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Abstract.
The aim of the research is to find out the effectiveness of employing
technological innovations in teaching the technology curriculum for the sixth
grade in the governorate of North Gaza and test its effectiveness in the
development of achievement and practical performance in the technology of
students in the sixth grade of basic education in Palestine. The availability of
the sixth grade technology curriculum, the availability of the existing
curriculum, the use of technological innovations in the teaching of the sixth
grade ICT module, and the research tools: The experimental tools were
applied to both the pre-trial and post-test groups, where the experimental
group students studied the unit prepared using the technological innovations,
while the pupils of the control group studied the unit in the current method in
the traditional way. The results were statistically analyzed and showed
Results The effectiveness of employing technological innovations in teaching
the technology curriculum for the sixth grade. In the light of the research
results, the researcher presented a set of recommendations and suggestions.
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فاعلية توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس منهج التكنولوجيا للصف السادس لتنمية
المهارات العملية والتحصيل لدى عينة من تلميذات الصف السادس في محافظة شمال غزة

إيهاب محمد أحمد الشيخ خليل
وزارة التربية والتعليم فلسطين
مستخلص البحث:
هدددا الثحددى إل معرفددة فددايليددة توظيف المسددددددتحدددثددات التكنولوجيددة في تدددريس منهج
التكنولوجيا للصددددف السددددااف في محافغة ددددما

ة واختثار فايليته في تنمية التحصدددديل وا اا

العملي في مااة التكنولوجيا لدى تلميذات الصددف السددااف من مرحلة التعليم ا

ددا ددي في فلسددطين

ولتحقيق أهداا الثحى أيدّ الثاحى قائمة بالمسدددتحدثات التكنولوجية المعاصدددرة والتي ينثتي توافرها
في منهاج التكنولوجيا للصددددف السددددااف والتحقّق من المتوافر في المنهج المطثق حاليما والعمل يل
توظيف المسددددددتحدثات التكنولوجية في تدريس وحدة ا تصددددددا ت وتكنولوجيا المعلومات للصددددددف
السدددددددااف إما تم إيداا أاوات الثحى وهيا ا ختثار التحصدددددديلي لقياف الجانب المعرفي وبطاقة
المالحغة لقياف ا اا العملي يل يينة الثحى وطثّقت أاوات الثحى يل مجمويتي الثحى قثل
التجربة وبعدها حيى ار دددددت تلميذات المجموية التجريثية الوحدة المعدّة با دددددتحداا المسدددددتحدثات
التكنولوجية بينما ار ددددت تلميذات المجموية الةددددابطة الوحدة في المنهج الحالي بالطريقة التقليدية
ورصددددت النّتائج ويولجت إحصدددائيما وأظهرت النّتائج فايلية توظيف المسدددتحدثات التكنولوجية في
تدريس منهج التكنولوجيا للصددددددف السددددددااف وفي بددددددو نتائج الثحى قدّا الثاحى مجموية من
التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحيةا  -مناهج التكنولوجيا المستحدثات التكنولوجية المعاصرة .
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يتمي العصددر الحابددر بالتةددايف المعرفي بسددثب الت ايد في ددرية انتشددار المعرفة يثر الو ددائل
المحتلفة حت أصددددثع العالم قرية صددددتيرة مفتوحة يسددددهل تثاا المعرفة فيه ولم يقتصددددر التطور
العلمي يل ا خترايات والصدددددنايات المحتلفة فقد إاد

بد أد يحدط التطور في المجا التربوي

والتعليمي جنثا م إل جنب؛ د المجالين يكمل بعةددددددهما بعةددددددا م و د التطور التقني يتطلب قدرات
متطورة ويالية لدى العاملين لكي يستطيعوا مواإثة التطور التقني في العصر الحديى لذلك ارتفعت
اصددوات المفكرين والعلما العاملين في المجا التربوي رجرا ثورة في أ دداليب التربية والتعليم في
المدارف وإيااة النغر في المناهج والكتب المدر ددية والو ددائل التي تمكن المدر ددة من أاا يملها
يل الوجه ا إمل (جامل :222ا.):20
وتسع الدو جاهدة إل صناية مناهج تحدا المجتمع الثشري وتواإب التطور العلمي والتكنولوجي
المت ايد إذ يعكس الرؤى السيا ية والثقافية التي تر مها الدولة.
ولقد قطعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وطا م إثيرا م في صناية مناهجنا الفلسطينية والنهوض
بها حيى ورا في خطة المنهاج الفلسطيني ا و أد الشعب الفلسطيني يعي تماما م أد التعليم هو ا ااة
لتنمية الموارا الثشرية وأد المنهاج الجديد لهو أااة التعليم التي يتم من خاللها تحقيق أهداا المجتمع
(وزارة التربية والتعليم 9::5ا.)8
وفي السياق نفسه فإد وزارة التربية والتعليم تةع تصورا م حديثا م للمناهج تتصف بالشمولية وبوبوح
المعالم وتتنا ددددب مع المرحلة التي يمر بها ددددعثنا الفلسددددطيني إ أد هذا المناهج تعاني الكثير من
الصعوبات والمعوقات في صنايتها وتنغيمها وفعالية مفاهيمها ومستوى فهمها و يرها من ا مور
حيى أد هناك الكثير من المعلمين وأوليا ا مور والطلثة أنفسددددددهم يشددددددكود من تلك المناهج (يفانة
واللولو :225ا.):2
ومن المناهج الجديدة التي ا ددددددتحدثتها وزارة التربية والتعليم مثحى التكنولوجيا والذي أقر إمقرر
إل امي من الصف الحامس ا

ا ي وحت الصف العا ر ويعتثر منهاج التكنولوجيا أحد التتييرات

الجديدة في مناهجنا الفلسطينية حيى أصثع اإتساب التكنولوجيا والسعي في تطويرها المفتاح الذهثي
للسيا ات التربوية.
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إمددا و ددددددهدددت السددددددنوات القليلددة المددابدددددديددة طفرة إثيرة في ظهور المسددددددتحدددثددات التكنولوجيددة
 Technological Advancementsالمرتثطة بالتعليم ولقد تأثرت إل يناصددر الموقف التعليمي
بهذا المستحدثات فتتير اور المعلم من ناقل للمعرفة إل ميسر لعملية التعلم فهو يصمم بيئة التعلم
ويشددددحت مسددددتويات طالبه ويصددددف لهم ما ينا ددددثهم من المواا التعليمية ويتابع تقدمهم وير دددددهم
ويوجههم حت تتحقق ا هدددداا المطلوبدددة إمدددا تتير اور المتعلم نتيجدددة ظهور المسددددددتحددددثدددات
التكنولوجية فلم يعد متلقيا م ددلثيا م بل أصددثع نشددطا م إيجابيا م وأصددثع التعلم متمرإ ا م حو المتعلم
حو المعلم  .ولقد تأثرت المناهج الدرا ية أيةا م بغهور المستحدثات التكنولوجية و مل هذا التأثير
أهداا هذا المناهج ومحتواها وأنشددددطتها وطرق يربددددها وتقديمها وأ دددداليب تقويمها ولقد أصددددثع
إإسدددداب الطالب مهارات التعلم الذاتي و رف حب المعرفة من ا هداا الرئيسددددة للمنهج الدرا ددددي
(يثد المنعم )9::1
وبعد أد اخلت العديد من المسددددتحدثات التكنولوجية إل مدار ددددنا فإنه من ا همية توظيفها قصدددد
ارجددة في خدددمددة العمليددة التعليميددة حيددى يددذإر ):222( Wegerif & Dawes

بددأد مدددرف

تكنولوجيا المعلومات وا تصدددا ت له اور إثير في بدددماد فهم الطالب هداا يملهم يل أجه ة
الحا وب حيى طريقته في صيا ة ا هداا التعليمية وإيداا المواا وا اوات وا نشطة تحلق جوام
تعاونيا م ااخل الصف مما يسايد يل تطوير فكرهم وتعلمهم.
مشكلة البحث:
نثع ارحساف بمشكلة الثحى الحالي من خال ا
 .1الخبرة الشخصية للباحث:
أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مناهج التكنولوجيا وتدريسها في المدارف الفلسطينية منذ ياا
 :22:-:229ا وتم تطثيقه يل مراحل نوية ومن خال يمل الثاحى إمدرف لمااة التكنولوجيا
في المرحلة ا

ا ية ولمدة  92نوات وخثرته ومالحغاته في مجا التدريس ولجنةالتطوير لمااة

التكنولوجيا حظ الثاحىا
 -9بعف تحصيل الطالب في مااة التكنولوجيا للمرحلة ا

ا ية واتجاهاتهم نحوها.

 -:قلة ا ددددددتحداا وتوظيف المسددددددتحدثات التكنولوجية في التعليم بالر م من توافر العديد منها في
مراإ مصاار التعلم والمدارف والمؤ سات التعليمية.
-3

كوى أوليا ا مور والمجتمع المحلي من و نتائج أبنائهم في مااة التكنولوجيا.
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وللتأإد من ذلك قاا الثاحى بإجرا ارا ة ا تكشافية لمجموية من معلمي مثحى التكنولوجيا لمرحلة
التعليم ا

ددددا ددددي (السددددااف-السددددابع-الثامن) يدا ( )98حو مدى توفر وا ددددتحداا المسددددتحدثات

التكنولوجية في تدريس منهاج التكنولوجيا وأوبحت نتائج الدرا ة اآلتيا
 تتوفر المستحدثات التكنولوجية في التدريس بنسثة  %::.8و ير متوفرة بنسثة %12.8 يدا ا تحداا المستحدثات التكنولوجية بنسثة %09.5حيى رأوا معلمي المثحى بأد هناك بددددددعف في ا ددددددتحداا المسددددددتحدثات التكنولوجية بر م توفر
محتثرات الحا دددددوب ومراإ مصددددداار التعلم والحقائب ا لكترونية إما بينت العينة ا

دددددتطاليية

بأهمية توظيف
ولقد تأثرت المناهج الدرا ددددية أيةددددا م بغهور المسددددتحدثات التكنولوجية و ددددمل التأثير أهداا هذا
المناهج ومحتواها وأنشدددطتها وطرقعربدددها وتقديمها وأ ددداليب تقويمها وأاى ظهور المسدددتحدثات
التكنولوجيددة إل ظهور مفدداهيم جددديدددة في ميددداد التعليم ارتثطددت بددالمسددددددتوى ارجرائي التنفيددذي
للممار ات التعليمية بصفة خاصة (خلف هللا ):292
وتتحدا مشكلة الثحى الحالي بارجابة ين ا

ئلة اآلتيةا

 .9ما المستحدثات التكنولوجية والتي يتم توظيفها في تدريس منهج التكنولوجيا للصف السااف؟
 .:ما المتوافر من المستحدثات التكنولوجية في منهج التكنولوجيا الحالي للصف السااف؟
 . 3ما فايلية توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس وحدة مقترحة في منهج التكنولوجيا للصف
السااف لتنمية المهارات العملية لديهم؟
 . 2ما فايلية توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس وحدة مقترحة في منهج التكنولوجيا للصف
السااف لتنمية التحصيل لديهم؟
أهداف البحث:
يهدا الثحى الحالي إل ا
 .9التعرا يل المسدددددتحدثات التكنولوجية والمراا توظيفها في تدريس منهج التكنولوجيا للصدددددف
السااف.
 .:قياف فايلية تدريس وحدة مقترحة في منهج التكنولوجيا با دددتحداا المسدددتحدثات التكنولوجية في
تنمية إل من التحصيل والمهارات العملية لدى تالميذ الصف السااف.
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أهمية البحث:
من المتوقع أد يُسهم الثحى الحالي في تنمية المهارات العملية والتحصيل من خال ا
 .9توجيه نغر القائمين يل تطوير المناهج بأهمية توظيف المسددددددتحدثات التكنولوجيا في مناهج
التكنولوجيا.
 .:ت ويددد معلمي مددااة التكنولوجيددا بقددائمددة مسددددددتحدددثددات تكنولوجيددة لتوظيفهددا في تدددريس منهج
التكنولوجيا للصف السااف.
 .3فتع آفاقا م وا عة نحو ارا ات تتناو المستحدثات التكنولوجية في مجا ت أخرى.
حدوا الثحىا
يقتصر هذا البحث على:
 .9منهج التكنولوجيا للصف السااف في محافغة ما

ة.

 .:بنا وتجريب وحدة مقترحة في منهج التكنولوجيا للصف السااف (ا تصا ت)
 .3يينة من تلميذات الصف السااف بمدارف محافغة ما

ة.

مصطلحات البحث:
المستحدثات التكنولوجية:
ا اوات الحديثة وا

دددتراتيجيات التعليمية التي تحقق أيل قدر من ارفااة من ارمكانات المتاحة في

مجا تجويد التعليم وبذلك يصددددددثع للم سددددددتحدط جانثاد جانب مااي يتمثل في إل ما هو جديد من
ا جه ة التعليمية والثرامج الحديثة وجانب فكري متمثل في المصددددددداار التعليمية بكافة أ ددددددكالها
وأنوايها وا

تراتيجيات التي تسمع بارفااة منها بصورة منهجية وت يد من فايليتها وإفا تها ااخل

منغومة التعليم( .صالع و السثاحي  :228ا ):0:
ويرفها (يثد المنعم 9::0ا  )9:2يل أنها حلو إبدايية ومثتكرة لمشددددددكالت التعليم تو دددددديعا م
لفرصه وتحفيةا م لتكلفته رفعا م لكفا ته زيااة لفايليته بصورة تتنا ب مع طثيعة العصر المعلوماتي
وتتمثل تلك الحلو فيما يليا


مااية وتتمثل في ا جه ة وا اوات مثل الكمثيوتر وأجه ة ارنتاج والعرض والمواا والو ائل



فكرية وتشتق من ا



تصددددددميمية وتنتج وفق طثيعة العملية التعليمية مما يجعلها تتمي بالفايلية والفراية والتنو

س المرتثطة بنغريات التعليم والتعلم ويلوا ا تصا ونغم المعلومات.

والتكاملية.
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يتثع هذا الثحى إل منا
 -9المنهج الوصددفي ا ا ددتحدا الثاحى المنهج الوصددفي في تحليل محتوى إتاب التكنولوجيا للصددف
السددااف ومراجعة الثحوط والدرا ددات السددابقة ذات الصددلة بالثحى الحالي وا

ددتفااة منها في

إيداا ارطار النغري للثحى.
 -:المنهج ددددددثه التجريثي ا ا ددددددتحدا الثاحى المنهج ددددددثه التجريثي في بنا وتجريب وحدة من
التصور المقترح
أدوات البحث:
يعد الثاحى ا اوات اآلتيةا
 .9اختثار تحصيلي.
 .:بطاقة مالحغة ا اا .
ارطار النغري والدرا ات السابقة
المستحدثات التكنولوجية
ك أد التعاود بين التكنولوجيا والعلم تعاود وثيق وممي لقد ايتمد التعليم با تمرار يل ا تحداا
الو دددائل والتقنيات التعليمية مثل الكتب والصدددور وا

دددرطة السدددينمائية والتسدددجيلية و يرها هذا

الو ددددددائل التي ما فتئت تشددددددهد تطورا م ملحوظا م وت ااا انتشددددددارا م وتتع ز في وقتنا الراهن بالتلف يود
والفيديو واريالميات والكمثيوتر وا نترنت و يرها من المسدددتحدثات التكنولوجية في مجا اريالا
وأصددددددثحنا نالحظ أنه إلما حدط تطور في إحدى هذا التكنولوجيات يقابله تطور رحدى المجا ت
التربوية وتجديد في قطا من القطايات التعليمية(الدريج 9::1ا.):8
تحتل المسددتحدثات التكنولوجية مكانة هامة في المجا التربوي لما لها من خصددائت تسددمع بسددرية
توصدددددديل المعلومات ونقلها وتح ينها وإيااة يربددددددها مرة أخرى بما يسددددددهم في تحسددددددين نويية
الحثرات التربوية (الطوبجي 9::2ا.)21
إد التجديد التربوي بما يةددمن من توظيف للمسددتحدثات التكنولوجية لم يعد مجرا ترفا م وإنما أصددثع
برورة تفر بها طثيعة الع صر ومتتيراته وتعدا حاجات ومطالب التنمية في المجتمع والمؤ سات
التربوية في أي مجتمع من المجتمعات لمجاراة طثيعة العصر وا
الحياة المحتلفة (الهابس والكندري :222ا.)901
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فلقد هدفت ارا دددددة ) Blaschke (2012إل وبدددددع ابتكاراتإاارية لتطثيق التكنولوجيا يل نحو
فعا في مجا التعليم بما في ذلك أجه ة الحا ددوب وتطوير تطثيقات الحا ددب اآللي في مجا التعليم
وأإدت الدرا ة بأد توظيف الحا ب اآللي وتطثيقاته بمثابة حاف لتحسين نويية التعليم.
ولقد تأثرت المناهج الدرا دددددية أيةدددددا م بغهور المسدددددتحدثات التكنولوجية و دددددمل التأثير أهداا هذا
المناهج ومحتواها وأنشطتها وطرق يربها وتقديمها وأ اليب تقويمها.
وأصدددثع إإسددداب الطالب مهارات التعلم الذاتي و رف حب المعرفة وتحصددديلها في يصدددر التدفق
المعرفي من ا هداا الرئيسددددددية للمناهج الدرا ددددددية وتمرإ ت الممار ددددددات التعليمية حو فراية
المواقف التعليمية وزاات الثدائل التعليمية المتاحة أمامهم وتأثرت معايير الجواة التعليمية بغهور
المسددددددتحدثات التكنولوجية وأصددددددثع ارتقاد  Masteryهو المعيار ا و لنغم التعليم (هنداوي و
إبراهيم محموا :22:ا.)991
أ ثاب ظهور المستحدثات التكنولوجية في مجا التعليم ا
هناك أ ثاب إثيرة يجلت بغهور المستحدثات التكنولوجية في مجا التعليم ولعل في مقدمتها طثيعة
العصدددر الذي نعيي فيه والذي يُسدددم بعصدددر ا تصدددا ت والتي نتجت ين التقدا الهائل في مجا
ا لكترونيات وما ارتثط بذلك من تقدا لم تعرفه الثشرية من قثل في مجا الكمثيوتر بصفة خاصة.
وقد يجل بتوظيف المسددتحدثات التكنولوجية في مجا التعليم إحسدداف إثير من التربويين بأد هناك
أزمة في التربية في يديد من الدو أاى هذا ارحساف إل ظهور حاجة إل التطوير مما افع يملية
توظيف هذا المسدددددتحدثات

راض تطوير التعليم افعات قوية في العديد من او العالم (هنداوي و

إبراهيم محموا :22:ا.)9:2
أ ثاب ظهور المستحدثات التكنولوجية

ثورة ا تصا ت

ثورة المعلومات

تطور العلوا التربوية
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ويلحظ المتتثع لحرإة توظيف المسدددتحدثات التكنولوجية في مجا التعليم في العديد من الدو العربية
بر م المحاو ت الجااة لإلفااة من هذا المسددددتحدثات من أجل تطوير الممار ددددات التعليمية أد مجا
التعليم من أبطأ ا ددددددتجابة لهذا المسددددددتحدثات مقارنة بميااين أخرى إالصددددددناية والطب (فتع الثاب
وآخرود :222ا.)9:8
ومن ا

ثاب ا

ا ية لغهور المستحدثات التكنولوجية في مجا التعليم طثيعة العصر الذي نعيي

فيه اآلد وهو يصددر ا تصددا ت والتقدا المعرفي والذي يُوصددف بأنه يصددر ثورة ا تصددا ت أو
يصر التدفق المعرفي.
ولقد ناقشددددددت العديد من ا ابيات التربوية في مجا تكنولوجيا التعليم أ ددددددثاب ظهور المسددددددتحدثات
التكنولوجية في التعليم مثل الحلفاوي ( ):220الشيمي وا ماييل ( ):225وذلك يل النحو اآلتيا
 .9ثورة ا تصددا تا يجلت ثورة ا تصددا ت التي نتجت ين التقدا الهائل في مجا ا لكترونات
وما ارتثط به من تقدا في مجا الكمثيوتر بغهور الجانب المااي من المستحدثات التكنولوجية
إا جه ة الحديثة وا اوات.
 .:تطور العلوا التربويةا يعد ا نفجار المعرفي الحااط في مجا العلوا التربوية والسددددددلوإية أحد
ا

ددددثاب التي أات إل ارفااة من المسددددتحدثات التكنولوجية

راض تطوير التعليم بصددددورة

منهجية نغامية تسمع ب يااة فعالية وإفا ة المواقف التعليمية.
 .3تطوير التعليما إد الدافع الحقيقي لتطوير النغاا التعليمي القائم إونه

يفي بالترض منه قد أاى

إل ظهور الحاجة إل التطوير مما افع بعجلة توظيف المستحدثات
متطلثات نشر المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها في التعليما
إد ا تحداا المستحدثات التكنولوجية في التعليم ليس هو الهدا فحسب بل أد الهدا هو زيااة فايلية
التعلم الذي
يعد العامل ا

يحدط إ بالتوظيف ا مثل لهذا المستحدثات وأد حسن ا تحداا وتوظيف المستحدثات
ا ي في نجاح العملية التعليمية ( وقي :225ا.):5

إما أد الويي بالمسددتحدثات يؤاي إل الفهم السددليم لها مما يسددايد يل توظيفها بشددكل إثير (ال ق
:222ا.):2
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فلقد أوصت ارا ة  ):298( Lyons&Tredwellبا تحداا المستحدثات التكنولوجية في المدارف
وخصددددددوصددددددا م ا طفا في المراحل الدنيا من خال امج التكنولوجيا والتفايل ا يجابي في المناهج
الحالية واقترح الثاحثي ن تنفيذ أربع خطوات لديم ا ددددددتحداا التكنولوجيا في برامج ددددددداملة لمرحلة
الطفولة المثكرة من خال ا


تقديم المعرفة والتكنولوجية بصورة متكاملة ومنغمة لألطفا الصتار.



وبع قوايد التكنولوجيا مع ا طفا الصتار.



تطثيق التكنولوجيا في المناهج الدرا ية.



جمع الثيانات الالزمة تحاذ القرارات المنا ثة.

ومن خال هذا العملية يتم تحديد الحلفية المعرفية لألطفا وبعد ذلك تصددددميم نهج للمناهج الدرا ددددية
بما في ذلك أ اليب وا تراتيجيات التدريس ر راك التالميذ الصتار وتنمية خثرات التعلم اربدايية.
لكي يتم نشددددددر المسددددددتحدثات وتثنيها وتوظيفها

بد من توفر يدة متطلثات لنشددددددر المسددددددتحدثات

التكنولوجية وتوظيفها في التعليم وللتحديى متطلثات يجب توفيرها لنجاح يمليات ن شر الم ستحدثات
التكنولوجية ويرى (خميس :223ا ):83هذا المتطلثات إاآلتيا
 .9الويي بالمسددددتحدثات وارا ددددتهاا ويعد هذا أمر بددددروري لكي نتمكن من تحديد خصددددائصدددده
وإمكانياته وفوائدا ومنافعه وا هداا والتطلعات التي يمكن أد يحققها والمشكالت التي تُسهم في
حلها وحدواا ومعوقاته وإجرا ات نشرا وتنفيذا.
ولقد تطرقت ارا دددددددة بدوي ( ):225إل التعرا يل أثر برنامج تدريثي مقترح قائم يل
المسدددددتحدثات التكنولوجية للطالب المعلمين بكليات التربية بالمملكة العربية السدددددعواية وتكونت
يينة الدرا ددددددة من  38طالثا م من طالب الدبلوا التربوي من إلية التربية وذلك من خال تطثيق
برنامج مقترح واختثار تحصددديلي وبطاقة مالحغة ومقياف لالتجاهات وأ دددفرت نتائج الدرا دددة
ب وجوا فروق فراية ذات ا لة إحصدددددائية بين متو دددددطي ارجات الطالب لالختثار التحصددددديلي
ومقاف ا تجاا نحو المستحدثات التكنولوجية لصالع التطثيق الثعدي.
 .:ارا دددة الجدوى  :وذلك للتأإد من بدددماد العائد ا قتصدددااي والتعليمي للمسدددتحدثات بالمقارنة
بالطرق التقليدية في الممار ات المهنية التي يؤايها المعلم ااخل حجرة الدرا ة.
وأوبددحت ذلك ارا ددة ):220( Kuyath & Winterمن خال المقارنة بين ا تصددا ت في
التعلم ين بعد والحةور ا جتمايي للر ائل الفورية حيى أثثتت أنها و يلة فعالة للتعلم ين بعد
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الحديى وأوبددددحت النتائج أد الر ددددائل الفورية تقع ما بين الر ددددائل ا لكترونية والهاتف من
حيى الوجوا ا جتمايي.
 .3التحطيط الوابددددع ا بحيى يكود ددددامالم لجميع العوامل التي تؤثر في المسددددتحدط التكنولوجي
إما يشدددمل وبدددع خطة لتطثيقه يل مراحل متدرجة وأد يتةدددمن إ دددراك المعلمين وإل من
يهمهم ا مر في إددل خطواتدده ويتطلددب ذلددك مدددخددل تكنولوجيددا التعليم وفق خطوات منهجيددة
مدرو دددة تدرف الواقع إامالم وتحدا مشدددكالته ومدى توفر ارمكانات المااية والثشدددرية الالزمة
لتطثيقه بحيى يمكن امجه في النغاا التعليمي اود حدوط خلل .
تؤإد يدا من الدرا ات والمصاار التربوية أد توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في العملية
التعليمية ينثتي أد يتم ين طريق خطة متكاملة ددددددداملة تأخذ في ايتثارها جميع العناصددددددر
ا

ددددددا ددددددية

ددددددلوب المنغومات المرتك في المدخالت والعمليات والمحرجات والتتذية

الراجعة والمكونات التي تدخل في هذا العملية من ا هداا والمحتوى والطريقة والو دددددديلة
وا مكانيات الطثيعية والتقويم.
 .2توفير المنددا :ا بمعني تهيئددة بنيددة النغدداا التعليمي القددائم وتتيير مددا يل ا لقثو المسددددددتحدددط
التكنولوجي ووبع قوايد وأ س توظيفه وا

تفااة منه .

 .8التمويل ا حيى يمثل يقثة إثيرة أماا إثير من المشددرويات المسددتحدثة لذا يجب تحديد مصدداار
التمويل والتأإد من توفرا ومحاولة تأمينه إامالم قثل الثد في المشرو .
 .0توفير الكفا ات الثشدددرية ا تتطلب المسدددتحدثات إفا ات وخثرات بشدددرية زمة لتنفيذ المشدددرو
وإاارته تشدددددمل المدرا والحثرا والمسدددددتشدددددارين والفنيين والموظفين حيى يجب توفيرها قثل
الثد في المشرو .
 .1التدريب ا ويتةددددمن تدريب فريق التحديى من العاملين والقائمين به خاصددددة وتدريب أيةددددا
هيئة التدريس و أخصدددائيي تكنولوجيا التعليم الذين يسدددتحدمود المسدددتحدط ويوظفونه في العملية
التعليمية والتدريب يل توظيفه ينثتي أد يتم يل ثالط مراحل هي ا
 .9مرحلة التعرا ا وهي مرحلة التدريب النغري لمجمويات إثيرة لتشرح المستحدط وبياد
خصائصه وإمكانياته ومنافعه وإل المعلومات والكفايات الحاصة بها .
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 .:مرح لة التحو ا هي مرح لة ال تدر يب العملي يل الم هارات العمل ية ال حاصدددددددة بتوظيف
المستحدط الجديد .
 .3مرحلة التثثيت ا وهي مرحلة التدريب التأإيد للتعلم وحل المشدددددكالت وذلك للوصدددددو إل
مرحلة التثثيت وا قتنا التاا وهنا يصثع هؤ

المتدربود محدثين .

وقد حدات ارا ددة حسددن ( ):229أاوار المعلم بصددفة يامة للتعامل مع المسددتحدثات التكنولوجية في
بو الجواة ال شاملة في مجالين ا و قثل ا ت صا بال شثكة ويت ةمن التمكن من ت صميم المواقف
التدريسدددية وتحطيطها وتنفيذها بما يتطلب من مهارات فريية وإذلك تصدددميم برامج يالجية تنا دددب
إل متعلم وفق قدراته تصددددددميم برامج اثرائية للموهوبين تقويم الثرامج التعليمية وا ثرائية وفق
معايير الجواة الشاملة والمجا الثاني ويتةمن محاورة المعلم للمتعلمين وإيطا ا مثلة وا جابات
ين ا

تفسارات.

وقد أإدت الدرا دددة أد توافر هذا المهارات تتطلب ينصدددرين اولهما جواة التكنولوجيا المااية والتي
تتطلب برورة توافر بنية تحتية تكنولوجية تشمل ثكة ا قمار الصنايية وا لياا الةوئية وأجه ة
الحا وب والثاني جواة نغم اراارة في مؤ سات إيداا المعلم وتدريثه حت يتمكن من ا تحداا إافة
مصددددددداار التعلم التكنولوجية المتقدمة وأ د يكود قاار يل إاارة فصدددددددل الكتروني متفق مع معايير
الجواة الشاملة.
وترى أمين ( ):225أنه قثل الثد بتوظيف مسددددددتحدثات تكنولوجيا التعليم في الموقف التعليمي يجب
توافر بعض المتطلثات لتصميم المنغومة التعليمية بشكل جيد تتمثل باآلتيا
 .9أد تسمع الحطة التعليمية بتوظيف المستحدط التكنولوجي وتحداا بوبوح وتحصت له الوقت
الكافي للتطثيق وت وا المعلمين بتعليمات تشتيله.
 .:امتالك إ ِّّل من المعلمين والمتعلمين المهارات الالزمة لتوظيف المستحدط التكنولوجي.
 .3وبددددددع خ طة مت كام لة ترايي التطورات ال جار ية يل المسددددددتوى المحلي وال عالمي لتوظيف
مستحدثات تكنولوجيا التعليم في إطار ارمكانات المااية المتوفرة.
 .2تدريب إل من المعلمين والمتعلمين يل ا تحداا المستحدثات بشكل جيد وفعلّي إي يتم امجها
بشكل مكمل للموقف التعليمي وليس ترفا م أو إشي ثانوي.
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مجتمع وعينة البحث:
تكود مجتمع الثحى من طلثة المدارف ا
ّ

ددددددا ددددددية في فلسددددددطين وت ّم اختيار يينة الثحى بطريقة

قصدددية حيى اختيرت مجموية الثحى من تلميذات الصددف السددااف ا
ا

ددددا ددددية للثنات بمديرية ددددما

ددا ددي في مدر ددة يمواف

ة بينما اختير الفصددددالد اللّذاد دددديحةددددعاد للتجربة بطريقة

يشوائية من بين فصو المدر تين وت ّم تقسيم الطلثة إل مجمويتينا
أ -مجموية تجريثية من مدر ة يمواف ا

ا ية للثنات تدرف (ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات)

ّ
ويداهن (.)35
وهن تلميذات الصف السااف ():
ب -مجموية بابطة من مدر ة يمواف ا

ا ية للثنات تدرف (ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات)

ّ
ويداهن (.)35
في بو المنهج الحالي وهن تلميذات الصف السااف ()9
جدو 1

توزيع مجمويتي الدرا ة
المجموية

الصف

العدا

التجريثية

0ا:

35

الةابطة

0ا9

35

بنا أاوات الثحىا
اختار الثاحى بطاقة مالحغة أاا الطالب وا ختثار التحصيلي إأااة لجمع الثيانات وهي أإثرأاوات
الثحى ا تحداما م في مثل هذا الثحوط وقد تم بنا أاوات الثحى وفق ارجرا ات التاليةا
أوالً :إعداد االختبار التحصيلي:


تحديد الهدف من االختبار:

هدا ا ختثار التحصيلي إل

التحقق من فايلية موبويات وحدة "ا تصا ت وتكنولوجيا

المعلومات" في تحقيق ا هداا المعرفية فيها ومن ثم التحقق من صحة فروض الثحى التي تم
صيا تها لذلك.
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إيهاب الشيخ خليل

تحديد المستويات التي يقيسها اختبار التحصيل:

قاا الثاحى بتحديد ت مستويات من مستويات ا هداا المعرفية التي حداها بلوا والتي يقيسها اختثار
التحصيل وهي (التذإر الفهم وا

تيعاب التطثيق مستويات يقلية يليا وتشمل التحليل الترإيب

التقويم).


صياغة مفردات االختبار:

تمت صيا ة أ ئلة ا ختثار يل نمط ا ختيار من متعدا ربايي الثدائل وذلك لأل ثاب اآلتيةا
 -هذا النو من ا

ئلة يتمتع بدرجة يالية من الصدق والثثات.

 يُتطي ج ا م إثيرا م من محتوى المااة العلمية المراا اختثارها.-

تتأثر بذاتية المصحع.

 هلة التصحيع. منا ثة لتالميذ مرحلة التعليم ا

ا ي

إعداد الصورة األولية الختبار التحصيل:

تكود ا ختثار في صورته ا ولية من  22ؤا م موزية يل موبويات الوحدة المطورة وأيدَ
الثاحى نموذجا م لإلجابة ين أ ئلة ا ختثار ا تمل يل رقم السؤا وأرقاا الثدائل ا ربعة (أ-ب-ج-ا)
ويةع التلميذ إ ارة ( ا ) أماا الثديل الذي تم اختيارا لكل ؤا

رصد الثاحى ارجة واحدة لكل اجابة

صحيحة وصفرا م لإلجابة الحاطئة.


تحديد صدق االختبار:

للتأإد من صدق ا ختثار يُرض ا ختثار في صورته ا ولية والمكود من ( )22فقرة يل مجموية
من المتحصصين والحثرا ربدا الرأي في ا ختثار من حيىا
* منا ثة ا ختثار لتلميذات الصف السااف ا

ا ي.

* هولة الصيا ة واقتها.
* توافق ا

ئلة مع المحتوى العلمي للوحدة.

* مدى مو ا

ئلة لموبويات الوحدة.

* حذا أو إبافة او تعديل ما يرونه منا ثام.
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السااف ا


ا ي إما طلب السااة المحكمود بعض التعديالت

التجربة االستطالعية لالختبار:

بعد إجرا التعديالت الالزمة لالختثار وفق آرا السااة المحكمين تم تطثيق ا ختثار يل مجموية
مكونة من ( )35طالثة في مدر ة يمواف ا

ا ية من خارج مجموية الثحى وذلك لتحديدا

 .9حساب معامل هولة وصعوبة إل مفراة من مفراات اختثار التحصيل.
 .:حساب معامل التميي لكل مفراة من مفراات اختثار التحصيل.
 .3حساب ثثات ا ختثار
 .3حساب ال من المستترق لإلجابة يل ا ختثار.


حساب معامل ثثات ا ختثارا

قاا الثاحى بحساب ثثات الثطاقة با تحداا طريقة التج ئة النصفية وهي إاآلتيا
طريقة التجزئة النصفية
قاا الثاحى بتج ئة ا ختثار إل نصفين يحتوي إل منهما يل  :2فقرة بحيى يشتمل الج
يل الفقرات الفراية ويشتمل الج

ا و

الثاني يل الفقرات ال وجية وتم إيجاا معامل ا رتثاط بين

الج أين بطريقة التج ئة النصفية با تحداا الثرنامج ارحصائي  SPSSوإاد معامل الثثات ختثار
التحصيل ( )2.122ويمتاز بدرجة ثثات مالئمة

راض الثحى العلمي.
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جدو 2

الفرق بين المجمويتين التجريثية والةابطة بالصف السااف في التطثيق القثلي ختثار التحصيل
المستوى
التذإر

الفهم

التطثيق

يليا

ا ختثار إكل

المجموية

التجريثية

الةابطة

2.03:

2.::9

:

3.1:

98.32:

ا

9.28

9.::

2.098

2.523

:.2:0

قيمة ت

2.9938

2.2:5

صفر

2.02:1

2.::::

مستوى

ير االة

ير االة

ير االة

ير االة

ير االة

الد لة
ا

2.00

2.::

:

3.00

98.:31

9.21:

9.:91

2.098

2.515

9.531

حساب حجم تأثير استخدام الوحدة المقترحة في التدريس في تنمية التحصيل:
إد مفهوا الد لة ارحصائية للنتائج يُع ِّثر ين مدى الثقة التي نوليها لنتائج الفروق أو العالقات بصرا
النغر ين مدى الثقة التي نةعها في النتائج.
لحساب حجم تأثير المتتير المستقل (وحدة ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات) للمجموية التجريثية
في المتتير التابع (التحصيل لدى تلميذات الصف السااف ا ا ي) وحساب نسثة التثاين الكلي في
المتتير التابع والتي يمكن أد ترجع إل المتتير المستقل وذلك با تحداا معاالة مربع إيتا ( )η²والتي
تعتمد يل قيم "ت" الناتجة ين المقارنة بين المتو طات الحسابية وا نحرافات المعيارية لدرجات
التطثيق الثعدي ختثار التحصيل يل المجمويتين الةابطة والتجريثية لكل مستوى من مستويات
(التذإر الفهم التطثيق يمليات يقلية يليا) والدرجة الكلية لالختثار ثُم حساب قيمة ( )dين طريق
تحويل قيمة مربع إيتا ( )η²إل رقم يُعثِّر ين حجم التأثير (الفايلية) حيى يتم حساب حجم ا ثر من
خال معاالة حجم ا ثر في المعالجات ا حصائية.
والجدو ( )3يثين قيم مربع إيتا ( )η²وقيمة ( )dالمقابلة لها ومقدار حجم تأثير الوحدة المقترحة في
تنمية التحصيل.
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قيم مربع إيتا ( )η²وقيمة ( )dالمقابلة لها ومقدار حجم تأثير الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل لدى
تلميذات الصف السااف
قيمة حجم
التأثير()d

مقدار حجم
التأثير

مستويات
التحصيل

قيمة (ت)
المحسوبة

قيمة مربع
()η²

تذإر

9:.98

2.5:5

النسب
المئوية
()η²
%5:.5

إثير

8.:8

فهم

:2.2:

2.::1

%::.1

1.9:

إثير

تطثيق

92.00

2.139

%13.9

3.::5

متو ط

يمليات يليا

93.51

2.5928

%59

2.930

إثير

2.:82

%:8.2

:.2:8

إثير

التحصيل
إكل
يتةع من الجدو ( )3ما يلي
أد ا لة قيمة مربع إيتا إثير بالنسثة لكل مستويات التحصيل حيى إانت نسثتها (>) أإثر من ()2.5
با تثنا التطثيق (متو ط) حيى تراوحت نسثتها بين ( )2.1: 2.8وإذلك للتحصيل إكل باربافة
إل أد النسب المئوية لمربع إيتا إانت إاآلتيا
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²لمستوى التذإر (.)%5:.5
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²لمستوى الفهم (.)%::.1
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²لمستوى التطثيق (.)%13.9
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²لمستوى العمليات العقلية العليا (.)%59
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²لالختثار إكل (.)%:8.2
وهذا النسب تُمثل التثاين ال ُكلي في المتتير التابع (تنمية التحصيل في مستوى التذإر ومستوى الفهم
ومستوى التطثيق ومستوى العمليات العقلية العليا) واختثار التحصيل إكل لدى تلميذات المجموية
التجريثية وهذا يد يل أد ا تحداا الوحدة المقترحة في التدريس في تنمية التحصيل إكل وفي جميع
مستوياته لدى تلميذات المجموية التجريثية إاد لها تأثيرا م إثيرام والدليل هو تحسن أاا تلميذات
المجموية التجريثية في التطثيق الثعدي ختثار التحصيل
 الصورة النهائية الختبار التحصيل:
32.2:

ا تمل ا ختثار في صورته النهائية يل ( )22فقرة موزية يل الدروف ا ربعة للوحدة
المطورة " ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات " وقد تم تحديد الدرجة الكلية لالختثار بـ ()22
ارجة أما بالنسثة لل من الالزا لحل ا ختثار فقد تم تحديدا بـ ( )28اقيقة وهو زمن الحصة.
ثانياً :بطاقة مالحظة األداء:
بطاقة مالحغة ا اا العملي في وحدة "ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات" للصف السااف ا
199
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في بو ا يتثارات السابقة تم وبع الصورة ا ولية لثطاقة المالحغة لوحدة " ا تصا ت
وتكنولوجيا المعلومات " حيى تم صيا تها في صورة يثارات لوإية يمكن مالحغتها مثا رة بحيى
يوصف إل أاا بعثارة قصيرة مصا ة إجرائيا م في زمن المةار ويجب أد تحتوي إل يثارة يل
أاا واحد فقط ويل ذلك نحصل في النهاية يل يدا العثارات القصيرة ا جرائية بحيى تكود
توصيفا م لألاا ات المتةمنة في مغهر واحد من مغاهر السلوك ورويي في يثارات بطاقة المالحغة
اآلتيا
 صيا ة المهارات في يثارات لوإية وابحة. أد تحتوي إل يثارة يل فعل أاائي واحد. تجنب التداخل بين العناصر. المة العثارات من ا خطا اللتوية.وبذلك أصثحت الثطاقة في صورتها ا ولية مشتملة يل  9:مهارة تم إاراجها بشكل منغم حسب
موابيع الدروف وهي إما يليا
الثُعد ا و ا يتمثل في الدرف ا و وهو (صفر واحد)
الثُعد الثانيا يتمثل في الدرف الثاني وهو (الترمي )
الثُعد الثالىا يتمثل في الدرف الثالى وهو (منافذ جهاز الحا وب)
الثُعد الرابعا يتمثل في الدرف الرابع وهو (أمن وحماية المعلومات)
بثط بطاقة المالحغة
في هذا الحطوة تم حساب صدق وثثات بطاقة المالحغة وذلك بهدا الوصو إل الصورة النهائية
للثطاقة إما يليا
أ -صدق بطاقة المالحظة Validity of Observation Card
في هذا الحطوة تم يرض بطاقة المالحغة يل مجموية من الحثرا في مجا تكنولوجيا التعليم
والمشرفيين التربويين لمثحى التكنولوجيا و ُ
طلب منهم إبدا الرأي حو ا
 تسلسل المهارات وترتيثها. المة ووبوح الصيا ة اللفغية للعثارات. اقة العثارات و هولتها. وبوح تعليمات الثطاقة.200
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وبنا م يل آرا السااة المحكمين تم إيااة صيا ة بعض العثارات وتعديل وحذا بعض الفقرات
لتصثع  90فقرة.
ب -ثثات بطاقة المالحغة Reliability of Observation Card
 .9طريقة التج ئة النصفية
قاا الثاحى بتج ئة الثطاقة يل نصفين يحتوي إل منهما يل  5فقرات بحيى يشتمل الج
يل الفقرات الفراية ويشتمل الج

ا و

الثاني يل الفقرات ال وجية حيى تم حساب معامل ثثات بطاقة

المالحغة بعد تطثيقها يل المجموية ا

تطاليية المكونة من ( )31طالثة بمدر ة يمواف ا

ا ية

للثنات بطريقة برنامج التج ئة النصفية با تحداا التحليل ا حصائي  SPSSوبلغ معامل ثثات بطاقة
المالحغة للصف السااف ( )2.190ويُعد معامل ثثات يمكن الوثوق فيه لتطثيق ا ختثار يل يينة
الثحى.
 .:معامل ا تفاق بين بين المالحغين
قاا الثاحى با تحداا طريقة إوبر  Cooperلحساب معامل ا تفاق بين المالحغين وذلك بحساب يدا
مرات ا تفاق ويدا مرات ا ختالا بين المالحغين أثنا مالحغتهما لسلوك التلميذ في أاائه للمهارة
المستهدفة والمتةمنة في الفقرة من خال المعاالة اآلتيةا
مرات______________________ × 922
تفاق =
نسثة ا يدا
ا تفاق
يدا مرات ا تفاق  +يدا مرات
ختالاط مرات ا تفاق لثطاقة المالحغة  %::.2وهو معد ثثات يا ٍ يد يل صالحية
وقد ابلغ متو
الثطاقة للتطثيق في هذا الثحى.
ا تساق الداخلي لثطاقة المالحغة
ويُقصد به قوة ا رتثاط بين ارجة إل فقرة من فقرات بطاقة المالحغة والدرجة الكلية لالختثار وذلك
با تحداا معامل ارتثاط بير ود.
يتةع من جدو ا تساق الداخلي لثطاقة مالحغة ا اا للصف السااف ا

ا ي أد جميع الفقرات

االة احصائيا م يند مستوى ا لة ( )2.29 2.28يدا الفقرتين ( ): 9ورأى السااة المحكمود بتعديل
صيا ة الفقرات لثطاقة المالحغة لتصثع في صورتها النهائية مكود من ( )90فقرة.
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التحقق من تكافؤ المجمويتين التجريثية والةابطة في بطاقة مالحغة ا اا العملي في مااة
التكنولوجيا للصف السااف ا

ا يا

للتحقق من تكافؤ المجمويتين التجريثية والةابطة في اختثار ا اا العملي تم حساب المتو طات
الحسابية وا نحرافات المعيارية لدرجات تلميذات المجمويتين وللتحقق من تكافؤ متو طات
ارجات تلميذات المجمويتين في التطثيق القثلي تم ا تحداا اختثار "ت" للعينات المستقلة T-
 Testوالجدو ( )2يثين نتائج التحليل.
جدو 4

المتو طات الحسابية وا نحرافات المعيارية وقيم (ت) لدرجات تلميذات المجمويتين التجريثية
والةابطة في التطثيق القثلي ختثار ا اا العملي للصف السااف ا

ا ي

الثُعد
الثُعد ا و

الثُعد الثاني

الثُعد الثالى

الثُعد الرابع

الثطاقة إكل

المجموية
3.:0

:.5:8

:.505

3.22

9:.21

ا

9.220

9.225

9.2:8

9.2:8

2.:58

قيمة ت

صفر

2.28

2.193

:.:8

2.3:

مستوى

ير االة

ير االة

التجريثية

ير االة

ير االة

ير االة

الد لة
الةابطة
ا

3.:0

3.2:0

3.283

:.52

9:.93:

9.32:

9.2923

9.935

9.9:1

2.229

يتةع من الجدو ( )2أد الفرق لم يكن ذو ا لة احصائية يند مستوى ( ≤  )2.28بين متو طي
ارجات إل من تلميذات المجموية التجريثية والةابطة في التطثيق القثلي ختثار ا اا العملي
للصف السااف ا

ا ي حيى إانت قيمة "ت" المحسوبة تُساوي ( )2.3:يل الثطاقة إكل وإانت
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الثاني الثالى الرابع) تُساوي (صفر  ):.:8 2.193 2.28وهذا يدُ يل أد

المجمويتين متكافئتين في اختثار ا اا العملي قثل تطثيق الوحدة المقترحة.
حساب حجم تأثير ا تحداا الوحدة المقترحة في التدريس في تنمية ا اا العملي للصف الساافا
قاا الثاحى بحساب حجم تأثير المتتير المستقل (وحدة ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات) للمجموية
التجريثية في المتتير التابع (التحصيل لدى تلميذات الصف السااف ا ا ي) وحساب نسثة التثاين
الكلي في المتتير التابع والتي يمكن أد ترجع إل المتتير المستقل وذلك با تحداا معاالة مربع إيتا
( )η²والتي تعتمد يل قيم "ت" الناتجة ين المقارنة بين المتو طات الحسابية وا نحرافات المعيارية
لدرجات التطثيق الثعدي ختثار ا اا العملي يل المجمويتين الةابطة والتجريثية لألبعاا (صفر
وواحد الترمي منافذ جهاز الحا وب أمن وحماية المعلومات) والدرجة الكلية ختثار ا اا
العملي ثُم حساب قيمة ( )dين طريق تحويل قيمة مربع إيتا ( )η²إل رقم يُع ِّثر ين حجم التأثير
(الفايلية) حيى يتم حساب حجم ا ثر من خال معاالة حجم ا ثر في المعالجات ا حصائية.
والجدو ( )8يثين قيم مربع إيتا ( )η²وقيمة ( )dالمقابلة لها ومقدار حجم تأثير الوحدة المقترحة في
تنمية ا اا العملي.
جدو 5
قيم مربع إيتا ( )η²وقيمة ( )dالمقابلة لها ومقدار حجم تأثير الوحدة المقترحة في تنمية ا اا العملي

لدى تلميذات الصف السااف

قيمة حجم
التأثير()d

مقدار حجم
التأثير

ا بعاا

قيمة (ت)
المحسوبة

قيمة مربع
()η²

الثُعد ا و

1.92:

2.55:

النسب
المئوية
()η²
%55.:

إثير

8.00

الثُعد الثاني

:.991

2.:9

%:9

0.30

إثير

الثُعد الثالى

0.398

2.:32

%:3.2

1.83

إثير

الثُعد الرابع

1.32

2.523

%52.3

2.229

إثير

الثطاقة إكل

5.22:

2.:1:

%:1.:

93.01

إثير

يتةع من الجدو ( )8ما يليا
أد ا لة قيمة مربع إيتا إثير بالنسثة لكل بُعد من أبعاا بطاقة ا اا العملي وإذلك أبعاا الثطاقة إكل
حيى إانت نسثتها (>) أإثر من ( )2.5باربافة إل أد النسب المئوية لمربع إيتا إانت إاآلتيا
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²للثُعد ا و (صفر وواحد) (.)%...2
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²للثُعد الثاني (الترمي ) (.)%:9
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²للثُعد الثالى (منافذ جهاز الحا وب) (.)%:3.2
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²للثُعد الرابع (أمن وحماية المعلومات) (.)%52.3
 النسثة المئوية لمربع إيتا  η²للثطاقة إكل (.)%:1.:
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وهذا النسب تُمثل التثاين ال ُكلي في المتتير التابع (تنمية ا اا العملي في جميع أبعاا بطاقة مالحغة
ا اا ) وأبعاا الثطاقة إكل لدى تلميذات المجموية التجريثية وهذا يد يل أد ا تحداا الوحدة
المقترحة في التدريس أاى إل تنمية ا اا العملي لجميع أبعاا بطاقة مالحغة ا اا لدى تلميذات
المجموية التجريثية إاد لها تأثيرا م إثيرا م والدليل هو تحسن أاا تلميذات المجموية التجريثية في
التطثيق الثعدي ختثار ا اا العملي نتيجة تحداا الوحدة المقترحة في التدريس.
الصورة النهائية لثطاقة المالحغة لوحدة "ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات" للصف السااف
ا

ا ي

في بو ا جرا ات السابقة أصثحت بطاقة المالحغة بصورتها النهائية صالحة لال تحداا لقياف
مهارات ا اا العملي في الوحدة المطورة مشتملة يل  90مهارة مرتثة حسب الدروف الواراة في
وحدة "ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات" للصف السااف ا

ا ي.

نتائج الثحى
فيما يلي يرض لما توصل إليه الثحى من نتائجا
أو ما أثثتت النتائج الحاصة با ختثار التحصيلي ينا
وجوا فرق ذو ا لة احصائية يند مستوى ( ≤  )2.29بين متو طي ارجات تلميذات المجموية
التجريثية في التطثيقين القثلي والثعدي يل جميع المستويات وا ختثار إكل لالختثار التحصيلي
للتلميذات في مااة التكنولوجيا وإاد لصالع التطثيق الثعدي ووجوا فرق ذو ا لة إحصائية بين
متو طي ارجات إل من تلميذات المجموية التجريثية والمجموية الةابطة في التطثيق الثعدي يل
جميع المستويات وا ختثار إكل لالختثار التحصيلي للتلميذات في مااة التكنولوجيا وإاد لصالع
المجموية التجريثية وهذا يُؤإد يل

حدوط نمو وابع واا في التحصيل للتلميذات في مااة

التكنولوجيا لدى تلميذات المجموية التجريثية نتيجة لتدريس الوحدة المقترحة (ا تصا ت وتكنولوجيا
المعلومات) في بو المستحدثات التكنولوجية المعاصرة.
وتم ا تحداا معاالة بالك لحساب قيمة حجم التأثير في التجربة فأظهرت النتائج أد قيمة فايلية المنهج
في تنميةالتحصيل في منهج التكنولوجيا للصف السااف با تحداا معاالة بالك تساوي ( )9.92وهي
قيمة مرتفعة وهذا يد يل أد المنهج إاد فايالم في تنمية التحصيل في منهج التكنولوجيا.
ثانياما أثثتت النتائج الحاصة با اا العمليا
وجوا فرق ذو ا لة احصائية يند مستوى ( ≤  )2.29بين متو طي ارجات تلميذات المجموية
التجريثية في التطثيق القثلي والثعدي يل جميع ا بعاا والثُعد الكلي لثطاقة مالحغة ا اا العملي
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متو طي ارجات إل من تلميذات المجموية التجريثية والمجموية الةابطة في التطثيق الثعدي يل
جميع ا بعاا والثُعد الكلي لثطاقة مالحغة ا اا العملي للتلميذات نحو مااة التكنولوجيا وإاد لصالع
المجموية التجريثية.
توصيات البحث


ا

دددتفااة من الوحدة الدّرا دددية المقترحة وأاوات القياف المسدددتحدمة في إيداا وحدات ارا دددية

مشابهة وإيداا أالة لل ُمعلّمين


تجهي المدارف في مرحلة التعليم ا

ا ي بارمكانات التي تسمع بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا

التعليم بصورة ليمة.


يقد اورات تدريثية لجميع المعلمين من جميع التحصددصددات ويتم من خاللها اطاليهم يل ما
ا تجد في مجا ا تحداا المستحدثات التكنولوجية.

مقترحات البحث


تطوير وحدات ارا ية أخرى با تحداا الت ّصور المقترح لمناهج التكنولوجيا بالمرحلة ا

ا ية

العليا وقياف فايليتها في تنمية التحصيل وا اا العملي وا تجاا.


ارا ة مقارنة بين تحصيل الطالثات با تحداا التعليم التقليدي والتعليم با تحداا التقنيات الحديثة.

مراجع البحث
أوالً :المراجع العربية
هنداوي أ امة وإبراهيم حمااة

محموا

إبراهيم ( " ):22:تكنولوجيا التعليم والمستحدثات

التكنولوجية " القاهرة يالم الكتب ط.9
صالع إيماد والسثاحي حميد ( " ):228ا حتياجات التدريثية يةا هيئة التدريس بكليات التربية
من المستحدثات التكنولوجية في بو معايير الجواة الشاملة " جامعة حلواد دراسات تربوية
واجتماعية مجلد  99العدا الثاني ص.:0:
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للتلميذات نحو مااة التكنولوجيا وإاد لصالع التطثيق الثعدي ووجوا فرق ذو ا لة إحصائية بين
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الطوبجي حمدي ( " )9::2وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم " الكويتا اار القلم ط.3
محمد أمين زينب ( " ):225المستحدثات التكنولوجية " القاهرة اار التيسير للطثاية والنشر.
وقي حساد ( " ):225تقنيات وتكنولوجيا التعليم معايير توظيف المستحدثات وتطوير المنهج "
القاهرة المجموية العربية للتدريب والنشر.
جامل يثدالرحمن ( " ):222أساسيات المناهج التعليمية واساليب المناهج التعليمية واساليب
تطويرها " اار المناهج للنشر والتوزيع يماد.
الهابس يثد هللا والكندري يثد هللا ( " ):222ا

س العلمية لتصميم وحدة تعليمية يثر ارنترنت "

المجلة التربوية الكويت العدا 81المجلد.98
حسين يثد المنعم ( " )9::2دراسات وبحوث في تدريس العلوم والتربية العملية " مصر مكتثة
النهةة.
خلف هللا محمد جابر ( " ):292تعليم تكنولوجيا التعليم جامعة ا زهر موقع نت اليوا السثت
الموافق

:ا9:ا:291

الساية

99مسا م

http://kenanaonline.com/users/azhar-

gaper/topics/70551/posts/136942
يفانة ي و واللولو فتحية ( " ):225المنهاج المدرسي – أساسياته – واقعه – وأساليب تطويره "
الطثعة الثانية إلية التربية الجامعة ا

المية.

ال ق يصاا ( " ):222فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم قائم
على نظرية روجرز " ر الة اإتوراا إلية التربية جامعة المنوفية.
يثد المنعم يل محمد ( ")9::1تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية " القاهرة اار الثشري ط.:
يثد المنعم يل محمد ( " )9::0المستحدثات التكنولوجية في مجا التعليم –طثيعتها وخصائصها
" المؤتمر العلمي الرابع تكنولوجيا التعليم التطثيق والنغرية مجلة تكنولوجيا التعليم المجلد
السااف الكتاب الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.
حسن فارية ( " ):229أاوار المعلم ومسؤولياته في الفصو ا لكترونية-المدر ة ا لكترونية "
المؤتمر العلمي السنوي الثامن الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم با

تراك مع إلية الثنات الفترة

من  39-::أإتوبر.
فتع الثاب يثد الحليم وآخرود ( " ):222برنامج تدريب المعلمين من بعد على استخدام التكنولوجيا
في الفصل " الثنك الدولي ا تحاا ا وروبي.
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مستجدات تكنولوجيا ومعيقات تطورا المؤتمر الخامس مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتحديات
المستقبل 3:-:9 ،اإتوبر القاهرةا الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
خلف هللا محمد جابر

( " ):292تعليم تكنولوجيا التعليم جامعة ا زهر موقع نت

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/topics/70551/posts/136942اليوا
الجمعة الموافق :ا9:ا :29:الساية 99مسا م
خميس محمد يطية ( " ):223عمليات تكنولوجيا التعليم " القاهرة اار الكلمة.
محمد بدوي محمد ( " ) :225برنامج تدريثي مقترح في المستحدثات التكنولوجية وأثرا في تنمية
مهارات ا تحداا ارنترنت لدى الطالب المعلمين بكليات التربية واتجاهاتهم نحوا " مجلة كلية التربية
جامعة ا زهر العدا  932الج
الشيمي ناار; إ ماييل

الرابع.

امع عيد ( " ):225مقدمة في تقنيات التعليم " يماد اار الفكر ص

ص.:::-::9
الحلفاوي وليد ( " ):220مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية " يماد اار الفكر
ص.:0
وزارة التربية والتعليم ( " )9::5منهاج التكنولوجيا والعلوا التطثيقية للصفوا من ( " )99-8وزارة
التربية والعليم فلسطين .
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