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  )6íèa<HV113(}وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيكَ عَظِيماً{

  
َالْعَشِي يرِيدونَ وَجهَه وَلَا تَعد عَينَاكَ  الَّذِينَ يَدعونَ رَبهم بِالْغَدَاةِ ووَاصبِر �َفْسَكَ مَعَ {

عَ هَـوَاه وَكَـانَ     عَنهم تُرِيد زِينَةَ الْحَيَاةِ الد�ْيَا وَلَا تُطِع مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَه عَن ذِكْرِ�َا وَاتَّبـَ
  )Yíèa<H:28(}أَمره فُرطاً 
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سالم على النبي المصطفى صادق الوعد األمين، و الحمد هللا ربِ العالمين والصالةُ وال
اللهم ال علم لنا إال ما . على آله وصحابته الغُرِ الميامين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين

علمتنا إنك أنتَ العليم الحكيم،  اللهم علمنا ما ينفُعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، اللهم أرنا 
ارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، واحشرنا برحمتك يا ربنا فـي  الحق حقاً و

  .عبادك الصالحين
َب أَوزِعنِي أَن أَشكُرَ �ِعمَتَكَ الَّتِي أَ�ْعَمتَ عَلَـي  ر : "يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

  ).19:، من آيةq".(اه وَأَدخِلْنِي بِرَحمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالِحِنيوَعَلَى وَالِدَي وَأَن أَعمَلَ صَالِحاً تَرضَ
أحمده سبحانه على جزيل نعمه، وفيضِ عطاياه، وما غمرني به من فضٍل وتوفيق، و 

أسأل اهللا أن ينتفع به . ما منحني من صبرٍ ومثابرة، إلى أن وفقني إلتمامِ هذا الجهد المتواضع
 .على طاعتهويكون عوناً لي 

" لم يشكر اهللا من لم يشكر الناس" وانطالقاً من حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم       
فإني أجد لزاماً علي أن أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي معالي وزير التربية والتعلـيم  

لـى  لتفضله بقبول اإلشراف ع  5אLאالعالي األستاذ 
هذه الرسالة، وعلى ما بذله من جهد وما أسداه لي من نصحٍ وتوجيه، أسأل اهللا سبحانه وتعالى 
أن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يحرسه بعينه التي ال تنام وبركنه الذي ال يرام، ليظـل  

  .من سدنة العلم وأهله
èˆÖ]<äe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ğ̂ ‰Ûj×Ú<ŁkÖæ^u<^Ú<ŁØ–Ê_<†ÓÖ^ÊŒ^ßÖ]æ<Ž]<‚ßÂ<şì^< <

كما ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشـة والحكـم، األسـتاذ    
، أسأُل اهللا سبحانه و )أستاذ المناهج وطرق التدريس بالجامعة اإلسالمية(ç{Öç×Ö]<í{évjÊ>>) الدكتور(

إنه ولي ذلك والقادر تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنَا بعلمها ويجعلها ذخراً لإلسالم والمسلمين 
>.عليه <

،الذي تتلمذتُ  ¦ƒ^j{‰ù]<ç{Û>>كما أتقدم بأصدق عبارات الشكرِ والتقدير لألستاذ الدكتور 
على يديه الكريمتين أثناء دراستي في الدبلوم الخاص في المناهج وطرق التـدريس بجامعـة   

الرسالة، نفعني اُهللا بآرائه األقصى، فنهلت من فيضِ علمه، وقد زادني شرفاً قُبولَه مناقشة هذه 
وتوجيهاته الرشيدة، وأسأُل اهللا أن ينعم عليه من فضله وأن يعلي درجاته في الدنيا واآلخـرة  

  .وأن يجزيه عني خير الجزاء



 د 
 

   بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قـاموا مشـكورين و ال أنسى أن أتقدم
  . بتحكيم أداة  الدراسة
א(مقام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشـكر والعرفـان   وفي هذا ال

E  الغدر والخيانة واإلجـرام ذلك الصرح الشامخ ومنارة العلم والعلماء والذي نالت منه يد،
ولكنها بعون اهللا وهمة القائمين على إدارتها، ستبقى دائما وأبداً عصية على االنكسـار فلـن   

ر ولن يوقف مسيرتها الحصار،فلها منا كل الثناء والفخار، فقد منحتني فرصـة  يضيرها الدما
االلتحاق ببرنامج الماجستير، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا وكلية التربية فالشكر موصـوٌل  
لجهودهم العظيمة في تشجيعِ البحث العلمي، فاَهللا أساُل أن يجزيهم عنا خير الجـزاء ويجعـل   

  .ن حسناتهم جميعاًذلك في ميزا
وال يفُوتُني أن أتقدم بالشكر الجزيل  لألخوة الزمالء  في اإلدارة العامـة للتقنيـات     

التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي وكذلك رؤساء أقسام التقنيات التربوية فـي مـديريات   
سائل التعليميـة   التربية والتعليم بمحافظات غزة، وأخص بالشكر األخوة في مركزي إنتاج الو

بخان يونس وغزة  لما قدموه لي من مساعدة ونصح وتشجيع وتهيئة الظروف و التسـهيالت  
  .لتطبيق أدوات الدراسة

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير واالمتنان واالعتراف بالجميل إلى جميـع أفـراد   
الحنون الـذي لـم   أسرتي لما عانْوه معي طوال فترة إعداد هذه الرسالة، وأخص بالذكر أبي 

يبخل علي يوماً بأي شكل من أشكال الدعم المعنوي والمادي والتوجيـه واالرشـاد، و أمـي    
الحبيبة والتي صحبت دعواتها الصادقة دراستي حتى ُأنجزت بحول اهللا وقوته، أسـأُل اهللا أن  

وإلـى   يعينني على حسن صحبتهما بالمعروف في الدنيا وأن يقر عيونهما بالجنة في اآلخرة،
زوجتي الغالية التي صبرت واحتسبت وهي تلملم أوراقي المبعثرة أثناء فتـرة إنجـاز هـذه    
الرسالة وفقها اُهللا لما يحب ويرضى والى عماتي وإخواني وأصدقائي الذين كانوا خيـر سـند   

  .وعونٍ لي طوال فترة إعداد هذه الرسالة 
كرهم من غير قصد فلهم مني كل هؤالء من ذكرتُهم من أصحاب الفضل، أما من غفلت عن ذ

  .الشكر والتقدير
 وأخيراً أساُل اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقتُ في هذه الدراسة، فما كان من توفيق

  .فمن اهللا، وما كان من خطٍأ أو زلٍل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان
" وَإِلَي هِ تَوَكَّلْتفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيوَمَا تَوهِ أُ�ِيب )."K88:، آية.(  

  واهللا من وراء القصد
ou^fÖ]< <
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  ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد قائمة لمعايير جودة تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا 
 في التعليم وكذلك تقويم مدي توافر معايير جودة التصميم واإلنتاج  للوسائل والتكنولوجيا فـي 

  .التعليم بمراكز إنتاج الوسائل التعليمية بغزة
  :وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

ما معايير جودة التصميم واإلنتاج  المتضمنة بالوسائل التعليمية والتكنولوجيا فـي التعلـيم   

  بمراكز إنتاج الوسائل التعليمية بغزة ؟

  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية
 بغزة ؟ اإلنتاجالمنتجة بمراكز  والتكنولوجيا في التعليم لوسائلما ا .1

  ؟ الواجب توفرها بالوسائل والتكنولوجيا في التعليم تصميمالما معايير جودة   .2
 ؟لوسائل والتكنولوجيا في التعليم االواجب توفرها ب اإلنتاجما معايير جودة  .3

جيا في التعليم المتوفرة بمراكز التكنولور معايير جودة التصميم للوسائل وما مدى تواف .4
  ؟إنتاج الوسائل بغزة 

التكنولوجيا في التعليم المتوفرة بمراكـز  ر معايير جودة اإلنتاج للوسائل وما مدى تواف .5
  ؟ بغزةالوسائل  إنتاج

ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة وهي عبـارة عـن قائمـة    
ة تقويم للوسائل المنتجة بمراكز اإلنتاج في غزة وخان يـونس،  معايير تم تحويلها لتصبح بطاق

أبعاد، ثم عرضت على مجموعة من  4فقرة وقام الباحث بتقسيمها إلى ) 95(حيث تكونت من 
  .المحكمين  للتأكد من سالمتها، وصالحيتها للتطبيق

 واختار الباحث عينة قصدية مكونة من الوسائل الخاصة بمنهاج التكنولوجيا للصـف 
 وسيلة، واستخدم الباحث وفقا لطبيعة الدراسة المـنهج الوصـفي  ) 78(العاشر، وقد بلغ عددها 

  .التحليلي لتحليل معايير جودة الوسائل؛ وذلك الستخراج قائمة المعايير موضوع الدراسة
  :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على المعايير أظهرت النتائج

راكز إنتاج الوسائل التعلمية بغـزة بحيـث كـان    تنوع الوسائل التعلمية المنتجة بم .1
  .التركز في اإلنتاج على وسائل مبحثي الفيزياء والتكنولوجيا

قام الباحث بوضع قائمة بمعايير الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية تضمنت  .2
  . معياراً) 95(
فـي ضـوء   تم تقويم الوسائل الكهربية وااللكترونية الخاصة بمنهاج الصف العاشر  .3

معـايير تصـميم    ةمعايير الجودة، حيث وجد أن هذه الوسائل تراعي بدرجة كبيـر 



 و 
 

أما بالنسبة لمعايير اإلنتاج فقد وجد أنها أيضـاً  ). % 88.56(الوسائل التعليمية بنسبة 
وهي بذلك تكون على درجـة كبيـرة مـن    % )  81,55(تتمتع بدرجة كبيرة بنسبة 

  .إنتاج الوسائل التعليميةمراعاة معايير الجودة في تصميم و
    

كما اقترح الباحث في ضوء النتائج ضرورة إجراء دراسات ميدانية للتعـرف علـى       
واقع مراكز إنتاج الوسائل التعليمية، كما اقترح إجراء دراسات لبناء معايير جودة لمختلف 

تعليمية سـواء  الوسائل التعليمية، واالستفادة من هذه المعايير في تصميم وإنتاج الوسائل ال
في مراكز اإلنتاج أو حتى في الجامعات أثناء تدريس مساقات تصميم الوسائل التعلميـة،  
ودعا الباحث إلى تهيئة وإعداد مراكز اإلنتاج للحصول على شهادة الجودة العالمية الــ  

ISOوكذلك ضرورة نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية وخاصة مراكز اإلنتاج ،.  
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

F 
نحن نعيش اآلن في عصر الجودة، حيث أن طبيعة العصر الذي نحن فيه تؤكـد علـى   

ذي أثر علـى كـل   فضالً عن التقدم العلمي والتكنولوجي السريع ال الجودة في جميع المجاالت
ولقد ورد مفهوم الجودة في اإلسالم بكل ما تحملـه مـن معـان     مناحي الحياة بما فيها التعليم،

ورابعـاً  ، واألداءوثالثة حسـن العمـل   ، وأخرى اإلحسان، مختلفة، فتارة تعني اإلتقان واإلبداع
صنع اهللا الذي :"لىوخير دليل على ذلك اآليات القرآنية التي تجلت في قوله تعاالتنافس الشريف، 

  ).88:آية، سورة النمل" (أتقن كل شيء

تكامـل  " تعريفاً للجـودة بأنهـا تعنـي    ) 1994(سنة  ISOقد وضعت منظمة األيزو و
  ".من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة  هالمالمح والخصائص لمنتج ما أو خدمة ما بصورة تمكن

ربوي الصناعية إلى مصطلح تلقد تحول مفهوم الجودة من تقويم السلع والمنتجات 
 تعليمي وذلك تبعاً ألهميته؛ فتسعى المؤسسات التعليمية إلى تقديم أفضل الخدمات مما جعل

وأصبحت مصطلحاً للخدمة ، ة الحديثة في المؤسسات التعليميةاالهتمام بالجودة مهماً في الفتر
بحت أجهزة التعليم تستخدم ، وأصو الجودة ميزة للمؤسسة التعليمية، وأصبح التوجه نحالتعليمية

جودة التي ، فظهر ما يسمى بمدارس ال)151: 2007أحمد، (يار للمنتج التعليمي الجودة كمع
  .، وجودة المحتوى، وجودة أساليب التقويم تحرص على جودة األهداف

والجودة في التعليم تعتبر من أهم الوسائل واألساليب الناجحة في تطوير وتحسين بنيـة  
عليمي بمكوناته المادية والبشرية ، بل وأصبحت ضرورة ملحة ، وخيـاراً اسـتراتيجياً    النظام الت

  .تمليه طبيعة الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحاضر 
) Designauality(جـودة التصـميم    :الثة جوانب أساسية، تضم ثوالجودة في التعليم

، وجـودة األداء  في التخطيط للعمل ينبغي أن تراعىوتعني تحديد المواصفات والخصائص التي 
)Performanceqality (     وتعني القيام باألعمال وفق المعـايير المحـددة، وجـودة المخـرج
)Outputauality (   وفـق الخصـائص   وتعني الحصول على منتج تعليمي وخـدمات تعليميـة

  ).93: 2004عليمات، (والمواصفات المتوقعة 
، تأخـذ فـي   ة وضع معايير قومية للتعليمضرور على)15:  2003الزواوي ، (ويؤكد 

  .وضمان الجودة في التعليم داعتبارها المقاييس العالمية لجودة التعليم وإنشاء هيئة قومية االعتما
قديمة قدم اإلنسان حيـث    –تعتبر إحدى مكونات العملية التعليمية -والوسيلة التعليمية 

اليوم بأسلوب المحاكاة حيث قـال سـبحانه   علم اهللا ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه بما يعرف 
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قَاَل يا ويلَتَا َأعجزتُ  ۚفَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الَْأرضِ ِليرِيه كَيفَ يوارِي سوءةَ َأخيه "وتعالى 
، )31: آيـة مائدة،ال( ")31(لنَّـادمين فََأصبح من ا َۖأن َأكُون مثَْل هٰذَا الْغُرابِ فَُأوارِي سوءةَ َأخي 

األلواح ، فبعد أن كانت عبارة عن وسائل بسيطة من تطور العملية التعليميةوتطورت الوسيلة  ب
، وبذلك التطور أصبح لهـا  رت مع التقدم التكنولوجي والعلمي، تطووالصخور وجلود الحيوانات

اهتمام التربويين والمسئولين عن التعليم على له دراساته ونظرياته، فقد حظيت ب ،عالمها المستقل
المستوى العالمي والعربي والمحلي، فقد عقدت المؤتمرات بشأنها، وأجريت البحوث والدراسات 
الخاصة بها، وأنشئت المراكز المتخصصة بها، فعلي المستوى المحلي يوجد ثالث مراكز رئيسة 

.ليلالوسائل التعليمية في غزة وخان يونس والخ نتاجإل
وقد حاول بعض التربويين وضع معايير للوسائل التعليمية إال أنها اقتصرت على معايير 

، )52: 2001الحيلـة،  (، و )42: 2005والعمري ، بني دومي(االختيار وفي هذا السياق يذكر 
مناسبتها للهـدف،  : ل التعليمية هي مجموعة من معايير اختيار الوسائ) 127: 2005، سالمة(و

مع التسـهيالت  ، مناسبتها للمحتوى، مناسبتها لطرق التدريس، مناسبتها للفئة المستهدفة مناسبتها
  .المادية، غير مكلفة، دقيقة وحديثة، بسيطة، جذابة، آمنة وجميلة

ومن خالل عملية المسح التي قام بها الباحث للدراسات السابقة، فقد وجد الباحث العديـد مـن   
والتي هدفت  )2006عبد النبي ،(للوسائل التعليمية منها دراسة الدراسات اهتمت بمعايير الجودة 

طوالبة و الشـبول  (لدراسة معايير بناء المواد التعليمية عن بعد في ضوء مدخل النظم،و دراسة 
إلنتـاج  ) اللون، الخـط، الشـكل  (والتي هدفت إلى إعداد قائمة بمعايير التصميم الفني )2004،

هدفت إلى تقويم واقع توافر واسـتخدام   والتي)  1998بو جراد، أ(البرمجيات التعليمية ودراسة 
، ومـن الدراسـات التـي    الوسائل التعليمية بمدارس المرحلة األساسية الدنيا في محافظات غزة

والتي هدفت إلى ) 2006دراسة عزمي،(اهتمدت بالتدريب على تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 
طالب كلية التربية على تصميم وإنتاج الرسوم المتحركـة   معرفة فعالية برنامج مقترح لتدريب

 معرفة أثـر برنـامج تـدريبي لمعلمـي    هدفت إلى  والتي )2005عودة ،(ودراسة  الكمبيوترية
أبو الخيل ( دراسة و التكنولوجيا للمرحلة األساسية على كفايات تصميم وإنتاج التقنيات التربوية

ة إستراتيجية التعلم التعاوني في اكتسـاب مهـارات   هدفت إلى استقصاء فاعليوالتي )  2001،
  .تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية

هناك جهوداً مشـكورة مـن   هناك  ورغم قلة الدراسات في مجال البحث الحالي، إال أن
بعض الباحثين والتي ظهرت بشكل جلي في المؤتمر الذي عقد بالجامعـة اإلسـالمية بعنـوان    

واشتمل المؤتمر على دراسة في مجال الوسائل ، )مدخل للتميز  –يني الجودة في التعليم الفلسط(
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تقويم النماذج واللوحات التعليمية الموجودة في مراكز الوسائل التعليمية التابعة  :التعليمية بعنوان
  .للجامعة وفق معايير الجودة 

 – التعلـيم  والتكنولوجيا فـي  ومع ندرة الدراسات التي تقدم للجودة في الوسائل التعليمية
حاز الموضوع اهتمام الباحث لكونه يعمل رئيساً لقسم التقنيات التربويـة   -على حد علم الباحث

، وأيضـاً  لوظيفية تصميم الوسـائل التعليميـة  مل مهامه اتشمديرية التربية والتعليم برفح، وت في
والذي يـتم   ،متابعة عمل مراكز المصادر بالمدارس ومتابعة مركز المصادر الرئيسي بالمديرية

، ، والتدريب على كيفية استخدامهاالوسائل التعليمية ثم توزيعها على المدارس إنتاجفيه تصميم و
ومن خالل عمل الباحث وجد أن الوسائل التعليمية هي األكثر حاجة إلى وضع معايير لتصميمها 

نـاء عمليـة   ال تعتمد معايير واضحة ومحـددة أث  اإلنتاجحيث أن مراكز المصادر و ،هاإنتاجو
  .مع إمكانية وجودة بعض المعايير مما يؤثر على جودة هذه الوسائل  اإلنتاج،التصميم و

ومن الجدير بالذكر أن كليات التربية قد خصصت ضمن خططها األكاديميـة مسـاقات   
الوسائل والتقنيات التعليمية ومن هنا تبرز الحاجة لوضع معايير لتصـميم   إنتاجخاصة بتصميم و

  .وسائل التعليمية ال إنتاجو
تتويجاً لكتب منهاج التكنولوجيا حسب النظام الذي  دوالذي يع ولعل منهاج الصف العاشر

و ما جاء فيه  البحثأقرته وزارة التربية والتعليم ، فإن ذلك شكل حافزاً للباحث في أن يقدم هذا 
تـاب يحتـوي علـى    معايير في تصميم وإنتاج  الوسائل الكهربية وااللكترونية حيث أن الكمن 

وحدتين دراسيتين األولى تتعرض إلى االلكترونيات مثل الثنائيات، والترانزيسـتور، والـدوائر   
المتكاملة، والثانية تحتوي على تطبيقات على الوحدة السابقة مثل ساقي الزهور اآللى، والعوامة 

يها درجة عالية مـن  الكهربية، مما يتطلب وجود وسائل تعليمية لتدريس هاتين الوحدتين يتوفر ف
  .الجودة

ومن هذا المنطلق رأى الباحث أهمية وجود دراسة تبحث في معايير الجودة في تصميم 
  .اإلنتاج بغزةفي مراكز  و التكنولوجيا في التعليم  الوسائل إنتاجو

 
  :مشكلة الدراسة 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
التكنولوجيا في التعليم بمراكز اج  المتضمنة بالوسائل التعليمية ويم واإلنتتصمالما معايير جودة 

  الوسائل التعليمية بغزة ؟ إنتاج
  

  :أسئلة الدراسة
 بغزة ؟ اإلنتاجالمنتجة بمراكز  والتكنولوجيا في التعليم ما الوسائل .6
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  ؟ الواجب توفرها بالوسائل والتكنولوجيا في التعليم تصميمالما معايير جودة   .7
 ؟لوسائل والتكنولوجيا في التعليم االواجب توفرها ب اإلنتاجر جودة ما معايي .8

التكنولوجيا في التعليم المتوفرة بمراكـز  ر معايير جودة التصميم للوسائل وما مدى تواف .9
  ؟إنتاج الوسائل بغزة 

التكنولوجيا في التعلـيم المتـوفرة   ر معايير جودة اإلنتاج للوسائل وما مدى تواف .10
 ؟ بغزةسائل الو إنتاجبمراكز 

  
  :الفروض

التكنولوجيا في التعليم المتوفرة معايير جودة التصميم للوسائل و ال يصل مستوى توافر - 1
  % .80إنتاج الوسائل بغزة إلى بمراكز 

التكنولوجيا في التعليم المتـوفرة  ر معايير جودة اإلنتاج للوسائل وتوافال يصل مستوى  - 2
  % . 80بغزة إلى الوسائل  إنتاجبمراكز 

  
  : هداف الدراسةأ

  :لدراسة لتحقيق األهداف التاليةتسعى ا
 .اإلنتاج بغزةالوسائل المنتجة بمراكز  تحديد .1

لوسـائل والتكنولوجيـا فـي    إعداد قائمة لمعايير جودة تصميم امعايير جودة التصميم  .2
  .التعليم

 . الوسائل و التكنولوجيا في التعليم إنتاجلمعايير الجودة في  إعداد قائمة .3

إنتاج توافر المعايير جودة التصميم للوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكز مدى معرفة  .4
 .الوسائل التعليمية بغزة وتحديد مستوى جودتها

للوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكـز   اإلنتاجمعايير جودة معرفة على مدى توافر  .5
 .إنتاج الوسائل بغزة وتحديد مستوى جودتها

  
  : أهمية الدراسة
  : هذه الدراسة أهميتها من أنها تستمد

لوسائل والتكنولوجيـا فـي التعلـيم    ا إنتاجمعايير تصميم وتقدم الدراسة قائمة مقترحة ل .1
  .للعاملين في مجال تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية

لجودة فـي مجـال التقنيـات    تساهم الدراسة في توجيه انتباه المعنيين إلى  معايير ا قد .2
 .التربوية
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الوسائل التعليمية في تطوير أدائهـم فيمـا    إنتاجتفيد الدراسة القائمين على تصميم و قد .3
 .الوسائل والتكنولوجيا في التعليم  إنتاجيتعلق بتوظيف هذه المعايير في تصميم و

التجاهات العالمية المعاصرة واستجابة للعديـد مـن توصـيات    تقدم الدراسة استجابة  .4
 .لجودة في مجال التقنيات التربويةيف معايير االبحوث والمؤتمرات بضرورة توظ

  
  :حدود الدراسة

  :حصر الدراسة بالمحددات التاليةتن
الوسائل الكهربية وااللكترونية الخاصة بمنهاج التكنولوجيا للصف العاشر، المنتجة   تقويم •

م، باستخدام المعايير  2008/2009اإلنتاج بغزة  وخانيونس في العام الدراسي  يكزبمر
تربوية والفنية لتصميم الوسائل والمعايير اإلدارية والفنية إلنتاج الوسائل ، ومقارنتهـا  ال

 %.80بمستوى الجودة 
 

  
  :طلحات الدراسةمص

   :معايير جودة التصميمـ 

  :يعرف الباحث معايير جودة التصميم على أنها
للوسيلة  مجموعة الشروط والمواصفات والمحددات التربوية والفنية التي تضع تصوراً 

وتقاس جودة التصميم في هذه الدراسة بالنسبة المئوية التي التعليمية وتضبط مخطوطة التصميم 
 . معياراً) 30(تعبر عن مدى التزام مخطوطة التصميم وعددها  

 
  : ـ معايير جودة اإلنتاج 

  :يعرف الباحث معايير جودة اإلنتاج على أنها 
اإلدارية والفنيـة التـي تحـول مخطوطـة     مجموعة الشروط والمواصفات والمحددات 

لى وسيلة تعليمية حقيقية ملموسة وتقاس جودة اإلنتاج فـي هـذه الدراسـة    التصميم المقترحة إ
 .معياراً ) 65(بالنسبة المئوية التي تعبر عن مدى التزام المنتجات بهذه المعايير وعددها 
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  :والتكنولوجيا في التعليم الوسائلـ 

  :في التعليم  على أنها الوسائل والتكنولوجييعرف الباحث ا
واألدوات وألجهزة والمستحدثات التقنية التي يوظفهـا المعلـم فـي     المواد هي مجموع

في صفوف مراحل التعليم العـام التابعـة لـوزارة    ، ميةيالمواقف التعليمية لتحقيق األهداف التعل
  .بغزة اإلنتاجالمتوفرة في مراكز  التربية والتعليم العالي ،

  
  :اإلنتاجمراكز ـ 
  :يعرف الباحث مراكز اإلنتاج على أنها 

لوزارة التربية والتعليم العالي ،والتـي يـتم فيهـا    الوسائل التعليمية التابعة  إنتاجمراكز 
) 2(تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية والتكنولوجيا في التعليم وفق المناهج الفلسطينية  وعـددها  

 .ان يونسوالتي تقع في غزة و خ
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
النظرية لموضوع البحث بشيء مـن  عن الخلفية تناول الباحث في هذا الفصل الحديث ي

التفصيل، حيث أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد معايير الجودة في تصـميم وإنتـاج الوسـائل    
 –الوسـائل التعليميـة   :(والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة، وذلك على النحو التـالي 

  ).يةالجودة في الوسائل التعليم –تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 
  
  :سائل التعليمية وتطورها التاريخيمفهوم الو

فقد ضرب اهللا للنـاس   ،الساعة ، وحديثه حداثةالوسائل التعليمية قديمة قدم اإلنسان نفسه
إن  .الصورة بأمثلة محسوسة من حياتهم األمثال ليوضح لهم سبل الخير وسبل الشر ويقرب إليهم

حسوسـة  عاني البعيدة إلى أذهان المتلقـي بصـورة م  القرآن الكريم حافل باألمثلة التي تقرب الم
، وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى قصة هابيل وقابيل وكيـف أرسـل اهللا   يشاهدها أو يلمسها المتلقي

هذه وسيلة عمليـة،  . اري سوءة أخيهسبحانه غراباً يقتل غراباً آخر ويدفنه ليعلم هابيل كيف يو
موضحاً ألمته أمـور دينهـا مسـتخدماً    " عليه وسلمصلى اهللا "وكذلك أتى رسولنا الكريم محمد 

:   فقد قال صلى اهللا عليه وسـلم . مليةاألمثال والصور المحسوسة والقصص البليغة والدروس الع
  .ثم شبك بين أصابعه) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( 

مفـاهيم  والناس في كل شؤون حياتهم يستخدمون وسائل اإليضاح لتقريـب األفكـار وال  
، وقد طور اإلنسان وسائل معينه لتوصيل أفكاره بدءاً ح ما يريدون إيصاله إلى مستمعيهمولتوضي

من رسومات اإلنسان الحجري على الكهوف وصوالً إلى استخدام التقنيات الحديثة التـي علـى   
نـات  رأسها الحاسوب وتطبيقاته المتعددة واألجهزة السمعية والبصرية والسمعية البصرية والعي

والمعارض والتجارب المعملية والزيارات الميدانية واللوحات بمختلف أنواعها والسبورات وغير 
  .)31: 2008شمي و إسماعيل ، (ذلك من وسائل اإليضاح 

  

  :مفهوم الوسائل التعليمية

تباين مفهوم الوسائل التعليمية نتيجة لتأثر الوسائل التعليمية بالمتغيرات والتطورات التي 
ت وهنا يورد الباحث مجموعة من التعريفـا  ،في عملية التعليم مما أدى إلى تغير مفهومهاث دتح

  :للوسائل التعليمية وهي كما يلي
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، رات، وإدراك المبادئ، واكتساب الخبستعملها التلميذ في عملية التعلم، يهي أداة أو مادة
واً مناسباً يستطيع فيـه أن  وتطوير ما يكتسب من معارف بنجاح، ويستعملها المعلم ؛ لتيسر له ج

  )15:  2000عبيد ، . ( يصل بتالميذه إلى حقائق العلم الصحيح بسرعة ، وقوة، بأقل تكلفة
ساعدة أي شيء يستخدم في العملية التعليمية التعلمية، بهدف م :ويعرفها الحيلة على أنها

، والمواد، واألدوات تية من اإلتقان، وهي جميع المعدا، بدرجة عالالمتعلم، على بلوغ األهداف
، داخـل غرفـة الصـف    وى الدرس إلى مجموعة من الدارسينالتي يستخدمها المعلم؛ لنقل محت

ستناد إلـى األلفـاظ   ، دون االحسين العملية التعليمية التعلمية، وزيادة فاعليتهاوخارجها، بهدف ت
  ) 180: 2004ة ، ليالح. (وحدها 

لتعلم، وتوضـيح  المعلم لتحسين عملية التعليم وا الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها
، أو تنمية يد التالميذ على العادات الصالحة، أو تعوالمعاني واألفكار، أو التدريب على المهارات

، دون أن يعتمد المعلم أساساً علـى األلفـاظ والرمـوز    جاهات، وغرس القيم المرغوب فيهااالت
الموقف التعليمي لتوصيل  ط التي يستخدمها المعلم فيوهي باختصار جميع الوسائفقط، واألرقام 

ولجعـل الخبـرة    ،وتشـويقاًً  ، للتالميذ لجعل درسه أكثر إثـارة الحقائق، أو األفكار، أو المعاني
  )33:  2008شمي و إسماعيل، (، وهادفة ومباشرة في نفس الوقت التربوية خبرة حية

  : للوسائل التعليمية هيالتعريفات  مجموعة من ) 15، 2001:سليمان (ويذكر 
، تعمل على نقل رسالة ما، من مصـدر الـتعلم إلـى    أي وسيلة بشرية، أو غير بشرية -

  .المتعلم، ويسهم استخدامها بشكل وظيفي في تحقيق أهداف التعلم 
؛ لتحسين عملية التعلـيم والـتعلم، بهـدف    أجهزة، وأدوات، يستخدمها المعلم مجموعة -

 .ر في نفوس التالميذتوضيح المعاني ، وشرح األفكا

، وتشويقاً لطالبه، ولجعـل  في تدريسه؛ لجعل درسه أكثر إثارةكل ما يستعين به المعلم  -
، مباشرة في وقت واحد الخبرة التربوية التي يمر بها هؤالء الطالب، خبرة حية، وهادفة

 .معاً

  . يستعان بها إلحداث عملية التعلمهي وسائط تربوية ،  -
المـواد التـي    :أن الوسائل التعليمية هـي )  47:  2001، خرونمحمد وآ( يرى دنت    

عـاني الكلمـات   لتسهيل فهـم م  ة أو غيرها من المواقف التعليمية؛تستخدم في حجرات الدراس
على أنها المواد التي ال تعتمد أساساً على القراءة واستخدام " ديل"، بينما يؤكد المكتوبة والمنطوقة

ها وفهمها، ولكنها مواد يمكن بواسطتها تجويـد التـدريس و تزويـد    األلفاظ والرموز لنقل معاني
  .المتعلمين بخبرات تعليمية باقية األثر 
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أنها األدوات والمـواد التعليميـة،والطرق المختلفـة التـي     ):108:2002(يرى سالمة
لنقل محتوى تعليمي أو الوصـول إليـه   عليمية؛ يستخدمها المعلم بخبرة ومهارة في المواقف الت

وتساعده علـى تعلـم    حيث تنقل المتعلم من واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة،ب
  .فعال بجهد أقل، وبوقت أقصر وكلفة أرخص في جو مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل

يمكنها منظومة تعليمية متكاملة،  :على أنها) 43:  2003(ويعرفها محمد عطية خميس 
لمصادر، وتتكون مـن  فردها أو باالشتراك مع غيرها من الوسائل وا، بمنقل التعلم إلى المتعلمين

  .وطريقة عرض ) نظام نقل( وأداة عرض مادة تعليمية 
األدوات والمواد واألجهزة والمواقع التي يوظفها  :على أنها) 6:2006(ويعرفها عسقول 

مجـرد مـن   المعلم داخل المدرسة أو خارجها في إطار خطة لتفعيل دور المـتعلم وتحويـل ال  
  .المعلومات إلى محسوس وتؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية

من خالل استعراض التعريفات السابقة يخلص الباحث إلى أن التعريفات تأثرت بوجهات 
نظر  كل معرف للوسائل التعليمية فكل ينظر إليها من منظوره الخاص ومع ذلـك فالتعريفـات   

  .ا تكمل بعضها البعض وال تناقض كبير بينه
ويتبنى الباحث تعريف عسقول لشموله وتركيزه على المتعلم، الذي يعتبر محور العملية 
التعليمية، كما يركز التعريف على اشتمال األجهزة التعليمية للمواد التعليمية المصـاحبة ويؤكـد   
التعريف على ضرورة المواقع التعليمية التي تعتبر من الوسائل الواقعية التـي تثـري خبـرات    

طلبة ، كما أكد التعريف على ضرورة تحويل المعلومات من المجرد إلى المحسوس وصـوالً  ال
  .إلى تحقيق األهداف التعليمية

  
  :مراحل تطور الوسائل التعليمية

  :مرحلة الحواس:أوالً

علـى الحـواس التـي تخاطبهـا     ):2:2006(عتمدت التسميات كما يـرى عسـقول   ا
البصري،ثم ظهرت تسميات أخرى مثل التعليم السمعي،ولعل الوسيلة،وأول ما أطلق عليها التعليم 

التركيز على حاسة واحدة سواء كانت حاسة السمع أو البصر،وإهمال بـاقي الحـواس يعكـس    
قصوراً بارزاً في هذه التسميات،ألن الخبرات ال ترد على عقل المتعلم عبر حاسـة واحـدة،مما   

لبصري،إال أنها أهملت باقي الحـواس كالشـم   أدى إلى ظهور تسمية ثالثة هي التعليم السمعي ا
  .والتذوق واللمس
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  :مرحلة معينات التدريس:ثانياً

أطلق عليها معينـات  ل معينات في العملية التعليمية، فاعتمدت التسمية على كون الوسائ
على هذه المرحلـة  ) 3:2006(ولعسق رىوي التدريس ألن المعلمين يستعينون بها في تدريسهم،

  .دور الوسيلة في إعانة المعلم على القيام بدوره،وأن دورها ثانوي في التعليم حصرتأنها 
  :مرحلة االتصال:ثالثاً

رحلة من مراحل تطور مفهوم التقنيات التربوية،على أنه عملية مينظر لمفهوم االتصال ك
  .ة الصفيةديناميكية يتم التفاعل فيها بين المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال داخل الغرف

  :مرحلة النظم:رابعاً

يقصد بأسلوب النظم إتباع منهج وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمة وتسـتخدم  
وتشمل الموارد البشرية والتعليميـة   كل اإلمكانات التي تقدمها التكنولوجيا لتحقيق أهداف محددة،

توى العشوائي إلى المسـتوى  األمر الذي ساهم في نقل العملية التعليمية من المس والوقت والمال،
  .المخطط

  
  :تصنيف الوسائل التعليمية

ولهذا فإنها تصنف في مجموعات ؛ لتسهل دراسـتها   الوسائل التعليمية كثيرة ومتنوعة،  
، أو نها قد تصنف على أساس الهـدف منهـا  وهناك أكثر من طريقة لهذا التصنيف؛ أل. وفهمها
أو على أساس نوع الخبرة التـي تقـدمها، أو علـى    ، اس الحاسة التي تتأثر بها مباشرةعلى أس

عليها، أو علـى أسـاس طريقـة     أساس ما تحتاج من أجهزة، أو على أساس طريقة الحصول
إنتاجها، وإلى غير ذلك من أو قد تصنف على ضوء عدد المستفيدين منها، أو طريقة . عرضها

  :يما يلي أبرز هذه التصنيفاتوف. هالتي يخضع تصنيفها إلى رؤية المصنف واعتباراتالتصنيفات 
  :)اعتبار أن كل حاسة تعمل منفصلةعلى (ب الحواس التي تتأثر بها مباشرة تصنيفات حس: أوالً

  .)35:  2004 ،الحلية( :نه يمكن تصنيفها في ثالث مجموعات، فإوبحسب رأي هذا التصنيف
  :الوسائل السمعية .1

ـ  ـ  وتضم الوسائل التي تعتمد في عملية التعلم على حاس المـذياع ،  : ا ة السـمع، ومنه
  .سطوانات، ومكبرات الصوت، ومختبرات اللغة، وكل ما يسمع والمسجل، والعب األ

  :ل البصريةالوسائ .2
وتشمل الوسائل التي تعتمد في عملية التعلم ، واكتساب الخبرات، على حاسـة البصـر   

واألنهار والمحيطـات   الكتب والمجالت و الخرائط واألفالم الصامتة والسهول والجبال: ومنها 
  .واألشجار والحيوانات والطيور وكل ما تبصره العين 

  :الوسائل السمعية البصرية .3
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، واكتساب الخبرات علـى حاسـتي السـمع    سائل التي تعتمد في عملية التعلموتضم الو
  .الم التعليمية الناطقة والمتحركةوالبصر في وقت واحد، مثل السينما والتلفاز التعليمي واألف

وبما أن . ، فأنه قد استثنى من هذا التصنيف ما تتطلب دراسته حاستي الشم واللمسكما يالحظو
يعتبـر   -في ظل هـذا االسـتثناء   –، فإن هذا التصنيف س، كثيراً ما تتداخل في وظائفهاالحوا
  . قاصراً

  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طبيعتها :أوالًًًًًًًًً 

  :هيوتصنف إلى ثالثة أنواع 
 :النشاطات التعليمية .1

اف ومشـاركة  وتشمل جميع الوسائل التعليمية التي تتضمن نشاطات يقوم بها المتعلم بإشر
ات ويضاف إليها ، المختبرارض المتاحف، المسارح التعليميةالرحالت المع: المعلم ، ومن أمثلتها

  .النماذج واألشياء
 :المواد التعليمية .2

نتـاج تفاعـل بـين المـادة الخـام       ادة التعليمية هي، والم Software ـوتعرف أيضا ب
  )الخ...، علوم نجليزيعربي، إ(والمادة العلمية ) الخ....، األوراق، أفالم، شرائط كاسيت(

 
  مادة تعليمية مادة علمية               +مادة خام    

  :ويمكن تقسيم المواد التعليمية كما يلي
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  ةيزة واآلالت التعليميوضح أقسام األجه) 1(شكل 

 :د التعليمية تبعاً لهذا التقسيمومن أمثلة الموا

  :تُستخدم أجهزة لعرض المادة التعليمية على الشاشة وتنقسم إلى: معروض باألجهزة) أ(

 على اللوحات)2( السبوراتعلى )3(

المــــــــــــــــــــــــواد التعليــــــــــــــمية

عرض مباشر)1(

 تعرض بدون األجهزة) ب(

الضوئية)2(غير الضوئية)1(

المعكوسغير المباشرالمباشر

 تعرض باألجهزة) أ(
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 برنـامج   ،مثل أشرطة الفيديو: رض باستخدام األجهزة غير الضوئيةمواد تعليمية تع .1

TV بث من المركز الرئيسي، أشرطة الكاسيت، برامج الكمبيوترم. 

 :هزة الضوئية وتنقسم بدورها إلىمواد تعليمية تعرض باستخدام األج .2

مثل األفـالم بأنواعهـا والصـور     :ة تعرض على أجهزة بالضوء المباشرمواد تعليمي 
  . والشرائح الشفافة

  .مثل الشفافيات: رض على أجهزة بالضوء غير المباشرمواد تعليمية تع 
  . جميع الصور المعتمة: رض على أجهزة بالضوء المعكوسة تعمواد تعليمي 

  :معروضة بدون أجهزة) ب(
  :وتنقسم إلى 
ة والمصورات، الخرائط، النماذج، مثل الرسوم البياني: مواد تعليمية تعرض مباشرة .1

  .الخ .....، العينات الدمى المجسمات، األشياء الحقيقية
، لوحات التصـنيف  برية والكهربيةات مثل اللوحة الومواد تعليمية تعرض على لوح .2

  .الخ ....
طباشـيرية، بيضـاء   (لفـة  مواد  تعليمية تعرض على السبورات بأنواعهـا المخت  .3

  ) ، الكترونيةمغناطيسية، ضوئية
  :  Equipment Instructionاألجهزة التعليمية  .3

وتشمل على جميع اآلالت واألجهزة التعليميـة التـي تسـتخدم      Hardwareوتعرف أيضا ب 
  .لعرض المواد التعليمية 

  :يليقسيم المواد التعليمية كما ويمكن ت

  
  

  يوضح أقسام المواد التعليمية) 2(شكل 

  
   
  

الكمبيوترالفيديو المعكوسالتسجيالتالراديو غير المباشر

األجهــــــــــزة واآلالت التعليــــــــــــــمية

 غيـــــر الضوئية)أ(

T.Vالمباشر 

 الضـــــــــوئية)ب(
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  :ت التعليمية تبعاً لهذا التقسيمومن أمثلة األجهزة واآلال
التعليمية أثنـاء   وادوهى األجهزة التي ال ينفذ الضوء من خالل الم :األجهزة غير الضوئية) أ(

  -:ولكن تستخدم خواص أخرى لعرض المواد التعليمية ومن هذه األجهزة ، العرض
  .استقبال برامج  من محطات رئيسية حيث: التلفاز) 1(
 .لتشغيل شرائط الفيديو ويوصل بالتلفزيون لالستفادة منه: الفيديو) 2(

  .اعرض برامج وإمكانية تفاعل المتعلم معه: الكمبيوتر) 3(
  .حيث تشغيل شرائط الكاسيت وهى رخيصة الثمن سهلة التشغيل: التسجيالت) 4(
  :األجهزة الضوئية)ب(

  : أجهزة الضوء المباشر) 1(
حيث يسلط الضوء على مكثف ضوئي ومنه على المادة التعليمية وينفذ خاللها ويكبر من 

، ثابتة والشرائح الشفافةألفالم الكما في أجهزة عرض ا. الل عدسة العرض ومنها إلى الشاشةخ
  .األفالم المتحركة

   :أجهزة الضوء غير المباشر) 2( 
حيث يسلط الضوء على عدسة مجمعة لينفذ إلى مرآة مسطحة لينعكس من على سطحها 

ليسقط بدوره على المـادة  ) بمثابة مكثف ضوئي انتعمالعدستان المج(عدسة مجمعة أخرى إلى 
رآة مسطحة أخرى ومنها إلـى  ثم م ،من خالل عدسة العرض التعليمية وينفذ من خاللها ويكبر

 .يستخدم في أجهزة العرض فوق الرأسوهذا النوع من اإلسقاط  .الشاشة
  :أجهزة الضوء المعكوس) 3( 

حيث يسلط الضوء على المادة العلمية وينعكس من على سطحها ليسـقط علـى مـرآة    
  .ض ثم على سطح الشاشةمسطحة فعدسة العر

  .)الفانوس السحري( ضوئي في أجهزة عرض الصور المعتمةالنوع من اإلسقاط ال ويستخدم هذا
  

  ) 40-24: 2001سليمان، : (تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الخبرة :ثانياً 

ووضـعه   1969وهو أكثر أسس التصنيف شيوعاً وشموالً،قدمه العالم إدجار ديل عـام 
   .للخبرة عرف باسمه) هرم(على هيئة مخروط 

تصنف الوسائل في هذا المخروط إلى ثالث مجموعات توضح توزيع الخبرات التي يمر 
بها المتعلم أثناء عمليات االتصال والتعلم والتي تتفق مع ما أشار به برونر بأن هناك ثالثة أنماط 

لخبرة المباشرة، الخبـرة المصـورة،   رئيسية للخبرات األساسية الالزمة لعملية االتصال وهى ا
  :وعلى هذا فمخروط الخبرة يشمل المجموعات التالية .المجردة الخبرة

 



16 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : العمل واألداء: المجموعة األولى
سمع، بصر، شم ، (افة حواسه وهى تسمح للمتعلم من اكتساب الخبرة من خالل أعمال ك

، عمـق اسـتيعاباً  تكون أقوى أثراً وأ، وتلك الخبرة المكتسبة وكذلك التفكير العقلي) لمس، تذوق 
  .متعلم وتشويقه لمزيد من التعلمحفز اللإضافة 

   :التعليمية في مخروط الخبرة وهىوتضم هذه المجموعة ثالثة مستويات من الوسائل 
ومن أمثلتهـا الدراسـات   ول في المخروط يوجد فى قاعدته، المستوى األ: الخبرة المباشرة .1

، والـتعلم عـن طريـق الخبـرة     )، طهىعلوم، حرف، رسم(اطات المعملية العلمية ، النش
  .المباشرة يعد من أفضل أنواع التعلم 

المستوى الثاني من المخروط  يلجأ إليها المعلم عندما يتعذر توافر وسـائل  : الخبرة المعدلة .2
 .الخبرة المباشرة ومن أمثلتها األشياء والعينات والنماذج 

 
  
  
 

 البصيرة المجردة
 الرموز 
 اللفظية

الرموز البصرية

الصور الثابت والتسجيالت الصوتية

ــــــــرآةالصــــور المتحــــــــ

المعارض والمتـــــــــــــــــــــاحف

الزيـــــــارات الميــــــــــــــــــــــــــــــدانية 

العـــــــــروض التـــــــــــــــــــــوضيـــــــــــــــــــحية

 ة الممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةالخـــــــــــبــر

 الخـــــــــــــــــــبــرة المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلة

الخـــــــــــــــــــبــرة

ل يوضح مخروط ديل) 3(شكل 

أآثر تجريدًا

 أقل تجريدًا
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  :األشياء والعينات: أوال 

 :Objectالشئ  

 ويمكـن ) الـخ ..سيارة ، صاروخ (مادة أو شيء كامل فى حد ذاته قد يكون جماد  هو      
ويكـن  ) الـخ  ..ضـفدعة  (حيـوان  )  الخ ...، فول نبات، قطن( إحضاره إلى غرفة الدراسة 

  .)لخا. ..لخطورته أو ندرته ( عذر إحضاره إحضاره إلى غرفة الدراسة وقد يت
 : Sample العينة 

مـن  ، قطعة مثال ريش طائر، عظامه، زهر نبات، حبوب نباتء من الشئ الحقيقي جز      
، فإحضـار المعلـم   صخور وقد يشار إلى الشيء على أنه عينة حسب الغرض من اسـتخدامه 

، فقمة التصنيف وهى عينة للنحل. لشغالة نحل فهي شئ في حالة دراستها لمعرفة صفاتها وعينة
  .نةشئ وفروعه عي

، ألنها حقيقية وليست تقليد للواقـع عالة في التدريس واألشياء والعينات وسائل بصرية ف
  .في تزويد التالميذ بخبرات مباشرةلهذا يمكن أن تسهم 

تعلم صورة كاملة عـن الشـيء الحقيقـي    مويتطلب استخدام المعلم للعينات أن يعطى ال
م والعالقة مابين الحقيقة والكل التي هي جزء منه من خالل استخدام وسائل أخرى مثـل األفـال  

  .الخ ....
  :النماذج : ثانياً 

وهى تقليد لألشياء أو جزء منها مجسم  ثالثي األبعاد وقد يكون مكبراً أو مصـغراً أو   :تعريفها
  .نفس حجم الشئ الحقيقي الذي يمثلهيأخذ 

  :وتفيد النماذج فى دراسة
   الخ...، مثل السدود يتعذر إحضارها داخل حجرة الدراسةاألشياء كبيرة الحجم التي  .1
  .األشياء صغيرة الحجم مثل الجزيئات والذرات والحيوانات األولية .2
  .)الديناصورات ( مثل الحيوانات المنقرضة  بعد الشيء الزماني .3
  .دول أخرى ، قارات أخرى بعد الشيء المكاني مثل الحيوانات في .4
  .عالت الكيميائية ، النظام الشمسيعمليات وعالقات مجردة مثل التفا .5

  :ج ومنهاأنواع النماذ
والتي توضح المالمح الخارجية لألشـياء مثـل نمـاذج الحشـرات     : النماذج المصمتة .1

  .الخ ....والصواريخ
قطاعات طولية أو عرضية التي توضح التركيب الداخلي في مكـان  : نماذج القطاعات .2

  .قطاع مثل قطاع في جذر نبات الفولال
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األجزاء مثـل  اك العالقات مابين وتتيح رؤية األجزاء الداخلية وأدر: النماذج المفتوحة .3
  .نماذج مفتوح للسيارة

مثل نموذج لجسم اإلنسان، وبعض تلك النماذج يمكن فـك أجزائهـا   : النماذج الشفافة .4
   .وإعادة تركيبها لمعرفة العالقة ما بينها

ماثل حجم الشيء الطبيعي يرجع القصور نظراً ألن أحجامها ال ت :أوجه قصور استخدام النماذج
 -بجانب استخدامه للنماذج  -لذلك يجب أن يستخدم المعلم  ،وقد تكون مبسطة جداً لونه وكذلك 

  .لشيء الحقيقيه على أوجه االختالف مابين النموذج وايصور أو رسوم تأكيد
اسـتخدام   إليها العلم عنـد تعـذر   ويلجأ، الخبرةالمستوى الثالث بمخروط : الخبرة الممثلة .3

ثلتها لعب األدوار، لعب المحاكـاة، المسـرحيات، التمثيليـات    ابقين، ومن أمالمستويين الس
، يخ من خالل لعب شخصيات تاريخية، إجـراء اإلسـعافات األوليـة   كتعلم التار .التعليمية

  .الخ..استخدام مطفأة الحريق في موقف حريق ممثل 

 .تُتيح للمتعلم التعلم عن طريق العمل ات الثالثة السابقة معاً ويالحظ أن الخبر

 االستماع والمشاهدة  -:لمجموعة الثانية ا

حيث يكتسب المتعلم الخبرة من خالل إعمال حاسة السمع أو الرؤية أو االثنان معاً فقـط دون  
لخبرات عن وسـائل المجموعـة   الممارسة العملية ، ومن ثم فأنها تقل كثيراً من حيث عمق ا

 -:وط الخبرة  وهىوتلك المجموعة تضم خمسة مستويات من مستويات مخر .األولى

، المستوى الرابع من مخروط الخبرة، تشمل جميـع األنشـطة  تمثل  :العروض التوضيحية  .1
رة ما، وعلـى المـتعلم   األجهزة والمواد التعليمية التي يعرضها المعلم على المتعلم لعرض فك

لة ويمكن أن يجرى المعلم تجربة واقعية أو يكتفي بعرض نماذج أو عينات بدي .المشاهدة فقط
 .ألشياء حقيقية 

مـاكن التـي   ، وتشتمل كافـة األ وتقع في المستوى الخامس للمخروط :الزيارات الميدانية  .2
وتعرف أيضا . الدراسة والمرتبطة بأهداف المنهجتتطلب االنتقال إليها خارج  جدران حجرة 

  .الخ..بالرحالت مثل رحلة إلى مصنع حديد وصلب ، حديقة حيوان 
، حيث زيارة أمـاكن  وتقع في المستوى السادس بالمخروط :تعليمية المعارض والمتاحف ال .3

مثـال معـرض للمنتجـات    . جات تعليمية سواء دائمة أو مؤقتـة مجهزة لعرض مواد أو منت
  .الخ...الزراعية ، متحف اآلثار معرض رسوم 

، المستوى السابع من المخروط، وتتضمن التلفزيون التعليمـي  وتقع في :الصور المتحركة  .4
، وهى تعد أكثر اسـتخداماً  فـي العمليـة    فالم السينمائية ناطقة أو صامتة، أشرطة الفيديواأل

 . التعليمية حيث تحقق المتعة واإلثارة والدافعية للمتعلم 
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 :ويراعى عند استخدام الصور المتحركة ما يلي

 .المشاهدة المسبقة للمادة التعليمية وتحديد مدة العرض - 1

  .ع الدرس ومادة العرض توضيح العالقة بين موضو - 2
عد انتهـاء المشـاهدة تـتم    وب ،إذا كان العرض للمرة األولى يقترح أن يكون بدون تعليق - 3

أو يـتم إيقـاف    ،اً بالتعليق مع غلق الصوت المصاحب، ثم يعاد العرض مصاحبالمناقشة
  .العرض ثم المتابعة بعد الشرح

رض مع تعليق مختصـر فـي   إذا كان العرض بغرض المراجعة تتم مناقشة مسبقة ثم الع - 4
  .صورة تساؤالت

  . ، ثم يعرض الموضوع كامالًإلى أجزاء ونتناول كل جزء بالشرحممكن تقسيم العرض  - 5
  وتقع في المستوى السابع في المخروط :  الصور الثابتة والتسجيالت الصوتية .5

  :ور الثابتةأوالً الص

شاراً خصوصاً فـي الـدول   وهى أقل متعة وإثارة من الصور المتحركة إال أنها أكثر انت
   -:والصور الثابتة لها أنواع مختلفة منها .الفقيرة حيث تتميز برخص ثمنها 

  :الصور الفوتوغرافية .1

الفردية والدراسة الجماعية، على أن تخزن الصور فـي   ويمكن أن تُستخدم في الدراسة  
  .مع فهرستها حسب الموضوع  ،لبوماتأ

للحظة األولى حيث يقع نظره على مركـز االهتمـام فـي    والفرد يدرك محتويات الصورة من ا
الصورة ، ثم تقوم العين بمسح جميع أجزاء الصورة ويتبعه دراسة تفصـيلية لـبعض أجـزاء    
الصورة ،وهناك فروق فردية في إدراك الصورة، لذلك على المعلم استخدام بعـض األسـاليب   

 :ئدة تعليمية من استخدامها منها لتحقيق أكبر فا

، أو بين مكونات نفس الصورة مما يسـاعد علـى توصـل    نة بين صورتين مختلفتينالمقار .1
   .المتعلم للتفسيرات والتعميمات واستخالص النتائج

  .مراحل تطور السيارات: مثال .إظهار مراحل تطور أشياء معينة .2
، تي تكون بناء على خبراته السـابقة تنمية دقة الشاهدة ومهارة قراءة الصور لدى المتعلم وال .3

، ومناقشـتها مـع تالميـذه    ألخ..ات مثل حجم األشياء والحركةوذلك بتوضيح المعلم المجرد
 .اتهم المحسوسة في حياتهم اليوميةوربطها بخبر

مع إتاحة الفرصة لكل تلميذ لمشـاهدة الصـور وعمـل     ،استخدام عدد محدود من الصور .4
  .الستنتاجات الممكنةا
ل الرجـوع لمصـادر أخـرى    من خـال  ،تنتاجاتهإتاحة الفرصة للمتعلم للتأكد من صحة اس .5

  .للمعلومات
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 وهى تلك الرسوم الواقعية لألشياء باستخدام الرصاص أو الحبر الشيني أو ملـون  :الرسوم .2
ويمكن . أو مصغرة مع مراعاة مقياس الرسم بلون واحد أو أكثر من لون ، قد تكون مكبرة

ا بواسطة جهـاز عـرض   تكبيره استخدامها ألغراض التعليم الفردي أو الجمعي من خالل
 .رافية ينطبق على الرسوم الواقعيةوما ينطبق على الصور الفوتوغ. الصور المعتمة

الواحدة  عبارة عن صورتين عاديتين تلتقط بآلة تصوير ذات عدستين تبعد: الصور المجسمة .3
 .سمةوتوضع في منظار الصور المج.اعن األخرى بمسافة مساوية للمسافة بين العينين تقريب

 مم يشمل على مجموعة من الصور تعالج موضوع بتسلسـل  35فيلم مقاس  :األفالم الثابتة .4
خل علبـة اسـطوانية   صورة تحفظ دا 100: 10، وتتراوح عدد الصور من وترتيب معين

 .وتعرض من خالل عرض األفالم الثابتةلحين االستخدام 

 :تختلف تبعاً إلى :أنواعه

إلطار يمرر رأسياً في حالة العرض، وقد يكون مـزدوج  مساحة الصورة حيث فيلم وحيد ا - أ
 .اإلطار يمرر أفقياً أثناء العرض

  .صامت أو مصاحب بتعليق صوتي:الصوت - ب
ال تصلح لتوضيح الحركة، ال يمكن تغيير تتابع الصـور،   :أوجه قصور استخدام الصور الثابتة

  .تتطلب استخدام واعيوسريعة الخدش والتمزق 
 ،تُقطـع  ،، تُحمـض ملون أو ابيض وأسـود  مم 35ارة عن صور فيلم عب: الشرائح الشفافة .5

رقيقتين  ، وقد يوضع بينر ويحفظ من الخدش وبصمات األصابعوتُثبت كل صورة في أطا
  .  ويستخدم جهاز عرض الشرائح في عرضها .من الزجاج الشفاف وتثبت

   :التسجيالت الصوتية: ثانياً 

عبارة عن شريط بالستيك مـرن  لكاسيت ، وهى التسجيالت شيوعاً أشرطة ا أكثر أنواع
يثبت  ،خليط من أكسيد الحديدوز وأكسيد الحديديك المغناطيسي( حد جانبيه بطبقة معدنية يغطى أ

 .)بمادة الصقة خاصة تسمح بحركة هذه الجزيئات 

تصل موجات الصوت من مصدرها إلـى ميكروفـون التسـجيل    : فكرة التسجيل على الشريط
س ات كهربية متفاوتة الشدة تبعاً الختالف شدة صوت المصدر ، تصل إلى رأفتتحول إلى نبض

جـودة  يحدث بدوره تأثيرات مغناطيسية بالجزيئات المعدنيـة المو ) رأس التسجيل ( مغناطيسي 
 .على سطح الشريط المار أمامه

ية إلـى  تتحول التأثيرات المغناطيسفيمر الشريط أمام رأس االستماع :  فكرة السماع من الشريط
 .من السماعة على هيئة موجات صوتيةتأثيرات كهربية تُكبر وتسمع 

  .دة المعدنية المغطاة لسطح الشريطجزيئات الماهو أعادة ترتيب : إزالة التسجيل
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 -:أشرطة التسجيل وفوائدها 

 .تسجيل البرامج التعليمية اإلذاعية الستعمالها ضمن النشاط التعليمي في حجرات الدراسة  .1

  .سجيالت خاصة تصاحب عرض الصور والشرائح واألفالم الثابتةعمل ت .2
   .الخ....تسجيل جوانب الحياة والنشاط في المدرسة كالمحاضرات والحفالت ومجالس اآلباء  .3
منهم نفسه ويقف على نواحي  ، ثم االستماع إليها ليقوم كٌلتسجيل أحاديث ومناقشات الطالب .4

 .مناقشاته القوة والضعف في

ات الخاصة مـن  ، وذوى االحتياجبرامج التعليم للمتأخرين دراسياًمتعددة ضمن استخدامات  .5
 .فاقدي البصر وغيرهم

الحضـانة والمـدارس   واللغة وخاصة مع تالميذ مدارس استخدامات ضمن دروس القرآن  .6
، منها التدريب على االستماع والتمييز بين األصـوات  ،مجاالت مختلفة بتدائية وذلك فيالا

  .رية، تعلم اللغات األجنبية، عالج عيوب الكالم والنطق، دروس اإلمالءة الجهالقراء
 البصيرة المجردة : المجموعة الثالثة 

، المخروط، وأكثر مستوياته تجريداً، حيث تخاطـب العقـل مباشـرة   وتمثل تلك المجموعة قمة 
الـذي   س فيها صفات الشيءويكتسب العلم الخبرة عن طريق سماع أو رؤية كلمات أو رموز لي

  :وتضم هذه المجموعة مستويين من الوسائل التعليمية هما. تدل عليه

  :الرموز البصرية  .1
، وبرؤية المتعلم لها ترسل عينه أشارة إلى المخ ل بصرية تنطوي على مدلوالت معينةوهى أشكا

ـ براته السابقة المخزنة في ذاكرتهلفك شفرتها وتحديد مدلوالتها في صورة خ ه ، فإن لم يكن  لدي
م وتتكون لديه تصورات خاطئة نه ال يستطيع فهم مدلول تلك الرموز أو يسئ الفهفإ خبرة سابقة

  :ل على مجموعة من الوسائل تتضمن وتشتم.عنها
  :الرسوم التوضيحية  .1

ـ  ر األساسـية  وهى رسوم تستخدم الخطوط والرموز واألشكال الهندسية تركز عل العناص
، لذلك ألولى صعوبة في قراءة تلك الرسومالمراحل اويجد تالميذ . للموضوع دون التفاصيل

سير تلـك  يستخدم المعلم بجوارها وسائل أخرى كصور وغيره تساعد تالميذه على فهم وتف
  :الرسوم وأدراك مدلولها وهى تستخدم مع كل مجالت المنهج

  .سة لبرهنة النظريات وحل التمارينالهند: أمثلة  
 .....الشمس سير ظواهر طبيعية مثل كسوف تركيب األجهزة تف: العلم الطبيعية  

  :الرسوم البيانية  .2

جموعـات مـن البيانـات بسـرعة     وتستخدم لتمثيل البيانات إحصائيا فتزهر العالقة بين م
  .وبساطة
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 :الخرائط .3

 .وتستخدم لتمثيل البيانات الجغرافية

  :الملصقات .4

 –قوميـة  ( أنواعها هي وسائل فعالة لالتصال الجماهيري تستخدم ألغراض التوعية بكافة 
  )الخ ...مهنية  –اجتماعية  –صحية 
 :الملصق الجيد بعدة خصائص منها ويمتاز

  .البساطة والتركيز على فكرة واحدة .1
  .الملصق لمستويات خبرة المشاهدين مالئمة .2
  .مشاهدين ذات مساحات مناسبةجذب االنتباه لل .3
   .مراعاة االستخدام الوظيفي لأللوان .4

ن يقراها على مسـافات بعيـدة   أعات األلوان التي يسهل على المشاهد وفيما يلي نذكر مجمو
  :تنازليا حسب درجة وضوح رؤيتها  وهى مرتبة

  على أرضية    بيضاء    ازرق غامق                      
  على أرضية    صفراء     اسود                              
 بيضاء على أرضية       اخضر                            

  حمراءعلى أرضية      ازرق                              
  بيضاءعلى أرضية        احمر                             

  :لوحة النشرات .5

. الحجـرة الدراسـية   وتستخدم في تقديم حقائق مرتبطة بالنشاط التعليمي داخل المدرسة أو
وتتفاوت في مساحتها علـى أال يقـل   وهى أداة لعرض المشروعات التي يقوم بها التالميذ 

سم تصنع من خشب االبالكاج أو الحبيبي أو أي مادة لينة تسمح بتثبيـت   75عرضها عن 
المواد المعروضة بالدبابيس وسهولة نزعها في حالة أعادة التنظيم وتثبت على الجدران في 

  .لطالب وتوفر لها اإلضاءة الكافيةمستوى نظر ا
يح العالقات مع البعـد  بها مع البساطة وعدم االزدحام وتوضويراعى تنظيم الموضوعان 

  .عن الشكلية
  :اللوحة الوبرية .6

تصنع من لوح من االبلكاج أو الحبيبي أو الكرتون السميك مغطى بقماش وبري يلتصـق  
، أو يمكن تثبيت قطعة من الصنفرة في خلفية الورقة ر يستطيع أن يمسك بهمعه سطح آخ
 . عملية االلتصاق بسطح اللوحةسهيل المراد تثبيتها لت
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مراحـل   وتمتاز تمتاز بمرونة االستخدام إذ تتنقل األشكال وتحرك بسهولة وتستخدم فـي 
عربية تركيب األجهزة فـي  وفى تدريس مواد مختلفة مثل تدريس اللغة ال. التعليم المختلفة

 .العلوم

ـ  :اللوحة الجيوب .7 ات محتويـة  عبارة عن جيوب أو فتحات توضع فيها أوراق أو بطاق
تكون البطاقـات مكتظـة    علي المادة العلمية سواء مكتوبة أو مصورة، مع مراعاة أال

  . بالمعلومات
تعتمد في عملها على الكهرباء، و تستعمل في المقارنـات مـا بـين    : اللوحة الكهربية .8

العناصر ورموزها مثالً، أو لتدريس قواعد اللغة، فمثالً عند ضغط الطالب على إجابـة  
، وقد يرافق إضاءة المصـباح جـرس أو   .يء مصباح إذا كانت اإلجابة صحيحةما يض

  . صوت ما وهى كفيلة بجذب انتباه الطالب
 :السبورة .9

هي أداة تعليمية لكافة مراحل التعليم يمكن أن تُكتب أو تُرسم عليها رموز بصرية مختلفـة  
  .لكافة المناهج

  :أنواعها
  .مثبتة على الحائط وهى األكثر استخدام .1

   .دوارة ذات وجهين تور حول محور أفقي .2
   .ذات بكرات .3
مزدوجة تدريس الخط والكتابة اإلفرنجية ،مربعـات فـي الرسـم    ( ذات خطوط  .4

  .)الخ ...البياني 
   .جغرافية لرسم الخرائط .5

  :ترحات لالستخدام الجيد للسبورة بعض المق
   .احرص على نظافة السبورة .1
  .والرسم كبيراًواضحةً اجعل الكتابة  .2
  .ثناء الشرح اتخذ مكاناً من السبورة ويمكن استخدام مؤشر مع مواجهأ .3

  :الرموز اللفظية .2
قمة المخروط حيث المستوى العاشر واألخير وتمثل أعلى مستويات التجريد، تشتمل علـى  
الحروف واألرقام والرموز الجبرية الهندسية والكيميائية كـذلك المعـادالت الرمزيـة وال    

منضدة، بـل   ،األلفاظ التي تدل على األشياء المحسوسة مثل كتاب تقتصر على الكلمات أو
  .الخ...األمانة ،تمتد لتشمل كلمات تدل على مجردات مثل الصدق
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وعند سماع المتعلم لها ترسل األذن إشارات إلى المخ لفك تلك الرموز وتحديـد مـدلوالتها   
  .على ضوء ما لديه من خبرات سابقة مخزنة في ذاكرته

، ثم يـتعلم هـذا   رددون كرة فيرتبط اللفظ مع الكرةالطفل كرة ويسمع والديه ييرى : مثال
وقدرة الفرد على استعمال الرموز اللفظية وكتابتها وقراءتهـا ال  . الرمز اللفظي ويستخدمه

، فقد يربط بين ألفاظ ومعاني ليس بينها عالقة والسبب ه فهمها بالمعنى الصحيح لهاتعنى أن
  .ما يجعل لهذه الرموز معنى، وهو ما يعرف بلفظية التعلمأنه ليس لديه خبرة م

وتسهم الوسائل التعليمية في التغلب على مشكلة لفظية التعلم بتوفير خبرات حسـية تعمـل   
  .كأساس لتكوين معاني سليمة

الموقف التعليمي قد يتطلب من المعلم الجمع بين وسـائل تعليميـة   ويري الباحث أن      
ج للعمليـة  تائاعدته وعلى المعلم التنسيق بين هذه وتلك لتحقيق أعلى نتمثل قمة المخروط وق

قسـام المخـروط فليسـت جامـدة     فالغرض من التقسيم هو تبسيط الدراسة أما أ. التعليمية
، فالكلمات تقع في قمة المخروط ولكن المعلم يستخدمها مـع الخبـرات المباشـرة    منفصلة

  .والمعدلة وغيرها
، عبيـد (و)  36: 2002،الحليـة : (ساس طريقة الحصـول عليهـا   تصنيفات على أ :ثالثاً

2001: 35(  

، ويمكن اإلفادة منها في التعلـيم، فـي   زة؛ تنتجها المصانع بكميات كبيرةجاه: وهذه قسمان
هـا المعلمـون   ، وتكاليفهـا زهيـدة، وينتج  ة محليـاً وأخرى، مصنع .العالمبلدان كثيرة من 

  .وحاتوالتالميذ، كالخرائط، والرسوم، والل
  ) 18:  2005سالمة، ( :تصنيفات على أساس طريقة عرضها : رابعاً 

الشـرائح  : مواد تعرض ضوئياً على الشاشة، وتبث من خالل جهاز، منهـا  : وهذه قسمان
  .فالموالشفافيات، واأل

الرسوم البيانية، والملصـقات، والمجسـمات،   : ن، منهاومواد تعرض مباشرة على المتعلمي
  .حاتوالخرائط، واللو

  ) 23:  2005بني دومي والعمري ، (  :يفات تبعاً لعدد المستفيدين منهاتصن: خامساً

  :وهي ثالثة أقسام
 .والحاسوب التعليمي الشخصي، والمجهر، الهاتف التعليمي: ومن أمثلتها: فردية - 1

 ، واإلذاعـة ف العلميـة، والتلفـاز التعليمـي   ، والمتاحالمعرض: ومن أمثلتها: جماعية - 2
واللوحات، والخرائط، والنمـاذج،   ،ت الصوتية، والزيارات الميدانيةالتسجيالالعلمية، و
ن فـي  ، مما يمكن أن يفيد منه مجموعة من المتعلمـي وهذه وغيرها كثير. والمجسمات

  .مكان واحد، ووقت واحد
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البرامج التثقيفية، والتعليمية، التي تبث عبر اإلذاعة، أو : لتهاومن أمث :وسائل جماهيرية - 3
وهي التي يفيد منهـا  . ز المفتوح، أو الفضائيات التعليمية، وشبكات الحاسبات اآلليةالتلفا
ـ  ر كبير من المتعلمين في وقت واحدجمهو ان التعلـيم  ، أو في أماكن متفرقة، سـواء ك

  .نظامياً أو غير نظامي
  ) 20:  2005سالمة، (: اإلنتاجتصنيفات على أساس وسيلة : سادساً

  :وهذه قسمان
يـاً،  ، والرسـوم المنسـوخة آل  الصـور الفوتوغرافيـة  : ومن أمثلتها: آلياً وسائل تنتج - 1

  .، وأشرطة الفيديو المنسوخة آلياً وغيرها والشفافيات المطبوعة آلياً
  .، والرسوم والخرائط والنماذج الشفافيات: ومنم أمثلتها: وسائل تنتج يدوياً - 2

  ) 39:  2003الحيلة ، (  :تصنيف على أساس الخاصية الصوتية :سابعاً

  :وهذه نوعان
الصور والرسوم واللوحات : وهي الوسائل غير اللفظية ، ومن أمثلتها  :وسائل صامتة  -1

يفيد منـا  ، هي كل وسيلة أو مادة تعليمية غير ناطقة: واألفالم الصامتة وبعبارة أخرى
  .متعلم عن طريق تفحصها بالعينال

عتمد مضمونها على النطق، وقـد  تتشمل جميع الوسائل والمواد التي و :وسائل ناطقة  -2
، التسـجيالت الصـوتية  : ومن أمثلتهـا ) الوسائل اللفظية(يطلق على هذا النوع ، اسم 

ومـن هـذه   . لناطق، والمعاجم اللغوية الناطقـة والتلفاز التعليمي، والحاسوب التعليمي ا
لـى  ا يعتمد ع، ومنها مالتعليمية الوسائل ما يعتمد على عنصر الصوت فقط ، كاإلذاعة

ومنها ما يعتمد على عنصـر الصـوت    .كالتلفاز التعليمي، عنصري الصوت والصورة
تعليمية الناطقة، وهذا النوع األخير أكثرها فائدة في العملية فالم الوالصورة والحركة كاأل

  .والتشويق في المواقف التعليمية ؛ ألنه يحقق قدراً كبيراً من اإلثارةالتربوية

  ) 41:  2003الحيلة ، (  :يفتهاالوسائل حسب وظ: ثامناً

  :وهي ثالثة أقسام
  :وسائل عرض  -1

  :وهذه تقسم إلى. أنها تعرض المعلومات للمتعلم فقطوظيفتها 
بشكل  ، أو ورق،لساكنة ، فهي التي تطبع على أسطحأما الصور ا: ر ساكنة ورسومصو •

  .أما الرسوم الساكنة، فهي كالخرائط والملصقات. مباشر
الساكنة على الشاشة، مثل جهاز عرض الشرائح، وجهاز عرض ئل عرض الصور وسا •

 .األفالم الثابتة

 .، والمذياع واناتسطالمسجل واأل: ومن أمثلتها: معيةوسائل س •
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 .هما، السينما أو التلفازعرضوسيلة : الشريط أو الفيلم السينمائي •

 .ويعطي عرضاً مشابهاً للشريط، أو الفيلم التلفازي: ازالتلف •

  :اءوسائل األشي -2

الحجـم والشـكل   : وسائل تكون المعلومات جزءاً منها، أو موروثة فيها مثلهي عبارة عن 
والكتلة والوزن واللون والمكونات واألجزاء وعالقتها مع بعضها البعض ويتم اكتشاف هـذه  

  : الوسائل من خالل تفحصها ودراستها، ومنها
  .أشياء طبيعية حية، أو مجمدات •
 .، لعبة بناءآلة، أداة: أشياء مصنوعة •

 :أشياء ممثلة، ومنها •

  .طبق األصل  –ج     مقاطع  -ب    النماذج  -أ
  :وسائل تفاعل  -3

أن ، أو يذكر شيئاً وذلك بتعرض معلومات يتفاعل معها الطالب، كأن يكتب شيئاًوهي وسائل 
، كالحاسـوب  الكتـب المدرسـية، واألجهـزة التعليميـة    : يستجيب للمادة المعروضة ومنها

  .ت والمحاكاة واأللعاب التربويةراوالمختب
  ) 24:  2005بني دومي والعمري، (  :تصنيفات على حسب فاعليتها: تاسعاً

  :وهذه فئتان
  .المذياع، واألشرطة الصوتية، والمادة المطبوعة: سلبية وال تتطلب إجابة نشطة مثل األولى
  .ليم بواسطة الحاسوبنشطة ، يتجاوب معها المتعلم، مثل التعليم المبرمج، والتع والثانية
  :وتصنف إلى : تصنيفات على أساس دورها في عملية التعليم : عاشراً 

  .موقف تعليمي معين، مثل التلفاز وهي التي تستخدم كمحور للتعليم في :وسائل رئيسية •
ـ أي متممة لوسيلة رئيسية: وسائل متممة • اهدة برنـامج  ، كاستخدام ورقة خاصة بعد مش

  .تلفازي لتجربة عملية
الوسـائل   ة موقف تعليمي لم تف بالغرض فيهوهي التي نستخدمها لكفاي :وسائل إضافية •

  .الرئيسية
  :لكنها اشتهرت بأسماء مصميها منها، ووهناك تصنيفات أخرى

، )دونكـان (، وتصـنيف  )أويلـن (، وتصنيف )ايلينغ( وقد مربنا، وتصنيف ) ديل(تصنيف 
، وتصنيف محمد الحلية، وتصنيف حمدانتصنيف سالمة، وتصنيف  :وتصنيفات عربية منها

  .خميس، وتصنيف عسقولعطية 
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  ) 22: 1986حمدان، (   Edling) ادلينغ(تصنيف :  حادي عشر

ل البيئة الحقيقية في أعلى الهرم، يليهـا  ؛ ألنه جعل وسائ)ديل(وهو صورة معكوسة لتصنيف
، عليمية، وأخيراً، الرسـومات المواد البصرية المتحركة، الثابتة، ثم الرسومات، واللوحات الت

  .اعتماداً على المنبهات وكثافتها وكانت هذه التقسيمات.ةوالتسجيالت الصوتي
ويرى الباحث أن أهم ما يؤخذ على هذا التصنيف أنه قلل من أهمية المـواد السـمعية،   

ات والنطق حيث جعلها أكثر الوسائل التعليمية تجريداً، رغم أنها تحتل أهمية كبيرة في تعليم اللغ
  .السليم والسمع أحد الحواس التي ال يستغني عنها المتعلم في عملية التعليم والتعلم

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  يوضح تصنيف ادلينغ للوسائل التعليمة) 4(شكل 

  

  ) 87:  1996كلوب، (  Oslenتصنيف اوسلن : ثاني عشر

  :وهذه الفئات هي) ديل (كثيراً بـ قسم إلى ثالث فئات متأثراً 
  .المباشرة ووضعها في قاعدة الهرم ت الحسية والواقعيةالخبرا - 1
 الوسـائل عية والبصرية والمتحركة والثابتة، وتمثل الواقع، عندما ال تتوفر الوسائل السم - 2

 .الواقعية، ووضعها في وسط الهرم

 .المطبوعة، ووضعها في أعلى الهرم، والمواد التعليمية )اللغة ( الرموز المسموعة  - 3

  
  
 
  

 

  وسائل البيئة المحلية الحقيقية

  

  أفالم الصور المتحركة والفيديو والتلفاز

  

الصور الثابتة اآللية ، كالشرائح ، و أفالم الصور الثابتة ، 

  .والشفافيات  المرفقة بتسجيالت سمعية 

  

  الصور المسطحة والرسومات البيانية والسبورة

  

 . يالت الصوتيةالرسوم التوضيحية والكاريكاتورية والتسج
لتع
ت ا

بها
لمن
د ا
عد

اد 
زدي
ا

ية 
ليم

ها  
عنا
 و
ئية
مر
 ال
رة
خب
 ال
ياد
زد
ا
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  يوضح تصنيف أوسلن للوسائل التعليمية) 5(شكل 

  
و يلحظ الباحث على تصنيف أوسلن وديل أنهما ركزا على البيئـة، واعتبراهـا أكثـر    
الوسائل التعليمية تمثيالً للحقيقة والواقع، وهذا من شأنه أن يلفت انتباه المعلمـين إلـى أهميتهـا    

جاء بعدها التركيز واالهتمام بالوسائل السمعية  وضرورة استخدامها في عملية التعليم والتعلم، ثم
  .البصرية، وهي ال تقل أهمية عن البيئة 

  ) 77: 1999عليان والدبس، (نكان لوسائل وتكنولوجيا التعليم تصنيف دو: ثالث عشر

  :يقوم هذا التصنيف على أساس من المعايير التالية 
  .ارتفاع التكاليف وانخفاضها  .1
 .سهولته صعوبة توافر الوسائل و .2

 .عمومية استعمالها وخصوصيته .3

 .سهولة استعمالها في التعليم  .4

 .حجم المتعلمين  .5

ويري الباحث أنه على الرغم من أن هذا التصنيف أكثر التصنيفات قرباً للواقعيـة مـن   
حيث تأثير الوسائل التعليمية على المتعلم وإمكانية توفيرها وقدرة المعلـم علـى اسـتخدامها،    

باً منطقياً، إال أن دونكان أهمل البيئة والتعامل معها وتأثيرها على المتعلم واكتسابه وترتيبها ترتي
  .الخبرات الحياتية

  

ية 
قع
لوا
 وا
سية

لح
ة ا
صف
 ال
ياد
زد
ا

 

ية 
ريد
تج
 ال
صفة

 ال
ياد
زد
ا

 
 الوسائل الرمزية المجردة

  كتب نشرات ، مذكرات: المواد المطبوعة 
  
  

  الوسائل الرمزية الحسية
الوسائل السمعية البصرية ، مثل الخرائط والرسوم ، 
والصور المسطحة ، والشرائح وأفالم الصور الثابتة 
والمتحركة والشفافيات والعينات والتمثيل والتسجيالت 

  ياع والتمثيل المسرحي والتلفاز والسبورةالصوتية والمذ
  

  سائل التعليمية الواقعيةالو
  الخبرات والمقابالت والزيارات والرحالت
 وآالت التعليم ، كما في التعليم المهني
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  معايير التصنيف الوسائل التعليمية  معايير التصنيف

ارتفاع التكاليف 
– 

صعوبة التوافر
  

العمومية 
– 

حجم المتعلمين
  

  الصور المطبوعة–النشرات-المذكرات المكتوبة

انخف
ض التكاليف 

ا
 =

سهولة التوافر
  

صية 
صو

الخ
– 

سهولة االستعمال
  السبورات -النماذج –العينات–المعروضات الحائطية  

  كتب مقررة متنوعة–المواد التعليمية المطبوعة
 المعامل اللغوية–التسجيالت الصوتية

  ةالشفافيات فوق الرأسي–أفالم الصور الثابتة–الشرائح
  أفالم الصور المتحركة–األفالم الصامتة والمسموعة

البـرامج –الفيـديوتيب  –المواد التعليمية المبرمجة آليـاً
  .التلفاز  –أنظمة الحاسوب التعليمية  –التلفازية الحية 

  يوضح تصنيف دونكان للوسائل التعليمية) 6(شكل 
  )79 : 2005سالمة، ) ( بريتس(تصنيف : رابع عشر

  :اعتمد في تصنيفه على الصيغة الحسية التي تقدمها الوسيلة أو التقنية في مادتها التعليمية
 الوسائل السمعية البصرية المتحركة  1

  التلفاز  •
 أفالم الفيديو  •

  أفالم الصور المتحركة  •

  
  
  
  

  
 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 البصرية الثابتة/الوسائل السمعية  2
  ة المرفقة بتسجيل سمعي أفالم الصور الثابت •
  الشرائح المرفقة بتسجيل سمعي  •

 
  
  

 
  
  

 
  
  

  

 الوسائل السمعية شبه المتحركة  3
  التلغراف والتليكس •

  
  

  

    
  

  
  

 الوسائل المرئية المتحركة  4
  أفالم الصور المتحركة الصامتة  •

   
  

 
  

 
  

 الوسائل المرئية الثابتة  5
 المواد المطبوعة  •

 الثابتةأفالم الصور  •

 أفالم الميكروفيلم •

  الصور والرسوم المسطحة  •

    
 
  
  
  

  
  
  
 
  

  

 الوسائل السمعية  6
 المذياع  •

 التلفاز •

  التسجيالت الصوتية  •

  
  
 
  

      

  يوضح تصنيف بريتس للوسائل التعليمة) 7(شكل 
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  ) 23: 1986حمدان، ( :تصنيف حمدان الثنائي: خامس عشر

  :التاليصنف وسائل التعليم على النحو 
  :وتشمل ما يلي: وسائل التعليم اآللية - أ

الوسائل المترافقة، ومراكز مصادر التعليم، والصور المتحركة والفيديو، والتلفاز التعليمـي،  
  والمرئيات الثابتة واآللية، والمواد والوسائل السمعية، والحاسوب الشخصي والحاسبة اليدوية 

  :وتشمل ما يلي: وسائل التعليم غير اآللية - ب
وسائل البيئة المحلية الواقعية، والعينات الحقيقية، والنماذج المجسمة، والـدروس العمليـة،   

 .والصور والرسوم التعليمية، والخرائط الجغرافية، والسبورات التعليمية، والمواد المطبوعة

  :أسلوب التصنيف
  .تدرج من المحسوس إلى المجرد - 1
 .تدرج من ندرة االستخدام إلى كثافته - 2

لباحث أنه تم إضافة مراكز مصادر التعلم والوسائل المترافقـة ضـمن الوسـائل    ويلحظ ا
 . اآللية، مما يعتبر مأخذ على هذا التصنيف

  )130:  2001(تصنيف الحيلة: سادس عشر

  :صنف الوسائل إلى أربع فئات متدرجة من األكثر محسوسية إلى المجردة
مات منها بشكل مباشر وهذا النوع من وهي تلك الوسائل التي تأخذ المعلو:  وسائل واقعية - 1

  :الوسائل يتميز بأنه يوفر الخبرة الحية مباشرة، ومنها
  .المقابالت الحية مع الخبراء والمختصين واألشخاص •
 .الزيارات والرحالت الميدانية •

 .التعليم في موقع العمل مثل التعليم المهني •

الحجـم، الشـكل،   : ها، مثلتكون المعلومات جزء منها، أو موروثة في: وسائل األشياء - 2
  .، األجزاء وعالقتها مع بعضها)المكونات(الكتلة، الوزن، التركيب

  .الخ... مثل اآلالت، واألدوات، والبناء، والدمى ): االصطناعية(األشياء المصنعة  •
 ).المقاطع، النماذج، أو تكون طبق األصل، األشياء الطبيعية: (وتشمل: األشياء الممثلة •

  :وتشمل :وسائل التفاعل - 3
  .الكتب المبرمجة •
 ).الحاسوب، الفيديو المتفاعل، مختبرات اللغة(اآلالت التعليمية  •

 .المحاكاة واأللعاب التعليمية •

  :وقسمت حسب شكل العرض وأدواته إلى : وسائل العرض - 4
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مثل الشرح المجرد من المعلم، أو المـواد السـمعية مثـل أشـرطة التسـجيل      : سمعي •
  .الل المذياع والهاتف التعليميواألسطوانات، وما يبث من خ

تشمل الصور الثابتـة والرسـومات، والمـواد المطبوعـة والخـرائط،      : بصري ثابت •
الخ، باإلضافة إلى الصور الثابتـة التـي تسـقط    .... والمخططات البيانية، والملصقات 

 .ضوئياً بواسطة األجهزة التعليمية مثل الشفافيات، والشرائح واألفالم الثابتة والصامتة

وتشمل األفالم الثابتة والمعلق عليها مباشرة، وكـذلك الشـفافيات   : سمعي بصري ثابت •
التي يصاحبها تعليق صوتي، والشرائح التي تعرض من خالل جهاز العرض المتـزامن  

 .مع الصوت، أو التي يعلق عليها مباشرة

وتشمل الصور التي تعرض من خالل األجهـزة التعليميـة أو   : سمعي بصري متحرك •
عرض دون جهاز ويصاحبها الصوت، وتشمل الصور المتحركـة الناطقـة، واألفـالم    ت

  .  الخ ... التلفازية ، واألفالم التعلمية، وأفالم الفيديو، واالنترنت 
  )  48:  2003(تصنيف محمد عطية خميس 

: عاد اختياريـة هـي  ، وأربعة أبهما قنوات الحاسية ونمط المثيراتيقوم التصنيف على أساسين 
  :كما يلي) مستوى التفاعلية(لخبرة، خصائص الوسائل، و طريقة العرض، ونمط التفاعل ا

يث المباشـر،  الحـد : ، وتشـمل )لمات اللفظيـة المسـموعة  الك(الوسائل السمعية الصوتية  .1
، اإلذاعة المدرسية السلكية، )سطوانات ، بكرات، شرائط، أقراص ليزرأ(التسجيالت الصوتية 

  .عليمي، البريد االلكترونييفون الت، التلالراديو
، الكتب الدراسـية : وتشمل) تعليميةالمطبوعات ال(البصرية المكتوبة أو المطبوعة  الوسائل .2

راق العمل، مواد الـتعلم المبـرمج، الموديـوالت،    المراجع، الصحف المجالت، النشرات، أو
 .الكمبيوترية والكتب االلكترونية ، النصوصالمصغرات الفيلمية

        الصور الضوئية: ، وتشمل)الصور الثابتة(مصورة الثابتة صرية الالوسائل الب .3
كمـا وتشـمل   . ، واألفالم الثابتة)الشرائح(لصور الضوئية الشفافة ، واالمعتمة) الفوتوغرافية(

، جهاز عرض الصور المعتمة، جهاز عرض الشرائح الضـوئية : أيضاً أدوات عرضها وهي
 .)جهاز عرض الوثائق( العرض البصري  ، وجهازةوجهاز عرض األفالم الثابت

الرسـوم التخطيطيـة،   : وتشـمل ) الرسوم التعليمية(سطحة الوسائل البصرية المرسومة الم .4
والرسوم البيانية، والمصورات، الخرائط، الملصقات، الكاريكاتير، الرسوم المسلسلة، أشـكال  

كما تشمل أيضـاً أدوات    .ر، الشفافيات التعليمية، رسوم الكمبيوتالعصي، الرموز المرسومة
السبورات الطباشيرية، والبيضـاء،   :وهي) السبورات ولوحات العرض(م عرض هذه الرسو

والمغناطيسية، واللوحة الوبرية، لوحة الجيوب، اللوحات القالبة، واللوحات المثقبة، اللوحـات  
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ـ  از العـرض  المسمارية، لوحات الحلقة والخطاف، اللوحة اإلخبارية، السبورة الضوئية، وجه
 .البصري

، )المصحوبة بصـوت (الشرائح الضوئية الناطقة : ل السمعية البصرية الثابتة وتشملالوسائ .5
 .واألفالم الثابتة الناطقة

األفـالم التعليميـة   : وتشـمل ) متعددة أنماط اإلثارة (الوسائل السمعية البصرية المتحركة  .6
 .ر التعليميةالمتحركة، برامج التلفزيون التعليمي، وبرامج الكمبيوت

األشـياء الحقيقيـة،   : وتشـمل ) المجسمات التعليمية(سائل البصرية الملموسة المجسمة الو .7
 .ة، والكرات األرضيالعينات، النماذج المجسمة، المناظر المجسمة، الخرائط المجسمة

– CD، وأقـراص الليـزر   أقراص الكمبيوتر المرنة: وسائل البصرية االلكترونية وتشملال .8

ROMراص التفاعلية ، واألقCD – I بيـوتر  ، والبرامج والمقررات القائمة على شبكات الكم
 .)الويب(المحلية والواسعة 

شرائط واألفالم الثابتة الناطقة، نظـم  ال: دة التقليدية وااللكترونية وتشملنظم الوسائل المتعد .9
 .الصور المتعددة، الحقائب والرزم التعليمية، والوسائل المتعددة الكمبيوترية

الفيديو التفاعلي، الوسائل : وتشمل  Interactive Multimediaالوسائل المتعددة التفاعلية .10
  .والوسائل االفتراضية االستكشافية، المتعددة التفاعلية

  )  33:  2006(  لتصنيف عسقو

  :ئيسة وهيم رايقسم تصنيف عسقول الوسائل والتكنولوجيا في التعليم إلى ثالثة أقس
الوسائل الواقعية، العينات، النمـاذج  (سية إلى الح ةورتبت حسب الواقعي: الوسائل العادية .1

ـ المجسمة، الصور الفوتوغرافية، الرسـوم التعليميـة، السـبورات التعليميـة     رائط ، الخ
  .)الجغرافية، المطبوعات

سمعية، بصرية، سـمعية  (، فقسمت إلى ثالثة أقسام شملت تصنيفاً مركباً: الوسائل اآللية .2
 :رتبت حسب تأثيرها في المتعلم إلىثم ) بصرية

 .)وسائل سمعية(التسجيالت الصوتية  ،اإلذاعة المسموعة، الراديو المتفاعل •

  .)وسائل بصرية(فالم الثابتة، العرض المعتم ، األالشفافيات، الشرائح •
وسـائل سـمعية   (التلفزيون التعليمي والفيديو، الحاسوب التعليمي، الفيـديو كـونفرنس    •

 .)بصرية

العـروض التوضـيحية،   (شاركة المتعلم فقد تم ترتيبها حسب مستوى م: العروض وسائل .3
 .)ربوي، األلعاب التربوية، التمثيل التالمحاكاة، لعب األدوار وتقمص الشخصيات
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ويري الباحث أن تعدد التصنيفات جاء نظراً لتعدد اآلراء ووجهات النظر بين العلمـاء    
معينة فكان هناك ترابط وتكامل في تصـنيفات الوسـائل   فكل منهم قد صنف الوسائل من زاوية 

التعليمية ومن هنا فإن الباحث يري أن  تصنيف كل من محمد عطيه خميس وتصنيف عسـقول  
هما األقرب إلى الواقع حيث أنهما اشتمال على الوسائل التقنية الحديثة مثل الفيـديو كـونفيرنس   

  .الخ...  والوسائل االلكترونية 
  :ليم والوسائل التعليميةتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا في التعالعالقة بين 

  ) 10،  2006: عسقول (  :لوجيا في التعليمالعالقة بين تكنولوجيا التعليم والتكنو
لوجيا في التعليم ، ألنها تنظر إلى الموقف التعليمي نظرة شاملة ولوجيا التعليم أشمل من التكنوتكن

تركز ولوجيا في التعليم فأما التكن. ي تمثل اآللة التعليمية واحداً منهالمجموعة من العناصر، والت
على توظيف العنصر اآللي في المواقف التعليمية وعليه فهي فئة جزئية مضمنة في تكنولوجيـا  

  .لوجيا التعليم والتعليم ، ويمكننا القول بأن التكنولوجيا في التعليم عنصر من عناصر تكن
  :لوجيا في التعليمالتعليمية والتكنو العالقة بين الوسائل

لوجيا في التعليم والتكن لية ، إذاًاآلغير تشمل الوسائل اآللية والوسائل  الوسائل التعليمية  
، فـإن  ولوجيـا التعلـيم  أخص من الوسائل التعليمية ، ولما كانت الوسائل التعليمية جزءاً من تكن

نولوجيا التعليم أكبر مـن المسـاحة التـي تمثلهـا     المساحة التي تمثلها الوسائل التعليمية في تك
  .ولوجيا في التعليم فيهاالتكن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .في التعليم االتعليم أشمل من الوسائل أشمل من التكنولوجي ايوضح أن تكنولوجي) 8(شكل 

  تكنولوجيا     
  
  
  
  
  
  
  

  
  

التعليم

  الوسائل
  
  
  
  

  
 التعليمية

 االتكنولوجي
 في التعليم
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  )16: 2002سالمة والشقران،( :العالقة بين مفهوم الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم:ثالثا
، على أن هناك فروق ين، وأعتبرهما البعض مترادفينلقد حدث تداخل بين هذين المفهوم

فالزراعة  ،أن لكل مجال تكنولوجياته جوهرية بينهما ولمعرفتها البد من اإللمام بمفهوم تكنولوجيا
، كـذلك التعلـيم   مظهر عصري فى التطبيـق التكنولـوجي  والطب والعمارة وغيرها لكل منها 

لذلك فأن تكنولوجيا التعليم ضـرورة  . ون له تكنولوجياتهد هذه الميادين فينبغي أن تكباعتباره أح
ويتكـون  . العصري لإلنسان فى سعيه المستمر لتوفير الوقت والجهد والتكاليف فرضها التطور

يعنى حرفة أو مهـارة أو فـن     Technoمن مقطعين هما  Technologyمصطلح تكنولوجيا 
لم التطبيق أو علم التقنية ويهتم بالتفاعل ما بين اإلنسان والمـادة واألداة  والمقطع الثاني يعنى ع

  .لتحقيق أهداف محددة مسبقا
عملية عقلية تهتم بـالتطبيق المنهجـي لنظريـات التعلـيم والـتعلم      "وتكنولوجيا التعليم 

وغير  واالتصال ونتائج البحوث فى مجاالت المعرفة المختلفة ، وتستخدم جميع الموارد البشرية
  ".البشرية المتاحة للوصول إلى تعلم أكثر فاعلية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً

  .   وبالتالي فتكنولوجيا التعليم مفهوم متسع يشمل الوسائل التعليمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح العالقة بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية) 9(شكل 

  

  :ئل التعليمية وعالقتها بالمنهجالوسا

كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها أو يقوم بها التلميذ "رف المنهج بمفهومه الحديث على أنه يع
 ".تحت أشراف المدرسة سواء كان داخل الفصل أو خارجه

 
 

العالقة بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

تكنولوجيا التعليم

 الوسائل التعليمية
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الوسـائل   ،المحتوى، طرق التـدريس  ،األهداف(عناصر أساسية 6تكون من دراسي يالوالمنهج 
مكونات متناغمة تشكل منظومة تعـرف بمنظومـة    وهى) األنشطة المصاحبة، التقويم ،التعليمية

  :المنهج كما تتضح من الشكل اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 يوضح عالقة الوسائل التعليمية بالمنهج) 10(شكل 

ويمكن توضيح ، دراسيالمنهج ال والوسائل بين  وثيق بطاتريرى الباحث أن هناك 
 : اآلتي نموالترابط طبيعة هذه العالقة 

  :ئل التعليمية إحدى مكونات المنهجالوسا: أوالً

وهذه العالقة هي أول جوانب العالقة بين المنهج والوسائل التعليمية حيث تمثل إحدى 
مكونات المنهج األساسية والوسائل التعليمية تتناغم مع بقية مكونات المنهج في منظومة تعرف 

  . بمنظومة المنهج
  :الوسائل التعليمية وأهداف المنهج: ثانياً

تمثل أهداف المنهج أول واهم مكوناته وترتبط الوسائل التعليمية مع أهداف بعالقة و
  :وثيقة حيث تبرز تلك العالقة في نقطتين هما  

أن أهداف المنهج تشترك مع الوسائل التعليمية في أن كليهما من مكونات المنهج . 1
  . المنهجفضالً عن أن الوسائل التعليمية يتم تحديدها انطالقاً من أهداف 

 
 

 التـقــــــــويم

 األهــــــــداف

 المحتــــــــوى

 منظومة المنهج

طـــرق التدريسالنشاط المصاحب

الوسائل التعليمية

 مـــكونات مـــنظومة الــمنهج
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أن الوسائل التعليمية تقوم بدور أساسي يساعد في تحقيق أهداف المنهج، ونستطيع . 2
أن نقول أن الوسائل التعليمية تسهم بدور أساسي في تحقيق األهداف التعليمية بجميع مستوياتها 

  . وأنواعها، المعرفية منها والمهارية والوجدانية
  . ئل التعليمية وتساعد في تحقيق األهداف المعرفية للمنهجتسهم جميع الوسا: ففي الجانب المعرفي

وفي الجانب المهاري تساعد بعض أنواع تلك الوسائل في تحقيق األهداف المهارية، مثل 
العروض التوضيحية، والدراسات المعملية، والمشاركة في تخطيط المعارض التعليمية، وفي 

في تحقيق األهداف الوجدانية، كالدراسات  الجانب الوجداني تساعد بعض الوسائل في األخرى
  . الميدانية، والرحالت التعليمية، والخبرات الدرامية، واألفالم التعليمية

والحقيقة أنه ال توجد حدود فاصلة بين أنواع الوسائل التعليمية ودور كل منها في تحقيق 
سهم في تحقيق هدف أي نوع من أنواع األهداف التعليمية، فيمكن أن نجد أن وسيلة واحده ت

معرفي، وآخر مهاري، ويتوقف ذلك على الهدف من الوسيلة، وطبيعة تلك الوسيلة، وقدرة 
  . المعلم على توظيفها في الموقف التعليمي توظيفاً صحيحاً

  :الوسائل التعليمية ومحتوى المنهج : ثالثاً

ها الرئيسة ويقصد بمحتوى المنهج هنا المضمون التفصيلي للمادة العملية بموضوعات
  .والفرعية التي يتم تقديمها للمتعلم في إطار مقرر دراسي معين، وفي صف دراسي واحد

وهذا المحتوى يتحدد على ضوء أهداف المنهج، حيث تكون المادة العلمية لهذا المحتوى 
  .ترجمة مباشرة لألهداف، وعن طريقها أيضاً يتم تحقيق تلك األهداف

: ي يسعى إلى إكساب الدارسين له قدراً مناسباً منوإذا كان محتوى أي منهج دراس
المعلومات، والمهارات العقلية، والعلمية، واالجتماعية، والميول، واالتجاهات، وأوجه التقدير، 
وكذلك أساليب التفكير، فإن المادة العلمية لهذا المحتوى ينبغي أن تركز بشكل أو بآخر على 

ومن هنا يتضح أن للوسائل التعليمية . تي تحقق ذلكمجموع الخبرات والنشاطات المنهجية ال
  : عالقة وطيدة بمحتوى المنهج وتتلخص تلك العالقة في نقطتين هما

أن الوسائل التعليمية قد تكون جزاءاً من محتوى المنهج، فتدعيم محتوى المنهج . 1
حالت، بالصور والرسوم والخرائط، أو تدعيمه بنشاطات متنوعة كالمعارض والعروض، والر

  . والزيارات، كل ذلك يدل على أن الوسائل التعليمية قد تكون جزاء من محتوى المنهج
أن الوسائل التعليمية تؤدي دوراً أساسياً ومهماً في نقل محتوى المادة العلمية إلى . 2

المتعلم ببساطة ووضوح، مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول، وال يقتصر ذلك الدور على 
ات فقط، بل يمتد ليشمل المهارات والميول، واالتجاهات، وأوجه التقدير، وأساليب المعلوم
  .التفكير
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  :الوسائل التعليمية وأساليب التدريس: بعاًرا

طرق التدريس وأساليبه هي أحد مكونات المنهج، حيث يتم من خاللها نقل المادة العلمية 
  . ف المنهجلمحتوى المنهج إلى المتعلمين للعمل على تحقيق أهدا

وطرق التدريس ووسائله تتعدد بتعدد محور ارتكاز كل منها، فهناك طرق محورها 
المعلم، مثل اإللقاء والمحاضرة والعروض التوضيحية والعلمية، حيث تحمل المعلم كل المسئولية 

  . واإليجابية في نقل المادة العلمية، ويكون دور المتعلم فقط التلقي واالستقبال
حورها المتعلم، كطرق حل المشكالت، والتعلم باالكتشاف والدراسة وهناك طرق م

حيث . المعملية، والتعلم البرنامجي، والتعلم بالموديالت، والتعلم بالحاسوب، والتعلم بالمراسلة
يتحمل المتعلم خالل هذه الطرق القدر األكبر من االيجابية في عملية التعلم، ويكون دور المعلم 

  . اد فقطهو التوجيه واإلرش
وهناك طرق محورها المعلم والمتعلم معاً مثل الحوار والمناقشة، والندوات، 
والمؤتمرات، ويكون فيها المعلم والمتعلم معاً هما محور العملية التعليمية، حيث تكون مسئولية 

  . الموقف التعليمية موزعة بين المعلم والمتعلم، وتكون االيجابية تارة للمتعلم وتارة للمعلم
وال يمكننا هنا االدعاء بأن هناك طريقة تدريس من هذه الطرق هي األفضل واألصلح 
على اإلطالق، فكل من هذه الطرق يصلح لموقف تعليمي معين، ولنوعية محددة من التالميذ، 
وعلى المعلم أن يختار من هذه الطرق ما يناسب طبيعة الموقف التعليمي، وطبيعة المتعلمين 

  . حةواإلمكانيات المتا
وهو في كل هذه الطرق يعتمد أساساً على الوسائل التعليمية، ولو عدنا إلى تعريفنا 
للوسائل التعليمية في أول هذا البحث لوجدنا أنها ترتبط بعالقة وطيدة بطرق التدريس، فهي التي 
تيسر عملية التدريس، وتقتصد في وقت وجهد المعلم بل أنها تساعد المعلم في تدريس المعاني 

  .المفاهيم المجردة، وتيسر على المتعلم استيعابهاو
والوسائل التعليمية باإلضافة إلى ما سبق تسهم في التغلب على مشكالت التدريس، 
كمشكلة زيادة أعداد الطالب في حجرة الدراسة، ونقص المعلمين األكفاء في بعض التخصصات، 

ات التلفزيونية المغلقة التي يمكن من والفروق الفردية بين المتعلمين، ويكفينا هنا مثال الشبك
  . خاللها التدريس لعدد كبير جداً من الدارسين في آن واحد بواسطة معلم واحد

وللداللة أكثر على عالقة الوسائل التعليمية بطرق التدريس ودور تلك الوسائل وأهميتها 
  . لكل طريقة من تلك الطرق نورد هنا بعض األمثلة على ذلك

عتمد على طرق تدريس محورها المعلم فيستخدم طريقة اإللقاء والمحاضرة المعلم الذي ي
يستخدم وسائل تعليمية أساسية، فهو يستخدم السبورة، واللوحات، والخرائط، والرسوم التوضيحية 

  . خالل الشرح 
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والمعلم الذي يعتمد على طرق تدريس محورها المتعلم كحل المشكالت والتعلم 
معملية، يحتاج إلى توفير عدد من األجهزة واألدوات والمواد التعليمية، باالكتشاف والدراسة ال

األمر الذي يتيح لكل متعلم حل المشكالت العلمية أو اكتشافها عن طريق ممارسة النشاطات 
وكذلك عند اعتماد المعلم على طرق التعلم الفردي أو التعلم الذاتي أو التعلم . العلمية والمعملية
البرنامجي والتعلم بالحاسوب، والتعلم بالموديالت، كل هذه في أساسها طرق  عن بعد، فالتعلم

تدريس أفرزتها تكنولوجيا التعليم، حيث تعتمد بشكل أساسي على اآلالت التعليمية واألجهزة 
  . والمواد التعليمية

المعلم الذي يعتد على طرق تدريس محورها المعلم  والمتعلم معاً يحتاج أيضاً إلى 
أساسي للوسائل التعليمية، فقد يقوم المعلم بعرض توضيحي أو عملي، أو بعرض فيلم وبشكل 

تعليمي، أو صور أو رسوم توضيحية على المتعلمين كنقطة بداية للحوار والنقاش حول موضوع 
  . دراسي معين

وخالصة القول هنا أن دور الوسائل التعليمية مهم وأساسي لجميع طرق التدريس على 
  .عها، فالعالقة إذا وطيدةاختالف أنوا

  : الوسائل التعليمية واألنشطة المصاحبة للمنهج: خامساً

وال شك أن األنشطة المصاحبة للمنهج هي من احد مكونات المنهج، حيث تسهم بدور 
كل ما يقوم به المتعلم من ( كبير في تحقيق أهداف ذلك المنهج، واألنشطة الصفية تعرف بأنها 

رفة الصف أو خارجها بهدف إثراء الخبرات التعليمية المراد إكسابها أعمال وأفعال داخل غ
وبهذا التعريف يمكننا أن نميز ) للمتعلم، وإضفاء المتعة والتشويق على كل ما يتعلمه ذلك المتعلم 

  : بين نوعين من أنواع النشاطات المصاحبة للمنهج هما 
لم كجزء أساسي من منظومة وهي التي يقوم بها المعلم والمتع: األنشطة الصفية. 1

  .التدريس داخل حجرة الدراسة 
وهي التي يقوم بها المتعلم غالباً بتوجيه المعلم داخل المدرسة : األنشطة غير الصفية. 2

  .أو خارجها وبشكل غير إجباري لدعم وإثراء الخبرات التعليمية التي يكتسبها
  : لمنهج في ثالث نقاط هي وتبرز عالقة الوسائل التعليمية بالنشاطات المصاحبة ل

أن النشاطات المصاحبة للمنهج والوسائل التعليمية كليهما من مكونات المنهج، يؤثر  - 1
  . كل منهما ويتأثر بباقي المكونات التي تتشكل منها منظومة المنهج

أن النشاط الصفي وغير الصفي قد يكون هو نفسه وسيلة تعليمية، فالمعلم قد يرسم  - 2
حية عديدة خالل تدريسه لموضوع معين ، كما أنه قد يجري عرضاً عملياً رسوماً توضي

توضيحياً لموضوع آخر، وقد يكلف تالميذه بعمل بعض اللوحات أو الصور أو الخرائط أو 
النماذج، أو يكلفهم بجمع بعض العينات، أو إعداد معرض تعليمي، أو لعب أدوار في مسرحية أو 
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ه الحاالت يكون النشاط الذي يقوم به المعلم والمتعلم في حد ذاته تمثيلية تعليمية، وفي جميع هذ
  .وسيلة تعليمية

أن الوسائل التعليمية قد تستخدم لتنفيذ العديد من أنشطة المنهج الصفية وغير  - 3
الصفية، فلتنفيذ معرض تعليمي، أو التخطيط لزيارة أو رحلة تعليمية، يمكن عرض فيلم تعليمي 

نماذج توضح كيفية القيام بهذا المعرض أو تلك الرحلة، واالستعدادات أو صور أو رسوم أو 
وفي جانب آخر قد يتطلب استخدام الوسائل التعليمية على نحو صحيح، القيام . الالزمة لكل منها

ببعض األنشطة غير الصفية كاالطالع على أحدث الكتب والمراجع في هذا الشأن، والقيام 
ومن األمثلة الواضحة في ذلك محاولة . نافذ بيع هذه الوسائلبزيارات ميدانية للمعارض وم

) اإلنترنت(المعلم أو المتعلم الدخول من خالل جهاز الحاسب اآللي على الشبكة العنكبوتية 
للحصول على معلومات وبيانات حول موضوع دراسي معين حيث يتطلب استخدام مثل هذه 

  .ر اليهاالوسيلة العديد من األنشطة غير الصفية المشا
  
  : الوسائل التعليمية وتقويم المنهج : سادساً

والتقويم في اللغة يعني إصالح اإلعوجاج والقصور في الشيء، وتقويم المنهج يعني 
الحكم على مدى صالحيته وفعاليته واتساق مكوناته، ومدى تحقيق تلك المكونات ألهداف 

  . المنهج، والتقويم هنا يشمل التشخيص والعالج 
ة الوسائل التعليمية بتقويم المنهج عالقة وطيدة يمكن توضيحها من خالل نقطتين وعالق

  : هما
أن الوسائل التعليمية قد تستخدم في إجراء عمليات تقويم المنهج ، فقد يضع المعلم . 1

أما التالميذ صورة، أو لوحة، أو خريطة، أو يعرض عليهم عينات أو نماذج ألشياء معينة، وذلك 
لدرس، ثم يسأل التالميذ بعض األسئلة التمهيدية حول تلك الوسائل، وقد يعتمد على في بداية ا

تلك الوسائل في عمليات التقويم البنائي والنهائي لدروسه بحيث يطلب من التالميذ كتابة البيانات 
ومن أبرز األمثلة على استخدام الوسائل التعليمية في . على األشكال والرسوم المرتبطة بالدرس

تقويم هو االختبارات العملية، حيث يعرض المعلم على التالميذ بعض األجهزة أو األدوات أو ال
أو يعطي المعلم تالميذه بعض األجهزة والمواد التعليمية . المواد التعليمية ليتعرفون عليها

 واألدوات ويطلب منهم القيام بإجراء تجربة محددة أو تحقيق قانون معين، أو يطلب منهم اختيار
األجهزة واألدوات والمواد المناسبة لتنفيذ تجربة ما، وهو في كل ذلك يمكنه الحكم على معرفة 
التالميذ لتلك األجهزة واألدوات والمواد، ومهاراتهم في تناولها، وقدرتهم على الوصول إلى 

  .نتائج نهائية لما يقومون به من تجارب وأنشطة
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سائل التعليمية، ومدى إسهامها في تحقيق أن الحكم على فعالية أو عدم فعالية الو.2
ال يتم مطلقاً دون عملية تقويم دقيق لتلك . أهداف المنهج، وتطويرها، وإصالح نقاط القصور فيها

وهذا يعني أن تقويم المنهج يشمل تشخيص الوسائل التعليمية لهذا المنهج، للحكم على . الوسائل
  .هامدى صالحيتها، وإصالح نقاط الضعف والقصور في

  ) 68: 2000عبيد، ( :وصفات الوسيلة التعليمية الناجحةخصائص 
يراعيها المعلـم عنـد اختيـار     صفات التي يجب أن تتوفر في الوسيلة، والتيهناك بعض ال

  :ئها أو عند التفكير في عملها وهيشرا وأالوسيلة 
ـ  ، وأن يراعى فباه واالهتمامأن تكون الوسيلة مثيرة لالنت .1 ا الـتعلم  ي إعـدادها وإنتاجه

  .وأسسه، ومطابقتها للواقع قدر المستطاع
، وتؤدي إلى تحقيق الهدف منهـا  ج الدراسيلمنهااأن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من  .2

 .اً ال ينفصل من المنهج، أي أن تكون جزءتقديم المعلومات أو بعض المهاراتك

 .أن تكون محققة لألهداف التربوية .3

زمنـي والعقلـي واالنفعـالي    ميذ ومناسبة لعمـرهم ال أن تكون مراعية لخصائص التال .4
 .والجسمي

 .وضوح وعدم التعقيدأن تتسم بالبساطة والواقعية وال .5

ه استخدامها من حيث الحصول عليهـا،  أن تكون متناسبة مع الوقت والجهد الذي يتطلب .6
 .واالستعداد، وكيفية استخدامها

وتسـاعده علـى اسـتنباط    صاء أن تشوق المتعلم وترغبه في االطالع والبحث واالستق .7
 .خبرات جديدة

، والصوت وعدد الدارسين في الصـف ، والمساحة والحجم أن تتناسب من حيث الجودة .8
 .وأن تعرض في وقت مناسب لكي ال تفقد عنصر اإلثارة فيها

الجودة والدقة من ها صحة المحتوى من الناحية العلمية وإنتاجأن يراعى في تصميمها و .9
 .ها وبقائها لفترة طويلة من الزمنحيث يمكن تداول، بالناحية الفنية

 .برات الجديدةأن تربط الخبرات السابقة بالخ .10

ألساسية وعلى الهـدف  ، على أن ال تطغى األلوان على األفكار اأن تكون جذابة بألوانها .11
 .من استعمالها

أن يفضل أن تصنع من المواد األولية المتوافرة محلياً ذات التكـاليف القليلـة ويجـب     .12
 .يتناسب حجمها ومساحتها وصورتها إن وجد مع عدد الدارسين 

 .التكاليف متينة الصنعأن تكون رخيصة  .13

 .عرضها بحيث تتناسب مع المستقبلينأن تحدد المدة الزمنية الالزمة ل .14
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 .ة ليستفاد منها في أكثر من مستوىأن تكون الوسيلة مناسب .15

وانتقالها من هـدف  صرها وأفكارها أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عنا .16
 .األساسية في الدرس ، مع التركيز على النقاطتعليمي إلى آخر

أن تكون الكتابة المرافقة للوسيلة من قاموس الدارسين وأن تفـتح المجـال إلكسـابهم     .17
 .مفردات ومدركات ومفاهيم جديدة وبخط واضح ومقروء

 .أن تتسم بالحركة .18

 .تكنولوجي والعلمي للمجتمعأن تتناسب الوسيلة والتطور ال .19

ا ومواردها الصناعية أو أن تتناسب مع البيئة التي تعرض فيها من حيث عاداتها وتقاليده .20
 .الطبيعية

 .اإلنتاج التقليدي قدر المستطاعأن تكون مبتكرة بعيدة عن  .21

  
  )159: 2001الحلية، (  :معايير اختيار الوسائل التعليمية

ية لتحقيق األهداف التعليمية بدرجة عاليـة مـن الدقـة    إن حسن اختيار الوسائل التعليم
واإلتقان يؤدي إلى نجاح الموقف التعليمي، والذي يعتبر نظاماً متكامالً والوسائل جزء أساسـي  

  .في هذا النظام، يتفاعل مع باقي العناصر إلنجاح الموقف التعليمي
  :همها ما يليلذا يجب اختيار الوسائل التعليمية بعناية وفق معايير محددة أ

  .تعبيرها عن الرسالة المراد نقلها ، وصلة محتواها بالموضوع .1
 .ارتباطها بالهدف، أو باألهداف المحددة المطلوب تحقيقها من خالل استخدام الوسيلة .2

مالءمتها ألعمار الطلبة، وخصائصهم، من حيث قدراتهم العقلية، وخبراتهم، ومهاراتهم  .3
 .السابقة، وظروفهم البيئية

 . قها مع طريقة التعليم والنشاطات المنوي تكليف المتعلمين بهاتواف .4

 .أن تكون المعلومات التي تحملها الوسيلة التعليمية التعلمية صحيحة ودقيقة وحديثة .5

أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة، وواضحة، وغير معقـدة، وخاليـة مـن المـؤثرات      .6
 .التشويشية والدعائية

 . التعلمية في حالة جيدة أن تكون الوسيلة التعليمية .7

 . أن تعمل الوسيلة التعليمية على جذب انتباه الطالب وتثير اهتمامهم .8

 .أن تتناسب قيمة الوسيلة التعليمية مع الجهد، والمال الذي يصرف للحصول عليها .9

إذا كانت الوسيلة استخدام جهاز ما، علينا أن نأخذ بعين االعتبار توافر المكـان الـذي    .10
 .هذا الجهاز بكفاية، وإمكانية صيانته وإصالحهسيستخدم فيه 

 .أن تضيف الوسيلة التعليمية شيئاً جديداً إلى ما ورد في الكتاب المدرسي .11
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 .فنية الوسيلة التعليمية وجمالها .12

  ).السالمة واألمان(توفر عنصر األمن  .13
  

  )48:  2000 عبيد،( :الفوائد و الثمار التربوية الستعمال الوسائل التعليمية 

، يساعد على حل كثير من المشكالت ، ويحقـق  ةاستخدام الوسائل التعليمية بطريقة فعال إن
، وأثبتت الدراسات عظم اإلمكانيـات التـي   يراً يوافق كل ما يبذل في سبيلهاللتعليم عائداً كب

  : ي عملية التعليم والتعلم إذ أنهاتوفرها الوسائل التعليمية للمدرسة ومدى فاعليتها ف
  .وف مزدحمةعليم أعداد كبيرة من المتعلمين في صفتسهم في ت .1
توفر كثيراً من الخبرات الحسية التي تعتبر أساساً في تكوين المدركات الصـحيحة لمـا    .2

ير لكتب المدرسية، كما تعمل على توفيستمع إليه التالميذ من شرح لفظي وما يقرأه من ا
 .خبرات حقيقية أو بديلة وتقرب الواقع من أذهان التالميذ

، فالوسائل واهتمامهم به، وتزيد من إقبالهم على الدراسة تثير انتباه التالميذ نحو الدروس .3
 .ما توفرت فيها العناصر المطلوبة التعليمية مشوقة إذا

، فقد أدى تزايد المعلومـات والمعرفـة   دة الهائلة في المعرفة اإلنسانيةتعالج مشكلة الزيا .4
التلميذ ملزمـاً بالحصـول علـى المزيـد مـن      اإلنسانية إلى تضخم المناهج، وأصبح 

، المناهج إلى تزايـد أعبـاء المعلـم    المعلومات التي تواكب هذه الزيادة، وأدى ازدحام
إرهاقـه وعـدم    فالوسائل عندما تستخدم تحرر المعلم من دوره التقليدي الذي أدى إلى

 .فعاليته في التدريس

 .على زيادة سرعة العملية التربويةتساعد الوسيلة  .5

ى إطالة فترة تـذكرهم  تجعل التعليم أكثر عمقاً وثباتاً في أذهان التالميذ وهي تساعد عل .6
 .لما يتعلمون

 .كلة الفروق الفردية بين التالميذتعالج مش .7

يحبـب التالميـذ    ر الوسائل التعليمية تنوعاً مرغوباً في الخبرات التعليمية وهذا ماتوفي .8
تناسـب مـع   ، تاتمتنوعة للخبرات والمعلوم، ويضع أمامهم مصادر بالموقف التعليمي

 .استعداداتهم في التعليم

تنمي في المتعلمين حب االستطالع وتخلق في نفوسهم رغبة في التحصـيل والمثـابرة    .9
 .ر من حواسهم بالطرق التي تناسبهاعلى التعلم بشوق ونشاط مستعملين حاسة أو أكث

ين التفاعل مع البيئة التي يطالعون توسع مجال الحواس وإمكانياتها، فتسهل على المتعلم .10
 .يدرسونها والكون الذي يعيشون فيهعنها أو 
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، وتعيـنهم  ق العلمية واالستفادة من خبراتهمتتيح للمتعلمين الفرص الجيدة إلدراك الحقائ .11
 .معيشتهم أثناء التعلم بطرق مبسطةعلى القيام بتجارب ذات عالقة بواقع حياتهم و

جابته للتوجهـات  ، فتزيد من إيجابية المـتعلم واسـت  والمتعلم وي العالقات بين المعلمتق .12
 .والحقائق المجردة

لة إلى تخلق حيوية مستمرة في جو غرفة الصف مما يساعد المعلم على الوصول بسهو .13
 .األهداف التي رسمها لدرسه

ط الكل وتنظم الحقائق تظهر العالقات التي تربط بين األجزاء في الشيء الواحد كما ترب .14
 .علوماتوالم

الغامضة بأخطاء أقل وفـي وقـت   تعلم المعاني الصحيحة للعبارات المجردة واألسماء  .15
 .أقصر

ذهنه يستطيع اسـتغاللها بشـكل   تبقي معلومات المتعلم حية وذات صورة واضحة في  .16
 .مفيد

ند الحاجة لتطويرها بسهولة تثبت المادة الجديدة في ذهن المتعلم لمدة طويلة فيستعيدها ع .17
 .وسرعة

دفع المتعلم إلى التعلم بالعمل وهو خير طريق للتعلم الصحيح به ويدرك المتعلم الحقائق ت .18
بطـرق   ويفهم عناصرها في واقعها المباشرة والتجريب وتتيح له التدريب وترسخ المادة

 .التعزيز والتشويق والكفاءة

 شكالت التـي تقوي في المتعلم التأمل العميق والتفكير المركز أثناء انحرافه إلى حل الم .19
 .تجابهه خالل جميع مراحل التعليم

توصل المادة أو البحث أو خبرة المختص إلى عدد كبير من المتعلمين بـادراك حسـي    .20
 .وق الفردية وتقدم حلول لمشكالتهامتقارب وإن اختلفت المستويات فتعالج الفر

التـي   تجلب العالم على اتساعه إلى غرفة الصف وتقوي في المتعلمين تصور األزمان .21
 .رسون عنهايد

تعلم حقائق وتتيح للمتعلمين فرص استخدامها بنجاح كلما عرضت الحاجة إليهـا كمـا    .22
في قلوبهم كـل واحـد حسـب     تستطيع أن تعزز االتجاهات في قلوب األطفال فتغرسها

 .استعداده

 .ي اكتسبها بتجاربه وجهده المستقلتقوي شعور المتعلم بأهمية معلوماته الت .23

 .الطرق القديمة وتزيد من فعاليته من دوره التقليدي فتخفف عنه مشاقتحرر المعلم  .24
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يه وإرشاد عدد كبير مـن  التي يحتاج إليها عادة في توج(توفر الوقت والنفقات الباهظة  .25
وفـي  خصوصاً إذا صنعت الوسيلة من المواد المتيسرة في البيئـة المحليـة   ) المتعلمين

  . المكان الذي يجري فيه التعلم
 

  :م في تكنولوجيا التعليم التقوي

لوجيا التعليم ووفي مجال تكن. لية التعليمية هو عملية كفاية التعليم والتعلمالتقويم في العم
هو تقرير كفاية عناصر النظام لتحقيق أهداف عمليا التعليم والتعلم ، ولذلك بشمل التقويم كافـة  

والعمليات وتقويم المنـتج النهـائي    فيشمل تقويم السياق العام وتقويم المدخالتعناصر النظام، 
  .وتقرير صالحيته، سواء كان هدفاً أو مصدراً يسهم في تحقيق األهداف

   :تعريف التقويم

، والحكـم  )العمليات والمصـادر ( يم والتعلم التقويم هو عملية تقرير فاعلية وكفاءة التعل
  .نها وتطويرهاا وتحسي، بهدف إجازته)معايير جودة(خدام معايير محددة على جودتها ، باست
رات دقيقة، بهدف تحسـينه  ، أدوات واختباية إصدار أحكام قيمية على شيء ماوالتقويم هو عمل

  .وتطويره
  )192:  1998و ريتشي ، سيلز " (التقويم هو أحد مكونات تكنولوجيا التعليم" 

خاللها  العملية التي يقوم الناس من تلك" بأنه  التقويم  Oliver (2000)ويعرف أوليفر
اإللكتروني يعني إعطاء قيمة تربوية للتجديدات العملية  وفي نطاق التعليم، بإعطاء أحكام قيمية 

  .تعليمية جديدة لتقديمها أساليب ومصادر
  

  )96: 2005عبد الحميد، ( : ئف التقويم في تكنولوجيا التعليموظا

فاية المهـام، أو المنـتج   يرتبط التقويم بتحليل األداء لإلجابة على التساؤالت الخاصة بك
لتحقيق األهداف، وكذلك تقدير الحاجات حيث يتم رسم األهداف لتلبية الحاجات ، ويجيب التقويم 
في هذه الحالة على السؤال الخاص بمدى تلبية الحاجات التي تستهدفها العمليات المختلفـة فـي   

  .التعليم امجال تكنولوجي
داء وتطويره هـو المعيـار األساسـي لوجـود     التعليم نجد أن األ اوفي مجال تكنولوجي

التعليم وهي  االتعليم أو غيابها ويشمل األداء كفاية القيام بالعمليات األساسية لتكنولوجي اتكنولوجي
التعلـيم فـي العمليـة     االتصميم والتطوير واالستخدام واألداء والتقويم لتحقيق أهداف تكنولوجي

  .التعليمية
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يم وتحليل األداء بكل المـداخل السـابقة حيـث يسـتهدف     وفي نفس الوقت يرتبط التقو
بالضرورة تحليل المهام والوظائف، والمهارات، وتقويم المعلومات الخاصة باتجاهات التطـوير  

  .التكنولوجي وأهدافه ومجاالته
ولذلك يهدف التقويم وتحليل األداء تقديم المعلومات التفصيلية الخاصة بتقدير الحاجـات،  

ف وتحليل المهام والوظائف وتحليل خصـائص المتعلمـين، وخصـائص البيئـة     وتحليل األهدا
التعليمية، واالستفادة بنتائج التقويم وتحليل األداء في وضع أسس التطوير في مجال تكنولوجيـا  

  .التعليم وعملياتها ، أو المساهمة في تطوير العملية التعليمية واستراتيجياتها
  

  )274:  2003خميس، (  :لتعليم مجاالت التقويم في تكنولوجيا ا

 :التحسين .1

، وإجـراء  كد من صالحية المنـتج التكنولـوجي التعليمـي   حيث يهدف التقويم إلى التأ
التحسين يجب أن يتم قبـل  ، ألن تجريبه ميدانياً وتنفيذه عملياً التحسينات والتعديالت عليه ، قبل

، ألن الخطأ فيه قد يكـون  وتعديله به، ثم تجريطرح المنتج لالستخدام، وال يمكن لنا طرحه أوالً
عديل وتحسين مسـتمرة  ج التكنولوجي يجب أن يخضع لعمليات تقويم وتتلذلك فان المن. مدمراً 

، الذي يقدم لنا أدلة على أن عمليات التصميم "التقويم البنائي " هذا التقويم ، ويسمى أثناء تطويره
  .التعليمي تسير في طريقها الصحيح والتطوير

 :م على الفعالية والكفاءةالحك .2

، ومن ثـم فهـي   أن التعلم المطلوب قد حدث بالفعلفالفعالية التعليمية هي دليل يؤكد لنا 
ويتم ذلـك  . درجة حقق المتعلمون هذه األهداف؟ ، وإلى أيقيس مدى تحقيق األهداف التعليميةت

، دائه في االختبـار القبلـي  ئي ، وأمن خالل المقارنة بين أداء المتعلم النهائي في االختبار النها
 .األداء القلبي_ األداء النهائي  =والفرق بينهما يكون هو الفعالية حيث الفعالية 

أما الكفاءة التعليمية فهي دليل يؤكد لنا فعالية التعليم ، قي وحدة معينة من الوقت ، فقد يتسـاوى  
، هنا يكـون  اف في وقت أقل، ولكن األول يحقق األهد)الفاعلية( نامجان في تحقيق األهداف بر

  :األول أكثر كفاءة حيث
   .دقيقة= ............... الزمن / الفاعلية = الكفاءة 

  .التقويم النهائي" يطلق عليه  والتقويم الذي يقيس الفاعلية والكفاءة
 

  :الوسائل الكهربية وااللكترونية
ية التـي دخلـت إلـى    تعتبر الوسائل الكهربية وااللكترونية من المستحدثات التكنولوج

منظومة الوسائل التعليمية نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي وكذلك دخول موضوعات حديثـة  
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إلى المناهج الدراسية واستحداث مباحث جديدة كمبحث التكنولوجيا، الذي يتسم بالطابع العلمـي  
سـائل الكهربيـة   األدائي، مما استدعى وجود وسائل تعليمية حديثة تواكب هذا التطور فكانت الو

  .وااللكترونية
وتعتمد هذه الوسائل في عملها على عناصر كهربية الكترونية لتوصيل المفـاهيم إلـى الطلبـة    

  :ويقسمها الباحث إلى ثالثة أقسام هي
  

 :وسائل التفكيك والتركيب .1

هي عبارة عن مجموعة من القطع والعناصر الكهربية الموضوعة داخل علب خاصـة  
بأطراف تلك العناصر، يتم من خاللها عمل دوائر كهربية والكترونيـة   ولها مداخل مرتبطة

بواسطة توصيل تلك القطع والعناصر بأسالك توصيل، وللطالب الحرية في اختيار القطـع  
المناسبة لتكوين الدوائر الكهربية وااللكترونية بما يحقق الهدف التعليمي، ويمكن أن تستخدم 

 .بشكل فردي أو جماعي

 :)األطقم التعليمية(ت التعليمي وسائل الك .2

هي عبارة عن مجموعة من القطع الكهربية وااللكترونية مرتبطة بأصابع توصيل ، يتم    
تجميعها على لوحات تجميع خاصة لتكوين دوائر كهربية والكترونية، وللطالـب الحريـة فـي    

يمكن أن تستخدم بشـكل  اختيار القطع المناسبة لتكوين هذه الدوائر، بما يحقق الهدف التعليمي، و
 .فردي أو جماعي

 : الدوائر الكهربية والمشاريع التكنولوجية .3

هي عبارة عن قطع كهربية والكترونية مثبتة على لوحات تجميع بواسطة اللحام، لتكوين 
دوائر كهربية والكترونية لها وظيفة محددة، ويمكن تجميع أكثر من دائرة لتصبح مـع بعضـها   

ياً يقوم بمهمة محددة، مثل ساقي الزهور اآللـي الـواردة فـي كتـاب     تكون مشروعاً تكنولوج
  .التكنولوجيا للصف العاشر
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  تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية
إن الناظر إلى الوسائل التعليمية في شكلها النهائي قد ال يتبادر إلـى ذهنـه العمليـات    

ه العمليات عمليات التصميم، والتي لها المتداخلة التي مرت بها لتصبح على هذا الشكل وأولى هذ
ومن هذا المنطلق يتناول الباحـث موضـوع تصـميم    . أهمية كبرى في مجال الوسائل التعليمية

  :وإنتاج الوسائل التعليمية بالتفصيل لبيان أهميته والمراحل التي تمر به على النحو التالي
  :مفهوم التصميم

و خطة منظمة تعمل علـى تحقيـق أهـداف    نتج عنها مخطط أعملية تخطيطية يالتصميم 
 ) 78:  2001زيتون، (  .معينة

عملية التصميم العامة بأنها عملية تكراريـة  ) 2:  2007الفالحي، (وعرف العالم شكلي 
  :تتألف من المراحل التالية

   .تحديد االحتياجات .1
  .تعريف المشكلة .2

 .التركيب .3

  .ستمثالإلالتحليل وا .4

 .التقييم .5

  .التقديم .6

اصفات التصميم هو عملية تحديد الشروط والمو :أنه على) 5: 2003خميس ، ( هفويعر
ي فعالية عمليتـي  ، والتي تضع في االعتبار جميع العوامل المؤثرة فالكاملة للمصادر والعمليات

  .التعليم والتعلم
  :ومن خالل التعريفات السابقة يتضح ما يلي 

  .التصميم عملية تخطيطية -
  .روط والمواصفاتالتصميم تحديد للش -
  .التصميم يشمل تحديد االحتياجات لحل مشكلة ما وتحقيق األهداف -

العملية التي تتـولى ترجمـة وتحويـل المعلومـات     : ويعرف الباحث التصميم على أنه
النظرية ونتائج البحوث واألفكار إلى مواصفات ومعايير واقعية للوسائل التعليمية والتكنولوجيـا  

تناداً إلى محتوى المادة الدراسية واألهداف التعليميـة وتحليـل خصـائص    في التعليم وذلك اس
  .المتعلمين في شكل مخطط

جودة التصميم إلى النية المتـوفرة لـدي المصـمم إلضـافة أو     لح مصطيشير  :جودة التصميم
  .استيعاب خصائص ومميزات معينة في السلعة المنتجة
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ة المطلوب الوصول إليه، ويتضـمن التصـميم   هي نقطة البداية لمستوى الجود: مرحلة التصميم
....  مقاسـاته،   -حجمه –شكله (اتخاذ القرار الخاص بالخصائص والمواصفات الالزمة للمنتج 

  ).الخ
  ):41:  2008شمي و إسماعيل ، (تتمثل جودة التصميم بعدة عوامل منها      

  .مام الزائرفكل العناصر يجب أن توزع بصورة تؤدي إلى سرعة جذب اهت: الترتيب .1
 .يعتمد اإلنسان في إدراكه إلى اإلحساس بالتوازن: التناسق بين العناصر .2

التي تجذب البصر وتؤكد المتشابهات والمختلفات : اختيار األلوان الواقعية والمناسبة  .3
 .والعناصر المهمة

بأن تقتصر الصورة مـثالً علـى فكـرة    : تأكيد بعض العناصر ذات األهمية الخاصة .4
 .عد كل ما يمكن أن يشتت االنتباهواحدة تستب

  :األمور التي يجب مراعاتها مع المبادئ السابقة لجعل التصميم شيقاً ومفيداً  
  .البساطة وعدم التعقيد .1
 .صحة المعلومات وسالمة اللغة .2

 .إمكانية الحذف واإلضافة في مراحل اإلنتاج الفعلي .3

 .مراعاة الوقت واألنشطة الذي تستغرقه عرض المادة  .4

  
  )140:  2008البسيوني ، ( :ة التصميمدور

يقصد بدورة التصميم الفترة التي يجب بعد انقضائها إجراء تعديالت ثانوية أو جوهرية فـي  
تصميم المنتج حتى تتناسب مع التطور في أذواق المسـتهلكين أو حتـى تجـاري التقـدم فـي      

  :صميم بالعوامل التاليةالصناعة، وتختلف طول هذه الدورة من صناعة ألخرى، وتتأثر دورة الت
  : نوع وطبيعة المنتج  .1

فطبيعة المنتج لها تأثير كبير على دورة التعليم الخاصة به، فيعدل تصميم السـلع الشـائعة   
االستعمال بصفة عامة تعديالت بسيطة من سنة ألخرى ، لذلك تكون دورة التصميم الخاصة 

ية التي تتغير موسمياً أو سـنوياً لـذلك   بها طويلة نسبياً، بعكس األمر بالنسبة للسلع التسويق
تكون دورة التصميم بالنسبة لهذا النوع من السلع قصيرة نسبياً أما بالنسبة للسـلع الخاصـة   
فإنها تكون طويلة بالنسبة لبعضها وقصيرة للبعض اآلخر، وتعتبر دورة التصـميم بصـفة   

  .ةعامة بالنسبة للسلع االستهالكية أقصر بالنسبة للسلع اإلنتاجي
 :تكاليف تعديل التصميم .2

يتكلف المنتج عادة تكاليف باهظة لتعديل التصميم بالنسبة لبعض المنتجـات، ولعـل أهـم    
عناصر هذه التكاليف هو اآلالت الجديدة الالزم الحصول عليها إلنتاج المنـتج بالشـكل أو   
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ة وقـد ال  التصميم الجديد وقد يتطلب تعديل التصميم بالنسبة لبعض المنتجات تكاليف بسـيط 
  .يتكلف األمر شيئاً حيث ال يحتاج األمر لشراء آالت جديدة

  :التصميم الذي أتفق عليه العرف .3

فهناك بعض المنتجات التي ال يتغير تصميمها من سنة ألخرى إال في حدود ضـيقة لـذلك   
  . تكون دورة التصميم بالنسبة لها طويلة نسبياً

  
  )Gortsch , 1994 :84( : مراجعة التصميم

وسيلة فعالة لتحقيق من التصميم، وتتم بواسطة مجموعة من الخبـراء فـي المراحـل     هي
المختلفة للتصميم، حيث يجب أن يتم ذلك بدقة متناهية للتأكد من تحقيق المتطلبـات كـذلك   
يجب أن تكون العملية ذات مرونة كافية بحيث تعطي مجاالً أوسع من مشروعات التصـميم  

ب أن تخطط وتوثق كجزء من خطة التحقيق مـن التصـميم،   كما أن مراجعات التصميم يج
  :وهناك ثالثة أنوع من المراجعات التصميم وهي

  .حيث يتم مراجعة األفكار األساسية للتصميم: المراجعة المبدئية .1
وهذه المراجعات تتم من قبل اإلقرار النهائي للمواصفات الهامـة  : المراجعات المتوسطة .2

 .للخدمة المقدمة

وتتم بعد الوصول إلى الوضع النهائي للتصميم، وقبل البدء في عملية : لنهائيةالمراجعة ا .3
 .تقديم الخدمة

  
  :إنتاج الوسائل التعليميةأسس تصميم و

  :تربويةاألسس النفسية وال: أوالً

على الرغم من اتفاق التربويين على أن التعليم هو تغير في األداء أو تعديل فـي السـلوك   
إال أنهم ما زالوا مختلفين في تصوراتهم ونظريـاتهم  . أو النشاط التعليمي نتيجة المرور بالخبرة

بعض اإلجراءات التـي  )  74:  1994(فقد ذكر اسكندر وغزاوي . لتفسير كيفية حدوث التعلم 
اشتقها سليمان الخضري من مبادئ التعليم والتعلم والتي يمكن أن تؤخذ بعـين االعتبـار عنـد    

  : تعليمية ومن هذه اإلجراءاتتصميم وإنتاج الوسائل ال
 :النشاط االيجابي للتعلم -1

أي ال بد من األخذ بعين االعتبار عند تصميم وإنتاج الوسيلة التعليميـة إتاحـة فرصـة    
إذ أن النشـاط  . النشاط االيجابي للمتعلم أثناء الموقف التعليمي الذي يستخدم فيه الوسيلة التعليمية

م، وكلما كان المتعلم نشطاً أثناء تعلمه كلما كان الـتعلم  االيجابي ضروري من أجل حدوث التعل
  .أفضل
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  :معرفة النتائج  -2

إن المعرفة المتعلم بنتيجة استجابته يؤدي إلى التأكيد وتثبيته، كمـا أن نتـائج السـلوك    
. وعادة ما يشار إلى معرفة النتائج بالتعزيز والتغذية والمراجعة. الحالي تؤثر في السلوك التالي

ميم وإنتاج الوسيلة التعليمية يجب األخذ بعين االعتبار معرفة المتعلم لنتيجة استجابته من فعند تص
خالل النشاط الذي يقوم به حول الوسيلة التعليمية، سواء كان سؤاالً، أو حل مسألة، أو فحـص  

 حيث أثبتت الدراسات أن التعزيـز . عينة، أو إجراء تجربة، أو استنتاج، أو تحليل، أو غير ذلك
  .والتغذية الراجعة الفورية تؤدي إلى تدعيم االستجابة وتثبيتها

  :الدافعية -3

حالة من التوتر تدفع المتعلم إلى االنتباه للموقف التعليمي، والقيـام باألنشـطة   : الدافعية
ومن ) 2002هنداوي والزغول ، ( التعليمية أو توجيه سلوك المتعلم حتى يتحقق الهدف التعليمي 

وافع تحفز المتعلم على النشاط التالي على التعلم، وحتى تتكون الدافعيـة عنـد   المعروف أن الد
. المتعلم البد أن يراعى في الوسيلة عند تصميمها حاجات وميول ورغبات واهتمامـات المـتعلم  

كأن تكون الخبرات غنية وحديثة ومشوقة، أو أن تكون الوسيلة حديثة كالحاسوب مـثالً، فتثيـر   
  .لمدافعيتهم نحو التع

والوسيلة التعليمية يجب أال تسد نقصاً يشعر به التلميذ فحسب، بل تثيره للتعلم، وتشعره 
والمدرس الناجح ال ينتظر اهتمام ودافعية المتعلم حتى يعلمـه،  . بحاجات أو نواحي نقص أخرى

بل ال بد من التخطيط للموقف التعليمي حتى يثير دافعيته واهتمامه، ففـي حـال عـرض فلـم     
ني يجب إال يقتصر دور المتعلم على المشاهدة، بل ال بد للمعلم مـن التخطـيط للوسـيلة    تلفزيو

  .التعليمية بحيث تثير اهتمام ودافعية المتعلم وتدفعه لتنفيذ مزيداً من األنشطة التي أعدها المعلم
  :االستعداد -4

تعداد سواء حتى يكون الفرد قادراً على القيام بالسلوك أو النشاط التعليمي ال بد من االس
في النضج الجسمي أو العقلي أو في خبرته السابقة، ويمكن أن يقاس االستعداد سواء في النضج 
الجسمي أو العقلي أو في خبرته السابقة، ويمكن أن يقاس االستعداد بين فرد وآخر مـن خـالل   

للـتعلم كـان    كمية الوقت التي يحتاجها الفرد للتعليم فكلما قلت كمية الوقت التي يحتاجها الفـرد 
ذو األفضل أن تكون أعلى من مستواهم بقليل حتى تثير الحماس لديهم وتشوقهم . االستعداد عالياً
  .وتثير دافعيتهم

  :التنظيم -5

كلما كانت المادة التعليمية منظمة وواضحة كان تعلمها أسهل وأفضـل، ولـذلك علـى    
وهنـاك طريقتـان لتنظـيم    . يلةمصمم الوسيلة التعليمية أن ينظم المعلومات التي يحتويها الوس

  .المعلومات على سبيل المثال ال الحصر
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  . أن يبدأ بما هو مألوف للمتعلمين ثم تقديم المعلومات والحقائق الجديدة: األولى
تبدأ المادة التعليمية بمقدمة تهدف لجذب انتباه المتعلمين وتحفزهم للتعلم، ثم صلب المادة : الثانية

. في نقلها للمتعلمين، ثم الخاتمة التي تلخص األفكـار التـي قـدمت    التي يرغب مصمم الوسيلة
وهذا . ويجب االنتباه أال تحتوي المقدمة والخاتمة لكثير من المعلومات ألن الوسيلة تفقد فاعليتها

  .ما أثبتته كثير من البحوث والدراسات التي أجريت في هذا المجال
 :الوضوح -6

تويها الوسيلة واضحة كلما كان تعلمها أسـهل وقـل   كلما كانت المادة التعليمية التي تح
  .مقدار الفقدان

  : التكرار -7

أثبتت نتائج كثير من البحوث والدراسات أن تكرار الحقائق واألفكار في التعليم له أثـر  
على زيادة التحصيل؛ ولذلك على مصمم ومنتج الوسيلة التعليمية تصميم الوسيلة التعليمية بالشكل 

. بتكرار األفكار والمعلومات، ويفضل أن يكون هذا التكرار بأشكال مختلفـة  الذي يجعلها تسمح
إال أن هذا التكرار لوحده غير كاف لحدوث التعلم ويجب أن يصاحبه إرشاد وتوجيه مـن قبـل   

  .كما يجب الحذر من التكرار الممل. المعلم
  :االنتقال من المحسوس إلى المجرد -8

فاظ والرموز للمتعلمين على شكل صور سـمعيه  يجب في الوسيلة أن تترجم وتجسد األل
  .بصريه بحيث تبدأ من األشياء المحسوسة ثم تنتقل إلى األشياء المجردة

  :استخدام أكثر من حاسة -9

لقد أثبتت الدراسات والبحوث أنه كلما زاد استخدام أكثر من حاسة فـي تعلـم المـادة    
الوسيلة التعليمية أخذ ذلك بعين االعتبار التعليمية كلما كان التعلم أفضل، ولذلك يجب عند تصميم 
  .بحيث يستخدم أكثر من حاسة عند تعلم المادة التعليمية

  :األسس العقلية: ثانياً 

  :االنتباه - أ

وحتـى يحـدث   ) 47:  1983منصور ، ( االنتباه هو تركيز الشعور نحو شيء معين 
لشيء المراد تعلمه، وذلك من التعلم البد من انتباه التالميذ، أي تركيز شعورهم وحواسهم نحو ا

  .وبعد اإلدراك على المتعلم أن يبقى متذكراً لما تعلمه وال ينساه. أجل فهم وإدراك ذلك الشيء
ومـن  . ومن الصعوبات التي يواجهها المعلمون في الميدان جذب انتباه الطالب لفتـرة طويلـة  

اسية لجذب انتباه الطالب بيـان  االستراتيجيات التي يمكن للمعلم استخدامها في بداية الحصة الدر
أو إثارة بعض األسئلة حول موضوع الـدرس وإجـراء   . أهمية الدرس وصلته بحياتهم اليومية

نقاش وحوار مع الطلبة، أو وضع الطالب في مشكلة والطلب منهم حلها مما يثير انتباههم إلـى  
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و الحاسوب، أو غير ذلك، وقد يسرد المعلم قصة أو يستخدم وسيلة حديثة كاألفالم أ. تعلم الدرس
والحقيقة أن المعلم الناجح ال يعدم المدخل المالئم إلثارة انتباه . مما يثير انتباه واهتمام المتعلمين
ويجب التنبيه إلى أن إثارة انتباه المتعلمـين للـدارس ليسـت    . طالبه في بداية الحصة الدراسية

كمـا أن  . دارس التي أعدها المعلم مسبقاًالهدف النهائي إنما هي وسيلة من أجل تحقيق أهداف ال
المطلوب من المعلم ليس فقط جذب انتباه الطالب في بداية الحصة بل البد من انتباه المتعلمـين  

  .طيلة الحصة الدراسية ما أمكن
لقد أثبتت الدراسات أنه من المستحيل استمرار انتباه التالميذ طيلة الحصـة الدراسـية دون   

الهنداوي والزغول ( لم االستعانة ببعض األسس التي حددها علماء النفس توقف؛ لذلك على المع
والتي تعين المعلم على جذب انتباه الطـالب أثنـاء   ) 64:  1989الدشتي، (، و)80:  2002، 

  :الحصة الدراسية وهي
 :شدة المنبه -1

 كالعناوين البارزة ، والصور واأللوان الساطعة ، أو وضع خطوط ودوائـر تحـت العبـارات   
  .المهمة، أو جعل حروفها ذات حجم مناسب بحيث يمكن قراءتها عن بعد

 :تكرار المنبه بأشكال مختلفة -2

إذا ما استمر المعلم في رتابة ووتيرة واحدة في الدرس وخاصة في الكالم، فإن ذلك يؤدي إلى 
الملل وتشتت االنتباه ؛ لذلك على المعلم أن يغير من نبرات صوته، ويكثـر مـن اسـتخدام    

وقد يكون في بعض األحيان . لمنبهات والوسائل التعليمية، وأن يكثر أيضاً من إشراك التالميذا
  .سكوت المعلم منبه يثير انتباه المتعلم للدرس

  :تغير حركة المنبه -3

كالحركات التي تحققها األفالم التعليمية والتلفزيونية، واالنتقال المفاجئ في الصوت والصورة، 
 .الدرامية، مما يجذب انتباه المتعلمين والتداخل في المواقف

 :التباين -4

وعادة ما يتم ذلك . وذلك باستخدام األلوان المتباينة كاألحمر واألخضر ، أو األسود واألبيض 
  .في اللوحات والملصقات، ويعد هذا التباين من المثيرات التي تجذب انتباه المتعلمين 

  :ترتيب مكونات الوسيلة -5

وقد يكون الترتيب حسب االختالف في الحجـم، أو اللـون، أو   . تعلمينبحيث تجذب انتباه الم
  .الزمن، أو المكان، أو الشكل، أو غير ذلك
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  :الحداثة والجدة في الوسيلة -6

فعلى مصمم ومنتج الوسيلة التعليمية إبراز عنصر الحداثة والجدة في الوسيلة؛ ألن ذلك يعمل 
هزة الحاسوب في التعليم ، إذ يعتبر استخدامها مثيراً على إثارة انتباه المتعلمين ، كاستخدام أج

  .النتباه المتعلمين بسبب عنصر الجدة والحداثة الذي تمثله 
  :اإلدراك  - ب

) 95:  1986كاظم وجـابر،  ( اإلدراك هو نشاط عقلي يقوم به الفرد لمعرفة العالم الخارجي 
وحتى يدرك الطالـب مـا   . لمأو هي منافذ للتع. والحواس وسيلة االتصال باألشياء واألحداث

ولكل خبرة حسية نمر بها معنى هـذه  . يدور حوله من العالم الخارجي ال بد أن يكون منتبهاً
وهذا . الخبرة أنه مسموح المرور في الطريق، فالربط بين الخبرة الحسية والمعنى هو اإلدراك

ذكاء، والخبـرات  اإلدراك يختلف من شخص آلخر حسب الفروق الفردية بين المتعلمين في ال
  .السابقة، واالستعداد، والمستوى الثقافي واالجتماعي وغيره

واإلدراك قد بكون حسياً كإدراك األشياء المادية مثل الصخور وجسم اإلنسان واألشجار وقـد  
وفـي  . يكون غير مادي كإدراك المعاني المجردة مثل الشجاعة والكرم واألمن والديمقراطية 

وحتى يتحقق اإلدراك بالشكل الصـحيح لـدى   . تخدام الوسائل التعليمية كلتا الحالتين يجب اس
المتعلمين أثناء عملية التعليم والتعلم فعلى مصمم ومنتج الوسيلة التعليمية مراعاة مبادئ وأسس 

  )69:  1993، سالمة ،   85: 1994اسكندر وغزاوي ، : ( اإلدراك اآلتية
  : اإلدراك النسبي -1

نسبة معينه تختلف عن اإلنسان اآلخر، وذلك حسب الخبرات السابقة، أي أن كل إنسان يدرك ب
واالستعداد، وقوة الحواس، والذكاء والظروف المحيطـة بعمليـة اإلدراك والحالـة النفسـية     

فمثالً ندرك األشياء بطريقة معينة إذا كانت اإلضاءة قوية، وبطريقـة أخـرى إذا   . للشخص 
. احد يتفاوت إدراكه للشيء الواحد من ظرف آلخركانت اإلضاءة ضعيفة، وحتى الشخص الو

ولعلك قرأت جملة أكثر من مرة وفي كل مرة تدرك معنى معين؛ لذلك على مصـمم ومنـتج   
الوسيلة التعليمية تهيئة البيئة المناسبة، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين واختيار الوسيلة 

 .التعليمية المناسبة

 :اإلدراك االنتقائي -2

ى أن قدرة اإلنسان على إدراك المعلومات التي تصل إليه عن طريق الحواس في وقـت  بمعن
فالطالب ال يستطيع أن يدرك ويعي جميع ما يتم في الحصة الدراسية بل يدرك . واحد محددة 

الجزء الذي يناسب اهتمامه وحاجاته وميوله، لذلك يجب التركيز على األمور الرئيسـة التـي   
الوسيلة والتقليل من األمور الجانبية التي قـد تشـوش علـى الفكـرة     يتم عرضها من خالل 

  .الرئيسية
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  :اإلدراك منظم -3

كلما كانت الوسيلة التعليمية منظمة كلما كان إدراك المتعلم وفهمه لمحتواهـا أسـهل وأيسـر    
  .وأسرع ، سواء كان التنظيم للوسيلة التعليمية في الشكل أو المضمون، أو المكان، أو الزمان

  :دراك يتأثر باالستعداداإل -4

على المعلم أن يراعي عند تصميم وإنتاج الوسيلة استعداد المتعلم وقدرته على إدراك الوسيلة 
التعليمية، وعليه أن يزيد من استعداده وتأهبه لإلدراك من خالل بيان أهمية الرسالة التعليميـة  

سـيؤثر إيجابيـاً علـى إدراك     التي تحملها الوسيلة، أو بإثارة األسئلة المشوقة، أو غير ذلك
  .المتعلم

  :اإلدراك يتأثر بالعمر -5

يختلف إدراك الكبار عن إدراك الصغار بسبب نضجهم وبما يتوفر لديهم من خبرات سـابقة،  
لذلك على مصمم ومنتج ومستخدم الوسيلة  التعليمية مراعاة المستوى العمري للفئة المستهدفة 

  .بالوسيلة التعليمية بما يناسبها
 :دراك يتأثر باالنتباهاإل -6

أنه كلما كانت قدرة ) 88: 2002(المشار إليه في الهنداوي والزغول )kolers(يبين كوليرز 
الفرد على التركيز واالنتباه أكبر لفترة طويلة كلما كان إدراك الفرد وفهمه لذلك الموقف أكبر، 

  .في حين تشتيت انتباه الفرد إلى مثيرات أخرى يعيق عملية اإلدراك

  :نالتذكر والنسيا –ج 

التذكر واالحتفاظ يعني استبقاء الصور الذهنية أو البصرية والسمعية في الذاكرة لمدة طويلـة  
خير اهللا (أما النسيان فهو الفرق بين ما تم تعلمه وما تم تذكره . واستحضارها عند الحاجة إليها

شكل جيد سهل عليـه ذلـك   فإذا أدرك المتعلم الموضوعات المراد تعلمها وفهمها ب). 1982، 
عملية احتفاظه بها وتذكرها، ولكن إذا حفظها عن ظهر قلب دون إدراك وفهم، فـإن عمليـة   

  .تذكر واستدعاء هذه المعلومات ستكون ولن تدوم في الذاكرة لفترة طويلة
 لقد أثبتت الدراسات التي أجريت أن الخبرات التي تهيؤها الوسائل التعليمية أدوم وأقل احتماالً

من هنا ينبغي على مصمم ومنتج ومستخدم الوسـائل التعليميـة مراعـاة األسـس     . للنسيان
والمبادئ التي تعمل على زيادة تذكر واستدعاء المادة التعليمية وتقلل من نسيانها عند تصـميم  

عـدس وقطـامي،   : (ومن هذه األسس والمبادئ ما يلي. وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 
2002  :41.(  
فالتذكر واالحتفاظ بالتعلم الحركي كالسباحة وتشغيل األجهزة وإجـراء  : التعليم بالعمل .1

  .التجارب المخبرية يدوم أكثر من التعلم اللفظي
 .كما في حفظ اآليات القرآنية والقصائد الشعرية: االستظهار المتسلسل .2
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 .في اللغة العربيةمثل الكلمة في اللغة االنجليزية ومعناها : استخدام األزواج المترابطة .3

بشكل واضح ومنظم ومرتب يسهل عملية االسترجاع : عرض الوسيلة للمادة التعليمية .4
 .والتذكر

 .التعلم الذي يتبعه معرفة سريعة بالنتائج .5

 .تكرار التعلم والتدريب في فترات متقاربة .6

تخزين المعلومات بشكل جيد يقلل من احتمال النسيان ، فقد شبه بعضهم التخزين غير  .7
الجيد للمعلومات كمن يريد الحصول على كتاب من مكتبة وضعت بها الكتب بطريقة 

في حين لو صنفت الكتب بشكل سليم ودقيق لسهل الوصـول إليهـا   . عشوائية مبعثرة
وكذلك الوصول للمعلومات التي خزنت بشكل سـليم وصـحيح فـي    . بسرعة ويسر

 .الذاكرة

اد عن الضوضاء والميل إلى الهدوء والسكينة ترتيب المكان الذي يتم فيه التعلم واالبتع .8
 .وصفاء الذهن

 .مراجعة ما تم تعلمه في صباح اليوم التالي قبل االنشغال بأي أمر .9

  ).T.V(مثل التلفزيون بـ : ربط المعلومات بالرموز واالختصارات  .10
  ) 52،  2005: نبي دومي ، والعمري (

  
  ) 67:  2002سالمة والشقران ،( :مية الوسائل التعلي إنتاجالمبادئ العامة في تصميم و

  ) :المشكلة ( تحديد الفكرة  -1

إن إنتاج أي وسيلة تعليمية يأتي نتيجة لحاجة معينة تتمثل أحياناً في فكرة أو مشكلة يعـاني  
منها الطلبة، أو العدد المتزايد للطلبة وغيرها، ويحاول المعلم جعل الطلبة يتغلبون على هذه 

لة التعليمية، وفي العادة البد أن تقدم الوسيلة التعليمية المادة التعليمية المشكلة من خالل الوسي
بطريقة أفضل من الطريقة التقليدية حتى يستطيع الطلبة استيعاب المحتوى، وتعدد المشكالت 
التي تتطلب وسائل تعليمية لمعالجتها فمثالً هناك مشكلة الطلبة بطيئـي الـتعلم، أو مشـكلة    

داخل غرفة الصف، أو أن المادة المقدمة مجردة لدرجة كبيرة وبعيدة عـن   األعداد المتزايدة
ومن هذه األمثلة تخرج فكرة بسيطة تتطور لتصبح قيماً بعد فكرة كاملة إلنتاج . واقع الطلبة

  .وسيلة تعليمية تعالج مجموعة أهداف
  :تحديد األهداف الخاصة -2

تاج الوسيلة التعليمية، حيث أن هـذه  عملية تحديد األهداف الخاصة هي عملية تسبق عملية إن
األهداف تشتق من األهداف العامة للمادة ومن المشكلة األساسـية التـي سـتنتج الوسـيلة     



56 
 

لمعالجتها، وفي هذا المجال البد من مراعاة طبيعة الفئة المستهدفة بحيث تكـون األهـداف   
  .معرفية ووجدانية ونفس حركية حسب تصنيف بلوم

  :)الفئة المستهدفة(ن ص المتعلميتحليل خصائ -3

البد من أخذ طبيعة المتعلمين وأعمارهم ومراحـل نمـوهم وخلفيـتهم الفكريـة وميـولهم      
واتجاهاتهم بعين االعتبار، والبد أيضاً من مراعاة الفروق الفردية؛ وذلك حتى تلبي الوسيلة 
 التعليمية حاجات جميع المتعلمين بدون استثناء أي مسـتوى مـنهم فالخصـائص العقليـة    

للمتعلمين كنسبة الذكاء والقدرة على االستيعاب، وكـذلك الخصـائص الجسـمية المتعلقـة     
باألعضاء الحركية والحسية كالسمع والبصر والنطق البد أن يكون لها تأثير كبير في طريقة 

  .إنتاج الوسيلة وكيفية تصميمها
  :تحديد دور المعلم -4

ة التعليمية ألنـه الخبيـر فـي المـادة     يعتبر المعلم صاحب النصيب األكبر في إنتاج الوسيل
التعليمية وفي طبيعة الطلبة وخصائصهم؛ لذلك يتعاون المعلم مع فريق إنتاج كامل للوسـائل  

  :التعليمية يمكن أن يشمل عدة أعضاء هم
  .المتخصصون في تكنولوجيا التعليم .1
 .المتخصصون والفنيون في الكهرباء والضوء والمغناطيسية والميكانيك .2

 .ون في االتصال وطبيعتهالمتخصص .3

 .المعلم صاحب الخبرة الميدانية والعلمية .4

أما في حال عدم توفر الفريق الكامل فهو يقوم بأدوار جميع األعضاء حتى يعمل علـى إنتـاج   
  .الوسيلة التعليمية

  :عليمية المناسبة للمنتج التعليمياختيار الخامات والمواد الت -5

  :ن القيام بهما وهمايتضمن هذا الجانب نشاطين أساسين يمك
والتي يمكن الحصول عليها مـن مصـادر مختلفـة مثـل الكتـب      : جمع المادة العلمية - أ

والدوريات والمراجع المختلفة، ويجب أن تحقق هذه المعلومات الهدف الموضوع مسبقاً 
  .للوسيلة التعليمية ويجب أن تكون ملخصة وشاملة للموضوع الذي سيعرض فيها

 :والمقدرة على تحديدها إلنتاج الوسيلة التعليمية) األولية(م المعرفة بالمواد الخا - ب

البد لمنتج الوسيلة التعليمية أن يتعرف على المواد األولية ويحددها بشـكل جيـد، ويحـدد    
) هل هي من البيئة المحلية أم من الشركة المصنعة لتلك المـواد ؟ (البدائل ويحدد مصادرها 

عارها وطريقة التعامل الصحيحة معهـا، وبالتـالي   كما يجب أن يعرف أماكن تواجدها وأس
القدرة على تحديد السعر المناسب للوسيلة بناءاً على جدوى هذه الوسيلة وطبيعة المادة التي 

  .تقدمها وحجم المستفيدين
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  :التعليمي وطريقة التدريس المتبعةالمواءمة بين المنتج  -6

ع آلخر ومن موقـف تعليمـي   تختلف طرائق التدريس المتبعة من معلم آلخر ومن موضو
آلخر كذلك ، فيمكن أن يكون على شكل مجموعات كبيرة، أو على شكل مجموعات صغيرة 
أو أي تعليم فردي، وفي كل طريقة من هذه الطرق أو غيرها البد مـن معرفـة الوسـيلة    
للطريقة المتبعة في التدريس ، كما أن لكل وسيلة تعليمية خصائص تختلف عن غيرها مـن  

ل ، لذلك البد من اختيار الوسيلة ذات الخصائص التي تتناسب مع المنـتج التعليمـي   الوسائ
  .وطريقة التدريس

  :المواءمة بين المنتج التعليمي والمادة التعليمية المراد تدريسها  -7

تحمل المادة التعليمية الكثير من المصطلحات والمفاهيم والقوانين المراد نقلها للمتعلم والتـي  
تحقيق هدف واحد ، فهي تشكل المادة التعليمية التي ستنقل للمتعلم ، وهذه وضعت من أجل 

المادة تختلف في طبيعتها من موضوع آلخر فمنها ما هو في الرياضيات ومنها ما هو فـي  
  ) 67: 2002سالمة، الشقران، . (الفيزياء أو الكيمياء أو اللغة العربية وغيرها

  
  :نماذج تصميم الوسائل التعليمية

  )  129:  2003الحلية ، (  :إنتاج الوسائل التعليميةلتصميم و) آشور( نموذج: أوالً
ملية التعليمية التعلمية يتطلب تخطيطـاً دقيقـاً ، لـذا جـاء     ستخدام الوسائل التعليمية في العإن ا

" المختصون بعدة نماذج لتصميم الوسائل التعليمية التعلمية واستخدامها، من أشـهرها نمـوذج   
  .)ASSURE MODELS( " آشور 

  :"آشور" تصميم الوسائل حسب نموذج خطوات 
 :)Analyze Learner Characteristics(تحليل خصائص المتعلمين  .1

تتضمن تحديد من هم المتعلمون، أو المتدربون من أجل اختيار الوسيلة الفضـلى لتحقيـق   
  :األهداف المرجوة، ويمكن تحليل خصائص المتعلمين فيما يتعلق بـ

، والمسـتويات  )صفوفهم(ائص العامة للمتعلمين، كأعمارهم، ومستوياتهم التعليمية الخص - أ
  .الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية

، )متطلبات سابقة، مستوياتهم السـابقة (، معرفتهم السابقة )معينة(قدرات مدخلية محدودة  - ب
ب، أو مهـارة  ومهاراتهم السابقة، مثال مهارات رياضية معينة، مهارة الجمع قبل الضر

 .كتابة كلمات قبل تعليم كتابة جملة
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وتعد أيضاً معرفة اتجاهات، أو مواقف المتعلمين نحو المادة التعليمية مهمـة جـداً، كـذلك    
معرفة خصائص المتعلمين النفسية المتعلقة بكيفية إدراكهم، أو استجاباتهم لمثيـرات معينـة   

  .كبرنامج تلفازي، أو فيلم، أو صورة
  : State Objectives(األهداف صياغة / وضع .2

تتضمن هذه الخطوة وضع األهداف األدائية المرغوب في تحقيقها بشكل محدد ، حيث يمكن 
، دليـل المنهـاج،   )الكتاب المدرسي(اشتقاق األهداف السلوكية األدائية من المنهاج الدراسي 

  .دليل المعلم، أو نتيجة تقدير االحتياجات، أو أن يضعها المعلم
لنظر من أين اشتقت األهداف، يتوجب أن تصاغ على شكل ما سيكون المتعلم قادراً وبغض ا

التـي سـيتمكن   ) الظروف(نتيجة التعلم، كما يتوجب تحديد الشروط ) أدائه( على القيام به 
  .إلى تحديد مستوى األداء المقبول –المتعلم من القيام بأدائه 

        ها  إنتاج، أو تصميمها ومن ثم اختيار الوسيلة والمواد التعليمية، أو تعديلها .3

  )Select , Modify , Or Design Materials (: 

، وتحديد األهداف األدائية، نكون قد حـددنا نقطـة   )تحديد خصائصهم(بعد معرفة المتعلمين 
البداية المتعلقة بالمعرفة، أو المعارف التي يمتلكها المتعلمون، مهاراتهم، واتجاهاتهم، ونقاط 

في هذه المرحلة المسـماة  . اية المتمثلة في األهداف المرجو تحقيقها نتيجة التعليم والتعلمالنه
تكون مهمة المعلم الربط بين نقاط البداية والنهايـة  " اختيار الوسائل والمواد التعليمية " بـ 

  .وذلك من خالل اختيار المواد التعليمية، أو تعديلها أو تصميم مواد جديدة
ة، علينا أوالً أن نقرر أنسب وسيلة تعليمية ستنتج، هل هي سمعية أم بصرية؟ في هذه الخطو

وإن كانت صورة، مجسم أم رسم بياني أم خريطة أم أي رسم تخطيط ؟ وإن كانت صورة، 
  .هل هي ثابتة أم متحركة، ناطقة أم صامتة ؟

حصرها فـي ثـالث   علينا البحث في المصادر المختلفة لجمع المادة التعليمية، ويمكن : ثانياً
  .البيئة –األشخاص  –الكتاب والمواد المطبوعة : مجموعات

وضع مخطط تمهيدي لمضمون الرسالة وترتيبها بشكل متسلسل على بطاقات تتناسـب  : ثالثاً
  . مع أسلوب عرضها على الفئة المستهدفة

ة حسـب  والخطوة التالية هي تنفيذ ما جاء في مخطوطة اإلنتاج أي اإلنتاج الفعلـي للوسـيل  
الخطة المرسومة، من تصوير أو رسم أو كتابة أو تسجيل صـوتي، أو عمـل مجسـم أو    

  .نموذج
  : وبعد اإلنتاج، نقوم بإعداد دليل أو مرشد لالستخدام يتضمن المعلومات اآلتية

لمحة عن الموضوع، والجوانب التي تعالجها منه، واألهداف التي تسـاعد علـى خـدمتها،    
يخ اإلنتاج، وإرشادات لالستخدام، وكلمات مفتاحيـة، ومصـطلحات   والفئة المستهدفة، وتار
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تحتاج إلى توضيح، ونشاطات مقترحة للمعلم والمتعلم ونشاطات للمتابعة، والمصـادر ذات  
  .العالقة، وأية معلومات قد يحتاج إليها

وأخيراً نقوم بتجريب الوسيلة على عينة من المتعلمين من أجل تقويم مـدى فعاليتهـا قبـل    
  .تمادها واستخدامهااع
  )Utilize Materials) (المواد التعليمية(تعليمية استخدام الوسيلة ال .4

بعد اختيار المواد التعليمية، أو تعديلها، أو تصميمها، يجب التخطيط لكيفية اسـتخدام هـذه   
  .المواد، وكم من الوقت يتطلب استخدامها

ات، والمـواد لتسـهيل عمليـة    ومن هنا، البد من تهيئة الغرفة الصفية، وتحضـير المعـد  
االستخدام، وبعد التحقق من أن كل شئ على ما يرام، يبدأ المعلم بعرض أو تقـديم المـواد   

  .التعليمية
  )Require Learner Response(المتعلم ) مشاركة(استجابة  .5

في هذه الخطوة يجب على المتعلمين ممارسة ما يتوقع منهم تعلمـه، كمـا ينبغـي تعزيـز     
الصحيحة، وحتى يتمكن المتعلمون من القيام باألداءات يتوجب توافر نشـاطات  استجاباتهم 

خالل الحصص الصفية تسمح لهم بالمشاركة، أو الممارسة، وتزويدهم بالتغذيـة الراجعـة   
  .أدائهم، أو استجاباتهم) مناسبة(الفورية حول مدى مالئمة 

  )Evaluation(مدى فعالية الوسيلة التعليمية  تقويم –التقويم والتنقيح  .6

التدريس، من الضروري تقويم أثرهـا وفعاليتهـا، حيـث    ) فعاليات(بعد االنتهاء من عملية 
يتوجب معرفة ما إذا كان المتعلمون قد حققوا األهداف، من خالل قيامهم بأفعال معينـة، أو  

ومعرفة ما إذا ساعدت الوسائل المتعلمين في الوصول إلى األهـداف، وهـل   . أداءات معينة
  .طاع المتعلمون استخدام المواد بشكل مناسب ؟است

  
   )  257:  2003القضاة ، (  :نموذج هانيك ورفاقه: ثانياً

بأن التعلـيم الفعـال يتطلـب     )Heinch , et, at , 1989(يرى هانيك، ومولندا، وراسل 
تخطيطاً دقيقاً، ومن ضمن عناصر التخطيط للتعليم يخل عنصر تقنيات التعلـيم، والنمـوذج   

  :ذي وضعه هؤالء الثالثة يتكون من ست خطواتال
يجب معرفة خصائص المتعلمين الختيار الوسيلة التـي تلبـي   : تحليل خصائص المتعلم .1

فهناك خصائص عامة، وهناك خصـائص محـددة كالمعرفـة،    . احتياجاتهم ، وأهدافهم
  .والمهارات واالتجاهات

ية توضح األداء المطلوب من يجب صياغة سلوك): األدائية ( صياغة األهداف السلوكية  .2
 .المتعلم إنجازه حتى يتم تقويمه
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يتم اختيـار المـواد والوسـائل التعليميـة     : اختيار المواد والوسائل التعليمية وتصميمها .3
وتصميمها بناء على خصائص المتعلمين، واألهداف األدائية التي تسعى إلـى تحقيقهـا،   

 :وتتضمن هذه الخطوة اآلتي

  .ية متوافرةاختيار مواد تعليم - 1
 .تعديل مواد متوافرة - 2

 .تصميم مواد تعليمية جديدة - 3

 .استعمال المواد التعليمية - 4

 .مشاركة المتعلم، واستجابته من خالل أنشطة وغيرها - 5

  . التقويم والمراجعة - 6
  

  :)130: 2004( نموذج الحيلة : ثالثاً
  :تحديد األهداف التعليمية العامة: أوالً

المعلم أن يقوم بها عند تصميم الوسيلة التعليميـة هـي،   إن أولى الخطوات التي يجب على 
تحديد األهداف التعليمية، وتكمن أهمية تحديد الهدف التعليمي العام، في أنها تساعد المصمم 

وتنظيمه، وترتيبـه بطريقـة تتفـق    ) الرسالة ( على االنطالق إلى اختيار محتوى الوسيلة 
يته األكاديمية واالجتماعية مما يساعد على بلوغ واستعدادات المتعلم ودوافعه وقدراته، وخلف
  .األهداف التعليمية بأقل جهد وأقصر وقت

: وقد تكون األهداف العامة التي نسعى لتحقيقها لدى المتعلم من خـالل الوسـيلة التعليميـة   
  ).نفس حركية(، أو مهارية )وجدانية(، أو انفعالية )عقلية(معرفية 

  : مستهدفةتحديد خصائص الفئة ال: ثانياً

بعد تحديد األهداف التعليمية، البد للمصمم أن يسأل نفسه لمن هذه الوسيلة؟ وفي أي مستوى 
أكاديمي هم؟ ويجمع أخصائيو تكنولوجيا التعليم أن هناك عـدداً مـن الخصـائص    ) صف(

للمتعلمين يمكن اعتبارها عند تصميم الوسائل التعليمية، تقع فـي أربـع مجموعـات مـن     
ية جسمية، اجتماعية اقتصادية، تربوية معرفية، وأخيراً نفسية سـيكولوجية،  الخصائص؛ ماد

ومع ذلك قد يكون من الصعب بل من المستحيل اعتبار أو حتى تحديد كل هذه الخصـائص  
بالتفصيل ألي متعلم كان، ولكن المهم أن نعترف بوجودها، ونعتبرها عند تصميم الوسـائل  

  ).الصف الذي هو فيه(ذكر المستوى األكاديمي للمتعلم التعليمية التعلمية، وهنا نكتفي ب
  :تحليل المحتوى التعليمي: ثالثاً

بعد تحليل األهداف العامة ومعرفة الصف الذي ستستخدم فيه الوسـيلة البـد مـن تحليـل     
وذلك من ) مفاهيم، حقائق، قوانين، إجراءات(من جميع الجوانب ) الدرس(المحتوى التعليمي 
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نها في الوسيلة التعليمية، ويمكن االستعانة بدليل المعلم في ذلك، حيث أن أجل توضيحها وبيا
عناصـر  (تحليل المحتوى التعليمي يساعد المصمم قي تحديد مكونات الوسـيلة التعليميـة   

  ).الرسالة
  : الخاصة) األدائية(السلوكية تحديد األهداف : رابعاً 

معرفيـة، انفعاليـة،   (األهداف الخاصة بعد تحليل المحتوى التعليمي يمكن للمصمم أن يحدد 
التي تسعى الوسيلة لتحقيقها لدى الطلبة بعبارات سلوكية قابلة للقياس، وهـذا مـن   ) مهارية

  .شأنه المساعدة في تحديد مكونات الرسالة التي تحملها الوسيلة بشكل أدق
  :)سيلةإستراتيجية استخدام الو(تراتيجية المستعملة في التعليم تحديد اإلس: خامساً

  : هناك ثالث أنماط من االستراتيجيات تستخدم في عملية التعليم والتعلم هي
  .العرض عن طريق المعلم -
 . عن طريق المتعلم) الذاتية(الدراسة المستقلة  -

التفاعل بين المعلم والمتعلم، أو بين الطلبة في المناقشة الجماعية أو حصص يـتم فيهـا    -
اعية، والمشكلة هنا تكمن في التوصل إلـى تحديـد   السؤال والجواب، أو اللقاءات الجم

الطرق التي ستساعد في تحقيق األهداف بشكل كاف وفعال، وربما كان تفاعل المعلم مع 
  .المتعلم هو أفضل الطرق

  :والمادة المصنوعة منها) الرسالة التي ستحملها(د محتوى الوسيلة تحدي: ادساًس

مكونات الوسيلة، وبخاصة األهداف السـلوكية   إن جميع الخطوات السابقة تساعد في تحديد
التي نسعى لتحقيقها من خالل الوسيلة، هل هي لوحة أم رسم، أم مجسم، أم مقطع، أم عينة، 
أم شريحة، أم شفافية، وهل هي مسموعة أم مقروءة ؟ ويجب أن يساعد محتـوى الوسـيلة   

  .المتعلمين على بلوغ األهداف السلوكية وإتقانها
  :الوسيلة التعليمية وتجريبها مخطط أولى للوسيلة وتحكيمه ثم إنتاجعمل : سابعاً

إن هذه الخطة مكونة من عدة خطوات فرعية، حيث يمكن بعد تحديـد مكونـات الوسـيلة     
والمادة التي ستصنع منها، باإلضافة إلى حجمها وشكلها عمل المخطط األولى الوسيلة، ويتم 

المدرسين والطلبة مع مراعاة إخراجها بشكل فني بحيث بعد ذلك إنتاجها باالستعانة بالزمالء 
  .تثير دافعية الطلبة للتعلم، وأن تكون مثيرة لتفكيرهم وليست ملقنة للمعلومات

  :والمتابعةالتقويم : ثامناً

إن الخطوات السابقة متداخلة بشكل محكم، ومن المهم تقويم جميع هذه الخطوات من أجـل  
ثابت لزيادة فعالية عملية التعليم والتعلم، فإن التقـويم جـزء   عملية اإلنتاج والتطوير بشكل 

مكمل ورئيس لعملية متكاملة لها عدة تشعبات، ويكفي القول بأن هناك عدداً مـن األهـداف   
المعتمدة على الموقف التعليمي، وعلى من سيقوم بعملية التقويم، وهناك طرق متنوعة يمكن 
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ختلفة للتعليم، وهناك أيضاً عوامل مختلفـة بشـرية،   أن تستخدم في عملية تقويم الجوانب الم
  .ومالية، وقانونية، وبيئية يمكن أن تعمل علة تعقيد عملية التقويم

  
   ):417: 2003(نموذج محمد عطية خميس : رابعاً

  :مرحلة التحليل: المرحلة األولى
  : يمي ويتضمنالتحليل نقطة البداية في عملية التصميم التعل

ما هـو  (نحراف بين مستوى األداء الحالي والمشكلة هي وجود فجوة أو ا: لمشكلةتحليل ا: أوالً 
  .)ما ينبغي أن يكون(ومستوى األداء المطلوب ) كائن

وتهدف هذه العملية إلى تحديد المشكالت والحاجات التعليمية وصياغتها على شكل غايات  .1
 .هداف عامة وأ

  .ف العامة النهائيةقائمة بالغايات التعليمية أو األهدا: المخرجات
ويقصد بها تحليل الغايات أو األهداف العامـة إلـى مكوناتهـا     :تحليل المهمات التعليمية: ثانياً

الرئيسية والفرعية وتحديد المتطلبات السابقة للتعليم على خريطة التحليل برسم خط فاصل بـين  
  .هذه المتطلبات والتعليم الجديد

  : لوكهم المدخلي  ويشمللمتعلمين وستحليل خصائص ا: ثالثاً

  .تحليل الخصائص العامة للنمو حسب المراحل العمرية .1
 .تحليل وتحديد الخصائص والقدرات الخاصة .2

 .قياس السلوك المدخلي وتحديده على خريطة تحليل المهمات التعليمية .3

  :ارد والقيود في البيئة التعليميةتحليل المو: رابعاً

ت والقيود والمحددات التعليمية والمالية واإلدارية والماديـة  ويقصد بها تحليل الموارد والتسهيال
والبشرية الخاصة بعمليات التصميم والتطوير واالستخدام واإلدارة والتقـويم بهـدف تطـوير    

  .منظومات تعليمية تناسب اإلمكانات المتاحة والقيود المفروضة
  : اتخاذ القرار النهائي: خامساً

الية وتفضيالً ومناسبة لكل العوامل السـابقة مـن بـين الحلـول     بشأن الحل التعليمي األكثر فع
  .المقترحة

  :مرحلة التصميم: المرحلة الثانية 
الهدف السلوكي عبارة دقيقة للمالحظة والقيـاس تصـف   : ف السلوكيةتصميم األهدا: أوالً .1

 . شروط أداء المتعلم ومعاييره بعد االنتهاء من عملية التعليم
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وهي األدوات واالختبارات محكيـة المرجـع   : القياس محكية المرجعتصميم أدوات : ثانياً .1
 .التي تركز على قياس األهداف وترتبط مباشرة بمحكات األداء المحددة في الهدف

  :)السالسل والتتابعات(جية تنظيم المحتوى وتتابع عرضه تيارتصميم إست: ثالثاًُ

حسب ترتيب األهداف لتحقيـق  يقصد بها تحديد عناصر المحتوى ووضعها في تسلسل مناسب 
  .األهداف التعليمية خالل فترة زمنية محددة

  .فبعد تنظيم المادة الدراسية توضع في جدول ويحدد وقت التعلم: تحديد الوقت المطلوب للتعلم
 :والتعلم/ حديد طرائق واستراتيجيات التعليمت: رابعاً

ناء خبرة التعلم علـى مسـتوى   هي خطة يستخدمها المعلم لب: طرائق واستراتيجيات التعليم - أ
وتتمركز هذه االستراتيجيات حول إستراتيجيتين رئيسيتين، نختار منها ما هو مناسـب  . الدرس

  .لطبيعة المهمات واألهداف التعليمية وخصائص المتعلمين
وهي عمليات أو مهارات عقلية معقـدة تسـاعد المـتعلم علـى إدراك     : إستراتيجية التعلم .1

 . البيئية ومعالجتها واكتسابها وتنظيمها وتخزينها واستبقائها واسترجاعها المعلومات والمثيرات

  : استراتيجيات التفاعالت التعليميةتصميم سيناريو : خامساً

ويقصد بها تحديد أدوار المعلم والمتعلمين والوسائل وتحديد شـكل البيئـة التعليميـة بيئـة      .1
 .عروض أو من بيئة تعلم تفاعلي ونوعية 

  : ديد نمط التعليم وأساليبهتح: سادساً

  :يقصد بنمط التعليم حجم المجموعة المستقبلة للتعلم وتوجد أربعة أنواع رئيسية هي
نمط التعليم الجماهيري من بعد، ويوجه إلى كل مجتمع الدراسة وتشمل كل أساليب التعلـيم   .1

  . المحاضرات وعروض الوسائل والعروض العملية: من بعد
ي مجموعات كبيرة، ويتحدد عددها بسعة المكان وهو األكثر شـيوعا  نمط التعليم الجماعي ف .2

في المدارس والجامعات، ومن أساليبه المحاضرة وعرض الوسائل السمعية والبصرية الجماعية 
 . واألنشطة العملية الجماعية

مثل المناقشات، حلقـات البحـث، لعـب    ) فرداً 15-5(نمط التعليم في مجموعات صغيرة  .3
 .اريات التعليميةاألدوار، المب

نمط التعليم الفردي المستقل مثل الرزم و الحقائب التعليمية نظم التعلـيم المبـرمج متعـددة     .4
 .الوسائل

  : تيجية التعليم العامةارتصميم إست: سابعاً

هي خطة عامة منظمة تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التعليمية المحددة والمرتبة 
  .أهداف معينة في فترة زمنية محددة في تسلسل مناسب لتحقيق

  



64 
 

  :ر مصادر التعلم ووسائله المتعددةاختيا: ثامناً

تعد هذه العملية من أصعب عمليات التصميم؛ ألنها ترتبط بمتغيرات عديدة ومعقدة ويصب فيها 
كل المخرجات السابقة وبين االختيار على مرحلتين األولى تحديد قائمة ببدائل الوسائل في ضوء 

ة المهمة والهدف التعليمي وطبيعة الخبرة ونوعية مثيرات الرسالة التعليمية ونمط التعلـيم،  طبيع
والثانية نتخذ القرار النهائي الختيار أنسب هذه الوسائل في ضوء إستراتيجية التعليم واإلجـراء  

  .التعليمي والمواد والقيود وحساب التكلفة والعائد
  :لمتعددةف مصادر التعلم ووسائله اوص: تاسعاً

فبعد تحديد المصادر والوسائل األكثر مناسبة، يقدم وصف تفصيلي لكـل وسـيلة فـي ضـوء     
  .الشروط والمعايير السابق تحديدها

  :ها محلياًإنتاجاتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو : عاشراً

معقولـة  إذا وجدت وسائل جاهزة أو تجارية مستوفية الشروط والمعـايير التربويـة والفنيـة و   
التكاليف يمكن شرائها أما إذا كانت هذه الوسائل غير متاحة أو باهظة التكاليف أو غير مناسـبة  

  .للشروط والمواصفات هنا يكون اإلنتاج المحلي هو الحل
  

  :مرحلة التطوير التعليمي: ثةالمرحلة الثال
ة جاهزة لالستخدام ويقصد بها تحويل الشروط والمواصفات التعليمية إلى منتوجات تعليمية كامل

  :وتشتمل على الخطوات التالية
السيناريو، هو خريطة لخطة إجرائية تشتمل على خطـوات تنفيذيـة   : السيناريوهات دإعدا:أوالً

إلنتاج مصدر تعليمي معين تتضمن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصة بهذا المصدر 
على ورق وتمر عملية إعداد السيناريو  وعناصره المسموعة والمرئية وتصف الشكل النهائي له

  :بالخطوات الثالث التالية
وهي خريطة معالجة وتنفيذ تشـمل علـى مخططـات    : اد سيناريو لوحة األحداثدإع .1

كروكية لألفكار المطلوبة وتتابع عرضها في شكل قصصي وأسلوب معالجة كل فكرة وتحويلها 
 . إلى عناصر بصرية

كتابة سيناريوهات الوسائل المختلفة بـاختالف التفاصـيل    تختلف ):النص(كتابة السيناريو  .1
 . المطلوبة

  :يم والتعديل في ضوء آراء الخبراءالتقو -ج
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   :ويشمل على الخطوات التالية: نتاجالتخطيط لإل: ثانياً

النصـوص  : التعليمي ووصف مكوناته وعناصـره مـن حيـث   ) المصدر(تحديد المنتوج  .1
بتة، والصور والرسوم المتحركة، والتعليق الصوتي والموسيقى المكتوبة، والصور والرسوم الثا

  . الخ) ... عدد النسخ(والكم المطلوب ) طوله(والمؤثرات الصوتية وحجمه 
المواد و الخامـات والمكـان واألجهـزة    : تحديد متطلبات اإلنتاج المادية والبشرية وتشمل .2

وتقـدير  ) تاريخ االنتهـاء (نة والوقت والتجهيزات والمهارات المطلوبة لإلنتاج والخدمات المعاو
 .الميزانية المطلوبة

 . وضع خطة وجدول زمني لإلنتاج .3

 .توزيع المهمات والمسئوليات على فريق العمل .4

 : التحضير لإلنتاج ويشمل .5

  .إعداد األوراق والمستندات والخطابات المطلوبة  •
 . االتصال بالمسئولين وجمع البيانات والحصول على الموافقات •

 . لمشكالت والتغلب على العقباتحل ا •

 . تحضير المواد و الخامات واألجهزة والتجهيزات •

 .إعداد أماكن اإلنتاج وتجهيزها •

  :الفعلي) اإلنتاج(التطوير : ثالثاً

كتابة النصـوص وإعـداد   : الخطة والمسئوليات المحددة ويشملتنفيذ السيناريوهات حسب  .1
وتصوير لقطات أو مشاهد الفيديو وتسجيل  ةفوتوغرافيالرسوم التعليمية الثابتة والتقاط الصور ال
  . الخ... لقطات األفالم المتحركة وتسجيل الصوت 

 :وتشمل) اإلخراج المبدئي للمشروع(عمليات المونتاج والتنظيم  .2

عمليات اإلدخال والتركيب والتوليف المبدئي لمكونات المصدر التعليمي مـع بعضـها    •
  .البعض
 .بين العناصر والمكونات واإلطاراتتركيب الروابط والوصالت  •

 .تركيب أساليب التفاعلية •

 . الخ... إجراء المعالجة األولية للمشروع بالحذف واإلضافة والتعديل  •

  :ويتضمن العمليات التالية :عمليات التقويم البنائي: رابعاً
ـ   .1 ة عرض النسخة المبدئية على خبراء متخصصين في تكنولوجيا التعليم وفي المـادة العلمي

وعلى عينة صغيرة من المعلمين والمتعلمين للتأكد من مناسبتها لتحقيـق األهـداف وتسلسـل    
العرض ومناسبة العناصر المكتوبة والمرسومة والمصورة وجودتها والترابط والتكامل بين هذه 

  .العناصر
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 .وتحليل النتائج تتطبيق االستبيانا .2

 .في ضوء نتائج التقويم البنائي إجراء التعديالت الالزمة على نسخة العمل المبدئية .3

  :التشطيب واإلخراج النهائي للمنتج التعليمي :امساًخ

... إعداد المقدمة والنهاية وتركيبها وتشمل التقديم والعنوان والموضوع وأسماء المشاركين  .1
 . الخ

والمؤثرات الصوتية المناسبة المصاحبة للعروض ومزجها مـع التعليـق    ةإضافة الموسيقي .2
  .الصوتي

الرابطة والشارحة للعـروض أو إطـارات توجيهيـة    ) اإلطارات( إضافة بعض الكادرات  .3
 .للمتعلم تقدم له المساعدة والتوجيه والتعزيز والرجع المناسب

 .إضافة أساليب جديدة للتفاعلية والتنقل بين العناصر والمكونات .4

مناسبة للعـروض أو  إضافة بعض التشطيبات والرتوش النهائية مثل ك األلوان والخلفيات ال .5
 . الخ.. للصور والرسوم ) براويز(الكلمات والعناوين أو إطارات 

 .طبع النسخة النهائية .6

إعداد دليل التعليم بهدف مساعدة المعلم والمتعلم على تشغيل النظـام اسـتخدامه وتوظيفـه     .7
  .كجزء متكامل من خطة التعليم

 
  :جمنتلة التقويم النهائي وإجازة المرح: المرحلة الرابعة

الخ والتي سبق إعدادها ... ، بطاقات مالحظة، تاختبارات، استبيانا: تحضير أدوات التقويم .1
  .في الخطوة الثانية من مرحلة التصميم

 .االستخدام الميداني للمنتج وتجربته في مواقف تعليمية حقيقية .2

 .المعالجة اإلحصائيةو.تطبيق أدوات القياس والتقويم .3

 .تحديد  مواطن القوة و الضعف والمراجعات المطلوبةو.وتفسيرها تحليل النتائج ومناقشتها .4

 .تسجيل حقوق الملكيةو.اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة .5

  :مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة: المرحلة الخامسة
  :وتشتمل على الخطوات التالية

 .النشر – أ

  .:التبني –ب 
  . )التوظيف واالستخدام(التنفيذ  -ج
  .التثبيت والدمج -د

  .المتابعة واالستمرار والتجديد الذاتي -هـ
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  مرحلة التحليل: أوال 

  .المهمات التعليمية تحليل ) 2  تحليل المشكلة وتقدير الحاجات ) 1
تحليل الموارد والقيود في البيئة ) 4  تحليل خصائص المتعلمين وسلوآهم المدخلي ) 3
.  

 .اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األآثر مناسبة للمشكالت والحاجات )5

التصميم:ثانيًا مرحلة

  تصميم أدوات القياس محكية المرجع ) 2      ف التعليمية وتحليلها وتصنيفها تصميم األهدا) 1
  تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم ) 4        تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه ) 3
  تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية ) 5
  تصميم إستراتيجية التعليم العامة ) 7          تحديد نمط التعليم وأساليبه ) 6
  وصف المصادر ) 9          التعلم والمتعددة  اختيار مصادر) 8

 .اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر وإنتاجها محليًا)10

التطوير مرحلة ثالثًا

  الفعلي ) اإلنتاج  (التطوير ) 3  التخطيط لإلنتاج ) 2  إعداد السيناريوهات ) 1
  منتوج التعليمي التشطيب واإلخراج النهائي لل) 5  عمليات التقويم البنائي ) 4

النهائي:رابعًا التقويم مرحلة

  ) اختبارات ، استبانات ، قوائم  مالحظة ( اعداد  أدوات التقويم  )1
 تطبيق األدوات ) 3    االستخدام الميداني في مواقف حقيقية  )2
  تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها ) 5        المعالجة االحصائية ) 4
  اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة ) 7    ة تحديد المراجعات المطلوب) 6
  تسجيل حقوق الملكية ) 8

والمتابعة:خامسًا واالستخدام النشر مرحلة

  ) التوظيف واالستخدام ( التنفيذ ) 3  التبني ) 2    النشر ) 1
  المتابعة المستمرة  ) 5  التثبيت والدمج ) 4
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ومن خالل تحليل نماذج التصميم السابقة يري الباحث أنها تتناسب أكثـر مـع مجـال    
ب فصـل نمـاذج تصـميم الوسـائل     إذاً يج. التصميم التعليمي، أكثر منها في الوسائل التعليمية

التعليمية عن نماذج التصميم التعليمي، وإن كان هناك عناصر مشتركة في كال النمـوذجين لـذا   
يقترح الباحث النموذج التالي لتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية والذي يتكون من سبع مراحل هي 

  : كما يلي
  :مرحلة تخطيط التصميم: أوالً

حديد الحاجة للوسيلة نتيجة لتوصيات المعلمين والمشرفين التربويين نتيجة يتم في هذه المرحلة ت
  .الخ... استشعار لمشكلة في المقررات الدراسية أو لصعوبة في فهم الطلبة لموضوع معين 

  : ومن ثم يتم ما يلي
حيث يتم التعرف على ميول واتجاهـات الطلبـة   : تحليل خصائص المتعلمين وخبراتهم .1

 .الخ... خبراتهم السابقة ومستواهم التعليمي واستعداداتهم و

ويتم فيها تحديد األهداف التعليمية التي يجب أن تحققها الوسيلة : وضع األهداف التعليمية .2
 .التعليمية، وذلك من خالل عملية تحليل المحتوى للموضوع الذي تستخدمه الوسيلة

  :مرحلة وضع التصميم: ثانياً

لى خصائص المتعلمين وعلى األهداف التي ينبغي تحقيقهـا  في هذه المرحلة وبعد التعرف ع
باستخدام الوسيلة المراد تصميمها وإنتاجها ، يتكون لدي المصمم صورة ذهنية عـن الوسـيلة   

  :التعليمية ولترجمة هذا التصور بصورة عملية يتبع المصمم الخطوات التالية
ب توفرها في الوسيلة من وفيه يتم تحديد المواصفات الواج: وضع تصور أولي للتصميم .1

، والحجم والوزن، واالستخدامات، )األجزاء(حيث األلوان، والشكل والخلفية، والمكونات 
  ).الخ... 

لتحويل التصور األولي إلى مخطـط هندسـي يحمـل كـل     :  الرسم الهندسي للتصميم .2
المواصفات التي تم وضعها في التصميم األولي يستخدم المصمم  أحد بـرامج الرسـم   

لتصميم المعتمدة لذلك مثل الفوتوشوب، واالتوكاد، و األور كـاد والسـيركت ميكـر    وا
 .للدوائر الكهربية وااللكترونية، أو أي برنامج يفي بالغرض

وفيها يتم التأكد من مطابقة المواصفات والمخططات : المراجعة التربوية والفنية للتصميم .3
حيث صحة المحتوى العلمي للوسيلة،  مع المعايير التربوية والفنية الموضوعة وذلك من

ومناسبتها لألهداف، وسهولة استخدامها، وإثارتها للمتعلمـين، وبسـاطتها، ومراعاتهـا    
 .الخ مع إجراء التعديالت الالزمة... للمفاهيم العلمية، 
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  :نتاجمرحلة التخطيط لإل: ثالثاُ

اإلدارية لضمان سير عمليـة  ويتم في هذه المرحلة التحضير لعملية اإلنتاج ولكن من الناحية 
  : اإلنتاج بسهولة وبكفاءة عالية وذلك من خالل

  .أو إصدار أوامر إنتاج إلنتاج هذا النوع من الوسائل: إنتاجوضع خطة  .1
ويتم تحديد كمية اإلنتاج التي تحتاجها المدارس من هذا النوع مـن  : اإلنتاجتحديد كمية  .2

 .الوسائل

لتكاليف المالية الالزمة إلنتـاج هـذا النـوع مـن     ويتم حساب ا: اإلنتاجحساب تكاليف  .3
 .الوسائل ووضع تصور مالي إلجمالي تكاليف هذه الوسائل

ويتم ترتيب أولويات  إنتاج الوسائل حسب معايير معينـة  : وتحديد زمنه اإلنتاججدولة  .4
منها أي الوسائل نحتاج أوالً، وأي الوسائل أسرع في اإلنتاج والتي ال تأخذ وقت طويل 

الخ، كذلك تحديد الزمن الذي ينبغي أن تكـون الوسـائل فيـه منتجـة     ... اإلنتاج، في 
 .وجاهزة للتوزيع

ويتم فيها تحديد االحتياج من المواد الخام الالزمـة لتصـنيع   : ضبط الكميات والمخزون .5
 .الوسائل، كذلك عمل مناقصات أو أوامر شراء للمواد الخام الغير موجودة في المخازن

ويتم فيهـا تحديـد طريقـة التصـنيع     : التصنيع واألدوات الالزمة لذلك اختيار طريقة .6
 .المناسبة، واختيار األدوات والمكائن الالزمة لذلك

ويتم فيه توزيع المهام : إلنتاج األجزاء حسب التصميم ينيتوزيع أوامر التشغيل على الفن .7
زع عليهم على الفنيين كل حسب تخصصه ومجال عمله ويتم تقسيمهم إلى مجموعات تو

الوسيلة على شكل أجزاء تقوم كل مجموعة بتنفيذ الجزء المخصـص لهـا، ومـن ثـم     
، حتى نصل في النهاية إلى وسيلة جـاهزة ومجمعـة   ىتمريرها إلى المجموعات األخر

 .وكاملة األجزاء

  : اإلنتاج الفعليمرحلة : رابعاً

  : يلي بعد عملية التحضير لإلنتاج تتم عملية اإلنتاج الفعلي وذلك كما
بالستيك، خشب، حديد، قطع الكترونيـة،  : (اختيار المواد الخام المناسبة حسب التصميم .1

  ).الخ.... دهانات، 
قـص، قولبـة،   (ويتم التشكيل على صورة : تشكيل المواد الخام حسب نموذج التصميم .2

 ).الخ... كبس، ضغط، 

شـبلونات   ويتم فيـه تجهيـز  :  طباعة المخططات والمعلومات حسب نموذج التصميم .3
الحرير حسب التصميم ومن ثم الطباعة على األجزاء والمساحات التي تقـرر الطباعـة   

 .عليها 
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 .إجراء عمليات الثقب والتسنين مع مراعاة دقة المسافات .4

 .الخ ... تركيب األجزاء وتثبيتها باستخدام اللحام، اللصق، الطرق،  .5

 ). الخ... ع، صنفرة، تجليخ، تلمي( إجراء عمليات التشطيب الالزمة  .6

 .إعداد دليل إرشادي للوسيلة .7

  :مرحلة ضبط الجودة: خامساً

تتداخل هذه المرحلة مع مرحلة اإلنتاج بشكل كبير بحيث يسيران في خط متـوازي فـي أثنـاء    
  :عملية اإلنتاج تكون مرحلة ضبط الجودة من البداية حتى النهاية كما يلي

  .مراجعة سجالت الجودة أثناء عمليات اإلنتاج .1
 .إجراء عمليات الفحص العشوائي أثناء اإلنتاج .2

 .إجراء عمليات الفحص والتفتيش المعياري للمنتج النهائي .3

 .حساب نسيبة المعيب .4

 .تحديد المنتجات التي تحتاج إلى إعادة تصنيع لتطابق المواصفات .5

  :مرحلة التقويم: سادساً

  :وفيها يتم تقويم الوسائل قبل تعميمها وذلك من خالل
  .سائل المنتجة على المتخصصين من تربويين وفنيين قبل تعميمهاعرض الو .1
اختيار مجموعة من الوسائل المصنعة وتجربتها على عينة من الطلبة للتأكد من فعاليتها  .2

 .وخلوها من العيوب وتحقيقها لألهداف التي صممت من أجلها بدرجة كبير

  :رحلة التعميم والتدريب والمتابعةم: سابعاً

  : ا يليوفيها يتم م
  .تعميم الوسائل المصنعة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وتجربتها على الطلبة .1
 .إجراء عمليات التدريب للمعلمين على كيفية استخدام هذه الوسائل .2

 .متابعة استخدام الوسائل والتأكد من سالمتها وعمل الصيانة لها .3
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  . وسائل التعليميةإنتاج المخطط لنموذج الباحث المقترح لتصميم و

  
  
  

 
 

  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح نموذج الباحث لتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية) 12(شكل 

  
  
  

 مرحلة تخطيط التصميم

 مرحلة  وضع التصميم

 مرحلة تخطيط اإلنتاج

 مرحلة ضبط الجودة مرحلة اإلنتاج الفعلي

 مرحلة التقويم

 مرحلة التعميم والتدريب والمتابعة
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  :إنتاج الوسائل التعليمية
وهذه المرحلـة مهمـة   ) الفعلي اإلنتاج(ليات التصميم تأتي مرحلة التنفيذ بعد االنتهاء من عم

ياء غير ملموسة إلى منتجات ملموسة ويستعرض جداً ألنها تحول ما جاء في التصميم من أش
  :وهي كما يلي اإلنتاجالباحث فيما لي بعض التعريفات لعملية 

إلى منتج من السلع أو الخدمات  اإلنتاجهو العملية التي تختص بتحويل عناصر : اإلنتاج
 ). 2006محمد،. ( العمالء تإلشباع رغبات واحتياجا

  . لعة أو تقديم خدمةهو أنه عملية مقصودة إلنتاج س  -
أو هو العملية الصناعية والخدمية التي تحول المواد األولية إلـى سـلع ملموسـة أو غيـر     

 )  17:  2006العزاوي ، .( ملموسة تامة الصنع 

هو عملية تحويل المواصفات إلى مصادر تعلـم جـاهزة   ):5: 2003خميس ، (تعريف  -
 .لالستخدام 

  :ما يلي ومن خالل التعريفات السابقة يتضح 
 .اإلنتاج عملية تحويل المواصفات إلى منتجات ملموسة  •

  .اإلنتاج عملية مقصودة الشباع رغبات العمالء •
تحويل المواصفات والمعايير النظرية إلى عناصر حقيقيـة  : يعرف الباحث اإلنتاج على أنه

  .ملموسة في ضوء التصميم المقترح مع مراعاة الدقة العلمية والفنية والتربوية
  

  ) 188:  2008عبيدات،(  :اإلنتاجاستراتيجيات 
  :هناك ثالث استراتيجيات لإلنتاج وفقاً لنوع السلع التي تنتجها وحجم الطلب عليها، وهي 

  : اإلنتاج لغرض الخزنإستراتيجية  .1
تعتمد هذه اإلستراتيجية في السلع التي تنتج بكميات كبيرة والتـي يرغـب المسـتهلك    

ن الذي يحتاجها فيسه والتي يتكـرر الطلـب علـى شـرائها،     بتوفيرها بالزمان والمكا
  .كالمشروبات الغازية ، وكذلك السلع ذات الطلب الموسمي

 : اإلنتاج حسب الطلبإستراتيجية  .2
تعتمد هذه اإلستراتيجية حسب رغبات المستهلكين والتي يتكـرر الطلـب علـى شـراؤها،     

  .الخ.... كاألثاث 
 :إستراتيجية التجميع حسب الطلب .3
عتمد هذه اإلستراتيجية للسلع الخاصة والتي يحدد المنتج المواصفات العامة ويحدد المستهلك ت

المواصفات الخاصة التفصيلية، ومن أمثلتها الحاسبات الشخصية حيث يقوم المنـتج بإنتـاج   
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كميات كبيرة للمكونات و األجزاء بغرض الخزن ثم التجميع لهذه  األجزاء وفقاً للمواصفات 
  .بها المستهلكالتي يرغ

 
  )18:  2006العزاوي ، ( :اإلنتاجأنظمة 

تعتمد المنظمات الصناعية أحد أنظمة اإلنتاج اآلتية والذي تحدده عوامل عـدة منهـا نـوع    
  : السلعة التي تنتجها والتكنولوجيا المستخدمة وهي 

يتخصص المصنع بموجب هذا النظام بإنتـاج سـلعة واحـدة    : رالمستم اإلنتاجنظام  .1
ات كبيرة وينتج بإستراتيجية اإلنتاج بهـدف الخـزن، وتكـون طريقـة الصـنع      وبكمي

ومواصفات السلعة المنتجة ثابتة لفترة طويلة كمـا فـي صـناعة السـكر واالسـمنت      
  .وغيرهما

يتم بموجب هذا النظام إنتاج عدد كبيـر مـن أصـناف السـلع     : الواسع اإلنتاجنظام  .2
مصـانع السـيارات ومصـانع األجهـزة      المتماثلة وبكميات كبيرة، كما هو الحال في

الكهربائية ، حيث يجري إعادة تنظيم وسائل اإلنتاج كالقوالب وما شـابهها دون تحمـل   
 .تكاليف كبيرة أو أحداث تغيير في التنظيم الداخلي للمصنع

يتخصص المصنع بموجب هذا النظام بإنتاج السلع وفقـاً  : اإلنتاج حسب الطالبنظام  .3
ها المستهلك، وينتج بإستراتيجية اإلنتاج حسب الطلـب، وتكـون   للمواصفات التي يحدد

طريقة الصنع ومواصفات السلعة المنتجة متغيرة في صناعة األثاث ، ويعتمد المصـنع  
  .إستراتيجية الصنع وقفاُ للطلب

  : اإلنتاج بالدفعاتنظام  .4
نتـاج السـلع   ويطلق عليه أيضاً نظام اإلنتاج المتقطع، ويقوم المصنع بموجب هذا النظام بإ

بدفعات وفقاً لجداول اإلنتاج وبالكميات والمواصفات التي تحدد وفقاً لحاجة السوق، وتعتمـد  
إستراتيجية اإلنتاج حسب الطلب، وتكون طريقة الصنع ومواصفات السلعة المنتجة متغيـرة  

 .كما في صناعة الصابون ومعجون األسنان وغيرها

 :تكنولوجيا المجاميع .5
ظام خاليا التصنيع، ويقوم المصنع بموجب هذا النظام بإنتـاج األجـزاء   يطلق عليه أيضاً ن

والمكونات وفقاً لجداول اإلنتاج وبالكميات والموصفات التي تحدد وفقاً لحاجة السوق، وتعتمد 
إستراتيجية اإلنتاج حسب الطلب، وتكون طريقة الصنع ومواصفات السلعة المنتجة متغيـرة  

دوائر الكهربائية التي تستخدم في تجميع وإنتاج سلع تامة الصنع كما في صناعة األحذية أو ال
  .والجدير بالذكر أن هذا النظام يستخدم في مراكز اإلنتاج بغزة  .الحقاً
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  )56: 2000كمب، (و ) 133: 2008شمي و إسماعيل، ( :إنتاج المواد التعليميةمستويات 

بناء على طريقة اإلنتاج واالطالع المسـبق  تتخذ عملية اإلنتاج للمواد التعليمية مستويات متعددة 
  :على ما تم انجازه من المواد المتشابهة، أما هذه المستويات فهي كما يلي

  :اإلنتاج التقليديمستوى  •

وهو عملية إنتاج مقلدة إلنتاج آخر مشابه، بمعنى أنها عملية إلنتاج ما بنـاء علـى خطـوات    
لمام بطريقة المحاكاة حتـى يكـون التشـابه بـين     محددة مسبقاً، وفي هذه الحالة ال بد من اإل

  .المنتجين أكبر ما يمكن، وحتى ال يكون هناك أخطاء في النقل و اإلنتاج
  :اإلنتاج المعدلمستوى  •

يتم االعتماد على المواد المنتجة مسبقاً والجاهزة مع إجراء تعديالت وإضافات حتى تكون هذه 
ة، وذلك الختالف الظروف بين هذه المواقف وال بد من المواد مناسبة للمواقف التعليمية الجديد

وجود عنصر االجتهاد واإلبداع عند المنتج حتى يعمل تعديل المواد بشكل جيد يتناسـب مـع   
المواقف الجديدة، وربما أن يكون هناك أكثر من بديل للتغيرات لذلك البد من القـدرة علـى   

  .جريباختيار البديل األكثر فائدة من خالل البحث والت
  : اإلبتكاري اإلنتاجمستوى  •

يكون اإلنتاج في هذا المستوى يجري ألول مرة حيث تكون المواد التعليمية لـم تنـتج بعـد،    
ويعود المنتج إلى قدرته وإبداعه بشكل كبير حيث يقدم حلوالً تكون جيدة في الوصول التخـاذ  

  -:لي المختلفة ويتخذ هذا األسلوب مجموعة من الخطوات كما ي تالقرارا
  .وهي معرفة أبعاد المشكلة وصياغتها من أجل عالجها: تحديد المشكلة -1
تطوير األفكار التي تساعد في حل المشكلة، فربما أن يكـون هنـاك بعـض األفكـار      -2

  .المقترحة لحل المشكلة، والتي البد من تطويرها لمعرفة أفضلها
كار المطورة، وهي عدة خيرات لحل اختيار البدائل المقترحة الختبارها، حيث تؤخذ األف -3

  .المشكلة، ويتم اختبارها لمعرفة أفضل البدائل الممكن استخدامها لحل المشكلة
العمل على تقويم النتائج بعد اختيار البدائل تؤخذ نتائجها وتعدل بشكلها النهـائي حتـى    -4

  .تكون األفضل للمشكلة
  .الوصول إلى الحل األفضل للمشكلة -5
  

  )75: 2002سالمة والشقران ، ( :الوسائل التعليمية تبعة في إنتاجالخطوات الم
ن عملية إنتاج الوسيلة التعليمية عملية متسلسلة تأخذ مجموعة خطوات مرتبة بحيث تحدد 
كيفية اإلنتاج والمعايير الالزمة إلخراج الوسيلة بشكل جيد يحقق الهدف منهـا، كمـا أن تعـدد    

اإلنتاج واختالف الوسائل بأنواعها يؤدي إلى وضع خيـارات  المواد و الخامات المستخدمة في 
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كثيرة يصعب التعامل معها لمن ال يملك الخبرة المناسبة لذلك، ولكن في حال توفر مجموعة من 
خطوات تفيد في التغلب على هذا األمر رغم أن هناك اختالف في طريقة إنتاج أي وسيلة عـن  

  :غيرها من الوسائل وهذه الخطوات هي
  :الوسيلة إلنتاج) مشكلة(رة وجود حاجة حقيقية ضرو -1

يواجه المعلمون مشاكل كثيرة في تعلمهم ويالحظ المدرس هذه المشاكل، وعن طريق الوسائل 
يحاول جعل طلبته يتغلبون على هذه المشاكل، كتعلم المهارات المختلفة والتي تعتبر حاجـات  

  .حقيقية للطلبة يجب أن يتعلموها
  :لوكية تحديد األهداف الس -2

وهي هدف أو مجموعة أهداف نسعى إلى تحقيقها من خالل استخدام الوسيلة التعليمية وتعلـم  
  .الطلبة من خاللها ، وهذه األهداف تجعل عملية اإلنتاج أكثر سهولة وأقل جهد وأكثر جدوى

  :تحديد الفئة المستهدفة  -3
فكيـرهم وخصائصـهم   نحدد المستوى العمري المقدم له هذه الوسيلة ونتعرف على طبيعـة ت 

الشخصية والجسمية وهذا ما يساعد في تحديد نـوع الوسـيلة التعليميـة وطريقـة ترتيـب      
  .المعلومات داخلها وكيفية استخدامها من قبل المعلم 

 :استشارة ذوي االختصاص -4
مثل فني الوسائل أو فني الكهرباء أو فني اإلضاءة والصوت أو المختص في المادة العلمية أو 

ي علم النفس ، أو غيرهم حسب الحاجة عند اللزوم ، وهذه االستشارة تجعل إنتاج المختص ف
  .وتصميم الوسيلة التعليمية أكثر دقة وأكثر جدوى ألنها تراعي جميع الجوانب

  :تحديد نوع الوسيلة المناسبة -5
هل ستكون سمعية لتعليم لغات مثالً، أم بصرية لتعليم رموز مجردة، أم سمعية بصرية لتعليم 

  .الخ... الربط بين اللفظ وصورته ورمزه 
  :جمع المادة العلمية -6

وهي مجموعة المعلومات التي ستعرض في الوسيلة التعليمية والتي يمكن الحصول عليها من 
الكتب المدرسية والكتب المرجعية والدوريات والنشـرات ومصـادر المعلومـات المختلفـة     

وتوضع هذه المعلومات بشكل يحقـق الهـدف    المتوافرة في المكتبات ومراكز مصادر التعلم،
  .الموضوع مسبقاً

  :إنتاج الوسيلة التعليميةالتي تدخل في ) األولية(تحديد المواد الخام  -7
وهي معرفة أنواع المواد الالزمة لإلنتاج ومصادرها وأماكن تواجدها وأسـعارها والبـدائل   

  .المحتملة لهذه المواد وطريقة الحصول عليها
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  :)األولي(تمهيدي وضع المخطط ال -8
والذي يوضح محتويات الوسيلة وطريقة ترتيب المعلومات داخلها أو طريقة عرضها بشـكل  
مناسب لألهداف ويتناسب مع الفئة المستهدفة، وتكون طريقة العرض متسلسلة من السهل إلى 

  .الصعب
  :تطوير المخطط التمهيدي -9

المبدئي للوسيلة وبذلك نكون حددنا ليعبر عن فكرة الوسيلة بطريقة أكثر وضوح فيكون الشكل 
  .جميع ما سيدخل في إنتاج الوسيلة دون نقص

  :اإلنتاجوضع مخطوطة  -10
) فريـق (وفي هذه المخطوطة تحدد وظائف جميع المشاركين في إنتاج الوسيلة من أعضـاء  
  .اإلنتاج سواء أكان فرد أو جماعة أفراد حسب نوع الوسيلة والحاجة لهؤالء األعضاء

  :اإلنتاجطة تنفيذ مخطو -11
وهي مرحلة إنتاج الوسيلة بشكل عملي حيث يتولى كل عضو عمله في اإلنتاج حسب ما تـم  
تحديده في مخطوطة اإلنتاج وباالعتماد على المخطط التمهيدي الذي يحمل فكرة العمل حتـى  

  .يتم إنتاج العمل بشكله النهائي
  :إنتاج دليل االستخدام -12

، والفئة المقـدم لهـا تعليمـات    )محتواه(دافه وأبوابه وأه) اإلنتاج(وهو دليل يوضح موضوع 
لالستخدام الصحيح لهذا العمل وبعض النشاطات الممكن القيام بها مع أو بعد عرض اإلنتاج، 
وكذلك فهرس بالمحتوى والمصطلحات الواردة فيه ومكان الصنع وربما يضاف غيـر هـذه   

  .األمور فيه
  :تجربة الوسيلة_ 13

وسيلة هي عملية لتعميم الوسيلة على مجتمع المستفيدين حتى نتعرف علـى  إن القيام بتجربة ال
جدوى هذه الوسيلة ومدى فائدتها ، حيث يتم تجريبها على عينة ومقارنتها مع عينة بطريقـة  

  .تقليدية أو بطريقة أخرى حتى نصل إلى قرار لمدى استخدامها أو تعديلها وتقويمها 
  

  )78: 2002سالمة و الشقران، ( :ئل التعليميةإنتاج الوساالمبادئ المشتركة في 
هناك مبادئ مشتركة بين الوسائل التعليمية يجب على المنتج أن يأخذها بعين االعتبـار عنـد   

  :قيامه بعملية اإلنتاج وهذه المبادئ هي
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خبيـر المـادة، وخبيـر    : حيث يشترك فيه فريق كامل وهم: الوسيلة عمل مشترك إنتاج - 1
فني اإلنتاج، والبد من وجود التعاون بين أعضاء هذا الفريق وتحديد عمل تكنولوجيا التعليم، و

  .وواجبات كل واحد فيه
من أثمان المواد الخام واألدوات وأجور الكـوادر  : الوسيلة نتاجتحديد التكلفة المادية إل - 2

البشرية، وهل يتناسب تكلفة الوسيلة مع جدوى التعاون بين أعضاء هذه الوسـيلة الفعليـة أو   
 .ئدتهافا

وهذا يفيد في معرفة حداثـة المعلومـات   : للوسيلة التعليمية اإلنتاجتحديد تاريخ ومكان  - 3
 .ومصدر الحصول عليها، كما يحدد متانة الوسيلة وجودتها

وهذه العملية تجعل مصمم الوسيلة : الوسيلة التعليمية إنتاجاشتراك المتعلم في تخطيط و - 4
ر المتعلمين وآرائهم ، كما يكسب المتعلمين ثقة بالنفس التعليمية يأخذ بعين االعتبار وجهة نظ
 .وفهماً أكثر لمحتويات الوسيلة التعليمية

أي ارتبـاط الوسـيلة ببـاقي    : )المنهج النظامي(وفق منحى النظم  اإلنتاجالنظر لعملية  - 5
مكونات الموقف التعليمي بشكل تكاملي، فهي جزء من النظام ولها وظيفة محددة وواضحة في 

 .لنظامهذا ا

واألبحاث في هذا المجال وهذا يفسـح   ضرورة االطالع على النتائج التجريبية للدراسات - 6
المجال لمعرفة فائدة الوسيلة والجدوى منها، كما يتيح معرفة نصائح كثيرة يمكن أن تفيد عند 
إنتاج الوسيلة وتزيد من القدرة على ضبط المتغيرات والعوامل واالستعانة بهـا مـن أجـل    

 .جاإلنتا

إلنتاج الوسائل التعليمية كـاإلدراك والـتعلم واالتجاهـات     يجب مراعاة األسس النفسية - 7
وغيرها، وهذا يتيح معرفة كيفية إدراك الفئات العمريـة المختلفـة وميـولهم ورغبـاتهم أو     
اتجاهاتهم وطبيعة التفكير لديهم وهذه األمور تؤثر بدرجة كبيرة جداً فـي تصـميم الوسـيلة    

  .تاجهاالتعليمية وإن
  : ويقترح الباحث مراعاة المبادئ التالية

هـا  فالوسائل علـى اخـتالف أنوع  : يجب التذكر أن الوسيلة أداة، وليست هدفاً في ذاتها - 1
، يلجأ إليها المدرس لمسـاعدته فـي   معينات في التعلم والفهم، وال تغني عن المدرس والكتاب

  .ديد من المدركات واألفكار وغيرهاتفسير أو شرح الج
 .ها؛ لكي يتوفر الكثير من الجهد والمال والوقتإنتاجبد من تصميم الوسيلة قبل ال - 2

ق متخصص في الوسائل التعليمية يتبدأ عملية التصميم عادة من المدرس بالتعاون مع فر - 3
 .براء تكنولوجيا التعليم والفنيينوخ

 .ها تاجإنيفضل االستعانة بالمراجع المختلفة عن موضوع الوسيلة وكيفية تصميمها و - 4
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 .أن يكون للوسيلة عرض أساسي محدد يجب - 5

ومما يراعي في ذلك أعمار  ،يجب اختيار الوسيلة المالئمة لمستوى التالميذ والموضوع - 6
 .ميذ ومستوياتهم العقلية وبيئاتهمالتال

 .لخدمة الموضوع الواحد عدة وسائل قد تلزم - 7

 .عادة في إعدادهاالوقت الذي يبذل ها مع إنتاجيجب أن يتناسب تصميم الوسيلة و - 8

 .عدم االكتظاظيجب أن تتسم الوسيلة بالبساطة والوضوح و - 9

 .تتسم الوسيلة برخص الثمن ما أمكنيحسن أن  -10

ة مع عدم اإلخالل بالدقـة  يفضل أن تكون الوسيلة مما هو مصنوع من الخامات المحلي -11
 .العلمية

 .يجب أن تتسم الوسيلة بالدقة، فتكون خالية من الخطأ العلمي -12

مكنـة  ؛ حتى يمكن تداولها بأمان ولتبقى أكبر مدة من تكون الوسيلة متينة الصنعيجب أ -13
 .تحقيقاً للناحية االقتصادية

ن الغرض منها ، أن تفك وتركب بسهولة إذا كايفضل في بعض الوسائل، كالنماذج مثالً -14
 .معرفة تركيب الموضوع

  .ال تعديالت عليهابحيث تسمح بإدخ تكون مرنة إنتاجها يراعى أنعند تصميم وسيلة و -15
  

  )151:  2007العلي، ( :اإلنتاجخطة 

على ضوء بيانات خطة التسويق وكذلك الموارد المتاحة، فإن خطة اإلنتاج تشتمل علـى  
وهذا يعني بأن خطة اإلنتـاج  . الحدود أو المستويات المتعلقة بفعالية التصنيع لفترة زمنية قادمة

مخزون خالل الفترة القادمة، كما وأنها تهـدف إلـى   تحتوي على المستويات العامة لإلنتاج وال
اإلنتاج، كما يتوجب أن تمتد الخطة بالتوسع إلى فترة زمنية مسـتقبلية  ) كميات(تحديد معدالت 

كافية لخدمة كل من القوى العاملة والطاقات اإلنتاجية والمواد الالزمة لإلنتـاج، وتكـون هـذه    
. ة حسب أشهر السنة وأحياناً موزعة حسب األسابيعشهراً موزع) 18 – 6(الفترة عادة ما بين 

وال تشتمل الخطة في مثل هذا المستوى على بعض التفاصيل مثل المنتجات الفرديـة واأللـوان   
  . والموديالت واإلضافات التي يدخلها المستهلك على المنتج

  )146:  2007العلي، : ( وفيها يتم تحديد ما يلي
من المنتجـات خـالل الـدورة    ) أو عائلة(لكل مجموعة  تحديد الكميات المراد إنتاجها .1

  .اإلنتاجية القادمة
 .تحديد مستويات المخزون الضرورية .2
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تحديد الموارد الضرورية من العملة والمعدات والمكائن والمـواد الالزمـة لكـل دورة     .3
 .إنتاجية

  .كميات الموارد المتاحة .4
  

  ) 154:  2007العلي، ( :أنواع خطط اإلنتاج 
  :تاج بهدف التخزيناإلنخطة  .1

المقصود بخطة اإلنتاج بهدف الخزن هو تصنيع المنتجات ومن ثم االحتفاظ بها في التخزين 
بانتظار وصول طلبات الزبائن، حيث يتم بيع وتوريد المنتجات المخزنة مباشرة ومثال ذلك 

 .األلبسة الجاهزة والمواد الغذائية المجمدة والدراجات الهوائية وغيرها

  :ما يتم اإلنتاج بهدف التخزين في الحاالت التاليةوغالباً 
  .ثبات الطلب مع درجة عالية من التنبؤ - 1
 .قلة البدائل أو الخيارات من المنتجات - 2

تعتمد أزمنة التوريد على طاقة السوق وتكون عادة أقصـر مـن زمـن تصـنيع      - 3
 .المنتجات

  .تمتاز المنتجات بزمن طويل للحفظ والصالحية - 4
  :لباإلنتاج حسب الطخطة  .2

من الزبائن ومن ثم ) أو طلبات(المقصود بخطة اإلنتاج حسب الطلب هو انتظار ورود طلب 
وغيرها من المنتجات التـي   نومثال على ذلك ، إنتاج الملبوسات وبناء المكائ. البدء باإلنتاج

يجري تصنيعها وفق المواصفات التي يحددها المستهلك مما يجعل مثل هذه المنتجات من أن 
  : لية الثمن  وتعتمد هذه الخطة في الحاالت التاليةتكون غا

  .إنتاج السلع وفق مواصفات الزبون •
 .رغبة المستهلك لحين إكمال الطلب •

 .التكلفة الباهظة إلنتاج المنتج واالحتفاظ بالمخزون •

 .عديدة ومختلفة للمنتج) إضافات(وجود خيارات  •
 

  )184: 2007العلي، .( :  اإلنتاجموازنة 

  :اجب إتباعها في خطة موازنة اإلنتاجالخطوات الو
  .تحديد تنبؤات الطلب الكلي للمرحلة القادمة .1
 .تحديد مخزون أول المدة والمخزون المستهدف لنهاية المدة المبرمجة .2
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احتساب كمية اإلنتاج المطلوبة لكل مرحلة أو فترة زمنية من خالل حاصل قسمة كميـة   .3
 .اإلنتاج الكلية على عدد الفترات

 .لمخزون في نهاية المدة لكل فترة مبرمجةاحتساب ا .4

  
  ) 212: 1996ماضي، ): ( التصنيع(اإلنتاج زمن 

وعمليـات  ) اإلنتاج(يشتمل اإلنتاج على سلسلة من الخطوات المنفردة وهي عمليات التصنيع 
التجميع، وتوجد ما بين هذه العمليات فعاليات الخدمية، مثل فعالية مناولة المواد والنقل الـداخلي  

وفي ضوء ذلك، من الممكـن أن  . والتخزين والفحص وغيرها والتي تعتبر فعاليات غير إنتاجية
العناصر العملياتية والعناصر غير العملياتيـة، فالمقصـود   : تجزأ الفعاليات إلى مجموعتين هما

بالعناصر العملياتية عبارة عن الفعاليات التي توجه نحو الجزء المشغول والمواد تحت الصـنع  
الوحدة اإلنتاجيـة أو الوحـدات   (منتج حيث تستخدم في ذلك الماكنة أو مجموعة من المكائن وال

، في حين أن العناصر الثانية هي الفعاليات الموجهة نحو مناولة المواد والنقل الداخلي )اإلنتاجية
  .والتخزين والفحوصات المختلفة، بما في ذلك فحوصات الجودة وغيرها

هو مجموع الزمن المطلوب إلنتاج المنتج أو الجزء المشغول خـالل  : والمقصود بزمن التصنيع
العمليات التصنيعية، مع العلم أن زمن التصنيع ال يشمل على الزمن المستغرق علـى تخـزين   

  .المواد األولية والمواد تحت الصنع
  

  ) 38:  2007العلي، ( ) :اإلنتاجحجم (اإلنتاج تحديد كمية 
نتاج القاعدة األساس في عملية حساب الحاجة التقديرية من المكـائن  تعتبر مسألة تحديد حجم اإل

واآلالت اإلنتاجية والقوى العاملة في المصنع، وتبدأ عادة عملية تحديد حجم اإلنتـاج والمـزيج   
السلعي في المصنع من دراسة وتحليل نتائج أبحاث التسويق وتحليل البيانات والمعطيات المتعلقة 

  . وقع أو الطلب المثبت أيهما أكبربمعدالت الطلب المت
  :ويمكن احتساب كمية اإلنتاج الكلية المطلوبة  من خالل

  .مخزون بداية المدة –) مخزون نهاية المدة+ الطلبات المرتجعة + الطلب الكلي المتوقع (
  

  )  236: 1995زمزيز، (  :اإلنتاجالمفهوم العام لجودة 

مطلقة، ولكن الجودة ذات مفهوم نسبي يعتمـد علـى   ال يمكن النظر إلى الجودة نظرة محدودة 
الزمان والمكان الموجود فيهما المنتج وكذلك علة المستفيد من هذا المنتج وعلـى ذلـك يمكـن    

الدرجة التي يشبع بها منتج معين حاجة مستهلك معـين  : "التعبير عن المفهوم العام للجودة بأنه
  ".في حدود اقتصادية معينة
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  : جاإلنتاأهمية جودة 

من المهم لإلدارة أن تتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن بها لجودة المنتجات أن تؤثر علـى  
  :المؤسسة التعليمية  ومن هذه الطرق

  .الصورة العامة وسمعة المؤسسة التعليمية .1
 .درجة الثقة في المنتجات .2

 .مستوى اإلنتاجية السليمة .3

 .التكلفة .4

  
  )32: 2002رجاني، الف: (اإلنتاج بين التكاليف والعائد

تتجه الدراسات في مجال اقتصاديات التعليم إلى النزول بالتكاليف التعليميـة إلـى حـدها         
األدنى، وربط التكلفة األقل بالعائد التعليمي األعلى، وذلك في جميع األنشطة التعليمية، بما فيها 

لتعليمية أو باإلدارة التعليميـة،  المواد واألدوات واألجهزة واألثاثات سواء التي تتعلق بالعملية ا
علماً بأن جميع تكاليف المؤسسة التعليمية تقسم في النهاية على عدد الدارسين للحصـول علـى   

وبناء على ذلك تقدر الميزانيات وتتضـح الرؤيـة المسـتقبلية    . متوسط تكاليف الدارس الواحد
. رفـع الحـد األدنـى للقبـول     وإمكانيات التوسع للمؤسسة التعليمية سواء في قبول الطالب أو

وباختصار شديد فإن اقتصاديات التعليم وربط التكلفة بالعائد أصبحت تشكل العامل األكبر فـي  
  .بلورة سياسة المؤسسات التعليمية

يؤدي مستوى الجودة الضعيف إلى زيادة الكلفة بشكل مؤكد، عن طريق زيادة المرفوضات 
الح، وتكلفة االستبدال، والجدير بالمالحظة أن بعـض  والتالف والمعيب وكذلك تكلفة إعادة وإص

نقاط التكلفة قد تكون ضرورية، وعلى سبيل المثال ، تكلفة إعادة تصنيع المنتجات تتضمن أجور 
العاملين وكذلك المصادر األخرى التي نحتاجها إلعادة العمل من جديد مثل المعـدات والطاقـة   

لك تكلفة أخرى مثل فحص المنتجات مرة أخـرى بعـد   الكهربية والماء والمواد الخام، ووراء ذ
إعادة التصنيع، تعرض الجدول الزمني لخطة التشغيل إلى التغيير والتبـديل، وكـذلك التكلفـة    

  .الناتجة عن انتظار المنتجات الجديدة لحين االنتهاء من إعادة تصنيع المنتجات المرفوضة
  

  :مفهوم الجدولة 

ية إعداد جداول زمنية تفصيلة تبين متى يجـب أن يبـدأ   تتطلب غالبية العمليات اإلنتاج
العمل؟ ومتى يجب أن ينتهي؟ وتمثل هذه العملية الجدولة، ويقصد بالجدولة عملية إعداد الجداول 
التفصيلية لتحميل المكائن أو مراكز اإلنتاج بالكميات المطلوب إنتاجها والمحـددة فـي أوامـر    

  .اإلنتاج المخططة
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تعيين األعمال على مراكز اإلنتاج باعتماد األسـبقيات المرغوبـة   "ا تعرف الجدولة بأنه
ألوامر العمل، وتحديد أوقات التشغيل الخاصة بها، وتحديد التتابع الذي يـتم بموجبـه انجـاز    

  ) Evans, 1999 : 698" ( األعمال
 تحديد متى تتحقق الحاجة للعمل، والمعدات والمصانع إلنتاج منتوج أو"كما عرفت بأنها 

  ).Russell, 2000:  701" (تقديم خدمة ، أنها المرحلة األخيرة من التخطيط قبل أن يبدأ اإلنتاج
عملية تعيين التسلسل الذي بموجبه ستتم صنع السلع  وفقاً لجداول زمنيـة  "وتعرف بأنها 

يتم في ضوئها ربط الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية والمادية بنشـاطات محـددة وربـط    
  ).Schonberger, 1998 : 370" (شاطات ببعضهاالن

مما سبق من التعاريف يخلص الباحث إلى أن جدولة اإلنتاج تعنى بصياغة قوائم محددة 
من األعمال التي ينبغي أداؤها بمواقيت زمنية محددة وفقـاً لتتـابع يعتمـد علـى األسـبقيات      

  .المرغوبة
  :قواعد تحديد األسبقية في الجدولة

  ) Evans , 1999 : 700: ( يد األسبقية في الجدولة ما يلي من معايير تحد
  .وهو مقدار الوقت الالزم إلنجاز العمل في الورشة : وقت التدفق .1
 .وهي المدة الزمنية الالزمة لمعالجة مجموعة محددة من األعمال : مدة الصنع .2

يخ االستحقاق وهو مقدار الوقت الذي يتجاوز موعد إنجاز العمل المعد المحدد لتار: التخلف .3
 .ويكون هذا الوقت صفراً عند إتمام العمل قبل موعد االستحقاق

وهو الفرق بين تاريخ إتمام العمل وموعد االستحقاق، وممكن أن يكون موجبـاً أو  : التأخر .4
 .سالباً

 
   :ضبط الجودة

  :مفهوم ضبط الجودة

ن عشر قبل الميالد، حيـث  تنسب أقدم االهتمامات بالجودة إلى الحضارة البابلية في القرن الثام
سطر الملك البابلي حمورابي في مسلته الشهيرة أولى القوانين التي أولت الجودة واإلتقـان فـي   
العمل أهمية خاصة ، ثم جاء الدين اإلسالمي الحنيف منذ بزوغ فجره على البشرية ليؤكد علـى  

أن (هللا عليه وسـلم  قيمة العمل وضرورة إتقانه ، ولنا في رسول حديث الرسول  محمد صلى ا
خير دليل وتوجيه باعتماد اإلجادة في العمـل شـرعة   ) اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه

  .ومنهاجاً في الحياة
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مجموعـة اإلجـراءات   " ضبط الجودة علـى أنهـا   )  158: 2004الحسين، (ويعرف 
المنتـوج ومقارنتهـا   المنتظمة التي تتبعها المنظمة اإلنتاجية لقيـاس الجـودة الحقيقيـة ألداء    

  .بالمواصفات المحددة له، واإلجراءات  التصحيحية التي قد تتخذ في حالة وجود أي اختالف
يحتل ضبط الجودة أهمية كبيرة أنه النشاط الذي يكشف الخلل فـي عمليـات اإلنتـاج    
ا وانعكاساته على جودة المنتوجات، ويصل التفاوت لدرجة إعادة الصنع أو إتالف المنتوجات مم

يترتب علية زيادة في التكلفة، ويسعى ضبط الجودة إلى تخفيض التفاوت إلى الحد األدنى، عـن  
طريق ضبط المواد األولية الداخلة إلنتاج، والرقابة على أداء العاملين والمكائن وجميع األنظمة 

  .المساعدة لتأمين وصول المنتوج للمستهلك
  )163:  2006العزاوي، (  :خرائط ضبط الجودة

رسم بياني زمني يوضح التباين في خصـائص أو صـفات   : "تعرف هذه الخرائط بأنها 
  ".جودة المنتوج الفعلية بالحدود التي تعكس القدرة على اإلنتاج ضمن المواصفات المحددة

تعتمد خرائط ضبط الجودة على المتوسط الحسابي للظاهرة المختار قياسها والتـي يفتـرض أن   
ك االنحراف المعياري للظاهرة، ثم إيجاد الحدود العليا والـدنيا والتـي   تمثل جودة المنتوج، كذل

  .تمثل الحد األقصى واألدنى للوحدات غير المطابقة لمواصفات
  :وتحقق خرائط ضبط الجودة الفوائد اآلتية

  .تحديد أسباب التباين الطبيعي الرئيسية في عملية اإلنتاج .1
 .ضبط عملية اإلنتاج واكتشاف االنحرافات .2

 .ديد أفضل طريقة لإلنتاجتح .3

 .تعد حافزاً للعاملين وطريقة لتقييم األداء .4

 .تحديد األسباب الرئيسية لالختالف وهل تعود لعوامل عشوائية؟ .5

وتصنف خرائط ضبط الجودة على العملية على وفق البيانات المتحصلة من فحـص واختبـار   
  : فحص الجودة على نوعين هما

  :تخرائط ضبط الجودة على المتغيرا -1

يتم بموجب هذه الخرائط ضبط عملية اإلنتاج عندما يتعلـق فحـص العينـة بمقيـاس     
المتغيرات مثل الوزن والحجم والطول، وأي مقاس آخر من أجل قبول أو رفض مخرجـات  
العملية باالستناد إلى أوساط قياسات تلك العينة ومن الخرائط الشائعة االسـتخدام خـارطتي   

واللتان غالباً ما تستخدمان على أنها خارطة واحدة، بحيث    R- Xالمتوسط الحسابي والمدى
 Rلضبط متوسط العملية ومقدار االنحراف عنها بينما تستخدم خارطة    Xتستخدم الخارطة 

  ) . Slach , 1998 : 659( لضبط االختالف ضمن العينة الواحدة   
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 : خرائط ضبط الجودة على الصفات -2

لمنتوجات التي تصنف إلى منتوجات مطابقـة أو غيـر   تستخدم خرائط ضبط الصفات في ا
ومن الخـرائط  . مطابقة حيث أن المطابقة تتم بأشياء يمكن عدها مثل عدد الوحدات المعيبة 

للسيطرة على نسب الوحدات المعيبـة،     P Chartالشائعة االستخدام خرائط نسب المعيب 
لوحدة المنتجة، ويتبع التوزيع للسيطرة على عدد العيوب في ا   C Chartوخارطة العيوب 

  ) Krajewski & Ritzman , 1999 : 262. (اإلحصائي للخارطة التوزيع ثنائي الحدين
  

  )25: 2005األغا، (: سجالت الجودة 

هي عبارة عن النماذج التي يتم القيام بتعبئتها ضمن نظام الجودة من قبل المـوظفين المعنيـين   
السجالت في ملفات خاصة لفترة زمنية معينة؛ وذلك ليتم تمكن ويقوم مسئولو الدوائر باالحتفاظ ب
  .الرجوع إليها في أي وقت ممكن 

  :ومن نماذج السجالت ما يلي 
  .سجل اإلجراءات الوقائية العالجية  •
 . سجل متابعة الطلبيات •

 .تقرير اإلنتاج اليومي •

 .بطاقة حظر استعمال •

 .تقرير اإلنتاج غير المطابق •

   .سجل معايرة األجهزة •
 

  )24: 2000عمر، (  :تحسين الجودة 

لقد ظلت معظم المؤسسات تعمل بشكل مستمر في العديد من المحاوالت لتحسين جودة منتجاتها 
ألسباب مختلفة، مثل الضغوط الناشئة عن المنافسة الحادة، أو الشـكاوي مـن المسـتفيدين، أو    

  : ة لتحسين الجودة ما يليالرغبة العارمة في زيادة المبيعات، ومن أهم المصادر الدافع
  :عمليات البحث والتطوير .1

تتضمن تلك العمليات استكشاف طرق جديدة أو مختلفة لتصاميم المنتجات والمعدات، والمواد 
المستخدمة، والعمليات الخاصة بالتصنيع وطرقها المختلفة، بهدف الوصـول إلـى تحسـين    

تسارع باإلنفاق الكبيـر علـى هـذه    وليس لنا أن نغفل أن الكثير من المؤسسات ال . الجودة
  .المجاالت والمجهودات خوفاً من المخاطر الكبيرة للفشل
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  :المنافسين .2

تعتبر المنافسة ذات دور ايجابي لتطوير الجودة، علـى الـرغم مـن أن النظـرة األوليـة      
للموضوع تجعلنا نحس بعدم الرضا عن أفكار المؤسسات األخرى، فليس عيبـاً أن تعـرف   

المنافس لك بالتفكير والقدرة على تنفيذ منتجات ذات وثوقية وأكثر واقعيـة، أو أن   كيفية قيام
المنافس يستخدم طرق أحدث أو أكثر كفاءة، أو أنه يفضل إصالح منتجاته المعيبة في موقع 

  .العمل بدال من إصالحها عند المستفيد
  : المستفيد .3

ـ  ين الجـودة، إمـا عـن طريـق     يمكن أن يكون المستفيد مصدراً عالي القيمة ألفكار تحس
وبالتالي فإن التحليل المتأني لتلك االقتراحات أو الشكاوى . االقتراحات أو الشكاوى المرسلة

يمكن أن يوجه نظرنا إلى كيفية استقبال المستفيد لشكل الجودة، وما هي المتغيرات المطلوبة 
ول المتقدمـة صـناعياً   في المنتجات، وهذا النوع من مصادر األفكار يكثر استخدامه في الد

لمعرفة نقاط الضعف في مستوى الجودة مع بـذل الجهـود الكافيـة لتصـحيح األخطـاء      
  .والمقاييس

  :العاملين .4

يمكن أن يكون العاملين مصدراً إلعطاء اقتراحات التحسين في كل من التصميم، وطريقـة  
  .نها ومن نظامهاالتصنيع مما يزيد إحساس العاملين بانتمائهم للمؤسسة وأنهم جزء حيوي م

  :دور اإلدارة .5

إن اإلدارة هي المفتاح الرئيسي في عمليات تحسين الجودة، فاإلدارة هي التي تحـدد مـدى   
االحتياج لتحسين الجودة، والمصادر المستخدمة التي نحتاجها والطرق واألسـاليب إلنجـاز   

عال التـي يمكـن   ادوارد ويمينج عدداً من األف. وتحقيق ذلك الهدف، ولقد اقترح الدكتور و
 :لإلدارة أن تقوم بها لتحسين الجودة ومن بينها ما يلي

  .تحديد السياسات والرؤيا البعيدة المدى )1
 ".ال يمكن إنقاص نسبة المعيب"عدم التسليم بمبدأ أو فلسفة  )2

 .طلب الجودة من البائعين )3

 .استخدام الطرق اإلحصائية للتعرف على مصادر الجودة الضعيفة )4

 .مية المنتجات على حساب الجودة العاليةعدم االهتمام بك )5

 . التأكد من إتمام تدريب العاملين على أدائهم ألعمالهم )6

  
  ) 327،  2007العلي ، (  :ضبط المخزون 

  :تحدد الوظائف في عملية ضبط المخزون بما يلي 
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  .االحتفاظ بالمخزون لمواجهة الطلب المتوقع  .1
 .لمستلزمات اإلنتاج ) م التدفق المنتظ( تأمين االنسيابية المنتظمة  .2

تحقيق المكونات المزدوجة ما بين أنظمة اإلنتاج من جهة وبين أنظمة التوزيع من جهة  .3
 .أخرى 

 .الوقاية من حاالت نفاذ المخزون  .4

 ) .أو الشراء ( تحقيق التمايز في دورات الطلب  .5

 .الوقاية من ارتفاع األسعار واستفادة من خصم كمية الشراء  .6

  
  ) 15:  2005األغا، ( :ضبط الكميات 

وفيه يتم ضبط جميع المواد الخام ومواد التعبئة والمنتجات الجاهزة وذلك بعزل المـواد الخـام   
  :والمنتجات الجاهزة غير المطابقة للمواصفات لتفادي

  .اختالطها مع قطع أخرى مطابقة للمواصفات والمعايير - 1
  .لمستفيدينإرسال أي طلبية من المنتجات الجاهزة غير مطابقة إلى ا - 2

  
  )2007وزارة التربية والتعليم ،( :الوسائل التعليمية في فلسطين  إنتاجمراكز 

، إال إنها قد نالـت اهتمـام   ية والتعليمإن حركة الوسائل التعليمية حركة قديمة في الترب
جديـدة   ، وبدأت تتبلور اتجاهات ومبادئيم في السنوات األخيرة في فلسطينرجال التربية والتعل

، بموجب قـرار وزاري  سالوسائل التعليمية بخان يون إنتاجت مركز ا، وبخاصة بعد أن أنشأفيه
في مبني مديرية تعليم خان يونس، واستمر اإلعداد لمدة ثالث  1995عام  بداية شهر نوفمبر في

شهور بهدف شراء األدوات والمعدات الالزمة للعمل، وبعد ثالث شهور تم عقد دروة تدريبيـة  
فيزياء للصف الحادي عشر وكانت الدورة تهدف للتدرب على كل ما تم إنتاجـه مـن   لمعلمي ال

إنتـاج فـي كـل مـن     إنشاء مراكز  1996 في عام وأعقب ذلكوسائل تخدم التجارب العلمية، 
  .محافظة الخليل وغزة

  
  :اإلنتاجوحدات مراكز 

قـد الـدورات   وهي مجهزة بجميع األدوات والمواد التدريبية الالزمـة لع : وحدة التدريب - 1
  .وورش العمل

وهي عبارة عن وحدة يتم من خاللها عرض عينة من نموذج واحد مـن  : وحدة العرض - 2
 .منتجات المركز للزوار

 .ويتم من خاللها تسجيل ونسخ األشرطة التعليمية وإعارتها: وحدة الفيديو والمونتاج - 3
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سـائل الكهربيـة   ويتم فيها تصنيع تركيـب الـدوائر والو  : وحدة الكهرباء وااللكترونيات - 4
 .وااللكترونية، وكذلك صيانة األجهزة التعليمية

وهي مجهزة بجميع المعدات التي تستخدم في عملية قص ونشـر وثقـب   : وحدة الحدادة - 5
 .المعادن

وهي مجهزة بجميع المعدات التي تستخدم في إنتاج الوسـائل التعليميـة   : وحدة النجارة - 6
 .الخشبية وخاصة اللوحات التعليمية

  : إلنتاجاآلية 

  :يتم إنتاج الوسائل التعليمية من خالل مجموعة من الخطوات على النحو التالي
  .يقوم قسم التقنيات التربوية بتزويد المركز باحتياجات المدارس من الوسائل التعليمية .1
 :يتم تحديد الوسائل المراد إنتاجها وذلك إتباع الخطوات التالية .2

  .اور مع المشرف المختص في هذا المجالعمل دراسة للوسيلة التعليمية والتش - أ
 .عمل اجتماع لجميع العاملين في المركز وإعالمهم بالوسيلة المطلوبة - ب

  .تحديد المواد الخام الالزمة إلنتاج الوسيلة التعليمية -ج
  .حساب التكاليف التقديرية للوسيلة المطلوبة -د

  .عمل نموذج أولى للوسيلة التي تم اختيارها -هـ
  .سيلة على لجنة تقويمعرض الو -و
  .عمل محضر تحويل بجميع األصناف وأعداد المواد الخام الالزمة للوسيلة -ز
  .إنتاج الكمية المطلوبة بعد توافر جميع المعايير الواجب مراعاتها -ي
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   :الجودة في الوسائل التعليمية
  :الجودة :أوالً

أسره إلى الحـد الـذي   بباهتمام العالم يدة التي حظيت دتعد الجودة من الموضوعات الج  
حيث القت دراسة الجـودة والسـعي لتحقيقهـا     ،أشبه تسمية العصر الذي نعيشه عصر الجودة

ثم لدى المهتمين من أصحاب القـرار فـي    نوم ،لدى رجال األعمال والصناعات كبيراً اهتماماً
وهو الحصول على مخرج عالي  ،أو اجتماعياً علمياً أو اقتصادياً كان الدول والهدف واحد سواء

ن اختلف المخرج حسب الجهة المسئولة والمؤسسة المخرجة اهو منتج ممتاز إعالية وذي كفاءة 
أن التحدي الحقيقي بين  ) 44: 2006(ويرى الوالي. وغيره عالي الجودة أم مواطن متميز علمياً

  .يق الصدارة وقيادة العالمأجل تحقفي تحقيق الجودة في شتى المجاالت من األمم عالمياً أصبح 

   :مفهوم الجودة
  : Quality:الجودة

فـي   الجودةو وهي مصطلح لغوي يطلق على من كلف بعمل فأجاده، بمعنى الشيء الجيد :لغة 
 ،جـوده أي صـار جيـداً    الشيء وجاد ،والجيد نقيض الرديءأصلها اللغوي مأخوذة من جود، 

قال أجاد فالن في عمله وأجود وجاد عملـه بجـود   وي .من القول أو الفعل وأجاد أي أتى بالجيد
   .)255- 254: 2003 ،ابن منظور. (جودة

ومصطلح الجودة في القرآن الكريم متمثل في لفظ الجياد في اآلية الحادية والثالثين من    
ـ "في قوله تعالى ) ص(سورة أي حينمـا عـرض   " افنات الجيـاد وإذا عرض عليه بالعشي الص
الخيل الصافنات أي الواقفـة علـى   ) بعد العصر(عشية يوم من األيام )مسليمان عليه السال(على

أمـا لفـظ   . طرف الحافر كناية عن النشاط والحيوية والقوة والتأهب لالنطالق واالنقياد بفارسها
ي الجيدة في الجري واالنقياد التي تؤدي ما يطلب منها بصورة جيدة وانطالقاً مـن  نفيع) الجياد(

أطلق لفظ جواد على الحصان لما يمتاز به من  المجيد للخيل وقوفاً وانطالقاً هذا الوصف القرآني
  )14: 2004جرادة، (  .جري سريع قوي بصورة جيدة

 تنال رضا العميل ويكون المنـتج ذا  تعني الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث :اصطالحاً
: ظور العملية التعليمية فالجودة تعنيومن من) 2006:فراج ، محمد( جودة عالية وتكلفة اقتصادية

وهي تمثل عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مـروره   ،الوصول إلى مستوى األداء الجيد
 )2006:فراج ،محمد (.مسبقاً اًمحدد كانويتوقع أن يستوفي مستوى ، بخبرات منهج معين 

ـ  ) 1994(سنة  ISOقد وضعت منظمة األيزو  تكامـل المالمـح   " ي تعريفاً للجودة بأنهـا تعن
  ".من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة  هوالخصائص لمنتج ما أو خدمة ما بصورة تمكن
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مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهدف "بأنها )  2006البيالوي وآخرون، (يعرفها  :الجودة* 
متواصل في تبنيها وتنفيذها إلى تحقيق أقصى درجة من األهداف المتوخاة للمؤسسة والتحسين ال

األداء والمنتج وفقاً لألغراض المطلوبة والمواصفات المنشودة بأفضل طرق وأقل جهد وتكلفـة  
  ."ممكنين

وقـد  . آخـر  هي مطابقة للمواصـفات حينـاً   أو، من الكمال والثبات حيناًكنوع الجودة   
هـداف  يمكن أن يعني إما تلبية شروطا أو مواصفات الزبون أو أ الذي. اعتبرت مالئمة الغرض
  )1999:12،دوهيرتي . (ومهام العمل  أو الوظيفة

كما تم تعريفها بأنها تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكـن مـن      
هي مجموعة من الخصائص والمميزات  أو، دة أو معروفة ضمناًتلبية احتياجات ومتطلبات محد

اإلدارة ( دة أو المتوقعة من قبل المستفيد لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلبات المحد
  ) 2005،العامة للتربية والتعليم

، جودة المنتج نفسه ليشمل جودة الخدمات"ويتعدى مفهوم الجودة في رأي وليام وهريت   
، وجـودة اإلشـراف  ، وجودة اإلجـراءات ، ، وجودة المعلومات، وجودة األفرادلوجودة االتصا

  )   William &Harriet ,1983:50(وجودة المنظمة ككل  
عملية بنائية واقعية تستند على حقائق عملية خيالية أو معقدة  حيث تستند " عرفها أحمد   

  )  17:  2003،أحمد " ( على اإلحساس العام للحكم على األشياء 
وتسـعى إلـى   ، ثقافة جديدة في التعامل بمعايير متفق عليهـا عالميـاً   " وعرفت بأنها   

وبهدف إشباع احتياجات التنمية الشاملة وتحقيـق توقعـات   ، ال للموارد البشرية االستخدام الفع
  ) 5: 1996،عبد الرحمن " ( العمالء 
    

  الجودة في التعليم 
  :مفهوم الجودة في التعليم

التربية هي عمل إنساني رائع وملح ، ينبغي التماس الجودة في أداءه ، والجـودة فـي   
  ) .17: 2003أحمد، " (لى تحسين المنتج النهائي دف إعملية بنائية ته" التعليم هي 

ر عن وضـعية  مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعب: "البوهي على أنهايعرفها   
نجاز األهداف إلومدى إسهام جميع العاملين فيها ، والمخرجات المدرسية، والعمليات، المدخالت 
ومدى تكامل صفاتها مـن أجـل    وعناصرها وهذا ما تمثله المنظومة التعليمية" يمكنبأفضل ما 

األهداف ووضح التعريف كفاءة اإلدارة التعليمية من خالل تحكمهـا بمـدخالت التعلـيم    تحقيق 
  ) 376:  2001،البوهي(  .للحصول على مخرجات جيدة
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جملة من المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميـع  " :أنهاوأعتبرها عشيبة   
، المخرجات سواء منها ما يتعلق  بالمدخالت أم العمليات أم، لتعليمية بالجامعة عناصر العملية ا

ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتتحقـق مـن خـالل    ، التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته 
  ) 583:  2000 ،عشيبة" ( االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية في الجامعة 

األنصـاري ومصـطفى   (  يفات التي تناولت الجودة في التعليم ما عرفـه بسط التعرأولعل من 
  "ما يجعل التعليم متعة وبهجة :"بأنها )  23:  2002

أن الحكم على جودة التعليم يكون من خالل جودة )  Malkova , 1989 :36( كما ركز  
لمتخرجـون  المستوى الذي يجب أن يصل إليـه ا " المخرجات التي يتوصل إليها من خالل قوله 

بواسطة قطاع التربية وفقاً لمعايير محددة لمستوى المعارف والمهارات والعادات والقـيم التـي   
  ".يجب أن يصل إليها المتخرجون في المدارس

قدرة اإلدارات التعليمية في مستوياتها ومواقعها المختلفة :" ويرى الشافعي وآخرون أنها  
ج خريجين يمتلكون من المواصفات ما يمكنهم من تلبية على األداء بالدرجة التي تمكنها من تخري

  "احتياجات التنمية في مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده من أهداف ومواصفات لهؤالء الخريجين 
  )79: 2003الشافعي وزمالؤه، (

  " جودة التعليم " تحت عنوان  2002كما جاء في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   
جويد التعليم يعكس مدى تقدم أي دولة وتكون تلك األهمية فـي أسـاليب تطبيـق    إن االهتمام بت

الجودة الشاملة في قطاع التعليم، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة طريق لإلدارة تهدف إلـى رفـع   
الفاعلية والمرونة والقدرة التنافسية للمؤسسة وتشمل تنظيمها بكاملها كل قسم وكل نشـاط وكـل   

  ) 146: 2003، المشهراوي( ستويات اإلدارية واألكاديمية فرد في جميع الم
، جـودة  الثة جوانب أساسـية ، إال أنها تضم ثتنوعت تعاريف الجودة في التعليم ومهما

ينبغي أن تراعى فـي  وتعني تحديد المواصفات والخصائص التي ) Designauality(التصميم 
تعني القيام باألعمال وفـق المعـايير   و) Performanceqality(، وجودة األداء التخطيط للعمل

وتعني الحصول على منـتج تعليمـي وخـدمات    ) Outputauality(المحددة، وجودة المخرج 
  ).93: 2004عليمات، . (وفق الخصائص والمواصفات المتوقعةتعليمية 

  :ومن خالل التعريفات السابقة للجودة في التعليم يتضح ما يلي 
م على ليس حديثاً وإنما هو قديم ومسبوق من خالل حث اإلسال، أن مفهوم الجودة في التعليم -

  .اإلحسان في العمل وإتقانه
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تضمن مفهوم الجودة العملية التعليمية بكل عناصرها وتفاصيلها فـي صـورة مـدخالت     -
المتاحـة  والغرض األساس منها تحسين المنتج من خالل تـوفير اإلمكانـات    ،ومخرجات

 .وتوظيفها ضمن خطة مدروسة

 .واألداء يتم في ضوء معايير محددة، م على جودة العملالحك -

 .تهارتباط الجودة بمتطلبات سوق العمل واحتياجا -

، أن الحديث عن الجودة في العملية التعليمية ال يمكن أن يكون بعيـداً  من بديهيات القول
ـ     المحددة، عن المعايير الواضحة  ه التي في ضوءها يتم تقـويم العمـل التعليمـي والحكـم علي

  .ودرجة عالية من الثقة واالطمئنانبموضوعية 
  

  :مبادئ الجودة في التعليم 
  : تحديد عدة قيم رئيسة تعبر عن الجودة في التعليم وهي" أركارو " استطاع 
تأتي عن طريق تحمل الطالب واآلباء ورجال األعمال المسئولية بـامتالكهم  : المشاركة •

 .لمهارات الجودة وحل المشكالت

تشير إلى أن هيئة التدريس واإلدارتين يجب أن يخلقوا ألنفسهم قيم جودة محددة  :المبادأة •
 .داخل المؤسسة، وذلك بالتخلي عن األساليب الروتينية داخل المؤسسة

وذلك لتحقيق تدعيم قيم التربية لدى الطـالب مـن خـالل التفاعـل     : التطوير المستمر •
ألمثل للموارد المتاحـة مـن خـالل    المستمر والعمل على تحقيق التوازن واالستغالل ا

 .التخطيط والتقويم المستمر

يقصد بها االستجابة السريعة لمتطلبات المستهلك، من خالل تحسـين  : سرعة رد الفعل •
زمن االستجابة وما يتطلبه من مراجعة العمليات واألهداف واألنشطة، من خالل عمليات 

مثل عملية رد الفعل أهمية كبيرة في القياس المستمر الذي يؤدي إلى تحسين الجودة، إذ ت
 .تحقيق رضا العميل

لدى كل من الطالب والمعلمين واآلباء وترجمتهـا إلـى خطـط    : الرؤية اإلستراتيجية •
بل تشمل جميع أعضـاء  ، إذ ال تقتصر على فئة معينة في المؤسسة التعليمية ، مستقبلية

 .أي أن كل شخص بمثابة رائد جودة ، المؤسسة 

مع سائر المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع من خالل تبادل المنافع بين : تعاونالمنفعة وال •
 )86:  2005، منصور.  (المؤسسة التربوية ومؤسسات المجتمع المدني
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       :مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية

ذج اإلدارة باعتباره أحد الجوانب الرئيسة لنموبموضوع الجودة لم االع تهتم كثير من دول      
  .حتى أصبح شعاراً يرفعه الجميع  لمواجهة تدني المخرجات التربوية والتعليمية  ،العصرية

المحسن توفيـق   عبد:(فيرى كل من ،اتفق بعض الباحثين عليهاوهناك مجموعة من اإلجراءات 
أن )   69:  2004عليمات ، ( و ) 181: 2003أحمد، (، و ) 55: 2002الحربي ،(و) 1996،

  :تطبيق  الرئيسة على النحو التاليل المراح

 .االقتناع و تبني اإلدارة العليا الجودة  -: المرحلة األولى

، وتكوين ع الخطط التفصيلية واإلستراتيجيةمرحلة التخطيط ، وفيها يتم وض_ : المرحلة الثانية
  .لجودة ، واإلعداد لبرامج التدريب، وتحديد الموارد الماليةمجلس استشاري ل

، ويتم فيها اختيار األفراد الذين سيوكل إليهم  التنفيذ، وتـدريبهم  مرحلة التنفيذ: رحلة الثالثةالم
  . على أحدث الوسائل المتعلقة بالجودة 

مرحلة التقويم ، ويتم في هذه المرحلة طرح بعض التساؤالت حول  جوانب _ : المرحلة الرابعة
  .ة والضعف في المؤسسة قبل التطبيقالقو

مرحلة النشر وتبادل الخبرات ، فمن خالل مرحلة التقويم يتم نشر المخرجات : الخامسة المرحلة
  .  بغرض تبادل الخبرات بين المؤسساتالتي تم تحقيقها من التطبيق 

  
  :العالقة بين الجودة واالمتياز

والجودة بحد ذاتها تعبير غامض إلى حد ما؛ ألنها تتضمن دالالت تشير إلـى المعـايير     
حيـث  ، ومنهم يرى خالف ذلـك ، وهناك من يوحد بين مفهوم الجودة ومفهوم االمتياز، زوالتمي

يرى أن الفرق بين الجودة واالمتياز يتمثل في أن الجودة تشمل جميع جوانب المؤسسة، والبـد  
بينما االمتياز جزء من الجودة، والجـودة  ، من توافر معايير ومؤشرات للحكم فيها على الجودة 

  .أشمل وأعم
والواقع فقد ورد معنى اإلتقان بأنه إحكام األمـر  ، وهناك من يخلط بين الجودة واإلتقان  

بمعنى أحكم األمـر إحكامـاً   ) أتقن(إحكاماً جيداً وهو مصدر مشتق من الفعل الرباعي المهموز
ومصطلح اإلتقان في القرآن الكريم جاء متمثال بالفعل الماضي المطلق غير المقيد بـزمن  . جيداً

وجاء في أحاديث الرسـول صـلى اهللا   ) 88: سورة النمل اآلية" (ع اهللا الذي أتقن كل شيءصن"
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مجمع الزوائد ومنبع "(إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"عليه وسلم بصيغة المضارعة 
كل عمل يحبه اهللا عز وجل ويرضاه ودل الحديث على أن اإلتقان أساس ) 14:98،  7،الفوائد 

رادة بين مصطلحي اإلتقان والجودة،  فذكر أن الجودة مصطلح لغوي يطلق على كل وقد فرق ج
  )18 -17:  2004 جرادة،. (من كلف بعمل فأجاده

واإلتقان مصطلح لغوي يطلق على من أتقن عمال دون أن يكلف به، والدليل أن اهللا أسند   
دون تكليف من أحـد، وأن مـا   الفعل أتقن إليه دون سواه؛ للداللة على تفرده جل وعال باإلتقان 

  .تنزيهي إلهي أزلي يقيني خالد دون ند أو منازع) إتقان(تفرد به من 
وبالتالي فإن مصطلح اإلتقان أكثر فصاحة وبالغة وداللة من الجودة وهذا دليـل علـى     

  .أصل الجودة في العلوم اإلسالمية
  :الجودة من المنظور اإلسالمي

بل إن ، اإلتقان ليس بمصطلح غريب عن الثقافة اإلسالميةيعد تعبير الجودة والتي تاجها   
الجودة مبدأ إسالمي حيث وصل اإلسالم إلى ما هو أبعد من مفهوم الجودة إلى مفهوم اإلتقان في 

  .حيث أمرنا بإتقان العمل وتحري عدم الوقوع في الزلل، شتى أمور حياتنا
معان مختلفة، فتارة تعني اإلتقـان  ولقد ورد مفهوم الجودة في اإلسالم بكل ما تحمله من   
  .ورابعاً التنافس الشريف، وثالثة حسن العمل واألداء، وأخرى اإلحسان، واإلبداع

  :وخير دليل على ذلك اآليات القرآنية التي تجلت في قوله تعالى
وهنا يتضح من اآلية الكريمة أن اإلتقان ).88:آية، سورة النمل" (صنع اهللا الذي أتقن كل شيء"

الكمال في العمل الذي لن يبلغه أحد من البشر، حيث أنه من الصفات التي تدل على خـالق  هو 
، األنعـام " (وهو الذي جعلكم خالئـف األرض " ولكن استخلف اهللا اإلنسان في األرض ، عظيم
ليقوم بعمله بالدرجة التي تحقق رضا اهللا عز وجل عنه في كل نواحي الحياة االجتماعية ) 165

واإلتقان هنا يستدعي من المرء أن يؤدي " ، والثقافية والروحية والتربوية والعلمية واالقتصادية
وأن يسعى للوصول به إلى مرحلة الكمال اإلنساني بحيث يقوم بالعمـل  ، عمله على أكمل وجه

وهنا يستدعي اإلخالص الكامل في العمل ، بكل تفاصيله دون تقصير أو تفريط أو غش أو خداع
  ).2/286 ،فيض القدير" (
  ).2:آية، سورة السجدة" (الذي أحسن كل شيء خلقه " 

  .وفي هذه اآلية جاء اإلحسان موضحاً لدرجة عالية من الجودة واإلتقان والكمال
  ).2:آية، سورة الملك" (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً " 

بحيث يحقق أعلـى درجـة   ، إلحكاموإحسان العمل هنا يتطلب أداؤه وفق معايير عالية الدقة وا
  .ممكنة، مع ضرورة أن يقرن المرء العمل بالعلم الذي يحقق النجاح بالدنيا والفوز باآلخرة

  ).125:النحل" (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " 
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لجدال الحسن واحترام وأي جودة في الحوار والدعوة والخطاب بعد الحكمة والموعظة الحسنة وا
، إنسانية اإلنسان، وفي كثير من اآليات قرن اهللا الجودة واإلتقان وإحسان العمل بالثواب والجزاء

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة أولئك أصحاب :"ومنها قوله تعالى
  )26:يونس" (الجنة هم فيها خالدون 

  ).30:الكهف" (الحات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً إن الذين أمنوا وعملوا الص" 
وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم " 

، وهذه اآليات تحض على العمل وتفتح المنافسـة مـن أوسـع    )105:التوبة" (بما كنتم تعملون 
كما يقـول  ، وترتب على ذلك األجر والمثوبة، بالعملأبوابها إلتقان العمل وضرورة ربط العلم 

البد أن يطبق الطالب ما تعلمه، ألن العلم بال عمل جنـون، والعمـل   "اإلمام الغزالي رحمه اهللا 
  ).171:  1988الكيالني، " (بغير علم ال يكون

كما جاءت السنة المطهرة لترسخ مفهوم الجودة بكل ما تحمله من معاني ودالالت مـن خـالل   
إن اهللا يحب إذا عمل :" هدية وتوجيهات وإرشاده صلى اهللا عليه وسلم من خالل األحاديث التالية

ويبين الحديث ان شرط قبول ) 98:1407، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "(أحدكم عمال أن يتقنه 
  .وتشمل أي عمل يقوم به اإلنسان ، العمل هو اإلتقان وجاءت كلمة عمل نكرة لتفيد العموم 

  ) .1/245 :747، األلباني " (إن اهللا يحب من العامل أن يحسن " 
والـذي  ، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البـررة  "ولقد جاءت الجودة بمعنى المهارة   

بـاب ثـواب   ، دبكتـاب األ ،ابـن ماجـه  "(يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شـاق لـه أجـران    
بـأن تعبـد اهللا   "رتبتها في حديث اإلحسان ولقد تمثلت الجودة في أعلى م، )2904,649،القرآن

حيث يشمل هذا الحديث الجودة بدرجة عالية وشـمولية  "كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك
فـإن قتلـتم   ، إن اهللا كتب على كـل شـيءالفناء  "مطلقة، وامتد اإلتقان ليصل إلى ذبح الحيوان 

صـحيح  " (أحدكم شفرته وليـرح ذبيحتـه   وليحد ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، فأحسنوا القتلة
  ).5/254 :1955، باب األمر بإحسان الذبح،كتاب الصيد والذبائح،مسلم

صلوا كما رأيتمـوني  "ويتجلى حديث الرسول ليبين اإلتقان يكون باتخاذ القدوة الحسنة الصالحة 
  ) 649: 631، باب األذان للمسافر، كتاب األذان، البخاري" (أصلي

أن الجـودة مبـدأ فـي    :ض اآليات واألحاديث السابقة، نستطيع القولمن خالل استعرا
فمن خالل تتبع اآليات واألحاديث نجـد  ، الشريعة اإلسالمية يحتم على الجميع امتثاله والعمل به

المجود الذي ال خلل فيـه   التوجيهات الربانية واألحاديث النبوية تنص على تحري العمل المتقن
باإلحسان واإلتقان قد امتد حتى في ذبح الحيـوان ليمـزج الجـودة     فإذا كان األمر. وال نقص

  .بالرحمة، لتجعل من حياة المسلم اإلجادة في كل حركاته وسكناته
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وتحقيق اإلتقـان   ، مفهوم الجودة إلى تحقيق اإلتقان إن اإلسالم ذهب إلى ما هو أبعد من
وضرورة توفر المعرفة ، الفرديةوالتأكيد على المسؤولية  ،مرهون بأمانة العمل واإلخالص فيه

. والخبرة مع التأكيد على أن اإلتقان البشري يقتضي أداء العمل بأمانة دون تفـريط أو تقصـير  
واإلسالم يدعو إلى الجودة والتجديد واألخذ بالبحث و التجربة والبعد عن التقليد بغية الوصـول  

" وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنـه الحـق   سنريهم آياتنا في اآلفاق"إلى الحقائق العلمية قال تعالى 
  ).53: اآلية، سورة فصلت(

ففي كل مبدأ مـن مبادئهـا   ، داد وتربية وبناء اإلنسان القويمإن رسالة اإلسالم رسالة إع
تسعى لبناء الذات والكيان اإلنساني مع الحرص على تنمية كافة جوانب شخصية اإلنسـان فـي   

ة ما كانت لتكون لوال أنها مرتبطة بالعمل والبناء الفعلي أبهى صورة رسمها الخالق وهذه الرسال
. لتحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، ألجل بلوغ الكمال اإلنساني إلى قمته قـوالً وعمـالً  

ورغم أن الكمال هللا إال أن المطلوب الوصول باإلنسان إلى مرتبة الكمال باعتباره خليفة اهللا على 
  ) .178: 1999، العمايرة (األرض 

أن الجودة مطلب شرعي يتعين على كل مسلم أن يجعله جزءا مـن ممارسـته الدائمـة    
ألعماله؛ وذلك ألن اهللا أمر بإحسان العمل وجعل المعمول عليه درجة في التفضيل بين النـاس  

: ، اآليـة سورة الملك" (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال : "وذلك قوله تعالى 
2. (  

  :مقومات الجودة في اإلسالم

تميزت الجودة في المفهوم اإلسالمي بمقومات وخصائص تميزها عن غيرها وهي كمـا  
  ) .114 -113:  2004، الصوفي (أوردها 

وهو المقوم األول، الذي يتفرد به المفهوم اإلسالمي للجـودة و يعنـي أن يريـد     :اإلخالص.1
العمل في المفهوم اإلسالمي عبادة، والعبادة يلزمهـا  اإلنسان بعمله وجه اهللا قبل كل شيء، ألن 

  .إخالص القلب
إن الجودة في المفهوم اإلسالمي ال يتحقق بمجرد اإلخالص في  :المطابقة للمعايير المطلوبة.2

فمن كان يرجو (األداء، ألن اإلنسان قد يكون مخلصاً وال يكون عمله مطابقا للمعايير المطلوبة 
فالعمـل  ) 110: اآليـة ، الكهـف (، )يشرك بعبادة ربه أحدا  صالحاً و ال لقاء ربه فليعمل عمالً

سول وما أتاكم الر(و السنة هي المعيار لفهم القرآن وتطبيقه ، الصالح هو ما كان خالصاً صواباً
وهذا يعني أن اإلخالص ينبغي أن يـرتبط بالمتابعـة للمعـايير    )  فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

الجيد المتميز ألن العمل الذي ال يتوافق مع معيار المتابعـة للسـنة يكـون     المطلوبة في العمل
  .مردود
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فاإلتقان هو تجويد العمل بطريقة تصل إلى حد المطابقة للمواصفات المثالية  :اإلتقان واإلبداع.3
  .التي ترتقي بمستوى مبدعها

و خيـر مـن يجعـل    وهو يعد من مقومات الجودة ألن التنافس في تجويد العمل ه: التنافس.4
، المشاركين في العمل يستخرجون أفضل ما لديهم من تفكير فيستثمرون أكثر ما لديهم من طاقة

  .فيؤدون أقوم ما لديهم من أعمال وهذا يسهم بدوره في جودة العمل
وهذا ما عبر عنه بتسوية الصفوف في الصـالة  ، وهو من مقومات الجودة  :اإلتمام والوفاء.5

" سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف مـن تمـام الصـالة    "ة في أدائها لقوله من عالمات الجود
  ).433/169، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، كتاب الصالة ، صحيح مسلم (
من مقومات الجودة أداء العمل بعناية وترتيب زمني، بحسب أولوياتهـا أو تحديـد    :التوقيت.6

باب بيان ، كتاب اإليمان، صحيح مسلم"  (قتهاعمال الصالة لوأفضل األ"جدول زمني لها لحديث 
  .)85/51، ل األعمالكون اإليمان باهللا تعالى أفض

أحـب  "من مقومات الجودة أن يداوم اإلنسان على العمل ويستمر فيه  :المداومة واالستمرار.7
باب القصد والمداومة على ، كتاب الرقاق، صحيح البخاري" (عمال على اهللا أدومها وإن قل األ

  ) .6464/1180، العمل
من األمور التي تساهم في جودة العمل التوسط و االعتدال، فيه وهو من  :والتوسط واالعتدال.8

، كتاب أحاديـث األنبيـاء  ، صحيح البخاري" ( كذلك جعلناكم أمة وسطاً"صفات األمة اإلسالمية 
  ) .3339/609، "إنا أرسلنا نوحا إلى قومه "باب قول اهللا 

وتعني القدرة على إنجاح العمل ال لمجرد أدائه وال شك فـي أن األداء النـاتج ال    :الفاعليـة .9
  .ينفصل عن العبادة ولكن األداء الناجح النابع من نية الطاعة هللا مقدم على العبادة المحضة

ال شك أن مراقبة اإلنسان لعمله ومتابعته له من أفضل األساليب المؤدية إلى جودة  :لمراقبةا.10
  .الوصول به إلى الكمال العمل و

، نجد أنها تتسـم بالشـمولية   من خالل  تأمل الجودة في اإلسالم كما استنبطها الصوفي،
كما ترتكز عليها مقومات الجودة العصرية التي يسـعى  ، ثل الركائز األساسية لنجاح العملوتم
خلي لـدى الفـرد   فاإلخالص يقابله تنمية الوازع الدا. ان للوصول إليها في شتى المجاالتاإلنس

كما أن نجـاح أي عمـل   ، ل في الرقابةليقوده لإلتقان باإلضافة إلى وجود وازع خارجي متمث
يها كمحكمات مرجعية يحتكم يتوقف على وضع معايير مسبقة يسعى الفرد لتحقيقها والوصول إل

م مـن خـالل   در األموالتنافس يقابله سعي الدول لالستقاللية وتص، واإلتقان يقابله التميز، إليها
كما أن التوقيت الزمني تعطيه الدول بالغ األهمية، وذلك من خالل خطط مبينة ، تحقيقها للجودة

  . ومحددة زمنيا فهناك الخطط الخماسية والثمانية وغيرها واختصار الوقت يشكل ركن مهم
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  :اييرـالمع
  :ماهية المعايير

وذجاً متحققاً أو متصوراً لمـا يجـب أن   ويعني أنم، يعني المعيار ما يقدر به غيره: المعيار لغة
  ) .639:  1989، مصطفى(و )639: 1982، أنيس. ( يكون عليه الشيء

مجموعة من الشروط واألحكام التي تعتبر أساسا للحكم الكمي أو الكيفي مـن خـالل    :اصطالحاً
   Carter) 1973: 153( .مقارنة هذه الشروط بما هو قائم وصوالً إلى جوانب القوة والضعف

مـال اإلنسـان   وتعرف المعايير اصطالحاً بأنها عبارة عن مقاييس من خاللها يحكـم علـى أع  
  )201:  1980، السمالوطي. (وسلوكه 

يختلف رأي الناس فيه، ويكـون   يعني معايرة شيء أو كيان مادي بتقدير منضبط، الوالمعيار 
، وبتحديد المسـاحة المكانيـة   لوبالكي) رام وجزيئاته ومضاعفاتهالكيلو ج(هذا التقدير بالوزن 

دم وتسـتخ  اته، وتعيين المسافة الزمنية بالثانية، والدقيقة، والساعة، ونحو ذلك،بالمتر ومضاعف
، ويستوي فـي  ، وأعمال الخدماتدعمال الصناعة وأعمال التشييالمعايير الكمية في كثير من أ

جهـزة الخلويـة واألدويـة    صناعات األسلحة و السـيارات واأل " معيار"هذا االستخدام للفظة 
، كما يستخدم المعيار في الطب وفي األعمال التجارية والمصرفية، وتنشـئ الـدول   واألغذية

وتحقيق العـدل بـين أطـراف     ،اإلنتاجأجهزة معينة للقياس والمعايرة، توخيا لضمان جودة 
  .التعامل

وتسـتخدم فيهـا   .، والمعـدودات  قدير المحسات والكميات والمسـاحات والمعايرة ضرورية لت
، ويستعان في تقديرها باألجهزة واألدوات التي تعين على ضـبط المقـادير   المالحظة المباشرة

سبق استعماال لغويـا   في كل ما" المعيار"ويستعمل مصطلح  ،؛ استهدافا للوقاية والسالمةوتقنيتها
  .حقيقيا

حيث ؛ واالجتماعية لنفسية واالقتصادية وقد انتقل مصطلح المعيار إلى مجاالت العلوم ا  
كاء والتحصيل، واختبارات ، في اختبارات الذيستعمل المصطلح بصورة مجازية، وليست حقيقية

تخدم المعيار في تقـدير متوسـط   ، واختبارات االستعداد واالتجاهات والميول، كما يسالتشخيص
ـ  .في مدى توازن الميزانيات المالية، والدخل، وفي نسبة النماء االقتصادي  ذه الحـاالت وفي ه

، ال يشير إلى واقع أو مواقع حيويـة ؛ ولكنه متوسط مجموعة إعداد يشير المعيار إلى عدد ،يمثل
 .symbolic representation"تمثيـل رمـزي  "أن المعايير الرقمية ليست حقائق؛ وإنما هي  إذ

ول معيـار قبـو الصـف األ    :في رسم السياسات العامة كأن يقالوقد يفيد هذا التمثيل الرمزي 
ن يعني أن األطفال دو وهذا المعيار ال .االبتدائي هو أن يكون الطفل في سن السادسة من عمره

" في متابعة الدراسات العليا هو أال يقل " المعيار" ، أو كأن يقال السادسة غير قادرين على التعلم
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درجـات مـن   ) 3(النجازات الطالب في المقررات المختلفة التي أنجزها عن " المعدل التراكمي
و تجسيما رية، وليست تعبيراً عن الواقع، أوتوصف هذه المعايير بأنها تأشي). 4(درجة نهاية هي 

  .ية في الحياة في الحياة المعيشيةللوقائع الفعل
وذلك  عند صياغته فـي كلمـات   _ حين يعرض في رموز _ خر للمعيار آوثمة نمط 

ويتدرج هذا الـنمط فـي الـنمط     .في اللغة ضوابط المعاني والمبانيوجمل وفقرات تنسج وفقا ل
 ىالسرعة القصـو : حد طرفيه ومثاله مقولة أاللفظي  للمعيار على متصل يتميز بالبساطة  في 

فتة  ن من يقرأ مثل هذه الالإ .ساعة/كم 100 على الطريق الصحراوي بين القاهرة واإلسكندرية 
  .يه بعرضه للمحاسبة، وعدم التزامه بما تنص علمن السائقين يعرف متطلباته

  

  المعايير ونشأتها في أمريكا
لعل من أهم أسباب ظهور حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية نشر تقرير أمة   

الذي كشف عن الضعف الذي أصاب القاعدة التعليمية  1983عام   a nation at riskفي خطر 
بتقويم ومراجعـة كـل العمليـة التعليميـة      في المجتمع التعليمي في هذا الوقت، مما حتم القيام

  . والتوصية باالهتمام بمحتوى التعليم والمستويات والتوقعات ألداء الطالب
  : وساعد في دعم حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية عدة أمور من أهمها  

   NATIONAL GOVERNORS ASSOCIATIONتبني مؤتمر الرابطة القومية للحكام 
أهداف الصفوف  6-0أهدافا قومية للتعليم  –بحضور الرئيس بوش األب  1991انعقد عام الذي 

K-12    
   1991وإنشاء المجلس القومي لمعايير التعليم واالختبارات التقويم عام 

National  council  on  education standards & testing    وموافقة الكـونجرس علـى
وكان من نتيجة هذا ظهـور عـدة وثـائق للمسـتويات      ) goals 2000( 2000أهداف تعليم 

  :التي من بينها ما يأتي، ) ( k-12المعيارية للمواد الدراسية المختلفة على المستوى القومي من 
   1989معايير منهج وتقويم الرياضيات المدرسية عام  -
   1996المعايير القومية لتعليم العلوم عام  -
  .م  1999النفس للمدرسة الثانوية عام  المعايير القومية لتعليم علم -
   1997المعايير القومية لتعليم التكنولوجيا عام -

وغير ذلك من المواد الدراسية مثل اللغة االنجليزية والعلوم االجتماعية وعلوم الحاسـب    
وفي ضوء ما سبق، فإن حركة المعايير أصبحت راسخة ومدعمة من مؤسسات التعليم . الخ... 

  .ور والمهتمين باألمر في الواليات المتحدة األمريكيةوأولي األم
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  :معايير جودة  الوسائل التعليمية 

مـن   اًالتي تعتبر جـزء معايير جودة النماذج واللوحات ) 64: 2007عسقول ،(يعرف 
مجموعة من المواصفات والشروط التي تعكـس درجـة   (  :على انهاالوسائل التعليمية 

  )التي سوف يتفق عليها مجموعة من المتخصصين  نماذجاللوحات والإتقان عالية في 
  

  :معايير بعض الوسائل التعليمية 

   ) 8: 2004،عفانه والخزندار(معايير الجودة للمادة التعليمية 
إذ أن المادة العلمية يمكن أن تأخذ  ،كمال لمكونات العملية التعليميةم تعتبر المادة العلمية عنصراً
منهـا المراجـع والمجـالت     ،د أخرى يعدها أو يستعين بها المعلـم شكل كتب دراسية أو موار

  .الخ...،ووسائل اإليضاح، والمختبرات، في المكتبات وأجهزة الحاسب اآلليوالجرائد المتوفرة 
الحاسب اآللي بل العبرة بالكيف وليست العبرة بكثرة أجهزة  ،نه ليست العبرة بالكمأويمكن القول 

 ،وليست العبرة بكثرة توفر المعلومات، بكيفية استخدامها واالستفادة منها بل، والمختبرات اللغوية
وليست العبرة بعدد ساعات الدوام ،بل بتكيفها وحسن اختيارها حتى يتاح للطالب دراستها بعمق 

  .بكيفية استثمار وإدارة الوقتاليومي بالمدرسة بل 
  :في المادة العلمية ينبغي أن تكونولكي تتحقق الجودة 

 .دة بشكل مشجع للدراسةمع •

 .معروضة ومقسمة بشكل منطقي ومنظم مواضيعها •

 .واضحة الغرض والهدف •

 .ومختصرة ومفيدة، وسهلة، لغتها واضحة  •

 .للفترة الزمنية المخصصة لها حجمها مناسباً •

 .ى الطالب اللغوي والعلمي والفكريمناسبة لمستو •

 .البية عند الطتساعد على تطوير القدرات الفكرية والخيال •

 .الطالب في فهم الواقع المحيط بهمتساعد  •

 . دينية والثقافية والحضارية التي أقرها اإلسالم الحنيفتتفق مع مبادئ الطالب ال •

  
  ) 121: 2006خميس، ( :تصميم الصور والرسومات التعليميةمعايير 

  :الشكل  -1

هـذه   الشكل هو منظر الصور أو الرسم المحدد بحدود خارجية، وتنظـيم عناصـره ضـمن   
وكل ما يقع داخل هذه الحدود، يدخل ضمن الشكل؛ ألن الفرد عندما ينظر إلى شيء . الحدود

ما، ينظر إليه من خالل شكل محدد ، مثالً منظر أمامي أو جانبي، أو من أعلى أو من أسفل ، 
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وعلى ذلك فالشكل يتغير بتغير زاوية التصوير أو الرسم، . أو من بعد أو من قرب، أو مقلوب
ويتوقف كل ذلك على األهداف . ضاً بتغير المسافة المتوسطة ، والبعيدة تعطي منظراً عاماًوأي

ولكي يمكن مشاهدة كل العناصـر  . التعليمية وما يريد المصور أو الرسام إظهاره في المنظر
في مجال الرؤية داخل منطقة الرسم، ينبغي أن يكون في منطقة أمان، وهذه تسـتلزم تـرك   

سم؛ ألن العناصر التي توجد على حـواف الرسـم ال    2.5 -2نب، حوالي هامش من كل جا
  .تصل إلى مجال الرؤية

  :البساطة  -2

والبساطة عكس التعقيد، وتعني أن تركز الصورة أو الرسم على فكرة واحدة فقـط، وعلـى   
ـ . العناصر المهمة فيها، وتستبعد التفاصيل غير المالئمة التي قد تشتت االنتباه ن أما إذا كان م

الضروري عرض هذه التفاصيل، فيمكن تقسيمها على أكثر من صورة أو رسم، كـل منهـا   
يعبر عن فكرة واحدة، بدالً من تزاحمها في رسم واحد مضلل، كما هو الحال في رسم أجهزة 

  .جسم اإلنسان
  

  :الوضوح  -3

جميـع  ويعني أن تكون جميع العناصر والمثيرات المصورة أو المرسومة أو المكتوبة، واضحة ل
من مساحة  4_1وهذا يتطلب أن يكون الرسم كبيراً و ال تقل مساحته عن . المتعلمين المشاهدين

  .اللوحة، كما تكون حروف الكتابة بخط كبير، يتناسب مع طبيعة الرسم وطريقة العرض
  :التركيب  -4

ـ  ر ويقصد به تركيب عناصر الصورة أو الرسم وترتيبها بشكل مؤثر يجذب االنتباه نحو العناص
الرئيسة والمهمة، والتي ينبغي أن توضع في منطقة جذب االنتباه، وقد حددت البحـوث التـي   
أجريت في الثقافات األجنبية أن عين اإلنسان تتجه مباشرة نحو ربع الصورة األعلى من جهـة  

، يليها الربع األسفل يساراً، وذلك مع اتجاه حركة العين مـن أعلـى يسـار    %41اليسار بنسبة 
). Molenda& Russell , 1982 ,72 Heinich ,(لألسفل، بالنسبة للكتابات األجنبية الصورة 

ونظراً ألن اتجاه حركة العين، في اللغة العربية، تبدأ من أعلى اليمين لألسفل، فإن منطقة جذب 
  .االنتباه في الثقافة العربية هي الربع العلوي ثم السفلي من جهة اليمين

النتباه هي مركز الصورة، لذلك ينبغي وضع العنصر الرئيس فـي  وتوجد منطقة أخرى لجذب ا
أما إذا كانت طبيعة الموضـوع تقتضـي   ). أعلى اليمين ، أو المركز(أي من هاتين المنطقتين 

تنظيماً آخراً يحتم وضع العنصر الرئيس في أي مكان أخر، هنا ينبغي استخدام عالمات و أدلة 
أللوان أو الظالل أو الخطوط واألسهم واإلشكال الهندسـية،  لجذب االنتباه نحوه، مثل استخدام ا
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ويمكن معرفة أن العنصر الرئيس في مركز االنتباه إذا نظرت بعيداً عن الصورة، ثم عدت إليها 
  . وتجولت فيها، فإذا اتجهت عيناك مباشرة إلى هذا العنصر ، يكون في مركز االنتباه

  :التنظيم أو الترتيب -5

ناصر الصورة أو الرسم بطريقة منطقة مناسبة، تساعد على تبـع الفكـرة،   التنظيم هو ترتيب ع
أما وضع العناصر بشكل . وذلك باستخدام األسهم واألشكال الهندسية. وتحقق األهداف المطلوبة

والبـد مـن تبنـي فكـرة     . غير منتظم، فقد يضلل المشاهد فال يعرف بما يبدأ و إلى أين يتجه
أو "   Z, S, M, N, U"االنجليـزي ، أو  "  O"ى شكل حـرف   واضحة للترتيب، كالترتيب عل

  .غير ذلك، وذلك حسب طبيعة الموضوع
  :التوازن -6

ويقصد به توزيع جميع عناصر الرسم على منطقة الرسم اآلمنة، بشكل موزون يشعر بالراحـة  
ر عند مشاهدته، بحيث إذا قسم الرسم إلى أربعة أقسام متساوية، يكون ما في كل قسم من عناص

أما إذا  تركزت معظم العناصر في جانب واحد، فهذا يجعل الرسـم  . يساوي ما في القسم اآلخر
التـوازن النمطـي   : وهناك نوعان من التـوازن همـا  . أكثر كثافة ويبدو ثقيالً في هذا الجانب

Formal الذي يعطي إحساساً بالثبات، والتوازن غير النمطي ،Informal   الذي يتميز بالجاذبية
  .ال االبتكار فيهومج

  :الوحدة أو الكلية -7

ويقصد بها وضع العناصر المترابطة بشكل متجاور؛ ليسـهل إدراكهـا كوحـدة واحـدة؛ ألن     
وإذا وزعت العناصر بشكل متباعد عن بعضـها،  . العناصر المتجاورة تدرك كوحدة كلية واحدة

المترابطة، فإنها توضع  أما العناصر غير. فقد ال تساعد على تكوين الفكرة الكلية عن الموضوع
  . بشكل متباعد عن بعضها البعض؛ كي يسهل إدراكها كعناصر مستقلة

  : التناسق -8

يعني أن تكون جميع عناصر الصورة أو الرسـم،   Harmonyالتناسق أو التوافق أو االنسجام 
 وألوانها متوافقة ومنسجمة مع بعضها البعض، لتأكيد األفكار األساسية المعروضة، فـال يوجـد  

  .بينها عنصر شاذ
  :توظيف األلوان -9

اللون عنصر مهم في العروض البصرية إذا وظف بنجاح، وقد يفسد استخدام غير الجيـد مـع   
هو المواد التي تستخدم في الصـباغة والتلـوين،   _ كما يعرفه الناس _ واللون . العرض بأكمله

التي تعكسها األجسام  ولكن أصل اللون هو إحساس فسيولوجي، ناتج عن تأثير األشعة الضوئية
على شبكية العين فإذا امتص جميع األشعة ولم يعكس منها شيئاً، يبدو أسوداً، وإذا لـم يمـتص   

  .وعلى ذلك فالضوء أصل اللون. منها شيئاً وعكسها كلها يبدو أبيضاً
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  :ويتميز اللون بثالث خصائص هي
خر، أحمر، أو أزرق، ، وهي الخاصية التي تميز كل لون عن اآلHueكنه اللون أو أصله  •

  .أو أصفر
، وهي الخاصية التي بين درجات اللون الواحد، أحمر غامق Valueقيمة اللون أو درجته  •

 ).بإضافة األبيض(، وأحمر فاتح )بإضافة األسود إليه(

، وهي الخاصية التي تحدد قوة اللون ودرجة تشبعه، بحيـث   chromaشدة اللون أو بقاؤه •
 .ة اللون الرمادي إليه، فتتغير شدته، دون تغيير قيمتهيبدو زاهياً، وذلك بإضاف

، وألـوان ثانويـة   )األصفر، األحمر، واألزرق(ألوان أساسية، وهي ثالثة : وتصنف األلوان إلى
الربتقـالي، والبنفسـجي،   ( ناتجة عن مزج لونين أصليين معاً بنسب متسـاوية، وهـي ثالثـة    

  .وهذه هي األلوان الستة القياسية) واألخضر
  :ويمكن تحديد وظائف األلوان، في الصور والرسومات والرسوم، في ثالث وظائف هي

زيادة اإلحساس بالواقعية، وهنا ينبغي أن تكون األلوان واقعية كما هي فـي الطبيعـة،    
 .حيث تستخدم األلوان كمثيرات أصلية، فورق الشجر أخضر، ولون الدم أحمر

و تحديد أوجه الشبه واالخـتالف بينهـا،    التركيز على العناصر المهمة في الموضوع، 
حيث تستخدم األلوان هنا كمثيرات ثانوية أو رموز لتركيـز االنتبـاه علـى المثيـرات     
األصلية، فتلون الدائرة بلون أحمر لتركيز االنتباه عليها، ويلون الـدم الفاسـد بـاللون    

 .األزرق، وتلون خلفية أسرة صغيرة وسعيدة باللون األخضر

 .ة عاطفية خاصة، عن طريق التأثير في المشاعر واألحاسيسخلق استجاب 

وعلى ذلك، فعلي المصمم مراعاة الدقة في اختيار األلوان، واستخدامها بما يتناسب الواقـع  
الذي تمثله ونوعية المثيرات المعروضة، ويناسب أيضاً الحالة المزاجية للمتعلمين، وتستثير 

  . بة في الصورة أو الرسمانتباههم، وتركزه على العناصر المطلو
مراعاة درجة النصوع ودرجة التركيز في األلوان؛ ألن االستخدام السيئ لها يكدر أحسـاس  

األبـيض  (وجدير بالذكر أن الصورة غيـر الملونـة   . المشاهد، وال ينمي التذوق الجيد لديه
كون هذه يمكن أن تعطي إحساسا باأللوان، عن طريق درجات اللون األسود، وقد ت) واألسود

  .الصور غير الملونة أكثر فعالية من الصور رديئة األلوان
  :التباين – 10

ويقصد به أن تظهر جميع عناصر الصورة أو الرسم، البصرية أو المكتوبة، بشكل واضـح  
تماماً، من مسافة المشاهدة المطلوبة، سواء أكان التباين بين العناصر بعضها البعض أم بين 

والظالل،  نالمعروضة عليها، فإذا كانت العناصر داكنة األلوا) ألرضيةا(العناصر والخلفية 
  :وفيما يلي بيان باأللوان وخلفياتها المناسبة. تكون الخلفية فاتحة، والعكس صحيح
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األحمـر،  : الخلفية البيضاء تناسب عرض العناصر المرسومة أو المكتوبة باأللوان 
 .وانيواألخضر، واألزرق، واألسود، والبني، واألرج

األبـيض، واألحمـر، واألزرق الفـاتح،    : الخلفية السوداء تناسب العناصر باأللوان 
 .واألخضر

 .أزرق داكن، أحمر، أسود: الخلفية رمادي أبيض، والعناصر 

 .أحمر، أزرق، أسود بني، أخضر: الخلفية الصفراء والعناصر 

 .أحمر، أخضر، أصفر، أبيض: الخلفية أزرق داكن، والعناصر 

 .أصفر، بني، أرجواني، أسود، أزرق داكن، أحمر: أزرق فاتح، والعناصرالخلفية  

 .أسود، أبيض، أصفر: الخلفية أخضر داكن، والعناصر 

 .بني، أسود ، أحمر: الخلفية أخضر فاتح، والعناصر 

 .أحضر، أبيض، أصفر: الخلفية أحمر داكن، والعناصر 

 . أخضر، أسود، أزرق: الخلفية أحمر فاتح، والعناصر 

 .أسود، أبيض، أصفر، أخضر فاتح: لفية بني داكن، والعناصرالخ 

 .أخضر، أزرق داكن، أحمر داكن، أسود: الخلفية بني فاتح، والعناصر 

حيث تبدو المساحة البيضاء الصغيرة أكثر انتشاراً " االنتشار البصري " ويرتبط بالتباين ظاهرة 
من هنا جاء تفضيل البيض على خلفيـة  على خلفية سوداء؛ ألنها تنتشر وكأن الخلفية تتناقص، و

  .سوداء، والعكس صحيح
  )65:  2007عسقول وأبو عودة ،: (ميةيمعايير ومواصفات اللوحات والمجسمات التعل

 : معايير جودة اللوحات التعليمية: أوال

  :الجودة للوحات التعليمية العامة معايير  -أ  
  .خفة الوزن .1
  .قلة التكلفة .2
  .لوحة لحجم المادة التعليمية الموجودة عليهامالئمة ال .3
  .السالمة واآلمان .4
  .مراعاة العادات والقيم والتقاليد .5
  ).خرىاألصالحيتها الستخدام المواد (المرونة  .6
  .إمكانية تعليقها بسهولة .7
  

  :للوحات التعليمية معايير الجودة الشكلية - ب   
  .الراقية والمناسبة التي تجذب البصر توفر اللون، اختيار األلوان   .1
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  .تناسق ألوان المادة التعليمية في اللوحة   .2
  .وجود مسافات بين النصوص والصور والرسوم لكي تسهل االلتقاط والقراءة   .3
  .الترتيب الذي يؤدي إلى سرعة جذب اهتمام الرأي   .4
  .التقارب والترابط بين عناصر المادة التعليمية   .5
  .مراعاة الوقت واألنشطة التي تستغرقه المادة التعليمية   .6
  .القدرة على تعديل المادة التعليمية   .7
  .مراعاة العادات والقيم والتقاليد   .8
  .وضوح المادة التعليمية لغويا وشكليا وصوتيا وضوئيا   .9

    

  :الجودة العلمية للوحات التعليميةمعايير  - ج   
  .لعلمي صحة المحتوى ا   .1
  .أن تساهم المادة التعليمية في تحقيق األهداف التدريسية   .2
  .إثارة المادة التعليمية لدافعية ونشاط الطالب   .3
  .اقتصار المادة التعليمية على فكرة واحدة واستبعاد كل ما يمكن أن تشتت االنتباه   .4
  .البساطة وعدم التعقيد في المادة التعليمية   .5
  .ة المادة التعليمية لخصائص الطالب المتعلمينمطابق   .6
  ).التوازن(تكافئ عناصر المادة التعليمية    .7
  .التكرار والثبات لجعل المستقبل ينشد إليها بسرعة   .8
  تؤدي المادة التعليمية إلى زيادة قدرة الطالب على التأمل والمالحظة والتفكير العلمي   .9

  .ة للواقعمالئمة المادة التعليمي  .10
  

  :معايير جودة النماذج : ثانياً

  :معايير الجودة الشكلية للنماذج -أ  
  .تناسق ألوان النماذج .1
  .جاذبية النموذج .2
  .قابلية النموذج للتعديل  .3
  .قلة التكلفة .4
  .سهولة إنتاج النموذج .5
  .توفر اللون في النموذج .6
  .جتوافر الدقة واإلتقان في النموذ .7
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  .السالمة واألمان .8
  .مراعاة العادات والقيم والتقاليد .9
  
  :معايير الجودة العلمية للنماذج - ب 

  .التمثيل الصادق للواقع .1
  .البساطة في عرض المكونات .2
  .شمول النموذج للمكونات المتعلقة بمحتوى الدرس .3
  .وضوح حدود ومحددات النموذج .4
  .نات والعمليات بطريقة منظمة تساعد على فهم العالقات وتفسيرهاعرض النموذج للمكو .5
  .زيادة قدرة الطالب على اإلدراك والتفكير العلمي .6
  .قدرة النموذج على إثارة دافعية المتعلمين .7
  .قدرة النموذج على تحقيق األهداف التدريسية .8
  .االتساق الداخلي لجميع مكونات النموذج .9
  
 

  )157: 2006خميس، ( :واصفات تصميم الشفافيات التعليمية معايير وم
الشفافية التعليمية الجيدة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير التالية التـي حـددتها   

  :البحوث العلمية
  .أن يكون محتوى الشفافية حديثاً وصحيحاً علمياً .1
 .أن تكون الشفافية مناسبة لألهداف التعليمية وطبيعة المحتوى .2

 ...) تقويم  –عرض معلومات (التعليمي ) الحدث(أن تكون الشافية مناسبة لإلجراء  .3

مـن حيـث المثيـرات وكـم     : أن تكون الشفافية مناسبة لمستوى المتعلمين وخبـراتهم  .4
 .الخ... المعلومات، ونوع الخط وحجمه 

ـ  : أن تكون الشفافية بسيطة غير معقدة .5 ث بمعنى أن تشتمل على فكرة واحدة فقـط، بحي
تبدو بسيطة التفاصيل وغير مزدحمة بالمعلومات؛ ألن الشفافية المزدحمة المعقدة تربـك  

 . المتعلم وتضلله

 5فالشفافية ينبغي أن تشمل على عنوان قصير ومعبـر، يتكـون مـن    : عنوان الشفافية .6
 .كلمات، ويوضع أعلى الشفافية

بحيث تقتصر الكلمـات  وذلك قدر اإلمكان، : االعتماد على العناصر البصرية المرسومة .7
 .على شرح الصور والرسوم
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وذلك بطريقـة تجـذب   : تسلسل العرض وتنظيم وحداته وعناصره المكتوبة والمرسومة .8
ويجب التأكيد على أن الشـفافية  . االنتباه، وتساعد على تتبعه وقراءته واستيعابه بسهولة

شيء فـي صـفوف    التعليمية، كشاشة الكمبيوتر، ليست كتاباً أو كراسة تسطر فيها كل
متراصة، ولكنها صفحة واحدة، يجب استغاللها االستغالل األمثل، وأن تكون الكتابة فيها 

 .منتظمة بطريقة مثيرة وجذابة

الشفافية المفردة هـي  : تحديد أسلوب العرض ونوع الشفافية، مفردة أم متعددة الطبقات .9
) لمتطابقة أو المتراكمةا(التي يعرض محتواها على صفيحة واحدة، أما متعددة الطبقات 

فهي التي يعرض محتواها على عدة شفافيات، ال تزيد عن أربع، تركب فـوق بعضـها   
ويتوقف ذلك على طبيعـة الموضـوع   . البعض، وتعرض متتابعة الواحدة تلو األخرى

 .ذاته، اذا كان سيعرض مرة واحدة أو على مراحل وخطوات

اد سطح العرض الزجاجي في معظم األجهزة فبالرغم من أن أبع: التزام بمنطقة الرسالة. 10
بوصة، إال أننا نكتب على كل مسـاحة   x 10 8 1/2بوصة، وأبعاد الشفافية  x 10 10هو 

األول أن اإلضاءة تكون قوية في مركز سطح العرض، وتضـعف كلمـا   : الشفافية لسببين
ـ  . بعدنا عنه  وهذا يجعل أطراف الشفافية غير واضحة على الشاشة اني هـو  والسـبب الث

ظهور تشويه في الكتابة على حواف الصور المعروضة، وقد يتمثل هذه التشويه في انثنـاء  
الكتابة أو ازدواجيتها، أو صغرها، أو اهتزازها قليالً بتأثير فعل المروحة، أو ظهور حواف 

لذلك فإننا نترك مسافة مناسبة خالية مـن  . زرقاء على الحواف، وكل ذلك غير مرغوب فيه
ة أو الرسم، على حواف الشفافية، والتقيد بمنطقة الرسالة وهي المنطقة التـي تظهـر   الكتاب

وأبعاد هذه المنطقـة هـي   . جميع محتوياتها على الشاشة، بوضوح ودون تشويه أو تحريف
1/2 7 x 1/2 9  19(بوصة x 24 سم.( 

بعض الموضوعات تتطلب عرضـاً علـى   : الوضع األفقي والوضع الرأسي للشفافية.  11
ولكـن بالنسـبة   . افية رأسية ، ويصعب تحويلها إلى األفقية ، مثل الجهـاز الهضـمي   شف

للموضوعات األخرى التي ال تفرض في الوضع الرأسي ، أو يمكن تحويلها إلى أفقي ، هنا 
  :يفضل إعداد الشفافية بوضع أفقي وذلك لعدة أسباب أهمها 

بشكل أكثـر فـي العـرض    أن ظاهرة االنحراف الزاوي للصورة المعروضة، تظهر * 
 .الرأسي، وبوضوح أقل في العرض األفقي

أن جزءاً كبيراً أسفل الصورة المعروضة رأسياً يقع تحت مستوى النظر، وبالتـالي ال  * 
 .يتمكن كثير من المشاهدين من مشاهدته من فوق رؤوس زمالئهم

ة وتصـعب  أنه في الوقت الذي يضيع فيه قدر من المعلومات المعروضة على الشـفافي * 
 .مشاهدة بعض أجزائها، توجد بعض المساحات الخالية غير مستغلة
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ولكي تكون الصـورة المعروضـة   . أن هذا الوضع الرأسي غير مألوف، وغير جذاب* 
وحدات عرض، وهذا يصعب  x 5وحدات ارتفاع  4مألوفة وجذابة، ينبغي أن تكون أبعادها 

قية تعالج كل هذه العيوب، حيث تسـتغل معظـم   تحقيقه في الشفافية الرأسية، والشفافية الألف
أجزاء الشفافية، وكذلك سطح العرض،  االستغالل المثل، وتظهر كل أجزائها واضحة على 

 .الشاشة دون تشويه أو تحريف

الشك أن الكتابة على الشفافية يجـب أن تقـرأ بوضـوح    : شكل الكتابة على الشفافية .12
عديدة تحدد هذا الوضوح، وقدرة العين على  ويسر على الشاشة، وهناك مواصفات ومعايير

تمييز الكتابة، منها قوة اإلضاءة، ووضوح الرسم بالخلفية المبـين عليهـا، فـإذا تـوفرت     
اإلضاءة المناسبة والوضوح الكافي، فإن اآلراء والبحوث والدراسات قد اتفقت على أال يقل 

مـم،   3 -1فيتراوح بـين  أما سمك الخط . سم 1مم، وال يزيد عن  6ارتفاع الحروف عن 
) 175: 1976روميسوفسكي، (م  9وذلك كي يمكن قراءته بطريقة عادية وسهلة من مسافة 

)Adams, 1971 : 19) (Wittich&schuller, 1979: 188) (heinich , Molenda& 

Russell ,1982 : 122 ) (Simon &Volker , 1984 : 14.(  
فيها الباحث إلى المعايير والمواصفات التالية  توصل)  1420محمد عطية خميس ، (وفي دراسة 

  :للكتابة على شفافيات السبورة الضوئية
أن تكتب العناوين بقلم عريض السن، والمتن بقلم متوسط أو رفيع عند الحاجة، واألرقـام   

 .والخطوط بقلم رفيع السن

ـ    1أال يقل ارتفاع حرف األلف وما يشبهه، في سطر العنوان، عـن    م سـم، ويكتـب بقل
 .كلمات 6عريض السن، وال يزيد عدد الكلمات فيه عن 

أسطر، بمـا فـي    8أال يزيد عدد السطور في الشفافية التي تشتمل على كلمات فقط، عن  
 .ذلك سطر العنوان، وسبعة أسطر بدون سطر العنوان

مم، لبقية السطور،  7مم، واألفضل  6أال يرتفع حرف األلف، في الشفافية المكتوبة، عن  
 . م 9يمكن قراءتها من مسافة لكي 

 .مم 7مم، واألفضل  6أال يقل طول حرف الباء، وما يشبهه، عن  

 .مم بين كل كلمة وأخرى 6 -5أن تترك مسافة حوالي  

سم، أو مسافتين كمبيوتر، في حالـة   2أال تقل المسافة بين السطر والسطر الذي يليه عن  
 .كتابة بقلم عريضسم لل 2,5وحوالي . الكتابة بقلم متوسط أو رفيع

 9كلمـات،   6أن يكون متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد، بقلم عـريض، حـوالي    
بقلم رفيع السن، وبذلك يكون متوسط عدد الكلمات، في الشفافية  10كلمات بقلم متوسط، 

 .كلمة 63= أسطر  x 7كلمات  9المكتوبة حوالي 
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المطلوبة، واستخدامه كإطـار تـوجيهي   االستعانة بالشيت التوجيهي، بعد تكبيره بالنسبة  
 .للكتابة على الشفافيات

  :إعداد مخطط كروكي .13
يشتمل على المواصفات الكاملة للشفافية المنتجة، لكل ما سبق تحديده، مع مراعاة المعايير الفنية 

  :التالية
بمعنى أن تكون جميع العناصر المكتوبة أو المرسومة ظـاهرة علـى الخلفيـة    : التباين 

 .عليها المرسوم

ويعني أن تكون جميع عناصر الموضوع ووحداته متجانسة معاً، فال يوجد فيها : التجانس 
 .عنصر شاذ

 .بمعنى توزيع جميع العناصر بشكل منتظم على جميع أجزاء الشفافية: التوازن 

 .سواء أكان بين عناصر الموضوع أم األلوان المستخدمة: التناسق أو التوافق 

يدوية، طبع حراري، نسخ تصويري، كمبيوتر، وتوفير التسهيالت : نتاجاختيار طريقة اإل.  14
  .واإلمكانيات المادية والبشرية لإلنتاج

  
شـمي و  ( :المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر التعليميـة     

  )281:  2008إسماعيل، 
  :معايير ترتبط بأهداف البرنامج : أوالً 

 .المنهج الحاليمراعاة متطلبات  

 .االختيار الدقيق للوسيلة داخل البرنامج بحيث ترتبط بالمحتوى والهدف المراد تحقيقه 

 .تحديد أهداف البرنامج تحديداً موضوعياً 

 . تقديم البرنامج في بداية عرض البرنامج 

 :المستفيدين من البرنامج/ تعلمينخصائص الم: ثانياً 

 .ينمراعاة الفروق الفردية بين المتعلم 

العمر، الخبرات السابقة، الخلفية األكاديمية والثقافية، المرحلة (مراعاة خصائص المتعلم  
 ) التعليمية

الخطو الذاتي جذب انتباه المتعلمين وتوفير المناخ الذي يسمح لهم بمواصلة االسـتمتاع   
 .بالعرض

 :متطلبات التعلم المسبقة/ السلوك المدخلي: ثالثاً

 .برات السابقة التي ينبغي أن يعرفها المتعلم قبل دراسة البرنامجتحديد المتطلبات والخ 
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إعداد اختبار قبلي في المتطلبات السابقة للتعلم يبين المتعلم مدى استعداده لتعلم موضوع  
 .البرنامج

اعتبار مواصفات المقررات التعليمية التي أعد البرنامج لهـا خصيصـاً والمسـتويات     
 .المثيرات واستراتيجيات التقديم المناسبة المعرفية للمتعلمين واختيار

 :ب التفاعل بين المتعلم والبرنامجأسالي: رابعاً

قدرة المتعلم على عرض تعليمات البرنامج والرجوع للشاشات السابقة والخـروج مـن    
 .البرنامج

ييسر البرنامج للمتعلم السير وفق خطوه الذاتي، كما يتيح له العودة إلى نقاط سـابقة أو   
 .قل بينهاالتن

حرية المتعلم في التفاعل مع العرض التعليمي ومراعاة ذلك في تنظيم وبنـاء عناصـر    
 .البرنامج

توفير بيئة التعلم التفاعلي من خالل سهولة استخدام المتعلم ألزرار التفاعـل ومعرفـة    
 .وظائفها

درة على تعدد نقاط البدء في عرض المحتوى تبعاً الحتياجات المتعلم بما يساعده على الق 
 .التعلم والقدرة على استخدام البرنامج والتفاعل والتحكم للمتعلم في البرنامج

عرض متسلسل لموضوع البرنامج بحيث يقوم على التفاعل بـين المـتعلم وموضـوع     
 .البرنامج

 :أساليب جذب االنتباه داخل البرنامج: خامساً

 .ي تحقق عرضاً ذا جودة عاليةاستخدام كافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمتوفرة والت 

 .تجنب العوامل والمثيرات التي تشتت االنتباه 

 .تصميم البرنامج بحيث يسمح باالستخدام السهل لبيئة التعلم 

 .تنويع أساليب ظهور واختفاء المثيرات في العرض باستخدام أفضل فنيات اإلنتاج 

 :يم المساعدات والتعليمات الالزمةتقد: سادساً

لبيان موضع البرنامج من منهج الدراسة وتوضيح األجهزة واألدوات التـي   دليل للمتعلم 
 .يحتاجها

 .تقديم المعلومات واإلرشادات التي تساعد المتعلم على السير  في العرض 

  .توقع المشكالت التي يمكن أن تظهر خالل عرض البرنامج وافتراض حلول لها 
ن خالل التغيير في أنمـاط الظهـور   تنوع طرق تقديم األجزاء في المقررات التعليمية م 

 .وقوالب التقديم ووسائل عرض المعلومات وتنظيم شاشة الكمبيوتر

 .تعدد وتنوع األنشطة االثرائية والعالجية المقدمة خالل البرنامج 
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 :واجهات التفاعل / تصميم الشاشات: سابعاً 
فـي المراحـل    تحديد كم المعلومات المادية الصحيحة في الشاشة التي تناسب المـتعلم  

 .التعليمية المختلفة

 .التركيز على معلومة أو جزئية محددة بكل شاشة؛ حتى يتم التركيز عليها  

ضرورة مراعاة االعتبارات الخاصة بتباين األلوان والخلفيات في البرنـامج التعليمـي    
 .التفاعلي من خالل الكمبيوتر بما يحقق أفضل وضوح لتفاصيل الشاشة بالنسبة للمتعلم

لتأكيد أثناء إنتاج العرض على مبدأ التزامن في ظهور المثيرات وفقاً للسيناريو والقصة ا 
 .المصورة ولوحات اإلخراج التي تم إعدادها

ضبط مستوى المؤثرات الصوتية في جميع شاشات البرنامج مع إتاحة الفرصة للمـتعلم   
 .للتحكم فيها

ن الشاشـات وأحجـام العنـاوين    مراعاة حركة قراءة العين على الشاشة واالنتقال بـي  
 .والنصوص

 .ترتيب مكونات الشاشة بنظام محدد يتبع حتى نهاية البرنامج 

 :ية الراجعة الفوريةالتقويم والتغذ: ثامناً

يجب مراعاة تعدد وتنوع أنماط وأساليب التقويم ما بين تقويم ذاتي وتقويم قبلي وتقـويم   
  .نهائي

 
 :متطلبات العرض: تاسعاً

تحت أنواع مختلفة من المواصـفات واإلمكانيـات ألجهـزة الكمبيـوتر      سهولة العمل 
المختلفة، بحيث يمكن للمتعلم استخدام عروض الوسائط المتعددة في أماكن مختلفة وعلى 

  .أجهزة كمبيوتر متنوعة
  

  ) 317:  2005زين، ( :معايير إنتاج مواقع االنترنت التعليمية
ن لمواقع االنترنت التعليمية، تم تحديـد معـايير   نظراً لعدم توافر معايير محلية حتى اآل

، وذلـك لشـمولها    Florida  Gulf Coast Universityجامعة سـاحل خلـيج فلـوردا    
وارتباطها الوثيق بعملية تحويل المقررات على االنترنت وقسمت تلك المعايير إلـى أربـع   

   :فئات كالتالي
 :Instructional Designمعايير التصميم والتطوير التعليمي : أوالً

  : Audience Analysisتحليل المستفيدين  -1

 .أن تتم قبل بدء تصميم المقرر التعليمي تحديد خصائص المستفيدين وخبراتهم السابقة •
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تحديد المهارات المتعلمين التكنولوجية، والخبرات بالمقررات التعليمية المقدمـة عبـر    •
 .االنترنت

  : Instructional Analysisتحليل التعليم  -2

  .مالئمة المقرر لتقديمه عبر الشبكة •
 .تقرير أوجه المعرفة والمهارات المشتركة في تحقيق األهداف التعليمية •

  : Course Objectivesتحديد أهداف المقرر -3

  .أن تكون أهداف تعلم المقرر في أسلوب واضح وقابل للقياس •
  .أن تكون متاحة بشكل عام •

  : Instructional Activitiesتحديد أنشطة التعلم  -4

أن توجه أنشطة التعلم مباشرة نحو تزويد المتعلمين بالمهـارات الضـرورية الالزمـة     •
  .للوصول لتحقيق أهداف المقرر

 .ترتيب المحتوى وتنظيمه في أسلوب يمكن المتعلمين من تحقيق األهداف الموضوعة •

 .لى الشبكاتأن يختار المعلم المواد التعليمية المالئمة مع مراعاة حقوق الطبع والنشر ع •

  :Evaluationالتقويم  -5

  .أن تحدد طرق وإجراءات تقويم المقرر المعروض بدقة •
 .أن تكون إجراءات التقويم مرتبطة مباشرة بأهداف التعلم •

  :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس  -6

 .أن تستخدم استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من قدرات المتعلم وتحقق أهداف التعلم •
 

  :وتشمل Instruction And Feedbackمعايير التفاعل والرجع: اُثاني

  :Interaction Between Learnersتفاعل بين المتعلمين  -1

اختيار تكنولوجيا االتصال التي تحفز على التفاعل والتعاون بين المتعلمين وبعضهم مثل  •
  .البريد االلكتروني ومجموعات النقاش

 Interaction Between Learners Andتفاعـل بـين المعلـم والمتعلمـين      -2

Instructor:  

تشجيع الطالب على استعمال أدوات المشاركة االلكترونية في المناقشات االلكترونيـة   •
  .وتوجيه األسئلة

 Interaction Between Instructional تفاعل بين المتعلمين والمواد التعليمية -3

Materials:  

  .معلومات على الشبكةيتاح للمتعلم الدخول إلى مواقع البحوث وال •
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 .تطوير االستراتيجيات واألساليب لتشجيع التفاعل بين المتعلمين ومواد التعلم •

  : Electronic Collaborationالتعاون االلكتروني  -4

يتمثل في االشتراك في عمل إلكتروني يعمل على تطوير وتشجيع نشـاطات متعـددة    •
  .بين المتعلمين

  :Feedback systemsنظام التغذية الراجعة  -5

يؤدي إعطاء التغذية الراجعة من المعلم إلى المتعلمين في الوقت المناسب إلى النجاح في مهـام  
  .التدريس والتعلم، كما يمكن أن تستخدم أدوات كأدوات إلعطاء التغذية الراجعة

  :Pace Of Learning And Procrastinationسرعة التعلم والتأخر الدراسي  -6

  .مناسب يقوي العالقة بين الطالب والمعلمإعطاء الرجع في الوقت ال •
 Asynchronous – Synchronousغير المتزامن / االتصال االلكتروني المتزامن  -7

Electronic Communication  :  

تحديد أكثر األدوات مالئمة لالتصال مع الطالب بما يؤدي إلى نجاح المناقشـات االلكترونيـة   
  .أن يشترك فيها كل الطالبالمتزامنة وغير المتزامنة التي البد 

  
  :Instructional Mediaمعايير تطوير مواد التعلم : ثالثا

  :Information Presentationطرق تقديم المعلومات  -1

  .أن تنظم المعلومات بطريقة تسهل قراءتها ومعالجتها  •
 .أن ينظم المحتوى بطريقة منطقية تسهل استرجاع المعلومات •

  : Interface Designتصميم واجهات التفاعل -2

  .أن تصمم أدوات التصفح بأسلوب يوجه المتعلم ويدعم المعلم •
 .أن تكون عناصر الرسومات ذات أهداف تعليمية واضحة •

  :Multimedia Elementsبناء عناصر الوسائل المتعددة  -3

  .استخدام الصور المتحركة لتركيز االنتباه واإليضاح •
 .حاسباتهم المنزليةقدرة المتعلمين على دخول مؤتمرات الفيديو من  •

 .عدم المبالغة في استخدام عناصر الوسائل المتعددة •
 

  :وتشمل  Course Managementمعايير إدارة المقرر على الشبكة: رابعاً 

  :Time Managementإدارة الوقت  -1

  .تخصيص الوقت الكافي لتقديم وتطوير المقرر على الشبكة •
 .تحديد عدد الطالب المشتركين في المقرر •
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 .د الطالب لتحمل مسئولية التعلم من المقررات التعليمية عبر االنترنتإعدا •

  :Tracking And Evaluating Student Progressتتبع أراء المتعلم وتقويمه  -2

تزويد الطالب بالثقافة التكنولوجية الكافية إلتقان التعامل مع مهارات االنترنـت قبـل    •
  .تقديم المقرر

 .لموديوالت والجلسات ونشاطات التعلم األسبوعيةثبات المعلم في تقديم تنظيم ا •

تتبع المعلم مدي تقدم المتعلم في عملية التعلم وتقديم المسـاعدة والتوجيـه لـه عنـد      •
 .الحاجة

 .تقييم أداء المتعلم على أن تكون نشاطات التقييم مالئمة لطبيعة التعلم الشبكي •

  :Providing Adequate feedbackإعطاء الرجع الكافي  -3

د على التساؤالت المرسلة بالبريد اإللكتروني من الطالب فـي الوقـت المناسـب    الر •
  .وبأسلوب مناسب

  :Promoting Online Communityتشجيع مجتمع التعلم الشبكي _ 4

  .أن يخلق المعلم الترابط االجتماعي مع الطالب •
أن يشجع المعلم فرص المشاركة ويبذل الجهد لتحسـين التواصـل بـين المتعلمـين      •
 ) 213: 2006مصطفى، .(بعضهم البعضو

  
األسس النفسية والتقنيـة إلنتـاج وتطـوير    )  368،  2004(ويلخص أحمد محمد سالم 

  -:المواقع الرقمية على شبكة االنترنت إلى 
  :األسس الفلسفية والنفسية وتشمل : أوالً 

البنائية تصميم المقرر الرقمي وتطويره في ضوء نظرية من نظريات التعلم مثل النظرية  -
Constructivism أو النظريــة الســلوكية ،Behaviorism أو النظريــة المعرفيــة ،

Cognitive.  
 .يعتمد التصميم على مفهوم للمنهج مثل المنهج الحلزوني أو المنهج التكنولوجي -

القائم علـى المـدخالت     System Approachيتبنى المصمم فلسفة المدخل المنظومي  -
 .لتغذية الراجعة المتكاملة والمتفاعلةوالعمليات والمخرجات وا

يعتمد التصميم كأساس نفسي على عملية التعلم الذاتي ومراعاة الفـروق الفرديـة بـين     -
المتعلمين من خالل تقديم مجموعة من الخيارات والمصادر التعليمية والتعلم المتمركـز  

 .حول المتعلم وليس المعلم

  :األسس التقنية وتشمل : ثانياً 

  .طريقة عرض المحتوى وتنظيمه مشوقةأن تكون  -
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أال يقتصر دور المتعلم على التلقي فقط، بل يشتمل على التفاعلية واإليجابية مع محتوى  -
 .المقرر

 .سهولة تصميم صفحات المقرر وسرعة عرضها -

 .سهولة الوصول إلى موقع المقرر على االنترنت لجميع المتعلمين -

 .ميمهأهمية تقويم المقرر بعد االنتهاء من تص -

 .ضرورة تقديم التغذية الراجعة المستمرة للموقع االلكتروني -

  
  )241:  2004فرجون، ( :إنتاج الوسائط المتعددةمعايير ومواصفات تصميم و

عن المبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم الوسائط المتعـددة  ) cates, 1992" ( كاتيس"أشار 
  :لكي تحقق األهداف التربوية المطلوبة وهي

إذ يجب عند تصميم برامج الوسـائط المتعـددة   : تتصف بالسهولة في تصميمه التعليمي أن .1
سهولة استخدام المتعلم له دون الحاجة إلى قراءة تعليقات سابقة لالستخدام، تماماً كما يحدث في 

حيث أنه باإلشارة إلى أي جـزء علـى الشاشـة     win xpأو  windows 2000نظام التشغيل 
خدم بوظيفة ذلك الجزء، وهذا النمط من التعامل يسهل على المـتعلم عمليـة   تظهر رسالة للمست

  .التعلم
إذ من غير المعقول أن يكـون  : أال يركز فقط على الحقائق المتفرقة بل يشمل تكامل النص .2

برنامج الوسائط المتعددة مجرد سرد لحقائق علمية، بل يجب أن يربط بين عناصره بحيـث ال  
 .دهميمكن االستغناء عن أح

إذ يجب التأكد من خلو البرنامج من األخطاء الهجائيـة أو التـرقيم، مـع    : التنظيم والتدقيق .3
 .صياغته بلغة سهلة، وصحيحة

 .إذ يجب مساعدة المتعلم بطريقة تشعبية وليس خطية فقط: جعل قاعدة البيانات قابلة لالمتداد .4

تعددة ليس كتاباً الكترونياً، بل فبرنامج الوسائط الم: جعل البرنامج تفاعلياً بطرق ذات معنى .5
يجب أن يتضمن أنشطة أخرى من خبرات المعلمين األكفاء الذين لديهم القدرة على أن يلهمـوا  

 .المتعلمين ويشركوهم في التعامل، حتى يسهل عملية التعلم

أي أن يحـث  : تصميم البرنامج بطريقة تساعد المتعلمين على تنمية مهـارات االستقصـاء   .6
 .التفكير الدائم والبحث االستقصاء المتعلم على

إذ تجدر اإلشارة إلـى أن مصـممي بـرامج    : تقليل الوقت المهدر في الممارسات التعليمية .7
الوسائط المتعددة يجب أن يكونوا على وعي بمدى طول الوقت المستخدم في البرنـامج ومـن   

لم من النقطة التي ينتهـي  النقاط التي يمكن من خاللها الحفاظ على وقت البرنامج حتى يبدأ المتع
 .عندها في كل مرة تالية، ومن ثم يختصر الوقت
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إذ يجب أن يراعي : القدرة على تصميم البرنامج بحيث يوفر االحتياجات الخاصة لكل متعلم .8
 .الفروق الفردية، واستعدادات كل متعلم

 .لمتعددةأن يشتمل البرنامج على إرشادات تؤدي لالستخدام الفعال لكل عناصر الوسائط ا .9

إذ يجـب أن تصـمم   : تصميم منتج متميز يختلف عن باقي الوسائط التعليميـة األخـرى   .10
البرامج بطرق تجعل المتعلم يشعر بالفارق بينه وبين برامج التلفزيون، فالمتعلم يجب أن يكـون  
أكثر من مجرد مشاهد للبرامج، بل يجب أن يكون أكثر نشاطاً واندماجاً في بناء فهمه الخـاص  

الل الخبرة، وهذا المدخل في التعليم انعكاساً لنظرية البنائية التي تؤكـد علـى أن بنـاء    من خ
 .المعرفة هو األساس للتعلم الفعال

إذ يجب على مصممي برامج الوسائط المتعددة التأكد من : مراعاة متطلبات المنهج الحالي .11
ية للمدرسين والنظام المدرسي االتصال بين المحتوى التعليمي داخل البرنامج مع التطبيقات العمل

 .الذي يتبعونه

يجب أن يشتمل برنامج الوسائط المتعددة على مواد مطبوعة تساعد المتعلم على اإللمـام   .12
باألشياء التي تأخذ وقت عند تقديمها من خالل البرنامج وتكون بمثابة قاعدة بيانات، ومثال ذلك 

 .كثير من المهام عند اكتساب المعلوماتتعليمات استخدام الجهاز، مما يساعد على توفير ال

توفير قاعدة بيانات داخل البرنامج بواسطة برامج الوسائط المتعـددة يسـهل اسـتخدامها     .13
 .كأدوات بحثية

أن يتوفر في البرنامج إمكانية التعامل مع الفيديو ديسك من  جانب التفاعلية وليس مجـرد   .14
 .نموذج للحركة فقط

إذ يجب على مصممي البرامج أن يكونوا قادرين علـى  : ليةمراعاة الطرق التدريسية الحا .15
تصميم برامج وسائط متعددة تفي باحتياجات المعلمين التدريسية وطرق تعاملهم معها، ومن جهة 

 .أخرى يجب على المعلمين تقبل التقدم التكنولوجي باستمرار
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
جـودة  مدى المحكات التي يتم من خاللها الحكم على  تعتبر المعايير من أهم المقاييس و

في حين أن الجـودة قـد    ،والعملية التعليمية والنظام التعليمي ككل منهاجالمحتوى والو الوسائل
التعلـيم والمؤسسـة واإلدارات   في مجال الصناعة فحسب، بل مجـال  غزت كل الميادين ليس 

وبـالرجوع إلـى   ، المدرسية وهذا ما أكده تاريخ وتطور هذا المفهوم ودخوله الميادين التربوية
بانتشار واسع إال فـي   أو جودة التعليم لم تحظ الجودة في التعليم أنالباحث األدب التربوي وجد 

  .حديثاً ةلدخول هذا المفهوم األنظمة التعليمي عقود قريبة جداً
في ضـوء معـايير محـددة    ، دراسات التي تناولت موضوع الجودةوعليه فقد تعددت ال

عن أهمية الجودة والمعايير ولعل هذا التعدد ناتج  ،واختلفت باختالف وجهات النظر بين الباحثين
    .في الحياة األكاديمية والنظام التعليمي

وقد هدفت الدراسة الحالية إلى وضع معايير جودة لتصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا    
ـ يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسـة،  في التعليم، و قـام  ذلك ل

من الدراسات السابقة في هذا الميدان، ومن ثم التعليـق علـى   باإلطالع على مجموعة الباحث 
  .التاريخ من الحديث إلى القديموقد قام الباحث بعرض الدراسات حسب محاور الدراسة، 

  : وتسهيالً لإلفادة من هذه الدراسات، قام الباحث بتصنيفها إلى محورين رئيسين
  :وقد جاءت محاور الدراسة على النحو اآلتي

  
>Üé×ÃjÖ]<»<^éqçÖçßÓjÖ]æ<Øñ^‰çÖ]<ìç¢<è^ÃÚ<kÃ•æ<l^‰]…>>: ألولالمحور ا <

>[Væ<ÜéÛ’i<î×Â<gè…‚jÖ^e<kÛjâ]<l^‰]…t^jÞc<<<íÛé×ÃjÖ]<Øñ^‰çÖ>المحور الثاني <
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  : الدراسات السابقة
  .وضعت معايير لجودة الوسائل والتكنولوجيا في التعليم دراسات : المحور األول

الجودة في الوسائل التعليمية باهتمام الباحثين كثيراً إال أن هناك لم يحظ موضوع معايير 
  :سات عرجت على هذه الموضوع منها بعض الدرا

 :)2007(دراسة عسقول وأبو عودة .1

كز الوسـائل  للوحات التعليمية الموجودة في مرالدراسة إلى تقويم النماذج واهذه هدفت 
، وقام الباحثان بوضع قائمة بمعـايير الجـودة إذ   ودةمعة اإلسالمية وفق معايير الجالتابعة للجا

، وتم معياراً للوحات التعليمية) 26(و ،معياراً للنماذج) 18(ا النهائية تضمنت القائمة في صورته
، حيث وجد أن النمـاذج واللوحـات   التعليمية في ضوء معايير الجودة تقويم النماذج واللوحات

في حين المعايير %) 60.88(ث كانت نسبة المعايير الشكلية التعليمية ال تراعي هذه المعايير حي
ومعايير %) 53.71(أما معايير الجودة للوحات التعليمية كانت بنسبة %) 74.66(العلمية بنسبة 

وهـي نسـب   %) 64(والمعايير العلمية للوحات كانت بنسبة %) 54.66(الجودة الشكلية بنسبة 
 .دون المستوى  المطلوب

 
 :)2006(لنبي دراسة عبد ا.2

هدفت الدراسة إلى البحث عن معايير بناء المواد التعليمية عن بعد في ضـوء مـدخل       
المستوى الجامعي للتعلم عن بعد، ثـم   يالنظم، كما كشفت عن أسس بناء منهج اللغة العربية ف

حيـث قـام   . قدمت تصوراً مقترحاً لمنهج اللغة العربية في المستوى الجامعي للتعلم عن بعـد 
لباحث بإعداد قائمة معايير خاصة لبناء المواد التعليمية في التعلم عن بعد في ضـوء مـدخل   ا

معياراً موزعة  78و تم التوصل إلى . النظم القائم على التفاعل بين عناصر و مستويات المنهج
و قدم الباحث تصوراً في أسس بناء منهج اللغة العربية وفق مدخل النظم و . على خمس محاور

 .ة المعرفة وطبيعة المجتمعطبيع

  
  :)2005(دراسة فرج والشرقاوي .3

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية الوعي بمعايير الحكم على المواد التعليمية المستحدثة لدى     
وتطبيقهم لهـا فـي    2004/2005طالب شعبة التربية اإلسالمية بكليات التربية للعام الدراسي 

، وقام الباحث بإعداد قائمة معـايير  اًطالب) 30(الدراسة  ، وبلغت عينةمواقف تدريسية مصغرة
، لتحديد درجة أهميـة معـايير الحكـم    ، واستخدم استبانهعلى المواد التعليمية المستحدثة الحكم

واستخدم بطاقة المالحظة للتعرف على مستوى تطبيق الطالب لمعايير الحكـم علـى المـواد    
ة مقياس الوعي الذي يتكون من ثالثين عبارة من نوع ، وقام الباحث بصياغالتعليمية المستحدثة
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 االختيار من متعدد ثم قام ببناء البرنامج وتطبيقه، وقد أسفرت الدراسة عن قائمة بمعايير الحكم
وق ذات داللة إحصائية في الوعي بـين  ر، وقد حقق البرنامج فعلى المواد التعليمية المستحدثة

  . بيق البعديلي والبعدي لصالح التطالتطبيق القب
  
  :) 2005(دراسة صبحي .4

هدفت الدراسة إلى تحديد معايير تصميم وإنتاج االختبارات التعليمية االلكترونية علـى      
شبكة االنترنت في ضوء مراحل بناء االختبارات، وقد تم ذلك عن طريق مسح التراث العلمـي  

الحقائق المستفادة منهـا لخدمـة   واألدبيات الخاصة بالموضوع وتحليلها وإعادة تكييف األفكار و
موضوع الدراسة، ثم تحليل االختبارات المقدمة على شبكة االنترنـت التـي تتبنـى تقـديمها     

وقد أسفرت النتائج عن تحديد عناصر مقترحة يتكـون منهـا   .الجامعات والمؤسسات التعليمية 
هذه العناصر، وبالتـالي  االختبار االلكتروني، كذلك تحديد العوامل التي تؤثر في تصميم وإنتاج 

  .تحديد األسس التي يقوم عليها تصميم االختبارات االلكترونية
  
  
  ):2004(دراسة طوالبة و الشبول .5

إلنتـاج  ) اللون، الخط، الشـكل (هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بمعايير التصميم الفني     
برمجيات التعليميـة بهـذه   البرمجيات التعليمية وإلى قياس مدى معرفة المتخصصين في إنتاج ال

تكون مجتمع الدراسة من جميع المختصين فـي إنتـاج البرمجيـات    .المعايير وممارستهم لها 
التعليمية في مديرية الحاسوب التعليمي ومديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم 

م اختيار عينة بطريقة عشوائية مختصاً وقد ت) 74(في المملكة األردنية الهاشمية ، وبلغ عددهم 
ولتحقيق هدف الدراسة تم التوصل إلـى قائمـة بمعـايير    . مختصاً) 31(بلغ عدد أفراد العينة 

عناصر التصميم الفني إلنتاج البرمجيات التعليمية، استخلصها الباحثان من الدراسـات السـابقة   
) 63(ا النهائيـة مـن   اللون، الخط، الشكل، تكونت في صورته: ورتبت في ثالث مجاالت هي

معياراً، تم وضعها ضمن استبانه لقياس مدى معرفة معايير عناصر التصـميم الفنـي إلنتـاج    
البرمجيات التعليمية وممارستها من قبل المختصين في إنتـاج البرمجيـات التعليميـة، وتأكـد     

ص، الباحثان من صدق أداة الدارسة بعرضها على عشرين محكماً من ذوي الخبرة واالختصـا 
)  0.92( .كما تم التأكد من ثباتها بطريقة االختبار وإعادة االختبار حيث بلغ معامـل الثبـات   

وأشارت النتائج إلى أن معرفة المختصين في إنتاج البرمجيات التعليمية لمعايير التصميم الفنـي  
  ). 2.13(وممارستهم لها كانت بدرجة متوسطة، إذ بلغ متوسط استجاباتهم لها 
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  ): 1998( أبو جراد  دراسة.6

هدفت الدراسة إلى تقويم واقع توافر واستخدام الوسائل التعليميـة بمـدارس المرحلـة       
قة اسـتخدامها  األساسية الدنيا في محافظات غزة من حيث مدى توافر هذه الوسائل ومعرفة عال

واختار الباحـث  ) العلمي، الجنس، الخبرة التعليمة الجهة المشرفة، المؤهل: (بالمتغيرات التالية
) 37(علـى   لعينة عشوائية من المعلمين والمعلمات وأعد أداة مكونة من جزأين يحتـوى األو 

معيارا موزعة على أربعة مجاالت، واستخدم الباحـث  ) 43(وسيلة تعليمية والثاني يحتوى على 
ية والسهلة اختبار ت والنسب المئوية وتوصلت الدراسة إلى أن الوسائل المتوفرة في البيئة المحل

، أما الوسائل غاليـة الـثمن فهـي    ي ثمنها كانت متوفرة بدرجة عاليةفي إعدادها والرخيصة ف
سـتخدمن الوسـائل أكثـر مـن     متوفرة بدرجة قليلة، كما توصلت الدراسة إلى أن المعلمات ي

، وأن ذوي الخبرة القصيرة يستخدمون الوسائل أكثر من ذوي الخبـرة الطويلـة، وال   المعلمين
  .د تأثير للمؤهل العلمي على استخدام الوسائل التعليميةيوج

  
  

  على دراسات المحور األول التعليق

  :من حيث أغراض الدراسة و أهدافها.1

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون، وهـو التوصـل إلـى    
، لتقـويم  )2007و عودة ،عسقول وأب(معايير جودة للوسائل وتقويمها مع االختالف ،مثل دراسة 

، لوضع معايير لبنـاء  ) 2006عبد النبي،(اللوحات والنماذج التعليمة في ضوء معايير الجودة و 
،لتحديد معـايير للحكـم علـى المـواد التعليميـة       )2005فرج والشرقاوي،(المواد التعليمية و 

طوالبـة ،  (ودراسـة   التعليمية االلكترونية، ت، لتحديد معايير تصميم االختبارا)2005صبحي،(
. لتقويم الوسائل التعليميـة ) 1998أبو جراد ،(، لتحديد معايير التصميم الفني، ودراسة )  2004

حيث أن هذه الدراسة هدفت إلى وضع معايير جودة  لتصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا فـي  
  .التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة وتقويمها 

  

  

  :ي الدراسةحيث المنهج المستخدم ف من.2

كل الدراسات السابقة في استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمـنهج البنـائي لبنـاء    
فـرج  (، )2006عبد النبي ،(، )2007عسقول وأبو عودة ،(المعايير من الدراسات، مثل دراسة 

وبهذا اشتركت مع هذه الدراسـة فـي   .  )2004طوالبة،(، )2005صبحي،(، )2005والشرقاوي،
  . المنهج
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  :من حيث أداة الدراسة.3
قائمة المعايير وبطاقـة  (أدوات الدراسة المتمثلة في اشتركت هذه الدراسة في استخدام 

األداة ، كما اشتركت فـي  )2007،عسقول وأبو عودة (مع بعض الدراسات مثل دراسة ) التقويم
فـرج  (، )2006عبد النبـي ، ( مثل دراسةمع معظم الدراسات  )قائمة المعايير(األولى للدراسة 

، واشتركت في األداة الثانيـة دراسـة     )2004،طوالبة(، )2005،صبحي(، )2005،والشرقاوي
  .)1998اد، أبو جر(

  
  :الدراسةمن حيث عينة .4

لم تشترك أي من الدراسات السابقة فـي هـذا المحـور مـع الدراسـة الحاليـة فـي عينـة         
، مما يدلل على أصـالة  )ا للصف العاشرالوسائل الكهربية والكترونية لمناج التكنولوجي(الدراسة

  . موضوع الدراسة
  :من حيث النتائج . 5

عسـقول  (الدراسات، مثل دراسـة   هذه منوالمعايير قائمة  الدراسات السابقة استخدمت
اال  ،اتفقت جزئياً مع هذه الدراسة في بعض المعايير العلمية والشـكلية  حيث )2007وأبو عودة ،

في ) 2004طوالبة،(كما أنها اتفقت جزئياً مع دراسة  ة جودة الوسائل، أنها اختلفت معها في نسب
مع الدراسات السابقة جزئياً فـي  وبهذا اشتركت مع هذه الدراسة . بعض معايير التصميم الفني 

  . النتائج 
  

  :الوسائل التعليمية  إنتاجدراسات تناولت التدريب على تصميم و: ثانياً 
  ) :2006(دراسة عزمي .1

الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج مقترح لتدريب طالب كلية التربية على تصميم  هدفت
وإنتاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاهيم الفيزيائية التي يتضمنها مقـرر الفيزيـاء   

، وقد تم اختيار عينة من طالبات شعبة المجال العلمي في الفرقة الثالثة والرابعة بكليـة  1عامة 
طالبة، وقد استخدم الباحث اختبار تحصـيلي  ) 24(ة بالرشاق سلطنة عمان، وبلغ عددهم التربي

قبلياً على عينة البحث ، ثم طبق اختبار تحصيلي بعدياً على عينة البحث، وتوصل البحث إلـى  
مفهوم شملت جميـع  ) 26(تحديد قائمة بالمفاهيم األساسية التي يتكون منها برنامج التدريب في 

لخاصة بالجانب المعرفي للبرنامج التدريبي وكذلك تحديد قائمة بالمهارات األساسـية  الجوانب ا
التي يتكون منها البرنامج التدريبي على تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة ووضعها فـي قائمـة   

المعايير التربوية ، والمعايير ( لفحص اإلنتاج العملي للطالبات وهى تحتوي على ثالث معايير 
  .والمعايير التي تتعلق بالمحتوىالفنية ، 
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 :)2005(دراسة عودة .2

التكنولوجيا للمرحلة األساسية على  معرفة أثر برنامج تدريبي لمعلميهدفت الدراسة إلى 
معلم ومعلمة وقـام  ) 54(التقنيات التربوية ، وقد تألفت عينة الدراسة من  إنتاجكفايات تصميم و

بعـد أن قـام بتحليـل منهـاج      ،ية في عشر كفايـات كفا 118الباحث بإعداد استبانة تضمنت 
تطبيقه وأظهرت النتـائج أن جميـع الكفايـات    و التكنولوجيا ثم قام بتصميم البرنامج التدريبي 

مما  ،مرتفعة اإلنتاجالزمة لمعلمي التكنولوجيا وكانت الحاجة التدريبية في  االستبانةالواردة في 
في النواحي العملية أكثر من النظرية وحصل برنامج  يدل على أن المعلمين بحاجة إلى التدريب

 . وهذا يعني أن البرنامج جيد) 4.62(التدريب على درجة 

  
  ): 2002( دراسة عسقول .3

يـة علـى   فت الدراسة إلى بناء برنامج لتدريب المعلم والمعلمة فـي المرحلـة الثانو  هد
ج على وعي المعلم بالوسائل التعليميـة  لى اختبار تأثير هذا البرنامالوسائل التعليمية باإلضافة إ

اللوحات التعليمية والشفافيات من ناحية أخرى ، وقام الباحث ببنـاء   إنتاجمن ناحية تنمية مهارة 
اختبار يقيس وعي المعلمين والمعلمات بالوسائل التعليميـة ، وبطاقـة   : تمثلت في ثالث أدوات

 إنتـاج وبطاقة مالحظة أدائهـم فـي    ،اطيسيةاللوحتين الوبرية والمغن إنتاجمالحظة أدائهم في 
معلماً ومعلمة، من مدارس شـمال غـزة   ) 30(على عينة من  طبق البرنامجقد  الشفافيات ، و

، وكـان  هدافه ومحتواه وأنشطته وإمكاناتهرنامج مقترح بأوقد توصل الباحث إلى بناء ب. الثانوية
بالوسائل التعليمية كما رفـع البرنـامج أداء    أثر البرنامج إيجابياً في تنمية وعي المعلم والمعلمة

 إنتـاج اللوحات التعليمية ، وساهم البرنامج في تنمية مهارات المتدربين في  إنتاجالمتدربين في 
الشفافيات التعليمية ، وأوصى الباحث باعتماد البرنامج كإطار تدريبي لكافة معلمـي ومعلمـات   

  .المرحلة الثانوية 
 
  ) : 2001(دراسة أبو الخيل .4

هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في اكتسـاب مهـارات   
تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية واالتجاه نحوه لدى طالبات الفرقة الثالثة في كلية التربية للبنات 

ـ ) 80(بالرياض ، واقتصرت عينة الدراسة على  مت طالبة من قسم اللغة االنجليزية ، حيث قس
وقامت الباحثة بتدريس المجموعـة  . طالبة  40إلى مجموعتين تجريبة وضابطة، كل مجموعة 

وقد استخدمت الباحثة أداتـين  . التجربية بإستراتيجية التعلم التعاوني والضابطة بالطريقة العادية
ـ   ة  هما اختبار عملي ومقياس اتجاه نحو تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ،وأكدت نتـائج الدراس
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على فعالية  إستراتيجية التعلم التعاوني في اكتساب مهارات تصميم وإنتاج الوسائل التعليميـة ،  
  .وكذلك فعاليتها في تنمية االتجاهات نحو مجال تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 

  
  ) :1999(دراسة حمدي .6

إنتاجها وفـق  هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج تدريسي في تصميم التقنيات التعليمية و
وسعت إلى تقويم هذا النموذج من خالل استقصاء أثره في تحصيل الطلبة الـذين  . منحى النظم

استخدموه في تطوير مشاريعهم ، ودراسة اتجاهاتهم نحو استخدامه ، ثم بحثت فـي متغيـري   
الجنس والتخصص في تشكيل تلك االتجاهات ، وقد تم اختيار شعبتين من طلبة مـادة تصـميم   

اج الوسائل التعليمية التي تدرس في الجامعة األردنية اختياراً عشوائياً ، لتشـكيل أحـداهما   وإنت
العينة الضابطة ، بينما تمثل الثانية العينة التجريبية ، كما تم تطوير مجموعة أدوات اسـتخدمت  
في الدراسة أولهما نموذج التدريس المطور وفق منحى النظم ، ونمـوذج تقـويم مشـروعات    

م التقنيات التعليمية وإنتاجها ، وأخيراً إستبانة اتجاهات الطلبة نحو النمـوذج المطـور ،   تصمي
ايجابية نحو النموذج ، وعدم وجود فروق  توأسفرت الدراسة عن تفوق العينة التجريبية باتجاها

  .ذات داللة إحصائية في اتجاهات نحو النموذج المطور تبعاً لمتغيري الجنس والتخصص 
دراسة بالعمل على تبني النموذج المطور في تصميم التدريس وفق المنحى النظـامي  وأوصت ال

على مستوى الجامعات ، وذلك لما يمكن أن يكتسب مستخدمه من منهجية علمية فـي التفكيـر،   
كما أوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في تطوير نماذج تدريسية منوعة 

  .ية واإلنسانية في مختلف التخصصات العلم
  
  ) : 1996( دراسة الل .7

جامعة الملك فيصل مـن مـواد    –هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما توفره كلية التربية 
نحـو   مالوسائل التعليمية واتجاهه إنتاجوأجهزة ، تساعد طالب التربية الميدانية المتدربين على 

) 18(مـن   ةعد الباحث إستبانأو ،مدارس ها  ، ومن ثم استخدامها أثناء عملية التطبيق بالإنتاج
الباحث إلى أن المواد التعليمية واألجهزة متواضعة وأن وتوصل  .طالباً) 120(بند وطبقها على 

الكلية تعاني من قلة توافر القاعات والمعامل المجهزة ، وأن هناك ضعف وسلبية في االستخدام 
مام بتوفير األجهزة والمواد الالزمـة للكليـة   واإلنتاج للوسائل التعليمية ، وأوصى الباحث االهت

  .لتحقيق الفائدة للعملية 
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 :)1990( دراسة مبارك .8

. الوسائل التعليميـة واختيارهـا واسـتخدامها    إنتاجهدفت إلي تحديد الكفايات المتعلقة ب
ـ  ،ولتحقيق أهداف الدراسة ا فقد شملت العينة جميع الطالب المعلمين بشعبتي التاريخ والجغرافي

ما عدا الراسبين منهم حيث بلغ عدد ) 88/1989(بكلية التربية جامعة األزهر المقيدين في العام 
وتوصلت الدراسة إلى هناك .طالبا بشعبة الجغرافيا) 142(طالب بشعبة التاريخ و) 101(العينة 

وإن . واختيار واستخدام الوسائل التعليميـة حـددتها الدراسـة    إنتاجعدد من الكفايات المتعلقة ب
الوسـائل التعليميـة واختيارهـا     إنتـاج مستوى أداء معلمي شعبة التاريخ للكفايات الخاصـة ب 

وإن مستوى أداء معلمـي شـعبة   . كفاية) 29(وكان ضعيفا في ) 14(في  واستخدامها كان جيداً
) 15(فـي   الوسائل التعليمية واختيارها واستخدامها كان جيـداً  إنتاجالتاريخ للكفايات الخاصة ب

في  كفاية وممتازاً في كفايتين وفيما يتعلق بكفايات استخدام الوسائل كان ممتاز في كفايتين وجيداً
فـي   الوسائل واختيارها واستخدامها كـان ضـعيفاً   إنتاجن مستوى أدائهم في كفايات أكما ) 7(
  .كفاية) 17(
  

  :التعليق على دراسات المحور الثاني

  :من حيث أغراض الدراسة و أهدافها.1

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المجال، وهـو كفايـات تصـميم    
، ومهـارات تصـميم   )1990مبارك ،(،و) 2005عودة، ( وإنتاج الوسائل التعليمية، مثل دراسة

، ) 1999حمـدي ،  (، ) 2001خيـل ،  أبو ال(، )2002عسقول،(وإنتاج الوسائل التعليمية مثل 
) . 2006عزمـي، (على مهارات إنتاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية ، وتدريب ) 1996الل، (

حيث أن هذه الدراسة هدفت إلى وضع معايير جودة  لتصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا فـي  
  .التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة وتقويمها، وبذلك تتفق معها في المجال

  :حيث المنهج المستخدم في الدراسة من.2

عـودة  (، )2006عزمـي ، (اسات السابقة المنهج التجريبي، مثل دراسة استخدمت الدر
في حين استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد جاءت ).2002عسقول،(، )2005،

  .هذه الدراسة حسب طبيعتها مختلفة مع كافة الدراسات في هذا المحور
  

  :من حيث أداة الدراسة.3
وبذلك تكون )  2006عزمي ،(مثل دراسة ) بطاقة التقويم(ة  استخدامت بعض الدراسات السابق

  .قد اشتركت مع هذه الدراسة في األداة
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  :الدراسةمن حيث عينة .4
لم تشترك أي من الدراسات السابقة فـي هـذا المحـور مـع الدراسـة الحاليـة فـي عينـة         

ما يدلل على أصـالة  ، م)الوسائل الكهربية والكترونية لمناج التكنولوجيا للصف العاشر(الدراسة
  .موضوع الدراسة

  :من حيث النتائج .  5

لم تشترك أي من الدراسات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في نتائج الدراسة، ممـا  
  .يدلل على أصالة موضوع الدراسة

  
  :دراسة الحالية والدراسات السابقةبين الاالتفاق أوجه 

  : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها.1
  

معايير الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم  تناول موضوع هذه الدراسة 
الدراسات السابقة، حيث لم  تطرق ، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن بمراكز اإلنتاج بغزة

إنتاج أي من الدراسات السابقة لهذا الموضوع، وأن أغلب الدراسات قد تناولت كفايات تصميم و
الوسائل التعليمية ، وبرامج مقترحة وتدريسية إلكساب مهارات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 

  .هتوهذا يدلل على أصالة الموضوع وحداث ،

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة .2

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في مراكز اإلنتاج التابعة لوزارة التربية والتعلـيم العـالي   
لسطينية بمحافظة غزة ، حيث تكونت عينة الدراسة الوسائل التعليمية والتكنولوجيا في التعليم الف

وسيلة ،وهي بذلك لم تتشابه مـع أي  ) 78(الخاصة بمنهاج التكنولوجيا للصف العاشر وعددها 
، فـي تنـاول   )2005عودة ،(من الدراسات السابقة، على الرغم من تشابهها جزئياً مع دراسة 

  .مبحث التكنولوجيا للصف السابع وسائل 
  :حيث المنهج المستخدم في الدراسة من .3

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج يناسب لطبيعة الموضوع، حيث جـاءت  
عـودة  (، ) 2006عزمـي، (مختلفة كل الدراسات والتي استخدمت مناهج أخرى مثـل دراسـة  

ــقول،(، )2005، ــل ، (، )2002عس ــدي ، (، ) 2001أو الخي ، )1996الل، ( ، ) 1999حم
  .التي استخدمت المنهج التجريبي )  1990مبارك ، (
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  :من حيث أداة الدراسة -4

وهي بذلك لم تتفـق مـع أي مـن    ) بطاقة تقويم (اعتمدت هذه الدراسة على أداة الدراسة وهي
  ) .2006عزمي،(الدراسات السابقة في أداتي الدراسة باستثناء دراسة 

  :من حيث النتائج  - 5

لم تشترك أي من الدراسات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في نتائج الدراسة، ممـا  
  .يدلل على أصالة موضوع الدراسة

  
  :دراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه االختالف بين ال

  : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها.1
  

ر الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا فـي  معاييتناول موضوع هذه الدراسة 
الدراسات السابقة، حيث لـم   ، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة

تتطرق أي من الدراسات السابقة لهذا الموضوع، وأن أغلب الدراسات قد تناولت تنميـة أنمـاط   
د التعليمية االلكترونية، واالختبارات االلكترونيـة ومعـايير   أخرى مثل المواد التعليمية ، والموا

معايير الجودة في  تصميم وإنتاج الوسائل تتناول أي من الدراسات السابقة التصميم الفني ، ولم 
  .هت، وهذا يدلل على أصالة الموضوع وحداثالتعليمية 

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة .2

ها في مراكز اإلنتاج التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم   تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمع
العالي الفلسطينية بمحافظات غزة ، حيث تكونـت عينـة الدراسـة مـن الوسـائل التعليميـة       

وسيلة ،وهـي  ) 78(والتكنولوجيا في التعليم الخاصة بمنهاج التكنولوجيا للصف العاشر وعددها 
عسقول (على الرغم من تشابهها جزئياً مع دراسة بذلك لم تتشابه مع أي من الدراسات السابقة، 

فـي تقـويم   ) 1998أبـو جـراد،   (، في مراكز الوسائل التعليمية و دراسة )2007وأبو عودة ،
  .  الوسائل

  :حيث المنهج المستخدم في الدراسة من .3

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج يناسب طبيعة الموضوع، حيـث  
فـرج والشـرقاوي   (فة لبعض الدراسات التي استخدمت مناهج أخرى مثل دراسـة  جاءت مختل

  . التي استخدمت المنهج التجريبي) 2005،
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  :من حيث أداة الدراسة -4

وهي بذلك لم تتفق مع أي ) بطاقة تقويم (اعتمدت هذه الدراسة على أداتي الدراسة وهي
، ودراسة ) 2007عسقول و أبو عودة،(ء دراسة من الدراسات السابقة في أداتي الدراسة باستثنا

  .في بطاقة تقويم الوسائل) 1998أبو جراد،(
  :من حيث النتائج -5

عسـقول  (الدراسات، مثل دراسـة   هذه منوالمعايير قائمة  الدراسات السابقة استخدمت
اال  ،اتفقت جزئياً مع هذه الدراسة في بعض المعايير العلمية والشـكلية  حيث )2007وأبو عودة ،

في ) 2004طوالبة،(كما أنها اتفقت جزئياً مع دراسة  أنها اختلفت معها في نسبة جودة الوسائل، 
مع الدراسات السابقة جزئياً فـي  وبهذا اشتركت مع هذه الدراسة . بعض معايير التصميم الفني 

  . النتائج 
  

  التعقيب على الدراسات السابقة
  :يلي يتضح من البحوث والدراسات السابقة ما 

بالوسائل التعليمية والتكنولوجيا في التعليم سواء في تحديد الكفايـات الالزمـة   اهتمامها  •
لتصمم وإنتاج الوسائل التعليمية و وضع برامج تدريبية وتدريسية للتدريب على مهارة تصـميم  

 .وإنتاج الوسائل التعليمية 

 .ل التعليميةالوقوف على الحاجات التدريبية في مجال تصميم وإنتاج الوسائ •

 .إكساب مهارات تصميم وإنتاج الوسائل التعلمية للمتدربين  •

وقد استفاد الباحث من األدب التربوي والدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة الحاليـة   •
 .وإجراءاتها 

 .لوصفي والمنهج البنائيالمنهج ااهج الدراسة وهي اختيار من •

 .التقويم، وبطاقة  ئمة المعاييرقاالدراسة المستخدمة وهي  بناء أدوات •

 .تقديم التوصيات والمقترحات عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها، و •

 .تحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة •

 .اإلجراءات المناسبة للدراسةتحديد  •

  :التعقيب على الدراسات
  : من العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي 

السابقة حيث هدفت بعض الدراسات إلى التوصـل إلـى معـايير     عت أهداف الدراساتتنو •
فـرج  (، )2006عبـد النبـي ،  (، )2007عسقول وأبو عودة ،(للوسائل التعليمية  مثل دراسة 

  )2004طوالبة،(، )2005صبحي،(، )2005والشرقاوي،
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( بينما هدفت بعض الدراسات إلى التعرف كفايات تصميم وإنتـاج الوسـائل التعليميـة     •
، ومهـارات تصـميم وإنتـاج الوسـائل التعليميـة مثـل       )1990مبارك ،(،و) 2005 عودة،

وتدريب علـى   ، )1996الل، ( ، ) 1999حمدي ، (، ) 2001أو الخيل ، (، )2002عسقول،(
  ) .2006عزمي،(ارات إنتاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية مه
دراسـة عـودة،    اتبعت بعض معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي بينما اتبعـت  •

( ، ) 1999حمـدي ،  (،) 2001أو الخيـل ،  (، )2002عسقول،(، )1990مبارك ،(،و) 2005
  .المنهج التجريبي) 2006عزمي،(، ) 1996الل، 

( بينما استخدمت االستبانه كأداة دراسة كل مـن ، استخدمت معظم الدراسات أداة قائمة المعايير 
) 1999حمدي ، (، ) 2001أو الخيل ، (، )2002عسقول،(، )1990مبارك ،(،و) 2005عودة، 

  . )2006عزمي،(، ) 1996الل، ( ، 
حيث تمثلت العينـة  ، ووسائل تعليميةتنوعت عينات الدراسات السابقة ما بين معلمين وطلبة  •

  . باللوحات والنماذج التعليمية ) 2007عسقول وأبو عودة ، (في دراسة 
عسـقول وأبـو   (قد أجريت دراسة كل من ف، الدراسات السابقة في فلسطين  بعضأجريت - •

  ).1998أبو جراد، (، ) 2005عودة ، (، ) 2007عودة ، 
   .تنوعت المعالجات اإلحصائية وفقا لطبيعة المشكلة واألدوات المستخدمة •
في التدريب على تصميم وإنتاج الوسائل التعليميـة  أشارت معظم الدراسات إلى قصور  •

  ) .1990مبارك، (وقلة توافرها مثل دراسة 
يل وفي طريقة تحل، ة في آلية التحليل ومنهجية البحثاستفاد الباحث من الدراسات السابق •

عسقول وأبـو عـودة ،   (حيث أنها اتفقت جزئيا مع نتائج دراسة . نتائج الدراسة وتفسير النتائج
 ) . 2004طوالبة ، (، و )2007
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  الفصل الرابع

  إجراءات الدراسة

عينة الدراسة، أدوات  ،توضيح مفصل لكل من منهج الدراسة: يتناول الباحث في هذا الفصل
وفيمـا  . يب اإلحصائية المستخدمة فيهاسال، واأل، تطبيق الدراسة)تقويمإعداد بطاقة ال(الدراسة، 

  :ناصر السابقة من إجراءات الدراسةيلي وصف للع
  

 :منهج الدراسة .1

  :المناهج التالية  من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام
  :التحليلي المنهج الوصفي .أ

يم معايير الجودة في تصم( موضوع الدراسة -حاول من خالله وصف الظاهرة لذي يا 
وتحليل بياناتها وبيان العالقة بـين   )وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة

وهـو أحـد   ، مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها
يـاً عـن   أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كم

طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلهـا وإخضـاعها   
   .للدراسات الدقيقة

وهو المنهج الذي يدرس ظاهرةً أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً يمكن الحصـول منهـا   
تـائج  على معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها، وذلك لوصف وتفسـير ن 

  ).83:2002األغا واألستاذ،(الدراسة 
وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة الستخراج قائمة معايير جـودة تصـميم    

  .في التعليم اوإنتاج الوسائل التعليمية والتكنولوجي
  :المنهج البنائي.ب

و لم يكن معروفـاً  ، أوهو عبارة عن خطوات منظمة إليجاد هيكل معرفي تربوي جديد
الكيفية نفسها من قبل، يتعلق باستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع الظروف المتوقعـة اإلمكانـات   ب

للخبراء أو المعنيين فـي مجـال معـين     تشاركيةيستفيد الباحث من خاللها من رؤى  الواقعية،
  .)22:2003األغا،( لتحقيق أهداف معينة

دة، وبنـاء بطاقـة التقـويم،     قائمة بمعايير الجوبناء  حيث أن هذه الدراسة قامت علىو
لتقويم جودة تصميم وإنتاج الوسائل الكهربية وااللكترونية الخاصة بمنهاج التكنولوجيـا للصـف   

  .العاشر، فإن الموضوع لم تتناوله أي دراسة من قبل
  



131 
 

  :مجتمع الدراسة .2

إنتاج وتصـميم   يكزائل التعليمية المنتجة في مرالوس جميع يتكون مجتمع الدراسة من
، )صنفاً 297(وعددها ) 2009-2008(للعام الدراسي  وخان يونس  ائل والتكنولوجيا بغزةالوس

مجسم جسم اإلنسان صنف، وأسالك التوصـيل صـنف، و   (حيث يعتبر كل وسيلة صنف فمثالً 
  ) .وهكذا... اللوحة الكهربية صنف، والبوصلة صنف، 

  
  :عينة الدراسة .3

الكهربيـة  مـن الوسـائل التعليميـة    )78( عينة قصـدية مـن   تكونت عينة الدراسة من
إنتـاج وتصـميم    يكزلصف العاشر والمنتجة في مرالخاصة بمنهاج التكنولوجيا لوااللكترونية 

  ) .2009، 2008(للعام الدراسي  وخانيونس الوسائل والتكنولوجيا بغزة
  

  :أدوات الدراسة. 4

الوسائل والتكنولوجيا  قائمة بمعايير الجودة في تصميم وإنتاج استخدم الباحث في دراسته
في التعليم الكهربية وااللكترونية الخاصة بمبحث التكنولوجيا للصف العاشر من إعـداده، وبعـد   

معايير  للتحديد مدى توفر % 80وتم تحديد مقياس للجودة  مالحظة ةبطاقتحكيمها حولت لتصبح 
 قد قام الباحثو،  إلنتاج بغزةراكز ا الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بم

  :بما يلي
  :إعداد قائمة المعايير. أ 

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقـة بمشـكلة الدراسـة    
أساتذة الجامعات والمهتمين بتدريس التكنولوجيـا والعـاملين فـي    واستطالع رأي عينة من 

المقابالت الشخصـية   ث في هذا المجال من خاللمجال التقنيات التربوية، وأيضاً خبرة الباح
، ومراجعة وترجمة أدلة الوسـائل التعليميـة لشـركات عالميـة     ذات الطابع غير الرسمي

  :متخصصة في تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية وهي ثالث شركات كما يلي
  www.philipharris.co.uk. البريطانية) فليب هاريس ( شركة  .1
 www.pierron.com. سيةالفرن) بيرون (شركة  .2
 www.dayam.gov.tr. التركية) ديام (شركة  .3

  :وفق الخطوات اآلتيةقائمة المعايير قام الباحث ببناء 

 :كل القائمة وهي الرئيسية التي شملتها  المجاالتتحديد  -
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  مجال التصميم الفني  •
 مجال التصميم التربوي  •

 مجال اإلنتاج اإلداري  •

 مجال اإلنتاج الفني  •

 :في كل مجال فكانت كما يلي لفقرات التي تقع صياغة ا -

  :وهي كما يلي مجال التصميم التربوي : أوالً
 

  . أن تحقق األهداف التعليمية المعدة من أجلها والمرتبطة بالدرس.1
 . أن تناسب مستوى الطلبة و أعمارهم.2

 . أن يكون المحتوى العلمي للوسيلة صحيح.3

 . ئيةوضوح الوسيلة من حيث المقرو.4

 .  أن تثير المتعلمين نحو المادة التعليمية.5

 . أن تكون مشوقة وجذابة للطلبة.6

 .أن تزيد من الدافعية للتعلم.7

 . أن تتناسب مع الخبرات التعليمية.8

 .أن تكون بسيطة وبعيدة عن التعقيد.9

  . أن توفر الوقت والجهد المبذول في الشرح.10
 ).دليل إرشادي( يهات وجود التعليمات والتوج.11

  
  :مجال التصميم الفني وهي كما يلي: ثانياً 

 .مراعاة البعد الجمالي للوسيلة .1

 .  مناسبة الحجم لعدد الطلبة .2

 .التباين بين الشكل و الخلفية .3

 .  وضوح مكونات الوسيلة .4

 .التوازن بين عناصر الوسيلة .5

 . الربط والتكامل بين العناصر والمكونات .6

 . لة االستخدامأن تكون سه .7

 .أن تتمتع بالسالمة واألمان .8

 .أن تتمتع بالقوة والمتانة .9

 . أن تكون واضحة  التصميم .10
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 .أن تكون خفيفة الوزن .11

. أن تكون صممت باستخدام أحد برامج تصميم الدوائر الكهربية وااللكترونية   المعتمدة .12
  . تحديد العمر االفتراضي لها .13
  . وتحقق أكثر من هدف تعليمي أن تكون متعددة االستخدامات .14
  . أن تكون سهلة النقل .15
  . أن تكون لها حاوية أو حقيبة توضع بها .16
  . أال تحتاج إلى أدوات لحام أو براغي أو أدوات ميكانيكية لتركيبها أثناء االستخدام .17
  .أن تكون سهلة الصيانة .18
  .اختيار األلوان بما يتناسب مع المفاهيم العلمية .19

  
  :اإلنتاج اإلداري وهي كما يلي مجال: ثالثاًً

  . وجود خطة أو أوامر إنتاج .1
 .تحديد كمية اإلنتاج .2

  . حساب تكاليف اإلنتاج .3
 . وجود سجالت جودة لمراحل اإلنتاج المختلفة .4

 . اعتماد موازنة لإلنتاج .5

  .تحديد زمن اإلنتاج .6
 . جدولة اإلنتاج .7

 . التصميم توزيع أوامر التشغيل على الفنيين إلنتاج األجزاء حسب .8

 . اختيار طريقة التصنيع المناسبة .9

 .ضبط الكميات .10

 .ضبط  الجودة .11

 .ضبط المخزون .12

 . اختار األدوات والمعدات المناسبة والالزمة لإلنتاج ذات الكفاءة العالية .13

  
  : اإلنتاج الفني وهي كما يلي مجال: رابعاً 

  .اختيار المواد الخام المناسبة األصلية أو البديل المناسب .1
 . دقة اللحام أثناء تجميع العناصر االلكترونية .2

 . استخدام ثنائيات ال تصدر أشعة ضارة .3

  .فولت مستمر-9-6-3أن يكون جهد المحركات الكهربية مناسباً   .4
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  .هيرتز وال يحدث ضوضاء 430التردد الذي يصدر عن الطنان  .5
  . ملي أمبير 17أن يتحمل الطنان تيار مقداره  .6
  . مات ذات قدرة مناسبة ومصنوعة من الكربونأن تكون المقاو .7
 . اختيار دهانات للطباعة ال يسهل محوها .8

 . اختيار بالسيتيك ال ينتج عنه مواد سامة أثناء التشكيل .9

 . التقليل من الفاقد أثناء اإلنتاج .10

 . تدوير التالف الناتج عن عملية اإلنتاج .11

  . لمستخدمةا)  I C( أن تحدد أنواع الدوائر المتكاملة الـ  .12
  .  أن تتناسب حافظة البطاريات مع الجهد المطلوب .13
  .فولت  6-4.5-3حافظة البطاريات يمكن الحصول منها على جهود مقدارها  .14
  . فولت مستمر 100 -63أن تعمل المكثفات على جهد من  .15
  . اختيار مصابيح تكون محددة القيمة من ناحية شدة التيار وفرق الجهد .16
  .ربية لها عمر تشغيلي كبيراختيار عناصر كه .17
  . دقة عمليات الثقب والتسنين .18
  . أمبير 5فولت وشدة تيار 250أن يتحمل المفتاح الضاغط تيار متردد  .19
  .كيلو جرام 4أن يكون وزن المحول ال يزيد عن  .20
  . ملم 4أن يحتوي المحول على مخارج ألسالك توصيل بمقطع  .21
  .لصلب ومطلي بالزنكأن تكون مشابك التمساح مصنوعة من مادة ا .22
  . أن تكون قاعدة المصباح مثبته على علبة أو لوحة بالستيك .23
  .أن تكون حافظة البطاريات مصنوعة من البالستيك المقوى .24
  . أمبير 7تحديد الحد األقصى لشدة التيار في المحوالت سواء كان التيار متردد أم مستمر بـ .25
تيك ويتم تغير قيمة المقاومات من خالل مقبض صندوق المقاومات المتغيرة مصنوعة من البالس .26

  .خارجي
  %.5  -أو + لوحة المقاومات الكربونية  تحتوى على أربع مقاومات مختلفة القيمة بتفاوت  .27
  . ملم 4أن تكون علبة المقاومات بها مداخل كهربية بقطر  .28
  . أن تكون المحوالت بها حماية من الجهد العالي .29
  . حرارة عالية أثناء التشغيل أن ال يصدر عن المحوالت  .30
  . التيار المتردد والتيار المستر في نفس الوقت  مأن تسمح المحوالت باستخدا .31
إلـى   1أن تكون علبة المكثفات بها خمس مكثفات على التوارزي  واالرتباط بينها يعطى من  .32

  .ميكروفراد 10
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 .استخدام أسالك معزولة بألوان األحمر واألسود واألزرق .33

 . د المحوالت بقواطع للحماية من حدوث قصر في الدائرة الكهربيةتزوي .34

  .اختيار األسالك تتحمل شدة تيار حسب الحاجة .35
  . محددة أقطاب الملف والتالمسات) Relay( أن تكون المرحالت  .36
  . فولت 12-6منخفضة ) Relay(أن تكون جهود المرحالت .37
وأطرافها موصولة بقواعد توصـيل   موضوعة في علب بالستيك) Relay(أن تكون المرحالت .38

  .جيدة
 . اختيار علب بالستيكيه للمحوالت الكهربية مضادة لالشتعال .39

أن تحدد أطراف الترانزستور وتوصل بقواعد توصيل بألوان األحمر واألسـود حسـب نـوع     .40
  . الترانزستور

  .هيرتز 50فولت وبتردد  220تحديد الفولتية والتردد للمحول الكهربي  بـ  .41
  . فولت 12-9-6-3- 1.5يعطي المحول  جهود مختلفة أن  .42
أن تطبع الرموز الكهربية وااللكترونية على العلب التي توضع بهـا العناصـر االلكترونيـة     .43

  .  والكهربية
 .اختيار أسالك توصيل مرنه وقابلة للطي وسهلة اللحام .44

  . الستخدامتثبيت قاعدة التوصيل في لوحات التجميع  بشكل قوي ال تتحرك أثناء ا .45
 . دقة المسافات بين  المداخل في لوحات التجميع .46

 .اختيار بالستيك للوحات التجميع غير قابل للكسر .47

  . أن تحدد أنواع  الترانزستورات المستخدمة .48
  . أن تحدد أطراف الدوائر المتكاملة وتوصل بقواعد توصيل .49
 . P.C.Pطباعة الدوائر االلكترونية على لوحات  .50

  . فق القدرة وفرق الجهد وشدة التيار للعناصر المجمعة على اللوحات االلكترونيةمراعاة توا .51
  . مراعاة القطبية أثناء لحام القطع على اللوحات االلكترونية .52

مـن المحكمـين   )  12 (علـى  ) 3(القوائم  في صورتها األولية ملحق رقم عرض  -
والبعض اآلخر  ة، وجامعة األقصى،التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمي

 ءوذلك إلبدا ،يبين أعضاء لجنة التحكيم)  2(والملحق رقم  من العاملين بوزارة التربية والتعليم،
مجال التصميم الفنـي، ومجـال التصـميم    (المجاالت األربع  مع  المجاالترأيهم حول مطابقة 

صـياغة  دقة الفقرات، ومدى شمولية و) التربوي، ومجال اإلنتاج الفني، ومجال اإلنتاج اإلداري
بـذلك  ، وفي ضوء إجراء التعديالت الالزمة بحسب آراء و مقترحات أعضاء التحكيمالفقرات، و

  .تمكن الباحث من الحكم على صدق أداة و الوصول إلى صورتها النهائية
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  :بطاقة التقويم. ب 
، وقد حدد الباحث )4(قام الباحث بتحويل قائمة المعايير إلى بطاقة تقويم ملحق رقم 

كبير جداً، ( خماسيوزن مدرج وفق سلم متدرج من فقرات بطاقات التقويم  لكل فقرةمقاساً 
لتقـويم  ) 1، 2، 3، 4، 5(أعطيـت األوزان التاليـة   ) كبير، متوسط، ضعيف، ضعيف جداً

، وفيما معايير الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة
  :تقويميلي عرض لإلجراءات التي مرت بها بطاقة ال

  

  :البطاقةصدق 

  :قام الباحث بتقنين فقرات البطاقة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي
  :صدق المحكمين: أوًال

التكنولوجيـا   من المحكمين المختصين في مجـال دد على ع بطاقة المالحظةتم عرض 
وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء  ، تربويةوالمناهج وطرق التدريس والتقنيات ال

على ضوئها  ى، وقد أبدى المحكمون مالحظات هامة، وقيمة اقتنع الباحث وأجرفقرةوضوح كل 
، كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضعت التعديالت الالزمة

هذا وقد استبعد الباحث  .المحكمين على صالحيتها التي اتفق الفقراتألجله، وعليه فقد تم انتفاء 
) 1(فقرة والجدول ) 95( بطاقة المالحظةعدد فقرات صبح يلالتي أشار إليها المحكمين  الفقرات

  :مجاالتهاعلى  بطاقة المالحظةيبين توزيع فقرات 
  )1(جدول 

  يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة

  موقعها في بطاقة التقويم  المجال
ــدد  عــ

  فقراتال

  11  11 -  1 مجال التصاميم التربوي

  19  30-12 مجال التصاميم الفني

  13  43-31 مجال اإلنتاج اإلداري

  18  61-44 مجال اإلنتاج الفنية العام

  26  87-62 لوسائل التفكيك والتركيب مجال اإلنتاج الفني

  3  90-88 العامة لوسائل الكت التعليمي الفنيمجال اإلنتاج 

  1  92 "مشتركة مع التفكيك والتركيب"لوسائل الكت التعليمياج الفني العاممجال اإلنت

  3  95-93 لوسائل الدوائر اإللكترونية مجال اإلنتاج الفني

  95    المجموع
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  :بطاقةثبات ال
 : ثبات البطاقة عبر الزمن - أ

التـي قـام   ويقصد بثبات البطاقة عبر الزمن هنا نسبة االتفاق بين نتائج عمليات الرصد الثالثة 
بإجرائها الباحث على البطاقة المراد فحص ثباتها، حيث كانت المدة الزمنية بين كـل مالحظـة   
وأخرى هي ثالثة أسابيع تقريباً، وقد أسفرت عمليات الرصد عن وجود اتفاق كبير بين النتـائج  

  ).2(في المرات الثالث التي قام بها الباحث كما في الجدول 
  )2(الجدول 

  عمليات الرصد الثالثة عبر الزمنيوضح نتائج 

ــدد عملية الرصد عــــ

 المشاهدات

الفــرق فــي تقيــيم 

 المشاهدات

النسبة المئويـة  

 لالتفاق
 0 - 250 األولى

 %90.0 25 225 الثانية

 %95.5 5 215 الثالثة

أن نسبة االتفاق كانت عالية بين كل عمليتي تحليل متتـاليتين،  ) 2(ويتضح من الجدول 
وهي نسبة تدل على ثبات % 95.5وبين الثانية والثالثة % 90.0األولى والثانية حيث بلغت بين 

  .عملية التحليل عبر الزمن
  :ثبات البطاقة عبر األفراد - ب

ويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث وبين نتـائج الرصـد التـي    
قد اختار الباحث اثنين من المختصين في توصل إليها المختصون في مجال الوسائل التعليمية، و

مجال تكنولوجيا التعليم حيث أن األول حاصل على ماجستير من الجامعة اإلسالمية تخصـص  
مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا، ويعمل معلم لمبحث التكنولوجيا في مدينة رفح والثاني رئـيس  

تخصص مناهج وطرق تـدريس  قسم التقنيات التربوية بمديرية تعليم الوسطى وطالب ماجستير 
تكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية ،اللذين لهما خبرة في الوسائل التعليمية، وطلب منهما القيام بعملية 
التحليل بشكل مستقل، وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات الرصد، وهذا يدل على 

لحساب معامل  Cooper Coefficientباستخدام طريقة كوبر صدق عملية المالحظة، وتم ذلك 
االتفاق بين المالحظين وذلك بحساب عدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف بين المالحظـين  
أثناء مالحظتهما لسلوك الطالب في أداءه للمهارة المستهدفة والمتضمنة في الفقرة، مـن خـالل   

  ).Cooper,1974: 152:(المعادلة اآلتية
  

  عدد مرات االتفاق                                    
      100× ـــــــــــــــــــ =  معامل كوبر               

  عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق                         
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  :قرات التي تتضمنها بطاقة التقويموالجدول التالي يوضح معامالت كوبر لكل فقرة من الف
  

  )3(جدول رقم 

  ات التي تتضمنها بطاقة التقويمقرمعامل كوبر للف

 نقاط االتفاق  المالحظون  .م
اط نق

  االختالف
  معامل الثبات مجموع النقاط

 84.6 260 40 220 الباحث والمالحظ األول.1

 89.2 260 28 232 الباحث والمالحظ الثاني.2

 94.8 232 12 220 الثانيوالمالحظ األول.3

    
امالت الثبات لتحليل الباحـث مـع المالحـظ    أن جميع مع) 3(يالحظ من الجدول رقم  

مرتفعة وهي مرتبـة   ،األول مع المالحظ الثاني والمالحظ ،والباحث مع المالحظ الثاني ،األول
، كما أن معامل ثبات عملية التحليل بصـفة عامـة   )%94.8، %  89.2، %  84.6(كما يلي 

مستوى عاٍل من الثبـات، ممـا   ، وهذا يعني أن أداة التحليل كانت على %)89.5(هي  )الكلية(
  .يطمئن الباحث إلى استخدام أداة التحليل في الدراسة الحالية

نالحظ من الجدول السابق أن جميع معامالت كوبر مرتفعة ومرضية مما يدلل على قوة  
  .معامل االتفاق بين المالحظين

  
  : الدراسة خطوات.5

المراحل  فيثلت هذه اإلجراءات من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة، وتم عدداتبع الباحث 
  :تيةاآل

  :المرحلة األولى

إعداد اإلطار النظري للدراسة من خالل اإلطالع على األدب التربوي المتمثل في كتب  
  .المتعلقة بموضوع الدراسة، واألبحاث السابقة تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

  ،صميم وإنتاج الوسـائل التعليميـة  تاستعراض الدراسات السابقة التي أجريت في ميدان  
 .واإلفادة منها في بعض جوانب الدراسة الحالية

  :المرحلة الثانية

قائمـة  وذلك من أجل اسـتخراج   ،تحليل معايير الجودة للوسائل التعليمية للصف العاشر 
المعايير في صورتها األولية، وتم عرضها على مجموعة من المختصين فـي المنـاهج   

 .الصورة النهائية لها ىإل وصوالً عليم بغرض التحكيم،وتكنولوجيا الت
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إعداد بطاقة التقويم للوسائل التعليمية ، حيث تم اشتقاق فقراتها من قائمة المعايير التـي   
أعدها الباحث في الخطوة السابقة، ثم عرضها على مجموعة من األساتذة المختصين في 

ا المتميزين، وصوالً إلـى صـورتها   الجامعات الفلسطينية ومشرفي ومعلمي التكنولوجي
 .)4انظر ملحق (. النهائية

   :المرحلة الثالثة

 .بطاقة التقويم على الوسائل المصنعة بمراكز اإلنتاج بغزة وخان يونستطبيق  

 .، وتحليلها، وتفسيرهامعالجة النتائج إحصائياً 
  
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.6
  :ام األساليب اإلحصائية التاليةاستخدفي هذا البحث تم 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية .1
 . "Pearson   "بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط  .2
لحساب معامـل   Cooper Coefficientستخدام طريقة كوبر اتم  ثباتالإليجاد معامل  .3

 .االتفاق بين المالحظين
4. T.test One sample  الختبار صحة الفروض.  
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة
علـى المعالجـات    بنـاء  الباحـث  يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم توصل إليها   

ـ  اإلحصائية التي أجريت على ما تم جمعه وتحليله من بيانات من خالل  ام بطاقة التقويم التـي ق
  .الباحث باعدادها

  :ن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص علىاإلجابة ع

 ؟اإلنتاج بغزةما الوسائل والتكنولوجيا في التعليم المنتجة بمراكز 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحصر الوسائل المنتجة في مركزي اإلنتـاج بغـزة   
وهـي تمثـل   )  7(صنفاً انظر ملحق رقم )  297( وخان يونس حيث كانت األصناف المنتجة 

  ).4(مصنفة حسب المباحث الدراسية كما في جدول رقم   ةمجموعة من الوسائل الرئيسي
  

  حسب المبحث اإلنتاجيوضح الوسائل المنتجة بمراكز ) 4(جدول رقم 

  عدد األصناف نوع الوسيلة  م

  2 أحياء  1
  3 العاب تعليمية  2
  58 تكنولوجيا  3
  2 جغرافيا  4
  50  )حرارة، حركة، سوائل، ضوئية، ضغط ، شد، مغناطيسية(فيزياء   5
  107 )كهربية(تكنولوجيا+فيزياء  6
  20 رياضيات  7
  9 علم نفس  8
  4 كيمياء  9

  1 لغة انجليزية  10
  13 لوحات تعليمية  11
  25 مشاريع تكنولوجية  12
  3 )معدات(وسائل مساعدة  13

  297 المجموع
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لجدول السابق أن التركيز في إنتاج الوسائل التعليمية بمراكز اإلنتاج يتركـز فـي   ويتضح من ا
وسائل الفيزياء والتكنولوجيا والمشاريع التكنولوجية ويقل في وسائل المباحث األخرى ويعـزو  

  :الباحث ذلك إلى ما يلي
العملي  والذي يغلب عليه الطابع) 12 -5(وجود مناهج التكنولوجيا الفلسطيني في الصفوف  -

  .مما يتطلب وجود وسائل تعليمية لخدمة هذا المنهاج 
اشتراك منهاج التكنولوجيا والفيزياء في بعض المواضيع، مما يؤدي إلى االشتراك أيضـاً   -

 .في الوسائل التعليمية 

يـؤدي إلـى طلـبهم    _ وعي المعلمين بأهمية الوسائل التعليمية خاصة في المباحث العلمية -
 .سائل من مراكز اإلنتاج الحصول على هذه الو

أما ما يخص وسائل مبحث التكنولوجيا للصف العاشر الكهربية وااللكترونية موضوع الدراسة، 
  ) :5(وسيلة مقسمة كما في الجدول رقم ) 78(فيبلغ عددها 

  
  يوضح أنواع الوسائل الكهربية االلكترونية الخاصة بمبحث التكنولوجيا للصف العاشر) 5(جدول رقم 

  عددها الوسيلةنوع  م

  25  التفكيك والتركيب.1

  31  الكت التعليمي.2

  22  الدوائر االلكترونية والمشاريع التكنولوجية.3

  78 المجموع.4

 
 

 :ن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص علىاإلجابة ع

  ما معايير جودة  التصميم الواجب توفرها بالوسائل والتكنولوجيا في التعليم ؟

عن هذا السؤال، قام الباحث بعد االطالع على األدب التربوي والتكنولوجي، والدراسات  لإلجابة
السابقة ، واألخذ بآراء الخبراء في الميدان التكنولوجي، وكذلك ترجمة بعض أدلـة الشـركات   
العالمية المتخصصة في إنتاج الوسائل التعليمية ، ببناء مجموعة من المعايير الخاصة بالتصـميم  

  ).اعداد قائمة المعايير من أدوات الدراسة الفصل الرابع انظر(
اتفقت جزئياً مع  حيث )2007عسقول وأبو عودة ،(دراسة تتفق هذه الدراسة جزئياً مع 

في بعـض  ) 2004طوالبة،(كما أنها اتفقت جزئياً مع دراسة  ،  ،بعض المعايير العلمية والشكلية
  . مع الدراسات السابقة جزئياً في النتائج هذه الدراسة وبهذا اشتركت مع . معايير التصميم الفني 
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  :ن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص علىاإلجابة ع

 ما معايير جودة اإلنتاج الواجب توفرها بالوسائل والتكنولوجيا في التعليم ؟

، والدراسـات  لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بعد االطالع على األدب التربوي والتكنولوجي
السابقة ، واألخذ بآراء الخبراء في الميدان التكنولوجي، وكذلك ترجمة بعض أدلـة الشـركات   

ببناء مجموعة من المعايير الخاصة باإلنتـاج  _ العالمية المتخصصة في إنتاج الوسائل التعليمية 
  ).انظر اعداد قائمة المعايير من أدوات الدراسة الفصل الرابع(

اتفقت جزئياً مع بعض  حيث )2007عسقول وأبو عودة ،(دراسة سة جزئياً مع تتفق هذه الدرا
  .المعايير العلمية والشكلية في إنتاج اللوحات والمجسمات 

 :ن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على اإلجابة ع 

إنتاج بمراكز  ما مدى توافر معايير جودة التصميم للوسائل و التكنولوجيا في التعليم المتوفرة 

 ؟الوسائل بغزة 

 باختبار صحة الفـرض األول مـن فـروض الدراسـة     قام الباحث ولإلجابة عن هذا السؤال،
  :ينص على أنه الذي ، وباستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، و

اكـز  التكنولوجيا في التعليم المتوفرة بمرمعايير جودة التصميم للوسائل و ال يصل مستوى توافر
  :والجداول التالية توضح ذلك %80إنتاج الوسائل بغزة إلى 

  :مجال التصميم التربوي: األول  المجال
  ) 6(الجدول 

مجال :  المجال األولالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 78=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  التصميم التربوي
 رقم
 الفقرة الفقرة

 مجموع

 الدرجات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 5 91.28 0.572 4.564 356 أن تحقق األهداف التعليمية المعدة من أجلها والمرتبطة بالدرس 1

 7 90.77 0.527 4.538 354 أن تناسب مستوى الطلبة وأعمارهم 2

 1 97.44 0.336 4.872 380 حأن يكون المحتوى العلمي للوسيلة صحي 3

 10 86.67 0.750 4.333 338 وضوح الوسيلة من حيث المقروئية 4

 3 94.87 0.439 4.744 370 أن تثير المتعلمين نحو المادة التعليمية 5

 4 94.36 0.453 4.718 368 أن تكون مشوقة ومثيرة  وجذابة للطلبة 6

 6 91.03 0.501 4.551 355 أن تزيد من الدافعية للتعلم 7

 8 90.00 0.503 4.500 351 أن تتناسب مع الخبرات التعليمية 8

 9 90.00 0.716 4.500 351 أن تكون بسيطة وبعيدة عن التعقيد 9

 2 95.38 0.508 4.769 372 بذول في الشرحمأن توفر الوقت والجهد ال 10
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 11 50.00 1.277 2.500 195 )دليل إرشادي( وجود التعليمات والتوجيهات  11

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  اتفقرثالث أن أعلى 

احتلـت المرتبـة   "  أن يكون المحتوى العلمي للوسيلة صحيح" والتي نصت على)   3(الفقرة -
  %). 97.44(األولى بوزن نسبي قدره 

حتلت المرتبـة  ا"  بذول في الشرحمأن توفر الوقت والجهد ال" والتي نصت على)   10(الفقرة -
  %).95.38(بوزن نسبي قدره  الثانية

 الثالثـة احتلت المرتبة "  أن تثير المتعلمين نحو المادة التعليمية "والتي نصت على)  5(الفقرة -
  %).94.87(بوزن نسبي قدره 

  :تكان المجالفي هذا  ةفقرثالث وأن أدنى 
احتلـت  " .)دليـل إرشـادي  (  وجود التعليمات والتوجيهات "والتي نصت على)   11(الفقرة -

  %). 50.00(بوزن نسبي قدره عشر واألخيرة  الحاديةالمرتبة 
  :مجال التصميم الفني:  الثاني المجال

  ) 7(الجدول 
مجال :  المجال الثانيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 78=ن ( معيارالوكذلك ترتيبها في  التصميم الفني
 رقم
 الفقرة الفقرة

 مجموع

الدرجاتا  
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 17 78.21 0.607 3.910 305 مراعاة البعد الجمالي للوسيلة 12

 16 79.74 0.592 3.987 311 مناسبة الحجم لعدد الطلبة 13

 14 85.64 0.532 4.282 334 التباين بين الشكل و الخلفية 14

 6 95.90 0.406 4.795 374 وضوح مكونات الوسيلة 15

 10 94.62 0.446 4.731 369 التوازن بين عناصر الوسيلة 16

 9 94.62 0.446 4.731 369 الربط والتكامل بين العناصر والمكونات 17

 3 97.18 0.350 4.859 379 أن تكون سهلة االستخدام 18

 2 97.44 0.373 4.872 380 أن تتمتع بالسالمة واألمان 19

 5 96.67 0.439 4.833 377 ان تتمتع بالقوة والمتانة 20

 11 94.36 0.532 4.718 368 أن تكون واضحة  التصميم 21

ة الوزنفأن تكون خفي 22  381 4.885 0.394 97.69 1 

23 
حد برامج تصميم الدوائر الكهربية أأن تكون صممت باستخدام 

مدةالمعت االلكترونية و  
331 4.244 0.724 84.87 15 

 19 52.82 1.116 2.641 206 تحديد العمر االفتراضي لها 24

 12 92.05 0.888 4.603 359 أن تكون متعددة االستخدامات وتحقق أكثر من هدف تعليمي 25

 7 95.90 0.466 4.795 374 أن تكون سهلة النقل 26
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 18 63.33 1.178 3.167 247 أن تكون لها حاوية أو حقيبة توضع بها 27

28 
أال تحتاج إلى أدوات لحام أو براغي أو أدوات ميكانيكية لتركيبها أثناء 

 االستخدام
378 4.846 0.458 96.92 4 

 13 91.28 0.524 4.564 356 أن تكون سهلة الصيانة 29

 8 95.90 0.519 4.795 374 اختيار األلوان بما يتناسب مع المفاهيم العلمية 30

  :من الجدول السابق تضحي
  :كانتالمجال في هذا  اتفقرثالث أن أعلى 

احتلت المرتبة األولى بوزن نسـبي  "  ة الوزنفأن تكون خفي" والتي نصت على)   22(الفقرة  -
  %). 97.69(قدره 

بـوزن   الثانيـة احتلت المرتبة "  أن تتمتع بالسالمة واألمان" والتي نصت على)   19(الفقرة  -
  %).97.44(نسبي قدره 

بوزن نسبي  الثالثةاحتلت المرتبة "  أن تكون سهلة االستخدام "والتي نصت على)  18(الفقرة  -
  %).97.18(قدره 

  :تكان المجالفي هذا  اتفقرثالث وأن أدنى 
 السابعة عشراحتلت المرتبة "  مراعاة البعد الجمالي للوسيلة "والتي نصت على)   12(الفقرة  -

  %).78.21(بوزن نسبي قدره 
احتلـت المرتبـة   "  أن تكون لها حاوية أو حقيبة توضع بها "والتي نصت على)   27(الفقرة  -

  %). 63.33(بوزن نسبي قدره الثامنة عشر 
عشـر   التاسعةاحتلت المرتبة " .تحديد العمر االفتراضي لها "والتي نصت على)   24(الفقرة  -

  %). 52.82(بوزن نسبي قدره واألخيرة 
 T.test One sampleوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام النتائج  وإلجمال

معـايير بطاقـة   من  معياربحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل و
  : يوضح ذلك) 8(والجدول  التقييم

  )8( الجدول 

داللة ومستوى الداللة لكل معيار من وقيمة ال" ت"المتوسط والمتوسط االفتراضي واالنحراف المعياري وقيمة 

  معايير التصميم واإلنتاج

 المعايير
عدد 

  الفقرات
 المتوسط

المتوسط 

االفتراضي 

عند 

80% 

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

المئوية 
 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

تصميم 
 0.000 88.349.181 4.415 44 48.590 11 تربوية

 0.01دالة عند 
 متوسطلصالح ال

 0.000 88.6913.380 5.450 76 84.256 19 تصميم فنية
 0.01دالة عند 

 لصالح المتوسط
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 0.000 88.5612.489 9.084 132.846120 30 تصميم
 0.01دالة عند 

 لصالح المتوسط

أن الوسائل التعليمية الكهربية وااللكترونية الخاصـة بمنهـاج   ) 8(ويتضح من الجدول 
عاشر تراعي بدرجة كبيرة معايير جودة التصميم التربويـة حيـث   التكنولوجيا للصف ال

وكذلك تراعي الجودة بدرجة كبيرة ولكن بفارق بسيط لصالح %)  88.34( كانت نسبتها 
وبذلك تكون نسبة مراعاة جودة معايير التصميم %)  88.69(معايير التصميم الفنية بنسبة 

  راسة قد اختلفت في النتائج مع دراسة وهي نسبة كبيرة وبهذا تكون هذه الد% ) 88.56(
والتي أظهـرت  أن مسـتوى الجـودة دون المسـتوى      )2007عسقول وأبو عودة ،( 

  :ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية  ،المطلوب
إن مراكز إنتاج الوسائل التعليمية هي مراكز تابعة لوزارة التربية والتعليم وهي بذلك تكون  -

ية والتي تراعي في خدماتها المعـايير التربويـة المتعـارف    مؤسسة من المؤسسات التربو
  .عليها

إن هناك دائرة في الوزارة خاصة بمتابعة أعمال وإنتاج مراكـز اإلنتـاج وفـق األسـس      -
 .والمعايير التربوية والفنية المناسبة 

 .وجود كادر فني مدرب في هذه المراكز يتمتع بكفاءة عالية من الناحية الفنية  -

اكز اإلنتاج بالمشرفين التربويين والمتخصصين وذوي الخبـرة عنـد تصـميم    استعانة مر -
 .الوسائل التعليمية 

 
  :ن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الذي ينص علىاإلجابة ع

إنتـاج  التكنولوجيا في التعليم المتوفرة بمراكز ر معايير جودة اإلنتاج للوسائل وما مدى تواف 

  ؟الوسائل بغزة

 مـن فـروض الدراسـة    ثـاني باختبار صحة الفرض ال قام الباحث هذا السؤال،ولإلجابة عن 
  :ينص على أنه الذي ، وباستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، و

التكنولوجيا فـي التعلـيم المتـوفرة    ر معايير جودة اإلنتاج للوسائل وتوافال يصل مستوى 
  :ول التالية توضح ذلكوالجدا، %  80بغزة إلى الوسائل  إنتاجبمراكز 

 
  :مجال اإلنتاج اإلداري:  الثالث المجال

  .قام الباحث بسؤال المسئولين واالطالع على السجالت لديهم لإلجابة على هذا المجال 
  

  
  
  



147 
 

  )9 (الجدول 
مجال :  المجال الثالثالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 78=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  اج اإلدارياإلنت
 رقم
 الفقرة الفقرة

 مجموع

 الدرجات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 11 74.36 0.771 3.718 290 إنتاجوجود خطة أو أوامر  31

 9 83.59 0.477 4.179 326 اإلنتاجتحديد كمية  32

 3 96.15 0.428 4.808 375 اإلنتاجحساب تكاليف  33

 13 37.95 1.135 1.897 148 المختلفة اإلنتاجوجود سجالت جودة لمراحل  34

 8 84.36 0.550 4.218 329 نتاجاعتماد موازنة لإل 35

 6 88.97 0.696 4.449 347 اإلنتاجتحديد زمن  36

 5 93.33 0.574 4.667 364 اإلنتاججدولة  37

38 
األجزاء حسب  نتاجين إلتوزيع أوامر التشغيل على الفني

 التصميم
383 4.910 0.367 98.21 1 

 2 96.92 0.363 4.846 378 اختيار طريقة التصنيع المناسبة 39

 7 85.90 0.537 4.295 335 ضبط الكميات 40

 12 62.56 0.945 3.128 244 ضبط  الجودة 41

 10 83.08 0.685 4.154 324 ضبط المخزون 42

43 
ذات  نتاجمعدات المناسبة والالزمة لإلار األدوات والياخت

 الكفاءة العالية
370 4.744 0.612 94.87 4 

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  اتفقرثالث أن أعلى 

األجـزاء حسـب    نتـاج توزيع أوامر التشغيل على الفنيين إل" التي نصت على)   38(الفقرة -
  %).98.21(سبي قدره احتلت المرتبة األولى بوزن ن"  التصميم

بوزن  الثانيةاحتلت المرتبة "  اختيار طريقة التصنيع المناسبة" والتي نصت على)   39(الفقرة -
  %).96.92(نسبي قدره 

بوزن نسبي قـدره   الثالثةاحتلت المرتبة " اإلنتاجحساب تكاليف  "التي نصت على)  33(الفقرة -
)96.15.(%  

  :تكان لالمجافي هذا  اتفقرثالث وأن أدنى 
 الحاديـة عشـرة  احتلت المرتبة "  إنتاجوجود خطة أو أوامر  "التي نصت على)   31(الفقرة -

  %).74.36(بوزن نسبي قدره 
بوزن نسبي قدره الثانية عشرة احتلت المرتبة "  ضبط  الجودة "التي نصت على)   41(الفقرة -
)62.56.(%  
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احتلت المرتبة " .المختلفة اإلنتاجمراحل وجود سجالت جودة ل "التي نصت على)   34(الفقرة -
  %).37.95(بوزن نسبي قدره واألخيرة  ةعشر الثالثة

  

  :مجال اإلنتاج الفني العام:  )أ(الرابع  المجال
  ) 10(الجدول 

 مجال:  المجال الرابعالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 78=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  اإلنتاج الفني
رقم
الفقرة

 الفقرة
مجموع
 الدرجات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 3 89.23 0.527 4.462 348 اختيار المواد الخام المناسبة األصلية أو البديل المناسب44

 5 83.85 0.428 4.192 327 دقة اللحام أثناء تجميع العناصر االلكترونية45

 6 83.85 0.511 4.192 327  استخدام ثنائيات ال تصدر أشعة ضارة46

47
-9-6-3أن يكون جهد المحركات الكهربية مناسباً 

 فولت مستمر
366 4.692 0.517 93.85 1 

48
هيرتز وال يحدث430التردد الذي يصدر عن الطنان
 ضوضاء

319 4.090 1.407 81.79 10 

 12 81.28 1.731 4.064 317 ملي أمبير 17ن تيار مقداره أن يتحمل الطنا49

50
أن تكون المقاومات ذات قدرة مناسبة ومصنوعة من

 الكربون
355 4.551 1.147 91.03 2 

 11 81.54 1.090 4.077 318 اختيار دهانات للطباعة ال يسهل محوها51

 7 82.31 0.806 4.115 321 تيك ال ينتج عنه مواد سامة أثناء التشكيلاختيار بالس52

 14 78.21 0.914 3.910 305 التقليل من الفاقد أثناء اإلنتاج53

 18 45.38 1.286 2.269 177 تدوير التالف الناتج عن عملية اإلنتاج54

 17 66.15 1.868 3.308 258 المستخدمة) I C( أن تحدد أنواع الدوائر المتكاملة الـ 55

 4 85.13 1.481 4.256 332 يات مع الجهد المطلوبأن تتناسب حافظة البطار56

57
ن الحصول منها على جهودمكحافظة البطاريات ي
 فولت6-4.5-3مقدارها

290 3.718 1.960 74.36 16 

58
فولت100-63أن تعمل المكثفات على جهد من
 مستمر

312 4.000 1.675 80.00 13 

59
ة شدةاختيار مصابيح تكون محددة القيمة من ناحي

 التيار وفرق الجهد
321 4.115 1.667 82.31 8 

 15 78.21 0.793 3.910 305 اختيار عناصر كهربية لها عمر تشغيلي كبير60

 9 81.79 0.776 4.090 319 دقة عمليات الثقب والتسنين61

  
  



149 
 

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  اتفقرثالث أن أعلى 

فولـت  -9-6-3أن يكون جهد المحركات الكهربية مناسـباً   " نصت علىالتي )   47(الفقرة -
  %).93.85(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  مستمر

 أن تكون المقاومات ذات قدرة مناسبة ومصنوعة من الكربون" التي نصت على)   50(الفقرة -
  %).91.03(بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة " 
احتلت "  اختيار المواد الخام المناسبة األصلية أو البديل المناسب "التي نصت على  )44(الفقرة -

  %).89.23(بوزن نسبي قدره  الثالثةالمرتبة 
  :تكان المجالفي هذا  اتفقرثالث وأن أدنى 

-3ن الحصول منها على جهود مقدارها مكحافظة البطاريات ي "التي نصت على)   57(الفقرة -
  %).74.36(بوزن نسبي قدره السادسة عشرة تلت المرتبة اح"  فولت 4.5-6

"  المسـتخدمة ) I C( أن تحدد أنواع الدوائر المتكاملة الــ    "التي نصت على)   55(الفقرة -
  %). 66.15(بوزن نسبي قدره السابعة عشرة احتلت المرتبة 

الثامنة احتلت المرتبة " .اإلنتاجتدوير التالف الناتج عن عملية  "التي نصت على)   54(الفقرة -
  %).45.38(بوزن نسبي قدره واألخيرة  عشرة

  

  :لوسائل التفكيك والتركيب اإلنتاج الفني جالم: ) ب( الرابع المجال
  )11(الجدول 

مجال : المجال الخامسالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 25=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  تفكيك والتركيبلوسائل ال اإلنتاج الفني
 رقم
 مجموع  الفقرة الفقرة

راف  المتوسط الدرجات االنح
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

62 
فولت وشـدة250أن يتحمل المفتاح الضاغط تيار متردد

 أمبير 5تيار
124 4.960 0.200 99.20 4 

 16 98.40 0.277 4.920 123 و جرامكيل 4أن يكون وزن المحول ال يزيد عن  63

64 
4أن يحتوي المحول على مخارج ألسالك توصيل بمقطـع

 ملم
124 4.960 0.200 99.20 5 

65 
أن تكون مشابك التمساح مصنوعة من مادة الصلب ومطلي

 بالزنك
124 4.960 0.200 99.20 6 

 7 99.20 0.200 4.960 124أن تكون قاعدة المصباح مثبته على علبة أو لوحة بالستيك 66

 8 99.20 0.200 4.960 124أن تكون حافظة البطاريات مصنوعة من بالبالستيك المقوى 67

68 
تحديد الحد األقصى لشدة التيار في المحوالت سواء كـان  

 أمبير 7التيار متردد أم مستر بـ
124 4.960 0.200 99.20 9 
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 رقم
 مجموع  الفقرة الفقرة

راف  المتوسط الدرجات االنح
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

69 
يك ويـتم  صندوق المقاومات المتغيرة مصنوعة من البالست

 تغير قيمة المقاومات من خالل مقبض خارجي
124 4.960 0.200 99.20 10 

70 
لوحة المقاومات الكربونية  تحتوى على أربع ومقاومـات  

  %5  -أو + مختلفة القيمة بتفاوت 
124 4.960 0.200 99.20 11 

 12 99.20 0.200 4.960 124 ملم 4أن تكون علبة المقاومات بها مداخل كهربية بقطر  71

 13 99.20 0.200 4.960 124 أن تكون المحوالت بها حماية من الجهد العالي 72

 17 98.40 0.400 4.920 123 أن ال يصدر عن المحوالت  حرارة عالية أثناء التشغيل 73

74 
أن تسمح المحوالت باستخدام  التيـار المتـردد والتيـار

 المستر في نفس الوقت
125 5.000 0.000 100.00 1 

75 
أن تكون علبة المكثفات بها خمس مكثفات على التـوارزي 

 ميكروفراد10إلى1واالرتباط بينها يعطى من
122 4.880 0.332 97.60 18 

 2 100.00 0.000 5.000 125 استخدام أسالك معزولة بألوان األحمر واألسود واألزرق 76

77 
تزويد المحوالت بقواطع للحماية من حـدوث قصـر فـي

 ائرة الكهربيةالد
124 4.960 0.200 99.20 14 

 22 76.00 2.179 3.800 95 اختيار األسالك تتحمل شدة تيار حسب الحاجة 78

79 
محـددة أقطـاب الملـف)Rely(أن تكون المـرحالت

 والتالمسات
32 1.280 2.112 25.60 25 

 26 19.20 1.968 0.960 24 فولت 12-6منخفضة ) Rely(أن تكون جهود المرحالت 80

81 
موضوعة في علب بالسـتيك  ) Rely(أن تكون المرحالت

 وأطرافها موصولة بقواعد توصيل جيدة
44 1.760 2.403 35.20 24 

 21 80.80 1.904 4.040 101 اختيار علب بالستيكيه للمحوالت الكهربية مضادة لالشتعال 82

83 
أن تحدد أطراف الترانزستور وتوصـل بقواعـد توصـيل    

 حمر واألسود حسب نوع الترانزستوربألوان األ
59 2.360 2.515 47.20 23 

84 
فولـت220تحديد الفولتية والتردد للمحول الكهربي  بـ

 هيرتز 50وبتردد 
120 4.800 1.000 96.00 19 

85 
12-9-6-3-1.5أن يعطي المحول  جهـود مختلفـة

 فولت
125 5.000 0.000 100.00 3 

86 
وااللكترونية على العلـب التـي   أن تطبع الرموز الكهربية 

 توضع بها العناصر االلكترونية والكهربية
124 4.960 0.200 99.20 15 

 20 84.00 1.871 4.200 105 اختيار أسالك توصيل مرنه وقابلة للطي وسهلة اللحام 87

92 
أن تحدد  تحدد أطراف الدوائر المتكاملة وتوصل بقواعـد

 توصيل
15 0.600 1.658 12.00 27 
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  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  اتفقرثالث أن أعلى 

أن تسمح المحوالت باستخدام  التيار المتردد والتيار المسـتر  " التي نصت على)   74(الفقرة -
  %).100.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  في نفس الوقت

"  ولة بألوان األحمـر واألسـود واألزرق  استخدام أسالك معز" التي نصت على)   76(الفقرة -
  %).100.00(بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة 

"  فولـت  12-9-6-3- 1.5أن يعطي المحول  جهود مختلفة  "التي نصت على)  85(الفقرة -
  %).100.00(بوزن نسبي قدره  الثالثةاحتلت المرتبة 

  :تكان المجالفي هذا  اتفقرثالث وأن أدنى 
محـددة أقطـاب الملـف    ) Rely( أن تكـون المـرحالت    "التي نصت علـى )  79( الفقرة-

  %).25.60(بوزن نسبي قدره الخامسة والعشرون احتلت المرتبة " والتالمسات
"  فولـت  12-6منخفضة ) Rely(أن تكون جهود المرحالت "والتي نصت على)   80(الفقرة -

  %).19.20(بوزن نسبي قدره السادسة والعشرون احتلت المرتبة 
أن تحدد  تحدد أطراف الدوائر المتكاملة وتوصـل بقواعـد    "والتي نصت على)   92(الفقرة -

  %). 12.00(بوزن نسبي قدره السابعة والعشرون احتلت المرتبة "  توصيل
ولقد قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة واألوزان    

  :يوضح ذلك)  12(ير الرئيسة والجدول النسبية لكل معيار من المعاي
  ) 12(الجدول 

مجال :  المجال الخامسالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 25=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  لوسائل التفكيك والتركيب اإلنتاج الفني

  المعيار م
عــدد

 الفقرات
 مجموع

الدرجاتا  
توسطالم  

ــراف  االنح
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

  1 88.95 4.983 48.920 1223 11 تصميم تربوية 1

 2 88.80 4.310 84.360 2109 19 تصميم فنية 2

 4 82.58 2.340 53.680 1342 13 معايير اإلنتاج اإلدارية 3

 3 85.11 4.387 76.600 1915 18 61-44إنتاج فنية عامة من  4

  86.41 12.244 263.560 6589 61  كلية للمعايير العامةالدرجة ال 

 
بوسـائل  خاصة النية المعايير الف

  التفكيك والتركيب
27 2826 113.040 8.696 83.73  

  :أن يتضح من الجدول السابق
  .معيار التصميم الفني و معيار التصميم التربوي متقاربات جداً والفروق بينهم بسيطة -
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  :لوسائل الكت التعليمي اإلنتاج الفني العام جالم: ) ج( الرابع المجال
  )13 (الجدول 

جال م: السادس  جالالمالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 31=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  لوسائل الكت التعليمي اإلنتاج الفني العام
 رقم
 مجموع  الفقرة الفقرة

لدرجاتا االنحراف  المتوسط 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

88 
تثبيت قاعدة التوصيل في لوحات التجميع  بشكل

 قوي ال تتحرك أثناء االستخدام
128 4.129 0.341 82.58 2 

 3 77.42 0.885 3.871 120 دقة المسافات بين  المداخل في لوحات التجميع 89

 1 92.90 0.551 4.645 144 جميع غير قابل للكسراختيار بالستيك للوحات الت 90

 4 72.90 2.199 3.645 113 أن تحدد أنواع  الترانزستورات المستخدمة 91

92 
أن تحدد أطراف الدوائر المتكاملة وتوصل

 بقواعد توصيل
32 1.032 1.958 20.65 5 

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  ةأن أعلى فقر

احتلـت  "  اختيار بالستيك للوحات التجميع غير قابل للكسـر " التي نصت على)   90(الفقرة -
  %).92.90(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :تكان جالالمفي هذا  ةوأن أدنى فقر
"  أن تحدد أطراف الدوائر المتكاملة وتوصل بقواعد توصـيل  "التي نصت على)   92(الفقرة -

  %).20.65(سبي قدره بوزن نالخامسة احتلت المرتبة 
ولقد قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة واألوزان    

  :يوضح ذلك) 14( النسبية لكل معيار من المعايير الرئيسة والجدول 
  

  )14 (الجدول 

 مجال: سالمجال السادالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 31=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  الكت التعليميةلوسائل  فنيال اإلنتاج

  المعيار م
عدد

 الفقرات
 مجموع

الدرجاتا  
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

  2 88.74 4.316 48.806 1513 11 تصميم تربوية 1

 1 90.15 4.855 85.645 2655 19 تصميم فنية 2

 3 82.68 4.509 53.742 1666 13 يير اإلنتاج اإلداريةمعا 3

 4 80.57 9.726 72.516 2248 18 61-44إنتاج فنية عامة من  4

  85.48 19.158 260.710 8082 61  الدرجة الكلية للمعايير العامة 

 
بوسائل الكت خاصة النية المعايير الف

  التعليمية
5 537 17.323 3.156 69.29  
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  :أن ل السابقيتضح من الجدو
  .معيار التصميم الفني و معيار التصميم التربوي متقاربات جداً والفروق بينهم بسيطة -
  

  :لوسائل الدوائر اإللكترونية اإلنتاج الفني مجال: ) د( الرابع المجال
  )15 (الجدول 

مجال :السادس  جالالمالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 22=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  ةالتعليمي اإلنتاج الفني العام للدوائر اإللكترونية
 رقم
 مجموع  الفقرة الفقرة

راف  المتوسط الدرجات االنح
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

 P.C.P 103 4.682 0.716 93.64 3طباعة الدوائر االلكترونية على لوحات  93

94 
ة توافق القدرة وفرق الجهد وشدة التيار للعناصر مراعا

 المجمعة على اللوحات االلكترونية
105 4.773 0.429 95.45 2 

95 
مراعاة القطبية أثناء لحام القطع على اللوحات 

 االلكترونية
106 4.818 0.395 96.36 1 

  :يتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي هذا  ةأن أعلى فقر

"  مراعاة القطبية أثناء لحام القطع على اللوحـات االلكترونيـة   "التي نصت على ) 95(الفقرة -
  %).96.36(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

مراعاة توافق القدرة وفرق الجهد وشدة التيار للعناصر المجمعة  "التي نصت على)  94(الفقرة -
  %).95.45(زن نسبي قدره بوالثانية احتلت المرتبة "  على اللوحات االلكترونية

احتلـت  "  P.C.Pطباعة الدوائر االلكترونية علـى لوحـات    "التي نصت على)  93(الفقرة -
  %).93.64(بوزن نسبي قدره الثالثة المرتبة 

ولقد قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة واألوزان    
  :يوضح ذلك) 16(لجدول النسبية لكل معيار من المعايير الرئيسة وا

  )16(الجدول 

 مجـال :المجـال السـادس  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  )22=ن ( المعياروكذلك ترتيبها في  الدوائر الكهربائيةلوسائل  اإلنتاج الفني

  المعيار  
عـــدد

 الفقرات
 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
ــراف  االنح

ياريالمع  
 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 87.11 3.975 47.909 1054 11 تصميم تربوية 1

 2 86.51 6.829 82.182 1808 19 تصميم فنية 2

 3 84.27 5.371 54.773 1205 13 معايير اإلنتاج اإلدارية 3

 4 73.43 17.088 66.091 1454 18 61-44إنتاج فنية عامة من  4
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  82.28 23.333 250.955 5521 61  امةالدرجة الكلية للمعايير الع 

  95.15 1.279 14.273 314 3 معايير اإلنتاج الفنية لوسائل الدوائر الكهربية 5

  :أن يتضح من الجدول السابق
  .و معيار التصميم التربوي متقاربات جداً والفروق بينهم بسيطةمعيار التصميم الفني  -

 T.test One sampleض قام الباحث باستخدام وللتحقق من صحة هذا الفرالنتائج  وإلجمال
معـايير بطاقـة   من  معياربحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل و

  : يوضح ذلك) 17(والجدول  التقييم
  )17(الجدول 

لك وكذ معايير بطاقة التقويممن  معيارالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  )78=ن (ترتيبها 

  

 المعايير
عدد 

 الفقرات
 المتوسط

المتوسط

االفتراضي 

%80عند   

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

"ت"قيمة  النسبي  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 0.01دالة عند  0.000 4.222 83.10 4.210 52 54.013 13 إنتاج إدارية
 لصالح المتوسط

إنتاج فنية عامة من 
44-61 غير دالة  0.992 0.010 80.01 11.809 72 72.013 18 

 إحصائيًا

ريةإدا تصميم غير دالة  0.186 1.335 81,55 13.405 126.026124 31 
 إحصائيًا

 0.01دالة عند  0.000 6.879 84.88 19.095 258.872244 61 الدرجة الكلية للمعايير
 لصالح المتوسط

  
الكهربية وااللكترونية الخاصة بمنهـاج  أن الوسائل التعليمية ) 17( ويتضح من الجدول 

التكنولوجيا للصف العاشر تراعي بدرجة كبيرة معايير جودة اإلنتاج اإلداريـة حيـث،   
وكذلك تراعي الجودة بدرجة كبيرة ولكن بفارق بسـيط لصـالح   %)83.10(كانت نسبتها 

اإلنتـاج    وبذلك تكون نسبة مراعاة جودة معايير،%)80.01(معايير اإلنتاج الفنية بنسبة 
-44مـن   الفنية العامة اإلنتاجيتضح أن معايير إال أنه  وهي نسبة كبيرة،% )  81,55(

، ويعـزو   إحصـائيا دالة   غير اإلداريةوكذلك معايير التصميم  إحصائياغير دالة  61
    :الباحث ذلك لألسباب التالية 

  .ار صعوبة الحصول على المواد الخام ذات الجودة العالية نتيجة للحص* 
  .نقص الكادر المؤهل في الهندسة الصناعية بالمركز  * 
  .وجود خلل في بعض اإلجراءات اإلدارية في المراكز* 
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والتـي أظهـرت  أن    )2007عسقول وأبو عودة ،(و قد اختلفت في النتائج مع دراسة  
  :ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية ،مستوى الجودة دون المستوى المطلوب

  .ر فني على درجة عالية من التدريب والمهارة على إنتاج الوسائل التعليميةوجود كاد -
 .وجود إدارة واعية ملتزمة باإلجراءات اإلدارية المتبعة في عمليات اإلنتاج -

 .توافر المعدات واألدوات والمواد الخام الحديثة الالزمة لعملية اإلنتاج -

  .لوسائل التعليميةوجود خطط إنتاج دورية معتمدة على تصاميم حديثة ل -
  

وهي درجة كبيرة مما  %)84.88(بطاقة التقويم لولقد كان الوزن النسبي للمجموع الكلي 
يؤكد على أن هناك مراعاة لمعايير الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية بمراكز اإلنتـاج  

ما يؤكـد علـى أن   بغزة، وربما هذه النسبة غير متوفرة في كثير من الدول العربية المجاورة، م
فلسطين متميزة في هذا المجال بما يضاهي اإلنتاج العالمي في بعض األحيان وربما أفضل ممـا  

  .يدعونا إلى الفخر واالعتزاز بمنتجاتنا التعليمية الوطنية رغم الحصار وقلة المواد واإلمكانات 
  
  

  :في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات اآلتية
ستفادة من بطاقة التقويم  التي أعدها الباحث في تقـويم الوسـائل التعليميـة    ضرورة اال 

 .المنتجة في مراكز اإلنتاج بغزة 

لما لها من أهميـة   تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية؛ في رورة توظيف هذه المعايير ض 
  . هذا المجال  في

مساقات تصميم وإنتاج معايير تصميم وإنتاج الوسائل أثناء تدريس ضرورة التركيز على  
 .الوسائل التعليمية لطلبة كليات التربية وخاصة قسم تكنولوجيا التعليم 

 .أدلة إرشادية للوسائل التعليمية وتحديد عمرها االفتراضي  ضرورة إعداد 

 .ضرورة اعتماد سجالت الجودة في مراحل اإلنتاج المختلفة  

  .التعليمية المختلفة على معايير تصميم وإنتاج الوسائل طالع اإلزيادة  
الجودة بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت مسئولي مراكز اإلنتاج  ضرورة تبصير   

 .لتفعليها واالستفادة منهافي الوسائل التعليمية 

 . ISOضرورة إعداد وتهيئة مراكز اإلنتاج للحصول على شهادة الجودة العالمية الـ  

 .ت التعليمية وخاصة مراكز اإلنتاجضرورة نشر ثقافة الجودة في المؤسسا 
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  :مقترحات الدراسة

  :الدراسات والبحوث اآلتيةفي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث إجراء     

 .إعداد معايير جودة لمختلف أنواع الوسائل التعليمية والتكنولوجيا في التعليم 

ة في المباحث المختلفـة فـي   إعداد دراسة للتعرف على مستوى جودة الوسائل التعليمي 
  .ضوء معايير الجودة

دراسة مستوى جودة الوسائل التعليمية المنتجة في مراكز الوسائل التعليمية في الجامعات  
 .الفلسطينية

إجراء دراسات ميدانية للتعرف على واقع مراكز إنتاج الوسائل التعليميـة فـي ضـوء     
 .المعايير العالمية 
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فعالية برنامج مقترح لتدريب طالب كلية التربية على تصميم ): 2006(عزمي، نبيل جاد  -58

، مجلـة دراسـات تربويـة    الرسوم المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاهيم الفيزيائيـة  إنتاجو
  .، كلية التربية جامعة حلوان، القاهرةواجتماعية، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني

الفلسـفي واإلطـار    اإلطارالوسائل التكنولوجيا في التعليم بين : )2006(، محمد عسقول -59

 .تبة آفاق، غزةمك ،التطبيقي

تقويم مهارات استخدام الوسائل التعليمية لدى : ) 1998( ، محمد عبد الفتاح عسقول -60

دراسات في المناهج وطرق  مجلة، ا في محافظات غزةالبتدائية العليمعلمي ومعلمات المرحلة ا
 .، القاهرة) 51( التدريس، العدد 

تقويم النماذج واللوحـات التعليميـة فـي    : ) 2007(، محمد عسقول، محمد و أبو عودة -61

، بحث مقدم للمـؤتمر التربـوي   مركز الوسائل التابعة للجامعة اإلسالمية وفق معايير الجودة
غزة، : ، الجامعة اإلسالميةأكتوبر 31-30، "مدخل للتميز"عليم الفلسطيني التالجودة في  -الثالث
 .فلسطين

، دار 1، طاإلنتـاج التخطيط والسيطرة على العمليـات و ):  2007( العلي، عبد الستار  -62
 .المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 

 ، دارلوجيـا التعلـيم  ووسائل االتصـال وتكن ): 1999(عليان، مصطفى و الدبس، محمد  -63
  .صفاء للنشر والتوزيع ، عمان

إدارة الجودة الشاملة فـي المؤسسـات التربويـة     :)2004(، صالح ناصرعليمات -64

 .للنشر والتوزيع، عمان دار الشروق ،1،ط)التطبيق ومقترحات التطوير (

تنمية الوعي بمعايير الحكم على المـواد  : ) 2005(، مصطفى فرج، محمد و الشرقاوي -65

دي طالب شعبة التربية اإلسالمية بكليات التربية وتطبـيقهم لهـا فـي    التعليمية المستحدثة ل

 .)45( ، العدد، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية جامعة عين شمسمواقف تدريسية مصغرة

، دار غريب للطباعـة  تكنولوجيا إنتاج المواد التعليمية): 2002(الفرجاني، عبد العظيم  -66
 .  والنشر والتوزيع، القاهرة
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، مكتبة الفالح ، الكويت، الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق): 2005(جون، خالدفر -67
2005.  

م 25/12/2007تاريخ الزيارة  ،التصميم والتصميم بالحاسوب: ) 2007(، عامر الفالحي -68
.s/view.php?id=13www.cadmagazine.net/article  

، دار 3، طالوسائل التعليميـة والمـنهج  ): 1986(كاظم، أحمد وجابر ،جابر عبد الحميد  -69
 .البحوث العلمية، الكويت

 .، دار الشروق ، عمانلتكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلما) : 1999(كلوب، بشير -70

د التواب شـرف  ترجمة عب ،تخطيط وانتاج المواد السمعبصرية) :2000كمب، جيرلود  -71
 .، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة1الدين، ط

  :.المدينة المنورة،دار التراث ،2ط ،التربية اإلسالمية أهداف): 1988( الكيالني،ماجد -72

دراسة استطالعية عن  –إنتاج الوسائل التعليمية هل هي مشكلة ): 1996(الل، زكريا  -73

لمتدربين بكلية التربية جامعة الملك فيصل للتـدريب علـى   مدي حاجة طالب التربية العملية ا

، مجلة دراسات مستقبلية، العدد األول، مركز دراسـات المسـتقبل،   استخدام الوسائل التعلمية
 . جامعة أسيوط، مصر

، مناهج التعلـيم والمسـتويات المعياريـة    ):2005(المؤتمر العلمي السابع عشر  يوليو  -74
  .صرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة الجمعية الم ،المجلد األول

، دار الجامعية للنشـر  تاإدارة اإلنتاج مدخل اتخاذ القرار): 1996(ماضي، محمد توفيق  -75
  .والتوزيع، اإلسكندرية

الكفايات العامة للوسائل التعليمية لدي الطـالب المعلمـين   ): 1990(مبارك، فتحي  -76

، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني عة األزهربشعبتي التاريخ والجغرافيا بكلية التربية بجام
 .بالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة

 http: ll جودة منهج أم منهج مـن أجـل جـودة    ):2006(،محسنفراج أماني و،محمد -77
science educator. Jeeran. Com \ nafeza\ archive 2006\ 9\99862 

، تـاريخ الزيـارة   ومبـادئ اإلدارة  أصـول : )2006(محمد، الهام عبـد الشـافي    -78
25/12/2007  ، www.nlpsj.com/vb/showhread.php?t=706 

،تحقيق محمد فؤاد وعبـد البـاقي،    مسلم صحيح):2003(مسلم مسلم، اإلمام أبو الحسين  - 79
  .دار إحياء التراث العربي،بيروت
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برنامج مقترح لتنمية القدرة علـى حـل المسـائل     فعالية):2003(اوي، عفاف المشهر -80

، كليـة  )غير منشـورة (رسالة ماجستير الجبرية اللفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي،
  .التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين

 .، دار الدعوة، تركيا1، جالمعجم الوسيط: )1989(ون ، إبراهيم وآخرمصطفى -81
  .،عالم الكتب، القاهرةمواقع االنترنت التعليمية إنتاج): 2006(صطفى، أكرم م -82
مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس تصور ):"2005(نعمة ،منصور -83

  .غزة،الجامعة اإلسالميةكلية التربية، ، غير منشورةرسالة ماجستير .الثانوية بمحافظات غزة

لغـة  سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تـدريس ال : ) 1985(منصور، عبد المجيد  -84

 .العربية

، دار الفكـر  مبادئ أساسية في علـم الـنفس  ): 2002(هنداوي، على والزغول، عماد  -85
 .للطباعة والنشر، عمان

مستوى جودة موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب رياضـيات  ):2006(الوالي، مها  -86

رسالة ء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات،مرحلة التعليم األساسي بفلسطين في ضو
 .غزة،ماجستير غير منشورة كلية التربية الجامعة اإلسالمية

، دائـرة المصـادر   اإلنتاجنشرة مراكز مصادر التعلم و): 2007(وزارة التربية والتعليم  -87
   .التعليمية، غزة
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  )1(ملحق رقم 
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  )2(ملحق رقم 

  

  

  :قائمة السادة المحكمين

  
  المسمى الوظيفي مكان العمل  االسم  م
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم   جامعة األقصى   حسن النجار . د  1
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم  جامعة األقصى  فؤاد عياد. د  2
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم  إلسالمية الجامعة ا  أدهم البعلوجي . أ  3
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم  الجامعة اإلسالمية  منير حسن . أ  4
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم  الجامعة اإلسالمية  مجدي عقل . أ  5
  محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم  الجامعة اإلسالمية  محمد أبو عودة . أ  6
  مدير دائرة المصادر   زارة التربية والتعليم و  فتحي الحاج يوسف. أ  7
  رئيس قسم مراكز اإلنتاج  وزارة التربية والتعليم  عصام ديب . أ  8
  رئيس قسم التقنيات  مديرية تعليم الوسطى  أحمد أبو سويرح . أ  9

  رئيس قسم التقنيات   مديرية تعليم الشمال  رائد عودة . أ 10
  مسئول مركز اإلنتاج  مركز إنتاج غزة   زياد بركات. أ 11
  مسئول مركز اإلنتاج   مركز إنتاج خان يونس   سامر أبو رحمة . أ 12
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  )3(ملحق رقم 

  

א .א.....................................................................:א/א
  

אאKKK 
  

  قائمة معايري حتكيم : املوضوع 
  

  : بعنوانبإجراء بحث تربوي  شادي عبد اهللا أبو عزيز / الباحث يقوم 

معايير الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج "

  .للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية،  " بغزة 
  

ا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا البرنامج في ضوء خبرتكم في هذا المجال لذ
  :حيثمن 

 .صياغة عبارات القائمة  

 .مناسبة العبارات للمجال الذي تنتمي إليه  

  .الحذف،اإلضافة،ما تراه مناسباً 
  

  شاكرين لكم حسن تعاو�كم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
  

  ...بقبول فائق االحرتام والتقدير  وتفضلوا
  

  
  الباحث                                                             

  شادي عبد اهللا أبو عزيز 
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  معايير التصميم  التربوية: أوالً 

  مالحظات المعيار  م

    تحقيق األهداف  - 1
   االرتباط بالدرس  - 2
   مناسبة لمستوى الطلبة  - 3
   عمار الطلبة مناسبة أل - 4
   صحة المحتوى العلمي  - 5
   وضوح الوسيلة من حيث المقروئية  - 6
   اإلثارة   - 7
   التشويق  - 8
   الدافعية للتعلم - 9

   مناسبة مع للخبرات التعليمية -10
   الجاذبية-11
   القيمة التعليمية -12
   القيمة المادية -13
   أن تكون البساطة وعدم التعقيد-14
    توفر الوقت -15
    لجهدتوفير ا-16
    تحسين األسلوب-17
    اختيار األلوان بما يتناسب مع المفاهيم العلمية-18
  

  معايير التصميم الفنية: ثانياً
  مالحظات المعيار  م

   الجمال الوسيلة-19
   تحديد الحجم والمساحة  -20
   الخلفية والتباين   -21
   الوضوح -22
   التوازن -23
   التآلف واالنسجام -24
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  مالحظات المعيار  م

   عناصر والمكونات الربط والتكامل بين ال-25
   )دليل ارشادي( وجود التعليمات والتوجيهات -26
   سهولة االستخدام -27
   السالمة واألمان-28
   المتانة-29
   وضوح  التصميم -30
   خفة الوزن-31
استخدام أحد برامج تصميم الدوائر الكهربية -32

 – OR CADواإللكترونية   المعتمدة مثل 
CITCUIT MAKER 

  

    تراضي لها تحديد العمر االف-33
    أن تكون متعددة االستخدامات -34
    أن تكون سهلة النقل -35
    أن تكون لها حاوية أو حقيبة توضع بها -36
أال تحتاج إلى أدوات لحام أو براغي أو أدوات -37

  ميكانيكية لتركيبها 
  

    تحديد الوظائف األساسية في كل منتج-38
    سهولة الصيانة-39
  

  ارية  اإلد اإلنتاجمعايير : ثالثاً 

  مالحظات المعيار  م

    وجود خطة إنتاج -40
   تحديد كمية اإلنتاج-41
    حساب تكاليف اإلنتاج -42
   وجود سجالت جودة لمراحل اإلنتاج المختلفة -43
   اعتماد موازنة لإلنتاج -44
    تحديد زمن اإلنتاج-45
   جدولة اإلنتاج -46
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  مالحظات المعيار  م

توزيع أوامر التشغيل على الفنيين إلنتاج األجزاء -47
 ميم حسب التص

  

   اختيار طريقة التصنيع المناسبة -48
   ضبط الكميات -49
   ضبط  الجودة-50
   السيطرة على التكاليف-51
   ضبط المخزون-52
اختيار األدوات والمعدات المناسبة والالزمة -53

 لإلنتاج ذات الكفاءة العالية 

  

  
  اإلنتاج الفنية معايير : رابعاً  

  مالحظات المعيار  م

ام المناسبة األصلية أو البديل اختيار المواد الخ-54
  المناسب

  

   دقة اللحام أثناء تجميع العناصر اإللكترونية -55
   استخدام ثنائيات ال تصدر أشعة ضارة -56
اختيار أسالك توصيل مرنه وقابلة للطي وسهلة -57

 اللحام 

  

تثبيت قاعدة التوصيل في لوحات التجميع  بشكل -58
  قوي ال تتحرك أثناء االستخدام 

  

   قة المسافات بين  المداخل في لوحات التجميع د-59
    P.C.Pطباعة الدوائر اإللكترونية على لوحات -60
   اختيار دهانات للطباعة ال يسهل محوها -61
اختيار بالسيتيك ال ينتج عنه مواد سامة أثناء -62

 التشكيل 

  

   التقليل من الفاقد أثناء اإلنتاج -63
   نتاج تدوير التالف الناتج عن عملية اإل-64
  اختيار علب بالستيكية للمحوالت الكهربية مضادة -65
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  مالحظات المعيار  م

 لالشتعال 

   اختيار بالستيك للوحات التجميع غير قابل للكسر-66
استخدام أسالك معزولة بألوان األحمر واألسود -67

 واألزرق

  

تزويد المحوالت بقواطع للحماية من حدوث قصر -68
 في الدائرة الكهربية 

  

    أمبير 10شدة تيار حتى اختيار األسالك تتحمل -69
اختيار مصابيح تكون محددة القيمة من ناحية شدة -70

  التيار وفرق الجهد 
  

 220تحديد الفولتية والتردد للمحول الكهربي  بـ  -71
  هيرتز 50فولت وبتردد 

  

-9- 6-3- 1.5أن يعطي المحول  جهود مختلفة -72
  فولت  12

  

تحديد الحد األقصى لشدة التيار في المحوالت -73
  أمبير  7سواء كان التيار متردد أم مستر بـ

  

    كيلو جرام  4أن يكون وزن المحول ال يزيد عن -74
أن يحتوي المحول على مخارج ألسالك توصيل -75

  ملم  4بمقطع 
  

أن تكون مشابك التمساح مصنوعة من مادة -76
  الصلب ومطلي بالزنك

  

أن تكون قاعدة المصباح تحتوي على مخرجين -77
  لكهربية لوصل الطاقة ا

  

أن تكون قاعدة المصباح مثبته على علبة أو لوحة -78
  بالستيك 

  

أن تكون حافظة البطاريات مصنوعة من -79
  بالبالستيك 

  

 4أن تكون حافظة البطاريات يمكن تركيب فيها -80
  فولت  1.5بطاريات 

  



175 
 

  مالحظات المعيار  م

حافظة البطاريات يمكن الحصول منها على جهود -81
  فولت  6-4.5- 3مقدارها 

  

قاومات المتغيرة مصنوعة من البالستيك علبة الم-82
ويتم تغير قيمة المقاومات من خالل مقبض 

  خارجي

  

علبة المقاومات الكربونية  تحتوى على أربع -83
  %5  -أو + مقاومات مختلفة القيمة بتفاوت 

  

أن تكون علبة المقاومات بها مداخل كهربية بقطر -84
  ملم  4

  

    د العالي أن تكون المحوالت بها حماية من الجه-85
أن ال يصدر عن المحوالت  حرارة عالية أثناء -86

  التشغيل 
  

التيار المتردد   مأن تسمح المحوالت باستخدا-87
  والتيار المستر في نفس الوقت 

  

أن تكون علبة المكثفات بها خمس مكثفات على -88
ميكروفراد  1التوازي  واالرتباط بينها يعطى من 

  ميكروفراد 10إلى 

  

فولت  100 - 63لمكثفات على جهد من أن تعمل ا-89
  مستمر 

  

-6- 3أن يكون جهد المحركات الكهربية مناسباً  -90
  فولت مستمر - 9

  

هيرتز وال  430التردد الذي يصدر عن الطنان -91
  يحدث ضوضاء

  

    ملي أمبير  17أن يتحمل الطنان تيار مقداره -92
أن تكون المقاومات ذات قدرة مناسبة ومصنوعة -93

  من الكربون 
  

فولت  250أن يتحمل المفتاح الضاغط تيار متردد -94
  أمبير  5وشدة تيار
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  مالحظات المعيار  م

محددة أقطاب الملف ) الرليه(أن تكون المرحالت -95
  والتالمسات 

  

 12- 6منخفضة ) الرليه(أن تكون جهود المرحالت-96
  فولت 

  

موضوعة في علب ) الرليه( أن تكون المرحالت-97
  يدةبالستيك وأطرافها موصولة بقواعد توصيل ج

  

    أن تحدد أنواع  الترانزستورات -98
أن تحدد أطراف الترانزستور وتوصل بقواعد -99

توصيل بألوان األحمر واألسود حسب نوع 
  الترانزستور 

  

    اختيار عناصر كهربية لها عمر تشغيلي كبير-100
أن تكون المقاومة الداخلية في المحوالت صغيرة -101

  جداً 
  

نية الخطية وغير مراعاة توافق العناصر اإللكترو-102
  الخطية أثناء التجميع

  

    دقة عمليات الثقب والتسنين -103
مراعاة توافق القدرة وفرق الجهد وشدة التيار -104

  للعناصر المجمعة على اللوحات اإللكترونية 
  

مراعاة القطبية أثناء لحام القطع على اللوحات -105
  اإللكترونية 

  

اصر  دهان اللوحات اإللكترونية بعد تجميع العن-106
  عليها ولحامها بدهان الورنيش أو أي مادة عازلة 

  

أن تطبع الرموز الكهربية واإللكترونية على العلب -107
  التي توضع بها العناصر اإللكترونية والكهربية  
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  )4(ملحق رقم 
 : بطاقة التقويم

א: א
אא

אא
א −1 א א א א
 א −2

א −3  א

א −4  א

א −5 א  א

 א −6

א −7  א

א −8 א  א

 א −9

א −10 א א א
א −11  )(א

א: א
אא

אא
א −12 א  א

א −13  א

א −14 א  א

 א −15

א −16 א  א

א −17 א א  א

א −18  א

 א −19

א −20  א

א −21  א

 א −22

א −23 א א א א א  אא

א −24 א א
א −25 א
א −26
27− 
א −28 א אא א
א −29
א −30 א א א א
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א: א א
אא

אא
א −31
 א −32

א −33
א −34 א  א

א −35  א

א −36
 א −37

א −38 א א א א  א

א −39 א  א

 א −40

 א −41

 א −42

א −43 א א א א א א א א  א

א:א א
אא

אא
א −44 א א אא א א א
א −45 א  א

א −46  א

א −47 −3−6−9א
א −48 א 430א

א −49 17א

א −50 א א
 א −51

א −52 א  א

א −53 א  א

א −54 א  א

א −55 א א א א)I C(א
א −56 א א
א −57 א 3−4.5−6א
63−100א −58

א −59 א א א
א −60
א −61 א
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אא

אא
א −62 2505א

א4א −63
4א −64

א −65 א
א −66
אא −67
א −68 א א א א 7א

א −69 א א א

א −70 5٪−+אא
א −71 4א

א −72 א א
א −73 א א
א −74 אאא א א א
א −75 א א א1א

א10
א −76 א א א א  א

א −77 אא א  א

א −78 א א
א)Relay(א −79 א
Relay(6−12(א −80

אא)Relay(א −81
א −82  א

א −83 א א א א א א א א
א −84 א 22050א

1.5−3−6−9−12א −85

א −86 א א א א א א א
א −87  א

א −88 אא א
א −89 א א  א

א −90  א

א −91 א א א א
א −92 א א א א
א −93 א  P.C.Pא

א −94 א א א א א א א
א −95 א א א א
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  )5(ملحق رقم 

  

  صور وسائل التفكيك والتركيب
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  )6(ملحق رقم 

  

  صور وسائل الكت التعليمي

  

  

  
  

  

  



182 
 

  )7(ملحق رقم 

  

  صور الوسائل اإللكترونية والمشاريع التكنولوجية 
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  )7(ملحق 

  األصناف المصنعة في مراكز إنتاج غزة وخان يونس من الوسائل التعليمية

  

2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 6 بوصلة بالقاعدة     1

   0 3.6 قاعدة بوصلة     2

   0 30 ملف مغنطة البوصلة     3

   0 26.4 تخطيط المجال المغناطيسي لمغناطيس     4

   0 24 تجربة أرستد     5

   0 24 المجال المغناطيسى لملف لولبى     6

   0 0 المجال المغناطيسى لسلك مستقيم     7

   0 30 مرور التيار الكهربي في ملف مستطيل     8

   0 6 )دائرى لولبى (نماذج الملفات      9

فكرة (مرور التيار الكهربي في سلك فى مجال      10
   0 30 )محرك

   0 30 تجربة فرداي     11

   0 72 نموذج المحرك الكهربي      12

   0 96 )غيرنموذج موتور ص(المولد الكهربي      13

   0 0 )حول الى ملف الحث المتبادل(المحول الكهربي     14

   0 7.2 )مستقيم( المغناطيس الكهربي     15

   0 18 )حذوه فرس(المغناطيس الكهربي      16

   0 0 ملف الحث الذاتى     17

   0 60 لوحة الحث الذاتي لملف     18

   0 30 الحث المتبادل بين ملفين     19

   0 6 )لمبة نيون(لمبة إشارة بالقاعدة      20

   0 4.8 )مالحة بالستيك(علبة برادة حديد      21

   5A    ( 144 0(مصدر متعدد       22

   1A ( 0 0(مصدر متعدد بفولت ميتر      23

حول الى التالى مصدر (برفرف A1مصدر متعدد      24
   0 72 )متعدد 

   A0.3.5)AC.DC 60 0(عدد  مصدر مت     25

   V3(( 18 0حاوية بطارية       26

   V9 ( 18 0(حاوية بطارية     27

   3V-6V( 30 0(حاوية بطارية      28
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 6 معلم) V 3-6( مصدر آهربى      29

   0 6 )بنانة(V1.5حاوية عمود جاف      30

   0 18 توصيل األعمدة على التوالى     31

   0 18 توصيل األعمدة على التوازى     32

   0 18 )نموذج عمود آهربي(بطارية فولتا      33

   0 42 متحرك) للمعلم (بطارية شمسية       34

   0 36 ثابت) طالب(البطارية الشمسية      35

   0 0 )للطالب بعلبة(بطارية شمسية       36

   0 18 االزدواج الحراري     37

   0 120 ) خاليا 10(دة شمسية وح     38

   20v   60 0فولتميتر      39

   A 60 0 20اميتر      40

   0 72جلفانوميتر الصفر بالمنتصف]     41

   0 72 جلفانوميتر قابل للتحويل من افوميتر     42

   0 72 جلفانوميتر قابل للتحويل شفاف     43

   0 48 لوحات تحويل الجلفانوميتر     44

   0 7.2 قاعدة مصباح آهربائي     45

   0 30 المروحة الكهربائية معلم     46

   0 7.2 المروحة الكهربائية طالب     47

   0 24 وحدة المصابيح      48

   0 30 توازي-توالي(توصيل المصابيح      49

   0 7.2 توصيل المصابيح على التوالي     50

   0 7.2 يح على التوازيتوصيل المصاب     51

   0 3.6 الدارة الكهربائية البسيطة     52

   0 60 الكشاف الكهربائي     53

   Q-Q- casio 168 0مؤقت زمني      54

   0 72 مؤقت زمني عادي     55

   0 120 عداد رقمي      56

   0 6 )مقاومة(علبة تجميع      57

   0 7.2 مقاومة ثابتة     58

   LDR 9.6 0مقاومة ضوئية      59
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 24 )معلم(لوحة المقاومة الكربونية      60

   0 2.4 )طالب ورقية(لوحة المقاومة الكربونية     61

   0 24 )قرص األلوان(قياس المقاومات     62

   0 18 مقاومة متغيرة      

   0 9.6 )صغيرة(مقاومة متغيرة بعلبة     64

   0 66 المقاومات صندوق     65

   0 42 لوحة قانون أوم     67

   0 42 لوحة توصيل المقاومات على التوالى     68

   0 42 لوحة توصيل المقاومات على التوازى     69

   0 30 القنطرة المترية و مقياس الجهد     70

   0 144 )لوحة خشبية(القنطرة المترية      71

   0 60 قنطرة هويستون     72

   0 6 مكثف سيراميك بعلبة     73

   MF 1-10 6 0مكثف آيميائى      74

   MF 7.2 0 2000 - 1000مكثف آيميائى      75

   0 8.4 )طالب (لوحة المكثفات      76

   0 24 )معلم(لوحة المكثفات      77

   0 3.6 )ورقية ( لوحة المكثفات      78

   0 6 علبة المكثفات       79

   0 42 )معلم(لوحة شحن وتفريغ المكثفات     80

   0 8.4 )للطالب(مؤقت زمنى      81

   0 42 )معلم (مؤقت زمنى      82

   0 18 آبير بعلبة فكسل ON-OFمفتاح      83

   0 7.2 مفتاح ضاغط  بعلبة بالستيك     84

   0 24 مفتاح عاآس للتيار     85

   EK 106 126 0ترونية حقيبة الك     86

   EK 103 96 0حقيبة الكترونية      87

   EK 109 150 0حقيبة الكترونية      88

   0 0 حقيبة معمل المنطق     89

   0 96 حقيبة تعليمية لفحص الدارات     90

   0 66 لوحة تجميع الكترونيات     91
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 144 )قديمة زرقاء(الحقيبة اإللكترونية      92

   0 96 )عاشر(حقيبة تعليمية     93

   0 42 للطالب EC6العناصر الكهربية      94

   0 0 حقيبة تعليمية بمشبك تمساح     95

   0 9.6 قاعدة مصباح بمشبك تمساح     96

   0 14.4 مروحة آهربية بمشبك تمساح     97

   0 9.6 بمشبك تمساح بنانا BUZZARمصدر صوتى      98

   0 9.6 مفتاح ضاغط  على قطعة بالستيك بمشبك     99

   0 7.2 حاوية عمود جاف بمشبك     100

   0 0 حقيبة تعليمية بسلك     101

   0 3.6 بسلكV 6-3مصدر آهربى      102

   0 7.2 ريلية بسلك     103

   0 6 مروحة بسلك     104

   0 1.8 مصباح آهربى بسلك     105

   0 1.8 مفتاح آهربى بسلك     106

   0 1.2 مقاومة ثابتة بسلك     107

   0 1.2 )مشع+ عادى(ثنائى بسلك      108

   0 3.6 مكثف آيميائى بسلك     109

   0 3.6 ترانزوستور بسلك     110

   0 2.4 )للعناصر الكهربيبة(سلك معدنى      111

   0 18 حقيبة بالستيك مصرية     112

   LS 9.6 0قاعدة سماعة      113

   LS 18 0 103سماعة      114

   MIC 9.6 0قاعدة ميكروفون      115

   MIC 18 0 102ميكروفون      116

   0 3 سلك توصيل ثنائى عادى     117

   0 5.4 )نوع جيد(سلك توصيل      118

   0 0 )نوع جيد(سلك توصيل ثالثى      119

   0 12 )جيد(يل رباعى سلك توص     120

   0 300 آيت وسام التكنولوجيا     121

122     DIODE6 0   
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   DIODE 7.2 0زنر      123

   0 9.6 )فوتودايود(ثنائى حساس للضوء      124

   LDR 7.2 0مشع ضوئى      125

   LDR 7.2 0ثنائى اشعة تحت الحمراء      126

   0 14.4 لبة وسطنموذج الترانزوستورع     127

   0 7.2 )بعلبة صغيرة(نموذج اترانزوستور     128

   0 60 )صفراء(لوحة اترانزوستور آمفتاح      129

   0 9.6 )بعبة سوداء(لوحة اترانزوستور آمفتاح      130

   0 7.2 على لوحة خشبية(لوحة ترانزوستور آمفتاح      131

   0 14.4 لوحة اشباه الموصالت     132

   0 60 لوحة الترانزوستور دارلنتون     133

   0 60 لوحة الترانزوستور آمكبر تيار     134

   0 48 لوحة الترانزوستور آمكبر جهد     135

   0 60 لوحة الوصلة الثنائية     136

   0 60 لوحة توحيد نصف موجى     137

   0 60 لوحة توحيد  موجى آامل     138

   0 42 )موجبة + سالبة (لوحة البلوره      139

   0 72 لوحة راديو موجتين     140

   0 0 الصمام الثالثى     141

   0 48 لوحة الصمام الثنائى     142

   NE555 IC 18 0قاعدة      143

   0 72 لوحة الدائرة المتكاملة     144

   NE555 36 0لوحة الدائرة المتكاملة      145

   AND 30 0بوابة ا       147

   0 132 جهاز تعيين عجلة الجاذبية     148

   0 132 جهاز السقوط المائل     149

   0 42 مصدر ضوئى     150

   0 6 قرص هارتل     151

   0 60 حوض األمواج     152

   0 60 البندول البسيط     153

   0 30 جهاز ميلد     153
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 36 الهيدروليكىالمكبس      154

   0 42 قرص نيوتن     155

   0 36 نموذج الكاميرا     156

   0 120 البندول البسيط     157

   0 720 طاولة القوى     158

   0 0 تجربة اللزوجة     159

   0 120 تجربة معامل الى     160

   0 180 تجربة هوك     161

   0 0 تجربة حفظ الطاقة     162

   0 240 تجربة الكتلة المجهولة     163

   0 180 الحوض الزجاجى     164

   0 16.8 صندوق الخلية     165

   0 18 منقلة بالستيك     166

   0 18 مثلث بالستيك     167

   0 24 فرجار خشبى     168

   0 18 م خشب زان 1مسطرة      169

   T 6 0مسطرة      170

   0 0 لعداد الثنائىا     171

   0 0 العداد الثالثى     172

   0 0 العداد الرباعى     173

   0 18 نظرية فيثاغورس     174

   0 60 الدائرة حقائق ونظريات     175

   0 60 اللوحة المسمارية     176

   0 96 لوحة الرسم البيانى     177

   0 36 لوحة زوايا المثلث     178

   0 48 لوحة األشكال الهندسية     179

   0 24 محيط الدائرة     180

   0 0 لوحة جيوب     181

   0 0 لوحة األعداد األولية     182

   0 42 )للمعلم(جهاز قباس األماآن المرتفعة      183

   0 2.4 )طالب(جهاز قباس األماآن المرتفعة      184
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 0 الزوايا المتناظرة     185

   0 72 )آبيرة0لوحة وبرية بيضاء      186

   0 30 )صغيرة(لوحة وبرية بيضاء      187

   0 0 )آبيرة(لوحة وبرية      188

   0 96 )آبيرة(لوحة مغناطيسية      189

   0 48 )صغيرة (لوحة مغناطيسية      190

   0 120 لوح ابيض للحاسوب     191

   0 240 لوح حاسوب آبير     192

   0 300 لوحة اعالنات مع حامل خشبى      193

   0 240 لوحة اعالنات بوجة خارجى     194

   0 180 خزانة اشرطة فيديو     195

   0 0 لوحة الشطرنج     196

   0 72 لوحة آهربية آبيرة     197

   0 42 لوحة آهربية وسط     198

   0 7.2 لوحة آهربية صغيرة     199

   0 3.6 لعبة الحروف والكلمات     200

   0 2.4 لعبة الذآاء     201

   0 6 لعبة صيد السمك     202

203     WONDER DISK2.4 0   

   0 15.6 حامل انابيب اختبار     204

   0 3.6 ماسك انابيب اختبار     205

   0 3.6 منصب ثالثى األرجل      206

   0 14.4 حامل خشبى     207

   0 180 خارطة فلسطين     208

   0 180 خارطة الوطن العربى     209

   0 312 مكتبة متنقلة     210

   0 6 ذرع خشبى     211

   0 14.4 جهاز انذار للقارب بعلبة شفاف     212

   0 18 جهاز انذار للقارب بقارب      213

   0 18 )رأسية (المزولة      214

   0 14.4 معلم ) أفقية (المزولة      215
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 2.4 طالب ) أفقية (المزولة      216

   0 18 الساعة المائية      217

   0 14.4 جهاز انذار بسلك بعلبة بالستيك رقيق     218

   0 9.6 آشاف درج+ جهاز انذار بملقط بعلبة شفاف      219

   19.2 9.6 )ميكروسوتش(جهاز انذار للمنزل عرض     220

   0 14.4 العناصر الكهربية  للطالب     221

   0 7.2 )بعلبة شفاف(الوردة المضيئة      222

   0 7.2 )بعلبة شفاف(الطاقة الصوتية      223

   0 7.2 ) بعلبة شفاف(الطاقة الحرآية     224

   0 7.2 )بعلبة شفاف(الطاقة الضوئية      225

   BUZZAR  14.4 0مصدر صوتى      226

   alarm 30 0جهاز انذار      227

   0 14.4 صندوق صوتي      228

   0 7.2 حصالة صوتية      229

   0 7.2 قياس ثبات اليد      230

   0 9.6 نموذج تليفون بعبة شفاف حولت الى آشاف درج     231

   0 30 علبة  نموذج التليفون     232

   0 18 ن طالب بعلبة آشاف درج بعد التحويلنموذج تليفو     233

   0 78 المقطر الشمسي      234

   0 18 جهاز انذار بالحريق بعلبة آشاف درج      235

   0 18 مفتاح ضوئي بعلبة آشاف درج     236

   0 18 مرسل أشعة تحت الحمراء بعلبة آشاف درج     237

   0 18 شاف درجمستقبل اشعة تحت حمراء بعلبة آ     238

   0 14.4 جهاز انذار بسلك بعلبة آشاف درج     239

   0 14.4 مفتاح باللمس بعلبة آشاف درج     240

   0 14.4 مؤقت زمني آشاف درج     241

   NE555 14.4 0وامض ضوئي باستخدام      242

   NE555 14.4 0مذبذب صوتي  باستخدام      243

   0 48 مفتاح رقمي      244

   0 14.4 مفتاح ضوئي بعلبة شفاف      245

   0 14.4 مفتاح باللمس بعلبة شفافة     246
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 14.4 مؤقت زمني بعلبة شفاف     247

   30 30 مجس رطوبة      248

   30 30 مجس ضوئي      249

   30 30 مجس مغناطيسي      250

   0 21 مجس صوتي      251

   0 21 راري مجس ح     252

   0 0 مؤقت زمني بمقاومة صغيرة      253

   0 72 مكبر صوتي      254

   0 132 مرسل ومستقبل أشعة تحت الحمراء      255

   0 72 مرسل ومستقبل موجات فوق صوتية     256

   0 24 ريليه داخل علبة صغيرة      257

   SPDT  18 18ريليه داخل علبة وسط      258

   DPDT 24 24ريلية      259

   LACH DPDT 24 0حاآمة      260

   0 42 مؤقت للمشاريع التكنولوجية      261

262     SR FLIP FLOP 36 36   

   SR FLIP FLOP 36 36بحاآمتين       263

   SR FLIP FLOP 0 0لوحة       264

   0 600 الباب االلكتروني     265

   0 360 فاء الحرائق اآللي رجل اط     266

   0 360 البائع اآللي      267

   0 0 مضخة مائية      268

   0 120 ساقي الزهور اآللي      269

   0 240 الحنفية االلكترونية      270

   0 30 عاآس اتجاه المحرك      271

   0 120 بيت بالستيك بجهاز انذار      272

   0 360 األآواب آلياجهاز تعبئة      273

   0 120 التليفون الحارس     274

   0 48 فتح الستائر آليا     275

   0 0 عصا الكفيف     276

   0 120 مرسل ومستقبل البيانات     277
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2l0% رقم
ااصنف

رقم 
سعر  الصنفاللوازم

 223.2مالياالج الصنف

   0 0 بيت خشبي بجهاز انذار      278

   0 120 المصباح السحري باللمس     279

   0 120 وءالمصباح السحري بالض     280

   0 96 جهاز التحكم عن بعد      281

   0 84 الترحيب اآللي      282

   0 84 ) النادي العلمي(قياس ثبات اليد     283

   0 144 حقيبة الكترونية ضد السرقة      284

   0 0 روبوت يتبع خط      285

   0 96 جهاز الرسم في المرآة      286

   0 0 م الشرطي جهاز التعل     287

   0 96 جهاز التشتت الكهربي     288

   0 60 جهاز االنتباه لشيئين      289

   0 180 جهاز التآزر الحرآي     290

   0 180 جهاز قياس ثبات اليد      291

   0 204 جهاز قياس زمن الرجع     292

   0 0 تجربة معامل اإلستاتيكى     293

   0 0 ئيةمنضدة ضو     294

   0   جهاز ارسال     296

   0   بيت بجهاز تدفئة مرآزى     297
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design by (88.56). As for the production standards, it has also been 
found to have a significantly (81.55%) and thus be high degree of 
quality standards for design and production of instructional aids. 
 
 The researcher suggested, according to the results that there is a 
necessity for field studies to recognize the reality of instructional aids in 
production centers. He suggested to make studies for the construction of 
quality standards for various educational aids, and use these standards in 
the design and production of instructional aids, both in production 
centers or in universities while teaching courses in instructional aids 
design .The researcher culled to prepare centers of production to obtain 
the international quality certificate ISO .He also indicated to the 
necessity of promoting a culture of quality in educational instructions , 
specially production.  
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Abstract  
 

This Study aimed to prepare A list of  design quality, instructional  
aids and technology in education standards, and its evaluation in 
educational aids production centers in Gaza. 
The study problem was precised by this main question: 
What are the Quality standards of  design, product educational aids 
and technology in education at production centers in Gaza. 
   
These partial questions were emanated from the main question :- 

 
1. What are the  instructional aids  and technology in education which 

product in Gaza centers? 
2. What are the quality standards to design instructional aids and 

technology in education? 
3. What are the quality standards to product instructional aids and 

technology in education? 
4. How long are the quality standards found in design instructional aids 

and technology in education at production centers in Gaza ?  
5. How long are the quality standards found in  product instructional 

aids and technology in education at production centers in Gaza ? 
 
To answer these questions the researcher built a study tool  which is a 

list of standards convert to be evaluating card for instructional aids 
produced in production centers in  Gaza and Khan Youins, Made up of (95) 
paragraph by dividing into 4 dimensions, then presented to a set of 
arbitrators to ensure the integrity and validity to implementation. 

The researcher chose a deliberate sample of instructional aids of 
technology curriculum for the tenth grade. That number had reached (78) 
instructional aids. According to the nature of the study the researcher used 
descriptive analytical approach to analyze the instructional aids quality 
standards and to extract the list of standards.  

After implementation of statistical treatment on standards results 
showed: 
1. Diversity of instructional aids produced in Gaza centers was 

concentrated in the production instructional aids for physics and 
technology courses. 

2. The researcher developed a list of quality standards in design and 
production of instructional aids included (95) standard. 

Electrical and electronic instructional aids in the tenth grade curriculum 
evaluated according to quality standards, which found that these 
instructional aids take a lot of considerable standards of instructional aids 
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