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الشكر والحمد هللا جّل في عاله على ما وفقني إليه من إتمام هـذه الرسـالة ،   .... بادئ ذي بدء      

بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لكـل   أتقدم  يفإنن الوفاء يقتضي أن يرد الفضل إلى أهلهوألن 
  -:من

اإلشراف على هذه الدراسة لتفضله ب –األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح عسقول   -مشرفي  الموقر  -
، إذ كان كريما في نصحه و إرشاده فلم يأل جهدا أو علما في تقديم النصيحة والتوجيـه واإلرشـاد ؛   

سائلة المولى عز وجّل أن يجزيه عني كل خير وأن يطيل عمره ويحسن عملـه  , إلتمام هذه الدراسة  

  .ليظل من أهل العلم والرافعين للواه, ويديم عطاياه 
إلى كل من الدكتور عبد المعطي األغا والدكتور محمود األستاذ لما تفضاله علـي بمناقشـة هـذه     -

  .الرسالة 
إلى مفتش اللغة العربية األستاذ الفاضل يحيى محمد شاهين لما أسهمه مـن مشـورة ورأي حتـى     -

  .خرجت هذه الرسالة  بصورتها 

م لما قدموه لي من مساعدة ومشورة ورأي  وأخص إلى جميع األخوة العاملين بقسم تكنولوجيا التعلي -
  .بالذكر األستاذ منير حسن 

  . إلى الزميلتين ختام كحيل و نرمين عبد النبي لما قدمن لي من مساهمة في بناء البرنامج  -
تحكيم أدوات هذه الدراسة بكـل  من  معي في إنجاز هذا العمل  واتعاون األساتذة األفاضل الذينإلى  -

  .ضوعية نزاهة ومو

/ واألخ, محمود أبو اللبن/ ونخص بالذكر األخ , إدارة مركز الوسائل التعليمية وجميع العاملين فيها  -
لما بذلوه من جهد في تصوير ومونتاج مقاطع الفيديو وتسجيل لمقاطع الصـوت فـي   , زياد رضوان

  .القرص المدمج الخاص بالبرنامج
  .تحملوا تبعات الحياة خالل دراستي   جميع أهل بيتي الذين وإلى زوجي وابنتي  -

التـي   -يدة خديجـة الخيريـة   تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى  مديرة مدرسة السأوأخيرا      

وإلى طالبات المدرسة خاصة طالبات الصف التاسـع   -بتطبيق البرنامج المعد في مدرستها سمحت لي
  . وإلى جميع العاملين فيها, األساسي

من شجعني وساعدني ، سأذكر فضلهم ما حييت ، وأسأل اهللا العلي القدير أن يجزي عنـي   إلى جميع
  .الجميع خير الجزاء 
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  م';E ا��را%�

تهدف هذه الدراسة إلى بناء وقياس فاعلية برنامج وسائط المتعددة  مقترح  قائم على منحى النظم      

في تنمية مهارة التمديدات الكهربائية المنزلية من كتاب التكنولوجيا ، للصف التاسع األساسـي ، وقـد   

  : حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

ما فاعلية برنامج الوسائط المتعددة القائم  على منحى النظم في تنميـة بعـض مهـارات توصـيل     

  التمديدات الكهربائية لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟ 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم اشتقاق األسئلة الفرعية اآلتية 

مهارات توصيل التمديدات ما برنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم في تنمية بعض  .1

  الكهربائية لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مادة التكنولوجيا ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين درجات الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسـط   .2

درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار المعلومات الالزمة لمهـارات توصـيل   

 لكهربائية المنزلية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ؟ التمديدات ا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعـة الضـابطة    .3

 ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة تكوين الدوائر الكهربائية ؟ 

وسط درجات الطالبات في المجموعة الضـابطة ،  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت .4

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة فحص سالمة توصيل التمديدات 

 الكهربائية ؟ 



 ك 
 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة الضـابطة ،   .5

في مهارات األمان والوقاية عند توصـيل  ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية 

  التمديدات الكهربائية ؟ 

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء البرنامج المقترح بشقيه النظري والتطبيقي ، وبناء أدوات الدراسة 

  .فقرة اختيار من متعدد وكذلك بطاقة مالحظة  30والتي تمثلت في اختبار مكون من 

طالبة من طالبـات الصـف التاسـع     56على العينة القصدية المكونة من  وطبقت أداة الدراسة       

،  2008األساسي في مدرسة السيدة خديجة اإلسالمية للبنات من الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام     

وبعد القيام بالمعالجات اإلحصـائية  , واعتمدت الباحثة المنهج البنائي ، والمنهج التجريبي في دراستها 

القبلي و البعدي أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بـين متوسـط تحصـيل     على االختبارين

الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسط تحصيل الطالبات فـي المجموعـة التجريبيـة للتمديـدات     

كما أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقتـرح  , الكهربائية المنزلية لصالح المجموعة التجريبية 

  . ريسفي التد

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة من الدراسة قامت الباحثة بعرض بعض التوصيات       

والتي تهدف إلى االستفادة من البرنامج المقترح بالوسائط المتعددة  لتـدريس التمديـدات الكهربائيـة     

 .المنزلية من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي 
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  الفصل األول 

  خلفية الدراسة

  : مقدمة

تدور المجتمعات البشرية في فلك التغيير والتطوير الذي فرضته معطيات هـذا العصـر  هـذا          

كان نتيجة تطلع اإلنسان إلـى  _ فضال على أنه أحد سنن هذا الكون التي أقرها اهللا سبحانه _ التغير 

أضـحت   مواكبة عجلة التقدم العلمي لإلفادة من تلك المعطيات إلى أقصـى حـد ممكـن ، وهكـذا    

التكنولوجيا بكافة أنواعها وأشكالها مطلباً أساسيا من مطالب هذا العصر، وسمة مميزة له ، و ذلك ألن 

معدل التغيير والتطوير أصبح أكبر من معدل اللحاق به ، أو حتى مجرد توقعه ، مما جعل اإلنسـان  

  . ب عليها بالطرق التقليدية يجد نفسه محاطا بكم كبير من التحديات التي ال يمكن مواجهتها أو التغل

وفي ظل هذا التغيير والتطوير المتزايد كان البد ألي حركة للتغيير أن تكون منظمة تنطلـق مـن   " 

تشخيص موضوعي دقيق للواقع  ، وذلك للوقوف على جوانب القوة والضعف ، بهدف تعزيز وتدعيم 

ل تمكننـا مـن الخـروج بأشـكال     جوانب القوة ، وإخضاع جوانب الضعف للمعالجة ، أو إيجاد بدائ

  ) .  2003:77عسقول ،" (وتحسينات جديدة تواكب الطموحات وتحقق اآلمال 

ولما كانت التربية إحدى ميادين هذا التغيير فان التعليم كذلك ليس بمنأى عن هذه التغيرات فـي        

ميدان التعليم ، هذا " ظل الثورة العلمية والتكنولوجية ، فالتربية ال يمكن أن تنفصل وتنمو بمعزل عن 

بشكل مباشر في بناء األجيـال ،  الميدان األهم في الميادين التي تخدم المصلحة العامة باعتباره يساهم 

  ) . 77:  2003عسقول ،" ( وله دور مباشر في تحديد مستقبل األمة 

و ألن التعليم من أقوى المؤثرات في تقدم الحضارة البشرية ، وهو احد أسباب نجاحها فإن ذلك       

ات نحو حشـد كافـة   من شأنه تحميل القائمين على التربية والتعليم  وصناع القرار التربوي المسؤولي
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الطاقات وبذل الجهود لمواكبة أحدث األساليب واالستراتيجيات وتقنيات التعليم لجعل النظام التعليمـي  

مواكبا لمجريات التغيير والتطوير ، لذلك لم يكن هناك بد من دخول التكنولوجيا إلى ميـدان التربيـة   

التعليم طريقة تفكير منظمة تطور المواقف  تكنولوجيا" بهدف التحسين والتطوير واالبتكار ، ذلك ألن 

التعليمية وتزيد من كفاءتها ، فهي طريقة منهجية لتطبيق المعرفة القائمة على أساس علمي لتخطـيط  

  )  .5:  2002زيتون، "(وتصميم  وإنتاج وتنفيذ وتقويم وضبط العملية التعليمية 

نواتج تحول العملية التربوية والتعليميـة مـن   وقد دخلت تكنولوجيا التعليم ميدان التربية كأحد       

نمطها التقليدي العشوائي إلى النمط المنظم الذي قسم العمليـة التعليميـة إلـى مـدخالت وعمليـات      

ومخرجات وتغذية راجعة ، تلك المدخالت تتفاعل مع بعضها البعض في عمليات تفاعلية تنـتج فـي   

و هنا أدرك علماء التربية أهمية استخدام " تطلعاته ،  النهاية مخرجات تحقق أهداف النظام التعليمي و

المنحى النظامي ، والذي يشمل على جميع المدخالت والعمليات والمخرجـات ؛ أي يضـم عمليـات    

  ) . 119:  1999الفرا ،" ( التصميم والتنفيذ والتقويم من مختلف جوانبها البشرية وغير البشرية 

ـ أحد مخالت النظام التعليمي ، كان البد لنا من تطـوير طر ق التدريس ائو لما كانت طر        ق ائ

  .تدريسية تتواءم مع مدخل النظم ،  ومع التطور التكنولوجي 

ويعد الحاسوب التعليمي  أحد الثمار الناتجة عن دخول التطور التكنولوجي في المجال التربوي        

في االستجابة الفورية لألوامر المعطاة ، وتقديم ، فقد ازداد استخدامه يوما بعد يوم لما له من مميزات 

خدمات للمتعلمين سواء بصورة فردية أو جماعية ، وهكذا أصبح من األدوات المهمة والفاعلة في حقل 

التربية والتعليم ، وذلك لما له من إمكانات فهو يتيح للمتعلمين فرص الـتحكم فـي سـرعة عـرض     

انتباه المتعلمين ، وبظهور برامج الحاسوب التي تجمع بـين   المعلومات وفقا لقدراته ، ويستحوذ على

النص المكتوب ، والصوت  ، والصورة الثابتة والمتحركة ،  والرسوم وغيرها من الوسـائل التـي   
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تعرض هذه الوسائط بطريقة منظمة فيما يعرف بالوسائط المتعددة ، وفي هذه البرامج يستطيع المتعلم 

  .صورتها النظرية والتطبيقية ؛ أي يمكن عرض التطبيق العملي من خاللها مشاهدة المادة التعليمية ب

ولعل مباحث التكنولوجيا التي أقرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على طالبنا في مراحـل        

 ولقناعتنا بان التكنولوجيا ممارسة أكثر منها دراسـة " دراستهم المختلفة ذات طبيعة عملية تطبيقية  ، 

نظرية ، رأى فريق التأليف أهمية أن يعتمد الكتاب المقرر النظرة التحليلية للمواضـيع المطروحـة ،   

والتركيز على الجوانب العملية من خالل األمثلة والنشاطات والمشاريع المقترحة ، والتي حـرص أن  

  ) . لمقدمة ا:  2003تكنولوجيا الصف العاشر ، " (يكون تنفيذها باإلمكانات المتواضعة ممكنا 

هل اإلمكانات المتواضعة المتوفرة في مدارسنا تجعل تفعيل هـذا  : والسؤال الذي يطرح نفسه       

المنهاج وتحقيق أهدافه المرجوة يضمن  تفاعل الطالب معه و يعمل على تطوير قدراتهم الفكريـة ،  

  .ومواجهة تحديات الحياة المتزايدة ؟ 

سنا يجد أن المنهاج محل شكوى الكثير من اآلباء والطـالب عـالوة   إن المتأمل للواقع في مدار      

على المدرسين أنفسهم ، وحقيقة يؤكد الواقع أن هناك منطق وراء هذه الشكوى ألن المناهج تتطلـب  

. توفير مواد وأدوات ووسائل ضرورية لتعلم خبراته ، فالتكنولوجيا ممارسة أكثر منها دراسة نظرية 

ت الكهربائية المنزلية من أكثر الوحدات التي تحتاج لشرح وتطبيق عملـي كـي   ولعل وحدة التمديدا

  .يستطيع الطالب فهمها والتمكن منها 

في ضوء المعطيات السابقة ، وباإلضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة ربطت بين اسـتخدام         

فقد تولدت لدى الباحثـة الرغبـة   _على حد علم الباحثة _برامج الوسائط المتعددة والمدخل المنظومي 

  .للبحث في مشكلة الدراسة 
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  : مشكلة الدراسة 

  :اآلتي  تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

ما فاعلية برنامج الوسائط المتعددة القائم  على منحى النظم في تنمية بعـض مهـارات   

  توصيل التمديدات الكهربائية لدى طالبات الصف التاسع األساسي ؟ 

  : وتتفرع منه األسئلة اآلتية 

 ما برنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم المقترح لتنمية بعض مهـارات توصـيل   .1

  التمديدات الكهربائية لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مادة التكنولوجيا ؟ 

درجات الطالبات في المجموعة الضـابطة   متوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين .2

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار المعلومات الالزمـة لمهـارات   

  ئية المنزلية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ؟ توصيل التمديدات الكهربا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعـة الضـابطة    .3

 ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة تكوين الدوائر الكهربائية ؟ 

جات الطالبات في المجموعـة الضـابطة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط در .4

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة فحص سالمة توصيل التمديدات 

 الكهربائية ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعـة الضـابطة    .5

األمان والوقاية عند توصـيل  ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارات 

 التمديدات الكهربائية ؟ 
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  :فروض الدراسة 

 طالباتدرجات المتوسط بين )  α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 1-  

في المجموعة التجريبية في اختبـار المعلومـات    طالباتفي المجموعة الضابطة ومتوسط درجات ال

  . الالزمة لمهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي

بين متوسط  درجات الطالبات ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2- 

في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارات تكوين الدوائر 

  . الكهربائية المنزلية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي 

 البـات طدرجات المتوسط بين ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 3- 

في المجموعة التجريبية في مهارة فحص سـالمة   طالباتفي المجموعة الضابطة ومتوسط درجات ال

  .توصيل التمديدات الكهربائية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي

 طالبـات درجات ال متوسط بين) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  4- 

في المجموعة التجريبية في مهارات األمان والوقاية  طالباتلضابطة ومتوسط درجات الفي المجموعة ا

  في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي  

  :أهداف الدراسة  

 :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية 

توصـيل  مهـارات  تصميم وإنتاج برنامج بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم لتنمية بعـض  1- 

  .في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي  التمديدات الكهربائية

لية البرنامج في تنمية مهارات تكوين الدوائر الكهربائيـة المنزليـة  فـي مـادة     عالتعرف على فا 2-

 .التكنولوجيا لطالبات الصف التاسع األساسي 
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فحص سالمة  توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية  لية البرنامج في تنمية مهارة عالتعرف على فا3- 

 . في مادة التكنولوجيا لطالبات الصف التاسع األساسي

البرنامج في تنمية مهارات األمان والوقاية عند  توصيل التمديدات الكهربائية  فاعليةالتعرف على 4- 

 . المنزلية  في مادة التكنولوجيا لطالبات الصف التاسع األساسي

  :أهمية الدراسة 

مهـارات توصـيل   تقدم الدراسة برنامجا بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم لتنمية بعض  1-  

  . قد يفيد المشرفين التربويين في ورشات العمل لتدريس التكنولوجيا   التمديدات الكهربائية

ديدات الكهربائية  قد يفيـد  تقدم هذه الدراسة اختبار وبطاقة مالحظة لقياس مهارات توصيل التم 2-  

 .الماجستير عند بناء أدوات دراساتهم لبةط

 . قد تكون هذه الدراسة نقطة انطالق نحو بناء برامج الوسائط المتعددة القائمة على منحى النظم 3-  

 إلـى ومعلمـين  ومدراء قد توجه الدراسة انتباه القائمين على أمور التربية والتعليم من مشرفين 4-  

 . ضرورة توفير اإلمكانات المادية الالزمة لتدريس التكنولوجيا 

عدم وجود دراسات سابقة تربط بين بـرامج الوسـائط المتعـددة    في تكمن أهمية هذه الدراسة 5-  

  . ومنحى النظم 

  : حدود الدراسة 

إلـى تنميـة    تقدم هذه الدراسة برنامجا مقترحا بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم والذي يهدف

ومهارة فحص ، ومنها مهارة تكوين الدوائر الكهربائية  ،بعض مهارات توصيل التمديدات الكهربائية 

وذلك في وحدة الكهرباء المنزلية لدروس التمديدات الكهربائية ، سالمة توصيلها في مادة التكنولوجيا 

لك من الفصل الدراسي الثـاني  الصف التاسع األساسي بمدرسة السيدة خديجة الخيرية وذ طالباتلدى 

  ) .  2008_  2007(  للعام     
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  : مصطلحات الدراسة  

يعرف على أنه مجموعة من األنشطة والممارسات العملية التي يقوم بها الطالب :  البرنامج التعليمي 

تحت إشراف وتوجيه المعلم ، وتعمل هذه األنشطة على إكسابه الخبـرات والمعلومـات والمفـاهيم    

واالتجاهات التي من شأنها تدريبه على أساليب التفكير السليم وحل المشكالت التـي تدفعـه للبحـث    

  )  .115: 2003الناشف ،(واإلكتشاف 

  : الوسائط المتعددة

منظومة تعليمية تتكون من مجموعة مـن المـواد   ) : 112: 2004(وقد تبنت الباحثة تعريف فرجون 

وتنظم هذه الوسائط  ، هيا في برنامج محوسب لتحقيق أهدافتفاعال وظيفالتي تتكامل مع بعضها البعض 

في ترتيب متتابع محكم يسمح لكل طالب أن يسير في البرنامج التعليمي وفقا إلمكانياته الخاصة بشكل 

  .إيجابي ونشط 

مجموعة من العناصر التي تجمعها خصائص مشتركة ولكل منها صفاته المميزة ، وال تؤدي : النظام

دورها إال مجتمعة بالتفاعل والتداخل والتكامل ضمن إطار محدد يفضي إلـى تحقيـق نـاتج معـين     

  )    115: 2005عسقول ،.(

تكنولوجية  منها الدقة  يكون وفقا لمعايير ، نشاط قصدي منظم : مهارة توصيل التمديدات الكهربائية

مهـارات فحـص سـالمة    و وتشمل على مهارات تكوين الدوائر الكهربائيـة ،  ، والسرعة واالتقان 

وتقاس إجرائيا بالعالمة التي  مهارات األمان والوقاية عند التعامل مع التيار الكهربائي و  التوصيل ،

 .يحصل عليها في االختبار وكذلك درجته في بطاقة المالحظة 
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري

  

  

  

  

  

  

 .مقدمة الفصل 

 الوسائط المتعددة 

 منحى النظم  

 التمديدات الكهربائية 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  :مقدمة*

والمزيـد مـن    ، العديد من التغيرات التكنولوجية المتالحقة انتهى القرن العشرون حامال معه        

معظـم  التقدم العلمي الذي أعطى ومازال يعطي دفعة قوية لزيادة التطبيقات التكنولوجية التي غيرت 

األمر الذي يفرض على اإلنسان المعاصر أن يستخدم نتائج التكنولوجيـا   ،جوانب  الحياة المعاصرة 

ف والتعايش في عصر ساد وأن يتطور وفق تطورهما حتى يتمكن من التكي ، والعلم في جميع النواحي

  .فيه العلم والتكنولوجيا

فقـد كـان للجانـب     ، ونظرا لكون  التكنولوجيا لم تدع بابا من أبواب الحياة دون أن تطرقه        

بشـكل   المسـئولة لكون المؤسسات التربوية التعليمية هي ، التعليمي نصيبا من هذا التقدم التكنولوجي 

قد فرضت التغيرات الحالية فـي المؤسسـات التربويـة    ف والتكنولوجيا ،مباشر عن إعداد جيل العلم 

 العديد من المطالبالقائمين على العملية التعليمية على   -في ظل عصر العلم والتكنولوجيا -التعليمية 

ذلك ألن اإلنسان مـا   ، أهمها ما يتعلق بعملية التعليم والتعلم بما تتضمنه من طرق وأساليب التعليم ،

  .ك يحاول أن يطور أساليبه في كل مجاالت الحياةانف

القراءة والكتابة وبدأ بالتدوين وهو دائم البحث عن وسائل وأساليب تزيـد   اإلنسان فمنذ أن عرف       

وجدد فيها علـى مـر    ، وعدلّها ،ولذلك طور طرقًا متنوعة ، من علمه ومن قدراته على التعليم والتعلم

ظهرت طرق اتصال وأنظمة ومداخل جديدة فـي منظومـة   وقد  .  المعينة وابتدع الوسائل، العصور 
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فالوسـائط   ، والتعلم باستخدام الوسائط المتعددة ، والنص الفعال ، والذاتي، منها التعلم الفردي ، التعليم 

ليميـة  المتعددة أحد التقنيات الجديدة في مجال التدريس التي تتيح للمتعلم التفاعل مع مدخالت العملية التع

وتكون هـذه  ، وتزوده بمناخ تعليمي يتوفر فيه تقديم المعلومات بشكل مبسط ، بواسطة جهاز الحاسوب 

التعامل معها ، مع إمكانية تكرارها وإمكانية التعامل  يسهلالمعلومات مرئية ومرتبطة بصوت وصورة و

ريق جهاز الحاسـوب  وفيه تتكامل جميع الوسائط او معظمها مع بعضها البعض عن ط" معها عن بعد 

من خالل التفاعل نشط يسمح للمتعلم التحكم  فاعليةبنظام يكفل للمتعلم تحقيق األهداف المرجوة بكفاءة و

  .) 9:  2006أبو ورد ،"( في سرعة مسار المعلومات للمتعلم 

  ؟ اإذًفما الوسائط المتعددة ، هذا الفصل التعرف أكثر على الوسائط المتعددة وسنحاول في  

  :ية الوسائط المتعددةماه

هي الشق  mediaأي التعدد وكلمة  Multiتتألف من شقين الشق األول  Multimediaإن كلمة "     

والعبـارة كاملـة     ، الثاني وتشير إلى  الوسائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل األشرطة أو الورق

Multimedia  تشير إلى صنف من برمجيات الكمبيوتر والذي يوفر المعلومات بأشكال فيزيائية مثل

  ).15: 2004نصر اهللا وآخرون ،............."(النص والصورة والفيديو والحركة 

االندماج بين كافة عناصر "   :فمنهم من عرفها على أنها، التعريفات لدى الباحثين  نوعتوقد ت      

رة أوضح هي البرامج التي تجمع بين الصوت والصورة والفيديو والرسـوم والـنص   التقنية أو بصو

وبكلمة أخرى فإن الوسائط المتعددة مجموعة من الوسائط التي تشتمل علـى الصـورة   . بجودة عالية

 "الثابتة والصورة المتحركة والصوت والنص وتعمل جميعها تحت تحكم الحاسب اآللي في وقت واحد 

  ). 87:  2002الموسى ،( 
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عبارة عن دمج ما بين الكمبيوتر والوسائط إلنتاج بيئـة تشـعبيه   :" هناك من يعرفها على أنهاو      

تفاعلية وهذه البيئة التفاعلية تحتوي على النص  والصور والرسومات والصوت والفيديو والتي ترتبط 

  .) 206: 2004عيادات ، " (فيما بينها بشكل تشعبي من خالل الرسومات

على أنها نظام يحتوي على اثنين أو أكثر من )  23:  2008 (وقد عرفها  حرز اهللا والضامن       

صورة أو النص أو الصور المتحركة ، وتعرف بالبرامج التي تجمع بـين  الوسائط مثل الصوت أو ال

                                                                          ، د الصوت والصورة والفيديو والرسوم والنص وتعمل جميعها تحت تحكم الحاسب اآللي في وقت واح

فقد عرفها على أنها دمج مجموعة من المعلومات الرقمية ذات ) 136:  2006يحيي وآخرون ، ( أما 

األشكال المختلفة مثل النصوص والصوت ومقاطع الفيديو والرسوم والرسوم المتحركة  فـي تطبيـق   

  .عرضها للمستخدم بطرق شيقة وممتعة لتحقيق أهداف معينة واحد ل

  :نستنتج عناصر الوسائط المتعددة ومن خالل التعريفات سابقة الذكر نستطيع أن     

  :عناصر الوسائط المتعددة *

إن الحاسوب كوسيط تعليمي يختلف عن أي وسيط تعليمي آخر، ذلك ألنه من الممكـن أن يشـتمل     

  :  ا منهامجتمعة سويعلى عدة وسائط 

  )Voice Or Audio( أو اللغة المنطوقة  الصوت -1

حيث أن بعض البرامج التي يوفرها الحاسوب تمكن من التحكم في األصوات المختلفة وتغييرها مـن  

  .شكل إلى آخر، بل وإلحاق بعض المؤثرات الصوتية بالصور لجعلها أكثر إثارة وحيوية

  )Text(النصوص  -2

، وتتم إضافة النصوص من خالل محرر للنصـوص، و   العناصر في الوسائط المتعددة وهي من أهم

  .هنا يجدر االنتباه لنوع الخط وحجمه ولونه
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   )Graphics( الرسومات  -3

حيث من الممكن رسم أشكال هندسية كثيرة مثل المربع أو المثلث أو الدائرة أو المستطيل وغيـر     

، ويجب أن تكون الرسـومات  ة دمجها للحصول على أشكال متنوعوالتي يمكن  ، ذلك من الرسومات

، وأن تكون ألوانها واقعية ما  ، وذات ارتباط وثيق بالمحتوى ، ومتناسقة واضحة وذات حجم مناسب

  .أمكن

فضالً على أن الحاسوب وبعض البرامج توفر بعض الرسومات الجاهزة وال يتبقى  سـوى تلوينهـا   

ا إمكانية عـرض المخططـات البيانيـة    هذا وتشمل الرسومات أيض ،حسب الرغبة  وتنسيق حجمها

  . والخرائط 

  )Image( الصور  -4

، والتي قد تكون ملونة أو أبيض  ، والرسومات وغيرها ، والصور الفوتوغرافية وتشمل الخرائط   

ريـق  برامج رسوم مناسبة مثل التي يستخدمها الرسامون لعمل ذلك أو عن ط استخدمت، وقد  وأسود

، ويمكن الحصـول بسـهولة علـى أي     الصور التي تضيفها من مالحق أخرى مثل الماسح الضوئي

صورة من خالل شبكة اإلنترنت التي تحتوي على كم هائل من الصور الطبيعيـة والمرسـومة فـي    

  .مختلف المجاالت

  )Animation( الرسوم المتحركة   -5

فبـرامج مثـل    , جعـل الصـورة تتحـرك   في ظل برامج الحاسوب المتعددة أصبح مـن السـهل   

)Flash,Powerpoint,Photoimpact,….. ( تمكّن من إدخال حركات متعددة على الصورة لجعلها

  . أكثر جاذبية وتشويقًا

   )Video( الفيديو  -6
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والبد من اختيار مشاهد الفيديو المطلوبة . رويحمل تطبيقات مختلفة منها الصور المتحركة سالفة الذك

، وعنـدما  Ulead VideoStudio)(: وتنقيحها باستخدام برامج الحاسوب الخاصة بذلك مثل وترتيبها

أو يـتم  ،   CDاستعدادا لعرضه من قـرص  , ضغط الفيلم أكثر ىتصبح مشاهد الفيديو جاهزة يجر

  .تسجيله بشكله األصلي لنسخه على أنواع من وسائط التخزين

العميـق   تضمين معظم العناصر ضمن البرنامج انطالقا مـن اإليمـان    إلىولقد سعت الباحثة       

إدخـال   أنه لو اشتركت أكثر من حاسة من حواس اإلنسان في، ببصحة ما أثبتته الدراسات المختلفة 

قد أثبتت الدراسـات  ، وواالحتفاظ بها لمدة أطول  ، المعلومة لعقل اإلنسان تكون فرصة تذكرها أكبر

٪ مما يسمعه ، 20، أن اإلنسان يستطيع أن يتذكر  يت من قبل الباحثين على اإلنسانالمختلفة التي أجر

٪ ، 70٪ مما يسمعه ويراه ، أما إذا سمع ورأى وعمل فإن هذه النسبة ترتفع لتصل إلـى  40ويتذكر 

  .بينما تزداد هذه النسبة في حالة تفاعل اإلنسان مع ما تعلمه

مقاطع من الصوت ببعض الشرائح لتوضـيح كيفيـة التوصـيل    على سبيل المثال تم إلحاق  و      

أمـا   لألباريز وللمفاتيح الكهربائية المختلفة باإلضافة إلى توفير بعض المقاطع الموسـيقية الهادئـة ،  

ومتنوعة وتم دمج بعض الصور ، النصوص فقد توفرت بشكل كبير وبألوان وأحجام وأشكال مختلفة 

عن عرض بعض المقاطع الفيديوية   ةولم تغفل الباحث ،ات المحتوىت بشكل متناسق مع مفردوالرسوما

والتي تقدم عروض توضيحية حول كيفية توصيل األباريز والمفاتيح الكهربائية بشـيء   ، البرنامجفي 

كل ذلـك مـن أجـل     ، حرية االختيار في مشاهدة هذه المقاطع الفيديويةالمتعلم منح ت, من التفصيل 

حقيق فهم أعمق للموضوع من ناحية وللخروج بالمتعلم مـن روتـين الكتـب    على ت المتعلممساعدة 

ولتوفير بديل عن الخبرة المباشـرة  ، وإدخال جو من المرح وتوديع الملل من ناحية أخرى درسية الم

  . ")7"انظر ملحق رقم ( اة المتعلم للخطر من ناحية ثالثةالتي قد تعرض حي
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ة الوسائط المتعددة وعناصرها يمكن التوصل إلى أهمية وفي ضوء ما سبق من عرض لماهي        

  :الوسائط المتعددة

  :أهمية الوسائط المتعددة*

، غير أنه في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة فـي مجـال    إن اللحاق بركب األحداث قد يكون فضيلة   

قـوة دفـع نحـو     ، وهو ، والجدوى االقتصادية ، والعلمية التعليم  أمر تفرضه المصلحة االجتماعية

إذ من شأن ذلك تعظيم القدرة على تدريب الكوادر البشرية في مختلف التخصصـات   ، مستقبل زاهر

، األمر الذي يفرض على  ولكن ذلك ال يمكن أن يتم باستخدام الطرق التقليدية، التي يتطلبها المجتمع 

حديثة والتي تعد بـرامج الوسـائط   العاملين في مجال التعليم والتعلم التعامل مع الوسائل واألساليب ال

  . المتعددة من أبرزها

  ). 208-207:  2004عيادات،( -:وترجع أهمية الوسائط المتعددة إلى ما يلي

 .تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة 1- 

 .يمكن استخدامها في إنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية2- 

 .على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية وتحفيز العمل الجماعي طالباتتحفيز ال3- 

 .تسهل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدويا وذلك باستخدام طرق المحاكاة في الحاسوب4- 

 .للمواضيع المطروحة طالباتيمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب ال5- 

  -:)92 – 91:  2005عفانة وآخرون،( أهمية  الوسائط المتعددة أيضافي  وقد جاء -

 .تساعد المعلم على تنظيم خطة سير الدرس، و تجعله واضحا ومحسوسا1- 

، مهمـا كـان البعـد     تنقل بعض الوسائط األحداث التي يموج بها العالم إلى داخل حجرة الدراسة2- 

  .المكاني لهذه األحداث
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  :أن من أهمية الوسائط المتعددة أيضا ةوترى الباحث 

بفاعلية في تقديم خبرات بديلة عن الخبرات المباشرة ولكنها تحاكيها  استخدمتأن الوسائط المتعددة  - 

ويمكن أن نستشعر أهمية هذا األمر في حال كون الخبرة المباشـرة يمكـن أن تعـرض    , بشكل كبير

كمـا أن   ،ال في التعامل مع الكهربـاء مـثالً  كما هو الح ،المتعلم أو حتى المعلم قليل الخبرة للخطر 

الوسائط المتعددة تساعد على إشراك جميع حواس المتعلم في التعلم  األمر الذي يؤدي إلـى ترسـيخ   

  . وتعميق هذا التعلم

 وعالوةً على أهمية الوسائط المتعددة في عملية التعليم والتعلم يمكن القول أن للوسائط المتعددة       

  : جملة من الفوائد والثمار منها -وإذا ما طبقت بالشكل الصحيح -بما تتضمنه من عناصر متنوعة 

   :فوائد استخدام الوسائط المتعددة*

  :أن من فوائد الوسائط المتعددة ما يلي   ) 89 - 88: م 2002(الموسىيرى 

  . عرض الرسوم والصور المختلفة يساعد على توضيح األفكار وإيصال المعلومات1- 

إمكانية التحرك بسهولة بين الموضوعات المعروضة يعطي فرصة جيدة لألسئلة والنقاش وذلك من  2-

 .خالل الوصالت التشعبية 

قريب المعلومـة  استخدام العروض المختلفة مثل مقاطع الفيديو مع الخرائط أو غيرها يساعد في ت3- 

 .للواقع

إضافة المؤثرات الصوتية يساعد في وضوح الفكرة إلى جانب جذب االنتباه والبعد عن الملل الذي  4-

 .يحيط بالعروض العادية وإعطاء طابع المتعة والتطور والتغيير عن النمطية التقليدية 

واالبتكار مما جعل اقتنـاء   توفير إمكانيات متكاملة ضمن الحاسوب تعطي المستخدم قوة في العمل5- 

  .الحاسوب أمرا مغريا 
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ممـا   المـتعلم على زيادة خبرة تعمل باإلضافة إلى ما سبق يمكن القول أن  الوسائط المتعددة        

  .يكون تعلمه في أفضل صوره المتعلم، هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه  يجعله أكثر استعداداً للتعلم

ومن الجدير بالذكر أن التعلم بالوسائط المتعددة قد أبرز دور جديد للمعلم يتناسب مـع طبيعـة         

  :الوسائط المتعددة وهذا الدور هو 

   :دور المعلم في إطار نظام الوسائط التعليمية المتعددة*

ى موجه ومرشد لقد تغير دور المعلم في ظل الوسائط المتعددة من مردد وملقن أو مصدر للمعلومات إل

  -:) 100 - 99:  2005,عفانة وآخرون(ما سيأتي ولقد ترتب على ذلك مردودات تربوية تتمثل في ،

  .وجعل  المتعلم مستقالً و مفكرا و مبدعا, التأكيد على التعلم  الذاتي  -1

 .االهتمام بمشكالت وحاجات المتعلمين -2

 .الذي يثير العمل ودافعية التعلم لإلجابةتحول المعلم من مصدر اإلجابة عن السؤال إلى 3- 

عطي المعلم المزيد من الحرية لكي يضيف أو يحذف من الوسائط بما يتناسب ومقتضيات الموقف ت4- 

 . التدريسي

الجانب الفـردي والجانـب    :أصبح المعلم  يقود  دفة المناقشات بينه و بين المتعلمين من جانبين 5- 

 .الجماعي

، حيث يستعان به فـي تقـويم االسـتبيانات الخاصـة      ط تعليمي رائد في دورهأصبح المعلم وسي6- 

  .بتفاعالت المتعلمين واتجاهاتهم

الكثير ال يتم إنتاجهـا    ،_ والتي لها من  األهمية والفوائد الكثير _ إن برامج الوسائط المتعددة       

ومن هـذه   ، الكفاءة والفاعليةبصورة عبثية وعشوائية وإنما تمر بمراحل وخطوات إنتاج تضمن لها 

  : الخطوات 

   :خطوات إنتاج المادة التعليمية في الوسائط المتعددة*
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، و  قبل تطبيق أو استخدام الوسائط المتعددة في التعليم يجب التطرق إلى خطوات إنتاج المادة التعليمية

بشكل عام يمكن القول أن عملية إنتاج المادة التعليمية باستخدام الوسائط المتعددة تمر بعدة خطـوات  

  : )209:  2001عيادات،(اآلتييمكن تلخيصها على النحو 

 -:يأتيأول خطوة من خطوات إنتاج المادة التعليمية ويشمل التخطيط ما : التخطيط1- 

 . لتفكير والتحليل قبل عملية اإلنتاجا - 

 .لعناصر األساسية التي يجب تصورهاا - 

 . المادة المنتجة والمطورة استخدمتالفئة المستهدفة التي  - 

 . المعدات المستخدمة من مواد وبرمجيات -

 . ، وغير متحركةة ورسومات متحرك ، ، وصوت ، وأفالم المحتوى من صور، ونصوص -

 . واجهة البرنامج المنتج وكيفية تعامل الفئة المستخدمة معه -

 . المصادر المتوفرة لعملية التطور -

  .، ويكمن إعادة التخطيط والتفكير لعدة مرات تجميع العناصر إلتمام البرنامج أو المنتج2- 

 : التصميم واإلنتاج3- 

 . تصميم واجهة العرض -

 . التناسق والتناغم في عرض المعلومات -

 . وضع المحتوى داخل الهيكلية المصممة -

 . معنى المنتج وضبطه -

  .  إخراج العمل بشكله النهائي -

مع العملية التعليمية بطريقة منظمـة وذات أسـس    التعامل ، إن من أهم متطلبات هذا العصر       

خطوة  لذا كان لزاما أن يكون التخطيط  أول ، واالرتجال ،واالبتعاد عن العشوائية ،  واضحة المعالم 
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تخطيط طويل يعني تنفيـذ  ( ومن الحقيقة القائلة ، ، وانطالقًا من ذلك من خطوات إنتاج المادة التعليمة

  ومن كون التخطيط خطوة تحدد مدى نجاح أو فشل الخطوات التالية له ، )قصير

والتخطيط له قبل البدء بأي خطوة من الخطـوات    للبرنامجبوضع خطة  ةقامت الباحث ، 

  :الالحقة وقد تمثل ذلك في

وقد تم التعرض لـذلك  ، والحاجة إليه ، ومدى أهميته ، والغاية منه ، التفكير في عنوان البرنامج  -1

  .بالتفصيل في خطة البرنامج

هم طالب وطالبات الصـف  في ضوء المالمح العامة للبرنامج كانت الفئة المستهدفة من البرنامج  -2

  .التاسع األساسي في مدارس فلسطين

تحديد المحتوى الذي سيغطيه البرنامج والذي تمثل في بعض الـدروس مـن وحـدة التمديـدات      -3

  .الكهربائية المنزلية في كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي

  :وهذه الدروس هيتحليل كل درس من دروس المحتوى الخمسة إلى عناصره األساسية،  -4

  .األباريز :الدرس األول وعنوانه  -

  .المفتاح المفرد:  الدرس الثاني وعنوانه -

  .  مفتاح الدرج:  الدرس الثالث وعنوانه -

  .المفتاح المصلّب:  الدرس الرابع وعنوانه -

  .شارةاإلمفتاح القطع مع مصباح : الدرس الخامس وعنوانه -

 عامة ، طريقة عرض المعلوماتال تهوضع هيكلي ، واجهته( المقترح وضع تصور عام  للبرنامج  -5

، تحديد برامج الحاسوب التي سيتم استخدامها في بناء  ، طريقة تنقل المتعلم خالل البرنامجه ، محتويات

  .......... ).التكلفة العامة له ، البرنامج
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ات التي سيتم تضـمينها فـي البرنـامج    وبعد االنتهاء من التخطيط قامت الباحثة بتجميع المعلوم  - 

وفي كل درس من الدروس تم اتباع  ترتيب منطقي موحد فـي  ،  تنظيمها وترتيبها وفق آلية معينةو

، واتبعت الباحثة أسلوب عرض المعلومات عن طريق طرح سؤال على المتعلم ، عرض المعلومات 

لمـتعلم  ذلك من أجل استثارة تفكيـر ا  ثم عرض اإلجابة بعد إعطاء المتعلم فرصة كافية للتفكير، كل

، وفي خطوة الحقة قامت الباحثة بإعداد تمارين وتدريبات لكـل درس  ،  وترسيخ المعلومات في ذهنه

أيضـا تـم   ووقد سعت الباحثة بجدية لتضمين كافة مستويات األهداف في هذه التمارين والتدريبات، 

وفـي النهايـة    ، ....)،نهجينترنت،الكتاب الماال(تجميع الصور والرسومات الالزمة من عدة مصادر

،  التي سيتم تضمينها فـي البرنـامج   وتحضير مقاطع الصوت ،قامت الباحثة بتسجيل مقاطع الفيديو

ودمـج الرسـومات   ، ووضع المحتوى داخل الهيكليـة  ، وكخطوة أخيرة تم تصميم واجهة البرنامج 

وقد حرصت الباحثـة علـى أن يكـون     ، ومتجانسوالصور ومقاطع الفيديو والصوت بشكل متناغم 

  ) )9(أنظر ملحق رقم (  .البرنامج بسيطًا وشامالً ويحتوي على بدائل متعددة

، من الواضح من  خطوات إعداد برامج الوسائط التعليمية أنها بـرامج ذات كفـاءة عاليـة     و      

رص الكثيـر مـن  األشـخاص بـل     ، األمر الذي يبرر  ح وفاعلية كبيرة في عملية التعلم والتعليم

  .والمؤسسات على الحصول على برامج الوسائط المتعددة 

  ؟فما مصادر الحصول على الوسائط المتعددة
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  :مصادر الحصول على الوسائط التعليمية المتعددة*

  :)95: 2005عفانة وآخرون،(آلتية يمكن الحصول على الوسائط التعليمية المتعددة من المصادر ا     

، ويمكن عن طريق االنتقال إليها الحصول على  وهي من أغنى مصادر الوسائط التعليمية :البيئة  -1

وترجع أهمية هذا المصدر إلى كونه من المصادر التي تزود الدارسـين  ,  الكثير من األشياء والعينات

 .بخبرات حية مباشرة

ر اإلمكانات المادية التي عن طريقهـا  وهذا المصدر يحتاج إلى توفي :األسواق المحلية والخارجية 2- 

، والنمـاذج ،   واألجهـزة  األفـالم ، : يمكن شراء الوسائط التي يحتاج إليها المعلم في عملـه مثـل  

  .والمجسمات وغيرها

وعليه فإن المعلـم منفـردا أو   ) الحاجة أم االختراع(هناك مقولة تنص على أن  :التصنيع المحلي3- 

 . طالباتكنه إنتاج برامج وسائط متعددة تكون ذات جدوى بالنسبة لتعليم الباالشتراك مع المتعلمين يم

، وقد تعددت مصادر الحصول على الوسائط المتعددة في البرنامج الذي قامت الباحثة ببنائـه         

وذلك من خالل عرض بعض الصور التي تم التقاطها بشكل  ، هذه المصادر إحدىفالبيئة مثالً كانت 

، وصور بعض األجهزة الكهربائيـة   مباشر من البيئة مثل صورة فحص اإلبريز بالمفك الخاص بذلك

، ) األسواق المحلية والخارجية(أما فيما يتعلق بالمصدر الثاني  وصور األباريز والمفاتيح الكهربائية ،

، وشريط  ، و الكاميرا ر اقتصر دوره على الحصول على وسائط التخزينفيمكن القول أن هذا المصد

  .، وشريط الكاسيت الذي تم تسجيل مقاطع الصوت عليه قبل تخزينها على الحاسوب الفيديو والمسجل

وقد كان المصدر األساسي للحصول على الوسائط المتعددة في هذا البرنامج هـو المصـدر الثالـث     

انطالقًا من شعور الباحثة بخطر تعامل المتعلم مع الكهرباء بصـورتها الحيـة   ف، ) التصنيع المحلي(

تم تصنيع بعض النماذج التي توضح كيفية توصيل األباريز والمفاتيح الكهربائية ، وقـد  ، والمباشرة 

قامت الباحثة  بتسجيل مقاطع فيديو حول كيفية توصيل األباريز والمفاتيح الكهربائية باسـتخدام هـذه   
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ماذج بهدف توفير بديل للطالب عن الخبرة المباشرة من أجل تجنيب المتعلم خطر التعرض للكهرباء الن

  . بشكل مباشر كما سبق أن ذكر

   :دور الوسائط التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم*

عليم من الت تحسينأوضحت الدراسات واألبحاث أن الوسائط التعليمية تلعب دورا جوهريا في         

  : )212:  2004عيادات ،(خالل ما يلي

وتخطي الحدود الطبيعية والجغرافية حيث ، وتيسير بناء المفاهيم  ، خبراتالتوسيع : إثراء التعليم 1- 

ا ألساليب أن الحدود تتضاعف بسبب التطورات التقنية التي جعلت البيئة المحيطة بالمعلمة تشكل تحدي

  .لما تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال تعرض المادة بأساليب مفيدة وجذابة  التعليم والتعلم

 .والمصادر ، والجهد ، وفرت الوسائط المتعددة الوقت : اقتصادية التعليم  2-

 .وإشباع حاجته للتعلم، استثارة اهتمام المتعلم  3-

 .م و تجعله أكثر استعدادا للتعل، تساعد على زيادة خبرة المتعلم  4-

 .مما يؤدي إلى ترسيخ وتعميق التعلم ,  تساعد على إشراك جميع حواس المتعلم -5

ا ليست لها عند والمقصود باللفظية استعمال المعلم ألفاظً: تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية 6 -  

ادية محسوسـة  وال يحاول توضيح هذه األلفاظ الواردة بوسائل م، المتعلم الداللة التي  لها عند المعلم 

ولكن إذا تنوعت هذه الوسائط فإن اللفظ يكتسب  تساعد على تكوين صور مرئية  لها في ذهن المتعلم ،

األمر الذي يساعد على زيادة التقارب بين معاني األلفـاظ فـي    ، ا من المعنى تقترب من الحقيقةأبعاد

 .ذهن كل من المعلم والمتعلم

حيث أنها تنمي عند المتعلم القدرة ، اإليجابية في اكتساب الخبرة تساعد في زيادة مشاركة المتعلم 7- 

 .واتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت ، ودقة المالحظة ، على التأمل 

 .يؤدي تنوع استخدام الوسائط المتعددة إلى تكوين مفاهيم سليمة 8- 
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  .المتعلمين تنويع أساليب التعلم لمواجهة الفروق الفردية بين 9-  

 .تؤدي إلى ترتيب األفكار 10- 

  . تؤدي إلى تعديل السلوك وتكوين اتجاهات جديدة 11- 

  .تنويع أساليب التعزيز  12-

ويمكن أن نلمس دور الوسائط التعليمية المتعددة والتي تظهر بشكل واضح في البرنـامج التـي         

  :مما يأتي  قامت الباحثة بإعداده

، منهـا المقـروء   ، ويوفر بدائل تعليمية متعددة ، المعلومات بشكل مبسط وسهل البرنامج يعرض  -

  .للفروق الفردية بين المتعلمين  مراعاةً ، معومنها المسموع ومنها المرئي 

من خالل عرض سؤال ثم تقديم اإلجابة بعد إعطـاء المـتعلم    - كما أن طريقة عرض المعلومات -

  .أن تنمي تفكير المتعلمين وتزيد من دافعيتهم نحو التعلم من شأنها -فرصة للتفكير باإلجابة

والفيديو  من شأنه أن يزيـد مـن   ، ومقاطع الصوت  ،  والصور، البرنامج بالرسومات  تزويدإن  -

، األمر الذي يزيـد مـدة    ويشبع حاجاتهم ويساعد على إشراك جميع حواس المتعلم، خبرة المتعلمين 

  .تعلماالحتفاظ بالمعلومات عند الم

لتجنب  احرصت الباحثة على استخدام اللغة العربية الفصحى في عرض المعلومات في محاولة منه -

  .فضالً عن توفير مقاطع الصوت التي ستوفر على المعلم عناء الحديث، الوقوع في اللفظية 

  .أطمتعلم إلجابة صحيحة أو إجابة ختم االهتمام بتوفير التغذية الراجعة في حال تقديم ال -

هذا البرنامج أن يوفر على المعلم التكلفة والجهد والوقت الذي يمكن أن يبذله في إنتـاج   من شأن  -

وذلك مـن خـالل   ، وآلية عملها ، وتصميم نماذج توضح كيفية توصيل األباريز والمفاتيح الكهربائية 

ا لذلكمقاطع الفيديو التي تم توفيرها في البرنامج والتي تعتبر بديالً جيد .  
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 وإنتـاج برنـامج باسـتخدام     تصـميم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند *

 :الوسائط التعليمية المتعددة

  :هذه القواعد تتمثل فيما يليأن  )98 - 96: 2005( عفانة ويرى 

  .االبتعاد عن الشكلية في استخدام الوسائط التعليمية1- 

ـ ، وتب المعلومات والنقاط األساسيةوذلك من خالل التركيز على المهم من        ين الغـرض مـن   ي

 .ودورها في توضيح المعاني للمتعلمين، استخدامها 

  .عدم ازدحام الدرس بالوسائط2- 

وإال سـتلعب   يجب اختيار الوسائط المعينة بدقة وعناية فائقة بحيث تكون متصلة بالموضوع ،      

الوسائط دورر حكيمة وعشوائية، ألنها ستؤدي بالضـرورة إلـى   ا إذا ما استخدمت بطريقة غيا سلبي

 .التشويش في الفهم وعدم وضوح المفاهيم

  .مالئمة الوسائط التعليمية المعنية لمستويات المتعلمين العقلية3- 

ألن الوسائط تفقد فاعليتها إذا اتسمت بالصعوبة والتعقيد أو بالسهولة المتناهية ، لـذا يجـب أن         

 .ى المتعلمين وأن تتحدى فكرهمتكون مناسبة لمستو

  .تحديد األغراض التعليمية واختيار الوسائط المناسبة4- 

إن تحديد  الهدف المراد من الوسيط سيجعل التوصل إلى الوسيط المناسب الذي يقدم المعلومـة        

ا سهالًبطريقة مبسطة أمر. 

  .تكامل استخدام الوسائط التعليمية مع المنهج5- 
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بالدرجة األولى في  توضيح النقاط التي  استخدمتفهي  ، ئط التعليمية ليست بديالً للمنهجفالوسا      

تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التطبيق العملي أمام المتعلم حتى نصل إلى ترسيخ المعلومـات فـي   

 .ذهن المتعلم

  .تجربة الوسائط التعليمية واالستعداد السابق الستخدامها6- 

تجريب الوسائط قبل استخدامها لمعرفة مدى صالحيتها من حيث قدرتها على تحقيـق  البد من       

األهداف المرجوة ، ويتم ذلك بتجريبها على عينة من المتعلمين بعد عرضها على المختصـين وذوي  

 .الخبرة قبل نشرها  وتعميمها كبرنامج 

  .تقويم الوسائط التعليمية7- 

ثـم  ، واآلخر بعد استخدام البرنـامج  ,  ما قبل استخدام البرنامجأحده، وذلك بإعطاء امتحانين       

  .مقارنة نتائج االمتحانين لمعرفة مدى تحقق األهداف التي تم وضعها في البداية

  : )174: 2001(ويضيف اسماعيل 

جميعا بالبرنـامج التعليمـي   عليمية اليعني انه يجب تضمينها توفير مئات الوسائط المتعددة الت1- 

  .االختيار الدقيق من بينها ما يناسب محتوى المادة التعليمية فقط فعليه 

جميع الوسائل المتوفرة بالبرنامج يجب ان تعضد المحتوى التعليمي ويكون الهدف منهـا هـو   2- 

  .توصيل المعلومات إلى الطالب بسهولة وسرعة ودقة 

حتى وإن كانت تلك الوسـيلة أو  االبتعاد عن كل ما يشتت انتباه الطالب أثناء دراسته للبرنامج 3- 

 .السمة جذابة ومقبولة شكال 

االبتعاد عن كل ما يسبب الضيق للطالب أثناء عرض البرنامج ، فمثال إذا كانت حركة النص 4- 

 .على الشاشة متدفقة من اليمين إلى اليسار وذلك يسبب الضيق للطالب فعلى المعلم إلغائها 
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واالنتقـال  ، وليست متكررة مع بعضها من حيث الحركة  أن تجعل شاشات البرنامج منسجمة5- 

وغيرها من الوسـائل  ، ونوع الخط ، وأحجام العناوين والنصوص واأللوان ، من شاشة ألخرى 

 .التي يجب تضمينها بالبرنامج 

 .أال يستخدم المبرمج أكثر من ثالثة أنواع خطوط داخل البرنامج التعليمي 6- 

 أن يعتمد المبرمج على التناقض بين لون خلفية الشاشة ولون كتابة النص التعليمي 7- 

تكـون   أنويفضـل  ، يرتب المبرمج مكونات الشاشة بنظام محدد يتم إتباعه بجميع الشاشات 8- 

 .بعدها النص المعبر عنه ليشرحها  ويأتي، الرسومات أو الصور في بداية الشاشة 

 .األزرار على الشاشة ثابتة ومحددة  أن يجعل المبرمج أماكن9- 

، والرجـوع للشاشـات السـابقة    ، أن يكون الطالب قادرا على عرض تعليمات البرنـامج   10-

  .والخروج من البرنامج في أي وقت يريد ذلك 

 : )90:  2002الموسى ،( سلبيات استخدام الوسائط المتعددة*

 .وتعتبر مشكلة أساسية في الحاسوب مساحات التخزين لبرامج الوسائط المتعددة كبيرة1- 

وترى الباحثة أن باإلمكان  تجاوز هذه المشكلة باللجوء إلى بعـض بـرامج الحاسـوب التـي           

 .في ضغط البرامج استخدمت

وعائق يحـول دون تحقيـق   ، يعتبر االستخدام العشوائي للوسائط المتعددة مضيعة للوقت والجهد 2- 

  .الهدف التعليمي منها 

فالتخطيط خطوة رئيسة من خطـوات  ، لذا تقترح الباحثة وضع خطة للعمل قبل البدء بالعمل        

وهو الذي يحدد مـدى النجـاح أو الفشـل فـي     ، إعداد برنامج بالوسائط المتعددة كما سبق أن ذكر 

 ).تخطيط طويل يعني تنفيذ قصير(وباختصار يمكن القول ، الخطوات التالية 
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وعدم القـدرة علـى   ، تشعبيه كثيرة أو غير منظمة تؤدي إلى ضياع المتعلم  عند وجود وصالت3- 

 .إكمال الدرس يصبح الموضوع دون فائدة

ويمكن التغلب على هذه المشكلة من وجهة نظر الباحثة  عن طريق تزويـد المـتعلم بـدليل أو          

ج بحيـث تقـوده هـذه    بحيث يمكنه أن يصل إليها بسهولة من أي مكان في البرنام,  صفحة مساعدة

، ومن األفضل أن يتسم البرنامج بالبساطة والبعـد عـن    الصفحة نحو التقدم بشكل سليم في البرنامج

 .التعقيد ما أمكن

صعوبة تعامل المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة مع برامج الوسائط المتعددة ألن التعامل معهـا   4-

 .يعتمد بشكل كبير على بعض الحواس خاصة البصر

وترى الباحثة أن هذه من المشكالت الصعبة والتي يمكن التغلب عليها ولو بشكل جزئـي عـن         

 .وبعضها مرئي، بعضها مسموع ، طريق احتواء البرنامج على بدائل متعددة 

 ،  فالبد من وجود محرك أقـراص مدمجـة   CDمعظم البرامج تكون مخزنة على أقراص مدمجة 5- 

 .و وبطاقة الصوت الداخليةوكذلك وجود بطاقة الفيدي

، وفي حال كان الحاسوب  برامج الوسائط المتعددة تحتاج إلى أجهزة حاسوب سريعة وبكفاءة عالية6- 

 .بطيء يشعر المتعلم بالملل 

فيما يتعلق بالنقطة الخامسة والسادسة يمكن القول أنه من واجب المعلـم والمؤسسـات التربويـة        

والعمل على ، وأن تكون هذه األجهزة ذات كفاءة مقبولة  ، اسيب للمتعلمينوالتعليمية توفير أجهزة حو

عليها في  االعتمادوالبد من وجود أكثر من جهة يمكن , صيانة هذه األجهزة وتجديدها من وقت آلخر

 .توفير هذه المتطلبات

المرجـوة مـن    وتقلل من الفائدة، عند استخدام مؤثرات كثيرة في البرنامج تصبح مشتتة لالنتباه 7- 

  .البرنامج
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والعمل على زيادة فاعليـة  ، وبصفة عامة تعتقد الباحثة أنه باإلمكان التغلب على المشكالت السابقة   

والعمل المشترك بين المختصين التربويين مـن  ، برامج الوسائط المتعددة عن طريق التخطيط الجيد 

ى فئة من المتعلمين ثم العمـل علـى   وتجريب البرنامج عل,  جهة ومصممي البرامج  من جهة أخرى

 .قبل تعميمه _ إن وجدت_ وعالج نواحي القصور فيه ، تحسينه 
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  منحى النظم

أو ما نظمت فيه الشيء مـن خـيط أو   ، يطلق اسم النظام في اللغة على كل شيء ارتبط بآخر       

  ) . 113:  2006عسقول ، ( غيره ، والنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ أو غيره 

أما في التربية فقد اصطلح النظام للداللة على الكل المركب من مجموعة مـن العناصـر لـه          

: 2002سـالمة ،  ( جـات  ه مدخالت ومخروظائف وبينها عالقات تبادلية شبكية تتم ضمن حدود ول

132 . (  

على أنه مجموعة من األشياء أو األجزاء تجمعت مع بعضها البعض ) 122: 1999(كما يعرفه الفرا 

  .معينة أي يؤدي وظيفة ، ويوجه النظام نحو تحقيق هدف أو أكثر 

  ) : 133: 2002سالمة ، ( من التعريفات السابقة للنظام  نالحظ ما يلي  

ص به وحدود معينة تميزه عن البيئة التي يعيش فيها ، وأن كل عناصـر  لكل نظام كيان خا -1

  .وأجزاء النظام تقع داخل هذه الحدود 

 .للنظام أهداف ووظائف يسعى لتحقيقها  -2

 .عناصر النظام مترابطة ومتكاملة فال يمكن دراسة عنصر بمعزل عن العناصر األخرى  -3

     :منظومة الموقف التعليمي 

عسقول ، ( المدخالت والعمليات والمخرجات والبيئة والتغذية الراجعة : وتشتمل على العناصر       

2006  :122 :(  

  : المدخالت : أوال 

، والمحتـوى  ، واألهـداف  ، والتكنولوجيا في التعلـيم  ، والوسائل ، والمتعلم ، وتشمل المعلم       

  .وطرق وأساليب التدريس 
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مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها كل من المعلم والمـتعلم ويـتم   وهى  : العمليات : ثانيا 

  .أثناءها التفاعل بين كافة عناصر  الموقف التعليمي 

مثل المخرجات توهي ناتج الموقف التعليمي وتتم نتيجة التقاء عنصرين أو أكثر و: المخرجات : ثالثا 

  .هنا المتعلم الذي تحققت فيه األهداف التعليمية 

لمعلمين والمتعلمين ، وما يحملونه من ظروف لوتشمل البيئة التعليمية والبيئة الخارجية :  رابعا البيئة

  .نفسية واجتماعية تؤثر على أدائهم في الموقف التعليمي 

وفي حال لـم تتحقـق األهـداف    ، وتبدأ بمالحظة نتيجة الموقف التعليمي :  الراجعةخامسا التغذية 

وإعادة النظر لمعرفة السبب ، التعليمية جزئيا أو كليا يتم الرجوع إلى كافة عناصر الموقف للمراجعة 

  .وراء عدم تحقق الهدف  

يميـة عشـوائية   د أن كانت العمليـة التعل عوقد ألقى أسلوب النظم بظالله على الموقف التعليمي فب

  ) :  121:  2006عسقول ،( في الجوانب اآلتية ويظهر ذلك  ،و منظمة أصبحت عملية موجهة 

  .أصبحت النظرة إلى الموقف التعليمي تتميز بالشمول والتوازن 1- 

 .نهاج أو الموقف أو إدارة التعليمبرزت الدعوة إلى تخطيط جوانب العملية التعليمية سواء الم2- 

 .أصبحت المواقف التعليمية هادفة 3- 

وأصبحت األنشطة موجهة نحو ، بدا على الحركة داخل الموقف التعليمي  النظامية والترتيب  4- 

 .تحقيق األهداف 

 .ارتبطت عناصر الموقف التعليمي مع بعضها فاصبح اكثر تفاعال 5- 

 .أثريت االنشطة التعليمية بالوسائل التعليمية 6- 

 .الشروط والمعايير الموضوعية  أصبح اختيار الوسائل التعليمية خاضعا للعديد من7- 

 .ودور المتعلم بالمبادرة والتفاعل ، أصبح دور المعلم يرتبط بالتنظيم والمتابعة 8- 
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 .مواقع البيئة  لم ينحصر التعلم داخل الغرف الصفية ، فقد يعقد الموقف التعليمي في أحد 9- 

 .األداء بهدف التحسين والتطوير وإعادة النظر في ، التعامل مع مفهوم التغذية الراجعة  بدأ10- 

  :وقد ظهرت تلك الجوانب في برنامج الوسائط المتعددة كما يلي  

  .تم العمل في البرنامج وفقا لخطة واضحة لبناء البرنامج وتنفيذه  -1

 .هداف معينة يسعى لتحقيقها يوجد للبرنامج أ -2

 .مج وكذلك الوسائل التعليمية ناتعددت األنشطة داخل البر -3

  .وعملية التقويم  ،  وبيئة تعلم، وأنشطة ، مراعاة عناصر الموقف التعليمي من متعلم  -4

  ) : 107: 1997السميري ، ( السمات الرئيسة لمنحى النظم 

حيـث   ،هداف في صورة نتـائج تعليميـة   ويقصد به تحديد األ : التحديد اإلجرائي لألهداف1- 

أو السلوك الذي نتوقع أن يقوم به التلميذ بنجاح بعد أن ينتهي من  توضح األهداف أنواع األداء 

  .دراسة مقرر تعليمي 

و يعمل بقوة تلك األجـزاء أو  أحيث أن النظام كل تتكامل أجزاؤه في وحدة واحدة :  التكامل2- 

 .تكاملها 

ووفـق  ها النظام تؤدي وظائفها في تفاعـل مسـتمر   منإن العناصر التي يتكون :  التفاعل 3-  

 .قوانين محددة 

يعتبر التدرج من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول من مبادئ الـتعلم  : التدرج 4- 

فهو يسـير  ، ويتميز أسلوب النظم بالتدرج ، نه يتمشى مع خصائص نمو المتعلم ذلك أل، الجيد 

 .بخطوات محددة ومتسلسلة حتى يصل إلى تحقيق األهداف 

تعديل حيث يستفيد مـن عمليـات   الأسلوب النظم على المرونة والمراجعة و يعتمد: المرونة 5- 

 .في كل خطوة من خطواته ، وتعديل كل عنصر من عناصر النظام ، التغذية الرجعة 
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فهو في ، إذا كان أسلوب النظم يقوم على تكامل عناصر النظام : االستعانة بأسلوب التحليل 6- 

 .التحليل الوقت ذاته يستعين بأسلوب 

بالربط بـين المعرفـة   ، يتميز أسلوب النظم  :الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي 7- 

 .النظرية والممارسات العملية حتى يتم تحقيق أهداف النظام

تستعين التربية بأسلوب النظم ألنه يـدعم النـواحي اإلنسـانية    : االهتمام بالعنصر البشري 8- 

 .قرارات مناسبة للمواقف ويعززها عن طريق اتخاذ

من خصائص أسلوب النظم دراسة عدة بـدائل مـن    :دراسة البدائل واختيار المناسب منها 9- 

 . ثم اختيار المناسب منها ، طرق ووسائل لتحقيق األهداف 

  : هذا وقد تم توظيف تلك السمات في البرنامج كما يلي 

وتم إعادة صياغة المحتوى فـي ضـوء   ، ة تم تحديد األهداف اإلجرائية في ضوء األهداف العام

وتم ترجمة األهداف اإلجرائية والمحتوى من خالل استراتيجيات التـدريس  ، األهداف اإلجرائية 

  .والتقويم 

يعتمد البرنامج على تفاعل الطالب مع عناصر البرمجية حتى يتم تحقيـق األهـداف المرجـوة ،    

حيث سار البرنامج بخطـوات محـددة   ، وتنفيذه وكذلك روعي التدرج في بناء البرنامج المقترح 

  .ومتدرجة 

  ) :  120:  1999الفرا ، (  مبررات تبني منحى النظم

وبالتالي يتم معالجـة  ، أنه ينظر للموقف ككل بجميع أجزاؤه وعناصره والقوى المؤثرة فيه 1- 

  .المشاكل التي قد تواجه النظام من كافة النواحي بصورة عملية إجرائية 

ويعتبر األحداث ، أي أنه يتنبأ باألحداث والمواقف وتطور نموها ، أنه ذو منظور مستقبلي  2-

 .السابقة مهمة لكون أنها تمثل الظروف السابقة 
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ن تفكير النظم يجمع بين العديد بين الممارسة والعلم أل يتيح مدخل النظم أسلوبا للعمل يوحد 3- 

 .من العلوم وميادين المعرفة 

  ) :299:  1999عليان والدبس، ( خطيط التعليم وفق أسلوب النظم نماذج لت 

  : نموذج لويس براون ويتكون من الخطوات اآلتية : النموذج األول 

  .واختيار المحتوى ، تحديد االهداف الخاصة  -1

 .والعمل على تكيفها لتناسب العمل الفردي، اختيار الخبرات التعليمية المناسبة  -2

 .اكثر يمكن عن طريقه تنفيذ الخبرات التعليمية اختيار شكل مناسب أو  -3

 .اختيار التسهيالت المكانية التي تحدث فيها الخبرات التعليمية  -4

 .تعيين أدوار الكوادر البشرية  -5

 .انتقاء واختيار المواد التعليمية واألجهزة المناسبة  -6

 . تقويم النتائج والتوصية بالتحسينات المستقبلية   -7

  

  



34 

  :كمب نموذج : النموذج الثاني 

  

نه بدأ بتحديد األهداف العامة للموضوع ومن ثم دراسة خصائص من المالحظ على هذا النموذج أ

وتحديد األهداف التعليمية واختيار محتوى المادة الدراسية ، ثم  ، وتحديد خصائص المتعلم،المتعلمين 

وانتهاء بالتقويم ، التعليمية والخدمات المساندة  وبعدها الدخول في األنشطة، إعداد االختبار القبلي 

النهائي مضافا إليه الراجع ، وقد قام صاحب النموذج بوضع المحتوى التعليمي بعد األهداف التعليمية 

  .بينما يتم وضع األهداف التعليمية في ظل المحتوى التعليمي 

   ن��ذج ���ان : ا����ذج ا����

  KآA=FGH GI وه6ABC 6ن 7? <=> ;:6ات 34567
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ت3NNe`f ا3NNe`ZF  تabGNNc; YNNCY4 اNN^ _NN`7TBF[    انNN] YNNZCأ ب اNN7  UHGNNVF? اTIFحPNNQ> RNN ا6NNIOFذج  

         ، ]`NQhBFا GN`i6F6OAوت KbGNوس ]N^ ، 3N`kfOIFاف اYNهmا YNCY4ت ]N^ ، 3`راسYF3   اC<N=ZFت اG7YNoFا

اYIFرس`3 وتuO`[ ا7TBF`_ وصQhBNQF s6[ واYNBFرGN`i6F6OABH rC    وتq4`> اT`fVBFت  اGVIFنYة

 v_أن ه GqCأ RحTون ،  ]`QhBFا G`i6F6OAوت KbGام وسYoBء اسGfBوان ]QhBFا ]``yت ]^  ]`QhBFا  

  اoF:6ات <GZرة <? ح6B7 3yQاص3Q 7? ه_v اoF:6ات 

 ��   ن��ذج $ �س و��ث� �ل :  ا����ذج ا��ا

  [Nأن KA=F7? ا zqBCوC         GNfأن sإ |NI`QhBFا }N~6IQF 3Q7GN6ات شN:; <N=> ?N7 6نNAB   3AHGN=B7

  .وتYZأ YCY4BH اG`ZFنGت <? ا�hH  _`IQBF اF=|ء

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :  )  126:  2006عسقول ،(  نموذج وايلي :النموذج الخامس

  :ويعرض مجموعة من الخطوات المنظمة للموقف التعليمي وهي كما يلي

  .التعليمية تحديد المحتوى واألهداف  -1

 .تقويم السلوك المبدئي  -2
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تحديد _ تنظيم مجموعات العمل _ تحديد استراتيجيات التعلم ( اإلجراءات واألنشطة وتشمل  -3

اختيار مصادر التعلم _ تخصيص المكان وتنظيمه _ وتوزيع الزمن لكل استيراتيجية 

 ) والوسائل التعليمية 

 .إجراءات تقويم األداء  -4

 .ة الراجعة وتحليل نتائجها القيام بأعمال التغذي -5

وقد تبنت الباحثة هذا النموذج لما يتسم به من خصائص شمولية الموقف التعليمي المنظومي 

  .وترتيب خطواته 

  

  

  

  

  

  

  

  التمديدات الكهربائية المنزلية

  : وقد تم توظيف هذا النموذج في البرنامج كما يلي 

  .تحديد المحتوى التعليمي للبرنامج بناء وفقا للمحتوى التعليمي للكتاب المدرسي  -1

 .اشتقاق األهداف السلوكية من المحتوى التعليمي   -2

 . تقويم السلوك المبدئي للطالبات من خالل اختبار قبلي وبطاقة مالحظة -3

 

 YCY4ت
 ا6B4IFى

 YCY4ت
اmهYاف 
  ا6QVFآ`3

 ]C6yت
ا6QVFك 
|bYZIFا  

|QZyFا ]QhBFا 

تYCY4 اسB>ات`G`kت 
 اYFرس

تG>6Ik7 ]`uOت 
KIhFا 

 ?7�Fا �Cوت6ز YCY4ت
 3`k`اس>ات KAF 

 ]QhBFدر اGc7 رG`B;ا
 3`I`QhBFا KbG6سFوا 

`coتa  نGAIFا
[I`uOوت 

 ]C6yداءتmا 

3hiا<F3 اC_�BFا �bGBن K`Q4ت 

3hi3 راC_ت� 
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 .واألنشطة تحديد اإلجراءات  -4

 .التقويم التكويني والتقويم البعدي للطالبات من خالل بطاقة المالحظة واالختبار البعدي  -5

   . القيام بأعمال التغذية الراجعة وتحليل نتائجها كما في الفصل الخامس  -6

  :أنواع التمديدات الكهربائية 

وزارة التربيـة  (تصنف كمـا يلـي   التمديدات الكهربائية المنفذة للمنازل تكون على عدة أشكال وهى 

  ) :27:  2004والتعليم ، 

  :وينفذ هذا النوع من التمديدات بعدة أساليب  منها  :التمديدات الظاهرة  -1

  : التمديدات باألسالك المعزولة   - أ

استخدم هذا النوع من التمديدات في المنازل قديما قبل أن يعم استخدام المواسـير ، وكـان ينفـذ    

الجدران بواسطة مرابط بالستيكية أو  أوعزولة بالبالستيك ، تثبت على األسقف بالت ماباستخدام ك

بل ونوعه ، ويراعى في هذا النوع مـن التمديـد إتبـاع    امعدنية ، ويكون قياسها مناسبا لقطر الك

األنظمة والتعليمات الخاصة به ، إذ يكون على شكل خطوط مستقيمة وقائما عند الزوايا ، وتكون 

  .ين مرابط التثبيت متساوية ومنتظمة المسافات ب

  :التمديدات باستخدام المواسير -ب

ويتم تنفيذ هذا النوع من التمديدات باستخدام األنابيب المعدنية الصلبة أو األنابيب البالستيكية ، إذ 

  .تسحب فيها أسالك مفردة بواسطة زنبرك خاص 

وأيا كان نوع األنابيب المستخدمة في التمديدات الظاهرة ، يجب أن تمدد تمديدا منتظما ، مستقيما 

  ) . أمكنما ( ، رأسيا وأفقيا وال تتقاطع 

  :التمديدات الظاهرة باستخدام المجاري البالستيكية  -ج
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ل المختلفة ، وتكـون  بالت والنواقاوسيلة حاملة للك) pvc(المجاري البالستيكية المقساة  استخدمت

رفوف تعلق في السقوف أو تثبت على الجدران تثبيتًـا ظـاهرا أو مخفيـا ،     أوعلى هيئة مجار 

           مثبتات جدارية من البراغي واألسافين ، أو قضبان معدنية لتعليقها فـي السـقوف ،    استخدمتو

وتوضـع  , الظاهرة  األنابيبي الحال ف هيتكون أفقية ورأسية كما  أنويراعى في هذه التمديدات 

داخلها بحيث ال تزيد مجموعة طبقاتها على طبقة واحدة ، ويفصل كل كبـل  ) األسالك (الكبالت 

  .عن اآلخر مسافة مناسبة 

وتوجد المجاري البالستيكية على عدة أشكال منها منفردة او متعـددة الفتحـات ، وتكـون          

  . مقاطعها مربعة أو مستطيلة 

هذا النوع من التمديدات األكثر شيوعا ، وخاصـة تمديـدات المنـازل    : المخفية  التمديدات -2

  :واألسقف ، وتكون على عدة أشكال ،منها 

 : التمديدات المخفية في الجدران واألسقف   - أ

المواسـير   استخدمتوينفذ هذا النوع من التمديدات في صبة السقف أو تحت القصارة ، و       

بقياسـات  ) غير المرنـة (أو السادة ) المرنة(البالستيكية المختلفة واألشكال الحلزونية  أوالمعدنية 

مختلفة ، وتوضع التأسيسات األولية من علب ومواسير في األسقف قبل صب الخرسـانة حسـب   

المفاتيح من خالل الجدران ضمن  ىالمخططات الكهربائية للمبنى ، وعادة توزع خطوط اإلنارة إل

دارات موزعة من لوحة القواطع الفرعية ، ويراعى في هذا النوع من التمديدات تقليل انحنـاءات  

  . األنابيب في الجدران لتسهيل عملية سحب األسالك فيها 

  : مميزات هذا النوع من التمديدات 

  .انخفاض ثمن المواسير المستخدمة  - 

 .، ألنها تحتاج إلى أعمال الثني والتسنين سهولة تنفيذ التمديدات  - 
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 .سهولة سحب األسالك داخل المواسير  - 

 .سهولة التحكم بوضع دارات األحمال الخارجية من اللوحة الرئيسة خالل األسقف  - 

  :التمديدات المخفية في األرضيات  -ب

نصف قطريـة   ينفذ هذا النوع من التمديدات بتوزيع خطوط القدرة  ضمن دارات حلقية أو       

متفرعة عن لوحة القواطع الفرعية وباستطاعات تياريه مختلفة ، حسب األحمال المربوطة معها ، 

  ) .pvc(وتتم باستخدام المواسير البالستيكية الصلبة 

في المنازل لتوزيع شبكة الهاتف والتلفاز ، ) تحت البالط (ويمكن استخدام التمديد األرضي        

  .طوط شبكة الهاتف عن المواسير األرضية للمياه والتدفئة ويراعى ضرورة فصل خ

التوزيع من ميزات هذا النوع من التمديدات إمكانية االقتصاد في كميات المواسير ، والسهولة في 

  .والتنظيم ألحمال القدرة 

ومن عيوبه صعوبة إجراء الصيانة للخطوط األرضية في حال حـدوث عطـل أو عنـد           

  .تقبلية التوسعات المس

  : المعلقة  األسقفالتمديدات المخفية فوق  -ج

يستخدم هذا النوع من التمديدات في حالة وجود أسقف مستعارة في البناء ، أو عند استعمال      

ويراعى أن تكون المواسير والمجاري بعيـدة عـن   . المواسير البالستيكية في تمديدات األسالك 

  .المياه إليها  التدفئة أو المصادر المعرضة لدخول

ومن ميزات هذا النوع من التمديدات أنه ال يحتاج إلى أعمال تركيب وتنظيم كبيرين  ، لكنـه      

  .يصعب صيانة الخطوط بعد تركيب األسقف المعلقة أو المستعارة 

  :مكونات التمديدات الكهربائية المنزلية  

  : تمر التمديدات الكهربائية المنزلية بعدة مراحل هي 
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  .منطقة لوحة التوزيع الرئيسة  -1

 ) .الغرف والمطابخ والصالونات ( التقسيمات المنزلية الداخلية  -2

  :  ) 32:  2004وزارة التربية والتعليم ،(أوال منطقة لوحة التوزيع الرئيسة 

وهي لوحة تتصل بالمصدر الكهربائي عن طريق قاطع الشركة وعـدادها ، وتغـذي الـدارات    

  .لكهربائية المنزلية بالتيار الكهربائي الفرعية للتمديدات ا

  الدارات الفرعية هي مجموعة من الدارات المجمعة على مستوى معين حسب القاطع  و

  :التركيب الداخلي للوحة التوزيع الرئيسة 
  

  

  رضياألجسر الخط ر الخط المتعادل        عناصر الحماية             جس

  

  نصف          تسريب    منصهرات 

  اوتوماتيك        ارضي        

  :الشكل اآلتي يوضح مكونات لوحة التوزيع و
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  ) 61: 2003يحيي ، ( مالحظات يجب اتباعها عند توصيل لوحة التوزيع المركزية

  .يتم ربط المصدر الرئيس للكهرباء بالقواطع من األسفل  -1

 .ة وإنما تظهر أهميته في حال األعطاب ليس له عالقة بالدار) اإلرث ( خط األرض  -2

 .عدد الخطوط  الفرعية من القواطع يساوي عدد خطوط المتعادل واألرضي  -3

يتم ربط جميع الدارات الفرعية مع المصدر على التوازي ، وبذلك تحصل جميـع األحمـال    -4

  . فولت  220مصدر جهد متساو قيمته 

  : ثانيا التمديدات الكهربائية الداخلية 

  .  جزء من المنزل يحتوي على تمديدات اإلنارة والقدرة إن أي

  ) 69: 2003يحيي ، ( تمديدات القدرة األباريز : أوال 

ويحتوي المخرج على ثالث ، رج الكهربائية األباريز لتوصيل األجهزة بالكهرباء االمخ استخدمت       

فمنها مـا  ، ن استخدام األباريز وتختلف قيم األسالك التي توصل بها األباريز حسب الغرض م، نقاط 

ومنها ما يوصل لـه سـلك   ، وهي تصنف لدائرة قدرة ،   2ملم  )2.5(يوصل له سلك مساحة مقطعه 

  .وهي تصنف لدارة أحمال خاصة   2ملم  )4(مساحة مقطعه 

المفاتيح الكهربائية للتحكم بدارات اإلنارة ، وتركب  استخدمت: ثانيا تمديدات اإلنارة المفاتيح  

  : هذه المفاتيح في علب بالستيكية داخل الجدران وتصنف لعدة أنواع 

المفتاح المفرد ويستخدم إلنارة مصباح أو مجموعة مصابيح دفعة واحدة ومن الممكن أن يدمج  –أ 

بصـورة مسـتقلة بمصـباح أو     مفتاحين من هذا النوع في علبة واحدة  يتحكم كل واحد منهمـا 

  .مجموعة مصابيح فيما يعرف باسم المفتاح المزوج 
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وهو يستخدم للتحكم في إنارة مصباح أو مجموعة ) مفتاح الدرج ( مفتاح بطريقين ويسمى  –ب 

  . ا في بداية الممر واآلخر في نهاية مصابيح من مكانين مختلفين ويوضع أحدهم

نارة مصباح أو مجموعة من المصـابيح  إالمفتاح المصلب للتحكم بيستخدم : المفتاح المصلب  -ج

واألخير  األولمن أكثر من مكانين كالممرات الطويلة واألدراج ألكثر من طابق ، على أن يكون 

  .مفتاحي درج 

وهو يقوم بفصـل مصـدر   ، ويسمى مفتاح ثنائي القطبية : مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة  -د

  .ويحتوي على مصباح إشارة ليدل على وصول الكهرباء عند التشغيل التغذية بشكل كامل 

  :أسباب حدوث المخاطر الكهربائية 

ا بالتصميم ثم التنفيذ وانتهاءباالستخدام ومنها ما  هناك مخاطر عدة تنشا في المراحل المختلفة بدء

  www.alkahraba.com  )( يلي 

  : أخطاء في مرحلة التصميم  -أ

  .الكهربائية  لألعمالالتصميم الالزم  بإعدادعدم قيام مهندس الكهرباء المتخصص  - 

  .عدم مالئمة قواطع الحماية مع مقاطع األسالك والكابالت وشدة التيار المار بها -

م قواطع مـزودة  كعدم استخدا، عدم مناسبة وسيلة الحماية المستخدمة مع المكان الذي ستركب فيه  -

المعرضـة   واألمـاكن ، والمطـابخ   ، بحماية ضد التسرب األرضي للمآخذ الكهربائية في الحمامات

  .للرطوبة والماء 

عدم اختيار أماكن مناسبة لوضع لوحات التوزيع الكهربائية وكذلك المآخذ الكهربائية ممـا يضـطر   -

  .المستهلك إلى استخدام مأخذ واحد لتوصيل عدة أجهزة عليه

  .عدم وجود موصل التأريض في الدوائر الكهربائية وكذلك األرضي  العام المبنى-
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  : أخطاء في مرحلة التنفيذ  -ب

وعدم تنفيذ تلك األعمال من قبل فنيين ،  األعمالعدم وجود مهندس كهرباء يشرف على تنفيذ تلك  -

  . متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال 

  .مات الكهربائية أثناء التنفيذ عدم التقيد بالمخططات والرسو -

  .عدم استعمال المرابط الخاصة لتوصيل وربط األسالك ببعضها  -

  .عدم ربط موصالت التأريض بمرابطها المخصصة في األجهزة الكهربائية والمآخذ والمفاتيح  -

  .زيادة عدد األسالك في الماسورة الواحدة عن الحد المسموح به  -

  .وخط التعادل بمفتاح اإلنارة ، ة اللمبة ربط موصل الطور بقاعد -

ربط األسالك والكابالت بقواطع الحماية بصور جيدة مما ينتج عنه  شـرارة كهربائيـة    إحكامعدم  -

  .تتسبب في تلف القاطع وحدوث حرائق 

  . لتمديدات الكهربائية عن تمديدات المياه والغازإبعاد عدم  -

  . التأريض عدم المحافظة على استمرارية موصل سلك

  :أخطاء في مرحلة االستخدام 

  .توصيل عدة أجهزة كهربائية بمقبس واحد في نفس الوقت - 

تشغيل األجهزة مع الوقوف على األرض  أو، مبتلة بالماء  واأليديلمس األجهزة والمفاتيح الكهربائية  - 

  .الرطبة

  .اختيار أجهزة كهربائية غير جيدة  - 

  . نزع القابس من المقبس بعنف - 

  .استخدام التوصيالت الخارجية الظاهرة وكذلك غير المباشرة لألجهزة الكهربائية - 

  .عدم وضع وسيلة حماية مناسبة للمقابس الكهربائية لحماية األطفال من العبث - 
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  .عدم توصيل سلك التأريض لألجهزة بصورة مناسبة - 

ضها لالهتزاز وحدوث قصر مما يعر، تمديد األسالك والكوابل تحت السجاد أو قرب النوافذ والمقاعد  - 

  .فيها

  :إهمال الصيانة 

  .عدم إجراء الكشف واالختبار الدوري على التمديدات واألجهزة الكهربائية - 

  .عدم تنظيف وصيانة األجهزة والمواد الكهربائية - 

  .عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء عمليات الصيانة واإلصالح - 

  .عند مالحظة خروج شرر منها أثناء عملها) ايةالحم(عدم استبدال وسيلة القطع والوصل  - 

  .عدم مراجعة األحمال الكهربائية والتأكد من مالءمتها للقواطع واألسالك - 

مما يسـبب حـدوث   ، عدم إحكام ربط نهاية األسالك الكهربائية بمآخذ التيار أو المفاتيح أو القواطع  - 

  .شرر يؤدي لتلفها

  : ) 81:  2004وزارة التربية والتعليم ، ( دات الكهربائية عند توصيل التمدي تعليمات عامة للسالمة

أو إذا لم تكن لديك الخبرة العملية ,ال تحاول إجراء أي توصيالت كهربائية إذ كنت ال تدري ما تفعل  - 

  .الكافية 

  .افصل القاطع في لوحة التوزيع قبل إجراء أي تصليحات أو وصالت على شبكة التمديدات الكهربائية - 

  . أي جهاز كهربائي من اإلبريز قبل إجراء تصليحات في الجهاز الكهربائي ) فيش(اسحب  - 

  .عمل الذي ستقوم به لاستخدم كوابل وأسالك وأدوات كهربائية من نوعية ممتازة وتناسب ا - 

ال تحاول معالجة السلك البالي بوضع شريط الصق عليه بل يجب تبديل السلك عند مالحظة أول تلف  - 

  .فيه 

 . تحاول مد األسالك و الكوابل تحت السجاد وأغطية األرض المختلفة ال  - 
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أسالك طويلة بشكل غير ضروري ، بل يجب استخدام أسالك بأطوال مناسبة وذلك حتـى   تستخدمال  - 

 .تقلل من األخطار بقدر اإلمكان 

 .ال بعد أن تبرد إال تلف السلك حول المكواة الساخنة  - 

  .خل الحمامات باريز مكشوفة داأيجب عدم وضع  - 
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3yHGVFت اGراسYFا  
  

لتدريس قائم على منحى النظم تهدف الدراسة الحالية إلى بناء برنامج مقترح بالوسائط المتعددة         

بـاإلطالع علـى    وحدة الكهرباء  من منهاج التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ، لذلك قامت الباحثة

وتجريبه على عينة  البرنامج السابقة في هذا الميدان ، لالستفادة منها في إعدادمجموعة من الدراسات 

  : يه ثالث محاوروبعد مراجعة الدراسات التي تم اإلطالع عليها ، صنفت الدراسات في  الدراسة ،

  .دراسات تناولت استخدام برامج الوسائط المتعددة :المحور األول

  .النظم منحىدراسات تناولت  :المحور الثاني

  .تكنولوجيا التعليممنهاج دراسات تناولت  :لثالمحور الثا

  .بعرض الدراسات حسب التاريخ من الحديث إلى القديم وقامت الباحثة

  :دراسات تناولت استخدام برامج الوسائط المتعددة: الًأو

� و�01 ،(درا$,  23 ��  ): 2007أ

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة على مستوى التحصيل في  إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف       

الصف التاسع األساسي  ، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحثان المنهج  طالباتمادة التكنولوجيا لدى 

وقد قام الباحثان بتصميم اختبار تحصيل طبق على عينة قصدية مكونة  ،  والمنهج التجريبي، البنائي 

وقد أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية التحصيل في ، ف التاسع األساسي طالبة من الص 54من 

  .مادة التكنولوجيا لدى المجموعة التجريبية 

  ):2006أ�� ورد ، (درا$, 

أثر استخدام برمجيات الوسائط المعددة فـي التـدريس فـي     إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف      

لهذا قـام   ، اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي المهارات األساسية في برمجة بلغة بيسك المرئية
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والباقي مجموعة ، منهم مجموعة تجريبية 30طالبة ، كانت 60حث باختيار عينة قصدية تتكون من االب

استه إلـى وجـود   روقد توصلت د، كأداة للدراسة  تحصيلي داد اختباروقد قام الباحث بإع، ضابطة 

  .فاعلية للوسائط المتعددة في عملية التدريس 

  :2006)، أبو زايدة (دراسة • 

والوعي ، لية برنامج الوسائط المتعددة على تنمية المفاهيم الصحية عهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فا

تم ، طالبا  60الصحي لدى طالب الصف السادس االساسي ،لهذا قام الباحث باختيار عينة مكونة من 

فقرة اختيار  28ا مكون من وضابطة ، وأعد الباحث اختبارا تحصيلي، تجريبية  ؛تقسيمهم لمجموعتين

للوعي الصحي مكون وكذلك مقياسا  ، من متعدد تغطي جميع المفاهيم التي تم استخراجها من الوحدة

لية لبرنامج الوسائط المتعددة في تنمية المفاهيم الصحية عوتوصل الباحث إلى وجود فا، فقرة  20من 

  .والوعي الصحي لدى طالب الصف السادس 

  : 2005)صالح ، (دراسة • 

المتعـددة  لية برنامج حاسوبي قائم على الوسائط عمدى فاإلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف        

 تكونتواختارت الباحثة للدراسة عينة  ، لدى أطفال الرياض في محافظة غزة لتنمية االستعداد للقراءة

 .بالتساوي بين المجمـوعتين  وتجريبية،ضابطة ؛ تم تقسيمهم إلى مجموعتين ، وطفلة  الًطف) 60(من 

اختبار رسم الرجل ، واسـتمارة  : ات اآلتية ختباراالوقامت الباحثة ببناء أداة الدراسة التي تمثلت في 

، وكذلك  لقياس االستعداد للقراءة جمع البيانات عن الحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، واختبار

لية البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمية االستعداد عوقد توصلت الدراسة إلى فا البرنامج الحاسوبي ،

حيث توجد فروق بـين متوسـطي درجـات أطفـال     ، غزة  للقراءة لدى أطفال الرياض في محافظة

ودرجات أطفال المجموعة التجريبية في اختبار االستعداد للقراءة بعـد تطبيـق   ، المجموعة الضابطة 

الدراسة وجود فروق بين متوسطي درجات  أظهرت كما ،لصالح أطفال المجموعة التجريبية البرنامج
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ودرجات أطفال المجموعة التجريبية من الذكور في اختبـار  ، أطفال المجموعة التجريبية من اإلناث 

  .االستعداد للقراءة بعد تطبيق البرنامج لصالح اإلناث

  : 2005)،  عرمان (دراسة • 

أثر استخدام تقنية الوسائط المتعددة التفاعلية على التحصيل  إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف       

طالب وطالبة مسجلين لمساق استخدام الحاسوب في التربية وأعد  20، وقد تكونت عينة الدراسة من 

الباحث اختبارا تحصيليا كاأداة للدراسة وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين    

  .عينة البحث في التطبيق البعدي طالباتمتوسط درجات 

  ) :2004مطر ،(دراسة •  

برنامج بالوسائل المتعددة في تنمية مهارة التجويـد لـدى    هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر       

ـ ) 60(من تكونت طالب مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية، واختار الباحث للدراسة عينة ا طالب

تعلمت إحـداها  ، من طالب مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية موزعين على ثالث مجموعات 

ائل المتعددة بمساعدة المعلم، وتعلمت الثانية مهارة التجويـد باسـتخدام   مهارة التجويد باستخدام الوس

الفيديو، بينما تعلمت األخيرة مهارة التجويد بالطريقة التقليدية، وبهذا الخصوص قام الباحث ببناء أداتي 

إلى وجود فروق لصالح بـرامج  وتوصلت الدراسة ، وبطاقة مالحظة  يالدراسة وهما اختبار تحصيل

  .ل المتعددة وبرامج الفيديو مقارنة بالطريقة التقليدية الوسائ

  : Khayat and Keshtkar,2004 (Khayat and Keshtkar,2004 (Khayat and Keshtkar,2004 (Khayat and Keshtkar,2004)(دراسة •                

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية برامج الوسائط المتعددة التفاعلية في توضيح تجـوف                         

مـن   تكونت اختار الباحث للدراسة عينةقد و في ذلك، الطريقة التقليدية مع استخدام  األسنان  مقارنةً

)62 (ـ طوتم تصنيف ال, المشاركين بكلية طب األسنان لبةطلا من اطالب  ؛ لمجمـوعتين  اعشـوائي  ةلب

  -:طالب واستخدم الباحث في دراسته) 31(منا مكل واحدة منه بحيث تكونت  وتجريبية، ضابطة 
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  .خالل الفصل طالباتلمعرفة تحصيل ال ااختياري اسؤالً) 24( -

 .طالباتمن خمس جمل لتحديد اتجاهات ال استبانه -

 .طالباتامتحان نهائي لقياس التحصيل العلمي والمهارات التدريبية التي اكتسبها ال -

 في المجموعتين وكـذلك  ةطلبتحصيل الدالة إحصائيا بين وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق 

  .مبالنسبة التجاهاته كان الحال

  ) :Rangbar,2003Rangbar,2003Rangbar,2003Rangbar,2003(دراسة  •   

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير التدريس بالوسائط المتعددة علـى مهـارات التمـريض           

وقد استخدم الباحث األسلوب التجريبي في البحـث   دام الطريقة التقليدية في ذلك ،بالمقارنة مع استخ

طالبا من طالب  كلية التمريض في جامعة شيراز في إيران ، وقـد  )  (80على العينة تكونت من 

أعد الباحث بطاقة مالحظة ، واختبار تحصيلي ، و استبانة لقياس رضى المتعلمين وتوصل الباحث 

  :لما يلي 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية -

 .إحصائية بين المجموعتين في بطاقة المالحظة عدم وجود فروق ذات داللة -

ارتياح ورغبة لدى المجموعة التجريبية في استخدام الوسائط المتعددة في التعلم مقارنة بالطريقة  -

 .التقليدية

  ):2003ة،يسعرمان وخما(دراسة •                

المتعددة في تـدريس مسـاق   استخدام تكنولوجيا الوسائط  فاعليةالدراسة إلى معرفة هذه  هدفت       

القياسات الطبية في جامعة بوليتيكنك فلسطين، وقد استخدم الباحثان األسلوب التجريبي في البحث من 

خالل برمجة مساق القياسات الطبية في جامعة بوليتيكنيك فلسطين باستخدام تطبيقات الوسائط المتعددة 

ساعات نظري ثالث  قعواب اأسبوع16 طبية لمدة هندسة األجهزة ال طالباتتطبيق البرنامج على ، وتم 
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، وقد استخدم الباحثـان   طالباتا لقياس تحصيل الا اختبارا تحصيليا ، فيما أعدعملي أسبوعيساعتين و

 للوصول إلى النتائج)  T-Test (النسب المئوية والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واختبار

  -:والتي كان من أبرزها ,

 .٪ بالمقارنة مع المجموعة  الضابطة 15ارتفاع التحصيل لدى المجموعة التجريبية بمعدل  -1

استغالل الوقت بشكل بارز من خالل استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة ، وقد أمكن توفير أكثر  -2

 .٪من الوقت في بعض التجارب المخبرية 30من

  .٪ في دراسة التجارب العلمية(80وبنسبة طالباتارتياح مميز لمعظم ال -3

  : )  2001أحمد،(دراسة • 

لية برنامج متعدد الوسائط في تنمية مهارتي القراءة وفهم عهدفت هذه الدراسة الكشف عن فا         

الخرائط لدى طالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو مادة الجغرافية ، وتحددت عينة الدراسة من 

وقد تضمنت أدوات البحث ، وتجريبية ، ضابطة  ؛الثانوي تم تقسيمهم لمجموعتينطالبة في األول  50

قائمة بمهارتي قراءة وفهم الخريطة واختبار تحصيلي لمهارتي قراءة وفهم الخريطة ومقياس االتجـاه  

برنامج الوسائط المتعددة في تنمية مهـارتي قـراءة    فاعليةوأسفرت النتائج عن ، نحو مادة الجغرافيا 

  .م الخريطة لدى طالبات الصف األول الثانوي واتجاههم نحو مادة الجغرافية وفه

  ) : 2000أبا الخيل والسيد ،(دراسة • 

فاعلية الوسائط المتعددة على التحصيل وتنمية بعض المهـارات   إلىهذه الدراسة إلى التعرف  تهدف

وقد ، ستخدام نموذج الكرة األرضية في مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف األول المتوسط بالرياض با

ت الباحثتان أدوات الدراسة المتمثلـة  طالبة يمثلن فصلين دراسيين ، وأعد 30تكونت عينة البحث من 

ة في وحـدة  ختبار تحصيلي يهدف إلى قياس مستوى تحصيل الطالبات للمفاهيم والتعميمات المتضمنبا

وتوصلت الدراسـة إلـى فاعليـة     ، لمهارات استخدام نماذج الكرة األرضية األرض ، وكذلك اختبار
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مهـارات اسـتخدام نمـاذج الكـرة      ضاستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية بع

  . األرضية 

  ):2000المناعي ،(دراسة • 

اسـتخدام   تعرف على اتجاهات الطالب والطالبات نحواالستطالعية إلى ال الدراسة هدفت هذه       

متغيري  أثر  برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية ، باإلضافة إلى التعرف على

الجنس ، التخصص  ، على استجابات أفراد العينة نحـو اسـتخدام برمجيـات    : الجنس والتخصص 

جميـع  مكونة من  واختار الباحث لدراسته عينة ،  اإلنجليزية الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة

تدرس بواسـطة   والتي  )جامعة قطر( األفراد المسجلين في مادة اللغة اإلنجليزية للبرنامج التأسيسي 

خاصـة   اسـتبانه الكمبيوتر عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ، وبهذا الصدد قام الباحث بتصميم 

وأشارت  ،المتعددة في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية  استخدام برمجيات الوسائط لتحديد االتجاهات نحو

  -:الدراسة إلى النتائج اآلتية 

المتعددة في تدريس  يجابية نحو استخدام برمجيات الوسائطإإن جميع أفراد العينة لديهم اتجاهات  -1

 . مادة اللغة اإلنجليزية

إحصـائيا بـين    نتائج الدراسة إلى أن هناك فـروق دالـة  وفيما يتعلق بمتغير الجنس ، أشارت  -2

  .استجابات الذكور واإلناث لصالح اإلناث 

هناك فروق دالـة إحصـائيا بـين     فيما يتعلق بمتغير التخصص ، أشارت نتائج الدراسة إلى أن -3

ق ، وال يوجد فر تخصص اللغة اإلنجليزية في بعض بنود االستبانة طالباتتخصص العلوم و طالبات

  .للمجموعتين )المجموع( دال إحصائيا بين الدرجة الكلية 
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  ) :1999عبد الوهاب،(دراسة •                

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه معلمي التـاريخ فـي اسـتخدامهم           

  .للوسائط التكنولوجية المتعددة وكذلك اتجاهاتهم نحوها 

معلما من معلمي التاريخ بالمدارس الثانوية بمحافظة القليوبية، وذلك خالل  30وشملت عينة الدراسة 

  .1998/ 1999عام 

تكونت من التي وقد قام الباحث بإعداد أداة لتحديد معوقات استخدام معلمي التاريخ للوسائط المتعددة و

  -:فقرة وزعت إلى  ثالث مجاالت هي  30

 .معوقات ترجع على منهج التاريخالمجال األول  - 

المتعددة فـي    المجال الثاني معوقات ترجع إلى اإلمكانيات المتاحة الستخدام الوسائط التكنولوجية  -

 .تدريس التاريخ

 .المجال الثالث معوقات ترجع على إعداد معلمي التاريخ الستخدام الوسائط التكنولوجية المتعددة -

لقياس اتجاه معلمي التاريخ نحو استخدام الوسائط التكنولوجيـة الحديثـة    ببناء مقياس الباحث كما قام

  .فقرة 20والذي ضم 

  :وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات 

عدم التكامل بين خبراء المناهج ومعلمي التاريخ ومراكز تكنولوجيا التعليم عند التخطيط السـتخدام   -

  .٪ 83الوسائط التكنولوجية في مناهج التاريخ بنسبة 

 بكفاءة في تدريس التاريخ بنسـبة  استخدمتقصور في التخطيط لألجهزة التكنولوجية الحديثة التي  -

86 ٪. 

سواء أثناء ، قلة فرص التدريب لمعلمي التاريخ على إنتاج واستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة  -

 .٪77الخدمة أو قبلها  بنسبة 
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موجهو التاريخ ال يقومون بإرشاد المعلمين وتشجيعهم على كيفية استخدام الوسـائط التكنولوجيـة    -

  . ٪57المتعددة في تدريس التاريخ بنسبة 

  :دراسات تناولت منحى النظم  :ثانيا 

  ) : 2008عسقول وحسن ،(دراسة • 

، وتحديـد موقـع لعناصـر     هاوتطورهدفت هذه الدراسة إلى تحديد نشأة طبيعة أسلوب النظم      

مـن  ، ، ولتحقيق اهداف البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المنظومة في القرآن الكريم 

خالل تناول اآليات القرآنية الكريمة المتعلقة بموضوع الدراسة واستخراج ما فيها من إعجاز خـاص  

بمضامين ومكونات وطبيعة المنظومة التعلمية ، وقد أظهرت النتائج البعد التاريخي لنشـأة وتطـور   

الكـريم  ن أسلوب النظم ،كما أظهرت أن هناك مواقع متعددة لخصائص أسلوب النظم في آيات القـرآ 

  .تهوطبيع

  ) : 2003جاد ،(دراسة • 

لية برنامج مقترح في تنمية مهارات التذوق األدبي لطـالب  عهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فا

ولهذا الغرض أعد الباحـث اسـتبانة لتحديـد    في ضوء المنحى المنظومي ،  الصف األول الثانوي 

ول الثانوي ،واختبارا لمهارات التـذوق األدبـي ،   مهارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األ

الباحث أدواتـه علـى عينـة    وكذلك استبانة لتحليل النصوص األدبية حسب نظرية النظم ، وقد طبق 

البرنامج فـي   فاعليةطالبة من طالبات الصف األول الثانوي ، وقد توصل الباحث إلى  47مكونة من 

  . تنمية مهارات التذوق األدبي 

  ) : 2002المنوفي ،(دراسة • 

ة استخدام المدخل المنظومي في تحصـيل الطـالب   يلعهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فا       

لحساب المثلثات في المرحلة الثانوية ، وكذلك الكشف عن مدى تأثير المدخل المنظومي لدى طـالب  
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واختبار التفكير المنظومي وقد عد الباحث اختبارا تحصيليا في حساب المثلثات أالمرحلة الثانوية وقد 

وقـد  _ بنها التعليميـة وشـبين الكـوم     هما _ تكونت عينة الدراسة من فصلين دراسيين بمدرستين 

  . ذلك إلى وجود أثر كبير للبرنامج توصلت الدراسة إلى فاعلية المدخل المنظومي المقترح وك

  ) : 2000القدري ،(دراسة • 

وهدفت إلى استقصاء أثر استخدام التدريس المنظومي لوحدة مقترحة في برمجـة الرياضـيات        

      .     واالحتفاظ  بمهارات البرمجـة المكتسـبة  ، لطالب كلية التربية على تنمية التفكير في الرياضيات 

ـ   ،  اا تحصيليواختبار، وأعد الباحث وحدة مبرمجة في الرياضيات  واختبـارا   ،  ةوبطاقـة مالحظ

واختار عينة من طـالب الفرقـة   . واختبارا للتفكير الرياضي ، وبطاقة مالحظة  ،  اللتفكير تحصيلي

الثالثة شعبة تكنولوجيا التعليم وطبق األدوات قبليثم طبق االختبـار التحصـيلي وبطاقـة     ،  اا وبعدي

ين من النتائج ارتفاع مستوى تحصيل المالحظة بعد اربعة أسابيع من انتهاء التجربة مرة أخرى ، وتب

واختبار مهارات التفكير  ، كما ثبت  ، وكذلك في تطبيق البطاقة البعدي، الطالب في التطبيق البعدي 

احتفاظ الطالب بمهارات البرمجة وتبين وجود فروق عالقة ارتباطية موجبة بين درجات الطالب في 

  .من االختبار  التحصيلي وبطاقة المالحظة اختبار التفكير في الرياضيات ودرجاتهم في كل 

  :) 2000محمد ومحمد ،(دراسة • 

وهدفت إلى تقديم منظومة مقترحة لتفعيل دور المعلم العربي لمواجهة مشكالت الطفل والمجتمع      

، وقدم منظومة لتفعيل دور المعلم العربي متحدثا عن الفلسـفة  أيضا وواقع إعداد المعلم ، وتحليال لها 

التي تنطلق منها المنظومة وتقتضيه من تغيير جذري في مفاهيم المعلم وثقافتـه والمرتكـزات التـي    

تؤسس عليها فلسفة المنظومة واألهداف واإلجراءات ومتطلبات التنفيذ وما يتصل بها من ضـمانات  

  .النجاح 
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  ) : 1999حمدي ،(دراسة • 

تصميم التقنيات التعليمية وإنتاجها وفق منحـى  هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج تدريس في     

 ، هذا النموذج وقد استخدمت الباحثة لهذا الغرض  النموذج المطور فاعليةوسعت إلى تقويم  ،  النظم

وكذلك قامت بتقويم مشروع تصميم التقنيـات  ، نحو النموذج  طالباتوكذلك استبانة لقياس اتجاهات ال

من طالب مساق تصميم  ةطالب وطالب 80استها على عينة مكونة من وقد طبقت الباحثة در . التعليمية

وإنتاج الوسائل التعليمية ، وقد توصلت الدراسة إلى تفوق طالب العينة التجريبية التـي اسـتخدمت   

هذا النموذج  فاعليةأي  _ النموذج المطور على العينة الضابطة في تصميم التقنيات التعليمية وإنتاجها

 _.  

  : تكنولوجيا التعليم منهاج سات تناولت درا:ثالثا 

  ) : 2007طاحون ، أبو(دراسة • 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائي في إكساب مهـارة          

طالبـا   80الرسم الهندسي بمنهج التكنولوجيا للصف التاسع األساسي ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

طاقة مالحظة وب، ا واستخدم الباحث اختبارا تحصيلي ، قسموا بالتساوي لمجموعتين ضابطة وتجريبية

  .وقد توصل الباحث إلى وجود تأثير كبير للبرنامج في جميع مهارات الرسم الهندسي 

  ) :2006مهدي،(دراسة • 

على التفكيـر البصـري    ةمييلية استخدام برمجيات تعلعفا إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف        

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث  عشر ، والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي

المنهج التجريبي على عينة ممثلة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي من مدرسة كفر قاسم الثانوية 

والثانية المجموعة طالبة  41وعددها  األولى المجموعة التجريبية: م تقسيمها إلى مجموعتين تللبنات 
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باحث اختباري التفكير البصري والتحصيل للوصول إلى ، وقد استخدم الطالبة  42وعددها  الضابطة

  :نتائج الدراسة وهي

بفاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالبات  التعليمةتتصف البرمجيات  -1

  .عشر الصف الحادي

لصف الحادي تتصف البرمجيات التعليمة بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات ا -2

  .عشر 

  ) 2006حسن، (دراسة  •

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تقني لتنمية مهـارة العـروض العمليـة فـي تـدريس              

و الوقوف على مدى وجود فروق دالة إحصـائيا بـين العـروض    ، التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة 

العملية قبل وبعد تجريب البرنامج لدى الطالبة المعلمة ، واختار الباحث للدراسة عينة عشوائية تكونت 

طالبة من طالبات قسم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسـالمية والمسـجالت   18 من 

وبهذا الخصوص قام الباحـث ببنـاء    ، م2005  يس من الفصل الدراسي الثانيلمساق مهارات التدر

فقـرة   60البرنامج التقني بشقيه النظري والتطبيقي ، وكذلك بناء بطاقة المالحظة التي تحتوي علـى 

مهارة التحضير للدروس العمليـة ، ومهـارة   ( موزعة على ثالث مهارات فرعية هي على الترتيب 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق دالـة     . )قويم التعلم بالعروض العملية التنفيذ ، ومهارة ت

  .إحصائيا بين متوسط درجات مهارة العروض العملية قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى الطالبة المعلمة 

  )2002،مسلم (دراسة  •

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي بغزة        

من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا وطلبتهم ، واختار الباحث لدراسته عينة طبقية عنقودية تكونت من 

تدريس معلما ومعلمة من الذين قاموا ب 80طالبا وطالبة من طالب الصف السادس األساسي ، و  856
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إحداهما لتحديد معوقات تطبيق ؛ ، وقام الباحث في دراسته ببناء استبانتين  طالباتكتاب التكنولوجيا لل

فقرة ، واألخرى لتحديد معوقـات تطبيـق    30كتاب التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين تتكون من 

فقرة ، وأظهرت النتائج التي توصل إليها الباحث في  16تكونت من  طالباتالكتاب من وجهة نظر ال

  : دراسته 

معوقًا لتطبيق كتاب التكنولوجيا للصف السادس ومن أشـدها حـدة ازدحـام الفصـول      26وجود  -

بالطالب وعدم وجود دليل معلم لتنفيذ الجانب التطبيقي للمادة ، وعدم توفر أجهزة حاسوب في كثيـر  

  .بر أو غرفة خاصة بالنشاط العملي لمقرر التكنولوجيا في المدارسمن المدارس ، وعدم وجود مخت

  التعقيب على الدراسات السابقة ومدى استفادة الباحثة منها -

  :التعقيب على دراسات المحور األول*

 هناك بعض الدراسات التي اهتمت ببناء برامج الوسائط المتعددة وتحديد مدى فعاليتها مثل دراسة     

 (،  2005 )،  عرمـان  ( ، 2005 )صالح ، (،  )2006 أبو ورد ،(، ) 2007وحسن ،أبو اشقير (

   ، )2004 مطر ،

)( Khayat and Keshtkar,2004 ،)2000أبا الخيل والسيد ،  (،)2003 ة،يسعرمان وخما (  

  ). 2001أحمد،  (،

وكـذلك   )2000، المناعي(نحو الوسائط المتعددة مثل دراسة  طالباتوالبعض منها تناول اتجاهات ال

، بينما تناول بعضها معوقات تطبيق الوسائل المتعددة مثـل  دراسـة    )Rangbar , 2003(دراسة 

  .)1999عبد الوهاب،(

  :بالنسبة لألدوات البحثية في الدراسات السابقة  -
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تعددت األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة فمنها من استخدم اختبارات التحصيل علـى          

ـ عرمـان وخما ( ،  2005)صـالح ،  (: اختالف أنواعها مثل دراسة كـل مـن    ،  ) 2003 ، ةيس

)(Khayat & Keshtkar,2004امثل  ، ، بينما استخدم البعض اختبار تحصيل وبطاقة مالحظة مع

، وكذلك قامت بعض الدراسات ببناء أدوات لقيـاس  ) Rangbar,2003(، )2004  ، مطر( دراسة

  :مثل دراسة  طالباتاتجاهات ال

 )(Khayat & Keshtkar,2004 ،  ــة ــاعي ،(دراس ــيد ، (، )2000المن ــل والس ــا الخي أب

   ). 2001أحمد، (،)2000

  :وبالنسبة لنتائج هذه الدراسات 

،  2005 )صـالح ،  (، ) 2006 أبو ورد ،(، ) 2007اشقير وحسن ،أبو (فقد توصلت كل من دراسة 

  ) 2000أبا الخيل والسيد ،  (،)2003 ة،يسعرمان وخما(، ، )2004 مطر ، (،  2005 )،  عرمان (

إلى فاعلية برامج الوسائط المتعددة ، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسات مـع نتيجـة   )  2001أحمد، ( ،

  .الدراسة الحالية 

لعدم فاعلية بؤنامج الوسائط المتعددة وربمـا   Khayat & Keshtkar,2004)(بينما توصلت دراسة 

  . يرجع ذلك لطبيعة برنامج الوسائط المتعددة أو لنوعية المادة الدراسية التي تناولتها 

  :  ما يأتيوقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في

  .يتعلق ببرامج الوسائط المتعددة ومعوقات استخدامها  قدمت الدراسة إطارا نظريا وخاصة فيما -

 .أبرزت أهمية الوسائط المتعددة في التدريس  -

 .قدمت نماذج لبرامج متعددة أفادت الباحثة في إعداد الدراسة الحالية  -

أتاحت الفرصة للباحثة في التعرف على األدوات البحثية و الخطوات الواجب إتباعها عند إعـداد   -

 .الدراسة  أدوات
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  . قدمت للباحثة تصورا واضحا حول طبيعة برامج الوسائط المتعددة وخطوات بنائها وتجريبها -

برنـامج   فاعليـة وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأنها قامت على معرفة مدى       

وكذلك اتفقت مع بعض الدراسات في أنها اسـتخدمت اختبـار تحصـيلي     , الوسائط المتعددة المقترح

الدراسات في مجـال التخصـص فهـي فـي مجـال      بعض  وبطاقة مالحظة ، إال أنها اختلفت مع 

  .التكنولوجيا 

ئط متعـددة قائمـا   وما تميزت به هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة أنها استخدمت برنامج وسا

  .على منحى النظم 

  :التعقيب على دراسات المحور الثاني  * 

ببناء بـرامج فـي    ما اهتمفمنها ، تناولت دراسات المحور الثاني أسلوب النظم من عدة زوايا     

  ، 2002)، المنوفي( ، ) 2003جاد ، (مثل دراسة كل من  ، ودراسة فعاليتهاضوء منحى النظم 

، وقـد  باستقصاء أثر التدريس المنظومي  )2000القدري ، (ة دراسقامت  ، بينما) 1999حمدي ، (

  .بتقديم منظومة مقترحة ) 2000محمد ومحمد ، ( ، )قام 

فقد   تعددت األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة فمنها مـن اسـتخدم    وبالنسبة لألدوات البحثية

، بينمـا اسـتخدم    2002 )المنوفي، (: راسة كل من اختبارات التحصيل على اختالف أنواعها مثل د

وكذلك  ، ) 2003جاد ،( ،)2000القدري ، ( البعض اختبار تحصيل وبطاقة مالحظة معا مثل دراسة

  .)  1999حمدي ، ( مثل دراسة طالباتقامت بعض الدراسات ببناء أدوات لقياس اتجاهات ال

وفيما يتعلق بنتائج هذه الدراسات فقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات اآلتية بوجود فاعلية للمنحى 
  )1999حمدي ، ( ، 2002)المنوفي، ( ، ) 2003جاد ، ( )2000القدري ، (: المنظومي وهي 

  

  : يأتيوقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في ما 
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  .قدمت الدراسة إطارا نظريا وخاصة فيما يتعلق بالمنحى المنظومي واستخدامه في التدريس  - 

 .في التدريس  منحى النظمأبرزت أهمية  -

 .قدمت نماذج لبرامج متعددة أفادت الباحثة في إعداد الدراسة الحالية  -

الواجب إتباعها عند إعـداد  أتاحت الفرصة للباحثة في التعرف على األدوات البحثية و الخطوات  -

 .أدوات الدراسة 

منحى النظم  وخطوات بناء البرامج في ضوء منحـى  قدمت للباحثة تصورا واضحا حول طبيعة  -

 .وتجريبها النظم 

  :التعقيب على دراسات المحور الثالث  *

تناولـت أثـر     مـا فمنهـا  , تناولت دراسات المحور الثالث  منهاج التكنولوجيا من عدة زوايا      

أبوطـاحون  (، ودراسـة   )2006، مهـدي   (دراسةمثل  طالباتالبرمجيات التعليمية على تحصيل ال

،  في حين  قامت دراسات ببناء برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية فـي تـدريس   ) 2007

، وكذلك قامت بعض الدراسات بتحليل محتـوى المنهـاج    )2006، حسن ( دراسة التكنولوجيا مثل 

) 2002،مسـلم  ( دراسـة  ، بينما قامت) 2007 ، الفقعاوي(التكنولوجي لبعض المحاور مثل دراسة 

  .بدراسة معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا 

  

في التعرف على مكونات و  فاعليـة البرمجيـات    الدراساتوقد استفادت الباحثة من هذه      

وكذلك التعرف على ، التعليمية ، و كذلك دور وأهمية العروض العملية في تدريس منهاج التكنولوجيا 

وفي ضوء دراسـة مسـلم    .توافر بعض المهارات في منهاج التكنولوجي وفقا لمعايير عالمية  ىمد

تUN`h ت:GNfO7 UN`Zج اGN`i6F6OABF وYNyH 6NFر TN; ?N7 K`eN5ل          اNBF|   حاولت الباحثة التغلب على المعوقات

3`FG4Fراس3 اYFا.  
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  الفصل الرابع

  إجراءات الدراسة

وبالتالي فإن هذا الفصل يتناول وصـفا   ،  يتناول هذا الفصل عرضا مفصال إلجراءات الدراسة      

 ، ووصفا لمجتمع الدراسة والعينة المستخدمة وكيفيـة بنـاء أدوات الدراسـة   ، لمنهج الدراسة المتبع 

  .اإلحصائية المستخدمة الختبار الدراسة وكذلك المعالجات ، والتأكد من صدقها وثباتها 

  :منهج الدراسة 

لما كان الهدف من الدراسة هو بناء برنامج بالوسائط المتعددة قائم على منحـى الـنظم لتنميـة          

بعض مهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية فقد استخدمت الباحثة وفقـا لطبيعـة الدراسـة    

  :منهجين هما 

وهو المنهج المتبع في إنشاء أو تطوير برنامج أو هيكل  معرفي جديد لم   : البنائيالمنهج  -1

وذلك لبنـاء برنـامج   ،   83) :2007األغا واألستاذ ،( يكن معروفا من قبل بالكيفية نفسها 

الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم لتنمية مهارة توصيل التمديدات الكهربائية المنزليـة  

  .سع األساسيللصف التا

وهو المنهج الذي يدرس ظاهرة حالة مع إدخال تغيـرات فـي أحـد      : المنهج التجريبي -2

ت الباحثة بالتأكد مـن  م، فقد قا) 83:2007األغا واألستاذ ،( العوامل ورصد نتائج هذا التغير

وأدخل متغير البرنـامج حيـث تـم    ، تكافؤ العينتين في مهارة توصيل التمديدات الكهربائية 

بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية مع ، يبه على المجموعة التجريبية تجر

  .وبين المجموعتين وبعضهما ، قياس الفروق في النتائج قبل التجريب وبعده للمجموعتين 
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  : مجتمع الدراسة 

بمنطقـة ديـر   تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف التاسع األساسي بالمدارس الخاصة       

  ) .2007/2008(البلح من الفصل الدراسي الثاني للعام 

  :عينة الدراسة  

صف التاسع األساسي بمدرسة السـيدة  تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصديه من طالبات ال      

وذلك من  _  الباحثة معلمة فيها حيث تعمل _ خديجة الخيرية والتابعة لجمعية الصالح اإلسالمية

 طالبة 56، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 2007/2008(الدراسي الثاني للعام الدراسي  الفصل

  : وقد تم اختيار عينة الدراسة وفقا للخطوات اآلتية   ،

تم الحصول على إذن خطي من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية موجه لمـديرة   -1

لك بتوفير الوقت في تطبيق دراستها وذ مدرسة السيدة خديجة الخيرية للتعاون مع الباحثة 

  ) . 5 ملحق رقم (  الالزم للدراسة

 26تم اختيار أحد صفوف التاسع األساسي لهذه المدرسة كعينة تجريبية وقد تكـون مـن    -2

 .طالبة 

 29تم اختيار أحد صفوف التاسع األساسي لهذه المدرسة كعينة ضابطة وقد تكـون مـن    -3

  .طالبة 

  :أدوات الدراسة 

  : تمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة تم بناؤهما في ضوء الخطوات اآلتية     

  :خطوات بناء االختبار -أ 
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في قياس مـدى امـتالك الطالبـات     تمثل الهدف من االختبارلقد   :تحديد الهدف من االختبار  – 1

  .منزلية لمهارة توصيل التمديدات الكهربائية ال ةللمعلومات الالزم

   :لخطوات اآلتية لتم بناء االختبار وفقا  -2

 .مراجعة المحتوى العلمي المتعلق بموضوع الدراسة  -

 بناء جدول مواصفات لالختبار  -

 .توزيع عدد األسئلة على كل مستوى من مستويات المعرفة بناء على جدول المواصفات  -

 .حساب األوزان النسبية لكل مستوى معرفي ولكل درس  -

 .إعداد أسئلة االختبار بناء على جدول المواصفات  -

  ) 1( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،فقرة  30متعدد وتكون من الولقد قامت الباحثة بإعداد االختبار المتمثل في أسئلة االختيار من  -      

  .تم التأكد من صدقه وثباته بالطرق المناسبة و  

  جدول مواصفات لحساب عدد األسئلة لكل درس من الدروس

  بناء على األوزان النسبية في مستويات المعرفة المختلفة  

  تذكر  األهداف 
13%  

  فهم 
10%  

  تطبيق
40%  

  تحليل
20%  

  تركيب 
10%  

  تقويم
7%  

  المجموع

  المحتوى 

  7  -   1  1  3  1  1  %23اإلبريز

المفتاح 
  %23المفرد

1  1  3  1  1   -  7  

مفتاح 
  % 20الدرج

 -  1  2  2   -  1  6  

المفتاح 
  %17المصلب

1   -  2  1  1   -  5  

مفتاح القطع 
مع مصباح 

  %17اإلشارة

1   -  2  1   -  1  5  
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  تحديد مقياسا لتصحيح االختبار حيث أن لكل فقرة درجة واحدة  -

 :صدق االختبار -أ  

ملحق (  تم عرض االختبار في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين : صدق المحكمين  - 1

وكذلك مـدى ارتباطهـا   ، لتحكيمه والتأكد من مالئمة األسئلة مع مستويات المعرفة المصنفة ) 2رقم 

  .هذا ولقد تم تعديل بعض األسئلة وفقا لرأي المحكمين ، بموضوع البحث وصياغتها 

تم حساب االتساق الداخلي لالختبار وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسـون  : ق الداخلي االتسا -3

  يوضح ذلك  )2( بين كل فقرة والمجموع الكلي والجدول 

  )2(جدول 
  يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة وبين الدرجة الكلية 

  الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الداللة  معامل االرتباط  الفقرة
 0.01دالة عند  0.59 16 0.01دالة عند   0.53 1

 0.01دالة عند  0.72 17 0.01دالة عند  0.52 2

 0.01دالة عند  0.54 18 0.01دالة عند  0.64 3

 0.01دالة عند  0.57 19 0.01دالة عند  0.57 4

 0.01دالة عند  0.83 20 0.01دالة عند  0.52 5

 0.01دالة عند  0.55 21 0.01دالة عند  0.72 6

 0.01دالة عند  0.66 22  0.05دالة عند  0.24 7

 0.01دالة عند  0.66 23 0.01دالة عند  0.64 8

 0.01دالة عند  0.82 24 0.01دالة عند  0.81 9

 0.01دالة عند  0.55 25 0.01دالة عند  0.53 10

 0.01دالة عند  0.61 26 0.01دالة عند  0.5 11

 0.01دالة عند  0.51 27 0.01دالة عند  0.76 12

 0.01دالة عند  0.82 28 0.01دالة عند  0.76 13

 0.01دالة عند  0.84 29 0.01دالة عند  0.64 14

 0.01دالة عند  0.65 30 0.05دالة عند  0.41 15

 α=  0.05= (0.361 (الجدولية عند مستوى ) ر ( ، حيث قيمة )  α=  0.05 (دالة عند مستوى * 
)www.gifted.uconn.edu. (  
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 α= 0.01= (0.463(الجدولية عنـد مسـتوى   ) ر ( حيث قيمة ) α=  0.01( دالة عند مستوى ** 
)www.gifted.uconn.edu  

من المالحظ على الجدول السابق أن معظم فقرات االختبار صادقة عند مستوى 
  .)  α= 0.01(داللة 

  : ثبات االختبار 
مـل التجزئـة   اوقد كان مع، باستخدام التجزئة النصفية وقد تم حساب معامل ثبات االختبار 

  .  )0.87(سبيرمان براون يساوي 

  :بناء بطاقة المالحظة -ب

  : بناء فقرات بطاقة المالحظة وفقا للخطوات اآلتية تم 

 2000منسي ، ( )2007األغا واألستاذ ، (على العديد من كتب البحث العلمي  طالع باإلالباحثة قامت 

، )2004مطر، ( وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة ، ) 1981غرايبه ، (، ) 2000ملحم ، ( ، ) 

  . للتعرف على كيفية بناء بطاقة المالحظة) 2001أحمد ، (، ) 2000المناعي ، (

 .بعض الذين يتعاملون بشكل مستمر مع توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية  ت الباحثة استشار .1

الباحثة قائمة بالمهارات الواجب على المتعلم القيام بهـا لتوصـيل التمديـدات الكهربائيـة      أعدت .2

  )4ملحق رقم ( المنزلية أنظر 

ملحق رقـم  (كمين تم بناء بطاقة المالحظة بصورتها األولية ثم تم عرضها على مجموعة من المح .3

 ) .5ملحق رقم ( للتوصل إلى الصورة النهائية لبطاقة المالحظة ) 2

،  5=درجة كبيرة جـدا  ( حيث كان توزيعه كما يلي تحديد مقياسا خماسيا لقياس مستوى المهارة  .4

 ) 1= ، درجة ضعيفة جدا  2=، درجة ضعيفة  3=، درجة متوسطة  4=درجة كبيرة 

وقد قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة الهدف منها مالحظة أداء الطالبات لتنفيذ مهارة توصيل      

البعد األول  ؛أبعاد  ةفقرة تم تصنيفها لثالث 14وتكونت هذه البطاقة من ، التمديدات الكهربائية المنزلية 
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ة فحص سالمة توصيل التمديـدات  البعد الثاني حول مهاروويتعلق بمهارة تكوين الدوائر الكهربائية ، 

الكهربائية المنزلية  ، أما البعد الثالث ويتعلق بمهارة مراعاة قواعد األمان والوقايـة فـي توصـيل    

  . )5أنظر ملحق رقم (  التمديدات الكهربائية المنزلية 

  : وقد قامت الباحثة باختبار صدق وثبات البطاقة من خالل الخطوات اآلتية 

طبيق بطاقة المالحظة على عينة عشوائية من طالبات مدرسـة السـيدة خديجـة    قامت الباحثة بت -1

  .طالبة  30الخيرية مكونة من 

تم تجهيز جميع المواد واألدوات الالزمة لتوصيل التمديدات الكهربائية مـن مفـاتيح و أبـاريز     -2

صـيل  اعة أسالك وقشارة أسالك ، ومجرى للتمديدات ولوحة لتوطوأسالك ذات ألوان مختلفة وق

 .التمديدات عليها 

 .قامت كل طالبة من الطالبات بتوصيل الدوائر الكهربائية المنزلية المختلفة  -3

الحظتها مع إعطاء درجة مناسبة لكل مهارة من مهـارات بطاقـة   متمت متابعة أداء الطالبات و -4

  .المالحظة  

  : قد تم التأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة كما يلي 

  :صدق البطاقة  –أ 

  : صدق المحكمين -1  

تم عرض البطاقة في صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين لتحكيمها والتأكد من الفقرات 

 وكذلك التأكد من صياغة الفقرات وتعديلها إذا لزم األمر، المدرجة تحت كل بعد من أبعاد المهارة 

ولقد تم تعـديل    ، من وجهة نظر المحكمينوكذلك حذف أو إضافة أي عبارة إذا كان ضروريا ، 

  .بعض الفقرات 
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  : االتساق الداخلي -2

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق  الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كـل عبـارة   

معـامالت  يوضح  ) 3(وبين البعد الذي تنتمي إليه وكذلك كل بعد مع الدرجة الكلية للبطاقة والجدول 

 : في الفقرات واألبعاد كما يلي  طالباتاالرتباط بين درجات ال

  )3(الجدول 
وبين درجة البعـد الـذي    ، يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة

  .تنتمي إليه 

  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول
  

  الفقرة 
  

  معامل االرتباط
  

  الفقرة 
  

  معامل االرتباط 
  

  الفقرة 
  

  معامل االرتباط

1 0.95**  1  0.97 ** 1 0.97** 

2  0.90** 2 0.96**  2 0.98**  
3 0.93** 3 0.96**  3 0.99**  
4 0.93**  4  0.95**  4 0.98**  
5 0.95**  5 0.97**     

  
 α=  0.05= (0.361 (الجدولية عند مستوى  ) ر( حيث قيمة ،  ) α=  0.05 (دالة عند مستوى * 
)www.gifted.uconn.edu( .  

 α= 0.01= (0.463(الجدولية عنـد مسـتوى    ) ر ( حيث قيمة) α=  0.01 (دالة عند مستوى ** 
)www.gifted.uconn.edu(    .  

  .وفي ضوء النتائج في الجدول السابق تم اعتماد جميع الفقرات ألنها ذات درجة ارتباط عالية جدا 
  )4( الجدول 

  وبين الدرجة الكلية لها ، تباط بين درجة كل بعد من أبعاد البطاقةرااليوضح معامالت 
   

  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول  

 0.99 0.99  0.97  المجموع

  0.01دالة عند مستوى   0.01دالة عند مستوى  0.01دالة عند مستوى   الداللة
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الجدولية ) ر ( ، حيث قيمة  ) 0.01(دالة عند مستوى   ) ر( قيم  يالحظ من الجدول السابق أن جميع
  )    .α= 0.01= (0.463 )www.gifted.uconn.edu(عند مستوى 

  .مع البطاقة  األبعادمما يدل على اتساق جميع 

  : ثبات البطاقة  -ب 

حيث كانت ، ام معامل ألفا كرونباخ تم حساب ثبات البطاقة من خالل نتائج العينة االستطالعية باستخد

  .عالية  على وجود درجة ارتباط مما يدل  0.99= معامل ثبات ألفا كرونباخ نتيجة 

  : التكافؤ بين المجموعتين وضبط المتغيرات 

قامت الباحثة بتطبيق االختبار على العينة التجريبية والضابطة قبل الشروع في تطبيق البحث  -1

  .التجريبي 

يـر  غلحساب الفروق بين مجموعتين مستقلتين و)  T-Test( قامت الباحثة باستخدام اختبار  -2

وفـي بطاقـة    تكافؤ العينتين في االختبار التحصـيلي  ىوذلك للتعرف على مد، مرتبطتين 

 وتظهر النتائج كما هي موضحة بالجدول المالحظة

  )5(جدول 

  لحساب الفروق بين المجموعتين في االختبار )   T-Test(يوضح نتيجة اختبار 

االنحراف   المتوسط  المجموعة
  المعياري

  الداللة  قيمة ت

   2.15 5.1  الضابطة

1.7 
 

.082 
 3.2 6.7  التجريبية

 

عـدم   ، مما يعنـي   0.082 يساوي  ، ومستوى داللتها  = 1.7) ت(نالحظ من الجدول أن قيمة 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين مما دل على تكافؤ المجموعتين 
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أما بالنسبة لبطاقة المالحظة فقد كانت نتائج جميع الطالبات متساوية  في بطاقة المالحظة فقد كان 

وتفسر هذه النتيجة لعـدم دراسـتهن للوحـدة    أداء الطالبات في جميع المهارات بدرجة قليلة جدا 

  . الدراسية بعد وأن المعلومات السابقة لديهن قليلة جدا 

  
  :  برنامج الوسائط المتعددة

اشقير وحسن ، ( بعد اإلطالع على بعض الدراسات التي اهتمت ببرامج الوسائط المتعددة كدراسة

اتبعت الباحثة الخطـوات اآلتيـة لبنـاء    ) 2006أبو ورد ،(ودراسة ) 2006أبو زايدة ،( )2007

  : أتيا يمالبرمجية وتتمثل في

  : مرحلة التخطيط لبناء البرمجية  وتشتمل على 

  .المنطلقات الفكرية الستخدام الوسائط المتعددة تحديد  -1

  .تحديد أهداف البرمجية  -2

  . تحديد الطرائق واستراتيجيات التدريس في تدريس البرمجية  -3

 .اختيار الوسائل في تحديد البرمجية  -4

 . تقويم البرمجية  -5

  :لقائمة على منحى النظم االمنطلقات الفكرية الستخدام برامج الوسائط المتعددة 

ك أن ما يشهده العصر الحالي من ثورة في نظم المعلومات واالتصاالت أدت إلى تغيرات في الش

ووظفت تقنياتها في جميـع مجـاالت   ، لم تكن موجودة من قبل  مواستخدمت مفاهي، نمط حياتنا 

وألن التعليم ليس بمنأى عن هذه المجاالت فقد تأثر أيضا بهذه الثورة ، ولعل ما أضـفاه  ، الحياة 

جعل لبرامج الوسائط  ، و وب النظم على العملية التعليمية من تغيرات أحدثت  نقلة نوعية فيهأسل

ومؤثر عليها  ، ذلك لما تشتمله هذه البرامج من إمكانية لعـرض المعلومـات    افعالً االمتعددة دور
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سهولة التنقل والتفاعل  ، معأ و رسوم ثالثية ، أم كلمة مسموعة ، سواء كانت على صورة مرئية 

  .تتيح للطالب إمكانية تناول المعلومة في أي مكان وأي وقت  ، كما أنها مع المحتوى التعليمي 

  :أهداف البرنامج 

   :ويمكن تصنيفها لمجموعتين هما األهداف العامة للبرنامج واألهداف السلوكية الخاصة       

  :األهداف العامة للبرنامج 

  .كهربائية المختلفة تكوين الدوائر ال -1

 فحص سالمة توصيل التمديدات الكهربائية المختلفة  -2

 .مراعاة قواعد األمان والوقاية عند توصيل الدوائر الكهربائية  -3

  :األهداف السلوكية الخاصة    

تم تحديد أهداف سلوكية خاصة لكل درس من الدروس التي يشتمل عليها المحتوى وهي كما       

  : يلي

  :درس األباريز : أوال 

  .يميز بين نقاط التوصيل المختلفة لإلبريز  -1

  .يميز بين أنواع الخطوط الكهربائية الواصلة لإلبريز  -2

 .يكون دائرة إبريز موظفا نظام األلوان في فلسطين   -3

 . يفسر وجود غطاء بالستيكي لبعض األباريز   -4

  : المفتاح المفرد : ثانيا 

  .للمفتاح المفرد يميز بين نقاط التوصيل  -1

 .يميز بين أنواع األسالك الكهربائية الواصلة للمفتاح المفرد   -2

 .يكون دائرة مصباح يتحكم في إنارته باستخدام مفتاح مفرد  -3
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  :مفتاح الدرج : ثالثا 

  .يميز بين نقاط التوصيل لمفتاح الدرج  -1

 .يميز بين أنواع األسالك الكهربائية الواصلة لمفتاح الدرج  -2

 .رة مصباح يتحكم في إنارتها باستخدام مفتاح درج يكون دائ -3

  :المفتاح المصلب : رابعا 

  .يحدد عدد نقاط التوصيل للمفتاح المصلب  -1

 .يذكر أنواع األسالك الواصلة للمفتاح المصلب  -2

 .يكون دائرة مصباح يتم التحكم في إنارتها باستخدام مفتاح مصلب  -3

  :مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة : خامسا 

  .يفسر سبب تسمية مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة بهذا االسم  -1

 .يحدد وظيفة مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة  -2

 .يميز بين نقاط التوصيل الواصلة لمفتاح القطع مع مصباح اإلشارة  -3

  :تحديد محتوى البرمجية 

، يتضمن المحتوى الدراسي كافة الخبرات واألنشطة التي يتعلق بالجانبين النظري والعملي       

الجزء الخاص بتوصيل التمديدات الكهربائية المنزلية ، األباريز ، المفاتيح الكهربائية والذي يتناول 

دة ، وقد تمت إعادة صياغة المحتوى من الكتاب المدرسي في برنامج محوسب بالوسائط المتعـد 

  .قائما على منحى النظم 

  :تدريس البرمجية  إجراءات

  :تم تدريس البرنامج لطالبات المجموعة التجريبية وفقا للخطوات اآلتية  

  .أعطيت الطالبات فكرة عامة عن موضوع الدراسة  -1
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وكذلك تم توزيع نسـخة مـن   ، تم توزيع الطالبات على أجهزة مختبر الحاسوب في المدرسة  -2

 .  ترغبتتعامل معها في أي وقت  كيطالبة من طالبات المجموعة  البرنامج على كل

) حصـص  7(دل يوم دراسـي كامـل   عبم لتجريبيةتم تدريس البرنامج لطالبات المجموعة ا -3

 .لدراسة المحتوى التعليمي داخل المدرسة 

تم تدريس الطالبات في المجموعة الضابطة وفقا للطريقة التقليدية وذلك بمعدل يوم دراسـي   -4

 ) .حصص 7(مل كا

  .وكذلك بطاقة المالحظة ، طبق االختبار البعدي على العينة المستخدمة  -5

  :الوسائل المستخدمة في تنفيذ الدراسة بالبرمجية 

1- CD :  المتعلق مباشرة بالمادة التعليمية حيث تم توفير قرص مدمج تعليمي يخص المادة

أنه ينسـجم مـع المحتـوى     وذلك، المبرمجة وتم عرضه على لجنة تحكيم أقرته للتنفيذ 

  . الدراسي 

عرض المادة الدراسية بشكل منتظم داخـل معمـل الحاسـوب    ل:  LCDجهاز عـرض   -2

 .لمساعدة الطالبات على الدراسة 

 .ستخدامها لدراسة البرمجية ال: أجهزة الحاسوب  -3

  : تقويم البرمجية 

  :تم تقويم البرمجية بأسلوبين وهما كما يلي 

ى مجموعة محكمين الختبار مدى مالئمة المادة التعليمية لألهداف وطريقـة  من خالل عرضها عل -

  .عرض المادة التعليمية 

 .البرمجية في تدريس الطالبات  فاعليةالتقويم القبلي والبعدي من خالل قياس مدى  - 
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  : الدراسة  نفيذخطوات ت

( ، )2008عيسى ،(في بعض الكتب مثل  اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة -1

  ) .1999سيد ، (، ) 2000اسماعيل ،(، ) 2004العياضي ، 

 .تحليل محتوى الجزء المختص بالتمديدات الكهربائية المنزلية  -2

 .بناء بطاقة المالحظة و االختبار  -3

 .بناء البرمجية التعليمية  -4

 .تطبيق البرمجية التعليمية  على عينة استطالعية الختبار صدق وثبات األدوات  -5

 .جمع البيانات والمعلومات من خالل أدوات الدراسة  -6

 .القيام  بالمعالجات اإلحصائية المختلفة  -7

 .تبويب النتائج وتفسيرها ومناقشتها  -8

 .  وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج -9

  :المعالجات اإلحصائية 

تهدف األساليب اإلحصائية المختلفة التي استخدمتها الباحثة للتحقق من صحة فـروض الدراسـة   

  : وهى كاآلتي 

  .المتوسطات ومقاييس النزعة المركزية  -1

 .لعينتين مستقلتين ) ت( اختبار  -2

 . معادلة بالك لقياس الفاعلية  -3

 . معادلة ايتا لحساب األثر  -4
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  الفصل الخامس 

  نتائج الدراسة وتفسيرها

كما يتناول يتناول هذا الفصل عرضا مفصال لما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ،       

ثم تعرض الباحثة ما توصلت إليه من توصيات ها ومن ومناقشة نتائج، أسئلة الدراسة إجابات 

  .ومقترحات في ضوء هذه النتائج 

  :ج الدراسة وتفسيرها ئنتا: أوال 

  :إجابة السؤال األول

بعض مهارات توصيل   ةلتنمي المقترح على منحى النظم مما برنامج لوسائط المتعددة القائ      

  تكنولوجيا للصف التاسع األساسي ؟ التمديدات الكهربائية المنزلية من كتاب ال

 الموضحة ولإلجابة على السؤال السابق قامت الباحثة ببناء البرنامج المقترح وفقا للخطوات      

  .من مالحق الدراسة )  7الملحق رقم  ( هذه الدراسة وكذلك في الفصل الرابع من فصول 

  :إجابة السؤال الثاني 

درجات الطالبات في المجموعة الضابطة متوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       

  والمجموعة التجريبية في اختبار المعلومات الالزمة لمهارة توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية ؟

  :وقد انبثق عنه الفرضية الصفرية اآلتية 

بين درجات الطالبـات فـي   ) α≥0.05( اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د      

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية فـي اختبـار المعلومـات     ، المجموعة الضابطة

  . الالزمة لمهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية في مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي
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والنسب المئوية  تبحساب المتوسطات والتكراراولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة      
للوقوف ) ت ( ثم استخدمت اختبار  نتائج التطبيق البعدي لالختبار ومن للفقرات االختبار وتحلي

  : ) 6(على الفروق اإلحصائية كما هو موضح في الجداول 
  ) 6(الجدول 

الالزم توافرها لمهارة للمقارنة بين متوسط اكتساب الطالبات للمعلومات ) ت (نتائج اختبار 

  )الضابطة  والتجريبية ( توصيل التمديدات الكهربائية بين المجموعتين 
  

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  االختبار

  المعياري

  الداللة  قيمة ت

  

  البعدي
   3.3 11.466 29  ضابطة

12.64 
  

  

0.00 
 3.8 23.538 26  تجريبية

  

الجدولية عند درجة حرية   ) ت( يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة 

  .  587):  2000أبو صالح ، ( )2.00(وهي تساوي ) 54(

توجد فروق : وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه       

في متوسط درجات الطالبات للمعلومات الالزمة ) α≥ .05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .لمهارة توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية لصالح المجموعة التجريبية 

  :إجابة السؤال الثالث 

هل توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة 

  في مهارة تكوين الدوائر الكهربائية ؟ ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية

  :الفرضية اإلحصائية الصفرية اآلتية  هوقد انبثق عن
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في مهارة تكوين الدوائر ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

ومتوسط درجات الطالبات في ، درجات الطالبات في المجموعة الضابطة متوسط الكهربائية بين 

  .المجموعة التجريبية 

وذلك للمقارنة بين متوسط ، لعينتين مستقلتين ) ت ( والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 . اكتساب المهارة لدى الطالبات في ضوء استخدام برنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم

  :يوضح النتائج  ) 7( والجدول

  ) 7(جدول 

لمقارنة بين متوسط درجات الطالبات في مهارة تكوين الدوائر الكهربائية في ل) ت(نتائج اختبار 
  )الضابطة والتجريبية (  المجموعتين 

االنحراف   المتوسط   العدد  المجموعة
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

  الداللة 

  4.658 8.733 29  ضابطة

11.47 
  

0.00 
 3.557 20.96 26  تجريبية

   

 ، الجدولية) ت( المحسوبة أكبر من قيمة ) ت(السابق يتضح لنا أن قيمة  من خالل الجدول      

) ت(وقيمة ،  587):  2000أبو صالح ، ( ) 54(عند درجة حرية ) 2.00( والتي تساوي

الجدولية عند درجة ) ت(وهى أكبر من قيمة ) 11.47( المحسوبة لمجموع متوسطات المهارة هي 

  .) 54( حرية 

توجد فروق ذات  :وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه  

في مهارة تكوين الدوائر الكهربائية لصالح المجموعة ) α≥ .05(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .التجريبية 
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  :إجابة السؤال الرابع

 ، الطالبات في المجموعة الضابطةهل توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين متوسط درجات      

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة فحص سالمة توصيل التمديدات 

 الكهربائية ؟

  :الفرضية اإلحصائية الصفرية اآلتية  هوقد انبثق عن

في مهارة فحص سالمة ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

درجات الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسط  متوسط توصيل التمديدات الكهربائية بين

  .درجات الطالبات في المجموعة التجريبية 

وذلك للمقارنة بين ، لعينتين مستقلتين ) ت ( والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

رنامج الوسائط المتعددة القائم على متوسط اكتساب المهارة لدى الطالبات في ضوء استخدام ب

  :يوضح النتائج  ) 8( والجدول  ،منحى النظم 

  ) 8( جدول 

للمقارنة بين متوسط درجات الطالبات في مهارة فحص سالمة توصيل ) ت(نتائج اختبار 
  )الضابطة والتجريبية (  التمديدات الكهربائية في المجموعتين 

  

االنحراف   المتوسط   العدد  المجموعة
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

  الداللة 

  3.557 8.56 29  ضابطة

12.45 
  

0.00 
 4.658 22.538 26  تجريبية

  

الجدولية ) ت( المحسوبة أكبر من قيمة ) ت(من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن قيمة       

) ت(، وقيمة   587):  2000أبو صالح ، ( )2.00(والتي تساوي  )54(عند درجة حرية 
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الجدولية عند ) ت(وهى أكبر من قيمة ) 12.459( المحسوبة لمجموع متوسطات المهارة هي 

  ) .54( درجة حرية 

توجد " وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه        

وصيل في مهارة فحص سالمة ت) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .التمديدات الكهربائية لصالح المجموعة التجريبية 

  :إجابة السؤال الخامس 

هل توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة       

ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة مراعاة قواعد األمان والوقاية عند 

 ديدات الكهربائية  ؟التعامل التم

  :الفرضية اإلحصائية الصفرية اآلتية  هوقد انبثق عن

في مهارة مراعاة قواعد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

درجات الطالبات في المجموعة متوسط األمان والوقاية عند التعامل التمديدات الكهربائية بين 

  .الطالبات في المجموعة التجريبية الضابطة ومتوسط درجات 

لعينتين مستقلتين وذلك للمقارنة بين ) ت ( والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

متوسط اكتساب المهارة لدى الطالبات في ضوء استخدام برنامج الوسائط المتعددة القائم على 

  :يوضح النتائج   )9(منحى النظم  والجدول 
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  )9(جدول 

للمقارنة بين متوسط درجات الطالبات في مهارة مهارة مراعاة قواعد األمان ) ت(نتائج اختبار 
  )الضابطة والتجريبية (  والوقاية عند التعامل التمديدات الكهربائية في المجموعتين 

  

االنحراف   المتوسط   العدد  المجموعة
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

  الداللة 

  3.757 6.66 29  ضابطة

11.825 
  

0.00 
 3.49 17.85 26  تجريبية

  

الجدولية ) ت( المحسوبة أكبر من قيمة ) ت(من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن قيمة       

وهى ) 11.825( المحسوبة لمجموع متوسطات المهارة هي ) ت(، وقيمة )54(عند درجة حرية 

:  2000أبو صالح ، ( )2.00(وهي تساوي  )54( الجدولية عند درجة حرية ) ت(أكبر من قيمة 

(587 .  

توجد  :وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه        

في  مهارة مراعاة قواعد األمان ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .ة التجريبية والوقاية عند التعامل التمديدات الكهربائية لصالح المجموع

  )10(وقد استخدمت الباحثة معادلة بالك لحساب فاعلية البرنامج وكانت النتائج كما في جدول 

   10)(جدول 
  نتيجة معادلة بالك لحساب الفاعلية 

  )/س-ص(  د  س  ص  البعد 
  )ص- د(

نسبة الكسب   د)/س-ص(
  المعدل

  1.754  876.  876.  1820 0 1596  المجموع

  :أن يتضح من الجدول السابق 
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وهى نسبة كسب عالية مما يعني أن البرنامج له ) 1.754(نسبة الكسب المعدل للدرجة الكلية هي 
  .فعالية عالية 

أبو (وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة لبرامج الوسائط المتعددة مثل دراسة كل من 

 عرمان ( ، 2005)صالح ،  ( ،2006) ، أبو زايدة (  ، )2006 أبو ورد ،  ( ، ) 2007شقير وحسن ،

 )  2001أحمد، ( ، ) 2003 ة،يسوخما عرمان( ، )Rangbar,2003 ( ،) 2004 مطر ،( ، 2005)، 

 )2000المناعي ،( ،)  2000أبا الخيل والسيد ، ( ،

 ) 2000محمد ومحمد ،(وكذلك مع الدراسات التي تناولت منحى النظم مثل دراسة   

الفقعاوي (،)  2008عسقول وحسن ،(،)  2003جاد ،(،)  2002المنوفي ،(،)  2000القدري ،(

،2007  (  

  : وترجع فاعلية برنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم لألسباب اآلتية 

ومتسلسل من  ، ومتدرج، ومبسط ، أن المادة التعليمية تم عرضها في البرنامج بشكل مجزأ  •

 .السهل إلى الصعب 

أن استخدام الوسائط المتعددة في التعلم يوفر خبرات حقيقية وبديلة تساهم في نقل الواقع إلى  •

 .وتشرك أكثر من حاسة في التعلم ، أذهان التالميذ 

وصورة ، طريقة عرضها للمادة التعليمية من خالل األشكال المتنوعة بين نص كتابي  •

  . ى الربط بين المعلومات ولقطات فيديو ومؤثرا ت صوتية تساعد عل، ورسومات 

 .يتضمن البرنامج أنشطة متنوعة ومتعددة يسهل التفاعل معها وفقا لقدرات الطالبة  •

باإلضافة إلى مقاطع الفيديو التي يتضمنها البرنامج تزيد ، تفاعل الصوت والصورة والحركة  •

 .زيادة اكتساب المهارة إلى  تؤدي للتعلم وبالتالي طالباتمن إثارة ال

نحو  اتمما يسهم في اندفاع الطالب،  اتهذه البرمجية متعة وجاذبية للتعلم لدى الطالبفي  •

 .التعلم
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 .وتساعد على فهمها وتقدمها كمعلومة واقعية ، تساهم في تجسيم المفاهيم المجردة  •

 .وشعور الطالبات بمواكبة التطور التكنولوجي  ، الخروج عن النمط التقليدي للتدريس •

 .ى المنظومي للبرنامج من تحديد دقيق لألهداف السلوكية ما أضفاه المنح •

  :)η2(ولحساب أثر البرنامج المقترح قامت الباحثة بحساب األثر باستخدام معادلة مربع ايتا 
  

  )11(جدول 

  يوضح حجم األثر للبرنامج في كل بعد 

  حجم التأثير  البعد

 0.71  األول

 0.74  الثاني

 0.72  الثالث

  ) 2000عفانة ،( والجدول اآلتي يوضح المقياس المرجعي لحساب حجم التأثير للمعادلة 

  
  المرجع المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير 

  

  األداة المستخدمة
  حجم التأثير 

  كبير  متوسط  ضعيف

)η2(  0.01 0.06 0.14 

وجود أثر كبير لبرنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم في  )11(يتضح من الجداول       

  .تنمية مهارة توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية 

  :ويرجع هذا األثر لألسباب اآلتية 

  .عرض المادة التعليمية بطريقة سهلة مالئمة للطلبة  -1

 .العرض المنظم للمادة التعليمية  -2

 .لسلوكية التحديد الدقيق لألهداف ا -3

  . عرض المادة التعليمية بأكثر من طريقة  -4
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  :التوصيات 

  : في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج خالل هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي 

القيام بالمزيد من الدراسات حول برامج الوسائط المتعددة القائمة على منحى النظم أو أي  -1

  .مثل المنحى األخالقي ، أوالمنحى البيئي أو المنحى الجمالي  منحى آخر 

العمل على توفير مختبرات حاسوب وتفعيل استخدامها في التدريس لالرتقاء بمستويات  -2

 . طالباتال

توظيف برامج الوسائط المتعددة في المساقات األخرى لمالها من إمكانيات تساعده على التخيل  -3

 .الثية األبعاد من خالل إظهار األشكال الث

توظيف منحى النظم في العديد من الوحدات الدراسية وكذلك العديد من المقررات لما له من  -4

 . فاعلية في التعلم 

  : المقترحات 

توظيف برمجيات الوسائط المتعددة القائمة على منحى النظم في كافة وحدات منهاج بحث أثر  -1

  .التكنولوجيا 

 اتالوسائط المتعددة في مساق الهندسة لمل توفر من إمكانتطبيق نظام برمجيات بحث أثر  -2

 .لتجسيم األشكال 

إعداد وتأهيل المعلمين إلنتاج واستخدام برمجيات الوسائط المتعددة القائمة على بحث أثر  -3

 . منحى النظم أو أي منحى آخر 

  .  ت دراسة أثر برمجيات الوسائط المتعددة في المساقات األخرى مثل العلوم والرياضيا -4
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  المراجع

  -:المراجع العربية: أوالً

فاعليـة الوسـائط المتعـددة علـى     ):2000(الخيل ، فوزية والسيد ، جيهان  أبو .1

التحصيل الدراسي وتنمية بعض مهارات استخدام النماذج للكرة االرضـية فـي   

، مجلـة   الصف األول المتوسـط بمدينـة الريـاض    طالباتمادة الجغرافيا لدى 
 . 67، ع 22دراسات في المناهج وطرق التدريس ، م 

برنامج بالوسائط المتعددة لتنميـة المفـاهيم    فاعلية): 2006(أبو زايدة ، حاتم  .2

، رسالة ماجستير  الصف التاسع األساسي طالباتوالوعي الصحي في العلوم لدى 
 .غزة : ، الجامعة اإلسالمية 

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة في ): 2007(أبو اشقير ، محمد و حسن، منير  .3

، مجلة الجامعة  مستوى التحصيل في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع
 .، ع 16اإلسالمية ، م 

 .، مكتبة اليازوري، عمان  الطرق اإلحصائية) : 2000(أبو صالح ، محمد  .4

مهـارات   اكتسابأثر برمجيات الوسائط المتعددة في ): 2006(أبو ورد ، إيهاب  .5

،  الصف العاشـر  طالباتالبرمجة األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى 
 .غزة : رسالة ماجستير كلية التربية الجامعة اإلسالمية 

استخدام برنامج متعدد الوسائط في تنمية مهارتي  فاعلية):2001(أحمد ، حمدي .6

يطة لدى طالب الصف األول الثانوي واتجاهـاتهم نحـو مـادة    قراءة وفهم الخر

 .2، ع 11، مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، م  الجغرافيا

، عالم الكتب  تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم): 2001(إسماعيل ، الغريب  .7
 .للنشر 

، مقدمة في تصميم البحـث التربـوي   ): 2007(األغا ، إحسان و األستاذ محمد  .8
 .مكتبة الطالب ،الجامعة اإلسالمية
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نامج مقترح في تنمية مهارات التـذوق األدبـي   رب فاعلية): 2003(جاد ، محمد  .9

، مجلة دراسات في المنـاهج   لطالب الصف األول الثانوي في ضوء نظرية النظم
 .95وطرق التدريس ، ع 

مقدمة في تكنولوجيا التعلـيم النظريـة   ) : 1999(عبد اللطيف , الجزار  .10

  .جامعة عين شمس, القاهرة: كلية البنات,  والعملية
برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية فـي   ) :2005(حسن ، منير  .11

، كليـة  ) غير منشورة ( رسالة ماجستير  ,تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة 
  .غزة : الجامعة اإلسالمية , التربية 

 :،  عمـان   الوسائط المتعددة):2008(حرز اهللا ، نائل والضامن ، ديما  .12
 .دار وائل للنشر

تدريسـي فـي تصـميم    تطوير وتقويم نموذج ): 1999(حمدي ، نرجس  .13

 . 1، ع 26، مجلة دراسات ، م التقنيات التعليمية وإنتاجها وفق منحى النظم

استخدام تكنولوجيا  فاعلية) : 2003(عبد اهللا , فيصل و عرمان , خمايسة  .14

,  مجلة جامعـة الخليـل  , الوسائط المتعددة في تدريس مساق القياسات الطبيـة  
  .153 – 140ص ,  2العدد ,  1المجلد 

تكنولوجيـا اتعلـيم فـي عصـر المعلومـات      ) : 2002(زيتون ، كمال  .15
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 )1( ملحق رقم

  أسماء المحكمين 

  مجال عمله  اسم المحكم 

  أستاذ مشارك بالجامعة اإلسالمية   فتحية صبحي اللولو  -د

  بجامعة األقصىأستاذ مساعد   فؤاد عياد  –د 

  بجامعة األزهر أستاذ مشارك  عطا درويش  -د

  محاضر بالجامعة اإلسالمية   أ محمود الرنتيسي

  محاضر بالجامعة اإلسالمية  أدهم البعلوجي . أ

  محاضر بالجامعة اإلسالمية  منير حسن . أ

  محاضر بالجامعة اإلسالمية  مجدي عقل. أ

  محاضر بالجامعة اإلسالمية  محمد أبو عودة . أ
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  2ملحق رقم 

  خطاب تحكيم االختبار

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ :األستاذ / السيد الدكتور 

  حفظه اهللا                                                                                

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، 

  الموضوع تحكيم أدوات رسالة ماجستير

نامج بالوسائط المتعددة قائم بر فاعلية" آالء سميح شاهين بإجراء بحث تربوي بعنوان / تقوم الباحثة 

" الصف التاسع األساسي  طالباتعلى منحى النظم في تنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية لدى 

  .للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

لتعرف على مدى ولهذا قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة المتمثلة في إختبار تحصيلي يهدف إلى ا

امتالك الطالبات للمعلومات الالزمة للقيام بمهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية في مادة 

وكلها أمل في سيادتكم أن تتفضلوا عليها بتحكيم هذه األدواة ، التكنولوجية للصف التاسع األساسي 

وذلك بالنظر إذا ما كانت أسئلة اإلختبار تتالئم مع تصنيف مستويات المعرفة في جدول المواصفات 

  .األسئلة تنتمي لموضوع الدراسة  أم ال وذلك  في ضوء خبرتكم في هذا المجالإن كانت والنظر 

  يادتكم ،،،مع خالص الشكر والدعاء لس

  مقدمة من 

  آالء سميح شاهين   

  



  لقياس مدي امتالك الطالبات للمعلومات الالزم
  توافرها لمهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية

  .………الدرجة ..    

  نقطتين فقط  - ثالث نقاط                                                    ب
  أربع نقاط – نقطة واحدة                                                   د 

  .خط النول  - ب.                                                
  .أ و ب صحيحان  - د.                                                    

   - ب                              

   – د                                                                     

  النقطة اليسرى من اإلبريز  - ب   
  ال يوصل باإلبريز - د                                               

  :ليدل على سالمة توصيل اإلبريز عند وضعه في 
  لإلبريزفي النقطة اليمنى  هوضع

  صحيحانوب 

  : يوصى بأن يتم توصيل المفاتيح الكهربائية المتخصصة باإلنارة بقاطع قيمته 
 A 20-ب                                                              
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   3ملحق رقم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

لقياس مدي امتالك الطالبات للمعلومات الالزم اختبار 
توافرها لمهارات توصيل التمديدات الكهربائية المنزلية

..    ……الشعبة . …………………………………

  - :االجابة الصحيحة  من بين البدائل المتاحة اختاري : 

 :عدد نقاط توصيل االبريز 

ثالث نقاط                                                    ب
نقطة واحدة                                                   د 

  :اليمنى لإلبريز الخط الذي يصل النقطة 
.                                                الخط المتعادل 

                                                    .

  : يرمز للمفتاح المفرد بالرمز 

                                                                   

                                                                    

  :الخط الحار يوصل في 
   .                                    النقطة اليمنى من اإلبريز 

                                               .    في أي منهما 

  - :يراعى عند توصيل المفتاح المفرد أن 
  .عادل بالسفلية توالم، يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية 

  .والراجع بالسفلية ، يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية 
  .جع بالعلوية اوالر، يوصل الخط الحار بالنقطة السفلية 
  .عادل بالعلوية توالم، يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية 

ليدل على سالمة توصيل اإلبريز عند وضعه في ) tester(يضئ مصباح مفك الفحص 
وضع  -بوضعه في النقطة اليمنى لإلبريز                      

وب  أ  - د                     لإلبريزاليسرى  النقطةفي 

يوصى بأن يتم توصيل المفاتيح الكهربائية المتخصصة باإلنارة بقاطع قيمته 
                                                              

…………………………………اسم الطالبة 

: السؤال األول

عدد نقاط توصيل االبريز  -1
ثالث نقاط                                                    ب –أ 
نقطة واحدة                                                   د  - ج

الخط الذي يصل النقطة  -2
الخط المتعادل  -أ

.                                                    الخط الحار- ج

يرمز للمفتاح المفرد بالرمز  -3

                                      -أ 

                                                                      - ج

الخط الحار يوصل في  -4
النقطة اليمنى من اإلبريز  -أ

في أي منهما  - ج

يراعى عند توصيل المفتاح المفرد أن  -5
يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية -أ

يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية  -ب
يوصل الخط الحار بالنقطة السفلية  - ج
يوصل الخط الحار بالنقطة العلوية  -د

يضئ مصباح مفك الفحص  -6
وضعه في النقطة اليمنى لإلبريز                        -ا

في ه وضع  - ج

يوصى بأن يتم توصيل المفاتيح الكهربائية المتخصصة باإلنارة بقاطع قيمته  - 7
                                                              A 16-أ



95 
 

  A 25-د                                                             A 10-ج

  :الخط المشترك الواصل بين المفتاح والمصباح هو الخط  -8
  .المتعادل  - ب.                                                             الحار  -أ

  . األرضي - د                      .                                     الراجع  - ج

  :الخط الذي يصل النقطة اليمنى لإلبريز  -  9   
  .خط النول  - ب.                                                الخط المتعادل  -أ

  .أ و ب صحيحان  - د.                                                    الخط الحار- ج

  :هو ) المفتاح المزدوج (المشترك بين المفاتيح ذات العلبة الواحدة الخط  - 10
  الخط الراجع - الخط المتعادل                                                 ب -أ

  ال يوجد خط مشترك  - الخط الحار                                                   د - ج

  :ح المفرد يوصل الخط األرضي مع عند توصيل دائرة المفتا - 11
  .ليس له عالقة بالدائرة  - ب.                                         مصباح التنجستون  -أ

  .أ و ج صحيحتان - د.                                        مصباح الفلورسنت  - ج

  :يوصل الخط المتعادل في دائرة المفتاح المفرد بالنقطة  - 12
  .السفلية- ب.                                                      العلوية  -أ

  ليس له عالقة بالدائرة - د.                                                     أي منهما  - ج

  :يوصى اال يقل قياس مقطع االسالك الكهربية المستخدمة في االباريز  - 13
   2ملم 2.3 - ب                                                    2ملم 2.5  -ا

  2ملم 1.5  - د                                                     2ملم 1  - ج

  :عند توصيل ابريزين على التوازي فانه  - 14
       . متعادل يوصل كل ابريز على حدة بخط حار ،  -أ 
  . يشترك االبريزان بالخط الحار وال يشتركان بالمتعادل  -ب 
  . يشترك االبريزان بالخط المتعادل واليشتركان بالحار  - ج
  .يشترك االبريز في جميع الخطوط   -د 

  - :تم اليوم استبدال مفتاح الدرج بقطعة الكترونية تعمل اتوماتيكيا هي  - 15
  .التيرموستات - ب                              ) .              المؤقت (التايمر  -أ

  .المقاومة  - د.                                                      المكثف  - ج

  - :للتحكم في إنارة مجموعة من المصابيح من مكانين مختلفين نستخدم  - 16
  .مفتاح درج - ب.                                               مفتاح مصلب  -أ
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  . مفتاح ثنائي القطبية  - د                                                  مفتاح مفرد - ج

  - :يوصل الخط الحار في دائرة مفتاح الدرج في  - 17
  .المفتاح البعيد عن المصدر  - ب.                                 المفتاح القريب من المصدر  -أ

  .اليوصل بالمفاتيح  - د.                                              معا المفتاحين  - ج
  :مع  الحارعند توصيل دائرة المفتاح المفرد يوصل الخط  - 18

  . المفتاح مباشرة - ب.                                         مصباح التنجستون  -أ

  .أ و ج صحيحتان - د               .                         مصباح الفلورسنت  - ج

  - :يوصل الخط الراجع من المصباح إلى المفتاح في النقطة  - 19
  الوسطى من المفتاح القريب من المصدر  -ب.            الوسطى من المفتاح البعيد عن المصدر-أ

  .ب من المصدر السفلية من المفتاح القري - د.          العلوية من المفتاح البعيد عن المصدر  - ج
  - :يوصل الخط األرضي في دائرة المصباح اآلتي        من خالل - 20

  توصيله للمصباح من خالل خط راجع -ب.                          توصيله في المصباح مباشرة  -أ
  .اليوصل في الدائرة - د.                                      توصيله للمفتاح  - ج

  -:أماكن نستخدم  ةإلنارة مصباح من ثالث - 21
  .مفتاح مصلب  -ب.                          مفتاح قطع مع مصباح إشارة -أ

  .مفتاح مزدوج  - د.                                       مفتاح مزدوج  - ج
  -:يوصل الخط الحار في دائرة مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة  - 22

  .اليمنى لإلبريز والنقطة اليمنى الوسطى من المفتاح النقطة  -أ
  .النقطة اليمنى لإلبريز والنقطة اليمنى السفلى من المفتاح  -ب
  .النقطة اليسرى لإلبريز والنقطة اليمنى الوسطى من المفتاح  - ج
   . النقطة اليمنى لإلبريز والنقطة اليمنى العلوية من المفتاح -د

المفتاح الالزم إلنارة مصباح من ثالث أماكن أي األشكال اآلتية تمثل الموقع عند توصيل - 23
  - :الصحيح لهذا المفتاح 

  -ب                                                         -أ
  - د                                                        - ج
  

  -:المستخدمة في إنارة مصباح من ثالث أماكن  بواسطة  توصل مفاتيح الدرج - 24
  .ثالث خطوط راجعة  -ب.                                       خطين راجعين  -أ

  .خط راجع واحد  - د.                                أربعة خطوط راجعة  - ج
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  -:عند توصيل األسالك لدائرة المفتاح المصلب يراعى  - 25
  األجزاء المعراة من السلك تماما إخفاء  -ب     شد البراغي بشكل جيد للتأكد من سالمة التوصيل -أ

  .كل ماسبق صحيح  -د .    التأكد من عدم وجود أجزاء متعرية من السلك  - ج
  - :إذا أردنا التحكم في إبريز من خالل مفتاح نستخدم  - 26

  .مفتاح قطع مع مصباح إشارة  -ب          .                             مفتاح درج  -أ
  .مفتاح مزدوج -د.                                    مفتاحين درج - ج

  - :لالزمة إلنارة مصباح من ثالث أماكنالدرج عدد مفاتيح ا - 27
  .ثالث مفاتيح -ب.                                               مفتاحين -أ

  . اليوجد  - د                                         .  مفتاح واحد - ج
  -:يوصل  مصباح اإلشارة في مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة - 28

  .بخط حار وآخر متعادل  -ب.                            بخط راجع وخط حار -أ
  .بخطين راجعين  - د.                       بخط متعادل وآخر راجع  - ج

  - :المفتاح  الذي يتحكم في توصيل التيار الكهربائي لإلبريز يتكون من  – 29
  .أربع نقاط توصيل  -ب.                               ثالث نقاط توصيل  -أ

 .تسع نقاط توصيل  -د.                               ست نقاط توصيل  - ج

  

  - :لقطع مع مصباح اإلشارة يدل على عدم إضاءة مصباح اإلشارة الموجود في مفتاح ا- 30
  .عطل في المفتاح -ب.                      عدم وصول التيار لإلبريز  -أ

  . جميع ما ذكر  - د.                      عطل في مصباح اإلشارة  - ج
  

  

  تمت األسئلة 
  مع تمنياتنا للجميع النجاح والتوفيق
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 4ملحق رقم 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  السيد الدكتور /  األستاذ : 

                                                                                حفظه اهللا 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،  

الموضوع تحكيم أدوات رسالة ماجستير 

 "  فعالية برنامج بالوسائط المتعددة آالء سميح شاهين بإجراء بحث تربوي بعنوانتقوم الباحثة /  

قائم على منحى النظم في تنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية لدى طلبة الصف التاسع 

للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية . " األساسي 

ولهذا قامت الباحثة ببناء أدواة الدراسة المتمثلة في قائمة مهارات وبطاقة مالحظة وكلها 

أمل في سيادتكم أن تتفضلوا عليها بتحكيم هذه األدواة وذلك بالنظر إذا ما كانت هذه 

المهارات تنتمي للموضوع مجال الدراسة أم ال وكذلك إن كانت عبارات بطاقة المالحظة 

سلوكية ومتنوعة أم ال  في ضوء خبرتكم في هذا المجال. 

 

مع خالص الشكر والدعاء لسيادتكم ،،، 

مقدمة من                                                                                                

   آالء سميح شاهين 
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 5ملحق رقم 

  قائمة بالمهارات الالزمة لتوصيل التمديدات الكهربائية المنزلية

  :مهارة تكوين الدوائر الكهربائية وتشمل على المهارات اآلتية : البعد األول 

 .يكون دائرة كهربائية البريز - 

  .يكون دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة مصابيح يتحكم بها من مكان واحد   - 

  .يكون دائرة كهربائية ألربع  مصابيح يتحكم بكل اثنين منها بواسطة مفتاح مزدوج   - 

  . يكون دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة مصابيح يتحكم بها من مكانين - 

  . مصابيح يتحكم بها من أكثر من مكانينيكون دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة  - 

  . يكون دائرة إبريز يتحكم في توصيل التيار إليه من مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة - 

  :البعد الثاني مهارة فحص سالمة توصيل التمديدات الكهربائية وتشمل على المهارات اآلتية 

 .يستخدم أسالك التمديدات حسب نوع الحمل   - 

  .يستخدم أسالك التمديدات حسب الوانها الصحيحة  - 

  . من ان األسالك مغطاة تماما بالطبقة العازلة قبل توصيل التيار يتأكد - 

  . في فحص الدوائر الكهربائية قبل لمسها  testerيستخدم مفك الفحص  - 

  . يستخدم مفك الفحص للتأكد من سالمة توصيل االسالك داخل عظمة التوصيل الكلمنت - 

  :البعد الثالث ويشتمل على مهارات األمان والوقاية عند توصيل التمديدات الكهربائية

  )الكلمنت(يجمع األسالك ذات اللون الواحد داخل علبة التجميع مع بعضها البعض بواسطة عظمة التوصيل  - 

  . )الكلمنت(يخفي الجزء المعرى من السلك المراد توصيله داخل عظمة التوصيل  - 

  .اغي عظمة الكلمنت يشد بر - 

  .يوصل الخط األرضي لألجهزة ذات الجسم المعدني - 
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  6ملحق رقم 
لتوصيل التمديدات الكهربائية  في المهارات الالزمة طالباتبطاقة مالحظة ألداء ال

  المنزلية

مهارةعالية   المهارات
  جدا

مهارة 
  عالية

مهارة 
  متوسطة

مهارة 
  ضعيفة

مهارة 
  ضعيفة جدا

مهارة تكوين الدوائر الكهربائية : البعد األول 

  :وتشمل على المهارات اآلتية 
  يكون دائرة كهربائية البريز

          

يكون دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة 
  مصابيح يتحكم بها من مكان واحد  

          

يكون دائرة كهربائية ألربع  مصابيح يتحكم بكل 
  اثنين منها بواسطة مفتاح مزدوج

          

دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة يكون 
  مصابيح يتحكم بها من أكثر من مكانين

          

يكون دائرة كهربائية لمصباح أو مجموعة 
  مصابيح يتحكم بها من أكثر من مكانين

          

يكون دائرة إبريز يتحكم في توصيل التيار إليه 
  من مفتاح القطع مع مصباح اإلشارة

          

سالمة توصيل البعد الثاني مهارة فحص 
التمديدات الكهربائية وتشمل على المهارات 

  :اآلتية 

  يستخدم أسالك التمديدات حسب نوع الحمل  

          

يستخدم أسالك التمديدات حسب الوانها 
  الصحيحة 

          

من ان األسالك مغطاة تماما بالطبقة  يتأكد
  العازلة قبل توصيل التيار

          

في فحص الدوائر   testerيستخدم مفك الفحص 
 الكهربائية عند تشغيلها قبل لمسها
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يستخدم مفك الفحص للتأكد من سالمة توصيل 

  االسالك داخل عظمة التوصيل الكلمنت
          

البعد الثالث ويشتمل على مهارات األمان 
  :والوقاية عند توصيل التمديدات الكهربائية

يجمع األسالك ذات اللون الواحد داخل علبة 
التجميع مع بعضها البعض بواسطة عظمة 

  )الكلمنت(التوصيل 

          

يخفي الجزء المعرى من السلك المراد توصيله 
  )الكلمنت(داخل عظمة التوصيل 

          

            يشد براغي عظمة الكلمنت
يوصل الخط األرضي لألجهزة ذات الجسم 

  المعدني
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  7ملحق رقم 
  خطاب التطبيق
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Abstract 
The current study aimed to build and measure the effectiveness of a 
proposed multi-media oriented systems approach based on skill 
development in electrical household of the book technology to the 
ninth grade statute, 
 the study has identified the problem in  the main question following:  
What is the effectiveness of the multimedia-based systems 
approach to the development of certain skills The delivery of 
electrical wiring in the ninth grade primary students?  
To answer this question was to derive subsidiary following questions:  
1. What's the multimedia-based systems approach to the development 
of certain skills to connect electrical ninth grade students in the basic 
rule of technology?  
2. Is there a statistically significant difference between grades of 
students in the control group and the average grades of students in the 
pilot group to test the skills necessary information to connect 
electrical household ninth grade students in the basic rule of 
technology?  
3. Is there a statistically significant difference between the average 
grades of female students in the control group and the average grades 
of female students in the pilot group in the skill composition of 
electrical circuits?  
4. Is there a statistically significant difference between the average 
grades of female students in the control group and the average grades 
of female students in the pilot group to examine the safety of the 
delivery of skilled electrical wiring?  
5. Is there a statistically significant difference between the average 
grades of female students in the control group and the average grades 
of female students in the pilot group in safety and prevention skills 
when delivering electrical extension?  
To respond to the questions the study was proposed building program 
with its two theoretical and practical study and build tools, which 
were represented in the test consisting of a selection of 30 multi 
choise & well cards and notes.  
The study tools  applied on the study sample which consisting of 
intent (56) students from ninth grade students in primary schools Ms. 
Khadija Islamic girls from the second semester in 2008, and adopted 
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construction and    experimental curriculum in the pilot study, and 
after doing the statistical treatment before and after tests showed 
Results there significant differences between the average collection of 
female students in the control group and the average collection of 
female students in the pilot group for extensions of electrical 
appliances for the pilot group, as results of the study showed the 
effectiveness of the proposed programme in teaching.  
In light of the findings of the researcher of the study researcher has 
introduced some of the recommendations, which aims to take 
advantage of the multimedia program proposed for space electrical 
household of the book technology to the ninth grade statute. 
 


