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إلى مف أشرقت األرض بنكره فتحررت مف الذؿ كاليكاف ،إلى مف حمؿ األمانة كأدل الرسالة ،إلى خير
األناـ معمـ البشرية محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،،

إلى مف عممني الصبر كالنجاح ،كأفتقده في مكاجية الصعاب ،إلى ركح كالدم الغالي رحمو اهلل،
إلى مف غمرتني بحنانيا كعانت معي الصعاب ،كظمت بجانبي ألصؿ إلى ما أنا فيو ،إلى مف
بدعكاتيا أقكل كأتحصف " أمي الحبيبة " أطاؿ اهلل عمرىا ،،
إلى رفيقة دربي في السراء كالضراء زكجتي الغالية ،،
كعتادم ،كممجئي كمالذم،،
إلى أخي كأخكاتي ،يعدتي ى
تحممكا انشغالي عنيـ أيامان كثيرة،،
إلى أبنائي كبناتي
ٌ
األحباء ،شمكع األمؿ الذيف ٌ
إلى كؿ مف عممني حرفاي ،،
أىدم ىذا البحث المتكاضع ،راجيان مف اهلل عز كجؿ أف يجد القبكؿ كالنجاح،،







ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم ىدانا لإلسالـ كبصرنا باإليماف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الذم أرسمو اهلل
رحمة لمعالميف فكاف خير مف حمؿ الرسالة كخير مف أدل األمانة.

بدايةن أشكر اهلل العمي العظيـ عمى فضمو كنعمتو ،كاعترافان بالفضؿ ألىمو فإني أتكجو بالشكر كعظيـ
االمتناف إلى الدكتكر الفاضؿ /صييب كمال األغا كالدكتكر الفاضؿ/محمود عبد المجيد عساف عمى
ما قدماه لي مف مساندة كدعـ كتشجيع كما زكدكني بو مف نصائح كتكجييات ،كما بذاله مف جيد

و
مضف كمتابعة مستمرة حتى خرجت ىذه الرسالة إلى النكر.

كما أتقدـ بعظيـ شكرم كعرفاني إلى أستاذم الفاضميف عضكم لجنة المناقشة الدكتكر /فايز عمي

األسود كالدكتكر /محمود ابراىيم خمف اهلل لتفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة كمراجعتيا كتكرميما
بإرشادم إلى مكاطف الخمؿ كالنقص كالخطأ لتجكيدىا ،كاخراجيا في أجمؿ يحمة ممكنة.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى عمادة كمية التربية بجامعة األزىر ،كعمادة الدراسات العميا بالجامعة،
كالى أعضاء الييئة التدريسية في قسـ أصكؿ التربية عمى ما لقيتو منيـ مف تكجيو كتعميـ كتشجيع.
كما ال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث كمديرم المناطؽ التعميمية

بمحافظات غزة كأخص بالذكر د .رأفت اليباش عمى اىتمامو الشخصي بالدراسة.

كأتق ػػدـ بػ ػكافر الش ػػكر كالتق ػػدير إل ػػى أخ ػػي األس ػػتاذ /أحمدددد موسددد عم ػػى جي ػػكده ف ػػي برمج ػػة االس ػػتبانة

اإللكتركنية بكاسطة تطبيؽ برنامج  ،Google Driveكالشكر مكصكؿ لألخ األستاذ /إسدماعيل وىبدو
كاألخ األستاذ /معين اليور المذاف ساعداني في ترجمة ممخص الرسالة .

كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف أعارني كتابان أك أسدل إلي تكجييان أك شجعني عمى فكرة ،أك نبيني إلى

خطأ ،أك حذرني مف تقصير ،أسأؿ اهلل تعالى أف يجزييـ عني خير الجزاء ،كأف يجعؿ ما قدمكه لي
في مكازيف أعماليـ الصالحة يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ.

كأسأؿ اهلل أف أككف قد كفقت في دراستي ىذه ،فما كاف فييا مف مكاطف إجادة فمف اهلل عز كجؿ ،كما
كاف فييا مف مكاطف تقصير كضعؼ فمف نفسي.
الباحث
ج

ممخددص الدراسددددددة
" فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األونروا بمحافظات غزة لتحسين التحصيل الدراسي
لدى طمبتيا "
إعداد
عمي محمد أبو ختدددمة
اشراف
د .محمود عبد المجيد عساف

د .صييب كمال االغا

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة" فعالٌةةةة البةةةرامج التعلٌمٌةةةة التةةةً تقةةةدمها فضةةةائٌة األونةةةروا
بمحافظات غزة لتحسٌن التحصٌل الدراسً لدى طلبتها " مف كجية نظر مديرم المدارس.
كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،مسػػتخدمان أداتػػيف لمد ارسػػة كىمػػا:

األول  :استبانة مككنة مف ( )51فقرة ،كزعت عمى ( )5مجاالت تتعمؽ بمكضكع الدراسة.

الثانية :مقابمة شخصية مع عدد مف مديرم المناطؽ التعميمية في دائرة التربية كالتعميـ التابعة لألكنركا
بمحافظات غزة لمتعرؼ إلى آرائيـ حكؿ فعالية البرامج التعميمية.
كتكػ ػ ػػكف مجتمػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف جميػ ػ ػػع مػ ػ ػػديرم مػ ػ ػػدارس ككالػ ػ ػػة الغػ ػ ػػكث الدكليػ ػ ػػة فػ ػ ػػي العػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػػي

(2014/2013ـ) البالغ عددىـ ( )245مدي انر كمديرة ،كىك نفسو عينة الدراسة.

كقاـ الباحث باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد
مجتمع الدراسة.

ومن خالل استجابات عينة الدراسة توصمت الدراسة لمنتائج التالية:
 .1الدرجة الكمية لتقدير فعالية البرامجالتعليميةالتيتقدمهافضائيةاألونروابمحافظاتغزة
لتحسييياالتحليييدالدراسيييلييد  لبتهييا كانػػت ( )%74.49كىػي درجػػة عاليػػة كبمتكسػط

كمي لالستجابات بمغ ( )3.72حيث:

أ .حصػػؿ المجػػاؿ الثالػػث " صدددورة العدددرض " عم ػى المرتبػػة األكلػػى حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي
( )%79.62كبمتكسط حسابي (.)3.98
د

ب.حصػػؿ المجػػاؿ الثػػاني " محتدددوى البددرامج " عمػػى المرتبػػة الثانيػػة حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي
( )%76.50كبمتكسط حسابي ( . ) 3.82

ج .حص ػػؿ المج ػػاؿ األكؿ " أىدددداف البدددرامج " عم ػػى المرتب ػػة الثالث ػػة حي ػػث بم ػػغ ال ػػكزف النس ػػبي
( )%74.24كبمتكسط حسابي ( . ) 3.71

د .حصؿ المجاؿ الخامس " الدعاية واإلعالن " عمى المرتبػة الرابعػة حيػث بمػغ الػكزف النسػبي
( )%72.83كبمتكسط حسابي ( . ) 3.64

ق .حصؿ المجاؿ الرابع " التقنيات الحديثة والمؤثرات " عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ الكزف
النسبي ( )%69.75كبمتكسط حسابي ( . ) 3.49
 .2ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( ) 0.05 ≤ αبػيف متكسػطات
تقػديرات أفػراد العينػة لفعاليػة البػرامج التعميميػة التػي تقػدميا فضػائية األكنػركا لتحسػيف

التحصػيؿ الد ارسػي لػدل طمبػة المرحمػة األساسػية بمحافظػات غػزة تعػزل لجميػع متغيػرات
الدراسة(الجنس ،المؤىؿ العممي ،المحافظة ،سنكات الخدمة) .

كفي ضكء نتائج الدراسة قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات التي يرل أنيا قد تسيـ في تفعيػؿ البػرامج
التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة في ضكء نتائج الدراسة:

 .1انشاء صفحة رسمية لفضائية األكنركا عمى مكاقع التكاصؿ االجتمػاعي لخدمػة الطػالب كأكليػاء
أمكرىـ.

المشػػاىديف
 .2تخصػػيص حمقػػة أسػػبكعية تيبػػث عمػػى اليػكاء مباشػرةن بحيػػث تسػػمح التصػػاؿ الطػػالب ي
كاستفساراتيـ (حمقة مباشرة).
 .3تخصيص حمقات تيقدـ يمعالجة لمطالب ضعاؼ التحصيؿ.
 .4إجراء عممية استطالع رأم شاممة لمطالب بصفة دكرية عف مدل االستفادة مف الفضائية.

ه

Abstract
"The Effectiveness of Educational Programs Offered by UNRWA Satellite
Channel in Gaza Governorates in Improve Academic achievement"
Prepared by:
Ali Mohamed Abukhatla
Supervised by;

Dr: Suhaib Kamal al Agha

Dr: Mahmoud Abdel Majed Assaf

The study aimed at identifying the degree of " effective educational
programs offered by UNRWA satellite channel in Gaza Governorates to
improve academic achievement among students from the perspective of
school administrators.
To achieve the objectives of the study ، the researcher used the descriptive
analytical method ;the first tool was a questionnaire consisting of (51 )
items ، and distributed to (5) related to the areas of the study subject.
The second tool was personal interviews with a number of Area Education
Officers in the Department of Education in Gaza governorates ،to identify
their views on the activation of the educational programs offered by the
UNRWA Satellite Channel.
The study population consisted of all school principals and the international
relief agency in the academic year (2013/2014) and the study population
consisted of ( 245 ) principals.
The researcher using statistical software packages for Social Studies (SPSS) to
analyze the responses of the study population.
The results derived from the analysis of the responses can be summarized
by the following:
1-The total degree to assess the effectiveness of educational programs
offered by satellite UNRWA in Gaza Governorates to improve academic
achievement among students was ( 74.49 % )and it's considered a high
degree with total average of responses ( 3.72 ) where:
A . The third area of the questionnaire " display picture " was ranked first
with relative weight of ( 79.62 % ) and a mean ( 3.98(

و

B . The second area " program content " got the second place with relative
weight of ( 76.50 % ) with a mean of ( 3.82(
T. . The first area " program objectives " got the third place with relative
weight ( 74.24 % ) with a mean ( 3.71).
W . The fifth area " advertisement " got the fourth place with relative
weight ( 72.83 % ) with a mean of ( 3.64(
C . The fourth area " Modern Technologies and Effects " got the fifth place
with relative weight of ( 69.75 % ) with a mean ( 3.49)
2. There is no statistically significant differences at the level of significance (a
<=0.05)between the mean estimates of the sample to the effectiveness of
educational programs offered by satellite UNRWA to improve academic
achievement among the students of primary stage in Gaza Governorates
attributed to the study variables (sex ، qualification، school district ، years of
service)
In light of the results of the study ، the researcher presented a set of
recommendations which may contribute to the activation of the educational
programs offered by the UNRWA satellite channel in Gaza strip ،the
recommendations can e summarized as follow::
1.The establishment of an official website for the UNRWA satellite channel
on the social networking sites to serve the students and their parents.
2.Allocating weekly episodes live broadcast to allow viewers to connect
students and their queries ( live broadcast)
3. Allocating and broadcasting episodes with remedial activities to help the
underperformance students.
4.The process of conducting a comprehensive poll of students on a regular
basis about how to benefit from the space.
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الفصؿ االكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة الدراسة:

ال شؾ أف اإلنساف يسعى منذ فجر التاريخ لمتكاصؿ مع األخريف لالستفادة مف خبراتيـ  ،كقد تعددت

طرؽ التكاصؿ مف البدائية لمتقميدية كصكالن لكسائؿ اإلعالـ الجماىيرم التي نراىا اليكـ كالتي مف أىميا
التمفاز الذم ساعد عمى حدكث تطكر ىائؿ عمى مستكل العالـ يشيده الجميع  ،كذلؾ بظيكر األقمار

الصناعية التي تعد آخر ثكرات االتصاؿ  ،األمر الذم أدل إلى ظيكر العديد مف القنكات التمفزيكنية

المتاحة لمجميكر ،كنتيجة لذلؾ أصبح التمفاز مف أىـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كأكسعيا انتشا انر في
خدمة التعميـ  ،كيجمع التمفاز ككسيمة اتصاؿ بيف مزايا االذاعة كالسينما كالفيديك كيتميز بقدرتو عمى
عرض صكر بصرية حركية كصكتية مما يثير دكافع المشاىديف كاىتماماتيـ .

كيمعب التمفاز في ىذا العصر دك انر حيكيان في مجاالت اإلعالـ كاالتصاؿ الجماىيرم لما يممكو مف
حاستي السمع كالبصر في إبيار المشاىد .كليذا فإنو يمكف أف يستثمر لتقديـ المعمكمات كاألفكار
كالسمككيات المرغكبة  ،كتشير الدراسات إلى أف الطفؿ عمى كجو الخصكص الذم تجاكز عمره سف

الثالثة يقضي سدس ساعات يقظتو اليكمية أماـ شاشة التمفزيكف  ،فإذا بمغ سف السادسة تككف المدة
التي يقضييا متابعة برامج التمفزيكف معادلة لتمؾ المدة التي يقضييا في المدرسة ،كقد أدت الثكرة

العممية الناجمة عف التقدـ العممي كاختراع التمفزيكف في العصر الحالي إلى التقدـ في جميع المجاالت

المعاصرة تتصؼ بما تنطكم عميو مف
الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية  ،كأصبحت الحضارة اإلنسانية ي

تقدـ كتعاظـ ينفرد بو ىذا العصر الذم أصبح ييطمؽ عميو عصر التكنكلكجيا المتقدمة كاالنفجار
المعرفي كعصر ظيكر اختراعات عممية تكنكلكجية ( .سالمة)236 :2002 ،
كيعتبر التمفزيكف أحد نتاج ىذه الثكرة العممية كأحد كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ الميمة في ىذه األياـ،
مما لو تأثير ايجابي كسمبي عمى المجتمع  ،فالتمفزيكف لعب كمازاؿ يمعب دك انر إعالميان خطي انر لتأثيره

المتمقي سكاء أكاف
المباشر عمى حاستي السمع كالبصر معان  ،مما يترؾ تأثي انر مباش انر كسريعان عمى ي
رجالن راشدان أـ طفالن صغي انر  ،ذك انر أـ أنثى  ،حيث أصبحت مشاىدة التمفزيكف سمككان اتصاليان شائعان بيف
أطفاؿ التعميـ األساسي (15-6سنة)  ،كتشير العديد مف الدراسات إلى أف األطفاؿ عمى اختالؼ

أعمارىـ كخصكصان أطفاؿ التعميـ األساسي ال تقتصر مشاىداتيـ عمى البرامج الخاصة بيـ  ،كلكنيا
تمتد إلى برامج الكبار ( .معكض)230 :2003 ،
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كيقكؿ الراجحي ( )2012أف دكر المؤسسة اإلعالمية ال يق ٌؿ قيمة عف دكر المؤسسة التربكية في
التنشئة االجتماعية لمفرد ،إلى جانب المؤسسة العائمية .كما أف الكقت الذم يقضيو الطفؿ أك الشاب

في تعاممو مع كسائؿ اإلعالـ ال يق ٌؿ أىمية عف الكقت الذم يقضيو في المدرسة .كما أف التعمٌـ عبر
كسائؿ اإلعالـ يقكـ في جكىره عمى ترابط عضكم بيف التعمٌـ كالتركيح عف النفس ،لذلؾ فإف المدرسة
ككسائؿ اإلعالـ يخدماف نفس األغراض التربكية( .الراجحي)7 :2012 ،

كأشار أبو شنب ( )2003أف لمبرامج التعميمية حظان أكفر كأكسع إذا ما اقترنت بالتمفاز نظ انر لسمات
كخصائص التمفاز كالصكت كالصكرة ككسائؿ التكضيح ،باإلضافة إلى الخصائص المعركفة كبخاصة

في ضكء ىذا التقدـ اليائؿ كالمفتكح ،كقد تعددت االجتيادات في تكظيؼ التمفاز لخدمة العممية
التعميمية( .أبكشنب)52 :2003 ،
كيقكؿ خيري وجابر ( )2007أف التجارب قد أثبتت جدكل التمفزيكف ككسيمة معينة لممدرس في إيصاؿ

المعمكمات كايضاحيا لمدارسيف ،كقد دعـ دكر التمفزيكف في مجاؿ التعميـ كالتعمـ ما تكصمت إليو
تقنيات االتصاؿ مف تطكر ممحكظ· مثؿ :استخداـ األقمار الصناعية في مجاؿ االتصاؿ االلكتركني،
كما ساىـ التمفزيكف في تحسيف أداء المدرس عند تسجيؿ الدرس كعرضو ليتـ التقييـ الذاتي ألدائو

داخؿ الفصؿ( .خيرم كجابر)53 :2007 ،

ك لقد ازداد اىتماـ رجاؿ التربية كالتعميـ بالتمفزيكف نتيجة لما تكصمت إليو األبحاث كالدراسات العديدة
مف تأثيره في كظيفة المدرسة كمسؤكليتيا سكاء فيما يتعمؽ بتحصيؿ المتعمـ أك فيما يتعمؽ باالتجاىات

المكتسبة مف خالؿ مشاىدة البرامج التعميمية  ،لذلؾ أصبح مف الضركرم التكصؿ إلى أساليب أكثر

فاعمية تجمع بيف ما يتعممو المتعمـ داخؿ المؤسسة التعميمية كخارجيا  ،فكاف مف الضركرة الممحة
دراسة إمكانيات التمفزيكف لمتكصؿ إلى أفضؿ األساليب لالستفادة منو في تحقيؽ أىداؼ المدرسة عمال
بضركرة التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع لتنمية الطاقات البشرية فيو (.الطكبجي)32: 2002 ،

مشكمة الدراسة:

تطكر تكنكلكجيا كبي انر  ،كلمكاكبة ىذا التطكر أطمقت األكنركا في الرابع مف فبراير
يشيد ىذا العصر
ان

 2011قناة فضائية أسمتيا بػ " فضائية األكنركا " تبث مف مدينة غزة ،كبدأت تبث دركسان في المغة
العربية كالرياضيات لمصفكؼ مف الرابع إلى التاسع األساسي ،كأضافت عمييا في دكرة سبتمبر 2012

دركسان في مادتي العمكـ كالمغة اإلنجميزية ،باإلضافة إلى البرامج التربكية كالترفييية كحمقات عف التراث

الفمسطيني ،كتيقدـ الفضائية ىذه البرامج لمطالب الفمسطيني لالرتقاء بو مف خالؿ اختيار معمميف أكفاء
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لشرح الدركس التعميمية ،حيث فرغت األكنركا ىؤالء المعمميف مف مدارسيـ لالستفادة منيـ ،كىناؾ

كمصكريف يعممكف كفريؽ كاحد لالرتقاء بعمؿ الفضائية كتقديـ ما ىك أفضؿ
يمخرجيف كادارييف كفنييف ي
لمطالب( .الخطة االستراتيجية لفضائية األكنركا)22 :2013 ،

كنظ انر لحداثة القناة ،كاىتماـ الباحث في مجاؿ التعميـ ،كيقينو باختالؼ مستكيات الطالب كالفركؽ

الفردية بينيـ ،كايمانو بأنو يجب عمى كؿ طالب أخذ حقو في التعميـ مف خالؿ القناة التي أيعدت أساسان
مف أجمو يمكف تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

ما فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األونروا لتحسين التحصيل الدراسي لدى طمبة

المرحمة األساسية بمحافظات غزة؟

أسئمة الدراسة:

ينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 )1ما درجة تقدير مديرم المدارس لفعالية البػرامج التعميميػة التػي تقػدميا فضػائية األكنػركا لتحسػيف
التحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة األساسية بمحافظات غزة؟

 )2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات درجػات
تقدير أفراد عينة الدراسة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضػائية األكنػركا بمحافظػات غػزة

لتحسيف التحصػيؿ الد ارسػي تعػزل إلػى المتغيػرات (الجػنس ،المؤىػؿ العممػي ،المحافظػة ،سػنكات

الخدمة)

 )3ما سبؿ تفعيؿ البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا في ضكء نتائج الدراسة مف كجية
نظر مديرم المناطؽ؟

فرضيات الدراسة:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة

لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير الجنس (ذككر  ،إناث) .

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة

لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  ،دراسات عميا) .
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 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ

الدراسي تعزل لمتغير المحافظة (رفح  ،خانيكنس  ،الكسطى  ،غزة  ،الشماؿ) .

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ

الدراسي تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة(أقؿ مف  5سنكات  ،مف  5سنكات إلى  10سنكات  ،أكثر

مف  10سنكات) .

أىداف الدراسة:

تتحدد أىداؼ ىذه الدراسة في:

 )1التعرؼ إلى درجة تقدير مديرم المدارس لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا
بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي.

 )2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في درجات تقدير أفراد العينة لفعالية
البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي تبعا

لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ العممي ،المحافظة ،عدد سنكات الخدمة).

 )3كضع مجمكعة مف التكصيات التي تساىـ في تفعيؿ البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية
األكنركا لتحسيف التحصيؿ الدراسي كالكقكؼ عمى مكاطف القكة كالضعؼ.

أىمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أىميتيا مف خالؿ التالي:

 )1األكلػػى مػػف نكعيػػا فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث التػػي تيػػتـ بفعاليػػة البػرامج التعميميػػة التػػي تقػػدميا
فضائية األكنركا.

 )2تطكير البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا لكي تككف قادرة عمى أداء دكرىا
بكفاءة عالية في الرقي بمستكل الطمبة كتحصيميـ.

 )3قد تفيد ىذه الد ارسة القائميف عمى فضائية األكنركا ،كذلؾ بإعطائيـ نتائج كاقعية عف
فعالية برامج الفضائية.

 )4الخركج ببعض المقترحات التي يؤمؿ مف خالليا لفت انتباه الباحثيف الجدد نحك دراسات
تتعمؽ بدكر التمفزيكف في خدمة أىداؼ التعميـ.

 )5قد تفيد طمبة الدراسات العميا كالباحثيف كالميتميف بحيث تككف انطالقة ألعماؿ بحثية
أخرل في ىذا المجاؿ.
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حدود الدراسة:
)1

حد الموضوع:
فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ

الدراسي لدل طمبتيا.

)2

الحد المؤسساتي :المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية.

)4

الحد البشري :جميع مديرم كمديرات المدارس التابعة لككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف.

)3

الحد المكاني :جميع محافظات غزة.

)5

الحد الزماني :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني في العاـ الدراسي .2014 - 2013

مصطمحات الدراسة:
 )1الفعالية:

عرفيا النجمة ( )2008بأنيا ":القدرة عمى تحقيؽ اليدؼ المقصكد طبقان لمعايير محددة مسبقان كتزداد
الفعالية كمما أمكف تحقيؽ النتيجة تحقيقان كامالن "( .النجمة)7 :2008 ،
كيعرفيا عدس وتوق ( )1993بأنيا" :المقدرة عمى إنجاز األىداؼ المحددة إنجا انز تامان بأقؿ اإلمكانات

مف جيد ككقت كماؿ "( .عدس كتكؽ)65 :1993 ،
كتيعرفيا أبوعميرة ( )1995بأنيا" :مدل إنجاز األىداؼ أك المخرجات المنشكدة ،كتحقيؽ النتائج
المرغكب فييا "( .أبك عميرة)95 :1995 ،
ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا :القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف خالؿ البرامج التعميمية التي
تقدميا فضائية كتأثيرىا اإليجابي عمى الطالب في مدارس ككالة الغكث األكنركا كتقاس باستبانة أيعدت
خصيصا ليذا الغرض.
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 )2البرامج التعميمية :

عرفيا الحولي ( )2010بأنيا" :كحدة تعميمية مصممة بطريقة مترابطة كمنظمة كفؽ أيسس تربكية
سميمة متضمنة مجمكعة مف المعارؼ كالخبرات كاألنشطة كالكسائؿ كأساليب التقكيـ المتنكعة كمعتمدة
عمى مبدأ االستجابة كالتعزيز تسعى لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة"( .الحكلي)7: 2010 ،

ويعرفيا الباحث اجرائياً بأنيا :مجمكعة الدركس التعميمية المرتبطة بالمنياج المقرر التي تقدميا

فضائية األكنركا مف الصؼ ال اربع إلى الصؼ التاسع األساسي كالتي تيبث عبر الفضائية مف خالؿ
التردد  11679أفقي عمى القمر نايؿ سات.
 )3فضائية األونروا:

ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا قناة مرئية تربكية تعميمية مكجية لطمبة المرحمة األساسية الذيف يدرسكف

في مدارس ككالة الغكث الدكلية كغيرىـ ،كتبث مف غزة عمى التردد  11679أفقي عمى القمر نايؿ
سات.

 )4التحصيل الدراسي:

كيعرفو المقاني والجمل ( )2003بأنو" :مدل استيعاب الطالب لما اكتسبكه مف خبرات مف خالؿ
مقررات دراسية معينة ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبارات التحصيمية ال يمعدة

ليذا الغرض"( .المقاني كالجمؿ)47 :2003 ،

كيعرفو بارود ( )2010بأنو" :الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا الطالب مف المدرسة في نياية العاـ
الدراسي بناء عمى استجابات الطالب عمى االمتحاف النيائي في جميع المكاد التي يدرسيا ككما ىي

مثبتة في كشكفات الرصد في المدرسة"( .باركد)9 :2010 ،

ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :درجة امتالؾ الطالب لممعارؼ كالخبرات التي يتضمنيا المنياج
كالتي تيقاس بالدرجات التي حصؿ عمييا في االختبارات التحصيمية في نياية العاـ الدراسي.

 )5محافظات غزة:
ىي جزء مف السيؿ الساحمي ،كتبمغ مساحتيا 365كـ ،2كتشمؿ (محافظة شماؿ غزة – محافظة شرؽ

غزة – محافظة غرب غزة – محافظة الكسطى – محافظة خانيكنس – محافظة رفح).

(ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي)14 :1997 ،
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم
المحور األول :اإلعالم التربوي والتمفزيون التعميمي:
نشأة اإلعالم التربوي وتطوره:

مف المشيكر أف الحالة االقتصادية المتدنية كالكضع السياسي غير المستقر كالظركؼ االجتماعية
المتردية التي تعيشيا العديد مف الدكؿ العربية في الكقت الحاضر تيشكؿ تحديات أماـ التربكييف في
إيصاؿ رسالتيـ التربكية كنشر التعميـ ،كلإلعالـ دكر في التربية كالتعميـ ال يقؿ عف دكر المؤسسات

كيكمؿ النقص كالتقصير الذم ألـ
التربكية فيك يسيـ كيساعد في الخركج مف عنؽ الزجاجة ي
بالمؤسسات التربكية كبخاصة مع ىذا الشغؼ الكجداني كاالجتماعي الذم يبديو الفرد لألجيزة
اإلعالمية كخاصة التمفزيكف.

كلعؿ العالقة قكية تربط بيف التربية ككسائؿ اإلعالـ ،فاإلعالـ لو كظيفة تربكية فيك ييساعد في كثير
مف األحياف إلى اإلصالح كاظيار قيـ تربكية صحية كالنيكض بالمجتمع ،فاإلعالـ في حقيقتو ىك
يمكمؿ لمدكر التربكم لتشجيع األفراد عمى اكتساب المعمكمات كالمعارؼ التي تساعدىـ عمى اتخاذ
القرار كاالرتقاء بسمككيـ لتأدية دكرىـ األمثؿ في مجتمعيـ ،كقد شبو " خبراء التربية " اإلعالـ كالتربية

بأنيما جناحا طائر ال تيحمؽ أمة مف األيمـ في عكالـ المعرفة إال بيما معان.
(مقابمة مع أبك شنب )2014-1-3

يرل عبد الحي ( )2010أف اإلعالـ ييعتبر نظامان تربكيان مكازيان ،يستجيب لمطالب التربية المستمرة
باستمرار الحياة ،حيث أف التعميـ الرسمي ال يمكنو منفردان تحمؿ كافة األعباء التربكية ،فالتربية
كاإلعالـ عنصراف ثقافياف متالزماف كمتفاعالف يمتقياف عمى أرضية مشتركة لدرجة يمكف القكؿ معيا

بأف العممية اإلعالمية في بعض جكانبيا ىي عممية تربكية ،كما أف العممية التربكية في بعض جكانبيا
ىي عممية إعالمية( .عبد الحي)27 :2010 ،
ككاف ناتج العالقة بيف التربية ككسائؿ اإلعالـ ىك اإلعالـ التربكم ،كقد ظير اإلعالـ التربكم عندما

بدأت كسائؿ اإلعالـ تغزك البيكت ككسائؿ النقؿ كالمقاىي كالمكاتب ،كصار تأثيرىا يمنازعان لتأثير

التربية.

ومن خالل اطالع الباحث عمى األدب التربكم كآراء الباحثيف كجد أف ىناؾ تفاكت كاضح بيف
اإلعالمييف كالتربكييف حكؿ مكقع اإلعالـ التربكم مف عمكـ اإلعالـ كالتربية ،فقد أشار الباحث ثروت

كامل إلى أف اإلعالـ التربكم ينتمي إلى الدراسات اإلعالمية ،في حيف يرل باحثي التربية أف اإلعالـ
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التربكم ىك أقرب ما يككف إلى مجاؿ أصكؿ التربية ،كتحديدان فمسفة التربية ،كذلؾ ألف اإلعالـ التربكم
يطرح العالقة بيف اإلعالـ كالتربية مف زاكية االلتزاـ التربكم تجاه محتكل الرسائؿ اإلعالمية لكسائؿ

اإلعالـ.
كلقد أشار محمد ( )2011أف مف بيف مشكالت التربية كالتي تيعطي لكسائؿ اإلعالـ دك انر في
المؤسسات التربكية كالتعميمية ما يمي:
إف مكاجية األمية ال تعني فقط تكفير فرص القراءة كالكتابة لممكاطنيف ،إنما تعني أيضان زيادة
الميارة لمتغذية كالخبرات اإلنتاجية كالتكيؼ الثقافي كالعقمي مع المتغيرات المادية كالتكنكلكجية

المعمميف كتنمية خبرات العامميف منيـ كرفع كفايتيـ
عدـ الكفاية في األبنية المدرسية كأعداد ي
مف خالؿ التدريب كغيره ،كسد النقص في المناىج التعميمية ،ككؿ ذلؾ يتطمب إسياـ الكسائؿ
اإلعالمية كأجيزتيا التقنية في سد ذلؾ النقص لرفع معدالت الكفاية في احتياجات التعميـ.
االنفجار المعرفي اليائؿ كثكرة المعمكمات التي يتسـ بيا النصؼ الثاني مف ىذا القرف يجعؿ
الحاجة يممحة إلى كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ كأجيزتيا في تخزيف كنشر ذلؾ االنفجار المعرفي
كالثكرة المعمكماتية( .محمد)30 :2011 ،
كقد خمقت كسائؿ اإلعالـ لمفكر التربكم تحديات كبيرة ينبغي مكاجيتيا عمى النحك التالي:

ال ييمكف أف تظؿ التربية بمنأل عف كسائؿ اإلعالـ بؿ يجب أف تأخذ التربية الحديثة بكسائؿ
اإلعالـ في التدريس مثؿ استخداـ األفالـ التعميمية كالتمفزيكف التعميمي كالتسجيالت الصكتية
 يجب أف تخمؽ التربية مجاالت لمتعاكف بينيا كبيف ما تقدمو كسائؿ اإلعالـ في إطار نظاـ
يسمح ليا أف تساىـ في تحقيؽ أىداؼ التعميـ التي تتفؽ كامكانياتيا مثؿ تقديـ المكضكعات

الجديدة أك البرامج التي تعمؿ عمى إث ارء المنيج.

أف تيساىـ المعاىد التربكية في إجراء البحكث العممية حكؿ دكر كسائؿ اإلعالـ كدراسة أثارىا
التعميمية كالنفسية بغرض تحسيف كتطكير طرؽ االستفادة منيا.
تييئة الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة بالخبرات التي تؤىميـ عمى التمييز بيف ما تقدمو
المؤسسة اإلعالمية كاختيار أفضميا حتى تخمؽ الفرد الكاعي الذم ييحسف اختيار ما يستمع
إليو كيشاىده كبذلؾ يصبح الفرد قكة ايجابية في إحداث التغيير المنشكد في البرامج التي
تقدميا ىذه المؤسساتhttp://www.almdares.net/salim>( 9\2\2014) 9:13 .
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مف ىنا أخذ مصطمح اإلعالـ التربكم يزدىر في الميداف التربكم كذلؾ مف خالؿ الندكات كالمؤتمرات

كالمقاءات بيدؼ تفعيمو كتأصيمو مف خالؿ التعاكف بيف اإلعالـ كالتربية ،كنحف ىنا مطالبكف أف

نكظؼ ىذه الكسائؿ اإلعالمية لخدمة التربية ،كأف انصيار اإلعالـ مع التربية أصبح ضركرة مف أجؿ

العقيدة كمف أجؿ الكطف كمف أجؿ األفراد كتكجيات كمستقبؿ السياسة العامة .فغياب التنسيؽ كالتعاكف

ما بيف اإلعالـ كالتربية لو تأثير سمبي عمى الجانبيف فيما يتعمؽ بدكر كؿ منيـ تجاه األفراد ،فإف غاب
دكر اإلعالـ في تأثيره عمى التربية سيككف تقدـ التربية بطيئان كتأثيرىا محدكد ،كاف غابت التربية عف

اإلعالـ فيذا ىك األخطر كالذم مف شأنو أف يجعؿ لإلعالـ تأثي انر سمبيان عمى األفراد.

مفيوم اإلعالم التربوي:

تعددت المفاىيـ كالتعريفات حكؿ اإلعالـ التربكم ،كمف ىذه التعريفات ما يمي:

عرفو محمد ( )2011بأنو " المحاكلة الجادة لالستفادة مف تقنيات االتصاؿ كعمكمو مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ التربية ،مف غير تفريط في جدية التربية كأصالتيا ،أك إفراط في سيطرة قنكات االتصاؿ كاثارتو
عمييا "( .محمد)73 :2011 ،
عرفو الضبع ( )2009بأنو " :عممية نقؿ المعمكمات كالمشاىد النقية مف مكاف أك زماف آلخر لتحقيؽ
األىداؼ التربكية عف طريؽ الكممة المكتكبة أك المسمكعة كالمسمكعة المرئية أك التخيمية أك المجسمة

بصفة دكرية "( .الضبع)16 :2009 ،

كيعرفو معوض ( )2002بأنو " :تزكيد طمبة المدارس بالحقائؽ كالمعمكمات كاألنباء التي يحتاجكنيا
في مرحمة تككينيـ كتنشئتيـ كتعاكنيـ عمى التكيؼ مع المجتمع الذم يعيشكف فيو كفيمو كمكاجية
المشكالت التي قد يعانكف منيا "( .معكض)6 :2002 ،
كيعرفو الدعيمج ( )1999بأنو " :العمـ الذم ييطبؽ مبادئ التربية كفنكنيا عمى عمكـ االتصاؿ
كالمعمكمات " ( الدعيمج)4 :1999 ،
كمف خالؿ ا لتعريفات السابقة نستنتج أف اإلعالـ التربكم عمـ لو قكاعده كأسسو المستقمة كيعمؿ مف
خالؿ الشراكة بيف التربية كاإلعالـ لما يصب في مصمحة التربية بمساندة اإلعالـ لمتربية كتكجيو
التربية لإلعالـ لصياغة السمكؾ المتكازف بحيث ال ينقض اإلعالـ ما تغرسو التربية بؿ يساعدىا في

أداء ميمتيا التربكية بكفاءة لمكاجية التغير السريع.
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أىمية اإلعالم التربوي:

ييعد اإلعالـ ركيزة أساسية مف ركائز النظاـ االجتماعي  ،يؤثر كيتأثر بكاقع المجتمع  ،كخاصة إذا
أحسف القائميف عميو في استخدامو فيك ييساعد عمى انتشار األفكار الجديدة كنشر المعمكمات المفيدة ،
كتعميـ القيـ اإليجابية  ،كرفع المستكل الفكرم كالكجداني لألفراد  ،كخمؽ الشخصية الكطنية التي

تتصؼ بركح التسامح كالتعاكف  ،كيعمؿ عمى التطكير مف المجتمع التقميدم إلى المجتمع العصرم ،
كما يعمؿ عمى تغيير اتجاىات األفراد كغرس القيـ السمككية المناسبة إلحداث التغير المرغكب بما

يتفؽ مع حاجات المجتمع ليكتسب الفرد اتجاىات شخصية ذات سمات معينة .
كمف منطمؽ ضعؼ كفاية عممية التعميـ في المؤسسات الرسمية كعمى رأسيا المدرسة إلحداث التغيير
الذم يريد المجتمع إحداثو في األفراد كذلؾ بسبب انفتاح أجزاء العالـ عمى بعضيا البعض بمساعدة

مف كسائؿ اإلعالـ كسيكلة االتصاؿ  ،كتشابؾ مصالح الدكؿ مع بعضيا  ،كتأثر الناس باألحداث

العالمية  ،كنتيجة لممسئكليات المضافة إلى المؤسسات التربكية في إعداد المكاطف الكاعي  ،أصبح مف
الضركرم تقكية صمة المدرسة بالمؤسسات الثقافية كاإلعالمية المكجكدة في المجتمع  ،لما ليذه

المؤسسات مف آثار ميمة في تشكيؿ شخصية األفراد  ،لذلؾ كاف عمى المدرسة أف تعمؿ عمى
االستفادة مف الكسائؿ كالبرامج اإلعالمية التي تسترعي انتباه الطالب  ،كتيمكنيـ مف االستفادة منيا في
إطار خبراتيـ كمناىجيـ الدراسية  ،مما يساعدىـ عمى مكاكبة التطكر الذم يصيب مختمؼ المجاالت
االجتماعية كالصناعية كاالقتصادية كالعممية كالثقافية كغيرىا في مجتمعيـ .

(أبكىالؿ كآخركف)870 :1993 ،

ترل حسون ( )1996أف ىناؾ مسئكلية كبيرة تقع عمى عاتؽ اإلعالـ التربكم تجاه الطالب ،ألف

التعميـ الذم ييعطى ليـ في المدارس يبقى قاص انر ما لـ تكممو تربية غير مباشرة مف جانب اإلعالـ،
كتكسع مف دكر البيت كالمدرسة بتكسيع المعمكمات
كىذا ما تقكـ بو كسائؿ اإلعالـ التربكم حيث تدعـ ٌ

المدرسية ،كتعميـ ما لـ يصؿ بعد إلييما مف العمكـ كالمعارؼ ،كالتركيز عمى القيـ كالميارات التي

تعمؿ المدرسة جاىدة عمى غرسيا في سمكؾ طالبيا ،فتتيح ليـ التعرؼ عمييا في صكرة عممية
ككاقعية  .لذلؾ كاف البد عمى القائميف عمى اإلعالـ التربكم استخداـ كافة الكسائؿ كالطرؽ المتاحة كي

يحققكا النجاح في تأصيؿ القيـ كالمنظمات بمراجعة خططيا ،كبرامجيا ،كأىدافيا ،كنشاطاتيا باستمرار،

كعمى ضكء التجديدات كالتطكرات ،كتقكـ بتكييفيا مع معطيات العصر ،في إطار ثقافة كقيـ كمعتقدات

المجتمع األصمية ،مما يضمف لمطالب عدـ الكقكع في مياكم الصراع كالتناقض بيف ما تبشر بو
المدرسة كالبيت ككسائؿ اإلعالـ ،كبيف ما ىك كاقع يمعاش كممارس( .حسكف)95 :1996 ،
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كيرل مالك ( )2012أف اإلعالـ التربكم يينمي في المتعمـ حب االستطالع كيزيد مف رغبتو في التعمـ
المتعمـ يرغب في الكسائؿ كاألدكات التعميمية الجديدة التي تعتبر بدكرىا يمحفزات الكتساب
ألف ي

المعارؼ( .مالؾ)64 :2012 ،

كلقد استعرض الدليمي ( )2011أىمية اإلعالـ التربكم في أنيا:
الحفاظ عمى المدرسة بمبناىا كمعناىا.
المتحمي باألخالؽ الكريمة الذم يجؿ كيحترـ معممو.
تبني سمككيات طالب العمـ ي
الحرص عمى إثبات حسف الكالء لمكطف.

تقريب المعمكمة لذىف الطالب( .الدليمي)125 :2011 ،

ويرى الباحث أف اإلعالـ التربكم يعمؿ عمى انفتاح المدرسة عمى المحيط الخارجي االجتماعي
كاالقتصادم كالثقافي ،كبفضمو تتمكف مف مكاكبة التطكرات الحاصمة عمى المستكل العممي كالتقني
كالمعرفي ،كبالتالي االستجابة لمتغيرات الطارئة عمى كؿ المستكيات .كبذلؾ يمكف النيكض بالكاقع
التربكم كالذم تتعدل معانيو حدكد التعميـ لتصؿ إلى التأثير في مقكمات السمكؾ في الشارع

كالمؤسسات التربكية ،كذلؾ يتـ نقؿ فمسفة كتطمعات العممية التربكية مف دائرتيا الخاصة كالنخبكية
كمركز صنع القرار كالسياسات التربكية العامة إلى دائرة المجتمع بكؿ شرائحو كمستكياتو.

أىداف اإلعالم التربوي:

تعد كسائؿ اإلعالـ مف أكبر المؤسسات ذات التأثير كالفاعمية في مجاالت التنمية المختمفة ،كخاصة

المجاؿ الثقافي كالتعميمي ،كيمكف القكؿ ىنا أف ميمة تثقيؼ الشعكب كتكعيتيـ قد انتقمت في جممتيا
مف أيدم الفالسفة كالكتاب كالشع ارء كالخطباء إلى أيدم رجاؿ اإلعالـ ،كاإلعالـ التربكم يعمؿ عمى

عقد الصمة كتكطيدىا بيف اإلعالـ كالتربية لتكفير المناخ لتدفؽ المعمكمات لألفراد لتحقيؽ الربط الشامؿ
بيف السياسات اإلعالمية كالرؤية التربكية لمنيكض بالمجتمع ككؿ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

كعميو فإف أىداؼ اإلعالـ التربكم كما يراىا الضبع ( )2009تتحدد بالنقاط اآلتية:
 غرس ركح العمؿ الثقافي.
 تقديـ ثقافة عامة مناسبة.
 غرس كتنمية القيـ االجتماعية السميمة في نفكس األفراد.
 تحصيف المكاطف مف الغزك الثقافي الضار بالمجتمع.
 تبني القضايا التربكية كالمنيجية كمعالجتيا اعالميان.
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 التركيز عمى التنمية الشاممة كالمتكازنة لألطفاؿ كالشباب.
 اكساب الشباب ميارات العمؿ اإلعالمي (الصحفي ،اإلذاعي ،التمفزيكني ،السينمائي)
 تكضيح األساليب التربكية الحديثة ألفراد المجتمع مف خالؿ أجيزة اإلعالـ بصفة مستمرة
 استخداـ اإلعالـ التربكم لخدمة المناىج الدراسية كتبسيطيا.
 تبصير الشباب كاألطفاؿ بأىمية اإلعالـ ككظائفو في المجتمع( .الضبع)30- 29 :2009،
كمف ناحية أخرل يشير أبو سمرة ( )2010إلى أف أىداؼ اإلعالـ التربكم يمكف اختصارىا فيما
يأتي:

 االىتماـ بعناصر العممية التعميمية (الطالب ،المعمـ ،المنيج ،البيئة ،أكلياء األمكر). تشجيع البحكث كالدراسات التربكية.المعمميف إليصاؿ المعمكمة كتعزيز القيـ التعميمية.
 تنمية مكاىب الطمبة كمساندة ي -تشجيع التجارب العممية الرائدة كنشر ابداعات المعمميف كالطمبة( .أبك سمرة)17 :2010 ،

كيضيؼ شحاتة ( )2004في ىذا الجانب:

 تحقيؽ مفيكـ الجكدة في التعميـ لتكفير نظاـ تعميمي يرتبط بثكرة المناىج الدراسية كنظاـالتقكيـ كتطكير المعمميف كتنمية األبنية كتكفير اإلمكانيات كالمكارد البشرية كالمادية.

(شحاتة)130 :2004 ،

 نشر مفيكـ التعميـ الميني ال سيما بعد تغير مفيكـ التعميـ بشكؿ جذرم في ظؿ التطكرالتكنكلكجي كالنفكذ االلكتركني.
 إعطاء الطمبة معنى لحياتيـ بإيقاظ قصديتيـ كنيتيـ مع إكسابيـ السمككيات كالميارات التيتسمح ليـ بالتكفؿ بأنفسيـ فيما يخص تكجيييـ الدراسي كالميني.

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=528863&highlight=%C3%

E5%CF%C7%DD+%C7%E1%C5%DA%E1%C7%E3+%C7%E1%CA%
D1%C8%E6%ED( 21\1\2014)6:44pm

 تربية المكاقؼ كالسمككيات كتيذيبيا لتمكيف التالميذ مف تحقيؽ النضج الفكرم كالنفسيالضركرييف في مرحمة االختيارات المصيرية( .الدليمي)200 :2011 ،
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ويرى الباحث أف أىداؼ اإلعالـ التربكم ال تنحصر فيما سبؽ ذكره كانما يتعدل ذلؾ إلى إحداث
تغيير لمسار العممية التربكية يبرمتيا كذلؾ بتمرير السياسات العامة لإلدارة التربكية كتكضيحيا
الفعالة لتحقيؽ تكصيات اإلدارة التربكية العميا مف خالؿ ترسيخ مناىجيا المدرسية
كتبريرىا ،كالمشاركة ٌ
كتكضيحيا كتطبيقيا كتدعيـ المعمكمات التي يحصؿ عمييا الطالب في المدرسة.

وظائف اإلعالم التربوي:
يرل الضبع ( )2009أف اإلعالـ التربكم ييحقؽ مجمكعة مف الكظائؼ منيا:

 .1اإلعالم  :نقؿ األخبار التي تشمؿ معمكمات عف األحداث الجارية كعف األفكار كاآلراء
الصحيحة كالصادقة سكاء في المجتمع العاـ أك المدرسة.
كيقصد بو زيادة المعرفة فيما يتعمؽ بنكاحي الحياة العامة كتساعد ىذه الزيادة عمى
 .2التثقيف :ي
إشباع أفؽ الفرد كفيمو لما يدكر حكلو مف أحداث كقضايا ،كيسيـ اإلعالـ التربكم في التثقيؼ
االجتماعي كاألخالقي كالتربكم.
كيقصد بو تبادؿ اآلراء كالمعمكمات كشرح كجيات النظر المختمفة مف خالؿ
 .3التوجيو واإلرشاد :ي
كسائؿ اإلعالـ كالعمؿ عمى تكامؿ شخصياتيـ ليصبحكا مكاطنيف صالحيف كيقكمكا بكاجباتيـ
كمسئكلياتيـ.
 .4تنمية الوعي اإلعالمي :يقكـ اإلعالـ التربكم بتنمية القدرات المختمفة لمتالميذ في المراحؿ
السنية المختمفة مف خالؿ التعرض بكعي لكسائؿ اإلعالـ ليتفيمكا ىذا االستخداـ كىذا التعامؿ

بعقكؿ ناضجة متفتحة كأفكار كاعية كنافذة مف خالؿ معرفة أبجديات العمؿ اإلعالمي لمتقييـ
كالتحميؿ لمرسائؿ اإلعالمية التي تطرحيا كسائؿ اإلعالـ باإلضافة إلى السمككيات الضارة

كالصحيحة السميمة إزاء التعرض اإلعالمي.
 .5غرس القيم التربوية :كذلؾ مف خالؿ متابعة سمككيات التالميذ داخؿ المدرسة في المجتمع
مف حكليـ كذلؾ مف خالؿ غرس القيـ كاألخالؽ الكريمة.

 .6التفاىم والتكامل :تقكـ كسائؿ اإلعالـ التربكم بمساندة البرامج التربكية كىي بمثابة قنكات
المدرسيف كاإلدارة المدرسية.
تستيدؼ الكصكؿ بيف التالميذ ك ي
 .7التسمية والترفيو :مف كظائؼ اإلعالـ التربكم التسمية كالتثقيؼ اليادؼ مف خالؿ إعطاء
البرامج الجادة لمسة ترفييية( .الضبع)31 :2009 ،
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وسائل اإلعالم التربوي:
تتعدد كسائؿ اإلعالـ التربكم ،كلكف أجمع االدب التربكم عمى الكسائؿ األتية:

 .1اإلذاعة:

االذاعة مف الكسائؿ االعالمية المسمكعة الميمة كالسريعة ،كالتي تمتمؾ العديد مف الخصائص
كالمميزات جعمتيا تنتشر بسرعة كبيرة فمف خالليا يمكف التحدث مع كؿ فرد بشكؿ شخصي

كىي تستخدـ الكممة المنطكقة كتتميز بفكرية نقميا لألحداث كتخاطب جميكر كاسع بكافة

طبقاتو كانتماءاتو فيي جامعة شعبية كبيرة كتستطيع أف تيغطي مساحات جغرافية كاسعة
كتتخطى الحكاجز االقتصادية كاأليمية كتستخدـ المؤثرات الصكتية كالمكسيقية.
(الشاكم)76 :2010 ،

 .2الصحف:

تمتاز الصحؼ ككسائؿ اعالمية مقركءة بالعديد مف الخصائص كالمميزات منيا تكريث التراث

لألجياؿ فضالن عف تطكر طرؽ ككسائؿ الطباعة كاخراج الصحيفة جعمت منيا كسيمة مناسبة
لتككف كعاء لمقيـ التربكية لدل جميكر خاص ،مع إمكانية الحذؼ كاإلضافة قبؿ إخراجيا

كيمكف ليا أف تنقؿ آراء الجميكر المؤيد كالمعارض فتزداد ثقة الطالب في مضمكف
لمنشر ي
المادة اإلعالمية( .العرابي)130 :2002 ،
كالصحؼ ليست فقط كرقية ،فمؤخ انر ظيرت الصحؼ االلكتركنية كيقكؿ المدىون ()2012
في ىذا المجاؿ أف الصحافة اإللكتركنية تعمؿ عمى تحديث كتعديؿ معمكماتيا باستمرار

كتستطيع أف تقدـ خدمات مباشرة ال يمكف أف تكفرىا النسخة الكرقية مثؿ حالة الطقس كأسعار

العمالت ألنيا متجددة باستمرار ،كباتت الصحافة اإللكتركنية قكة إعالمية بارزة تشكؿ منارة

في التعبير عف حرية الرأم كتستفيد مف تقنيات اإلنترنت في تحسيف أدائيا كتكسيع خدماتيا

لمجميكر ،كأدل ذلؾ إلى تفكقيا عمى الصحؼ الكرقية( .المدىكف)43 :2012 ،
 .3الممصقات :كىي كسيمة فعالة في حاؿ العناية بيا فنيان ،كبانتقاء مضاميف تربكية جيدة تسعى
كمحاربة السمكؾ غير المرغكب فيو.
إلى غرس المفاىيـ كالقيـ كالسمكؾ اإليجابي ي

 .4الحاسب اآللي :إذ يمكف عف طريقو استثمار االنترنت بشكؿ فعاؿ في مجاؿ اإلعالـ التربكم
(أبك سمرة)26 :2010 ،
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 .5الكتب والدوريات المتخصصة:
كىي كسائؿ ضركرية لتثقيؼ القائميف عمى التربية كاإلعالـ التربكم ،إذ يمكف مف خالليا
مناقشة كتحميؿ كعرض النظريات التربكية كالكسائؿ كاألىداؼ بشيء مف التكسع كاالستقصاء

( أبك سمرة )26 : 2010 ،

 .6االنترنت:

ييمثؿ االنترنت مكتبة عالمية فكرية تتعدد فييا كسائؿ االتصاؿ كمجاالت الحصكؿ عمى
المعارؼ كاألفكار كالنصكص المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كاألخبار كأصبح بكسع الطالب أف

المتصفح لمحصكؿ عمى أم معمكمة متاحة في مخزكف االنترنت.
يستخدـ ي
(السعدم)114 :2012 ،

 .7التمفزيون:

كيعد التمفزيكف الكسيمة اإلعالمية األكلى مف حيث الفعالية في االتصاؿ كالتأثير ،إذ أنو
ي
يستخدـ حاستي السمع كالبصر في ايصاؿ المعمكمة ،كما يمتمؾ مف عناصر تشكيؽ مف حركة
كصكت كصكرة ممكنة جعمتو يستحكذ اىتماـ الجماىير

كلقد كاف لخصائص التمفزيكف في ظؿ البث المباشر دك انر تربكيان ميمان السيما في مجاؿ سياسة التعميـ
كما زاد مف فاعمية ىذا الدكر أف التمفزيكف يسمح لمدرس كاحد بتكجيو رسالتو التعميمية لمالييف

المشاىديف كقد عده البعض مدرسة مستقمة بذاتو( .الميحاني)30 :2008 ،
ي
اإلعالم التربوي في فمسطين:
نشط اإلعالـ التربكم في فمسطيف مف عيد السمطة الكطنية الفمسطينية كتمددت أذرعو ،ككانت لو

برامج تمفزيكنية كاذاعية مميزة جذبت المشاىديف كخمقت رأيان عامان كتفاعالن حيكيان مع ساعات البث التي

تمحكرت حكؿ قضايا التعميـ كسبؿ تطكيره ،كظيرت بعد ذلؾ مطبكعات جيدة المحتكل جمع القائمكف

عمييا بيف المينية كالرصانة ،كما تعددت كسائؿ التعبير المرتبطة بو كتكاثرت عدديان مدلٌمة عمى مدل
تميؼ شرائح المجتمع لكسائؿ االتصاؿ المتخصصة في الجكانب التربكية.

كقد أشار خوري ( )2003إلى أف اإلعالـ التربكم في فمسطيف أدل إلى إعداد الجميكر كبخاصة
كيشرؼ عمى نشاطات اإلعالـ التربكم دائرة اإلعالـ التربكم كىي
الطمبة معرفيان ككجدانيان كمياريان ،ي
بناء
إحدل دكائر اإلدارة العامة لمعالقات الدكلية كالعامة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كالتي يشكمت ن
عمى القرار الكزارم الصادر عاـ 1997ـ ،كالذم تحكؿ بمكجبو قسـ اإلعالـ التربكم ليصبح أحد دكائر

الك ازرة( .خكرم)10 :2003 ،
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كتيػشرؼ دائرة اإلعالـ التربكم عمى العديد مف األنشطة كالندكات ككرشات العمؿ كتقكـ بالتنسيؽ مع
كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية فيما يتعمؽ بالمجاؿ التعميمي كالتربكم.
كفي مقابمة لمباحث مع د .حسين أبوشنب عميد كمية اإلعالـ بجامعة فمسطيف بغزة قاؿ بأنو تـ تأسيس
قسـ اإلعالـ التربكم عاـ  2002في جامعة األقصى بغزة كنتيجة لندرة كجكد متخصصيف في مجاؿ
اإلعالـ التربكم في فمسطيف ،كبعد تخرج أربع دفعات مف الطالب كلـ يجدكا ليـ مجاؿ في سكؽ

العمؿ حيث كاف يمبرر اإلعالمييف أنيـ ليسكا مف خريجي كمية اإلعالـ كيرل التربكيكف أنيـ ليسكا مف
خريجي كمية التربية فمـ يكف أماـ إدارة الجامعة إال إلغاء القسـ عاـ ( .2007أبك شنب )2014-1-3
ويرى الباحث أف اإلعالـ التربكم في فمسطيف لـ يجد االىتماـ الحقيقي مف القائميف عمى اإلعالـ
الفمسطيني أك مف التربكييف كذلؾ لندرة الفضائيات الفمسطينية الخاصة كتفرد تمفزيكف فمسطيف بأنو
الكحيد الذم يعمؿ منذ بداية السمطة الفمسطينية حتى عاـ  2005تقريبان ،كلـ يكف االىتماـ التربكم
الحقيقي ظاى انر بصكرة راسخة كانما اقتصر عمى عرض نشاطات ك ازرة التربية كالتعميـ كعرض سياساتيا
المتعمـ الحقيقية.
العامة دكف التعمؽ باحتياجات ي
صور اإلعالم التربوي:
ييدؼ اإلعالـ التربكم إلى تزكيد األفراد بالخبرات التي تساعدىـ عمى اكتساب المعارؼ الستخداميا

في مكاجية المشكالت التي تكاجييـ ،كفي ظؿ التطكر السريع ال يمكف أف يتـ ذلؾ إال باستخداـ

الكسائؿ كالتكنكلكجيا التي تسمح بتقريب المفيكـ كتنكيع مجاالت الخبرة كالتي تؤدم إلى امتداد فرص

التعمـ كاإلعداد مدل الحياة ،كمف صكر اإلعالـ التربكم التي سنتناكليا ىنا :الكسائؿ التكنكلكجية

كتكنكلكجيا التعميـ.

 أوالً /الوسائل التكنولوجية وتقنيات التعميم:

الكسائؿ التعميمية قديمة منذ أف خمؽ اهلل الككف  ،فاإلنساف القديـ كاف ينقش عمى األحجار كالصخكر

التي تعتبر كسيمة إيضاح  ،كقد كانت الرساالت السماكية دافع الستخداـ الكسائؿ التعميمية إما عمى يد

الرسكؿ  ،أك في كتابة كممات اهلل  ،فمف ذلؾ قكلو تعالى في سكرة األعراؼ إخبا ار عف مكسى عميو
شيء مو ِعظَ ًة وتَ ْف ِ
ِ
ِ
ْىا ِبق َّوة َوأْم ْر قَ ْو َم َك
صً
يال لِكل َ
ش ْيء فَخذ َ
السالـ ( َو َكتَ ْب َنا لَو في ْاألَ ْل َوا ِح م ْن كل َ ْ َ ْ
َ
َحس ِنيا سأ ِريكم َدار ا ْلفَ ِ
ين ) ( األعراؼ  ، ) 145 :كفي رسالة عيسى عميو السالـ الكثير
اس ِق َ
َيأْخذوا ِبأ ْ َ َ َ ْ َ

بالمعمـ  ،كالقرآف الكريـ مميء بالتعاليـ كبالكسائؿ ،كقد ضرب اهلل
مف األمثمة ككاف ييعرؼ بيف حكارييو ي
تعالى لمناس األمثاؿ ليكضح ليـ الخير مف الشر كالجنة مف النار فالقرآف مميء باألمثمة التي تيقرب
المعاني البعيدة إلى األذىاف  ،فالغراب في قصة ابني آدـ عندما قتؿ ىابيؿ أخيو قابيؿ كاف كسيمة حية
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ث المَّو غ َر ًابا َي ْب َحث ِفي ْاأل َْر ِ
ض
ليتعمـ منيا ىابيؿ دفف جثة أخيو قابيؿ فيقكؿ سبحانو كتعالى ( فَ َب َع َ
اري سوءةَ أ ِ
ِ ِ
ون ِمثْ َل ََٰى َذا ا ْلغر ِ
ف ي َو ِ
َخي
لِي ِرَيو َك ْي َ
َع َج ْزت أ ْ
َن أَك َ
س ْو َءةَ أَخيو قَا َل َيا َوْيمَتَا أ َ
اب فَأ َو ِ َ َ ْ َ
اري َ
َ
َص َب َح ِم َن َّ
ين حمموا التَّْو َارةَ ث َّم لَ ْم
ين ) ( المائدة  ،) 31 :كيقكؿ سبحانو كتعالى ( َمثَل الَِّذ َ
الن ِاد ِم َ
فَأ ْ
ين َك َّذبوا ِبآي ِ
وىا َكمثَ ِل ا ْل ِحم ِ ِ
ِ
ات المَّ ِو َ ،والمَّو َال َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَم
َسفَ ًا
س َمثَل ا ْلقَ ْوِم الَِّذ َ
َ
ار َي ْحمل أ ْ
ار ِ ،ب ْئ َ
َ
َي ْحمم َ َ
ين ) ( الجمعة  ،) 5 :كجاء رسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ يضرب األمثاؿ لمناس يليعمميـ
الظَّالِ ِم َ
فيقكؿ ( الناس سواسية كأسنان المشط ) ،ككذلؾ الناس في حياتيـ اليكمية يضربكف األمثاؿ لبعضيـ

البعض لتقريب أفكارىـ كقصدىـ لمسامعيف ،كقد أيقف التربكيكف منذ بدايات التعميـ أىمية الكسائؿ

التعميمية إلنجاح عممية التعميـ.

كالكسائؿ التعميمية كما ييعرفيا عسقول ( )2006بأنيا ":األدكات كالمكاد كاألجيزة كالمكاقع التي يكظفيا

المتعمـ كتحكيؿ المجرد مف المعمكمات
المعمـ داخؿ المدرسة أك خارجيا في إطار خطة لتفعيؿ دكر ي
ي
إلى محسكس كتؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية "( .عسقكؿ)6 :2006 ،
أم مصادر
كيعرفيا يوسف(ٌ )1999
ي
بأنيا ":ك ٌؿ ما يستخدمو المعمٌـ كالمتعمٌـ مف أجيزة كأدكات كمك ٌاد ،ك ٌ
أخرل داخؿ حجرة الدرس أك خارجيا ،بيدؼ إكساب المتعمٌـ خبرات تعميمٌية محدكدة ،بسيكلة كيسر
ككضكح مع االقتصاد في الكقت كالجيد المبذكؿ " (يكسؼ)28 :1999 ،

ويرى الباحث أف مصطمح الكسائؿ التعميمية يقتصر في الغالب عمى األشياء المادية فقط كمع التطكر
الحاصؿ في التكنكلكجيا تعدل ذلؾ إلى المفاىيـ كالتنظيمات كاألفكار في إطار عممي تربكم يستفيد

مف منجزات العصر الحديثة بأسمكب عممي في التفكير كالتنفيذ مراعيان الجكانب التربكية كاألخالقية
كالنفسية كىك ما أطمؽ عميو " تقنيات التعميـ "

كفي الحقيقة مصطمح " تقنيات التعميم " أكسع بكثير مف مصطمح " الوسائل التعميمية " فيك يشمؿ
ابتداء مف الطباشير كالسبكرة حتى أحدث األجيزة التعميمية كاألدكات
في دالالتو مجمكعة مف المككنات
ن
كدكائر التمفزيكف كالحاسبات.
تطور مفيوم تقنيات التعميم:
في ظؿ طبيعة التطكر الذم نشيده في ىذا العصر ،كالذم يسمى بعصر ثكرة االتصاالت ،كما كصمت
إليو تقنيات التعميـ مف مستجدات لـ تعرفيا البشرية مف قبؿ ،أصبح استخداـ الكسائؿ كالتقنيات أمر

بالغ األىمية مف أجؿ تحسيف مخرجات التعميـ.
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كقد أشار السبيعي ( )2009إلى أف مفيكـ تقنيات التعميـ قد مر بتسميات عدة ،ارتبطت بتطكر
نظريات التعميـ كالتعمـ .كيمكف ترتيب تطكر المفيكـ كفؽ المراحؿ التالية:
( .1كفؽ الحكاس) فسميت بالوسائل البصرية أو السمعية أو السمعية والبصرية :القتصارىا في ذلؾ
الكقت عمى مخاطبة حاستي السمع كالبصر فقط.
( .2كفؽ الكظائؼ) فسميت وسائل اإليضاح :تكضيح أم غمكض في المادة العممية كتقريب مفاىيميا
كمبادئيا المختمفة.
 . 3معينات التدريس :معينة لممدرس في عممية التدريس ،كما أنيا تعيف الطالب في استيعاب المادة
العممية.
( .4كفؽ نظرية االتصاؿ) فسميت وسائل االتصال :أم أنيا َّ
عدت مف عناصر االتصاؿ الرئيسية
(مرسؿ ػ مستقبؿ ػ كسيمة ػ رسالة)
( .5كفؽ نظرية النظـ) فسميت تقنيات التعميم :أم النظرة الشاممة لمعممية التعميمية.
(السبيعي)142 :2009 ،

مما سبؽ يرى الباحث أنو يمكف تعريؼ التقنيات التعميمية بأنيا"- :جميع الطرؽ كاألدكات كاألجيزة
كالتنظيمات المستخدمة في نظاـ تعميمي بغرض تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة ".

كيقكؿ قطيط ( )2009أنو يمكف كصؼ التقنيات التعميمية بأنيا :محتكل تعميمي (أدكات تقنية كمكاد)
المتعمـ بخبرة كميارة لتحسيف مردكد ىذه العممية،
المعمـ أك ي
مالئمة لمكقؼ تعميمي محدد ،يستخدميا ي
كما أنيا تساعد في نقؿ المعرفة كتثبيت اإلدراؾ كزيادة خبرات الطالب كمياراتيـ كتنمية اتجاىاتيـ في
جك مشكؽ كرغبة أكيدة نحك تعمـ أفضؿ ،فيي ليست شيئان إضافيان يساعد عمى الشرح كالتكضيح بؿ

يتجز مف عممية التعمـ كالتعميـ( .قطيط كآخركف)183 :2009 ،
أ
ىي جزء ال
مبررات استخدام التقنيات التعميمية:

قد ذكر جري( )2010مبررات استخداـ التقنيات التعميمية كالتي يمكف تمخيصيا باآلتي:
 .1االنفجار السكاني.
 .2االنفجار المعرفي.

 .3التطكر التكنكلكجي.
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 .4عدـ تجانس المتعمميف.

 .5تطكر فمسفة التعميـ كتغير دكر المعمـ.
 .6معالجة األمية كتعميـ الكبار.

 .7إثارة اىتماـ المتعمميف كتشكيقيـ كجذبيـ إلى الدرس ( .جرم ) 191 : 2010 ،
كمف التقنيات التعميمية التي نشيدىا اليكـ أجيزة عرض المكاد التعميمية السمعية ،كالبصرية،
كالسمعية البصرية.

أجيزة عرض المواد السمعية:
 .1الراديو- :

ييعد الميالد الحقيقي لمراديك عاـ 1906ـ عندما استطاع العالـ "فيسندكف" مف جامعة بتسبرج أف ينقؿ
الصكت البشرم كالمكسيقى إلى مسافات بعيدة ،كيعتبر مف أىـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ،كأكثرىا
انتشا انر في العالـ ،كلقد استيثمر الراديك ككسيمة تعميمية منذ الحرب العالمية األكلى كتطكر ىذا
االستخداـ حتى أصبحت برامج االذاعة التعميمية تكاد تبث مف جميع محطات اإلذاعة في العالـ.
 .2قارئ االسطوانات
كىذا الجياز كالراديك تعددت أنكاعو كمكديالتو ،كاستعمالو سيؿ كبسيط ،أما االسطكانات فال يستطيع

المرء أف يسجميا أك يحذؼ ما يسجؿ عمييا ،كلقد تنبو رجاؿ التربية إلى أىمية التعمـ بكاسطتو ،فأخذت
المؤسسات كالشركات تعد مادة عممية عمى اسطكانات تناسب المناىج الدراسية(.السيد)201 :2002 ،

أجيزة عرض المواد البصرية:

 .1جياز عرض الشفافيات الرأسي ()O.H.P

ييعتبر جياز عرض الشفافيات مف أجيزة العرض الضكئية األكثر استخدامان في المؤسسات التعميمية،
فيسمى بالسبكرة الضكئية ،كجياز ( األكفرىيد برجكتكر ) كمنو أنكاع متعددة النكع
كلو عدة مسميات ي
العادم ذك الصندكؽ كالنكع القابؿ لمطي أك المحمكؿ (  ( ) Portabelالرنتيسي ) 48 : 2011 ،
 .2جياز عرض الوسائط المتعددة ()L.C.D
كيمكف عف طريقو أف ييستخدـ جياز الفيديك لعرض األفالـ عمى شاشة عمالقة تثير انتباه التالميذ
ي
كتشدىـ لمشاىدة المادة التعميمية ،كما ييمكف تكصيؿ جياز الكمبيكتر بيذا الجياز كاستخداـ البرامج

الكمبيكترية في شرح الدركس العممية لمطمبة.

http://www.slideshare.net/ssuser44f1eb/ss-12111533>(5-1- 2013)6:32pm
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ف يك جياز يجمع بيف تقنيات التطبيقات الالسمكية كتقنيات العرض المتطكرة لتكفير حمكؿ مبتكرة

لمستخدمي أجيزة العرض في قاعات التدريس مف محاضريف كمعمميف أك في قاعات الفيديك ككنفرنس

أك المتخصصيف في تقديـ العركض االلكتركنية مف الحاسكب .ك يسمي بجياز عرض الكسائط المتعددة
ألنو يعرض مف أكثر مف كسيط فباستخداـ جياز عرض الكسائط المتعددة ))LCD Projector
يمكنؾ العرض مف جياز الحاسكب أك الفيديك أك التمفاز كأجيزة أخرل عديدة( .بكدربالة)56 :2006 ،
 .3السبورة الذكية (:)S.B
كىي عبارة عف كسيمة عرض كبيرة مرتبطة بجياز الحاسكب ليتـ عرض سطح المكتب لجياز
الحاسكب عمى السبكرة كيتـ التخطيط بعناصر السبكرة باستخداـ أقالـ خاصة أك بالنقر.

( ) Marzano & Haystead , 2009 : 83

المعمـ الذم يحتاجو في الكتابة عمى السبكرة العادية ،كتتميز بتكفير
كىي تعمؿ عمى تكفير كقت ي
لممتعمـ نقؿ كتحريؾ الرسكمات
عنصر الحركة في البرامج التعميمية متعددة الكسائط حيث يمكف ي

كاألشكاؿ ،كيتـ عرض المكضكعات بطريقة مشكقة كجذابة نظ انر لتكفر عناصر الكسائط المتعددة

(الصكت – الصكرة – الحركة) (قسـ التعميـ االلكتركني)5 :2013 ،

أجيزة عرض المواد السمعية البصرية:

كتضـ الكسائؿ التي تعتمد في عممية التعمـ ،كاكتساب الخبرات عمى حاستي السمع كالبصر في كقت
المتحركة( .أبكعزيز)39 :2009 ،
كاحد ،مثؿ السينما كالتمفزيكف التعميمي كاألفالـ التعميمية الناطقة ك ي
 ثانياً /تكنولوجيا التعميم:

ساعدت التكنكلكجيا عمى حدكث نقمة نكعية في العالـ ،حيث ساىمت في الرقي الذم كصمت إليو

المجتمعات في المجاالت المختمفة ،كفي جعؿ العالـ قرية صغيرة حيث يسيؿ التكاصؿ كالحصكؿ عمى
ي
كيعتبر مجاؿ التعميـ مف أكثر المجاالت التي استفادت مف ىذا
المعمكمات مف أم مكاف في العالـ ،ي
التطكر التكنكلكجي حيث دخمت التكنكلكجيا في التعميـ لتساىـ في تطكير التعميـ التقميدم

كقد أشار الرنتيسي وعقل ( )2011إلى مفيكـ التكنكلكجيا بأنيا ":عمـ تطبيقي كعممية شاممة
كديناميكية ،ىادفة كمتطكرة ،كىي تعني بتنظيـ الميارة الفنية باالستخداـ األمثؿ كاألذكى لمعمكـ في

المجاالت التطبيقية كفي نكاحي الحياة العممية "(الرنتيسي كعقؿ)2 :2011 ،
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كيعرفو الرنتيسي ( )2011بأنو " :العممية التي يتـ خالليا التفاعؿ بيف المتعمـ كمصادر التعمـ في
ي

بيئة مقصكدة ،تشتمؿ عمى إجراءات أك أحداث منظمة كمضبكطة ،تساعد عمى أداء أنماط سمككية

محددة ،في ظؿ ظركؼ كشركط معينة في المكقؼ التعميمي ،قد يتفاعؿ المتعمـ ،بمفرده كبدكف معمـ
مباشر مع مصادر التعمـ التي تقكـ بكافة اإلجراءات أك األحداث التعميمية"(الرنتيسي)3 ،2011 :
كأشار خميس ( )2003لتكنكلكجيا التعميـ بأنيا ":ذلؾ البناء المعرفي المنظـ مف البحكث كالنظريات
كالممارسات الخاصة بعمميات التعميـ كمصادر التعمـ ،كتطبيقيا في مجاؿ التعمـ اإلنساني ،كتكظيؼ

العناصر البشرية أك غير البشرية لتحميؿ النظاـ كالعممية التعميمية ،كدراسة مشكالتيا ،كتصميـ
العمميات كالمصادر المناسبة كحمكؿ عممية ليذه المشكالت كتطكيرىا (إنتاج كتقكيـ) ،كاستخدامو

كادارتيا كتقكيميا لتحسيف كفاءة التعميـ كفعاليتو كتحقيؽ التعمـ( .خميس)13 :2003 ،

كيعرفيا دعمس ( )2007بأنيا" :عممية متكاممة تقكـ عمى تطبيؽ ىيكؿ مف العمكـ كالمعرفة عف التعمـ
ي
اإلنساني كاستخداـ مصادر تعمـ بشرية كغير بشرية تؤكد نشاط المتعمـ كفرديتو بمنيجية أسمكب
المنظكمات لتحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتكصؿ لتعمـ أكثر فاعمية "(دعمس )64 :2007،

كيقكؿ السيد ( )2002بأف مصطمح " تكنكلكجيا التعميـ " يتجاكز الكسائؿ كاألجيزة كالبرامج التعميمية
كمختبرات المغة كغيرىا ليشمؿ تخطيط كتنفيذ العممية التعميمية كتكظيؼ كؿ الكسائؿ التعميمية كأجيزتيا
لمحصكؿ عمى تعميـ أفضؿ أم تكظيؼ العمـ لتحسيف فف التعميـ ،كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إتباع

طرؽ التدريس الحديثة التي أثبتت جدكاىا في كثير مف الدكؿ( .السيد)44 :2002 ،

المتعمـ مف دكره السمبي
ويرى الباحث بأف التكنكلكجيا قد زكدتنا بالكثير مف األجيزة الحديثة التي نقمت ي
في التعميـ التقميدم إلى دكره االيجابي في التعميـ التكنكلكجي ككنو محك انر لمعممية التعميمية  ،كشجعتو
باعتماده عمى ذاتو أكثر مف اعتماده عمى اآلخريف  ،كما عممت عمى اثراء العممية التعميمية برمتيا ،

المعمـ أكثر قبكالن لمطالب  ،كعززت بو الدافعية كتطكير الذات مف خالؿ االطالع عمى كؿ
كما جعمت ي
ما ىك جديد  ،كبفضؿ تكنكلكجيا التعميـ لـ تعد الثقافات كالتقاليد المختمفة تعيش بمعزؿ عف بعضيا
البعض  ،بؿ التقت عف طريؽ االتصاؿ كالتفاعؿ كعممت عمى خمط الثقافات كاكتساب معارؼ جديدة .
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أىمية تكنولوجيا التعميم:
لقد استعرض الرنتيسي ( )2011أىمية تكنكلكجيا التعميـ كالتي يمكف اختصارىا فيما يأتي:
التغمب عمى مشكالت كصعكبات نقؿ التعميـ كالخبرات التعميمية.
التغمب عمى مشكمة المفظية كطريقة العرض.
التغمب عمى مشكمة الفركؽ الفردية بتفريد التعميـ.
تعميـ األعداد الكبيرة.
التغمب عمى مشكمة يبعدم " الزماف كالمكاف ".
المعمميف األكفاء.
التغمب عمى مشكمة نقص ي
التغمب عمى مشكمة الدركس الخصكصية.
تقميؿ األعباء التعميمية عمى المعمميف.
التغمب عمى مشكمة شركد تفكير المتعمميف.
التغمب عمى مشكمة تضخـ المناىج كالمقررات.
التخطيط لمتعميـ.
عالج مشكالت التسرب الدراسي كالبطالة.
إعادة التعميـ كالتدريب بالتعميـ الذاتي كالمستمر( .الرنتيسي)11 :2011 ،

صور تكنولوجيا التعميم:

أوالً /التعميم المحوسب:

مما ال شؾ فيو أف التكنكلكجيا بعدما غزت جميع دكؿ العالـ ،كعممت انفجار معرفي ىائؿ صار البد
مف مكاكبة ىذا التطكر خاصة ما يعمؿ عمى تطكير األداء التعميمي في المدارس ،كمف أشكاؿ استثمار

ىذا التطكر لظاىرة تكنكلكجيا العصر استخداـ الحاسكب في مجاؿ التعميـ كىك ما ييعرؼ بالتعميـ
المحكسب.
ي
المحكسب ىك ":استخداـ الحاسكب في التعميـ مف خالؿ برامج
كيرل زيتون ( )2004بأف التعميـ ي
تدريسية مخصصة ليذا الغرض ،كذلؾ حتى يتعمـ كؿ تمميذ حسب قدراتو كاستعداداتو كسعة تعميمو،
المحددة سمفان
ليصؿ في النياية إلى تحقيؽ األىداؼ ي
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".

(زيتكف)119 :2004 ،

كمعمـ بما يقدمو مف خالؿ
المتعمـ كالحاسكب ي
كتعرفو أبو ستة ( )2003بأنو " :نظاـ يجمع بيف ي
برمجيات تتضمف عرضان لممعارؼ كالمعمكمات ،كتكجييات ألداء الفرد في إطار تحقيؽ األىداؼ،
كزيادة معدؿ استيعابو كتمكنو مف خالؿ ممارسات كتدريبات ،كتقكيمان ألداء المتعمـ عمى ضكء األىداؼ

المرجكة ،األمر الذم يكفر بيئة تعميمية نشطة تزيد مف تفاعؿ المتعمـ مع المادة التعميمية ،كتزيد مف

دافعيتو لمتعمـ ،كيقؿ لديو مف مشاعر الفشؿ كاإلحباط التي ييمكف أف ييعاني منيا في إطار التعميـ
المعتاد( .أبك ستة)41 :2003 ،
الجمعي في الفصؿ الدراسي ي

مبررات استخدام التعميم المحوسب:

يتميز الحاسكب بالسرعة كالدقة كتنكع المعمكمات كالمركنة في االستخداـ مما يجعمو أفضؿ مف الكسائؿ

المبررات التالية كما يراىا اليرش وآخرون(:)2003
التعميمية األخرل ي
كيمكف ذكر ي
 .1تضخم المواد التعميمية:

يممؾ الحاسكب مخزكف معمكماتي كاسع كلو القدرة عمى التخزيف كاالسترجاع بسيكلة كدقة
أفضؿ مف المصادر الكرقية.
 .2محدودية الوسائل التعميمية:
المتعمـ كالكسيمة ،مما يجعؿ المكقؼ
الكسائؿ التقميدية محدكدة كال يكجد تناغـ كانسجاـ بيف ي
المتعمـ بعكس الحاسكب الذم يخمؽ جك مرح كانسجاـ كتفاعؿ مع
التعميمي سمبيان مف جانب ي

المتعمـ.
ي

 .3الحاسوب وصناعة التكنولوجيا:
تيقاس حضارة األيمـ بمدل تقدميا التكنكلكجي كصناعة األجيزة كتطكيرىا كانتاج البرمجيات
التعميمية ،كىذا يحتاج إلى إعداد الككادر البشرية إلدارة مثؿ ىذا اإلنتاج ،كال يتـ ذلؾ إال
بإدخاؿ الحاسكب في العممية التعميمية التي تيساعد عمى إعداد كتأىيؿ مثؿ ىذه الككادر القادرة
عمى تصنيع أجيزة الحاسكب ،كتطكير برمجياتو مما يدر دخالن يدعـ المكازنة ،كيكفر فرص
كيساعد عمى تقميؿ عدد العاطميف عف العمؿ.
عمؿ لمكثير مف األشخاص ،ي
(اليرش كآخركف)25 :2003 ،
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كيضيؼ الفار ( )1998في ىذا الجانب:

 .4الحاسوب وتصميم اختبارات غير تقميدية:
ييستخدـ الحاسكب في إعداد صيغ مختمفة مف االختبارات عف طريؽ إدخاؿ مجمكعة كبيرة مف
األسئمة ثـ يقكـ الحاسكب بتشكيؿ اختبار عشكائي بحيث كؿ االختبارات ليا نفس العدد مف
المتعمـ بإدخاؿ إجابتو بكاسطة
المعمـ باختيار األىداؼ التي تيناسب المكقؼ كيقكـ ي
البنكد كيقكـ ي
لكحة المفاتيح كيتـ التصحيح الكتركنيان كرصد النتيجة.
 .5اإلسيام في التعميم عن بعد:
المتعمـ مف الرجكع لممعمكمات كالمكاد
ساعد الحاسكب في انتشار التعمـ عف يبعد حيث م ٌكف ي
مف أماكف مختمفة كفي أم كقت باستخداـ االنترنت كاليكتيكب كالمكاقع التربكية.
 .6مساعدة التمميذ عم اإلبداع:

لممتعمـ بابتكار أشكاؿ ثالثية األبعاد ،كيستطيع تدكيرىا في الفراغ كبإدخاؿ
ىناؾ برامج تسمح ي
المتعمـ عمؿ تغيرات في الحجـ
عنصر الحركة يليعطي لمصكر تشكيقان كتمي انز لمكاقع ،كيستطيع ي
كالمكف كالحركة( .الفار)55 :1998 ،

كمما سبؽ نستطيع القكؿ بأف إدخاؿ الحاسكب في التعميـ مف أكلكيات ىذا العصر ،ليتمكف
الطالب مف مكاكبة التطكر الحاصؿ مف حكلو كيتزامف فكريان مع أقرانو في المجتمعات كال سيما
أف ىذه المسئكلية تقع بالدرجة األكلى عمى التربكييف في إدخاؿ الحاسكب في المدارس لإلسياـ

في تقدـ الفرد كالمجتمع.

مميزات التعميم المحوسب:

إف المميزات التي يتمتع بيا الحاسكب مف سرعة كدقة كسعة تخزيف كبيرة ،كتنكيع لممعمكمات

المعركضة كمركنة في االستخداـ تجعمو أفضؿ بكثير مف أدكات العرض األخرل خاصة الكتب
الكرقية ،كمف أىـ مميزات استخداـ الحاسكب في التعميـ ما يمي:
 .1توفير وقت المعمم وجيده واتقان التعمم:
أظيرت الدراسات كالبحكث فعالية الحاسكب كتقدمو عمى األساليب التقميدية في اختزاؿ الكقت
المعمـ ألعماؿ أكاديمية أخرل مثؿ التكجيو كاإلشراؼ.
المطمكب لمتعمـ ليتفرغ ي
(عطية)278 :2008 ،
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 .2التفاعل المتبادل بين الطالب والحاسوب:
تعتبر خاصية التفاعؿ أىـ ميزة لمحاسكب في عمميتي التعميـ كالتعمـ ألنو يستخدـ البرمجيات

التعميمية الجيدة ،حيث ييزكد الطالب بكـ ىائؿ مف التفاعؿ الحقيقي أثناء عممية التعمـ.
(جامعة القدس المفتكحة)119 :2008 ،
 .3توافر المناىج بشكل دائم:

تجعؿ ىذه الميزة الطالب في حالة استقرار ،كذلؾ أف بإمكانو الحصكؿ عمى المعمكمات التي

ييريدىا ،كىذه الميزة مفيدة لألشخاص الذيف يرغبكف التعمـ في كقت معيف ،كالف بعضيـ يفضؿ

مساء ،كذلؾ لمذيف يتحممكف أعباء كمسئكليات شخصية.
التعمـ صباحان كاألخر
ن
(قطيط)71 :2011 ،
كيرل نبيان ( )2008في ىذا الجانب:
 .4اإلثارة والتشويق في العممية التعميمية:
الحاسكب يمتمؾ عناصر إثارة كتشكيؽ كاأللكاف كالحركة كالصكت مما يعمؿ عمى تحقيؽ

التفاعؿ بيف المتيعمـ كالمادة التعميمية.

 .5نقل المتعمم من دور المتمقي إل دور المستنتج:
المتمقي
المتعمـ مف دكر ي
إف استخداـ الحاسكب في العممية التعميمية ييساعد عمى نقؿ ي
المعمـ إلى يمستنتج لممفاىيـ كالفرضيات مف خالؿ
لممعمكمات كالمعارؼ كالمفاىيـ مف قبؿ ي
المعمكمات كالبيانات التي ييقدميا لو البرنامج حكؿ مكضكع ما ،كيقكد الطالب إلى استنتاج

الفرضية أك المفيكـ( .نبياف)110 :2008 ،
 .6تفريد التعميم:

المتعمـ عمى التكيؼ مع المادة التعميمية حسب سرعتو كقدراتو الذاتية ،كيككف
ييساعد الحاسكب ي
لممتعمـ الحرية في اختيار الزماف كالمكاف الذم يريد كحسب حالتو النفسية لتمقي المعمكمات.
ي
ويرى الباحث بأف التكنكلكجيا أحدثت تغيي انر جذريان في مجاؿ التعميـ كالتعمـ لذا فإنو لزامان عمينا

كمربيف تكظيؼ التكنكلكجيا كاستثمارىا أمثؿ استثمار ،كالبد مف استخداـ الحاسكب في العممية

التعميمية خاصةن بأف الحاسكب أصبح في كؿ بيت تقريبان كلما لو مف تكفير أجكاء تفاعمية شيقة

لمتعمـ.
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ثانياً /التمفزيون التعميمي:

ييعد التمفزيكف مف أىـ كسائؿ اإلعالـ في ىذه األياـ  ،مما لو تأثير ايجابي كسمبي عمى
كفعاؿ في شتى نكاحي الحياة  ،حتى أف تأثيره فاؽ تأثير
المجتمع  ،كىك يقكـ بدكر كبير ٌ
األسرة كالمدرسة  ،كذلؾ لما يعرضو مف برامج متنكعة تناسب كافة األعمار كاألذكاؽ  ،كيمكف

القكؿ بأف التمفزيكف يمعب دك انر اعالميان خطي انر لتأثيره المباشر عمى حاستي السمع كالبصر معان

المتمقي  ،كتتككف كممة تمفزيكف مف مقطعيف  ،األكؿ
 ،مما يترؾ انطباعان مباش انر كسريعان عمى ي
)  ( Teleكمعناىا البعيد  ،كالثاني )  ( Vissionفيصبح معناىما الرؤية مف بعيد .

كيقكؿ العيفة ( )2003بأف التمفزيكف مف أبرز اكتشافات القرف العشريف في ميداف االتصاؿ،
كذلؾ لممزايا التي يتفكؽ بيا عمى كسائؿ االتصاؿ األخرل ،حيث يجمع بيف الصكت كالصكرة
خاصة بعدما أصبحت ممكنة ،كاستطاع أف ييحقؽ انتشا انر كاسعان في كؿ أنحاء العالـ
(العيفة)60 :2003 ،
كقد عرفو عابد ( )2005بأنو " جياز كيربائي ينقؿ صك انر متحركة أك ثابتة مصحكبة

بالصكت عبر الفراغ الجكم أك عبر أسالؾ خاصة "( .عابد)92 :2005 ،

كيقكؿ األنصاري ( )2001بأف التميفزيكف أصبح في عالمنا العربي المصدر األكؿ لإلعالـ
كالثقافة ،بخاصة في عصر الفضائيات بفضؿ األقمار الصناعية كاستقباؿ العديد مف القنكات
الفضائية المتنكعة ،كىذا يعني إعطاء فرص كثيرة لممشاىد لمتنكع كالتنقؿ ،كبالتالي شد

المشاىد مدة أطكؿ ،كىذا لو تأثير كبير عمى النشء كمف ثـ تكمف فيو جكانب سمبية كأخرل
إيجابية ليا دكر كبير في شخصية المتمقي ،كخاصة الصغار منيـ ،حيث تشكؿ شخصيتيـ
كتؤثر عمى مفاىيميـ( .األنصارم)463 :2001 ،

كالمكاد االعالمية التي ييقدميا التمفزيكف ترتبط بأساليب تشكيؽ كجذب ،فالصكرة كالصكت

المشاىد ككعيو كتبث إليو بصكرة غير يمدركة قيمان
تترافقاف مع مؤثرات تسيطر عمى إدراؾ ي
المشاىد بحكاسو ثـ يختزليا في عقمو الباطف لتتحكؿ بعد ذلؾ
كمفاىيـ كنماذج لمحياة يتمقاىا ي

إلى سمكؾ كعادات( .خضكر)264 :1999 ،

كقد أشار محمد ( )2004بأف أىـ ميزة لمتمفزيكف تكمف في امكانية البث المباشر بكساطة
األقمار الصناعية التي يتـ بكساطتيا نقؿ الصكت كالصكرة كالحركة لألشياء كاألحداث مف
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المستقبؿ لتحقيؽ عممية اتصاؿ تتسـ بالجكدة كالفعالية في مجاالت متعددة
المصدر إلى ي
كالمجاؿ التعميمي مف بينيا( .محمد)268 :2004 ،
ويرى الباحث بأف التمفزيكف مف أىـ الكسائؿ فعالية في ايصاؿ المعمكمات لمجماىير كلو قدرة
كيعد
عالية عمى التأثير في سمككيـ كمستكياتيـ المعرفية باختالؼ أعمارىـ كمستكل ادراكيـ ،ي

التمفزيكف أحد مؤسسات المجتمع اليامة التي حاكؿ التربكيكف االستفادة مف خالليا في تدعيـ

القيـ التربكية كاالجتماعية فقد حظي بدراسات عديدة في قدرتو عمى التأثير في األفراد

كسبؿ االستفادة منو في تدعيـ انتماء األفراد
كاكسابيـ عادات اجتماعية كمعالجة أكقات الفراغ ي
لممجتمع.
كقد ازداد اىتماـ رجاؿ التربية كالتعميـ بالتمفزيكف نتيجة لما ثبت مف البحكث كالدراسات العديدة
مف تأثيره في كظيفة المدرسة كمسؤكليتيا سكاء فيما يتعمؽ بتحصيؿ التمميذ أك اآلراء التي

يككنيا أك االتجاىات التي يكتسبيا( .السعكد)248 :2008 ،

كتقكؿ أمين ( )2000بأف التربية تتميز دكمان بالتجديد ،كال تقبؿ أف تكصؼ أك تتسـ بالتخمؼ،

لذا تحاكؿ أف تيسخر كؿ جديد في مختمؼ مجاالتيا كميادينيا ،كاستخداـ األقمار الصناعية
أصبح حقيقة كاقعة تقكـ بو كتنفذه دكؿ متقدمة كثيرة( .أميف)229 :2000 ،
كقد أثرت كسائؿ اإلعالـ المختمفة كالتمفزيكف بشكؿ خاص عمى طرؽ التدريس كأساليب نقؿ

المعمكمات إلى التالميذ ،بؿ كأصبحت بعض البرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية بسبب ما يحشد ليا
مف جيكد كطاقات مادية كبشرية تفكؽ ما تيقدمو المدرسة ،بحيث أصبح مف الضركرم أف
تيعدؿ المدرسة أساليب التدريس كتستفيد مف الكسائؿ الحديثة(.عمياف ،كالدبس)131 :2003 ،

كيمكف لمتمفزيكف ككسيمة تعميمية أف يكفر الخبرات المباشرة كغير المباشرة ،كيقرب المسافات

لمتمميذ ،كيسمح لو برؤية كفيـ أشياء بعيدة عنو كيجعميا أمامو كيتيح لو الفرصة لفيميا.

(بكدربالة)45 :2006 ،

كيؤكد عطار وآخرون ( )1997عمى أف مف أىـ األدكار التي ييمكف أف تقكـ بو كسائؿ
االتصاؿ االعالمية ىك الدكر التربكم كالتعميمي ،كمف أكثرىا تأثي انر التمفزيكف حيث لو عدة

مزايا بشكؿ يجعمو أكثر أجيزة االتصاؿ فائدة في التعميـ( .عطار كآخركف)421 :1997 ،
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ويرى الباحث أف التمفزيكف ييساند العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ ما ييقدمو مف برامج تعميمية
لتقكية الطالب ،كبذلؾ ييعتبر التمفزيكف التعميمي مف أىـ الكسائؿ التي ساعدت عمى تطكر
حركة الكسائؿ السمعية البصرية ،كيشترط بالتمفزيكف التعميمي أف يرتبط ارتباطان كثيقان بمناىج

التعميـ المقررة في المدارس ،ككذلؾ يجب أف ييناسب الطالب مف حيث خصائصيـ المعرفية
كالنفسية ،كيتطمب عناية خاصة كتكجيو مف المدرسيف بتحفيز الطالب لمشاىدة البرامج.

كلقد اتجيت بعض الجامعات كالمدارس لالستفادة في مجاؿ التدريس عف طريؽ التمفزيكف

كذلؾ لعدـ تكفر المعمميف أك أعضاء ىيئة التدريس كخاصة في التخصصات النادرة ،فمجأت
بعض المؤسسات التربكية إلى ربط عدد مف الفصكؿ الدراسية بشبكة مف التمفزيكف حيث

يتناكؿ الطمبة دركسيـ مف خالؿ التمفزيكف ،كما انتشر تسجيؿ البرامج التعميمية عف طريؽ
الفيديك كتـ تزكيد المكتبات منيا بغرض االستعارة كالمشاىدة مف قبؿ الطمبة الذيف يرغبكف في

الرجكع إلى المحاضرات أك الذيف يتغيبكف ألسباب اضط اررية.

كتقكؿ أمل ( )2011أف بعض المعمميف يمجؤكف فعالن إلى أسمكب التدريس بكاسطة التمفزيكف
في أحياف كثيرة كخاصة لمبرامج كالمكاد التي تحتاج فعال إلى تسجيؿ لألحداث كالكقائع البعيدة

عف الفصؿ الدراسي كاالستفادة مف الحمقات الثقافية كاألدبية كالمسامرات كغيرىا كالصكر

الحية لممصانع كأدكات التصنيع  ،أك دراسة عف الزالزؿ كالبراكيف مما يتطمب مف المعمـ إبرازىا

بشكؿ جيد كمفيد عف طريؽ العرض المسجؿ بكاسطة أشرطة الفيديك أك أف يقكـ المعمـ

بتدريب عدد مف الطالب في المدارس كخاصة طالب التربية العممية كتسجيؿ شريط فيديك

عف كقائع الدرس أماـ الطمبة كإلجراء عممية التطبيؽ لما حدث فيجتمع المعمـ بالطالب

المتدرب خالؿ محاضرتو التالية كيتـ عرض الشريط المسجؿ عميو المادة إلعادتو كمناقشتو

مع المتدرب كزمالئو اآلخريف<http://flower-eman.blogspot.com 24-1-2014>.

كترل الحمواني ( )1988بأف التميفزيكف أتاح الفرصة لمذيف لـ يتعممكا في المدرسة بشكؿ أك
بأخر ،ألف يتعممكا مف خالؿ التميفزيكف ،كأكبر مثاؿ عمى ذلؾ استخداـ التميفزيكف في محك
األمية ككذلؾ استخدامو في الجامعات المفتكحة ،كال شؾ أف ىذا يمثؿ كسيمة لتحقيؽ

ديمقراطية التعميـ كاإلصالح االجتماعي ،عالكة عمى فكرة التعميـ المستمر لمجماىير ،فمف
المعركؼ أف حاجة اإلنساف إلى التعميـ ال تنتيي بانتياء الدراسة ،كيمكف لمتميفزيكف أف يصبح

مصدر تعميـ مستمر لو في كافة جكانب الحياة( .الحمكاني)98 :1988 ،
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كلقد أشار البطل ( )2011لتعريؼ التمفزيكف التعميمي عمى أنو "- :التمفزيكف الذم ييقدـ

البرامج المنيجية أك التدريبية كىي التي ترتبط ارتباطان كبي انر باألىداؼ التربكية لممنيج كتيعالج
مكضكعان محددان مف مكضكعات الدراسة كتتصؿ اتصاالن يمباش انر بخطة الدراسة في المدرسة،
كترتبط بمرحمة دراسية معينة مف مراحؿ التعميـ كصؼ كدرس يمحدد "(البطؿ)230 :2011 ،

كالبرامج التعميمية التي ييقدميا التمفزيكف كما ييعرفيا أبو أصبع ( )1999ىي " :برامج
المعمكمات كالبرامج ذات األىداؼ التعميمية التي صممت خصيصان لألطفاؿ لتييئتيـ لممدرسة
أك مساعدتيـ في دراستيـ أثناء المدرسة "( .أبك أصبع)3 :1999 ،

كيعرفيا عطية ( )2008بأنيا " :المكاقؼ التعميمية بالصكت كالصكرة مباشرة مف خالؿ قنكات
ي
كيمكف تسجيميا كاعادة بثيا في األكقات التي ييراد أف يككف البث فييا بكساطة
البث العاـ ،ي
الفيديك عبر جياز التمفزيكف "( .عطية)69 :2008 ،

ويرى الباحث أف التمفزيكف مف النتاجات التكنكلكجية الميمة في عصرنا ،كالتي يمكف استثمارىا
في العممية التعميمية ،خاصة بعد نجاح التمفزيكف في جذب انتباه األطفاؿ كالذيف يقضكف

الساعات الطكيمة مف أكقاتيـ أماـ شاشة التمفزيكف كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات التربكية،

فالبد مف استثمار ىذا الكقت مف خالؿ تكجيو األطفاؿ كتشكيقيـ لمبرامج التمفزيكنية التعميمية،
كبذلؾ يككف الطفؿ قد لبى رغبتو في مشاىدة التمفزيكف كفي نفس الكقت قد اكتسب خبرات

تعميمية جديدة.

نشأة التمفزيون التعميمي:

بعد إدراؾ المجتمعات لقيمة العمـ كالتعميـ كأف التعميـ عامالن أساسيان في القدرة عمى حؿ

المستقبؿ ،كأنو بمثابة استثمار في رأس الماؿ البشرم ،زاد الطمب
المشكالت كالتكيؼ نحك ي
ي
عمى التعميـ كااللتحاؽ في المدارس النظامية ،ككاف االنتقاؿ إلى المدرسة ىك الحؿ الكحيد أماـ
السكانية كنظ انر يلبعد المدارس عف أماكف سكف
الطالب لتمقي المعمكمات ،كمع تزايد األعداد ي
بعض الطالب ،كلعدـ القدرة المادية آلخريف في االلتحاؽ بمدارس خاصة كتغطية تكاليؼ
دراستيـ حاؿ ذلؾ بينيـ كبيف إكماؿ دراستيـ .ككاف ذلؾ مف أىـ التحديات التي كاجيت

القائميف عمى التربية كالتعميـ ،كلكف مع التطكر الحاصؿ كاف البد مف إيجاد حمكؿ تكفر كقت

الطالب كجيده ،كتضمف حقو في الحصكؿ عمى فرص تعميمية باستخداـ ما تكصؿ إليو العمـ.
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المتعمـ دركسو
كمف ىنا بدأ التفكير في التعمـ عف يبعد ككاف مف أىـ الطرؽ التي يتمقى بيا ي
ىي القنكات الفضائية التي تيعد كسيمة فعالة تسمح ببث البرامج التعميمية عمى نطاؽ كاسع.
كيقكؿ حسين ( )1996أف عممية دعـ التعميـ المدرسي النظامي في الدكؿ النامية احتمت
أكلكية كاضحة عمى غيرىا مف ب ارمج التنمية الثقافية كاالجتماعية ،إال أنيا تكاجو في نفس
الكقت عدة اختناقات تتمثؿ في عدـ كجكد المدارس الكافية الستيعاب األعداد المتزايدة مف

التالميذ ،ككذلؾ عدـ تجييز ىذه المدارس بالكسائؿ التعميمية األساسية كعدـ كجكد العدد
الكافي مف المدرسيف المتخصصيف( .حسيف)227 :199 ،

كقد أكد المقوسي ( )2000أف الدكؿ التي بدأت بتطبيؽ التعمـ عف يبعد كىي الدكؿ األكركبية
كاألمريكية كبعض الدكؿ األسيكية قد قطعت مسافات طكيمة في مجاؿ التطكير كالبحث
كاالختراع ،كأنيا أتاحت المجاؿ لألشخاص الذيف حالت الظركؼ بينيـ كبيف التعمـ سكاء في

المرحمة االبتدائية أك الجامعية ليتعممكا عف يبعد كيسدكا الفراغ الناتج عف غيابيـ في مجاالت
الحياة الركتينية العادية( .المقكسي)324 :2000 ،
كيقكؿ دحابرة ( )2000بأنو زار كالية االسكا كشاىد خدمات التعمـ عف بعد في االسكا حيث
تقكـ ىذه الجامعة بتقديـ الدركس كالمحاضرات لمتجمعات السكانية في المناطؽ النائية

المحاطة بالثمكج كالتي ال ييمكف الكصكؿ إلييا إال بالطائرات ،كيتـ تقديـ خدمات الجامعة مف
ي
خالؿ شبكة اتصاالت فضائية ،كمف مجمكعة مف المحطات األرضية تقدـ خدماتيا لسكاف
المنطقة األصمييف( .دحابرة)327 :2000 ،

كيجب االستفادة مف نتائج األبحاث العممية ،التي تيدؼ في المقاـ األكؿ إلى تقديـ البرامج

التعميمية التميفزيكنية كنتائج الدراسات العديدة ،التي أشارت إلى تكظيؼ الراديك كالتميفزيكف
لخدمة عممية محك األمية بشكؿ عممي مدركس يكفؿ ليا النجاح ،كتزداد أىمية ىذه المسألة
إذا أخذنا في االعتبار العجز التدريجي لممدارس بأكضاعيا الحالية عف تقديـ مستكل تعميمي

ار و
ؽ كىذا ما اتجيت إليو الدكؿ المتقدمة في مجاؿ اإلعالـ التربكم( .عكض)121 :2002 ،

ويرى الباحث أف نظاـ التعميـ عف بعد كخاصة استخداـ التمفزيكف التعميمي ككسيمة بصرية
لممتعمـ خاصة بعد انتشار القنكات الفضائية
كسمعية قد أثبت جدارتو في إيصاؿ المعمكمات ي
عبر األقمار الصناعية فتككنت مف ىنا فكرة القنكات الفضائية التعميمية.
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كيقكؿ الحيمة ( )2001بأف التقدـ في استعماؿ التمفزيكف التعميمي يعكد إلى عامميف أساسييف
ىما:

 .1قياـ لجنة االتصاالت الفيدرالية األميركية عاـ ( )1952بتخصيص ( )242قناة تمفزيكنية
لألغراض التعميمية.

 .2قياـ مؤسسة فكرد األميركية بصرؼ ( )170مميكف دكالر في الفترة بيف ()1960-1950
المتعمقة بالتمفزيكف التعميمي( .الحيمة)329 :2001 ،
عمى المشركعات ي

كعمى الصعيد العربي فقد بدأ التمفزيكف المصرم منذ عاـ 1961ـ تنفيذ خطة البرامج التعميمية
لطمبة المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية كبعض أقساـ الكميات الجامعية ،كذلؾ خالؿ الفترة مف
الساعة السادسة مساء إلى الثامنة مساء ،بكاقع أربعة برامج يكميا ،مدة البرنامج 30دقيقة.

(أبك شنب)34 :2010 ،
كيضيؼ رضا ( )2000أف إطالؽ القمر الصناعي المصرم نايؿ سات قد فتح مجاالن كاسعان

الستخداـ التميفزيكف في مجاؿ التعميـ ،حيث تـ إنشاء قنكات النيؿ التعميمية بيدؼ تقديـ خدمة

المبسطة كالعمؿ عمى تطكير الميارات
متميزة لكافة مراحؿ التعميـ ،كتقديـ الثقافة العممية ي
الفردية ،كتقديـ خدمات تدريبية لممعمميف كالمكجييف كالمدربيف( .رضا)62 :2000 ،
كفي اجتماع " المؤتمر اإلقميمي العربي لإلذاعات التعميمية " تـ التأكيد عمى ما يمي:



إنشاء قنكات خاصة لمبرامج التعميمية.

تكفير الكسائؿ الالزمة لمبرامج التعميمية في الكقت المناسب.



تخصيص ميزانية مستقمة متزايدة لمبرامج التعميمية.



إغراء التربكييف بالمكافآت التشجيعية كالمادية لمعمؿ في مجاؿ البرامج التعميمية.



التكسع في إنتاج البرامج الثقافية كالتعميمية لتحتؿ نسبة أكبر.



إعداد العدة الستخداـ القمر الصناعي العربي في المجاالت التعميمية كالتربكية.

(حسيف)228 :1996 ،
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أىمية التمفزيون التعميمي:

أصبحت مكانة التمفزيكف كمصدر مف مصادر المعمكمات ظاىرة كاضحة في معظـ دكؿ

العالـ ،ال تكاد تيدانييا أية كسيمة أخرل مف كسائؿ اإلعالـ ،كال يقؼ األمر عند حد تكافر
األجيزة في البيكت ،بؿ إف الساعات التي يقضييا التمميذ إلى جانب التمفزيكف تتجاكز
الساعات التي يقضييا مع أية كسيمة إعالمية أخرل بؿ كتزيد عف الساعات التي يقضييا في

المدرسة عمى مدار العاـ ،كبذلؾ ممكف القكؿ بأف التمفزيكف ىك المصدر األكؿ لممعمكمات لدل
الغالبية العظمى مف األفراد( .لبيب)17 :2008 ،

تتحدد أىمية التمفزيون التعميمي بما يمي- :
 .1التمفزيكف يستطيع تقديـ ألكاف مف الخبرة اإلنسانية كالظكاىر الطبيعية كما تحدث في الحياة
كاالكتشافات العممية كالفنية في البر كالبحر كالفضاء( .معكض)123 :2005 ،
كيضيؼ السعود ( )2008في ىذا المجاؿ- :
 .2المساكاة في التعميـ ،فيتيح الفرص لمذيف يعيشكف في أماكف متباعدة ال يسيؿ تكصيؿ فرص
التعميـ الييا عف طريؽ إنشاء المدارس التقميدية.

 .3يقدـ التمفزيكف مفيكـ التعميـ عف طريؽ الفريؽ في إطار جديد تمعب فيو اآللة مع اإلنساف أدك انر
محددة( .السعكد)248 :2008 ،

 .4يمعب دك ار ميما في تنمية ميارات ما قبؿ القراءة لدل األطفاؿ لمرحمة ما قبؿ المدرسة ،حيث
أف الدراسات التربكية أثبتت أف التمفزيكف ييقدـ لمطفؿ في دار الحضانة زيادة في الفرص
التعميمية ،مما يؤدم إلى رفع درجة ذكائو بشكؿ كاضح( .المكلد)11 :2009 ،
 .5يتميز التمفزيكف التعميمي بقدرتو عمى خفض كمفة التعميـ حيث أثبتت أساليب التعميـ عف بعد

ىذه القدرة عند مقارنة التمفزيكف بالطرؽ التقميدية كذلؾ أف التكمفة تقؿ كمما زاد عدد

المستفيديف ،ككذلؾ حؿ بعض المشاكؿ كما أنو ييساعد عمى تنمية االتجاىات كتعمـ المكاد
ي
الدراسية كاكتساب الميارات المختمفة( .عامر)180 :2007 ،

 .6إمكانية التمفزيكف مف استخداـ أكثر مف استراتيجية مف استراتيجيات التعميـ في البرنامج الكاحد
المباشر ،كالتعمـ القائـ عمى النشاط ،كحؿ المشكالت.
مثؿ التدريس ي

(اشتيكه كعمياف)215 :2010 ،
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 .7التمفزيكف في عرضو لمبرامج التعميمية يمكنو الجمع بيف التربية كالترفيو كالتسمية كالتعامؿ
االجتماعي كالقكاعد الصحية كالتعميمية( .أبك معاؿ)68 :2000 ،

 .8التكامؿ بيف جميع الكسائؿ األخرل ،فالكتاب كالسينما كاإلذاعة كالفكتكغرافيا كاألشياء الحية
يمكف تقديميا عف طريؽ التمفزيكف فيك كسيمة اتصاؿ جامعة( .الفرجاني)278 :2000 ،

ويضيف الباحث النقاط التالية:
 .9تكفير الكقت كالجيد ،كذلؾ بتعميمو أعداد كبيرة مف الطمبة.
.10

تعكيض النقص في المعمميف ،كالنقص في المكاد التعميمية كالمختبرات في بعض

المدارس.
إشراؾ أكثر مف حاسة في التعميـ ييعتبر مف عكامؿ الترسيخ في الذىف ،كأف األشياء
.11
المتحركة تستأثر باالىتماـ كباالنتباه أكثر مف األشياء الثابتة كىذا ما يكفره التمفزيكف.
فالمتعمـ ىنا ييشاىد أشخاص كمكاقع ال
.12
يتخطى البعد الزماني كالمكاني لألحداث ،ي
يمكف إحضارىا إلى غرفة الصؼ.
.13

كامي ار التمفزيكف تستطيع الكصكؿ إلى أماكف ال تصؿ إلييا العيف المجردة ،كتصكير

الخاليا الدقيقة كالكائنات المنقرضة كالتجارب الكيميائية.

ويرى الباحث أف التمفزيكف التعميمي ييتيح تنكيعان في عممية التعميـ كالتعمـ كبإمكانو مراعاة
الفركؽ الفردية بيف الطالب مف خالؿ إعطاء دركس لكؿ فئة عمى حدة ( متفكقيف – متكسطي

تحصيؿ – ضعفاء )  ،كالبد أف يككف ىناؾ ترابط كتكامؿ بيف أنشطة المدرسة كبيف ما ييقدمو

التمفزيكف التعميمي  ،ككذلؾ ييمكف لمتمفزيكف التعميمي أف تتعدل كظيفتو في التعميـ هليقدـ قيمان
تربكية لمطالب أثناء عرض البرامج التعميمية أك االستراحة كرد السالـ كالتحدث بالمغة العربية
الفصحى لزيادة الحصيمة المغكية عند الطالب كالبدء بالبسممة كاكساب الطمبة اتجاىات ايجابية
نحك الترتيب كالنظاـ كىك بذلؾ يككف تمفزيكف تعميمي تربكم .
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التجارب الدولية في استخدام التميفزيون التعميمي:
 )1تجربة الواليات المتحدة األمريكية:

يرجع االىتماـ في استخداـ التمفزيكف ككسيمة تعميـ كتعمـ في العممية التعميمية بالكاليات المتحدة
األمريكية إلى أكاخر األربعينات كأكائؿ الخمسينيات عندما تكلت مؤسسة فكرد كمف بعدىا الحككمة

الفيدرالية مجمكعة مف التجارب لدراسة التأثير المحتمؿ لمتمفزيكف عمى العممية التعميمية ،كفي منتصؼ

الخمسينيات كاف لجامعة بنسمفانيا university Pennsylvania state

التمفزيكف التعميمي مف أجؿ التعميـ في مجاؿ اليندسة.

فضؿ الريادة في استخداـ

ككانت محطة (  ) KUHTبمدينة ىيكستف بكالية تكساس ىي أكؿ محطة تمفزيكنية تعميمية تبث
إرساليا عمي اليكاء في الكاليات المتحدة األمريكية  ،كذلؾ في  25مايك  ، 1953حيث حصمت عمي
ترخيص البث التمفزيكني بالمشاركة في جامعة ىيستكف ككاف ىدؼ الجامعة تكفير قدر كبير مف

األمكاؿ عف طريؽ تقديـ عدة مقررات تعميمية مف خالؿ التمفزيكف التعميمي .

كقد أنشأت السمطة التشريعية في كالية كنتكي " ىيئة التمفزيكف التعميمي في كالية كنتكي " باعتبارىا
كسيمة الكالية في إدارة شؤكف التمفزيكف التعميمي في الكالية بغرض المنفعة العامة كباعتبارىا كيانان

مستقالن ،فقد تمتعت ىيئة التمفزيكف التعميمي في كنتكي بمركنة كبيرة في الحصكؿ عمى المنح المالية
سكاء كانت مف افراد أك مف الحككمة الفيدرالية أك التبرعات كغيرىا مف جيات اخرم خارج الكالية.

(أبك شنب)23 :2010 ،

 )2التجربة البريطانية :

بدأت الخدمة التمفزيكنية في المممكة المتحدة في عاـ 1936ـ ،غير أنيا تكقفت خالؿ سنكات الحرب

العالمية الثانية كحتى أكائؿ كمنتصؼ الخمسينيات ،كبحمكؿ عاـ  1957كانت كؿ مف ىيئة اإلذاعة
البريطانية  BBCكشركات التمفزيكف المستقمة تبث إرساليا التمفزيكني لممدارس ،كقد بث التمفزيكف
التعميمي في المممكة المتحدة جذكره في النظاـ اإلذاعي لمدكلة ،كما ىك الحاؿ في العديد مف الدكؿ

األخرل( .صالح كآخركف)72 :2003 ،
كمف أكثر النقاط تمي انز في الجامعة البريطانية المفتكحة منذ نشأتيا كحتى األف ىك تعاكنيا كانتاجيا
لبرامجيا باالشتراؾ مع ىيئة االذاعة البريطانية الشييرة  ،BBCكتتكامؿ ىذه البرامج اإلذاعية

كالتمفزيكنية مع المادة المطبكعة بحيث تشرح برامج معينة مثالن جزءان مف العمؿ األسبكعي بتفصيؿ

أكثر ،كبرامج أخرل تساعد الدارس عمى أف يتناكؿ مكضكعان مف كجية نظر أخرل غير المكجكدة بيف
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يديو ،كتيذاع البرامج التمفزيكنية عمى مكجة  BBC2كتيعاد إذاعتيا في نياية االسبكع ليتمكف أكبر عدد
ممكف مف مشاىدتيا في إجازتو األسبكعية .كالبرامج تبث عمى مكجات خاصة لسكاف شماؿ اسكتمندا
كبعض أجزاء كيمز لعدـ كصكؿ البث العادم إلييـ كذلؾ لضماف كصكؿ اإلرساؿ اإلذاعي لجميع

أنحاء المممكة المتحدة( .العريني)43 :2009 ،

كيالحظ ىنا مدل المركنة التي تيعطييا الجامعة المفتكحة لطالبيا كأف الطالب ىك مركز العممية
ي
التعميمية.

 )3التجربة اليابانية:

اىتمت الياباف كدكلة صناعية بالتمفزيكف التعميمي بالتزامف مع ظيكر التمفزيكف عاـ 1935ـ ،حيث تـ

تخصيص ( )18ساعة يكميان لمبرامج التربكية مكزعة عمى عدة قنكات تمفزيكنية يمستعينيف في ذلؾ
بمدرسيف ذكم خبرة عالية .كفي عاـ 1994ـ قامت الياباف بتجربة التمفزيكف التعميمي الذم يبث المكاد
الدراسية المنيجية كخطكة لمتعميـ عف يبعد( .الراشد)10 :2003 ،
كيعد التمفزيكف التعميمي في الياباف جزءان مف النظاـ التعميمي الرسمي ،خاصة في مجاؿ تعميـ الكبار،
ي
حيث بمغت نسبة البث التمفزيكني التعميمي ( )% 46مف حجـ البث التمفزيكني الحككمي ،كيكجد
برنامجاف تعميمياف أحدىما مدرسي يكجو لتالميذ المدارس ،كآخر اجتماعي ألفراد المجتمع العادييف

ييدؼ إلى زيادة ثقافتيـ في المجاالت المختمفة( .رجب)25 :1999 ،

ومن خالل اطالع الباحث عمى الدراسات التربكية كجد أنو يكجد في ك ازرة التربية كالتعميـ اليابانية إدارة
خاصة إلنتاج البرامج التعميمية تيسمى ادارة التمفزيكف المدرسي ،كىذا االىتماـ الكبير بالتمفزيكف
التعميمي في الياباف يعكد إلى القائميف عمى التربية كالتعميـ كالسياسات العامة كاىتماميـ في بناء فرد
نكعي في مجتمع نكعي.

 )4التجربة الصينية:

عممت الصيف عمى إنشاء الجامعة المركزية لمراديك كالتميفزيكف عاـ 1970ـ كالتي تضـ شبكة قكمية

لجامعات الراديك كالتميفزيكف في األقاليـ ،كقد كصؿ عدد طالب تمؾ الشبكة  200ألؼ طالب عاـ
1992ـ .كمف الكاضح أف بداية القرف الحادم كالعشريف قد شيدت تكسعان في استخداـ التميفزيكف
ككسيمة تعميمية كتعددت استخداماتو لتشبع احتياجات متنكعة ،كما أف استخداـ التميفزيكف التعميمي قد

أصبح كسيمة ميمة لمتكسع في تكفير فرص التعميـ ،كتشكيؿ مجتمع المعمكمات.

(صالح كآخركف)79 :2003 ،
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 )5التجربة الكندية:

في عاـ  1970ـ تـ تأسيس ىيئة االتصاالت التربكية في إقميـ أكنتاريك التي أنشأت بدكرىا شبكة بث
تمفزيكني اشتممت عمى ( )9مراكز بث ،كفي عاـ 1980ـ شمؿ نطاؽ بثيا حكالي ( )%95مف سكاف

إقميـ أكنتاريك ،كتبث الييئة برامج تعميمية بمعدؿ ( )16ساعة يكميان بدءان مف الساعة الثامنة صباحان
حتى منتصؼ الميؿ (لطالب المدارس) ،كفي المساء كفي عطمة نياية األسبكع يتـ بث برامج تعميمية

لطالب الجامعات كالكبار( .أبك فكدة)53 :2006 ،

كتقكـ جامعة أثابسكا ( )Athabascaفي ألبرتا (كندا) بتقديـ مقررات تعميـ عف بعد مف خالؿ الكسائط
السمعية كالبصرية كالتكنكلكجية حكؿ مكضكعات مثؿ :اإلدارة ،كاإلنسانيات ،كالعمكـ االجتماعية،

كمقررات تطبيقية كاالتصاالت بيف األفراد ،كمف خالؿ محطة إذاعتيا الثقافية يتـ استقباؿ مقررات

لمتعميـ عف بعد إلى جانب حزمة مف المقررات التي تحتكم عمى كاحد أك أكثر مف الكتب الدراسية

ككراسة الكاجب لمطالب كالمكجز اإلرشادم كمكاد غير مطبكعة( .الشامرم)43 :2000 ،

 )6التجربة السويدية:

بدأت السكيد في عرض أنشطتيا التربكية عبر التمفزيكف في عاـ 1961ـ ،كفي عاـ 1967ـ تـ

تأسيس المؤسسة التربكية السكيدية التي كظيفتيا إبراز دكر التمفزيكف في العممية التعميمية.

(عبد المطيؼ)153 :1994 ،

قدـ ىذا النكع لمبالغيف كطالب
كي ٌ
كتيقدـ السكيد فرص التعميـ عف يبعد مف خالؿ التمفزيكف التعميمي  ،ي
مرحمة اإلجازة الجامعية األكلى كقد تـ تطكير نمكذجيف عمى الصعيد الدكلي لبرامج التعميـ عف يبعد
أسكة بما ىك متبع في الجامعة المفتكحة البريطانية كتمثمت ىذه النماذج في التجمع الجامعي الدكلي

كىػك تجمع مكػكف مف ( )25كمية مف الكاليات المتحدة ككندا كيقدـ مقررات يتـ بثيا تمفزيكنيان في أنحاء

البالد  ،كالتجمع الثاني ييدؼ إلى تقديـ التعميـ العالي لمبالغيف مف خالؿ البرامج التعميمية التمفزيكنية،
كقد تضافرت جيكد الجامعة كالتمفزيكف العاـ لتكفير التعميـ عف بعد مف عاـ  1965بالتعاكف مع

جامعة اليكاء في نيكيكرؾ في السنكات العشر التي تمتيا ( .حسيف)76 :2000 ،
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 )7التجربة المصرية:

تعكد الخدمة التعميمية بالتمفزيكف المصرم إلي أكائؿ الستينيات ،ككاف مف الطبيعي بعد بدء

إرساؿ التمفزيكف المصرم أف يتجو التفكير إلى استخدامو ككسيمة ثقافية كتعميمية ،تضمف
االستجابة الكاممة لجماىير المشاىديف عامة كلمطمبة خاصة ،كبعيدا عف أم سمطة تعميمية

رسمية يعقدت اختبارات لبعض المدرسيف خاصة بمياقة التمفزيكف ،مف حيث المظير العاـ،
كالقدرة عمى مكاجية الكاميرات ،كبدأ إنتاج برامج تعميمية مف خالؿ ىيئة أنشئت خصيصا
إلنتاج ىذا النكع مف البرامج ،كيتـ بيا مراقبة إنتاج كسير البرامج التعميمية.

(أبك شنب)34 :2010 ،

كتـ عرض برامج تعميمية في المغات ثـ في العمكـ  ،كمع ثبكت فعالية ىذه البرامج اتسع
مجاليا  ،كتنكعت مكاردىا  ،كتعددت الفئات التي تخدميا تعميميان  ،كقد أصبحت ىذه البرامج

إحدل الخدمات التي ييقدميا التمفزيكف في جميكرية مصر العربية  ،كتدكر ىذه البرامج
التعميمية حكؿ مناىج المكاد التي تعالجيا كترتبط بيا ارتباطان مباش انر  ،كتعتبر ىذه البرامج

لمطالب بمثابة مصدر إثراء لممنيج الذم يدرسو في المدرسة مما يساعده عمى االستيعاب ،
ىذا باإلضافة لبعض البرامج التعميمية األخرل  ،كالتي تككف مخصصة لمرحمة تعميمية كاممة

عمى شكؿ برامج مسابقات ( .أبك فكدة)54 :2006 ،
كبعد أف أيطمؽ القمر الصناعي (نايؿ سات) بتاريخ  1998 / 4 / 28يخصصت بعض
القنكات التي يبثيا القمر الصناعي لمتعميـ ،كبدأت القناة الفضائية المصرية ببث برنامج
أسبكعي عالجي لمضعفاء( .عشماكم)42 :2000 ،
كأشار رضا( )2000بأنو تـ إنشاء  7قنكات تعميمية فضائية عمى القمر الصناعي نايؿ سات ىي:
 .1قناة التعميـ االبتدائي كتخدـ المرحمة العمرية مف  6سنكات كحتى  12سنة.

 .2قناة التعميـ اإلعدادم كتخدـ المرحمة العمرية مف  12سنكات كحتى  15سنة.
 .3قناة التعميـ الثانكم كتخدـ المرحمة العمرية مف  15سنكات كحتى  18سنة.
 .4قناة التعميـ الفني كتخدـ المرحمة العمرية مف  15سنكات كحتى  18سنة.
 .5قناة المعارؼ كتخدـ جميع المراحؿ العمرية.

 .6قناة المغات كتخدـ جميع المراحؿ العمرية لتعميـ المغات.

 .7قناة محك األمية كتخدـ جميع المراحؿ العمرية.
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ىذا باإلضافة إلى قناة التعميـ العالي كقناة المنارة لمبحث العممي ،كقد بدأ البث التجريبي ليذه القنكات
في  31مايك ( .1998رضا)65 :2000 ،

 )8التجربة الفمسطينية:

مع التطكر التكنكلكجي الحاصؿ في العالـ ،كاف البد مف مكاكبة ىذا التطكر كاستثماره في مجاؿ

التربية كالتعميـ ،ككاف البد مف خمؽ حالة تكائـ بيف مكاكبة التطكر كبيف التغمب عمى األكضاع
السياسية كاالقتصادية التي ييعاني منيا شعبنا الفمسطيني .فطالب الضفة الغربية يجدكف صعكبة في
االستمرار في مدارسيـ كجامعاتيـ بسبب الحكاجز التي تمنع كصكليـ إلى أماكف دراستيـ ،كطالب

محافظات غزة الذيف ييعانكف صعكبة في التنقؿ مف كالى غزة ،كاألسرل في سجكف االحتالؿ الذيف ىـ
معزكليف تمامان عف العالـ الخارجي ،فمف ىذا المنطمؽ كاف البد مف كسيمة لمتغمب عمى ىذه المعيقات

مف ناحية كمكاكبة التطكر مف ناحية أخرل ،كتجربة فمسطيف في التعمـ عف يبعد كاستخداـ التكنكلكجيا
كاف كانت بدأت متأخرة فإنيا تعدك بخطكات سريعة كبجيد نكعي كمميز.
فعمى صعيد االذاعة تـ تأسيس اذاعة القدس التعميمية في فبراير  2012كالتي تبث عمى المكجة

 Fm 103.4التي تيقدـ دركس في المنياج كتنظـ برامج مسابقات كتككف األسئمة ضمف المنياج
لممستمعيف كتقدـ ليـ جكائز عينية  ،كمف أىـ برامجيا يكميات تكجييي الذم ييقدـ دركس لطالب

الثانكية العامة  ،كذلؾ قدمت اذاعة األقصى كاإليماف كالقرآف الكريـ التعميمية المكاتي يبثف مف
محافظات غزة اىتمامان بمنياج الثانكية العامة مف خالؿ بث حمقات تعميمية تسبؽ االمتحانات النيائية

المكجييف كأصحاب الخبرة التربكية كالذيف بدكرىـ يشرحكف
المعمميف ك ي
مف خالؿ استضافة عدد مف ي
مكاضيع دراسية عمى اليكاء كيتمقكف اتصاالت الطمبة كاستفساراتيـ لإلجابة عمييا كتكضيحيا .
(مقابمة مع أحد العامميف في اإلذاعة)2014،

كفي فب ارير  2012ـ أسست ك ازرة التربية كالتعميـ في غزة اذاعة صكت التربية كالتعميـ عمى المكجة

( )FM 102.1كالتي اىتمت ببث برامج المراجعة الشاممة لمنياج الثانكية العامة

(زيارة لمقر االذاعة )2014،

ويرى الباحث أف البرامج التعميمية التي قدمتيا اإلذاعة في محافظات غزة لـ ترتقي إلى الشكؿ

المطمكب كلـ تمقى اقباالن مف الطمبة كأكلياء أمكرىـ كىذا ما أكده الشريف ( )2010في دراستو التي

المقدمة في اإلذاعات المحمية في ضكء معايير جكدة البرامج اإلذاعية
قكمت برامج التربية اإلسالمية ي
ٌ
كالتي نتجت إلى أف مقدمي البرامج التعميمية عبر ىذه اإلذاعات غير متخصصيف في تقديـ البرامج

اإلذاعية ،كلـ يخضعكا لدكرات تدريبية ،كلـ يمارسكا أم عمؿ إعالمي أك إذاعي سابؽ كالذم بدكره أثر
عمى طبيعة خطابيـ اإلذاعي.
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كفي عاـ  2009تـ تدشيف أكؿ قناة تعميـ الكتركني لمفيزياء في الشرؽ األكسط عمى اليكتيكب كالتي

المشارؾ في جامعة األزىر – غزة ،كبعد أف كانت
قاـ بتأسيسيا الدكتكر حازـ سكيؾ األستاذ ي
المحاضرات مطبكعة عف طريؽ الشرح في القاعات أصبحت يمسجمة عمى اليكتيكب يعكد ليا الطالب

في أم كقت كأم مكاف( .اتصاؿ مع الدكتكر سكيؾ)2014 ،

كمع انتشار التعمـ عف يبعد كبخاصة التمفزيكف التعميمي كاف البد لمقائميف عمى التربية كالتعميـ في
فمسطيف مف مكاكبة ىذا التطكر التعميمي كاالستفادة منو كذلؾ لما تكفره الكسائط السمعية البصرية مف
مقكمات تيسيؿ عمى الطالب متابعة دركسيـ كاكسابيـ ميارات متعددة.
ككاف أكؿ استخداـ لمتمفزيكف في بث برامج تعميمية كاف عاـ 2003ـ مف خالؿ حمقات تعميمية قدميا
تمفزيكف فمسطيف بالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ بعنكاف (عالمات استفياـ) ككانت تشرح مكاضيع

معينة مف المنياج الفمسطيني عبر يمعمميف ،كاستمر عرضو لعدة سنكات ثـ تكقؼ.
ثـ تجددت الرؤية في ديسمبر 2010ـ حيث انطمقت الفضائية التعميمية الفمسطينية األكلى

 Palestine EDUعمى مستكل الكطف عمى التردد  11334 -أفقي  -بدعـ مشترؾ بيف ك ازرة
التربية كالتعميـ في راـ اهلل كغزة لتدريس جميع المكاد لمطمبة مف الصؼ الثالث االبتدائي حتى الثانكية

العامة .

كفي يكنيك 2012ـ أطمقت فضائية الكتاب التي تبث مف غزة عمى التردد  11392عمكدم برنامج
تمفزيكني تعميمي لخدمة طالب كطالبات الثانكية العامة فقط تحت عنكاف " التفكؽ " الذم ييقدـ ليـ
برامج تعميمية ضمف المنياج الفمسطيني في جميع المكاد الدراسية.
قناة األونروا الفضائية:
لقد تنبيت دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث الدكلية إلى ضركرة إنشاء محطة تمفزيكنية متخصصة

في البرامج التربكية كالتعميمية ،كتقكـ كظيفتيا عمى برمجة حصص متخصصة في المنياج الدراسي
كالمقر ارت التعميمية ،حيث أطمقت األكنركا قناة األكنركا الفضائية في الرابع مف فبراير مف العاـ

2011ـ كبدأت القناة بثيا التجريبي لمدة  12ساعة يكميان ،مقدمة دركسان تعميمية يمتمفزة في مادتي المغة
العربية كالرياضيات لمطالب مف الصؼ الرابع كحتى الصؼ التاسع ،باإلضافة إلى تقديميا مجمكعة

مف أغاني األطفاؿ بشكؿ دكرم.
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كىي قناة مكجية ألبناء الالجئيف الفمسطينييف الذيف يدرسكف في مدارس الككالة بشكؿ خاص كلكافة

المستفيديف بشكؿ عاـ ،كتضـ القناة نخبة مف المعمميف المتميزيف بخبرات طكيمة في التعميـ بأسمكب
مميز يسيؿ عمى الطمبة الكصكؿ إلى المعمكمة بيسر ،كتقرر إضافة دركس المغة اإلنجميزية كالعمكـ
إلى جدكؿ برامج قناة األكنركا الفضائية لدكرة شير سبتمبر 2012ـ باإلضافة إلى دركس المغة العربية

كالرياضيات ،كتـ تقديـ دركس تعميمية مف المنياج السكرم لطالب سكريا.
التغطية الجغرافية لمقناة:

تبث القناة الفضائية عبر قمر نايؿ سات عمى التردد  11679أفقي ،كبالتالي فإف التغطية الجغرافية
لممشاىديف
لمقناة تمتد عبر كافة المناطؽ التي ييغطييا قمر النايؿ سات ،كتتفاكت مناسبة برامج القناة ي
حسب المنطقة الجغرافية التي يتمقكف فييا البث.
مركز القناة:
تقكـ فرؽ العمؿ العاممة في محافظات غزة بإعداد كجمع المكاد التي ستيبث عبر قناة األكنركا الفضائية
كتجييزىا لمبث ،ثـ يتـ إرساؿ ىذه المكاد لمركز البث الفضائي في البحريف الذم يبثيا عمى قمر النايؿ

سات.

أىداف قناة األونروا الفضائية:
من خالل اطالع الباحث عمى الخطة االستراتيجية لمقناة يمكف تمخيص أىداؼ القناة بالتالي:
 .1مساعدة الطالب الالجئيف عمى زيادة تحصيميـ العممي مف خالؿ تقديـ دركس يمتمفزة لشرح
المناىج الدراسية بطريقة سمسة ككاضحة.

 .2تعزيز التعمـ عف يبعد كالتعمـ الذاتي مف خالؿ إتاحة مشاىدة الدركس عبر قناة األكنركا عمى
اليكتيكب بحيث يتمكف الطالب يمشاىدتيا متى يشاء.
المعمميف العامميف في المدارس لتساعدىـ عمى تحسيف مستكل التعميـ
 .3تنمية ميارات كقدرات ي
المعمميف في
المتمفزة بحيث تكسع أفؽ ي
مف خالؿ عرض طرائؽ ككسائؿ تعميمية خالؿ الدركس ي
شرح الدركس.

 .4إكساب أكلياء األمكر ميارات كقدرات كتكجييات تيعينيـ عمى تربية كتدريس أبنائيـ بشكؿ
أفضؿ مف خالؿ تقديـ مادة إعالمية تتضمف مجمكعة مف اإلرشادات كالتكجييات ألكلياء
األمكر تيساعدىـ عمى تعمـ الطرؽ الصحيحة لتدريس أبنائيـ.
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 .5إثراء المكاد التعميمية التي يتمقاىا الطالب بحيث تيراعي الفركؽ الفردية مف خالؿ تضميف
المختمفة.
الدركس مجمكعة مف الفيديكىات التعميمية التي تيراعي أنماط التعمـ ي
فريق عمل القناة:
المعمميف العامميف بمدارس ككالة الغكث في
كيعمؿ في القناة طاقـ تدريسي متطكع يمنتدب مف ي
المشرفيف
المعمميف ( )27معممان  ،كما يعمؿ في القناة طاقـ مف ي
محافظات غزة  ،كيبمغ تعداد طاقـ ي
عددىـ ( ، )4كيعمؿ في قسـ المكنتاج ( )10أفراد يقكمكف بإنتاج المكاد التي يتـ تصكيرىا كتجييزىا

لمبث  ،كيكجد في القناة عدد ( )4يمصكريف يقكمكف بعمميات التصكير الداخمي كالخارجي  ،كيكجد لدل

بالمعدات إلنجاز عمميات التصكير الداخمي  ،كيكجد في غرفة التصكير
القناة غرفة استديك مجيزة ي
شاشة لمس ذكية  120بكصة ذات امكانات تفاعمية  ،كيكجد لمقناة لجنة استشارية يمشرفة عمى القناة
تشمؿ أشخاصان مف مختمؼ الدكائر مف العرب كاألجانب منيـ مدير مكتب اإلعالـ في القدس كعدد

مف الشخصيات ذات النفكذ كالخبرة في المجاالت المختمفة مما يسيؿ تنفيذ بعض البرامج كتكفير الدعـ

المكجستي الالزـ ليا ( .الخطة االستراتيجية لقناة األكنركا الفضائية )2013،

البرنامج التمفزيوني
تعريف البرنامج التمفزيوني:
البرنامج التمفزيكني ىك فكرة أك مجمكعة أفكار تصاغ في قالب تمفزيكني معيف باستخداـ الصكرة
كالصكت بكامؿ تفاصيميا الفنية لتحقيؽ ىدؼ معيف( .الشميمرم)221 :2010 ،
كالبرنامج التمفزيكني التعميمي ىك البرنامج الذم ييدؼ إلى إضافة معمكمات لممتعمـ أك تكسبو ميارات

تعمؿ عمى تعديؿ سمككو كاتجاىاتو كال يخمك مف الجانب التربكم( .البطؿ)229 :2011 ،

كيضيؼ عيروط ( )2005أف محتكل البرامج التمفزيكنية التعميمية ىك ما تتضمنو مف تغطية لكحدات
لمتابعييا بخبرات
المقرر كمالءمتيا لمحتكل مكضكعاتو كدقتيا كحداثتيا ،كتزكيدىا ي
الكتاب المدرسي ي
معرفية أك لغكية أك عممية ،أك إثراء ال يحصمكف عميو مف التعميـ التقميدم( .عيركط)23 :2005 ،
كالنتاج التمفزيكني البد أف يرتبط ارتباطان مباش انر بمقررات دراسية أك برامج تدريبية معينة لدل فئة محددة

مف المتعمميف أك الدارسيف يتـ عرضو مف خالؿ الصكت كالصكرة الذيف ييعداف ىما عنصريف مكمميف
لبعضيما كىما مف أىـ ما يستخدـ اإلنساف في التكاصؿ كالتفاىـ كالمشاركة مع اآلخريف.
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اإلنتاج التمفزيوني لمبرامج التعميمية:
مفيوم اإلنتاج التمفزيوني التعميمي:
ىك مجمكعة الخطكات التخطيطية كالتنفيذية المختمفة التي تؤدم إلى تحكيؿ الفكرة إلى برنامج تمفزيكني

تعميمي يمكف بثو( .الشريؼ كميني)65 :2001 ،

مراحل إنتاج البرنامج التمفزيوني التعميمي:
المعد الذم يحاكؿ أف يجسدىا عمى الكرؽ حتى تجد المنتج الذم
يبدأ البرنامج التعميمي كفكرة في ذىف ي
يتبناىا ،كيتفؽ عمى اخراجيا إلى حيز الكجكد في شكؿ برنامج تمفزيكني تعميمي حي أك مصكر يمكف
بثو أك إذاعتو فيما بعد لمطمبة (معيد اإلعالـ)2 :2006 ،

ومن خالل اطالع الباحث عمى الكتب كالدراسات اإلعالمية كجد أف اإلنتاج التمفزيكني لمبرامج التعميمية
يمر بعدة مراحؿ تبدأ بالفكرة كتنتيي بالبث كسنعرض ىنا ىذه الم ارحؿ بشيء مف التفصيؿ لكؿ مرحمة

كسنقسميا إلى ثالث مراحؿ ككؿ مرحمة تضـ عدة خطكات:
المرحمة األول  :مرحمة ما قبل اإلنتاج
كىي فترة التحضير كمعاينة الكاقع كتشمؿ الخطكات التالية:
 .1الفكرة:

الفكرة ىي كؿ ما يخطر في العقؿ البشرم مف أشياء كىي نتاج التفكير في الكاقع كمشكالتو كقضاياه

ثـ تحميؿ ىذا الكاقع فينتج اقتراحات مستحدثة أك حمكؿ لممشكالت.

كيستطيع يمعد البرنامج التعميمية مف خالؿ معايشة الكاقع المحيط بو كاالىتماـ بمشكالتو كقضاياه أف
يجد األفكار التي تالئـ البرنامج الذم يعده ،فالفكرة ىي بصيص النكر الذم يضيء لو الطريؽ

كاألساس لفيـ برنامجو كتنفيذه بصكرة جيدة.

كيرل غباشي ( )2008أف المتابعة الدائمة لكسائؿ اإلعالـ المختمفة ،كالقراءة لمكتب المختمفة،
كالدراسات التي تقكـ بيا مراكز البحكث كالجامعات ،كؿ ىذه ركافد ميمة لخمؽ أفكار جيدة ،ألف الفكرة
المعد( .غباشي)35 :2008 ،
ىي رأس ماؿ كبنؾ معمكمات ي
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 .2البحث:
كيشمؿ البحث المعمكماتي كالميداني ،كحصر كافة المستجدات حكؿ المكضكع ،كالعمؿ عمى ابتكار ما
ىك جديد ( .الشميمرم ) 228 : 2010 ،

المعد في ىذه المرحمة بجمع كؿ ما يتعمؽ بمادة البرنامج كقد يمتد البحث لممرحمة األخيرة لتنفيذ
كيقكـ ي
البرنامج مف خالؿ الكتب كالمراجع كالنشرات كالدكريات كالصحؼ كاالنترنت.
كأضاؼ البطل ( )2011أف عممية البحث تشمؿ أيضان استطالع لألماكف المختمفة التي ترتبط
بالمكضكع لتحديد كؿ ما يمزـ الجانب التقني كالبعض ييسمي ىذه المرحمة Recceكىي اختصار لكممة
 Reconnaissanceبمعنى استطالع األماكف التي سيتـ بيا التصكير لتحديد ما يمزـ مف أدكات

كأجيزة كمستمزمات( .البطؿ)105 :2011 ،
 .3السيناريو:
كفيو يتـ التخيؿ الكامؿ لشكؿ البرنامج بكامؿ عناصره مكتكبان عمى الكرؽ ،تمامان كأنؾ تراه عمى

الشاشة ،كيشمؿ النص كالصكت كالصكرة المؤثرة كالنقمة كالمشيد( .الشميمرم)228 :2010 ،
كيعتبر معدك البرامج التمفزيكنية أف ىناؾ شكميف لسيناريك برامج التمفزيكف كىما:

 النصكص الكاممة :كىي التي تيستخدـ عادة في البرامج الدرامية ،حيث يككف بكسع الكاتب أف
كيحدد كافة تفاصيميا مف البداية حتى النياية.
يتحكـ في كؿ عناصرىا ،ي
المعد أف يتحكـ في كؿ عناصر البرنامج كمف
 النصكص غير الكاممة :كىي التي ال يستطيع ي
ثـ يقتصر المطمكب منو عمى مجرد تحديد الخطكط الرئيسية لمبرنامج كالنقاط أك الجكانب التي
يمتزـ بيا األشخاص المشارككف فيو( .غباشي)38 :2008 ،
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المرحمة الثانية :مرحمة اإلنتاج
كىي مرحمة التنفيذ الفعمي كتشمؿ:
 .1الديكور:

يعتبر الديككر مف العكامؿ التي تيساعد عمى نقؿ المضمكف لمطالب ،كيعمؿ عمى خمؽ الجك الطبيعي
كالنفسي الذم يضفي الكاقعية لمبرامج.
كأشار عبد الرحمن ( )2008ألمكر يجب مراعاتيا في تصميـ الديككر نذكر منيا:
 .1البساطة كالجاذبية.

 .2عصرية األلكاف كالتصميـ.
 .3التعبير عف شخصية البرنامج.

المغاالة في التكاليؼ.
 .4عدـ ي
 .5تبايف ألكاف مقدمة الحمقات مع الديككر في تناسؽ عصرم.
 .6حسف إعادة استغالؿ خاماتو مستقبالن في برامج أخرل لتكفير النفقات.

(عبد الرحمف)128 ،2008 ،

 .2اإلضاءة:

تعتبر اإلضاءة مف أىـ عناصر اإلنتاج التمفزيكني ،كىي التي تعتمد عمييا جكدة الصكرة التمفزيكنية،
لذا البد مف تكفير اإلضاءة الالزمة كتكزيعيا بشكؿ مناسب مع مراعاة األجساـ المراد تصكيرىا مف

حيث األلكاف ،كيجب أف تتفؽ اإلضاءة كنكعيتيا مع المقطات كالمشاىد المطمكبة ،ذلؾ أف سكء

اإلضاءة قد يفسد المشاىد كالمقطات ،كيعتبر عمؿ مكزع اإلضاءة شاؽ كيحتاج إلى فيـ كامؿ لمعدات
اإلضاءة كأنكاعيا المتباينة ،كيجب أف يككف عمى دراية كاسعة باإللكتركنيات خاصة ما يتصؿ باستديك

التمفزيكف كمككناتو كتشغيؿ الكاميرات كالمايكركفكنات كأنكاع التيار الكيربائي.
>< http://communication.yoo7.com/t75-topic( 3-2-2014)2:15am
كيضيؼ الفرجاني ( )2000بأف لإلضاءة في االستكديك أنماط متعددة ،كال يشترط أف تستخدـ جميع
أنماط اإلضاءة إلنتاج برنامج كاحد ،إذ أف خطة اإلضاءة تكضع مع تصميـ البرنامج قبؿ التصكير،
غير أف ىناؾ اضاءة رئيسية في كؿ البرامج البد مف استخداميا ،كمف أنماط اإلضاءة (الضكء

الرئيسي ،اإلضاءة الكاممة ،اإلضاءة الخمفية ،الضكء الجانبي ،اإلضاءة المركزة).

(الفرجاني)292 :2000 ،
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 .3الصوت:
لمعد البرامج ،فالصكت كسيمة يمكممة لمصكرة ،كالصكت يتـ
الصكت ال يقؿ أىمية عف الصكرة بالنسبة ي
تسجيمو بطريقتيف إما مباشرة أثناء التصكير التمفزيكني أك بالتعميؽ بعد عممية التصكير أك بيما معان،
كفي عممية المكنتاج يقكـ فني الصكت بإج ارء عممية المزج بيف الصكت كالصكرة.

المسجمة
كأشار عبد الرحمن ( )2008لتعريؼ المؤثرات الصكتية بأنيا " :األصكات الحقيقية أك ي
لألشياء كالتي تستخدـ في خمفية العمؿ إلضفاء نكع مف الكاقعية عمى العمؿ كىي تزيد مف جاذبيتو

كمصداقيتو مثؿ إضافة صكت قطار أك طائرة أك مكتكر (" ...عبد الرحمف)134 :2008 ،
وىذا يقودنا إل القول بأن المؤثرات الصوتية نوعان:

 .1مؤثرات كاقعية طبيعية تصدر مف مصادرىا الطبيعية كخطكات األقداـ كفتح األبكاب
المستمع.
كالتصفيؽ كىي تعمؿ عمى استدعاء صكرة ذىنية معينة لمخيمة ي
 .2مؤثرات صناعية كىي ال تشير الى فعؿ حركي كاقعي ناتج عف يمقدـ البرنامج كانما
مصطنعة كحركة قطار أك إقالع طائرة.
 .4التصوير:
كىك لغة التمفزيكف في التعبير عف الرسالة اإلعالمية أك الفنية ،كىك الفف الذم يقكـ بجذب انتباه
الطالب كالسيطرة عمى حكاسو ،كييدؼ التصكير الناجح المتميز إلى خمؽ رؤية مؤثرة كجذابة لمكضكع
التصكير كالشيء الذم نصكره ،كليس مجرد التعرؼ عميو أك نقؿ صكرتو ألف قكة البرنامج كامتاعو

كتأثيره ال تأتي مما نصكره بؿ كيؼ نصكره ،كفي تنفيذ عممية التصكير تبرز مينية المخرج كلمساتو
الساحرة في استخداـ عناصر المغة البصرية لمتعبير عف رسالة البرنامج كأىدافو.

(الشميمرم)229 :2010 ،
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المرحمة الثالثة :مرحمة ما بعد اإلنتاج
كفي ىذه المرحمة تجرل العمميات التالية:
 .1المونتاج:
المكنتاج ىك عممية ترتيب المقطات كالمشاىد المصكرة كفؽ شركط معينة لمتتابع كلمزمف ،كال شؾ أف

قيمة العمؿ تعتمد إلى حد كبير عمى قيمة المكنتاج( .الزعبي)78 :2010 ،
كيرل أبو شادي ( )2006أف لممكنتاج كظائؼ أساسية نذكر منيا:

 تغيير المنظر :حيث يتـ تغيير المنظر كفقان لمسيناريك ،سكاء بإنياء الحدث كاظيار
حدث جديد ،أك االنتقاؿ مف مكاف آلخر ،كمف زمف آلخر.

 الحذؼ كاالختصار :كىك حذؼ كؿ ما ال يضيؼ جديدان إلى تطكر الحدث ،أك بمعنى
أخر حسف اختيار الجزء الذم يضيؼ شيئان لمعرض.

 خمؽ صكر ذىنية ناتجة عف طريؽ كصؿ كتركيب المقطات كالمشاىد ،كتتابعيا بحيث

المشاىد بتخميؽ ىذه الصكر ألشياء ال ي ارىا عمى الشاشة في صكرتيا الكاممة،
يقكـ ي
كربما كانت ىذه األشياء أماكف أك أحداث( .أبكشادم)169 :2006 ،

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف الصكرة التي نشاىدىا عبر البرنامج التمفزيكني ليست بالضركرة أف تككف

بنفس الترتيب لما تـ تصكيره ،كأحيانان تيصكر المقطة أكثر مف مرة الختيار األفضؿ كاألنسب ،كبعممية
المكنتاج يتـ تجميع المقطات حسب الترتيب المناسب ،كقد يتـ إدخاؿ لقطات سبؽ تصكيرىا إلثراء
المكضكع كايضاح الفكرة .كما يتـ إدخاؿ المؤثرات الصكتية كدمجيا بالصكر ليخرج البرنامج في

النياية بأفضؿ صكرة.
 .2البث:

كىك الخطكة األخيرة مف عممية إنتاج البرامج التي ىي نتاج عمؿ الخطكات السابقة ليظير البث
بأفضؿ صكرة يخفي في ككاليسو جيد عميؽ كعمؿ شاؽ مف فريؽ العمؿ.
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مقدم البرامج التمفزيونية التعميمية ( المعمم ) :
نظ انر لطبيعة التمفزيكف كعناصره البصرية فإف التعامؿ مع جميكر ىذه الكسيمة يختمؼ عف التعامؿ مع

جميكر الراديك الذم ال يعرؼ عف يمقدـ البرنامج إال الصكت  ،أما عندما يرل الطالب يمعمـ التمفزيكف
المعمـ جيدان مضاعفان
المعمـ في التقرب مف الطالب تصبح أكثر تعقيدان كيتطمب األمر مف ي
فإف ميمة ي
كيعطي انطباعان لمطالب عف الشخصية المتحدثة ككذلؾ الصكت إضافة إلى
 ،فالشكؿ لو مدلكؿ  ،ي
األحاسيس كالقرب مف القمب .

لمعمـ البرامج التمفزيكنية نذكر منيا :
كقد ذكر حميدي (  ) 2004صفات شخصية ي
 .1شخصية ذات حضكر

 .2شخصية تتقف التعامؿ مع الكامي ار
 .3شخصية كاعية
 .4شخصية سريعة البديية
 .5شخصية ذات تعبيرات كجو ىادئة
 .6شخصية كاعية لدكر اإلعالـ (حميدم)143 :2004 ،
فعالية البرامج التمفزيونية التعميمية:
إف إنتاج البرامج التمفزيكنية التعميمية ال يصح تركو لممحاكلة كالخطأ كالعفكية كاالجتيادات الخاصة
لألفراد بؿ مف الضركرم أف يرتكز اإلنتاج التمفزيكني التعميمي إلى فمسفة كاضحة كالى أيسس نفسية
تربكية ليككف البرنامج فعاالن نذكر منيا التالي:

 .1أف تككف البرامج منيجية كشاممة لجميع مكضكعات الدرس بأفكار متسمسمة كمترابطة بمغة
سيمة كاضحة بحيث يستقبميا المتعمـ برغبة تامة كيتفاعؿ معيا بإيجابية.

(عيركط)43 :2005 ،

 .2أال تككف مجرد قراءات جافة لمادة الكتاب أك محاضرات مستمرة ،فالبد مف تغيير النمط المتبع
في التعميـ التقميدم( .كيمب)147 :2002 ،
 .3تكفير التمكيؿ الالزـ لتظير البرامج في صكرة مناسبة( .أميف)231 :2000 ،
 .4يجب اختيار اشخاص يتمتعكف بنقاء الصكت كشدتو( .الكمكب)232 :2005 ،
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كلقد ذكر الشريف ( )2010شركطان لنجاح البرامج التعميمية يمكف تمخيصيا باآلتي:
 .1أف تككف يمعدة بشكؿ يمشجع لمدراسة.
كمقسمة بشكؿ منطقي كمنظـ.
 .2أف تككف مكاضيعيا معركضة ي
 .3أف تككف كاضحة الغرض كاليدؼ.
 .4أف تككف لغتيا كاضحة كسيمة كمختصرة كمفيدة.
المخصصة ليا.
 .5أف يككف حجميا يمناسبان لمفترة الزمنية ي
 .6أف تككف مناسبة لمستكل الطالب المغكم كالعممي كالفكرم.
 .7أف تيساعد عمى تطكير القدرات الفكرية كالخيالية عند الطالب( .الشريؼ)32 :2010 ،
ويضيف الباحث في ىذا المجال:
 .8أف تتميز البرامج بالنكعية عالية الجكدة.
 .9أف ييشرؼ عمى انتاج البرامج المتخصصيف مف المعنييف بالعممية التعميمية في المناىج
المختمفة كغيرىـ مف ذكم الخبرات الخاصة.
مدل قدرة يمعمـ الشاشة عمى معالجة المادة بشكؿ يؤدم إلى إدراكيا كفيميا مف قبؿ
.10
المشاىد.
.11

أف يتـ استخداـ الكسائؿ التعميمية الالزمة لممكضكع بشكؿ متقف مع الميارة الفنية في

طريقة عرضيا.
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المحور الثاني  /التحصيل الدراسي:
المخرجات التربكية التي تككف عمى درجة عالية مف النكعية ،حيث يتـ إنتاج
ييقاس تقدـ الدكؿ بقكة ي
أفرادان مؤىميف عمى درجة عالية مف الكفاءة ،ليككنكا قادريف عمى التأثير في يمجتمعاتيـ ،كلدييـ

كيعد التحصيؿ الدراسي أحد أىـ
ا
استمررية عمى تطكير ذاتيـ ،كمكاكبة التغيرات ،كمكاكبة التطكر ،ي
منتجات العممية التعميمية نظ انر ألىميتو في قياس ما تـ تحقيقو مف أىداؼ.
كيقكؿ الشعيمي ( )2005أف الدكؿ تعكؿ كثي انر عمى المستكل التعميمي ألبنائيا ،ألنو السبيؿ الكحيد

لنيضتيا كتقدميا ،كلما كاف التقدـ الفكرم كالتقني يمكف الكصكؿ إلييما عف طريؽ التعمـ فإف الحاجة

تدعك إلى ابراز العكامؿ المؤثرة فيو ،كعميو أصبح مف الضركرم االىتماـ بالثركة البشرية التي يمكنيا

أف تتعامؿ مع االكتشافات كاالختراعات( .الشعيمي)1 :2005 ،
ويرى الباحث أف التحصيؿ الدراسي لو مردكد عمى حياة الفرد ،فيك ليس مجرد االنتقاؿ مف مرحمة
المحدد لنكع الدراسة كالمينة،
دراسية إلى أخرل أعمى منيا ،بؿ لو جكانب مؤثرة في حياة الفرد باعتباره ي
كبالتالي تحديد ما سيككف عميو الفرد ،كتحديد مكانتو االجتماعية التي سيحققيا لنفسو في المجتمع.
تعريف التحصيل الدراسي:
ييعرفو العيسوي وآخرون ( )2006بأنو- :مستكل يمحدد مف اإلنجاز ،أك براعة في العمؿ المدرسي
ييقاس مف قبؿ المعمميف أك باالختبارات المقررة ،كالمقياس الذم يعتمد عميو لمعرفة مستكل التحصيؿ
الدراسي ىك مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في نياية العاـ الدراسي ،أك نياية الفصؿ

األكؿ ،أك الثاني ،كذلؾ بعد تجاكز االختبارات كاالمتحانات بنجاح( .العيسكم كآخركف)13 :2006 ،

كيعرفو الصراف ( )2002بأنو- :المستكل األكاديمي الذم يحرزه الطالب في مادة دراسية معينة بعد
ي
تطبيؽ االختبار عميو( .الصراؼ)210 :2002 ،
كيعرفو المقاني والجمل ( )2003بأنو " مدل استيعاب التالميذ لما اكتسبكه مف الخبرات مف خالؿ
مقررات دراسية معينة ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبارات التحصيمية المعدة ليذا
الغرض "( .المقاني كالجمؿ)47 :2003 ،
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تدني التحصيل الدراسي:
مشكمة تدني التحصيؿ الدراسي مف أىـ المشاكؿ كأعقدىا التي تكاجو القائميف عمى التربية كالتعميـ مف
معمميف كمشرفيف كقيادات تربكية أك حتى أكلياء األمكر ،كليذا اىتمت الدكؿ كالشعكب بإيجاد حمكؿ

كبذلت كؿ الجيكد لمكاجيتيا بكضع االستراتيجيات الكفيمة لحؿ تمؾ
ليا إلدراكيـ بخطكرة تمؾ المشكمة ،ي
المشكمة لما ليا مف انعكاسات سمبية عمى شخصية الطالب حاض انر كمستقبالن.
كيرل األسطل ( )2010بأف التدني في التحصيؿ الدراسي ىك " انخفاض الدرجات التي يحصؿ عمييا
الطالب في االختبارات المكضكعية لممكاد الدراسية عف  % 50مف الدرجة الكاممة سكاء في االختبارات
الفصمية أك االختبا ارت النصفية أك األعماؿ الشيرية " (االسطؿ)17 :2010 ،

أنواع تدني التحصيل:
صنؼ سميمان ( )2001التدني في التحصيؿ إلى ثالثة أنكاع:
 .1تدني تحصيل عام :كيككف تحصيؿ الطالب متدنيان في جميع المكاد.

 .2تدني التحصيل في مجموعة من المواد :كتككف مرتبطة ببعض المكاد العممية أك المكاد
الرياضية.

 .3تدني التحصيل في إحدى المكاد :كإحدل المغات أك الفيزياء أك غيرىا ،كأخطر ىذه األنكاع ىك
المرتبط بالقراءة ألف آثاره تمتد كتؤثر عمى التحصيؿ في بقية المكاد( .سميماف)164 :2001 ،
األسباب والعوامل المؤدية إل تدني التحصيل الدراسي:
ىناؾ العديد مف األسباب كالعكامؿ المؤثرة في تدني التحصيؿ الدراسي ،كمف خالؿ اطالع الباحث

عمى الدراسات كالبحكث المختمفة سيقسميا إلى التالي:
 .1أسباب تعود إل الطالب نفسو

ذكرت حزام ( )2001عكامؿ تتعمؽ بالطالب تؤدم بدكرىا إلى تدني التحصيؿ الدراسي نذكر
منيا:

 .1عدـ رغبة الطالب في التعميـ المدرسي كعدـ تكفر دافعية لو.
 .2الغياب المتكرر لمطالب عف المدرسة.
 .3القمؽ مف االمتحاف.
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 .4عدـ االىتماـ بتنفيذ الكاجب البيتي( .حزام)34 :2001 ،
كأشار ربيع ( )2005إلى أف عممية التعمـ تحتاج إلى مقدار مناسب مف الذكاء لدل الطالب ،كاف
ضعؼ الذاكرة ألم سبب كاف يؤدم إلى حدكث تدني في التحصيؿ ألف الطالب يككف غير قادر عمى
الربط بيف المكاقؼ التعميمية بسبب النسياف أك القدرة عمى التركيز( .ربيع)198 :2005 ،
ويرى الباحث أف ضعؼ جسد الطالب كاإلصابة باألمراض مف األسباب المباشرة التي تؤدم إلى تدني
التحصيؿ فاألمراض التي تؤدم إلى نقص عاـ في الحيكية كىبكط مقدرة الطالب عمى بذؿ الجيد

المناسب ،كفقر الدـ ،كاضطراب بعض أجيزة الجسـ ،كضعؼ البصر ،كضعؼ السمع ،كسكء التغذية،
كنكبات البرد ،كؿ ىذه تؤثر عمى استيعاب الطالب كبالتالي تؤثر عمى تحصيمو الدراسي.
 .2أسباب تعود إل األسرة:

أ .أسباب اجتماعية:

يرل ربيع وغول ( )2006أف األفراد يختمفكف عف بعضيـ في معيشتيـ كطريقتيـ كتنشئتيـ كأسمكب
تعامميـ مع معطيات الحياة التي تحيط بيـ  ،كحيث أف دافعية التحصيؿ مكتسبة كتأتي عف القيـ
السائدة في بيئة الفرد كالمفاىيـ التي يتمقاىا ككذلؾ مستكيات الطمكح التي يسمح بيا  ،لذلؾ الفرد الذم

ينشأ في بيئة فقيرة مف حيث المستكل الثقافي  ،فإنو بال شؾ سيتأثر بذلؾ المحيط كستقؿ عنده دافعية
التحصيؿ لعدـ كجكد مستكل الطمكح العالي  ،كاألفراد الذيف يعيشكف في بيئة مثقفة فإنيـ قد يحممكف

دافعية لمتحصيؿ كيتجنبكف الضعؼ  ،كىذا إنتاج البيئة التي يعيشكف فييا  ،فاألب الذم أكمؿ دراستو

الجامعية ال يقبؿ أف يقؿ تحصيؿ أبنائو عف المستكل الجامعي بعكس األب الذم ال يعرؼ أىمية

الدراسة ( .ربيع كغكؿ)86 :2006 ،
كأكدت جمجل ( )2001بأف درجة اندماج اآلباء في العممية التعميمية لمطالب سكاء في المنزؿ أك في
المدرسة ترتبط بالتحصيؿ الدراسي لمطالب ،كىناؾ أنكاع محددة مف التدخؿ الكالدم تككف مساعدة
بصكرة أكبر لمطالب عف غيرىا كليا آثار فارقة عمى التحصيؿ( .جمجؿ)32 :2001 ،

المالئـ لالستذكار كأف تيشجع الطالب
كيقكؿ العيسوي ( )2000بأف عمى األسرة أف تيكفر الجك اليادئ ي
كتدفعو كتحثو عمى بذؿ الجيد كالطاقة كأف تضبط سمككو كتبعده عف العكامؿ المشتتة لمذىف كأف
تحميو مف رفقاء السكء كأال تيسرؼ في إعطائو الدركس الخصكصية التي تقتؿ عنده ممكة المبادأة
كالشعكر بالثقة بالذات( .العيسكم.)221 :2000 ،
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ويرى الباحث أف الصراعات المكجكدة داخؿ األسرة كاضطراب العالقة بيف الكالديف أك بيف الكالديف
كاألبناء كاالضطرابات االنفعالية المختمفة ليا تأثير عمى شخصية األبناء كمستكاىـ الدراسي حيث أنيا

تشتت الفكر كتفقد التركيز كتسبب القمؽ كقد تؤدم إلى اليركب مف المدرسة أك التسرب المدرسي مما
يككف لو أثر سيئ عمى مستكاه التحصيمي.
ب .أسباب اقتصادية:

يرل األسطل ( )2010أف الظركؼ المالية السيئة يمكف اعتبارىا ىي األخرل مف أسباب تدني
التحصيؿ الدراسي إذ ينشأ عنيا نقص في الغذاء كالكساء كضيؽ المسكف كعدـ صالحيتو كنقص

كسائؿ الراحة ،كعدـ مالءمتو لكسائؿ االستذكار ،كؿ ىذا يؤدم إلى سكء الحالة الصحية كالنفسية كمف
ثـ نقص القدرة كضعؼ الطاقة كانخفاض القدرة عمى بذؿ المجيكد الالزـ لمدراسة كمف ثـ انخفاض في

تحصيمو الدراسي( .األسطؿ)26 :2010 ،
 .3أسباب تعود إل المعمم

مف أىـ العكامؿ المرتبطة بالمعمـ كالتي تؤدم إلى التدني في التحصيؿ الدراسي كما حددتيا وزارة

التربية والتعميم ( )2005التالي:

 .1تدني المستوى األكاديمي :فإذا كاف المعمـ ضعيفان في مستكاه فحتمان سيككف تالميذه مف نفس
المستكل إف لـ يكف أقؿ ،كعدـ التأىيؿ التربكم في الجامعة كمف ثـ عدـ متابعتو كتأىيمو قبؿ

الخدمة كفي أثنائيا سيؤدم إلى تدني تحصيؿ طالبو.

 .2شخصية المعمم :المعمـ القاسي صاحب الشخصية المتسمطة الذم يتعامؿ بالقسكة كالضرب
كاإلىانة لمطالب أماـ زمالئو يدفع الطالب إلى كراىية المعمـ كبالتالي كراىية المادة التي

ييدرسيا ،ككذلؾ المعمـ المتساىؿ الذم ال يسيطر عمى صفو كتعـ في صفو الفكضى التي
تؤدم إلى عدـ التركيز كمف ثـ تدني التحصيؿ الدراسي.

كأكد الياسري ( )2006بأف شخصية المعمـ كاعداده التربكم كالعممي كحبو لمينتو كتفيمو
لحاجات تالميذه ،كمراعاتو لمفركؽ الفردية بينيـ ىك حافز قكم نحك التعميـ كالتحصيؿ.

(الياسرم)158 :2006 ،

كيقكؿ العمايرة ( )2010في ىذا المجاؿ أف اتصاؼ المعمـ بصفة محددة تؤثر عمى تحصيؿ

الطمبة ،أك ميكؿ معمـ كرغبتو في التدريس ،كأف يككف اىتمامو بالطالب أثناء التدريس

محدكدان ،أك يستجيب إليو بميكؿ كألفاظ كردكد سمبية ينفر منيا التمميذ كتقؿ معيا رغبتو في

التعمـ( .العمايرة)184 :2010 ،
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 .3أسموب التدريس :استخداـ المعمـ ألساليب تدريس تقميدية تعتمد عمى التمقيف يؤدم إلى طمس
التفكير عند الطالب كالشعكر بالركتيف كالممؿ الذم بدكره يؤدم إلى انخفاض التحصيؿ

الدراسي( .األسطؿ)23 :2010 ،

ويرى الباحث أف لطريقة التدريس الجيدة دك انر ىامان في ايصاؿ المعمكمة ،كتبسيط المادة حتى
المقدمة ال يككف عف
كلك كانت تعاني مف الصعكبة كالجفاؼ أحيانان ،كاجادة المتعمميف لممادة ي
طريؽ الحفظ أك بإعطاء جرعات إضافية مف الحصص المخصصة بؿ اف طريقة التدريس

التي تناسب الطمبة تكفر ذلؾ الجيد كالكقت كايصاؿ المعمكمة كحب المادة كبالتالي زيادة
التحصيؿ الدراسي.
 .4أسباب تعود إل المدرسة

تمثؿ المدرسة أحد العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ إف لـ تكف أىميا باعتبارىا المؤسسة المسئكلة

رسميان عف العممية التربكية ،كالمدرسة تشمؿ عمى العديد مف المتغيرات المؤثرة عمى التحصيؿ

الد ارسي لمطمبة كمف أىـ ىذه المتغيرات:
 .1المنيج المدرسي:

يشير ناجي ( )2002إلى أف طبيعة المنيج الدراسي مف العكامؿ األساسية التي تساىـ في
رفع كفاءة الطالب األكاديمية  ،فالقيادة التربكية الناجحة ىي التي تالحؽ المستجدات في

المناىج الدراسية  ،كتعمؿ عمى تقديميا كتطكيرىا باستمرار حتى تككف أنكاع التعميـ كأساليبو
كنتائجو مؤدية فعالن لتحقيؽ األىداؼ التي تعمؿ المؤسسة التعميمية عمى تحقيقيا  ،كليككف
المنيج أكثر فاعمية يجب أف يقكـ عمى مبادئ عممية سميمة تشمؿ القياـ عمى أساس فمسفة

التربية الحديثة ،كأف يتسـ بالشمكلية ،كأف يضمف مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب بحيث
يأخذ في اعتباره رعاية المكىكبيف كمف ىـ أقؿ مف المتكسط في تحصيميـ  ،كأف يييئ الفرصة

لمخبرات التعميمية لتعزز بعضيا بعضان ،ليتحقؽ نحك الخبرات كاستمرارىا  ،كما يجب أف يزكد
المعمـ بكسيمة تمكنو مف معرفة دكره  ،كأف يضع في الحسباف شركط التعمـ.

(ناجي)10 :2002 ،

ويرى الباحث أف المنيج المدرسي مف العكامؿ التي تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب مف
خالؿ التالي:

 .1عدـ تمبية المنيج المدرسي الحتياجات الطمبة.

 .2عدـ ارتباط المنيج المدرسي بكاقع الطالب كبيئتو المحمية.
 .3عدـ مراعاة المنيج لمفركؽ الفردية عند الطمبة.
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 .4التشتت كعدـ التسمسؿ في طرح المادة الدراسية.

 .2الجو المدرسي:

يمثؿ الجك المدرسي بما يشممو مف عالقات بيف الطالب كغيره مف الزمالء كالمعمميف
كاإلدارييف ،كأيضان بما يشممو مف قيـ أكاديمية أك اجتماعية ،كما ينتج عف ذلؾ مف سمككيات
تعزيزية لمطالب أحد الجكانب المؤثرة عمى تحصيؿ الطالب كشخصيتو كسمككو ،كالجك الفاعؿ

يمكف أف تكفره اإلدارة الجيدة( .الحربي)54 :2006 ،

ويرى الباحث أف ما تتمتع بو المدرسة مف خبرات خاصة كسمعة حسنة ليا تأثيرىا عمى
تحصيؿ طمبتيا فإذا كاف الطالب في بيئة مدرسية يغمب عمييا طابع التشدد في تطبيؽ النظاـ
كال تمنحو حرية االختيار فيذا بدكره سيعيؽ االنجاز األكاديمي لمطالب كانخفاض تحصيمو

الدراسي.

 .3البيئة المدرسية:

ذكر حميد ( )2013عكامؿ ترتبط بالبيئة المدرسة تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب نذكر
منيا:

 .1عدـ مالءمتو المبنى المدرسي لمدراسة كمزاكلة األنشطة الالصفية.
 .2ضيؽ الغرؼ الصفية كازدياد أعداد الطمبة.
 .3عدـ كجكد مختبرات عمكـ أك حاسكب في المدرسة.
 .4عدـ كجكد مالعب رياضية.
 .5مكقع المدرسة غير آمف أك كسط ضكضاء.
كأكدت دويك ( )2008بأف التحصيؿ الدراسي لمطالب يتأثر بنكعية المبنى المدرسي كما يكفره لمطالب
كمختبرات كمكتبات بحيث تككف مالئمة لسيككلكجية
مف مرافؽ كقاعات كصاالت كساحات أنشطة ي

التعمـ فإذا كانت المدرسة ال تكفر المتطمبات الدراسية المالئمة لمطالب فإنيا تيساىـ في تدني التحصيؿ

الدراسي.
ويددرى الباحددث أنػو ال يكجػػد سػػبب بعينػػو يػػؤدم إلػػى التػػدني فػػي التحصػػيؿ ،كانمػػا أسػػباب تػػدني التحصػػيؿ
ى ػػي مجمكع ػػة متداخم ػػة م ػػف األس ػػباب العقمي ػػة كاالنفعالي ػػة كاالجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية كالجس ػػمية تش ػػترؾ

جميعيا بدرجات متفاكتة كتؤثر عمى تحصيؿ الطالب.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تيعد الدراسات السابقة مف الكسائؿ الميمة في تحديد طبيعة الدراسة كاالستفادة مف تجارب اآلخريف في
مجاالت البحث العممي القريبة مف مكضكع الدراسة ،كالكقكؼ عمى اآلليات كاألدكات المستخدمة
كالنتائج التي تكصؿ إلييا السابقكف في بحثيـ في ىذا المجاؿ ،كمف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد
مف الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية كاطالعو عمى األدب التربكم كالتراث الذم
يتقارب مع الدراسة الحالية فسكؼ يقكـ الباحث باستعراض الدراسات السابقة عمى النحك التالي- :
 )1عرض الدراسات السابقة المتعمقة بالتمفزيكف كالفضائيات.
 )2عرض الدراسات السابقة المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي.
 )3عرض الدراسات السابقة مف األحدث فاألقدـ.

وذلك كما يمي- :
أوال :المحور األول - :الدراسات المتعمقة بالتمفزيون والفضائيات- :
أ) الدراسات العربية:

 .1دراسة المحالوي ( )2013بعنوان ":برنامج تمفزيوني مقترح لتنمية ميارات تكنولوجيا التعميم لدى
طمبة كمية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة "

ىدفت إلى إعداد برنامج تمفزيكني مقترح لتنمية ميارات تكنكلكجيا التعميـ لدل طمبة كمية التربية في

الجامعة اإلسالمية بغزة كالكشؼ عف فعاليتو ،كاتبع الباحث كفقان لطبيعة الدراسة المنيجيف الكصفي
كالتجريبي ،كتـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات كمية التربية قسـ تكنكلكجيا التعميـ مف الطالبات

المكاتي يدرسف مساؽ تكنكلكجيا التعميـ ،كقد بمغ عددىف ( )40طالبة ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف
اختبار تحصيمي باإلضافة إلى بطاقة مالحظة ،كأظيرت النتائج فركؽ ذات داللة إحصائية في
االختبار البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.
المتعمميف.
كمف أبرز تكصيات الباحث ضركرة تبني الك ازرة برامج تمفزيكنية لخدمة ي
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 .2دراسة الزيود ( )2013بعنوان ":دور مشاىدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية
لدى طمبة جامعة اليرموك "

ىدفت التعرؼ إلى دكر مشاىدة القنكات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية لدل طمبة جامعة

اليرمكؾ  ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي ،كبمغت عينة الدراسة ( )327طالبان كطالبة مف جميع
كميات جامعة اليرمكؾ (باستثناء طمبة كمية التربية الرياضية) ،كاعتمد الباحث في د ارستو عمى

المشاىد
االستبانة كأداة لمدراسة ،كأظيرت النتائج أف لمقنكات الفضائية الرياضية دك انر ايجابيان في تزكيد ي
بالثقافة الرياضية ،كما أظيرت فركؽ ذات داللة احصائية عمى المجاؿ (المعرفي كاالجتماعي
كالتربكم) في نشر الثقافة الرياضية بيف طمبة جامعة اليرمكؾ تبعان لمتغير الجنس كالكمية .
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بنكعية برامج القنكات الفضائية ،كالتركيز عمى استضافة المحمميف

كالخبراء في المجاؿ الرياضي.

 .3دراسة غانم ( )2012بعنوان " :توظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية مفاىيم التربية
اإلسالمية والميول نحوىا لدى طالبات الصف الرابع األساسي "

ىىدفت التعرؼ إلى تكظيؼ بعض أناشيد فضائية طيكر الجنة في تنمية مفاىيـ التربية اإلسالمية
كالميكؿ نحكىا لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج
التجريبي ،كتـ اختيار عينة الدراسة كالتي شممت عمى ( )64طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األساسي
في مدرسة عيد األغا األساسية بمحافظة خاف يكنس ،كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية
كعددىا ( )32طالبة كاألخرل ضابطة كعددىا ( )32طالبة ،كتـ تطبيؽ اختبار لقياس مفاىيـ التربية
اإلسالمية ( قبمي كبعدم ) ،كقد كانت الفركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار البعدم لصالح

المجمكعة التجريبية  ،كما أظيرت النتائج اإلحصائية لقياس ميكؿ الطالبات نحك التربية اإلسالمية
كتكظيؼ بعض أناشيد فضائية طيكر الجنة في تدريسيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل طالبات

المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم كلقد كانت الفركؽ لصالح التطبيؽ البعدم

كأكصت الباحثة بضركرة تفعيؿ دكر األناشيد في العممية التعميمية في المرحمة األساسية ،لما ليا مف
أثر إيجابي ككجداني كمعرفي يؤدم إلى تحسيف أداء الطمبة بصفة عامة.
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 .4دراسة عرام ( )2012بعنوان ":تقويم برامج األطفال عبر اذاعة وفضائية األقص في ضوء مفاىيم
حقوق الطفل المتضمنة في مقررات حقوق اإلنسان بوكالة الغوث "

ىدفت التعرؼ إلى تقكيـ برامج األطفاؿ عبر اذاعة كفضائية األقصى في ضكء مفاىيـ حقكؽ الطفؿ

المتضمنة في مقررات حقكؽ اإلنساف بككالة الغكث ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،
كاشتممت عينة الدراسة عمى مقررات حقكؽ اإلنساف التي درست لطمبة الصفكؼ الثالثة األكلى مف

المرحمة األساسية الدنيا في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2010ـ – 2011ـ  ،ككانت

أدكات الدراسة عبارة عف بطاقة تحميؿ محتكل كاستمارة تحميؿ مضمكف ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة

أف مفاىيـ الحؽ في الحرية جاءت في المرتبة األكلى ،كجاءت مفاىيـ الحؽ في الحياة في المرتبة

الثانية ثـ جاءت مفاىيـ الحؽ في الكرامة في المرتبة الثالثة .

كأكصت الدراسة بضركرة التعاكف المشترؾ بيف معدم البرامج كالقائميف عمى العممية التعميمية كالتربكية
 .5دراسة الطائي واألسدي ( )2012بعنوان ":تقويم برامج التمفزيون التربوي "
ىدفت التعرؼ إلى حجـ البرامج التعميمية في فضائية العراؽ التربكية  ،كمعرفة مدل كفاية ىذه البرامج
في جميع المراحؿ الدراسية ،كقد اتبع الباحثاف في الدراسة المنيج المسحي ،كاشتممت عينة الدراسة

عمى الدركس التعميمية التي عرضتيا فضائية العراؽ التربكية لشير كانكف األكؿ لستة  2011ككف
ىذا الشير يأتي في نياية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  ، 2012 – 2011ككانت أدكات الدراسة عبارة

عف المالحظة كالمقابمة ،ككاف مف أبرز نتائج الدراسة أف مدة بث البرامج التعميمية تبمغ ( )12ساعة

في اليكـ  ،كأنو طيمة مدة عينة البحث لـ يظير أم درس تعميمي لمصفكؼ الرابع فما دكف ،كأف عدد

الدركس التعميمية لبعض المكاد الدراسية تعرض بعدد أكبر مف أعداد الدركس التعميمية مف دركس

لمادة أخرل .

كمف أبرز تكصيات الباحثاف ضركرة إعطاء الدركس التعميمية مدة زمنية أطكؿ ،أف يككف عدد
الدركس التعميمية يناسب حجـ المادة العممية ،كالحرص عمى أىمية اشراؾ العامميف في الفضائية
بالدكرات التدريبية كذلؾ لضماف اطالعيـ عمى حاالت التطكر التي ترافؽ العممية اإلعالمية.
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 .6دراسة حسين وضيدان ( )2011بعنوان ":دور القنوات االذاعية والتمفزيونية المحمية في نشر الوعي
الصحي لدى طمبة الجامعات العراقية في مدينة بغداد "

ىدفت التعرؼ إلى دكر البرامج كاالعالنات الصحية كالتي تيبث عبر القنكات االذاعية كالتمفزيكنية في
نشر الثقافة كالكعي الصحي لدل شريحة طمبة الجامعات العراقية في مدينة بغداد ،كتـ استخداـ المنيج
المسحي في البحث ،كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية كالبالغ عددىـ ( )120طالب مف

طمبة الجامعة المستنصرية كجامعة االماـ جعفر الصادؽ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار االستبانة

كأداة لمدراسة ،ككاف مف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف  %60مف الطالب يفضمكف
القنكات التمفزيكنية في متابعة برامج التكعية الصحية .
كمف أبرز تكصيات الدراسة ضركرة االعتماد عمى التنكيع كالتغيير كاالبتكار في طريقة شكؿ كمضمكف

البرامج كتصميـ اإلعالنات ،ما يؤثر ايجابيان في شد الجميكر لممتابعة كبالتالي االستفادة مما تقدمو
تمؾ البرامج كاإلعالنات.

 .7دراسة قمره والعبدلي ( )2011بعنوان ":دراسة القنوات الفضائية المخصصة لألطفال وتأثيرىا عم
طفل ما قبل المدرسة "

ىدفت التعرؼ إلى أثر متابعة طفؿ ما قبؿ المدرسة لقنكات األطفاؿ التخصصية  ،كالكشؼ عف اآلثار

اإليجابية المترتبة عمى ذلؾ ،باإلضافة إلى إيجاد الفركؽ في تأثير تمؾ القنكات عمى النمك العقمي

كالحركي كالمغكم كالنفسي لطفؿ ما قبؿ المدرسة ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
 ،كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية مف األيسر كالتي بمغ عددىا ( )195أسرة ،كاستخدـ
الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف البرامج الترفييية
احتمت المرتبة األكلى في البرامج التي تيفضؿ األيسرة أف ييشاىدىا الطفؿ بمرحمة ما قبؿ المدرسة يمييا
البرامج الغنائية ثـ تأتي في المرحمة الثالثة البرامج التعميمية ثـ البرامج التربكية كأخي انر البرامج الثقافية،

كما كاظيرت النتائج أف مف اآلثار االيجابية لمقنكات الفضائية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ىي مساعدتو
عمى التعمـ.
كمف أبرز تكصيات الدراسة ضركرة المزج في البرامج بيف الجكانب التعميمية كالترفييية ،كضركرة

المقرر عرضيا عمى القنكات الخاصة باألطفاؿ قبؿ بثيا لضماف تمتعيا
مراجعة جميع البرامج ي
بالمعايير المحددة ثقافيان كاجتماعيان كدينيان.
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 .8دراسة كراسنة ( )2010بعنوان ":دور البرامج الرياضية في التمفزيون األردني في نشر الثقافة
الرياضية بين طمبة المرحمة الثانوية في محافظة اربد "

ىدفت التعرؼ إلى دكر البرامج الرياضية في التمفزيكف األردني في نشر الثقافة الرياضية بيف طمبة

الثانكية في محافظة اربد ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار العينة
بطريقة عشكائية كالتي تككنت مف (  ) 1000طالب كطالبة في المرحمة الثانكية مف مدارس محافظة

اربد ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة كأداة لمدراسة ،كقد جاءت نتائج الدراسة بأف
أراء الطمبة حكؿ درجة مساعدة البرامج الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدييـ في المجاالت

(االجتماعي ،التنافسي ،الصحي ،الثقافي) ال تختمؼ باختالؼ (الجنس ،السكف ،الفرع األكاديمي) .
كمف أبرز تكصيات الباحثة االىتماـ بالبرامج الرياضية المقدمة عبر التمفزيكف األردني بنقؿ المباريات

الخاصة بالبطكالت المدرسية نقالن مباش انر.

 .9دراسة مغاري ( )2009بعنوان ":تقويم برامج األطفال بالتمفزيون الفمسطيني "
ىىدفت التعرؼ إلى مقكمات إعداد كانتاج برامج األطفاؿ التمفزيكنية  ،كالتعرؼ عمى مدل اىتماـ
تمفزيكف فمسطيف ببرامج الطفؿ الفمسطيني ،كالكشؼ عما يجب أف يككف عميو شكؿ كأساليب برامج
أطفاؿ المرحمة المتأخرة  ،كالتكصؿ الى تصكر مقترح لتطكير برامج أطفاؿ المرحمة ،كقد اعتمدت

الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة التي شممت عمى (  )450طالبان مف
الصفكؼ ( الرابع كالخامس كالسادس ) في المدارس الحككمية بمحافظة غزة ،ك( )17فردان مف القائميف
باالتصاؿ ببرامج األطفاؿ ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبيانيف األكؿ مكجو الى أطفاؿ

المرحمة المتأخرة كالثاني مكجو الى القائميف باالتصاؿ ببرامج األطفاؿ بتمفزيكف فمسطيف.
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
 .1األطفاؿ الذككر يشاىدكف التمفزيكف أكثر مف األطفاؿ اإلناث.
 .2يفضمكف األطفاؿ المشاركة في صنع برامجيـ بتمفزيكف فمسطيف.
 .3تزداد مشاىدة األطفاؿ لمتمفزيكف في العطمة الصيفية.

 .4القنكات الترفييية ىي أكثر القنكات مشاىدةن عند األطفاؿ.
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.10

دراسة الكويحي ( )2008بعنوان ":واقع البرامج التعميمية المتمفزة من وجية نظر معممي

الصفين الرابع والخامس األساسيين "

ىىدفت التعرؼ إلى كاقع البرامج التعميمية المتمفزة لمصفيف الرابع كالخامس األساسييف مف كجية نظر
معممي ىذيف الصفيف ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة التي بمغت
( )125معممان كمعممة مف المدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة أربد األكلى ،كلتحقيؽ
ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة كتـ التأكد مف صدقيا كثباتيا ،كقد أظيرت الدراسة النتائج

اآلتية:

جاء المجاؿ المتعمؽ (بمعمـ الصؼ كدكره) بالمرتبة األكلى مف حيث تفاعمو مع الدرس التمفزيكني،

كاحتؿ المجاؿ المتعمؽ (بأسمكب معمـ التمفزيكف كشخصيتو) المرتبة الثانية ،بينما جاء المجاؿ المتعمؽ

(بإخراج الدرس التمفزيكني) بالمرتبة األخيرة ،كأظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في آراء أفراد العينة عمى جميع المجاالت كعمى األداة ككؿ تعزل إلى الخبرة أك إلى المؤىؿ العممي،
بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في آرائيـ عمى المجاؿ المتعمؽ بمحتكل الدرس التمفزيكني

كعمى األداء ككؿ ،كلصالح أفراد عينة اإلناث.
.11

دراسة الصاعدي ( )2008بعنوان ":إسيام بعض البرامج الدينية في قناة المجد الفضائية

في تحقيق أىداف التربية اإلسالمية "

ىدفت التعرؼ إلى نشأة كتطكر قناة المجد الفضائية ،كابراز إسياـ برنامجي حياة السعداء كالراصد في
تحقيؽ أىداؼ التربية اإلسالمية ،كاتبعت الباحثة منيج تحميؿ المحتكل ،كتـ اختيار عينة لمدراسة كىي

البرامج الدينية لدكرة مدتيا ثالثة أشير ،كقد أخرجت الدراسة عدة نتائج أىميا أف أعمى ىدؼ مف
أىداؼ التربية اإلسالمية ظيك انر كتحققان في برنامجي حياة السعداء كالراصد ىك ترسيخ العقيدة
اإلسالمية.

كمف أبرز تكصيات الباحثة ضركرة التعاكف كالتنسيؽ بيف التربية كالتعميـ كأجيزة اإلعالـ ،كضركرة

التنكيع في المكاضيع المقدمة.
.12

دراسة األغا ونصار ( )2007بعنوان ":دور الوسائط اإلعالمية الفمسطينية في تدعيم القيم

لدى المراىقين بمحافظات غزة "

ىدفت التعرؼ إلى دكر الكسائط اإلعالمية الفمسطينية في تدعيـ القيـ األخالقية كاالجتماعية

كاالقتصادية كالسياسية لدل المراىقيف بمحافظات غزة ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي
التحميمي  ،كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ( )1122طالبان كطالبة كىي تمثؿ حكالي ( )%5مف
طمبة الثانكية العامة ،كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا
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الدراسة أف القيـ السياسية التي تدعميا الكسائط اإلعالمية الفمسطينية ىي أعمى مستكيات القيـ تمييا

القيـ األخالقية ،ثـ جاءت القيـ االجتماعية كأخي انر القيـ االقتصادية.

كمف أبرز تكصيات الباحثاف ضركرة االىتماـ بزيادة تدريب العامميف في مجاالت البرامج اإلعالمية مف
كمعديف ،كذلؾ ضركرة اخضاع تقييـ البرامج اإلعالمية إلى تقييـ
كمصكريف ي
كمخرجيف ي
يمحرريف ي
الشباب أنفسيـ عف طريؽ االستماع إلى آرائيـ بكاسطة االستفتاءات الشفيية ،كاالستبيانات المكتكبة.

.13

دراسة شراب ( )2007بعنوان ":القيم المتضمنة في برامج أفالم الكارتون " الرسوم المتحركة

" في تمفزيون فمسطين "

ىدفت التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في برامج أفالـ الكارتكف " الرسكـ المتحركة " في تمفزيكف فمسطيف،
كما ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل تأثر سمكؾ الطفؿ الفمسطيني بما يشاىده مف شخصيات في أفالـ

الكارتكف ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية
كاشتممت عمى (  ) 400طالب كطالبة مف طالب الصؼ الرابع كالخامس كالسادس مف المرحمة
االبتدائية بقطاع غزة في العاـ الدراسي (  ، ) 2007 / 2006ككانت أدكات الدراسة عبارة عف

استبانة كبطاقة تحميؿ محتكل  ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة التي تكصؿ إلييا -:

 .1عدـ كجكد فركؽ فردية في جميع القيـ المتضمنة في أفالـ الكارتكف عدا قيـ (الظمـ،
القسكة ،اإلخالص)

 .2احتمت قيمة اإليماف باهلل المرتبة األكلى تمييا قيمة اإلخالص ثـ قيمة الظمـ ثـ الكفاء.

 .3كجكد فركؽ في بعدم (القسكة كاإلخالص) لصالح اإلناث ك (الظمـ كالتسرع) لصالح
الذككر

 .4كجكد فركؽ دالة إحصائيا في إبعاد (التعاكف ،التسرع ،الشجاعة) لصالح سكاف المخيـ،
كبعدم (القسكة ،العنؼ) لصالح الذيف يسكنكف المدينة.
ي
تكصيات الباحث:
 )0دعكة األسرة لالىتماـ بأبنائيا كترشيد جمكسيـ أماـ التمفزيكف حفاظان عمييـ مف بعض
السمككيات الغربية كالعنؼ كالقسكة كالظمـ.

 )3تنبيو القائميف عمى برامج األطفاؿ في تمفزيكف فمسطيف إلى مراجعة حمقات أفالـ الكارتكف قبؿ
عرضيا لألطفاؿ كحذؼ كؿ ما ىك مخالؼ لمقيـ.
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.14

دراسة عالم ( )2005بعنوان ":مدى التطابق بين برامج رياض األطفال وبرامج التمفزيون

في تربية طفل ما قبل المدرسة في مصر في ضوء السياسة التعميمية "

ىدفت التعرؼ إلى مدل تطابؽ نتائج برامج األطفاؿ في التميفزيكف المصرم مع سياسة التعميـ كمدل
تطابقيا مع نتائج البرامج التي تقدـ في رياض األطفاؿ ،كذلؾ الكشؼ عف درجة التعاكف بيف رياض

األطفاؿ كالتميفزيكف مف أجؿ تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة ،كالدرجة التي يمكف بيا التنسيؽ كالتكامؿ
إلعداد أطفاؿ صالحيف ،كاعتمدت الباحثة في دراستيا ىذه عمى المنيج الكصفي التحميمي حيث قامت
بتجميع بيانات عف سياسة التعميـ كأىداؼ رياض األطفاؿ كأىداؼ اإلعالـ في التميفزيكف المصرم

لبرامج األطفاؿ كمقارنتيا في ضكء أىداؼ التربية لرياض األطفاؿ المشتقة مف سياسة التعميـ العاـ في

مصر ،ككانت عينة الدراسة جميع العامالت بمراكز رياض األطفاؿ كالبالغ عددىـ ( ،)380كتـ
اختيار االستبانة كأداة لمدراسة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أنو ال يكجد تنسيؽ بيف البرامج التميفزيكنية

كبرامج رياض األطفاؿ ،كبينت أنو يكجد تطابؽ بيف برامج األطفاؿ التميفزيكنية ك برامج رياض األطفاؿ

بدرجة متكسطة ،كالتعاكف بيف رياض األطفاؿ كالتميفزيكف ضعيؼ .

كأكصت الباحثة بضركرة التنسيؽ الكامؿ بيف رياض األطفاؿ كالتمفزيكف.
.15

دراسة صالح وصبيح ( )2005بعنوان ":دور الفضائيات في تدعيم القيم لدى األطفال

بمحافظة غزة من وجية نظر أولياء األمور "

ىدفت التعرؼ إلى دكر كسائؿ اإلعالـ في تدعيـ القيـ لدل األطفاؿ بمحافظة غزة مف كجية نظر

أكلياء األمكر ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىدافيا ،كتـ اختيار عينة
الدراسة بالطريقة العشكائية مف أكلياء أمكر األطفاؿ في محافظات غزة كالتي بمغ عددىا ( )200أـ،

كاستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف الغالبية

العظمى مف األطفاؿ الفمسطينييف في محافظات غزة يميمكف إلى مشاىدة التمفزيكف مدة تتراكح مف -3
 2ساعات في المتكسط يكميان ،كأظيرت النتائج أف الفضائيات تعمؿ عمى تدعيـ القيـ األخالقية في

أعمى مستكل لمقيـ ،ثـ القيـ االجتماعية ،ثـ القيـ السياسية ،كتمييا القيـ االقتصادية ،كأخي انر القيـ

الصحية .

كمف أبرز تكصيات الباحثاف ضركرة تخصيص قناة فضائية فمسطينية لألطفاؿ تغرس القيـ المختمفة

عند الطفؿ كالتي تتناسب مع عاداتنا كقيمنا الفمسطينية ،كالعمؿ عمى تقديـ برامج متخصصة لألطفاؿ
بمعدم البرامج كالعمؿ عمى إعادة تأىيميـ مف خالؿ
الكتشاؼ المكاىب كاألنشطة ،كضركرة االىتماـ ي
الدكرات.
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دراسة نجم ( )2005بعنوان ":الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي وسبل تطويره من

وجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة "

ىدفت التعرؼ إلى الدكر التربكم لكسائؿ اإلعالـ اإلسالمي المحمي كسبؿ تطكيره مف كجية نظر طمبة

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كاستخدمت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ
اختيار عينة عشكائية طبقية مككنة مف ( )826طالبان كطالبة بنسبة  %20مف أفراد المستكل الرابع في

جامعتي اإلسالمية كاألزىر لمعاـ الدراسي ( ،)2005-2004ككانت أداة الدراسة استبانة لقياس الدكر

التربكم لكسائؿ اإلعالـ اإلسالمي ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف كسائؿ اإلعالـ اإلسالمي تقكـ
بالدكر التربكم المناط بيا في المجتمع الفمسطيني بنسبة (.)%75.4
كمف أبرز تكصيات الباحثة ضركرة العمؿ عمى إيجاد صيغة مف التكامؿ كالتنسيؽ بيف كسائؿ اإلعالـ

كباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية في المجتمع الفمسطيني ،كذلؾ ضركرة إعداد ككادر إعالمية

تربكية كتربكية إعالمية مدربة تدريبان جيدان عمى حسف صياغة المضاميف التربكية كمحاكلة دمجيا في

المكاد اإلعالمية التي تيبث كتيذاع في المجتمع الفمسطيني.
.17

دراسة حماد ( )2005بعنوان ":تأثيرات الفضائيات العربية عم شخصية الطفل الفمسطيني

من وجية نظر أولياء األمور "

ىدفت التعرؼ إلى تأثير الفضائيات العربية عمى شخصية الطفؿ الفمسطيني  ،كمدل تأثره بما يتمقاه

كيشاىده عمى ىذه الفضائيات ،كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي  ،كتـ اختيار
عينة الدراسة كالتي عددىا ( )360مف أكلياء األمكر في قطاع غزة كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية،
كاعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ نتائج الدراسة أف ( )%65مف األطفاؿ
الفمسطينييف في قطاع غزة يميمكف إلى مشاىدة التمفزيكف مدة تتراكح مف  5-3ساعات في المتكسط

يكميان ،كذلؾ رأل ( )%63مف أفراد العينة أف الفضائيات تساىـ في رفع درجة الذكاء عند الطفؿ،
كذلؾ مف نتائج الدراسة أف الفضائيات ساىمت في مكاجية المشكالت التعميمية كالتربكية التي تكاجو

األطفاؿ في فمسطيف .
كمف أىـ تكصيات الباحث ضركرة تشكيؿ لجنة مكسعة مف خبراء كمختصيف في مياديف التربية إلى

جانب النخبة اإلعالمية لكضع استراتيجية إعالمية لمفضائية الفمسطينية
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.18

دراسة السيد ( )2005بعنوان "- :اتجاىات طالب الثانوية العامة نحو البرامج التعميمية

المقدمة من خالل التمفزيون المصري وقناة النيل التعميمية المتخصصة "

ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات طالب الثانكية العامة نحك البرامج التعميمية المقدمة مف خالؿ التمفزيكف

المصرم كقناة النيؿ التعميمية المتخصصة ،كقد استخدمت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي
المسحي ،كتـ إجراء الدراسة عمى عينة كالقناة قصدية مف طالب الثانكية العامة ممف يشاىدكف البرامج
التعميمية المقدمة في القنكات األرضية( القناة الثانية الثالثة ) كالمشاىديف لمبرامج التعميمية المقدمة عمى

قناة النيؿ التعميمية المتخصصة لمتعميـ الثانكم ،كقامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا
370مفردة ،كقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
ارتفاع نسبة استفادة الطالب مف البرامج التعميمية ،كما بينت الدراسة ارتفاع نسبة تفضيؿ البرامج

التعميمية كبديؿ عف الدركس الخصكصية .
.19

دراسة أبواليزيد ( )2004بعنوان ":فعالية برامج قناة النيل التعميمية المتخصصة لدى تالميذ

ومدرسي شيادة إتمام التعميم األساسي "

ىدفت التعرؼ إلى أكجو استفادة الطمبة مف متابعة البرامج التعميمية في قناة النيؿ المتخصصة،

كالتعرؼ عمى أراء المدرسيف في البرامج التعميمية التي تقدميا القناة كمقترحاتيـ مف حيث الشكؿ

كالمضمكف ،كاتبعت الباحثة المنيج المسحي في دراستيا ،كتـ اختيار عينة الدراسة المككنة مف ()400
طالب ك ( )150معمـ مف مرحمة التعميـ األساسي بمحافظة الجيزة لتطبيؽ الدراسة .كتـ اختيار

االستبانة كالمقابمة كأدكات لمدراسة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:
 .1تتقارب المشاىدة بيف عينة الدراسة في الحضر كالريؼ.

 .2نسبة الطالب الذيف يشاىدكف البرامج التعميمية  %95.5كالطالب الذيف ال يشاىدكنيا

% 4.5

 .3نسبة المعمميف الذيف يشاىدكف البرامج التعميمية  %6.7( %77.3دائمان %70.6 ،أحيانان)
كالمعمميف الذيف ال يشاىدكنيا %22.7

 .4يرل  %61.2مف المعمميف أف معمـ التمفزيكف ناجح ،بينما يركنو  %38.8بأنو غير ناجح
كأكصت الباحثة بضركرة التنسيؽ الكامؿ بيف إدارات المدارس كالقناة التعميمية لكضع برنامج يناسب

جميع التالميذ.
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.20

دراسة اسماعيل ( )2004بعنوان ":استخدامات تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمبرامج

التعميمية في التمفزيون واإلشباعات التي تحققيا ليم "

ىدفت التعرؼ إلى استخدامات تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي لمبرامج التعميمية مف خالؿ مشاىدة

التمفزيكف كاإلشباعات التي تينتج مف ىذا التعرض ،كاتبع الباحث المنيج المسحي ،كتـ اختيار عينة
عشكائية مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي كالتي بمغ عددىا ( )400طالب ،كاستخدـ الباحث

االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عالقة بيف يمعدالت
المشاىدة لمبرامج التعميمية كبيف كؿ مف دكافع كاشباعات المشاىدة ،كذلؾ بينت الدراسة أنو ال يكجد

عالقة بيف المتغيرات الديمكجرافية المتضمنة (النكع – البيئة – المستكل االجتماعي كاالقتصادم) كبيف

اتجاىات التالميذ في الصؼ الخامس االبتدائي نحك البرامج التعميمية .
.21

دراسة الحولي ( )2004بعنوان " - :القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة – دراسة

تحميمية "

ىدفت التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في أفالـ الرسكـ المتحركة مف خالؿ محتكل ( )40فيممان ،
كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كمنيج تحميؿ المحتكل  ،كتـ اختيار عينة الدراسة التي

شممت ( )40فيممان تبث عبر فضائيات ( فمسطيف  ،الشارقة ، ) ART ، Space Toon ،
كاستخدـ الباحث االستبانة ل ػ ( )40أـ مف محافظة غزة  ،كبطاقة تحميؿ المحتكل كأدكات لمدراسة ،
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة االتفاؽ بيف رأم األميات كتحميؿ األفالـ مف حيث القيـ المتضمنة في

أفالـ الرسكـ المتحركة (التعاكف-الصدؽ-األمانة-تنمية الطالقة المفظية-تنمية القدرة العقمية) .

كمف أبرز تكصيات الباحث ضركرة إنشاء فضائية عربية إسالمية متخصصة في برامج األطفاؿ
عمكمان كالرسكـ المتحركة عمى كجو الخصكص ،كتضميف القيـ اإلسالمية في برامج األطفاؿ
كخاصة أفالـ الرسكـ المتحركة.

.22

دراسة العقباوي ( )2004بعنوان " :استخدام طمبة وطالبات المرحمة االبتدائية والشيادات

الفنية لقنوات النيل التعميمية المتخصصة "

ىدفت التعرؼ إلى مدل استخداـ طمبة كطالبات المرحمة االبتدائية كالشيادات الفنية لقنكات النيؿ
التعميمية المتخصصة كانطباعاتيـ عنيا كمدل استفادتيـ منيا كمقترحاتيـ في شأنيا ،كما ىدفت

الستطالع أراء نخبة مف القيادات التعميمية كأكلياء أمكر الطالب في أداء القنكات التعميمية

المتخصصة ،كاستخدـ الباحث المنيج المسحي في دراستو ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية
قكاميا ( )1500مفردة مف طمبة كطالبات المرحمة االبتدائية ،كالشيادات الفنية بكاقع ( )750مفردة لكؿ
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نكعية تعميمية ،كتـ اختيار ( )60مفردة مف القيادات التعميمية بالك ازرة كمختمؼ المديريات التعميمية،
كذلؾ تـ اختيار ( )60مفردة مف أكلياء األمكر ،كاستخدـ الباحث أداتيف لمدراسة ىما االستبانة كالمقابمة
ككانت االستبانة لعينة الطالب  ،كالمقابمة لمقيادات التعميمية كأكلياء األمكر ،كبينت نتائج الدراسة أف

أراء  %84.9مف عينة الطالب أف القنكات التعميمية تغطي المنيج كامالن في كافة المكاد كيرل
 %15.1أنيا ال تغطي المنيج كامالن ،كيرل  %61.7منيـ أف مدة عرض الدركس كافية بصفة عامة

كيرل  %21.6منيـ أف مدة العرض غير كافية لبعض المكاد كيرل  %16.7منيـ أف المدة غير
كافية لجميع المكاد ،كيرل  %79.5منيـ أف القنكات التعميمية نجحت إلى حد كبير في االستعانة

بكسائؿ اإليضاح كيرل  %16.3منيـ أنيا نجحت إلى حد ما كيرل  %4.2منيـ أنيا لـ تنجح  ،كيرل

 % 80.4مف عينة الطالب أنيـ استفادكا بدرجة كبيرة مف البرامج التعميمية كيرل  %19.6منيـ أنيـ
استفادكا بدرجة متكسطة ،كيرل  %40.8مف أفراد عينة القيادات التعميمية أنو ال يكجد اختالؼ في

األداء بيف مدرسي القنكات التعميمية كمدرسي الفصكؿ في المدارس كيرل  %37منيـ أف مدرسك

الفصكؿ أكثر تفكقان ،كيرل  %22.2منيـ أف مدرسك القنكات التعميمية أكثر تفكقان

تكصيات الباحث:
.1

إيجاد كسيمة لالتصاؿ بيف الطالب كالبرامج التعميمية.

.2

مراعاة التسمسؿ المنيجي لممادة بالقنكات التعميمية.

.3

االستعانة بالشكؿ الد ارمي في تقديـ بعض المكاد الدراسية.

.4
.23

التأني في الشرح كاعطاء الطالب الكقت الكافي لنقؿ األسئمة كاألجكبة مف الشاشة.
د ارسة الجرجاوي ( )2004بعنوان ":دور برامج األطفال المتمفزة في تدعيم قيم الطفل

الفمسطيني من وجية نظر بعض العامالت في رياض األطفال "

ىىدفت التعرؼ إلى إسيامات بعض عمماء المسمميف في تربية الطفؿ ،كقد استخدـ الباحث المنيج
التاريخي في دراستو لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة  ،كاشتممت عينة الدراسة عمى ( )110أـ مف
العامالت في رياض األطفاؿ تـ استبعاد ( )15حالة لعدـ صالحيتيا كتبقى ( )95مف أميات األطفاؿ
الفمسطينييف العامالت في مجاؿ رياض األطفاؿ لمعاـ 2006ـ  ،كتـ تكزيع استبانة الدراسة عمى العينة
ككاف مف نتائج الدراسة بياف أف ىناؾ إسيامات لعمماء المسمميف في التنشئة االجتماعية لمطفؿ،

كىناؾ أسس عقدية كاجتماعية كنفسية كحجية كجسمية كعقمية تقكـ عمى التربية  ،كما أسفرت الدراسة
عف كجكد مؤسسات تربكية كاجتماعية كانت تبث العمـ كالمعرفة لمطفؿ المسمـ كتربيو في أحضانيا

عمى ىدل اإلسالـ .
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كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا العمؿ عمى بناء نظرية تربكية إسالمية رحمة

بالطفكلة كضمانان لسعادة اإلنسانية.
.24

دراسة أبو شنب ( )2004بعنوان ":دور وسائل االعالم في تنمية القيم التربوية لدى

الشباب الجامعي الفمسطيني "

نىدفت التعرؼ إلى القيـ التربكية المتضمنة في كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية ،باإلضافة إلى التعرؼ عمى
مدل إقباؿ الشباب الجامعي عمى كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية ،كالكقكؼ عمى نكعية المكاد اإلعالمية
المفضمة بالنسبة لمشباب الجامعي ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة

مف  450مف طالب كطالبات الجامعات الفمسطينية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة
كتـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف ،ككاف مف أىـ نتائج

الدراسة زيادة القيـ االجتماعية لدل المجمكعة التي تشاىد ساعات أكثر يكميان مف البرامج التمفزيكنية
مما يبيف أف البرامج التمفزيكنية قد يككف ليا عالقة بالقيـ االجتماعية .

.25

د ارسة عبد الغني ( )2004بعنوان ":تقويم دور القائم باالتصال في تحقيق أىداف

التمفزيون التعميمي "

ىدفت التعرؼ إلى القائـ باالتصاؿ كمعرفة خبراتو التربكية كاإلعالمية ،كدكره في تحقيؽ أىداؼ

التمفزيكف التعميمي ،كقد اتبعت الدراسة المنيج التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة مف أربع فئات تمثؿ
القائـ باالتصاؿ في قنكات النيؿ التعميمية كىـ (اإلداريكف ،المعدكف ،مقدمي البرامج ،فريؽ التنفيذ) كبمغ

عددىـ ( )60مفردة ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،ككاف مف أىـ
نتائج الدراسة أف نسبة المتخصصيف في اإلعالـ بمغت  %63مف القائميف باالتصاؿ في قنكات النيؿ

التعميمية مقابؿ  %37مف غير المتخصصيف.
.26

دراسة صافي ( )2003بعنوان ":دور اإلذاعة المرئية في خدمة أىداف العممية التربوية في

محافظات غزة "

ىىدفت التعرؼ إلى كاقع دكر اإلذاعة المرئية في خدمة أىداؼ العممية التربكية في مرحمة التعميـ
األساسي في محافظات غزة مف كجية نظر رجاؿ التربية باإلضافة إلى التعرؼ عمى استجابات رجاؿ

التربية كرجاؿ اإلعالـ حكؿ كاقع دكر اإلذاعة المرئية في خدمة أىداؼ العممية التربكية في مرحمة

التعميـ األساسي في محافظات غزة ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة

الدراسة مف حكالي  %10مف مجمكع معمميف كمعممات المدارس الحككمية كالتابعة لككالة الغكث  ،كما
اشتممت عينة الدراسة عمى األشخاص العامميف في مجاؿ إعداد البرامج في تمفزيكف فمسطيف كأساتذة
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اإلعالـ التربكم في جامعات غزة كبعض المختصيف في ك ازرة اإلعالـ كبمغ عددىـ  50شخص،
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة  ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

 .1أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى أف ما تقدمو اإلذاعة المرئية الرسمية في فمسطيف يحقؽ
األىداؼ االجتماعية المعطاة في االستبانة.

 .2أف مستكل استجابة أفراد العينة عمى فقرات البعد التربكم متدنية مما يعكس عدـ الرضا عف
الجانب التربكم لإلذاعة كالتمفزيكف.

 .3يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف كاإلعالمييف كأف أغمب ىذه الفركؽ تميؿ
لصالح اإلعالمييف.
تكصيات الباحث:

 .1االىتماـ بإعداد مقدمي البرامج الخاصة باألطفاؿ في تمفزيكف فمسطيف اإلعداد األكاديمي
الالئؽ.

 .2ضركرة إعداد دكرات تدريبية لمعدم كمخرجي برامج األطفاؿ عمى أف يككف اإلعداد نكعي

 .3االىتماـ في إعداد البرامج كالفقرات التي تساعد الطفؿ عمى التفكير كاالبتكار مما يؤىمو ليككف
إنسانا مفكر كمبتكر.

 .4دراسة حاجات الطفكلة بشكؿ أكثر عمقا مف خالؿ تعزيز التعاكف بيف التربكييف كاإلعالمييف
كمنتجي برامج األطفاؿ.

 .5العمؿ عمى إعداد برامج تعميمية تشرح المناىج الدراسية كيتـ ذلؾ بالتنسيؽ مع ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي.

.27

دراسة الل ( )2002بعنوان ":الدور التربوي لمقنوات الفضائية التعميمية من وجية نظر

طالب كميات التربية في بعض الدول العربية "

ىدفت التعرؼ إلى أىمية الدكر التربكم لمقنكات الفضائية التعميمية مف كجية نظر طالب كميات
التربية في بعض الدكؿ العربية ،كاتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي ،كتـ اختيار عينة

الدراسة مف ( )1260طالبان كطالبة اختيركا مف ( )14كمية مف كميات التربية في ( )11دكلة عربية
بكاقع ( )90طالبان كطالبة ( 45ذككر 45 ،اناث) مف كؿ كمية ،كاستخدـ الباحث في دراستو

االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الد ارسة أف الطالب الذككر في كميات

التربية أكثر تأييدان لمدكر التربكم لمقنكات الفضائية التعميمية مف اإلناث ،كما بينت النتائج أىمية
الدكر التربكم لمقنكات الفضائية التعميمية .
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كمف أبرز تكصيات الباحث أنو يجب تعميـ القنكات الفضائية التعميمية عمى شتى البالد العربية

ألىميتيا في نشر المفاىيـ التعميمية المختمفة في شتى التخصصات العممية.
.28

دراسة عبد الكريم ( )2001بعنوان ":أثر التعمم الفردي الذاتي باإلنترنت والتمفزيون التعميمي

عم تنمية الوعي البيئي لدى طالب العموم بالفرقة األول بكمية التربية بسمطنة عمان "

ىدفت التعرؼ إلى أثر التعمـ الفردم الذاتي باإلنترنت كالتمفزيكف التعميمي في تنمية الكعي البيئي في
عدد مف المكضكعات البيئية ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف طالب العمكـ

بالفرقة األكلى بكمية التربية بكالية صحار بمنطقة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف كالتي بمغ عددىا

( )120طالب كقيسمت العينة إلى أربع مجمكعات ثالثة منيا تجريبية كالرابعة ضابطة كدرست
المجمكعة التجريبية األكلى باإلنترنت كالتجريبية الثانية بالتمفزيكف التعميمي كالتجريبية الثالثة باإلنترنت
كالتمفزيكف معا ،أما المجمكعة الضابطة فدرست بالطريقة التقميدية ،كاعتمدت الدراسة عمى االستبانة

كأداة لمدراسة باإلضافة إلى اختبار تحصيمي ،كمف نتائج الدراسة أف متكسط درجات الطالب في
المجمكعات الثالثة األكلى أكبر مف متكسط درجات الطالب في المجمكعة الرابعة.

كمف أبرز تكصيات الباحث ضركرة االىتماـ ببرامج التعمـ الفردم الذاتي لمطالب ،كاإلكثار مف
استخداـ التطبيقات التعميمية لتكنكلكجيا التعميـ كالكسائط المتعددة في التدريس.
.29

دراسة أبو دف وعسقول ( )1998بعنوان ":الوظائف التربوية لمتمفزيون الفمسطيني من

وجية نظر طمبة الدراسات العميا "

ىىدفت التعرؼ إلى مدل قياـ التمفزيكف الفمسطيني بالكظائؼ التربكية ،كقد اتبعت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف طمبة الدراسات العميا في كميات التربية في غزة كالتي
عددىا ( ،)107كتـ إعداد استبانة كتـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى لجنة مف

المحكميف ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف التمفزيكف الفمسطيني يبث برامج تعرض بعض الكظائؼ
التربكية كىناؾ كثير مف الكظائؼ إما أنيا ال تحظى بالمستكيات المطمكبة ضمف برامج البث أك ال

تعرض مطمقان.
كمف أبرز تكصيات الباحثاف:

 .1ضركرة تبني فمسفة إعالمية فمسطينية ،كاضحة المعالـ محددة األىداؼ مف شأنيا أف تساىـ
بفاعمية في بناء اإلنساف الفمسطيني كاكسابو ىكيتو الثقافية المميزة.

 .2االرتقاء بمستكل التعاكف بيف الجياز اإلعالمي كالتربكم ،كالتنسيؽ الكامؿ كالعمؿ المشترؾ
كتبادؿ الخبرات.
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 .3أف يكلي التمفزيكف اىتمامان بالدركس التعميمية ،لمختمؼ المستكيات الدراسية.

 .4مراعاة عادات كتقاليد كقيـ المجتمع الفمسطيني ،مف خالؿ البرامج التمفزيكنية المختمفة.
دراسة بركات ( )1992بعنوان ":البرامج التعميمية الموجية لطالب شيادة إتمام التعميم

.30

األساسي من التمفزيون المصري دراسة تحميمية وميدانية "

ىدفت التعرؼ إلى مدل اتفاؽ البرامج التعميمية المكجية لطالب الشيادة اإلعدادية في التمفزيكف

المصرم مع المعايير النمكذجية التي ينبغي تكافرىا في ىذه البرامج كالى أم مدل تتفؽ الصكرة الحالية

ليذه البرامج مع رغبات الطالب المستيدفيف ،كالختبار فركض الدراسة اتبع الباحث منيج المسح ،كتـ
اختيار عينة قكاميا  300مبحكث مف طمبة مرحمة إتماـ التعميـ األساسي مكزعيف عمى  12مدرسة

حككمية أك خاصة ،كاعتمد عمى عدة أدكات كأساليب لجمع البيانات منيا صحيفة تحميؿ المضمكف
كصحيفة االستقصاء بالمقابمة ،كمف أىـ نتائج الدراسة :
 .1تستطيع الكسيمة السمعية البصرية أف تككف أكثر فاعمية في نقؿ المعرفة بمقدار الضعفيف كربع
عف المدرس.

 .2يتمتع التمفزيكف بمميزات عديدة ككسيمة تعميمية مف بينيا قدرتو عمى عرض كسائؿ تعميمية
أخرل كانتاج البرامج مركزيا بما يجعميا أكفر اقتصاديا.

 .3تتعدد أشكاؿ البرامج التعميمية التمفزيكنية مف حيث المضمكف فتشمؿ برامج التعميـ المنيجي
كبرامج الثقافة العامة كالتعميـ المستمر كغيرىا.

 .4قرر أكثر مف  %99مف الطالب المبحكثيف أنيـ يستفيدكف مف البرامج المقدمة ليـ استفادة
تامة أك جزئية.

 .5ترجع عدـ مشاىدة ىذه البرامج إلى أسباب مف بينيا عدـ مناسبة كقت البرامج لمطمبة.
.31

دراسة كردي ( )1988بعنوان ":تأثير استخدام التمفزيون التعميمي عم التحصيل الدراسي

لتمميذات الصف الثانوي األدبي بمدينة الطائف "

ىدفت التعرؼ إلى مدل مساىمة التمفزيكف التعميمي في تحسيف أداء معممات الجغرافيا في المرحمة

الثانكية لمبنات كالكقكؼ عمى فاعميتو في رفع التحصيؿ الدراسي لمطالبات ،كقد اتبع الباحث المنيج
التجريبي ،كتـ اختيار مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية مف أربع مدارس ثانكية لمبنات بالطائؼ عدد

كؿ مجمكعة ( )242طالبة ،كمف ثـ قامت الباحثة بتدريس كحدة مف مقرر الجغرافيا بالصؼ الثاني
الثانكم بالطريقتيف التقميدية كالحديثة لممجمكعتيف ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي
بعدم ،ككانت أبرز نتائج الدراسة تشير إلى:
73

.1

تفكؽ الطالبات الالتي درسف بالطريقة التجريبية (التمفزيكف التعميمي) عمى الطالبات الالتي

.2

إثبات فاعمية التدريس بالتمفزيكف التعميمي في ارتفاع مستكل التحصيؿ لتمميذات المجمكعة

.3

إثبات أف التدريس بالتمفزيكف التعميمي أكثر فائدة كأقؿ كقتان كجيدان في تدريس الجغرافيا.

درسف بالطريقة الضابطة (التقميدية) في التحصيؿ الدراسي.
التجريبية أكثر مف الضابطة.

ككانت مف أبرز تكصيات البحث:
.4

التكسع في استخداـ التمفزيكف التعميمي في تدريس مادة الجغرافيا بعد ثبكت فاعمية استخداـ

.5

تكعية المسئكليف في اإلدارات التعميمية كالمدرسيف بأىمية استخداـ التمفزيكف التعميمي في

التمفزيكف التعميمي في التدريس.
التدريس

ب) الدراسات األجنبية :
 .1دراسة رافيي ( )2010،Rafieeبعنوان- :

" Application of funny song in classrooms and their effect on audible

" تطبيق األغاني المضحكة في الفصول وأثارىا عم االستيعاب السمعي"

" understanding

ىدفت إلى بياف تأثير األغاني الفكاىية (الظريفة) في التمفزيكف عمى فيـ االستماع كعمى االستدعاء

الفكرم كالمؤجؿ بكاسطة مجمكعة مف متعممي المغة اإلنجميزية ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )30طالبة
كف يدرسف في معاىد ايرانية ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة ،ككانت أداة الدراسة ىي

اختبار قبمي كبعدم .كمف نتائج الدراسة أف المجمكعة التجريبية كانت أفضؿ أداء مف المجمكعة
الضابطة في اختبار الفيـ ،لكف تأثير األغاني لـ يصنع الكثير مف االختالؼ بيف نقاط اختبار قبمي

كبعدم.

 .2دراسة جيمس (  ) 2002 ،Gemsبعنوان Comparing the Self-concept of -:
Students With and Without Learning Disabilities

"استقصاء العوامل ذات العالقة في استخدام البرامج التربوية التعميمية التمفزيونية الموجية "
ىدفت إلى استقصاء العكامؿ ذات العالقة في استخداـ البرامج التربكية التعميمية التمفزيكنية المكجية،

كقد شممت عينة الدراسة ( )400طالب ك( )80معممان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية ،ككاف
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مف أبرز نتائج الدراسة ارتفاع ميؿ معممي المرحمة اإلعدادية لالستفادة مف البرامج التعميمية التمفزيكنية

عف معممي المرحمة الثانكية ،كأف الدافع لمتابعة البرامج التعميمية ىك التشجيع المستمر مف مدير
المدرسة.
 .3دراسة جيننج (  )2000،Gengeبعنوان- :

families and schools in information society " ،" Children

" األطفال واألسر والمدارس في مجتمع المعمومات "
ىدفت إلى بياف أىمية القنكات الفضائية بالنسبة لألطفاؿ ،كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا
( )250طالب مف الطالب في نياية المرحمة االبتدائية بكالية تكساس األمريكية كأكصت بضركرة
مسايرة األطفاؿ لمتكنكلكجيا .ككاف مف أىـ النتائج أف القنكات الفضائية مف أىـ ما يتعرض لو األطفاؿ

مف خالؿ اإلنترنت
 .4دراسة فيميب وجونزلي ( )2000،Filip&jonzlyبعنوان:

" " Achievement of parents mediation in children use of TV and PC

" تحقيق وساطة الوالدين في استخدام األطفال لمتمفزيون والكمبيوتر "

ىدفت ىذه الدراسة لمتحقؽ مف مراقبة الكالديف الستخداـ األطفاؿ أجيزة التمفزيكف كالكمبيكتر كطبقت
ىذه الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )304طالب مف الطالب الذيف يتابعكف القنكات الفضائية،
كخمصت إلى أف غالبية األسر تككف مراقبة لمشاىدة أطفاليـ لمقنكات الفضائية
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المحور الثاني- :
الدراسات المتعمقة بالتحصيل الدراسي:
أ) الد ارسات العربية:

 .1دراسة العمري والشنقيطي ( )2013بعنوان ":أسباب تدني التحصيل الدراسي لدى طالبات جامعة
طيبة بالمدينة المنورة "

ىدفت التعرؼ إلى األسباب المتعمقة بالطالبات كالبيئة الجامعية التي تكمف كراء تدني التحصيؿ
الدراسي لمطالبات في المرحمة الجامعية بجامعة طيبة ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتـ

اختيار عينة الدراسة مف طالبات كميات جامعة طيبة بالمدينة المنكرة كالتي بمغ عددىـ ( )732طالبة،

كصممت أداة الدراسة عمى شكؿ استبانة مف محكريف احداىما متعمؽ بالطالبات أنفسيف كالثاني متعمؽ
ي
بالبيئة الجامعية ،كأظيرت نتائج الدراسة أف البيئة الجامعية تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي بشكؿ مباشر
كأنيا قادرة عمى تغيير اتجاه الطالبات نحك المدرسة كزيادة التحصيؿ.

كمف أبرز تكصيات الدراسة ضركرة تدريب الطالبات عمى ميارات تنظيـ الكقت ،كاستحداث مقررات
خاصة بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالناقد كالتحميمي.
 .2دراسة عامر ( )2012بعنوان ":أثر استخدام الدراما عم التحصيل في المغة العربية لطمبة الصف
األول األساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية "

ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ الدراما عمى التحصيؿ في المغة العربية لطمبة الصؼ األكؿ األساسي
في مدارس محافظة جنيف الحككمية ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي  ،كتككنت العينة مف

( )224طالبان كطالبة مف الصؼ األكؿ األساسي في أربع مدارس حككمية بمحافظة جنيف منيا

مدرستيف لإلناث كمدرستيف لمذككر ،مكزعيف عمى مجمكعتيف احداىما تجريبية تعممت باستخداـ الدراما

التعميمية بمغ عددىا ( )112طالبان كطالبة ،كأخرل ضابطة تعممت بالطريقة التقميدية بمغ عددىا

( )112طالبان كطالبة ،كاستخدمت الدراسة مجمكعة مف األدكات كىي االختبار التحصيمي كاستبانة
مالحظة ميارات الطمبة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف لمدراما أث نار في التحصيؿ .

كمف تكصيات الباحثة ضركرة استخداـ الدراما التعميمية بشكؿ فاعؿ في تدريس المكاد التعميمية
المتعددة كلمختمؼ المراحؿ التعميمية

76

 .3دراسة عموان ( )2012بعنوان ":أثر توظيف الدراما التعميمية عم
تدريس النصوص األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي "

التحصيل واالحتفاظ بو في

ىدفت التعرؼ إلى أثر تكظيؼ الدراما التعميمية عمى التحصيؿ كاالحتفاظ بو في تدريس النصكص

األدبية لدل تالمذة الصؼ الرابع األساسي ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لقياس أثر الدراما عمى

التحصيؿ ،كتـ اختيار عينة قصدية كىي طالب الصؼ الرابع األساسي بمدرسة ذككر خانيكنس
االبتدائية (د) كمدرسة بنات األمؿ االعدادية ،ككانت أداة الدراسة ىي اختبار تحصيمي في النصكص

األدبية ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف الدراما جعمت التالميذ أكثر قدرة عمى التفاعؿ كالمشاركة
الصفية ،مما زاد تحصيميـ الدراسي بفارؽ أكثر مف المجمكعة الضابطة .
كمف تكصيات الباحث:
)1

تكفير األدكات التي تدعـ المكقؼ الدرامي في المدرسة.

)2

استخداـ المسرحية كالقصة في التدريس لما ليا دكر فعاؿ في جذب االنتباه.

 .4دراسة صالح ( )2010بعنوان ":أثر استخدام برامج الدروس التعميمية المحوسبة في تعمم المغة
العربية عم تحصيل طمبة الصف االول األساسي في مدارس محافظة نابمس "

ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ برامج الدركس التعميمية المحكسبة في تعمٌـ المغة العربية عمى تحصيؿ
طمبة الصؼ األكؿ األساسي في مدارس محافظة نابمس ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو

التجريبي ،كتـ اختيار عينة قصدية تككنت مف ( )313طالبان كطالبة مف المدارس الحككمية كالخاصة

كككالة الغكث الدكلية في محافظة نابمس مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية تعمٌمت باستخداـ
الدركس التعميمية المحكسبة بمغ عددىا ( )155طالبا كطالبة ،كأخرل ضابطة تعمٌمت بالطريقة التقميدية
بمغ عددىا ( )158طالبا كطالبة ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي ،ككاف مف أبرز

نتائج الدراسة أف درجات تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية أفضؿ مف درجات تحصيؿ طالب
المجمكعة التقميدية
كقد أكصت الباحثة بضركرة استخداـ برامج الدركس التعميمية المحكسبة كتكظيؼ المستحدثات

التكنكلكجية المختمفة لتحسيف نتائج العممية التعميمية.
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 .5دراسة مقبل ( )2010بعنوان ":أثر استخدام أسموبي المجموعات البريدية والموسوعات العممية عم
التحصيل في مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر واتجاىاتيم نحوىا "

ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ أسمكبي المجمكعات البريدية كالمكسكعات العممية عمى التحصيؿ في
مبحث التكنكلكجيا لدل طالب الصؼ العاشر كاتجاىاتيـ نحكىا ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ككذلؾ استخدـ المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ مجمكعتيف احداىما تجريبية كاألخرل

ضابطة  ،كاختار الباحث العينة مف مدرسة سميماف سمطاف األساسية (أ) كعددىا ( )45طالبان مكزعيف
عمى ثالث مجمكعات ،المجمكعة التجريبية األكلى كعددىا ( )15طالبان تتعمـ بأسمكب المجمكعات

البريدية ،المجمكعة التجريبية الثانية كعددىا ( )15طالبان تتعمـ بأسمكب المكسكعات العممية ،كالمجمكعة
الضابطة كعددىا ( )15طالبان تتعمـ بالطريقة التقميدية ،كقد استخدـ الباحث أداتيف األكلى اختبار
تحصيمي كالثانية مقياس االتجاىات ،كمف أىـ نتائج الدراسة أف درجات تحصيؿ طالب المجمكعة

البريدية كالمكسكعة أفضؿ مف درجات تحصيؿ طالب المجمكعة التقميدية
كمف أبرز تكصيات الباحث:

.1

ضركرة تطكير أساليب التدريس مف خالؿ البعد عف األساليب التقميدية.

.2

ضركرة تكظيؼ التعميـ مف خالؿ االنترنت.

.3

ضركرة تدريب المعمميف عمى استغالؿ االنترنت في التعميـ.

 .6د ارسة السامرائي ( )2010بعنوان ":العوامل المؤثرة عم المستوى الدراسي لطمبة المدارس الثانوية
في قضاء سامراء "

ىدفت التعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة عمى المستكل الدراسي لطمبة المدارس الثانكية في قضاء سامراء
مف كجية نظر المعمميف كالطمبة ،كاتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )60معممان كمعممة )107( ،طالبان كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيان مف أربع مدارس ثانكية ،كاستخدـ
الباحث االستبانة كأداة لتحقيؽ أىداؼ البحث ،كمف أىـ نتائج الدراسة أف مف العكامؿ التي ساعدت

عمى تدني المستكل الدراسي لمطمبة عدـ كجكد ترابط بيف المنيج كالحياة العامة ،كذلؾ المنيج غير

متكافؽ مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية.

كمف أبرز تكصيات الباحث ضركرة االىتماـ بشكؿ جدم بالتعميـ االبتدائي ألنو األساس الذم تقكـ
عميو المراحؿ الالحقة مف التعميـ.
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 .7دراسة الحربي ( )2010بعنوان ":فاعمية األلعاب التعميمية االلكترونية عم التحصيل الدراسي وبقاء
أثر التعمم في الرياضيات "

ىدفت التعرؼ إلى فاعمية األلعاب التعميمية اإللكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي المباشر كبقاء أثر
التعمـ في دركس الضرب لمادة الرياضيات بالصؼ الثاني االبتدائي بالمدينة المنكرة ،كقد اتبعت

الدراسة المنيج شبو التجريبي ،كتككنت العينة مف ( )36تمميذان تـ اختيارىـ عشكائيان مف مدارس سنابؿ

المدينة المنكرة األىمية  ،أما أدكات الدراسة فقد اختار الباحث ألعابان تعميمية الكتركنية مناسبة لتعميـ

دركس الضرب ،كقاـ بإعداد اختبار التحصيؿ الدراسي في دركس الضرب ،ككاف مف أىـ نتائج
الدراسة أف مجمكع درجات التالميذ الذيف تعممكا باأللعاب االلكتركنية أكبر مف مجمكع درجات التالميذ

الذيف تعممكا بالطريقة التقميدية

كمف أبرز تكصيات الباحث تفعيؿ طريقة التدريس باستخداـ األلعاب التعميمية اإللكتركنية في تعميـ

مناىج الرياضيات.

 .8دراسة زرد ( )2010بعنوان ":فاعمية استخدام برمجية تعميمية مقترحة عم التحصيل الدراسي في
مقرر األحياء لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة "

ىدفت التعرؼ إلى فاعمية استخداـ برمجية تعميمية مقترحة عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر األحياء
لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة ،كقد اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ،كتـ

اختيار عينة عددىا ( )45طالبة مقسميف إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية ( )21طالبة تـ تدريسيف
باستخداـ برمجية تعميمية كاألخرل ضابطة ( )24طالبة تـ تدريسيف بالطريقة التقميدية ،كاستخدمت

الباحثة االختبار التحصيمي كأداة لمدراسة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف مجمكع درجات الطالبات

الالتي درسف باستخداـ برمجية تعميمية أكبر مف مجمكع درجات الطالبات الالتي درسف بالطريقة

التقميدية .
كمف أبرز تكصيات الباحثة تفعيؿ طريقة التدريس بكاسطة الحاسب اآللي كبرمجياتو المختمفة،
كضركرة تنمية ميارة التعمـ الذاتي في اكتشاؼ الحقائؽ العممية لدل المتعمميف.
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 .9دراسة األسطل ( )2010بعنوان ":العوامل المؤدية إل تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة
المرحمة األساسية العميا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة "

ىدفت التعرؼ إلى العكامؿ المؤدية إلى تدني التحصيؿ لدل تالمذة المرحمة األساسية العميا بمدارس

ككالة الغكث الدكلية لالجئيف الفمسطينييف بقطاع غزة ،كقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي
التحميمي ،كتـ اختيار عينة الدراسة التي بمغ عددىا ( )146معممان كمعممة ( 92ذككر 54 ،إناث) مف
معممي مبحث الرياضيات في مدارس ككالة الغكث الدكلية لالجئيف الفمسطينييف بمحافظتي خانيكنس

كرفح لمعاـ الدراسي  ،2009-2008كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ نتائج الدراسة

المعمـ –
أف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى تدني التحصيؿ الدراسي في الرياضيات عكامؿ متعمقة ب ػ ( ي
البيئة األيسرية – المنياج – الطالب نفسو – االدارة المدرسية ) .
كمف أبرز تكصيات الباحث ضركرة التكاتؼ الرسمي كالشعبي مف أجؿ الدعـ المالي كالمعنكم لمتعميـ

في محافظات غزة ،كضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف الجدد قبؿ كأثناء الخدمة.

 .11دراسة بمجون ( )2008بعنوان ":فاعمية استخدام االنترنت كوسيمة تعميمية ألداء الواجبات المنزلية
وأثر ذلك عم تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي في الكيمياء بمدينة مكة

المكرمة "

ىدفت التعرؼ إلى مدل فاعمية استخداـ االنترنت ككسيمة تعميمية ألداء الكاجبات المنزلية كأثر ذلؾ
عمى تنمية التحصيؿ الدراسي في مقرر الكيمياء لطالبات الصؼ األكؿ ثانكم بمدينة مكة المكرمة ،كقد

اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ،كتـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية البسيطة كقكاميا ()50
طالبة كالتي عبارة عف فصؿ دراسي في ( الثانكية الرابعة ) كالتي تمثؿ المجمكعة التجريبية كعددىا

( )25طالبة ،كفصؿ دراسي في ( الثانكية التاسعة عشر ) كالتي تمثؿ المجمكعة الضابطة كعددىا
( )25طالبة ،أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف اختبار تحصيمي ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف

مجمكع درجات التالميذ الذيف يؤدكف كاجباتيـ المنزلية باستخداـ االنترنت أكبر مف مجمكع درجات

التالميذ الذيف تعممكا بالطريقة التقميدية المعتمدة عمى الكتاب المدرسي فقط .
كمف أبرز تكصيات الباحثة المزيد مف االىتماـ بمجاؿ االنترنت ،كتكفير التسييالت الفنية الالزمة.
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.11

دراسة الزعانين ( )2007بعنوان ":فعالية وحدة محوسبة في العموم عم تنمية التحصيل

الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفمسطين واتجاىاتيم نحو التعميم المحوسب "

ىدفت التعرؼ إلى فعالية كحدة محكسبة في العمكـ عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لدل تالميذ الصؼ

التاسع األساسي بفمسطيف كاتجاىاتيـ نحك التعميـ المحكسب ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ككذلؾ استخدـ المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ مجمكعتيف إحداىما تجريبية تتعرض

لمبرنامج المحكسب الذم أعده الباحث كاألخرل ضابطة تتمقى تدريسا بالطريقة التقميدية كتـ اختيار
عينة الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة مف بيف الشعب الدراسية المكجكدة في مدرسة بيت حانكف

اإلعدادية (أ) كتمثؿ المجمكعة التجريبية ،كاختيار المجمكعة الضابطة بالطريقة العشكائية البسيطة مف
بيف الشعب المكجكدة في مدرسة بيت حانكف اإلعدادية (ب) ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة كانت أداة الباحث

بناء كاعداد اختبار تحصيمي كبناء مقياس االتجاىات نحك التعميـ المحكسب  ،ككاف مف أىـ النتائج أف

البرنامج المقترح أدل إلى تنمية تحصيؿ التالميذ
ككاف مف تكصيات الباحث:

 .1عمؿ برامج تعميمية محكسبة لمختمؼ المناىج التي يمكف برمجتيا.
 .2اعتماد طريقة التعميـ المحكسب كإحدل طرؽ التعميـ أثناء إعداد المنياج الفمسطيني لمادة العمكـ

.12

دراسة أبوسممية ( )1999بعنوان ":أثر الواجبات المنزلية المبرمجة عم

الصف السابع في مادة الرياضيات وميوليم نحو تأديتيا "

تحصيل طمبة

ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ الكاجبات المنزلية المبرمجة مقارنة بالكاجبات المنزلية التقميدية عمى
تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في مادة الرياضيات كميكليـ نحك تأديتيا ،كاتبع الباحث في دراستو

المنيج التجريبي ،كتككف مجتمع الدراسة مف طالب الصؼ السابع األساسي الذيف يتعممكف في
المدارس التابعة لككالة الغكث بغزة ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية كالتي تتككف مف ()4
شعب دراسية مف مدرستيف ىما مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية (ب) كمدرسة بنات جباليا اإلعدادية (أ)،
ىذا كقد اشتممت المجمكعة التجريبية عمى ( )104طالب كطالبة ( 53طالبان ك  51طالبة) ،أما

المجمكعة الضابطة فقد اشتممت عمى ( )101طالب كطالبة (49طالبان ك  52طالبة) ،كلتحقيؽ

أغراض الدراسة تـ إعداد كاجبات منزلية مبرمجة ،كما كأعد الباحث اختبار تحصيمي قبمي كبعدم،
كأعد مقياس الميؿ نحك الكاجبات المنزلية في الرياضيات ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف لمكاجبات

المنزلية المبرمجة تأثي انر فعاالن عمى تحصيؿ طمبة الصؼ السابع لمادة الرياضيات كميكليـ نحك تأديتيا
كذلؾ مقارنة بالكاجبات التقميدية .

كمف أبرز تكصيات الباحث تفعيؿ طريقة الكاجبات المنزلية المبرمجة في تعميـ مناىج الرياضيات.
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ب) الدراسات األجنبية
.1دراسة )  (2008 ، Huijun Liبعنوان -:
Factors Predicting Rural Chinese Adolescents Anxieties
العوامل التي يمكن التنبؤ بيا في المناطق القروية التي تؤثر عم تدني التحصيل
ىدفت إلى تحديد العكامؿ التي يمكف التنبؤ بيا كتحديدىا بيف المراىقيف الصينييف في المناطؽ القركية

كىي القمؽ كالمخاكؼ كاالكتئاب ،كتـ اختيار عينة الدراسة مف المراىقيف الصينييف القركييف كالتي بمغ

عددىـ ( )398طالبان كطالبة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف كؿ مف الذككر كاالناث ذكم التحصيؿ
السيء حصمكا عمى درجات عالية في القمؽ كالمخاكؼ كاالكتئاب ،في حيف الطالب الذيف لدييـ

مستكل عالي مف التحصيؿ يمتمككف مستكل مف القمؽ كالمخاكؼ كاالكتئاب.

.2دراسة زيجمر ( ) 2003،Zieglerبعنوان- :
،" Identification of underachievement with standardized tests student
Parental and teacher assessments . An empirical study on the
"agreement among various diagnostic sources
" تحديد العوامل المؤثرة عم التحصيل من خالل المعممين وأولياء األمور والطالب أنفسيم "
ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية أحكاـ اآلباء كالمعمميف كالطمبة في تشخيص أسباب تدني التحصيؿ،
كاستخدـ الباحث في دراستو مقياس المصفكفات المتتابعة ،كتـ اختيار عينة الدراسة مف طالب المرحمة

االبتدائية كعددىـ ( )317منيـ ( )152طالبان )165( ،طالبة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف ( )9منيـ
متدنيك التحصيؿ ،كأف ( )36منيـ مكىكبكف ،كما أظيرت النتائج أف ( )74متكسطك التحصيؿ ،ككاف

( )16منيـ متدني التحصيؿ ،كارتبطت تقديرات المعمميف كالتالميذ ببعضيا بدرجة متكسطة ،كتقديرات

المجمكعات الثالثة كانت أقؿ بدرجة كبيرة مف نقاط االختبار مما يجعميا عمميان غير صالحة لمالحظة
كتقدير ظاىرة تدني التحصيؿ الدراسي لدل المكىكبيف .
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.3دراسة شانغزي (  ) 2000 ، Changzaiبعنوان " Teaching Upper Secondary -:
School Mathematics on real Number System Through Re-medial
" Computer Assisted Instruction
" تدريس الرياضيات العميا لمتعميم الثانوي عم النظام الحقيقي من خالل عدد التعميمات باستخدام
الكمبيوتر "
كقد بينت الدراسة أف أغمبية الطمبة الذيف تعممكا باستخداـ الحاسب اإللكتركني كانت نتائجيـ أعمى بعد

االستعانة بالبرنامج المحكسب بنسبة  %50مف نتائج االختبار األكلي ،كأف انتباىيـ كانضباطيـ
كتحمميـ لممسؤكلية حقؽ أعمى المستكيات بعد استخداـ الحاسب االلكتركني.
.4دراسة سفن (  ) 1998،Siveinبعنوان Effectiveness of Technology in " -:
" Schools
" فعالية التكنولوجيا في المدارس "
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الحاسكب عمى تحصيؿ التالميذ بالنسبة لجميع المكاد بالنسبة لجميع
المراحؿ الدراسية بأمريكا ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )219دراسة استخدمت الحاسكب كمساعد في

التعميـ كتـ اجراؤىا عمى مدار سبع سنكات مف عاـ 1990ـ كحتى عاـ 1997ـ ،كمف أىـ النتائج التي
تـ التكصؿ إلييا ارتفاع تحصيؿ التالميذ الذيف استخدمكا الحاسكب في التعميـ في جميع المكاد.

.5دراسة كازميراك ( ) 1994 ،Kazmierzakبعنوان " Current wisdom on -:
" homework and the effectiveness of a homework checking system
"فعالية الواجبات المنزلية وزيادة التحصيل"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نظاـ معيف في تصحيح الكاجبات المنزلية عمى

التحصيؿ ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )13طالبا مف المرحمة الثانكية بألمانيا كفي ىذه الدراسة كاف

المعمـ يصحح كؿ كاجب منزلي بحيث يرصد ( )2درجة لمطالب الذم يكمؿ الكاجب المنزلي)1( ،

درجة لمطالب الذم لـ يكمؿ الكاجب المنزلي )0( ،درجة لمطالب الذم لـ يحاكؿ اكماؿ الكاجب،
كأكضحت الدراسة أف الطمبة الذيف خضعكا لنظاـ التصحيح حصمكا عمى درجات تزيد بنسبة  %1عف

الطمبة الذيف لـ يخضعكا لنظاـ جيد.
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التعقيب عم الدراسات السابقة:
التعقيب عم دراسات المحور األول:
 .1من حيث موضوع الدراسة:
تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع التمفزيكف كالفضائيات  ،فقد اتجيت بعض الدراسات لمتعرؼ
عمى القيـ المتضمنة في البرامج التمفزيكنية كدراسة شراب ( ،)2007دراسة الحكلي ( ،)2004دراسة

عراـ ( ،)2012كدراسة أبك شنب ( ،)2004كاتفقت دراسات أخرل كدراسة الزيكد ( ،)2013دراسة

حسيف كضيداف ( )2011كدراسة كراسنة ( )2010في التعرؼ إلى دكر البرامج التمفزيكنية في نشر

الكعي كالثقافة الرياضية ،كقد ركزت دراسات أخرل عمى الدكر التربكم لمبرامج التمفزيكنية كدراسة كردم

( ،)1988دراسة أبك دؼ كعسقكؿ ( ،)1998دراسة الؿ ( ،)2002دراسة صافي ( ،)2003دراسة
جيننج ( ،)2000دراسة اآلغا كنصار ( ،)2007دراسة القحطاني ( ،)2006دراسة نجـ (،)2005
كدراسة الككيحي ( ،)2008دراسة صالح كصبيح ( ،)2011كتناكلت دراسة مغارم ( )2009كدراسة

الصاعدم( )2008التعرؼ إلى مقكمات إعداد البرامج كنشأة كتطكر القنكات الفضائية ،كتفردت دراسة
المحالكم ( )2013في دراستيا إعداد برنامج تمفزيكني مقترح لتنمية ميارات تكنكلكجيا التعميـ ،كاىتمت

بعض الدراسات لمتعرؼ إلى أكجو استفادة الطمبة مف البرامج المتمفزة كدراسة أبك اليزيد (،)2004

دراسة إسماعيؿ ( ،)2004دراسة السيد ( ،)2005دراسة العقباكم ( ،)2004كاتفقت دراسة عالـ

( )2005كدراسة بركات ( )1992في تناكليا مكضكع مدل تطابؽ البرامج التعميمية كالمعايير
النمكذجية ،أما دراسة رافيي ( )2010فقد ىدفت التعرؼ إلى تأثير األغاني الفكاىية في التمفزيكف عمى
فيـ االستماع كاالستدعاء الفكرم كالمؤجؿ ،كتناكلت دراسة جيمس ( )2002استقصاء العكامؿ ذات

العالقة في استخداـ البرامج التربكية التعميمية التمفزيكنية المكجية ،كقامت دراسة فيميب كجكنزلي

( )2000بالتحقؽ مف مراقبة الكالديف الستخداـ األطفاؿ أجيزة التمفزيكف كالكمبيكتر.
 .2من حيث عينة الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة فبعضيا تناكؿ البرامج التعميمية مف كجية نظر معممي
المدارس كدراسة صافي ( ،)2003دراسة الككيحي ( ،)2008كدراسة جيمس ( ،)2002كالبعض

اآلخر شمؿ أكلياء األمكر كدراسة حماد ( ،)2005دراسة قمرة كالعبدلي ( ،)2011كدراسة صالح
كصبيح ( ،)2011كتفردت دراسة القحطاني ( )2006في عينة الدراسة حيث شممت مديرم كمديرات

المدارس ككذلؾ دراسة عبد الغني ( )2004التي تناكلت القائميف باالتصاؿ في قنكات النيؿ

المتخصصة ،كشممت دراسة الجرجاكم ( )2004كدراسة عالـ ( )2005العامالت في رياض
األطفاؿ ،أما باقي الدراسات فقد اتفقت في شمكليا عمى الطالب كمجتمع لمدراسة.
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 .3من حيث اداة الدراسة:
استخدمت بعض الدراسات االختبار التحصيمي كأداة لمدراسة كدراسة رافيي ( ،)2010دراسة كرددم

( ،)1988د ارسة غانـ ( ،)2013دراسة المحالكم ( )2013باإلضافة إلى بطاقة المالحظة ،كدراسة

عبد الكريـ ( )2001التي استخدـ فييا االستبانة بجانب االختبار التحصيمي ،كاستخدمت دراسات

أخرل بطاقة تحميؿ المحتكل كاالستبانة معان كدراسة الصاعدم ( ،)2008دراسة الحكالي (،)2004

دراسة شراب ( ،)2007دراسة عراـ ( ،)2012كدراسة بركات ( ،)1992كاتفقت دراسات أخرل في

استخداميا االستبانة كالمقابمة كأدكات الدراسة كدراسة الطائي كاألسدم ( ،)2012دراسة العقباكم

( ،)2004كدراسة أبك اليزيد ( ،)2004أما باقي الدراسات فقد استخدمت االستبانة فقط كأداة لمدراسة.
 .4من حيث منيج الدراسة:

ركزت بعض الدراسات في تطبيقيا عمى المنيج الصفي المسحي كدراسة الطائي كاألسدم (،)2012

دراسة أبك اليزيد ( ،)2004دراسة السيد ( ،)2005دراسة حسيف كضيداف ( ،)2011كدراسة العقباكم
( ،)2004كاتفقت دراسات اخرل في تطبيقيا المنيج التجريبي كدراسة ارفيي ( ،)2011دراسة كردم

( ،)1988دراسة عبد الكريـ ( ،)2001كدراسة غانـ ( )2012التي استخدـ فييا الباحث باإلضافة إلى
المنيج التجريبي المنيج الكصفي التحميمي ،كتفردت دراسة الجرجاكم ( )2004في تطبيقيا النيج

التاريخي ،أما باقي الدراسات فقد استخدمت في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي.
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التعقيب عم دراسات المحور الثاني:
 .1من حيث الموضوع:

ركزت بعض الدراسات عمى مكضكع اسباب تدني التحصيؿ الدراسي كالعكامؿ المؤدية إليو كدراسة

العمرم كالشنقيطي ( ،)2013دراسة السامرائي ( ،)2010دراسة ىيكجف ( ،)2008دراسة زيجمر
( ،)2003كدراسة األسطؿ ( ،)2010كتناكلت دراسات أخرل أثر استخداـ التكنكلكجيا (التمفزيكف،
الكمبيكتر ،االنترنت) عمى التحصيؿ الدراسي كدراسة عامر ( ،)2012دراسة عمكاف ( ،)2012دراسة

مقبؿ ( ،)2010دراسة الحربي ( ،)2010دراسة زرد (،)2010دراسة بمجكف ( ،)2008دراسة الزعانيف
( ،)2007دراسة شانغرم ( ،)2000كدراسة سفف ( ،)1998كاتفقت دراسة أبك سميمة ( )1999مع

دراسة كازميراؾ ( )1994في تناكليا مكضكع فعالية الكاجبات المنزلية عمى التحصيؿ الدراسي.
 .2من حيث عينة الدراسة:

اتفقت دراسة السامرائي ( )2010كدراسة األسطؿ ( )2010في عينة الدراسة حيث شممت معممي

كمعممات المدارس ،أما باقي الدراسات فقد طبقت دراستيا عمى طالب المدارس ،كتفردت دراسة

العمرم كالشنقيطي ( )2013لتشمؿ طالب الجامعات.
 .3من حيث أداة الدراسة:
استخدمت بعض الدراسات اختبار تحصيمي كمقياس اتجاىات كأدكات لمدراسة في جمع البيانات
كدراسة مقبؿ ( ،)2010دراسة الزعانيف ( ،)2007كدراسة أبك سميمة ( ،)1999أما دراسة عامر

( )2012فقد استخدمت االختبار التحصيمي كاالستبانة في جمع البيانات ،كاستخدمت دراسات أخرل

االستبانة فقط كدراسة العمرم كالشنقيطي ( ،)2013دراسة السامرائي ( ،)2010كدراسة االسطؿ

( ،)2010كتفردت دراسة الحربي ( )2010في استخداميا ألعاب تعميمية الكتركنية كأداة في جمع
بيانات الدراسة  ،أما باقي الدراسات فقد استخدمت االختبار التحصيمي فقط كأداة لمدراسة.
 .4من حيث منيج الدراسة:
اتفقت دراسة العمرم كالشنقيطي ( ،)2013كدراسة عامر ( )2012كدراسة السامرائي ( )2010في

استخداميا المنيج الكصفي ،كاستخدمت دراسات أخرل المنيج الكصفي التحميمي باإلضافة لممنيج
التجريبي كدراسة مقبؿ ( )2010كدراسة الزعانيف ( ،)2007أما دراسة االسطؿ ( )2010فقد
استخدمت المنيج الكصفي التحميمي فقط ،كاعتمدت دراسة الحربي ( ،)2010كدراسة زرد (،)2010

كدراسة بمجكف ( )2008المنيج شبو التجريبي ،أما باقي الدراسات فقد استخدمت الميج التجريبي في

دراستيا.
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التعقيب العام عم الدراسات السابقة:
أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات:
من حيث موضوع الدراسة:

بالنسبة لممحكر االكؿ :اتجيت بعض الدراسات لمتعرؼ إلى القيـ المتضمنة في البرامج التعميمية

كدراسة شراب ( ،)2007دراسة الحكلي ( ،)2004دراسة عراـ ( ،)2012كدراسة أبك شنب (،)2004
كاتفقت دراسات أخرل كدراسة الزيكد ( ، )2013دراسة حسيف كضيداف ( )2011كدراسة كراسنة

( )2010في التعرؼ إلى دكر البرامج التمفزيكنية في نشر الكعي كالثقافة الرياضية ،كقد ركزت دراسات
أخرل عمى الدكر التربكم لمبرامج التمفزيكنية كدراسة كردم ( ،)1988دراسة أبك دؼ كعسقكؿ

( ،)1998دراسة الؿ ( ،)2002دراسة صافي ( ،)2003دراسة جيننج ( ،)2000دراسة اآلغا كنصار

( ،)2007دراسة القحطاني ( ،)2006دراسة نجـ ( ،)2005كدراسة الككيحي ( ،)2008كاختمفت
د ارسة المحالكم ( )2013في دراستيا إعداد برنامج تمفزيكني مقترح لتنمية ميارات تكنكلكجيا التعميـ،
كدراسة رافيي ()2010التي ىدفت التعرؼ إلى تأثير األغاني الفكاىية في التمفزيكف عمى فيـ االستماع
كاالستدعاء الفكرم كالمؤجؿ ،كتناكلت دراسة جيمس ( )2002استقصاء العكامؿ ذات العالقة في
استخداـ البرامج التربكية التعميمية التمفزيكنية المكجية ،كقامت دراسة فيميب كجكنزلي ( )2000بالتحقؽ

مف مراقبة الكالديف الستخداـ األطفاؿ أجيزة التمفزيكف كالكمبيكتر.

بالنسبة لممحور الثاني :ركزت بعض الدراسات عمى مكضكع اسباب تدني التحصيؿ الدراسي كالعكامؿ
المؤدية إليو كدراسة العمرم كالشنقيطي ( ، )2013دراسة السامرائي ( ،)2010دراسة ىيكجف
( ،)2008دراسة زيجمر ( ،)2003كدراسة األسطؿ ( ،)2010كتناكلت دراسات أخرل أثر استخداـ
التكنكلكجيا (التمفزيكف ،الكمبيكتر ،االنترنت) عمى التحصيؿ الدراسي كدراسة عامر ( ،)2012د ارسة

عمكاف ( ،)2012دراسة مقبؿ ( ،)2010دراسة الحربي ( ،)2010دراسة زرد (،)2010دراسة بمجكف
( ،)2008دراسة الزعانيف ( ،)2007دراسة شانغرم ( ،)2000كدراسة سفف ( ،)1998كاختمفت دراسة
كازميراؾ ( )1994في تناكليا مكضكع فعالية الكاجبات المنزلية عمى التحصيؿ الدراسي.
من حيث عينة الدراسة:
شممت بعض الدراسات معممي كمعممات المدارس كدراسة صافي ( ،)2003دراسة الككيحي (،)2008

دراسة جيمس ( ،)2002دراسة السامرائي ( )2010كدراسة األسطؿ ( ،)2010كاختمفت دراسات اخرل

في عينة الدراسة حيث شممت أكلياء األمكر كدراسة حماد ( ،)2005دراسة قمرة كالعبدلي (،)2011

كدراسة صالح كصبيح ( ،)2011كتفردت دراسة القحطاني ( )2006في عينة الدراسة حيث شممت
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مديرم كمديرات المدارس كاختمفت دراسة عبد الغني ( )2004التي تناكلت القائميف باالتصاؿ في

قنكات النيؿ المتخصصة ،كشممت دراسة الجرجاكم ( )2004كدراسة عالـ ( )2005العامالت في
رياض األطفاؿ ،أما باقي الدراسات فقد اتفقت في شمكليا عمى الطالب كعينة لمدراسة.
من حيث أداة الدراسة:
اتفقت غالبية الدراسات في استخداميا االختبار التحصيمي كاالستبانة كأدكات لجمع بيانات الدراسة،
كتفردت دراسة الحربي ( )2010في استخداميا ألعاب تعميمية الكتركنية ،كاختمفت بعض الدراسات في

استخداميا بطاقة تحميؿ المحتكل كاالستبانة معان كدراسة الصاعدم ( ،)2008دراسة الحكالي

( ،)2004دراسة شراب ( ،)2007دراسة عراـ ( ،)2012كدراسة بركات ( ،)1992كاتفقت دراسات
أخرل في استخداميا االستبانة كالمقابمة كأدكات الدراسة كدراسة الطائي كاألسدم ( ،)2012دراسة

العقباكم ( ،)2004كدراسة أبك اليزيد (.)2004
من حيث منيج الدراسة:

اختمفت دراسة الجرجاكم ( )2004مع الدراسات االخرل في استخداميا المنيج التاريخي ،أما باقي
الدراسات فقد استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي.

أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .1إعداد اإلطار النظرم لمدراسة.
 .2اختيار أداة الدراسة المناسبة.
 .3اختيار المنيج المناسب لمدراسة.
 .4استخداـ األساليب اإلحصائية المالئمة.
 .5تـ تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 .6االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.
ما تتميز بو الدراسة الحالية
 .1جمعت الدراسة بيف اإلعالـ كالتربية.
 .2تناكلت الدراسة درجة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة في
تحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا.

 .3تعد الدراسة االكلى التي طرقت فضائية األكنركا.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض منيجية الدراسة الميدانية ،حيث يعرض منيج دراسة فعالية البرامج
التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا ،مع بياف
مجتمع الدراسة كحجمو كأسمكب جمع البيانات ،إلى جانب شرح خطكات إعداد أداة الدراسة كما رافؽ

ذلؾ مف اختبار لصدؽ كثبات األداة بغرض تكظيفيا بشكؿ فعاؿ في اإلجابة عمى أسئمة الدراسة

كالحكـ عمى فرضياتو ،كينتيي الفصؿ بسرد لالختبارات كالمعالجات اإلحصائية التي استخدميا الباحث

لمكصكؿ إلى النتائج كتفسيرىا كالتعميؽ عمييا كتحميميا.

أوالً :منيج الدراسة

بناء عمى طبيعة الدراسة كالتي تيدؼ إلى دراسة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا

بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا ،فقد اتبع الباحث المنيج الكصفي كالذم يعتمد
عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الكاقع دكف تدخؿ مف الباحث ،كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان ،كيعبر
كيفيا ككميان( .األغا ،األستاذ)80 :2008 ،
عنيا نا
تعبير ن

كتعتبر االستبانة مف أىـ أدكات جمع البيانات لمتعبير عف الظاىرة محؿ الدراسة تعبي انر كميان كتجمع

البيانات عمى كجييف إما مف خالؿ المسح الشامؿ كالذم يشمؿ جميع مفردات مجتمع الدراسة ،أك مف
خالؿ العينات بأنكاعيا المختمفة  .كعادة ما يمجا الباحثكف ألسمكب العينات إما لعدـ قدرتيـ عمى

الكصكؿ لجميع أفراد العينة أك بيدؼ التكفير في الكقت كالتكمفة ،كقد اعتمد الباحث عمى أسمكب

المسح الشامؿ نظ انر العتماده أسمكب االستبانة االلكتركنية التي تكفر الجيد كالكقت كتقمؿ مف أخطاء
تفريغ البيانات ،كلتكفير نتائج أكثر دقة كمكضكعية( .عسقكؿ)55 :2006 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة

طبقت الدراسة عمى جميع مدراء مدارس األكنركا بقطاع غزة في العاـ الدراسي 2014 - 2013

مدير كمديرة مدرسة ،كمكزعيف عمى خمس محافظات كما ىك مبيف في جدكؿ
كالبالغ عددىـ )(245
ان

رقـ). (1
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جدول ( : )1توزيع مدراء مدارس األونروا بمحافظات غزة

المديرية

رفح

خان يونس

الوسط

غزة

الشمال

المجموع

العدد

38

49

52

63

43

245

احصائية دائرة التربية كالتعميـ األكنركا 2014 :
اتبع الباحث أسمكب المسح الشامؿ ،كقد قاـ بالتكاصؿ مع جميع مدراء المناطؽ التعميمية بمحافظات
غزة الذيف بدكرىـ تكاصمكا مع مدارس منطقتيـ مف خالؿ البريد االلكتركني كقاـ الباحث باالتصاؿ

الياتفي مع مديرم المدارس لدعكتيـ لمؿء استبانة الدراسة االلكتركنية.

جدول ( : )2توزيع االستبانات المرسمة والمعبئة الكترونياً بحسب المحافظة

م

المحافظة

االستبانات المرسمة

االستبانات المستردة

نسبة االسترداد

1

رفح

38

35

94.74%

2

خاف يكنس

49

46

93.88%

3

الكسطى

52

51

96.15%

4

غزة

63

61

96.83%

5

الشماؿ

43

40

93.02%

245

233

المجموع

%95.10

جدكؿ رقـ ) (2يعرض عدد االستبانات التي أيرسمت الكتركنيان إلى مدراء مدارس األكنركا في محافظات
غزة ،كتمؾ المستردة بعد ممئيا الكتركنيان ،ككذلؾ نسبة االسترداد في كؿ منطقة تعميـ كقد تـ استرداد
)(233استبانة مف بيف ) (245استبانة تـ إرساليا الكتركنيان إلى مديرم مدراس األكنركا بمحافظات

غزة كبما يمثؿ نسبة استرداد عامة ) (95.10%مف مجمؿ االستبانات المرسمة الكتركنيان ككذلؾ مف

حجـ مجتمع الدراسة الكمي.
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ثالثاً :العينة
أ.

العينة االستطالعية :

تـ اختيار عينة استطالعية قكاميا ( )30مف مجتمع الدراسة األصمي مف الجنسيف ،كتـ تطبيؽ أداة
الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ مف صالحية األداة لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية المراد

التطبيؽ عمييا ،كذلؾ مف خالؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.

ب .العينة الميدانية:

ككف الباحث استخدـ أسمكب المسح الشامؿ في دراسة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية

األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا ،كبغرض التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة
الدراسة قاـ الباحث بإرجاع العينة لمالءمتيا.

رابعاً :أداة الدراسة:

قاـ الباحث باستخداـ أداتاف لمدراسة (استبانة كمقابمة) كقاـ بإعداد استبانة الدراسة لمكقكؼ عمى فعالية
البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا،

كذلؾ مف كجية نظر مدراء مدارس األكنركا في محافظات غزة ،كقد تـ إتباع الخطكات التالية في بناء
االستبانة.
 .1االطالع عمى األدب النظرم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 .2استشارة عدد مف المختصيف التربكييف كاإلعالمييف في تحديد مجاالت االستبانة.

 .3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة ،كتحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 .4تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية ،ثـ عرضيا عمى مشرفيف الدراسة كمف ثـ عمى ()15
المحكميف كجيات
يمحكمان كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ ( )2كالذم يعرض قائمة بأسماء ي
عمميـ كرتبيـ العممية.
المحكميف ،كبإشراؼ المشرفيف عمى الدراسة تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة،
 .5في ضكء أراء ي
لتككف جاىزة لمتطبيؽ عمى العينة االستطالعية.

 .6تـ تطكير نمكذج الكتركني لالستبانة عبر تطبيؽ "  " Googel Driveعمى الرابط
https://docs.google.com/forms/d/1oCw9dFGxPv4HzFlXrU14GnO37Wo
XWKK-jJ937WjDo4o/viewform?usp=send_form
كممحؽ رقـ ( )1يعرض الصكرة األكلية لالستبانة االلكتركنية.
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 .7اختار الباحث عينة استطالعية قكاميا ) (30مدي نار مف مدراء مدارس األكنركا ،كمف ثـ طبؽ
الباحث اختبارات الصدؽ كالثبات عمى استجابات عينة الدراسة.

 .8بعد التحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة ،أصبحت االستبانة جاىزة في صكرتيا النيائية لقياس
فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ

الدراسي لدل طمبتيا ،كما تيعرض في ممحؽ رقـ ( )3باإلضافة إلى البيانات الشخصية كالتي
تشمؿ الجنس ،المحافظة ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي.

كقد تكزعت أسئمة االستبانة عمى خمسة مجاالت رئيسية كما يعرضيا جدكؿ رقـ))3
جدول ( : )3توزيع الفقرات عم مجاالت االستبانة الخمسة

م

عدد الفقرات

المحور

1

المجاؿ األكؿ  /أىداؼ البرامج

10

2

المجاؿ الثاني  /محتكل البرامج

11

3

المجاؿ الثالث  /صكرة العرض

9

4

المجاؿ الرابع  /التقنيات الحديثة كالمؤثرات

10

5

المجاؿ الخامس  /الدعاية كاإلعالف

11
51

المجموع

كقد اعتمد الباحث في تصميـ االستبانة عمى مقياس ليكرت الخماسي ) (Likert Scaleلتقييـ درجة
استجابة مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة  ،كأعطيت رتب المقياس أكزانان تتناسب طرديان مع درجة
التكافر عمى النحك التالي ( :عالية جدان  5درجات  ،عالية  4درجات  ،متكسطة  3درجات  ،ضعيفة

درجتاف  ،ضعيفة جدان درجة كاحدة) .

ك بالتالي تتراكح الدرجة عمى المقياس بيف ( (51 - 255درجة  ،كفي ىذه الدراسة سنعتمد الكسط

الحسابي لممقياس بالقسمة عمى ( )51كىي عدد فقرات االستبانة لتصبح الدرجة عمى المقياس بيف (1
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–  )5درجة بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى ضعؼ فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية

األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا مف كجية نظر مديرم مدارس األكنركا
في محافظات غزة  ،بينما تيدلؿ الدرجات المرتفعة عمى قكة فعالية برامج فضائية األكنركا.
كقد تـ احتساب الكزف النسبي لكؿ درجة تكافر عبر ضربيا بقيمة ثابتة ) (20%حيث أف مقياس

ليكرت الخماسي يتدرج مف  1إلى  5فبالتالي فإف مدل التدريج يككف  ، 4كبتقسيـ المدل عمى خمسة

درجات  ،فإف طكؿ فئة كؿ درجة تكافر يساكم ) (0.8كبكزف نسبي) ، (16%كبالتالي فإنو يمكف

تحديد درجة التكافر لكؿ فقرة أك مجاؿ أك االستبانة ككؿ بناء عمى قيـ الكزف النسبي كما ىك مبيف في

جدكؿ رقـ ). (4

جدول ( : )4درجات التوافر لمفقرات و مجاالت االستبانة

طول الفترة

الوزن النسبي

درجة التوافر

1.79 – 1

مف  20إلى35.99

2.59 – 1.8

مف  36.0إلى51.99

قميمة جدان
قميمة

3.39 – 2.6

مف  52.0إلى67.99

متكسطة

4.19 – 3.4

مف  68.0إلى83.99

عالية

5 - 4.2

مف  84.0إلى100

عالية جدان

سادساً صدق االستبانة :

ييعبر صدؽ األداة عف مدل قدرتيا عمى قياس ما كضعت مف أجؿ قياسو ،كدرجة تفسير القيـ الناتجة
مف تطبيقيا عمى االستخدامات المقترحة لألداة " ممحؽ رقـ ( " )1استخدـ الباحث ثالث اختبارات

لمتحقؽ مف صدؽ استمارة الدراسة كىي:
أ.

صدق المحكمين:

ييعرؼ بصدؽ أراء المحكميف أك الصدؽ الظاىرم ،كييدؼ الختبار مدل صالحية أداة الدراسة

لقياس فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ
الدراسي لدل طمبتيا مف كجية نظر مديرم مدارس األكنركا في محافظات غزة.

عرض الباحث االستبانة يمرفقة بخطة الدراسة مبينان فييا عنكانيا ،أىدافيا ،فرضياتيا كمجتمعيا
الحكـ عمى صالحيتيا
عمى ) (15يمحكمان كما ىك مكضح قائمة بأسمائيـ في ممحؽ( )2بيدؼ ي
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لقياس ما صيغت مف أجؿ قياسو مف حيث كضكح صياغة فقراتيا ،ترتيبيا ،ارتباطيا بعنكاف

المجاؿ  ،كانسجاـ اتجاىات فقراتيا باإلضافة إلى كفاية خياراتيا .

المحكميف ،كبعد التشاكر مع المشرفيف عمى
ثـ قاـ الباحث بتصنيؼ تعميقات كتعديالت ي
المحكميف ،كاسترشد ببقية
الدراسة فقد استجاب الباحث لمتعديالت التي اتفؽ عمييا غالبية ي
التعميقات ،كأجرل الباحث التعديالت التالية عمى النسخة األكلية لالستبانة:

المكررة ضمنيان حيث كانت عدد الفقرات ( )58فقرة ثـ كصمت ()51
 .1حذؼ بعض الفقرات ي
فقرة .

 .2التدقيؽ المغكم لبعضيا بما يتناسب كالفئة المبحكثة .

كبإتماـ التعديالت ،قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى العينة االستطالعية الستكماؿ التحقؽ

مف صدقيا كثباتيا عف طريؽ بقية االختبارات اإلحصائية المالئمة كما يظير في بقية ىذا

الفصؿ.

ب .صدق االتساق الداخمي:
ييقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مدل اتساؽ (انسجاـ) كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ
الذم تنتمي إليو كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ اختيار عينة استطالعية قكاميا

) (30مدي انر كمديرة مف مدراء مدارس األكنركا ،كقاـ الباحث بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف
) (Pearson’s Correlation Coefficientلكؿ فقرة مف فقرات مجاالت الدراسة الخمسة .

كيعرض جدكؿ رقـ ) (5معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ في استبانة فعالية
البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا

مف كجية نظر مديرم مدارس األكنركا في محافظات غزة.
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جدول ( : )5معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليو.

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

*0.66

0.00

6

2

*0.827

0.00

7

3

*0.692

0.00

8

*0.621

0.00

9

*0.822

0.00

1

*0.615

*0.686

0.00

2

*0.615

0.00

*0.732

0.00

3

*0.661

0.00

8

*0.563

0.00

4

*0.732

0.00

9

*0.584

0.00

5

*0.679

0.00

10

*0.731

0.00

6

*0.593

0.00

1

*0.695

0.00

7

*0.633

0.00

2

*0.572

0.00

8

*0.519

0.00

3

*0.733

0.00

9

*0.757

0.00

*0.855

0.00

10

*0.679

0.00

*0.761

0.00

1

*0.477

0.00

*0.592

0.00

2

*0.715

0.00

*0.639

0.00

3

*0.638

0.00

*0.711

0.00

4

*0.688

0.00

9

*0.487

0.00

5

*0.677

0.00

10

*0.779

0.00

6

*0.725

0.00

11

*0.655

0.00

7

*0.853

0.00

1

*0.679

0.00

8

*0.643

0.00

*0.588

0.00

9

*0.552

0.00

3

الثالث /

*0.713

0.00

10

*0.489

0.00

4

صورة العرض

*0.701

0.00

11

*0.797

0.00

*0.802

0.00

الفقرة

4
5
6
7

4
5
6
7
8

2

5

المجال

المجال األول
/
أىداف
البرامج

المجال الثاني
/
محتوى
البرامج

المجال

الفقرة
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المجال
تابع المجال
الثالث /
صورة العرض

المجال الرابع
/
التقنيات
الحديثة
والمؤثرات

المجال
الخامس/
الدعاية
واإلعالن

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.659

0.00

*0.819

0.00

*0.76

0.00

*0.805

0.00
0.00

يتضح مف النتائج في جدكؿ رقـ( )5أف ىناؾ ارتباطان داالن إحصائيان عند مستكل معنكية ()0.05 ≤ α

بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،مما يشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

استبانة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي
لدل طمبتيا مف كجية نظر مديرم مدارس األكنركا في محافظات غزة.

ج .الصدق البنائي
يختبر الصدؽ البنائي مدل االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة مع الدرجة

الكمية لالستبانة .كلمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية لكؿ
مجاؿ مع الدرجة الكمية لالستبانة كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ )(6
جدول ( : )6معامالت االرتباط بين المجاالت الخمسة المختمفة وبين الدرجة الكمية لالستمارة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المجال

م
1

المجاؿ األكؿ  /أىداؼ البرامج

*0.644

0.00

2

المجاؿ الثاني  /محتكل البرامج

*0.857

0.00

3

المجاؿ الثالث  /صكرة العرض

*0.816

0.00

4

المجاؿ الرابع  /التقنيات الحديثة كالمؤثرات

*0.593

0.00

5

المجاؿ الخامس  /الدعاية كاإلعالف

*0.790

0.00

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة () 0.05 ≤ α
تظير قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممجاالت الخمسة مع الدرجة الكمية لالستبانة في

جدكؿ رقـ  6أف ىناؾ ارتباطان داالي إحصائيان عند مستكل ( ) 0.05 ≤ αبيف الدرجة الكمية لكؿ مف

المجاالت الخمسة كالدرجة الكمية لالستبانة ،مما يدلؿ عمى الصدؽ البنائي لالستبانة.

دلمت نتائج اختبارات صدؽ االستبانة صالحيتيا لدراسة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية
األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا مف كجية نظر مديرم مدارس األكنركا

في محافظات غزة.
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سابعاً :ثبات أداة الدراسة:

يقصد بثبات أداة الدراسة ىك أف تيعطي األداة نفس النتيجة لك تـ إعادة تطبيقيا أكثر مف مرة تحت
نفس الظركؼ كالشركط كبالتالي فإف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ تغيرىا

بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد المجتمع عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة كقد
تحقؽ الباحث مف ثبات االستبانة مف خالؿ التالي:
أ .معامل كرونباخ ألفا:

يقيس معامؿ كركنباخ ألفا ثبات االتساؽ الداخمي لالستبانة بمقياس رقمي تتراكح قيمتو بيف

الصفر كالكاحد كتشير قيمة معامؿ كركنباخ ألفا التي تزيد عف  0.7عمى ثبات االتساؽ
الداخمي لالستبانة.

كيعرض جدكؿ رقـ ) (7قيمة معامؿ كركنباخ ألفا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة ككذلؾ لجميع

فقراتيا .

جدول ( : )7معامل الثبات كرونباخ ألفا لمحاور االستبانة وكل االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

م

المجال

1

المجاؿ األكؿ  /أىداؼ البرامج

10

0.879

2

المجاؿ الثاني  /محتكل البرامج

11

0.878

3

المجاؿ الثالث  /صكرة العرض

9

0.890

4

المجاؿ الرابع  /التقنيات الحديثة كالمؤثرات

10

0.775

5

المجاؿ الخامس  /الدعاية كاإلعالف

11

0.875

االستبانة ككل

51

0.936

نجد أف جميع قيـ معامالت كركنباخ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ جميع فقرات

االستبانة مرتفعة جدان ( أكبر مف  ) 0.7مما يدلؿ عمى ثبات االتساؽ الداخمي الستبانة فعالية البرامج

التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا مف
كجية نظر مديرم مدارس األكنركا في محافظات غزة.
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ب.طريقة التجزئة النصفية:
تعتمد طريقة التجزئة النصفية عمى حساب معامؿ االرتباط بيف جزئي فقرات االستبانة (األسئمة ذات

األرقاـ الفردية  ،كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية)  ،كيتـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ

سبيرماف ) (Sperman's Coefficientلممجاالت ذات عدد الفقرات الزكجية كجتماف (Guttman's
) Coefficientلممجاالت ذات عدد الفقرات الفردية .

كيعرض جدكؿ رقـ ) (8قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية .
جدول ( : )8معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمحاور االستبانة وكل فقرات االستبانة

م

المجال

معامل االرتباط

عدد الفقرات

معامل االرتباط

1

المجاؿ األكؿ  /أىداؼ البرامج

10

0.879

*0.936

2

المجاؿ الثاني  /محتكل البرامج

11

0.865

*0.928

3

المجاؿ الثالث  /صكرة العرض

9

0.822

*0.902

4

المجاؿ الرابع  /التقنيات الحديثة كالمؤثرات

10

0.706

*0.828

5

المجاؿ الخامس  /الدعاية كاإلعالف

11

0.696

*0.821

االستبانة ككل

51

0.793

*0.885

المعدل

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة() 0.05 ≤ α
ييظير جدكؿ رقـ ) (8أف معامالت االرتباط لجميع المجاالت ككذلؾ لجميع فقرات االستبانة دالة
إحصائيان عند مستكل داللة () 0.05 ≤ α
تيدلؿ قيـ اختبارات الصدؽ كالثبات ألداة الدراسة صالحيتيا لدراسة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا
فضائية األكنركا بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبتيا مف كجية نظر مديرم مدارس
األكنركا في محافظات غزة  ،كبالتالي تككف االستبانة جاىزة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة.
ك نظ انر لعدـ الحاجة إلجراء أم تعديؿ عمى االستبانة بعد اختبار العينة االستطالعية ،تـ تضميف ىذه
العينة ضمف التحميؿ اإلجمالي لمفردات الدراسة.
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ثامناً :األساليب والمعالجات اإلحصائية:

استخدـ الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية Statistical Package for Social
) Sciences (SPSSاإلصدار  20لتصميـ نمكذج االستبانة ككذلؾ تحكيؿ البيانات مف ممؼ

بيانات (االكسؿ) الناتج أكتكماتيكيان مف برنامج تصميـ استبانة الدراسة الكتركنيان.

ك يكد الباحث أف يشير أنو مف المتبع في تحميؿ بيانات المسكح الشاممة استخداـ التحميؿ اإلحصائي
الكصفي دكف االلتفات إلى إجراء أم اختبارات لمفرضيات ،إال أنو كنتيجة لعدـ استالـ االستبانات مف

سيطبؽ إجراءات اإلحصاء االستداللي
جميع مدراء المدارس في األكنركا بمحافظات غزة ،فإف الباحث ي
الختبار فرضيات الدراسة.
كخالؿ معالجة كتحميؿ البيانات استخدـ الباحث مجمكعة مف الطرؽ كاالختبارات اإلحصائية كالتالي:

أ-

التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (، Frequency
 : ) Mean and Standard deviation ،Percentagesكتستخدـ لكصؼ التك اررات

ب-

في عينة الدراسة  ،كترتيب األكلكيات كفي اختبار الفرضيات.

معامل ارتباط بيرسون ) : (Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط

 ،كاستخدميا الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة ككذلؾ في طريقة التجزئة النصفية
ت-
ث-
ج-
ح-

لقياس الثبات.

اختبار كرونباخ ألفا ) : (Cronbach's Alphaلقياس ثبات فقرات محاكر االستبانة.

معامل ارتباط سبيرمان بروان ( : ( Spearman-Brownلقياس ثبات االستبانة بطريقة

التجزئة النصفية.

اختبار كولمجوروف – سمرنوف

)  : ( Kolomogrove-Smirnov Testالختبار

اعتدالية تكزيع متغيرات مجاالت االستبانة .

اختبار" ت "لمفرق بين عينتين مستقمتين ): (Independent Samples T-Testلمعرفة
ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مستقمتيف مف البيانات .كاستخدمو

خ-

الباحث لدراسة أم فركؽ تيعزل لمتغير الجنس  ،أك المؤىؿ العممي
اختبار تحميل التباين األحادي) : (One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف أكثر مف مجمكعتيف مف البيانات .كاستخدمو الباحث لدراسة أم فركؽ

د-

تعزل لممحافظة أك لسنكات الخبرة في الكظيفة.

اختبار شيفيو ): (Scheffeلتحديد أم مف المجمكعات في تحميؿ التبايف األحادم ييعزل إلييا
الفرؽ.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
 .1إجابة السؤال األول

 .2إجابة السؤال الثاني
 التحقق من الفرضية األول
 التحقق من الفرضية الثانية
 التحقق من الفرضية الثالثة

 التحقق من الفرضية الرابعة
 .3إجابة السؤال الثالث
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الفصل الخامس
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض اإلحصاء الكصفي لخصائص عينة الدراسة مف حيث المتغيرات

إحصائيان عمى فرضياتيا.
الديمكغرافية ،ككذلؾ يعرض اإلجابة عمى عينة الدراسة ك الحكـ
ن
الخصائص العامة لعينة الدراسة:

يعرض جدكؿ رقـ ) (9التكزيع النسبي لعينة الدراسة بحسب المتغيرات الديمكغرافية األربعة محؿ

الدراسة كىي الجنس  ،المحافظة  ،سنكات الخدمة  ،كالمؤىؿ العممي.

جدول ( : )9توزيع عينة الدراسة بحسب المعمومات العامة (ن = )233

م

المتغير

1

الجنس

2

المحافظة

3

سنوات الخدمة

4

المؤىل العممي

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

129

55.4%

أنثى

104

44.6%

رفح

36

15.5%

خاف يكنس

46

19.7%

الكسطى

50

21.5%

غزة

61

26.2%

الشماؿ

40

17.2%

أقؿ مف 5سنكات

12

5.2%

5- 10سنكات

28

12.0%

أكثر مف 10سنكات

193

82.8%

بكالكريكس

181

77.7%

دراسات عميا

52

22.3%

233

100%

المجموع

بمغ حجـ العينة ( )233مدي انر كمديرة مف أصؿ ( )245مف مدراء مدارس األكنركا في محافظات غزة

بما نسبتو ) (95.10%مف حجـ مجتمع الدراسة  ،منيـ ) 129 (55.4%ذككر ك (44.6%) 104
إناث  ،كتكزعت عينة الدراسة بحسب المحافظة بشكؿ متجانس إلى حد ما  ،حيث كاف عدد

االستجابات عمى االستبانة مف محافظة غزة ) 61 (26.2%مدي انر كمديرة  ،تمتيا محافظة الكسطى
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بعدد  ، (21.5%) 50بينما مثمت كالن مف محافظات خاف يكنس  ،الشماؿ ك رفح بنسب تقؿ عف

( )%20لكؿ منيا .

كتيظير النتائج في جدكؿ رقـ ) (9أف ىناؾ عالقة طردية بيف عدد المديريف كسنكات الخدمة ،
فالغالبية العظمى مف مدراء المدارس الممثميف في العينة ) (82.8%لدييـ سنكات خدمة أكثر مف

عشر سنكات  ،فيما نجد أف ىناؾ فقط ) (5.2%مف مدراء المدارس باألكنركا لدييـ مدة خدمة أقؿ مف
5سنكات

ويعزو الباحث ذلك إل التالي :
 .1ضعؼ امتالؾ المدراء لميارات أكاديمية عميا تؤىميـ لمتقدـ في الكظائؼ العميا حيث أف أكثر

مف ثالثة أرباع العينة يحممكف درجة البكالكريكس كالبالغ عددىـ  (77.7%) 181فيما يحمؿ

البقية كيبمغ عددىـ  (22.3%) 52ماجستير أك دكتكراة كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)9

 .2كظيفة مدير المدرسة غير دكرية كيبقى المدير عمى رأس عممو دكف الحاجة لمكظؼ آخر يتـ
استيعابو في الكظيفة .

 .3قياـ األكنركا بمد سف تقاعد المكظفيف إلى  62سنة بدالن مف . 60
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السؤال األول :ما درجة فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األونروا لتحسين التحصيل

الدراسي لدى طمبة المرحمة األساسية بمحافظات غزة ؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإيجاد اإلحصاءات الكصفية كتشمؿ المتكسط الحسابي،

اإلنحراؼ المعيارم  ،الكزف النسبي كالترتيب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف الفقرات
المجاالت الخمسة كما ىك مكضح في الجداكؿ ) ، (15-11حيث تـ ترتيب الفقرات بنا نء عمى الكزف
النسبي لمفقرات في كؿ مجاؿ.
كلتقييـ فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبة

المرحمة األساسية بمحافظات غزة  ،قاـ الباحث باستخداـ المقاييس الكصفية لكؿ مجاؿ مف المجاالت

الخمسة محؿ الدراسة ،ككذلؾ االستبانة ككؿ يعرضيا جدكؿ رقـ ()10

جدول (: )10اإلحصاءات الوصفية لمجاالت أداة الدراسة (ن=)233

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الفقرات الحسابي المعياري

النسبي

التوافر

المجاؿ األكؿ /أىداؼ

10

3.71

0.51

74.24

عالية

3

المجاؿ الثاني /محتكل

11

3.82

0.47

76.50

عالية

2

/صكرة

9

3.98

0.48

79.62

عالية

1

/التقنيات

10

3.49

0.52

69.75

عالية

5

/

11

3.64

0.54

72.83

عالية

4

51

3.72

0.41

74.49

عالية

--

م

1
2
3
4
5

عدد

المجال

البرامج
البرامج
المجاؿ الثالث

العرض

المجاؿ الرابع

الحديثة كالمؤثرات
المجاؿ الخامس
الدعاية كاإلعالف
االستبانة ككل

الرتبة

تيظير النتائج أف عينة الدراسة ترل أف درجات التكافر لجميع مجاالت الدراسة الخمسة ككذلؾ االستبانة
ككؿ عالية  ،مما يشير إلى أف الفعالية عالية من وجية نظرىم .
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حيث كانت الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا

لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة األساسية بمحافظات غزة بكزف نسبي ()%74.49

ففي حيف جاء مجاؿ صكرة العرض في المرتبة األكلى بكزف نسبي ) ، (79.62%جاء محتكل

البرامج في المرتبة الثانية بكزف نسبي ) ،(76.50%فيما جاء مجاؿ أىداؼ البرامج في المرتبة الثالثة
بكزف نسبي ). (74.24%

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية :
 .1اىتماـ إدارة القناة بتكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية المختمفة لتحسيف نتائج العممية التعميمية
كىذا ما أكصت بو دراسة صالح (.)2010

 .2يتـ تحديد أىداؼ البرامج التعميمية مف قبؿ مختصيف تربكييف في األكنركا ضمف فريؽ عمؿ
داخؿ الفضائية كىذا ما أكصت بو دراسة عرام (.)2012

أما مجاؿ الدعاية كاإلعالف كبحسب آراء عينة الدراسة جاء في المرتبة قبؿ األخيرة كبكزف نسبي

) ، (72.83%بينما جاء مجاؿ التقنيات الحديثة كالمؤثرات في المرتبة األخيرة كبكزف نسبي
). (69.75%

ويعزو الباحث ذلك إل :

 .1تجربة التعمـ عف يبعد بكاسطة التمفزيكف التعميمي كالتربكم بمحافظات غزة لـ تنؿ الرضا مف
رجاؿ التربية كاإلعالـ كىذا ما أكدتو دراسة صافي ( )2003مما زاد مف صعكبة التركيج
لمقناة كصعكبة انتشارىا كالدعاية ليا .

 .2حداثة النشأة لفضائية األكنركا  ،فمـ تأخذ الكقت الكافي إلقناع رجاؿ التربية كاإلعالـ بما
تقدمو مف فعالية برامجيا التعميمية الذم بدكره يعمؿ عمى انتشارىا .

 .3الفئة المستيدفة ىـ الطالب أنفسيـ لتقديـ منياج رسمي ليـ  ،فالبد أف يأخذ في جكىره الجدية
المطمكبة كعدـ التفريط في استخداـ المؤثرات .
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المجال األول  /األىداف
جدول ( : )11اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال أىداف البرامج (ن = )233

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

1

أىداؼ البرامج التعميمية كاضحة.

4.03

0.55

80.69

عالية

1

2

األىداؼ متسمسمة في طريقة عرضيا.

3.95

0.61

79.06

عالية

2

3.77

0.70

75.45

عالية

4

4

تيراعي األىداؼ المستكيات التعميمية
المختمفة.

3.69

0.73

73.82

عالية

6

5

تتضمف األىداؼ معايير تقييـ األداء.

3.49

0.74

69.70

عالية

8

6

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ الرأسي
(محتكل المبحث الكاحد)

3.74

0.66

74.76

عالية

5

3.50

0.72

70.04

عالية

9

8

تيسيـ األىداؼ في زيادة المستكل
التحصيمي لمطمبة.

3.84

0.69

76.74

عالية

3

9

تيراعي األىداؼ الفركؽ الفردية لمطمبة

3.45

0.76

68.93

عالية

10

3.66

0.76

73.22

عالية

7

م

3

7

10

الفقرة

تي َّ
كضح أىداؼ البرنامج في بداية كؿ

دكرة برامجية.

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ األفقي (محتكل
المبحث مع المباحث األخرل)

تتفؽ األىداؼ مع الخطة الزمنية لتنفيذ
المنياج.

الرتبة

يعرض جدكؿ رقـ ) (11اإلحصاءات الكصفية لفقرات مجاؿ أىداؼ البرامج  ،كتيظير النتائج أف جميع
فقرات ىذا المجاؿ متكافرة بشكؿ عالي  ،حيث جاءت الفقرة " أىداؼ البرامج التعميمية كاضحة " في
المرتبة األكلى بكزف نسبي ) (80.69%بدرجة تكافر عالية  ،فيما تمتيا الفقرة " األىداؼ متسمسمة في

طريقة عرضيا " لتككف في المرتبة الثانية بكزف نسبي ) (79.06%بدرجة تكافر عالية .

106

ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي:
 .1ييشرؼ عمى إنتاج البرامج مجمكعة المتخصصيف التربكييف في األكنركا في المناىج المختمفة
كغيرىـ مف ذكم الخبرات الخاصة ثـ تيعرض عمى فريؽ مراقبة كمتابعة لتمؾ األىداؼ كىذا ما
أكصت بو دراسة عرام ( )2012كدراسة حماد (. )2005

كمنظـ كىذا ما أكصت بو دراسة العقباوي
 .2المكاضيع المعركضة يمقسمة بشكؿ منطقي ي
قكمت برامج
( ، )2004كما أكدتو دراسة الشريف ( )2010لنجاح البرامج التعميمية التي ٌ
المقدمة في اإلذاعات المحمية في ضكء معايير جكدة البرامج اإلذاعية .
التربية اإلسالمية ي

بينما جاءت الفقرة " تيحقؽ األىداؼ التكامؿ األفقي)محتكل المبحث مع المباحث األخرل) " في الرتبة
قبؿ األخيرة بكزف نسبي) ، (70.04%فيما كانت الفقرة التي تنص عمى " تيراعي األىداؼ الفركؽ

الفردية لمطمبة " جاءت في الرتبة األخيرة ضمف فقرات مجاؿ أىداؼ البرامج بكزف نسبي (68.93%).
ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي:
 .1الحمقات الدراسية يمخصصة لكؿ مبحث عمى حدا  ،فالحمقة الكاحدة يمخصصة لمبحث كاحد
فقط كال يكجد متسع مف الكقت في الحمقة الكاحدة لتحقيؽ التكامؿ األفقي (محتكل المبحث مع
المباحث األخرل) كىذا كاف مف نتائج دراسة الطائي واألسدي (. )2012

 .2فضائية األكنركا تيخاطب الشريحة العامة لمطالب .
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جدول ( : )12اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال محتوى البرنامج (ن = )233

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

1

يخمك المحتكل مف األخطاء اإلمالئية.

4.24

0.62

84.81

عالية جدا

1

2

يخمك المحتكل مف األخطاء العممية.

4.23

0.60

84.55

عالية جدا

2

3

ييركز المحتكل عمى الميارات العامة.
ييحقؽ المحتكل تقدمان في المستكل

3.93

0.65

78.63

عالية

6

3.75

0.69

74.94

عالية

8

5

ييغمَّؽ الدرس بعرض أىـ ما تـ تقديمو.

4.03

0.64

80.52

عالية

4

3.94

0.69

78.80

عالية

5

3.87

0.68

77.34

عالية

7

4.06

0.75

81.12

عالية

3

9

ييمبي المحتكل احتياجات بطيئي التعمـ مف
ذكم االحتياجات الخاصة

3.11

0.94

62.23

متكسطة

11

10

تيعتبر مدة عرض المحتكل كافية لتناكؿ
المادة.

3.49

0.78

69.79

عالية

9

تيساعد البرامج الطمبة عمى حؿ الكاجبات
11
المنزلية.

3.44

0.85

68.76

عالية

10

م

4
6
7
8

الفقرة

التحصيمي لمطمبة.

ييغطي المحتكل أنشطة المقرر المنيجي.
ييغطي البرنامج محتكل المنياج المدرسي
خالؿ العاـ الدراسي.

يتخمؿ المحتكل سمككيات ايجابية ( رد
التحية  ،البسمة  ،المكدة) ....

الرتبة

يعرض جدكؿ رقـ ) (12اإلحصاءات الكصفية لفقرات مجاؿ محتكل البرنامج  ،كتظير النتائج أف

فقرات ىذا المجاؿ تراكحت بيف المتكسطة كالعالية جدان .

ك بحسب آراء عينة الدراسة جاءت الفقرتاف " يخمك المحتكل مف األخطاء اإلمالئية "ك الفقرة " يخمك

المحتكل مف األخطاء العممية " في المرتبتيف األكلى كالثانية بكزف نسبي يزيد عف  84%ك بدرجة
تكافر عالية جدان .
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ويعزو الباحث ذلك إل أف عممية انتاج البرامج تتـ بكاسطة مختصيف تربكييف في األكنركا كغيرىـ مف
ذكم الخبرات الخاصة ثـ تيعرض عمى فريؽ مراقبة كمتابعة كتدقيؽ لتمؾ البرامج كيتـ مراجعتيا قبؿ
عرضيا كىذا ما أكصت بو دراسة قمره والعبدلي ( )2011كدراسة أبو دف وعسقول (. )1998
بينما ترل العينة أف الفقرة " تيساعد البرامج الطمبة عمى حؿ الكاجبات المنزلية " جاءت في الرتبة قبؿ
األخيرة في مجاؿ محتكل البرنامج كبكزف نسبي ) (68.76كدرجة تكافر عالية  ،فيما جاءت الفقرة "
ييمبي المحتكل احتياجات بطيئي التعمـ مف ذكم االحتياجات الخاصة " في الرتبة األخيرة كبكزف نسبي
) (62.23%كدرجة تكافر متكسطة .
ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي :
 .1اختالؼ الكاجبات البيتية مف يمعمـ آلخر فال يكجد كاجب بيتي يممزـ لممعمـ مف دائرة التربية
كالتعميـ باألكنركا .
 .2البرامج التعميمية مصممة لتناسب جميع مستكيات الطمبة دكف اسراؼ في التركيز عمى مستكل
معيف  ،كىذا ما أكصت بو دراسة أبودف وعسقول (. )1998
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جدول ( : )13اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال صورة العرض (ن = )233

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي المعياري

النسبي

التوافر

1

تتميز كاجية البرنامج بالبساطة كالكضكح.

4.09

0.61

81.80

عالية

4

2

تككف بداية العرض مثيرة كمشكقة.

3.79

0.68

75.79

عالية

7

3.78

0.71

75.54

عالية

8

3.70

0.67

73.91

عالية

9

3.88

0.71

77.51

عالية

6

4.30

0.56

85.92

عالية جدان

1

0.59

84.03

عالية جدان

3

77.85

عالية

5

84.21

عالية جدان

2

م

3
4
5

الفقرة

تتالءـ المؤثرات الصكتية مع المكقؼ الذم
تصاحبو.
المعمـ.
تتالءـ المؤثرات الصكتية مع حركة ي

نكع يمعمـ الفضائية في نبرات صكتو لجذب
يي ِّ
انتباه الطمبة .

6

لممعمـ الئؽ.
المظير العاـ ي
اإلضاءة مناسبة كمتناسقة مع طريقة العرض

4.20

8

تيحقؽ الصكرة بيئة تعميمية جذابة لمتعمـ.

3.89

0.71

4.21

0.60

7
9

حجـ الخط في البرنامج عمى الشاشة كاضحان
بشكؿ مقركء .

الرتبة

لممعمـ
بناء عمى أراء عينة الدراسة ككما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ) (13جاءت الفقرة " المظير العاـ ي

الئؽ " في المرتبة األكلى عمى مجاؿ صكرة العرض بكزف نسبي ) (85.92%بدرجة تكافر عالية جدان،

فيما تمتيا الفقرة " حجـ الخط في البرنامج عمى الشاشة كاضح بشكؿ مقركء "بكزف نسبي )(84.21%
بدرجة تكافر عالية جدان .

ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي :

 .1يتـ اختيار يمعمـ الفضائية في األكنركا بعد اجتيازه مقابمة شخصية يتـ خالليا مراقبة ىدكئو
كسرعة بدييتو كتعبيرات كجيو  ،كىذا ما ذكره (حميدي  )143 : 2004 ،في الصفات
لمعمـ البرامج التمفزيكنية .
الشخصية ي
 .2يتـ تدريب يمعممي الفضائية تدريبان جيدان عمى حسف استخداـ المضاميف التربكية كمحاكلة
دمجيا في المكاد اإلعالمية التي تيبث ،كىذا ما أكصت بو دراسة صافي( )2003كدراسة
نجم(. )2005
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 .3اىتماـ ادارة القناة باستخداـ التكنكلكجيا كمكاكبة التطكر حيث يتـ استخداـ شاشة لمس ذكية
 120بكصة ذات امكانات تفاعمية .

مف جانب آخر حصمت الفقرة " تتالءـ المؤثرات الصكتية مع المكقؼ الذم تصاحبو "عمى المرتبة قبؿ

األخيرة بكزف نسبي ) (75.54كدرجة تكافر عالية  ،كبذات درجة التكافر كلكف بكزف نسبي أقؿ قميالن

المعمـ " .في المرتبة األخيرة ضمف
) (73.91%جاءت الفقرة " تتالءـ المؤثرات الصكتية مع حركة ي
فقرات مجاؿ صكرة العرض( .
ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي :
االعتماد عمى المؤثرات الكاقعية كليس المؤثرات الصناعية في الحمقة التعميمية  ،كعمى نبرة صكت

المعمـ لذا يتـ اختيار معمميف يتمتعكف بنقاء الصكت كشدتو كىذا ما ذكره (الكموب )232 : 2005 ،
في ركائز االنتاج التمفزيكني التعميمي .
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جدول ( : )14اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال التقنيات الحديثة والمؤثرات (ن = )233

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
يتـ استخداـ السبكرة الذكية أثناء
العرض.

يتـ استخداـ مقاطع فيديك يمعززة
لممحتكل.

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

4.28

0.69

85.67

عالية جدا

1

3.67

0.76

73.39

عالية

3

الرتبة

يتـ التنكيع في مظير الشاشة
مف حمقة ألخرل كمف مبحث إلى

3.55

0.83

70.90

عالية

5

آخر.
يتـ عرض بعض الحمقات عمى

2.81

1.18

56.22

متكسطة

9

3.42

0.87

68.50

عالية

8

3.54

0.83

70.82

عالية

6

كمعمـ
يتـ التكاصؿ بيف الطمبة ي

2.54

1.03

50.82

منخفضة

10

تتكافر في يمعمـ الفضائية ميارة
السرد المغكم دكف االلتزاـ

3.56

اليكاء مباشرةن.
يتـ التصكير مف أكثر مف زاكية
بما يتالئـ مع المكقؼ.
يتـ استخداـ كسائؿ ايضاح غير
متاحة في الفصؿ.
الفضائية عبر البريد االلكتركني

0.76

71.16

عالية

4

بنصكص مكتكبة.
المعمـ مؤش نار عند قراءة
يستخدـ ه
الكالـ المكتكب عمى الشاشة.
يتـ استخداـ مؤثرات الكتركنية
(األسيـ  ،األلكاف  ،الدكائر)

3.45

0.96

69.01

عالية

7

4.05

0.66

81.03

عالية

2

جدكؿ رقـ ) (14يعرض اإلحصاءات الكصفية لفقرات مجاؿ التقنيات الحديثة كالمؤثرات  ،كالتي تظير

اختالفان عف اإلحصاءات الكصفية لممجاالت األخرل حيث تتبايف األكزاف النسبية بشكؿ أكبر كتتراكح

درجات التكافر ما بيف منخفضة كعالية جدان  ،ففي حيف أبرزت أراء عينة الدراسة أف الفقرة " يتـ
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استخداـ السبكرة الذكية أثناء العرض " متكافرة بدرجة عالية جدان ك بكزف نسبي ) (85.67%لتككف ىذه

الفقرة في المرتبة األكلى  ،تالىا الفقرة " يتـ استخداـ مؤثرات الكتركنية (األسيـ  ،األلكاف  ،الدكائر) "
متكافرة بدرجة عالية ك بكزف نسبي(81.03%).
ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي :
 .1اىتماـ إدارة القناة باستخداـ التكنكلكجيا كمكاكبة التطكر حيث يتـ استخداـ شاشة لمس ذكية
 120بكصة ذات امكانات تفاعمية .

المتعمـ كتشكيقو
 .2استخداـ مؤثرات الكتركنية مناسبة (أسيـ  ،ألكاف  ،دكائر) يزيد مف انتباه ي
كاثارة دافعيتو كزيادة تحصيمو الدراسي كىذا ما أكدتو دراسة صالح (. )2010
كقد أشار أفراد العينة إلى أف الفقرة " يتـ عرض بعض الحمقات عمى اليكاء مباشرةن " جاءت في المرتبة
قبؿ األخيرة بكزف نسبي ) (56.22%كدرجة تكافر متكسطة  ،كجاءت الفقرة " يتـ التكاصؿ بيف الطمبة

كمعمـ الفضائية عبر البريد االلكتركني " في المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) (50.82%كدرجة تكافر
ي
منخفضة ضمف مجاؿ التقنيات الحديثة كالمؤثرات .
ويعزو الباحث ذلك إل ما يمي :

 .1تبث قناة األكنركا برامجيا التعميمية بعد أف تقكـ فرؽ العمؿ العاممة في محافظات غزة بإعداد
ىذه البرامج ثـ يتـ إرساؿ ىذه المكاد لمركز البث الفضائي في البحريف الذم يبثيا عمى قمر

النايؿ سات .

 .2عدـ كجكد عناكيف لمفضائية عبر البريد االلكتركني .
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جدول ( : )15اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال الدعاية واإلعالن (ن = )233

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

4.17

0.71

83.35

عالية

1

2

ييدعى الطمبة دائم نا لمتابعة البرامج
التعميمية بفضائية األكنركا.

3.85

0.75

76.91

عالية

3

3

يي ىحث المعمميف عمى تذكير الطمبة
بمكاعيد البرامج التعميمية.

3.60

0.90

71.93

عالية

8

3.64

0.84

72.70

عالية

7

3.67

0.90

73.30

عالية

6

م

1

4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة
يتـ تعريؼ الطمبة كأكلياء أمكرىـ بتردد
فضائية األكنركا.

يتـ تكعية أكلياء األمكر بأىمية البرامج
التعميمية التي تبثيا الفضائية.
ييعمَّف عف جدكؿ مكاعيد بث البرامج
التعميمية عمى لكحة اإلعالنات.
تيركز دائرة التربية كالتعميـ عمى
ضركرة اىتماـ الطمبة بالبرامج

3.92

0.78

78.37

عالية

الرتبة

2

التعميمية.

ىناؾ تحسف عاـ في مستكل الطمبة
التحصيمي منذ نشأة الفضائية.
مكاعيد البث مالئمة لكافة فئات
الطالب.

3.26

0.82

65.15

متكسطة

10

3.57

0.81

71.33

عالية

9

يتـ إجراء استطالع رأم الطمبة بصفة
دكرية حكؿ مدل االستفادة مف البرامج

2.91

0.93

58.20

متكسطة

11

المقدمة.
ي

يتـ إشراؾ دائرة التربية كالتعميـ في
رسـ الخطة التعميمية لمفضائية.

أسعى لتكفير كافة المعمكمات عف
البرامج التعميمية.

3.71

0.78

74.16

عالية

5

3.79

0.69

75.71

عالية

4
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يعرض جدكؿ رقـ ) (15اإلحصاءات الكصفية لفقرات مجاؿ الدعاية كاإلعالف كالتي تظير أف عينة

الدراسة ترل تكافرىا بشكؿ بيف المتكسط كالعالي فقد حازت الفقرة " يتـ تعريؼ الطمبة كأكلياء أمكرىـ

بتردد فضائية األكنركا "عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي) ، (83.35%تمتيا الفقرة " تيركز دائرة التربية
كالتعميـ عمى ضركرة اىتماـ الطمبة بالبرامج التعميمية " في المرتبة الثانية بكزف نسبي )(78.37%

كبدرجة تكافر عالية .

ويعزو الباحث ذلك إل التالي :

 .1تقكـ األكنركا بداية كؿ فصؿ دراسي بالتنكيو لمدراء المدارس بضركرة نشر تردد الفضائية
كحث الطالب كأكلياء أمكرىـ عمى متابعة البرامج التعميمية .

 .2تقكـ األكنركا بداية كؿ فصؿ دراسي بتقديـ يكتيب يحتكل عمى تردد القناة كمكاعيد بث البرامج
كينشر عمى االنترنت .
التعميمية كيكزع ىذا الكتيب عمى الطمبة في المدارس ي
بينما جاءت الفقرتاف" ىناؾ تحسف عاـ في مستكل الطمبة التحصيمي منذ نشأة الفضائية " ك " يتـ

المقدمة " في المرتبيف
إجراء استطالع رأم الطمبة بصفة دكرية حكؿ مدل االستفادة مف البرامج ي
األخيرتيف بدرجة تكافر متكسطة كبكزف نسبي ) (65.15%ك ) (58.20%عمي التكالي .
ويعزو الباحث ذلك إل التالي :
بناء عمى االختبارات المكحدة فقط .
 .1نتائج الطمبة تككف ن
 .2عدـ كجكد احصاءات رسمية ميدانية عمى أثر الفضائية عمى التحصيؿ .

 .3ارجاع مدراء المدارس أسباب التحسف في التحصيؿ إلى االدارة المدرسية كفريؽ العمؿ داخؿ
المدرسة في المقاـ األكؿ لزيادة رصيد االنجازات الخاصة .

 .4اجراء استطالعات آراء الطمبة يتـ باختيار عينة عشكائية منيـ في منطقة تعميمية معينة بصفة
دكرية

حيث قامت األكنركا في فبراير  2012باستطالع آراء ( )1418طالب كطالبة ك ()271

كمعممة ك ( )467مف أكلياء األمكر مف أجؿ الحصكؿ عمى تغذية راجعة  ،كقد أظير
يمعمـ ي
االستطالع بأف األغمبية طالبت أف تككف مادتا العمكـ كالمغة االنجميزية مف األكلكيات التالية

لقناة األكنركا الفضائية كتـ اضافة دركس تعميمية في مادتي العمكـ كالمغة االنجميزية في دكرة

سبتمبر ( . 2012الخطة االستراتيجية لقناة األكنركا الفضائية . ) 2016 – 2013

 .5االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي يمنع بعض الطمبة مف متابعة البرامج التعميمية .
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تمييدان الختبار فرضيات الدراسة ،كلمتحقؽ مف شركط االختبارات االحصائية المطبقة الختبار

فرضيات الدراسة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ككلمجكركؼ – سمرنكؼKolomogrove-
)Smirnov Test (K-Sالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو،

ككانت النتائج كما تظير في جدكؿ رقـ ()16

جدول ( : )16نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات ومحاور االستبانة (ن = )233

عدد الفقرات

قيمة االختبار

م
1

المجاؿ األكؿ  /أىداؼ البرامج

10

0.056

0.20

2

المجاؿ الثاني  /محتكل البرامج

11

0.034

0.20

3

المجاؿ الثالث  /صكرة العرض

9

0.054

0.20

10

0.044

0.20

11

0.052

0.20

51

0.045

0.20

4
5

المجال

القيمة

المجاؿ الرابع
كالمؤثرات

 /التقنيات الحديثة

المجاؿ الخامس  /الدعاية كاإلعالف
االستبانة ككل

االحتمالية

تيظير النتائج في جدكؿ ) (16بأف القيمة االحتمالية لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ لالستبانة
ككؿ أكبر مف مستكل الداللة كىذا يدلؿ عمى أف بيانات مجاالت االستبانة تتكزع تكزيعان طبيعيان بما
ييم ٌكف الباحث مف ت( ، ( 0.05 ≤ αطبيؽ االختبارات اإلحصائية المعممية .
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السؤال الثاني :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لفعالية البرامج التعميمية التػي تقػدميا فضػائية األكنػركا بمحافظػات غػزة
لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل إلى المتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،المحافظة ،سنكات الخدمة)
كلإلجابة عميو تـ صياغة مجمكعة مف الفرضيات لمتحقؽ منيا  ،كفيما يمي ذلؾ :
الفرضدية األولد والتدي تدنص عمد  ":ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة (≤ α
 ) 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا
بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير الجنس (ذككر  ،إناث)"

نظر إلعتدالية تكزيع قيـ استجابات المبحكثيف في عينة الدراسة  ،استخدـ الباحث االختبار المعممي
ان

"ت " لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات المتغيرات

الخمسة كاالستبانة ككؿ تعزل لمتغير الجنس .
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جدول ( : )17نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث (ن = )233

المتوسط

االنحراف

الفرق بين

الحسابي

المعياري

المتوسطين

3.74

0.55

إناث

3.68

0.45

ذككر

3.84

0.51

إناث

3.81

0.42

ذككر

3.97

0.48

إناث

4.00

0.47

ذككر

3.46

0.56

إناث

3.52

0.48

ذككر

3.61

0.56

إناث

3.68

0.52

ذككر

3.72

0.44

3.73

0.36

المتغير

أىداف البرامج

محتوى البرامج

صورة العرض

التقنيات الحديثة والمؤثرات

الدعاية واإلعالن

االستبانة ككل

ذككر

إناث

0.053

0.034

-0.031

-0.052

-0.062

-0.011

قيمة ت

0.791

0.549

-0.486

-0.753

-0.865

-0.209

القيمة
االحتمالية
0.429

0.583

0.627

0.452

0.388

0.835

جدكؿ رقـ ( )17يعرض نتائج اختبار "ت "أنو ال يوجد ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( ) 0.05 ≤ αبين متوسط درجة استجابة الذكور أو اإلناث في أي من محاور االستبانة أو
االستبانة ككل .

ويعزو الباحث ذلك إل التالي :
المتقدـ بغض النظر عف الجنس .
 .1كظيفة مدير مدرسة في األكنركا تعتمد عمى كفاءة ي
 .2الدكرات كالمقاءات ككرش العمؿ التي تنفذىا دائرة التربية كالتعميـ باألكنركا تشمؿ الذكر كاألنثى
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 .3التعميمات كالمراسالت التي تيرسؿ لمدير المدرسة مف دائرة التربية كالتعميـ باألكنركا تشمؿ
الذكر كاألنثى .

الفرضية الثانية والتي تنص عم  ":ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (≤ α
) 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا
بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس  ،دراسات عميا) "
استخدـ الباحث االختبار المعممي "ت "لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان

بيف متكسطات استجابة عينة الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا) .

جدول ( : )18نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط استجابات العينة بحسب المؤىل العممي (ن = )233

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.72

0.49

دراسات عميا

3.69

0.56

بكالكريكس

3.81

0.48

دراسات عميا

3.86

0.43

بكالكريكس

4.00

0.48

دراسات عميا

3.90

0.47

التقنيات الحديثة

بكالكريكس

3.51

0.51

والمؤثرات

دراسات عميا

3.40

0.57

بكالكريكس

3.66

0.53

دراسات عميا

3.58

0.57

بكالكريكس

3.74

0.41

3.68

0.40

المتغير

أىداف البرامج

محتوى البرامج

صورة العرض

الدعاية واإلعالن

االستبانة ككل

بكالكريكس

دراسات عميا
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الفرق بين
المتوسطين
0.028

-0.048

0.099

0.115

0.079

0.052

قيمة ت

0.348

-0.644

1.324

1.400

0.920

0.816

القيمة
االحتمالية
0.728

0.520

0.187

0.163

0.359

0.415

جدكؿ رقـ ( )18يعرض نتائج اختبار "ت "كالتي أنو ال يوجد ىناك فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى

داللة( ) 0.05 ≤ αبين متوسط درجة استجابة مدراء مدارس األونروا بمحافظات قطاع غزة في
محاور الدراسة الخمسة وكذلك في االستبانة ككل تعزي لممؤىل العممي .

ويعزو الباحث ذلك إل التالي :

 .1الخبرة التي اكتسبيا حممة البكالكريكس مف المدراء في عمميـ كفيمة بتقريب آرائيـ مف آراء
حممة الدراسات العميا .

 .2نسبة حممة الدراسات العميا ( )%22.3كىي لف تؤثر كثي انر بباقي المجمكع مف حممت درجة
البكالكريكس الذيف يمثمكف (. )%77.7

الفرضية الثالثة والتي تنص عم  ":ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (≤ α
 ) 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا

بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير المحافظة (رفح  ،خانيكنس  ،الكسطى  ،غزة

 ،الشماؿ) " .

نظ انر العتدالية تكزيع البيانات كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ ) (16استخدـ الباحث تحميؿ التبايف

األحادم الختبار أثر المحافظة عمى درجة استجابة أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة

الخمسة ككذلؾ في االستبانة ككؿ.
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جدول ( : )19اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة بحسب المحافظة (ن = )233

المحافظة
المتغير

خان

الوسط

غزة

الشمال

أىداف

المتكسط

3.685 3.736

3.644

3.779

3.705

البرامج

االنحراؼ

0.546 0.434

0.526

0.451

0.587

محتوى

المتكسط

3.822 3.869

3.769

3.899

3.746

البرامج

االنحراؼ

0.437 0.463

0.465

0.425

0.575

صورة

المتكسط

4.015 3.877

3.996

4.020

3.958

العرض

االنحراؼ

0.483 0.486

0.498

0.411

0.535

التقنيات

المتكسط

3.550 3.483

3.492

3.533

3.345

والمؤثرات

االنحراؼ

0.608 0.446

0.571

0.463

0.507

الدعاية

المتكسط

3.802 3.614

3.524

3.729

3.496

واإلعالن

االنحراؼ

0.569 0.435

0.505

0.522

0.620

االستبانة

المتكسط

3.772 3.714

3.677

3.788

3.643

ككل

االنحراؼ

0.420 0.368

0.415

0.353

0.478

الحديثة

رفح

يونس

قيمة ف

0.539

0.914

0.621

1.02

2.831

1.112

القيمة
االحتمالية

0.707

0.456

0.648

0.398

0.085

0.352

يعرض الجدكؿ رقـ ) (19اإلحصاء الكصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب المحافظة

مصحكبان بقيمة اختبار تحميؿ التبياف األحادم" ؼ "لكؿ مجاؿ ،ككذلؾ لالستبانة ككؿ.
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تيظير النتائج أنو ال توجد ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05 ≤ αبين
متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لممنطقة التعميمية في مجاالت االستبانة أو االستبانة ككل .
ويعزو الباحث ذلك إل التالي :

 .1مدراء المدارس في جميع المناطؽ التعميمية يخضعكف لنفس الدكرات التدريبية ككرش العمؿ
التي تنفذىا دائرة التربية كالتعميـ باألكنركا .

 .2المراسالت اإلدارية كالتعميمات تيرسؿ مف رئيس البرنامج إلى مدراء المناطؽ الذيف بدكرىـ
يرسمكىا لمدراء المدارس في منطقة كؿ منيـ  ،كبالتالي تككف المراسالت اإلدارية كالتعميمات
كاحدة لجميع مدراء المدارس بغض النظر عف المحافظة .

 .3فضائية األكنركا يصؿ بثيا لجميع المناطؽ التعميمية في محافظات غزة .
الفرضية الرابعة والتي تنص عم  ":ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (≤ α

 ) 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لفعالية البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا
بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ الدراسي تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة(أقؿ مف  5سنكات  ،مف

 5سنكات إلى  10سنكات  ،أكثر مف  10سنكات) "

نظ انر العتدالية تكزيع البيانات كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ ) (16استخدـ الباحث تحميؿ التبايف

األحادم الختبار أثر سنكات الخبرة عمى درجة استجابة أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة
الخمسة ككذلؾ في االستبانة ككؿ.
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جدول ( : )20اختبار التباين األحادي لمجاالت الدراسة بحسب سنوات الخبرة (ن = )233

سنوات الخبرة
من – 5

أكثر من

سنوات

سنوات

المتكسط

3.75

3.69

3.71

االنحراؼ

0.31

0.44

0.53

المتكسط

3.77

3.85

3.82

االنحراؼ

0.26

0.42

0.49

المتكسط

3.89

3.95

3.99

االنحراؼ

0.46

0.40

0.49

التقنيات الحديثة

المتكسط

3.44

3.39

3.50

والمؤثرات

االنحراؼ

0.44

0.42

0.54

المتكسط

3.59

3.74

3.63

االنحراؼ

0.40

0.53

0.55

المتكسط

3.68

3.72

3.73

0.32

0.35

0.42

المتغير

أقل من
5سنوات

أىداف البرامج

محتوى البرامج

صورة العرض

الدعاية واإلعالن

االستبانة ككل

االنحراؼ

10

10

قيمة ف

0.053

0.138

0.333

0.598

0.59

0.066

القيمة

االحتمالية

0.948

0.871

0.717

0.551

0.555

0.936

الجدكؿ رقـ ) (20ييظير اإلحصاء الكصفي لدرجات استجابة كؿ فئة مف فئات سنكات الخبرة الثالثة
مصحكبان بقيمة اختبار تحميؿ التبياف األحادم" ؼ " لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة الخمسة ككذلؾ
االستبانة ككؿ.
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تيظير النتائج أنو ال توجد ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبين
درجات استجابة أفراد العينة تعزى لمخبرة في كل من مجاالت الدراسة الخمسة وكذلك االستبانة ككل .
ويعزو الباحث ذلك إل التالي :

 .1نسبة المد ارء الذيف خبرتيـ أكثر مف  10سنكات ( )%82.8كىي النسبة االكبر كبالتالي آراء
باقي المجمكعة لف يؤثر كثي انر .

 .2كجكد برنامج تدريب داخؿ األكنركا لكؿ مكظؼ يتأىؿ لكظيفة مدير مدرسة في السنة األكلى .
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السؤال الثالث :ما سبل تفعيل البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األونروا في ضوء نتائج الدراسة
؟

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث مقابمة مقننة كىي المقابمة مع مديرم

المناطؽ كتـ تكجيو ليـ بعض األسئمة كالمتمثمة ب ػ ػ :

 .1ىؿ تؤثر قناة األكنركا الفضائية عمى مستكل تحصيؿ الطمبة ؟

أجاب جميع أفراد المقابمة كىـ مدراء المناطؽ بأف ىناؾ أث انر ايجابيان متفاكتان لمقناة عمى مستكل
التحصيؿ كذلؾ مف خالؿ اىتماميا بإبراز الجكانب المعرفية كالثقافية ألكجو المنياج .

 .2ما أكجو النشاط الذم يجب أف يقكـ بو مديرم المدارس لتفعيؿ البرامج التعميمية ؟
كبتفريغ االجابات بعد المقابمة اتضح أف أكجو النشاط تتحدد في :
العدد

النسبة

م

النشاط

1

الحمالت اإلذاعية مف خالؿ المدرسة .

11 / 10

%9009

2

اجراء مقابالت كأحاديث مع أكلياء االمكر .

11 / 8

%7207

3

االىتماـ بعرض التجربة كمستكل التطكر فييا.

11 / 6

%5405

4

متابعة الخبرات الدكلية في مجاؿ التمفاز التعميمي .

11 / 9

%8108

11 / 5

%4504

11 / 7

%6306

التعاكف كالتنسيؽ بيف المؤسسات الصحفية كاالعالمية ككميات

5

االعالـ في مجاؿ تنمية المعرفة .

6

االىتماـ باالعداد الميني كتأىيؿ المعمميف ليشارككا في القناة .
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كحكؿ سؤاليـ عف سبؿ تفعيؿ البرامج التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا كانت االجابات عمى

النحك التالي :

 .1من حيث االىداف
االجراءات

ـ

تزكيد الجميكر بمعمكمات عف أىمية دكر القناة في تنمية

العدد

النسبة

11 / 10

%9009
%100

1

القيـ كالمعارؼ لدل االبناء .

2

تككيف اتجاىات ايجابية لدل الطمبة نحك القناة .

11 / 11

3

تحقيؽ التكيؼ النفسي كاالجتماعي لممشاىدة .

11 / 9

%8108

4

المشاىد بالمعرفة كالمعمكمات المرتبطة
تزكيد الطالب ي
باأللعاب .

11 / 7

%6306

5

تكضيح اسيامات القناة في االرتقاء بمستكل التحصيؿ

11 / 10

%9009

 .2من حيث االجراءات
ـ

االجراءات

1

تشكيؿ لجنة عميا لمتخطيط لمبرامج تتكلى عممية التنسيؽ في

2

زيادة زمف كمساحة البرامج بما يحقؽ األىداؼ المرجكة

3

مشاركة بعض الجامعات في بث بعض التجارب المرتبطة في

4

اعداد برامج تيتيـ بأكجو نشاط التركيح

5

تغطية نشاطات المدارس خاصة فيما يتعمؽ باالحتفاالت

القناة مع مراعاة كؿ مف (الطالب ،المعمـ ،الطالب/المعمـ)

المنياج لعرضيا كلك كاف في األجازات .

كالدركس التكضيحية .
6

التأكيد عمى أف يككف العاممكف في القناة مف المختصيف.

7

االىتماـ ببرامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة لتأىيميـ لمعمؿ

في القناة كتقبؿ ابداعاتيـ كعرضيا عمى لجنة مختصة.
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العدد

النسبة

11 / 8

%7207

11 / 7

%6306

11 / 6

%5405

11 / 10

%9009

11 / 11

%100

11 / 10

%90.9

11 / 10

9009

مف خالؿ المقابمة اتضح لمباحث مدل االىتماـ مف قبؿ مديرم المناطؽ بدكر القناة  ،ككضكح

آماليـ في اتساع عمميا لمعالجة العديد مف مشكالت أكقات الفراغ باإلضافة إلى زيادة التحصيؿ .
توصيات الدراسة :

كفي ضكء نتائج الدراسة قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات التي يرل أنيا قد تسيـ في تفعيػؿ البػرامج

التعميمية التي تقدميا فضائية األكنركا بمحافظات غزة في ضكء نتائج الدراسة :

 .1إنشاء صفحة رسمية لفضائية األكنركا عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي لخدمػة الطػالب كآكليػاء
أمكرىـ .

المشػػاىديف
 .2تخصػػيص حمقػػة أسػػبكعية تيبػػث عمػػى اليػكاء مباشػرةن بحيػػث تسػػمح التصػػاؿ الطػػالب ي
كاستفساراتيـ (حمقة مباشرة).
 .3تخصيص حمقات تيقدـ يمعالجة لمطالب ضعاؼ التحصيؿ .
 .4إجراء عممية استطالع رأم شاممة لمطالب بصفة دكرية عف مدل االستفادة مف الفضائية
الدراسات المستقبمية :
يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبمية التالية :
.1

فعالية البرامج التعميمية التي تقدميا قناة الكتاب الفضائية بمحافظات غزة لتحسيف التحصيؿ

الدراسي .

 .2الصعكبات التي تكاجو القائميف عمى فضائية األكنركا بغزة كسبؿ التغمب عمييا .
 .3دراسة تحميمية تقكيمية لمنياج الرياضيات الذم تقدمو فضائية األكنركا بمحافظات غزة .
ممخص النتائج :
مف خالؿ استجابات عينة الدراسة يمكف تمخيص النتائج بالتالي :

 .1الدرجة الكمية لتقدير فعاليػة البرامجالتعليميةالتيتقدمهافضائيةاألونروابمحافظيات
غييزةلتحسييياالتحليييدالدراسيييلييد  لبتهييا كانػػت ( )%74.49كىػػي درجػػة عاليػػة

كبمتكسط كمي لالستجابات بمغ ( )3.72حيث :

أ .حص ػ ػػؿ المج ػ ػػاؿ الثال ػ ػػث " صددددددورة العددددددرض " عم ػ ػػي المرتب ػ ػػة األكل ػ ػػى حي ػ ػػث بم ػ ػػغ ال ػ ػػكزف
النسبي( )%79.62كبمتكسط حسابي( . ) 3.98

ب.حص ػ ػػؿ المج ػ ػػاؿ الث ػ ػػاني " محتدددددوى البدددددرامج " عم ػ ػػى المرتب ػ ػػة الثاني ػ ػػة حي ػ ػػث بم ػ ػػغ ال ػ ػػكزف
النسبي( )%76.50كبمتكسط حسابي( . ) 3.82
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ت.حصػ ػ ػػؿ المجػ ػ ػػاؿ األكؿ " أىددددددداف البددددددرامج " عمػ ػ ػػى المرتبػ ػ ػػة الثالثػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث بمػ ػ ػػغ الػ ػ ػػكزف
النسبي( )%74.24كبمتكسط حسابي( . ) 3.71

ث.حص ػػؿ المج ػػاؿ الخ ػػامس " الدعايددددة واإلعددددالن " عم ػػى المرتب ػػة الرابع ػػة حي ػػث بم ػػغ ال ػػكزف
النسبي( )%72.83كبمتكسط حسابي( . ) 3.64

ج .حصؿ المجاؿ الرابع " التقنيات الحديثة والمؤثرات " عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ الكزف
النسبي( )%69.75كبمتكسط حسابي( . ) 3.49
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
تقػديرات أفػراد العينػة لفعاليػة البػرامج التعميميػة التػي تقػدميا فضػائية األكنػركا لتحسػيف

التحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة األساسية بمحافظػات غػزة تعػزل لجميػع متغيػرات
الدراسة(الجنس ،المؤىؿ العممي ،المحافظة ،سنكات الخدمة) .
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 .12أبك عزيز  ،شادم (  : ) 2009معايير الجكدة في تصميـ كانتاج الكسائؿ كالتكنكلكجيا في
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 .15أبك معاؿ  ،عبدالفتاح (  : ) 2000أثر وسائل اإلعالم عم الطفل  ،دار الشركؽ  ،عماف .
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السيد ------------------------------------ /
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،،
املوضوع  /حتكيم استبانه

يقكـ الباحث بدراسة ميدانية كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية بجامعة األزىر

بغ ػزة بعن ػكاف " :فعاليدددة البدددرامج التعميميدددة التدددي تقددددميا فضدددائية األوندددروا بمحافظدددات غدددزة لتحسدددين
التحصيل الدراسي لدى طمبتيا " كليذا الغرض أعد الباحث استبانو تككنت مف ( )85فقرة مكزعة عمػي

خمس مجاالت ىي :
( األىداؼ

،

المحتكل ،

صكرة العرض ،

التقنيات

،

الدعاية كاإلعالف )

كنظ ػ انر لخب ػرتكـ الكاسػػعة فػػي ىػػذا المجػػاؿ يش ػرفني أف أضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة التػػي تشػػكؿ أداة

الدراسة الميدانية في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانيان لذا ييرجى مف سيادتكـ التكػرـ
بػػاإلطالع عمػػى فق ػرات ىػػذه االسػػتبانة كابػػداء رأيكػػـ فييػػا مػػف حيػػث دقػػة العبػػارات كمناسػػبتيا لمكضػػكع
الد ارسػة كمػدم انتمائيػػا لمجػاالت الد ارسػػة التػي كردت فييػا بكضػػع عالمػة (  ) لمفقػرة المناسػبة كاجػراء

التعػػديؿ عمػػى الفقػرة غيػػر المناسػػبة أك اقتػراح الصػػيغة التػػي تركنيػػا مناسػػبة فػػي الصػػفحة األخيػرة أك فػػي
كرقة خارجية .

فعالية البرامج التعميمية  :ىي قدرة البرامج التعميمية عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا كالتى تسعى
لتحقيقيا المتمثمة بعرض كحدات الكتاب المدرسي بطريقة شيقة لمطمبة تعمؿ عمى زيادة تحصيميـ
الدراسي .

شاكرين لكن حسن تعاونكن ،،
الباحث  :عمي محمد أبوختمة
جوال 5044099950 :
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معلومات عامة:
الجدنس

ذكر

المحافظة

رفح

سنوات الخدمة

أقل من 5سنوات

المؤىل العممي

بكالوريوس

أنث

الوسط

خانيونس

غزة

من  11 – 5سنوات

الشمال

أكثر من  11سنوات

دراسات عميا

المجال األول /أىداف البرامج
يقصد بيا  :النتاجات التعميمية كصكرة الفائدة التي تسعى البرامج إلى تحقيقيا .
ـ

مناسبة

الفقرات

1

أىداؼ البرامج التعميمية كاضحة كمتنكعة .

2

األىداؼ متسمسمة منطقيان في طريقة عرضيا .

3

تي َّ
كضح أىداؼ البرنامج في بداية كؿ دكرة برامجية .

4

تتضمف األىداؼ مستكيات تعميمية متنكعة .

5

تتضمف األىداؼ معايير تقييـ األداء .

6

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ الرأسي (محتكل المبحث الكاحد) .

7

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ األفقي (محتكل المبحث مع المباحث األخرل)

8

تيسيـ األىداؼ في زيادة المستكل التحصيمي لمطمبة .
149

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

9

تيراعي األىداؼ الفركؽ الفردية لمطمبة .

 10تتفؽ األىداؼ مع الخطة الزمنية لتنفيذ المنياج .

المجال الثاني  /محتوى البرامج
يقصد بو  :المادة التي يتـ شرحيا كتكضيحيا لمطالب مف خالؿ البرنامج التعميمي .
ـ

مناسبة

الفقرات

1

ييدقىؽ المحتكل امالئيان كلغكيان قبؿ العرض .

2

يخمك المحتكل مف األخطاء العممية .

3

يتـ استعراض ممخص لمدركس السابقة قبؿ عرض الخبرات الجديدة .

4

يتضمف المحتكل تغذية راجعة لما تـ شرحو في المدرسة .

5

ييحقؽ المحتكل تقدمان في المستكل التحصيمي لمطمبة .

6

ييغمَّؽ الدرس بعرض أىـ ما تـ تقديمو .

7

ييغطي المحتكل أنشطة المقرر المنيجي .

8

يتـ عرض المنيج كامالن خالؿ العاـ الدراسي .

9

يتخمؿ المحتكل سمككيات ايجابية (رد التحية  ،البسممة  ،المكدة )....

10

ييمبي المحتكل احتياجات بطيئي التعمـ مف ذكم االحتياجات الخاصة

11

تيعتبر مدة عرض المحتكل كافية لتناكؿ المادة .

 12تيساعد البرامج الطمبة عمى حؿ الكاجبات المنزلية .
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

المجال الثالث  /صورة العرض
يقصد بيا  :الصكرة المرئية لمعرض مف ألكاف كديككر كمؤثرات صكتية كما يراىا كيسمعيا الطمبة
الفقرات

ـ

مناسبة

1

تتميز كاجية البرنامج بالبساطة كالكضكح .

2

بداية العرض مثيرة كمشكقة .

3

تتالءـ المؤثرات الصكتية مع المكقؼ الذم تصاحبو .

4

المعمـ .
تتالءـ المؤثرات الصكتية مع حركة ي

5

نكع يمعمـ الفضائية في نبرات صكتو لجذب انتباه الطمبة .
يي ِّ

6

لممعمـ الئؽ .
المظير العاـ ي

7

اإلضاءة مناسبة كمتناسقة مع طبيعة المحتكل .

 8الديككر مناسب لطريقة العرض .
9

كمحببة كحافزة لمتعمـ .
تيحقؽ الصكرة بيئة تعميمية ممتعة ي

 10يرتبط العرض بمظاىر تتعمؽ بتراثنا الفمسطيني كقيمنا االجتماعية .
 11حجـ الخط في البرنامج عمى الشاشة كاضحان بشكؿ مقركء .

151

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

رابعاً :التقنيات الحديثة والمؤثرات
كيقصد بيا  :األدكات كالمكاد كاألجيزة التي يستخدميا يمعمـ الفضائية لتسييؿ ايصاؿ المعمكمة لمطمبة
بصكرة مشكقة .
ـ

مناسبة

الفقرات

1

يتـ استخداـ السبكرة الذكية أثناء العرض .

2

يتـ استخداـ مقاطع فيديك يمعززة لممحتكل .

3

يتـ التنكيع في مظير الشاشة مف حمقة ألخرل كمف مبحث إلى آخر.

4

يتـ عرض بعض الحمقات عمى اليكاء مباشرةن .

5

يتـ التصكير مف أكثر مف زاكية بما يتالئـ مع المكقؼ .

6

يتـ استخداـ كسائؿ ايضاح غير متاحة في الفصؿ .

7

كمعمـ الفضائية عبر البريد االلكتركني .
يتـ التكاصؿ بيف الطمبة ي

8

تتكافر في يمعمـ الفضائية ميارة السرد المغكم دكف االلتزاـ بنصكص مكتكبة .

9

المعمـ مؤش انر عند قراءة الكالـ المكتكب عمى الشاشة .
يستخدـ ه

 10يتـ استخداـ مؤثرات الكتركنية ( األسيـ  ،األلكاف  ،الدكائر . ) ....
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

خامساً :الدعاية واإلعالن

كيقصد بيا :جميع التدابير كاإلجراءات التي تعمؿ عمى نشر كايصاؿ البرامج التعميمية إلى أكسع نطاؽ

الفقرات

ـ

مناسبة

1

تردد فضائية األكنركا معركؼ .

2

ييدعى الطمبة دائمان لمتابعة البرامج التعميمية بفضائية األكنركا .

3

يي ىحث المعمميف عمى تذكير الطمبة بمكاعيد البرامج التعميمية .

4

يتـ تكعية أكلياء األمكر بأىمية البرامج التعميمية التي تبثيا الفضائية

5

ييعمَّف عف جدكؿ مكاعيد بث البرامج التعميمية عمى لكحة اإلعالنات .

6

تيركز دائرة التربية كالتعميـ عمى ضركرة حث الطمبة لمشاىدة الفضائية .

7

ىناؾ تحسف عاـ في مستكل الطمبة التحصيمي منذ نشأة الفضائية .

8

تيعتبر البرامج التعميمية المعركضة عامالن مساعدان لممعمـ .

9

مكاعيد البث مالئمة لكافة فئات الطالب .

 10يػتـ اجػراء اسػػتطالع رأم الطمبػة بصػػفة دكريػػة حػػكؿ مػدل االسػػتفادة مػػف البػرامج
المقدمة .
ي
 11تعمؿ الفضائية عمى الحد مف ظاىرة الدركس الخصكصية .
 12يتـ إشراؾ دائرة التربية كالتعميـ في رسـ الخطة التعميمية لمفضائية .
 13أسعى لتكفير كافة المعمكمات عف فضائية األكنركا .
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

 14تيساعد الفضائية الطمبة عمى االستعداد لالمتحاف .
 15تيكفر الفضائية مكاد اثرائية لمساعدة الطمبة عمى التفكؽ .
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ممحق رقم ()2

أسماء السادة المحكمين وجيات عمميم ورتبيم العممية
م

الجية

اإلسم

الرتبة األكاديمية

1

د .محمد ىاشـ أغا

جامعة األزىر

أستاذ يمساعد

2

د .رأفت محمد العكضي

غير متفرغ  -جامعة القدس المفتكحة

أستاذ يمساعد

3

أ.د .زياد عمي الجرجاكم

جامعة القدس المفتكحة

أستاذ دكتكر

4

د .عبدالسالـ محمد نصار غير متفرغ  -جامعة القدس المفتكحة

أستاذ يمساعد

5

د .محمكد ابراىيـ خمؼ اهلل جامعة األقصى

أستاذ يمساعد

6

د .عمر عمي دحالف

جامعة األقصى

أستاذ يمساعد

7

د .ناجي رجب سكر

جامعة األقصى

أستاذ يمشارؾ

8

د .حسف ربحي ميدم

جامعة األقصى

أستاذ يمساعد

9

أ.د .فؤاد عمي العاجز

الجامعة اإلسالمية

أستاذ دكتكر

10

د .محمد سميماف أبكشقير

الجامعة اإلسالمية

أستاذ يمشارؾ

11

د .محمد فؤاد أبكعكدة

الجامعة اإلسالمية

أستاذ يمساعد

12

د .محمكد محمد الرنتيسي

الجامعة اإلسالمية

أستاذ يمساعد

13

د .محمد عثماف األغا

الجامعة اإلسالمية

أستاذ يمساعد

14

د .رأفت حسف اليباش

ككالة الغكث الدكلية

أستاذ يمساعد

15

د .سعيد ابراىيـ أبكحرب

ك ازرة التربية كالتعميـ

أستاذ يمساعد
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ملحق رقم ()3
جامعة ا

ر–

ز

ما ال راسا العلي
لي
س

االستبانة في صورتيا النيائية

ة التر ي
و التر ي

ا
ة
ة

حفظه اهلل ،،،

السيد  /هدير املدرسة
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،،

يقكـ الباحث بدراسة ميدانية كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية بجامعة األزىر

بغ ػزة بعن ػكاف " :فعاليدددة البدددرامج التعميميدددة التدددي تقددددميا فضدددائية األوندددروا بمحافظدددات غدددزة لتحسدددين
التحصيل الدراسي لدى طمبتيا " كليذا الغرض أعد الباحث استبانو تككنت مف ( )80فقرة مكزعة عمػي

خمسة مجاالت ىي :
( أىداؼ البرامج

الدعاية كاإلعالف )

،

محتكل البرامج ،

صكرة العرض ،

التقنيات الحديثػة كالمػؤثرات

،

كأماـ كؿ فقرة يكجد خمس خيارات تيمثؿ درجػة المكافقػة عمػى الفقػرة كىػي  :درجػة مكافقػة ( عاليػة جػدان ،
عالية  ،متكسطة  ،ضعيفة  ،ضعيفة جدان )

كككنػػؾ أحػػد مػػدراء مػػدارس األكنػػركا بمحافظػػات غ ػزة ييرجػػى التكػػرـ بق ػراءة االسػػتبانة ثػػـ اإلجابػػة عمييػػا
بكضػع عالمػػة (  ) داخػػؿ المربػػع الػذل تػػرل أنػػو ييمثػػؿ درجػػة مكافقتػؾ عمػػى الفقػرة  ،حيػػث أف اجابتػػؾ
عمى ىذه االستبانة بدقة كعناية سيككف ليا األثر األكبر في تجكيد ىذه الدراسة  ،مع العمـ بػأف اجابتػؾ

ستيستخدـ ألغراض البحث العممي فقط .
فعالية البرامج التعميمية  :ىي قدرة البرامج التعميمية عمى تحقيؽ األىػداؼ المرجػكة منيػا كالتػى تسػعى
لتحقيقيػػا المتمثمػػة بعػػرض كحػػدات الكتػػاب المدرسػػي بطريقػػة شػػيقة لمطمبػػة تعمػػؿ عمػػى زيػػادة تحصػػيميـ

الدراسي .

شاكرين لكن حسن تعاونكن ،،
الباحث  :عمي محمد أبوختمة
جوال 5044099950 :
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معلومات عامة:
الجدنس

ذكر

المحافظة

رفح

سنوات الخدمة

أقل من 5سنوات

المؤىل العممي

بكالوريوس

أنث

الوسط

خانيونس

غزة

من  11 – 5سنوات

الشمال

أكثر من  11سنوات

دراسات عميا

المجال األول /أىداف البرامج
يقصد بيا :النتاجات التعميمية كصكرة الفائدة التي تسعى البرامج إلى تحقيقيا.
درجة الموافقة
م

الفقرات

عالية
جدا

1

أىداؼ البرامج التعميمية كاضحة .

2

األىداؼ متسمسمة في طريقة عرضيا .

3

تي َّ
كضح أىداؼ البرنامج في بداية كؿ دكرة برامجية .

4

تيراعي األىداؼ المستكيات التعميمية المختمفة .

5

تتضمف األىداؼ معايير تقييـ األداء .

6

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ الرأسي (محتكل المبحث الكاحد) .

7

تيحقؽ األىداؼ التكامؿ األفقي (محتكل المبحث مع المباحث األخرل)
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

8

تيسيـ األىداؼ في زيادة المستكل التحصيمي لمطمبة .

9

تيراعي األىداؼ الفركؽ الفردية لمطمبة .

 10تتفؽ األىداؼ مع الخطة الزمنية لتنفيذ المنياج .

المجال الثاني  /محتوى البرامج
يقصد بو  :المادة التي يتـ شرحيا كتكضيحيا لمطالب مف خالؿ البرنامج التعميمي .
درجة الموافقة
م

الفقرات

عالية
جدا

1

يخمك المحتكل مف األخطاء اإلمالئية .

2

يخمك المحتكل مف األخطاء العممية .

3

ييركز المحتكل عمى الميارات العامة .

4

ييحقؽ المحتكل تقدمان في المستكل التحصيمي لمطمبة .

5

ييغمَّؽ الدرس بعرض أىـ ما تـ تقديمو .

6

ييغطي المحتكل أنشطة المقرر المنيجي .

7

ييغطي البرنامج محتكل المنياج المدرسي خالؿ العاـ الدراسي .

8

يتخمؿ المحتكل سمككيات ايجابية (رد التحية  ،البسممة  ،المكدة )....

9

ييمبي المحتكل احتياجات بطيئي التعمـ مف ذكم االحتياجات الخاصة

10

تيعتبر مدة عرض المحتكل كافية لتناكؿ المادة .

 11تيساعد البرامج الطمبة عمى حؿ الكاجبات المنزلية .
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الثالث  /صورة العرض
يقصد بيا  :الصكرة المرئية لمعرض مف ألكاف كديككر كمؤثرات صكتية كما يراىا كيسمعيا الطمبة
درجة الموافقة
الفقرات

م

عالية
جدا

1

تتميز كاجية البرنامج بالبساطة كالكضكح .

2

تككف بداية العرض مثيرة كمشكقة .

3

تتالءـ المؤثرات الصكتية مع المكقؼ الذم تصاحبو .

4

المعمـ .
تتالءـ المؤثرات الصكتية مع حركة ي

5

نكع يمعمـ الفضائية في نبرات صكتو لجذب انتباه الطمبة .
يي ِّ

6

لممعمـ الئؽ .
المظير العاـ ي

7

اإلضاءة مناسبة كمتناسقة مع طريقة العرض .

8

تيحقؽ الصكرة بيئة تعميمية جذابة لمتعمـ .

9

حجـ الخط في البرنامج عمى الشاشة كاضحان بشكؿ مقركء .
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

المجال الرابع  /التقنيات الحديثة والمؤثرات
كيقصد بيا  :األدكات كالمكاد كاألجيزة التي يستخدميا يمعمـ الفضائية لتسييؿ ايصاؿ المعمكمة لمطمبة

بصكرة مشكقة .

درجة الموافقة
م

الفقرات

عالية
جدا

1

يتـ استخداـ السبكرة الذكية أثناء العرض .

2

يتـ استخداـ مقاطع فيديك يمعززة لممحتكل .

3

يتـ التنكيع في مظير الشاشة مف حمقة ألخرل كمف مبحث إلى آخر.

4

يتـ عرض بعض الحمقات عمى اليكاء مباشرةن .

5

يتـ التصكير مف أكثر مف زاكية بما يتالئـ مع المكقؼ .

6

يتـ استخداـ كسائؿ ايضاح غير متاحة في الفصؿ .

7

كمعمـ الفضائية عبر البريد االلكتركني .
يتـ التكاصؿ بيف الطمبة ي

8

تتكافر في يمعمـ الفضائية ميارة السرد المغكم دكف االلتزاـ بنصكص مكتكبة .

9

المعمـ مؤش انر عند قراءة الكالـ المكتكب عمى الشاشة .
يستخدـ ه

 10يتـ استخداـ مؤثرات الكتركنية ( األسيـ  ،األلكاف  ،الدكائر . ) ....
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المجال الخامس  /الدعاية واإلعالن
كيقصد بيا  :جميع التدابير كاإلجراءات التي تعمؿ عمى نشر كايصاؿ البرامج التعميمية إلى أكسع
نطاؽ .
درجة الموافقة
الفقرات

م

عالية
جدا

1

يتـ تعريؼ الطمبة كأكلياء أمكرىـ بتردد فضائية األكنركا .

2

ييدعى الطمبة دائمان لمتابعة البرامج التعميمية بفضائية األكنركا .

3

يي ىحث المعمميف عمى تذكير الطمبة بمكاعيد البرامج التعميمية .

4

يتـ تكعية أكلياء األمكر بأىمية البرامج التعميمية التي تبثيا الفضائية .

5

ييعمَّف عف جدكؿ مكاعيد بث البرامج التعميمية عمى لكحة اإلعالنات .

6

تيركز دائرة التربية كالتعميـ عمى ضركرة اىتماـ الطمبة بالبرامج التعميمية .

7

ىناؾ تحسف عاـ في مستكل الطمبة التحصيمي منذ نشأة الفضائية .

8

مكاعيد البث مالئمة لكافة فئات الطالب .

9

يػتـ اجػراء اسػػتطالع رأم الطمبػة بصػػفة دكريػػة حػػكؿ مػدل االسػػتفادة مػػف البػرامج
المقدمة .
ي

 10يتـ إشراؾ دائرة التربية كالتعميـ في رسـ الخطة التعميمية لمفضائية .
 11أسعى لتكفير كافة المعمكمات عف البرامج التعميمية .
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ممحؽ رقـ ()4

تسييل الميمة
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ممحق رقم ()5


مواعيد بث البرامج التعميمية
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