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  تقويم منهاج التكنولوجيا المطّور للصف السابع األساسي 
 من وجهات نظر المعلمين والمطورين له

 إعداد

  نورا محمد حسين منصور
 إشراف

  صالحةحسين سهيل  .د
  سائدة جاسر عفونة. د

  الملخص

هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي من وجهات 

ذلك من و ،2014/2015للعام الدراسي  في مدارس محافظة جنين والمطورين لهنظر المعلمين 

  :خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ظـر  اسي مـن وجهـة ن  للصف السابع األس المطور ما درجة تقويم منهاج التكنولوجيا

  ؟والمطورين لهالمعلمين 

، إذ قامـت بإعـداد   التحليلي استخدمت الباحثة المنهج الوصفيولتحقيق أهداف الدراسة 

كما استخدمت الباحثة المـنهج   لعالمية لوالية أوهايو األمريكية،استبانة باالعتماد على المعايير ا

آراء بعض العـاملين فـي وزارة التربيـة    مقننة، لمعرفة ل إجراء مقابلة شبه النوعي من خال

للصـف السـابع    ورالمطّ والتعليم وبعض من مؤلفي منهاج التكنولوجيا حول منهاج التكنولوجيا

  .األساسي

ـ محـاو ) 7(موزعة علـى  فقرة،) 60(وتكونت االستبانة من  طبيعـة  : ة هـي ر رئيس

والتكنولوجيـا وتطبيقـات    التكنولوجيا، وتطبيقات اإلنتاج، والتكنولوجيا والمجتمع، والتصـميم، 

وتم التحقق من صدقها بعرضها  ،والتكنولوجيا والثقافة المعلوماتية ،والعالم المصمم االتصاالت،

باسـتخدام  ثبـات لالسـتبانة   كما تم حساب معامل ال ،على مجموعة من المحكمين المتخصصين

  ).0.970(وكان  ألفامعادلة كرونباخ 



 ل 

معلمي ومعلمات الصف السـابع األساسـي لمبحـث    تكون مجتمع الدراسة من جميع و
وقـد بلـغ    ،2014/2015للعام الدراسي في محافظة جنين  التكنولوجيا للصف السابع األساسي

فتكونت من جميع معلمي التكنولوجيـا للصـف    ،أما عينة الدراسة. معلما ومعلمة) 80(عددهم 
أي ما نسبته  معلماً، )61(ينة الدراسة حيث بلغت ع ،السابع األساسي الذين قاموا بتعبئة االستبانة

من المؤلفين والعـاملين فـي وزارة   ) 8(مقابلة معوتم أجراء  .من مجتمع الدراسة%) 76.25(
  .التربية والتعليم

  :وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية ظهرت نتائج الدراسة على النحو التالي

جيا المطور للصـف السـابع األساسـي    كانت الدرجة الكلية لتقويم المعلمين لمنهاج التكنولو -
وبلغ متوسط استجابة المعلمين على كل مجال ، )3.72(مرتفعة حيث كان المتوسط الحسابي 

على تطبيقات اإلنتاج على أصل مجاال طبيعة التكنولوجيا و ح :من مجاالت الدراسة كما يلي
تمع ومجـال التصـميم   ويليه مجال التكنولوجيا والمج ،منهما لكٍل) 3.80(التقديرات بمتوسط 

ويليه مجال العالم  ،)3.71(ويليه مجال التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت بمتوسط  ،)3.73(
  ).3.60(مجال التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية بمتوسط  وأخيراً، )3.70(المصمم بمتوسط 

تقويم معلمـي  في درجة ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
النـوع   اتللصف السابع األساسي تعـزى لمتغيـر   المطور التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .وعدد الدورات التدريبية ،وسنوات الخبرة في التدريس ،والتخصص ،االجتماعي

كما اظهرت نتائج المقابلة أن برامج التدريب العملية التي تقوم بتدريب المعلمين تعقـد  
معهم المقابلة بكيفيـة إعـداد    لعام الدراسي، عدم معرفة البعض ممن اجريتبوقت متأخر من ا

   .المنهاج

وفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة باالستناد إلى المعايير العالمية عند تطوير 
مناهج التكنولوجيا بما يتوافق مع واقع المجتمع الفلسطيني وحاجاتـه، وإجـراء المزيـد مـن     

التقويمية لكتب التكنولوجيا للصفوف األخرى، وعقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعـة  الدراسات 
  .تطبيق المنهاج والمعلمين في الغرف الصفية
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  مقدمة الدراسة1.1 

 ،طالت جميع مناحي الحياة العلميـة  ،المنجزات التكنولوجيةيشهد العالم اليوم طفرة في 
ويشهد هذا العصر تطورات متسارعة ومذهلة في مجـال   ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية
كما سهلت االتصال  ،في كل مكان ،والتي أصبحت تغزو جميع جوانب حياة اإلنسان ،التكنولوجيا

يؤثر فـي أحـداثها    ،ار اإلنسان يعيش في قرية صغيرةفص ،وقربت الزمان والمكان ،واالنتقال
  . لناس شركاء في هذه القريةوأصبح ا ،ويتأثر بها

ومـا   ،ويعد العصر الحالي بسماته المختلفة وتطوراته المتالحقة في شتى مجاالت الحياة

بـال  غلب دول العالم أتحدياً لدى  ،رافق ذلك من تغيرات جوهرية في البنى االجتماعية والثقافية

ل بذلك عقبة هامة فـي مـدى   وشكّ ،مما انعكس أثره بشكل واضح على أنظمة التعليم. استثناء

 ،الفريجـات (مقدرة تلك األنظمة على ممارسة أدوارها الحضارية المناطة بها تجاه مجتمعاتهـا  

التي تتوافر اليوم في دول العالم المتقدم هي نتاج  ي، فمظاهر التقدم والرقى الحضار)17:2011

ى مما أد ،وتنميتها طبيعي للتقدم الكبير الذي أحرزته هذه الدول في مجال إعداد ثرواتها البشرية

عـن   يوغن. الحياة النظرية والتطبيقية في كافة مجاالت عاٍل إلى توليد قوى بشرية على مستو

وحيدة الفاعلة إلقامة بناء بشرى قوي ناضج يمكـن مـن خاللـه    البيان أن التعليم هو الوسيلة ال

 ،مازن(وطموحات أفراده في حياة كريمة  وتحقق آمال ،تكوين نهضة حضارية للمجتمع البشري

415:2009.(  

في المجتمعات هو ما يتصل بالتربية، وذلـك   إن أهم نواحي التطور التكنولوجي تأثيراً

أن تغلغلت التكنولوجيا في جميع  ولقد حدث فعالً ،في المجتمع ألن التربية تؤثر في حياة كل فرد

بل لقـد   ،على النواحي المادية فقط ولم يكن التغيير قاصراً ،وغيرت الكثير منها ،نواحي الحياة

ثـم   ،باإلضافة إلى أثره على االتجاهات والقيم واألهداف ،معظم مؤسسات المجتمعشمل التغيير 

حتى أن التغيير شمل أهداف األفراد في البقاء واالستمرار في الحياة  ،على التوقعات بشكل أكبر
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التكنولوجيا في جميع نواحي الحياة وعلى معظم أفراده يـؤثر  انتشار ن اإلدراك لمدى أو ،نفسها

  .في التربية ذلك إلى حد كبير على مدى اإلدراك لتغلغلها أيضاً

وأن تدرس الماضـي   ،ة في عالم متغيرالفرد القادر على الحيا في اعداد التربيةتساهم و

لتوجد اإلنسان القـادر علـى مواجهـة الحاضـر     ، والتراث وتأخذ من الماضي العبرة والقدوة

 ،بمستجداته والتهيؤ للمستقبل دون اإلخالل بالشخصية المستقلة التي تفرض نفسها علـى العـالم  

كة الماضـي بالحاضـر   وذلك بمشـار ، دون الذوبان في شخصيات المجتمعات العالمية األخرى

  ).2002 ،الصوفي(والمستقبل

 ،جيال وتطورهاباعتباره وسيلة ووسيطا لنقل خبرات متنوعة لأل اجوهنا يبرز دور المنه

بالمعـارف   هو أحد الضمانات التي يستطيع بها اإلنسان أن يبقي على حياتـه مـزوداً   اجفالمنه

عثمـان  (والمهارات والخبرات التي تؤهله للتعامل مع عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ).46:2005 ،والجندي

وللمنهاج الدور األول في إعداد الجيل الذي سيكون للثقافة المعلوماتية فيه عامل الحسـم  

غيرات التي أحدثتها تلـك  الت على مواكبة والقدرة، ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة للعيش في

، فالمناهج تستطيع بلورة أفكار جديدة في عقول الطلبة بما يمكنهم مـن  )2012،الخطيب(الثورة 

وفي بناء وجهات النظر السليمة لموقف حياتهم العلمية  ،االعتماد على أنفسهم في التفكير المثالي

تخلق في عقولهم واسـتعداداتهم   واالنطالق إلى آفاق المستقبل بمواهب وإبداعات قوية ،والعملية

  ).2:2004 ،المدهون(أنماطا فكرية قادرة على إيجاد حلول لمشكالت المجتمع البيئية والثقافية 

ويهدف منهاج التكنولوجيا بشكل عام إلى مساعدة الطلبة على الفهـم والمشـاركة فـي    

تـي  لمشـكالت ال كما يهدف إلى تنمية مهارات حـل ا  ،المجتمع التكنولوجي حاضراً ومستقبال

الذي يكمل دراسة منهاج التكنولوجيا أن يكـون   متعلميتوقع من ال إذ ،يحتاجها الطلبة في حياتهم

 كما يتوقع أن يكون قادراً ،على المشاركة كمواطن فعال في القضايا والمسائل التكنولوجية قادراً

ثـم   ،ويشمل ذلك اختيـار التكنولوجيـا المناسـبة    ،على تحديد الخيارات التكنولوجية األفضل
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 Indiana Dept. of(والتخلص منها كما ينبغي بعد انتهاء صالحيتها ، استخدامها بشكل صحيح

Education, 2002:3.(  

وقد أكدت معظم الدراسات العالمية على ضرورة إدخال منهـاج التربيـة التكنولوجيـة    

منذ دخوله الروضـة وحتـى    طالبيدرسها المن الموضوعات التي كموضوع أساسي ومهم ض

ـ فالتنوير التكنولوجي لجميع  ،نهاية المرحلة الثانوية ـ  راًأفراد المجتمع أصبح في الواقع أم اً ملح

  ).Hacker & Barden, 1997:ix(ومن أولويات العملية التربوية وضرورياً

 هدفاألمريكيين والذي يوجيا لجميع مشروع التكنول ات المتحدة األمريكيةوحددت الوالي

 ،في أنواع التكنولوجيا المختلفة مثل التكنولوجيا الطبيـة  فرد ة التكنولوجية لكلإلى إكساب الثقاف

دمت مناهج تعليم التكنولوجيا في هولندا كما قُ ،)Reston, 1996(وتكنولوجيا البناء ، والزراعية

  ).Aki, 2003(ية بالمدرسة الثانو طلبةكمنهج جديد إجباري لكل ال 1993عام 

وبرز االهتمام بمناهج التكنولوجيا وكتبها في فلسطين في أوائل التسعينيات عندما ُأدخل 

 ،وتم في ذلك الوقت تعليم الطلبة على لغـة فيجـوال بيسـك    ،منهاج الحاسوب للنظام التعليمي

العلـوم  وبعد منتصف التسعينيات تم استحداث منهاج التكنولوجيـا و  ،وبعض البرامج التطبيقية

ومع التطورات التكنولوجية والمعلوماتية في  ،)1998 ،خطة المنهاج الفلسطيني األول(التطبيقية 

على اسـتحداث منهـاج    2004/2005عملت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في العام ،العالم

  ).2006 ،القدح(تكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية 

بمسمى التكنولوجيا للصفوف من الخامس األساسـي وحتـى   ويأتي منهاج التكنولوجيا 

خطـة المنهـاج الفلسـطيني    ( يا المعلومات للمرحلة الثانويةوبمسمى تكنولوج، العاشر األساسي

  ).1998 ،األول

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخطة الخمسية التطويرية األولى  2001وفي بداية العام 

ة ارة ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصـية الفلسـطيني  إذ رأت الوز ،2005-2001للفترة 

فبناء منهاج فلسطيني يعـد   ،حتى يأخذ مكانه بين الشعوب ،لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني
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وهو حق إنساني  ،وأساس القيم الديمقراطية ،السيادة الوطنية للشعب الفلسطينيلبناء  مهماً أساساً

وتـم بلـورة    ،التي رسختها مبـادئ الخطـة الخمسـية    وأداة تنمية للموارد البشرية المستدامة

وتحديد األسس العامة إلدخـال   ،والتقني ،والتدريب المهني ،تراتيجية وطنية فلسطينية للتعليماس

فكـري كـالقيم   والمتمثلة فـي األسـاس ال   ،ولوجيا والمعلوماتية إلى المدارسمنهاج تعليم التكن

 ،واألسـاس النفسـي   ،جابي في تطوير الفرد والمجتمعاليواإليمان بدور التكنولوجيا ا ،والمبادئ

 ،هاج التكنولوجيا للمعرفة العلميـة واألساس المعرفي والمتمثل بمواكبة من ،واألساس االجتماعي

فـق  وإتباع الطرق العلمية في البحث والتفكيـر بمـا يتوا   ،العالقة بين العلم والتكنولوجيا وفهم

  ). 2006 ،القدح(ومتطلبات العصر التقني 

مناسـبة للظـروف   وصممت المناهج الدراسية الحالية قبل فترة من الـزمن وكانـت   

في خدمة المجتمع طيلة تلك الفترة، ولكـن التطـور    وقد أدت دورا بارزاً ،االجتماعية حينذاك

 ،والتقنـي  ،ى الثقافي واالقتصـادي السريع الذي حصل في المجتمع المعاصر من حيث المستو

ووسائل العيش ووسائل اإلنتاج ووسـائل المواصـالت واالتصـاالت    . ميةوأساليب الحياة اليو

كما أن االنفتاح العالمي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة  ،التوسع العمراني في المدن والقرىو

والرحالت الداخلية والخارجية كان له أثر كبير على التقاليد االجتماعية وكل ذلك يستدعي تغيرا 

  .تربوياً موازياً

من االسـتثمار فـي رأس    ويرى الخبراء أن تطوير القوى العاملة وتأهيلها يشكل نوعاً

التربية هـو   ن االستثمار فيإولذلك ف. في رأس المال االقتصاديهو الذي يتحكم  ،المال البشري

وقـد  . ألن األجيال الصاعدة هي التي ستتحكم بمقدرات األمة ومسـتقبلها  ؛استثمار في المستقبل

على أهمية التطوير التربوي في الدول النامية من أجل تنمية  ركزت توصيات البنك الدولي كثيراً

  ).61:2009-62 ،محمود(على رأس المال البشري لها  القوى البشرية حفاظاً

إلى إحداث بعض التعديالت فيـه حتـى يمكـن     وتؤدي عملية متابعة المنهاج المستمرة

ومعالجة نقاط الضـعف أوال بـأول،    ،كتشفتصحيح األخطاء التي تظهر، وسد الثغرات التي تُ

ونتيجة لمجموعة من العوامل واألسباب تصبح المناهج القائمة في حاجة إلـى   ،وبمرور الوقت
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لية التطوير هذه في حد ذاتهـا ال  وعم ،"تطوير المناهج"تغيير جذري وهو ما يطلق عليه بعملية 

إذ ال يمكن أن يبنى منهاج ويترك مدة طويلـة بـدون    ،تقل أهمية عن بناء المناهج وضرورتها

ألفضـل   تطوير، والدليل على ذلك القيام ببناء منهج بأحدث الطرق وأحسن األسـاليب ووفقـاً  

بحيث يظهر إلـى الوجـود    ،االتجاهات والنظريات التربوية، وسخر له كل اإلمكانات والطاقات

ثم طُبق هذا المنهاج لفترة طويلة من الزمن دون أن يـدخل   ،وفي أفضل صورة ،على أتم وجه

ولذا تصبح عمليـة   .، سيكون مصيره الفشل والقصورعليه أي تعديالت أو يحدث فيه أي تغيير

 ،الوكيل(بناء المنهاج ممة لعملية مت نفسه الوقت وتصبح في ،التطوير عملية حتمية ال غنى عنها

344:2005 .(  

ونظراً لما تتضمنه التكنولوجيا من تحديثات يومية، وضرورة تعليم الطلبة ما هو جديد، 

  .ر للصف السابع األساسيوة لتقويم منهاج التكنولوجيا المطّالحاج فكانت

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسـطين   ،قا لخطة المنهاج الفلسطيني األولوف

بتطبيق  أدوقد ب ،ول مرة في مدارسها كمادة إلزاميةإدخال منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية أل

 ،بواقـع حصـتين أسـبوعيا    ،)2002/2001(المنهاج التكنولوجيا للصف السابع في بداية العام 

تفكيـك   ،الطاقـة  ،الحاسوب ،الرسم واإلشارات: ة هيور الرئيسوشمل المنهاج عددا من المحا

واسـتمر العمـل بهـا حتـى العـام       ،وكانت هذه النسخة من الكتاب نسخة تجريبية. وتركيب

تم إطالق كتاب التكنولوجيا للصـف  ) 2015/2014(ومع بداية العام الدراسي ،)2014/2013(

  .ا حالياالتي يتم العمل به المطور بصيغته التجريبية األولىالسابع 

ـ    ITEAةوقد أكدت معايير االستنارة التكنولوجية للجمعية الدولية للتربيـة التكنولوجي

(International Technology Education Association)  

على أن دراسة التكنولوجيا يجب أن تتم عن طريق الخبرات واألنشطة التي تشجع التعلم 

 ،حيث تطور هذه األساليب التفكير التكنولوجي ،التصميمكالت والتعلم القائم على القائم على المش
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علـى أن   وتؤكد هذه المعايير أيضـاً  ،جيا في مواطن مختلفةوتحث الطلبة على تطبيق التكنولو

 ،)Learning To Do Technology(التكنولوجياتطبيق أعظم فوائد تعلم التكنولوجيا هو تعلم 

مما يشكل أساسا لتطوير التكنولوجيا فـي   ،من العمليات في المختبر المدرسي يتم تنفيذ العديد إذ

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن معظم الطلبة يتعلمـون بشـكل أفضـل    . الحياة الواقعية

بالطرق واألساليب القائمة على العمل منه من األساليب المعتمدة على المشـاهدة أو االسـتماع   

)Becker,2002 .(والقائمة في البالد العربيـة  ،لمسايرة التوجهات الحديثةأن هناك حاجة  كما، 

  .في ضوء المعايير العالمية هاوتقويمنحو تحليل المناهج الدراسية 

  :وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

ظر المعلمـين  للصف السابع األساسي من وجهة ن المطور ما درجة تقويم منهاج التكنولوجيا

  ؟والمطورين له

  :ينبثق عنه االسئلة الفرعية األتية

ما درجة تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي من وجهة نظر : السؤال االول
  ؟محافظة جنينالمعلمين في 

هل تختلف درجة تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع من وجهة نظر : السؤال الثاني
النوع االجتماعي، وسنوات الخبـرة، وعـدد    متغيرات باختالف افظة جنينفي مح المعلمين

  .الدورات التدريبية، والتخصص

ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين في منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع : السؤال الثالث
  .ساسي وإجراءات تطويرهاأل

  أهداف الدراسة 3.1

   :تهدف هذه الدراسة إلى

  .قائمة بالمعايير التي يمكن تقويم منهج التكنولوجيا المطور في ضوئهاإعداد  .1
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  .تقويم محتوى منهج التكنولوجيا المطور في ضوء قائمة المعايير الدولية. 2

ـ  األساسيللصف السابع  المطور درجة تقويم منهاج التكنولوجيا االختالف في بيان. 3 ختالف اب

  .وتخصصه ، وعدد الدورات التدريبية،هسنوات خبرتو لمعلم،النوع االجتماعي ل

  أهمية الدراسة 4.1

والندوات التـي   ،وتوصيات المؤتمرات ،تأتي هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية

نتائج هذه الدراسة  بهدف إثرائها وتطويرها، كما أن تدعو إلى التحليل والتقويم المستمر للمناهج

قد توجه أنظار المسؤولين عن بناء مناهج التكنولوجيا الفلسطينية إلى ضرورة مراعاة المعـايير  

وفق المعـايير العالميـة    استبانةالعالمية عند تطوير تلك المناهج، عالوة على ذلك تقدم الدراسة 

مين علـى  وطلبة الدراسات العليا في بناء أدواتهم للدراسة، وتفيد الدراسـة القـائ   تفيد الباحثين

حيث توفر قائمة بالمعايير العلمية لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع  ،تخطيط المناهج وتطويرها

األساسي، كما تفيد الباحثين في إجراء دراسات أخرى تتكامل مع هذه الدراسة، ويمكن أن يستفيد 

ـ  من هذه الدراسة معلمو ومشرفو التكنولوجيا في التخطيط لعملية التـدريس  ار أنشـطة  أو اختي

  .وموضوعات تكنولوجية ذات صلة

  فرضيات الدراسة 5.1

 :فرعي الثاني، فقد صيغت الفرضيات اآلتيةجابة عن السؤال اللإل

في درجة تقويم معلمي ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

نـوع  لمتغيـر ال تعـزي  للصف السابع األساسـي   المطور التكنولوجيالمنهاج  التكنولوجيا

 .االجتماعي

في درجة تقويم معلمي ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 .التخصص تعزي لمتغيرللصف السابع األساسي  المطور التكنولوجيالمنهاج  التكنولوجيا
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في درجة تقويم معلمي ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

سنوات الخبرة فـي   تعزيللصف السابع األساسي  المطور التكنولوجيالمنهاج  التكنولوجيا

 .التدريس

في درجة تقويم معلمي ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

ر عدد الدورات عزي لمتغيللصف السابع األساسي ت المطور التكنولوجيالمنهاج  التكنولوجيا

 .التدريبية

  حدود الدراسة 6.1

  :تم إجراء الدراسة ضمن الحدود التالية

  .األساسي للصف السابع المطور التكنولوجياعلى منهاج اقتصارها  .1

، وكذلك وجيا للصف السابع في محافظة جنينمنهاج التكنولومعلمات  على معلميارها اقتص .2

  .ذوي عالقة بمنهاج التكنولوجيا التربية والتعليمعاملين في وزارة تمت مقابلتهم من  من

  .2015/ 2014للعام  الثانيالفصل  تم اجراء هذه الدراسة في .3

  مصطلحات الدراسة 7.1

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

والذي تم تطويره عن النسخه  منه كتاب التكنولوجياهو كل ما يتض :المطور التكنولوجيا منهاج

  .لصف السابع األساسي من مادة علمية وأنشطة وتقويم ورسوماتل المقرر التجريبية

عبارة عن مجموعة من الشروط المتفق عليها ويمكن من خاللها تحديد مواطن القـوة  : المعيار

عبـارة   اما اجرائياً فهو ).451:2009 ،محمود(اد وإصدار حكم عليه ومواطن الضعف فيما ير

نهاج التكنولوجيا للصـف السـابع   ات األساسية المتعلقة بمتصف المعارف والمعلومات والمهار

  .األساسي
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يتضـمنه محتـوى مقـرر     أنتحدد ما يجب  التي مجموعة من المواصفات :المعايير العالمية

بنـاء  وتمت عملية  ،وضعتها والية أوهايو األمريكية والتي التكنولوجيا للصف السابع األساسي

  .في ضوئها )االستبانة(أداة الدراسة

 ،هداف الجزئية التي وضع من أجلهاالحكم على مدى تحقيق المنهاج بجميع عناصره لأل :التقويم

حـول فعاليـة وجـودة المنهـاج     مجموعة اإلجراءات التي يتم بواسطتها جمع معلومات وهو 

 ،وأنشـطته  ،ووسـائله  ،أهدافه :ثم تقييم عناصره كافة) هوأجزائ ،وفصوله ،اتهووحد ،دروسه(

 ،صر مـن عناصـره والعمـل علـى تـدعيمها     بهدف تحديد نقاط القوة في كل عن ؛واختباراته

المنهاج وتحسينه وتطـويره   ثم العمل على تعديل ،نقاط الضعف والعمل على تالفيها وتشخيص

ويعرف التقويم إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها معلم  .)163:2006 ،دروزة(

التـي ُأعـدت لتقـويم منهـاج      )االستبانة(التكنولوجيا للصف السابع األساسي على أداة الدراسة

  .للصف السابع األساسيالمطور  التكنولوجيا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ،ومفهوم التكنولوجيا وخصائصها ،ضهوأغرا ،لمفهوم التقويم ل هذا الفصل عرضاًيتناو

كما يتناول عدد من  ،ودواعي تطوير المناهج ،ومالمحها ،وأهدافها ،م التربية التكنولوجيةومفهو

  .منهاج التكنولوجياالدراسات ذات الصلة بتقويم 

  اإلطار النظري  1.2

ستخدمها فهي األداة المثلى التي ت ،في حياة البشرية وبارزاً هاماً للمناهج الدراسية دوراً

وإعدادهم للحياة وذلك وفقا لفلسـفتها وثقافتهـا    ،وتشكيلها شخصية أفرادهاالمجتمعات في بناء 

معـات  فمن المعروف أن المناهج الدراسية تعكس تطلعات وطموحـات هـذه المجت  . ومعتقداتها

كما تعكس الواقع الذي تعيش فيه هذه المجتمعات وما تعانى به مـن   ،وآمالها في أجيالها القادمة

هذه الحقيقة وأجرت تعديالت واسـعة   وقد أدركت بعض الدول ،ن أزماتأحداث وما يمر بها م

مما أدى إلى ظهور طفرات هائلة فـي   ،هاوأحدثت تغيرات هائلة في لمناهجها الدراسية، وشاملة

فـي شـتى   مذهالً  وحققت تقدماً ،وفي كافة مجاالت الحياة ،األصعدة تقدم هذه الدول على كافة

خطورة المنـاهج   إلىيون والباحثون في مجال التربية وقد فطن التربو ،ضروب العلم والمعرفة

وإكسـابهم المهـارات    ،ارسـين والمتعلمـين  والدور الهام التي تقوم به في تنشئة الد، الدراسية

، محمـود (وكذلك النهوض بمجتمعاتهم  ،دهم في النمو المتكامل لشخصياتهموالمفاهيم التي تساع

75:2009 .(  

  اتقويم المناهج والكتب المدرسية وتطويره 1.1.2

وذوي  ،وتقويمهـا باهتمامـات البـاحثين    ،لقد حظيت عملية تحليل الكتـب المدرسـية  

فشهد األدب التربوي خالل السنوات العشـر   ،مناهج وطرق التدريس في العالم االختصاص في

تحليـل الكتـب    والغرو أن تبلـغ عمليـة   ،من البحوث والدراسات ذات الصلة الماضية مزيداً

وهو ترجمة وتعبير  ،فالكتاب المدرسي محور أساسي في العملية التربوية ،المدرسية هذا المدى
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صر تفجر المعرفة وأداة المعلم والمتعلم في ع ،ومرجع هام للمعلم والطالب ،صادق عن المنهاج

ـ  إذ أصبحت الكتب بعامة والكتاب المدرس ،وانتشار التعليم ائز تقـدم  ي بخاصة ركيزة مـن رك

  ).17:2006، عليمات(المجتمع وتطوره 

  : ، وهي كاآلتيهناك عدة أسباب أدت إلى ضرورة إجراء عملية التطويرو

التربويـة بسـوء   عندما يقتنع كل القائمين والمهتمين بالعملية ف: سوء وقصور المناهج الحالية •

 .هذا االقتناع التام يدفع المسؤولين إلى تطوير هذه المناهج نإف ،المناهج الحالية

التغيرات التي طرأت على الطالب والبيئة والمجتمع واالتجاهات العالمية والمعرفة والعلـوم   •

السـريع فـي    من سمات هذا العصر التغييرف ،نولوجيعصر التقدم العلمي والتكالتربوية في 

وكلهـا   ،لمعرفـة ير على الطالب والبيئة والمجتمع واينصب هذا التغاجميع جوانب الحياة، و

  . ن ذلك يستدعي تطويرهإوبالتالي فهاج أسس في بناء المن

والتطوير في هذه الحالة  ،وقد يحدث التطوير نتيجة التنبؤ بحاجات واتجاهات الفرد والمجتمع •

فعـن طريـق    ،وإنما يرتبط بالمستقبل ،ة بالماضيال يكون نتيجة سبب من األسباب المرتبط

 .التقدم العلمي يمكن التنبؤ باحتياجات ومطالب الغد

لفة إلى الدول األكثر منهـا  عادة ما تتطلع الدول النامية أو المتخ: المقارنة بأنظمة أكثر تقدماً •

والتطلع إلى النظم المتقدمة يجعل  ،ومؤسساتها ،ير نظمهاما تستعين بها في تطو وغالباً، تقدماً

بينها وبين الدول األخـرى  وبالهوة الكبيرة التي تفصل  ،الدول المتخلفة تشعر بحقيقة واقعها

   ).345:2005-346، الوكيل(

  مفهوم التقويم 

 ،نتيجة لعوامـل عـدة   خالل الخمسين سنة األخيرة واضحاً تطور مفهوم التقويم تطوراً

دور المتوقع مـن  فضال عن التغيير في النظرة لل ،بالنظريات التربوية الحديثةقويم تأثر الت: منها

  .لعملية التقويم التطور التقني في أدوات القياس الذي يعد أساساً كذلك ،التقويم أن يؤديه
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فهـو   ،إلى أن تعريفه للتقويم يفيد في اختيار البديل المناسـب ) Alkin(فقد أشار الكن 

عملية التي يتم فيها انتقاء المعلومات المناسبة وتحليلها بهدف تهيئة البيانات ال"يعرف التقويم بأنه 

أما بـروفس  ، "الالزمة لمتخذي القرارات الختيار البديل المناسب من مجموعة البدائل المتوافرة 

)Provus (كـان مجالهـا بمعـايير     أيـاً عملية مقارنة الظاهرة المنهجيـة  "فيعرف التقويم بأنه

ما تحسينه بالتعديل والتنقيح أو صيانته واستمراره إ ،يتقرر في ضوئها مصير المنهجوعية موض

مقترحـة لقياسـه   أو في حاالت أخرى تعديل المعـايير ال ، من التربية المدرسية نهائيا ؤهغاأو إل

  .)221-2010:521الجعفري، " (وتقويمه

  أغراض التقويم

 ي تطوير المناهج وتحسـين جوانبهـا  التقويم فأكد العديد من التربويين والباحثين أهمية 

إحدى الخطوات األساسية لعملية بناء المنهج التي تبدأ بتحديـد   :لنوعية فاعتبروا عملية التقويما

ـ  ،ووضع األهداف ،الحاجات اء المـنهج لتيلـر   وتنتهي بقياس األهداف المتحققة مثل نماذج بن

 ).2010 ،الجعفري(وبروفس 

  مفهوم التكنولوجيا  2.1.2

وهي مشـتقة   ،إلى كلمات إغريقية قديمة) Technologia(يعود أصل كلمة تكنولوجيا 

أي أن كلمة تكنولوجيـا   ؛وتعني دراسة) Logos(وتعني المهارة الفنية و) Techne(من كلمتين 

  ).6:2003 ،عسقول(عني تنظيم المهارة الفنية ت

التطبيـق  "بأنهـا  ) 124:1999 ،الفرا(يعرفها لتكنولوجيا حيث وتتعدد تعريفات مفهوم ا

، "وذلك بقصد االسـتفادة منهـا واسـتثمارها    ،العملي للنظريات المعرفية في المجاالت الحياتية

جـل االسـتخدام   أمـن   على أنها تطبيق المعارف النظرية عملياً) 16:1995(الناشف وعرفتها 

لكيفية وضع المعرفة في االستخدام العملي بأنها دراسة ) 31:1993(الكلوب ويعرفها  .الفعلي لها

العلم " بأنها ) 12:1997(الفرجاني ويعرفها  .لتوفير ما هو ضروري لمعيشة اإلنسان ورفاهيته

  ".الذي يهتم بتحسين األداء والممارسة الصناعية أثناء التطبيق العملي
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  خصائص التكنولوجيا

  :التكنولوجيا وهيمجموعة من خصائص ) 23:2001-25(يذكر الزعانين 

تتكون  ،وهذه الخاصية تعني أن العديد من التكنولوجيا سواء أكانت القديمة أم المعاصرة :معقدة

تعدد األشكال في التكنولوجيا يعني كثرة األساليب  :متعددة األشكال .من عدد كبير من المكونات

وهـي  :محتويـات نظـام  لها . التي يمكن من خاللها استعمال أي صور من صور التكنولوجيا

المحتويات التي تشير إلى أنها تخضع لقواعد التصنيع واالستخدام المبنية على سلسلة من الـنظم  

وهذا ال يعنـي   :سريعة التغيير والزوال .طيف واسع من العوامل التكنولوجيةالمعقدة المرتبطة ب

والسـرعة   الدقـة  االندثار ولكن يقصد به االرتقاء من صورة إلى صورة وصوال إلى مزيد من

 ويخلـق مجـاال تنافسـياً    ا،للتكنولوجي قوياً وهذا الهدف يشكل واقعاً ،والكفاءة واختصار الحجم

تتصف بأنها  .في تطور التكنولوجيا وتقدمها سياًرئي لألفضل وقد يكون ذلك سبباً للوصول دائماً

ولو  ،من النظم والبرامجدة تعتمد التكنولوجيا في عملها على منظومة معق: قد تحدث خلال وظيفيا

  .حدث خلل في أحد نظمها فان ذلك يؤدي إلى شلها كليا

  التربية التكنولوجية 3.1.2

يشهد العالم اآلن مجموعة من المتغيرات التي أثرت علـى مختلـف مجـاالت الحيـاة     
أبرزها المتغيرات التكنولوجيـة   ،بسمات وتحديات لم تُعهد من قبل جديداً عالمياً وأفرزت نظاماً

على شتى المجاالت الصناعية والزراعية والصحة واالتصال والنقل وغيرهـا مـن    أثرتالتي 
وتسببت في وجود الكثير من المشكالت في المجتمع مما جعل المربين أمـام   ،المجاالت األخرى

ـ تحد كبير فرض عليهم ضرورة الترميز على استراتجيات ومهارات حل المشك ا الت ومكاملته
أصبحت التكنولوجيـا  إذ  ،اة في المجتمع التكنولوجي الحديثللحي بةداخل بيئة التعلم إلعداد الطل

ونتج عن ذلك أن أصبحت ، بعد يوم بسرعة مذهلة قوة مسيطرة على المجتمع يزداد أثرها يوماً
لقـرن الحـادي   الثقافة العلمية والتكنولوجية ومهارات االتصال وحل المشكالت من أساسـيات ا 

 والعشرين التي تمثل ضرورة أساسية مثلها مثل القدرة على القراءة والكتابة والمهارات الحسابية
  ).،5:2010 الشافعي(
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  مفهوم التربية التكنولوجية

 (International Technology Educationعرف االتحاد العالمي للتربية التكنولوجية

Association(   التربية التكنولوجية بأنها تعنى دراسة التكنولوجيا التي توفر الفرص للطـالب

نحتاجها لحل المشكالت وزيادة قـدرات   يالت العمليات المرتبطة بالتكنولوجيالدراسة المعارف و

  .اإلنسان

 علــى التربيــة التكنولوجيــة كلمــة المهنيــة أو التمينيــةGray)( وأطلــق جــراى

)Vocationalism(     معرفا إياها على أنها خطة لتنفيذ أوامر المجتمع ومتطلباتـه بدايـة مـن

 وانتهـاء  ،ير المهارات المطلوبة لقوة العملالتدريب على مهارات التفكير ومرورا بعمليات تطو

ة وسيلة اقتصادية للفـرد  بتحقيق أهداف تنمية الفرد والمجتمع على اعتبار أن التربية التكنولوجي

  .ا مسؤولية الجامعات والمؤسسات التربوية لمواجهة متطلبات التنمية البشريةوأنه ،والمجتمع

أن التربية التكنولوجية شأنها شأن تخصصات عديـدة أخـرى    )Kerre(ركي وقد اعتبر

مثـل االقتصـاد    ،رات محددةومخصص لها مساقات مألوفة ومسا تؤدى وظائفها التربوية حالياً

التربية في و ،والتربية الصحية ،ربية الموسيقيةوالت ،والتربية الزراعية ،تربية الفنيةوال ،المنزلي

كون مـن  وفي نفس الوقت بين أن التربية التكنولوجية تت. والتربية التكنولوجية ،مجال األعمال

تركا مـع المجـاالت   مش تؤهلها لتكون قاسماً) والنقل ،واالتصاالت ،اإلنتاج: (ثالثة عناصر هي

حيث ال يمكن تصور قيام أي مجال نوعي بكل وظائفه دون االعتمـاد علـى    ،النوعية األخرى

  ).18 1997:،الفرجاني) (نتاج واالتصال والنقلاإل(مكونات التربية التكنولوجية الثالثة 

  أهداف التربية التكنولوجية

أو برنامج تكنولوجي هو مساعدة الطالب علـى تنميـة    اجإن الهدف األساسي ألي منه

والتي يحتاجونها للحياة والعمـل بفاعليـة فـي     ،الثقافة التكنولوجية ومهارات التعلم مدى الحياة

) Michigan Department Career Development(د وقد حـد  ،تكنولوجي متغيرمجتمع 
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لبة مثقفين تكنولوجيا قادرين على القيـام  الهدف األساسي من منهج التربية التكنولوجية إعداد ط

  :بما يلي

 .وجماعياً نجاز مهام العلم الحقيقية فردياًاستخدام التكنولوجيا إلو تقييمو اكتشاف 1-

القدرات وتحمل المسـئولية فيمـا يتعلـق باسـتخدام المصـادر والـنظم       و نمو المعارف 2-

 .التكنولوجية

 .المعلوماتتحليل وتقديم وتنظيم واكتساب  3-

  .نجاز المهام والتعبير عن االبتكارات الفرديةوإ ،حل المشكالت 4-

 :أن يستطيعوا القيام بما يليلبة ولوجيا للطكذلك فان من أهداف تدريس التكن

  .توضيح الطرق التي تؤثر بها التكنولوجيا على حياتهم 1-

  ).27-2010:28، الشافعي(ات وسلبيات التكنولوجيا تقييم ايجابي 2-

  مالمح التربية التكنولوجية

  : مالمح التربية التكنولوجية فيما يلي) 22-18: 1997(أشار الفرجانى 

 :من حيث محتوى المقررات1- 

حول المعلومات المرتبطة بالتكنولوجيا وتركز مقررات التربية التكنولوجية محتوى يدور 

 ق بنظم اإلنتاج أو االتصال أو النقل أوعلى المفاهيم المرتبطة بتطبيقاتها المختلفة سواء فيما يتعل

  .وما يتطلبه ذلك من تكامل بين الطاقة والنشاط البشرياالختيار الحر 

 :من حيث التطبيق 2-

وتعتمد في ذلك على العمليـات   ،على أنها مجال للتطبيق جية دائماًتؤكد التربية التكنولو

إلى جانب التصميم والتطوير والبحث باعتبـار   ،ة المساعدة في حل مشكالت التطبيقالتكنولوجي
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كما يعتمد على برامج التدريب على المهـارات األدائيـة    ،أن التطبيق يعتمد على أسس نظرية

 .ومهارات التفكير الحرفية

 :من حيث االرتباط بالعلوم الدراسية 3-

 قدم فـي المـواد  تعتمد التربية التكنولوجية على القراءة الواعية للتفاعل مع العلوم التى ت

وهي بذلك عبارة عن عمليات غير منعزلـة عـن المنـاهج     ،الدراسية المختلفة داخل المدرسة

  .الدراسية

 : يمن حيث مبدأ العمل اليدو 4-

تؤكد التربية التكنولوجية على مبدأ احترام وأهمية العمل اليدوي مـع االسـتمرار فـي    

مة والعمليات الصناعية التي يحتاجهـا تطـوير   التأكيد على استخدام المواد التكنولوجية المستخد

  .من الجهد البشري إلى الجهد الميكانيكي إلى األوتوماتى والتحكم عن بعد ،العمل اليدوي

 : من حيث االرتباط بالمجتمع 5-

ة ذات تحرص التربية التكنولوجية على إلقاء الضوء على المضامين والنتائج التكنولوجي

للفـرد فرصـة االنـدماج فـي      تهيئوذات العواقب النهائية التي  ،عاألثر المباشر على المجتم

على سد فجوات الفراغ الوظيفي الذي أحدثتـه   اًوقادر ،بحيث يصبح مؤثرا في تنميته ،مجتمعال

  . استجدت مع التطور الحضاري والتغير التكنولوجي السريع يالوظائف الت

  فلسطينريس منهاج التكنولوجيا في األهداف العامة لتد

مركـز تطـوير   (حقيق ما يلي يهدف منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بشكل عام لت

 ):1998:4 ،المناهج

تعزيز حب اكتساب المعرفة العلمية واستيعابها لدى الطلبة لتحسين التعامـل مـع معطيـات    1- 

  .هما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقدمعصر التكنولوجيا الحديثة ب
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  .حب االنتماء والعطاء للوطن وحسن التعامل مع بيئته المحلية والحفاظ عليهاتعزيز وغرس 2- 

تنمية األسس والركائز العلمية والتقنية لتوسيع آفاق الخيال العلمي والتصور اإلبداعي لـدى   3-

  .المتعلمين من خالل التصاميم والرسوم والمحاكاة

والتكنولوجيا والمجتمع من أجل التنميـة   تمكين الطالب من استيعاب ثالثية الترابط بين العلم4- 

  .والتطور

تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في التعبير والحوار واستخدام الرموز واإلشارات مع تعاملهم  5-

  .مع جوانب العلم والتكنولوجيا من خالل تفسير الرسومات البيانية والجداول

 .كسابهم مهارات عملية تطبيقيةكسر حواجز الخوف من الجوانب العلمية عند الطلبة وإ6- 

 .اكتشاف حاالت اإلبداع وتعزيزها لدى المتعلمين7- 

 .ها بأنفسهموحلّ كالتإنماء إحساس الطلبة بأهمية الجانب العلمي لمساعدتهم في مواجهة المش 8-

تعزيز الثقة في نفس المتعلمين في إمكانية تخطي الفجوة التقنية بـين المجتمـع الفلسـطيني    9- 

معات المتقدمة في مجالي العلم والتكنولوجيا مع الحفاظ على موروثاتنـا الحضـارية   والمجت

 .المميزة

توجيه فكر الطلبة تجاه النمو االقتصادي من خالل ممارسة األسـاليب العلميـة والتقنيـة     10-

 .المعاصرة لتحقيق مجتمع علمي صناعي

ة من خالل تنفيذ المهام العلميـة  واالنتظام لدى الطلب ،تكريس روح العمل الجماعي والدقة 11-

 .لتصبح سلوكا مألوفا لديهم

غرس قيم تحمل المسؤولية والمحافظة على األدوات والعدد واألجهزة واألشـياء الخاصـة    12-

  .والعامة عند تنفيذ المهام والمهارات المكلف بها
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  وصف محتوى منهاج تكنولوجيا المعلومات الصف السابع األساسي

يحتوى على  إذ ،لصف السابع األساسي في كتاب واحدمنهاج التكنولوجيا ليأتي محتوى 

تتضمن  ،المنهاج أربع وحدات ويتضمن محتوى ،تم تدريسها في الفصلين الدراسيينالمادة التي ي

بينما تتضمن ، الوحدتين األولى والثانية محتوى المادة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي األول

  .رابعة محتوى المادة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثانيالوحدة الثالثة وال

كما وتضمنت الـدروس   ،يه إلى موضوع التكنولوجيا الطبيةوتعرضت الوحدة األولى ف

قيات توظيف التكنولوجيا في وأخال ،جراحية تجري بواسطة التكنولوجيا عمليات: الفرعية اآلتية

شـبكة  : نت الدروس اآلتيـة وتضم ،الكهرباء من حولناالثانية موضوع وتناولت الوحدة  ،الطب

  .األمان وترشيد االستهالك ،والكهرباء في المنزل ،الكهرباء

حيـث تناولـت    ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فاشتملت على ،وأما الوحدة الثالثة

م الحاسـوب يتـرج  و ،نظام التشـغيل و ،يحاكي عقل اإلنسانالحاسوب : الدروس الفرعية اآلتية

  .أفكارنا

بحيـث اشـتملت علـى     ،دة الرابعة موضوع الثـورة الخضـراء  تناولت الوح ،وأخيرا

ات كمنتج تكنولوجي لحمايـة  المبيدو ،التكنولوجيا محرك الثورة الخضراء: الموضوعات اآلتية

  ).2014 ،التكنولوجيا للصف السابع األساسيكتاب (الماء نبض األرض وعماد الزراعةو ،النبات

  تطوير منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسيدواعي 

  :تم تطوير منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي للدواعي االتية

الخطوط لم تشتمل ، وي كتب المبحثالخطوط العريضة لمنهاج التكنولوجيا لم تكن معكوسة ف - 

 العريضـة رافـداً  لم تشكل الخطوط ، وونات الرئيسة الواجب توفرها فيهاالعريضة على المك

 .ألساليب التدريس أساسياً

 .لم تتوفر صفة الحلزونية في منهاج التكنولوجيا - 
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وعلى ذلك يصعب القول أن هذه  ،الطلبة في العرض بشكل فاعلكتاب التكنولوجيا شرك يال  - 

 .الكتب تمكن الطلبة من استقبال األفكار المطروحة وفهمها

لعلميـة  دون وجود رابط بين المعرفـة ا  ،والحقائق العلميةوجيا بالمفاهيم تزدحم كتب التكنول - 

سردياً للمعلومـات يتخللـه    يأخذ تقديم وتنظيم المعرفة شكالً، وللوحدات والدروس المختلفة

 .القليل من األسئلة

 ،هداف لحصـته ومسـتوياتها ومجاالتهـا   وضع األ ةتكنولوجيا المعلم في حيرتضع كتب ال - 

 .فهي تعيق المعلم في اختيار طريقة التدريس والتقويم المناسبين ،وبالنظر لغياب دليل المعلم

يـة  الكتب بوجه عام تنتقل من مفهوم آلخر دون أن توفر للطلبـة الفـرص الكاف   أنويالحظ  - 

وعلى ذلك يزدحم الكتاب بالمفـاهيم العلميـة    ،ويوسع معناه ،لتطبيق المفهوم على نحو يثبته

 .والوحدة الواحدة ،الواحدلوجية المتتابعة في الفصل التكنو

 .هو السائد في كتاب التكنولوجيا التفكير البصري واالستنتاجي - 

كما ال تعين على التحقق مـن تمثيـل    ،الفروق الفردية يال تراع ،لةأساليب التقويم غير شام - 

 .الطلبة للمفاهيم والرابط بينها

على نحـو مجـرد ال    حياناألتقدم األنشطة في بعض ، وفي الكتب المختلفة تقليدية األنشطة - 

 .يمكن تمثيلها بتطبيقات حياتية

، عشـوائية  األحيـان فقد جاءت في كثير مـن   ،األنشطة انعكاسا للخطوط العريضة لم تكن - 

  . )2009،قباجه،عمر، عدس(

  و األمريكية للتربية التكنولوجيةمعايير والية أوهاي 4.1.2

سبعة معايير رئيسة ويتكـون كـل   تتكون معايير والية أوهايو للتربية التكنولوجية من 

  :معيار رئيسي من مجموعة معايير فرعية وهي



22 

تحليـل   ويتضمن هذا المعيار: Nature of Technology طبيعة التكنولوجيا: المعيار األول

مي لمفاهيم التكنولوجيا التطبيق العلو ،صائص التكنولوجيا وتطبيقها عملياالمعلومات المتعلقة بخ

 .العالقة بين التكنولوجيا وميادين الدراسة األخرىتحليل و األساسية

: Technology and Society Interactionالتكنولوجيا والمجتمع تفاعل : المعيار الثاني

 ،يح تأثير التكنولوجيا على البيئةتوضو حليل عالقة المواطن بالتكنولوجيات ويتضمن هذا المعيار

توضيح قضـايا الملكيـة الفكريـة وكيفيـة     و ،ر التصميم واالختراع عبر التاريخوصف تطوو

 .تحديد تأثير المنتجات واألنظمة التكنولوجية، واألخالقي والقانوني للتكنولوجيااالستخدام 

 Technology for Productivity تطبيقــات اإلنتــاج تكنولوجيــا :المعيــار الثالــث

Applications :توظيف المصادر ، ووالبرمجيةعرفة المكونات المادية م ويتضمن هذا المعيار

توظيف أدوات اإلنتاج في األعمال اإلبداعية ، وناسبة لحل المشكالت ودعم التعليمالتكنولوجية الم

  .وعمل المجالت والنشرات

 Technology and Communicationالتكنولوجيا وتطبيقات االتصـاالت : المعيار الرابع

Applications :مبادئ التصميم فـي تكـوين الرسـائل    معلومات االتصال ودمج ويتضمن ،

توظيـف أدوات تكنولوجيـا   ، وت بالشكل المناسب للمحتوى والنـاس تطوير وعرض المعلوماو

  .االتصال المناسبة وتصميم مشاريع تفاعلية لالتصال

 Technology and Information التكنولوجيا والثقافـة المعلوماتيـة  : المعيار الخامس

Literacy :وشـمولية وفائـدة مصـادر     تقييم مدى دقـة وموضـوعية   معيارويتضمن هذا ال

توظيف التكنولوجيا لتنظيم البحث وإتباع الخطوات النموذجية للبحث التي تشـمل  ، والمعلومات

المنـتج   وإعدادوتحليلها المعلومات  واستخدام ،تطوير األسئلة المهمة وتمييز المصادر واالختيار

  ،وتقييم العمليات والمنتج

ددة وتقييم نوعية مصادر ستراتجيات البحث واستعادة المعلومات في أشكال متعتطوير او

  .توظيف المصادر االلكترونية المناسبة لتحديد المعلومات المطلوبةو ،االنترنت
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تقييم المكونات الجمالية والوظيفيـة   ويتضمن هذا المعيار: Designالتصميم : المعيار السادس

سي واختبار أهميـة عمليـات   إدراك أهمية التصميم الهندو اإلبداعيةصميم وتمييز التأثيرات للت

 .فهم وتطبيق البحث واإلبداع واالختراع لحل المشكالت، والتصميم

تطوير القـدرة علـى    ويتضمن المعيار:  Designed Worldالعالم المصمم : المعيار السابع

، ر واستخدام التقنيات المعلوماتيةاختياتطوير القدرة على ، وار واستخدام التقنيات الفيزيائيةاختي

 Ohio Department of.(لكيفية تغيـر التكنولوجيـا الحيويـة عبـر الوقـت      فهمالتطوير و

Education, 2003: 9-11(  

  الدراسات السابقة  2.2

يتناول هذا الجزء عرض الدراسات السابقة التي تتعلـق بموضـوع الدراسـة الحاليـة     

 ،األساليب واإلجراءات التي تبنتهـا والتعرف على  ،التي تناولتهاعلى أهم الموضوعات للوقوف 

 إلـى وقد قامت الباحثة بعرض الدراسات حسب التاريخ من الحديث  ،إليهاوالنتائج التي توصلت 

  .القديم

  )2013(دراسة نور 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدي توافر المعايير العالمية لمحتوى العلوم العامة بمشـروع  

وعلـوم   ،وعلـوم الحيـاة   ،لمجاالت العلوم الفيزيائية) NSES(القومية للتربية العلمية  المعايير

وتقويم محتوى  ،س األساسي في فلسطينفي محتوى كتاب علوم الصف الخام األرض والفضاء

 ولتحقيق ذلـك تـم  . الكتاب من وجهة نظر معلمي علوم الصف الخامس األساسي في فلسطين

حيث قامت الباحثة بترجمة المعايير القومية للتربية العلميـة   ،تحليلياستخدام المنهج الوصفي ال

)NSES ( الخاصة بالمحتوى للمرحلة)فر هـذه  للتعرف على مدى تـوا  ،في أداة تحليل ،)5-8

وتكونـت عينـة    ،كتاب العلوم محتوى تقويمكما تم إعداد استبانة ل ،المعايير في محتوى الكتاب

من معـايير  ) 41.2%(وقد توصلت الدراسة إلى توفر نسبة . مةومعل معلماً) 105(الدراسة من 

 ،والفضـاء  وعلوم األرض ،لخاصة بمجاالت العلوم الفيزيائيةا) NSES(المحتوى في مشروع 
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ولم يتـوفر منهـا مـا     ،بدرجة متوسطة من المعايير) 29.4%(وتوفر ما نسبته  ،بدرجة كبيرة

الخامس األساسي، وكانت الدرجة الكلية لتقويم في محتوى كتاب العلوم للصف ) 29.4%(نسبته

 ،)3.68(حيث كان المتوسط الحسـابي   ،المعلمين لكتاب العلوم للصف الخامس األساسي عالية

حصـل مجـال   : وبلغ متوسط استجابة المعلمين على كل مجال من مجاالت المحتوى كما يلي

يليـه مجـال    ،)3.81(توسط أعلى التقديرات بم ىواألشكال والرسومات التوضيحية علالصور 

مجال المحتوى العلمي لكتاب العلـوم   وأخيراً ،)3.65(تنظيم المحتوى وطريقة عرضه بمتوسط 

، كما أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم )3.59(بمتوسط 

 اتعزى لمتغيـر ت ،علمي العلوم للصف الخامس األساسيمحتوى كتاب العلوم من وجهة نظر م

 ،فـروق تعـزى لمتغيـري المؤهـل العلمـي     بينما وجدت  ،وسنوات الخبرة لجنس والمديريةا

  .والتخصص

   (Lewis, 2013) دراسة لويس

هدفت الدراسة لتحديد إلى أي مدى يتمكن مدرسو المستقبل من جامعة والية أريزونا من 

جتمع الدولي لتعلـيم  وكذلك تلك المنشورة من قبل الم ،تحديد المعايير الوطنية لتعليم التكنولوجيا

هل  :مثل ،بغية اإلجابة عن أسئلة ؛لمناهجومدى إدماج هذه المعايير أثناء تحضير ا، التكنولوجيا

تزود مناهج المدرسين التعليمية للطالب فرصة التعلم تطبيـق المعـايير الوطنيـة لتكنولوجيـا     

لدمج التكنولوجيا وفقا للمعايير  المعلومات، وهل تتضمن دورات إعداد المعلمين المستقبلين أهدافاً

ة الدراسة، من أجل اإلجابة عن أسئل. بين الدورات التي ال تضمن ذلكوما الفرق بينها و،الوطنية

استخدمت طريقة الدراسة المختلطة لجمع المعلومات من المسح اإللكتروني، ومقابالت فردية مع 

وتحليل ألهداف الدورة والمنهاج المستخدم فـي   ،اء الهيئة التدريسية و اإلداريينالطالب وأعض

د العالقة بـين  هذه البيانات تم تحليلها من أجل تحدي. برنامج التدريس في جامعة والية أريزونا

الدور الذي تلعبه التكنولوجيـا فـي   جيا، والمدرسين المستقبليين، ومعايير الوطنية لتعليم التكنولو

منهاج برنامج إعداد وتأهيل المدرسين، ومن نتائج هذه التحليالت تبين أن مدرسـي المسـتقبل   

حو األمية على مستوى ميمتلكون الحد األدنى من الوعي في المعايير الوطنية لتعليم التكنولوجيا 
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الباحث أن هؤالء المدرسين بإمكانهم استخدام المهارات التكنولوجية حينما  كما أشار ،التكنولوجية

  .يقدرون على استكشاف عالم التكنولوجيا بشكل مستقل إن أرادواو ،يطلب منهم ذلك

  )2012(دراسة النجدي

التعلم االلكتروني المعمـول  هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى مطابقة جودة معايير 

لمعايير الجودة العالمية في المجاالت ) التربوية والفنية واإلدارية(بها في جامعة القدس المفتوحة 

 مشرفاً) 84(وتكونت عينة الدراسة من  ،م المنهج الوصفيف الدراسة استخدوتحقيقا ألهدا. نفسها

 ،ات الجامعة االلكترونيةومشرفة في جامعة القدس المفتوحة من الذين أشرفوا على بعض مقرر

الـذين مارسـوا الـتعلم     ودارسة من دارساً) 1554(وعينة أخرى من دارسي الجامعة قوامها 

ة لكل مجموعة لجمع المعلومات حـول  دبشكل الكتروني واح انوقد وزعت استبانت ،االلكتروني

ومساندة المشرفين والدارسين والخدمات  ،صميم التعليمي للمقرر االلكترونيوالت جودة المحتوى

اإلدارية ودعمهم للتعلم االلكتروني في جامعة القدس المفتوحة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة 

أهمها أن معايير جودة المحتوى والتصميم التعليمي للمقرر اإللكترونـي ومسـاندة المشـرفين    

فـي   جامعـة القـدس المفتوحـة   لخدمات اإلدارية ودعمهم للتعلم االلكتروني في والدارسين وا

وأنه ال يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي    . المجاالت التربوية والفنية واإلدارية موجودة

 تقديرات المشرفين لمتوسطات جودة معايير التعلم االلكتروني تعزى إلـى الجـنس أو الرتبـة   

  . تقديرات تعزى إلى تخصص المشرففي ال فروق إال أنه وجدت ،األكاديمية

  )2012(دراسة الغامدي

ور بالمرحلة هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالمعايير التي يمكن تقويم منهج العلوم المط

ومدى توافر قائمة المعايير في محتوى كتب العلوم المطـورة للصـفوف    ،االبتدائية في ضوئها

  .الدنيا من المرحلة االبتدائية

أعد الباحث قائمة معايير لهذا الغرض تنسجم مع التجارب والخبرات الدولية فـي هـذا   

بطاقة تحليل لتقويم محتوي كتب العلوم المطورة للصـفوف الـدنيا مـن     إعدادومن ثم  ،المجال
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 اًمؤشـر  )68(المرحلة االبتدائية في ضوء المعايير المختارة تكونت في صورتها النهائية مـن  

مها الباحث في تحليـل كتـب العلـوم    استخد ةمجاالت رئيس )7(في  معياراً )20(مصنفة تحت 

  :وتم التوصل إلى النتائج اآلتية. المطورة بالصفوف األول والثاني والثالث االبتدائي

كتب العلوم للصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية تنسجم  ىقائمة معايير خاصة بمحتو إنجاز 1-

 .مع الخبرات والتجارب الدولية

ـ 2-  مجـال العلـم    ىتركيز محتوى كتب العلوم المطورة للصفوف الدنيا بالمرحلة االبتدائية عل

 .في الكتب الثالثة 67.4%حيث بلغت نسبته ،كطريقة استقصاء

 ،ومجال العلم من منظور شخصي واجتماعي ،كنولوجياوجود تدني في نسبة مجال العلم والت 3-

 ,3.5%حيث بلغت نسبتها في الكتب مجتمعة على التـوالي   ،ومجال علوم األرض والفضاء

%4.2 %5.2.  

لـم   0.3%حيث بلغت نسبته  ،في مجمل الكتب اًيعد مجال تاريخ العلم وطبيعته األقل توافر -4

  .يرد هذا المجال في كتاب الصف األول االبتدائي نهائيا

  )2011(دراسة سعيد 

) 5-8(هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية لمحتوى العلوم لصـفوف  

العلوم الفيزيائية وعلـوم الحيـاة   (لمجاالت  ،)NSES(بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية

فـي  ) 5-8(في محتوي منهاج العلوم للمرحلة األساسية العليا لصفوف ) ءوعلوم األرض والفضا

ولتحقيق . ومعرفة االختالف بين محتوى المعايير العالمية ومحتوى المناهج الفلسطينية. فلسطين

قامت الباحثة بالحصول على قائمة المعايير القومية  إذ ،يخدام المنهج الوصفي التحليلذلك تم است

لفيزيائيـة  االعلوم (لمجاالت ) 5-8(الخاصة بمعايير المحتوى لصفوف) NSES( للتربية العلمية

وترجمتها والتأكد من صدقها ووضعها فـي أداة تحليـل   ) وعلوم الحياة وعلوم األرض والفضاء

  ،العلوم للمرحلة األساسية العليا استخدمت للتعرف على مدى توافر هذه المعايير في محتوي كتب
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ومن أهم النتائج التي تم ) 5-8(عينة الدراسة المتمثلة بكتب العلوم للصفوفحيث تم تطبيقها على 

  :التوصل إليها

نسبة توافر المعايير الرئيسة الخاصة بالمحتوى لمعايير التربية العلمية في محتوى كتب علوم  1-

  ).70.1%(كانت متوسطة  ية العلياالمرحلة األساس

عند  توى كتب العلوم للمرحلة األساسيةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك بعض القصور في مح 2-

كما هو موضح فـي نتـائج   ) 5-8(مقارنتها بمعايير التربية العلمية الخاصة بمحتوى مرحلة 

 .الدراسة

على بعض المعايير  ،األساسية العلياتوصلت الدراسة إلى تركيز محتوى كتب علوم المرحلة  3-

لمادة في مجـال  مثل معيار خواص وتغيرات ا ،رئيسية لمعايير التربية العلمية بدرجة كبيرهال

  . ومعيار التركيب والوظيفة في مجال علوم الحياة ،العلوم الفيزيائية

يوجد قصور في معيار االستمرارية والتتابع لبعض المعايير الرئيسية لمعايير التربية العلمية  -4

مثل معيار تاريخ األرض يدرس في محتـوى علـوم الصـف    . من صف دراسي إلى آخر

  . وكذلك معيار الحركة والقوة ،الخامس والثامن وال يدرس في الصف السادس والسابع

 )2009(دراسة بشير

وتقويمها للصـفوف الخـامس،    ،هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتب التربية الوطنية

والسادس، والسابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظات شمال الضفة الغربية، ولتحقيـق  

وجمعـت   ،لمـذكورة ا توى كتب التربية الوطنية للصفوفهدف الدراسة، قام الباحث بتحليل مح

علمـة، وقـد   وم معلمـاً ) 246(البيانات الالزمة من خالل استبانة، وتكونت عينة الدراسة من 

ف درجة تقويم المعلمين والمعلمات لكتب مبحث التربية الوطنية للصفوأن الدراسة إلى توصلت 

والسابع في محافظات شمال الضفة الغربية في جميع المجاالت، قد  ،والسادس ،األساسية الخامس

ـ   ،ة مرتفعـة أتت مرتفعة جدا، أما النتائج الكلية المتعلقة بالمحتوى لجميع الصفوف فحققت درج

وجاءت في المرتبة األولى، أما النتائج المتعلقة باألنشطة واألسئلة فكانت في المرتبـة الثانيـة،   



28 

فكانت في المرتبة الثالثة، والنتائج الكلية المتعلقـة بطريقـة    ،وفيما يتعلق بنتائج تنظيم المحتوى

جد فروق ذات داللـة  عرض المحتوى جاءت في المرتبة الرابعة، كما أشارت النتائج أنه ال تو

 ،سالسـاد  ،الخـامس (الوطنية للصفوف األساسية إحصائية في درجة تقويم كتب مبحث التربية 

في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي، والصـف،  ) السابع

  .وتدريس المادة، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الخبرة

  ) (Hubbard, 2009دراسة هابارد 

هدفت الدراسة إلى تحديد تصورات اإلدارة العامة لمدارس المثلث الذهبي فـي واليـة   

مسيسيبي نحو فعالية التكنولوجيا وكفايتها في المناهج وطرق التدريس والمتغيرات الديموغرافية 

  .مدرسة) 56(العينة شملت  ،وتصوراتال تلكالتي قد تؤثر على 

تها شاملة لتصورات مديري المدارس العامـة نحـو   وكانت المتغيرات التي تمت دراس

 ءةت مديري المدارس العامة نحو كفـا فعالية التكنولوجيا في المناهج وطرق التدريس، وتصورا

التكنولوجيا في المناهج وطرق التدريس، والمتغيرات الديموغرافية مثل العرق، والعمر، وعـدد  

المستوى التعليمي لمسـؤولي المـدارس،   وموقع المدرسة، و،سنوات الخبرة لمسؤولي المدارس

، وحجم المدرسة، وحجم هيئـة  )االبتدائية، المتوسطة، أو الثانوية(والجنس، ومستوى المدارس 

 اًاستبيان) 36(تم إرسال ). مدير أو مساعد مدير المدرسة(التدريس، وموقع المسؤول في العمل 

البيانات عن طريق تحليـل  تمت معالجة و ،ن تصوراتهمإلى مسؤولي المدارس لجمع البيانات ع

المدرسـين   وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق بين مديري المدارس العامة على استخدام. التباين

أي فروق ذات  ، لكن ال يوجدلمقررة في المدارسكفاءة من خالل المناهج اللتكنولوجيا بفاعلية و

التكنولوجيا  ءةلتكنولوجيا أو نحو كفافعالية ا داللة إحصائية بين تصورات مديري المدارس نحو

أيضا لم يكن هنالك عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين تصـورات     . المتغيرات الديموغرافيةو

  .تجاه فعالية التكنولوجيااالداريين ومشرفي التركيبة السكانية لإلداريين 
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   )2009( ، قباجه، عمردراسة عدس

التكنولوجيا فـي المـرحلتين األساسـية     هدفت الدراسة إلى إجراء تقويم شامل لمنهاج

وجيـا  وذلك للوقوف على مدى نجاحها في عكـس أهـداف منهـاج التكنول    ،)5-12(والثانوية 

اعتماد منهج البحث ولتحقيق هدف الدراسة تم  .وتحصيل الطلبة ،وتجسيدها في الكتب المدرسية

الكتـب  (المحتـوى  يـل  لتحل إطـاراً إذ استخدمت أدوات تقويم متنوعة شملت  ،النوعي والكمي

واستبانة موجهه للمعلمين للتعرف على معيقات تنفيذ المنهاج من وجهـة   ،)والخطوط العريضة

وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعـام  . نظرهم تبعت بمالحظة صفية ومقابلة للمعلمين والطلبة

ووثيقـة   ،)5-12(تكونت عينة الدراسة من جميع كتب التكنولوجيا من . 2008-2009الدراسي 

) 3906(وعينة عنقودية من الطلبة ضمن ،معلمةو معلماً) 134(إضافة إلى  ،الخطوط العريضة

  . وطالبة طالباً

  :وخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية

يير ولم تعكس المعا. الخطوط العريضة لمنهاج التكنولوجيا لم تكن معكوسة في كتب المبحث - 

تـزدحم  و ،لعرض بشكل فاعـل الكتب الطلبة في اال تشرك و ،العالمية للتنوير التكنولوجي

دون وجود رابط بين المعرفة العلمية للوحدات  ،وجيا بالمفاهيم والحقائق العلميةكتب التكنول

 .والدروس المختلفة

يـة  الكتب بوجه عام تنتقل من مفهوم آلخر دون أن توفر للطلبة الفـرص الكاف  أنويالحظ  - 

وعلى ذلك يزدحم الكتاب بالمفاهيم العلميـة   ،ويوسع معناه ،لتطبيق المفهوم على نحو يثبته

 .والوحدة الواحدة ،لوجية المتتابعة في الفصل الواحدالتكنو

منهـا تثبيـت   ن الغرض أويبدو  ،ات الفصول على الحقائق والمفاهيمالتقويم في نهاي يركز - 

 .طبيعة المعرفة التكنولوجية ذات طبيعة عملية أنفي حين  ،تعلمها واالحتفاظ بها

  .على نحو مجرد ال يمكن تمثيلها بتطبيقات حياتية األحيانتقدم األنشطة في بعض  - 
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  )2008(دراسة عياد وأبو جحجوح 

ضمنة هدفت الدراسة إلى معرفة نسبة توافر معايير االستنارة التكنولوجية األمريكية المت

القـدرات الالزمـة لعـالم    و ،التصـميم و ،التكنولوجيا والمجتمعو ،في أبعاد طبيعة التكنولوجيا

 الخامس والسـادس  في كتابي التكنولوجيا للصفين ،لعالمواألنظمة التكنولوجية في ا ،تكنولوجي

تم ترجمة  إذ ،الباحثان باستخدام المنهج الوصفيوقام . األساسيين وذلك من وجهة نظر المعلمين

ومن ثم إعداد استبانه بالمعايير للتعـرف   ،االستنارة التكنولوجية األمريكيةوإعداد قائمة معايير 

 الخامس والسادس من وجهـة نظـر   التكنولوجيا للصفين ابيتإلى مدى توافر هذه المعايير في ك

وأظهرت النتائج انخفاض توافر معايير االسـتنارة   ،تم اختيارهم عشوائياً ،علما ومعلمةم) 46(

سـبة تـوافر   بلغت ن إذ ،األساسيين الخامس والسادس تابي التكنولوجيا للصفينالتكنولوجية في ك

  .على الترتيب) 66.8%(,)57.3%(كل كتاب من الكتابينالمعايير بشكل عام في 

   )2008(دراسة العياصرة 

مـن   يهالثامن والعاشر األساسي ينهدفت الدراسة إلى تقويم كتب التربية اإلسالمية للصف
وتمثلت أدوات الدراسة في  ،ومعلمة معلماً) 49(تكونت عينة الدراسة من و ،وجهة نظر المعلمين

أظهرت النتائج أن تقديرات معلمي  ،مجاالت) 5(على  ةفقرة موزع) 85(اشتملت على  ،ةاستبان
، الطريقـة وأسـاليب التـدريس    ،المحتوى ،أهداف الكتاب(التربية اإلسالمية لجميع المجاالت 

واتفق المعلمون والمعلمات على وجـود   ،كانت بدرجة متوسطه) التقويمو ،ويةوالنشاطات الترب
كبر حجم المادة العلمية مقارنة مع عدد الحصص المخصصة : بعض السلبيات في الكتاب أبرزها

عـدم تـوفير   و ،حل المشكالت والتدريس باالستقصاءخلوه من أسلوب  ،اإلسالميةلمادة التربية 
إلـى مصـادر    لرجوععدم تشجيع الطلبة على او ،التوضيحية والخرائط بشكل كاف ماتالرسو

عدم مناسبة حجم الكتاب وإخراجه واعتماده على األسـاليب التقليديـة فـي    و ،المعرفة األخرى
  .التقويم

 ،تتمثل في عرض المحتوى بلغة سليمةمن جوانب القوة في الكتاب  وبينت الدراسة عدداً

ويحسن  ،ين الرئيسية والفرعية بشكل مناسبوينظم األفكار والعناو ،الخللخلوه من التناقض وو
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كما أشارت الدراسة إلـى  . ويثير تفكير الطلبة وينمي مهاراتهم العقلية، توظيف األدلة الشرعية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المعلمين تعزى لمتغير الجـنس والمسـتوى   

   .العلمي

  (Clark, 2007) دراسة كالرك

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تغير االتجاهات والتحصيل والقدرة على التخيـل لـدى   
فـي مدرسـة    ،ت واالتصاالت والثقافة الحاسـوبية طلبة الصف السابع نحو تكنولوجيا المعلوما

واتبعت الدراسة المنهج التجريبي حيـث   ،في الواليات المتحدة األمريكية )روست شست(مقاطعة 
وتمثلت عينة  ،اسوبية وااللكترونية للصف السابعت بتطبيق الدراسة القبلية والبعدية للثقافة الحقام

حتـى عـام    2004واستمرت الدراسة من عام  ،الدراسة في طالب المدينة والريف والضواحي
مجموعة من النتائج أهمها تغير اتجاهات الطلبة نحو تكنولوجيـا   إلىوتوصلت الدراسة . 2006

رمجيات شـركة  إذ أصبحوا يستخدمون تشكيلة واسعة من ب ،المعلومات واالتصاالت والحاسوب
ويقدمون تقارير عن كل ما هو جديد فـي   ،)بوربوينتو( ،)وورد( ،)إكسل(مثل  )ميكروسوفت(

 .ونية الخاصة بالصف السابعويستخدمون الصفحة االلكتر ،عالم الحاسوب

  )2006( دراسة بخيتان

للمرحلة األساسية الممتدة مـن  " منهاج العلوم الفلسطيني الجديد"هدفت الدراسة إلى تقييم 

وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم فـي   ،الصف األول األساسي

 ،في محافظات شـمال الضـفة الغربيـة    ةالمدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطيني

وُأخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال في الضفة الغربية في 

وزعت على العينة المدروسة استبانة قاست فاعلية منهاج وومعلمة،  اًمعلم) 399(فلسطين بلغت 

والعالقة بـين   ،والتقييم ،نشطةواأل ،والمحتوى ،األهداف: هي جديد في خمسة مجاالتالعلوم ال

 متوسـط  أن: وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة ،هاج وكل من التكنولوجيا والمجتمعالمن

أعلى خمس درجات من تقييم المعلمين، وبلغ متوسط المعلمين والمشـرفين   كان تقييم المشرفين

األنشطة التعليميـة يليهـا محتـوى ثـم العلـوم      : على كل مجال من مجاالت المنهاج كما يلي
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فروق ذات داللـة   وجود وأظهرت الدراسة. ثم األهداف وآخرها الطرق التقييمية، والتكنولوجيا

لذين ديد تعزى لمتغير التخصص لمصلحة اج العلوم الفلسطيني الجإحصائية في تقييم فاعلية منها

ن يحملـون  يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء، والمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الـذي 

يدرسون المرحلـة   ولمتغير مستوى المرحلة التعليمية لصالح الذين ،شهادة أقل من بكالوريوس

بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر    كما أظهرت الدراسة ،األساسية الدنيا

  .في سلك التربية والتعليم سنوات الخبرة والجنس 

   (Brown & Warschauer, 2006) دراسة براون وارشاير

على طالب المرحلة الدراسية مـن   تقويم منهاج التكنولوجيا المقرر هدفت الدراسة إلى

واسـتخدمت   ،سطن بالواليات المتحـدة األمريكيـة  الصف األول وحتى الثاني عشر بوالية بو

. الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة نتاجات منهاج التكنولوجيـا وأثرهـا علـى الطلبـة    

وتسهم في إبـراز دور   ،مفهوم اإلبداع ىلى أن مناهج التكنولوجيا تركز علوتوصلت الدراسة ا

بالمهن حو الرغبة في التخصص مستقبال ون ،يجابي على اتجاهات الطالب نحوهاالتكنولوجيا اال

كما كشفت الدراسة عن تقدير الطلبة لألدوات التكنولوجية المستخدمة  ،ذات العالقة بالتكنولوجيا

  .في التدريس كاالنترنت والتعلم القائم على الحاسوب

  (Rasinen, 2003)دراسة راسنين 

 ،دول مختلفة هي استراليا ية في ستهدفت الدراسة إلى تحليل منهاج التربية التكنولوج
والواليات المتحدة األمريكية للتوصل إلى إطـار نظـري    ،السويدو ،هولنداو ،فرنساو ،انجلتراو

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي لوصف  ،ج التربية التكنولوجية في فنلندايساعد في تخطيط منها
 ،وطـرق التـدريس   ،محتوىوال ،ية في الدول الست من حيث األهدافمناهج التربية التكنولوج

هناك  إال أن ،وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم وجود العديد من االختالفات بين مناهج تلك الدول
كما أن جميع تلك الدول تتفق في أهـداف منهـاج التربيـة     ،لعديد من القواسم المشتركة بينهاا

بـالتغيرات التكنولوجيـة   للعيش في عالم يمتاز  بةحيث تهدف جميعها إلعداد الطل ،يةالتكنولوج
  .كما تهدف إلى تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير االبتكاري ،المتسارعة
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  )Harlow, 2002(دراسة هارلو 

هدفت الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تؤثر في تطبيق منهاج التربيـة التكنولوجيـة   

والعلم  ،وتقييم تعلم الطلبة ،المنهاج: ندا من خمسة مجاالت وهيللصف الثاني الثانوي في نيوزيل

واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت  ،والمعلم ،واستراتجيات التدريس ،والتطوير المهني

 ةوطبق علـيهم اسـتبان   ،ج التربية التكنولوجية لهذا الصفممن يعلمون منها معلماً) 801(من 

وكانت نتائج دراسته أن أهم المعوقات  ،ت الدراسة الخمس المذكورة أعالهعكست فقراتها مجاال

رات فعالـة وكافيـة   وعدم عقـد دو  ،منهاج كانت تتعلق بتنظيم المنهاجالتي تؤثر في تطبيق ال

 ،فتقار المنهاج لألمثلـة والنشـاطات  وا ،يها على التوالي كبر حجم المنهاجيل ،لمحتوى المنهاج

طبيق المنهـاج كمـا يراهـا    تي تواجه تأن البيئة الفيزيائية شكلت أهم المعوقات ال ووجد أيضاً

ثر لمتغير النوع االجتماعي في معوقـات تطبيـق   أإلى وجود  أيضاً وتوصلت النتائج ،المعلمون

  .المنهاج

  التعقيب على الدراسات السابقة 3.2

تنوعت أهداف الدراسات السابقة حيث هدفت بعض الدراسات إلى تحليل وتقويم منهـاج  

ودراسـة  ) 2012،الغامـدي (ودراسة ) 2013،نور(معينة مثل دراسة ضوء معايير العلوم في 

 )2011،سعيد(

كما هدفت بعض الدراسـات الـى تحليـل وتقـويم منهـاج       ،),2006بخيتان( ودراسة

ودراسـة  (Warschauer & Brown, 2006) التكنولوجيا في ضوء معايير معينة مثل دراسة

  ).Rasinen,2003(ودراسة  )2008عياد وأبو جحجوح (

إلى تحليل محتوى كتب التربية الوطنيـة وتقويمهـا   ) 2009، بشير(وقد هدفت دراسة 

إلى تقويم كتب التربية  )2008العياصرة ( وهدفت دراسة ،للصفوف الخامس، والسادس، والسابع

إلى تحديـد  ) Harlow, 2002( بينما هدفت دراسة ،الثامن والعاشر األساسي يناإلسالمية للصف

  ، المعوقات التي تؤثر في تطبيق منهاج التربية التكنولوجية للصف الثاني الثانوي
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إلى معرفة مدى تغير االتجاهات والتحصـيل والقـدرة   (Clark, 2007) وهدفت دراسة

 ،ت واالتصاالت والثقافة الحاسوبيةعلى التخيل لدى طلبة الصف السابع نحو تكنولوجيا المعلوما

إلى تحديد تصورات اإلدارة العامة لمدارس المثلث الذهبي ) (Hubbard, 2009دراسة وهدفت 

تها في المناهج وطرق التـدريس والمتغيـرات   ئيبي نحو فعالية التكنولوجيا وكفافي والية مسيس

الوقـوف   إلـى ) ,2012النجدي(وهدفت دراسة  ،فية التي قد تؤثر على هذه تصوراتالديموغرا

ة معايير التعلم االلكتروني المعمول بها في جامعـة القـدس المفتوحـة    على مدى مطابقة جود

وهـدفت دراسـة    ،الت نفسـها لمعايير الجودة العالمية في المجـا ) التربوية والفنية واإلدارية(

(Lewis, 2013)    إلى أي مدى يتمكن مدرسو المستقبل من جامعة والية أريزونا مـن تحديـد

وجيا وكذلك تلك المنشورة مـن قبـل المجتمـع الـدولي لتعلـيم      المعايير الوطنية لتعليم التكنول

  .التكنولوجيا

كدراسة كل مـن   صفياتبعت المنهج الو أنهاتشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في  - 

 Clark, 2007)( اختلفت مع دراسةبينما  ،)2011،سعيد(و )2012،النجدي(و) 2013،نور(

 .لمنهج التجريبياتبعت ا التي

 فقط للدراسة أداة االستبانةأن معظم الدراسات السابقة اختلفت مع هذه الدراسة في استخدامها  - 

) (Hubbard, 2009و )2009،بشـير (و )2012،النجـدي (و) 2013،نور(دراسة كل من ك

 ،بخيتـان (و )Harlow, 2002(و )2008 ،العياصـرة ( و )2008، عياد وأبو جحجـوح (و

2006(،  

فيمـا اسـتخدمت    ،االختبارات كأدوات للدراسة(Clark, 2007) وقد استخدمت دراسة

وتشـابهت هـذه الدراسـة مـع دراسـة       ،بطاقة تحليـل المحتـوى  ) 2012،الغامدي(دراسة 

  .للدراسة أداةمن  أكثرفي استخدام  (Lewis, 2013)لويس

تشـابهت هـذه   إذ  ،ين معلمين وطلبة وكتب دراسـية ب تنوعت عينات الدراسات السابقة ما - 

 ،العياصرة(و )2009، بشير(و (Lewis,2013)و) 2013، نور(دراسة كل من مع  الدراسة
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تكونت  ، حيث)Harlow, 2002(و) 2006،بخيتان(و )2008، عياد وأبو جحجوح(و )2008

 .العينة من معلمين ومعلمات

تمثلت العينـة   حيث )2011،سعيد(و) 2012 ،الغامدي(دراسة كل من اختلفت مع  بينما

 )2012،النجـدي (و (Clark, 2007)كـل مـن   دراسـة واختلفـت مـع   ، في كتـب العلـوم  

بينمـا   ،تكونت عينة الدراسة من طالب وطالباتحيث  (Warschauer & Brown, 2006)و

  .ومسؤوليها المدارس من مديري) (Hubbard, 2009تكونت العينة في دراسة 

 (Lewis, 2013)وقد أجريت دراسة كل مـن   ،فلسطينمعظم الدراسات السابقة في أجريت  - 

فــي  (Warschauer & Brown, 2006)و Clark, 2007)(و) (Hubbard, 2009و

 .في فنلندا) Rasinen,2003(بينما أجريت دراسة ، الواليات المتحدة األمريكية

واختلفـت مـع    ،اسات بتقويمها لعنصر المحتوى فقـط اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدر - 

ا اآلخر فـي  واتفقت مع بعضه ،ألكثر من كتاب في مرحلة تعليمية بعضها أيضا في شمولها

 . ولكنها اختلفت معها في اختيارها للصف السابع األساسي ،اقتصارها على صف معين

 .اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات التي اقتصرت على المعلمين والكتب المدرسية - 

 .حصائية وفقا لطبيعة المشكلة واألدوات المستخدمةتنوعت المعالجات اإل  - 

وفي طريقة تحليـل   ،ة في آلية التحليل ومنهجية البحثاستفادت الباحثة من الدراسات السابق - 

 .الدراسة وتفسير النتائج نتائج
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  الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

جتمع الدراسـة  الباحثة في تحديد م انتهجتهاواإلجراءات التي  الطريقةهذا الفصل  شملي

متغيـرات  ، إضافة إلـى وصـف   ثباتالو قصدالالدراسة، والتحقق من  تيأدا إعدادوعينتها، و

  .وتحليلها البياناتتنظيم في  ستخدمةاإلحصائية الم المعالجاتالدراسة، و

  منهج الدراسة 1.3 

على مجموعة مـن   يستندوهو منهج منهجا للدراسة،  الباحثة المنهج الوصفي استخدمت

وتصـنيفها ومعالجتهـا    ،على جمع الحقـائق والبيانـات  تعتمد البحثية التي  والمهام اإلجراءات

الباحثة  استخدمتكما  ،فرضياتهافحص عن أسئلة الدراسة و جابةلإل ودقيقاً كافياً وتحليلها تحليالً

آراء بعض العاملين فـي وزارة التربيـة    لتقصي ةالمقننشبه المنهج النوعي من خالل المقابلة 

  .األساسي والتعليم ومؤلفي منهاج التكنولوجيا حول منهاج التكنولوجيا للصف السابع

 مجتمع الدراسة 2.3

في  ألساسياللصف السابع  التكنولوجيا ومعلمات تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي

التربيـة والتعلـيم لسـنة    وفق إحصاءات مديريـة   معلماً) 80( هم، وقد بلغ عددجنينمحافظة 

كما يشمل مجتمع الدراسة المشاركين في منهاج التكنولوجيا المطـور للصـف   ، 2014/2015

  .السابع األساسي

  عينة الدراسة 3.3

أي ما نسبته ) 61( الباحثة أداة الدراسة على جميع أفراد مجتمعها، وُأسترد منها وزعت

يبين توزيع عينة ) 1(والجدول  ويمكن اعتبارها عينة للدراسة، الدراسة،من مجتمع %) 76.25(

  :)التصنيفية( الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة  :)1(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار التصنيف  المتغير

  النوع االجتماعي
  41.0  25 ذكر
 59.0  36  أنثى

  التخصص األكاديمي
  37.7  23 تكنولوجيا المعلومات

  24.6  15 تربية تكنولوجية
 37.7  23  علم الحاسوب

  سنوات الخبرة في التدريس
  52.5  32 سنوات فأقل 5

 47.5  29  سنوات 5أكثر من 

في  عدد الدورات التدريبية
  مادة التكنولوجيا

  52.5  32 دورات فأقل 3
 47.5  29 دورات فأعلى 4

 100.0 61  المجموع

من المشاركين في منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي ) 8(وشملت العينة 

 .إذ تمت مقابلتهم لمعرفة كيفية إعداد المنهاج ومسؤولية كل منهم في تنفيذ المنهاج

  ةأداتا الدراس 4.3

للصـف السـابع    لمعلمـي التكنولوجيـا  استبانة األولى ؛ لدراستها أعدت الباحثة أداتين

من الفريـق الـوطني    التربويين لمجموعة من المتخصصين مقننهشبه  مقابلةالثانية و ،األساسي

ومجموعة من العاملين في مركـز تطـوير    ،األساسي لتأليف منهاج التكنولوجيا للصف السابع

  :، وفيما يأتي وصف لكل أداةوذوي صلة بتطوير منهاج التكنولوجيا المناهج

  االستبانة  :أوالً

  : موزعة على سبعة مجاالت هي فقرة) 60(االستبانة  شملت

  .اتفقر) 6( طبيعة التكنولوجيا - 

 .اتفقر) 9( التكنولوجيا والمجتمع - 
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 .اتفقر) 7( تطبيقات اإلنتاج - 

 .فقرات) 8( التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت - 

 .فقرات) 10( التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية - 

 .فقرات) 9( التصميم - 

 .ةفقر) 11( العالم المصمم - 

  :كأداة لجمع المعلومات، وذلك وفقاً للخطوات اآلتية طورتهااالستبانة وأعدت الباحثة و

التعرف على درجـة تقـويم منهـاج     إلىهدفت االستبانة فقد : تحديد الهدف من االستبانة •
محافظـة  الحكومية فـي  مدارس الالتكنولوجيا للصف السابع من وجهات نظر المعلمين في 

 .جنين

لالستبانة على المعايير العالمية لمنهاج  إعدادهااعتمدت الباحثة في : مصادر بناء االستبانة •
 .التكنولوجيا

تم ترجمة المعايير العالمية لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي والخاصـة بواليـة    •
قد تكونـت االسـتبانة فـي    و ،)Ohio Department of Education( أوهايو األمريكية

 )101(مجاالت رئيسة تفرع عن كل منها عدد من المعايير بلغت ) 7(من  األوليةصورتها 
 .معيار

  :جزأينمن في صورتها النهائية وقد تكونت االستبانة 

الذي قام  معلم التكنولوجيا للصف السابع األساسيعن  الشخصيةويشمل المعلومات  :الجزء األول
  .ستبانةبتعبئة اال

، يتم االسـتجابة عـن هـذه    مجاالت سبعةفقرة، موزعة في ) 60(واشتمل على : الجزء الثاني
، ثم )4( عاليةدرجة ، ثم )5( جدا عاليةبدرجة ليكرت الخماسي، يبدأ  قياسالفقرات من خالل م

  . )1( جداً منخفضةبدرجة ، وينتهي )2( منخفضةدرجة ، ثم )3( درجة متوسطة
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 األداةصدق  5.3

 علـى ) 1 رقـم  ملحـق (في صورتها األولية ، فقد عرضت ستبانةاالللتأكد من صدق 

التـدريس وتكنولوجيـا التعلـيم     أساليبالمناهج وفي  المتخصصينمن مجموعة من المحكمين 

 وتمثل التحكيم فـي ، )3ملحق( محكمين) 7(، وبلغ عددهم لمبحث التكنولوجيا ومشرفين تربويين

من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت  تبانةاالس إبداء الرأي في فقرات

، ، وسالمة اللغةآلخر أو نقلها من مجال أو حذفها لعدم أهميتهاها فيه، إما بالموافقة عليها أو تعديل

يستنتج "مثل  بحذف بعض المعايير لعدم مناسبتها للصف السابع في فلسطينالمحكمون  أفادوقد 

يفسر آليـة  " إلىحيث تم تعديلها  "نتجات التكنولوجيةمفي تطوير األنظمة والالعوامل المتضمنة 

له من تغيير  أدىيربط بين استخدام االختراعات وما "، و"تطوير األنظمة والمنتجات التكنولوجية

، "يربط بين االختراعات والمجتمع وحاجاته" أصبحت "المجتمع وتكوين حاجات ومطالب جديدة

ولقد تـم   ،"يظهر عواقب االنتحال والسرقة الفكرية" أصبحت "فكرية وعواقبهايناقش السرقة ال"و

سـتبانة،  الصـدق ا  تـم تحقيـق  وبذلك في عملية التحكيم، ) 7من  5أي (األخذ برأي األغلبية 

  .)2ملحق( النهائي شكلهاوأصبحت في 

  داةثبات األ 6.3

 Cronbach’s كرونباخ ألفامعادلة ، باستخدام ومجاالتها الستبانةثبات ا تمعامال حسبت

Alpha مجاالتهامعامالت الثبات لالستبانة و شير إلىي) 2(، والجدول.  
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  مجاالتهامعامالت الثبات لالستبانة و: )2(جدول 

 المجال الرقم
  عدد

  الفقرات
  معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا

 0.836 6 طبيعة التكنولوجيا 1

 0.868 9 التكنولوجيا والمجتمع 2

 0.773 7  تطبيقات اإلنتاج  3

 0.937 8  التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت  4

 0.952 10  التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية  5

 0.876 9  التصميم  6

 0.906 11  العالم المصمم  7

 0.970 60  الثبات الكلي لالستبانة

 0.773(تراوحت بين  مجاالتهاو ستبانةلال الثبات الكليأن معامالت ) 2(الجدول  يوضح

  .البحث العلميتتناسب مع قواعد و مرتفعة، وهو معامالت ثبات )0.970 -

  المقابلة :ثانياً

عملت الباحثة على  ،وهادفة ومعمقة في هذه الدراسة شاملةنتائج  إلىمن أجل التوصل 

ووزارة التربيـة   ،قابلة المسؤولين في مركـز المنـاهج  استخدمتها في م ةمقنن شبه مقابلة إعداد

المنهـاج   إعـداد كيفيـة   لتقصـي  ،التكنولوجيا للصف السابع األساسيومؤلفي منهاج  ،والتعليم

علـى  شبه المقننـة  وقد شملت المقابلة  ،في تنفيذ المنهاج على أرض الواقعومسؤولية كل منهم 

  :األسئلة التالية

  ؟األساسي ما مسوغات تطوير كتاب التكنولوجيا للصف السابع -1

ا األمور التي أخذت بعين االعتبار عند تطوير منهـاج التكنولوجيـا للصـف السـابع     م  -2

  األساسي؟

  كيف تمت عملية تأليف كتاب التكنولوجيا للصف السابع؟ -3
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  ؟كيف تم تدريب المعلمين على تدريس منهاج التكنولوجيا للصف السابع -4

  على تنفيذه؟كيف ترى منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي بعد مرور سنة  -5

  ؟ما معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التكنولوجيا -6

  .يظهر أسماء من تمت مقابلتهم ووظائفهم) 4(والملحق رقم

  إجراءات الدراسة 7.3

  -:لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

 .، وإعداد مخطط الدراسةتحديد مشكلة الدراسة وجمع المعلومات المتعلقة بها -

  .في محافظة جنين األساسيمعلمي التكنولوجيا للصف السابع  وشملتحديد مجتمع الدراسة  -

  .بعد التحكيم والتغذية الراجعة إعداد أداتي الدراسة بصورتهما النهائية -

وأرسـلته   ،الحصول على كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية -

ليم في محافظة جنين التي بدورها زودت الباحثة بكتاب رسـمي  الباحثة لمديرية التربية والتع

توزيع استبانتها على مختلف المدارس الحكومية التي تدرس منهاج في لتسهيل مهمة الباحثة 

 ).5( ملحق. في محافظة جنين األساسيالتكنولوجيا للصف السابع 

استبانة، شـكّلت  ) 61( اعالدراسة، واسترجأفراد مجتمع قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على  -

 .عينة الدراسة

 .مع العاملين والمؤلفين ذوي العالقة بمنهاج التكنولوجيا عقد المقابالت -

ب ومعالجتها إحصائيا باسـتخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم     وإدخال البيانات إلى الحاس -

 .SPSS)(االجتماعية 

 .إجراء المقابالت وتحليلها -
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ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتـراح التوصـيات   استخراج النتائج وتحليلها  -

  .في ضوء نتائج الدراسة المناسبة

 متغيرات الدراسة  8.3 

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

 )التصنيفية( المتغيرات المستقلة  - أ

 )ذكر، أنثى: (فئتانوله : )جتماعياال النوع(الجنس -

 )تكنولوجيا المعلومات، تربية تكنولوجية، علم الحاسوب( تمستوياثالثة وله  :التخصص -

 ).سنوات 5سنوات فأقل، أكثر من  5( نوله مستويا :في التدريس سنوات الخبرة -

دورات  4دورات فأقـل،   3( نوله مستويا :في مجال التكنولوجيا عدد الدورات التدريبية -

 )فأعلى

  المتغير التابع  -  ب

تقويم منهـاج  على استبانة  التكنولوجيا للصف السابع األساسيمعلمي ويتمثل في استجابات 

  .، باإلضافة إلى إجابات المقابلين عن أسئلة المقابلة شبه المقننةالتكنولوجيا المطور

  المعالجات اإلحصائية 9.3

فـي   SPSS)(برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيـــة  استخدمت الباحثة 

  :ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة إدخال البيانات وترميزها ومعالجتها،

 .لوصف عينة الدراسة وفق متغيراتها التكرارات والنسب المئوية .1

سـتبانة  لمجـاالت اال درجة التقـويم   نحرافات المعيارية، لتقديرالمتوسطات الحسابية، واال .2

  :درجة التقويممقياس اآلتي لتقدير وفقراتها، واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة ال
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   جداً مرتفعة = )فأكثر 4.21(

  مرتفعة=  )3.41-4.20(

  ةمتوسط = )2.61-3.40(

  ةمنخفض = )1.81-2.60(

  . جداً ةمنخفض = )1.81أقـل من (

إلى خمس ) 1(وأدنى استجابة ) 5(ويستند المقياس على توزيع الفرق بين أعلى استجابة 

    .فئات متساوية

 ات، لفحص الفرضيT-test for independent samples)(لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  .3

  .وسنوات الخبرة في التدريس، وعدد الدورات التدريبية، نوع االجتماعيبال ةالمتعلق

 .بالتخصصالمتعلقة  ة، لفحص الفرضي)One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .4

 .االستبانة، لحساب االتساق الداخلي لفقرات )Alpha-Cronbach(ألفا  –معادلة كرونباخ  .5
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  األول فرعيالسؤال الالنتائج المتعلقة ب 1.4

 الثاني السؤال الفرعيالنتائج المتعلقة ب 2.4

  الثالث سؤال الفرعيالنتائج المتعلقة بال 3.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

التعرف على درجة تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصـف   إلىسعت الدراسة الحالية 
ـ  دف قامـت  السابع األساسي من وجهات نظر المعلمين في مدارس محافظة جنين، ولتحقيق اله

مقننه لجمع المعلومات من الفريق الوطني الذي أعد منهـاج  شبه  ومقابلة، الباحثة بإعداد استبانة
  .وكذلك عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ،التكنولوجيا للصف السابع األساسي

  :تيةالنتائج اآل إلى دراسةوتوصلت ال

  األول السؤال الفرعيالنتائج المتعلقة ب 1.4

للصف السابع األساسي من وجهة نظر المعلمين في  المطور ما درجة تقويم منهاج التكنولوجيا

  مدارس محافظة جنين؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة  سؤال األول، ولإلجابة عن ال
  .هذه النتائج) 3( ويبين الجدوللمجاالت تقويم منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي، 

 تقويم منهـاج التكنولوجيـا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت : )3(جدول 
  للصف السابع األساسي

 لمجالا الترتيب التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقويم

 مرتفعة  0.56  3.80 طبيعة التكنولوجيا  1  1

 مرتفعة  0.56  3.80  تطبيقات اإلنتاج  3  2

 مرتفعة  0.59  3.73 التكنولوجيا والمجتمع  2  3

 مرتفعة  0.62  3.73  التصميم  6  4

 مرتفعة  0.79  3.71  التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت  4  5

 مرتفعة 0.61  3.70  العالم المصمم  7  6

 مرتفعة  0.79  3.60  التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية  5  7

 للصف التكنولوجيا منهاج تقويم لمجاالت الكلية الدرجة
 األساسي السابع

  مرتفعة 0.52  3.72
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درجة تقويم منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي مـن  أن ) 3(يتضح من الجدول 

على الدرجة الكلية ) 0.52(وانحراف معياري ) 3.72(، قد أتت بمتوسط نظر المعلمين وجهات

درجة تقويم مرتفعة، فـي حـين تراوحـت المتوسـطات الحسـابية       للمجاالت، وهذا يدل على

، وهي متوسطات استجابات تـدل  )3.80-3.60(الستجابات أفراد الدراسة على المجاالت بين 

إلى المتوسطات الحسـابية  ) 10-4(ت جميعها، وتشير الجداول على درجة مرتفعة في المجاال

  .واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت االستبانة

  طبيعة التكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )4(جدول 

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقويم

1  
تطــوير األنظمــة والمنتجــات  يفســر آليــة

 .التكنولوجية
 مرتفعة  0.65  3.85

 مرتفعة  0.73  3.89 .يطور حلوال عملية للمشكالت  2

3  
يميز األمور الواجب مراعاتها عنـد تطـوير   

 .المنتج أو النظام
 مرتفعة  0.64  3.89

 مرتفعة  0.78  3.87 .يذكر أمثلة للتحكم والتغيرات الناتجة عنه  4

5  
الصيانة بأنـه عمليـة فحـص    يوضح مفهوم 
 .وخدمة المنتج

 مرتفعة  0.82  3.64

 مرتفعة 0.87  3.69 .يحدد المنتجات المستخدمة في تطبيقات متعددة  6

  مرتفعة 0.56  3.80 الدرجة الكلية لمجال طبيعة التكنولوجيا

الدرجة الكلية لمجال طبيعة التكنولوجيا من وجهـات نظـر   أن ) 4(يتضح من الجدول 

درجـة تقـويم    ، وهذا يدل على)0.56(وانحراف معياري ) 3.80(قد أتت بمتوسط  ،المعلمين

  .مرتفعة لمجال طبيعة التكنولوجيا
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  التكنولوجيا والمجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )5(جدول 

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقويم

 مرتفعة  0.74  4.02 .بين االختراعات والمجتمع وحاجاته يربط  1

2  
يبين أن تطور التقنيات يضع المؤسسات البيئية 

 .واالقتصادية في حالة تنافسيه
 مرتفعة  0.79  3.75

3  
يذكر طريقة التخلص المناسب من المنتجـات  

 ).التدوير(
 مرتفعة  0.91  3.74

4  
يبين أن تصميم المنتج الجديد ناتج عن تطـور  

 .التقنيات
 مرتفعة  0.75  3.80

5  
يحدد الخطوات الضرورية الحتـرام حقـوق   

، الملكية الفكرية المتضمنة بـراءة االختـراع  
 .العالمة التجارية، حقوق الطبع

 مرتفعة  0.91  3.74

 مرتفعة  0.96  3.52 .يظهر عواقب االنتحال والسرقة الفكرية  6

7  
يوضح ان تشغيل أي برنامج يتطلب الرخصـة  
المناسبة وأن الرخصة تحدد كم مـرة يمكـن   

 .تشغيل البرنامج

  مرتفعة  0.88  3.70

8  
يبين أن محتويات صفحة الويب قد ال يسـمح  

 .بنسخها لصفحة أخرى
  مرتفعة  0.92  3.57

9  
ــع   ــة لجم ــاس المختلف ــتخدم أدوات القي يس

 .المعلومات
  مرتفعة 0.70  3.74

  مرتفعة 0.59  3.73 الدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا والمجتمع

الدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا والمجتمع من وجهات نظر أن ) 5(يتضح من الجدول 

درجـة تقـويم    ، وهذا يدل على)0.59(وانحراف معياري ) 3.73(، قد أتت بمتوسط المعلمين

  .مرتفعة لمجال التكنولوجيا والمجتمع
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  تطبيقات اإلنتاج المعيارية لفقرات مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : )6(جدول 

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقويم

1  
ــة بالحاســوب  ــردات المتعلق يســتخدم المف

 .وتكنولوجيا الوسائط المتعددة
 مرتفعة  0.73  3.97

 مرتفعة  0.80  4.00 .يبين مكونات الحاسوب  2

3  
ووظائفهـا  يشرح الغـرض مـن البـرامج    

 .المختلفة
 مرتفعة  079  3.74

 مرتفعة  1.13  3.69 .يطور مهارته الطباعة لدى الطلبة  4

 مرتفعة  1.02  3.61 .يستخدم برنامج معالجة النصوص  5

6  
يستخدم أدوات لدعم التعليم كالبحـث وعمـل   

 .مشاريع تعليمية
 مرتفعة  0.70  3.82

7  
يطبق مصادر التكنولوجيا المناسبة لدعم العمل 

 .الجماعي
  مرتفعة 0.70  3.80

  مرتفعة 0.56  3.80 الدرجة الكلية لمجال تطبيقات اإلنتاج

الدرجة الكلية لمجال تطبيقات اإلنتاج مـن وجهـات نظـر    أن ) 6(يتضح من الجدول 

درجـة تقـويم    ، وهذا يدل على)0.56(وانحراف معياري ) 3.80(، قد أتت بمتوسط المعلمين

  .مرتفعة لمجال تطبيقات اإلنتاج
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التكنولوجيا وتطبيقـات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )7(جدول 
  االتصاالت

 المجال التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقويم

1  
يوضــح أســباب تبــادل المعلومــات ودور 

 .االتصالالتكنولوجيا في تحسين 
 مرتفعة  0.83  3.93

2  
ينتج عروضا باستخدام الوسـائط المتعـددة   

 .لتوصيل المعلومات ألغراض محددة
 مرتفعة  0.84  3.84

3  
يختار البرنامج المناسب إلنشاء ونشر وطباعة 

 .المعلومات
 مرتفعة  0.90  3.70

 مرتفعة  0.92  3.54 .يصنف أنواع الملفات االلكترونية  4

5  
الصوت في عروض الوسـائط  يدخل ملفات 

 .المتعددة
 مرتفعة  1.03  3.66

 مرتفعة  0.93  3.64 .يدرج الصور والرسوم داخل العروض  6

7  
يتعامل مع الصور الرقمية باستخدام برنـامج  

 .التحرير
  مرتفعة  1.06  3.66

  مرتفعة 1.00  3.74 .يعد رسائل الكترونية  8
  مرتفعة 0.79  3.71 االتصاالتالدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا وتطبيقات 

الدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت مـن  أن ) 7(يتضح من الجدول 

 ، وهذا يـدل علـى  )0.79(وانحراف معياري ) 3.71(، قد أتت بمتوسط وجهات نظر المعلمين

  .التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالتدرجة تقويم مرتفعة لمجال 
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التكنولوجيا والثقافـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )8(جدول 
  المعلوماتية

 المجال التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقويم

 مرتفعة  0.87  3.66 .يقيم موضوعية مصادر المعلومات  1

2  
الموسوعات مواقع (يقارن بين مصادر متعددة 

) المصـادر المطبوعـة  ، المجـالت ، ألويب
 .الختيار المعلومات الصحيحة

 مرتفعة  0.88  3.59

3  
يحدد مدى شمولية المصدر لكل المعلومـات  

 .المطلوبة
 مرتفعة  0.88  3.57

4  
يحدد المعلومـات المـراد اسـتخدامها فـي     

 .المشروع من المعلومات المجمعة
 مرتفعة  0.97  3.62

5  
للبحث عـن   يطور أسئلة ذات نهاية مفتوحة

 .المعلومات المطلوبة
 مرتفعة  0.99  3.51

6  

يختار المعلومات من مصـادر ذات أنـواع   
، مبلغ معين لالشـتراك (مختلفة من االشتراك 

للوصول إلى المعلومـات  ) مبلغ لكل مستخدم
 المطلوبة

 مرتفعة  0.93  3.62

7  
يقارن بين المعلومات التي حصل عليها مـن  

 مواقع متعددة
  مرتفعة  1.07  3.51

8  
ينشىء منتجات المعلومات بأشـكال متعـددة   

، الفيديو، الطباعة، الرقمي/ التسجيل السمعي(
 )عرض الشرائح

  مرتفعة  0.99  3.57

  مرتفعة  0.96  3.69 .يبحث عن المعلومات بأشكالها المتعددة  9

10  
يقارن بين نتائج البحث عند استخدام كلمـات  

 .مفتاحيه مختلفة
  مرتفعة 0.90  3.69

  مرتفعة 0.79  3.60 الدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية
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الدرجة الكلية لمجال التكنولوجيا والثقافة المعلوماتيـة مـن   أن ) 8(يتضح من الجدول 

 ، وهذا يـدل علـى  )0.79(وانحراف معياري ) 3.60(، قد أتت بمتوسط وجهات نظر المعلمين

  .التكنولوجيا والثقافة المعلوماتيةدرجة تقويم مرتفعة لمجال 

  التصميم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )9(جدول 

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقويم

 مرتفعة  1.00  3.66 .يمثل الحل المصمم بشكل ثنائي وثالثي األبعاد  1

 مرتفعة  0.87  3.82 .لحل المشكالتيستخدم العصف الذهني   2

3  
يتعرف على المخترعين والمصممين القـدماء  

 الذين أسهموا في تطور األنظمة التكنولوجية
 مرتفعة  0.89  3.66

 مرتفعة  0.90  3.77 .يلخص أهمية ودور التصميم الهندسي  4

5  
ــة  ــين الهندس ــة ب ــف العالق ــوم ، يص العل

 .والرياضيات
 مرتفعة  0.92  3.72

6  
، القـوة (ويختبر خصائص مواد مختلفة يصف 

 )توصيل الحرارة، اللون
 مرتفعة  0.88  3.72

7  
يبين أن بعض المشكالت التكنولوجيـة يمكـن   

 .حلها بشكل أفضل من خالل التجربة
  مرتفعة  0.70  3.69

  مرتفعة  0.70  3.90 .يقيم حل مشكلة ما من خالل التجربة  8

9  
حـل  ليس لهـا  / يميز بين المشكالت التي لها 

 .تكنولوجي
  مرتفعة 0.95  3.66

  مرتفعة 0.62  3.73 الدرجة الكلية لمجال التصميم

، قد الدرجة الكلية لمجال التصميم من وجهات نظر المعلمينأن ) 9(يتضح من الجدول 

درجة تقويم مرتفعـة لمجـال    ، وهذا يدل على)0.62(وانحراف معياري ) 3.73(أتت بمتوسط 

  .التصميم
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  العالم المصمم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: )10(جدول 

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقويم

 مرتفعة  0.73  3.74 .يعرف الطاقة  1

 مرتفعة  0.73  3.84 يذكر استخدامات الطاقة  2

 مرتفعة  0.86  3.77 .يذكر أسس مهنة النقل  3

 مرتفعة  0.92  3.72 .منتج ويصف األنظمة بداخلهيصنع   4

 مرتفعة  0.89  3.52 .يفكك منتج ويصف األنظمة بداخلة  5

6  
ترجمة وهـدف   ،ترميز ،يميز كال من مصدر

 .أنظمة االتصاالت
 مرتفعة  0.87  3.67

7  
يميز األدوات واألجهزة االلكترونية المناسـبة  

 .ألنظمة االتصاالت
  مرتفعة  0.88  3.59

8  
العمليـات المسـتخدمة فـي تنظـيم     يصف 

الدوائية لحماية الناس من / المنتجات العالجية
 .الكائنات الطفيلية الضارة واألمراض

  مرتفعة  1.04  3.61

9  
يبين أن األدوية التي نستخدمها تـؤثر علـى   

 .صحتنا وموقفنا
  مرتفعة  0.81  3.75

  مرتفعة  0.83  3.80 .يذكر أمثلة لألجهزة الطبية الحساسة  10

11  
يصف كيفية استخدام المنتجـات الزراعيـة   

 .إلنتاج الوقود
  مرتفعة 0.79  3.74

  مرتفعة 0.61  3.70 الدرجة الكلية لمجال العالم المصمم

الدرجة الكلية لمجال العالم المصمم مـن وجهـات نظـر    أن ) 10(يتضح من الجدول 

درجـة تقـويم    على ، وهذا يدل)0.61(وانحراف معياري ) 3.70(، قد أتت بمتوسط المعلمين

  .العالم المصمممرتفعة لمجال 
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  الثاني بالسؤال الفرعيتائج المتعلقة الن 2.4

هل تختلف درجة تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع من وجهة نظر المعلمين في 

محافظة جنين باختالف متغيرات النوع االجتماعي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية، 

  .والتخصص

ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة اربع فرضيات، سعت الدراسة لفحصـها، وكانـت   
  :نتائجها كاآلتي

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.2.4

بين متوسطات تقويم معلمي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للصف السـابع األساسـي تعـزي لمتغيـر النـوع       المطور التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .االجتماعي

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      
)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 11.  

تقـويم  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مجاالت " ت"نتائج اختبار : )11(جدول 

  ، تعزى لمتغير النوع االجتماعيالتكنولوجيا للصف السابع األساسيمنهاج 

  المجال
 )36=ن(أنثى  )25=ن(ذكر 

 قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 0.067 1.865 0.57 3.69 0.52 3.96 طبيعة التكنولوجيا

 0.620 0.499 0.68 3.70 0.44 3.78 التكنولوجيا والمجتمع

 0.338 0.966 0.57 3.75 0.53 3.89  تطبيقات اإلنتاج

ــات   ــا وتطبيقـ التكنولوجيـ
  االتصاالت

3.81 0.82 3.65 0.77 0.758 0.451 

 0.577 0.561 0.79 3.56 0.80 3.67  التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية

  0.397  0.853  0.58  3.68  0.68  3.81  التصميم
  0.299  1.048  0.64  3.64  0.57  3.80  العالم المصمم
  0.289  1.071  0.55  3.66  0.48  3.80  لمجاالت التقويمالدرجة الكلية 

  ).59(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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 =(وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم ) 11(يتضح من الجدول 

0.05 α ( للصـف السـابع    المطور لمنهاج التكنولوجيابين متوسطات تقويم معلمي التكنولوجيا

  .تعزي لمتغير النوع االجتماعي على جميع مجاالت التقويم والدرجة الكلية لها األساسي

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.2.4

بين متوسطات تقويم معلمي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .للصف السابع األساسي تعزي لمتغير التخصصالمطور  اج التكنولوجياالتكنولوجيا لمنه

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     ولفحص الفرضية، فقد اسـتخدمت الباحثـة  

ANOVA(تائج الجدولين ، ون)تبين ذلك) 13(و )12.  
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التكنولوجيـا  تقويم منهاج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت : )12(جدول 
  ، تعزى لمتغير التخصصللصف السابع األساسي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص  المجال

طبيعة 
  التكنولوجيا

  0.62  3.87  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.48  3.84  15 تربية تكنولوجية
 0.56  3.71  23  علم الحاسوب

التكنولوجيا 
  والمجتمع

  0.57  3.81  23 المعلوماتتكنولوجيا 
  0.54  3.76  15 تربية تكنولوجية
 0.65  3.64  23  علم الحاسوب

تطبيقات 
  اإلنتاج

  0.48  3.95  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.48  3.76  15 تربية تكنولوجية
 0.65  3.68  23  علم الحاسوب

التكنولوجيا 
وتطبيقات 
  االتصاالت

  0.78  3.61  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.71  3.84  15 تربية تكنولوجية
 0.85  3.73  23  علم الحاسوب

التكنولوجيا 
والثقافة 
  المعلوماتية

  0.91  3.63  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.66  3.74  15 تربية تكنولوجية
 0.76  3.49  23  علم الحاسوب

  التصميم
  0.65  3.75  23 تكنولوجيا المعلومات

  0.62  3.68  15 تربية تكنولوجية
 0.60  3.74  23  علم الحاسوب

العالم 
  المصمم

  0.68  3.73  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.53  3.62  15 تربية تكنولوجية
 0.62  3.73  23  علم الحاسوب

الدرجة 
الكلية 

لمجاالت 
  التقويم

  0.56  3.75  23 تكنولوجيا المعلومات
  0.46  3.74  15 تربية تكنولوجية

 0.54  3.67  23  علم الحاسوب
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تقـويم منهـاج   تائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في مجاالت ن: )13(جدول 
  للصف السابع األساسي، تعزى لمتغير التخصص المطور التكنولوجيا

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

طبيعة 
  التكنولوجيا

  0.163  2  0.326  المجموعاتبين 
  0.317  58  18.369  خالل المجموعات  0.600  0.515

    60  18.695  المجموع

التكنولوجيا 
  والمجتمع

  0.174  2  0.348  بين المجموعات
  0.354  58  20.551  خالل المجموعات  0.615  0.490

    60  20.899  المجموع

تطبيقات 
  اإلنتاج

  0.427  2  0.854  بين المجموعات
  0.304  58  17.642  خالل المجموعات  0.254  1.404

    60  18.496  المجموع
التكنولوجيا 
وتطبيقات 
  االتصاالت

  0.254  2  0.508  بين المجموعات
  0.630  58  36.565  خالل المجموعات  0.670  0.403

    60  37.073  المجموع
التكنولوجيا 
والثقافة 
  المعلوماتية

  0.304  2  0.609  بين المجموعات
 0.640  58  37.131  خالل المجموعات  0.624  0.475

    60 37.740  المجموع

  التصميم
  0.026  2  0.052  بين المجموعات

  0.393  58  22.796  خالل المجموعات  0.936  0.067
    60  22.848  المجموع

العالم 
  المصمم

  0.065  2  0.129  بين المجموعات
  0.387  58  22.460  المجموعاتخالل   0.846  0.167

    60  22.589  المجموع
الدرجة الكلية 

لمجاالت 

  التقويم

  0.042  2  0.085  بين المجموعات
 0.283  58  16.386  خالل المجموعات  0.861  0.150

    60 16.471  المجموع
  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 



58 

 =(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم وجود ) 13(يتضح من الجدول 

0.05 α (للصـف السـابع   المطور تقويم معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا  بين متوسطات

  .تعزي لمتغير التخصص على جميع مجاالت التقويم والدرجة الكلية لها األساسي

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.4

تقويم معلمي  بين متوسطات) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات 

للصف السابع األساسي تعزي لمتغير سنوات الخبـرة   المطور التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .في التدريس

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      
)Independent t-test ( الجدول ونتائج)تبين ذلك) 14.  

تقـويم  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مجاالت " ت"نتائج اختبار : )14(جدول 
  ، تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريسللصف السابع األساسي المطور منهاج التكنولوجيا

  المجال
سنوات فأقل  5

 )32=ن(

سنوات  5أكثر من 

 )29=ن(
قيمة 

 ت

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.834 0.210 0.56 3.79 0.56 3.82 طبيعة التكنولوجيا

 0.470 0.727 0.60 3.67 0.59 3.78 التكنولوجيا والمجتمع

 0.211 1.264 0.53 3.71 0.58 3.89  تطبيقات اإلنتاج

التكنولوجيا وتطبيقات 
  االتصاالت

3.77 0.74 3.65 0.84 0.626 0.533 

التكنولوجيا والثقافة 
  المعلوماتية

3.76 0.74 3.43 0.82 1.603 0.114 

  0.334  0.974  0.69  3.65  0.54  3.81  التصميم
  0.260  1.137  0.65  3.61  0.58  3.79  العالم المصمم

  0.217  1.248  0.56  3.63  0.49  3.80  لمجاالت التقويمالدرجة الكلية 
  ).59(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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 =(وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم ) 14(يتضح من الجدول 

0.05 α (للصـف السـابع    المطور تقويم معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا بين متوسطات

فـي  تعزي لمتغيـر سـنوات الخبـرة     على جميع مجاالت التقويم والدرجة الكلية لهااألساسي 

  .التدريس

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.2.4

تقويم معلمي  بين متوسطات) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للصف السابع األساسي تعزي لمتغير عدد الـدورات   المطور التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .التدريبية

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"الباحثـة اختبـار   ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت    

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 15.  

تقـويم  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مجاالت " ت"نتائج اختبار : )15(جدول 
  ، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةللصف السابع األساسي المطور منهاج التكنولوجيا

  المجال
دورات فأقل  3

 )32=ن(

دورات فأعلى  4
 )29=ن(

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.459 0.745 0.61 3.75 0.51 3.85 طبيعة التكنولوجيا

 0.531 0.630 0.61 3.68 0.57 3.78 التكنولوجيا والمجتمع

 0.129 1.539 0.53 3.69 0.57 3.91  تطبيقات اإلنتاج

التكنولوجيا وتطبيقات 
  االتصاالت

3.77 0.74 3.65 0.84 0.626 0.533 

 0.276 1.099 0.89 3.49 0.69 3.71  التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية

  0.334  0.974  0.73  3.65  0.50  3.81  التصميم
  0.058  1.937  0.68  3.55  0.52  3.85  العالم المصمم

  0.177  1.366  0.58  3.62  0.46  3.81  لمجاالت التقويمالدرجة الكلية 
  ).59(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 



60 

 =(وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم ) 15(يتضح من الجدول 

0.05 α (للصـف السـابع    المطور تقويم معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا بين متوسطات

  . تعزي لمتغير عدد الدورات التدريبية على جميع مجاالت التقويم والدرجة الكلية لها األساسي

  الثالث سؤال الفرعيالنتائج المتعلقة بال 3.4

ساسـي  ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين في منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األ

  .وإجراءات تطويره

لـذين لهـم عالقـة    ا من األشخاص عينةباحثة بمقابلة قامت اللإلجابة عن هذا السؤال 

ا، وقد قامت الباحثة بتلخيص الوطني لتأليف كتاب التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومن الفريق

  .نتائج االجابة عن أسئلة المقابلة المقابلين عن االسئلة، وفيما يأتي وتنظيم وترتيب إجابات

  ما مسوغات تطوير كتاب التكنولوجيا للصف السابع؟ :السؤال األولنتائج 

ات كبيرة حصلت في مجال التكنولوجيا، وعليه رذهب الفريق المقابل الى أن هناك تطو

جرت وزارة التربية والتعليم دراسـة تقييميـه   كبة هذه التطورات، ومن اجل ذلك، أالبد من موا

علمين والطالب ومديري المدارس وأولياء مع الم واستبانات ومقابالت ،للمنهاج شملت المختبرات

متابعـة   ، ينقصـه وخلصت الوزارة الى ان المنهاج الذي كان يدرس قـديم وتقليـدي  األمور، 

التطورات التكنولوجية وهو خليط من موضوعات مختلفة، بعض هذة الموضوعات لـيس لـه   

 ى مناهج دول عديـدة عل عالقة بمجال التكنولوجيا؛ ولذا قامت الوزارة والفريق المتابع باإلطالع

من تجاربهـا فـي    لإلفادةوالهند وكندا األردن، تونس،  :منها على سبيل المثال عربية واجنبيه

تم االتفاق على وضع أهـداف محـددة    ،من تجارب هذه الدول، وعليه واإلفادةتطوير المناهج 

الفردية بيـنهم،   مسايرة للتطور التكنولوجي مرتبطة بالواقع، تراعي مستويات الطالب والفروق

   .م التكنولوجيا في الطبعة الجديدةلمواكبة التطورات المتسارعة في عال
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ما األمور التي أخذت بعين االعتبار عند تطوير منهاج التكنولوجيا للصف  :السؤال الثانينتائج 

  السابع األساسي؟

ومنها منهاج عند تطوير المناهج المدرسية، تم وضع الخطوط العريضة لجميع المباحث، 

حتى الصف الثاني عشر، ونظراً للخصوصية الخاصـة   التكنولوجيا للصفوف من الصف السابع

لمبحث التكنولوجيا بسبب التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا في العالم، تم تبني ستة محاور 

  .اساسية، اربعة رئيسة، ومحوران يتداوران في كل صف بشكل لولبي

لمحاور العالمية لمنهاج التكنولوجيا، ودمج بعضها معا لتحقيق االهداف وعليه تم اعتماد ا

العامة للتكنولوجيا، لخدمة المجتمع، من خالل الربط بين الحياة العملية والنظرية لتسهيل حيـاة  

لذلك تم االهتمام بالجانب التطبيقي لنجاح المنهاج المطور على الرغم من . الناس وحل مشكالتهم

ضعف االمكانات لبعض المدارس، فبعض المعدات غالية الثمن يصعب توفرهـا  شح الموارد، و

  .في جميع المدارس

  كيف تمت عملية تأليف كتاب التكنولوجيا للصف السابع؟ :السؤال الثالثنتائج 

تتم عملية تأليف كتاب التكنولوجيا للصف السابع بعدة مراحل متعـددة، منهـا مرحلـة    

للمنهاج، ثم مرحلة التأليف، والتجريـب واخيـراً مرحلـة    التخطيط ووضع الخطوط العريضة 

  .االثراء

في المرحلة األولى يتم وضع الخطوط العريضة للمنهاج وبعد االطالع على التجـارب  

عقد اجتماعات متكررة ضمن فريق مختار من أجل وضع الخطوط والمعايير الدولية، وعليه يتم 

لها وإقرارها لوضع وثيقة منهاج التكنولوجيا التـي  العريضة للمنهاج، بهدف االتفاق عليها وتحلي

في المرحلة الثانية يتم اختيار فريق التأليف بناء على الوحدات . تتضمن توصيات لفريق التأليف

  . والعناوين المطلوبة، وتحكيمه

أما مرحلة التجريب فتستمر لمدة عام من خالل اختيار عينات من المـدارس والطلبـة   

ن أجل التعرف على الصعوبات التي تعترض وتطبيقه، وتقويمه، ومراجعتـه  لتدريس المنهاج م



62 

بهدف قابلية تطبيقه على جميع فئات الطالب والمدارس، وال يقف األمر عند هذا الحد بل تستمر 

عملية التقويم والمراجعة باستمرار من خالل إبـراز المنهـاج ليواكـب التطـورات العالميـة      

   .المتسارعه

  ؟كيف تم تدريب المعلمين على تدريس منهاج التكنولوجيا للصف السابع :لرابعالسؤال انتائج 

، اجراءات التدريب على )االدارة العامة(تتولى إلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

  : المنهاج الجديد والمطور، ويتم ذلك على مراحل عدة

يتم تدريب المشرفين المتابعين لتطبيق المنهاج وبعض المعلمين المتميزين من  :المرحلة االولـى 

  .خالل ورشات تدريبية تُعقد بواسطة الوزارة

يتم تدريب المعلمين الذين يدرسون المبحث في كل مديريـة مـن مـديريات    : المرحلة الثانية

تدريب المعلمـين، وبعـض   التربية، حيث يتولى المشرفون أو فريق اإلعداد والتأليف بالتعاون ل

بهدف تمكين المعلمين من تدريس المنهاج وفق األسس العامة التي تـم  ) احيانا(مديري المدارس

  . إقرارها، وربط المنهاج بالواقع وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم في تدريس المنهاج

مرور سنة علـى  كيف ترى منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي بعد  :السؤال الخامس

  تنفيذه؟

أثنى المعلمون والطلبة على الموضوعات المتضمنة في المنهاج، والعمل الدؤوب مـن  

قبل فريق اإلعداد والتأليف واإلثراء لالرتقاء بالموضـوعات مـن خـالل بعـض العـروض      

  .التوضيحية والفيديوهات والمواد اإلثرائية

وعات وربطها بالبيئـة المحليـة   وظهر أثر ذلك في توظيف الطلبة لما تعلموه من موض

وتجلى ذلك في الجانب العملي الذي ظهر من خالل الوسائل والتجارب، والتطبيقـات ألنشـطة   

  .المنهاج

   



63 

  ؟ما معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التكنولوجيا :السؤال السادس

مبحث مـن  هناك معايير عديدة أقرتها وزارة التربية والتعليم للمعلم المؤهل لتدريس كل 

ل وعفاالنتماء والرغبة في العمل هي من أهم الركائز التي ي. المباحث، ومنها منهاج التكنولوجيا

عليها في تدريس المنهاج، اضافة الى التمكن المعرفي التخصصي، والرغبة العارمة في تطوير 

ومراعاة االسـس  الذات باستمرار من خالل متابعة التطور التكنولوجي وتطوير مهارة البحث، 

  .النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والعلمية للطلبة

تدريس المنهاج، منها إسـناد تـدريس   _ احيانا_ إال أن هناك بعض الصعوبات تعترض

المعلم فـي   )عدد الحصص(، ونصابتشكيالت المدرسيةالمبحث لمعلم غير متخصص بسبب ال

على هذه الصعوبات من خالل عقد دورات يريات التربية تعمل جاهدة للتغلب المدرسة إال أن مد

  .تدريبية للمعلمين غير المتخصصين والمؤهلين بشكل جيد

  استنتاجات الدراسة

  نتائج االستبانةلملخص 

كانت الدرجة الكلية لتقويم المعلمين لمنهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي 

 . مرتفعة

في درجـة تقـويم   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد 

معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي تعزى لمتغيرات النـوع  

  .االجتماعي، والتخصص، وسنوات الخبرة في التدريس، وعدد الدورات التدريبية

  نتائج المقابلةلملخص 

لمقابلة الى أن تطوير منهاج التكنولوجيا للصف السابع االساسي قـد  لقد أشارت نتائج ا

أتى نتيجة دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم للمنهاج السابق، وتم اضافة محاور جيدة مثل 
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التكنولوجيا الطبية، وهذا ما يراه البعض غير متوافق مع امكانات المدارس في فلسطين، وقد تم 

  . المنهاج الجديد ولكن هذا التدريب لم يكن بالشكل الكافي تدريب المعلمين على

ويتبين أن االختالف بين نتائج االستبانة ونتائج المقابلة يعود الى جملة مـن االسـباب   

  :نوجزها في اآلتي

فالعينة التي تم اختيارها في الدراسة لتعبئة االستبانة، تختلف عن عينة المقابلة مما خلق 

  .ين في االجابة عن االسئلة وبالتالي اثرها على نتائج الدراسةتباينا بين العينيت

ناهيك عن قلة الموضوعية في تقديم البيانات، وميل بعض المبحوثين الى تقديم بيانـات  

  .غير دقيقة او بيانات جزئية، حتى ال يعرض نفسه للنقد أو الضرر

وخبراتهم واهتماماتهم باإلضافة الى اختالف تأثر اجابات المبحوثين باختالف مؤهالتهم 

الى ذلك المعلمـين يعملـون فـي الميـدان      ةكلة او موضوع الدراسة واالستبانة، وباإلضافبمش

مـن عمليـة    جـزء  ايكونوويالحظون يوميا التغيرات التي تحصل على المنهاج، كما انهم لم 

مطلعين علـى  التأليف، بينما مؤلفو الكتب و العاملون في المناهج يرون االمور بشمولية وغير 

  التفاصيل اليومية التي ينفذ من خاللها منهاج التكنولوجيا للصف السابع االساسي 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

 الدراسة في ضـوء أسـئلتها   إليهاتوصلت  ييتعرض هذا الفصل إلى مناقشة النتائج الت

  .إلى التوصيات التي خرجت بها الدراسة ةضافإلوفرضياتها، با

  مناقشة نتائج الدراسة 1.5

  االول النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي ةمناقش 1.1.5

للصف السابع األساسي مـن وجهـة نظـر     المطور ما درجة تقويم منهاج التكنولوجيا

  المعلمين في مدارس محافظة جنين؟

أن درجة تقويم منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسـي  ) 3(لقد أشارت نتائج الجدول

قد أتـت بمتوسـط    في محافظة جنين في جميع المجاالت،من وجهات نظر المعلمين والمعلمات 

يدل على درجة تقويم مرتفعة للمعلمـين والمعلمـات   ، وهذا )0.52(وانحراف معياري) 3.72(

وقـد حصـل مجـال طبيعـة      ف السابغ األساسي في محافظة جنـين، لمنهاج التكنولوجيا للص

 للمجـالين، ) 3.80(ات بمتوسط حسـابي  على أعلى التقدير اإلنتاجالتكنولوجيا ومجال تطبيقات 

ويليه مجـال التكنولوجيـا    ،)3.73(تمع ومجال التصميم بمتوسط ويليه مجال التكنولوجيا والمج

وأخيـرا   ،)3.70(جال العالم المصمم بمتوسـط  ويليه م ،)3.71(ات االتصاالت بمتوسط وتطبيق

هذه النتـائج تـدل علـى أن جميـع     و ،)3.60(مجال التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية بمتوسط 

  . ير مرتفعحيث كانت جميعها ضمن التقد الت قد حازت على تقديرات متقاربة،المجا

 وتعزو الباحثة تحقق المجاالت والمعايير بدرجة مرتفعة إلـى أن منهـاج التكنولوجيـا   

ولعّل هذا  وضعتها والية أوهايو األمريكية، للصف السابع راعى المعايير العالمية التي المطور

رب واسـتفادتها مـن التجـا    طينية في بناء منهاج التكنولوجيـا، التجربة الفلسو  يفسره الخبرة

وكذلك توفر المتخصصين في مجال التربيـة   لمناهج،والتطبيقات العربية والعالمية في بناء تلك ا

التكنولوجيا في فلسطين، كما أن المنهاج قد أتى مطوراً للمنهاج القديم، وهو بـذلك يكـون قـد    
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ت من تجاوز األخطاء التي حدثت في المنهاج القديم، واستجاب للتعديالت واالقتراحات التي ورد

  .الميدان

كما ترى الباحثة أن المنهاج الجديد للتكنولوجيا قد تضمن موضـوعات جديـدة أكثـر    

بواقع الطلبة، وتتمتع بإمكانية توفر المواد الالزمة للقيام باألنشطة، مع بساطة التنفيذ لتلك  اًارتباط

  .األنشطة

يرات المعلمـين  حيث جاءت تقد) 2013(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نور 

 )2009(نتائج هذه الدراسة مع دراسة بشـير   وتشابهت ت الدراسة بدرجة مرتفعة،لجميع مجاال

اختلفت هذه الدراسة مع ته تقديرا مرتفع جدا، وحيث أظهرت نتائج تقدير المعلمين لمجاالت دراس

 نلمـي معتقديرات الحيث أظهرت النتائج أن ) 2011(ودراسة سعيد  )2008(العياصرة دراسة 

 )2008(عياد وأبو جحجوح دراسة لجميع المجاالت كانت متوسطة، كما اختلفت أيضاً مع نتائج 

  .التي أشارت إلى درجة منخفضة

فقـد   ،للصف السـابع األساسـي   المطور أما بالنسبة لمجاالت تقويم كتاب التكنولوجيا

  :النتائج ما يلي أظهرت

من مجـال طبيعـة التكنولوجيـا    ) 3(و ) 2(يتضح أن الفقرتين ) 4(من خالل الجدول 

يميز األمور الواجـب مراعاتهـا عنـد    (و) يطور حلوال عملية للمشكالت(واللتين تنصان على 

وتعـزو   ،)3.89(بمتوسط حسـابي   حصلتا على أعلى الفقرات تقديراً) تطوير المنتج أو النظام

نه يعمـل علـى   كما أ فالباحثة ذلك إلى أن هذه المعايير تجعل الطالب يبحث ويجرب ويستكش

كبر عـدد مـن الحلـول    حيث تتيح له الفرصة للتفكير في أ لدى التالميذ اإلبداعيتنمية التفكير 

  .للمشكلة الواحدة

من مجال التكنولوجيا والمجتمع واللتين ) 4(و ) 1(يتضح أن الفقرتين ) 5(ومن الجدول 

ن تصميم المنتج الجديد نـاتج  يبين أ(و) يربط بين االختراعات والمجتمع وحاجاته(تنصان على 

) 4.02(قد حازتا على أعلى تقديرين في هذا المجال بمتوسطين حسـابيين  ) عن تطور التقنيات
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وتعزو الباحثة ذلك إلى إلمام واضعي المنهاج بجانب المجتمـع وفهـم    ،على الترتيب) 3.80(و

  .للواقع الذي يعيشه الطالب

واللتـين   اإلنتـاج من مجال تطبيقـات  ) 2(و) 1(يتضح أن الفقرتين ) 6(ومن الجدول 

يبين مكونات (و) يستخدم المفردات المتعلقة بالحاسوب وتكنولوجيا الوسائط المتعددة(تنصان على 

وتعـزو   ،)4(و) 3.97(المجال بمتوسط حسابي قد حازتا على أعلى تقديرين في هذا ) الحاسوب

يمية المستحدثة فـي  عد من الوسائل التعلالباحثة ذلك ربما إلى الحداثة في التعليم ألن الحاسوب ي

  .وزيادة بعض مهارات الطالب في الحاسوب وتنميتها عملية التدريس،

فـي  ) 2(و) 1(فقد أتت الفقرتان  ،نتائج مجال التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت في أما

وتـنص الفقرتـان علـى     ،)3.84(و) 3.93(جال بمتوسط حسابي أعلى التقديرات في هذا الم

ينـتج عروضـا   (و) ضح أسباب تبادل المعلومات ودور التكنولوجيا في تحسـين االتصـال  يو(

كما هو موضح في الجـدول   ،)لتوصيل المعلومات ألغراض محددة باستخدام الوسائط المتعددة

)7(،  

لبـة علـى   وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرات على أعلى تقدير ألنها تقوم بتشجيع الط

والبحث عن الموضوعات  زيارة المواقع االلكترونية المختلفةمن خالل كتابة التقارير والبحوث 

  .الحديثة في التكنولوجيا وتطبيقاتها

ـ  نتـي لوال) 10( ، و)9(يتضح حصول الفقرتين ) 8(ومن خالل الجدول علـى   انتنص

د استخدام كلمات مفتاحية يقارن بين نتائج البحث عن( ،)عن المعلومات بأشكالها المتعددةيبحث (

على أعلى الفقرات تقديرا في مجال التكنولوجيـا   للفقرتين،) 3.69(، وبمتوسط حسابي )مختلفة

ن ذلك تجعل الطالب يقوم بالتطبيق العملـي وتشـجعه   وتعزو الباحثة إلى أ المعلوماتية،والثقافة 

  .على االطالع والبحث والممارسة المستمرة لألنشطة المصاحبة

متوسـط  على تقـدير مرتفـع وب  ) 8(،)2( زت الفقرتانصميم فقد حاأما نتائج مجال الت

م حـل  يقـي ( ،)تخدم العصف الذهني لحل المشكالتيس(على ونصتا  ،)3.90(و) 3.83(حسابي 
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حداثة  إلىوقد تعزو الباحثة ذلك  ،)9(كما هو موضح في الجدول  ،)مشكلة ما من خالل التجربة

عامـل   إلـى  هوهذا مرد في هذا الكتاب، المستخدمة األساليباشتقت منها  يومتانة المصادر الت

ن هذه الطـرق أكثـر   وأ بالمناهج في البيئة التقليدية،والجذب والتشويق والتنوع مقارنة  اإلثارة

  .فاعلية في تدريس المادة

في مجال العالم المصـمم  ) 10(و) 2(يتضح حصول الفقرتين ) 10(ومن خالل الجدول 

يـذكر أمثلـة   (و) يذكر استخدامات الطاقـة (على  انصنتفي هذا المجال وعلى أعلى تقديرين 

 إلى زيادةوتعزو الباحثة ذلك  ،)3.80(و) 3.74(وذلك بمتوسط حسابي) لألجهزة الطبية الحساسة

  .وكذلك يزيد من معرفته باألجهزة الطبية ،خبرة الطالب في مجال الطاقة واستخداماتها في الحياة

  الفرعي الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  2.1.5

هل تختلف درجة تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السـابع مـن وجهـة نظـر     

المعلمين في محافظة جنين باختالف متغيرات النوع االجتمـاعي، وسـنوات الخبـرة، وعـدد     

  .الدورات التدريبية، والتخصص

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.2.1.5

في درجة تقـويم معلمـي   ) α=0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال

  .التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي تعزى لمتغير النوع االجتماعي

بين المتوسـطات   إحصائيةإلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 11( أشارت نتائج الجدول

الحسابية للتقديرات التقويمية لمجاالت تقويم منهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسـي تعـزى   

  .لمتغير النوع االجتماعي

ع المجاالت لتقـويم  الباحثة عدم وجود اختالف بين المعلمين والمعلمات في جمي وتعزو

 وورش العمـل التـي يخضـع لهـا     إلى تشابه الظروف التعليمية والدورات التدريبية، المنهاج

وبأن معرفة المعلمين والمعلمات بمحتوى كتاب التكنولوجيا  المعلمون والمعلمات على حد سواء،
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م ثر للجنس في مجاالت تقـوي لهذا لم يظهر أي أ ة إلى حد كبير،للصف السابع األساسي متقارب

 إليهاة علمية ال تختلف النظرة عالوة على أن مادة الكتاب ماد منهاج التكنولوجيا للصف السابع،

  .باختالف الجنس أو االستخدام

النجـدي  و  )2009(بشير  و) 2013(نور  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات

حيـث أظهـرت    ،)2006(و بخيتان  )2008(و العياصرة  )2009( وآخرين عدسو )2012(

نتائج جميع هذه الدراسات أن جنس المعلم أو المعلمة ليس له أي تأثير على درجة تقويم الكتاب 

حيـث  ) Harlow, 2002(بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة هـارلو   .المدرسي

ح لصـال  توصلت النتائج إلى وجود أثر لمتغير النوع االجتماعي في معوقات تطبيـق المنهـاج  

  .الذكور

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.2.1.5

في درجة تقـويم معلمـي   ) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي تعزى لمتغير التخصص

) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

بين المتوسطات الحسابية للتقديرات التقويمية لمجاالت منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر معلمي 

  .تعزى لمتغير التخصص لسابع األساسي والدرجة الكلية،التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا للصف ا

والمعلمات في جميع المجاالت لتقـويم  وتعزو الباحثة عدم وجود اختالف بين المعلمين 

 إلـى خضوع جميع معلمي التكنولوجيا للصف السابع  إلى والدرجة الكلية للصف السابع المنهاج

والى تشابه استخدام المعلمـين ألسـاليب    تعقدها وزارة التربية والتعليم، يالدورات التدريبية الت

التـي   اإلشـرافية التعميمات واألساليب  التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية التي تدرج ضمن

األمر الذي أوجد عدم اختالف بين معلمي  التربويون مع معلمي التكنولوجيا، يمارسها المشرفون

  . التكنولوجيا من حيث رؤيتهم لكتاب التكنولوجيا أو حتى تدريسها
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ثير ال يوجد تـأ  بأنه) 2009( وآخرين عدس اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسةو

  . لمتغير التخصص على تقويم كتاب التكنولوجيا

، )2012،النجـدي (، و)2013، نـور (وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـات  

  .في وجود فروق تعزى لمتغير التخصص) 2006(وبخيتان 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.1.5

في درجة تقـويم معلمـي   ) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس األساسيالتكنولوجيا لمنهاج الصف السابع 

) α=0.5(عند مستوي الداللة  إحصائيةأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

للصف السابع األساسـي تعـزى    المطور في درجة تقويم معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .لمتغير سنوات الخبرة في التدريس

كلية فـي  الباحثة عدم وجود أثر لسنوات الخبرة على جميع المجاالت والدرجة ال وتعزو

إلى كون المعلومات الموجودة في منهاج للصـف السـابع األساسـي     تقويم منهاج التكنولوجيا

أصحاب الخبـرة   والمعلمون معلمين كونها مرت معهم،يدة على المعلومات في معظمها غير جد

ودورات التدريب على  وجهات نظر من سبقوهم من المعلمين،القصيرة غالبا ما يتأثرون بآراء و

لذلك لم يظهر أي أثر لسنوات الخبرة فـي تقـويم    تركز على المعلمين حديثي التعيين،المنهاج 

  .منهاج التكنولوجيا

و  )2009( وآخـرين  عدسو) 2013(نور  مع نتائج دراسات وتتفق نتائج هذه الدراسة

عـزى لمتغيـر سـنوات    حصائية تنه ال توجد فروق ذات داللة إالتي وجدت أ، )2006( بخيتان

في وجود تأثير لسنوات الخبرة لصـالح   )2009(بشير إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  الخبرة،

  .سنوات) 10-6(فئة الخبرة 
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  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة  4.2.1.5

في درجة تقـويم معلمـي   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

للصف السابع األساسي تعزى لمتغير عدد الـدورات   المطور التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا

  .التدريبية

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللـة  

)α=0.05 (ي تعـزى  سلدرجة تقويم معلمي التكنولوجيا لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع األسا

  .والدرجة الكلية لمتغير عدد الدورات التدريبية على جميع المجاالت

 أهمية، وفعال، ات التدريبية للمنهاج ذاالباحثة هذه النتائج إلى أن مضمون الدور وتفسر

بين المعلمين في درجـة   وفرقاً اًث تفاوتدوتمس المادة العلمية بشكل جوهري لدرجة أنها لم تح

معلومات  فإن التزام المعلمين بها جعل وبالتالي ،كما أن وقت انعقاد هذه الدورات مناسب التقييم،

  .ومهارات التدريب متوفرة عند كافة المعلمين تقريبا

  الثالث فرعيسؤال البال مناقشة النتائج المتعلقة 3.1.5

ساسـي  ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين في منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األ

  .وإجراءات تطويره

 :تفسر الباحثة نتائج المقابلة ألسباب تختلف منها

تقوم بتدريب المعلمين تعقد بوقت متأخر بحيث يكون قد بـدء   يبرامج التدريب العملية الت - 

 . العام الدراسي

في بدايـة االمـر، فقـد وجـد منهـاج       تعيين معلمين غير متخصصين لتدريس المنهاج - 

 .التكنولوجيا، ولم يكن اعتماد تخصص جامعي لتدريسه
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المـدارس،  أهم شي في المنهاج الجانب التطبيقي مع الرغم انه يوجد ضعف في إمكانـات   - 
فالمنهاج يحتوى على أشياء تحتاج إلى معدات غالية الثمن، ويوجد أشياء بحاجة إلى أجهزة 

 .غير متوفرة في كل مدرسة

حسب مـا   ألنهالمنهاج  إعدادعدم معرفة البعض ممن أجريت الباحثة معهم المقابلة بكيفية  - 
 .البعض ليس من اختصاصهم أجاب

يقع ضـمن   ال ألنهوذلك  المعلمين على تدريس المنهاج،ريب بكيفية تد عدم معرفة البعض - 
  .مسؤوليتهم المهنية

وتدريب المعلمين على  إعدادعدم االستفادة من المعايير العالمية لألداء وتوظيفها في برامج  - 
 .مهارات تدريس التكنولوجيا

  التوصيات  2.5

  :توصى الباحثة في ضوء النتائج باآلتي

المية عند تطوير مناهج التكنولوجيا بما يتوافق مع واقع المجتمـع  المعايير الع إلىاالستناد  - 
 .الفلسطيني وحاجاته

 .عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق المنهاج والمعلمين في الغرف الصفية - 

 .المعلم في ضوء معايير المعلم المعاصرة إعداد - 

 إعطـاء طريـق   ضرورة تأهيل المعلم خصوصا الجدد بشكل يناسب المنهاج المطور عن - 
 . دورات تدريبية للمعلمين في استخدام طرق وأساليب غير تقليدية في تعليم التكنولوجيا

 .دراسة للتعرف على كفاءة المعلمين وقدرتهم على تطبيق منهاج التكنولوجيا إجراء - 

 .دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المعلمين لدى تدريسهم للمنهاج المقرر إجراء - 

 .من الدراسات التقويمية لكتب التكنولوجيا للصفوف األخرى إجراء المزيد - 
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  االستبانة قبل التعديل: )1(ملحق 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير مناهج وأساليب التدريس

  حفظه اهللا............................................................السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تقويم منهاج التكنولوجيا المطـور للصـف   "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بحثية بعنوان 

وأمامك مجموعة مـن المعـايير    ،" والمطورين لهالسابع األساسي من وجهات نظر المعلمين 

مية للصف السابع في نرجو تحديد المعايير األكثر أه، لسابعلعالمية لمبحث التكنولوجيا للصف اا

  .فلسطين

  شاكرين حسن تعاونكم

  الباحثة

  نورا محمد منصور
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  الفقرة
  مهم  

غير 
  طبيعة التكنولوجيا: المحور األول  مهم

1.  
يستنتج العوامل المتضمنة فـي تطـوير األنظمـة والمنتجـات     

  .التكنولوجية
    

      .يطور حلوال تكنولوجية للمشكالت  .2

      .بين التكنولوجيا والتجديد واإلبداعيناقش العالقة   .3

      .يفرق بين النظام المفتوح والنظام المغلق  .4

      .يصف طرق ارتباط األنظمة التكنولوجية مع بعضها  .5

      .يميز األمور الواجب مراعاتها عند تطوير المنتج أو النظام  .6

      .يذكر أمثلة للتحكم والتغيرات الناتجة عنه  .7

8.  
الصيانة عملية فحص وخدمة المنتج أو النظام بشـكل  يوضح أن 

  .منتظم
    

      .يوضح االعتماد الوظيفي المتبادل بين التقنيات  .9

      .يحدد المنتجات المستخدمة في تطبيقات متعددة  .10

11.  
يوضح تـأثير المعرفـة بمجـاالت الدراسـة المختلفـة علـى       

  .التكنولوجيا
    

      التكنولوجيا والمجتمع :المحور الثاني

1.  
، األعمـال ، للقيم، يوضح ان التقنيات الجديدة كانت نتيجة للطلب

  .الصناعات وحاجة األفراد
    

2.  
يربط بين استخدام االختراعات وما ادى له من تغيير المجتمـع  

  .وتكوين حاجات ومطالب جديدة
    

3.  
واالقتصادية في يبين أن تطور التقنيات وضع المؤسسات البيئية 

  .منافسة مع بعضها
    

      .يصف دورة حياة منتج أو نظام تكنولوجي  .4

      )التدوير(يذكر طريقة التخلص المناسب من المنتجات   .5

6.  
يبين أن تصميم أي منتج قد تطور نتيجة تطور التقنيـات مثـل   

  .القياس وأنظمة التحكم
    

      .التاريخيةيحلل تصميم أو اختراع موضحا أهميته   .7
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  مهم  الفقرة 
غير 
  مهم

8.  
يحدد الخطوات الضرورية الحتـرام حقـوق الملكيـة الفكريـة     

  .العالمة التجارية، حقوق الطبع، المتضمنة براءة االختراع
    

      .وعواقبها)االنتحال(يناقش السرقة الفكرية   .9

10.  
يوضح ان تشغيل أي برنامج يتطلـب الرخصـة المناسـبة وأن    

  .تحدد كم مرة يمكن تشغيل البرنامجالرخصة 
    

11.  
يبين أن محتويات صفحة الويب قد ال يسمح بنسـخها لصـفحة   

  .أخرى
    

12.  
، الفيـديو ، يوضح أن حقوق الطبع محفوظة لكل من األصـوات 

الصور وقد ال يسمح بالتعامل معها بدون اذن من مالك ، الرسوم
  .حق الطبع

    

13.  
الرسوم وغيرها والمتعلقة  ،لأليقوناتيكتشف االستخدام المناسب 

  .بحقوق الطبع والعالمات التجارية
    

14.  
يحلل موقف يتعلق باسـتخدام الملكيـة الفكريـة واالعتبـارات     

  .األخالقية
    

      .يستخدم أدوات القياس المختلفة لجمع المعلومات  .15

      .يميز االتجاهات و النتائج الحيوية للتطور التكنولوجي  .16

  تطبيقات االنتاج :المحور الثالث

1.  
يستخدم المفردات المتعلقـة بالحاسـوب وتكنولوجيـا الوسـائط     

  .المتعددة
    

      .يتعرف على مكونات الحاسوب  .2

      .يشرح الغرض من البرامج ووظائفها المختلفة  .3

4.  
يحل المشكالت باستخدام كـل التقنيـات المتاحـة لالستفسـار     

  .وتقديم الملخصات والنتائجواالستقصاء التحليل 
    

      .يستخدم أشكاال متنوعة من محتويات الفيديو  .5

      .يحرر لقطات الفيديو باستخدام البرامج الخاصة بذلك  .6

      .يطور مهارته في الطباعة  .7

      .يستخدم برنامج معالجة النصوص  .8
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  مهم  الفقرة
غير 
  مهم

      .مشاريع تعليمية يستخدم ادوات لدعم التعليم كالبحث وعمل  .9

      .يطبق مصادر التكنولوجيا المناسبة لدعم العمل الجماعي  .10

      التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت :المحور الرابع

1.  
يوضح أسباب تبادل المعلومات ودور التكنولوجيا فـي تحسـين   

  .االتصال
    

      .يدمج مميزات التصميم المتقدمة في منتجات االتصاالت  .2

3.  
ينتج عروضا باستخدام الوسائط المتعددة لتوصـيل المعلومـات   

  .ألغراض محددة
    

      .يختار البرنامج المناسب إلنشاء ونشر وطباعة المعلومات  .4

      .يصنف أنواع الملفات االلكترونية  .5

      .يدخل ملفات الصوت في عروض الوسائط المتعددة  .6

      .يدرج الصور والرسوم داخل العروض  .7

      .يتعامل مع الصور الرقمية باستخدام برنامج التحرير  .8

      .يعد رسائل الكترونية  .9

10.  
يتبادل المعلومات من خـالل المشـاركة فـي انشـطة التعلـيم      

  .االفتراضي
    

      التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية :المحور الخامس

      .يتعرف على تاريخ حقوق الطبع الحالية للمصادر  .1

      .يقيم موضوعية مصادر المعلومات  .2

3.  
، المجـالت ، ألموسوعات مواقع ألويب(يقارن بين مصادر متعددة

  .الختيار المعلومات الصحيحة)المصادر المطبوعة
    

      .يحدد مدى شمولية المصدر لكل المعلومات المطلوبة  .4

5.  
يحدد المعلومات المراد استخدامها في المشروع من المعلومـات  

  .المجمعة
    

6.  
مغلقة للبحث عن المعلومـات  / يطور أسئلة ذات نهاية مفتوحة 

  .المطلوبة
    

      .يختار المعلومات ذات الصلة بموضوع معين من مصادر متعددة  .7



85 

  مهم  الفقرة
غير 
  مهم

8.  
يختار المعلومات من مصادر ذات أنواع مختلفة من االشـتراك  

للوصـول الـى   ) مسـتخدم مبلغ لكـل  ، مبلغ معين لالشتراك(
  المعلومات المطلوبة

    

      يقارن بين المعلومات التي حصل عليها من مواقع متعددة  .9

10.  
/ التسـجيل السـمعي  (ينشىء منتجات المعلومات بأشكال متعددة

  )عرض الشرائح، الفيديو، الطباعة، الرقمي
    

      .يقيم المعلومات التي تم الحصول عليها  .11

12.  
معلومـات الويـب تتطلـب برنامجـا خاصـا       يبين أن بعض

  .الستخدامها
    

13.  
، الكلمة المفتاحية ،يبحث في محركات البحث باستخدام الموضوع

  .التاريخ، العنوان، المؤلف
    

14.  
يستخدم العوامل المنطقية في عمليات البحث لتوسـيع أو تحديـد   

  .البحث
    

      .يبحث عن المعلومات بأشكالها المتعددة  .15

      .يقارن بين المعلومات التي تم الحصول عليها  .16

      .يحدد العناصر التي تجعل موقع الويب اكثر فاعلية  .17

      .يقارن بين نتائج البحث عند استخدام كلمات مفتاحيه مختلفة  .18

19.  
يفحص المعلومات بأنواعها المختلفة الموجودة في المواقع التـي  

  .تحتاج الشتراك
    

      التصميم :المحور السادس

1.  
يقيم بعض نماذج التصميم العالمي المستخدمة لسد االحتياجـات  

  .الفردية
    

2.  
التعارض بـين كـل مـن المكونـات الوظيفيـة      / يبين ألتكامل

  .والمكونات الجمالية
    

      .يقترح طرق لتطوير التصميمات الموجودة  .3

      .يمثل الحل المصمم بشكل ثنائي وثالثي األبعاد  .4

      .يستخدم العصف الذهني لحل المشكالت  .5
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  مهم  الفقرة
غير 
  مهم

      .االختراع أويطور دورة حياة المنتج   .6

7.  
يتعرف على المخترعين والمصممين القدماء الذين أسهموا فـي  

  التكنولوجية األنظمةتطور 
    

      .ودور التصميم الهندسي أهميةيلخص   .8

      .والرياضيات العلوم، يصف العالقة بين الهندسة  .9

10.  
توصـيل  ، اللـون ، القوة(يصف ويختبر خصائص مواد مختلفة

  )الحرارة
    

11.  
 أعلـى فهم وظيفة أي جهاز يتطلب مستوى من التفكير  أنيبين 

  .من التركيز على الجهاز نفسه
    

12.  
من  أفضليبين أن بعض المشاكل التكنولوجية يمكن حلها بشكل 

  .خالل التجربة
    

      .حل مشكلة ما من خالل التجربةيقيم   .13

14.  
يـتم الحصـول    التييقيم المصداقية والقابلية لتطبيق المعلومات 

  .عليها عن مشكلة معينة
    

      .ليس لها حل تكنولوجي/ يميز بين المشكالت التي لها   .15

      العالم المصمم :المحور السابع

      .يعرف الطاقة  .1

      يذكر استخدامات الطاقة  .2

3.  
تطوير المعرفة والمهارة باستمرار للموظفين فـي   أهميةيوضح 

  .مجال تقنيات الطاقة والقوة
    

4.  
فرعية تعمل معا  أنظمةيتعرف على أنظمة النقل وأنها مكونة من 

  .حتى يؤدي النظام عمله بكفاءة
    

      .مهنة النقل أسسيذكر   .5

      .يميز العوامل التي تؤثر على أداء مركبات النقل  .6

      .بداخله األنظمةيصنع منتج ويصف   .7

      .بداخلة األنظمةيفكك منتج ويصف   .8

      .الفرعية لمباني متعددة األنظمةيميز مكونات   .9
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  مهم  الفقرة
غير 
  مهم

      .موضحا االستخدام المناسب لها األبنيةيتعرف على بعض   .10

      .ترجمة وهدف أنظمة االتصاالت، ترميز ،يميز كال من مصدر  .11

      .يحل مشكلة تتعلق بأنظمة المعلومات واالتصاالت  .12

      .واألجهزة االلكترونية المناسبة ألنظمة االتصاالت األدواتيميز   .13

14.  
الدوائية / يصف العمليات المستخدمة في تنظيم المنتجات العالجية

  .الضارة واألمراض لحماية الناس من الكائنات الطفيلية
    

      .في الممارسات الطبية سابقا اإلهماليصف   .15

      .التي نستخدمها تؤثر على صحتنا وموقفنا األدوية أنيبين   .16

      .يذكر أمثلة لألجهزة الطبية الحساسة  .17

18.  
يصف الممارسات والمعدات الخاصة المسـتخدمة فـي تطـوير    

  .والعناية بالحيوانات، األلياف، وتحسين إنتاج ألطعام الوقود
    

      .يتعرف على األنظمة البيئية الصناعية المعقدة  .19

      .يصف كيفية استخدام المنتجات الزراعية إلنتاج الوقود  .20
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  االستبانة بعد التعديل :)2(ملحق 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير مناهج وأساليب التدريس

  :أختي المعلمة/ المعلم أخي 

تقويم منهاج التكنولوجيا المطور للصف السابع األساسي من  بين يديك استبانة بعنوان

ـ  القسم األول :وتتكون هذه االستبانة من قسمين ،والمطورين لهوجهات نظر المعلمين  من يتض

زان تتراوح ولكل فقرة خمسة أو ،فقرة) 60( يتضمن والقسم الثاني معلومات تتعلق بالمستجيب،

) 1( درجة منخفضة،) 2( درجة متوسطة،) 3( درجة عالية،) 4( درجة عالية جدا،) 5(ما بين 

  .درجة منخفضة جدا

والموضـوعية   ي عن االستبانة بجزئيها، وبمفردك مع توخي الدقـة، /أن تجيب يرجى

جميـع  ع ضرورة اإلجابة عـن  م خانة المناسبة التي تعبر عن رأيك،في ال) x(بوضعك عالمة

  .علما أن إجابتك عن هذه الفقرات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط الفقرات،

  مع االحترام

  الباحثة

  نورا محمد منصور
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  المعلومات الخاصة بالمستجيب :القسم األول

  :في المربع الذي يتناسب مع رأيك) x(ضعي إشارة / ضع

 النوع االجتماعي -1

 أنثى )   (      ذكر. أ)   (

  التخصص األكاديمي -2

  تربية تكنولوجية. ب)   (   تكنولوجيا المعلومات. أ)   (

   علم الحاسوب. ج)   (

  سنوات الخبرة في التدريس -3

   سنوات 5من  أكثر. ب)   (     سنوات فأقل 5. أ)   (

  دة تكنولوجيا المعلومات والحاسوبفي ما أخذتهاعدد الدورات التدريبية التي  -4

   فأكثردورات  3. ب)   (     دورات فاقل 3 .أ)   (
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  محاور االستبانة: القسم الثاني

  :في المكان الذي يتفق مع رأيك) x(ضعي إشارة / ضع

  الفقرة  الرقم
  الدرجة

  عالية

  جدا
  منخفض  متوسط  عالية

  منخفض

  جدا

  طبيعة التكنولوجيا: المحور األول  

1.  
يفسر آلية تطوير األنظمـة والمنتجـات   

  .التكنولوجية
          

            .يطور حلوال عملية للمشكالت  .2

3.  
يميز األمور الواجـب مراعاتهـا عنـد    

  .تطوير المنتج أو النظام
          

4.  
يذكر أمثلة للتحكم والتغيـرات الناتجـة   

  .عنه
          

5.  
يوضح مفهوم الصيانة بأنه عملية فحص 

  .وخدمة المنتج
          

6.  
يحدد المنتجات المستخدمة في تطبيقـات  

  .متعددة
          

  التكنولوجيا والمجتمع: المحور الثاني  

7.  
يــربط بــين االختراعــات والمجتمــع 

  .وحاجاته
          

8.  
يبين أن تطور التقنيات يضع المؤسسات 

  .البيئية واالقتصادية في حالة تنافسيه
          

9.  
يذكر طريقة الـتخلص المناسـب مـن    

  ).التدوير(المنتجات 
          

10.  
الجديد ناتج عـن  يبين أن تصميم المنتج 

  .تطور التقنيات
          

11.  

يحدد الخطـوات الضـرورية الحتـرام    
حقوق الملكية الفكرية المتضمنة بـراءة  

العالمــة ، حقــوق الطبــع، االختــراع
  .التجارية
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  الفقرة  الرقم
  الدرجة

  عالية

  جدا
  منخفض  متوسط  عالية

  منخفض

  جدا

            .يظهر عواقب االنتحال والسرقة الفكرية  .12

13.  
يوضح ان تشغيل أي برنـامج يتطلـب   
الرخصة المناسبة وأن الرخصة تحدد كم 

  .مرة يمكن تشغيل البرنامج
          

14.  
يبين أن محتويات صفحة الويب قـد ال  

  .يسمح بنسخها لصفحة أخرى
          

15.  
يستخدم أدوات القياس المختلفـة لجمـع   

  .المعلومات
          

  اإلنتاجتطبيقات : المحور الثالث  

16.  
يستخدم المفردات المتعلقـة بالحاسـوب   

  .وتكنولوجيا الوسائط المتعددة
          

            .يبين مكونات الحاسوب  .17

18.  
يشرح الغرض من البـرامج ووظائفهـا   

  .المختلفة
          

            .يطور مهارته الطباعة لدى الطلبة  .19
            .يستخدم برنامج معالجة النصوص  .20

21.  
أدوات لـدعم التعلـيم كالبحـث    يستخدم 

  .وعمل مشاريع تعليمية
          

22.  
يطبق مصادر التكنولوجيا المناسبة لدعم 

  .العمل الجماعي
          

  التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت: المحور الرابع  

23.  
يوضح أسباب تبادل المعلومـات ودور  

  .التكنولوجيا في تحسين االتصال
          

24.  
باستخدام الوسائط المتعددة ينتج عروضا 

  .لتوصيل المعلومات ألغراض محددة
          

25.  
يختار البرنامج المناسب إلنشاء ونشـر  

  .وطباعة المعلومات
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  الفقرة  الرقم
  الدرجة

  عالية

  جدا
  منخفض  متوسط  عالية

  منخفض

  جدا

            .يصنف أنواع الملفات االلكترونية  .26

27.  
عـروض  يدخل ملفات الصـوت فـي   

  .الوسائط المتعددة
          

            .يدرج الصور والرسوم داخل العروض  .28

29.  
يتعامل مع الصور الرقميـة باسـتخدام   

  .برنامج التحرير
          

            .يعد رسائل الكترونية  .30
  التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية: المحور الخامس  
            .يقيم موضوعية مصادر المعلومات  .31

32.  
الموسـوعات  (يقارن بين مصادر متعددة 

المصــادر ، المجــالت، مواقــع ألويــب
  .الختيار المعلومات الصحيحة) المطبوعة

          

33.  
يحدد مـدى شـمولية المصـدر لكـل     

  .المعلومات المطلوبة
          

34.  
يحدد المعلومات المراد استخدامها فـي  

  .المشروع من المعلومات المجمعة
          

35.  
ذات نهاية مفتوحة للبحـث  يطور أسئلة 

  .عن المعلومات المطلوبة
          

36.  

يختار المعلومات من مصادر ذات أنـواع  
مبلـغ معـين   (مختلفة مـن االشـتراك   

للوصـول  ) مبلغ لكل مستخدم، لالشتراك
  الى المعلومات المطلوبة

          

37.  
يقارن بين المعلومات التي حصل عليها 

  من مواقع متعددة
          

38.  
منتجـات المعلومـات بأشـكال    ينشىء 
، الرقمـي / التسـجيل السـمعي  (متعددة 
  )عرض الشرائح، الفيديو، الطباعة
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  الفقرة  الرقم
  الدرجة

  عالية

  جدا
  منخفض  متوسط  عالية

  منخفض

  جدا

            .يبحث عن المعلومات بأشكالها المتعددة  .39

40.  
يقارن بين نتائج البحث عنـد اسـتخدام   

  .مختلفةكلمات مفتاحيه 
          

  التصميم: المحور السادس  

41.  
يمثل الحل المصمم بشكل ثنائي وثالثـي  

  .األبعاد
          

            .يستخدم العصف الذهني لحل المشكالت  .42

43.  
يتعرف على المختـرعين والمصـممين   
القدماء الذين أسهموا في تطور األنظمة 

  التكنولوجية
          

            .الهندسييلخص أهمية ودور التصميم   .44

45.  
العلـوم  ، يصف العالقة بـين الهندسـة  

  .والرياضيات
          

46.  
يصف ويختبر خصائص مواد مختلفـة  

  )توصيل الحرارة، اللون، القوة(
          

47.  
يبين أن بعض المشـكالت التكنولوجيـة   
يمكن حلها بشكل أفضـل مـن خـالل    

  .التجربة
          

            .يقيم حل مشكلة ما من خالل التجربة  .48

49.  
ليس لهـا  / يميز بين المشكالت التي لها 

  .حل تكنولوجي
          

  العالم المصمم: المحور السابع  
            .يعرف الطاقة  .50
            يذكر استخدامات الطاقة  .51
            .يذكر أسس مهنة النقل  .52
            .يصنع منتج ويصف األنظمة بداخله  .53
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  الفقرة  الرقم
  الدرجة

  عالية

  جدا
  منخفض  متوسط  عالية

  منخفض

  جدا

            .يفكك منتج ويصف األنظمة بداخله  .54

55.  
ترجمـة  ، ترميـز ، يميز كال من مصدر

  .وهدف أنظمة االتصاالت
          

56.  
يميز األدوات واألجهـزة االلكترونيـة   

  .المناسبة ألنظمة االتصاالت
          

57.  

يصف العمليات المستخدمة فـي تنظـيم   
الدوائية لحماية الناس / العالجيةالمنتجات 

ــارة    ــة الض ــات الطفيلي ــن الكائن م
  .واألمراض

          

58.  
يبين أن األدوية التي نسـتخدمها تـؤثر   

  .على صحتنا وموقفنا
          

            .يذكر أمثلة لألجهزة الطبية الحساسة  .59

60.  
يصف كيفية استخدام المنتجات الزراعية 

  .إلنتاج الوقود
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  المحكمين السادةقائمة بأسماء  )3( ملحق

  مكان العمل  التخصص  المسمى الوظيفي  االسم  الرقم

  جامعة النجاح الوطنية  رياضيات  استاذ مساعد  صالح ياسين .د  1

  جامعة النجاح الوطنية  علوم  استاذ مساعد  محمود شمالي .د  2

  جامعة النجاح الوطنية  رياضيات  استاذ مشارك  وجيه ظاهر .د  3

4  
سامر عايد محمد 

  محمود
  مشرف تربوي

أنطمة معلومات 
  حاسوبية

  جنين/ التربية والتعليم

  جنين/ التربية والتعليم  علم حاسوب  مشرف تربوي  اياس حمارشه  5

6  
عماد الدين مفيد 
  عبد الحميد الحاج

  مشرف تربوي
دبلوم عالي 
حاسوب 
  ورياضيات

  نابلس/ التربية والتعليم

7  
ميسرة نايف .د

  كمنجيمحمد 
عضو هيئة 

  تدريس
  جامعة القدس المفتوحة  اصول تربية

  

   



96 

  بلينالمقا المسؤولينقائمة بأسماء : )4(ملحق 

  مكان العمل  الوظيفة  األسم  الرقم

  رام اهللا/ جامعة القدس المفتوحة   مؤلف للمنهاج  ياسر مرار. أ  1

  رام اهللا/ مركز المناهج  مركز المناهج  معاذ أبو سليقة. م  2

  رام اهللا/ مركز المناهج  مركز المناهج  ابراهيم قدح. أ  3

  رام اهللا/ مركز المناهج  الفريق الوطني للمنهاج  احمد سياعرة. أ  4

  مجدي معمر. أ  5
/ الفريق الوطني للمنهاج
  األشراف والتدريب

  رام اهللا/ وزارة التربية والتعليم 

  رام اهللا/ التقنيةكلية فلسطين   الفريق الوطني للمنهاج  امجد المصري. أ  6

  رام اهللا/ وكالة الغوث  الفريق الوطني للمنهاج  محمد سالمة. أ  7

  رام اهللا/ وزارة التربية والتعليم  الفريق الوطني للمنهاج  مصعب عبوشي. د  8
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  ورقة تسهيل المهمة: )5(ملحق 
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 ورقة موافقة على عنوان االطروحة: )6(ملحق 
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The evaluation of advanced technology curriculum for the seventh 

grade from teachers and its developers perspectives 
By 

Nora Mohammad Mansour 

Supervised by 

Dr. Soheil Hussein Salha 

Dr. Saida Jaser Affouneh 

Abstract 

This study aimed to evaluate the advanced technology curriculum for 

the seventh grade from the teachers and its developers perspective in 

Jenin’s governorate schools for the academic year 2014/2015.The variables 

of the study were gender, specialization, years of experience, and the 

number of training courses attended. 

The researcher adopted a descriptive approach using questionnaire as 

a tool to collect data. Cronbach alpha equation was used to measure 

reliability which reached (0.97). 

The questionnaire was distributed to (61) technology teachers in 

seventh grade all over Jenin governorate schools The data was collected 

and analyzed using the Statistical packages of Social Sciences, SPSS. 

The study showed that the developers of the curriculum had adapted 

the international standard of Ohaio sate and there were no statistically 

significant differences between the extent of satisfaction of faculty 

members due to the variables gender, specialization, years of experience 

and the number of training courses attended. 



c 

Interview results also showed that training programs for teachers 

were not done in the right time of the school academic year. some of 

developers didn't know about prepare the curriculum. 

The researcher recommended adapting the international standards 

when improving the technology curriculum, aligning it with the Palestinian 

context and its needs. Conducting further evaluation studies for other 

grades in the technology curriculum subject, providing intensive training 

sessions for teachers, and monitor the implementation of technology 

curriculum within the classrooms and the teachers as well. 

 




