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  :قال تعالى

  ﴾ ما علَّمتَنا إِ�َّك أَ�ْت الْعلِيم الْحكِيمقَالُواْ سبحا�َك الَ عِلْم لَنا إِالَّ﴿
   )٣٢آية   :  البقرةسورة (    

    



ج  

  

א
،،،

   ،،، الذاكرةففيتالبي و القرآن في َأ

   ،،، الصادقة الطاهرةجِر الفَمي و ابتهاالِتُأ

  ." ارحمهما كما ربياني صغيرا ربِِ" 

  األحبة،بناء زوجتي و اَأل، מ

  . الدارينعداِء سناللهم احفظهم و اكتبهم ِم

وإلى من صعتْدر وحِفه اهللايِلِبي س .    

و م سمياقترن إسمه با ن.   

   .دمج َأنه ِمرِةاِكي الذَ ِف لي،،، ومنإلى أمجد

   ،،،الم عليكبيدة سبا عيا َأ

  )صلى اهللا عليه وسلم ( الرسوُلاَلا قَم كَك لَوُلقُو َأ

   .ونونُزحم لَكاِقرى ِفلَا ع ،وإنّنحزي لَلب القَن و ِإعدمتَ لَ العيننِإ

 .א

א :א
يومفُئِد،لدت وها ممزاَأل ِبوجْلمحذُ ، يوهستقبلِْا الماِع الودالشَ و بابقْاِد الصاإل و البار بن .  

:א
 اًخدودُأم رس تَيون، و العن ِم تسيُل، وونفُ الجرتحم، ِلْلقَ المن ِمتْجرخَيوم اصطَفاك اُهللا، 

ى الوجنات ،،،لَع  

قَو َأَلب طَسقُ تَنلَ قوُل ، َأرِضى اَأللَ عمجد ُأ َأكحبَأ ،،،كَبا عبا ماحيينا ينَ ِفنتَة َأيد.  

دمنَعلَا علَيك نفِْج يو ، نَروحى ِإبقَتَا سليكة اقَشتَ م.  

  . دنان ى العفَصطَ المجواِر الرحمان ، ِبمةَح ركاً لَيَئِنهة ، واده الشَكاً لَيَئِنهفَ

نَهاكو ج يِنتَنْنى الجو ريحان  دان ، بين روح .  

  ان ،لب و َأٍلس ع ومٍر خَنهاِرأ من م ولدان ، وتشربون عليكويطوفُ

تَ ورِمون نوِتاقُ اليالَ و مرجان.   

ِم ونوِر حيناِن العس ، بعنَ و اثْونان.   

  



د  

:א
ليحزلى ِفن عاِقرِفك  ِذي هنّه الديةلَاِئا الز  

قُخِفوي وِبقُخِفو ي وصلَاٍل يقوُلٍت ع ك   

  

******

   .ةري اآلِخِف قاٍءلى ِلنيا ، و ِإي الدداعاً ِف وك لَوُلقُنََ 

نَوحنع ِإوعٍدلى م شَن لِبتُ، ِل اهللااءَأ سِمبويك ِتلوقاِر ان يجِإان،ونَّلى الجة مِسما ِمنَ لَكن اليدان.  

ِموفَ الشَنن وجبت له النيران  مِةاع.  

ِحرنَهداِئ شُ اُهللامِحا، راُهللام ج ا، ثَانَرحَأ  اُهللاتَبقدامنا، ور طَبلوبِِلى قُ عاُهللابدَل َأنا ، و  من 

  ه ،،،نْ ِماًير خَهيتَ بفَِصقُ

اللهي ِفرِنِج َأمِصي منها يراً مِِي خَفِني و أخلُِتيب.  

אמ :א
ذراًع....   

إنالم ْللَصاب جلَ ، وِإوُلقُنَ  الكن ال حنَسبِنا اهللا و عميْلِك الو.   

  .لمر الِعنبر، ِمنبا الِمذَ هاِءرن و ِمي، ولَوا عيلُِطال تُ فَميكُلَ علتُطََأ

   .اتْجر دلموا الِعوتُ ُأ الذين اُهللاعرفَيِل



ه  

  

  :وبعدلعالمين و الصالة و السالم على المبعوث رحمة للعالمين الحمد هللا رب ا

 ، فوفقني إلتمام هذه الدراسـة       البركاتفالشكر هللا رب العالمين الذي من على بالصحة و          

  : أن تتم بها الفائدة للمسلمين و المسلمات تعالى التي أسأله

، عبد الفتاح عـسقول   محمد  و إنني أتقدم بتقديري و شكري الجزيل إلى أستاذي الدكتور           

    لم يظن على بكل ما يحتاج إليه طالب من معلٍم ناصـٍح أمـين ،                مشرفي الفاضل و الذي   

     و الذي لوال متابعته  وتوجيهاته  ما رأت هذه الدراسة النور ، فجـزاه اهللا خيـرا عنـي                    

  .و عن العلم والعلماء

  الـذين    محمد أبو شـقير   : ور   و الدكت    عزو عفانة : لألستاذ الدكتور   و الشكر موصول    

      منـه ، لنـصحي      قراءة بحثي هذا و االطالع الدقيق على كل صغيرٍة و كبيـرةٍ           ب تفضال

  .و توجيهي 

كما و أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى كل من مد لي يد العون في إتمام هذه الدراسـة                   

وجيا الحاسوب بالكليـة    و قسم تكنول  وخاصة األساتذة الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة ،         

  . لما بذلوه من جهد إلنجاح تطبيق هذه الدراسةالجامعية للعلوم التطبيقية

 و من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ، فال يفوتني أن أتقدم بالـشكر الجزيـل إلـى أخـي                      

       صـالح الـدقس   : األسـتاذ الذي لم يأل جهدا في مـساعدتي و         إيهاب أبو ورد    : األستاذ  

  . مجدي الكردي:األستاذو

يعا و مكتبة جامعة األقـصى   كما و أشكر اإلخوة العاملين في مكتبة الجامعة اإلسالمية جم         

  .األفاضل الذين لم يقصروا في تقديم العون لي

  

  .إليهم مجيعا و إىل من سقطوا من الذاكرة سهوا أتقدم بكل آيات الشكر و التقدير
  

  

   الباحث                                                                 

مجدي البايض                                                    



و  

 א

  الصفحة  الموضوع  الفصل
  ه  شكر و عرفان

 ط  قائمة الجداول

  ي  قائمة األشكال

  ك  قائمة المالحق

  ل  باللغة العربية ملخص الدراسة

  

 م  ليزيةباللغة اإلنج ملخص الدراسة

  خلفية الدراسة : الفصل األول 
  2  المقدمة

  4  مشكلة الدراسة

  ٤  أهداف الدراسة 

  5  أهمية الدراسة 

  ٥  حدود الدراسة 

ول
األ

ل 
ص
الف

  

  ٥  مصطلحات الدراسة 

  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  ١٠  مفهوم التنور التكنولوجي

  ١٠                  التنور

  ١١                  التكنولوجيا

ني
لثا
ل ا
ص
الف

  ١٢                  التنور التكنولوجي  

  ١٢  قنيالتنور الت

  ١٢  مفهوم الثقافة التقنية

  ١٤  مفهوم التنور التقني             

  ١٧  خصائص التنور التقني            

  ١٨  أهداف التنور التقني

  ١٩  أهداف شخصية            

ني
لثا
ل ا
ص
الف

  

  ١٩  أهداف اجتماعية            



ز  

  ١٩  أهداف أكاديمية            

  ٢٠  أهداف مهنية            

  ٢٠  أبعاد التنور التقني

  ٢١  البعد المعرفي            

  ٢١  البعد المهاري            

  ٢١  البعد الوجداني            

  ٢٣  ير النظاميالتنور التقني في برامج التعليم النظامي وغ

  ٢٣  التسارع المذهل في االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية 

  ٢٤    الطبيعة االقتحامية للتقنية

  ٢٤  تأثير التقنية على العمالة  

  ٢٤  الحاجة المتزايدة إلي الحديث والجديد  

  ٢٤  الحاجة إلي المعلوماتية  

  ٢٥    مصادر التنور بصفة عامة

  ٢٥  لتنور التقني ومقرر الدراسات الثقافة  ا

  ٢٦    هل التنور مجرد موضوع فني؟

  دراسات سابقة: الفصل الثالث

  ٢٨  دراسات تناولت الحديث عن التنور: أوالً

دراسات تناولت الحديث عن الثقافة التقنية والعلمية : ثانياً

  .والحاسوبية والبيولوجية
٣٤  

ث
ثال
 ال
صل

الف
  ٣٨  :لدراسات السابقةالتعقيب على ا  

  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع

  ٤٢  منهج الدراسة  

  ٤٢  المنهج الوصفي التحليلي

  ٤٢  مجتمع الدراسة

  ٤٢  عينة الدراسة

  ٤٢  خطوات اختيار عينة الدراسة

  ٤٢  أدوات الدراسة

  ٤٣  االختبار : أوال 

بع
را
 ال
صل

الف
  

  ٤٤  مقياس االتجاه: ثانيا 



ح  

  ٤٥   االتجاهصدق مقياس

  ٤٥  ثبات مقياس االتجاه

  ٤٥  بطاقة المالحظة: ثالثا 

  ٤٥  صدق بطاقة المالحظة

  ٤٦  ثبات بطاقة المالحظة 

  ٤٦  الثبات بالتجزئة النصفية

  ٤٦  إجراءات الدراسة

  ٤٧  المعالجات اإلحصائية

  نتائج الدراسة: الفصل الخامس

  ٤٩  مناقشة السؤال األول

صل
الف

  ٥٠   السؤال الثانيمناقشة  

  ٥٢  مناقشة السؤال الثالث

  ٥٤  مناقشة السؤال الرابع

س
ام
لخ
ا

  ٥٦  التوصيات  

  ٥٦  المقترحات  

  ٥٧  المراجع  

  ٦٨  المالحق  



ط  

א   א
  

 الصفحة  محتوى الجدول  رقم الجدول
  ٤٨  مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب  ١

٢  
ية واالنحرافات المعيارية واألوزان يبين المتوسطات الحساب

  )٢٠=ن(النسبية لمجاالت الدراسة الرئيسية  
٥٠  

٣  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

  )٢١=ن(النسبية لمجاالت الدراسة الرئيسية 
٥١  

٤  
بين درجات مجال مستوى التنور ) r(معامالت االرتباط 

  ربعةالتكنولوجي ودرجات المجاالت األ
٥٤  

 
 



ي  

  א
  الصفحة  محتوى الشكل  الشكلرقم 

١  
رسم توضيحي لمستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة 

  قسم الحاسوب
٤٩  

 
 



ك  

  א
  

 الصفحة  اسم الملحق  الملحقرقم 
  ٦٨  االختبار  ١

  ٧٨  إجابة االختبار  ٢

  ٧٩  مقياس االتجاه  ٣

  ٨٠  بطاقة المالحظة  ٤

  ٨١  المعرفية األهداف   ٥

  ٨٣  قائمة بأسماء المحكمين  ٦

  ٨٤  األهداف الوجدانية  ٧

  ٨٥  األهداف المهارية  ٨
 



ل  

א   א
مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع          معرفة هدفت هذه الدراسة إلى   

جيا لدى طلبة قسم الحاسوب     مستوى االتجاه نحو التكنولو    معرفة و كذلك    العلوم المهنية والتطبيقية    

مستوى المهارة التكنولوجية لدى طلبة      معرفةباإلضافة إلى    بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية    

  قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

طالب كلية مجتمع العلوم    قام الباحث باختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة و الذي يمثله            و قد   

 تخصص صـيانة    غزة و تألفت عينة الدراسة من طالب قسم الحاسوب           بلواء   المهنية و التطبيقية  

طالب الكلية و كـان      بطريقة قصدية من      حيث تم اختيارهما     شبكات الحاسوب  الحاسب اآللي و  

  اً، طالب٢٢عدد العينة عبارة عن 

جانب المعرفي و استبانه مغلقة     اختبار لقياس ال  ،   هيثالث أدوات لتنفيذ الدراسة     استخدم الباحث   و

 علـى   مبعد عرضـه   و ذلك     لتحديد الجانب الوجداني و بطاقة مالحظة لتحديد الجانب المهاري        

   .ممجموعة من المحكمين و التأكد من صالحية استخدامه

حصل على أعلى النسب  أن الجانب المهاري  لنتائج الدراسة تبيناإلحصائيو من خالل التحليل 

الجوانب العملية فقط و المهارة اليدوية و التي يعتمد الطالب فيها على االستخدام  بألنه متعلق

 .اليدوي المباشر و المهارة التي ال تحتاج إلى إعياء ذهني في التفكير

 وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي و مجال التكنولوجيا            كما  

،و هذا يدل علـى أنـه كلمـا زادت          آخر و كذلك االلكترونيات     من جانب و الشبكات من جانب       

 كلما  أدى ذلك إلى زيادة مـستوى التنـور            و الشبكات و االلكترونيات    درجات مجال التكنولوجيا  

  .التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح 

وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي و مجال و كذلك 

انة، و هذا يدل على أنه كلما زادت درجات مجال الصيانة كلما  أدى ذلك إلى زيادة مستوى الصي

 التنور التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح 

  : الباحث بما يليأوصىو في ضوء النتائج السابقة 

مـن اللغـة    )  و الـشبكات   تالتكنولوجيا و الصيانة و اإللكترونيـا     (تبسيط المساقات األربع     )١

 .يزية إلى اللغة العربية مع االحتفاظ بالمصطلحات الثابتة فيهااالنجل

  و الشبكاتتزيادة عدد الساعات  العملية في مجال التكنولوجيا و الصيانة و اإللكترونيا )٢

 .إجراء دراسات حول المساقات السابقة و سبل تطويرها بالكلية  )٣

  أوصي الباحـث وزارة التربيـة   و كذلك كما  . الربط بين المساقات النظرية والجوانب العملية      )٤

و التعلم بضرورة عقد دورات و ندوات و مؤتمرات حول أهمية مادة التكنولوجيا في المناهج               

  .ةالفلسطيني



م  

Abstract 
This study aimed to determine the level of technological knowledge to 
the students of the Faculty of Computer Section in the Community 
College  of Applied Sciences and Technology, as well as knowledge of 
the level of the attitudes  towards technology students to the Faculty 
Department of Computer in the community college  of applied sciences 
and technology.                                                      . 
The researcher has the choice of a sample of the community study of 
deliberate and represented by the students of the community college  of 
applied sciences and technology, the study sample consisted of students 
of department of computer (computer maintenance - computer networks)  
with a choice of way of the deliberate College students and the number of 
the sample is 22 students.                                     .  
The researcher used three tools for the implementation of the study which 
is the test for measuring the cognitive side  and closed Questionnaire to 
determine the emotional side, and a note card to identify the skills that 
after seeing a group of arbitrators and to ascertain the validity of their use.  
And through statistical analysis of the results of the study indicate 
significant  that the skills obtained at the highest proportions that only on 
the practical aspects and manual skill which the student depends on the 
direct use of the hand and the skill with which do not require mental 
fatigue of thinking.                                                      .  
Also found  a statistical significant between the degree of the level of  
technological literacy  field of technology and by the other networks as 
well as electronics, and this indicates that the greater the degree of 
technology and networks and electronics as a result, to increase the 
technological literacy  to the students and vice right.                                  .  
And also found a statistical significant  between the degree of the level of 
technological literacy  and technological maintenance, and this indicates 
that the greater the degree of maintenance as a result, to increase the 
technological level of enlightenment to the students and vice versa  
And in the light of previous findings the researcher recommended the 
following:  
1) simplification of the four courses (technology and maintenance, 
electronics and networks) from the English language to the Arabic 
language with the retention of the fixed terms.                       .  
2) increase the number of hours in the area of operation and maintenance 
of technology and electronics and networks                      .   
3) studies on the previous courses and develop ways to college.  
4) the link between theoretical courses and practical aspects. Also, as 
recommended by the Ministry of Education and the necessity of learning 
sessions and seminars and conferences on the importance of technology 
in the Palestinian curriculum.



 
 

  
  

  الفصل األول
  

  

  راسةخلفية الد
  

  :و يحتوي هذا الفصل على 

  

  . مشكلة الدراسة .١

  .أهداف الدراسة  .٢

 .أهمية الدراسة  .٣

 .حدود الدراسة  .٤

  .مصطلحات الدراسة  .٥

  
  



 ٢

:  
ظهرت كلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية على السطح لمواجهة التحديات التـي يعيـشها                

و قد كان شـباب     ،ثة األخيرة   الجيل الصاعد من أهل قطاع غزة في فلسطين خالل العقود الثال          

حيث كانت الجامعات الموجودة في القطـاع       ، القطاع يواجهون صعوبات في تحديد مستقبلهم       

آنذاك تقبل الطلبة ذوي المعدالت المرتفعة و يحرم الطلبة ذوو المعدالت المنخفضة النـاجحين              

  .في الدراسة الثانوية 

معة اإلسالمية مـع مجلـس أمنـاء الجامعـة          و بفكر ثاقب متطلعا للمستقبل قامت رئاسة الجا       

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية بغزة و التـي                

و فـي   ، سارت بخطى حثيثة نحو سلم المجد األكاديمي حيث اختارت التعليم التقني نمطاً لها              

في العالم و الذي بلغ ذروته في التوجـه         غمار التحديات كان البد من مواكبة التطور الحاصل         

  .التكنولوجي العام 

وتوالى على عمادة الكلية أشخاص متميزون واعدون كان هدفهم التقدم واالزدهار و االرتقـاء              

بمجاالت الحياة  المختلفة، وال تدخر الكلية جهدا في تطوير أو اسـتحداث أقـسام جديـدة إال                  

ن هذه الكلية من الكليات التي تلبـي حاجـات و           لتكووكانت السباقة والرائدة في ذلك      

  .ميول و اتجاهات طلبة المجتمع الفلسطيني 
و الضرورة الملحة للتدريب المهني و بخاصة أن        ، و بالنظر إلى التقدم العلمي و التكنولوجي        

فكان البد من النظرة التكاملية للتدريب المهني في الكليـة          ، العمل يتجه إلى التخصص الدقيق      

 وهو من أهم    -ويعتبر قسم تكنولوجيا الحاسوب      ، الناحية المهنية و العلمية و التكنولوجية       من  

 نواة التفكير في تطوير القسم من منطلق التوجه التكنولوجي العـام ، حيـث ال                –أقسام الكلية   

التقنية حيث سـاد    التنور التكنولوجي والثقافة    ينكر أحد منَّا أن العصر الذي نعيشه هو عصر          

 القائم على نـشاط علمـي        والتكنولوجي العالم خالل السنوات األخيرة موجة من النشاط التقني       

مكثف وصلت تلك الموجة إلى حد ذروة الثورة التقنية التي شملت جميع ميادين الحيـاة علـى     

كوكب األرض بل تعددت حدود كوكب األرض إلى غيره من الكواكب األخرى في هذا الكون               

  .الفسيح 

تقنية كل يوم بجديد وقد يتناسى اإلنسان في غمرة انبهاره بما حققته له من تطبيقـات                تأتي ال 

تلك التقنية من رفاهية و لكنها أيضا سالح ذو حدين وأن لها وجه آخر بغيض ، يظهر هـذا                   

الوجه عندما يتعدى علماء وخبراء التقنية الحدود األخالقية في بحوثهم ، كما يظهـر أيـضاً                



 ٣

سان فهم واستخدام تلك التقنية فيوظفها في غير موضعها ولغير الهدف الذي            حينما يسيء اإلن  

  .صممت من أجله 

هذا األمر استدعى المختصين في مجال التربية لمجابهته ووضع خطط للتنوير التكنولـوجي             

  .بحيث استدعى ذلك توجيه هذا التنور لما فيه للمصلحة العامة

قنية وسلبياتها خصوصاً في عالمنا العربي الذي يعـد         يبقى اإلنسان في حيرة بين إيجابيات الت      

مستهلكاً شرهاً للتقنية، غير مشارك في إنتاجها ،غير متقن للغتها، غير مـدرك ألبعادهـا ،                

 حد ما ، وينظر السواد األعظم من األفراد في عالمنا العربي إلى             ىغير آبه بوجهها اآلخر إل    

ا فهم يتصورون أن اقتناء األجهزة الحديثـة والبحـث    على أنها إيجابية دائماً ، لذ التكنولوجيا

 ومسايرة العصر ومن ثـم نـرى        تقدمهم التكنولوجي عن كل ما يستجد منها لهو الدليل على         

 هؤالء األفراد يتبارون في اقتناء األحدث واألغلى من تلك األجهزة بل ويتفـاخرون بـذلك               

ذي يجهل بعضهم أبسط قواعد تـشغيل        في الوقت ال   معتقدين أنهم على ثقافة تكنولوجية عالية     

تلك األجهزة وحدود استخدامها مما يجعلهم يسيئون استخدامها أو يتخطـون بهـا الحـدود               

  .األخالقية التي ال ينبغي تجاوزها 

وانه ال مفـر مـن أن   ،  أصبح التنور التكنولوجي هو األساس في قياس التقدم     حينئذ

فكـان  ، هذا على مستوى العامة من المجتمع       ، نمتلك ولو بصورة بسيطة معرفة تكنولوجية       

وخصوصا طلبة المعاهـد    ، حري أن يمتلك تلك المعرفة هم الطبقة المتعلمة في هذا المجتمع          

  . والكليات

وبحكم عملي في كلية مجتمع تهتم بهذا المجال كانت دراستي هذه تستهدف معرفـة التنـور                

  .التكنولوجي لطلبة الكلية التي اعمل بها

خالل دراستي هذه أن تكون نواه لتوجه قومي بحيث يستفيد من دراسـتي أولـي               وآمل من   

االختصاص لكي يعاد النظر في التنور التكنولوجي ويوجه التوجيه الذي يساعد هذا الـشعب              

  .على الصمود في وجه التحديات 

 وتكتالت العالم كانت مبنية أساسا على مدى امتالك هـذه التكـتالت علـى               ترسيم حدود  إن

وكانت أقوى تلك التكتالت تلك التي كان بهـا العنـصر التكنولـوجي             ، تفوق التكنولوجي   ال

  .عنصرا مميزا 

  

  



 ٤

  :مشكلة الدراسة 
  

يواجه طلبة قسم الحاسوب بعض المشكالت في امتالك التنور التكنولوجي و ذلك على الـرغم               

  .من أن تخصصهم هو من صلب التخصصات التكنولوجية

وستعمل الدراسة علي معرفته وقياسه فكـان       ، دى امتالكهم لهذا التنور   فكان البد من معرفة م    

  :السؤال الرئيس التالي

بكلية مجتمـع العلـوم المهنيـة        مستوى التنور التكنولوجي لدى طالب قسم الحاسوب      ما  " 

  ؟ "  والتطبيقية
  

  :و يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
  

لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنيـة         مستوى المعرفة التكنولوجية    ما   .١

  والتطبيقية ؟ 

مستوى االتجاه نحو التكنولوجيا لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العلـوم              ما   .٢

   ؟المهنية والتطبيقية

مستوى المهارة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنيـة            ما   .٣

 ؟والتطبيقية 

 بين   )٠,٠٥  ≤a( قة ارتباطيه  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          هل توجد عال   .٤

درجات الطالب في اختبار المعرفة التكنولوجية و درجاتهم في أداة قيـاس المهـارة              

 التكنولوجية ؟

  :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة إلى

ـ             معرفة • وم مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العل

  المهنية والتطبيقية ؟

مستوى االتجاه نحو التكنولوجيا لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلـوم             معرفة •

   ؟المهنية والتطبيقية

مستوى المهارة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العلـوم              معرفة •

 ؟المهنية والتطبيقية 

ة و المهارة التكنولوجية و بأثيرها علـى        معرفة طبيعة العالقة بين المعرفة التكنولوجي      •

  .مستوى التنور التكنولوجي 



 ٥

  

 :أهمية الدراسة 
 :تكمن أهمية هذه الدراسة في عدد من النقاط وهي

معرفة مستوى التنور التكنولوجي لدي طلبة كلية مجتمـع العلـوم المهنيـة                     •

  .للمجاالت التقنية والتطبيقية و االستفادة منه في تحديد خطط الكلية المستقبلية 

تساعد واضعي المواد الدراسية في تحديد استراتيجيات تصميم المناهج للزيادة           •

 .في رفع مستوي التنور  التكنولوجي لديهم

الربط بين خطط كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية والتوجه العـام داخـل              •

 .المجتمع في المجاالت التقنية 
 

 حدود الدراسة 
   :التالي بالنقاط التاليةيتحدد البحث 

   .تقتصر الدراسة على طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية )١

 . م٢٠٠٦أجريت هذه الدراسة في أواخر الفصل الثاني من العام الدراسي  )٢

طلبـة قـسم الحاسـوب      تقتصر هذه الدراسة على المعرفة و االتجاه و المهارة لدي            )٣

  . و شبكات الحاسوبتخصص صيانة حاسب آلي

  

  

  :مصطلحات الدراسة 
 Community College Of Appliedكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية .١

Science And Technology :     و هي مؤسسة أكاديمية عامـة تمـنح درجـة

 .الدبلوم المتوسط ، و تعمل بإشراف وزارة التربية و التعليم العالي

   )٦:دليل كلية المجتمع، ص(

من معارف ومهارات   الالزمة   من الخبرات التقنية     الحد األدنى : تنور التكنولوجي ال .٢

 والتي تمكنه من التعامل      التي يجب أن تتوفر للطالب في قسم الحاسوب          واتجاهات

 ٣٣:،ص٢٠٠٠،صبري( .إيجابياًتكنولوجية الحديثة والتفاعل معها   مع التطبيقات ال  

( 

 على الحد األدنى من الدرجات فـي        حصول الطالب : مستوى التنور التكنولوجي   .٣

اختبار المجال المعرفي و في مقياس االتجاه للمجـال الوجـداني و فـي بطاقـة                



 ٦

ــاري  ــدو المالحظــة للمجــال المه ـــ ريق ــى % ٦٠ ب ــلعل ، صــبري. (  األق

 )٣٥:ص،٢٠٠٠،

مجموعة من الطالب يدرسون بكلية المجتمـع مـساقات          : طالب قسم الحاسوب   .٤

 .) الشبكات – صيانة الحاسب( حسب تخصصه تكنولوجية موحدة، و كل ب



 ٧

 
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  

  

  اإلطار النظري
  "التنور التكنولوجي"

  
  :و يحتوي هذا الفصل على 

  

  المقدمة .١

 مفهوم التنور التقني .٢

  أهداف التنور التقني .٣

  خصائص التنور التقني .٤

  أبعاد التنور التقني .٥

  ظاميمج التعليم النظامي وغير النالتنور التقني في برا .٦
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  :مقدمة الدراسة
يعتبر العصر الذي نعيشه هو عصر التقنية، لما يتسم به من سرعة في انتـشار المعلومـات                 

  .وتطور في التقنيات

ومما الشك فيه أن التكنولوجيا والتقنيات اليوم أصبحت تؤثر في جميع جوانب حياتنا اليوميـة               

فلقد أصبح يقاس تقدم    . رة واإلجماع وغيرها  المختلفة، في الزراعة والصناعة والهندسة والتجا     

األمم وتطورها بمدى امتالكها للتقنيات وتنور أفرادها تقنياً وتكنولوجيا لذلك البد من تـضمين              

  .أبعاد التنوير التقني في برامج التعليم بهدف تحقيق التنور التقني للجميع

مي المعاصر يواجه حالياً    أن المجتمع العال  ) ٤٤٩:٢٠٠١نصير،(وفي هذا اإلطار يؤكد نصير      

الثورة المعلوماتية والثورة التكنولوجية، وثورة االتـصال وهبـوب         : تحديات وتحوالت أهمها  

رياح العولمة، الحروب البيولوجية والنووية فضالً عن اتفاقية التجارة العالمية بين الدول، أمـا             

يات ولتحوالت إلـي حـد      عن مستقبل هذا المجتمع العالمي ضمن المتوقع أن تزداد حدة التحد          

فإذا كان مجتمع اليوم يعيش عصر الفضاء       " صدمة المستقبل " ينذر بمضاعفات أسماها الباحثون   

فإن مجتمع الغد سيعيش عصر السماوات المفتوحة، وإذا كان مجتمع اليـوم يعـيش عـصر                

ـ               ار الهندسة الوراثية فإن مجتمع اإلنترنت مجتمع الغد سيعيش الملكية الفكريـة نتيجـة ألخط

اإلنترنت، األمر الذي استوجب على مؤسسات التعليم تطوير مناهجها بشكل متكامل لتواكـب             

  .تلك التحوالت والتغيرات

أن استشراف المستقبل خالل سـنوات القـرن الحـادي          ) Barudt,2000:2(ويرى باردوت   

  :والعشرين يجعلنا نتنبأ بأمرين

ف يستمر في تأججـه وثورتـه وسـرعته         سو) التقني(األمر األول هو أن التغير التكنولوجي       

  .الفائقة التي تجعل من الصعب جداً على الناس مالحظته ومواكبته

فهو أن هذه التغييرات التكنولوجية سوف تؤدي إلي تغييرات اجتماعية وسياسية           : األمر الثاني 

واقتصادية يترتب عليها العديد من القضايا والمشكالت التي تفرض تثقيـف أفـراد المجتمـع               

  .وتنويرهم تكنولوجياً بما يمكنهم من مواجهة تلك القضايا، واتخاذ القرارات المناسبة لحلها

  

وقد دعت كثير من الجمعيات والمؤسسات والهيئات العلمية المعينة بمجال التربية والتعليم على             

 يواكـب   العربي والعالمي إلي أهمية تنوير أفراد المجتمع تنويراً تكنولوجياً مستمراً         : المستويين

الطفرات التكنولوجية المتالحقة، وذلك من خالل برامج التربية التكنولوجية النظامية، وغيـر            

النظامية ولتلبية تلك الدعوة فلقد عقدت العديد من المشروعات والمؤتمرات، وورش العمل في             

 Technological literacy workshopهذا اإلطار، ففي ورشة عمل التنوير التكنولـوجي  



 ٩

وتمـت مناقـشة    ) م١٩٩١ مايو   ٨-٦(ي انعقدت في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية        الت

برنامج التنور التكنولوجي، ودور المناهج الدراسية في تحقيقه، حيث دعت ورشة العمل هـذه              

إلي ضرورة تطوير وبناء مناهج وبرامج جديدة تركز على التنوير التكنولوجي كهدف أساسي             

  .(jones, 1992:6-8)لها 
 

 ١٠-٥(وفي المنتدى الدولي للتنور العلمي والتكنولوجي للجميع المنعقد بباريس فـي فرنـسا              

بمشاركة وفود من جميع قارات العالم، تمت الموافقة على خطة المشروع الذي            ) م١٩٩٣يوليو  

تناول ما يجب على األفراد، والمؤسسات والمنظمات، والحكومات اتخاذه من إجراءات للعمل            

بهدف إعادة بناء وتطوير التربية العلمية والتكنولوجية لجميع المستويات حيـث تركـزت             معاً  

طبيعـة التنـور العلمـي      : مناقشات المنتدى للمشروع حول ستة موضوعات محورية هـي        

والتكنولوجي للجميع، ومدى الحاجة إليه، والتنور العلمي والتكنولوجي من أجل التنمية، وبيئة            

داد المعلم والقيادة، والتقييم والتقويم، وأخيراً وسائل تنمية التنور العلمـي           التدريس والتعلم، وإع  

  .(UNESCO, 1993)والتكنولوجي النظامية وغير النظامية

وتأكيداً لهذا االتجاه أعدت الرابطة القومية للتربية التكنولوجيـة مـشروع التكنولوجيـا لكـل               

جي التـي يجـب تحقيقهـا فـي المـواطن      األمريكيين، الذي بنى على معايير التنور التكنولو   

  .(Dugger, 2001:513-517)األمريكي

وعلى المستوى العربي فقد أدركت بعض الدول العربية أهمية وضرورة السعي لتنوير أفـراد              

مجتمعاتها علمياً وتكنولوجياً لمواكبة التطور المتالحق، لذي فقد بذلت جهوداً حثيثة في مجـال              

  . على المستويين النظامي وغير النظاميبرنامج التنوير التكنولوجي

  

وفي إطار برنامج التنوير التكنولوجي عبر مناهج التعليم النظامي أقام مكتب التربية العربـي              

  .لدول الخليج بالرياض بالمملكة العربية السعودية ندوتين في هذا المجال

تعلـيم العـام المتوسـط      سبل إمكانية إدخال مقرر التقنية في مراحل ال       : بعنوان الندوة األولى 

والثانوي في دول الخليج العربي، والتي أقيمت في الشارقة بدولة اإلمارات العربية            ) اإلعدادي(

م وقد أوصى المشاركون في تلـك النـدوة بعـدة           ١٩٩١ ابريل عام    ٣٠-٢٩المتحدة، يومي   

هج التعلـيم   إدخال المجاالت والتطبيقات التقنية الحديثة والمستحدثة ضمن منا       : توصيات أهمها 

العام وتطبيق مجاالت التقنية في شكل مقررات الدراسية القائمة مع التركيـز علـى الجانـب                

  .العلمي، إعداد معلمين مؤهلين لتدريس التقنية بمجاالتها وأبعادها
  )١٩٩١مكتب التربية العربي لدول الخليج، (



 ١٠

ي لدول الخليج فـي مجـال        جهود الدول األعضاء بمكتب التربية العرب      :الندوة الثانية بعنوان  

-١٠إدخال مفردات التقنية في مراحل التعليم العام، واليت أقيمت في مسقط بسلطة عمان أيام               

تعزيز مفردات التقنية الواردة في     : م وقد أوصت تلك الندوة بتوصيات أهمها      ١٩٩٤ أكتوبر   ١٢

 وبيئة كل دولة، وإقامة     مناهج المواد الدراسية المختلفة بالدول األعضاء بتطبيقات عملية تتالءم        

دورات تدريبية للمعلمين والموجهين واختصاصي المناهج أثناء الخدمة لتزويـدهم بـالخبرات            

  .الالزمة حول مفردات التقنية التي تستحدث في مناهج التعليم العام
  )١٩٩٤مكتب التربية العربي لدول الخليج، ( 

  

لتعليم العام ومواكبة لالتجاهات العالمية فـي       وتأكيداً ألهمية برنامج التنوير التكنولوجي عبر ا      

هذا المجال فقد أولته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني اهتماماً واضحاً تمثل فيما نصت              

عليه الخطوط العريضة لخطة المنهاج الفلسطيني األول وذلك بتخصيص مادة دراسية أساسية            

 العام، ولها منهاج دراسي منفصل عـن منـاهج          للتربية التكنولوجية على مدار سنوات التعليم     

العلوم ومخصص لها حصتان دراسيتان أسبوعياً، بالفعل فقد بدأ العمل في تنفيذ هذه الخطة من               

 حيث بدأت في الصف السادس بكتاب منفصل عن كتـاب العلـوم             ٢٠٠٠/٢٠٠١بداية العام   

وجية والمهارات المتـصلة    اسمه التكنولوجيا حيث يدور الكتاب حول بعض المعلومات التكنول        

بها والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التربية التكنولوجية، واستمر التنفيذ ومـا زال                

 في كونه الصف الدراسـي الـذي        ولخصوصية الصف العاشر  حتى الصف العاشر األساسي،     

علم طريقـه   يفصل مرحلة التعليم األساسي عن مرحلة التعليم الثانوي التي من خاللها يشق المت            

التعليمي والمهني باختياره التخصص الذي يناسب مع قدراته واهتماماته فقـد أقـرت وزارة              

التربية والتعليم الفلسطينية مبحثاً دراسياً آخر يهدف إلي تنوير الطلبة تنويراً تقنياً وتكنولوجيـاً              

  .مليةأسمته الثقافة التقنية وخصصت له ثالث حصص أسبوعياً حصتان نظريتان وأخرى ع
  )١٩٩٦خطة المنهاج الفلسطيني األول، (

  .هذا كله يعتبر تمهيدا للدراسة التقنية في المراحل الجامعية ذات العالقة بهذا المجالو 

   : التكنولوجيمفهوم التنور
 هو التنور والتكنولوجيا ولكي نفهم هذا المصطلح علينا         أينالتنور التكنولوجي مصطلح من جز    

  .دةأن نفهم كل جزء على ح

، ويقال نور الصبح أي أسفر وظهر نوره        ،  جاءت كلمة تنور من الفعل الرباعي نور         :التنور  

فيقال نـور  : و الفعل هنا الزماً و يستخدم متعدياً أيضاً ، ويقال استنار الشعب أي أصبح مثقفاً    

   .)٩٦٢: ١٩٧٣، أنيس" (تنوير" و مصدر هذا الفعل هو ، ر اهللا قلبه أي هداه إلى الحق و الخي
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           "و التنور هو وقت إسفار الـصبح يقـال قـد نـور الـصبح تنـويراً ة التنـور اإلنـارة                       " 

  ) .٢٤٠ : ١٩٩٤، مكرم (

وقد عرف    )٤٠آية  ، سورة النور   " (ومن لم يجعل اهللا له نوراً فما له من نور           : " قال تعالى   

الطرق واألسـاليب التـي      : "  بأنها نكلمة التنور في اصطالح التربويي    ) ٢٤ :١٩٩٠، خليل  (

فهو إذن صور لحياة الفـرد التـي   ، يعبر بها اإلنسان عن فهمه للعالم وعن أدوار كينونته فيه           

و القيم التـي يتبناهـا و       ، تتكامل فيه مكونات اللغة التي يستخدمها مع األفعال التي يقوم بها            

 غيره من أبناء ثقافته بصفة      وعن، المعتقدات التي يتميز بها عن غيره من البشر بصفة عامة           

  " خاصة 

القدرة على توافر الحد األدنـى      :  هو Literacyأتفق معظم التربويين على أن التنور        كما اتفق 

من المستوى المتفق عليه لدى الفرد والذي يسمح له بالقراءة والكتابة للتأثير وظيفيا في حيـاة                

  .مي والتكنولوجيوالتنور أساسي وضروري للتنور العل. الفرد والجماعة

  :التكنولوجيا

  تعددت التعاريف التي تناولت التكنولوجيا

هو مصطلح ليس بالحديث بل مستحدث وله جذور تاريخية قديمة ترجع بدايتها عقـب نـشأة                

اإلنسان على األرض فهناك من يؤكد أن استخدام اإلنسان للتكنولوجيا سابق علـى العلـم وأن                

أتيح له من معدات وآالت ومواد في بيئته بهدف تسخيرها          تفاعل اإلنسان على األرض مع ما       

لخدمته وحل مشكالته ألمر ثابت ومؤكد خالل جميع مراحل تطور الحيـاة اإلنـسانية علـى                

  ).١٩:٢٠٠٠١:الحيلة(كوكب األرض 

وعند التعامل مع مصطلح التنور التكنولوجي كوحدة واحدة نقصد به مدى مقدرة الفـرد مـن                

المهارات (وظيفاً فعاالً نافعا له ولمجتمعه بناء على ما اكتسبه من خبرته            توظيف التكنولوجيا ت  

  )الخ.... توالمعارف واالتجاها

 ::التكنولوجيا .١

 :على أنها) Henry B. dupont ( فيعرفها ديوبنت 

أكثر من التطور العلمي وأكثر من إنجاز هندسي وأكبر من القوة الميكانيكية فهـي مجمـوع                

لتي يمكن أن تضيف لحياة اإلنسان، وهي القوة التي يمكن أن تؤدي إلـى              األدوات والوسائل ا  

  .االختراعات والمهارات والطرق

  :ومما سبق يمكن استنتاج التعريف اإلجرائي التالي

و هي تطبيق النظريات والقوانين واألسس العلمية بحيث تهدف إلي الـتحكم فـي              : التكنولوجيا

  . استخدام المصادر الطبيعية لنفع اإلنسان ونفع مجتمعهاألشياء والظواهر التي تسعى إلي حسن
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هو استيعاب األسلوب العلمي إلدراك المستحدثات التكنولوجية المعاصـرة بالمعرفـة والفهـم             

  .ماعةوالتمييز وتفهم العالقات والروابط بينهم بما يؤدي إلي النفع وحسن أداء الفرد والج

تبنى الباحث هذا التعريف ألنه يتفق مع طبيعة هذه الدراسة حيث أنه ال يوجد فرق بين كل من                  

    .– التنور التقني و التنور التكنولوجي–المصطلحين 

  :كما يعرف التنور التكنولوجي بأنه

 فهم العلوم والهندسة التطبيقية لحل المشكالت المتعلقة بهما، بحيث يحـدد المـستوى األدنـى              

  .المتفق عليه لهذا الفهم التكنولوجي بما يحقق النفع للفرد والجماعة

  :قنيالتنور الت
  :Technological Culture Literature مفهوم الثقافة التقنية 

تمثل الثقافة مجاال من مجاالت التنور بصفة عامة حيث أصبح جانبا مهما وضروريا فـي               

  .تعليم المواطنين في جميع الدول

أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أولت هذا المجال اهتماماً واضحاً تمثـل            لذلك نالحظ   

فيما نصت عليه الخطوط العريضة لخطة المنهاج الفلسطيني األول وذلك بتخصيص مادة            

دراسية أساسية للصف العاشر األساسي في كونه الفصل الدراسي الذي يفـصل مرحلـة              

ثانوي التي من خاللها يشق المتعلم طريقه التعليمـي         التعليم األساسي عن مرحلة التعليم ال     

والمهني باختياره التخصص الذي يتناسب مع قدراته واهتماماته فقد أقرت وزارة التربيـة             

والتعليم الفلسطينية مبحثاً دراسياً يهدف إلي تنوير الطلبة تنويراً تقنياً وتكنولوجيـا أسـمته              

  .ياً حصتان نظريتان وأخرى عمليةالثقافة التقنية وخصصت له ثالث حصص أسبوع

ولم يبرز مصطلح الثقافة في األدبيات والدراسات التربوية إال في منتصف الثمانيات ولـم              

وقد ظهر االهتمام الواضح الكبير بموضوع      . يعرف في األدبيات العالمية إال في التسعينات      

مـين التربـويين    الثقافة التقنية في الكتاب الـسنوي لالجتمـاع األربعـين لمجلـس المعل            

م من أجـل    ١٩٩١الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكية عام        ) CTTE(التكنولوجيين  

وقد توصلوا إلي أنه من الصعوبة الحصول على مثـل          . تقديم تعريف موحد للثقافة التقنية    

هذا التعريف، وذلك بسبب تنوع التخصصات المرتبطة بالتقنية هذا باإلضافة إلي أن مفهوم             

 .(Hansen and Froelich, 1994:13)ة ال زال في مراحله األولىالثقاف
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ونظراً لتباين اآلراء حول تعريف الثقافة التقنية، وندرة تناوله في الدراسات العربية، فـإن              

الباحث سوف يعرض بعض تعريفات الثقافة التقنية التي أمكن اإلطالع عليها، وفي هـذا              

مصطلح يتـضمن ثـالث   " افة التقنية بأنها الثق) Roy, 1986:134(اإلطار عرف روي 

  ".جوانب في االرتياح مع التقنية، التمكن من التقنية، التحكم بالتقنية

  

بأنه ) Control with Technology) (التحكم بالتقنية(وقد عرف روي السيطرة بالتقنية 

كنه ال يستطيع   الحالة التي يكون فيها اإلنسان معتادا على الوسائل التقنية التي يستخدمها ول           

  .تقييم آثارها على األشخاص والمجتمع

فيمكن تحقيقه ) Competency in technology(أما الكفاية في بالتقنية من مفهوم التقنية 

عندما يكون اإلنسان لديه مهارات يمكن أن يستخدمها بطريقة متمكنة وخاصة مع الوسائل             

  .الضرورية لتحقيق الهدف

يتطلب مستوى من الفهم للعمليات التقنية من ) control of technology(والتحكم بالتقنية 

  .أجل تشكيلها وتكليفها كلما دعت الضرورة لتحقيق أهداف جديدة

فيركز في تعريفه للثقافة التقنية على تطوير الفهم العقلـي          ) Hunter,1992:26(أما هنتر   

، فقد ذكر أن الثقافة التقنيـة     أو الفكري للتقنية، ولكن دون الدعوة للقدرة على تطبيق التقنية         

إدراك المنهج العلمي كطريقة قوية للمعرفة، والقدرة على التفريق بين التقنية والعلم،            "هي  

وكذلك إدراك أن العالم الذي نعيش فيه أصبح تقنياً، وليس فقط على مستوى قطاع اإلنتاج               

  "ولكن في جميع أنظمة الحياة

 أنها أجد المهارات األساسية التي ينبغي أن تمنح         وهناك آخرون عرفوا الثقافة على أساس     

االسـتخدام  "لشباب اليوم حتى يمكنهم تطوير قدراتهم التقنية، فقد عرفوا التنور التقني بأنه             

الهادف للمعرفة والخبرة والموارد بغرض ابتكار منتجات وعمليـات تفـي باالحتياجـات             

  .(Chinien, et. Al, 1996:9)اإلنسانية

ن هناك اتفاقاًََ في التعريفات التي وضعها الباحثون السابقون للثقافة التقنية، حين            يرى الباحث أ  

أن جميع التعريفات اعتبرت أن الثقافة هي عبارة عن مجموعـة مـن المعـارف المكتـسبة                 

يستخدمها الفرد لتلبية حاجاته، ومن هنا يعرف الباحث الثقافة التقنية بأنها المعلومـات التـي               

رد بالوسائل المختلفة والمتعلقة بالتقدم العلمي والتقني وأساليب الوصول إليه،          يحصل عليها الف  

مما يسهم في زيادة التوعية بالتقنيات الحديثة والتكيف معها واالستفادة منها بأفـضل الطـرق               

  .وذلك للتغلب على ما يواجهه الفرد من مشكالت في المجتمع
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 :مفهوم التنور التقني

فـي مـصطلح الثمانينـات    ) Technological Literacy(قني ظهر مصطلح التنور الت

تقريباً من القرن العشرين حيث أشارت األدبيات إلي ظهور هذا المصطلح لم يكـن إال رد                

فعل طبيعي واكب الثورة التقنية التي بدأت تأججها خالل النصف األخيـر مـن القـرن                

  . والعشرينالفائت، ذلك التأجج الذي بلغ ذروته مع مطلع القرن الحادي

وقد تباينت اآلراء في تحديد معنى التنور التقني حيث ذهبت بعض اآلراء إلـي أن هـذا                 

المصطلح يصعب تعريفه على نحو إجرائي دقيق، فيما ذهبت بعض اآلراء األخرى إلـي              

 literate(إمكانية تعريفه من خالل تحديد سمات أو صـفات الـشخص المتنـور تقنيـاً     

person characteristics of Technologically ( بينما اجتهدت بعض اآلراء األخرى

  .في وضع تعريف محدد لهذا المصطلح

 اللغوي بتعريف تلك الكلمتين المكـونتين لهـذا         تعريف التنور التقني على المستوى    يمكن  

كلمة قديمة تعنـي معرفـة      ) Literacy(المصطلح وفي هذا اإلطار نرى أن كلمة تنور،         

أو استنار  ) تنور( محو أمية الفرد واألصل اللغوي لها مشتق من الفعل           القراءة والكتابة أو  

وقديماً كانوا يصفون الشخص    ) إن العلم نور  (وال عجب في ذلك فالحكمة تقول       ) استضاء(

ذا المصطلح    الذي يعرف القراءة والكتابة بأنه متنور، لكن مع تطور العلم والتقنية لم يعد ه

لشخص القادر على التعامل مع تلك المستحدثات والتفاعل معها         بمعناه القديم كافياً لوصف ا    

ومن ثم كان البد من ظهور مجاالت جديدة للتنور، كالتنور العلمي، والتنور التقني وغيرها         

التي تمثل الشق الثاني من المصطلح فهي مشتقة من         ) Technological) (تقني(أما كلمة   

ومع أن بعض الدول العربية تـستخدم       ) كنولوجيات(كلمة تقنية وهي الترجمة العربية لكلمة       

فإن البعض اآلخر من تلـك الـدول يفـضل          ) تكنولوجيا(الكلمة المعربة بلفظها األجنبي     

واألصل في كلمة تكنولوجيـا أنهـا       ) تقنية(استخدام الترجمة العربية للكلمة األجنبية وهي       

بمعنى حرفة أو صـنعة     ) Techno) (تكنو(كلمة التينية مكونة من مقطعين المقطع األول        

بمعنى منطق وسواء كان هذا أو ذلك فإن الكلمة كاملـة           ) Logy) (لوجي(والمقطع الثاني   

) منطـق الحرفـة أو الـصنعة      (أو  ) علم أو فن الـصنعة    (أو  ) علم أو فن الحرفة   (تعني  

  .بمعنى تقنية أو تقانة) Technique(والمرادف لكلمة تكنولوجيا في اللغة اإلنجليزية هي 

أن مصطلح التنور التقني أكثـر حداثـة مـن    " إلي ) miller, 1986:195(شير ميلر وي

الذي تمتد بذوره التاريخيـة إلـي مـدى    ) Scientific literacy(مصطلح التنور العلمي 

  ".أطول وأعمق
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ويتفق ذلك مع وجهة النظر القائلة بأن التنور التقني في نشأته وأصله إلي التنور العلمـي                

 فرعياً منه ثم تمايز عنه في مجال مستقل منذ قرابة عقدين مـن الزمـان                حيث كان مجاالً  

كرد فعل مباشر لتطور التقنية وتأجج ثورتها ويبدو أن وجهة النظر هذه منطقية وكيف ال؟               

  .والعالقة بين العلم والتقنية عالقة تالزمية حتمية حميمة

قدرة على فهم تطبيقات العلوم ال(التنور التقني بأنه ) miller, 1986: 195(ويعرف ميلر 

حيـث أشـار إلـي      ) والهندسة ودورها في حل المشكالت الواقعية في حياة الفرد اليومية         

مستوى الفهم المقصود هنا هو الحد األدنى من الفهم الذي يمكن الفرد من توظيف التقنيـة                

مـستويات لخبـرة    توظيفاً فعاالً نافعاً له ولمجتمعه وفي اإلطار ذاته يميز ميللر بين ثالثة             

  :الفرد التقنية هي

ويـشمل  ) Technologically literate(ويشير إلي غير المتنور تقنياً  :المستوى األول

  .كل من ال يملك الحد األدنى من التنور التقني

 يشير إلي المستوى المتوسط من التنور التقني وينتمي إليه كل من يملك             :المستوى الثاني 

  ).Minimal Technology(التقني الحد األدنى من التنور 

 Higher Level( ويشير إلي المستوى العالي المتقدم من الخبرة التقنية :المستوى الثالث

of Technology (ويضم الفنيين والخبراء والمتخصصين في هذا العلم.  

 نهدف بالطبع من التنور التقني في عالمنا العربي إعداد جيل من خبراء التقنية، لكن               ولسنا

ما نقصده هنا هو تزويد الفرد العربي بقدر مناسب يمثل الحد األدنى من الخبرات التقنيـة                

  .التي تمكنه من التعامل والتفاعل بأمان وفعالية مع تطبيقات تلك التقنية

مع ما ذهب إلي ميللر حيث أشار إلي أن التنـور التقنـي هـو               ) ويتفق هانس و فرولتش   

  ) ض وتقويم التقنية المناسبة على نحو دقيقالقدرة على اختيار واستخدام وعر(

)Hansen, and Frolich, 1993;13-19 (  ويشمل مجال التنور التقني وفقاً لذلك علـى

المفردات والمصطلحات التي ينبغي لعامة الناس معرفتها لكنه ال يشمل بالطبع المعلومات            

  . التقنيةالفنية التفصيلية الدقيقة التي يجب أن يعرفها فقط المتخصصون في

و يشير لودا إلى أن التنور التقني مصطلح متعدد األبعاد يتضمن بالضرورة القدرة علـى               

والقدرة على فهـم القـضايا   ) Practical Dimension(استخدام التكنولوجيا بعد عملي 

) Civic Dimension) (بعد مدني أو ميداني أو حضري(الناتجة عن التقنية واستخدامها 

  ) Cultural Dimension) (بعد ثقافي(عنى التقنية وأهميتها وإدراك وتقدير م

)(Louda,1994; 44-48مع التنور الحاسوبي ف وقد يرى البعض أن التنور التقني يتراد 

لكن هناك اختالف واضح بين المصطلحين وفي ) Computer Literacy) (الكمبيوتري(

معجم مصطلحات الحاسـوب    في  ) الكمبيوتري(هذا اإلطار يعرف جين التنور الحاسوبي       
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)Dictionary Of Computer ( بأنه)  المعرفة الواسعة عن كيفية استخدام الحاسوب فـي

حل المشكالت وتنمية الوعي بوظائف البرمجيات والمكونات وفهم التضمينات المجتمعيـة           

وهذا ال يعني أن التنور الحاسوبي يتطلب دراسة فنية تفصيلية دقيقة لكـل مـا               ) للحاسوب

ق بتقنية الحاسوب فذلك أمر يتواله الخبراء والمتخصصون في هذا المجال لكنه يعنـي       يتعل

  .الحد األدنى من المعرفة والمهارة في التعامل مع تلك التقنية

إلي ضرورة التفرقة بين التنور الحاسوبي والتنور التقني        ) ١٩٩٩:٢٢١هيوماكي،  (ويشير  

يتعدى حدود تقنية الحاسوب إلي غيـره مـن         ذلك أن التنور التقني هو اإلطار العام الذي         

التقنية الحديثة والمستحدثة األخرى حيث يجب على المجتمعـات وخـصوصاً مؤسـسات             

  .التعليم االنتقال من التنور الحاسوبي إلي التنور التقني بمعناه العام

  

الثقافـة التقنيـة    : ويتداخل مصطلح التنـور التقنـي مـع مـصطلحات أخـرى مثـل             

)Technological Culture ( والتربية التقنية)Technological Education (  حيـث

يستخدم البعض هذه المصطلحات على نحو مترادف لكن ثم فارق بينهما يمكـن تحديـده               

بإيجاز شديد في أن مفهوم الثقافة التقنية أكثر اتساعاً وشموالً من مفهوم التنور التقني، ذلك               

ق بين الثقافة التقنية، والتنور التقني هو فارق فـي          ألن مفهوم الثقافة متسع بطبيعته والفار     

الدرجة وليس فارق في النوع إذ أن المصطلح األول يشير إلي مستوى متقدم من الخبرات               

التقنية، بينما يشير المصطلح الثاني إلي الحد األدنى من تلك الخبرات، أما مفهوم التربيـة               

المعارف، المهـارات،   (د بمجموع الخبرات    التقنية فيعني العملية التي تستهدف تزويد الفر      

التقنية الالزمة لتنويره وتثقيفه تقنياً وبذلك يمكـن القـول أن الثقافـة       ) إلخ.... االتجاهات  

التقنية تمثل مستوى أعلى ال يصل إليه الفرد ما لم يمتلك الحد األدنى من الخبرات التقنيـة            

لي تنوير الفرد وتثقيفه تقنياً ال يكـون إال         وأن السبيل الوحيد إ   ) أي ما لم يكن متنور تقنياً     (

  .من خالل التربية التقنية

  

يعني محو أمية الفرد التقنية أي تزويده       ) التنور التقني (وعلى ضوء ما سبق فإن مصطلح       

بالحد األدنى من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من التعامل مـع تطبيقـات              

تفاعل معها إيجابياً بما يحقق أقصى استفادة لـه ولمجتمعـه           التقنية الحديثة والمستخدمة وال   

وبما يرسم له الحدود األخالقية واالجتماعية الستخدام تلك التطبيقات واآلثار السلبية التـي             

قد تعود عليه وعلى مجتمعه عند تجاوز تلك الحدود وحول هذا المعنى وضعت العديد من               

  .التعريفات االصطالحية للتنور التقني
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  :ائص التنور التقنيخص •

- ٣٣:٢٠٠٤ توفيـق،  وصـبري، ( يتصف التنور التقني بعدة خصائص وهي كما يعرضها    

٣٥(  

أنه يصعب تحديد مفهومه شكل مطلق كمـا يـصعب تحديـد مـستوياته، ذلـك ألن                  -

مواصفات الشخص المتنور تقنياً تختلف من بلد آلخر، ومن وقت آلخـر فـي البلـد                

ن استخدام الحاسوب في بعض الدول النامية يعد نوعاً         الواحد، فعلى سبيل المثال نرى أ     

من الترف والرفاهية التقنية، في حين يمثل استخدامه في بعض الدول المتقدمة جانبـاً              

  .أساسياً مثل تعليم الكتابة والقراءة في عالمنا العربي

ى ال يمكن تحقيق التنور التقني في مدى قصير من الزمن فهو من األهداف البعيدة المد               -

التي يلزم تحقيقها وقتاً طويالً، حيث يتوقف الوقت المستغرق على المـستوى المـراد              

 .بلوغه من التنور التقني والخبرات الالزمة له

ليست المؤسسات التعليمية هي الوحيدة المسئولة علن تنوير األفراد تقنياً في المجتمـع              -

نطاق هـذه المؤسـسات     حيث يمكن لهؤالء األفراد اكتساب خبرات تقنية مفيدة خارج          

مثل ما يتعلمه الفرد من أسرته أو ما يتعلمه من وسائل اإلعالم المقروءة والمـسموعة               

 .والمرئية

يتغير التنور التقني بتغير الزمن فما كان يمثل قمة التقنية منذ عشر سنوات أصبح اآلن             -

مر من مخلفات التقنية، ويرجع ذلك إلي تراكميـة العلـم والتقنيـة والتطـور المـست               

 .والمتالحق فيهما

يتأثر التنور التقني للفرد في أي مجتمع من المجتمعات بالتطورات العلمية العالمية كما              -

يتأثر كذلك بالعوالم المحلية من حيث طبيعة الحياة فـي المجتمـع والقـيم والعـادات              

 .والتقاليد والمشكالت التي تعترض المواطن في أمور حياته اليومية

فالمواطن العادي الـذي   ) األخصائيين( حكراً على المشتغلين بالتقنية      ليس التنور التقني   -

ال يتخذ التقنية ميداناً لتخصصه ال يكتمل إعداده للمشاركة المثمرة في مجريات أمـور              

 .مجتمعه بدون التربية التقنية التي تكسبه القدر المناسب من التنور التقني

نهج دراسي محدد، بل هـو هـدف مـن          ليس التنور التقني في نظم التعليم مسئولية م        -

أهداف أي نظام تعليمي، وال يمكن تحقيقه من خالل درس أو وحدة تعليمية أو حتـى                

مقرر تعليمي متخصص بل يمكن  تحقيقه من خالل دمج الخبرات التقنية المناسبة في              

 .محتوى جميع المناهج على اختالف تخصصاتها كل حسب طبيعة موضوعاته

ص واحد القيام بكل العمل لتحقيق أهداف التنور التقني بل على           ال يمكن لمعلمي تخص    -

 .كل المعلمين أياً كانت تخصصاتهم وكل من له صلة بتربية الفرد عموماً لهم أدوارهم
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التنور التقني هو هدف تربوي تناط به جميع المؤسسات التربويـة النظاميـة وغيـر                -

 .النظامية في المجتمع

كساب المواطن العادي قدر مناسب من الخبرات في كثير         التنور التقني يتطلب تحقيق إ     -

من المجاالت والموضوعات المرتبطة بالعلوم والتقانة ليس فقط على مـستوى البعـد             

 .المعرفي، بل أيضاً على مستوى البعد المهاري والعملي، والبعد الوجداني
  )٣٥- ٣٣:٢٠٠٤توفيق، صبري، و( 

  

وفيق من خصائص للتنور التقني ويرى أنـه علـى          وهنا يتفق الباحث ع ما جاء به صبري وت        

  .وزارة التربية والتعليم أن تراعي الخصائص السابقة عند تخطيطها لمثل هذه المناهج

  

  :أهداف التنور التقني* 

 أهمية التنور التقني ألفراد أي مجتمع فيها يمكـن أن يحقـق مـن أهـداف مهمـة                   تبرز

تجدر اإلشارة إلي أن الهـدف الرئيـسي        وضرورية ألفراد أي مجتمع، وفي هذا اإلطار        

هو إعداد الفرد المتنـور تقنيـاً بمـستوى         " لبرنامج التنور التقني النظامية والغير نظامية     

ولتحقيق هذا الهدف   " يتواكب مع متغيرات الثورة العلمية التكنولوجية الحديثة ومستجداتها         

صـبري،  (كمـا يـرى     الرئيسي ينبغي العمل على تحقيق عدداً من األهـداف الفرعيـة            

  :وهي) ٢٧-٢٤:٢٠٠٣
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 :شخصيةأهداف  .١

  .تنمية فهم األفراد لتأثيرات العلم و التكنولوجيا على كل من الفرد والمجتمع -

 .تنمية فهم األفراد لطبيعة العلم التكنولوجيا وطبيعة العالقة بينهما -

 .اتنمية فهم األفراد لمجاالت العلم و التكنولوجيا والقدرة على التمييز بينهم -

وربط ذلك بما يظهـر مـن       . تزويد األفراد بمبادئ وأسس العلم و التكنولوجيا الحديثة        -

 .تطبيقات التكنولوجيا

تدريب األفراد على ممارسة التفكير العلمي، واستخدام العلم والتكنولوجيا في حل مـا              -

 .يواجههم من قضايا ومشكالت في حياتهم اليومية

 .رات المناسبة حيال ما يتعرضون له من مشكالتتنمية قدرة األفراد على اتخاذ القرا -

تنمية مهارات األفراد في التعامل اآلمن مع تطبيقات التكنولوجيا التي تـزودهم بهـا               -

 .األسواق، واختيار أفضل هذه المنتجات جودة وأكثرها مناسبة وأقلها خطراً

لتعامـل  تنمية وعي األفراد بمواطن الخطر في بعض المنتجات التكنولوجية وقواعد ا           -

 .معاً

  

 :أهداف اجتماعية . ٢

تنمية فهم األفراد للقضايا والمشكالت االجتماعيـة التـي سـببها بالفعـل اسـتخدام                -

 .التكنولوجيا في المجتمع

 .تنمية قدرة األفراد على مواجهة تلك القضايا، والتصدي لحلها واتخاذ القرار المناسب -

ة المرتبطة بحقـوق إنتـاج واسـتخدام        تنمية فهم األفراد للحدود االجتماعية واألخالقي      -

 .تطبيقات العلم والتكنولوجيا في أي مجال من المجاالت

تنمية احترام األفراد لحقوق الملكية الفكرية، وعدم التعدي على حقوق اآلخرين فيمـا              -

 .يتعلق باالختراعات واالبتكارات العلمية والتكنولوجية

  

 :أهداف أكاديمية .٣

  .ستوى نموهم األكاديمي في مجال العلم والتكنولوجياتنمية معارف األفراد ورفع م -

 .تنمية اهتمام األفراد بمتابعة كل ما هو جديد في مجال العلم والتكنولوجيا -

تنمية الميول األكاديمية لدى األفراد للمشاركة في نشاطات العلم والتكنولوجيا كمراسلة            -

ـ             شاركة فـي نـدوات     هيئات وجهات علمية وتقنية لمتابعة كل ما هو جديـد، أو الم

 .ومؤتمرات معينة بهذا األمر
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 :أهداف مهنية  .٤

  .مساعدة األفراد في التعرف على فرص العمل المتاحة في مجاالت العلم والتكنولوجيا -

تعريف األفراد بمتطلبات ومواصفات العمل في مجاالت العلم والتكنولوجيـا وطبيعـة        -

 .األدوار والمهام التي يجب القيام بها

 .اد بإيجابيات وسلبيات العمل في مجاالت العلم والتكنولوجياتعريف األفر -

تنمية مهارات األفراد وقدراتهم التي تؤهلهم للعمل في مجاالت العلـم والتكنولوجيـا،              -

 .وتدريبهم ميدانياً على ممارسة هذه المهارات وتلك القدرات

ا وترغيبهم فـي    تنمية أوجه تقدير األفراد ألهمية العمل في مجاالت العلم والتكنولوجي          -

 .االلتحاق بتلك المجاالت
  )٢٧-٢٤:٢٠٠٣صبري، (

  

 أنه إذا تحققت هذه األهداف فبالتالي سيكون لدينا أفراد متنورين تقنياً يستطيعوا إفـادة    أرى

أنفسهم وإفادة المجتمع، وبالتالي سيسهموا في تقدم ركب التكنولوجيا وسيتخلوا عن الـدور             

  .ااالستهالكي في مجال التكنولوجي

وفي ضوء ما سبق من تعريفات للثقافة التقنية والتنور التقنـي واستعراضـاً لخـصائص               

الشخص المثقف تقنياً يرى الباحث أن الثقافة التقنية مصطلح متعدد األبعاد يتنـاول الحـد               

األدنى من الخبرات التي ينبغي أن يكتسبها الفرد، وتشتمل على فهم األساس العلمي الـذي       

بعد (يقات التقنية والمصطلحات األساسية المتعلقة بها ومجاالت استخدامها         تقوم عليه التطب  

، والمهارات العلمية األساسية المتعلقة بكيفية استخدام األدوات واآلالت والمهارات          )معرفي

) بعـد مهـاري   (العقلية كالتفكير الناقد وكيفية اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة باستخدامها          

ة األخالقيات المرتبطة باستخدام التطبيقات التقنية وحدود اسـتخدامها،         والقدرة على معرف  

وفهم القضايا والموضوعات التي تبرز عن طريق استخدام التقنية وإدراك أوجه التفاعـل             

  .بين العلم والتقنية والمجتمع

  :أبعاد التنور التقني •

ى ضـوء مفهـوم     عل) ٢٠٠٠:صبري، وكامل (يمكن تحديد أبعاد التنور التقني كما حددها        

التنور التقني الذي ورد سابقاً، وعلى ضوء سمات أو خصائص الشخص المتنـور تقنيـاً               

  .والتي يمكن إجمالها في األبعاد التالية
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  :البعد المعرفي

المعلومات الالزمة لفهم طبيعة التقنيـة  ) Cognitive Dimention(يشمل البعد المعرفي 

المجتمع، والقضايا الناتجة عن تفاعلها مـع العلـم         وخصائصها ومبادئها وعالقتها بالعلم و    

والمجتمع كما يشمل المعلومات األساسية حول تطبيقات التقنية وطـرق التعامـل معهـا،              

لدى األفـراد  ) الخاطئة(وحدود استخدامها هذا إلي جانب تصويب األفكار والمفاهيم البديلة  

  .حول التقنية وتطبيقاتها

  

  :البعد المهاري

لبعد على جيمع أنواع المهارات التي ينبغي إكسابها للفرد العادي فـي إطـار           ويشمل هذا ا  

تنويره تقنياً، حيث تضم المهارات العقلية والعملية واالجتماعية الالزمة للتعامل مع التقنية،            

  .وتطبيقاتها

  

  :البعد الوجداني

 كـالوعي   ويشمل هذا البعد على جميع المخرجات ذات الصلة بالجانب االنفعالي العاطفي          

التكنولوجي، والحس التكنولوجي، والميول التكنولوجية، واالتجاهات التكنولوجية، والقـيم         

ويكون ذلك على كافة مـستويات الجانـب        . التكنولوجية، وأوجه تقدير العلم والتكنولوجيا    

كما أنه يـشمل    . الوجداني ممثلة في االستقبال واالستجابة، وتمثل القيم، والتنظيم، والتمييز        

  :لجانب األخالقي المتعلق بأخالقيات التقنية وهي على مستويين هماا

 وهو مستوى إنتاج التقنيات وبحوث تطويرهـا وهـو خـاص بالعلمـاء        :المستوى األول 

  .والباحثين في مجال التقنية

 وهو مستوى استخدام التطبيقات التقنية في مجاالت الحياة اليومية وهـذا            :المستوى الثاني 

ألفراد العاديين الذين يستخدمون التقنية وهو ما يجب التركيز علي فـي            المستوى خاص با  

  .إطار التنور التقني
  )٢٠٠٠:صبري، وكامل(

  

يخلط البعض بين أبعاد التنور التقني ومجاالته ، لكن ثمة فارق بينهما فأبعاد التنور التقني               

ـ              وراً تقنيـاً أمـا     تعني أوجه أو جوانب التعلم التي يجب أن يكتسبها الفرد لكي يكون متن

  .مجاالت التنور التقني فتشير إلي الميادين المختلفة للتقنية وتطبيقاتها

  



 ٢٢

وفي إطار الحديث عن أبعاد التنور التقني فالبد من معرفة المجاالت التي تحتويهـا هـذه                

األبعاد وهي تقنيات المعلومات وتقنيات االتصاالت وتقنيات التعليم والحاسبات والقـضاء،           

ت الحيوية وتقنيات الهندسة الوراثية والطاقـة والتعـدين، والزراعـة والـصناعة             والتقنيا

  .والبنوك والمعامالت المالية والمواصالت والدواء والعالج والتقنيات الطبية

  

وغير ذلك من مجاالت التقنية التي يجب على الفرد العادي امـتالك الحـد األدنـى مـن               

  .الخبرات حولها لكي يكون متنوراً تقنياً

  

والجدير بالذكر هنا أن هذه األبعاد يمكن أن تكون أهدافاً أساسية للتنور التقني وفي الوقت               

وال يمكن عـزل    . ذاته هي المخرجات والنواتج التي ينبغي تحقيقها في الفرد المتنور تقنياً          

هذه األبعاد عن بعضها فهي متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، يؤثر كل منها في اآلخر ويتـأثر            

  .هب

والبد أن نؤكد هنا أن تنوير الفرد العادي تقنياً ال يتطلب إكسابه الحد األقصى مـن أبعـاد             

التنور هذه، بل يتطلب فقط القدر المناسب الذي قد يكون الحد األدنى من هذه األبعاد فـي                 

  .تلك المجاالت

وجيـا  وفي جانب آخر يرى البعض أن مجاالت التنور تتحدد في المجاالت الفرعية للتكنول            

تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التعليم، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيـا الطبيـة،          : مثل

تكنولوجيا المواصالت، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا الصناعة، حيث على الفرد المتنور          

 تكنولوجيا اكتساب الحد األدنى من الخبرات في تلك المجاالت بأبعادها المعرفية، المهارية،           

  .الوجدانية

  

صـبري،   (الخبرات التي ينبغي إكسابها للفرد كي يكـون متنـوراً وهـي كمـا يعرضـها               

  :)٢٠٠٠:وكامل

 .فهم طبيعة التقنية وطبيعة عالقتها بالعمل من ناحية، وبالمجتمع من ناحية أخرى .١

 .متابعة التطورات المتالحقة والمستمرة في شتى مجاالت وميادين التقنية .٢

جة عن تفاعل العلم والتقنية والمجتمع، وتحليل أسبابها ونتائجها واتخاذ          فهم القضايا النات   .٣

 .القرارات المناسبة حيالها

معرفة المبادئ والمفاهيم والنظريات العلمية التي قامـت عليهـا التطبيقـات التقنيـة               .٤

 .ومعرف المعلومات الخاصة بتركيب هذه التطبيقات وقواعد التعامل معها واستخدامها



 ٢٣

تطبيقات التقنية الموجودة في حياته اليومية لرفاهية وحل مـشكالته وذلـك            استخدام ال  .٥

 .بأسلوب صحيح يحقق الفائدة له ولمجتمعه ويحافظ على تلك التطبيقات

 .إتقان المهارات العملية والعقلية الالزمة للتعامل مع األجهزة والمواد التقنية .٦

ار االجتماعية والشرعية والقانونية    تحديد الحدود األخالقية الستخدام التقنية، وفهم اآلث       .٧

 .المترتبة على تخطي تلك الحدود

 .إتقان لغة التقنية، وفهم الحد األدنى من تلك اللغة والتعامل بها .٨

 .الوعي بأهمية التقنية في حياة البشر وتقدير دورها في رفاهيتهم .٩

 .الوعي بأوجه التقنية اآلخرى واألضرار التي تترتب على سوء استخدامها .١٠

  

  :لتنور التقني في برامج التعليم النظامي وغير النظاميا •

يعد هذا العصر حقاً هو عصر التقنية ومن يتخلف عن اللحاق بهذا العـصر وال يـشارك                 

بفاعلية فيما يحدث فيه من تطورات متالحقة من اكتشافات علمية وابتكـارات تقنيـة لـن           

تقنية، والكلمة لمن يملك ناصية     يكون له وجود يذكر فيه، حيث أصبحت القوة فيه للعلم وال          

لذلك البد من تضمين أبعاد التنور التقني في برامج التعليم النظامي وغيـر             ، التطور التقني 

  .النظامي بهدف تحقيق التنور التقني للجميع

  

فضالً عن ذلك، فإن هناك أسباب أخرى تدعو إلي االهتمام بهذا األمر، نطرحها من خالل               

  لماذا التنور التقني للجميع؟: وهواإلجابة على سؤال مهم 

ويرجع ذلك كما يرى صبري و كامل إلي أن التنور التقني أصبح ضرورة لجميع أفـراد                

  ):٩٣، ص ٢٠٠٠:صبري، وكامل(المجتمع لعدة أسباب من أهمها

 :التسارع المذهل في االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية )١

ة علمية تقنية جعلته يتسم بالتـسارع المـذهل فـي           لقد عم المجتمع العالمي المعاصر ثور     

االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية التي يمثـل أحـد مـداخل القـرن الحـادي               

والعشرين، فهناك تسارع في المواصالت واالتصاالت واالتصال بالقمر الصناعي وإنتاج          

هزة ومعدات أكثر تطوراً مثل     الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وإنتاج أج        

الصناعة بمساعدة الكمبيوتر والحاسبات اآللية، وابتكار أجهزة تقنية لها القدرة على توليـد             

صور ثالثية األبعاد كما أصبحت كثير من السلع تعتمد على إنتاج المعـارف ومعالجتهـا               

  .وتخزينها ونقلها واالستفادة منها
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 :الطبيعة االقتحامية للتقنية )٢

 التقنية المجتمعات سواء كانت تلك المجتمعات في حاجة إليها أو غير مرغوب فيها،              تقتحم

وذلك بسبب ما تقدمه من سلع وخدمات جديدة أو بما تولده من حاجة إلي سـلع جديـد أو                   

خدمات، وما تقدمه من ابتكارات جديدة كل يوم تتسم بجودة األداء وربما تتسم بـالرخص               

ن أقل استهالكاً للطاقة مما يولد الحاجة إليها ويتزايد الطلب          وقد تكون أصغر حجماً أو تكو     

  .عليها

وال يستطيع أي مجتمع من المجتمعات في عصر التقنية أن يستغني عن ما تنتجه في كافة                

المجاالت وبصفة خاصة في مجال االتصاالت والحاسبات اآلليـة والمعلومـات فـإن أي              

لي تقنيات حديثة، ولذلك فإن المجتمع يجب أن        مجتمع يحتاج إلي تنمية وأي تنمية تحتاج إ       

  .يعد أفراده للتعامل مع هذه التقنيات حتى يستطيع أن يلحق بركب التقدم

 :التقنية على العمالةتأثير  )٣

العديد من الدراسات والبحوث إلي أن أي تقدم تقني يساهم في تقليل الحاجة إلـي               أظهرت  

راعة أو الصناعة وينتظر أن تقل الحاجة إليهم        العمالة اليدوية، سواء كان هذا في مجال الز       

فقط من مجموع العمال، وحتى هؤالء سيكون معظمهـم مـن           %) ١٠(وتكتفي بما يعادل    

العمال ذوي المهارات العالية أو الفنيين وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في كندا              

ألـف وظيفـة     ٦٠٠ ألف كندي عاطل عن العمل، في حين توجد أكثر من              ٤٢٠إلي أن   

  .شاغرة تطلب مهارات علمية وتقنية ال تتوفر في هؤالء العاطلين عن العمل

وال يختلف األمر كثيراً في العالم العربي عن هذا الوضع، فبينما تـزداد البطالـة توجـد                 

وظائف شاغرة تحتاج إلي عمالة ماهرة تملك القدرة على التعامل مع التقنيـات الحديثـة،               

  .التنور التقني كمطلب ضروري لتحقيق أهداف التنميـة الوظيفيـة         ومن هنا تبرز أهمية     

 :الحاجة المتزايدة إلي الحديث والجديد

نظراً ألن التقنية الجديدة عادة ما تكون أكثر تقدماً وأكثر تعقيداً فقد أدى ذلك إلـي حاجـة                  

حديث أفراد المجتمع إلي كل ما هو جديد أو حديث والتخلص من القديم، وهذا الجديد أو ال               

  .من تقنيات مختلفة يحتاج إلي أفراد لديهم قدرة على التعامل مع هذه التقننيات الحديثة

 :الحاجة إلي المعلوماتية )٤

 العصر الحالي يسمى بعصر المعلوماتية حيث زاد الطلب كثيراً علـى المعلومـات              أصبح

 التبـادل   ومع سهولة االتصال اللحظي أصبح للمعلومات قيمة عالية سواء لحل المشاكل أو           

وأصبح كثيراً من األجهزة والمعدات في الدول المتقدمة وكثير من الدول الناميـة يعتمـد               

على أجهزة استشعار وتحكم وتشغيل دون تدخل اإلنسان ولكن باالعتماد على المعلومـات             



 ٢٥

المنقولة التي تعمل بذكاء ووصل األمر اآلن إلي حشد تشخيص األعطال بواسـطة هـذه               

  .ما يطلق عليه الذكاء االصطناعي الذي يحاول تقليد تصرف اإلنساناألجهزة الذكية ب
  )٢٠٠٠:صبري، وكامل(  

  

ويرى الباحث أن هذه األسباب هي التي جعلت هناك اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا حيـث أن               

كل هذه المستجدات والمستحدثات التي تحتاج إلي أفراد لديهم تنور تقني يستطيع التعامـل              

ادة منها دون خوف أو تردد بل والمشاركة في إنتاجها إن أمكن ذلـك، لـذا                معها واالستف 

يرى الباحث أننا بحاجة إلي تطوير قدرات األفراد لكي يـستطيعوا التعامـل مـع هـذه                 

التكنولوجيا الحديثة دون أن يتسببوا في أضرار للبيئة و المجتمع،كما أن هذا يقـع علـى                

  .على المؤسسات التقنية والمهنيةعاتق وزارة التربية والتعليم العالي و

  :مصادر التنور بصفة عامة •

صـبري،  (يعتمد التنور على عوامل مختلفة بعضها محلي واآلخر عالمي كمـا حـددها              

  : ومن ذلك)٢٠٠٠:وكامل

 .التقدم العلمي في جميع المجاالت .١

مشاكل المجتمع حيث تعتبر هي العنصر األساسي في الثقافة العلميـة والتكنولوجيـة              .٢

 ذلك مشاكل التغذية والمرض والتلوث والسكان والثقافة البيئية والتقنية والزراعية           ومن

 .والصناعية وغيرها من مشاكل المجتمع

االتجاهات العالمية ومن ذلك القضايا التي أثرت في بعـض األمـاكن بالعـالم مثـل                 .٣

 ).٢٠٠٠:صبري، وكامل(المفاعالت النووية ودفن النفايات وغيرها

من مصادر للتنور التقني، حيث يـرى       ) صبري، وكامل (احث مع ما جاء به      وهنا يتفق الب  

الباحث أن التنور ال يأتي ألي فرد دون وجود تقدم في التكنولوجيا، ودون وجود مـشاكل                

في المجتمع، ودون وجود اتجاهات عالمية، حيث يرى أن هذه المصادر الثالثـة الـسابقة               

يكونوا متنورين تقنياً وتكنولوجياً، وإال لو ال وجود        هي التي تفتح المجال أمام األفراد لكي        

هذه المصادر الثالثة السابقة لما كان هناك تطور في مجال التكنولوجيا ولما احتجنا إلـي               

  .أفراد متنورين ولبقيت عجلة التطور ثابتة

  :التنور التقني ومقرر الدراسات الثقافة •

ا هي الدراسات الثقافية، وذلـك لـسببين        أحد مجاالت الدراسة المناسبة لقراءة التكنولوجي     

  :وهما) ٤٨-٤٧:١٩٩٩علي، ومحمد، (منفصلين تماماً كما يرى 
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 هو أن مقرر الدراسات الثقافية يركز على تحديد األشكال الثقافية المعاصرة            :السبب األول 

. كما أن تطبيق هذه الدراسات على التكنولوجيا يمكن أن يكون له فائـدة كبيـرة              . وتحليلها

رغم أن لمثل تلك الدراسات صلة باللغة اإلنجليزية فإنها تتعدى النصوص األدبية إلي ما              و

وهي أيضاً تنفصل عن دراسات اإلعالم فـي نظرتهـا إلـي            . ورائها من سياقات أخرى   

  .الوسائل المطبوعة والمسموعة المنتمية إليها

أن يكون كذلك وبـدال      هو أن هذا المقرر ليس مادة دراسية، ومن المستبعد           :السبب الثاني 

من ذلك فهي وسيلة لتشكيل جدول األعمال وسلسلة من األسئلة واالتجاهات لصياغة إطار             

  .سياسي وعقلي

واعتقد أن محاوالت كتاب الدراسات الثقافية في التاريخ لمخاطبة التعليم العالي للتكنولوجيا            

  : المحاوالتلها صلة قوية بتنفيذ المعلمين لتكنولوجيا المنهج القومي، فهذه

  .تمد بمجموعة مميزة ومترابطة من االتجاهات للتكنولوجيا عبر المنهج -

تشير إلي التعريف الثقافي الممتد للتنور التكنولوجي القائم على القدرة فـي معالجـة               -

 .وقراءة، التكنولوجيا كنص

ين، ويتطلب التنور التكنولوجي الوصول إلي المرحلة التي يصبح فيها التكنولوجيون متنور          

وهنا أؤكد على أن هذا يعني القراءة في الدراسات الثقافية على نطاق واسع وفـي علـم                  

اجتماعات التكنولوجيا وفي دراسات اإلعالم واالتصال وتـاريخ التعلـيم و التكنولوجيـا             

  :باإلضافة إلي التذوق النقدي لوجهات النظر و هنا يبرز سؤال مهم و هو

) ٢٠٨:١٩٩٩علي، محمد، (جابة علي السؤال يرى     و لال . هل التنور مجرد موضوع فني؟    

أن التنور يشكل الطرق التي يفكر الناس بها، والتي يرون من خاللها العالم، فهو يجعـل                "

المثقفين يرون األشياء بطريقة مختلفة، ويكون التنور كذلك تكنولوجيا النقـل والتطـوير             

سياق يتـصل بفهـم الواقـع،       لألفراد والمجتمعات، وال ينفصل التنور عن االستيعاب وال       

ويطوي في إطار الممارسات االجتماعية والسياقات الثقافية والرسمية، وهو أكثر من كونه            

سلسلة مجردة من المهارات خالية من القيم المعتدلة الفنية التي يمكن أن تدرس في معزل               

تنور نتيجة  عن سياقها االجتماعي كونها مرتبطة بالتقدم والتطور االقتصادي، وقد أصبح ال          

لذلك مجاالً فكرياً ومهارة اجتماعية تستخدم بين الناس والمنظمات، فاستخدام التنور يعتمد            

ويعتمـد  . على الظروف االجتماعية، ومن ثم ال يمكن أن يكون هناك معيار لبلوغ الغايـة             

  .)٢٠٨:١٩٩٩علي، محمد،("التنور الكافي على سياق الفرد والمجتمع الموجود
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  ثالثالفصل ال
  

  

  دراسات سابقة
  

  

  

  . التكنولوجي و العلميدراسات تناولت الحديث عن التنور: أوالً

  

  .دراسات تناولت الحديث عن الثقافة التقنية والعلمية: ثانياً

  

  .التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً
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ت الحاليـة ومـن     يهدف هذا الفصل إلي عرض الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسا          

خالل إطالع الباحث وجد أن هناك دراسات عديدة بحثت في موضوع التنور ومـن دول               

مختلفة وبيئات مختلفة على فئات مختلفة ومدارس متنوعة وجامعات مختلفة ولكن اغلبهـا             

تحدث عن التنور بشتى صوره ولم تتطرق إحداها إلي التنور التقني، ورغم ذلـك يوجـد                

هـذا  . ف فيما بينهما ونقاط تشابه واختالف بينها وبين الدراسات الحالية         نقاط تشابه واختال  

 من الدراسات التي تناولت الحديث عن التنور التقني في تـدريس            ولكن لم يجد الباحث أياً    

الثقافة التقنية ولذلك قام الباحث بتصنيف هذه الدراسات إلي جانبين وهذا ما سيتم تفـصيله               

 :فيما يلي

  .تناولت الحديث عن التنوردراسات : أوالً

  

   : )٢٠٠٥" (عودة"دراسة  )١
 الكشف عن مستوي التنور التكنولوجي لدي طلبة الصف العاشـر           هدفت هذه الدراسة إلي   

  : التالي دت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسوتحدفي ظل أبعاد التنور التقني ، 

  . ؟ د التنور التكنولوجيما مستوي التنور التكنولوجي لدي طلبة الصف العاشر في ظل أبعا

ولقد صمم الباحثان اختباراً للتنور التكنولوجي تم التأكد من صدقه عن طريـق االتـساق                −

 من ثباته عن طريق حساب معامل الثبات بطريقة كودر          دالداخلي  وصدق المحكمين وتأك    

 .وهو معامل ثبات مرتفع) ٠,٩٥( فوجد قيمة معامل  الثبات تساوي نريتشارد سو

 طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة          ٣٣٠عينة الدراسة   ت  و تكون  −

  .من أفراد المجتمع األصلي % ٣,٢غزة بواقع 

والذي جاء اقل مـن المعيـار       %) ٦١,٢٤(وأوضحت الدراسة أن متوسط درجات الطلبة        −

مما يشير إلـي تـدني      %) ٧٥( في دراسات سابقة وهو      الذي تبناه الباحث وحدده الباحث    

 .مستوي التنور التكنولوجي لدي عينة الدراسة عن المعيار المقبول

وأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي التنور التقني لدي طلبة  −

إذ بلغ متوسط درجات الطالبات ، )ذكور، إناث(الصف العاشر يعزي إلي عامل الجنس 

يعني متوسط درجات %) ٦٠,٩٠( في حين بلغ متوسط درجات الطالب %)٦١,٥٩(

   %).  ٦١,٢٤(الطلبة يساوي 



 ٢٩

وبناءاً علي ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من نتائج تقدم الباحث بمجموعة من التوصـيات               

 لدي الطلبة لتحقيق مـستوي  تكنولوجيللقائمين علي برامج التعليم التي من شأنها إحداث تنور      

 فـي  التكنولوجيوا علي مستوي أعلي من التنور     للطلبة لكي يكون   التكنولوجيأعلي من التنور    

  .المستقبل
  
 هدفت الدراسة إلي تحديد مدى توافر مجاالت التنوير         ).٢٠٠٤" (صبري، ومحمد " دراسة   )٢

التكنولوجي وأبعاده في محتوى مناهج التكنولوجيا وتنمية التفكير في ضوء قائمة مجاالت            

ة، حيث كانـت عينـة الدراسـة منـاهج          التنوير التكنولوجي وأبعاده في صورتها النهائي     

وحدة دراسية وبلغت عـدد     ) ٢٠(التكنولوجيا في المرحلة اإلعدادية وبلغت عينة الدراسة        

 .صفحة) ٦١٩(الصفحات 
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

ونـسبة مجـال    %) ٥(أن نسبة مجال أخالقيات التكنولوجيا في كتب التكنولوجيا هي          

نسبة مجال عالقة التكنولوجيا بالعلم والمجتمع هـي        و%) ١٠(مفهوم التكنولوجيا هي    

وهـي  %) ٣٠(وهي نسبة جيدة ونسبة مجال  عالقة التكنولوجيا بالعلم هـي            %) ٢٠(

نسبة تشير إلي االهتمام الكبير في هذا المجال ونسبة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة هي             

ادي اهـتم  ، ولوحظ أن كتاب الفصل الدراسي الثـاني للـصف األول اإلعـد     %)٣٥(

  .بمجاالت التطبيقات التكنولوجية الحديثة فقط ولم يهتم بالمجاالت األخرى

  

 هدفت الدراسة إلي تحديد مستوى التنور في مـستحدثات          ).٢٠٠٣" (الشرقاوي" دراسة   )٣

تكنولوجيا التعليم لدى طالب كلية التربية الشعبة الـصناعية ومعلمـي التعلـيم الثـانوي               

 ٥سنة إلـي    ١معلم ومعلمة حديثي التخرج من      ) ٤٠(لدراسة  الصناعي، حيث بلغت عينة ا    

 سنوات  ١٠سنوات إلي   ٦معلم ومعلمة قديمي التخرج من      ) ٤٠(سنوات نسيج ومالبس، و     

طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بكلية التربية شعبة نسيج ومالبـس           ) ٨٠(نسيج ومالبس،   

 .تم اختيارهم من مدارس محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية
  : وأشارت نتائج الدراسة إلي

انخفاض مستوى طالب كلية التربية ومعلمي التعليم الثانوي الصناعي في التنور فـي             

  .مستحدثات تكنولوجيا التعليم



 ٣٠

 هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستوى التنـور العلمـي           ).٢٠٠١" (أبو سلطان " دراسة   )٤

طالب ) ٢١٧(عينة الدراسة   لدى طلبة الصف التاسع في محافظة شمال غزة، حيث بلغت           

طالبة موزعين على أربع شعب ثم اختيارهم بطريقـة  ) ١٩٦(موزعين على خمس شعب،  

 .عشوائية عنقودية من طلبة الصف التاسع بمدراس وكالة الغوث

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

انخفاض مستوى التنور العلمي لدى الطلبة حيث بلغ المتوسط النسبي للطلبة حـوالي             

)٤٩,٣.(%  

  

   ).٢٠٠١" (العفيفي"دراسة  )٥
هدفت الدراسة إلي تحديد مستوى التنور البيئي لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظـة    

طالباً وطالبـة مـن طلبـة       ) ٤٠٠(رفح وعالقة ببعض المتغيرات، حيث بلغت عينة الدراسة         

م اختيـارهم   الصف السادس في مدارس وكالة الغوث والمدارس الحكومية بمدينة رفح حيث ت           

 .بطريقة عشوائية

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

أن مستوى التنور البيئي لدى أفراد عينة الدراسة دون المستوى المقبول لهذه الدراسة             

بغض النظر عن الجنس ومكان الـسكن ونـوع المؤسـسة التعليميـة             %) ٨٠(وهو  

  .ومستوى التحصيل الدراسي

  

 إلي تقييم محتوى منـاهج العلـوم بـالمرحلتين           هدفت الدراسة  ).٢٠٠٠" (الغنام"دراسة   )٦

االبتدائية واإلعدادية في ضوء أبعاد التنور العلمي، حيث كانت عينة الدراسة هي محتوى             

كتب العلوم بالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية العـشرة، واسـتخدم الباحـث أداة لتحليـل              

 .المحتوى

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

ضمين محتـوى منـاهج العلـوم بـالمرحلتين االبتدائيـة           وجود بعض القصور في ت    

  .واإلعدادية ألبعاد التنور العلمي

  

هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى توافر بعـض         . )٢٠٠٠( "األغا، والزعانين "دراسة   )٧

عناصر التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية، حيـث كانـت عينـة الدراسـة                

 . المرحلة االبتدائيةمحتوى كتب العلوم الستة في

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي



 ٣١

أن محتوى كتب العلوم للمرحلة االبتدائية تركز على المعرفة العلمية البحثـة بنـسبة              

%) ١٧,٦(وتركز على العالقة بين العلم و التكنولوجيا والمجتمـع بنـسبة            %) ٥٥,٧(

توى الذي يـشير    ونسبة المح %) ١٥,٣(ونسبة المحتوى الذي يعالج عمليات العلم هو        

  .وهي نسبة متدنية%) ١١,٤(إلي االتجاهات العلمية هو 

 ):١٩٩٩،أحمد (دراسة  )٨
هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى التنور التكنولوجي  لدى معلمي العلـوم  بالمرحلـة                

الثانوية العامة بمحافظة اإلسماعيلية في مصر عن طريق إعداد اختبار للتنـور التكنولـوجي              

معلماً من معلمي العلـوم فـي مـدارس         ) ٥٤(وتم تطبيق هذا االختبار على      ، نداًب) ٢٣(شمل  

 أحياء  – فيزياء   –كيمياء  :(المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسماعيلية وذلك في التخصصات التالية         

معلماً من كل تخصص وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض مـستوى معلمـي             ) ١٨(بواقع  ) 

وية في التنور التكنولوجي عن حد الكفاية في المقياس المستخدم وهـو            العلوم في المرحلة الثان   

  %.٣٤حيث حصل المعلمون على ما نسبته % ٥٠

 ) ١٩٩٩،عبد المجيد (دراسة  )٩
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور الكيميائي لدى طالب المرحلة الثانوية في              

فقـرة و مـوزع     ) ١٠٠(كيميائي مكون من    محافظة القاهرة عن طريق إعداد مقياس للتنور ال       

) ٢٠٠(على ثالثة أبعاد للتنور الكيميائي تم تطبيقه في نهاية شهر إبريل على عينة بلغ عددها                

  .طالباً وطالبة 

و النسبة المئوية لمعالجـة البيانـات       " ت"ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث اختبار        

  :و توصلت الدراسة إلى ، إحصائياً 

انخفاض مستوى التنور الكيميائي لدى أفراد العينة حيث لم يصل أياً منهم إلـى حـد                 •

  % .٧٠الكفاية في المقياس المستخدم و هو 

يقل متوسط درجات الطلبة في كل بعد من أبعاد التنور الكيميائي عن حد الكفاية و هو                 •

٧٥. % 

ر التكنولـوجي    هدفت الدراسة إلي معرفة مستويات التنـو       ).١٩٩٦" (مهران"دراسة   )١٠

كليـات  ) ٨(طالباً وطالبة مـن     ) ٢٤١٨(لدى المعلمين، حيث اشتملت عينة الدراسة على        

للتربية موزعة على بعض الجامعات المصرية وتنوعت العينة فشملت طالب التخصصات           

 :التالية
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية أو الفرنـسية، والرياضـيات، والعلـوم، والدراسـات             

  .ة، التعليم الصناعياالجتماعي
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  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

أن مستوى التنور العام أو النوعي متدنية ولم تبلغ في أحد التخصصات مستوى التنور              

  :المطلوب حيث رتبت متوسطات أداء الطلبة ترتيباً تنازلياً فكان الترتيب كما يلي

 .التنور الرياضي: أوالً •

 .التنور اللغوي: ثانياً •

 .تنور في مجاالت الدراسات االجتماعيةال: ثالثاً •

 .التنور في مجاالت العلوم: رابعاً •

 .التنور في المجاالت الفنية: خامساً •

 )م١٩٩٥، اوي ططن(دراسة  )١١
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التنور الفيزيائي لدى خريجي المدارس الثانوية بمحافظة دمياط             

  .بمصر حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

ومقيـاس  ، ونت أداة الدراسة من استبيان حول أهمية المفاهيم األساسية للتنور الفيزيـائي             وتك

 علـى عينـة     ٩٤/٩٥بنداً تم تطبيقه في نهاية العام الدراسي        ) ٩٧(للتنور الفيزيائي تكون من     

  .طالباً و طالبة من طلبة الثانوية العامة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ) ٢١٥(مكونة من 

وتوصـلت  ، ة المئويـة    و النسب ، " ت"انات تم تحليلها إحصائياً باستخدام اختبار       يع الب وبعد جم 

انخفاض مستوى التنور الفيزيائي لدى خريجي المدارس الثانوية حيث بلغت نسبة           الدراسة إلى   

عدم وجـود فـروق   و % ٧٥عن حد الكفايةوهي تقل   % ٤١،٩متوسط درجات الطلبة حوالي     

 .ستوى التنور الفيزيائي ترجع إلى الجنس ذات داللة إحصائية في م

 ) ١٩٩٣،عبده و أبو السعود( دراسة  )١٢
لدى طلبة المرحلـة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اكتساب عناصر التنور البيئي            

بنـداً  ) ٥٢(ومن أجل ذلك أعد الباحث اختباراً في التنور البيئي تكون مـن             الثانوية بمصر ،    

 على عينة مكونة    ٩٢/٩٣للتنور البيئي و طبقه في نهاية العام الدراسي         حيث شمل أربعة أبعاد     

طالبة من طلبة الصف الثاني عشر في مدارس محافظة القليوبيـة           ) ٣٤٧(طالبا و   )٢٤٨(من  

  .بمصر و لتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث مربع كاي 

  :و توصلت الدراسة إلى 

  % .٧٥لعينة عن حد الكفاية و هو انخفاض مستوى التنور البيئي لدى أفراد ا

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب و الطالبات في مستوى التنور البيئي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب مرتفعي التحصيل و الطالب منخفضي التحصيل 

  .في إختبار التنور البيئي لصالح مرتفعي التحصيل 
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  ).١٩٩٢" (شبارة"دراسة  )١٣

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور العلمي البيولوجي لدى الطالبـات المعلمـات              

بالشعب األدبية في الكلية المتوسطة بمسقط بسلطنة عمان، حيث تم اختيـار عينـة الدراسـة                

وقد )  قبل الخدمة  –معلمات المرحلة االبتدائية    (بصورة قصدية من بين طالبات الشعب األدبية        

 .طالبة معلمة، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي) ١٣٨( الدراسة بلغت عينة

     وأشارت نتائج الدراسة إليك

  .    تدنى مستوى التنور العلمي في مجال البيولوجي لدى عينة الدراسة

 )١٩٩٢فراج ، ( دراسة )١٤

العلمي لدى معلمـي العلـوم و عالقتـه         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور         

بالتحصيل الدراسي و التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في مصر عن طريق إعداد              

وطبقه في نهاية العـام الدراسـي       ، مقياس للتنور العلمي في ضوء عشرة أبعاد للتنور العلمي          

 .معلماً ) ١٠١(م م على عينة من معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية بلغ عدده١٩٩٢

  :وكشفت النتائج عما يلي 

  .انخفاض المستوى العام ألفراد عينة المعلمين في التنور العلمي  .١

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التنور العلمي يمكن إرجاعها إلـى               .٢

 .مستوى التحصيل الدراسي 

 ).١٩٩١" (صابر"دراسة  )١٥

ي لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للبنات بجـدة،          هدفت الدراسة إلي تحديد التنور التربو     

)  األدبـي  -العلمي(حيث اختيرت عينة الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب القسم            

طالبة، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصـفي،   ) ٢١٦-٨١(بكلية التربية للبنات بجدة وعددهن      

  .وكانت أداة الدراسة هي اختيار من متعدد

دنى مستوى التنور التربوي لدى الفرقة الرابعة جميع األقسام بكلية التربية للبنات بجـدة              ت

بينمـا  ) المناهج والتربية العملية  (بالرغم من وجود فروق لصالح األقسام العلمية في مادة          

  .كانت هناك فروق لصالح األقسام األدبية في مادة الوسائل

 ) ١٩٩٠، خليل و آخرون (دراسة  )١٦
ه الدراسة التعرف على مستوى التنور العلمي لدى معلمي العلوم الطبيعيـة فـي              هدفت هذ 

، مصر و الكشف عن أثر مجال التخصص في مستوى التنور العلمي لدى هؤالء المعلمين               

تم تطبيقه على عينـة     ، حيث أعد الباحثون مقياساً في التنور العلمي لدى هؤالء المعلمين           

لشعب العلمية بالفرقة الرابعة بكليات التربية بجامعـات        طاالً من طالب ا   )٥٣٧(مكونة من   



 ٣٤

األزهر و اإلسكندرية وبنها و الزقازيق وسوهاج و توصلت الدراسة إلى مجموعـة مـن               

 :النتائج أهمها 

  .انخفاض مستويات التنور العلمي لدى معلمي العلوم الطبيعية في مصر  .١

 .صصعدم وجود فروق في مستوى التنور العلمي تعزى إلى التخ .٢
 

  .دراسات تناولت الحديث عن الثقافة التقنية والعلمية والحاسوبية والبيولوجية: ثانياً

 ).٢٠٠٤" (شرف"دراسة  )١
 هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستويات تقدير الدعاة لفاعلية الثقافة العلميـة والتكنولوجيـة              

جية، والعالقة بينها،   وتطوير الخطاب الديني وموجهات تطويره، والسلوكيات العلمية والتكنولو       

في ضوء متغيرات الخبرة، المؤهل، التدريب أثناء الخدمة لدى الدعاة والتفاعل فيمـا بينهمـا               

داعية ذوي خبرات مختلفة من الـدعاة       ) ٢٠٠(على مستوى التقدير، حيث بلغت عينة الدراسة        

 .وائيةالمكلفين بوزارة األوقاف بمحافظة المنوفية حيث تم اختيار العينة بطريقة عش

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

أن مستويات تقدير الدعاة كان مرتفعاً فيما يتعلق بالثقافة العلمية والثقافة التكنولوجية، وتطوير             

الخطاب الديني وموجهات التطوير، إال أنه كان متوسطاً فيمـا يتعلـق بالـسلوكيات العلميـة             

  والتكنولوجية
 
 ).٢٠٠٤" (الشهراني"دراسة  )٢

اسة إلي التعرف على دور برنامج إعداد معلمي العلوم بكلية التربية بابها فـي               هدفت الدر 

) ٢٧٦(تنمية مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي المستقبل، حيث تكونت عينة الدراسة من             

 .طالباً في المستوى الرابع) ١٢٧(طالباً في المستوى األول و) ١٤٩(طالباً منهم 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

ي مستويات الثقافة العلمية لدى طالب المستوى األول والمستوى الرابع في كليـة             تدن

  .التربية بأبها في التخصصات العلمية

 .)٢٠٠٣" (الكحلوت" دراسة  )٣

 هدفت الدراسة إلي معرفة مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة جامعة األقصى والكـشف             

ة األقصى، حيث كانت عينة الدراسة مـن        عن أبعاد الثقافة الحاسوبية المالئمة لطلبة جامع      

في الفـصل الدراسـي     ) ذكور، إناث (طلبة كلية التربية بجامعة األقصى في الفرق األربع         

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢األول من العام الجامعي 



 ٣٥

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

في الثقافة الحاسوبية وفـي     %) ٩٠(أن البرنامج المقترح حقق كفاءة أعلى من المعدل         

ها الثالثة وخاصة في الجانب األدائي ألنه هو المقيـاس الحقيقـي لمعرفـة أن               جوانب

  .الطالب فهم المادة العلمية على أن هناك تنمية في االتجاه الوجداني

  

 .)٢٠٠٣" (الوسيمي" دراسة  )٤

 هدفت الدراسة إلى دراسة فاعلية برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية من خالل اختيـار              

دادها في صورة موديالت تعليمية كأحد مداخل التعلـيم الـذاتي علـى             أحدي وحداته وإع  

تحصيل المفاهيم والمعلومات والمستحدثات البيولوجية وتنمية مهارات التفكير الناقد وتنمية          

االتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدى طالب الصف الثاني الثانوي، حيث استهدفت الدراسة            

بإحدى مدراس المرحلـة الثانويـة بمحافظـة        "  األدبي القسم"طالب الصف الثاني الثانوي     

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢القاهرة خالل الفصل األول من العام الدراسي 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

عـن المعلومـات    " القـسم األدبـي   "ضعف معلومات طالب الصف الثاني الثـانوي        

ـ            شير هـذه   البيولوجية والمستحدثات المرتبطة بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ت

النتيجة إلي فاعلية وحدة بيولوجيا اإلنسان المستخدمة في الدراسة في إكساب هـؤالء             

الطالب المفاهيم والمعلومات األساسية باإلضافة إلي المستحقات البيولوجية المرتبطـة          

  .بها

 .)٢٠٠٣" (حسين"دراسة  )٥

التلعيم األساسـي    هدفت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنية في منظومة            

بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت عينة الدراسة طلبة التعليم األساسي في المملكة العربية             

 .السعودية

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

أن دراسة الطالب لنصوص الثقافة التقنية لها أثر واضح في اكتسابهم اتجاهـات ايجابيـة               

  .جيدة نحو العمل واكتساب المهن

 ).٢٠٠٢" (مصالحة"دراسة  )٦

 هدفت الدراسة إلي الكشف عن مدى اكتساب طلبة الصف الرابـع االبتـدائي المعـاقين               

المعرفة العلمية، عمليات العلـم، االتجـاه       (بصرياً لعناصر الثقافة العلمية بأبعادها األربعة       

المتضمنة في الكتب العلمية المدرسية، حيـث تكونـت عينـة           ) نحو العلوم، القيم العلمية   



 ٣٦

الدراسة من جميع طلبة الصف الرابع االبتدائي المعاقين بصرياً المسجلين بمركز النـور             

م ٢٠٠١-٢٠٠٠لتأهيل المعاقين بصرياً التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة للعام الدراسـي            

 : والبالغ عددهم

 . طالبات٥ طالب، ٥منهم :  من الطلبة المكفوفين١٠ 

 . طالبة١ طالب، ٤م منه:  من الطلبة المبصرين جزئيا٥ً 

ونظراً لقلة عدد الطلبة المعاقين بصريا فقد شملت الدراسة المجتمـع األصـلي كلـه               

وشملت عينة الدراسة أيضاً تحليل محتويات كتب العلوم المقـررة علـى الـصفوف              

  .األربعة الدنيا من المرحلة االبتدائية

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

المعرفة العلمية بشكل واضح وتهمل قضايا التفاعل       أن كتب العلوم بمجلها تركز على       

حيـث كـان    . المشترك بين العلم و التكنولوجيا والمجتمع واالتجاهات والقيم العلميـة         

مستوى الثقافة العلمية بعناصرها األربعة لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي في مجمله            

  ).%٨٠(لم يصل إلي حد اإلتقان الذي حدده الباحث والذي يساوي 

 ).١٩٩٦" (د اهللا، ملكاويبالع" دراسة  )٧

 هدفت الدراسة إلي تحديد مستوى الثقافة العلمية الذي يحتاجه خريج المدرسة الثانوية في             

األردن، حيث تكونت عينة الدراسة من جميع معلمي العلوم الذين اشتركوا فـي تـصحيح               

م والبـالغ   ١٩٩٥-١٩٩٤ أوراق الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي        

 .من أفراد المجتمع%) ٥٢(معلمة أي نسبة ) ٥٥(معلماً و) ١٤٤(عددهم 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

 يزيد عن مستوى الثقافة العلمية لدى المعلمات        معلمينأن مستوى الثقافة العلمية لدى ال     

اً طويالً في   يزيد عن مستوى الثقافة العلمية لدى المعلمين حيث أن المعلمة تقضى وقت           

  .البيت مما يتيح لها فرصة أكبر بدراسة المزيد من المعارف والمعلومات العلمية

 ).١٩٩٥" (عطيو"دراسة  )٨

 هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستويات الثقافة العلمية لدى معلمي المرحلة االبتدائيـة،             

 التعلـيم   طالباً من طالب الفرقة الرابعـة بـشعبة       ) ٣١٥(حيث تكونت عينة الدراسة من      

االبتدائي والدارسين بالمستوى الرابع ببرنامج تأهيل معلمي المرحلة االبتدائية بالمـستوى           

الجامعي وذلك في كليات التربية بجامعات حلوان، وعين شمس، والمنصورة، حيـث تـم              

 .اختيارهم بطريقة عشوائية



 ٣٧

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

  فرقة الرابعة بشعبة العليم االبتدائي تدنى مستوى الثقافة العلمية لدى طالب ال

بكليات التربية حيث كان المستوى أقل من حد الكفاية الـذي حـدده الباحـث وهـو                 

)٧٥.(%  

 .)١٩٩٢" (فودة" دراسة  )٩

 هدفت الدراسة إلى تطوير مقرر الثقافة العلمية الذي يدرس لطالبات األقسام األدبية بكلية             

حتياجات الطالبات في هـذا المجـال، واقتـصرت         التربية للبنات بجدة عن طريق تقدير ا      

الدراسة عن عينتين من طالبات كلية التربية للبنات بجدة الملتحقات بأقسام الكلية األدبيـة              

المختلفة األولى من طالبات الفرقة األولى والثانية من طالبات الفرقة الرابعة حيث تكونت             

هــ  ١٤٠٧-١٤٠٦قة األولى لعـام     طالبة من الملتحقات بالفر   ) ١٥٠(العينة األولى من    

طالبة لكل تخصص،   ) ٣٠(يمثلن أقسام الكلية المختلفة في التخصصات األدبية وهي بواقع          

) ١٨(هــ بواقـع     ١٤٠٩طالبة من الفرقة الرابعة لعـام       ) ٩٠(وتكونت العينة الثانية من     

 .طالبة لكل تخصص

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي

ايا والموضوعات التي تتصل بثقافة المجتمع الذي       اتفاق المجموعتان على أهمية القض    

تعيش فيه الطالبة وبحياتها الشخصية عن تلك التي تمثل قضايا أو اهتمامـات علميـة               

عالمية وأيضاً الموضوعات الطريفة والغريبة واخلفـت المجموعتـان علـى بعـض             

  .الموضوعات والقضايا التي ترتبط بمراحل العمر المختلفة

  )م ١٩٩٠ ،العثامنة(دراسة  )١٠
هدفت إلى التعرف على مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة العلــوم و التكنولوجيا             

و من أجل ذلك طور الباحـث       ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته        ، في األردن   

 وكان مـن  ، طالبا وطالبة   ) ٤٢١(طبقه على عينة مكونة من      ، فقرة  ) ٤٠( اختباراً مكوناً من    

أبرز النتائج أنها كشفت عن انخفاض مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعـة العلـوم و                

  % .١٩،٦٧التكنولوجيا حيث بلغت النسبة المئوية درجات الطلبة على االختبار حوالي 

وأبرزت النتائج أهم خمسة مصادر للحصول على الثقافة التكنولوجية و جاءت مرتبة تنازليـاً              

و األسرة و المنزل    ، المدرسون  ، المطالعة الذاتية   ، محاضرات و الكتب الدراسية     ال: كالتالي  

  .الصحف و المجالت ، 

  

  



 ٣٨

  :التعقيب على الدراسات السابقة

باستعراضنا لدراسات السابقة نالحظ أن الدراسات السابقة تناولـت الحـديث عـن             

 :جانبين

  .ر دراسات تناولت الحديث عن التنو:دراسات الجانب األول

  . دراسات تناولت الحديث عن الثقافة:دراسات الجانب الثاني

  :بالنسبة إلي ما تم عرضه من دراسات سابقة حول مستوى التنور يتضح اآلتي

  .اتفاق جميع الدراسات على أهمية التنور للطالب -

 ) ٢٠٠٥عودة،( مستوى التنور لدى الطلبة كدراسة     هدفت غالبية الدراسات إلي تحديد     -

، ودراسـة   )١٩٩٦مهران،  (، ودراسة   )١٩٩٢شبارة،  (، ودراسة   )١٩٩١صابر،  (

ودراسـة  ) ٢٠٠١العفيفي،  (ودراسة  ) ٢٠٠١أبو سلطان،   (ودراسة  ) ١٩٩٩أحمد،  (

، كما  )١٩٩٧الرافعي،  (، ودراسة   )٢٠٠٥أبو اللبن،   (، ودراسة   )٢٠٠٣الشرقاوي،  (

ي كتب  وهدفت بعض الدراسات إلي التعرف على مدى توافر بعض عناصر التنور ف           

، ودراسـة   )٢٠٠٠الغنـام،   (ودراسـة   ) ٢٠٠٠األغا والزعانين،   (العلوم كدراسة   

 ).٢٠٠٤صبري ومحمد، (

اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي في دراستها باستخدام أداة تحليل في             -

 .ضوء عناصر التنور

يقة العشوائية  أما بالنسبة لعينة الدراسة نجد أن غالبية الدراسات السابقة اتبعت الطر           -

، )١٩٩٦مهـران،   (، ودراسة   )١٩٩١صابر،  (في اختيار عينة الدراسة مثل دراسة       

أبـو سـلطان،    (، ودراسـة    )١٩٩٩أحمـد،   ( ودراسة) ١٩٩٧الرافعي،  (ودراسة  

أبـو  (، ودراسة   )٢٠٠٣الشرقاوي،  (، ودراسة   )٢٠٠١العفيفي،  (، ودراسة   )٢٠٠١

الطريقة القصدية في اختيار عينـة      ، وبعض الدراسات السابقة اتبعت      )٢٠٠٥اللبن،  

، كما أن بعض الدراسة كانت عينة الدراسـة         )١٩٩٢شبارة،  (الدراسة مثل دراسة    

هي محتوى كتب العلوم و التكنولوجيا في المرحلتين اإلعداديـة واالبتدائيـة مثـل              

حيث أنها استهدفت محتوى كتـب العلـوم فـي          ) ٢٠٠٠األغا والزعانين،   (دراسة  

استهدفت محتـوى كتـب العلـوم فـي         ) ٢٠٠٠الغنام،  (ئية ودراسة   المرحلة االبتدا 

اسـتهدفت منـاهج    ) ٢٠٠٤صبري ومحمد،   (المرحلة اإلعدادية واالبتدائية ودراسة     

 .التكنولوجيا في المرحلة اإلعدادية

استخدمت معظم الدراسات االختيار من نوع االختيار من متعدد كأداة لقياس مستوى             -

وبعـض الدراسـات    ) ١٩٩٢شبارة  (، ودراسة   )١٩٩١صابر  (التنور مثل دراسة    



 ٣٩

صـبري،  (استخدمت أداة التحليل لتحليل مناهج العلوم و التكنولوجيا مثل دراسـة            

 ).٢٠٠٤ومحمد 

في ضوء ما تقدم من هذه الدراسات في هذا الجانب فإن الدراسات تشير جميعها إلـي                 -

اهج بحيـث تتـضمن     تدني مستوى التنور عند الطلبة وتوصي بأن يعاد النظر في المن          

  .المناهج التعليمية أبعاد التنور

  

  :أما بالنسبة إلي ما تم عرضه من دراسات سابقة حول الحديث عن الثقافة يتضح اآلتي

عطيـو،  (هدفت غالبية الدراسات إلي تحديد مستوى الثقافة لـدى الطلبـة كدراسـة               -

كمـا  ) ٢٠٠٢مـصالحة،   (، ودراسة   )١٩٩٦العبد اهللا وملكاوي،    (، ودراسة   )١٩٩٥

) ١٩٩٢فـودة،   (وهدفت بعض الدراسات إلي تطوير مقرر الثقافة العلمية مثل دراسة           

 ).٢٠٠٣الوسيمي، (ودراسة الوسيمي ) ٢٠٠٣حسين، (ودراسة 

 .اتفقت جميع الدراسات على أهمية الثقافة للطلبة -

اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي في دراستها والبعض استخدم المنهج الوصفي            -

 .يليالتحل

بالنسبة لعينة الدراسة نجد أن غالبية الدراسات السابقة اتبعت الطريقة العشوائية فـي              -

، ودراسة  )٢٠٠٣عطيو،  (، ودراسة   )١٩٩٢فودة،  (اختيار عينة الدراسة مثل دراسة      

إال أن بعض الدراسات السابقة اتبعت      ). ٢٠٠٤شرف،  (، ودراسة )٢٠٠٤الشهراني،  (

، )١٩٩٦العبد اهللا وملكـاوي،     (نة الدراسة مثل دراسة     الطريقة القصدية في اختيار عي    

 ).٢٠٠٣الوسيمي، (، ودراسة )٢٠٠٣حسين، (، ودراسة )٢٠٠٢مصالحة، (ودراسة 

استخدمت معظم الدراسات االختبار كأداة لقياس مستوى الثقافة وبعـض الدراسـات             -

 .استخدمت أداة التحليل لتحليل المناهج والبعض استخدم التحليل واالختيار

في ضوء ما تقدم من هذه الدراسات في هذا الجانب فإن الدراسات في هذا الجانب فإن                 -

الدراسات تشير جميعها إلي تدني مستويات الطلبة في الثقافة سـواء كانـت الثقافـة               

علمية، أو حاسوبية، أبو بيولوجية، أو تقنية حيث كان المستوى في الجانب الثقافي عند              

 .الطالب أقل من حد الكفاية

وهنا يتفق الباحث مع ما جاء من الدراسات السابقة على أهمية التنور لدى الطلبة، ويهدف               

الباحث من وراء هذا البحث إلي تحديد مستوى التنور التقني لدى الطلبـة، كمـا ويتفـق                 

الباحث مع بعض الدراسات السابقة في أنها استخدمت المنهج الوصفي التحليلي باسـتخدام             

وى في ظل أبعاد التنور التقني واستخدم االختبار من نوع االختيار مـن             أداة لتحليل المحت  

متعدد وذلك لقياس مستوى التنور التقني ويختلف مع الدراسات األخرى التي اسـتخدمت             



 ٤٠

منهج آخر، ويتفق الباحث مع بعض الدراسات التي اتبعت الطريقة العشوائية في اختيـار              

قة العشوائية في اختيار عينة الدراسة ويختلـف        عينة الدراسة حيث أن الباحث اتبع الطري      

  .مع الدراسات التي اتبعت طرق أخرى في اختيار عينة الدراسة

أن الجانب المهاري حصل للباحث   تبين الحالية فقدو من خالل التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة

تي يعتمد الطالب فيها على أعلى النسب ألنه متعلق بالجوانب العملية فقط و المهارة اليدوية و ال

 .على االستخدام اليدوي المباشر و المهارة التي ال تحتاج إلى إعياء ذهني في التفكير

كما وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي و مجال التكنولوجيا              

 كلمـا زادت    من جانب و الشبكات من جانب آخر و كذلك االلكترونيات ،و هذا يدل علـى أنـه                

درجات مجال التكنولوجيا و الشبكات و االلكترونيات كلما  أدى ذلك إلى زيادة مـستوى التنـور                 

و كذلك وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال         الطلبة والعكس صحيح ،     التكنولوجي لدى   

ل مستوى التنور التكنولوجي و مجال الصيانة، و هذا يدل على أنه كلمـا زادت درجـات مجـا                 

  .الصيانة كلما  أدى ذلك إلى زيادة مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح

  

  

  



 ٤١

 
  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  

  

  إجراءات الدراسة
  

  :و يحتوي هذا الفصل على 

  

 .منهج الدراسة .٦

 .مجتمع الدراسة .٧

 .عينة الدراسة .٨

 .أدوات الدراسة .٩

 .متغيرات الدراسة .١٠

 .إجراءات الدراسة .١١

 :ئية المستخدمةاألساليب اإلحصا .١٢

  

  

  

  

  

  



 ٤٢

 طريقة و إجراءات البحث حيث يتم الحديث فيـه عـن مـنهج الدراسـة                الفصل يتضمن هذا 

ومجتمعها ، و كذلك الحديث عن عينة الدراسة و أدواتها و خطوات بنائهـا، وكـذلك سـيتم                  

ثم الحـديث   )  السن   – المستوى االقتصادي و االجتماعي   ( الحديث عن بعض المتغيرات مثل      

  . الدراسة و األسلوب اإلحصائي المستخدم بهاواتخطعن 
 

 :منهج الدراسة
سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تنفيذ دراسته حيث يهدف الباحث  إلى جمع               

  و محاولة تفسير هـذه  - التنور التكنولوجي –الحقائق و البيانات عن ظاهرة أو موقف معين         

ة العوامل المرتبطة بها و عالقتها بغيرها مـن المـشكالت           الحقائق تفسيرا كافيا وذلك بدراس    

المتشابهة أو المختلفة و ذلك للتعرف على مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة كلية مجتمـع               

 .العلوم المهنية و التطبيقية بغزة 
و الذي يعتمد على وصف الظاهرة و تحليلها حيـث تـم            : المنهج الوصفي التحليلي  

راء تكنولوجيا المعلومات و الحاسوب و التربية لتحديد المهـارات          االستعانة ببعض خب  

 .األساسية لبطاقة لجوانب التنور التكنولوجي الالزم للطلبة

  :مجتمع الدراسة

صيانة الحاسـب و شـبكات      (يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب قسم الحاسوب تخصص          

 – ٢٠٠٦(لعام مجتمع بقطاع غزة  ذوي التخصصات المهنية و التطبيقية في كليات ال       ) الحاسوب

  ) م ٢٠٠٧

 :عينة الدراسة
 اَ طالب ٢٢تكونت عينة الدراسة من       قام الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ، حيث          

 لكليـة مجتمـع العلـوم       التابع ) صيانة الحاسب و شبكات الحاسوب    ( من طلبة قسم الحاسوب   

  )  م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(  المهنية و التطبيقية بمحافظة غزة 

  :خطوات اختيار عينة الدراسة 

 شعبة قسم الحاسوب من الكلية كعينة للدراسة ، حيث بلغ عـدد              الباحث اراخت •

 .طالب  ) ٢٢(  العينة 

  :أدوات الدراسة

 اختبار يقيس مستوى المعرفة لدى الطالب في تخصص صيانة الحاسب و الشبكات •

 ي تخصص صـيانة و الحاسـب      بطاقة مالحظة تقيس مستوى المهارة لدى الطالب ف        •

 الشبكات

 استبيان يقيس مستوى االتجاه لدى الطالب في تخصص صيانة الحاسب و الشبكات •



 ٤٣

  

  االختبار : أوال 

  تم بناء بطاقة االختبار بحيث تكون متوائم مع تحقيق أهداف الجزء المخصص للدراسـة، و               

ـ (ذلك بعد أن قام الباحث بتحليل المحتوي للمقـررات الدراسـية                –يانة الحاسـب آلـي      ص

في ضوء األهداف و التي يستخدمها الطالب في قـسم تكنولوجيـا            )  الشبكات   –االلكترونيات  

 للدراسة في   ةالحاسوب بكلية المجتمع للعلوم المهنية و التطبيقية و ذلك لتحديد المهارات الالزم           

تعـدد فظهـرت     فقرة من فئة االختيار من م      ٤٥إطار بناء االختبار المعرفي، حيث تكون من        

و قد تم عرض االختبار على مجموعة مـن          ) ٥ملحق رقم   انظر  (لتراعي األهداف المعرفية    

ولذلك كان ال بد من ضبطها      ) ١ملحق رقم   (المحكمين، للتوصل إلى الصورة النهائية لالختبار       

  و التأكد من سالمتها 

  : صدق االختبار

  : طريقنق االختبار عما وضع لقياسه وتم تحديد صداالختبار وهو أن يقيس 

  :صدق المحكمين 

 األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة الحاسوب و          هحيث تم عرض االختبار بصورت     

الشبكات و االلكترونيات ومدرسي المناهج وطرق التدريس، وكان الهدف من ذلك هو تعـديل              

إخـراج االختبـار    صورته من حيث اإلضافة أو حذف عبارات معينة لما يراه المحكمين وثم             

   النهائية هبصورت

  :ثبات االختبار 

   )K-R20( و تم ذلك بحساب معامل معامل كودر ريتشاردسون 

 ) م–ن ( م -  ٢ن ع
 = ر أ أ

 ٢ع) ١–ن (

   )K-R20( معامل كودر ريتشاردسون : حيث  رأأ 

  عدد فقرات االختبار:         ن 

  "اريمربع االنحراف المعي"التباين  : ٢        ع

  المتوسط:         م 

  

وهو معامل ثبـات    ) ٠,٥٨٤(يساوي   ) K-R20( و قد  ظهر أن معامل كودر ريتشاردسون         

  .مقبول ويدعو إلى الثقة بثبات االختبار

  

   



 ٤٤

  :مقياس االتجاه: ثانيا 

ستخدم الباحث مقياس االتجاه لقياس اتجاهات الطلبة في قسم الحاسـوب ، و قـد قـام                 ا     

ير مقياس اتجاه ألغراض الدراسة و ذلك بعد مراجعة األدب التربـوي المتعلـق   الباحث بتطو 

باتجاهات الطلبة نحو الحاسوب و تكنولوجيا الحاسوب و قد اسـتفاد الباحـث مـن مقيـاس                 

 ٣٠، يتكون مقياس الدراسـة مـن          )Blumer,1987(االتجاهات نحو الحاسوب الذي أعده      

درجـة  (  عن كل فقرة مكونة من ثالث فئات هي          فقرة بصورته النهائية و وضعت استجابات     

   )١( و يحصل على الدرجات حسب الجدول )  درجة صغيرة – درجة متوسطة –كبيرة 

  

  ) ١( جدول 

   توزيع الدرجات على فئات االستجابة لمقياس االتجاه

 درجات الفقرات السالبةدرجات الفقرات الموجبة فئات االستجابة

  ١  ٣  درجة كبيرة 

  ٢  ٢  توسطةدرجة م

  ٣  ١  درجة ضعيفة

  

  :و قد وزعت فقرات المقياس على األبعاد التالية

 .مادة التكنولوجيانحو اتجاه الطلبة  .١

 .مادة  الشبكاتنحو اتجاه الطلبة  .٢

 .مادة  االلكترونياتنحو اتجاه الطلبة  .٣

 .مادة الصيانة نحو اتجاه الطلبة .٤



 ٤٥

   :صدق مقياس االتجاه

  صدق المحكمين) أ 

صدق مقياس االتجاه تم عرضه على مجموعة مـن المحكمـين ، مـن مختلـف                للتحقق من   

األوساط التعليمية لوضع مالحظاتهم عليه و ذلك بإعادة صياغة بعض فقراته أو تعديل بعض              

   )٦انظر ملحق رقم (الفقرات حتى أصبح على صورته النهائية 

  :صدق االتساق الداخلي) ب 

، قام الباحث بحساب    عد التطبيق على عينة استطالعية      للتحقق من صالحية مقياس االتجاه، و ب      

 فـي   صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة       وذلك للتحقق من      Pearson ارتباط بيرسون    معامل

الكليـة  اإلستبانة و الدرجة الكلية لإلستبانة، و كذلك لكل بعد من أيعاد اإلستبانة ومع الدرجـة                

  .لإلستبانة

 :ثبات مقياس االتجاه

م التأكد من ثبات أداة مقياس االتجاه ، وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من                و قد تَ  

، و هـي      ٠,٨٥٨ و حساب معامل ألفاكرونباخ  حيث بلغت قيمة معامل الثبـات              طالب ٢٢

        )٨انظر ملحق رقم   ( يطمئن إلى نتائج هذا المقياس قيمة مرتفعة تجعل الباحث

   : بطاقة المالحظة: ثالثا 

،  )١٩٨١(، غرابيـه       )٢٠٠٠(بعد اطالع الباحث على العديد من كتب البحث العلمي منسي           

أبـو شـتات    ) ٢٠٠٤( و الدراسات السابقة  البحيصي       ) ٢٠٠٢(عبد الحق ،عدس وعبيدات     

للتعرف على كيفية بناء بطاقة المالحظة ،  تم بناء بطاقة المالحظة بصورتها األولية              ) ٢٠٠٤(

  ، و بعد أن      - موضوع الدراسة    –وائمة مع تحقيق أهداف التنور التكنولوجي       بحيث تكون مت  

تم التوصل إلى الصورة األولية لبطاقة المالحظة ، تم عرض البطاقة علـى مجموعـة مـن                 

المحكمين ، للتوصل إلى الصورة النهائية لبطاقة المالحظة ولذلك كان ال بد مـن ضـبطها و                 

  التأكد من سالمتها 

  لمالحظة صدق بطاقة ا

وهو أن تقيس بطاقة المالحظة ما وضعت لقياسه وتم تحديد صدق بطاقـة المالحظـة عـن                 

  :طريق

  .   صدق المحكمين 

حيث تم عرض بطاقة المالحظة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين مـن أسـاتذة               

 بعـض   ومدرسي المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ،وكان الهدف من ذلك هو تعديل           

الفقرات من حيث الصياغة إذا لزم األمر وإضافة أو حذف عبارات معينة لما يراه المحكمـين                

  )٤انظر ملحق رقم (وثم إخراج بطاقة المالحظة بصورتها النهائية 



 ٤٦

  ثبات بطاقة المالحظة 

  : تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بالطرق التالية 

  : الثبات بالتجزئة النصفية

 طالـب مـن   ١٥تطبيق بطاقة المالحظة على عينة استطالعية مكونة مـن  حيث قام الباحث ب   

طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية وقام الباحث بتجزئة فقرات بطاقة              

 و  بحساب تصحيح معامـل       ٠,٨٥المالحظة إلى فردية وزوجية وحساب معامل الثبات فكان         

  :اون نجد أن معامل الثبات يساويالثبات باستخدام معادلة سبيرمان بر

  
2 X 0.752  2 r = 0.858  1 + 0.752 =1 + r Reliability Coefficient = 

  ).٢٠٠٤بركات،(  تشير إلى معامل االرتباط بين الفقرات الفردية و الزوجية   r حيث 

  .قمما سبق يتضح بأن قيمة معامل الثبات مرتفعة مما يدل على صالحية البطاقة للتطبي

   )٧انظر ملحق رقم (

   الدراسةاجراءات
 مثـل   اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بموضـوع الدراسـة فـي بعـض الكتـب               .١

  . من مشرفين تربويين و مناقشة كل من له عالقة بالموضوع  ) ١٩٩٩هيوماكي،(

معرفة األهـداف   و المقررات بقسم تكنولوجيا الحاسوب و المهن الصناعية      تحليل محتوي    .٢

 .اتمة و الخاصة بالوحدالعا

 . بناء اختبار لقياس المهارات المعرفية للتنور التكنولوجي عند الطلبة .٣

 .نحو التنور التكنولوجيبناء مقياس اتجاه للطالب حول  .٤

 .اء بطاقة مالحظة كأداة قياس للمهارات التكنولوجيةبن .٥

 . تطبيق االختبار على عينة الدراسة .٦

 .تطبيق مقياس االتجاه  .٧

 . قة المالحظةتطبيق بطا .٨

 .جمع البيانات و تحليل نتائج بطاقة المالحظة و مقياس االتجاه و االختبار  .٩

 .تبويب النتائج لتفسيرها و مناقشتها .١٠

 .وضع المقترحات و التوصيات في ضوء النتائج  .١١

  

  
 



 ٤٧

  :المعالجات اإلحصائية 

  SPSS  و بمـساعد البرنـامج اإلحـصائي       خدام المعالجـات اإلحـصائية      قام الباحث باسـت   

)Statistical Package for Social Science (في تحليل نتائج الدراسة.  

 و ذلك للتعـرف     التكرارات إليجاد النسب المئوية المتالك المهارة     حيث قام الباحث باستخدام     

مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العلـوم المهنيـة               على  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النـسبي لكـل        م الباحث    و لذلك، استخد   والتطبيقية

مجال ذلك للتعرف على مستوى االتجاه نحو التكنولوجيا لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع              

  .العلوم المهنية والتطبيقية

  

  
 



 ٤٨

    
  
  
  

  

  
  

  الفصل الخامس
  

  

  مناقشة النتائج و تفسيرها 

  ووضع المقترحات و التوصيات
  
  

  

  
  



 ٤٩

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة فـي                    

 سـيقوم الباحـث     و لـذلك     ،)التكنولوجيا، الشبكات، االلكترونيات، الصيانة   (  كل من   

وسيتم عرض نتائج   ، بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الميدانية         

باستخدام أساليب  ، شتملت عليها الدراسة واختبار فروضها    كل مجال من المجاالت التي ا     

التـي  و ) SPSS )Statistical Package for Social Scienceالتحليل اإلحـصائي 

  :   كما يلي أسئلة الدراسةتتناسب مع
  

  :السؤال األول
مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العلـوم             ما   .٥

 ية ؟ المهنية والتطبيق

و لإلجابة عن السؤال استخدم الباحث التكرارات إليجاد النسب المئوية المتالك المهارة عنـد              

  :الطلبة و الجدول التالي يوضح النتائج

   )١ ( جدول

  مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب

  مستوى المعرفة التكنولوجية
  البيان

  نسبة  عدد

 13.6 %  3  يمتلك المهارة المعرفية

 86.4 %   19  ال يمتلك المهارة المعرفية

 100.0 %   22  المجموع
  

و نـسبة   % ٨٦,٤من خالل الجدول السابق يتضح أن نسبة الطلبة الذين ال يمتلكون المهـارة              

و هذا يعتبر إشارة واضحة إلى ضعف امتالك الجانب         % ١٣,٦الطلبة الذين يمتلكون المهارة     

  ند الطالب ، والرسم التوضيحي التالي يوضح ذلكالمعرفي في التكنولوجيا ع



 ٥٠

   )١( شكل 

  لمستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب رسم توضيحي

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  :و يعزو الباحث هذا الضعف إلى 

 .عدم ترابط المواد المعرفية بعضها ببعض  )١

لتي درسها في بدايـة     الفترة الزمنية الطويلة التي أختبر بها الطالب نسبة إلى المواد ا           )٢

 .الدبلوم

 .تركيز الطالب على الجوانب العملية و تركه للجوانب المعرفية )٣

 ةعدم وجود المراجع المعرفية الكاملة باللغة العربية و التي تحفز الطالـب باالسـتزاد              )٤

  .بالجوانب المعرفية 
  

  :السؤال الثاني
كلية مجتمع العلوم المهنيـة     مستوى االتجاه نحو التكنولوجيا لدى طلبة قسم الحاسوب ب        ما  

  ؟والتطبيقية

، قام الباحث بحـساب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة           و لإلجابة عن السؤال السابق      

  ):٢(والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت الدراسة ،ويتضح ذلك من خالل جدول 

13.6%

86.4%

�����\!# "" �����\! " ""  



 ٥١

  )٢(جدول 

سبية لمجاالت الدراسة  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان الن

  )٢٠=ن(الرئيسية  

 المجاالت
الدرجة 

 الدنيا
الدرجة 

 العليا
عدد 

 الفقرات
المتوسط

االنحراف 

المعياري

الوزن 

 النسبي

 86.4% 2.1 19 ٨ 22 ١٥ التكنولوجيا -١

 76.4% 1.8 10.7 ٥ 14 ٨ الشبكات -٢

 78.8% 1.5 6.3 ٣ 8 4 االلكترونيات -٣

 94.4% 1.9 32.1 ١٤ 34 28 الصيانة -٤

  ٧,٣ ٦٨,١ ٣٠ ٧٨ ٥٥  المجموع

  

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

١٠٠  

  :ما يلي ) ٢(يتضح من جدول 

 درجة وبانحراف معيـاري     ١٩بلغ  )  التكنولوجيا(تبين أن متوسط درجات المجال األول      

 بالنسبة للتكنولوجيا   الوهذا يدل على أن اتجاه الطلبة نحو        %) ٨٦,٤(بى   ، وبوزن نس   ٢,١

 % .٨٦,٤جيد جدا وبنسبة 

 درجة وبانحراف معيـاري     ١٠,٧بلغ  )  الشبكات(تبين أن متوسط درجات المجال الثاني        

وهذا يدل على أن اتجاه الطلبـة نحـو مـستوى التنـور             %) ٧٦,٤(، وبوزن نسبى    ١,٨

 % .٧٦,٤ جيد وبنسبة شبكاتللالتكنولوجي بالنسبة 

 درجة وبانحراف معياري    ٦,٣بلغ  ) االلكترونيات(تبين أن متوسط درجات المجال الثالث        

وهذا يدل على أن اتجاه الطلبة نحـو  مـستوى التنـور             %) ٧٨,٨(، وبوزن نسبى    ١,٥

 % .٧٨,٨ جيد وبنسبة لاللكترونياتالتكنولوجي بالنسبة 

 درجة وبـانحراف معيـاري      ٣٢,١بلغ  ) الصيانة(بع  تبين أن متوسط درجات المجال الرا      )١

وهذا يدل على أن اتجاه الطلبة نحـو  مـستوى التنـور             %) ٩٤,٤(، وبوزن نسبى    ١,٩

 % .٩٤,٤ ممتاز وبنسبة للصيانةالتكنولوجي بالنسبة 

  

  

  



 ٥٢

  

  :و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

 .وضوح تأثير الجوانب العملية على نتائج الطالب و ذلك من خالل )١

التدرج في النتائج بداية من المواد األقرب للحياة العملية مثل مادة الصيانة وتبـين               •

 .حيث كانت النتيجة ممتاز) ٢( ذلك من خالل الجدول رقم 

 .تلبى مادة الصيانة مادة التكنولوجيا و كانت النتيجة جيد جدا  •

 .جيدثم ظهر بعد مادة التكنولوجيا ثم مادة االلكترونيات و كانت النتيجة  •

 .و بعدها  مادة الشبكات و كانت النتيجة جيد •

  :السؤال الثالث

مستوى المهارة التكنولوجية لدى طلبة قسم الحاسوب بكليـة مجتمـع العلـوم             ما   .٦

 ؟المهنية والتطبيقية 

  

 ، قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن         و لإلجابة على السؤال   

  ):٣(ت الدراسة ،ويتضح ذلك من خالل جدول النسبي لكل مجال من مجاال

  )٣(جدول 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجاالت 

  )٢١=ن(الدراسة الرئيسية 

 المجاالت
الدرجة 

 الدنيا
الدرجة 

 العليا
عدد 

الفقرات
 المتوسط

االنحراف 

المعياري

الوزن 

  %النسبي

 ٧٩,٦ ٢,٣ ١٩,٩ ٥ ٢٥ ١٤ تركيب الشبكة -١

 ٨٦,٧ ١,٦ ١٣ ٣ ١٥ ١٠ فحص عمل الشبكة -٢

ــع   -٣ ــى القط ــرف عل التع

 االلكترونية وقياسها
٩٢,٥ ١,٩ ١٨,٥ ٤ ٢٠ ١٤ 

 ٨٦ ١,٨ ١٧,٢ ٤ ٢٠ ١٣ ةتركيب الدوائر االلكتروني -٤

 ٨٦,٧ ١,٣ ١٣ ٣ ١٥ ١١   تحديد مكونات الحاسوب-٥

 ٩٠ ١,٢ ١٣,٥ ٣ ١٥ ١١ تركيب القطع في الحاسوب -٦

  ١٠,١ ٩٥,١ ٢٢ ١١٠ ٧٣  المجموع
  ١٠٠يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في : مالحظة 



 ٥٣

  

  :ما يلي ) ٣(يتضح من جدول 

 درجة وبانحراف   ١٩,٩بلغ  )  تركيب الشبكة (تبين أن متوسط درجات المجال األول      

 للطلبـة   التكنولوجيـا وهذا يدل علـى أن      %) ٧٩,٦(ن نسبى    ، وبوز  ٢,٣معياري  

 % .٧٩,٦بالنسبة لتركيب الشبكة جيد وبنسبة 

 درجـة   ١٣بلـغ   )  فحص عمل الـشبكة   (تبين أن متوسط درجات المجال الثاني        

وهذا يـدل علـى أن مـستوى        %) ٨٦,٧(، وبوزن نسبى    ١,٦وبانحراف معياري   

 % .٨٦,٧ جيد جدا وبنسبة بكةلفحص عمل الش للطلبة بالنسبة التكنولوجيا

) التعرف على القطع االلكترونية وقياسها    (تبين أن متوسط درجات المجال الثالث        

وهذا يدل على   %) ٩٢,٥(، وبوزن نسبى    ١,٩ درجة وبانحراف معياري     ١٨,٥بلغ  

 للتعرف على القطع االلكترونيـة وقياسـها       للطلبة بالنسبة    التكنولوجياأن مستوى   

 % .٩٢,٥ممتاز وبنسبة 

ـ   (تبين أن متوسط درجات المجال الرابع          ١٧,٢بلـغ   ) ةتركيب الدوائر االلكتروني

وهذا يدل على أن مـستوى      %) ٨٦(، وبوزن نسبى    ١,٨درجة وبانحراف معياري    

 % .٨٦ جيد جدا وبنسبة ةلتركيب الدوائر االلكتروني للطلبة بالنسبة التكنولوجيا

 درجة  ١٣بلغ  )  مكونات الحاسوب  تحديد(تبين أن متوسط درجات المجال الخامس        

وهذا يـدل علـى أن مـستوى        %) ٨٦,٧(، وبوزن نسبى    ١,٣وبانحراف معياري   

 % .٨٦,٧ جيد جدا وبنسبة لتحديد مكونات الحاسوب للطلبة بالنسبة التكنولوجيا

 ١٣,٥بلـغ  ) تركيب القطع في الحاسوب(تبين أن متوسط درجات المجال الخامس     

وهذا يدل على أن مـستوى      %) ٩٠( وبوزن نسبى    ،١,٢درجة وبانحراف معياري    

 % ٩٠ ممتاز وبنسبة لتركيب القطع في الحاسوب للطلبة بالنسبة التكنولوجيا
  

المالحظ من النتائج السابقة أن المهارة إستحوزت على أعلى النـسب بـسبب أنهـا متعلقـة                 

االسـتخدام اليـدوي    بالجوانب العملية فقط و المهارة اليدوية و التي يعتمد الطالب فيها علـى              

  . المباشر و المهارة التي ال تحتاج إلى إعياء ذهني في التفكير 

  

  



 ٥٤

  :و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

أن الجوانب العملية عند الطالب يكون بعيد عن التقليدية، و تحتاج إلى جهد مهـاري                )١

 .لتفكير متزامن مع الجانب المعرفي و بالتالي يكون الجهد أكثر قابلية لعمليات ا

أن الجانب العملي يجعل الطالب في حالة إنشداد للعمل و ال يركز على اتجـاه واحـد                  )٢

 .فقط 

أي أنهـا مـادة     ( أن الجوانب العملية التي تحتاج إلى عمل يدوي متعلق ببرمجيـات             )٣

 . كانت نتيجتها اقل نسبة ) معرفية

  

  

 السؤال الرابع

 بين درجات    )٠,٠٥  ≤a(  مستوى داللة    هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند       

 الطالب في اختبار المعرفة التكنولوجية و درجاتهم في أداة قياس المهارة التكنولوجية ؟

ال توجـد عالقـة     " أنـه    و لإلجابة على السؤال ، قام الباحث بوضع الفرض الذي ينص على           

 و المجـاالت األربعـة     ارتباطيه ذات داللة إحصائية  بين مجال مستوى التنور التكنولـوجي          

  ) .التكنولوجيا، الشبكات، االلكترونيات، الصيانة(التالية 

بين درجـات مجـال     " بيرسون"جراء معامل ارتباط    إللتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم        و

التكنولوجيا، الشبكات، االلكترونيـات،     (التكنولوجي و المجاالت األربعة التالية     مستوى التنور 

  ) .الصيانة

  .يوضح النتائج المتعلقة بهذا الفرض ول التاليو الجد
 



 ٥٥

  ) ٤ (جدول

  بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي ودرجات المجاالت األربعة) r(معامالت االرتباط 

مجال مستوى التنور 

 التكنولوجي
 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون

 "دالة إحصائيا ٠,٧٧٠ التكنولوجيا -١

 "دالة إحصائيا ٠,٤٥٦  الشبكات-٢

 "دالة إحصائيا ٠,٥٢٨  االلكترونيات-٣

 "دالة إحصائيا  ٠,٣٩٣  الصيانة-٤
  ٠,٠١دالة عند مستوى داللة ** 

  

  :السابق ما يلي جدولاليتضح من 

و مجـال    دالة إحصائياً بين درجات مجال مـستوى التنـور التكنولـوجي          وجدت عالقة    •

درجات مجال التكنولوجيا كلما  أدى ذلك إلـى         التكنولوجيا،و هذا يدل على أنه كلما زادت        

  .زيادة مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح 

وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي و الشبكات ، و               •

هذا يدل على أنه كلما زادت درجات مجال الشبكات كلما  أدى ذلك إلى زيـادة مـستوى                  

  .التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيحالتنور 

وجدت عالقة دالة إحصائياً بين درجات مجال مـستوى التنـور التكنولـوجي  و مجـال        •

االلكترونيات ، و هذا يدل على أنه كلما زادت درجات مجال االلكترونيات كلما  أدى ذلك                

  .إلى زيادة مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح 

ة دالة إحصائياً بين درجات مجال مـستوى التنـور التكنولـوجي و مجـال               وجدت عالق  •

الصيانة، و هذا يدل على أنه كلما زادت درجات مجال الصيانة كلما  أدى ذلك إلى زيادة                 

   .مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة والعكس صحيح 



 ٥٦

  :و في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي

ختبرات حديثة في مجال صيانة الحاسوب و االلكترونيات تفي بحاجات          العمل على توفير م    )٥

 .الطالب بهدف االرتقاء بمستوى األداء المهاري عند الطلبة

مـن اللغـة   )  و الـشبكات تالتكنولوجيا و الصيانة و اإللكترونيا  (تبسيط المساقات األربع     )٦

 .فيهااالنجليزية إلى اللغة العربية مع االحتفاظ بالمصطلحات الثابتة 

 و الـشبكات    تزيادة عدد الساعات  العملية في مجال التكنولوجيا و الصيانة و اإللكترونيا            )٧

 .بما يتناسب مع تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة

ضرورة استثمار التكنولوجيا الحاسوبية و خاصة الوسائط المتعددة بها و توظيفهـا فـي               )٨

عليا و أيضا المواد التي تحتوي على التخيـل         تدريس المواد التي تستثير مهارات التفكير ال      

 .لما له من أثر فعال على كل من المحتوى العلمي و المعلم ) س،ص،ع(باألبعاد الثالثة 

مور حول   و أولياء األ   طلبة بتوفير نشرات لل   كلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية     أن تقوم    )٩

و ذلك لتغييـر اتجاهـات       للمجتمع   أهمية التنور التكنولوجي في شتى المجاالت و فائدتها       

 .المساقات التكنولوجيةالطلبة حول 

 تكامل المساقات بمـا   لطلبة قسم الحاسوب  امعات في برامج تخصصاتها     أن تراعي الج   )١٠

 .المقررات الدراسية في المراحل لتعليمية المختلفةحاجات يلبي 

  

  المقترحات

a.        ئط المتعددة كبرمجيات المحاكاة    إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام برمجيات الوسا

 .في عرض المواد التعليمية  و التأكيد على الجوانب المهارية و المعرفية فيها

b. إجراء دراسات حول تنمية التنور التكنولوجي للمجتمع بما يلبي احتياجات سوق العمل.  
 
 



 ٥٧

 
  
  
  

  

  

  المراجع
  



 ٥٨

 
  قائمة المراجع

  
   العربيةالمراجع:أوال 

  الكتب  •

مستوى الوعي البيئي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة ): ٢٠٠٥(إيناس أبو اللبن،  .١

، )غير منشورة(رسالة ماجستير . كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

مستوى العلمي لدى طلبة الصف التاسع في محافظة ): ٢٠٠١(أبو سلطان، عبد النبي  .٢

 .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(ال غزة، رسالة ماجستير شم

مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة ) " ١٩٩٩(احمد ، أمال محمد  .٣

المؤتمر العلمي الثالث الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، " الثانوية العامة 

 يو ، جامعة عين شمس  يول٢٨ ـ ٢٥المجلد الثاني ، 

كيمياء، أحياء، (مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم ): ١٩٩٩(أحمد، آمال  .٤

، مجلة المؤتمر العلمي الثالث للجمعية "الخدمة أثناء" بالمرحلة الثانوية العامة ) فيزياء

ة، المجلد رؤية مستقبلي" مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين " المصرية للتربية العلمية 

 .الثاني، عين شمس

مدى توفر بعض عناصر )" ٢٠٠٠( جمال عبد ربه ، إحسان خليل و الزعانين ، األغا  .٥

المؤتمر العلمي الرابع الجمعية المصرية " التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية 

 . أغسطس ٣ – يوليو ٣١سماعيلية من اإل، للتربية العلمية 

مجلة الجامعة " تقيم كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي ) " ١٩٩٧(األغا ، إحسان  .٦

  غزة - -اإلسالمية ـ 



 ٥٩

التربية العملية و طرق التدريس ) "١٩٩٤( ،عبد اهللاماألغا ،إحسان وعبدا لمنع .٧

 مكتبة اليازجى :،غزة"

دور منهج البحث في بحوث ) . " ١٩٩٩(جمال عبد بيه ، إحسان خليل و الزعانين،األغا .٨

المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للتربية ، " هج المقترحة للتربية العلمية المنا

 .المجلد األول ، يوليو ، جامعة عين شمس ، العلمية 

 مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي في ):٢٠٠٠(األغا، إحسان والزعانين، جمال  .٩

بع التربية العلمية للجميع، المجلد كتب العلوم للمرحلة االبتدائية، مجلة المؤتمر العلمي الرا

 .األول، العباسية

الطبعة الثانية "عناصره،مناهجه،أدواته –البحث التربوي )"١٩٩٧(األغا،إحسان خليل  .١٠

 اإلسالميةالجامعة :،غزة

مستويات التنور في ضوء أشكال الوعي الحياتي ) " ١٩٩٥(محمد رضا ، البغدادي  .١١

 –المؤتمر العلمي السابع " ة شمال الصعيدلدى خريجي المدرسة الثانوية في محافظ

التعليم الثانوي و تحديات القرن الحادي و ( الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 . أغسطس ١٠-٧القاهرة من ، ) العشرين

محسوب عبد الصادق، : التنور التكنولوجي ، ترجمة): ١٩٩٩(جون بينون، هيوماكي  .١٢

 .تبة األكاديميةماهر إسماعيل صبري، القاهرة، لمك

تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنية في منظومة التعليم ): ٢٠٠٣(حسين، أسامة  .١٣

، مجلة كلية التربية، العدد "دراسة تحليلية استشراقية " األساسي بالمملكة العربية السعودية 

 .، الرياض)الجزء الرابع(السابع والعشرون 

البات كليات التربية للبنات، بالمملكة التنور البيئي لدى ط): ١٩٩٧(الرافعي، محب  .١٤

 .، عين شمس)٤٥(، مجلة التربية المعاصرة، العدد "دراسة تقويمية"العربية السعودية 

التنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائية قبل ): ١٩٩٢(شبارة، أحمد  .١٥

 العلمي الرابع ، مجلة المؤتمر"دراسة تقويمية"بسلطنة عمان ) الشعب األدبية(الخدمة 
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، المجلد الثالث، "نحو تعليم أساسي أفضل" للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 .القاهرة

مستويات تقدير الدعاة لفاعلية الثقافة العلمية والتكنولوجيا ): ٢٠٠٤(شرف، عبد العليم  .١٦

األول، ، الجزء )١٢٤(لتطوير الخطاب الديني وسلوكياتهم نحوهما، مجلة التربية، العدد 

 .جامعة األزهر، القاهرة

مستوى التنور في مستحدثات تكنولوجيا التعليم لدى ): ٢٠٠٣(الشرقاوي، جمال  .١٧

طالب كلية التربية الشعبة الصناعية ومعلمي التعليم الثانوي الصناعي، مجلة دراسات في 

 .، المنصورة)٩١(المناهج وطرق التدريس، العدد 

ثقافة العلمية لدى طالب المستويين األول مستوى ال): ٢٠٠٤(الشهراني، عامر  .١٨

والرابع من التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها ودور برنامج اإلعداد في تنميته، مجلة 

 .، الرياض)٦١(رسالة الخليج العربي،العدد 

 لجدة للبنات التربية بكلية المعلمات الطالبات لدى التربوي التنور ):١٩٩١( مكة صابر، .١٩

 .القاهرة ،)٥٠( العدد ،)١٠( تربوية،المجلد دراسات مجلة

 ،التنور العلمي التقني مدخل للتربية في القرن الجديد): ٢٠٠٣(صبري، ماهر  .٢٠

 .الخليج لدول العربي التربية مكتبة الرياض،

التنور التكنولوجي وتحديث ): ٢٠٠٤(صبري، ماهر وتوفيق، صالح الدين  .٢١

 .ثالتعليم،اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحدي

 مدينة عن تصدر مجلة "والتقنية العلوم مجلة ):٢٠٠٠( محب وكامل، ماهر صبري، .٢٢

 .السعودية ،)٥٥( العدد ،"والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك

تطوير مناهج التكنولوجيا وتنمية ): ٢٠٠٤(صبري، ماهر ومحمد، محمد أبو الفتوح  .٢٣

نولوجي وأبعاده، مجلة المؤتمر التفكير للمرحلة اإلعدادية على ضوء مجاالت التنور التك

، المجلد الثاني، جامعة "األبعاد الغائبة في المناهج العلوم بالوطن العربي"العلمي الثامن 

 .عين شمس، مصر
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 لطلبة العلمية الثقافة مستوى تحديد ):١٩٩٦( فتحي ملكاوي، و اهللا عبد اهللا، العبد .٢٤

 العربية، التربية مستقبل مجلة وم،العل معلمي نظر وجهة من األردن في الثانوية المرحلة

 .األردن والسابع، السادس العددان الثاني، المجلد

 ملة االبتدائية، المرحلة معلمي لدى العلمية الثقافة مستويات ):١٩٩٥( محمد عطيو، .٢٥

 .القاهرة األزهر، جامعة ،)٥١( العدد التربية،

 محافظة في األساسي سادسال تالميذ لدى البيئي التنور مستوى ):٢٠٠١( محمد العفيفي، .٢٦

 .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية ،)منشورة غير( ماجستير رسالة .رفح

 االبتدائية بالمرحلتين العلوم المناهج لمحتوي تحليلية دراسة ):٢٠٠٠( محرز الغنام، .٢٧

 لجميع،ل العلمية التربية الرابع العلمي المؤتمر مجلة العلمي، التنور أبعاد ضوء في واإلعدادية

 .العباسية األول، المجلد

 احتياجات تقدير على بناء العلمية الثقافة مقرر تطوير نحو ):١٩٩٢( سهير فودة، .٢٨

 الثالثة، السنة القرى، أم جامعة مجلة المجال، هذا في التربية بكليات األدبية األقسام طالبات

 .القرى أم الخامس، العدد

 األقصى جامعة لطلبة الحاسوبية الثقافة يةلتنم مقترح برنامج ):٢٠٠٣( نصر الكحلوت، .٢٩

 .غزة األقصى، جامعة التربية، كلية ،)منشورة غير( ماجستير رسالة بغزة،

مدى اكتساب طلبة الصف الرابع المعاقين بصرياً ): ٢٠٠٢(مصالحة، عبد الهادي  .٣٠

غير (رسالة ماجستير . لعناصر الثقافة العلمية المتضمنة في كتب العلوم المدرسية

 .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة)ورةمنش

التقرير الختامي لندوة سبل وإمكانات ): ١٩٩١(مكتب التربية العربي لدول الخليج  .٣١

والثانوي في دول الخليج ) اإلعدادي(إدخال مقرر التقانة في مراحل التعليم العام المتوسط 

 . إبريل٣٠-٢٩الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، يومي : العربي
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التقرير الختامي لندوة جهود الدول ): ١٩٩٤(مكتب التربية العربي لدول الخليج  .٣٢

األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال إدخال مفردات التقانة في مراحل 

 . أكتوبر١٢-١٠مسقط، سلطة عمان، يومي : التعليم العام

دى المعلمين كصيغة من صيغ أهمية التنور التكنولوجي ل): ١٩٩٦(مهران، عادل  .٣٣

مستقبل التعليم في الوطن " التجديد التربوي المطلوب، مجلة المؤتمر السنوي الرابع 

 .، الجزء الثالث، حلوان"العربي بين اإلقليمية والعالمية

مداخل للتدريس والتعليم لتفعيل دور التربية العلمية في تحقيق ): ٢٠٠١(نصر، محمد  .٣٤

" ة، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للتربية العلمية المواطنة في عصر العولم

 .، اإلسكندرية٤٤٩، المجلد الثالث، ص "التربية العلمية للمواطنة

خطة المنهاج الفلسطيني األول، مركز ): ١٩٩٦(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  .٣٥

 .تطوير المناهج الفلسطينية

برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية على فاعلية ): ٢٠٠٣(الوسيمي، عماد الدين .٣٦

التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد واالتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدى طالب الصف 

، )الجزء الرابع(، مجلة كلية التربية، العدد السابع والعشرون "القسم األدبي" الثاني الثانوي

  .الرياض

  : المجالت والدوريات والرسائل  •

مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة الصف العاشر بغزة و ): ٢٠٠٥(،محمد أبو عودة .١

 عالقته ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية ، غزة

أثر التفاعل بين إستراتيجية خرائط المفاهيم و مستوى الذكاء ) " ١٩٩٩( أمينة ، الجندي  .٢

"  تالميذ الصف الخامس في مادة العلوم و التحصيل و اكتساب بعض عمليات العلم لدى

مناهج العلوم للقرن الحادي " (  الجمعية المصرية للتربية العلمية –المؤتمر العلمي الثالث 

 . يوليو٢٨-٢٥من ، القاهرة ) رؤية مستقبلية_ و العشرين 
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أثر مناهج العلوم في المرحلة اإلعدادية في إكساب مفاهيم )" ١٩٨٧( محمد أمين ، حسن  .٣

 .جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة " لثقافة البيولوجية للطالب ا

المؤتمر العلمي " التنور العلمي لدى معلمي العلوم) " ١٩٩٠( أحمد و آخرون ، خليل .٤

، التراكمات و التحديات : إعداد المعلم ، الثاني الجمعية للمناهج و طرق التدريس 

 . يوليو ١٨ – ٥اإلسكندرية من 

إطار مقترح لمنهاج العلوم للصف الثامن األساسي ) ." ١٩٩٨( جمال عبد ربه ، انين الزع .٥

رسالة ، " وفق اتجاه التفاعل بين العلم و التكنولوجيا و المجتمع في محافظات غزة 

 .كلية التربية الحكومية بالتعاون مع جامعة عين شمس ، دكتوراه غير منشورة 

التغيرات العلمية و التكنولوجية المتوقعة في مطلع ." ) ١٩٩٩( جمال عبد ربه ، الزعانين  .٦

" . القرن الحادي و العشرين في المجتمع الفلسطيني و دور التربية العلمية في مواجهتها 

 ).٢٠٠١(بحث مقبول للنشر في مجلة الجامعة اإلسالمية عام –نوفمبر 

  لمرحلة اإلعداديةمستوى معرفة معلمي العلوم با)." ١٩٩٩( جمال عبد ربه ، الزعانين  .٧

، العدد الثاني ، المجلد الثالث ، مجلة كلية التربية الحكومية ، " لطبيعة العلم في غزة  

 .يوليو 

الثقافة العلمية لدى الطالب ) ." ٢٠٠٠( إيمان صادق ، عادل أبو العز و ربيع ، سالمة  .٨

مر العلمي الرابع المؤت، " المتفوقين و عالقتها باتجاهاتهم نحو مجال الرحالت العلمية 

 . أغسطس ٣ –يوليو – ٣١االسماعلية من ، الجمعية المصرية للتربية العلمية 

" التنور العلمي حقيقة تفرض نفسها على خبراء المناهج ) ." ١٩٨٩( محمد صابر ، سليم  .٩

 . يناير ٥، دراسات في المناهج و طرق التدريس ، 

قيقة تفرض نفسها في تدريس التنور العلمي ح ) ." ١٩٩٣( محمد صابر ، سليم  .١٠

الجامعة ، مؤتمر مستقبل تعليم العلوم و الرياضيات و حاجات المجتمع ، " العلوم 

 .بيروت : األمريكية 
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التنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة  ) ." ١٩٩٢( أحمد مختار ، شبارة  .١١

العلمي الرابع للجمعية المؤتمر ، "  دراسة تقويمية  –االبتدائية قبل الخدمة بسلطنة عمان 

 .القاهرة ،  أغسطس ٦ – ٣من ، المصرية للمناهج و طرق التدريس 

دور مناهج العلوم الطبيعية و البيولوجية في تنمية  ) ." ١٩٩٤( أحمد مختار ، شبارة  .١٢

 دراسة – لدى طالب المرحلة الثانوية العامة بسلطنة عمان االبتكاريقدرات التفكير 

 ٨من ، ر العلمي السادس للجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس المؤتم، "  تقويمية 

 .اإلسماعيلية ،  أغسطس ١١ –

الجامعة :الطبعة األولى ،غزة ،""spss  البرنامج اإلحصائي)"١٩٩٩(صافى ،سمير  .١٣

 اإلسالمية

دور منهاج المدرسة الثانوية العامة في " ،) ١٩٩٠( رمضان عبد الحميد ، طنطاوي  .١٤

جامعة ، مؤتمر قضية التعليم في مصر ، " العلمي في مجال الكيمياء لطالبها تحقيق التنور

 .المجلد األول ، أسيوط 

مستوى التنور الفيزيائي لدى خريجي  ) " ١٩٩٥( عفت مصطفى ، طنطاوي  .١٥

  .٢ج  ، ١٩ع ،  جامعة عين شمس –مجلة كلية التربية ، " المدارس الثانوية العامة 

دراسة تحليلية لألنشطة المتضمنة في كتاب العلوم " ،  ) ١٩٩٩( هدى ، عبد الفتاح  .١٦

مناهج العلوم ،المؤتمر العلمي الثالث ، " للصف الثاني اإلعدادي في ضوء عمليات العلم 

الجمعية المصرية للتربية : المجلد األول ،  يوليو ٢٨ – ٢٥، للقرن الحادي و العشرين 

 .العلمية 

مستوى التنور الكيميائي لدى طالب المرحلة  "  )١٩٩٩( ممدوح محمد ، عبد المجيد  .١٧

مناهج العلوم للقرن (  الجمعية المصرية للتربية العلمية –المؤتمر العلمي الثالث " الثانوية 

 . يوليو ٢٨ – ٢٥القاهرة من )  رؤية مستقبلية –الحادي و العشرين 
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ي لدى تنمية بعض عناصر التنور العلم ) " ١٩٩٦( فاطمة محمد ، عبد الوهاب  .١٨

 جامعة الزقازيق –كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة " تالميذ اإلعدادية المهنية 

. 

مدى اكتساب عناصر التنور البيئي لدى )"١٩٩٣(عبده،فايز و أبو السعود ،أحمد  .١٩

  .٢١الطالب المرحلة الثانوية ،مجلة دراسات في المناهج ،ع

الطبعة " اإلحصاء الوصفي : األول اإلحصاء التربوي الجزء )"١٩٩٧(عفانة ،عزو .٢٠

 الجامعة اإلسالمية : ، غزة لىاألو

" اإلحصاء االستداللي  : الثانياإلحصاء التربوي الجزء ) " ١٩٩٨(،عزو عفانة .٢١

 الجامعة اإلسالمية : الطبعة األولى ، غزة 

دار : ، األردن " القياس والتقويم في العملية التدريسية ) ." ١٩٩٣(عودة ، احمد  .٢٢

 مل األ

، الطبعة الثالثة ، "المناهج بين النظرية والتطبيق ) "١٩٨٤(اللقاني ، احمد حسين  .٢٣

 عالم الكتب : القاهرة 

الخارطة المفاهيمية لخطة مناهج العلوم ) " ١٩٩٧( مركز المناهج الفلسطينية  .٢٤

 وزارة التربية والتعليم ، رام اهللا   " الفلسطيني 

، الطبعة الثانية ، االردن " يد في تعليم العلوم الجد) " ١٩٩٢( نشوان ، يعقوب حسين  .٢٥

 دار الفرقان : 

 :المراجع األجنبيةثانيا 
1. Brandt, R. S (2000): Education in Anew Era, U.S.A, Association 

for supervision and curriculum development. 
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Vol. 31, No (3), PP5 – 10. 
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3. Dugger, w (2001): Standards for technological literacy content for 
the study of technology, Volt (59), No (5), PP. 8-13. 

4. Hansen, R. and Froelich, M. (1993): Technological Literary: 
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5. Hansen, Rouald and Froelich, Maaika (1994): Technological 
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6. Hunter, John (1992): 'Technological literacy: Defining a new 
concept for General Education', Education Technology, Vol. 32, 
(3), PP 26. 

7. Jones, R.C(1992): Technological literacy workshop , Washington, 
May 6-8. 

8. Louda, D (1994): Responding to the cell for Technological 
Literary, NASSP Bulletin, September, PP. 44-48. 

9. Miller, Jon, D. (1986): Technological Literary; Some concepts and 
Measures, Bulletin, Technology and Society, Vol. 6, No. (2-3), PP. 
195-201. 

10. UNESCO (1997): Development of science and Technology literacy 
materials at the basic Level: Exemplar materials revised during the 
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  )١(ملحق رقم  
  
  
  
  
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

מ .א...............................................................................:/א
                                         

  السالم عليكم و رمحة ا و بركاته،
  

  م الباحث بإجراء دراسة لنيل درجـة الماجـستير فـي المنـاهج و طـرق التـدريس بعنـوان                   يقو

  " مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة قسم الحاسوب في كلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية"

سؤال لقياس المعرفة لدى الطالب، لذا نرجـو        ) ٤٥(وقد أعد الباحث لهذا الغرض اختبار يتكون من         

  .حكيم هذا االختبار سواء كان بتعديل الصياغة أو اإلضافة أو الحذف حتى يتحقق الهدف منهمنكم ت

  

  

  شاكرين لك حسن تعاو�ك
  

                                                                                الباحث 

         مجدي أحمد البايض                                                               
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  صندوق اإلجابات
  

  الرجاء تعبئة اإلجابة الصحيحة في صندوق اإلجابات 

  

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال

٣١  ١٦  ١  

٣٢  ١٧  ٢  

٣٣  ١٨  ٣  

٣٤  ١٩  ٤  

٣٥  ٢٠  ٥  

٣٦  ٢١  ٦  

٣٧  ٢٢  ٧  

٣٨  ٢٣  ٨  

٣٩  ٢٤  ٩  

٤٠  ٢٥  ١٠  

٤١  ٢٦  ١١  

٤٢  ٢٧  ١٢  

٤٣  ٢٨  ١٣  

٤٤  ٢٩  ١٤  

٤٥  ٣٠  ١٥  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧١

  :األمر الذي يستخدم لعرض تكوين بروتوكول االنترنت على جهاز الكمبيوتر هو   .١

   .Ping  .أ  

  .Tracert  .ب  

   .Ipconfig  .ج  

   .ftp  .د  

  

  :LANحلية أي من العبارات التالية تصف الشبكة الم  .٢

شبكة تربط محطات عمل ووحدات طرفية وغيرها من األجهزة في منطقة كبيرة ممتـدة عبـر                  .أ  

  .المدن 

 .شبكة تربط محطات عمل ومحوالت وأجهزة أخرى في منطقة جغرافية محدودة   .ب  

 شبكة تخدم مستخدمين عبر منطقة جغرافية كبيرة وغالبا ما تستخدم أجهزة إرسال توفرها شركة               .ج  

 .اتصاالت عامة 

 .جميع ما سبق   .د  

  

 ) : OSI(تم إنشاء نموذج االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة   .٣

 .لضمان خصوصية تقنيات الشبكات التي تمتلكها جهات خاصة   .أ  

 .لضمان توافق الشبكات بعضها مع بعض   .ب  

 .إلبطاء توسع التقنيات الجديدة   .ج  

 .بكات على رواتب كبيرة لفك تشفير الشبكات لضمان حصول مسئولي الش  .د  

  

  :  تؤدي إلى ) UTP(عملية جدل األسالك في الكابل المزدوج المجدول غير المحمي   .٤

  .إتاحة إمكانية وضع ستة أزواج  في المساحة المناسبة ألربع أزواج   .أ  

  .تقليل التكلفة   .ب  

  .جعلها أقل سمكاً   .ج  

  .تقليل مشكالت الضوضاء   .د  

  

  :أي مما يلي يعد سببا لتداخل اإلشارات   .٥

  .سوء توصيل أطراف الكبالت   .أ  

  .فقد المرجعية األصلية لإلشارة   .ب  

  .ضوضاء خط التيار المتردد الصادرة من شاشة فيديو قريبة أو محرك أقراص ثابتة   .ج  

  .اتب إشارات أجهزة راديو وإشارات أجهزة التلفاز وأنواع مختلفة من أجهزة المك  .د  

  



 ٧٢

  :في كرت الشبكة الذي يستلم اإلشارة  ) pins( ما هو زوج الدبابيس  .٦

   .٢ و ١  .أ  

   .٦ و ٣  .ب  

   .٥ و ٤  .ج  

   .٨ و ٧  .د  

  

   :Ethernetأي مما يلي يؤدي إلى حدوث تصادم في شبكة   .٧

  ) .MAC(عقدتان لهما نفس العنوان الفيزيائي   .أ  

  .في نفس الوقت عقدتان أو أكثر تقومان باإلرسال   .ب  

  .تعمل على الشبكة) OSI( غير متوافقة مع االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة بروتوكوالت  .ج  

  .عدة بروتوكوالت موجهة تعمل على نفس الشبكة   .د  

  

  :للمستخدم  )Quota(  الذي يسمح بتحديد الحصة النسبية ٢٠٠٠ما اسم نظام الملفات في ويندوز   .٨

   .FAT16  .أ  

  .FAT32  .ب  

  .NFS  .ج  

 NTFS .    .د  

  

  : بما يلي٩٥/٩٨ وإكس بي عن نسخ ويندوز ٢٠٠٠يتميز نظام التشغيل ويندوز   .٩

  .دعم نظام الملفات لخاصية األمان  .أ  

  .إعداد وتكوين الشبكة يحتاج خبرة واسعة  .ب  

  .يحتاج متطلبات مادية في مواصفات جهاز الحاسوب أقل  . ج  

  .Linuxع أنظمة التشغيل األخرى مثل يدعم التعامل م  .د  

  

   : LANs للشكات المحلية  Topologiesمن التصاميم األساسية   .١٠

  .الشبكة النجمية   .أ  

  .الشبكة الخطية   .ب  

  .الشبكة الحلقية   .ج  

  .جميع ما ذكر   .د  

  

  :من مميزات التراسل المتسلسل   .١١

  .نقل البيانات عبر مجموعة من األسالك   .أ  

  .ء نقل البيانات بط  .ب  

  .يستخدم لنقل البيانات لمسافة طويلة   .ج  

  .يستخدم مع طابعات الحاسوب   .د  



 ٧٣

  :يتم ربط مؤسستين ال سلكيا، بإحدى الطرق التالية   .١٢

  ) .IR(األشعة تحت الحمراء   .أ  

  .Bluetooth  بطريقة البلوتوث   .ب  

   .Microwaveباستخدام   .ج  

  .يب هوائيات خاصة داخل الحواس  .د  

  

  : تستخدم مع الكوابل BNCوصلة   .١٣

  .المحورية   .أ  

  .المجدولة   .ب  

  .األلياف الضوئية   .ج  

  .جميع ما سبق   .د  

  

  :وذلك إلدارة الشبكات بشكل ديناميكي ، تستخدم للربط بين الشبكات المختلفة   .١٤

   .Router  .أ  

  .Switch  .ب  

   .Modem  .ج  

   .Server  .د  

  

  :م في أجهزة الحاسوب لكي تتمكن من االتصال بشبكة االنترنت بروتوكول يستخد  .١٥

   .NetBEUI  .أ  

  .TCP/IP  .ب  

   .WWW  .ج  

  .NIC  .د  

  

   :Fiber Opticمن عيوب كوابل األلياف الضوئية   .١٦

 .تتعامل مع النبضات الضوئية بدال من اإلشارات الكهربائية   .أ  

  .مناعتها العالية ضد أي تأثيرات خارجية   .ب  

  .نقل البيانات فيها سريع جدا   .ج  

  .سهولة توصيلها بالمقارنة مع األنواع األخرى   .د  

  

   :kΩ١٥ وقيمة المقاومة v٣٠قيمة التيارالكهربي في دائرة كهربائية ضغطها   .١٧

  .A٥  .أ  

  .mA٥٠  .ب  

  .05A.  .ج  

   .mA٥٠٠  .د  



 ٧٤

  .................. :وعكسيا مع.................. تتناسب شدة التيار الكهربي طرديا مع   .١٨

  .الضغط ، المقاومة   .أ  

  .الضغط ، القدرة   .ب  

  .المقاومة ، الضغط   .ج  

  .القدرة ، الضغط   .د  

  

  : ماهي القدرة التي يستهلكها ،   A٣ و يسحب تيارا مقداره V١١٥سخان كهربائي يعمل على   .١٩

  .W٣٥٤  .أ  

  .345W  .ب  

   .0345KW.  .ج  

   .345KW  .د  

  

 Ω٥بها ثالث مقاومات متساوية القيمة و كانت القيمة الكلية هي           ، في دائرة موصلة على التوازي        .٢٠

  : فما هي قيمة كل مقاومة 

   .٥ Ω  .أ  

   .١٥ Ω  .ب  

   .٣ Ω  .ج  

   .١٠ Ω  .د  

  

  ......... :قانون كيرتشوف األول للضغوط ينص على أن مجموع   .٢١

  .لتيار الكلي التيارات المارة في الدائرة تساوي ا  .أ  

  .الضغوط الهابطة في الدائرة تساوي الضغط الكلي   .ب  

  .مجموع ضغط المصدر و الضغوط الهابطة في الدائرة ال تساوي صفراً   .ج  

  .الضغوط الهابطة على المقاومات متساوية   .د  

  

  ... :ضغط االنحياز األمامي لثنائي السليكون هو  .٢٢

   .0.3V  .أ  

   .2.1V  .ب  

   .0.7V  .ج  

   .0V  .د  

  ... :مفتاح الكتروني ألنه ) الديود ( يعتبر الثنائي   .٢٣

  .مكون من شريحتين موجبة و سالبة   .أ  

  .يوصل باتجاه وال يوصل باالتجاه األخر   .ب  

   .0.7Vيوصل عندما يكون كاثوده أعلى من آنوده ب   .ج  

 .ألنه يتعامل مع التيارات الكبيرة فقط   .د  



 ٧٥

  

  ... :هي  ) Rectification( عملية التوحيد   .٢٤

  .تقطيع التيار المتردد   .أ  

  .توحيد التيار المستمر باتجاه واحد   .ب  

  .تخفيض قيمة التيار المتردد   .ج  

  .تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر   .د  

  

  ... :هي  )  Rectification( أفضل أنواع التوحيد   .٢٥

  .موحد نصف الموجة   .أ  

  .كاملة ذات الثنائيان موحد الموجة ال  .ب  

  .موحد القنطرة   .ج  

  .التوحيد باستخدام محول ذو نقطة منتصف   .د  

  

  :أفضل أنواع دوائر التغذية المستخدمة حديثاً هي تلك التي تستخدم   .٢٦

   .SMPSدائرة التقطيع   .أ  

  .زينر و ترانزيستور   .ب  

  .مقاومة وزينر   .ج  

  .Regulator IC   .د  

  

  .. :انزيستور من أنواع التر  .٢٧

   .BJT , FET  .أ  

   .NPN  ,  PNP  .ب  

   .SCR , TRIAC  .ج  

   .LED , IR  .د  

  

  .. :يوصل الترانزيستور ثنائي القطبية عندما يكون   .٢٨

  .المجمع عليه ضغط عالي   .أ  

  .الباعث موصول باألرضي   .ب  

  . 0.7Vالضغط بين الباعث و القاعدة   .ج  

 .عث و المجمع يكون إنحياز أمامي بين البا  .د  

  



 ٧٦

  :إحدى العليات التالية ليست من أعمال الترانزيستور   .٢٩

  .التكبير   .أ  

  .التذبذب   .ب  

  .التنظيم   .ج  

 .المفتاح   .د  

  

  :ال يسري تيار في ترانزيستور ثنائي القطبية إال إذا كان هناك   .٣٠

  )  .VCB( مجمع و إنحياز عكسي على وصلة ال) VBE( إنحياز أمامي على وصلة الباعث   .أ  

  .ضغط البوابة موجب   .ب  

   .0.7Vضغط الباعث أعلى من ضغط المجمع   .ج  

  .الباعث موصول باألرضي   .د  

  

  :وذلك ألنه ، يستخدم الترانزيستور ثنائي القطبية نوع السليكون بشكل كبير  .٣١

  . يتحمل ضغطاً عالياً   .أ  

  .أكثر إستقراراً في الحرارة من نوع الجرمانيوم   .ب  

   .0.3Vالضغط بين الباعث و القاعدة   .ج  

  .أرخص في الثمن   .د  

  

  :أي من الوظائف التالية ليست من وظائف المعالج   .٣٢

  .اإلشراف على عمليات اإلدخال واإلخراج   .أ  

  .تخزين البيانات   .ب  

  .إجراء العمليات الحسابية   .ج  

  .التحكم في إرسال البيانات عبر النواقل   .د  

  

   :IDEحركات األقراص التي يمكن ربطها باستخدام وصلة عدد م  .٣٣

   .٨  .أ  

   .2  .ب  

   . ٦  .ج  

   .4  .د  

  

  :  في اللوحة األم AGPيستخدم مخرج   .٣٤

  .فاكس /لتركيب المودم  .أ  

  .لتركيب كروت التلفزيون والديجيتال والمونتاج   .ب  

  .كشق توسعة ألي كرت بغض النظر عن وظيفته   .ج  

  .لشاشة فقط  لتركيب كرت ا  .د  



 ٧٧

  :ينصح بتركيب كرت شاشة خارجي ألنه   .٣٥

  .أقل في التكلفة  .أ  

  .أكثر كفاءة الحتوائه على ذاكرة منفصلة عن ذاكرة الجهاز   .ب  

  .أسهل في عملية التعريف على الجهاز   .ج  

  .ليس هناك فرق بين الكرت الخارجي والكرت المحتوى في اللوحة   .د  

  

  :ئيسية في الحاسوب ما يلي ما عدا واحدة من أنواع الذاكرة الر  .٣٦

   .DDRAM  .أ  

  .SDRAM  .ب  

  .RDRAM  .ج  

  .HDRAM  .د  

  

 :الجهاز بمجموعة من الضغوط ) ATX(تزود وحدة التغذية   .٣٧

   .3.3v- ، 5v  ،-5v،  12v ، -12v ، v٣,٣  .أ  

  .0v ، 5v  ،-5v،  12v ، -12v ، v٣,٣  .ب  

  .5v  ،-5v،  12v ، -12v ، 0v  .ج  

 .5v  ،-5v،  12v ، -12v ،  24v  .د  

  

  ) :Magnetic Tapes( فيم تستخدم األشرطة الممغنطة   .٣٨

  .عمليات التخزين للمعلومات في الملقمات لفترة طويلة   .أ  

  .يستخدم بدل الذاكرة الرئيسية في الملقمات   .ب  

  .هي ذاكرة خاصة بتخزين الصور فقط   .ج  

  . للتخزين بسبب رخص سعرها تستخدم في الدول النامية  .د  

  

  :سرعة المعالج تقاس بـ   .٣٩

   .Hz  .أ  

  .Watt   .ب  

   .Byte (B)  .ج  

   .Bit/Sec (b/s)  .د  

  

  ROM: من مميزات ذاكرة   .٤٠

  .زيادة سرعة الجهاز   .أ  

  .تقليل سرعة الجهاز   .ب  

  .تستخدم لتخزين برنامج إعداد البيوس   .ج  

  .ل ويندوزلتسريع تحميل الجهاز قبل تحمي  .د  



 ٧٨

  

  :عند تحديث اللوحة األم في جهاز الحاسوب فإنه يلزم التأكد من توافق اللوحة مع   .٤١

  .المعالج   .أ  

  .القرص الصلب   .ب  

  .الشاشة   .ج  

  .محركات األقراص  .د  

  

  :عند وجود كلمة مرور غير معروفة عند بداية تشغيل الحاسوب، فالطريقة السليمة إلزالتها هي   .٤٢

  .  يتم تحريكه من مكان آلخر Jumper" قفل خاص "تحريك  .أ  

  .من اللوحة األم  ) CMOS( فك بطارية سيموس   .ب  

  .الدخول إلى برنامج اإلعداد وتغييرها   .ج  

  .فصل كابل الطاقة لمدة خمس دقائق ثم يتم إعادته   .د  

  

  :عند تركيب قرص صلب إضافي على الجهاز   .٤٣

   .Jumper" قفل خاص" عن طريق Slave واآلخر Masterيتم تحديد أحدهما على أنه   .أ  

  .Slaveيتعرف البيوس أوتوماتيكيا على القرص الجديد على أنه   .ب  

   .Masterيجب أن يكون كال من القرصين   .ج  

  .يجب تركيب كل قرص على كابل منفصل على اللوحة   .د  

  

  : على اللوحة األم هو توصيل FDDوظيفة مخرج   .٤٤

  . لصلبة األقراص ا  .أ  

  .قاري األقراص المضغوطة   .ب  

  .محركات األقراص المرنة   .ج  

  .قرص صلب ومحرك أقراص مضغوطة معا   .د  

  

  :يستخدم المخرج التالي ألغراض متعددة في جهاز الحاسوب   .٤٥

   .LPT  .أ  

   .COM  .ب  

   . USB  .ج  

   .PS/2  .د  



 ٧٩

  )٢(ملحق رقم 

  إجابة االختبار

  
 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة لسؤالرقم ا اإلجابة رقم السؤال

 ب ٣١ د ١٦ ج ١

 ب ٣٢ ج ١٧ ب ٢

 د ٣٣ ج ١٨ ب ٣

 د ٣٤ ب ١٩ د ٤

 ب ٣٥ ب ٢٠ ج ٥

 د ٣٦ ب ٢١ ب ٦

 ب ٣٧ ج ٢٢ ب ٧

 ا ٣٨ ب ٢٣ د ٨

 ا ٣٩ د ٢٤ ا ٩

 ج ٤٠ ج ٢٥ د ١٠

 ا ٤١ ا ٢٦ ج ١١

 ا ٤٢ ا ٢٧ ج ١٢

 ا ٤٣ ج ٢٨ ا ١٣

 ج ٤٤ ج ٢٩ ا ١٤

 ج ٤٥ ا ٣٠ ب ١٥

  

  

  

  



 ٨٠

  )٣(ملحق رقم 
  مقياس االتجاه

  
  درجة صغيرة  درجة متوسطة  درجة كبيرة  الفقرة  الفقرة  الرقم

        أفضل زيادة عدد ساعات العملي  ١

        أشعر بأن هناك فجوة بين المفاهيم النظرية و تطبيقاتها العملية  ٢

        جيةأشعر بصعوبة حفظ المفاهيم و النظريات التكنولو  ٣

        أحرص على تعلم التكنولوجيا ألنه يساعدني على التقدم العلمي  ٤

        أحب دراسة مواد التكنولوجيا ألنها تساعد على التفكير اإلبداعي  ٥

        أبادر إلصالح األجهزة البيتية نتيجة استفادتي من مواد التكنولوجيا  ٦

        ية الجيدة بالتكنولوجياأشعر بالسعادة ألنني أخدم مجتمعي نتيجة الدرا  ٧

٨  

جيا
ولو
كن
الت

  

        أشعر بالثقة بنفسي نتيجة امتالكي للثقافة التكنولوجية الواسعة

        أفضل تركيب شبكات الحاسوب ومعداتها على غيرها  ٩

         مهمة في الحياة العمليةاأرى أن تعلم مادة الشبكات مهم ألن تطبيقاته  ١٠

        شبكاتأشعر بالملل في حصة مادة ال  ١١

        أشعر بأن اللغة االنجليزية تشكل عائق في تعلم مساقات الشبكات  ١٢

١٣  

ت
بكا
لش
ا

  

        أحب مادة الشبكات ألنها ساعدتني على إدراك عالم االتصاالت

        أشعر بخوف من التعامل مع االلكترونيات و الكهرباء  ١٤

        ونياتأرغب أن أقضي وقت فراغي في تعلم مادة االلكتر  ١٥

ت  ١٦
نيا
رو
كت
الل
ا

        أحب أن أركب الدوائر االلكترونية  

        أشعر بصعوبة فك و تركيب جهاز الحاسوب  ١٧

        يشتمل منهاج الصيانة على مواد غير عملية  ١٨

        أرى أن أركب الدوائر االلكترونية  ١٩

         دراسة مادة الصيانة تضيف جديدا لمعلوماتينأشعر أ  ٢٠

        تعلم مادة الصيانة تساعد على فهم و إتقان استخدام الحاسوبأشعر أن   ٢١

        أرى أن صيانة الحاسوب أسهل من صيانة الطرفيات  ٢٢

        أشعر بالضيق عندما تواجهني مشكلة مادية في الحاسوب  ٢٣

        أحب أن أصبح فني متمكن في الصيانة  ٢٤

        الصيانةأصغي باهتمام ألسئلة المعلم في محاضرة مادة   ٢٥

        أرغب في قضاء وقت أطول في مختبر الصيانة  ٢٦

        أشعر أن الوقت في حصة مادة الصيانة طويل وممل  ٢٧

        أحب مادة الصيانة ألنها تعتمد على المهارات اليدوية  ٢٨

        أرغب بتعلم مادة الصيانة ألن العمل فيها يكون بشكل جماعي  ٢٩

٣٠  

انة
صي
ال

  

        نها تعتمد على مواجهة مشاكل ثم التوصل إليهاأفضل مادة الصيانة أل

  
  
  
  
  
  



 ٨١

  

  )٤(ملحق رقم 
  

  بطاقة المالحظة
  

  درجة اإلتقان

  المهارة

  الرئيسة
  المهارة الفرعية  .م

جدا
رة 
كبي

  

رة
كبي

طة  
وس
مت

  

يفة
ضع

جدا  
ة 
عيف
ض

  

١  
  أن يقوم بتركيب محول الشبكة في جهاز الحاسوب

          

            حسب النظام المعتمد RJ45 مع طرفية  UTPأن يركب كابل   ٢

            أن يركب شبكة بين جهازين بنظام السلكي  ٣

             مع سلك محوريBNCأن يركب وصلة   ٤

كة
شب
 ال
ب
ركي
ت

  

            أن يقوم بربط شبكتي حاسوب بجهاز ربط مناسب  ٥

            أن يعرض تكوين بروتوكول االنترنت على الحاسوب  ٦

             نوع نظام الملفات المستخدم في نظام التشغيلأن يفحص  ٧

ل 
عم

ص 
فح

كة
شب
ال

            أن يحدد نوع البروتوكول المستخدم في إعدادات الشبكة   ٨  

            يقيس المقاومات بطرق مختلفة  ٩

            يحدد نوع دائرة التغذية المستخدمة في جهاز الحاسوب  ١٠

            ترانزيستور المستخدم و أطرافه يحدد نوع ال  ١١
ى 
عل

ف 
عر
الت

ة 
وني
تر
اللك
ع ا
قط
ال

ها
اس
 قي
و

  
            أن يقيس الترانزيستور    ١٢

            أن يركب دائرة توحيد موجة كاملة   ١٣

           يركب منظم الجهد الكهربائي  ١٤

وائ            من الشاسيه بشكل سليمةيفك و يركب القطع االلكتروني  ١٥
الد

ب 
ركي
ت

 ر

ية
ون
تر
اللك
ا

  

           بي في تحديد عمل الدائرة االلكترونية استخدام الراسم الكهر  ١٦

            فك و تركيب جهاز الحاسوب  ١٧

            تحديد الشقوق المستخدمة في اللوحة األم  ١٨

د 
حدي
ت

ت 
ونا
مك

ب
سو
حا
ال

            تحديد سرعة المعالج في اللوحة األم   ١٩  

            رأن يعرف تشغيل الجهاز في حالة وجود كلمة مرو  ٢٠

            تركيب قرص صلب إضافي   ٢١

ع 
قط

ب 
ركي
ت

ي 
ف

ب
سو
حا
ال

             ATXتحديد ضغوط فيشه وحدة التغذية من نوع   ٢٢  
  



 ٨٢

  )٥(ملحق رقم 
 :األهداف المعرفية 

 أن يحدد األمر الذي يستخدم لعرض تكوين بروتوكول االنترنت على جهاز الكمبيوتر  )١

  LANأن يعرف أي من العبارات التالية تصف الشبكة المحلية  )٢

 ) OSI( ينشئ نموذج االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة أن )٣

 ) UTP(جدل األسالك في الكابل المزدوج المجدول غير المحمي يأن  )٤

 أن يحدد أي مما يلي يعد سببا لتداخل اإلشارات  )٥

 في كرت الشبكة الذي يستلم اإلشارة  ) pins( أن يحدد ما هو زوج الدبابيس )٦

  Ethernetلى حدوث تصادم في شبكة أن يعرف أي مما يلي يؤدي إ )٧

 الذي يسمح بتحديد الحصة النسبية      ٢٠٠٠أن يعرف ما اسم نظام الملفات في ويندوز          )٨

 )Quota(  للمستخدم 

  ٩٥/٩٨ وإكس بي عن نسخ ويندوز ٢٠٠٠أن يميز نظام التشغيل ويندوز  )٩

   LANs للشبكات المحلية  Topologiesأن يعرف أي من التصاميم األساسية  )١٠

 يتعرف على مميزات التراسل المتسلسل أن  )١١

 .عرف كيفية ربط مؤسستين ال سلكياأن ي )١٢

  ومع من تستخدم من الكوابل BNCأن يميز وصلة  )١٣

وذلـك إلدارة الـشبكات     ، أن يعرف من التي تستخدم للربط بين الشبكات المختلفة           )١٤

 بشكل ديناميكي 

التـصال بـشبكة    أن يحدد بروتوكول يستخدم في أجهزة الحاسوب لكي تتمكن من ا           )١٥

 االنترنت 

  Fiber Opticأن يعرف عيوب كوابل األلياف الضوئية  )١٦

 k وقيمة المقاومة v٦٠أن يحسب قيمة التيار الكهربي في دائرة كهربائية ضغطها  )١٧

Ω١٢   

 .أن يحدد العالقة بين شدة التيار الكهربي و الضغط و المقاومة )١٨

 و  V١١٥ي يعمـل علـى      أن يحسب  ما هي القدرة التي يستهلكها سخان كهربـائ           )١٩

   A٣يسحب تيارا مقداره 

بهـا ثـالث    ، أن يحدد ما هي قيمة كل مقاومة في دائرة موصلة علـى التـوازي                )٢٠

 .Ω٥مقاومات متساوية القيمة و كانت القيمة الكلية هي 

 . أن يعرف قانون كيرتشوف األول للضغوط  )٢١

 أن يحدد ضغط االنحياز األمامي لثنائي السليكون  )٢٢



 ٨٣

 كتروني لمفتاح اإلبال) الديود (  الثنائي يفسر تسميةأن  )٢٣

  ) Rectification( أن يعرف عملية التوحيد  )٢٤

  )  Rectification( أن يحدد أفضل أنواع التوحيد  )٢٥

 :أن يحدد أفضل أنواع دوائر التغذية المستخدمة حديثاً )٢٦

 أن يعرف أنواع الترانزيستور  )٢٧

 أن يوصل الترانزيستور ثنائي القطبية  )٢٨

  ليست من أعمال الترانزيستور التيليات م العأن يحدد إحدى )٢٩

 .أن يعرف متى يسري تيار في ترانزيستور ثنائي القطبية )٣٠

 أن يعرف لماذا يستخدم الترانزيستور ثنائي القطبية نوع السليكون بشكل كبير )٣١

 أن يعرف أي من الوظائف التالية ليست من وظائف المعالج )٣٢

  IDEباستخدام وصلة أن يعدد محركات األقراص التي يمكن ربطها  )٣٣

   . في اللوحة األمAGPأن يستخدم مخرج  )٣٤

 أن يعرف لماذا ينصح بتركيب كرت شاشة خارجي  )٣٥

 أن يحدد أي من أنواع الذاكرة الرئيسية في الحاسوب  )٣٦

 للجهاز ) ATX(أن يعرف الضغوط التي تزودها وحدة التغذية  )٣٧

  ) Magnetic Tapes( أن يعرف فيم تستخدم األشرطة الممغنطة  )٣٨

 . أن يعرف سرعة المعالج بماذا تقاس  )٣٩

  ROM.أن يعرف من مميزات ذاكرة  )٤٠

  بعند تحديث اللوحة األم في جهاز الحاسوالتوافق أن يالحظ  )٤١

كلمة مرور غير معروفـة عنـد بدايـة تـشغيل            الطريقة السليمة إلزالة     أن يعرف  )٤٢

 .الحاسوب

  تركيب قرص صلب إضافي على الجهاز  كيفيةأن يالحظ  )٤٣

  على اللوحة األم FDDة مخرج أن يعرف وظيف )٤٤

  ي جهاز الحاسوب  رج ألغراض متعددة فاأن يستخدم المخ )٤٥



 ٨٤

  
  )٦(ملحق رقم 

  

  األهداف الوجدانية

        زيادة عدد ساعات التكنولوجيا العمليأن يفضل   .١

      بين المفاهيم النظرية و تطبيقاتها العمليةارتباطبأن هناك أن يشعر   .٢

        لمفاهيم و النظريات التكنولوجية حفظ ابسهولةشعر أن ي    .٣

         على التقدم العلميحتى يساعدهعلى تعلم التكنولوجيا أن يحرص     .٤

       حب دراسة مواد التكنولوجيا ألنها تساعد على التفكير اإلبداعي أن ي  .٥

       من مواد التكنولوجياح األجهزة البيتية نتيجة استفادتهإلصالأن يبادر     .٦

       نتيجة الدراية الجيدة بالتكنولوجيالسعادة ألنه يخدم مجتمعهأن يشعر با    .٧

         للثقافة التكنولوجية الواسعةأن يشعر بالثقة بنفسه نتيجة امتالكه    .٨

        فضل تركيب شبكات الحاسوب ومعداتها على غيرهاأن ي  .٩

      ة مهمة في الحياة العمليا تعلم مادة الشبكات ألن تطبيقاتهأن يشعر بأهمية    .١٠

        شعر بالملل في حصة مادة الشبكاتأن ال ي    .١١

      شعر بأن اللغة االنجليزية تشكل عائق في تعلم مساقات الشبكاتأن ال ي    .١٢

         على إدراك عالم االتصاالتمادة الشبكات ألنها تساعدهحب أن ي  .١٣

      ياتااللكترون خوف من التعامل مع االلكترونيات و الكهرباءالشعر بأن ال ي  .١٤

         في تعلم مادة االلكترونياتفي قضاء وقت فراغهرغب أن ي   .١٥

        ركب الدوائر االلكترونيةأن يحب أن ت   .١٦

        شعر بصعوبة فك و تركيب جهاز الحاسوبأن ال ي  .١٧

         دراسة مادة الصيانة تضيف جديدا لمعلوماتينأبعر أن يش   .١٨

      د على فهم و إتقان استخدام الحاسوب أن تعلم مادة الصيانة تساعأن يدرك   .١٩

         مشكلة مادية في الحاسوبمواجهة أن ال يشعر بالضيق عند   .٢٠

        باهتمام ألسئلة المعلم في محاضرة مادة الصيانةأن يصغي    .٢١

        في قضاء وقت أطول في مختبر الصيانةأن يرغب   .٢٢

        ومملأن الوقت في حصة مادة الصيانة طويل أن ال يشعر ب  .٢٣

        حب مادة الصيانة ألنها تعتمد على المهارات اليدويةأن ي  .٢٤

        رغب بتعلم مادة الصيانة ألن العمل فيها يكون بشكل جماعيأن ي  .٢٥

  مشاكل الفضل مادة الصيانة ألنها تعتمد على مواجهة أن ي  .٢٦



 ٨٥

  )٧(ملحق رقم 

  

 :األهداف المهارية

   . .سوبكيب محول الشبكة في جهاز الحاأن ير )١

   . حسب النظام المعتمدRJ45 مع طرفية UTPأن يركب كابل  )٢

  .أن يركب شبكة بين جهازين بنظام السلكي )٣

  . مع سلك محوريBNCأن يركب وصلة  )٤

  .ربط شبكتي حاسوب بجهاز ربط مناسبيأن  )٥

  .أن يعرض تكوين بروتوكول االنترنت على الحاسوب )٦

  .شغيلأن يفحص نوع نظام الملفات المستخدم في نظام الت )٧

   . أن يحدد نوع البروتوكول المستخدم في إعدادات الشبكة )٨

  .أن يقيس المقاومات بطرق مختلفة )٩

  .أن يحدد نوع دائرة التغذية المستخدمة في جهاز الحاسوب )١٠

  .أن يحدد نوع الترانزيستور المستخدم في جهاز الحاسوب )١١

  .أن يقيس الترانزيستور )١٢

  .أن يركب دائرة توحيد موجة كاملة )١٣

  .منظم الجهد الكهربائيأن يركب  )١٤

  .أن يفك و يركب القطع االلكترونية من الشاسيه بشكل سليم  )١٥

  .أن يستخدم الراسم الكهربي في تحديد عمل الدائرة االلكترونية )١٦

  .أن يفك و يركيب جهاز الحاسوب )١٧

  .أن يحدد الشقوق المستخدمة في اللوحة األم )١٨

  .أن يحدد سرعة المعالج في اللوحة األم )١٩

  . الجهاز في حالة وجود كلمة مرورأن يعرف تشغيل )٢٠

  .أن يركب قرص صلب إضافي )٢١

 .ATXأن يحدد ضغوط فيشة وحدة التغذية من نوع  )٢٢

  

  

  

  

  



 ٨٦

  

  )٩(ملحق رقم 

  

  قائمة بأسماء المحكمين

  

  فتحية اللولو/ د   ١

  نجوى صالح/ د  ٢

   وردأبو إيهاب/ أ   ٣

  همام النباهين/ أ   ٤

  أكرم رضوان/ أ   ٥

  تيسير الخطيب/ م   ٦

  حسن نصر اهللا/ م   ٧
 

  
 

  


