عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ
إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ
ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ
لغُ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ

أثش بشَايج حذسَبٍ قائى عهً انكًبُىحش
انخعهًٍُ يخعذد انىسائط عهً حًُُت يهاساث
انخعهى انزاحٍ نذي انطانباث السخخذاو يشاكض
يصادس انخعهى واحجاهاحهٍ َذىها بسهطُت عًاٌ
سعبٌخ ِمذِخ وغضء ِٓ ِزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍ ٝدسعخ اٌّبعغز١ش فٟ
اٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ رخظض رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١

إػذاد
جًُهت بُج سانى بٍ دًذ انعهىٌ

اٌٛظ١فخ  /أخظبئِ ٟظبدس اٌزؼٍُ
ِؾبفظخ اٌظب٘شح  ،عٍطٕخ ػّبْ
ٌ١غبٔظ آداة  ،عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط 1995
دثٍ َٛاٌذساعبد اٌؼٍ١ب ِ ،ؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ 2008

رؾذ إششاف
أ  .د  .عبذ انهطُف انصفٍ انجضاس

أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍٚ ُ١اٌّؼٍِٛبد
وٍ١خ اٌجٕبد – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
ٚوٍ١خ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب – عبِؼخ اٌخٍ١ظ اٌؼشث ، ٟثبٌجؾشٓ٠
اٌمب٘شح 2014 ،

بسى هللا انشدًٍ انشدُى
(ٚػٍّه ِب ٌُ رىٓ رؼٍُ ٚوبْ فضً هللا ػٍ١ه ػظّ١بً)
طذق هللا ثٌؼظُ١
(عٛسر ثٌٕغجء)113 ،

إهــذاء
إنً وطٍُ انزٌ عشقخه وعشقج حشابه
انزٌ أعطاٍَ انكثُش ويُذٍُ األيٍ واألياٌ
وطٍُ انزٌ يهًا كخبج فُه
ويهًا قذيج نه نٍ أوفٍ دقه .
إَه وطٍُ انذبُب عًاٌ..
إنً جالنت انسهطاٌ قابىط قائذ يسُشة انعهى
انزٌ قال يُز حىنُه صياو انذكى

فٍ انثانث وانعششٍَ

انًجُذ عاو 1970و :
" سُعهى أبُاءَا ونى حذج ظم شجشة "
دثُا عهً انخسهخ بانعهى
و أحاح نُا فشصت انخعهُى
وفسخ نُا انًجال نُىاصم يشىاسَا انعهًٍ
نُساهى فٍ بُاء بهذَا انعضَض ودفع عجهت انخقذو
وانًُاء
نهىصىل به إنً رسي انًجذ وانشفعت وانسؤدد
يخًٍُُ أٌ َذَى هللا عهً وطُُا َعًت االيٍ واألياٌ
انههى آيٍُ ...

عُىاٌ انشسانت

أثش بشَايج حذسَبٍ قائى عهً انكًبُىحش
انخعهًٍُ يخعذد انىسائط عهً حًُُت يهاساث
انخعهى انزاحٍ نذي انطانباث السخخذاو يشاكض
يصادس انخعهى واحجاهاحهٍ َذىها بسهطُت عًاٌ

ِمذِخ ِٓ اٌجبؽضخ :

عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ

رشىٍذ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ػٍ ٝاٌشعبٌخ :

أ .د .ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟػٍ ٟاٌغضاس

( ِششفب )

أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس  ،وٍ١ز ثٌذٕجس ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ
ٚوٍ١ز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ؽجِؼز ثٌخٍ١ؼ ثٌؼشدٟ

أ .دِ.ظطف ٝػجذ اٌغّ١غ ِؾّذ

( ِٕبلشب )

أعضجر ثٌّٕج٘ؼ ٚؽشق ثٌضذس٠ظ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِ ،ؼٙذ ثٌذسثعجس ثٌضشد٠ٛز
ؽجِؼز ثٌمج٘شر .

أ .َ.د .ؽٕبْ ِؾّذ اٌشبػش

( ِٕبلشب )

أعضجر ِغجػذ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس  ،وٍ١ز ثٌذٕجس
ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
لشاس اٌٍغٕخ  :لشسد اٌٍغٕخ ِٕؼ دسعخ اٌّبعغز١ش ثزمذ٠ش ِّزبص .
ربس٠خ إٌّبلشخ . 2014/7/15 :

انفصم األول
اإلطاس العام لوشكلت البحث

مقدمة البحث
اإلحساس بالمشكمة
مشكمة البحث
أسئمة البحث
أىداف البحث

فروض البحث

أىمية البحث
حدود البحث

منيج البحث
اختيار عينة البحث
أدوات البحث

خطوات البحث

مصطمحات البحث

انفصم األول
اإلطاس انعاو نًشكهت انبذث

مقدمة البحث :

تشيد تكنولوجيا التعميـ تطورات عديدة في مستحدثاتيا  ،فمف أبرز ىذه المستحدثات التي

ظيرت في التسعينيات وتطور بشكؿ كبير تكنولوجيا الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط وما
تمخض عنيا مف تصميـ البرامج التعميمية والتدريبية متعدد الوسائط .
يشيد العالـ ثورة عممية تكنولوجية ليا حضارتيا المحددة وصفاتيا الخاصة بيا
فيي ليست مجرد آالت وأجيزة تكنولوجية وانما ىي أدوات عقمية جديدة وتقنيات جديدة
ليا انعكاساتيا عمى التربية وأساليبيا مما جعؿ الدوؿ المتقدمة تبذؿ قصارى جيدىا لتوليد

نظـ تربوية جديدة واعادة النظر ببنية التربية واطارىا التقميدي ومناىجيا وطرائقيا السيما
بعد انتشار التقنيات السمعية والبصرية مف أجؿ حؿ المشكالت التربوية التي تجابييا
والمجتمع المعاصر يعيش وسط مجموعة كبيرة مف المتغيرات التي تشكؿ حركة الحياة

في ىذا العصر وتؤثر عمى مؤسساتو االجتماعية ولـ تكف التربية بمعزؿ عف ىذه
المتغيرات التي شكمت قوة ضاغطة عمييا لتعديؿ وظائفيا واستحداث الطرؽ والتقنيات
التي تواجو ىذه المتغيرات مف أجؿ عبور الفجوة بيف التطور والممارسة التربوية في

المؤسسات التعميمية فقد أصبح الطمب لمتقنيات مطمبا عمميا مينيا لكؿ معمـ وأصبح

استخداـ األساليب واألجيزة واألنظمة العممية في تصميـ الدروس وتنفيذىا وتقويميا
ضرورة حتمية لممعمـ حتى تصبح مينة التعميـ ىندسة تعميمية تطبؽ فييا األساليب

العممية في التحكـ بالمشروعات التعميمية ولقد وجد رجاؿ الفكر التربوي أنفسيـ أماـ

تحديات كثيرة الستثمار أفضؿ اإلمكانات المتاحة لمواجية ىذه المستجدات .

يشير محمد إبراىيـ الجيب (  " ) 2004أف مراكز مصادر التعمـ تعتبر مف أىـ

مستحدثات تكنولوجيا التعميـ  ،وبدأت المؤسسات التعميمية بإنشائيا لتدعيـ تكنولوجيا التعميـ
______________________________
* استخدمت الباحثة نظاـ التوثيؽ الخاص بجمعية عمـ النفس األمريكية ( ) APA
 ، American Psychological Associationاإلصدار السادس .The 6 th edition

واتاحة فرص جديدة لمتعمـ الذاتي  ،وتنفيذ المناىج والمواد الدراسية باستراتيجيات تعمـ غير تقميدية
تعتمد عمى الوسائط المتعددة ونشاط وايجابية المتعمـ  ،وتتوقؼ فاعمية ىذه المراكز عمى

استخداميا بواسطة المعمـ والمتعمـ  ،ومف ثـ يعتمد نجاحيا عمى مدى توفر ميارات التعمـ الذاتي
واستخداميا لدى الطالب  ،فالعبرة بدور ىذه المراكز ليست بما تقتنيو مف مصادر التعمـ ولكف

العبرة باستخداـ الطالب ليذه المراكز وما بيا مف مصادر تعمـ  ،ومف ثـ يجب البحث في نوعية
ىذه الميارات وتصميـ البرامج التدريبية إلنمائيا  ،والبحث الحالي يحاوؿ جزئيا البحث في ىذه

المشكمة .

ففي سمطنة عماف ارتأت و ازرة التربية والتعميـ تغيير شكؿ التعميـ مف مركزية المعمـ إلى

مركزية المتعمـ ففي بداية العاـ الدراسي  1198 / 1999ـ ومف أجؿ تعميـ فكرة مركزية تعميـ
الطفؿ وتشجيعو عمى الدراسة الذاتية وتطوير الميارات التعميمية افتتح ما يسمى بمراكز مصادر

التعمـ في سبع عشرة مدرسة مف مدارس التعميـ األساسي بمختمؼ المناطؽ التعميمية بالسمطنة

عمى أف يعقبيا التوسع في إنشاء مراكز مصادر التعمـ في المدارس المختمفة تدريجيا فالسمطنة لـ

تحوؿ المكتبات إلى مراكز مصادر التعمـ وانما تنشئ المراكز بمدارس التعميـ األساسي عمى أف
تمتد مظمة التطوير لتشمؿ جميع المدارس في المراحؿ التعميمية المختمفة ويقوـ قسـ مصادر

التعمـ بو ازرة التربية والتعميـ باإلش ارؼ المركزي عمييا وتطويرىا في ضوء المستجدات والتطورات

الحديثة كما عممت عمى تنفيذ البرامج التوعوية بيدؼ توعية مديري المدارس والمعمميف ومشرفي
المواد الدراسية بأىمية مركز مصادر التعمـ ومصادر المعمومات المتوافرة بيا وخدماتيا ودورىا

في خدمة العممية التعميمية مع دعـ برامج تدريب لممستفيديف لزيادة الوعي بأىمية مراكز مصادر

التعمـ بيف فئات الطالب واكسابيـ الميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع مصادر المعمومات
المختمفة والوصوؿ إلى المعمومات المطموبة .
كما سعت و ازرة التربية والتعميـ في سمطنة عماف إلى تصميـ المناىج والمقررات الدراسية
بشكؿ يدفع التمميذ والمعمـ إلى االعتماد عمى مصادر المعمومات المتوافرة في مراكز مصادر

التعمـ " ( ص . ) 50 ,49

يشير محمد إبراىيـ الجيب (  " ) 2004أف ميمة التعميـ أصبحت ىي تعميـ التمميذ
كيؼ يتعمـ ذاتيا وكيؼ تستمر عممية التعمـ عمى مدى فترات حياتو العممية لذا فإف المعمـ فقد

احتكاره لميمة التعميـ مع تعدد مصادر التعمـ لتشمؿ بجانب المعمـ والكتاب المراجع اإللكترونية
والبرمجيات التعميمية والمناىج المبرمجة وبنوؾ المعمومات والشبكة العالمية والمحمية وىذا يعني

انتقاؿ التعميـ مف التحصيؿ إلى تنمية قدرات التعمـ ذاتيا مف خالؿ مصادر التعمـ المتنوعة " (

ص . ) 13

يوضح محمد إبراىيـ الجيب ( " ) 2004أف التعمـ الذاتي يعتبر أىـ ما يميز النظاـ

التعميمي الجديد حيث يتيح الفرصة لمطالب أف يتعمموا ذاتيا تعمما بدافع منيـ وبرغبة أكيدة مف
داخميـ في تعمـ ما يختارونو مف موضوعات في الوقت الذي يتناسب مع ظروفيـ وميوليـ ىذا
النظاـ التعميمي الذي يتيح فرصا غير محدودة لالكتشاؼ والتجريب والمحاولة والخطأ .

وأف االتجاىات التربوية المعاصرة تشير إلى أف التعمـ الجيد يعتمد عمى مدى ارتباط ما
يتعممو الفرد بحاجاتو ومطالب نموه ودوافعو كما يعتمد عمى إيجابيتو ونجاحو ومراعاة فرديتو

وصوال بو إلى أقصى ما تؤىمو لو مواىبو وقدراتو واستعداداتو .

ولما كاف المعمـ يعمؿ عمى تييئة الظروؼ المناسبة أماـ الفرد لكي يقوـ بالدور األساسي

في تعمـ ذاتو كاف عصر التفجر المعرفي واالنتشار الثقافي الخاطؼ يفرض مبدأ التعمـ الذاتي
الذي ىو أساس لمتعمـ المستمر مواكبة لروح العصر وانسجاما مع متطمباتو "
( ص . ) 13
ويذكر عبداهلل الصوفي (  " ) 2005أنو ظير في ميداف التعميـ مصطمح تكنولوجيا

التعميـ وتقنيات التعميـ حيث تمعب تقنيات التعميـ دو ار كبي ار في عممية التعميـ والتعمـ وتتجسد ىذه

األىمية في رفع مستوى التعميـ والتعمـ وذلؾ عف طريؽ :

 oإثارة اىتماـ المتعمـ  :حيث تعمؿ تقنيات التعميـ عمى إثارة المتعمـ بمشاىدتو لفيمـ
سينمائي أو برنامج تمفزيوني أو شرائح شفافة أو غيرىا عف موضوع معيف.

 oزيادة خبرة المتعمـ  :حيث تقدـ تقنيات التعميـ موضوعات جديدة ال يستطيع معمـ الصؼ
تقديميا مما يوسع مجاالت خبرة المتعمـ .

 oجعؿ الخبرات التعميمية أكثر فاعمية وأبقى أث ار وأقؿ احتماال لمنسياف فتعمؿ ىذه التقنيات
عمى تثبيت المعمومات عند المتعمـ وبخاصة عندما يشاىد األشياء حيث يصعب نسيانيا

وذلؾ لمشاىدتو لمحتوى الصورة التي عرضت .

 oالعمؿ عمى بناء وتكويف االتجاىات والمفاىيـ السميمة عند المتعمـ بتقديـ كثير مف
الميارات واألفكار .

 oالعمؿ عمى تنويع أساليب التعميـ  :إذ يمكف التنوع في األساليب المتبعة في التعميـ
بوساطة تقنيات التعميـ المتنوعة إذ يمكف تقديـ موضوعات مختمفة وبأساليب متنوعة تختمؼ
عف تمؾ الطرؽ واألساليب المتبعة في أساليب التعميـ التقميدية وذلؾ عف طريؽ الشرائح

الشفافة أو التمفاز أو السينما أو غيرىا مف األجيزة التعميمية المتنوعة " ( ص . ) 19,18
يعد التعمـ الذاتي واحدا مف األساليب التربوية التي دعت إلييا متطمبات العصر ودعت

المناىج الدراسية إلى تأصيميا لدى النشء بمجرد دخوليـ المدرسة باعتباره الوسيمة إلى التعمـ
المستمر الذي يالزـ اإلنساف طيمة حياتو وباعتباره مؤش ار الستقالؿ الشخصية واالعتماد عمى

الذات والقدرة عمى اتخاذ القرار وتحمؿ المسئولية ولو أساليبو المتعددة  .ولقد تعددت أشكاؿ التعمـ
الذاتي مف تعمـ بالمراسمة وبالوسائؿ السمعية والبصرية والمختبرات المغوية والحاسوب والمطالعة
الذاتية بحثا عف كؿ ما ىو جديد مف .الفكر والمفاىيـ .

إف امتالؾ واتقاف ميارات التعمـ الذاتي تمكف الفرد مف التعمـ في كؿ األوقات وطواؿ

العمر خارج المدرسة وداخميا وىو ما يعرؼ بالتربية المستمرة.

تؤكد ندى عبد الرحيـ محامدة (  " ) 2005أف التعمـ الذاتي ىو مف أىـ أساليب التعمـ

التي تتيح توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية عالية مما يسيـ في تطوير اإلنساف سموكيا ومعرفيا
ووجدانيا وتزويده بسالح ىاـ يمكنو مف استيعاب معطيات العصر القادـ وىو نمط مف أنماط

التعمـ الذي نعمـ فيو التمميذ كيؼ يتعمـ ما ىو بنفسو أف يتعممو " ( ص . (26

يذكر طارؽ عبد الرؤوؼ محمد عامر (  " ( 2005أنو لألىمية التي يمثميا التعمـ الذاتي
فقد حظي باىتماـ متزايد مف قبؿ الباحثيف والييئات والمنظمات القومية والدولية التي يشغميا أمر
تطوير التعميـ بالدوؿ المختمفة وتجسد ذلؾ في البحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات التي

عقدت حوؿ التعمـ الذاتي بدءا مف عاـ  1963حيث عقد أوؿ مؤتمر رسمي في مدينة " برليف

عاصمة " ألمانيا " ثـ أعقبو مؤتمر " القاىرة " الذي عقد تحت إشراؼ منظمة اليونسكو 1965

عقد مؤتمر ثالث في مدينة " فارنا "ثـ قدـ " دفيز " عاـ  1977نظامو الخاص بتصميـ وتطبيؽ
برنامج التعمـ الذاتي والتعمـ الفردي " ( ص (17 . 16
وترى الباحثة أف التقنية الحديثة ليا أىمية في عممية التعمـ فالكمبيوتر يستخدـ كوسيمة
في عممية التعميـ فيو يعطي المعمومات ويساعد عمى إجراء حوار مع الطالب بشكؿ واسع كما

يستخدـ بشكؿ واسع أيضا لخمؽ بيئة تعميمية ىادفة .

وأف تكنولوجيا التعميـ ساىمت مساىمة ميمة في التعميـ وأصبحت ذات فائدة كبيرة
لممنيج والمعمـ والطالب كما لعبت دو ار ميما في حؿ المشكالت التربوية وتقديـ المفاىيـ األساسية
واالتجاىات واألنماط األكاديمية لمطالب كما ساعدت المؤسسات التعميمية في إيجاد عالقات

مثمرة مع العالـ الخارجي حيث تحقؽ تكنولوجيا التعميـ األىداؼ اآلتية :
 -1تشبع حاجات الطالب ورغباتيـ في الدراسة بشكؿ شائؽ وتنمي لدييـ حب الفضوؿ
واالستطالع لما ىو جديد في عالـ التكنولوجيا .

 -2تفتح آفاؽ جديدة لممعرفة وتعزز ثقة الطالب وتوسع مداركو وغيرىا مف األىداؼ.

اإلحساس بالمشكمة :
استشعرت الباحثة مشكمة البحث الحالي من عدة مصادر :

 -1الحظت الباحثة مف خالؿ واقع عمميا أخصائية مصادر تعمـ بمدارس التعميـ

األساسي (  )5 – 12بسمطنة عماف أف ىناؾ إقباؿ قميؿ مف قبؿ الطالبات عمى التعمـ الذاتي
لالستفادة مف محتويات مركز مصادر التعمـ مف كتب ومواد وأجيزة تكنولوجية حديثة.
 -2قامت بإجراء مقابالت مفتوحة مع بعض الطالبات بالمدرسة عف سبب عزوفيف
عف استخداـ مراكز مصادر التعمـ .
 بسؤاليف عف عدد مرات استخداميف لممركز ؟ كانت إجابتيف تجمع عمى أنيا قميمة . وبسؤاليف عف سبب عزوفيف عف استخداـ المركز ؟أجابت الطالبات  :أف ليس لدييف الوقت الكافي والميارات لمبحث في المركز.
 -3مراجعة السجالت الكمبيوترية المتعمقة بزيارات الطالبات لممركز فوجدت عدـ اإلقباؿ
بشكؿ قميؿ .
واستخمصت الباحثة مف خالؿ المقابمة وسجالت الزيارات أف الطالبات يفتقدف ميارات

التعمـ الذاتي بيذه المراكز كذلؾ عدـ تحديد وقت معيف لمتعمـ الذاتي وتشجيعو بيف الطالبات
إضافة إلى عدـ وجود برنامج يحكـ ذلؾ وينظمو .
مما دفع الباحثة إلى الحاجة لتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ والوسائط المتعددة في حؿ
المشكمة خاصة التعمـ القائـ عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط لمنيوض بمستوى الطالبات وغرس

حب التعمـ الذاتي وىو ما يسمى بالتعمـ المستمر .

مشكمة البحث :
في ضوء ما سبؽ أمكف صياغة مشكمة البحث في أنو " يوجد تدف في ميارات التعمـ

الذاتي لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي وميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ  ،وربما
يرجع ذلؾ إلى أسباب مف بينيا عدـ تشجيع المعممات لمطالبات عمى التعمـ الذاتي واستخداـ

مركز مصادر التعمـ ،كثرة التكاليؼ الممقاة عمى عاتؽ الطالبات كالواجبات المنزلية وازدحاـ

الجدوؿ المدرسي بالحصص  ،وعدـ تحديد وقت لالستفادة مف مراكز مصادر التعمـ  ،التصميـ
الداخمي لمراكز مصادر التعمـ  ،وعدـ تشجيع أخصائي مصادر التعمـ الطالبات عمى القراءة،
،كما أف ىناؾ أسباب تعود لمطالبات أنفسيف في عدـ إقباليف عمى القراءة أو استخداـ مراكز

مصادر التعمـ .إلثراء معارفيف وتنمية قدراتيف .

مف ىنا اتضحت الحاجة إلى تطوير برنامج تدريبي لتنمية ميارات استخداـ مراكز

مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر لمتعميـ األساسي بسمطنة عماف لذلؾ تـ صياغة
السؤاؿ الرئيسي التالي :
" ما أثر تصميم برنامج تدريبي قائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط عمى

تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الطالبات الستخدام مراكز مصادر التعمم واتجاىاتين نحوىا " ؟

وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئمة التالية :

أسئمة البحث :
 ) 1ما ميارات التعمـ الذاتي الالزمة لطالبات الصؼ العاشر األساسي في استخداـ مراكز

مصادر التعمـ ؟

 ) 2ما معايير تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط لتنمية تمؾ
الميارات ؟

 ) 3ما برنامج التدريب القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط ؟ وكيؼ يمكف تطويره ؟
باستخداـ نموذج التصميـ التعميمي ل ػ ( عبد المطيؼ الجزار  ) 2002 ،حتى إجازتو لتجربة

البحث .

 ) 4ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟

 ) 5ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية اتجاىات الطالبات نحو

مراكز مصادر التعمـ ؟

 ) 6ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية التحصيؿ المعرفي في
استخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟
 ) 7ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية التقييـ الذاتي الكتساب
ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟

أىداف البحث :
ييدف البحث الحالي التوصل إلى :

 - 1قائمة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر
األساسي .

 -2قائمة المعايير والمواصفات التصميمية لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الوسائط المتعددة لتنمية
ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي .

 -3الب رنامج التدريبي القائـ عمى الوسائط المتعددة لتنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ
لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي .

 –4التعرؼ عمى األثر الذي يحدثو تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي
متعدد الوسائط عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات

الصؼ العاشر األساسي .

فروض البحث :
قامت الباحثة بصياغة فروض البحث التالية :

( أ ) بالنسبة لألثر عمى القياس البعدي :
الفرض األول :
"يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات القياسيف

مركز مصادر التعمـ لصالح القياس
القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمي المعرفي الاستخداـ ا
البعدي" .

الفرض الثاني :
" يوجد فرؽ داؿ إحصائي عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي

مركز مصادر التعمـ في لصالح التطبيؽ
والبعدي في مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخداـ ا
البعدى"

الفرض الثالث :
"يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي
مركز مصادر التعمـ
والبعدي الستبانة التقييـ الذاتي الكتساب ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا

لصالح القياس البعدى"

الفرض الرابع :

"يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

بيف متوسط درجات القياسيف القبمي

مركز مصادر التعمـ لصالح القياس
والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا

البعدى".

( ب ) نسبة الفاعمية لماكجوجيان :
الفرض الخامس :
"يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االختبار

مركز مصادر التعمـ ال تقؿ قيمتيا عف( )0,06كما تقاس نسبة
التحصيمي المعرفي الستخداـ ا
الفعالية "لماؾ جوجياف"

الفرض السادس :
"يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في مقياس
مركز مصادر التعمـ ال تقؿ قيمتيا عف ( )0,06كما تقاس
اتجاىات الطالبات نحو استخداـ ا

نسبة الفعالية "لماؾ جوجياف"

الفرض السابع :
"يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في استبانة التقييـ
مركز مصادر التعمـ ال تقؿ قيمتيا عف ()0,06
الذاتي الكتساب ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا
كما تقاس نسبة الفعالية "لماؾ جوجياف"

الفرض الثامن :
"يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة مالحظة
مركز مصادر التعمـ ال تقؿ قيمتيا عف ( )0,06كما تقاس نسبة
ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا

الفعالية "لماؾ جوجياف" .

( ج ) حجم األثر (. )η2
الفرض التاسع :
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االختبار

مركز مصادر التعمـ حجـ تأثير كبير أعمى مف القيمة ( " ) 0,14
التحصيمي المعرفي الستخداـ ا

الفرض العاشر:

" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في مقياس

مركز مصادر التعمـ حجـ تأثير كبير أعمى مف القيمة ( 0,14
اتجاىات الطالبات نحو استخداـ ا
)"

الفرض الحادي عشر:
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في استبانة التقييـ
مركز مصادر التعمـ حجـ تأثير كبير أعمى مف القيمة
الذاتي الستخداـ ا

( " ) 0,14

الفرض الثاني عشر:
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة

مركز مصادر التعمـ حجـ تأثير كبير أعمى مف القيمة (
مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا
. " ) 0,14

( د ) درجة التمكن ( : ) %85
الفرض الثالث عشر:
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االختبار
مركز مصادر التعمـ تصؿ لدرجة تمكف أعمى مف القيمة
التحصيمي المعرفي الستخداـ ا
(  ) %85مف الدرجة النيائية " .

الفرض الرابع عشر:
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في مقياس

مركز مصادر التعمـ تصؿ لدرجة تمكف أعمى مف القيمة
اتجاىات الطالبات نحو استخداـ ا
(  ) %85مف الدرجة النيائية "

الفرض الخامس عشر:

.

" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في استبانة التقييـ

مركز مصادر التعمـ تصؿ لدرجة تمكف أعمى مف القيمة (  ) %85مف الدرجة
الذاتي الستخداـ ا
النيائية " .

الفرض السادس عشر:
" يحقؽ البرنامج التدريبي القائـ عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة

مركز مصادر التعمـ تصؿ لدرجة تمكف أعمى مف القيمة
مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا
(  ) %85مف الدرجة النيائية "

أىمية البحث :
تكمن أىمية القيام بيذا البحث في أنو :
 -1يعتبر مف البحوث التطويرية التي تسعى لتنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ
لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف .

 -2سيساعد عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي ومفيوـ التعمـ الذاتي لدى طالبات الصؼ
العاشر األساسي .

 -3سوؼ يساعد عمى الكشؼ عف أثر استخداـ البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر
التعميمي متعدد الوسائط عمى تنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ والتعمـ الذاتي

لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي .

 -4سوؼ يساعد عمى فتح آفاؽ أرحب لالىتماـ بالتعمـ الذاتي مف قبؿ التربوييف وتييئة كافة
اإلمكانيات التي ستساعد عمى نجاحو .

-5سيتيح المجاؿ لممتعمـ لالعتماد عمى نفسو في عممية التعمـ .

منيج البحث :
نظ ار ألف ىذا البحث تطويريا فإف الباحثة استخدمت منيج البحث التطويري

 Developmental Research Methodوىو مف مناىج البحث في تكنولوجيا التعميـ ويشمؿ

مناىج البحث التالية ( : ) Elgazzar,2014



المنيج الوصفي  :في مرحمة الدراسة والتحميؿ ومرحمة التصميـ حيث يتـ تحديد

خصائص طالبات الصؼ العاشر األساسي وحاجاتيف التعميمية لتنمية ميارات استخداـ
مراكز مصادر التعمـ واألىداؼ التعميمية والمحتوى التعميمي .


منيج التطوير المنظومي  :حيث يتـ تطبيؽ نموذج التصميـ (  ) ISDفي تصميـ
البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط.



المنيج التجريبي  :عند تجربة البحث بتصميـ شبو تجريبي عمى مجموعة ىذا البحث

لقياس فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط لتنمية ميارات
التعمـ الذاتي لدى الطالبات الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

اختيار عينة البحث :
قامت الباحثة باتباع الطريقة العنقودية القصدية في اختيار عينة البحث  ،حيث :
 -1قامت الباحثة باختيار محافظة الظاىرة قصديا .
 - 2تم اختيار مدرسة سودة أـ المؤمنيف لمتعميـ األساسي (  ) 5 – 12بمحافظة الظاىرة ،والتي
يوجد بيا في الصؼ العاشر عدد (  ) 3شعب ،وقد تـ اختيار أحد ىذه الشعب عشوائيا وىي

الشعبة (  ) 3والتي تتكوف مف (  ) 28طالبة لتكوف عينة  ،وىي المدرسة التي تعمؿ بيا
الباحثة بوظيفة أخصائية مصادر التعمـ .

أدوات البحث :

تضمن البحث الحالي بناء األدوات التالية :

 -1اختبار التحصيؿ المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .
 - 2استبانة التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

 - 3بطاقة مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .
 -4مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ .

خطوات البحث :

اتبعت الباحثة أثناء إجراء بحثيا الخطوات التالية :
 - 1االطالع عمى الكتب والمراجع وبعض الرسائؿ العممية المتعمقة بموضوع الرسالة
إلعداد اإلطار النظري لمبحث .

 - 2لإلجابة عن السؤال األول في البحث الذي يقول  " :ما ميارات التعمم الذاتي الالزمة
لطالبات الصف العاشر األساسي في استخدام مراكز مصادر التعمم " ؟

قامت الباحثة بما يمي :

أ) إعداد استبانة التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ وصياغتيا .

ب) عرض االستبانة عمى المحكميف لالطالع عمييا واجراء التعديالت الالزمة .
ج) إعداد القائمة النيائية لميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

 - 3لإلجابة عن السؤال الثاني في البحث الذي يقول  " :ما معايير تصميم برنامج
تدريبي قائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط لتنمية تمك الميارات" ؟

قامت الباحثة بما يمي :

أ ) إعداد قائمة مبدئية لمعايير تصميـ البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط لتنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي

بسمطنة عماف .

ب ) عرض قائمة معايير التصميـ عمى المحكميف المختصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ

لالطالع عمييا وتعديؿ الالزـ .

ج ) إعداد القائمة النيائية لمعايير تصميـ البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط

وترتيبيا وفقا لممياـ التعميمية .

 - 4لإلجابة عن السؤال الثالث في البحث والذي يقول  " :ما برنامج التدريب القائم عمى

الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط ؟ وكيف يمكن تصميمو؟ باستخدام نموذج التصميم
التعميمي لــ ( عبد المطيف الجزار  ) 2002 ،حتى إجازتو لتجربة البحث .

 قامت الباحثة بتطبيؽ نموذج ( عبد المطيؼ الجزار  )2002 ،ليكوف النموذج الذي سيطبؽعميو البرنامج التدريبي المتعمؽ بالرسالة وذلؾ ألسباب عدة منيا أنو يتفؽ مع طبيعة البحث

الحالي ولثبوت فاعميتو ووضوح خطواتو وسيولة تطبيقو حيث قامت الباحثة باتباع خطوات
نموذج التصميـ أثناء اإلنتاج والتقويـ البنائي حتى وصؿ البرنامج في صورتو النيائية وتـ إجازة

تطبيقو وذلؾ وفقا لمعايير تصميمو .

 – 5بناء أدوات البحث التالية والتحقق من صدقيا وثباتيا :

( )1اختبار التحصيل المعرفي الستخدام مراكز مصادر التعمم .

( )2استبانة التقييم الذاتي الكتساب ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم .
( )3بطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم .
( )4مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام مراكز مصادر التعمم .

 -6تطبيؽ تجربة البحث عمى عينة البحث .

 – 7إجابة السؤال الرابع  :ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية
ميارات ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟
قامت الباحثة باختبار صحة الفروض  :الرابع  ،والثامف  ،والثاني عشر  ،والسادس عشر .

 – 8إجابة السؤال الخامس  :ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى
تنمية اتجاىات الطالبات نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟
قامت الباحثة باختبار صحة الفروض  :الثاني  ،والسادس  ،والعاشر  ،والرابع عشر .

 – 9إجابة السؤال السادس  :ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى
تنمية التحصيؿ المعرفي في استخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟

قامت الباحثة باختبار صحة الفروض :

األوؿ  ،والخامس  ،والتاسع  ،والرابع عشر .

 – 10إجابة السؤال السابع  :ما حجـ األثر والفاعمية والتمكف في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى
تنمية التقييـ الذاتي الكتساب الطالبات ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ ؟

قامت الباحثة باختبار الفروض :

الثالث  ،والسابع  ،والحادي عشر  ،والخامس عشر .

 – 11عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا .

 – 12تقديـ التوصيات والمقترحات لبحوث الحقة .

 – 13تقديـ مخطط لمشروع لالستفادة مف البرنامج التدريبي .
 – 14إعداد الرسالة .

حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى :
 -1طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدارس إحدى محافظة الظاىرة بسمطنة عماف .
 -2قائمة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ التي تمزـ طالبات الصؼ
العاشر األساسي.
 -3تطبيؽ نموذج التصميـ التعميمي لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط حتى مرحمة التقويـ البنائي واجازة البرنامج وفؽ معايير.

مصطمحات البحث :

يحتوي البحث عمى المصطمحات األساسية والتي تمثمت في :

• التعمم الذاتي Self Learning :

تعرؼ ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005التعمـ الذاتي عمى " إنو ذلؾ النوع مف التعمـ

والتعميـ الذي يجعؿ الفرد يغير في سموكو وأدائو بناء عمى رغبتو ووفقا الستعداداتو وقدراتو

واختياراتو لمتفاعؿ مع األشخاص والمواد والمواقؼ وبناء عمى دافعيتو نحو إحداث ذلؾ التغيير
في سموكو طبقا لمطريقة التي يعتمدىا والنمط الذي يميز عممياتو العقمية ونشاطو الفسيولوجي

والعصبي وسبؿ إدراكو لممميزات الخارجية وخياراتو في االستجابة ليا " وترى أنو التعمـ الذاتي
يتطمب وجود مصادر متعددة وجاىزة ومواد مبرمجة لمصادر الطرائؽ والوسائؿ ومحتوى مناسب
لمطمبة في ضوء احتياجات تعمميـ وأف تحدد مستويات وتعيينات دراسية لمعمؿ ودرجة صعوبتو

مع وضع أىداؼ ومستويات أدائية إلنجاز الطالب وأف يتـ ذلؾ باتباع األسموب النظامي .

ومف مصادر التعمـ الذاتي ىي الصحؼ والمجالت واإلذاعة والتمفزيوف والمكتبات
والمعارض والمتاحؼ والسينما ومخالطة أشخاص عمى درجة طيبة مف التعميـ والمجوء
إلى الثقات في ميداف مف المعرفة والخبرة وحضور الندوات والمحاضرات والمقاءات وغير

ذلؾ " تقوؿ ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005إف مفيوـ التعمـ الذاتي وممارستو ال
يقؼ عند إطار المدرسة وداخؿ ىيكميا التنظيمي فأدبيات التربية المعاصرة تزخر برؤية

ممتدة لمفيوـ التعمـ الذاتي وتعريفو تتجاوز ذلؾ النطاؽ مكانا فبعض المربيف المعاصريف

يرى أف اليدؼ النيائي لمتعمـ الذاتي ىو " أف ينقؿ إلى الفرد حمؿ مسؤولية متابعة تعميـ
نفسو " ويرى ذلؾ جزءا مف عممية التجديد لممجتمع لتجنب تحممو وانحداره وىي عممية
تسعى لتغذية قدرة الفرد الذاتية عمى التحديد ليصبح قاد ار بنفسو عمى تنمية طاقاتو في

عممية مستمرة مف اكتشافو لذاتو وتقييمو ليا  .مف ىنا كاف التعمـ الذاتي الوسيمة

األساسية لبناء مجتمع دائـ التعمـ وتحقيؽ أىداؼ التربية المستمرة أي التعمـ مدى الحياة

.

كما ترى الباحثة أف التعمـ الذاتي ىو" ذلؾ التعمـ القائـ عمى اعتماد المتعمـ عمى نفسو

في التعمـ مف حيث اختيار المصادر وتنظيـ وقتو وتحديد أىدافو ورغبتو في اكتساب المعمومة
الجديدة والمفيدة وتنمية مياراتو واالرتقاء بشخصيتو ومستواه إلى األفضؿ "

• برنامج التدريب متعدد الوسائط :

يشير عبد المطيؼ الجزار(  )2009يقصد بالبرنامج التدريب التعميمي متعدد الوسائط

تنفيذ المنياج المدرسي باستخداـ أكثر مف وسط تعميمي ( وسائط لغة مكتوبة  ،صوتيات،

رسومات ،صور ساكنة ،ومتحركة ،أشياء ممموسة وأنشطة) ومف ثـ يتحقؽ لممتعمـ التعمـ مف
وسائط تعميمية تستخدـ أكثر مف حاسة مف حواسو(بصرية -سمعية) .

وتبني الباحثة التعريؼ السابؽ لمبرنامج التدريبي متعدد الوسائط بتعريؼ الوسائط

المتعددة .

• الوسائط المتعددة :

يشير كماؿ عبد الحميد زيتوف (  ) 2008إلى مفيوـ الوسائط المتعددة أنو " مصطمح

يتكوف مف مقطعيف  Mulitiوتعني متعددة وكممة  Mediaوتعني وسائؿ أو وسائط ومعناىا
استخداـ جممة مف وسائط االتصاؿ مثؿ الصوت  Audioأو الصورة  Visualأو فيمـ فيديو

بصورة مدمجة ومتكاممة مف أجؿ تحقيؽ فاعمية في عممية التدريس والتعميـ " ( ص . ) 23

توصمت الباحثة مما تقدـ أف الوسائط المتعددة ىي عبارة عف الوسائط التي يتـ بواسطتيا

نقؿ المعمومة لممتعمـ تحوي النص إلى جانب الصوت والصور والرسوـ واأللواف وغيرىا والتي

تساعد المتعمـ عمى استخداـ أكثر مف حاسة أثناء التعمـ وتقدـ المعمومة بشكؿ شيؽ وتعتبر ليا
دور كبير في بقاء وثبات المعمومة في ذىف المتعمـ .

• ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم :

يعرؼ محمد خميس (  ) 2003التعميـ الفردي الذاتي بأنو " تكنولوجيا لمتعميـ تقوـ عمى

أساس التعميـ المتمركز حوؿ المتعمـ

 Centered Instruction Learnerوتطبؽ مبادئ

التعميـ الفردي وشروطو مف حيث الحرية والمسؤولية الكاممة عف التعمـ والحفظ الذاتي والتوجيو
الذاتي واإلدارة الذاتية والتقويـ الذاتي حيث يتحكـ المتعمـ بشكؿ مستقؿ وكامؿ في اختيار التعميـ

المناسب لو وعممياتو ومصادره وادارتو وتوجييو أو تقويمو وتصحيحو ويسير فيو حسب قدرتو
وسرعتو الخاصة في التعمـ باستخداـ برامج تعميمية مصممة ليذا الغرض ".

تقصد الباحثة بميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ الذاتي مف خالؿ

البحث ىي اكتساب طالبات الصؼ العاشر األساسي ميارات مثؿ ميارات البحث عف المصادر
 ،وميارات تشغيؿ األجيزة  ،وميارات اختيار المرجع المناسب لميوليا ورغبتيا في التعمـ مف
مراكز مصادر التعمـ .

وكذلؾ اكتساب ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ مثؿ البحث في برنامج آفاؽ

المعرفة وميارات البحث عف موضوع يتعمؽ بأحد الدروس سواء عف طريؽ اإلنترنت أو عف
طريؽ أحد أوعية المعمومات مطبوعة أو غير مطبوعة كالكتاب أو أقراص مدمجة أو غيرىا .

وتعرؼ الباحثة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ " إجرائيا " بأنيا تمؾ القائمة

مف ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ التي تقوـ باشتقاقيا في إجراءات البحث
والتي يتـ التحكيـ عمييا .

• مركز مصادر التعمم :

يعرؼ عبد المطيؼ الجزار(  ) 2002مراكز مصادر التعمـ بأنيا "ىي كيانات تقوـ بتنفيذ

برنامج مخطط إلدارة وانماء وتحسيف استخداـ وتقويـ مصادر التعمـ في تدعيـ العممية التعميمية

داخؿ الجامعة  ،ويعد مركز مصادر التعمـ  L.R.Cنشاطا منظما يضـ المدير واألفراد (
المختصوف ) واألجيزة التعميمية في مكاف واحد أو عدة أماكف إلنتاج واقتناء وعروض المواد

التعميمية وتقديـ خدمات التطوير والتخطيط لممناىج الدراسية ".

يعرفيا محمد إبراىيـ الجيب (  ) 2002مركز مصادر التعمـ " أنو عبارة عف نظاـ

متكامؿ أو تصميـ معيف لبيئة تعميمية تعممية متكاممة تتبع مؤسسة تعميمية

( المدرسة ) ويسعى إلى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ القياـ بمجموعة مف الوظائؼ والعمميات

واألنشطة وتقديـ سمسمة مف الخدمات المكتبية والمعموماتية التي تخدـ المتعمـ أوال والمعمـ ثانيا

وذلؾ عف طريؽ توفير مجموعة جيدة وغنية مف مصادر التعمـ والمعمومات بكافة أشكاليا

( المطبوعة وغير المطبوعة ) ودمجيا مع كؿ ما قدمتو التكنولوجيا مف مواد ووسائؿ وأجيزة

وتقنيات متطورة مف أجؿ تطوير العممية التعميمية " ( ص . ) 16 , 15

يشير عبد المطيؼ الجزار(  " )2009مركز مصادر التعمـ يعتبر أحد األشكاؿ اإلدارية

داخؿ المدرسة School Learning Centerوميمتو األساسية ىي تنفيذ وظائؼ البرنامج
التعميمية لذا فيو يعتبر القاعدة الستخداـ تكنولوجيا التعميـ لتنفيذ المنياج ،ولذا يجب أف يدير ىذا

المركز شخص ميني متمكف لديو الكفاية الالزمة إلدارة المركز ومرافقو واألفراد العامميف بو
لتحقيؽ أىداؼ المدرسة كما يجب أف يكوف مدير أو مشرؼ مركز مصادر التعمـ تحت اإلدارة

المباشرة لمدير المدرسة " عبد المطيؼ الجزار( . )2009

توصمت الباحثة في تعريؼ مركز مصادر التعمـ أف عبارة عف بيئة تعميمية تضـ مختمؼ المواد

واألجيزة التكنولوجية الحديثة التي تخدـ المنيج المدرسي وكافة المستفيديف داخؿ المجتمع

المدرسي وخارجو مرتبة بشكؿ يتيح استخداميا بسيولة ويقوـ عمييا شخص مؤىؿ عمميا واداريا
لمقياـ بمختمؼ خدمات وأنشطة المركز سعيا لتحقيؽ أىدافو المنشودة .

• االتجــاه :

يرى حسف شحاتة وآخروف (  ) 2003أف االتجاه ىو " الموقؼ الذي يتخذه الفرد أو

االستجابة التي يبدييا إزاء شيء معيف أو حدث معيف أو قضية معينة إما بالقبوؿ أو الرفض أو

المعارضة نتيجة لمروره بخبرة معينة أو بحكـ توافر شروط تتعمؽ بذلؾ الشيء أو الحدث أو

القضية أو مفيوـ مجموع استجابات الفرد كما تتمثؿ في سموكو نحو الموضوعات والمواقؼ
االجتماعية التي تختمؼ نحوىا استجابات األفراد بحكـ أف ىذه الموضوعات تختمؼ فييا وجيات

النظر وتتسـ استجابة الفرد بالقبوؿ بدرجات متباينة أو بالرفض بدرجات متباينة أيضا"( ص )16
.

ترى الباحثة أف االتجاه ىو استجابات القبوؿ أوالرفض لمفرد تجاه شيء معيف أو موقؼ

واستجابتو لمقياـ بو بإرادتو الذاتية بشكؿ متسؽ .

وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو استجابات القبوؿ أو الرفض التي تبدييا الطالبات في مقياس

اتجاىات الطالبات نحو مراكز مصادر التعمـ الذي يتـ إعداده في ىذا البحث .

• الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط :

تقصد الباحثة بالكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط بأنو منظومة نقؿ تضـ الكمبيوتر وامكاناتو
المادية السمعية والبصرية المالئمة لبرنامج التدريب متعدد الوسائط الذي يتـ تطويره لتنمية

ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .
 األثر ) : ( Effect

تقصد بو الباحثة في سياق التدريب والتعميم بأنو التغير المرغوب في المتغير
التابع لدى المتعمم أو المتدرب نتيجة تعرضو لمبرنامج التدريبي  ،ويقاس

إجرائيا في ىذا البحث بحجم األثر (  )ηوالفاعمية كما يقدرىا ماكجوجياف ( Mc
2

 ) Gugianوالوصوؿ لدرجة التمكف (  )%85مف الدرجة النيائية لممتغير التابع .

الفصل الثاني
الكوبيىتش هتعذد الىسائط وتنويت ههاساث التعلن
الزاتي
واالتداهاث نحى هشاكز هصادس التعلن

 اٌّؾٛس األٚي  :ثشاِظ اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعبئظ .
 اٌّؾٛس اٌضبِٔ : ٟشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ رؼش٠فٙب ٚسعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب .

 اٌّؾووٛس اٌضبٌووش ِٙ :ووبساد اٌووزؼٍُ اٌووزارٚ ٟاالرغب٘ووبد ٔؾووِ ٛشاوووض
ِظبدس اٌزؼٍُ .
 اٌّؾوووٛس اٌشاثوووغ ِ :ؼوووب١٠ش اٌزظوووّ ُ١اٌزؼٍّ١وووٌ ٟجوووشاِظ اٌىّج١وووٛرش
اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعبئظ .
 اٌّؾووٛس اٌخووبِظ ّٔ :ووبرط اٌزظووّ ُ١اٌزؼٍّ١ووٌٍ ٟجشٔووبِظ اٌزووذس٠جٟ
اٌمبئُ ػٍ ٝاٌىّجٛ١رش ِزؼذد اٌٛعبئظ .

الفصل الثاني
الكوبيىتش هتعذد الىسائط وتنويت ههاساث التعلن
الزاتي
واالتداهاث نحى هشاكز هصادس التعلن
تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ مف الرسالة عرض األسس النظرية والبحوث السابقة في الكمبيوتر
متعدد الوسائط وتنمية ميارات التعمـ الذاتي واالتجاىات نحو مراكز مصادر التعمـ في خمسة

محاور األوؿ يتناوؿ برامج الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط مفيوم الوسائط المتعددة ،

وعناصرىا  ،وخصائصيا  ،برامجيا  ،وأىميتيا في العممية التعميمية  ،والقيمة التربوية ليا ،

والكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط  ،تعريف برامجو  ،ومفيوم تكتنولوجيا الوسائط المتعددة ،

ومجاالت استخدام الكمبيوتر في مراكز مصادر التعمم  ،والتدريب القائم عمى الكمبيوتر متعدد

الوسائط  ،المحور الثاني مراكز مصادر التعمـ تعريفيا ورسالتيا وأىدافيا ويتناوؿ تعريؼ مراكز
مصادر التعمـ  ،ورسالتيا  ،وفمسفتيا  ،وأىدافيا  ،المحور الثالث ميارات التعمـ الذاتي

واالتجاىات نحو مراكز مصادر التعمـ ويتناوؿ تعريؼ التعمـ الذاتي  ،ومفاىيمو  ،وخصائصو ،

وأىميتو  ،واألسس التي يقوـ عمييا  ،ومياراتو  ،وميارات استخداـ مركز مصادر التعمـ ،

ومفيوـ االتجاه  ،المحور الرابع معايير التصميـ التعميمي لبرامج الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط
 مراكز مصادر التعمم ميارات التعمم الذاتي واالتجاه نحو مراكز مصادر التعمم أسس معايير تصميم برامج التدريب القائم عمى الكمبيوتر نماذج التصميم التعميمي لمبرنامج التدريبيوفيما يمي عرض مفصؿ لتمؾ المحاور :
انًذىس األول :بشايج انكًبُىحش انخعهًٍُ يخعذدة
انىسائط

ِف َٛٙاٌٛعبئظ اٌّزؼذدح :
ذكر عبد اهلل عبد العزيز الموسى (  ) 2002في دراستو أف الوسائط المتعددة " ىي

االندماج بيف كافة عناصر التقنية أو البرامج التي تجمع ما بيف الصوت والصورة والفيديو والرسـ
والنص بجودة عالية وىي أيضا مجموعة مف الوسائط التي تشتمؿ عمى الصورة الثابتة والصورة

المتحركة والصوت والنص وتعمؿ جميعيا تحت تحكـ الحاسب اآللي في وقت واحد .يضاؼ
إلييا توافر البيئة التفاعمية حيث يعد التفاعؿ العنصر األساسي في تقنية الوسائط المتعددة وتتسـ

تطبيقات الوسائط المتعددة بالتفاعؿ فتسري المعمومات باتجاىيف مف البرنامج إلى المستخدـ ومف
المستخدـ إلى البرنامج لذلؾ تعتبر برامج الوسائط المتعددة أقوى وسيمة لكتابة البرامج التعميمية

حيث عف طريقو يمكف استعراض المعمومات وتبادؿ األفكار"
( ص ) 87,88
يري عبد المطيؼ الجزار ( " ) 2002أف الوسائط المتعددة شيدت تطورات ىائمة في السنوات

األخيرة نتيجة لتكنولوجيا التعميـ وتكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات ونظرية التعمـ والتي يمكف

إيجازىا فيما يمي :

 -تبني تكنولوجيا تعميمية عديدة قائمة عمى الوسائط المتعددة مثؿ الحزـ والحقائب التعميمية

والموديالت التعميمية متعددة الوسائط والتعميـ التوجييي السمعي والتعميـ والتدريس المبرمج

في منظومات تعميمية محددة األىداؼ .
 تبني نظريات التعمـ المعرفية التي تؤكد عمى أىمية تنويع شكؿ تقديـ المعمومات-

( نصوص  ،رسومات  ،صوتيات  ،فيديو  ،رسومات متحركة ) وعمميات معالجتيا داخؿ

النظاـ العقم ي لممتعمـ وبنائيا بواسطة المتعمـ واالىتماـ بمواقؼ التعمـ الحقيقية ومراعاة
تقديميا بما يالئـ أساليبيا التعميمية المعرفية واالىتماـ بعمميات العمـ واالىتماـ بعمميات ما

وراء المعرفة التي يقوـ فييا المتعمـ بمراقبة تعممو وتقويمو لو .
 تبني نظـ التعمـ اإللكترونية المتعددة الوسائط القائمة عمى الكمبيوتر وشبكات المعموماتمثؿ التعميـ بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط والتعميـ مف الويب والتعميـ عمى الخط

والمدرسة اإللكترونية وبيئات التعمـ االفتراضي مف المدارس والجامعات االفتراضية والتعمـ

مف بعد والتعميـ المفتوح " ( ص .) 38, 39

يشير محمد السيد عمي (  ) 2005أف " مصطمح الوسائط المتعددة Multimedia

يتكوف مف مقطعيف  Media ، Multiالمقطع األوؿ بادئة تشير إلى التعددية أما المقطع الثاني
فيشير إلى الوسائط الحاممة لممعمومات ولذا فإف مصطمح الوسائط المتعددة يشير إلى استخداـ

مجموعة مف الوسائط التعميمية بصورة مندمجة ومتكاممة مف أجؿ تحقيؽ الفعالية في عمميتي
التعميـ والتعمـ ىذا مف ناحية التعريؼ المغوي أما مف ناحية المفيوـ االصطالحي فيناؾ مجموعة

مف التعريفات نذكر منيا ما يمي :
 تكامؿ بيف أكثر مف وسيمة واحدة عند العرض أو التدريس مثؿ  :المطبوعات والفيديو
والتسجيالت الصوتية والكمبيوتر والشفافيات واألفالـ بأنواعيا .
 استخداـ الكمبيوتر لدمج النصوص المغوية والرسوـ والسمعيات ولقطات الفيديو وعرضيا عف

طريؽ روابط وأدوات تسمح لممتعمـ بالتواصؿ والتفاعؿ .

 مزيج مف الوسائط المختمفة مثؿ النص المكتوب والمسموع والموسيقى والرسومات المتحركة

والصور الثابتة والمتحركة تستخدـ لعرض فكرة ما أو مفيوـ معيف عف طريؽ استخداـ روابط أو
أدوات مساعدة .
 قاعدة بيانات كمبيوترية تسمح لممستخدـ بالوصوؿ إلى المعمومات في أشكاؿ مختمفة تشمؿ

النص المكتوب والرسومات الخطية والفيديو والصوت " ( ص . ) 300 , 301

يذكر نبيؿ جاد عزمي (  ) 2005أف مفيوـ الوسائط المتعددة "" Multimediaيعني "

منظومة تتكوف مف مجموعة مف الوسائط التي تتكامؿ مع بعضيا وتتفاعؿ تفاعال وظيفيا في
برنامج تعميمي لتحقيؽ أىدافو وتقوـ ىذه الوسائط عمى تنظيـ متتابع محكـ يسمح لكؿ طالب أف
يسير في البرنامج التعميمي وفؽ خصائصو المميزة نشاطا إيجابيا طوؿ فترة مروره بو " حيث
يشير ىذا التعريؼ إلى تنظيـ موقؼ تعميمي يعتمد عمى استخداـ عدد مف األجيزة التعميمية سواء

كانت أجيزة عرض فيديو أو تمفزيوف أو عرض لمشرائح أو غيرىا وىذا الموقؼ يتسـ بالمرونة في
االستخداـ وعدـ فرض تتابع معيف بحيث يستخدـ كؿ متعمـ الوسيمة التي تناسبو في الوقت الذي

يناسبو ووفقا لمتتابع الذي يريده "
" تشير الوسائط المتعددة إلى تكنولوجيا عرض وتخزيف واسترجاع وبث المعمومات
المعالجة آلياً والتي يعبر عنيا في وسائط متعددة تجمع بيف النص والصوت والصورة والشكؿ
الثابت والمتحرؾ التي تستخدـ قدرات الحاسب اآللي التفاعمية  ( ".ص . )10 ، 7

يرى مصباح الحاج عيسى وآخروف (  ( 2005أنيا " مجموعة مف العناصر التالية :

النص والموف والرسوـ المتحركة والصوت والفيديو  ،وترجع برمجية الوسائط المتعددة إلى أي
عرض حاسوبي أو برمجية تطبيؽ تستخدـ عناصر الوسائط المتعددة والوسائط المتعددة التفاعمية
تصؼ تطبيقات الوسائط المتعددة التي تتقبؿ مدخالت مف المستخدـ عف طريؽ لوحة المفاتيح
والصوت أو أداة التأشير مثؿ الفأرة وتؤدي عمال في استجابة  .إف أغمب تطبيقات الوسائط

المتعددة التفاعمية تسمح لممتعمـ بالتحرؾ مف خالؿ المواد وفؽ سرعتو الذاتية وبينما المتعمـ يتقدـ
خالؿ التطبيؽ أو يقوـ بإنياء ميمات معينة فإنو يتمقى تغذية راجعة عمى شكؿ صوت أو نقاط

أو استجابات أخرى " ( ص . ) 256
يعرفيا محمد عطية (  ) 2006ىي " منظومة تعميمية تعممية متكاممة تضـ مجموعة مف
وسائؿ االتصاؿ مثؿ النصوص المكتوبة واألصوات والصور الثابتة والمتحركة بحيث ترتبط مع

بعضيا بطريقة خطية وتعرض لمطمبة مف خالؿ أجيزة الحاسوب بحيث يقتصر دورىـ في

االطالع عمى الخبرات المحسوسة التي تقدميا دوف القدرة عمى التفاعؿ معيا "
(ص . )14

يشير سعيد بف بخيت عمي الميري (  ) 2008أف مف تعريفات الوسائط المتعددة منيـ
مف يرى أنيا " تتمثؿ في التكامؿ بيف وسيمتيف أو أكثر مف وسائؿ االتصاؿ والتعميـ مثؿ :
( استخداـ النص المكتوب مع الصوت المسموع أو مع الصورة الثابتة أو المتحركة في

توصيؿ األفكار في التعميـ أو الدعاية أو الترفيو ) أما عمي عبد المنعـ يرى أنيا أدوات ترميز

الرسالة التعميمية مف لغة لفظية مكتوبة عمى ىيئة نصوص أو مسموعة منطوقة وكذلؾ
الرسومات الخطية بكافة أنماطيا مف رسوـ بيانية ولوحات تخطيطية ورسوـ توضيحية وغيرىا

باإلضافة إلى الرسوـ المتحركة والصور المتحركة والصور الثابتة كما يمكف استخالص خميط مف

ىذه األدوات لعرض فكرة أو مفيوـ أو مبدأ أو أي نوع آخر مف المحتوى بصورة متكاممة

ومتفاعمة " ( ص . )104 , 105
يعرفيا كؿ مف أمؿ سويداف  ،مناؿ عبد العاؿ مبارز (  " ) 2009أنيا وسائط يتـ

اختيارىا تبعا لمموقؼ التعميمي ووضعيا في نظاـ معيف مترابط ومتكامؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة
وذلؾ مف خالؿ استخداـ اإلمكانيات المتعددة لمكمبيوتر ( الصورة والصوت والحركة والمغة

المفظية المكتوبة والمنطوقة والرسومات واأللواف ) "

الوسائط المتعددة نظاـ يرتبط بعرض المعمومات لممستخدـ عمى شاشة الكمبيوتر في شكؿ

نصي ػ أرقاـ ػ صور ثابتة ػ أصوات ػ صور متحركة  ،وتشير الوسائط المتعددة إلى تجميع اثنيف

أو أكثر مف عناصر الوسائط المتعددة والتي تشمؿ النص والرسوـ والصوت والحركة والفيديو .
والوسائط المتعددة مزيج مف الوسائط المختمفة الثابتة والمتحركة التي ترتبط بالكمبيوتر لتشير إلى

المزيج مف األصوات والصور في أجيزة مختمفة والمدمجة مف خالؿ الكمبيوتر في شكؿ برنامج
تفاعمي " ( ص . ) 205
وتخمص الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة لموسائط المتعددة إلى أنيا برامج كمبيوترية

تجمع بيف عدة أشياء منيا الصوت والصورة والموسيقى والحركة واأللواف تعمؿ بشكؿ منتظـ

حيث تعالج المادة العممية وتقدميا بطريقة تجذب المتعمـ إلى عممية التعمـ وتشد انتباىو مف

خالؿ مما يساعد ذلؾ عمى بقاء أثر التعمـ ،كما استنتجت الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة
أف معظميا أكدت عمى مدى فاعميتيا ودورىا في عممية التعمـ مف خالؿ ما تمتاز بو مؤثرات
تشد المتعمـ مف معظـ حواسو ،وتستثير إيجابية ،وتوفر لو بيئة لمتعمـ الذاتي ،وتنمي ميولو

واتجاىاتو .

عناصر الوسائط المتعددة :
يذكر عبد اهلل عبد العزيز الموسى (  ) 2002أف الوسائط المتعددة تتكوف مف عدة

عناصر تتمثؿ فيما يمي :

" أ  .الرسوم  :وتشمؿ إمكانية عرض المخططات البيانية والخرائط كذلؾ التعامؿ مع الصور
المتحركة والصور الفوتوغرافية .صور كذلؾ يمكف التحكـ وتغيير األصوات مف شكؿ إلى آخر .
ب .النصوص يمكف تخزيف كمية ىائمة مف النصوص باستخداـ األقراص المدمجة .

ج  .الفيديو  :إف تقنية الفيديو متعارؼ عمييا منذ فترة مف الزمف إال أنو بدأ في الفترة األخيرة
اعتمادىا كوسيمة لتسجيؿ الفيديو ضمف برامج الوسائط المتعددة .
د  .األصوات المختمفة  :حيث يتـ تحويؿ األصوات إلى إشارات رقمية يمكف إضافتيا إلى برامج
الحاسوب ويمكف إضافة المؤثرات الصوتية لمبرنامج " ( ص . )88
يوضح مصباح الحاج عيسى وآخروف (  ) 260 ، 259 ، 258 ، ) 2005أف عناصر

الوسائط المتعددة عبارة عف :

" أ -النص  : Textوىي رموز تستخدـ لتأليؼ الكممات والجمؿ والفقرات وىو عنصر أساسي
يستخدـ في تطبيقات الوسائط المتعددة  .إف تطبيقات الوسائط المتعددة ال تستخدـ النص العادي
لتوضيح معمومات أساسية وحسب بؿ إنيا تستخدـ أيضا تأثيرات نصية لتبرز وتوضح المعمومات

وغالبا ما يستخدـ حجـ ولوف ونوع خط مختمؼ مثال لمتركيز عمى كممات أو عبارة معينة .
ب ـ الصـــوت :Sound

يشمؿ الصوت كال مف :الحديث المنطوؽ والمؤثرات الصوتية والموسيقى ويراعى عند

التخطيط الستخداـ الصوت أف يكوف متناسقاً مع الوظيفة المصاحب ليا وأف يتكامؿ مع ما يراه

المستخدـ عمى الشاشة.

ويستخدـ الحديث المنطوؽ في برامج الكمبيوتر لمداللة عمى خطأ وقع فيو المستخدـ أو

لمتحذير أو لمتنبيو إلى موضوع ىاـ  ،أما المؤثر الصوتي فيو أي صوت يصدره الجياز لمحاكاة
صوت آخر واقعي يحدث في الطبيعة مصاحباً لفعؿ معيف ويستخدـ لجذب انتباه المتعمـ نحو

العرض وقد تكوف ىذه المؤثرات أصوات موسيقية أو نبرات صوتية أو مؤثرات صوتية كصوت
الرياح أو المطر.

أما الموسيقى فيي شكؿ آخر مف أشكاؿ التسجيالت الصوتية وتسجؿ إما رقمياً وتعطى

تسجيالً واقعياً حيث يتـ تسجيؿ الصوت الذي يحدث بالفعؿ عف طريؽ مكبر الصوت ،أو
باستخداـ أسموب إعادة بناء النغمات ويطمؽ عميو  MIDIاختصار لمحروؼ األولى مف

 Musical Instrument Digital Interfaceوالذي يستخدـ لنقؿ المعمومات بيف اآللة
الموسيقية وأجيزة الكمبيوتر فيو ال يسجؿ الموجات الصوتية الحقيقية بؿ يختزف البناء األساسي

لممقطوعة الموسيقية .المادة السمعية ىي أية موسيقى رقمية أو حديث أو أي صوت يتـ تزيينيا
وانتاجيا بالحاسوب كما ىو الحاؿ في الرسوـ المتحركة فدقات قمب اإلنساف مثال ىي مفاىيـ
يصعب إيصاليا دوف استخداـ الصوت إف استخداـ المواد السمعية في تطبيقات الوسائط المتعددة

بمساعدة النص والرسوـ يعزز الفيـ

جػ ػ الرسومات الخطية  :Graphicsوتعد الرسومات عنص اًر رئيسياً في إعداد تطبيقات

الوسائط المتعددة وتعطى الرسومات انطباعاً أكبر لممستخدـ عند إضافة األبعاد إلييا فيناؾ
الرسومات ثالثية األبعاد والرسومات ثنائية األبعاد ،حيث يتـ تعديؿ الرسومات لتتمشى مع القواعد
التصميمية لموسائط المتعددة ،كما يقوـ فريؽ التصميـ بإنشاء الممفات الرسومية ثنائية األبعاد

( )D2وثالثية األبعاد ( )D3ودمج األشكاؿ.
وتستخدـ الرسومات الخطية في رسـ خرائط التدفؽ ومخططات المشروعات والرسومات

اليندسية ،والرسومات التي توضح عالقات منطقية وال تطابؽ الواقع مثؿ التركيب الجزيئي لمماء،
الرموز المجردة مثؿ إشارات المرور ،الرسومات التوضيحية ،وتستخدـ الرسومات الخطية

المسمسمة كبديؿ لمصور المتحركة أو لتحميؿ الحركة أو الميارة.

كذلؾ تستخدـ الرسومات الخطية لتوضيح وشرح المفاىيـ والمبادئ والقواعد وتبسيط

المعمومات الصعبة  ،وتعد الرسومات تعبي اًر بصرياً لألشياء والكممات واألرقاـ وتمثيؿ الواقعية
باستخداـ الخطوط والرموز البصرية.

والرسـ ىو تمثيؿ رقمي لممعمومات غير المكتوبة بنص مثؿ الرسوـ والبيانات والموحات أو الصور
والرسـ قد يسمى أيضا صورة وال يحتوي عمى حركة أو رسوـ متحركة وىناؾ وظائؼ عديدة

لمرسوـ في تطبيقات الوسائط المتعددة أوليا ىو أف الرسوـ يمكنيا أف توضح بعض المفاىيـ
بشكؿ أكثر فعالية مف النص فصورة لعطارد مثال تظير بوضوح حمقات الكوكب بطريقة ال يمكف
لمنص فعميا والرسوـ أيضا تمعب دو ار ميما في عممية التعمـ فالكثير مف المتعمميف يكونوف

متعمميف بصرييف  ،ويتعمموف المفاىيـ بسرعة أكثر مما لو شاىدوا المعمومات معروضة عمى
شكؿ رسوـ.
د ـ الرسومات المتحركة :Animations
الرسومات المتحركة عبارة عف مجموعة مف الرسومات الثابتة المسمسمة التي تعرض متتابعة
وبسرعة معينة فتعطى اإليحاء بالحركة ،وتستخدـ الرسومات المتحركة لمتعبير عف األشياء

المتحركة أو المتغيرة ،وتحميؿ العمميات بعرضيا عمى مراحؿ بينيا وقفات مع إمكانية تكرارىا إذا
رغب المستخدـ ،والتعبير عف المفاىيـ المجردة التي ال يمكف تمثيميا في الواقع ،والتعبير عف

مواقؼ خطرة ال يمكف تمثيميا بالفيديو ،والتعبير عف مواقؼ تحدث في فترات زمنية طويمة

يصعب إدراكيا بالفيديو.

وقد تكوف الرسومات المتحركة ثنائية األبعاد ( )D2أو ثالثية األبعاد ( )D3حيث تكوف

األخيرة أكثر إثارة وتأثي اًر عمى المستخدـ وتساعد عمى جذب انتباىو مما يضفى الطابع الحيوي

عمى العرض..

ىـ ـ الصور الثابتة :Still pictures
تعد الصور الثابتة مف العناصر الميمة لموسائط المتعددة حيث تكسب عروض الوسائط
المتعددة المزيد مف الواقعية ،وتسيـ في عرض األشكاؿ الحقيقية ويحقؽ الجمع بينيا وبيف الرسوـ

التخطيطية تعمماً أفضؿ لممفاىيـ الجديدة.

وتساعد الصور الثابتة في التعرؼ عمى األشياء والمخموقات واألماكف وتعمـ المفاىيـ،
وتعرض الصور الثابتة مف خالؿ الكمبيوتر رقمياً وتمثؿ مصفوفة مف النقط المتجاورة تسمى

بالبيكسالت .Pixels

ويمكف أثناء إنتاج عروض الوسائط المتعددة أخذ الصور الثابتة مف عدة مصادر مثؿ

الكامي ار الرقمية ،أو الماسح الضوئي أو الحصوؿ عمييا جاىزة وتتـ معالجتيا باستخداـ أدوات

إعداد الرسـ وبرامجيا مثؿ برنامج  Adobe photoshopوذلؾ لتييئة واعػػداد الصػورة وفق ػاً
لمغػرض الذي سوؼ تستخدـ مف أجمو في البرنامج.

و ـ الصور المتحركة (الفيديو) :pictures Motion
يعد استخداـ الفيديو مف العناصر الميمة لموسائط المتعددة وذلؾ إلظيار األحداث
والميارات التي تعتمد عمى الحركة حيث يكسب الفيديو الموضوع اإلحساس بالواقعية ،كذلؾ

يوضح الفيديو لممتعمـ األشياء التي ال يستطيع أف يراىا بطريقة مباشرة إما لخطورتيا أو دقتيا

المتناىية أو وقوعيا في فترة زمنية ماضية أو فترة زمنية يصعب إدراكيا أو حدوثيا بسرعة أو
ندرة حدوثيا.
ويتـ رقمنة الفيديو وتنقيحو لتحويمو إلى تتابعات مختمفة وعندما يشتمؿ تتابع الفيديو كافة
العناويف المطموبة واالنتقاالت مف مشيد آلخر يتـ ضغط لقطات الفيديو استعداداً لعرضيا عمى

اسطوانات الميزر المدمجة  CD-ROMأو يتـ تحميميا بشكميا األصمي عمى أنواع أخرى مف
وسائط التخزيف .

ويحتوي الفيديو عمى صور فوتوغرافية والتي يمكف تشغيميا عمى سرعات مف  15إلى  30إطا ار
في الثانية وتوفر ظيور حركة كاممة في زمف حقيقي إف تكامؿ الفيديو في المناىج الدراسية لو

تأثير ميـ في الطريقة التي يتعمـ بيا الطمبة المواد األساسية وتستطيع أفالـ الفيديو تعزيز

المحاضرات والقراءات وتوفر قاعدة مشتركة لممعرفة وتظير األشياء التي ال يمكف لمطمبة أف

يمروا بيا كخبرات في مجاؿ آخر .

وتستخدـ العناصر المرئية كعنصر ميـ في تكويف عمؿ متكامؿ في الوسائط المتعددة ويجب عند
استخداـ العنصر المرئي أف يتصؼ بالوضوح والنقاء وحدة الخطوط وخاصة فيما يتعمؽ باأللواف
حتى يتحقؽ الغرض منيا باإلضافة إلى ارتباط العنصر المرئي بالموضوع حيث يكوف إظيار

الصورة لو فاعمية في فيـ الموضوع التعميمي المطروح " ( ص .) 258-260

يؤكد أديب عبد اهلل النوايسة (  ) 2007إف وجود التبايف بيف الشكؿ والخمفية ضروري لرؤية
ىيئة األشكاؿ مما يساعد عمى زيادة تركيز المشاىد لمركز انتباه الصورة .
ويشير أف لمصوت وظائؼ متعددة في الوسائط منيا :


الصوت يفسر الصورة والحركة .



الصوت يزيد مف فيـ رسالة الوسائط المتعددة .



الصوت يربط بيف الصور المتتابعة ويزيد مف اإلحساس بالواقعية .
كما يشير إلى أف ىناؾ عناصر زمنية في الوسائط المتعددة ويقصد بيا الوقت الذي يستغرقو

عرض الموضوع التعميمي أماـ المتعمميف خالؿ برنامج الوسائط المتعددة والذي يضفي عمى

الصورة واألشكاؿ واألجساـ بعدا رابعا فيبرز الحركة واإليقاع والنغـ في تتابع أو تزامف

وتتمخص العالقة التي تربط الحركة بالزمف " السرعة " في ثالث أنواع مف الحركة المنتظمة
والمنتظمة التغيير والمتغيرة أي غير المنتظمة " ( ص . )187- 190

خصائص الوسائط المتعددة :
يذكر نبيؿ جاد عزمي (  " ) 2005أف لموسائط المتعددة مجموعة مف الخصائص التي

تميزىا وىي :

-1التفاعؿ  :ويشير إلى الفعؿ ورد الفعؿ بيف الطالب والمحتوى المعروض .
 -2المعالجة اإللكترونية  :يرتبط مفيوـ الوسائط المتعددة بالمعالجة اإللكترونية سواء عف طريؽ
الحاسوب أو أي برنامج آخر .

 -3التكامؿ  :وذلؾ مف خالؿ تكامؿ كؿ مف الصوت ولصور والنص في برنامج واحد وبالتالي
تكامؿ شكؿ المعمومة أو الميارة وسيولة الوصوؿ إلييا واكتسابيا " ( ص ( 139 - , 57 – 127

.159
يرى أديب عبد اهلل النوايسة (  " ( 2007أف ىناؾ مجموعة مف المعايير الواجب مراعاتيا عند
اختيار الخطوط في الوسائط التعميمية المتعددة ومنيا :


أف يتناسب حجـ الخط مع دوره فالعناويف مثال تكتب بخط أكبر مف النصوص .



اختيار الخطوط سيمة القراءة مثؿ خط النسخ .



أف تتناسب عدد الكممات في السطر الواحد وعدد السطور عمى الشاشة مع طبيعة المتعمـ



أال تزيد أنواع الخطوط المستخدمة داخؿ البرنامج عف ثالثة .



أف تتبايف ألواف الكممات مع الخمفية لسيولة القراءة .



أال تستخدـ خمفيات ذات ألواف كثيرة .



أف ال يكوف حجـ الخط صغي ار بحيث ال يتمكف المتعمـ مف قراءتو .

وقدراتو وعمره وثقافتو في ىذا الموضوع .

أف تكوف المسافة بيف الكممات واضحة حتى ال يصعب عمى المتعمـ قراءة العبارات " ( ص 188

. ) . 189

يرى عبد العزيز السنيدي (  " ) 2008أف لموسائط المتعددة بعض الخصائص تتمثؿ في :


استثارة أكبر عدد مف الحواس لدى المتعمـ وبالتالي تيسير الحصوؿ عمى المعمومة .



التشويؽ مف خالؿ التفاعؿ واإلثارة .



المتعة مف خالؿ استخداـ األدوات والعروض المبتكرة .



سرعة توصيؿ المعمومة دوف الحاجة إلى شرح مسترسؿ .



إمكانية الحصوؿ عمى التقويـ الذاتي لممتعمـ .

تساعد عمى تسييؿ العمؿ الجماعي داخؿ الفصؿ " ( ص .) 32

برامج الوسائط المتعددة وأىميتيا في تحقيق التعمم الذاتي :
تعد الوسائط المتعددة نوعا مف البرمجيات التي توفر لممتعمـ أشكاال متعددة مف تكنولوجيا

العرض والتخزيف واالسترجاع والبث والمعالجة لنسيج مف المرئيات والسمعيات الرقمية

والمعمومات االتصالية التي تستخدـ الحاسوب عف طريؽ برامج التأليؼ

Authoring

 Softwareومف أىـ ما يميز برامج الوسائط المتعددة ىو سمة التفاعؿ التي تتوافر بينيا وبيف

المتعمـ .
يؤكد عبد المؤمف محمد مغراوي (  ) 2006أنو باإلمكاف تصمـ برامج الوسائط المتعددة
في صورة برنامج خطي يسمح لممتعمـ بالمشاىدة مف بداية البرنامج إلى نيايتو في سياؽ متصؿ
ويتيح استخداـ المتعمـ لمحاسوب أف يسير حسب خطوة الذاتي وأف ينتقؿ مف مكاف إلى آخر في

البرنامج حسب اختياره " ( ص . (123

أىمية تكنولوجيا الوسائط المتعددة في العممية التعميمية :
يرى يوسؼ أحمد عيادات (  " ) 2004إذا كانت الوسائط المتعددة تمثؿ تجربة حسية
كاممة كوسيمة متعددة التخصصات فينبغي تنفيذ ىذا ليكوف مثم ار كأداة لمتعمـ ألف استيعاب وحفظ
المعمومات أمر ىاـ جدا ألنيا تسمح بدرجة عالية مف التفاعؿ لممستخدـ أف يكوف متعمـ ذاتيا
ألنو يمكف أف يتحكـ أو يحدد المواد بطريقة ما غير خطية لذلؾ يصبح المتعمـ أكثر نشاطا ألنو

لـ يعد يتمقى المعمومات بطريقة سمبية فمف مزايا الوسائط المتعددة كما بينت الدراسات المختمفة
أف اإلنساف يستطيع أف يتذكر  %80مما يسمعو ويراه ويمكف تمخيص أىمية استخداـ الوسائط

المتعددة في العممية التعميمية :

 -1تسييؿ العممية التعميمية وعميو عرض المادة المطموبة .
 -2يمكف استخداميا في إنتاج المواد التعميمية بنماذج مختمفة لعرض المادة التعميمية.
 -3تحفيز الطمبة عمى التفاعؿ بشكؿ أكبر مع المادة التعميمية وتحفيز العمؿ الجماعي.
 -4تسيؿ عمؿ المشاريع التي يصعب عمميا يدويا وذلؾ باستخداـ طرؽ المحاكاة .
 -5يمكف عرض األفالـ والقصص األمر الذي يزيد مف استيعاب الطمبة لممواضيع المطروحة "
( ص . ) 208
ذكر الشحات عتماف (  ) 2005أىمية الوسائط المتعددة في عممية التعميـ والتعمـ " مف

كونيا تركيبة متكاممة مف مجموعة وسائؿ تقميدية ،يتـ التحكـ في تكامميا وتفاعميا وعرضيا
باستخداـ الكمبيوتر ،فالنص المكتوب يقدـ الشرح لممتعمـ ويتيح لو التقدـ وفقا لخطوه الذاتي ،

والكممة المنطوقة تقدـ التعميقات والتوجييات ،والرسومات الخطية تعطي التوضيحات  ،والموسيقي
تريح األعصاب ،والفيديو يتحكـ في األحداث المتحركة في العالـ مف حولنا ،والكمبيوتر يخزف

ويعطي المعمومات بسرعة ،فالتركيبة المتنوعة مف ىذه الوسائؿ واألنظمة تجعؿ االتصاؿ سريعاً

وفعاالً ،ويحدث التعمـ بسرعة " ( ص. )183

تشير بعض المصادر كما جاء في ( الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  " ) 2009 ،أف

ىناؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى مدى فاعميتيا ودورىا في تحسيف المستوى التحصيمي
والفيـ لدى المتعمـ منيا :
دراسة محمد سميماف أبو شقير ومنير سميماف حسف (  ) 2008والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى

فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة عمى مستوى التحصيؿ في مادة التكنولوجيا وقد أظيرت نتائج
الدراسة أف لمبرنامج فاعمية في تنمية التحصيؿ في مادة التكنولوجيا وقد خمص الباحثاف إلى

مجموعة مف التوصيات مف أىميا  :االىتماـ بتوظيؼ البرمجيات التعميمية القائمة عمى الوسائط
المتعددة التفاعمية .
كذلؾ دراسة بميجرسر  ) 72 ، 63 ، 40 ، 2005( ( Pellegricer ) ،والتي ىدفت إلى

دراسة أثر استخداـ برامج الوسائط المتعددة عمى الكمبيوتر داخؿ الفصؿ الدراسي وتوصمت
الدراسة إلى أف استخداـ الوسائط المتعددة لو أىمية كبيرة في تحسيف التدريس داخؿ البيئة

التعميمية وكذلؾ زيادة معدؿ أداء الطالب .

أجمعت و أكدت دراسة كال مف( حسف أحمد محمود  ) 6 ، 2005 ،و دراسة (زكريا الؿ

 ) 165 ،135 ، 10 2004 ،ودراسة ( عبد الكريـ  )24 ، 2000 ،ودراسة

(  ) 935 – 895 ، 29، 2000 ، Bucklyعمى مدى فاعمية استخداـ الوسائط المتعددة في
التدريس " ( ص . ) 209 – 211
يتضح مف الدراسات السابقة الخاصة باستخداـ الوسائط المتعددة في التحصيؿ
أو تنمية الميارات أف ىناؾ اتفاؽ لغالبية الدراسات عمى فاعمية برامج الوسائط التعميمية المتعددة

في التدريس وتنمية الميارات لدى المتعمـ .

القيمة التربوية لموسائط المتعددة :
يذكر عبد اهلل بف عبد العزيز محمد الموسى (  " ) 2002في دراستو فوائد استخدامات

الوسائط المتعددة والتي تتمثؿ في :

-1عرض الرسوـ والصور المختمفة يساعد عمى توضيح األفكار وايصاؿ المعمومات.
 -2إمكانية التحرؾ بسيولة بيف الموضوعات المعروضة يعطي فرصة جيدة لألسئمة والنقاش

 -3استخداـ العروض المختمفة مثؿ مقاطع الفيديو مع الخرائط أو غيرىا يساعد في تقريب الواقع
.

 -4إضافة المؤثرات الصوتية يساعد في وضوح الفكرة إلى جانب جذب االنتباه والبعد عف الممؿ
الذي يحيط العروض العادية .

 -5توفير عدة متكاممة ضمف الحاسوب تعطي المستخدـ قوة في العمؿ واالبتكار مما جعؿ
اقتناء الحاسوب أم ار مغريا " ( ص . ) 89 ،88

يؤكد بدر بف عبد اهلل الصالح (  " ) 2003عمى مدى أىمية توافر الوسائط التعميمية
المتعددة في مركز مصادر التعمـ في أنيا تكمف في قدرة المتعمـ عمى التحكـ في البرنامج والتقدـ

فيو طبقا لقدراتو وخصائصو المميزة بحيث يكوف نشطا وايجابيا أثناء تعممو وتمتعو بالحرية في
اختيار ما يالئمو مف مواد تعميمية إضافة إلى منح المتعمـ خصوصية في التجريب والخطأ بعيدا

عف أعيف الزمالء والحرج مف معمميو  .كما تييئ طريقة محاكاة بواسطة برامج خاصة تتضمف
عمميات يصعب إجراءىا عمميا بسبب ارتفاع التكمفة أو خطورة القياـ بيا  .وتتيح الوسائط

المتعددة أنماطا جديدة مف التعميـ والتدريب مبنية عمى المحاكاة المجسمة مما يجعؿ ليا قدرة

متميزة عمى نقؿ األفكار والخبرات والميارات الخاصة " ( ص . )199

يرى كؿ مف محمد خميس (  ) 2003؛ الشحات عتماف )  " ) 2005أىمية استخداـ

الوسائط المتعددة التعميمية في :

أوالً :بالنسبة لممتعمم :يستطيع أف يتعمـ وفقا لخطوه الذاتي ،ووفقا لقدراتو ،وامكاناتو ،ويتحكـ في
المنيج وفي المحتوي التعميمي ،وفي مقدار المعمومات التي يتمقاىا ،ويكوف نشطاً حيث يتـ
التفاعؿ مع المحتوي ،ويقدـ إليو التغذية الراجعة الفورية ،ويكوف التقويـ موضوعي مف خالؿ
االختبارات ذات معايير محددة ،ويمكنو التعمـ في الوقت الذي يتناسب مع ظروفو ،وفى المكاف

الذي يرغب فيو مما يوفر الوقت والجيد.
ثانياً :بالنسبة لممعمم :يكوف التعمـ أكثر فعالية مف البدائؿ التقميدية لمخاطبة حواس المتعمـ مما
يساعده في التغمب عمى عامؿ الرتابة الذي يمكف أف يحدث في ظؿ التعميـ بالطريقة التقميدية

المفظية التي قد تبعث الممؿ في نفوس المتعمميف  ،وتوفير الوقت الذي يضيع في التدريس
والتصحي ح واإلعداد ،وبالتالي توفير لمماؿ ،والفعالية في تدريس الموضوعات المتغيرة والحديثة

وسريعة التغير " ( ص . )185 ,186 ، 194 -197

يرى محمد السيد عمي (  " ) 2005أف استخداـ الوسائط المتعددة في التعميـ يساعد عمى

جذب االنتباه إلى جانب إمكانية تقديـ المعمومة بأسموب شيؽ قريب مف الواقع ويتيح فرصة

التعمؽ بتوفير قدر أكبر مف المعمومات باستخداـ الرسوـ والصور مما يساعد عمى اإللماـ

بالموضوع  .وأوضح أنو يمكف حصر ميزات التعميـ باستخداـ برمجيات الوسائط المتعددة فيما
يمي
 توفر لممتعمـ الوقت الكافي ليتعمـ حسب سرعتو الخاصة .
 تزود المتعمـ بالتغذية الراجعة الفورية .

 تمكف المتعمـ في أماكف متنوعة خاصة بعد ظيور أجيزة الكمبيوتر النقالة  .تتصؼ
بصفات المعمـ الجيد خاصة فيما يتعمؽ بالصبر والدقة والكفاءة في استخداـ استراتيجيات

فعالة ومتنوعة لمتدريس .

 تحقؽ المتعة والتنوع المطموبيف في مواقؼ التعمـ .
 تساعد المتعمـ عمى تعرؼ مستواه الحقيقي مف خالؿ التقويـ الذاتي
 تمكف المتعمـ مف دراسة ظواىر خطرة ومعقدة .
 تخفض الوقت الكمي لمتعمـ .

 تولد دافعية التعمـ لدى المتعمميف .

 تعمؿ عمى زيادة ثقة المتعمميف بأنفسيـ .
 تساعد عمى تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت وكذا االتجاه نحو استخداـ الكمبيوتر في
عممية التعمـ .

 تييئ فرصاً جديدة لتيسير الحصوؿ عمى المعمومات عف طريؽ استثارة عدد أكبر مف
الحواس البشرية .

 تجعؿ العممية التعميمية ممتعة وشيقة .
 يستخدميا المعمـ كأداة عرض داخؿ الفصؿ لتقديـ النقاط األساسية .

 يستخدميا مف أجؿ جعؿ المتعمميف أكثر تحكماً وتفاعالً مع بيئة التعمـ .
 تساعد وتسيؿ التعميـ والتعمـ التعاوني .

 تتيح الجمع بيف جماعية اإلنتاج وتمبية المواصفات الفردية في عمميتي التعميـ والتعمـ.

 تجعؿ بيئة التعمـ شيقة وممتعة وعممية وتمكف كؿ متعمـ مف أف يعمؿ بإيقاع فردي
خاص بو وبقدراتو .

دائما عامؿ إحباط وتولد لدييـ موقفًا
 تغير مف نظرة المتعمميف لالختبارات والتي تمثؿ لذـ ً
سمبيا تجاه التعميـ .
ً
 تساعد في الوصوؿ إلى المعمومات في أي زماف وأي مكاف نرغب فييما في استخدامو.
 صؾؼً ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ أوغش فجػٍ١ز  ,ف١ظ ٠ؾؼً ثٌّضؼٍُ دثةُ ثٌٕشجؽ خالي ػٍّ١ز ثٌضؼٍ. ُ١
 ( ص . ) 205 ,206

يشير عبد العزيز السنيدي (  " ) 2008أف السبورات التفاعمية وأجيزة اإلجابات المرتبطة

بيا تعتبر مف أحدث أجيزة الوسائط المتعددة في العالـ حيث أنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى
المشاركة والسيولة في إعداد العروض والدروس لما تحتويو مف أدوات ومصادر رقمية يحتاجيا
المعمـ لذا فإنيا وفي المستقبؿ القريب سوؼ تحؿ محؿ جميع األجيزة المستخدمة حاليا إلنتاج

دروس وعروض تعتمد عمى الوسائط المتعددة كما أف جياز اإلجابات والذي يقوـ بإرساؿ إجابات
المتعمـ مباشرة أثناء العرض إلى المعمـ يخمؽ أقصى أنواع التفاعؿ والتقويـ الذاتي المستمر

والفوري  .لذا ال تخموا مدرسة مف مدارس السمطنة التابعة لو ازرة التربية والتعميـ مف أجيزة

العروض بمختمؼ أشكاليا حيث أف الو ازرة أخذت عمى عاتقيا توفير ىذه األجيزة ليكوف المعمـ

عمى دراية باألساليب الحديثة في التدريس باستخداـ الوسائط المتعددة كما أف الو ازرة أخذت منذ
سنوات في تحويؿ المصادر الصوتية والبصرية مف النمط العادي إلى النوع الرقمي حتى يستطيع

المعمـ استخداميا في عروضو التقديمية كذلؾ أدخمت الو ازرة بالتعاوف مع شركتي تنمية نفط

عماف والشركة العمانية لمغاز الطبيعي المساؿ مشروع الصؼ الذكي والذي يحتوي عمى أحدث
الوسائط المتعددة وىي السبورة التفاعمية وأجيزة اإلجابات "
( ص . ) 33

بينت بعض الدراسات التجريبية فعالية الوسائط المتعددة كتكنولوجيا تعميمية ،حيث تفيد

التفاعمية التي تتميز بيا ىذه التكنولوجيا في تحسيف العممية التعميمية مف حيث زيادة االنتباه،

وتقميؿ وقت التعمـ ،وفي تنمية قدرات المتعمميف .كما أف اتحاد الكممة والصوت والصورة لو دور
كبير في إثارة المشاعر ،وتغيير االتجاىات والميوؿ ،وجذب انتباه المتعمميف ومساعدتيـ عمي

استيعاب المفاىيـ الصعبة ،واكسابيـ الميارات المطموبة دوف أي اعتبار لمزمف أو المكاف أو عدد
المتعمميف.

يذكر عبد المطيؼ الجزار(  ) 2009أف استخداـ الوسائط المتعددة في التعميـ يحقؽ الكثير

مف الفوائد منيا :

ػ تعميـ أنواع كثيرة مف التعمـ مثؿ :الحقائؽ والتمييز ،والمفاىيـ والقواعد والنظريات والقوانيف ،وحؿ
المشكالت والميارات والميوؿ واالتجاىات وغير ذلؾ مف أنواع التعمـ .

ػ التقميؿ مف وقت التعمـ وزيادة معدالت االحتفاظ بو .
ػ تحقيؽ أىداؼ تعميمية متنوعة في الجوانب المعرفية والنفس حركية والجوانب الوجدانية .
ػ تكييؼ التعميـ لممتعمـ بشكؿ يتالءـ مع تفضيالتو مف التعمـ مف النصوص المكتوبة ،االستماع،
والرسومات ،والصور ،األشياء الممموسة واألنشطة .

ػ توفير مستوى أعمى مف اإلتقاف وتمكيف الطالب مف السيطرة عمى عممية التعمـ ،وزيادة معدالت
التركيز وتوفير التغذية الراجعة .

ػ عرض المفاىيـ والتفاصيؿ الخاصة بالعموـ الطبيعية بشكؿ واسع ،وعرض المعمومات بطريقة
غير خطية .

ػ إتاحة الفرصة لمطالب لمتعمؽ في الموضوع الواحد عف طريؽ شموؿ البرنامج عمى أكبر قدر
مف المعمومات مع رسوـ توضيحية ونصوص وفيديو وغيرىا .

ػ تنوع المثيرات مما يساعد عمى تنشيط حواس المتعمـ .
ػ إتاحة الفرصة لكؿ طالب لمتعمـ بطريقة فردية ،تعتمد عمى الخطو الذاتي لممتعمـ .
ػ زيادة مقدرة الطالب عمى تمقى وتشغيؿ والتعامؿ مع قدر كبير مف المعمومات المقدمة ليـ
الكتساب ميارات تكنولوجية ىامة تساعدىـ عمى مواجية المستقبؿ " ( ص ) 208
تخمص الباحثة مف خالؿ االطالع عمى بعض الرسائؿ والبحوث والدراسات اتضح مدى

أىمية استخداـ الوسائط المتعددة في العممية التعميمية لما ليا مف دور في جذب انتباه الطالب
ودفعو لممشاركة والتفاعؿ مع المادة المعروضة وتشير أمينة الغيالني ( )2010مف خالؿ ما

توصمت إليو مف نتائج في رسالتيا أف استخداـ الوسائط المتعددة تساعد الطالب عمى الفيـ

واالستيعاب بشكؿ أكبر مف العممية التقميدية في التعميـ كما تساعده عمى اكتساب ميارات متعددة
تساعده عمى تنمية الجوانب المعرفية والتحصيمية .

الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط ( Multimedia Computer
) Assisted Instruction – MCAI
يػػرى مصػػباح الحػػاج عيسػػى وآخػػروف  " ) 2005أف الوسػػائط المتعػػددة تمعػػب اليػػوـ دو ار
مت ازيػ ػػد األىميػ ػػة فػ ػػي التربيػ ػػة واألعمػ ػػاؿ الترفيييػ ػػة وتتضػ ػػمف الوسػ ػػائط المتعػ ػػددة اسػ ػػتخداـ

الحواسػػيب إلظيػػار الػػنص والرسػػوـ والفيػػديو والرسػػوـ المتحركػػة والصػػوت بطريقػػة متكاممػػة

فإف معظـ تطبيقات الوسائط المتعددة متفاعمة .

إف تطبيؽ الوسائط المتعددة التفاعمية يسمح لممتعمـ باختيار المواد التي يريد رؤيتيا ويعرؼ

الترتيب الذي يريد أف يظير عميو ويمقى التغذية الراجعة عمى ما قاـ بو  .إف التفاعمية سمة مف

سمات تطبيقات الوسائط المتعددة األساسية التي تتيح المجاؿ أماـ التعمـ الفردي واالكتشاؼ مما

يغني الخبرة التربوية أيضا .

وقد استخدـ مصطمح الوسائط المتعددة منذ الستينيات ليصؼ الوسائؿ السمعية والبصرية التي
يستعيف بيا المعمـ في عممية التدريس أي أف ىذا المصطمح اقتصر في بداية ظيوره عمى

استخداـ أكثر مف وسيمة تعميمية في الموقؼ التعميمي الواحد  .ومع التطورات السريعة في مجاؿ
تكنولوجيا المعمومات منذ الثمانينيات ارتبطت الوسائط المتعددة بتكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا
االتصاؿ عف بعد حيث أصبحت تشير إلى صنؼ مف برمجيات الكمبيوتر التي توفر المعمومات

بأشكاؿ مختمفة كالصوت والصورة والرسوـ المتحركة إضافة إلى النصوص المكتوبة والمنطوقة "

( ص ) 255

تعريف برامج الكمبيوتر متعدد الوسائط :
يرى الموسى ( " ) 2002يمكف استخداـ ىذه البرامج بفاعمية كأداة لحؿ المشكالت  ،أو
لتوضيح وتفسير الموضوعات الدراسية المختمفة ومف أمثمتيا :
-

برامج معالجة الكممات (  ) Word Processorويمكف استخداميا في كثير مف

المجاالت الدراسية لكتابة البحوث والمقاالت والتقارير .

 برامج الرسوـ . (Graphics ) : وتستخدـ في دراسة الرياضيات والعموـ لتحميؿ البيانات واجراء العمميات المختمفة عميياوتمثيميا بيانيا بعدة صيغ مختمفة
 برامج خدمة المعمـ  :ويطمؽ عمى ىذا النوع مف البرامج بالبرامج الخدمية لممعمـ وادارة الطالبوىي تخفؼ عف المعمـ عناء القياـ بكثير مف األعماؿ خاصة الروتينية منيا كإعداد كشوؼ

الدرجات لمطالب " ( ص . ) 50
أشار عايد اليرش وآخروف ( " ) 2003أنو أثبتت نتائج كثير مف الدراسات أىمية وفاعمية
ىذه البرامج في تفعيؿ دور الطالب  ،وزيادة تحصيمو  ،واثارة فاعميتو نحو التعمـ  ،وتستعمؿ ىذه
البرامج أيضا في معالجة ضعؼ الطمبة مف خالؿ إنتاج برمجيات إثرائية وعالجية تتناسب

وقدراتيـ ومستواىـ التحصيمي " ( ص . ) 22

يذكر محمد خميس (  " ) 2003أف العديد مف الدراسات والبحوث أكدت عمى منافع

برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط فيي تثير الدافعية لمتعمـ وتساعد عمى اإلدراؾ وجذب االىتماـ
وتسيؿ الفيـ وتحسنو وتساعد المتعمميف عمى بناء نماذجيـ العقمية وتحقؽ تعمـ نشط فعاؿ كما

تحقؽ مبدأ الفروؽ الفردية فالمتعمموف كميـ ال يتعمموف نفس المحتوى وبنفس الطريقة ونفس
المعدؿ ولكنيـ يتعمموف بطرؽ وأنماط مختمفة كما تساعد ىذه البرامج عمى بقاء التعمـ وتنمي لدى

المتعمـ ميارات التعمـ الذاتي وتتيح لو فرصة لمتحكـ في التعمـ وتزيد التحصيؿ والتمكف مف

المحتوى " ( ص . )194-197

يرى عزو عفانة وآخروف (  " ) 2005أنو ميما كاف الغرض مف استخداـ الكمبيوتر في

التعميـ  ،وميما كانت الطريقة المستخدمة في ذلؾ  ،فإنو يمكف تصنيؼ برامج الكمبيوتر
المستخدمة في التعميـ إلى ثالثة أنواع وتستخدـ ىذه البرامج داخؿ الفصوؿ الدراسية وقد صممت

بعض البرامج خصيصا لتدريس الموضوعات والميارات المختمفة  ،ومف أمثمتيا برامج التدريب
والمراف  ،برامج حؿ المشكالت  ،برامج المحاكاة " ( ص . ) 8, 9

أشار محمد عطية خميس (  ) 2009يقصد ببرامج الكمبيوتر " تمؾ البرامج اإللكترونية

متعددة الوسائط وأنماط اإلثارة التي تنتج وتستخدـ مف خالؿ الكمبيوتر إلدارة التعميـ أو نقؿ التعمـ
مباشرة وكامال إلى المتعمميف لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة ترتبط بمقررات دراسية معينة كجزء

مف تعميميـ الرسمي النظامي .
وفي ضوء التعريؼ السابؽ لبرامج الكمبيوتر متعدد الوسائط تـ تحديد بعض المجاالت الستخداـ
الكمبيوتر في عمميتي التعميـ والتعمـ وىي :
( ) 1استخداـ الكمبيوتر في نقؿ التعمـ والخبرات التعميمية إلى المتعمميف وىو ما يعرؼ بالتعميـ
بمساعدة الكمبيوتر أو التعمـ بمساعدة الكمبيوتر  .بحيث يكوف في استخدامو مساعدا في عممية

التعميـ )Computer Assissted Instruction (CAI
حيث يستخدـ المعمـ الكمبيوتر في تحسيف وسائؿ التعميـ وأساليبو وادخاؿ طرؽ جديدة وحديثة في
التدريس وىو بذلؾ يوفر زمف التعمـ دوف تقصير ممحوظ في األداء الذي يمكف قياسو باختبارات

يقدميا أيضا الكمبيوتر.

( )2استخداـ الكمبيوتر في إدارة عمميتي التعميـ والتعمـ وىو ما يعرؼ بالتعمـ المدار بالكمبيوتر "
( ص . ) 194
تؤكد أمينة الغيالني ( " ) 2010في رسالتيا أف البرنامج التعميمي الكمبيوتري متعدد
الوسائط التعميمية ذو أث اًر فعاالً في تنمية مستوى تحصيؿ التالميذ لبعض الجوانب المعرفية
وتنمية ميوليـ ومياراتيـ وقدراتيـ وأف لو أث ار كبي ار في تفاعؿ التالميذ مع المادة المحوسبة مف

خالؿ المؤثرات الصوتية والصور والرسوـ والمادة المعروضة ".

أكدت العديد مف الدراسات والبحوث واألدبيات عمى منافع برامج الكمبيوتر متعددة

الوسائط فيي تثير الدافعية لمتعمـ وتساعد عمى اإلدراؾ وجذب االىتماـ وتسيؿ الفيـ وتحسنو
وتساعد المتعمميف عمى بناء نماذجيـ العقمية وتحقؽ تعمـ نشط فعاؿ كما تحقؽ مبدأ الفروؽ

الفردية فالمتعمموف كميـ ال يتعمموف نفس المحتوى وبنفس الطريقة ونفس المعدؿ ولكنيـ يتعمموف

بطرؽ وأنماط مختمفة كما تساعد ىذه البرامج عمى بقاء التعمـ وتنمي لدى المتعمـ ميارات التعمـ
الذاتي وتتيح لو فرصة لمتحكـ في التعمـ وتزيد التحصيؿ والتمكف مف المحتوى .

الكمبيوتر متعدد الوسائط :

تكنولوجيا

مفيوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة :
إف برامج الوسائط المتعددة بأنيا فئة مف نظـ االتصاؿ التفاعمية التي يمكف اشتقاقيا
وتقديميا بواسطة الحاسوب لتخزيف ونقؿ واسترجاع المعمومات الموجودة في إطار شبكة مف
خالؿ المغة المكتوبة والمسموعة والموسيقى والرسومات الخطية والصور الثابتة والصور المتحركة

ولقطات الفيديو .
يشير محمد خميس ( " )2003إلى أف التصميـ الفعاؿ لمرسالة التعميمية ىو الذي يجذب

انتباه المتعمميف لمخصائص الميمة في الموضوع ،ويشتمؿ عمى تمميحات مسموعة أو مكتوبة أو
مصورة؛ لتركيز االنتباه عمى العناصر الميمة في الموضوع ،ويعتمد أكثر عمى العروض

البصرية .كما أشارت نتائج دراسة بوكمر وشادوؾ ) (Boechler & Shaddock, 2004إلى

أف تقديـ الروابط البصرية األكثر تمميحاً لمعالقة بيف صفحات مستند الوسيط الفائؽ تسيؿ التعمـ

وتحقؽ نتائج جيدة " ( ص . ) 15

يذكر العمري (  ) 2003في رسالتو التي أدت نتائجيا إلى أف استخداـ الكمبيوتر ووسائطو
المتعددة أثار دافعية الطمبة لمتعمـ كما أشار ( النجار  " ) 2003 ،إلى أف طريقة التعمـ باستخداـ
الحاسوب أدت إلى زيادة دافعية الطالبات لمتعمـ مما أثار لدييف عنصر التشويؽ وبالتالي زيادة
الرغبة في التعمـ كما أكد عدد مف الدراسات عمى مدى فاعمية التعمـ عف طريؽ استخداـ البرامج

المحوسبة المتعددة الوسائط " .

فالعالقة بيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة والتعمـ الذاتي وثيقة ومتبادلة فإف ظيور مفيوـ
تفريد التعميـ والتعميـ الذاتي أدى إلى تصميـ وتطوير نظـ تعميمية تستخدـ مواد ووسائط تعميمية

متعددة ومتنوعة متكاممة لمواجية الفروؽ الفردية بيف المتعمميف كذلؾ فإف التطور اليائؿ في
المستحدثات التكنولوجية وفقاً لتكنولوجيا الوسائط المتعددة أدى إلى التحوؿ مف التعميـ السائد إلى

التعمـ الذاتي المستقؿ ،حيث أصبح المتعمـ مسئوالً عف عممية تعممو ومشاركا في توجيو وادارة

تعممو وعميو أصبح مف الضروري أف يكتسب المتعمـ مجموعة مف الميارات التي تمكنو مف أف

يتعمـ كيؼ يتعمـ ويخطط ويراقب وينظـ ويقوـ ويصحح نفسو ويختار مصادر التعمـ ويتحكـ في
بيئة التعمـ أي انو يحتاج إلى اكتساب ميارات التعمـ الذاتي .

مجاالت استخدام الكمبيوتر في مراكز مصادر التعمم :
يذكر الشحات عتماف (  " ) 2005مع انتشار استخداـ الكمبيوتر وقدراتو الفائقة ،

ومستحدثاتو المتطورة دائماً ،ظير مفيوـ الوسائط المتعددة الذي يشير إلي تكامؿ وترابط مجموعة
مف الوسائؿ في شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ المنظـ  ،والتأثير المتبادؿ بينيا ،تعمؿ جميعيا لتحقيؽ
ىدؼ واحد أو مجموعة أىداؼ ،وقد ارتبط المفيوـ في بداية ظيوره بالمعمـ عمي اعتبار أنو يقوـ

بعرض الوسائؿ ويتولى تحقيؽ التكامؿ بينيا ،والتحكـ في توقيت عرضيا ،واحداث التفاعؿ بينيا
وبيف المتعمـ .ولكف مع التقدـ العممي والتكنولوجي عاد المفيوـ لمظيور بشكؿ أكثر اختالفاً
لالستخدامات السابقة التي حصرت المصطمح في أنو استخداـ ألكثر مف وسيمة تعميمية استخداما

متكامال ،فأصبح باإلمكاف إحداث التكامؿ بيف مجموعة الوسائؿ المختمفة وذلؾ عف طريؽ
الكمبيوتر ،مع إحداث التفاعؿ بينيا وبيف المتعمـ في بيئات التعميـ المفرد " ( ص . ) 162
لذا ارتبط مفيوـ الوسائط المتعددة حالياً بنوع مف برامج الكمبيوتر التي توفر البيانات

والمعمومات بأشكاؿ مختمفة كالصوت والصورة والرسومات المتحركة والنصوص المكتوبة وصور

الفيديو ،وتقدميا معاً في عرض مدمج وكبيانات موحدة ،وبأسموب عرض تفاعمي متناسؽ وشيؽ.
وقد أشارت كثير مف الدراسات واألدبيات منيا :عبد المطيؼ الجزار( ،1999ص ،)112صالح

فايد ( ،)2000عمرو جالؿ(  ،)2000الشحات عتماف( ،)2002عبد المطيؼ الجزار(،)2002

محمد خميس(-2003ب،ص ص ،)194-197ياسر شعباف( ، )2003إيماف الطراف(،)2004
كماؿ زيتوف( ،2004ص ص ،)246-247مصطفى عبد السميع وآخروف( ،2004ص،)292
وليد الحمفاوى ( ،2006ص )195إلى أف برامج الكمبيوتر التعميمية متعددة الوسائط توفر لممتعمـ
مزايا كثيرة منيا إتاحة التفاعؿ لممتعمـ بصور ومستويات مختمفة ،فتتيح لو أف يتحكـ في معدؿ

تعممو وفقا لظروفو وقدراتو واستعداداتو ،كما أنيا تساعده عمى اكتساب كثير مف الميارات

والقدرات التعميمية التي تؤدى إلى جودة العممية التعميمية.

يذكر مجدي عزيز ورفعت غراب (  " ) 2006أنو مف خالؿ استخداـ الكمبيوتر أمكف

تحويؿ كثير مف صور رمزية في فروع الرياضيات والمعالجة النظرية إلى مادة تجريبية وصور

بصرية بفضؿ تكنولوجيا الرسوميات ،وتيسير إعطاء األوامر وتنفيذىا ،كما توجد برامج كمبيوتر
متعمما قاد ار عمى حؿ بعض المشكالت،
تعميمية يمكنيا مساعدة تمميذ المدرسة االبتدائية ليصبح
ً

ومبدعاً لبعض التصميمات اليندسية ،واستخالص خواص بعض األشكاؿ بسرعة ودقة " (

ص.)50

يرى فوزي فايز اشتيوة (  " )2010أف الكمبيوتر في مراكز مصادر التعمـ يستخدـ في

عدة مجاالت مف بينيا :

تقديـ برامج تعميمية إثرائية لممتعمميف حيث يعد مركز مصادر التعمـ مف أىـ العوامؿ التي تساعد

عمى تحقيؽ عممية التعميـ وذلؾ مف خالؿ توفير البيئة التي تساعد عمى ذلؾ فالمركز يساعد

المتعمـ عمى التعمـ لما تقدمو ىذه البرامج مف خبرة تعميمية تتناسب مع كؿ متعمـ محققة عممية
تفريد التعميـ كم ا أف ىذه البرامج تمكف المتعمـ مف أف يتعمـ دوف أف يشعر بالتعب أو الممؿ مع

إثارة انتباىو وتحفيزه باستمرار كما أنيا تقدـ تغذية راجعة لممتعمـ وحسب نتيجة ىذا التقييـ يقوـ
بإرشاد المتعمـ إما باالنتقاؿ إلى موضوع جديد أو إرجاع المتعمـ بصورة آلية إلى األجزاء التي لـ

يفيميا جيدا إلعادة دراستيا مرة ثانية وىذا ما سمي بالتعميـ المبرج وىذا النوع مف التعمـ يتطمب

مف اختصاصي المركز التعاوف مع المعمميف في اختيار البرامج التعميمية المحوسبة بدقة وعناية
عمى أف تكوف ذات أثر إيجابي ومساند لعممية التعميـ والتعمـ التي تتـ في الفصؿ الدراسي

وبالتالي يمكف أف يقدـ المركز برامج ذات موضوعات معينة أو برامج تطبيقية تساعد المتعمم

عمى أن :

 -1يحصؿ عمى المعمومات .
 -2يتمرف عمى ميارة معينة .

- 3يكتب البحوث والمقاالت  ( " .ص . ) 339

التدريب القائم عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط :
يذكر كماؿ يوسؼ اسكندر  ،محمد ذيباف الغزاوي (  " ( 2003أنو تـ استخداـ الكمبيوتر في

التدريب وىو ما يطمؽ عميو التدريب باستخداـ الكمبيوتر ( Computer Based Tranning
)  CBTحيث أصبح االعتماد عمى استخداـ مدخؿ إلى الوسائط المتعددة التفاعمية حيث يوفر
ذلؾ إمكانية التعامؿ مع كؿ متدرب عمى جدة والسماح لو بمواصمة العممية التعميمية طبقا لرغبتو

.

كما يؤدي ذلؾ إلى إمكانية استيعاب المتدرب لممعمومات بمعدؿ سريع وىو ما يحقؽ اليدؼ

مف العممية التعميمية .

وتشير دراسات طرؽ التدريب

باستخداـ الوسائط المتعددة إلى زيادة في كفاءة العممية

التعميمية فيقدر انخفاض وقت التدريب بحوالي  %35 - %30في حيف يزيد معدؿ االستيعاب

والتحصيؿ بحوالي  %20وذلؾ مقارنة بأساليب التدريب التقميدية وىنا يشير الكاتب إلى أنو عالوة
عمى ذلؾ فيناؾ فوائد كثيرة ليذا النوع مف التدريب مثؿ التأكد مف توافؽ سالمة ومحتويات

المنيج التدريبي وامكانية عقد التدريب في مواقع مختمفة وغيرىا .
أف استخداـ تطبيقات الوسائط المتعددة انتشر في مجاؿ التعميـ بشكؿ ممحوظ ويتـ تطبيؽ
األساليب التعميمية الجديدة والمعتمدة عمى استخداـ الوسائط المتعددة في بعض المدارس كنموذج

لما يطمؽ عميو المدرسة الذكية  Smart Schoolأو الصفوؼ الدراسية الذكية

Smart

 ( " Classroomsص .)483-485

يذكر مصباح الحاج عيسى  ،وآخروف (  ) 2005إف التدريب بواسطة الحاسوب ىو أداة

يستطيع األفراد عف طريقيا التعمـ مف خالؿ استخداـ وانياء التدريبات باستخداـ برمجيات
تدريسية حاسوبية  .إف أحد الفوائد مف استخداـ التدريب بواسطة الحاسوب ىو أنو يسمح بتدريب
مرف في موقع الحاسوب  .كما يوفر خبرة تعميمية ألف المتعمميف يتمقوف تغذية راجعة فورية عمى

شكؿ استجابات إيجابية لإلجابة الصحيحة ومعمومات إضافية حوؿ اإلجابات الخاطئة إضافة
إلى عالمات مباشرة نتائج ألدائيـ " ( ص . ) 262
يرى سعيد بف بخيت عمي الميري (  " ) 2008أف التعميـ القائـ عمى الكمبيوتر أصبح
ميما باعتباره أسموب تعمـ تفاعمي في العديد مف مراكز التعميـ " ( ص . )105
إف التوجو الحديث لمتدريب القائـ عمى الكمبيوتر ىو التحوؿ مف التدريب بالطرؽ التقميدية

نحو الوسائط اإللكترونية أكثر تفاعمية حيث الجمع بيف تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت لخمؽ
ارتباط أكثر مرونة لتشكيؿ ما يسمى التدريب اإللكتروني .
ويستخدـ الكمبيوتر كأداة تدريب تحتوى عمى مادة تدريبية يقوـ الجياز بعرضيا مباشرة

لتحقيؽ أىداؼ معينة ويستخدـ فيو التدريب بالمحاكاة واأللعاب simulation and games

والمدرب الخصوصي  tutorialوحؿ المشكالت. Problem solving

حيث يستخدـ الكمبيوتر إلدارة التدريب )(Computer Managed Training CMT
فيو يستخدـ كوسيط تخزيف وتنظيـ لمعممية التدريبية وتسجيؿ تقدـ المتدربيف في العممية التدريبية.
كما يستخدـ الكمبيوتر كوسيط اتصاؿ في عممية التدريب

Computer mediated

 )communications (CMCويستخدـ مف خالؿ الكمبيوتر كوسيط اتصاؿ في عممية التدريب
حيث يستخدـ في البريد اإللكتروني ومؤتمرات الكمبيوتر والنشرات اإللكترونية.

إضافة إلى ذلؾ يستخدـ أيضا الكمبيوتر القائـ عمى الوسائط المتعددة Computer-based-
 )multimedia (CBMيستخدـ مف خالؿ الكمبيوتر الوسائط المتعددة والمترابطة وحتى اآلف

التطوير عمى ىذه األداة مف ناحية المرونة والقوة مستمر واليدؼ األساسي منيا ىو التكامؿ بيف

الصوت والصورة والحركة في أسموب عرض متكامؿ .

وبإمكاننا ويمكف تصنيؼ مجاالت استخداـ الكمبيوتر تصنيفاً آخر كمساعد في العممية

التدريبية ،ومف ىذه المجاالت ما يمي-:

أسموب المدرب الكمبيوتري الخاص )(Tutorial Mode
أسموب التدريب والممارسة Drill and Practice Mode
أسموب النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation
أسموب البرمجة وحؿ المشكالت Programming and Problem Solving
أسموب األلعاب الكمبيوترية Computer Games
التدريب الذكي بمساعدة الكمبيوتر Intelligent CBT
فالتدريب القائـ عمى الحاسب اآللي ( :)Computer Assisted Trainingيعتمد ىذا النوع

مف التدريب عمى استخداـ الحاسب اآللي في شرح المقررات الدراسية وفي تدريب وتقويـ
المتدربيف والدورات التدريبية .كما أنو يفيد في التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس عندما يستطيع
أف يستخدمو في التعمـ الذاتي بحيث يمكنو مف اكتشاؼ معارؼ ومعمومات جديدة وتنمية ميارات

معينة لديو.
الوحىس الثاني  :هشاكز هصادس التعلن تعشيفها
وسسالتها وأهذافها :
يرى عبد المطيؼ الجزار" (  " ) 2002أف مراكز مصادر التعمـ تعتبر أحد األشكاؿ
اإلدارية داخؿ المدرسة وميمتيا األساسية ىي تنفيذ وظائؼ برنامج المصادر التعميمية لذا تعتبر
القاعدة الستخداـ تكنولوجيا التعميـ لتنفيذ المنيج ولذا يجب أف يدير ىذه المراكز شخص ميني

متمكف لديو الكفاءة الالزمة إلدارتو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة "(ص ." ) 95

 -1تعريف مراكز مصادر التعمم :
يرى ىالؿ بف خميفة بف سالـ الخوالدي (  ) 2000أف مراكز مصادر التعمـ " مكاف يتـ
فيو تيسير التعمـ الفردي والجماعي بما يتيحو لمطالب مف االطالع واالستماع والمشاىدة
والممارسة مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثة في ىذا الغرض وبما يوفره لممعمـ مف بيئة
صالحة لمواكبة العممية التعميمية التي يتـ تصميميا وتنفيذىا وتقييميا في ضوء األىداؼ

التعميمية المتوخاه " (ص .) 14 ، 13

يذكر محمد إبراىيـ الجيب "(  " ) 2002أف لمركز مصادر التعمـ عدة تعريفات منيا :

" أنو عبارة عف نظاـ متكامؿ أو تصميـ معيف لبيئة تعميمية تعممية متكاممة تتبع مؤسسة تعميمية
( المدرسة ) ويسعى إلى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ القياـ بمجموعة مف الوظائؼ والعمميات
واألنشطة وتقديـ سمسمة مف الخدمات المكتبية والمعموماتية التي تخدـ المتعمـ أوال والمعمـ ثانيا

وذلؾ عف طريؽ توفير مجموعة جيدة وغنية مف مصادر التعمـ والمعمومات بكافة أشكاليا (
المطبوعة وغير المطبوعة ) ودمجيا مع كؿ ما قدمتو التكنولوجيا مف مواد ووسائؿ وأجيزة

وتقنيات متطورة مف أجؿ تطوير العممية التعميمية " .

 -يعرفو "مارجريت نيمسوف " فقد عرفت مركز مصادر التعمـ " بأنو مجموعة مف المواد

المطبوعة وغير المطبوعة والمعدات التي انتقيت ونظمت وحدد مكانيا وزودت بييئة مشرفة حتى
تخدـ احتياجات المدرسيف والطالب ولتعمؽ أىداؼ المدرسة  .ويعتمد ما يمكف وضعو في

المركز مف مواد عمى التسييالت التي تيسرىا المدرسة وعمى الييئة المشرفة واذا ما توفر المكاف
والييئة فإنو ال يوجد سبب يبرر عدـ تقديـ أي نوع مف المواد واإلمدادات التي سوؼ تساعد

المدرسيف والطالب كما تساعد المدراء
 يعرفو بشير عبد الرحيـ كموب فيعرفو بأنو " بيئة عممية تحوي أنواعا متعددة مفاألوعية المعرفية المطبوعة والمسموعة والمرئية ( أجيزة واستخداميا ) يعايشيا المتعمـ ويتعامؿ

ويتفاعؿ معيا حيث تتيح لو فرص اكتساب المعارؼ والخبرات والميارات واثراء معارفيا عف

طريؽ التعمـ الذاتي بإشراؼ متخصصيف يسيموف لو ظروؼ التعامؿ مع كؿ مكونات ىذه المراكز

بحرية وايجابية " (ص . ) 17 ، 16
يذكر كال مف الباحثيف ربحي مصطفى عمياف  ،عبد الحافظ سالمة ( )2002أنو مف
خالؿ التعريفات السابقة التي ذكرت مف قبؿ الميتميف في ىذا المجاؿ تـ وضع تعريؼ إجرائي
مناسب موضحيف أف جميع التعريفات أجمعت عمى وجود مكاف  ،أدوات تعميمية منظمة ،

اليدؼ ىو  :تسييؿ العممية التربوية وعمى المستفيد مياـ وىـ  :الطمبة والمدرسوف لذلؾ يقوالف
أف مركز مصادر التعمـ  :ذلؾ المكاف الذي يحتوي عمى مواد تعميمية مختمفة ومنظمة بحيث

يسيؿ استخداميا مف قبؿ المدرس والطالب لتسييؿ العممية التربوية (ص ." )186

يشير كؿ مف كماؿ يوسؼ اسكندر ومحمد ذيباف غزاوي (  ) 2003أف مركز مصادر

التعمـ مكاف يتـ فيو تيسير التعميـ الفردي والجماعي بما يتيحو لمطالب مف االطالع أو االستماع
أو المشاىدة وبما يوفره مف بيئة صالحة لتوجيو العممية التعميمية التي يتـ تصميميا وتنفيذىا

وتقييميا في ضوء أىداؼ تعميمية  .ويتضمف مركز مصادر التعمـ قوى بشرية ووسائط تعميمية

متنوعة منيا التقميدية أو غير التقميدية وأجيزة ومعدات وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ( .ص 432

) ".

يقوؿ محمد محمود الحيمة (  ) 2004أف مراكز مصادر التعمـ ىي تمؾ المراكز التي

تزود باإلمكانات التعميمية التي تمكنيا مف تقديـ التسييالت المناسبة لممعمميف لالرتقاء بعممية
التعمـ في مختمؼ المجاالت  .وأنيا ضرورة تربوية لمسايرة التطورات السريعة في التكنولوجيا

عامة وتكنولوجيا التعميـ خاصة وعند التخطيط إلنشائيا وادارتيا ال بد مف إتباع المنيج العممي

في التخطيط واألخذ بأسموب منحى النظـ والنظرة المتكاممة لجميع عناصر النظاـ واإلدارة الفرعية

التي تنبثؽ عنيا ( .ص ." ) 447
يعرؼ حسف محمود جودة ( )2006مركز مصادر التعمـ أنو  " :مكاف ( حجرة أو
قاعة ) في المدرسة أو في الجامعة يتوفر فيو ما يساعد الطالب عمى اكتساب الميارات المغوية

والمنطقية والمعرفية فيشتمؿ عمى وسائؿ بسيطة ومعقدة وأجيزة متقدمة تمكف الطالب مف

استيعاب محتوى العممية التعميمية بأفضؿ صورة وىي الصورة العممية والواقعية " (ص .") 7

يذكر عبد المؤمف محمد مغراوي  ،سعيد بف حمد الربيعي (  ) 2006أف كؿ مف بدر

عبداهلل الصالح وآخروف يرى أنيا عبارة عف " موقع في المدرسة يقدـ خدماتو لمعممي المدرسة
وطالبيا وادارييا وغيرىـ وتشمؿ ىذه الخدمات توفير مصادر تعميـ وتعمـ متنوعة مطبوعة وغير
مطبوعة والكترونية واتاحة لمشبكة المعموماتية إضافة إلى خدمات أخرى مثؿ إنتاج المصادر
والتدريب الميني وغيرىا مف خالؿ تسييالت مجيزة وعمميات ومعمومات أو مياـ محددة

واختصاصي مؤىؿ بيدؼ توفير بيئة تعميمية غنية بالمصادر المتعددة وتوظيؼ أساليب التعميـ

والتعمـ الحديثة المعتمدة عمى دمج تقنية المعمومات واالتصاؿ في العممية التعميمية " (ص،132

." ) 133
يعرفيا جماؿ بدير (  )2008بأنيا " المكاف الذي يتـ فيو تجميع الوسائؿ المختمفة مف

أفالـ وأفالـ ثابتة وصور فوتوغرافية واسطوانات وأشرطة وكتب ودوريات وأجيزة عرض سينمائية
وأجيزة تسجيؿ وغيرىا وتنظيميا ووضعيا تحت تصرؼ التمميذ والمدرس يقدميا ليـ متخصص

في فف المكتبات يقوـ بتبويبيا وعرضيا واتاحة المكاف والتسييالت الالزمة لالستفادة منيا " (ص
." ) 335
يرى عبد المطيؼ الجزار( ) 2009أف مراكز مصادر التعمـ "ىي كيانات تقوـ بتنفيذ

برنامج مخطط إلدارة وانماء وتحسيف استخداـ وتقويـ مصادر التعمـ في تدعيـ العممية التعميمية
داخؿ الجامعة ،ويعتبر مركز مصادر التعمـ) )L.R.Cنشاطا منظما يضـ المدير واألفراد

(المختصوف) واألجيزة التعميمية في مكاف واحد أو عدة أماكف إلنتاج واقتناء وعروض المواد
التعميمية وتقديـ خدمات التطوير والتخطيط لممناىج الدراسية ( الجامعة ) ".

يقوؿ حساـ مازف (  ) 2009أنو يقصد بمركز مصادر التعمـ " المركز الذي يحتوي عمى

مواد تعميمية مختمفة ومنظمة بحيث يسيؿ استخداميا مف قبؿ المدرسيف والطمبة لالرتقاء بعممية
التعمـ والتعميـ في مختمؼ المجاالت بيدؼ تحسيف نتاجيا بما يوفره مف بيئة تعميمية مناسبة

لتحقيؽ األىداؼ التربوية " (ص." ) 471

وتتبنى الباحثة تعريؼ عبد المطيؼ الصفي الجزار لمركز مصادر التعمـ أف مراكز
مصادر التعمـ تعتبر أحد األشكاؿ اإلدارية التي توجد بالمدرسة وميمتيا تنفيذ أىداؼ المركز
وىي القاعدة األساسية الستخداـ تكنولوجيا التعميـ لمساندة المنيج المدرسي يديره شخص مؤىؿ

عمميا وأكاديميا لديو الكفاءة إلدارة المركز مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربوية وىي المدرسة

 .وترى الباحتة مف خالؿ التعريفات السابقة أف مراكز مصادر التعمـ ىي بيئة تعميمية تعممية
تضـ مختمؼ المواد المطبوعة وغير المطبوعة مرتبة بشكؿ يسيؿ وصوؿ المستفيديف إلييا

واالستفادة منيا .

 -2رسالة وفمسفة مراكز مصادر التعمم :
يرى عمي بف سعيد بف عامر الشبمي (  ) 2001أف فمسفة مراكز مصادر التعمـ تقوـ عمى :
-

التأكيد عمى التعمـ .

-

الدور اإليجابي لممتعمـ في الحصوؿ عمى الخبرة .

-

تنويع أساليب التعمـ والتدريس .

-

تحقيؽ األىداؼ التربوية لممؤسسات التعميمية .

-

تكامؿ المعرفة وتنوع مصادرىا .

-

ضرورة تكامؿ الخبرة التعميمية .

-

تغير دور المدرس وفمسفة التدريس .

-

تطوير مفيوـ الوسائؿ التعميمية وطرؽ تقديـ خدماتيا التعميمية .

كما يمثؿ مركز مصادر التعمـ أىمية تتمثؿ في :
* يقدـ المركز نموذجا مختمفا عف الحصة الصفية يساعد في جذب الطالب واثارة اىتماميـ .



يقدـ بديال اقتصاديا يوفر النفقات الالزمة لتجييز الغرؼ الصفية بالتقنيات التعميمية .



يساعد في تنظيـ المصادر التعميمية وتصنيفيا بما يسيؿ الوصوؿ إلييا



كسر الجمود في الجدوؿ المدرسي التقميدي وذلؾ بتغيير مكاف التعمـ " (ص. ) 6
يذكر محمد الجيب (  " ) 2002فمسفة مراكز مصادر التعمـ فإنيا تقوـ عمى رفع كفاءة

المتعمميف مف خالؿ مراعاتيا لمبدأيف ىاميف ىما :
أوال  :مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف بحيث يتـ توفير مصادر تعمـ مختمفة تتوافؽ

مع طبيعة وخصائص كؿ منيـ لرفع إنتاج العممية التعميمية والتعممية وتحقيؽ مبدأ المساواة في
التعمـ .
ثانيا  :إف تعدد مصادر التعمـ يؤدي إلى زيادة التعمـ في الكـ والنوع واف تشغيؿ أكثر مف
حاسة واحدة عند المتعمـ يؤدي إلى درجة عالية مف االستيعاب والتذكر والقدرة عمى التطبيؽ "(

ص . ) 23

يذكر عبد المطيؼ الجزار (  )2009(، )2002أف فتح الباب عبد الحميـ سيد حدد أف
مراكز مصادر التعمـ تقوـ عمى األساسيف التالييف :
أوالً:الفكر(التربوي):
يقوـ الفكر التربوي وراء ىذا المركز عمى ما يمي:
 -1االعتقاد انو لما أحيط التعمـ بكثير مف فرص التعمـ انبعث في نفسو الرغبة وحب االستطالع
المذيف يدفعانو إلى الكشؼ والتساؤؿ والتعمـ.

 -2أف ينتقؿ المتعمـ بحرية بيف حجرة الدراسة وحجرات مركز مصادر المعمومات وىو عارؼ أف
فييا كؿ أنواع المواد التعميمية مف األفالـ ،واألفالـ الثابتة والكتب  ،والصور وغيرىا مف

المواد بجوار الكتب.

 -3أف المدرس يقوـ بدور الموجو الذي شجع المتعمـ عمى طرح التساؤالت ،وعمى البحث عف
اإلجابات في ما حولو مف مواد تعميمية ،ثـ يبدع المتعمـ الطرؽ التي تستخدـ فييا المعمومات

الجديدة في مشروعاتو الجديدة.

 -4يتيح مركز مصادر التعمـ الفرصة لتواجد كؿ أنواع المواد التعميمية معاً في مكاف واحد بؿ
عمى رؼ واحد يجتمع الكتاب مع الفيمـ ،وأف يشاىد المتعمـ الفيمـ حيث يق أر الكتاب.

ثانياً(:المحتوى):

يحتوي مركز مصادر التعمـ عمى الكتب وغير الكتب Book and Non book

 Materialsمف مواد التعمـ .بمعنى آخر يجمع بيف المكتبة العادية ومركز الوسائؿ التعميمية
المعروؼ  ،وىو باإلضافة إلى ذلؾ يشتمؿ عمى أدلة المنيج ونماذج موضوعات الدراسة التي

تطبعيا بعض المدارس المماثمة وعينات االختبارات التربوية المقننة وكتالوجات لكؿ أنواع المواد
واألجيزة التعميمية ،وعينات مف الكتب الدراسية التي يصدرىا الناشروف حوؿ المادة الواحدة في

مجاالت الدراسة ،كما يحتوي عمى مجموعة مف المواد التعميمية المتعمقة التي تعالج موضوعات

الدراسة المتنوعة ،وكذلؾ وسائؿ إنتاج بعض الوسائؿ التعميمية إنتاجاً محمياً يسي ار  ،عندما تدعو
الضرورة ،كما يشتمؿ عمى مقصورات لمدراسة الفردية ،واف يكوف أساس تزويد ىذا المركز بالمواد

التعميمية ىو:

 االىتماـ في اختيارىا بالمتعمـ كفرد ال عمى جماعة المتعمميف كبداية االنطالؽ.
 أف يكوف المتعمـ مسئوالً مسئولية أكبر عف ما يتعممو.
 أف يحؿ أسموب الفحص والتقصي محؿ الحفظ ،،وأف يتعمـ المتعمـ جوىر الموضوع بدالً مف
حفظ الحقائؽ عنو.

 أف يصنؼ المتعمموف في تناوليا بناء عمى استعداداتيـ لمدراسة وقدرتيـ عمى التحصيؿ ال
بناء عمى العمر الزمني.
 أف تحؿ حجرات الدراسة الحرة محؿ صفوؼ الدراسة التقميدية.
 أف يوكؿ اإلنتاج إلى فنييف في المركز ال إلى المدرس " ( ص . ) 70 – 68
ترى و ازرة التربية والتعميـ (  ) 2003أف رسالة مراكز مصادر التعمـ ىي المشاركة

الفعالة في العممية التعميمية مف خالؿ تقديـ خدمات ذات جودة ترقى وتوقعات المستفيديف وتمبي
احتياجاتيـ وتنمي ميارات البحث واالستكشاؼ والتفاعؿ اإليجابي مع التطورات المعرفية

والتكنولوجية ليكونوا مستخدميف فاعميف لألفكار والمعمومات "

" أما فمسفتيا معطيات جديدة تتمثؿ في اليدؼ مف إنشاء مراكز مصادر التعمـ وما
يترتب عميو مف توفير التجييزات الالزمة لتحقيؽ رسالة مراكز مصادر التعمـ وىو التحقؽ مف أف
الطالب والمعمميف ىـ مستخدموف فاعموف لألفكار والمعمومات مف خالؿ إتاحة الوصوؿ ماديا
وفكريا لممواد والمصادر بجميع أشكاليا وتشجيع الممارسات التعميمية التي تزيد الكفاءة وتستثير

االىتماـ بالقراءة والمشاىدة واالستفادة مف المعمومات واألفكار ومف خالؿ تعاوف المختص

بالمركز مع المعمميف اآلخريف في تصميـ استراتيجيات التعمـ لمقابمة احتياجات الطالب .

وبالتالي فإف التركيز في عصر المعمومات ينصب عمى توفير البرامج والخدمات التي تدعـ ثقافة

المعمومات والتي تصمـ مف أجؿ تحقيؽ تعمـ فعاؿ ومستمر " ( ص . ) 3

يذكر أيضا محمد إبراىيم الجيب (  ) 2004أن فمسفة مراكز مصادر التعمم تقوم عمى :
 -1توفير البيئة التعميمية المناسبة التي تمكف التمميذ مف استخداـ مصادر معموماتية متعددة
تسيـ في عممية التعمـ الذاتي والمستمر والعناية بالفروؽ الفردية .

-2

تقديـ بديال اقتصاديا يوفر في النفقات الالزمة لتجييز جميع الصفوؼ المدرسية باألجيزة

والمواد التعميمية .

 -3إتاحة الفرصة لمتمميذ لمتعمـ في األوقات التي يختارىا والموضوعات التي يفضميا أو يرغب
في االستزادة منيا دوف التقيد بالحصة الصفية وما يقدـ فييا مما يزيد مف خمؽ وتنمية الميوؿ

وتحقيؽ الرغبات الذاتية

 -4يعمؿ عمى كسر الجمود والروتيف في الجدوؿ المدرسي التقميدي وذلؾ بتغيير مكاف التعمـ
والدراسة وأساليب التعميـ ووسائمو مما يساعد عمى جذب التالميذ واثارة اىتماميـ .

 -5مساعدة المعمـ في عمميات التحضير لمدروس المنيجية وتنفيذىا واعادة تنظيـ مواد المصادر
التعميمية المستخدمة وترتيبيا وضماف جاىزيتيا لممرات القادمة مف قبؿ اختصاصي المركز .
 -6تنظيـ أوعية المعمومات وتصنيفيا بما يسيؿ الوصوؿ إلييا " (ص .) 54 ، 53
ويذكر محمد محمود الحيمة (  ) 2004أف فمسفة مراكز مصادر التعمـ تقوـ أف الطمبة

يتعمموف مف خالؿ المشاركة الفعالة سواء بالقوؿ أو السماع أو العمؿ والتفاعؿ في مجاالت

يرغبوف فييا وطبقا لقابميتيـ واىتماماتيـ والوقت المتاح ليـ (ص .)427

ويذكر فوزي فايز اشتيوة (  ) 2010أف فمسفة مراكز مصادر التعمـ عمى األسس التربوية

والنفسية التالية :

 -1تكامل المعرفة وتنوع مصادرىا  :حيث يتوقؼ مدى نجاح المؤسسات التعميمية في إعداد
الفرد عمى مدى تكامؿ المنياج وأف ىذه النظرة التكاممية ال تتحقؽ إال مف خالؿ مركز
لممصادر التعميمية تتوافر فيو المعرفة بصورة مرئية ومسموعة وممموسة بحيث تشترؾ أكبر

عدد مف حواس التمميذ بما يتالءـ مع خصائصو .
 -2ضرورة تكامل الخبرة التعميمية :

تعمؿ المدرسة عمى تييئة مجاالت الخبرة واتاحة الفرصة لمطالب عمى التفاعؿ والتجاوب مع

معطيات ىذا المجاؿ التعميمي بحيث يترتب عمى ذلؾ اكتساب الخبرة المناسبة فالكتاب المدرسي

والمطبوعات بأنواعيا المختمفة تتيح لمطالب مجاؿ الخبرة عف طريؽ القراءة فيكوف مفاىيـ نظرة
عامة لما يقرأه أو صو ار ذىنية يستمد عناصرىا مف طريقة إدراكو وفيمو لما يق أر وليذه الصورة

الذىنية في الحقيقة بعد واحد أما إذا شاىد فيمما عف الموضوع الذي قرأه فيكتسب المعنى الذي

اكتسبو بعدا حيث يكوف صورة مرئية لممفيوـ الذي قرأه .

 -3تطور مفيوم الوسائل التعميمية المكتوبة والمرئية والمسموعة :
لقد أدى التزاوج بيف الوسائؿ التعميمية وطرؽ تقديـ خدماتيا إلى ضرورة وجودىا معا في مكاف
واحد مما يؤدي إلى مركزية الخدمات التعميمية وسيولة الحصوؿ عمييا عند الحاجة لتوفير الطاقة

والجيد .

 -4التأكيد عمى التعمم الذاتي :
إف التأكيد عمى االىتماـ بالفرد الذي يقوـ بعممية التعمـ وميولو وحاجاتو والفروؽ الفردية بينو وبيف

زمالئو أدى إلى ضرورة تنويع مصادر المعرفة مف حيث المستوى واألسموب وطريقة العرض

وىذا ال يتـ مف خالؿ طريقة واحدة في التعمـ أو االعتماد عمى مصدر واحد لممعرفة  .وال يشترط
أف يتـ التعمـ في غرفة الصؼ ولكف يمكف أف يتحقؽ بدرجة كبيرة عندما يكمؼ المعمـ تالميذه
بالذىاب إلى مركز مصادر التعمـ لإلجابة عف بعض األسئمة بعد مشاىدة فيمـ أو االستماع إلى

اسطوانة مثال .
 -5الدور اإليجابي لممتعمم في الحصول عمى الخبرة :
بعد أف كاف دور المتعمـ في المواقؼ التعميمية دو ار سمبيا يستقبؿ المعمومات ويستفيد منيا بدرجة

متفاوتة وحسب حاجاتو وميولو واستعداداتو فإف االتجاه التربوي الحديث يؤكد عمى إيجابية المتعمـ
في الحصوؿ عمى الخبرة التي توفرىا لو الوسائؿ والمواد التعميمية وبذلؾ تصبح وسائؿ لمتعمـ

أكثر مف كونيا وسائؿ لمتدريس وال يمكف أف يتـ االستفادة مف الوسائؿ التعميمية داخؿ غرفة

الصؼ التي ينقصيا اإلمكانات والتسييالت الالزمة لذا ال بد مف وجودىا في مكاف واحد ىو

مركز التعمـ بحيث ينطمؽ كؿ متعمـ بحرية كاممة لمتعامؿ مع المعطيات الموجودة الكتساب

الخبرات كؿ حسب قدرتو وميولو واستعداداتو
 -6تنويع أساليب التعميم والتعمم :

تنقسـ طرؽ التعميـ المعروفة إلى ثالثة أنماط :

أ.

نمط المعمـ والتمميذ  :ويتـ ىذا النمط داخؿ غرفة الصؼ حيث يقوـ المعمـ بالشرح والتمقيف

مستعينا بالسبورة وبذلؾ يكتسب المتعمـ خبرة نظرية مجردة

ح .نمط المعمـ والوسائؿ والتمميذ  :ويؤدي إلى تعمـ أفضؿ ويستمر فترة أطوؿ ويحتاج ذلؾ إلى
إعداد خاص مف المعمـ وخطة خاصة تحقؽ إيجابية التمميذ في الحصوؿ عمى الخبرة وتجعؿ

التعمـ ىادفا يعمؿ عمى استثارة دوافع التمميذ لمتعمـ.
ج .نمط الوسائؿ والتمميذ في ىذا النمط يقوـ التمميذ بالتفاعؿ والتجاوب مع المواد والوسائؿ
واآلالت التعميمية .

فرسالة مراكز مصادر التعمـ جعمت مركز مصادر التعمـ يساىـ في تغير النمط التعميمي التقميدي
إلى تفاعمي وذا مصادر تعمـ متنوعة وبرامج تدريب وتأىيؿ مالئمة لجميع المستفيديف وأف يوجد

بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار وتطوير الذات ونشر ثقافة القراءة وحب االطالع مف أجؿ بناء

مجتمع تعممي فعاؿ لخدمة دينو ومجتمعو ووطنو " (ص . ) 338

 -3أىداف مراكز مصادر التعمم :
يشير ربحي مصطفى عمياف (  " ) 2002أف أدبيات مراكز مصادر التعمـ تضمنت

أىداؼ متعددة أىميا  :تنمية اتجاىات مرغوب فييا لدى التالميذ مثؿ  :تشجيع المبادأة والتوجيو
الذاتي واالستقاللية وتحمؿ المسؤولية والثقة بالنفس والتنظيـ والتعمـ الذاتي المستمر والمستقؿ

وتطوير ميارات التمميذ في استعماؿ وسائؿ االتصاؿ المختمفة  :لفظية وسمعية وسمعية بصرية

وكتا بية بما يساعده عمى اكتساب ميارات البحث والتنقيب وتنميتيا ومساعدة التمميذ عمى الكتابة
اإلبتكارية مف أجؿ إحالؿ ثقافة اإلبداع واالبتكار محؿ ثقافة الحفظ كذلؾ توفير الحرية لمتمميذ

مما يجعؿ تعممو ممتعا لو إضافة إلى تطبيؽ التعمـ الفردي وأساليبو بما يساعد عمى حؿ

مشكالت الفروؽ الفردية بيف التالميذ وعمى النمو الشامؿ والمتكامؿ لكؿ منيـ " (ص. )380
يذكر عبد المطيؼ الجزار (  ) 2002أف مف أىداؼ مركز مصادر التعمـ :

 -1تقديـ برامج تدريبية واعالمية لييئة التدريس والطمبة عف استخداـ تكنولوجيا التعميـ والمصادر
التعميمية .
 -2المشاركة في تطوير المقررات الدراسية مع أعضاء ىيئة التدريس القائموف بتدريسيا .

 -3القياـ بدراسات تقويمية ألىداؼ وخدمات المركز ومدى تمبية حاجات المجتمع مف أعضاء
ىيئة التدريس والطمبة .

 -4وضع األىداؼ والخطط وأساليب العمؿ التي تنفذ أىداؼ المركز .
 -5تسويؽ خدمات المركز .
 -6تقديـ تسييالت اإلنتاج مف تصميـ وانتاج المواد التعميمية بأنواعيا والرسومات والتصوير
الفوتوغرافي وغيرىا .

 -7تقديـ الخدمات المرجعية واإلرشادية الستخداـ الكتب والمطبوعات وبقية مقتنيات المكتبة .
 -8وضع سياسات الختيار الكتب وتداوليا .
 -9تقديـ خدمات االستنساخ والطباعة ومعالجة النصوص الالزمة لييئة التدريس والطمبة .
 -10نشر المعمومات واصدار النشرات وتداوؿ الكتالوجات التي تعمف عف أنشطة وخدمات
المركز .

 -11اقتناء جميع أنواع أجيزة عرض المواد التعميمية وتجديدىا وتحديثيا .
 -12تقديـ خدمات صيانة األجيزة " (ص . )73 - 71
يرى كماؿ يوسؼ اسكندر  ،محمد ذبياف غزاوي (  ) 2003أف لمركز مصادر التعمـ أىداؼ
عامة وأىداؼ خاصة فاألىداؼ العامة تتمثؿ في :
 تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية . تحسيف العممية التدريسية واالرتقاء بالتعمـ . خدمة المجتمع الذي تنتمي إليو المؤسسة . أما األىداؼ الخاصة : تقديـ اختيارات وبدائؿ تعميمية ليست متوفرة في أماكف الدراسة . إتاحة الفرص المالئمة لممتعمميف لممشاركة في اتخاذ الق اررات الخاصة بتعمميـ . مساعدة المتعمميف عمى اكتساب ميارات استخداـ المواد التعميمية مف أجؿ تنمية قدراتيـعمى البحث العممي " (ص. ) 434 ، 433
يشير إبراىيـ الجيب (  ) 2004أف أىداؼ مركز مصادر التعمـ تتمثؿ في :

-1

خدمة العممية التعميمية التعممية ودعـ المناىج الدراسية عف طريؽ توفير مصادر

-2

مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية بفضؿ المصادر

-3

إكساب التالميذ االتصاؿ بأوعية المعمومات المختمفة وتنمية قدراتيـ في الحصوؿ عمى

-4

إكساب التالميذ اىتمامات جديدة والكشؼ عف الميوؿ الحقيقية واالستعدادات الكامنة

المعمومات والتعمـ والمواد التعميمية بأشكاليا المختمفة ذات العالقة بالمناىج الدراسية .
المتعددة المتاحة لدى التمميذ .

المعمومات مف مصادر مختمفة .

والقدرات الفعالة لدييـ وتعويدىـ عمى التثقيؼ الذاتي .
-5

تعويد التالميذ عمى االطالع عمى كؿ جديد في مجاؿ المعرفة مما يدفعيـ إلى ارتياد
المكتبات العامة ومراكز التوثيؽ والمعمومات األخرى .

-6

تقديـ خيارات تعميمية ليست متاحة في غرفة الصؼ الدراسي مما يترؾ أث ار عميقا عند

-7

إكساب التالميذ قيـ واتجاىات مرغوبة في الحياة االجتماعية مف خالؿ العمؿ الجماعي

-8

مساعدة المعمميف في تنويع أساليب التدريس واستخداـ الوسائؿ والمعدات السمعية

-9

تقديـ النصح والمساعدة لمييئة التعميمية بالمدرسة حوؿ كيفية اختيار واستخداـ المواد

التمميذ .

والمشاركة الجماعية والتعاوف .
والبصرية .

واألجيزة التعميمية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية .
 -10يسيـ في مواجية التفجر المعرفي .
 -11تزويد المتعمـ بميارات وأدوات تجعمو قاد ار عمى التكيؼ واالستفادة مف ىذه التطورات "
(ص . ) 56 ، 55

يوضح محمد محمود الحيمة (  ) 2004أىداؼ مراكز مصادر التعمـ :
 تقديـ مواد تعميمية غنية ومتنوعة وتسجيالت صوتية ومرئية وصور ثابتة ومتحركة وأفالـثابتة ومواد سمعية وبصرية ومصادر أخرى لتستخدـ مف قبؿ المعمميف والطمبة فرديا وجماعيا

 -توفير األماكف الخاصة لمتعمـ الفردي مف خالؿ المقصورات التعميمية أو التعمـ الجمعي

 -توفير التعمـ المستقؿ لرواد المركز مف خالؿ التفاعؿ مع مواد التعميـ المبرمج والبحث وغيرىا

.

 -توجيو المتعمميف وتعميميـ بشكؿ فردي مف خالؿ التوجيو الفردي لممتعمميف والتعميـ

الخصوصي (ص ." ) 429 ،428

يوضح حسف محمود جودة (  ) 2006أف مركز مصادر التعمـ يقوـ بتحقيؽ العديد مف

األىداؼ الحيوية في العممية التعميمية يأتي عمى رأسيا دعـ المعمـ في المياـ التدريسية وذلؾ مف

خالؿ توفير مجموعة مف أدوات الشرح والتوضيح وعدد مف مصادر المعمومات كالكتب

والقواميس والموسوعات جنبا إلى جنب مع أجيزة الحاسبات وشبكات المعمومات المفتوحة فمف

أىداؼ مركز مصادر التعمـ :

 -1إتاحة الفرصة الستخداـ مصادر متنوعة لممعمومات مما يؤدي إلى عدـ التركيز عمى فكرة
الكتاب المدرسي الذي يقدـ وجية نظر واحدة .

 -2إتاحة الفرصة لمطالب لمتعرؼ عمى أدب الموضوع الذي يدرسو بشكؿ شمولي عف طريؽ
مصادر المعرفة المتنوعة والمتاحة بالمركز .
-3

االعتماد عمى التوجو الذاتي لمطالب في اختيار المصادر والمشاركة في مختمؼ األنشطة

-4

غرس عادة القراءة والمطالعة لدى الطالب .

-5

إكساب الطالب القدرة عمى استخداـ المركز لمحصوؿ عمى المعمومات والتعامؿ مع

التقنيات .
-6

إكساب الطالب الميارات والمعمومات التي تمكف مف تطوير أساليب التعمـ.

-7

تزويد المتعمـ بميارات البحث والتفكير وحؿ المشكالت " ( ص . ) 9 ، 8
يتفؽ كال مف حمد بف إبراىيـ العمراف (  ) 4 ، 2006و محمد عبد الكريـ المالح ،

(  " ) 2010إلى أف مف مراكز مصادر التعمـ تيدؼ إلى توفير بيئة تعميمية مناسبة تتيح

لممتعمـ االستفادة مف أنواع متعددة ومختمفة مف مصادر المعمومات وتييئ لو فرص بناء ذاتو
المعرفية وميارات البحث واالستكشاؼ والتفكير وحؿ المشكالت كما تكسبو اىتمامات جديدة
وتكشؼ عف الميوؿ الحقيقية لديو واالستعدادات الكامنة والقدرات الفعالة كما تساعد المعمـ في

تنويع أساليب تدريسو " (ص . ) 197

يذكر فوزي فايز اشتيوه ( " ) 2010أف ديفز )  ) Davisحدد اليدؼ األساسي لمراكز

مصادر التعمـ بأنو يكمف في خدماتيا التي تستيدؼ تحقيؽ أىداؼ البرامج التربوية وذلؾ مف
خالؿ :

 -1تقديـ مواد تعميمية غنية ومتنوعة بما تشممو مف تسجيالت وصور ثابتة ومواد سمعية وبصرية
ومصادر أخرى تستخدـ مف قبؿ المعمميف والطمبة .
 -2توفير القيادات ذات الخبرة والكفاءة لتتولى إدارة المركز .
 -3توفير التسييالت والخدمات واألجيزة الضرورية لتيسير اختيار واستخداـ المواد التعميمية
 -4توفير اإلمكانات والتسييالت التي تساعد في إنتاج المواد التعميمية وعرضيا  .وقد تضمنت

أدبيات مراكز مصادر التعمـ أىدافا أخرى أىميا ( عبد اهلل  ، 1984 ،الف ار ، 1984 ،

عمياف  ، 1996 ،الحيمة  ) 2007 ،تنمية اتجاىات مرغوب فييا لدى التالميذ مثؿ  :تشجيع
المبادرة والتوجيو الذاتي واالس تقاللية وتحمؿ المسئولية والثقة بالنفس والتنظيـ والتعمـ الذاتي

المستمر والمستقؿ  ،وتطوير ميارات التمميذ في استعماؿ وسائؿ االتصاؿ المختمفة  :لفظية
 ،سمعية  ،بصرية  ،كتابية  ،بما يساعد عمى اكتساب ميارات البحث والتنقيب وتنميتيا

ومساعدة التمميذ عمى الكتابة اإلبتكارية مف أجؿ إحالؿ ثقافة اإلبداع واإلبتكار محؿ ثقافة
الحفظ ىذا باإلضافة إلى توفير الحرية لمتمميذ مما يجعؿ تعممو ممتعا لو وتطبيؽ التعمـ
الفردي وأساليبو بما يساعد عمى حؿ مشكمة الفروؽ الفردية بيف التالميذ وعمى النمو الشامؿ

والمتكامؿ لكؿ منيـ " ( ص . ) 334 ، 333

يرى  " D.Butlerإف مركز مصادر ليس بمبناه أو بما يحتويو مف مواد أو أجيزة بؿ

بمدى كفاءة استخدامو مف قبؿ المشرفيف والمعمميف والطمبة

" فيي بذلؾ ليست مستودعا

لممعمومات ومصادر التعمـ المتنوعة بؿ مكانا لمتدريس والنشاط والدراسة لمختمؼ المعمميف

والمتعمميف " ( . ) 55 ، 54

انًذىس انثانث  :يهاساث انخعهى انزاحٍ واالحجاهاث
َذى يشاكض يصادس انخعهى:

أوال :تعريف التعمم الذاتي :

يقوؿ محمد المقدـ  ،ناجح محمود (  " : ) 2001تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت

مفيوـ التعمـ الذاتي منذ ظيوره في أواخر الخمسينات وحتى اآلف حيث ت ازمف ذلؾ مع ظيور
التعميـ المبرمج كذلؾ تعددت المسميات التي أطمقت عميو فقد أطمؽ عميو البعض التعمـ الذاتي

 Self Learningأو التعمـ الموجو ذاتيا  Self – directed Learningأو التعمـ المنظـ ذاتيا

 Self – regulated Learningأو التعميـ الفردي  Individual Learningأو التعمـ

المستقؿ  Independent Learningوكاف مف أىـ األفكار التربوية في ىذا القرف أف المتعمـ
يمكف أف يتعمـ أنواعا مف السموؾ نتيجة قيامو بأدائيا بنفسو أو المرور بخبرتيا بنفسو بؿ إف

بعض األفكار تمادت في القوؿ إنو يمكف أف يكوف المتعمـ ىو نفسو المسئوؿ عف تعميـ نفسو

بنفسو مع قياـ المعمـ باإلرشاد والتوجيو المناسب لممتعمـ ويشكؿ ىذا اإلطار العاـ لمفيوـ التعمـ

الذاتي " ( ص . ) 61

يعرؼ محمد أحمد أبو صعيميؾ  ) 2002( ،التعمـ الذاتي أنو عبارة عف " مجموعة مف

العمميات التي تساعد عمى تحسيف التعميـ عف طريؽ تأكيد ذاتيات المتعمميف مف خالؿ برامج

تعميمية معينة تيدؼ إلى مواجية الفروؽ الفردية بيف التالميذ " فالتعمـ الفردي ىو مجموعة مف
اإلجراءات إلدارة عممية التعميـ بحيث يندمج المتعمـ بميمات تعميمية تعممية تتناسب واحتياجاتو

وقدراتو الخاصة ومستوياتو المعرفية والعقمية وييدؼ إلى تطويع التعمـ وتكيفو وعرض المعمومات
بشكميات مختمفة تتيح لممتعمـ حرية اختيار النشاط الذي يناسبو مف حيث خمفية المعرفة السابقة

وسرعة تعممو ونمط تعممو بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المرغوب فييا إلى درجة اإلتقاف وتحت إشراؼ

محدود مف المعمـ كما يفيـ التعمـ الذاتي عمى أنو السموؾ االستقاللي لمفرد وعمى أنو التنظيـ
الذاتي لمنشاط " (ص . ) 38

يؤكد أحمد إسماعيؿ حجي (  " ) 2003أف التعمـ الذاتي أصبح ضرورة حتمية لكؿ

إنساف طواؿ حياتو ومفتاح القرف الحادي والعشريف وحقيقة واقعة لمواكبة ىذا التزايد السريع
واليائؿ في ثورة المعمومات لذلؾ أصبحت الحاجة إلى التعمـ الذاتي واتقاف طرائقو وأساليبو تزداد

مع ا ضطراد التقدـ العممي ومع نمو المتعمـ وانتقالو مف مرحمة تعميمية إلى أخرى وىذا ما أكد

عميو تقرير المجنة الدولية لمنيوض بالتربية والذي أشار إلى انو  " :ينبغي أف يصبح المتعمـ في

مدرسة المستقبؿ مسئوال عف تعميـ نفسو وعوضا مف أف يتعمـ مف غيره فاألجدر بو أف يستزيد مف

المعرفة وما يتطمبو ذلؾ مف ضرورة تفجير الطاقات المبدعة الكامنة في اإلنساف "( ص . )123

يرى يوسؼ أحمد عيادات (  " (2004أف التعمـ الذاتي الفردي مف أىـ أسس اإلتقاف

ألف ليس كؿ الطمبة يتعمموف بنفس السرعة لذا فإف ىذه االستراتيجية تحدد الفروؽ الفردية بيف
المتعمميف كما تحدد احتياجاتيـ وأنماط تعمميـ يقوؿ " بيكر  " Beckerإف األبحاث اقترحت إف
استخداـ اختيارات التعمـ الفردي توجو أو تعطي كؿ طالب لتحديد جوانب الضعؼ أو القصور

في الميارات التي يمتمكيا وىذا إجراء يستحؽ التقدير وفي حيف أف المعمميف يواجيوف طمبة
يعمموف ويتعمموف ضمف مستويات مختمفة ومتفاوتة وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف األىداؼ التي
تستخدـ مواد مختمفة ونماذج تعميمية مختمفة ىا تشخيص لنفترض أف ىناؾ مجموعة مف الطرؽ

التي نستطيع مف خالليا تشخيص وتحديد االحتياجات وىنا يبقى المعمـ بحاجة المتالؾ الوقت

لمعمؿ مع الطالب بمفرده لذا ال بد مف إيجاد سبيؿ لمتخفيؼ مف العبيء اإلداري الممقى عمى

عاتؽ المعمـ إلتاحة الوقت أكبر لمتركيز واالىتماـ بذلؾ النوع مف النوع مف التعمـ " ) ص 142

).

يذكر طارؽ عبد الرؤوؼ محمد عامر (  )2005أف "يوحنا  "1981عرؼ التعمـ الذاتي

عمى أنو العممية اإلجرائية المقصودة التي يحاوؿ فييا المتعمـ مستخدما ومستفيدا مف التطبيقات

التكنولوجية كما تتمثؿ في الكتب المبرمجة والوسائؿ واآلالت والتقنيات المختمفة كاإلذاعة

والتمفزيوف والمجالت وغيرىا مف األجيزة تمؾ التطبيقات التكنولوجية المصممة بيدؼ التعمـ ولذلؾ

لكي يكتسب بنفسو القدر المقنف مف المعارؼ والمفاىيـ والمبادئ واالتجاىات والقيـ والميارات مف

خالؿ تمؾ التقنيات " (ص . ) 21

ترى ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005أف ىناؾ تعريؼ آخر لمتعمـ الذاتي  " :ىو

النشاط التعميمي الذي يقوـ بو المتعمـ مدفوعا برغبتو الذاتية بيدؼ تنمية استعداداتو وامكاناتو
وقدراتو مستجيبا لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا والتفاعؿ الناجح مع
مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو والثقة بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ وفيو نعمـ المتعمـ

كيؼ يتعمـ ومف أيف يحصؿ عمى مصادر التعمـ " .
فالتعمـ الذاتي

تغيير منيجي ييدؼ إلى االىتماـ بالفرد المتعمـ والتركيز عميو في

عمميتي التعميـ والتعمـ وتصميـ برامج لمجموعات مف األفراد بحيث يترؾ أمر تقدميـ إلى قدراتيـ

العقمية وسرعتيـ الذاتية وىو يعني تقديـ تعميـ يراعي ما بيف المتعمميف مف فروؽ فردية ويتطمب
سمسمة مف األىداؼ التعميمية السموكية التي تتصؿ بيدؼ نيائي معيف واقتراح األنشطة التعميمية

التعممية التي تساعد كؿ متعمـ عمى بموغ تمؾ األىداؼ بالطريقة والسرعة والقدر الذي يناسبو
ويتطمب كذلؾ توفير المواد التعميمية ومصادر التعمـ التي يحتاج إلييا المتعمـ " (ص. ) 26

يعرفو مجدي عزيز إبراىيـ (  ) 2007أنو " النشاط الواعي لمفرد الذي يستمد حركتو

ووجيتو مف االنبعاث الذاتي واالقتناع الداخمي والتنظيـ الذاتي بيدؼ تغيير شخصيتو نحو
مستويات أفضؿ مف النماء واالرتقاء ".

وعميو يصير التعمـ الذاتي القوة الداخمية اليائمة لنمو الشخصية وارتقائيا لدى الكبار كما أنو

بارتباطو الوثيؽ بعمميات التعميـ والتعمـ ينمو عند الفرد وفقا لقوة بنيتو الذاتية.

فالتعمـ الذاتي نمط مف التعميـ المخطط والمنظـ والموجو فرديا أو ذاتيا والذي يمارس فيو

المتعمـ النشاطات التعميمية فرديا وينتقؿ مف نشاط إلى آخر متجيا نحو األىداؼ التعميمية المقررة
بحرية وبالمقدار والسرعة التي تناسبو مستعينا في ذلؾ بالتقويـ الذاتي وتوجييات المعمـ حينما

يمزـ األمر .

يرى مجدي عزيز إبراىيـ (  ) 2007أف مف خالؿ التعريفات السابقة التي تناوليا العديد

مف الميتميف في ىذا المجاؿ ترى الباحثة أف تعريؼ التعمـ الذاتي مف وجية نظرىا بأنو " ىو نوع
مف التعمـ الذي يجعؿ الفرد يعتمد فيو عمى نفسو في تعميـ نفسو وفقا لميولو واتجاىاتو مما يجعمو

ذلؾ يسعى إلى اكتساب الميارات والمعمومات المختمفة مف مصادرىا المتعددة المطبوعة وغير
ا لمطبوعة حيث يقوـ الفرد بدور الموجو والمرشد والمقوـ لنفسو مما يكسبو ذلؾ الثقة بالنفس
وتحمؿ المسؤولية وقوة الشخصية والقدرة عمى مواجية المشكالت وحميا دوف االعتماد عمى

اآلخريف " .

خالصة القوؿ يعتبر التعمـ الذاتي بمثابة القوة المحركة اليائمة لمنشاط النفسي وعف

طريقو يمكف فتح مرحمة جديدة مف التأثير المتبادؿ بيف الشخصية والعالـ الخارجي وذلؾ يؤثر
إيجابا في نمو النشاط النفسي  .أيضا يمثؿ التعمـ الذاتي ركيزة الشخصية ودالتيا في النماء

واالرتقاء (ص .) 121

يذكر عبد المؤمف محمد مغراوي  ،سعيد بف حمد الربيعي (  ) 2006أف ىناؾ عدة

تعريفات لمتعمـ الذاتي حيث يعرفو " أزفيدو " وآخروف التنظيـ الذاتي بأنو " عممية بنائية وفعالة
يقوـ مف خالليا المتعمموف بتحديد أىداؼ تعمميـ ثـ يحاولوف مراقبة وتنظيـ معارفيـ ودوافعيـ

وسموكيـ والتحكـ فييا

وىذا يعني أف التنظيـ الذاتي لمتعمـ يشتمؿ عمى التخطيط وتحديد

األىداؼ التعميمية ومراقبة ظيور الفيـ واستخداـ استراتيجيات فعالة والتعامؿ مع صعوبات

الميمة .

يتضح مف التعريفات السابقة أف التعمـ الذاتي يتأثر بالعوامؿ الخارجية لعممية التعمـ والعوامؿ

الداخمية المكونة لشخصية المتعمـ ليذا ركزت بعض التعريفات عمى العوامؿ الخارجية لمتعمـ
الذاتي مثؿ مصادر المعرفة المختمفة والمستحدثات التكنولوجية الحديثة مثؿ تعريؼ "عزيز حنا

 ) Klaus 1979 ، 1989،وعرؼ التعمـ الذاتي عمى أنو ىو النشاط التعميمي الذي يقوـ بو

المتعمـ مدفوعا برغبتو الذاتية واقتناعو الداخمي بيدؼ تنمية استعداداتو وامكاناتو وقدراتو مستجيبا
لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا والتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ

االعتماد عمى نفسو والثقة بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ

وأنو ىو األسموب الذي يقوـ بو الفرد بالمرور بنفسو عمى المواقؼ التعميمية المختمفة

الكتساب المعمومات والميارات بحيث ينتقؿ محور االىتماـ مف المعمـ إلى المتعمـ فالمتعمـ ىو
الذي يقرر متى ؟ وأيف يبدأ ؟ ومتى ينتيي ؟ وأي الوسائؿ والبدائؿ يختار ؟ ومف ثـ يصبح ىو

المسئوؿ عف تعممو وعف صناعة تقدمو الثقافي والمعرفي وعف النتائج والق اررات التي يتخذىا " (

ص. " ) 24 ، 23

يعرفو سعيد بف بخيت عمي الميري (  ) 2008أنو " النشاط الواعي لمفرد المنبعث مف

ذاتو واالقتناع الداخمي والتنظيـ الذاتي بيدؼ إحداث تغيرات إيجابية في بنيتو المعرفية أو قدراتو
العقمية أو األدائية وقيمو الخمقية وتغيير شخصيتو وانمائيا وارتقائيا " ( ص . ) 90

يرى طمعت منصور كما أشار إليو مينا بف سميماف الكندي (  ) 2010أف التعميـ

المفرد مف جانب آخر حيث اعتبر التعمـ الذاتي " ىو ذلؾ النشاط الواعي لمفرد الذي يستمد

حركتو ووجيتو مف االنبعاث الذاتي واالقتناع الداخمي والتنظيـ الذاتي بيدؼ تغييره لشخصيتو

نحو مستويات أفضؿ مف النماء واالرتقاء "( وفي دراسة حوؿ التعمـ الذاتي وتطوير المناىج
وأساليب التدريس في دوؿ الخميج العربي عرؼ التعمـ الذاتي عمى أنو " النشاط التعميمي الذي
يقوـ بو المتعمـ مستمدا وجيتو مف رغبتو الذاتية واقتناعو الداخمي بيدؼ تنمية استعداداتو

وامكاناتو وقدراتو مستجيبا لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا والتفاعؿ الناجح
في مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو والثقة بقدرتو في عممية التعميـ والتعمـ " ( ص. ) 23

يذكر مينا بف سميماف الكندي (  " ) 2010أف الدراسات والبحوث التربوية والنفسية التي

أجريت في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف أكدت أف األفراد يختمفوف في ميوليـ وقدراتيـ

وسرعة تعمميـ وأنيـ واف تساوت أعمارىـ فيـ يختمفوف في قدراتيـ عمى التعمـ وفي األساليب
المالئمة لكؿ منيـ وفي اىتماماتيـ وتحصيميـ ودافعيتيـ مما يفرض عمى المعمميف والقائميف
بالعممية التربوية ضرورة العمؿ عمى تقديـ طرؽ وأساليب مالئمة لكؿ فرد تتناسب مع ظروفو

وامكاناتو وخصائصو النفسية وىذا ما يتجمى بصورة أمثؿ في أسموب التعمـ الذاتي  .ونظ ار
لحداثة المفيوـ في األدب التربوي ظيرت تعريفات عديدة وفي ظؿ تعدد المسميات المستخدمة

فإف الباحثة تفضؿ استخداـ مصطمح التعمـ الذاتي حيث أنو مصطمح واسع وشامؿ وفيما يمي
عرض لبعض التعريفات التي توضح مفيوـ التعمـ الذاتي " (ص. )22

فيعرؼ التعمـ الذاتي ىو األسموب الذي يعتمد عمى نشاط المتعمـ بمجيوه الذاتي الذي

يتوافؽ مع سرعتو وقدراتو الخاصة مستخدما في ذلؾ ما أسفرت عنو التكنولوجيا مف مواد مبرمجة
 ،ووسائؿ تعميمية وأشرطة فيديو وبرامج تمفزيونية والكمبيوتر كأحد طرائؽ التعمـ الذاتي وذلؾ

لتحقيؽ مستويات أفضؿ مف النماء واالرتقاء وتحقيؽ أىداؼ تربوية منشودة "
( ص . ) 24

وانطالقا مف أىمية التعمـ الذاتي فقد تبنت سمطنة عماف أسموب التعمـ الذاتي في مراحؿ

التعميـ المختمفة وبذلت الجيود العممية لبناء المناىج الدراسية في السمطنة وفقا لمتطمبات
األسموب العصري في التعميـ والتعمـ وبما ال يتعارض والتراث الثقافي والقيـ الدينية األصيمة

لسمطنة عماف .

ومف ىذا المنطمؽ فقد تبنت و ازرة التربية والتعميـ أسموب التعمـ الذاتي عند تطويرىا

لممنظومة التعميمية بكافة عناصرىا واعتبرتو مف أىـ مرتكزات التعميـ األساسي فقد دعت أىداؼ
التربية بشكؿ عاـ وأىداؼ التعميـ األساسي بشكؿ خاص إلى تنمية القدرة عمى التعمـ الذاتي

المستمر لدى المتعمـ وتنمية القدرة عمى اإلبداع واالبتكار كما تـ التركيز عمى التعمـ الذاتي عند
تطوير المناىج الدراسية وذلؾ تطبيقا لمبدأ أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية التعممية .

ثانيا  :مفاىيم التعمم الذاتي : Self Learning:

يرى محمد إبراىيـ الجيب (  " ) 2002أف التعمـ الذاتي ينطوي عمى كممتيف األولى ىي

" تعمـ " التي تشير إلى تغير في السموؾ ناتج مف اكتساب معمومات وحقائؽ وطرائؽ تفكير أو
اتجاىات وميوؿ أو ميارات حركية والثانية ىي "الذاتي " نسبة إلى ذات المتعمـ فالتعمـ الذاتي

بصورة عامة نشاط يقوـ بو المتعمـ مف أجؿ تحصيؿ المعارؼ واكتساب الميوؿ واالتجاىات

واتقاف الميارات فيو المعمـ والمتعمـ في الوقت ذاتو  .إف تعمـ المتعمـ عف طريؽ التعمـ الذاتي
الذي ىو مف أىـ خبرات النظـ التربوية الحديثة ومف األساليب التعميمية التي تعتمد عمى المتعمـ

بالمرور عمى مختمؼ المواقؼ التعميمية بنفسو الكتساب المعمومات والميارات بالشكؿ الذي

يتناسب مع تفاعمو مع الموقؼ التعميمي ويجد فيو إشباعا لدوافعو عمى أساس أف المتعمـ محور

العممية التعميمية والتربوية .

والتعمـ الذاتي يعزز مف التعمـ المستمر الذي يمكف المتعمـ مف االعتماد عمى نفسو

بصورة دائمة ومستمرة في اكتساب المعارؼ والمعمومات والميارات لتكويف شخصيتو بما يمكنو
مف التالؤـ والتكيؼ اإليجابي مع تغير الحياة السريع في كؿ جانب مف جوانبيا " (ص ) 7 ‘ 6

.

يذكر أحمد المقاني (  " ) 2003التعمـ الذاتي " كمفيوـ معرفي " بأنو ىدؼ يكتسبو الفرد

خارج المؤسسات التعميمية عف طريؽ العمؿ االستقاللي ويتمثؿ الوسيط األساسي لمتعمـ الذاتي
في الدراسة المستقمة ما يكتب في مجاالت العمـ والفف واألدب والسياسة وغير ذلؾ وتعتبر

الصحؼ والمجالت واإلذاعة والتميفزيوف والمكتبات والمعارض والمتاحؼ والسينما والمسرح

ومخالطة أشخاص عمى درجة طيبة ـ التعمـ والمجوء إلى الثقافة في مياديف المعرفة والخبرة

وحضور المحاضرات والندوات وغير ذلؾ مف مصادر التعمـ الذاتي  ،ىنا يمكف القوؿ أف التعمـ
الذاتي ليس نشاطا معرفيا أو نمطا سموكيا فحسب ولكنو اتجاه شخصي وأسموب حياة لمفرد في
تحقيؽ ذاتو فيو أسموب يسعى فيو المتعمـ إلى تحقيؽ األىداؼ الموضحة عف طريؽ تفاعمو مع

المادة التعميمية والسير مف خالؿ مشاركتو النشطة واإليجابية في المواقؼ التعميمية وتحصيؿ

المعرفة وفقا لقدراتو واستعداداتو وامكاناتو الخاصة وسرعتو الذاتية مع أقؿ توجيو مف المعمـ  ،بؿ

إف التعمـ الذاتي يعد تحر ار مف األخطاء التي صاحبت الممارسات واألساليب التقميدية في التعميـ

والتعمـ والتي ما زالت مستمرة فمف خاللو يمكف تقديـ تعميـ أكثر وفاء بحاجات المتعمـ ونظاما يمد
كؿ متعمـ بمقرر تدريس يتوافؽ مع احتياجاتو واىتماماتو واستعداداتو وقدراتو ويجعمو ح ار في

االختيار مف بيف أنماط متنوعة لمتعميـ وفقا ألسموبو الخاص وسرعتو الذاتية في التعمـ " ( ص
. ) 439

تشير

ندى عبد الرحيـ محامدة (  " ) 2005إف مفيوـ التعمـ الذاتي في صورتو

اإلجرائية ما يزاؿ بحاجة إلى التحديد فإذا رجعنا إلى دائرة معارؼ البحث لنتعرؼ إلى ىذا المفيوـ
نجدىا تناولت ىذا الموضوع مف خالؿ عرضيا لموضوع الدراسة المستقمة ( Study

 ) Independentفمـ يرد فييا كموضع قائـ بذاتو وقد أشارت إلى لفظ الدراسة المستقمة وقد عبر
عنو بعبارات أخرى منيا التعمـ الموجو ذاتيا

(  ) Instruction Self Directedوالتعمـ

المستقؿ ( )Study Independentوتذكر أيضا أف لفظ التعمـ الذاتي مرتبط بالدراسة المستقمة
ولكنو ليس مرادفا ليا .

أنو بالرغـ مف قدـ اإلشارة إلى فكرة التعمـ الذاتي في اإلرث الفمسفي التربوي إال أنيا

بدأت تتطور وتدخؿ في مجاؿ البحث والتجريب منذ بداية القرف الحالي حيث أصبحت في العقود
األخيرة األساس الذي استندت إليو نظريات التربية والتعميـ الحديثة واليدؼ الذي تسعى إلى
تحقيقو برامج التعميـ والتدريب المختمفة إذ يشكؿ التعمـ الذاتي

في الوقت الحاضر الركيزة

األساسية التي تتمحور حوليا استراتيجيات تكنولوجيا التعميـ وتطبيقاتيا والتربية الحديثة عموما

ويعتبر تعريؼ مفيوـ التعمـ الذاتي مف أصعب األمور عمى الباحثيف  ،حيث أف العمماء

لـ يجمعوا حتى اآلف عمى تعريؼ شامؿ لمتعمـ الذاتي  ،فقد تعددت تعريفات بتعدد المدارس
التربوية والسيكولوجية  ،كما توجد بعض اإلضافات التي قاـ بيا الممارسوف والباحثوف لتعريؼ

التعمـ الذاتي تأسيساً عمى خبراتيـ العممية وتجاربيـ  ،مما زاد األمر تعقيدا  ،باإلضافة إلى وجود

خمط بيف مفيوـ التعمـ الذاتي وطبيعتو وأساليبو  ،وبيف بعض المفاىيـ األخرى مثؿ تفريد التعميـ

 ،لذلؾ كاف البد مف استعراض بعض تعريفات التعمـ الذاتي حتى نتوصؿ إلى المفيوـ األصمي

لو  ،ومف ثـ يمكننا وضع تعريؼ إجرائي لمفيوـ التعمـ الذاتي يرى كؿ مف درسؿ وتومسوف
 Thompson & Dresselالتعمـ الذاتي كما ذكرتو كوثر محمد عبد الغنى حواش ( 2000
) عمى أنو " الدراسة المستقمة والتي يكوف ورائيا حب االستطالع وتوجيو ذاتي وقدرة عمى التفكير

الناقد واإلبتكاري  ،ثـ أف الفرد الذي يتصؼ بالدراسة المستقمة يكوف عمى وعى بمصادر المعرفة
 ،وقاد ار عمى استخداميا (ص . " ) 17

يشير طارؽ عبد الرؤوؼ محمد عامر (  ) 2005أف مصطمح التعمـ الذاتي يعد مف

المصطمحات التي شاعت كأحد األساليب العممية إلعادة تقوية العالقة والترابط بيف المعمـ

والمتعمـ ونظ ار لحداثة مفيوـ التعمـ الذاتي في الفكر التربوي المعاصر فقد ظيرت لو تعريفات
عديدة وظير ذلؾ بوضوح في أدبيات التعمـ الذاتي العربية واألجنبية ويرجع تعدد ىذه التعريفات

لمتعمـ الذاتي إلى تعدد اتجاىات الباحثيف فمنيـ مف تناوؿ تعريؼ التعمـ الذاتي مف حيث برامج

التعمـ الذاتي والوسائ ؿ التكنولوجية الحديثة ومنيـ مف تناولو مف حيث التركيز عمى المتعمـ ومنيـ
مف تناولو مف حيث أسموب التعمـ الذاتي ومف ىذه التعريفات عرؼ " روينتري " Rouwntree

 1981التعمـ الذاتي عمى أنو العممية التي يقوـ فييا المتعمموف بتعميـ أنفسيـ بأنفسيـ مستخدميف
التعميـ المبرمج أو أي مواد أخرى أو مصادر تعميـ ذاتية لتحقيؽ أىداؼ واضحة دوف مساعدة
مباشرة مف المعمـ .

وخالصة القوؿ أف مفيوـ التعمـ الذاتي ىو أسموب في التعمـ يقوـ عمى تحميؿ

المتعمـ مسؤولية التعمـ بشكؿ أساسي وجعمو صانع تقدمو الثقافي والعممي مف خالؿ توظيؼ

ميارات التعمـ ا لذاتي في تحقيؽ ىذا اليدؼ وبالتالي تحمؿ مسؤولية الق اررات التي يتخذىا بعد أف
يقدـ لو المعمـ اإلرشاد والتوجيو والمعاونة في اكتساب ميارات التعمـ الذاتي ( ص . ) 21

يقوؿ عبد اهلل إسماعيؿ الصوفي (  " ) 2005أف التعمـ الذاتي بوصفو تعمما فيو

عممية تعممية تكوف المبادرة فييا لمفرد المتعمـ بمساعدة أو دوف مساعدة مف آخريف في تشخيص
حاجاتو لمتعمـ وتحديد أىدافو وتعييف المادية البشرية والمادية الالزمة واختيار االستراتيجيات

المناسبة لو وتنفيذىا ثـ تقويـ نتاجات ىذا التعمـ  ،أما بوصفو نتاجا فيو كؿ تغير إيجابي أو

مرغوب فيو ويكوف نتاجا مباش ار أو غير مباشر لمجيود المنظمة التي يبذليا المتعمـ بيدؼ إحداث
تمؾ التغيرات والتي قد تكوف تغيرات معرفية عقمية  Cognitiveأو تغيرات أدائية عممية

نفسحركية  Psychomotorأو تغيرات وجدانية قيمية اجتماعية (" Affectiveص ) 94

ويذكر طارؽ عبد الرؤوؼ  ،محمد عامر (  ) 2005أ ف " يوحنا "  1981يعرؼ التعمـ

الذاتي عمى أنو العممية اإلجرائية المقصودة التي يحاوؿ فييا المتعمـ مستخدما ومستفيدا مف
التطبيقات التكنولوجية كما تتمثؿ في الكتب المبرمجة والوسائؿ واآلالت والتقنيات المختمفة

كاإلذاعة والتميفزيوف والمجالت وغيرىا مف األجيزة تمؾ التطبيقات التكنولوجية المصممة بيدؼ
التعمـ ولذلؾ لكي يكتسب بنفسو القدر المقنف مف المعارؼ والمفاىيـ والمبادئ واالتجاىات والقيـ

والميارات مف خالؿ تمؾ التقنيات .

وفي ىذا التعريؼ نجد أنو ركز عمى المتعمـ وركز عمى أساليب التعمـ الذاتي الممثمة في الكتب
المبرمجة والحقائب التعميمية كما ركز أيضا عمى ميارات التعمـ الذاتي ومف أساليب التعمـ الذاتي

التي ركز عمييا أيضا اإلذاعة والتميفزيوف والتطبيقات التكنولوجية .

المفيوـ السموكي لمتعمـ الذاتي  :قد يفيـ التعمـ الذاتي عمى أنو السموؾ االستقاللي لمفرد

وعمى أنو التنظيـ الذاتي لنشاطو لذلؾ يتـ توحيد التعمـ الذاتي باالستقالؿ الذاتي وفقا لمنطؽ

مفاده أف اإلنساف في عممية النشاط يغير مف نفسو عمى نحو مستقؿ أي يعمـ نفسو ولكف السموؾ

القائـ عمى االستقاللية التي يبذليا الفرد في ىذا الصدد .

ويمكف فيـ التعمـ الذاتي في ضوء محاوالت الفرد اكتساب المعمومات وتوسيع واثراء

حصيمتو المعرفية وما يبذلو مف جيد مقصود في ىذا السبيؿ وفقا ليذا التصور يكوف التعمـ
الذاتي نشاطا معرفيا (.) 21 ، 20

يقوؿ مجدي عزيز إبراىيـ (  ) 2007إف مفاىيـ التعمـ الذاتي التي ذكرت نجدىا تتوافؽ

مع مفاىيـ التعمـ الذاتي الواردة في الموسوعة التربوية السوفيتية حيث جاء في ىذه الموسوعة أف
التعمـ الذاتي ىو " ما يكتسبو الفرد خارج المؤسسات التعميمية عف طريؽ العمؿ االستقاللي
ويتمثؿ الوسيط األساسي لمتعمـ الذاتي في الدراسة المستقمة لما يكتب في مجاالت العمـ والفف

واألدب والسياسة وغير ذلؾ ".

لذا فإ ف مفاىيـ التعمـ الذاتي تؤكد عمى ذاتية المتعمـ في التعمـ بيد أف المتعمـ في التعمـ

الذاتي لف يكوف لو الحرية الكاممة والمطمقة لعمؿ ما يريد بؿ البد مف ضبط وارشاد وتوجيو البيئة
التعميمية والمواقؼ التعميمية التعممية بحيث تتالءـ مع طبيعة واستعداد وقدرات المتعمـ عمى التعمـ
وتستند ىذه المقولة إلى أف جميع المتعمميف ىـ بحاجة ماسة إلى اكتساب القدرة عمى التعمـ
الذاتي ليواصموا التعمـ مدى الحياة أي أف يتعمـ المتعمـ كيؼ يتعمـ أىـ مف ألف يتعمـ الحقائؽ

المجزأة والمحددة ألنو إذا تعمـ كيؼ يتعمـ فإنو يستطيع أف يصؿ إلى الحقائؽ والمعارؼ في أي

زماف ومكاف(ص. )117

يرى مجدي عزيز إبراىيـ (  ) 2007أف في ضوء المفيوـ الشامؿ لمتعمـ الذاتي  :في

ضوء ما تقدـ التعمـ الذاتي ليس نشاطا معرفيا فحسب وال نمطا سموكيا متعودا فحسب وانما ىو
بالدرجة األولى نشاط الشخصية فالتعمـ الذاتي مف ناحية أسموب حياة الفرد

( الشخصية ) يتمثؿ في تحقيؽ الذات وفي استم اررية تحقيؽ الذات وفي التنمية الذاتية

المضطردة حيث يكوف نماء وارتقاء الشخصية ىو عائد أسموب التعمـ الذاتي " ( ص . ) 119

يذكر مينا بف سميماف الكندي (  ) 2000عمى الرغـ مف تعدد تعريفات التعمـ الذاتي

فإنو باإلمكاف استنباط جممة مف الحقائؽ التي انطمقت منيا تمؾ التعريفات وىي :
 -0في التعمـ الذاتي يعتبر المتعمـ محور العممية التعميمية .

 -2في التعمـ الذاتي يعتبر المعمـ موجيا ومرشدا فيو الوسيط الذي يسيؿ عممية التعمـ
 -3ييدؼ التعمـ الذاتي إلى جعؿ عممية التعمـ مستمرة .

 -4ييدؼ التعمـ الذاتي إلى بناء الشخص القادر عمى مواصمة تعممو في المستقبؿ
واالعتماد عمى نفسو .

 -5في التعمـ الذاتي يسير المتعمـ في تعممو وفقا لقدراتو واستعداداتو وسرعتو الذاتية .

 -6في التعمـ الذاتي يتعمـ المتعمـ خطوة خطوة .

 -7التعمـ الذاتي ال يحدث إال إذا قاـ المتعمـ بنشاط ذاتي وجيد واع منظـ .
 -8يراعي أسموب التعمـ الذاتي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف .
 -9لمتعمـ الذاتي طرائؽ ووسائؿ ومصادر تعميمية متعددة .

 -00التعمـ الذاتي يساعد المتعمـ عمى المرور بأنشطة تعميمية مختمفة .

وتخمص الباحثة مف التعريفات السابقة أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية في التعمـ

الذاتي  ،حيث يقوـ المتعمـ بتعميـ نفسو بنفسو مف خالؿ البرامج التعميمية المعدة ليذا الغرض ،
وىو الذي يقرر متى يبدأ في دراسة الوحدة التعميمية  ،ومف أيف يبدأ وأيف ينتيي مف دراسة ىذه

الوحدة وينتقؿ إلى وحدة تعميمية أخرى  ،فالمتعمـ إذف ىو المسئوؿ األوؿ عف نتائج تعممو وعف
الق اررات التي يتخذىا .

ثالثا :خصائص التعمم الذاتي :

في ضوء التعريفات السابقة لمتعمـ الذاتي ومف خالؿ تحميؿ الدراسات والبحوث السابقة

أمكف تحديد مجموعة مف الخصائص لمتعمـ الذاتي منيا :

تذكر ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005أف مف خصائص التعمـ :

 -1ييدؼ التعمـ الذاتي إلى إكساب الفرد ميارات وعادات التعمـ المستمر الذي يحمؿ الفرد
مسؤوليتو متابعة نفسو بنفسو .

 -2تحقيؽ التربية المستمرة مدى الحياة .
 -3بناء مجتمع دائـ التعمـ .

 -4يركز التعمـ الذاتي عمى فردية التعمـ في الدراسة والتعمـ وعمى إمكانية تعاونو الشخصي
مع المجموعة .

 -5يؤكد التعمـ الذاتي عمى توافر خيارات التعمـ لمتنوعة والمصادر التي يحتاج إلييا كؿ
متعمـ حتى يستثمر طاقاتو وفؽ قدراتو واستعداداتو ورغباتو " ( ص . ) 29 ، 28

-

يرى عبد اهلل إسماعيؿ الصوفي (  ) 2005مف خصائص التعمـ الذاتي:

الثقة بالنفس وقدرتيا عمى ىذا النوع مف التعمـ الذي بواسطتو يحصؿ عمى المعارؼ

والميارات .

 -رسـ األىداؼ المقدور عمى تحقيقيا واالبتعاد عف األىداؼ غير الواقعية .

 -التفتح الذىني لمجديد مف المعارؼ وعدـ التوقؼ عند المعرفة القديمة إذا كاف ال يعارض وجية

نظر .

 التمقي السميـ لمفكر الجديد وربطو بما لدى التمميذ مف فكر ليتكوف لديو بناء فكري يسيؿتوظيفو في مواقؼ الحياة .

 -التعمـ يكوف دائما مف أجؿ حؿ مشاكؿ الحياة وليس مف أجؿ االمتحاف واجتيازه

 يأخذ التعميـ الفردي بعيف االعتبار الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والفروؽ الفردية داخؿ المتعمـنفسو .

 -يؤكد التعميـ الفردي إتقاف التعمـ .

 يرتكز التعميـ الفردي عمى التعمـ الذاتي . يعطي التعميـ الفردي دو ار ميما لممعمـ فيو المرشد والميسر والمنسؽ لمصادر التعمـ والمنشطوالموجو لممتعمـ في جيوده التعميمية ( ص .) 96

يرى طارؽ عبد الرؤوؼ  ،محمد عامر(  ) 2005مف خصائص التعمـ الذاتي :

 -إتقاف المتعمـ لممادة التعميمية .

 إيجابية وتفاعؿ المتعمـ واثارتو . -التعزيز الفوري والتغذية المرتدة .

 -التوجيو الذاتي لممتعمـ والقدرة عمى اتخاذ القرار والتقويـ الذاتي لممتعمـ .

 -مراعاة الخطو الذاتي لممتعمـ  Self –Pacingونعني بيا السير في التعمـ حسب القدرة الذاتية

لممتعمـ في تحصيؿ المعرفة وتحقيؽ األىداؼ

 مراعاة التوجيو الذاتي  Self –Directionويقصد بذلؾ إعطاء الحرية لممتعمـ في تقرير مايريد أف يتعممو .

 التقويـ الذاتي  Self – Eveluationحيث يعد التقويـ الذاتي مف أىـ الخصائص التي تميزالتعمـ الذاتي ويحقؽ لدى المتعمميف االستقاللية .

 مراعاة رغبة المتعمـ في معرفة كيفية التعمـ  ( " Self how to learnص . ) 61 – 53يذكر رشراش انيس عبد الخالؽ (  ) 2008مف خصائص التعمـ الذاتي " :

 -1يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف مف حيث احتياجاتيـ واىتماماتيـ وقدراتيـ وسرعة
تعمميـ .

 -2يصبح دور المعمـ مشرفا وموجيا لمطالب .
 -3يسعى الطالب إلى تحقيؽ األىداؼ المحددة مستخدما وسائؿ ومواد مرتبطة كميا بحاجاتو
وميولو .

 -4يشعر الطمبة بطيئي التعمـ باألماف بسبب السرعة الفردية التي تراعي قدراتيـ .

 -5يتيح الفرصة لكؿ متعمـ باختيار واتخاذ القرار المناسب بخصوص تعممو " ( ص ) 205

رابعا  :أىمية التعمم الذاتي :
تشير ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005أف أىمية التعمـ الذاتي تكمف في :

-1إف التعمـ الذاتي كاف وال يزاؿ يمقى اىتماما أكبر مف عمماء النفس والتربية باعتباره أسموب
التعمـ األفضؿ ألنو يحقؽ لكؿ متعمـ تعمما يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمـ ويعتمد

عمى دافعيتو لمتعمـ .

 -2يأخذ المتعمـ دو ار إيجابيا ونشيطا في التعمـ .

 -3يستطيع المتعمـ يختصر زمف تعممو ذاتيا ويتحرر مف قيود البرامج المحددة زمانيا ومكانيا

 -4يعد التعمـ الذاتي مف آليات تحسيف حياة اإلنساف ألنو يمنح الفرد فرصة إطالؽ عناف قدراتو
اإلبداعية ويساعد الفرد عمى تحقيؽ ذاتو .

 -5يدرب التالميذ عمى حؿ المشكالت وايجاد بيئة خصبة لإلبداع .

 -6إعداد األبناء لممستقبؿ وتعويدىـ تحمؿ مسؤولية تعمميـ بأنفسيـ .

 -7يمكف المتعمـ مف إتقاف الميارات األساسية الالزمة لمواصمة تعميـ نفسو بنفسو ويستمر معو
مدى الحياة  ( ".ص . . ) 27

خامسا  :األسس التي يقوم عمييا التعمم الذاتي :

يستند التعمـ الذاتي إلى مجموعة مف األسس المستمدة مف النظريات النفسية واالجتماعية

والتربوية ومف الممارسة والتطبيؽ ومف نظريات التعمـ ونتائج البحوث التربوية والنفسية
ومتطمبات الحياة المعاصرة حيث اشتقت تمؾ األسس مف أدبيات تكنولوجيا التعميـ ،

يذكر محمد خميس (  ) 2003مف أىـ ىذه األسس ما يمي :

 -1مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف  :يقوـ المتعمـ في التعميـ الفردي الذاتي بأنشطة أو
تكميفات تعميمية محددة أو دراسة برنامج تعميمي كامؿ معتمدا عمى نفسو وبشكؿ مستقؿ حسب

قدرتو وسرعتو الخاصة في التعميـ ويكوف مسئوال عف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة .

 -2استثارة الدافعية واالنتباه  :يييئ التعمـ الذاتي الموقؼ التعميمي الستثارة الفرد إلى التعمـ

باالعتماد عمى نفسو متفاعال مع مصادر المعمومات والتنويع بيف تمؾ المصادر يغير مف طبيعة

االستثارة عند المتعمـ فيؤدي إلى االحتفاظ بالمتعمـ يقضا ونشطا ومنتبيا في موقؼ التعمـ كما أنو
يقدـ لو التعزيز الذي يزيد مف دافعيتو مف خالؿ تقديـ التغذية الراجعة الفورية .

 -3يقمؿ التعمـ الذاتي مف توتر وقمؽ المتعمـ أثناء عممية التعمـ ويثير الشعور بالطمأنينة .
 -4يساعد التعمـ الذاتي عمى ظيور استجابات جديدة حيث أنو يتيح لممتعمـ الفرصة لمبحث
واالكتشاؼ واالبتكار .

 -5يثير التعمـ الذاتي الرغبة في المعرفة والتعمـ المستمر حيث أنو يكسب المتعمـ ميارات

تساعده عمى أف يتعمـ كيؼ يتعمـ وكيؼ يتكيؼ مع بيئة التعمـ المتغيرة مما يزيد لديو الرغبة في

التعمـ والمعرفة .

 -6تعريؼ المتعمـ بأىداؼ التعمـ يتوقؼ نشاط المتعمـ عمى محاولتو لتحقيؽ أىداؼ التعمـ
ويستند تفسير ىذا النشاط عمى مبدأيف األوؿ التعمـ النشط لكي يحقؽ ذاتو وتحقيؽ الحاجة إلى
االنجاز والمبدأ الثاني فيو أف المتعمـ عندما يعرؼ أىداؼ التعمـ فإنيا تغير بالنسبة لو منظمات

سبقية لتعممو الالحؽ وتعريؼ المتعمـ بأىداؼ التعمـ مف أىـ األسس التي يبنى عمييا التعميـ
الفردي .

يرى عبداهلل إسماعيؿ الصوفي ( ) 2005األسس التي يقوـ عمييا التعمـ الذاتي ما يمي :
 -1إف التعمـ الذاتي يوفر لممتعمـ التغذية الراجعة مف خالليا يتحسف أداؤه في ظؿ معرفتو بمدى
تقدمو وما أحرزه مف نتائج .

 -2اإلدارة والتوجيو الذاتي حيث يكوف المتعمـ ىو المسئوؿ عف إدارة عمميات التعمـ وتوجيييا
نحو تحقيؽ األىداؼ المطموبة حيث يكوف مسئوال عف تحقيؽ األىداؼ المطموبة مسئولية فردية

ذاتية .

 -3يمكف مف التعمـ المستمر مدى الحياة .

 -4يؤكد عمى فردية التعمـ ومسؤولية المتعمـ في تحقيؽ ذاتو .

 -5يساعد في التغمب عمى تحديات العصر االقتصادية واالجتماعية والسياسية وما ينشأ عنيا
مف ظروؼ صعبة تحوؿ بيف الفرد وفرص التعمـ الطبيعية .

 -6يساعد في تحسيف نوعية التعمـ وزيادة فاعميتو وآثاره الجانبية بالنسبة ألبعاد شخصية المتعمـ
حيث تكوف عممية التعمـ ممتعة ألنيا توفر األعماؿ والميمات الفردية ومناخ التعمـ المشبع

بالحرية في العمؿ وروح المشاركة والتعاوف وتنوع مصادر التعمـ وتعدد األدوار ليؤدي ذلؾ إلى

نمو ثقة المتعمـ بنفسو وقدراتو عمى التفكير واإلبداع .

 -7يييئ لمطمبة المتفوقيف فرصا إثرائية خاصة تمكنيـ مف تحقيؽ المزيد مف التقدـ نحو
مستويات تعممية جديدة .

 -8يساعد في معالجة الضعؼ الذي يعاني منو بعض الطمبة والمتمثؿ في معموماتيـ أو
مياراتيـ ويمكنيـ مف استكماؿ ىذه المتطمبات المحاؽ بأقرانيـ " ( ص . ) 96 ، 95

سادسا  :ميارات التعمم الذاتي :

يرى عبد المطيؼ الجزار (  " ) 2002أف ميارات استخداـ مصادر التعمـ تتمثؿ في

ميارات استخداـ األجيزة واآلالت التعميمية والتسييالت وشبكات المعمومات والتصوير الضوئي

والفيديو والتسجيالت الصوتية وتنمية ىذه الميارات لدييـ يؤثر بصورة مباشرة في استخداـ مراكز

مصادر التعمـ وبالتالي يتـ تنشيط المركز واستخدامو " ( ص ) 127

تذكر ندى عبد الرحيـ محامدة (  ) 2005أنو إدراكا مف الدوؿ بأىمية تطوير المنظومة

التعميمية لما لمتعميـ مف أىمية بالغة في إعداد األجياؿ القادمة فقد سعت الكثير منيا إلى العمؿ
بإنشاء مراكز لمصادر التعمـ في المؤسسات التعميمية الجامعية وما دوف الجامعية مجيزة بأحدث

الوسائؿ والتجييزات لتكوف القمب النابض لتحريؾ العممية التعميمية واثرائيا واالنتقاؿ بالمؤسسة
التعميمية مف النمط التقميدي السائد إلى األخذ بالطرؽ واألساليب الحديثة في التعمـ وخصوصا

إيجاد جيؿ مف المتعمميف قادر عمى االعتماد عمى الذات متسمحا بالميارات الالزمة التي تساعد

عمى التعمـ الذاتي وتؤىمو لمتكيؼ مع متغيرات وظروؼ المستقبؿ ،والشكؿ  1يوضح تكامؿ
ميارات التعمـ الذاتي وتفاعميا :

ِٙبسح
اٌزٕظُ١

ِٙبسح
اٌزمُ٠ٛ

ِٙبسح
اٌمشاءح

اٌّٙبساد
اٌىزبث١خ

ِٙبسح
اٌزشو١ض
ِٙبسح
اعزخذاَ
ِظبدس
اٌزؼٍُ

ِٙبسح
االعزّبع

ِٙبسح
اٌزغّ١غ

شكؿ .1يوضح تكامؿ ميارات التعمـ الذاتي وتفاعميا عف ندي ( محامدة )2005،

إذا ال بد مف تزويد المتعمـ بالميارات الضرورية لمتعمـ الذاتي أي تعميمو كيؼ يتعمـ ومف ىذه
الميارات :

 .1ميارات المشاركة بالرأي .
 .2ميارة التقويـ الذاتي .
 .3التقدير لمتعاوف .

 .4االستفادة مف التسييالت المتوفرة في البيئة المحمية .
 .5االستعداد لمتعمـ .

 .6وعمى المعمـ االىتماـ بتربية تالميذه عمى التعمـ الذاتي مف خالؿ :

 تشجيع المتعمميف عمى إثارة األسئمة المفتوحة .
 تشجيع التفكير الناقد واصدار األحكاـ .

 تنمية ميارات القراءة والتدريب عمى التفكير فيما يق أر واستخالص المعاني ثـ تنظيميا
وترجمتيا إلى مادة مكتوبة .


ربط التعمـ بالحياة وجعؿ المواقؼ الحياتية ىي السياؽ الذي يتـ فيو التعمـ .

 إيجاد الجو المشجع عمى التوجيو الذاتي واالستقصاء وتوفير المصادر والفرص لممارسة
االستقصاء الذاتي .

 تشجيع المتعمـ عمى كسب الثقة بالذات وبالقدرات عمى التعمـ .
طرح مشكالت حياتية واقعية لمنقاش (ص . ) 29 ، 28

يذكر عبد المؤمف محمد مغراوي  ،سعيد بف حمد الربيعي  ) 2006( ،إف األساليب

الحديثة لمتعمـ الذاتي في مراكز مصادر التعمـ تتيح لممتعمـ توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية عالية

مما يسيـ في تطوير اإلنساف سموكيا ومعرفيا ووجدانيا وتزويده بميارات ميمة تجعمو قاد ار عمى

استيعاب مع طيات العصر القادـ وىو نمط مف أنماط التعمـ الذي يتعمـ فيو الطالب كيفية تعمـ ما
يريد تعممو معتمدا عمى نفسو وامتالؾ واتقاف ميارات التعمـ الذاتي تمكف الفرد مف التعمـ في أي
مكاف وفي كؿ األوقات خارج المدرسة أو الكمية وداخميما وىذا يعرؼ بالتربية المستمرة وأصبح

ىناؾ إدراؾ تربوي واسع ألىمية التعمـ الذاتي ومصادره وأساليبو باعتباره الوسيمة إلى التعمـ
المستمر الذي يالزـ اإلنساف طيمة حياتو وباعتباره كذلؾ مؤش ار عمى القدرة عمى استثمار

اإلمكانيات الشخصية والقدرات العقمية والقدرة عمى االعتماد عمى الذات في اتخاذ القرار وتحمؿ
المسؤولية  .فمراكز مصادر التعمـ تمثؿ واحدا مف أىـ العناصر في أي مؤسسة تعميمية في
أيامنا ىذه فيي أحد الدعائـ األساسية في االبتكار في العممية التعميمية حيث آليات التعميـ والتعمـ

تستفيد مف مراكز مصادر التعمـ بالطرؽ التي تفيد كال مف المعمميف والطالب في نفس الوقت

فالمعمميف ينظروف إلى مراكز مصادر التعمـ عمى أنو استكماؿ لميمتيـ ويطور أيضا قدراتيـ

ومياراتيـ في التدريس حيث يوفر ليـ مركز مصادر التعمـ وسائؿ جديدة لتحسيف قدرتيـ عمى
نقؿ المعرفة إلى الطالب لذا عمى المعمميف أف يستخدموا أحدث األساليب في تدريس موادىـ

(ص .)173 ، 152

سابعا  :ميارات استخدام مركز مصادر التعمم :
يذكر بوردماف ) ( Boardman ,2000أف ىناؾ ميارات البد مف تدريب الطالب

عمييا في مراكز مصادر التعمـ منيا تدريبيـ عمى استخداـ الفيرس اإللكتروني وتفسير ما

يشاىدونو عمى شاشة الحاسوب أيضا تدريبيـ عمى ميارة االختيار المحدد لمصادر المعمومات
بدال مف اختيار عددا كبي ار مف النسخ المطبوعة غير الضرورية  .كذلؾ تدريبيـ عمى البحث مف

خالؿ اسـ المؤلؼ والعنواف والموضوع " ( ص . ) 24

يرى بدر بف عبد اهلل الصالح (  ) 2003نقال عف) Pritzl ( 2000

" أف مركز

مصادر التعمـ يضـ مواد ومعمومات في صيغ متعددة مطبوعة وغير مطبوعة والكترونية فالمواد
المطبوعة تأتي بصيغ متعددة كتب ومجالت وموسوعات  ....الخ وكذلؾ بالنسبة لممواد غير
المطبوعة أشرطة فيديو وشرائح وحقائب تعميمية وغيرىا إضافة إلى ذلؾ

فإف بيئة المركز

وخدماتو ومصادره وتسييالتو تتضمف مصطمحات عديدة كذلؾ تتنوع أساليب البحث عف
المعمومات ىذه الخصائص تجعؿ مف استخداـ مصادر المركز بوساطة الطالب أم ار تعتريو

بعض الصعوبة .

لقد أصبح ميارات استخداـ مركز مصادر التعمـ عمى درجة عالية مف األىمية وىذا

يستدعي تقديـ إرشادات وتوجيو وتدريب لمطالب في ىذه الميارات وىنا يكوف الطالب بحاجة إلى

التدريب عمى ميارات استخداـ مصادر التعمـ المختمفة .

أ  -استخدام مركز مصادر التعمم بحيث :
 -يفيـ دور العامميف في المركز .

 يفيـ إجراءات استعارة المادة واعارتيا . يفيـ أىمية إعادة المواد المعارة في الوقت المحدد . -يفيـ تنظيـ ومواقع مواد المركز .

 يفيـ نظاـ التصنيؼ والفيرسة المستخدـ في المركز ويستطيع تحديد المواد المطموبةباستخداـ ىذا النظاـ .

 يعرؼ المواد المطبوعة وغير المطبوعة والمصادر الحاسوبية الموجودة في المركز يستخدـ مصادر المركز مف المواد ( كتب  ،دوريات  ،مصادر الكترونية وغيرىاكذلؾ استخداـ األجيزة استخداما مناسبا .

ة -تقدير األدبيات :

 يق أر األدبيات ويستخدميا في الواجبات المدرسية . يق أر األدبيات ألىداؼ شخصية ترفييية .ج  -المصادر والبحث :

 اختيار المصادر المناسبة :

 يفيـ أىداؼ واستخداـ أنواع عديدة مف المواد .-

يحدد نطاؽ واسع مف المصادر المطبوعة واإللكترونية .

 يستخدـ المواد األكثر مالئمة إلنجاز البحث والواجبات الدراسية . يفيـ نقاط القوة والضعؼ في أنواع عديدة مف المواد . * -استراتيجيات وأدوات البحث :

 -يختار الموضوعات المناسبة في عممية البحث عف المصادر .

 تحديد المصادر التي تقدـ وجيات نظر مختمفة حوؿ الموضوع .* استخداـ المصادر المطبوعة :

 -يفيـ المصطمحات األساسية :

* الدوريات * صفحة المحتويات  * .الفيرس المصنؼ في المطبوعات .

* يفيـ األشكاؿ المتنوعة لممراجع .

* يستخدـ الخصائص المتنوعة لممطبوعات لموصوؿ إلى المعمومات المطموبة  .مثؿ صفحة

المحتويات المالحؽ وغيرىا .

* يستخدـ األدوات المرجعية األساسية  .كاألطالس والقواميس والموسوعات .
* يستخدـ مواد مطبوعة متنوعة لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة .

* استخداـ المصادر الحاسوبية  .بحيث يفيـ المصطمحات األساسية المتعمقة بالحاسوب .

ويستخدـ مصادر البحث الحاسوبية لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة .
يقارف ويختار آالت البحث عند استخداـ الشبكة المعموماتية الحاسوبية .

* يوثؽ المصادر في خاالت االقتباس مف النص أو الصور أو األفكار أو الحقائؽ والبيانات .
 -يفيـ أىمية توثيؽ المصادر .

 يستخدـ المصادر عمى اختالؼ أنواعيا ( مطبوعة  ،إلكترونية  ... ،الخ ) استخداما أخالقيايتفؽ مع مبادئ الديف اإلسالمي الحنيؼ .

* تقويـ المصادر :

 يقوـ المصادر والمعمومات بالنسبة ؿ  :حداثتيا  ،الدقة وغيرىا .* التعمـ المستقؿ :

 -ينفذ أبحاثا مستقمة .

 يحدد فرديا المصادر المطموبة .* التعمـ التعاوني :

 يقدر قيمة وأىمية العمؿ في فريؽ . -يقدر أىمية االلتزاـ بمسؤولياتو ضمف الفريؽ .

 -لديو ميارات اتصاؿ وميارات العمؿ في فريؽ .

 -يوظؼ مصادر الشبكات الحاسوبية في دعـ العمؿ التعاوني .

أ) ميارات التعمم الذاتي من مصادر التعمم " (ص. ) 209 - 202
يرى بدر عبد اهلل الصالح وآخروف (  ) 2003أف لمراكز مصادر التعمـ دو ار كبي ار في

تدعيـ أساليب التعمـ الذاتي التي تعتمد عمى تعمـ التمميذ في ضوء قدراتو وسرعتو الذاتية التي
تزيد مف قدرتو عمى االعتماد عمى نفسو مثؿ تعمـ برمجيات الحاسوب التعميمية والفيديو

التفاعمي والمحاكاة والحقائب التعميمية والواقع االفتراضي المتوافرة في مركز مصادر التعمـ .

وىناؾ ميارات يكتسبيا الطالب ذاتيا مف مصادر التعمـ منيا :

قدرة التعامؿ مع االنترنت مف حيث دخوؿ المواقع التعميمية والتربوية ذاتيا واستخداـ

محركات البحث والبحث عف المعمومات والتواصؿ مع اآلخريف وتبادؿ المعمومات والمعرفة
أيضا قدرتو التعامؿ مع مختمؼ المواد غير المطبوعة كاألقراص المدمجة وأشرطة الفيديو

كيفية تشغيميا وتسجيؿ المعمومات التي يتـ عرضيا ومتابعة المادة العممية إلى جانب قدرتو

عمى التحكـ في البرامج واختيار المواضيع اليادفة واعداد الدروس وعرضيا كذلؾ التعمـ ذاتيا
مف مصادر التعمـ معرفة كيفية البحث في الموسوعات والمعاجـ والمواد األخرى واستخراج

المعمومة التي تخدـ الدرس أيضا أف يكوف لديو القدرة عمى الوصوؿ لمكتاب عمى الرؼ وفقا

لمموضوع الذي يبحث فيو وتمخيص المعمومات والنقد البناء .

إلى جانب ذلؾ ىناؾ ميارات لمتعمـ الذاتي مف مصادر التعمـ مثؿ ميارة اختيار

المواد السمعية والبصرية وطريقة استخداـ ومشاىدة األفالـ وميارة االستماع الجيد
ب) ميارات استخدام مصادر التعمم :

تزويد الطالب بميارات البحث واالستكشاؼ وميارات استخداـ مصادر التعمـ واالستفادة

مف نظـ المعمومات والتعمـ الذاتي .

كذلؾ ميارات البحث عف المعمومات والحصوؿ عمييا مف خالؿ استخداـ مصادر

المركز المختمفة مف خالؿ :

استخداـ المصادر السمعية والبصرية واستخداـ المصادر الرقمية واستخداـ االنترنت

واستخداـ عروض الدرس المعدة مف قبؿ الطالب والييئة التدريسية .

! تنمية ميارات القراءة والتدريب عمى التفكير فيما يق أر واستخالص المعاني ثـ تنظيميا
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تتوصؿ الباحثة مف خالؿ ما تقدـ أف ميارات التعمـ الذاتي مف مصادر التعمـ تتمثؿ في

اكتساب الطالب ميارة استخداـ المراجع بمختمؼ أنواعيا ذاتيا دوف الرجوع لممعمـ ومعرفة
استخراج المعمومة المفيدة إضافة إلى ميارة تمخيص األفكار وتحديد المصادر المناسبة لميولو

إلى جانب التعمـ ذاتيا ميارة تشغيؿ األجيزة واستخداـ الحاسوب واإلنترنت وطريقة البحث عف

طريؽ الشبكة العالمية باإلضافة إلى ميارة إعداد الدروس المحوسبة وتشغيؿ األجيزة المختمفة .

أما بالنسبة لميارات استخداـ مصادر التعمـ تتمثؿ في معرفة الطالب طريقة الوصوؿ

لمكتاب المناسب ومعرفة موقعو عمى الرؼ واختيار الموضوع المناسب كذلؾ ميارة استخداـ

المراجع كالقواميس والموسوعات والمعاجـ وكيفية البحث عف المعمومة واستخراج معاني الكممات
وفقا لمكممة المطموبة كذلؾ معرفة استخداـ الحاسوب والبحث عف المعمومات وفقا لمخطوات

الصحيحة باإلضافة إلى معرفة استخداـ المواد السمعية والبصرية كأشرطة الفيديو واألقراص
الممغنطة ومعرفة تشغيميا باستخداـ األجيزة كذلؾ معرفة استخداـ الدوريات وأىميتيا والفرؽ بينيا

وبيف الكتب.

فيذه الميارات تكسب الطالب القدرة عمى االعتماد ذاتيا في التعامؿ مع مختمؼ مصادر

المعرفة واستخداـ مختمؼ األجيزة واالستفادة منيا في عممية التعمـ .

ثامنا  :مفيوم االتجاه Attitude :

يعرؼ جودت جابر (  ) 2002االتجاه بأنو  :مفيوـ يعبر عف محصمة استجابات

الشخص نحو ظاىرة اجتماعية معينة ،وذلؾ مف حيث تأييد الشخص ليذا الموضوع أو معارضتو
لو.

كما أف االتجاه استعداد خاص عاـ يكتسبو األشخاص بدرجات متفاوتة ليستجيبوا لممواقؼ التي

تعترضيـ بأساليب معينة قد تكوف مؤيدة أو معارضة لتمؾ المواقؼ.

ويمكف تمخيص المفيوـ الشامؿ لالتجاه عمى أنو استعداد نفسي أو تييئ عقمي عصبي متعمـ
يؤىؿ الفرد باستجابة ألنماط سموكية متعددة (موجبة أو سالبة) نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث

أو أوضاع أو أشياء أو رموز معينة في البيئة التي تستثير ىذه االستجابة .

لقد ركزت أبرز التعريفات السابقة عمى أف االتجاه يحتوي عمى ثالثة مكونات أساسية وىي:

 -1المكون المعرفي ( العقمي ) :

يبني االتجاه عمى ما لدى الفرد مف معارؼ ومعتقدات ويمثؿ بعضيا معارؼ صحيحة وثابتة

والبعض األخر غير صحيح  ,وكميا تؤلؼ البعد المعرفي لالتجاه  ,فمثال قد يكوف لمفرد اتجاه
قوي وسمبي نحو نوع مف الطعاـ ,و االتجاه السمبي ىذا يمكف أف يكوف عمى أسس صحيحة ,

فإذا كاف االتجاه ىو عممية تفصيؿ موضوع عمى أخر فإف ىذه العممية تتطمب عادة بعض

العمميات العقمية كالتميز الفيـ االستدالؿ الحكـ.

 -2المكون االنفعالي (العاطفي) :

ويرتبط بالجوانب االنفعالية ذات العالقة بالمشاعر كالحب والكراىية فقد يندفع ويستجيب لموضوع

ألنو يحبو وينفر مف اآلخر عمى نحو سمبي وتقاس المشاعر مف خالؿ المقاييس واالتجاىات.

 -3المكون السموكي :

تعمؿ االتجاىات كموجيات لسموؾ اإلنساف حيت تدفعو إلى العمؿ عمى نحو إيجابي عندما يممؾ
اتجاىات إيجابية حوؿ بعض الموضوعات  ,فعندما تكونت اتجاىات إيجابية نحو الحؽ عمى

الوطف المستعمر ويكوف ذلؾ بدافع االستشياد .

وترى الباحثة أف مفيوـ االتجاه ىو عبارة عف الميوؿ تجاه الشيء بشكؿ إيجابي أو تفضيؿ شيء

عف شيء آخر ويكوف ذلؾ نتيجة رغبة الشخص دوف تدخؿ اآلخريف .

الوحىس الشابع  :هعاييش التصوين التعليوي لبشاهح
الكوبيىتش التعليوي هتعذد الىسائط :
أسس معايير تصميم برامج التدريب :

معايير وأسس تصميم البرامج التعميمية المحوسبة الجيدة  :
يرى عايد حمداف اليرش وآخروف (  :) 2003أف عممية إنتاج البرمجيات التعميمية  ،يتطمب معرفة
بالتصميـ  ،ومعرفة المعايير وقواعد تصميـ البرمجية التعميمية الجيدة  ،كما أف إنتاج البرمجية

التعميمية يتطمب معرفة في معايير تصميـ الشاشة باإلضافة إلى التعرؼ عمى عناصر التصميـ

الفني لمبرمجية التعميمية الجيدة .

ويرى أف معايير تصميـ البرامج التعميمية تتمثؿ في :

 -1وضوح العنوان  :حيث يجب أف يبدأ البرنامج بعرض عنواف الدرس ليسيؿ عمى الطالب
اختيار المادة الدراسية المراد تعمميا .

 -2وضوح األىداف التعميمية  :بحيث تكوف مشتقة مف محتوى دروس المادة التعميمية (ص 74
).
يرى عيادات (  )2004أف ىناؾ مجموعة مف المعايير العامة واألساسية
يجب أف تتوفر في البرامج التعميمية المحوسبة  ،ومف أىـ ىذه المعايير:
 -1اليدؼ  :ينبغي أف يكوف اليدؼ( األىداؼ_مف البرمجية التعميمية واضحاً ومصاغاً
صياغة جيدة وباإلمكاف قياسو وأف يتوفر في بداية عرض البرمجية.

 -2مناسبة محتوى البرمجية لمستوى المتعمـ  :ينبغي أف يكوف محتوى البرمجية مناسباً لمستوى
المتعمـ مف حيث السف والخمفية الثقافية  ،بالنسبة لمفئة العمرية الدنيا ( األطفاؿ)

يجب أف تتوفر الرسوـ واألشكاؿ وغيرىا لتوضيح األمثمة بحيث تتالشى في النياية
وتكوف أمثمة مجردة مف ىذه الرسوـ واألشكاؿ والصور.

 -3تعمـ الميارات القبمية  :يجب التأكيد عمى تعمـ الميارات القبمية األساسية قبؿ االنتقاؿ بالمتعمـ
أو تعرضو إلى ميارات ومفاىيـ جديدة.

 -4التفاعؿ  :عرض محتويات البرمجية(مادة عممية  ،أمثمة  ،تدريبات  ،أسئمة  ،مساعدة)
وايجابية المتعمـ مع ىذه المحتويات بالفيـ واالستجابة إلييا وتقييـ ىذه االستجابة مف قبؿ البرمجية
واعطائو التغذية الراجعة الفورية  ،أي يكوف ىناؾ تفاعؿ مف جيتيف بيف البرمجية والمتعمـ بحيث

يكوف لو دور فاعؿ في عممية التعمـ.

 -5تحكـ المتعمـ في البرمجية  :ينبغي أف تترؾ بعض الحرية لممتعمـ لمتحكـ في محتويات ( مادة
عممية  ،أمثمة  ،تدريبات  ...إلخ )..

 -6جذب انتباه المتعمـ  :يحسف أف تبدأ البرمجية التعميمية الجيدة بما يجذب انتباه المتعمـ وذلؾ
باستخداـ الرسوـ  ،والخطوط  ،والرسوـ المتحركة  ،والصوت.

 -7األمثمة وتوعيا وكفايتيا  :ينبغي أف يتوفر في البرمجية التعميمية عدد كاؼ ِمف األمثمة المتنوعة
التي تتميز بالتشعب والتدرج مف السيؿ إلى الصعب.

 -8البعد عف الرتابة المممة  :فيما يتعمؽ ببرمجيات التدريب والممارسة( كالمسائؿ المتوفرة في
البرمجيات الحسابية أو برمجيات التدريب عمى ميارات معينة مثؿ الطابعة عمى لوحة مفاتيح

الحاسوب )يجب أف تعطى أو تقدـ لممتعمـ بشكؿ ال يؤدي إلى الرتابة المممة أو اعتماد الترتيب
العشوائي.

 -9كفاية التدريبات وتنوعيا  :في برمجيات نمط التعمـ الشامؿ وبعد عرض األىداؼ والمادة
التعميمية واألمثمة يجب أف تتوفر لممتعمـ تدريبات كافية ومتنوعة عمى المادة العممية.

 -10التغذية الراجعة  :أحد الشروط األساسية التي يجب أف تتوفر في البرمجية التعميمية الجيدة
التغذية الراجعة( الفورية )وبصورة سريعة بعد استجابة المتعمـ  ،ينبغي أف تتوفر التغذية الراجعة
بالنسبة لإلجابة الصحيحة والخاطئة عمى حد سواء واف اختمفت بحسب نوع اإلجابة.

 -11تنوع التغذية الراجعة  :ينبغي مراعاة التنوع في التغذية الراجعة سواء لمعبارات أو الصور أو
الرسوـ.

 -12المساعدة المناسبة  :مف مميزات البرمجية التعميمية الجيدة توفير المساعدة لممتعمـ حسب
االستجابة  ،عمماً بأف توفير كـ كبير مف المساعدة يجعؿ المتعمـ اتكالياً  ،لذلؾ يجب تقميؿ

المساعدة بصورة تدريجية.

 -13التشخيص والعالج المناسب  :في حالة تكرار المتعمـ لمخطأ نفسو)أو األخطاء نفسيا) وبعد

توفير المساعدة لو مف قبؿ البرمجية  ،يجب أف تقوـ البرمجية بتشخيص نقاط الضعؼ عند المتعمـ
وتقديـ العالج المناسب لو لمعرفة الصواب  ،ومف أنواع العالج تقديـ مادة عممية وأمثمة جدية

مرتبطة بالموضوع والتدريب عمييا.

 -14االختبار المناسب  :ينبغي أف يتوفر اختبار في نياية كؿ جزء لقياس ما تعممو المتعمـ وما
حققو مف أىداؼ وينبغي أف يراعى في االختبار أف يكوف مختمفاً عف األمثمة التي استخدمت مسبقاً

في التدريب  ،وأف يتدرج مف السيؿ إلى الصعب وأف يعطي المتعمـ تغذية راجعة فورية مف قبؿ
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يذكر عفانة (  ) 2005أف ىناؾ مجموعة اعتبارات يجب مراعاتيا عند تصميـ وانتاج

البرامج التعميمية المحوسبة تتمثؿ فيما يمي:

 -1االبتعاد عف الشكمية في استخداـ الوسائط التعميمية  ،وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى الميـ
مف المعمومات والنقاط األساسية  ،وتوضيح الغرض مف استخداميا  ،ودورىا في توضيح المعاني
لممتعمميف.

 -2عدـ ازدحاـ الدرس بالوسائط  ،يجب اختيار الوسائط بدقة وعناية فائقة متصمة
بالموضوع ،واال ستمعب الوسائط دو اًر سمبياً إذا ما استخدمت بطريقة غير حكيمة

وعشوائية  ،ألنيا ستؤدى بالضرورة إلى التشويش في الفيـ وعدـ وضوح المفاىيـ.

 -3مالئمة الوسائط التعميمية المعنية لمستوى المتعمميف العقمية  ،ألف الوسائط تفقد فاعميتيا
إذا اتسمت بالصعوبة والتعقيد أو بالسيولة المتناىية  ،لذا يجب أف تكوف مناسبة لمستوى

المتعمميف وأف تتحدى فكرىـ.

 -4تحديد األغراض التعميمية واختيار الوسائط المناسبة  ،إف تحديد اليدؼ المراد مف
الوسيط سيجعؿ التوصؿ إلى الوسيط المناسب الذي يقدـ المعمومة مبسطة أم ًار سيالً.

 -5تكامؿ استخداـ الوسائط التعميمية مع المنيج.

يشير محمد خميس عطية (  ) 2008أف ىناؾ معايير يجب أف تتوفر في البرامج

التعميمية المحوسبة عند إعدادىا وىذه المعايير ىي :

 -1أف تتضمف عنواف الدرس.

 -2أف تتضمف األىداؼ المرغوب في تحقيقيا والتي يتوقع مف المتعمـ الوصوؿ إلييا بعد التعمـ.
 -3أف تتضمف تعميمات وارشادات تسيؿ عممية السير فييا وأف يرفؽ بيا دليؿ عمؿ.
 -4أف تكوف سيمة االستخداـ.

 -5أف يتوافر فييا ما يجذب المتعمـ ويشد انتباىو.

 -6أف تراعي خصائص المتعمميف ومستوى قدراتيـ.
 -7أف يجد المتعمـ متعة في استخداميا.

 -8أف يتيح لمطالب أكبر فرصة لممشاركة والتفاعؿ اإليجابي مع المادة.
 -9أف تستجيب لحاجات المتعمميف النفسية والمعرفية.
 - 10أف توفر لممتعمـ المساعدة الالزمة لمتعمـ.

 -11أف تحتوي عمى التغذية الراجعة والتعزيز.

 -12أف تتيح لممعمـ فرصة اإلشراؼ عمى الطمبة في الصؼ.

 -13أف تكوف مصادر المعمومات المستمدة منيا متوفرة ويمكف الوصوؿ إلييا بسيولة.
 -14أف تكوف لغتيا سيمة خالية مف األخطاء.
 -15أف تتجنب كؿ ما يؤدي إلى نتائج سمبية.

 -16أف تتضمف أنشطة وتطبيقات متنوعة  ،وأف تحتوى عمى الصوت والصور واألشكاؿ.
 -17أف تكوف كتابتيا واضحة تسيؿ قراءتيا.

 -18أف ال تكوف الشاشة مزدحمة بالمعمومات.
 -19أف تتوافر فييا إمكانية تكبير المعروض( ص .) 275 ، 274

يذكر عايد حمداف اليرش  ،وآخروف (  ) 2008أف تصميـ البرامج التعميمية الجيدة

تتصؼ بخصائص وصفات تتناسب واألىداؼ التربوية المرغوب تحقيقيا لدى فئة الطمبة
المستيدفة منيا :

 -1وضوح األىداؼ .
 -2خصائص وصفات الطالب .

 -3تشوؽ المتعمـ وتذكي نشاطو .

حيث يجب أف تشتمؿ البرمجية التعميمية الجيدة عمى بعض المؤشرات الصوتية واألشكاؿ والرسوـ

المتحركة واأللواف التي تساعد عمى جذب انتباه الطالب وتشويقو لممادة التعميمية المعروضة .

 -4االبتعاد عف الحشو المغوي الذي يؤدي إلى الممؿ .

 -5تفعيؿ دور الطالب وذلؾ مف خالؿ االختبارات والتدريبات والنشاطات الذاتية التي تكوف
كمثيرات تشجع الطالب عمى قراءة المادة التعميمية المعروضة .

 -6التغذية الراجعة  :حيث توفر البرمجية الجيدة تغذية راجعة فورية لممتعمـ سواء كانت إجابتو
صحيحة أو خطأ وذلؾ إلتاحة الفرصة لو لمتأكد مف تحقيقو األىداؼ التربوية ( ص ) 75 – 69

.

يرى طارش بف غالب (  ) 2011أف مف أسس إعداد تصميـ البرامج المحوسبة :

 -1تحميؿ المحتوى التعميمي إلى خطوات صغيرة وذلؾ بتقسيـ المفاىيـ إلى أجزاء صغيرة
إلنجازىا بدقة .

 -2المثيرات واالستجابات اإليجابية .

 -3التعزيز  :عند االستجابة لممثير يجب معرفة النتيجة الفورية لو االستجابة ويعرؼ النتيجة
فو ار ىي بمثابة التعزيز لممتعمـ وتشجيعو لالنتقاؿ إلى الخطوات التالية .

 -4مراعاة قدرات المتعمـ والفروؽ الفردية أثناء االستفادة مف البرنامج .

 -5التقويـ الذااتي لممتعمـ  :يقوـ المتعمـ بتقويـ نفسو بنفسو دوف مقارنة أدائو بغيره لمتقميؿ مف
شعور المتعمـ بالخجؿ .

 -6كما يذكر أف مراحؿ إنتاج البرنامج التعميمي :
 -1مرحمة التخطيط  :وىذه المرحمة تتضمف األىداؼ والفئة المستيدفة واألدوات والمواد
المستخدمة .

 -2مرحمة التصميـ " ( ص ) 126 ، 125

الوحىس الخاهس  :نوارج التصوين التعليوي للبشناهح
التذسيبي القائن على الكوبيىتش هتعذد الىسائط :
تشير سيى نونا صميوه (  ) 2005إلى تعريؼ التصميـ فكممة تصميـ مشتقة مف الفعؿ " صمـ "
أي عزـ ومضى عمى أمره بعد تمحص دقيؽ لألمور مف جميع جوانبيا .
ومفيوـ التصميـ اصطالحا يعني ىندسة الشيء بطريقة وشكؿ معيف وفؽ مبادئ وأسس يتـ فييا
وضع عناصر التصميـ بحيث يحقؽ أىدافو .
ويعد التصميـ التعميمي إحدى العمميات الرئيسة لتكنولوجيا التعميـ ،وتعددت التعريفات التي

تناولتو ،فيناؾ مف يراه بأنو مدخؿ منظومي لتخطيط وانتاج مواد تعميمية فعالة ،وآخروف يشيروف
إليو عمى أنو مدخؿ منظومي لتخطيط وتطوير وتقييـ وادارة العممية التعميمية بفاعمية .
وتعد عممية تصميـ برامج الوسائط المتعددة إحدى الركائز األساسية عند إنتاج ىذه النوعية مف
البرامج فالتصميـ الجيد يؤدى إلى برنامج جيد يحقؽ العائد منو ويحقؽ أىدافو المرجوة ونمط

اإلبحار داخؿ برامج الوسائط المتعددة  Navigation Typeأحد أىـ ركائز عممية تصميـ
وانتاج برامج الوسائط المتعددة وبدونيا ال يعد برنامج متعدد الوسائط ،ذلؾ ألنيا تجعؿ المتعمـ

يتفاعؿ مع البرنامج ويتجوؿ ويبحر لموصوؿ إلى المعمومات التي تتضمنيا شاشات البرنامج

وبالتالي تتحقؽ األىداؼ المنشودة مف عرض المحتوى العممي  ،وتتوافر في جميع البرامج التي

تستخدـ في تصميـ وانتاج برامج الحاسب اآللي متعددة الوسائط أدوات لبناء نظـ اإلبحار،

وتتعدد أنماط اإلبحار التي تستخدـ عند تصميـ وانتاج برامج الحاسب اآللي متعددة الوسائط(

ص ." ) 33

التصميم التعميمي Instructional Design :
تعريف التصميم التعميمي :
يعرؼ عبد المطيؼ الجزار التصميـ التعميمي "نقال عف أشرؼ الحناوي ( 69 ، 2005

) أنو " تطبيؽ أحد نماذج التصميـ التعميمي لمتوصؿ إلى برنامج تعميمي في شكؿ منظومة
تعميمية محددة األىداؼ والمحتوى  ،والطرائؽ واألساليب التعميمية ،ويري محمد عطية خميس (
 ) 2003أف نموذج التصميـ التعميمي "ىو تصور عقمي مجرد لوصؼ اإلجراءات والعمميات

الخاصة بتصميـ التعميـ وتطويره ،والعالقات التفاعمية المتبادلة بينيا ،وتمثيميا ،إما كما ىي أو
كما ينبغي أف تكوف ،وذلؾ بصورة مبسطة .في شكؿ رسـ خطي مصحوب بوصؼ لفظي".
في ضوء ما تـ عرضو مف تعريفات يمكف تعريؼ التصميـ التعميمي أنو مجموعة مف اإلجراءات
التي يقوـ بيا معمـ التكنولوجيا والتي تتعمؽ باختيار المادة التعميمية المراد تصميميا وتحميميا

وتنظيميا وتطويرىا وتقويميا لمناىج تعميمية تساعد المتعمـ عمى التعمـ بطريقة أسرع وأفضؿ مف

ناحية  ،وأتباع أفضؿ الطرؽ التعميمية بأقؿ جيد ووقت ممكنيف(ص ." ) 58
يرى محمد عطية خميس (  ) 2006أنو :

أ  .كعممية  :ىو عممية تحديد المواصفات الكاممة ألحداث التعميـ المطموب ومصادره كنظـ
كاممة لمتعميـ عف طريؽ تطبيؽ مدخؿ منيجي قائـ عمى حؿ المشكالت وقي ضوء نظريا التعميـ
والتعمـ بيدؼ تحقيؽ تعميـ كؼء وفعاؿ وتشمؿ مخرجات عممية التصميـ تحميؿ وتحديد :

الحاجات والمياـ واألىداؼ التعميمية وخصائص المتعمميف والمحتوى التعميمي واستراتيجيات

التعميـ واالختبارات ومواصفات مصادر التعمـ والتجريب األولي لمنظاـ .

ب .كمجال دراسي  :ىو ذلؾ البناء المعرفي العممي الذي يعني بالبحث والنظرية حوؿ
المواصفات واألحداث التفصيمية لمتعميـ وابتكارىا وبنائيا وتقويميا والمحافظة عمييا بشكؿ يساعد

عمى تحقيؽ عممية التعمـ ونواتجو المطموبة (ص .) 159

يرى محمد خميس ( )2006أف التصميـ التعميمي

مجموعة الخطوات واإلجراءات

المنيجية المنظمة التي يتـ خالليا تطبيؽ المعرفة العممية في مجاؿ التعمـ اإلنساني لتحديد

الشروط والمواصفات التعميمية الكاممة لممنظومة التعميمية بما تتضمنو مف مصادر ومواقؼ

وبرامج ودروس ومقررات ،ويتـ ذلؾ عمى الورؽ .وقد أشارت جميع التعريفات عمى أنو عممية
تعنى بتحديد الشروط والخصائص والمواصفات التعميمية الكاممة ألحداث التعميـ ،ومصادره،

وعممياتو ،وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مدخؿ النظـ القائـ عمى حؿ المشكالت والذي يضع في

االعتبار جميع العوامؿ المؤثرة في فعالية التعميـ والتعمـ .وتوجد كثير مف النماذج التي تناولت

تصميـ المواد والبرامج التعميمية ،ولكنيا اختمفت تبعاً لمستوياتيا مف حيث الشموؿ والعمؽ ،أو
لطبيعة األىداؼ ونواتج التعمـ المستيدفة ،أو لمستوى إتقاف تعمميا ،فمنيا البسيط عمى مستوى
الوحدات التعميمية أو الدروس ،ومنيا المركب عمى مستوى المقررات الدراسية ،وال يصمح اختيار

نموذج واحد لجميع المراحؿ التعميمية والمواقؼ التدريسية ،ولكف يتـ المفاضمة فيما بينيا في ضوء

طبيعة مدخالت النظاـ وما يرجو تحقيقو مف أىداؼ (ص ." )23

أما كماؿ عبد الحميد زيتوف (  ) 2008فيعرفو عمى أنو " مجموعة مف المكونات التي تصؼ
تتابع األحداث والوظائؼ لمميمة التي تؤدي إلى تعميـ فعاؿ  ،ويقوـ النموذج بعرض أىـ ىذه

المكونات بصورة مبسطة لسيولة فيميا وادراكيا "(ص.)308

يذكر محمد عطية خميس (  )2003نموذج التصميـ التعميمي عمى أنو  " :تصور عقمي

مجرد لوصؼ اإلجراءات والعمميات الخاصة بتصميـ التعميـ وتطويره والعالقات التفاعمية المتبادلة

بينيا  ،إما كما ىي أو كما ينبغي أف يكوف وذلؾ بصورة مبسطة في شكؿ رسـ خطي مصحوب

بوصؼ لفظي يزودنا بإطار عمؿ توجييي ليذه العمميات والعالقات وفيميا وتنظيميا وتفسيرىا
وتعديميا واكتشاؼ عالقات ومعمومات جديدة فييا والتنبؤ بنتائجيا (ص. " )58

خصائص نموذج التصميم التعميمي الجيد :
يمكف تحديد الخصائص التالية لنموذج التصميـ التعميمي الجيد كما ذكرىا محمد عطية خميس (

: ) 2003

 -0التمثيؿ الصادؽ لمواقع  :فالنموذج ليس ىو الواقع ولكنو تمثيؿ لو إما كما ينبغي أف يكوف
وكمما كاف التمثيؿ صادقا كاف النموذج جيدا .
 -2البساطة في تمثيؿ الواقع  :وعرض العمميات المطموبة والعالقات بينيا وابرازىا في شكؿ
بسيط يسيؿ فيمو .
 -3النظامية  :فالتصميـ التعميمي ىو طريقة عممية نظامية في التفكير قائمة عمى حؿ
المشكالت لتحقيؽ أىداؼ محددة وىذه الطريقة العممية ىي دائرة بيف المدخالت والمخرجات
ونماذج التصميـ التعميمي تصؼ ىذه الطريقة وتقع المدخالت والمخرجات ومف ثـ فالنموذج

الجيد ىو الذي يعرض المكونات والعمميات بطريقة منظمة تساعد عمى فيمـ العمميات والعالقات
وتفسيرىا واكتشاؼ معمومات جديدة .
 -4الشرح  :فالنموذج الجيد ىو الذي يشرح العمميات والعالقات بشكؿ يسيؿ فيمو وتفسيره .

االتساؽ الداخمي  :بمعنى أف تكوف جميع مكوناتو متسقة ومنسجمة مع بعضيا البعض دوف
تناقض أو تعارض بينيا .
 -4الشموؿ  :بمعنى أف يشتمؿ عمى جميع العمميات والعالقات والعوامؿ المؤثرة " ( ص
." ) 58،59

مبررات اختيار نموذج الجزار (: )2002
استخدمت الباحثة نموذج عبد المطيؼ الجزار ( )2002لتطوير برنامج تعميمي كمبيوتري

متعدد الوسائط  ،وذلؾ لعدة أسباب :

 .0يتميز النموذج بالتكاممية مف خالؿ مراحمو المترابطة والمتتالية وأف كؿ مرحمة تؤدي إلى
تغذية راجعة لممتعمـ .

 .2يتسـ النموذج بالسيولة والبساطة في عممية تطبيقو .
 .3يعتبر نموذج عبد المطيؼ الجزار نموذجا شامال لخطوات أسموب النظـ بخالؼ نماذج
التصميـ التي سبؽ ذكرىا .

 .4أف جميع خطوات نموذج الجزار واضحة وسمسة وسيمة .

أف ىذا النموذج أثبت مدى فاعميتو في عممية تصميـ البرامج التعميمية الكمبيوترية المتعددة

الوسائط ومدى مناسبتو في عممية التطبيؽ .
عرض لبعض نماذج لمتصميم التعميمي :

ذكر عبد المطيؼ الجزار (  )2002أف ىناؾ بعض نماذج التصميـ التعميمي التي يمكف إتباعيا

في تصميـ برامج التدريب منيا نموذج الجزار لمتصميـ التعميمي ونموذج كمب لمتصميـ التعميمي
ونموذج جيمس راسيؿ لمتصميـ التعميمي وأف ىذه النماذج تتضمف خطوات لتحقيؽ أىدافيا وتناؿ

رضا المستفيديف منيا :
-

الواقع التعميمي الذي سيتـ فيو التدريب والذي يشمؿ المتعمميف والموارد واإلمكانيات

المتاحة وغيرىا ..
-

األىداؼ التعميمية مف حيث المياـ التعميمية والمحتوى التعميمي .

-

المقاييس التي تحكـ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ عمميات التعميـ .

-

تحديد استراتيجيات التعميـ والتدريس .

-

تحديد مصادر التعمـ .

-

التجريب المبدئي والتعديؿ .

-

التجريب النيائي .

-

التطبيؽ ومف ثـ التقويـ المستمر " (ص . ) 122 ، 121

عرض نموذج عبد المطيف الجزار ( ) 2002

نموذج عبد المطيف الجزار لتطوير التعميم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط :2002
أشار عبد المطيؼ الجزار (  ) 2002أف نموذج الجزار يضـ خمس خطوات منظومية تشكؿ

اإلجراءات لمرحمية إلعداد وتطوير التعميـ وفؽ مدخؿ النظـ وقد وضع في االعتبار أف تكوف
مالئمة لمتعمـ بدوف وجود محتوى كذلؾ لمتدريس إذا وجد محتوى لممادة الدراسية كما ىو الواقع في

المؤسسات التعميمية كالمدارس والمقررات الدراسية  .فمراحؿ تطوير النظاـ :

 -0مرحمة الدراسة والتحميؿ  :ويتـ فييا تحديد خصائص المتعمميف والحاجات التعميمية لموضوع
الدرس أو الوحدة الدراسية أو الغرض العاـ لمتعمـ والواقع الذي سيتـ التدريس فيو ومصادر

التعمـ المتوفرة والمتعمقة بالموضوع .

 -2مرحمة التصميـ  :يتـ في ىذه المرحمة صياغة األىداؼ وتحديد عناصر المحتوى وبناء
االختبارات واختيار طريقة تجميع التالميذ وأساليب التدريس لكؿ ىدؼ بعد ترتيب تمؾ

األىداؼ واختيار الوسائط التعميمية والتسييالت التعميمية واألفراد مف المعمميف والمساعديف
وتصميـ الرسالة التعميمية عمى الوسائط والمواد المطموب انتاجيا ووضع استرتيجية تنفيذ

الدرس بحيث تضـ األىداؼ والوسائط ودور التمميذ ودور المعمـ .
 -3مرحمة اإلنتاج  :وىي مرحمة اإلنشاء يتـ فييا الحصوؿ عمى الوسائط والتسييالت
( مصادر التعمـ ) إما باالقتناء مما ىو متوفر وتـ تحديده في مرحمة الدراسة أو تعديؿ مما ىو
متوفر وتـ تحديده أثناء مرحمة الدراسة أو إنتاج جديد وفؽ ما تـ في تصميـ الرسالة التعميمية لتمؾ

المواد والوسائط التعميمية .

 -4مرحمة التقويـ  :وتضـ مرحمتيف ىما التقويـ البنائي بالتجريب عمى عينات صغيرة ويتـ عمؿ

المراجعات والتعديالت في ضوء التغذية الراجعة ثـ التجريب عمى عينات كبيرة لعمؿ التقويـ

التجميعي النيائي .

 -5مرحمة االستخداـ  :في ىذه المرحمة يكوف قد تـ التأكد مف فعالية المنظومة في تحقيؽ
أىدافيا أثناء مرحمة التقويـ وفي ىذه المرحمة يتـ استخداـ المنظومة ميدانيا وتعميـ

استخداميا مع متابعة ىذا االستخداـ مع التقويـ المستمر .

ويشير نموذج الجزار

( )2002لتطوير المنظومات التعميمية لمدرس أو الوحدة حيث يتضمف النموذج خمس
مراحؿ وىي مرحمة الدراسة أو التحميؿ  ،ومرحمة التصميـ  ،ومرحمة اإلنتاج (اإلنشاء) ،

مرحمة التقويـ  ،مرحمة االستخداـ  .وىذه المراحؿ تتضمف مجموعة مف الخطوات والتي

تتمثؿ في تحديد خصائص المتعمميف  ،وتحديد الحاجة التعميمية لمموضوع أو الغرض العاـ
لممتعمـ  ،ودراسة واقع الموارد والمصادر التعميمية  ،يمي ذلؾ المرحمة التالية والتي تتضمف
تحديد األىداؼ التعميمية سموكيا وتحميميا وترتيب تتابعيا  ،وتحديد عناصر المحتوى

التعميمي  ،وبناء االختبار محكي المرجع  ،واختيار خب ارت التعمـ وطريقة تجميع المتعمميف
 ،واختيار الوسائؿ التعميمية والمواد التعميمية  ،وتصميـ الرسالة التعميمية عمى الوسائط

المطموب إنتاجيا وتصميـ األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمـ ووضع استراتيجية
تنفيذ التعميـ والتدريس وبعد ذلؾ المرحمة التالية يتـ الحصوؿ عمى الوسائط  ،واعداد

التسييالت  ،باالقتناء أو التعديؿ مف المتوفر وانتاج  ،الجديد وبالمرحمة التالية يتـ التجريب
البنائي والنيائي لموصوؿ لممرحمة األخيرة والتي تمثؿ االستخداـ الميداني والمتابعة والتقويـ

المستمر وجميع الخطوات والمراحؿ تمر بالتغذية الراجعة وعمميات المراجعة والتعديؿ.
وسوؼ تتناوؿ الباحثة ىذا النموذج بالتفصيؿ في الفصؿ الخاص بإجراءات البحث وذلؾ

ألنيا سوؼ تتبعو لتصميـ وتطوير وانتاج برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط " (ص ، 025

. ) 026

ويشمؿ ىذا النموذج خمس مراحؿ منظومية تشكؿ اإلجراءات المرحمية لتطوير التعميـ

وفؽ مدخؿ النظـ  ،وتشمؿ كؿ مرحمة عمى مجموعة مف الخطوات الفرعية يوضحيا شكؿ . 2
ِشؽٍخ
اٌذساعخ ٚ
اٌزؾًٍ١

-

ِشؽٍخ اٌزظُّ١

ط١بغخ األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ ٚ ABCDرشر١ت رزبثؼٙب.
رؾذ٠ذ ػٕبطش اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍ.ّٟ١
ثٕبء االخزجبس ِؾى ٝاٌّشعغ . CRT
اخز١بس خجشاد اٌزؼٍُ ٌٍزؼٍ ُ١ثّغبػذح اٌىّجٛ١رش.
اخز١بس ػٕبطش اٌٛعبئظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّٛاد اٌزؼٍ١ّ١خ.
رظّ ُ١اٌشعبٌخ ػٍ ٝػٕبطش اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح.
رظّ ُ١األؽذاس اٌزؼٍ١ّ١خ ٚػٕبطش ػٍّ١خ اٌزؼٍُ.
رظّ ُ١أعبٌ١ت اإلثؾبس ٚٚاعٙخ اٌزفبػً ِغ اٌجشٔبِظ
رظّ ُ١عٕ١بس ٛ٠ثشٔبِظ اٌزؼٍ ُ١ثّغبػذح اٌىّجٛ١رش
رظّ ُ١اعزشار١غ١خ رٕف١ز اٌزؼٍ ُ١ثبٌجشٔبِظٚ ،رفبػً اٌّزؼٍُ
ِغ اٌجشٔبِظ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛعبئظ اٌخبسع١خِٚ ،زطٍجبد
األعٙضح.

ِشؽٍخ اإلٔزبط
ٚاإلٔشبء
ِشؽٍخ
اٌزمُ٠ٛ

-

ِشؽٍخ
االعزخذاَ

رغش٠ت ِظغش ٌؼًّ اٌزم ُ٠ٛاٌجٕبئٟ
رغش٠ت ِٛعغ ٌؼًّ اٌزم ُ٠ٛاٌزغّ١ؼ/ ٟإٌٙبئٟ

 االعزخذاَ اٌّ١ذأٟ -اٌّزبثؼخ ٚاٌزم ُ٠ٛاٌّغزّش

 .1مرحمة الدراسة والتحميل :
شكؿ  . 2نموذج عبد المطؼ الجزار ( ) 2002

ػٍّ١بد اٌّشاعؼخ ٚاٌزؼذً٠

 الزٕبء أ ٚرؼذ ً٠أ ٚإٔزبط ػٕبطش اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح. سلّٕٗ ػٕبطش اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح ٚرخضٕٙ٠ب. رؤٌ١ف اٌجشٔبِظ ثبعزخذاَ ٔظبَ اٌزؤٌ١فٚ ،إٔزبط عٕ١بسٛ٠ثشٔبِظ اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح ٚاٌٛعبئظ اٌخبسع١خٚ ،إػذاد
األعٙضح ٌالعزخذاَ.

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

-

رؾذ٠ذ خظبئض اٌّزؼٍّٓ١
رؾذ٠ذ اٌؾبعخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍّٛضٛع ٚاٌغشع اٌؼبَ
دساعخ ٚالغ اٌّٛاسد ٚاٌّظبدس اٌّزبؽخ

تبدأ ىذه المرحمة عند وجود مشكمة تعميمية عند المتعمميف  ،وىي نقطة البداية في

تكنولوجيا التعميـ مف وجود مشكالت تعميمية  ،وتتضمف مرحمة الدراسة والتحميؿ مجموعة
عمميات استقرائية في طبيعتيا لجمع المعمومات والبيانات الصحيحة عف
 .0تحديد خصائص المتعمميف.
 .2تحديد الحاجات التعميمية لموضوع الدرس أو الوحدة .
 .3دراسة واقع الموارد والمصادر التعميمية ومواد المنيج المدرسي .
 .2مرحمة التصميم:
تصميـ المنظومة التعميمية ىي مرحمة تركيبية في طبيعتيا ( ) Synthesisيتـ فييا
ترجمة معموماتنا عف التعمـ اإلنساني( عممية التعمـ – المتعمـ – مصادر التعمـ ) واختيار
عناصر المنظومة وأساليب عمميا  ،ومواصفات تمؾ العناصر في ضوء ما تـ في مرحمة

الدراسة والتحميؿ  ،وتتضمف مجموعة عمميات فرعية تؤدي في النياية إلى مخرجات ىذه
المرحمة  ،وتضـ ىذه المرحمة  ،العمميات التالية :

.0صياغة األىداؼ التعميمية سموكيا  ،وتحميميا  ،وترتيب تتابعيا .
.2تحديد عناصر المحتوى التعميمي .
.3بناء اختبار محكي المرجع .CRT
.4اختيار خبرات التعمـ لمتعميـ بمساعدة الكمبيوتر .
.5اختيار عناصر الوسائط والمواد التعميمية .
.6تصميـ الرسالة التعميمية عمى عناصر الوسائط المتعددة .
.7تصميـ األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمـ .
.8تصميـ سيناريو برنامج التعميـ بمساعدة الكمبيوتر.
.9تصميـ إستراتيجية تنفيذ التعميـ بالبرنامج  ،وتفاعؿ المتعمـ مع البرنامج والمواد والوسائط
الخارجية  ،ومتطمبات األجيزة .

 .3مرحمة اإلنتاج وانشاء المنظومة :

يتـ في ىذه المرحمة البنائية التطويرية في المنظومة التعميمية الحصوؿ عمى المواد والوسائط

التعميمية  ،عمى النحو التالي :

.0اقتناء أو تعديؿ أو إنتاج عناصر الوسائط المتعددة.
 .2رقمنو عناصر الوسائط المتعددة وتحزينيا .
 .3تأليؼ البرنامج باستخداـ نظاـ التأليؼ  ،وانتاج سيناريو برنامج الوسائط المتعددة
والوسائط الخارجية  ،واعداد األجيزة لالستخداـ .
 .4مرحمة التقويم البنائي :
يتـ في ىذه المرحمة تقويـ برنامج التعمـ  ،الذي تـ الحصوؿ عمى شكمو التجريبي في
مرحمة اإلنتاج  ،وفيو يخضع البرنامج إلى التعديالت في جميع عناصره حتى يحقؽ أىدافو عمى

نطاؽ التجريبي االستطالعي .

الفصــل الشابـــــــع
عشض نتائح البحث وهناقشتها

أوال  :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث

ثانيا  :اختبار صحة الفروض البحثية ومناقشتيا
 اختبار صحة الفرض األول
 اختبار صحة الفرض الثاني

 اختبار صحة الفرض الثالث


اختبار صحة الفرض الرابع

 اختبار صحة الفرض الخامس

 اختبار صحة الفرض السادس
 اختبار صحة الفرض السابع
 اختبار صحة الفرض الثامن

 اختبار صحة الفرض التاسع
 اختبار صحة الفرض العاشر
 اختبار صحة الفرض الحادي عشر

 اختبار صحة الفرض الثاني عشر
 اختبار صحة الفرض الثالث عشر
 اختبار صحة الفرض الرابع عشر

 اختبار صحة الفرض الخامس عشر
 اختبار صحة الفرض السادس عشر

ثالثا  :خالصة نتائج اختبار فروض البحث

الفصــل الشابـــــــع
عشض نتائح البحث وهناقشتها
تتنػػاوؿ الباحثػػة فػي ىػػذا الفصػػؿ عػػرض نتػػائج البحػػث بػػدءاً باإلحصػػاء الوصػػفي لمتغيػرات

البحث  ،ثـ تتناوؿ اختبػار الفػروض البحثيػة مػع عػرض الطػرؽ والمعالجػات والجػداوؿ اإلحصػائية

الت ػي اسػػتخدمتيا الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفػػروض  ،ومناقشػػة النتػػائج الت ػي توصػػمت إلييػػا  ،وف ػي
نياية الفصؿ تقدـ الباحثة خالصة نتائج اختبار الفروض.

أوالً :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث :

 قامت الباحثة بحساب اإلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة في البحث  ،يوضح الجدوؿ 8
اإلحصاء الوصفي ألدوات البحث لدرجات التطبيؽ القبمي والبعدي والكسب :

مركــز
 -1درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي والكسػػب لالختبــار التحصــيمي المعرفــي الســتخدام ا
مركػػز مصػػادر الػػتعمـ
مصــادر الــتعمم  ،والػػذي يقػػيس مػػدى التحصػػيؿ المعرفػػي السػػتخداـ ا
لدى عينة البحث ( )28طالبة.

 -2درجات التطبيؽ القبمي والبعدي والكسب لبطاقة مالحظة ميارات الـتعمم الـذاتي السـتخدام
مركػز مصػادر الػتعمـ
مركز مصادر التعمم  ،والذي يقيس مدى اكتسػاب ميػارات اسػتخداـ ا
ا

لدى عينة البحث ( )28طالبة.

مركـز
 -3درجات التطبيؽ القبمي والبعدي والكسب لمقياس اتجاىات الطالبات نحو اسـتخدام ا
مصــادر الــتعمم  ،والت ػي تقػػيس مػػدى اتجػػاه طالبػػات الصػػؼ العاشػػر نحػػو اسػػتخداـ مركػػز
مصادر التعمـ لدى عينة البحث ( )28طالبة.

مركز مصادر
درجات التطبيؽ القبمي والبعدي والكسػب الستبانو التقييم الذاتي الستخدام ا

مركػػز مصػػادر الػػتعمـ لػػدى عينػػة البحػػث
الــتعمم  ،والػػذي يقػػيس مػػدى اكتسػػاب ميػػارات اسػػتخداـ ا
( )28طالبة .

جدول 8
المتوسط واالنحراف المعياري للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي والكسب لمتغيرات البحث
م
1

2

3

4

االختبار

المتوسط

االنحراف المعيارى

التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي للبرنامج التدرريبي
متعررة الوسائط
التطبيدددددق البعدددددري لالختبدددددار التحصددددديلي للبرندددددامج
التددددرريبي القددددائك بلددددا اللمبيددددوتر التعليمددددي متعددددرر
الوسائط
اللسب لالختبدار التحصديلي للبرندامج التدرريبي القدائك
بلا اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط .
التطبيق القبلي لبطاقد تقيديك األراء المهدار للبرندامج
التددددرريبي القددددائك بلددددا اللمبيددددوتر التعليمددددي متعددددرر
الوسائط .
التطبيق البعري لبطاق تقييك األراء المهداري للبرندامج
التددددرريبي القددددائك بلددددا اللمبيددددوتر التعليمددددي متعددددرر
الوسائط
اللسب لبطاق تقييك األراء المهاري للبرنامج الترريبي
القائك بلا اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط .
التطبيق القبلي لمقياس اتجاهات الطالبات نحو مرالز
مصارر التعلك للبرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر
التعليمي متعرر الوسائط.
التطبيدددق البعدددري لمقيددداس اتجاهدددات الطالبدددات نحدددو
مرالدز مصدارر الدتعلك للبرندامج التدرريبي القدائك بلددا
اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط.
اللسددددب لمقيدددداس اتجاهددددات الطالبددددات نحددددو مرالددددز
مصارر التعلك للبرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر
التعليمي متعرر الوسائط.
التطبيق القبلي الستبانه التقييك الذاتي الستخراك مرالز
مصارر التعلك للبرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر
التعليمي متعرر الوسائط
التطبيدددق البعدددري السدددتبانه التقيددديك الدددذاتي السدددتخراك
مرالدز مصدارر الدتعلك للبرندامج التدرريبي القدائك بلددا
اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط
اللسدددب السدددتبانه التقيددديك الدددذاتي السدددتخراك مرالدددز
مصارر التعلك للبرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر
التعليمي متعرر الوسائط

49,0714

3,55828

52,8214

2,24522

3.750

3.524

67,0000

3,41022

69,6071

0,7138,

2.357

3.754

46,0000

7,72682

60,7500

6,03462

14.750

7.599

34.893

6.425

47.000

1.305

12.107

6.148

ويتضح من جدول 8

-1

أف ىناؾ أثر ظاىر لمبرنامج عمى درجات التطبيؽ القبمي والبعدي والكسب في التحصيؿ

-2

وأف ىناؾ أثر ظاىر لمبرنامج عمى درجات التطبيؽ القبمي والبعدي في بطاقة مالحظة

-3

وأف ىناؾ أثر ظاىر لمبرنامج عمى درجات التطبيؽ القبمي والبعدي في مقياس اتجاه

-4

وأف ىناؾ أثر ظاىر لمبرنامج عمى درجات التطبيؽ القبمي والبعدي في بطاقة التقييـ

مركز مصادر التعمـ مف قبؿ الطالبات .
المعرفي الستخداـ ا
مركز مصادر التعمـ .
ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ ا
مركز مصادر التعمـ .
الطالبات نحو ا

مركز مصادر التعمـ .
الذاتي الستخداـ ا

ثانياً :اختبار الفروض البحثية ومناقشتيا :
( أ ) بالنسبة إلى القياس البعدي :
 -1اختبار صحة الفرض األول :

الختبػػار صػػحة الفػػرض األوؿ الػػذي ي ػنص عمػػى أنػػو "يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد

مســـتوى داللـــة ( )0.05بـــين متوســـطي درجـــات القياســـين القبمـــي والبعـــدي عمـــى االختبـــار

التحصيمي المعرفـي السـتخدام مركـز مصـادر الـتعمم لصـالح القيـاس البعـدى" قامػت الباحثػة بمػا
يمي :
تطبي ػػؽ اختب ػػار "ت" ( )t- testلمعين ػػات المرتبط ػػة  ،وذل ػػؾ باس ػػتخداـ حزم ػػة البػ ػرامج

اإلحصائية " "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا  ،وجدوؿ  9يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".
جدول 9

اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات مف عينة البحث في

القياس القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي الستخدام مركز مصادر التعمم

ن=()28

الفروق

تطبيق االختبار

المتوسط

قبمي

49.714

بعدي

3.75000 52.8214

ك

ع
3.52373

قيم (ت)
المحسوب
5.631

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.000

ومػف جػدوؿ  9يالحػظ أف قيمػة "ت" تسػاوى( )5,631عنػد درجػة حريػة ( ،)27والداللػة
المحسوبة كمبيوترياً ليا( ، )0,00وحيث إف ىذه الداللة المحسوبة أقؿ مف ( )0.05فإف قيمة "ت"

دالػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ، )0.05وعميػػة ي ػػتـ قب ػػوؿ الف ػػرض البحث ػي األوؿ بأن ػػو يوج ػػد ف ػػرؽ داؿ
إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات الطالبات مػف عينػة البحػث فػي القيػاس

مركػػز مصػػادر الػػتعمـ لصػػالح
القبم ػي والتطبيػػؽ البعػػدي لالختبػػار التحصػػيمي المعرفػػي السػػتخداـ ا
القيػػاس البعػػدي  .أي أف البرنػػامج التعميمػػي الكمبيػػوتري المتعػػدد الوسػػائط ذو أثػػر فعػػاؿ فػي زيػػادة
العاشددر األساس دي بسددلطن بمددا لػػبعض الجوانػػب المعرفيػػة فػػي

مسػػتوى تحصػػيؿ طالبػػات الصد

مرك ػػز مص ػػادر ال ػػتعمـ  ،وأف كب ػػر متوس ػػط درج ػػات طالب ػػات الصددد
مي ػػارات اس ػػتخداـ ا

العاشدددر

األساسي بسلطن بما بعدياً عف متوسط درجػاتيف قبميػاً ال يرجػع إلػى محػض الصػدفة ولكػف مػف
دراسة البرنامج التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط.
 -2اختبار صحة الفرض الثاني :

الختبػػار صػػحة الفػػرض الثػػاني الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو " يوجــد فــرق دال إحصــائي عنــد

مستوى ( )0.05بـين متوسـطي درجـات القياسـين القبمـي والبعـدي لمقيـاس اتجاىـات الطالبـات

مركز مصادر التعمم لصالح التطبيق البعدي"
نحو استخدام ا

قامت الباحثة تطبيؽ اختبار "ت" ( )t-testلمعينػات المرتبطػة  ،وذلػؾ باسػتخداـ حزمػة
البػرامج اإلحصػػائية " "SPSSالتػي سػػبؽ اإلشػػارة إلييػا ،وجػػدوؿ  10يعػػرض نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػار
"ت".

جدول 10
اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات مف عينة البحث

في القياس القبمي والبعدي لمقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ماركز مصادر التعمم

ن=()28

الفروق

تطبيق
االختبار

المتوسط

قبمي

46.0000

بعدى

1.47500 60.7500

ك

ع
7.59934

قيم (ت)
المحسوب
10.271

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.000

ومػ ػػف جػ ػػدوؿ  10يالحػ ػػظ أف قيمػ ػػة "ت" تسػ ػػاوي ( )10.271عنػ ػػد درجػ ػػة حريػ ػػة(، )27

والداللػػة المحسػػوبة كمبيوتري ػاً ليػػا ( ، )0.000وحيػػث إف ىػػذه الداللػػة المحسػػوبة أقػػؿ مػػف ()0.05
فإف قيمة "ت" دالة عند مستوى داللة ( ، )0.05وعميو يتـ قبوؿ الفرض البحثػي الثػاني بأنػو يوجػد

فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات الصددد

العاشدددر

األساسددي بسددلطن بمددا ف ػي القيػػاس القبم ػي والقيػػاس البعػػدي السػػتبانو اتجاىػػات الطالبػػات نحػػو
مركػ ػػز مصػ ػػادر الػ ػػتعمـ لصػ ػػالح القيػ ػػاس البعػ ػػدي  .أي أف البرنػ ػػامج الكمبيػ ػػوتري متعػ ػػدد
اسػ ػػتخداـ ا

الوسػائط لػػو أثػػر فعػػاؿ فػي تنميػػة اتجاىػػات طالبػػات الصػػؼ العاشػػر األساسدي بسددلطن بمددا نحػػو
مركػػز مصػػادر الػػتعمـ  ،كمػػا أف كبػػر متوسػػط درجػػات طالبػػات الصػػؼ العاشػػر األساس دي بسددلطن
ا

بما بعدياً عف متوسط درجاتيـ قبمياً ال يرجع إلى محض الصدفة ولكف مف أثػر د ارسػة البرنػامج
التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط .
 -3اختبار صحة الفرض الثالث :

الختبػػار صػػحة الفػػرض الثالػػث الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو "يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد

مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي السـتبانو التقيـيم الـذاتي

مركز مصادر التعمم لصالح القياس البعدي" قامت الباحثة:
الستخدام ا

بتطبيػ ػػؽ اختبػ ػػار "ت" ( )t-testلمعينػ ػػات المرتبطػ ػػة ،وذلػ ػػؾ باسػ ػػتخداـ حزمػ ػػة الب ػ ػرامج

اإلحصائية " "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا ،وجدوؿ  11يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".
جدول 11

اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات مف عينة البحث

مركز مصادر التعمم ن=()28
في استبانو التقييم الذاتي الستخدام ا
تطبيق
االختبار

المتوسط

قبمي

34.8929

بعدي

الفروق
ك

47.000

1 ,21071

ع
6,14841

قيم (ت)
المحسوب
10,420

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0,00

ومػ ػػف جػ ػػدوؿ 11يالحػ ػػظ أف قيمػ ػػة "ت" تسػ ػػاوى( )10,420عنػ ػػد درجػ ػػة حريػ ػػة(، )27

والداللة المحسوبة كمبيوترياً ليػا( ، )0,00وحيػث إف ىػذه الداللػة المحسػوبة أقػؿ مػف ( )0,05فػإف

قيمة "ت" دالة عند مستوى داللة ( ، )0,05وعمية يػتـ قبػوؿ الفػرض البحثػي حيػث يوجػد فػرؽ داؿ
إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )0,05بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات الصدد

العاشددر األساسددي

مركػز مصػادر
بسلطن بما في القياس القبمػي والقيػاس البعػدي لمقيػاس التقيػيـ الػذاتي السػتخداـ ا

الػػتعمـ لصػػالح القيػػاس البعػػدي  .أي أف برنػػامج الوسػػائط المتعػػددة ذو أثػػر فعػػاؿ فػي تنميػػة ميػػارات
مركػػز مصػػادر الػػتعمـ  ،كمػػا أف
طالبػػات الصػػؼ العاشػػر األساسدي بسددلطن بمددا نحػػو اسػػتخداـ ا

كبر متوسط درجات طالبات الصؼ العاشػر األساسي بسلطن بمدا بعػدياً عػف متوسػط درجػاتيف

قبمي ػاً ال يرجػػع إلػػى محػػض الصػػدفة ولكػػف مػػف تػػأثير د ارسػػة البرنػػامج التعميمػػي الكمبيػػوتري متعػػدد
الوسائط .

 -4اختبار صحة الفرض الرابع :

الختبػػار صػػحة الفػػرض ال اربػػع الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو "يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد

مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميـارات

مركز مصادر التعمم لصالح القياس البعدي" قامت الباحثة:
التعمم الذاتي الستخدام ا

بتطبيػ ػػؽ اختبػ ػػار "ت" ( )t-testلمعينػ ػػات المرتبطػ ػػة ،وذلػ ػػؾ باسػ ػػتخداـ حزمػ ػػة الب ػ ػرامج

اإلحصائية " "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا ،وجدوؿ  12يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".

جدول 12

اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات التالميذ مف عينة البحث في
مركز مصادر التعمم
لبطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا
تطبيق
االختبار

المتوسط

قبمي

67.0000

بعدي

الفروق
ك

69.6071

2,60714

ع
3,58329

قيم (ت)
المحسوب
3 ,850

ن=()28

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0,00

ومػ ػػف جػ ػػدوؿ 12يالحػ ػػظ أف قيمػ ػػة "ت" تسػ ػػاوي ( )3 ,850عنػ ػػد درجػ ػػة حريػ ػػة(، )27

والداللة المحسوبة كمبيوترياً ليػا( ، )0,00وحيػث إف ىػذه الداللػة المحسػوبة أقػؿ مػف ( )0,05فػإف

قيمة "ت" دالة عند مستوى داللة ( ، )0,05وعمية يػتـ قبػوؿ الفػرض البحثػي حيػث يوجػد فػرؽ داؿ

إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )0,05بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات الصدد

العاشددر األساسددي

مركػز مصػادر الػتعمـ
بسلطن بما فػي القيػاس القبمػي والقيػاس البعػدي لمقيػاس ميػارات اسػتخداـ ا

لصالح القياس البعدي  .أي أف برنامج الوسائط المتعددة ذو أثر فعاؿ في تنمية ميػارات اسػتخداـ

مركز مصادر التعمـ لدر طالبدات الصد
ا

مركػز
العاشدر األساسدي بسدلطن بمدا نحػو اسػتخداـ ا

مصػػادر الػػتعمـ  ،كمػػا أف كبػػر متوسػػط درجػػات طالبػػات الص د

العاشددر األساس دي بسددلطن بمددا

بعػػدياً عػػف متوسػػط درجػػاتيف قبمي ػاً ال يرجػػع إلػػى محػػض الصػػدفة ولكػػف مػػف تػػأثير د ارسػػة البرنػػامج
التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط .

(ب) بالنسبة إلى نسبة الفاعمية لماك جوجيان :

 -5اختبار صحة الفرض الخامس :

الختبار صحة الفرض الخامس الذي ينص عمى أنػو "يحقق البرنامج التـدريبي القـائم

عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة فـي االختبـار التحصــيمي المعرفــي الســتخدام
مركز مصادر التعمم ال تقل قيمتيا عن( )0.6كما تقاس نسـبة الفاعميـة "لمـاك جوجيـان" قامػت
ا

الباحثة بما يمي :

تـ حساب متوسط نسبة الكسب المعدؿ – نسبة الفاعمية لػ" ماؾ جوجياف" لمتحصيؿ

المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ مف المعادلة الموجودة بالفصؿ الثالث لحسابيا  ،والجدوؿ

 13يعرض نتائج حساب متوسط نسبة الفاعمية مف المعادلة المذكورة في الفصؿ الثالث مف
الرسالة.

جدول 13

متوسط نسبة الفاعمية ل"ماك جوجيان" لتحصيل المعرفي الستخدام مركز مصادر التعمم
متوسط التطبيق
القبلي
49.0714

متوسط التطبيق
البعري
52.8214

الررج النهائي
60

متوسط نسب الفابلي
لماك جوجيا
0.2801

مػػف جػػدوؿ 13يالحػػظ أف نسػػبة الفاعميػػة لتحصػػيؿ لمجانػػب المعرفػػي السػػتخداـ مركػػز

مصادر التعمـ تساوي ( )0.2801وىى أقػؿ مػف القيمػة المحكيػة ( )0.6لفاعميػة البرنػامج التعميمػي

الكمبيػػوتري  ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف البرنػػامج التعميمػػي الكمبيػػوتري متعػػدد الوسػػائط لػػـ يحقػػؽ فاعميػػة
كبيرة في تحصيؿ الجانب المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ أقؿ مف القيمػة المحكيػة ()0.6

لماؾ جوجياف  ،وىذا معناه أف البرنامج التعميمي لـ يكف فعاؿ بالدرجة التي ينصيا ماؾ جوجيػاف

لمفاعمية وىذا يعني عػدـ قبػوؿ الفػرض ال اربػع الػذي يػنص عمػى أنػو " ال يحقـق البرنـامج التعميمـي

الكمبيـوتري متعــدد الوسـائط فاعميــة فـي تحصـيل بعــض الجوانــب المعرفيـة لميــارات المعموماتيــة
تقل قيمتيا عن ( )0.6كما تقاس نسبة الفاعمية "لماك جوجيان" ،وىذا معنػاه عػدـ قبػوؿ الفػرض

الخامس .

 -6اختبار صحة الفرض السادس :

الختبار صحة الفرض السادس الذي ينص عمى أنو "يحقق البرنـامج التـدريبي القـائم

عمى الكمبيوتر التعميمـي متعـدد الوسـائط فاعميـة فـي مقيـاس اتجاىـات الطالبـات نحـو اسـتخدام
مركز مصادر التعمم ال تقل قيمتيا عن ( )0.6كما تقاس نسبة الفاعمية "لماك جوجيان" قامـت
ا

الباحثة بما يمي :

تـ حساب متوسط نسبة الكسب المعدؿ – نسبة الفاعمية لػ" ماؾ جوجياف" لمقياس

اتجاىات الطالبات نحو مراكز مصادر التعمـ  ،والجدوؿ  14يعرض نتائج حساب متوسط نسبة
الفاعمية مف المعادلة المذكورة في الفصؿ الثالث مف الرسالة.
جدول 14

مركز مصادر
متوسط نسبة الفاعمية ل"ماك جوجيان" لمقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا

التعمم

متوسط التطبيق
القبلي

متوسط التطبيق
البعري

الررج النهائي

متوسط نسب الفابلي
لماك جوجيا

46.0000

60.7500

68

0.6741

مرك ػػز
م ػػف ج ػػدوؿ 14يالح ػػظ أف نس ػػبة الفاعمي ػػة التجاى ػػات الطالب ػػات نح ػػو اس ػػتخداـ ا

مصادر التعمـ تساوى( )0,6741وىى أعمى مف القيمة المحكية ( )0,6لفاعميػة البرنػامج التعميمػي
الكمبيوتري  ،وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التعميمي الكمبيػوتري متعػدد الوسػائط يحقػؽ فاعميػة كبيػرة

في مقياس اتجاىات الطالبات نحو مراكز مصػادر الػتعمـ أعمػى مػف القيمػة المحكيػة ( )0.6لمػاؾ

جوجيػػاف  ،وىػػذا معنػػاه قبػػوؿ الفػػرض السػػادس الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو " يحقــق البرنــامج التعميمــي

مركـز
الكمبيوتري متعدد الوسائط فاعمية في تحصيل بعض الجوانب المعرفية لميارات اسـتخدام ا
مصادر التعمم ال تقل قيمتيا عن ( )0.6كما تقاس نسـبة الفاعميـة "لمـاك جوجيـان" ،وىػذا معنػاه

قبوؿ الفرض السادس .

 -7اختبار صحة الفرض السابع :

الختبار صحة الفرض السػابع الػذي يػنص عمػى أنػو "يحقـق البرنـامج التـدريبي القـائم

عمى الكمبيـوتر التعميمـي متعـدد الوسـائط فاعميـة فـي اسـتبانة التقيـيم الـذاتي الكتسـاب ميـارات
اســـتخدام مركـــز مصـــادر الـــتعمم ال تقـــل قيمتيـــا عـــن ( )0.6كمـــا تقـــاس نســـبة الفعاليـــة "لمـــاك
جوجيان" قامت الباحثة بما يمي :

تـ حساب متوسط نسبة الكسب المعدؿ – نسبة الفاعمية لػ" ماؾ جوجياف" الستبانة

التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ  ،والجدوؿ  15يعرض نتائج حساب متوسط نسبة

الفاعمية مف المعادلة المذكورة في الفصؿ الثالث مف الرسالة.

جدول . 15

مركز مصادر التعمم
متوسط نسبة الفاعمية ؿ"ماؾ جوجياف" الستبانو التقييم الذاتي الستخدام ا
متوسط التطبيق
القبلي

متوسط التطبيق
البعري

الررج النهائي

متوسط نسب الفابلي
لماك جوجيا

34.8929

47.0000

48

0.9103

مف جدوؿ  15يالحظ أف نسبة الفاعمية لمتقييـ الذاتي السػتخداـ م اركػز مصػادر الػتعمـ

تسػػاوي ( )0.9103وىػػى أعمػػى مػػف القيمػػة المحكيػػة( )0,6لفاعميػػة البرنػػامج التعميمػػي الكمبيػػوتري ،
وىذا يدؿ عمػى أف البرنػامج التعميمػي الكمبيػوتري متعػدد الوسػائط يحقػؽ فاعميػة كبيػرة فػي تحصػيؿ

التقيػػيـ الػػذاتي السػػتخداـ م اركػػز مصػػادر الػػتعمـ أعمػػى مػػف القيمػػة المحكيػػة ( )0.6لمػػاؾ جوجيػػاف ،
وىػػذا معنػػاه قبػػوؿ الفػػرض السػػابع الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو " يحقــق البرنــامج التعميمــي الكمبيــوتري
متعدد الوسائط فاعمية في تحصيل التقيػيـ الػذاتي السػتخداـ م اركػز مصػادر الػتعمـ ال تقـل قيمتيـا

عن ( )0.6كما تقاس نسبة الفعالية "لماك جوجيان" ،وىذا معناه قبوؿ الفرض السابع.
 -8اختبار صحة الفرض الثامن :

الختبار صحة الفػرض الثػامف الػذي يػنص عمػى أنػو "يحقـق البرنـامج التـدريبي القـائم

عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي بطاقــة مالحظــة ميــارات الــتعمم الــذاتي
مركــز مصــادر الــتعمم ال تقــل قيمتيــا عــن ( )0.6كمــا تقــاس نســبة الفعاليــة "لمــاك
الســتخدام ا

جوجيان" قامت الباحثة بما يمي :

تـ حساب متوسط نسبة الكسب المعدؿ – نسبة الفاعمية لػ" ماؾ جوجياف" لبطاقة
مالحظة ميارات استخداـ مركز مصادر التعمـ  ،والجدوؿ 16يعرض نتائج حساب متوسط نسبة

الفاعمية مف المعادلة المذكورة في الفصؿ الثالث مف الرسالة.
جدول 16

متوس ػػط نس ػػبة الفاعمي ػػة ؿ"م ػػاؾ جوجي ػػاف" ف ػػي درج ػػات بطاقـــة مالحظـــة ميـــارات الـــتعمم الـــذاتي

مركز مصادر التعمم
الستخدام ا
متوسط التطبيق
القبلي

متوسط التطبيق
البعري

الررج النهائي

متوسط نسب الفابلي
لماك جوجيا

67.000

69.6071

70

0.7708

مركػز مصػادر
مف جدوؿ 16يالحػظ أف نسػبة الفاعميػة فػي مالحظػة ميػارات اسػتخداـ ا

الػ ػػتعمـ تسػ ػػاوي ( )0,7708وىػ ػػى أعمػ ػػى مػ ػػف القيمػ ػػة المحكيػ ػػة ( )0,6لفاعميػ ػػة البرنػ ػػامج التعميمػ ػػي

الكمبيوتري  ،وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التعميمي الكمبيػوتري متعػدد الوسػائط يحقػؽ فاعميػة كبيػرة

مركز مصادر الػتعمـ أعمػى مػف القيمػة المحكيػة ( )0.6لمػاؾ
في بطاقة مالحظة ميارات استخداـ ا

جوجيػػاف  ،وىػػذا معنػػاه قبػػوؿ الفػػرض الثػػامف الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو " يحقـــق البرنـــامج التعميمـــي

مركػػز
الكمبيــوتري متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي بطاقــة مالحظػػة ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي السػػتخداـ ا
مصادر الػتعمـ ال تقل قيمتيا عن ( )0.6كما تقاس نسبة الفاعميـة "لمـاك جوجيـان" ،وىػذا معنػاه

قبوؿ الفرض الثامف .

( ج ) بالنسبة إلى حجم

التأثير(()η2

 -9اختبار صحة الفرض التاسع :

:

الختبار صحة الفرض التاسع الذي ينص عمى أنو " يحقـق البرنـامج التـدريبي القـائم

عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي االختبــار التحصــيمي المعرفــي الســتخدام
مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى من القيمة ( " )0.14قامت الباحثة بما يمي :
ا

حسػ ػػاب حجػ ػػـ تػ ػػأثير البرنػ ػػامج التعميمػ ػػي الكمبيػ ػػوتري متعػ ػػدد الوسػ ػػائط ف ػ ػي االختبػ ػػار

التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ  ،حيػث قامػت الباحث ػة بحسػ ػاب قيمػة ( )η2
باس ػػتخداـ المعادل ػػة الم ػػذكورة ف ػػي الفص ػػؿ الثال ػػث؛ وذل ػػؾ باس ػػتخداـ قيم ػػة "ت" ودرج ػػات الحري ػػة ،

ويتضح ذلؾ في جدوؿ 17

جدوؿ17

قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي الستخدام
مركز مصادر التعمم  ،ودرجات الحرية ،و مقدار حجم التأثير()η2

قيمة "ت"
5.631

درجات الحرية
27

قيمة η 2
0.528

مقدار حجـ التأثير≥0.14
كبير

م ػػف ج ػػدوؿ 17يتض ػػح أف حج ػػـ ت ػػأثير برن ػػامج التعميم ػػي الكمبي ػػوتري متع ػػدد الوس ػػائط

التعميمية عمى االختبار التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ يساوي ( )0.696وىو
أعمى مف القيمة المحكية ( .)0.14وىذا يػدؿ عمػى أف برنػامج الكمبيػوتر متعػدد الوسػائط التعميميػة
يحقؽ حجـ تأثير كبير في تحصيؿ الجوانػب المعرفيػة فػي ميػارات اسػتخداـ م اركػز مصػادر الػتعمـ

 ،وقبوؿ الفرض التاسع الذي ينص عمى أنو " يحقق برنامج الوسائط المتعـددة حجـم تـأثير كبيـر

أعمــى مــن القيمــة ( )0.14فـي الجانــب المعرفــي لميــارات اسػػتخداـ مركػػز مصػػادر الػػتعمـ  ،وىػػذا
معناه قبوؿ الفرض التاسع .

 -10اختبار صحة الفرض العاشر:

الختبار صحة الفرض العاشر الذي ينص عمى أنػو " يحقق البرنامج التـدريبي القـائم

عمى الكمبيوتر التعميمـي متعـدد الوسـائط فاعميـة فـي مقيـاس اتجاىـات الطالبـات نحـو اسـتخدام
مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى من القيمة ( " )0.14قامت الباحثة بما يمي :
ا

حساب حجـ تأثير البرنامج التعميمي الكمبيػوتري متعػدد الوسػائط فػي مقيػاس اتجاىػات

الطالبات نحو مراكز مصادر التعمـ  ،حيث قامت الباحثػة بحس ػاب قيمة (  )η2باستخداـ المعادلة
الم ػػذكورة ف ػػي الفص ػػؿ الثال ػػث ؛ وذل ػػؾ باس ػػتخداـ قيم ػػة "ت" ودرج ػػات الحري ػػة  ،ويتض ػػح ذل ػػؾ فػ ػي
جدوؿ:18
جدوؿ 18

قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي في مقياس اتجاىات الطالبات نحو

مركز مصادر التعمم  ،ودرجات الحرية  ،و مقدار حجم التأثير()η2
استخدام ا

قيمة "ت"
10.271

درجات الحرية
27

قيمة η 2
0.796

مقدار حجـ التأثير≥0.14
كبير

مف جدوؿ 18يتضح أف حجـ تأثير برنامج التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط التعميمية عمى

مركز مصادر التعمم يساوى ي ( )0.796وىو أعمى مف
مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا

القيمة المحكية ( .)0.14وىذا يدؿ عمى أف برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائط التعميمية يحقؽ حجـ
مركز مصادر التعمم  ،وقبوؿ الفرض العاشر
تأثير كبير عمى اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا

الذي ينص عمى أنو " يحقق البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط

مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى
فاعمية في مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا
من القيمة ( ، " )0.14وىذا معناه قبوؿ الفرض العاشر.

 -11اختبار صحة الفرض الحادي عشر:

الختبار صحة الفرض الحادي عشر الذي ينص عمى أنػو " يحقق البرنـامج التـدريبي

القــائم عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي اســتبانو التقيــيم الــذاتي الســتخدام
مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى من القيمة ( " )0.14قامت الباحثة بما يمي :
ا

حسػػاب حجػػـ تػػأثير البرنػػامج التعميمػػي الكمبيػػوتري متعػػدد الوسػػائط ف ػي التقيــيم الــذاتي

مركــز مصــادر الــتعمم  ،حيػػث قامػػت الباحثػ ػة بحس ػ ػاب قيمػػة (  )η2باسػػتخداـ المعادلػػة
الســتخدام ا
المذكورة في الفصؿ الثالث ؛ وذلؾ باستخداـ قيمة" ت" ودرجات الحرية  ،ويتضح ذلػؾ فػي جػدوؿ
: 19

جدوؿ 19

مركز
قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي الستبانة التقييم الذاتي الستخدام ا
مصادر التعمم ،ودرجات الحرية ،و مقدار حجم التأثير()η2

قيمة"ت"
10.42

درجات الحرية
27

قيمة η 2
0.800

مقدار حجـ التأثير≥0.14
كبير

مف جدوؿ  19يتضح أف حجـ تأثير برنامج التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط التعميمية عمى

مركز مصادر التعمم يساوى( ) 0.800وىو أعمى مف القيمة
استبانة التقييم الذاتي الستخدام ا

المحكية ( .)0.14وىذا يدؿ عمى أف برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائط التعميمية يحقؽ حجـ تأثير
مركز مصادر التعمم  ،وقبوؿ الفرض الحادي عشر الذي
كبير عمى التقييم الذاتي الستخدام ا

ينص عمى أنو " يحقق البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية

مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى من القيمة
في استبانو التقييم الذاتي الستخدام ا

( ، " )0.14وىذا معناه قبوؿ الفرض الحادي عشر.

 -12اختبار صحة الفرض الثاني عشر:

الختبار صحة الفرض الثاني عشػر الػذي يػنص عمػى أنػو " يحقـق البرنـامج التـدريبي

القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة مالحظة ميـارات الـتعمم الـذاتي
مركز مصادر التعمم حجم تـأثير كبيـر أعمـى مـن القيمـة ( " )0.14قامػت الباحثػة بمػا
الستخدام ا
يمي :

حسػاب حجػـ تػأثير البرنػامج التعميمػي الكمبيػوتري متعػػدد الوسػائط فػي بطاقـة مالحظــة

مركـز مصـادر الـتعمم  ،حيػث قامػت الباحث ػة بحسػ ػاب قيمػة ()η2
ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا
باس ػػتخداـ المعادل ػػة الم ػػذكورة ف ػػي الفص ػػؿ الثال ػػث؛ وذل ػػؾ باس ػػتخداـ قيم ػػة "ت" ودرج ػػات الحري ػػة ،

ويتضح ذلؾ في جدوؿ : 20
جدوؿ 20

قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي
مركز مصادر التعمم ،ودرجات الحرية ،و مقدار حجم التأثير()η2
الستخدام ا

قيمة" ت"
3.850

درجات الحرية
27

قيمة η 2
0.354

مقدار حجـ التأثير≥0.14
كبير

مف جدوؿ 20يتضح أف حجـ تأثير برنامج التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط التعميمية عمى

مركز مصادر التعمم يساوي ( )0.354وىو أعمى
بطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا
مف القيمة المحكية ( .)0.14وىذا يدؿ عمى أف برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائط التعميمية يحقؽ

مركز مصادر التعمم  ،وقبوؿ الفرض العاشر الذي ينص
حجـ تأثير كبير عمى ميارات استخدام ا

عمى أنو " يحقق البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في

مركز مصادر التعمم حجم تأثير كبير أعمى من
بطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا

القيمة ( ، " )0.14وىذا معناه قبوؿ الفرض الثاني عشر.

(د) بالنسبة لدرجة التمكن ( : ) %85
 -13اختبار صحة الفرض الثالث عشر:

الختبار صحة الفرض الثالث عشر الذي يػنص عمػى أنػو " يحقـق البرنـامج التـدريبي

القـــائم عمـــى الكمبيـــوتر التعميمـــي متعـــدد الوســـائط فاعميـــة فـــي االختبـــار التحصـــيمي المعرفـــي
مركـــز مصـــادر الـــتعمم تصـــل لدرجـــة تمكـــن أعمـــى مـــن القيمـــة ( )%85مـــن الدرجـــة
الســـتخدام ا

النيائية" قامت الباحثة بما يمي :

تطبيؽ اختبػار "ت" ( )t- testلحسػاب داللػة الفػرؽ بػيف المتوسػط فػي التطبيػؽ البعػدي

ودرج ػػة ال ػػتمكف ( )%85مــــن الدرجــــة النيائيــــة  ،وذل ػػؾ باس ػػتخداـ حزم ػػة البػ ػرامج اإلحصػ ػػائية
" "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا  ،وجدوؿ  21يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".
جدوؿ21

اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسط درجات التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي
مركز مصادر التعمم ودرجة التمكن ( )%85من الدرجة النيائية وىي ()51.0
الستخدام ا

تطبيق
االختبار

المتوسط

بعدي

52.820

الدرجة

51.0

االنحرا

المعياري
ع
2.245

قيم (ت)
المحسوب
4.293

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.000

مف جدوؿ  21يتضح أف عينة البحث قد حققوا متوسطاً ( )52.820في التطبيؽ البعدي التطبيؽ

مركز مصادر التعمـ أعمي مف درجة التمكف
البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي الستخداـ ا
 %85أي ( )51.0مف الدرجة النيائية ( ، )60كما توضح قيـ الجدوؿ أف الفرؽ بيف درجة

التمكف ( )51.0وتمؾ الدرجة المتوسطة ( )52.820ىو فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي داللة

( ، )0.05فقيمة (ت) مساوية ( )4.293عند درجة حرية ( ، )27فيي قيمة دالة عند مستوي
داللة ( )0.05حيث أف الداللة المحسوبة كمبيوترياً مف  SPSSمساوية ( )0.000أقؿ مف

مستوي الداللة ( )0.05لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي
مركز مصادر التعمـ.
الستخداـ ا

وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط حقق فاعمية

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من درجة التمكن
في التحصيل المعرفي الستخدام ا

( )%85من الدرجة النيائية  ،وقبوؿ الفرض الثالث عشر الذي ينص عمى أنو " يحقق البرنامج
التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االختبار التحصيمي المعرفي
مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85من الدرجة
الستخدام ا

النيائية".

 -14اختبار صحة الفرض الرابع عشر:

الختبار صػحة الفػرض ال اربػع عشػر الػذي يػنص عمػى أنػو " يحقـق البرنـامج التـدريبي

القــائم عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي مقيــاس اتجاىــات الطالبــات نحــو

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85مـن الدرجـة النيائيـة
استخدام ا
" قامت الباحثة بما يمي :

تطبيؽ اختبػار "ت" ( )t- testلحسػاب داللػة الفػرؽ بػيف المتوسػط فػي التطبيػؽ البعػدي

ودرج ػػة ال ػػتمكف ( )%85مــــن الدرجــــة النيائيــــة  ،وذل ػػؾ باس ػػتخداـ حزم ػػة البػ ػرامج اإلحصػ ػػائية
" "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا  ،وجدوؿ  22يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت" .
جدوؿ 22

اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي لمقياس اتجاىات

مركز مصادر التعمم ودرجة التمكن ( )%85من الدرجة النيائية ()57.8
الطالبات نحو استخدام ا
.

تطبيق
االختبار

المتوسط

بعدي

60.750

الدرجة

57.8

االنحرا

المعياري
ع
6.035

قيم (ت)
المحسوب
2.587

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.015

مف جدوؿ 22يتضح أف عينة البحث قد حققوا متوسطاً ( )60.750في التطبيؽ البعدي التطبيؽ

مركز مصادر التعمم أعمي مف درجة التمكف
البعدي مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا
 %85أي ( )57.8مف الدرجة النيائية ( ، )68كما توضح قيـ الجدوؿ أف الفرؽ بيف درجة
التمكف ( )57.8وتمؾ الدرجة المتوسطة ( )60.750ىو فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي داللة

( ، )0.05فقيمة (ت) مساوية ( )2.587عند درجة حرية ( ، )27فيي قيمة دالة عند مستوي
داللة ( )0.05حيث أف الداللة المحسوبة كمبيوترياً مف  SPSSمساوية ( )0.000أقؿ مف

مستوي الداللة ( )0.05لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي مقياس اتجاىات الطالبات نحو

مركز مصادر التعمم .
استخدام ا

وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط حقق فاعمية

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من
في مقياس اتجاىات الطالبات نحو استخدام ا

القيمة ( )%85من الدرجة النيائية  ،وقبوؿ الفرض الرابع عشر الذي ينص عمى أنو " يحقق

البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في مقياس اتجاىات

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85من
الطالبات نحو استخدام ا

الدرجة النيائية ".

 -15اختبار صحة الفرض الخامس عشر:

الختبار صحة الفرض الخامس عشر الذي ينص عمى أنو " يحقق البرنامج التدريبي

القــائم عمــى الكمبيــوتر التعميمــي متعــدد الوســائط فاعميــة ف ـي اســتبانة التقيــيم الــذاتي الســتخدام
مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85مـن الدرجـة النيائيـة " قامػت
ا

الباحثة بما يمي :

تطبيؽ اختبػار "ت" ( )t- testلحسػاب داللػة الفػرؽ بػيف المتوسػط فػي التطبيػؽ البعػدي

ودرج ػػة ال ػػتمكف ( )%85مــــن الدرجــــة النيائيــــة  ،وذل ػػؾ باس ػػتخداـ حزم ػػة البػ ػرامج اإلحصػ ػػائية
" "SPSSالتي سبؽ اإلشارة إلييا  ،وجدوؿ  23يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".
جدوؿ23

اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي الستبانة التقييم
مركز مصادر التعمم والدرجة ( )%85من الدرجة النيائية ()40.8
الذاتي الستخدام ا

تطبيق
االختبار

المتوسط

بعدي

47.000

الدرجة

40.800

االنحرا

المعياري
ع
1.305

قيم (ت)
المحسوب
25.135

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.000

مف جدوؿ 23يتضح أف عينة البحث قد حققوا متوسطاً ( )47.000في التطبيؽ البعدي الستبانة

مركز مصادر التعمم أعمي مف درجة التمكف  %85أي ( )40.800مف
التقييم الذاتي الستخدام ا

الدرجة النيائية ( ،)48كما توضح قيـ الجدوؿ أف الفرؽ بيف درجة التمكف ( )40.800وتمؾ

الدرجة المتوسطة ( )47.000ىو فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( ،)0.05فقيمة (ت)

مساوية ( )4.293عند درجة حرية ( ،)27فيي قيمة دالة عند مستوي داللة ( )0.05حيث أف

الداللة المحسوبة كمبيوترياً مف  SPSSمساوية ( )0.000أقؿ مف مستوي الداللة ( )0.05لصالح
مركز مصادر التعمم .
متوسط درجات التطبيؽ البعدي استبانة التقييم الذاتي الستخدام ا

وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي القائم عمي الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط حقق

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من
فاعمية في استبانة التقييم الذاتي الستخدام ا

القيمة ( )%85من الدرجة النيائية  ،وقبوؿ الفرض الخامس عشر الذي ينص عمى أنو " "

يحقق البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في استبانة

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85من
التقييم الذاتي الستخدام ا

الدرجة النيائية ".

 -16اختبار صحة الفرض السادس عشر:

الختبار صحة الفرض السادس عشر الذي ينص عمى أنو " يحقق البرنامج التـدريبي

القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة مالحظة ميـارات الـتعمم الـذاتي

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من القيمة ( )%85من الدرجة النيائيـة
الستخدام ا

" قامت الباحثة بما يمي :

تطبيؽ اختبػار "ت" ( )t- testلحسػاب داللػة الفػرؽ بػيف المتوسػط فػي التطبيػؽ البعػدي

لبطاقػػة مالحظػػة الميػػارات األدائيػػة السػػتخداـ م اركػػز مصػػادر الػػتعمـ ودرجػػة الػػتمكف ( )%85مــن

الدرجة النيائية  ،وذلؾ باستخداـ حزمػة البػرامج اإلحصػائية " "SPSSالتػي سػبؽ اإلشػارة إلييػا ،
وجدوؿ  24يعرض نتائج تطبيؽ اختبار "ت".

جدول24

اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة
مركز مصادر التعمم والدرجة ( )%85من الدرجة النيائية
ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا

()59.5

تطبيق
االختبار

المتوسط

بعدي

69.607

الدرجة

59.500

االنحرا

المعياري
ع
0.831

قيم (ت)
المحسوب
64.301

ررجات
الحري
27

مستو
الرالل
0.000

مف جدوؿ  24يتضح أف عينة البحث قد حققوا متوسطاً ( )69.607في التطبيؽ البعدي لبطاقة
مالحظة الميارات األدائية الستخداـ مراكز مصادر التعمـ أعمى مف درجة التمكف  %85أي

( )59.500مف الدرجة النيائية ( ،)70كما توضح قيـ الجدوؿ أف الفرؽ بيف درجة التمكف

( )59.500وتمؾ الدرجة المتوسطة ( )69.607ىو فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي داللة (،)0.05

فقيمة (ت) مساوية ( )64.301عند درجة حرية ( ،)27فيي قيمة دالة عند مستوي داللة ()0.05
حيث أف الداللة المحسوبة كمبيوترياً مف  SPSSمساوية ( )0.000أقؿ مف مستوي الداللة

( )0.05لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة الميارات األدائية الستخداـ
مراكز مصادر التعمـ.

وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط حقق فاعمية

مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن
في بطاقة مالحظة في ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا

أعمى من القيمة ( )%85من الدرجة النيائية  ،وقبوؿ الفرض السادس عشر الذي ينص عمى

أنو " يحقق البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في بطاقة
مركز مصادر التعمم تصل لدرجة تمكن أعمى من
مالحظة في ميارات التعمم الذاتي الستخدام ا

القيمة ( )%85من الدرجة النيائية".

ثالثاً  :خالصة نتائج اختبار فروض البحث :

قامت الباحث بتلخيص ما أسفر بنه نتائج اختبار فروض البحث جرول ، 25
فجرول  25يعرض رقك الفرض ونص الفرض البحثي ونتيج االختبار لهذا الفرض.

جدول 25

نتائج اختبارات الفروض البحثية
م

نص الفرض البحثي

 )1يوجر فرق رال إحصائيا بنر مستو رالل ( )0.05بي متوسط ررجات القياسي
القبلي والبعري بلا االختبار التحصيلي المعرفي الستخراك مرالز مصارر التعلك
لصالح القياس البعري
 )2يوجر فرق رال إحصائي بنر مستو ( )0.05بي متوسط ررجات القياسي القبلي
والبعري مقياس اتجاهات الطالبات نحو استخراك مرالز مصارر التعلك في لصالح
التطبيق البعري .
 )3يوجر فرق رال إحصائيا بنر مستو رالل ( )0.05بي متوسط ررجات القياسي
القبلي والبعري الستبانه التقييك الذاتي الستخراك مرالز مصارر التعلك لصالح القياس
البعري
" )4يوجر فرق رال إحصائيا بنر مستو رالل ( )0.05بي متوسط ررجات القياسي
القبلي والبعري لبطاق مالحظ مهارات التعلك الذاتي الستخراك مرالز مصارر
التعلك لصالح القياس البعري"
" )5يحقق البرنامج الترريبي القائك بلي اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط فابلي في
االختبار التحصيلي المعرفي الستخراك مرالز مصارر التعلك ال تقل قيمتها
ب ( )0.6لما تقاس نسب الفعالي "لماك جوجيا "
" )6يحقق البرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط فابلي في
مقياس اتجاهات الطالبات نحو استخراك مرالز مصارر التعلك ال تقل قيمتها ب
( )0.6لما تقاس نسب الفعالي "لماك جوجيا "
" )7يحقق البرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر التعليمي متعرر "الوسائط فابلي في
استبان التقييك الذاتي الستخراك مرالز مصارر التعلك ال تقل قيمتها ب ( )0.6لما
تقاس نسب الفعالي "لماك جوجيا "
" )8يحقق البرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر التعليمي متعدرر الوسدائط فابليد فدي
بطاق مالحظ مهارات التعلك الذاتي الستخراك مرالز مصارر الدتعلك ال تقدل قيمتهدا
ب ( )0.6لما تقاس نسب الفعالي "لماك جوجيا "
" يحقق البرنامج الترريبي القائك بلدا اللمبيدوتر التعليمدي متعدرر الوسدائط فابليد
)9
في االختبار التحصيلي المعرفي الستخراك مرالز مصارر التعلك حجدك التدثثير لبيدر
أبلا م القيم (" )0.14
 " )10يحقق البرنامج الترريبي القائك بلي اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط فابليد فدي
مقياس اتجاهدات الطالبدات نحدو اسدتخراك مرالدز مصدارر الدتعلك حجدك التدثثير لبيدر
أبلا م القيم (" )0.14
 " )11يحقق البرنامج الترريبي القائك بلا اللمبيوتر التعليمي متعرر الوسائط فابليد فدي
استبانه التقييك الذاتي الستخراك مرالدز مصدارر الدتعلك حجدك التدثثير لبيدر أبلدا مد
القيم (" )0.14

النتيجة
قبول
قبول
قبول
قبول

رفض
قبول
قبول
قبول

قبول
قبول
قبول

عذٚي  ( 25ربثغ )

َ

ٔض اٌفشع اٌجؾضٟ

إٌز١غخ

12

" يحقددق البرنددامج التددرريبي القددائك بلددا اللمبيددوتر التعليمددي متعددرر الوسددائط
فابليد فدي بطاقد مالحظد مهددارات الددتعلك الددذاتي السددتخراك مرالددز مصددارر
التعلك حجك التثثير لبير أبلا م القيم (" )0.14بالنسدب إلدي ررجد الدتمل
 %85م الررج النهائي .

لذٛي

13

" يحقددق البرنددامج التددرريبي القددائك بلددا اللمبيددوتر التعليمددي متعددرر الوسددائط
فابلي في االختبار التحصيلي المعرفي الستخراك مرالز مصارر التعلك تصل
لررج تمل أبلا م القيم ( )%85م الررج النهائي " .
" يحقددق البرنددامج التددرريبي القددائك بلددا اللمبيددوتر التعليمددي متعددرر الوسددائط
فابلي د ف دي مقيدداس اتجاهددات الطالبددات نحددو اسددتخراك مرالددز مصددارر الددتعلك
تصل لررج تمل أبلا م القيم ( )%85م الررج النهائي " .
" يحقددق البرنددامج التددرريبي القددائك بلددا اللمبيددوتر التعليمددي متعددرر الوسددائط
فابلي في استبانه التقييك الذاتي الستخراك مرالز مصارر التعلك تصدل لررجد
تمل أبلا م القيم ( )%85م الررج النهائي " .
"يحقددق البرنددامج التددرريبي القددائك بلددا اللمبيددوتر التعليمددي متعددرر الوسددائط
فابلي في بطاقد مالحظد مهدارات الدتعلك الدذاتي السدتخراك مرالدز مصدارر
التعلك تصل لررج تمل أبلا م القيم ( )%85م الررج النهائي " .

لذٛي

14
15
16

الفصل الخاهس
تفسيش نتائح البحث وهخشخاته والتىصياث والوقتشحاث

لذٛي
لذٛي
لذٛي

وهششوع لالستفادة هن البشناهح التذسيبي

أٚال  :رفغ١ش ٔزبئظ اٌجؾش
 -1رفغ١ش إٌزبئظ اٌّشرجطخ ثزّٕ١خ اٌّؼشفٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
 -2رفغ١ش إٌزبئظ اٌّشرجطخ ثزّٕ١خ ارغب٘بد اٌطبٌجبد ٔؾٛ
اعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ .
رفغ١ش إٌزبئظ اٌّشرجطخ ثبعزجبٔخ اٌزم ُ١١اٌزار ٟالعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
 -3رفغ١ش إٌزبئظ اٌّشرجطخ ثجطبلخ ِالؽظخ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ .
صبٔ١ب ِ :خشعبد اٌجؾش
صبٌضب ً  :رٛط١بد اٌجؾش
ساثؼب  :اٌجؾٛس اٌّمزشؽخ
خبِغب ِ :ششٚع ِمزشػ ٌالعزفبدح ِٓ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج ٟاٌمبئُ ػٍ ٝاٌىّجٛ١رش
اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذ اٌٛعبئظ ٌزّٕ١خ ِٙبساد اعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

الفصل الخاهس
تفسيش نتائح البحث وهخشخاته والتىصياث والوقتشحاث
وهششوع لالستفادة هن البشناهح التذسيبي
تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ تفسير نتائج البحث ومخرجاتو طبقاً ألىداؼ البحث ،

والتوصيات ،والمقترحات ،ومشروع لالستفادة مف البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي
متعدد الوسائط في تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي الستخداـ

مراكز مصادر التعمـ ،وفي األجزاء التالية مف الفصؿ تتناوؿ الباحثة عرض تمؾ النقاط .

أوالً :تفسير نتائج البحث :

 -1تفسير النتائج المرتبطة بتنمية الجانب المعرفي الستخدام مراكز مصادر التعمم :
تكشؼ نتائج الفرض األوؿ عف وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بيف
متوسطي درجات طالبات الصؼ العاشر لمتعميـ األساسي في القياس القبمي والقياس البعدي

لالختبار التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ

لدى طالبات الصؼ العاشر

األساسي بسمطنة عماف لصالح القياس البعدي  .وىذا يعني أف البرنامج التدريبي القائـ عمى
الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط لو أثر فعاؿ في تنمية الجانب المعرفي في ميارات استخداـ

مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف ويمكف إرجاع تمؾ
النتائج إلى طبيعة البرنامج ومعايير تصميمو كذلؾ عممية إنتاج البرنامج والوسائط التعميمية التي
تضمنيا البرنامج وتـ استخداميا أثناء إنتاجو حيث تـ تصميـ البرنامج باستخداـ أحد نماذج

التصميـ التعميمي المعروفة أال وىو نموذج عبد المطيؼ الجزار "  " 2002لمتصميـ التعميمي .

كما تـ بناء البرنامج وفقا لالحتياجات التعميمية لطالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف

وتحميؿ الميمات التعميمية كذلؾ ىيكمة محتوى المادة العممية لمبرنامج التدريبي عمى شكؿ

موديوالت تعميمية في البداية يتعرؼ المتعمـ عمى تعميمات البرنامج والخطوات التي ينبغي عميو
إتباعيا حتى يكوف لعممية التعمـ أثر فعاال ويكوف ىناؾ نوع مف التفاعؿ ويبقى أثر التعمـ وتتحقؽ
النتائج المرجوة مف البرنامج ومف ثـ يق أر المتعمـ اليدؼ العاـ لمموديوؿ ومف ثـ قراءة األىداؼ

التعميمية بعد ىا يبدأ في االختبار القبمي ومف ثـ يبدأ في قراءة عناويف الموديوالت والبدء في

الموديوؿ األوؿ ودراسة مضمونو والتفاعؿ مع الوسائط المتعددة واإلجابة عف أسئمة النشاط
التابعة لمموديوؿ حيث أنو توجد ىناؾ تغذية راجعة يجدىا المتعمـ خالؿ زمف التعمـ مما يجعؿ

المتعمـ أكثر تفاعال وايجابية مما يؤدي ذلؾ إلى إفادة المتعمـ .

 -2تفسير النتائج المرتبطة بتنمية اتجاىات الطالبات نحو استخدام مراكز مصادر التعمم :
تكشؼ نتائج الفرض الثاني يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي

درجات طالبات الصؼ العاشر األساسي في القياس القبمي والقياس البعدي في تنمية اتجاىات
الطالبات نحو استخداـ مركز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف

لصالح القياس البعد ي  .وىذا يعني أف البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط لو أثر فعاؿ في تنمية اتجاىات الطالبات نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى

طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف كما أف لو أث ار في دفع الطالبات إلى مراكز
مصادر التعمـ واالستفادة منيا  .وترجع ىذه النتائج إلى طبيعة البرنامج التدريبي القائـ عمى

الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط كذلؾ إلى طبيعة الموديوالت التعميمية التي تؤدي إلى تنمية

ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف حيث

أنيا تقوـ عمى أساس بناء المنظومات وذلؾ وفقا لنموذج الجزار (  ) 2002لمتصميـ التعميمي
وتقسيـ البرنامج إلى موديوالت تعميمية وتحديد أىداؼ البرنامج بشكؿ قابؿ لمقياس والمالحظة

وتقسيـ الميارات إلى ميارات رئيسة وميارات فرعية حتى يستطيع الطالب أف يصؿ إلى مرحمة

التمكف كما أف تقسيـ الميارات يسيؿ عمى طالبات الصؼ العاشر اكتساب تمؾ الميارات حوؿ

استخداـ مراكز مصادر التعمـ إضافة إلى ما يتضمنو البرنامج التدريبي مف وسائط متعددة

كالصور والصوت والفيديو والتغذية الراجعة إلى جانب األنشطة المتنوعة التي تساعد عمى تنمية

مياراتو .

 -3تفسير النتائج المرتبطة باستبانة التقييم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم :
تكشؼ نتائج الفرض الثالث أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسط

درجات طالبات الصؼ العاشر لمتعميـ األساسي لمقياسيف القبمي والبعدي الستبانو التقييـ الذاتي
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف لصالح

القياس البعدي وذلؾ يعني أف لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط أث ار
فعاال في تنمية ميارات طالبات الصؼ العاشر بسمطنة عماف في استخداـ مراكز مصادر التعمـ
وترجع النتائج السابقة لمبحث لطبيعة البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط ونوع

نموذج التصميـ التعميمي وىو نموذج الجزار (  ) 2002لمتصميـ التعميمي كذلؾ ما تضمنو
البرنامج التدريبي مف تحديد أىداؼ واضحة لمموديوالت ولما تضمنو مف أنشطة وتغذية راجعة

ساعدت طالبات الصؼ العاشر األساسي عمى تنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ

لدييف .

 -4تفسير النتائج المرتبطة ببطاقة مالحظة ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم
:

تكشؼ نتائج الفرض الرابع أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسط

درجات طالبات لصؼ العاشر لمتعميـ األساسي في القياسيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة
ميارات استخداـ مركز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف

لصالح القياس البعدي وىذا يعني أف لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط لو أثر فعاال في تنمية ميارات طالبات الصؼ العاشر بسمطنة عماف في استخداـ مراكز

مصادر التعمـ وترجع النتائج السابقة لمبحث لطبيعة البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر متعدد
الوسائط ونوع نموذج التصميـ التعميمي وىو نموذج الجزار (  ) 2002لمتصميـ التعميمي وأىداؼ
البرنامج التدريبي والوسائط المتعددة التي يحتوي عمييا البرنامج واألنشطة المتنوعة والتغذية

الراجعة التي ساىمت في تنمية ميارات طالبات الصؼ العاشر في استخداـ مراكز مصادر التعمـ

.

ثانياً  :مخرجات البحث :

قامت الباحثة في ىذا الجزء بعرض لمخرجات البحث التي تـ تحديدىا في أىداؼ

البحث ،وىي كالتالي:
)1

قائمة ميارات التعمم الذاتي الالزمة لطالبات الصف العاشر األساسي في استخدام

مراكز مصادر التعمم .

أ) القائمة المبدئية لميارات استخدام مراكز مصادر التعمم :
استنادا عمى ما تـ عرضو في الفصؿ الثاني مف ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر

التعمـ وبناء عمى تخصص الباحثة أخصائية مصادر التعمـ ومالحظتيا وتحميؿ نتائج الدراسات
والبحوث اشتقت الباحثة القائمة المبدئية لميا ارت استخداـ مراكز مصادر التعمـ الالزمة لطالبات

الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف.

ثـ قامت الباحثة باشتقاؽ الميارات الفرعية ليا ،وقد اشتممت كؿ ميارة رئيسية عمى مجموعة مف

الميارات الفرعية حيث بمغ إجمالي عدد الميارات الفرعية في صورتيا المبدئية ( .)139

وبعد إعداد القائمة في صورتيا المبدئية ممحؽ (  ) 2أصبحت قابمة لمتحكيـ عمييا مف قبؿ
أساتذة مختصيف في المجاؿ وذلؾ لمتوصؿ إلى الصورة النيائية لقائمة الميارات وتحديد

االحتياجات التعميمية في ضوء تمؾ الميارات .

( ب) التحكيم عمى قائمة الميارات وتحديد القائمة النيائية :
قامت الباحثة بعرض القائمة المبدئية عمى أساتذة محكميف متخصصيف  ،وذلؾ الستطالع
آرائيـ لتحكيـ قائمة ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ لعمؿ التعديالت الالزمة حتى تظير
القائمة في صورتيا النيائية  ،وبذلؾ توصمت الباحثة إلى الصورة النيائية لقائمة الميارات والتي

تضمنت ( )139ميارة فرعية و( )24ميارة رئيسية (أنظر ممحؽ ب )

)2

قائمة معايير تصميم البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط :

قامت الباحثة بدراسة وتحميؿ عدد مف قوائـ معايير التصميـ التعميمي الكمبيوتري متعدد الوسائط

وفي ضوء دراسة احتياجات طالبات الصؼ العاشر لمتعميـ األساسي بسمطنة عماف وتحميؿ

خصائصيف قامت الباحثة بإعداد القائمة المبدئية لمعايير تصميـ البرنامج التدريبي الكمبيوتري

متعدد البرنامج متعدد الوسائط والتي يتطمبيا إعداد البرنامج لطالبات الصؼ العاشر لمتعميـ
األساسي بسمطنة عماف ثـ تـ عرض القائمة المبدئية عمى المحكميف إلبداء آرائيـ ومقترحاتيـ
حوؿ مضموف معايير التصميـ ثـ تـ إجراء التعديالت عمى قائمة المعايير وفقا لمقترحات

المحكميف وأصبحت في صورتيا النيائية قابمة لمتطبيؽ حيث تتكوف مف (  ) 11معيا ار كما تـ
تحديد مؤشرات األداء لكؿ معيار والتي بمغ عددىا (  ) 60مؤش ار لألداء والمعايير النيائية لقائمة

معايير تصميـ البرنامج التدريبي (أنظر ممحؽ د ).

 )3برنامج تدريبي قائم عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط لتنمية ميارات التعمم الذاتي

الستخدام مراكز مصادر التعمم بتطبيق نموذج التصميم التعميمي الجزار ( )2002وفق

قائمة معايير التصميم التعميمي (راجع ثالثا في الفصل الثالث)4.

 ) )4معرفة أثر البرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط عمي
تنمية ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم.

قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث (انظر الفصؿ الثالث) ،ثـ قامت باختيار عينة البحث ()28

طالبة (انظر الفصؿ الثالث ) ،وقامت بتطبيؽ تجربة البحث (انظر الفصؿ الثالث )  ،وأخي ار

قامت باختبار فروض البحث باستخداـ برنامج )  ( SPSSالختبار أثر البرنامج في ستة عشر

فرضا بحثياً (انظر الفصؿ الرابع) ،وتحققت مف قبوؿ خمسة عشر فرضا تؤكد وجود أثر لمبرنامج
التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط

عمي تنمية ميارات التعمـ الذاتي

الستخداـ مراكز مصادر التعمـ فيما عدا الفرض الخامس فقط (انظر جدوؿ ( )18بالفصؿ الرابع

مف الرسالة.

ثالثا :توصيـــات البحث :

في ضوء نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة توصي بالتالي :
 .1االستفادة مف البرنامج التدريبي الكمبيوتري متعدد الوسائط لمتعمـ الذاتي الذي تـ تصميمو في
البحث ويعمـ عمى المدار في السمطنة .

 .2استخداـ نموذج التصميـ التعميمي لعبد المطيؼ الجزار (  ) 2002في تصميـ البرنامج
التدريبي الكمبيوتري متعدد الوسائط حيث أثبت فاعمية في تصميـ البرنامج التدريبي .

 .3تدريب المعمميف عمى توظيؼ تكنولوجيا التعميـ واستخداـ مراكز مصادر التعمـ .
 .4االستفادة مف أدوات البحث التي استخدمتيا الباحثة وىي :

( أ ) اختبار التحصيؿ المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

( ب ) بطاقة التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

( ج ) مقياس اتجاىات الطالبات نحو مراكز مصادر التعمـ .

( د ) بطاقة مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ .

 .5تشجيع الطالب عمى استخداـ مراكز مصادر التعمـ ودمجيا في المقررات الدراسية وتدريسيا .

 .6طرح برنامج تدريبي مف خمسة لقاءات مع موديوالت البرنامج الخمسة يمكف تكثيفيا في

أسبوع بمعدؿ لقاء لكؿ يوـ.

 .7تشجيع الطالب وتنمية ميوليـ واتجاىاتيـ اإليجابية لمتعمـ الذاتي واستخداـ مراكز مصادر

التعمـ .

 .8العمؿ عمى التطوير والتنمية المستمرة لمراكز مصادر التعمـ لتضـ مصادر تعمـ إلكترونية
وتوسيع لمساحاتو .

 .9تشجيع المعمميف عمى نقؿ بعض حصصيـ التدريسية لممواد الدراسية في مراكز مصادر
التعمـ وتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ .

 .10العمؿ عمى إتاحة أوقات خارج الدواـ المدرسي لمتعمـ الذاتي لمطالب وتقديـ خدمات لممجتمع
المحمي لممدرسة .

 .11وضع البرنامج الذي تـ تطويره عمي موقع الو ازرة عمي الويب إلتاحتو لمتعمـ الذاتي لمطالبات.
 .12االستفادة مف قائمة المعايير لتصميـ برامج لتنمية ميارات التعمـ الذاتي .

رابعا :البحـــوث المقترحــة :

في ضوء نتائج البحث والمتغيرات التي تـ دراستيا تقترح الباحثة القياـ بيذه البحوث وذلؾ انطالقا

مف بحثيا القائـ :

 .1دراسة عف أسباب عزوؼ الطالب عف استخداـ التعمـ الذاتي مف مراكز مصادر التعمـ
وعالقة ذلؾ بدور المعمميف في تشجيعيـ وعمؿ أنشطة تعميمية تعتمد عمى استخداـ مراكز

مصادر التعمـ.

 .2دراسة ألثر استخداـ البرنامج الذي تـ تطويره في ىذا البحث ليكوف لمتعمـ عف بعد والتعمـ
االلكتروني عمى الويب عف طريقة بيئة تعمـ تشاركية .

 .3إجراء بحث تطويري لتنمية كفاءات أخصائي مصادر التعمـ عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي
لمطالب ودراسة أثره عمى الطالب في استخداـ مراكز مصادر التعمـ .

 .4إجراء بحث لمكشؼ عف أثر تفاعؿ أساليب التعمـ لدى الطالب مع نمطيف لتصميـ بيئة
لمتعمـ (ذاتي/تعاوني) عمي تنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ.

خامساً  :مخطط مشروع مقترح لالستفادة من البرنامج التدريبي القائم

عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط لتنمية ميارات استخدام مراكز

مصادر التعمم :

تقترح الباحثة الخطة التالية لتسيؿ االستفادة مف البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي
متعدد الوسائط لتنمية ميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر لمتعميـ

األساسي بسمطنة عماف .

 )1مكونات البرنامج :

البرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط الذي تـ تطويره وفقا لنموذج
التصميـ التعميمي لعبد المطيؼ الجزار (  ) 2002ىو عبارة عف منظومة تدريبية تتكوف مف :

 -1عدد (  ) 1اختبار تحصيمي في الجانب المعرفي يقيس التحصيؿ المعرفي الستخداـ مراكز
مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي .

 -2عدد (  ) 1مقياس اتجاىات الطالبات تقيس اتجاه طالبات الصؼ العاشر ألساسي نحو
استخداـ ميارات مراكز مصادر التعمـ .

 -3عدد (  ) 1بطاقة التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ لتقييـ مدى اكتساب طالبات
الصؼ العاشر األساسي لميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ

-4عدد (  ) 1بطاقة مالحظة ميارة لمالحظة مدى اكتساب طالبات الصؼ العاشر األساسي
لميارات استخداـ مراكز مصادر التعمـ .

-5عدد (  ) 1برنامج تدريبي كمبيوتري متعدد الوسائط محمؿ اسطوانة حيث يشتمؿ عمى خمسة
موديوالت تعميمية .

 ) 2متطمبات استخدام الكمبيوتر التدريبي القائم عمى الكمبيوتر متعدد الوسائط لمجموعة

عددىا (  ) 28طالبة من الصف العاشر األساسي والذي يتمثل في :

 -1مشرؼ عمى التدريب  :ويفضؿ أف يكوف متخصصا في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ.
 -2مختبر الحاسوب  :وىذا متوفر في مختمؼ مدارس السمطنة وأف يحتوي عمى :
أ ) عدد مناسب مف أجيزة الكمبيوتر مع ممحقاتيا .

ب ) بطاقة التقييـ الذاتي .

ج ) بطاقة مالحظة ميارة .

د ) اختبار تحصيمي .

ىػ ) استبانو مقياس اتجاىات .

 )3الخطة الزمنية:

يمكف تطبيؽ موديوالت البرنامج التدريبي خمسة لقاءات يمكف إنجازىا في أسبوع واحد تقريباً.
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ٍِؾك أ
ثطبلخ اٌزؾى ُ١ػٍٝ
لبئّخ اٌّٙبساد اٌّجذئ١خ ٌٍزؼٍُ اٌزار ٟاٌالصِخ ٌطبٌجبد
اٌظف اٌؼبشش األعبع ٟالعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١
األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صموو َٛثٌذجفغووز دووئؽشثء دسثعووز دؼٕووٛثْ  :أصووش ثشٔووبِظ رووذس٠ج ٟلووبئُ ػٍووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز لجةّز ِٙجسثس ثعضخذثَ ِشثوض ِظجدس
ٚلذ أػذس ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌمجةّز ثٌّذذة١ز ٌّٙجسثس ثعضخذثَ ِشثوض ِظجدس ِٓ
خالي ثالؽالع ػٍ ٝدؼغ ثٌّظجدس ٚدقىُ ػٍّٙج أخظجة١ز ِظجدس ثٌضؼٍُ .
إششاف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّٙجسثس ٚإدذثء
ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج ٚدسؽز أّ٘١ضٙج ٌطجٌذجس ثٌظف ثٌؼجشش
ث٤عجع. ٟ
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

القائمة المبدئية لميارات استخدام طالبات الصف العاشر األساسـي لمراكـز مصـادر
التعمم
ـ

الميارات الرئيسية والفرعية

)1

اكتساب ميارة تحديد أماكف أقساـ المركز .

1-1

أف تتعرؼ عمى أقساـ المركز .

2-1

أف تحدد أماكف أقساـ المركز .

3-1

أف تتعػػرؼ عمػػى مكونػػات كػػؿ قسػػـ مػػف أقسػػاـ
المركز .

4-1

أف تتعرؼ عمى كيفية اسػتخداـ مكونػات أقسػاـ
المركز .

5-1

أف تذكر مسمى كؿ قسـ مف أقساـ المركز .

)2

اكتساب ميارة البحػث عػف كتػاب مطبػوع فػي المركػز

1-2

أف تحدد عنواف الكتاب الذي تبحث عنو .

2-2

أف تتعرؼ عمى القسـ الذي ينتمي إليو الكتاب

.

الذي تبحث عنو .
3-2

أف تتع ػػرؼ عم ػػى طريق ػػة البح ػػث ع ػػف الكت ػػاب
عمى الرؼ .

4-2

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصػوؿ لممعمومػة التػي
تبحث عنيا .

5-2

أف تتمكف مف إرجاع الكتاب بعد استخدامو .

)3

التمكف مف ميارة البحث عف مرجع واستخدامو .

1-3

أف تتعرؼ عمى مفيوـ المرجع ومميزاتو .

2-3

أف تذكر أنواع المراجع وكيفية استخداميا .

3-3

أف تتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى القسػ ػ ػػـ الػ ػ ػػذي ينتمػ ػ ػػي إليػ ػ ػػو

ميمة

إلى حد ما

غير ميمة

المرجع .
4-3

أف تتعرؼ عمػى طريقػة الوصػوؿ لممرجػع عمػى
الرؼ .

 5 -3أف تتعرؼ عمى أىمية المراجع .
6-3

أف تػ ػ ػ ػػتعمـ كيفيػ ػ ػ ػػة البحػ ػ ػ ػػث عػ ػ ػ ػػف المعمومػ ػ ػ ػػات
المرغوبة باستخداـ المراجع .

)4

اكتساب ميارة البحث عف القواميس والموسوعات في

1-4

أف تس ػ ػػتطيع تحدي ػ ػػد أم ػ ػػاكف وج ػ ػػود القػ ػ ػواميس

المركز .

والموسوعات بالمركز .
2-4

أف تتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزات الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواميس
والموسوعات .

3-4

أف تتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى طريق ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ القػ ػ ػواميس
والموسوعات .

4-4

أف تسػػتطيع انتقػػاء المعمومػػة المفيػػدة باسػػتخداـ
القواميس والموسوعات.

5-4

أف تح ػػدد المج ػػاؿ ال ػػذي ينتم ػػي إلي ػػو الق ػػاموس
والموسوعة .

)5

اكتسػػاب ميػػارة إرجػػاع المػ ػواد المطبوعػػة فػػي مكاني ػػا

1-5

أف تتعرؼ عمى مفيوـ المواد المطبوعة .

2-5

أف تحدد نوع المادة المطبوعة .

3-5

أف تتعػ ػػرؼ عمػ ػػى األقسػ ػػاـ التػ ػػي تنتمػ ػػي إلييػ ػػا

الصحيح .

المواد المطبوعة .
4-5

أف تتعػرؼ عمػػى المكػػاف الصػحيح الػػذي تنتمػػي
إليو المادة المطبوعة .

 5 -5أف تستطيع إرجاع المادة المطبوعة في مكانيا
المناسب .
6-5

أف تتعػػرؼ عمػػى آليػػة إرجػػاع الم ػواد المطبوعػػة
في مكانيا الصحيح .

7-5

أف تػ ػػتمكف مػ ػػف وضػ ػػع المػ ػػادة المطبوعػ ػػة فػ ػػي
مكانيا بالطريقة الصحيحة .

8-5

أف تتع ػػرؼ عم ػػى أىمي ػػة ك ػػؿ م ػػف ال ػػرقـ الع ػػاـ
والرقـ الخاص في المادة المطبوعة .

9-5

أف ت ػػدرؾ أىمي ػػة إرج ػػاع الم ػػادة المطبوع ػػة ف ػػي
مكانيا الصحيح .

)6

ال ػ ػػتمكف م ػ ػػف مي ػ ػػارات البح ػ ػػث والتقص ػ ػػي ف ػ ػػي
المص ػ ػػادر المتع ػ ػػددة لموص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى المعموم ػ ػػة
المطموبة .

1-6

أف تتعػػرؼ عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المصػػادر
المختمفة لموصوؿ لممعمومات .

2-6

أف تسػػتطيع اسػػتخداـ أكثػػر مػػف مصػػدر لجمػػع
المعمومات .

3-6

أف تتعػػرؼ عمػػى عنػػاويف الم ػواد المكتبيػػة التػػي
تحتوي عمى المعمومات المطموبة .

4-6

أف تسػ ػػتطيع الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى أمػ ػػاكف المصػ ػػادر
التي تحتوي عمى المعمومات المطموبة .

5-6

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ لممصادر التي
تتناوؿ المعمومة المطموبة .

6-6

أف تتمكف مف عممية البحث في المصادر المختمفة

)7

اكتساب ميارة انتقاء المادة المكتبية .

التي تحتوي عمى المعمومة المطموبة .

1-7

أف تتعمـ قراءة العناويف بصورة دقيقة .

2-7

أف تتعػػرؼ عمػػى طريقػػة التصػػنيؼ المسػػتخدـ لممػػادة
المكتبية .

3-7

أف تتعرؼ عمى كيفية اختيار المادة المناسبة.

4-7

أف تتذكر مكاف وجود الكتاب حسب الموضوع
.

5-7

أف تتع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى طريق ػ ػ ػػة الوص ػ ػ ػػوؿ لمم ػ ػ ػػادة
المكتبية عمى الرؼ .

6-7

أف تتعرؼ عمى كيفية إرجاعيا عمى الرؼ .

7-7

أف تتعرؼ عمى مكونات المادة المكتبية .

)8

التمكف مف ميارة انتقاء شريط فيديو بالمركز

1-8

أف تحدد عنواف شريط الفيديو الذي ترغب فيو .

2-8

أف تعرؼ مكاف أشرطة الفيديو في مركز مصادر

3-8

أف تتمكف مف تحديد القسـ الذي ينتمي إليو شريط

4-8

أف تحدد نوع الجياز الذي يستخدـ لتشغيؿ أشرطة

5-8

أف تستطيع استخداـ جياز تشغيؿ أشرطة الفيديو .

6-8

أف تتمكف مف اختيار شريط الفيديو المناسب .

7-8

أف تستطيع تمخيص ما شاىدتو في المادة العممية

8-8

أف تستطيع تحديد أثر استخداـ المواد السمعية

)9

التمكف مف ميارة انتقاء  CDو  DVDبالمركز

1-9

أف تفرؽ بيف األقراص المدمجة  CDو . DVD

2-9

أف تستطيع استخداـ أجيزة تشغيؿ أقراص أؿ CD

التعمـ .

الفيديو الذي تبحث عنو .

الفيديو .

أثناء استخداـ شريط الفيديو .
والبصرية في عممية التعمـ .

.

و أؿ . DVD

3-9

أف تتمكف مف اختيار األقراص المناسبة لممادة

4-9

أف تستطيع أف تفرؽ بيف جياز تشغيؿ أقراص أؿ

10

التمكف مف ميارة انتقاء شريط كاسيت سمعي

العممية .

 CDو أؿ . DVD
بالمركز .

 1-10أف تحدد قسـ أشرطة الكاسيت بالمركز .
 2-10أف تستطيع معرفة عنواف المادة التي يحتوي عمييا
شريط الكاسيت الذي تبحث عنو .
 3-10أف تستطيع تحديد جياز تشغيؿ أشرطة الكاسيت .
 4-10أف تتمكف مف استخداـ جياز تشغيؿ أشرطة
الكاسيت .
 5-10أف تستطيع إغالؽ جياز تشغيؿ أشرطة الكاسيت
بعد استخدامو .

11

اكتساب ميارة تشغيؿ جياز اؿ  DVDبالمركز .

 1-11أف تتعرؼ عمى جياز اؿ  DVDومميزاتو .
 2-11أف تتمكف مف تحديد القرص المناسب لتشغيؿ جياز
اؿ . DVD
 3-11أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ جياز اؿ DVD
 4-11أف تتعرؼ عمى خطوات إغالؽ جياز اؿ DVD

12

التع ػػرؼ عم ػػى دالل ػػة البيان ػػات الت ػػي يتض ػػمنيا
الكتاب .

 1-12أف تتعرؼ عمى صفحة عنواف الكتاب .
 2-12أف تتعرؼ عمى محتويات صفحة العنواف .
 3-12أف تستطيع تحديد العنواف الرئيسي والفرعي
 4-12أف تػتمكف مػف التعػرؼ عمػى الػرقـ العػاـ والػػرقـ

.

الخاص وأىمية كؿ منيما .
 5-12أف تتعرؼ عمى أىمية البيانػات التػي يتضػمنيا
الكتاب .
13

اكتساب ميارة تشغيؿ جياز الفيديو بالمركز .

 1-13أف تتعرؼ عمى جياز الفيديو .
 2-13أف تتمكف مف استخداـ جياز الفيديو .
 3-13أف تستطيع توصيؿ جياز الفيديو بشاشة العرض .
 4-13أف تستطيع تشغيؿ جياز الفيديو لعرض المادة
العممية .
 5-13أف تتمكف مف إغالؽ جياز الفيديو بعد استخدامو .
 6-13أف تتعرؼ عمى أىمية استخداـ جياز الفيديو في
عممية التعمـ .

14

اكتساب ميارة تشغيؿ جياز الحاسوب لعرض درس
مف سطح المكتب بالمركز .

 1-14أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ جياز الحاسوب .

.

. 2-14أف تستطيع تحديد مكاف حفظ العمؿ .

.

 3-14أف تستطيع فتح الممؼ الذي يتضمف موضوع
الدرس في جياز الحاسوب .
 4-14أف تتمكف مف توصيؿ جياز الحاسوب بشاشة
العرض لعرض الدرس .
 5-14أف تكوف قادرة عمى عرض درس باستخداـ جياز
الحاسوب .
 6-14أف تستطيع إغالؽ جياز الحاسوب بعد استخدامو .

)15

اكتساب ميارة البحث عمى االنترنت بالبوابة

التعميمية.

 1-15أف تستطيع تشغيؿ جياز الحاسوب .
 2-15أف تحدد أيقونة االنترنت عمى جياز الحاسوب .

 3-15أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ االنترنت .
 4-15أف تتعرؼ عمى خطوات الدخوؿ إلى موقع البوابة
التعميمية .
 5-15أف تتمكف مف التعامؿ مع مكونات البوابة التعميمية
 6-15أف تستطيع الخروج مف البوابة التعميمية بعد
استخداميا .
 7-15أف تستطيع إغالؽ جياز الحاسوب بعد استخدامو

)16

اكتساب ميارة تشغيؿ جوجؿ لمبحث عف موضوع

لخدمة موضوع " تاريخ سمطنة عماف

 1-16أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ الحاسوب .
 2-16أف تستطيع فتح موقع جوجؿ بجياز الحاسوب ..
 3-16أف تتمكف مف خطوات البحث في موقع جوجؿ .
 4-16أف تستطيع انتقاء المعمومة التي تبحث عنيا في
الموقع بشكؿ صحيح .
 5-16أف تستطيع الخروج مف موقع جوجؿ واغالؽ جياز
الحاسوب .

17

تمكنت مف ميارة البحث عف  CDببرنامج آفاؽ
المعرفة بالمركز .

 1-17أف تتعرؼ عمى خطوات الدخوؿ إلى برنامج آفاؽ
المعرفة .

2-17

أف تستطيع تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاؽ
المعرفة .

 3-17أف ت ػػتمكف م ػػف البح ػػث ع ػػف الق ػػرص  CDف ػػي
برنامج آفاؽ المعرفة .
 4-17أف تتعرؼ عمى خطوات البحػث عػف األقػراص
المدمجة  CDفي برنامج آفاؽ المعرفة .
 5-17أف تػػتمكف مػػف الوصػػوؿ لمقػػرص المػػدمج الػػذي

تبحث عنو الستخدامو .
18

استطعت البحث عف شريط فيديو في برنامج آفاؽ
المعرفة بالمركز .

 1-18أف تتع ػػرؼ عمػ ػػى كيفيػ ػػة الػ ػػدخوؿ إلػ ػػى برنػ ػػامج
آفاؽ المعرفة .
 2-18أف تتمكف مف الوصوؿ إلى أيقونة البحث .
 3-18أف تتعػ ػػرؼ عمػ ػػى طريقػ ػػة البحػ ػػث عػ ػػف ش ػ ػريط
فيديو ببرنامج آفاؽ المعرفة .
 4-18أف تس ػػتطيع تحدي ػػد مك ػػاف أش ػػرطة الفي ػػديو ف ػػي
المركز .
 5-18أف تكوف قادرة عمى تشغيؿ جياز الفيديو .
19
اكتسػ ػػبت مي ػ ػػارة البح ػ ػػث ع ػ ػػف رق ػ ػػـ المس ػ ػػتعير باس ػ ػػتخداـ
برنامج آفاؽ المعرفة .

 1-19أف تتعرؼ عمى استخداـ برنامج آفػاؽ المعرفػة
.
 2-19أف تسػػتطيع تحديػػد أيقونػػة البحػػث فػػي برنػػامج
آفاؽ المعرفة .
 3-19أف تػ ػ ػػتمكف مػ ػ ػػف معرفػ ػ ػػة كيفيػ ػ ػػة البحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف
مستعير في برنامج آفاؽ المعرفة .
 4-19أف تتمكف مف تحديد رقـ المسػتعير فػي برنػامج
آفاؽ المعرفة .
 5-19أف تتعػ ػػرؼ عمػ ػػى عمميػ ػػة االسػ ػػتعارة باسػ ػػتخداـ
برنامج آفاؽ المعرفة .
20

اكتسػػبت ميػػارة البحػػث عػػف كتػػاب فػػي برنػػامج آفػػاؽ

المعرفة .

 1-20أف تتعرؼ عمى استخداـ برنامج آفػاؽ المعرفػة
.
 2-20أف تتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى كيفي ػ ػػة البح ػ ػػث ع ػ ػػف كت ػ ػػاب
باستخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .
 3-20أف تتمكف مف الوصػوؿ إلػى أيقونػة البحػث فػي
برنامج آفاؽ المعرفة .
 4-20أف تتع ػػرؼ عم ػػى البيان ػػات الت ػػي ي ػػتـ تس ػػجيميا
أثن ػػاء عمميػ ػػة البحػ ػػث عػ ػػف كتػ ػػاب فػ ػػي برنػ ػػامج
آفاؽ المعرفة .
 5-20أف تستطيع الوصوؿ لمكتػاب الػذي تبحػث عنػو
في برنامج آفاؽ المعرفة .
21

تعممػ ػ ػ ػ ػػت ميػ ػ ػ ػ ػػارة تمخػ ػ ػ ػ ػػيص المعمومػ ػ ػ ػ ػػات واألفكػ ػ ػ ػ ػػار
واستخالص النتائج .

 1-21أف تػػتمكف مػػف تحديػػد المعمومػػات التػػي ترغػػب
فييا .
 2-21أف تس ػ ػ ػػتطيع تحدي ػ ػ ػػد الكت ػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػػذي يتن ػ ػ ػػاوؿ .
موضوع اىتماميا .
 3-21أف تكتس ػػب مي ػػارة الق ػػدرة عم ػػى التركي ػػز أثن ػػاء
القراءة .
 4-21أف تكتسب ميارة االستيعاب لمنص المقروء
 5-21أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ إلى النتائج
ووضع الحموؿ المناسبة لمموقؼ .
 6-21أف تكتسب ميارة استخراج األفكار مف النص
المقروء .
22

اكتسبت ميارة البحث عف قرص مدمج باستخداـ

برنامج آفاؽ المعرفة .

 1-22أف تتعرؼ عمى كيفية البحث في برنامج آفاؽ
المعرفة .

 2-22أف تتمكف مف تحديد أيقونة البحػث فػي برنػامج
آفاؽ المعرفة .
 3-22أف تس ػػتطيع معرف ػػة كيفي ػػة البح ػػث ع ػػف ق ػػرص
مدمج في برنامج آفاؽ المعرفة .
 4-22أف تحدد عنواف القرص المدمج الذي تبحث عنو في
برنامج آفاؽ المعرفة .

 5-22أف تسػػتطيع الوصػػوؿ إلػػى القػػرص المػػدمج فػػي
برنامج آفاؽ المعرفة الستخدامو .
23

تعرفت عمى الفرؽ بيف المواد المطبوعة والمواد غير

المطبوعة .

 1-23أف تمي ػػز ب ػػيف المػ ػواد المطبوع ػػة والمػ ػواد غي ػػر
المطبوعة .
 2-23أف تتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى مفيػ ػ ػػوـ الم ػ ػ ػواد المطبوعػ ػ ػػة
والمواد غير المطبوعة .
 3-23أف تتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى مميػ ػ ػزات المػ ػ ػواد المطبوع ػ ػػة
والمواد غير المطبوعة .
 4-23أف تسػػتطيع اسػػتخداـ الم ػواد المطبوعػػة والم ػواد
غير المطبوعة .
 5-23أف تتع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى األىمي ػ ػ ػػة التربوي ػ ػ ػػة لممػ ػ ػ ػواد
المطبوعة والمواد غير المطبوعة .
 6-23أف تمي ػػز المػ ػواد المطبوع ػػة عم ػػى المػ ػواد غي ػػر
المطبوعة .
 7-23أف تتمكف مف تحديد أجيزة تشغيؿ المػواد غيػر
المطبوعة .

 8-23أف تستطيع تحديد أنواع المواد المطبوعة .
24
تمكنػ ػ ػػت مػ ػ ػػف اسػ ػ ػػتخداـ مصػ ػ ػػادر الػ ػ ػػتعمـ المتعػ ػ ػػددة
والمتباينة بكفاءة .

 1-24أف تكتس ػػب مي ػػارة اس ػػتخداـ مختم ػػؼ مص ػػادر
المعرفة .
 2-24أف تتعرؼ عمى أنواع مصادر التعمـ .
 3-24أف تتعػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػ ػػى كيفيػ ػ ػ ػ ػػة الوصػ ػ ػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ ػ ػػى
المعمومات المرغوبة بكؿ دقة وسيولة .
 4-24أف تسػ ػػتطيع التعػ ػػرؼ عمػ ػػى األقسػ ػػاـ المعرفيػ ػػة
التػ ػػي ينتمػ ػػي إلييػ ػػا كػ ػػؿ مصػ ػػدر مػ ػػف مصػ ػػادر
المعرفة .
 5-24أف تسػػتطيع تحديػػد نػػوع المصػػدر الػػذي تبحػػث
فيو عف المعمومة التي ترغب فييا .
 6-24أف تس ػ ػػتطيع الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى مص ػ ػػدر المعرف ػ ػػة
بسيولة .
 7-24أف تػػتمكف مػػف اسػػتخداـ المصػػدر الػػذي تبحػػث
فيو بدقة .

ٍِؾك ة
لبئّخ اٌّٙبساد إٌٙبئ١خ ٌٍزؼٍُ اٌزار ٟاٌزٍ٠ ٟضَ رّٕ١زٙب
ٌذ ٜطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبع ٟؽٛي اعزخذاَ
ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

عٍطٕخ ػّبْ
ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١

اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثّؾبفظخ اٌظب٘شح
ِذسعخ عٛدح أَ اٌّؤٌٍِٕ ٓ١زؼٍ ُ١األعبع) 12 -5 ( ٟ
لبئّخ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزار ٟاٌالصِخ ٌطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش ِٓ اٌزؼٍ ُ١األعبعٟ
الستخدام مراكز مصادر التعمم .
م

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم

)1

اكتساب ميارة تحديد أماكف أقساـ المركز .

1-1

أف تتعرؼ عمى أقساـ المركز .

2-1

أف تحدد أماكف أقساـ المركز .

3-1

أف تتعرؼ عمى مكونات كؿ قسـ مف أقساـ المركز .

4-1

أف تتعرؼ عمى كيفية استخداـ مكونات أقساـ المركز .

5-1

أف تذكر مسمى كؿ قسـ مف أقساـ المركز .

)2

اكتساب ميارة البحث عف كتاب مطبوع في المركز .

1-2

أف تحدد عنواف الكتاب الذي تبحث عنو .

2-2

أف تتعرؼ عمى القسـ الذي ينتمي إليو الكتاب الذي تبحث عنو .

3-2

أف تتعرؼ عمى طريقة البحث عف الكتاب عمى الرؼ .

4-2

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ لممعمومة التي تبحث عنيا .

5-2

أف تتمكف مف إرجاع الكتاب بعد استخدامو .

)3

التمكف مف ميارة البحث عف مرجع واستخدامو .

1-3

أف تتعرؼ عمى مفيوـ المرجع ومميزاتو .

2-3

أف تذكر أنواع المراجع وكيفية استخداميا .

3-3

أف تتعرؼ عمى القسـ الذي ينتمي إليو المرجع .

4-3

أف تتعرؼ عمى طريقة الوصوؿ لممرجع عمى الرؼ .

5 -3

أف تتعرؼ عمى أىمية المراجع .

6-3

أف تتعمـ كيفية البحث عف المعمومات المرغوبة باستخداـ المراجع .

)4

اكتساب ميارة البحث عف القواميس والموسوعات في المركز .

1-4

أف تستطيع تحديد أماكف وجود القواميس والموسوعات بالمركز .

2-4

أف تتعرؼ عمى مميزات القواميس والموسوعات .

3-4

أف تتعرؼ عمى طريقة استخداـ القواميس والموسوعات .

4-4

أف تستطيع انتقاء المعمومة المفيدة باستخداـ القواميس والموسوعات.

5-4

أف تحدد المجاؿ الذي ينتمي إليو القاموس والموسوعة .

)5

اكتساب ميارة إرجاع المواد المطبوعة في مكانيا الصحيح .

1-5

أف تتعرؼ عمى مفيوـ المواد المطبوعة .

2-5

أف تحدد نوع المادة المطبوعة .

3-5

أف تتعرؼ عمى األقساـ التي تنتمي إلييا المواد المطبوعة .

4-5

أف تتعرؼ عمى المكاف الصحيح الذي تنتمي إليو المادة المطبوعة .

5 -5

أف تستطيع إرجاع المادة المطبوعة في مكانيا المناسب .

6-5

أف تتعرؼ عمى آلية إرجاع المواد المطبوعة في مكانيا الصحيح .

7-5

أف تتمكف مف وضع المادة المطبوعة في مكانيا بالطريقة الصحيحة .

8-5

أف تتعرؼ عمى أىمية كؿ مف الرقـ العاـ والرقـ الخاص في المادة المطبوعة .

9-5

أف تدرؾ أىمية إرجاع المادة المطبوعة في مكانيا الصحيح .

)6

التمكف مف ميارات البحث والتقصي فػي المصػادر المتعػددة لموصػوؿ إلػى المعمومػة
المطموبة .

1-6

أف تتعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع المصادر المختمفة لموصوؿ لممعمومات .

2-6

أف تستطيع استخداـ أكثر مف مصدر لجمع المعمومات .

3-6

أف تتعرؼ عمى عناويف المواد المكتبية التي تحتوي عمى المعمومات المطموبة .

4-6

أف تستطيع الوصوؿ إلى أماكف المصادر التي تحتوي عمى المعمومات المطموبة

5-6

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ لممصادر التي تتناوؿ المعمومة المطموبة .

6-6

أف تتمكف مف عممية البحث في المصادر المختمفة التي تحتوي عمى المعمومة المطموبة .

)7

اكتساب ميارة انتقاء المادة المكتبية .

1-7

أف تتعمـ قراءة العناويف بصورة دقيقة .

2-7

أف تتعرؼ عمى طريقة التصنيؼ المستخدـ لممادة المكتبية .

3-7

أف تتعرؼ عمى كيفية اختيار المادة المناسبة.

4-7

أف تتذكر مكاف وجود الكتاب حسب الموضوع .

5-7

أف تتعرؼ عمى طريقة الوصوؿ لممادة المكتبية عمى الرؼ .

6-7

أف تتعرؼ عمى كيفية إرجاعيا عمى الرؼ .

7-7

أف تتعرؼ عمى مكونات المادة المكتبية .

)8

التمكف مف ميارة انتقاء شريط فيديو بالمركز

1-8

أف تحدد عنواف شريط الفيديو الذي ترغب فيو .

2-8

أف تعرؼ مكاف أشرطة الفيديو في مركز مصادر التعمـ .

3-8

أف تتمكف مف تحديد القسـ الذي ينتمي إليو شريط الفيديو الذي تبحث عنو .

4-8

أف تحدد نوع الجياز الذي يستخدـ لتشغيؿ أشرطة الفيديو .

5-8

أف تستطيع استخداـ جياز تشغيؿ أشرطة الفيديو .

6-8

أف تتمكف مف اختيار شريط الفيديو المناسب .

7-8

أف تستطيع تمخيص ما شاىدتو في المادة العممية أثناء استخداـ شريط الفيديو .

8-8

أف تستطيع تحديد أثر استخداـ المواد السمعية والبصرية في عممية التعمـ .

)9

التمكف مف ميارة انتقاء  CDو  DVDبالمركز

1-9

أف تفرؽ بيف األقراص المدمجة  CDو . DVD

2-9

أف تستطيع استخداـ أجيزة تشغيؿ أقراص أؿ  CDو أؿ . DVD

3-9

أف تتمكف مف اختيار األقراص المناسبة لممادة العممية .

4-9
10

أف تستطيع أف تفرؽ بيف جياز تشغيؿ أقراص أؿ  CDو أؿ . DVD
التمكف مف ميارة انتقاء شريط كاسيت سمعي بالمركز .

1-10

أف تحدد قسـ أشرطة الكاسيت بالمركز .

2-10

أف تستطيع معرفة عنواف المادة التي يحتوي عمييا شريط الكاسيت الذي تبحث عنو .

3-10

أف تستطيع تحديد جياز تشغيؿ أشرطة الكاسيت .

4-10

أف تتمكف مف استخداـ جياز تشغيؿ أشرطة الكاسيت .

5-10
11

أف تستطيع إغالؽ جياز تشغيؿ أشرطة الكاسيت بعد استخدامو .
اكتساب ميارة تشغيؿ جياز اؿ  DVDبالمركز .

1-11

أف تتعرؼ عمى جياز اؿ  DVDومميزاتو .

2-11

أف تتمكف مف تحديد القرص المناسب لتشغيؿ جياز اؿ . DVD

3-11

أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ جياز اؿ . DVD

4-11
12

أف تتعرؼ عمى خطوات إغالؽ جياز اؿ . DVD

التعرؼ عمى داللة البيانات التي يتضمنيا الكتاب .

1-12

أف تتعرؼ عمى صفحة عنواف الكتاب .

2-12

أف تتعرؼ عمى محتويات صفحة العنواف .

3-12

أف تستطيع تحديد العنواف الرئيسي والفرعي .

4-12

أف تتمكف مف التعرؼ عمى الرقـ العاـ والرقـ الخاص وأىمية كؿ منيما .

5-12
13

أف تتعرؼ عمى أىمية البيانات التي يتضمنيا الكتاب .
اكتساب ميارة تشغيؿ جياز الفيديو بالمركز .

1-13

أف تتعرؼ عمى جياز الفيديو .

2-13

أف تتمكف مف استخداـ جياز الفيديو .

3-13

أف تستطيع توصيؿ جياز الفيديو بشاشة العرض .

4-13

أف تستطيع تشغيؿ جياز الفيديو لعرض المادة العممية .

5-13

أف تتمكف مف إغالؽ جياز الفيديو بعد استخدامو .

6-13
14

أف تتعرؼ عمى أىمية استخداـ جياز الفيديو في عممية التعمـ .
اكتساب ميارة تشغيؿ جياز الحاسوب لعرض درس مف سطح المكتب بالمركز .

1-14

أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ جياز الحاسوب .

2-14

.أف تستطيع تحديد مكاف حفظ العمؿ .

3-14

أف تستطيع فتح الممؼ الذي يتضمف موضوع الدرس في جياز الحاسوب .

4-14

أف تتمكف مف توصيؿ جياز الحاسوب بشاشة العرض لعرض الدرس .

5-14

أف تكوف قادرة عمى عرض درس باستخداـ جياز الحاسوب .

6-14
)15

أف تستطيع إغالؽ جياز الحاسوب بعد استخدامو .
اكتساب ميارة البحث عمى االنترنت بالبوابة التعميمية.

1-15

أف تستطيع تشغيؿ جياز الحاسوب .

2-15

أف تحدد أيقونة االنترنت عمى جياز الحاسوب .

3-15

أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ االنترنت .

4-15

أف تتعرؼ عمى خطوات الدخوؿ إلى موقع البوابة التعميمية .

5-15

أف تتمكف مف التعامؿ مع مكونات البوابة التعميمية

6-15

أف تستطيع الخروج مف البوابة التعميمية بعد استخداميا .

7-15

أف تستطيع إغالؽ جياز الحاسوب بعد استخدامو .

)16

اكتساب ميارة تشغيؿ جوجؿ لمبحث عف موضوع لخدمة موضوع " تاريخ سمطنة عماف

1-16

أف تتعرؼ عمى خطوات تشغيؿ الحاسوب .

2-16

أف تستطيع فتح موقع جوجؿ بجياز الحاسوب ..

3-16

أف تتمكف مف خطوات البحث في موقع جوجؿ .

4-16

أف تستطيع انتقاء المعمومة التي تبحث عنيا في الموقع بشكؿ صحيح .

5-16
17

أف تستطيع الخروج مف موقع جوجؿ واغالؽ جياز الحاسوب .
تمكنت مف ميارة البحث عف  CDببرنامج آفاؽ المعرفة بالمركز .

1-17

أف تتعرؼ عمى خطوات الدخوؿ إلى برنامج آفاؽ المعرفة .

2-17

أف تستطيع تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاؽ المعرفة .

3-17

أف تتمكف مف البحث عف القرص  CDفي برنامج آفاؽ المعرفة .

4-17

أف تتع ػػرؼ عم ػػى خطػ ػوات البح ػػث ع ػػف األقػ ػراص المدمج ػػة  CDف ػػي برن ػػامج آف ػػاؽ
المعرفة .
أف تتمكف مف الوصوؿ لمقرص المدمج الذي تبحث عنو الستخدامو .

5-17
18

استطعت البحث عف شريط فيديو في برنامج آفاؽ المعرفة بالمركز .

1-18

أف تتعرؼ عمى كيفية الدخوؿ إلى برنامج آفاؽ المعرفة .

2-18

أف تتمكف مف الوصوؿ إلى أيقونة البحث .

3-18

أف تتعرؼ عمى طريقة البحث عف شريط فيديو ببرنامج آفاؽ المعرفة .

4-18

أف تستطيع تحديد مكاف أشرطة الفيديو في المركز .

5-18
19

أف تكوف قادرة عمى تشغيؿ جياز الفيديو .
اكتسبت ميارة البحث عف رقـ المستعير باستخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .

1-19

أف تتعرؼ عمى استخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .

2-19

أف تستطيع تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاؽ المعرفة .

3-19

أف تتمكف مف معرفة كيفية البحث عف مستعير في برنامج آفاؽ المعرفة .

4-19

أف تتمكف مف تحديد رقـ المستعير في برنامج آفاؽ المعرفة .

5-19
20

أف تتعرؼ عمى عممية االستعارة باستخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .
اكتسبت ميارة البحث عف كتاب في برنامج آفاؽ المعرفة .

1-20

أف تتعرؼ عمى استخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .

2-20

أف تتعرؼ عمى كيفية البحث عف كتاب باستخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .

3-20

أف تتمكف مف الوصوؿ إلى أيقونة البحث في برنامج آفاؽ المعرفة .

4-20

أف تتع ػػرؼ عم ػػى البيان ػػات الت ػػي ي ػػتـ تس ػػجيميا أثن ػػاء عممي ػػة البح ػػث ع ػػف كت ػػاب ف ػػي
برنامج آفاؽ المعرفة .
أف تستطيع الوصوؿ لمكتاب الذي تبحث عنو في برنامج آفاؽ المعرفة .

5-20
21

تعممت ميارة تمخيص المعمومات واألفكار واستخالص النتائج .

1-21

أف تتمكف مف تحديد المعمومات التي ترغب فييا .

2-21

أف تستطيع تحديد الكتاب الذي يتناوؿ موضوع اىتماميا .

3-21

أف تكتسب ميارة القدرة عمى التركيز أثناء القراءة .

4-21

أف تكتسب ميارة االستيعاب لمنص المقروء .

5-21

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ إلى النتائج ووضع الحموؿ المناسبة لمموقؼ .

6-21
22

أف تكتسب ميارة استخراج األفكار مف النص المقروء .
اكتسبت ميارة البحث عف قرص مدمج باستخداـ برنامج آفاؽ المعرفة .

1-22

أف تتعرؼ عمى كيفية البحث في برنامج آفاؽ المعرفة .

2-22

أف تتمكف مف تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاؽ المعرفة .

3-22

أف تستطيع معرفة كيفية البحث عف قرص مدمج في برنامج آفاؽ المعرفة .

4-22

أف تحدد عنواف القرص المدمج الذي تبحث عنو في برنامج آفاؽ المعرفة .

5-22
23

أف تستطيع الوصوؿ إلى القرص المدمج في برنامج آفاؽ المعرفة الستخدامو .
تعرفت عمى الفرؽ بيف المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

1-23

أف تميز بيف المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

2-23

أف تتعرؼ عمى مفيوـ المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

3-23

أف تتعرؼ عمى مميزات المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

4-23

أف تستطيع استخداـ المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

5-23

أف تتعرؼ عمى األىمية التربوية لممواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

6-23

أف تميز المواد المطبوعة عمى المواد غير المطبوعة .

7-23

أف تتمكف مف تحديد أجيزة تشغيؿ المواد غير المطبوعة .

8-23
24

أف تستطيع تحديد أنواع المواد المطبوعة .
تمكنت مف استخداـ مصادر التعمـ المتعددة والمتباينة بكفاءة .

1-24

أف تكتسب ميارة استخداـ مختمؼ مصادر المعرفة .

2-24

أف تتعرؼ عمى أنواع مصادر التعمـ .

3-24

أف تتعرؼ عمى كيفية الوصوؿ إلى المعمومات المرغوبة بكؿ دقة وسيولة .

4-24

أف تس ػػتطيع التعػ ػػرؼ عمػ ػػى األقس ػػاـ المعرفيػ ػػة التػ ػػي ينتمػ ػػي إليي ػػا كػ ػػؿ مصػ ػػدر مػ ػػف
مصادر المعرفة .

5-24

أف تستطيع تحديد نوع المصدر الذي تبحث فيو عف المعمومة التي ترغب فييا .

6-24

أف تستطيع الوصوؿ إلى مصدر المعرفة بسيولة .

7-24

أف تتمكف مف استخداـ المصدر الذي تبحث فيو بدقة .

ٍِؾك ط
وزبة اٌزؾى ُ١ػٍٝ
القائمة المبدئية لمعايير تصميم البرنامج التدريبي القائم

عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط عمى تنمية
ميارات استخدام مراكز مصادر التعمم لدى طالبات
الصف العاشر األساسي

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١

األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صموو َٛثٌذجفغووز دووئؽشثء دسثعووز دؼٕووٛثْ  :أصووش ثشٔووبِظ رووذس٠ج ٟلووبئُ ػٍووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌمجةّز ثٌّذذة١ز ٌّؼج١٠ش ثٌضظٌٍّ ُ١ذشٔجِؼ ثٌضوذس٠ذٟ
ثٌمجةُ ػٍ ٝثٌىّذٛ١صش ثٌضؼٍِ ّٟ١ضؼذد ثٌٛعجةؾ ٚلذ أػذس ثٌذجفغز ثٌمجةّز دؼذ
ثالؽالع ػٍ ٝػذد ِٓ ّٔجرػ ثٌضظوّ ُ١ثٌضؼٍ١ّ١وز ِٚؼوج١٠ش ثٌضظوّ ُ١ثٌضؼٍّ١وٟ
ٌٍذشثِؼ ِضؼذدر ثٌٛعجةؾ .
إششثف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّؼج١٠ش ِٚؤششثصٙج
ٚإدذثء ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج ٚثٌضؤوذ ِٓ عالِز ط١جغضٙج ٚٚػٛفٙج
ٚشٌّٙٛج .
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

استمارة استبيان

" أثر برنامج تدريبي قائم عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط عمى تنمية ميارات
التعمم الذاتي لدى الطالبات الستخدام مراكز مصادر التعمم واتجاىاتين نحوىا بسمطنة
عمان "
يسعدني االستعانة بآرائكم في اإلجابة عمى عبارات ىذا االستبيان
حيث تقوـ الباحثة بدراسة حوؿ " أثر برنامج تدريبي قائم عمى الكمبيوتر التعميمي
متعدد الوسائط عمى تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الطالبات الستخدام مراكز مصادر

التعمم واتجاىاتين نحوىا بسمطنة عمان " بيدؼ التعرؼ عمى مدى مطابقة المفردات
لمعايير التصميـ التعميمي لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط

.

عمماً بأن بيانات ىذا االستبيان لن تستخدم إال لألغراض العممية فقط.
الباحثة
جميمة بنت سالم بن حمد العموي

ٍِؾك د
ثٌمجةّز ثٌٕٙجة١ز ٌّؼج١٠ش ثٌضظّ ُ١ثٌضؼٍّٟ١
لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد
الوسائط لتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ

قائمة المعايير التصميمية النيائية لمبرنامج التدريبي القائم عمى الكمبيوتر التعميمي
متعدد الوسائط عمى تنمية ميارات التعمم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم لدى
طالبات الصف العاشر األساسي :
المعايير ومؤشراتيا
المعيار
()1
المؤشرات

أوال :خصائص المتعممين وحاجاتيم :
أف ي ارع ػػى ف ػػي تص ػػميـ البرن ػػامج خص ػػائص المتعمم ػػيف وحاج ػػاتيـ لتنمي ػػة مي ػػارات ال ػػتعمـ
الذاتي لدى الطالبات الستخداـ مراكز مصادر التعمـ واتجاىاتيف نحوىا .
-1
-2
-3
-4

المعيار
()2
المؤشرات

أف يتناسػػب البرنػػامج التػػدريبي القػػائـ عمػػى الكمبيػػوتر التعميمػػي متعػػدد الوسػػائط مػػع
قػػدرات الطالبػػات عمػػى اسػػتخداـ م اركػػز مصػػادر الػػتعمـ.وأف يقػػوـ عمػػى تنميػػة ميػػارات
التعمـ الذاتي لدييف.
أف ي ػػتالءـ البرن ػػامج م ػػع اىتمام ػػات الطالب ػػات وخصائص ػػيف المعرفي ػػة ف ػػي اس ػػتخداـ
مراكز مصادر التعمـ
أف يحدد البرنامج الحاجات التعميمية لمموضوع .
أف يحػػدد البرنػػامج الحاجػػات المعياريػػة لتنميػػة ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي لػػدى الطالبػػات
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ واتجاىاتيف نحوىا .

المعايير ومؤشراتيا
وضوح األىداف التعميمية :
أف تكوف أىداؼ البرنامج التدريبي محددة بوضوح .
 -1أف
 -2أف
 -3أف
 -4أف
 -5أف

يتضمف اليدؼ فعال سموكيا ظاى ار بحيث يكوف الفعؿ السموكي قابال لمقياس.
تكوف صياغة األىداؼ التعميمية وفقا لمخرجات التعمـ واحتياجات الطالبات .
يتـ توضيح األىداؼ التعميمية لممستويات التعميمية المستيدفة .
ترتب األىداؼ التعميمية ترتيبا منطقيا متسمسال لتحقيؽ المخرجات المستيدفة .
تتضمف صياغة األىداؼ شروطا لظيور اآلراء .

المعايير ومؤشراتيا

المعيار

()3

عمميات ومفاىيم التعمم الذاتي :

أف يساىـ التعمـ الذاتي في جعؿ الطالبة قادرة عمى تحديد مجموعة المفاىيـ المتعمقة
بالتعمـ الذاتي .

المؤشرات

 -1ميارة االنفتاح عمى الخبرات التعميمية وحب االستطالع وحب التعمـ .
 -2ميػػارة إدارة واسػػتغالؿ الوقػػت وتنظيمػػو والقػػدرة عمػػى اختيػػار الوقػػت المناسػػب لعمميػػة
التعمـ .
 -3ميارة المبادأة وتحمؿ المسئولية واالستقالؿ الذاتي والثقة بالنفس.
 -4ميارة الوعي بمصادر التعمـ والبحث عف المعمومات
 -5ميارة القدرة عمى التفكير الناقد والعمؿ المستقؿ و القدرة عمى حؿ المشكالت .
 -6ميارة الحصوؿ عمى المعرفة مف مصادرىا المختمفة
 -7وتمخيص واستنباط األفكار التعميمية واستخالص النتائج.
 -8مي ػػارة الق ػػدرة عم ػػى القػ ػراءة الذاتي ػػة المعتم ػػدة عم ػػى االس ػػتيعاب والق ػػدرة عم ػػى اختي ػػار
مصادر التعمـ المناسبة .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(4

المصادر التعميمية :
أف ي ارعػى فػي تصػميـ البرنػامج التعميمػي واقػع المصػادر والمػوارد واإلمكانػات والمحػددات
التعميمية لتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات .

المؤشرات

-1أف تت ػوافر جميػػع أدوات الػػتعمـ الػػذاتي مػػف أجي ػزة كمبيػػوتر وغيرىػػا وأف تكػػوف مناسػػبة
لتشغيؿ البرنامج بكفاءة وتحقيؽ مخرجات التعمـ المستيدفة بفعالية .
 -1مراعاة اإلمكانات المتاحة الالزمة لمتطبيؽ العممي عند تصميـ البرنامج
 -2أف يتـ تحديد الوقت المناسب وتوفير المكاف المالئـ لمتطبيؽ العممي .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(5

ميام وأنشطة التعمم والتغذية الراجعة :
أف يتـ تصميـ مياـ وأنشطة التعمـ بحيث تتالءـ مع تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ واتجاىاتيف نحوىا وتقديـ التغذية الراجعة بطرؽ متنوعة

ومناسبة وفقا لطبيعة أنشطة التعمـ .
المؤشرات

 -1أف ترتبط األنشطة ومياـ التعمـ بأىداؼ البرنامج .
 -2أف تتدرج األنشطة مع مراحؿ تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات الستخداـ مراكز
مصادر التعمـ واتجاىاتيف نحوىا .
 -3أف ي ػػتـ م ارع ػػاة س ػػيولة االنتق ػػاؿ ب ػػيف أنش ػػطة ومي ػػاـ ال ػػتعمـ وأف تك ػػوف األنش ػػطة واض ػػحة
وتتضمف األفكار الرئيسية لمساعدة الطالبات عمى تنمية مياراتيف .
 -4أف تتنػػوع أنشػػطة الػػتعمـ مػػف حيػػث مسػػتوى الصػػعوبة والمسػػاعدات المقدمػػة والػػتحكـ وزمػػف
التعمـ لمراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبات .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(6

التفاعمية والتحكم بالبرنامج :
أف يراعى في تصميـ البرنامج توفير التفاعمية ودرجة التحكـ المناسبة لمطالبات بأساليب

متنوعة .
المؤشرات

 -1أف تتنوع أساليب التفاعؿ والتحكـ بالبرنامج مثؿ استخداـ القوائـ واألزرار .
 -2أف تتمكف الطالبات أثناء استخداـ البرنامج مف االنتقاؿ إلى األماـ أو الرجوع إلى الخمؼ
أو طم ػػب المسػ ػػاعدة أو الخػ ػػروج مػ ػػف البرن ػػامج باس ػػتخداـ أزرار الػ ػػتحكـ الموجػػػودة أسػ ػػفؿ
الشاشة .
 -3أف يكػػوف لػػدى الطالبػػات القػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي عػػرض محتػػوى البرنػػامج وتقػػديـ التغذيػػة
الراجعة والحصوؿ عمى المساعدة والتوجييات .
 -4أف يتـ تصميـ أساليب التحكـ بما يناسب محتوى البرنامج واستخداـ الطالبات.

المعايير ومؤشراتيا

المعيار
)(7

تقويم البرنامج :

المؤشرات

 -1أف يتضمف البرنامج اختبار قبمي وبعدي لقياس ميارات التعمـ الذاتي .

أف يشتمؿ البرنامج عمى تقويـ ذاتي ونيائي لقياس مخرجات التعمـ .
 -2أف يتـ صياغة أسئمة االختبارات بطريقة واضحة وبسيطة لكي تفيميا الطالبات .
 -3أف ترتبط االختبارات باألىداؼ التعميمية لتحقيؽ أعمى درجة مف (المصداقية ) .
 -4أف تكوف األسئمة متنوعة بحيث تغطي جميع جوانب المحتوى التعميمي .

المعيار
)(8
المؤشرات

المعايير ومؤشراتيا
أوال  :الوسائط المتعددة :
أف ي ػػتـ تص ػػميـ وتوظي ػػؼ عناص ػػر الوس ػػائط المتع ػػددة بطريق ػػة متكامم ػػة م ػػع األى ػػداؼ
والمواقؼ التعميمية لتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات الستخداـ مركػز مصػادر
التعمـ واتجاىاتيف نحوىا .
 -1أف يتالءـ تصميـ شاشات البرنامج مع طبيعة عمميات اإلدراؾ والتعمـ .
 -2أف تكوف النصوص المكتوبة واضحة وخالية مف األخطاء المغوية والنحوية.
 -3أف تكوف األلواف واضحة ومتناسقة وغير مشتتة لذىف الطالبة
 -4أف تكوف الصور والرسومات واضحة بحيث تعبر عف المواقؼ التعميمية .
 -5أف يتـ توظيؼ المؤثرات الصوتية في برنامج التعمـ .
 -6أف يكوف الصوت واضحا ونقيا مناسبا لمستوى الطالبات .
 -7أف يكوف الخط واضحا مف حيث الحجـ والشكؿ .
 -8أف تصاغ المادة التعميمية بأسموب شيؽ بعيدا عف التكػ اررات والحشػو المغػوي الػذي
يؤدي إلى الممؿ .
 -9أف يوفر البرنامج التغذية الراجعة الفورية لمطالبات .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(9

واجية التفاعل :
أف يتـ تصميـ واجية التفاعؿ بشكؿ يسمح لمطالبات بالتفاعمية والتحكـ في تتابع البرنامج

مما يضمف اإلبحار بكؿ سيولة ويسر لتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات .
المؤشرات

 -1أف تكوف واجية التفاعؿ بسيطة وواضحة لتحقيؽ السيولة في استخداـ الخيارات .
 -2أف يتـ تنظيـ واجية التفاعػؿ بحيػث تكػوف غيػر مزدحمػة بالمعمومػات  .وأف يػتـ م ارعػاة
الترابط والوحدة بيف العناصر المقدمة عمى شاشات البرنامج

. -3أف يتـ وضع اختيارات التحكـ في أسفؿ الشاشة

 -4أف يتـ تثبيت موقع األزرار في جميع الشاشات .

 -5أف يتـ تحديد مكاف ثابت لتقديـ التعميمات لتسييؿ التعرؼ عمييا .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(10
المؤشرات

بدء وانياء البرنامج :
أف تكوف بداية تشغيؿ البرنامج وانياؤه سيمة وواضحة لمطالبات .
 -1أف يك ػػوف ظي ػػور شاش ػػة عنػ ػواف البرن ػػامج مناس ػػبة ومنس ػػقة عن ػػد تش ػػغيمو  .وأف تحت ػػوي شاش ػػة
العنواف عمى مكاف محدد لمدخوؿ إلى البرنامج بسيولة .

 -2أف تتوافر شاشة لمتعريؼ بالطالبات بحيث تكوف بسيطة وواضحة لتػتمكف الطالبػة مػف إدخػاؿ
بياناتيا بسيولة دوف الحاجة إلى توجييات .

 -3أف يتـ وضع مفتاح الخروج مف البرنػامج فػي مكػاف واضػح وأف تػتمكف الطالبػات مػف الخػروج
المؤقت مف البرنامج .

 -4أف يتـ وضع رسالة تظير لمطالبات تؤكد حفظ استجاباتيف الستخداميا بعد العودة الستكماؿ
البرنامج .ووضع عبارة أو رسالة صوتية أو مكتوبة تفيد انتياءىا مف البرنامج.

 -5أف تظير رسالة لتأكيد الخروج مف عدمو عند الضغط عمى مفتاح الخروج مف البرنامج .

المعايير ومؤشراتيا
المعيار
)(11

محتوى البرنامج التعميمي :
أف يتـ تصميـ محتوى البرنامج التعميمي بحيث يرتبط باألىداؼ التعميمية لتنمية

ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ واالتجاىات نحوىا .
المؤشرات

 -1أف يػػتـ تصػػميـ المحتػػوى وفػػؽ احتياجػػات الطالبػػات لتنميػػة ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي
لدييف .

 -2أف ي ػػتـ تص ػػميـ المحت ػػوى بإتب ػػاع نم ػػوذج مح ػػدد وواض ػػح  .وأف يػ ػرتبط المحت ػػوى
بأىدافو بشكؿ واضح وبعيد عف الغموض.

 -3أف يتسـ المحتوى بالدقة العممية وأف يكوف خاليا مف األخطاء المغوية والنحوية.

 -4أف يػػتـ تحديػػد عن ػواف مالئػػـ لكافػػة عناصػػر المحتػػوى ( فػػي كػػؿ شاشػػة جديػػدة )
.وأف يقسـ المحتوى إلى فقرات منظمة ومتناسقة .

 -5أف يتضمف المحتوى مواقؼ وخبرات وتفاعالت تحقؽ تعمما حقيقيا .

 -6أف يتناسػب المحتػوى مػػع مختمػؼ المسػػتويات لمطالبػات ( م ارعػػاة لمفػروؽ الفرديػػة
بيف الطالبات ) .

ٍِؾك ٘ـ
وزبة اٌزؾى ُ١ػٍٝ
اٌظٛسح اٌّجذئ١خ ٌالخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشفٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٌذٜ
طبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١

األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صموو َٛثٌذجفغووز دووئؽشثء دسثعووز دؼٕووٛثْ  :أصووش ثشٔووبِظ رووذس٠ج ٟلووبئُ ػٍووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز ِفشدثس ثالخضذجس ثٌضقظ ٍٟ١ثٌّؼشف ٟالعوضخذثَ ِشثووض
ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌذ ٜؽجٌذجس ثٌظف ثٌؼجشش ث٤عجع ٟدغٍطٕز ػّجْ .
٘زث ٚلذ أػذس ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌمجةّز ثٌّذذة١ز ٌّفشدثس ثالخضذجس ثٌضقظ ٍٟ١دؼذ
ثالؽالع ػٍ ٝػذر ِظجدس فِ ٟؾجي صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ. ُ١
إششثف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّفشدثس ٚإدذثء
ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج .
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

ِفشداد االخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشفٟ
االخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشف ٟالعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

اٌمغُ األٚي  :اخزبس ٞاإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث ٓ١اٌجذائً اٌّؼطبح :
٠ -1مظذ دّشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ أٔٗ ػذجسر ػٓ :
أ .صظِّ ُ١ؼٌ ٓ١ذ١تز صؼٍ١ّ١ز ِضىجٍِز .
حِ .ىجْ ٌضخض ٓ٠ثٌىضخ .
ػ .د١تز صؼُ ِٛثد عّؼ١ز فمؾ .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -2ثٔ٤شطز ثٌضٕ٠ ٟفز٘ج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ :
أ .ثٌضشؽّز .
ح .ثٌٕذٚثس ٚثٌّقجػشثس .
ػ .خذِز ثٌذقظ .
د .ثٌضظٕ١ف .
 -3إْ ثٌضضثَ ثٌطجٌذز دآدثح ٚصؼٍّ١جس ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ: ٝ
أ .صقم١ك أ٘ذثف ثٌّشوض .
ح .صؤع١ش عٍذ ٟػٍ ٝثٌطجٌذز .
ػ١ٌ .ظ ٌٗ صؤع١ش .
د .ال شٟء ِّج عذك .
ِ -4ؼشفز ثٌطجٌذز العضخذثَ ثٌّشثؽغ ٠ؤد ٞإٌ: ٝ
أ .طؼٛدز ثٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛز .
ح .لٍز ثعضخذثِٙج .
ػِ .ؼ١ؼز ثٌٛلش .
د .ثٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛز دغشػز .
 ِٓ -5ث٤لغجَ ثٌض٠ ٟضىِٕٙ ْٛج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ :
أ .ثٌّؼجسف ثٌؼجِز .
ح .ثٌّىضذز
ػ .ثٌضشؽّز .
د .وً ِج عذك .
 -6ثٌخجط١ز ثٌض ٟصّ١ض ثٌىضجح ػٓ ثٌذٚس٠ز أْ ثٌىضجح :
أِ .طذٛع دٚس. ٞ
حِ .شصخ ٘ؾجة١ج .
ػِ .طذٛع غ١ش دٚس. ٞ
دِ .شصخ دجٌّؤٌف. ٓ١
 -7فض ٝصغضط١غ ثٌطجٌذز إسؽجع ثٌىضجح فِ ٟىجٔٗ ثٌظق١ـ ٕ٠ذغِ ٟؼشفز :
أ ٌْٛ .ثٌشف .
حِ .ؤٌف ثٌىضجح .

ػ .فؾُ ثٌىضجح .
د .ثٌشلُ ثٌخجص .
 -8صّضجص ثٌذٚس٠ز ػٓ غ١ش٘ج ِٓ ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز ح:
أ .صقًّ ِؼٍِٛجس ِضؾذدر .
حِٛ .ثوذز ث٤فذثط .
ػ .ثٌٛ٤ثْ ٚثٌظٛس.
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -9ثٌضؼش٠فجس ثٌض ٟأؽٍمش ػٍ ٝثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز :
أ .ثٌّٛثد ثٌشلّ١ز .
ح .ثٚ٤ػ١ز ثٌّضؼذدر .
ػ .ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز .
د .ال شٟء ِّج عذك .
ِ -10ؼشفز ثٌطجٌذز ٌؾٙجص ثي ٠ DVDؾؼٍٙج صظٕفٗ ػّٓ :
أ .ثٌّٛثد ثٌضؼٍ١ّ١ز .
ح .ث٤ؽٙضر ثٌضؼٍ١ّ١ز .
ػ .ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز .
د .وً ِج عذك .

 -11ث١ّ٘٤ز ثٌض ٟصّغٍٙج ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ف ٟػٍّ١ز ثٌضؼٍُ :
أ .دمجء أعش ثٌضؼٍُ .
ح .طؼٛدز ثٌٍفظ١ز .
ػ .ثخضظجس ثٌّؼٍِٛز .
د .صشض١ش فىش ثٌطجٌخ
 -12إْ ِؼشفز ثٌطجٌذز ؽش٠مز صظّ ُ١ثٌذسٚط دّغجػذر ثٌقجعٛح ٠غجػذ٘ج ػٍ: ٝ

أ .إػذثد دسط ِقٛعخ .
ح .إػذثد ِغجدمجس .
ػ .صظّ ُ١خٍف١جس .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -13ثٌغؾالس ثٌض٠ ٟضؼّٕٙج دشٔجِؼ ٢فجق ثٌّؼشفز :
أ .عؾً ثٌششثء .
ح .عؾً ثٌؼٙذر .
ػ .عؾً ثٌقؼٛس .
د .وً ِج عذك .
ِٙ ِٓ -14جَ ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ :
أ .صٛف١ش ِظجدس ثٌّؼٍِٛجس ثٌّخضٍفز .
ح .صٛف١ش ثٌّٛثد ثٌٛسل١ز .

ػ .إٔضجػ ثٌىضخ .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -15ثٌخذِجس ثٌّذجششر ثٌض٠ ٟمذِٙج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌٍّغضف١ذ: ٓ٠
أ .ثٌضظٕ١ف .
ح .ثإلػجسر .
ػ .ثٌظ١جٔز .
د .ثٌفٙشعز .
 -16إْ دخٛي ثٌطجٌذز ِٛلغ ثٌذٛثدز ثٌضؼٍ١ّ١ز ٠ضطٍخ ٚؽٛد :
أ .ثعُ ثٌّغضخذَ ٚوٍّز ثٌغش .
ح .ثعُ ثٌّغضخذَ ٚسلُ ثٌؾٍٛط .
ػ .ثٌؼٕٛثْ ٚسلُ ثٌٙجصف .
د .وً ِج عذك .
اٌمغُ اٌضبٔ : ٟضؼ ٟػالِخ طؼ ( √ ) أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ خطؤ
( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ فّ١ب : ٍٟ٠
 -1ث١ّ٘٤ز ثٌضّ٠ ٟغٍٙج دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ صغٌ ٍٗ١ٙىغ١ش ِٓ
ثٌّٙجَ ٚثٌخذِجس ) ( .
)

ِٙ ِٓ -2جَ أخظجةِ ٟظجدس ثٌضؼٍُ صذس٠خ ثٌضالِ١ز ػٍ ٝدؼغ ثٌّٙجسثس ثٌّىضذ١ز ( .
 -3إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌشلُ ثٌؼجَ ثٌزٛ٠ ٞػغ ػٍ ٝثٌخضُ ف ٟوً وضجح ٠غ ًٙػٍٙ١ج
)
ِؼشفز ِٛػٛع ثٌىضجح ( .
 -4أْ صغضط١غ ثعضخذثَ ثٌّشثؽغ ف ٟثٌذقظ ػٓ ِؼٕ ٝوٍّز الوضغجح ِٙجسر ثٌذقظ
ثٌذل١مز ) ( .
ِ -5ؼشفز ثٌطجٌذز ٤لغجَ ثٌّؼشفز ثإلٔغجٔ١ز ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝثٌٛطٛي ٌٍّٛػٛع ثٌزٞ
صذقظ ػٕٗ دغٌٛٙز ) ( .
 -6إْ إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌمٛثةُ ثٌذذٍٛ١ؽشثف١ز ٠ؾؼٍٙج صٛثظخ ػٍ ٝثٌشؽٛع إٌٙ١ج
أعٕجء ثٌذقظ ػٓ أِٛ ٞػٛع صشغخ ف) ( . ٗ١
 -7إدسثن ثٌطجٌذز ٌّٙجسثس ثعضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ٠ ُ١غجػذ ػٍ ٝغشط ِذذأ ثٌضؼٍُ
ثٌزثص) ( . ٟ
 -8صّغً ثٌذٛثدز ثٌضؼٍ١ّ١ز ِغجال ف ٟصٛظ١ف صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ ُ١ف ٟثٌّؾجي ثٌضشد( . ٞٛ

)

٠ -9ضطٍخ ثٌذقظ ػٓ أِ ٞجدر ف ٟدشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ِؼشفز ػٕٛثْ ثٌّجدر ) (.
ِ -10ؼشفز ثٌطجٌذز ثٌفشق د ٓ١ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز ٚثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ٠ؾؼٍٙج صذسن ِذٜ
أعش وً ٔٛع ػٍ ٝػٍّ١ز ثٌضؼٍُ ) ( .

 -11فض ٝصغضط١غ ثٌٛطٛي إٌ ٝثٌىضجح ػٍ ٝثٌشف العضخذثِٗ ف ٟخذِز ثٌذسط الدذ ِٓ
)
ِؼشفز ػٕٛثٔٗ (
٠ -12ؼضذش ثالٔضشٔش أفذ ِظجدس ثٌّؼٍِٛجس ثٌقذ٠غز فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ) ( .
ِّ 13جسعز ثٌطجٌذز ؽش٠مز ثٌذقظ فِٛ ٟلغ ؽٛؽً ػٓ ِٛػٛع ٠غشِ ِٓ ٞؼشفضٙج فٛي
ثٌّجدر ثٌذسثع١ز ) (.
ِ -14قجفظز ثٌطجٌذز ػٍ ٝأؽٙضر ثٌقجعٛح أعٕجء ثعضخذثِٙج ٠ؤد ٞإٌ ٝدمجةٙج ِذر أؽٛي( )
 ِٓ -15ثٌفٛثةذ ثٌضّ٠ ٟغٍٙج ثٌمجسا ث ٌٟ٢ثٌّشصذؾ دذشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ِغجػذر ثخضظجطٟ
ِظجدس ثٌضؼٍُ ػٍ ٝعشػز إٔؾجص دؼغ ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذَ ٌٍّغضف١ذ ٓ٠ف ٟثٌّشوض ( )
)

 -16ثعضخذثَ ثٌقجعٛح وٛعٍ١ز ٌٍضؼٍُ ٠ؤعش عٍذ١ج ػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌضقظٌٍّ ٍٟ١ضؼٍُ ( .

 -17ثعضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز ف ٟػٍّ١ز ثٌضؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ ٝصٕ٠ٛغ أعجٌ١خ صٛط ً١ثٌّؼٍِٛز
ٌٍّضؼٍُ ) ( .
 -18إدسثن ثٌطجٌذز ٤خالل١جس ثعضخذثَ ثالٔضشٔش ٠ؾؼٍٙج صغضخذِٗ دطش٠مز طق١قز
٘ٚجدفز ( .

)

ٚ ِٓ -19ظجةف دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز صؤخ١ش ػٍّ١ز إسؽجع ثٌّٛثد ثٌّغضؼجسر ٌٍّشوض (.

)

ِ -20شجسوز ثٌطجٌذز ف ٟثٔ٤شطز ثٌضٕ٠ ٟفز٘ج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌظمً ِ٘ٛذضٙج ٚصّٕ١ز
شخظ١ضٙج ) ( .
 -21إْ ِقجفظز ثٌطجٌذز ػٍِ ٝقض٠ٛجس ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ ٝإصالف ث٤ؽٙضر
دغشػز ) ( .
ِ -22ؼشفز ثٌطجٌذز ٛٔ٤ثع ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝثخض١جس ِج ٕ٠جعذٙج ٠ٚخذَ
عمجفضٙج ) ( .
 -23صقذ٠ذ ثٌطجٌذز ثٌذ١جٔجس ثٌض٠ ٟضؼّٕٙج ثٌىضجح ٚصغضخذَ ف ٟصٛع١ك ثٌذقٛط ٚثٌض ٟصىغذٙج
ِٙجسر ِؼشف١ز ( )
 -24ثعضخذثَ ثٌطجٌذز ثٌمشص ثٌّذِؼ ٌ CDذػُ دسط ٠غجػذ ػٍ ٝصٕ٠ٛغ ػٍّ١ز ثٌضؼٍُ ( )
٠ -25مظذ دجٌّٛثد ثٌّطذٛػز صٍه ثٌض ٟوضذش دخؾ ثٌ١ذ أ ٚثٌ٢ز ثٌىجصذز( .

)

 -26لذسر ثٌطجٌذز ػٍ ٝصظفـ ِٛثلغ ثالٔضشٔش أفذ أعجٌ١خ ثٌضؼٍُ ثٌزثص) ( ٟ
٠ -27مظذ دجٌىض١خ وً ِطذٛع غ١ش دٚس٠ ٞمً فؾّٗ ػٓ ثٌىضجح ١ٌٚظ ِؾٍذ دظفز
دثةّز (

)

ِ -28ؼشفز ثٌطجٌذز ٌٛؽٗ ثٌّمجسٔز د ٓ١ثٌىضجح ٚثٌّشؽغ ٠غجػذ ػٍِ ٝؼشفز خظجةض وال
ِّٕٙج ) ( .
 -29ث١ّ٘٤ز ثٌضّ٠ ٟغٍٙج ثٌضظٕ١ف ثٌّغضخذَ فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٚػغ ثٌىضخ ثٌّضشجدٙز
فِ ٟىجْ ٚثفذ ) ( .

ِ -30ؼشفز ثٌطجٌذز ٌخطٛثس صشغ ً١ثٌقجعٛح ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝعٌٛٙز ثعضخذثِٗ ف ٟثٌضؼٍُ ( )
 ِٓ -31ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذِٙج ثٌذٛثدز ثٌضؼٍ١ّ١ز ٌٍطجٌخ ثإلؽالع ػٍ ٝؽذٚي ثالخضذجسثس(
١ِّ ِٓ -32ضثس ثٌقجعٛح وضمٕ١ز فذ٠غز ثٌذطب ٚػذَ ثٌذلز ( .

)

 ِٓ -33ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذِٙج شذىز ثالٔضشٔش خذِز ثٌذش٠ذ ثإلٌىضش( ٟٔٚ

)

ِ -34ؼشفز ثٌطجٌذز دجٌفشق د ٓ١ثٌّٛثد ثٌغّؼ١ز ٚثٌذظش٠ز ٠غجػذ٘ج ػٍِ ٝؼشفز ثٌقجعز
ثٌّغضخذِز ف ٟػٍّ١ز صٍم ٟثٌّؼٍِٛز ) ( .
 -35ثعضخذثَ ثٌطجٌذز أششؽز ثٌف١ذ ٛ٠دجٌطش٠مز ثٌظق١قز ٌؼشع ثٌّجدر ثٌؼٍّ١ز ٠غجػذ
)

ػٍ ٝثالعضفجدر ِٓ ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ف ٟثوضغجح ِؼٍِٛجس ؽذ٠ذر (
ِ -36ؼشفز ثٌطجٌذز ٌؼٕٛثْ ثٌىضجح ٠غ ًٙػٍّ١ز ثٌٛطٛي إٌ ٗ١ػٍ ٝثٌشف (.
١ِّ ِٓ -37ضثس دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ػذَ ثٌذلز ف ٟثٌؼًّ ( .

)

)

 -38صقذ٠ذ ٚظ١فز وال ِٓ ثٌشلُ ثٌؼجَ ٚثٌخجص أعٕجء ثعضخذثَ ثٌّجدر ثٌّىضذ١ز ٠غًٙ
ثعضخذثِٙج ( .

)

 -39ثفضشثَ صؼٍّ١جس ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ الوضغجح عٍٛو١جس إ٠ؾجد١ز (

)

ِ – 40ؼشفز ثٌطجٌذز ؽش٠مز صشص١خ ثٌّٛػٛػجس ف ٟثٌّٛعٛػجس ٛ٠فش ٌٙج ثٌٛلش أعٕجء
ثٌذقظ ػٓ ثٌّؼٍِٛجس ) ( .
 -41صٛف١ش ثإلِىجٔ١جس ثٌالصِز ٌٍذقظ ثٌؼٍّٚ ٟصشؾ١غ ثٌّغضف١ذ ٓ٠ػٍ ٝإؽشثء ثٌذقٛط
ال ٠ؼضذش ِٓ أ٘ذثف ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ( .

)

 -42إوغجح ثٌطجٌذز ثٌمذسر ػٍ ٝثعضخذثَ ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌٍقظٛي ػٍ ٝثٌّؼٍِٛجس
٠ؤد ٞإٌ ٝصفؼ ً١دٚسٖ ) ( .
 -43إْ إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌمشثءر ٚثالؽالع ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝصّٕ١ز عمجفضٙج ٚصقغٓ١
ِغضٛث٘ج ثٌضقظ) ( . ٍٟ١
٠ -44مظذ دجٌخذِز ثٌّشؽؼ١ز ثٌض٠ ٟمذِٙج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ثإلؽجدز ػٍ ٝأعتٍز
ثٌّغضف١ذ ٓ٠دشىً ِذجشش ) ( .
_________________________________________
ثٔضٙش ث٤عتٍز

)

ٍِؾك ٚ

اٌظٛسح إٌٙبئ١خ ٌالخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشفٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٌذٜ
طبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ

ِفشداد االخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشفٟ
االخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشف ٟالعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

اٌمغُ األٚي  :اخزبس ٞاإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث ٓ١اٌجذائً اٌّؼطبح :
٠ -1مظذ ثّشوض ِظبدس اٌزؼٍُ أٔٗ ػجبسح ػٓ :
أ -صظِّ ُ١ؼٌ ٓ١ذ١تز صؼٍ١ّ١ز ِضىجٍِز .
حِ -ىجْ ٌضخض ٓ٠ثٌىضخ .
ػ .د١تز صؼُ ِٛثد عّؼ١ز فمؾ .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -2األٔشطخ اٌزٕ٠ ٟفز٘ب ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ :
أ .ثٌضشؽّز .
ح .ثٌٕذٚثس ٚثٌّقجػشثس .
ػ .خذِز ثٌذقظ .
د .ثٌضظٕ١ف .
 -3إْ اٌزضاَ اٌطبٌجخ ثآداة ٚرؼٍّ١بد ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ: ٝ
أ .صقم١ك أ٘ذثف ثٌّشوض .
ح .صؤع١ش عٍذ ٟػٍ ٝثٌطجٌذز .
ػ١ٌ .ظ ٌٗ صؤع١ش .
د .ال شٟء ِّج عذك .
ِ -4ؼشفخ اٌطبٌجخ العزخذاَ اٌّشاعغ ٠ؤد ٞإٌ: ٝ
أ .طؼٛدز ثٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛز .
ح .لٍز ثعضخذثِٙج .
ػِ .ؼ١ؼز ثٌٛلش .
د .ثٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛز دغشػز .
 ِٓ -5األلغبَ اٌز٠ ٟزىِٕٙ ْٛب ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ :
أ .ثٌّؼجسف ثٌؼجِز .
ح .ثٌّىضذز
ػ .ثٌضشؽّز .
د .وً ِج عذك .
 -6اٌخبط١خ اٌز ٟرّ١ض اٌىزبة ػٓ اٌذٚس٠خ أْ اٌىزبة :
أِ .طذٛع دٚس. ٞ
حِ .شصخ ٘ؾجة١ج .
ػِ .طذٛع غ١ش دٚس. ٞ
دِ .شصخ دجٌّؤٌف. ٓ١

 -7ؽز ٝرغزط١غ اٌطبٌجخ إسعبع اٌىزبة فِ ٟىبٔٗ اٌظؾ١ؼ ٕ٠جغِ ٟؼشفخ :
أ ٌْٛ .ثٌشف .
حِ .ؤٌف ثٌىضجح .
ػ .فؾُ ثٌىضجح .
د .ثٌشلُ ثٌخجص .
 -8رّزبص اٌذٚس٠خ ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌّطجٛػخ ة:
أ .صقًّ ِؼٍِٛجس ِضؾذدر .
حِٛ .ثوذز ث٤فذثط .
ػ .ثٌٛ٤ثْ ٚثٌظٛس.
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -9اٌزؼش٠فبد اٌز ٟأطٍمذ ػٍ ٝاٌّٛاد غ١ش اٌّطجٛػخ :
أ .ثٌّٛثد ثٌشلّ١ز .
ح .ثٚ٤ػ١ز ثٌّضؼذدر .
ػ .ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز .
د .ال شٟء ِّج عذك .
ِ -10ؼشفخ اٌطبٌجخ ٌغٙبص اي ٠ DVDغؼٍٙب رظٕفٗ ضّٓ :
أ .ثٌّٛثد ثٌضؼٍ١ّ١ز .
ح .ث٤ؽٙضر ثٌضؼٍ١ّ١ز .
ػ .ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز .
د .وً ِج عذك .

 -11األّ٘١خ اٌز ٟرّضٍٙب اٌّٛاد غ١ش اٌّطجٛػخ ف ٟػٍّ١خ اٌزؼٍُ :
أ .دمجء أعش ثٌضؼٍُ .
ح .طؼٛدز ثٌٍفظ١ز .
ػ .ثخضظجس ثٌّؼٍِٛز .
د .صشض١ش فىش ثٌطجٌخ
 -12إْ ِؼشفخ اٌطبٌجخ طش٠مخ رظّ ُ١اٌذسٚط ثّغبػذح اٌؾبعٛة ٠غبػذ٘ب ػٍ: ٝ

أ .إػذثد دسط ِقٛعخ .
ح .إػذثد ِغجدمجس .
ػ .صظّ ُ١خٍف١جس .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -13اٌغغالد اٌز٠ ٟزضّٕٙب ثشٔبِظ ٢فبق اٌّؼشفخ :
أ .عؾً ثٌششثء .
ح .عؾً ثٌؼٙذر .
ػ .عؾً ثٌقؼٛس .
د .وً ِج عذك .

ِٙ ِٓ -14بَ ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ :
أ .صٛف١ش ِظجدس ثٌّؼٍِٛجس ثٌّخضٍفز .
ح .صٛف١ش ثٌّٛثد ثٌٛسل١ز .
ػ .إٔضجػ ثٌىضخ .
د .وً ِج عذك .
 ِٓ -15اٌخذِبد اٌّجبششح اٌز٠ ٟمذِٙب ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٌٍّغزف١ذ: ٓ٠
أ .ثٌضظٕ١ف .
ح .ثإلػجسر .
ػ .ثٌظ١جٔز .
د .ثٌفٙشعز .
 -16إْ دخٛي اٌطبٌجخ ِٛلغ اٌجٛاثخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٠زطٍت ٚعٛد :
أ .ثعُ ثٌّغضخذَ ٚوٍّز ثٌغش .
ح .ثعُ ثٌّغضخذَ ٚسلُ ثٌؾٍٛط .
ػ .ثٌؼٕٛثْ ٚسلُ ثٌٙجصف .
د .وً ِج عذك .
اٌمغُ اٌضبٔ : ٟضؼ ٟػالِخ طؼ ( √ ) أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ خطؤ
( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ فّ١ب : ٍٟ٠
 -1ث١ّ٘٤ز ثٌضّ٠ ٟغٍٙج دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ صغٍٗ١ٙ
ٌىغ١ش ِٓ ثٌّٙجَ ٚثٌخذِجس ) ( .
ِٙ ِٓ -2جَ أخظجةِ ٟظجدس ثٌضؼٍُ صذس٠خ ثٌضالِ١ز ػٍ ٝدؼغ ثٌّٙجسثس
ثٌّىضذ١ز ) (.
 -3إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌشلُ ثٌؼجَ ثٌزٛ٠ ٞػغ ػٍ ٝثٌخضُ ف ٟوً وضجح ٠غًٙ
ػٍٙ١ج ِؼشفز ِٛػٛع ثٌىضجح ) ( .
 -4أْ صغضط١غ ثعضخذثَ ثٌّشثؽغ ف ٟثٌذقظ ػٓ ِؼٕ ٝوٍّز الوضغجح ِٙجسر
ثٌذقظ ثٌذل١مز ) ( .
ِ -5ؼشفز ثٌطجٌذز ٤لغجَ ثٌّؼشفز ثإلٔغجٔ١ز ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝثٌٛطٛي ٌٍّٛػٛع
ثٌز ٞصذقظ ػٕٗ دغٌٛٙز ) ( .
 -6إْ إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌمٛثةُ ثٌذذٍٛ١ؽشثف١ز ٠ؾؼٍٙج صٛثظخ ػٍ ٝثٌشؽٛع
إٌٙ١ج أعٕجء ثٌذقظ ػٓ أِٛ ٞػٛع صشغخ ف) ( . ٗ١
 -7إدسثن ثٌطجٌذز ٌّٙجسثس ثعضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ٠ ُ١غجػذ ػٍ ٝغشط ِذذأ
)
ثٌضؼٍُ ثٌزثص( . ٟ
 -8صّغً ثٌذٛثدز ثٌضؼٍ١ّ١ز ِغجال ف ٟصٛظ١ف صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ ُ١ف ٟثٌّؾجي ثٌضشد( . ٞٛ
٠ -9ضطٍخ ثٌذقظ ػٓ أِ ٞجدر ف ٟدشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ِؼشفز ػٕٛثْ ثٌّجدر ) (.

)

ِ -10ؼشفز ثٌطجٌذز ثٌفشق د ٓ١ثٌّٛثد ثٌّطذٛػز ٚثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ٠ؾؼٍٙج
صذسن ِذ ٜأعش وً ٔٛع ػٍ ٝػٍّ١ز ثٌضؼٍُ ) ( .
 -11فض ٝصغضط١غ ثٌٛطٛي إٌ ٝثٌىضجح ػٍ ٝثٌشف العضخذثِٗ ف ٟخذِز ثٌذسط
)
الدذ ِٓ ِؼشفز ػٕٛثٔٗ (
٠ -12ؼضذش ثالٔضشٔش أفذ ِظجدس ثٌّؼٍِٛجس ثٌقذ٠غز فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ( )
ِّ 13جسعز ثٌطجٌذز ؽش٠مز ثٌذقظ فِٛ ٟلغ ؽٛؽً ػٓ ِٛػٛع ٠غشِٓ ٞ
ِؼشفضٙج فٛي ثٌّجدر ثٌذسثع١ز ) (.
ِ -14قجفظز ثٌطجٌذز ػٍ ٝأؽٙضر ثٌقجعٛح أعٕجء ثعضخذثِٙج ٠ؤد ٞإٌ ٝدمجةٙج ِذر
أؽٛي ) ( .
 ِٓ -15ثٌفٛثةذ ثٌضّ٠ ٟغٍٙج ثٌمجسا ث ٌٟ٢ثٌّشصذؾ دذشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ِغجػذر
ثخضظجطِ ٟظجدس ثٌضؼٍُ ػٍ ٝعشػز إٔؾجص دؼغ ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذَ ٌٍّغضف١ذٓ٠
ف ٟثٌّشوض ( )
 -16ثعضخذثَ ثٌقجعٛح وٛعٍ١ز ٌٍضؼٍُ ٠ؤعش عٍذ١ج ػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌضقظٌٍّ ٍٟ١ضؼٍُ ( )
 -17ثعضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز ف ٟػٍّ١ز ثٌضؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ ٝصٕ٠ٛغ أعجٌ١خ
صٛط ً١ثٌّؼٍِٛز ٌٍّضؼٍُ ) ( .
 -18إدسثن ثٌطجٌذز ٤خالل١جس ثعضخذثَ ثالٔضشٔش ٠ؾؼٍٙج صغضخذِٗ دطش٠مز
)
طق١قز ٘ٚجدفز ( .
ٚ ِٓ -19ظجةف دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز صؤخ١ش ػٍّ١ز إسؽجع ثٌّٛثد ثٌّغضؼجسر
ٌٍّشوض ) (.
ِ -20شجسوز ثٌطجٌذز ف ٟثٔ٤شطز ثٌضٕ٠ ٟفز٘ج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌظمً ِ٘ٛذضٙج
ٚصّٕ١ز شخظ١ضٙج ) ( .
 -21إْ ِقجفظز ثٌطجٌذز ػٍِ ٝقض٠ٛجس ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٠ؤد ٞإٌ ٝإصالف
ث٤ؽٙضر دغشػز ) ( .
ِ -22ؼشفز ثٌطجٌذز ٛٔ٤ثع ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝثخض١جس ِج ٕ٠جعذٙج
٠ٚخذَ عمجفضٙج ) ( .
 -23صقذ٠ذ ثٌطجٌذز ثٌذ١جٔجس ثٌض٠ ٟضؼّٕٙج ثٌىضجح ٚصغضخذَ ف ٟصٛع١ك ثٌذقٛط
ٚثٌض ٟصىغذٙج ِٙجسر ِؼشف١ز ) ( .
 -24ثعضخذثَ ثٌطجٌذز ثٌمشص ثٌّذِؼ ٌ CDذػُ دسط ٠غجػذ ػٍ ٝصٕ٠ٛغ ػٍّ١ز
)
ثٌضؼٍُ ( .
٠ -25مظذ دجٌّٛثد ثٌّطذٛػز صٍه ثٌض ٟوضذش دخؾ ثٌ١ذ أ ٚثٌ٢ز ثٌىجصذز( .

)

 -26لذسر ثٌطجٌذز ػٍ ٝصظفـ ِٛثلغ ثالٔضشٔش أفذ أعجٌ١خ ثٌضؼٍُ ثٌزثص) ( . ٟ

٠ -27مظذ دجٌىض١خ وً ِطذٛع غ١ش دٚس٠ ٞمً فؾّٗ ػٓ ثٌىضجح ١ٌٚظ ِؾٍذ
دظفز دثةّز ) ( .
ِ -28ؼشفز ثٌطجٌذز ٌٛؽٗ ثٌّمجسٔز د ٓ١ثٌىضجح ٚثٌّشؽغ ٠غجػذ ػٍِ ٝؼشفز
خظجةض وال ِّٕٙج ) ( .
 -29ث١ّ٘٤ز ثٌضّ٠ ٟغٍٙج ثٌضظٕ١ف ثٌّغضخذَ فِ ٟشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٚػغ
ثٌىضخ ثٌّضشجدٙز فِ ٟىجْ ٚثفذ ) ( .
ِ -30ؼشفز ثٌطجٌذز ٌخطٛثس صشغ ً١ثٌقجعٛح ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝعٌٛٙز ثعضخذثِٗ فٟ
ثٌضؼٍُ ) ( .
 ِٓ -31ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذِٙج ثٌذٛثدز ثٌضؼٍ١ّ١ز ٌٍطجٌخ ثإلؽالع ػٍ ٝؽذٚي
)
ثالخضذجسثس ( .
١ِّ ِٓ -32ضثس ثٌقجعٛح وضمٕ١ز فذ٠غز ثٌذطب ٚػذَ ثٌذلز ( .

)
)

 ِٓ -33ثٌخذِجس ثٌض ٟصمذِٙج شذىز ثالٔضشٔش خذِز ثٌذش٠ذ ثإلٌىضش( ٟٔٚ

ِ -34ؼشفز ثٌطجٌذز دجٌفشق د ٓ١ثٌّٛثد ثٌغّؼ١ز ٚثٌذظش٠ز ٠غجػذ٘ج ػٍِ ٝؼشفز
ثٌقجعز ثٌّغضخذِز ف ٟػٍّ١ز صٍم ٟثٌّؼٍِٛز ) ( .
 -35ثعضخذثَ ثٌطجٌذز أششؽز ثٌف١ذ ٛ٠دجٌطش٠مز ثٌظق١قز ٌؼشع ثٌّجدر ثٌؼٍّ١ز ٠غجػذ
)
ػٍ ٝثالعضفجدر ِٓ ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز ف ٟثوضغجح ِؼٍِٛجس ؽذ٠ذر (
ِ -36ؼشفز ثٌطجٌذز ٌؼٕٛثْ ثٌىضجح ٠غ ًٙػٍّ١ز ثٌٛطٛي إٌ ٗ١ػٍ ٝثٌشف (.
١ِّ ِٓ -37ضثس دشٔجِؼ آفجق ثٌّؼشفز ػذَ ثٌذلز ف ٟثٌؼًّ ( .

)

)

 -38صقذ٠ذ ٚظ١فز وال ِٓ ثٌشلُ ثٌؼجَ ٚثٌخجص أعٕجء ثعضخذثَ ثٌّجدر ثٌّىضذ١ز ٠غًٙ
ثعضخذثِٙج ) ( .
 -39ثفضشثَ صؼٍّ١جس ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ الوضغجح عٍٛو١جس إ٠ؾجد١ز (

)

ِ – 40ؼشفز ثٌطجٌذز ؽش٠مز صشص١خ ثٌّٛػٛػجس ف ٟثٌّٛعٛػجس ٛ٠فش ٌٙج ثٌٛلش
)
أعٕجء ثٌذقظ ػٓ ثٌّؼٍِٛجس ( .
 -41صٛف١ش ثإلِىجٔ١جس ثٌالصِز ٌٍذقظ ثٌؼٍّٚ ٟصشؾ١غ ثٌّغضف١ذ ٓ٠ػٍ ٝإؽشثء
)
ثٌذقٛط ال ٠ؼضذش ِٓ أ٘ذثف ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ( .
 -42إوغجح ثٌطجٌذز ثٌمذسر ػٍ ٝثعضخذثَ ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٌٍقظٛي ػٍٝ
ثٌّؼٍِٛجس ٠ؤد ٞإٌ ٝصفؼ ً١دٚسٖ ) ( .
 -43إْ إدسثن ثٌطجٌذز ١ّ٘٤ز ثٌمشثءر ٚثالؽالع ٠غجػذ٘ج ػٍ ٝصّٕ١ز عمجفضٙج
)
ٚصقغِ ٓ١غضٛث٘ج ثٌضقظ( . ٍٟ١
٠ -44مظذ دجٌخذِز ثٌّشؽؼ١ز ثٌض٠ ٟمذِٙج ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ثإلؽجدز ػٍ ٝأعتٍز
ثٌّغضف١ذ ٓ٠دشىً ِذجشش ) ( .
أزٙذ األعئٍخ

ٍِؾك ص
وزبة اٌزؾى ُ١ػٍٝ
اٌظٛسح اٌّجذئ١خ ٌّم١بط ارغب٘بد طبٌجبد
اٌظف اٌؼبشش األعبع ٟثغٍطٕخ ػّبْ
ٔؾ ٛاعزخذاَ ِٙبساد ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١
األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صموو َٛثٌذجفغووز دووئؽشثء دسثعووز دؼٕووٛثْ  :أصووش ثشٔووبِظ رووذس٠ج ٟلووبئُ ػٍووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز ثٌمجةّز ثٌّذذة١ز ٌّم١جط ثصؾج٘جس ؽجٌذجس ثٌظف ثٌؼجشش
ث٤عجع ٟدغٍطٕز ػّجْ ٔق ٛثعضخذثَ ِشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ .
إششثف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّفشدثس ٚإدذثء
ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج ٚط١جغضٙج .
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

مقيـاس اتجاىـات الطالبات نـحو استخـدام مراكــز مصـادر التعمــم واالستفادة منيا :
الـــرأي
م

عـــرض العبــارة

1

أحرص عمى أف أتجو إلى مركز مصادر التعمـ يوميا .

2

يروقني استخداـ مختمؼ المصادر الموجودة بالمركز .

3

أشعر بالراحة عند دخولي إلى مركز مصادر التعمـ

4

أجد بالمركز ما يناسب ميولي واىتماماتي.

5

أشعر بالمتعة عندما اكتسب معمومة جديدة .

6

أشعر بالمتعة أثناء استخداـ مصادر المعرفة بالمركز.

7

تنظيـ المواد بالمركز تسيؿ عممية الوصوؿ إلييا .

8
9

أشعر بمتعة أثناء الحصوؿ عمى الكتاب الذي أرغب فيو
.
أجد استفادة كبيرة عند دخولي لممركز .

 10يجذبني النظاـ المتبع في مركز مصادر التعمـ .
11
12
13
14
15

أشعر بالمتعة والفائدة أثناء استخداـ أجيزة الحاسوب
بالمركز .
تساعدني المواد بالمركز في خدمة تسييؿ بعض
المفاىيـ بالمنيج .
أستفيد مف المركز في تنفيذ ما يوكؿ إلي مف أعماؿ .
أشعر بأف لدي القدرة عمى الوصوؿ لممعمومة دوف

مساعدة .

يساعدني المركز عمى تنمية ميارات القراءة والبحث

لدي .

16

أجد المتعة أثناء تنفيذ نشاط داخؿ المركز .

17

استفيد مف مواد المركز في إعداد البحوث والتقارير .

مناسبة

تحتاج إلى
تعديل

تحذف

الــرأي
عـرض العبــارة

م
18

أشعر بالراحة عند دخولي لممركز .

19

أشعر بالفائدة عند تنفيذ حصة منيجية بالمركز .

20

يساعدني تنوع المواد المكتبية عمى تنمية ثقافتي .

21
22
23
24

أجد سيولة عند استخداـ المواد المطبوعة وغير المطبوعة

المتاحة بالمركز .

أجد تعاوف مف قبؿ أخصائية المركز في الحصوؿ عمى الكتاب

الذي يناسبني .

أحرص عمى اختيار الوقت المناسب لدخوؿ المركز .
أشعر بالفائدة عند استخداـ المواد التعميمية في لمتوسع في
الدرس

25

احرص عمى االستفادة مف الخدمات التي يقدميا المركز .

26

أفضؿ الجموس في الفصؿ وليس بمركز مصادر التعمـ .

27

يساعدني مركز مصادر التعمـ في تنمية قدراتي ومواىبي .

28

يساعدني مناخ المركز عمى االستفادة مف مقتنياتو .

29

يروقني قضاء وقت الفراغ بيف جنبات مركز مصادر التعمـ .

30

أجد أف معظـ محتويات المركز تخدـ المنيج الدراسي .

31

أشجع زميالتي عمى االستفادة مف خدمات المركز .

32

أشعر باالستفادة عند دخولي المركز لذا أحافظ عمى محتوياتو.

33

أجد سيولة في التعامؿ مع أجيزة المركز.

34

أشعر باستفادة مف معظـ محتويات المركز.

مناسبـة

تحتاج إلى
تعديل

تحذف

ٍِؾك ػ
اٌظٛسح إٌٙبئ١خ ٌّم١بط ارغب٘بد طبٌجبد اٌظف
اٌؼبشش األعبع ٟثغٍطٕخ ػّبْ
ٔؾ ٛاعزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
ٚاالعزفبدح ِٕٙب

مقيـاس اتجاىـات الطالبات نـحو استخـدام مراكــز مصـادر التعمــم واالستفادة منيا :
درجة الموافقة عمى العبارة
عـــرض العبــارة

م

أوافق

بدرجة كبيرة
1

أحرص عمى أف أتجو إلى مركز مصادر التعمـ يوميا .

2

يروقني استخداـ مختمؼ المصادر الموجودة بالمركز .

3

أشعر بالراحة عند دخولي إلى مركز مصادر التعمـ

4

أجد بالمركز ما يناسب ميولي واىتماماتي.

5

أشعر بالمتعة عندما اكتسب معمومة جديدة .

6

أشعر بالمتعة أثناء استخداـ مصادر المعرفة بالمركز.

7

تنظيـ المواد بالمركز تسيؿ عممية الوصوؿ إلييا .

8

أشعر بمتعة أثناء الحصوؿ عمى الكتاب الذي أرغب فيو .

9

أجد استفادة كبيرة عند دخولي لممركز .

 10يجذبني النظاـ المتبع في مركز مصادر التعمـ .
11
12

أشعر بالمتعة والفائدة أثناء استخداـ أجيزة الحاسوب بالمركز .
تساعدني المواد بالمركز في خدمة تسييؿ بعض المفاىيـ
بالمنيج .

13

أستفيد مف المركز في تنفيذ ما يوكؿ إلي مف أعماؿ .

14

أشعر بأف لدي القدرة عمى الوصوؿ لممعمومة دوف مساعدة .

15

يساعدني المركز عمى تنمية ميارات القراءة والبحث لدي .

16

أجد المتعة أثناء تنفيذ نشاط داخؿ المركز .

17

استفيد مف مواد المركز في إعداد البحوث والتقارير .

ال أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

درجة الموافقة عمى العبارة
عـرض العبــارة

م

أوافق

بدرجة كبيرة
18

أشعر بالراحة عند دخولي لممركز .

19

أشعر بالفائدة عند تنفيذ حصة منيجية بالمركز .

20

يساعدني تنوع المواد المكتبية عمى تنمية ثقافتي .

21
22
23
24

أجد سيولة عند استخداـ المواد المطبوعة وغير المطبوعة

المتاحة بالمركز .

أجد تعاوف مف قبؿ أخصائية المركز في الحصوؿ عمى

الكتاب الذي يناسبني .

أحرص عمى اختيار الوقت المناسب لدخوؿ المركز .
أشعر بالفائدة عند استخداـ المواد التعميمية في لمتوسع في
الدرس

25

احرص عمى االستفادة مف الخدمات التي يقدميا المركز .

26

أفضؿ الجموس في الفصؿ وليس بمركز مصادر التعمـ .

27

يساعدني مركز مصادر التعمـ في تنمية قدراتي ومواىبي

28

يساعدني مناخ المركز عمى االستفادة مف مقتنياتو .

29

يروقني قضاء وقت الفراغ بيف جنبات مركز مصادر التعمـ .

30

أجد أف معظـ محتويات المركز تخدـ المنيج الدراسي .

31

أشجع زميالتي عمى االستفادة مف خدمات المركز .

32

أشعر باالستفادة عند دخولي المركز لذا أحافظ عمى
محتوياتو.

33

أجد سيولة في التعامؿ مع أجيزة المركز.

34

أشعر باستفادة مف معظـ محتويات المركز .

ال أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ٍِؾك ط
وزبة اٌزؾى ُ١ػٍٝ
اٌظٛسح اٌّجذئ١خ العزجبٔخ اٌزم ُ١١اٌزار ٟالعزخذاَ ِشاوض
ِظبدس اٌزؼٍُ ٌذ ٜطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ
ثغٍطٕخ ػّبْ

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١

األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صوووك َٚثٌذجفغوووز دوووئؽشثء دسثعوووز دؼٕوووٛثْ  :أصوووش ثشٔوووبِظ روووذس٠ج ٟلوووبئُ ػٍوووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز استبانة التقييم الذاتي الستخدام مراكز مصادر التعمم

لدى طالبات الصف العاشر األساسي
٘زث ٚلذ أػذس ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌمجةّز ثٌّذذة١ز ِٓ خالي ِالفظز ثٌطجٌذجس ٚدؼذ
ثالؽالع ػٍ ٝػذد ِٓ ثٌّظجدس فِ ٟؾجي صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ. ُ١
إششثف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّفشدثس ٚإدذثء
ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج ٚط١جغضٙج .
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

استبانة التقييم الذاتي المبدئية الستخدام مراكز مصادر التعمم لدى
طالبات الصف العاشر األساسي

الميـــارات

م
1

اكتسبت ميارة تحديد أماكن أقسام المركز .

2

اكتسبت ميارة البحث عن كتاب مطبوع في المركز.

3

تمكنت من ميارة البحث عن مرجع واستخدامو .

4

اكتسبت ميارة البحث عن القواميس والموسوعات في المركز .

5

تعممت ميارة إرجاع المطبوعات في مكانيا الصحيح .

6

اكتسبت ميارة تحيد أرفف الموضوعات بمركز مصادر التعمم .

7

تعرفت عمى ميارة انتقاء الدوريات بالمركز .

8

تمكنت من ميارة انتقاء شريط فيديو بالمركز .

9

تمكنت من ميارة انتقاء  CDو  DVDبالمركز.

10

تمكنت من ميارة انتقاء شريط كاسيت سمعي بالمركز .

11

اكتسبت ميارة تشغيل جياز  DVDبالمركز .

12

اكتسبت ميارة االستماع إلى كاسيت بالمركز .

13

اكتسبت ميارة تشغيل الفيديو بالمركز .

14
15
16
17

اكتسبت ميارة تشغيل حاسوب لعرض درس من سطح المكتب بالمركز

.

تعممت ميارة البحث عمى االنترنت بالبوابة التعميمية .
اكتسبت ميارة تشغيل جوجل لمبحث عن موضوع لخدمة موضوع "
تاريخ سمطنة عمان "

تمكنت من ميارة البحث عن  CDببرنامج آفاق المعرفة بالمركز .

سميمة

تحتاج إلى
تعديل

تحذف

ٍِؾك ن
اٌظٛسح إٌٙبئ١خ العزجبٔخ اٌزم ُ١١اٌزارٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
ٌذ ٜطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ
ثغٍطٕخ ػّبْ

استبانة التقييم الذاتي المبدئية الستخدام مراكز مصادر التعمم لدى

طالبات الصف العاشر األساسي

عزيزتي الطالبة  :بعد تمقيؾ التدريب حوؿ ميارات استخداـ مركز مصادر التعمـ وما
يضمو مف مواد وأجيزة أرجو تسجيؿ رأيؾ حوؿ ما اكتسبتو مف ميارات حوؿ ذلؾ

ولؾ الحرية في ذكر اسمؾ عمى ىذه البطاقة أـ ال .
الميـــارات

م
1

اكتسبت ميارة تحديد أماكن أقسام المركز .

2

اكتسبت ميارة البحث عن كتاب مطبوع في المركز.

3

تمكنت من ميارة البحث عن مرجع واستخدامو .

4

اكتسبت ميارة البحث عن القواميس والموسوعات في المركز .

5

تعممت ميارة إرجاع المطبوعات في مكانيا الصحيح .

6

اكتسبت ميارة تحيد أرفف الموضوعات بمركز مصادر التعمم .

7

تعرفت عمى ميارة انتقاء الدوريات بالمركز .

8

تمكنت من ميارة انتقاء شريط فيديو بالمركز .

9

تمكنت من ميارة انتقاء  CDو  DVDبالمركز.

10

تمكنت من ميارة انتقاء شريط كاسيت سمعي بالمركز .

11

اكتسبت ميارة تشغيل جياز  DVDبالمركز .

12

اكتسبت ميارة االستماع إلى كاسيت بالمركز .

13

اكتسبت ميارة تشغيل الفيديو بالمركز .

14
15
16
17

اكتسبت ميارة تشغيل حاسوب لعرض درس من سطح المكتب بالمركز

.

تعممت ميارة البحث عمى االنترنت بالبوابة التعميمية .
اكتسبت ميارة تشغيل جوجل لمبحث عن موضوع لخدمة موضوع "
تاريخ سمطنة عمان "

تمكنت من ميارة البحث عن  CDببرنامج آفاق المعرفة بالمركز .

نعم

إلى حد ما

ال

ٍِؾك ي
طٛسح وزبة رؾىُ١
اٌظٛسح اٌّجذئ١خ ٌجطبلخ ِالؽظخ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
ٌذ ٜطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ
ثغٍطٕخ ػّبْ

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١
األعزبر اٌذوزٛس اٌفبضً /
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ
صموو َٛثٌذجفغووز دووئؽشثء دسثعووز دؼٕووٛثْ  :أصووش ثشٔووبِظ رووذس٠ج ٟلووبئُ ػٍووٝ
اٌىّجٛ١رش اٌزؼٍِ ّٟ١زؼذد اٌٛعوبئظ ػٍو ٝرّٕ١وخ ِٙوبساد اٌوزؼٍُ اٌوزارٌ ٟوذ ٜاٌطبٌجوبد
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ ٚارغب٘برٔ ٓٙؾ٘ٛب ثغٍطٕخ ػّبْ

ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز صخظض صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ِٓ ِؼٙذ ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز .
ف١ظ أػذس ثٌذجفغز ثٌمجةّز ثٌّذذة١وز ٌذطجلوز ِالفظوز ِٙوجسثس ثٌوضؼٍُ ثٌوزثصٟ
العووضخذثَ ِشثووووض ِظوووجدس ثٌوووضؼٍُ ٌووذ ٜؽجٌذوووجس ثٌظوووف ثٌؼجشوووش ث٤عجعوووٟ
دغٍطٕز ػّجْ .
٘زث ٚلوذ أػوذس ثٌذجفغوز ٘وزٖ ثٌمجةّوز دؼوذ ثالؽوالع ػٍو ٝػوذر ِظوجدس ٚدٕوجءث
ػٍ ٝػٍّٙج أخظجة١ز ِظجدس ثٌضؼٍُ .
إششثف
األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ اٌٍط١ف اٌظف ٟاٌغضاس
أعضجر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌّؼٍِٛجس
ٚٚو ً١شت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌٍذقٛط وٍ١ز ثٌذٕجس ٌ٣دثح ٚثٌؼٍَٛ
ٚثٌضشد١ز – ؽجِؼز ػ ٓ١شّظ .
ٌزث ٔشؽ ِٓ ٛع١جدصىُ ثٌضفؼً دجٌضقى ُ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌّفشدثس ٚإدذثء
ثٌشأ ٞفٙ١ج ٌٍضؤوذ ِٓ طذلٙج ٚط١جغضٙج .
ٚرفضٍٛا ع١بدرىُ ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚعض ً٠اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌزؼبٔٚىُ
ِؼٕب ،
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،
ثٌذجفغز
عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍٞٛ
طبٌجخ ِبعغز١ش فِ ٟؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

ٍِؾك َ
اٌظٛسح إٌٙبئ١خ ٌجطبلخ ِالؽظخ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ
العزخذاَ ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ
ٌذ ٜطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٟ
ثغٍطٕخ ػّبْ

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة1
رمِٙ ُ٠ٛبسح اعزخذاَ اٌّشاعغ ف ٟاٌجؾش ػٓ ِؼٕ ٝوٍّخ الوزغبة
ِٙبسح اٌجؾش اٌذل١مخ .
.
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
َ

خطٛاد اٌّٙبسح

1

صقذ٠ذ ثٌىٍّز ثٌض ٟصذقظ ػٓ ِؼٕج٘ج .

2

ثٌضٛؽٗ إٌ ٝلغُ ثٌّىضذز فِ ٟشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ..

3

ثٌز٘جح إٌ ٝلغُ ثٌٍغجس .

4

أخز ثٌّشؽغ ِٓ ثٌشف .

5

فضـ ثٌّشؽغ ٚفمج ٌضشص١خ ِجدصٗ ثٌؼٍّ١ز .

6

ثٌذقظ ػٓ ِؼٕ ٝثٌىٍّز .

7

صٛع١ك ثٌّؼٍِٛز دضغؾ ً١د١جٔجس ثٌّشؽغ .

8

إسؽجع ثٌّشؽغ إٌِ ٝىجٔٗ ٚٚػؼٗ دجٌشىً ثٌظق١ـ .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة2
رمِٙ ُ٠ٛبسح ِّبسعخ اٌطبٌجخ طش٠مخ اٌجؾش فِٛ ٟلغ عٛعً ػٓ
ِٛضٛع ٠ضشِ ِٓ ٞؼشفزٙب ؽٛي اٌّبدح اٌذساع١خ .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

صٛط ً١ثٌؾجص دجٌض١جس ثٌىٙشدجة. ٟ

2

صشغ ً١ؽٙجص ثٌقجعٛح .

3

فضـ ثالٔضشٔش ػٍِٛ ٝلغ ؽٛؽً .

4

وضجدز ثٌّٛػٛع ثٌز ٞصذقظ ف. ٌٗٛ

5

صظفـ ثٌّؼٍِٛجس ٚففظٙج .

6

ثٌخشٚػ ِٓ ثٌّٛلغ .

7

إغالق ؽٙجص ثٌقجعٛح .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة3
رمِٙ ُ٠ٛبسح اٌّؾبفظخ ػٍ ٝأعٙضح اٌؾبعٛة أصٕبء اعزخذاِٙب ٌ١ؤدٞ
إٌ ٝثمبئٙب ِذح أطٛي .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

إصذجع ثٌخطٛثس ثٌظق١قز أعٕجء صشغ ً١ؽٙجص ثٌقجعٛح .

2

ثٌضؼجًِ ِغ ثٌؾٙجص دٍطف ٚػذَ ثٌؼذظ دٗ .

3

فضـ ثٌذشٔجِؼ ثٌز ٞعٛف صغضخذِٗ .

4

وضجدز ثٌّؼٍِٛجس .

5

ففع ثٌّؼٍِٛجس .

6

ثٌخشٚػ ِٓ ثٌذشٔجِؼ ٚإغاللٗ .

7

إغالق ثٌؾٙجص دئصذجع ثٌخطٛثس ثٌظق١قز .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة4
رمِٙ ُ٠ٛبسح رؾذ٠ذ اٌج١بٔبد اٌز٠ ٟؾز ٞٛػٍٙ١ب اٌىزبة ٚرغزخذَ فٟ
رٛص١ك اٌجؾٛس ٚرىغت اٌطبٌجخ ِٙبسح ِؼشف١خ .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

أْ صضؾٗ إٌ ٝلغُ ثٌّىضذز .

2

أْ صخضجس ثٌىضجح ثٌز ٞصشغخ ف. ٗ١

3

فضـ ثٌىضجح ٚثإلؽالع ػٍ ٝثٌذ١جٔجس ثٌض٠ ٟقض ٞٛػٍٙ١ج .

4

صغؾ ً١وجفز ثٌذ١جٔجس .

5

إسؽجع ثٌىضجح ػٍ ٝثٌشف .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة5
رمِٙ ُ٠ٛبسح اعزخذاَ اٌطبٌجخ أششطخ اٌف١ذ ٛ٠ثبٌطش٠مخ اٌظؾ١ؾخ
ٌؼشع اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٠غبػذ ػٍ ٝاالعزفبدح ِٓ اٌّٛاد غ١ش اٌّطجٛػخ
ف ٟاوزغبة ِؼٍِٛبد عذ٠ذح
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

صقذ٠ذ ثٌّٛػٛع .

2

ثٌضٛؽٗ إٌ ٝلغُ ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز .

3

ثٌذقظ ػٓ ثٌشش٠ؾ ثٌز٠ ٞقض ٞٛػٍ ٝثٌّٛػٛع .

4

دؼذ ثٌقظٛي ػٍ ٗ١ثٌضٛؽٗ إٌ ٝلغُ ثٌّشج٘ذر ٚثالعضّجع .

5

صٛط ً١ثٌؾٙجص دجٌض١جس ثٌىٙشدجة. ٟ

6

صشغ ً١ثٌضٍفضٚ ْٛ٠ثٌف١ذ. ٛ٠

7

ٚػغ شش٠ؾ ثٌف١ذ ٛ٠فِ ٟىجْ صشغٍٗ١

8

صشغ ً١ثٌؾٙجص ِٚضجدؼز ثٌّجدر ثٌّؼشٚػز .

9

دؼذ ثالٔضٙجء إخشثػ ثٌشش٠ؾ

10

إغالق ثٌؾٙجص ٚإسؽجع ثٌشش٠ؾ إٌِ ٝىجٔٗ ف ٟثٌمغُ ثٌخجص
دٗ .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة6
رمِٙ ُ٠ٛبسح اؽزشاَ رؼٍّ١بد ِشوض ِظبدس اٌزؼٍُ الوزغبة عٍٛو١بد
إ٠غبث١خ .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
َ

خطٛاد اٌّٙبسح

1

ثالٌضضثَ دّٛثػ١ذ ثالعضؼجسر .

2

ثالٌضضثَ دّٛثػ١ذ إسؽجع ثٌىضخ ثٌّغضؼجسر .

3

ػذَ ثٌؼذظ دج٤ؽٙضر ٚثٌىضخ ٚثٌّٛثد ثٌض٠ ٟقض ٞٛػٍٙ١ج
ثٌّشوض .
ثٌّقجفظز ػٍٔ ٝظجفز ثٌّشوض .

5

ثٌضضثَ ثٌٙذٚء دثخً ثٌّشوض .

6

ثالعضفجدر ِٓ خذِجس ثٌّشوض ِٚقض٠ٛجصٗ .

7

إسؽجع ثٌىضخ ػٍ ٝثٌشف دجٌشىً ثٌظق١ـ .

8

ثٌّقجفظز ػٍٔ ٝظجَ ثٌّشوض .

4

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة7
رمِٙ ُ٠ٛبسح لذسح اٌطبٌجخ ػٍ ٝرظفؼ ِٛالغ االٔزشٔذ وؤؽذ أعبٌ١ت
اٌزؼٍُ اٌزار: ٟ
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

صٛط ً١ؽٙجص ثٌقجعٛح دجٌض١جس ثٌىٙشدجة. ٟ

2

صشغ ً١ثٌؾٙجص .

3

فضـ ِٛلغ ثالٔضشٔش .

4

ثٌذخٛي إٌ ٝثٌّٛلغ ثٌز ٞصشغخ ثٌذقظ ف. ٗ١

5

وضجدز ػٕٛثْ ثٌّٛػٛع

6

صظفـ ثٌّؼٍِٛجس ثٌض ٟصظٙش ػٍ ٝثٌّٛلغ .

7

ففع ثٌّؼٍِٛجس .

8

ثٌخشٚػ ِٓ ثٌّٛلغ .

9

إغالق ثٌؾٙجص .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة8
رمِٙ ُ٠ٛبسح اعزخذاَ اٌمشص اٌّذِظ ٌ CDذػُ دسط ٠غبػذ ػٍٝ
رٕ٠ٛغ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

صقذ٠ذ ِٛػٛع ثٌذسط .

2

ثٌضٛؽٗ إٌ ٝلغُ ثٌّٛثد غ١ش ثٌّطذٛػز .

3

أخز ثٌمشص ثٌّذِؼ .

4

صٛط ً١ؽٙجص ثٌقجعٛح دجٌض١جس ثٌىٙشدجة. ٟ

5

صشغ ً١ؽٙجص ثٌقجعٛح .

6

إدخجي ثٌمشص ثٌّذِؼ ف ٟثٌؾٙجص .

7

إصذجع خطٛثس صشغ ً١ثٌمشص .

8

ِضجدؼز ثٌّؼٍِٛجس ثٌض٠ ٟضؼّٕٙج .

9

ثٌخشٚػ ِٓ ثٌّٛػغ دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ ػشع ثٌّجدر ثٌؼٍّ١ز .

10

إخشثػ ثٌمشص ثٌّذِؼ ٚإغالق ؽٙجص ثٌقجعٛح .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ثطبلخ ِالؽظــخ ِٙـبسح ة9
رمِٙ ُ٠ٛبسح ِؼشفخ اٌطبٌجخ ٌؼٕٛاْ اٌىزبة ٚأصشٖ ف ٟرغ ً١ٙػٍّ١خ
اٌٛطٛي إٌ ٗ١ػٍ ٝاٌشف .
ثالعــــُ  -------------------------------------- :ثٌضجس٠خ --------------- :
خطٛاد اٌّٙبسح

َ
1

صقذ٠ذ ػٕٛثْ ثٌىضجح . .

2

ثٌضٛؽٗ إٌ ٝلغُ ثٌّىضذز .

3

ثٌضٛؽٗ ٌٍمغُ ثٌزٕ٠ ٞضّ ٟإٌ ٗ١ثٌىضجح .

4

ثٌذقظ ػٍ ٝثٌشف .

5

أخز ثٌىضجح ٚثعضخذثِٗ .

6

إسؽجػٗ ػٍ ٝثٌشف فِ ٟىجٔٗ ثٌظق١ـ ٚدجٌطش٠مز ثٌظق١ز .

رمذ٠ش اٌّالؽع
ٌُ رؤدٞ
أدد

ٍِؾك ْ
سعبٌخ ِٛافمخ رغ ً١ٙرطج١ك اٌذساعخ
ِٓ ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ

ٍِؾك ط
سعبٌخ ِٛافمخ رغ ً١ٙرطج١ك اٌذساعخ
ِٓ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ثغٍطٕخ ػّبْ

الموضوع :تسييؿ ميمة الفاضمة /جميمة بنت سالـ بف حمد العموية

ٌفجػٍز ِ /ذ٠شر ِذسعز عٛدر أَ ثٌّؤٌٍِٕ ٓ١١ضؼٍ ُ١ث٤عجعٟ
ثٌّقضشِز
ثٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسفّز هللا ٚدشوجصٗ ،،،
اٌّٛضٛع  :رغِّٙ ً١ٙخ اٌفبضٍخ /عٍّ١خ ثٕذ عبٌُ ثٓ ؽّذ اٌؼٍ٠ٛخ

دجإلشجسر إٌ ٝثٌشعجٌز ثٌٛثسدر ِٓ ثٌّىضخ ثٌفٌٍٕ ٟذسثعجس
ٚثٌضط٠ٛش سلـــــــــــُ 56036031دضجس٠خ َ3056/4/ 50
دشؤْ ثٌّٛػـٛع ثٌّشجس إٌ ٗ١أػالٖ ٔ ،ف١ذوُ دؤْ ثٌّزوٛسر
أػالٖ صم َٛدئؽـــشثء
دسثعز فٛي أعش دشٔجِؼ صذس٠ذ ٟلجةُ ػٍ ٝثٌىّذٛ١صش ثٌضؼٍّٟ١
ِضؼذد ثٌٛعجةؾ ػٍ ٝصّٕ١ز ِٙجسثس ثٌضؼٍُ ثٌزثصٟ
ٌذ ٜثٌطجٌذجس العضخذثَ ِشثوض ِظجدس ثٌضؼٍُ ٚثصؾج٘جصٔ ٓٙق٘ٛج
ٚصشغخ ثٌذجفغز ف ٟصطذ١ك أدٚثس ثٌذسثعز ػٍ ٝػٕ١ز ِٓ ِٓ ؽجٌذجس
ثٌظف ثٌؼجشش دّذسعز عٛدر أَ ثٌّؤٌٍِٕ ٓ١١ضؼٍ ُ١ث٤عجع.)53-1( ٟ
ػٍ٠ ٗ١شؽ ٝصىشِىُ دضغِّٙ ً١ٙز ثٌّزوٛسر ف ٟصطذ١ك أدٚثس
دسثعضٙج .
شجوشٌ ٓ٠ىُ صؼجٔٚىُ ٚ ،،،صفؼٍٛث دمذٛي فجةك ثالفضشثَ ٚثٌضمذ٠ش .
فىُ دٓ عجٌُ دٓ فىُ ثٌفجسعٟ
ِذ٠ش دثةشر صّٕ١ز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز

ٍِؾك ع
لبئّخ اٌغبدح اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝأدٚاد اٌجؾش

لبئّخ اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝأدٚاد اٌجؾش
-1

د .ػٍ ٟدٓ ششف ثٌّٛع . ٞٛسة١ظ لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ. ُ١
ؽجِؼز ثٌغٍطجْ لجدٛط .

-2

د .سػج ثٌقغ ٟٕ١ػٍ . ٟصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ . ُ١أعضجر ِغجػذ وٍ١ز
ثٌؼٍ َٛثٌضطذ١م١ز دجٌشعضجق .

-3

د .عجٌُ دٓ ػذذهللا ثٌٕجػذ . ٟأعضجر ِشجسن صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
وٍ١ز ثٌؼٍ َٛثٌضطذ١مز دٕض. ٜٚ

-4

ِقّٛد دٓ فجِذ ثٌٍّى . ٟسة١ظ ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ  .دىٍ١ز
ثٌؼٍ َٛثٌضطذ١م١ز دؼذش. ٞ

-5

٠ؼمٛح دٓ عجٌُ ثٌقشثط . ٟسة١ظ ِشوض ِظجدس ثٌضؼٍُ  .دىٍ١ز
ثٌؼٍ َٛثٌضطذ١م١ز دٕض. ٜٚ

-6

د .ؽٙجد ِقّٛد ِقّذ  .لغُ صمٕ١ز ثٌّؼٍِٛجس  .دىٍ١ز ثٌؼٍَٛ
ثٌضطذ١م١ز دٕض. ٜٚ

-7

أ .فجؽّز دٕش ؽّؼز ثٌشىِ . ٍٟ١ششفز ٌغز ػشد١ز دجٌّذ٠ش٠ز ثٌؼجِز
ٌٍضشد١ز ٚثٌضؼٍ ُ١دّقجفظز ثٌظج٘شر .

-8

أِ .قّذ دٓ عجٌُ ثٌغجفش . ٞأعضجر ثٌٍغز ثإلٔؾٍ١ض٠ز دجٌىٍ١ز ثٌضمٕ١ز
دؼذش. ٞ

-9

ثٌذوضٛس أفّذ دٓ فّذ ثٌشدؼجٔ . ٟلغُ ثٌّٕج٘ؼ ٚؽشق ثٌضذس٠ظ .
دؾجِؼز ثٌغٍطجْ لجدٛط .

ٍِؾك ف
ّٔٛرط عٕ١بس ٛ٠اٌّٛدٛ٠ي األٚي
عٕ١بس ٛ٠اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج ٟاٌمبئُ ػٍ ٝاٌىّجٛ١رش اٌزؼٍّٟ١
ِزؼذد اٌٛعبئظ
( ٌذ ٜاٌجبؽضخ )

ٍِؾك ص
لبئّخ إٌغت  %السرجبط اٌّٙبساد اٌفشػ١خ ثبٌّٙبساد
اٌشئ١غ١خ ٌٍزؼٍُ اٌزارٚ ، ٟإٌغت ٌ %ذسعخ األّ٘١خ
ثبٌٕغجخ ٌطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٌٍ ٟغبدح
اٌّؾىّٓ١

م
)1

إٌغت  %السرجبط اٌّٙبساد اٌفشػ١خ ثبٌّٙبساد اٌشئ١غ١خ ٌٍزؼٍُ اٌزارٚ ، ٟإٌغت ٌ %ذسعخ
األّ٘١خ ثبٌٕغجخ ٌطبٌجبد اٌظف اٌؼبشش األعبعٌٍ ٟغبدح اٌّؾىّٓ١
النسبة  %لدرجة األىمية
الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ النسبة  %لمدى ارتباط
مراكز مصادر التعمـ
اكتساب ميارة تحديد أماكن أقسام المركز .

الميارات الفرعية

بالميارات الرئيسية

1-1

أن تتعرف عمى أقسام المركز.

3-1

أن تتعرف عمى مكونات كل قسم من أقسام المركز.

% 100

5-1

أن تذكر مسمى كل قسم من أقسام المركز .

% 100

2-1
4-1
)2

1-2
2-2

أن تحدد أماكن أقسام المركز.

التعرف عمى كيفية استخدام مكونات أقسام المركز.

اكتساب ميارة البحث عن كتاب مطبوع في المركز .
أن تحدد عنوان الكتاب الذي تبحث عنو .

بالنسبة لطالبات الصؼ
العاشر

% 100

% 100

%100
%100
%100

% 100
% 100

% 100

%100
%100
%100
%100

أن تتعرف عمى القسـم الـذي ينتمـي إليـو الكتـاب الـذي تبحـث

% 100

3-2

أن تتعرف عمى طريقة البحث عن الكتاب عمى الرف .

% 100

%100

4-2

أن تتعرف عمى كيفية الوصول لممعمومة التي تبحث عنيا .

% 100

%100

5-2
)3

عنو .

أن تتمكن من إرجاع الكتاب بعد استخدامو .

التمكن من ميارة البحث عن مرجع واستخدامو .

% 100

1-3

أن تتعرف عمى مفيوم المرجع ومميزاتو .

2-3

أن تذكر أنواع المراجع وكيفية استخداميا .

4-3

أن تتعرف عمى طريقة الوصول لممرجع عمى الرف.

% 100

أن تتعرف عمى أىمية المراجع .

% 100

3-3
5 -3
6-3

أن تتعرف عمى القسم الذي ينتمي إليو المرجع .

أن تــتعمم كيفيــة البحــث عــن المعمومــات المرغوبــة باســتخدام

المراجع .

)4

اكتساب ميارة البحث عن القواميس والموسوعات في المركز .

%100

%100
%100

% 100

%100

% 100

%100
%100

% 100

% 100

%100
%100
%100
%100

1-4

أن تســـتطيع تحديـــد أمــــاكن وجـــود القـــواميس والموســــوعات

% 100

%100

2-4

أن تتعرف عمى مميزات القواميس والموسوعات.

أن تتعرف عمى طريقة استخدام القواميس والموسوعات .

% 100
% 100

%100

4-4

أن تســـتطيع انتقـــاء المعمومـــة المفيـــدة باســـتخدام القـــواميس

% 100

%100

5-4

أن تحدد المجال الذي ينتمي إليو القاموس والموسوعة .

% 100

%100

3-4

بالمركز .

والموسوعات.

%100

( تابع )
ـ

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ مراكز
مصادر التعمـ

)5

النسبة  %لمدى ارتباط

النسبة  %لدرجة األىمية

الميارات الفرعية

بالنسبة لطالبات الصؼ

بالميارات الرئيسية

العاشر

اكتساب ميارة إرجاع المواد المطبوعة في مكانيا الصحيح .

% 100

% 100

1-5

أن تتعرف عمى مفيوم المواد المطبوعة .

% 100

% 100

3-5

أن تتعرف عمى األقسام التي تنتمي إلييا المواد المطبوعة .

% 100

% 100

أن تتعرف عمى المكان الصحيح الذي تنتمي إليو المادة المطبوعة

% 100

% 100

أن تتعرف عمى آلية إرجاع المواد المطبوعة في مكانيا الصحيح .

% 100

% 100

2-5
4-5

أن تحدد نوع المادة المطبوعة .

5 -5

أن تستطيع إرجاع المادة المطبوعة في مكانيا المناسب

7-5

أن تــــتمكن مــــن وضــــع المــــادة المطبوعــــة فــــي مكانيــــا بالطريقــــة

6-5

الصحيحة .

% 100

% 100
% 100

% 100

% 100
% 100

8-5

أن تتعرف عمى أىمية كل من الرقم العام والرقم الخاص فـي المـادة

% 100

% 100

9-5

أن تدرك أىمية إرجاع المادة المطبوعة في مكانيا الصحيح .

% 100

% 100

)6

المطبوعة .

% 100

التمكن من ميارات البحث والتقصي في المصادر المتعددة
لموصول إلى المعمومة المطموبة

1-6

أن تتعــرف عمــى كيفيــة التعامــل مــع المصــادر المختمفــة لموصــول

% 100

% 100

2-6

أن تستطيع استخدام أكثر من مصدر لجمع المعمومات .

% 100

% 100

3-6
4-6

لممعمومات .

أن تتعــــرف عمــــى عنــــاوين المــــواد المكتبيــــة التــــي تحتــــوي عمــــى
المعمومات المطموبة .

أن تستطيع الوصول إلى أماكن المصادر التي تحتوي عمى

المعمومة المطموبة .

( تابع )

% 100
% 100

% 100
% 100

ـ

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ النسبة  %لمدى ارتباط
مراكز مصادر التعمـ

الميارات الفرعية بالميارات

الرئيسية

النسبة  %لدرجة األىمية
بالنسبة لطالبات الصؼ

العاشر

5-6

أن تتعرف عمى كيفية الوصول لممصادر التي تتناول

% 100

% 100

6-6

أن تتمكن من عممية البحث في المصادر المختمفة التي

% 100

% 100

المعمومة المطموبة .

تحتوي عمى المعمومة المطموبة .

)7

اكتساب ميارة انتقاء المادة المكتبية .

1-7

أن تتعمم قراءة العناوين بصورة دقيقة .

2-7

% 100
% 100

% 100

أن تتعــــرف عمــــى طريقــــة التصــــنيف المســــتخدم لممــــادة

% 100

3-7

أن تتعرف عمى كيفية اختيار المادة المناسبة.

% 100

% 100

5-7

أن تتعـــرف عمـــى طريقـــة الوصـــول لممـــادة المكتبيـــة عمـــى

% 100

% 100

6-7

أن تتعرف عمى كيفية إرجاعيا عمى الرف .

% 100

)8

التمكن من ميارة انتقاء شريط فيديو بالمركز

4-7

7-7

المكتبية .

أن تتذكر مكان وجود الكتاب حسب الموضوع .
الرف .

أن تتعرف عمى مكونات المادة المكتبية .

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100
% 100
% 100

1-8

أن تحدد عنوان شريط الفيديو الذي ترغب فيو .

% 100

% 100

2-8

أن تعرف مكان أشرطة الفيديو في مركز مصادر التعمم

% 100

% 100

3-8
4-8

أن تتمكن من تحديد القسم الذي ينتمي إليو شريط

الفيديو الذي تبحث عنو .

أن تحدد نوع الجياز الذي يستخدم لتشغيل أشرطة

الفيديو .

% 100
% 100

% 100
% 100

5-8

أن تستطيع استخدام جياز تشغيل أشرطة الفيديو.

% 100

% 100

7-8

أن تستطيع تمخيص ما شاىدتو في المادة العممية أثناء

% 100

% 100

6-8

8-8

أن تتمكن من اختيار شريط الفيديو المناسب .

استخدام شريط الفيديو .

أن تستطيع تحديد أثر استخدام المواد السمعية والبصرية

في عممية التعمم .

( تابع )

% 100

% 100

% 100

% 100

ـ

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ النسبة  %لمدى ارتباط
مراكز مصادر التعمـ

الميارات الفرعية بالميارات

الرئيسية

 ) 9التمكن من ميارة انتقاء  CDو  DVDبالمركز .
1-9
2-9

أن تفرق بين األقراص المدمجة  CDو .DVD

النسبة  %لدرجة األىمية
بالنسبة لطالبات الصؼ

العاشر

% 100
% 100

% 100

أن تستطيع استخدام أجيزة تشغيل أقراص أل  CDو

% 100

3-9

أن تتمكن من اختيار األقراص المناسبة لممادة العممية .

% 100

% 100

4-9

أن تستطيع أن تفرق بين جياز تشغيل أقراص أل CD

% 100

% 100

10

التمكن من ميارة انتقاء شريط كاسيت سمعي بالمركز .

أل . DVD

و أل . DVD

% 100

% 100

1-10

أن تحدد قسم أشرطة الكاسيت بالمركز .

% 100

% 100

2-10

أن تستطيع معرفة عنوان المادة التي يحتوي عمييا

% 100

% 100

3-10

أن تستطيع تحديد جياز تشغيل أشرطة الكاسيت.

أن تتمكن من استخدام جياز تشغيل أشرطة الكاسيت .

% 100
% 100

% 100

5-10

أن تستطيع إغالق جياز تشغيل أشرطة الكاسيت بعد

% 100

% 100

11

اكتساب ميارة تشغيل جياز ال  DVDبالمركز .

4-10

شريط الكاسيت الذي تبحث عنو .

استخدامو .

% 100

% 100

1-11

أن تتعرف عمى جياز ال  DVDومميزاتو .

% 100

% 100

2-11

أن تتمكن من تحديد القرص المناسب لتشغيل جياز ال

% 100

% 100

3-11

أن تتعرف عمى خطوات تشغيل جياز ال .DVD

% 100

% 100

. DVD

( تابع )
ـ

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ النسبة  %لمدى ارتباط
مراكز مصادر التعمـ

4-11

أن تتعرف عمى خطوات إغالق جياز ال .DVD

12

التعرف عمى داللة البيانات التي يتضمنيا الكتاب .

1-12

أن تتعرف عمى صفحة عنوان الكتاب .

3-12

أن تستطيع تحديد العنوان الرئيسي والفرعي .

2-12
4-12
5-12
13

الميارات الفرعية بالميارات

الرئيسية

% 100

% 100
% 100

العاشر

% 100

% 100

% 100
% 100
% 100

أن تــتمكن مــن التعــرف عمــى الــرقم العــام والــرقم الخــاص % 100
أن تتعرف عمى أىمية البيانات التي يتضمنيا الكتاب .

بالنسبة لطالبات الصؼ

% 100

أن تتعرف عمى محتويات صفحة العنوان .

وأىمية كل منيما .

النسبة  %لدرجة األىمية

% 100
% 100

% 100

% 100

اكتساب ميارة تشغيل جياز الفيديو بالمركز .

1-13

أن تتعرف عمى جياز الفيديو .

3-13

أن تستطيع توصيل جياز الفيديو بشاشة العرض.

% 100

4-13

أن تستطيع تشغيل جياز الفيديو لعرض المادة العممية .

% 100

% 100

6-13

أن تتعرف عمى أىمية استخدام جياز الفيديو في عممية

% 100

% 100

2-13

5-13

أن تتمكن من استخدام جياز الفيديو .

أن تتمكن من إغالق جياز الفيديو بعد استخدامو.
التعمم .

14

اكتساب ميارة تشغيل جياز الحاسوب لعرض درس من

1-14

أن تتعرف عمى خطوات تشغيل جياز الحاسوب .

2-14

سطح المكتب بالمركز .

.أن تستطيع تحديد مكان حفظ العمل .

( تابع )

% 100

% 100
% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100
% 100
% 100

% 100
% 100

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ

ـ

مراكز مصادر التعمـ

النسبة  %لمدى ارتباط

النسبة  %لدرجة األىمية

الميارات الفرعية بالميارات

بالنسبة لطالبات الصؼ

الرئيسية

العاشر

3-14

أن تستطيع فتح الممف الذي يتضمن موضوع الدرس في

%100

%100

4-14

أن تتمكن من توصيل جياز الحاسوب بشاشة العرض

%100

%100

5-14

أن تكون قادرة عمى عرض درس باستخدام جياز الحاسوب

%100

%100

6-14

أن تستطيع إغالق جياز الحاسوب بعد استخدامو.

%100

%100

1-15

أن تستطيع تشغيل جياز الحاسوب .

%100

%100

2-15

أن تحدد أيقونة االنترنت عمى جياز الحاسوب .

% 100

%100

4-15

أن تتعرف عمى خطوات الدخول إلى موقع البوابة التعميمية

% 100

%100

)15

3-15

جياز الحاسوب .
لعرض الدرس .
.

اكتساب ميارة البحث عمى االنترنت بالبوابة التعميمية.

أن تتعرف عمى خطوات تشغيل االنترنت .
.

% 100

5-15

أن تتمكن من التعامل مع مكونات البوابة التعميمية

أن تستطيع الخروج من البوابة التعميمية بعد استخداميا .

% 100

7-15

أن تستطيع إغالق جياز الحاسوب بعد استخدامو.

% 100

6-15
)16

اكتساب ميارة تشغيل جوجل لمبحث عن موضوع لخدمة

موضوع " تاريخ سمطنة عمان

%100

%100

% 100

%100
%100

%100
%100

1-16

أن تتعرف عمى خطوات تشغيل الحاسوب .

% 100

%100

2-16

أن تستطيع فتح موقع جوجل بجياز الحاسوب ..

% 100

%100

4-16

أن تستطيع انتقاء المعمومة التي تبحث عنيا في الموقع

% 100

% 100

3-16

أن تتمكن من خطوات البحث في موقع جوجل .

بشكل صحيح .

( تابع )

% 100

% 100

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ

ـ

مراكز مصادر التعمـ

5-16

أن تستطيع الخروج من موقع جوجل واغالق جياز

17

التمكن من ميارة البحث عن  CDببرنامج آفاق المعرفة

1-17

أن تتعرف عمى خطوات الدخول إلى برنامج آفاق المعرفة .

الحاسوب .

النسبة  %لمدى ارتباط

النسبة  %لدرجة األىمية

الميارات الفرعية بالميارات

بالنسبة لطالبات الصؼ

الرئيسية

العاشر
% 100

% 100

بالمركز .
2-17
3-17

% 100

أن تستطيع تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاق المعرفة

% 100

أن تــتمكن مــن البحــث عــن القــرص  CDفــي برنــامج آفــاق

% 100

.

المعرفة .

% 100

% 100
% 100
% 100

4-17

أن تتعرف عمى خطوات البحث عن األقـراص المدمجـة CD

% 100

% 100

5-17

أن تــتمكن مــن الوصــول لمقــرص المــدمج الــذي تبحــث عنــو

% 100

% 100

في برنامج آفاق المعرفة .
الستخدامو .

18

% 100

التمكن من البحث عن شريط فيديو في برنامج آفاق

المعرفة بالمركز .
1-18

أن تتعرف عمى كيفية الدخول إلى برنامج آفاق المعرفة .

% 100

% 100

3-18

أن تتعــرف عمــى طريقــة البحــث عــن شــريط فيــديو ببرنــامج

% 100

% 100

أن تستطيع تحديد مكان أشرطة الفيديو في المركز .

% 100

2-18

4-18
5-18
19

أن تتمكن من الوصول إلى أيقونة البحث .

آفاق المعرفة .

أن تكون قادرة عمى تشغيل جياز الفيديو .

اكتساب ميارة البحث عن رقم المستعير باستخدام برنامج

% 100

% 100

آفاق المعرفة .
1-19

أن تتعرف عمى استخدام برنامج آفاق المعرفة .

( تابع )

% 100

% 100

% 100
% 100
% 100
% 100

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ النسبة  %لمدى ارتباط

ـ

مراكز مصادر التعمـ

الميارات الفرعية بالميارات

الرئيسية

النسبة  %لدرجة األىمية
بالنسبة لطالبات الصؼ

العاشر

2-19

أن تســــتطيع تحديــــد أيقونــــة البحــــث فــــي برنــــامج آفــــاق

% 100

% 100

3-19

أن تـــتمكن مـــن معرفـــة كيفيـــة البحـــث عـــن مســـتعير فـــي

% 100

% 100

4-19

أن تـــتمكن مـــن تحديـــد رقـــم المســـتعير فـــي برنـــامج آفـــاق

% 100

% 100

5-19

أن تتعرف عمـى عمميـة االسـتعارة باسـتخدام برنـامج آفـاق

% 100

% 100

20

اكتساب ميارة البحث عن كتاب في برنامج آفاق المعرفة

1-20
2-20

المعرفة .

برنامج آفاق المعرفة .
المعرفة .
المعرفة .
.

أن تتعرف عمى استخدام برنامج آفاق المعرفة .

أن تتعرف عمى كيفية البحث عن كتاب باسـتخدام برنـامج

آفاق المعرفة .

% 100
% 100
% 100

% 100
% 100

3-20

أن تــتمكن مــن الوصــول إلــى أيقونــة البحــث فــي برنــامج

% 100

% 100

4-20

أن تتعرف عمى البيانـات التـي يـتم تسـجيميا أثنـاء عمميـة

% 100

% 100

5-20
21
1-21
2-21

آفاق المعرفة .

البحث عن كتاب في برنامج آفاق المعرفة.

أن تستطيع الوصول لمكتاب الذي تبحث عنـو فـي برنـامج

آفاق المعرفة .

% 100

تعمم ميارة تمخيص المعمومات واألفكار واستخالص
النتائج .

أن تتمكن من تحديد المعمومات التي ترغب فييا .

أن تستطيع تحديد الكتاب الذي يتناول موضـوع اىتماميـا

.

% 100
% 100

% 100
% 100

% 100
% 100

3-21

أن تكتسب ميارة القدرة عمى التركيز أثناء القراءة.

% 100

% 100

4-21

أن تكتسب ميارة االستيعاب لمنص المقروء .

% 100

% 100

( تابع )

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ

ـ

مراكز مصادر التعمـ

النسبة  %لمدى ارتباط

النسبة  %لدرجة األىمية

الميارات الفرعية بالميارات بالنسبة لطالبات الصؼ
العاشر

الرئيسية

5-21

أن تتعرف عمى كيفية الوصول إلى النتائج ووضع الحمول

% 100

% 100

6-21

أن تكتسب ميارة استخراج األفكار من النص المقروء .

% 100

% 100

22

المناسبة لمموقف .

اكتسبت ميارة البحث عن قرص مدمج باستخدام برنامج آفاق
المعرفة .

1-22

أن تتعرف عمى كيفية البحث في برنامج آفاق المعرفة .

3-22

أن تستطيع معرفة كيفية البحث عـن قـرص مـدمج فـي برنـامج

2-22

أن تتمكن من تحديد أيقونة البحث في برنامج آفاق المعرفة .
آفاق المعرفة .

% 100
% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

4-22

أن تحدد عنوان القرص المدمج الذي تبحث عنو في برنامج

% 100

% 100

5-22

أن تســتطيع الوصــول إلــى القــرص المــدمج فــي برنــامج آفــاق

% 100

% 100

آفاق المعرفة .

المعرفة الستخدامو .

23

التعرف عمى الفرق بين المواد المطبوعة والمواد غير

1-23

أن تميز بين المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة .

% 100

المطبوعة .

2-23
3-23

% 100

أن تتعـــــرف عمـــــى مفيـــــوم المـــــواد المطبوعـــــة والمـــــواد غيـــــر

% 100

أن تتعــــرف عمــــى مميــــزات المــــواد المطبوعــــة والمــــواد غيــــر

% 100

المطبوعة .
المطبوعة .

% 100
% 100
% 100

4-23

أن تستطيع استخدام المـواد المطبوعـة والمـواد غيـر المطبوعـة

% 100

% 100

5-23

أن تتعرف عمى األىمية التربوية لممواد المطبوعة والمواد غيـر

% 100

% 100

6-23

.

المطبوعة .

أن تميز المواد المطبوعة عمى المواد غير المطبوعة .

) تابع)

% 100

% 100

ـ

الميارات الرئيسية والفرعية لمتعمـ الذاتي الستخداـ
مراكز مصادر التعمـ

النسبة  %لمدى ارتباط

النسبة  %لدرجة األىمية

الميارات الفرعية بالميارات

بالنسبة لطالبات الصؼ

الرئيسية

العاشر

7-23

أن تتمكن من تحديد أجيزة تشغيل المواد غير المطبوعة .

% 100

% 100

8-23

أن تستطيع تحديد أنواع المواد المطبوعة .

% 100

% 100

24

التمكن من استخدام مصادر التعمم المتعددة والمتباينة
بكفاءة .

% 100

1-24

أن تكتسب ميارة استخدام مختمف مصادر المعرفة .

% 100

% 100

3-24

أن تتعــرف عمــى كيفيــة الوصــول إلــى المعمومــات المرغوبــة

% 100

% 100

2-24

أن تتعرف عمى أنواع مصادر التعمم .
بكل دقة وسيولة .

% 100

% 100

4-24

أن تستطيع التعرف عمى األقسام المعرفية التي ينتمي إلييـا

% 100

% 100

5-24

أن تســـتطيع تحديـــد نـــوع المصـــدر الـــذي تبحـــث فيـــو عـــن

% 100

% 100

6-24
7-24

كل مصدر من مصادر المعرفة .
المعمومة التي ترغب فييا .

أن تستطيع الوصول إلى مصدر المعرفة بسيولة.

أن تتمكن من استخدام المصدر الذي تبحث فيو بدقة .

% 100
% 100

% 100
% 100

ممحق ق
ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية

Effects of a training program based on multimedia
educational Computer on developing self-learning skills of
students to use Learning Resource Centre and their
attitudes towards it in Sultanate Oman .

By : Jamila bint Salem bin Hamad AL-Alawi
Supervised by : Prof. Dr. Abdellatif Elsafy Elgazzar

( Research Summary )
This research aimed to detect the impact of designing a training
program based on educational multimedia computer to develop
the skills of self-learning students have a tenth grade of basic
education in the Sultanate of Oman for the use of learning
resource centers, and was formulating the following question:


What impact the design of a training program based

on educational multimedia computer to develop the skills of
self-learning students have to use the learning resource
centers and their directions like?
To answer the main question has been resolved to the previous
sub-questions following:
1) What are self-learning skills required for the tenth grade
students of basic education in the use of learning resource
centers?
2) What design standards- computer based training program
of educational multimedia for the development of these
skills?

3) What training program based on educational multimedia
computer? How can design? Using a model of instructional
design (Abdul Latif Al-Gazar, 2002) until it is valid to the
research experience.
4) What's the size of effect, Effctiveness, and mastery of the
application of this program to develop self-learning skills
to use the learning resource centers?
5) What's the size of effect, Effectiveness and mastery of the
application of this program on the development Attitudes
of the students towards learning resource centers?
6) Whats the size of effect, effectiveness and mastery of the
application of this Program on the development of the
female Students Cognitive achievement of using learning
resource centers ?
7) Whats the size of effect, effectiveness and mastery of the
application of this Program on the development of female
Students self-evaluation of the acquision of the selflearning skills of using learning resource centers ?
The researcher used the Developmental Research Method, It
consists of the following research methods:


Descriptive method : at the stage of the study,

analysis and design phase, where the characterization of the
tenth grade students of basic education and their educational
needs to develop the skills to use learning resource centers
and educational objectives and educational content.



Systematrc Development method: where application

design model ( ISD ) In the design of the training program
on the computer-based educational multimedia.


Experimental method: When the search experience

on the set of this research to measure the effectiveness of
the training program based on multimedia of Computer
education for the development of self-learning skills in the
use of learning resource centers.
A list of self-learning skills was derived as it is necessary for
students tenth grade basic education, and derive a list of criteria
for instructional design of the training program, and the
development of the training program in the light of those
standards to achieve the acquisition of those skills using ISD
Model of Abdellatif Elgazzar (2002), has been vacationing in
the light of those standards, was prepared research tools, which
included: achievement test for the part of cognitive skills, and
the identification of the self-assessment to acquire those skills,
and note card side, performance skills, and a questionnaire to
measure the attitudes of students towards the use of learning
resource centers, and was sure of sincerity and persistence, as
has been the formulation of a number (16) presumably research
to be tested.
Then the researcher followed the clustering technique in the
selection of the research sample, where the choice of Al-Zahra
governorate intentionally, School of Sawda Om AL-Mo'menin

for basic education (12-5) in Al-Zahra governorate , where there
are (3) branches in the tenth grade, has been selected one of
these It is people randomly Division (3), which consists of (28)
to be a student research sample, the training program was
applied on the sample in the academic year 2012/2013 AD, data
was collected and analyzed using search software package
Statistical Social Sciences ( SPSS ) To test the validity of
hypotheses using appropriate statistical methods.
The results of the research for the existence of the effect of the
training program on the development of the collection side of
cognitive skills, self-learning, and the presence of the impact on
the development side, performance of those skills, and the
presence of the impact of the program on the development of
self-assessment for students to gain those skills, also found the
impact of the training program on the development trends of the
students towards the use of learning resource centers, also found
the effectiveness of the program is greater than (85%) and the
large size of the effect on these variables.
In light of the results of research and variables that have been
studied researcher presented a number of recommendations and
suggested the researcher to prepare research suggested reasons
for the reluctance of students on the use of self-learning of
learning resource centers and its relation to the role of teachers
in encouraging them and the work of educational activities
based on the use of learning resource centers, and a study of the

impact of the use of the program which has been developed in
this research to be distance-learning and e-learning web-based
way learning environment participatory, and conduct a
evolutionary research for the development of competencies
specialist learning resources to develop the skills of self-learning
for students and study its impact on the students in the use of
learning resource centers, and conduct a search to uncover the
effect of the interaction methods with two types of students have
to design an environment for learning (self / collaborative) to
develop the skills of the use of learning resource centers.
Key Words :
training program , multimedia of Computer educational , skills
of self-learning , learning resource centers , students attitudes ,
grade ten , Basic Education , Model of Abdellatif Elgazzar
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التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ف=(.)28

جدوؿ  10اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات
الطالبات مف عينة البحث في القياس القبمي والبعدي لمقياس اتجاىات
الطالبات نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ ف=(. )28
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لبئّخ اٌغذاٚي ( ربثغ )
سلُ
اٌغذٚي

ػٕٛأـــٗ

جدوؿ  11اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي

اٌظفؾخ
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درجات الطالبات مف عينة البحث في استبانة التقييـ الذاتي
الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ف=(. )28

جدوؿ  12اختبار "ت" لمعينات المترابطة لداللة الفروؽ بيف متوسطي

137

درجات التالميذ مف عينة البحث في لبطاقة مالحظة ميارات
التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ف=(. )28

جدوؿ  13متوسط نسبة الفاعمية ؿ"ماؾ جوجياف" لتحصيؿ المعرفي في

138

استخداـ مراكز مصادر التعمـ

جدوؿ  14متوسط نسبة الفاعمية ؿ"ماؾ جوجياف" لمقياس اتجاىات الطالبات

139

نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ .

جدوؿ  15متوسط نسبة الفاعمية ؿ"ماؾ جوجياف" استبانة التقييـ الذاتي

140

الستخداـ مراكز مصادر التعمـ.

جدوؿ  16متوسط نسبة الفاعمية ؿ"ماؾ جوجياف" في درجات بطاقة

140

مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ.

جدوؿ  17قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار

141

التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ  ،ودرجات
الحرية ،و مقدار حجـ التأثير(.)η2

جدوؿ  18قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي في مقياس
اتجاىات الطالبات نحو استخداـ مراكز مصادر التعمـ  ،ودرجات
الحرية ،و مقدار حجـ التأثير()η2
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لبئّخ اٌغذاٚي ( ربثغ )
ػٕٛأـــٗ

سلُ
اٌغذٚي

جدوؿ  19قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي الستبانة

اٌظفؾخ
143

التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ ،ودرجات الحرية ،و
مقدار حجـ التأثير()η2

جدوؿ  20قيمة "ت" لمفرؽ بيف متوسطي التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة

143

مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ،
ودرجات الحرية ،و مقدار حجـ التأثير(.)η2
جدوؿ 21

اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ البعدي
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لالختبار التحصيمي المعرفي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ
ودرجة التمكف ( )%85مف الدرجة النيائية وىي (.)51.0
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التطبيؽ البعدي لمقياس اتجاىات الطالبات نحو استخداـ مراكز
مصادر التعمـ ودرجة التمكف ( )%85مف الدرجة النيائية
(.)57.8

جدوؿ  23اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات في
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التطبيؽ البعدي الستبانة التقييـ الذاتي الستخداـ مراكز مصادر
التعمـ والدرجة ( )%85مف الدرجة النيائية (.)40.8

جدوؿ  24اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات في
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التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التعمـ الذاتي الستخداـ
مراكز مصادر التعمـ والدرجة ( )%85مف الدرجة النيائية
(.)59.5
نتائج اختبارات الفروض البحثية.
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قائمة الميارات المبدئية الالزمة لطالبات الصؼ العاشر 178-168
األساسي الستخداـ مراكز مصادر التعمـ
 .قائمة الميارات النيائية لتنمية ميارات طالبات الصؼ العاشر 186-180
األساسي حوؿ استخداـ مراكز مصادر التعمـ
كتاب التحكيـ عمى القائمة المبدئية لمعايير تصميـ البرنامج
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التدريبي القائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط عمى
تنمية ميارات استخداـ
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مراكز مصادر التعمـ لدى طالبات

الصؼ العاشر األساسي.
القائمة النيائية لمعايير التصميـ قائمة المعايير التصميمية 196-191
لبرنامج تدريبي قائـ عمى الكمبيوتر التعميمي متعدد الوسائط
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مصادر التعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف.
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