؿ والتكنولوجيا في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي واإلطار
التطبيقي  ،ط ، 1مكتبة آفاؽ  ،غزة  ،فمسطيف .
 -69عسقوؿ  ،محمد عبد الفتاح (

 " : ) 2006الوسائؿ والتكنولوجيا في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي

واإلطار التطبيقي  ،ط ، 2مكتبة آفاؽ  ،غزة  ،فمسطيف .

 -70عفانة  ،عزو (  " : ) 1996تخطيط المناىج وتقويميا "  ،ط ، 3غزة .
 -71عفانة  ،عزو إسماعيؿ وآخروف (

 " : ) 2005أساليب تدريس الحاسوب " ط  ، 1آفاؽ لمطباعة

والنشر  ،غزة .

 -72عفانة  ،عزو وآخروف (  " : ) 2007استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحؿ التعميـ العاـ " ،
ط ، 1مكتبة الطالب الجامعي  ،غزة.
 -73عبلـ ،صبلح الديف محمود (  )2005األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميؿ بيانات البحوث
النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والبلبارامترية" ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -74عمي  ،السيد (  ": ) 2005تكنولوجيا التعميـ والوسائؿ التعميمية "  ،دار ومكتبة اإلسراء لمطباعة
والنشر  ،طنطا .

 -75عمي  ،محمد (  " : ) 1998مصطمحات في المناىج وطرؽ التدريس " ط

 ، 1المنصورة  ،عامر

لمطباعة والنشر  ،مصر .
 -76عمياف  ،يحيى مصطفى والدبس  ،محمد عبيد (  " : ) 1999وسائؿ االتصاؿ وتكنولوجيا التعميـ " ،
ط ، 1دار الصؼ لمنشر والتوزيع  ،عماف .

 -77عميمات  ،محمد وأبو جبلؿة  ،صبحي (  ": ) 2001أساليب تدريس العموـ لمرحمة التعميـ األساسي "
 ،ط ، 1مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع  ،الكويت .
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 -78عياد  ،منى (  " : ) 2008أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى
اكتساب المفاىيـ التكنولوجية وبقاء أثر التعمـ لدى طالبات الصؼ السابع بغزة " رسالة ماجستير ،

الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.
 -79عيادات  ،يوسؼ أحمد (

 " : ) 2004الحاسوب التعميمي وتطبيقاتو التربوية " ط

 ، 1دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة  ،األردف  ،عماف .

 -80فرج ،صفوت ( )1997القياس النفسي ،ط ،3األنجمو المصرية ،القاىرة.
 -81فرجوف  ،خالد محمد (  : ) 2004الوسائط المتعددة بيف التنظير والتطبيؽ  ،مكتبة الفبلح لمنشر
والتوزيع  ،الكويت .
 -82فرجوف  ،خالد محمد (  ": ) 2004الوسائط المتعددة بيف التنظير والتطبيؽ  ،مكتبة الفبلح لمنشر ،
الكويت .

 -83فورة  ،ناىض صبحي (  " : ) 2003فعالية برنامج مقترح لعبلج بعض صعوبات تعمـ القراءة لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية بغزة "  ،رسالة دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس  ،جامعة عيف شمس ،
كمية التربية  ،برنامج الدراسات العميا في جامعة األقصى بغزة كمية التربية .

 -84مرعي  ،توفيؽ والحيمة  ،محمد (  " : ) 2000المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا  ،وعناصرىا ،
وأسسيا  ،وعممياتيا "  ،دار اليازوري  ،عماف .

 -85مرعي  ،توفيؽ والحيمة  ،محمد (  " : ) 2004المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا  ،عناصرىا ،
وأسسيا  ،وعممياتيا "  ،ط ، 4دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عماف .
 -86مشتيى ،أحمد (  " : ) 2010فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير البصري في
التربية اإلسبلمية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -87مطر  ،يوسؼ (  " : ) 2004أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية ميارة التجويد لدى طمبة
مركز القرآف الكريـ بالجامعة اإلسبلمية بغزة " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 -88مطر  ،يوسؼ خميؿ (  ": ) 2004أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية ميارة التجويد لدى طمبة
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ممحؽ رقـ ( ) 1

اختبار قبلي لطلبة الصف السابع األساسي يف مبحث التكنولوجيا
اندرجت :

اختر اإلجابت انصحيحت مما يهي :
.1مسقط الكرة على مستوٌات اإلسقاط الثالثة عبارة عن :
ج .دائرة
ب .كرة
أ .نقطة
.2الغرض من مقٌاس الرسم (  ) 20 : 1هو :
أ.التصغير

ب.التكبير

د .خط مستقيـ
د (.أ+ب)معا

ج.التدوير

.3المقاومة المتغٌرة هً :
ج .مقاومة كربونٌة د .مقاومة ثابتة القٌمة
ب .مقاومة سلكٌة
أ.مقاومة لها ثالث أطراف
ٌ.4عرف التٌار الكهربائً بأنه :
ج .الشغل المبذول د .فٌض من الشحنات
ب .مقدار الطاقة
أ.مصدر الجهد فً الدارة
المستهلكة فً
لنقل كمٌة الكهرباء .تسري فً موصل.
الكهربائٌة.
الثانٌة.
.5لو اسقط مستوى على أحد مستوٌات اإلسقاط وكان مسقطه مستوى أٌضا ً فهذا ٌعنً أنه :
دٌ .ساوٌه
جٌ .وازٌه
ب .متعامد علٌه
أ .مائل علٌه
.6رسمت غرفة الفصل بمقٌاس رسم  50 : 1فإذا كان طول الغرفة الحقٌقً  50سم ٌ ،كون طولها
على الرسم :
د25 .سـ
ج1 .سم
ب2500 .سم
أ 250 .سم
 .7إذا كان المسقط هو خطان ونقطة فهذا ٌعنً أن الذي تم إسقاطه هو :
أ.مستوى

ب.خط مستقيـ

 .8تتكون الدارة الكهربائٌة البسٌطة من :
ب.مصباح
أ .مفتاح

ج.نقطة

ج.بطارٌة

د.مجسـ

د.جمٌع ماسبق

 .9العبلقة بيف التيار الكيربائي والجيد الكيربائي :
أ .عكسية

ج.متساوية

ب .طردية

د .التوجد عبلقة

 .10لمحصوؿ عمى مقاومة صغيرة مف مجموعة مقاومات يتـ توصيميـ عمى :
أ .التوازي

ج.بطارية

ب .التوالي

د.جميع ماسبؽ

 .11مقياس الرسـ ىو النسبة بيف :
أ .القياسات في الرسـ واألبعاد

ب .القياسات في الرسـ ج ( .أ  +ب ) معا

الحقيقة .

واألبعاد الغير حقيقية .

د .ليس مما سبؽ

.12في دائرة كيربائية مقاومة قيمتيا  5أوـ وكانت قيمة الجيد الكيربائي ليا  10فولت فإف التيار يساوي :
أ 3 .أمبير

ج 0.5 .أمبير

ب 2 .أمبير
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د 15 .أمبير

 .13الجهاز المستخدم لقٌاس التٌار الكهربائً فً الدوائر الكهربائٌة :
أ .األوميتر

ج .األميتر

ب .الفولتميتر

د .األمبير

 .14عند زٌادة قٌمة المقاومة المتغٌرة فً دائرة كهربائٌة فإن إضاءة المصباح :
أ.تزداد

ج .تبقى كما ىي

ب .تقؿ

د .يحترؽ المصباح

ٌ .15عرف  .....بأنه " مقدار الطاقة التً ٌستهلكها الجهاز فً الثانٌة الواحدة "
أ .القدرة الكيربائية

ب .الطاقة الكيربائية

ج .الجيد الكيربائي

د.التيار الكيربائي

ٌ .16سمى المستوى المقابل التجاه النظر :
أ .مستوى الجسـ

ب .مستوى اإلسقاط

 .17الفولتمٌتر هو جهاز ٌستخدم فً قٌاس :
أ .المقاومة

ب .التيار

ج.مستوى الصورة
ج .الطاقة

د .الرؤية
د.فرؽ الجيد

 .18تكون مستوٌات اإلسقاط الثالثة :
أ .متباعدة

ج.متعامدة

ب.متوازية

د.متقاربة

 .19المسقط الذي ٌرسم على المستوى المقابل للنظر من جهة أعلى الجسم هو:
أ .األفقي

ج .الجانبي

ب .األمامي

د.ليس مما سبؽ

.20قٌمة المقاومة فً الشكل التالً :
ب%5+47 x 1000.000.
أ% 5 + 47 x 1000 .
د%5+74 x 1000.000.
ج% 5+74 x 100 .
.21وحدة قياس المقاومة الكيربائية :
أ .الفولت

ج .الوات

ب .األمبير

د.األوـ

.22مسقط خط المستقيـ عمى المستوى الموازي لو :
أ .نقطة

ج.خط مستقيـ

ب .مستوى

د .خط ومستوى

 .23إذا كانت م 3 =1أوم  ،م 4 =2أوم فإن المقاومة الكلٌة فً حالة توصٌلهم على التوازي:
أ7 .أوـ

ج 12/7 .أوـ

ب 7/12 .أوـ

د1/7 .أوـ

 .24مف أشكاؿ مقياس الرسـ :
أ .رقمي فقط

ج .تحميمي

ب .بياني فقط

 .25ألواف المقاومة ذات القيمة  65كيمو أوـ ىي :
أ ( .برتقالي – أحمر – أزرؽ )

ب ( .برتقالي – أزرؽ – أخضر )

ج (.برتقالي – أخضر -أزرؽ )

د ( .أزرؽ – أخضر – برتقالي )
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د .رقمي وبياني

 .26المسقط األمامي في الشكؿ التالي :
أ.

ج.

ب.

د .ليس مما سبؽ

 .27العبلقة بيف التيار والمقاومة الكيربائية :
أ .طردية

ب .عكسية

ج .منحنية

د .متساوية

 .28الشكؿ المقابؿ يمثؿ توصيؿ المقاومات عمى :
أ .التوازي

ب .التوالي

ج .التساوي

د ( .أ  +ب ) معا

 .29القانوف الذي يحدد مف خبللو القدرة الكيربائية لجياز :
أ .القدرة = التيار  xالزمف ب .القدرة= التيار  xالجيد ج .القدرة= التيار/الجيد د .القدرة = التيار  /الزمف

 .30فً أي من األشكال التالٌة سٌضًء المصباح الكهربائً :

أ.

ب.

ج.
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د.

مفتاح إجابات االختبار التشخيصي

الرقم أ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ب ج
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د

ممحؽ رقـ ( ) 2

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
جامعة األزهر -غزة
الدراسـات العليــا
كليـــة التربيــة
قسم المناهج وطرق التدريس
تحديد درجة صعوبات الموضوعات الموجودة في مبحث التكنولوجيا المقرر على
طلبة الصف السابع األساسي
الزم ل المحترم ،،،
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل

يقوـ الباحث بتحديد درجة صعوبات الموضوعات الموجودة في كتاب التكنولوجيا
المقررة عمى طمبة الصؼ السابع األساسي قبؿ البدء في البحث وذلؾ ضمف بحث

بعنواف :

( أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة لعالج بعض الصعوبات في تعمم التكنولول ا
لدى طمبة الصف السابع األساسي ) لن ل درلة المالست ر في المناىج وطرق

التدر س

لذلؾ أرجو مف سيادتكـ تحديد درجة الصعوبة بوضع إشارة (

 ) Xفي المكاف

المناسب كما لذلؾ مف عظيـ األثر في إنجاح الدراسة مع خالص شكري وتقديري.

انباحث
أحمد بدر
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م

الوحدة األولى ( الرسم واإلشارات )

1

اإلشارات والرمز الكهربائية

2

وحدات القياس

3

مقياس الرسم

4

تحليل الرسم

5

الرسم الهندسي

6

اإلسقاط

7

المساقط

صعبة جدا

الوحدة الثانية ( الطاقة )
1

التيار والجهد الكهربائي

2

الدارة الكهربائية

3

البطاريات

4

المقاومة الكهربائية

5

عالقة التيار والجهد والمقاومة

6

توصيل المقاومات

7

أجهزة القياس الكهربائي
الوحدة الثالثة ( تفكيك وتركيب )

1

األخشاب

2

أدوات النجارة

3

األدوات

4

أدوات الثقب

5

اللصق والتثبيت

6

دهان األخشاب

7

أدوات القياس
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صعبة

متوسطة

سهلة

سهلة جدا

ممحؽ رقـ ( ) 3
تحم ل محتوى المواض ع التي تمثل صعوبة في مبحث التكنولول ا المقررة عمى طمبة الصف السابع
األساسي
األىداف الخاصة بالدروس التي تمثل صعوبة
األىداؼ الخاصة

الدرس
مقياس الرسـ

ٌعرف المقصود بمقٌاس الرسم
ٌذكر استخدامات مقٌاس الرسم
ٌعدد أشكال مقٌاس الرسم
ٌحسب مقٌاس الرسم ألشٌاء مختلفة
ٌعرف اإلسقاط
ٌذكر المقصود بمستوى اإلسقاط
ٌعدد أنواع اإلسقاط
ٌرسم المسقط األمامً لجسم
ٌرسم المسقط الجانبً لجسم
ٌرسم المسقط األفقً لجسم

اإلسقاط
المساقط

يسقط النقطة عمى مستويات االسقاط الثبلثة
يسقط خط مستقيـ عمى مستويات االسقاط الثبلثة
يسقط مستوى عمى مستويات االسقاط الثبلثة
يعدد فوائد التيار الكيربائي

الكيربائي

التيار والجيد

يحدد جياز قياس كؿ مف الجيد وشدة التيار الكيربائي
يكوف دارة كيربائية مكونة مف بطارية ومصباح
يحؿ مسائؿ حسابية عمى التيار الكيربائي
يقد جيود العمماء في اكتشاؼ الكيرباء
يرسـ دائرة كيربائية مكونة مف بطارية ومفتاح ومصباح

الدارة الكيربائية

يعدد المكونات األساسية لمدوائر الكيربائية
يعرؼ المفتاح الكيربائي
يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة
يكوف دارة كيربائية مكونة مف بطارية ومصباح وأسبلؾ ومفتاح

بائية

الكير

ة

المقاوـ

يعرؼ المقاومة الكيربائية
يذكر وحدة قياس المقاومة
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يفرؽ بيف المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة
يوضح مفيوـ المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة
يعدد استخدامات المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة
يعيف مقدار المقاومة مف خبلؿ ألوانيا
يحسب مدى الدقة لبعض المقاومات

والمقاومة

عبلقة التيار بالجيد

يعرؼ قانوف أوـ
يستنتج العبلقة بيف التيار وفرؽ الجيد الكيربائي
يرسـ العبلقة بيف شدة التيار وفرؽ الجيد بيانيًا

يحقؽ العبلقة بيف شدة التيار وفرؽ الجيد عمميًا
يستنتج العبلقة بيف التيار والمقاومة الكيربائية

توصيؿ المقاومات الكيربائية

يعدد طرؽ توصيؿ المقاومات الكيربائية
يوصؿ عدة مقاومات عمى التوالي
يوصؿ عدة مقاومات عمى التوازي
يوضح اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوالي والتوازي
يقارف بيف توصيؿ المقاومات عمى التوالي والتوازي
يحسب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات موصمة عمى التوالي
يحسب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات موصؿ عمى التوازي
الحقائق العمم ة المولودة في الدروس التي تمثل صعوبة

الدرس
مقياس الرسـ
اإلسقاط

الحقائؽ العممية
الغرض مف مقياس الرسـ التصغير والتكبير
يتعدد أشكاؿ مقياس الرسـ إلى رقمي وبياني
ينتج عند النظر إلى الجسـ مف جية مقابمة لمجسـ
مستويات اإلسقاط متعامدة عمى بعضيا البعض

المساقط

ينتج المسقط األمامي عند النظر لمجسـ مف األماـ
ينتج المسقط الجانبي عند النظر لمجسـ مف الجانب
ينتج المسقط األفقي عند النظر لمجسـ مف أعمى

الكيربائي

والجيد

التيار

تحمؿ االلكترونات شحنة كيربائية سالبة
ينتج عف حركة االلكترونات طاقة تعرؼ بالتيار الكيربائي
يسير التيار الكيربائي مف القطب الموجب إلى القطب السالب
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تقاس شدة التيار الكيربي بوحدة األمبير
ينتقؿ التيار الكيربائي مف النقطة ذات الجيد المرتفع إلى النقطة ذات

الجيد المنخفض

ال يحث تيار كيربائي في موصؿ إال إذا كاف ىناؾ فرؽ في الجيد بيف
طرفي الموصؿ
يقاس الجيد الكيربائي بوحدة الفولت
تعد البطارية مصد ار لمجيد الكيربائي المنخفض
تعتبر القدرة الكيربائية عامبل ميما في تحديد مواصفات الجياز
تقاس القدرة الكيربائية بوحدة الفولت
تقاس الطاقة الكيربائية بوحدة الجوؿ
يرمز لممصباح الكيربائي في الدارات الكيربائية بالرمز
يرمز لممفتاح الكيربائي في الدارات الكيربائية بالرمز

الدارة الكيربائية

تنقسـ المواد مف حيث توصيميا لمكيرباء إلى موصمة ومواد عازلة
النحاس جيد التوصيؿ لمكيرباء
المطاط والببلستيؾ والخشب عوازؿ كيربائية
يرمز لمبطارية في الدائرة بالرمز
ال يسري التيار الكيربائي في الدارة الكيربائية المفتوحة
يسري التيار الكيربائي في الدارة الكيربائية المغمقة
المقاومات نوعاف سمكية وكربونية

المقاومة الكيربائية

تنقسـ المقاومات إلى ثابتة ومتغيرة
المقاومات الثابتة ليا قيمة ثابتة مثؿ الكربونية والمقاومة السمكية
والمقاومة المتغيرة بالرمز

يرمز لممقاومة الثابتة بالرمز

يستخدـ نظاـ األلواف في تحديد قيمة المقاومة الثابتة
وحدة قياس المقاومة ىي األوـ .

والمقاومة الكيربائية

عبلقة التيار بالجيد

يقؿ التيار الكيربائي عند زيادة الجيد المقاومة الكيربائية مع ثبوت الجيد
يزداد التيار الكيربائي بزيادة الجيد وينقص بنقصانو
انتقاؿ التيار مف موصؿ آلخر يتطمب وجود فرؽ في الجيد
ينتقؿ التيار الكيربائي في موصؿ مف الجيد العالي إلى الجيد المنخفض
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الكيربائية

توصيؿ المقاومات

توصؿ المقاومات الكيربائية عمى التوالي وعمى التوازي
عند توصيؿ المقاومات عمى التوالي تزداد المقاومة الكمية لمدائرة
عند توصيؿ المقاومات عمى التوازي تقؿ قيمة المقاومة الكمية لمدائرة

المفاى م وداللتيا المفظ ة
الدرس

داللتو المفظية

المفيوـ

الرسم

مق اس

اإلسقاط

مقياس الرسـ

النسبة بيف القياسات عمى الرسـ واألبعاد الحقيقية التي

اإلسقاط

تكويف صورة لجزء مف الجسـ ناتجة عند النظر إليو مف

تمثميا تمؾ القياسات .
زاوية أو جية معينة .

المساقط
الت ار والليد الكيربي

مستوى اإلسقاط

المكاف الذي يتكوف عميو المسقط

المسقط

جزء مف الجسـ ناتج عند النظر إليو مف جية معينة

المسقط األمامي

ىو المسقط الناتج عند النظر إلى الجسـ مف األماـ

المسقط الجانبي

ىو المسقط الناتج عند النظر إلى الجسـ مف الجانب

المسقط األفقي

ىو المسقط الناتج عند النظر إلى الجسـ مف أعمى

التيار الكيربي

سيؿ مف االلكترونات التي تسري في موصؿ

األمبير

شدة التيار الكيربي الناتج مف مرور كمية مف الكيرباء

الجيد الكيربائي

الشغؿ المبذوؿ لنقؿ شحنة كيربائية بيف نقطتيف في

قدرىا  1كولوـ في الثانية الواحدة
موصؿ

الفولت

بل مقداره 1
فرؽ الجيد بيف طرفي موصؿ عندما يبذؿ شغ ً

جوؿ لنقؿ كمية مف الكيرباء مقدارىا  1كولوـ بيف طرفي
الموصؿ

القدرة الكيربية

الطاقة التي يستنفذىا الجياز في الثانية الواحدة

الوات

القدرة الكيربائية لمصدر يمر بو تيار كيربائي مقداره 1
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أمبير وفرؽ الجيد  1فولت
اإللكتروف

جسيـ صغير يحمؿ شحنة كيربائية سالبة

الدارة الكيربائية

المسار المغمؽ الذي يتكوف مف مواد موصمة وتتحرؾ عبره
الشحنات الكيربائية

المفتاح الكيربائي

نقطة كيربية ليا طرفاف يمكف وصميما وفصميما بواسطة

الدارة الكيربائ ة

ذراع متحرؾ
أسبلؾ التوصيؿ

أسبلؾ جيدة التوصيؿ لمكيرباء تغطى بمادة عازلة

المواد العازلة

المواد التي ال تنتقؿ عبرىا الشحنات الكيربائية

المواد الموصمة

المواد التي ينتقؿ عبرىا الشحنات الكيربائية

المصباح الكيربائي

ىو انتفاخ زجاجي يحتوي عمى سمؾ التوىج ولو قاعدة

المقاومة الكيربائية

الممانعة التي يبلقييا التيار الكيربائي أثناء مروره في

نحاسية  ،وعند توصيمو بالتيار يعطي ضوء

المقاومة الكيربائ ة

موصؿ
المقاومة الثابتة
المقاومة المتغيرة
األوـ

مقاومة ليا قيمة ثابتة وليا طرفاف توصيؿ
مقاومة ليا قيمة متغيرة وليا ثبلث أطراؼ توصيؿ
مقاومة موصؿ يسمح بمرور تيار شدتو  1أمبير عندما
يكوف فرؽ الجيد بيف طرفيو  1فولت

والمقاومة

عالقة الت ار بالليد

شدة التيار الكيربائي كمية الشحنة الكيربائية التي تمر عبر مقطع الموصؿ في
الثانية الواحدة .

توص ل المقاومات

التوصيؿ عمى

توصيؿ الطرؼ األوؿ لممقاومة األولى مع الطرؼ األوؿ

التوالي

لممقاومة الثانية وىكذا بيدؼ زيادة المقاومة الكمية .

التوصيؿ عمى

توصيؿ األطراؼ األولى لممقاومات معاً واألطراؼ الثانية

التوازي

لنفس المقاومات معاً بيدؼ تقميؿ المقاومة الكمية
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المبادئ والتعم مات
مقياس الرسـ

يستخدـ مقياس الرسـ لمتصغير والتكبير

اإلسقاط

مستويات اإلسقاط الثبلثة متعامدة عمى بعضيا البعض

المساقط

ترسـ المساقط عمى مستويات اإلسقاط

التيار والجيد الكيربائي

ػػػػػػػػػػػػػػػ

الدارة الكيربائية

المعادف جيدة التوصيؿ لمكيرباء

المقاومة الكيربائية

تتحد قيمة المقاومة مف خبلؿ األلواف الموجودة عمى جسـ
المقاومة

عبلقة التيار بالجيد

التيار يتناسب طردياً مع الجيد ويتناسب عكسياً مع المقاومة

توصيؿ المقاومات

توصؿ المقاومات عمى التوالي والتوازي

والمقاومة

القوان ن
التيار والجيد الكيربائي

القدرة الكيربائية = الجيد  Xالتيار

الدارة الكيربائية

_______________________________

المقاومة الكيربائية

المقاومة = منزلة أولى منزلة ثانية  Xالمضاؼ  +مدى الدقة

عبلقة التيار بالجيد

التيار = الجيد  /المقاومة

والمقاومة الكيربائية

الطاقة الكيربائية = القدرة  Xالزمف

المقاومة = الجيد  /التيار

الجيد = التيار  Xالمقاومة
قانوف أوـ " في أي دارة كيربائية يتناسب التيار تناسباً طردياً مع

توصيؿ المقاومات

الجيد وتناسبًا عكسيًا مع المقاومة "

ـ الكمية ( المكافئة ) ( التوالي ) = ـ +1ـ+2ـ.... + 3
ـ الكمية ( المكافئة ) ( التوازي) = /1ـ/1 +1ـ/1 + 2ـ... 3
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األنشطة العمم ة
مق اس الرسم

 يحدد المسافة بيف مدينتيف عمى الخارطة ويجد البعدالحقيقي ليا

اإلسقاط

 -ينظر لمجسـ مف جيات مختمفة

المساقط

 يرسـ المساقط الثبلثة لنقطة عمى مستويات اإلسقاط يرسـ المساقط الثبلثة لخط مستقيـ عمى مستوياتاإلسقاط
 -يرسـ المساقط الثبلثة لمستوى عمى مستويات اإلسقاط

الت ار والليد الكيربائي

 تصميـ دارة كيربائية مكونة مف مصباح وبطارية توضيح الفرؽ بيف شدة اإلضاءة لمصباحيف مختمفيف فيالقدرة الكيربائية

الدارة الكيربائ ة

 تكويف دارة كيربائية مكونة مف بطارية ومصباح وأسبلؾومفتاح كيربائي

 رسـ مخطط لدارة كيربائية . تفحص دارة كيربائية لجرس كيربائيالمقاومة الكيربائ ة

 توصيؿ دارة كيربائية بمقاومة متغيرة ومبلحظة شدةاإلضاءة
 رسـ مقاومة كيربائية وتحديد المنازؿ عمييا -حساب قيمة مقاومة معروفة األلواف

عالقة الت ار بالليد

 -رسـ العبلقة بيف شدة التيار والجيد

والمقاومة الكيربائ ة

 رسـ العبلقة بيف التيار والمقاومة الكيربائية -إيجاد قيمة مقاومة مجيولة مف خبلؿ قانوف أوـ

توص ل المقاومات

 عمؿ حبؿ زينة باستخداـ مصابيح صغيرة ممونة -توصيؿ مجموعة مقاومات عمى التوالي

 -توصيؿ مجموعة مقاومات عمى التوازي
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جامعػػة األزىر – غزة

ممحؽ رقـ ( )4

عمادة الد ارسػات العميػا
كمي ػػة التربيػ ػػة

قسـ المناىج و طرؽ التدريس
تحك م االختبار القبمي -البعدي في مبحث التكنولول ا .

الدكتور  ___________________________ /المحترم
بعد التح ة ،،،

يقوـ الباحث بدراسة بعنواف  " :أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة  ،لعالج بعض

الصعوبات في تعمم التكنولول ا المقررة عمى طمبة الصف السابع األساسي "  ،بيدؼ

الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية (مناىج و طرؽ التدريس )

 ،ونظ اًر آلرائكـ اليامة  ،ومقترحاتكـ البناءة  ،برجاء تحكيـ ىذا االختبار مف حيث :
 األىداؼ .

 بنود االختبار .

 مدى صحة فقرات االختبار لغوياً .

 مدى دقة صياغة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار .

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طمبة الصؼ السابع األساسي .
 إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسب .

و تقبموا فائؽ الشكر و التقدير

الباحث

أحمد فتحي بدر
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ممحؽ رقـ () 5

االختبار القبلً – البعدي قبل التعدٌل
عزٌزي الطالب  :السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
بٌن ٌدٌك اختبار فً مادة التكنولوجٌا للصف السابع األساسً .
تنبييات :







اقرأ األسئلة جٌدا قبل اإلجابة .
اإلجابة على الورقة نفسها بخط واضح وبقلم أزرق .
ٌفضل االنتفاع من وقت االختبار كامالً .
إذا واجهك غموض فً األسئلة التتردد فً االستعانة بالمعلم .
االلتزام باختٌار إجابة واحدة صحٌحة .
مثال :

الجهاز المستخدم لقٌاس شدة التٌار الكهربائً فً الدوائر الكهربائٌة :
أ .األوميتر

ج .األميتر

ب .الفولتميتر

د .األمبير

عمماً بأن إلاباتكم عمى بنود االختبار ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط  ،ول س ليا
تأث ر عمى درلاتكم في أي مادة دراس ة .
ب انات خاصة بالطالب  /ة :

 .1اسم الطالب  /ـــــــــــــــــ الصف  /ــــــــ
 .2اللنس /

أنثى

ذكر

مع تمن اتي لكم بالتوف ق

الباحث

أحمد بدر
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.1مسقط النقطة على مستوٌات االسقاط الثالثة عبارة عن :
ج .ثبلث نقاط
ب .نقطتٌن
أ .نقطة
.2الغرض من مقٌاس الرسم (  ) 1 : 20هو :
أ.التصغير

ب.التكبير

د .خط مستقيـ
د (.أ+ب)معا

ج.التدوير

.3المقاومة الثابتة هً :
ج .مقاومة كربونٌة د .جمٌع ما سبق
ب .مقاومة سلكٌة
أ.مقاومة ثابتة القٌمة
.4تعرف القدرة الكهربائٌة بأنها :
ج .الشغل المبذول د .فٌض من الشحنات
ب .مقدار الطاقة
أ.مصدر الجهد فً الدارة
المستهلكة فً
لنقل كمٌة الكهرباء .تسري فً موصل.
الكهربائٌة.
الثانٌة.
 .5لو اسقط مستوى على أحد مستوٌات االسقاط وكان مسقطه خط مستقٌم فهذا ٌعنً أنه :
دٌ .ساوٌه
جٌ .وازٌه
ب .متعامد علٌه
أ .مائل علٌه
.6رسمت غرفة الفصل بمقٌاس رسم  20 : 1فإذا كان طول الغرفة على الرسم  40سم ٌ ،كون
طولها فً الحقٌقة :
د 8 .سـ
ج 80 .سم
ب 800 .سم
أ 2 .سم
 .7إذا كان المسقط هو خطان ومستوى فهذا ٌعنً أن الذي تم إسقاطه هو :
أ.مستوى

ب.خط مستقيـ

 .8تتكون الدارة الكهربائٌة البسٌطة من :
ب.مصباح
أ .مفتاح

ج.نقطة

ج.بطارٌة

 .9العبلقة بيف التيار الكيربائي والجيد الكيربائي :
أ .عكسية

ب .طردية

د.مجسـ

د.جمٌع ماسبق

ج.متساوية

د .التوجد عبلقة

 .10لمحصوؿ عمى مقاومة كبيرة مف مجموعة مقاومات يتـ توصيميـ عمى :
أ .التوازي
 .11مقياس الرسـ ىو النسبة بيف :
أ .القياسات في الرسـ واألبعاد
الحقيقة .

ج.بطارية

ب .التوالي

ب .القياسات في الرسـ ج ( .أ  +ب ) معا

د.جميع ماسبؽ
د .ليس مما سبؽ

واألبعاد الغير حقيقية .

.12في دائرة كيربائية مقاومة قيمتيا  5أوـ وكانت قيمة الجيد الكيربائي ليا  10فولت فإف التيار يساوي :
أ 3 .أمبير

ج 0.5 .أمبير

ب 2 .أمبير

 .13الجهاز المستخدم لقٌاس فرق الجهد الكهربائً فً الدوائر الكهربائٌة :
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د 15 .أمبير

ب .الفولتميتر

أ .األوميتر

د .األمبير

ج .األميتر

 .14عند زٌادة قٌمة المقاومة المتغٌرة فً دائرة كهربائٌة فإن إضاءة المصباح :
ب .تقؿ

أ.تزداد

د .يحترؽ المصباح

ج .تبقى كما ىي

ٌ .15عرف  .....بأنه " حركة االلكترونات سالبة الشحنة فً سلك موصل "
ب .الطاقة الكيربائية

أ .القدرة الكيربائية

ٌ .16سمى المستوى المقابل التجاه النظر :

ب .مستوى اإلسقاط

أ .مستوى الجسـ

ج .الجيد الكيربائي
ج.مستوى الصورة

د.التيار الكيربائي
د .الرؤية

 .17األمٌتر هو جهاز ٌستخدم فً قٌاس :
ب .التيار

أ .المقاومة

ج .الطاقة

 .18تكون مستوٌات اإلسقاط الثالثة :

ب.متوازية

أ .متباعدة

د.فرؽ الجيد
د.متقاربة

ج.متعامدة

 .19المسقط الذي ٌرسم على المستوى المقابل للنظر من جهة أعلى الجسم هو:
ب .األمامي

أ .األفقي

د.ليس مما سبؽ

ج .الجانبي

.20قٌمة المقاومة فً الشكل التالً :
ب%5+47 x 1000.000.
أ% 5 + 47 x 1000 .
د%5+74 x 1000.000.
ج% 5+74 x 100 .
.21وحدة قياس المقاومة الكيربائية :
ب .األمبير

أ .الفولت

ج .الوات

.22مسقط خط المستقيـ عمى المستوى الموازي لو :
ب .مستوى

أ .نقطة

د.األوـ
د .خط ومستوى

ج.خط مستقيـ

 .23إذا كانت م 3 =1أوم  ،م 5 =2أوم فإن المقاومة الكلٌة فً حالة توصٌلهم على التوازي:
أ8 .أوـ

ب 7/15 .أوـ

 .24مف أشكاؿ مقياس الرسـ :
أ .رقمي فقط

ج 12/5 .أوـ
ج .تحميمي

ب .بياني فقط

د1/8 .أوـ
د .رقمي وبياني

 .25ألواف المقاومة ذات القيمة  65كيمو أوـ ىي :
أ ( .برتقالي – أحمر – أزرؽ )

ب ( .برتقالي – أزرؽ – أخضر )

ج (.برتقالي – أخضر -أزرؽ )

د ( .أزرؽ – أخضر – برتقالي )

.26
أ.

المسقط

ب.

ج.
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الجانبي في الشكؿ التالي :
د .ليس مما سبؽ

 .27العبلقة بيف التيار والمقاومة الكيربائية عند ثبوت الجيد الكيربائي:
أ .طردية

ب .عكسية

ج .منحنية

 .28الشكؿ المقابؿ يمثؿ توصيؿ المقاومات عمى :
أ .التوازي

ب .التوالي

د .متساوية

ج .التساوي

د ( .أ  +ب ) معا

 .29القانوف الذي يحدد مف خبللو القدرة الكيربائية لجياز :
أ .القدرة = التيار  xالزمف ب .القدرة= التيار  xالجيد ج .القدرة= التيار/الجيد د .القدرة = التيار  /الزمف

 .30فً أي من األشكال التالٌة سٌضًء المصباح الكهربائً :

أ.

ب.

د.

ج.

.31القطعة الكيربائية المستخدمة في غمؽ وفتح الدارة الكيربائية :
أ .البطارية

ب .المصباح الكيربي

ج .المفتاح الكيربي

د .أسبلؾ التوصيؿ

.32مكواة كيربائية قدرتيا  480وات  ،تعمؿ عمى جيد قدره  120فولت فإف شدة التيار يساوي :
أ 0.25 .أمبير

ج 8 .أمبير

ب 5760 .أمبير

د 4 .أمبير

.33المسقط الذي يرسـ عمى المستوى عندما يكوف اتجاه النظر إليو مف األماـ ىو :
أ .المسقط األمامي

ب .المسقط الجانبي

ج .المسقط األفقي

د .المسقط العموي

.34قيمة المقاومة المكافئة في الشكؿ التالي :
أ 6 .أوـ

ج 0.25 .أمبير

ب 20 .أوـ

د 20 .أمبير

.35جميع المواد التالية موصمة لمتيار الكيربائي ما عدا :
أ .النحاس

ج .الخشب

ب .الحديد

د .األلمنيوـ

 ".36في أي دارة كيربائية يتناسب التيار تناسب طردياً مع الجيد وتناسباً عكسياً مع المقاومة " ىذا قانوف :
أ .التوالي

ج .الجيد الكيربائي

ب .التوازي
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د .أوـ

مفتاح إجابات االختبار القبلي – البعذي

الرقم أ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ب ج

الرقم أ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

د
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االختبار القبلً – البعدي بعد التحكٌم
عزٌزي الطالب :
بٌن ٌدٌك اختبار فً مادة التكنولوجٌا للصف السابع األساسً .
تنبييات :






اقرأ األسئلة جٌدا قبل اإلجابة .
اجب على الورقة نفسها بخط واضح وبقلم أزرق .
استخدم وقت االختبار كامالً .
التتردد فً االستعانة بالمعلم .
اختار إجابة واحدة صحٌحة .

 مثال :

الجهاز المستخدم لقٌاس تٌار كهربائً فً دائرة كهربائٌة :
ب .الفولتميتر

أ .األوميتر

د .األمبير

ج .األميتر

عمماً بأن إلاباتكم عمى بنود االختبار ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط  ،ول س ليا
تأث ر عمى درلاتكم في أي مادة دراس ة .
ب انات خاصة بالطالب  /ة :

 .1اسم الطالب  /ـــــــــــــ الصف  /ــــــــ
 .2اللنس /

ذكر

أنثى

مع تمن اتي لكم بالتوف ق

الباحث

أحمد بدر
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اندرجت :

ضع دائرة حول رمز اإلجابت انصحيحت :
.1مسقط النقطة على أي من مستوٌات اإلسقاط الثالثة عبارة عن :
ج .ثبلث نقاط
ب .نقطتٌن
أ .نقطة
.2الغرض من الرسم بمقٌاس (  ) 1 : 20هو :
أ.التصغير

ب.التكبير

د .خط مستقيـ
د (.أ+ب)معا

ج.التدوير

.3المقاومة الثابتة ٌمكن أن تكون :
ج .مقاومة كربونٌة د .جمٌع ما سبق
ب .مقاومة سلكٌة
أ.مقاومة ثابتة القٌمة
.4القدرة الكهربائٌة هً :
ج .الشغل المبذول د .فٌض من الشحنات
ب .مقدار الطاقة
أ.مصدر الجهد فً الدارة
المستهلكة فً
لنقل كمٌة الكهرباء .تسري فً موصل.
الكهربائٌة.
الثانٌة.
 .5لو اسقط مستوى على أحد مستوٌات اإلسقاط وكان مسقطه خط مستقٌم فهذا ٌعنً أنه :
دٌ .ساوٌه
جٌ .وازٌه
ب .متعامد علٌه
أ .مائل علٌه
.6غرفة طولها على الرسم  40سم رسمت بمقٌاس رسم  20:1فطولها الحقٌقً هو :
د 8 .سـ
ج 80 .سم
ب 800 .سم
أ 2 .سم
.7الشًء الذي مسا قطه خطان ومستوى هو :
أ.مستوى

ب.خط مستقيـ

 .8تتكون الدارة الكهربائٌة البسٌطة من :
ب.مصباح
أ .مفتاح

ج.نقطة

ج.بطارٌة

 .9العبلقة بيف التيار الكيربائي والجيد الكيربائي :
أ .عكسية

د.مجسـ

ب .طردية

د.جمٌع ماسبق

ج.متساوية

د .التوجد عبلقة

 .10لمحصوؿ عمى مقاومة كبيرة مف مجموعة مقاومات يتـ توصيميا عمى :
أ .التوازي
 .11مقياس الرسـ ىو النسبة بيف :
أ .القياسات في الرسـ واألبعاد
الحقيقة .

ج.التساوي

ب .التوالي
ب .القياسات في الرسـ

ج .طوؿ الجسـ

واألبعاد الغير حقيقية .

وعرضو

.12إذا كانت مقاومة كيربائية  5أوـ والجيد عمييا  10فولت فالتيار المار فييا ىو :
أ 3 .أمبير

ج 0.5 .أمبير

ب 2 .أمبير

د.ليس مما سبؽ
د .األبعاد الغير
حقيقية
د 15 .أمبير

 .13الجهاز المستخدم لقٌاس فرق الجهد الكهربائً فً الدوائر الكهربائٌة :
أ .األوميتر

ج .األميتر

ب .الفولتميتر
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د .األمبير

 .14عند زٌادة قٌمة المقاومة المتغٌرة فً دائرة كهربائٌة فإن المصباح :
أ.تزداد إضاءتو

ب .تقؿ إضاءتو

د .يحترؽ المصباح

ج .تبقى اإلضاءة

ٌ .15عرف  .....بأنه " حركة االلكترونات سالبة الشحنة فً سلك موصل "
أ .القدرة الكيربائية

ب .الطاقة الكيربائية

ج .الجيد الكيربائي

د.التيار الكيربائي

ٌ .16سمى المستوى المقابل التجاه النظر بمستوى :
أ .الجسـ

ب .اإلسقاط

د .الرؤية

ج .الصورة

 .17األمٌتر هو جهاز ٌستخدم فً قٌاس :
أ .المقاومة

ب .التيار

د.فرؽ الجيد

ج .الطاقة

 .18مستوٌات اإلسقاط الثالثة :
أ .متباعدة

ب.متوازية

د.متقاربة

ج.متعامدة

 .19المسقط الذي ٌرسم على المستوى المقابل للنظر من جهة أعلى الجسم هو المستوى:
أ .األفقي

ج .الجانبي

ب .األمامي

.20قٌمة المقاومة فً الشكل المقابل تتراوح بٌن ....علما ً بأن مدى
الدقة =  %5والمضاعف =  1000ومنزلة ثانٌة =  2ومنزلة
أولى = 6
ب 8-7 .كٌلو أوم
أ 6 -5 .كٌلو أوم
د 4-3 .كٌلو أوم
ج 9-8 .كٌلو أوم

د.ليس مما سبؽ

.21وحدة قياس المقاومة الكيربائية :
أ .الفولت

ب .األمبير

د.األوـ

ج .الوات

.22مسقط خط المستقيـ عمى المستوى الموازي لو :
أ .نقطة

ج.خط مستقيـ

ب .مستوى

د .خط ومستوى

 .23إذا كانت م 3 =1أوم  ،م 5 =2أوم فإن المقاومة الكلٌة فً حالة توصٌلهم على التوازي:
أ8 .أوـ
 .24مف أشكاؿ مقياس الرسـ :
أ .رقمي

ج 0.5 .أوـ

ب 0.4 .أوـ

ج .تحميمي

ب .بياني

 .25ألواف المقاومة ذات القيمة  65كيمو أوـ ىي :
أ ( .برتقالي – أحمر – أزرؽ ) ب ( .برتقالي – أزرؽ – أخضر )
ج (.برتقالي – أخضر -أزرؽ ) د (.أزرؽ – أخضر – برتقالي )
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د 15 .أوـ
د .رقمي وبياني

الموف

مضاعؼ

منزلة 1منزلة2

برتقالي

1000

3

3

اخضر

5 100.000

5

أزرؽ

6 1000000

6

 .26المسقط الجانبي في الشكؿ التالي :
ب.

أ.

د .ليس مما سبؽ

ج.

 .27العبلقة بيف التيار والمقاومة الكيربائية عند ثبوت الجيد الكيربائي:
أ .طردية

ب .عكسية

د .متساوية

ج .منحنية

 .28الشكؿ المقابؿ يمثؿ توصيؿ المقاومات عمى :
أ .التوازي

ج .التساوي

ب .التوالي

د ( .أ  +ب ) معا

 .29يتـ تحديد قدرة جياز كيربائي مف العبلقة :
أ .القدرة = التيار  xالزمف ب .القدرة= التيار  xالجيد ج .القدرة= التيار/الجيد د .القدرة = التيار  /الزمف

 .30أي من األشكال التالٌة ٌضًء المصباح بشكل أقوى :

أ.

د.

ج.

.31القطعة الكيربائية المستخدمة في غمؽ وفتح الدارة الكيربائية :
أ .البطارية

ب .المصباح الكيربي

ج .المفتاح الكيربي

د .أسبلؾ التوصيؿ

.32مكواة كيربائية قدرتيا  480وات  ،تعمؿ عمى جيد قدره  120فولت فإف شدة التيار يساوي :
أ 0.25 .أمبير

ج 8 .أمبير

ب 5760 .أمبير

د 4 .أمبير

.33المسقط الذي يرسـ عمى المستوى عندما يكوف اتجاه النظر إليو مف األماـ ىو :
أ .المسقط األمامي

ب .المسقط الجانبي

ج .المسقط األفقي

د .المسقط العموي

.34قيمة المقاومة المكافئة في الشكؿ التالي :
أ 6 .أوـ

ج 0.25 .أمبير

ب 20 .أوـ

د 20 .أمبير

.35جميع المواد التالية موصمة لمتيار الكيربائي ما عدا :
أ .النحاس

ج .الخشب

ب .الحديد

د .الكربوف

 ".36في أي دارة كيربائية يتناسب التيار تناسب طردياً مع الجيد وتناسباً عكسياً مع المقاومة " ىذا قانوف :
أ .التوصيؿ الكيربي

ج .التناسب الطردي

ب .قياس الجيد
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د .أوـ

مفتاح إجابات االختبار القبلي – البعذي

الرقم أ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ب ج

د

الرقم أ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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ممحؽ رقـ ( ) 7
جامعػػة األزىر – غزة

عمادة الد ارسػات العميػا

كمي ػػة التربيػ ػػة
قسـ المناىج و طرؽ التدريس

تحك م بطاقة مالحظة األداء

الدكتور  _______________________ /المحترم

يقوـ الباحث بدراسة بعنواف  ":أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة  ،لعبلج بعض الصعوبات

في تعمـ التكنولوجيا المقررة عمى طمبة الصؼ السابع األساسي "  ،بيدؼ الحصوؿ عمى درجة

الماجستير في التربية ( المناىج و طرؽ التدريس )  ،ونظ ًار آلرائكـ اليامة  ،ومقترحاتكـ البناءة
 ،برجاء تحكيـ الميارات األدائية لبعض الموضوعات التي تمثؿ صعوبة في مبحث التكنولوجيا

لمصؼ السابع األساسي  ،واإلشارة بعبلمة (  ) Xمقابؿ ماترونو مناسباً ولكـ الحرية في الحذؼ

والتعديؿ واإلضافة .

و تقبموا فائؽ الشكر و التقدير
الباحث
أحمد فتحي بدر
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بطاقة مالحظة للمهارات العملية ( األدائية ) لبعض الموضوعات التي تمثل صعوبة في
مبحث التكنولوجيا للصف السابع األساسي .
الصف :

اسم الطالب :

الميارات األدائ ة لبعض الموضوعات التي تمثل صعوبة في
الموضوع
مق اس الرسم

مبحث التكنولول ا لمصف السابع .
.1يقيس المسافة بيف مدينتيف عمى الخريطة .
 .2يحسب البعد الحقيقي لمسافة بيف مدينتيف عمى الخريطة
 .3يرسـ المسقط األمامي لمجسـ أمامو .

اإلسقاط

 .4يرسـ المسقط الجانبي لمجسـ أمامو .
 .5يرسـ المسقط األفقي لمجسـ أمامو .
 .6يسقط قمـ رصاص عمى مستويات اإلسقاط الثبلثة .

المساقط

 .7يسقط ورقة دفتر عمى مستويات اإلسقاط الثبلثة .
 .8يسقط قطعة طباشير عمى مستويات اإلسقاط الثبلثة .

الت ار والليد
الكيربائي

 .9يقيس التيار الكيربائي المار في دائرة كيربائية.
 .10يقيس الجيد الكيربائي لبطارية.
 .11يوصؿ دارة كيربائية مكونة مف مصباح ومفتاح وبطارية

الدارة الكيربائ ة

وأسبلؾ توصيؿ .
 .12يرسـ دارة كيربائية مكونة مف مصباح وبطارية وأسبلؾ
توصيؿ ومفتاح باستخداـ الرموز .

المقاومة
الكيربائ ة
قانون أوم
توص ل المقاومات

 .13يفرؽ بيف المقاومة الثابتة والمتغيرة مف بيف مجموعة
مقاومات .
 .14يق أر األرقاـ المكتوبة عمى جسـ المقاومة
 .15يرسـ العبلقة بيف التيار والجيد بيانياً .

 .16يرسـ العبلقة بيف التيار والمقاومة بيانيًا .
 .17يوصؿ مجموعة مقاومات عمى التوازي .
 .18يوصؿ مجموعة مقاومات عمى التوالي .
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درلة اإلتقان
ضعيفة جدا

ضعيفة

متوسطة

كبيرة

1

2

3

4

ممحق رقم ( ) 9
تـ عرض االختبار التحصيمي القبمي و البعدي وبطاقة المبلحظة عمى مجموعة مف المحكميف الذيف كانت
ليـ اآلراء السديدة والمفيدة في جعؿ ىذا االختبار أكثر دقة وأكثر قوة وىـ عمى النحو اآلتي :

م

التخصص

االسم

دكتوراه فً المناهج وطرق تدرٌس التكنولوجٌا
 1الدكتور محمد أبو شقٌر
 2الدكتور عبد الكرٌم محٌسن دكتوراه فً المناهج وطرق تدرٌس التكنولوجٌا
دكتوراه فً المناهج وطرق التدرٌس – مشرف علوم
 3الدكتور حاتم دحالن
وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
دكتوراه فً المناهج وطرق التدرٌس
 4الدكتور عبد الكرٌم لبد
دكتوراه فً الدراسات اإلسالمٌة وطرق التدرٌس
 5الدكتور ناٌف العطار
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس -مشرف علوم
 6األستاذ إسماعٌل كالب
وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
 7األستاذ إسماعٌل أبو شمالة ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس – مشرف علوم
وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس – معلم التكنولوجٌا
 8المعلم محمد أبو تٌم
فً وكالة الغوث
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس
 9المعلم أٌمن أبو مندٌل
معلم تكنولوجٌا فً مدارس وكالة الغوث
 10المعلم أسعد عاشور
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دل ل المعمم
تـ إعداد الدليؿ مف أجؿ تسييؿ تنفيذ البرنامج المحوسب مف قبؿ المعمميف

وىو يستيدؼ طمبة الصؼ السابع األساسي.

أسماء الموضوعات التي يحتوييا دليؿ المعمـ :
- 1مقياس الرسـ .
- 2اإلسقاط .

- 3المساقط .
- 4التيار والجيد الكيربائي .
- 5الدارة الكيربائية .

- 6المقاومة الكيربائية .
- 7عبلقة التيار بالجيد والمقاومة الكيربائية .
- 8توصيؿ المقاومات الكيربائية .

أما آلية تنفيذ تمؾ الموضوعات :

نوع الباحث مف طرائؽ التدريس المستخدمة في الدليؿ  ،بما يتناسب مع قدرات الطمبة  ،و بما يحقؽ
ّ
األىداؼ المرغوب فييا  ،و يخدـ الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا  ،لدى طمبة الصؼ السابع و

يراعي الفروؽ الفردية بينيـ  ،و يشجع التبلميذ عمى تحسف أدائيـ مف خبلؿ مجموعة مف التدريبات العبلجية
 ،والوسائؿ التعميمية المساعدة  ،وتـ تنفيذ كؿ موضوع في حصتيف دراسيتيف .
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الدرس األول  :مق اس الرسم
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 1يعرؼ مقياس الرسـ .

- 2يعدد أشكاؿ مقياس الرسـ .
- 3يستنتج الغرض مف استخداـ مقياس الرسـ .
- 4يحؿ مسائؿ حسابية عمى مقياس الرسـ .

الوسائؿ التعميمية :

السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dخارطة
اإلجراءات و األنشطة:
يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

 لمعرفة المسافة بيف المدف عمى الخريطة يجب معرفة ------و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤاالً ىو  :ما ىو مقياس الرسـ ؟

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

النسبة بيف القياسات عمى الرسـ واألبعد الحقيقية التي تمثميا تمؾ القياسات .
المعمـ  :كيؼ يمكف صياغة ذلؾ رياضياً ؟
طالب  :مقياس الرسـ = البعد في الرسـ

البعد في الحقيقة
المعمـ  :صحيح .
المعمـ  :واآلف ما ىي أشكاؿ مقياس الرسـ ؟
طالب  :رقمي وبياني

المعمـ  :أحسنت  ،ولكف ماذا يسمى أيضاً مقياس الرسـ الرقمي ؟
طالب  :كتابي .

المعمـ  :إذف مف أشكاؿ مقياس الرسـ رقمي أو كتابي وبياني .
 تقويـ مرحمي ()1

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :
- 1مقياس الرسـ ىو النسبة بيف :
أ -القياسات عمى الرسـ والقياسات الحقيقية

ب -القياسات عمى الرسـ والقياسات الغير حقيقية

ج -القياسات الحقيقية فقط د ( -أ  +ب ) معًا .

- 2مف أشكاؿ مقياس الرسـ :
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ب -كتابي ج -بياني د -جميع ما سبؽ

أ -رقمي

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المعمـ  :ما اليدؼ مف استخداـ مقياس الرسـ ؟
طالب  :تصغير األشياء الكبيرة  ،وتكبير األشياء الصغيرة .

المعمـ  :ىذا صحيح  ،إذف مف يوضح أمثمة ألشياء صغيرة نريد تكبيرىا أو أشياء صغيرة نريد تصغيرىا
.
طالب  :عندما نريد رسـ حشرة صغيرة البد لنا مف تكبيرىا  ،وكذلؾ عندا نريد رسـ مدرسة البد لنا مف
تصغيرىا .

المعمـ  :أحسنت  ،إذف عندما يكوف مقياس الرسـ (  ) 10 : 1ماذا نعني بذلؾ ؟
طالب  :أف كؿ وحدة عمى الرسـ يعادليا  10في الحقيقة .
المعمـ  :ممتاز  ،وىؿ ىذا يكوف لمتصغير أـ لمتكبير ؟
طالب  :التصغير

 تقويـ مرحمي ( )2أكمؿ الفراغ :
- 1الغرض مف مقياس الرسـ ىو _______ و _________

- 2عندما يكوف مقياس الرسـ (  ) 20 :1فإف الغرض يكوف ________ بينما عندما يكوف مقياس
الرسـ (  ) 1 : 20يكوف الغرض ىو ________.
 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

 قاعدة:

مقياس الرسـ = البعد في الرسـ  /البعد في الحقيقة .

 تقويـ مرحمي ( )3جد ما يمي
رسمت حشرة طوليا 3سـ بمقياس رسـ  3 :1جد طوليا في الرسـ ؟

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

مقياس الرسـ = البعد في الرسـ
البعد في الحقيقة

 تقويـ ختامي :

= 1س
3

3
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3س =  3إذف س = 1سـ

رسمت غرفة الفصؿ بمقياس رسـ  10 :1فإذا كاف طوؿ الغرفة في الرسـ  3سـ جد طوليا الحقيقي ؟
 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

نشاط بيتي :

ما المقصود بكؿ مف :

مقياس الرسـ ( ) 100 : 1
مقياس الرسـ ( ) 1 : 100
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 الدرس الثاني  :اإلسقاط
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 1يعرؼ اإلسقاط .

- 2يعرؼ مستوى اإلسقاط .
- 3يعدد مستويات اإلسقاط الثبلثة .
- 4يعرؼ المسقط .

- 5يعدد المساقط الثبلثة لجسـ .
الوسائؿ التعميمية :
السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dمجسمات مف الكرتوف – ضوء
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

أ  -عندما سقط ضوء عمى شخص فإنو يتكوف لو _______.

ال ىو  :ما ىو اإلسقاط ؟
و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤا ً

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

ىو تكويف صورة لجزء مف الجسـ ناتجة عند النظر إليو مف جية مقابمة لمنظر.

المعمـ  :عند النظر لمجسـ التالي مف ىذه الجية ماذا نرى ؟
طالب  :نرى الجزء المقابؿ لمنظر .
المعمـ  :صحيح .

 و اآلف انظر ليذا الجسـ مف األماـ مرة ومف الجانب مرة ومف األعمى مرة.
 المعمـ في كؿ مرة سوؼ ينتج لنا جزء مف الشكؿ ىذا الجزء يمثؿ مسقط .
المعمـ  :ما اسـ المسقط الذي ينتج عند النظر إلى الجسـ مف األماـ ؟
طالب  :مسقط أمامي .

المعمـ  :أحسنت  ،وما اسـ المسقط الذي ينتج عند النظر إلي الجسـ مف الجانب ؟
طالب  :المسقط الجانبي .
المعمـ  :أحسنت  ،وما اسـ المسقط الذي ينتج عند النظر إلى الجسـ مف األعمى؟ .
طالب  :المسقط األفقي أو العموي .

 تقويـ مرحمي ( )1
عرؼ اإلسقاط :
متى ينتج كؿ مف :

أ  -المسقط األمامي :
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ب -المسقط الجانبي :
ج – المسقط األفقي :

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
المعمـ  :أيف ترسـ تمؾ المساقط ؟

طالب  :كؿ مسقط يرسـ عمى مستوى اإلسقاط المقابؿ لو .

المعمـ  :ىذا صحيح  ،إذف يوجد ثبلث مستويات لئلسقاط ؟
المعمـ  :و اآلف مف يعدد تمؾ المستويات ؟
طالب  :المستوى األمامي والمستوى الجانبي والمستوى األفقي .
المعمـ  :أحسنت .

 تقويـ مرحمي ( )2أكمؿ الفراغ :
- 1ينتج المسقط األمامي عند النظر لمجسـ مف ______ ويرسـ عمى المستوى _____
- 2ينتج المسقط الجانبي عند النظر لمجسـ مف ______ ويرسـ عمى المستوى _____

- 3ينتج المسقط األفقي عند النظر لمجسـ مف ______ ويرسـ عمى المستوى ______
 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المسقط األمامي ينتج عند النظر لمجسـ مف األماـ ويرسـ عمى المستوى األمامي بينما ينتج المسقط الجانبي
عند النظر لمجسـ مف الجانب ويرسـ عمى المسقط الجانبي  ،وينتج المسقط األفقي عند النظر لمجسـ مف
أعمى ويرسـ عمى المستوى األفقي .

 تقويـ ختامي  :اختر اإلجابة الصحية

 .1المسقط األمامي في الشكؿ التالي :
أ.

ب.

ج.

د .ليس مما سبؽ

 .2المسقط الجانبي في الشكؿ التالي :
أ.

ب.

ج.
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د .ليس مما سبؽ

 .3المسقط األفقي في الشكؿ التالي :
ب.

أ.

ج.

د .ليس مما سبؽ

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
نشاط بيتي :
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الدرس الثالث  :المساقط
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 1يعرؼ المسقط .

- 2يعدد أسماء المساقط الثبلثة .
- 3يستنتج مسقط النقطة عمى مستويات اإلسقاط الثبلثة .
- 4يستنتج مسقط خط المستقيـ عمى المستويات الثبلثة .
- 5يحدد مسقط المستوى عمى المستويات الثبلثة .
الوسائؿ التعميمية :
السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dمجسـ
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

مستويات اإلسقاط الثبلثة ىي المستوى  ------والمستوى  ------والمستوى --
----

و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤاالً ىو  :ما ىو المسقط ؟

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

الصورة الناتجة لمجسـ عند النظر إليو مف جية معينة .

المعمـ  :عند النظر لمكعب مف األماـ ماذا يظير مف الجسـ ؟
طالب  :سوؼ يظير مربع .
المعمـ  :صحيح .

 واآلف لو نظرنا لممجسـ التالي الذي يمثؿ متوازي مستطيبلت ونظرنا إليو مف الجانب ماذا نرى ؟
طالب  :نرى مستطيؿ .
 المعمـ  :إذف الجزء الذي يظير نسميو مسقط .

المعمـ  :إذف ما ىي أسماء المساقط التي نتجت ؟
طالب  :مسقط أمامي ومسقط جانبي ومسقط أفقي .
 المعمـ  :أحسنت .
 تقويـ مرحمي ()1
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :
- 1عند النظر لمجسـ مف األماـ ينتج المسقط :
أ -األمامي

ب -الجانبي

ج -األفقي

د -جميع ماسبؽ
156

- 2عند النظر لمجسـ مف الجانب ينتج المسقط :
أ -األمامي

ب -الجانبي

ج -األفقي

أ -األمامي

ب -الجانبي

ج -األفقي

د -جميع ماسبؽ

- 3عند النظر لمجسـ مف أعمى ينتج المسقط :

د -جميع ماسبؽ

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المعمـ  :ماذا ينتج عند إسقاط النقطة عمى المستويات الثبلثة ؟
طالب  :ينتج نقطة .
لمعمـ  :ىذا صحيح .

المعمـ  :و اآلف عزيزي الطالب انظر لمشكؿ التالي :

المعمـ  :ىذا الشكؿ يمثؿ مسقط النقطة عمى المستويات الثبلثة .
 تقويـ مرحمي ( )2أكمؿ الفراغ :
 -1مسقط النقطة عمى المستوى األمامي عبارة عف ________ بينما مسقطيا عمى المستوى الجانبي
عبارة عف ______  ،ومسقطيا عمى المستوى األفقي عبارة عف ______ .

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

 و اآلف لو استبدلنا النقطة بمجموعة نقاط سوؼ يتكوف خط مستقيـ  ،ولكف ماذا ينتج عند إسقاط
الخط المستقيـ عمى المستويات الثبلثة ؟
طالب  :ينتج خط ونقطتيف .

 المعمـ  :ىذا خطأ  ،انظر إلى الشكؿ التالي :

المعمـ  :إذف ما ماذا ينتج ؟
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طالب  :خطاف عمى المستوييف الموازييف ونقطة عمى المستوى المتعامد معو .
 المعمـ  :أحسنت .
 تقويـ مرحمي ( )3أكمؿ الفراغ
- 1مسقط خط المستقيـ عمى المستوى المتعامد عميو عبارة عف ________.
- 2مسقط خط المستقيـ عمى المستوى الموازي لو عبارة عف _________.

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
 و اآلف ماذا ينتج عند إلصاؽ عدد مف الخطوط المستقية مع بعضيا البعض ؟
طالب  :يتكوف مستوى .

 المعمـ  :إذف ماذا ينتج عند إسقاط المستوى عمى المستويات الثبلثة ؟
طالب  :ينتج مستوى عمى المستوى الموازي لو وخط مستقيـ عمى المستوى المتعامد معو.
 المعمـ  :أحسنت .ىيا انظر لمشكؿ التالي :

 تقويـ مرحمي ()1

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :
- 4مسقط المستوى عمى المستوى المتعامد معو عبارة عف :
أ -نقطة

ب -خط مستقيـ

ج -مستوى د -جميع ماسبؽ

أ -نقطة

ب -خط مستقيـ

ج -مستوى د -جميع ماسبؽ

- 5مسقط المستوى عمى المستوى الموازي لو عبارة عف :

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
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 تقويـ ختامي :
أكمؿ الفراغ :

- 1مسقط النقطة عمى المستويات الثبلثة عبارة عف _______.
- 2مسقط خط المستقيـ عمى المستويات الثبلث عبارة عف _______ و _______.
- 3مسقط المستوى عمى المستويات الثبلثة عبارة عف _________ و ________ .

نشاط بيتي :

159

 الدرس الرابع  :الت ار والليد الكيربائي
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 6يعرؼ التيار الكيربائي .

- 7يعدد فوائد التيار الكيربائي.
- 8يستنتج مفيوـ الجيد .
- 9يعدد وحدات قياس الجيد والتيار والمقاومة .

- 10يحدد جياز قياس التيار والجيد الكيربائي .
- 11يكوف دارة كيربائية مكونة مف بطارية ومصباح .
- 12يحؿ مسائؿ حسابية عمى التيار .

الوسائؿ التعميمية :

السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dجياز أمبير ميتر – جياز فولتميتر – مصباح – بطارية

اإلجراءات و األنشطة:
يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

أ  -مف األجيزة الكيربائية الموجودة في المنزؿ  ------و ------
و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤاالً ىو  :ما ىي فوائد الكيرباء ؟

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

إنارة المنازؿ والشوارع  ،وتشغيؿ وادارة المصانع وتشغيؿ كافة األجيزة الكيربائية .
المعمـ  :كيؼ سوؼ تكوف حياتنا بدوف كيرباء ؟
طالب  :سوؼ تتوقؼ األجيزة عف العمؿ .

المعمـ  :صحيح .

 و اآلف ما المقصود بالتيار الكيربائي ؟
 المعمـ  :كممة تيار تعني شيء متحرؾ  ،فمثبل تيار اليواء ىو حركة جزيئات اليواء  ،وتيار الماء
ىو حركة جزيئات الماء  ،أما التيار الكيربائي ىو حركة االلكترونات سالبة الشحنة خبلؿ موصؿ .

المعمـ  :إذف ما ىي شحنة اإللكتروف ؟
طالب  :سالبة .

المعمـ  :ما اسـ الجياز المستخدـ في قياس شدة التيار الكيربائي؟
طالب  :األمبير ميتر أو األميتر .
المعمـ  :ما ىي وحدة قياس شدة التيار الكيربائي ؟ .
طالب  :األمبير
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 تقويـ مرحمي ( )1
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :

- 1مف األجيزة التي تعمؿ بواسطة الكيرباء :
أ -الراديو

ب -المسجؿ

د -جميع ماسبؽ

ج -الكشاؼ

- 2حركة اإللكترونات سالبة الشحنة في سمؾ توصيؿ ىي :
أ -الجيد

ب -المقاومة

ج -التيار الكيربائي د اإللكتروف

 -3الجياز المستخدـ في قياس شدة التيار الكيربائي :
أ -األميتر

ب -األمبير ميتر

 -4وحدة قياس شدة التيار الكيربائي :
أ -األميتر

ب -األمبير

ج -الفولتميتر د ( -أ  +ب ) معًا

ج -األمبير ميتر د –ليس مما سبؽ

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المعمـ  :ما المقصود بفرؽ الجيد الكيربائي ؟
طالب  :فرؽ الضغط الناشئ بيف نقطتيف أحدىما ذات جيد كيربائي مرتفع واألخر منخفض .

المعمـ  :ىذا صحيح  ،إذف يشترط النتقاؿ التيار في موصؿ أف يوجد فرؽ في الجيد .
المعمـ  :و اآلف عزيزي الطالب ما ىي وحدة قياس الجيد الكيربائي ؟
طالب  :الفولت .
المعمـ  :أحسنت  ،وما اسـ الجياز المستخدـ في قياس فرؽ الجيد ؟
طالب  :الفولتميتر .

المعمـ  :كـ يعادؿ الفولت مف الميكرو فولت ؟
طالب 1 :فولت يعادؿ  1000000ميكرو فولت .

 تقويـ مرحمي ( )2أكمؿ الفراغ :

- 1ينتقؿ التيار الكيربائي مف النقطة ذات الجيد ______ إلى المنطقة ذات الجيد _______ .
- 2وحدة قياس الجيد الكيربائي ________ .

- 3يستخدـ جياز _______ في قياس فرؽ الجيد الكيربائي .
 1- 4فولت = ______ ميكرو فولت .
 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
 قاعدة:
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تستخدـ القدرة الكيربائية في تحديد مواصفات الجياز الكيربائي مف حيث مدى استيبلكو لمطاقة الكيربائية

.

القدرة = الجيد  xالتيار

*** الطاقة = القدرة  xالزمف

 تقويـ مرحمي ( )3اكتب المصطمح العممي :
(1

) مقدار الطاقة التي يستيمكيا الجياز في الثانية الواحدة .

(2

) الوحدة التي تقاس بيا القدرة الكيربائية .
 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

 تقويـ ختامي :
ربة بيت تستخدـ طنجرة كيربائية قدرتيا  220وات تعمؿ عمى مصدر كيربائي جيده  220فولت :
أ  -احسب مقدار التيار التي تسحبو الطنجرة ؟

ب -مقدار الطاقة المستيمكة في ساعتيف ؟
نشاط بيتي :
اذكر وحدات قياس كؿ مف الكميات التالية :
- 1شدة التيار الكيربائي :
- 2الجيد الكيربائي :
- 3القدرة الكيربائية :
- 4الطاقة :
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 الدرس الخامس  :الدارة الكيربائ ة
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 13

يعدد المكونات األساسية لمدوائر الكيربائية .

- 15

يعرؼ المفتاح الكيربائي .

- 16

يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة .

- 14

- 17

يعدد مكونات المصباح الكيربائي .

يكوف دارة كيربائية مكونة مف بطارية ومصباح ومفتاح وأسبلؾ توصيؿ .

الوسائؿ التعميمية :
السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dأسبلؾ توصيؿ – مصباح -بطارية – مفتاح كيربائي
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

ب -يرمز لممصباح الكيربائي بالرمز _______

ال ىو  :ما ىي مكونات الدارة الكيربائية البسيطة ؟
و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤا ً

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

مصباح – بطارية – مفتاح – سمؾ توصيؿ

المعمـ  :يقوـ برسـ خارطة مفاىيمية لمكونات الدارة ؟
المعمـ  :واآلف مما يتكوف المصباح الكيربائي ؟
طالب  :ناقوس زجاجي – سمؾ التوىج – قاعدة معدنية .
 و اآلف مما يتكوف المفتاح الكيربائي ؟

 طالب  :قطعتيف معدنيتيف يصؿ بينيما ذراع متحرؾ .
المعمـ  :إذف ما ىي وظيفة المفتاح الكيربائي ؟
طالب  :غمؽ وفتح الدارة الكيربائية .
 قاعدة:
 عند غمؽ الدارة الكيربائية فإنو يسري التيار الكيربائي في الدائرة ويضئ المصباح . عند فتح الدارة الكيربائية فإنو ال يسري التيار في الدائرة وال يضئ المصباح . يرمز لممفتاح الكيربائي بالرمز163

 تقويـ مرحمي ()1
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :

- 3تتكوف الدارة الكيربائية البسيطة مف :
أ -مفتاح

ب -بطارية

ج -مصباح د -جميع ماسبؽ

- 4يستخدـ المفتاح الكيربائي في :
أ -فتح الدارة ب -غمؽ الدارة

ج ( -أ  +ب ) معاً د -ليس مما سبؽ

 -3يتكوف المفتاح الكيربائي مف قطعتيف معدنيتيف بينيما ذراع :
أ -ثابت

ب -متحرؾ

ج -طويؿ د -قصير

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المعمـ  :ما المقصود بالمواد الموصمة ؟
طالب  :ىي مواد جيدة التوصيؿ لمكيربائي وىي مواد فمزية .

المعمـ  :ىذا صحيح  ،إذف يشترط النتقاؿ التيار أف يكوف ىناؾ موصؿ لمتيار .
المعمـ  :و اآلف عزيزي الطالب عدد أمثمة لمواد موصمة لمتيار الكيربائي ؟
طالب  :النحاس – األلمنيوـ – الحديد .

المعمـ  :أحسنت  ،ومف أمثمة المواد العازلة ؟
طالب  :الخشب – الببلستيؾ – المطاط .
 تقويـ مرحمي ( )2أكمؿ الفراغ :
- 1تستخدـ _______ في نقؿ التيار الكيربائي في الدوائر الكيربائية .
- 2مف أمثمة المواد الموصمة لمتيار _______ و__________
- 3مف المواد العازلة لمتيار الكيربائي _______ و _______

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
 تقويـ مرحمي ( )3اكتب المصطمح العممي :
المعمـ  :دعونا نرسـ دارة كيربائية مغمقة مكونة مف مصباح وأسبلؾ كيربائية ومفتاح وبطارية
بعد الرسـ يطمب المعمـ مف الطبلب رسـ دائرة أخرى ولكف مفتوحة .

ثـ يقوـ المعمـ بمتابعة رسـ الطبلب وتدقيقيا .

164

 تقويـ ختامي :

ت -ارسـ دارة كيربائية باستخداـ الرموز التالية :

نشاط بيتي :
عدد ثبلث مواد موصمة وأخرى عازلة لمتيار الكيربائي .
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الدرس السادس  :المقاومة الكيربائ ة
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 1يعرؼ المقاومة الكيربائية .

- 2يذكر وحدة قياس المقاومة الكيربائية .
- 3يفرؽ بيف المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة .
- 4يعيف مقدار المقاومة مف خبلؿ األلواف .
- 5يحسب مدى الدقة لبعض المقاومات .
الوسائؿ التعميمية :
السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dمقاومة ثابتة – مقاومة متغيرة
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

يرمز لممقاومة الكيربائية بالرمز _________

ال ىو  :ما ىي المقاومة ؟
و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤا ً

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .واإلجابة ىي

الممانعة التي يبلقييا التيار أثناء مروره في سمؾ توصيؿ .

المعمـ  :وما ىي وحدة قياس المقاومة ؟
طالب  :األوـ .

المعمـ  :صحيح إذف بماذا يرمز لؤلوـ ؟
طالب  :بالرمز

.

المعمـ  :ما ىي أنواع المقاومات الكيربائية ؟
طالب  :ثابتة ومتغيرة .
المعمـ  :أحسنت  ،ومف أمثمة المقاومة الثابتة الكربونية والسمكية .

يقوـ المعمـ برسـ خارطة مفاىيمية توضح أنواع المقاومات مف أجؿ المقارنة بينيـ

 تقويـ مرحمي ( )1اختر اإلجابة الصحيحة
- 1وحدة قياس المقاومة الكيربائية :
أ  -األوـ ب -الفولت ج -األمبير د -الوات
- 2يرمز لوحدة قياس المقاومة بالرمز :

أ  V -ب A -ج W -د –
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- 3مف أنواع المقاومات الكيربائية :
ب -الثابتة ب -المتغيرة ج ( -أ  +ب ) د -ليس مما سبؽ
- 4يرمز لممقاومة المتغيرة بالرمز :

أ-

ب-

د-

ج-

جميع ما سبؽ

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
المعمـ  :ماذا يوجد عمى جسـ المقاومة ؟
طالب مجموعة مف األلواف

المعمـ  :وما اليدؼ مف تمؾ األلواف .
طالب  :معرفة قيمتيا باألوـ .

المعمـ  :إذف ىيا نتعمـ كيؼ نحسب المقاومة مف خبلؿ معرفة األلواف

 قاعدة:

المعمـ  :باالستعانة بالجدوؿ التالي نستطيع حساب قيمة المقاومة

المعمـ  :ىيا بنا نحؿ ىذا المثاؿ مع بعض .
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 تقويـ مرحمي ( )2جد قيمة المقاومة ذات األلواف

 يبلحظ المعمـ إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ يعقب
عمييا .

المعمـ  :واآلف كيؼ يمكف إيجاد ألواف مقاومة معروفة القيمة .
طالب  :مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً .

المعمـ  :أحسنت وىذا مثاؿ عمى ذلؾ .

جد ألواف المقاومة ذات القيمة  87كيمو أوـ ؟
نحوؿ القيمة إلى أوـ فتصبح  87 x1000أوـ
المضاعؼ = 1000برتقالي

منزلة ثانية =  7بنفسجي
منزلة أولى =  8رمادي

إذف األلواف ىي برتقالي – بنفسجي – رمادي
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 تقويـ مرحمي ( )3جد ألواف المقاومة ذات القيمة التالية
 تقويـ ختامي :

نشاط بيتي :
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 الدرس السابع  :عالقة الت ار بالليد والمقاومة الكيربائ ة
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 18

يعرؼ قانوف أوـ .

- 20

يرسـ العبلقة بيف التيار والجيد بيانياً .

- 22

يحسب قيمة التيار رياضياً .

- 19
- 21

يستنتج العبلقة بيف التيار والجيد الكيربائي .

يحقؽ العبلقة بيف شدة التيار والجيد عممياً .

الوسائؿ التعميمية :

السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dمقاومة ثابت – مقاومة متغيرة – مصباح – بطارية .
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،يكتب المعمـ السؤاؿ اآلتي و يجيب الطمبة عنو كتابياً

 أكمؿ الفراغ :

 -وحدة قياس شدة التيار _____ بينما وحدة قياس الجيد الكيربائي ______

و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يقوـ المعمـ بعمؿ النشاط التالي ويطمب مف الطبلب تسجيؿ مبلحظاتيـ .

المبلحظة  :عند استخداـ البطارية _____  vكانت اإلضاءة أقوى مف استخداـ البطارية _____ v
االستنتاج  :التيار الكيربائي ______ بزيادة الجيد الكيربائي وبالتالي _____ اإلضاءة .
يدقؽ المعمـ اإلجابات  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة

عند استخداـ بطارية  6فولت كانت اإلضاءة أقوى مف استخداـ بطارية  3فولت . التيار الكيربائي يزداد بزيادة الجيد وبالتالي تزداد اإلضاءة .المعمـ  :ما عبلقة التيار بالمقاومة الكيربائية ؟
طالب  :عبلقة طردية .

المعمـ  :خطأ .
 و اآلف ىيا بنا نتعرؼ عمى العبلقة بيف التيار والمقاومة ؟
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يقوـ المعمـ بعمؿ النشاط التالي ويطمب مف الطبلب تسجيؿ مبلحظاتيـ .
المبلحظة  :عند ثبوت الجيد كمما زادت المقاومة _____ التيار الكيربائي وبالتالي ____ اإلضاءة .
االستنتاج  :التيار الكيربائي ______ بزيادة المقاومة مع ثبوت الجيد .

يدقؽ المعمـ اإلجابات  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة الصحيحة :
 عند ثبوت الجيد كمما زادت المقاومة قؿ التيار وبالتالي تقؿ اإلضاءة . -التيار الكيربائي يقؿ بزيادة المقاومة مع ثبوت الجيد .

 قاعدة:
تناسب الت ار تناسباً طرد اً مع الليد وتناسباً عكس اً مع المقاومة
الت ار = الليد  /المقاومة

 تقويـ مرحمي ()1

 يشاىد المعمـ إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ يعقب
عمييا .
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 تقويـ ختامي :

نشاط بيتي :
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 الدرس الثامن  :توص ل المقاومات الكيربائ ة
األىداؼ الخاصة  :يتوقع مف الطالب أف يكوف قاد اًر عمى أف :
- 1يعدد طرؽ توصيؿ المقاومات الكيربائية .
- 2يوصؿ عدة مقاومات عمى التوالي .

- 3يوصؿ عدة مقاومات عمى التوازي .
- 4يوضح اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوالي .
- 5يذكر اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوازي .

- 6يقارف بيف توصيؿ المقاومات عمى التوالي والتوازي .
- 7يحسب المقاومة الكمية لمجموعة مقاومات موصمة عمى التوالي .
- 8يحسب المقاومة الكمية لمجموعة مقاومات موصمة عمى التوازي .

الوسائؿ التعميمية :

السبورة – الطباشير – الحاسوب –  – L.C.Dمجموعة مقاومات – مصابيح كيربية – بطارية .
اإلجراءات و األنشطة:

يدخؿ المعمـ الفصؿ  ،و بعد التحية  ،ينفذ المعمـ النشاط التالي

و يجيب الطمبة عنو كتابياً

و بعد مناقشة النشاط التمييدي  ،يطرح المعمـ سؤاالً ىو  :ما ىي طرؽ توصيؿ المقاومات ؟

يستمع المعمـ إلجابات متعددة مف الطمبة  ،يعزز اإلجابة الصحيحة  ،و يصحح الخطأ  .و اإلجابة ىي

التوالي والتوازي

المعمـ  :كيؼ يتـ توصيؿ المقاومات عمى التوالي ؟
طالب  :الطرؼ األوؿ لممقاومة األولى مع الطرؼ األوؿ لممقاومة الثانية .

المعمـ  :صحيح .

و اآلف ما اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوالي ؟

 طالب  :زيادة قيمة المقاومات
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المعمـ  :إذف كيؼ يمكف حساب المقاومة الكمية ؟
طالب  :مف خبلؿ القانوف التالي .

 قاعدة:

م الكم ة = م+1م+2م3

 تقويـ مرحمي ( )1أكمؿ الفراغ
- 1توصؿ المقاومات عمى ________ و __________
- 2اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوالي ىو _________
- 3يتـ في التوصيؿ عمى _______ توصيؿ الطرؼ األوؿ لممقاومة مع الطرؼ الثاني لممقاومة .
- 4يتـ حساب المقاومة الكمية لمقاومتيف موصبلت عمى التوالي مف القانوف ________

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .

المعمـ  :ىيا بنا نتعرؼ عمى الطريقة الثانية في توصيؿ المقاومات وىي ؟
طالب  :طريقة التوازي .
المعمـ  :كيؼ يتـ التوصيؿ ؟ .

طالب :األطراؼ األولى لممقاومات معاً واألطراؼ الثانية معاً .

المعمـ  :وما اليدؼ مف التوصؿ عمى التوازي ؟

طالب  :الحصوؿ عمى مقاومة قميمة مف مجموعة مقاومات .

 قاعدة:

 تقويـ مرحمي (  )2أكمؿ الفراغ

- 1يتـ في توصيؿ المقاومات عمى _____ توصيؿ األطراؼ األولى لممقاومات معًا واألطراؼ الثانية
معاً .
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 - 2اليدؼ مف توصيؿ المقاومات عمى التوازي ىو _________
 - 3تحسب المقاومة الكمية لمجموعة مقاومات موصمة عمى التوازي مف خبلؿ القانوف ________

 يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب  ،يعزز الصحيحة منيا  ،و يصحح المعمـ إجابات الطمبة  ،ثـ
يعقب عمييا .
 تقويـ ختامي :

نشاط بيتي :

إذا كانت م = 1م أوم م 3 =2أوم لد المقاومة الكم ة في حالة :
توص ميم عمى التوالي
توص ميم عمى التوازي
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ممحق رقم ( )11

تم عرض دلٌل المعلم والبرنامج المقترح على مجموعة من المعلمٌن الذٌن كانت لهم اآلراء
السدٌدة والمفٌدة فً جعل هذا الدلٌل أكثر دقة وأكثر قوة وهم على النحو اآلتً :

م

االسم

1

الدكتور حاتم دحالن

2
3

الدكتور عبد الكرٌم لبد
األستاذ إسماعٌل كالب

4

المعلم محمد أبو تٌم

 5المعلم أٌمن أبو مندٌل
 6المعلم جابر شعث
 7المعلم إٌهاب جرغون
 8المعلم عالء العدٌنً
 9المعلم شادي األعوج
 10المعلم أسعد عاشور

التخصص
دكتوراه فً المناهج وطرق التدرٌس – مشرف علوم
وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
دكتوراه فً المناهج وطرق التدرٌس
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس -مشرف علوم
وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس – معلم التكنولوجٌا
فً وكالة الغوث
ماجستٌر مناهج وطرق التدرٌس
معلم علوم وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
معلم علوم وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
معلم علوم وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
معلم علوم وتكنولوجٌا فً وكالة الغوث
معلم تكنولوجٌا فً مدارس وكالة الغوث
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كتاب تسييؿ ميمة الباحث
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إفادة مدرسة ذكور بني سييبل اإلعدادية " أ " بإجراء تجربة الدراسة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
وكالة الغوث – غزة.
دائرة التربية والتعميـ.
مدرسة ذكور بني سييبل اإلعدادية " أ " لبلجئيف .
الموضوع تقييـ تجربة بعنواف :
" أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ مبحث التكنولوجيا المقررة عمى طمبة
الصؼ السابع األساسي ".

 الباحث قاـ بتطبيؽ أدوات الدراسة (اختبار قبمي  ،واختبار بعدي  ،وبطاقة المبلحظة )  ،وذلؾ فيالفصؿ الدراسي األوؿ 2011 -2010ـ .

 تـ معالجة الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا مف خبلؿ البرنامج التدريسي المحوسب مفقبؿ الباحث وىو مصمـ بالوسائط المتعددة .
 الطبلب أكثر نشاطًا وفاعمية في الحصة لتفاعميـ مع عناصر الوسائط المتعددة( صوت – صورة – حركة ) .

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
مد ر المدرسة
ناصر أبوشق ر
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إفادة مدرسة بنات بني سييبل اإلعدادية بإجراء تجربة الدراسة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
وكالة الغوث – غزة.
دائرة التربية والتعميـ.
مدرسة بنات بني سييبل اإلعدادية لبلجئات .
الموضوع تقييـ تجربة بعنواف :
" أثر برنامج مقترح بالوسائط المتعددة لعبلج بعض صعوبات تعمـ مبحث التكنولوجيا المقررة عمى طمبة
الصؼ السابع األساسي " مف وجية نظر مديرة المدرسة .

 تـ تطبيؽ أدوات الدراسة (اختبار قبمي  ،واختبار بعدي  ،وبطاقة المبلحظة )  ،وذلؾ في الفصؿالدراسي األوؿ  2011 -2010ـ مف قبؿ المعممة ربا زيداف .

 تـ معالجة الموضوعات الصعبة في مبحث التكنولوجيا مف خبلؿ البرنامج التدريسي المحوسب مفقبؿ المعممة وىو مصمـ بالوسائط المتعددة .
 الطالبات أكثر نشاطًا وفاعمية في الحصة لتفاعميـ مع عناصر الوسائط المتعددة( صوت – صورة – حركة ) .

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

مد رة المدرسة
اعتدال عساف
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بعض اإلطارات الخاصة بالبرناـ ج المقترح المصمـ بالوسائط المتعددة
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