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  فاعلية برنامج مقترح لتدريب المشرفات التربويات على إستخدام الوسائط : عنوان الدراسة 

  .المكرمة وجدة دة في تدريس العلوم بمدينتي مكةالمتعد        
  :  الدراسة الحالية إلى ما يلي تهدف    

  .الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية  املشرفات التربوياتالالزم توافرها لدى) املعرفية واألدائية(حتديد أهم املهارات  * 
  .الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية برنامج تعليمي لتدريب املشرفات التربويات على مهارات استخدام) بناء(وضع   * 
   استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم تربويات مهاراتلية الربنامج التعليمي املقترح يف إكساب املشرفات الفاع مدى فةرمع  * 
  .الطبيعية     

 كيف ميكن تفعيل أداء املشرفات التربويات ملادة العلوم الطبيعية الستخدام الوسـائط            :" الرئيس التايل  لسؤال يف ا   وحتددت مشكلة الدراسة       
  ."؟ املتعددة

  ومت } تصميم اموعـة الواحـدة   {  بإستخدام املنهج شبه التجرييب  نهافرعية اليت متت اإلجابة ع    ال األسئلة   لسؤال عدد من  ويتفرع من هذا ا      
تطبيق أدوات الدراسة املكونة من إختبار املتطلبات املعرفية وبطاقة مالحظة مهارات إستخدام الوسائط املتعددة  على عينة البحث املكونة مـن                     

  :ومت إستخدام األساليب اإلحصائية التالية . وم مبدينيت مكة املكرمة وجدة معظم املشرفات التربويات يف مادة العل
حلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات مشرفات مكة وجدة يف كل من تطبيق  االختبار املعريف القبلي                 ) ت(اختبار   و   .التكرارات     * 

  . .واختبار املالحظة القبلي والبعدي . والبعدي
 :راسة احلالية عن النتائج التاليةوأسفرت الد      

  أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن املشرفات التربويات يف حاجة ماسة إىل برنامج  لتدريبهن يف أثناء اخلدمة علـى اسـتخدام الوسـائط                         &    
  : املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية ، حيث أتضح من حتليل إستبانة االحتياجات التدريبية ما يلي

     الستخدام الوسائط املتعددة غري املتوفرة لدى املشرفات التربويات يف تدريس العلوم الطبيعية تتمثـل يف                لالزمة أن املتطلبات املعرفية ا    ][   
لكل من الشاشة وعناصر برجميـات      % ٥٠ألنظمة التشغيل و   % ٨٤مفردات قائمة املتطلبات املعرفية، حيث تراوحت النسبة بني         

  .ةالوسائط املتعدد
     مهارات استخدام الوسائط املتعددة غري متوافرة لدى املشرفات التربويات يف تدريس العلوم الطبيعية حيث تراوحت النسبة معظمأن  []   

   لكل من تشغيل جهاز احلاسوب واالنتقال داخل برنامج الوسائط املتعددة % ٧٨للتعامل مع الرسائل التحذيرية و % ٦٥ين        
  .واخلروج من برنامج الوسـائط املتعددة        

 الستخدام   الالزمة املتطلبات  املعرفية  ) عينة الدراسة (أشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية الربنامج املقترح يف إكساب املشرفات التربويات                 &   
) و٠١(اً ذات داللة إحصائية عند مستوى       أن هناك فروق   ) ٤( الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية، حيث أتضح من جدول رقم            

  .بني التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار املتطلبات املعرفية لصاحل التطبيق البعدي
كما أظهرت نتائج الدراسة احلالية فاعلية الربنامج املقترح يف تنمية مهارات استخدام الوسائط املتعددة لدى  املـشرفات التربويـات يف                       &   

بني التطبيقني القبلي   ) و  ٠١( أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى          ) ٥( علوم الطبيعية حيث أتضح من جدول رقم        تدريس ال 
  ..والبعدي على بطاقة املالحظة لصاحل التطبيق البعدي

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي   
م الطبيعية ملناقشة  بعض القضايا واملشكالت النامجـة عـن تطبيـق             إجراء لقاءات دورية بني القيادات التعليمية ومعلمي ومشريف العلو          #

 .املسـتحدثات التكنولوجية داخل غرفة الصف
 .االهتمام بتدريب معلمي العلوم الطبيعية يف أثناء اخلدمة ملساعدم على مواجهة املستحدثات العلمية والتكنولوجية  #

 )ICDL (لطبيعية يف أثناء اخلدمة على بعض الربامج احلاسوبية واحلصول على شــهادة           عقد دورات تدريبية ملعلمي ومشريف العلوم ا        #   
  International Computer Driving License            

 .إعادة تنظيم حمتوى مناهج العلوم الطبيعية مبراحل التعليم املختلفة مبا يتناسب ومستحدثات تكنولوجيا التعليم  #   
 أو مـن خـالل      Hardwareبإدخال التكنولوجيا يف تدريس العلوم الطبيعية سواء من خالل االستعانة باألجهزة التكنولوجية             االهتمام    #       

ومن جهـة أخرى استيعاب املـتعلمني      .  وذلك دف حتديث تدريس العلوم الطبيعية من جهة          Softwareاالستعانة بالربجميات التعليمية    
  . مع عصر املعلوماتيةللتكنولوجيا حىت ميكنهم التكيف

 المقترحات
  .برنامج تدرييب مقترح لتطوير اإلعداد املهين ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية يف ضوء املستخدمات التكنولوجية# 

 . العصرية إجراء دراسة وصفية ملشرفات ومعلمات العلوم الطبيعية دف إىل حتديد إحتياجات تدريبية وفق املستجدات  #   
 .                إجراء دراسة جتريبية عن أثر إستخدام الكتاب اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية   #   
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Abstract 
 

            The title of this study is: The effectiveness of a proposed program to train the educational supervisors of science 

(female section) for using the multimedia to teach the science in Makkah and Jeddah cities.         

The aims of this study are: to determine the relevant performance and knowledge skills that should be necessary available 

for the educational supervisors in order to use the multimedia for teaching science, to design a scientific program to train 

the educational supervisors to use the multimedia for teaching science. to identify the effectiveness of the proposed 

scientific program to help the educational supervisors to obtain the skills for using the multimedia to teach the science. 
 

The problem of this study is confined in the proceeding question; How to persuade and activate the performance of 

educational supervisors of science to use the multimedia? 

The previous question was subdivided into many parts which were answered by using single group design method. 

Furthermore, it was applied the study tools which include; knowledge test, and the note of using multimedia skills card 

for all the study samples. The study samples are including educational supervisors (female section) of science in Makkah   

and Jeddah cities. 
   

The statistical methods which used in this study are frequencies and ‘T’ test to estimate the differences between the 

average marks of the study samples for both pre-knowledge test and after the test and pre and after the application of 

observation card test. 
 

The results of this study are revealed that the educational supervisors need in-service training program to use the 

multimedia for teaching science. It was found from analyzing the questionnaire that the educational supervisors do not 

have the basic knowledge for using the multimedia. 84% of study samples have shortage knowledge on operating system 

while 50% do not have the basics to deal with the computer’s monitor and the software programs. Moreover, most 

necessary skills for using the multimedia to teach science are not available by educational supervisors. 65% of them 

cannot deal with warning messages and 78% have problems to access in, out of the multimedia program and using the 

program. In addition, the proposed scientific program was very effective for earning the educational supervisors (study 

samples) the necessary requirement skills for using the multimedia to teach science. It was clear from table 2 that there 

was statistical difference at level 0.01 between pre-knowledge test and after the test in favour of after the test. The results 

have also revealed that the proposed scientific program has positive effects for developing the ability of educational 

supervisors to use multimedia for teaching science. Furthermore, table 2 showed that there was statistical difference at 

level 0.01 between pre and after the application of observation card in favour of after the application. 
 

The recommendations of this study include; periodical meeting between the educational authorities, science tutors, and 

educational supervisors of science in order to discuss the problems which can be arisen from advanced technology 

application in the classroom. Moreover, intensive attentions should be given to in-service training programs for science 

tutors and educational supervisors of science to help them for developing and expanding their abilities to use the new 

innovation technologies. The in-service programs will help them to get the International Computer Driving License 

(ICDL). The contents of science curriculum of all different educational stages should be re-viewed in order to update the 

curriculum to be suitable for the modern technologies. The way of teaching science should be developed. That could be 

accomplished by introducing the new technology in the class room such as hardware and software. On the other hand, 

that could help the learners to adapt with the modern information life. 
  

Finally, the suggestions of this study including two attributive study which will concern the science tutors and 

educational supervisors of science to determine their needs in order to design in-service programs, an experimental study 

to find the effects of electronic book for teaching science, and applying training program to prepare and develop the skills 

of the science tutors in high schools in order to meet and satisfy the current advanced technologies. 
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، والربهان الباهر، خالق كل شيء ومليكه       لسلطان الظاهر ، ذو ا  احلمد هللا القوي القاهر   

] دوإذ تأذن ربكم لـئن شـكرمت ألزيـد�كم ولـئن كفـرمت إن عـذابي لـشدي                 [ ومالكه القائل يف حمكم الترتيل    
  ).٧:سورة إبراهيم آية(

 املتقني وسيد ولد آدم أمجعـني،       وأصلى وأسلم على رسول اهللا حممد بن عبد اهللا إمام         
من مل يشكر النـاس مل      :" وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين القائل          

  ".يشكر اهللا

وإنين بعد شكري ملن أوجدين من العدم، ورباين بالنعم، ووفقين لسلوك طريق العلـم                
  . إىل اجلنةواإلرشاد والذي أمتىن منه جال وعال أن يسهل يل به طريقاً

 األسـتاذ    جامعة أم القرى مبكة املكرمة     أتوجه خبالص الشكر واالمتنان إىل معايل مدير      
ناصر بن عبد اهللا الصاحل على إتاحتهم يل الفرصة الستكمال دراسيت العليا يف اجلامعة              / الدكتور

على ما قدموه   املوقرة وأتقدم بالشكر إىل عمادة كلية التربية وإىل قسم املناهج وطرق التدريس             
يل من مساعدة وتسهيالت يف استكمال حبثي وأصحاب السعادة أعـضاء هيئـة التـدريس               

  .جلهودهم الكبرية معي أثناء دراسيت على أيديهم يف سنوات الدراسة املنهجية

أتوجه خبالص الدعاء والتضرع إىل رب الربية أن يرحم والدي ويغفر هلما وينور قربمها              
أحسنا تعليمي وأدعو اهللا أن يسكنهما فسيح جناته وجيمعـين مـا يف             كما ربياين وعلماين ف   

وأتوجه بالدعاء إلخويت األحباء الذين ساعدوين      .جنات ور يف مقعد صدق عند مليك مقتدر         
  .ودعوا يل بالتوفيق أطال اهللا أعمارهم ورزقهم حسن العمل

ن إىل أستاذيت الفاضلة    ويشرفين بكل فخر واعتزاز أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنا         
هاله بنت طه خبش املشرفة على رساليت واليت كانت يل نعم العون واملعني بعـد اهللا                / الدكتورة

على إمتام دراسيت فكانت الناصحة واملرشدة واملناقشة لكل جزئية من جزيئات دراسيت أعرض             
 صدر وطيـب نفـس      عليها ما أعددته وما كتبته يف مكتبها ويف بيتها فتقابل كل ذلك برحابة            

  .بدون ضيق وال تذمر فجزاها اهللا عين خري اجلزاء

    ، رمحـه اهللا    طيبه سامل عبد اهللا  / ر اجلزيل ألصحاب السعادة الدكتور    كما أتوجه بالشك  
عبد الرزاق أمحد ظفر ملناقشتهم خطة حبثي وتزويدي        / فوزي صاحل بنجر والدكتور   / والدكتور

  .بآرائهم السديدة
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ـ         كما يسعدين أن أت    ص قدم مبوفور الشكر واالمتنان والعرفان باجلميل إىل أستاذي املخل
حافظ املزروعي الذي وقف جبواري وملا قدمه       حممد  حفيظ  / ومعلمي الفاضل األستاذ الدكتور   

 وخاصة يف العمليات    من تشجيع متواصل وتوجيهات مفيدة طوال مشواري يف البحث العلمي         
  . جزاه اهللا تعاىل عين خري اجلزاء اإلحصائية الذي كان له دور فعال فيها،

إبتسام حسـني جفري أستاذ املنـاهج وطـرق        /  للدكتورة   كما أتقدم جبزيل الشكر   
  . تدريس اللغة اإلجنليزية املشارك يف جامعة أم القرى مبراجعة ترمجة امللخص إىل اللغة اإلجنليزية 

حـافظ  حممـد   يظ  حف/  األستاذ الدكتور    كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لكل من      
فوزي صاحل بنجر على قبوهلما مناقشة هذه الرسالة العلمية شاكرة ومقدرة           / والدكتوراملزروعي  

هلما حسن تعاوما رغم أعماهلا الكثرية فجزامها اهللا خرياً على صنيعهما، والـشكر موصـوالً               
ان وسـعادة   مسري نور الدين فلمب   / لسعادة رئيس قسم املناهج وطرق التدريس السابق الدكتور       

صاحل حممد الـسيف علـى رعايتـهما        / رئيس قسم املناهج وطرق التدريس احلايل الدكتور      
واهتمامهما وتقدميهما لكل ما حيتاجه طالب الدراسات العليا بالقسم من تسهيالت فجزامهـا             

  .اهللا خري اجلزاء

معـايل  كما أتوجه بالشكر اجلزيل للمسئولني يف وزارة التربية والتعليم وعلى رأسـهم               
حممد بن أمحد الرشيد الذي منحين املوافقة علـى         /  األستاذ الدكتور   سابقاً وزير التربية والتعليم  

              إكمال دراسيت والشكر موصوالً لـسعادة التربيـة والتعلـيم للبنـات بالعاصـمة املقدسـة               
مي حىت إمتـام    عبد العزيز بن علي العقال الذين عملوا على تذليل كل الصعوبات أما           / الدكتور

دراسيت حبمد اهللا وإىل مجيع املشرفات التربويات واملشرفني التربويني مبدينيت مكة املكرمة وجدة             
  . أسئلة اإلستبانة اخلاصة بدراسيت وفقهم اهللا وسدد خطاهمعنالذين أعانوين باإلجابة 

ويف اخلتام أسأل املوىل عز وجل أن جيعل عملي خالصاً لوجهـه الكـرمي وأن يلـهمنا         
  .والعمل إنه ويل ذلك والقادر عليهالتوفيق والسداد يف القول 

  .وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني 
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  اإلطار النظري: أوالً 

  :الوسائط املتعددة: القضية األوىل 
  .الوسائط املتعددة

  عناصر الوسائط املتعددة
  .متطلبات برنامج الوسائط املتعددة
  .أمهية استخدام الوسائط املتعددة

  .تعددةإنتاج برجميات الوسائط امل
  .أسس اختيار الوسائط املتعددة

  .كفايات املعلم الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة
  :اإلشراف التربوي: القضية الثانية 

  .صفات املشرف التربوي
  .شخصية خاصةكفايات 
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حيث يتواىل تراكم ؛ عصر الذي نعيشه اآلن بالثورة العلمية والتكنولوجيةم اليتس 
إننا . وتطبيقاا التكنولوجية بصورة مل تشهدها البشرية من قبل ، الكشوف  والنظريات العلمية

نعيش عصر املعلوماتية الذى حيمل يف طياته تغريات عديدة يف مجيع مناحي احلياة، لعل من 
ق لكتونيات الدقيقة والتدفُّ البشري أكثر من ذي قبل، وعلى اإللى العقلاالعتماد ع: أبرزها

عد الزمان السريع يف املعلومات من خالل تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت اليت تكاد تلغي ب
، هذا باإلضافة إىل عوملة االقتصاد، وجماالت القضاء على التنوع  بعد أن ألغت بعد املكان

ه التغريات كان من الضرورى االستجابة هلا من خالل تطوير مؤسسات ونتيجة هلذ. الثقايف
اتمع بكافة أنواعها وأشكاهلا وأحجامها، على أن مؤسسات التربية يف أى جمتمع هي األوىل 

  .بالتطوير ملواكبة طبيعة العصر واالستجابة للتحوالت اليت تشمل جماالت احلياة املختلفة

ربية أن تستجيب لتلك الثـورة التكنولوجيـة،حبيث        كل ما تقدم يضع على عاتق الت      
، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تستفيد التربية          تعكس يف براجمها عناصر هذه التكنولوجيا     

وبعبارة أخرى، ينبغي على التربيـة      . من نتاجات هذه الثورة يف تفعيل عملياا وحتقيق أهدافها        
أحدث األسـاليب التكنولوجيـة يف ختطـيط     أن تستفيد بSchooling Educationاملدرسية 

ولعـل  .  تطويرها ملواكبة متطلبات العصر احلايل     ممناهجها الدراسية وتنفيذها وتقوميها، ومن ثَ     
وختصيص العديد من القنوات التليفزيونية للتعلـيم العـام         " نايل سات " إطالق القمر الصناعي  

يل يف التربية املدرسية هو خري دليل       واجلامعي، والبحث العلمى، وكذلك استخدام احلاسب اآل      
على مدى االستفادة من التطبيق العلمي املنظم للتكنولوجيا يف حتقيق أهداف العملية التعليميـة              

  . التعلمية

إىل أن السنوات العشر املاضية شهدت ) ٢١٥-٢١٣م ، ٢٠٠٠ (عبد املنعم ويشري
لتعليم، وتأثرت عناصر منظومة التعليم طفرة هائلة يف املستحدثات التكنولوجية املرتبطة مبجال ا

ذه املستحدثات؛ حيث تغي ا يف العديد من الدولر دور املعلم وكذلك على اختالف مستويا
دور املتعلم، وأدى ظهور املستحدثات التكنولوجية إىل ظهور مفاهيم جديدة يف ميدان التعليم 

 فظهرت الفلسفة البنائية ،خاصةارتبطت باملستوى التنفيذي للممارسات التعليمية بصفة 
نظومي يف التدريس والتعليم الفردي والتعليم مبساعدة الكمبيوتر وتكنولوجية واملدخل امل

الوسائط املتعددة ومراكز مصادر التعلم واملكتبة اإللكترونية واجلامعة املفتوحة، كما بدأنا نسمع 
 بالفيديو واملؤمترات بالكمبيوتر وغريها عد والتدريب عن بعد واملؤمتراتم عن بعن مفاهيم التعلُّ

  .من املفاهيم املرتبطة باملستحدثات التكنولوجية يف جمال التعليم
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 علـى تكنولوجيـا     ومن املعلوم أن وسائل تكنولوجيا التعليم املستحدثة تعتمد أساساً        
ا واختزاا  املعلومات اليت تعين النظم اليت يتم بواسطتها احلصول على املعلومات يف كافة أشكاهل            

 ،ومعاجلتها وتداوهلا وإتاحتها للمستفيدين باستخدام أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت عن بعـد           
 املعلومات تعتمد على جمالني     الكترونيات الدقيقة، ولذا فإن تكنولوجي     على اإل  واليت تبىن أساساً  

تكنولوجيـا  تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا االتصاالت، حيث يتضمن جمال        : رئيسني مها 
حتليل وتصميم النظم وإنتاج الربامج، ومجع املعلومات وتشفريها، وإنتاج معلومات          : الكمبيوتر

واضحة ومفهومة، وإنتاج وتطوير مكونات وأجهزة كمبيوتر حديثة، يف حني يتـضمن جمـال              
   تكنولوجيا االتصال الكابلي، تكنولوجيا األقمـار الـصناعية،        : عدتكنولوجيا االتصاالت عن ب

ويف، تكنولوجيا األلياف الـضوئية، تكنولوجيـا االتـصاالت الرقميـة،           وتكنولوجيا امليكر 
وتوجد جماالت أخرى متثل أوجه حديثة لتكنولوجيا املعلومـات         . وتكنولوجيا االتصال اهلاتفي  

تعرف باملستحدثات التكنولوجية جتمع بني تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا االتصاالت عن          
وسائط املتعددة، اهليربميديا، الفيديو التفاعلي، شبكة االجتماع بالفيديو، شـبكة          ال:  بعد مثل 

  .وغريها) اإلنترنت( املعلومات واالتصاالت الدولية

מ :א
        على الرغم من تعد      ـا تـشترك      د املستحدثات التكنولوجيا يف جمال التعليم وتنوعها إال أ

   :فيما يلي   )٢٥٩-٢٥٨م ، ٢٠٠٥(  ، يلخصها علي  جمموعة من اخلصائصمجيعها يف

 وهي تصف منط االتـصال يف موقـف الـتعلم، وتـوفر             Interactivity: التفاعلية    -١
املستحدثات التكنولوجيا بيئة اتصال تعليمية ثنائية االجتاه على األقل، كما تسمح للمـتعلم             

حكم يف معدل عرض حمتوى املادة املنقولة اليت تتفق مع          يث يستطيع أن يت   حب بدرجة من احلريةُ  
 وبذلك فإن القرارات اليت حتدث يف موقف التعلم تكون يف يد املتعلم ذاته وليست من                ،قدراته

 .اختيار الربنامج
  حيث تسمح معظم املستحدثات التكنولوجية بتفريد املواقف         Individuality: الفردية  -٢

تعلمني وقدرام واستعدادام، كما تسمح املـستحدثات       التعليمية لتناسب خصائص امل   
 . التكنولوجية بالفردية يف إطار مجاعية املواقف التعليمية

٣-  ع  التنو :Diversity       جيد فيهـا    ،حيث توفر املستحدثات التكنولوجية بيئة تعلم متنوعة 
ئل واخليارات   عن طريق توفري جمموعة من البدا      كل متعلم ما يناسبه، ويتحقق ذلك إجرائياً      

التعليمية أمام املتعلم، وترتبط هذه اخلصيصة خبصيصة التفاعلية من ناحيـة، وخصيـصة             
 .الفردية من ناحية أخرى
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حيث تتيح بعض املستحدثات التكنولوجيـة املتـوفرة اآلن أمـام            Globality: الكونية -٤
أمكن يف ظل   مستخدميها فرص االنفتاح على مصادر املعلومات يف مجيع أحناء العامل، وقد            

املستحدثات التكنولوجية تطوير املمارسات التعليمية يف نظم التعليم املفتوح ونظم التعلم           
 .عن بعد وأدخلت نظم عقد املؤمترات والندوات واحملاضرات عن بعد

حيث تتعدد وتتنوع مكونات املستحدثات التكنولوجية، ويراعـي         Integrity: التكاملية   -٥
 أ التكامل بني مكونات كل مستحدث منها لتشكل نظاماً        مصممو هذه املستحدثات مبد   

  .هان م لكٍلمتكامالً

إىل أمهية توظيف املستحدثات التكنولوجية يف جمـال        ) Nipper,2000,37(وتشري نيرب     
 واالستفادة منها يف بيئة التعلم الصفي املدرسي بوجه خاص، ملا توفره هـذه              ،التعليم بوجه عام  

فعية للتعلم والتغلب على الصعوبات اليت ميكن أن تواجـه املوقـف            املستحدثات من إثارة الدا   
  .التعليمي يف حالة استخدام األساليب والوسائط التقليدية األخرى

ومن هذا املنطلق تبدو ضرورة االعتماد على املستحدثات التكنولوجية يف جمال التعلـيم               
  .يف الوقت ذاتهوالتعلم كاستراتيجية مؤثرة لتنمية مهارات املعلم واملتعلم 

إىل أن املعلم هو العنـصر احملـوري        ) ٢٤-٥ م ، ٢٠٠١( ويف هذا الصدد يشري على    
للعملية التعليمية يف البالد العربية، وال ميكن للمعلم العريب أن يتقن مهمة التعلـيم باسـتخدام                

    ده جمت هذه التكنولوجيا يف مجيع املنـاهج، ويف بـرامج إعـدا      تكنولوجيا املعلومات إال إذا د
  .وتدريبه، فذلك سيؤدي إيل كسر حاجز الرهبة من استخدامه لتكنولوجيا املعلومات

 هذا، وأصبح استخدام تكنولوجيا املعلومات بعامة، والوسائط املتعددة خباصة جـزءاً          
ـ   كما ذكرها كل من    ويرجع ذلك لعدة عوامل   .  العلوم    تعليم وتعلم   يف عملييت  أساسياً  ،  س ي
  ماعيل ـ إس)٣٠٥-٣٠٣ ، م١٩٩٨ ( دى وآخرونـ النج)١٧٢-١٦٦  ،م١٩٨٤ (كاظم

  :ذه العوامل ما يلي  ومن أبرزه)١٧٠-١٤٧ ، م١٩٩٩ (

- وخاصة يف جمال العلوم يف عصرنا احلايل عصر املعلوماتية، وملـا            ،د معدل النمو املعريف   تزاي 
عارف كان على مناهج العلوم ضرورة اللحاق بركب التقدم العلمي وتقدمي أكرب قدر من امل             

واملعلومات إىل املتعلم خالل سنوات دراسته، فكان ال بد من تفعيل دور تكنولوجيا التعليم              
  .وزيادة االعتماد عليها

ال مع األعداد املتزايـدة مـن        يف التعامل الفع    متمثالً ،التوسع يف تقدمي اخلدمات التعليمية     -
  التالميذ، وكذلك تعد   يف العملية التعليمية من ملقـن إىل       ر دور املعلم    د مصادر املعرفة وتغي

مسه  باإلضافة إىل تعليم التالميذ كيفية احلـصول علـى          ،ه لعملية التعلم  ل ومرشد وموج 
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 سليب للمعلومـة إىل متفاعـل        وبالتايل تغري دور التلميذ من متلقٍّ      ،املعلومة وكيفية توظيفها  
  .نشط خالل عملية التعلم

 وأساليب تدريس حتاول التـصدي للمـشكالت        ظهور مستحدثات تربوية واستراتيجيات    -
التعليمية بصفة عامة، وتدريس العلوم بصفة خاصة ملواجهة الفروق الفردية بني التالميـذ             
سواء يف قدرام العقلية أو دافعيتهم وسرعتهم للتعلم؛ مما يؤدي يف النهاية إىل حتسني نوعية               

  .التعلم وزيادة كفاءة العملية التعليمية

النمو التكنولوجي وظهور العديد من املستحدثات املبتكـرة مـن األجهـزة            تزايد معدل    -
واألدوات واملواد التعليمية املصممة لالستخدام يف عملييت التعليم والتعلم ممـا يـنعكس يف              

  .التغلب على حمدودية استخدام الوسائل التعليمية التقليدية

تحدثات العلمية والتكنولوجيـة،    تدريب معلمي العلوم يف أثناء اخلدمة واطالعهم على املس         -
وميكن ذلك عن طريق التليفزيون التعليمي بقنواته الفضائية التعليمية وشـبكة املعلومـات             
واستخدام شبكة االجتماع بالفيديو اليت حتقق اللقاء املباشر بني معلمي العلوم واملـدربني             

  .دون احلاجة إىل انتقاهلم إىل مراكز التدريب البعيدة

 تكنولوجيا التعليم يف تنويع ومشول وترابط واستمرارية وتبـسيط خـربات            تساعد وسائل  -
التعلم، كما أا تسهم يف تعديل خربات التعلم اخلاطئة وحتويل اخلربات اردة إىل صـورة               

 مما يؤدي إىل بقاء أثر تعلم هذه اخلربات اليت تتخطى حاجزا الزمان والكان وربط               ،ةوسحمس
  .الواقع العملياخلربة النظرية للمتعلم ب

 وكذلك  ،تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم املتعلم على اكتساب املعلومات بصورة وظيفية          -
تنمية املهارات واجلوانب الوجدانية املرغوبة كامليول واالجتاهات العلمية، كذلك تـساعده           

على على اكتساب أساليب التفكري العلمي ودفعه ملزيد من التعلم؛ حيث إا تساعد املتعلم              
  .االستمتاع واالحتفاظ مبا يتعلمه واالستفادة منه، كما تتيح له فرصة التعلم الذايت

 هامـاً ) املادة املراد تعلمهـا   ( أن يكون حمتوى الرسالة    - فقط - لنظرية االتصال ال يلزم    وفقاً -
 أن تكون وسيلة االتصال قادرة على جذب االنتبـاه          –  أيضاً -بالنسبة للمتعلمني بل يلزم   

ظ ذا االنتباه إىل أن يتم حتقيق اهلدف، وتعترب الوسائط التعليمية املتنوعـة أحـد               واالحتفا
  .العوامل اهلامة يف جذب االنتباه واالحتفاظ بنشاط التعلم

حيتاج تدريس العلوم إىل توفري خربات غنية وشائقة تساعد التلميذ على الـتعلم بـصورة                -
ليت تتضمنها مقررات العلوم، وميكـن مـن        وظيفية لكثري من املفاهيم والقوانني والظواهر ا      

خالل اإلمكانات املتعددة واملتنوعة لتكنولوجيا التعليم توفري مثل هذه اخلـربات بـصورة             
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 ا لو تعلمها التلميذ من خالل الطرق واألساليب اللفظية فقط، كـذلك ميكـن أن        أفضل مم
  سي كمصدر وحيد لتعلم    د مصادر املعرفة وعدم االقتصار على الكتاب املدر       تساعد يف تعد

  .العلوم

ويف إطار توظيف استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم، يشري مسح الدراسـات             
ففي .  من الدراسات والبحوث قد تناول عدة متغريات باملعاجلات التجريبية         السابقة إىل أن عدداً   

ف أثـر   تعـر )  م١٩٩٧( حممد أمني، عزمي   جمال تدريس العلوم بصفة عامة، هدفت دراسة      
برنامج يستخدم الوسائط املتعددة باستخدام الكمبيوتر يف تنمية مفاهيم التربية الوقائية لـدى             

اليت هدفت إىل حتليل سبعة ) Mcgrath, et al.1997( تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، ودراسة
 وذلك يف ضـوء     ،مشروعات يف الوسائط املتعددة لتدريس العلوم باملرحلتني االبتدائية والثانوية        

تنمية االجتاهات العلمية وزيادة التحصيل ومدى مسئولية الطالب عن التعلم والبنائية والـذكاء             
 )Rodriguez, et al, 1999; Wellington, 1999املتعدد، وهـدفت دراسـة كـل مـن     

Cavender, et al, 1997) إىل حتديد مميزات ومشكالت ومعوقات استخدام الوسائط املتعددة 
يس العلوم خباصة يف الفصول الدراسية ذات األعداد الكبرية من التالميذ، كما هـدفت              يف تدر 
إىل حتديد فعالية استخدام الوسائط املتعددة ملواجهـة التـدريس   ) (Edwards,  1999دراسة 

   .النمطي للعلوم داخل حجرة الدراسة

املتعـددة  ف تأثري التدريس بالوسـائط      إىل تعر ) م  ٢٠٠١( كما هدفت دراسة قنديل   
باستخدام الكمبيوتر يف حتصيل العلوم والقدرات االبتكارية والوعي بتكنولوجيا املعلومات لدى           

  .تالميذ املرحلة اإلعدادية

اليت ناقـشت األجهـزة   ) Matrey, et al., 1995(ويف تدريس األحياء، كانت دراسة 
والبناء الضوئي والـدورة    والربجميات املستخدمة يف تدريس بعض املفاهيم البيولوجية كالتنفس         

 باسـتخدام الوسـائط    تطبيقياًأمنوذجاً) Buckley, 2000(الدموية والوراثة، وقدمت دراسة 
املتعددة املتفاعلة لتدريس األحياء ومدى تفاعل الطالب مع هذا األمنوذج، ويف تدريس العلـوم              

متعـدد الوسـائط   أثر استخدام الكمبيوتر ) Gregory et al, 1997(الفيزيقية ناقشت دراسة 
التعليمية على تعلم الطالب مبادئ الفيزياء وأشارت الدراسة إىل بعض املعوقات واملـشكالت             

تعرف أثر اسـتخدام  ) Crosby, et al.,1997(املرتبطة ذا االستخدام، كذلك هدفت دراسة 
ضـوء  الوسائط املتعددة على اكتساب وتطبيق طالب املرحلة الثانوية للمفاهيم الفيزيقيـة يف             

بدراسة هدفت إىل معرفة أثـر اسـتخدام   ) Ayres, 1998(مفهوم الفروق الفردية،  كما قام 
الوسائط املتعددة التفاعلية على تعلم طالب املرحلة الثانوية للعلوم الفيزيقية مقارنـة بالطريقـة              
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يس بدراسة فعالية استخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط يف تدر) Chou, 1999(املعتادة، كما قام
  .الكهربية واملغناطيسية لطالب اجلامعة

إىل تطوير برنامج للوسـائط  ) Tan,et al., 1997( ويف تدريس الكيمياء، هدفت دراسة
 ) (Powers, 1998املتعددة باستخدام الكمبيوتر يف تدريس الكيمياء، وكذلك قام كـل مـن  

Greenbowe, 1994)( باستخدام الكمبيوتر   بتصميم وتنفيذ برنامج تدريس الكيمياء العضوية
على أمهية اسـتخدام  ) Oliver, 1999(متعدد الوسائط يف تدريس الكيمياء، وأكدت دراسة 
بدراسة العالقة ) Schoenfeld, 2000( الكمبيوتر متعدد الوسائط يف تدريس الكيمياء كما قام

 الكيميـاء   بني بعض املتغريات املعرفية واستخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط يف تدريس مفاهيم          
عن أثـر التـدريس باسـتخدام    ) Kim, 1999(حليوية ، ويف جمال اجليولوجيا كانت دراسة 

  .الكمبيوتر متعدد الوسائط على أداء الطالب واجتاهام عند دراستهم ملبادئ اجليولوجيا

 وال ميكن ألي تعليم جيد أن يكون ذا         ،وإذا كان املعلم أحد أهم أركان النظام التعليمي       
 ومدرب بصورة جيدة على استخدام التقنيـة يف التعلـيم يف املواقـف        ن معلم معدّ  جدوى دو 

التعليمية، وبالتايل فال بد أن يكون القائم باإلشراف على املعلم لديه القدرة والكفـاءة علـى                
استخدام املستحدثات التكنولوجية مثل املعلم، بل ومبستوى أفضل منه حىت يستطيع تأدية دوره             

  .بفاعلية

 يف العملية التعليمية يقع علـى عاتقهـا          مؤثراً ا أن املشرفة التربوية بوصفها عنصراً     كم
مسئولية متابعة التطورات واملستحدثات يف جمال التعليم حىت تتمكن من مالحقة اجلديد ونقلـه        
إىل املعلمات ومساعدن على رفع أدائهن وحتسني كفاءن، وهذا ما يدعو إىل ضرورة تـوفري               

ص وبرامج تدريبية تساعدهن على استخدام تقنية املعلومات برباجمها املتعـددة يف            خربات وفر 
حتسني أدائهن واالرتقاء مبهاران، مما يعود بالفائدة على العملية التعليمية حيث حيتل اإلشراف             

  .التربوي مكانة هامة ومؤثرة يف النظام التعليمي عامة، ويف الوطن العريب خاصة
   א

 وعلى الرغم مما أكدته مـن أمهيـة         ،من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة      
استخدام الوسائط املتعددة والدور الفعال الذي ميكن أن حتدثه يف حتقيق أهداف تدريس العلوم،              
وعلى الرغم من ضرورة متكن املشرفات التربويات ملادة العلوم باملهارات الالزمـة السـتخدام        

ائط وتوجيه املعلمات على استخدامها؛ إال أن الواقع يشري إىل أن استخدام الوسائط             تلك الوس 
 باالهتمام الكايف، كما ال تزال األحباث يف هذا اال قليلـة            يف جمال اإلشراف التربوي مل حيظَ     
 ويف ضوء ما سبق ومن خالل العمل        . يف اململكة   وخصوصاً حسب ما أجرته الباحثة من تقصٍ     
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شراف التربوي وما تبني هلا من مؤشرات توضح عدم االهتمام باستخدام الوسـائط             يف جمال اإل  
املتعددة على كافة املستويات سواء يف التدريس أو اإلشراف فقد حددت مشكلة الدراسة حول              
قصور استخدام املشرفات التربويات للوسائط املتعددة يف اإلشراف التربوي ملادة العلوم، وتدين            

ة باالستخدام الفعال هلذه الوسائط، ومن مث السعي القتراح برنـامج تـدرييب             املهارات اخلاص 
للمشرفات التربويات على استخدام الوسائط املتعددة لتاليف أوجه القصور إن وجدت وتنميـة             

  :مهاران يف هذا اال لألفضل وقد متت صياغة املشكلة يف التساؤل الرئيس التايل
ات التربويات ملادة العلوم الطبيعية الستخدام الوسـائط        كيف ميكن تفعيل أداء املشرف    "
  " ؟ املتعددة

  :ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية 
ما االحتياجات التدريبية الالزمة للمشرفات التربويات الستخدام الوسـائط املتعـددة يف             -١

  تدريس العلوم؟
القبلي والبعـدي   : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني          -٢

 للمجموعة التجريبية على اختبار املتطلبات  املعريف؟
القبلي والبعـدي   :  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني          -٣

 للمجموعة التجريبية على بطاقة مالحظة مهارات استخدام الوسائط املتعددة؟
املشرفات التربويات مهارات اسـتخدام     ما مكونات الربنامج التدرييب املقترح يف إكساب         -٤

 ؟ه وما مدى فعاليتالوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مشرفات حـدة ومـشرفات       -٥

 مكة على التطبيق البعدي الختبار املتطلبات املعرفية
ت مشرفات جـدة ومـشرفات   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجا    -٦

 مكة على التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات استخدام الوسائط املتعددة؟
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אא א
  :يهدف البحث احلايل إىل ما يلي

الالزم توافرها لدى املشرفات التربويات الستخدام      ) املعرفية واألدائية ( حتديد أهم املهارات   -١
  . الطبيعيةالوسائط املتعددة يف تدريس العلوم

برنامج تعليمي لتدريب املشرفات التربويات على مهارات استخدام الوسائط         ) بناء(وضع   -٢
  .املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية

تعرف مدى فعالية الربنامج التعليمي املقترح يف إكساب املشرفات التربويـات مهـارات              -٣
  .استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية

א א
  :تنبع أمهية البحث احلايل من أنه قد يفيد فيما يلي

تطوير إعداد املشرفات التربويات فيما يتعلق باستخدام مـستحدثات تكنولوجيـا            -١
  .التعليم

 إىل أمهية استخدام الوسائط املتعددة يف        التربية والتعليم    توجيه نظر املسئولني بوزارة    -٢
 .نويةتدريس العلوم الطبيعية باملرحلة الثا

وضع مقياس مهارات استخدام الوسائط املتعددة قد يفيد يف تقييم أداء معلمـات              -٣
 .العلوم الطبيعية يف جمال تدريس العلوم

تنمية اجتاهات معلمات العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية حنو استخدام مـستحدثات            -٤
 .تكنولوجيا التعليم يف تدريس العلوم

٥-  ة للمشرفات التربويـات يف جمـال اسـتخدام         ر لالحتياجات التدريسي  وضع تصو
  .الوسائط املتعددة قد يفيد يف إعداد الدورات التدريبية هلن

א א
يقتصر البحث احلايل على املشرفات التربويات ملقررات العلوم الطبيعية مبدينيت مكـة            

ململكة وذلـك   با) للبنات  إدارة التربية والتعليم    ( لوزارة التربية والتعليم    املكرمة وجدة التابعني    
  .هـ١٤٢٤/١٤٢٥خالل العام الدراسي 

  



 -١٠-

א א
Trainingא

) ١٤ ،م  ١٩٨٣(  ميليرتبط مفهوم التدريب مبرحلة العمل أثناء اخلدمة، وعليه يرى الس               
 واملعلومـات   أن التدريب أثناء اخلدمة يعد مبثابة خربات منظمة يتم استخدامها يف تنمية املعرفة            

واملهارات والقدرات واالجتاهات لدى العاملني، وكذلك يتم اسـتخدامها يف تغـيري سـلوك              
واجتاهات الفرد العامل من النمط الذي سبق له أن اتبعه يف العمل إىل منط آخر تعتقد اإلدارة أنه                  

  ة ويهدف إىل لذا فإن التدريب عنصر أساسي يف التنمية اإلداري.  بأهداف املشروعأكثر ارتباطاً
  .تزويد األفراد باملعلومات احلديثة املرتبطة بطبيعة أعماهلم واألساليب املطورة ألدائها -١
متكني هؤالء األفراد من ممارسة تلك األساليب املطورة، وإجـادة تطبيقهـا يف مرحلـة                -٢

  . التجريب قبل االنتقال ا إىل مرحلة التطبيق الفعلي

كل األنشطة اجلماعية التعاونية ، املخططـة        " التدريب بأنه ) م١٩٩٩(يعرف حممد   و
مسبقا واليت تكون مستمرة ويشترك فيها الفرد وتساعده على رفع كفاءته املهنيـة وإحـداث               
تغريات يف سلوكه ومهاراته وقدراته ، وإجياد حلول مرضية ملشكالت تعوقه يف أداء عمله ، كل                

وهذا يعين أن   . سسة اليت يعمل فيها الفرد      يف املؤ ) اإلنتاجية( ذلك من أجل رفع مستوى األداء       
  ٤٥:ص "التدريب له دورا عالجيا وسلوكيا ومهنيا

إجرائياً بأنه العملية اليت يتم من خالهلـا تزويـد املـشرفات             الباحثة التدريب    عرفوت
التربويات جمموعة من املعلومات واملهارات الالزمة إلستخدام الوسائط املتعددة لتدريس العلوم           

  .ية باملرحلة الثانوية ، وذلك من خالل الربنامج املقترح يف الدراسة احلالية الطبيع

א Proposed  Programא

 على أنه خمطط عام يشمل جمموعة من اخلربات          إجرائياً املقترحتعرف الباحثة الربنامج    
ملادة العلوم الطبيعيـة يف     العملية واملواد التعليمية ويستهدف تنمية مهارات املشرفات التربويات         

استخدام الوسائط املتعددة بدرجة متكنهن من اتباع طرق تقنيات استخدام الوسائط املتعـددة             
لتدريب املعلمات عليها وتقومي مدى اكتسان ملهارات استخدام تلك الوسـائط يف تـدريس              

  .العلوم الطبيعية
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א Educational Female Supervisorא

املشرفة التربويـة  ) Sullivan and Glanz,2000,19(عرف كل من سوليفان وجالنز 
بأا معلمة متمرسة ذات خربة واسعة يف اإلدارة، أوكل إليها اإلشراف علـى جمموعـة مـن                 
املدارس ملراقبة سري العملية التعليمية، ولقد تغري دورها من الدور التفتيـشي إىل دور الزمالـة                

 املساعدة لزمالئها من املعلمات، وذلك بغية حتقيق هدف مشترك بينهن مجيعاً          والتعاون، ومد يد    
  ".وهو حتسني عملييت التعليم والتعلم

بأا ذلك الشخص الذي يقوم بعمليـة       ")  م١٩٩٦(  وعرفها كل من اللقاين، اجلمل    
اإلشراف على املعلمات داخل املدارس أثناء ممارستهن للتدريس ويـشترط فيهـا أن تكـون               

 خصصة يف املادة اليت تقوم باإلشراف عليها وتتمتع خبربة طويلة يف هذا اال، وتعد عنـصراً               مت
  ١٦٥ص ." يف تطوير مهارات املعلمة التدريسيةأساسياً

 بغية متابعة أداء     إدارياً أت منصباً  بأا معلمة تبو   وتعرف الباحثة املشرفة التربوية إجرائياً    
ئتهم الصفية، وهي إحدى املكلفات مبتابعـة األداء التعليمـي يف           كل من املعلم أو املتعلم يف بي      

لبنات ومن أدوارها ومسئوليتها تطوير مهارات معلمات العلوم الطبيعية ممن ختتـارهن            امدارس  
  .الباحثة عينة لدراستها

א :Multimediaא
 لدمج النـصوص    استخدام الكمبيوتر :" بأا) Hofsterrter,1995( عرفها هوفستريتر 

اللغوية، والرسومات، والسمعيات، ولقطات الفيديو وعرضها عن طريق روابط وأدوات تسمح           
  ٣ص ."للمتعلم باإلحبار والتفاعل واالتصال

مزيج من الوسائط املختلفـة مثـل الـنص         :" بأا)  م١٩٩٨(  عرفها عبد املنعم  بينما
ور الثابتة واملتحركة تستخدم لعرض     املكتوب واملسموع واملوسيقي والرسومات املتحركة والص     

فكرة ما أو مفهوم عن طريق استخدام روابط أو أدوات مساعدة تساعد املتعلم على اإلحبـار                
  ٥ص  . "والتفاعل واالتصال

) نصوص مكتوبـة  (منظومة تتضمن جمموعته مثريات     " بأا  ) م٢٠٠٥(وعرفها علي   
وم متحركة، مؤثرات صـوتية ،      نصوص منطوقة ، صور كاتبة ومتحركة ، رسوم خطية ، رس          

متكاملة ومتفاعلة معا ، وتعمل يف نسق واحد يستهدف تزويد املتعلمني مبجموعه من املعلومات        
  ٣٠٢: ص ".  واملهارات عرب برامج يتحكم يف تشغيلها الكمبيوتر 

تصميم : مما سبق فإن الباحثة تلتزم بالتعريف اإلجرائي التايل للوسائط املتعددة على أنه           
اء املنظومات التعليمية كالربامج التدريبية والدروس والوحدات التعليمية حبيث يتم عـرض            وبن
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، صـوتيات،   وسائط، لغة مكتوبة  ( ن وسيط تعليمي  مثريات احملتوى التعليمي باستخدام أكثر م     
  ).، صور ساكنة ومتحركة، أشياء ملموسة، وأنشطة رسومات

.. بـصرية (ية تستخدم أكثر من حاسـة ليمومن مث يتحقق للمتعلم التعلم من وسائط تع   
  ).ملسية.. مسعية

א מ  Natural Scienceא

العلوم اليت تعتمد على التجربة واالختبار وتشمل       :" على أا    ) م٢٠٠٠( عرفها على   
العلوم اليت تم باإلنسان والكائنات احلية األخرى وبالعامل الطبيعي مثل علم الفيزيـاء وعلـم               

  ٤٨ص  ". علم األحياءالكيمياء و

العلوم الطبيعية بأا الدراسة املنظمة للعامل غري       ) م٢٠٠١( املوسوعة الربيطانية  وتعرف
 ويعتقـد أن    ، عن العامل العضوي؛ إذ األخري جمال اختصاص العلوم البيولوجيـة          العضوي متييزاً 

يزياء وعلم الكيمياء   علم الفلك وعلم الف   : العلوم الطبيعية تشتمل على أربعة جماالت رئيسية هي       
  . وكل من هذه الفروع تنقسم إىل جماالت رئيسة وجماالت فرعية. وعلوم األرض

ثهـا بتفـسري الظـواهر    ح تتصل مباالعلوم اليت: وتعرف الباحثة العلوم الطبيعية  بأا  
 وتعتمد على التجريب يف تفـسري       ،الطبيعية اخلاصة باإلنسان واألحياء األخرى وبالعامل الطبيعي      

 هلذه العلوم عن العلوم     تلك الظواهر مثل علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم األحياء وذلك متييزاً          
  .االجتماعية واإلنسانية

א א
  :يرتكز البحث احلايل على املسلمات اآلتية

   استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم من املهـارات األساسـية للمـشرفات                -١
  .التربويات

املشرفات التربويات يف حاجة مستمرة إىل حتديث معلومان وإضافة خربات جديدة              -٢
  .إىل خربان

  .مادة العلوم الطبيعية من أكثر املواد اليت حتتاج إىل الوسائط التعليمية يف تدريسها   -٣
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א: א
تتمثل األوىل يف الوسائط املتعـددة  : يتناول اإلطار النظري للبحث احلايل قضيتني هامتني 

كإحدى مستحدثات تكنولوجيا التعليم، واستخدامها يف تدريس العلوم الطبيعيـة لطالبـات            
ملـشرفات  املرحلة الثانوية، يف حني تتمثل القضية األخرى يف اإلشراف التربـوي وتـدريب ا             

وفيما يلي عـرض    . التربويات للعلوم الطبيعية على استخدام تلك الوسائط يف التربية املدرسية         
  .ه لكل قضية على حد

א א:א א
م مصطلح الوسائط املتعددة منذ الستينيات، ليصف الوسائل السمعية والبصرية          خِداست

تدريس؛ أي أن هذا املصطلح اقتصر يف بداية ظهـوره علـى            اليت يستعني ا املعلم يف عملية ال      
ومع التطورات السريعة يف جمـال    . استخدام أكثر من وسيلة تعليمية يف املوقف التعليمي الواحد        

تكنولوجيا املعلومات منذ الثمانينيات، ارتبطت الوسائط املتعـددة بتكنولوجيـا الكمبيـوتر            
   تشري إىل صنف من برجميات الكمبيوتر اليت توفر        عد، حيث أصبحت    وتكنولوجيا االتصال عن ب

إضافة إىل النصوص املكتوبة     املعلومات بأشكال خمتلفة كالصوت والصورة والرسوم املتحركة،      
  .واملنطوقة 
א א

 واملقطع Media. Multi من مقطعني Multimediaيتكون مصطلح الوسائط املتعددة 
، أما املقطع الثاين فيشري إىل الوسائط احلاملة للمعلومات، ولذا فإن           األول بادئة تشري إىل التعددية    

مصطلح الوسائط املتعددة يشري إىل استخدام جمموعة من الوسائط التعليمية بـصورة مندجمـة              
ومتكاملة من أجل حتقيق الفعالية يف عملييت التعليم والتعلم، هذا من ناحية التعريف اللغوي، أما               

  عبداملنعم  الصطالحي، فهناك جمموعة من التعريفات نذكر منها ما يليمن ناحية املفهوم ا

   )٢١٩-٢١٧م ، ٢٠٠٠( 

املطبوعـات، الفيـديو،    : التكامل بني أكثر من وسيلة واحدة عند العرض أو التدريس مثل           -
  .التسجيالت الصوتية، الكمبيوتر، الشفافيات، األفالم بأنواعها

ية، والرسوم،والـسمعيات، ولقطـات الفيـديو،    استخدام الكمبيوتر لدمج النصوص اللغو    -
  .وعرضها عن طريق روابط وأدوات تسمح للمتعلم بالتواصل والتفاعل
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مزيج من الوسائط املختلفة مثل النص املكتوب واملـسموع، واملوسـيقى، والرسـومات              -
املتحركة، والصور الثابتة واملتحركة، تستخدم لعرض فكرة ما أو مفهوم معني عن طريـق              

  .م روابط أو أدوات مساعدةاستخدا

فئة من نظم االتصال املتفاعلة اليت ميكن اشتقاقها وتقدميها بواسطة الكمبيوتر، لتخزين ونقل              -
واسترجاع املعلومات املوجودة يف إطار شبكة من خالل اللغـة املكتوبـة واملـسموعة،              

  .واملوسيقى، والرسومات اخلطية، والصور الثابتة واملتحركة

التصال مع الكمبيوتر، جيمع املادة العلمية بأشكال متنوعة، مكتوبة، منطوقة،          منط من أمناط ا    -
  .متحركة مصورة، مرسومة، مرئية،

قاعدة بيانات كمبيوترية تسمح للمستخدم بالوصول إىل املعلومات يف أشكال خمتلفة تشمل             -
  .النص املكتوب، والرسومات اخلطية، والفيديو، والصوت

والصور الثابتة واملتحركة والتسجيالت الصوتية والرسوم اخلطية       برامج متزج بني الكتابات      -
  .لعرض ونقل املعلومات باستخدام الكمبيوتر

ويف ضوء التعريفات السابقة، ميكننا أن نالحظ أن مفهوم الوسائط املتعددة قد ارتـبط              
 بينـها   ، وذلك فيما يتعلق بعرض وتقدمي جمموعة الوسائل وإحداث التكامل         اسوبية  باملعاجلة احل 

من ناحية، وحتقيق التفاعل بينها وبني املتعلم من ناحية أخرى، وبناًء عليـه، ميكـن تعريـف                 
نصوص مكتوبة، نـصوص    (  منظومة تتضمن جمموعة مثريات   "  بأا   الوسائط املتعددة إجرائياً  

متكاملـة  ) منطوقة، صور ثابتة ومتحركة، رسوم خطية، رسوم متحركة، مـؤثرات صـوتية           
، وتعمل يف نسق واحد يستهدف تزويد املتعلمني مبجموعـة مـن املعلومـات              ومتفاعلة معاً 

  .اسب اآليل واملهارات عرب برامج يتحكم يف تشغيلها احل

א א
 :التاليـة    العناصر األساسية    - لتعريفها اإلجرائي   وفقاً –يتضمن برنامج الوسائط املتعددة     

   )٣٠٣ -٣٠٢م ، ٢٠٠٥( علي 

عنوان املادة التعليمية، بيانات عامة عن منفذ الربنـامج،         : ؛ وتتمثل يف    املكتوبة النصوص -١
األهداف التعليمية، عناصر املادة التعليمية ، إرشادات وتوجيهات السـتخدام الربنـامج،            

  .وغريها
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النصوص املنطوقة؛ وهي اللغة املسموعة وتتمثل يف أحاديث منطوقة بلغة ما تنبعـث مـن             -٢
، وقد تستخدم ملصاحبة رسم يظهر على الـشاشة، أو          اسب  قة جبهاز احل  السماعات امللح 

  .إلعطاء توجيهات وإرشادات للمتعلم

املؤثرات الصوتية؛ وتشمل األصوات الصناعية والطبيعية، وتعليقات مـصمم الربنـامج،            -٣
  . يف صوت خاص بهاسباحلبواملقطوعات املوسيقية املتنوعة، ويتم ختزين كل منها 

؛ وهي تعبريات تكوينية باخلطوط واألشكال تظهر يف صورة رسوم بيانيـة             الرسوم اخلطية  -٤
خطية أو دائرية أو باألعمدة أو بالصور، وقـد تكـون رسـوم توضـيحية أو رسـوم                  

  .كاريكاتريية، أو لوحات زمنية

الصور الثابتة؛ وهي لقطات ساكنة ألشياء حقيقية، وتستخدم لتقريب اخلربات اردة إىل             -٥
ني، ويفضل احلصول عليها باستخدام الكامريا الرقمية لتكـون ذات جـودة            أذهان املتعلم 

  . باستخدام املاسح الضوئياسبعالية، مث يتم ختزينها يف احل

 الصور املتحركة؛ وتظهر يف صورة لقطات فيلمية متحركة سـجلت بطريقـة رقميـة               -٦
  .ها وإرجاعها بطريقة رقمية، وميكن إسراع هذه اللقطات وإبطائها وإيقاف- أيضاً-وتعرض

الرسوم املتحركة؛ وهي سلسلة من اإلطارات الثابتة كل منها ميثل لقطة ، وتعرض هـذه                -٧
إطاراً يف الثانية مما يوحي للمشاهدة باحلركة، ويف برامج الوسـائط           ) ٢٤(اللقطات بسرعة 

املتعددة ميكن إنتاج الرسوم املتحركة بواسطة أدوات الرسم بالكمبيوتر وعن طريق برامج            
وم املتحركة، يتم التحكم يف حتريك هذه الرسوم ونقلها من نقطة إىل أخـرى علـى      الرس

  .الشاشة

א א
إلنتاج وعرض برامج الوسائط املتعددة، ينبغي توافر أربعة متطلبات أو عناصر 

 الوسط، الربامج، األجهزة، وأدوات  )١٥-١٣م ، ٢٠٠٠( مايكروسوفت أوفيس :هي
  .توصيلال

 Medium الوسط   -١

ـ               يتضمن كالً من وسائل ختزين برامج الوسائط املتعددة والبيئة اليت تعمل فيها مثل ال
Windows    وتعترب اسطوانة الليزر الضوئية أو ما يعرف باالسطوانة املضغوطة اخلاصة بالقراءة ، 
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 وسط آخر يساعد - حالياً- وينتج.  هي الوسط املثايل لتخزين هذه الربامجCD- ROMفقط 
  .Digital Videodisc DVDعلى ضغط البيانات أكثر يتمثل يف 

  Software الربامج -٢

 وهي برامج تعمل كوسيط بني جهاز الكمبيوتر ووسط التخزين، حيث تعمـل علـى              
ومن أمثلـة هـذه   . توجيه اجلهاز ومساعدته على الوصول إىل عناصر برنامج الوسائط املتعددة 

 فهارس وتتضمن هذه الربامج عادةً.  وغريهاLinkway, Tool Book, Hyper Card: الربامج
  .لكل ما هو خمزن على الوسط

  Hardware األجهزة    -٣

تتضمن منظومة الوسائط املتعددة نظام كمبيوتر متكامل باإلضافة إىل مكونات خاصـة            
ة تكون عادة    لوحة مفاتيح، شاش   اسبتعطيه االسم اخلاص مبنظومة الوسائط، ويشمل نظام احل       

أما بقية مكونات منظومة    . ملونة، اسطوانة صلبة، جهاز تشغيل االسطوانات املرنة؛ فأرة، طابعة        
  :الوسائط املعددة فيمكن إمجاهلا فيما يلي

 ، وأجهزة تشفري األصوات والـصور       Scannerأجهزة إدخال بيانات مثل املاسح الضوئي        -
Audio and Video Digitizersــا ــة ومتحركــة، وكــامريات التق              ط صــور ثابت

Video and Still Lmage Cameras ــيقية ــاتيح موس ــة مف ــةإ ، ولوح       لكتروني
Electronic Music Keyboard وقارئ الكود اخلطي ،Bar Code Reader.  

 إلخراج الصوت وجهاز عرض احملتوى      Speakersأجهزة إخراج معلومات مثل السماعات       -
 مقترناً جبهاز عرض فوق الرأس Liquid Crystal Display (LCD) بنظام البلورة السائلة

Overhead Projectorوشاشة عرض كبرية .  

 Videodisc Playerأجهزة تشغيل وسط التخزين مثل جهاز تـشغيل شـرائط الفيـديو     -
 وجهاز تشغيل االسطوانات Videodisc Drive) الليزر(وجهاز تشغيل اسطوانات الفيديو 

  . CD- ROM Drive)ةاملدجم(املضغوطة

   Serial Port and Parallel Port أدوات التوصيل -٤

وهي األدوات املستخدمة يف توصيل األجهزة وقواعد البيانات معا مثـل الكـابالت             
  .واألسالك
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א א אמ א
  :يميكن حصر أهم ميزات التعليم باستخدام برجميات الوسائط املتعددة فيما يل

   )٣٠٦-٣٠٥م ، ٢٠٠٥( علي 

  .ر للمتعلم الوقت الكايف ليتعلم حسب سرعته اخلاصةتوفِّ -
- د املتعلم بالتغذية الراجعة الفوريةتزو.  
  . النقالةاسبن املتعلم من التعلم يف أماكن متنوعة، خاصة بعد ظهور أجهزة احلمتكِّ -
سـتخدام  تتصف بصفات املعلم اجليد، خاصة فيما يتعلق بالصرب والدقـة والكفـاءة يف ا              -

  .استراتيجيات فعالة ومتنوعة للتدريس
  .ق املتعة والتنوع املطلوبني يف مواقف التعلمحتقِّ -
  .تساعد املتعلم على تعرف مستواه احلقيقي من خالل التقومي الذايت -
  .ن املتعلم من دراسة ظواهر خطرة ومعقدةمتكِّ -
  .ختفض الوقت الكلي للتعلم -
  .د دافعية التعلم لدى املتعلمنيتولِّ -
  .تعمل على زيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم -
 يف  اسـب تساعد على تنمية القدرة على حل املشكالت، وكذا االجتاه حنو اسـتخدام احل             -

  .عملية التعلم

א א
وكل موضوع يشمل عدة      من عدة موضوعات رئيسة،    - عادةً -تتكون الربجمية التعليمية  

ة فقرات، يتم عرضها يف صورة شاشات تعرض من خالهلا املـواد            دروس، والدرس الواحد عد   
 Presentation ما يتضمن العرض      والذي عادةً  Tutorial التعليمية يف صورة تدريس خصوصي    

: وتقدمي مفردات اختبار قـد تكـون       وعرض أمثلة ومتارين،    بعناصر الوسائط املتعددة،   مدعماً
  .موعة ملفات حلفظ أداء املتعلمنيتشخيصية أو بنائية أو إتقان، إضافة إىل جم

التخطـيط،   : بأربع مراحل متتابعة هي    - عادةً - هذا؛ ومتر عملية إنتاج الربجمية التعليمية     
يف  )٦٩-٥٧ ،   م١٩٩٩( الفار كما وضحها  كتابة السيناريو، والتنفيذ، والتجريب والتطوير،    

  .الشكل التايل
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  )٢( شكل رقم

  مراحل إنتاج الربجمية التعليمية
א:

 ملشروع الربجمية أو اخلطوط العريضة ملا        كامالً وهي املرحلة اليت يضع املصمم فيها تصوراً      
ومتـر هـذه املرحلـة      . ينبغي أن حتتويه الربجمية من أهداف، ومادة علمية وأنشطة وتدريبات         

  :باخلطوات التالية
  ختطيط املقرر الدراسي -١
  .حتديد األهداف التعليمية للمقرر الدراسي املستهدف -
  .حتديد املوضوعات اليت يتضمنها املقرر الدراسي -
  .حتديد استراتيجيات التعليم وأنشطته املصاحبة -
  .حتديد خصائص الفئة الطالبية املستهدفة -
قرر لتعرف مستواهم القبلـي     حتديد االختبارات اليت تطبق على الفئة الطالبية قبل دراسة امل          -

  .وحتديد نقطة بداية الدراسة
  ختطيط موضوع الربجمية -٢
  .صوغ األهداف التعليمية ملوضوع الربجمية -
  .حتليل حمتوى موضوع الربجمية لتعرف جمموعة املفاهيم واملهارات الرئيسة -
إعادة تنظيم حمتوى موضوع الربجمية يف ضـوء الترتيـب املنطقـي للمـادة والترتيـب                 -

  .كولوجيالسي
  .تقسيم موضوع الربجمية إىل عدة دروس -
  .حتديد املراجع ومصادر التعلم املناسبة ملوضوع الربجمية -

 التجريب والتطوير

 التنفيذ

 ططيلتخا

 كتابة السيناريو
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اختيار الوسائل التعليمية اليت ينبغي أن تتضمنها الربجمية واملتمثلـة يف عناصـر الوسـائط                -
  .املتعددة

  . املالئمة ملوضوع الربجميةEvaluation Techniquesحتديد فنيات التقومي  -
  ختطيط الدرس -٣
  .صياغة حمتوى الدرس دف حتديد أوجه التعلم املراد إكساا للطالب -
  .تقسيم الدرس إىل جمموعة فقرات -
  ).فقرات النصوص، فقرات التمارين واألسئلة(حتديد نوع كل فقرة  -
  . لتوضيح تتابع شاشات الربجمية التعليميةFlow Chartإعداد رسم ختطيطي انسيايب  -
  درسختطيط فقرات ال -٤
  .حتديد فقرات النصوص املعنية بالعرض -
  .حتديد فقرات التمارين ومفردات األسئلة وأنواعها -
  .حتديد استراتيجيات التعزيز والتغذية الراجعة -
التوضـيحية واحلركـة واألصـوات       حتديد املؤثرات جلذب انتباه املتعلم كاأللوان والصور       -

  .الستثارة دافعية الطالب للتعلم
  .كم التفاعلية لعناصر شاشات الربجميةحتديد مفاتيح التح -
  .حتديد حركة االنتقال بني شاشات الربجمية -
  .حتديد عدد الشاشات وتسلسلها، وكذا السلوك املتوقع للمتعلم عند التعامل مع كل منها -

א:
 إىل  وهي املرحلة اليت يتم فيها ترمجة اخلطوط العريضة اليت وضـعها مـصمم الربجميـة              

 وتعرف بنماذج الـسيناريو،     اسب شاشة احل  إجراءات تفصيلية على مناذج من الورق تشبه متاماً       
  :ويقوم معد السيناريو يف هذه املرحلة باإلجراءات التالية

  .ات معينة مع مراعاة أبعاد الشاشةحتديد املواقع على الشاشة اليت ستكتب فيها معلوم -١
ل الزمنية بني كل معلومة وأخرى داخل الـشاشة         حتديد تتابع ظهور املعلومات والفواص     -٢

  .الواحدة
حتديد املعلومات اليت ينبغي أن تظل على الشاشة لفترة معينة، وتلك اليت ينبغي اختفاؤها               -٣

  .يف أوقات حمددة
  .اختبار عناصر الوسائط املتعددة املناسبة حملتوى فقرات الربجمية -٤
ي توفريها بعد استجابة املتعلم لألسـئلة        اليت ينبغ  Feedbackحتديد نوع التغذية الراجعة      -٥

  :اليت تعرض عليه مثل
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ممتاز ، برافو، أحسنت،    : عند اإلجابة الصحيحة تعرض كلمات الثناء واملديح مثل         -أ
 وقد تكون الكلمات مسموعة، أو يظهر على الشاشة لقطـة فيـديو             اخل ..مجيل،  
  . معربة

عة ذات املستوى األول، حيث يطلب      تعطي التغذية الراج  ) ١خ(عند اخلطأ ألول مرة     -ب
  .من املتعلم أن حياول مرة أخرى

تعطي التغذية الراجعة ذات املستوى الثاين وهي حماولة        ) ٢خ(عند اخلطأ للمرة الثانية      -ج
  .تقدمي فكرة احلل للمتعلم بصورة مبسطة ليستقرئ احلل الصحيح

  . وجذابةيقةطريقة شيف حالة طلب املساعدة، تقدم للمتعلم فكرة حل السؤال ب   -د

 عليها أنواع التغذيـة     والشكل التايل يوضح أمنوذج سيناريو لشاشة تدريب موضحاً       
  .الراجعة
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  صل األربعة أعمدة اجلافة اليت أمامك على التوازي
  

   التغذية الراجعة    االستجابة                                            

    ممتاز                     ة              الصحيحاإلجابة  يف حالة         

  لقطة فيديو تتضمن تصفيق جاد+                           ١    أول مرة ص             

   

  حاول مرة أخرى..  توفقمل      يف حالة اإلجابة اخلطأ أول                         

  رمية سهم غري موفقة+                                       ١ مرة خ                  

  

   برافو               يف حالة اإلجابة الصحيحة                            

  رمية سهم موفقة+                                 ٢  مرة ص                 

  

  حاول مرة أخرى.. اإلجابة خطأ                        يف حالة اإلجابة اخلطأ       

  صوت زجاج ينكسر +                           ٢ ثاين مرة خ        

  

   أحسنت             يف حالة اإلجابة الصحيحة                              

  هذه هي اإلجابة الصحيحة                             ٣   ثالث مرة ص    

  

  تتحرك األعمدة األربعة حبيث نصف                عند طلب املساعدة                         

   متتالية، واتصال األقطاب املتشاة مع                                            

  .بعضها البعض يف نقطة                                                         
  

  )٣( شكل رقم

  ية الراجعةأمنوذج سيناريو لشاشة تدريب موضحا عليها أنواع التغذ
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 وكـذا نـوع     ،حتديد عدد األمثلة واألسئلة يف التدريبات ومواقع عرضها على الشاشة          -٦
املعلومات اليت ينبغي توفريها عقب االنتهاء من التدريب مثل عدد األسئلة اليت أعطيـت،              

  .والوقت املستغرق يف بعض األحيان. وعدد اإلجابات الصحيحة

 فقـد يكـون     ؛األداء حسب التصميم املوضـوع     حتديد أساليب مجع البيانات اخلاصة ب      -٧
 على عرض نتيجة االختبار على املتعلم مبجرد االنتهاء منه، أو قد يكـون              التصميم قائماً 
 على عرض درجة املتعلم عن إجابة كل سؤال من أسـئلة االختبـار، مث               التصميم قائماً 

  .عرض الدرجة الكلية لالختبار بعد االنتهاء منه

א:
وهي املرحلة اليت يتم فيها تنفيذ السيناريو يف صورة برجمية وسائط متعددة، مع كتابة 

وبعد االنتهاء من عملية تنفيذ الربجمية، يتم عرضها على ) البناءات املنطقية( اجلمل الكودية
بعض أفراد الفئة املستهدفة للحكم عليها من وجهة نظرهم، ويقوم منفذ الربجمية بعمل 

  .ت املناسبةالتعديال

هذا، وبعد االنتهاء من مراجعة الربجمية من قبل املنفذ، يتبقى أن تراجع مرة أخرى من               
قبل كل من معد السيناريو، ومصمم الربجمية؛ للتأكد من أن الربجمية تعمـل بالطريقـة الـيت                 

  .حدداها وبالشكل الذي يرغبان فيه

א:א א
م فيها عرض الربجمية على جمموعة من احملكمني دف التحسني وهي املرحلة اليت يت

والتطوير، حيث يتم عرض الربجمية بعد االنتهاء من تنفيذها على جمموعة من موجهي مادة 
التخصص، وكذا جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوى لإلدالء 

 ضوء ذلك، تتم عمليات التعديل والتحسني بآرائهم حول صالحية الربجمية لالستخدام، ويف
  .والتطوير وصوال إىل املستوى الذي يسمح بنشر وتعميم الربجمية

א א א
     فيما يلي بعض املعايري واألسس اليت ينبغي مراعاا عند اختيار الوسائط املتعددة

  ).٢٢-١٦ ، م١٩٩٩ (، عبد الدبس عليانكما ذكرها كل من 

  .أن يكون برنامج الوسائط املتعددة ذا صلة باملنهج الدراسي وحيقق أهدافه -
  .أن يراعي خصائص الطالب ويناسب أعمارهم العقلية والزمنية -
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 مع الوقت واجلهد الذي يتطلبه استخدامه من حيـث تـوافره وكيفيـة              أن يكون متناسباً   -
  .استخدامه

 إعداده وتصميمه وإنتاجه األسس النفسية       لالهتمام واالنتباه حبيث يراعى يف     أن يكون مثرياً   -
  .واملبادئ األساسية للتعلم

أن يتناسب مع البيئة اليت يستخدم فيها من حيث عاداا وتقاليدها ومواردهـا الطبيعيـة                -
  .والصناعية

א א אמ א מ א
  :تلك الكفايات التاليةالستخدام الوسائط املتعددة من قبل املعلم، ينبغي أن مي

ضرورة أن يعرف املعلم األنواع املختلفة لوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم وخصائصها            -
  .وقدرا

  .ضرورة أن يعرف مهارات تشغيل األجهزة الضرورية -

ضرورة أن يكون املعلم قادرا على تصميم وإنتاج أنواع خمتلفة من الوسائل البسيطة ولديـه       -
  .م األجهزة املناسبةالقدرة على استخدا

  .ضرورة إملام املعلم مبهارة اختيار تقومي الوسيلة التعليمية وفق أسس علمية -
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א א:א א א
إىل أن االرتقاء التارخيي لإلشراف التربوي يرتـد يف         ) Smyth,1991,30( يشري مسيث 

ء ومسح النصوص املكتوبة للتعرف     عملية استقرا " ، ويعرف أصالً بأنه    جذوره إىل أصول التينية   
 كمـا وضـح     ،على ما ا من أخطاء أو احنرافات عن النصوص األصلية، مث تطورت اللفظـة             

اإلدارة العامة والتوجه والتحكم والسيطرة واملراقبة      " لتشمل  ) Grumet,1979,191(  جرمييت
            كمـا ذكـر كـل مـن تانروتـانر          ،مث استخدمت لفظة التفتيش يف جهـود االسـتعمار        

)Tanner an Tanner 1987,10( لتحل حمل اإلشراف.  

عيد مث بظهور نظام تعليمي جديد يف الواليات املتحدة األمريكية يف القرن التاسع عشر أُ             
استخدام اللفظة القدمية واهلدف األساسي االرتقاء بالفكر واملمارسة التربويني، ولقد وضح كل            

أنه قد تطور مفهوم اإلشراف التربوي يف ) Sullivan & Glanz,200,22( من سيلفان وجالنز
  .العامل من اإلشراف البريوقراطي إىل اإلشراف الدميقراطي، ومن التفتيش إىل املشاركة

وترجع أمهية اإلشراف التربوي إىل ارتباطه باحملاسبية واحلكم علـى كفايـة املعلمـني              
لنصح هلم، ومن مث نشأ صراع بني       ومهارام، وكذلك على الطرف اآلخر مساعدم وإسداء ا       

  وهنا يذكر كل من تانر وتانر      ،دور املشرفة اهلادف إىل املساعدة ووظيفتها كمقيمة ألداء املعلم        
)Tanner and Tanner,1987,106 ( الوظيفتني هـو أكـرب   هاتنيأن الصراع األساسي بني 

  .مشكلة تواجه حتديد مفهوم اإلشراف التربوي حىت اآلن

إىل أنه يقـوم    ) Marshall,1992,6( املشرف التربوي كما ذكر مارشال    وترجع أمهية   
  .مبساعدة املعلم ومراقبته وتقوميه، ومع ذلك التعامل معه كزميل حيتاج إىل العون والنصح

  كما ذكر كل من سيلفان وجالنـر       ،ويفيد التدريب أثناء اخلدمة للمشرفات التربويات     
)Sullivan & Glanz,2000,10-12 (مل على تنشيط املعلومات واملهـارات القدميـة،   بأنه يع

 لتطور مفاهيم اإلشراف وفق متطلبات كـل        وحتديث املتقادم منها، وإضافة اجلديد إليها نظراً      
  .حقبة تعليمية

ي تأثري إجيايب يف سلوك من يـتعلم        وقد دلت الدراسات السابقة أن املعلمني يكونون ذوِ       
تعليمهم، كما أشار   اليبهم املرتبطة بعملية تدريسهم و    منهم كلما منت اجتاهام ومهارام وأس     

أن النمو املهين للمعلم يشري إىل التطور الذي يطرأ على األسـاليب            ) ٨١ ،   م١٩٩٩( احلمامحي
 تقنيـات   استخدام ومن أهم هذه األساليب التدريب على        ،السلوكية املرتبطة بالطرق التربوية   
  .التعليم احلديثة مثل الوسائط املتعددة
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א א
اإلشراف مبفهومه العام قدمي يف التربية قدم اإلنسان على األرض، ومع هذا فإنه مل يظهر               

 خـالل القـرنني      حديثاً كعملية متخصصة مقننة دف مالحظة وقياس التربية وتوجيهها إالَّ        
وجه التربوي أخرى بامل باملفتش، وأحياناًعرف أحياناًاألخريني التاسع عشر والعشرين، حيث ي.  

 مـن    )٢٩-٢٧م ،   ١٩٩٢(  كما ذكرها محـدان      والعوامل املكونة باإلشراف عديدة   
املشرف وجمال اإلشراف وموضعه أو تركيزه وغرضه التربوي، وحمتواه مـن بيانـات             : أمهها

  .وقرارات، وواسطة من أدوات مالحظة واستطالعات وأنواع التغذية الراجعة

א
ايات جمموع العوامل واملواصفات واملهارات اليت جيب توفرها لدى الفرد،          متثل هذه الكف  

 على أداء املسئوليات اإلداريـة والتوجيهيـة        ، وقادراً حىت ميكن اعتباره من حيث املبدأ مشرفاً      
التطويرية املتوقعة من خالل مهنة اإلشراف، وتقع أهم املدخالت احلالية ملفهوم املشرف والنظام             

  :يأن من هذه الكفايات ما يل )٣٤-٣٠ ، م١٩٩٢( ويذكر محدان. ئتنيواإلشراف يف ف

متنح هذه الكفاية البيولوجية املشرف حركة نشطة قـادرة علـى           : الصحة اجلسمية العادية   -
وسيلة فعالة يف األخذ والرد والتعامل اهلادف مع البيئة احمليطة، إن الفـرد             .. اإلجناز والعطاء 

 صحته يقصر على األرجح قوله عن الفعل، ويضعف جهده يف أداء املهام امللقاة              املعلول يف 
  .على عاتقه

إن املشرف هو فرد متخصص ميارس مسئولية قيادتـه يف          : اخلاص املناسبني  / الذكاء العام  -
 لصناعة قراراته وفعالية سلوكه اليومي مـن حيـث          طبيعتها، ومن هنا يعد الذكاء حامساً     

  .ز وحسن التصرف العامالصالحية والتركي

، د عن التقلبات أو التلون والفـساد      يزود املشرف بإطار سلوكي راشد بعي     : اخللق السوي  -
وينظم هذا اإلطار يف الواقع كل ما ميتلكه املشرف من مواصفات ومهارات ضمن قنـوات               

  .علمية موضوعية تتفق يف شكلها ومضموا مع املعايري القيمة املتوفرة له

عال باآلخرين ومن التعبري الواضح عن فكره       متكن املشرف من االتصال الفَّ    : وية القدرة اللغ  -
وآرائه والتوجيهات والتعليمات اليت يزودها لتابعيه مـن معلمـني وإداريـني وعـاملني              

  .ومدرسني
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تزود املشرف مبهارة التغيري والتحديث للكفايات الوظيفية       :  القدرة على التجديد واالبتكار    -
الكوادر املدرسية، وحملتوى وصيغ تقدمي أو استعمال املناهج املقررة والوسائل          املطلوبة لدى   

حترر هذه القدرة من االنطواء يف إطار سـلوكي جامـد،    .. والطرق والتسهيالت التعليمية  
  .ومن تبىن الروتني كمنهج للعمل واحلياة

 على املبادرة    قادراً جتعل هذه الكفاية من املشرف عامالً     : القدرة على القيادة وصناعة القرار     -
وعلى حـسن التـصرف يف احملـن        .. وتوجيه اآلخرين إىل غايات هامة مفيدة ملستقبلهم      

  .واملواقف الوظيفية املدرسية الطارئة أو الصعبة

א א מ
 هي املسؤوليات اليت يقوم      وتطبيقياً إن اجلزء األساسي الثاين املكون ملفهوم املشرف نظرياً       

: تربية املدرسية، إن أهم املسؤوليات واملشكلة يف نفس الوقت لعمليات اإلشراف هـي            ا يف ال  
معاجلة الصعوبات الطارئة املدرسية، حتفيز الكوادر املدرسية وتنمية مفهوم الذات لديهم، إدارة            

تطوير التدريس، توجيه العالقات املدرسية، توجيه العالقات       / وحتسني املناهج الدراسية، توجيه   
  .سانية، توجيه جمالس اآلباء واألمهاتاإلن

املعايري والشروط الـيت    ) م١٩٨٣( "دليل املشرف التربوي  " وقد حددت وزارة املعارف   
 ،٤٢/٥/٢١/٢٠٢/٣١جيب أن تتوفر يف املشرف التربوي وذلك يف التعميم الـوزاري رقـم              

  :هـ، وهذه الشروط هي١٥/٣/١٤١٤بتاريخ 

  : أن يتصف بصفات شخصية وهي: أوال

  . يتحلى باألخالق اإلسالميةأن -
  .أن يكون حسن العالقة مع اآلخرين -
  .أن يتصف بالصرب وضبط النفس -
  .، حسن املظهر صحياًأن يكون الئقاً -
  . على التأثري يف اآلخرينأن يكون قوي الشخصية، قادراً -
  . على اختاذ القراراتأن يكون قادراً -

  :أن يتصف بصفات مهنية: ثانيا

  ويفضل من حيمل مؤهالً    ،هل جامعي بتقدير ال يقل عن جيد       على مؤ  أن يكون حاصالً   -
  .تربوياً
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  .أن تكون خدمته يف التدريس أربع سنوات فأكثر، ويفضل من عمل يف املرحلة الثانوية -
  .نيرين األخ يف األداء الوظيفي يف العامي على تقدير جيد جداًأن يكون حاصالً -
  .ةً وكتابأن يلتزم باللغة العربية الفصحى حتدثاً -
  .له القدرة على االبتكار والتجديد. أن يكون واسع االطالع -
- ى من قبل مشرف املادة ومدير املدرسةزكَّأن ي.  
  .أن جيتاز املقابلة الشخصية -

ـ ١٤٠٦( تب التربية العربية لدول اخللـيج     مك وقد اهتمت كذلك دراسة قام ا              ،  ـه
رة وضع معايري وشـروط الختيـار       ذا الشأن حيث أسفرت نتائج الدراسة عن ضرو       ) ١٠٥

املشرف واملشرفة، وقد قامت الباحثة باالطالع على املعايري والشروط الختيار املشرفني يف دول             
  :اخلليج واستخلصت اآليت

  .املؤهل التربوي والعلمي اجلامعي -١
  .اخلربة يف التدريس يف مدة تتراوح من ثالث سنوات إىل ست سنوات -٢
  .بل ممارسة اخلدمة ال يقل عن سنة واحدةالتدريب يف جمال اإلشراف ق -٣
  .اخلربة باإلدارة -٤
  . اجتياز املقابلة الشخصية -٥
  .الرغبة يف العمل -٦
  . العمر املناسب -٧

  :ومن أهم الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املشرفة ما يلي

  .املؤهل العلمي -أ

ادة جيب أال يقل عن املستوى اجلامعي التربوي يف ختصص املادة، ويفضل من حتمل شه             
  .يف التخصص أو جمال تربوي) ماجستري( عليا

  .اخلربة -ب

جيب أال تقل خربا يف تدريس مادا عن مخس سنوات باإلضـافة إىل اشـتراكها يف                
  .دورة تدريبية يف جمال اإلشراف ال تقل عن شهر

   .ملهارات ا-ج

رة الوقت،  الدقة يف العمل، املهارة يف إدا     ( ال بد من أن تتوفر فيها مهارات خاصة مثل        
  ).املهارة يف االتصال، قوة املالحظة
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  . القدرات-د

أن تكون هلا القدرة على تكوين وتوثيق العالقات اإلنسانية، والقدرة على التخطـيط             
والبحث واالبتكار، والقدرة على التدريب، والقدرة على اإلرشاد والتوجيه واملتابعة، والقـدرة            

  .على كتابة التقارير، املرونة يف العمل

  . السمات الشخصية-ـه

أن تكون قدوة حسنة بالتزامها بسلوكيات اتمع اإلسالمي واملبـادئ اإلسـالمية،            
 … الثقة بـالنفس   …سعة األفق .. األمانة.. والتحلي باألخالق الفاضلة، وأن يتوفر فيها الذكاء      

ع أن تكون متزنة وتتعامل دوء م     . …التصرف حبكمة وحزم  .. وضوح الصوت وسالمة النطق   
  .األخريات

א א
إىل أن التدريب يعد إجـراء منظمـا   ) Michal Jinks,1979,5(  يشري مايكل جينس

يرتبط بتغيري سلوكي هادف، ويرمي إىل تنمية ثالثة جوانب رئيسية يف العاملني باملنظمة، وهي              
  .اجلوانب املهارية واملعرفية والسلوكية

اإلدارية والتنظيمية حنو حتسني قدرة الفرد علـى        والتدريب يستهدف تكثيف اجلهود     
  .القيام بعمله أو أداء دور حمدد يف املنظمة اليت يعمل يف إطارها

إىل أن عملية تدريب األفراد مكونة من جمموعة        ) ١٨ -١١ ، م١٩٩٥( ويشري عسكر 
من أوجه النشاط اليت دف إىل التأثري على مستوى قـدرة ومـستوى الدافعيـة يف خمتلـف                  

وظائف، وأن هذه العملية جيب أن تتميز باالستمرارية إلحداث التغري الذي جيب أن يطرأ على               ال
  :مهارات وتوقعات واجتاهات العاملني، وأن من أهم أهداف برامج التدريب أثناء اخلدمة هي

  .تعليم وتدريب امللتحقني اجلدد بالعمل على املهارات اليت تتطلبها طبيعة العمل -
املني احلاليني ملواكبة التغري الذي طرأ على أساليب العمل، وعلى التطـور            إعادة تدريب الع   -

  .الذي حلق باألجهزة املستخدمة يف بيئة العمل
تزويد املديرين باملهارات احلديثة اليت تتناسب مع طبيعة املهام واملسؤوليات اجلديدة املوكلة             -

  .نظمةإليهم لتحسني األداء وزيادة اإلنتاج من قبل العاملني بامل
  .إرشاد العاملني اجلدد إىل ما حيتاجون إليه  يف أداء عملهم، وفقا لطبيعته -
  .جذب األفراد املوهوبني للعمل باملؤسسة وإعادة تدريبهم حىت يؤدون مهام عملهم بكفاءة -
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 بغرض استعادة توازم النفسي ورضـاهم        إعادة تنشيط األفراد احملترفني أو املنهكني نفسياً       -
  .عن العمل

 عن نفيسة باشري أن أهم األسـباب        نقالً) ٢٢ -١٨ ،   م١٩٩٩( كر احلمامحي ويذ
  :الرئيسية اليت دعت املؤسسات إىل ضرورة االهتمام بعملية التدريب لألفراد العاملني ا، هي

تدريب العاملني اجلدد لتعريفهم بطبيعة العمل، وبأهم األعباء واملسؤوليات الـيت تتطلبـها              -
  . ون بشغلها من خالل برامج التدريب املصممة لتحقيق ذلكالوظائف اليت سوف يقوم

 تدريب األفراد العاملني الذين مت ترقيتهم إىل وظائف أعلى، أو الذين مت نقلهم إىل وظائف                -
  .جديدة، وذلك حىت يتم تدريبهم على املتطلبات واملهام اليت تستدعيها الوظائف اجلديدة

 املؤسسات املختلفة لتواكب التطور التقين الـذي        تطوير املهارات لدى األفراد العاملني يف      -
  ".يةطرأ على أساليب العمل ويستوجب التزود مبهارات ذات نوعية ختصص

أنه من األفضل استخدام     )٣٢ -١٦ ،   م١٩٩٩(احلمامحي   ويذكر وليم تريسي كما ورد لدى     
شري إىل أن عمليـة      من مصطلح التدريب والتنمية، إال أنه ي       مصطلح تنمية املوارد البشرية بدالً    

التدريب والتطوير تتضمن كافة أوجه النشاط والربامج اليت تنفذها املنظمـات أو اهليئـات أو               
  )١٦، ٢٠٠٥(أمحد : هذا، وتشتمل خطة تدريب األفراد على اخلطوات التالية. املؤسسات

حتديد االحتياجات التدريبية؛ حيث تدل مؤشرات معينة على أن األفـراد املعنـيني              -١
  .ريب تنقصهم املعرفة واخلربة اليت ميكن  أن حيصلوا عليها بواسطة التدريببالتد

تصميم خطة التدريب؛ حيث يتم حتويل االحتياجات التدريبية إىل بـرامج، ويـتم              -٢
وضع جمموعة من الربامج يف خطة متكاملة للتـدريب علـى مـستوى اإلدارة أو               

 .مؤسسة العمل
عالية التدريب من خالل زيادة إنتاجيـة       تقييم فعالية التدريب، حيث ميكن قياس ف       -٣

 .اإلدارة أو املؤسسة أو من خالل تغيري سلوك األفراد اخلاضعني لعملية التدريب
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א: א א
فيما يلي عرض ألهم الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت قضايا الوسائط املتعددة يف             

تدريس العلوم، وكذا اإلشراف التربوي مالً بتعليق الباحثة على تلك الدراساتذي.  

א א א :א
استخدام مدخل الوسائط املتعددة    " بعنوان ) م١٩٨٨(  ففي دراسة قامت ا اجلندي    

ودراسة أثره  على حتصيل تالميذ الصف السابع مبرحلة التعليم األساسـي يف وحـدة الـتغري                 
 أسفرت نتائج الدراسة عن تفوق اموعة التجريبية الـيت درسـت            حيث" والتوازن يف البيئة  

 ،باستخدام الوسائط املتعددة على اموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريقـة املعتـادة            
  .وذلك يف كل من التحصيل وامليل حنو دراسة العلوم

بدراسة استهدفت تعرف مـدى فعاليـة اسـتخدام         )  م١٩٩٢(  كما قامت املليجي  
املقررة على تالميذ الصف الثـاين      " لوسائط املتعددة يف تدريس وحدة استثمار اإلنسان للطاقة       ا

جتريبيـة  : ، مت تقسيمها إىل جممـوعتني     تلميذاً) ١٤٠(اإلعدادي، وتكونت عينة الدراسة من      
درست وحدة التجريب من خالل الوسائط املتعددة، وضابطة درست الوحدة ذاا بالطريقـة             

ق تالميذ اموعة التجريبية علـى       لعل من أمهها تفو    ،وصلت الدراسة إىل عدة نتائج    املعتادة، وت 
  .تالميذ اموعة الضابطة يف التحصيل وامليل حنو دراسة مادة العلوم

ــتيفاين       ــارانلو واس ــن ك ــل م ــا ك  ــام ــرى ق ــة أخ     ويف دراس
(Caravello &Stepganie,1992) ط املتعـددة   استهدفت تدريس العلوم باستخدام الوسـائ

لطالب الشعب غري العلمية يف كليات اتمع بأمريكا، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج مـن               
  .أمهها جدوى وفعالية هذه الوسائط يف التعليم والتعلم

تطوير تدريس الفيزياء ) Redish, et al,1994( كما استهدف مشروع ريدش وآخرون       
فائقة باملرحلة اجلامعية، وقد أوصى املشروع باسـتخدام        باستخدام مدخل الوسائط املتعددة وال    

الكمبيوتر يف دمج الوسائط املتعددة والفائقة، مث استخدام ذلك يف تدريس الفيزياء إلثراء بيئـة               
  .التعلم مع تدريب الطالب على استخدام هذه الوسائط كي يصبحوا متخصصني يف الفيزياء

 أثر تدريس العلوم مبصاحبة احلاسب      "دراسة بعنوان )  م١٩٩٤(  كما أجرت حسنني  
وتكونت عينة الدراسة   "  على تنمية التفكري العلمي والتحصيل لدى طالب املرحلة الثانوية         اآليل
وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود       جتريبية وضابطة، : طالبة قسمت إىل جمموعتني   ) ٨٢(من  

 اموعة التجريبية اليت درسـت      فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل والتفكري العلمي لصاحل        
  .اآليلالعلوم باستخدام احلاسب 
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استهدفت بناء نظام تعليمي لتدريس )  م١٩٩٥(  ويف دراسة أخرى قام ا مشس الدين     
الفيزياء باستخدام الوسائط املتعددة ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية تدريس الفيزيـاء              

  . املتعددةباملرحلة الثانوية باستخدام الوسائط

دراسة اسـتهدفت  ) Swan & Meskill,1995( كما أجرى كل من سوان ومسكيل
تعرف أثر استخدام الوسائط املتعددة على تنمية ميول التالميذ وعادات العمل يف أثناء حصص              
العلوم، وركزت الدراسة على توظيف الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم، وتعرف األثر الذي             

ميذ من خالل استجابام للتعامل مع هذه الوسائط، وفعاليـة اسـتخدامها يف             حتدثه لدى التال  
 لعل من أمهها أن     ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج    . تنمية امليول العلمية وعادات العمل العلمي     

استخدام الوسائط املتعددة القائمة على التفاعل بني النص والصورة واحلركة والصوف يف أثناء             
 نتائج إجيابية يف امليول وعادات العمل لدى الطالب مقارنة بأقرام الذين            حصص العلوم حقق  

  .درسوا بدون استخدام هذه الوسائط

بدراسة هدفت إىل تعـرف  ) Ayres & Melear,1998( وقد قام كل من أيرز وملري
الثانوية أثر استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية مقارنة بالطريقة املعتاد على تعلم طالب املرحلة             

ملادة الفيزياء، وتوصلت الدراسة إىل تفوق أفراد اموعة التجريبية اليت درسـت باسـتخدام              
الوسائط املتعددة يف حتصيل املفاهيم الفيزيائية واالحتفاظ ذه املفاهيم لفترة أطول من أقرام يف     

  .اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة املعتادة

اسـتهدفت مـدخل اسـتخدام      ) Hoadley,1999(  هوديل ويف دراسة أخرى قام ا    
املناقشات العلمية من خالل شبكة الوسائط املتعددة املدعمة باالعتقادات االجتماعيـة لـدى             

 ملا له   ؛الطالب يف تدريس العلوم، وقد أوصت الدراسة باستخدام هذا املدخل يف تدريس العلوم            
  .من فوائد كبرية

بدراسـة  ) Glasson & Mckenzie,1999(ي كما قام  كل من جالسون وماكمرت
 وتوصلت  ،استهدفت تطوير تدريس العلوم بالصف الثامن من خالل استخدام الوسائط املتعددة          

  .الدراسة إىل فعالية هذه الوسائط يف عملية التعليم والتعلم

استهدفت فعالية اسـتخدام بعـض      ) Hong,1999( ويف دراسة أخرى قام ا هونج     
 مثل الوسائط املتعددة، والواقع االفتراضي وشبكة االنترنت لتكـوين بيئـة            تقنيات الكمبيوتر 

 لعل من أمهها فعالية تقنيات الكمبيـوتر يف         ،تدريسية فعالة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج      
  .إثراء بيئة التدريس
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א א :א
املتعـددة يف تـدريس     ركزت معظم دراسات هذا احملور على تعرف فعالية استخدام الوسائط           

 ومن هذه الدراسات    ،العلوم واتفقت على فعالية تلك الوسائط يف حتقيق أهداف تدريس العلوم          
.. هـوديل شريـستوفر   .. هونج شـو  .. نادرة اجلندي .. كارافلو واستيفاين (دراسة كل من    

بينما أجريت  ) أماين حسنني .. نشينو.. حسنية املليجي .. سوان ومكسيل . جالسون وماكرتي 
.. دراسة فيصل هاشم  (راسات أخرى لتعرف فعالية استخدام الوسائط يف تدريس الفيزياء منها         د

ىل فعالية استخدام الوسائط إوتشري نتائج هذه الدراسات     ) إيزر وميلر .. مشروع ريتش وآخرون  
 وتـسعي الدراسـة احلاليـة       ،يف تدريس العلوم وإمكانية تطوير أداء املعلمني يف اسـتخدامها         

      .من هذه الدراسات يف تطوير أداء املشرفات التربويات يف استخدام الوسائط املتعددة           لالستفادة  
كما اتضح للباحثة أيضاً من استعراض الدراسات السابقة واملرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية انه             
ال توجد أي دراسة يف اململكة قد تناولت تدريب املشرفات التربويات على استخدام الوسائط              

تعددة يف تدريس املشرفات التربويات على استخدام الوسائط املتعددة يف تـدريس العلـوم              امل
  .الطبيعية باملرحلة الثانوية، األمر الذي دفع الباحثة إىل تبين الدراسة احلالية

א א א א :א
إلشراف التربوي  بدراسة استهدفت تقدمي صورة واقعية لعملية ا      )  م١٩٨١(  إبراهيم قام

 ضـرورة حـضور     -  من وجهة نظر املوجهني    - يف مصر، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة       
دورات تدريبية حول اإلشراف ودوره ومناقشة ما يعترض اإلشراف من عقبات، وأن يكـون              

يف ختطيط املنهج املدرسيللمشرف دور .  

 الواقـع الـراهن     استهدفت حتديـد  )  م١٩٨٢(  ويف دراسة أخرى قام ا اهلجارى     
لإلشراف الفين وأثره على العملية التعليمية يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة، وتوصـلت              
الدراسة إىل ضرورة زيادة عدد املشرفني، واستحداث أساليب مجاعية يف اإلشراف كالـدروس             

ـ         تخدام التطبيقية والقدوة وعقد دورات تدريبية للمشرفني اجلـدد بعـد اختيـارهم مـع اس
 هلـذا   وقد جاءت الدراسة احلالية تلبيـةً     . املستحدثات التكنولوجية يف تطوير العملية اإلشرافية     

  . حلاجة ماسة يف الواقع التربوي باململكة ، ورمبا يف العامل العريب كافةاملطلب، وسداً

بدراسة استهدفت أمهية تدريب املـشرفني واملـشرفات         ) م١٩٨٢(  كما قام كيفي  
وقد مشلت الدراسة   . شراف التربوي يف العملية التعليمية يف املنطقة الغربية من اململكة         وتطوير اإل 
 لتدريب  اًمشرف ومشرفة سعودي وغري سعودي، وقدمت الدراسة برناجم       ) ١٠٠( عينة قوامها 

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي. املشرفني التربويني بغية حتقيق األهداف املنشودة
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رفني واملشرفات حديثي التجربة يف ميدان اإلشراف التربوي مجيعهم مل يتلقوا            معظم املش  نّأ -
  .أي نوع من التدريب سواء داخل اململكة أو خارجها

  .ضرورة حتسني األداء ورفع اإلنتاجية للمشرفني واملشرفات -
بية ال بد من العمل على تدريب مجيع الكوادر والفئات التعليمية والتربوية اليت هلا عالقة بتر               -

  .النشء

مت مـسح     )م١٩٨٥ (ويف دراسة شاملة للمركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج          
شراف يف دول اخلليج، وتوصلت الدراسة إىل وجود تفاوت واضح بني دول            الواقع التربوي لإل  

 اخلليج العريب يف اهليكل التنظيمي لإلشراف التربوي وتشريعاته، وأن معايري اإلشراف التربوي ال   
تزال عامة وغري واضحة، وقد أوصت الدراسة بضرورة التوصل إىل اتفاق عام علـى أهـداف        
  .وهيكل تنظيمي مشترك لإلشراف التربوي، مع ضرورة إجراء حبوث تتعلق مبستقبله وتطويره

دراسة استهدفت تعرف مشكالت التوجيـه التربـوي يف           )م١٩٨٥ (أجرى احلبيب   
  : وتوصلت الدراسة إىل وجود مشكالت يف ااالت التاليةاملرحلة الثانوية مبنطقة الرياض،

  .عالقة املعلم واملوجه -
  .التقومي وأساليبه -

كما أوضحت الدراسة أن هناك بعض األسباب اليت أدت إىل وجود مثل هذه املشكالت         
  : مثل

  .عدم وجود برامج ملهمة اإلشراف التربوي -
 قـادر   ني اجلدد؛ مما جعل املوجه غري     عدم وجود دراسات تدريبية يف أثناء اخلدمة للموجه        -

  .على القيام مبهامه

دراسة استهدفت تشخيص واقع اإلشراف التربوي      )  م١٩٨٥(  هذا، وقد أجرى الزاغة   
يف مديريات التربية والتعليم يف الضفة الغربية، حيث توصلت الدراسة إىل بعض النتائج لعل من               

هوم التفتيش القـدمي، كمـا أن دور املـشرف     من مفأمهها أن اإلشراف التربوي ما زال قريباً 
. التربوي ينحصر يف الزيارات الصيفية ملشاهدة أداء املعلم، وتسجيل انتقاداته ألدائـه الـصفي             

 وعقد دورات   صت الدراسة بتأهيل املشرف التربوي وذلك بإيفاد بعثات دراسية للخارج،         ووأ
  .ى أحدث أساليب التدريس واإلشرافوه املهين مع اطالعه علستمرار منالتدريبية جتديدية له 

دراسة استهدفت تعرف أهـم املمارسـات اإلشـرافية         ) م١٩٩٠( كما أجرت بالغنيم  
 وحتقيق النمو املهين    ، وأثرها على العملية التعليمية    ،بالصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية     
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معلمة باملرحلة  ) ٥٣٦( موجهة و ) ٣٠( ملعلمات تلك الصفوف، وقد تكونت عينة الدراسة من       
  : وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية،االبتدائية

الزيارات الصفية واالجتماعات الفردية والدروس التطبيقية والدورات التدريبية هي أكثـر            -
  .األساليب ممارسة من قبل املوجهات

ثـر  وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما خيتص بالعالقة بني األسـاليب اإلشـرافية األك              -
  .، وحتسني املقررات وطرق التدريساستخداماً

 يف دعم امليل حنو التجديد واالبتكار كمجـال مـن            قوياً تسهم الدورات التدريبية إسهاماً    -
  .جماالت النمو املهين لدى املشرفات التربويات

استهدفت تعرف دور اإلشراف التربوي يف      ) م١٩٩٠( ويف دراسة أخرى قام ا موسى     
هين للمعلمني باملنطقة الغربية يف اململكة من وجهة نظر املشرفني يف مدن مكـة              تطوير النمو امل  

وجدة والطائف، وكذا حتديد كل من األدوات املستخدمة يف تقومي أداء املعلم، واجلوانب اليت              
  :وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي. يركز عليها املشرفون يف أثناء زيارام الصفية

 لتقومي أداء   تعد بطاقة املالحظة ومقياس التقدير واملقابلة الشخصية أكثر األدوات استخداماً          -
  .املعلم من قبل املشرفني

 من قبل املشرفني عند تقومي      تعد الكفايات الشخصية واملهنية والعلمية أكثر اجلوانب اهتماماً        -
  .أداء املعلم

  :أهم معوقات أداء املشرف التربوي هي -
  .ملدارس اليت يزورها يف أثناء العام الدراسيكثرة ا   -أ

  .افتقاد املشرف لدورات جتديدية لتطوير أدائه   - ب
  .كثرة األعباء امللقاة على عاتق املشرفني   -ج

 دراسة استهدفت تعرف مهام املشرفة الفنية نظريـاً        )هـ١٤١١( كما أجرت األمحدي  
معلمة وقـد توصـلت     )٥٠٠( و ، مديرة) ٧٥( ، و  مشرفة )٣٤(وتكونت عينة الدراسة من     

  :الدراسة إىل ما يلي

  .ضرورة وضع معايري الختيار املشرفة التربوية -
إقامة دورات تدريبية للمستجدات يف جمال اإلشراف الفين مبا ال تقل مدة الدورة عن سـتة                 -

  .أشهر
  .إقامة دورات ملن هن يف اخلدمة ال تقل مدا عن فصل دراسي -
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اسة استهدفت تعرف سلبيات أداء بعـض املـشرفني         در  )م١٩٩٤ (الغامدي   أجرى
التربويني من وجهة نظر املعلمني يف املدارس املتوسطة مبكة املكرمة، ومشلت عينـة الدراسـة               

  :  لعل من أمهها،، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائجمعلماً )٢٨٤(

ورة مكثفـة يف    عدم ترشيح املعلمني للعمل يف جمال اإلشراف التربوي إال بعد اجتيازهم لد            -
  .هذا اال

إقامة دورات تدريبية للمشرفني التربويني للرفع من كفاءم العلمية واملهنيـة وتزويـدهم              -
  .باملهارات الالزمة

هدفت إىل حتديد االحتياجات التربويـة      ) م١٩٩٨( ويف دراسة أخرى قامت ا سفر     
كفايات الشخصية واملهنية،   للمشرفات التربويات مبدن مكة املكرمة وجدة والطائف يف جمال ال         

مشرفة تربوية وتوصلت الدراسـة إىل      ) ٣٣٧( وأمهية التدريب عليها، وقد بلغت عينة الدراسة      
  :عدة نتائج، لعل من أمهها

  .احتياجاً) ١٦(عدد االحتياجات التدريبية يف جمال الكفايات الشخصية هو  -

 على درجة كـبرية     احتياجاً) ٤٢( عدد االحتياجات التدريبية يف جمال الكفايات املهنية هو        -
  . منهاحتياجاً إ)٤٠(ات إىل ـمن األمهية بالنسبة للمشرفة التربوية، حيث حتتاج املشرف

املشرفات التربويات يف حاجة ماسة إىل التدريب على املهام اإلشرافية يف جمال التخطـيط،               -
  .البحث، التدريب، التطوير، والتوجيه واإلرشاد

א א :א
أجريت العديد من الدراسات يف جمال اإلشراف التربوي وتنوعـت أهـدافها، حيـث               

 وتعرف أهم املمارسات اإلشرافية ومهـام املـشرفة         ،استهدفت بعض الدراسات مسح الواقع    
 هاشم اهلجاري، دراسة:  مثل) ثانوي …متوسط.. ابتدائي(التربوية يف خمتلف املراحل الدراسية    

 وقـد كانـت     ( تربوية لدول اخلليج، نعيمة بالغنيم، حاسن الغامدي      املركز العريب للبحوث ال   
 وهناك دراسات عربية أجريت يف هذا اـال منـها           ،الدراسات السابقة على مستوى اململكة    

دراسة أمحد إبراهيم يف مصر، ودراسة عمر الزاغة يف لبنان، كما استهدفت دراسات أخـرى               
ة عبد الرمحن احلبيـب يف حـني اسـتهدفت          حتديد مشكالت اإلشراف ومعوقاته مثل دراس     

دراسات أخرى تقدمي مقترحات باالحتياجات التدريبية ومالمح تطوير اإلشراف التربوي مثل           
  .)دراسة عدنان كيفي، عبد احلكيم موسى، صاحلة سفر
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ويستخلص من هذه الدراسات أا ركزت على تشخيص الواقع وحتديد مالمح التطوير،            
   ال            إىل ت  يف حني مل تسعقدمي برامج تدريبية لرفع كفاءة املشرفني التربويني خاصة فيما يتعلق با

  .الفين وهو ما تسعي إليه الدراسة احلالية

א א א א א :א
استهدفت وضع برنامج شامل لتطوير اإلشراف      ) م١٩٨١( ففي دراسة قام ا عبيدات    
 الربنامج على أمنوذج وقائمة كفايات املشرف التربوي، وطبق         التربوي يف األردن، حيث اشتمل    

األمنوذج على مدى فصل دراسي واحد، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج ، لعل مـن أمههـا                 
  .ظهور حتسن واضح يف أداء املشرفني التربويني بعد تطبيق الربنامج

ب املشرفني يف   بدراسة استهدفت تطوير نظام اختيار وتدري     ) م١٩٩٢ (كما قام القاسم  
األردن، وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات، لعل من أمهها بناء الربامج التدريبيـة علـى               
أساس االحتياجات الفعلية للمشرفني، وكذلك استخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها يف عمليـة            

  .التدريب

اسـتهدفت  ) Oneill & Gomez, 1994( ويف دراسة أخرى قام كل من أونيل وجومز
وتعـرف  . إعداد مرجع وحدة قائم على استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة للمرحلة الثانوية          

وأشارت نتائج الدراسة إىل حتـسني      . فعاليته يف أداء املعلمني والطالب الذين تعلموا من خالله        
 أداء املعلمني يف استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة وخباصة تلك القائمة علـى البـصريات             

  ).صور والرسوم املتحركة ولقطات الفيديوال(

بدراسة استهدفت تدريب  )Chagas & Abeeq,1996( كما قام كل من شاجاز وأبيج
املعلمني على كيفية تصميم وتنفيذ شرائط الفيديو التفاعلي، واستخدامها يف أثنـاء تدريـسهم             

ن مستويات التالميـذ يف     وأشارت نتائج الدراسة إىل حتس    .مادة العلوم لتالميذ املرحلة املتوسطة    
وكذلك حتقيق بعض أهداف تدريس العلـوم مثـل االجتاهـات           ،  التحصيل مبستوياته املختلفة  

  .وامليول

א א :א
 وقد  ،يالحظ أن الدراسات اليت استهدفت إعداد برامج لتطوير اإلشراف كانت حمددة          

يف األردن  يف حني     ) ن عبيدات ذوقا(  ركز بعضها على مقترحات خاصة بالتطوير مثل دراسة       
 وضع معايري االختيار وتدريب املشرفني      يف األردن أيضاً  ) عبد الكرمي القاسم  ( استهدفت دراسة 

تطـوير  ) شاجاز وأبيج  ..أونيل وجومز (  واستهدفت الدراسات األجنبية مثل دراسة     ،التربويني
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طوير اإلشـراف وأداء    ويتضح أن هذه الدراسات ركزت اهتمامها على ت       . أداء معلمي العلوم  
 لذلك سوف تستفيد الدراسة احلالية من       ؛ ومل تقدم برامج تدريبية    ،املعلمني يف شكل مقترحات   

  .هذه املقترحات يف إعداد الربنامج التدرييب

:מ
من استعراض الدراسات والبحوث السابقة واملرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية أمكـن           

  :ادة، واليت تتمثل يف اآليتللباحثة حتديد أوجه االستف

  .حتديد أهم االحتياجات التدريبية الالزمة للمشرفات التربويات ملادة العلوم الطبيعية -
  .حتديد أهم املعوقات اليت حتول دون أداء املشرفات التربويات ألدوارهن -
  . وأكادميياً ومهارياًحتديد مهام املشرفة التربوية يف اجلوانب املختلفة فنياً -
الوسائط املتعددة يف العلوم الطبيعية أو يف برامج تدريب معلمي العلوم أدى إىل رفع              توظيف   -

  . يف حتقيق أهداف تدريس العلوممستويات املعلمني وأعطى أثراً إجيابياً
  .تعرف أفضل الوسائط اليت ميكن االعتماد عليها يف إعداد الربنامج التدرييب -
ها لدى املشرفات التربويـات يف اسـتخدام        تعرف أهم املهارات واألداءات الواجب توفر      -

  .الوسائط املتعددة
  .الربامج التدريبية تؤدي إىل حتسن أداء املشرفني التربويني -
  .ضرورة عقد دورات تدريبية للمشرفني اجلدد بعد اختيارهم -
مل تستخدم الدراسات املذكورة احلاسوب كأداة ملزج الوسائط املتعـددة املـستخدمة يف              -

  .تدريس العلوم
-  جردراسة واحدة لتدريب املشرفني التربويني على استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس            مل ت 

  .وهو ما حتاول الدراسة احلالية اإلسهام فيه. العلوم باستخدام احلاسوب
إمكانية تدريب معلمي العلوم على كيفية تصميم واستخدام الوسائط املتعددة يف تـدريس              -

  .ج التدريسالعلوم الطبيعية وحتسن نتائ
حتسن أداء الطالب الذين تعلموا من خالل استخدام الوسائط املتعددة وحتسني أداء املعلمني              -

  .املستخدمني للمرجع
،  بداعامإاستخدام املشاريع القائمة على الوسائط املتعددة أدت إىل تنمية ميول التالميذ و            -

  .وكذلك عادات العمل
  .ل الواقع إىل أذهان التالميذتوفري خربات حقيقية أو بديلة حتاول نق -
سوف تستفيد الدراسة احلالية من مركوم الدراسات السابقة يف جمال اإلشراف التربوي من              -

 .حيث حتديد أهم االحتياجات التدريبية
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א א
א א א א

تناول هذا الفصل خطوات وإجراءات الدراسة امليدانية مثل بيان منهج الدراسة وجمتمع            
وعينة الدراسة وأداة مجيع املعلومات وكيفية بنائها وإجراءات الصدق والثبـات واألسـاليب             

  :  وذلك على النحو التايل،حصائية اليت استخدمت يف معاجلة وحتليل املعلوماتاإل
א−١ א

الظاهرة كما هي   استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، الذي يعتمد على دراسة          
 ، مث يصفه وصفاً دقيقاً ويعري عنه تعبرياً كيفياً أو كمياً، وهو املنهج األكثـر              موجودة يف الواقع  

، وذلك دف الوصول إىل استنتاجات تساعد يف وصف ومن          استخداماً يف الدراسات التربوية   
  ).  م١٩٩٩ (مث تطوير الظاهرة حتت الدراسة عبيدات وآخرون

واستخدمت الباحثة هذا املنهج للتعرف على حاجات املشرفات من التدريب، حيث أن            
املشرفات التربويـات يف    (ينة الدراسة   استخدام هذا املنهج يؤدي إىل مجع معلومات كمية من ع         

  .ومن مث حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة) مقرر العلوم 
كما استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب وذلك يهدف معرفة أثر أو فاعلية الربنامج               

لذلك مت استخدام التصميم التجرييب األويل وذلك باسـتخدام         . املقترح لتدريب مقرر العلوم     
ــقموعــة واحــدة ذاتجم     القبلــي البعــدي يف هــذا التــصميم وكمــا ذكــر  التطبي

(Campbell and Stanley, 1963)  أن اهلدف من إدخال االختيار القبلي على هذا التـصميم 
 عينة الدراسة مرتفعاً أداء، فقد يكون راسة قبل تطبيق الربنامج املقترحهو اكتشاف آراء عينة الد

، لذلك يتم إصدار حكم على فعالية الربنامج املقتـرح          ليمية سابقة بب خربات أو مواقف تع    بس
  . من خالل مقارنة درجات االختبار البعدي بدرجات االختبار القبلي لعينة الدراسة

א א
مشرفة تربوية يقمن باإلشراف على معلمات العلـوم        ) ٦٠(تكون جمتمع الدراسة من     

عليهن استبانة لتحديد  االحتياجات     طبق   جدة ومكة املكرمة، و    الطبيعية باملرحلة الثانوية مبدينيت   
التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة، وأثناء تنفيذ برنامج التدريب، أصبح العدد النهائي            

مـشرفة مـن التجربـة      ) ١٨(مشرفة تربوية؛ حيث تسربت     ) ٤٢(لعينة الدراسة احلالية هو     
  . العينة وتوزيعها على مدينيت جدة ومكة املكرمةواجلدول التايل يوضح عدد أفراد
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   )١( جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة على مدينيت جدة ومكة املكرمة

  عدد املشرفات  املدينة

  ٣٠  جدة

  ١٢  مكة املكرمة

  ٤٢  اموع الكلي

א א
  لعلـوم  م أسلوب احلصر الشامل يف هذه الدراسة، أي اختيار مجيع مـشرفات ا            خِداست

  . الطبيعية التربويات ضمن عينة الدراسة

א א א
  :وذلك على النحو التايل) من إعداد الباحثة ( مت استخدام أربعة أدوات خمتلفة   

الزمـة السـتخدام الوسـائط املتعـددة                 استبانة لتحديد االحتياجـات التدريبيـة ال        -١
  . ٨٠:  ص )٢ملحق رقم (

  . ١٣٧:   ص )١١ملحق رقم (ت املعرفية الستخدام الوسائط املتعددة اختبار املتطلبا  -٢

  . ١٤٧: ص )١٢ملحق رقم (بطاقة مالحظة ملهارات استخدام الوسائط املتعددة   -٣

 )٥ملحق رقـم    ( برنامج تدرييب للمشرفات التربويات على استخدام الوسائط املتعددة         -٤
  . ١٠١:  ص 

א א א א
  : تبانة لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة إعداد اس: أوالً 

الستخدام الوسائط املتعددة يف جمـال تـدريس        ) املشرفات التربويات   ( لعينة الدراسة     
عداد االستبانة باخلطوات التالية إالعلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية ، ومر :  

عة أدبيـات البحـث     ، كذلك مراج  ت والبحوث السابقة يف هذا اال     مراجعة الدراسا  -١
 .لوسائط املتعددة وتدريس العلومالتربوي فيما خيتص باإلشراف التربوي وا
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متثل االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة       )  فقرةً ٢٨(بانة أولية اشتملت على     إعداد است  -٢
للمشرفات التربويات الستخدام الوسائط املتعددة يف جمال تدريس العلـوم باملرحلـة            

 .الثانوية

جمموعة من أساتذة املناهج وطـرق التـدريس        ية على   نة يف صورا األول   عرض االستبا  -٣
وذلك إلبداء آرائهم سواء باحلذف أو اإلضافة أو         ٧٨ : ص )١ملحق رقم   (املتخصصني  

 .  مدى سالمة الصياغة وصدق احملتوىالتعديل، والتأكد من

ـ       يعد استطالع آراء احملكمني    -٤ بح العـدد   ، واالستفادة من التعديالت اليت ذكروها، أص
 –متـوافرة   (ولكل فقرة ثالثة بدائل لالستجابة      )  فقرة ٢٥(هائي لفقرات االستبانة    الن

 : وهذه الفقرات موزعة على حمورين. )متوافرة إىل حد ما غري متوافرة

تمل علـى   ـ، واش الزمة الستخدام الوسائط املتعددة   املتطلبات املعرفية ال  :  األول راحملو
 ).  فقرة ١٥(

 ).فقرات١٠(، واشتمل على الزمة الستخدام الوسائط املتعددةاملهارات ال: احملور الثاين

وبذلك توفر للباحثة استبانة ميكن من خالهلا حتديد االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة            -٥
 الستخدام الوسائط املتعددة يف جمال تدريس العلـوم الطبيعيـة           ؛للمشرفات التربويات 

  . ة صاحلة للتطبيق وأصبحت االستبان،باملرحلة الثانوية

  : ار املتطلبات املعرفية الستخدام الوسائط املتعددةبإعداد اخت: ثانياً 

يف ) استبانة حتديـد االحتياجـات التدريبيـة      (دة من نتائج االستبانة السابقة      مت االستفا   
اد الوصول إىل قائمة باملتطلبات املعرفية الستخدام الوسائط املتعددة، ومن مث قامت الباحثة بإعد            

سـتخدام  اختبار يقيس مدى إملام املشرفات التربويات باملتطلبات املعرفية الواجب توافرهـا ال           
  . برجميات الوسائط املتعددة

أما . ، املؤهل، اخلربة  )اختياري(ت األولية مثل االسم     اشتمل االختبار على بعض البيانا    
  :ن من جزأين تكو فقداالختبار نفسه

) ثقافـة الكمبيـوتر   (ة اخلاصة بتكنولوجيـا الكمبيـوتر       ات املعرفي يقيس املتطلب : اجلزء األول 
  : واشتملت هذه املتطلبات على

  ).  تطوره–مفهومه (التعريف بالكمبيوتر   -١
  . التعريف مبكونات الكمبيوتر  -٢
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  . ات الكمبيوتر األساسية واإلضافيةالتعريف بوحد  -٣
  . وظائف مكونات الكمبيوتر  -٤
٥-  ري والنظام الثنائي يف متثيل البيانات داخل الكمبيوترف النظام العشتعر.  
  . ص مكونات وحدة املعاجلة املركزيةالفروق بني وظائف وخصائ  -٦
  . وظائف أزرار لوحة املفاتيح  -٧
  .أنواع الربجميات  -٨
  . نظم تشغيل الكمبيوتر  -٩
  . DOCأوامر نظام التشغيل   -١٠
  . Windowsنظام التشغيل   -١١
  . غات الربجمةمقدمة لل  -١٢
  . حتميل الربجميات ألول مرة على الكمبيوتر  -١٣
  .  Windowsتشغيل الربجميات يف بيئة الـ   -١٤
  .  األقراص املرنة الصلبة واملدجمةالتعامل مع  -١٥
  . ، املدجمةالفروق بني األقراص املرنة، الصلبة  -١٦
  . لومات للكمبيوتر وكيفية معاجلتهاق املعتدفُّ  -١٧
  .ائل التحذيرية ورسائل اخلطأالرس  -١٨

  :ة بتكنولوجيا الوسائط املتعددةيقيس املتطلبات املعرفية اخلاص: اجلزء الثاين

  :واشتملت هذه املتطلبات على

  . مفهوم الوسائط املتعددة  -١
  .خصائص الوسائط املتعددة  -٢
  . عناصر الوسائط املتعددة  -٣
  .أسس اختيار الوسائط املتعددة  -٤
  .تاج برجميات الوسائط املتعددةنتصميم وإ  -٥
  .وسائط املتعددة داخل الكمبيوترخطوات حتميل برجميات ال  -٦
  .وسائط املتعددة داخل الكمبيوترخطوات تشغيل برجميات ال  -٧
  .قومي برجميات الوسائط املتعددةمعايري ت  -٨
  .    إعداد اإلختبار التحصيلي -٩
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  :ام الوسائط املتعددةهارات استخدإعداد بطاقة مالحظة مل: ثالثاً

قامت الباحثة بإعداد قائمة مبجوعة من الفقرات اليت تقيس مهارات املشرفات التربويات              -١
  . يف استخدام الوسائط

  .السادة احملكمني إلبداء آرائهممت عرض الفقرات على جمموعة من   -٢
، ورا النهائية اقة املالحظة يف ص   بعد استطالع آراء وتوجيهات احملكمني ، مت إعداد بط          -٣

  :موزعة على أربعة أقسام على النحو التايل)  فقرة ٣٠(وأصبحت مكونة من 
  .٤ – ١تشغيل جهاز الكمبيوتر ويشتمل على الفقرات   -أ
  .١٢ – ٥حتميل برنامج الوسائط املتعددة ويشتمل الفقرات من   -ب
  . ٢٦ – ١٣تشغيل برنامج الوسائط املتعددة ويشتمل الفقرات من   -ج
  .٣٠ – ٢٧إاء الربنامج ويشتمل الفقرات من   -د

  :إعداد الربنامج التدرييب املقترح: رابعاً 

اختبار املتطلبات املعرفية، وبطاقـة     : يف ضوء نتائج االستبانة، والتطبيق القبلي لكل من       
املالحظة على عينة الدراسة احلالية، مث إعداد تصور مقترح لربنامج تدرييب للمشرفات التربويات             

  :من خالل اخلطوات واإلجراءات التالية) ٥ ، ٤ملحق (
  .حتديد املخطط العام للربنامج  -أ
  .حتديد فلسفة الربنامج ومنطلقاته  -ب
  .صياغة أهداف الربنامج إجرائياً  -ج
  .ليب واستراتيجيات تنفيذ الربنامجحتديد أسا  -هـ
 ،  ٨ ،   ٧ ق رقم   ملح(إعداد مناذج من دروس العلوم لتنفيذها بالوسائط املتعددة           -و

وسوف ختتار الباحثة من بني الوسائط املتعددة لتـدعيم الربنـامج           ) ١٠ ،   ٩
 والذي   )CD ( الفرص املدمج التدرييب على استخدام الوسائط املتعددة حمتوى       

  :يتضمن ما يلي
لغة مكتوبة يف شكل إرشادات للمشرفات حول استخدام الربنامج ومناذج من             *

  . الدروس وعناصر التقومي 
  .صويت من الباحثة أو مؤثرات صوتيةا تعليق ّمإ ،صوتيات  *
  .رسومات توضيحية أو بيانية  *
  .أشكال جمسمة  *
  .صور ساكنة ومتحركة  *

  : فإنه ميكن للباحثة أن تستخدم الوسائط التالية،وإىل جانب األقراص املدجمة
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 جهاز عرض ضوئي من احلاسب اآليل ويتم توصيله بـأجهزة احلاسـب اآليل              *
 مع عرضها على الـشاشة      ،ويستخدم يف شرح كيفية تنفيذ العمليات املختلفة      

  .جلميع املتدربات يف وقت واحد
ع املتدربات إيقافـه    يستطت وميتاز حبيازته للصوت والصورة و     ،الفيديو التفاعلي   *

  .يتها لتحقيق االستفادة الكاملةللبحث عن املواقف اليت حيتجن لتكرار رؤ
عرض الضوئي وأجهزة احلاسب    ت والصور والرسوم وأجهزة ال    السبورة واملعلقا   *

  . تدريب املشرفات على استخدامها وسوف يتم،اآليل
  . حتديد اخلطة الزمنية  -ز
  .كيم الربنامج وإجراء التعديالتحت  -ح

  : التدرييب من خاللقياس فاعلية الربنامجوقد مت 
  .طبيق االختبار والبطاقة قبلياًت  -أ
  .الربنامج على عينة الدراسة) تطبيق(تنفيذ   -ب
  .تطبيق األدوات بعدياً  -ج

א א :א
 واملكونة من   أدوات الدراسة والربنامج التدرييب املقترح على جلنة من احملكمني        مت عرض     

جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس ومشرفني تربويني ومشرفات تربويات للتأكد مـن             
خدمة يف الدراسة عن طريق صدق احملكمني ، حيث أشـار بـراون             صدق مجيع األدوات املست   

)Brown, 1966 ( أن األدوات املستخدمة يف البحث يتم حتكيمها وذلك للتعرف على صدقها
  .ه األدوات تقيس ما وضعت لقياسه جلنة احملكمني إىل أن هذتوأشار). صدق احملكمني(

א א א
تطلبات املعرفية من خالل تطبيقه على عينة عشوائية قوامها  مت حساب ثبات اختبار امل -أ  

كيـودر  "مشرفة تربوية من غري عينة  الدراسة احلالية وحساب الثبات باستخدام معادلة  )  ٢٥(
  (256 ,1975)".  ريتشاردسون–
  
  

  :حيث
  .متثل معامل الثبات: ر
  .متثل عدد مفردات االختبار: ن
  .االختبارمتثل املتوسط احلسايب لدرجات : م

 

 ن  ــــ-١ــ = ر
١-ن

 )م-ن(م
 ٢ن ع
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  .متثل تباين درجات االختبار: ٢ع
وهي درجة مقبولـة    ) ٠,١٨(وقد اتضح أن قيمة معامل الثبات باستخدام املعادلة السابقة هي           

من الثبات، مما يدل على أن اختبار املتطلبات املعرفية يتمتع بدرجة عالية من الثبـات وأصـبح                 
  ).١١(ملحق . صاحلاً للتطبيق

) ١٠(اقة املالحظة من خالل تطبيقاا على عينة عـشوائية قوامهـا             مت حساب بط   -      ب  
نـسبة اتفـاق    "الدارسة احلالية، وحساب الثبات باسـتخدام        مشرفات تربويات من غري عينة    

حيث قامت الباحثة باالتفاق مع زميلة هلا  مبالحظة أداء املشرفات التربويات علـى      " املالحظني
يس العلوم الطبيعية ومت حساب نسبة اتفاق املالحظني مـن          استخدام الوسائط املتعددة يف تدر    

  )١٦٨، ٢٠٠٤(أبو عصيبة :  التاليةCooper" كوبر"خالل معادلة 

  ١٠٠× ــــــــــــــــــ   = نسبة االتفاق

  :وقد جاءت نسب االتفاق كما يوضحها اجلدول التايل
  )٢(جدول رقم 

  نسب االتفاق على بطاقة املالحظة
 )١٠(  )٩(  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١( يةاملشرفة التربو

 ٠,٨٣ ٠,٧٨ ٠,٨١ ٠,٧٦ ٠,٧٩ ٠,٨٣ ٠,٧٧ ٠,٨٦ ٠,٧٨  ٠,٨٢  نسبة االتفاق

يتضح من اجلدول السابق مدى ارتفاع نسب االتفاق؛ مما يؤكد على ثبات بطاقة املالحظـة،               
  ).١٢ملحق (وأصبحت صاحلة للتطبيق 

א א
  : اليب اإلحصائية التاليةخدام األسمت است

  .التكرارات، وذلك لإلجابة على التساؤل األول  -١
لإلجابة على التساؤلني الثاين والثالث  أي حلساب داللة الفـروق بـني             ) ت(اختبار    -٢

.  املعريف القبلـي والبعـدي     االختبارمتوسطات درجات املشرفات يف كل من تطبيق          
  . املالحظةبطاقةو

ابة على التساؤلني اخلامس والسادس أي حلساب داللة الفروق بـني           لإلج) ت(اختبار    -٣
  .  املعرفة واملالحظة البعديلالختبارمتوسط حتصيل مشرفات جدة ومكة 

 عدد مرات االتفاق
 عدد مرات عدم االتفاق+عدد مرات االتفاق
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א א א
אאא( )א

   تساؤالت الدراسة عن العينـة واإلجابة استجاباتيف هذا الفصل مت حتليل 

א :א
ما االحتياجات التدريبية الالزمة للمـشرفات التربويـات         :ينص التساؤل األول على     

  ؟الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية

 هذا التساؤل قامت الباحثة بتحليل استجابات املشرفات التربويات علـى           نجابة ع ولإل  
 وذلك حبساب التكـرارات     ،استبانة االحتياجات التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة      

  ).غري متوافرة..  ما توافرة إىل حٍدم.. متوافرة ( لكل فئة من فئات االستجابة 

 نتائج حتليل بيانات استبانة االحتياجات    ) ٣( يف اجلدول رقم      العينة استجابةومت جدولة   
  .التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة
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  نتائج حتليل بيانات استبانة االحتياجات التدريبية الالزمة) ٣(جدول رقم 

  الستخدام الوسائط املتعددة 

 مقدار توافرها
 االحتياجات م

 متوافـرة
متوافرة إىل حد 

 ما
 غري متوافرة

 %التكرار %التكرار % التكرار المحور األول 

المتطلبات المعرفية الالزمة الستخدام الوسـائط       []

 : المتعددة 

      

       الثقافة الحاسوبية :أوالً  

       مكونات الحاسوب وملحقاته*  -١

 ٥٨ ٣٥  ٢٥ ١٥ ١٧ ١٠ وحدة التحكم املركزية  -أ

 ٥٠ ٣٠  ٢٥ ١٥  ٢٥ ١٥ .الشاشة  -ب

 ٧٥ ٤٥ ١٧ ١٠  ٠٨ ٥ . لوحة املفاتيح  -ج

 ٧٧ ٤٦  ١٥ ٩  ٠٨ ٥ . الفأرة  -د

 ٧٢ ٤٣  ٠٨ ٥  ٢٠ ١٢ . وحدة الصوت  -هـ

 ٢٥ ١٥  ٥٨ ٣٥ ١٧ ١٠ . امليكروفون  -و

 ٣٣ ٢٠  ٥٠ ٣٠ ١٧ ١٠ .الطابعة  -ز

 ٧٠ ٤٢  ١٨ ١١  ١٢ ٧ ) سكانر . ( املاسح الضوئي  -ح

 ٨٠ ٤٨  ٠٨ ٥  ١٢ ٧ .كامريا شبكة املعلومات  -ط

       أنواع البرمجيات *  -٢

        برامج جاهزة-* 

 ١٧ ١٠  ٥٨ ٣٥  ٢٥ ١٥   Word Processingكمعاجل النصوص  -أ

  ٢٣  ١٤  ٦٠  ٣٦  ١٧  ١٠   . Paint Brushالرسام   -ب
  ٨٠  ٤٨  ٠٨  ٥  ١٢  ٧   . SPSSالتحليل اإلحصائي  -ج
  ٨٤  ٥٠  ٠٨  ٥  ٠٨  ٥  Dos, Windowsظمة التشغيل     أن -د

  لغات البرمجة  -هـ
Visual C, Visual basic, Basic, Java 

٨٢  ٤٩  ١٠  ٦  ٠٨  ٥  

  



 -٥٠-

  

 مقدار توافرها
 االحتياجات م

 غري متوافرةمتوافرة إىل حد ما متوافـرة
 : ملفات تشغيل البرامج الجاهزة مثل  -٣ % التكرار % التكرار % التكرار

Winword.ex Spsswin.exe 
Powerpoint. Exe 

٦٧  ٤٠   ١٨  ١١   ١٥  ٩  

              تشغيل الحاسوب*  -٤

  ٠٨  ٥   ١٢  ٧  ٨٠  ٤٨   Power: مفتاح تشغيل احلاسوب  -أ
  ٧٢  ٤٣   ٠٨  ٥   ٢٠  ١٢  Reset: مفتاح إعادة تشغيل احلاسوب -ب
  ٧٠  ٤٢   ١٨  ١١   ١٢  ٧  Turbo: مفتاح إسراع احلاسوب  -ج
              وظائف مفتاح المكونات التالية*  -٥

  ٨٤  ٥٠   ٠٨  ٥   ٠٨  ٥  . الشاشة  -أ
  ٨٠  ٤٨   ١٢  ٧   ٠٨  ٥  . لوحة املفاتيح -ب
  ٨٠  ٤٨   ٠٨  ٥   ١٢  ٧  . الفأرة  -ج
 التعامل مع الربامج اجلاهزة يف بيئة الــ         * -٦

Windows   

            

  ٧٢  ٤٣   ٢٠  ١٢   ٠٨  ٥  . تشغيل  -أ
  ٨٣  ٥٠   ٠٨  ٥  ٠٨  ٥  . حتميل -ب
  ٨٢  ٤٩   ٠٨  ٥   ١  ٦  رسائل اخلطأ  -ج
  ٥٨  ٣٥   ٢٥  ١٥   ١٧  ١٠ DOSأوامر نظام التشغيل  -٧
التوصيالت الكهربية اخلارجيـة ملكونـات       -٨

  .احلاسوب 
٨٠  ٤٨   ١٢  ٧   ٠٨  ٥  

املصطلحات اإلجنليزية الشائعة عند استخدام      -٩
  Copy, Print, Save: الربامج مثل 

٧٠  ٤٢   ١٢  ٧   ١٨  ١١  

              برمجيات الوسائط المتعددة: ثانياً   

  ٥٨  ٣٥   ٣٢  ١٩   ١٠  ٦  .تعريفها  -١٠
  ٥٠  ٣٠   ٣٧  ٢٢   ١٣  ٨  عناصرها -١١
  ٨٠  ٤٨   ١٢  ٧   ٠٨  ٥  .خصائصها  -١٢
  ٥٣  ٣٢   ٣٥  ٢١   ١٢  ٧  .أسس اختيارها  -١٣
  ٧٥  ٤٥   ١٥  ٩   ١٠  ٦  .أسس استخدامها  -١٤
  ٨٢  ٤٩   ٠٨  ٥   ١٠  ٦  .معايري تقوميها  -١٥
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 مقدار توافرها
 االحتياجات م

 غري متوافرةمتوافرة إىل حد ما متوافـرة

 % التكرار % التكرار % التكرار المحور الثاني 

المهارات الالزمة الستخدام الوسائط      []

  .المتعددة

      

  ٧٨ ٤٧  ٠٨ ٥  ١٤ ٨  .تشغيل جهاز احلاسوب-١٦
   ٧٧  ٤٦   ١٥  ٩   ٠٨  ٥  .ائط املتعددةحتميل برنامج الوس -١٧
قراءة التعليمات اإلرشادية لربامج الوسـائط       -١٨

  .املتعددة
٧٢  ٤٣   ١٠  ٦   ١٨  ١١   

االنتقال من صفحة ألخرى داخل برنـامج        -١٩
  .الوسائط املتعددة

٧٨  ٤٧   ١٠  ٦   ١٢  ٧   

تشغيل لقطات الفيـديو داخـل برنـامج         -٢٠
  .الوسائط املتعددة

٦٧  ٤٠   ١٨  ١١   ١٥  ٩   

تشغيل التعليقات الصوتية داخـل برنـامج        -٢١
  الوسائط املتعددة 

٧٣  ٤٤   ١٧  ١٠   ١٠  ٦   

العودة ملراجعة أجزاء معينـة مـن حمتـوى          -٢٢
  .الربنامج

٦٨  ٤١   ٢٠  ١٢   ١٢  ٧   

تدوين املالحظـات واالسـتجابات علـى        -٢٣
  .ختبارات برنامج الوسائط املتعددةا

٧٣  ٤٤   ١٠  ٦   ١٧  ١٠   

  ٦٥  ٣٩  ١٨  ١١   ١٧  ١٠ .مل مع الرسائل التحذيرية، رسائل اخلطأالتعا -٢٤
   ٧٨  ٤٧   ١٠  ٦   ١٢  ٧  .روج من برنامج الوسائط املتعددةاخل -٢٥



 -٥٢-

  :أن) ٣( اجلدول رقم  يتضح من

 وذلـك   ، متـوافرة  االستجابةهناك فقرات حصلت على أكرب تكرار ونسبة مئوية حتت           : أوالً
 : مفتاح تشغيل احلاسوب     -تشغيل احلاسوب    )) ٤ (( اليت تقع حتت الرقم   ) أ  ( للفقرة  

Power.  
 )) ١ (( حتت الـرقم  ) و ، ز  ( متوافرة إىل حد ما      االستجابة حصلت على الفقرات اليت       :ثانياً

    حتت الـرقم  ) أ ، ب  (والفقرات  . ون، الطابعة  امليكرف –مكونات احلاسوب وملحقاته    
     Paint Brushالرسام   ، Word Processing كمعاجل النصوص  -أنواع البرمجيات  )) ٢ ((

حتت ) أ، ب، جـ، د، هـ، ح، ط      (ة   غري متوافر  االستجابة حصلت على الفقرات اليت      :ثالثاً
، لوحة   وحدة التحكم املركزية، الشاشة    –مكونات احلاسوب وملحقاته     )) ١ ((الرقم  

. ا شبكة املعلومـات   ، كامري )سكانر( املاسح الضوئي    املفاتيح، الفأرة، وحدة الصوت،   
ـ جـ، د (والفقرات    التحليل اإلحـصائي    -  أنواع الربجميات  )) ٢ ((حتت الرقم   ) ، ه

SPSS   ــشغيل ــة التـ ــة Dos, Windows ، أنظمـ ــات الربجمـ                  ، لغـ
Visual C, Visual basic, Basic, Java .  ملفات تشغيل الـربامج   )) ٣ ((والرقم

  :  اجلاهزة مثل

Winword Spsswin.exe Powerpoint. Exe,   حتت الرقم ) ب ، جـ(الفقرات  

ـ     (والفقرات  .  إعادة  مفتاح - تشغيل احلاسوب    )) ٤ ((  )) ٥ ((قم  حتت الـر  ) أ ، ب ، ج
ـ  ، ب  أ (والفقرات  .  الشاشة، لوحة املفاتيح، الفأرة    –وظائف مفتاح املكونات التالية        ) ، جـ

ـ     التعامل مع ا   )) ٦ ((  حتت الرقم  ، حتميـل،   تشغيل  - Windows لربامج اجلاهزة يف بيئة ال
كهربيـة  ، التوصـيالت ال   DOS أوامر نظام التشغيل     )) ٩ ،   ٨ ،   ٧ ((واألرقام  . رسائل اخلطأ 

   :، املصطلحات اإلجنليزية الشائعة عند استخدام الربامج مثلاخلارجية ملكونات احلاسوب

Copy, Print, Save.   

برجميـات  : اليت تقع حتت ثانيـاً     )) ١٥ ،   ١٤ ،   ١٣ ،   ١٢ ،   ١١ ،   ١٠ ((واألرقام  
امها، معايري  ، أسس استخد   تعريفها، عناصرها، خصائصها، أسس اختيارها     –الوسائط املتعددة   

اليت تقع حتـت     ))٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٩،٢٠،  ١٨ ،١٧،  ١٦ ((واألرقام   .تقوميها
، حتميل   احلاسوب  تشغيل جهاز  - املتعددة   املهارات الالزمة الستخدام الوسائط   [] احملور الثاين   

، االنتقـال مـن     عددة، قراءة التعليمات اإلرشادية لربامج الوسائط املت      برنامج الوسائط املتعددة  
 تشغيل لقطات الفيديو داخل برنامج الوسائط       ،صفحة ألخرى داخل برنامج الوسائط املتعددة     

، العودة ملراجعة أجزاء معينة     سائط املتعددة ية داخل برنامج الو   املتعددة، تشغيل التعليقات الصوت   



 -٥٣-

، من حمتوى الربنامج، تدوين املالحظات واالستجابات على اختبارات برنامج الوسائط املتعددة          
  .   ، اخلروج من برنامج الوسائط املتعددةالتعامل مع الرسائل التحذيرية، رسائل اخلطأ

א :א
هل توجد فـروق ذات داللـة       :  ينص على  الذي للدراسة و  لإلجابة عن التساؤل الثاين   

القبلي والبصري للمجموعة التجريبية على اختبـار       : إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني    
قامت الباحثة حبساب فروق املتوسطات بني درجات التطبـيقني القبلـي            ؟ املتطلبات املعرفية 

لداللة الفروق   " ب" املعرفية باستخدام اختبار     والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار املتطلبات     
  .واجلدول التايل يوضح هذه النتائج" ت"بني املتوسطات، مث حساب الداللة اإلحصائية لقيمة 
   )٤( جدول رقم 

للفروق بني متوسطات درجات اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي " ت"نتائج اختبار 
  .ةالختبار املتطلبات املعرفي

  

  المقياس اإلحصائي         
  

      التطبيق

الدرجة الكلية   ع  م  ن

  لالحتيار

المستوى المقبول 

  %٧٠تربوياً 

الداللة   "ت"  ح.د

  اإلحصائية

  قبلي

  بعدي

٤٢  

٤٢  

١٢,٩٢  

٢١,٤٧  

٢,٩٩  

٣,١٢  
١٢,٩٥  ٤١  ٢١  ٣٠  

دال عند 

  ٠,٠١مستوى 

  

 التجريبيـة يف اختبـار      يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط القبلي لدرجات اموعة        
درجـة  ) ٢١(درجة وهو أقل من املستوى املقبول تربوياً وهو       ) ١٢,٩٢(املتطلبات املعرفية هو    

كما يتضح أيضاً أن هناك فروقاً      . من الدرجة الكلية أو النهائية العظمى لالختبار      %) ٧٠(بنسبة  
لقبلـي والبعـدي    بني متوسطي درجات التطبيقني ا    ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى      

لصاحل التطبيق البعدي، مما يدل على فعالية الربنامج املقترح يف إكساب املشرفات التربويـات              
املتطلبات املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية بطالبات املرحلة            

  . الثانوية
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א   :א

 هل توجد فـروق ذات      :دراسة احلالية والذي ينص على    لإلجابة عن التساؤل الثالث لل    
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بطاقة : داللة إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني

مالحظة مهارات استخدام الوسائط املتعددة؟ قامت الباحثة حبساب فروق املتوسـطات بـني             
يبية يف بطاقة املالحظة باستخدام اختبـار       القبلي والبعدي للمجموعة التجر   : درجات التطبيقني 

واجلدول التـايل   " ت"لداللة الفروق بني املتوسطات، مث حساب الداللة اإلحصائية لقيمة          " ت"
  .يوضح هذه النتائج

   )٥( جدول رقم 
للفروق بني متوسطات درجات اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي " ت"نتائج اختبار 

  .ظةلبطاقة املالح
              املقياس 

  اإلحصائي               
   التطبيق       

  ع  م ن
الدرجة الكلية 
  للبطاقة

املستوى املقبول 
  %٧٠تربوياً 

  "ت"  ح.د
الداللة 
  اإلحصائية

  قبلي
  بعدي

٤٢ 
٤٢ 

١٢,٩٥ 
٢٢,٨٨ 

٢,٩٣ 
٥,٥٧ 

١٠,٧٣  ٤١  ٢١  ٣٠ 
دال عند 

 ٠,٠١مستوى 

لقبلي للمجموعة التجريبية يف بطاقة املالحظة هو       يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط ا      
مـن  %) ٧٠(درجة بنسبة   ) ٢١(درجة وهو أقل من املستوى املقبول تربوياً وهو         ) ١٢,٩٥(

الدرجة الكلية للبطاقة، كما يتضح أيضاً أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى                
احل التطبيق البعدي، مما يدل على      القبلي والبعدي لص  : بني متوسطي درجات التطبيقني   ) ٠,٠١(

فعالية  الربنامج املقترح يف إكساب املشرفات التربويات مهارات مستخدمات الوسائط املتعددة            
  . يف تدريس العلوم الطبيعية لطالبات املرحلة الثانوية

א א :א
الربنـامج املقتـرح     ما مكونات    : السؤال الرابع للبحث والذي ينص على      نلإلجابة ع         

 ؟لتدريب املشرفات التربويات على استخدام الوسائط املتعددة يف جمال تدريس العلوم الطبيعيـة            
قامت الباحثة بإعداد الربنامج املقترح إلكساب املشرفات التربويات املتطلبات املعرفية الالزمـة            
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 يصبحن قادرات على    الستخدام الوسائط املتعددة، وكذا مهارات استخدام تلك الوسائط؛ حىت        
              تقييم معلمة العلوم عند استخدامها تلك الوسائط يف أثناء تدريس العلوم الطبيعية هذا، وقد مر 

  : إعداد الربنامج التدرييب باخلطوات التالية

يف ضوء قائمة كل من املتطلبات املعرفية، ومهارات استخدام الوسـائط املتعـددة، مت                -١
  .ربنامج املقترح وترمجتها إىل أهداف إجرائية حمددةحتديد األهداف التعليمية لل

  : حتديد خطة الربنامج الالزمة لتحقيق أهدافه التعليمية احملددة سابقاً واليت تشتمل على  -٢
نظري، عملي، حيث يتمثل اجلزء النظري      : احملتوى التعليمي، الذي يتضمن جزأين      -أ

 املعددة، ويشتمل على موضوعني     يف املتطلبات املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط     
وهذا اجلزء من احملتوى    . ثقافة الكمبيوتر، وبرجميات الوسائط املتعددة    : رئيسيني مها 

  .التعليمي للربنامج يقدم للمشرفات التربويات من خالل عدة حماضرات
أما اجلزء العملي من احملتوى التعليمي للربنامج املقترح فيتمثل يف املهارات الالزمة              

تخدام الوسائط املتعددة، والذي يقدم للمشرفات التربويات من خالل إعداد          الس
دروس من مادة العلوم الطبيعية باستخدام الوسائط املتعددة ، وتدريب املشرفات           

  . التربويات على استخدام تلك الوسائط
  . نشاطات التعليم والتعلم، واليت تتمثل يف فعاليات الربنامج املقترح  -ب
 وذلك من خالل اختبار املتطلبات املعرفية، وبطاقة        ،تقومي املشرفة التربوية  أساليب    -ج

  . مالحظة مهارات استخدام الوسائط املتعددة
  . الفترة الزمنية املقترحة لتنفيذ الربنامج وهي أسبوع  -د

  : عرض الربنامج املقترح على جمموعة حمكمي البحث للوقوف على  -٣
  . رائية حملتوى الربنامجمدى مالئمة األهداف اإلج  -    
  . مدى مشول الربنامج للمتطلبات املعرفية  -    
  .مدى مواءمة صياغة حمتوى الربنامج ملهارات استخدام الوسائط املتعددة  -    
  . مدى مناسبة الفترة الزمنية املقترحة لتنفيذ الربنامج  -    
أشاروا ا، أصبح الربنامج يف بعد استطالع آراء احملكمني، وإجراء بعض التعديالت اليت      -٤

صورته النهائية وصاحلاً للتطبيق، وبذلك أمكن للباحثة اإلجابة عن السؤال الرابع كمـا             
   ).٤( هو يف ملحق رقم 
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حيـث يـستخدم    ) إيتا تربيع (    2ة قامت الباحثة باستخدام مقياس      ت مدى فعالي  وعلى  
املتطلبـات املعرفيـة،    (على املتغري التابع    ) الربنامج املقترح (لتعرف حجم تأثري العامل املستقل      

أبو حطب، فؤاد، صادق ، آمال ،       ( كما ذكرها كل من     ) ومهارات استخدام الوسائط املتعددة   
  :من خالل املعادلة التالية) ٤٤٣م ، ١٩٩٦

                                            
DF+Τ

Τ
= 2

2
2  

  ثري    متثل حجم التأ2حيث  

  DFمتثل درجات احلرية   

   T ت" متثل قيمة اختبار"  

 0.15 ≤ 2ويكون حجم التأثري كبرياً ومن مث فعالية الربنامج كبرية إذا كانت  

   0.15 > 2   ≥ 0.06ويكون حجم التأثري متوسطاً إذا كانت   

   0.06 > 2    ≥ 0.06ويكون حجم التأثري ضئيالً إذا كانت   

  :جند أن) ٤(ول رقم وبالرجوع إىل جد

  ١٢,٩٥" = ت"

  ٤١= درجات احلرية 

وبتطبيق املعادلة السابقة جند أن قيمة حجم تأثري الربنامج املقترح على املتطلبات املعرفية               
وهي أكـرب مـن   ) ٠,٨(    إىل  2الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة كثرية حيث تصل قيمة           

الية الربنامج املقترح يف إكساب املشرفات التربويـات        مما يدل على فع   ) ٠,١٥(القيمة اجلدولية   
املتطلبات األساسية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعيـة باملرحلـة             

  .الثانوية

  :جند أن) ٥(وكذلك بالرجوع إىل جدول رقم 

  ١٠,٧٣= ت 

  ٤١= درجات احلرية 

لربنامج املقترح علـى مهـارات اسـتخدام        وبتطبيق املعادلة جند أن قيمة حجم تأثري ا         
وهي أكرب مـن القيمـة اجلدوليـة        ) ٠,٧٣(   إىل     2الوسائط املتعددة كبرية حيث تصل قيمة       
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وهذا يدل على فعالية الربنامج املقترح يف إكساب املشرفات التربويـات مهـارات             ) ٠,١٥(
نوية وبذلك يكـون قـد مت       استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية باملرحلة الثا        

  .اإلجابة عن التساؤل الرابع للدراسة

א :א
 هل توجـد فـروق      :لإلجابة عن التساؤل اخلامس للدراسة احلالية والذي ينص على          

ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مشرفات جدة، ومشرفات مكة على التطبيق البعدي             
ة؟ قامت الباحثة حبساب فروق املتوسطات بني درجات التطبيق البعدي          الختبار املتطلبات املعرفي  

" ت"لكل من مشرفات جدة، ومشرفات مكة على اختبار املتطلبات املعرفية باستخدام اختبار             
واجلدول التايل يوضح   " ت"لداللة الفروق بني املتوسطات، مث حساب الداللة اإلحصائية لقيمة          

  .ذلك
   )٦( جدول رقم 

تبارات الفروق بني متوسطات درجات جمموعة جدة وجمموعة مكة يف التطبيق البعدي نتائج اخ
  .الختبار املتطلبات املعرفية

          املقياس اإلحصائي
      التطبيق

  "ت"  ح.د  ع  م  ن
الداللـــــة 

  اإلحصائية

  قبلي
  بعدي

٣٠  
١٢ 

٢١,٤٧  
٢١,٤٠  

٣,١٢  
٣,٩٧ 

  غري دال ٠,٠٤٢  ٤٠

غري دالة إحصائياً مما يدل على عـدم وجـود          " ت"ة  يتضح من اجلدول السابق أن قيم     
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مشرفات  جدة ومشرفات مكة على التطبيق              
  .البعدي الختبار املتطلبات املعرفية، وبذلك أمكن اإلجابة عن التساؤل اخلامس للدراسة احلالية

א   :א

 هل توجد فروق ذات     :س للدراسة احلالية والذي ينص على     لإلجابة عن التساؤل الساد   
داللة إحصائية بني متوسطي درجات مشرفات جدة، ومشرفات مكة على التطبيـق البعـدي              

 الوسائط املتعددة؟ قامت الباحثة حبساب فروق املتوسـطات         ملبطاقة مالحظة مهارات استخدا   
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وسـطات، مث حـساب الداللـة       بني درجات التطبيق البعدي لكل من مشرفات جدة بني املت         
  .واجلدول التايل يوضح ذلك" ت"اإلحصائية لقيمة 

   )٧( جدول رقم 
للفروق بني متوسطات درجات جمموعة جدة، وجمموعة مكة يف التطبيق " ت"نتائج اختبار 

  .البعدي لبطاقة املالحظة
          املقياس اإلحصائي

      التطبيق
  "ت"  ح.د  ع  م  ن

الداللـــــة 
  اإلحصائية

  دةج
  مكة

٣٠  
١٢ 

٢٢,٩٦  
٢٢,٦٦  

٥,٥٧  
٥,٨٢ 

  غري دال  ٠,١٥  ٤٠

  
غري دالة إحصائياً، مما يدل على عدم وجـود         " ت"يتضح من اجلدول السابق أن قيمة       

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مشرفات جدة ومشرفات مكة على التطبيـق              
 التساؤل الـسادس للدراسـة      البعدي لبطاقة مالحظة مهارات استخدام الوسائط اإلجابة عن       

  .احلالية

א
أظهرت نتائج الدراسة احلالية تدين مستوى املتطلبات املعرفيـة ومهـارات اسـتخدام              -١

الوسائط املتعددة لدى املشرفات التربويات يف تدريس العلوم الطبيعية، وذلـك قبـل             
أن املتوسط  )  ٥(،  ) ٤(دولني  تعرضهن للربنامج التدرييب املقترح، حيث اتضح من اجل       

) ١٢,٩٢(القبلي لعينة الدراسة يف اختبار املتطلبات املعرفية، وبطاقة املالحظـة هـو             
) ٢١(درجة على الترتيب وهو أقل من املستوى املقبول تربوياً وهو           ) ١٢,٩٥(درجة،  

من الدرجة الكلية لالختبار، والبطاقة، وقد يعود ذلـك إىل أن           %) ٧٠(درجة بنسبة   
ؤالء املشرفات مل يتلقني أي تدريب مسبق على اسـتخدام الوسـائط املتعـددة يف               ه

وتتفق هـذه   . التدريس بعامة، وتدريس العلوم الطبيعية خباصة، مما أدى إىل هذا التدين          
احلبيـب،  (،  )١٩٨٢كيفي،  (،  )١٩٨٢اهلجاري،  : (النتيجة مع نتائج دراسة كل من     

  ).١٩٩٨سفر، (، )١٩٩٤الغامدي، (، )هـ١٤١١، األمحدي، )١٩٨٥
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 أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني        – أيضاً   –كما أوضحت منتائج الدراسة احلالية       -٢
القبلي والبعدي على اختبار املتطلبات املعرفية لصاحل       : متوسطي عينة الدراسة يف التطبيق    

مما يدل على فعالية الربنـامج املقتـرح يف إكـساب           ) ٤جدول رقم   (التطبيق البعدي   
شرفات التربويات املتطلبات العرفية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة يف تـدريس           امل

العلوم الطبيعية، وقد يعود ذلك إىل تضمني الربنامج املقترح للمتطلبات املعرفية الالزمة            
الثقافـة  : والضرورية الستخدام الوسائط املتعددة يف التدريس واليت متثلـت يف فئـتني           

ات الوسائط املتعددة، حيث اشتملت الثقافة احلاسوبية على مكونات         احلاسوبني، وبرجمي 
 وكيفية تشغيل احلاسوب وأوامر     Software  وأنواع الربجميات     Hardwareاحلاسوب  

تعريفهـا، خصائـصها،    : أما برجميات الوسائط املتعددة فقد تـضمنت       . DOSنظام  
يجة مع نتيجة دراسات كل     وتتفق هذه النت  . عناصرها، أسس اختبارها، ومعايري تقوميها    

 & Ayres(، )١٩٩٥مشـس الـدين،   (، )١٩٩٤حسني، (، )١٩٩٢املليجي، : (من

Melear, 1998.( 
كذلك بينت نتائج الدراسة احلالية أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسـطي               -٣

القبلي والبعدي على بطاقة مالحظـة مهـارات اسـتخدام          : عينة الدراسة يف التطبيق   
مما يدل على فعالية الربنـامج  ) ٥جدول رقم ( املتعددة لصاحل التطبيق  البعدي   الوسائط

املقترح يف تنمية مهارات استخدام الوسائط املتعددة لدى املـشرفات التربويـات يف             
وقد يرجع ذلك إىل تضمني الربنـامج املقتـرح للمهـارات            . تدريس  العلوم الطبيعية   

يف تدريس العلوم الطبيعية واملتمثلـة يف املهـارات         الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة     
كيفية حتميل برنامج الوسائط املتعددة يف احلاسوب، كيفية التحرك داخل برنامج : التالية

الوسائط املتعدد، تشغيل لقطات الفيديو داخل برنامج الوسـائط املتعـددة، قـراءة             
لتعليقات اإلرشـادية برنـامج     التعليقات اإلرشادية لربنامج  الوسائط املتعددة، قراءة ا       

الوسائط املتعددة، تشغيل التعليقات الصوتية داخل برنامج الوسائط املتعددة، العـودة            
ملراجعة أجزاء معينة من حمتوى الربنامج،  تدوين املالحظـات واالسـتجابات علـى              

هذا .  اختبارات برنامج الوسائط املتعددة، التعامل مع الرسائل التحذيرية ووسائل اخلطأ         
باإلضافة إىل عرض جمموعة دروس يف العلوم الطبيعية معدة باستخدام الوسائط املتعددة،            

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات كل . وتدريب املشرفات على كيفية التعامل معها
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 ,Hoadly)، (Redish, etal, 1994)، (Caravello & Stephenie, 1982): مـن 

1999) ،(Hong, 1999) ،(Glasson & Mackenzie, 1999). 
 عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني         – أيضاً   –كما أسفرت نتائج الدراسة      -٤

متوسطي درجات كل من جمموعة مشرفات مكة، وجمموعة مـشرفات جـدة علـى              
التطبيق البعدي لكل من اختبار املتطلبات املعرفية وكذلك بطاقة مالحظـة مهـارات             

 ). ٧(، جدول رقم )٦(ول رقم استخدام الوسائط املتعددة جد
وقد يرجع ذلك إىل جتانس جمموعيت الدراسة، وكذلك تشابه البيئة التعليمية والظروف 

االجتماعية واالقتصادية  لديهن، فضالً من إعطائهن نفس الربنامج التدرييب املقترح مما أدى إىل 
@ظهور هذه النتيجة @
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א א
:

استهدفت الدراسة احلالية تعرف فعالية برنامج مقترح لتدريب املشرفات التربويات على           
وحتقيقاً هلـذا اهلـدف،     . استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية        

 واملنهج شبه التجرييب، وأجريت الدراسـة علـى معظـم           استخدمت الباحثة املنهج الوصفي   
. املشرفات التربويات يف جمال تدري العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية مبدينيت جدة، ومكة املكرمة            

  .ومت استخدام األدوات التالية من إعداد الباحث
  .استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة •
 .اختبار املتطلبات املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة •
 .بطاقة مالحظة مهارات استخدام الوسائط املتعددة •

  .وقد مت التأكد من ثبات وصدق أدوات الدراسة

א א
@   أسفرت الدراسة احلالية عن النتائج التالية@

ريبهن يف أثناء اخلدمة علـى      أن املشرفات التربويات  يف حاجة ماسة إىل برنامج لتد          -١
استخدام  الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية، حيث اتضح ذلك من خالل             

  ).٣(جدول رقم (حتليل استبانة حتديد االحتياجات التدريبية 
تدين مستوى املتطلبات املعرفية الستخدام الوسائط املتعددة لدى املشرفات التربويات           -٢

لطبيعية، وذلك قبل تعرضهن للربنامج التدرييب املقترح حيث        يف جمال تدريس العلوم ا    
أن املتوسط القبلي لعينة الدراسة على اختبار املتطلبـات         ) ٤(اتضح من جدول رقم     

% ٤٣,٠٦درجة بنسبة   ) ١٢,٩٢(املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة هو       
توى املقبول التربوياً   درجة وهو أقل من املس    ) ٣٠(من الدرجة الكلية لالختبار وهي      

 .من الدرجة الكلية لالختبار% ٧٠درجة بنسبة ) ٢١(وهو 
تدين مهارات استخدام الوسائط املتعددة لدى املشرفات التربويات يف جمال تدريس            -٣

العلوم الطبيعية، وذلك قبل تعرضهن للربنامج التدرييب  املقترح؛ حيث اتضح مـن             
) ١٢,٩٥( الدراسة على بطاقة املالحظة هو أن املتوسط القبلي لعينة   ) ٥(جدول رقم   
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درجة، وهو أقل من    ) ٣٠(من الدرجة الكلية للبطاقة وهي      % ٤٣,١٦درجة بنسبة   
 .من الدرجة الكلية للبطاقة% ٧٠درجة بنسبة ) ٢١(املستوى املقبول تربوياً وهو 

عينـة  (الربنامج التدرييب املقترح ذو فعالية  يف  إكساب  املـشرفات التربويـات                -٤
املتطلبات املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلـوم          ) لدراسةا

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند    ) ٤(الطبيعية، حيث  اتضح  من جدول رقم         
بني التطبيقني القبلي والبعدي على اختيار املتطلبات املعرفية لصاحل         ) ٠,٠١(مستوى  

 .التطبيق البعدي
تدرييب املقترح ذو فعالية يف تنمية مهارات استخدام الوسائط املتعددة لدى           الربنامج ال  -٥

املشرفات التربويات يف جمال تدريس العلوم الطبيعة، حيث اتضح من جدول رقـم             
القبلي : بني التطبيقني ) ٠,٠١(أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٥(

الوسائط املتعددة لـصاحل التطبيـق      والبعدي على بطاقة مالحظة مهارات استخدام       
 .البعدي

جمموعة مشرفات جدة، وجمموعة مـشرفات مكـة يف اكتـساب           : تكافؤ كل من   -٦
املتطلبات املعرفية الالزمة الستخدام الوسائط  املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعيـة،            

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـني          ) ٦(حيث  اتضح من جدول رقم       
 .موعيت الدراسة على التطبيق البعدي الختيار املتطلبات املعرفيةمتوسطي درجات جم

جمموعة مشرفات جدة، وجمموعة مـشرفات مكـة يف اكتـساب           : تكافؤ كل من   -٧
املهارات الالزمة الستخدام الوسائط املتعددة يف جمال تدريس العلوم الطبيعية، حيث           

ني متوسـطي   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب      )  ٧(اتضح من جدول رقم     
 .درجات جمموعيت الدراسة على التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة
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א
ة  بعض   مي ومشريف العلوم الطبيعية ملناقش    ومعل دوريةبني القيادات التعليمية   إجراء لقاءات     -١

  . الصف واملشكالت النامجة عن تطبيق املستحدثات التكنولوجية داخل غرفةالقضايا 
 إعداد معلمي العلوم الطبيعية مبا يواكب حتديات األلفيـة الثالثـة             برامج النظر يف إعادة     -٢

 .قصاءات العلمية واملستحدثات التكنولوجيةتاملليئة باإلس
 بتدريب معلمي العلوم الطبيعية يف أثناء اخلدمة ملـساعدم علـى مواجهـة              االهتمام   -٣

  .املستحدثات العلمية والتكنولوجية
تدريبية ملعلمي ومشريف العلوم الطبيعية يف أثناء اخلدمة على بعض الربامج           عقد دورات      -٤

 I C D L(  International Computer Driving( احلاسوبية  واحلصول على شــهادة  
Licence  

ســب  إعادة تنظيم حمتوى مناهج العلوم الطبيعية مبراحل التعليم املختلفـة مبـا يتنا               -٥
  .يمومستحدثات تكنولوجيا التعل

 االسـتعانة  سواء من خـالل      ، بإدخال التكنولوجيا يف تدريس العلوم الطبيعية      االهتمام   -٦
 بالربجميـات التعليميـة     االسـتعانة  أو من خـالل      ،Hardwareاألجهزة التكنولوجية   ب

Software،           دف حتديث تدريس العلوم الطبيعية من جهـة ومـن جهــة        .  وذلك
  .ولوجيا حىت ميكنهم التكيف مع عصر املعلوماتية  املتعلمني للتكناستيعابأخرى 

  رفات ومعلمات العلوم الطبيعية دف إىل حتديد إحتياجات ـإجراء دراسة وصفية ملش   -٧ 
 .تدريبية وفق املستجدات العصرية        

א
 البحـوث   اقتـراح يف ضوء أهداف الدراسة احلالية والنتائج اليت أسفرت عنها ميكـن            

  :اسات التالية والدر

ية يف ضـوء مـستخدمات       وأمنوذج مقترح لتطوير منهج العلوم الطبيعية باملرحلة الثان        -١
  .تكنولوجيا التعليم

 ).الواقع واملأمول(توظيف استخدام تكنولوجيا التعليم داخل غرفة الصف  -٢
فعالية التدريس باستخدام الوسائط املتعددة ف يكل من التحصيل يف العلوم الطبيعية،             -٣

 .الجتاه حنو املستخدمات التكنولوجية لدى طلبة املرحلة الثانويةوا
دراسة مقارنة بني املشرفات التربويات واملشرفات غري التربويات يف استخدام الوسائط            -٤

 .املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية
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 برنامج تدرييب مقترح لتطوير اإلعداد املهين ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية باملرحلـة     -٥
 .الثانوية يف ضوء املستخدمات التكنولوجية

دراسة مقارنة بني املشرفات التربويات، واملشرفني التربويني يف اسـتخدام الوسـائط             -٦
 .املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية

   .إجراء دراسة جتريبية عن أثر إستخدام الكتاب اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية  - ٧    
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אא א
א:
القرآن الكرمي -١

מ: א
 ،ربلسان الع .) هـ١٤١٤( إبن منظور ، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،             -٢

   .٣دار صادر ، ط : بريوت 

. مطابع األوفـست  :  القاهرة   ، املعجم الوسيط    ،) م  ١٩٨٥( جممع اللغة العربية ،        -٣
  .٣ط

א:   א

       مقارنة فعالية إستراتيجيتني للتدريب علـى مهـارة        ) م٢٠٠٤(ة، عزة حممد    أبو عصيب  -٤
رسالة . طرح األسئلة يف تدريس العلوم وعالقتها باخلصائص املعرفية للطالب املعلمني         

  .دكتوراه، كلية التربية، جامعة طنطا

 دراسة ميدانيـة، يف كتـاب       -، اإلشراف املدرسي   )م١٩٨٨(،  أمحد، أمحد إبراهيم   -٥
 املطبوعـات    دار :راف الفـين، القـاهرة    ـلنظارة واإلش ديث اإلدارة التعليمية وا   حت

  . ٢٦٨، ١٧٩صص اجلديدة، 

، وزارة التعلـيم العـايل    . إدارة املوارد البشرية املعاصرة   ) ٢٠٠٥(أمحد، أمحد حسين     -٦
  .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمشروع 

سة مقارنة لفعالية التعلم عن طريق استخدام       ، درا )م١٩٨٤(إمساعيل، حممد عبد الغين      -٧
، تدريس وحدة بتعليم الثـانوي العـام    الوسائط املتكاملة وغري املتكاملة والتقليدية يف       

  .اإلسكندريةرسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة 

، مهام املشرفة الفنية مبـدارس الرئاسـة        )هـ١٤١١(األمحدي، عائشة سيف صاحل،      -٨
مللك عبـد   ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ا      لتعليم البنات باملدينة املنورة    العامة
  .  ، كلية التربية باملدينة املنورةالعزيز

 دار: ، تكنولوجيا التعليم والـتعلم ، القـاهرة         ) م١٩٩٨(البغـدادى ، حممد رضا،      -٩
  .الفكر العرىب
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 التحليـل   ، منـاهج البحـث وطـرق      ) ١٩٩٦(أبو حطب، فؤاد ، صادق ، آمال         -١٠
 .األجنلو املصرية: اإلحصائي يف العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية، القاهرة

ودراسة . ، استخدام مدخل الوسائط املتعددة    )م١٩٨٨(، نادرة إبراهيم أمحد،     اجلندي -١١
 وحـدة الـتغري     أثره على حتصيل تالميذ الصف السابق مبرحلة التعليم األساسـي يف          

ية التربيـة بـسوهاج، جامعـة       ة ماجستري غري منشورة، كل    ، رسال والتوازن يف البيئة  
 . أسيوط

   ، مشكالت التوجيه التربوي يف املرحلـة       )م١٩٨٥(،  احلبيب، عبد الرمحن حممد علي     -١٢
ربية، جامعـة   بنني يف منطقة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الت          -الثانوية  

 . امللك سعود بالرياض

دار خالد سعيد بامشـاخ للنـشر       : ، امليسـر، جدة  .)ـه١٤٢٣( ،  ، إبراهيم احلكيم -١٣
 .والتوزيع

 -التعليم  : ، التدريب أثناء اخلدمة يف اال التربوي      )م١٩٩٩(،  ، حممد حممد  احلمامحي -١٤
 . مركز الكتاب للنشر  :التربية البدنية، القاهرة

دار  :ن، عما تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق    ،  )٢٠٠٠(  ، حممد حممود  ،   احليلة -١٥
 .٢ط  ، املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

 ،يا التعليم من أجل تنميـة الـتفكري       تكنولوج،)م٢٠٠٢( ،   ------------- -١٦
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

، كما  إلشراف التربوي يف الضفة الغربية    ، واقع ا  )م١٩٨٥(الزاغة ، عمر حممد حيدر،       -١٧
 كليـة   رحلة الثانوية، رسالة ماجستري غري منـشورة،      يراه كل من املشرف ومعلم امل     

 . جامعة النجاح الوطنية  : نابلس،التربية

 املتعـددة   ، إعداد وإنتاج برجميات الوسائط    ) م١٩٩٩(إبراهيم عبد الوكيل ،     ،  الفار   -١٨
 .الدلتا لتكنولوجيا احلاسبات : التفاعلية ، طنطا

 دار :  عمـان     ، علـيم واالتـصال    تكنولوجيا الت   ، )م١٩٩٩(،  عبد اهللا عمر    ،  الفرا   -١٩
 .الثقافة

 ،تكنولوجيـا تطـوير التعلـيم   ،) م  ١٩٩٣ (،  الم  ـعبد العظيم عبد الس   ،الفرجاىن   -٢٠
  .دار املعارف: القاهرة 
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   :داخل الفصل، عامل الفكر، الكويت     التكنولوجيا   ،)م١٩٩٥(، حسني محد،    الطوجبي -٢١
 .  للثقافة والفنون واآلدابالس الوطين

، املمارسات اإلشرافية اخلاطئة ومدى تعويقهـا       )هـ١٤١٤(اسن أمحد،   الغامدي، ح  -٢٢
ن وجهة نظر املعلمـني،     أداء املعلمني باملرحلة الثانوية مبنطقة مكة املكرمة التعليمية م        

 .   جامعة أم القرى، كلية التربية :كة املكرمة م،رسالة ماجستري غري منشورة

اختيار وتدريب املشرفني التربـويني يف      ، تطوير نظام    )م١٩٩٢(القاسم، عبد الكرمي،     -٢٣
،  دكتوراه مقدمة إىل كليـة التربيـة       ، رسالة فكر اإلداري املعاصر  األردن يف ضوء ال   
 . جامعة عني مشس

، معجم املصطلحات التربوية املعرفة يف      )م١٩٩٦(اين، أمحد حسني، اجلمل، علي،      لقال -٢٤
 .  ١، ط عامل الكتب :تدريس، القاهرةاملناهج وطرق ال

  : القـاهرة  ، الوسائل التعليمية واملنهج املدرسى     ، )١٩٨٦(،  ------------- -٢٥
  . مؤسسة اخلليج العرىب

ـ    )م١٩٩٥(دول اخلليج،   املركز العريب للبحوث التربوية ل     -٢٦ دول ، اإلشراف التربوي ب
 . مكتب التربية لدول اخلليج:اخلليج العريب واقعة وتطويره، الرياض

، استخدام مدخل الوسـائط املتعـددة يف        )م١٩٩٢(املليجي، حسنية حممد حسن،      -٢٧
تدريس وحدة استثمار اإلنسان للطاقة املقررة على تالميذ الصف الثاين اإلعـدادي،            

 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط

، اإلشراف الفين ودوره يف العملية التربوية       )م١٩٨٢(،  اهلجاري، الشريف هشام حممد    -٢٨
 كليـة  : مكة املكرمة  اجستري غري منشورة،  دائية مبكة املكرمة، رسالة م    يف املرحلة االبت  

 .، جامعة أم القرىالتربية

، احلاسب واملعلومات للـصف     ) هـ  ١٤٢٦( الوكيل ، سامي بن صاحل وآخرون ،         -٢٩
ة والتعليم، التطـوير التربـوي،      وزارة التربي : الثاين ثانوي، اململكة العربية السعودية    

 .العبيكان

، املمارسات اإلشرافية بالـصفوف الثالثـة       )هـ١٤١٠(،   نعيمة عبد الرمحن   ،بالغنيم -٣٠
األوىل يف املرحلة االبتدائية للبنات وعالقتها بتحسني العملية التعليمية وحتقيق النمـو            



 -٦٩-

 : الريـاض  ، من وجهة نظر املوجهات واملعلمات، رسالة ماجستري غري منشورة         املهين
 . لك سعود، كلية التربيةجامعة امل

، برنامج مقترح يف التربيـة      ) م  ١٩٩٧( ن ، حممد أمني وتوفيق ، رؤف عزمي،         حس -٣١
 لتطوير تدريس العلوم يف املرحلة      الوقائية بإستخدام الوسائط املتعددة ن رؤية مستقبلية      

 التربية العلمية للقرن  ( ، املؤمتر العلمي األول للجمعية املصرية للتربية العلمية         اإلبتدائية  
 العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا ،         الـد األول ، األكادمييـة      ) احلادي والعشرين 

  .أغسطس  ) ٥ -٢( اإلسكندرية 

ريس العلوم مبصاحبة احلاسـب     ، أثر تد  )م١٩٩٤( ، أمحد  احملمدي،،، أماين   حسنني -٣٢
على تنمية التفكري العلمي والتحصيل لدى طالب املرحلـة الثانويـة، رسـالة             اآليل  

 .عة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربويةماجستري غريمنشورة، جام

 .احلديثةدارالتربية : عمان،  وسائل وتكنولوجيا التعليم،)م١٩٨٦( حممد زياد، ،محدان -٣٣

، مفـاهيم   راف يف التربيـة املعاصـرة     ـ، اإلش )م١٩٩٢(،  ------------- -٣٤
 . دار التربية احلديثة : عمان وتطبيقات، اليبـوأس

 دار   :القاهرة دريس العلوم، ، ت )م١٩٨٤(ريي،  ـ خ ، كاظم، أمحد   زكي، سعد يس   -٣٥
 .النهضة العربية

  .ديب ، العربيةPCجملة ، ، مقدمة يف تقنيات امللتميديا)م١٩٩٦(زين العابدين، علي،  -٣٦

ات التدريبية للمشرفات التربويات    ، حتديد االحتياج  )هـ١٤١٩(، صاحلة حممد    سفر -٣٧
بية السعودية، رسالة ماجستري غري     عرباململكة ال ) مكة املكرمة وجدة والطائف   ( مبدن  

 .منشورة، جامعة أم القرى

 ، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعلـيم       ، )م١٩٩٨(،  عبد احلافظ حممد    ،سالمة   -٣٨
 .٢ ، ط  دار الفكر:عمان

 :القـاهرة ،  توظيف تكنولوجيا التعلـيم   ،  )م١٩٩١( ،فتح الباب عبد احلليم ،    يد  ـس -٣٩
 .جامعة حلوان

ائط املتعددة يف بناء نظام تعليم      ، استخدام الوس  )م١٩٩٥(،  هاشممشس الدين، فيصل     -٤٠
 ورة، كلية التربيـة   ـيف الفيزياء يف املدارس الثانوية املصري، رسالة دكتوراه غري منش         

 . جامعة عني مشس
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 مطـابع   :القـاهرة  يم، توظيف تكنولوجيا التعل   ،)م١٩٩١(،  عبد احلليم، فتح الباب    -٤١
 . جامعة حلوان

ة عمل املؤمتر العلمـي     ـ ورش ، الوسائط املتعددة،  )م١٩٩٨( حممد،   عبد املنعم، علي   -٤٢
 تكنولوجيا التعلـيم    :السادس، تكنولوجيا التعليم يف الفكر التربوي احلديث، القاهرة       

 .  سلسلة دراسات وحبوث

، حنو توظيف تكنولوجيا املعلومات لتطوير التعليم       )م١٩٩٤(،  عبد اهلادي، حممد حممد    -٤٣
لومات وتكنولوجيا احلاسـب     املؤمتر العلمي الثاين لنظم املع     يف مصر أحباث ودراسات   

، املكتبـة   حممد حممد عبد اهلـادي    . د.حترير أ . م  ١٩٩٤ ديسمرب   ١٥-١٣ :القاهرة
 . األكادميية

 ريس املدخل يف تـد   ( ، تدريس العلوم يف العامل املعاصر        )م١٩٩٨(،  عبد اهلادي، مىن   -٤٤
 .  دار الفكر العريب :القاهرة ،)العلوم

يف ـوي  راف الترب ـرنامج اإلش ، تطوير ب   )م  ١٩٨١(، ذوقان عبد اهللا علي،      بيداتع -٤٥
 .األردن، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة عني مشس

 ، جملة التربية " ريـمية العنصر البش  التدريب كأداة لتن  " ،   ) م١٩٩٥(عسكر، علي،    -٤٦
 . الثاين عشر، السنة اخلامسة ، يناير مركز البحوث التربوية واملناهج ، العدد:الكويت

 مكتبـة    :، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية، القاهرة     ) م١٩٨٣(علي، علي السلمي،     -٤٧
 .٢ ، ط غريب

دار : عمـان ،  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم    ،   )م١٩٩٧(،  علي، حممد السيد     -٤٨
 .الشروق

 الفكرلتدريس، دار   ا، مصطلحات يف املناهج وطرق      )م  ٢٠٠٠( ،----------- -٤٩
 .٢ ط:لقاهرة، االعريب

دار : القاهرة  وجيا التعليم والوسائل التعليمية،     تكنول) م٢٠٠٢( ،----------- -٥٠
 .كر العريبالف

دار : طنطـا   . وجيا التعليم والوسائل التعليمية   تكنول) ٢٠٠٥( ،----------- -٥١
   .٣٠ – ٢ص ص  ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع ،
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 رؤية ملـستقبل اخلطـاب     : العربية وعصر املعلومات  الثقافة   " ،)م  ٢٠٠١(يل  علي، نب  -٥٢
 .، يناير سلسلة عامل املعرفة :الكويت، "الثقايف العريب 

ئل االتصال وتكنولوجيا ، وسا) م ١٩٩٩(، حممد، عليان، رحبي مصطفى، عبد الدبس -٥٣
 . زيع دار صفاء للنشر والتو :عمان ،املعلومات

ائط املتعددة يف حتـصيل     ـ، تأثري التدريس بالوس   ) م  ٢٠٠١( م ،   ، أمحد إبراهي  قنديل -٥٤
العلوم والقدرات اإلبتكارية والوعي بتكنولوجيا املعلومات لدى تالميذ الصف الثالث          

     ، ٧٢العـدد   : رق التـدريس، القـاهرة    ـات يف املناهج وط   ـ، جملة دراس  اإلعدادي
 .٥٩ -١٤ص ص 

: ، الرياض ئل التعليمية وتكنولوجيا التعليم   ا، الوس )١٩٩٩( ،يس عبد الرمحن  قنديل ،    -٥٥
 .٢، ط دار النشر الدويل

سـائل التعليميـة واملنـهج،       الو ،)١٩٧٠(،  جابر ،، عبد احلميد   أمحد خريي  ،كاظم -٥٦
 . دار النهضة:القاهرة

. كـاظم  ترمجة أمحد خريي     ، تصميم الربامج التعليمية      ، )١٩٨٧ ( ، جريولد ،كمب -٥٧
 . دار النهضة العربية:القاهرة 

، أمهية التدريب يف تطوير اإلشراف مبراحـل        ) م١٩٨٢(، عدنان أمحد حسن،     كيفي -٥٨
 عودية، رسالة ماجستري غري منشورة،    التعليم العام يف املنطقة الغربية باململكة العربية الس       

 .كلية التربية، جامعة أم القرى

فـة  دار الثقا : القـاهرة ،  ائط التعليمية   ـ الوس  ، )١٩٨٣ ( ، رشدى وآخرون ،لبيب   -٥٩
 .للطباعة والنشر

، الوسـائط   )م١٩٩٦(لبيب، رشدي، مينا، فايز مراد، مشس الدين، فيصل هاشـم،            -٦٠
 .  دار الثقافة للطباعة والنشر:املتعددة، القاهرة

ترمجـة  ،  ، خطوة خطوة، الدار العربية للعلـوم     )م  ٢٠٠٠( ،  مايكروسوفت أوفيس  -٦١
 .مركز التعريب والربجمة

تكنولوجيا التعلـيم والوسـائل     ،  ) م١٩٩٣(،  شيد  حممد ر   ، توفيق ، الناصر   ،مرعى -٦٢
 .وزارة التربية والتعليم: سلطنة عمان ، التعليمية التعلمية
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، تصور مقترح لربنامج تدرييب ملعلمي الفصل الواحد         )١٩٩٩( ، أمحد يونس ،   حممد -٦٣
 جمـال املـدارس ذات الفـصل        بالتعلم األساسي يف ضوء بعض التجارب والصيغ يف       

ري منشور مقدم لالشتراك    حبث غ . وطرق التدريب التقليدية واحلديثة     وأساليب  الواحد  
، دارس ذات الفصل متعدد املـستويات     املوسوعة العربية لتدريب معلمي امل    يف إعداد   

 ).م ٢٠٠٠: ( ، تونساملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 عربيـة، دراسـات   ،  تكنولوجيا التعليم   ) م  ١٩٩٩ (،  عبد السميع طفى  مص،  حممد -٦٤
 .القاهرة، مركز الكتاب للنشر

 رـتكنولوجيا االتـصال احلديثـة يف عـص       ،  ) م١٩٩٣(،  ن عماد   ـحس،مكاوى   -٦٥
 .الدار املصرية اللبنانية القاهرة، املعلومات ،

، دراسة وصفية لتحديد حاجات مـديري       )هـ١٤١٠(موسى، عبد احلكيم موسى،      -٦٦
عربية السعودية، سلسلة البحوث التربوية     املرحلة املتوسطة والثانوية التدريبية باململكة ال     

 .  جامعة أم القرى، كلية التربية:مكة املكرمة والنفسية،

،  مديرية املنـاهج   :، عمان ، دليل املشرف التربوي   )م  ١٩٨٣(وزارة التربية والتعليم،     -٦٧
 .قسم املناهج واإلشراف التربوي

ـ  وزارة التربي  ،اء للصف الثالث الثـانوي      ـ، األحي )هـ١٤٢٦(  -٦٨  والتعلـيم،   ةــ
 . املدينة املنورة للطباعة والنشرشركة: التطوير التربوي، جدة

ـ  وزارة التربي  ،اء للصف الثاين الثانوي     ــ، الفيزي )هـ  ١٤٢٦(  -٦٩ ، ة والتعلـيم  ــ
 .ة املنورة للطباعة والنشرشركة املدين: التطوير التربوي ، جدة 

ـ  وزارة الت  ،اء للصف الثاين الثانوي     ــ، الكيمي )هـ  ١٤٢٦(  -٧٠ ، ة والتعلـيم  ـربي
  . املدينة املنورة للطباعة والنشرشركة: التطوير التربوي ، جدة 
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   لإلستبانةقائمة األساتذة احملكمني
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אאאא
 كلية التربية جامعة أم القـرى  أستاذ دكتـور حفيظ بن حممد حافظ املزروعي/ د . أ   -١

 كلية التربية جامعة أم القـرى  أستاذ مشارك  عبد الرزاق بن أمحد ظفـر / د   -٢

 كلية التربية جامعة أم القـرى  أستاذ دكتـور  فرجعبد اللطيف بن حسني / د . أ   -٣

 كلية التربية جامعة أم القـرى أستاذ مشارك  عبد اللطيف بن محيد الرائقي/ د   -٤

 كلية التربية جامعة أم القـرى أستاذ مساعد  عدنان بن عبد الغين صرييف/ د   -٥

 م القـرىكلية التربية جامعة أ أستاذ مشارك  فوزي بن صاحل بنجــر/ د   -٦

 كلية التربية جامعة أم القـرى أستاذ مشارك  موسى بن حممد صاحل احلبيب/ د   -٧

 كلية التربية جامعة أم القـرى أستاذ مساعد  يوسـف بن سـند الغامدي/ د   -٨
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 استخدامفاعلية برنامج مقترح لتدريب المشرفات التربويات على " 
  "الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية

   جدة–بمدينتي مكة المكرمة 
  

א א א

  

א
/

  

إستبانة مقدمة لقسم المناهج وطرق التدريس كمتطلب تكميلي لنيل درجة 

  الماجستير في اإلشراف التربوي
  

  الفصل الدراسي الثاني
   هـ١٤٢٦ - هـ ١٤٢٥

   م٢٠٠٥ – م ٢٠٠٤
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 بسم ا الرمحن الرحيم
  

מ א א א א אא

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والشكر هللا علـى توفيقـه
ونعمائه، والصالة والسالم على خري معلم سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلـى آلـه

  .وصحبة وسلم أمجعني
ملتعددة يف التدريس الفعال ، فإين أضع بني الوسائط التعليمية ا   استخدامنظراً ألمهية     

 التدريـسية للمـشرفاتاالحتياجاتيديك هذه اإلستبانة واليت دف إىل التعرف على         
  .لعلوم الطبيعية للوسائط املتعددةالتربويات يف مادة ا

وتعـين Multimediaيهتم هذا البحث بتوضـيح دور الوسـائط املتعـددة             
التدريس، واليت تعني على توضيح وترسـيخ املفهوم العلميالوسـائط املتقدمة يف ميدان     

، كما أا ختتصر يف الوقت نفسه زمن اإللقاء من خالل عرض الشروح بوسائط أكثـر
   :إثارة وفاعلية ومن هذه الوسائط

  )احلاسوب ( الكمبيوتر   *    
  الفيديو   *   
  التسجيالت الصوتية     *    
  الرسوم املتحركة  *    
  ابتةالصور الث  *    

)احلاسوب( يعرض بواسطة    والذي)  املدجمة   األسطوانة( وتدمج هذه املواد يف قرص      
  .طي كافة الشرائح املتلقية للمادةبإخراج جيد وتسلسل متدرج يغ

واهلدف من ذلك هو تعميم وبناء املنظومات التعليمية كالربامج التدريبية والـدروس
 أكثر من وسيطتوى التعليمي باستخدام  والوحدات التعليمية حبيث يتم عرض مثريات احمل      

  .تعليمي
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وألن مادة العلوم من أكثر املواد اليت حتتاج إىل مشاهدة تفصيلية متعددة للجزئيـة
 املدجمة خرياألسطوانات مثل تلك    ابتكارالواحدة ومتابعة تطـورها ، فإن الباحثة ترى أن         
  .معني على تلقي املعلومات بصورة شاملة التفاصيل

)صـح (ا آمل التكرم بتحديد العبارات املناسبة ، وذلك عن طريق وضع عالمة             لذ  
خرباتك يف ميـدانيف أحد اخليارات أمام كل عبارة مبا يعرب عن وجهة نظرك من خالل              

، كما آمل التأكد من أن كافة املعلومات يف هـذه اإلسـتبانة سـوفاإلشراف التربوي 
  .تستخدم لغرض البحث العلمي فقط

  .، وا حيفظكقدرة تعاو�ك وجتاوبكشاكرة وم
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 %التكرار %التكرار % التكرار المحور األول 

المتطلبات المعرفية الالزمة الستخدام الوسـائط       []

 : المتعددة 

      

       الثقافة الحاسوبية :أوالً  

       مكونات الحاسوب وملحقاته*  -١

       وحدة التحكم املركزية  -أ

       .الشاشة  -ب

       . لوحة املفاتيح  -ج

       . الفأرة  -د

       . وحدة الصوت  -هـ

       . امليكروفون  -و

       .الطابعة  -ز

       ) سكانر . ( املاسح الضوئي  -ح

       .كامريا شبكة املعلومات  -ط

       أنواع البرمجيات *  -٢

        برامج جاهزة-* 

         Word Processingكمعاجل النصوص  -أ

               . Paint Brushالرسام   -ب

               . SPSSالتحليل اإلحصائي  -ج

              Dos, Windowsأنظمة التشغيل      -د

  لغات البرمجة  -هـ
Visual C, Visual basic, Basic, Java 
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א

   :ملفات تشغيل البرامج الجاهزة مثل  -٣ %التكرار %التكرار %التكرار
Winword.ex Spsswin.exe 
Powerpoint. Exe             

              تشغيل الحاسوب*   -٤

               Power : وبمفتاح تشغيل احلاس -أ
              Reset : وبمفتاح إعادة تشغيل احلاس -ب
              Turbo: مفتاح إسراع احلاسب  -ج
              اليةوظائف مفتاح المكونات الت*   -٥

              . الشاشة  -أ
              . لوحة املفاتيح  -ب
              . الفأرة  -ج
             Windows التعامل مع الربامج اجلاهزة يف بيئة الـ *  -٦

              . تشغيل  -أ
              . حتميل  -ب
              رسائل اخلطأ  -ج
             DOSأوامر نظام التشغيل   -٧
               .وبخلارجية ملكونات احلاسالتوصيالت الكهربية ا  -٨
املصطلحات اإلجنليزية الشائعة عند استخدام الربامج مثل         -٩

 :Copy, Print, Save  
            

              برمجيات الوسائط المتعددة: ثانياً   

              .تعريفها  -١٠
              عناصرها -١١
              .خصائصها  -١٢
              .أسس اختيارها  -١٣
              .خدامها أسس است -١٤
              .معايري تقوميها  -١٥
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 %التكرار %التكرار %التكرار المحور الثاني 

        المهارات الالزمة الستخدام الوسائط المتعددة  []

         .احلاسوبتشغيل جهاز -١٦

              .برنامج الوسائط املتعددة حتميل  -١٧

              .قراءة التعليمات اإلرشادية لربامج الوسائط املتعددة  -١٨

االنتقال من صفحة ألخرى داخـل برنـامج الوسـائط           -١٩

  .املتعددة

            

              .تشغيل لقطات الفيديو داخل برنامج الوسائط املتعددة  -٢٠

             رنامج الوسائط املتعددة تشغيل التعليقات الصوتية داخل ب -٢١

              .العودة ملراجعة أجزاء معينة من حمتوى الربنامج  -٢٢

تدوين املالحظات واالستجابات على اختبارات برنـامج        -٢٣

  .الوسائط املتعددة 

            

              .التعامل مع الرسائل التحذيرية ، رسائل اخلطأ  -٢٤

              .عددة اخلروج من برنامج الوسائط املت -٢٥
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  قائمة األساتذة احملكمني ألداة الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ٨٧ -

)٣(מ
א א א

א א )}٤{מ(א
אא אאמא )}٧{מ(א

אמא( אא א א )א
)}٨{מ(

אאא
  جامعة املنصورة  أمحد بن حامد منصور/ د . أ   -١

  جامعة املنصورة  الغريب بن إسـماعيل/ د . أ   -٢

  جامعة طنطــا  املهـدي بن ســامل/ د . أ   -٣

  جامعة أم القـرى  حفيظ بن حافظ املزروعي/ د . أ   -٤

  جامعة أم القـرى  زكــريا بن حيي الل/ د   -٥

  جامعة امللك سعود  عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر/ د . أ   -٦

  جامعة أم القـرى  علياء بنت عبد اهللا اجلندي/ د   -٧

  رةجامعة املنصو  حممد بن السيد علي/ د . أ   -٨

  جامعة امللك سعود  حممد بن عبد الرمحن املشيقح / د . أ   -٩

  جامعة القاهره  مريفت بنت موسى/ د . أ   -١٠
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  الربنامج التدريبي املقرتح
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فاعلية برنامج مقترح لتدريب املشرفات التربويات على استخدام الوسائط املتعددة يف 
 ة تدريس العلوم الطبيعي

    
  الربنامج التدريبي املقرتح
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  :مقدمة

  
 مفهوم الوسائط المتعددة هو الذي يجمع مـابين الـصوت والـصورة            
والحركـة في أي برنامج نقوم بإعداده مع إمكانيـة التفاعـل مـابين             

 بحيث يستطيع المستخدم التغيير والتبديل في       ،المستخدم وجهاز الحاسب  
 على الجميـع مـدى قـدرة        ىوال يخف .لبرنامج  ساعة يشاء     مكونات ا 

 نقل األفكار والبحث عن المعلومـات وتجربـة         ىالوسائط المتعددة عل  
  .الوضع الجديد ألي وسط اتصال ومن ثم تطويره

  :الوسائط المتعددة والتعليم
  

توفر الوسائط المتعددة في مجال التعليم طريقة جديـدة للمعلمـين             
.  أال وهـي الفـضول     ،حدى عناصر التعلم وأهمهـا    تساعد على تشجيع إ   

فباستعمال جهاز العرض ونظام الوسائط يـستطيع المعلمـون اسـتعمال           
مواضيع الوسائط كطريقة لتعزيز خطة الدرس القياسية وحث تالمـذتهم          
على طرح األسئلة،  والطبيعة التفاعلية للوسائط المتعددة تجعل من السهل           

الميذه بإجابـات تـستخدم فيهـا الرسـوم         على المعلم الرد على أسئلة ت     
  .والصور
ـ فبرنامج الوسائط المتعـددة         للمعلمـين والطـالب التعمـق       حييت

بالمواضيع من زاوية أوسع عن طريق اشتمال البرنامج في الموضـوع           
 مع رسوم توضيحية ونـصوص      ،الواحد أكبر قدر ممكن من المعلومات     

  .عن طريق الفيديو وغيره
   

  : وسائط متعددةكيفية إنشاء برنامج
  

تشبه عملية إنشاء برنامج وسائط متعددة طريقة إنتاج فيلم سينمائي            
 إعداد الميزانية وكلفة    م ومن ثَ  ،من حيث تعدد المهمات وإنشاء فريق عمل      

  .اإلنتاج والتوزيع
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  :متعددة مخطط إنتاج الوسائط ال
  

 المتعددة في أداء المشروع     ط من بعض الوسائ   االستفادةاإلنتاج هو     
 فتكون  .والتي تشمل الصوت والرسوم الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو       

  : الخطوات كالتالي
  .اختيار الموضوع المراد عمل برنامج وسائط متعددة له 
 .وضع مخطط مراحل سير البرنامج 
 .دامهاجمع الرسوم المراد استخ 
 .تهيئة لقطات الفيديو وحفظها 
إنشاء المؤثرات الصوتية التي ستستخدم من خالل جهاز الحاسـب           

 CD- ROMأو من 
تنقيح كافة النصوص التي سيتم إضافتها للموضوع المراد عمله أو           

 إنجازه 
 ويكون على شـكل     ، الوسائط المتعددة  أخيراً طريقة توزيع برنامج    

 رطوشات ألعـاب فيـديو أو      أو خ  CD-ROMأقراص متراصة   (
 .أقراص ألعاب فيديو

  
  :طرق تخزين الصوت 

  :يتم استخدام الصوت في برنامج وسائط متعددة بعدة طرق وهي كالتالي
حفظهـا    ومن ثم  ،عن طريق تسجيلها بواسطة جهاز المايكروفون       ) أ 

  .جهاز الحاسب واستدعائها فيما بعد  على

 .األسواقالمتوفرة في  CDعن طريق نسخها بواسطة أقراص    )ب 
 عن طريق إدراجها من مجموعة معرض األصوات المتوفر فـي           )  ج

  .نظام التشغيل ويندوز
  



  -٩٢-

  
  

  : إنتاج ملفات الصوت 
) sound recorder(يمكننا استخدام برنـامج مـسجل الـصوت      

في إنتاج الملفات مـن النـوع   ) windows 98(والملحق بنظام التشغيل 
)wav (   كمـا  ،يلزم أن يكون جهازك مزود ببطاقة صوت  وبطبيعة الحال 

حتـى يتـسنى لـك      ) mice(يلزم أيضاً أن توصلي جهازك بميكروفون       
،  فإن كان ذلـك متـوفر        صوات التي تريدي إضافتها لجهازك    تسجيل األ 
  . تابعي معنا الخطوات التالية خطوة خطوة،لديك فعلياً

  
   ) wave: (إنتاج ملفات من نوع: أوالً 

  
   . ثم ترفيه ومنها نختار البرامج الملحقة، نختار البرامجبدأامة من قائ -١ 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
                           

                           
               

  

ـ   -٢  ترفيـه   ننختار م
مـــسجل  برنـــامج
  .الصوت
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 ونـرى أن محتوياتهـا      ،تظهر لنا النافذة الخاصة بمسجل الصوت       -٣

   .التسجيل العادي جهاز تشبه

  وذلـك  ، بواسـطة الميكروفـون    وت بشري نقوم بتسجيل أي ص      -٤
 وعند االنتهاء   ،المفتاح األحمر الخاص بالتسجيل    على    بالضغط

    .إيقاف نضغط على الزر
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زر التسجيل

  زر التشغيل  زر اإليقاف

  نوع الملف   

  نافذة الحفظ  

  تسمية الملف 

  ونختار منها حفظ  أو حفظ      ، من نافذة مسجل الصوت     نقوم بفتح قائمة ملف    - ٥    
 .ماسب

  ونالحظ نـوع   ، نقوم بتسمية الملف بأي اسم     ،لحفظة با النافذة الخاص تظهر    -٦   
  .)wav(من نوع  الملفات في أسفل النافذة أنها 

 ويفضل حفظه   ، ونتأكد من المكان الذي حفظنا به الملف       ،ننقر االختيار حفظ    -٧   
   . في أي برنامج نريدهالستدعائه ؛)المستندات( في
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  نافذة جهاز الكمبيوتر

  يل الملفزري تشغ

  شكل الملف الصوتي

  نافذة ملف المستندات
My document))  

  نـذهب مـن سـطح      ،عندما نريد سماع أي مؤثر صوتي قمنا بتسجيله        -٨  
      وننقر جهاز الكمبيوتر المكتب

  .(my document) ستندات ونختار منه ملف الم، ( c ) ننقر على قرص  -٩ 

  )c(قرص 

 نختار منها اسم الملف الـصوتي       -١٠
 وذلـك بـالنقر     ،الذي قمنا بحفظه  

  .بزر الماوس األيمنعليه 

) (open  تنسدل قائمة صغيرة نختار منها     -١١
 فيتم فتح نافذة مشغل الوسائط      ،(play)وأ

ـ     ،المتعددة صوت أو   وبالتالي سـماع ال
  .لرؤية أي ملف لفيلم متحرك
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    ) midi: (ت من نوعإنتاج ملفا: ثانياً 
  

 الحاسـب  زن إنتاجها إال إذا تم توصيل جهـا       هذه الملفات اليمك     -١
الموسيقى   كآلة البيانو أو األورغ وغيرها من أجهزة       ،بآلة عزف 
   .المختلفة

 ،يمكننا بذلك تسجيل أي معزوفة موسيقية بنفس الطريقـة الـسابقة             -٢
   .شغيلها فيهواستدعائها في أي برنامج نريد ت ثم حفظها ومن

  :طريقة عمل عرض تعليمي يشتمل على وسائط متعددة   
سوف نقوم بعمل شاشة عرض تعليمي على برنامج بـور بوينـت            
ونتعلم من خاللها كيفية إدراج الصوت ثم النص ثم لقطات فيديو متحركة            

  .  وسنبدأ خطوة خطوة،ثم رسوم ثابتة
  

 تارـ ومنها نخ، نختار البرامجبدأامن زر  -١
  )Microsoft PowerPoint(برنامج بور بوينت  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ              -٢ ـارغ تظهر لنا  نافذة صغيرة نختار منهـا عـرض تقـديمي ف
  .وموافق

شريحة             -٣ ا ال ار منه شرائح نخت ذة ال تظهر لنا ناف
بة ضل ،المناس ة   ا ويف شريحة الفارغ ار ال ختي

  .لنستطيع التحكم بها  وموافق
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  :طريقة إدراج النصوص  ) ١
  

   ومن ثم نقوم بإضافة، تظهر شاشة الشريحة-١
   وليكن ،العنوان الذي نريده لعرضنا التعليمي   
  .اسمه مشروع وسائط متعددة    

     ، كما يحلو لنا،نقوم بعمل تنسيقات النص -٢
  .فيظهر لنا كما في الشكل التالي   

   نستخدم مربع النص للكتابةإذا استخدمنا شريحة فارغة يجب أن -٣   
  .داخله   
  :طريقة إدراج فيلم أو صورة متحركة ) ٢
  
من داخل نافذة البرنامج نختار      -١

ــالم   ــة إدراج أف ــن قائم م
 فتنسدل لنا قائمـة     ،وأصوات

لها عدة خيارات نختار منهـا      
  .فيلم من معرض

  تظهر نافذة  إدراج فيلم نختار       - ٢   
      منها بالنقر عليهابما يناس    

  .)insert clip(  ونختار،بزر الماوس األيسر       
   نقوم،خل الشريحةالفيلم دا  فنرى، نغلق  نافذة إدراج فيلم-٣
  .يحلو لنا لتأخذ الشكل التالي كما بتنسيقها    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الوسائط
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علـى زر     ننقـر  ، بطريقة العرض  لتشغيل الفيلم أو لرؤية الشاشة     -٤

  .العرضتشغيل 

  :لمؤثرات الصوتية  طريقة إدراج ا-٣

 من نافذة البرنامج نختار من قائمة       -١
ـ  اًإدراج بند أصـوات     ونختـار   اً وأفالم
 وهـي األصـوات     ،صوت من معرض  

 أما صوت   ،المتوفرة في النظام ويندوز   
من ملف فنـستدعي الـصوت الـذي        
حفظناه مـن قبـل وندرجـه بـنفس         

 وأما تسجيل صوت فنقوم بتسجيل أي صوت مـن مـسجل أو             ،الطريقة
 .وت بشري وندرجه بنفس الطريقةص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تظهر النافذة الخاصـة بـإدراج       -٢
) music( الصوت نختار صـورة     

   .فتظهر لنا النافذة التالية
 ننقر علـى أي صـوت بـزر         -٣

 فتنـسدل قائمـة     ،الماوس األيـسر  
صغيرة إذا أردنا سـماع الـصوت       

 ،)play clip(نختار البند الثاني وهو
وإذا أردنا إدراجه علـى العـرض       
التعليمــي نختــار البنــد األول   

  ). insert clip(وهو

  

  :مالحظة 
 ننقر  ، إدراج فيلم من ملف    ،عند إدراج فيلم يظهر لنا الخيار الثاني       

 متحركة محفوظة داخـل     اً وصور اً إذا كنا نملك أفالم    ،على هذا االختيار  
 فنقوم بالتـالي  ، CDجهازنا أو موجودة لدينا على قرص تخزين كقرص

  .بنفس طريقة استدعاء الصوت من ملفائها باستدع



  -٩٨-

ستظهر )  insert( عند اختيار زر -٤
 فيـتم   ،  نختار منها نعم    ،نافذة صغيرة 

 ونـرى   ،إدراج الصوت على الشريحة   
   .رمز الميكروفون عليها

 عند تشغيل البرنامج سوف نسمع      -٥
أيـضاً   ونرى   ، ونرى النص  ،الصوت

وبذلك نكون قد أدرجنا    .الفيلم المتحرك 
 ومن ثـم    ،النص ثم الفيلم ثم الصوت    

   .      سنتعلم إدراج الصور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 
  

 
  

  : طريقة إدراج الصور -
  

يتم إدراج الصور من قائمة إدراج صورة       
 فتظهر لنا   ،)ClipArt( أوالً   اونختار منه 

نافذة معرض الـصور الخـاص بنظـام        
  .تشغيل ويندوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ـ    -٢  لنـا مـن     ب نختار ما يناس
الصور وفي كل مـرة ننقـر زر        
الماوس األيسر علـى الـصورة      

  .)insert Clip(ونختار 
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 لنرى الصور التي تم ؛ننقر زر إغالق نافذة معرض الصور  -٣
 ونقوم بتشغيل ، ومن ثم ننسقها كما نريد، العرضىإدراجها عل

ل على الوسائط المتعددة  وتشتم،نامج لنرى شاشتنا كاملةالبر
  .المختارة

يمكننا إضافة بعض اللمسات للعرض عن طريق إضافة خلفية أو   - ٤
 إدراج وصورة من ملف قائمةإطار للشاشة أو أزرار متنوعة من 

 وهذا يعود إلى ،  كما نرى في الشاشة التالية،دونختار ما نري
 . براعة المصمم وذوقه
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  العرض العملي 
  للربنامج التدريبي املقرتح
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  قائمة األساتذة احملكمني 
  للدروس التعليمية املقرتحة
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داد املعلمات مبكةـكلية إعفيزيـاءخدجية بنت حممد خري احللفاوي/ أ  -١

 جامعة أم القـــرى مبكة أحيـاء خدجية بنت حممد سعيد جان/ د   -٢

 جامعة األزهــر بالقاهرة كيمياء  سعاد أمحد عبد اجلواد/ د . أ  -٣

تربوي مبكةإدارة اإلشراف الفيزيـاء سلوى بنت بوبكر باوزير/ أ  -٤

 جامعة عني شـمس بالقاهرة كيمياء  سوزان أمحد حسن/ د . أ  -٥

إدارة اإلشراف التربوي مبكةكيـمياء عفاف بنت اخلضر القاضي/ أ  -٦

إدارة اإلشراف التربوي مبكةأحيـاءمنرية بنت السيد حسن صدقة/ أ  -٧

إدارة اإلشراف التربوي مبكةفيزيـاء وفاء بنت حممد أمحد عبد اهللا/ أ  -٨

إدارة اإلشراف التربوي مبكة كيـمياء يسـرى بنت علي سـليم/ أ  -٩
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)٧(מ
  

  العرض العملي
   لدروس العلوم الطبيعية 

  للمرحلة الثانوية 
  ) الكيمياء – الفيزياء –األحياء ( 
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)٨(מ
  

  
    

 درس تعليمي مقرتح يف مادة األحياء

  للصف الثالث ثانوي 
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    ) ) )٨٨٨( ( ( ملحق رقم  ملحق رقم  ملحق رقم  

   

  

  الثالث الثانوي: الصف 
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  الجهاز الدعامي في الفقاريات

  
وسندرس .ن دعامة الفقاريات من جهاز عظمي داخلي ينشأ من احلبل الظهري اجليالتيين             تتكو

  :عامي يف اإلنسان والذي يتكون من التايل فيما يلي اجلهاز الد
 اجلمجمة )  أ  يتكون اجلهاز الدعامي يف اإلنسان من -١

  العمود الفقري ) ب
  القفص الصدري ) ج 
  عظام احلوض واألطراف) د 
  
  
  
  

 
 .عظمة ) ٢٠٦( يبلغ عدد العظام يف اجلهاز الدعامي لإلنسان  -٢
 :ء اجلسم حبركة حمدودة ومنها أنواعتتصل العظام ببعضها مبفاصل تسهل ألجزا -٣

  .كعظام اجلمجمة) مفاصل غري متحركة ( مفاصل ثابتة  )١
 .كمفاصل العمود الفقري ) مفاصل جزئية احلركة ( مفاصل حمدودة احلركة  )٢
 .كمفصل الكتف )مفاصل حرة احلركة ( مفاصل تامة احلركة  )٣
 
  
  
  
   

  

طة قوية ليفية تنظم حركتها يف االجتاه       يشد العظام يف مجيع أجزاء اجلسم عند املفاصل أرب         -٤
 وتتكون هذه األربطة من نسيج متني يتمزق إذا ثين املفصل أكثر مـن حـدود                ،املطلوب
  .حركته 

  

  نظري الشكل  ا

  انظري الشكل 

  درس أحياء



  

  

-١٠٩-

  
   أنواع العظامأنواع العظامأنواع العظام

  
تتكون العظام يف اإلنسان من طبقة خارجية كثيفة تعرف بالقشرة تغطي طبقـة داخليـة                  )) ١

  .يتخللها النخاع  سفنجيةا
  . نسيج القشرة والعظم اإلسفنجي فرج دقيقة حتوي خاليا العظام تنتشر يف   )) ٢
يتكون العظم من مادة بروتينية عليها أمالح معدنية من فوسفات الكالسيوم وكربونـات                )) ٣

   الكالسيوم 
وتعتمد قوة العظام على التوازن بني الفوسفور والكالسيوم اللذين يتأثران بنشاط بعض الغدد                               

   ) .د(يتأثران بفيتامني الصماء كما 
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  :ترآيب الجهاز الدعامي 

  :اجلمجمة )) ١  
تتكون اجلمجمة يف اإلنسان من جمموعة من العظام تغطي الدماغ وعظام الوجه والفـك               

   .وعدد فقرات العنق سبع. يرتكز الرأس على الفقرات العنقيةالسفلي ، و
  

  

  :العمود الفقري )) ٢
  .فقرات عنقية يرتكز عليها الرأس ) ٧: (  وهي كالتايل ،فقرة) ٣٣(ويتألف من 

  .فقرة صدرية تتصل فيها الضلوع اجلانبية ) ١٢      (         
  .فقرات بطنية أو قطنية ) ٥      (         
  .فقرات عجزية )  ٥      (         
  .فقرات عصعصية ) ٤      (         
وتوجد بني كـل    . يكلي قوة وصالبة     مما يكسب اجلهاز اهل    ،وجسم الفقرة ليس له جتويف      
فقرتي وهذه الوسائد أو األقـراص تقابـل       . ن وسادة مرنة من نسيج غضرويف ليفي متني         ن متتاليتي

املفاصل الغضروفية الليفية احملددة احلركة ، وتسمح هلا مبقدار حمدد من االنثناء وااللتواء يف كـل                
  .اجتاه 
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  :الصدريالقفص الصدري واحلزام )) ٣  
قرات ويتكون من اثين عشر زوجاً من األضالع تدخل خلفاً بالف           

  .الصدرية وأماماً بعظمة القص
ويتكون حزام الصدر من عظم خلفي مفلطح موجود على كل جانـب            

وتتصل الترقـوة   . لترقوةيسمى لوح الكتف، وعظم أمامي ضيق يسمى ا       
  .للوح  ومن اخللف بشوكة علوية بارزة من امن األمام بالقص،

  
  
  
  
   

  

  :األطراف العلوية )) ٤
الذي يوجد رأسه يف جتويف يف اللـوح        : العضد  : عظامها ثالثة وهي    

ومها أرق قواماً من العـضد      : الكعربة والزند   : والعظمان اآلخران مها    
ويقابالن ثالثة من عظام الرسغ ، الذي يتكون من عظيمـات كـثرية             

 وتتكون مـن    ،احة اليد واألصابع  وتلي الرسغ ر  .العدد صغرية احلجم    
عدد كبري من العظام تتيح كثرا سهولة حركة اليد ومرونتها ودقتها ،            
ويتميز اإلام بقدرته اخلاصة على احلركة اليت تعزى إىل استقالل عظمه           

  .وبعده عن عظام املشط األخرى 
  

  
  
  
  
  
  
  

د
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  :عظام احلوض )) ٥
فاً بالعجز مبفصلني غضروفيني ، ويتـصل نـصفا         تتكون من احلرقفتني اللتني تتصالن خل       

  .احلوض من األمام كذلك مبفصل ليفي يسمى االرتفاق العاين 

  :األطراف السفلية )) ٦
تتكون من عظم الفخذ وهو أكرب عظام اجلسم ، ويتصل رأسه مع احلوض مبفصل عميـق                

وتلي عظـام   . ظية  من طراز الكرة واحلق ويصل مفصل الركبة عظم الفخذ بعظميت القصبة والش           
  .الساق عظيمات رسغ القدم واملشط وعظام أصابع القدم 
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)٩(מ
  

  

 الفيزياءدرس تعليمي مقرتح يف مادة 

  ي ثانويللصف الثاني
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)٩(מ

 ن الصور في المرايا المقعرةحاالت تكوُّ

   الثانوينيالثا: الصف 
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   تكون الصور في المرايا المقعرةتكون الصور في المرايا المقعرةتكون الصور في المرايا المقعرة
  

    
ي حالة خاصة من حاالت مرايا القطع املكافئ وجيب اإلشارة هنا أن البؤرة األصلية              املرايا املقعرة ه  

حيث نق هـو    نق  =   للمرآة املقعرة تقع يف منتصف املسافة بني قطب املرآة ومركز تكورها ، أي أن  ع                 
  ٢                 .نصف قطر تكور املرآة و ع  هو بعدها البؤري 

ايا املقعرة ميكننا أن نعتمد على شعاعني غري أنه يكفي لتحديد الصور ولدراسة حاالت تكون الصور يف املر
  :املتكونة اختيار شعاعني من األشعة الثالثة التالية 

  
  : الشعاع املوازي للمحور الرئيسي )) ١
  

  .وهذا ينعكس ماراً بالبؤرة األصلية   
  :الشعاع املار بالبؤرة األصلية )) ٢
  

  .رئيسي وهذا ينعكس موازياً للمحور ال  
  :الشعاع املار مبركز تكور املرآة )) ٣
  

  ؟) ملاذا ( وهذا ينعكس على نفسه   
  
  

  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          

   
   
   
   

  درس فيزياء

  

×  ×  ( 1 ) 
 ب

(3) 
(2) 

 م



  

  

-١١٦-

   
   المرايا المقعرة المرايا المقعرة المرايا المقعرة ن الصور في ن الصور في ن الصور في حاالت تكوُّحاالت تكوُّحاالت تكوُّ

   
  احلالة األوىل 

   

فإن الصورة تتكون يف  ، والنجومسإذا كان اجلسم يف الالاية أو يف مكان بعيد كالشم
 ، وتتقابل مجيعها يف البؤرةه،، ألن األشعة الساقطة املتوازية تنعكس عن سطح املرآبؤرة املرآة

  .وتكون الصورة املتكونة حقيقية مقلوبة ومصغرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلالة الثانية 
  

 فإن الصورة تكون بني البؤرة ومركز هإذا كان اجلسم موضوعاً خلف مركز تكور املرآ
؛ر وتكون الصورة حقيقيةالتكووبذلك ميكن رؤيتها على ا ناجتة عن التقاء األشعة نفسها أل ،

  .الصورة مقلوبة ويف نفس جهة اجلسمحاجز أو ستار وهذه 
  
 

    
  
  
  
  
  

  

×  × م
م 

 ب

×  ×  

  

 جـ م ب
 جـَ

 أ

 ًا

 اجلسم

 الصورة
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                الثالثة احلالة 

  
 هر املـرآ   فإن الصورة تتكون يف مركز تكو      هإذا كان اجلسم موضوعاً يف مركز تكور املرآ         

أيضاً وتكون الصورة حقيقية، مقلوبة وطوهلا مساو لطول اجلسم وميكن التحقق مـن أن طـول                
  .الصورة يساوي طول اجلسم باستخدام العالقة

   لَ  = ص          
  ل س                

  
  
  
  
  
  
  
  

  : احلالة الرابعة
  

       ا األصلية ، فإن الصورة تقع خلف مركـز          هر املرآ إذا وضع اجلسم بني مركز تكووبؤر 
التكور وتكون ا لصورة حقيقية مقلوبة مكربة ويكون بعد الصورة عن املرآة أكرب من بعد اجلسم                

 .عنها 

  

 َأ

 م ب
 جـ

 أ

  

  

 بجـ ×

 أ

 جـَ

 ًا

  

 م
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  احلالة اخلامسة 
  

 ذلك ألن األشعة    ؛ يف البؤرة األصلية للمرآة فإن الصورة تتكون يف الالاية         إذا وضع اجلسم     
  .املنعكسة تكون متوازية حيث أا منطلقة من بؤرة املرآة األصلية

  
  

  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  احلالة السادسة 
  

، فإن األشعة املنعكسة نفـسها التلتقـي         بني قطب املرآة وبؤرا األصلية     إذا وضع اجلسم     
    وتبدو أا خلف املرآة معتدلة،امتداداا تلتقي وبالتايل تكون الصورة يف هذه احلالة خياليةولكن 

            .ومكربة ) غري مقلوبة ( 

 ب
 م

  

 ق

جـ × قجـَ

أ

ًا

  

 × مب
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 الكيمياءدرس تعليمي مقرتح يف مادة 

  ي ثانويللصف الثاني
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 الترابط في الميثان واإليثان
      الثانوينيالثا:الصف 
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א :א
  

؟ א א א א א
  

  -: من التنافراتاألدىنلكترونات اليت تؤدي إىل احلد ترتيبات أزواج اإل
  

א א א א א
 خطي 
 مستوى مثلثي 

 رباعي السطوح 

 اين اهلرمية املثلثيمث 

 مثاين السطوح 

  

  
  
  
 

  درس آيمياء

A  A

A  A

A  A

A  A

Or
A  A  A A
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  غير خطي

  H2O     
   :O:H     

H        

  
  

Ax2
E2 

  
       NH3ٍ    هرمي

H:N:H       
H           

  
Ax3E  

  

رباعي 
  السطوح

  CH4  
H  

H:C:H  
H  

  
Ax4  

  
  

א  א  אא
  ركزية فيها على أربعة أزواج من اإللكتروناتاألشكال اهلندسية للجزيئات اليت حتتوي الذرة امل

א ؟א

األشكال اهلندسية للجزيئات أو األيونات اليت حتتوي الذرة املركزية فيها علـى ثالثـة              
  .يف غالف تكافؤها ) أو جمموعات أزواج ( أزواج من اإللكترونات 

    ٍSO2       
S          

O   O       

  
  

    BCI3  

CI  
:CI: B: CI: 

  
  

  
  

אא  אא

    
  

  مستوى مثلثي

غير خطي أو 
 Ax2E  زاوي أو منثني

Ax3  
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    |3         
[ |   |  | ]     

  
Ax2E3  

    C|F         
F                
F       F       

  
  

Ax3E2  

    ٍTeC|4                
C|     C|       

  
Ax4E  

    PC|5  
    C|      C|     

  

  
Ax5 

  
  

אא אא

  لكتروناتإالتراكيب اجلزيئية اليت تنتج عندما حتتوي الذرة املركزية على مخسة أزواج 

p  

C|
C| C|

C|  C|  

Te 
::

:

C|  : : 

: : 

: 

_ _ 

ثنائي 
الهرمية 
  مثلثي

رباعي 
السطوح 
  مشوه

على شكل 
  T حرف

  خُطي
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    |C|4          
C|    C|       

        

AX4E2  

    |F5            
F    F           

F       
F     F           

  
Ax5E  

    SF6  
F    F  

F   S     F  
F    F  

  
Ax6  

  
  

אאאא

|  

_ 

C|  ] 
C|[ 

: :

|  

التراكيب اجلزيئية اليت تنتج عندما يكون للذرة املركزية ستة جمموعات أزواج مـن             
  لكترونيات اإل

؟ א א
  .هذا ما سنعرفه من خالل هذا الدرس

ثماني 
  السطوح

 مربع هرمي

 مربع مستوى

_  
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:
 

א א CH 4א
؟ א א א א

؟ א א א א
؟ א א א
؟ א

  
1s22s22px  لكتروين للكربونهناك مشكلة نالحظها عند النظر للتركيب اإل

12pY1    جنـده ميتلـك
  .  تكوينه رابطتني فقط بدالً من أربع روابطإمكانيةن فقط، وهذا يعين ن منفرديلكترونيإ

C 

H

HH

H
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؟א

  promotion of an electronلكترون ترقية اإل
إىل   2S ي املـستوى لكترونإلكي تقوم ذرة الكربون بعمل أربع روابط عليها أن تنقل أحد 

  . الفارغ  2P فلك
لكترونات منفردة مكنه من عمل أربع روابط مـع أربـع           إواآلن أصبح لدى الكربون أربع      

 .ذرات هيدروجني لتكوين امليثان

2s 
2px  2py  2pz  

2s  

2px  2py  2pz 

  ترقية

؟ א ؟ א א א א
א א א א א א א א .א

? 

؟

  . احلل يف أن تلجأ ذرة الكربون لتهجني األفالك
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؟  ؟א א א

  Hybridization  التهجين
 .هذا ما سنعرفه في درسنا هذا

  مع أفالك    sلكي تقوم ذرة الكربون بعمل أربع أفالك متكافئة فإا ختلط فلك            
p                ًالثالث لعمل أربع أفالك متماثلة يف الشكل والطاقة ، كل واحد منها يسمى فلكا  

  . لكترون منفردإوكل فلك حيتوي على  ، sp3 مهجناً من نوع 
  مع ثالثة s ألنه ينتج من اختالط فلك من نوع ؛ذا االسم sp3 ي الفلك املهجنمُس

   )s-p-three(املهجن ويقرأ الفلك،pأفالك من نوع 

SP3  

لكترونات املهجنة يف الفراغ بفعل التنافر بني اإل      بعد ذلك تترتب األفالك     
 حبيث تأخذ شكل رباعي األوجه منتظم       ،املوجودة يف كل فلك مهجن    

  .درجة فيما بينها 5109 وبزاوية مقدارها

؟ א א א
ياً حيتـوي   كل ذرة هيدروجني تقدم فلكاً كرو     

ويلتحم كل   ،S  منفرد من نوع   إلكترونعلى  
  . فلك منها مع أفالك الكربون املهجنة
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א א א ؟ ؟)א(א
 مزايا األفالك الهجينية

ختتلف االجتاهات الفراغية لألفالك اهلجينة عن االجتاهات الفراغية لألفالك الذرية            1)) 
   انظري الشكل .العادية 

5109,5  

 الشكل يمثل االتجاهات الفراغية لألفالك
  SP3 المهجنة

 ((2      ن أحدمها أكرب من اآلخر ، لذلك يستطيع أن يتـدخل           يتكون الفلك اهلجني من قسمي
  .  . انظري الشكل. إنه إذن ذو خواص اجتاهية قوية،بشكل جيد يف اجتاه واحد فقط

  SP3الشكل يمثل فلك ذري مهجن من نوع 

يتمدد الفلك اهلجني مبتعداً عن النواة ، لذلك تكون قدرته على الربط أكثر من الفلك  3)) 
  . .ر قرباً من النواة بسبب كونه أكث؛العادي الذي تكون قدرته أكثر حمدودية

  . تكون طاقة األفالك املهجنة أقل من طاقة األفالك اليت نتجت منها 4)) 
مساوياً لعدد األفالك الذرية اليت امتزجت مـع        يكون عدد األفالك املهجنة     5)) 

  . .بعضها
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   )١( تطبيق 

   ) 3NHاألمونيا( دراسة جزيء النشادر 

؟ א א א
א א א(אא ) א

7N:[He]  
2s 2p 
___ ___ ___ ___ 

؟ א ؟ א א

א  �N   sp א א
.א

7N:  ___ ___ ___ ___ 
sp3 

א א  s א א  א
sp�  א א א א ، ?א.א

.א  NH3 א

N 

H

5107  X

. . 
H

H
X

. 

. . 

X  
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  )1 (تابع تطبيق

؟ א א א

 وذلـك لوجـود زوج      ؛ وهو حالة خاصة من رباعي األوجه املنـتظم        ،إنه هرم ثالثي  
  .انظري الشكل  .الكتروين مزدوج ومل يشترك يف الربط

1s  

SP2 

SP2 SP2  

1s  1s  

H 

H H 

 وأن وجـود    ،يتضح من الشكل أعاله أن مجيع الروابط هي من نوع سـيجما           
ناإللكترونياملزدوجي ن على الفلكن غري املرتبطي sp3  لرابع يكمل رباعي األوجـه  ا
  ) .لزوج الطليق ا( يسمى زوج االلكترونات غري املرتبط باسم . املنتظم
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  )2 (تطبيق

  O 2 Hدراسة جزيء الماء
يف هـذه     هو لكتروينإلا وتوزيعها   ،الذرة املركزية يف املاء هي ذرة األوكسجني      

  : لكترونات فيها الذرة وينتج أربع مدارات هجينة ، وهذا هو توزيع اإل

8O:[He]  
2s 2PX

  مانوع التهجين

___ ___ 

___ 8O:  ___ 

___ ___ 

___ 

ي اهليدروجني وفلكيحيدث الترابط بني ذرت sp3  ن حيويان اللذياملناإللكتروني ن، أمـا  نفردي
يفـسر  . لكترونات  الفلكان اآلخران فهما ممتلئني ، إذن يوجد يف جزء املاء زوجان طليقان من اإل             

 وهو حالة خاصـة     ،٥١٠٤،٥ وزاوية الربط فيه حوايل      ، وهو زاوي الشكل   ،هذا واقع جزيء املاء   
وجه املنتظم ملعرفة شكل     فالشكل هو رباعي األ    ،ن بعني االعتبار  ن الطليقي ، أما إذا أخذنا الزوجي    أيضاً

  : جزيء املاء لننظر الشكل التايل 
1s  

2xp1  

2xp1  

1s  

H

H

. sp3 א
  : هي  sp3 ثالثة أمثلة ملركبات حيدث فيها جني

1_ H2S            2_ PH3               3_ CHI3   

2PY 2PZ

SP3 SP3 SP3 SP3 
___ 



  

  

-١٣٢-

                        
    

 

؟א א א א א

א  �BF מ

  BeF2 وفلوريد الربيليوم BF3 لندرس جزيء فلوريد البور ون

א א(אא ؟)א

؟ א א א א א

؟ �BF א

5B:[He]  
2s 

___ 
2p 

___ ___ ___ 

إذن مـن   .  واحد   إلكترونلكترونات املنفردة يف هذا التوزيع هو       الواضح أن عدد اإل   
املتوقع أن يكون البورون مركبات يكون فيها أحادي الذرية ، ولكنه ال يشكل هذا النـوع                

إذن البد  ،  BF3 كما يتضح من املثال املعطى       ،ثية الذرية من املركبات ، بل إن مركباته ثال      
 إىل 2s  منإللكترونلكترونات منفردة مما يعين حدوث عملية ترقية إأفالكه حتوي ثالث 

2py    
א ؟ א א

واثنني مـن    s  وحيدث التهجني بني فلك   s ، p  إن األفالك املهجنة هي أفالك
لكتروين الثالث دون جني ، وهكذا يصبح التوزيع اإل  p الثالثة ، ويبقى فلك  p أفالك

  : لذرة البورون املهجنة هو

5B:  ___ ___ 
sp2  

___ 
p 

___ 
sp2  sp2  
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، وتتجه حنو متكافئة يف طاقتها  sp2 ينتج عن هذا التهجني ثالثة أفالك من نوع
   5120 رؤوس مثلث متساوي األضالع وزاوية الربط فيها

P-SP2  

P-SP2  P-SP2  

F 

F F 

من   p املهجنة من ذرة البورون مع أفالك sp2  أفالكالشكل ميثل تداخل
  ذرات الفلور ليتكون جزيء ثالثي فلوريد البورون

B 
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   ) 3 (تطبيق
  2BeF مرآب فلوريد البيريليوم 

א ؟ 4Be א

؟ א א ؟�BeF א

4Be:1s2
2s2  

2p  
___ ___ ___ 

 ولكـن مركـب  .  منفرد يف ذرة البرييليوم إلكترونيوجد أي  حسب هذا التوزيع ال
BeF  ويفـسر  ، منفردان يف ذرة البرييليـوم نإلكترونا مركب جزيئي معروف ،إذن يوجد 

ويصبح التوزيع   2p وأحد أفالك  2s العلماء هذا حبدوث جني يف ذرة البرييليوم بني فلك
  : كما يلي

4Be:1s2  

2p  

___ ___ ___ ___ 
sp 

 غير مهجنة

5180 =ان وزاوية الربط بينهما إذنهذان الفلكان خطي  

  BeH2  , C2H2 وهناك أمثلة أخرى

F  F Be 

5180 

Sp  
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  4H2 C جزيء: مثال 

إذن البـد أن  ،  5120،هذا اجلزيء له شكل مثلث مستوي وزاوية الربط فيـه 
  : حيدث يف ذرة الكربون  sp2 التهجني من نوع 

6C:[He]  ___ ___ 
2s  

 ___ 
2p 

6C:[He]  
sp2 p  ___ ___ ___ ___ 

يف ذرة   sp2 ن مـن أفـالك  مع فلكي1s  حيدث الترابط بني ذريت هيدروجني فلك
ن تتشكل  إذ. ك الثالث يف ذرة الكربون الثانية      فريتبط مع الفل   ،الكربون، أما الفلك الثالث   

ي الكربون فتنشأ عـن     جة الثانية بني ذرت   أما الرابطة املزدو  . ثالث روابط من نوع سيجما    
  .ى اخلط الواصل بني نوايت الذرتني  مع بعضهما باجتاه عمودي علpتداخل مداري 

H 

H  

H 

H 

C C 

H 

H 

H 

H 

sp2-s  

sp2-s  sp2-s  

sp2-s  
sp2-sp2  

  في االيثلين 6 روابط
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  اختبار املتطلبات املعرفية الستخدام 
 الوسائط املتعددة
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)١١(מ
א א אמ א א א

א
א :א

  وبعد،،،،… حتية طيبه
 باملتطلبات املعرفية الواجب توافرها لديكإملامكى بني يديك اختبار يستهدف قياس مد
  : ويتكون االختبار من جزأين رئيسني،الستخدام برجميات الوسائط املتعددة

  ويقيس املتطلبات املعرفية اخلاصة بتكنولوجيا احلاسوب   : اجلزء األول
  ).ثقافة احلاسوب              (

  اصة بتكنولوجيا الوسائط ويقيس املتطلبات املعرفية اخل: الثايناجلزء 
  .              املتعددة

ة من نوع االختيار من متعدد،ويتضمن كل جزء من اجلزأين جمموعة من األسئلة املوضوعي
 ترينه صحيحاً عليك أن تضعي دائرة على رقم البديل الذي،كل سؤال أربعة بدائل ويلي

  .من وجهة نظرك
:א

  كجم فكتلته على سطح ٥لة جسم على سطح األرض  إذا كانت كت– ١
  :     القمر تساوى 

  .  كجم ١٠  –                أ 
  .  كجم ٥    -              ب 
  . كجم ٢,٥   –              ج 
  .  كجم ٢٠   –               د 

  .ولذا وضعت دائرة حوهلا) ب (اإلجابة الصحيحة هي
  . دقيقة٦٠: زمن االختبار 

  . مفردة٣٠:دد مفردات االختبار ع
   بالتوفيق،،،،،األمنياتمع أطيب 

  الباحثة                                                                               
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א א:א
  

  من وحدات الكمبيوتر األساسية؟أي الوحدات التالية يعدُّ  -١
   .فونامليكرو  -       أ 

  . الطابعة  -       ب 
  .  الشاشة-       ج 
      .    املاسح الضوئي-       د 

  : الوحدة املسئولة عن إدخال البيانات لوحدة املعاجلة املركزية  تسمى -٢
  .الطابعة  -       أ 

  .الشاشة  -       ب 
  .  لوحة املفاتيح-       ج 
  .سبق   كل ما-       د 

   من وحدات الكمبيوتر اإلضافية ؟لتالية يعدُّ الوحدات اأي -٣
  .الطابعة  -       أ 

  .الفأرة  -       ب 
  .  لوحة املفاتيح-       ج 
  .  الشاشة-       د 

  بت.......  الكيلو بت يساوي -٤
  .١٤٢٠  -       أ 

  .١٠٤٢  -       ب 
  .١٢٤٠  -       ج 
  .١٠٢٤  -       د 

  



  - ١٣٩ -

 

  ……………جلة املركزية على  حتتوى وحدة املعا-٥

  .وحدات ختزين مسـاعدة   -        أ 

  .ذاكرة أسـاسية  -       ب 

  .   شـاشـة-       ج 

  .  مجيع ما سبق صحيح-       د 

  … من أنظمة التشغيل يف الكمبيوتر-٦

 Microsoft desk operating system(نظام تشغيل األقراص    -       أ 
(Ms-Dos                 

   .javaلغة برجمة اجلافا   -       ب 

  . Windows 98 ٩٨  نظام تشغيل النوافذ -       ج 

  .معا) أ ، ج  (-       د 

   من ملفات تشغيل الربامج؟ امللفات التالية يعدُّأي -٧

  . WinWord .exeالربنامج التشغيلي اخلاص مبحرر النصوص  -       أ 

   .Ahmed. TxTملف نصي امسه أمحد   -       ب 

   . Spsswin. Dat  ملف خاص بقاعدة البيانات -       ج 

   .go. Asf  ملف خاص بتشغيل أمر من نظام التشغيل -       د 

  ……………Reset وظيفة مفتاح -٨

   .Ms-Dosالدخول على نظام التشغيل   -       أ 

  .تزويد سرعة احلاسب  -       ب 

  .  إعادة تشغيل احلاسب-       ج 

  .  تشغيل احلاسب-       د 



  - ١٤٠ -

 
  .……بأا  ROM تتميز ذاكرة القراءة  -٩

  .ال تضيع مبجرد إطفاء احلاسب  -       أ 

  . معلومات فيهاال ميكن ختزين أيه -       ب 

  .  قد خيزن ا بعض لغات الربجمية-       ج 

  .  مجيع ما سبق صحيح-    د 

  ..………توى على يعمل جهاز احلاسب ال بد وأن حيلكي -١٠

  .قرص مرن  -       أ 

  .قرص مدمج  -       ب 

  .  قرص صلب-       ج 

  .سبق   واحد مما-       د 

  . الداخليةDos األوامر التالية يعترب من أوامر  نظام التشغيل أي -١١

   .basic. Exeبرنامج خاص بتشغيل لغة البيسك   -       أ 

  .win . exeنامج النوافذ الربنامج اخلاص بتشغيل بر  -   ب 

  . dir. exe  الفهرس استعراض  -   ج 

   .Xcopy. Exe نسخ أمر  -       د 

  . اخلارجيةDos األوامر التالية يعترب من أوامر نظام التشغيل أي -١٢

   .time.exe الساعة استعراض  -       أ 

   .date. Exe التاريخ استعراض  -       ب 

   . Label. Exe اجلهاز سما استعراض  -       ج 

  ..exe Xcopy خأمر نس  -       د 

  



  - ١٤١ -

  

  ..… إىل  عند حذف ملف فإنه يذهب تلقائياWindowsً يف بيئة -١٣
   .Internet explorerمستكشف اإلنترنت   -       أ 

   .my Computerجهاز الكمبيوتر   -       ب 
   . my document  املستندات اخلاصة يب -       ج 

   . recycle pin  سلة احملذوفات -      د  
  .……… معاجلة البيانات على النظام يف يعمل الكمبيوتر -١٤

  .الثماين  -       أ 
  .الثنائي  -       ب 
  .العشري  -       ج 
  .السداسي  -       د 
  : اسم امللف يتكون منهااليت ال يتجاوز عدد األحرف Dos يف نظام تشغيل -١٥

  .مثانية أحرف  -       أ 
  . أحرفستة  -       ب 
  .  أربعة أحرف-       ج 
  .  حرفان -       د 

   يتكون منها امتداد امللف يف نظام اليت ال يتجاوز عدد األحرف -١٦
  : Dos      التشغيل 

  .أربعة أحرف  -       أ 
  .حرف واحد  -       ب 
  .ني  حرف-       ج 
  .  ثالثة أحرف-       د 
  

  



  - ١٤٢ -

 
  :هي للغة املستخدمة  املفاتيح اخلاصة بإجراء الوظائف املختلفة تبعاً-١٧

  .F1               F12          ١٢ اىل ف١من ف  -       أ 

  .Ctrlزر التحكم   -       ب 

  .Shift  زر التبديل -       ج 

  .enter  زر اإلدخال -       د 

  . من أنظمة التشغيل التالية ال يعدwindowsُّ إصدارات أيُّ -١٨

  .   windows-95 ٩٥النوافذ   -       أ 

  .   windows-98 ٩٨النوافذ   -       ب 

  .windows NT  النوافذ اخلاصة بالشبكات -       ج 

   .windows   X 3 اكس ٣  النوافذ -       د 

  :هي أصغر معلومة ميكن ختزينها يف الذاكرة -١٩

  .البت  -       أ 

  .البايت  -       ب 

  .  الكلمة-       ج 

  .  احلرف-       د 

  … اجلمل اآلتية صحيحةأيُّ -٢٠

  . بايت٢×٦٤ كيلو بايت يساوى ٦٤  -       أ 

  . بايت١٠٢٤واحد كيلو بايت يساوى   -       ب 

  .بايت١٠٠٠  واحد كيلو بايت يساوى -       ج 

  . بايت٨×١٠٠٠ى   واحد كيلو بايت يساو-       د 
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א:אא א
  .… ترتبط الوسائط املتعددة بـ-٢١

  .تكنولوجيا الكمبيوتر  -       أ 

  .تكنولوجيا االتصال عن بعد  -       ب 

  .  تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصال عن بعد-       ج 

  . مجيع ما سبق خطأ-       د 

  …وسائط املتعددة من عناصر ال-٢٢

  .رسوم متحركة  -       أ 

  .مؤثرات صوتية  -       ب 

  .  نصوص مكتوبة-       ج 

  .سبق   مجيع ما-       د 

  … من متطلبات الوسائط املتعددة ال يعدُّيلي مما أيُّ -٢٣

  .الوسط  -       أ 

  .الربامج  -       ب 

  .  األجهزة-       ج 

  .هدفة  الفئة املست-       د 

  . من مميزات التعليم باستخدام برجميات الوسائط املتعددة-٢٤

  .حتقق عناصر املتعة واإلثارة  -       أ 

  . للتعلمالفعليختفض الوقت   -       ب 

  .  تزود املتعلم بالتغذية الراجعة-       ج 

  .  مجيع ما سبق صحيح-       د 
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   ...التايلسائط املتعددة على النحو   برجميات الوإنتاج يسري تتابع مراحل -٢٥

  .جتريب وتطوير، تنفيذ، كتابة سيناريو ، ختطيط   -       أ 

  .ختطيط ، كتابة سيناريو، تنفيذ، جتريب وتطوير  -       ب 

  .  كتابة سيناريو، ختطيط، تنفيذ، جتريب وتطوير-       ج 

  .طيط    تنفيذ، كتابة سيناريو ، جتريب وتطوير، خت-       د 

  … ملشروع الربجمية تسمى كامالً يضع فيها املصمم تصوراًاليت املرحلة -٢٦

  .جتريب وتطوير  -       أ 

  ..تنفيذ  -       ب 

  .  كتابة سيناريو-       ج 

  .  ختطيط-       د 

  … يترجم فيها التصور الكامل ملشروع الربجمية تسمىاليت املرحلة -٢٧

  .جتريب وتطوير  -       أ 

  .تنفيذ  -       ب 

  .  كتابة سيناريو-       ج 

  .  ختطيط-       د 

  … املراحل التالية ميكن من خالهلا زيادة فعالية برجمية الوسائط املتعددةأيُّ -٢٨

  ..جتريب وتطوير  -       أ 

  .تنفيذ  -       ب 

  .  كتابة سيناريو-       ج 

  .  ختطيط -       د 
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   برجميات الوسائط املتعددةحمكمي من ت التالية تعدُّ الفئايُّأ -٢٩

  .املتعلمون  -       أ 

  .اخلرباء  -       ب 

  .  املربجمون-       ج 

  .  مجيع ما سبق-       د 

  .. لتقومي برجميات الوسائط املتعددة جيب األخذ يف االعتبار-٣٠

  .مواصفات حمتوى الربجمية  -       أ 

  .ت تشغيل الربجميةمواصفا  -       ب 

  .  مواصفات استخدام الربجمية-       ج 

  .  مجيع ما سبق-       د 
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  بطاقة مالحظة
 مهارات استخدام الوسائط املتعددة لدى 

املشرفات الرتبويات
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)١٢(מ

א א אמ א אא א
א מ א אמ א  خاطئ صحيح א

    א -١
   .تتأكد من سالمة التوصيالت الكهربية اخلارجية -١

   ).الربيزة(تضع الفيشة يف مفتاح الكهرباء -٢

   . لتشغيل اجلهازPowerتضغط على مفتاح  -٣

   Windowsل برنامج تنتظر قليال حىت يتم حتمي -٤

א -٢     א
   CD اخلاصة بربنامج الوسائط املتعددة يف مشغل أقراص CDتضع  -٥

   .Start" ابدأ"توجه مؤشر الفأرة على مفتاح  -٦

   Startتضغط على مفتاح  -٧

   Run" تشغيل"تنقر على األمر  -٨

   CDحتدد من القائمة مكان  -٩

   Set up.exeضغط على ملف تنصيب برنامج الوسائط املتعددة ت -١٠

   .تنتظر قليال حىت يبدأ حتميل الربنامج -١١

   .تتبع تعليمات التحميل خطوة خطوة لنهاية التحميل ألول مرة -١٢

א -٣     א
   CD اخلاصة بربنامج الوسائط يف مشغل أقراص CDتضع  -١٣

   .Startتنقر بالفأرة على مفتاح  -١٤

   Progromsتنقر بالفأرة على األمر  -١٥

   .توجه الفأرة على أيقونة برنامج الوسائط املتعددة -١٦

   .تنتظر قليال حىت تبدأ تشغيل الربنامج -١٨

   .تقرأ التعليمات اإلرشادية االستهاللية لربنامج الوسائط املتعددة -١٩



  - ١٤٨ -

 

אא מ א אמ  خاطئ صحيح א

   .حتدد مواضع مفاتيح تشغيل لقطات الفيديو -٢٠

    . مواضع مفاتيح تشغيل التعليقات الصوتيةدحتد -٢١
تنقر بالفأرة على املفتاح املسئول لالنتقال من صفحة ألخـرى األمـام             -٢٢

 .واخللف
  

   .نامج واختباراتهحتدد أماكن تدوين املالحظات على حمتوى الرب -٢٣

   تتعامل مع رسائل اخلطأ والرسائل التحذيرية بصورة صحيحة -٢٤

    .CDتعيد تسمية ملف الوسائط املتعددة يف الدليل املوجود على  -٢٥

     .CD مللف الوسائط املتعددة يف الدليل املوجود على اختصار تنشئ -٢٦

   א -٤

   .ى املفتاح املسئول عن اخلروج من الربنامجتنقر بالفأرة عل -٢٧

    .CDتضغط على مفتاح إخراج  -٢٨

   . من قرص تشغيلهاCDخترج  -٢٩

   . يف احلافظة اخلاصة اCDتضع  -٣٠

  


