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لعلم أفضل خلف والعمل به أكمل شـرف، فهـو الـذي قـدس العلـم ورفـع الحمد هللا الذي جعل ا

} مناره وعظَّم أهله وبارك داره فقال في محكم تنزیله
{)r:11 (قدیر محمد صلى والصالة والسالم على المعلم الشهیر والمصلح ال

ورغــب فــي طلــب  ،اهللا علیــه وســلم الــذي قــاد ســفینة العلــم فــي معتــرك الجهالــة إلــى شــاطئ األصــالة
العلوم وتحصیل الفهوم فقال

 أما بعد:  
 العمـل اإلتمـام هـذ ووفقتني ،أمري سرت ليعلى أن ی العابدین الزاهدینالشاكرین ك یاربنا حمد أحمد

أسأل فالشكر هللا أوًال وأخیرًا سبحانه وتعالى، على نعمه التي ال تحصى وفضله وتوفیقه، المتواضع، 
 .طاعته لزوم على وسنداً  یكون عونًا ليوأن  ،ذا العملاهللا أن ینفع به

َ  عنــهرضــي اهللاوانطالقــًا مــن حــدیث المصــطفى          ــولُ اهللا: قــال ُ س َ قــالَ ر
4)،61، ص 6م ، جـ 1994الترمذي. ( 

َ أن  لمـــن  واالحتـــرام والتقـــدیر تقـــدم بخـــالص الشـــكر الجزیـــل والعرفـــان بالجمیـــلأفـــإني أجـــد لزامـــًا علـــي
ّ بقبـــول اإلشـــراف أتقـــدم  علـــى رســـالة الماجســـتیر غمرنـــي بالفضـــل واختصـــني بالنصـــح وتفضـــل علـــي

ـــــــــــةبالشـــــــــــكر والتقـــــــــــدیر ألســـــــــــتاذي ومشـــــــــــرفي  ـــــــــــل وزارة عطوف ـــــــــــیم العـــــــــــالي وكی ـــــــــــة والتعل           التربی
لتفضله بقبول اإلشراف على هـذه الرسـالة، وعلـى  ،6الدكتور

َ من نصح وعطاء، ما بذله من جهد  رشاد وما أسداه إلي ٕ ه أن یعینه علـى وتوجیه، أسأل اهللا سبحانوا
حمل هـذه األمانـة العظیمـة والتبعـة الجسـیمة وأن یسـدد علـى طریـق الحـق خطـاه، وأن یحرسـه بعینـه 

  .التي ال تنام، ویكأله بكنفه الذي ال یضام، لیظل من سدنة العلم وأهله
 كما یطیب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل لعضوي لجنـة المناقشـة والحكـم، كـًال مـن الـدكتورة

 )أسـأل اهللا سـبحانه و تعـالى و  ،)بالجامعـة اإلسـالمیة نائـب عمیـد كلیـة التربیـة للتطـویر
مســلمین، إنــه ولــي ذلــك والقــادر علیــه، ویجعلهــا ذخــرًا لإلســالم وال ،وأن ینفعنــا بعلمهــا ،أن یبــارك فیهــا

الــذي تتلمــذت  ،)ألقصــىبجامعــة ا مســاعد نائــب الــرئیس للشــئون األكادیمیــة( والــدكتور
ـــیض علمـــه، ـــت مـــن ف ـــة البكـــالوریوس فنهل ـــه الكـــریمتین فـــي مرحل ـــى یدی ـــه  وانتفعـــت عل الســـدیدة بآرائ

بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة، أســأل اهللا أن یــنعم علیــه مــن فضــله  وتوجیهاتـه الرشــیدة وقــد زادنــي شــرفاً 
   :صدق فیهم قول الشاعروأن یجزیه عني خیر الجزاء، و 
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ســى أن أتقــدم بجزیــل الشــكر والتقــدیر للســادة المحكمــین الــذین قــاموا مشــكورین بتحكــیم ال أنو 
   .وبما قدموه من إثراء أدوات الدراسة 

ــــللمـــدراء األكـــارم الـــذین كـــان لهـــم الـــدور الكبیـــر فـــي النصـــح واإلرشـــاد علـــى م والشـــكر موصـــول دار ـ
  :ألســتاذوا ، :ألســتاذدراســتي ووصــوًال إلــى مناقشــة رســالتي، فأشــكر ا

  . :المربیة الفاضلة و  :ألستاذوا
ــة  بئــر الســبعكمــا أتوجــه بالشــكر والتقــدیر لمدرســة          إدارة وأخــص بالــذكر  ،للبنــین) ب(الثانوی
لي على ما قدموه من تسهیالت یسرت   :واألستاذ ، :واألستاذالمدرسة 

  لـي مـن مسـاعدة هلمـا قدمـ  :، وال أنسى أن أشكر األستاذتطبیق أدوات الدراسة
فــــي إعــــداد وتطبیــــق أدوات الدراســــة، وكمــــا ال أنســــى مــــن قــــام بالتــــدقیق اللغــــوي للرســــالة األســــتاذ         

  .أسأل اهللا أن یجعله في میزان حسناتهم جمیعاً  : القدیر
نوه إلـى جمیـع أفـراد أسـرتي لمـا عـا شكر الجزیل والثناء الجمیـل والتـوقیر النبیـلبالكما أتوجه 

ـــــــــةوأخـــــــــص بالـــــــــذكر أمـــــــــي  طـــــــــوال إعـــــــــداد هـــــــــذه الرســـــــــالة،معـــــــــي  ـــــــــي الحبیب  المســـــــــتقیم طریق

وعندما تكسوني الهموم أسبح  ، تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتهاوالتي  طریق الهدایةو 
 أدبـي وحلمـي و حكمتـي وعلمـيكـان الـذي  العزیـزوأبـي ي وآالمـي، في بحر حنانها لیخفف من حزنـ

 بـالفردوس األعلـىأن یقـر عیونهمـا الـدنیا و في أسأل اهللا أن یعینني على حسن صحبتهما بالمعروف 
فــي  تنــي الثقــة وغرســتمنحو  قــبس الضــیاء فــي عتمــة البحــث،ت كانــ المخلصــة، وزوجتــي فـي اآلخــرة

رنفسي قوة العزیمة ولم  أسـأل اهللا أن یحفظهـا مـن كـل سـوء وأن یجزیهـا  ،في سبیل راحتي جهداً  تدخّ
  .خیر الجزاء

هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غیـر قصـد فلهـم منـي كـل الشـكر        
ل، مـا كـان مـن صـواب فمـن اهللا وفضـفأن أكـون قـد وفقـت فـي بحثـي هـذا وأخیرًا أسـال اهللا ، والتقدیر

نفسـي والشـیطان، فأسـتغفر اهللا مـن زالت نفسـي وسـیئات عملـي،  نسیان فمنوما كان من قصور أو 
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  ملخص الدراسة
توظیف نظریة رایجلوث التوسـعیة علـى تنمیـة بعـض المفـاهیم قیاس أثر هدفت هذه الدراسة إلى          

السـؤال  ، وقد تحددت مشكلة الدراسـة فـيبغزةوالمهارات التكنولوجیة لدى طالب الصف العاشر األساسي
  :الرئیس اآلتي

المهـارات التكنولوجیـة لـدى طـالب توسـعیة علـى تنمیـة بعـض المفـاهیم و ما أثر توظیف نظریة رایجلـوث ال
  الصف العاشر األساسي بغزة ؟ 

  
  :األسئلة الفرعیة اآلتیة ویتفرع منه 

دى كتــاب التكنولوجیــا لــ فــي وحــدة األنظمــة مــنالمــراد تنمیتهــا  المفــاهیم التكنولوجیــةمــا  .1
  العاشر األساسي بغزة ؟طالب الصف 

دى كتــاب التكنولوجیــا لــ فــي وحــدة األنظمــة مــنالمــراد تنمیتهــا  المهــارات التكنولوجیــةمــا  .2
  العاشر األساسي بغزة ؟طالب الصف 

  ما أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة على تنمیة بعض المفاهیم التكنولوجیة ؟. 3
  لتوسعیة على تنمیة بعض المهارات التكنولوجیة ؟ما أثر توظیف نظریة رایجلوث ا .4
بـین متوسـط درجـات  (α ≤ 0.05)ل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى هـ.5

طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة وبــــین متوســــط درجــــات المجموعــــة الضــــابطة فــــي المفــــاهیم 
  ؟ التكنولوجیة

ن متوسـط درجـات بـی (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى . 6
طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة وبــــین متوســــط درجــــات المجموعــــة الضــــابطة فــــي المهــــارات 

  ؟ التكنولوجیة
لإلجابـــة عـــن هـــذه األســـئلة قـــام الباحـــث ببنـــاء أدوات الدراســـة والتـــي تمثلـــت فـــي بطاقـــة المالحظـــة  

باإلضافة  أبعاد،) 3(وقام الباحث بتقسیمها إلى  ،فقرة) 18(التكنولوجیة، حیث تكونت من للمهارات 
 ثـم عـرض  ،بندًا اختباریًا من نوع اختیـار مـن متعـدد) 25(حیث تكون من  إلى االختبار التحصیلي

مـن ذوي الخبـرة فـي هـذا مدرسـي التكنولوجیـا و بعض مشـرفي و مجموعة من المحكمین على األدوات 
  .المجال

لتنمیـة المهـارات لـوث التوسـعیة م وفـق نظریـة رایجدلیـل المعلـبنـاء ولغرض هذه الدراسة قـام الباحـث ب
  .المحكمین للتأكد من سالمته، وصالحیته للتطبیق ىعل هوعرضالتكنولوجیة 
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شــعبة واحــدة ومــن ثــم قــام بتقســیم الشــعبة إلــى مجمــوعتین  واختــار الباحــث عینــة قصــدیة مكونــة مــن
 طــالبمــن  اً طالبــ) 38( عــددهم، وقــد بلــغ واألخــرى الضــابطة، تمثــل المجموعــة التجریبیــةإحــداهما 

لطبیعـة الدراسـة  ستخدم الباحث وفقـاً ابمحافظة رفح، و  "ب"الثانویة  بئر السبعمدرسة بالصف العاشر 
  :كما یلي  هيو ثالثة مناهج 

  
  : الوصفي المنهاج.1

فــي ) األنظمــة(الوصــفي فــي هــذه الدراســة لتحلیــل محتــوى الوحــدة الثالثــة  المنهــاج اســتخدم       
شر، وذلك الستخراج قائمة لبعض المفـاهیم والمهـارات التكنولوجیـة كتاب التكنولوجیا للصف العا

               عــــــرض أســــــس تنظــــــیم المحتــــــوى وفــــــق نظریــــــةل ؛الــــــواردة فــــــي بعــــــض دروس وحــــــدة األنظمــــــة
  .التوسعیة" رایجلوث"

  :البنائي المنهاج.2
الـذي ، و ةالتوسـعی" رایجلـوث"حیث أن هذه الدراسة قامت على تنظیم المحتوى وفق نظریـة       

  .یهدف إلى تنمیة بعض المهارات التكنولوجیة لدى طالب الصف العاشر
  : التجریبي المنهاج.3

التجریبـي، وذلـك لدراسـة أثـر توظیـف نظریـة رایجلـوث التوسـعیة  المنهاجلقد اتبع الباحث        
طـالب على تنمیة بعـض المفـاهیم والمهـارات التكنولوجیـة المتضـمنة فـي كتـاب التكنولوجیـا لـدى 

الباحـث،  اأعـده التـي للطریقـةالصف العاشر األساسي بغزة، حیث تتعرض المجموعة التجریبیة 
بینما تتلقى المجموعـة الضـابطة تدریسـًا للوحـدة الدراسـیة بالطریقـة التقلیدیـة، حیـث طبقـت أدوات 

على كل من ) القبلیة والبعدیة(وبطاقة المالحظة ) القبلي والبعدي(الدراسة المتمثلة في االختبار 
  .المجموعتین

  :بعد تطبیق المعالجات اإلحصائیة على درجات التطبیق البعدي أظهرت النتائجو 
 طـالببـین متوسـطات درجـات  ( α ≤ 0.05 )وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى . 1

ـــین متوســـطات درجـــات  ـــة وب المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبیـــق البعـــدي  طـــالبالمجموعـــة التجریبی
  .التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة لالختبار

 طـالببـین متوسـطات درجـات  ( α ≤ 0.05 )فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  وجـود .2
المجموعة التجریبیة ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة فـي التطبیـق البعـدي لبطاقـة المالحظـة 

  .لصالح المجموعة التجریبیة التكنولوجیةللمهارات 



  ز      

إعــداد كتــاب التكنولوجیــا إلــى لتــي تهــدف ، تــم اقتــراح التوصــیات واوء النتــائج الســابقةوفــي ضــ      
للصف العاشـر بطریقـة توسـعیة، حیـث یبـدأ الموضـوع بعـرض مقدمـة شـاملة تتنـاول المفـاهیم األكثـر 

ــة، ثــم المفــاهیم واألفكــار األقــل عمومیــة، وضــرورة تشــجیع وتحفیــز معلمــ ــا علــى  يعمومی التكنولوجی
ت النظریة التوسعیة في تدریس التكنولوجیا من خالل عقـد النـدوات والـدورات التدریبیـة توظیف خطوا

  .ن مزایاها في التعلم یللمعلمین والمشرفین للتعرف على النظریة وتبی

  

ـــائج ضـــرورة إجـــراء        ـــي ضـــوء النت ـــة بـــین اســـتخدام النظریـــة كمـــا اقتـــرح الباحـــث ف دراســـة مقارن
الحلزوني برونر وقیاس أثر  المنهاجخرى مثل تنظیم جانییه الهرمي و التوسعیة وبعض التنظیمات األ

فاعلیــة برنــامج مقتــرح لتــدریب دراســة لقیــاس ، كــل مــنهم علــى تنمیــة المفــاهیم والمهــارات التكنولوجیــة
معلمي التكنولوجیا أثناء الخدمة على استخدام نظریة رایجلوث التوسعیة في تنظیم المحتوى وتدریسه 

.هم في عملیة التدریس وأثره على أدائ 
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  الفصل األول
  وخلفیتهاالدراسة  كلةمش

 :مقدمة الدراسة 
وكذا ازدادت المعرفة زیادة هائلة حتى أصبح یسـمى  ،فائقةلیوم في ظل ثورة تكنولوجیة ا نحیا  

، فجعلــت العولمــة  عصــر المعلوماتیــة، وعصــر االنفجــار المعرفــي: منهــاهــذا العصــر بعــدة مســمیات 
وقتمـا  یریـدالمـتعلم أینمـا كـان أن یختـار مـا  كـنتمَّ العالم الكبیر والمنتشر أشبه  بقریـة صـغیرة حیـث 

ولقــد أصــبح نجــاح المتعلمــین الحقیقــي ال  ،یشــاء مــن مجــاالت المعرفــة المتعــددة ومهاراتهــا المتنوعــة
علمـوه فـي یسـمح لهـم بتطبیـق مـا ت ، بـل فـي تعلمهـم تعلمـاً ما یحفظون من المقررات الدراسیةییتمثل ف

  .لتعلم ألطول فترة ممكنةقاء هذا ا، وبمواقف مختلفة من حیاتهم
ومما ال شك فیه أن من المفترض إیجـاد االسـتراتیجیات والنظریـات التـي یمكـن اسـتغاللها فـي       

یتمكن المتعلمون من االسـتفادة مـن هـذه الخبـرات ل ،المعارف من مبادئ ومهارات مختلفةتنظیم هذه 
  .ومهارات متنوعة وحقائق مبادئمفاهیم و التي یمرون بها من 

وفي ظل هذا التطور الهائل نجد أن تنظیم محتوى المنـاهج یحتـل مكانـة كبیـرة، وعلـى جهـات       
مختلفة متمثلة فـي إعـادة صـیاغة المحتـوى، ومـن ثـم تنظیمـه بطریقـة عـرض أكثـر دقـة وسـهولة بمـا 

  .العمریة المختلفة یتالءم مع المراحل
مهمـة التـي تسـهم فـي إكسـاب المعلومـات، ج وطریقة تنظیمه من العوامل الاویعد محتوى المنه      

وهــذا یتطلــب إعــادة بنــاء المعــارف  ،هــات إیجابیــة نحــو المــواد الدراســیةوبقــاء أثــر تعلمهــا وتنمیــة اتجا
التـــي تقـــدم للمتعلمـــین وتنظیمهـــا بشـــكل یمكـــنهم مـــن إدراك الخصـــائص والعالقـــات المشـــتركة بینهـــا، 

  .)24: 2001اللوح،( ف الحیاتیة المختلفة واقویساعدهم على اإلفادة منها في التعامل مع الم
  

مـي قـدراتهم كما أن عملیة تنظیم المحتـوى تسـاعد الطـالب فـي تحصـیل المفـاهیم المجـردة، وتنَّ       
في حل المشكالت ومهاراتهم في تحلیل المعلومات والكشف عنها، كما یساعد أیضًا فـي حـل قضـیة 

  .)125: 1999الوكیل والمفتي،(م السیكولوجي ظیالتوازن بین استخدام التنظیم المنطقي والتن
ولقد صممت نماذج ونظریات في علم تصمیم التعلیم واستخدمت طرائق لتنظیم محتوى المـادة       

التعلیمیـــة وفـــي تعلیمهـــا، علـــى افتـــراض أن تنظـــیم المحتـــوى التعلیمـــي بطریقـــة منطقیـــة یراعـــى فیهـــا 
لم فــــي دراســــته والمعلــــم فــــي ع مــــن المــــتخصــــائص النمــــو المختلفــــة للمتعلمــــین فیســــاعد ذلــــك كــــالً 

  .)715: 1998،السید(تدریسه
لهـا األثـر البـالغ  المنهـاجونوعهـا المتبـع فـي إعـادة محتـوى مما سبق یتضح أن عملیة التنظیم       

ال فقــد یحیــد  ٕ عــن المســار لعوائــق  المنهــاجفــي المســاهمة فــي تصــویب المســلك المتبــع فــي التعلــیم، وا



     3  

، وهـذا یـؤدي بـدوره إلـى أن تنظـ: تعترضه ومنهـا یم المحتـوى قـد یجعـل مـن عملیـة الـتعلم أكثـر تعقیـدًا
  .، أو یتجه لیعطي نتائج سلبیة أحیانًا أخرىعن تحقیق الكفاءة المطلوبة أحیاناً  المنهاجبعد 

تقـــدم خبـــرات  قـــد ظهـــرت فـــي اآلونـــة األخیـــرة نظریـــات تعلیمیـــة ذات المســـتوى الموســـع وهـــيلو  
، )Ausubel )1963نظریة أوزبل : ، منها التعلیمي ىتعلُّم المحتو  ىمین علتساعد المتعل ، تعلیمیة

، ونظریـة میـرل تنسـون )1966( Bruner برونر، ونظریة )1965(الهرمیة  Gangنظریة جانییه و 
Merrill & tynson،  رایجلوث وأخیرا ظهرت نظریةReigeluth  التوسعیة.     

       مــن النظریــات الحدیثــة التــي وضــعها Reigeluth Elaboration وتعــد النظریــة التوســعیة 
 ىظــیم المحتــو ، وهــي تعــالج تنم1983م ، ثــم ظهــرت فــي المجــال التربــوي عــام1979عــام  رایجلــوث

، وهو المسـتوي الـذي یتنـاول تنظـیم وتعلـیم أكثـر مـن مفهـوم أو مبـدأ أو إجـراء علي المستوى الموسع
  .)(Schunk,1991: 315-316تعلیمي في نفس الوقت 

التوســـعیة   أن تنظـــیم المعرفـــة وفـــق النظریـــة (Reigeluth,1989: 76-77) وثلـــرایج ویـــري     
ابه واالختالف بـین ، وتحدید أوجه التشتركةإدراك الخصائص والعالقات المش ىیساعد المتعلمین عل

  . ، وهذا بدوره یساعدهم علي استیعاب المعارف المتعلمة أجزاء المعرفة
إلـي أن  (Holmberg,1989: 61-62)و   (Merrill,etal,1981: 230)ویقـرر كـل مـن   

؛ ارســة العملیــات العقلیــة العلیــاالتعلیمــي یتطلــب مــن المتعلمــین القیــام بمم ىللمحتــو  التنظــیم التوســعي
 ، وكـــذا ربـــط المفـــاهیمالتعلیمـــي ىة التـــي یتضـــمنها المحتـــو لتحدیـــد األفكـــار الرئیســـة واألفكـــار الفرعیـــ

علي " النظریة التوسعیة"ینها وتقوم ، وفهم العالقات التي تربط بببعض والمبادئ واإلجراءات بعضها
  :وهي  ثالثة مبادئ أساسیة

v  ج إلي األمثلة المادیة المحسوسةیبدأ التعلم من األفكار العامة المجردة ثم یتدر.  
v  أي من العام إلي الخاص من أعلي إلي أسفل تنظیم المحتوىیسیر ،.  
v ثـم تنظیمهـایمیـة الرئیسـة المـراد لعناصـر المهمـة التعل یبدأ التعلم بعرض شامل وموجز ،

، بشرط أن تتم عملیة ربط كـل لتوسع في هذه العناصر شیئا فشیئایتبع ذلك التفصیل وا
 .مرحلة تعلیمیة بالمرحلة التي تسبقها أو تلیها 

 
یـــة النظر  توظیـــفالتـــي تناولـــت فاعلیـــة الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة ولقـــد أجریـــت الكثیـــر مـــن   

أكـــدت العدیـــد مـــن و  ،التوســـعیة فـــي تنظـــیم المحتـــوى وأثرهـــا اإلیجـــابي علـــى عملیـــة التعلـــیم والـــتعلم
الدراسات في الوقت نفسه فعالیة هذه النظریـة فـي تنظـیم المحتویـات الدراسـیة، والـذي أدى بـدوره فـي 

ومـن  ،الـتعلم، والمساهمة في تحسین عملیتي التعلـیم و المباحث الدراسیةزیادة التحصیل الدراسي في 
  :هذه الدراسات
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فقــــد اســـتهدفت قیــــاس أثــــر تنظـــیم المحتــــوى وفـــق نظریــــة رایجلــــوث ) 1993دروزة، (دراســـة         
ــتعلم هــي : التوســعیة مقارنــة بنظریــة جانییــه الهرمیــة والتنظــیم العشــوائي علــى ثالثــة مســتویات مــن ال

لوطنیـة، وقـد توصـلت الدراسـة والتطبیق لـدى طـالب جامعـة النجـاح ا التذكر العام، والتذكر الخاص،
إلى ارتفاع متوسط طالب مجموعة التنظیم التوسعي عـن متوسـط طـالب مجموعـة التنظـیم الهرمـي، 

  .وطالب مجموعة التنظیم العشوائي في التذكر العام والتطبیق
ــــوم  ،)(Reigeluth,1996 دراســــة      ــــة تنظــــیم محتــــوى مقــــرر العل والتــــي اســــتهدفت تحدیــــد فعالی

ضــوء نظریــة رایجلــوث التوســعیة فــي تنمیــة التحصــیل واالتجــاه نحــو الــتعلم لــدى طــالب  الفیزیقیــة فــي
المجموعة الثانیة بكلیة اإللكترونیات وبرامج تكنولوجیا الحاسوب بجامعة أنـدیانا، وقـد خلصـت نتـائج 
الدراســة إلــى فعالیــة تنظــیم المحتــوى فــي ضــوء النظریــة التوســعیة فــي تنمیــة التحصــیل واالتجــاه نحــو 

   . علم لدى الطلبةالت
فقد استهدفت تحدید فعالیة تنظیم محتوى منهج العلوم وفـق ، )2001، البعلي( راسة وكذلك د       

لدى تالمیذ الصف الخامس  نظریتي جانییه الهرمیة ورایجلوث التوسعیة في التحصیل والتفكیر الناقد
جـریبیتین األولـى والثانیـة علـى تالمیـذ االبتدائي، وقد انتهت الدراسة إلى تفوق تالمیذ المجموعتین الت

المجموعــة الضــابطة فــي كــل مــن التحصــیل والتفكیــر الناقــد، مــع عــدم وجــود فــروق فــي التحصــیل 
  .المجموعتین التجریبیتین والتفكیر بین

فاعلیــــة تنظــــیم محتــــوي مــــادة والتــــي أشــــارت إلــــى  ،)2002 ،األدغــــم(دراســــة  كمــــا اســــتهدفت       
المعلمـــین بشـــعبة و  توســـعیة فـــي التحصـــیل األكـــادیمي واالحتفـــاظ للطـــالبوفـــق النظریـــة ال المواریـــث

فعالیـة النظریـة التوسـعیة فـي تحصـیل ونتائجهـا  جمیـع الدراسـات حیث أظهـرت، الدراسات اإلسالمیة
  .حتوي المناهج الدراسیة المختلفة وأثرها البالغ في تنمیة المفاهیم والمهارات لدى المتعلمین م

رة الثـو التكنولوجیا والتي یتزامن إقرارها  في مدارسنا الیوم مع هذه  مبحثدث عن وبما أننا نتح      
، قــررت وزارة التربیــة والتعلـــیم الفلســطیني األولووفــق خطـــة المنهــاج "التكنولوجیــة الهائلــة حیــث أن 

الفلســطینیة إدخــال مبحــث التكنولوجیــا والعلــوم التطبیقیــة ألول مــرة إلــى مدارســها كمــادة إجباریــة مــن 
الصف الخامس األساسي إلى الصف الثاني عشر الثانوي، لما لهـذا الموضـوع مـن أهمیـة بالغـة فـي 
 تمكــین طلبتنــا األعــزاء مــن مواكبــة عصــرهم واســتیعاب نتاجــه التكنولــوجي مــن جهــة وجعلهــم عنصــراً 

   )المقدمة: 2002، الزرو وهالل(. "منشودة من جهة أخرىمن خالل مدخالت التنمیة ال فاعالً 
منا نحن كمعلمین البحـث عـن اسـتراتیجیات جدیـدة ونظریـات  وفي ضوء ما تقدم نجد أنه لزاماً       

لذا وجد الباحث في نفسه الحاجة في البحث عـن نظریـات  ؛حدیثة والتي تتفق مع منهاج التكنولوجیا
كـل منهـاج التكنولوجیـا  بمحتـوى التكنولوجیـا التـي تمكـن المعلـم مـن تـدریس  تنظیم منهـاجحدیثة في 

إتقــان لتحقیــق األهــداف التــي أســس علیهــا المنهــاج والتــي تهــدف إلــى تعزیــز قــدرات الطــالب وتنمیــة 
وسـوف یقـوم الباحـث بتبنـي النظریـة التوسـعیة لتنظـیم المحتــوى،  .عـض المهـارات التكنولوجیـة لـدیهمب
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ل جـاءت ، بـظـیم المحتـوى لـم تكـن ولیـدة اللحظـةوهذه الحاجة إلى مثل هذه النظریات الحدیثـة فـي تن
رســون مــادة التكنولوجیــا أنهــم ابعــة ألقرانــه المعلمــین والــذین یدِّ بعــد مالحظــة الباحــث ومــن خــالل المت

مهـارات تكنولوجیـة حدیثـة جون مـن تنمیـة مفـاهیم و بحاجة لنظریات حدیثة تمكـنهم مـن تلبیـة مـا یحتـا
  .تتالءم والمقرر المطلوب 

  
" رایجلـوث التوسـعیة " لتي تناولت هـذه النظریـة الباحث وجد أن الدراسات ااطالع ومن خالل       

" وسـعیة رایجلـوث الت" وكذلك لم یقم أي بحث بتطبیـق هـذه النظریـة   ،نادرة جدا في مجتمعنا العربي
وجاءت فكـرة الدراسـة الحالیـة فـي محاولـة  ،نبعت فكرة البحثومن هنا على مناهجنا في قطاع غزة، 

توســعیة علــى تنمیــة نظریــة رایجلــوث ال توظیــفأثــر "  انبعنــو وهــو هــذا البحــث الباحــث بتطبیــق مــن 
   " .طالب الصف العاشر األساسي بغزة دى المهارات التكنولوجیة لبعض المفاهیم و 

  
  :مشكلة الدراسة 

   :السؤال الرئیس اآلتي حیث تتمحور مشكلة الدراسة حول  
ارات التكنولوجیـة لـدى المهـتوسعیة على تنمیة بعض المفـاهیم و ما أثر توظیف نظریة رایجلوث ال

  طالب الصف العاشر األساسي بغزة ؟ 
  

  :األسئلة الفرعیة اآلتیة ویتفرع منه 
طـــالب دى كتـــاب التكنولوجیــا لــ فــي وحـــدة األنظمــة مــنالمـــراد تنمیتهــا  المفــاهیم التكنولوجیــةمــا  .1

  العاشر األساسي بغزة ؟الصف 
ــةمــا  .2 طــالب دى كتــاب التكنولوجیــا لــ ألنظمــة مــنفــي وحــدة االمــراد تنمیتهــا  المهــارات التكنولوجی

  العاشر األساسي بغزة ؟الصف 
  تنمیة بعض المفاهیم التكنولوجیة ؟ما أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة على . 3
  التكنولوجیة ؟ ما أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة على تنمیة بعض المهارات .4
بـین متوسـط درجـات طـالب  ( α ≤ 0.05 )وى هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـت .5

  الضابطة في المفاهیم التكنولوجیة؟المجموعة التجریبیة وبین متوسط درجات المجموعة 
بـین متوسـط درجـات طـالب  ( α ≤ 0.05 )هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  .6

  ت التكنولوجیة؟الضابطة في المهاراالمجموعة التجریبیة وبین متوسط درجات المجموعة 
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  :فروض الدراسة 
  : على أسئلة الدراسة نجد أن لدینا فرضیتین وهما على النحو اآلتي  بناءاً 

بـین متوسـط درجـات طـالب  ( α ≤ 0.05 )ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى . 1
 .المجموعة التجریبیة وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة في المفاهیم التكنولوجیة

بـین متوسـط درجـات طـالب  ( α ≤ 0.05 )ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى . 2
 .المجموعة التجریبیة وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة في المهارات التكنولوجیة

  
  :أهداف الدراسة 

  :إلى ما یلي  ةالحالی الدراسةهدف ت
الصـف ألنظمـة مـن كتـاب التكنولوجیـا لـدى طـالب وحـدة ا الواردة في المفاهیم التكنولوجیة تحدید .1

  .األساسي بغزة العاشر
طـالب دى كتـاب التكنولوجیـا لـ فـي وحـدة األنظمـة مـنالمراد تنمیتهـا التكنولوجیة المهارات  تحدید .2

  .األساسي بغزة العاشرالصف 
نولوجیــة نظریـة رایجلـوث التوســعیة علـى تنمیـة بعــض المفـاهیم والمهـارات التك توظیــفأثـر  قیـاس .3
  .بعد إعادة بناء المنهاج من جدیدطالب الصف العاشر األساسي بغزة دى ل

  
  : أهمیة الدراسة 

، ویمكـن تحدیـد شـاء اهللا  مـن إضـافة علمیـة وحداثـةتكمن أهمیة الدراسـة فیمـا سـوف تقدمـه إن      
  : أهمیة الدراسة من خالل ما یلي 

  
  : قد یكون لها األثر على الفئات التالیة:  أوال 
v  ثـراء منهـاج التكنولوجیــا: واضـعي المنـاهج ٕ عنـد وضـع خطــط ، أو وذلــك عنـد عملیتـي تطــویر وا

 .األساسي بشكل خاص والمراحل األخرى بشكل عام لمعالجة المنهاج  ؛وبرامج عالجیة
  

v  فــي إمكانیــة عقــد  مــن الممكــن أن تفیــد هــذه الدراســة المشــرفین التربــویین :المشــرفین التربــویین
وبعـض النظریـات الحدیثـة  مین مـن أجـل تعـریفهم بأهمیـة المهـارات التكنولوجیـةورش عمل للمعل

 .المتبعة في تنمیتها 
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v ــــــا مــــــن خــــــالل                  :  معلمــــــي التكنولوجیــــــا قــــــد تســــــاعد هــــــذه الدراســــــة معلمــــــین مــــــادة التكنولوجی
ـــة  ـــوث " االســـتعانة بنظری ـــمالتوســـعیة " رایجل ـــوفر دلیـــل معل فـــاهیم المفـــي تنمیـــة بعـــض  كونهـــا ت

 .المهارات التكنولوجیةو 
  

توفر الدراسة اختبارًا للمفاهیم وبطاقة المالحظة للمهـارات التكنولوجیـة یمكـن أن یسـتفید منهـا  :ثانیا 
  .الباحثین في مجال التكنولوجیا وطرق تدریسها

  

  
   :حدود الدراسة 

  :في إطار الحدود اآلتیة  الدراسة تجرى     
  .ارة التربیة والتعلیم بغزةفي المدارس التابعة لوز  ياألساس شرالعاطالب الصف تقتصر على  -1
  .كتاب التكنولوجیا للصف العاشر  فيوحدة األنظمة  من دروس على ستة الدراسة تقتصر -2
  .الواردة في وحدة األنظمةالمهارات التكنولوجیة المفاهیم و  بعضتقتصر الدراسة على  -3
  .م  2010 – 2009دراسي الفصل الدراسي الثاني من العام ال -4
  

  :مصطلحات الدراسة 
    Elaboration Theory:التوسعیة " رایجلوث " نظریة   .1

هــي إحــدى نظریــات التنظــیم التعلیمــي للمســتوى : ویــرى الباحــث أنــه یمكــن تعریفهــا بأنهــا         
لمحتـوى وفـق یـتم مـن خاللهـا تنظـیم او  ،الموسع وهي نظریة حدیثة حیث تؤمن بالتعلم القبلي السابق

          یلیهــــا عملیــــة  التنظــــیم وتحدیــــد المســــتویات "  Epitome" عــــدة مراحــــل تبــــدأ بالمقدمــــة الشــــاملة  
 "Levels " ، ومن ثم تكون عملیة التلخیص "Summarizing  " ویلیها عملیتي التركیب والتجمیع
 "Synthesing  " وتنتهــي بالخاتمـــة الشـــاملة "Expanded epitome "، نـــاول المنـــاهج وهـــي تت

   .في فترة زمنیة طویلة نسبیا  یتم تدریسهاالدراسیة التي 
  
  : المفاهیم التكنولوجیة  .2

الصــور الذهنیــة التــي تتكــون لــدى المــتعلم عنــد  :ویمكــن تعریــف المفــاهیم التكنولوجیــة بأنهــا       
قیاســـها  ویمكـــنتحدیـــد الخصـــائص المشـــتركة لظـــاهرة تكنولوجیـــة ویتكـــون مـــن اســـم وداللـــة لفظیـــة 

  .باالختبار التحصیلي 
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  : المهارات التكنولوجیة  .3
القدرة علـى القیـام بمهمـة تكنولوجیـة بدقـة وسـرعة :ویمكن تعریف المهارات التكنولوجیة بأنها       

تقان وتقاس من خالل بطاقة المالحظة المعدة لذلك ٕ   .وا
  

  :الصف العاشر األساسي  .4
مـن مراحـل التعلـیم فـي  األساسـیةف األخیر من صفوف المرحلـة الص تعریفه على أنه نایمكن      

، حیـث قـررت وزارة التربیـة والتعلـیم سـنة) 16-7(فلسطین والذي یتراوح أعمار الطالب فیه من سـن 
الفلســطینیة تــدریس منهــاج التكنولوجیــا لهــذا الصــف ألول مــرة فــي مناهجهــا الجدیــدة وكمــادة أساســیة 

  .وعبواقع حصتین في األسب إلزامیة
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  الفصل الثاني
  ياإلطار النظر 

في ظل ما نشهد فـي عصـرنا هـذا مـن تقـدم علمـي،  وتطـور تقنـي، نجـد أن موضـوع تنظـیم 
محتـــوى المنـــاهج والبـــرامج التعلیمیـــة یحتـــل مكانـــة كبیـــرة لـــدى واضـــعیها، والقـــائمین علـــى تصـــمیمها 
عـــدادها، فلقـــد صـــممت وابتكـــرت نمـــاذج وتصـــمیمات لتنظـــیم التعلـــیم فـــي مجـــالي محتـــوى المـــادة  ٕ وا

تنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل و ، ب، وكیفیــة تدریســها وتعلیمهــا مــن جانــب آخــرالتعلیمیــة مــن جانــ
عن هذه النماذج والتصمیمات التي یتم توظیفها في عملیة التعلیم والتعلم، منتقالً بعدها إلـى الحدیث 

تــم و  ،نظریــة رایجلــوث التوســعیة، ثــم الحــدیث فــي نهایــة الفصــل عــن المفــاهیم والمهــارات التكنولوجیــة
:على النحو التاليذلك في ثالثة محاور تناول  

 

  :نماذج ونظریات تنظیم التعلیم على المستوى الموسع :المحور األول  
من األمور التـي تشـغل فكـر المشـتغلین ببنـاء المنـاهج المدرسـیة، وتقویمهـا وتطویرهـا،  قضـیة       

دة العلمیة لـیس مجـرد وعـاء فیما یتضمنه من محتویات من الما المنهاج، والحقیقة أن المنهاجتنظیم 
لتلــك المــادة، ولكــن ال بــد مــن التفكیــر فــي الصــورة التــي ســیكون علیهــا هــذا المضــمون بمعنــى كیــف 

  )213: 1995،وعبد الحمید حسین(. نظم؟ 
والخبـرات التعلیمیـة عملیـة أساسـیة مـن عملیـات تخطـیط المنهــاج  التعلیمـي إن تنظـیم المحتـوى      

ج هـو كیفیـة تنظـیم خبـرات االمنهـ يالسـؤال الـذي یواجـه واضـع نجـد ،هـاجوتنظیمه وعنـد تصـمیم المن
المرجــوة  ج بصــورة تجعــل مــن الممكــن تــوفیر أحســن الظــروف الممكنــة لتحقیــق أهــداف التربیــةاالمنهــ

  .الكیفیة التي ینظم فیها المحتوى التعلیمي إلىومن هنا سنتطرق فیما یلي 
  :المعرفي وأنماطه ىطبیعة المحتو 

والمعـــارف التـــي تتضـــمنها المـــادة ت ف المحتـــوى المعرفـــي للمـــادة التعلیمیـــة بأنـــه المعلومـــایعـــر        
منشــودة وهــذه المعلومــات والمعــارف تعــرض یــة تعلیم التعلیمیــة، وتهــدف إلــى تحقیــق أهــداف تعلمیــة

صور، أو معادالت أو قد تقدم إلیه بقالب سـمعي،  للطالب مطبوعة على صورة رموز، أو أشكال أو
مـن أشـكال المحتـوى المعرفـي أربـع معلومـات أساسـیة مـن  تتضـمن الرمـوز، شـكل بصـريأو سـمعي 

  : )100: 2003،الحیلة(هي) میرل دافید(وجهة نظر المربي األمر حسب 
  :فاهیمالم . أ

تجمـع فیهـا خصـائص ممیـزة  مجموعـة الموضـوعات أو الرمـوز أو العناصـر أو الحـوادث التـي      
فالمفــاهیم هــي مجموعــة الفئــات التــي  ،نفســه جــزء منهــا االســم مشــتركة بحیــث یمكــن أن یعطــي كــل

خصائص مشتركة بحیـث تمكـن المـتعلم مـن تصـنیف هـذه ت درج في إطارها عناصر متشابهة وذاتن
  .العناصر تحت االسم نفسه
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  :المبادئ . ب
أكثـر مفهـومین أو  تعرف بأنها العالقة السـببیة التـي تـربط بـین متغیـرین أو أكثـر أو تـربط بـین      

وقـد تكـون هـذه  ،)السبب والنتیجـة (هذه العالقة بعالقة ىیعة التغیر بینهما وغالبا ما تسموتصف طب
ولعــل اإلجابــة عــن الســؤال ن، الســرعة قــل الــزمت كلمــا زاد :العالقــة طردیــة أو عكســیة ومثــال ذلــك

  .أو النظریاتأو القوانین  بادئ، أو القواعدممحتوى ال هي التي تحدد" لم تحدث األشیاء؟" :اآلتي
  :اإلجراءات .ج

ــــؤدي  األســــالیب أو أو أو الطــــرق المهــــاراتا تعــــرف بأنهــــ       ــــي ی  بتسلســــل أداؤهــــاالخطــــوات الت

 ، فـــــإجراء تجربـــــة، وقـــــد یكـــــون عملیـــــاً تحقیـــــق هـــــدف مـــــا، واإلجـــــراء قـــــد یكـــــون نظریـــــاً  إلـــــى ىمعنـــــ

 المـــــتعلم ي تهیــــئوالمعرفــــة التــــ ،یحتــــاج إلــــى المعرفــــة النظریــــة لكیفیــــة العمــــل مــــثالً  فــــي المختبــــر

هـي التـي تحـدد  " الشـيء؟ كیف تم عمـل" :ولعل اإلجابة عن السؤال اآلتي ،الفعلي بالعمل لالنخراط
  .اإلجراءات ىمحتو 

  :الحقائق .د
یاء ونؤرخ الحوادث التي بها نسمي األش المعلومات اللفظیة اإلخباریة تعرف بأنها مجموعة من      

؟ ومتـى ولـدت؟ وأیـن عنوانـكما اسمك؟ ومـا : مز بالرموز مثالونعطي العناوین وتر  ،ونطلق األلقاب
مـا رمـز الشـيء؟ وأیـن یحـدث؟ ومتـى یحـدث؟ هـي التـي : ولعـل اإلجابـة عـن األسـئلة اآلتیـة مـدینتك؟

   .الحقائق محتوى تحدد
  

  :تنظیم المحتویات الدراسیة أبعاد
  :هما یتطلب تنظیم المحتویات الدراسیة التكفل ببعدین

  :يالبعد األفق .أ
ومختلــف المــواد التعلیمیــة التعلمیــة التــي ف مختلــف البــرامج أي امتــداد المعــار  یتمثــل فــي تنســیق     
  .المتقاربة أي تكامل المواد تعمالهاسایمكن 

  :)التنسیق الزمني(البعد العمودي  .ب
ــــات الدراســــیة حســــ      ــــع المحتوی ، )الــــخ..…ت ،ث،/ 3،ط 2،ط 1ط(وار طــــالســــنوات واألب توزی

ً والمحــــاور ع وضــــع المقــــاط: ذا البعــــد بـــــ یتحقــــق هــــو  ــــى المركــــب یالبســــ(مــــن  ابتــــداء ــــب -ط إل  ترتی
  .) 117 :2003الحیلة،.()التسلسل الزمني -من الكل إلى الجزء  -المستلزمات 

  
جــراءات، ثــم        ٕ وبمــا أننــا تطرقنــا فیمــا ســبق عــن طبیعــة المحتــوى مــن مفــاهیم ومبــادئ وحقــائق وا

تنظیم المحتوى ببعدیه األفقي والعمودي سننتقل في الفقرة التالیة لنقف  التعرف على آلیة التعامل مع
 .عند إجراءات تحلیل المحتوى التعلیمي وأهمیته لكل من واضعي المنهاج والمعلمین والمتعلمین 
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 : أهمیة تحلیل المحتوى التعلیمي 

 :يتحلیل المحتوى تنحصر في أربع خطوات أساسیة ه من الواضح أن إجراءات      

 . ، إجراءات وحقائقمبادئمفاهیم،  :التعرف إلى أنماط المحتوى من .1

 .واإلجراءات والحقائق المبادئالمفاهیم،  التعرف إلى العالقات التي تنظم فیها هذه .2

 .االنتقالیةوالطریقة  واإللمام باألسلوب اإلجرائي، واألسلوب الهرمي التعرف إلى طرق تحلیل المحتوى .3

  .الفعلي في تحلیل المحتوى وموضوعاته االنخراط .4

  :المحتوى والمعلم والمتعلم عثالثیة لكل من واضة إن هذه اإلجراءات التحلیلیة لها فائد      
   :المحتوى عواض .أوالُ 

أن یتعــرف عــن طریقهــا إلــى أجــزاء المحتــوى وعناصــره، مــن أجــل أن ینظمهــا بشــكل  یســتطیع     
  .علموالمرحلة التعلیمیة للمت یتناسب

 

   :لمعلما .ثانیاً 
أجــزاء المعرفــة التــي یریــد أن یدرســها لمرحلــة تعلیمیــة  یســتطیع أن یتعــرف عــن طریقهــا إلــى      

المثلى التي علیه أن یسلكها في أثناء تعلیمه للمحتوى، إن التحلیل  معینة، وما هي الطریقة التعلیمیة
جــراءاتتحدیــد نــواحي الــنقص فــي المــادة التعلیمیــة  یفیــد المعلــم فــي ٕ  وأهــدافها وأنواعهــا ومحتواهــا وا

الممارسـة العملیـة  ویفترض في المتعلم والمتعلم أن یقرأ المحتوى أوال، لكن ،تدریسها وأسالیب تقویمها
  .تشیر إلى غیر ذلك

  

   :لمتعلما .ثالثاُ 
ن مـ) المنهـاج(اإلجـراءات التحلیلیـة إلـى مـا یریـد أن یدرسـه فـي المحتـوى  بهـذه یتعـرف المـتعلم      

ثم یتعرف إلى الطریقة المثلى فـي الدراسـة التـي تتوافـق والطریقـة التـي نظمـت فیهـا  معرفة ومعلومات
لنـوع مـن  إجـراءات تحلیلیـة اتبعـتوال یـتم إال إذا  ،المعرفـة والمعلومـات فـي المنهـاج أو المحتـوى هـذه

واتهـا ومتطلباتهـا السـابقة وخط المهمة التعلیمیة أما نوع المهنة المـراد احترافهـا، والتعـرف إلـى أجزائهـا
التي علیه أن یسلكها، لتحقیق الهدف النهائي  وذلك بهدف إرشاد المتعلم إلى أفضل الطرق التعلیمیة

  .) 117 :2003الحیلة،( المرغوب فیه بسهولة ویسر
والمــتفحص إلجــراءات تحلیــل المحتــوى یؤكــد علــى أهمیتهــا، ومــدى الفائــدة الكبیــرة فــي عملیــة       

حتوي من معـارف ومعلومـات بحیـث یـتم تنظیمهـا لتتوافـق یحتوى التعلیمي للتعرف على ما إعداد الم
تصــوب المفهــوم الخــاطئ عنــد بعــض التربــویین بــأن عملیــة  اإلجــراءاتوهــذه  ،وخصــائص المتعلمــین

بـل سـیدركون أن  ،من حیث حاجتها إلى جهـد ووقـت تحلیل المحتوى التعلیمي من المهمات الصعبة
  .من الوقت والجهد  عمل على توفیر كالً عملیة التحلیل ت
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  :ماهیة تنظیم المحتوى التعلیمي
تعــرف عملیــة تنظــیم المحتــوى التعلیمــي أنهــا الطریقــة التــي تتبــع فــي تجمیــع أجــزاء المحتــوى       

والعالقات الخارجیة التي  التعلیمي وتركیبها وفق نسق معین، وبیان العالقات التي تربط بین أجزائه،
وعات أخــرى وبشــكل یــؤدي إلــى تحقیــق األهــداف التعلیمیــة التــي وضــع مــن أجلهــا فــي تربطــه بموضــ

  .اقصر وقت وجهد ممكنین وبأقل تكلفة اقتصادیة
ومــن الضــروري لــدى القیــام بعملیــة التنظــیم، أن یطــرح المصــمم التعلیمــي علــى نفســه مجموعــة       

  :مجالین رئیسیین همامن األسئلة تنحصر في 
اصر المحتوى التعلیمي الذي سیدرس في فترة زمنیة معینة ؟ أي كیـف سـأرتب كیف سأنظم عن :أوال

ا باألمثلــة التــي األفكــار والمعلومــات التــي جــاءت بــه، هــل أبــدأ بعــرض األفكــار العامــة أوال ثــم أتبعهــ
بعـــرض األمثلــــة ثـــم أتبعهــــا باألفكــــار العامـــة ؟ وأیــــن ســـتأتي الفقــــرات التدریبیــــة  توضـــحها ؟ أم أبــــدأ

أیــن مكــان التغذیــة الراجعــة ؟ وهــل یحتــاج الــنص إلــى تفصــیالت جانبیــة ؟ وهــل یحتــاج للممارســة ؟ و 
  .إلى مقدمات وملخصات وخاتمات ؟ 

كیــف ســأربط األفكــار التــي جــاءت فــي هــذا المحتــوى بعضــها بــبعض ؟ ومــا هــو النســق الــذي : ثانیــا
مـن كلتیهمـا ؟ ) ج( وأین موضع الفكـرة) ب(بالفكرة ) أ  (سأتبعه ؟ بمعنى آخر، كیف ستربط الفكرة 

ــــــي الموضــــــوعات األخــــــرى ذات العالقــــــة ؟  ــــــف ســــــترتبط هــــــذه األفكــــــار مــــــع أفكــــــار أخــــــرى ف        وكی
)Patten, Chao,and Reigeluth,1986:71-437.(  

  :كما أن عملیة التنظیم هذه من وجهة نظر باتن ورفاقه تتم على مستویین     
   :المستوى األول

ـــق بتنظـــیم عـــدد محـــدود مـــن      األفكـــار العامـــة المتمثلـــة بالمفـــاهیم أو المبـــادئ أو اإلجـــراءات یتعل
) 45(وتنظیم األمثلة التي توضـحها والتـي تـدرس فـي فتـرة زمنیـة محـددة تقـدر بحصـة دراسـیة مـدتها 

  .ویعرف هذا النوع من التنظیم بتنظیم التعلیم على المستوى المصغر ، دقیقة
   :المستوى الثاني

 مــن المفــاهیم والمبــادئ واإلجــراءات واألمثلــة والتــي تشــكل منهجــاً  نســبیاً یتعلــق بتنظــیم عــدد كبیــر    
  .رف هذا النوع المستوى الموسعویع، مدة أقلها أسبوعان وأقصاها سنة أكادیمیةبیدرس  دراسیاً 
مــن هنــا یتضــح لنــا أن تنظــیم المحتــوى التعلیمــي ینحصــر ضــمن نطــاقین ال ثالــث لهمــا، وهمــا      

وكــذلك تنظــیم المحتــوى التعلیمــي علــى المســتوى ، ي علــى المســتوى المصــغرتنظــیم المحتــوى التعلیمــ
  . الموسع 

ولعل أهم الفروق بین التنظیمین تكمن في أن األول یتناول بالتنظیم عددا محدودا من األفكار،      
ویســتغرق وقتــا أقصــر، ویحقــق أهــدافا تعلیمیــة تعلمیــة أقــل، وتوصــف أهدافــه بأنهــا أهــداف قصــیرة 

هو تنظیم یركز على ما تكتسبه ذاكـرة المـتعلم مـن معرفـة ومعلومـات أكثـر مـن تركیـزه علـى المدى، و 
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الطریقــة التــي تنــتظم فیهــا هــذه المعلومــات فــي حــین نــرى أن التنظــیم علــى المســتوى الموســع یتنــاول 
یـة أطـول، ویحقـق أهـدافا تعلیم عددًا أكبر من المفاهیم والمبادئ واإلجراءات واألمثلة، ویسـتغرق وقتـاً 

أكثر، وتوصف أهدافه بأنها أهداف طویلة المـدى، وهـو تنظـیم یركـز علـى الطریقـة التـي تنـتظم فیهـا 
. المعلومــــات فــــي ذاكــــرة المــــتعلم أكثــــر ممــــا تكتســــبه هــــذه الــــذاكرة مــــن معلومــــات ومعرفــــة جدیـــــدة

  )26 :1988،دروزه(
  :نماذج تنظیم المحتوى التعلیمي على المستوى الموسع 

م  1960م ذج التي استخدمت في تنظیم التعلیم على المسـتوى الموسـع منـذ عـامن أشهر النما      
، وقـد اسـتخدمت هـذه النمـاذج )الندا(و) بول میرل(و) سكندورا(و) یلبرتج(نموذج : وحتى یومنا هذا

لتنظیم المحتوى التعلیمي الذي تغلب على طابعه اإلجراءات الالزمة لتعلم المهارات الحركیـة والمهـن 
  . المختلفة 

، فقـــد غلـــب علـــى طابعـــه المفـــاهیم والمبـــادئأمـــا فیمـــا یتعلـــق بتنظـــیم المحتـــوى التعلیمـــي الـــذي ت     
ــــر(، ونمــــوذج )أوســــبل(اســــتخدمت أیضــــا مجموعــــة مــــن النمــــاذج أشــــهرها نمــــوذج           ونمــــوذج  ،)برون

ثـة حیـث تكونـت مـن ثال) رایجلـوث(وأحدث هـذه النمـاذج نظریـة  ،)نورمان(ونموذج  ،)جانیه وبرجز(
، وثالــث أحــدهما لإلجـراءات وآخــر للمفـاهیم :ظــیم أنـواع المحتــوى التعلیمـي كافـةنمـاذج اسـتخدمت لتن

  . للمبادئ 
ن اســـتخدمت لتنظـــیم التعلـــیم علـــى المســـتوى       ٕ ومـــن الجـــدیر بالمالحظـــة هنـــا أن هـــذه النمـــاذج وا

مصـــغر وخاصـــة تلـــك الموســـع إال أنـــه باإلمكـــان اســـتخدام مبادئهـــا لتنظـــیم التعلـــیم علـــى المســـتوى ال
النماذج التي تناولت اإلجراءات والمهارات الحركیة، أما من حیث فعالیة اسـتخدامها فـي موقـف دون 

  .)39: 1988،دروزه(یخضع للتجارب العلمیة والدراسات آخر فیجب أن 
ث نتطـــرق للنمــاذج التـــي اهتمـــت یــوســوف نتنـــاول هــذه النمـــاذج بطریقــة تفصـــیلیة متكاملـــة بح      

لمحتــوى الــذي تغلــب علیــه المفــاهیم والمبــادئ، ومــن ثــم سنســتعرض النمــاذج التــي اهتمــت بتنظــیم ا
بتنظیم المحتوى الذي یغلـب علیـه طـابع اإلجـراءات فمثـل هـذه النمـاذج  تـرتبط ارتباطـًا وثیقـًا بنظریـة 
ــین هــذه النمــاذج، فقــد عالجــت النظریــة التوســعیة تنظــیم المحتــوى  رایجلــوث التوســعیة التــي جمعــت ب

  . یشمل المفاهیم والمبادئ واإلجراءات  الذي
  : النماذج التي تناولت تنظیم المحتوى الذي تغلب علیه المفاهیم والمبادئ: أوالً 

  : تنظیم أوسبل . أ
اهــتم دیفیــد أوســبل كغیــره مــن علمــاء المدرســة المعرفیــة بدراســة البنیــة المعرفیــة للفــرد والعملیــات     

. عملیــة معالجـــة المعلومــات وتـــذكرها ذي معنـــى لزیــادة فاعلیـــة المعرفیــة العقلیـــة للوصــول إلـــى تعلــم
ن المعلومـــات بطریقـــة هرمیــة متسلســـلة مـــن العـــام إلـــى یخـــز تتعلم یقــوم بمـــعقـــل الیفتــرض أوســـبل أن 
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مها بطریقة مناسبة على یالخاص وحتى یسهل تعلمها بفعالیة واسترجاعها بسهولة ویسر البد من تقد
ویشـتمل علـى ركـائز فكریـة تثبـت المعلومـات الجدیـدة  ،م وشاملهیئة ملخص في البدایة مجرد ومعم

  :الذي هو على شكل شجرة عدة شروط ویجب أن تتوافر في المنظم المتقدم العقلیة،في بنى المتعلم 
  . أن یمثل المفاهیم األساسیة. 1 
  . مفهوماً  أن یكون واضحاً . 2 
      .وعاماً  أن یكون موجزاً  .3 
  .میع جوانب الموضوعلج أن یكون شامالً . 4 
 .منطقیاً  أن یكون متسلسالً . 5 

ممــا ســبق یحــرص أوســبل علــى ربــط المــادة الجدیــدة بالمعرفــة الموجــودة لــدى الفــرد فــي بنیتــه      
الـتعلم السـابق عالقـة تـأثیر أو انتقـال  مـعویحقق هذا الربط تعلما ذا معنـى وتكـون العالقـة  ،المعرفیة
   .في التعلم ذي المعنى  والمهمهو المؤثر األساسي  أي أن التعلم السابق ،متبادلتین

المنطـــق الـــذي یقـــوم علیـــه هـــذا التنظـــیم مـــن وجهـــة نظـــر أوســـبل هـــو أن التجمـــع التراكمـــي هـــو و     
األساس الذي تبنى علیه عملیة خزن المعلومات في ذاكرة المتعلم، حیث إن تراكم المعلومـات بشـكل 

یة فاألقل هي نفسها الطریقة التي تعمل بها ذاكرة المتعلم، هرمي من األفكار العامة إلى األقل عموم
كما أن هذه الطریقة هي التي تحث المـتعلم علـى بنـاء روابـط معرفیـة تصـل بـین المعلومـات الجدیـدة 

، ممــا یصـل بــالمتعلم إلـى الفهـم وا الســتیعاب بطریقـة هادفــة المـراد تعلمهـا والمعلومــات المتعلمـة سـابقًا
  . )42 :1988،دروزه( ذات معنى 

  : نموذج برونر . ب
تعتبر نظریة برونر من النظریات المعرفیة التي ركزت على التعلم ذي المعنى الـذي یشـیر إلـى      

اكتشــاف وتعلــم العالقــات بــین األفكــار والمفــاهیم المركبــة، وكیفیــة حــدوث التفكیــر البشــري مــن خــالل 
ث عملیـــات هـــي اكتســـاب المعرفـــة عملیـــات التـــدریس، حیـــث ینظـــر إلـــى الـــتعلم الصـــفي كمـــزیج لـــثال

  .)360 -307: 1997عدس،( وتحویل المعرفة إلى أشكال ذات معنى وتقییم فاعلیة المعرفة
الدراسـي  المنهـاجبنمو القدرات المعرفیة لدى الطفـل وضـرورة بنـاء  كبیراً  اهتماماً " برونر"ویبدي      

 حیـث یـرى " أوسـبل  "و" بیاجیـه"، مثله في ذلـك مثـل ءم مع خصائص النمومحتوى وطریقة كي یتال
ـــأثیرات جوهریـــة" برونـــر " ـــة ذات ت ـــى النمـــو العقلـــي المعرفـــي للطفـــل أن كـــال مـــن النضـــج والبیئ ، عل

أنها أعطت " برونر "، وربما كان أهم ما یمیز نظریة على بیئة التدریس" برونر"تأكید  باإلضافة إلى
ن نـواتج الـتعلم ومخرجاتـه فـي ظـل هـذه ، بمعنـى أن مسـؤولیة المـدرس عـلیة الـدرسأكبـر لمسـؤو  وزناً 

  .) 137: 2007ریاش وعبد الحق،أبو (ر من مسؤولیة الطالب أو المتعلم النظریة أكب
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المنطــق وراء هــذا التنظــیم وكمــا یقــول برونــر أن النمــو العقلــي للمــتعلم ینضــج یومــًا بعــد یــوم،      
یعاب التفاصــیل كلمــا ارتقــى مــن وینمـو مــن مرحلــة تعلیمیــة إلــى أخــرى، وبالتــالي فهـو أقــدر علــى اســت

 .صف آلخر

   : )104-98: 2000المعایطة،( لقد حدد برونر ثالث مراحل للنمو العقلي وتطویره هي

v  یحـدث الـتعلم فـي هـذه المرحلـة بالعمـل  :مرحلة العمـل الحسـي أو العمـل العینـي أو الفعـل
یكــون الفعــل هــو  وبهــذا وبــدون ذلــك لــن یســتطیع الطالــب الــتعلم أو أن یكــون الــتعلم ضــعیفاً 

  . طریق الطفل لفهم البیئة 

v  ویتم الـتعلم فیهـا بشـبه المجـرد وبالصـور والتصـور   ) :االنبهار،التصور(المرحلة األیقونیة
ویكـــون الطفـــل فیهـــا أســـیر عالمـــه المـــدرك فیبهـــره النـــور الســـاطع وتجتذبـــه الحركـــة والحیویـــة 

 .والضجة وتتطور لدیه القدرة على التذكر البصري 

v  وفیهـــا یحـــل الرمـــز محـــل األفعـــال الحركیـــة فـــي اللغـــة  :الرمـــز أو التمثیـــل الرمـــزي مرحلـــة
والریاضیات والمنطق وینطلق الطفل مـن مرحلـة إلـى أخـرى بتتـابع وفـي أثنـاء االنتقـال یبقـى 
یتعلم بالطرق المناسبة المرحلیة فنحن الكبار قادرون علـى الـتعلم بالعمـل وبالصـورة وبـالرمز 

  .على تعلم ما یناسب مرحلته فقط رعكس الطفل الذي یقد

  :" برونر"فروض نظریة 
نظریته التي تقدمت  "برونر"على ضوء ما تقدم یمكن اشتقاق عدد من الفروض التي أقام علیها     

  :) 107: 2000المعایطة،(على النحو التالي 
  :الفرض األول 

  .المعلومات أو المعرفة وتكاملها  على التتابع والتكامل أي تتابع یحدث النمو المعرفي اعتماداً     
  :الفرض الثاني 

  :هناك ثالثة أنماط لتعلم أو معرفة أي شيء هي     
مــا أو ممارســته مثــل تعلــم المهــارات  ئعنــى فعــل شــالعمــل أومــن خــالل العمــل أو الفعــل یالــتعلم ب .1

  .الحركیة كالكتابة على اآللة الكاتبة
ى اسـتخدام الحـواس أو الوسـائط الحسـیة البصـریة وغیرهـا التعلم التصـوري أو األیقـوني ویقـوم علـ .2

 .من الوسائط الحسیة األخرى في تمثل ما یراد تعلمه 

الــتعلم الرمــزي أو المعرفــة الرمزیــة وفیــه یحــدث التفاعــل مــع البیئــة مــن خــالل اللغــة ومــن خــالل  .3
  .التمثیل الذهني الداخلي لمدلوالت الرموز ومعانیها 
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  : الفرض الثالث 
لم باالكتشـاف أكثـر فاعلیـة مـن الـتعلم القـائم علـى الحفـظ الصـم، التفكیـر التقـاربي أو المحـدد لمـا التع

  .  یتمیز به هذا النمط من التعلم من محاولة تلبیة حاجات المتعلم واستثارة دوافعه الداخلیة 
  
  
  :نموذج جانیه . ج

ــــد        ــــىلق ــــر واالســــت بن ــــى نظریتــــي المثی ــــه نموذجــــه التدریســــي عل ــــة، جانی جابة، واإلدراك والمعرف
حیـــث أكـــد علـــى نمـــو  ،وتطبیقاتهــا فـــي مجـــال التعلـــیم المبـــرمج، والتعلـــیم االســـتقرائي أو االستكشـــافي

ً على أنماط التعلم الهرمي أو التراكمي، وأن نمو إمكانات المتعلمین ومعارفهم الجدیدة  المعرفة ؛ بناء
ت مــن القواعــد والقــوانین التــي تــزداد تعقیــدًا تعتمــد بشــكل أساســي علــى الــتعلم ألنهــم یتعلمــون منظومــا

  .) 126: 2010الطیطي،(األسهل سابقًا باستمرار بسبب تعلم المنظومات 
إلـى األكثـر  ولقد حدد جانیه ثمانیة أنمـاط تعلیمیـة، ولقـد رتبهـا فـي تسلسـل هرمـي مـن األسـهل      

ــي ــدأت بــالتعلم اإلشــاري یتبعهــا تعلــم المثیــ :صــعوبة وهــي كمــا یل ــتقًال لــتعلم حیــث ب ر واالســتجابة من
التسلسل الحركي ومن ثم التعلم اللغوي مرورًا بتعلم التمییز المتعـدد ویتبعـه تعلـم المفهـوم وصـوًال إلـى 

  . تعلم المبدأ والقاعدة وختامًا تعلم حل المشكالت 
هــذه  المنطــق وراء هــذا التنظــیم وكمــا یقــول جانیــه أن المــتعلم لدیــه قــدرات بشــریة هائلــة، وأن      

القـدرات مبنیـة بعضـها فـوق بعـض بطریقـة هرمیـة، وبالتـالي یجـب أن یـنظم محتـوى المنهـاج بطریقـة 
ــتعلم وفــق الطریقــة التــي نظــم بهــا المنهــاج ــة التعلــیم وال فالمهمــات البســیطة  ،هرمیــة، وأن تســیر عملی

  .)44 :1988،دروزه(علمها قبل المهمات األعقد منها یجب ت
  

  :عند جانیه  تدریس المفاهیم واكتسابها
كمــا یــراه جانیــه إلــى مجموعــة مــن االســتراتیجیات التــي تســتخدم فــي ضــبط یحتــاج تــدریس المفــاهیم 

  :اإلحداثیات التي ترتبط بالموقف التعلیمي ومنها
  .المادة التعلیمیة. 1
  .الكتاب المدرسي .2
  .النشاطات المختلفة التي یقوم بها المعلم. 3
  .بها المتعلمالنشاطات المختلفة التي یقوم  .4
  

    همـــــــا  ولزیــــــادة فاعلیـــــــة الـــــــتعلم یحـــــــدد جانیـــــــه نـــــــوعین مـــــــن الشـــــــروط التـــــــي ینبغـــــــي الـــــــتحكم بهـــــــا
  :) 131: 2010الطیطي،(
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  :الشروط الداخلیة. أ

وهـــي الشـــروط الخاصـــة بـــالمتعلم نفســـه كالقـــدرات والمهـــارات المتـــوفرة لدیـــه، ومســـتوى الدافعیـــة      
  .والرغبة في التعلم

   :یةالشروط الخارج.ب
وهــــي الشــــروط الخاصــــة بالبیئــــة التعلیمیــــة، كاســــتراتیجیات التعلــــیم ، وتقــــدیم المــــادة التعیلمیــــة،      

    .زیز المناسبةواختیار المثیرات المناسبة، واستخدام عملیات التع
ـــب علیـــه  ـــذي تغل ـــاهج ال ـــي تنظـــیم محتـــوى المن والمالحـــظ بعـــد اســـتعراض بعـــض النمـــاذج ف

تناولت تنظیم التعلیم على المستوى " جانییه"و" برونر"و" أوسبل"كل من المفاهیم والمبادئ أن نماذج 
مفـــاهیم والمبـــادئ، كمـــا الموســع، وهـــذه یؤكـــد أن هـــذه النمــاذج توظـــف عنـــد تنظـــیم عـــدد كبیــر مـــن ال

أكـد علـى التـدرج فـي األفكـار مـن العــام " أوســبل"اختلفـت النمـاذج مـن حیـث عملیـة التنظـیم، فنمـوذج 
حیـث أكـدا علـى التـدرج مـن األمثلـة " جانییـه"و" برونـر" ذا على عكس نموذجاإلى األقل عمومیة، وه

  .إلى األفكار األكثر عمومیة
  : النماذج التي تناولت تنظیم المحتوى الذي تغلب علیه اإلجراءات : ثانیاً 

  :تنظیم بول میرل   . أ
ریقـة اإلجرائیـة فـي بتناول محتوى اإلجراءات، وقد استخدم الط میرل بالطریقة اإلجرائیةبول اهتم     

تناول المهمـة التعلیمیـة یسـیر وفـق خطـوات مدروسـة  عملیةویرى میرل أن  ،عملیة التحلیل للمحتوى
  : )22 :2001،البعلي(ومتسلسلة ومنظمة وهي كما یلي 

  .تحدید المحتوى التعلیمي للمهمة المراد تعلمها .1
 .تحلیل المهمة إلى مجموعة من العملیات اإلجرائیة  .2

 .لیات الرئیسة والعملیات الفرعیة الخاصة بالمهمةتفصیل العم .3

 .تحدید القرارات التي تتخذ من أجل تطبیقها .4

ویؤكـد میـرل علـى أهمیــة تنظـیم اإلجـراءات بشــكل متـدرج ومتسلسـل حیــث تبـدأ بـالخطوة األســهل     
خطـوات وكذلك أن یـتم تحدیـد الخطـوات التـي سـیبدأ بهـا المـتعلم ثـم ال ،منتقالً الخطوة األكثر صعوبة

  . التي تلیها وصوًال إلى إنجاز المهمة اإلجرائیة الكلیة
كما أن المتعلم ووفق نموذج میرل ال یمكنه أن ینتقل مـن خطـوة إلـى خطـوة أخـرى إال إذا أتقـن      

   .  المهارة اإلجرائیة المراد تعلمها وامتلكها 
، علیهـــا الـــدرس الواحـــد ر التـــي یشـــتملضـــرورة تلخـــیص األفكـــا علـــى تأكیـــدهأفكـــار میـــرل  ومـــن     

، وكـذا العالقـة التـي ن أجـزاء المعرفـة فـي الـدرس الواحـدباإلضافة إلي توضـیح العالقـة التـي تـربط بـی
  . المعرفة في الموضوعات المتعددة تربط بین أجزاء
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فهو أن أي محتوى تعلیمي مهما كان نوعه بحاجة إلى تحدید الخطـوات " بول میرل"أما منطق      
ذا المحتــوى منظمــًا بطریقــة خطــوات الفرعیــة التــي ســینجز مــن خاللهــا، حتــى ولــو كــان هــالرئیســة وال

  .)42-41: 1988،دروزه( هرمیة 
  :نموذج جیلبرت   . ب
  :)40: 1988،دروزه(تكلم جیلبرت عن طریقتین أساسیتین في تنظیم المحتوى التعلیمي هما    

  .طریقة التسلسل المتقدم  .1
 .طریقة التسلسل باالتجاه العكسي .2

تتجلـــى الطریقـــة األولـــى فـــي التنظـــیم ي للمحتـــوى التعلیمـــي، و واســتند فیهمـــا علـــى التحلیـــل اإلجرائـــ   
بتسلســـل یبـــدأ مـــن أســـهل خطـــوة یـــراد تعلمهـــا إلـــى أعقـــد خطـــوة تـــؤدي إلـــى تحقیـــق الهـــدف النهـــائي، 

ــة فــالخطوة التــي یتعلمهــا الفــرد فــي البدایــة هــي الخطــوة التــي یقــوم بهــا، ثــم ینتقــل إلــى الخطــوة الثان ی
  . فالثالثة وهكذا حتى تنتهي المهمة المراد تعلمها 

أن ما یتعلمه الفرد یجب أن یكون منسـجمًا مـع مـا " جیلبرت"والمنطق وراء هذا التنظیم كما یقول    
وبالتــالي فــتعلم الخطــوة األولــى یــؤدي إلــى تعلــم الخطــوة الثانیــة فالثالثــة إلــى أن  ،یقــوم بــه مــن أعمــال

   .یتحقق الهدف المنشود 
أما الطریقة الثانیة في التنظیم فهـي عكـس الطریقـة األولـى تمامـا حیـث تكـون أول خطـوة یتعلمهـا    

، ویوضـح الهـدف . الفرد هي آخر خطوة یقوم بها بمعنى آخـر یبـدأ المعلـم بتعلـیم النتـائج النهائیـة أوًال
  .النهائي المراد إنجازه ثم یتقدم تدریجیًا نحو المقدمة 

هـو أن المـتعلم عنـدما یشـعر أنـه قـادر علـى " جیلبـرت"ا التنظیم من وجهـة نظـر والمنطق وراء هذ   
ـــتعلم  ـــه لل ـــد دافعیت ـــة مـــن الهـــدف النهـــائي وهـــو فـــي أول مراحـــل الـــتعلم ســـوف یزی أداء الخطـــوة القریب

فرؤیة الهدف النهـائي سـیكون بمنزلـة المعـزز الـذي یـدفع المـتعلم ویحثـه علـى الـتعلم ، واالستمرار فیه
     . فالمتعلم یكون هنا واعیًا منذ البدایة للهدف النهائي المراد تحقیقه ،ه وبقدراتهویشعره بنفس

تنظــیم التعلــیم علــى  األول تنــاول نالحــظ أن"  جیلبــرت"و" میــرل" وبعــد اســتعراض نموذجــا 
المصغر، في حین أن اآلخـر فقـد تنـاول تنظـیم التعلـیم علـى المسـتوى المصـغر، واتفقـا كـل المستوى 

 اتفقـاكمـا ین فـي نمـط المحتـوى التعلیمـي أال وهـو محتـوى الـذي یغلـب علیـه اإلجـراءات، من النموذج
حیث اهتما بالتنظیم الذي یبدأ بالمهارات األكثر سهولة من حیث عملیة التنظیم،  كل من النموذجین

  .منتقالً لألكثر منها صعوبة 
  
  
  
  



     20  

  -:نظریة رایجلوث وتنظیم المحتوى التعلیمي : المحور الثاني 
ابتكــر فقــد .النظریــة التوســعیة إحــدى الطــرق الحدیثــة التــي ابتكــرت لتنظــیم التعلــیم وتدریســهتعتبــر    

 ً ــیم نظریــة حدیثــة  رایجلــوث وبنــاء ــه المعرفــة والدراســات الســابقة فــي مجــال التعل علــى مــا توصــلت إلی
المحتـوى ، واستخدمها أساسـًا لتنظـیم )Theory  Elaboration(النظریة التوسعیة : وشاملة أسماها

  . التعلیمي على المستوى الموسع
ســمیت هــذه الطریقــة بالنظریــة التوســعیة ألنهــا لــم تقتصــر علــى تنظــیم مســتوى واحــد مــن المحتــوى 

نما شملت المفاهیم والمبادئ واإلجراءات والحقائق ٕ   . التعلیمي، وا
 ات وفــق خطــواتتهــتم النظریــة التوســعیة بتنظــیم عــدد كبیــر مــن المفــاهیم أو المبــادئ أو اإلجــراء    

، أو وحــدات تعلیمیــة أو ز علــي تنظــیم مقــررات دراســیة كاملــة، وهــذا یعنــي أنهــا تركــإجرائیــة متتابعــة
  )Smith & Ragan,1993: 157. ( موضوعات كبیرة نسبیاً 

 بسـیط إلـىواإلجـراءات مـن الالتدرج فـي تعلـم المفـاهیم والمبـادئ  كما أن هذه النظریة تعتمد على    
یــة وخارجیــة عــن المــادة بتفصــیالت معرفیــة وارتباطــات داخل ، مــروراً إلــي الخــاص ام، ومــن العــالمعقــد

  .)Mayer,1981: 24( التعلیمیة 
: ، وهـو یعنـيم المدرسـة المعرفیـة فـي علـم الـنفسأحـد مفـاهی Elaborationویعدُّ مفهوم التوسع     

جراءات ومبادئ من شأنها ربط المعلومات الموجو  ٕ دة في البنیـة المعرفیـة إضافة تفصیالت ومفاهیم وا
دراك عالقتالفرد علي تفهم المعرفة الجدیدة ، مما یساعدبالمعلومات الجدیدة التي یتعلمهاللفرد  ٕ هـا ، وا

  .)Palmere,1983: 898(بالمعرفة الموجودة لدیه مسبقا
ومما سـبق یمكـن التأكیـد علـى أن األسـاس العـام الـذي تقـوم علیـه النظریـة التوسـعیة وتنبثـق منـه     

كما تنبثـق أیضـًا . هو المدرسة الجشطالتیة والتي تؤمن بأن التعلم یأتي عن طریق الكل ولیس الجزء
مــن الفكــرة التــي جــاء بهــا أوســبل عــن منظومــة المعلومــات القبلیــة التــي تــنظم فیهــا األفكــار والمبــادئ 

 م محتـوى المـادة،والمفاهیم العامـة للمـادة التعلیمیـة المدروسـة بطریقـة تسـاعد المـتعلم علـى إدراك وفهـ
أن التوسـع یسـاعد الفـرد ) Lioyd,1990: 102(و) Mayer,1980: 770 -771(یتفـق كـل مـن و 

، ة المـدى إلـي الـذاكرة طویلـة المـدىتخزین المعلومات في الذاكرة بعد انتقالها مـن الـذاكرة قصـیر  على
، مطلوبة من الذاكرةع المعلومات الاسترجا عد على، كما یساا بالمعلومات الموجودة لدى الفردوربطه

لمسـاعدة  ؛ثم یعـد التوسـع مهـارة یجـب تعلمهـا ، ومنستنباط ما ال یستطیع الفرد تذكرهوتوظیفها في ا
دراك العالقة التي تربط بین أجزاء المعرفة المختلفة الفرد علي فهم ما یقرؤه ٕ   .، وا
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  : ما هي طبیعة النظریة التوسعیة 
العملیــة ف ،هل علینــا فهــم طبیعــة عمــل النظریــة التوســعیةســیتم عــرض عملیتــین مــن التشــبیه لكــي یســ

العملیــة ، و األولــى مــن التشــبیه ســوف تســاعدنا علــى فهــم النظریــة التوســعیة مــن حیــث طبیعــة عملهــا
  .الثانیة من التشبیه سوف تساعدنا على فهم النظریة التوسعیة من حیث طبیعة تركیبها أو تصمیمها

لمجــال بیــان وجــه الشــبه بــین عمــل هــذه النظریــة وعمــل عدســة قــد یكــون مــن المفیــد فــي هــذا ا :أوالً 
حیــث أن هــذا التشــبیه یســاعد علــى فهــم كیفیــة اســتخدام هــذه النظریــة فــي تنظــیم  ،الكــامیرا المتحركــة

  . المحتوى التعلیمي بطریقة أسهل 
ظـر إن النظر إلى محتوى المادة الدراسیة مـن خـالل النظریـة التوسـعیة یشـبه إلـى حـد كبیـر الن      

فكما أن محـرك الكـامیرا ینظـر إلـى الصـورة لیراهـا  ،إلى صورة ما من خالل عدسة الكامیرا المتحركة
بشــكل كلــي دون االنتبــاه للتفاصــیل فــي بــادئ األمــر، كــذلك مصــمم المــادة حیــث ینظــر إلــى محتــوى 

وفــي  ،المــادة الدراســیة بشــكل كلــي دون أن یــرى األجــزاء التفصــیلیة التــي یتكــون منهــا هــذا المحتــوى
رى بعض أجزاء هـذه الصـورة بشـئ مـن التفصـیل فیقـوم بتقریـب یالوقت الذي یرید محرك الكامیرا أن 

  . عدسة الكامیرا إلى الجزء المراد رؤیته بشكل أوضح 
تساعد هذه العملیة من التشـبیه علـى فهـم طبیعـة النظریـة التوسـعیة مـن حیـث شـكلها وتركیبهـا  :ثانیاً 

. مـن جهــة وخارطــة هندســة البنـاء مــن جهــة أخــرى تصــمیم هــذه النظریــةوذلـك بالمقارنــة بــین خارطـة 
فتنظیم التعلـیم وتطـویره یشـبه إلـى حـد كبیـر عمـل المهنـدس المعمـاري، فـالتعلیم مثـل البنـاء یجـب أن 

تــائج یخطــط لــه قبــل تنفیــذه وبالقــدر الــذي تكــون فیــه هــذه الخطــة قابلــة للتطبیــق، یــؤدي التعلــیم إلــى ن
  .)178: 1986دروزة،( فعالة وقابلة للتحقیق

  : التوسعیة " رایجلوث " األفكار واآلراء التي تستند إلیها نظریة
  :كثیر من النظریات واألفكار التربویة المتمثلة في وزمالؤه هذه النظریة بناء على" رایجلوث" وضع 

v أوسبل  أفكارAusubel وكذلك  توي التعلیمي من العام إلي الخاص،التي تهتم بتتابع المح
التي تسـاعد المـتعلم علـي ربـط المعلومـات  Advanced Organizersمنظمات المتقدمة ال

، وبالتـالي یصـبح الـتعلم ذا معنـى جودة عنده ربطا متكـامال ال یتجـزأالجدیدة بالمعلومات المو 
  .)22 :2001،البعلي(یلة أثره لقترة طو  ، ویبقى

v جانییه  أفكارGagne المحتـوى التعلیمـي فـي شـكل ، التـي تهـتم بتنظـیم عـن الـتعلم الهرمـي
أن  التي تؤكد علـى Learning Prerequisitesهرمي ، وأهمیة المتطلبات السابقة للتعلم 

ــم مفــاهیم معینــة البــد أن یســبقه اكت تعلــم هــذه  ســاب حقــائق ومفــاهیم أخــرى تســاعد علــىتعل
 .)Johnson & Foa,1989: 64(المفاهیم 
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v نورمـان أفكـار Norman  عـن الـتعلم الشـبكيWeb Leaning  التـي تؤكـد علـي ضـرورة
تنظیم المفاهیم التي یتضمنها المحتـوى التعلیمـي فـي صـورة شـبكة مفاهیمیـة توضـح العالقـة 

                              نة فیــــــــــــــــهاهیم الفرعیــــــــــــــــة المتضــــــــــــــــمالتــــــــــــــــي تــــــــــــــــربط المفــــــــــــــــاهیم األساســــــــــــــــیة بالمفــــــــــــــــ
)Reigeluth,1991: 6-16(. 

v میـــرل  أفكـــارMerrill ـــة تحلیـــل الْ  عـــن أســـلوب مَّ َ ه َ ، وأهمیـــة تحدیـــد Task Analysisم
ــرئیس ، باإلضــافة إلــي كیفیــة تنظــیم العملیــات والعملیــات الفرعیــة المتضــمنة فیــه ،اإلجــراء ال

 . )Beissner & Reigeluth,1994: 38(داخل اإلجراء الرئیس 

v میرل   أفكارMerrill  عـن نظریـة عـرض المكـونComponent - Display Theory 
، باإلضـافة إلـى ر التـي یشـتمل علیهـا الـدرس الواحـدرورة تلخـیص األفكـاضـ التي تؤكـد علـى

، وكـذا العالقــة التـي تــربط ن أجــزاء المعرفـة فـي الــدرس الواحـدتوضـیح العالقـة التــي تـربط بـی
 .)2 :2001،البعلي(المعرفة في الموضوعات المتعددة بین أجزاء

 
  :التوسعیة" رایجلوث " المكونات األساسیة لنظریة 

 )Reigeluth & Rodgers,1980: 195-219( و )Reigeluth,1979: 13( كـال مـن  یري   
  :هي مكونات رئیسة خمسة أن النظریة التوسعیة تتكون من 

  . Epitomeالمقدمة الشاملة  .1
  .Levels of Elaborationمستویات التوسع  .2
  .Summarizingالتلخیص  .3
  . Synthesizingالتركیب  .4
  . Expanded Epitomeةالخاتمة الشامل.5
  :ویمكن توضیح هذه المكونات كما یلي  
  :  Epitomeالمقدمة الشاملة . 1 

التــي یتكــون منهـــا ) لمفـــاهیم أو اإلجــراءات أو المبــادئا(وهــي عبــارة عــن األفكــار األساســیة        
  .رسةكار، وفقرات للتدریب والمماالتعلیمي ، باإلضافة إلي أمثلة توضیحیة لهذه األف المحتوى

  :، وهمامیز هذه المقدمة بصفتین أساسیتینوتت
  .المادة التعلیمیة  ىأنها نظرة شاملة لمحتو  •
  . ىأنها تركز علي نوع واحد من المحتو  •

إلي أن المقدمة الشاملة یمكن أن تأخذ أحد أنماط  ،)Reigeluth,1992: 82-83(رایجلوث  ویشیر
  :اط هي وهذه األنمثالثة ، تختلف باختالف نوع المحتوي ، 

    : Conceptual Epitomeمقدمة شاملة مفاهیمیة  .أ
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، باإلضـافة التعلیمـي ة التي یتضـمنها المحتـوىوتعرض فكرة عامة عن المفاهیم الرئیسة والفرعی     
  .إلي بعض المبادئ واإلجراءات التي یمكن أن تسهم في تعلم هذه المفاهیم 

     : Procedural Epitomeمقدمة شاملة إجرائیة  .ب
 ة التـي یتضـمنها المحتـوى، والعملیـات الفرعیـفكرة عامة عن اإلجراءات األساسیةوهي تعرض       

، باإلضــافة إلــي بعــض المفــاهیم أو المبــادئ التــي یمكــن أن تســهم فــي تعلــم هــذه اإلجــراءات التعلیمــي
  .وتنفیذها 

  : Theoretical Epitomeمقدمة شاملة نظریة  .ج
، باإلضــافة ة التــي یتضــمنها المحتــوى التعلیمــيعــن المبــادئ التعلیمیــ وهــي تعــرض فكــرة عامــة      

  .إلى بعض المفاهیم واإلجراءات التي یمكن أن تسهم في تعلم هذه المبادئ 
 : Levels of Elaborationمستویات التوسع  .2

جراءات ومبـادئ ، وقـد تح       ٕ تـاج وهي تفصیل تدریجي لما ورد في المقدمة الشاملة من مفاهیم وا
لیمیـة حجـم المـادة التع ، وهـذا یعتمـد علـىي مستوى واحد أو مستویین أو أكثرعملیة التفصیل هذه إل
ها ُ ـتعلم علـىصعوبة المحتوى التعلیمي وتعقیده ، وكذلكالمراد تنظیمها وتعلُّم ُ  ، باإلضافة إلـي قـدرة الم

دراك العالقات التي تاستیعاب عناصر المحتوى التعلیمي ٕ   .لعناصر بعضها ببعضربط بین هذه ا، وا
أن المحتـوى التعلیمـي خـالل تفصـیله فـي  إلـى) Reigeluth,1979: 10(" رایجلـوث " ویشـیر      
  :، ولهذا التتابع ثالث سمات، وهي یات التوسع یسیر في تسلسل وتتابعمستو 

، ویعنــي أن تنظــیم   Details Sequence to General: التفصــیالت  التتــابع مــن العــام إلــى .أ
 ثـم یتـدرج شـیئا فشــیئا حتـى یصـل إلــى ،أو اإلجـراءات أو المبـادئ العامــة تـوى یبـدأ مـن المفــاهیمالمح

  .المفاهیم والمبادئ واإلجراءات الفرعیة واألمثلة التي توضحها 
، ویعنـي أن تنظـیم  Complex  Sequence  to Simple :المعقـد  التتـابع مـن البسـیط إلـى .ب

یئا ، ثــم یتــدرج شــلمفــاهیم أو اإلجــراءات أو المبــادئیط مــن االمحتــوى یبــدأ بعــرض عــدد محــدود وبســ
  .أو اإلجراءات أو المبادئ الصعبةأعداد كبیرة من المفاهیم  فشیئا في التفصیل حتى یصل إلى

، ویعنـي  Concerts  Sequence – to – Abstract :المحسـوس  التتابع مـن المجـرد إلـى .ج
 حتى یصـل إلـى فشیئاً  ، ثم یتدرج في التفصیل شیئاً جردةبعرض األفكار المأن تنظیم  المحتوى یبدأ 

تعددة لهذه األفكار المحسوسات  ُ   .من خالل األمثلة الم
  : Summarizingالتلخیص  .3
وهو عبارة عن عرض موجز ألهم األفكار التي تتضمنها المهمة التعلیمیة عن طریق إعطاء        

فقــط دون إعطــاء أمثلــة أو أمثلــة ) جــراءاتادئ ، واإلالمفــاهیم ، والمبــ(تعریفــات عامــة لهــذه األفكــار 
ضــادة ُ حــدث فــي تعلــیم المقدمــة الشــاملة ، كمــا یجعــةا، أو تغذیــة ر ، أو فقــرات للممارســة أو التــدریب م

  .مستوى التطبیق  على
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  : Synthesizingالتركیب .4
بعض، المحتــوى التعلیمــي بعضــها بــ وهــو عبــارة عــن توضــیح العالقــات التــي تــربط عناصــر       

  :، وهماوینقسم إلي نوعین
  : Internal Synthesizing تركیب داخلي. أ
  .ویعني توضیح العالقات التي تربط بین عناصر المحتوى التعلیمي للموضوع الواحد       

  : External Synthesizing تركیب خارجي. ب
ضــوع مــا وعناصــر ویعنــي توضــیح العالقــات التــي تــربط بــین عناصــر المحتــوى التعلیمــي  لمو       

  .المحتوى التعلیمي  لموضوعات أخرى 
  :Expanded Epitome الخاتمة الشاملة. 5

وتمثل هذه المرحلـة حالـة خاصـة مـن التركیـب والتجمیـع، لكنهـا تبـین العالقـات الخارجیـة التـي       
ــــربط بــــین المعلومــــات واألفكــــار المتضــــمنة فــــي المحتــــوى التعلیمــــي، واألفكــــار ذات العالقــــة فــــي  ت

  ) .ترابط الموضوعات( موضوعات أخرى، وهذا ما یسمى بـ 
ح مكونات النظریة التوسع  ُوضِّ   :یةوالشكل التالي ی
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   : )179: 1986دروزة،( طریقتینبإحدى تتم عملیة تفصیل المحتوى باستعمال النظریة التوسعیة 

التفصــیل بشـــكل أفقــي حیـــث تنــاول جمیـــع األفكــار الرئیســـة التــي وردت فـــي محتــوى المـــادة  .1
       هــــي جمیعــــه قبــــل االنتهــــاء علــــى عــــدة مراحــــل إلــــى أن ینت الدراســــیة، ثــــم تفصــــیلها تــــدریجیاً 

  .إلى غیره
التفصــیل بشــكل عمــودي حیــث ییــتم تنــاول كـــل جــزء مــن هــذه األفكــار الرئیســة علــى حـــدة  .2

  .وتفصیله تدریجیًا على عدة مراحل إلى أن ینتهي جمیعه قبل االنتقال إلى غیره

البــد وأن تــأتي ) التلخــیص والتركیــب والخاتمــة الشــاملة(ویجــب التأكیــد هنــا أن العملیــات الــثالث 
اء من المقدمة الشاملة وما تحتویه من أفكار سواء كانت مفاهیم في طبیعتها أو إجراءات، نتهبعد اال

  . وكذلك بعد كل مرحلة من مراحل التفصیل بكافة مستویاتها
  :افتراضات نموذج التعلیم الموسع 

    :)Reigeluth,1992: 80-86( یستند نموذج التدریس الموسع لرایجلوث إلى االفتراضات التالیة  
  .، ثم یتدرج إلى تعلم األمثلة المادیةلم بالفكرة العامة المجردة أوالً أن یبدأ التع .1
یســـیر تنظـــیم المحتـــوى التعلیمـــي مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل، أي مـــن العـــام إلـــى الخـــاص، ومـــن  .2

 .المعلوم إلى المجهول، ومن البسیط إلى المركب 

 ).حلسبع مرا( یحدث التعلم على مراحل متتالیة متتابعة متكاملة  .3

 .تشكل العالقات المفهومیة، والمتطلبات السابقة عالقات أساسیة للتعلم .4

 . یسهم تدرج وتتابع التعلم في تطویر خبرات أكثر معنى لدى المتعلم .5

البنــى المعرفیــة، وفهــم العملیــات المعرفیــة، ونمــاذج الــتعلم فــي تطــویر نمــوذج  یســهم كــل مــن .6
  .تدریس مناسب لتحقیق أهداف تعلیمیة

بثق افتراضات النموذج من األسس النفسیة التي یستند إلیها، وقد شكل االتجاه المعرفي تنو      
بل وجانییــه ومــا ســو أعمــال بیاجیــه، ونورمــان وبرونــر وأالخلفیــة الرئیســة للنمــوذج، مســتندًا علــى 

توصلوا إلیه من مبادئ تعلم وتنظیم الخبرة، وأهمیة االستعدادات النمائیة التطوریة لـدى المـتعلم، 
لى البنیـة التعلمیـة، والموقـف للتعلیمـي، والمنهـاج ٕ . وتطور بناه المعرفیة، ونظرتهم إلى المتعلم، وا

ویمكــن تحدیـــد افتراضــات النمـــوذج المســـتندة إلــى الدراســـات واألبحــاث واألدب التربـــوي المتـــوافر 
  ) :472-471: 2000قطامي وآخرون،( على النحو التالي

ونظریات التعلم تسهم في تطویر نمـوذج  ،عملیات المعرفیةلمعرفیة، وفهم الإن تحلیل البنى ا .1
  .لتحقیق أهداف تعلمیة متقدمة تدریسي نافع،

 .إن تدرج التعلم وتسلسله یسهم في تطویر خبرات أكثر معنى لدى المتعلم .2

 .إن التدریس المفصل یسهل ضبط التعلم والتأكد من نواتجه .3
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لبنــاء خبــرات  یهیــئ فرصــًا أمــام الطــالبإن التعامــل مــع عــدد كبیــر مــن األفكــار المترابطــة  .4
 .شاملة ومحتوى موسع

تشـــكیل خبـــرات الـــتعلم المتضـــمنة، ألســـس تحلیـــل المهمـــة الهرمـــي مواقـــف خبراتیـــة مناســـبة  .5
 .للتدریس، والتعلم والنقل ذات المعنى

، لتحقیـق مسـتوى أعلـى مـهإن ممارسة عملیات التمییز المتعاقبة تهیئ المتعلم للتدرج في تعل .6
 .ل وأدقمن الشمو 

             إن تفكیر المتعلم یشبه العدسة الّالمة في آلة التصویر، إذ یبدأ الفرد باإللمام بالموقف وفق . 7
  .والعالقات الرئیسة ضمن األجزاء نظرة واسعة شاملة ،یتم فیها إدراك رؤیة العناصر    

  : دور المعلم في إطار التعلیم الموسع 
لتعلیم الموسع وخطواته، یمكن تحدید دور المعلم في العملیة التعلیمیة من خالل التمعن بافتراضات ا

ـــــــــــــــــــــــــــي  ،          )Wilson&Close,1992:72-74)(،Willoughby,1994:279-289)كمـــــــــــــــــــــــــــا یل
  : ) 295-294: 2008علي، (

 .تحمل مسئولیة عرض المعلومات وتنظیمها لمساعدة الطالب على استیعابها  .1

ـــیهم مـــن خبـــرات مجـــزأة، واســـتدعاء الطـــالب علـــى اإلدراك الك مســـاعدة .2 لـــي لمـــا یعـــرض عل
 .الخبرات السابقة المرتبطة بالمحتوى التعلیمي

إعــداد وتصــمیم مجموعــة مــن المخططــات واألشــكال الســتخدامها فــي أثنــاء عــرض الــدرس،  .3
مـا أن وهذه المخططات إما  ٕ تكون مفهومیة إدراكیة توضح المفاهیم المتضمنة في الـدرس، وا

ما أن تكون مخططات تمثل المبادئ المتضـمنة أن تكون إجرائیة أ ٕ دائیة توضح المهارات، وا
 .في الدرس

التوسـع الرأسـي  فـيعرض التفصیالت إما بشكل رأسي، أو بشكل أفقي، حیث یتم التفصیل  .4
معالجة األفكار الرئیسة المتضمنة في المحتوى التعلیمـي، ثـم تفصـیلها وفـق مراحـل متتالیـة ب

التوسـع األفقـي تفصـیل فـي الموضوع الواحد، في حـین یـتم  حتى یتم توضیح جمیع عناصر
كــل عنصــر مــن العناصــر الرئیســة لألفكــار بصــورة تدریجیــة وفــق مراحــل متتالیــة حتــى یــتم 

 .توضیح كل العناصر قبل االنتقال إلى أفكار أخرى جدیدة

ى ممارسة عملیات االختیار، والتـدرج، والتركیـب، والتلخـیص للخبـرات المتضـمنة فـي المحتـو  .5
 .التعلیمي حتى یتحقق الهدف الذي ینظم من أجله المحتوى

التأكد من توافر المتطلبـات األساسـیة للـتعلم قبـل تقـدیم أیـة خبـرة جدیـدة، فـإذا لـم تتـوافر هـذه  .6
الخبــــرات، یقــــوم المعلــــم بتهیئــــة وتنظــــیم مواقــــف تعلمیــــة تســــاعد الطــــالب علــــى اســــتیعاب 

 .      التعلیم الجدیدالمتطلبات، لكي یكونوا مستعدین إلنجاز مهمة 
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یجابي وفـق نمـوذج التعلـیم الموسـع،  یجدلما سبق ذكره،  المتفحصو        ٕ بأن دور المعلم محوري وا
حیث للمعلم مهام إداریة تنظیمیة وكذلك هناك مهام إشرافیة توجیهیـة كـي یمكـن للمعلـم أن یحقـق مـا 

ن للمعلـم أن یبـدع فـي هـذا الـدور المنـوط إلیـه إال مـن یصبو إلیه من أهداف خاصة بالتعلم، وال یمكـ
لنظریـــة التوســـعیة وافتراضـــاتها، وهـــذا ال یتـــأتى ســـوى اطالعـــه المســـبق ألبجـــدیات ومكونـــات اخـــالل 

دراسات تناولت التعلیم الموسع والنظریة التوسـعیة، ومـن بعـد هـذا یمكـن للمعلـم بالرجوع إلى أبحاث و 
  . رات التي توصله إلى تحقیق األهداف التي یسعى إلى تحقیقهاأن یمتلك المعارف والمبادئ والمها

  
  : دور الطالب في إطار التعلیم الموسع 

               یمكـــــــــن تحدیـــــــــد دور الطالـــــــــب، وفـــــــــق افتراضـــــــــات نمـــــــــوذج التعلـــــــــیم الموســـــــــع علـــــــــى النحـــــــــو   
  : ) 457-456: 1988قطامي وآخرون،(التالي 
من السهل إلـى األكثـر صـعوبة، ومـن المحسـوس : بالتدرج بالمعرفة، وفق مستویات أن یقوم .1

 .إلى المجرد، ومن العام إلى الخاص

ینظم أفكاره على صورة العدسة الّالمة، والتي تضم تكوین صورة أولیة شاملة للمحتوى الذي  .2
 .یراد تعلمه

ــذي یعــرض لــه، واســتخدام  .3 مــة فــي المحتــوى ال یتــدرب علــى ممارســة إســتراتیجیة العدســة الّال
شــاملة، وبــذل الجهــد فــي اســتیعاب محتــوى المعرفــة التــي یریــد الطالــب اســتیعابها المقدمــة ال

دماجها في بنیته المعرفیة ٕ  .وا

یتــدرب علــى تحدیــد المتطلبــات التعلیمیــة األساســیة، ألي خبــرة تعلــم یریــد تحصــیلها، إذ إن  .4
فسـه د هـذه المتطلبـات والسـعي نحـو اسـتیعابها یسـهم فـي إنجـاح المـتعلم، وزیـادة ثقتـه بنیتحد

 .والتقدم في مستوى تعلمه

دماجهـا  .5 ٕ یتدرب على بناء مخططات مفاهیمیة تساعده على تنظیم المعرفة قبل استدخالها، وا
 .في بنائه المعرفي

یســــة یتـــدرب علـــى بنـــاء عالقــــات مفاهیمیـــة؛ لتطـــویر بنیـــة مفاهیمیــــة متضـــمنة عالقـــات رئ .6
 .ه وفق تنظیم محددالتي یتفاعل معها والتي تقدم ل ومتوسطة وثانویة ضمن األفكار

یطور الطالب فهمًا متدرجًا هرمیًا للخبرات التي یواجهها، والتي تقدم له أو تعد فـي المواقـف  .7
 .التعلمیة التي یتفاعل معها

 .یتدرب على ممارسة الفهم المتعمق لألفكار المجزأة، خالل عملیات المقارنة والمقابلة .8

 .تیجیات المعرفیةدرب الطالب على االستخدام الواعي لالستراتأن ی .9

أن یتدرب على السیر وفق مستویات التفعیل المتضمنة في مواقف التدریس، ووفق سـرعته . 10
  .الخاصة التي تحددها البنى المعرفیة المتوافرة لدیه
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  :مزایا النظریة التوسعیة في التعلیم والتعلُّم 

  :)136 : 2000الجندي،صادق،(یمكن إیجاز مزایا النظریة التوسعیة فیما یأتي     
  .بقاء أثر التعلم  ب المفاهیم بصورة موسعة یؤدي إلىتعلیم الطال •
  .ربط الدرس بالدروس األخرى  ىیساعد الطالب عل •
اهیم المجـردة بصـورة مبسـطة وموسـعة، وهـذا یجعـل الـتعلم ذا تعلـم المفـ یساعد الطالب على •

 .معني

، وهـذا یـؤدي إلـي تحسـین وسـهتنظـیم محتـوى در  عد المعلم علـىالمنظم الموسع یسا المنهاج •
 .عملیتي التعلیم والتعلم 

، وأقـل جهـد فـي أقصـر وقـتالفهـم واالسـتیعاب  المنظم الموسع یساعد المـتعلم علـى المنهاج •
 .ممكن 

ُشجع الطالب على المنهاج • رار فـي عملیـة الـتعلم لفتـرة طویلـة، وفـي االسـتم المنظم الموسع ی
   .، وتحسین لألداء هذا زیادة للدافعیة

  
وفقًا لخطوات النظریة التوسعیة، حیث تم تحدید " األنظمة"ومن هنا بدأ الباحث بتنظیم محتوى وحدة 

المفاهیم والمهارات المتضمنة في الوحدة ثم تم تنظـیم محتـوى الوحـدة بمـا یتناسـب ومكونـات النظریـة 
اهیمیة، ثم التوسعیة، فبدأ التنظیم بمقدمة شاملة لموضوعات الوحدة، وعرضت على شكل خریطة مف
، ومـن ثـم عرضت المقدمـة الشـاملة لكـل موضـوع علـى حـدة، وتبعهـا خریطـة مفاهیمیـة لكـل موضـوع

االنتقــال للمحتــوى حیــث تــم تقــدیم تعریــف لكــل مفهــوم تــم عرضــه فــي المقدمــة الشــاملة، وتبعهــا تقــدیم 
 أمثلــة توضــیحیة لكــل مفهــوم وكــذلك أمثلــة مضــادة، وذلــك مــن خــالل عــرض مقارنــة لتوضــیح أوجــه

الشبه واالختالف بـین مـا هـو معـروف ومـا هـو غیـر معـروف، ومـن ثـم تقـدیم تفصـیل للمفـاهیم التـي 
وردت في المقدمة مع التأكید على عملیة الترابط بینها، ومنها القیام بعملیة التلخیص وعرض موجز 

ً بالخاتمــة الشــاملة والتــي توضــح تــرابط ا لمفــاهیم لألفكــار الرئیســة التــي وردت فــي الموضــوع، وانتهــاء
  . داخل الموضوع ومفاهیم الموضوعات األخرى

ــــدریس موضــــوعات الوحــــدة باســــتخدام الخطــــوات المــــذكورة ســــابقاً  ــــوث (وتــــم ت ــــة رایجل خطــــوات نظری
  .، وجاء هذا بعد توضیح خطوات النظریة لطالب المجموعة التجریبیة)التوسعیة

  
  
  
  



     29  

  :المفاهیم والمهارات -منهاج التكنولوجیا :المحور الثالث
  :التكنولوجیا .أ

  :مفهوم التكنولوجیا.1
 وهــي مشــتقة مــن، اً قــدیم اً إغریقیــ لوجــدناه (Technologia)لــو تتبعنــا أصــل كلمــة تكنولوجیــا       

ـــــین  وتعنـــــي دراســـــة، وعلیـــــه فـــــإن مصـــــطلح  (Logos)و فنیـــــة،المهـــــارة الوتعنـــــي  (Techno)كلمت
  .)6: 2003عسقول،(.التكنولوجیا یمكن ترجمته إلى تنظیم المهارة الفنیة

ــا ألول مــرة فــي القــرن الســابع عشــر المــیالدي كعنــوان لموســوعة       وقــد اســتعملت كلمــة تكنولوجی
.        تصــــف بالتفصـــــیل الطـــــرق المســــتعملة فـــــي الحـــــرف المختلفــــة كالنجـــــارة والحـــــدادة ومــــا إلـــــى ذلـــــك

  )2: 2006عیاد وعوض،(
التطبیــق  :بأنهــا) 124: 1999را،الفــ(ولقــد تعــددت تعریفــات مفهــوم التكنولوجیــا حیــث یعرفهــا       

  .قصد االستفادة منها واستثمارهاالعملي للنظریات المعرفیة في المجاالت الحیاتیة وذلك ب
ــــة،(یعرفهــــا و         ،هــــي طریقــــة نظامیــــة تســــیر وفــــق المعــــارف المنظمــــة:بأنهــــا) 22: 1998الحیل

ال إلنجاز العمـل المرغـوب وتستخدم جمیع اإلمكانات المتاحة مادیة كانت أم غیر مادیة بأسلوب فع
  .فیه إلى درجة اإلتقان أو الكفایة

دراســـة لكیفیـــة وضـــع المعرفـــة العلمیـــة فـــي االســـتخدام : بأنهـــا) 31: 1993الكلـــوب،(ویعرفهـــا       
  .العملي لتوفیر ما هو ضروري لمعیشة اإلنسان ورفاهیته

نتــاج أشــیاء هادفــة أو  تطبیــق المعــارف لصــنع: بأنهــا) 33: 1988الیونســكو،(فیمــا عرفتهــا        ٕ وا
مفیدة، وهي تعبر عن قدرتنا على االستخدام مواردنـا لفائـدة البشـریة، وهـي بـذلك تتـوخى إیجـاد طـرق 

  .جدیدة أفضل لحل القضایا ولتأمین حاجاتنا ورفاهیتنا
فـي ضــوء مــا تقـدم یمكــن االســتنتاج بــأن التكنولوجیـا هــي منظومــة العملیـات التــي تســیر وفــق و       

حددة، وتستخدم جمیع اإلمكانات المتاحة مادیة كانت أم غیر مادیة، بأسلوب فعال إلنجاز معاییر م
العمـــل المرغـــوب فیـــه بدرجـــة عالیـــة مـــن اإلتقـــان والكفـــاءة مـــن أجـــل الرقـــي والتقـــدم وعلـــى ذلـــك فـــإن 

  :)22-21: 1998الحیلة،( للتكنولوجیا ثالثة مصطلحات
v  كعملیاتالتكنولوجیا )Processes : (طبیق النظامي للمعرفة العملیـة أي معالجـة وتعني الت

 .النظریة للخروج بناتج عملي 

v  كنـــواتج التكنولوجیــا)Products : ( وتعنـــي األدوات واألجهــزة والمـــواد الناتجــة عـــن تطبیـــق
 .المعرفة العلمیة

v  وتسـتعمل بهـذا المعنـى عنـدما یشـیر الـنص إلـى العملیـات :  كعملیة ونواتج معـاً التكنولوجیا
، مثل تقنیات الحاسوبونواتجها م  .عًا
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  :أسس منهاج التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة في فلسطین
یرتكز منهاج التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة الفلسطینیة في مرحلـة التعلـیم األساسـي علـى أسـس       

فلســـــفیة تشـــــكل القاعـــــدة ألي منهـــــاج، وأســـــس نفســـــیة تراعـــــي حاجـــــات الطلبـــــة األساســـــیة ومیـــــولهم 
اتهم، وأسس اجتماعیة تراعي حاجات الفرد المتجددة، وحاجات المجتمـع المتغیـر فـي جمیـع واستعداد

ــذه ــة تتعلــق بطبیعــة المبحــث وخصوصــیته ومتطلبــات تنفی وفیمــا یلــي  ،منــاحي الحیــاة، وأســس معرفی
  : )17: 2001سالمة،(عرض لهذه األسس التي یرتكز علیها مناهج التعلیم األساسي في فلسطین

  :أسس فلسفیة.1
  .التكیف مع التغیرات مع توفیر القدرة الذاتیة لتلبیة متطلباته §
  .المشاركة االیجابیة في الحضارة العالمیة وتطویرها §
  .تعزیز القیم الدینیة والثقافیة التي تحض على العمل وتقدیره واحترامه §
الحــرص علــى التــوازن بــین المقومــات الشخصــیة الوطنیــة والقومیــة مــن جهــة واالنفتــاح علــى  §

  .ثقافة العالمیة من جهة أخرىال
  :أسس نفسیة.2

ـــة مـــن خـــالل االســـتراتیجیات  § ـــة التعلمی ـــة التعلیمی ـــل دور المـــتعلم فـــي العملی ـــاء منهـــاج یفعِّ بن
والطرق المتمحورة حول المتعلم، وتنویع الخبرات المختلفة التـي یمكـن للمـتعلم التفاعـل معهـا 

  .بإیجابیة
ا لــدى المــتعلم مــع إتاحــة المجــال أمامــه للتفكیــر التركیــز علــى تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــ §

األسلوب العلمي فـي التعامـل مـع المشـكالت القائمـة المتوقعـة فـي إیجـاد  مواالبتكار واستخدا
  .حلول مناسبة

ـــار مراحـــل نضـــوجه الجســـمي  § ـــب مـــع األخـــذ بعـــین االعتب ـــى مســـتوى نمـــو الطال التركیـــز عل
  .والروحي والعقلي والعاطفي واالجتماعي

  :تماعیةأسس اج.3
  .تضمین المناهج عددًا من األنشطة على توثیق الصلة بین المدرسة والمجتمع §
تســهیل انــدماج المــتعلم فــي الحیــاة العامــة، التعامــل مــع مســتجدات العصــر، واالنفتــاح علــى  §

  .منجزات التكنولوجیا في مختلف قطاعات الحیاة
العالقــات العامــة؛ تنفیـــذًا اعتمــاد األســلوب العلمــي فــي الســلوك والعمـــل والمهنــة والمجتمــع و  §

  .وتقویمًا ومتابعة
  :أسس معرفیة.4

بمـــا یتناســـب مـــع مســـتوى الطلبـــة  االختیـــار الـــواعي ألساســـیات مبحـــث التعلـــیم التكنولـــوجي، §
  .واألهداف العامة المرصودة
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األخــذ بعــین االعتبــار أن منهــاج التعلــیم التكنولــوجي ذو طبیعــة عملیــة تتكامــل فیــه المعرفــة  §
 . نب العملیة التطبیقیة، مما یتطلب توفیر مستلزمات مادیة معینةالنظریة بالجوا

 
 ویـرى الباحــث أن األســس التــي بنــي علیهــا منهـاج التكنولوجیــا والعلــوم التطبیقیــة فــي فلســطین،      

هــي أســس متنوعــة وتضــفي علــى المنهــاج ســمة الشــمولیة والتكامــل، كمــا أن األســس تحــاكي جوانــب 
  .متعددة للمتعلم 

  :)4: 1998مركز تطویر المناهج،( في فلسطینالتكنولوجیا  منهاجتدریس لالعامة  هدافاأل
  :ج التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة بشكل عام لتحقیق مایليایهدف منه

تعزیز حب اكتساب المعرفة العملیة واستیعابه لدى الطلبة لتحسـین التعامـل مـع معطیـات عصـر  .1
  .ع الفلسطیني وتقدمهالتكنولوجیا الحدیثة بما یخدم المجتم

  .تعزیز حب وغرس حب االنتماء والعطاء للوطن وحسن التعامل مع بیئته المحلیة والحفاظ علیه .2
تنمیــة األســس والركــائز العلمیــة والتقنیــة لتوســیع آفــاق الخیــال العلمــي والتصــویر اإلبــداعي مــن  .3

  .خالل التصمیم والرسوم والمحاكاة
مــن أجــل التنمیــة  عوالتكنولوجیــا والمجتمــ ثیــة التــرابط بــین العلــمتمكــین الطلبــة مــن اســتیعاب ثال .4

  .والتطور
تنمیـــة قـــدرات الطلبـــة ومهـــاراتهم فـــي التعبیـــر والحـــوار واســـتخدام الرمـــوز واإلشـــارات مـــع تعـــاملهم  .5

  .لتفسیر الرسومات البیانیة والجداول
  .اكتشاف حاالت اإلبداع وتعزیزها لدى المتعلمین .6
كسابهم مهارات عملیالخ حواجزكسر  .7 ٕ   .تطبیقیة ةوف من الجوانب العملیة عند الطلبة وا
  .إنماء إحساس الطلبة بأهمیة الجانب العملي لمساعدتهم في مواجهة المشاكل وحلها بأنفسهم .8
ـــین المجتمـــع الفلســـطیني  .9 ـــة تخطـــي الفجـــوة التقنیـــة ب تعزیـــز الثقـــة فـــي نفـــس المعلمـــین فـــي إمكانی

  .ةالممیز  ةالحضاری موروثاتنامجالي العلم والتكنولوجیا مع الحفاظ على  والمجتمعات المتقدمة في
االقتصــــادي مـــن خـــالل ممارســــة األســـالیب العلمیـــة والتقنیــــة  توجیـــه فكـــر الطلبــــة تجـــاه النمـــو .10

  .المعاصرة لتحقیق مجتمع علمي صناعي
ــة  تكــریس روح العمــل الجمــاعي، والدقــة، واالنتظــام لــدى الطلبــة مــن خــالل تنفیــذ .11 المهــام العملی

  .سلوكًا مألوفًا لدیهم حلتصب
غرس قیم تحمل المسئولیة والمحافظة على األدوات والعدة واألجهزة الخاصة والعامة عند تنفیذ  .12

   .المهام والمهارات المكلف بها
ویرى الباحث من خالل استعراض األهداف السابقة أن منهاج التكنولوجیـا والعلـوم التطبیقیـة یتكامـل 

  .المتنوعةالمناهج األخرى ویتداخل معها ویقاطع كًال من التطبیقات العملیة المختلفة والمهارات  مع
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  ):22-21: 2001سالمة،( ویشتمل منهاج التكنولوجیا على المحاور الثالثة التالیة     
میة تنمیة الثقافة التكنولوجیة عن طریق دراسة موضوعات تتصل بإدراك التلمیذ بأه :المحور األول 

  .التكنولوجیا وتطوراتها وانجازاتها وكفاءاتها المستقبلیة وأثرها في البیئة والمجتمع
ممارسـة العمـل الیـدوي واحتـرام العمـل عـن طریـق تشـجیع التلمیـذ وتدریبـه علـى أداء  :المحور الثاني

العمــل أنشــطة یدویــة متعــددة باســتخدام األدوات البســیطة الالزمــة كمــا رســخ لدیــه قیمــًا ایجابیــة نحــو 
  .الیدوي واحترام العاملین واعتبار العمل وسیلة لتحقیق مطالبه ورغباته

االبتكــار والتفكیــر العلمــي لحــل المشــكالت مــن خــالل اســتخدام التلمیــذ لألســلوب  :المحــور الثالــث
العلمي في حل مشـكلة مـا عـن طریـق تحلیلهـا ودراسـتها واكتشـاف العیـوب فیهـا وتـدوین المالحظـات 

  .ئج واتخاذ القرار مما یعود على التفكیر الناقد، المبادأة، اإلبداعواستخالص النتا
  :الموضوعات التالیةلقد اشتملت المحاور السابقة على 

  .تكنولوجیا االتصاالت. 1
  .تكنولوجیا التصنیع. 2
  .تكنولوجیا اإلنشاءات .3
  .تكنولوجیا المواصالت .4
  .تكنولوجیا األحیاء .5
  .تكنولوجیا الحاسوب  .6
ــــع المراحــــل الدراســــیة فــــي منهــــاج          والمــــتفحص للمحــــاور الســــابقة، فهــــي موزعــــة علــــى جمی

  .التكنولوجیا المقرر في فلسطین من الصف الخامس حتى الصف العاشر األساسي
  :المفاهیم التكنولوجیة .ب
  :ماهیة المفهوم. 1

ـه فه ،معرفتـك الشـيء بالقلـب: في اللغة  المفهوم      َ عرفتـه : هامـة، وفهمـت الشـيءمـًا وفَهمـًا وففهم
ــــــتُ فالنــــــا  ّ ٌ ئبعــــــد شــــــ مــــــه شــــــیئاً فهَّ : الكــــــالم وتفهــــــم وأفهمتــــــهوفهم  .ســــــریع الفهــــــم: ، ورجــــــلٌ فهــــــم

  )459: 1986ابن منظور،(

         زمـــرة مـــن األشـــیاء أو الرمـــوز" المفهـــوم علـــى أنـــه عبـــارة عـــن )21 :2004،بطـــرس( یعـــرفو      
اس خصـائص مشـتركة یمكـن أن یشـار إلیهـا أو الحوادث، حیث جمعت بعضها إلى بعـض علـى أسـ

  ."باسم أو رمز معین
 وفكــرة تخــتص بظــاهرة معینــة أو عالقــة أ" أن المفهــوم هــو ) 53: 2004ســالمة،(بینمــا یــرى      

     ." استنتاج عقلي یعبر عنها بواسطة كلمة من الكلمات أو مصطلح معین
  ."صائص المرتبطة بقاعدة ما من الخمجموعة " أن المفهوم  )219: 2003منسى،(ویرى      
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فئــــة مــــن المثیــــرات ذات خصــــائص  :"المفهــــوم علــــى أنــــه هــــو )194: 1995الشــــیخ،(ویعـــرف      
  " .مشتركة، وقد تكون هذه المثیرات أشیاء أحداث أو أشخاص 

 الرمـوز أو من األشیاء عبارة عن زمرةٍ "  فیعرف المفهوم بأنه) 7 :1992،میرل وتینسون(  أما     

معــت بعضــالحــوا أو رمــز  أوباســم  إلیهــا مشــتركة یشــار خصــائص أســاسعلــى  بعــضٍ  إلــىها دث جُ
   ."معین

 أو مجـرد أو تمثیـل فكـري لشـيء مـا محسـوس "أن المفهـوم هـو) 213 :1985القاسـمي، (ویـرى     
  ".برمز أو ویعبر عنه بمصطلح شتركةملصنف من األشیاء لها صفات 

أن اإلنسـان فـي حركتـه " فهـو  (Trawers,1970: 226)" تـراورز"المفهـوم مـن وجهـة نظـر أمـا    
، ویختـرع لهـذه الفئـات صنیف األشیاء في مجموعات أو فئـاتبین مثیرات البیئة المحیطة یلجأ إلى ت

  . "أسماء مختلفة

جمیعهـا اتفقـت بـأن المفهـوم قـد یكـون رمـز أو صـورة ها وعند التمعن في التعریفات السابقة نالحظ أن
  . من األشیاء أو الرموز أو الحوادث لها خصائص مشتركةمة تمثل مجموعة أو كل

 : خصائص المفهوم. 2
، وللمفـاهیم صـفاتها القـوانین بمجموعـة مـن الخصـائص أو تتمیـز المفـاهیم عـن الحقـائق العلمیـة     

ــــــــــي مــــــــــن خاللهــــــــــا یمكــــــــــن  ــــــــــق أنالت ــــــــــى شــــــــــيء مــــــــــا  نطل  . دون ســــــــــواه) مفهــــــــــوم(عل

فقـد تكـون  ،صلتها بالمفهوم وقدرتها على التمییـز أووقد تختلف خصائص المفهوم من حیث عددها 
وبعضـها غیـر  تكـون بعـض الخصـائص متصـلة بـالمفهوم من خاصـیة ، وقـد أكثر أوخاصیة واحدة 
  .اآلخـــرالمفهـــوم عــن غیــره بدرجـــة كبیــرة عـــن الــبعض  ، وبعضـــها یســاعد علـــى تمییــزذي صــلة بــه

   )319 :1977جابر،(
         ن خصــــائص المفهــــومالمفهــــوم تبیــــان الفــــرق بــــیخصــــائص  إلــــىعنــــد التطــــرق  ومــــن الضــــروري   
         بـــــین المفهـــــوم والحقیقـــــة بالخصـــــائص الــــــثالث ) جـــــراغ وجاســـــم(میـــــز ، فقـــــدةیـــــخصـــــائص الحقیقو 

  : )60 :1988،سعادة والیوسف( اآلتیة
وفقــًا       ویــتم التمییــز بینهــا ،المواقــف أوالمفهــوم عبــارة عــن تصــنیف األشــیاء  أن أي :التمییــز .أ

  .ناصر مشتركة، وبذلك یكون المفهوم أكثر إمكانیة في تلخیص المعارف والخبرات اإلنسانیة لع
موقــف واحــد كمــا هــو الحــال فــي الحقیقــة، بــل  أوفــالمفهوم ال ینطبــق علــى شــيء  :التعمــیم . ب

ـــــى مجموعـــــة مـــــن األشـــــیاء والمواقـــــف ـــــة شـــــمولیة مـــــن أكثـــــروبـــــذلك فهـــــو  ،ینطبـــــق عل  .الحقیق

ولــذلك فهــو  مجموعــة مــن الخصــائص المجــردة أویرمــز فقــط لخاصــیة  فــالمفهوم :الرمزیــة  .ج
  .تجریدا من الحقیقة  أكثر
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  :الخصائص التالیة) 56-54: 2004بطرس،( ویضیف إلیها
    تعتمد المفاهیم في تكوینها علـى الخبـرة السـابقة التـي یكتسـبها الطفـل خـالل األسـرة والفـرص  .د

تـرتبط  إدراكیـةهذا أن هنـاك جوانـب انفعالیـة وجوانـب  ویضاف إلى ،التعلیمیة التي یتعرض لها
  .بتكوین المفاهیم والمدركات

ــالتنظیم األفقــي یــدل علــى وجــود بعــض  .هـــ ــاهیم فــي تنظیمــات أفقیــة ورأســیة ف یــتم انتظــام المف
  .أتي هذا التنظیم الرأسينظرًا الختالفها في بعض الصفات فیالخصائص المشتركة ولكن 

لمفهـــوم نفســـه فكـــل شـــخص یختلـــف عـــن اآلخـــر مـــن حیـــث القـــدرات ال یمتلـــك األشـــخاص ا .و
  .العقلیة والخبرات التعلیمیة

الـــذي تتغیـــر المفـــاهیم مـــن البســـیط إلـــى المعقـــد ومـــن المحســـوس إلـــى المجـــرد، وأن الوقـــت  .ز
  .تستغرقه هذه التغییرات یعتمد على ذكاء الطفل وفرص التعلم المتاحة

مـن تعلمـه بعـض المفـاهیم الخاصـة التـي یتكـون منهـا  لكي یتعلم اإلنسان مفهـوم عـام ال بـد .ح
  .المفهوم العام

تــؤثر المفــاهیم علــى التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي، فالمفــاهیم اإلیجابیــة تقــود إلــى الســلوك  .ط
  .اإلیجابي، والعكس صحیح

  .تتكون الكثیر من المفاهیم بدون وعي وبنفس األسلوب تتكون القیم .ي
ائص للمفهــوم، فــإن الباحــث یســتخلص أن المفهــوم عبــارة عــن صــورة وبنــاءًا علــى مــا ذكــر مــن خصــ

  .ذهنیة عن شئ ما، وقد تكون الصورة الذهنیة إیجابیة أو سلبیة
    : م تدریس المفاهی. 3

 وتمثل قاعدة صـلبة لـتعلم ،تتصل بتنمیة تفكیر المتعلمین ألنهاالمدرسة بتعلیم المفاهیم  تهتم       

ــــة العناصــــر ــــياألُ  التالمیــــذ بقی ــــة للنظــــام المعرف والتعمیمــــات  والقواعــــد المبــــادئ، وهــــي خــــرى المكون
التعلیمیة ویزید من تثبتهـا فـي الـذاكرة  تعلم المفاهیم یسهل من تعلم المادة أنكما . واالتجاهات والقیم

نى العقلیة وتسهم في تفعیل التعلم ُ ، لفجـوة بـین الـتعلم السـابق والالحـقر اصـكمـا یح، أثـرهوانتقـال  والب
تـدریس المفـاهیم تشـكل مسـألة  أسـالیبن إتخطیط خبرات المنهاج لهذا كلـه فـ في إسهامهاعن  فضالً 
   .)129: 1995،وآخرونالخوالدة (وتسهیل استیعابها على المتعلمین تعلم المفاهیم في أهمیةذات 

ً هاماً        ر لتكـون فالمفـاهیم تُختـا ،مـن مهـام ذخیـرة المعلـم دقیقـة ومهمـة ویعد تدریس المفاهیم جزء
تـدریس المفـاهیم یعـد مهـارة یقـوم  أنكما  ،اإیاهلتركیب المهارات التي یعلمها الطلبة ویكسبهم  مدخالً 

لقـــاءالشـــرح والتفســـیر  بهـــا المعلـــم مـــن بدایـــة تخطیطـــه للـــدرس وعنـــد ٕ   األســـئلة وتوزیعهـــا والمناقشـــة وا
  .)61: 1979،البغدادي(

 مـن تـدریس الحقـائق أفضـلمفـاهیم التـي تجعلـه نـذكر مـا یمیـز تـدریس ال أنبـد هنـا مـن  وال       

دراك إن مــن متطلبــات النمــو العقلــي مســاعدة الفــرد علــى تكــوین المفــاهیم. والمعلومــات ٕ المعــاني  وا



     35  

 دراسـة إلیـهنـذكر مـا انتهـت  تنمیـة المفـاهیم اللغویـة عنـد المتعلمـین أهمیـةالصـحیحة لألشـیاء ولبیـان 
 أكثـرنسیان الحقائق والمعلومات المفصـلة  إلىالتربویة  المتعلمین یمیلون في المواقف أنستروم من 

  .)48: 1998طعیمة،( نفسه من نسیان المفاهیم المرتبطة بالمقرر
  

وهنـاك خمـس قواعـد ) ال أمثلتـه(ویمكن تعلم المفهوم وفق قاعدة عقلیة تحدد بهـا أمثلتـه مـن 
  : )81-80: 1993علي،(أساسیة لتعلم المفهوم 

v اًال علـى المفهـوم طبیـق صـفة ممیـزة معینـة علـى مثیـر مـا لیكـون مثـوتعني ت :قاعدة اإلثبات
حیــث یعــد كــل األشــیاء والتــي تتضــمن صــفة التــرابط والتكامــل  أمثلــة علــى " النظــام"كمفهــوم 
 .المفهوم 

v وتعني توافر صفتین أو أكثر معًا في المثیر لیكـون مثـاًال علـى : اعدة االقتران أو التجمیعق
حیـث یعـد النظـام منهـا إذا تـوافرت فیـه مجموعـة الصـفات " المغلـقالنظـام "المفهوم، كمفهـوم 

ـــــــــــه، وأن یتكـــــــــــون مـــــــــــن خمســـــــــــة عناصـــــــــــر كالممیـــــــــــزة  ـــــــــــتحكم فی ـــــــــــه وال ـــــــــــة تعدیل إمكانی
 ) .مدخالت،عملیات،مخرجات،تغذیة راجعة،تحكم(

v  وتعنــي تطبیــق صــفات ممیــزة منفصــلة، أو ): الــال اقترانــي( قاعــدة التضــمن االنفصــالي أو
كمفهــــوم ) أو،إمــــا(ت لتشــــكل أمثلــــة المفهـــوم، ولهــــذه القاعــــدة صــــورته غیـــر مقترنــــة بــــالمثیرا

  .رطوبة ، أو ضوئيأو  حراري یكونإما أن  وفه" المجس"

v وتعني وجوب توافر صفة ممیزة معینة إذا توافرت صفة ممیـزة أخـرى لتحدیـد : قاعدة الشرط
ـــال الم وم صـــفتین فـــإن تضـــمن المفهـــ ،)إذن... ذا إ(فهـــوم، ولهـــذه القاعـــدة نمـــط صـــورته مث

، إذن ) أ ( إذا حـدثت : فـإن هـذه القاعـدة تشـترط الصـیغة اآلتیـة ،)ب(، ) أ (ممیزتین مثـل 
فمـثًال إذا زاد طـول  ،) أ (فلیس شرطًا أن تحدث ) ب(أما إذا حدثت  ،)ب(یجب أن تحدث 

الموصل الكهربي زادت مقاومته الكهربیـة، إال أن زیـادة المقاومـة الكهربیـة لموصـل ال تعنـي 
 .ضرورة زیادة طولهبال

v فتین ممیـزتین بحیـث إذا تـوافرت وتعنـي تـوفر شـرط متبـادل بـین صـ :قاعدة الشرط المـزدوج
ــد أمثلــة علــى المفهــوم، وبهــذه القاعــدة نمــط صــورته  أي     منهمــا تــوافرت األخــرى حتمــًا لتحدی
وحـــدثت ) ب(، و)أ ( متضـــمنًا صـــفتین ممیـــزتین مثـــل فـــإذا كـــان المفهـــوم  ،)إذن... إذا ( 
ذا حـدثت الصـفة )ب(إذن تحدث الصـفة ) أ (   لصفةا ٕ ، ) أ ( تحـدث الصـفة ) ب(، وا حتمـًا

فمــثًال مفهــوم الموصــلیة الكهربیــة إذا زادت موصــلیة الموصــل للتیــار الكهربــي إذن یجــب أن 
ذا زادت مقاومته للتیار الكهربي إذن یجب أن تقل موصلیته ٕ                     . تقل مقاومته، وا

    :  لمفاهیمأنواع ا. 4
  :أنواع المفاهیم وهي أن هناك أراء متعددة لتصنیف )59: 2004،بطرس( یذكر  
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  .التصنیف من وجهة نظر فیجوتسكي .أ         
  .مكونات المفهوم من وجهة نظر برونر وأوستنالتصنیف على أساس العالقات بین  .ب        
  .التصنیف على أساس وظیفة المفهوم .ج        
  .مصدر وطریقة تكوین المفهوم التصنیف على أساس .د        

  :صنیف من وجهة نظر فیجوتسكيالت. أ 
هــي المفــاهیم التــي تنمــو نتیجــة االحتكــاك الیــومي للفــرد بمواقــف الحیــاة  :المفــاهیم التلقائیــة .1

 .وتفاعله مع الظروف المحیطة به
لفرد في موقف تعلیمي معین وهي تلك المفاهیم التي تتكون نتیجة تواجد ا: المفاهیم العلمیة .2

  .من جانب الفرد ذاته أو من مصدر خارجي 
  :صنیف من وجهة نظر برونر وأوستنالت. ب 

  :حیث قام بتصنیف المفاهیم على أساس العالقات بین مكونات المفهوم كما یلي 
 .هو مجموعة من الخواص المشتركة بین مجموعة من األشیاء أو الكائنات :المفهوم الرابط .1
 .هو مجموعة من الخواص المختلفة بین األشیاء أو الكائنات :هوم الفاصلالمف .2
 .المفهومهو مفهوم یعبر عن العالقة بین خاصیتین أو أكثر من خصائص :المفهوم العالقي .3

  :صنیف على أساس وظیفة المفهومالت. ج
هــي تلــك المفــاهیم التــي تقــوم علــى الوصــف، وتســتهدف تیســیر الرســـالة  :مفــاهیم وصــفیة .1

 .مفهوم الكائن الحيمثل  لمیةالع
 .وهي تقرر نوع العالقة بین مفهومین أو حدثین أو أكثر :عالقات نمفاهیم تعبر ع .2
وهـذه :مفاهیم تعبر عن عالقات تقـوم علـى أسـاس الفـروض والتكوینـات الفرضـیة العقلیـة .3

 .المفاهیم تقوم علها عادة النظریات العلمیة وتستهدف تفسیر العالقات والقوانین
  :صنیف على أساس مصدر وطریقة تكوین المفهوملتا. د

ــاهیم محسوســة .1 البســیطة التــي یعتمــد أســاس اشــتقاقها مباشــرة علــى المفــاهیم  تلــك هــي :مف
 .المالحظة والخبرة الحسیة وعادة ما تكون وصفیة

مباشـــرة مـــن  ًا بطریقـــةالمعقـــدة التـــي ال تســـتمد أساســـالمفـــاهیم  تلـــك هـــي: مفـــاهیم مجـــردة .2
 .وتحتاج هذه المفاهیم إلى مستویات أعلى من النمو العقلي ،الحسیةالمالحظة والخبرة 

  :مصادر الصعوبة في تعلم المفاهیم. 5
، وینبغـي مراعـاة المسـتویات درجـة سـهولتها وتعقیـدها وتجریـدها أن المفاهیم تتفـاوت مـن حیـث      

تلمیـــذ المرحلـــة  ، فبینمـــا یســـهل علـــىیـــد بمـــا یتناســـب مـــع طبیعـــة التالمیـــذالمختلفـــة للصـــعوبة والتجر 
ي التـ: مثـلاالبتدائیة أن یتعلم المفـاهیم البسـیطة فإنـه یصـعب علیـه تعلـم المفـاهیم الصـعبة والمجـردة 

  .)58: 2004سالمة،(ترتبط بالطاقة الحركیة بالذرة 
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  :مصادر الصعوبة في تعلم المفاهیم ومن أهم
v وبین عظم الحاالترجة غیر الدقیقة في مالخلط في المعنى الذي ینشأ بین المعاني الدا ،

، فالشغل والطاقة لها معانیها التي تختلف عن ني الدقیقة لكلمات وعبارات علمیةالمعا
 .المعاني الشائعة لدى الشخص العادي محدود الخبرة 

v ولذلك هومًا أو قانونًا أو فكرة أساسیةتمییز التلمیذ عما إذا كانت عبارة معینة تتضمن مف ،
 .نات المعرفیة في العلم على أنها أنواع من المفاهیم یمیل إلى اعتبار هذه المكو 

 
  :لعوامل المؤثرة في تعلم المفاهیما. 6

  :وامل التي تؤثر في تعلم المفاهیمأن هناك عدد من الع )31- 27: 2004بطرس،( یرى 
ساوى مع استخدام فاستخدام األمثلة الموجبة یت: مثلة المستخدمة في تعلم المفهومنوع األ .1

   .، ویقصد باألمثلة الموجبة األشیاء التي تعد مفهوم معین سالبةاألمثلة ال
  .سهولة التمییز بین األمثلة الموجبة واألمثلة السالبة .2
حیث أن عدد الخصائص المنتمیة : المنتمیة للمفهومعدد الخصائص المنتمیة وغیر  .3

  .للمفهوم یسهل حل مشكالت تعلم المفهوم
األكثر وضوحًا والتدرج لألكثر تعقیدًا یسهل عملیة  فالبدء باألمثلة: طبیعة عرض األمثلة .4

  .التعلم
 .طبیعة ونوع المفهوم فتعلم المفاهیم العالئقیة أسهل من تعلم المفاهیم الالعالئقیة .5

 .فقد یردد اإلنسان مفهومًا ما لكنه ال یعني أنه یعي خصائص ذلك المفهوم: التلفظ .6

لراجعة من العوامل التي تؤثر في سهولة فوجود قدر كافي من التغذیة ا: التغذیة الراجعة .7
 .تعلم المفهوم

 .العمر الزمني فكلما زاد السن زادت مهارة تعلم المفهوم .8

 .فهو من العوامل المؤثرة في تعلم المفهوم: الذكاء .9

  .فهو یزداد عند تعلم المفاهیم البسیطة ویتالشى عند تعلم المفاهیم المعقدة: القلق. 10
  

  :مأهمیة تعلم المفاهی. 7
                      مـــــــــــن االعتبـــــــــــارات لعـــــــــــل مجموعـــــــــــة إلـــــــــــىكبیـــــــــــرة ترجـــــــــــع  أهمیـــــــــــةتعلـــــــــــم المفـــــــــــاهیم ذو  إن

  : )21: 1991،وآخروننادر ( أهمها
ـــذ للمـــادة الدراســـیة .1 ـــادة فهـــم التالمی ـــین  أنإذ  یســـاعد علـــى زی ـــى الـــربط ب ـــاهیم تســـاعد عل المف

 .علمها ویزداد فهمهم للمادة الدراسیةالتالمیذ ت وبالتالي یسهل على ،الحقائق العلمیة المختلفة
 .المتعلمین بالمادة الدراسیة وزیادة دوافعهم لتعلمها یساعد على زیادة اهتمام  .2
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ا سـبق أن ، فدراسة المفاهیم تتـیح للتالمیـذ الفرصـة السـتخدام مـالتعلم ثرأیساعد على انتقال  .3
العالقـــات بـــین  یجـــادإن تعلـــم المفـــاهیم یســـاعد التالمیـــذ علـــى ألتعلمـــوه مـــن مواقـــف، وذلـــك 

التشابه بین مـا  أوجهیتعرفوا على  أنوبالتالي یمكنهم  ،في موقف تعلیمي العناصر المختلفة
  . والمواقف الجدیدة تعلموه أنسبق 

، بموضـوع الكشـف عـن الصـفات والـدالالت المرتبطـة بـالمفهومل إن تعلـم المفهـوم مسـألة تتصـ      
القــدرة علــى نظــم هــذه  أونــه حركــة مــن القــدرة علــى الــتعلم أالمفهــوم علــى  تعلــم إلــى لــذا یمكــن النظــر

 أوقــدرة المــتعلم علــى وضــع الخصــائص  أي، حــادث أوموقــف  أوتجمیعهــا تحــت اســم أو الــدالالت 
 تعلم المفاهیم یتوقف على قدرة المتعلم أنویستخلص من هذا . فئة أواألمثلة في صنف أو السمات 

 أوالمثیــرات  تجمیــع هــذه أي ،لمفهوم و قدرتــه علــى التعمــیمعلــى التمییــز بــین المثیــرات المرتبطــة بــا
) التعقیــد أوالبســاطة (ویتوقــف كــذلك علــى حالــة المفهــوم. قاعــدة أوالصــفات المرتبطــة تحــت صــنف 

  .)128: 1995،وآخرونالخوالدة ) (قدراته العقلیة والنفسیة(وحالة المتعلم 
ــــــك مجموعــــــة      ــــــم هنال          ینبغــــــي مراعاتهــــــا  األســــــس مــــــن ولتــــــدریس المفــــــاهیم مــــــن قبــــــل المعل
 :)129: 1995،وآخرونالخوالدة (وهي

v تمیزه عن غیره تحدید صفات المفهوم والسمات الجوهریة التي.  
v  إطارهاالقاعدة التي تنظم هذه السمات في.   
v االسم الذي یطلق على المفهوم أویطلق على الصنف  االسم الذي .  
v  المراد تعلیمه على المفهوم ةأمثل والال األمثلةتحدید .  
ویــرى معظــم التربــویین أن تعلــم المفــاهیم هــو مــن أهــم األهــداف التــي تســعى إلیهــا المــدارس فــي      

تعلم جمیع المواد الدراسیة، ومـن هنـا سنسـرد الفوائـد التـي یحققهـا تعلـم المفـاهیم مـن وجهـة نظـر فـان 
  : ) Cleef & Daved ,1991: 125- 126(كلیف وهي على النحو التالي 

  .تساعد على زیادة تحصیل التالمیذ . 1
  .تنمي لدى الطلبة القدرة على حل المشكالت . 2
  . تنمي القدرات الفردیة لدى الطالب عند تعلم المفاهیم. 3
    .یعزز القدرة على التفاعل بین الطالب وعناصر االتصال األخرى في العملیة التعلیمیة. 4
  

العلمیـة تعتبـر محـورًا أساسـیًا فـي تصـمیم المنـاهج،  لمـا سـبق ذكـره أن المفـاهیموعند التمعن 
ً تراكمیــُا وتتطــور مــع تطــور المعــارف التــي یكتســبها الطــالب، ولــذا یجــب التأكیــد علــى  كمــا أنهــا بنــاء
عملیــة التكامــل والتــرابط الرأســي فــي عملیــة التعلــیم والــتعلم بــین المفــاهیم العلمیــة دون إغفــال المرحلــة 

 .سیكولوجیةالعمریة لطالب وخصائصهم ال
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  :التكنولوجیة المفاهیم.5
لمصطلح التكنولوجیا، كما أسهب في تعریف المفهوم بشـكل عـام، أمـا اآلن الباحث  لقد تطرق      

فـــنحن بصـــدد التعـــرف علـــى المفـــاهیم التكنولوجیـــة والتـــي نریـــد تنمیتهـــا فـــي هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل 
، كمــا افردیــة للطــالب وتعمــل علــى مراعاتهــتوظیــف نظریــة رایجلــوث التوســعیة التــي تهــتم بــالفروق ال

تتیح للطلبة أسلوبًا جدیدًا غیر تقلیدي تقدم المحتوى الدراسي للطالب بطریقة منظمة ومتسلسة بحیث 
  .یسهم في تنمیة المفاهیم والمهارات لدیهم، وسنتعرف اآلن على المفاهیم التكنولوجیة

الصـور الذهنیـة التـي تتكـون لـدى المـتعلم عنـد  :علـى أنهـا التكنولوجیـة المفـاهیمالباحث یعرف       
  .تحدید الخصائص المشتركة لظاهرة تكنولوجیة ویتكون من اسم وداللة لفظیة

 ،وقــد تــم تحدیــدها فــي بعــض دروس وحــدة األنظمــة فــي منهــاج التكنولوجیــا للصــف العاشــر
أخـرى تتعلـق بـالتطبیق حیث تم تصنیفها إلى مفاهیم تتعلق بالمعرفة والتذكر ومفاهیم تتعلق بالفهم  و 

  .مفهوما  )20(وقد بلغت المفاهیم التكنولوجیة 
  

  :المهارات التكنولوجیة .ج
  :مفهوم المهارة.1

هـي أن یـؤدي اإلنسـان عملـه بإتقـان وسـرعة، وتقـاس الدقـة والسـرعة عـن " المهارة في األصل       
 ) 215: 2001،اللقاني ومحمد" (تصون في كل مجالطریق معاییر أو أحكام یحددها المخ

             ".قــــدرة الفــــرد علــــى أداء األعمــــال بكفــــاءة أكبــــر مــــن المعتــــاد:"وتعــــرف المهــــارة علــــى أنهــــا       
  )47: 2001،الكسوانيالبكري و (

تقان وأقصر وقت  زوهي القدرة المكتسبة التي تمكن المتعلم من إنجا        ٕ أعمال تعلیمیة بكفاءة وا
  )43: 2001،المقرم(. " أوفرممكن وأقل جهد وعائد تعلیمي 

أنمـاط مـن السـلوك العقلـي أو البـدني تتسـم " لـى أنهـا ع (Terry,1997: 89) تیـريویعرفهـا        
عقلیـة  وبالتناسق والنمطیة وتشمل عادةً على العملیات اإلدراكیة وقد تكون المهارة حركیة أو یدویة أ

  . "أو اجتماعیة

تقان القدرة على  :على أنهایعرفها الباحث  ٕ   .القیام بمهمة تعلیمیة بدقة وبسرعة وا
  :خصائص المهارة.2

ـــة أو حركیـــة أو اجتماعیـــة بمجموعـــة مـــن الخصـــائص        ،تتمیـــز المهـــارة مهمـــا كـــان نوعهـــا عقلی
  :)7-4: 2001،زیتون(وهي
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      مجموعـــة ملیـــة معینـــة، وهـــذا العمـــل فـــي الغالـــب تعبـــر المهـــارة عـــن القـــدرة علـــى أداء عمـــل أو ع .أ
  .ألداءات أو العملیات الصغرى التي تتم بشكل متسلسل ومتناسقمن ا

  .تتكون المهارة عادة من خلیط من االستجابات أو السلوكیات العقلیة واالجتماعیة والحركیة .ب
یتأسس األداء المهاري على المعرفة أو المعلومات، إذ تكون المعرفة جزءًا ال غنى عنه من هـذا  .ج

   .لتنویه إلى أن المعرفة وحدها ال تضمن إتقان الفرد ألداء المهارةغیر أنه یجدر ا األداء،
  :تدریس المهارة خطوات.3

  :)137: 2001،البكري والكسواني( اآلتیة الخطواتبعند تدریس المهارة یجب على المعلم القیام    
  :التقدیم للمهارة.أ

  یمات للطالب حول ما سیقومون بهحیث یقوم المعلم بتقدیم النصائح العامة واإلرشادات والتعل      
ممـا یولـد لـدیهم  فذلك یعطي المهارة معنـى، وكیفیة القیام به، وقد یعطي المعلم الطالب التعمیم أوال،

  .حافزًا یساعد على التعلم
ویقوم المعلم في هذه الخطوة بتفسـیر المبـدأ، وقـد یقـوم المعلـم بمراجعـة الطـالب بـبعض  :التفسیر.ب

  .والضروریة لفهم المبدأ أو التعمیم، وبالتالي الكتساب المهارة الحالیةالمعلومات السابقة 
 هـذه الخطـوات واإلجـراءات الوصـول وهنا یوضح المعلـم لطالبـه أن السـبب فـي اسـتخدام :التبریر.ج

  .إلى النتیجة الصحیحة
تقـان، وتوهذه الخطوة تطـور قـدرة الطالـب علـى إ:التدریب.د ٕ لمهـارة كسـبه اتمـام العمـل بسـرعة ودقـة وا

   .الالزمة
  
  :التكنولوجیة اتالمهار  .4

همـــة تكنولوجیـــة بدقـــة القـــدرة علـــى القیـــام بم :الباحـــث المهـــارات التكنولوجیـــة علـــى أنهـــایعـــرف       
تقان ٕ   . وسرعة وا

أن تحدیــد المهــارات التــي یجــب أن یتضــمنها أي مــنهج لــیس ) 227 :2001اللقــاني ومحمــد،(ویــرى 
، وال  یستطیع خبرا ء  المناهج من تحدید المهارات الحیاتیة المطلوبـة مـن أي مـنهج بشـكل أمرًا سهًال

  : ولذلك فهم یحتاجون إلىعفوي، 
عمل تعاوني ، وهذا األمر یحتاج إلى تیة التي یجب أن یتضمنها أي منهجحصر المهارات الحیا .1

  . ا المجالمشترك بین خبراء المناهج و خبراء المادة والقیادات التي تمتلك خبرات سابقة في هذ
ـــد المهـــارات الرئیســـة  .2 ـــذلك هـــو تحدی تحدیـــد المســـتویات المتضـــمنة فـــي كـــل مهـــارة ، والمقصـــود ب

عداد خریطة للمدى والتتابع لهذه المهارات الرئیسة والفرعیة ٕ   .ومكوناتها من المهارات الفرعیة، وا
تـابع، وكـذلك عـن تحدید المهارات المناسـبة لكـل مسـتوى دراسـي اعتمـادًا علـى خریطـة المـدى والت. 3

  .طریق القرار المشترك الذي یتخذه خبراء المناهج باالشتراك مع خبراء المادة والمعلمین
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تحدید نقطة البدایة في تعلم كل مهارة، فبعضها یمكن أن یبدأ من الصف الثالث االبتـدائي علـى . 4
مترتبـة علیهـا فـي  سبیل المثال ویستمر تعلیمهـا فـي الصـف الرابـع علـى أن یلـي ذلـك مهـارة أو أكثـر

  .الصف الخامس
عـن المهـارات الحیاتیـة یقابلـه محتـوى دراسـي مناسـب  المنهـاجالتأكد من أن مـا جـاء فـي أهـداف . 5

  .یمكن أن یساعد في تعلیم المهارات
األدائیــة لكـــل مهـــارة، بحیـــث ال  تحدیــد األوزان النســـبیة للجوانـــب النظریــة والجوانـــب التطبیقیـــة أو. 6

  .ریطغى جانب على آخ
 الشـــامل، المنهـــاجالمســـتقل و  المنهــاجیجــب أن یكـــون خبـــراء المنـــاهج علــى وعـــي كامـــل بمســـألة . 7

  .المنهاجویقصد في بذلك أنهم یجب أن یحددوا ألنفسهم نوعیة 
وذلـك مـن خـالل اســتطالع  ضـرورة إجـراء تجـارب مبدئیـة للمــنهج القـائم علـى المهـارات الحیاتیــة،. 8

  .ادات التربویةآراء المعلمین والخریجین والقی
  .إجراء تهیئة فكریة ونفسیة لكل من یشارك في تنفیذ هذه النوعیة من المناهج. 9

تقـــویم مـــنهج المهـــارات الحیاتیـــة میـــدانیًا فهـــو عنـــدما ینفـــذ فـــي بیئـــات مختلفـــة وثقافـــات مختلفـــة . 10
مكانیات متباینة نجد اختالف في نوعیة نواتج التعلم ٕ   . وا

 ً مــن كتــاب ) األنظمـة(ي أجریـت علیهــا هـذه الدراســة وهــي الوحـدة الثالثــة علــى طبیعـة الوحــدة التــ بنـاء
التكنولوجیا للصف العاشر فقد ركز الباحث على المهارات التكنولوجیة التي اشتملت ضمن المحاور 

ـــــى وهـــــي تكنولوجیـــــا ونظـــــرًا لطبیعـــــة المهـــــارات االتصـــــاالت والتصـــــنیع واإلنشـــــاءات،  الـــــثالث األول
  :    احث لثالثة أبعاد وهي كالتاليالبالمستخرجة فقد قسمها 

 .)مهارات التصمیم واإلنتاج( :البعد األول

 .) مهارات المراقبة والتحكم ( :البعد الثاني

  .)مهارات التقییم( :البعد الثالث
مهارة، وقد ) 18(حیث اشتملت المهارات المستخرجة من بعض دروس وحدة األنظمة على 

مهــارات، ) 9(علــى ) مهــارات التصــمیم واإلنتــاج(البعــد األول  وزعــت علــى األبعــاد الثالثــة، واشــتمل
 ـ مهارات) 4( )مهارات التقییم(مهارات، واشتمل البعد الثالث) 5(واشتمل البعد الثاني على 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

ــ هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى       توظیــف نظریــة رایجلــوث التوســعیة علــى تنمیــة بعــض  رقیــاس أث
ل الدراسات السـابقة یعرض هذا الفص، و لصف العاشرالمفاهیم و المهارات التكنولوجیة لدى طالب ا

بـاإلطالع علـى مجموعـة مـن الدراسـات السـابقة فـي الباحـث قـام ذلك لالتي تناولت موضوع الدراسة، 
وتطبیقهـا علـى عینـة الدراسـة، ومـن ثـم التعلیـق  اإلسـتراتیجیةواالستفادة منها فـي إعـداد هذا المیدان، 

  .حسب تاریخ تطبیقها وتنفیذها نیاً زم تسلسالً وقد قام الباحث بعرض الدراسات على محاور الدراسة، 
ــادة       النحــو  وهمــا علــى، محــورینمــن هــذه الدراســات، قــام الباحــث بتصــنیفها إلــى  وتســهیًال لإلف
  :اآلتي

  
 دراسات تناولت توظیف نظریة رایجلوث لتنمیة المفاهیم والمهارات.  

 المختلفة دراسات تناولت تنمیة المفاهیم والمهارات.  
  
  

  :دراسات تناولت توظیف نظریة رایجلوث لتنمیة المفاهیم والمهارات المختلفة: األولالمحور 
  ) 2010( الحلفاويدراسة . 1

هــدفت هــذه الدراســة إلــى قیــاس فعالیــة تنظــیم محتــوى مــنهج العلــوم فــي ضــوء نمــوذج التعلــیم         
طالبــات المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربیــة  الموســع وفعالیتــه فــي التحصــیل وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى

طالبــة مــن طالبــات الصــف الثالــث المتوســط،  وتــم ) 72(الســعودیة، ولقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن 
) 35(وأخرى تجریبیة  ،طالبة) 37(توزیع أفراد العینة على مجموعتین إحداهما ضابطة وبلغ عددها 

التجریبي للتوصل إلى النتـائج،  المنهاجكما اعتمدت واستخدمت الباحثة االختبار التحصیلي . طالبة
حیـــث خرجـــت نتـــائج الدراســـة بفعالیـــة نمـــوذج التعلـــیم الموســـع فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف الثالـــث 

علـى ) α0.01 ≤ (المتوسط لمادة العلـوم إذ اتضـح بوجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد  مسـتوى
التجریبیــة والضــابطة، وذلــك :ات المجمــوعتیناالختبــار التحصــیلي البعــدي الفــوري بــین متوســط درجــ

لصــالح المجموعــة التجریبیــة، كمــا أثبتــت النتــائج فعالیــة نمــوذج التعلــیم الموســع فــي بنــاء أثــر الــتعلم 
) α0.01 ≤ (لطالبـات الثالـث المتوسـط حیـث أثبـت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 

درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة،  علــى االختبــار التحصــیلي البعــدي المرجــأ بــین متوســط
  .  وذلك لصالح التجریبیة
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  ) 2009( عمراندراسة . 2
هدفت الدراسة إلى قیاس فعالیة محتـوى مـادة الجغرافیـا وفـق نظریـة رایجلـوث التوسـعیة وأثـره         

لثــانوي، علـى التحصـیل وتنمیـة التفكیــر االسـتداللي واالتجـاه نحـو المــادة لـدى طـالب الصـف األول ا
، حیـــث اســـتخدم )2008/2009(ولقـــد طبقـــت الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني للعـــام الدراســـي 

شبه التجریبي ذي المجموعتین المتكافئتین، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن فصـلین وتـم  المنهاجالباحث 
تخدم طالبـة، وقـد اسـ) 40(طالبـة واألخـرى ضـابطة ) 40(تقسیمهم إلى مجموعتین إحداهما تجریبیـة 

: الباحث االختبار التحصیلي واختبار التفكیر االستداللي ومقیاس االتجاه للتوصل إلى النتائج التالیة
بــین متوســط درجــات طالبــات  )α0.05 ≤ (وهــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 

لصـالح المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضـابطة فـي التطبیـق البعـدي لالختبـار التحصـیلي 
بین متوسـط  )α0.05 ≤ (مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عندوكذلك .المجموعة التجریبیة

الختبــار درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة وطالبــات المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي 
لــة كمــا توصــلت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات دال.لصــالح المجموعــة التجریبیــةالتفكیــر االســتداللي 

بــین متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة وطالبــات  )α0.05 ≤ (إحصــائیة عنــد مســتوى 
ــا و المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي  لصــالح المجموعــة لمقیــاس االتجــاه نحــو مــادة الجغرافی

  . التجریبیة
  ) 2008(دراسة سالغور . 3

ـــة التوســـعیةركـــزت هـــذه الد         ـــاء  ،راســـة علـــى تطبیـــق النظری بهـــدف المســـاهمة فـــي تكـــوین وبن
اتخـذ الباحـث مجموعـة مـن حیـث الشخصیة المهنیة المستقبلیة لطالب التخطیط الحضـري واإلقلیمـي 

 والــــتعلم الــــذاتي التعــــاوني، ،المنهــــاجوالمشــــاركة فــــي تخطــــیط  ،اختیــــار المــــادة العلمیــــة :اإلجــــراءات
وممارسة التفكیر  فیق بین النظریة والتطبیق،والتو  ، والتقییم الذاتي وتقییم اآلخرین،والمشاركة والحوار

بقـت علـیهم مـن خـالل وتم تقییم التجربة التطبیقیة للنظریة التوسعیة مـن الطـالب الـذین ط .اإلبداعي
التقییم المقارن بین الطریقة التقلیدیة والحدیثة في التدریس، والتقییم من خالل استبانه : تقییمین اثنین

نظریــة التوســعیة علــى رفــع مهــارات الــتعلم وبنــاء الشخصــیة المهنیــة مصــممة لمعرفــة مــدى تــأثیر ال
ووجــد الطــالب أن طریقــة التــدریس الحدیثــة بتطبیــق النظریــة ، لطالــب التخطــیط الحضــري واإلقلیمــي

  .قد حققت كثیرًا من اإلیجابیات مقارنة بالطریقة التقلیدیة المبنیة على المحاضرات  التوسعیة،
  ) 2007( إبراهیمدراسة . 4

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى فعالیـة نمـوذج مقتـرح فـي ضـوء نمـوذج التعلـیم الموسـع فـي         
تنمیــة التحصــیل، والتفكیــر المنطقــي لــدى طالبــات المرحلــة الثانویــة، حیــث تكونــت عینــة الدراســة مــن 

مكونة عتین إحداهما تجریبیة طالبة من طالبات الصف األول الثانوي، وتم تقسیمها إلى مجمو ) 86(
وحــدة بنــاء الكــائن " و" علــم األحیــاء والتفكیــر العلمــي"طالبــة، حیــث تــم تدریســهن وحــدتي  ) 42(مــن 
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طالبـــة، حیـــث تـــم ) 42(واألخـــرى ضـــابطة تتكـــون مـــن  باســـتخدام نمـــوذج التعلـــیم الموســـع،" الحـــي
المنطقي  اختبار التفكیرتدریسهن الوحدتین وفق الطریقة التقلیدیة، وتم تطبیق االختبار التحصیلي، و 

بعــدیًا علــى مجمــوعتي الدراســة، وأظهــرت النتــائج فعالیــة النمــوذج المقتــرح فــي تنمیــة كــل مــن قبلیــًا و 
  .التحصیل، والتفكیر المنطقي

  ) 2006( أبو بكردراسة . 5
هدفت هذه الدراسة إلى قیاس فعالیة تنظـیم محتـوى مـنهج النحـو فـي ضـوء النظریـة التوسـعیة        

فــي التحصــیل واالتجــاه لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة بســلطنة عمــان، ولقــد  لرایجلــوث وقیــاس أثــره
اختار الباحث عینة الدراسـة مـن طـالب األول اإلعـدادي بطریقـة عشـوائیة، حیـث تكونـت العینـة مـن 

التجریبیــة والضــابطة : التجریبــي القــائم علــى نظــام المجمــوعتین المنهــاجاعتمــد الباحــث . طالبــاً ) 82(
، وتوصــلت النتــائج بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة ) 41(مجموعــة منهمــا مــن حیــث تكونــت كــل  طالبــًا

إحصائیة بین متوسط درجات كال من المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي لالختبار 
التحصــیلي فــي قواعــد اللغــة العربیــة ولصــالح المجموعــة التجریبیــة، كمــا أكــدت النتــائج بوجــود فــروق 

ــة إح صــائیة بــین متوســط درجــات كــال مــن المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي التطبیــق ذات دالل
  .القبلي لمقیاس االتجاه نحو قواعد اللغة العربیة ولصالح المجموعة التجریبیة

  )2006(  الرقیبةدراسة . 6
تنظــیم محتــوى مــنهج العلــوم وفــق نظریتــي كــل مــن رایجلــوث  فعالیــةهــدفت الدراســة لقیــاس          

میـذات الصـف الثالـث التحصـیل الدراسـي ومهـارة اتخـاذ القـرار لـدى تل سعیة وجانییه الهرمیة علـىالتو 
لنیل درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة وأكدت الباحثة على ضرورة االهتمام  القصیمة المتوسط بمنطق

على  المبنيتنظیم محتوى منهج العلوم بما یساهم مساهمة فعالة في زیادة التحصیل الدراسي  بإعادة
الحیاتیـــة  تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر المختلفـــة، وذلـــك لمســـاعدتهم علـــى مواجهـــة المشـــكالت والمواقـــف

العلـوم بشـكل عـام  والمهنیة المختلفة بأسلوب علمي صحیح، وكذلك ضرورة اهتمام معلمي ومعلمات
ج فیهـــا معرفیـــة متســـقة تنـــدم بالمتطلبـــات القبلیـــة لموضـــوعات الـــتعلم، ممـــا یســـهم فـــي تكـــوین بنیـــة

  .تعلم ذي معنى المعلومات الجدیدة بالمعرفة السابقة مما یؤدي إلى إحداث
  )2005(  فودةدراسة . 7

هــدفت هــذه الدراســة إلــى قیــاس فعالیــة تنظــیم محتــوى مــنهج العلــوم وفــق نظریــة رایجلــوث          
المكفـوفین بالصـف التوسعیة في التحصیل الدراسي والتفكیر الناقد ومهارة اتخاذ القـرار لـدى الطـالب 

الثالــث المتوســط بمنطقــة القصــیم بالمملكــة العربیــة الســعودیة، واعتمــدت الدراســة علــى التصــمیم شــبه 
) 9(طالبـــًا مقســـمة علـــى مجمـــوعتین إحـــداهما تجریبیـــة) 18(التجریبـــي مـــن خـــالل عینـــة مكونـــة مـــن 

التفكیـر الناقـد  طالب، وقد طبقت الدراسة االختبار التحصیلي واختبـار) 9(طالب واألخرى ضابطة 
، وخرجـــت )2004/2005(ومقیـــاس اتخـــاذ القـــرار فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي 
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بین متوسط درجات الطالب ) α0.01 ≤ (مستوى  النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند
صـائیة عنـد في االختبار التحصیلي لصـالح المجموعـة التجریبیـة، وكـذلك توجـد فـروق ذات داللـة إح

بــین متوســط درجــات الطــالب فــي اختبــار التفكیــر الناقــد لصــالح المجموعــة ) α0.01 ≤ (مســتوى 
 ≤ (       التجریبیــة، كمــا توصــلت النتــائج بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 

α0.01 ( بین متوسط درجات الطالب في مقیاس اتخاذ القرار.  
  )2003(  عیسىدراسة . 8

قیاس فعالیة تنظیم مقترح لمقرر العلوم للصف الرابع االبتـدائي وفـق هدفت هذه الدراسة إلى         
 طالبـاً ) 82(نموذج التعلیم الموسع في التحصیل، وبعض عملیات العلم، وتكونت عینـة الدراسـة مـن 

ن ، واألخـرى ضـابطة تتكـون مـطالبـاً ) 41(وتم تقسیمهم إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة مكونة مـن 
، وتــم تطبیــق االختبــار التحصــیلي، واختبــار عملیــات العلــم قبلیــًا وبعــدیًا علــى مجمــوعتي طالبــاً ) 41(

ـــین متوســـطي درجـــات  الدراســـة، وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة بأنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة ب
ـــذ المجموعـــة  ـــار عملیـــات العلـــم لصـــالح تالمی مجمـــوعتي الدراســـة علـــى االختبـــار التحصـــیلي، واختب

  .ةتجریبیال
  )2002(دراسة األدغم  . 9

تنظـــیم محتـــوي مـــادة المواریـــث وفـــق النظریـــة  فعالیـــةهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن         
ولقــد .التوســعیة فــي التحصــیل األكــادیمي واالحتفــاظ للطــالب المعلمــین بشــعبة الدراســات اإلســالمیة 

ختیر طـالب كلیـة التربیـة بصـحار كمجموعـة  ختیـر طالبـاً  )41(غ عـددهم ضـابطة ، وقـد بلـُا ، بینمـا ُا
، وحذف منهم طالبان بطریقة كمجموعة تجریبیة طالباً  )43(طالب كلیة التربیة بنزوى البالغ عددهم 

ـــائج بأنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة  عشـــوائیة ؛ لیتســـاوى عـــدد طـــالب المجمـــوعتین وقـــد خرجـــت النت
والضـابطة فـي االختبـار التحصـیلي إحصائیة بین متوسـطات درجـات طـالب المجمـوعتین التجریبیـة 

  .البعدي لحقوق الورثة، والفرق لصالح المجموعة التجریبیة
  )2002(  عبد القادردراسة . 10

قیـاس فعالیـة تنظـیم محتـوى مـنهج الریاضـیات وفـق نظریـة رایجلـوث هدفت هذه الدراسة إلى         
مرحلـة االبتدائیـة، وقـد اختـار الباحـث التوسعیة على تنمیة التحصیل والتفكیر الهندسي لدى تالمیـذ ال

التجریبـي حیـث قسـم  المنهـاجعینة الدراسة من مدرستین مختلفتین للمرحلة االبتدائیة، وتبنى الباحث 
طالبـــًا ) 59(طالبـــًا وطالبـــة، واألخـــرى ضـــابطة ) 60(العینـــة إلـــى مجمـــوعتین تجریبیـــة تتكـــون مـــن 

هندســي كــأدوات للدراســة، وقــد خرجــت النتــائج وطالبــة، وطبــق الباحــث اختبــاري التحصــیل والتفكیــر ال
بــین متوســطي درجــات تالمیــذ ) α0.01 ≤ (بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 

المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي التطبیــــق البعــــدي لالختبــــار التحصــــیلي لصــــالح المجموعــــة 
بـین ) α0.01 ≤ (ئیة عنـد مسـتوى التجریبیة، كما أثبتـت النتـائج بأنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـا
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متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة فـــي التطبیـــق البعـــدي الختبـــار التفكیـــر 
  .الهندسي لصالح المجموعة التجریبیة

  )2001(  البعليدراسة . 11
ــوم وفــق نمــوذجي هــدفت هــذه الدراســة إلــى           "جانییــه"قیــاس فعالیــة تنظــیم محتــوى مــنهج العل

الهرمـــي، والتعلـــیم الموســـع فـــي التحصـــیل، والتفكیـــر الناقـــد لـــدى تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي، 
ــة الدراســة مــن  ــاً ) 196(وتكونــت عین ــة أولــىوتــم تقســیمهم  طالب ) 65( إلــى ثــالث مجموعــات تجریبی

الهرمـــي، " جانییـــه" وفـــق نمـــوذج " المغناطیســـیة والكهربیـــة " و" الطاقـــة"حیـــث درســـت وحـــدتي  طالبـــاً 
درسـت ذات الوحــدتین وفـق نمـوذج التعلـیم الموسـع، ومجموعــة  طالبـاً ) 65(ومجموعـة تجریبیـة ثانیـة 

وأظهـــرت النتــائج بفعالیـــة نمــوذج التعلـــیم الموســع فـــي  ،وفــق الطریقـــة التقلیدیــة طالبـــاً ) 66(ضــابطة 
  .والتفكیر الناقد لدى التالمیذالتحصیل، 

  )2000(  الجندي وصادقدراسة . 12
هــذه الدراســة إلــى بحــث فعالیــة اســتخدام نظریــة رایجلــوث التوســعیة فــي تنظــیم تــدریس  هــدفت        

ــــي وحــــدتي  ــــة المتضــــمنة ف ــــاهیم الكیمیائی ــــائي" بعــــض المف ــــة مــــن التفاعــــل الكیمی ــــة الكهربائی         " الطاق
فــي التحصــیل واالتجــاه نحــو مــادة الكیمیــاء لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي، " الطاقــة الشمســیة" و

، واألخــرى تجریبیــة ) 42(اشــتملت العینــة علــى مجمــوعتین إحــداهما ضــابطةوقــد  ، ) 40(طالبــًا طالبــًا
التجریبي بعد إعادة تنظیم محتوى الوحدتین، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات  المنهاجواستخدم 

داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب كال من المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في 
ل مـن االختبــار التحصـیلي ومقیـاس االتجــاه نحـو مــادة الكیمیـاء لصـالح المجموعــة التجریبیـة، كمــا كـ

  .أثبتت النتائج عن فعالیة نظریة رایجلوث التوسعیة في التحصیل 
  ) 1998( العطاردراسة . 13

ى هــدفت الدراســة إلــى قیــاس فعالیــة تنظــیم محتــوى العلــوم وفــق نظریــة رایجلــوث التوســعیة علــ        
قـــت الدراســـة فـــي العـــام تالمیـــذ الصـــف الثالـــث اإلعـــدادي، وطبالتحصـــیل والتفكیـــر االســـتداللي لـــدى 

 المنهـاجعلى عینة من طالبات الصف الثالث اإلعدادي، واستخدم الباحـث ) 1997/1998(الدراسي
ـــى مجمـــوعتین إحـــداهما ضـــابطة  ) 60(التجریبـــي، حیـــث تـــم اختیـــار مجموعـــة الدراســـة وتقســـیمها إل

طالبــة، فیمــا أظهــرت النتــائج بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة ) 55(واألخــرى تجریبیــة طالبــة، 
بـین متوسـطي درجـات التالمیــذ مجموعـة الدراسـة فـي االختبــار التحصـیلي لصـالح تالمیـذ المجموعــة 

  .التجریبیة
  ) English & Reigeluth )1996دراسة . 14

التعلـیم الموسـع فـي تحصـیل العلـوم الفیزیقیـة واالتجـاه هدفت الدراسة إلى قیاس فعالیـة نمـوذج         
ــة الجامعیــة، وط ، واســتخدم )1996(قــت الدراســة فــي العــام الدراســيبنحــو الــتعلم لــدى طــالب المرحل
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، وتم تطبیق اختبار تحصیلي في ) 13(التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من  المنهاجالباحثان  طالبًا
، فیمـا ة الكهربیـة، وكـر موضوع توصـیل الـدائ ذلك مقیـاس االتجـاه نحـو الـتعلم علـى العینـة قبلیـًا وبعـدیًا

  .أظهرت النتائج زیادة التحصیل، واالتجاه نحو التعلم 
  ) 1993( دروزةدراسة . 15 

ختبار مدى فعالیة النظریة التوسعیة في تنظیم المحتوى التعلیمي مقارنـة هدفت هذه الدراسة ال        
تین مقارنة اختبار مدى فعالیة المحتوى التعلیمي المنظم وفق هاتین النظری والثاني ،بالنظریة الهرمیة

اختیـــرت عینـــة عشـــوائیة مـــن مســـتوى الســـنة األولـــى  ولتحقیـــق هـــذین الهـــدفین بـــالمحتوى العشـــوائیة،
طالبا وطالبة ) 36(الجامعیة من كلیة المجتمع المتوسطة التابعة لجامعة النجاح الوطنیة بلغ عددها 

: من ألفي كلمة بعنـوان مكوناً  تعلیمیاً  األولى تلقت نصاً  :عشوائیًا إلى ثالث مجموعات عینةوزعت ال
والثانیــة تلقــت الــنص نفســه  ،وفــق نظریــة رایجلــوث التوســعیة ومنظمــاً " األســلوب العلمــي فــي البحــث"

 .والثالثة تلقته بطریقة عشوائیة ،منظم وفق نظریة جانیه الهرمیة ولكنه

، وتــذكر المعلومـات العامــة ،لقــدرة علـى تــذكر المعلومـات الجزئیــة الخاصـةوفـي اختبـار الحــق قـاس ا
أن یظهـــر داللـــة إحصـــائیة بـــین المجموعـــات ) ف(لـــم یســـتطع اختبـــار  ،وتطبیـــق المعلومـــات العامـــة

إال أن الفحص الالحـق لمتوسـطات المجموعـات الثالثـة بـین أن مجموعـة النظریـة التوسـعیة  ،الثالث
 ،لـــى مـــن مجموعـــة النظریـــة الهرمیـــة علـــى اختبـــار التـــذكر العـــامحصـــلت علـــى متوســـط عالمـــات أع

واالختبــار الكلــي الــذي تضــمن عالمــات االختبــارات الثالثــة مجتمعــة؛ فــي حــین حصــلت  ،والتطبیــق
مجموعة النظریة الهرمیة علـى متوسـط عالمـات أعلـى مـن مجموعـة النظریـة التوسـعیة علـى اختبـار 

متوســط المجموعــات التـي تلقــت المحتــوى المــنظم ســواء كـذلك فــإن   .تـذكر المعلومــات الخاصــة فقــط
كان وفق التنظیم التوسعي أو التنظیم الهرمي كان أعلى من متوسط المجموعة التـي تلقـت المحتـوى 

  .نفسه موضوعا بطریقة عشوائیة
  )Hanclosky )1986دراسة . 16

 عیة وكــل مــن نظریــةالتوســ" رایجلــوث"لقــد أجــرى الباحــث دراســتین قــارن فیهمــا بــین نظریــة         
وافتــرض الباحــث أن النظریــة التوســعیة  ،فــي منظومــة المعلومــات" أوســبل" الهرمیــة ونمــوذج " جانیــه"

      وفــــي دراســــته التجریبیــــة األولــــى والتــــي كانــــت عبــــارة عــــن دراســــة أولیــــة  ،ســــتفوق علــــى كــــل منهمــــا
pilot study   بلـغ متوسـط  ،وطالبـةطالبـًا ) 92(اسـتخدم عینـة عشـوائیة مـن طلبـة جـامعیین بلغـت

واحدة تلقـت محتـوى : وائیًا إلى ثالث مجموعات تجریبیةثم وزعهم عش، سنة )22-17(أعمارهم من 
ــة تلقــت المحتــوى نف التوســعیة،" رایجلــوث" میــًا منظمــًا وفــق طریقــة تعلی ســه ولكنــه مــنظم وفــق والثانی

، وعلى اختبار الحق فـوري، "لأوسب"تلقت المحتوى نفسه وفق طریقة الهرمیة والثالثة " جانیه"طریقة 
، أظهر تحلیل التبـاین األحـادي فرقـًا والمبادئ العامة ،القدرة عل تذكر المفاهیم العامة ، قاسومتأخر

حیـث فـاق أداء هـذه المجموعـة أداء المجمـوعتین اللتـین تلقتـا  ،ائیًا إلى جانب النظریة التوسعیةإحص
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    ناحیــة أخــرى أداء المجموعــة التــي تلقــت تنظــیم  كمــا وتفــوق مــن ،"أوســبل"الهرمــي ،وتنظــیم  التنظــیم
شـعر بـأن بعـض المتغیـرات " هانكلوسـكي"إال أن  .الهرمـي" جانیـه " على التي تلقت تنظـیم " أوسبل"

ومســتوى التحصــیل  ،ومســتوى الخبــرة الســابقة ،ر علــى ســیر النتــائج كــالعمر الزمنــيقــد یكــون لهــا أثــ
راسته الثانیـة علـى عینـة مـن طلبـة مدرسـة صـیفیة جامعیـة وعندها قام بإجراء د، األكادیمي، والجنس

وعنـدما اسـتخدم تحلیـل التبـاین  ،وذلـك لدراسـة هـذه المتغیـرات ،سنة) 35 -27(بلغ متوسط أعمارهم 
ـــة إحصـــائیة بیـــنهم إال لصـــالح العمـــر الزمنـــي ـــم یجـــد دالل ـــدها ، األحـــادي لدراســـة هـــذه العوامـــل ل عن

  . استخدمه كمتغیر دخیل 
  ) Reigeluth )1983دراسة . 17

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بین النظریة التوسعیة وثـالث تنظیمـات أخـرى وهـي التنظـیم         
ـــابي والتنظـــیم الهرمـــي، ـــوث فـــي دراســـته أح التقـــدمي والتنظـــیم اإلی جامـــا مختلفـــة مـــن واســـتخدم رایجل

ئیة مــن طــالب الســنة واختــار عینــة عشــوا، حجــم قصــیر،وحجم أطــول منــه قلــیالً : المحتــوى التعلیمــي
األولـى الجامعیــة الـذین یدرســون اللغـة االنجلیزیــة وآخـرین یدرســون الریاضـیات فــي جامعـة ســبراكیوز 

وعندما قاس أداء المجموعات األربع التي تعرضت للتنظیمات المختلفة باستخدام اختبـار .األمریكیة 
د فرقـا إحصـائیًا بـین أداء كـل قاس القدرة على تذكر المعلومات مـن مفـاهیم ومبـادئ ،لـم یسـتطع أیجـ

لح ولكن لصـا ،خدم محتوى تعلیمیًا طویًال نسبیاإال أن التنظیم أحدث فرقَا إحصائیًا عندما است منهم،
رایجلــوث هــذه النتیجــة إلــى أن حجــم المحتــوى التعلیمــي  ىوقــد عــز  ،التنظــیم التقــدمي ولــیس التوســعي

وبالتـالي فقـد أوصـى  ،لتنظیم التوسعي مـن التفـوقلدرجة تمَّكن ا المستخدم في التجربة لم یكن طویالً 
جـــم نســـبیا كمـــادة البـــاحثین اآلخـــرین أن یســـتخدموا التنظـــیم التوســـعي مـــع محتـــوى تعلیمـــي طـــوي الح

  . ، أو شهریة منهجیة، أو فصلیة
  :األولعلى دراسات المحور  التعقیب العام
v المحـور التـي  تنوعت الدراسات السابقة وانقسمت إلى قسمین فمن الدراسات في هذا

ــین تنظیمــي  ركــزت إلــى قیــاس فعالیــة توظیــف نظریــة رایجلــوث، ومنهــا مــن قــارن ب
 .رایجلوث وتنظیمات أخرى كجانییه الهرمیة ونموذج أوسبل

v  المنهـاجالمستخدم في الدراسة، فمنها قد اسـتخدم  المنهاجاختلفت الدراسات في نوع 
، ومن الدراسات من اتبع منا هج متنوعة حسب طبیعة الهدف البنائي والتجریبي معًا

 .من الدراسة فمنها من اتبع البنائي أو التجریبي أو شبه التجریبي

v  طبقـــت أدوات الدراســـة فـــي أمـــاكن مختلفـــة منهـــا دول عربیـــة ودول أجنبیـــة، وكـــذلك
تنوعت أدوات الدراسة ما بین االختبار التحصیلي، وبطاقـة المالحظـة، وأداة تحلیـل 

 .اختلف العینات فمنها مرحلة إعدادیة وثانویة وجامعیةالمحتوى ومقیاس االتجاه و 
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v  اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي هــذا المحــور فــي كتابــة اإلطــار النظــري
  .ومنهجیة البحث وغیرها وتفسیر النتائج 

  : األولعلى دراسات المحور  المفصل التعلیق
  

  :من حیث أهداف الدراسة  .1
المهــارات التكنولوجیــة لــدى طــالب الصــف عــض المفــاهیم و لدراســة إلــى تنمیــة بهــدفت هــذه ا

اتفقـــت لـــذلك فقـــد العاشـــر فـــي منهـــاج التكنولوجیـــا فـــي ضـــوء توظیـــف نظریـــة رایجلـــوث التوســـعیة، 
ــة مــن حیــث هــدف الدراســة، وهــو توظیــف نظریــة رایجلــوث أو  الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحالی

مثــل  لمهــارات المختلفــة مــع اخــتالف التخصــص،التــدریس علــى المســتوى الموســع لتنمیــة المفــاهیم وا
ـــة التحصـــیل وبقـــاء أثـــر الـــتعلم، ودراســـة ،)2010،الحلفـــاوي(دراســـة  ـــة  )2009،عمـــران( لتنمی لتنمی

لتنمیة التحصیل والتفكیر المنطقي، ودراسة  )2007،إبراهیم(التفكیر االستداللي والتحصیل، ودراسة 
لتنمیـة التحصــیل  )2006،الرقیبـة(هندسـي ودراسـة لتنمیـة التحصـیل والتفكیــر ال)2002،عبـد القـادر(

لتنمیــة التحصــیل، )  English & Reigeluth,1996(الدراســي ومهــارة اتخــاذ القــرار، ودراســة 
  .واالتجاه نحو التعلم

  

  :المستخدم في الدراسة المنهاجحیث  من .2
،  التجریبيالبنائي و  المنهاجاستخدمت هذه الدراسة  لدراسـات قـد فلـم یكـن هنـاك أي مـن امعـًا

، فیما اتفقت باقي الدراسات العربیة مـع الدراسـة الحالیـة فـي اسـتخدامها المنهاجاستخدمت كال  ین معًا
 ،)2006،أبــو بكــر( ،)2008،ســالغور( ،)2010،الحلفــاوي(التجریبــي منفــردًا مثــل دراســة  المنهــاج

التجریبـي منفـردًا  نهاجالم،وقد تبنت الدراسات األجنبیة كذلك )1998،العطار( ،)2002،عبد القادر (
، وقد تبنت بعـض )  Hanclosky,1986(، ودراسة ) English & Reigeluth,1996(ومنها 

  .)2005،فودة( ،)2009،عمران(شبه التجریبي كدراسة  المنهاجالدراسات 
  

  :من حیث أداة الدراسة .3
لدراسـة مـع كأحـد أدوات ا )االختبـار التحصـیلي (فـي اسـتخدام فقد اشتركت مع هذه الدراسـة 

،          )2008ســــــــالغور،(، )2010الحلفــــــــاوي،(معظــــــــم الدراســــــــات الســــــــابقة العربیــــــــة مثــــــــل دراســــــــة 
، كمــا اشــتركت بعــض الدراســات األجنبیــة مــع هــذه الدراســة مــن حیــث ، )2000الجنــدي وصــادق،(

، ودراســـــــــة ) English&Reigeluth,1996(اســـــــــتخدام االختبـــــــــار التحصـــــــــیلي مـــــــــع دراســـــــــة 
)Hanclosky,1986 (،  أما األداة الثانیة للدراسة)قلـم تشـترك هـذه الدراسـة مـع  )بطاقة المالحظة

أي من الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة، واختلفت مع بعض الدراسات السابقة في استخدام بعض 
مـــن هـــذه الدراســـات دراســـة  )االختبـــار التحصـــیلي( مقترنـــًا مـــع  )مقیـــاس االتجـــاه( الدراســـات ألداة 

  .)2006أبو بكر،(، )2009عمران،(
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  :من حیث مجتمع وعینة الدراسة .4
في اختیار العینة ومجتمع الدراسة مـن طـالب الصـف العاشـر مـع فقد اشتركت هذه الدراسة 

، )2009عمــران،(ثــالث دراســات مــن بــین الدراســات الســابقة العربیــة وكــذلك األجنبیــة وهــي دراســة 
ت هـذه الدراسـة مـع بقیـة الدراسـات السـابقة، وقـد اختلفـ،)2000الجنـدي وصـادق،( ،)2007إبراهیم،(

 )2005دروزة،(الطــالب المعلمــین كدراســة فمــن هــذه الدراســات مــن طبــق الدراســة علــى عینــة مــن 
، ومـن الدراسـات ) Hanclosky,1986(، ودراسـة ) English & Reigeluth,1996(ودراسـة 

 ،)2006أبـو بكـر،(، )2010الحلفـاوي،(من طبق على عینة من طالب المرحلة اإلعدادیـة كدراسـة 
 ،)2003عیسـى،(ومنها من طبق على المرحلة االبتدائیـة كدراسـة .)1998العطار،( ،)2005فودة،(
  ).2001البعلي،( ،)2002عبد القادر،(
  
  

  :بشكل عام أوجه التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
  

  :أهداف الدراسة من حیث  .1
  :الدراسة أهداف وافقت مع التي ت الدراسات. أ

توسـعیة علـى قیاس أثر توظیـف نظریـة رایجلـوث الیتشابه موضوع هذه الدراسة وأهدافها في 
، )2006،الرقیبة(، )2009،عمران(مثل دراسة  مع بعض الدراساتالمهارات تنمیة بعض المفاهیم و 

  .)1998العطار،( ،)2000،الجندي وصادق(
  :الدراسة ف أهدامع اختلفت التي  الدراسات. ب

أثــر توظیــف نظریــة رایجلــوث التوســعیة علــى تنمیــة إلــى قیــاس موضــوع هــذه الدراســة  تطــرق
أحــد أهــم نقــاط وهــذا یعتبــر  ،التكنولوجیــة لــدى طــالب الصــف العاشــر بعــض المفــاهیم و المهــارات

الدراســات الســابقة، حیــث لــم  تتنــاول أي مــن الدراســات الســابقة لهــذا الموضــوع، بــل االخــتالف عــن 
اولـت تنمیـة أنمـاط أخـرى مـن المفـاهیم و المهـارات وغلـب علیهـا قیـاس أثـر الـتعلم وفعالیـة النظریــة تن

التوســعیة فــي التحصــیل، فمــن الدراســات الســابقة علــى ســبیل المثــال والتــي تناولــت تنمیــة التحصــیل، 
ـــراهیم،(دراســـة   ةومنهـــا مـــا تنـــاول تنمیـــة مهـــارة اتخـــاذ القـــرار كدراســـ،)2006أبـــو بكـــر،(، )2007إب

المهــارات أثــر نظریــة رایجلــوث علــى تنمیــة ولــم تتنــاول أي مــن الدراســات الســابقة   ، )2005فــودة،(
  .هت، وهذا یدلل على أصالة الموضوع وحداث التكنولوجیة
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  :من حیث مجتمع الدراسة وعینتها .2
  :الدراسات التي توافقت مع الدراسة  . أ

لمـــدارس الحكومیـــة التابعـــة لـــوزارة ا فـــي عاشـــرالصـــف ال طـــالب طبـــق الباحـــث دراســـته علـــى
حیـــث اختـــار الباحـــث عینـــة الدراســـة بالطریقـــة لســـطینیة بمحافظـــة غـــزة، التربیـــة والتعلـــیم العـــالي الف

. طالبًا ) 19(القصدیة، والمكونة من مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة وكان كل منهما 
 الدراسات العربیة من ،)2007،د الدینسع(، )2008،شقفة(، دراسةمع إلى حد ما تتفق  وهي بذلك

مـــن حیـــث المرحلـــة الدراســـیة الصـــف العاشـــر وكـــذلك اتفقـــت مـــن حیـــث مجتمـــع الدراســـة مـــع دراســـة 
Ernest,1988)( كإحدى الدراسات األجنبیة.  

  :الدراسات التي اختلفت مع الدراسة  . ب
فـــي المـــدارس  عاشـــر األساســـيال مـــن طـــالب الصـــفتمثلـــت عینـــة هـــذه الدراســـة ومجتمعهـــا        

الحكومیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة بمحافظة غزة ، حیث تكونت عینـة الدراسـة 
وتــم تقســیمه إلــى مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة وكــان عــدد كــل  فصــل دراســيمــن 

، طالبــ) 19(منهمــا  اختلفــت مــع ة،  حیــث مــع العدیــد مــن الدراســات الســابق لــم تتشــابهوهــي بالتــالي ًا
 المعلمـــــین كدراســـــةالطـــــالب الدراســـــات األخـــــرى فـــــي مجتمـــــع الدراســـــة والـــــذي كـــــان مـــــن  بعـــــض

 ،)2007،إبــــراهیم( كدراســــة طــــالب المرحلــــة الثانویــــةو مــــن أ ،)2002،األدغــــم( ،)2005،حســــن(
ــــــدي وصــــــادق( ،)2001محمــــــود،( ــــــةو مــــــن أ ،)2000،الجن ــــــة اإلعدادی  كدراســــــة طــــــالب المرحل
طـــالب و مـــن أ ،)2007إبـــراهیم،( ،)2000أبـــو طـــاحون، ( ،)2008الفـــرع،( ،)2010الحلفـــاوي،(

وهنــاك مــن الدراســات األجنبیــة ، )2002عبــد القــادر،( ،)2008برغــوث،( كدراســة المرحلــة االبتدائیــة
 بــاقيتمــع الدراســة عــن جمــن حیــث العینــة ومأیضــًا  الدراســة الحالیــة وانفــردتالتــي بعــدت تمامــًا عــن 
فكانـت عینـة الدراسـة متمثلـة بمـن  )Riding,1990( األجنبیـة وهـي دراسـة الدراسات العربیة وكذلك

  . سنوات أي األطفال ما قبل المدرسة) 6-4(هم أعمارهم 
  :المستخدم في الدراسة المنهاجمن حیث  .3 

  :الدراسات التي توافقت مع الدراسة  . أ
 التجریبـي المنهاجدامها الدراسات السابقة العربیة في استخ العدید منهذه الدراسة مع  اتفقت

، )2010الحلفـــاوي،( مـــن هـــذه الدراســـات ، وكمـــنهج یناســـب طبیعـــة هـــذه الدراســـة البنـــائي المنهـــاجو 
  ).2002عبد القادر،(، )2007،األغا( ،)2008،الفرع(، )2008،شقفة(، )2008سالغور،(

  :الدراسات التي اختلفت مع الدراسة  . ب
ـــة مـــع  اختلفـــت  المنهـــاجلدراســـات الســـابقة مـــن حیـــث طبیعـــة مـــن ا مجموعـــةالدراســـة الحالی

). 2001صـیدم،(، )2008،برغـوث( التجریبي منفردًا كدراسـة، المنهاجفمنها من استخدم  ،المستخدم
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، )2009،عمــــــران( شــــــبه التجریبــــــي فقــــــط كدراســــــة ، المنهــــــاجومــــــن الدراســــــات التــــــي اســــــتخدمت 
  ).2005فودة،(
  

  : من حیث أداة الدراسة. 4
  :فقت مع الدراسة  الدراسات التي توا. أ

) بطاقــة المالحظــة -التحصــیلياالختبــار (:للدراســة وهمــا اعتمــدت هــذه الدراســة علــى أداتــي
من الدراسـات السـابقة العربیـة فـي  ،)2008برغوث،( )2008،شقفة( وهي بذلك تتفق كلیًا مع دراسة

خدام األداة األولى كت جزئیًا في استوقد اشتر ،)بطاقة المالحظة ،التحصیلياالختبار (أداتي الدراسة 
، )2007سـعد الـدین،( الدراسـات العربیـة مثـل دراسـة مجموعة مـنمع  )التحصیلي االختبار(للدراسة 

  .(Omer,Petec&Ilkar ,1992)دراسة ومع دراسة أجنبیة واحدة وهي ،) 2006،محمود(
الدراسـات  حدة مندراسة وافقد اشتركت هذه الدراسة مع  )بطاقة المالحظة(أما األداة الثانیة للدراسة 

  .) 2005حسن،(دراسة  وهي السابقة العربیة 
  :الدراسات التي اختلفت مع الدراسة  . ب
           اختلفـــــت هـــــذه الدراســـــة مـــــع بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة فـــــي اســـــتخدام بعـــــض الدراســـــات ألداة      

،            )2009مــران،ع(مــن هــذه الدراســات دراســة  )االختبــار التحصــیلي( مقترنــًا مــع  )مقیــاس االتجــاه( 
تحلیل المحتوى كأداة التي استخدمت السابقة  ختلفت مع بعض الدراسات، وكذلك ا)2006أبو بكر،(

  ).2001،صیدم(مثل دراسة للدراسة 
  :دراسات تناولت تنمیة المفاهیم والمهارات المختلفة:  الثانيالمحور 

  ):2008(دراسة شقفة . 1
ـــاءبهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى         ـــةتقنـــي برنـــامج  ن ـــة بعـــض  فـــي ضـــوء المســـتحدثات التقنی لتنمی

ــار  ،منهــاج التكنولوجیــا لــدى طالبــات الصــف العاشــر األساســي بغــزة ياإللكترونیــة فــالمهــارات  واخت
 ،واألخــرى الضــابطة، شــعبتین إحــداهما تمثــل المجموعــة التجریبیــة الباحــث عینــة قصــدیة مكونــة مــن

، وقــد بلـغ عــددهن )2009 -2008(لمحوســبة فـي العــام الدراسـي ولقـد تــم تطبیـق الحقیبــة التعلیمیـة ا
ــة) 40( بمحافظــة رفــح، وقــد خرجــت "ب"القــدس الثانویــة مدرســة بالصــف العاشــر  البــاتمــن ط طالب

بین متوسطات درجات طالبـات  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ب النتائج
لبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبیـــق البعـــدي المجموعـــة التجریبیـــة وبـــین متوســـطات درجـــات طا

فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد  تحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة، كما أشارت وجودلالختبار ال
طالبــات المجموعــة التجریبیــة ومتوســطات درجــات بــین متوســطات درجــات  (α ≤ 0.05)مســتوى 

لصـالح المجموعـة  هـارات االلكترونیـةالمجموعة الضابطة فـي التطبیـق البعـدي لبطاقـة المالحظـة للم
  .التجریبیة



     54  

  ):2008(دراسة الفرع.2
فـي  أثر برنامج محوسب ودوره في تنمیة مفاهیم التربیـة الوقائیـة قیاسهدفت هذه الدراسة إلى        

لتحقیــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث فــي دراســته  ،الصــف التاســع األساســي لــدى طلبــة التكنولوجیــا
ــامج الباحــث وقــام  بــي البنــائي،التجری المنهــاج ــاء اختبــار تحصــیلي كــأدوات بإعــداد برن محوســب، وبن
طالبًا وطالبة من الصف التاسع من التعلـیم األساسـي  )180(من  حیث تكونت عینة الدراسةللدراسة،

، واألخـــرى طالبـــًا وطالبـــة) 90(، وزعـــت علـــى مجمـــوعتین إحـــداهما تجریبیـــة وعـــددها بمحافظـــة رفـــح
فاعلیة البرنامج المحوسب ودوره فـي  الدراسةأظهرت نتائج وقد ، طالبًا وطالبة) 90(ضابطة وعددها 

   .تنمیة المفاهیم الوقائیة لدى طلبة الصف التاسع األساسي
  ):2008(دراسة برغوث. 3

 أثر استخدام إستراتیجیة التعلم المتمركز حـول المشـكلة علـى تنمیـةقیاس هدفت الدراسة إلى          
ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة  فــي التكنولوجیــا لطــالب الصــف الســادس األساســي ب بعــض المهــارات

مــن  الدراســة، وقــد تكونــت عینــة غــزة لمالءمتــه لموضــوع الدراســة المنهــاج التجریبــياســتخدم الباحــث 
ــًا مــن طــالب الصــف الســادس األساســي مــن مدرســة معــین بسیســو األساســیة ب للبنــین      ) 80( طالب

طالبًا واألخرى ضابطة ) 40(م تقسیمهم إلى مجموعتین األولى تجریبیة وتضم بمحافظة غزة،حیث ت
، ولمعرفـــة أثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیة الـــتعلم المتمركـــز حـــول المشـــكلة علـــى تنمیـــة ) 40(وتضـــم طالبـــًا

ي ختبــار التحصــیلاالوالتــي تمثلــت فــي  المهــارات التكنولوجیــة قــام الباحــث بتصــمیم أدوات الدراســة،
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط أداء توصـــل الباحـــث إلـــى وجـــود ة، وقـــد وبطاقـــة المالحظـــ

طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة، ومتوســــط أداء طــــالب المجموعــــة الضــــابطة فــــي بعــــض المهــــارات 
  .التكنولوجیة

  ):2007(دراسة أبو طاحون .4 
نـائي هدفت هذه الدراسة إلى الكشـف عـن أثـر اسـتخدام برنـامج مقتـرح قـائم علـى النمـوذج الب

 المنهـاجفي إكساب مهارة الرسم الهندسي بمنهج التكنولوجیا لطلبة الصف التاسع، واستخدم الباحـث 
التجریبــي، وقــام بإعــداد برنــامج قــائم علــى النمــوذج البنــائي، واختبــار تحصــیلي، وبطاقــة مالحظــة، 

واألخــرى  اً طالبــ) 40(وطبقهمــا علــى عینــة الدراســة والمكونــة مــن فصــلین دراســیین أحــدهما تجریبیــة 
من مدرسة ذكور الرمال اإلعدادیة، وقد توصلت الدراسة إلى وجـود فـروق ذات ًا طالب )40(ضابطة 

داللـة إحصـائیة بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة، فـي جمیـع المهـارات والدرجـة الكلیــة 
ة، وتوصـلت أیضـًا لصـالح أفـراد المجموعـة التجریبیـ لالختبار وبطاقة المالحظـة، ولقـد كانـت الفـروق

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي تحصـــیل المهـــارات قبـــل وبعـــد تطبیـــق البرنـــامج لصـــالح  إلـــى وجـــود
التطبیــق البعــدي بســبب اســتخدام البرنــامج المقتــرح والــذي تــم تصــمیمه بواســطة النمــوذج البنــائي وتــم 

  .تدریسه لطلبة المجموعة التجریبیة
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  )2007(دراسة سعد الدین . 5
تصمیم قائمة بالمهارات الحیاتیـة التـي بنـي علیهـا تصـمیم أداة تحلیـل ذه الدراسة إلى هدفت ه       

المحتوى وتطبیقها على المقرر قید الدراسة ومن ثم تصـمیم اختبـار المهـارات الحیاتیـة وتطبیقـه علـى 
بــًا طال) 597(وقــد بلــغ العــدد الكلــي للعینــة  أفــراد العینــة، حیــث اختیــرت العینــة العنقودیــة العشــوائیة

العــام  طبقــت الدراســة فــي نهایــة الفصــل الدراســي الثــاني مــنولقــد  وطالبــة مــن طلبــة الصــف العاشــر،
ضـــعف تنــاول محتـــوى مقـــرر التكنولوجیـــا والعلـــوم  ، وقـــد خرجـــت النتـــائج)2007 -2006(الدراســي 

یــة التطبیقیـة للصــف العاشـر للمهــارات الحیاتیـة، كمــا أشـارت النتــائج إلـى أن مســتوى المهـارات الحیات
وأظهــرت النتــائج أیضــًا بأنــه توجــد %  80لــدى طلبــة الصــف العاشــر لــم یصــل إلــى مســتوى الــتمكن 

فــي مســتوى اكتســاب طلبــة الصــف  (α ≤ 0.05)فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 
  .العاشر لمفاهیم المهارات الحیاتیة تعزى للجنس لصالح الذكور

  ) :2005(دراسة حسن.6
لى الكشف عن فاعلیة برنامج تقنـي لتنمیـة مهـارة العـروض العملیـة فـي هدفت هذه الدراسة إ

، )المجموعــة الواحــدة(المنهــاج التجریبــي تــدریس التكنولوجیــا لــدى الطالبــة المعلمــة، واســتخدم الباحــث 
ث فقرة موزعة على ثـال) 60(وقام ببناء أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المالحظة والتي تحتوى على 

مهارة التحضیر للعروض العملیة  ومهـارة التنفیـذ للعـروض العملیـة (ة هي على الترتیب مهارات فرعی
طالبـة مـن طالبـات قسـم العلـوم التطبیقیـة ) 18(وطبقها علـى  ،)رة تقویم التعلم بالعروض العملیةومها

 وتكنولوجیا التعلیم والمسجالت لمساق مهـارات التـدریس، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق دالـة
إحصائیًا بین متوسط درجات مهارة العـروض العملیـة قبـل وبعـد التطبیـق لـدى الطالبـة المعلمـة تعـزى 

وللتنفیـذ  ،)1.159(نسبة الكسب المعدل للتحضیر هي إلى البرنامج التقني، كما وأظهرت النتائج أن 
النســب  ذهوهــ ،)1.094( هــينســبة الكســب المعــدل للدرجــة الكلیــة  وأن) 0.938(وللتقــویم  )1.111(

  .عني أن للبرنامج فاعلیة عالیةی مما عالیةللكسب المعدل 
  :الثانيعلى دراسات المحور  التعقیب العام
v  تنوعت الدراسات السابقة وانقسمت إلى عدة محاور، فمن الدراسات في هذا المحور

ومنهـا مـن   ،)2008،الفـرع(التي ركزت إلى قیاس فعالیة برنامج محوسـب كدراسـة 
 .)2008،شقفة(كدراسة  رنامج تقني أو تصمیم قائمة بالمهاراتاهتم ببناء ب

v  اختلفت الدراسات في نوع المنهاج المستخدم في الدراسة، فمنها قد اسـتخدم المنهـاج
ومــن الدراســات مــن اتبــع  )2008،برغــوث(البنــائي والتجریبــي معــًا كدراســة كدراســة 

البنائي أو التجریبي  مناهج متنوعة حسب طبیعة الهدف من الدراسة فمنها من اتبع
 .أو شبه التجریبي
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v  طبقـــت أدوات الدراســـة فـــي أمـــاكن مختلفـــة، وكـــذلك تنوعـــت أدوات الدراســـة مـــا بـــین
 .االختبار التحصیلي، وبطاقة المالحظة، وأداة تحلیل المحتوى

v  تنوعــت العینــات المســتخدمة فــي الدراســات رغــم تركیــز جمیعهــا علــى الطلبــة، ولكــن
عدادیة وثانویة وجامعیةالمرحلة الدراسی تاختلف ٕ  .ة ما بین مرحلة ابتدائیة، وا

 
بنــاء أداتــي الدراســة المســتخدمة اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي هــذا المحــور فــي 

 .لقیاس الجانب المعرفي، وبطاقة المالحظة لقیاس الجانب المهاري التحصیلي ختباراالوهي 

  
  : ة والدراسات السابقةأوجه التشابه واالختالف بین الدراسة الحالی

  

  :من حیث أهداف الدراسة .1
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تنمیــة بعــض المفــاهیم والمهــارات التكنولوجیــة لــدى طــالب الصــف 

اتفقـــت لـــذلك فقـــد العاشـــر فـــي منهـــاج التكنولوجیـــا فـــي ضـــوء توظیـــف نظریـــة رایجلـــوث التوســـعیة، 
سـة، وهـو توظیـف اسـتراتیجیات ونظریـات الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة مـن حیـث هـدف الدرا

مثـــــل دراســـــة  ونمـــــاذج متعـــــددة لتنمیـــــة المفـــــاهیم والمهـــــارات المختلفـــــة مـــــع اخـــــتالف التخصـــــص،
تنمیـة مفـاهیم التربیـة ل ،)2008،الفـرع(ودراسـة  ،اإللكترونیةلتنمیة بعض المهارات  ،)2008،شقفة(

  .)2005،حسن( ودراسة في التكنولوجیا، الوقائیة
  

  :منهاج المستخدم في الدراسةحیث ال من.2
،  التجریبيالبنائي و  استخدمت هذه الدراسة المنهاج  أغلـبفقد اشـتركت هـذه الدراسـة مـع معًا

مثــل كمــنهج مناســب لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات،  المنهــاج ذاتــهالدراســات الســابقة فــي اســتخدامها 
لعربیـة مـع الدراسـة الحالیـة فـي فیمـا اتفقـت بـاقي الدراسـات ا ،)2008،الفـرع(، )2008،شقفة(دراسـة 

ـــــو طـــــاحون(، )2008،برغـــــوث(اســـــتخدامها للمـــــنهج التجریبـــــي منفـــــردًا مثـــــل دراســـــة   ،)2007،أب
  ، )2005،حسن(

  :من حیث أداة الدراسة.3
االختبــار التحصــیلي (أدوات الدراســة المتمثلــة فــي فقــد اشــتركت هــذه الدراســة فــي اســتخدام 

ـــــة المالحظـــــة ـــــوث(، )2008،شـــــقفة(دراســـــة  مـــــع بعـــــض الدراســـــات مثـــــل) وبطاق           ،)2008،برغ
ــو طــاحون( ــار(األداة األولــى للدراســة كمــا اشــتركت فــي  ،)2007،أب مــع معظــم  )التحصــیلي االختب

أمـا األداة  ،)2001،محمـود( ،)2007،سـعد الـدین( ،)2008،الفـرع(، مثـل دراسـةالدراسات العربیـة 
ه الدراســة مــع واحــدة مــن الدراســات هــي دراســة فقــد اشــتركت هــذ )بطاقــة المالحظــة(الثانیــة للدراســة 

  .)2005،حسن(
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  :من حیث مجتمع وعینة الدراسة .4
بعـض الدراســات فقــد اشـتركت مـع هــذه الدراسـة طبقـت الدراسـة علـى طــالب الصـف العاشـر 

وقــد اختلفــت عــن بــاقي  ،مــن الدراســات ،)2007،ســعد الــدین( ،)2008،شــقفة(دراســة الســابقة مثــل 
 التاسـعمجتمع الدراسة وعیتنها، فمنهم من طبق على عینة من طالب الصـف  الدراسات السابقة في

، وآخـر )2008،برغـوث(مثل دراسة السادس وآخر على طالب الصف  ،)2008،الفرع(مثل دراسة 
 الجامعـــات وآخـــر علـــى طلبـــة ،)2001،أبـــو طـــاحون( مثـــل دراســـة اإلعدادیـــةالمـــدارس علـــى طلبـــة 

  .)2005سن،ح( مثل دراسة )المعلمین المتدربین(
  
  :ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج 
  :عدة أمور من أهمهالقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في      

 .البنائي المنهاجو  التجریبي المنهاجاهج الدراسة وهي اختیار من .1

لقیــاس الجانــب المعرفــي، وبطاقــة  التحصــیلي ختبــاراالبنــاء أداتــي الدراســة المســتخدمة وهــي  .2
ً على المتغیر التابعالم  .الحظة لقیاس الجانب المهاري، وتحدیدها بناء

 .عرض النتائج وتفسیرها ومناقشتها، وتقدیم التوصیات والمقترحات .3

 .تحدید نوع المعالجات اإلحصائیة المناسبة للدراسة .4

  .اإلجراءات المناسبة للدراسةتحدید  .5
  : ویمكن تفصیل أوجه االستفادة على النحو التالي 

  : تحدید المفاهیم وتصنیفها. أ
في عملیة   ،)2000،الجندي وصادق( ،)2008،الفرع( كل منحیث استفاد الباحث من دراسة 

  .تحدید المفاهیم واستنباطها ومن ثم تصنیفها
  
  
  :تحدید المهارات . ب

ــــــث اســــــتفاد الباحــــــث مــــــن دراســــــة كــــــل مــــــن                   ،)2008برغــــــوث،( ،)2008شــــــقفة،(حی
  .في عملیة تحدید المهارات  )2001صیدم،( ،)2003أبو طاحون،(، )2007،سعد الدین(
  :بناء االختبار التحصیلي. ج

تمكــن الباحـــث مـــن بنـــاء االختبـــار التحصـــیلي بعــد اطالعـــه علـــى مجموعـــة مـــن الدراســـات      
السابقة والتي ساهمت بشكل كبیر في تبسیط عملیة بناء االختبار التحصیلي لدى الباحـث ومـن 

، )2008الفـــرع،( ،)2008ســـالغور،( ،)2010الحلفــاوي،( ،)2010،الكلبـــاني(لدراســات هــذه ا
  .)2000محمود،(
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  :تصمیم بطاقة المالحظة . د
فــي بنـــاء ، ) 2005حســن،( ،)2008شــقفة،(حیــث اســتفاد الباحــث مــن دراســة كـــل مــن       

  .بطاقة المالحظة بشكل جید 
  :المعالجة اإلحصائیة . هـ

 ،)2009عمـــــران،( ،)2010الحلفـــــاوي،(احـــــث مـــــن دراســـــة كـــــل مـــــن حیـــــث اســـــتفاد الب       
ـــــودة،(، ) 2005حســـــن،( ،)2008شـــــقفة،( ـــــى األســـــالیب اإلحصـــــائیة   )2003ف لتعـــــرف عل

تـم ، T.test independent sample كاختبـارالمسـتخدمة فـي مثـل هـذا النـوع مـن الدراسـات 
، یجـــاد حجـــم التـــأثیرمعامـــل إیتـــا إلو  ،لعینتـــین مســـتقلتینالختبـــار الفـــرض الصـــفري  هاســـتخدام

  .ومعادلة جتمان للتجزئة النصفیة غیر المتساویة
  :اإلطار النظري. و

مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي الجانـــب النظـــري بعـــدد باحـــث بشـــكل كبیـــر لحیـــث اســـتفاد ا       
ومـن أهـم الدراسـات التـي  وكیفیة تنظیم المحتوى وباألخص بما یتعلق بنظریة رایجلوث التوسعیة

              ،)2002األدغـــــــــــــم،( ،)2008شــــــــــــقفة،( ،)2009عمـــــــــــــران،(الباحــــــــــــث اســــــــــــتفاد منهــــــــــــا 
  ).1993دروزة،( ،)1996 ، ( English & Reigeluth، ) 2000الجندي وصادق،(
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  الرابع الفصل
  الطریقة و اإلجراءات

، عینـــة الدراســـة، أدوات وضـــیح مفصـــل لكـــل مـــن مـــنهج الدراســـةت هـــذا الفصـــل یتضـــمن        
ســالیب ، واأل، تطبیــق الدراســة)إعــداد وبنــاء اختبــار تحصــیلي، إعــداد بطاقــة مالحظــة(ة، الدراســ

  : الدراسةاصر السابقة من إجراءات للعن اً فیما یلي وصفو . اإلحصائیة المستخدمة فیها
 :منهج الدراسة . 1

  :اتبع الباحث في هذه الدراسة ثالثة مناهج وهي كما یلي 
  : الوصفي المنهاج .أ

الذي یدرس ظـاهرةً أو حـدثًا أو قضـیة موجـودة حالیـًا یمكـن الحصـول منهـا  المنهاجوهو         
یر نتـائج على معلومات تجیب عن أسئلة الدراسـة دون تـدخل الباحـث فیهـا، وذلـك لوصـف وتفسـ

  ).83:2002األغا واألستاذ،(الدراسة 
فــي ) األنظمــة(الوصــفي فــي هــذه الدراســة لتحلیــل محتــوى الوحــدة الثالثــة  المنهــاجوتــم اســتخدام 

كتاب التكنولوجیا للصف العاشر، وذلك الستخراج قائمة لبعض المفـاهیم والمهـارات التكنولوجیـة 
  .الواردة في بعض دروس وحدة األنظمة

  :البنائي المنهاج .ب
وهو عبارة عـن خطـوات منظمـة إلیجـاد هیكـل معرفـي تربـوي جدیـد، أو لـم یكـن معروفـًا بالكیفیـة 
نفسها من قبل، یتعلق باستخدامات مستقبلیة، ویتواءم مع الظروف المتوقعة اإلمكانات الواقعیة، 

یـــق یســـتفید الباحـــث مـــن خاللهـــا مـــن رؤى تشـــاركیة للخبـــراء أو المعنیـــین فـــي مجـــال معـــین لتحق
  ).22:2003األغا،(أهداف معینة 

الذي یهـدف  التوسعیة" رایجلوث" وحیث أن هذه الدراسة قامت على تنظیم المحتوى وفق نظریة 
فقد استخدم الباحث  المهارات التكنولوجیة لدى طالب الصف العاشرالمفاهیم و إلى تنمیة بعض 

  ..عیةالتوس" رایجلوث"ض أسس تنظیم المحتوى وفق نظریة في عر المنهج 
  : التجریبي المنهاج .ج

متغیـرات جدیـدة أو أحـدث ها الباحث متغیرًا أو الذي یدرس ظاهرة أدخل فی المنهاجوهو         
تغیـرات فـي أحـد العوامـل أو أكثـر مـن عامـل وهـو مـنهج قـائم علـى تصـمیم المجموعـة التجریبیـة 

  ). 83:2002األغا واألستاذ،(الواحدة 
لتجریبـي، وذلـك لدراسـة أثـر توظیـف نظریـة رایجلـوث التوسـعیة علـى ا المنهـاجولقد اتبع الباحـث 

تنمیة بعض المفاهیم والمهارات التكنولوجیة المتضمنة في كتاب التكنولوجیا لدى طالب الصف 
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العاشــر األساســي بغــزة، حیــث تتعــرض المجموعــة التجریبیــة للبرنــامج الــذي أعــده الباحــث، بینمــا 
للوحدة الدراسیة بالطریقة التقلیدیة، حیث طبقت أدوات الدراسة تتلقى المجموعة الضابطة تدریسًا 

ـــار  ـــي والبعـــدي(المتمثلـــة فـــي االختب ـــة(وبطاقـــة المالحظـــة ) القبل ـــة والبعدی ـــى كـــل مـــن ) القبلی عل
  .المجموعتین

عادة صیاغتها لتـتالءم مـع طبیعـة نظریـة رایجلـوث فـي وقد  ٕ قام الباحث بتنظیم بعض الدروس وا
  ).األنظمة-الوحدة الثالثة(ف العاشرمادة التكنولوجیا للص

  :على النحو اآلتي) ابطةتجریبیة وض(واتبع التصمیم التجریبي المعتمد على مجموعتین  
  

  قیاس بعدي  معالجة           قیاس قبلي              :   المجموعة التجریبیة
  بعدي قیاس قبلي                                  قیاس:   المجموعة الضابطة

  
  :مجتمع الدراسة . 2

شمل مجتمع الدراسة جمیع طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في الفصل الدراسي الثاني للعـام 
  .م 2009/2010

  :عینة الدراسة االستطالعیة
من طلبة الصف العاشر األساسـي  طالباً ) 18(اشتملت عینة الدراسة االستطالعیة على        

  .م 2009/2010اني للعام بغزة في الفصل الدراسي الث
  :عینة الدراسة األصلیة

اختـــار الباحـــث عینـــة الدراســـة بالطریقـــة العشـــوائیة البســـیطة مـــن بـــین الشـــعب الدراســـیة        
للبنین، حیث اختار الباحث عینـة الدراسـة بالطریقـة " ب"الموجودة في مدرسة بئر السبع الثانویة 

  :القصدیة، وذلك لألسباب التالیة 
 .ث یعمل كمعلم لمادة التكنولوجیا في هذه المدرسة منذ عامین ن الباحأل •

 .والتواصل مع الطلبة  لسهولة االتصا •

ــة الدراســة مــن مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واألخــر  ، وهمــا مــن الصــف ضــابطة ىوتكونــت عین
 طالباً  )19(طالبًا كعینة تجریبیة، وكذلك تم اختیار) 19(، حیث تم اختیار "6"األساسي  العاشر

  .یبین أعداد الطالب عینة الدراسة) 1(كعینة ضابطة، والجدول 
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  )1(جدول 
  توزیع عینة الدراسة

    

  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  الطالب
  38  19  19  العدد

 
  

ویرجــع الباحــث صــغر حجــم العینــة إلــى أن طبیعــة الدراســة وعــدم تــوفر المــواد واألدوات        
كفي ألكثر من هذا العـدد لتنفیـذ التجـارب فـي الـدلیل، حیـث ال یسـتطیع المعلـم أن الالزمة التي ت

یتابع أكثر مـن أربـع مجموعـات فـي الحصـة الواحـدة، بحیـث یكـون عـدد الطـالب فـي المجموعـة 
طالب، كما أن تطبیق الدراسة في بعض أجزاءهـا تعتمـد علـى الـتعلم الـذاتي ) 5-4(الواحدة من 

  .الدارات الكهربیة وااللكترونیة وفحصها وذلك فیما یتعلق بتجمیع
 
  :أدوات الدراسة  .3

  :لتحقیق أهداف الدراسة الحالیة قام الباحث ببناء األدوات البحثیة التالیة
  .أداة تحلیل المحتوى: أوًال 
  .بناء االختبار التحصیلي: ثانیاً 
  .بناء بطاقة المالحظة: ثالثاً 
  .الدلیل اإلرشادي للمعلم : رابعاُ 
  : أداة تحلیل المحتوى: أوًال 
لمــا كــان الهــدف األساســي للدراســة هــو تنمیــة المفــاهیم والمهــارات التكنولوجیــة لــدى     

طــالب الصــف العاشــر، فقــد قــام الباحــث بتحلیــل محتــوى وحــدة األنظمــة مــن  كتــاب التكنولوجیــا 
  . فیها للصف العاشر لتحدید تلك المفاهیم والمهارات المتضمنة

تحلیــل المحتــوى هــو التعــرف إلــى العناصــر األساســیة التــي تتكــون منهــا المــادة ویقصــد بمفهــوم 
  )57:  2005الهویدي، ( .العلمیة التي یتم تحلیلها

  :وقد قام الباحث بتحلیل المحتوى وفقًا للخطوات التالیة
الهــدف مــن التحلیــل فــي هــذه الدراســة تحدیــد قائمــة المفــاهیم : التحلیــلتحدیــد الهــدف مــن . 1

ت التكنولوجیة المتضمنة في بعض دروس وحدة األنظمة من  كتاب التكنولوجیا للصف والمهارا
  .العاشر



     63  

اعتبـــر الباحـــث فئـــة التحلیـــل فـــي هـــذه الدراســـة المفـــاهیم والمهـــارات  :فئـــة التحلیـــلتحدیـــد . 2
  .بعض دروس وحدة األنظمة من  كتاب التكنولوجیا للصف العاشرالمتضمنة في  التكنولوجیة

كتـاب التكنولوجیـا  فـيوحـدة األنظمـة عبـارة عـن سـتة دروس مـن هـي : التحلیل عینةتحدید . 3
  .طلبة الصف العاشر ىعل المقرر

  :ضوابط عملیة التحلیل. 4
المهــارة و  ،التكنولــوجي، والتعریــف اإلجرائــي للمفهــوم التحلیــل فــي إطــار المحتــوى العلمــي تــم    

  .لتكنولوجیا للصف العاشریشمل التحلیل وحدة األنظمة من  كتاب االتكنولوجیة، و 
  : إجراءات عملیة التحلیل. 5
تم تحدید الصفحات التي خضعت لعملیـة التحلیـل فـي الكتـاب وقراءتهـا جیـدًا لتحدیـد المفـاهیم  .أ

  . التي تضمنتها الوحدة  التكنولوجیةوالمهارات 
  .واحدة صغیرة فكرة تقسیم كل صفحة لعدد من الفقرات بحیث تشمل كل فقرة أو عدة فقرات .ب
  . تحدید المفاهیم والمهارات التكنولوجیة المتضمنة في كل فقرة .ج
  :موضوعیة عملیة التحلیل. 6

  :صدق التحلیل
تــم عــرض التحلیــل الــذي قــام بــه الباحــث علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــین ملحــق        

دقـة التحلیـل ، حیث قام الباحث باسـتطالع رأي مدرسـي ومشـرفي التكنولوجیـا فـي مـدى )11(رقم
ومكوناتــه، وقــد أخــذ الباحــث بعــین االعتبــار مالحظــات المحكمــین، ویتحــدد صــدق التحلیــل مــن 

  .خالل الحكم علیه في ضوء معاییر التحلیل ونتائجه
  : معاییر التحلیل

  هل وحدة التحلیل محددة بوضوح؟  -
  هل أخذ المحلل بالتعریف اإلجرائي لفئة التحلیل؟ -
  لضوابط التحلیل المحددة؟  هل تم التحلیل وفقاً  -

،) 34(أســـفرت عملیـــة التحلیـــل عـــن وجـــود  :نتـــائج التحلیـــل ارة مهـــ) 18(و مفهومـــًا تكنولوجیـــًا
المقـررة مـن كتـاب التكنولوجیـا للصـف العاشـر، والجـدول ) األنظمـة( تكنولوجیة في الوحدة الثالثة

ــــم  ــــة، بیوضــــح قائمــــة ) 2(رق ــــم المفــــاهیم التكنولوجی المهــــارات بقائمــــة یوضــــح ) 3(والجــــدول رق
  .في تلك الوحدة التكنولوجیة المتضمنة
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  )2(جدول 
 

 م 

  :النظام  1
 مجموعة من العناصر المتداخلة المترابطة المتكاملة التي تعمل فیما بینها من أجل تحقیق هدف معین

2 
  :المدخالت

  .هي العناصر التي تشارك في النظام ویجب الحصول علیها إلتمام عملیات النظام 

3 
  :العملیات

 .ع وغیرها معالجة المدخالت وتحویلها إلى مخرجات وتشمل عملیات التصنی

4 
  :المخرجات

  .النتائج النهائیة للنظام والتي تم الحصول علیها نتیجة معالجة المدخالت عن طریق عملیات التحویل

5 
  :التغذیة الراجعة

 .عن مخرجات النظام وأدائه)معلومات(عبارة عن بیانات 

  :التحكم  6
 . استخدام المعلومات من التغذیة الراجعة في مراقبة النظام وسیره

7 
  :النظام المركب

  .مجموعة من األنظمة الفرعیة التي تتكامل فیما بینها من أجل تكوین النظام األساسي

8 
  :النظام المفتوح

 .وال یمكن تعدیل مخرجاته والتحكم فیها)  مدخالت وعملیات ومخرجات(یتكون من ثالثة عناصر أساسیة 

9 
  :النظام المغلق

 .ضافة لعنصري التغذیة الراجعة والتحكم حیث یمكن تعدیل مخرجاته یتكون من العناصر األساسیة باإل

10 
  :المجس

 .ج إشارة كهربیة تتناسب وقیمة المؤثرتنی) ضوء،حرارة، رطوبة، صوت(جهاز أو دارة تستجیب لمؤثرات مثل 

11 
  :العوامة المیكانیكیة

  .ریجیُا مع ارتفاع منسوب الماء في الخزاناتعبارة عن ذراع وعلبة من البالستیك بحیث یقوم بإغالق مصدر الماء تد

12 
  :العوامة الكهربائیة

  .نظام مغلق یستخدم للتحكم في منسوب الماء في الخزانات بطریقة آلیة بواسطة مفتاح العوام الكهربي
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13 
  :مفتاح العوام الكهربي

  .اإلغالق وعازل للتیارداخل غالف بالستیكي محكم ) MS(عبارة عن كرة معدنیة ثقیلة موجودة مع مقتاح 

14 
  :N-Oمفتاح 

  . Normally Openیعمل في حالة وجود الضغط علیه مثل مفتاح الجرس 

  :N-C مفتاح  15
  .Normally Closeیعمل في حالة غیاب الضغط علیه مثل مفتاح الثالجة  

  :MSمفتاح   16
 Micro Switchأحد أنواع المفاتیح الضاغطة ویعمل في حالة وجود وغیاب الضغط عنه 

  :المرحل  17
  .مفتاح یفصل ویصل كهربائیُا بواسطة مغناطیس صناعي 

  :ناطیسیةالقواطع المغ  18
  .یتكون من ملف ومجموعة من التالمسات ویعمل بنفس مبدأ عمل المرحل 

19 
  :العزل الكهربائي

  .الربط بین الدارات الكهربائیة ذات الفولتیة المختلفة 

20 
  :المقاومة الكهربائیة

  .قطعة الكترونیة تصنع من الكربون أو من الخزف بهدف تحدید قیمة التیار الكهربائي المار في الدارة

21 
  :المقاومة المتغیرة

  .تحتوى على ثالثة أطراف وتستعمل في التطبیقات التي تتطلب تعدیالً مستمرًا لقیمة المقاومة

  :LDRالمقاومة الضوئیة   22
 .ها حسب كمیة الضوء الساقط علیها مقاومة كهربائیة تتغیر قیمت

23 
  :DCالتیار المستمر 

  .هو تیار ثابت في الشدة واالتجاه مثل البطاریات 

24 
  :AC التیار المتردد

  .هو تیار متغیر في الشدة واالتجاه مثل الكهرباء المنزلیة 

25  
  :المحول الكهربي

ویستخدم في نقل الطاقة من أماكن تولید یعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطیسي للتیار المتردد جهاز 
  .الطاقة إلى أماكن استهالكها ومنها الخافض والرافع للجهد الكهربي

  :التقویم الموجي الكامل  26
  . باستخدام القنطرة  DC إلى تیار مستمر ACتحویل التیار المتردد 
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27 
  :DPDT مفتاح 

 Double Pole Double Throuمفتاح ثنائي القطبیة مزدوج التحویلة 

  :LEDالثنائي الباعث للضوء   28
  . عنصر الكتروني وهو أحد أنواع الثنائیات ویوصل توصیُال أمامیًا في الدارات االلكترونیة ویستخدم كلمبة إشارة 

  :NPNترانزستور   29
  .  Nوالمجمع والباعث من نوع  Bعنصر الكتروني یتكون من ثالثة شرائح حیث تكون القاعدة من نوع 

  :PNPترانزستور   30
 .  Bوالمجمع والباعث من نوع  Nعنصر الكتروني یتكون من ثالثة شرائح حیث تكون القاعدة من نوع 

  :تحیز الترانزستور  31
  .فولت لكي یعمل    7.یقصد به أن یطبق فرق جهد على القاعدة أكبر من 

  :ANDالبوابة المنطقیة   33
 .لها بمفتاحین موصلین على التوالي في الدارات الكهربائیة تتكون من مدخلین ومخرج واحد ویمكن تمثی

  :7408الدارة المتكاملة   34
  . ANDبوابات منطقیة من نوع  4مدخل وهي عبارة عن  14عنصر الكتروني لها 
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  )3(جدول 
 

 م 
  .N/Oدارة عمل المصباح الكهربي باستخدام مفتاح  تصمیم  1
 .N/Cدارة إضاءة حجرة الثالجة عند فتح باب الثالجة باستخدام مفتاح  تصمیم  2

  .Micro Switchدارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح  تصمیم  3
  .دارة توصیل العوامة الكهربیة للتحكم في منسوب المیاه تصمیم  4
  .DPDTدارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوع  تصمیم  5
  .DPDTدارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام المرحل  تصمیم  6
  .دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي تصمیم  7
  .ة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكيدار  تصمیم 8
  .SPDTدارة تشغیل المضخة باستخدام مرحلین  تصمیم 9

  
  .في دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارة التحكم  10
 .DPDTاتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  ضبط 11

  .DPDT وران المحرك باستخدام المرحل اتجاه د ضبط 12
  . في ضبط حساسیة المقاومة الضوئیة باستخدام المقاومة المتغیرة التحكم  13
  . في ضبط حساسیة مجس الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرة التحكم  14

 
  .DMMباستخدام  القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات فحص  15
  .أداء نظام العوام الكهربي اختبار  16
  .أداء نظام التحكم باتجاه دوران المحرك اختبار  17
  .أداء نظام الري األوتوماتیكي اختبار  18
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  :بناء االختبار التحصیلي: ثانیاً 
اردة فــي أعــد الباحــث االختبــار التحصــیلي لقیــاس الجانــب المعرفــي فــي المفــاهیم التكنولوجیــة الــو 

  :كتاب التكنولوجیا للصف العاشر، ومتضمنًا عدة مستویات
v مستوى المعرفة والتذكر. 

v  الفهم واالستیعاب. 

v التطبیق. 

  )4(جدول 
   جدول الوزن النسبي لألهداف

  

  الوزن النسبي لألهداف  عدد األهداف  مستوى الهدف

  %32  8  التذكر 
  %40  10  الفهم 

  %28  7  التطبیق
  %100  25  المجموع الكلي

  
  

    
  
  
  
  

  )5(جدول 
   للموضوعاتجدول الوزن النسبي 

  

  الوزن النسبي لكل موضوع  عدد الحصص  الموضوع

  %33.5  3  النظام ومكوناته
  %33.5  3  نظام التحكم في منسوب المیاه
  %11  1  نظام التحكم في اتجاه السیارة

  %22  2  نظام الري اآللي
  %100  9  المجموع الكلي

  
  
  
  

  

  100×   ----------------- =  لألهداف في مستوى معین الوزن النسبي 
  األهداف في ذلك المستوىعدد 

  مجموع األهداف كاملة

  100×  ---------------------- = ألهمیة الموضوع الوزن النسبي 
  عدد الحصص الالزمة لتدریس الموضوع
  100×  ---------------------- = ألهمیة الموضوع الوزن النسبي   عدد الحصص الالزمة لتدریس المادة 
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  لالختبار التحصیلي ألولیة لجدول المواصفات الصورة ا

  

  النسبي.و  الدرجات.م  األسئلة.م  التطبيق  الفهم  التذكر  الموضوعات

  %33.5  8  8.375  2.345  3.35  2.68  النظام ومكوناته
  %33.5  8  8.375  2.345  3.35  2.68  نظام التحكم في منسوب المیاه
  %11  3  2.752  0.77  1.1  0.88  نظام التحكم في اتجاه السیارة

  %22  6  5.5  1.54  2.2  1.76  نظام الري اآللي
  25  25  7  10  8  مجموع األسئلة

  
  25  25  7  10  8  مجموع الدرجات

  %100    %28  %40  %32  الوزن النسبي لألهداف
  

  )6(جدول 
  

  لالختبار التحصیلي للمفاهیم التكنولوجیةلجدول المواصفات  النهائیةالصورة 
  
  

  النسبي.و  الدرجات.م  األسئلة.م  التطبيق  الفهم  التذكر  الموضوعات

  %33.5  8  8  2  3  3  النظام ومكوناته
  %33.5  8  8  2  4  2  نظام التحكم في منسوب المیاه
  %11  3  3  1  1  1  نظام التحكم في اتجاه السیارة

  %22  6  6  2  2  2  نظام الري اآللي
  25  25  7  10  8  مجموع األسئلة

  
  25  25  7  10  8  مجموع الدرجات

  %100    %28  %40  %32  لنسبي لألهدافالوزن ا
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  :یمكن بناء االختبار التحصیلي عن طریق مجموعة من الخطوات على النحو التالي و 
 .                 هدف االختبار التحصیلي •

 .الصورة األولیة لالختبار •

 .تجریب االختبار •

 .تصحیح االختبار •

 .تحدید زمن االختبار •

 .درجة السهولةمعامل التمییز و  •

 .ثبات االختبارصدق و  •

  :خطوات بناء االختبار التحصیليالتحقق من 

  :هدف االختبار التحصیلي .أ
هدف االختبار إلى قیاس مستوى تحصیل طالب كل من المجموعـة التجریبیـة والضـابطة       

  ).المفاهیم التكنولوجیة(األنظمة  في المحتوى العلمي لبعض دروس وحدة
  

  :رالصورة األولیة لالختبا .ب
فقـرة، ) 25(في ضوء مـا سـبق تـم إعـداد االختبـار التحصـیلي فـي صـورته األولیـة فاشـتمل علـى 

ــا تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین، وذلــك الســتطالع آرائهــم حــول  روبعــد كتابــة االختب
  : مدى
v  تمثیل فقرات االختبار لألهداف المعرفیة المراد قیاسها. 

v  مطابقة فقرات االختبار للمحتوى. 

v  علمیاً فقرات االختبار لغویًا و صحة. 

v  مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف العاشر من التعلیم األساسي. 

ــــدى المحكمــــین بعــــض المالحظــــات واآلراء، التــــي تمــــت دراســــتها وبعــــد التشــــاور مــــع         و قــــد أب
  .المشرف أجریت التعدیالت المناسبة

  :تجریب االختبار التحصیلي .ج
علــى عینــة اســتطالعیة  االختبــار بصــورته األولیــة قــام الباحــث بتطبیــق االختبــاربعــد إعــداد      

م اختیـــارهم مـــن خـــارج عینـــة مـــن طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي، وقـــد تـــ اً طالبـــ) 18(قوامهـــا 
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حیث یقیس االختبار مدى اكتساب الطالب للمفـاهیم التكنولوجیـة الموجـودة عنـدهم مـن الدراسة، 
  :تجربة االستطالعیة لالختبار التحصیلي بهدفخبرات سابقة، وقد أجریت ال

v حساب معامالت السهولة والتمییز لفقرات االختبار. 

v  ثبات االختبارحساب مدى صدق و. 

v تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث. 

v تحدید مدى فهم الطالب لصیاغة فقرات االختبار. 

  :حصیليتصحیح أسئلة االختبار الت .د
بعـــد أن قـــام طـــالب العینـــة االســـتطالعیة باإلجابـــة عـــن أســـئلة االختبـــار التحصـــیلي، قـــام       

الباحث بتصحیح االختبار حیث حددت درجة واحدة لكل فقرة ، بذلك تكون الدرجـة التـي حصـل 
 تدرجــة، وباإلضــافة إلــى ذلــك تــم حســاب عــدد تكــرارا) 25 – 0(علیهــا الطــالب محصــورة بــین 

 .لخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبارلإلجابات ا

  :تحدید زمن االختبار التحصیلي  .هـ
تم حساب زمن تأدیة الطلبة لالختبار عن طریق متوسط الحسابي لزمن تقدیم طلبة العینة       

نـة االسـتطالعیة یســاوي االسـتطالعیة فكـان زمــن متوسـط المـدة الزمنیــة التـي اسـتغرقها أفــراد العی
  :بتطبیق المعادلة التالیة  وذلك. دقیقة) 42(

  
  زمن إجابة االختبار الطالب األخیر+ زمن إجابة الطالب األول =        زمن إجابة االختبار 

                       2        
  

  :درجة السهولة معامل التمییز و . و
نتـــائج بعـــد أن تـــم تطبیـــق االختبـــار التحصـــیلي علـــى طلبـــة العینـــة االســـتطالعیة تـــم تحلیـــل     

  :ذلك بهدف التعرف على على أسئلة االختبار التحصیلي، و إجابات الطلبة 
v لكل سؤال من أسئلة االختبار  زمعامل التمیی. 

v  معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار. 

ـــًا بحســـو      ـــة تنازلی ـــم ترتیـــب درجـــات الطلب ـــار التحصـــیليقـــد ت أخـــذ ، و ب عالمـــاتهم فـــي االختب
طالب كمجموعة ) 5(طالب كمجموعة علیا، و) x  18)= (5%27(. من عدد الطلبة%) 27(

  .مع العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار . دنیا
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ý  معامل التمییز: 
  ".قدرة االختبار على التمییز بین الطلبة الممتازین و طلبة الضعاف" :یقصد بهو               

                                                                          :تیةللفقرات وفقًا للمعادلة اآلالتمییز  تتم حساب معامالحیث 
  
  دنیاعدد المجیبین بشكل صحصح من الفئة ال  –ا  عدد الطلبة المجیبین بشكل صحیح من الفئة العلی  =معامل التمییز      

  عدد أفراد الفئة الدنیا    +    عدد أفراد الفئة العلیا                                                           
  )171: 1998 علیان،و  الزیود( 

  
) 7( والجـدول وبتطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمییز لكل فقرة من فقـرات االختبـار،

  .یوضح معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار
  )7(الجدول

  

  التمییز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال
 تمییزمعامالت ال م التمییزمعامالت  م
1 0.60 14 0.40 
2 0.60 15 0.60 
3 0.60 16 0.60 
4 0.40 17 0.60 
5 0.60 18 0.60 
6 0.60 19 0.40 
7 0.60 20 0.40 
8 0.60 21 0.60 
9 0.40 22 0.40 
10 0.40 23 0.60 
11 0.60 24 0.40 
12 0.60 25 0.60 
13 0.40  

 0.53 معامل التمییز الكلي
  

        بینیتضح من الجدول السابق أن معامالت التمییز لفقرات االختبار قد تراوحت         
كانت في الحد حیث االختبار، جمیع فقرات  وعلیه تم قبول ،)0.53(بمتوسط بلغ  )0.60- 0.40(

  .)80: ب ث الزوبعي وآخرون،( حسبب 0.20منحیث كان أكثر المعقول من التمییز 
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ý  معامل الصعوبة: 
  " .نسبة الطلبة الذین أجابوا إجابة صحیحة عن الفقرة : " ویقصد به

  ".النسبة المئویة للراسبین في االختبار : "ویقصد به 
  : تم حساب معامل الصعوبة وفقًا للمعادلة 

  
  %                                         x    100  خاطئة الذین أجابوا إجابةعدد       =الصعوبة  نسبة     

                         عدد الذین حاولوا اإلجابة
 والجــدولوبتطبیــق المعادلــة الســابقة تــم حســاب معامــل الصــعوبة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار، 

  .یوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 8(
  
  
  
  

  )8(جدول
  

  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة عامالم
 صعوبةمعامالت ال م  صعوبةمعامالت ال م
1 0.70 14 0.40 
2 0.70 15 0.30 
3 0.50 16 0.50 
4 0.60 17 0.50 
5 0.70 18 0.50 
6 0.70 19 0.60 
7 0.30 20 0.60 
8 0.30 21 0.70 
9 0.60 22 0.60 
10 0.40 23 0.70 
11 0.50 24 0.60 
12 0.50 25 0.70 
13 0.60  

 0.55 معامل الصعوبة الكلي
  

) 0.70 -0.30(یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن معـــامالت الصـــعوبة قـــد تراوحـــت بـــین       
كانـت فـي الحـد المعقـول مـن  فإن جمیع الفقـرات مقبولـة حیـثوعلیه . )0.55(بمتوسط كلي بلغ 

  ).80:الزوبعي وآخرون، ب ث (حسب الصعوبة 
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، في حین % 80 – 50مدى لمعامالت الصعوبة یتراوح ما بین أن یكون ل البعض فضحیث ی
اقتــرح آخــرون معامــل صــعوبة خــاص بكــل نــوع مــن أنــواع الفقــرات، ویــرى فریــق آخــر أن فقــرات 
االختبـار یجــب أن تكـون متدرجــة فـي صــعوبتها، بحیـث تبــدأ بـالفقرات الســهلة و تنتهـي بــالفقرات 

، بحیـث یكـون معـدل صـعوبة % 90إلـى %  10مة صعوبتها بین الصعبة، و بالتالي تتراوح قی
  )339: 1982أبو لبدة،(. % 50االختبار ككل في حدود 

  Test Validity :ختبارصدق اال. هـ
علـــى قیـــاس مـــا وضـــع  قـــدرة االختبـــار" :صـــدق االختبـــار بأنـــه) 15: 1988،عبیـــدات(یعـــرف 
  :ارستخدم الباحث طریقتین للتأكد من صدق االختبا، و "لقیاسه

             : صدق المحكمین: أوالً 
وقـــد تحقـــق  ،االختبـــار الصـــادق هـــو االختبـــار الـــذي یقـــیس مـــا وضـــع لقیاســـه" یقصـــد بـــه و      

فـي صـورته األولیـة علـى مجموعـة مـن  االختبـارعـرض الباحث من صدق االختبار عن طریق 
ومتخصصــین أســاتذة جــامعیین مــن المتخصصــین فــي المنــاهج وطــرق التــدریس وأصــول التربیــة 

الجامعـــــات الفلســـــطینیة فـــــي محافظـــــات غـــــزة، حیـــــث قـــــاموا بإبـــــداء آرائهـــــم  ممـــــن یعملـــــون فـــــي
  . ، وكذلك وضوح صیاغاتها اللغویةاالختبارومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

  
  Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانیاً 
    ُ قوة االرتبـاط بـین درجـات كـل : " لي بأنهصدق االتساق الداخ) 72: 1982،أبو لبدة(عرفی

مـن صـدق االتسـاق الـداخلي  جرى التحقـق، وقد "من مستویات األهداف ودرجة االختبار الكلي 
، مـن خـارج أفـراد عینـة طالباً ) 18(على عینة استطالعیة مكونة من  االختباربتطبیق  ختبارلال

والدرجــة  ختبـاررة مـن فقــرات االالدراسـة، وتـم حســاب معامـل ارتبـاط بیرســون بـین درجـات كــل فقـ
ــامج اإلحصــائي ) 9( لو والجــد) SPSS ( الكلیــة للمجــال الــذي تنتمــي إلیــه وذلــك باســتخدام البرن

  :وضح ذلكی
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  )9(جدول 

  معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة لالختبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  0.468 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 16(ولیة عند درجة حریة دالج ر        
   0.590) =0.01(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة         

وهــذا ) 0.05(عنــد مســتوى داللــة  میــع فقــرات االختبــار ذات داللــة إحصــائیةیتضــح أن ج      
، مما یطمئن الباحث إلى تطبیقه على االتساق الداخليجیدة من تمتع بدرجة ی ختباریؤكد أن اال

  .عینة الدراسة
  : االختبار ثبات

ث طـرق هـي وذلـك باسـتخدام ثـالأفراد العینـة االسـتطالعیة تم تقدیر ثبات االختبار على        
  : كما یلي

  :التجزئة النصفیة. 1
بطریقـة التجزئـة النصـفیة حیـث  االختبـارتم استخدام درجات العینـة االسـتطالعیة لحسـاب ثبـات 

مـن  الفقـرات الزوجیـةوكـذلك درجـة  فقـرات االختبـارمـن  فقـرةلكـل  الفقرات الفردیةاحتسبت درجة 
م جـرى تعـدیل الطـول باسـتخدام معادلـة ثـ ،الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بین النصـفین

تمتــع بدرجــة االختبــار یوهــذا یــدل علــى أن )  0.908(فكــان معامــل جتمــان بعــد التعــدیل  ،جتمــان
  .عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة

باطمعامل االرت  م مستوى الداللة معامل االرتباط  م  مستوى الداللة 
 0.01دالة عند  0.803 14 0.01دالة عند  0.739 1
 0.01دالة عند  0.654 15 0.01دالة عند  0.657 2
 0.01دالة عند  0.691 16 0.01دالة عند  0.739 3
 0.01دالة عند  0.680 17 0.05دالة عند  0.568 4
 0.01دالة عند  0.713 18 0.05دالة عند  0.541 5
 0.05دالة عند  0.562 19 0.05دالة عند  0.499 6
 0.01دالة عند  0.609 20 0.05دالة عند  0.573 7
 0.01دالة عند  0.744 21 0.01دالة عند  0.563 8
 0.01دالة عند  0.630 22 0.01دالة عند  0.591 9

 0.01دالة عند  0.645 23 0.01دالة عند  0.518 10
 0.05دالة عند  0.473 24 0.01دالة عند  0.817 11
 0.01دالة عند  0.591 25 0.01دالة عند  0.682 12
   0.05دالة عند  0.576 13
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  Richardson and Kuder:  21 نریتشارد سو -كودرطریقة . 2
، ختبــارطــرق حســاب الثبــات، وذلــك إلیجــاد معامــل ثبــات االمــن  أخــرىاســتخدم الباحــث طریقــة 

كــذلك بعــد مــن أبعــاد االختبــار و  لكــل 21كــودر ریتشــارد ســونحیــث حصــل علــى قیمــة معامــل 
  :  یوضح ذلك) 10(والجدول :  ختبار ككل طبقًا للمعادلة التالیة لال

 = 1   - 21ر 
  ) م – ك (م 

ك 2ع  
  

  التباین: 2عدد الفقرات             ع:ك      المتوسط       :م:  حیث أن       
  

  )10(الجدول 

  21 نعدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سو
21 نمعامل كودر ریتشارد شو   م  2ع  ك  

25 60.252 13.389 0.934 
  

) 0.934(لالختبـار ككـل كانـت  21 نیتضح من الجـدول السـابق أن معامـل كـودر ریتشـارد شـو 
وبـذلك تأكـد الباحـث . عینـة الدراسـةمة عالیـة تطمـئن الباحـث إلـى تطبیـق االختبـار علـى وهي قی

. فقــرة ) 25(ثبــات االختبــار التحصــیلي ، وأصــبح االختبــار فــي صــورته النهائیــة  مــن صــدق و 
  ) 6( انظر ملحق رقم 

  :بطاقة المالحظة: ثالثاً 
ـــام الباحـــث بإعـــداد بطاقـــة مالحظـــة للمهـــارات التكنولوجیـــة      المتضـــمنة فـــي بعـــض دروس   ق

بعــد االطــالع علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة وحــدة األنظمــة، 
المقـــابالت الشخصـــیة قـــام  المهتمـــین بتـــدریس التكنولوجیـــا مـــن خـــاللواســـتطالع رأي عینـــة مـــن 

  :وفق الخطوات اآلتیة بطاقة المالحظةالباحث ببناء 
  .بطاقة المالحظةسة التي شملتها الرئی المهاراتتحدید  •
  .مهارةصیاغة الفقرات التي تقع تحت كل  •
یوضــح ) 9(فقــرة والملحــق رقــم ) 18(فــي صــورتها األولیــة والتــي شــملت  البطاقــةإعــداد  •

  .في صورتها األولیة بطاقة المالحظة
ـــة المالحظـــةعـــرض  • ـــویین بعضـــهم أعضـــاء هیئـــة ) 5(علـــى  بطاق مـــن المحكمـــین الترب

یبــین أعضــاء ) 11(والملحــق رقــم  وجامعــة األقصــى،  عــة اإلســالمیةتــدریس فــي الجام
  .لجنة التحكیم
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وقـد بلـغ  ،وبعد إجراء التعـدیالت التـي أوصـى بهـا المحكمـون تـم تعـدیل وصـیاغة بعـض الفقـرات
، حیـث ثالث مهاراتفقرة موزعة على ) 18(بعد صیاغتها النهائیة  بطاقة المالحظةعدد فقرات 

بدرجـة كبیـرة جـدا، بدرجـة كبیـرة، بدرجـة (  خماسـيج وفـق سـلم متـدرج أعطى لكل فقـرة وزن مـدر 
لتقـــویم ) 1، 2، 3، 4، 5(أعطیـــت األوزان التالیـــة ) متوســـطة، بدرجـــة قلیلـــة، بدرجـــة قلیلـــة جـــدا

بطاقـة یبین ) 10(والملحق رقم المهارات التكنولوجیة المتضمنة في بعض دروس وحدة األنظمة 
  .في صورتها النهائیة المالحظة

  :لبطاقة المالحظةكومتریة یلخصائص السا
  :صدق المحكمین. 1

والمنــاهج وطــرق  مــن المحكمــین المختصــین فــي مجــالدد علــى عــ بطاقــة المالحظــةتــم عــرض 
، وقد أبدى المحكمون فقرةوقد طلب من المحكمین إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل  ،التدریس

لالزمـــة، كمـــا طلـــب مـــن المحكمـــین علـــى ضـــوئها التعــدیالت ا توأجـــر ، مالحظــات هامـــة وقیمـــة
التـي  الفقـرات انتقـاءتحدید مدى صـدق العبـارات ومـدى قیـاس مـا وضـعت ألجلـه، وعلیـه فقـد تـم 

التــي أشــار إلیهــا المحكمــون  الفقــراتاتفــق المحكمــین علــى صــالحیتها، هــذا وقــد اســتبعد الباحــث 
فقــــرات بطاقــــة  یبـــین توزیــــع) 11(فقــــرة والجــــدول ) 18( عــــدد فقــــرات بطاقـــة المالحظــــةصـــبح یل

  :المالحظة على مهاراتها
  )11(جدول 

  یبین توزیع فقرات بطاقة المالحظة على مھاراتھ

 عدد الفقرات  المهارات  البعد

  9  .التصمیم واإلنتاج األول
  5  المراقبة والتحكم الثاني
  4  مــــــــــــــتقییـــال الثالث

  18  المجموع

  
  

  :صدق االتساق الداخلي. 2
كونــة مــن مــن صــدق االتســاق الــداخلي لبطاقــة المالحظــة بتطبیقهــا علــى عینــة مجــرى التحقــق 

  :وذلك كما یلي،  طالباً ) 18(
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  :مهارات التصمیم واإلنتاج: المحور األول
  )12(جدول 
  مع الدرجة الكلیة لھ مھارات التصمیم واإلنتاجیوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات 

الداللة مستوى معامل االرتباط  الفقرة  م  
 0.01دالة عند  N/O.  0.904یصمم دارة عمل المصباح الكهربي باستخدام مفتاح  1
 0.01دالة عند  N/C.  0.899یصمم دارة إضاءة حجرة الثالجة عند فتح باب الثالجة باستخدام مفتاح  2
 0.01دالة عند  Micro Switch. 0.894یصمم دارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح  3
 0.01دالة عند  0.905  .یصمم دارة توصیل العوامة الكهربیة للتحكم في منسوب المیاه 4
 0.01دالة عند  DPDT.  0.888یصمم دارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوع  5
 0.01دالة عند  DPDT.  0.930یصمم دارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام المرحل  6
 0.01دالة عند  0.942  .ارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكيیصمم د 7
 0.01دالة عند  0.891  .یصمم دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكي 8
 0.01دالة عند  SPDT.  0.837یصمم دارة تشغیل المضخة باستخدام مرحلین  9

  0.468 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 
   0.590) =0.01(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
  

  :مهارات المراقبة والتحكم: المحور الثاني
  )13(جدول 
  مع الدرجة الكلیة لھ مھارات المراقبة والتحكمیوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م
 0.01دالة عند  0.921  .دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارةیتحكم في  10
 0.01دالة عند  DPDT. 0.912یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  11
 0.01دالة عند  DPDT.  0.915 یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل  12
 0.01دالة عند  0.945  . ام المقاومة المتغیرةیتحكم في ضبط حساسیة المقاومة الضوئیة باستخد 13
 0.01دالة عند  0.951  . یتحكم في ضبط حساسیة مجس الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرة 14

  0.468 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 
   0.590) =0.01(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 
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  :مهارات التقییم: لمحور الثالثا
  )14(جدول 

  

  مع الدرجة الكلیة لھ مھارات التقییم یوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م

یفحص القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات باستخدام  15
DMM. 

 0.01دالة عند  0.896
 0.01دالة عند  0.896  .بر أداء نظام العوام الكهربيیخت 16
 0.01دالة عند  0.911  .یختبر أداء نظام التحكم باتجاه دوران المحرك 17
 0.01دالة عند  0.897  .یختبر أداء نظام الري األوتوماتیكي 18

  0.468 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 
   0.590) =0.01(وعند مستوى داللة ) 16(جة حریة ر الجدولیة عند در 

  

، )0.01(إحصائیًا عند مستوى داللة أن جمیع الفقرات دالة  ةیتضح من الجداول السابق        
االتســاق وللتحقــق مــن صــدق  ،تمتــع بدرجــة عالیــة مــن االتســاق الــداخليالبطاقــة توهــذا یؤكــد أن 

مهــارات مــن  مهــارةاالرتبــاط بــین درجــة كــل بحســاب معــامالت  الباحــث قــامالــداخلي للمهــارات 
  .یوضح ذلك) 15(والجدول  ،لبطاقة المالحظةالدرجة الكلیة و بطاقة المالحظة 

 )15 (الجدول 

  الدرجة الكلیةمهارات البطاقة بمن  مهارةمعامالت ارتباط كل 

 الدرجة الكلیة المهارات

  مهارات
  التصمیم  

 واإلنتاج

  مهارات
  المراقبة 
  والتحكم 

  اتمهار 
  التقییم 

  1    

   1 0.988  .مهارات التصمیم واإلنتاج:أوًال 

  1 0.960 0.981  مهارات المراقبة والتحكم: ثانیاً 

 1 0.885 0.877 0.932  مهارات التقییم: ثالثاً 

  0.468 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 
   0.590) =0.01(ى داللة وعند مستو ) 16(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 لبطاقـة المالحظـةتـرتبط بالدرجـة الكلیـة  المهـاراتیتضح من الجدول السابق أن جمیع          
تمتــع ت بطاقــة المالحظــةوهــذا یؤكــد أن  ،)0.01(ارتباطــًا ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

  .التساق الداخليابدرجة عالیة من 
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  : بطاقة المالحظة ثبات
وذلك باسـتخدام ثـالث طـرق هـي أفراد العینة االستطالعیة بات بطاقة المالحظة على تم تقدیر ث

  : كما یلي
  :ألفا كرونباخ معامل. 1

، حیــث حصــل البطاقــةوذلــك إلیجــاد معامــل ثبــات  ألفــا كرونبــاخ معامــل ثاســتخدم الباحــ      
)  16(  دولككــل والجــ للبطاقــةوكــذلك  مهــارات البطاقــةمــن  مهــارةعلــى قیمــة معامــل ألفــا لكــل 

  :یوضح ذلك
    )16( جدول    

  مھاراتمن مھارة یوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 
  ككل لبطاقة المالحظةوكذلك 

  

  ألفامعامل  عدد الفقرات المهارة
 0.970  9  .مهارات التصمیم واإلنتاج:أوًال 

 0.959  5  مهارات المراقبة والتحكم: ثانیاً 

 0.919  4  مهارات التقییم: ثالثاً 

 0.983  18  المجموع

وأن معامل ) 0.919(أن معامالت ألفا كرونباخ جمیعها فوق  السابقیتضح من الجدول         
تمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات ت بطاقــة المالحظــةوهــذا یــدل علــى أن ) 0.983(الثبــات الكلــي 

  .تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة
  
 :هولستي ثبات البطاقة باستخدام معادلة. 2

ــام         قــام الباحــث بالتأكــد مــن ثبــات األداة مــن خــالل ثبــات التحلیــل عبــر األفــراد ، حیــث ق
قــد تــم حســاب نســب االتفــاق بــین النتــائج التــي بنفســه وباالســتعانة بزمیــل آخــر و  مالباحــث بــالتقیی

  :توصل إلیها الباحث مع زمیله وذلك باستخدام المعادلة التالیة 
  
    اط االتفاقنق                 

  100×   ----------------------  =  معامل االتفاق   
    نقاط االختالف+ نقاط االتفاق        

  
  :یوضح ذلك) 17(فحصل على معامل اتفاق عال ومرض والجدول 

  )17(جدول رقم 
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  نقاط االتفاق واالختالف في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلیة للبطاقة
معامل   نقاط االختالف  نقاط االتفاق  راتعدد الفق  المهارة

  االتفاق
 88.89 1 8 9  .مهارات التصمیم واإلنتاج:أوًال 

 100.00 0 5 5  مهارات المراقبة والتحكم: ثانیاً 

 75.00 1 3 4  مهارات التقییم: ثالثاً 

 88.89 2 16 18  المجموع
  

یطلـق علـى مـل جیـد و وهـذا معا%  88.89یبین الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت 
عنـد  مـع شـخص أخـریقصـد بـه وصـول المحلـل نفسـه األفـراد و هذا النوع مـن الثبـات باالتسـاق عبـر 
  .مما یؤكد ثبات األداة ، تطبیق إجراءات عملیة التحلیل نفسها
  :ضبط المتغیرات قبل بدء التجریب 

دخیلـة التـي یتوجـب ضـبطها انطالقًا من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنبًا آلثار العوامـل ال     
ـــى الباحـــث طریقـــة    ـــائج صـــالحة قابلـــة لالســـتعمال والتعمـــیم، تبن والحـــد مـــن آثارهـــا للوصـــول إلـــى نت

المجموعتان التجریبیة والضابطة باختبارین قبل التطبیق وبعد التطبیق، ویعتمـد علـى تكـافؤ وتطـابق 
ینة، ومقارنة المتوسطات الحسابیة المجموعتین من خالل االعتماد على االختیار القصدي ألفراد الع

ــــا   ــــي التكنولوجی ــــرات العمــــر والتحصــــیل ف ــــد تــــم ضــــبط متغی ــــرات أو العوامــــل، وق ــــي بعــــض المتغی ف
  .والتحصیل في االختبار للتأكد من تكافؤ تلك المتغیرات قبل البدء بالتجربة

  :ضبط متغیر العمر : أوًال 
بدء التجریب واستخرج متوسطات األعمـار تم رصد أعمار الطلبة من خالل السجل المدرسي ، قبل 

للتعـــــرف علـــــى الفـــــروق بـــــین  (Z)م، حیـــــث تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار 2009ابتـــــداء مـــــن أول ســـــبتمبر 
  :یوضح ذلك) 18(المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل البدء في التجربة، والجدول 

  
  ) 18( الجدول 

الداللة للتعرف إلى الفروق بین أفراد المجموعتین التجریبیة ومستوى  (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
  العمر تعزى لمتغیروالضابطة في التحصیل 

متوسط   متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
 الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

 167.000 357.000 18.789 16.042 19 تجریبیة  العمر
 

0.403 
 

0.687 
 

غیر دالة 
 384.000 20.211 16.068 19 ضابطة  إحصائیاً 

وهذا ) 0.05(غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " ت"تضح من الجدول السابق أن قیمة ی
یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة، وهذا یعني تكـافؤ 

  .المجموعتین في متغیر العمر
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  :ضبط متغیر التحصیل العام :  ثانیاً 
تم رصد مجامیع تحصیل للطلبة من خالل السجل المدرسي، قبل بدء التجریـب واسـتخرجت         

 (Z)م حیـث تـم اسـتخدام اختبـار 2009/2010مجامعیهم من السجالت المدرسیة من العام الدراسـي 
ل البــدء فــي التجربــة، والجــدول للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــین المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة قبــ

  :یوضح ذلك) 19(
  

  ) 19( الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بین أفراد المجموعتین التجریبیة  (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
  التحصیل العام تعزى لمتغیروالضابطة في التحصیل 

 متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 

 رتبال
مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

التحصیل 
  العام

 176.500 374.500 19.711 723.842 19 تجریبیة
 

0.117 
 

0.907 
 

غیر دالة 
 366.500 19.289 718.158 19 ضابطة  إحصائیاً 

) 0.05(غیــر دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة "  Z "یتضــح مــن الجــدول الســابق أن قیمــة 
وهذا یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة، وهـذا یعنـي 

  .تكافؤ المجموعتین في التحصیل العام
  :ضبط متغیر التحصیل في التكنولوجیا: ثالثا 
تـــم رصـــد مجـــامیع التحصـــیل فـــي التكنولوجیـــا للطلبـــة مـــن خـــالل الســـجل المدرســـي، قبـــل بـــدء      
للتعـرف علـى  (Z)یب واستخرجت مجامعیهم من السجالت المدرسیة حیث تـم اسـتخدام اختبـار التجر 

  :یوضح ذلك) 20(الفروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل البدء في التجربة، والجدول 
  

  ) 20( الجدول 

بین أفراد المجموعتین التجریبیة  وقومستوى الداللة للتعرف إلى الفر  (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
   في التكنولوجیا للتحصیل تعزىوالضابطة 

 متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

التحصیل 
في 

  التكنولوجیا

 372.500 19.605 73.632 19 تجریبیة
178.500 

 
0.059 

 
0.953 

 
لة غیر دا

 368.500 19.395 73.158 19 ضابطة  إحصائیاً 

) 0.05(غیــر دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة "  Z "یتضــح مــن الجــدول الســابق أن قیمــة 
وهذا یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة، وهـذا یعنـي 

  .تكافؤ المجموعتین في تحصیل التكنولوجیا
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  ضبط التطبیق القبلي لالختبار: ابعا ر 
ــ ــدء بالتجربــة، وتــم اســتخدام  ىتــم تطبیــق االختبــار عل العینتــین التجریبیــة والضــابطة قبــل الب

للتعـــرف علـــى الفـــروق بـــین المجمـــوعتین الضـــابطة والتجریبیـــة قبـــل البـــدء فـــي التجربـــة،  (Z)اختبـــار 
  :یوضح ذلك)  21(والجدول 

  ) 21( الجدول 

بین أفراد المجموعتین التجریبیة  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق (Z)وقیمة  (U)جموع الرتب وقیمة متوسطات الرتب وم
  االختبارفي والضابطة 

 متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة   Zقیمة  Uقیمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
الكلیة 
 لالختبار

 143.000 408.000 21.474 10.632 19 تجریبیة
 

1.101 
 

0.271 
 

غیر دالة 
 333.000 17.526 9.158 19 ضابطة  إحصائیاً 

وهذا ) 0.05(غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " Z "یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
تكـافؤ یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة، وهذا یعني 

  .المجموعتین في التحصیل في االختبار
  :ضبط التطبیق القبلي لبطاقة المالحظة: خامسا 

ــ ــدء بالتجربــة، وتــم اســتخدام  ىتــم تطبیــق االختبــار عل العینتــین التجریبیــة والضــابطة قبــل الب
للتعـــرف علـــى الفـــروق بـــین المجمـــوعتین الضـــابطة والتجریبیـــة قبـــل البـــدء فـــي التجربـــة،  (Z)اختبـــار 

  :یوضح ذلك) 22(دول والج
  ) 22( الجدول 

بین أفراد المجموعتین التجریبیة  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
 بطاقة المالحظةفي والضابطة 

 متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة   Zقیمة  Uقیمة 
  الداللة

ستوى م
 الداللة

مهارات :أوًال 
التصمیم 

  .اإلنتاج

 410.000 21.579 19.316 19 تجریبیة
141.000 

 
1.159 

 
0.247 

 
غیر دالة 
 331.000 17.421 17.158 19 ضابطة  إحصائیاً 

مهارات : ثانیاً 
  المراقبة والتحكم

 156.000 395.000 20.789 9.526 19 تجریبیة
 

0.720 
 

0.471 
 

غیر دالة 
 346.000 18.211 8.632 19 ضابطة  ائیاً إحص

  مهارات: ثالثاً 
  التقییم 

 170.500 380.500 20.026 9.105 19 تجریبیة
 

0.295 
 

0.768 
 

غیر دالة 
 360.500 18.974 8.842 19 ضابطة  إحصائیاً 

 المجموع
 153.000 398.000 20.947 37.947 19 تجریبیة

 
0.804 

 
0.421 

 
غیر دالة 

 343.000 18.053 34.632 19 ضابطة  اً إحصائی

وهــذا یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة، 
  .وهذا یعني تكافؤ المجموعتین في التحصیل في بطاقة المالحظة
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  :إعداد دلیل المعلم: رابعا 
لتـــدریس لوحـــدة األنظمـــة طبقـــًا قـــام الباحـــث بإعـــداد دلیـــل المعلـــم لالسترشـــاد بـــه فـــي عملیـــة ا

  : لنظریة رایجلوث التوسعیة ویتضمن الدلیل ما یلي
  .مقدمة الدلیل.1
  ).األنظمة(األهداف العامة للوحدة الدراسیة .2
  .خطوات وعناصر التدریس وفقًا لنظریة رایجلوث التوسعیة.3
  .وحدة األنظمةفي األهداف اإلجرائیة الخاصة بالمفاهیم والمهارات التكنولوجیة المتضمنة .4
بكـل درس ومـن ثـم تبعهـا  السیر في كل درس والتـي تضـمنت األهـداف الخاصـة  خطوات.5

  :الخطوات الخاصة بالنظریة التوسعیة وفقًا لما یلي 
  .المقدمة الشاملة  والخریطة المفاهیمیة .أ    
  .مستویات ومراحل التفصیل.ب   
  .التركیب والتجمیع.ج   

  .التلخیص.د    
  .الخاتمة الشاملة .ه   
  ).13ملحق(انظر. أسئلة وتدریبات تقویمیة متنوعة على كل درس من دروس الوحدة . 6

  
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

  :تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة في هذا البحث
 الختبار الفرض الصفري هتم استخدام، )Mann-WhitneTest ( تنيمان وی اختبار .1

  .لعینتین مستقلتین
  .معامل إیتا، إلیجاد حجم التأثیر .2
  " .Pearson "م استخدام معامل ارتباط بیرسون إلیجاد صدق االتساق الداخلي ت .3
إلیجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبیرمان براون للتجزئة النصفیة المتساویة،  .4

  . مل ارتباط ألفا كرونباخ، ومعان للتجزئة النصفیة غیر المتساویةومعادلة جتما
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  الفصل الخامس
  نتـــائــج الــدراســـة

ً  الباحــــث یعــــرض هــــذا الفصــــل أهــــم النتــــائج التــــي تــــم توصــــل إلیهــــا   علــــى المعالجــــات  بنــــاء
التحصـیلي فـي ختبـار االالتـي أجریـت علـى مـا تـم جمعـه وتحلیلـه مـن بیانـات مـن خـالل  اإلحصائیة

  الـــــــواردة فـــــــي كتـــــــاب التكنولوجیـــــــا  التكنولوجیـــــــةوبطاقـــــــة المالحظـــــــة للمهـــــــارات وحـــــــدة األنظمـــــــة 
  . للصف العاشر

  :السؤال األول من أسئلة الدراسة إلجابة علىا
  :على ما یلي األول سؤالینص ال

ولوجیة المراد تنمیتها في وحدة األنظمة من كتاب التكنولوجیا لدى طالب الصف ما المفاهیم التكن
   العاشر األساسي بغزة ؟

 بالمفــــاهیمقائمــــة  أداة تحلیــــل المحتــــوى الســــتخراج ولإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال قــــام الباحــــث بإعــــداد
  .عاشر التكنولوجیا للصف الكتاب الوحدة الثالثة من في  متضمنة األساسیة ال التكنولوجیة

وذلـك مــن خــالل االســتعانة بمجموعـة مــن مدرســي التكنولوجیــا المـؤهلین وبعــض مشــرفي التكنولوجیــا 
لتصــــبح جــــاهزة فــــي صــــورتها األولیــــة، ثــــم عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن المختصــــین فــــي المنــــاهج 
وتكنولوجیا التعلیم بغرض التحكیم، والتأكد من صدق وثبات أداة التحلیل، حتى أصـبحت جـاهزة فـي 

  ). 1انظر ملحق (ها النهائیة صورت
  :السؤال الثاني من أسئلة الدراسة إلجابة علىا

  :على ما یلي الثاني سؤالینص ال
التكنولوجیة المراد تنمیتها في وحدة األنظمة من كتاب التكنولوجیا لدى طالب الصف  المهاراتما 

   العاشر األساسي بغزة ؟
ـــام الباحـــث بإعـــداد ـــوى الســـتخراجأ ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ق  بالمهـــاراتقائمـــة  داة تحلیـــل المحت

  .التكنولوجیا للصف العاشر كتاب الوحدة الثالثة من في  متضمنة األساسیة ال التكنولوجیة

وذلــــك مــــن خــــالل االســــتعانة بمجموعــــة مــــن مدرســــي التكنولوجیــــا المــــؤهلین وبعــــض مشــــرفي 
موعـة مـن المختصـین فـي التكنولوجیا لتصبح جاهزة في صورتها األولیة، ثم عرضها على مج

المنـــاهج وتكنولوجیـــا التعلـــیم بغـــرض التحكـــیم، والتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات أداة التحلیـــل، حتـــى 
  ). 3انظر ملحق (أصبحت جاهزة في صورتها النهائیة 
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  :السؤال الثالث من أسئلة الدراسة إلجابة علىا

  :على ما یلي لثالثا سؤالینص ال

  ؟ ة على تنمیة بعض المفاهیم التكنولوجیهما أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعی
  )23(جدول 

  )19=ن(لالختبار التحصیلي  في القیاسین القبلي والبعديواالنحراف المعیاري متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة 
  

 المجموعة التجریبیة 
19=ن  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 4.193 10.632 قبلي التطبیق الدرجة الكلیة
 4.190 21.000 بعدي التطبیق

 ، یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن هنـــاك فـــرق بـــین أداء المجموعـــة التجریبیـــة قبلیـــًا وبعـــدیًا
، قام الباخث باستخدام اختبار    .ویلكوكسون الالبارمتري وللتحقق من كون هذا الفرق دال احصائیًا

كســــــون الالبــــــارمتري ویلكو ختبــــــار ســــــتخدام اولإلجابــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال قــــــام الباحــــــث با
Wilcoxon,T  المتوسـط الحسـابي السـتجابات طلبـة المجموعـة التجریبیـة علـى للتعرف علـى داللـة

  .یوضح ذلك) 24(والجدول  .االختبار وبین متوسط استجاباتهم على االختبار نفسه بعدیاً 
  )24(جدول 

  )19=ن(القیاسین القبلي والبعدي في) Z(داللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة وقیمة

 "Z"قیمة  مجموع الرتب متوسط الرتب  العدد القیاس المجموعة
مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلیة

 قبلي وبعدي

 0 0 0 الرتب السالبة

3.835 
 

دالة عند 
0.01 
 

 190 10 19 الرتب الموجبة

   0 التساوي

    19 اإلجمالي

وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائیًا بــــین متوســــطات درجــــات أفــــراد  الســــابقجــــدول الیتضــــح مــــن   
بــین القیاســین "  Z"فــي القیاســین القبلــي والبعــدي، وكانــت قیمــة االختبــار المجموعــة التجریبیــة علــى 

  .، ولقد كانت الفروق لصالح التطبیق البعدي0.01وهي دالة عند مستوى داللة ) 3.835(
بواسـطة لقد قام الباحث بحساب حجـم التـأثیر وهذا یعني أن لتوظیف نظریة رایجلوث أثر، و 

"η 2 " مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیریوضح ) 25(دول والج:  
  ) 25(جدول 

 الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر
  األداة 

  المستخدمة
  حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر
η 2 0.01  0.06  0.14  
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  :" η 2"یوضح حجم التأثیر بواسطة )  26(والجدول 
  )26(الجدول 

  حجم التأثیر إلیجادللدرجة الكلیة لالختبار "  η 2"و " Z"قیمة 

Z Z2 Z2  + 4 η 2 حجم التأثیر  بالك 
 كبیر 1.136 0.786 18.707 14.707 3.835

وهـذا یـدل علـى أن أثـر فـي الدرجـة الكلیـة  كبیـرحجـم التـأثیر  أن السابقیتضح من الجدول 
  .كبیر توظیف نظریة رایجلوث

  
  

  :السؤال الرابع من أسئلة الدراسة إلجابة علىا

  :على ما یلي الرابع سؤالینص ال

  ؟ التكنولوجیة المهاراتما أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة على تنمیة بعض 
  )27(جدول 

  )19=ن(لبطاقة المالحظة  في القیاسین القبلي والبعديواالنحراف المعیاري راد المجموعة التجریبیة متوسطات درجات أف
  

Hglph,v  المجموعة
 التجریبیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مهارات التصمیم اإلنتاج:أوًال 
 6.037 19.316 قبلي تطبیق
 5.888 40.000 بعدي تطبیق

 قبة والتحكممهارات المرا: ثانیاً 
 3.657 9.526 قبلي تطبیق
 4.155 21.474 بعدي تطبیق

 مهارات التقییم: ثالثاً 
 4.370 9.105 قبلي تطبیق
 3.548 16.158 بعدي تطبیق

 12.856 37.947 قبلي تطبیق الدرجة الكلیة
 12.941 77.632 بعدي تطبیق

، یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن هنـــاك فـــرق بـــین أداء المجموعـــة ال تجریبیـــة قبلیـــًا وبعـــدیًا
، قام الباخث باستخدام اختبار    .ویلكوكسون الالبارمتري وللتحقق من كون هذا الفرق دال احصائیًا

  

ویلكوكســــــون الالبــــــارمتري ختبــــــار ســــــتخدام اولإلجابــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال قــــــام الباحــــــث با
Wilcoxon,T  جریبیـــة علـــى المتوســـط الحســـابي ألداءات طلبـــة المجموعـــة التللتعـــرف علـــى داللـــة

  .یوضح ذلك) 28(والجدول  .بعدیاً  ذاتهابطاقة المالحظة وبین متوسط أدائهم على البطاقة 
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  )28(جدول 
  

  )19=ن(في القیاسین القبلي والبعدي) Z(داللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة وقیمة
  

 "Z"ة قیم مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القیاس المجموعة
مستوى 
 الداللة

مهارات :أوًال 
التصمیم 

  .اإلنتاج
 قبلي وبعدي

 0 0 0 الرتب السالبة
3.828 

 

دالة عند 
0.01 
 

 190 10 19 الرتب الموجبة
   0 التساوي

مهارات : ثانیاً 
المراقبة 
 والتحكم

 قبلي وبعدي
 0 0 0 الرتب السالبة

3.828 
 

دالة عند 
0.01 
 

 190 10 19 الرتب الموجبة
   0 التساوي

 
  مهارات: ثالثاً 
 التقییم 

 قبلي وبعدي
 1 1 1 الرتب السالبة

3.691 
 

دالة عند 
0.01 
 

 170 10 17 الرتب الموجبة
    1 التساوي

الدرجة 
 الكلیة

 قبلي وبعدي
 0 0 0 الرتب السالبة

3.825 
 

دالة عند 
0.01 
 

 190 10 19 الرتب الموجبة
   0 اويالتس

وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجـات أفـراد المجموعـة التجریبیـة  السابقجدول الیتضح من   
، ولقـد 0.01دالة عند مسـتوى داللـة بین القیاسین "  Z"في القیاسین القبلي والبعدي، وكانت قیمة االختبار على 

  .كانت الفروق لصالح التطبیق البعدي
  

بواسـطة ف نظریة رایجلوث أثر، ولقد قام الباحث بحساب حجـم التـأثیر وهذا یعني أن لتوظی
"η 2 "  ذلكیوضح ) 29( والجدول   

  )29(الجدول 
  حجم التأثیر إلیجاد لبطاقة المالحظةللدرجة الكلیة "  η 2"و " Z"قیمة 

 Z Z2 Z2  + 4 η 2 حجم التأثیر  بالك 
 كبیر 1.265 0.786 18.654 14.654 3.828  .مهارات التصمیم اإلنتاج:أوًال 
 كبیر 1.250 0.786 18.654 14.654 3.828 مهارات المراقبة والتحكم: ثانیاً 

 كبیر 1.000 0.773 17.623 13.623 3.691 التقییم  مهارات: ثالثاً 

 كبیر 1.203 0.785 18.631 14.631 3.825 الدرجة الكلیة

  
وهــذا المهـارات والدرجــة الكلیــة فــي جمیــع  كبیـرأن حجــم التــأثیر  السـابقیتضـح مــن الجــدول 

  .كبیر توظیف نظریة رایجلوثیدل على أن أثر 
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  :السؤال الخامس من أسئلة الدراسة إلجابة علىا

  :على ما یلي لخامسا سؤالینص ال

ــین متوســطات  )α ≤ 0.05(وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة هــل ت ب
  مجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم التكنولوجیة ؟المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات الدرجات 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صـحة الفـرض األول مـن فـروض الدراسـة، 
  :وینص على أنه

بـــین متوســـطات درجـــات  )α ≤ 0.05(وجــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة ال ت
  ."ضابطة في اختبار المفاهیم التكنولوجیةالمجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة ال

 )Mann-WhitneTest (باســـتخدام اختبـــار الباحـــثوللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام      
  :یوضح نتائج هذا الفرض) 30(والجدول 

  
  ) 30( الجدول 

البعدي المعد للدراسة بین االختبار ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في  (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
 أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة 

 متوسط ال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

الدرجة 
الكلیة 
 لالختبار

 516.000 27.158 21.000 19 تجریبیة
دالة عند  0.000 4.259 35.000

 225.000 11.842 12.053 19 ةضابط  0.01
قیمـة ) 0.01(دالة إحصائیًا عنـد مسـتوى داللـة " Z"یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

الجدولیــة فــي الدرجــة الكلیــة لالختبــار البعــدي عنــد مســتوى " ت"المحســوبة أكبــر مــن قیمــة " ت"
وعــة التجریبیــة ، وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المجم)≥0.01α(داللــة 

  .والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة
أثــر، ولقــد قــام الباحــث بحســاب حجــم التــأثیر  لتوظیــف نظریــة رایجلــوثوهــذا یعنــي أن 

  :یوضح ذلك) 31(والجدول  " η 2"بواسطة 

  )31(الجدول 

  یرإلیجاد حجم التأثللدرجة الكلیة لالختبار ا"  η 2"و " Z"قیمة 

Z Z2 Z2  + 4 η 2 حجم التأثیر 
 كبیر 0.819 22.139 18.139 4.259

توظیـف وهـذا یـدل علـى أن أثـر فـي الدرجـة الكلیـة  كبیـرأن حجـم التـأثیر  السابقیتضح من الجدول 
  .كبیر نظریة رایجلوث
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  :ویفسر الباحث النتیجة السابقة بما یلي
ســـاعد الطـــالب علـــى إدراك الخصـــائص تنظـــیم المحتـــوى وفـــق نظریـــة رایجلـــوث التوســـعیة قـــد  -1

  .والعالقات المشتركة بین المعارف والتعرف على أوجه التشابه واالختالف بینها  
اعتمـــاد نظریـــة رایجلـــوث علـــى تقـــدیم تفصـــیالت إضـــافیة للمعلومـــات، وهـــذا یؤكـــد علـــى عمـــل  -2

یریــد ویوظفهــا بالشــكل ارتباطــات بینهــا وبــین بنیــة الفــرد المعرفیــة وبالتــالي یمكــن الرجــوع إلیهــا وقتمــا 
  .الجید من خالل مواقف تعلیمیة مختلفة 

تأكید النظریة التوسعیة على أساسـیات المعرفـة التـي یمكـن مـن خاللهـا فهـم الكثیـر مـن الحقـائق  -3
والمفاهیم الجزئیة، والتي بدورها أسهمت علـى وجـود تعلـم بشـكل أفضـل، وقـد تمكـن الطلبـة مـن تعلـم 

  .ل مبسط وموسعالمفاهیم التكنولوجیة بشك
اهتمــام النظریــة التوســعیة بــربط المفــاهیم والحقــائق ببعضــها الــبعض، وقــد ســاعد ذلــك فــي تقــدیم  -4

  .التصور المتكامل لمفردات المحتوى وكیفیة الربط بین المهام التعلیمیة المتنوعة
  :وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من

 )2001إبــراهیم عبــد العزیــز،(،  )2002 رضــا األدغــم ،( ،)2006عبــد اللطیــف أبــو بكــر،(دراســة 
 ، (English & Reigeluth, 1996 )دراســة  ،)1998محمــد العطــار ،(دراســة وكــذلك مــع 

، والتــي أكـدت علـى أهمیــة توظیـف نظریـة رایجلــوث التوسـعیة وأثرهــا  )1993أفنـان دروزة،(ودراسـة 
  .على تنمیة المفاهیم 

  
  :ةالسؤال السادس من أسئلة الدراس إلجابة علىا

  :على ما یلي السادس سؤالینص ال

بــین متوســطات درجــات  )α ≤ 0.05(وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة هــل ت
  اقة مالحظة المهارات التكنولوجیة؟بطالمجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

ن فـروض الدراسـة، ویـنص ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض الثـاني مـ
  :على أنه

بـــین متوســـطات درجـــات  )α ≤ 0.05(وجــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة تال 
  .قة مالحظة المهارات التكنولوجیةالمجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في بطا

 )Mann-WhitneTest (باســـتخدام اختبـــار الباحـــثوللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام      
  :یوضح نتائج هذا الفرض) 32(والجدول 
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  ) 32( الجدول 
البعدي المعد  التكنولوجیة المهاراتومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في  (Z)وقیمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقیمة 

  للدراسة بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة 

 توسط مال العدد المجموعة المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

مهارات :أوالً 
التصمیم 

  .اإلنتاج

 547.500 28.816 40.000 19 تجریبیة
3.500 

 
5.181 

 
0.000 

 
دالة عند 

 193.500 10.184 15.632 19 ضابطة  0.05

مهارات : ثانیاً 
المراقبة 
  والتحكم

 540.500 28.447 21.474 19 تجریبیة
10.500 

 
4.980 

 
0.000 

 
دالة عند 

 200.500 10.553 8.895 19 ضابطة  0.05

  مهارات: ثالثاً 
  التقییم 

 25.500 525.500 27.658 16.158 19 تجریبیة
 

4.548 
 

0.000 
 

دالة عند 
 215.500 11.342 7.526 19 ضابطة  0.05

 المجموع
 7.500 543.500 28.605 77.632 19 تجریبیة

 
5.056 

 
0.000 

 
دالة عند 

 197.500 10.395 32.053 19 ضابطة  0.05

  -:یتضح من الجدول السابق أن 
الدرجــة الكلیــة جمیــع المهــارات و الجدولیــة فــي  "Z" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة  "Z"قیمــة 

ت داللــة ، وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذا)≥0.01α(عنــد مســتوى داللــة دالــة لالختبــار البعــدي 
إحصائیة بین المجموعة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة، ولقـد كانـت الفـروق لصـالح المجموعـة 

  .التجریبیة
ــ وهــذا یعنــي أن أثــر، ولقــد قــام الباحــث بحســاب حجــم التــأثیر  نظریــة رایجلــوث فلتوظی

  :یوضح ذلك) 33(والجدول  " η 2"بواسطة 
  )33(الجدول 

  إلیجاد حجم التأثیرا لمقیاسلللدرجة الكلیة "  η 2"و " Z"قیمة 

 Z Z2 Z2  + 4 η 2  حجم التأثیر 
 كبیر 0.870 30.847 26.847 5.181  .مهارات التصمیم اإلنتاج:أوالً 
 كبیر 0.861 28.803 24.803 4.980  مهارات المراقبة والتحكم: ثانیاً 

 كبیر 0.838 24.681 20.681 4.548  مهارات التقییم: ثالثاً 

 كبیر 0.865 29.563 25.563 5.056 المجموع

وهـذا یـدل فـي جمیـع المهـارات والدرجـة الكلیـة  كبیـرأن حجـم التـأثیر  السـابقیتضح من الجـدول     
  .كبیرثر األعلى أن 

  :ویفسر الباحث النتیجة السابقة بما یلي
اســتخدام الخــرائط المفاهیمیــة فــي النظریــة التوســعیة، یكســب المــتعلم مهــارة البحــث عــن العالئــق، . 1

  .حیث یساهم في تنظیم المهارات المتضمنة في المحتوى مع إمكانیة تطبیقها في مواقف جدیدة
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توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة، قد ساهم في تنمیـة التفكیـر لـدى طـالب المجموعـة التجریبیـة، . 2
م ممــا وفــر لهــم مواقــف تعلیمیــة یســتطیعون أن یمارســوا مــن خاللهــا مهــارات التصــمیم والــتحكم والتقیــی

  .التكنولوجیة وذلك عبر تنفیذ مجموعة من التجارب العملیة
العملیـــة المتنوعـــة التـــي  العدیـــد مـــن التـــدریبات التـــدریس وفـــق نظریـــة رایجلـــوث التوســـعیةتضـــمن . 3

  .جعلت طالب المجموعة التجریبیة أكثر تفاعل من غیرهم
 اإلنتــاجو التصــمیم هــارات موهـي  ثــالث مســتویات إلــى التكنولوجیـة المهــارات  بتقســیمقـام الباحــث . 4
دراسـة  طالب المجموعة التجریبیةألمر الذي سهل على ، االتقییم مهاراتو مهارات المراقبة والتحكم و 

تقانها إلى حد كبیر ٕ   .  هذه المهارات وا
  :وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من    

ة الجنـدي ومنیـر أمینـ(دراسـة ، وكـذلك مـع  )2002رضـا األدغـم ، ( ،)2009،خالد عمـران(دراسـة 
 (Reigeluth, 1979 )دراسـة ، (Reigeluth,Darwazaa,1982)دراسـة  ،)2000 الصـادق،

  .والتي أكدت على أهمیة توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة وأثرها على تنمیة التفكیر والمهارات ، 
  

  :توصیات الدراسة
  :التوصیات اآلتیة یوصيفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث 

اب التكنولوجیا للصف العاشر بطریقة توسعیة، حیث یبدأ الموضوع بعرض مقدمـة إعداد كت §
 .شاملة تتناول المفاهیم األكثر عمومیة، ثم المفاهیم واألفكار األقل عمومیة

 .العمل على توفیر البیئة والمواد التعلیمیة المناسبة لتوظیف نظریة رایجلوث التوسعیة §
 .ج لمناقشة توظیف نظریة رایجلوث التوسعیةعقد ورشات عمل لطواقم تخطیط المناه §
تبنــــي النظریــــة التوســــعیة بمــــا تشــــمله مــــن خطــــوات وخــــرائط مفاهیمیــــة مــــن قبــــل المعلمــــین  §

 .والمشرفین في مجال تدریس التكنولوجیا كطریقة ذات فعالیة في التعلم
ضـــرورة تشـــجیع وتحفیـــز معلمـــو التكنولوجیـــا علـــى توظیـــف خطـــوات النظریـــة التوســـعیة فـــي  §

التكنولوجیـا مـن خـالل عقـد النـدوات والـدورات التدریبیـة للمعلمـین والمشـرفین للتعـرف  تدریس
 .على النظریة وتبیان مزایاها في التعلم 

الــواردة فــي منهــاج التكنولوجیــا أثنــاء التــدریس  التكنولوجیــةضــرورة التركیــز علــى المهــارات  §
 .والتأكید على تنفیذها من قبل الطلبة بأنفسهم

ها مـــــن األنشــــــطة واإلجــــــراءات تضــــــمنألدلـــــة اإلرشــــــادیة للمعلمــــــین بمـــــا تاضـــــرورة إعــــــداد  §
،وكذا تضــمین بعــض خــرائط المفــاهیم لتدریســهاالمناســبة والطــرق األســالیب االســتراتیجیات و و 

 .التكنولوجیا تدریسفي التوسعیة، لما لها من أثر كبیر 
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د المتعلمـین مراجعة كتـاب التكنولوجیـا للصـف العاشـر بحیـث یتضـمن مواقـف تعلیمیـة تسـاع §
إلى القیام بعملیات الربط والتشبیه والمقارنة واالستنتاج والتوصل للمعرفة بأنفسهم مما یـؤدي 

 .لزیادة التحصیل الدراسي لدیهم وتنمیة المهارات وتحسین اتجاهاتهم نحو مادة التكنولوجیا
  :مقترحات الدراسة

  :لدراسات والبحوث اآلتیةافي ضوء نتائج الدراسة وتوصیاتها یقترح الباحث إجراء     

التكنولوجیـــا فـــي المراحـــل  كتـــبدراســـة عـــن فعالیـــة اســـتخدام النظریـــة التوســـعیة فـــي تـــدریس  §
 .األخرى ومواد دراسیة أخرى

دراسة مقارنة بین استخدام النظریة التوسعیة وبعـض التنظیمـات األخـرى مثـل تنظـیم جانییـه  §
علـــى تنمیـــة المفـــاهیم والمهـــارات  الهرمــي والمنهـــاج الحلزونـــي برونـــر وقیـــاس أثـــر كـــل مـــنهم

   .التكنولوجیة 
فاعلیة برنامج مقترح لتدریب معلمي التكنولوجیا أثناء الخدمة على استخدام نظریة رایجلـوث  §

 .التوسعیة في تنظیم المحتوى وتدریسه وأثره على أدائهم في عملیة التدریس 
  .ایجلوث تطویر مقررات التكنولوجیا بالمرحلة الثانویة في ضوء نظریة ر  §
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  المراجع العربية
A  

نموذج مقترح في ضوء النظریة التوسعیة لتنمیة التحصیل فعالیة  ):2007(إبراهیم، شرین. 1
ماجیستیر، كلیة التربیة، رسالة ، والتفكیر المنطقي لدى طالب المرحلة الثانویة في مادة األحیاء

  .جامعة المنصورة
دار ، لسان العربالفضل جمال الدین محمد ابن مكرم األفریقي المصري ،  أبومنظور ، ابن. 2

  . 1986بیروت ، بیروت 
تنظیم محتوى منهج النحو في ضـوء النظـرة  :)2006(وعبد القادر، علي أبو بكر، عبد اللطیف  .3

اس أثــره فــي التحصــیل واالتجــاه لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة بســلطنة التوســعیة لرایجلــوث وقیــ
  ) .75-40(: ص ،)3(ددعال ،)14(المجلد  مصر، ،العلوم التربویة، عمان

علـم الـنفس التربـوي للطالـب الجـامعي والمعلـم  ):2007(أبو ریـاش، حسـین وعبـد الحـق، زهریـة . 4
  .لتوزیع، عمان، األردن ، دار المسیرة للطباعة والنشر وا)1(، طالممارس

ــائي فــي إكســاب مهــارة الرســم أثــر ): 2007( أحمــد، أبــو طــاحون. 5 ــالنموذج البن ــامج مقتــرح ب برن
كلیـة  ،)غیـر منشـورة(ماجسـتیر.رسـالة الهندسي لمنهج التكنولوجیا للصف التاسع في محافظـة غـزة،

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین

  .الجامعة األردنیة، عمان  ،)3(، طمبادئ القیاس والتقویم التربوي  ):1982(أبو لبدة، سبع . 6
فعالیة تنظیم محتوى مادة المواریث وفق النظریة التوسعیة في  :)2002(األدغم، رضا. 7

، المجلة العلمیة بكلیة التحصیل األكادیمي واالحتفاظ للطالب المعلمین بشعبة الدراسات اإلسالمیة
  ).118-87: (، ص)40(، العدد )1(التربیة بدمیاط، الجزء 

  .، غزة4، طعناصره،مناهجه، أدواته:البحث التربوي):2003(األغا، إحسان . 8
  .، غزة4ط تصمیم البحث التربوي، ):2002(األغا، إحسان واألستاذ، محمود . 9

  .مكتبة الفالح، الكویت ،مقدمة في تكنولوجیا التعلیم): 1994(اسكندر، كمال والغزاوي، مجد . 10
أثر استخدام إستراتیجیة التعلم المتمركز حـول المشـكلة علـى تنمیـة  ):2008(برغوث، محمود. 11

          رســــالة ماجســــتیر ،بعــــض المهــــارات فــــي التكنولوجیــــا لطــــالب الصــــف الســــادس األساســــي بغــــزة
 .ة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطینكلی ،)غیر منشورة(

، دار 1ط ،المفاهیم والمهارات العلمیة ألطفال ما قبل المدرسة تنمیة):2004(بطرس، بطـرس . 12
  .المسیرة للنشر والتوزیع، األردن
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" و"جانیــه الهرمیــة"فعالیــة تنظــیم محتــوى مــنهج العلــوم وفــق نظریــة ):2001(البعلــى، إبــراهیم . 13
، )منشـورة غیـر(، رسـالة دكتـوراة في التفكیر الناقـد لـدى تالمیـذ الصـف الخـامس" رایجلوث التوسعیة

  .كلیة التربیة فرع بنها، جامعة الزقازیق
مكتبــة ، 1، طیس، برنــامج لتعلــیم مهــارات التــدر التــدریس المصــغر ):1979(، محمــد البغــدادي .14

 .، الكویتالفالح

، دار الفكر للطباعة أسالیب تعلیم العلوم والریاضیات ):2001(الكسواني، عفاف البكري، أمل و . 15
  .مان، األردن والنشر والتوزیع، ع

  .، بیروت ، دار الكتب العلمیةسنن الترمذي :)1994(الترمذي ، محمد بن عیسى . 16
  .النهضة العربیة، القاهرة ، دار علم النفس التربوي :)1977(جابر ، عبد الحمید جابر .17
س التوسعیة في تنظیم وتدری) رایجلوث(فعالیة نظریة  :)2000(والصادق، منیرالجندي، أمین . 18

بعــض المفــاهیم الكیمیائیــة فــي التحصــیل واالتجــاه نحــو مــادة الكیمیــاء لــدى طــالب الصــف األول 
، )أغسطس 3 –یولیو  31(تطویر تدریس العلوم، جامعة عین شمس،:المؤتمر العلمي الرابعالثانوي، 

  ) .161-123(: ، ص)1(المجلد 
، رسـالة لـدى الطالبـة المعلمـة برنامج تقني لتنمیة مهارة العروض العملیة):2005(منیر حسن،.19

  .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین ،)غیر منشورة(ماجستیر
      ، اإلســــكندریة، تصــــنیف األهــــداف المدرســــیة: ) 1995( كمــــال ،وعبــــد الحمیــــد حســــن حســــین، .20

  .دار المعارف 
ــوم فــي ضــوء نمــوذج  :)2010(الحلفــاوي، خدیجــة. 21 ــوى مــنهج العل ــیم الموســع تنظــیم محت التعل

 وفعالیته في التحصیل وبقاء أثر التعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة،
  ) .217 -201(: ص، )1(ددعال، )13(المجلد  مصر، ،مجلة التربیة العملیة

ع للنشــر والتوزیــ المســیرة دار، 2، طتصــمیم التعلــیم نظریــة وممارســة): 2003(محمــد الحیلــة،  .22
  .، األردن، عمانوالطباعة

العین، ، ، دار الكتاب الجامعي1، طلتكنولوجیا التعلیمیة والمعلوماتیةا): 2001(محمد الحیلة،  .23
 .اإلمارات المتحدة

دار المســیرة للنشــر ، 1ط ،تكنولوجیــا التعلــیم بــین النظریــة والتطبیــق ):1998(محمــد الحیلــة، .24
  .األردن عمان، ،والتوزیع والطباعة

  .لقاهرة، ادار الحكمة، منتوجات تكنولوجیا التعلیم ):2003(خمیس، محمد . 25
بع الكتـــاب المدرســـي، ، مطـــا1، ططرائـــق التـــدریس العامـــة ):1995(وآخـــرون، محمـــد الخوالـــدة .26

  .صنعاء
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، نــابلس، مركــز التوثیــق واألبحــاث، 1طفــي تصــمیم المنــاهج،  إجــراءات ):1986(دروزة، أفنــان. 27
  .فلسطین

، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانیة، نماذج في تنظیم محتوى المناهج :)1988(، أفنانروزهد .28
  .)58-21( :، ص)13(العدد
أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة في تنظیم المحتوى مقارنة بنظریة ):1993(دروزة، أفنان. 29

ــتعلم ــة والطریقــة العشــوائیة علــى ثــالث مســتویات فــي ال ــذكر الخــاص، والعــام، ا( ،جانیــه الهرمی لت
ــــق ــــة والدراســــات اإلســــالمیة، العــــدد  ).والتطبی ــــوم التربوی ــــك ســــعود للعل ــــة المل ــــد )2(مجل        ،)5(، المجل

  ).643 -494( :ص
تنظــیم محتــوى مــنهج العلــوم وفــق نظریتــي كــل مــن رایجلــوث  فعالیــة ):2006(الرقیبــة، زینــب. 30

مهارة اتخاذ القرار لدى تلمیذات الصـف الثالـث التحصیل الدراسي و  التوسعیة وجانییه الهرمیة على
  .قسم التربیة وعلم النفس، جامعة القصیم، السعودیة، دكتوراةرسالة ، القصیمة المتوسط بمنطق

، كتاب التكنولوجیا للصف الخامس األساسي ):2002(الزرو، عبد القادر وهالل، أكرم وآخرون. 31
  .، فلسطینرام اهللا ،مركز المناهج

 ردار الفكــ ،1ط، مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة :)1998(وعلیــان، هشــام د، فهمــي الزیــو  .32
  .، القاهرةالعربي

والریاضــیات والعلــوم  تــدریس مفــاهیم اللغــة العربیــة :)1988(الیوســف ،ســعادة، جــودة وجمــال. 33
 .، بیروت ، دار الجیلوالتربیة االجتماعیة

، اتیة المتضمنة في مقرر التكنولوجیا للصف العاشرالمهارات الحی ):2007(سعد الدین، هدى. 34
ة التربیـة، الجامعـة اإلسـالمیة، غـزة، كلیـ ،)غیـر منشـورة(رسـالة ماجسـتیر، مدى اكتساب الطلبة لهاو 

  .فلسطین
النظریــة التوســعیة فــي التــدریس لبنــاء الشخصــیة المهنیــة ): 2008( جمــال الــدین، ســالغور. 35

ـــوم والطـــب والهندســـة،العدد، لطالـــب التخطـــیط الحضـــري واإلقلیمـــي ـــة جامعـــة أم القـــرى للعل ، )1(مجل
  .)89-15( :ص ،)20(المجلد

متطلبات تنفیذه في ، و یةالمنهاجبنیته ، و هدافه، أمنهاج التكنولوجیا ):2001(المة، صبحيس .36
  .األردن ،عمان معهد التربیة، دائرة التربیة والتعلیم، األونروا، ،غزة والضفة الغربیة

، دار الفكـر 1ط ،تنمیة المفـاهیم والمهـارات العلمیـة وطـرق تدریسـها ):2004(، عـادل سالمة. 37
  .للنشر والتوزیع، األردن

  برنامج تقني في ضوء المستحدثــات التقنیـــة لتنمیـــة بعض المهــارات  ):2008( رمزي، شقفة. 38
  ، رســالة ماجســتیربغــزةالصــف العاشــر األساســي  منهــاج التكنولوجیــا لــدى طالبــات ياإللكترونیــة فــ

  .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین ،)غیر منشورة(
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سماعیل، ،شمى. 39 ٕ   .عمان دار الفكر،، 1ط ،مقدمة في تقنیات التعلیم ):2008(سامح نادر وا
  .كلیة التربیة جامعة عین شمس، ،سیكولوجیة التعلم ):1995(الشیخ، سلیمات . 40
ــة األســس ):1998(طعیمــة، رشــدي .41 ــة العربی ــیم اللغ ــاهج تعل تطویرهــا  وإعــدادها  العامــة لمن
 .ار الفكر العربي، القاهرة، د1، طتقویمهاو 

ل للنشر والتوزیع، اربـد، ، دار األمالبنیة المعرفیة الكتساب المفاهیم ):2010(الطیطي، محمد . 42
 .األردن

ـــادر، عبـــد القـــادر. 43 ـــد الق ـــن): 2002(عب ـــوى م ـــة تنظـــیم محت ـــة فاعلی ـــق نظری هج الریاضـــیات وف
مجلـة ، التوسعیة في تنمیة التحصـیل والتفكیـر الهندسـي لـدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة) رایجلوث(

  ).58-9: (، ص)50(، العدد )12(التربیة ببنها، المجلد كلیة 
  .كلیة التربیة، الجامعة األردنیة، عمان ،القیاس والتقویم التربوي ):1988(عبیدات، سلیمان.44
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان ،علم النفس التربوي ):1997(عدس، عبد الرحمن .45
الوســـائل والتكنولوجیـــا فـــي التعلـــیم بـــین اإلطـــار الفلســـفي واإلطـــار  :)2006(محمـــد ،عســـقول. 46

  .، فلسطینغزة مكتبة آفاق،، 2ط، التطبیقي
لتعلـــیم بـــین اإلطـــار الفلســـفي واإلطـــار الوســـائل والتكنولوجیـــا فـــي ا ):2003(عســـقول، محمـــد. 47

  .، فلسطینغزة مكتبة آفاق،، 1ط، التطبیقي
التوسـعیة علـى ) رایجلـوث(فعالیة تنظـیم محتـوى العلـوم وفـق نظریـة  ):1998(محمـد ،العطار. 48

، مجلة كلیـة التربیـة ببنهـا، المجلـد التحصیل والتفكیر االستداللي لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي
  ).225 -193: (، ص)2(، الجزء )34(عدد ، ال)9(

فاعلیـــة اســـتخدام نمـــوذج مقتـــرح لتنظـــیم محتـــوى الفیزیـــاء فـــي ): 1998(علـــي، محمـــد الســـید. 49
 الجمعیـــة المصـــریة للتربیـــة العلمیـــة،،  هـــاتهم نحـــو المـــادةااتج ، وتحصـــیل طـــالب الثانویـــة العامـــة

  ).769-713: (، ص)2(المؤتمر العلمي الثامن، المجلد 
  .دار الصفاء،عمان الوسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم،):1999(ان، ربحي والدبس، محمدعلی.50
تنظیم محتوى مادة الجغرافیا وفق نظریة رایجلیوث التوسعیة وأثره على ): 2009(خالد، عمران. 51

 كلیـة، التحصیل وتنمیة التفكیر االستداللي واالتجـاه نحـو المـادة لـدى طـالب الصـف األول الثـانوي
  .التربیة، جامعة سوهاج

ـــاد، فـــؤاد وعـــوض، منیـــر. 52 ـــا ):2006(عی مطبعـــة الـــوراق، جامعـــة  ،أســـالیب تـــدریس التكنولوجی
  .األقصى، غزة

تنظیم مقترح لمقرر العلوم للصف الرابـع االبتـدائي فـي ضـوء النظریـة  ):2003(عیسى، علیـاء. 53
ـــتعلم لـــدى          ، رســـالة دكتـــوراة التالمیـــذالتوســـعیة وأثـــره علـــى تنمیـــة التحصـــیل وبعـــض عملیـــات ال

  .، كلیة البنات، جامعة المنصورة)غیر منشورة(
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  .، دار الثقافة، عمان4ط ،تكنولوجیا التعلیم واالتصال ):1999(الفرا، عبد اهللا . 54
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ة كلیــ ،)غیــر منشــورة(رســالة ماجســتیر ،ف التاســع مــن التعلــیم األساســيالتكنولوجیــا لــدى طلبــة الصــ
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین
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دراســـات فـــي المنـــاهج وطـــرق التـــدریس المتوســـط بمنطقـــة القصـــیم بالممكلـــة العربیـــة الســـعودیة، 
  ).79 -22(:ص، )14(ددعالمصر،

 .بغداد ،، دار الشؤون الثقافیة والنشر مقدمة في علم المصطلح :)1985(، عليالقاسمي .57

  .، عمان، دار الشروق2ط ،صفينماذج التدریس ال ):1998(قطامي، یوسف وقطامي، نایفة. 58
ـــدریس ):2000(قطـــامي، یوســـف وقطـــامي، نایفـــة وجـــابر، ماجـــد. 59 ، دار الفكـــر 1ط .تصـــمیم الت

  .، عمانللطباعة والنشر
دار الشـروق للنشـر  ،2ط ،التكنولوجیا في عملیـة الـتعلم والتعلـیم ):1993(الرحیم دعب الكلوب، .60

  .األردن عمان، ،والتوزیع
، كلیـــة 1ط .منـــاهج التعلـــیم بـــین الواقـــع والمســـتقبل ):2001(فارعـــة  ،محمـــدد و اللقـــاني، أحمـــ. 61

  .التربیة، جامعة عین شمس، مصر
أثــر اســتخدام النشــاط التمثیلــي علــى تحصــیل تالمیــذ الصــف الخــامس  ):2001(اللــوح، أحمــد. 62

ة، جامعـة ة التربیـكلیـ ،)غیـر منشـورة(رسـالة ماجسـتیر ،األساسي في قواعد النحو واتجاهـاتهم نحوهـا
  .عین شمس

منهاج التكنولوجیـا والعلـوم التطبیقیـة للصـفوف مـن الخـامس  ):1998(مركز تطویر المناهج . 63
  .، وزارة التربیة والتعلیم، فلسطینحتى الحادي عشر

ــنفس التربــوي  ):2000(المعایطــة، خلیــل . 64  ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع،1، طعلــم ال
  .عمان، األردن 

 ،دار الشـروق للنشـر والتوزیـع ،المبـادئ واألهـداف"طـرق تـدریس العلـوم  ):2001(سـعد لمقرم،ا .65
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أثر برمجیات الوسائط المتعددة في اكتساب مهارة البرمجـة األساسـیة ): 2006(، حسن مهدي. 67
كلیـة  ،)غیـر منشـورة(، رسـالة ماجسـتیرتجاه نحـو مـادة التكنولوجیـا لـدى طالبـات الصـف العاشـرواال 

  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین
  



     101  
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1 
 

 م 

 .النظام  1

  .المدخالت 2
 .العملیات 3

  .المخرجات 4
 .التغذیة الراجعة 5

 .التحكم  6

  .النظام المركب 7
 .النظام المفتوح 8

 .لمغلقالنظام ا 9

 .المجس 10

 .العوامة المیكانیكیة 11

 .العوامة الكهربائیة 12

 .مفتاح العوام الكهربي 13

  .N-Oمفتاح  14
 .N-C مفتاح  15

 .MSمفتاح   16

  .المرحل  17
  .القواطع المغناطیسیة  18
  .العزل الكهربائي 19
  .المقاومة الكهربائیة 20
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  .المقاومة المتغیرة 21
 .LDRالضوئیة المقاومة   22

 .DCالتیار المستمر  23

  .AC التیار المتردد 24
  .المحول الكهربي  25
  .التقویم الموجي الكامل  26
  .DPDT مفتاح  27
 .LEDالثنائي الباعث للضوء   28

 .NPNترانزستور   29

 .PNPترانزستور   30

  .تحیز الترانزستور  31
  .منطقة اإلشباع  32
 .ANDالبوابة المنطقیة   33

  .7408الدارة المتكاملة   34
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2 
جية  م ا تكنو و ي حتكيم ا فاه ب    كتا

 
 

  

 
  

ع ضو ة حتكيم: املو جي و ت نول م ال هي   املفا
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  مجدي جمعة سالمة برهوم / الباحث یقوم 
 

 ـــة بعـــض المفـــاهیم والمهـــارات ـــى تنمی ـــوث التوســـعیة عل ـــة رایجل ـــف نظری ـــر توظی أث
ـــزة ـــدى طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي بغ ـــة ل ـــى درجـــة ،  التكنولوجی للحصـــول عل

  .سالمیةالماجستیر من كلیة التربیة بالجامعة اإل
  

من ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذه المفاهیم في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حیث 
v  مطابقتها للمنهاج. 

v مناسبتها للعنوان. 

v السالمة العلمیة واللغویة للداللة اللفظیة للمفاهیم. 

v  ًالحذف، اإلضافة، ما تراه مناسبا.  
  

  ز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل ع
  

ير  د م  التق ا ا حرت ق  ل ف ئ وا  قبو ضل   ...وتف
  

  
  الباحث                                                                       
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3 
 

 م 

  .N/Oدارة عمل الجرس الكهربي باستخدام مفتاح   1
 .N/Cدارة إضاءة حجرة السیارة عند فتح أحد األبواب باستخدام مفتاح   2

  .المرحل  والمقاومة الضوئیة لتشغیل المحركدارة استخدام   3
 .Micro Switchدارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح   4

  .دارة توصیل العوامة الكهربیة للتحكم في منسوب المیاه  5
  .DPDTدارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوع   6
  .المرحل دارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام  7
  .دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي 8
  .دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكي 9

  .ANDربط دارتي غیاب الضوء والرطوبة في نظام الري باستخدام بوابة  10
  .دارة الترانزستور كمفتاح مع مرحل لتشغیل مضخة 11

  
  .التحكم في دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارة  12
 .DPDTضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  13

  .ضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل 14
  . التحكم في جهد المصدر لدارة غیاب الضوء باستخدام المقاومة المتغیرة  15
  .رة غیاب الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرةالتحكم في جهد المصدر لدا  16

 
  .DMMفحص القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات باستخدام ساعة القیاس   17
  .اختبار أداء نظام العوام الكهربي  18
  .اختبار أداء نظام التحكم باتجاه دوران المحرك  19
  .نظام الري األوتوماتیكي اختبار أداء  20
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4 
ي  يل ختبا  الت ص ي  اال حتك   كتاب 

 
 

  

 
  

ع ضو ختبارحتكيم : املو   ا
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  مجدي جمعة سالمة برهوم / احث البیقوم 
 

 ـــة بعـــض المفـــاهیم والمهـــارات ـــى تنمی ـــوث التوســـعیة عل ـــة رایجل ـــف نظری ـــر توظی أث
ـــزة ـــدى طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي بغ ـــة ل ـــى درجـــة ،  التكنولوجی للحصـــول عل

  .الماجستیر من كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة
  

من التكرم بتحكیم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال ولذا أرجو من سیادتكم 
  :حیث 
v صیاغة عبارات االختبار.  
v مطابقته لقائمة المفاهیم التكنولوجیة. 

v مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار. 

v  ًالحذف، اإلضافة، ما تراه مناسبا.  
  

   ميزان حسناتكمشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف
  

ير  د م  التق ا ا حرت ق  ل ف ئ وا  قبو ضل   ...وتف
  

  
  الباحث                                                                       
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5 
لوجية يف بعض دروس وحدة االختبار التحصيلي لقياس املفاهيم التكنو

  األنظمة من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 
  )القبلي(

  :اختار اإلجابة الصحيحة مما يلي    
  

  .لتحقیق هدف مامجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل معًا بشكل متكامل ............... .  .1
   لیس مما سبق. د   الدارة االلكترونیة. ج  النظام . ب  دارة كهربیة ال. أ  
  . .................جمیع العناصر التي یتم تزویدها للنظام من أجل االستفادة منها تسمى   .2

  التحكم. د عملیاتال .ج المخرجات. ب  المدخالت . أ  
  . .................یتم تحویل المدخالت إلى مخرجات بواسطة    .3

  جمیع ما سبق. د عملیاتال .ج التحكم. ب  التغذیة الراجعة . أ  
 .  ..............تسمى العناصر التي تم إنتاجها أو معالجتها عن طریق عملیات التحویل بـ   .4

  التحكم. د عملیاتال .ج المخرجات. ب  المدخالت . أ  
  .عبارة عن بیانات عن مخرجات النظام وأدائه. ................  .5

  المخرجات. د عملیاتال .ج التغذیة الراجعة . ب  المدخالت . أ  
  ................ .عملیة استخدام المعلومات من التغذیة الراجعة في مراقبة النظام تسمى  .6

  المخرجات. د عملیاتال .ج التحكم. ب  المدخالت . أ 
  . .................عندما یمكننا تعدیل النظام والتحكم فیه فإنه یعتبر نظاما  .7

ً .أ    لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب مفتوحا
  .في حال عدم قدرتنا التحكم في مكونات النظام ....................یسمى النظام  .8

ً .أ    لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب مفتوحا
 .................... .صل لألحمال جهاز یستخدم لرفع أو خفض قیمة الجهد الكهربائي الوا .9

  البطاریة.د  المرحل.ج  المحول.ب  المجس.أ 
  . ....................الربط بین الدارات الكهربیة ذات الفولتیة المختلفة یسمى  .10
  القصر الكهربي.د العزل الكهربي. ج التماس الكهربي.ب الفصل الكهربي.أ 
  . ....................المفتاح الذي یعمل بغیاب الضغط یسمى .11
 N/O. د ON/OFF.ج MS. ب N/C. أ 

  ...................:كهربائي یستخدم للربط بین الدوائر ذات الجهود المختلفةعنصر   .12
  الثیرموستات.د  المرحل.ج  المحول.ب  المجس.أ  

  ................:ن نوعالعوامة الكھربائیة منوع المفتاح الموجود في   .13
 DPDT .د      DPST .ج SPDTب  SPST.أ  
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 ................:تحكم في اتجاه حركة السیارة یدویًا یتم عكس اتجاه دوران المحرك عن طریق مفتاح واحد من نوع عند ال  .14

 DPDT .د      DPST .ج SPDTب SPST.أ  

  .............:جهاز یستجیب لمؤثرات مثل الضوء والرطوبة ضغط حرارة بإنتاج إشارات كهربائیة یمكن قیاسها  .15
  الترانزستور.د  المجس.ج  المفتاح .ب  المرحل.أ  
  ...............:مقاومة كهربائیة تتغیر قیمتها حسب كمیة الضوء الساقط علیها  .16
 LDR. د LED.ج DMM. ب MS. أ  

  ............:ة ما عدا دارةاآلتییتكون نظام الري األوتوماتیكي من جمیع الدارات    .17
 غیاب الرطوبة. د غیاب الضوء.ج لمضخةمع ا السخان.ب ضخ الماء مع المرحل.أ  

  ...............:من مكونات دارة غیاب الرطوبة   .18
 LDR. د LED.ج میكروفاراد 500مكثف . ب  2N2222ترانزستور . أ  
  ..........:فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور یكون في حالة 0.7إذا توافر فرق جھد أكبر من    .19
  سكون. د   وقف. ج  تحیز. ب  قطع. أ  

 ...............:یعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كـ  ينظام الري األوتوماتیك  .20
 لیس مما سبق.د مفتاح. ج  منصهر. ب مكبر لإلشارة.أ  

 ..................: نستخدم بوابة  مر التشغیل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط إلعطاء أ   .21
 NOT. د OR.ج AND. ب NA 555. أ  

  .الختبار سالمة التوصیالت في الدارات الكهربیة التي تم تصنیعها.............. یستخدم جهاز   .22
  األمیتر.د  الفولتمیتر.ج  البارومیتر.ب DMM.أ  
  .............هو رمز لمفتاح    .23
   N/C.د    N/O    .ج DPDT. ب PS. أ  

  . ............. الكهربائي للـ رمزال     یمثل الشكل التالي .                  24
  الترانزستور.د  المجس.ج  المفتاح .ب  المرحل.أ  
  . ............. التالي         رمزًا كهربائیا للـ یعتبر الشكل  .25
  المقاومة. د الثنائي العادي .ج المكثف. ب  الترانزستور. أ  
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6 
االختبار التحصيلي لقياس املفاهيم التكنولوجية يف بعض دروس وحدة 

  األنظمة من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 
  )البعدي(

  
  

  : بیانات خاصة بالطالب 
  

   ....... : ..........الصف .......................    : ..........اسم الطالب 
  

  .م 2010/  4/     : تاریخ التطبیق   : ......................  الیـــوم
  

  
  : تعلیمات االختبار 

  

  :عزیزي الطالب       
  :اقرأ جیدا هذه التعلیمات التي تساعدك في إجابتك عن أسئلة االختبار       

  

  .تمعن في كل سؤال بدقة قبل اإلجابة عنه •
  .أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له •
 .كنت ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما فال تضع أیة عالمة بل اتركه  إذا •

 .دقیقة   45عن االمتحان هو به الزمن الذي ستجیب  •

نتائج هذا االختبار ال تحتسب فـي درجاتـك الشـهریة أو الفصـلیة ، فـال داعـي للقلـق  •
 .ثناء اإلجابة  أ
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  : اإلجابة الصحيحة مما يلي راخت    
  

  .لتحقیق هدف مامجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل معًا بشكل متكامل ...... ..........  .1
   لیس مما سبق. د   الدارة االلكترونیة. ج  النظام . ب  دارة كهربیة ال. أ  
  . .................جمیع العناصر التي یتم تزویدها للنظام من أجل االستفادة منها تسمى   .2

  التحكم. د عملیاتال .ج خرجاتالم. ب  المدخالت . أ  
  . .................یتم تحویل المدخالت إلى مخرجات بواسطة    .3

  جمیع ما سبق. د العملیات. ج التحكم. ب  التغذیة الراجعة . أ  
 .  ..............تسمى العناصر التي تم إنتاجها أو معالجتها عن طریق عملیات التحویل بـ   .4

  التحكم. د عملیاتال .ج المخرجات. ب  المدخالت . أ  
  .عبارة عن بیانات عن مخرجات النظام وأدائه. ................  .5

  المخرجات. د عملیاتال .ج التغذیة الراجعة . ب  المدخالت . أ  
  ................ .عملیة استخدام المعلومات من التغذیة الراجعة في مراقبة النظام تسمى  .6

  المخرجات. د عملیاتال .ج التحكم. ب  المدخالت . أ 
  . .................عندما یمكننا تعدیل النظام والتحكم فیه فإنه یعتبر نظاما  .7

ً .أ    لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب مفتوحا
  .في حال عدم قدرتنا التحكم في مكونات النظام ....................یسمى النظام  .8

  لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب  مفتوحاً .أ 
 .................... .وزیادة األمان للدارات  جهاز یستخدم لرفع أو خفض قیمة الجهد الكهربائي  .9

  البطاریة.د  المرحل.ج  المحول.ب  المجس.أ 
  . ....................الربط بین الدارات الكهربیة ذات الفولتیة المختلفة یسمى  .10
  القصر الكهربي.د العزل الكهربي. ج التماس الكهربي.ب لفصل الكهربيا.أ 
  . ....................المفتاح الذي یعمل بغیاب الضغط یسمى .11
 N/O. د ON/OFF.ج MS. ب N/C. أ 

  ...................:كهربائي یستخدم للربط بین الدوائر ذات الجهود المختلفةعنصر   .12

  الثیرموستات.د  المرحل.ج  لالمحو.ب  المجس.أ  

  ................:ن نوعالعوامة الكھربائیة منوع المفتاح الموجود في   .13
 DPDT .د      DPST .ج SPDTب SPST.أ  

 ................:عند التحكم في اتجاه حركة السیارة یدویًا یتم عكس اتجاه دوران المحرك عن طریق مفتاح واحد من نوع   .14

  DPDT.د      DPST .ج SPDTب SPST.أ  

  .............:بإنتاج إشارات كهربائیة یمكن قیاسها ،حرارةال ،ضغطال ،الرطوبة،جهاز یستجیب لمؤثرات مثل الضوء   .15
  الترانزستور.د  المجس.ج  المفتاح .ب  المرحل.أ  
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  :...............مقاومة كهربائیة تتغیر قیمتها حسب كمیة الضوء الساقط علیها  .16
 LDR. د LED.ج DMM. ب MS. أ  

  ............:ة ما عدا دارةاآلتییتكون نظام الري األوتوماتیكي من جمیع الدارات    .17
 غیاب الرطوبة. د غیاب الضوء.ج السخان مع المضخة.ب المرحل مع المضخة.أ  

  ...............:من مكونات دارة غیاب الرطوبة   .18
  مقاومة ضوئیة. د PNPترانزستور .ج كثف م. ب  NPNترانزستور . أ  
  ..........:فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور یكون في حالة 0.7إذا توافر فرق جھد أكبر من    .19

  سكون. د   وقف. ج  تحیز. ب  قطع. أ  

 ...............:یعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كـ  ينظام الري األوتوماتیك  .20
 لیس مما سبق.د مفتاح. ج  منصهر. ب مكبر لإلشارة.أ  

 ..................: نستخدم بوابة  مر التشغیل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط إلعطاء أ   .21
 NOT. د OR.ج AND. ب NA 555. أ  

  .تي تم تصنیعهاالختبار سالمة التوصیالت في الدارات الكهربیة ال.............. یستخدم جهاز   .22
  األمیتر.د  الفولتمیتر.ج  البارومیتر.ب DMM.أ  
  .............هو رمز لمفتاح    .23
    N/C.د    N/O    .ج DPDT. ب PS. أ  

  . ............. الكهربائي للـ رمزال         یمثل الشكل التالي .                  24
  الترانزستور.د  المجس.ج   المفتاح.ب  المرحل.أ  
  . ............. التالي         رمزًا كهربائیا للـ یعتبر الشكل  .25
  المقاومة. د الثنائي  .ج المكثف. ب  الترانزستور. أ  
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7 
  التحصيلياإلجابة النموذجية لالختبار 

  
  : اإلجابة الصحيحة مما يلي راخت    

  .لتحقیق هدف مامجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل معًا بشكل متكامل ............... .  .1
   لیس مما سبق. د   الدارة االلكترونیة. ج  النظام . ب  دارة كهربیة ال. أ  
  . .................جمیع العناصر التي یتم تزویدها للنظام من أجل االستفادة منها تسمى   .2

  التحكم. د عملیاتال .ج المخرجات. ب  ت المدخال. أ  
  . .................یتم تحویل المدخالت إلى مخرجات بواسطة    .3

  جمیع ما سبق. د العملیات. ج التحكم. ب  التغذیة الراجعة . أ  
 .  ..............تسمى العناصر التي تم إنتاجها أو معالجتها عن طریق عملیات التحویل بـ   .4

  التحكم. د عملیاتال .ج المخرجات. ب  خالت المد. أ  
  .عبارة عن بیانات عن مخرجات النظام وأدائه. ................  .5

  المخرجات. د عملیاتال .ج  التغذیة الراجعة. ب  المدخالت . أ  
  ................ .عملیة استخدام المعلومات من التغذیة الراجعة في مراقبة النظام تسمى  .6

  المخرجات. د عملیاتال .ج التحكم. ب  لمدخالت ا. أ 
  . .................عندما یمكننا تعدیل النظام والتحكم فیه فإنه یعتبر نظاما  .7

ً .أ    لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب مفتوحا
  .في حال عدم قدرتنا التحكم في مكونات النظام ....................یسمى النظام  .8

  لیس مما سبق.د  أ،ب معاً  .ج  مغلقاً . ب  فتوحاً م.أ 
 .................... .وزیادة األمان للدارات  جهاز یستخدم لرفع أو خفض قیمة الجهد الكهربائي  .9

  البطاریة.د  المرحل.ج  المحول.ب  المجس.أ 
  . ....................الربط بین الدارات الكهربیة ذات الفولتیة المختلفة یسمى  .10
  القصر الكهربي.د العزل الكهربي. ج التماس الكهربي.ب الفصل الكهربي.أ 
  . ....................المفتاح الذي یعمل بغیاب الضغط یسمى .11
 N/O. د ON/OFF.ج MS. ب N/C. أ 

  ...................:كهربائي یستخدم للربط بین الدوائر ذات الجهود المختلفةعنصر   .12
  الثیرموستات.د  المرحل.ج  المحول.ب  سالمج.أ  

  ................:ن نوعالعوامة الكھربائیة منوع المفتاح الموجود في   .13
 DPDT .د      DPST .ج SPDTب SPST.أ  

 ................:عند التحكم في اتجاه حركة السیارة یدویًا یتم عكس اتجاه دوران المحرك عن طریق مفتاح واحد من نوع   .14

  DPDT.د      DPST .ج SPDTب SPST.أ  
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  .............:بإنتاج إشارات كهربائیة یمكن قیاسها ،حرارةال ،ضغطال ،الرطوبة،جهاز یستجیب لمؤثرات مثل الضوء   .15
  الترانزستور.د  المجس.ج  المفتاح .ب  المرحل.أ  
  .........:......مقاومة كهربائیة تتغیر قیمتها حسب كمیة الضوء الساقط علیها  .16
 LDR. د LED.ج DMM. ب MS. أ  

  ............:ة ما عدا دارةاآلتییتكون نظام الري األوتوماتیكي من جمیع الدارات    .17
 غیاب الرطوبة. د غیاب الضوء.ج السخان مع المضخة.ب المرحل مع المضخة.أ  

  ...............:من مكونات دارة غیاب الرطوبة   .18
  مقاومة ضوئیة. د PNPترانزستور .ج مكثف . ب  NPNترانزستور . أ  
  ..........:فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور یكون في حالة 0.7إذا توافر فرق جھد أكبر من    .19

  سكون. د   وقف. ج  تحیز. ب  قطع. أ  

 .......:........یعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كـ  ينظام الري األوتوماتیك  .20
 لیس مما سبق.د مفتاح. ج  منصهر. ب مكبر لإلشارة.أ  

 ..................: نستخدم بوابة  مر التشغیل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط إلعطاء أ   .21
 NOT. د OR.ج AND. ب  NA 555. أ  

  .كهربیة التي تم تصنیعهاالختبار سالمة التوصیالت في الدارات ال.............. یستخدم جهاز   .22
  األمیتر.د  الفولتمیتر.ج  البارومیتر.ب DMM.أ  
  .............هو رمز لمفتاح    .23
    N/C.د        N/O.ج DPDT. ب PS. أ  

  . ............. الكهربائي للـ رمزال         یمثل الشكل التالي .                  24
  الترانزستور.د  المجس.ج  المفتاح .ب  المرحل.أ  
  . ............. التالي         رمزًا كهربائیا للـ یعتبر الشكل  .25
  المقاومة. د الثنائي  .ج المكثف. ب  الترانزستور. أ  
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8 
جية  ت ا تكنو و حتكيم ا هارا ب   كتا

 
  

 
  

ع ضو ةحتكيم : املو وجي ول ت ن ت ال   املهارا
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  مجدي جمعة سالمة برهوم / الباحث یقوم 
 

ـــى ـــوث التوســـعیة عل ـــة رایجل ـــف نظری ـــر توظی ـــة بعـــض المفـــاهیم والمهـــارات  أث تنمی
ـــزة ـــدى طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي بغ ـــة ل ـــى درجـــة ،  التكنولوجی للحصـــول عل

  .الماجستیر من كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة
  

من ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذه المهارات في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حیث 
v  مطابقتها للمنهاج. 

v الفقرات للمحاور التابعة لها مةءمدى مال. 

v مناسبتها للعنوان. 

v السالمة العلمیة واللغویة للفقرات. 

v  ًالحذف، اإلضافة، ما تراه مناسبا.  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
  

ير  د م  التق ا ا حرت ق  ل ف ئ وا  قبو ضل   ...وتف
  الباحث                                                                      

  



     118  

9 
ظمة ض درو  وحدة  ألن ع ب منة    ض و ية املت م ارا   لتكنول ظ  لل   بطاقة  ملالح

 



 


 


 


 


 

 
       .N/Oیصمم دارة عمل الجرس الكهربي باستخدام مفتاح  1

       .N/Cیصمم دارة إضاءة حجرة السیارة عند فتح أحد األبواب باستخدام مفتاح  2

       .Micro Switchمفتاح یصمم دارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام  3

       .یصمم دارة توصیل العوامة الكهربیة للتحكم في منسوب المیاه 4

       .DPDTیصمم دارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوع   5

       .یصمم دارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام المرحل 6

         .ي األوتوماتیكيیصمم دارة غیاب الضوء في نظام الر  7

         .یصمم دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكي  8

         .یصمم دارة الترانزستور كمفتاح مع مرحل لتشغیل مضخة  9

 

       .یتحكم في دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارة 10

      .DPDTاه دوران المحرك باستخدام المفتاح یضبط اتج 11

       .یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل 12

       .یتحكم في جهد المصدر لدارة غیاب الضوء باستخدام المقاومة المتغیرة 13

       .یتحكم في جهد المصدر لدارة غیاب الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرة 14

 
       .DMMیفحص القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات باستخدام  15

       .یختبر أداء نظام العوام الكهربي  16

       .یختبر أداء نظام التحكم باتجاه دوران المحرك 17

       .یختبر أداء نظام الري األوتوماتیكي 18
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10 
ط ةب م ظ أل  حدة ا س   درو ض  يف  ع منة  ض ي  املت ج ت  ل كنولو ها ا م حظة  ل مل    اقة ا

 



 


 


 


 


 

 
       .N/Oیصمم دارة عمل المصباح الكهربي باستخدام مفتاح  1

      .N/Cیصمم دارة إضاءة حجرة الثالجة عند فتح باب الثالجة باستخدام مفتاح  2

       .Micro Switchیصمم دارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح  3

       .یصمم دارة توصیل العوامة الكهربیة للتحكم في منسوب المیاه 4

       .DPDTستخدام مفتاح من نوع یصمم دارة التحكم باتجاه حركة المحرك با  5

       .DPDTیصمم دارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام المرحل  6

         .یصمم دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي 7

         .یصمم دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكي  8

         .SPDTیصمم دارة تشغیل المضخة باستخدام مرحلین   9

 
       .یتحكم في دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارة 10

      .DPDTیضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  11

       .DPDT یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل  12

       . ة الضوئیة باستخدام المقاومة المتغیرةیتحكم في ضبط حساسیة المقاوم 13

       . یتحكم في ضبط حساسیة مجس الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرة 14

 

       .DMMیفحص القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات باستخدام  15

       .كهربيیختبر أداء نظام العوام ال  16
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  الصفة االعتبارية  الدرجة العلمية  مكان العمل  االسم  .م

ــاذ . د   .1 ــ ــ   مدیر دائرة الجودة   أستاذ مشارك  ألقصىجامعة ا  محمود األست

ــــــــــؤاد عیــــــــــــــــاد. د   .2   أستاذ مساعد  جامعة األقصى  فــ
مساعد نائب الرئیس 

  للشئون األكادیمیة

محاضر بقسم التكنولوجیا   أستاذ مساعد  جامعة األقصى  حســـــــــــن النجـــــــــار.د   .3
  والعلوم التطبیقیة

محاضر بقسم التكنولوجیا   دكتوراة  جامعة األقصى  رمي سامح العج. د   .4
  والعلوم التطبیقیة

  جامعة األقصى  هدى سعد الدیــــــن.أ   .5
ماجستیر مناهج و 

  تكنولوجیا التعلیم
محاضر بقسم التكنولوجیا 

  والعلوم التطبیقیة

  الجامعة اإلسالمیة بغزة  منیــــــــــــــر حســـــــــــن.أ   .6
ماجستیر مناهج و 

  تكنولوجیا التعلیم
محاضر بقسم التكنولوجیا 

  والعلوم التطبیقیة

  -مدیریة التربیة والتعلیم  عبد الباسط المصري.أ   .7
  مشرف التكنولوجیا  ماجستیر حاسوب  رفح

  -مدیریة التربیة والتعلیم  أیمـــــــن العكلــــــــــوك.أ   .8
  غرب غزة

ماجستیر مناهج 
  امشرف التكنولوجی  وتكنولوجیا التعلیم

  -مدیریة التربیة والتعلیم  محمـــــــــــود برغوث.أ   .9
  شرق غزة

ماجستیر مناهج 
  وتكنولوجیا التعلیم

  مشرف التكنولوجیا

 –مدیریة التربیة والتعلیم  أحمــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــرا.أ .10
  مشرف التكنولوجیا  بكالوریوس حاسوب  خان یونس

ـــز.أ .11   -دیریة التربیة والتعلیمم  شــــادي أبو عزیـــ
  رفح

ماجستیر مناهج 
  رئیس قسم التقنیات  وتكنولوجیا التعلیم

ـــف .أ .12   رئیس قسم التقنیات  بكالوریوس  وزارة التربیة والتعلیم  فتحي الحاج یوســ
    بكالوریوس  وزارة التربیة والتعلیم  أكــــــرم فروانــــــــــــــــة. أ .13
ــــــاء نوفـــــ.أ .14 ــلصفــــ ــ ــ   معلمة تكنولوجیا  بكالوریوس  مدرسة شفا عمر الثانویة  ــــــ
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ي  ي  املع م اإل شاد ك م دل حت   كتاب 

 
 

  

 
  

ع  ضو يحتكيم : املو شاد إل  م ا مل ل يل ا   دل
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  مجدي جمعة سالمة برهوم / الباحث یقوم 
 

 ـــة بعـــض المفـــاهیم والمهـــارات ـــى تنمی ـــوث التوســـعیة عل ـــة رایجل ـــف نظری ـــر توظی أث
ـــزة ـــدى طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي بغ ـــة ل ـــى درجـــة ،  التكنولوجی للحصـــول عل

  .یر من كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةالماجست
  

من ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا الدلیل في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حیث
v مطابقته للمنهاج. 

v مناسبته للعنوان. 

v اشتماله على خطوات نظریة رایجلوث التوسعیة. 

v  ًالحذف، اإلضافة، ما تراه مناسبا.  
  

  داعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين لكم حسن تعاونكم و
  

ير  د م  التق ا ا حرت ق  ل ف ئ وا  قبو ضل   ...وتف
  

   باحثال                                                              
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  ـزةـــــــــــــــغـ –عة اإلسالمیة ــــــــــــــالجام
  ا ــــــــــــــــــــات العلیـــــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــعم
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیــك

  لیب التدریسوأساقسم المناهج 
  

 أثر توظیف نظریة رایجلوث التوسعیة على تنمیة بعض المفاهیم والمهارات
  التكنولوجیة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة 

  

 
  

 
 

  
 

 
  
  

  
  م 2010  
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  :أخي المعلم
یهــــدف هــــذا الــــدلیل إلــــى تقــــدیم اإلرشــــادات التــــي تســــاعد علــــى تحقیــــق األهــــداف العامــــة 
ـــاول دروس وحـــدة  ـــة تن ـــدیك الخطـــوات التفصـــیلیة لكیفی ـــذي بـــین ی ـــدلیل ال والخاصـــة،كما یقـــدم هـــذا ال
األنظمــة والتــي نظمــت وفــق نظریــة رایجلــوث التوســعیة، ولقــد اشــتملت علــى مجموعــة مــن األهــداف 

 الوحــدةوقــد تــم تنظــیم محتــوى  .ا وتیســر علینــا فهمهــا علــى الوجــه الصــحیحواألنشــطة التــي تســاعدن
لألهداف العامة والخاصة باإلضافة إلى كیفیة السیر في  بحیث یتضمن كل درس عرضاً  ،اودروسه

الدرس وفقـا لخطـوات النظریـة التوسـعیة وهـذه الخطـوات تتمثـل فـي تحدیـد المقدمـة الشـاملة ، وتحدیـد 
قیام بعملیة الربط والتلخیص وصوال لعملیتي التركیب والتجمیع وأخیـرًا الخاتمـة مراحل التفصیل، ثم ال

  . الشاملة
وســوف نســتعرض فــي البدایــة بعــض المفــاهیم التكنولوجیــة المتعلقــة بالنظــام ومكوناتــه ، األمــر الــذي 
سوف یسـاعدنا علـى التعامـل مـع هـذه األنظمـة الحیاتیـة كمخططـات كهربیـة  ، ونتعـرف بعـدها عـن 

على العناصـر الكهربیـة واإللكترونیـة المكونـة لألنظمـة ، وسـنتعرف إلـى عملیـات متسلسـلة مـن  قرب
نتـــاج  ومراقبـــة وتحكـــم لهـــذه  الـــدارات الكهربیـــة واإللكترونیـــة  ٕ وختامـــا ســـیكون ) األنظمـــة ( تصـــمیم وا

ــیم ــة التقی ــدلیل أیضــًا علــى أســئلة تقویمیــة متنوعــة علــى كــل درس مــن دروس . عملی كمــا سیشــتمل ال
  .لوحدة  ا
  

  :األهداف العامة
 يلـدیك فــ التكنولوجیـة المهــاراتالمفـاهیم و تنمیــة بعـض إلـى  الـدلیلیهـدف هــذا  :أخـي المعلـم
، ینبثــق عنهــا الــدلیلللصــف العاشــر، ، وقــد تــم تحدیــد أهــداف عامــة فــي بدایــة  منهــاج التكنولوجیــا

  .الوحدةمجموعة من األهداف الخاصة، تلي عنوان كل درس من دروس 
  :تحدید األهداف العامة على النحو اآلتي ویمكن

 .الواردة في الوحدة لبعض المهارات التكنولوجیة  واإلنتاج التصمیمتنمیة مهارة  - 

 . الواردة في الوحدة تنمیة مهارة المراقبة والتحكم لبعض المهارات التكنولوجیة  - 

  . حدةالواردة في الو  تنمیة مهارة التقییم لبعض المهارات التكنولوجیة - 

  :الخاصة اإلجرائیة األهداف
تعتبر األهداف الخاصة هـي نقطـة االنطـالق فـي التخطـیط للتـدریس وتنفیـذه وتقویمـه، ومـن 
هنـا تشــكلت األهــداف الخاصــة مــن المفــاهیم و المهــارات التــي نهــدف إلــى تنمیتهــا والتــي اشــتقت مــن 

نظمــة مــن كتــاب التكنولوجیــا قائمــة المفــاهیم و المهــارات التــي أعــدها الباحــث بعــد تحلیــل وحــدة األ
لیك أخي المعلم عرضًا لألهداف الخاصة بالوحدة ثـم  ٕ للصف العاشر، وقد تضمنتها دروس الوحدة وا

  .عرضًا لدروس الوحدة وقد نظمت وفق نظریة رایجلوث التوسعیة 
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  : عناصر النظریة التوسعیة 
  " :   Epitome"المقدمة الشاملة  -1
ة والشــاملة التــي یتضــمنها محتــوى المــادة الدراســیة المــراد تنظیمهــا ، هــي عبــارة عــن األفكــار الرئیســ 

  . سواء كانت هذه األفكار مفاهیم في طبیعتها أو مبادئ أو إجراءات أو حقائق
  

  " : " Level Elaborationمستویات التفصیل   -2
جــاءت فــي  هــو ذلــك الجــزء مــن محتــوى المــادة التعلیمیــة الــذي یزودنــا بمــادة تفصــیلیة لألفكــار التــي

وبمعنــى آخــر هــو ذلــك الجــزء الــذي یزودنــا بمعرفــة أكثــر غــزارة مــن أجــزاء المحتــوى .المقدمــة الشــاملة
  )الـخ ...ولهـا عـدة مسـتویات ، كالمسـتوى األول ثـم المسـتوى الثـاني فالثالـث .التعلیمي المـراد تعلمـه 

  )  . 8انظر الخریطة المفاهیمیة صفحة ( 
  

   " :Summarizing " التلخیص  -3
هــو عبــارة عــن عــرض مــوجز ألهــم األفكــار التــي وردت فــي محتــوى المــادة الدراســیة بطریقــة عامــة 

  .وعلى مستوى التذكر 
  

  " :  Synthesizer" التركیب والتجمیع  -4
هي حالة خاصة من التلخیص بحیث توضح العالقات الداخلیة التي تربط بین األفكار الرئیسة التي 

توضــــیح أوجــــه الشــــبه ) . تــــرابط الوحــــدة( ســــیة بعضــــها مــــع بعــــض وردت فــــي محتــــوى المــــادة الدرا
  . واالختالف بین المفاهیم 

  
  " :  Expended Epitome" الخاتمة الشاملة  -5

هــي حالــة خاصــة مــن التركیــب والتجمیــع بحیــث توضــح العالقــات الخارجیــة التــي تــربط بــین األفكــار 
تـــــرابط (ات األخـــــرى ذات العالقـــــة الرئیســـــة التـــــي وردت فـــــي محتـــــوى المـــــادة الدراســـــیة والموضـــــوع

  ) . الموضوعات 
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  )المفاهیم التكنولوجیة(  :الخاصة اإلجرائیة األهداف
  بعد االنتهاء من دراسة  دروس الوحدة یرجى من الطالب أن یكون قادرا على  أن 

  .یعرف النظام   1

 .یعدد أنواع األنظمة   2

  .یعطي أمثلة على أنواع األنظمة  3

  .اصر النظام الرئیسةیذكر عن  4

  .یعرف المدخالت   5

  .یعرف العملیات  6

  .یعرف المخرجات  7

  .یقارن بین النظام المغلق والنظام المفتوح  8

  .یعرف التحكم  9

  .یعرف التغذیة الراجعة  10

  .یعرف المجس  11

  .یقدر أهمیة استخدام المجسات في حیاتنا  12

 .یفسر عمل العوامة المیكانیكیة 13

 .یفسر عمل العوامة الكهربائیة 14

  .یقارن بین العوامة المیكانیكیة والعوامة الكهربائیة  15

  .یفسر عمل مفتاح العوام الكهربي  16

  .N.Cو   N.Oیقارن بین المفتاحین    17

  .یقارن بین المرحالت والقواطع المغناطیسیة   18

  .یعرف العزل الكهربي  19

  .ةیعرف المقاومة الكهربی  20

  . LDRیفسر عمل المقاومة الضوئیة   21

  .  ACوالتیار المتغیر DCیقارن بین التیار المستمر   22
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  . DPDTیعرف المفتاح   23

  . ANDیعرف البوابة المنطقیة   24

  . 7408یفسر عمل الدارة المتكاملة   25

  
  )المهارات التكنولوجیة(  :الخاصة اإلجرائیة األهداف

  :القدرة على القیام بما یلي أن یكون الطالب لدیه
  

  .N/Oیصمم دارة عمل المصباح الكهربي باستخدام مفتاح   1

 .N/Cیصمم دارة إضاءة حجرة الثالجة عند فتح باب الثالجة باستخدام مفتاح   2

  .Micro Switchیصمم دارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح   3

  .كم في منسوب المیاهیصمم دارة توصیل العوامة الكهربیة للتح  4

  .DPDTیصمم دارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوع   5

  .DPDTیصمم دارة تغییر اتجاه حركة المحرك باستخدام المرحل   6

  .یصمم دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي  7

  .یصمم دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األوتوماتیكي 8

  .SPDTم دارة تشغیل المضخة باستخدام مرحلین یصم 9

  .یتحكم في دارة توصیل العوام الكهربي باستخدام لمبة إشارة 10

 .DPDTیضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  11

  .DPDT یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل   12

  . مقاومة المتغیرةیتحكم في ضبط حساسیة المقاومة الضوئیة باستخدام ال 13

  . یتحكم في ضبط حساسیة مجس الرطوبة باستخدام المقاومة المتغیرة 14

  .DMMیفحص القطع الكهربیة وااللكترونیة المستخدمة في بناء الدارات باستخدام   15

  .یختبر أداء نظام العوام الكهربي  16

  .یختبر أداء نظام التحكم باتجاه دوران المحرك  17

  .اء نظام الري األوتوماتیكيیختبر أد  18
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وفـق النظریـة التوسـعیة ، }  األنظمـة{  وحـدةهذا تنظیم لمحتـوى بعـض موضـوعات  :عزیزي المعلم 
حدد وآمل ُ من خالل هذا الشكل  األنظمةولذا فإننا سندرس  ،ة أعالهأن تحقق من خالله األهداف الم

  المقدمة الشاملة                         :التوضیحي 

 
 
 

 
  

  
  
  
  

 
 

 
 

 
 


  

 
 
 


 

 
 

 
 

  
 

  

 

 المستوى األول من التفصیل  

 من التفصیل الثانيالمستوى   

 من التفصیل الثالثالمستوى   

 من التفصیل الرابعالمستوى   
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  الدرس األول
  

  النظام ومكوناتھ 

  
  :الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن یكون قادرا على أن یتوقع من  األهداف

ّف .1  .System النظام یعر

 .یعدد أنواع األنظمة .2

 .ةأجزائه الرئیسالنظام إلى  یحلل .3

ف المدخالت .4 ّ  .یعر

ف العملیات .5 ّ  .یعر

ف المخرجات .6 ّ   .یعر
  المقدمة الشاملة

ý  كل هـــو مجموعـــة مـــن العناصـــر المتداخلـــة التـــي تعمـــل بشـــ: بالنظـــام المقصـــود
 .متكامل لتحقیق هدف معین

ý وتصـــنف كـــذلك إلـــى ، یمكـــن تصـــنیف األنظمـــة إلـــى أنظمـــة طبیعیـــة أو صـــناعیة
 .أنظمة معقدة أو بسیطة، وأیضا تصنف إلى أنظمة مركبة أو فرعیة 

  
  

  : والشكل التالي یوضح ذلك 
  

  الخریطة المفاهیمیة للمستوى األول 
  

  
  

  

  

ة م ظ  األن
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  ملةالمقدمة الشا
وتتضمن عرض تعریفات للمفاهیم أو المبادئ أو اإلجراءات التي وردت في الخریطة المفاهیمیة، 
ثم إعطاء أمثلة تنطبق علیها هذه التعریفات ثم تقدیم فقرات تدریب لممارسة هذه المفاهیم أو 

  .المبادئ أو اإلجراءات المختلفة 
 .الخ ... یة، التنفس عند اإلنسان النظام الشمسي، الدورة الدمو : من األنظمة الطبیعیة  •

 .الخ ... نظم االتصاالت، شبكة المیاه، صناعة الورق : من األنظمة الصناعیة  •

 قد تكون األنظمة الطبیعیة و الصناعیة معقدة أو بسیطة ، على سبیــل المثـال،  •

 .صناعي معقد" صناعة الورق " طبیعي معقد، ونظام " النظام الشمسي" یعتبر  

  
  والتجمیع بالتركی

  :ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي  هناك فرق بین النظام الطبیعي والصناعي
  

  النظام الصناعي  النظام الطبیعي  وجه المقارنة

  المصطلح

هــو الــذي ال یمكــن لإلنســان 
أن یغیــر فیــه وهــو مــن خلــق 
اهللا سبحانه وتعالى وجمیعها 

  .تعتبر أنظمة معقدة 

دور هو الذي یكون لإلنسان 
أساســـي فیـــه ویمكنـــه الـــتحكم 
والتعدیل فیه كما یرید، ومنـه 

  .المعقد والبسیط 

  األمثلة
النظــــــام الشمســــــي ، الــــــدورة 
الدمویـــــــــــة، التـــــــــــنفس عنـــــــــــد 

  .اإلنسان 

  .الطائرة ، السیارة، الورق 

 .المدخالت ،والعملیات،والمخرجات: یتكون النظام من ثالثة عناصر رئیسة  •

  : والشكل التالي یوضح ذلك 
  لمكونات النظامالخریطة المفاهیمیة 
  

  
         

ظام لن ت ا كونا  م
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  المقدمة الشاملة
ف  • ّ  .على أنها جمیع العناصر التي تشارك في النظام إلتمام العملیات  المدخالتتعر

المواد الخام، الطاقة، البیانات، الجهد البشري، : هناك أمثلة متنوعة للمدخالت فمنها •
 .س، وغیرها الحواس الخم

ف  • ّ بأنها عملیة معالجة المدخالت من أجل تحویلها إلى مخرجات، وتتمثل  العملیاتتعر
 .بعملیات التصنیع والتحویل وغیرهما 

ف   • ّ بأنها العناصر التي تم إنتاجها عن طریق عملیات التحویل إلى شكلها  المخرجاتتعر
ومن األمثلة على المخرجات جمیع  ویمكن تعریفها بأنها النتائج النهائیة للنظام،. النهائي

 .المنتجات 
 

  الخاتمة الشاملة
 

یمكننا التعامل مع الدارات الكهربیة وااللكترونیة كأنظمة بمكوناتها الرئیسة الثالثة، حیث 
  :تصنف العناصر الكهربیة وااللكترونیة كما یلي 

  ".،الحراریة،المتغیرة الضوئیة" المفتاح الكهربائي، المقاومات بأنواعها  :المدخالت 
  .، البوابات المنطقیة 555الترانزستور، الدارة المتكاملة، المؤقت  :العملیات 
  " .، السماعة،الطنان، المحرك  LEDالمصباح، " جمیع األحمال تعتبر مخرجات  :المخرجات

 

  : والشكل التالي یوضح ذلك 
   رابعالالخریطة المفاهیمیة للمستوى                         

  

 

م     ـا ظــ ن ل  ا

   

 المفتاح الكهربي

 المقاومة الضوئیة

 المقاومة الحراریة

 المقاومة المتغیرة

 البوابات المنطقیة
 

 الدارة المتكاملة

 الترانزستور المؤقت

 المصباح 

  

LED  
 

 لسماعةا

 المحرك
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  التلخیص
  :عزیزي الطالب تذكر أن 

ý  النظــام هــو مجموعــة مــن العناصــر المتداخلــة التــي تعمــل بشــكل متكامــل لتحقیــق
 .هدف معین

ý و أنظمــة معقــدة أو بســیطة، ، تصــنف األنظمــة إلــى أنظمــة طبیعیــة أو صــناعیة
 .وأنظمة مركبة أو فرعیة 

ý المــــدخالت، العملیــــات، : ناصــــر رئیســــة وأساســــیة یتكــــون النظــــام مــــن ثالثــــة ع
 .المخرجات

ý لكل نظام مدخالته الخاصة، والتي یتم تنظیمها إلتمام العملیات. 

ý تعتبر المعالجة هي العملیات التي تحول المدخالت إلى مخرجات . 

ý  تسمى النتائج النهائیة للنظام بالمخرجات. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     132  

  

 

  
ý  ظمة تنقسم إلى طبیعیة أو صناعیة أعطي مثاًال لكل منهما حسب الجدول التالياألن:-  
  

  النظام الصناعي  النظام الطبیعي
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------  

 ------------------------
 ------------------------

 --------- ---------------
------------------------  

 
ý عناصر النظام األساسیة  أكتب ...أمامك المخطط الكهربائي لدارة كهربائیة بسیطة: 
 

    
 
  
  
  
ý صنف العناصر الكهربیة وااللكترونیة التالیة كما في الجدول التالي: 
  

  العنصر  م
  مكونات النظام

  مخرجات  عملیات  مدخالت

  /      السماعة  1

        المصباح الكهربي  2

        المقاومة الضوئیة  3

        الترانزستور  4

        المحرك  5

        الدارة المتكاملة  6

 

  .--- --------------- --- : المدخالت -1
 .------------------- ---:العملیات  -2
 .----- ----------------: المخرجات -3
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ý  حدد العناصر األساسیة للنظام البیئي ثم حدد نوع النظام ؟ :أمامك الشكل التالي 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  النظام البیئي
  
  

  .--- --------------- --- یعتبر النظام البیئي هو نظاما  
  

  : المكونات األساسیة للنظام 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .--- --------------- --- : المدخالت -4
 .------------------- ---:العملیات  -5
 .----- ----------------: المخرجات -6
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  الدرس الثاني
  

  النظام المغلق والنظام المفتوح

  
  :یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن یكون قادرا على أن  األهداف

  .یعرف النظام المفتوح -1
  .یعرف النظام المغلق -2
  .یقارن بین النظام المغلق والنظام المفتوح  -3
  .رف التحكم یع -4
  .یعرف التغذیة الراجعة  -5
  .یعرف المجس  -6
  .یقدر أهمیة استخدام المجسات في حیاتنا -7

  ة الشاملةمالمقد
ý  هـــو الـــذي یحتـــوي علـــى العناصـــر األساســـیة للنظـــام : بالنظـــام المفتـــوح المقصـــود

 .فقط،بمعنى أنه ال یوجد إمكانیة لتعدیل المخرجات إلى أفضل مستوى لها  

ý  هـــو الـــذي یحتـــوي علـــى العناصـــر األساســـیة للنظـــام : بالنظـــام المغلـــق المقصـــود
باإلضـــافة إلـــى عنصـــري التغذیـــة الراجعـــة والـــتحكم، بمعنـــى أنـــه باإلمكـــان تعـــدیل 

 .النظام بشكل ذاتي للحصول أفضل منتج  

  
  : والشكل التالي یوضح ذلك 

  الخریطة المفاهیمیة                                        
  

 

  

  

م  ـا ظــــ ن ل  ا
 

  

ق ــ غلــــــــ مل  ا
  

ح ــو تــــــ  املف

  

 مخرجات
  

 عملیات 
  

 مدخالت
  

 تحكم     
  

 تغذیة راجعة 
  

 مخرجات
 

  

 عملیات 
 

  

 مدخالت  
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  التركیب والتجمیع 
  

  :المغلق والنظام المفتوح ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي هناك فرق بین النظام 
  

  النظام المفتوح  النظام المغلق  وجه المقارنة

  المصطلح
یتـــیح إمكانیـــة تعـــدیل النظـــام 
بشكل ذاتي للحصول أفضل 

  .منتج

 هــــو الــــذي ال یوجــــد إمكانیــــة
لتعـــــــــدیل المخرجـــــــــات إلـــــــــى 

  .أفضل مستوى 

 –عملیات  –مدخالت   المكونات
  مخرجات

 -عملیــــــــــــات  –مـــــــــــدخالت 
 –تغذیـــة راجعـــة –مخرجـــات 

  .تحكم 

صناعة  –الباب الكهربائي   األمثلة 
  صناعة الورق دون التعدیل   البسكویت

 

أدائـه،حیث یمكننا تعریف التغذیة الراجعة بأنهـا عبـارة عـن معلومـات عـن مخرجـات النظـام و  •
 .تستخدم هذه المعلومات في تعدیل المدخالت للنظام وتحسین أدائه 

یعرف التحكم بأنه استخدام المعلومات من التغذیة الراجعة فـي مراقبـة النظـام وسـیره، باتجـاه  •
 .تحقیق أهدافه، لضمان أفضل جودة ممكنة للمخرجات 

ــ • الرقابــة الذاتیــة :ق لــه میزتــان إن إضــافة عنصــري التغذیــة الراجعــة والــتحكم إلــى النظــام یحق
  .والتنظیم الذاتي 

  الخاتمة الشاملة
 

نجد أننا دخلنا عالم أتمتة المصانع، حیث أصبح باإلمكان تشغیل مصنع كامل بشكل ذاتي 
وبحد أدنى من األیدي العاملة حیث تم استبدال العنصر البشري الذي كان یقوم بدور " آلي"

  .یه بعنصر یسمى المجسات مراقبة النظام والتحكم ف
  

v ضوء حرارة، رطوبة، صوت، ضغط، :جهاز أو دارة تستجیب لمؤثرات، مثل: المجس
  .ضوء، بإنتاج إشارة كهربائیة تتناسب مع قیمة المؤثر، ویمكن قیاسها
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ý  من األمثلة على المجسات  :  
ý  الثیرموستات في دوائر اإلنذار : مجس حراري. 

ý    مفتاح : مجس ضغط "PS  "سخان الماء الفوري  في. 

ý   المقاومة الضوئیة : مجس ضوئي "LDR   "إنارة الشوارع اللیلیة. 

v  استبدال اإلنسان بالمجسات أضاف السرعة و الدقة في اإلنتاج وأوجد مشكلة قلة
  " البطالة " األیدي العاملة 

  
  التلخیص

  :عزیزي الطالب تذكر أن 
ý  دیل المخرجات إلى أفضل مستوى ال یوجد إمكانیة لتعهو الذي النظام المفتوح. 

ý  النظام المغلق یتیح إمكانیة تعدیل النظام بشكل ذاتي للحصول أفضل منتج. 

v  الرقابــة :إن إضــافة عنصــري التغذیــة الراجعــة والــتحكم إلــى النظــام یحقــق لــه میزتــان
  .الذاتیة والتنظیم الذاتي 

ý مع تطور صناعة المجسات، دخلنا عالم أتمتة المصانع. 
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ý   مثاًال لكل منهما حسب الجدول التالي تعریفًا و أعطي مغلقة وأ مفتوحةاألنظمة تنقسم إلى:-  
  

  النظام المغلق   النظام المفتوح  وجه المقارنة

  التعریف

 ---------------------
 ---------------------

 -------------- -------
--------------------  

- ---------------------
 ----------------------

---------------- ------
 ----------------------  

  األمثلة

 ---------------------
 ---------------------

 -------------- -------
---------------------  

 ----------------------
 ----------------------

---------------- ------
 -------- --------------  

  
 
ý  ثم عدد عناصر النظام)مفتوح  –مغلق ( أمامك مخطط یوضح آلیة عمل الباب الكهربائي حدد نوع النظام،: 

                                                                   
  

  -----------------   :ام ـنوع النظ -                
  :ام عناصر النظ -             

                                                             ---------------------  
                                                             ---------------------                                                 

                                                             ---------------------  
                                                             ---------------------  
   ---------------------  
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  الدرس الثالث
  

  " العوام الكھربي " نظام التحكم في منسوب الماء في الخزانات 

  
  :تهاء من هذا الدرس أن یكون قادرا على أنیتوقع من الطالب بعد االن  األهداف

  .یفسر عمل العوامة المیكانیكیة -1
  .یفسر عمل العوامة الكهربائیة -2
  .یقارن بین العوامة المیكانیكیة والعوامة الكهربائیة -3
  .یفسر عمل مفتاح العوام الكهربي -4
 .N.Cو   N.Oیقارن بین المفتاحین   -5

  
  ةالخریطة المفاهیمی

  

  
  

  المقدمة الشاملة
  :العوامة المیكانیكیة  
ý تعمل على إغالق مصدر المـاء تـدریجیًا مـع ارتفـاع مسـتوى منسـوب : آلیة العمل

 .الماء حتى تصبح العوامة في وضع أفقي داخل الخزان   

ý  ذراع   –" عوام " علبة من البالستیك : التركیب. 

ý  العیوب : 

  .ة مستمرة یحتاج إلى صیان - 
 .ترسبات كلسیة بعد فترة زمنیة  - 

 .التلف نتیجة قوة ضغط الماء  - 

  .العمر الزمني قصیر  - 
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  :العوام الكهربي 
ý عندما یكون منسوب الماء في أدنى مسـتوى لـه، یكـون وضـع مفتـاح  :آلیة العمل

یعمل على تشغیل المضخة لرفع المـاء آلیـا ،ویرتفـع مسـتوى  ONالعوام الكهربي 
تــدریجیا حتــى یصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه فیصــبح وضــع مفتــاح منســوب المــاء 
فیقوم بفصل التیار الكهربي عـن المضـخة وبالتـالي یتوقـف  OFFالعوام الكهربي 

 .ضخ الماء في الخزانات

ý  مفتاح العوام الكهربي  :التركیبMS  " SPDT " –  سـلك  –كـرة معدنیـة ثقیلـة
 .علبة بالستیكیة محكمة اإلغالق  –توصیل   

ý وب العی : 
 .ال یعمل بغیاب التیار الكهربائي  - 

 .ال یمكن صیانته - 

 .غیر آمن  - 

 التركیب والتجمیع 
  :وضیح ذلك من خالل الجدول التاليهناك فرق بین العوامة المیكانیكیة والعوام الكهربي ویمكن ت

  

وجه 
  العوام الكهربي  العوامة المیكانیكیة  المقارنة

مبدأ 
  العمل

ء تدریجیًا مع تعمل على إغالق مصدر الما
ارتفاع مستوى منسوب الماء حتى تصبح 

  .العوامة في وضع أفقي داخل الخزان  

عنــدما یكــون منســوب المــاء فــي أدنــى مســتوى 
 ONلــه، یكــون وضــع مفتــاح العــوام الكهربــي 

یعمـــل علـــى تشـــغیل المضـــخة لرفـــع المـــاء آلیـــا 
،ویرتفــع مســـتوى منســوب المـــاء تــدریجیا حتـــى 

ــى مســـتوى لــــه ف ــل إلـــى أعلــ یصـــبح وضــــع یصـ
ــي  ـــوام الكهربـــ ـــاح العــ ــل  OFFمفتــ ـــوم بفصـــ فیقــ

التیــار الكهربــي عــن المضــخة وبالتــالي یتوقــف 
  .ضخ الماء في الخزانات

  .ذراع   –" عوام " علبة من البالستیك   التركیب
 – " MS  " SPDTمفتـاح العـوام الكهربـي 

علبـــة  –ســـلك توصـــیل    –كـــرة معدنیـــة ثقیلـــة 
  .بالستیكیة محكمة اإلغالق 

  عیوب ال
ترسبات كلسیة  -یحتاج إلى صیانة مستمرة 

التلف نتیجة قوة ضغط الماء  -بعد فترة زمنیة 
  العمر الزمني قصیر -

ــائي ـــار الكهربـ ــن  -ال یعمـــل بغیـــاب التی ال یمكــ
  . غیر آمن  -صیانته 
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ý  المفاتیح الكهربیة :  
الكهربائیــة، یمكننــا  تســتخدم المفــاتیح الكهربائیــة لوصــل أو فصــل التیــار الكهربــائي فــي الــدارات

 : تقسیم المفاتیح الكهربائیة إلى  

  ) : ON – OFF Switches( المفاتیح الفاصلة الواصلة  .1

، ) OFF( أو في حالـة فصـل )  ON( تتكون هذه المفاتیح من نقطتین إما في حالة توصیل  
ــاتیح ذراع متحركــة لتحویــل وضــع المفتــاح مــن   لــى  إ   ONحیــث یحتــوي هــذا النــوع مــن المف

OFF أو العكس.  
 ): Push Switches( المفاتیح الضاغطة  .2

  :  قسمینینقسم إلى  لنوعوهي توصل وتفصل التیار الكهربائي عند الضغط علیها و هذا ا
 ) :  N-O   )Normally Openمفتوح في الوضع الطبیعي   . أ

ط وعند الضغ، OFFوهذا النوع یعمل بوجود الضغط حیث یكون وضعه الطبیعي مفتوح     
ومن األمثلة على هذا النوع من المفاتیح مفتاح الجرس  ONعلیه یصبح وضعه مغلق  

   .الكهربائي 
 ) : N-C  )Normally - Closedمغلق في الوضع الطبیعي   . ب

وعند إزالة  ، ON مغلقالضغط حیث یكون وضعه الطبیعي  بغیابوهذا النوع یعمل     
على هذا النوع من المفاتیح مفتاح  ومن األمثلةOFF الضغط علیه یصبح وضعه مفتوح 

   .الثالجة
  الخاتمة الشاملة

ý  یمكن تقسیم المفاتیح السابقة إلى أربعة أنواع :  
 :) SPST(  ذو القطب الواحد والتحویلة الواحدة .1

 . وهو أبسط أنواع المفاتیح الكهربائیة ویستخدم في الدارات الكهربائیة البسیطة 

 : ) DPST (ذو القطبین والتحویلة الواحدة  .2
یستخدم هذا النوع من المفاتیح لتوصیل أو فصل كال قطبي التیار الكهربائي عن األجهزة 

 . الكهربائیة كما في سخان الماء الفوري 

  :) SPDT( ذو القطب الواحد والتحویلیتین  .3
یستخدم هذا النوع مع العوامة الكهربائیة وكذلك یستخدم مع مصابیح الدرج في المباني متعددة 

 . طوابق إلضاءة المصابیح من أماكن مختلفة ال

 : ) DPDT( ذو القطبین والتحولیتین  .4
  . أطرف ویستخدم في الدارات الكهربائیة لعكس األقطاب 6یوجد لهذا النوع 

 



     141  

 
 

  "العوام الكھربي " نظام التحكم في منسوب الماء في الخزانات 
  

  :أن تكون قادرًا على هذه اإلجراءات  االنتهاء منیتوقع منك بعد   األهداف
 .N/Oتصمیم دارة عمل المصباح الكهربي باستخدام مفتاح  §
 .N/Cتصمیم دارة إضاءة حجرة الثالجة عند فتح باب الثالجة باستخدام مفتاح  §

 .Micro Switchتصمیم دارة لتشغیل حملین مختلفین باستخدام مفتاح  §
  .حكم في منسوب المیاهدارة توصیل العوامة الكهربیة للتم یصمت §

 
    المحتویات

  مقدمة .1

  خطوات العمل .2

  
    تاالحتیاجا

   .ذو الكرة المعدنیة الثقیلة  ةعوامة كهربائی •
  . 2بالستیكي عدد  خزان •
  4سم عدد  40سم بطول  0.5أنابیب بالستیك شفاف قطر  •
  محبس •
  . 12Vتعمل على فرق جهد ضخة ماء م •
  مصدر جهد كهربائي ثابت •
 DMMجهاز  •
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فــي كثیــر مــن األحیــان یــتم اســتخدام المضــخات الكهربائیــة لضــخ المــاء مــن اآلبــار أو مــن  §

الـتحكم فـي عمـل هـذه المضـخات شبكات المیاه إلى خزانات فوق أسطح المنـازل بحیـث یـتم 
یدویا وهذا األمر كان یـؤدي إلـى عـدة مشـاكل كـأن یفـیض المـاء مـن الخـزان بسـبب امتالئـه 

وقد تم اختراع عدة طرق لحل هذه المشـكلة وكـان إحـدى هـذه الطـرق ، وبقاء المضخة تعمل
یقــاف المضــخة بشــكل أوتومــاتیكي ٕ  اســتخدام العوامــة الكهربائیــة حیــث تعمــل علــى تشــغیل وا

  .دون تدخل اإلنسان وهي تعمل بكفاءة عالیة
  
مفتـاح )  SPDT( مـن نـوع )   MS(تتكون العوامة الكهربیة من مفتـاح  §

یوجد .  مفرد القطبیة ومزدوح التحویلة كما هو موضح في الشكل المقابل
له ذراع طویلة ومن ممیزات هذا المفتاح أنه یعود إلى الوضع الـذي كـان 

 . قوة الضاغطة علیه علیه بعد زوال تأثیر ال

  
القـــوة الضـــاغطة هـــي عبـــارة عـــن كـــرة معدنیـــة ثقیلـــة موجـــودة فـــوق ذراع هـــذا المفتـــاح داخـــل غـــالف  §

 . بالستیكي محكم اإلغالق وعازل تمامًا للتیار الكهربائي لزیادة األمان 

  
  
  نشاط 

وأیهما مفتوح طبیعیا )  N.C( وحدد أطرافها أیهما مغلق طبیعیا  ) MSمفتاح (  بفحص العوامة الكهربائیة مق
 )N.O   ( وذلك باستخدام جهازDMM (Digital Multimeter)  التالیة الكهربیة ل الدائرةیصقم بتو ثم.  

 
  

  

  

  

  

220.V 
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  نظام التحكم في منسوب الماء في خزان
  

                       خطوات العمل   
 اســتخدم وعــاءین مــن البالســتیك أحــدهما .1

 مالبئــــر وقــــ یمثــــل الخــــزان واآلخــــر یمثــــل
بتوصیل األنابیب البالستیكیة بینها وبـین 
المضخة من اجـل عملیـة نقـل المـاء بـین 

 .الوعاءین كما هو موضح في الشكل
 
 
ــــة داخــــل الخــــزان  ثبــــت .2 العوامــــة الكهربائی

بحیــــث تعمــــل علــــى المســــتوى المطلــــوب 
 للمـــاء وذلـــك بتقصـــیر أو تطویـــل الكابـــل

  .بین العوامة ونقطة التثبیت الكهربي
  
 .فولت  220جهد  العوامة مع المضخة ومع مصدر بتوصیلقم  .3

  
 .التواليعلى التغذیة الكهربائیة  .4

  .راقب مستوى الماء الذي تتوقف عنده المضخة عن العمل، لتبدأ عملیة الضخ   S1أغلق المفتاح  .5
بفـتح المحـبس لتفریـغ المـاء مـن الخـزان إلـى البئـر وراقـب مسـتوى  قـمبعد توقف المضخة عـن العمـل  .6

  .اء الذي تبدأ عنده المضخة بالعملالم
 .بإعادة تثبیت العوامة الكهربائیة بحیث تعمل على مستویات ماء اقل أو أعلى مق .7

  
  
  

  مضخة

  بئر

  خزان

  عوامة

M

220.
S1  
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  .استخدام محول وقنطرة توحید ومرحلب 220Vتشغیل مضخة مائیة جهدها 

  
  
  
  
  
  
   

  : تتكون هذه الدارة الكهربائیة من
  .فولت 24فولت إلى  220ربائي المتردد من وهو یخفض التیار الكه:خافض يمحول كهربائ - 1
فاراد وهي تستخدم میكرو  2200ت ومكثف كیمیائي سعته وهي تتكون من أربعة ثنائیا:القنطرة  - 2

  .لتحویل التیار المتردد إلى تیار مستمر
  .مفتاح كهربي ضاغط یوصل التیار الكهربائي إلى ملف المرحل عند الضغط علیه  - 3
  )DC(بملفه جهد كهربائي مستمر یمر  24Vمرحل جهده - 4
  .مضخة مائیة جهدها تعمل عندما یغلق المرحل تماساته - 5
  

  التلخیص
  :عزیزي الطالب تذكر أن 

ý  العوامـة المیكانیكیــة تعمــل علــى إغــالق مصــدر المــاء تــدریجیًا مــع ارتفــاع مســتوى
 .منسوب الماء 

ý ه، یكــون یعمــل العــوام الكهربــي عنــدما یكــون منســوب المــاء فــي أدنــى مســتوى لــ
،ویرتفع مستوى منسـوب المـاء تـدریجیا فیصـبح  ONوضع مفتاح العوام الكهربي 
 .فیقوم بفصل التیار الكهربي عن المضخة  OFFوضع مفتاح العوام الكهربي 

ý  یعمل المفتاحN-O  في وجود القوة الضاغطة. 

ý  یعمل المفتاحN-C  في غیاب القوة الضاغطة. 

  
  
 

220V  

D1  D4  

D3  D2  

220V  

S  

C  
+  

_  

24V 
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ý   التي تلیه ةثم أجب عن األسئل... المخطط النظري  اآلتيتأمل:  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
ý   التي تلیه ةثم أجب عن األسئل... اآلتي الكهربائيتأمل المخطط:  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  . ----------------------- نوع المفتاح .1
  . ----- على المفتاح یضئ المصباح  الضغط دعن.2
 . ----- اح ــــــــــــاب الضغط یضئ المصبـــــــــــــــــفي غی. 3

 

  

 

  . -------------------------------------------اسم المخطط نظام .1
  . ---------------------------لضاغطة على مفتاح العوامة عبارة عن القوة ا.2
نما تم استخدام المحول  V 220م مع مصدر الكهرباء االعو لم یتم وصل مفتاح  .3 ٕ   مباشرة وا

  . ----------------------------------------------------بسبب 
 . --------------------- - لمرحل بسبب الدارة بحاجة إلى قنطرة بین المحول وا.4

  . ----------------- یتم إضافة لمبة إشارة على طرفي المرحل في الدارة بسبب   .5
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   الدرس الرابع
  

  ) Relays(  تالمرحال

  
  :یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن یكون قادرا على أن  األهداف

  .ن بین المرحالت والقواطع المغناطیسیة یقار  -1
  .یعرف العزل الكهربي -2
  .یعرف المقاومة الكهربیة -3
  . LDRیفسر عمل المقاومة الضوئیة  -4
 

  المقدمة الشاملة
  :المرحل الكهربي  
ý هو مفتاح یفصل ویصل كهربائیًا بوساطة مغنـاطیس صـناعي، عنـد  :آلیة العمل

بــائي ینــتج عنــه مجــال مغناطیســي یعمــل علــى وصــل ملــف المرحــل بالتیــار الكهر 
جذب الرافعة، فتغلق التالمسات، ویؤدي ذلك إلغالق الدارة الكهربائیة الموصـولة 

مع التالمسات، وعند فصل التیار الكهربائي عن 
طرفـــــي الملـــــف یتالشـــــى المجـــــال المغناطیســـــي 

فتعــــود الرافعــــة إلــــى وضــــعها الطبیعــــي وبالتــــالي 
ارة الكهربائیــــــة تتحــــــرر التالمســــــات وتصــــــبح الــــــد

 .مفتوحة 
 
  
  
 

ý  یتكون المرحل في أبسط صوره من  :التركیب 

سلك نحاسي معزول ملفوف على بكرة من     
  یوجد ، البالستیك لها قلب من الحدید المطاوع

أمامه رافعة من الحدید تضغط على تالمسات 
  .المرحل
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 المقدمة الشاملةتابع 
   : أهم ممیزات المرحل

                                                                                                                             أي أنه یستطیع الربط ،  بالعزل الكهربائيالمرحل هو أنه یوفر ما یسمى  إن أهم ما یمیز  
   .بین الدارات الكهربائیة ذات الجهود المختلفة  

  :أنواع المرحالت
                                وعدد ) األقطاب(یوجد أنواع مختلفة من المرحالت تصنف وفقًا لعدد األذرع المتحركة   
  ).التحویالت(نقاط التالمس  

  التركیب والتجمیع
  

  H الجدول التالي یوضح أنواع المرحالت :  
  

  المخطط  المرحل  م
  . SPSTوالتحویلة الواحدة  المرحل ذو القطب الواحد  -1

ونقطـة تالمـس واحـدة ) قطـب واحـد(یوجد لهذا المرحل ذراع متحركة واحدة
  ).تحویلة واحدة(

  

  .DPSTالمرحل ذو القطبین والتحویلة الواحدة   -2
یوجــد لهــذا المرحــل ذراعــان تتحركــان معــًا ویوجــد لكــل ذراع نقطــة تالمــس 

  ).تحویلة واحدة(واحدة 
  
  

  

 . SPDTالقطب والتحویلتین المرحل ذو   -3
لهـا نقطتـین للـتالمس ) قطب واحد(یوجد لهذا المرحل ذراع متحركة واحدة 

  ).NO(واألخرى تكون فاصلة ) NC(إحداهما تكون واصلة ، )تحویلتین(
  

  

  .DPDTالمرحل ذو القطبین والتحویلتین   -4
  .س یوجد لهذا المرحل ذراعان یتحركان معًا ولكل ذراع منها نقطتي تالم

یستخدم هذا المرحل للتحكم فـي اتجـاه دوران المحـرك الكهربـائي ذو التیـار 
  .الثابت
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  :القواطع المغناطیسیة
ý  تعمل بمبدأ عمل المرحل نفسه، وتتكون من ملف ومجموعة من  : آلیة العمل

التالمسات،حیث یستفاد من القواطع المغناطیسیة في دارات التحكم لتشغیل المحركات 
 .على اختالف أنواعها وأحجامها الكهربائیة

  
  التركیب والتجمیع

Hوضیح ذلك من خالل الجدول التاليهناك فرق بین المرحالت والقواطع المغناطیسیة  ویمكن ت:  
  
  

  القواطع المغناطیسیة  المرحالت  وجه المقارنة

   المصطلح

  و

  آلیة العمل

هـو مفتـاح یفصــل ویصـل كهربائیــًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاطیس  بوســــــــــــــــــــــــــــــــاطة مغن

للــــــربط بــــــین  ویســــــتخدم.صــــــناعي
الـــــــدارات الكهربیـــــــة ذات الفولتیـــــــة 

  .المختلفة 

تعمـــل بمبـــدأ عمـــل المرحـــل نفســـه، 
وتتكـــون مـــن ملـــف ومجموعـــة مـــن 

للـــــــــــــــتحكم ویســـــــــــــــتخدم التالمسات،
لتشغیل المحركات الكهربائیـة علـى 

  .اختالف أنواعها وأحجامها

  أكثر  أقل  عدد التالمسات

  كبریتحمل تیارًا أ  یتحمل تیارًا أقل  تحمل التیار  
  

  الخاتمة الشاملة
  

  :المقاومة الكهربیة 
وهي عبـارة عـن قطـع تصـنع مـن  ،هي خاصیة تعكس مدى إعاقة مرور التیار الكهربائي فیها     

أو تصــنع مــن ســلك ملفــوف علــى قطــع خزفیــة  ،)وتســمى فــي هــذه الحالــة مقاومــة كربونیــة( الكربــون 
  . .....والمتغیرة والحراریة والضوئیة وغیرها  ، ومنها الثابتة)وتسمى في هذه الحالة مقاومة سلكیة(

بهــدف تحدیــد قیمــة التیــار الكهربــائي المــار فــي فــرع معــین، .تــربط المقاومــات فــي الــدارات الكهربائیــة
  . وكذلك التحكم في قیمة الجهد الكهربائي لجزء من الدارة دون غیره 

  
  ) :  LDR( المقاومة الضوئیة 

     علیهـا السـاقط الضـوء حجـب وعنـد ،علیها لساقطا الضوء كمیة حسب قیمنها تتغیر كهربائیة مقاومة
  . تماماً  تختفي حتى المصباح إضاءة تقل جیاتدری
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  التلخیص
  :عزیزي الطالب تذكر أن 

ý المرحل هو مفتاح یفصل ویصل كهربائیًا بوساطة مغناطیس صناعي. 

ý  للمرحالت عدة أنواع )SPST-SPDT-DPST-DPDT .( 

ý تعمــــل بمبــــدأ عمــــل المرحــــل نفســــه، وتتكــــون مــــن ملــــف ســــیة القواطــــع المغناطی
 . ومجموعة من التالمسات

ý  المقاومة الضوئیة تتغیر قیمتها حسب كمیة الضوء الساقط علیها . 
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ý  التي تلیه ةثم أجب عن األسئل... تأمل المخطط النظري  اآلتي:  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
ý  التاليق بین القواطع المغناطیسیة والمرحالت وضح ذلك من خالل الجدول یوجد فر:-  
  

  القواطع المغناطیسیة  المرحالت  وجه المقارنة

  آلیة العمل- المصطلح
    

      عدد التالمسات

      تحمل التیار  

  
  
  
  
  

  :اشرح فكرة عمل المرحل 
 ---------------------------------
 ---------------------------------
 ---------------------------------
 ---------------------------------
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   الخامسالدرس 

  نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة 

  
  :نتهاء من هذا الدرس أن یكون قادرا على أنیتوقع من الطالب بعد اال  األهداف

  . ACوالتیار المتغیر DCیقارن بین التیار المستمر  -1
  . DPDTیعرف المفتاح  -2

  الخریطة المفاهیمیة
  

  

  المقدمة الشاملة
  :  التیار الكهربي

، ومن هنا یعرف التیار الك سیل من االلكترونات الحرة " هربي بأنه إن كلمة تیار تعني شیئًا متحركًا
  ".موصل تسري داخل 

ý  یمكننا تقسیم التیار إلى قسمین :  
  .واالتجاه مع مرور الزمن " القیمة"وهو متغیر في الشدة : التیار المتردد 

  .واالتجاه مع مرور الزمن " القیمة"وهو ثابت في الشدة : التیار المستمر 
  التركیب والتجمیع

  :التیار المتردد والتیار المستمر، ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي  هناك فرق بین
  

  التیار المستمر  التیار المتردد  وجه المقارنة

ــدة   المصطلح ــ ــ ــي الشــ ــ ــ ــــر فــ ــ ــة"متغیــ ــ " القیمــــ
  .واالتجاه مع مرور الزمن 

ــدة  ــ ـــ ـــي الشـــ ــ ــ ــت فـــ ــ ــ ــة"ثابــــ ــ ـــ " القیمـــ
  .واالتجاه مع مرور الزمن 

  "البطاریات" األعمدة الجافة   أجهزة القیاس – الكهرباء المنزلیة  أمثلة وتطبیقات

  التمثیل بالرسم 
                         v 

 
t   

                         v      
  
t       
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 المقدمة الشاملةتابع 
ý  محرك التیار المستمر:  
المقابــل الشــكل  یســتخدم المحــرك الكهربــائي لتحویــل الطاقــة الكهربائیــة إلــى طاقــة حركیــة، ویوضــح 

  .محرك التیار المستمر تركیب
  
  
ý مبدأ عمل المحرك : 

الكهربـائي فـي ملـف المحـرك الموجـود تحـت  التیـار یمـر عند توصیل طرفـي المحـرك بمصـدر للجهـد
د ضـمن تركیبتـه فأنـه ینـتج قـوة میكانیكیـة و لموجـالمغناطیسـي المتولـد مـن المغنـاطیس ا المجال تأثیر

  . ه یحرك محور الرئیسي للمحركتجعل الملف یتحرك وبدور 
  
  
  

  
  

  
ý عكس اتجاه دوران المحرك:  

یوضح الشكل المجاور قطبیة القطعة الحدیدیة الملفوف علیها الملف نتیجة وصله           
ولعكس قطبیة القطعة الحدیدیة یجب تغییر اتجاه مصدر ). البطاریة (بمصدر الجهد الكهربائي

  .ن المحرك الكهربائيوبذلك یمكن عكس اتجاه دورا. الجهد
  
  
  
  
  
ý ذو القطبین والتحولیتین المفتاح   )DPDT (  : 

  . أطرف ویستخدم في الدارات الكهربائیة لعكس األقطاب 6یوجد لهذا النوع 
  
  

 

 

نقاط توصیل 

محور الحركة 
فحمات 

إلى طرفي     
 البطاریة

 المجال المغناطیسي
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  نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة 

  
  :أن  قادرًا علىطالب الكون یأن  االنتهاء من هذه اإلجراءات یتوقع منك بعد   األهداف

 .DPDTیضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المفتاح  §

  .DPDT یضبط اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل  §
 
    المحتویات

  مقدمة .1

  خطوات العمل .2

  
    تاالحتیاجا

 ).محرك ( مستمر سیارة تحتوي على محرك تیار •

 .DPDTمفتاح مزدوج ثنائي القطبیة  •

 .DPDT مزدوج ثنائي القطبیة  مرحل •

 .یلالك توصأ •

 .PS ضاغطمفتاح  •

 ).بطاریة(مصدر جهد  •

 .DMMساعة قیاس رقمیة  •

  
  :مقدمة 
،التي یمكن التحكم في حركتهاعن طریق )سیارات األطفال(نجد في األسواق بعض األلعاب         

ویمكن عكس اتجاه دوران . أو مفتاح مزدوج، تتحكم في اتجاه دوران المحركین مفتاحین منفصل
  .عن طریق عكس أقطاب البطاریة   DCالمحرك الذي یعمل على التیار المستمر 

  :ویمكننا التحكم في اتجاه حرك السیارة بطریقتین هما 
ý  التحكم یدویًا باستخدام المفتاحDPDT .  
ý التحكم آلیًا باستخدام المرحل DPDT .  
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M 

M 

M 

 عكس اتجاه دوران المحرك

  
  : خطوات العمل 
 صورة الشكل  الرسم بالرموز  اإلجراء

  طرفي المحرك حدد. 1

    

  قطبیة البطاریة حدد. 2

 

 

 

الطــرف األحمــر للمحــرك بالقطــب  صــل. 3
الموجــب للبطاریــة والطــرف األزرق للمحــرك 

  .بالقطب السالب للبطاریة

  

 .عكس عقارب الساعة ¨      . مع عقارب الساعة ¨ :  اتجاه دوران المحرك حدد. 4

الطــرف األحمــر للمحــرك بالقطــب  صــل. 5
الموجــب للبطاریــة والطــرف األزرق للمحــرك 

  .بالقطب السالب للبطاریة

  

 .عكس عقارب الساعة ¨      . مع عقارب الساعة ¨ :  اتجاه دوران المحرك حدد. 6
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 DPDT عكس اتجاه دوران المحرك باستخدام مفتاح المزدوج ثنائي القطبیة

  
  :DPDT مفتاح مزدوج ثنائي القطبیة

  .أطرف ویستخدم في الدارات الكهربائیة لعكس األقطاب  6یوجد لهذا النوع 
  
  

 أطراف مفتاح مزدوج ثنائي القطبیة حدد. 1

DPDT                    .     )6 نقاط(  

       
  

 

بالقطب الموجب للبطاریة  1النقطة  صل..2
  .بالقطب السالب للبطاریة 4والنقطة 

  
  
 

 

بالطرف األول للمحرك  6و 2النقطة   صل. 3
  ،الكهربائي

  
  

  
  

    
  

 

 
بالطرف الثاني للمحرك  5، 3النقطة   صل. 4

اتجاه  المفتاح وراقب على اضغط ،الكهربائي
  .المحرك  دوران 

 

M 

M 

1

2 3 

4

5 6 
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 DPDTعكس اتجاه دوران المحرك باستخدام المرحل 

  
ثم حدد أطراف نقاط  Aأطراف ملف المرحل  حدد. 1

  .التوصیل للمراحل
  

 

بالبطاریة والمحرك ) 6- 1(أطراف نقاط التوصیل  صل. 2
كم في مفتاح مزدوج ثنائي القطبیة كما في الفعالیة 

 .السابقة

 

ومن  PSضاغط مفتاح  معملف المرحل  صل طرفي. 3
 .القطب السالب للبطاریة

 
 PS المفتاح الطاقة ثم اضغط علىالدارة بمصدر  صل. 4

  ؟ ماذا تالحظ
 

  
  
  
  
  

A 

M 

A 

M 

1 

2 3 

4

5 6 
A 
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   السادسالدرس 

  يوتوماتیكاأل ري النظام 
  

  :أن على اُ قادر  یكون الطالب أن  االنتهاء من هذه اإلجراءاتیتوقع منك بعد   األهداف
 .یصمم دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي •

 .وتوماتیكيیصمم دارة غیاب الرطوبة في نظام الري األ •

  .SPDTیصمم دارة تشغیل المضخة باستخدام مرحلین  •
  

    تاالحتیاجا
 .LDRمقاومة ضوئیة  .1

 .مجس رطوبة أو سلكین  .2

 . 3عدد  2n2222  ترانزیستور .3

 .لكل نوع 2عدد  أوم )k1  ،470(كهربیة قیمها مقاومة  .4

 . 7408الدائرة المتكاملة  .5

 )12V(المضخة تعمل على جهد مقداره  .6

 . 2دد ع SPDT مرحل .7

  
  الخریطة المفاهیمیة 
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  المقدمة الشاملة
  :مقدمة 
في البدایة ظهرت فكرة ري المزروعات آلیًا مع تدخل اإلنسان، للعمل على ترشید استهالك         

ستبدال أما حدیثًا فیمكن االستغناء عن اإلنسان في عملیة الري اآللي وذلك من خالل ا.المیاه
اإلنسان بمجسات یمكنها استشعار الوقت الذي یمكننا القیام بعملیة الري، وقد ساهمت هذه الطریقة 

  .بتوفیر الوقت والجهد والمال أیضا
  

  :یعمل نظام الري اآللي عند تحقق الشرطین اآلتیین  
ý  تكون األرض جافة.  
ý  في اللیل فقط.  
  

  التركیب والتجمیع 
  : مالحظة 

والتي بترابطها  البسیطة من مجموعة من األنظمة الفرعیة نظامًا مركباً  ياألوتوماتیكنظام الري  یعد
  :أنظمة سبق وتعرفت علیها معًا تحقق هدف النظام وهي

 .دارة الكتشاف غیاب الضوء .1

 .دارة الكتشاف غیاب الرطوبة .2

 .دارة مع مرحل لضخ المیاه .3

  
  :والمخطط التالي یوضح فكرة النظام

  
  
  
  
  
  
  6رقم  نشاط

  مخرجات والعملیات في النظام ؟المدخالت و ال ناقش المخطط السابق وحدد
  

 مجس ضوئي   

 مجس رطوبة   

  
2N2222  
  ترانزستور

 كمفتاح  

 ةمضخ مرحل
  

  )و(بوابة 
7408 
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 : غیاب الضوء  اكتشافدارة  .1
   وهي عبارة عن مقاومـة مصـنوعة  )المقاومة المتغیرة مع الضوء( LDRتعتمد فكرة هذا الجزء من النظام على 

 ضـوء الســاقط علیهـا وتزیـد مقاومتهــاشـدة ال تقــل قیمـة هـذه المقاومـة عنــد زیـادة بحیـث .أشـباه الموصـالت مـن 
  .أي أن العالقة بین شدة الضوء وقیمة المقاومة هي عالقة عكسیة،بنقصان شدة الضوء الساقط علیها 

  .عرضًا سریعًا عن المقاومات نقدموللمزید من التوضیح 
  :(Resisters)المقاومات

   ة ووظیفتها هـي الحـد مـن مـرور التیـار الـذي وهي من أكثر العناصر استخدامًا في الدوائر الكهربیة وااللكترونی
  .یمر عبر خطوط الدارة 

  :أنواع المقاومات
  :یمكن تقسیم المقاومات إلى مجموعتین أساسیتین وهما

  :المقاومات الثابتة.1
هــي المقاومــات التــي ال یمكــن تغییــر قیمتهــا بــأي مــؤثر خــارجي عــدا بعــض التغیــرات الخفیفــة نتیجــة 

  .ومنها السلكیة والكربونیة والخزفیة محیطة بهاتغیر درجة الحرارة ال
  : المقاومات المتغیرة.2

  .ولدیه ثالثة أطراف هي المقاومات التي تغییر قیمتها نتیجة تعرضها لمؤثر خارجي
  :ومن أمثلتها

  .میكانیكیاً  ةالمقاومات المتغیر *
  .LDRالمقاومات المتغیرة عن طریق الضوء *

  :أهم استعماالت المقاومات
یــد التیــار الــالزم لتشــغیل الثنــائي الباعــث للضــوء،كما تســتخدم بكثــرة مــع الشاشــات الموجــودة فــي تحد"

  .اآلالت الحاسبة
  .تستخدم بشكل أساسي في دوائر تقسیم الجهد

  تستخدم للتحكم في أزمنة التوقیت داخل المؤقتات
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لوقت أهو لیل أم نهار كما هو مع دائرة مفتاح ترانزیستور لتحدید ا LDRالمقاومة الضوئیة یتم توصیل حیث 
  الشكل في موضح 

  1 تطبیق عملي 
  .الدائرة على جزء من لوحة التوصیل نفذ .1
حتى یصبح الترانزستور في حالة توصیل و یكون جهد  LDRالمقاومة المتغیرة بوجود الضوء على  تحكم بقیمة .2

 . مساویا للصفر تقریبا  Voالخرج 

 . DMMد المخرج بواسطة جه ثم اقرأ قیمة  LDR الضوء عن احجب .3

 .ولماذا ؟؟ V outما هي قیمة  .4

      
  

     
  : دارة اكتشاف غیاب الرطوبة  .2
 فإنهبین السلكین  )الرطوبة(  في حالة وجود الماء.  متجاورینعن سلكین معدنیین  بشكل أساسي عبارة وهو

فال بین هذین السلكین  ) الجفاف (أما في حالة عدم وجود الماءبینهما، مسارا لتوصیل التیار الكهربائي  یشكل
  .بینهمایمر تیار كهربائي 

  

R3
10k 40%

+ V1
5V Q1

2N2222

LDR
R2
1k

R1470
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یتم توصیل مجس الرطوبة مع دائرة مفتاح ترانزیستور لتحدید وضعیة التربة هل هي جافه أم رطبه كما هو 
   .موضح في الشكل

  

  2 تطبیق عملي
  .الدائرة على جزء من لوحة التوصیل  بجانب الدائرة السابقة نفذ

 .التراب أحدهما رطب و اآلخر جافمن  وعاءینحضر  .1

ضع مجس الرطوبة في الوعاء الرطب و قم بتغییر المقاومـة المتغیـرة حتـى یصـبح الترانزسـتور فـي حالـة  .2
 مساویا للصفر تقریبا  Voتوصیل و یكون جهد المخرج 

  DMMضع مجس الرطوبة في الوعاء الجاف و اعمل على قیاس جهد المخرج بواسطة  .3

  .؟ علل  Voutما هي قیمة  .4
  
  

     
  
  
  
  
  

Q2
2N2222

+ V2
5V R4

10k 40%

R6470

R5
1k
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  الري لیًال والتربة جافة
  

الري یحصل عندما تكون التربة جافـه وخـالل اللیـل فقـط، حتـى یـتم ذلـك نسـتخدم البوابـة المنطقیـة 
والتــي  7408لتشــغیل مضــخة المــاء، و الشــكل  یوضــح تركیبــة الــدائرة المتكاملــة   ANDمــن نــوع 

 ANDتحتوي على أربع بوابات منطقیة من نوع 

  

  3 بیق عمليتط
  . بجانب الدائرتین السابقةلدائرة على جزء من لوحة التوصیل ا نفذ

للــدائرة المتكاملـــة و قــم بقیـــاس الجهــد علـــى  2,1الجهــود التالیـــة علــى الطـــرفین   ثــم طبـــق .1
 الطرف الثالث

3الطرف  2الطرف   1الطرف    
 0V 0V 
 5V 0V 

 0V 5V 
 5V 5V 

ابقتین بمدخل البوابة المنطقیة وصوًال لتحقیق فكـرة مخرج  كل دائرة من الدائرتین الس صل .2
األرض جافة استعدادًا لوصل مخرج البوابة المنطقیـة لتشـغیل اللیل وعندما تكون الري في 

  .مضخة الماء
     

 +  =  جاف ري  لیل
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  مضخة الماء
 5Vفإنها تعمل على جهد  AND أما بوابة )  12V(المضخة المستخدمة تعمل على جهد مقداره 

  .الشكلمع المضخة كما هو مبین في  AND تخدام دائرة مرحل لوصل بوابة وبالتالي تم اس

  4 تطبیق عملي

  .الدائرة على جزء من لوحة التوصیل  بجانب الدوائر السابقة نفذ
 .طرف المقاومة ما الذي یحصل على   5Vصل جهد كهربائي مقداره  .1

  
  
 
 ثم تحقق من عمل النظام؟ R7مخرج البوابة بالمقاومة  صل .2

  

M1

+ 12V

+

-
VcSW1
SW

R7
1k Q3

2N2222
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+V

5V

+V

5V

M1

+ 12V

+

-
VcSW1
SW

R7
1k Q3

2N2222

U1A

Q2
2N2222

R4
10k 40%

R3
10k 40%

Q1
2N2222

R6470

R5
1k

LDR
R2
1k

R1470

  

  

  

   

  

  

  
  

  نظام الري اآللي ةمخطط متكامل یوضح فكر 
  
  

  التلخیص
  :عزیزي الطالب تذكر أن 

ý أن تكــون األرض جافــة :یعمــل نظــام الــري األوتومــاتیكي عنــد تحقــق شــرطین همــا
 .ولیال فقط 

ý  دارة غیـاب الضـوء ودارة : یتكون نظام الري األوتوماتیكي مـن ثـالث دارات وهـي
 )الخرج( ضخة غیاب الرطوبة ودارة تشغیل الم

ý المقاومات الثابتة والمتغیرة : تنقسم المقاومات الكهربیة إلى نوعین أساسین هما. 

ý  تستخدم بوابةAND  للربط بین دارتي غیاب الضوء وغیاب الرطوبة . 
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14 
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15 
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16 
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  )19(ملحق رقم 
  أثناء التطبيق العملي مت استخدامها  اليتبعض القطع االلكترونية صور 

  
  
  
  
  
  
  
  

                      
 Relayمرحل                                           حقيبة القطع االلكترونية      

  
    

  
  
  
  
  
  
  

 Relayمرحل                                                             DPDTمفتاح                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DPDTمرحل                                                       DMMساعة القياس        
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  )20(ملحق رقم 
    من قبل الطالب تنفيذهامت  اليتبعض التجارب العملية صور 

  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  PSإضاءة مصباح باستخدام مفتاح                      لوحة التجارب العملية        

  
    

  
    

  
  
  
  
  

 جتميع جتربة جمس الرطوبة                            LDR جتميع جتربة اس الضوئي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 MSإضاءة مصباحني باستخدام مفتاح MS                       احضاءة مصباحني باستخدام مفتإ
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  )20(ملحق رقم تابع 
  ا يف عملية التطبيق العملي االستعانة مت  اليتبعض التجارب العملية اجلاهزة صور 

  
  
  
  
  

    
  
  

                      
  LDRمفتاح ضوئي                                   جهاز إنذار بسلك                               

  
    

  
    

  
  
  
  
  

 جهاز إنذار باحلريق                                                      مفتاح اللمس                  

  
  
  
  

    
    

  
  
  

  DCمصدر جهد كهريب                                                    عوام كهريب ذو الثقلني        
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  )21(ملحق رقم 
  توضح عملية الشرح وتظهر الطلبة وهم يقومون بإجراء بعض التجارب العملية صور 
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technology through holding seminars and training courses for 

teachers and supervisors to learn the theory and demonstrate its 

advantages in learning. 

 

      The researcher also suggested, in the light of the result,s, the 

need for a comparative study between the use of expansion theory  

and some other organizations such as al Gagne hierarchical approach 

spiral Brunner and measure the impact of each on the development 

of concepts and technological skills, the effectiveness of a proposed 

program to train teachers of technology during the service to use the 

theory of Reigeluth expansion in organizing the content and its 

teaching and its impact on their performance in the teaching 

process. 
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          For the purpose of this study, the researcher has made              

a teacher's guide according to Reigeluth expansion theory for the 

developing the technological skills and presenting it to the 

arbitrators to ensure his safety, and suitability for the application. 

                 The researcher chose a sample deliberate consisting of 

one division and then divided the division into two groups, one 

representing the experimental group, and the other the control, and 

they were (38) students in the tenth grade in Beer Al Saaba secondary 

school in Rafah governorate, and the researcher used according to 

the nature of study, three approaches they are as follows: 

1. Descriptive approach. 

2. Structural approach. 

3. The experimental method 

 

       After applying the statistical treatments on the degrees of      

dimensional application, The results showed: 

1. There are statistically significant differences at level of 

(∝ ≤ 0.05) between the average of experimental group 

students scores and between the average of control 

group scores in the technological concepts. 

2.  There are statistically significant differences at level of 

(∝ ≤ 0.05) between the average of experimental group 

students scores and between the average of control 

group scores in the technological skills. 

  

          In the light of the previous results, recommendations are 

suggested, which aim to prepare The book of Technology for the 

tenth grade in an expansion way in which the subject started with 

presenting a comprehensive introduction dealing with the more 

general concepts, then the less ideas of a less general  ones, and the 

need necessity of encouraging and motivating the teachers of 

technology on employing the expansion theory steps in teaching 
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Abstract  
 
         This study aimed to measure the employment impact of 

Reigeluth expansion theory on developing some of the concepts and 

technological skills among students of the tenth basic grade in Gaza, 

The problem of the study has been identified in the main question as 

follows :  

What is the employment impact of Reigeluth expansion theory on the 

developing some of the concepts and technological skills among 

students of the tenth basic grade in Gaza? 

It is branched the following sub-questions: 

1. What technological concepts to be developed in the united 

systems from the Book of Technology among students in the tenth 

basic grade in Gaza? 

2. What technological skills to be developed in the unit systems 

from the Book of Technology among students in the tenth basic 

grade  in Gaza? 

3. Are there statistically significant differences at level of (∝ ≤ 0.05) 

between the average of experimental group students scores and 

between the average of control group scores in the technological 

concepts? 

4. Are there statistically significant differences at level of (∝ ≤ 0.05) 

between the average of experimental group students scores and 

between the average of control group scores in the technological 

skills? 

        To answer these questions, the researcher has built the study 

tools, an observation card to technological skills, which consisted of 

(18) paragraph, The researcher has divided them into (3) dimensions, 

in addition to achievement test that consisted of (25) test item from 

multiple-choice, then he presented  the tools to a group arbitrators, 

and some school supervisors and technology teacher with experience 

in this area. 
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The impact employment of Reigeluth expansion theory on 

the developing some of the concepts and technological skills 

among students of the tenth basic grade in Gaza.  
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