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وِإذَا مِرضتُ فَهـو    } 79{هو يطِْعمِني ويسِقينِ   والَِّذي} 78{خَلَقَِني فَهو يهِدينِ   الَِّذيقال تعالى   
} 82{والَِّذي َأطْمع َأن يغِْفر ِلي خَِطيَئِتي يوم الـدينِ        } 81{ِييِنوالَِّذي يِميتُِني ثُم يح   } 80{يشِْفيِن

     اِلِحينَألِْحقِْني ِبالصكْماً وِلي ح به ب83{ر {         ٍق ِفـي الْـآِخِرينِصـد انل لِّي ِلـسعاجو}84 {
   .) 85 - 77  : الشعراء(  }85{واجعلِْني ِمن ورثَِة جنَِّة النَِّعيِم

أسجد هللا شكراً لنعمه ، وحمداً لفضله وكرمه على ما غمرني به من نعم وتوفيق ، وما منحني مـن              
صبر ومثابرة ورضا بقدرة ، حتى تم إنجاز هذا العمل المتواضع على طريـق العلـم والمعرفـة ،                        

 واعترفـاً   والشكر والتقدير والثناء واالعتراف بالفضل ألولي الفضل من أهل العلـم والمعرفـة رداً             
بجميل صنعهم وإكرامهم لنزلهم ، إذ يستطيع اإلنسان أن يترجم اللغة إلى لغة أخرى ، لكنـه يعجـز       
أحيانا أن يترجم معاني الشكر والتقدير إلى كلمات تفضي عما في مشاعره وما يغمر نفـسه وإذ ال                  

نحتني فرصة االلتحـاق    يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر وجميل العرفان للجامعة اإلسالمية والتي م           
  .ببرنامج الماجستير وإلى عمادة الدراسات العليا وكلية التربية 

  

/  كما يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل والكبير إلى أستاذي الفاضل ، ومعلمي القدير األستاذ الدكتور   
ـ                صة     محمد عبد الفتاح عسقول، لتفضله بقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ، وعلى جهـوده المخل

وتوجيهاته الرشيدة ، له مني الشكر والدعاء إلى اهللا سبحانه وتعالى بـأن يحفظـه ويرعـاه وأن                  
  . يستمر في خدمة الطالب والعلم 

كما أتقدم بكل بأسمى آيات التقدير إلى األستاذة األفاضل الذين قدموا لي التسهيالت لتطبيـق أدوات              
  .ليلى برهوم . رس  أ محمد فا. حسين الشاعر ،  أ . أ : الدراسة  

سامر أبو رحمه ، لما قدمه لي من مـساعدة فـي إعـداد              / وأتقدم بالشكر لزميلي األستاذ الفاضل      
  .   الدروس وأدوات الدراسة 

وأخيراً أتوجه بكل مشاعر الفخر والتقدير واالمتنان إلى والـدي اعترافـاً بجميلهمـا وكرمهمـا ،                        
ولهم جمعياً كل الـشكر     . ر أختي فتحية فاللهم اجزها خير الجزاء        وجميع أفراد أسرتي وأخص بالذك    

  .والتقدير هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل 
  

  ...أما من غفلتهم من غير قصد لهم مني كل الشكر و التقدير
  

  ..واهللا من وراء القصد 
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  ملخص الدراسة
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية لـدى                 
  .من التعليم األساسي طلبة الصف التاسع 

 لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي البنائي ، حيـث تكونـت عينـة              
طالباً وطالبة في الصف التاسع مـن       ) 3500(طالباً وطالبة من أصل     )  90(الدراسة التجريبية من    

  .التعليم األساسي بمحافظة رفح 
 الوحدة الرابعة من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع لمفاهيم          بناء برنامج محوسب متضمناً محتويات    

  . لمجموعة تجريبية من الطالب والطالبات جالتربية الوقائية ، وذلك بهدف تدريس هذا البرنام
فقرة من اختيار من متعدد طبق علـى طلبـة المجمـوعتين                      ) 40( بناء اختبار تحصيلي مكون من      

طالباً وطالبة قبل التجربة وبعدها وبعد فتـرة مـن          ) 180(  والبالغ عددهم    )الضابطة والتجريبية   ( 
  .تطبيق االختبار البعدي لقياس مدى أثر البرنامج المحوسب 

 وقد تم ذلك بعد التحقق من صدق وثبات االختبار ، وعرضه على مجموعة من المحكمين األكفـاء                  
  .وذوي الخبرة في هذا المجال 

 ، T-Testتبار قبلي وبعدي على عينة الدراسة التجريبية وباستخدام اختبـار  قام الباحث بتطبيق اخ 
ـ    ) يو  ( وتني   –واختبار مان     ةواستخدام مربع إيتا للتأكد من أن حجم التأثير الناتجـة لـسيت نتيج

  .الصدفة والعشوائية 
ى طلبـة  أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب ودوره في تنمية المفاهيم الوقائيـة لـد            

  :الصف التاسع من التعليم األساسي من خالل توصل الدارسة إلى النتائج التالية 
  

الطالب فـي   درجات يبين متوسط ) α = 0.05 (وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ت 
 . لصالح المجموعة التجريبيةوقائيةاختبار المفاهيم الالمجموعتين الضابطة والتجريبية في 

الطالبات في  درجات يبين متوسط )α = 0.05  (ت داللة إحصائية عند مستوى وجد فروق ذات 
 .لصالح المجموعة التجريبية  وقائيةاختبار المفاهيم الالمجموعتين الضابطة والتجريبية في 

الطـالب  درجـات  ي بين متوسـط  ) α = 0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىت 
لـصالح   وقائيـة اختبار المفاهيم ال  الضابطة والتجريبية في    مرتفعي التحصيل في المجموعتين     

 .المجموعة التجريبية 

الطالبـات   درجـات  يبين متوسط ) α = 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ت 
لـصالح   وقائيـة اختبار المفاهيم ال التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في        اتمرتفع

 .المجموعة التجريبية

الطـالب   درجـات  يبين متوسـط  ) α = 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وت 
لـصالح   وقائيةاختبار المفاهيم ال   التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في        منخفضي

 . المجموعة التجريبية
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الطالبـات   درجـات  يبين متوسط )α = 0.05 (يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
لـصالح   وقائيةاختبار المفاهيم ال   التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في        اتمنخفض

 .المجموعة التجريبية
  

نتائج تقدم الباحث بمجموعة من التوصيات للقائمين       وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من         
 علـى الـصعيد     على برامج التعليم التي من شأنها إحداث وعي وقائي أكبر في مواجهة المخـاطر             

  . الحاضر والمستقبل  
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  الفصل األول
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           يها أنواع المتع الماديـة ، مـن مأكـل ومـشرب ومركـب      التي توافرت ف  هي  الحياة الطيبة ليست    

  علـى أنفـسهم    في ظلهـا      التي تطمئن فيها القلوب ويأمن الناس      هي الطيبة    إنما الحياة   ذلك وغير

 البشرية إلى ما يرضـي اهللا ،  شر فيها العدل ، ويقود األكفاء الصالحون     توأعراضهم ، وين   وأموالهم

   . اةتحقيق هدفهم في الحيإلى و

   : الوجداني أو ما يـسمى       يالتأثيـر التربو وقد وضع اإلسالم ضوابط لذلك ، وقصد بهذه الضوابط          

ووجدانية ، وروحية وكذلك المجتمع ، وذلك        تربية الفرد المسلم تربية إيمانية ،     ل" التربية الوقائية   " 

  .الفردي أم الجماعي  أو الجريمة سواء أكانت على المستوى السوءمن منطلق الوقاية قبل وقوع 

التـي   ولقد شهد النصف األخير من القرن العشرين تطوراً هائالً في العلم والتكنولوجيـا بالدرجـة              

       أصبح كل مواطن يحتاج إلى قدر من العلم والقدرات الخاصة ، وقد صاحب ذلـك التطـور العديـد                   

  تلك المخـاطر واألضـرار ال تـتم   من المخاطر التي تهدد حياة اإلنسان وبطبيعة الحال فإن مواجهة    

بل يقتضي أيضاً دعم هذه الرعاية ببرامج تٌـسهم فـي           " الوقائية  "  عن طريق توفير الرعاية    فقط  

وعلـى هـذا فـإن    . واألخطار توفير متطلبات وقائية فعالة تساعد المتعلم على اتقاء هذه المشكالت      

 الوقائيـة   الدرجة يحتم على المتعلم زيادة      .التزايد المستمر في المعرفة العلمية في جميع المجاالت         

         لديه وفق ما يتناسب مع الزيادة المعرفية العلمية وما يصاحبها من مخاطر ويتفـق مـع هـذا مـا          

إعداد الفرد المتنور المثقـف      الرئيس يتمثل في     افي أن هدف تدريس التكنولوجي    ) بايبي  ( نادى به 

هدفاً رئيسيا ومهمـاً مـن ضـمن أهـداف تـدريس            " قائي  الو" عملياً حيث يعتبر التنور الصحي      

                                                                                                                                                                             . )  Bybee، 1987  :682   (التكنولوجيا

     المنطلق أصبحنا نرى مدى اهتمام المجتمعات بالفرد وتربيته تربية تواكـب هـذا التقـدم               من هذا 

  .حتى أصبح الفرد هو محوره ومحور العملية التعليمية 



  - 3 -

علـى أدوات حديثـة ،     العملية التعليمية في ظل العصر التقني الحديث تعتمد وبشكل قوي      أخذتلذا  

  . هاوتأليفمناهج تعليمية نشر منها السهل ومنها المتطور ، تستخدم في 

. وتزايـدت أهميتـه فـي مختلـف المجـاالت            ،   لقد أحدث الحاسوب تغييراً في المجتمع المعاصر      

      لم يعد هـو التـساؤل عـن        ،   فموضوع الحاسوب كميدان للبحوث الحديثة في العديد من المجاالت        

وتطـوير   ،   عة لهذا االستخدام   بل أصبح هو المفاضلة بين األساليب المتنو        ، همدى جدوى استخدام  

        ولكـن   ال يعني التفكيـر فـي الحاسـوب     ،  في التعليم  ر فالتفكير في إدخال الكمبيوت     ، تلك األساليب 

   . )533 :  1996الشربيني ،  (  يعني التفكير في التعليم

  مـساعدة فـي     الدعائم التي يعتمد عليها النظام التعليمي كأداة         أهم الحاسوب من الركائز و    غدالقد

    . )Meadow، 1987 : 6 ( النواحي التعليمية واإلدارية بالمدارس

       كمـا يتـضح     العمليـة التعليميـة    من إسهاماته فـي    في التعليم     استخدام الحاسوب  ة أهمي تظهرو

   :     مما يأتي

يساعد الحاسوب على تنمية الحواس والقدرات اإلدراكية ويقلل من األعمال الـشاقة التـي            )1

 .م بها العقل البشري يقو

 .لي قيعمل الحاسوب على ربط النواحي النظرية بالتدريب الع )2

 .الحاسوب يقدم فرص تعليمية جديدة ومتنوعة تتناسب والفروق الفردية  )3

 .إثراء المحتويات التي تتصف في معظمها بالصعوبة  )4

 .ثقة بالنفس إكساب الطالب الحقائق و المهارات و تشجيع االستقاللية في العمل و كسب ال )5

  ) 262 : 1999محمد ، ( 

   وإزاء أهمية استخدام الحاسوب في التعليم ، كان لزامـاً أن يتجـاوب تطـوير طـرق وأسـاليب                    

التدريس مع االتجاهات العالمية المعاصرة ، وأن تلبـي حاجـات الفـرد األساسـية مـن معرفـة              

 .عب فيه التكنولوجيا دوراً أساسياً  الالزمة له ، لكي يتوافق مع مجتمع عصره الذي تلاالتكنولوجي
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        قـع تالتـي   " الحديثـة   "  العليا من المناهج الدراسـية       ة للمرحلة األساسي  اوتعد مناهج التكنولوجي  

على عاتقها هذه المهمة ، ذلك أنها تسهم في بناء شخصية الطالب ، كما تُعد أيـضاً مـن منـاهج                     

ـ          ويفترض أنها تطبق وتنفذ بأسـلوب يـساع        الخبرة               ةد الطـالب علـى اكتـساب خبـرات وظيفي

  .مرتبطة بحياتهم وسلوكياتهم اليومية  وأن تكون

  وفي إطار التربية التكنولوجية يبدو االهتمام بوقاية النشء والحفاظ على سـالمتهم مـن األخطـار               

  .أمراً ضرورياً ومطلباً أساسياً يجب أن تستوفيه مناهج التكنولوجيا 

      سبق من دراسات يجد الباحث أن التربية الوقائيـة ضـرورية جـداً ألي منهـاج                ضوء ما   وفي   

     يقابلهـا وهي أكثر ضرورية مع مناهج التكنولوجيا والتي تركز على الجانب التطبيقي للمعرفة وما    

  .من مخاطر قد تهدد المتعلم والمعلم على حد سواء 

ـ   ب برنامج محوس  "  عن ثأهمية البح   وجد الباحث         ومن هذا المنطلق   مفـاهيم   تنميـة    ي ودوره ف

  على هـذا  استـشعر الباحـث       "  التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي        يالتربية الوقائية ف  

   . "أهمية هذه الدراسة
  

 :مشكلة الدراسة 

  فـإن الـدور الـذي ينبغـي أن     ،"الوقائيـة  "   على الرغم من االهتمـام العـالمي بالتربيـة                   

 فـي تقـديم تربيـة     ، يتمثـل لع به المناهج الدراسية و مناهج التكنولوجيا بـصفة خاصـة       طّت

وتـأتي دور هـذه الدراسـة      . صحية وقائية منظمة بغية تنمية التنور الوقائي لـدي التالميـذ            

استجابة للعديد من اآلراء و االتجاهـات المـستحدثة التـي تظهـر مـدى اسـتخدام منـاهج                   

واستناداً لـضرورة االهتمـام بفكـرة توظيـف المعرفـة أكثـر       .  العصر   التكنولوجيا لمتطلبات 

طالب فـي سـن مبكـر للتفاعـل مـع العلـوم والتكنولوجيـا               لمن اكتسابها وإتاحة الفرصة ل    

 لطلبـة  والحاجـة العمليـة لإلعـداد الـوظيفي           ، لتحقيق أهداف قيمة التربيـة التكنولوجيـة      

 فـي حيـاتهم اليوميـة     مطـار التـي تـواجهه   التاسع األساسي وزيادة قدرتهم على إدراك األخ   
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أن على المناهج الدراسية بـصفة عامـة ومنـاهج التكنولوجيـا بـصفة خاصـة                 لذلك ينبغي 

  .لدى التالميذ " الوقائي " تربية وقائية منظمة بغية تنمية التنور تقدم 

  : الرئيس السؤالعلى ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث في  بناءو   
  

     التربيـة الوقائيـة فـي التكنولوجيـا       مفاهيم   تنمية وما دوره في     محوسبالامج  البرنما    " 

  ؟"  لدى طلبة الصف التاسع األساسي 
 

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

   التاسع األساسي ؟ الصفلدى طلبة تنميتهامفاهيم التربية الوقائية الواجب ما1.  

  ؟ ائيةالوقوسب في تنمية المفاهيم ثر البرنامج المحأ ما2.  
  

  :فرضيات البحث 

درجات الطالب فـي  ي  بين متوسط)α ≥ 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       -1

 .   الوقائية مالمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار المفاهي

رجات الطالبات في    د ي بين متوسط  )α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -2

 . المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار المفاهيم الوقائية 

 درجـات   يبـين متوسـط   ) α ≥ 0.05  (ال توجد فروق ذات فروق داللة إحصائية عند مستوى         -3

  .في اختبار المفاهيم الوقائية الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية

 البـات  درجـات الط   يبين متوسط ) α ≥ 0.05  (اللة إحصائية عند مستوى   ال توجد فروق ذات د     -4

  . في اختبار المفاهيم الوقائية  التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبيةمرتفعات

 الطـالب  درجـات  ي بين متوسـط )α ≥ 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -5

 . في اختبار المفاهيم الوقائيةالتجريبية  التحصيل في المجموعتين الضابطة ومنخفضي

الطالبـات   درجـات    ي بين متوسط  )α ≥ 0.05  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -6

  . في اختبار المفاهيم الوقائية التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبيةات منخفض
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  :أهداف الدراسة 
  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

  . في منهاج التكنولوجيا للصف التاسع األساسيتمنيتهامفاهيم الوقائية الواجب التحديد قائمة  -1

 . الوقائية لدى عينة الدراسة مثر البرنامج المحوسب في تنمية المفاهيأ على التعرف -2

 

  :أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية 

لتطوير التي تتم مستقبالً علـى منهـاج التكنولوجيـا فـي            يمكن أن تفيد الدراسة عمليات ا      -1

  . بعض الوحدات المتعلقة بالتربية الوقائيةتنميةالمراحل األساسية العليا وذلك من خالل 

نحو القـضايا    وتوجيهم    ، قد تساعد المشرفين على أداء أفضل في فهم مخاطر التكنولوجيا           -2

 .المعاصرة 

        التعلـيم و تركيزهـا علـى دور    منهـاج رق تـدريس قد تساهم هذه الدراسة في تحسين ط     -3

 .المتعلم واالهتمام به 

  . تكنولوجياال  منهاجقد يستفيد من هذه الدراسة الباحثون في تدريس -4

قد تساهم هذه الدراسة في نشر الوعي بالحاسوب واستخداماته فـي الـتعلم تمـشياً مـع                   -5

  .االتجاهات المعاصرة 

 لتطبيق الوعي الوقائي على مدى واسع مـع المـواد          لبة للط قد تعطي هذه الدراسة الفرصة     -6

  .الخ...األخرى كالعلوم والفنون واللغات 
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  :حدود الدراسة 
  :تتمثل حدود الدراسة في اآلتي 

 :  الحد الموضوعي :أوالً 

   لـدى التكنولوجيـا  في منهـاج  تقتصر الدراسة على بناء برنامج محوسب للمفاهيم الوقائية        -1

 .صف التاسع طلبة ال

  : منيالحد الز :  ثانياً 

  .م 2007-2006 للعام الدراسي الثانيالفصل  -1 

  :الحد المكاني   :ثالثاً

 .   مدراس الوكالة في محافظة رفح من   عينةتقصر الدراسة على -1
 

  :مصطلحات الدراسة  

  :التربية الوقائية  

           معـارف وقناعـات واتجاهـات        التربية بمفهومها الشامل الموسع بغـرض تكـوين        مهي استخدا  

   .حماية المجتمع كذلك وسلوك يؤدي إلى حماية الفرد جسمياً وعقلياً ونفسياً و

   )74 : 1995مطاوع ،  ( 
  

  :المفهوم 

مدرك عقلي يعطي رمزاً أو لفظاً أو اسماً أو فكرة ترتبط بين مجموعة من الخـصائص المـشتركة                  

  .ت غير المميزة  إلحداث مواقف محددة وإهمال الصفا
  

  :التكنولوجيا 

         هي التطبيقات العملية للعلوم في شتى مجاالت الحيـاة ومـا نـتج عنهـا مـن أجهـزة ومعـدات             

   .وآالت متطورة استخدمت لرفاهية اإلنسان وتقدم المجتمع
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   :البرنامج المحوسب 

الخبرات واألنـشطة    هو وحدة تعليمية محوسبة مصممة بطريقة مترابطة ، ومتضمنة مجموعة من            
   . )75 : 2000عفانة ، ( والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة 

  

  :التعليم األساسي  

           ةهو صيغة تعليمية تهدف إلى تزويد كل طفل مهمـا تفاوتـت ظروفـه االجتماعيـة واالقتـصادي                 

  بيـه لتي تمكنه من تل   ة بالحد األدنى الضروري من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم ا         يوالثقاف

   ) .264 :2001 ،آخرون و عسقول( حاجاته وتحقيق ذاته وتهيئته لإلسهام في تنمية مجتمعه 
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  الثانيالفصل 
  

      

 التربية الوقائية  §
 الوقايةمعنى  −

 يةئأنماط التربية الوقا −

 أهداف التربية الوقائية −

 أهمية التربية الوقائية −

  و أبعادهاتربية الوقائيةمجاالت ال −

 التربية الوقائية في اإلسالم −

 التربية الوقائية عند غير المسلمين −

 تمييز التربية الوقائية عند المسلمين وغير المسلمين −
 

 الحاسوب §
 برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم −

 التعليممبررات استخدام الحاسوب في  −

 خصائص البرمجية الجيدة −

  التعليميةبفوائد برامج الحاسو −

 عاتها عند تصميم وإنتاج البرمجيةاالمعايير العامة التي يجب مر −

 المعايير األساسية التي ينبغي مراعاتها في تصميم الشاشة للبرمجة التعليمية الجيدة −
 

  التكنولوجيا §
 نظرة تاريخية حول مفهومها −

 خصائص التكنولوجيا −

 ن والعلوم التطبيقية في فلسطيالتكنولوجياأسس منهاج  −

 المحاور التي بنى عليها المنهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  −

 أهداف منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية −

 التكنولوجيا البنية المنهجية لمقرر −

 العالقة بين التربية الوقائية والتكنولوجيا −
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  اإلطار النظري
  : مقدمة 

الت الحياة المختلفة منذ القرن السابق       مجا تشهدهاتفرض الثورة التكنولوجية والمعرفية التي      
            مـن حيـث األهـداف و األسـاليب         ضرورة التكيف في التعلـيم والـتعلم ،          وحتى وقتنا الحاضر  
  .مصادر التعلم و القدرات و الكفايات التعليمية  والخبرات ومن حيث

 اهتماماً فـي المـدارس      فمنذ بداية الثمانيات من القرن العشرين ، أصبح التدريس بالحاسوب ينال          
  .   التربوية العالمية ، وبدأ يتدرج تعميمه في هذه األنظمةةعلى مستوى األنظم

   )241 : 1999الغنيم ، ( 
ـ                    ةوبالتالي أصبح كل مواطن يعيش في هذا العصر يحتاج إلى قدر من العلم و التعليم فـي مواجه

         ال تـتم فقـط عـن       األضـرار خـاطر و    ثر ذلك فإن الم   إالمخاطر التي تهدد حياة اإلنسان ، وعلى        
   أيضا دعم هذه الرعايـة ببـرامج تـسهم فـي تـوفير       تقتضيطريق توفير الرعاية الصحية ، بل       

   .اإلخطار هذه المشكالت و ة منيالوقامتطلبات وقائية فعالة تساعد المتعلم على 
ـ ظوال شك أن معرفة الطالب بمكونات جسمه ، وم    التـي  صحية الـسليمة  اهر الحياة والسلوكيات ال

 يـساعده علـى      ،  من التعرض لحوادث خطرة أمر حيوي      هتقيه اإلصابة بأمراض مختلفة ، أو تقي      
   .نفسهالتعامل الوظيفي والصحي تجاه 

        فمـن الـضروري  .  . عليها مسئولية تأكيد هذا البعد في مناهجهـا التكنولوجياوبالتالي فإن مناهج  
               شـامالً  إعـداداً  الطالـب  مراعاة متطلبين أساسين في إعداد       ولوجياالتكنعند بناء وتطوير مناهج     

   .ومتكامالً
  . هي متطلبات النمو الالزمة للمتعلم طوال حياته العمريةو / Developmental: متطلب تنموي 
             ضـد األخطـار    هي تهتم بمساعدة المتعلم على الحفاظ بنفـسه         و / Protective: متطلب وقائي     

   . )831 : 1999فراج ، (  والمشكالت
             اإلنـسان فـي عالقـة شـاملة        لـصالح ) الحاسوب  ( هنا جاءت تكنولوجيا التعليم لتوظيف       من 

   . )9 : 2003عسقول ، ( ومتوازنة مع كافة عناصر الموقف التعليمي 
          طبيعية و الواقع التعليمـي     برامج محوسبة تعمل على محاكاة الظواهر ال       يالحظ وجود على أثر ذلك    

           و التـشويق فـي التعلـيم       اإلثارةبغرض توليد   ،  وحماية الطالب من المخاطر والمشكالت الجارية       
  . لدى الطالب ...والحركية والعقلية ورفع القدرات الذهنية 
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  معنى الوقاية
  :لغةً  - أ

  : ى قوله في مادة وق ) 1991( ذكر ابن منظور في لسان العرب 
   ) 401  :1990ابن منظور ،(    .اآلفات واتقها بما تجنب: وتوقه   
      تـوقي   .  وتوق كرائم أمـوالهم أي تجنبهـا    : وقوله صلى اهللا و عليه و سلم في حديث معاذ 

 كن إذا احمر البأس اتقينا برسول        و في الحديث  . واتقى بمعنى استبق نفسك و ال تعرضها للتلف         
   . )184: 1989 ، األلباني(  صلى اهللا وعليه وسلم اهللا 

         لَا يذُوقُون ِفيها الْموتَ ِإلَّا الْموتَةَ الُْأولَى ووقَاهم عذَاب الْجِحيِم   لو في التنزي. صانه  : ووقاه
  ) 56 : الدخان (                                                                                         (
  ًورارسةً ورنَض ملَقَّاهِم ووالْي ذَِلك شَر اللَّه مقَاهفَو  ) 11:  نساناإل(   .  

  . أي حفظه :  وقاية بالكسر ووقاه . حماه منه : ووقّه  .هووقاه ما يكر
   .الكالءة و الحفظ  : في الصحاح التوقية) الجوهري ( وقال 

                    :كـل مـا وقيـت بـه شـيئاً و فـي الحـديث               : الِوقاء والوقَاء والِوقاية والوقايـة والواقيـة      و
  إال بإحداث توبة من عصى اهللا لم يقه منه واقيه   لوفي التنزي    اٍقاللِّه ِمن و نم ما لَهمو    
                                                                                                                               .    ) 11 : 2002معمر ، (   أي من دفع)    34 : الرعد( 

         كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول اهللا صلى اهللا  في الحديث. أي حذرته :  تُقى و تَِقية و تقاء
                    . وقاية لنا من العدو ، واستقبلنا العدو به و قمنا خلفه وقاية هجعلناأي .  وعليه وسلم

   )35 : 1997الحدري ،                                                                       (  (
ب ـ الصون ، الستر ـ التجن: "بـ مما سبق يمكن إجمال الدالالت اللغوية لمصطلح الوقائية 

وهو ما يمكن أن تقوم به "الحفظ ـ الحذر ـ الكالءة عدم التعرض للتلف ـ الحماية ـ العناية ـ
التربية الوقائية تجاه الفرد و األسرة و المجتمع  

 

   :اصطالحاً - ب
تأخذ بعض الكلمات أو العبارات معاٍن اصطالحية ، قد تختلف قليالً أو كثيـراً عـن معانيهـا                  "      

      لمتعارف عليها ، ولذا فعند استخدام هذه الكلمات أو العبـارات فـي المعـاني اإلصـالحية      اللغوية ا 
 هو ما تشير إليـه الداللـة    االصطالحي إال أن هذا المعنى المطلوب والمقصود      . البد من تعريفها  

    .) 105 : 1987التل ، "   ( غوية المعجمية لال
  "فات والعلل التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان إلى تجنب اآل " الوقائيةأي يشير مصطلح 
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  :مفهوم التربية الوقائية  -ـج
        منـا ، فكثيـراً   كثيـر المارس قديماً وحديثاً ، ويتداوله      الوقاية مصطلح مشهور في علم الطب و م        

ض للوقايـة مـن األمـرا     . درهم وقاية خير من قنطار عالج       . الوقاية خير من العالج     : ما نسمع   
  .الخطيرة أو المزمنة ، إلى غير ذلك 

قواعد طب األبدان ثالثة ، حفظ الصحة و الحمية عن الموذي ، واستفراغ المواد                "  الجوزي  يقول
  .  )64 : 1989 الجوزي ،( " الفاسدة 

  . وقد زاد استخدام الوقاية في الطب اليوم كالتطعيم ونشر الوعي الصحي وغيره 
  م األخرى و خاصة في التكنولوجيا  فهي حديثة جداً ، وحسب علـم الباحـث       في العلو  : الوقايةأما  

        هذا الموضـوع لـم يتطـرق إليـه       فإنمساءلته لمراكز المعلومات و البحوث العلمية ،         و وإطالعه
 في بعض جزيئـات مـن الموضـوع    فت كانت بعض المكتبات العلمية قد حنإأي باحث من قبل ، و  

   . الصورة الحقيقة للوقاية التكنولوجية أو التعليمية المستخدمةبصورة عامة ، بعيداً عن
في ضوء ما تقدم سيتم توضيح معنى التربية الوقائية في ظل ما كتب حول مجـاالت أخـرى مـن                    

  : مثل مجاالت التربية 
      أدبيـات فـي    للباحث من    ر لدى توافالتربية البيئية ، الصحية ، السكانية ، األسرية ، وغيرها مما            

   .هذا المجال
  : التربية الوقائية على أنها فترعقد و
   بقدر مناسب من المعلومات والمفاهيم الصحية و االتجاهـات المناسـبة نحـو             الطالبمدى إلمام   " 

    بعض القضايا و المشكالت الصحية و مهارات التفكير العلمي الالزمة إلعـداده للحيـاة كمـواطن ،    
  .  " التي قد يتعرض لهاحيةاجهة بعض المشكالت الصقادر على التصرف الصحيح في مو

   ) .57 : 1993سليم ،  ( 
        عملية إعادة توجيه وربط لمختلف فـروع المعرفـة والخبـرات التربويـة            " بأنها  مطاوع يعرفهاو

   ) .20 : 1995مطاوع ، ( " بما ييسر اإلدراك المتكامل و تحقيق ذالك الوعي بنفسه 
  

لعالقة بين اإلنـسان  امجموع اإلجراءات التي يمكن من خاللها تنظيم  "  بأنها فودةعبده و  يعرفهاكما  
     هـا والتـي قـد     بهدف حمايته من األخطار ، واألمراض ، والحوادث ، والعمل على تجن           لو بيئته ،    

  " .، ومساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تنظم هذه العالقة  تؤثر على اآلخرين من حوله
     )37 : 1997ده و فودة ، عب (

  

 مـشكلة معينـة أو      رقوم به تحـسباً لظهـو     ناإلشارة إلى أي فعل مخطط       "  بأنها سويف هاويحدد
   ." يئة أو الكاملة أو مضاعفتها زمضاعفات لمشكلة كانت قائمة أصالً بغرض اإلعاقة الج

     )195 : 1996سويف، ( 
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       ،فصيانة فطرة اإلنسان وحمايتها مـن االنحـرا  " نها  بتعريف التربية الوقائية على أ     وقام الحدري 
 والتـدابير   تومتابعة النفس اإلنسانية بالتوجيهات اإلسالمية الربانية ، عن طريق أخذ االحتياطيـا           

الشرعية ، التي تمنع من التردي في خبائث العقائد واألخالق وسائر األعمال ليظـل الفـرد علـى                  
  ." تي هي أقوم في كل جانب من جوانب حياته الصراط المستقيم ، مهتدياً لل

   )47  : 1997الحدري ، ( 
وسيلة استخدام الذكي للمعلومة الصحيحة ، والقدرة على استخدام المعلومـة            " رشاد بأنها  عرفهايو

  " وقدرة الفرد على االفتراق والتعامل بلباقة مع المشاكل الخطيرة . ووضع معنى وقيمة لها 
   ) .13 :1996رشاد ، ( 

 لوقايـة األفـراد أو   تخـذ مجموعة اإلجراءات التـي تُ   "مفهوم التربية الوقائية بأنها ويحدد مالرتن 
  والثقافية التي تهددهم و تـستهدف تقويـة       المواطنين بالمجتمع من النواحي الجسمية واالجتماعية       

 األهـداف   والقوى الكامنة ، وتحسين مـستويات الـصحة وتحقيـق       ، لديهموتعزيز القوى الحالية    
  .  )  Marten ،1989 :  37(" المرغوبة بالمجتمع 

  

مجموع المفاهيم واالتجاهات التي يجب أن يلـم بهـا    " عبارة عن التربية الوقائية   أن عرفات ترىو
           الـصحية والنفـسية  ر لتنظيم العالقة بين اإلنسان وبيئتـه بهـدف حمايتـه مـن المخـاط        الطالب
   خرين من حوله ومساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تنظم تؤثر عليه وعلى اآل والتي

    . )220 :1999عرفات ، (   "هذه العالقة
  

  : من تعريفات نجد أن سبقوتعليقاً على ما 
 . ارتبط مفهوم التربية الوقائية بالمشكالت الصحية دون غيرها من المشكالت  :تعريف سليم −

بشكله الصحيح ولكن يأخذ عليه عـدم ارتبـاط المفهـوم           مفهوم  أصاب ال فقد    :تعريف مطاوع  −
 .بالمجتمع 

    تفكيـر  القـرار دون عمليـة     الجعل المفهوم عبارة عن عملية اتخـاذ        :  تعريف عبده و فودة      −
 . ونفسه وبيئته اإلنسانبين 

ربط التربيـة الوقائيـة بـالفطرة    حيث    أصاب المفهوم بالشكل الصحيح     فقد : تعريف الحدرى    −
 .  و التدابير الشرعيةتاالحتياطيابخذ ، واأل ة الربانيةاإلنساني

 . وسيلة افقد ضيق المفهوم بشكل أكبر عندما اعتبره: تعريف رشاد  −

فقد نظر على التربية الوقائية بأقصى شمولية ، وقد نظر بأنها عملية مركبـة           : تعريف عرفات    −
 .وتشتمل على عناصر كثيرة 

 

 على بعض اآليات القرآنيـة و األحاديـث   ناداتساة الوقائية و    من مفاهيم التربي   سبقضوء ما   على  
 ما سـبق عرضـه مـن التعريفـات          إضافة.  بلفظه أو معناه     حالنبوية التي ورد فيها هذا المصطل     

  اللغوية السالفة الذكر 
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  :أنها  ي تنفيذءإجرايمكن تعريف التربية الوقائية باعتبارها نظرية متكاملة وليس 
ية بمفهومها الشامل الموسع بغرض تكوين معارف واتجاهات وسلوك يـؤدي إلـى    استخدام الترب  " 

  .  )74 : 1995مطاوع ، ( " حماية الفرد جسمياً وعقلياً و نفسياً ، وكذلك حماية المجتمع  
مضامين التربويـة  ال ه أن ينظر إلى التربية الوقائية على أنها تربية منفصلة عن بقي    بال يج .. لهذا  

              بـرامج التربويـة األساسـية وغيـر األساسـية         الينبغي اعتبارها جزء متكامالً من      األخرى ، بل    
  . ال يكتمل نصاب البرنامج التربوي دون األخر  يأ
  

  : أنماط التربية الوقائية
  

 :الوقاية من خالل المعرفة 
ما نراه مـن تعليمـات   وعاً ومالحظة في الحياة واألقل تكلفة ، ومن أمثلة ذلك يوهو النمط األكثر ش  

في الموصالت العامة حول عدم إخراج الرأس واليدين من الشبابيك أو كسر الشباك حين الطـوارئ      
         وكذلك ما تقدمه المدرسة من تعليمات وتحذيرات وقائية حين عمـل التجـارب ، وينـدرج أيـضاً                 

ـ ـ وإرشدين والمدرسينـووصايا الوال الكريم تحذير القرآن" تحت هذا النوع     و الطـرق  ـادهم نح
  " المثلى للوقاية  

مـا يفعلـوه    ل وتوجيـه الركـاب      أثناء الرحالت الجوية أن مالحي الطائرة يقومون بإرشاد       ويالحظ          
و يوضحون لهم وجـود منافـذ    ،   الطائرةلمواجهة األزمات والكوارث الطارئة التي قد تتعرض لها         

       فوق محيط مـاذا يبغـي علـيهم   ن ماذا لو كنا محلقي  ؟يحدث إذا انخفض الضغط      ماذاو ،    الخروج
                                                                                                . )  236 : 1995 ، مطاوع(  ؟ يتصرفون أن يفعلوا وكيف

ـ  ماذا يحصل عند لمس األجهزة      . وهذا مقياساً للكهرباء المنزلية      داك مبلولتـان   ـالكهربائـية وي
 شم رائحة حـرق داخـل أسـالك         أو؟   وصل أكثر من جهاز كهربائي في مقبس واحد        و أ بالماء ؟ 

 يجب توفر المعرفـة الكاملـة       لذاكلخ  ف  ا..؟أو حدوث صدمة كهربائية قاتلة      التوصيل أو الجهاز ؟     
طـرق  وم الكهربـاء  ضرر الناتج عن سـوء اسـتخدا  المخاطر واللدى كل مواطن في المجتمع عن  

   . الوقاية من الحوادث الكهربائية
  بالوقت القريب    و ال تحدث   أ  قد تحدث  ة طارئ اتو يالحظ أن كل هذه التعليمات و اإلرشادات لمواجه        

  . درهم وقاية خير من قنطار عالجو نقول 
  

 :الوقاية من خالل تكوين االتجاه 

ياة ، ضـرورية لمقاومتهـا أو اإلقـالل مـن           أن معرفة أسباب وطبيعة الحوادث الشائعة في الح        "
 وقد ظهر أسلوب حديث للسيطرة عليها ويطبق اآلن هـذا العلـم لدراسـة            ، الخسائر الناتجة عنها  

                                                                  .  )154 : 1996رشاد ، (   "عوامل أخرى مختلفة تؤثر على الصحة والرفاهية 
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 العامـل   يمثـل لدى الفرد الـذي هـو       " اتجاه األمان   "  هو تكوين    األسلوب الجانب األبرز في هذا     
المساعد الذي يظهر ويبرز الحاجة إلى المعلومات األمان ، وعلى تكوين سلوك األمان عنـد الفـرد     

  .تصرف معين في موقف معين   إلىيدفع الفرد" سيكوفسيولوجي " فاالتجاه نمط نفسي وظيفي 
  

 :الوقاية من خالل السلوك 
تجـاه  اكثيراً ما يكون وجود اتجاه األمان وحده لدى الشخص غير كاٍف لحمايته ، إذا لم يتوافق مع            

إحـدى  " سان فرانـسكو    " فمثالً في مدينة  . تدريب لممارسة السلوك السليم أثناء الحدث       ال و ةخبرال
م إلى أخطر زلزال في التاريخ األمريكي       1906 تعرضت سنة    االية كاليفورني مقاطعات األمريكية في و   

لذلك يـتم سـنوياً تـدريب تالميـذ     . الحديث ، ونتج عن هذا الزلزال نفوق عدد كبير من الضحايا         
المدارس وخاصة الصغار منهم عن طريق فريق متخصص من جهات وهيئات متعـددة يـشرحون               

     التالميذ في حالة وقوع كارثة مثل الزالزل  هذا التـدريب يفيـد             االكيفية التي يجب أن يتصرف به     
اني تجنب كوارث جديـدة      يساعد على النجاة وتقليل الخسائر بفعل الكارثة ، والث         افي جانبين أحدهم  

    . مواجهة الكارثة األصلية كاالزدحام والهلع والعشوائية في السلوكبعقطارئة ت
   

  :أهداف التربية الوقائية 
ف التربية الوقائية بصورة عامة إلى حماية الفرد والمجتمع من الوقوع في المخاطر واألضرار تهد

  . وتجنب وقوع المشاكل بأنواعها 
   بقدر كبير من العمومية ، إذ ال يتحدد بسن معين أو مجـال معـين           اتسامه  هذا الهدف  لىالحظ ع يو

ـ       ن ، فهو مرتب   يأو مرحلة تعليمية معينة أو مكان وزمان معي         ةط بمفهوم التربيـة المـستمرة الفعال
  . مراحل و مجاالت حياتهالالنشطة التي تواكب الفرد في جميع 

  :على النحو التالي  )22 ، 2002( معمر هاهداف التربية الوقائية كما ذكرأ تناولويمكن 
  

  :أهداف التربية الوقائية الفردية 
  .) وبناء العقل السليم في الجسم السليم المعديةواألمراض  العاداتتجنب (وقاية الفرد جسمياً   -1

  . ) تجنب الحوادث واألخطار المهنية ، وتصحيح سلوكه( وقاية الفرد مهنياً   -2
 .)  تجنب المشاكل األسرية والوقوع فيها ( وقاية الفرد أسرياً   -3

  . ) ةتجنب الرذائل والفواحش واألخالق السيئة المذموم( وقاية الفرد أخالقياً  -4

  .) حمايته من الوقوع في الخرافات واألفكار الهدامة والغزو الفكري (    رد عقلياًوقاية الف -5

    .) حمايته من العالقات الغير شرعية والعادات الجنسية المضرة ( وقاية الفرد جنسياً   -6

 ).حفظ العقيدة من التلوث الفكري حمايته من السلوكيات المنحرفة و( وقاية الفرد اجتماعياً  -7

  . )حمايته من المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية ( لفرد نفسياًوقاية ا -8
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  :أهداف التربية الوقائية المجتمعية 
  

  . التأثر الفكري داخلياً وخارجياً "الغزو " حماية المجتمع من  -1

  . من التقاعس والجمود والركون على اآلخرين عحماية المجتم -2

 .نهيار األخالقي  من التفكك األسري واالعحماية المجتم -3

  .حماية المجتمع من التظالم والعدوانية -4

   .حماية المجتمع من التناقض الطبقي للمجتمع -5
 

 .حماية المجتمع من انتشار الجرائم والفواحش  -6

 . )تقوي أواصر األلفة والمحبة بين أفراد المجتمع  (المحبة في اهللا عز وجل  -7

 .)  أفراد المجتمع المسلم مدعاة إلى إزالة الفُراق بين (إفشاء السالم  -8
 

 
 

  :أهداف التربية الوقائية السياسية 
  

  .المحافظة على االنتماء والوفاء للوطن -1

   .  األعداءلصالحالوقاية من التجسس   -2
  .الوقاية من االقتتال الداخلي   -4
  .الوقاية من التفرق واالختالف   -5
   .الحفاظ على قيم الوالء والطاعة والشورى -6
           .الحفاظ على إقامة ركائز وممارسات سياسية سليمة   -7

  :أهداف التربية الوقائية األمنية 
  

  .المحافظة على االنتماء والوفاء للوطن -1

                                                            .الوقاية من اإلشاعة  -2
 الوقاية من االفتتان بالعدو -3

 .ئس الوقاية من االختراق والدسا -4

 .الوقاية من الهزيمة النفسية  -5

 .تطهر المجتمع من بؤر الفساد والرذيلة  -6
 

في إمكانية تلخيص أهداف التربية الوقائية ككل وفق التعاليم التربوية اإلسالمية            يرى الباحث   و
        .فقد جاءت التربية الوقائية منسجمة تمام االنسجام مع أهداف التربية اإلسالمية بـشكل عـام                

ا من شك أن التربية الوقائية قد احتلت من وحي اهللا تعالى مساحة كبيرة ، لكـون اإلنـسان             وم
   هذه التشريعات الربانية قد فطر على الطاعة ، وجبل على اإليمـان ، فكـان مـن                 يتلقيالذي  

واجب التربية الوقائية أن ترعي هذا األصل المبارك ، وأن تحافظ عليه منذ أن يكون اإلنـسان                 
  . رحم أمه ، حتى يلفظ آخر نفس له على الحياة نطفة في
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  :أهداف التربية الوقائية في اإلسالم 
  : إلى ف التربية الوقائية في اإلسالمتهد

تربية اإلنسان المسلم تربية تربط بين اإليمان واألخالق الفاضلة ، و ذلك نظـراً ألهميـة                 -1
حسنة في حياة المسلم فينـشأ       ، الذي من خالله يعكس الصورة ال       حياة اإلنسان اإليمان في   

  .الفرد المسلم متمسكاً باألخالق الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم
      تحقيق الوقاية الجسمية و النفسية و العقلية معاً لذلك وضع اإلسالم األسـاليب الوقائيـة                -2

  .الجسمية والنفسية و العقلية   من األمراضإلنسان امن حيث وقاية
  مثـل   العقـل ،   تُـذهب ى عقل اإلنسان ، لذلك حذره من إتيان الخبائث التي           المحافظة عل   -3

  . عقالً مفكراً واعياً مبدعاً ليكونو. تعاطي المخدرات التي تخل بالعقل 
رفع المستوى األخالقي عند الفرد ، من خالل الدعوة على مكارم األخالق ، والـسمو بـه                -4

  .  إلى درجات عالية من الكمال اإلنساني
زِعـيم ببيـٍت فـي     َأنا (( :  قال  بإسناد صحيح على أن النبي) أبو داود (  وقد روى

      الِمراء كتَر نِض الجنَِّة ِلمرب،            كتَر نِط الجنَِّة ِلمسببيٍت في وِحقّاً ، وم كَان ِإنا و   ، لكَـِذب
نسن حنَِّة ِلمببيٍت في أعلى الجماِزحاً ، و وِإن كَان179  :1990 ، النووي ( ))  خُلُقُه(                 

      ، ليكون المجتمع طـاهراً قويـاً متماسـكاً ،        المحافظة على األسرة و كيانها و العناية بها         -5
َأيها الَِّذين آمنُوا قُـوا َأنفُـسكُم وَأهِلـيكُم نَـاراً     يا  :  هللا كما قال  . ونظيفاً و متعاوناً

لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُـون مـا         دها النَّاس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد      وقُو
ونرْؤمي  )  6:  التحريم ( .  

               على حياة اإلنسان مثـل االضـطراب       حفظ النفس اإلنسانية من أمراض القلوب التي تؤثر         -6
  .ق و الخوف و القل

 نقل اإلنسان من الضالل إلى الرشاد و من الباطل إلى الحق من خالل الدراسات الـشريعة                  -7
  والعلمية التي تم التوصل إليها للوصول إلى الحقيقة الناصعة 

  :الوقاية من األخطار الخارجية التي تهدد أمن البالد أفراداً أو جماعات عن طريق   -8
  :    لقول اهللا  . كرياً واقتصادياً و سياسياًاإلعداد واالستعداد عس  - أ

     ٍةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهَأِعد   )60:  األنفال ( . 
   . واإليماني  العسكري ، واالستعداد النفسي والماليبالوقاية ، من خالل التدري  -  ب

       خـالل إصـالح المجـرم    األخذ بالتدابير االحترازية للقضاء على الخطورة اإلجرامية مـن       -9
 .ه مواطناً صالحاً في المجتمع ل وهذا يؤدي إلى جع،وتأهيله وفق الشرعية اإلسالمية 

   )44 : 2005 ضياء الدين ،  (
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  :أهمية التربية الوقائية 
   ، إال أن طبيعةت العيش في حياة كريمة بعيدة عن األخطار واالضطرابافي التربية الوقائية تتمثل

 في عالم التقنيات وما يعتبهـا       ةالحديث تدفع في اتجاه خالف ذلك ، إذ أن المتغيرات السريع          العصر  
       حياة التي تقـدس المـادة      على ال  الفرد والمجتمع ، وسيادة النظرة الغربية        يمن تغيرات ثقافية عل   

  .ف وتهمل اإلنسانيات جعلت اإلنسان يعيش حالة من الرعب تجعله عرضه لالنهيار واالنحرا
  إن االهتمام بأن تكون العملية التربوية وقائية ، من شأنها خفض نسبة المـشكالت و اآلفـات فـي           
حياة األفراد والجماعات والدول لحدود الدنيا وبالتالي خفض نسبة الطاقات واألوقـات وعلـى كـل           

  . المستويات إلى الحدود الدنيا 
  المشاكل القائمة ، مثل  لعدد من األمثل الحل تٌعدوتنبع أهمية التربية الوقائية من كونها 

  : )  20 :1991 يكن ، (
ظهور مشكالت عالمية ، كالتلوث البيئي ، وظهور أمراض معديـة وخطيـرة تهـدد الجـنس                  )1

الليبوال و اإليدز و أخيراً مرض انفليونزا الطيور، ومشاكل امتالك          : البشري إذا استفحلت مثل     
ه المشكالت تحولت إلى هموم تسعى فيها الـدول العـالم           كل هذ . النووية والكيماوية    األسلحة

  . للبحث عن أفضل السبل للخروج من هذه األزمات وتبرز أهمية الوقاية كحل أفضل و أمثل
ـ          تأد في بعض البلدان     ةأنماط السلوكيات التقليدي   )2  ة إلى نشوء عـدد مـن المـشكالت المتعلق

       وكـذلك مـشاكل اإلدمـان      " ير الشرع غي"  األمراض الجنسية ، واإلجهاض      دبالسكان كازديا 
          والمشروبات المسكرة ، ومشاكل الصحة البدنية والعقلية ، كـل هـذا يـساهم فـي الجـرائم                  

 .واالنحراف والبطالة والفقر والطالق 

     بصورة كبيرة يفرض حتماً علينا معرفة األسباب التـي تقـود           إليهاح  وانتشار الجرائم و الجن    )3
 والعمل على إزالتها ، أو الحد منها هذا ال يتأتى إال برؤيـة فلـسفية وقائيـة                  لجرائماإلى هذه   

  . المجتمعاهانيتب

متاعب : ظهور بعض السلوكيات غير النبيلة التي تعاني منها المجتمعات والسيما العربية مثل              )4
ممـا  المواصالت ، الضوضاء ، إلقاء القمامة والقاذورات على قارعة الطريق ، وغيـر ذلـك                

إن تعميـق معرفـة الواقـع    . يعتبره البعض تمتعاً بحقوقه الشخصية وممارسة لحريته الذاتية   
 االهتمام بالمصلحة الفردية واالجتماعية ، ويولد لديه المهـارة علـى           هاالجتماعي يمنح صاحب  

 . لتجنب المشاكل ، بحيث يبني تصرفاته على هذا األساس المسئو

 مثل الروح االتكالية و االنتهازية      – في الوطن العربي     –سع  بروز ظواهر جديدة على نطاق وا      )5
 ةإضافة إلى شعور الالمباال   . والمضاربة ووضوح ظاهرتي البطالة المقنعة والرشوة الواضحة        

  واالنغماس في ماديات الحياة على حساب األفراد و الجماعات ، هـذا أدى إلـى تـدمير آليـة      
  . ةالتنمية وتمييع قضية الوحدة في المنطق
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  :يمكن تلخيص أهمية األسلوب الوقائي في بندين رئيسين هما 
 يصبح قادراً على حماية نفـسه  ثإكساب الفرد المعلومات والمهارات إلدراك المشكالت بحي     .1

 .و حماية اآلخرين 

 .إكساب الفرد االتجاهات والمهارات ، التي تساعده على السيطرة عند وقوع الحادثة  .2
 

  : بية الوقائية مجاالت وأبعاد التر
 تعددت الدراسات فيما بينها حول مجاالت التربية الوقائية وأبعادها التي شـملها مفهـوم التربيـة                

  :الوقائية 
أن للتربية الوقائية بعدين هما التربيـة الـصحية والتربيـة           الشربيني والطناوي    من يرى كل    حيث

  . ) 113 : 2001الشربيني والطناوي ، (  األمانية 
          التثقيـف الغـذائي   :  إلى عنصرين أساسـين همـا        ةفقد صنفا التربية الوقائي   أمين وعزمي    أما    

   ) .159 : 1997أمين وعزمي ، (  والتثقيف الصحي 
تربية األمانية ، التربية الصحية ، مواجهة       : أن التربية الوقائية هي       عبده ، فوده     كما حدد كل من     

  .  )38 : 1997بده ، فوده ، ع( الكوارث الطبيعية والصناعية 
  

  : مع كل من عبده و فوده في شمول مفهوم التربية الوقائية لتلـك المجـاالت الـثالث                   شعير يتفق
   . )164 : 2005شعير ، ( تربية األمانية ، التربية الصحية ، مواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية

  

  :  )839 : 1999فراج ، (  فيصنف التربية الوقائية إلى سبعة مجاالت هي فراج أما
       .الوقائية من الطوارئ  -1

 .الوقائية في المدرسة وأثناء الرحالت  -2

  .الوقاية من األمراض -3

  .الوقاية من التسمم -4

  .الوقاية من أخطار الكهرباء -5

  .الوقاية من أخطار النار والحريق -6

  .عبورالالوقاية أثناء المرور و -7
 

   : )14 : 2004أبو قمر و نشوان ،   (إلى خمسة أبعادربية الوقائية التفيصنفان  ونشوان  أبو قمرأما  
  .األمانيةالتربية  -1

 .التربية البيئية  -2

  .التربية الصحية -3

  .ةالكوارث الطبيعية و االصطناعي -4

  . العمل نبيئة مكا -5
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  : ) 15 : 2001معمر ، (  محاورةالتربية الوقائية في الشريعة اإلسالمية إلى ثالث  معمروقد صنف
  .التربية الوقاية في مجال الصحة العامة والطب -1

 .التربية الوقائية في مجال األخالق والقيم االجتماعية  -2

 .التربية الوقائية في مجال التخطيط للمستقبل  -3
 
 

  :  )31 : 2006 أبو معليق ،( لتربية الوقائية إلى أربعة مفاهيم هياأبو معليق  وصنفت
  .مفاهيم صحية -1

  .مفاهيم بيئية -2

  .مفاهيم تتعلق بالطوارئ -3

  .مفاهيم تتعلق بالكوارث -4
 

  

 تحليل منهاج التكنولوجيا للصف التاسع لوحدة الكهرباء المنزليـة        وفي ضوء   ما سبق   على   وبناء  
  :هي رئيسة للباحث تحديد مفاهيم للتربية الوقائية أمكن 

  .مفاهيم صحية -1

 . مفاهيم وقائية  -2

  .مفاهيم بيئية -3

  .مفاهيم تتعلق بالطوارئ -4

  )5( انظر ملحق رقم       .مفاهيم كهربائية -5
  

  :التربية الوقائية في اإلسالم 
  

  :التربية الوقائية في القرآن الكريم  -
المتتبع آليات القرآن الكريم يجد أنها تعتمد في تربية اإلنسان على الوقاية أكثر مـن اعتمادهـا          

الـوحي   هي اإليمان باهللا ، قد أولـى     وسليمة  على العالج ، وذلك ألن اإلنسان مولود على الفطرة ال         
   فشرع لصيانتها من الشرائع ما يحفظها من االنحراف ويقيها من االنتكاس هذه الفطرة عناية كبيرة

   مبتـدئا   ابنـه ن الكريم ما قص اهللا علينا من نبأ لقمان الحكيم وهـو يوصـي               آمن األمثلة في القر   
   :هللا تعالى ابالعقيدة ثم العبادة ثم األخالق فيقول

                   ِظـيمع لَظُلْـم كالـشِّر ِباللَِّه ِإن لَا تُشِْرك نَيا بي ِعظُهي وهِنِه وِلاب انِإذْ قَاَل لُقْمنَا  } 13{وـيصوو
ـ        ي وِلواِلـديك ِإلَـي   الِْإنسان ِبواِلديِه حملَتْه ُأمه وهناً علَى وهٍن وِفصالُه ِفـي عـاميِن َأِن اشْـكُر ِل

ِصيرا                 } 14{الْمنْيا ِفي الـدمهاِحبصا ومهفَلَا تُِطع ِبِه ِعلْم لَك سا لَيِبي م لى َأن تُشِْركع اكداهِإن جو
يا بنَي ِإنَّها ِإن تَـك      } 15{نتُم تَعملُون معروفاً واتَِّبع سِبيَل من َأنَاب ِإلَي ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَُأنَبُئكُم ِبما كُ           

ِمثْقَاَل حبٍة من خَردٍل فَتَكُن ِفي صخْرٍة َأو ِفي السماواِت َأو ِفي الَْأرِض يْأِت ِبها اللَّه ِإن اللَّه لَِطيـفٌ                    
وفِ     } 16{خَِبيررعِبالْم رْأملَاةَ وَأِقِم الص نَيا بي            ِمـن ذَِلك ِإن كابا َأصلَى مع ِبراصنكَِر وِن الْمع انْهو 
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ولَا تُصعر خَدك ِللنَّاِس ولَا تَمِش ِفي الَْأرِض مرحاً ِإن اللَّه لَا يِحـب كُـلَّ مخْتَـاٍل                  } 17{عزِم الُْأمورِ 
 . }19{صوِتك ِإن َأنكَر الَْأصواِت لَصوتُ الْحِميِرواقِْصد ِفي مشِْيك واغْضض ِمن } 18{فَخُوٍر

   ) 19 – 13 : لقمان(    
   مـن طاعـة    ألنهـا طاعة الوالدين ل  األمر ثمهذه اآلية الكريمة وقاية من الشرك وسوء الخلق          ففي

  .اهللا لذلك كان صيانة لحقهما ووقاية لهما من العقوق 
  

  ية للفردئالتربية الوقا
ترغيبها فـي   محافظة على األسرة من نار وقودها الناس الحجارة عن طريق تأديب األسرة و            ففي ال 

َأيها الَِّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهِليكُم نَاراً وقُودها   : يقول اهللا تعالى أفعال الخير وترهيبها من النار
    .ظٌ ِشداد لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرونالنَّاس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَا

   )6: التحريم ( 
َأيها الَِّذين آمنُوا ِليستَْأِذنكُم الَِّذين ملَكَتْ َأيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَـاثَ               يا    : وقوله تعالى 

  .  ِمن قَبِل صلَاِة الْفَجِر وِحين تَضعون ِثيابكُم من الظَِّهيرِة وِمن بعِد صلَاِة الِْعشَاء ثَلَاثُ عوراٍتمراٍت
   )58:  النور(                                                                                               

          اآلداب الحميـدة المـستمدة    غرس القـيم و   اية لألسرة وصيانتها ، و العمل على         وق ففي هذه اآلية  
، لـئال  بيوت  عند دخوله الن اهللا عز وجل ، لذا كان على الطفل أن يربى على االستئذا      توجيهاتمن  

  . أو يطلع عليها أمامه على عورة ال تصح أن تكشف هتقع عين
  

  ية للمدرسة ئالتربية الوقا
ن آ لذا جاء القـر     القدوة الحسنة لطالبهم    هم والمعلمون فيها  ،    دور كبير في تربية األجيال     للمدرسة

 قدوة للطالب فـي سـلوكه       المعلم الكريم قدوة للمعلمين في تعاملهم مع الطالب ، ويأمره بأن يكون          
ِفي رسوِل اللَّـِه    لَقَد كَان لَكُم     :  واالنحراف   االنفالتوتعامله ووقاية لمن تحت يده من الناشئة من         

   . )21:  األحزاب(  ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيراً 
 الدراسي في تنظيمه وتركيبه و تطويره ليتوافق مع منهج اإلسالم ، فتتربى من              جفيما يتعلق بالمنه  

دة عن التناقض والقصور ، وتصب المناهج كلها في بوتقة واحـدة            خالله األجيال تربية متكاملة بعي    
قُـْل ِإن    :  تصقل المعارف العقلية والروحية ، يقول اهللا تعـالى          بحيثلتكوين الشخصية المسلمة    

الَِمينالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي ونُسالَِتي وص    )162:  األنعام(  .  
       لكريمة وقاية من االنحراف عن المنهج القويم والعمل على تطبيـق المـنهج وفـق         ففي هذه اآلية ا   

   .ما يرضى اهللا عز وجل 
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  التربية الوقاية للمجتمع
وقد ورد في القرآن الكريم التدابير الوقائيـة         "الذكر و األنثى   " ين الجنس  من فهو مكون  أما المجتمع 
 بصورة كبيرة ، فمثالً في الحفاظ على تماسـك المجتمـع            التي تسهم في حفظ المجتمع    واإلرشادات  

  ) . 103:  أل عمران(   اعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تَفَرقُواَْ  : ووحدة الصف ، قوله 
واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه شَِديد تَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن        و    وقوله
   . )2:  المائدة(   الِْعقَاِب

  . وقاية المجتمع من التصدع واالنهيار والتشابك المجتمعي إلىففي هذه اآلية الكريمة الدعوة 
جتْ كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخْرِ     : كقوله تعالى    وانتشار الفساد    ف وقاية المجتمع من االنحرا    عمل على كما  

   . )110:  أل عمران ( ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر
           بالمعروف والنهي عن المنكـر ووقايـة مـن المعاصـي            تحمل في طياتها األمر    هذه اآلية الجلية  و

  .  واآلثام 
  

  : الوقائية في السنة النبوية ةالتربي -
   واسع المساحة ، فما تكـاد تـرى جانبـا     كبيراً وقائياً النبوية المطهرة منهجاًفلقد حملت السنة     

 ما يصونهم عن ةمن جوانب الحياة ، إال وضعت السنة لإلفراد أو المجتمعات فيه من التدابير الوقائي        
  .والخطأ قبل وقوعه الزلل ويحفظهم من الخطر 

   :  ) 43: 1991 يكن  ، ( في كتابه التربية الوقائية في اإلسالميكن يقول 
والمتبع لخطوات النبوة عبر السيرة والسنة ، يجدها ذاخرة بالتدابير الوقائية على كل صعيد ممـا              " 

   يؤكد أن عملية التربية في اإلسالم تهدف إلى قطع الطريق على العلة قبل حدوثها ، وتقـي األفـراد       
مية معافاة من األمراض والعلل والمشكالت      والمجتمع منها قبل وقوعها ، و بذلك تبقى البيئة اإلسال         

  "  واآلفات التي تفتك بسائر البيئات األخرى 
ـ    ةالتدابير الوقائي  من    يجد وحين نتتبع سنة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم         قبـل   أ التي تقطع الخط

       منـال وقوعه وخوفاً من انتشار اآلفات والعلل واآلثام ، وإذا انتشرت أصبح الحـد منهـا صـعب ال    
لذلك نجد في ثنايا السنة المطهرة الكثير ماال يمكـن حـصره مـن              . ومكلف المال والوقت والجهد     

  .األعمال 
  

  :التربية الوقاية للفرد 
لعن اهللا اليهود و النصارى اتخذوا      ((   قال    و الضالل  ف واالنحرا تففي وقاية العقيدة من التشت    

   . )532:  1، جالبخاري ( )) قبور أنبيائهم مساجدا  
  . ) 150:  13 ، جالنووي)) ( لعن اهللا من ذبح لغير اهللا : (( وقوله أيضا 

  .المنحرف  وسويال دالله على وقاية الفرد المسلم من إتباع المنهج غير ثوففي هذه األحادي
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أال أخبركم بأهل الجنـة كـل   : (( وفي وقاية الخُلق من االنحراف قال رسول اهللا صلى وعليه وسلم           
   )) ر لو أقسم على اهللا ألبره ، أال أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبفمستضعضعيف 

   )262:  8 ، جالبخاري( 
   . )450 : 2النووي ، ج( )) ه مثقال ذرة من كبر بال يدخل الجنة من كان في قل : ((  وقول

   .وفيه وقاية من التكبر بغير حق واإلذالل والعطف على المؤمنين 
  

لعـن  ((  من العقل من االنحراف نزل تحريم شرب الخمر لقوله صلى اهللا عليـه وسـلم                 وفي وقاية 
               ا وشـاربها وحاملهـا    هرسول هللا صلى اهللا عليه وسلم في الخمـر عـشرة عاصـرها ومعتـصر              
  )) والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له 

  ) 114: 2، جأللباني ا ( 
   . )114:  3، جاأللباني( ))  ال يدخل الجنة منان وال عاق وال مدمن خمر  ((  وله وق

  . وقاية من اإلدمان على المخدرات والمسكرات خوفاً من الشُبهات األحاديث الشريفةوففي هذه  
  

 عبد اهللا رضى اهللا عنـه       نجابر ب  وفي وقاية الفكر من االنحراف أمر بتوحيد مصدر التلقي عن          
عن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ،        : (( قال    

والذي نفسي بيده  !! فيها يا بن الخطاب      نأمته وكو : فغضب ، فقال    صلى اهللا عليه وسلم     فقرأه النبي   
اطل فتـصدقوا  لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ال تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بب                

           ))به ، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى اهللا عليـه وسـلم حيـا مـا وسـعه إال أن يتبعنـي           
  )387: 3، جأحمد                                                             (

  

ف من الطعـام  التخفيبوفي وقاية الجسد من األمراض والعلل فقد أوصى النبي صلى اهللا عليه وسلم        
       ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم آكالت يقمـن صـلبه ، فـإن                  (( والشراب فقال   

   . )182:  2 ، جاأللباني( )) كان ال محالة فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه وثلث لنفسه  
         لبدينـة  الحث على الممارسة أنواع من الرياضة ا من حيث أبو هريرة في صحيحه     ) مسلم(روى  كما  

ِف وفـي  ـْؤِمِن الـضِعي ـب ِإلى اللَِّه ِمن المـالمؤِمن الْقَِوي خير وَأح( : (  قال فقدالجسدية و
  .  )40:  9ج  ،النووي ( ))  لٍّ خيرـكُ
                                      .ففي هذه األحاديث الشريفة وقاية من األمراض و األسقام والكسل  

  

      عـن الـدخول الـسليم      النهـي   كان مجتمعلل الخاصة للفرد والعامة     ةإن من اهتمام اإلسالم بالصح    
وعن ابِن عبـاٍس    في صحيحه   ) البخاري  ( دياً وقاية من االنتشار فقد روى       ع مرضاً م  ضإلى المري 

  :قال رضي اللَّه عنْهما 

 أبو   عنْه خَرج إلَى الشَّاِم حتَّى إذَا كَان ِبسرغَ لَِقيه ُأمراء األجنَاِد             أن عمر بِن الْخَطًَّاِب رضي اللَّه     ((  
     هابحأصاِح ورالج نةَ بديباٍس            عبع نبالشَّاِم ، قَاَل اب قَعو قَد اءالْوب أن وهرفََأخْب :      ـرمفَقَاَل لي ع :
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   هاجِرين األولي الم عِبالشَّاِم ، فَاخْتلَفوا ،              اد قَعو قَد اءبالْو م أنهَأخْبرتَشَارهم ، ووتُهم ، فَاسعفَد ِلين
   مهصعفَقَاَل ب :   نْهع ِجعتَر ى أنٍر ، وال نَرتَ َألمجخَر . مهضعقَاَل بو :   ابـحأصة النَّـاِس وِقيب كعم

ارتَِفعوا عنِّي ، ثُـم :  علَيِه وسلَّم ، وال نَرى أن تُقِْدمهم علَى هذا الْوباِء ، فَقَاَل        رسوِل اللَّه صلّى اهللاُ   
ادع لي اَألنْصار ، فَدعوتُهم ، فَاستَشَارهم ، فَسلَكُوا سِبيَل المهاجِرين ، واختَلَفوا كَـاخْتالفهم ،          : قَاَل  

ادع لي من كَان ها هنَا ِمن مشْيخَِة قُريٍش ِمـن مهـاِجرِة الْفَـتِْح ،                : ي ، ثُم قَاَل     ارتَِفعوا عنِ : فَقَال  
نَرى أن تَرِجع ِبالنَّاِس والَ تُقْـِدمهم علَـى هـذَا    : فَدعوتُهم ، فَلَم يخْتَِلفْ عليه ِمنْهم رجالِن ، فَقَالُوا      

   اِء ، فَنَادى عبفي النَّاسِ     الْو نْهرضي اللَّه ع رِه        : ملَيوا عِبحِر ، فََأصلَى ظَهع ِبحصـو  : إنِّي مفَقَال أب
       نْهع اِح رضي اللَّهرالج نةَ ابديبع :           نْهرضي اللَّه ع رمِر اللَّه ؟ فَقَاَل عقَد اراً ِمنَأِفر :    كـرغَي لَـو

   بيا عا أبا يةَ ،   قَالَهد                   لَك كَان تَ لَوِر اللَّه ، أرَأيِر اللَّه إلى قَدقَد من نَِفر منَع ، ِخالفَه هكْري رمع وكَان 
إِبٌل ، فَهبطَتْ واِدياً له عدوتَاِن إحداهما خَصبةٌ ، واألخْرى جدبةٌ ، ألَيس إن رعيتَ الخَصبةَ رعيتَهـا         

ر اللَّه ، قَاَل         بقَدا ِبقَدتَهيةَ رعبدتَ الجيعر ِر اللَّه ، وإن : نْهٍف رضي اللَّه عوع نِن بمحالر دبع اءفج
يِه إن ِعنِْدي ِمن هذَا ِعلْماً ، سِمعتُ رسوَل اللَّه صلّى اُهللا علَ       : ، وكَان متَغَيباً في بعِض حاجِتِه ، فَقَال         

 إذَا سِمعتُم ِبِه ِبأرٍض ، فالَ تَقْدموا علَيِه ، وإذَا وقَع ِبَأرٍض وَأنْتُم ِبها ، فَال تخْرجـوا     ((: وسلَّم يقُوُل   
 اراً ِمنْهِفر (( الىاللَّه تَع ِمدفَ فَحرانْصو نْهرضي اللَّه ع رمع  ) ((424 : 1989 ، يالبخار( .                                                                      

  :   التربية الوقائية لألسرة 

قة ـ بما ال يقبل الشك أن دور األسرة الوقائي ، ليس دوراً افتراضياً ، بل هو حقي        دلت السنة النبوية  
نهى رسـول صـلى اهللا      : ((  اهللا قال    يرضمن حديث جابر    ) م  ـمسل( وبناءاً عليه يقول    . واقعية  

                              )76 : ص : 31النـووي ، ج   ( ))  عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يـأتي أهلـه طروقـا              
أفرأيـت الحمـو ؟ قـال      : إياكم و الدخول على النساء ، فقال رجل من األنصار           ((  وقال أيضا   

  .  )403:  9 ، جالنووي( )) الحمو الموت 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبنـاء      : (( تربية األوالد قال رسول اهللا صلى عليه وسلم         ب صيختوفيما  
   . )97:  1 ، جاأللباني ()) ر وفرقوا بينهم في المضاجع سبع ، واضربهم عليها وهم أبناء عش

غربـاء  يتها ووقايتها من ال   ا وتنميتها ورع  ةبدور األسر ففي هذه األحاديث الشريفة السابقة االهتمام       
  .  وساوس الشيطان من و
  

  :   التربية الوقائية للمجتمع 

ي بام النـأق ، حيث الهالكمن توصيات ونصائح واقية للمجتمع من  فيها بماالسنة المطهرة تعد 
أيم واهللا لو أن فاطمة بنت (( صلى اهللا عليه وسلم الحد على المرأة المخزومية التي سرقت وقال 

                                                     .   ) 199:  12، ج  الفتحالبخاري)) (  دهارقت لقطع محمد يـمحمد س
           .   )  84: 1 ، ج البخاري( ))  إنك امرؤ فيك جاهلية !يا أبا ذر أعيرته بأمه (( وقوله 
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                                      .  )484:  2 ، جالنووي(   ))امن غشنا فليس من(( وقوله 
    .لألفراد والمجتمعات من السرقة وانتشار العصبيات والغش واالحتيااأي وقاية 

  : المسلمين عند ةالتربية الوقائي -
   الحلقات   التربية اإلسالمية يوقفنا أمام سلسلة متصلة      في ةإن الحديث عن منزلة التربية الوقائي         

 ولكن موضوعنا الذي نريد التحـدث عنـه أال          ، ة ، التربية الوقائي   وهي العقيدة ، التربية اإلسالمية    
   . )48 : 2002الحدري ، ( هو التربية الوقائية  

      ما من شك أن التربية الوقائية قد احتلت من وحي اهللا المبارك مـساحة كبيـرة ، لكـون اإلنـسان           
 اإليمان ، فكان من واجب ىوجبل عل الطاعة ،  ىفطر عل الذي يتلقى هذه التشريعات الربانية هذه قد        

   اإلنسان نطفة فـي رحـم أمـه ،   كونالتربية أن تراعي هذا األصل المبارك ، وأن تحافظ عليه منذ  
  .حتى يلفظ آخر نفس له في الحياة 

    إن األصل في طبيعة اإلنسان هو اإليمان باهللا تعالى ، والفطرة التي فطر اهللا النـاس عليهـا فقـال              
َأِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه ذَِلك الـدين َ   جالله  جل  

ونلَمعالنَّاِس لَا ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَي   ) 30:  الروم(  .  
ات ريعه فإن معنى ذلك أن التش     درفة اهللا وتوحي  على اإلسالم الذي هو مع     مإذن فما دام اإلنسان مفطو    
سـيما وأنهـا    ال واالنحراف ،    ل تصون هذه الفطرة وتحفظها من الزل      أنالتي تنزل من السماء البد      

: وعليه وسلم    يث أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا       دمن ح    النبي ، فقد ثبت عن   مهددة بذلك   
    ))ركانهويش يهودانه وينصرانه  ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه(( 

   )448: 1، ج النووي( 
    ، والـشياطين تجتـال وتتخطـف ،     في تربية اإلنسان أيما تـأثير        – سلبا أو إيجابا     –فالبيئة تؤثر   

 ، فهم يقعدون للناس كـل مرصـد ، ويقطعـون      ةوهؤالء الشياطين ال يرقبون في مؤمن إال وال ذم        
كما روى ذلك ابن ماجه فـي سـننه   ( ويتهم للناس رسول اهللا عليهم كل طريق خير ، وقد كشفت ه     

هذا سـبيل اهللا  : خط لنا رسول اهللا خطا ثم قال (( من حديث عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال      
متفرقة على كـل سـبيل      : هذه سبل ، قال يزيد      :  خطوطا عن يمينه و عن شماله ، ثم قال           طثم خ 

ََأن هـذَا ِصراِطي مستَِقيماً فَاتَِّبعوه والَ تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُـم   منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ 
تَتَّقُون لَّكُماكُم ِبِه لَعصو ِبيِلِه ذَِلكُمن سع  )  ، 152:   األنعام( ،  ) 7:  1جابن ماجه( .   

جن فحسب ، بل إن من اإلنس مـن هـم     على أن إطالق مصطلح شياطين ال يقتصر على شياطين ال         
أشد وسوسة وأعظم خطرا من شياطين الجن ، سواء كان هؤالء الشياطين أفرادا ، أو مجتمعـات ،            

وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي عدواً شَياِطين اِإلنـِس والِْجـن     و يقول اهللا . ت ، أو مؤسسات ئاأو هي
ِإلَى ب مهضعوِحي بيونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كبشَاء ر لَووراً وِل غُرفَ الْقَوخْرٍض زع .   

   . )112:   األنعام( 
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        وإذا كان اإلنسان مخلوقا على هذه الفطرة السليمة الصحيحة السوية التـي دلـت عليهـا اآليـات                 
إلنسان بالمرصاد لتفـسد عليـه فطرتـه ، فـإن     واألحاديث الصحيحة ، وإذا كانت الشياطين تقف ل 

اإلنسان في أمس الحاجة إلى الحماية والوقاية والرعاية والصيانة من هذه المـؤثرات الخطيـرة ،                
 التوحيد الخالص والفطرة السوية ، عن ضل ، والشياطين المضللة ، لي ةالمتمثلة في البيئات المنحرف   

  ونواهيهـا  أباه ، فجاءت الشريعة اإلسالمية بأومراها     التي تعشق الحق وتهواه ، وترفض الباطل وت       
وحمايـة لخلقـه      وسائر أساليبها لتحول بين العبد وبين ارتكاب الشرور والمآثم ، صيانة لفطرتـه            

      ل وأعظم من أن تترك اإلنسان بال تشريع حتى تتدنس فطرته ، وتنـتكس مفاهيمـه ثـم                 جَأوكانت  
تصلح اعوجاجه ، وتصحح مفاهيمه ، ولكنها قطعت الـسبيل علـى            م انحرافه ، و   ويقوم بعد ذلك تق   

الشر قبل حدوثه ، وعلى الداء قبل نزوله ، مبقية جزءا من العالج لفئة شاذة تخطت حواجز الشرع                  
ال بد لهذه الفئة من لفتة حانية ، تعيدهم إلى الطريق ، وتبعث في نفوسهم األمل من جديد ،                    ، فكان 

         وبقع منهم ، باإلضافة إلى زرع الثقة فـي نفوسـهم لتـصحيح المـسار      بدعوتهم على التوبة عما   
         وتعديل السلوك ، وكم عرف الناس قديما وحديثا من النماذج التي وصلت على درجة مـن اإلجـرام    
  ال يتصورها اإلنسان ، فصنعت منهم أناسي أخيارا ضـربوا بـصالحهم واسـتقامتهم الخيـر أروع           

  . ) 58 : 2002ي ،  الحدر (األمثال
  

  : عند غير المسلمين ةالتربية الوقائي
التربية في أي مجتمع تنطلق من خالل توجيهات العقيدة التي تدين بهـا ذاك المجتمـع ، وتـستمد             

 وصفائها وعمقها وأصالتها من خالل ما تمليه تلك العقيدة ، فبقدر صحة العقيـدة وصـفائها              قوتها
ش ، بقدر ما تضل التربية طريقهـا ،  غدر ما فيها من البطالن وال    تربية ويصفو منهجها ، بق    تصح ال 

  . رج مسخا من البشر في الحياة قبل أن تشقى بهم خفن
          ا فـي تـصرفاته    نهيصدر ع  ما   هي األفكار التي يؤمن بها اإلنسان و      ( والعقيدة كما ذكرها الباحث     

  .  )58:  2002الحدري ، (  )وسلوكه 
      هي الضابط األمين الذي يحكـم التـصرفات         "ه العقيدة و أثرها في بناء الجيل        ويقول عزام في كتاب   

       كل ما يصدر عن النفس مـن كلمـات         و  ، و يتوقف على مدى انضباطها و إحكامها       ويوجه السلوك 
أو حركات بل حتى الخلجات التي تساور القلب و المـشاعر التـي تعمـل فـي جنبـات الـنفس ،           

   ) .9 :2000عزام ،  ( " في الخيال والهواجس التي تمر
 صحيحة كانت أم فاسـدة ،        ،  بها اإلنسان   يدين يشمل كل عقيدة  للعقيدة  الحدري وعزام   إن تعريف   

  .إذا ما من إنسان في الوجود إال وله عقيدة يؤمن بها ويصدر عنها في كل عمل يقوم به 
لـدنيا  ااألفكار التي تنتشر في شرق لكن أين العقيدة الصحيحة في هذا الخصم الهائل من المعقدات و     

 ورغباته في أسلوب متوازن فـي  هنسان احتياجاتسير لإلوغربها ؟ أين العقيدة التي تالئم الفطرة وتُ 
  كل جانب من جوانب حياته ؟
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       والجواب يكون في العقيدة اإلسالمية الصحيحة ، التي تقوم على اإليمـان بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه        
  .اآلخر وتقوم على اإليمان خيره وشره ه واليوم سلور

وإن المتأمل في حال هذه الفلسفات يرى أن الذي تولى وضع أهدافها ، وحدد غاياتهـا ، ووضـع                   
       نطلقاتها ، وصور مناهجها المعرفية ، وقيمها األخالقيـة ، هـم الفالسـفة الوضـعيين ،      سسها و ُأ

         لتـصوراتهم القاصـرة عـن الكـون        ةيقين نتيج والعلماء الطبيعيين ، وقد حصل الصراع بين الفر       
واإلنسان والحياة والمصير ، مما جعل ما يطرحونه لتربية اإلنسان من آراء مرتبطـة فـي ضـالل            

  .نتائجها و ثمراتها بضالل العقائدي 
ائد ـإن النظام الس  " يقول إيدجارد فور وآخرون في كتاب تعلم لتكون ، في تقرير لمنظمة اليونسكو              

وهـو  : كثير األحيان بطابع مـزدوج      أتربوي في البلدان المتقدمة يتميز دائماً ، أو على األقل في            ال
        من جهة ، كما انه من جهة ينتقي أفـراده بحـسب المرتبـة االجتماعيـة     ثقافةنظام متخلف عن ال   

قطـار  الدراسات العليا ، وهذا هو النظام نفسه المجلوب في أكثـر األحيـان إلـى األ               في  خاصة  بو
         نه غير مالئـم للبيئـة الثقافيـة    أ هو ورص السابقة نفسها ، بل إن له عيب آخ        ـالمتخلفة بالخصائ 

                                                 .. )40 : 1974فور، (  (" وللوسط االجتماعي اإلنساني 
ئيات عن ارتفاع معدل الجـرائم فـي   بعض اإلحصا"  وقد ذكر المسالتي في كتابه أمريكا كما رأيتها      

وكـل   دقيقة تحدث جريمة ،   ) 24(في الواليات المتحدة كل     : بعض البلدان الغربية فقال ما خالصته       
دقائق تغتصب امرأة ، ولقد كانت هذه الجرائم فيمـا          ) 7( على البيت ، وكل      وثواني يتم السط  ) 10(

  . في كل مكان – في الثمانيات  ويقصد–مضى أحد سمات األحياء الفقيرة ، ولكنه اآلن 
   ) 248 : 1985المسالتي ،  (              

 من ميـادين الحيـاة ، إال        ن الغربية في كل ميدا    توما هذا االنحراف والفساد الذي تعيشه المتجمعا      
  .ان اإليمان باهللا د ثمرة من ثمار فقةثمرة من ثمار التربية المنحرفة ، وما التربية المنحرف

فلسفات التي قطعت صلتها بوحي السماء تسير بال هدف سام ، وتدور في فلك ضيق مـن           إن هذه ال  
المحسوس الملموس ، كل مدرسة تدلي بأهدافها من خالل فلسفتها عن الكون واإلنسان والحيـاة ،                

فلسفات تربويـة متناقـضة ، وأهـداف        ف ، وتضاربت تلك الوسائل ، وجئ ب       فتناقضت هذه األهدا  
   فطرة أو تربي خلقا ؟متباينة ، أن تصوغ

إن القليل منا يدرك أن بعض      "  في كتاب السقوط من الداخل لجنرال أمريكي بالقول             )البشير( وذكر
        الظواهر االجتماعية التي نعيشها في وقتنا الحاضر قد تـؤثر بـشكل مباشـر علـى مـستقبلنا  ،                    

مألوفة اليوم وستؤثر على مستقبلنا في       السابق باتت  التي لم نعدها في      االجتماعيةوإن هذه الظواهر    
إن اإلفراط  !! ظاهرة تحول الرجال إلى نساء و النساء إلى رجال ، بدعوى الحرية الشخصية              : الغد  

في استعمال الحرية في مجتمعنا تجاوز كل الحدود ، وتخطى كل األنماط السلوكية التـي يمارسـها                 
ى أنثى أو العكس ألسباب عاطفية أو لشذوذ جنـسي  الفرد إلى اإلنسان ذاته بتغيير جنسه من ذكر إل      

  . يؤدي إلى تغيير خلقه 
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وهذه الظاهرة قد انتشرت في أمريكا وأصبحت تعرضها وسائل األعالم األمريكية بكل حرية تخـدش              
بها الحياء العام ، وتصيب المشاهد بالتقزز واالشمئزاز من الفئة التي تغيير تركيبهـا البيولوجيـة                

  .  )90 : 1992، البشير  ( " ألسباب ساذجة
لَّعنَـه  } 117{ِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثاً وِإن يدعون ِإالَّ شَيطَاناً مِريداً        إذ يقول     وصدق اهللا 

م وآلمـرنَّهم فَلَيبـتِّكُن آذَان      وُألِضلَّنَّهم وُألمنِّينَّه } 118{اللّه وقَاَل لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيباً مفْروضاً      
اَألنْعاِم وآلمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه ومن يتَِّخِذ الشَّيطَان وِلياً مـن دوِن اللّـِه فَقَـد خَـِسر خُـسراناً       

ُأولَـِئك مْأواهم جهنَّم والَ يِجـدون  } 120{الَّ غُروراً يِعدهم ويمنِّيِهم وما يِعدهم الشَّيطَان إِ     } 119{مِبيناً
   . )121 ،117:النساء (  } 121{عنْها مِحيصاً

إن اإلنسان ليتملكه العجب وهو يسمع مثل هذه المخازي التي ال يكاد يصدقها عاقـل ، لـوال أنهـا              
 تزول حين نعلم أن الجنس قـد أصـبح   حقائق كالشمس في رابعة النهار ، ولكن العجب ما يلبث أن    

إننـا يجـب أن نحطـم    " صرة  افي كتابه مذاهب مع ) قطب  ( ويقول  . عقيدة يصرعنها القوم هناك     
   . )112 : 1992قطب ، ( " العقائد الدينية وينبغي أن نجعل من الجنس عقيدة 

لَِو  وَ الْحقِّ وَأكْثَرهم ِللْحقِّ كَاِرهونم يقُولُون ِبِه ِجنَّةٌ بْل جاءهم ِبأ :  إذ يقول اهللا تعالىوصدق 
والَْأرض ومن ِفيِهن بْل َأتَينَاهم ِبِذكِْرِهم فَهم عن ِذكِْرِهم السماواتُ اتَّبع الْحقُّ َأهواءهم لَفَسدِت 

ونِرضعم ))69:  المؤمنون(  .                                                                         
          اآلخر يفقد النظرة الـصحيحة تجـاه الكـون   م و ال باليو   المجتمع الذي ال يؤمن باهللا    ( وعليه نقول   

 تفقد هذه النظرة التربية التي  و  ، والحياة واإلنسان ، والتربية تنطلق من أهدافها ووسائلها وغاياتها        
إن لم تكن منحرفة متناقضة متضاربة ، تـسخر اليـوم ممـا كتبتـه            ال شك تربية قاصرة ؟         تكون

 الفلسفات التربوية فـي الغـرب        به م ما قعدته اليوم ، وهذا عين ما تقو        دباألمس ، وترفض في الغ    
    .)البراجماتية والوجودية والماركسية ، بكل جزئياتها وتفعرياتها  وكالمثالية ، والواقعية ،

  

  : المسلمين غيرو عند المسلمين ة الوقائية التربي تمييز
 السر هذا التمييز يمكن في العقيدة اإلسالمية الربانية التي ارتاضها اهللا ديناً للبشرية إلى يوم الدين               

  .  )19:  آل عمران(   الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم ِإن قال تعالى
لى جميع النعم التي كرم اهللا بها عباده  فقد ارتضى اهللا للبشرية هذه العقيدة ، وجعلها نعمة تتربع ع

   َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم اِإلسالَم الْيوم   وفي هذا يقول اهللا 
   )3:  المائدة( 

ة إال أعطـى   بقدرته وعظيم فضله وجود كرمه هذا الدين ، فما مـن شـاردة وال وارد             أكمل اهللا  لقد
         ، إن الذي علم األمة كيف تقضي الحاجـة ال يمكـن            رسول صلى اله وعليه وسلم األمة منها خبراً       

أن يتركها في ميادين العقيدة أو السياسة أو االقتصاد أو التربية أو اآلداب ، دون أن يضع لها فـي           
  .ذلك شرعة ومنهاجا 
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 ،  يندرج تحتها من الجزيئات ما تحتاجـه  تاب والسنةقد يكون هذا التشريع تارة قواعد كلية في الك        
األمة إلى يوم الدين ، ويفصُل لها ما قد تحتاجه في بعض الجوانب تجتهد فيها ، رحمة من اهللا غير                    

  .  )88 : 2002الحيدري ، ( نسيان للمخطئ في ذلك أجر واحد وللمصيب فيها أجران  
رة والمدرسة والمجتمع ينطلق من نظرة صـحيحة تجـاه    في تربيته الوقائية للفرد واألساإلسالمإن  

  .الكون واإلنسان والحياة 
ـ فالكون في نظر اإلسالم خلقه اهللا لحكمة وغاية وسخره لإلنسان ينتفع بمـا ف              ه مـن الخيـرات ،  ي

 العقـول   بـه كون خالقاً مدبرا ، تهتـدي للويكتشف ما فيه من األسرار ، التي تدل بدورها على أن      
خبر اهللا عنـه فـي   أ على معرفته عن طريق آياته الكونية الشرعية ، فتبين لها الحق الذي        ةالسليم

  . )53:  فصلت(   نُِريِهم آياِتنَا ِفي الْآفَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقَُّ  قوله جل ذكره
ل أن يأتي إلـى هـذه       بوأين كان ق   رض ؟   أما حين يجهل اإلنسان مهمته وسر وجوده على هذه األ         

  سير ؟ وماذا يجد بعد الموت ؟ فسوف يشقى على ظهر هـذه األرض           يالدار ؟ ولماذا جاءها ؟ وأين       
  . وتطاول عناده هوسيزداد شقائه كلما ازداد جهل

نا هذا لـم يجـدوا   تإن هذه األسئلة المحيرة التي حيرت العلماء الغربيين على مدى العصور حتى وق 
  . لجواب الشافي بل ماتوا وهم لم يجدوا سؤال واحد عما ذكر ا

       اإلسالمية ربطـا مباشـرا ،   ةإن اإلسالم قد ربط غايات التربية وأهدافها ووسائلها وثمراتها بالعقيد        
وأبدع كل اإلبداع في إعطاء التصور الصحيح عن الحس وما وراء الحس من الغيبيات حين أجـاب               

  .لهي من اهللا جل في عال إ عن هذه األسئلة بوحي
  

لَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر        و    :  ففي جواب من أنا ؟ أجاب القرآن عن الحقيقية بقوله           
   . )70:  سراءاإل(   والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

  .  )4:  التين(    لَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍم   : وبقوله
 في أحسن تقويم ، فاإلنسان فيه خيـر         اهللالى اإلنسان على أنه مخلوق مكرم ، خلقه         عينظر اإلسالم   

 ، لنشأ على الفطـرة      في أصله ، ومستقيم في طبيعته ، ولو ترك وحده بعيدا عن العوامل الخارجية             
  .الصحيحة التي فطره اهللا عليها ، أال وهي اإليمان باهللا وحده 

وقُلْنَا يا آدم اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُالَ ِمنْهـا رغَـداً     يقول اهللا تعالى    وفي الجواب أين كنت ؟      
فََأزلَّهما الشَّيطَان عنْها فََأخْرجهما ِمما     } 35{ونَا ِمن الْظَّاِلِمين  حيثُ ِشْئتُما والَ تَقْربا هـِذِه الشَّجرةَ فَتَكُ      

    }36{كَانَا ِفيِه وقُلْنَا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍن
   . )36-35:  البقرة( 

  مخلوقين مـن البـشر فـضله اهللا علـى سـائر المخلوقـات وحـين نهـى                  فأبونا آدم كان أول ال    
  : قائال له هأبونا آدم عن األكل من الشجرة ،  وسوس له الشطان وأغراه بحيلة ماكر

  لَىبلٍْك لَّا يمِة الْخُلِْد ورلَى شَجع لُّكْل َأده ما آدقَاَل ي طَانِه الشَّيِإلَي سوسفَو   )119:  طه(  .  
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منهجا ربانيا مباركا مـن الـسماء يحملـه         معه   نزلأ على األرض    ههبطأحين  أنه  ثم أخبر سبحانه    
        ويقول جـل فـي عـاله فـي        محمد  المرسلون على مر العصور واألزمان حتى ختموا برسالة         

ا يْأِتينَّكُم منِّي هدى فَمِن اتَّبع هداي فَلَـا  قَاَل اهِبطَا ِمنْها جِميعاً بعضكُم ِلبعٍض عدو فَِإم  كتابه العزيز
   . )122:  طه(   يِضلُّ ولَا يشْقَى

  

   َما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن  في جواب لماذا جئت ؟ جاء األمر واضحاً في قوله سبحانه
   )56 :  ، اآليةالذاريات(  

ولَقَد ِجْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مـرٍة وتَـركْتُم مـا      :أسير ؟ قال تعالى في جواب إلى أين و
                  ـنَكُميب كَاء لَقَـد تَّقَطَّـعشُر ِفيكُم مَأنَّه تُممعز الَِّذين اءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمو وِركُماء ظُهرو لْنَاكُمخَو

   . )94:  األنعام(      عنكُم ما كُنتُم تَزعمونوضلَّ
كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد اهللا رضـى اهللا              وأجاب عن التساؤل رسول     

خط رسول اهللا وعليه وسلم خطا مربعا ، وخط في الوسط خارجا منه ، وخـط خططـا                  (( عنه قال   
     ا اإلنسان ، وهذا أجله محيط به أو قـد أحـاط بـه ،            هذ: صغارا إلى هذا الذي في الوسط ، و قال          

 ، فإن أخطاه هذا نهشه هذا وإن أخطاه         األعراضوهذا الذي هو خارج أمله ، وهذه الخطط الصغار          
   . )235 : 11 ، جالبخاري)) ( هذا نهشه هذا 

فَـِإن الْجِحـيم ِهـي     الدنْياوآثَر الْحياةَ   فََأما من طَغَى   ؟ قالوفي جواب ماذا أجد بعد الموت 
    فَِإن الْجنَّةَ ِهي الْمْأوى وَأما من خَافَ مقَام ربِه ونَهى النَّفْس عِن الْهوى الْمْأوى

   )41- 37:  النازعات(  
اإلنسان  لقد أعطى اإلسالم إجابات قاطعة عن أصل        : " في كتابه علم النفس اإلسالمي      ) خليل(ويقول  

        وعـن عملـه ومـصيره     و خصائصه ، وحريته ومسئوليته ؟       وعن الغاية من وجوده وعن تكوينه       
 حسب وضعه في البنية االجتماعية ، وعن تأثيره وتأثره باآلخرين وباألوضـاع             هوعن عالقته بغير  

حياء ، وعـن    واأل االجتماعية ، وعن تأثيره وتأثره باألشياء واألحياء ، وعن سلطانه على األشياء           
حدود هذا السلطان ، وكل هذه الموضوعات التي أصبحت اليوم موزعة في الغرب في المجموعـات               

   . )56 : 1986خليل ، " ( من العلوم المتخصصة في النفس و االجتماع 
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  :برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم 
ومهـا كانـت الطريقـة     ، ب فـي التعلـيم   يمكن القول إنه مهما كان الغرض من استخدام الحاسو        

المستخدمة في ذلك ، فإنه يكمن تصنيف برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم إلى أربعـة أنـواع    
  : رئيسة هي 

  
  

  Tutorial Software:  لبرامج التعليمية ا: أوالً 
ات  وقد صممت خصيـصاً لتـدريس الموضـوع         ،  داخل الفصول الدراسية   ج هذه البرام  وتستخدم  

          التدريب والمران ، وبـرمج األلعـاب التعليميـة   جالدراسية والمهارات المختلفة ، ومن أمثلها برام    
   .وبرامج المحاكاة

وتركز هذه البرامج بشكل أساسي على عملية تعزيز التعلم ، واالستعانة بالتغذيـة الراجعـة لـدعم              
       على دورها في تحـسين عمليـة الـتعلم        حيث يركز مصممو هذا النوع من البرامج        . عملية التعلم   

و قد أكدت العديد من األبحاث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن قـدرة              . وجعله فاعالً ومؤثراً    
نـشير إلـى أن الباحـث        " .هذه البرامج على زيادة مستوى تحصيل الطالب وتنمية مهـاراتهم           

   " .استخدم هذه البرامج في دراسته الحالية
  

  

  Applications Software: برامج التطبيقات  : ثانياً
 ال تصمم في األساس للطالب ، بل لألغراض العامة ، إال أنها تعد أكثـر                جبالرغم من أن هذه البرام    

 حيث يمكن استخدامها بفاعليـة كـأداة       . أنواع البرامج حظاً في تطبيقاتها داخل الفصول الدراسية         
  :لموضوعات الدراسية المختلفة ، ومن أمثلتها لحل المشكالت ، أو لتوضيح وتفسير ا

 في كثيـر مـن   ا التي يمكن استخدامه: ) Word Processor(  الكلمات ةبرامج معاجل .1
 . والبحوث والمقاالت رالمجاالت الدراسية لكتابة التقاري

يـل  لتحلوالعلوم   التي تستخدم في دراسة الرياضيات ،: )  Graphics( برامج الرسوم  .2
 .اً بعدة صيغ المختلفة ي، وإجراء العمليات المختلفة عليها وتمثيلها بيانالبيانات 

والحـصول    وتستخدم في تبادل المعلومات ،     : )Communications ( برامج االتصاالت  . 3
 . )44 : 2005 ضياء الدين ،  (  عليها من أماكن متعددة في العالم

    

  Multimedia programs: برامج الوسائط المتعددة : ثالثاً 
      لقد حدث تطور كبير في مجال تطبيقات الصوت والصورة الثابتة والمتحركة المـدارة بالحاسـوب ،                
ولم يقتصر الحاسوب على عملية عرض النصوص والرسوم ، بل تم استخدامه في مشاهدة عروض               

ـ               ذه الفيديو الحية المدعمة بالمؤثرات الصوتية وكما أمكن التحدث بواسطة الحاسـوب وتـسجيل ه
  .المحادثات ، وسماع التوجيهات التي يصدرها الحاسوب 

 الصوت والصورة والنصوص بشكل تفاعلي وجذاب جـداً         فوتتميز هذه البرامج بقدرتها على توظي     
  .للمتعلم 
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  :برامج خدمة المعلم : رابعاً 
مج تقـوم   تسمى هذه البرامج ببرامج الفائدة ، أو الخدمة للمعلم وإدارة الطالب ، أي أن هذه البـرا                

 االختبـارات ، وإعـداد خطـة    حبمساعدة المعلم في إنجازه األعمال االعتيادية له من عمل و تصحي      
   .ةالدراسية وتنظيم أنشطة الطالب ، ومراجعة األعمال اليومي

  

   :التعليممبررات استخدام الحاسوب في 
  

  :  يلي مبررات استخدام الحاسوب في التعليم فيما   )32 : 1997 ( ويلخص المشيقح
) عـصر المعلومـات   ( االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات ، وهذه سمة العـصر الحـالي          .1

وسائل االتصاالت التي ساعدت على البحث عـن طريقـة حفـظ هـذه               خصوصاً بعد تطور  
 .المعلومات واسترجاعها عند الضرورة 

ائـل مـن    الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات ، حيث يتعامل الفرد مع كـم ه               .2
  المعلومات ، وكما كان الحصول عليها بأسرع وقت وأقل جهد ساعده على تحقيق أهدافه

الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال والعمليات الرياضية المعقـدة ، والحاسـوب               .3
،  لية بسرعة ودقة عا    ، يتميز بأداء جميع األعمال الحسابية ، الروتينية ، الطويلة ، المعقدة          

  ممـا يقلـل   فير األيدي العاملة التي تقوم بالكثير من األعمال اإلدارية والفنية وغيرها ،           توو
 . من تكلفة إنجاز هذه األعمال

أو الذين يجدون     ،  بسيطاً  عقلياً أو من يعانون تخلفاً    إيجاد حلول لمشكالت صعوبات التعلم ،      .4
   .مشاكل في مهارات االتصال

  

  : حاسوب في التعليم كما يلي ويوجز الباحث مبررات استخدام ال
مع بعـض  لكي يتعامل يحتاج التالميذ إلى قدر مناسب من ثقافة الحاسوب ومهارات التعامل           .1

تطبيقاته ، وبذلك فان الدراسة من خالل الحاسوب ال تعمل فقط على تحسين عملية التعلم ،                
  . بل أنها تعد الفرد بأسلوب عصري للمجتمع الذي نعيش فيه 

        المدرسة أكثر فائدة وأهميـة مـن ذي قبـل ،             في  الحاسوب بمساعدةالتعلم  يجعل أسلوب    .2
 . ويجذب إليها التالميذ ويحمسهم على العمل واإلنجاز 

  .زيد من القدرة على تطوير المناهج بشكل يمكن أن تصبح معه مواكبة للتطورات الحديثةي .3
  

   :التعليم استخدام الحاسوب في مميزات و فوائد
   : ) 19 : 1997( ما قاله صادق ا منه نذكرمميزات و فوائدللحاسوب 

 .  و استرجاع كم هائل من المعلومات نالقدرة على تخزي .1

 .القدرة على العرض المرئي للمعلومات  .2

 .السرعة الفائقة في إجراء العمليات الرياضية .3

 .القدرة على التحكم و إدارة العديد من الملحقات  .4
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  : ) 226 – 223 : 2002زيتون ، (  محاور هي ة أربعفيأما زيتون يعرض المزايا 
   -: مميزات استخدام الحاسوب بالنسبة لعملية التدريس -1

كبر قدر من المعلومات في اقل وقـت  أالحاسوب يجعل التعليم أكثر فاعلية حيث يتعلم التلميذ     )1
 . ممكن 

مج ، ويكون تعلـيمهم  التعلم من خالل الحاسوب يدعم التعاون بين المتعلمين من خالل البرنا    )2
ـ                 لأكثر مصداقية بغض النظر عن المتغيرات األخرى التي تؤثر في العمليـة التعليميـة مث

  .اتجاهات المعلم ووقت الحصة

ل ي تـسه   تعمـل علـى    يوفر الحاسوب البرامج المالئمة لكل من المعلمين واإلداريين التـي          )3
 . جدولةم الاألعمال

جاهات التربوية البناءة مثل التعلـيم عـن طريـق          استخدام الحاسوب يحقق الكثير من االت      )4
  .االستكشاف ، فالتعليم من خالل المشاهدة واالستكشاف تدعمها الفلسفة التعليمية الحالية

يربط الحاسوب بين العلم النظري والتطبيق العملي لموضوع ما ، فما يدرسه التلميـذ فـي                 )5
سة كأن يطلب منه بناء مـشروع     الرياضيات من قوانين يمكن أن يوظفه الحاسوب في الهند        

  .معين مستندا لما تعلمه في القسم النظري

استخدام الحاسوب يحقق مزيدا من التعليم بإتاحة فرص تعليمية لكل متعلم للوصـول إلـى                )6
  .األهداف التعليمية

 

  :  مميزات استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية -2
 ةوعرضه بصورة مشوقة ، وكذلك القدر     قدرة الحاسوب على معالجة المعلومات والبيانات ،         )1

 .على التعديل في المعلومات ، والتكرار والتغير فيها 

 من أحسن الوسائل التي تتوافر فيه عوامل جذب االنتبـاه مـن ألـوان وصـور وحركـة                   )2
  وموسيقى

  .من أكثر الوسائل التعليمية مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين )3

  بطرق مختلفة ، فيرسم بـالخطوط   Data Processing يستطيع معالجة الصور والرسوم )4
 .م واأللوان ويعيد الرس

  فيميز بينها من حيث النغمة والحدة ، ويسمح لكل  Audio Processingمعالج األصوات  )5
  .المناسبةتلميذ في السير في عملية التعلم حسب مستواه ومعدله ، ويختار له البرامج 

ال تتوفر في غيره من الوسائل وهـو التفاعـل مـع             سمةالحاسوب كوسيلة تعليمية يحقق      )6
وكذلك فانه ال يكل وال يتعب ، ولديه الصبر الذي ال يتوفر فـي المعلـم                 المتعلم وتوجيهه ،  

  .البشري
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قصر وقت ممكـن ، كمـا       أالحاسوب كوسيلة تعليمية ييسر للتلميذ استدعاء أي معلومة في           )7
 ، ويحتفظ بسجالت عن مقـدار تقدمـه فـي    هايمكنه من تخزين أي كم من المعلومات يريد    

  .المادة العملية

غيـره مـن الوسـائل      ليقدم الحاسوب للمتعلم العديد من القدرات والخدمات التي ال تتوافر            )8
 .التعليمية مثل تقديم الدروس ، التغذية الراجعة والتقويم 

 

  :  مميزات الحاسوب بالنسبة للمعلم -3
يب والمران يوفر له وقت الذي يمكنه من بذل مزيد مـن            استخدام المعلم الحاسوب في التدر     )1

فـي  األنشطة الصفية األخرى ورعاية التالميذ المتفوقين ، وفضال عن الذين لديهم صعوبات  
  .التعلم 

، ومـدى    يساعد الحاسوب المعلم في االحتفاظ بالبيانات المهمة عن التالميـذ وتقـويمهم            )2
  .من سيطرة المعلم على الموقف التعليمييزيد الحاسوب وتقديمهم في عملية التعلم 

استخدام المعلم للحاسوب كوسيلة تعليمية يمكنه من التحكم في معدل تعلم التالميذ وتوجيـه               )3
  .األنشطة الصفية نحو تحقيق األهداف التعليمية

كن الحاسوب المعلم من تعديل أساليب شرحه وطرق تدريسه بما يتالءم مـع مـستويات               يم )4
  .التالميذ

 الحاسوب المعلم من تقديم اكبر قدر من المعلومات في اقل وقت ممكن ، كمـا يمكنـه                 يمكن )5
   .من معالجة نواحي القصور في العملية التعليمية

  

  : مميزات الحاسوب بالنسبة للتلميذ -4
يثير دافعية الطالب للتعلم ويشعره بواقعية الموقف التعليمي وذلـك مـن خـالل الرسـوم                  )1

 .الصور والرسوم البيانية المتحركة والجرافيك و

 . يعمل على جذب انتباه الطالب من خالل ما يقدمه من برامج مصوره وملونه وبالحاس )2

 .يراعي الفروق الفردية بين المعلمين  )3

يقدم الحاسب للمتعلم تعزيز ممتاز بالصوت والصورة إذا أجاب إجابة صحيحة ويقوم بتقديم              )4
 .تغذية راجعة سريعة إذا اخطأ الطالب 

 .ب للطالب القيام بأنشطة مثمرة ومستمرة وتدعم فيهم روح التجريب والتعاونويح الحاسيت )5

 .يزيد من ثقة الطالب وذلك بإشعارهم بتقدم وتحسن مستواهم  )6

 . إليه من المتعلم ةسرعة االستجابة لألنشطة والتعليمات المرسل )7

 .م  يصححون أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهءالضعفايجعل الطلبة  )8

في الطريقـة     في هذه الطريقة عن الوقت       قلالوقت الذي يستغرقه المتعلم في عملية التعلم أ        )9
 .التقليدية 

    .تخزين معلومات كثيرة لفظية وغير لفظية مما يسهل على المتعلم استدعاءها في أي وقت )10
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  :خصائص البرمجية التعليمية الجيدة 
ب تصميمها بطريقة تناسب خصائص الطلبـة وطبيعـة     من المعلوم أن إنتاج البرمجيات الجيدة يتطل      

تراعـى وضـوح التعليمـات وعمليـات         و المادة الدراسية ، حيث تصاغ بأسلوب مناسب وسهل ،        
  :  وتتميز البرمجية الجيدة بصفات منها  .الخروج من تدريب إلى أخر 

   )32 : 2002النجار و آخرون ، ( 
 . سهولة استخدامها من قبل الطلبة  -1

 .رمجية منذ البداية  عرض الب -2

سهل عملية التنقل بين التدريبات ، ووضوح طريقة الخروج تُلها على التعليمات ئ احتوا -3
 .منها بكل يسر 

مما يزيد ..) والحركة  اللون ،(  تصميمها بطريقة تستثمر إمكانيات الحاسوب الفنية  -4
 .فعالية المادة التعليمية 

 . المعروضة ةوتجذب انتباهه للمادة التعليمي أن تصمم بطريقة مناسبة تشد المتعلم ،  -5

                أن يرفق مع البرمجية التعليمية دليل التعليمات الذي يبين طريقة تشغيل البرمجية  -6
 .واستخدامها 

 .أن تتيح البرمجيات للمتعلم فرصة المشاركة والتفاعل االيجابي   -7

 . كتاباً الكترونيا أن يجد المتعلم متعة في استعمالها ، بحيث ال تكون  -8

 .أن تكون خالية من أي تحيز لعرق ما ، أو لجنس ما ، أو لون ما   -9

 .أن تزود الطالب بالتغذية الراجعة المناسبة والفورية   - 10

 .أن تثير في الطالب النشاط والدافعية المناسبة والفورية   - 11

 .أال تكون الشاشة مزدحمة بالمعلومات ، حتى يسهل على الطالب تتبعها   - 12

 .ومحققة لألهداف المراد تحققها  وتربوية ، وشاملة ، أن تكون واضحة ،  - 13

 .ثارات السلبية ، التي تفقدها قيمتها التعليمية إلأن تكون خالية من ا  - 14

 .أن تتنوع التدريبات والتطبيقات في البرمجية   - 15

 . بلغة سليمة وأسلوب شائق ةكتب البرمجيأن تُ  - 16

 . سرعة تعلم الطالب أن تحتوي البرمجية توقيتاً لقياس  - 17

 .أن تصمم الشاشة بطريقة جيدة   - 18
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  :فوائد برامج الحاسوب التعليمية 
فوائـد اسـتعمال بـرامج       الصادرة في عمـان       ) )1992 : 5-4مجلة الحاسوب التعليمي  ذكرت  

  :الحاسوب التعليمية 
فادة منها ، دون الحاجة      إمكانية تقديم مواد تعليمية مبرمجة بطريقة يسهل على المتعلم اإل          .1

 .إلى وجود المعلم 

  . تغيير دور المعلم في العملية التعليمية ، بحيث يكون المعلم مشرفاً وموجهاً لجميع الطلبة .2

 إدخال البيانات والمعلومات الهائلة وتخزينها على أقراص الحاسوب ، بطريقـة سـهلة ،               .3
 .بأقل جهد و كلفة 

   التعديالت و اإلضافة عليها وإعادة تخزينها بكل يـسر          سهولة استدعاء الملفات ، وإجراء     .4
 .وسهولة 

 . الدقة في استخراج للبيانات بكل دقة  .5

        إمكانية تحكم المتعلم بالبرمجية التعليمية ، فيسير في الـدرس حـسب سـرعته الذاتيـة                .6
 .وقدراته التعليمية

 .وح التعاون الجماعي  إمكانية استعمال الحاسوب في المجوعات الصغيرة ، مما ينمي ر .7

 . الدور العظيم الذي يتمتع به الحاسوب في تنمية قدراته الطالب العقلية  .8

 . تفعيل دور الطالب من خالل مشاركته بجلوسه أمام شاشة الحاسوب  .9

 .إمكانيات الحاسوب الفنية في إجراء التجارب العملية واأللعاب التربوية . 10 
 

  :اج البرمجية التعليمية الجيدة ـتها عند تصميم و إنتالمعايير العامة التي يجب مراعا
  

 حيـث ال يمكـن وصـف     ،التي يجب أن تتوفر في برمجيات التعلم  بعض المعايير  أسوق       وأخيراً  
 نشير إلى أن الباحث استخدم معظـم هـذه   . هذه المعايير    فيهاالبرمجية بالبرمجية إال إذا توافرت      

  .تطبيقه على عينة الدراسة المعايير في برنامجه الحالي ل
  : في البرمجية توافرهاومن أهم المعايير التي ينبغي  

 قياسه ، وأن يتوفر فـي بدايـة عـرض           إمكانيةواضح و مصاغ صياغة جيدة و     : الهدف   .1
 .البرمجية 

 .من حيث السن والخليفة الثقافية : مناسبة محتوى البرمجية لمستوى التعلم  .2

 . االنتقال إلى مهارات ومفاهيم جديدة قبل:  القبيلة تتعلم المهارا .3

      بـين البرمجيـة   Tow Ways Interactionأن يكون هناك تفاعل من جهتين : التفاعل  .4
 .والمتعلم 

 واختيار محتويـات  Leaner Control"" الحرية في تحكم : تحكم المتعلم في البرمجية  .5
 .المادة العلمية 
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        وم والخطوط و الرسـوم المتحركـة والـصوت         وذلك من خالل الرس   : جذب انتباه المتعلم     .6
 .أن توفر عدد كاف من األمثلة وتدريجها من السهل إلى الصعب: األمثلة و كفايتها وتنوع 

 . على الترتيب العشوائي دأي عدم االعتما: البعد عن الرتابة المملة  .7

 .فهو مرتبط في البند السابق : كفاية التدريبات و تنوعها  .8

 .راجعة للبرنامج التغذية ال .9

 .مراعاة التنوع سواء بالعبارات أو الصور أو الرسوم : تنوع التغذية الراجعة  .10

أي توفير المساعدة حسب استجابته ، ولكن بصورة ال تجعل المتعلم           : المساعدة المناسبة    .11
 .اتكالياً 

  في حالة تكرار الخطأ وبعد توفير المساعدة لـه مـن قبـل            : سب  االتشخيص والعالج المن   .12
وهـي   لمعرفة الـصواب ، سب االبرمجية ، يجب تشخيص نقاط الضعف وتقديم العالج المن    

 .مور الصعبة على المبرمج األمن 

لكل نهاية جزء لقياس ما تعلمه وما حققه مـن أهـداف وأن يعطـى               : االختبار المناسب    .13
  .ر بعد االنتهاء من االختبا التغذية الرجعةFeed backلمتعلم ل

   )274-272 : 2004عيادات ،  ( 
  

  

  :المعايير األساسية التي ينبغي مراعاتها في تصميم الشاشة للبرمجة التعليمية الجيدة 
  

يسهل تفاعل المتعلم ) طريقة عرض المادة على الشاشة ( أثبت الدراسات أن تصميم الشاشة الجيدة 
عاة في تصميم شاشات لذلك يجب مرا. مع المادة العلمية و يزيد من دافعية واستمراره في التعلم 

  :)  277: 2004عيادات ، ( البرمجيات التعليمية 
 . عدم عرض كمية كبيرة من المعلومات في شاشة واحدة  )1

 

  عدم المبالغة في استخدام األلوان والرسوم في البرمجية حتى ال يؤدي إلى تشتيت المتعلم  )2
  

 .ترك مسافات كافية في الكتابة بين السطور كلما أمكن ذلك  )3
  

 .وفر حروف صغيرة وكبيرة في عرض المادة كلما أمكن ذلك ت )4
  

 تجنب دوران الشاشة السريع أي انتقال من شاشة إلى أخرى وذلك مراعاة للفروق الفردية  )5

   .)التباين في األرضية والشكل ( استخدام الحروف الداكنة والخلفية الفاتحة أو العكس  )6
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   Technology  :التكنولوجيا
  .ية حول مفهومها  تاريخةنظر

 يزيد الفجوة بين الواقع والطموح ويجعل العاملين في هذا         المتسارع في ميدان التكنولوجيا    إن التقدم 
     الميدان في حالة استنفار متواصلة ، بالذات في الدول التي الزالـت تنظـر إلـى التقـدم العلمـي                    

  : إلى ثالثة أقسام والحضاري من بعيد ، والتي تنقسم في تعاملها مع التكنولوجيا
توفير التكنولوجيا بقدر ما يملك من إمكانات ويستثمر كل ما يوفره بالتوظيف السليم في روافد                -1 

   .التعليم المختلفة
 فقد امتلك اإلمكانات التي توفر كافة أشكال التكنولوجيا ، إال أن التعامل معها لم يتجاوز حـدود             -2 

 تحقق سوى المفاخرة والمباهاة لتشكل بذلك عبئاً ثقيالً أكثر          الشكل ، وأصبحت األجهزة والمعدات ال     
  .من كونها تساهم في معالجة مشكلة أو تدفع عجلة التقدم في الواقع التعليمي 

ال أنه أوفر حظـاً مـن القـسم         إ دون توفير الحد األدنى من التكنولوجيا        غياب اإلمكانات حائال   -3 
   . )5 : 2003عسقول ،  ( الثاني

    هذه التعريفات تستند إلى أسـس      متب علوم التكنولوجيا بتعاريف متعددة للتكنولوجيا ومعظ      تزخر ك 
   . )18 : 2001الزعانين ، ( ومعايير تحدد الغرض من التكنولوجيا وماهيته 

 وهـي كلمـة     ) Techno( مصطلح مركب مـن جـزأين ،         ) Technology( وكلمة تكنولوجيا   
و هي كلمة الحقة بمعنى علـم ، و يوجـد مـن     )   logy(فن ، يونانية بمعنى حرفة أو صنعة أو 
 ) Technique(مشتق من الكلمة االنجليزيـة       ) Technology( يعتبر أن الجزء األول من كلمة       

بمعنى التقنية أو الصناعة أو األداء التطبيقي مستنداً إلى ذلك هناك صلة بين الكلمتـين اليونانيـة                        
شتقاق اللغوي ، ومن حيث المعنى ، فالحرفة أو الصنعة ما هي إال تقنية أو               واالنجليزية من حيث اال   

تطبيق أدائي لفكرة معينة ، ومن هنا فإن التكنولوجيا كلمة مركبة تشير إلى علم التقنيـة أو العلـم                   
   ) .12 : 1990الفرجاني ، ( الذي يهتم بتحسين األداء والصياغة أثناء التطبيق العلمي 

مـن كلمتـين همـا    تتكـون  إغريقية قديمـة   ) Technology(كلمة تكنولوجيا  ويرى عسقول أن    
)Techno (   وتعني مهارة فنية ، كلمة )Logos (   تكنولوجيـا  الوتعني دراسة وعليه فإن مـصلح

   :ن إلى التكنولوجيا من زاويتيلينظر عسقويمكن ترجمته إلى تنظيم المهارة الفنية ، وكذلك 
  

ـ        ) امنهجية التكنولوجي ( سفي اإلداري   تمثل البعد الفل  : األولى            ذالـذي يقـضي التخطـيط والتنفي
  .والتقويم ألي نشاط من أنشطة الحياة أو رافد من روافدها 

  

وهي اآللة أو الجهاز الذي يمكن توظيفه في إطـار          ) آلية التكنولوجيا   ( تمثل البعد المادي    : الثانية  
  هي التخطيط الستخدام الجهاز ، تنفيذ االستخدام ثم تقويمهالعمليات الثالث في النقطة األولى ، و

   ) .236 ، 2000عسقول ،  ( 
بأنها المعرفة المتاحة للمجتمع في مجال الفنون الصناعية ، وتتجـسد          : ويصف مهران التكنولوجيا    

  .التكنولوجيا في السلع واألساليب اإلنتاجية واإلدارية عند األفراد أو المؤسسات 
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فأنه يمثل في تحسين مستوى ونوعية التكنولوجيـا المتاحـة كاكتـشاف            : م التكنولوجي    أما التقد 
   أساليب جديدة وسلع غير معروفة سابقاً وتصاميم هندسية مبتكـرة تفيـد اإلنـسان وتحقـق لـه                 

ومـن    من مكان إلى مكـان    بالرفاهية وبما تتميز به التكنولوجيا أنها قابلة للتعلم وللنقل ولالستيعا         
   ) .222 : 1992مهران ، ( تجة إلى دولة أخرى تحتاجها دولة من

 وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميـع  ىويرى بعضهم أن التكنولوجيا هي طريقة نظامية تسير عل  
اإلمكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية بأسلوب فعال إلنجاز العمل المرغوب فيه إلـى درجـة                 

   ) .22 : 1998يلة ، الح( عالية من اإلتقان أو الكفاية 
  ويذكر أحمد في هذا الصدد ثالثة معان للتكنولوجيا تفهم من خالل النص أو الـسياق الـذي وردت                 

  : ) 22 : 1997أحمد ، ( فيه 
  

  Technology As A process: التكنولوجيا كعملية : أوالً 
ي النهاية على حـل   وتعني تطبيق المنظم للمحتوى العلمي أو المعلومات بغرض أداء محدد يؤدي ف        

  .لمشكلة معينة 
  

  Technology As A product:  التكنولوجيا كمنتج  :ثانياً
 وتعني األدوات واألجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية ، فالفيلم كمـادة خـام وآلـة         

لـي  العرض نفسها هي نتاج التكنولوجي للمفاهيم واألساليب العلمية ، كـذلك جهـاز الحاسـب اآل               
Computer    والبرامج المصاحبة له هما نتاج التطبيق التكنولوجي لألساليب العلمية حيـث يطلـق 
   .Software وعلى المواد البرمجية  Hardwareعلى اآلالت 

  

  and product  Technology As A process :ٍ ملية و منتج معاًع التكنولوجيا ك:ثالثاً 
   Processاج وبالتالي ال يمكن فصل التكنولوجيـا كعمليـة  إن عملية االختراع تصاحبها عملية إنت

  .  مثل تقنيات الحاسوب productعنها كمنتج 
التكنولوجيا هي دراية كيفية وضع المعرفة في االستخدام العملـي           ) 235 ،   2000(عسقول  ويرى  

  .لتوفير ما هو ضروري لمعيشة اإلنسان ورفاهيته 
      لوجيا هي العلم الـذي يهـتم بتحـسين األداء والممارسـة            التكنو ) 12 ،   1978( يالفرجانويقول  

  .والصياغة أثناء التطبيق العملي 
التكنولوجيا هي طريقة في التفكير وطريقة في التخطيط  والتـصميم            ) 126 : 1999(الفرا  ويعتقد  

  Systemملوالتنفيذ والتقويم ولكي يتم هذا األسلوب العملي المنظم فال بد أن يكون داخل نظام متكا
التي تتفاعل بعضها البعض في مرحلة الحقة تسمى مرحلة العمليـات   Input يشتمل على المدخالن

Processesوينتج عن هذا التفاعل أو العمليات نواتج معينة هي مخرجات النظام Output .   
 أو   فةالتكنولوجيا هي تطبيق المعارف لصنع وإنتاج أشياء هاد        ) 33 : 1988(اليونسكو  فيما ترى   

مفيدة ، وهي تعبر عن قدرتنا الستخدام مواردنا لفائدة البشرية ، وهي بذلك تتوخى إيجـاد طـرق                  
  .جديدة أفضل لحل القضايا ولتأمين حاجاتنا ورفاهيتنا 
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التكنولوجيا هي تطبيقات العلم لحل المشاكل العاميـة أي معالجـة    ) 21 :1973(كارتر جود   ويقول  
        والقوانين بطريقة منظمة على أساس االستفادة مـن هـذه النظريـات            النظريات والحقائق العلمية  

  .والحقائق والقوانين في الحياة العامة 
   :التاليكونظراً لتعدد تعاريف التكنولوجيا فقد قسمها الزعانين تبعاً للغرض من التكنولوجيا 

    )20 : 2000الزعانين ، (  
 . العلمية تعريف التكنولوجيا كجانب تطبيقي للمعرفة )1

 تعريف التكنولوجيا كنشاط حضاري موجه لتغيير و تطوير تركيبات مادية أو بناء نظم تحكمية  )2

 Technical تعريف التكنولوجيا كمجموعة من العمليات ، فتوصـف بأنهـا عمليـة تقنيـة      )3

Process  أو عملية اجتماعية Social Process  أو عملية توجيهية تعليميـة Discipline 

Process . 

ويالحظ على التعريفات السابقة للتكنولوجيا ، أن مساحة التباين بينهما واسعة جداً فمنها ما ينظـر            
      على التكنولوجيا على أنها األدوات واألجهزة الناتجة عن تطبيق المعرفة  كما جـاء فـي تعريـف                  

  .، التي نظرت إليها بأنها عملية نظامية تسير وفق معارف منظمة ) الحيلة ( 
لتكنولوجيا في دائرة كبيرة ، فانحصر  افقد حصرا مفهوم    ) عسقول  (، و ) أحمد  ( أما تعريف كل من     

فقد أصـاب المفهـوم     ) عسقول  (بتطبيق المعرفة بغرض حل المشكالت ، أما        ) أحمد  ( مفهوم عند   
  .بشكل أكبر عندما اعتبره تحقيق لرفاهية اإلنسان 

) الفرجـاني (صحيح عندما اعتبره طريقة في التفكير ، أما         فقد وضع المفهوم بشكل ال    ) الفرا  ( أما  
  .فقد استخدم العلم في الوصول إلى المعرفة بدون طرق منظمة 

                           فقــد حــصرت مفهــوم المــصطلح فــي دائــرة ضــيقة جــداً ،) اليونــسكو ( أمــا تعريــف 
اتسع في مفهوم التكنولوجيا    ) ارتر  ك( أما  . عندما جعلت التكنولوجيا حسب الغرض من االستخدام        

  .في كافة المجاالت 
  

التطبيقـات  : ما سبق من تعريفات مختلفة للتكنولوجيا يرى الباحث أن التكنولوجيا هي           وعلى ضوء 
العملية للعلوم في شتى مجاالت الحياة وما نتج عنها من أجهزة ومعدات وآالت متطورة اسـتخدمت      

  .لرفاهية اإلنسان وتقدم المجتمع 
ويمكن القول إن التكنولوجيا أصبحت سمة من سمات عالمنا المعاصر و ضرورة فرضتها الحاجات              
اإلنسانية ، وبالتالي يقع على هذا العبء األكبر في مواجهة التحديات التي تقابل اإلنـسان ، تلـك                  

  .التحديات التي تتمثل في التغير المستمر ، و زيادة عدد السكان و االنفجار المعرفي 
          حل مشكالت هذا التغير فقد أصبح لكل ميـدان تكنولوجيتـه ، فالزراعـة والـصناعة والطـب                 ول

  والعمارة وغيرها ، لكل منها مظهر عصري في التطبيق التكنولوجي وكـذلك التعلـيم ، باعتبـاره                 
 أحد هذه الميادين فينبغي أن يكون له تكنولوجيته ، لذلك فـإن تكنولوجيـا التعلـيم مثلهـا مثـل                   
التكنولوجيا في أي ميدان آخر ضرورة فرضها التطور العصري لإلنسان في سعيه المستمر لتوفير               
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الوقت والجهد والتكاليف ، وهي طريقة التربية التي ينبغي ارتيادها بتوسع حتى ال تتخلف التربيـة              
  المختلفة يعيش في عصر مختلـف عـن  هعن الميادين األخرى ، ويصبح الحقل التعليمي بمؤسسات    
   ) .19 : 2002مسلم ، ( العصر الذي يعيش المجتمع خارج المؤسسات التعليمية 

 في هذا السياق إلى أن المدرسة لم تهيئ الناس بـصورة وافيـة للتعامـل مـع                  وتشير اليونسك و
 مطالبة بإعادة النظر في البرنامج المدرسي بحيث يـصبح الفـرد عنـد    إلىمما أدى   ،  التكنولوجيا  

لزامية مثقفا تكنولوجيا ، ونتيجة ذلك كانت البـرامج التجريبيـة فـي التربيـة               نهاية المدرسة اإل  
التكنولوجية في المدرسة سمة قوية بارزة في التربية على المستوى الثانوي في العديد من البلدان               
  خالل العقد الماضي ، وفي السنوات القليلة األخيرة نقلت بعض هذه التطورات إلى المدرسة األولية 

  .ت الحاجة إلى مباشرة التربية التكنولوجية في مراحل المدرسة األولى إذ رأ
   ) 32 :1998اليونسكو ، ( 

إلـى     )1998( وفي هذا الصدد تشير الخطوط العريضة لخطة المنهاج الفلـسطيني األول للعـام              
سي  األساالخامسوجود مادة أساسية للتربية التكنولوجية ولها مقرر دراسي خاص تبدأ من الصف            

  .وحتى الصف الثاني عشر 
     وال شك أن هذا التوجه يتمشى مع روح العصر و تحديات القرن الحادي و العشرين التـي تحمـل        
في طياتها الكثير من التغيرات العلمية و التكنولوجية ، التي تتطلب تأهيل المتعلمين للتعـايش مـع       

             العلمـي  لإعـدادهم للمـستقب   هذه المتغيرات من خالل تدريسهم مساقات خاصـة بـذلك تهـتم ب            
   .والتكنولوجي 

  

  :خصائص التكنولوجيا 
  :  على النحو التاليوهي  مجموعة من خصائص التكنولوجيا )25 -23 :2001(  الزعانينيذكر

 :معقدة  .1

    وهذه الخاصية تعني أن العديد من التكنولوجيا سواء القديمة أو المعاصرة تتكون من عدد كبير               
قطعة فـي حـين أن سـفينة أبولـو      ) 14000(كونات فمثالً السيارة تحتوي على حوالي  من الم 

 .مليون قطعة  ) 5.4( استخدم في صناعتها 

 :متعددة األشكال  .2

  تعدد األشكال في التكنولوجيا يعني كثرة األساليب التي يمكن من خاللها استعمال صـورة مـن                
  . صور التكنولوجيا

 :لها محتويات نظام  .3

 المحتويات التي تشير إلى أنها تخضع لقواعد التصنيع و االستخدام المبنية على سلـسلة                 وهي
  .من النظم المعقدة المرتبطة بطيف واسع من العوامل التكنولوجية 
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 :سريعة التغيير و الزوال  .4

            بأنها سريعة التغيير و الزوال ، وهذا يعنـي االنـدثار ولكـن يقـصد بـه                  ا  تتسم  التكنولوجي  
          صورة وصوالً إلى مزيد من الدقة والسرعة والكفاءة واختـصار الحجـم ،             لاالرتقاء من صورة    

        وهذا الهدف يشكل واقعاً قوياً للتكنولوجيا و يخلق مجاالً تنافـسياً للوصـول دائمـاً لألفـضل ،                 
   . رئسياً في تطور التكنولوجياوقد يكون سبباً

 

 :عية ذات نظم تشغيل اجتما .5
    تختلف التكنولوجيا اختالفاً كبيراً عما كانت عليه في الماضي حيث اهتمـت التكنولوجيـا فـي                
       الماضي بإنتاج األشياء واألدوات واألجهزة التي كانت تشكل ضرورة لتطـور وزيـادة اإلنتـاج               

       اإلدارة وحل المشكالت أما التكنولوجيا المعاصرة ، هي تهتم حالياً بنظم تـشغيل ووضـع خطـط          
  .واإلنتاج 

  

 :لها طبيعة اقتحامية  .6
  يقصد بالطبيعة االقتحامية للتكنولوجيا أنها تقحم المجتمعات سواء كانت تلك المجتمعات بحاجة            
إليها أم غير مطلوبة ، ولقد بلغ العلم و التكنولوجيا أقصى المناطق الريفية فـي معظـم الـدول                   

تكنولوجيـا علـى    الون في الدول النامية يستخدمون أساليب       النامية والمختلفة ، وأصبح المواطن    
  .الستخدام التكنولوجي في الدول المتقدمة امستوى عالي من الرقي والتقدم وموازية في 

  

 :تقريب من البشر ال .7
ال شك أن التقدم الهائل الذي حدث في مجاالت المواصالت واالتصاالت جعل الكون قرية صـغيرة                

م في أي مكان في العالم متابعة ما يحدث في  مواقع بعيدة عنه من خـالل              فيستطيع المواطن اليو  
  .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والبث المباشر 

  

 :تتصف بأنها قد تحدث خلال وظيفياً  .8
تعتمد التكنولوجيا في عملها على منظومة من النظم و البرامج ، وإذا حدث خلل في أحد نظمهـا         

  .ها كلياً فإن ذلك يؤدي إلى شل
  

  :ما هي األسباب التي تدعو لدراسة التكنولوجيا 
  : لدراسة التكنولوجيا  تدعو على األقلسبابهناك ثالثة أ

  

 :الحاجة االقتصادية  .1
 كبير مـن شـبابنا باالهتمـام بحقـول          د تجعل من الضروري أن يقوم عد       :المنافسة العالمية   - أ

        لهندسـة وتـشكيلة واسـعة مـن المهـن         الصناعي ، وا  اإلنتاجي و التكنولوجية مثل التصميم    
 .ذات الصلة بالتكنولوجيا 

  يوجد عدد كبير من الدول الناميـة مثـل الهنـد وباكـستان تعتمـد علـى                : المصدر القومي    -  ب
 .التكنولوجيا في تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الدخل 
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 :قيمتها الجوهرية  .2
عمليات التصميم و حـل     ( ية في دراسة التكنولوجيا كونها مبينة على أساس         هنالك صلة تربو    - أ

 .وأنها ممارسة تربوية تعليمية جيدة ) المشكالت 

        باإلضافة إلى أن التكنولوجيا ذات محتوى وعمليـات فإنهـا تتـضمن المعرفـة والمهـارات                 -  ب
         رفـة جديـدة ومفيـدة      في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية والتـي بمقـدورها أن تقـدم مع            

 .في المجاالت المختلفة 
 

 :المواطنة  .3
  .صحتنا وصحة كوكبنا: الحاجة البيئية    - أ

 . القدرة على فهم واستخدام التكنولوجيا في حياتنا  -  ب

    المواطنون المؤهلون تقنياً أكثر قدرة من غيرهم على اتخاذ القرارات التي تخص اسـتخدام أو     -  ت
 .وجيا عدم استخدام التكنولر

 

  : نمنهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في فلسطيسس أ
علـى أسـس     األساسـي  في مرحلة التعليم     الفلسطينيةترتكز مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية      

 ميـولهم  و األساسـية شكل القاعدة ألي منهاج ، وأسس نفسية تراعي حاجـات الطلبـة              ت فلسفية
 المتغيـر فـي     المجتمع ، وحاجات    المتجددةراعي حاجات الفرد     اجتماعية ت  وأسسواستعداداتهم ،   

الحياة ، وأسس معرفية تتعلق بطبيعة المبحث وخصوصيته ومتطلبات تنفيـذه وفيمـا   جميع مناحي   
عن كل األسس الفلسفية واالجتماعية والمعرفية التـي ترتكـز عليهـا منـاهج التعلـيم           يلي أمثلة 
  .  )18-17 : 2001 سالمة ، (األساسي 

   
   :فلسفية أسس )1

  .هالتكيف مع تغيرات مع توفير القدرة الذاتية لتلبية متطلبات −

 .المشاركة االيجابية في الحضارة العالمية و تطويرها  −

 .تعزيز القيم الدينية والثقافية التي تحض على العمل وتقديره واحترامه  −

 واالنفتاح علـى  الحرص على التوازن بين المقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة          −
 .الثقافة العالمية من جهة أخرى 

   :أسس نفسية  )2

االسـتراتجيات  : بناء منهاج يفعل دور المتعلم في العملية التعليمية التعلميـة مـن خـالل       −
والطرق المتمحورة حول المتعلم ، وتنويع الخبرات المختلفة التي يمكن للمـتعلم التفاعـل              

 .معها بايجابية 
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مهارات التفكير العليا لدى التعلم ، مع إتاحة المجـال أمامـه للتفكيـر                       التركيز على تنمية     −
واالبتكار، واستخدام األسلوب العلمي في التعامل مع المشكالت القائمة المتوقعة في إيجـاد           

 .حلول مناسبة لها 

الجـسمي  :  فـي االعتبـار مراحـل نـضوجه        األخذالتركيز على مستوى نمو الطالب مع        −
 . واالجتماعي يوالعاطفالعقلي والروحي و

 

  :أسس اجتماعية )3
 .تضمين المناهج عدداً من األنشطة على توثيق الصلة بين المدرسة والمجتمع  −

تسهيل اندماج المتعلم في الحياة العامة ، والتعامل مـع مـستجدات الحيـاة المعاصـرة ،                  −
 .واالنفتاح على منجزات التكنولوجيا في مختلف قطاعات الحياة 

تنفيـذاً  : د األسلوب العلمي في السلوك والعمل والمهنة والمجتمع والعالقات العامـة            اعتما −
 .وتقويماً ومتابعة 

 

  :أسس معرفية  )4

 مبحث التعليم التكنولوجي ، بما يتناسب مع مـستوى الطلبـة و          أساسياتاالختيار الواعي    −
 . العامة المرصودة األهداف

و طبيعة عملية ، تتكامل فيـه المعرفـة          ذ كنولوجيالت االعتبار بأن منهاج التعليم      في األخذ −
 .النظرية بالجوانب العملية التطبيقية ، مما يتطلب توفير مستلزمات مادية معينة 

 

  : المحاور التي بني عليها منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
  

   : تاليةبني منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في فلسطين على محاور الرئيسة ال
عن طريق دراسة موضوعات تتـصل بـإدراك    : تنمية الثقافة التكنولوجية    :  المحور األول    ) 1

التلميذ ووعيه بأهمية التكنولوجيا وتطورها ، إنجازاتها وآفاقها المستقبلية ، وأثرها علـى             
 .البيئة والمجتمع 

 التلميذ وتدريبـه  عن طريق تشجيع: ممارسة العمل اليدوي واحترام العمل   : المحور الثاني    )2
 والمعدات البسيطة الالزمة ، كما يرسخ       األدواتعلى أداء أنشطة يدوية متعددة ، باستخدام        

واحترام العاملين ، واعتبار العمل وسـيلة لتحقيـق           ، لديه قيماً إيجابية نحو العمل اليدوي     
 .مطالبه ورغباته 

 مـن خـالل اسـتخدام التلميـذ         :والتفكير العملي لحل المشكالت      االبتكار: المحور الثالث    )3
 تحليلها ، واكتشاف العيـوب فيهـا ، مـع           لألسلوب العلمي في حل مشكلة ما ، عن طريق        

الناقـد ،     اتخاذ القرار، مما يعوده على التفكيـر       تدوين المالحظات واستخالص النتائج ، ثم     
  . )8 : 2001سالمة ، (  والمبادأة و اإلبداع

 الباحث أن تنفيذ المنهاج يتم من خالل التـدريس المبنـي            وفي ضوء المحاور السابقة ، رأى      
على األنشطة التكنولوجية ، بحيث يتضمن جوانب معرفية ومتميزاً بالمهـارات األدائيـة ، مـع                
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إعطاء التلميذ الفرصة للقيام بأدوار متنوعة ، كأن يكون مهندسـاً أو مخترعـاً أو مـستهلكاً أو                 
 .صانع قرار 

  

  :يا والعلوم التطبيقية أهداف منهاج التكنولوج
 يشير دليل المعلم لمنهاج التكنولوجيا للصف التاسع في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي الـصفة         

خبير التربية المهنية في وكالة الغوث الدولية    ) صحبي سالمة   ( الغربية وقطاع غزة وهو من إعداد       
، إلـى مجموعـة مـن األهـداف         في األردن ، وكذلك عروض وزارة التربية والتعليم في فلسطين           

   :للمناهج الجديد وهي على النحو التالي 
   ) 16: 1998 خطة المنهاج الفلسطيني ، –وزارة التربية والتعليم ( 

تعزيز حب اكتساب المعرفة العملية واستيعابها لدى الطلبة لتحسين التعامل مع معطيات عـصر           )1
 .و تقدمه التكنولوجيا الحديثة بما يخدم المجتمع الفلسطيني 

 تعزيز وغرس حب االنتماء و العطاء للوطن وحسن التعامل مع بيئته المحلية والحفاظ عليها  )2

تنمية األسس والركائز العلمية والتقنية لتوسيع آفاق الخيال العلمي والتصوير اإلبـداعي مـن               )3
 .خالل التصميم والرسوم والمحاكاة 

 والمجتمع من أجل التنمية     – التكنولوجيا   –علم  تمكين الطلبة من استيعاب ثالثية الترابط بين ال        )4
 .والتطور 

تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في التعبير والحوار واستخدام الرموز واإلشارات مع تعـاملهم               )5
 .لتفسير الرسومات البيانية والجداول 

 .اكتشاف حاالت اإلبداع و تعزيزها لدى المتعلمين  )6

 .عند الطلبة وإكسابهم مهارات عملية تطبيقية كسر حاجز الخوف من الجوانب العملية  )7

تعزيز الثقة في نفس المعلمين في إمكانية تخطي الفجوة التقنية بـين المجتمـع الفلـسطيني                        )8
 . والمجتمعات المتقدمة في مجالي العلم و التكنولوجيا مع الحفاظ على التراث الحضاري المميز

 .هم مهارات عملية تطبيقية  إنماء اإلحساس العلمي عند الطلبة وإكساب )9

توجيه فكر الطلبة تجاه النمو االقتصادي من خالل ممارسة األساليب العملية والتقنية المعاصرة               )10    
  .لتحقيق مجتمع عملي صناعي 

، واالنتظام لدى الطلبة من خالل تنفيذ المهـام العمليـة           تكريس روح العمل الجماعي ، والدقة       )11   
  .ألوفاً لديهم لتصبح سلوكاً م

غرس قيم تحمل المسؤولية والمحافظة على األدوات والعدة واألجهزة الخاصة والعامـة عنـد                )12   
  .تنفيذ المهام والمهارات المكلف بها 

إن منهاج التكنولوجيا يتكامل مع المناهج األخرى و يتداخل معها و يقاطع كل من التطبيقات العملية             
               كالهندسـة والـصناعة واآلالت والبيئـة والزراعـة والحاسـوب           : المختلفة والمهارات الفنيـة   

   .وغيرها 
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ومع أن موضوعات المحاور قد تبدو متباعدة في مضامينها إال أن هذا التباعد في المحتوى يعطـي          
المبحث سمة الشمولية والتكامل من جهة ، كما أنه يسد النقص في المناهج األخـرى مـن خـالل                 

  تعرضه لموضوعات كان من الصعب تضمينها و معالجتها بالطريقة والكيفيـة المقترحـة        اشتماله و 
  .في المناهج األخرى 

  

  :ينبغي األخذ بها بعين االعتبار منها وفي ضوء األهداف فإن المنهاج يؤكد على جوانب عديدة 
 .استعمال لغة تكنولوجية صحيحة  .1

 . لتمكين المتعلم من حل مشاكل واقعية رى األختطبيق المعارف في مختلف المواد التعليمية .2

 بمـا يـضمن     اليداالستعمال المعقول و المنطقي للمعدات ووسائل التحكم الموجودة في متناول            .3
 .التزامه بقواعد السالمة المهنية في أثناء العمل 

 . التزود بثقافة تكنولوجية قادرة على توجيه اختياره لمهنة المستقبل  .4

لمتخصصة في مجال معين عـن طريـق إخـضاعها للتطبيـق العملـي               استغالل المعلومات ا   .5
  ) .7- 4  :2000سالمة ، ( المحسوس 

 

 ، بـرز  1985حول تدريس التكنولوجيا في إطار التربية العامة سـنة     في ندوة اليونسكو الدولية     
   :   )105 : 1988اليونسكو ، ( اتفاق عام على أهداف ومرامي التربية التكنولوجية منها 

بغي للتربية التكنولوجية أن تكون ذات صلة بالبيئة المحلية والحياة اليومية ، باإلضافة إلـى               ين .1
 .تطوير مواقف ايجابية نحو المهارات واألشغال اليدوية 

 ين المعلـم والتكنولوجيـا وإبـراز ذلـك        ينبغي عند تدريس التكنولوجيا التأكيد على التفاعل ب        .2
 .بوضوح 

      صنع المقررات ، وحل المشاكل ، والتصميم واإلنتـاج ، ينبغـي            تطوير المهارات ذات الصلة ب     .3
 :أن تشكل جزءا من صميم التربية التكنولوجية وذلك من خالل 

 تطوير مهارات عقلية و يدوية في التصميم واإلنتـاج والتقيـيم الموضـوعي للمنتوجـات                 - أ
 .المألوفة وغير المألوفة والجديدة 

مبادرة واإلبداع وسعة الخيال والتمييـز بالنـسبة لجميـع           تشجيع تنمية حب االستطالع وال     -  ب
 .التكنولوجيا المحلية بصورة خاصة ونواحي البيئة 

  . تنمية مواقف التعاون والمسؤولية االجتماعية  -  ت
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  :البنية المنهجية لمقرر التكنولوجيا 
 مشكالت تتعلق بالبيئـة المحليـة             ينبغي أن يكون قائماً على قضايا و       التكنولوجية  التربية   منهاج    

والعالمية للمتعلمين ، وعليه ينبغي أن يتم اختيار القضايا والمشكالت المرشحة لمعالجـة مقـررات    
  : ) 180 : 2001  ، نالزعاني( التربية التكنولوجية في ضوء المعايير التالية 

 .ة من حياة المتعلمين ومألوفة بالنسبة لهم عأن تكون ناب .1

 .كون مشكالت حقيقية في المجتمع تتعلق بجوانب الحياة المختلفة فيه تأن  .2

 .أن تكون لها طابع عملي ، أي تزود المتعلمين بقدر مناسب من المعرفة العملية  .3

            أن تتضمن مهارات عملية وإجرائية يمكن اكتسابها مـن خـالل البحـث فـي هـذه القـضايا           .4
 .والمشكالت 

 .ياً و نظرياً ملة ممارسة أسلوب حل المشكالت التكنولوجية عأن توفر للتالميذ فرص .5

  .نفس حركياًوجدانياً و بمستوى المتعلمين تناسبأن  .6

 .مشكالت المطروحة فيها ذات حلوالً جاهزة الأال تكون  .7

      ويرى الزعانين أنه في ضوء هذه المعايير يمكن أن يمارس التالميـذ أنـشطة عمليـة يكتـسبون              
     معرفية عملية ، ومهارات تكنولوجية وميول واتجاهات ، وقيم نحـو التكنولوجيـا             خاللها مهارات 

  .واالختراعات والمهن ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا 
  

  :فقد حدد مالمح التربية التكنولوجية فيما يلي )  1994 (أما مايكل دايرنفورث 
   )22 – 20 : 1997الفرجاني ،  ( 

تكنولوجية يدور حول المعلومات المرتبطة بالتكنولوجيـا والمفـاهيم         محتوى مقررات التربية ال    -1
المرتبطة بتطبيقاتها سواء المتعلقة بنظم اإلنتاج أو االتصال أو النقل أو االتجاهات االختياريـة              

 .للخامات و األدوات 

يـق  التربية التكنولوجية مجال التطبيق ، إلى جانب التصميم والتطوير والبحث باعتبار أن التطب    -2
يعتمد على أساس نظرية كما يعتمد على برامج التدريب على المهـارات األدائيـة ومهـارات                

 .التفكير الحرفية 

 .تتفاعل التربية التكنولوجية مع العلوم في المواد الدراسية المختلفة داخل المدرسة  -3

 .تحرص التربية التكنولوجية على مبدأ احترام وأهمية العمل اليدوي  -4

     التكنولوجية على إلقاء الضوء على المـضامين والنتـائج التكنولوجيـة ذات            تحرص التربية    -5
      األثر المباشر على المجتمع ، والتي تهيئ الفرد لالندماج في المجتمع بحيـث يـصبح قـادراً                 
ومؤثرا في تنمية سد فجوات الفراغ الوظيفي الذي أحدثته الوظائف التي استجدت مع التطـور               

 . التكنولوجي السريع الحضاري والتغير
 

إرشـادات منهجيـة لتطبيـق التربيـة      ) Brad Thode ) 1994وفي سياق آخر يقدم بريد ثود 
بغرض تحسين األفكار الخاصة بالتربية التكنولوجيـة  " بالمنهج اإلرشادي " التكنولوجية فيما أسماه   
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مـنهج التربيـة     معتمدا فيه على منظومة من أربع منظومات أساسـية ل          12 – 7في الصفوف من    
  :التكنولوجية هي 

                         Manufacturingالتصنيع   .1

       Constructionالتشديد و البناء                .2

 Communicationsاالتصاالت                  .3

 Transportation أو نقل القوي       –النقل  .4
   

ك طريق واضح لتقـديم المفـاهيم التكنولوجيـة         حيث قدم األنشطة المطلوبة لها ، بحيث يكون هنا        
 يدور كل منها حول محـور       Modulesالالزمة للفن الصناعي ، واقترح كذلك ست وحدات نسقيه          

  :من محاور التربية التكنولوجية وهي كما يلي 
 .تطبيقات الحاسوب في التربية التكنولوجية  )1

 ) .اإلنسان اآللي ( توظيف الريبوت  )2

 .. ، ليزر ، ألياف صناعية ةاء ، إضةممارسة صناعي )3

 .التكنولوجيا و المنهج األكاديمي ، مع ملحق للمعلم يتمن تحليل األهداف التعليمية  )4

 .تكنولوجيا المستقبل ، مع قائمة موجهة للمعلم بمصادر الخامات وأنواعها  )5
  

نيف بان تكون هذه المحاور مستمدة بصفة دائمة من المنظومـة ذات التـص            ) بريد ثود   ( وأوصى  
التصنيع ، التـشييد ،     ( المنظومي الرباعي التي اعتبرها أساسية لمنهج التربية التكنولوجية وهي          

وأن يكون كل هدف من أهداف المديوالت الستة السابقة له عالقة ما بمنطقـة  ) االتصاالت ، القوى   
  معلومـات وضع لنـا إطـارا لمـصادر ال       ) بريد ثود   (  ، وبذلك فإن     ةمعينة من المنظومة الرئيسي   

  . لتصميم وبناء مقررات التربية التكنولوجية لمستوى عمري معين ةالالزم
  

 أما على الصعيد الفلسطيني ، فقد قـررت وزارة التربيـة والتعلـيم الفلـسطينية إدخـال مبحـث                   
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ألول مرة على مداسها كمادة إلزامية من الصف الخامس األساسـي              

لثاني عشر ، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تمكين الطلبة من مواكبة العـصر                 إلى الصف ا  
  واستيعاب اإلنتاج التكنولوجي من جهة ، وجعلهم عنصراً من مدخالت التنمية من جهة أخرى

  ) .مقدمة  : 2000كتاب التكنولوجيا ،  ( 
  

  بـاراً مـن العـام الدراسـي     بالفعل بدأ بتطبيق كتاب التكنولوجيا للـصف التاسـع األساسـي اعت           
  : من المحاور الثمانية التالية تكون ، وي، و مخصص له حصتان أسبوعياً ) 2004 – 2003( 
  .العلم و الحاسوب .1

  .الرسم و اإلشارات .2

  .الطاقة .3

  .التفكيك و التركيب .4
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  .التصميم و الخيال العلمي .5

  . المشروعات  .6

  .صناعة و آالت .7

  . االتصاالت  .8

  .األخشاب  .9
 

صة القول أن إدخال التربية التكنولوجية في مناهج التعليم فـي المـدارس هـو أمـر حيـوي                          خال
وإيجابي و ضروري ، و لكن البد أن يصاحب ذلك إعداد جيد للمعلم وتدريبه على كيفيـة تـدريس                 

 يضمن هذه المناهج لكي يصل إلى المستوى الثقة و الكفاءة العالية المطلوبة لتنفيذ هذه المناهج بما
  .تحقيق أهدافها 

  

  :التربية الوقائية و التكنولوجيا  العالقة بين 
 التكنولوجيا عملية يستخدمها اإلنسان لحل مشكالته وزيادة إمكانياته البشرية باعتبارها معرفـة            تعد

 الجـسمية والعقليـة ،          حواسه وقدراتـه وإمكانياتـه  جميع  اإلنسان   ميستخدوأدوات ، ومن خاللها     
 التكنولوجيا ليست بغرض الفهم كما في العلوم األخرى ، وإنما إليجاد الحلول التـي               س الطلبة يدرو

 قدراتنا وصحتنا ورفاهيتنا استناداً لحاجات اقتصادية كالمنافـسة ، والمواطنـة و أيـضاً           ىتؤثر عل 
  .لقيمتها الجوهرية كونها مبنية على أساس عملية تصميم وحل المشكالت 

            هاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الفلـسطيني هـو تنميـة قـدرات الطـالب              وعليه فإن هدف من   
ومهاراتهم العملية والتطبيقية لتلبية تلك الحاجات ، إذ احتوى على محاور جوهريـة ذات العالقـة                
        بحل المشكالت وهي الحاسوب والطاقة والرسـم واإلشـارات والتفكيـك والتركيـب ، والتـصميم                

  .خيال العلمي واالتصاالت وااللكترونات والكهرباء المنزلية والمشروعات وال
مما ال شك فيه أن التربية الوقائية ضرورة من ضرورات العلوم التطبيقية ، إذ تسهم في الحد مـن                  
        المشكالت الناتجة عن العمل وتمنع األضرار التي تؤثر علـى العـاملين و األدوات والمكـان فـي                 

ـ صحية وسليمة ، وعليه فهناك عالقة وطيـدة بـين التكنولوجيـا بمحاورهـا        ضوء بيئة             سابقةال
  .وبين التربية الوقائية 

  
   . إذ أن كل محور من المحاور السابقة بحاجة إلى أسس السالمة و األمان

        مـع المعـادن وأعمالهـا   يالحظ أنه يتعامـل  فلو أخذنا محور التفكيك والتركيب على سبيل المثال   
واألخشاب والزجاج والبالستيك كذلك بما تحتويـه مـن أدوات وعـدد مـن               وعددها ومشروعاتها 

  المشاريع العملية ، التي تشكل خطر على الطالب إذا لم يتعامل معها بالطريقـة المناسـبة ، ففـي                  
ـ                  ي درس األخشاب مثالً عنده المزيد من التفصيل لكي يتعامل مع أدوات الطرق و المناشـير ، وه

  .الخ .. خاطرها ومخاطر إتالف المشغوالت  محادة قد تعرضه لخطر شديد والدهانات و
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ن ثمة عالقة وطيدة بين التكنولوجيا كمنهاج وبين التربية الوقائية إذا ما قـسنا المخـاطر      إوعليه ف 
:  سابقة على بقية محاور التكنولوجيا ، سوف يتم توضحيه بمزيد من التحديد في برنامج بعنوان                ال
 لدى طلبة الصف التاسع   ابرنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجي         " 

  " .األساسي 
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  الثالثالفصل 
  

 
 

 

  .دراسات تتعلق بالبرامج المحوسبة : المحور األول 
  

v تعقيب على دراسات المحور األول .  
  

  . دراسات تتعلق بالتربية الوقائية ومفاهيمها : المحور الثاني
  

v المحور الثاني تتعقيب على دراسا .  
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

تهتم الدراسة الحالية بمعرفة مدى فاعلية برنامج محوسب ودوره في تنميـة مفـاهيم التربيـة                   
  . ساسي الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األ

وسيقوم الباحث في هذا الفصل باستعراض بعض الدراسات التي لها عالقـة مباشـرة بموضـوع                
  : هذه الدراسات في محورين هما وقد صنف الباحثالية ، حالدراسة ال

 .دراسات تتعلق بالبرامج المحوسبة :  المحور األول  -

  . دراسات تتعلق بالتربية الوقائية ومفاهيمها:  المحور الثاني  -
  

 دراسات تتعلق بالبرامج المحوسبة :المحور األول  
 

 ) :1994 (رايجردراسة  ) 1
  

ثر التعليم المعزز بالحاسوب على تنمية بعض المفاهيم العقلية ، إضافة           أالدراسة إلى بحث        هدفت
إلى التحصيل واالتجاهات باستخدام بعض برمجيات الوسائط المتعددة ، واستخدم الباحـث المـنهج              

 وطالبة حيث قسمت العينـة بطريقـة عـشوائية علـى            اًطالب) 48( على عينة مكونة من      التجريبي
        )23(وعـة الـضابطة المكونـة مـن         م وطالبة والمج  اًطالب) 25(المجموعة التجريبية المكونة من     

       وبعد تطبيق االختبارات القبلية والبعدية توصل الباحث إلى مجموعـة مـن النتـائج   .  وطالبة   اًطالب
  : منهاو

وعة الـضابطة  موعة التجريبية والمجموجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المج 
فراد المجموعة ألقدرات العقلية  التحسن   باإلضافة إلى    ،لصالح التجريبية في التحصيل واالتجاهات      

  .التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة من طالب الصف الثاني الثانوي 
  

  ) :2001( اسة عباس در ) 2
فاعلية استخدام الكمبيوتر فـي التحـصيل األكـاديمي وتنميـة            معرفة      برزت هذه الدراسة مدى   

         ،وقد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي        . القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية       
االبتدائية بمحافظة الدقهلية فـي   من مدرسة الجمعية الشرعية قصديةواختارت عينة البحث بطريقة   

               ) تجريبيـة وضـابطة     ( قسموا إلى مجمـوعتين       ، اًطالب) 88(مصر، واختارت عينة الدراسة من      
  تكـون  اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعـدد           الباحثة   أعدتوقد  والمجموعتان متكافئتان ،    

           ، )  التطبيـق   – الفهم   –التذكر  ( من الجانب المعرفي    فقرة في المستويات الثالثة األولى      )  30( من
     ... ونسبة الكسب المعدل لبالك  T-Test )ت (واستخدمت الباحثة المتوسطات الحاسبية واختبار 
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  :وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 
تجريبية والضابطة فـي    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة ال          

وجود فروق ذات   باإلضافة إلى     ، اختبار القدرة على التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية       
داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل البعـدي             

   .ككل لصالح المجموعة التجريبية
  

  : )2002 (يوسفدراسة  ) 3
ترح في تـصويب األخطـاء      ق معرفة فعالية برنامج محوسب كمبيوتري م      إلى الدراسة   ت هذه       سع

    المترتبـة الشائعة حول رموز األمان المعملي ومدلوالتها وتعديل الـسلوكيات المعمليـة الخطـرة        
 واستهدف البحث قائمة الرموز المعملية التـي ينبغـي لمعلمـي            .لدى معلمي العلوم قبل الخدمة      

بل الخدمة معرفتها وتحديد مستوى معرفتهم بمدلوالتها وحصر األخطاء الـشائعة لـديهم             العلوم ق 
 أو تجاهلهم   زوتحديد السلوكيات المعملية الخطرة التي يسلكها الطالب نتيجة جهلهم بالرمو          حولها
ـ ) 20(استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة البحث مكونـة مـن       . لها         . وطالبـة  اًطالب

  :بعد تطبيق االختبارات القبلية والبعدية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج وهي و
 .   تدني مستوى معرفة معلمي العلوم قبل الخدمة لرموز األمان المعملي ومدلوالتها  -

   ممارسة عينة البحث لكثير من السلوكيات المعملية الخطرة المترتبة على جهلهـم برمـوز                 -
 .دلوالتها أو تجاهلهم لها األمان المعملي وم

       موجبة دالة إحصائيا بين مستوى معرفـة الطـالب لرمـوز األمـان              ارتباطيه   وجود عالقة    -
 . المعملية الخطرة المرتبطة بها تومداوالتها ومدى ممارستهم للسلوكيا

   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في كل مـن اختبـار رمـوز           -
 .ان المعملي ، وبطاقة تقدير السلوكيات المعملية الخطرة لصالح االختبار البعدي األم

 . قوة تأثير البرنامج الذاتي بمساعدة الحاسوب كبيرة جداً على المتغيرين التابعين -
  

  : )2002(دراسة رواشدة والمومني  ) 4
كتـساب اآلنـي    الدراسة إلى الكشف عن أثر التدريس ببرنامج تعليمي محوسب فـي اال     هدفتو    

  .للمفاهيم الكيميائية ومدى احتفاظ بها لدى طلبة الصف العشر 
 وطالبـة قـسموا إلـى       اًطالب) 148(ي واختارا عينة الدراسة من      استخدم الباحثان المنهج التجريب   

  وأعدا اختبـار تحـصيلي مـن نـوع        . والمجموعتان متكافئتان   ) تجريبية وضابطة   ( مجموعتين  
         ) االحتفـاظ  ( فقرة ، قام الباحثان بتطبيـق االختبـار المؤجـل      ) 30(كون من   من متعدد م   االختيار

واستخدم الباحثان  .  من صدقيه االختبار     ق لتتحق يبعد ثالثة أسابيع من تاريخ تطبيق االختبار البعد       
  : وتوصلت الدراسة إلى T-Test) ت (المتوسطات الحاسبية واختبار 
 المحوسب في تعلم المفاهيم اآلني واالحتفاظ بها لـصالح المجموعـة            تفوق طلبة التعليم بالبرنامج   

  .التجريبية 
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   ) :2005(دراسة أبو جحجوح  ) 5
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج محوسب تعليمي في تنمية التنور البحثي بكافة أبعاده                 

لباحـث المـنهج    لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية التربية في جامعة األقـصى ، واسـتخدم ا             
الوصفي التحليلي لوصف مستويات التنور البحثي والمنهج التجريبـي لفحـص مـدى فاعليـة               

 وطالبة من مختلف التخصـصات      اًطالب) 62(البرنامج في تنمية التنور البحثي ، تكونت عينة من          
ـ             ة العلمية بكلية التربية بجامعة األقصى ، موزعين عشوائياً على مجموعتين ، إحـداهما مجموع

        ، وتمثلـت أدوات البحـث  ) 32(واألخرى ضـابطة وعـدد طلبتهـا    ) 30(تجريبية وعدد طلبتها  
 فرعية وأهمها اختبار المعلومات البحثية ومقياس االتجاه نحو البحـث       سبأربعة اختبارات ومقايي  

  : توصل إليها الباحث في البحث هي يالعملي ، من أهم النتائج الت
صائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ومتوسـط المجموعـة    وجود فروق ذات داللة إح   

لبحثي ككل وفي أبعاد التنـور البحثـي لـصالح          ادرجات المجموعة الضابطة في مقياس التنور       
   أثبت فعاليته في تنمية التنور البحثي  فقدالبرنامج المحوسبباإلضافة إلى   .المجموعة التجريبية

  
 

   ) :2005(دراسة كشكو ) 6
 لتنمية     هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجاز العلمي         

ببنـاء أداة      قام الباحث   .التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة            
خمس مهـارات   فقرة موزعة على    ) 40(الدراسة المتمثلة باختبار التفكير التأملي والذي تكون من         

مقترحة ، تحديـد التـصورات غيـر الـصحيحة ،           الالمالحظة والتأمل ، التفسير ، وضع الحلول        (
مجموعة تجريبية واألخـرى    ك طالباً) 35(، طبقت أداة الدراسة على العينة المكونة من         ) االستنتاج  
هـرت النتـائج    وبعد إجراء االختبار البعدي أظ . لكل من الطالب والطالبات     ) 35(ضابطة  كمجموعة  

  :اآلتي  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبيـة الـذين درسـوا                     

الـذين  بالبرنامج التقني في اختبار التفكير التأملي ومتوسط درجات المجموعة الـضابطة لـصالح             
ئية بين متوسطي التفكيـر     جود فروق ذات داللة إحصا    درسوا بالطريقة التجريبية ، باإلضافة إلى و      

 التقني في ضوء اإلعجاز العلمي في العلوم تعزى لصالح          جدرسوا البرنام طلبة الذين   الالتأملي لدى   
  .الطالبات 

  

  ) : 2006(دراسة منصور ) 7
 الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويل الهندسـي              سعت هذه      

  .غزة لدى طلبة الصف العاشر ب
 من طـالب الـصف      اًطالب)  72( من   ةاستخدم الباحث المنهج التجريبي واختار الباحث عينة مكون       

ا همحيث تم اختيار عينة قـصدية مـن شـعبتين إحـدا         ،  العاشر من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح        
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حـث  عد البا وأ.  أيضا   اًطالب ) 36(تتكون من    و  واألخرى ضابطة  اًطالب )  36( وتتكون من    ةتجريبي
لبرنامج على مجموعة من    امحوسب وفق خطوات متسلسلة منطقية ، ومن ثم تم عرض           البرنامج  ال

لقيـاس مهـارات      وبعد ذلك أعد الباحث اختباراً تحصيلياً      ،المحكمين المتخصصين في الرياضيات     
) ت(فقرة ، واستخدم الباحث المتوسطات الحاسـبية واختبـار     )  32 (التحويل الهندسي المكون من   

   :وتوصل إلى. ينتين مستقلتين متساويتين ومعدل الكسب لبالك لع
مهـارة االنـسحاب األفقـي ، مهـارة         (  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التحـصيل          

االنسحاب الراسي ، مهارة االنعكاس على محور السينات ، مهارة االنعكاس على محور الصادات ،               
ـ   )  التحويل الهندسي   مهارات التكبير و التصغير ، ومهارات       ةبين المجوعـة الـضابطة و التجريبي

  . باستخدام البرنامج المحوسب ةلصالح المجموعة التجريبي
  

  ) :2006(دراسة مهدي ) 8
       تعليمية على التفكيـر البـصري     البرمجيات  ال    هدفت الدراسة على التعرف على فاعلية استخدام        

  ولتحقيـق أهـداف البحـث     . لبات الصف الحادي عـشر      التحصيل في التكنولوجيا لدى طا    زيادة  و
   استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة ممثلة من طالبات الصف الحادي عـشر مـن مدرسـة       
كفر قاسم للبنات تم تقسيمها على مجوعتين األولى المجموعـة التجريبيـة والثانيـة المجموعـة                

  . والتحصيل الضابطة ، واستخدم الباحث اختباري التفكير البصري
  : وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات لصالح المجوعة التجريبيـة    -
 .في اختبار التفكير البصري 

 بين متوسطي درجات الطالبات لصالح المجوعة التجريبيـة         إحصائياًوجود فروق ذات داللة      -
 .في اختبار التحصيل 

د عالقة دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيـة فـي اختبـار               توج -
 .التفكير البصري ودرجاتهم في اختبر التحصيل 

مهارات التفكير البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر تزيـد              -
 .عن نسبة الكسب المعدل لبالك 
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  :اسات المحور األول تعقيب على در
v  بالنسبة لألهداف: 

، ودراسة ) 2002(اتفقت كل الدراسات في إعداد وبناء البرنامج المحوسب ، كدراسة يوسف         -
 رودراسة منـصو   ،)2005(، ودراسة كشكو    ) 2005(،ودراسة أبو جحجوح    ) 1994(رايجر  

 ) .......2006(، ودراسة مهدي) 2006(
هدفت على تنميـة المفـاهيم العقليـة        ) 1994(اسة رايجر   اختلفت الدراسات في أهدافها فدر     -

فعاليـة   فهدفت إلى معرفـة   )  2001(إضافة إلى التحصيل واالتجاهات ،  أما دراسة عباس          
ــا دراســة يوســف   ــدرات االبتكاريــة ، أم ــة الق ــامج المحوســب ولتنمي             )2002(البرن

ء الشائعة ، ودراسـة رواشـدة       فهدفت على الكشف عن فعالية البرنامج في تصويب األخطا        
 الكيمائية  هدفت إلى معرفة فعالية البرنامج المحوسب في اكتساب المفاهيم        ) 2002(والمومني  
 المحوسب  جفهدفت على الكشف عن فعالية البرنام      )2005(جحجوح   دراسة أبو  أما   اآلنية ،   

يـة البرنـامج    فهدفت إلى الكشف عن فاعل    ) 2005(في تنمية التنور العلمي ، دراسة كشكو        
فهـدفت علـى فعاليـة البرنـامج        ) 2006( التقني لتنمية التفكير التأملي ، دراسة منـصور       

فهدفت إلى التعـرف علـى      ) 2006(في تنمية المهارات الهندسية ، دراسة مهدي         المحوسب
 .فعالية البرامج التعليمية في التفكير البصري 

         لة البرامج المحوسبة في تنمية التحصي      تحقيق فعالي  إلىسعت  قد  أهداف الدراسات    أننالحظ   -
 أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى دور البرنامج المحوسب فـي تنميـة المفـاهيم                هواالتجا

  .الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي 
  

v  بالنسبة لمنهج الدراسة: 
 فبعض الدراسات اسـتخدمت  يبي ،التجر الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة اتفقت كل  -

 .)2005(المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي لتحقيق أهداف الدراسة كدراسة أبو جحجوح 

       اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات المحور األول في استخدامها للمنهج الوصـفي التحليلـي          -
  .والمنهج التجريبي 

  

v  بالنسبة ألدوات الدراسة: 
ختبارات االمحتوى و الاسة بتنوع أهدافها وموضوعاتها ما بين أدوات تحليل         تنوعت أدوات الدر  

  .تحصيلية ومقاييس االتجاه ال
 .كل الدراسات اتفقت في استخدامها لالختبار التحصيلي للوصول إلى النتائج المرجوة   -
وحدة أداة تحليل محتوى ل   :  أما بالنسبة لألدوات التي استخدمتها في الدراسة الحالية فكانت           -

الكهرباء المنزلية في التكنولوجيا للصف التاسع من التعلـيم األساسـي واختبـار تحـصيلي      
          الوقائية من منظور الكهرباء المنزلية وباستخدام لهـذه األدوات تتفـق مـع             ةلمفاهيم التربي 

  .كل الدراسات السابقة من ناحية المحور األول 
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v  بالنسبة لعينة الدراسة: 
 المختارة في الدراسات السابقة حيث تناولت بعض الدراسات المرحلة األساسية                             تنوعت العينة   -

  ) .2001(عباس كدراسة ) االبتدائية( 

 ) .2005(في حين تناولت دراسات أخرى المرحلة اإلعدادية كدراسة دراسة كشكو   -

 فتناولـت ) 2006(والمهـدي   ) 2006( ومنـصور   )) 2002(أما دراسة رواشدة والمـومني        -
 .المرحلة الثانوية 

 . بغزة المرحلة الجامعيةفتناولت ) 2005(دراسة أبو جحجوح   -

مـن   الدراسـة    من حيث العينة فكانت عينة    ) 2005( اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كشكو        -
 .المرحلة اإلعدادية 

  

v  بالنسبة للنتائج: 
 ية ف يحصائية لدى أفراد العينة الدراس     غالبية الدراسات على وجود فروق ذات داللة إ        توصلت  -

التحصيل قبل دراسة الوحدة التي تم إعدادها أو البرنامج المحوسب وبعـد دراسـته لـصالح            
 .التطبيق البعدي 

   . إعدادها في تلك الدراسات تم البرامج المحوسبة التية اتفقت معظم الدراسات على أهمي -

حـو البـرامج     ن ياإليجـاب   يميلون باالتجاه  اسةلدرا  طلبة عينة  كون اتفقت كل الدراسات على      -
 .المحوسبة 

 الدراسات على أهمية دور البرامج المحوسبة في رفع كفاية الطلبة وتـوجيههم             معظماتفقت    -
 األفـراد   مالفرد واالتجاه نحو اسـتخدا     في االتجاه الصحيح ، وكذلك دورها في زيادة تحصيل        

 .يم والتعلم للحاسوب في العملية التعليمية وعملية التعل
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 دراسات تتعلق بالتربية الوقائية ومفاهيمها  :الثانيالمحور  
 

  : ) Martesyo , 1996(  دراسة مارتسيو ) 1
 الكشف والتقصي في مدى المعرفة والمواقف و التصرفات الصحية عند طالب        فت الدراسة إلى  ده   

استخدم فـي هـذه الدراسـة المـنهج     . سنة في الضفة الغربية بفلسطين    ) 12-7(المدارس بجيل   
وأعد الباحث ثالث اسـتمارات وفقـاً لمـستوى الطـالب       . ظاهرة  الالوصفي التحليلي لدارسة هذه     

من الطـالب ،   ثم تم اختبار هذه االستمارات على عينة قصدية . التعليمي وتحصيالتهم في كل صف      
  .رفات الصحية  ساللم للمتغيرات الرئيسة والمواقف والتصةكما تم بناء ثالث

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 حـول المعرفـة والتـصرفات       أن التالميذ أظهروا خالل المرحلة األولى من البحث مواقف ايجابية         

 أهمية التعاون بإدارة مجال التثقيف الصحي واسـتمراريته  ، وأيـضاً             ث كما أظهر البح    ، ةالصحي
 .لصحة في فلسطين للتخطيط المشترك أهمية التعاون بين وزارتي التعليم وا

 

 ) :1997(دراسة عبده ، فودة  ) 2
 الدراسة إلى تقويم مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية فـي ضـوء متطلبـات التربيـة                 هدفت    

ان يقـيس   بيوتمثلت أدوات الدراسة في اسـت      استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،        .الوقائية
 لتحلي أداة   المرحلة االبتدائية بمتطلبات التربية الوقاية ، باإلضافة إلى        ب نمدى وعي عينة من معلمي    

لبيان مدى تـضمينها لمتطلبـات التربيـة         محتوى كتاب العلوم للصفين الرابع والخامس االبتدائي      
 بالطريقة العشوائية من معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية مـن          اعينة الدراسة تم اختياره   . الوقائية  
مدارس لتطبيق ) 3( من اًتلميذ) 21(لقليوبية ، واألخرى من تالميذ الصف الخامس قوامها         مدارس ا 

  : النتائج التالية إلى الباحث توصلبعد تطبيق أدوات الدراسة و أدوات الدراسة ،
 تدني نسب الموضوعات المتضمنة متطلبات التربية الوقائية بشكل عـام ، مـع ارتفاعهـا بنـسبة      

  تدني مستوى وعـي عينـة تالميـذ       امس عن الصف الرابع ، باإلضافة إلى        خضئيلة في الصف ال   
الصف الخامس االبتدائي ببعض متطلبات التربية الوقائية وعدم اتخاذهم قـرارات صـحيحة فـي                

  . األخطار أو الحوادث ةمواجه
  

 ) :1998(دراسة كامل  ) 3
     فاعليتـه مـدى معرفـة   و  ، الصحية برنامج مقترح في التربية      الكشف عن  الدراسة إلى    عمدت    

  .في تنمية المفاهيم العلمية و االتجاهات الصحية لدى طلبة كلية التربية بجامعة المنيا 
وفاعليـة   خدمت الدراسة المنهج البنائي إلعداد البرنامج ، والمنهج التجريبـي لمعرفـة أثـر             است

  .التربيـة بجامعـة المنيـا     البرنامج في تنمية المفاهيم العلمية واالتجاهات الصحية لدى طلبة كلية           
عينة الدراسة المستخدمة شملت طالب وطالبات الفرقة الثانية شعبة التعليم االبتـدائي التخصـصي             

  . العلمي بكلية التربية بجامعة المنيا 
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وتمثلـت أدوات   .  وطالبة مقسمين على مجمـوعتين تجريبيـة وضـابطة           اًطالب) 96(عدد الطالب   
              سب في التربية الـصحية واسـتخدام اختبـار المفـاهيم الـصحية              في إعداد برنامج محو    ةالدراس

  .ومقياس االتجاهات لدى مجموعة الدراسة نحو القضايا الصحية 
  :وأشارت نتائج الدراسة إلى 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التي تدرس باستخدام مدخل              
جاهات الصحية نحـو    لقبلي والبعدي في كل من اختبار المفاهيم العلمية واالت        المفاهيم في التطبيق ا   

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعـة         التربية الصحية ، باإلضافة إلى وجود       
 ة واالتجاهات الصحية نحو التربية الصحية لميالتجريبية في كل من اختبار المفاهيم الع

 

 ) :1998(دراسة أمين و عزمي  ) 4
 أثر برنامج محوسب يستخدم الوسائط المتعددة في تنمية مفـاهيم   مدى    وهدفت إلى التعرف على  

  .لدى طالب الصف الخامس االبتدائي بمحافظتي المنيا و القاهرة  التربية الوقائية
       واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لتـصميم تجربـة الدراسـة ، والمـنهج التكنولـوجي وذلـك                

 كوسيلة للتعلم الذاتي لتنمية مفاهيم التربية الوقائية والتفكير االبتكـاري      ةباستخدام الوسائط المتعدد  
وقد قام الباحثان بإعداد قائمة من مفاهيم التربية الوقائية لتالميـذ الـصف الخـامس               . في العلوم   

  .طبيعة والصناعية تضمنت التربية األمانية ، التربية الصحية ، ومواجهة الكوارث ال ياالبتدائ
         أحدهما تحصيلي لقياس مدى اكتساب التالميـذ لمحتـوى البرنـامج          اختبارين   واستخدم الباحثان   

          واآلخر اختبار التفكير االبتكاري لقياس مدى قدرة البرنـامج علـى تنميـة التفكيـر االبتكـاري ،                 
  . ائط المتعددة بالحاسوب كما قام بإعداد برنامج للتربية الوقائية باستخدام الوس

  : الدراسة ما يلي وقد تبين من نتائج
 . ارتفاع متوسط التحصيل لدى الطالب وهذا يرجع إلى أثر البرنامج في زيادة وعيهم  -

 . البرنامج له اثر فعال في تنمية التفكير االبتكاري الذي يعتبر من أهم أهداف تدريس العلوم  -
  

 ) :1999(دراسة عرفات  ) 5
       الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج مقترح في التربية الوقائيـة علـى تنميـة المفـاهيم      هدفتو    

  . لدى طلبة المرحلة اإلعدادية لعلميةواالتجاهات ا
ـ  ) 208( الدراسة المكونة مـن      ةاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي واختارت عين               وطالبـة    اًطالب

وأعدت الباحثة  ) . تجريبية و ضابطة    ( قسموا إلى مجموعتين    من طالب الصف الثاني اإلعدادي ،       
عبـارة ، ثـم قامـت       ) 40( للتعرف على اتجاهات الطالب نحو التربية الوقائية ومكون من           اًمقياس

  . الباحثة بتطبيق االختبار على أفراد العينة  
   الدراسة  وتوصلت في نهايةT-Test) ت (واستخدمت الباحثة المتوسطات الحاسبية واختبار 
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  :إلى النتائج التالية 
          وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة أفـراد المجموعـة التجريبيـة               -

         عـدادي اإلومتوسط أفراد المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الوقائية للـصف الثـاني             
 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

 في اكتساب وتنمية المفاهيم الوقائية لدى المجموعة التجريبيـة          ير ايجاب  كان له أث   جالبرنام -
  .تدريسهبعد التدريس عنه قبل 

  .كونوا اتجاهات ايجابية نحو التربية الوقائية بعد دراسة البرنامجلطالب أثبتت الدراسة أن ا -
 

 )1999(دراسة فراج  ) 6
وعي الوقائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة        ال  فراج هو تنمية   ة       من األهداف التي قام بها دراس     

   وقـام الباحـث بإعـداد       ،  الباحث المنهج الوصفي التحليلي    م واستخد . العربية السعودية  بالمملكة
  .قائمة بمجاالت التربية الوقائية والمفاهيم والموضوعات المرتبطة بها

رحلة االبتدائية من منظور التربيـة       أما أدوات الدراسة فتمثلت في تحليل محتوى كتب العلوم في الم            
       الوقائية ، واختبار مصور لقياس الوعي الوقائي لدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة ، واسـتخدام                 

  .استبانة تحتوي على مجاالت التربية الوقائية ، ثم اقتراح وحدة دراسية من التصور المقترح 
     من تالميذ الصف الخـامس االبتـدائي ،     اً تلميذ )60(تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة مثلت به         
  :فتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج وأهمها  .وبعدها تم تطبيق اختبار الوعي الوقائي عليهم

   في تنمية الوعي الوقائي بكافـة مجاالتـه        ي فعالية تدريس الوحدة المقترحة وتأثيرها اإليجاب      -
 .لدى تالميذ عينة الدراسة 

تالميذ عينة الدراسة حيث بلغ المتوسط العام ألفـراد         الستوى الوعي الوقائي لدى     انخفاض م   -
  .درجة من الدرجة العظمى لالختبار ) 8.5(المجموعة على االختبار 

  .  تدني كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية في تناولها لمجاالت التربية   -
  

 ) :2000 (دراسة إسماعيل ) 7
الية وحدة دراسية مقترحة في التربية الصحية للوقايـة مـن   هدفت الدراسة إلى الكشف عن فع  

استخدم الباحث المنهج البنائي     . اإليدز و األمراض المنقولة جنسياً لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي          
 ساختبار تحصيلي في موضوعات ومفـاهيم الوحـدة ، وبنـاء مقـايي      وتمثلت أدوات الدراسة في   

ـ         لالتجاهات نحو الوقاية من مرض ا       عينـة   ثإليدز واإلمراض المنقولة جنـسياً ، اسـتخدم الباح
  :وبعد التطبيق توصل الباحث إلى . عشوائية من مدرستين لطالب الصف الثالث اإلعدادي 

 تقوم بتزويد التالميـذ بالمعرفـة وتـشجعهم علـى     دراسة لوحدة اإليدز واألمراض المنقولة    -
              علـى الـصحة الجيـدة       ظالضرورية للحفـا  اكتساب القيم والمهارات واالتجاهات االيجابية      

 .ومقاومة التمييز ضد المرضى 
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   هذه األمراض ِلمـاُ تمثـل    انتشار  أن دراسة الوحدة تمثل خطوة لها أهمية في تخفيض معدل            -
 . في المجال الصحي الوقائي تطوير التالميذمن فرصة 

 . التحصيلي   أثبتت النتائج تفوق البنات على البنين في االختبار -
  

 ) :2002(دراسة صالح  ) 8
ر يوهدفت الدراسة الكشف عن فعالية برنامج مقترح في التربية الـصحية فـي تنميـة التنـو          

ومـن  . واستخدم الباحث المـنهج البنـائي        . الصحي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بشمال سيناء      
عة تهدف في النهاية على تحديـد       األدوات المستخدمة في الدراسة تصميم استبيانات منظمة ومتتاب       

وات بـاألد الموضوعات الصحية التي ينبغي أن يعالجها محتوى البرنامج المقترح ، وبنـاء قائمـة     
     وطبـق  التدريسية لمعلمي التربية الصحية التي ينبغي ممارستها أثناء حصص التربيـة الـصحية            

ب وأعضاء الهيئة التدريـسية أسـفر    من األطباء والمعلمين والطال   اًفرد) 418(على   هذا االستبيان 
ـ    . مجاالت  ) 10(موضوعاً صحياً موزعة على     ) 157(عن   االستبيان  توصـل   يمن أهم النتائج الت

  :في دراسته إليها الباحث 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميـذ المجوعـة التجريبيـة فـي                 -

 فرعية التنور الصحي لصالح التطبيق البعدي التطبيقين القبلي والبعدي في االختبارات ال

  .   أثبتت الدراسة أن البرنامج المقترح فعال في تنمية التنور الصحي ككل وعناصره الفرعية  -
  

 ) :2004(دراسة أبو الحسن   ) 9
       استهدفت الدراسة التعرف على فعالية برنامج مقترح في التربية الوقائية للتالميذ المعوقين            

حيث قام الباحث بإعـداد      .  بمدينة الرياض  حلة اإلعداد المهني بمدارس التربية الفكرية     عقلياً بمر 
قائمة بأبعاد التربية الوقائية عند التالميذ المعوقين عقلياً في المجاالت المهنية في ضوء الخصائص              
       المميزة لهم وتحليل محتوى المناهج والمقررات الدراسية مرحلـة اإلعـداد المهنـي ، ثـم قـام                 
بإعداد اختبارين أحدهما تحصيلي ، واألخر اختبار مواقف مصور للتعـرف علـى مـدى اكتـساب             
التالميذ للمعلومات والمفاهيم والمهارات الخاصة بالتربية الوقائية ، لتطبيقها على عينة الدراسـة             

هرت الدراسة  وبعد إجراء الباحث االختبار البعدي أظ      .المتمثلة في المجموعة التجريبية والضابطة      
  :بعض النتائج المتمثلة في 

     ليست ممثلة بالقدر الكافي وبـالعمق المناسـب فـي منـاهج مـدارس       ةأبعاد التربية الوقائي    -
 .التربية الفكرية 

 قصور مناهج المرحلتين التعليمية والمهنية عن تناول مفهوم التربية الوقائية حيث لم تتضمن              -
 . ومتوازن ليشمل جميع جوانبها شكل كاٍفأبعاد عملية التربية الوقائية ب

 في إكساب التالميـذ المعـارف المتعلقـة بـبعض     ) البرنامج (  أثبتت الدراسة فاعلية الوحدة      -
 .جوانب التربية الوقائية 
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 ) :2005(دراسة شعير  ) 10
 في الوفاء بمتطلبات التربية الوقائية بمدارس       وهدفت الدراسة إلى تقويم دور مناهج العلوم        

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتعرف على مـدى وفـاء           .  مل للصم وضعاف السمع   األ
مناهج العلوم بمدارس األمل للصم و ضعاف السمع بمتطلبات التربية الوقائية ، واستخدم الباحـث               

س في بناء أدوات دراسته قائمة بمفاهيم التربية الوقائية التي يجب أن تتضمنها مناهج العلوم بمدار     
األمل ، وتحليل محتوى كتب العلوم بمدارس األمل للصم و ضعاف السمع ، وكما اسـتخدم اختبـار            

ـ ) 30(عينة الدراسة شملت     .مفاهيم التربية الوقائية             ومـوجهي العلـوم بمـدارس األمـل         اًمعلم
ـ         ةكتاباً للعلوم و المقرر   ) 14(وخبراء التربية الخاصة ، و     سمع  على التالميـذ الـصم وضـعاف ال

تلميذاً أصماً بالصف الثالث اإلعدادي بمدارس األمـل        ) 54(بالمراحل التعليمية الثالث ، كما شملت       
  بمحافظتي الدقهلية ودمياط لتحديد مدى إلمام التالميذ الصم بمفاهيم التربية الوقائية 

  :وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
 لمفاهيم التربية الوقائية حيث بلغ عـدد المفـاهيم         انخفاض تناول كتب العلوم بمدارس األمل        -

  .من جملة المفاهيم التي تضمنتها القائمة %) 22(مفهوماً وهي تمثل ) 32(التي تم تناولها 
  انخفاض مستوى إلمام تالميذ الصم عن حد الكفاية في كل بعد من أبعاد اختبار مفاهيم التربية                 -

  .ار بلكل بعد من أبعاد االختمن الدرجة الكلية %) 70(الوقائية وهو 
في إكساب التالميذ المعارف المتعلقة ببعض جوانب ) البرنامج  (  أثبتت الدراسة فاعلية الوحدة      -

  .التربية الوقائية 
 

  ) :2007(أبو معليق دراسة  )12
تـضمنها منهـاج العلـوم     أن تمفاهيم التربية الوقائية التي ينبغي  إلى معرفة ةهدفت الدراس      

بنـاء أداة   بلتحقيق ذلك قامت الباحثـة      .  وقياس مدى اكتساب الطلبة لها       ي السادس االبتدائ  للصف
. تحليل المحتوى لمنهاج العلوم للصف السادس ، وكذلك إعداد اختبار مفـاهيم التربيـة الوقائيـة              

ن م طالبة  ) 222 (اًطالب) 123( وطالبة تتضمن    اًطالب) 345(اختارت الباحثة عينة عشوائية شملت      
 الوسـطى وطبـق االختبـار       ةطلبة المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظ        

  استخدمت الباحثة المتوسطات الحاسبية واختبار. مفاهيم التربية الوقائية على عينة الدراسة 
  : فأظهرت النتائج على النحو التالي  T-Test) ت  (

    ئياً تم تحديدها من خالل اإلطـالع علـى األدب التربـوي    مفهوماً وقا ) 37(  تحديد قائمة تضم     -
 .والدراسات السابقة وآراء المتخصصين 

 .  تدني مستوى مفاهيم التربية الوقائية في محتوى منهاج العلوم للصف السادس  -

 . مستوى اكتساب طلبة الصف السادس األساسي لمفاهيم التربية الوقائية قلة   -

لة إحصائية في مستوى اكتساب مفاهيم التربية الوقائية بين الطالب           عدم وجود فروق ذات دال     -
  .والطالبات
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   :الثانيتعقيب على دراسات المحور 
  

v  بالنسبة لألهداف: 
 تناولـت  تتنوعت أهداف الدراسات السابقة باختالف المفاهيم التي تناولتها فبعض الدراسـا         -

 هـذه الدراسـات ، دراسـة إسـماعيل          المفاهيم الصحية كأحد مفاهيم التربية الوقائية ومن      
  . )1998(وكامل ) 2002(ودراسة صالح  )1996(وماتسيو ) 2000(

              ) 2004 (وأبـو الحـسن     ) 1998(وكامـل   ) 1999( بالنسبة لدراسـة كـل مـن عرفـات           -
فقد تناولت فاعلية البـرامج المقترحـة فـي تنميـة           )  1999( وفراج   ) 2000(وإسماعيل  
  .قائية المفاهيم الو

أما الدراسات التي تناولت تقويم المناهج من منظور التربية الوقائية فتتمثل في دراسة عبده               -
  ) .2007(وأبو ميعلق ) 2005(ودراسة شعير ) 1997( وفودة 

 فقد تناولت البـرامج المحوسـبة      ) 1998(وأمين و عزمي    ) 1998( وبالنسبة لدراسة كامل     -
 .جابية لدى طالب المجموعة التجريبية ودورها في تنمية االتجاهات االي

وجميع الدراسات السابقة تنوعت أهدافها بتنوع مفاهيمها ، فبعضها استهدف بنـاء وحـدات      -
) 1999(وعرفـات  ) 1998(أو برامج ودراسة ومدى تأثرها على سلوك الطلبة كدراسة كمال    

 ) .2004(سن  أبو الح ودراسة) 2002(ودراسة صالح ) 2000(وإسماعيل ) 1999(وفراج 

      في وحـدات التعلـيم والـصحة        دراسة عد الباحث  أ حيث) 1996(واختلفت دراسة مارتسيو     -
 . في بناء أسس البناء الصحي ينوأهميتها للتربويين والمهني

هـداف الدراسـة    أل ومدى تناولـه      ، بعض الدراسات هدفت التعرف إلى مدى مالئمة المنهج        -
 ) .1997(وعبده وفودة ) 2005(وشعير ) 2007( كدراسة أبو ميعلق 

إلى التعرف على وعي الطلبة واتجاهـاتهم نحـو أهـداف            فهدفت) 1999(أما دراسة فراج     -
  .الدراسة 

أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى دور البرنامج المحوسب في تنمية المفاهيم الوقائيـة فـي          -
 .لدراسات السابقة  وهي متفقة مع جميع ا.التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي 

  

v  بالنسبة لمنهج الدراسة: 
المناهج التي اتبعتها الدراسات السابقة بتنوع أهداف تلك الدراسات ، فبعض الدراسات تعددت  -

        ) 1997(وعبـده وفـودة   ) 1996( المنهج الوصفي التحليلي  كدراسـة مارتـسيو       تاستخدم
 ) .2007(وأبو معيلق ) 2005(شعير و) 1999(وفراج 

           ) 1999(وعرفـات  ) 1998(ستخدمت دراسات أخرى المـنهج التجريبـي كدراسـة كامـل           ا -
 ) .2004(وأبو الحسن  )1998( وأمين وعزمي 

) 2002(ودراسة صالح   ) 200( واستخدمت دراسات أخرى المنهج البنائي كدراسة إسماعيل         -
. 
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اسـة أمـين وعزمـي      هناك بعض الدراسات استخدمت المنهجي التكنولوجي والتجريبي كدر        -
)1998. (  

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات والمحور األول والثاني والتي استخدمت المنهج الوصفي             -
 .التحليلي و التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة 

  

v  بالنسبة ألدوات الدراسة: 
تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أهدافها وموضوعاتها ما بين أدوات تحليل محتـوى واختبـارات           

  .حصيلية ومقاييس االتجاه ت
 . للوصول إلى النتائج المرجوة  واالستبيانكل الدراسات اتفقت في استخدامها لالختبار -

وأمـين وعزمـي   ) 1996(اتفقت بعض الدراسات في استخدام االختبار كدراسـة مارتـسيو         -
ــات ) 1998( ــماعيل ) 1999(وعرف ــسن  ) 2000(وإس ــو الح ــعير    ) 2004(وأب           وش
  ) .2007(وأبو معيلق ) 2005(

 االستبيان في تطبيق أدوات الدراسـة كدراسـة عبـده وفـودة           ت بعض الدراسات استخدم    -
 ) .2002(وصالح ) 1999(وفراج ) 1997(

            )1997(دراسات في اسـتخدام مقيـاس االتجـاه كدراسـة عبـده وفـودة              الواتفقت بعض    -
  .)2000(وإسماعيل 

        )1998(أمـين وعزمـي     و )1998(وكامـل   ) 1997(وفـودة   اتفقت دراسات كٍل من عبده       -
) 2005(وشـعير  ) 2004(وأبو الحسن ) 2002(وصالح ) 2000(وإسماعيل  ) 1999(وفراج  

 . للطالبة الصحية الالزمتفي إعداد قائمة بالمفاهيم والحاجا) 2007(أبو معيلق 
نت أداة تحليل محتـوى وحـدة        استخدمتها في الدراسة الحالية فكا     التيأما بالنسبة لألدوات     -

 الكهرباء المنزلية من منهاج التكنولوجيا للصف التاسـع مـن التعلـيم األساسـي واختبـار         
 . لمفاهيم التربية الوقائية طلبة لمعرفة مدى تحصيل اليتحصيل

  

v  بالنسبة لعينة الدراسة: 
مرحلة األساسية     تنوعت العينة المختارة في الدراسات السابقة حيث تناولت بعض الدراسات ال            -

         وأمـين ) 1998 ( وكامـل   ،  ) 1997( عبـده وفـودة   و) 1996 (مارتسيواالبتدائية كدراسة   
 . ) 2007( وأبو معيلق ) 2000(وصالح ) 1999(وفراج ) 1998( وعزمي 

 ) 2002(صالح و) 1999 (  عرفات في حين تناولت دراسات أخرى المرحلة اإلعدادية كدراسة -

                  )2005(دراسـات تناولـت بعـض المـدارس الخاصـة كدراسـة شـعير                وهناك بعـض ال    -
    ) .20004(وأبو الحسن 

اتفقت الدراسة الحالية في العينة التي استخدمتها وهي طلبة الصف التاسـع ، مـع دراسـة          -
 ) .2002(صالح 
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v  بالنسبة للنتائج: 
ـ       اتفقت غالبية الدراسات على وجود فروق ذات داللة إح          -  يصائية لدى أفراد عينة الدراسـة ف

التحصيل قبل دراسة الوحدة التي تم إعدادها أو البرنامج المحوسب وبعـد دراسـته لـصالح            
 .التطبيق البعدي 

إعـدادها فـي تلـك       تـم     البرامج المحوسبة التي   ة اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمي      -
 .الدراسات 

 الطلبة عينة دراسة االتجاهات االيجابيـة نحـو البـرامج           أن يكون  اتفقت كل الدراسات على      -
 .المحوسبة 

 اتفقت غالبية الدراسات على أهمية دور البرامج المحوسبة في رفع كفاية الطلبة وتـوجيههم           -
 األفـراد   مالفرد واالتجاه نحو اسـتخدا     زيادة تحصيل في  االتجاه الصحيح ، وكذلك دورها       في

 .وعملية التعليم والتعلم للحاسوب في العملية التعليمية 
  

  

  : من الدراسات السابقةالستفادةا
         من خالل استعراض الدراسات السابقة تمكن الباحث االستفادة في الدراسـة الحاليـة مـن خـالل                 

    :ما يلي
  . التربوي السابق األدب على االطالعكلة الدراسة وذلك من خالل شتحديد م -
 .ة المستخدمة الحالية  الدراس أدواتالمساعدة في بناء -

 .اإلجراءات الدراسة الخاصة في تطبيق الجانب العملي  -

 .عرض النتائج وتفسيرها  -
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  الفصل الرابع
   الدراسةإجراءات

  :مقدمة 
مـنهج الدراسـة ،      : بإجراءات الدراسة والتي شملت      ةاألمور المتعلق  الباحث في هذا الفصل      تناول

     تكافؤ مجموعتي الدراسة ، إعداد وبناء البرنـامج المحوسـب ،          عينة الدراسة ، أدوات الدراسة ،       
 وفيمـا يلـي     .الدراسة ، واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها       تطبيق  وبناء االختبار التحصيلي ،     

  : وصف للعناصر السابقة
  

  : منهج الدراسة .1
الذي يدرس ظاهرة أدخل فيها الباحث متغيراً أو متغيرات جديـدة         استخدم الباحث المنهج التجريبي   

، وذلـك    تجريبـي ولقد اتبع الباحث المنهج ال    . البرنامج المحوسب كمتغير مستقل      ماستخدتم  وقد  
لدراسة برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الـصف     

 حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج الذي أعده الباحث ، بينمـا تتلقـى              .التاسع األساسي   
 أدوات البحث االختبـار     المجموعة الضابطة تدريساً للوحدة الدراسية بالطريقة التقليدية ، وستطبق        

  .القبلي والبعدي على المجموعتين 
  

 :مجتمع الدراسة  .2

 لمنهـاج   الدارسـين كون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة رفـح             ت
  م والبـالغ عـددهم  2007 / 2006التكنولوجيا في مدارس وكالة الغوث الدولية للعـام الدراسـي         

من طلبة الصف التاسع من التعليم األساسـي بمحافظـة          ) 180( الدراسة   تمثلت العينة في  ) 3500(
  .من الطالبات) 90(من الطالب ، ) 90(رفح منهم 

  

   )1(جدول 
  أفراد المجتمع و حجم العينة و نسبتها

  
  
  
  
  
  

  المجموع  طالبات  طالب  البيان
  3500  1750  1750  المجتمع
  180  90  90  العينة
  %5.14  %5.14  %5.14  النسبة
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  :ينة الدراسة ع .3
 من بين الشعب الدراسـة الموجـودة فـي    الطبقيةالعشوائية اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة  

 نمدرستيتحديد اختيار ال  ، حيث تم    " ج  " إلعدادية  اوبنات رفح   " ب  " إلعدادية  امدرستي ذكور رفح    
  : وذلك لألسباب التالية ،بالطريقة القصدية 

 .سهولة االتصال بهم  

 .وجود شبكة محلية في دائرة المختبر + ر مختبر حاسوب ذو إمكانيات عالية توفي 

 تجريبيـة واألخـر ضـابطة        أحدهما فصول دراسية اثنان ذكور      أربعة وتكونت عينة الدراسة من     
  .  تجريبية والثاني ضابطةأحدهماوصفين إناث 

  

  :أدوات الدراسة  .4
 التكنولوجيا للصف التاسع األساسـي      كتابلوحدة الكهرباء المنزلية من     أداة تحليل المحتوى     -1

  ) .1(انظر ملحق  .مفاهيم الوقائية الموجودة فيها اللمعرفة 

 . ) 3 (انظر ملحق .  التحصيلي ختباراالبناء  -2
  

  :قبل التحدث عن أدوات الدراسة البد التحدث عن 
 

  :أسس بناء البرنامج المحوسب  
 :األسلوب العلمي . 1

تكنولوجيا لوحدة الكهرباء المنزلية الديد المفاهيم الوقائية لمحتوى كتاب  ويتحدد هذا األسلوب بتح
  .لطالب الصف التاسع من التعليم األساسي 

 

 : مراعاة التنوع . 2

    التقويم ، والذي من شأنه وويقصد بالتنوع التنوع في طرائق التدريس و األنشطة و الوسائل
  .أن يضمن فعالية ودافعية من قبل الطالب 

 

  :فعالية الطالب ونشاطه . 3
 .يختار المادة التعليمية التي توصله لتحقيق األهداف السلوكية  .1

 .يقوم تقدمه في كل خطوة من خطوات البرنامج  .2

يسير في تعلمه وفق سرعته وميوله ، وقد يغير من سرعته إذا وجدت صعوبات في  .3
  .البرنامج 
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  : فعالية دور المعلم .4 
  .التعلمليمية الالزمة لنشاطات التالميذ ويرتب مراحل يخطط المواد التع .1

 .يقوم أعمال التالميذ ونشاطاتهم القبلية والمرحلية والنهائية للتمكن من األهداف  .2

 .يشخص األخطاء والصعوبات التي يعاني منها التالميذ أثناء التعليم الفردي  .3

   .ةك األهداف السلوكي وكذل،يختار النشاط التعليمي التي يقود بها المتعلم .  4
  

 :مبررات إعداد البرنامج المحوسب  
حجم المادة الدراسية كبير بالنسبة لعدد الحصص المقررة له في الجدول المدرسـي ، ولـذا                  )1

يستدعي إعطاء الطالب وقت أطول إلتقان المهارات والخبـرات ، التـي يوفرهـا البرنـامج          
 ) .بل المرور بالخبرات الالحقة إتقان الخبرات الحالية ق( المحوسب الذي يشترط 

بالنـسبة للكهربـاء   ) إذ لم يتعرض له الطالب في مراحل سـابقة     (  وحداثته جدة الموضوع  )2
 .المنزلية  

إذ أن التدريب العملي لمحتوى البرنامج يستدعي التعامل مع فـرق جهـد      ( خطورة التجريب  )3
 ) . فولت قد يسبب أخطار على المتدربين 220مرتفع قدره 

 تن يملكون مهارات نظرية وعمليـة فـي التركيبـا         يجة االقتصادية واالجتماعية إلى فني    الحا )4
 ووعي تطور العمل في هذا المجال وال تقصر علـى الخبـرة    يةالكهربائية المنزلية ، عن درا    

 .المتوارثة 

: إلى إثراء في المفاهيم الوقائية ، فقد أظهرت بعض الدراسات مثل            تكنولوجياالج  احاجة منه  )5
إلى افتقار المناهج للمفاهيم الوقائية بشكل عام لدى طلبـة          ) 2005(وكشكو   ) 1999(اج  فر

 .المرحلة األساسية العليا 

 . بين المتعلم والحاسوب التفاعلاإلسهام في تحقيق مبدأ  )6

 .االرتقاء بنوع العملية التعليمية بتدريب المتعلمين على أعمال العقل والفكر في أثناء التعلم  )7
  

 :إعداد و بناء البرنامج المحوسب   :أوالً
الكهربـاء  وحدة  مفاهيم التربية الوقائية الواردة في      هدفت الدراسة إلى بناء برنامج محوسب في      

التاسـع  ومعرفة فاعلية هذا البرنامج لعينة من تالميـذ الـصف   ،  األساسي  سع   للصف التا  المنزلية
 بالطريقـة   المنزليةءالكهرباين يدرسون وحدة األساسي على تحصيلهم ومقارنة ذلك مع التالميذ الذ  

  .التقليدية 
   :وقد اعتمد الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالية

 . البحوث والدراسات السابقة  -1

 . االتجاهات الحديثة في تعليم التكنولوجيا  -2

 .مرحلة التعليم األساسي   خصائص الطلبة في -3
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 . خصائص التعليم الذاتي  -4

 . البرامج التعليمية المحوسبة  خصائص بناء -5
  
  

  :وقد قام الباحث بعدد من الخطوات إلعداد وبناء البرنامج تمثلت هذه الخطوات في 
 . اإلطار العام للبرنامج المحوسب  تحديد -1

 . تحليل محتوى البرنامج المحوسب  -2

 .يد أساليب التقويم د تح -3

 : مراحل إعداد و بناء البرنامج المحوسب  -4

 .د للبرنامج   مرحلة اإلعدا -

 .  مرحلة كتابة سيناريو البرنامج  -

 .  مرحلة إنتاج البرنامج  -

 .  مرحلة تطوير البرنامج  -

 .  إعداد دليل استخدام المعلم للبرنامج المحوسب  -5
  

 :اإلطار العام للبرنامج المحوسب  .1
ـ                ي   يتناول في هذا اإلطار تعريف البرنامج وأهدافه واألسس النفسية والتربوية التـي تـم ف

   .) 11( انظر ملحق رقم .  ضوئها البرنامج 
  

 :تحليل محتوى البرنامج  .2
 وتنظيم محتوى الوحدة الرابعة من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع          تحليلقام الباحث بإعادة    

 الخبرة المباشـرة    إستراتيجية، وفق   ) الكهرباء المنزلية   ( من التعليم األساسي وهي وحدة      
  . المحور الرئيسهوجعل المتعلم وتالتي و

برنامج المحوسب من التعليم التكنولوجي ،      للطرائق التدريس   ل التعلم الذاتي    ىالتركيز عل  وتم
   .ويتضمن ذلك تحديد المعرفة ، واالتجاه ، والسلوك 

  

  :أساليب التقويم .  3
  :   ضمن البرنامج الطلبةالباحث أسلوبين من أساليب تقويم استخدم 

  :أسلوب التقويم البنائي  - أ

         لتحديد مدى تقدم واستيعاب الطلبة نحو األهداف التعليمية ، وتحديد مواطن الخلـل والـضعف              
  ، يتحدد التقويم البنائي في كل درس على هيئـة تمـارين ومـن خـالل                 إن وجد وإصالح الخلل   

 إلـى   وال يتم االنتقال من درس إلى أخر إال بعد التأكد من وصول الطلبـة             . إجابات الطلبة عليها    
   .  المحوسبالبرنامجانظر في إطارات  .المستوى المحدد 
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 :أسلوب التقويم الختامي   - ب

  ارات التي يؤديها الطلبة في نهاية تعلم البرنـامج ويهـدف إلـى قيـاس              بعبارة عن االخت   وهو
  . بعد دراستهم للبرنامج الطلبةتحصيل 

  :مراحل إعداد و بناء البرنامج المحوسب . 4
ــدة    " MULTI MEDIA " يم وتطوير البرنامج من نوع قام الباحث بتصم ــوى وح لمحت

الكهرباء المنزلية للصف التاسع من التعليم األساسي ، والذي يحتوي على ستة دروس محوسبة              
وتم إنتاج البرنامج من نمط التدريس الشامل ، وذلك طبقاً للمراحـل األربـع األساسـية إلنتـاج        

برنامج ، مرحلة كتابة سيناريو البرنـامج ، مرحلـة إنتـاج            مرحلة اإلعداد لل  : وهي   البرمجيات
  ) 122:  1998الفار ، ( البرنامج ، ومرحلة تطوير البرنامج  

  

  

  

  

  

  

  مخطط لدورة إنتاج البرنامج التعليمي

 :مرحلة اإلعداد للبرنامج  -1

  :وهي المرحلة التي تتضمن إنجاز المهام التالية 
   لبرنامج بوضوح ، واستخدامها في اختيار األنـشطة المـصاحبة          صياغة األهداف التعليمية ل    .1

 .واألمثلة ، والتمارين والتدريبات ، وتقويم تعلم الطلبة 

تحليل موضوع البرنامج وتنظيمه ، وإعادة صياغته في تتابع منطقي وسيكولوجي ، بهـدف               .2
ناصر الـضرورية  تحديد المفاهيم و الحقائق ، وتحليل المهارات المتضمنة ، والكشف عن الع      

 .لتحقيق األهداف 

تحليل خصائص الطلبة الموجه إليهم البرنامج ، بهدف تحديد المستوى العلمـي والمهـارات          .3
 .للطالب ، وتحديد األنماط السلوكية ، و المهارات النوعية الالزمة للبدء في التعلم 

 ألجزاء كـل    بالتوقيت المناس تخطيط الدروس التي سوف يتضمنها البرنامج ، بهدف توزيع           .4
درس ، والعمل على اختيار أكثر األنماط فعالية ودقة في تحـضير عناصـر الـدرس ، مـع            

 برنامجال كتابةمرحلة 

 برنامجإنتاج المرحلة  برنامجال تطويرمرحلة 

 إلعداد للبرنامجمرحلة ا
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مراعاة التنسيق الجمالي لشاشات العرض ، وصياغة محتوى كل درس بما يتـيح شـمولية               
 .العرض ودقته بما يتناسب مع مواقف التعليم 

شـكال  ج ، و المتمثلـة فـي األ       تحديد الوسائل التعليمية التي ينبغي أن يتـضمنها البرنـام          .5
   التوضيحية ، والحركية ، والنمذجة واأللوان ، والخطوط المختلفة والـصوت ، واالسـتفادة             

 في تحديـد أشـكال تلـك        هممن إمكانيات الحاسوب المتعددة ، ومن قدرات الطلبة وإمكانيات        
 . الوسائل وطرق عرضها ، ومواقع عرضها بالبرنامج 

تي ينبغي أن يتضمنها البرنامج ، والمالئمـة لألهـداف ، ولمـستوى    تحديد طرائق التعليم ال    .6
      الطلبة ، واستخدامها بصورة فعالة ، والعمل على تنوعها قـدر المـستطاع دون إسـراف ،            

 .وبالتالي اختيار اإلجراءات واالستراتيجيات المناسبة لمستوى ، ونوع السلوك المستهدف 

عليمي متوقع ، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة بالمشاركة        تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف ت      .7
 .الفعالة ، و توظيفها في مواقف حياتية ، و العمل على تنظيمها لضمان تحقيق الفعالية 

يث تكـون مناسـبة لحاجـاتهم     تحديد طرق واستراتيجيات استثارة دافعية الطلبة للتعلم ، بح         .8
 .أعمارهم الزمنية و

 .ية الراجعة تحديد طرق التعزيز ، و التغذ .9

مشاركة بفعاليـة ،    التحديد أنواع األسئلة التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج لحث الطلبة على             .10
مع التأكد من الصياغة السليمة لألسئلة ، ومراعاتها لألهـداف ، وضـرورة االبتعـاد عـن            

 .األسئلة التي تستلزم إجابات طويلة 

 . التشخيص ، ووسائل العالج و اإلثراءتحديد وسائل التقويم لموضوع البرنامج وإجراءات  .11
 

 :مرحلة كتابة سيناريو البرنامج  -2

     شاشة من شاشـات البرنـامج بالتفـصيل         كل    مكونات  وصف مرحلة التي يتم فيها كتابة    الوهي  
وبكل دقة ، مع وصف طرق تلك الشاشات ، وكيفية االنتقال من شاشة على أخرى لتكـون فـي                   

ـ مج المستهدف وإنتاجـه ، و     مجملها الهيكل الكامل للبرنا        النوافـذ  إسـتراتيجية  علـى    دالمعتم
  .المتشعبة 

 الباحث عرض األنشطة التعليمية في أربعة عناصر وفق دراسة أعدتها وحـدة تقنيـة              ىوقد راع 
   )1994الزغبي و مطر ، (  :المعلومات في جامعة بيت لحم كما يلي 

يتم من خاللها عملية شـرح       ) Frames( تقديم المثيرات على شاشة الحاسوب على شكل         )1
 . ، على شكل مفاهيم ومعلومات وحقائق ، وأفكار وأمثلة شيقالمادة التعليمية بأسلوب 
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  تقديم أنواع مختلفة من األمثلة من قبل البرنـامج التعليمـي تكـون ذات عالقـة مباشـرة                  )2
 .الذي يتم تقديمه وشرحه وتثبيته ، والتمكن منه بالمحتوى 

ال إجاباته المناسبة عن األسئلة التي طرحها ، من ثـم يقـوم الحاسـوب               يقوم الطالب بإدخ   )3
بمقارنة تلك اإلجابات مع اإلجابة الصحيحة المخزنة في ذاكرته ، للتأكد مـن صـحة إجابـة             

 .الطالب 

في أشكال التعزيز المختلفة المناسبة الستجابة الطالب بإحدى الطـرق          التغذية الراجعة   تقديم   )4
 :التالية 

 .ناء ما تعلمه الطالب   مديح وث -

 .  طلب من التلميذ بإعادة محاولة اإلجابة  -

  .خطأ  التلميح إلى اإلجابة الصحيحة إن كانت اإلجابة السابقة  -

  . "كنسبة مئوية" تحصيل الطالب التعليمي في الجلسة    تقييم -
 

برنامج ،  ويتم في بداية عرض البرنامج عرض قائمة خيارات الدروس الرئيسية الموجودة في ال            
 .وبعد اختيار الدرس المطلوب يتم عرض األهداف المتوخاة من تعلم الدرس 

 لتهيئتـه  ) Pre-Test( ويتعرض الطالب قبل الدخول في موضوع الدرس إلـى اختبـار قبلـي      
       لموضوع الدرس ، ثم يتم شـرح مفـاهيم الـدرس ، وتوضـيح األفكـار والحقـائق ، ويتـاح           

.                   عرض ، والتنقل بين الشاشات المعروضة حسب الـسرعة الذاتيـة            للطالب التحكم في سرعة ال    
      من خالل شرح المفاهيم بالطريقة السابقة يتم الوصول إلى خالصة الـدرس ، وتجميـع األفكـار       

، حيث يـتم   )  Post-Test(  البعدي رلالختبا التقدم إلى  المتعلموالمفاهيم المطلوبة التي تؤهل
 العناصر التالية الركائز المهمة التي يقوم عليها        عدوت. مدى استيعاب الطالب لما تم شرحه       تقييم  

  :التعليم بواسطة الحاسوب 
  

  ) .Stimulation(   عنصر اإلثارة  -

  ) .Response(   عنصر االستجابة  -

  . ) reinforcement( عنصر التعزيز    -
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  :طط التالي يمكن تمثيل هذه العناصر بالمخ

  

  

  
 

                                             
 

  ال                                           

                         
  
  

  :مرحلة إنتاج البرنامج  -3
وقـد  ،  بقة   وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ سيناريو البرنامج الذي يتم إنجازه بالمرحلـة الـسا              

  .Visual Basic ، ولغة Flash "8 " Macromedia ، 3-D Maxاستخدم الباحث برمجيات 
  :والمخطط التالي يبين سير تنفيذ البرنامج التعليمي 

  
  
  
  
  

                                                                                                                 
  
  
  
  
  

   تغذية راجعة                                       
  :مرحلة تطوير البرنامج  -4

 البرنامج على عدد مـن التالميـذ   تجريب، تم األولى بعد االنتهاء من إنتاج البرنامج في صورته  
ـ ) 15(يار عينة عشوائية مكونـة مـن   يمثلون متوسط مجتمع الدراسة المستهدف وتم اخت      اًطالب

  ستجابة الطالبا
Response 

  اإلثارة
Stimulation  

ھل 
االستجابة  

 صحیحة ؟

تعزی      ز م      ن 
خ الل م دح أو   
أثن         اء ،  أو 
تقی                      یم 

 تحصیلال

ق الطلب  تعزيز عن طري  
  ةبإعادة المحاول

يتكون حافز لـدى    
الطالب و تفاعل مع   

 الدرس

 البداية

 قائمة الخيارات

  السادسالدرس  الخامسالدرس الدرس الرابع الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األول

 قراءة الدرس العناصر عرض
ــشاهدة  ــل " م   ه

ــم  ــ+ تعل صور ال
(فيديو 

 النهاية اختبار بعدي

ــالج  ــشاهدة " الع م
 "الفيديو وحل التمارين 

 الدرس التالي
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  وهي خارج عينة الدراسة وذلك لتحقيـق األهـداف       " ب  " المدرسة ذكور رفح اإلعدادية      طلبةمن  
  :التالية 

 . الصف التاسع من التعليم األساسي لطلبة البرنامج دروس ءمةالتأكد من مال -

 .تجاوب معه من قبل الطلبة  لاتفاعل والمة البرنامج المحوسب وإمكانية ءالتأكد من مال -

 .التأكد من إمكانية تنفيذ البرنامج باستخدام الحاسوب  -

 . المعلومات وكود السري للطالب للدخول للمرحلة التالية من الدرس التالي أمنالتأكد من  -
  

من خالل المالحظة المباشرة لهم واجهت الطلبة  المشاكل التي رصد بعضعلى ذلك تم  وبناء.  
جراء التعديالت الالزمة لتقوية البرنامج ، بعد ذلك تم عرضـه علـى مجموعـة مـن       ومن ثم إ  

   ) . 10(انظر ملحق رقم . المحكمين المتخصصين 
  

  .ثم تم تطوير البرنامج بناء على الصورة النهائية للمالحظات و التحكيم 
  :ي ه و الباحث عدة نقاط أثناء إعداد وإنتاج البرنامج التعليمي المحوسبىوقد راع
 .المعرفة العامة بالحاسوب ال يتطلب من الطالب  

  .العدديةسهولة التعامل مع البرنامج و استخدام الطالب للماوس وبعض المفاتيح  

 .يتيح للطالب أن يتحكم في مواضيع الدرس والمادة التعليمية الموجودة  

      النتقـال  ولكـن ال يـستطيع ا  .  إلى أخر في أي وقت  Frameإمكانية انتقال الطالب من 
 .معلم المادة ل أخر في أي وقت أثناء العمل مع البرنامج ، ولكنها متوفرة إلىمن درس 

 .تنوع أساليب وأشكال األسئلة التي يحتويها البرنامج  

 الـسؤال ،    عنيسمح التعليم للطالب بمعرفة اإلجابة الصحيحة بمجرد االنتهاء من إجابته   
 .فيعزز ذلك عملية التعلم 

 . الصعب إلى المركب ومن السهل إلى ومن البسيط الكل إلى الجزءرج من التد 

 . سهولة  الدخول والخروج من البرنامج 

التدريب والمران ،   : اعتماد أنماط مختلفة الستخدام الحاسوب في العملية التعليمية منها           
 .والمحاكاة وحل المشكالت ودراسة الحالة 

 

  :رنامج المحوسب إعداد دليل استخدام المعلم للب -5
عليها يشتمل  للمعلم ليسترشد به في تدريسه للوحدات الدراسية التي      دليل   قام الباحث بإعداد    

   ) .11( انظر ملحق رقم  .البرنامج
لموقف تعليمي ،  ااً واحدي نموذجاًبرنامجقدم  برامج رئيسة على أن تُ ستةمل هذا الدليل على     تش

  . النموذج على ما يلي يشتملاعاة أن مع مر. وفق مبادئ أسلوب التعليم 
 .عنوان الدرس  )1

 .الهدف العام من الدرس  )2

 .ق من الهدف العام تشتاألهداف السلوكية المقابلة التي  )3
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 .األساليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف  )4

 .أساليب التقويم  )5

  .ئم بالتدريس على أن يكون هذا النموذج للموقف التعليمي بمثابة مرشد وموجه للمعلم القا
  

v  أداوت الدراسة:  
  :بناء االختبار التحصيلي : ثانيا 

    أعد الباحث اختباراً في وحدة الكهرباء المنزلية من منظـور الوقايـة والحمايـة ، ومتـضمناً                 
  :موضوعات التالية ال

 . البسيطة ئيةالدارة الكهربا .1

 .التمديدات الكهربائية المنزلية  .2

 .ائية المخارج و المفاتيح الكهرب .3

 .الرموز و المخططات الكهربائية  .4

 .ترشيد استهالك الطاقة  .5

 .السالمة في الكهرباء المنزلية  .6
  

   :اآلتيةخطوات ال من خالل بناء االختبار التحصيلي تمو
 .هدف االختبار التحصيلي  .1

 .محتوى االختبار التحصيلي  .2

  )1(ق رقم انظر ملح.   التكنولوجيا تحليل وحدة الكهرباء المنزلية من كتاب  .3

  )    4( انظر ملحق رقم .                                   صياغة أسئلة االختبار  .4

 .وضع تعليمات االختبار  .5

 .الصورة األولية لالختبار  .6

 .تجريب االختبار  .7

 .تصحيح االختبار  .8

 .تحديد زمن االختبار  .9

 . معامل التمييز و درجة السهولة  .10

 .صدق و ثبات االختبار  .11
  

  :االختبار التحصيلي هدف   .1
   

  :      استخدم الباحث االختبار التحصيلي في هذه الدراسة وذلك من أجل 
  .قياس مدى تحصيل الطلبة لمستويات األهداف في وحدة الكهرباء المنزلية  -
المقارنة بين نتائج تحصيل الطلبة عند دراستهم الوحدة باستخدام البرنامج المحوسب مقابـل     -

  .الطريقة التقليدية
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الكشف عن فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية مفاهيم التربية الوقائيـة ، والقـدرة علـى            -
 .التعلم الفردي 

 

 :محتوى االختبار التحصيلي   .2
  قام الباحث بإعداد االختبار التحصيلي لقياس مدى تحصيل الطلبة من مفاهيم التربية الوقائية          

  . مستويات تبعاً ألداة تحليل المحتوى  ثالثةى حيث تم تقسيم االختبار عل
فقرة من نوع األسئلة الموضوعية ، وهذا النوع من األسئلة  يتميـز             ) 40(وتكون االختبار من    

  . بارتفاع معدل صدقها وثباتها باإلضافة على تمتعها بدرجة كبيرة عالية من الموضوعية
 

 :تحليل محتوى الكهرباء المنزلية   .3
 التكنولوجيا للصف التاسـع مـن       كتابوى وحدة الكهرباء المنزلية من      قام الباحث بتحليل محت   

 : التعليم األساسي وفق الخطوات التالية 

 :هدف التحليل  -
معرفيـة ، اتجـاه ،      :  تهدف عملية التحليل إلى تصنيف المحتوى إلى ثالث مستويات وهـي            

  .سلوك من وحدة الكهرباء المنزلية 
  :تحديد عينة التحليل   -

عينة التحليل من محتوى التكنولوجيا للصف التاسع األساسي بطريقة قـصدية و هـي    اختيرت  
  . الوحدة على الدروس سابقة الذكر تشتملوحدة الكهرباء المنزلية و 

  

 :ضوابط عملية التحليل   .4
 . تم التحليل في إطار المحتوى الذي تتضمنه وحدة الكهرباء المنزلية  

  .ةإلجرائية لكل مستوى من المستويات المعرفية الثالثتم التحليل في ضوء التعريفات ا  

  .تم استخدام جدول لرصد تكرار كل مستوى من المستويات المعرفية الثالثة   
  

  :التحقق من صدق أداة التحليل و ثباتها 
  :صدق أداة التحليل   - أ

      وجيـا   فـي مبحـث التكنول     المتخصصينقام الباحث بعرض أداة التحليل على لجنة من المحكين و           
   )  2(انظر ملحق رقم . والعلوم وبعض المعلمين المتميزين في هذا مجال  

  ) المعرفة ، االتجاه ، السلوك (وذلك إلبداء رأيهم حول مطابقة التحليل مع مستويات التحليل الثالث 
مـة  ومدى شمولية فئات التحليل ، ودقة ضوابط عملية التحليل ، وفي ضوء إجراء التعـديالت الالز    

 إلـى داة والوصول األبحسب آراء و مقترحات أعضاء التحكيم ، تمكن الباحث من الحكم على صدق      
  .صورتها النهائية 

  
  

  



  - 78 -

 :ثبات أداة التحليل   - ب
  " .نسبة التباين الحقيقي إلى التباين الكلي "  قصد به ي  و

 فـي المـرة   " المنزلية  الكهرباء  " وقد قام الباحث بإجراء تحليل المحتوى للوحدة الدراسية الرابعة          
  . في مجال التكنولوجيا لتحليل المحتوى مرة أخرى آخرثم استعان بمعلم  األولى

  

 وعدم تركيزهـا    لألهدافعمل الباحث على توزيع لعينة البحث حسب المستويات المختلفة          هذا وقد   
   .ىاألخرعلى جانب من المحتوى الدراسي دون جوانبه 

  :وعليه البد من تحديد 
 .ل وحدة دراسية أهمية ك )1

  .األهداف لكل مستوى من مستويات الوزن )2

 النسب الداخلية داخل كل خلية من الجدول )3

 يمثل توزيع أسئلة االختبار على جوانب المحتوى ومستويات األهداف وفق ما حـدده              )2(الجدول  و
  .     المعلم من أهمية نسبية لألهداف وجوانب المحتوى 

  

  )2(جدول رقم  
  ر التربية الوقائية لطلبة الصف التاسع األساسيمواصفات اختبا

  
  

   .صالحية استخدام هذه األداة في الدراسةبهذه النسبة يكون معامل الثبات جيد مما يوحي بو
  
  
  
  

  دافــاأله     
  ر            دروسـال

  تذكر
15%  

  فهم
45%  

  تطبيق
20%  

حل 
  المشكالت

20%  

مجموع 
  األسئلة

  5  1  1  2  1  %12.5    الدارة الكهربائية
  20  4  4  9  3  %50  التمديدات الكهربائية
  5  1  1  2  1  %12.5 المخارج والمفاتيح

  2  -  1  1  -  %5   ز والمخططاتالرمو
  2  -  1  1  -  %5    هالكـيد استـترش

  6  1  1  3  1  %15    السالمة الكهربائية
  40  6  9  20  5  األسئلةمجموع 
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  :الصورة األولية لالختبار  -جـ
فقرة ، وبعد  ) 42( شتمل على ابق تم إعداد االختبار التحصيلي في صورته األولية ف     في ضوء ما س   

   ) .3(انظر ملحق رقم . كتابة االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين 
  :  وذلك الستطالع آرائهم حول مدى 

 .تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد قياسها  -

 .محتوى تغطية فقرات االختبار لل -

 .صحة فقرات االختبار لغوياً وعلمياً  -

 .مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف التاسع األساسي  -

        تـشاور مـع المـشرف     ال بعـض المالحظـات واآلراء ، وتـم دراسـتها و           مونوقد أبدى المحك  
  .رة فق ) 40(  بعض التعديالت المناسبة ، حيث اشتمل االختبار بعد التحكيم على أجريو
  

  :تجريب االختبار التحصيلي  -د
    بعد إعداد االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها    

  . وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي ، واختيروا من خارج عينة الدراسة اًطالب ) 40 ( 
   وقاية الموجودة عنده مـن خبـرات ومـدركات        س مدى اكتساب الطالب لمفاهيم ال     ياالختبار يق  و

  :سابقة ، وقد أجريت التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي بهدف 
 .حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار  -

 .حساب مدى صدق وثبات االختبار  -

 .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث  -

 .ى فهم التالميذ لصياغة فقرات االختبار تحديد مد -
 

  :تصحيح أسئلة االختبار التحصيلي  -هـ
 باإلجابة عن أسئلة االختبار التحصيلي ، قـام الباحـث         )العينة االستطالعية (    بعد أن قام الطلبة     

 درجة واحدة لكل فقرة ، بذلك تكون الدرجة التي حـصل عليهـا              أعطيتبتصحيح االختبار حيث    
 اإلجابـات الخطـأ   درجة ، وباإلضافة إلى ذلك تم حساب عدد          ) 40 – 0( محصورة بين   الطالب  

  . فقرة من فقرات االختبار المتكررة لكل
  

  :تحديد زمن االختبار التحصيلي  -و
متوسط الحسابي لـزمن تقـديم طلبـة العينـة       ال  تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق         

المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االسـتطالعية يـساوي          االستطالعية فكان زمن متوسط     
  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة ) 42(

  

  طالب األخيرلازمن إجابة االختبار + زمن إجابة الطالب األول =    زمن إجابة االختبار 
                                                          2     
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  :مل التمييز و درجة الصعوبة معا -ي
لطلبـة  ا  بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات  

  : أسئلة االختبار التحصيلي ، وذلك بهدف التعرف على عن
 .معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار  -

 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -
 

مـن   %)27(ذ  خوقد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار التحصيلي ، وأ            
مع العلم بأنه تم اعتبـار  اً ونفس العدد كمجموعة دنيا ،  طالبx  40 = ( 11%27. (عدد الطلبة 

  .درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار 
  

 :معامل التمييز  
  " .طلبة الضعاف الر على التمييز بين الطلبة الممتازين و قدرة االختبا: " ويقصد به 

  :  )293:  2002 ، عودة ( تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   
  

   الـدنيا عدد المجيبين بشكل صحصح مـن           –    اعدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العلي          =  معامل التمييز   
                  عدد أفراد الفئة الدنيا                افراد الفئة العليعدد أ              

  

انظر على معامـل  ، وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار        
   )7(    انظر محلق رقم . التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  

) 0.64- 0.27( التمييز لفقرات االختبار قد تراوحـت بـين          السابق أن معامالت  لملحق  من ا يظهر  
، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار، حيث كانت في الحـد المعقـول مـن                 )0.41(بمتوسط بلغ   

  . التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
  

  :معامل الصعوبة  -س
    . )294  :2002دة ، عو ( النسبة المئوية للراسبين في االختبار: ويقصد به 

  

  : تحسب بالمعادلة التالية  و
  

  x    100%  خطأالذين أجابوا إجابة عدد       =الصعوبة   معامل 
     عدد الذين حاولوا اإلجابة

                                              

تراوحـت    حيث بار،وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االخت           
وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحد    ) 0.53(بمتوسط كلي بلغ    ) 0.64 -0.27(بين  

  . المعقول من الصعوبة حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
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  Test Validity:  صدق االختبار -1

   ."ع لقياسه أن يقيس االختبار ما وض" يقصد به  :  صدق المحكمين   : أوًال
  ) 340 :2002عودة ، ( 

 وقد تحقق الباحث من صدق ،االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع لقياسه  
 على مجموعة من أساتذة جامعيين من وليةاأل طريق عرض االختبار في صورته ناالختبار ع

 يعملون في  ومتخصصين ممنوالقياس والتقويم ،المناهج وطرق التدريس  المتخصصين في
، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة  الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة

 لالختبار، وكذلك وضوح ةفقرات االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد الثالث
   . ) 3( انظر على ملحق رقم .صياغاتها اللغوية 

) 40(فقرات البعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد 
  .) 3 (فقرة موزعة كما في الجدول رقم 

  

  )3(جدول 
  المستوياتمن مستوى عدد فقرات االختبار حسب كل  يبين

 عدد الفقرات المستوى

 23 معرفة

 8 اتجاه

 9  سلوك

 40  المجموع

  

 Internal Consistency Validity: االتساق الداخلي : ً ثانيا

"               قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهـداف ودرجـة االختبـار الكلـي                 "  :        ويقصد به 
 )110 : 1999األغا و األسـتاذ ،                                                                    ( (

طبيق االختبار على عينة استطالعية مكونـة       جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بت         
 وطالبة ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسـون بـين                اًطالب) 40(من  

درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمـي إليـه وذلـك باسـتخدام                  
  :  ذلكوالجداول التالية توضح) SPSS (البرنامج اإلحصائي  
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  )4(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الفرعية لمهارة المعرفة

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
 0.01دالة عند  0.398 1
 0.05دالة عند  0.330 2
 0.05دالة عند  0.326 5
 0.01دالة عند  0.467 7
 0.05دالة عند  0.348 8

 0.05دالة عند  0.330 10
 0.05دالة عند  0.347 11
 0.05دالة عند  0.306 13
 0.05دالة عند  0.336 15
 0.05دالة عند  0.339 16
 0.05دالة عند  0.376 18
 0.05دالة عند  0.321 20
 0.05دالة عند  0.378 22
 0.01دالة عند  0.575 23
 0.05دالة عند  0.365 24
 0.05دالة عند  0.328 26
 0.01دالة عند  0.501 27
 0.05دالة عند  0.347 31
 0.05دالة عند  0.313 32
 0.05دالة عند  0.368 35
 0.01دالة عند  0.532 36
 0.05دالة عند  0.334 37
 0.05دالة عند  0.328 40

  

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 78(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.398) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78(ة  ر الجدولية عند درجة حري

  

  )5(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الفرعية لمهارة االتجاه

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
 0.05دالة عند  0.340 12
 0.05دالة عند  0.382 14
 0.01دالة عند  0.566 19
 0.01دالة عند  0.491 21
 0.05دالة عند  0.388 25
 0.05دالة عند  0.359 28
 0.01دالة عند  0.616 33
 0.01دالة عند  0.574 34

  

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 78(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.398) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78( ر الجدولية عند درجة حرية 
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  )6(جدول 

  رجة كل عبارة والدرجة الكلية الفرعية لمهارة السلوكمعامالت االرتباط بين د
  

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
 0.01دالة عند  0.398 3
 0.05دالة عند  0.330 4
 0.05دالة عند  0.326 6
 0.01دالة عند  0.467 9

 0.01دالة عند  0.575 17
 0.05دالة عند  0.330 29
 0.05دالة عند  0.347 30
 0.05دالة عند  0.306 38
 0.01دالة عند  0.501 39

  

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 78(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.398) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78( ر الجدولية عند درجة حرية 

  

د أن وهذا يؤك) 0.05(، )0.01(جميع فقرات االختبار داللة إحصائية عند مستوى داللة  أن يتضح
إلى تطبيقه على عينة  جيدة من االتساق الداخلي ، مما يطمئن الباحث االختبار يتمتع بدرجة

  .الدراسة
  

    Construct Validity : الصدق البنائي: ثالثا
للتحقق من الصدق البنائي لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد 

  .يوضح ذلك) 7(رى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار والجدول االختبار واألبعاد األخ
  

  )7(الجدول 
   االختبارمستوياتمن مستوى مصفوفة معامالت ارتباط كل 

   األخرى لالختبار وكذلك مع الدرجة الكليةالمستويات و
  

 المستويات
الدرجة 
 الكلية

 سلوك اتجاه معرفة

 - - - 1 الدرجة الكلية

 - - 1  0.81 معرفة

 - 1 80.3 0.64 اتجاه

 1 0.4 0.5  0.4 سلوك

  

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 78(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.398) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78( ر الجدولية عند درجة حرية 
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 ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكليـة لالختبـار         المستوياتيتضح من الجدول السابق أن جميع       
وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة      ) 0.05(،  ) 0.01( داللة إحصائية عند مستوى داللة       ارتباطاً ذ ا

  .عالية من االتساق الداخلي 

 Test Reliability :ثبات االختبار  -2

نتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها علـى المجموعـة            الهو إعطاء االختبار    : " وتعريفه  
  .  )261 : 1992 أبو لبدة ، (نفسها من الطالب 

تم تقدير ثبات االختبار على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام ثالثة طرق هـي طريقـة                
  . 21التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ومعامل كودر ريتشادرسون 

  

 Split Half Method: طريقة التجزئة النصفية : أوالً
  االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيـث    تم استخدام درجات العينة          

احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات االختبار وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلـك        
بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سـبيرمان بـراون               

وأن معامل الثبـات بعـد   ) 0.41(التجزئة النصفية قبل التعديل  فتضح أن معامالت الثبات بطريقة      
على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحث إلى             وهذا يدل ) 0.82(التعديل  

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  

   Cronboch Alfa: طريقة ألفا كرونباخ : ثانياً 
  الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب   

       أن االختبار يتمتع بدرجة عالية   وهذا يدل على)0.806(حيث حصل على قيمة معامل ألفا 
  .من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة 

  

  Richardson and Kuder:  21 ريتشارد سون -طريقة كودر :ثالثاً
من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار، حيث حـصل علـى         طريقة ثالثة    تم

 و اتضح ،  لكل بعد من أبعاد االختبار وكذلك لالختبار ككل         ) 21 (قيمة معامل كودر ريتشارد سون    
وأن معامل كودر ريتشارد شـون   ) 0.724( فوق 21أن جميع قيم معامالت كودر ريتشارد سون        

 عينـة   ىاالختبار عل وهي قيم عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق         ) 0.787( لالختبار ككل كانت     21
        وهـو معامـل ثبـات مقبـول        0.787=  وجد أن ر   21وتطبيق معادلة ريتشارد سون     . الدراسة

  . كد صالحية االختبار للتطبيق ؤي
  يـة وبذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار التحصيلي ، وأصبح االختبار في صـورته النهائ               

   )4( انظر ملحق رقم   .فقرة ) 40(
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  : ضبط المتغيرات -3
انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها والحـد              

المجموعتـان  " من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تَبنى الباحث طريقة   
طة باختبارين قبل التطبيق، ويعتمد على تكافؤ المجموعتين من خالل االعتماد على          التجريبية والضاب 

لـذا قـام    .االختيار العشوائي ألفراد العينة ، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعـض المتغيـرات        
  :الباحث بضبط المتغيرات التالية 

  :متغير العمر . 1
سنة، وتم الرجوع إلى سـجالت    ) 16-15(  أعمار طالب الصف التاسع األساسي تتراوح ما بين      

األحوال الخاصة بالمدرسة قبل بدء التجريب، واستخرجت متوسطات األعمار ابتداء من أول ينـاير              
، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى التجانس بين المجموعة التجريبيـة والـضابطة             م2006لعام  

 عتين التجريبية والضابطة فـي العمـر الزمنـي    قد تم التأكد من تجانس المجمو   و ، كمتغير للدراسة 
 الباحث بعدم وجـود     أنلمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين وهذا طم       )ت(لدى الطالب باستخدام    

  .يوضح ذلك)  8(والجدول رقم . الفروق بين المجموعتين في العمر الزمني
  

   )8 ( جدول
  بية المجموعة التجريطلبة بين . test  T" ت"نتائج اختبار  

  والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامج

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري

"ت  " قيمة  
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.54 .715  83 تجريبية

  0.71 15.78 83 ضابطة
0.878 0.381 

غير دالة 
 إحصائياًَ

  0.46  15.67 41 تجريبية ذكور
 0.81  115.8 41 ضابطة ذكور

0.951 
 

0.344 
 

دالة غير 
 إحصائياًَ

 0.62  15.72 42 تجريبية إناث

مر
الع

 

 0.62 15.76 42 ضابطة إناث
0.268 0.789 

غير دالة 
 إحصائياًَ

  

   )0.05∝ ≤ (يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
تين التجريبيتين في متغير العمر وعليه فإن المجموعات بين المجموعتين الضابطتين والمجموع

  .متكافئات في العمر
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  :التحصيل العام . 2
رصد التحصيل العام للطلبة من خالل السجالت المدرسية ، قبل بدء التجريب واستخرجت تم 

 test independent) ت( ، وتم استخدام اختبار 2006متوسطات الدرجات ابتداء من أول يناير 

sample  يوضح ذلك) 9( للتعرف على الفروق بين المجموعات قبل البدء في التجربة، والجدول.  
  

  ) 9(جدول 
   بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامجT.test" ت"نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
"ت " المعياري قيمة  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 88 308.46 83 تجريبية

 96.3 293.17 83 ضابطة
1.068 0.287 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 95.61 269.41 41 تجريبية ذكور

 94.92 237.32 41 ضابطة ذكور
1.525 0.131 

غير دالة 
 إحصائياًَ

عام 59.67 346.38 42 تجريبية إناث
ل ال

صي
لتح

ا
 

 60 347.5 42 ضابطة إناث
0.086 0.932 

غير دالة 
 صائياًَإح

  

                    أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة              نجد الجدول السابق بالنظر إلى   
 بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير التحصيل الدراسي  )0.05∝ ≤ (

  . ات في التحصيل العامالعام، وعليه فإن المجموعات متكافئ
  

   :التحصيل في التكنولوجيا. 3
  تم رصد عالمة مبحث التكنولوجيا للطلبة من خـالل الـسجالت المدرسـية، قبـل بـدء التجريـب        

  T.test )ت( ، وتـم اسـتخدام اختبـار       2006يناير  الدرجات ابتداء من أول      متوسطات استخرجت
  .يوضح ذلك ) 10(والجدول  ي التجربة، للتعرف على الفروق بين المجموعات قبل البدء ف

  

  ) 10(جدول 
   بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامجT.test" ت"نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
"ت " المعياري قيمة  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 11.4 32.51 83 تجريبية

 12.76 32.4 83 ضابطة
0.052 0.959 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 12.37 27.1 41 تجريبية ذكور

 12.82 24.98 41 ضابطة ذكور
0.798 0.427 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 7.37 37.8 42 تجريبية إناث

جيا
ولو

تكن
ي ال

ل ف
صي

لتح
ا

 6.93 39.8 42 ضابطة إناث 
1.275 0.206 

غير دالة 
 إحصائياًَ
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   )0.05∝ ≤ (دول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  يتضح من الج
بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير التحصيل في مبحث التكنولوجيـا            

  .  في مبحث التكنولوجياالمجموعتين متكافئتانوعليه فإن 
  

  :   المستوى االقتصادي و االجتماعي . 4
 األساسية  "ب  " ذكور رفح لإلعدادية     الباحث باختيار عينة الدراسة من مدرستي        هذا المجال قام  في  

،   في منطقة جغرافية واحـدة     ان المدرست انلإلعدادية ، وتقع هات   " جـ"العليا للبنين، ومدرسة بنات     
          ةالة العالمي الوكمديرية  ل  ، وهي تابعة    الفترة الصباحية  الطلبة وفق    ان المدرست انحيث تستقبل هات  

   .راعى من خاللها قرب الحي السكنى للطلبةي وقد عمل الباحث على أن  ،"االنروا" 
،  بين معلمو الطلبة في المدرستين المعنيتين أن المستوى االجتماعي واالقتـصادي متـشابه            وقد   

  .األمر الذي يفيد بتجانس الطلبة في المستوى االجتماعي واالقتصاد
 ذلك تم تطبيق استمارة تقدير المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة الفلسطينية، قبل وللتأكد من

  .  )9(انظر ملحق رقم  . بدء البرنامج
 T.test)ت( ، وتم استخدام اختبار 2006واستخرجت متوسطات الدرجات ابتداء من أول يناير  

    .على الفروق بين المجموعات قبل البدء في التجربة للتعرف
  . يوضح ذلك) 11(لجدول وا

  ) 11(جدول 
  للمقارنة بين الوضع االقتصادي واالجتماعي لطلبة المجموعة التجريبية T.test"  ت"نتائج اختبار 

  والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامج

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
االنحراف 
"ت " المعياري  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
  الداللة

 6.66 24.33 83 تجريبية

 6.98 23.54 83 ضابطة
0.745 0.458 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 5.11 26.44 41 تجريبية ذكور

 6.87 25.78 41 ضابطة ذكور
0.570 

 
0.570 

 
غير دالة 
 إحصائياًَ

 7.48 22.62 42 تجريبية إناث

تص
االق

ضع 
الو

دي
ا

 6.49 21.55 42 ضابطة إناث 
0.537 0.592 

 
غير دالة 
 إحصائياًَ

  

  )0.05∝ ≥ ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة    نجدمن الجدول السابق
،  بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير الوضع االقتصادي واالجتماعي         

  . الوضع االقتصادي واالجتماعيمتكافئتان فيوعليه فإن المجموعتين 
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   :اختبار تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجياؤ في التكاف.  5
وللتأكد من ذلك تم تطبيق االختبار قبل بدء التجريب واستخرجت متوسطات الدرجات ابتداء مـن                 

للتعرف على الفروق بـين المجموعـات قبـل     T.test )ت( ، وتم استخدام اختبار 2006أول يناير 
  .يوضح ذلك) 12(البدء في التجربة، والجدول 

  
  

  ) 12(جدول 
  والمجموعة الضابطةالتجريبية المجموعة للمقارنة بين طلبة "  ت"نتائج اختبار 

   التربية الوقائيةختباراالفي قبل البدء بالبرنامج  

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
االنحراف 
 المعياري

"ت "   قيمة الداللة 
مستوى 
  الداللة

  معرفة 2.79 9.22 83 تجريبية
 2.59 9.723 83 ضابطة

1.258 
 

0.210 
 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 اتجاه 1.62 2.4 83 تجريبية
 2 2.42 83 ضابطة

0.085 
 

0.932 
 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 سلوك 1.55 3.34 83 تجريبية
 2.26 3.241 83 ضابطة

0.330 
 

0.742 
 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 4 14 83 تجريبية
 المجموع

 4.47 15.49 83 ضابطة
0.669 0.504 

غير دالة 
 إحصائياًَ

   )0.05∝ ≤ (من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  يظهر 
،  بين طالب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبـار            

  .في االختبارتان متكافئوعليه فإن المجموعتين 
  

  :البرنامج  التطبيق تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل. 6
  

  

  ) 13(جدول 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء طالبات  للمقارنة بين T.test"  ت"نتائج اختبار 

   التربية الوقائيةختباربالبرنامج في اال

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة  المتغير
اريالمعي  

"ت "  مستوى  قيمة الداللة 
  الداللة

 2.39 10 42 ضابطة إناث معرفة 2.27 9.83 42 تجريبية إناث
0.342 0.733 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 2.1 2.5 42 ضابطة إناث اتجاه 1.75 2.8 42 تجريبية إناث
0.687 0.494 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 1.55 3.81 42 ضابطة إناث سلوك  1.22 3.93 42 تجريبية إناث
0.407 0.685 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 3.77 16.31 42 ضابطة إناث المجموع 3.25 16.55 42 تجريبية إناث
0.314 0.754 

غير دالة 
 إحصائياًَ
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   )0.05∝ ≤ (يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
موعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجـة الكليـة            بين طالبات المج  

  .في االختبارمتكافئتان لالختبار، وعليه فإن المجموعتين 
  
  

  : البرنامج  التطبيقتكافؤ مجموعتي الطالب قبل .7
  

  ) 14(جدول 
  وعة الضابطة المجموعة التجريبية والمجمطالب للمقارنة بين T.test"  ت"نتائج اختبار 

   التربية الوقائيةختبارقبل البدء بالبرنامج في اال

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة  المستويات
"ت  " المعياري قيمة  

 الداللة
مستوى 
  الداللة

 2.7 9.44 41 ضابطة ذكور معرفة 3.0 8.69 41 تجريبية ذكور
1.352 0.180 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 2 2.34 41 ضابطة ذكور اتجاه 1.4 .2 41 تجريبية ذكور
0.905 0.368 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 2.6 2.76 41 ضابطة ذكور سلوك  1.63 2.73 41 تجريبية ذكور
0.153 0.879 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 4.85 14.48 41 ضابطة ذكور المجموع 4 13.38 41 تجريبية ذكور
1.142 0.257 

غير دالة 
 إحصائياًَ

  

                أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                 نرى  السابق  الجدول لن خال م
 المجموعة التجريبية فـي أبعـاد االختبـار    طالببين طالب المجموعة الضابطة و   )0.05∝ ≤ (

  . في االختبارمتكافئتان والدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين 
  

   :خطوات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على الخطوات التالية 

اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية ، وذلك من أجل التعرف علـى                -
الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم المفاهيم الوقاية بـشكل عـام و الكهربـاء المنزليـة             

 .  ع التعليم بمساعدة الحاسوبكموضوع خاص ، واإلطالع على الدراسات التي اهتمت بموضو
 

الفكـرة العامـة   ( بناء وإعداد البرنامج المحوسب ، وقد تم تحديد مكونات البرنامج بما يلـي               -
 ) .هداف البرنامج ، محتوى البرنامج ، مراحل إعداد و بناء البرنامج المحوسب أللبرنامج ، 

الية البرنـامج وإجـراء     تجريب البرنامج المحوسب على عينة صغيرة من أجل التحقق من فع           -
 . دقيقة أي حصة دراسية 45التعديالت الالزمة وستلزم من الوقت 

ختبار التحصيلي لقياس مدى تحصيل الطلبة من مفاهيم الوقاية في التكنولوجيا لـدى             االإعداد   -
 . الصف التاسع من التعليم األساسي طلبة
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        ومدرسـة نبـات  " ب " عدادية من مدرستي ذكور رفح اإل    قصدية    بطريقة اختيار عينة الدراسة   -
 . المجموعة التجريبية و الضابطة نالمدرستيو قد كونت كل من . اإلعدادية " ج " 

التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض المتغيرات المتوقع تأثرها على المتغيـر التـابع                -
 :من حيث ) تنمية المفاهيم الوقائية (

 .العمر الزمني  

 .التحصيل العام  

 .التحصيل في التكنولوجيا  

 . واالجتماعي ياالقتصادالوضع  

 .اختبار تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجيا التكافؤ في  

 .تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل البرنامج  

 تكافؤ مجموعتي الطالب قبل البرنامج 

  .دليل المعلم  المشاركة في التجربة بالبرنامج المحوسب ، و والمعلمةتزويد المعلم -
على أفراد العينة الدراسية وذلك من      ) االختبار القبلي   ( تطبيق االختبار قبل إجراء التجربة       -

جل التأكد من تكافؤ مجموعات عينة الدراسة وستلزم من الوقت حصة دراسية ، ودراسـة          أ
 .فاعلية البرنامج المحوسب ومدى كفاءته في تحقيق األهداف المنشودة 

 المحوسب والذي تم إعداده من قبـل الباحـث بإشـراف مجموعـة مـن                تطبيق البرنامج  -
 ، الذي تم تطبيقـه علـى المجموعـة     Flash " 8" ، Multimediaالمتخصصين في 

التجريبية ، ودراسة المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية حيث تم تطبيق البرنامج بواقع             
  )6( لحق رقم  انظر م. حصة دراسية   )14  (شهرين من الزمن بمقدار

على أفراد عينة الدراسـة و ذلـك        ) االختبار البعدي   ( تطبيق االختبار بعد إجراء التجربة       -
للتعرف على فعالية البرنامج المحوسب على تحصيل الطالب وستلزم مـن الوقـت حـصة               

 دراسية 

 .تصحيح االختبار وتقدير العالمات وجمع البيانات ، وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها  -

 .وضع توصيات الدراسة في ضوء نتائج الدراسة ، ثم تقديم مجموعة من المقترحات  -
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
  :تم في هذا البحث استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1

  . T.testر اختبا -2

 .التأثير إليجاد حجم dمعامل إيتا، و -3

 " .Pearson  " إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -4



  - 91 -

2 ع
2ع+  ) 1 -1ن( 1

   )1 – 2ن(  2

 2ت

   إليجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية            -5
 . ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

 
  :الباحث باألساليب اإلحصائية ، الستخرج نتائج الدراسة لذلك استعان 

  ، والمعادلة المستخدمة في هذه  متساويتينلعينتين مستقلتين ) T-Test( اختبار ت  )1
                                                                 :                الحالة هي

       ) 81 : 1998عفانة ،                              (                                  ( 
  

  2    م-   1م
  =      ت  

  )   ( )             (  
لعينتين مستقلتين في  ) Mann Whitney – Test ) ( U) ( يو ( اختبار مان ويتني   )2

ف على داللة  ، للتـعر Z فرداً ، ثم تم استخدام < 30 حالة صغر حجم العينة عن ن 
 :  )128 - 125 : 1998عفانة ، (  الفروق ، والمعادلتان المستخدمتان هما

  
 

 1  مجـ ت-+                          2 ن× 1ن =  1یو

           1  یو-   2 ن× 1ن =   2         یو
  
  
  

  =         ز         
  
  

         

  ة  يو الصغير  هيص           حيث إن يو
  

 ، وجـاءت الفـروق   لـصة خالمست ، للتأكد من مصداقية النتائج Effect Sizeحجم التأثير  )3
 :نتيجة عوامل داخلية ، أم نتيجة البرنامج المحوسب ، والمعادلة المستخدمة هي 

   ) 42 :2000عفانة ،         ( 
  

 =  حجم التأثير = مربع إيتا   - أ
 ح.د+ 2ت  

  2ن   ×  1ن  _ ص یو

                       2
        

2 

  )1 – 1ن(  1ن

1 
 2ن

+ 1 
 1ن 2- 2ن+  1ن       

     )1 -  2ن+  1ن(   2ن×  1ن

                      12 
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2 -    n1 

  دراجات الحرية    = ح .ر ستيودنت ، دقيمة الفروق في اختبا=          حيث  ت 

 
  = حجم التأثير  =  مربع إيتا   - ب

                  
  الدرجة المعيارية=          حيث ز 

 التي تعبر عن حجم التأثير النموذج البنائي   dيمكن حساب قيمة  ) 2n (         عن طريق 
  المقترح في التجربة عن طريق المعادلة التالية   

                         

                                                                               2n  d  = 2 
               

  :ويتحدد حجم التأثير إذا كان التأثير كبيراً أم صغيراً أم متوسط كالتالي 

      حجم التأثير صغير d  = 0.2قيمة  

 التأثير متوسط     d 0.05 =   قيمة 

  )165 : 2001الشقرة ،                      ( كبير حجم التأثير     d  = 0.8قيمة 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

 4+  2ز

 2ز
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الخامس
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 فـي   المحوسبج البرنامودور ،كنولوجيامفاهيم التربية الوقائية في الت   على الدراسة التعرف    هدفت
، ولتحقيق األهـداف تـم تطبيـق        رفح  بمحافظة  تنمية المفاهيم لدى طلبة الصف التاسع األساسي        

 وبناء على ما تقدم هدفت الدراسـة إلـى          ،  في الفصل الرابع   التعرض لها أدوات الدراسة التي تم     
  :عن السؤال الرئيس التالي  اإلجابة

لـدى   لتكنولوجيـا ا التربية الوقائية في      مفاهيم وسب وما دوره في تنمية    البرنامج المح  ما "
  ؟ " التاسع األساسي طلبة الصف

  .فرضيات ) 6(من األسئلة الفرعية اشتقت منها نان وقد انبثق عن هذا السؤال اث
  

  : السؤال األول التالي عناإلجابة 
"لصف التاسع األساسيالواجب تنميتها لدى طلبة اما مفاهيم التربية الوقائية   " 

        المقرر للـصف     من كتاب التكنولوجيا     الرابعةلوحدة  الإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل ،
التاسع األساسي ، وذلك الستخراج المفاهيم الوقائية المتضمنة في الوحدة موضوع الدراسة ، وقد              

اءة للمساهمة في عمليـة تحليـل        مبحث التكنولوجيا من ذوي الخبرة والكف      علمياستعان الباحث بم  
    ومراجعة القائمة ، ونتج عن التحليل قائمة بالمفاهيم الرئيسة و الفرعية المتـضمنة فـي الوحـدة         

   )5(  انظر ملحق رقم . مفهوما 29وعددها 
  

  :  لإلجابة عن السؤال الثاني 
  "   الوقائية آثر البرنامج المحوسب في تنمية المفاهيمما" 

هذا عن جابة إلاسؤال الثاني تم وضع مجموعة من الفرضيات للتحقق من صحتها في          لإلجابة عن ال  
  :وذلك على النحو التالي  السؤال ،

  

  :نتائج الفرضية األولى 
    وجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى    تال   ": على ما يليتنص الفرضية األولى       و

)  0.05 ≥ α( موعتين الـضابطة والتجريبيـة فـي    طالب في المجال درجات يبين متوسط
  ."وقائية اختبار المفاهيم ال

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري ، ألداء طـالب                 
)  T-TEST (التجريبية والضابطة ، ثم استخرج داللة الفـروق باسـتخدام اختبـار    : المجموعتين 

  يوضح ذلك) 15(والجدول  . ) α ≤ 0.05(توى داللة  مستقلتين متساويتين عند مسنمجموعتيال
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   ) 15(جدول رقم 
  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بین" ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  وقائیةاختبار المفاھیم الالطالب في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في درجات  يمتوسط

 المتوسط العدد المجموعة ياتالمستو
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 معرفة 4 16.29 41 تجريبية ذكور
 3.22 11.9 41 ضابطة ذكور

5.33 
 

دالة عند 
0.01 

 اتجاه 2.13 5.67 41 تجريبية ذكور
 1.45 3.15 41 ضابطة ذكور

6.29 
 

دالة عند 
0.01 

 سلوك 2.29 7.17 41 تجريبية ذكور
 1.14 3.1 41 ضابطة ذكور

10.3 
 

دالة عند 
0.01 

 الدرجة الكلية 5.13 28.1 41 تجريبية ذكور
 4.44 18.12 41 ضابطة ذكور

دالة عند  10.1
0.01 

 
 α  = (1.98 ≤ 0.05 (وعند مستوى داللة )   80(الجدولية عند درجة حرية "  ت "قيمة  
 α   = (2.62 ≤ 0.01(وعند مستوى داللة )  80 ( درجة حرية دالجدولية عن " ت "قيمة  

  

  -:يتضح من الجدول السابق أن   
 ختبـار لالالجدولية في جميع األبعاد والدرجة الكلية       " ت  "  اكبر من قيمة     المحسوبة"  ت "قيمة   

وهذا يعني    )α ≥ 0.01(وهي قيمة دالة إحصائياً ، عند مستوى داللة          ) 10.1( البعدي وتساوي   
ل ، بمعنى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ، عند      رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدي     

 طـالب بين أداء طالب المجموعـة التجريبيـة والـضابطة ، لـصالح              ) α = 0.01( مستوى  
  . الذين درسوا البرنامج المحوسب المجموعة التجريبية

 فـروق  هـي " ت "  مربع إيتا للتأكد من حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبـار  تم استخداموقد  
الوجـه المكمـل    وال تعود على الصدفة إذ يعد حجم التأثير       ،  حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة      

  .التالي يوضح ذلك )  أ 15(الجدول رقم . للداللة اإلحصائية  
  

  ) أ 15 (جدول 
  الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية درجات ي الفروق في بين متوسطداللة
  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "و "  ت  "ة قيم (ئية ، الوقااختبار المفاهيم  يف

 حجم التأثير T d η 2 درجة الحرية ياتالمستو
 كبير 0.39 1.38 5.33 82  معرفة
 كبير 0.53 2.11 6.29 82 اتجاه
 كبير 0.25 1.12 10.3 82 سلوك

 كبير 0.45 1.89 10.1  82  الدرجة الكلية
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البرنامج كان له أثر كبير في تنمية       أن  وهي تدل على    كبيرة  تا  ويتضح من الجدول السابق أن قيم إي      
 ،  0.53 ،  0.39" إيتـا تـساوي   حيث كانت قيم مربع"  والسلوك  هالمعرفة واالتجا : " مستويات

القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير على المتغيـر            ذه  على الترتيب وه   " 0.25
 إذا اً كبيريعد حجم التأثير نإ : ) 42 : 2000(عفانة و قد أشار ) 0.14 ( الذي يساوي المستقل و

ختبـار  لال ، و بالنظر إلى قيمة مربع إيتا ، المقابلة للمجموع الكلـى          0.14 ≥ قيمة مربع إيتا     تكان
نرى إنها أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، مما يدل على     ) 0.45(والتي تساوي   

  .م تأثير البرنامج المحوسب كان كبيراً  أن  حج
  

   :الثانيةنتائج الفرضية 
             عنـد مـستوى     إحـصائية  وجد فروق ذات داللـة    تال    ": على ما يلي  تنص الفرضية الثانية     
)  0.05 ≥ α( الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبيـة فـي    درجات يبين متوسط

  . وقائيةاختبار المفاهيم ال
 طالبـات تم حساب المتوسط الحسابي و االنحـراف المعيـاري ، ألداء             هذا الفرض  والختبار صحة 
)  T-TEST (التجريبية والضابطة ، ثم استخرج داللة الفـروق باسـتخدام اختبـار    : المجموعتين 

   يوضح ذلك) 16(والجدول  . ) α ≤ 0.05( مستقلتين متساويتين ، عند مستوى داللة نالمجموعتي

  )16  (ل الجدو
         ي متوسطومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  وقائيةاختبار المفاهيم الالطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجات 

 المتوسط العدد المجموعة ياتالمستو
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 رفةمع 3.7 17.24 42 تجريبية
 4.24 12.17 42 ضابطة

دالة عند  5.83
0.01 

 اتجاه 1.2 7.17 42 تجريبية
  1.5  4.31 42 ضابطة

دالة عند  9.53
0.01 

 سلوك 1.78 6.6 42 تجريبية
 1.5 4.9 42 ضابطة

دالة عند  5.29
0.01 

الدرجة  4.78 31 42 تجريبية
 16.1 21.26 42 ضابطة الكلية

دالة عند  8.13
0.01 

 
 α  = (1.98 ≤ 0.05 (وعند مستوى داللة ) 82  (الجدولية عند درجة حرية "  ت "قيمة  
 α   =  (2.62 ≤ 0.01(وعند مستوى داللة )   82(الجدولية عند درجة حرية "  ت "قيمة  
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                                                                -:يتضح من الجدول السابق أن 
ختبار لالالجدولية في جميع األبعاد والدرجة الكلية       " ت  "  اكبر من قيمة     المحسوبة"  ت "قيمة     

وهذا يعني    )α ≥ 0.01(وهي قيمة دالة إحصائياً ، عند مستوى داللة         ) 8.13( البعدي وتساوي   
 داللة إحصائية ، عند رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ، بمعنى أنه يوجد فروق ذات          

 طالبـات بين أداء طالبات المجموعة التجريبيـة والـضابطة ، لـصالح             ) α = 0.01( مستوى  
   . الذين درسوا بالبرنامج المحوسبالمجموعة التجريبية

هي " ت  "  وقد قام الباحث باستخدام مربع إيتا للتأكد من حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبار              
إلى متغيرات الدراسة وال تعود على الصدفة إذ يعد حجـم التـأثير الوجـه               فروق حقيقية تعود    

  .التالي يوضح ذلك  )  أ 16(الجدول رقم .  المكمل للداللة اإلحصائية
 

   ) أ 16(جدول 
   في المجموعتين الضابطة والتجريبيةالطالبات درجات ي الفروق بين متوسطداللة
  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "و "  ت  "ة قيم (الوقائية ، اختبار المفاهيم  يف

  

 حجم التأثير T d η 2 درجة الحرية ياتالمستو
 كبير 0.36 1.29 5.83 80  معرفة
 كبير 0.3 1.48 9.53 80 اتجاه
 كبير 0.57 2.3 5.29 80 سلوك

 كبير 0.66 2.36 8.13 80  الدرجة الكلية
  
  

ل على أن البرنامج كان له أثر كبيـر فـي           أن قيم إيتا كبيرة وهي تد     ويتضح من الجدول السابق     
 ،  0.3 ، 0.36"حيث كانت قيم مربع إيتـا تـساوي   "  والسلوك  هالمعرفة واالتجا : " مستوياتتنمية 

 القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير علـى المتغيـر              ذهعلى الترتيب وه   " 0.57
 ت إذا كاناًأن حجم التأثير يعتبر كبير     ) 42 :2000(نة  عفاوقد أشار   ) 0.14(المستقل والذي يساوي    

ختبار ، والتـي   لالوبالنظر إلى قيمة مربع إيتا ، المقابلة للمجموع الكلى          .   0.14 ≥قيمة مربع إيتا    
نرى إنها أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، مما يـدل علـى أن        ) 0.66( تساوي  

  حوسب كان كبيراً حجم تأثير البرنامج الم
  

   :األولى والثانية الفرضيةتفسير  
ويرجع تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار المفـاهيم الوقائيـة     

  :لألسباب التالية 
 التعلـيم ،    كفـاءة أسلوب التعليم المبرمج يوفر للمتعلم التعزيز الفوري الذي يزيد من فعالية و            .1

   للطالب النقاط التي يعتبرها ذات أهمية ويتم تدرجها من حيـث الـسهولة     فالبرنامج نفسه يحدد  
 ن التعليم المبرمج أكما .  بهم ة وفهم اإلجابة المرتبطالطلبةوالصعوبة مما يؤدي إلى تعلم 
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 فهو يتيح فرصة أفضل لتعلم الطلبة الضعاف حسب قدراتهم           ، يراعي الفروق الفردية في التعلم    
 .وسرعاتهم الذاتية 

ا ه وذلك لوجود وسيلة جديدة و ممتعة وسهلة التعامل مع          ،  نحو دروس البرنامج   الطلبةنجذاب  ا .2
            الذي أدى بدوره إلى وجود فاعلية في عمليـة التعلـيم و الـتعلم خاصـة     ،أال وهي الحاسوب 

  ريب  مفاهيم التربية الوقائية التي تبني على أسلوب المحاكـاة والتـد       دا يتعلق بتحدي  ها م وأن في 
ال وقد نجح فـي االختبـار       إوالتعزيز الفوري والتشويق ، وعدم االنتقال من مرحلة إلى أخرى           

 .األول 

 أهداف سلوكية ووضعها    إلىكما يعود تفوق المجموعة التجريبية إلى تحويل أهداف الموضوع           .3
ـ        تساعد، مما   على شكل إطارات تتدرج في الصعوبة        اً  المتعلم على تنظيم وقته وخبراتـه وفق

 .إلى زيادة تحصيله ذلك أدى ، ألهداف المادة الدراسية 

  ختـزن ت يجعل المعلومـات      حيث عرض المفاهيم الوقائية بالصوت والصورة والحركة والفيديو       .4
الذاكرة بأكثر من صورة وهذا يساعد على سرعة تذكرها ، كما أن االنتقال بين المـؤثرات                 في

 .ت المختلفة للمتعلمين قدراالزاد من وضوح عرض المفاهيم لتناسب 

    مة كل من الصور والحركة والفيديو والنصوص واأللوان واإلطـارات للمفـاهيم الـواردة             ءمال .5
 .في الوحدة التعليمية في البرنامج  

  

مهدي : (  مع عدد من الدراسات السابقة و التي اطلع عليها الباحث ، كدراسة       ة  وتتفق هذه النتيج  
        ، ) 2005أبــو جحجــوح ، (   ، )2005كـشكو ،  ( دراســة  ) 2006منـصور ،  ( ،  ) 2006، 
      ، ) 1999عرفـات  ،   (  ، ) 2002صـالح ،   ) ( 2004أبـو الحـسن  ،   ( ،  ) 2001عباس ،   ( 
  ) .1998كامل ، ( 

  

  :الثالثة نتائج الفرضية 
       وى وجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـست           تال   : "على ما يلي   لثةتنص الفرضية الثا  

)0.05 ≥ α ( الطالب مرتفعي التحصيل في المجمـوعتين الـضابطة    درجات يبين متوسط
  . " وقائيةاختبار المفاهيم الوالتجريبية في 

لدرجات  U  Z ,الختبار صحة هذا الفرض ، تم حساب مجموع الرتب ، ومتوسط الرتب ، وقيمتيو
جريبية ، ثم تم اسـتخراج داللـة الفـروق        مرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والت     الطالب  

   .يوضح ذلك) 17( والجدول  . Mann Whitney Testباستخدام اختبار 
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   )17 (الجدول 
        درجات الطالب ي، لداللة الفروق بين متوسط " Z " وقيمة Mann Whitney Testنتائج اختبار 

  "المعرفية والسلوكية واالتجاهية  " لمستوياتامرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
  .وفي مجموع الدرجة الكلية 

 العدد  العينة المستويات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
U 

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 معرفة 185 16.82 11 مرتفعي التحصيل تجريبية ذكور
 68 6.28 11 مرتفعي التحصيل ضابطة ذكور

2 
 

4 
 

دالة عند 
0.01 

 اتجاه 157 14.37 11 مرتفعي التحصيل تجريبية ذكور
 96 8.73 11 مرتفعي التحصيل ضابطة ذكور

30 
 

2.12 
 

دالة عند 
0.01 

 سلوك 161.5 14.78 11 مرتفعي التحصيل تجريبية ذكور
 91.5 8.32 11 مرتفعي التحصيل ضابطة ذكور

25.5 
 

2.48 
 

دالة عند 
0.01 

الدرجة  183 16.64 11 تحصيل تجريبية ذكورمرتفعي ال
 70 6.46 11 مرتفعي التحصيل ضابطة ذكور الكلية

دالة عند  3.74 4
0.01 

  

  

  α = ( 2.580 ≤ 0.01 (الجدولية عند مستوى داللة  ) Z  (قيمة  
  α = ( 1.960 ≤ 0.05 ( عند مستوى داللة ةالجدولي ) Z( مة قي 
           المقابلة للمجمـوع االختبـار الكلـي ، تـساوي          المحسوبة ،  " Z"  أن قيمة     واضح من الجدول   
، وهـذا يعنـي رفـض الفـرض      ) α  = 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  )  3.74(

             الصفري ، وقبول الفـرض البـديل ، بمعنـى أنـه يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                      
   فـي المجمـوعتين الـضابطة    لتفعي التحصي، بين متوسط درجات الطالب مر  ) (0.01 ≤مستوى  

  .والتجريبية في اختبار المفاهيم الوقائية لصالح المجموعة التجريبية 
   )α = 0.01 ( دالة إحصائياً عند مستوى داللةالمحسوبة"  Z "يتضح من الجدول السابق أن قيمة و

وفي الدرجـة الكليـة     ،  )  يةالمعرفية والسلوكية واالتجاه   (  اختبار المفاهيم الوقائية   مستويات في
مرتفعـي التحـصيل    طلبـة  بين ذات داللة إحصائية  ، وهذا يدل على وجود فروق  لالختبار البعدي   

 طلبـة  ولقد كانت الفروق لـصالح    ،    "ذكور" ضابطة  المرتفعي التحصيل    وطلبة    "ذكور " تجريبيةال
  . ب الذين درسوا بالبرنامج المحوسالتجريبيةالمجموعة 
يـة لـدى طلبـة المجموعـة     ئ الوقامفاعلية البرنامج المحوسب ، في تنمية المفاهي    على  وهذا يدل   

التجريبية ، مقارنة بالمجموعة الضابطة ، ومن المالحظ أن التحسن الواضح الذي ظهر في درجات               
 ككل ، مما يثبت أن هذا التحسن لدى طـالب قـد             المستويات األول و الثاني و    المستوىالطالب في   
  "ة و االتجاهية يالمعرفية و السلوك " لمستوياتاشمل جميع 

أن متوسط الرتب ، لـدرجات الطـالب مرتفعـي التحـصيل فـي              ) 17(  ومما يالحظ في الجدول     
كان متقارباً مـع متوسـط لـنفس     )  16.82( األول والذي بلغ المستوىالمجموعة التجريبية في 

ل على أن إتقان الطلبة لجانـب التحـصيل ،    الثاني و الثالث ، مما يد     المستوىالرتب التجريبية في    
       ،ةطالب مرتفعي التحصيل هم من الطبقـة الممتـاز  الكان متقارباً جداً ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن        
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مهارات ،  ال علىيتعامل في حياته العلمية      الذي   وأكثر قدرة من بقية الطالب على التركيز ، فالطالب        
ذلك كان طلبة المجموعة التجريبية ، أكثـر فهمـاً واسـتخداماً            يحتاج إلى دقة في استخدامها ، وب      

  .للمفاهيم التي أخذت من البرنامج المحوسب 
هـي   " U" وقد قام الباحث باستخدام مربع إيتا للتأكد من حجم الفروق الناتجة باسـتخدام اختبـار         

أثير الوجـه المكمـل    الصدفة إذ يعد حجم التإلىفروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود     
  .التالي يوضح ذلك  ) أ  17(الجدول رقم .  للداللة اإلحصائية

  

   ) أ 17(الجدول 
  الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين  درجات يط الفروق بين متوسداللة

  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "( الوقائية اختبار المفاهيم  يالضابطة والتجريبية ف
 حجم التأثير Z η 2 ياتالمستو

 كبير 0.8 4  معرفة
 كبير 0.56 2.12 اتجاه
 كبير 0.59 2.48 سلوك

 كبير 0.88 3.74  الدرجة الكلية
  

أن قيم إيتا كبيرة وهي تدل على أن البرنامج كان له أثر كبيـر فـي                ويتضح من الجدول السابق     
   ،  0.56  ، 0.8"ا تساوي حيث كانت قيم مربع إيت"  والسلوك  هالمعرفة واالتجا : " مستوياتتنمية 

 القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير علـى المتغيـر              هذهعلى الترتيب و   "0.59 
 إذا  اً حجم التأثير يعتبر كبيـر     إن ) 42 : 2000(عفانة  وقد أشار   ) 0.14( المستقل و الذي يساوي     

،   إيتا ، المقابلة للمجموع الكلى االختبـار       وبالنظر إلى قيمة مربع   .   0.14 ≥ قيمة مربع إيتا     تكان
نرى إنها أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، ممـا يـدل                ) 0.88( والتي تساوي   

  .على أن  حجم تأثير البرنامج المحوسب كان كبيراً 
  

   :الرابعةنتائج الفرضية 
   لـة إحـصائية عنـد مـستوى        وجد فروق ذات دال   تال   : "على ما يلي  الرابع    وينص الفرض   

)0.05 ≥ α ( التحصيل في المجموعتين الـضابطة  ات مرتفعالطالبات درجات يبين متوسط 
  . وقائيةاختبار المفاهيم الوالتجريبية في 

لدرجات  U  Z ,الختبار صحة هذا الفرض ، تم حساب مجموع الرتب ، ومتوسط الرتب ، وقيمتيو
موعتين الضابطة والتجريبية ، ثم تم استخراج داللـة الفـروق    التحصيل في المج اتمرتفع الطالبات

   .يوضح ذلك) 18(والجدول  .  Mann Whitney Testباستخدام اختبار 
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  ) 18( الجدول 
 تدرجات الطالبا ي ، لداللة الفروق بين متوسط"Z  " وقيمة Mann Whitney Test نتائج اختبار 

   " المعرفية والسلوكية واالتجاهية  " لمستويات والتجريبية في االتحصيل في المجموعتين الضابطةات مرتفع
  .وفي مجموع الدرجة الكلية 

 العدد  العينة المستويات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 معرفة 183.5 16.78 11  التحصيل تجريبية إناثاتمرتفع
 69.5 6.32 11 ضابطة إناثالتحصيل ات مرتفع

3.5 
 

3.8 
 

دالة عند 
0.01 

 اتجاه 178 16.18 11  التحصيل تجريبية إناثاتمرتفع
 75 6.82 11  التحصيل ضابطة إناثاتمرتفع

9 
 

3.53 
 

دالة عند 
0.01 

 سلوك 187 17 11  التحصيل تجريبية إناثاتمرتفع
 66 6 11  التحصيل ضابطة إناثاتمرتفع

0 
 

4.38 
 

دالة عند 
0.01 

ة الدرج 187 17 11  التحصيل تجريبية إناثاتمرتفع
 66 6 11  التحصيل ضابطة إناثاتمرتفع الكلية

دالة عند  4 0
0.01 

  

  α = ( 2.580 ≤ 0.01 (الجدولية عند مستوى داللة  ) Z  ( قيمة  
  α = ( 1.960 ≤ 0.05 ( عند مستوى داللة ةالجدولي ) Z( مة ي  ق

  

          مجمـوع االختبـار الكلـي ، تـساوي        ال المحسوبة ، المقابلـة       "Z"  أن قيمة    واضح من الجدول  
، وهذا يعني رفض الفرض الـصفري ،   ) α  = 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) 4(

  دـة ، عنـ إحصائيداللـةروق ذات ـف دـبمعنى أنه يوج ل ،ـرض البديـوقبول الف
 في المجموعتين الضابطة    ل التحصي اتبات مرتفع ، وبين متوسط درجات الطال     ) (0.01 ≤مستوى  

  .والتجريبية في اختبار المفاهيم الوقائية لصالح المجموعة التجريبية 
   )α = 0.01 ( دالة إحصائياً عند مستوى داللةالمحسوبة"  Z "يتضح من الجدول السابق أن قيمة و

وفي الدرجـة الكليـة     ،  )  تجاهيةالمعرفية والسلوكية واال   (  اختبار المفاهيم الوقائية   مستويات في
 التحـصيل   اتمرتفع طالباتبين  ذات داللة إحصائية     ، وهذا يدل على وجود فروق     لالختبار البعدي   

 طالبات ولقد كانت الفروق لصالح ، "إناث " ضابطة الالتحصيل ات مرتفع طالبات و "إناث " تجريبيةال
  .  الذين درسوا بالبرنامج المحوسبالتجريبيةالمجموعة 

 المجموعـة   طالبـات  الوقايـة لـدى      مفي تنمية المفاهي   بفاعلية البرنامج المحوس  وهذا يدل على    
التجريبية ، مقارنة بالمجموعة الضابطة ، ومن المالحظ أن التحسن الواضح الذي ظهر في درجات               

ـ             الثالث و   األول و الثاني و    المستوىالطالبات في    دى  األبعاد ككل ، مما يثبت أن هـذا التحـسن ل
  "ة يالسلوكو االتجاهية المعرفية و  " المستوياتطالبات قد شمل جميع ال

ـ        ) 18(  ومما يالحظ في الجدول       التحـصيل فـي   اتأن متوسط الرتب ، لدرجات الطالبـات مرتفع
كان متقارباً مع متوسط نفـس الرتـب         ) 16.78(المجموعة التجريبية في البعد األول و الذي بلغ         

الثاني و الثالث ، مما يدل على أن إتقان الطلبة لجانـب التحـصيل ، كـان               المستوىالتجريبية في   
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 المجموعة التجريبيـة ذوي التحـصيل المرتفـع علـى           طالبات ويعزو الباحث تفوق      ، متقارباً جداً 
يعـود إلـى تفـوق التعلـيم        " المعرفة واالتجاه والسلوك والدرجة الكلية       " المستوياتنظرائهم في   
ذوي التحصيل  طلبة  مكن   ، مما ي   الصعوبة المتدرجة ه لألمثلة التطبيقية ذات     حيث عرض المبرمج من   

ـ   األمر الذي، المرتفع من إنهاء البرنامج التعليمي في وقت قصير     أسـئلة  ى أتاح لهـم التـدرب عل
  .   متنوعة خارجية ذاتياً مما رفع من مستوى أدائهم 

ـ                    " U" روق الناتجـة باسـتخدام اختبـار       وقد قام الباحث باستخدام مربع إيتا للتأكد من حجـم الف
 الصدفة إذ يعد حجـم التـأثير الوجـه          إلىهي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود          

  .التالي يوضح ذلك  )  أ 18( الجدول رقم .  المكمل للداللة اإلحصائية

  ) أ  18(الجدول 
   تحصيل في المجموعتين مرتفعي الالطالبات درجات ي الفروق بين متوسطداللة

  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "( الوقائية اختبار المفاهيم  يالضابطة والتجريبية ف
 حجم التأثير Z η 2  المستوى
 كبير 0.88 3.8  معرفة
 كبير 0.76 3.53 اتجاه
 كبير 0.8 4.38  سلوك

 كبير  0.8  4  الدرجة الكلية
  

ة وهي تدل على أن البرنامج كان له أثر كبير في تنمية          أن قيم إيتا كبير   يتضح من الجدول السابق     
 " 0.8  ،  0.76  ، 0.88"حيث كانت قيم مربع إيتا تساوي "  والسلوك هالمعرفة واالتجا : " المستويات

   القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير على المتغير المـستقل             هذهوعلى الترتيب   
 قيمة ت كان إذااًأن حجم التأثير يعتبر كبير )  42 : 2000(عفانة وقد أشار ) 0.14 ( يساوي والذي 

ختبار والتي تـساوي  لالوبالنظر إلى قيمة مربع إيتا ، المقابلة للمجموع الكلى .   0.14 ≥مربع إيتا   
ير نرى إنها أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، مما يدل على أن  حجم تأث           ) 0.8( 

  .البرنامج المحوسب كان كبيراً 
  

  : الرابعةوالثالثة  الفرضيةتفسير 
المجموعة التجريبية على المجموعـة      التحصيل في    مرتفعي الطالب و الطالبات     يرجع تفوق 
  : المفاهيم الوقائية لألسباب التالية اختبار الضابطة في

  ب والطالبـات بـأن يـسيروا   أتاح نموذج التعلم الفردي للبرنامج المحوسب الفرصة لدى الطال         .1
وفق خطوات نظامية ومنطقية ومتتابع ، سهل عملية التعلم والتعليم ، مما ساعد علـى تنميـة                 

 .المفاهيم الوقائية لديهم 

موجودة في الكتاب   ال الواقعية المتنوعة غير     ةاعتماد المجموعة التجريبية على األمثلة التطبيقي      .2
برمج يتطلب من الطلبة حل عدد كبير من األمثلة التطبيقية        المدرسي ، كما أن أسلوب التعليم الم      
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قـع فيهـا طلبـة      يمما يؤدي إلى التدرب على تطبيق القوانين الحاسبية وتالفي األخطاء التي            
كما أن  تنوع صعوبة االستجابات وتعددها تصقل        . المجموعة الضابطة ذوي التحصيل المرتفع      

 .موهبة الطلبة 

 دون الرجوع إلى المراجـع والكتـب         ، ضابطة على شرح المعلم فقط     المجموعة ال  طلبةاعتماد   .3
 .الخارجية و االنترنت لزيادة معرفتهم و تحصيلهم 

     ة كل من الصور والحركة والفيديو والنصوص واأللوان واإلطـارات  للمفـاهيم الـواردة      ءممال .4
 .في الوحدة التعليمية في البرنامج  

لصورة والحركة والفيديو يجعل المعلومـات تختـزن فـي          عرض المفاهيم الوقائية بالصوت وا     .5
الذاكرة بأكثر من صورة وهذا يساعد على سرعة تذكرها ، كما أن االنتقال بين المـؤثرات زاد                 

 .قدرات المختلفة للمتعلمين المن وضوح عرض المفاهيم لتناسب 
 .  احة  التعلم المحوسب بأفضل األساليب واإلمكانات  المتج مع نموذالطلبةتفاعل  .6

  

  : مع عدد من الدراسات السابقة والتي اطلع عليها الباحث ، كدراسة ة     وتتفق هذه النتيج
ــف ،  (  ــومني ،  ( ،  ) 2002يوس ــدة و الم ــوح ،  (،  ) 2002رواش ــو جحج               ، ) 2005أب
  ) .2005شعير ، ( ، ) 2006مهدي  ، (  ،  ) 2001عباس ، ( 

  
  

  : الخامسةنتائج الفرضية 
وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         تال    ":على ما يلي   الخامسوينص الفرض       

)0.05 ≥ α( التحصيل في المجمـوعتين الـضابطة   منخفضيالطالب درجات  يبين متوسط 
  . وقائيةاختبار المفاهيم الوالتجريبية في 

لـدرجات   U  Z ,متيالختبار صحة هذا الفرض ، تم حساب مجموع الرتب ، ومتوسط الرتب ، وقي
منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية ، ثم تم استخراج داللـة الفـروق               الطالب

  .يوضح ذلك ) 19 ( والجدول .   Mann Whitney Testباستخدام اختبار 
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   ) 19(جدول 
 درجات الطالب يين متوسط، لداللة الفروق ب "Z  "وقيمة  Mann Whitney Testنتائج اختبار 

"             المعرفية والسلوكية واالتجاهية " منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في المستويات 
  .وفي مجموع الدرجة الكلية 

 العدد  العينة ياتالمستو
متوسط 
 الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
U 

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 139 12.68 11 يبية ذكورمنخفضي التحصيل تجر
 معرفة

 1132 10.32 11 منخفضي التحصيل ضابطة ذكور
47.5 0.9 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 اتجاه 187 17 11 منخفضي التحصيل تجريبية ذكور
 66 6 11 منخفضي التحصيل ضابطة ذكور

0 
 4.25 

دالة عند 
0.01 
 

 سلوك 187 17 11 منخفضي التحصيل تجريبية ذكور
 66 6 11 منخفضي التحصيل ضابطة ذكور

0 
 4.23 

الة عند د
0.01 
 

الدرجة  187 17 11 منخفضي التحصيل تجريبية ذكور
 66 6 11 منخفضي التحصيل ضابطة ذكور الكلية

دالة عند  4 0
0.01 

 

  α = ( 2.580 ≤ 0.01 (الجدولية عند مستوى داللة  ) Z  (قيمة
  α = ( 1.960 ≤ 0.05 (ة  عند مستوى داللةالجدولي ) Z( قيمة 

  

  المحسوبة ، المقابلة لمجموع االختبار الكلي ، تساوي " Z"  أن قيمة واضح من الجدول
 يعني رفض الفرض الـصفري ،  وهذا،  ) α  = 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) 4(

  د ـائية عنـة إحصـروق ذات داللـد فـنى أنه توجـبديل ، بمعـرض الـول الفـوقب
 فـي المجمـوعتين الـضابطة    لبين متوسط درجات الطالب منخفضي التحصي ) (0.01 ≤مستوى  

  .والتجريبية في اختبار المفاهيم الوقائية لصالح المجموعة التجريبية
  

   :يتضح من الجدول السابقو
 اختبـار   مـستويات فـي   )α = 0.01 ( دالة إحصائياً عند مستوى داللةالمحسوبة"  Z "أن قيمة  
، وهذا يـدل علـى      وفي الدرجة الكلية لالختبار البعدي      ،  )  السلوكية واالتجاهية  (مفاهيم الوقائية ال

 منخفـضي  وطلبة  "ذكور " تجريبية  ال التحصيل   منخفضي طلبة   بينذات داللة إحصائية     وجود فروق 
سـوا   الـذين در  التجريبيةالمجموعة   طلبة   ولقد كانت الفروق لصالح    ،   "ذكور " ضابطة  الالتحصيل  

  .بالبرنامج المحوسب 
 الوقائية لـدى طـالب منخفـضي        مإلى فاعلية البرنامج المحوسب ، في تنمية المفاهي        يشيروهذا  

التحصيل في المجموعة التجريبية ، مقارنة بالمجموعة الضابطة ، ويرجع الباحـث سـبب تفـوق                
 على نظرائهم   )جاهيةالسلوكية واالت ( المجموعة التجريبية ذوي التحصيل المنخفض في المستويات        

في المجموعة الضابطة إلى ما تتميز به طريقة التعليم المبرمج من عرض للمعلومات ، وكذلك بدء                 
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كما أن التعزيـز الفـوري      . شرح المفهوم من أساسياته دون االعتماد على الخبرة السابقة للمتعلم           
  .أدى إلى سهولة فهم الطالب للمفاهيم الوقائية 

أن متوسط الرتب ، لدرجات الطـالب منخفـضي التحـصيل فـي             ) 19(لجدول    ومما يالحظ في ا   
كان متقارباً مع متوسط لنفس الرتب     ) 12.68(المجموعة التجريبية في المستوى األول والذي بلغ        

 المعلومـات    عـرض  البرنامج كان قوياً من حيث     ، مما يدل على أن       )10.32(للمجموعة الضابطة   
  .لمحتوى المادة الدراسية 

ـ               و  عيعزو الباحث ذلك إلى أن الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ذو تفاعل كبير م
  .و لكنهم عدم إجادتهم للقراءة و الكتابة  البرنامج 

 اإلطارات في الصعوبة والتكرار المستمر في اإلطارات أثـره فـي تفـوق طـالب                جكانا لتدر  كما  
 ، وكذلك تقدمهم في البرنامج      )سلوكية و االتجاهية    ال( المستويات  التحصيل المنخفض في مستوى     

كما كان لتدرج األطر فـي الـصعوبة أثـره فـي            .  الخاصة   محسب سرعتهم الذاتية وفق إمكانياته    
 ككل وقد وفر التعزيز الفوري فرصة لهم للعمل على إنهاء البرنـامج             جمحاولتهم إتقان تعلم البرنام   

  . بطريقة ناجحة 
  
  

        " U" تخدام مربع إيتا للتأكد من حجـم الفـروق الناتجـة باسـتخدام اختبـار                 قام الباحث باس   كما
 الصدفة إذ يعد حجـم التـأثير الوجـه          إلىهي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود          

  . المكمل للداللة اإلحصائية
  ." η 2   " ،"d"يوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من ) أ 19(والجدول 

  

   ) أ 19 (الجدول 
  الطالب منخفضي التحصيل في المجموعتين درجات ي الفروق بين متوسطداللة

  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "( الوقائية اختبار المفاهيم  يالضابطة والتجريبية ف
 حجم التأثير Z η 2 ياتالمستو

  كبير 0.19 0.9  معرفة
 كبير 0.82 .254 اتجاه
 كبير 0.82  4.23 سلوك
 كبير  0.8  4  الكليةالدرجة 

  

أن قيم إيتا كبيرة وهي تدل على أن البرنامج كان له أثر كبير في تنميـة              يتضح من الجدول السابق     
 " 0.82  ،  0.82  ، 0.19"حيث كانت قيم مربع إيتا تساوي "  والسلوك  هالمعرفة واالتجا: " مستويات 

دد للتأثير الكبير على المتغير المـستقل       وهذه القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المح       على الترتيب   
  أن حجم التأثير يعتبر كبيـراً إذا كانـت   ) 42 : 2000( وقد أشار عفانة ) 0.14 ( والذي يساوي 
وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا ، المقابلة للمجموع الكلى لالختبار ، والتـي            .   0.14 ≥قيمة مربع إيتا    
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 حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، مما يـدل علـى أن            نرى أنها أكبر من مستوى     ) 0.8( تساوي  
  .حجم التأثير البرنامج المحوسب كان كبيراً 

  

   :السادسنتائج الفرضية 
وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى        تال   ":   على ما يلي   السادسوينص الفرض       
)0.05 ≥ α ( جموعتين الضابطة  التحصيل في الماتمنخفضالطالبات  درجات يبين متوسط

  . وقائيةاختبار المفاهيم الوالتجريبية في 
لـدرجات   U  Z ,الختبار صحة هذا الفرض ، تم حساب مجموع الرتب ، ومتوسط الرتب ، وقيمتي

لتحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية ، ثم تم استخراج داللة الفـروق            منخفضات   الطالبات
  .يوضح ذلك ) 20 (  والجدول رقم .  Mann Whitney Testباستخدام اختبار 

  

  ) 20(الجدول 
 ت درجات الطالباي ، لداللة الفروق بين متوسط"Z "  وقيمة Mann Whitney Testنتائج اختبار 

     " لسلوكية واالتجاهية االمعرفية و " المستويات التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اتمنخفض
  ةوفي مجموع الدرجة لكلي

 العدد  العينة ياتالمستو
متوسط 
 الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
U 

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 معرفة 173 15.73 11  التحصيل تجريبية إناثاتمنخفض
 80 7.27 11  التحصيل ضابطة إناثاتمنخفض

14 
 

3.1 
 

دالة عند 
0.01 
 

 اتجاه 177.5 16.17 11  التحصيل تجريبية إناثاتمنخفض
 75.5 6.97 11 التحصيل ضابطة إناثات منخفض

9.5 
 

3.41 
 

الة عند د
0.01 
 

 سلوك 182.5 16.6 11 التحصيل تجريبية إناثات منخفض
 70.5 6.41 11  التحصيل ضابطة إناثاتمنخفض

4.5 
 

3.73 
 

دالة عند 
0.01 
 

الدرجة  186 16 11  التحصيل تجريبية إناثاتمنخفض
 67 6.1 11 التحصيل ضابطة إناث اتمنخفض الكلية

دالة عند  3.92 1
0.01 

  
  α = ( 2.580 ≤ 0.01 (الجدولية عند مستوى داللة  ) Z  (قيمة 
  α = ( 1.960 ≤ 0.05 ( عند مستوى داللة ةالجدولي ) Z( مة ي ق

  

، وهـي    ) 3.92( المحسوبة ، المقابلة االختبار الكلي تـساوي         " Z"  أن قيمة    من الجدول يالحظ  
        ، وهذا يعني رفـض الفـرض الـصفري ، وقبـول     ) α  = 0.01(حصائياً عند مستوى قيمة دالة إ

، وبـين    ) (α = 0.01 وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى       تبمعنى أنه    الفرض البديل ،  
 في المجموعتين الضابطة والتجريبيـة فـي اختبـار          ل التحصي اتمتوسط درجات الطالبات منخفض   

  .صالح المجموعة التجريبية المفاهيم الوقائية ل
   )α = 0.01 ( دالة إحصائياً عند مستوى داللةالمحسوبة"  Z "يتضح من الجدول السابق أن قيمة و
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وفي الدرجة الكليـة    ،  )  المعرفية و السلوكية و االتجاهية     ( ختبار المفاهيم الوقائية  مستويات ا  في
التحـصيل  ات منخفض طالباتبين  إحصائية ذات داللة ، وهذا يدل على وجود فروق لالختبار البعدي   

 ولقد كانـت الفـروق لـصالح    ،   "إناث   " ضابطةال التحصيل   وطالبات منخفضات   "إناث" تجريبية  ال
  . الذين درسوا بالبرنامج المحوسب التجريبيةالمجموعة  طالبات
ت ذوات   الوقايـة لـدى الطالبـا      مإلى فاعلية البرنامج المحوسب ، في تنمية المفـاهي         يشيروهذا  

 فـي المجموعـة     المـستويات  اللواتي تعلمن بأسلوب التعليم المبرمج في كافة         المنخفضالتحصيل  
التجريبية ، وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضعف مستوى الطالبات في المجموعة الضابطة في تنمية               

يعود لـضعف مـستوى الطالبـات وال يـرتبط بمـستواهن           والسبب في ذلك ال     المفاهيم الوقائية ،    
 الروتين المعد في حصة التكنولوجيـا ، دون وجـود أدوات التطبيـق    إتباعلتحصيلي فقط ، بل إن    ا

 مستوى   من حسنمقارنة سي السيضعف من التحصيل الكلي للطالبات ذوات التحصيل المنخفض ، وب         
طالبات المجموعة التجريبية في تنمية المفاهيم نظراً العتماد البرنامج المحوسـب علـى أسـلوب               

  .  الخاصةإمكاناتهن مع سرعاتهن الذاتية ووفق ةيم الذاتي المنسجمالتعل
  .وقد أدى هذا إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية و تفوقهن في االختبار التحصيلي ككل 

التحـصيل فـي   ات  أن متوسط الرتب ، لدرجات الطالبات منخفـض       ) 20(لجدول  امن    ومما يالحظ   
كان متقارباً مع متوسـط  لـنفس    )  15.73(ألول و الذي بلغ  االمستوىالمجموعة التجريبية في 

مرتفعات  إتقان طالبات     أن على  الثاني و الثالث ، مما يدل      المستوى التجريبية في     للمجموعة الرتب
 التحصيل في المجموعة    اتالتحصيل كان متقارباً جداً ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطالبات منخفض           

 في فهم المفاهيم الوقائية بالمقارنة مع المجموعة الـضابطة          ةيقة التقليدي التجريبية حرروا من الطر   
لم يتقن مفاهيم التربية الوقائية المحددة في الدراسة، ويرجع ذلك إلى فشل الطريقة التقليدية ، فـي         
تنمية المفاهيم الوقائية األمر الذي يعزو إلى التحسن الذي طرأ لدى طالبات المجموعة التجريبيـة ،      

    .المستويات كافة في
  

       " ت " وقد قام الباحث باستخدام مربع إيتا للتأكد من حجـم الفـروق الناتجـة باسـتخدام اختبـار                
 الصدفة إذ يعد حجـم التـأثير الوجـه          إلىهي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود          

   .المكمل للداللة اإلحصائية
  

  

  ." η 2   " ،"d"ثير بواسطة كٍل من يوضح حجم التأ)   أ 20(والجدول 
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  )  أ 20(الجدول   
   التحصيل في المجموعتين اتالطالبات منخفض الفروق بين متوسط درجات داللة

  )وحجم التأثير" d  "و "  η 2  "( الوقائية اختبار المفاهيم  يالضابطة والتجريبية ف
 حجم التأثير Z η 2 المستويات
 كبير 0.7 3.1  معرفة
 كبير  0.74 3.41 اتجاه
 كبير 0.78 3.73 سلوك

 كبير 0.8 3.92  الدرجة الكلية
      

  أن قيم إيتا كبيرة وهي تدل على أن البرنامج كان له أثـر كبيـر فـي                 يتضح من الجدول السابق   
  ،  0.74  ، 0.7"حيث كانت قيم مربع إيتا تساوي "  والسلوك  هالمعرفة واالتجا : " مستوياتتنمية 

 القيم أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير على المتغيـر             ذهو ه على الترتيب    " 0.78
 إذا  اً أن حجم التأثير يعتبـر كبيـر        )42 : 2000(عفانة  أشار  وقد  ) 0.14(المستقل والذي يساوي    

 االختبـار،   وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا ، المقابلة للمجموع الكلـى         .   0.14 ≥ قيمة مربع إيتا     تكان
نها أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير ، مما يدل على             أنرى   ) 0.8( والتي تساوي   

  .برنامج المحوسب كان كبيراً الأن  حجم التأثير 
  

  :السادسة والفرضية الخامسة تفسير 
المجموعـة التجريبيـة علـى       الطالب والطالبات منخفضي التحصيل فـي        ويرجع تفوق    
  :مجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الوقائية لألسباب التالية ال
أتاح نموذج التعلم الفردي للبرنامج المحوسب الفرصة لدى الطالب و الطالبات بـأن يـسيروا                .1

 عملية التعلم والتعليم ، ممـا سـاعد علـى           ت ، سهل  ةوفق خطوات نظامية و منطقية و متتابع      
 .تنمية المفاهيم الوقائية لديهم 

 

لما به من مميزات    انجذاب الطالب والطالبات نحو استخدام الحاسوب والتفاعل معه بشكل كبير            .2
 ووضوحها وقدرته على المحاكاة والعمل على وضع اإلجابات الصحيحة          وخاصة دقة الرسومات  

 .في مكانها دون وجود عائق 
  

كل إجابـة صـحيحة   قوة الربط بين دروس البرنامج ، واستخدام التعزيز الفوري المباشر على   .3
 .مما كان لها األثر في تنمية حماس الطالب نحو تعلم البرنامج  

  

   كل من الصور والحركة والفيديو والنصوص و أللوان واإلطارات  للمفـاهيم الـواردة              ءمةمال .4
 .في الوحدة التعليمية في البرنامج  

  

علومـات تختـزن فـي     عرض المفاهيم الوقائية بالصوت والصورة والحركة والفيديو يجعل الم         .5
الذاكرة بأكثر من صورة وهذا يساعد على سرعة تذكرها ، كما أن االنتقال بين المـؤثرات زاد                 

 .قدرات المختلفة للمتعلمين المن وضوح عرض المفاهيم لتناسب 
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 .    المتاحة اإلمكانات التعلم المحوسب بأفضل األساليب وجتفاعل الطالب مع نموذ .6
  

  : مع عدد من الدراسات السابقة والتي اطلع عليها الباحث ، كدراسة ة     وتتفق هذه النتيج
  ، ) 2001عباس ، ( ، ) 2005شعير ، (،  ) 2005أبو جحجوح ، (، ) 2006مهدي  ،  (
  )  .2002يوسف ، (،   )2002 والمومني ، وراشدة(
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  :المقترحاتالتوصيات و 
  : هذا يوصي الباحث بما يلي   وفي ضوء نتائج الدراسة

تمكن الطلبة من الدراسة    التي   بطريقة التعليم المبرمج   ،    لمختلف المناهج  محوسبةعمل برامج    .1
  فـي التعلـيم ،     ةللتخلص من عيوب الكتب المدرسية وعيوب الطريقة التقليدي       ،  الذاتية الفعالة   

 .وكذلك من عدم توفر المعلم المتخصص في بعض المدارس 

ج تعليمية متفرعة لبعض الموضوعات التكنولوجية وخاصة تلك التي تحتـاج زمنـاً             عمل برام  .2
 .ليتعلمها الطلبة ذاتياًطويالً في تعلمها 

اعتماد طريقة التعليم المبرمج كإحدى طرق التعليم أثناء إعـداد المنهـاج الفلـسطيني لمـادة         .3
 . تكنولوجياال

الطالب في مناهج العلوم مـن مفـاهيم        توجيه معلمي التكنولوجيا إلى ضرورة ربط ما يدرسه          .4
 . مواجهة تلك األخطار يوقائية بما يتعرض له من أخطار و األسلوب الصحيح ف

االهتمام بتنظيم دورات تدريبية لمعلمي التكنولوجيا أثناء الخدمة في مفاهيم التربيـة الوقائيـة              .5
 .وكيفية إكسابها للتالميذ المعاقين سمعياً وجسدياً ومنخفضي التحصيل 

 بشكل متعمق ، لكي يتـيح لهـم تـصرفاً           ذ الوقائي لدى التالمي   يتوفر الوع التأكيد على أهمية     .6
 .سليماً حيال المشكالت و القضايا الصحية المستجدة 

أهمية التأكيد على النواحي الوجدانية والمهارية و السلوكية عند تنفيذ برامج التربية الوقائيـة             .7
ي المعرفية فقط ، مع ضرورة إتباع أساليب تدريسية تقـوم          وعدم االقتصار على معالجة النواح    

     الـة تـسهم   لنشطة ووسائل تعليمية متنوعة وفع    أعلى ايجابية وفاعلية المتعلم ، وتدعيم ذلك ب       
  .ا ومستوياتهافي تحقيق التربية الوقائية بشتى عناصره

  العلمـي  لعلى التحصي ئية  إجراء المزيد من الدراسات العلمية لمعرفة مدى فعالية التربية الوقا          .8
 . في مراحل التعليم األساسي  لألطفال
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  :مقترحات الدراسة  
القيام بدراسات حول إعداد برامج مقترحة ، لتنمية مفاهيم التربية الوقائية في مراحل دراسـية      .1

 .أخرى 

م التربيـة   مقترحة ، لتنمية مفـاهي    البرامج  اللتدريب المعلمين على استخدام     ،   إجراء دراسات  .2
 الوقائية 

 .إجراء دراسة ، لمعرفة أثر استخدام الحاسوب ، على تنمية مفاهيم التربية الوقائية  .3

إجراء دراسة ، لمعرفة مدى متابعة المشرفين التربويين ، لمعلمي التكنولوجيـا فـي تـدريس         .4
 .موضوعات التربية والوقائية و الصحية 

 .مع المحلي تصويب المعتقدات الخطأ المنتشرة في المجت .5

بناء برامج في التربية الوقائية لتالميذ التعليم العام والخاص في ضوء المشكالت الصحية فـي               .6
 .المجتمع المحلي 
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تفادة المدرسة الثانوية   التربية الوقائية في اإلسالم ومدى اس     : الحدري ، خليل بن عبد اهللا        )20
 ، رسالة دكتوراة منشورة ، جامعة أم القرى ، مكتبة الملك فهـد الوطنيـة ، جـدة ،              منها

1997.  

، األردن ، عمـان ،  ) 1( ، ط    تكنولوجيا التعليم بين النظريـة والتطبيـق      : الحيلة ، محمد     )21
1998.  

ـ      : الحيلة ، محمد محمود      )22 دار :  ، عمـان     2 ، ط  قتكنولوجيا التعليم بين النظريـة والتطبي
 1998المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

معرفة فاعلية برنامج محوسب تعليمي في تنمية التنور البحثي بكافة          : خالد ، أبو جحجوح      )23
 ، رسـالة ماجـستير   أبعاده لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية التربية في جامعة األقصى        

ات العليـا المـشترك ،      برنامج الدراس  ربية ، غير منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية الت        
  .2005 ،  غزة-جامعة األقصى

دار العلـم  : ، الكويت  ) 1 (ي ، طعلم النفس اإلسالمي العام والتربو: خليل ، محمد رشاد      )24
 ،1986.  

  1996 المعارف ، ةمنشأ:  ، اإلسكندرية ة واألمانحيالتربية الص: رشاد ، نادية محمد  )25

أثر برنامج تعليمي محوسب في تعلم طلبة الـصف         : ني ، قيس     الموم و رواشدة ، إبراهيم   )26
 جامعـة   ،) "أ   "3 (العدد،   ) 20(المجلد   مجلة أبحاث اليرموك ،   : العاشر لمفاهيم كيميائية    

  . 2004ربد ، األردن ، إاليرموك ، 

كتبة م:  ، غزة     ضرورة القرن الحادي والعشرين    –التربية التكنولوجية   : الزعانين ، جمال     )27
  .2001آفاق ، 
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الحوسبة التعليمية دراسة حول إدخـال الحاسـوب إلـى          : الزعبي ، سليم وومطر ، منى        )28
 عبـد الـرحمن زعـرب       ز ، وحدة تقنية المعلومات في التعليم ، مرك        المدارس الفلسطينية 

  .1994 فلسطين ، –للتربية العلمية ، جامعة بيت لحم 

:  ، القاهرة    لتعليم في عصر المعلومات واالتجاهات    تكنولوجيا ا زيتون ، كمال عبد الحميد ،        )29
  . 2002عالم الكتب ، 

دليل المعلم إلى تعليم وتعلم منهاج التكنولوجيا للـصف الـسادس فـي             : سالمة ، صبحي     )30
 ، االنروا ، دائرة التربية و التعلـيم ،         الضفة الغربية وغزة   –مدارس وكالة الغوث الدولية     

  .2000عمان ، 

 في غزة همنهاج التكنولوجيا ،أهدافه ، وبنيته المنهجية ، ومتطلباته تنفيذ      :سالمة ، صبحي     )31
 .2001والضفة الغربية ،االنروا ،دائرة التربية و العليم ،معهد التربية ، االردن ، عمان ، 

 ، كلية التربية ، جامعة عـين شـمس ،         اتجاهات حديثة في تدريس العلوم    : سليم ، صابر     )32
1993.  

، ) 205( ، عالم المعرفـة ، العـدد         المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية   : سويف ، مصطفى     )33
  .1996مطابع السياسة ، : الكويت 

فعالية برنامج عالجي باستخدام الكمبيوتر في تحصيل تالميذ الـصف          : الشربيني ، فوزي     )34
  ، مستقبل التعليم في الوطن العربي بين       الرابع االبتدائي لبعض الظواهر الطبيعية والبشرية     

  .1996اإلقليمية والدولية ، كلية التربية حلوان ، 

مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية علـى ضـوء          : الطناوي     و ، فوزي  الشربيني )35
  . 2001نجلو المصرية ، مكتبة األ:  ، القاهرة تحديات القرن الحادي والعشرين

بية الوقائية بمـدارس األمـل   دور مناهج العلوم في الوفاء بمتطلبات التر : شعير ، إبراهيم     )36
، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للتربيـة           للصم وضعاف السمع    

  .2005، جامعة عين شمس ، ) 102(، العدد ) 3(العلمية ، المجلد 

فعالية وحدة مقترحة في تحسين انقرائية الرياضيات لـدى طلبـة الـصف    : الشقرة ، مها    )37
  .2001 غزة ، -، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة األقصى ة بمحافظة غزسالساد

 ، دراسـة علـى      إعداد برامج الكمبيـوتر لألغـراض التعليميـة       : صادق ، عالء محمود      )38
  .1997دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، : االقترانات والمعادالت الجبرية 

ي تنمية التنور الصحي لـدى      فعالية برنامج مقترح في التربية الصحية ف      : صالح ، صالح     )39
 ، مجلة التربية العلمية ، الجمعية المصرية للتربيـة  تالميذ المرحلة اإلعدادية بشمال سيناء    

  .2002، كلية التربية ، جامعة عين شمس ،  ) 4( ، العدد ) 5(العلمية ، المجلد 

ـ       : عباس ، هناء عبده      )40 ة القـدرات  فاعلية استخدام الكمبيوتر في التحصيل األكاديمي وتنمي
 ،) 2(، العـدد   ) 3(المجلد    ، مجلة التربية العلمية ،     التبادلية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية    

  2001كلية التربية ، عين شمس ، 
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 تقويم مناهج العلوم في المرحلـة االبتدائيـة فـي ضـوء     :، إبراهيم   عبده ، فايز و فودة       )41
ل للتربيـة العلميـة ، الجمعيـة المـصرية      ، المؤتمر العلمي األو   متطلبات التربية الوقائية  
  .1997، اإلسكندرية ،) 1(للتربية العلمية ، المجلد 

               فعالية برنامج مقترح فـي التربيـة الوقائيـة علـى تنميـة المفـاهيم               : عرفات ، نجاح     )42
  .1999، جامعة عين شمس ، ) 1( ، المؤتمر العلمي الثالث ، المجلد التجاهات العلميةاو

 مكتب الرسالة الحديثة  : ان  ـ ، عم  3 ، ط  لـالعقيدة وأثرها في بناء الجي    : عزام ، عبد اهللا      )43
 ،2000 .  

 الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقـي :  عسقول ، محمد   )44
  .2003، مكتبة آفاق ، ) 1(، ط 

 ،  امج لتدريب المعلـم فـي غـزة       دور المنهج التكنولوجي في بناء برن     : عسقول ، محمد     )45
،  ) 1( المؤتمر العلمي الثاني ، الدور المتغير للمعلم العربي في مجتمـع الغـد ، المجلـد            

  .2000 أبريل 20 – 18جامعة أسيوط ، : القاهرة 

        الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم بـين اإلطـار الفلـسفي          : عسقول ، محمد عبد الفتاح       )46
  .  2003،مكتبة آفاق ،  ) 1(،ط  واإلطار التطبيقي

اتجاهات طلبة الصف العاشر من التعليم األساسـي الحكـومي   : ، محمد و آخرون    عسقول   )47
الجامعة اإلسالمية ،   : ، فلسطين   ) 1( ، العدد    ) 9(  ، المجلد    في لواء غزة نحو الحاسوب    

2001.  

  .1998ة مقداد ، مطبع: ، الجزء الثاني  ) 1( ، ط اإلحصاء التربوي: عفانة ، عزو  )48

فاعلية برنامج مقترح قائم على المحنى التكاملي لتنمية مهـارات          : عفانة ، عزو إسماعيل      )49
 ، المؤتمر العلمـي الرابـع ،        حل المسائل العليمة لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة        

  .2000التربية العلمية للجميع ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، أغسطس ، 

 ، اإلصدار الخامس ، كليـة العلـوم    القياس والتقويم في العملية التدريسية    : ، أحمد   عودة   )50
  .2002دار األمل للنشر و التوزيع ، : التربوية ، جامعة اليرموك 

دار : عمـان   ) 1 ( ، ط  الحاسوب التعليمي وتطبيقاتـه التربويـة     : عيادات ، يوسف احمد      )51
  . 2004المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

ـ دليل تدريس العلوم في التعليم والعام  : الغنيم ، مرزوق     )52  ة ، المركز العربي للبحوث التربوي
  .1999لدول الخليج ، 

دار النـشر  :  ، عمان )1 (ط ،  استخدام الحاسوب في التعليم  : الفار ، إبراهيم عبد الوكيل       )53
  . 2002للطباعة والتوزيع ، 

  .1999 ، األردن ، عمان ، ا التعليمالمدخل إلى تكنولوجي: الفرا ، عبد اهللا  )54

 ، المـؤتمر العلمـي   تنمية الوعي الوقائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة : فراج ، محسن     )55
  .1999، جامعة عين شمس ، ) 2(الثالث ، المجلد 
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دار النهضة ، القـاهرة ،  ) : 2( ، ط  تكنولوجيا المواقف التعليمية  : الفرجاني ، عبد العظيم      )56
1978.  

 .1974، الجزائر ، الشركة الوطنية ، تعلم لتكون ، ترجمة حنفي بن عيسى :  ، إيدجارد فور )57

  . 1992دار الشروق ، :  ، القاهرة 7 ، طمذاهب فكرية معاصرة: قطب ، محمد  )58

فعالية مدخلين للتدريس على تحصيل طالب كلية التربية للمفـاهيم  :  كامل ، رشيدي فتحي     )59
 ، الجمعية المـصرية للمنـاهج              الصحية و اتجاهاتهم نحوها    المتضمنة في برنامج للتربية   

) 2(، العدد   ) 1(وطرق التدريس ، مجلة دراسات في المناهج و طرق التدريس ،  المجلد                
  .1998، جامعة عين شمس ، 

اثر برنامج تقضي مقترح في ضوء االتجاهات العلمي بالقراء علـى           : كشكو ، عماد جميل      )60
 ، رسالة ماجستير    أملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة        تنمية التفكير الت  

  . 2005غير منشورة ، جامعة اإلسالمية ، فلسطين ، 

المكتبة العصرية للطباعـة و النـشر                  :  ، بيروت    رياض الصالحين : لنووي ، محي الدين      )61
  .1990والتوزيع ، 

، ) 1 (، رسـالة دكتـوراة ، ط  لوقائية في اإلسالم أثر التربية ا: محمد ، احمد ضياء الدين    )62
 .  2005، دار الفرقان للنشر والتوزيع : عمان 

اتجاهات طلبة الصف العاشر من التعلـيم األساسـي         :  و الحولي ، عليان      محمد ،عسقول   )63
) 1(، العدد   ) 9( ، مجلة الجامعة اإلسالمية ، المجلد        الحكومي في لواء غزة نحو الحاسوب     

  .2001تربية ، الجامعة اإلسالمية ، ، كلية ال

دراسة تقويمية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفني والتفكير االبتكاري         : ور  نمحمد ، هدى أ    )64
 ، مجلة البحث فـي      واالتجاه نحوه بين طالب التربية الفنية بكلتي التربية والتربية النوعية         

  . 1999 أكتوبر التربية ، علم النفس ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ،

  . 1985مكتب المعارف ، :  ، الكويت 1 ، طأمريكيا كما رايتها: المسالتي ، مختار خليل  )65

، تحقيق محمد القطب ، بيروت ، المكتبة العصرية للطباعـة            " رياض الصالحين " : مسلم   )66
 . 1992والنشر ، 

مكتبة التربية العربي    ، ال  دور البرامج في تنمية ثقافة دول الخليج العربي       : مشيقح ، محمد     )67
  .1997، دول الخليج ، الرياض ، 

دار الفكر العربي   :  ، القاهرة    التربية البيئية في الوطن العربي    : مطاوع ، إبراهيم عصمت      )68
 ،1995 . 

 ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة عـين      التربية الوقائية في اإلسالم   : معمر ، حمدي     )69
  .2002لمشترك  ، جامعة األقصى ، شمس ، برنامج الدراسات العليا ا
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أثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويـل المهنـدس لـدى         : منصور ، معين احمد      )70
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية ، فلسطين ،       طالب الصف العاشر بغزة   

2006 .  

بصري والتحصيل في   تعليمية على التفكير ال   البرمجيات  الفاعلية استخدام   : مهدي ، حسن       )71
 ، رسالة ماجستير غير منـشورة ، الجامعـة   التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر     

  .2006 غزة ، -اإلسالمية 

 ، المؤتمر العلمي الرابع ، نحـو        التربية التكنولوجية في التعليم األساسي    : مهران ، عادل     )72
صرية للمناهج و طرق التدريس     الجمعية الم : ، القاهرة    ) 1(تعليم أساسي أفضل ، المجلد      

  .1992 أغسطس 3-6، 

، األردن  ) 1( ، ط    الحاسوب وتطبيقاته التربوية  : النجار ، إياد و الهرش ، عايد و آخرون           )73
  .2002مركز النجار الثقافي ، : 

  . 1992دار العلم ، :  ،  بيروت شرح صحيح مسلم : محي الدينالنووي ،  )74

 ، المديرية العامة للمنـاهج و تقنيـات          الحاسوب التعليمي  مجلة: وزارة التربية و التعليم      )75
  .1992، األردن ، ) 2(التعليم ، العدد 

، فلـسطين ،    ) 1( ، ط    خطة المنهاج الفلسطيني األول    : الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم     )76
  .2000رام اهللا ، 

، فلسطين  ) 1( ، ط  األول كتاب التكنولوجيا الفلسطيني     :الفلسطينية  وزارة التربية و التعليم      )77
  .2000، رام اهللا ، 

  . 1991مؤسسة الرسالة ، :  ، لبنان )3 ( ، طالتربية الوقائية في اإلسالم : تحييكن ، ف )78

  ، األردن ) 2( ، المجلــد التجديــدات فــي التربيــة العلميــة والتكنولوجيــة: اليونــسكو  )79
  .1998، عمان ، 
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  )1(ملحق رقم 
  

  كتاب المدرسي الزلية من بطاقة تحليل محتوى وحدة الكهرباء المن
  للصف التاسع األساسي

  
  

   المحترم ــــــــــــــــــــــــ.     :السيد
 

 

  
برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف             "
  "اسع األساسي الت

تكنولوجيـا التعلـيم   ..وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس   
   بغزة -من الجامعة اإلسالمية 

 
واستلزم ذلك إعداد أداة تحليل المحتوى لوحدة الكهرباء المنزلية من كتـاب التكنولوجيـا للـصف                

  .التاسع األساسي 
  : بتحكيم االختبار وذلـك من حيثُ  عليلذا أرجو من سيادتكم التفضل

  صحة الصياغة اللغوية واإلمالئية والصحة العلمية وما ترونه مناسباً في التحكيم 
  
  

  مع خالص الشكر و التقدير
  
  
  

  الباحـث                                                                                        
  صالح الدين عبد الكريم الفرع                                                           
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  أداة تحليل المحتوى 
  : هدف التحليل 

المعرفـة ،   ( وهي تشمل   . تهدف عملية التحليل إلى تحديد مستويات المعرفة من التربية الوقائية             
 وهي  تكنولوجيا للصف التاسع من التعليم األساسي   ال الرابعة من كتاب     ، للوحدة ) االتجاه ، السلوك    

  " . الكهرباء المنزلية " بعنوان 
  

  :تحديد عينة التحليل 
الكهرباء " اختيرت عينة التحليل محتوى منهاج الصف التاسع األساسي بطريقة قصدية وهي وحدة             

  :وتشمل على " المنزلية 
 .الدارة الكهرباء البسيطة  .7

 .مديدات الكهربائية المنزلية الت .8

 .المخارج والمفاتيح الكهربائية  .9

 .الرموز والمخططات الكهربائية  .10

 .ترشيد استهالك الطاقة  .11

 .السالمة في الكهرباء المنزلية  .12
  

  : تحديد فئة التحليل 
  )المعرفة ، االتجاه ، السلوك : (  المعرفة من التربية الوقائية الثالث توهي قائمة مستويا

  

  :بط عملية التحليل ضوا
 .يتم التحليل في إطار المحتوى الذي تتضمنه وحدة الكهرباء المنزلية  

 . يتم التحليل في ضوء التعريفات اإلجرائية لكل مستوى من المستويات المعرفية الثالث  

  .يتم استخدام جدول لرصد تكرار كل مستوى من المستويات المعرفية الثالثة  
  

   :"تعريفات إجرائية  " ملية التحكيممساندة لعالتعريفات ال
  

للمعلومات كما قٌدمت له أثناء عمليـة       " االستدعاء والتعرف   "  قدرة الطالب على التذكر       :المعرفة
  .التعلم 

  

          هو حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي ، تٌنتظم من خـالل خبـرة الـشخص       :االتجاه  
ينامي في عملية استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التـي      وتكون ذات تأثير توجيهي أو د     

   .هذه االستجابة تستثيرها

كل نشاط يصدر عن اإلنسان سواء كان أفعاالً يمكن مالحظتها وقياسها كالنشاطات هو    :السلوك
 . ملحوظ كالتفكير والتذكر غير نشاطات تتم على نحو والعضوية والحركية ، أ 
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   "ON "  عن طريق المفتاح الكهربائي في حالة كون المفتاح مغلقاً "DC" بتيار مستمر  رةالبطارية تقوم بتزويد الدا

  ) AC(  في المصانع والبيوت هو تيار متردد مار الكهربائي الشائع االستخداالتي
   على التوازي لنحصل على جهد متساوي لجميع األحمالاألحمال نقوم لتوصيل

   فولت الحاجة200 الجهد عند طنستخدم المنظم لحل مشكلة ضعف الجهد الكهربائي وذلك بضب
  تردد وخفضهنستخدم المحول لرفع الجهد الكهربي الم

أو ارتفاع تيار الحمل عن الحد المقرر له و ذلك بفصلها عن مصدر الجهد              " التماس  " تستخدم عناصر الحماية لوقاية التمديدات الكهربائية من خطر قصر الدائرة           
  لتفادي نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية لألفراد

  . العارية ك من خطر الصدمات الكهربائية عند لمس األساللحماية األفرادستخدم مفتاح التسريب األرضي تٌ
  نستخدم المنصهرات لحماية األجهزة الكهربائية من خطر التلف  الجزئي  والكلي للجهاز المستخدم 

  .لمسموح به المغناطيسي عند زيادة قيمة التيار عن الحد االمفتاح اآللي يقوم بفصل التيار الكهربائي عن الحمل بصورة آلية بالتأثير 
ما يالمـس  توصيالت الكهربائية أو عندال خطأ في عن طريقمفتاح التسريب األرضي يقوم بفصل التيار عن كافة األحمال في حالة حدوث أي تسريب للتيار سواء                 

  .اإلنسان األسالك العارية 
  .ندما يلمس اإلنسان سلك عاري فيمنع تسريب التيار في جسم اإلنسان  يؤدي لفصل التيار الكهربائي عن المنزل ع A 0.03مفتاح التسريب األرضي ذو حساسية 

   وهي حاسبة مفتاح التسريب الكهربائي المستخدم في المصنع0.3Aيفصل التيار الكهربائي عن المصنع بالكامل إذا حدث تسريب للتيار الكهربائي بنسبة  تزيد عن 
    البيت ليسهل الوصول إليها في حالة الخطرتٌفضل وضع لوحة التوزيع الرئيسة في موقع متوسط من
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  المنزل غرف على عدد من القواطع اآللية التي تساوي عدد لوحة التوزيع الرئيسةتحتوي 
  لوحة التوزيع الرئيسة تغذي جميع التمديدات المنزلية بالتيار الكهربائي من خالل أجهزة الحماية

  يزل للتيار الكهربائنصنع لوحة التوزيع الرئيسة من البالستك العا
  ويكون معزوالً عن جسم اللوحة  "  N" تحتوي لوحة التوزيع الرئيسة على جسر من النحاس للخط المتعادل 

  .البد من استخدم الخط األرضي لحماية اإلنسان من خطر قصر الدائرة الكهربية التي ينتج عنها إصابة اإلنسان بالصدمة الكهربائية 
   المتعادلة واألرضيطخطوط الفرعية من القواطع في لوحة التوزيع الرئيسة مساوياً للعدد الخطويجب أن يكون عدد ال

  يفضل أن يكون قيمة مفتاح القاطع الرئيس تقل عن مجموع قيم مفاتيح القواطع التي تليه 
  )ل بأخضر أصفر مجدو( واألرضي ) أسود ( والمتعادل ) بني ( سالك المستخدمة في فلسطين الحار األألوان 

  تغطي مخارج الحمام بغطاء بالستيكي لمقاومته للماء والرطوبة وتسمي مخارج ضد الماء
  سالك الكهربائية تبعاً لطبيعة الغرض من استخدامها وحسب حاجات األحمال األ  مقطعلف مساحةت تخ

   لتتحمل األحمال الكبيرة مثل الدارة القدرة 2ملم " 2.5" يوصى أال يقل قياس مقطع األسالك المستخدمة في المخارج الكهربية عن 
   مما يتسبب في صهرها ونشوب حرائقامناسبة إلى ارتفاع درجة حرارتهاليؤدي مرور التيار الكهربائي في األسالك غير 

  )أسفل (  وأرضي )يسار( ومتعادل ) اليمين ( يحتوي المخرج على ثالث نقاط حار
   سم لتكون بعيدة عن متناول األطفال120تكون مرتفعة عن سطح البالط يشترط في المفاتيح الكهربائية أن 

  لوصل األسالك في بعضها البعض لتفادي وجود أجزاء مكشوفة من أسالك التوصيل داخل علب التجميع) الكلمنت (  نستخدم عظمة التوصيل 
  رة عاليةتتحمل درجات الحرا " PVC"من مادة بالستكية ) الكلمنت ( نصنع عظمة التوصيل 
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x  يستخدم مع مفتاح القطع مصباح اإلشارة في  سخان الماء الكهربائي الفوري لمعرفة دخول الكهرباء    
تساعد الرسوم التخطيطية للتمديدات الكهربائية على فهم محتويات التمديدات والمسارات وضـمان عناصـر الـسالمة                     

  واألمان 
x   

   للحصول على الكهرباء ينتج عنها أضرار تخل بالتوازن البيئيقود النوويحرق البترول والفحم والوأرى أن  x  
   يجنبنا الخلل بالتوازن البيئيتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددةمن وجهة نظري أن   x  

x   عاٍل مالمسته لمصدر جهدة جسم اإلنسان نتيجفيمرور التيار من خالل الصدمة الكهربية تحدث    
x  إن قيمة الجهد الكهربائي التي تسبب دغدغة في ظروف معينة ، قد تكون قاتلة في ظروف أخرى   

x  تتحدد قوة الصدمة من خالل التيار المار في الجسم ومدى مقاومة هذا الجسم   
  يجب أال نحاول إصالح أي عطل قبل فصل التيار الكهربي عن مصدر الجهد  x 

  ة الكهربية الموصولة بالكهرباء ويداك مبلولتانيجب عدم لمس األجهز  x 
x   حريق سنويا4000ً ثالمفاتيح ووحدات اإلنارة تسبب في إحدا وإن مشاكل التمديدات والوصالت والمخارج   
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  )2(ملحق رقم 
  

  استطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين
   حول البرنامج المحوسب

  
   التكنولوجيا في برنامج محوسب تحكيم  :الموضوع

  
   المحترم ــــــــــــــــــــــــ.     :السيد

 
انطالقاً مما توصلت إليه الدراسات واألبحاث التربوية من أن أسلوب التدريس بمساعدة الحاسـوب              

  .أسلوب فعال في العملية التعليمية 
لتنميـة مفـاهيم التربيـة    منهاج التكنولوجيا   فينامج محوسبولهذا فقد عمل الباحث على بناء بر    

 التاسع من التعليم األساسي ، وقد استمد هذا البرنامج مادته العلمية مـن          فالصطلبة  ية لدى   ئالوقا
، وذلك لبحث فعالية هـذا   " الكهرباء المنزلية   " تكنولوجيا ، وهي بعنوان     الالوحدة الرابعة من كتاب     

   .الطلبةية لدى ئالمفاهيم الوقاالبرنامج في تنمية 
  

وألهمية رأيكم في تحديد مدى صدق البرنامج ، فإن الباحث يتشرف بأخذ رأيكم حول البرنامج مـن                 
  .خالل تعبئة اإلستبانة المرفقة بالبرنامج 

      ويسعد الباحث أن يتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم في خدمـة البحـث العلمـي ،            
   . التكنولوجيا في تحسين تدريس مادةوالمساهمة

  
  

  مع خالص الشكر و التقدير
  
  
  

  الباحـث                                                                                        
  صالح الدين عبد الكريم الفرع                                                           
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  ة إبداء الرأي لتحديد درجة مناسبة البرنامج المحوسباستمار
 

  اقتراحات و تعديالت  بغير مناس  مناسب  بنود البرنامج المراد معرفة آراء المحكين بها

  :ألهداف ا .1

  مصاغة بصورة واضحة  -
 تميزت بالتنوع -
 التكنولوجياعليم تارتبطت بأهداف  -
 ممكنة التحقق  -

 قابلة للقياس  -

  

   

  :المحتوى  .2
  أهداف البرنامج مرتبط ب -
  على مفاهيم وحدة الكهرباء المنزليةتركز -

 سبة للمراحل العمرية للطلبةامن -

 منظم منطقياً -
 يتضمن مواد تعليمية ومالحق واضحة -

 ألوان مالئمةويتضمن صور وأصوات  -
يقدم المعلومات بطريقة شيقة تزيد من دافعة التعلم         -

 عند الطلبة 
  

   

    :األنشطة .3
  األهداف تساعد على بلوغ      -
   تناسب محتوى البرنامج  -
  تتصف بالتنوع   -

  تثير الدافعية للتعلم عند الطلبة    -

  بالتعزيز والتغذية الراجعةالطلبةتزود     -

    من معالجة األخطاءالطلبة   تمكن  -
  

   

 : أساليب التقويم  .4

    تتسم بالتنوع -
   مناسبة لقياس أهداف البرنامج  -
 لصعوبة    متدرجة من حيث السهولة وا -
   تراعي الفروق الفردية بين التالميذ -
   مناسبة للتعليم التعاوني والتعلم الفردي -
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  )3(ملحق رقم 
  

  استطالع آراء السادة لجنة المحكمين حول فقرات االختبار التحصيلي
  

  

   المحترم ــــــــــــــــــــــــ.     :السيد
 

 

  
برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف             "

  "التاسع األساسي 
تكنولوجيـا التعلـيم   ..وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس   

   بغزة -من الجامعة اإلسالمية 
 

م ذلك إعداد اختبار التحصيل بناء على أداة تحليل المحتوى لوحدة الكهرباء المنزليـة مـن                واستلز
  . لتحديد مدى صدق هذا االختبار .كتاب التكنولوجيا للصف التاسع األساسي 

بتحكيم االختبار وذلـك من حيثُ لذا أرجو من سيادتكم التفضل علي :  
  

 مدى تمثيل االختبار لألهداف المعرفية  -

 ى تغطية فقرات االختبار للمحتوى مد -

 مدى صحة صياغة فقرات االختبار -

 مدى صحة اإلمالئية لفقرات االختبار  -

  وما ترونه مناسباً في التحكيم  -
  
  

  مع خالص الشكر و التقدير
  
  

  الباحـث                                                                                        
  صالح الدين عبد الكريم الفرع                                                           

                               

  
  



  - 129 -

  )4(ملحق رقم 
  

  اختبار التحصيل لوحدة الكهرباء المنزلية للصف التاسع األساسي
  

  :بيانات الطالب 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ :اسم الطالب  
  ــــــــــــــــــــــــــ: الصف 
 ــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ 

  

                  
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - :تعليمات االختبار
 صفحات ) 4(سؤال ، وتقع في ) 40( يتكون االختبار من  .1

 اقرأ األسئلة بعناية ، وحدد اإلجابة الصحيحة  .2

 أجب عن جميع األسئلة .3

 )  دقيقة 45( الزمن الكلى لالختبار .4

  

    الخيارات
  د  جـ  ب  أ  الرقم
01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

    الخيارات
  د  جـ  ب  أ  الرقم
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
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  -:تقوم البطارية بتزويد الدارة الكهربائية بجهد   -1

 متردد في حالة كون المفتاح مفتوح  -   متردد في حالة كون المفتاح مغلق             ب- أ

   مستمر في حالة كون المفتاح مفتوح-   مستمر في حالة كون المفتاح مغلق             د-  ج

                                                                             :من  " AC"  نحصل على تيار متردد -2
  فولت9  بطارية -بائي                ب شركات تزويد التيار الكهر  -  أ

            فولت1.5عمود كهربائي  -د                       بطارية الشحن الكهربائي  -  ج
  :  يتم توصيل األحمال على التوازي لنحصل على -3

   جهد متساوي لجميع األحمال-مقاومة متساوية لجميع األحمال                ب   -  أ

      قدرة كهربائية متساوية لجميع األحمال- ع األحمال                   د تيار متساوي لجمي  -  ج
   : يحدث إال في حالة الخلل في األداء الوظيفي لألجهزة الكهربائية ال-4

  فولت220  زيادة الجهد الكهربائي عن - فولت         ب220ضعف الجهد الكهربائي عن    -  أ

     أ ، ب معاً-       د فولت  220 تساوى الجهد الكهربائي عن   -  ج
  -: وظيفة المنظم معالجة مشاكل -5

   زيادة الجهد الكهربائي - ضعف الجهد الكهربائي                        ب  -  أ

    زيادة التيار الكهربائي-ضعف التيار الكهربائي                         د  - ج
  : لرفع أو لخفض الجهد الكهربائي المتردد يستخدم -6
   المنظم- لمحول                                         ب  ا- أ

  ي  المكثف الكهربائ-             د "ubs " ة جهاز التغذية غير المنقطع-  ج
  : تستخدم عناصر الحماية لوقاية التمديدات الكهربائية من خطر -7

 ار عن الحد المسموح به  ارتفاع التي-ب"               التماس "   قصر الدارة الكهربائية   -  أ

    جميع مما سبق صحيح-حدوث صدمات كهربائية لألفراد                 د  - ج
  : لتجنب األفراد من الخطر الصدمات الكهربائية نستخدم -8

    المنصهر-المحول                                         ب  -أ
   القواطع اآللية  - مفتاح التسريب األرضي                        د  - ج

  :  لحماية األجهزة الكهربائية من الخطر التلف الكلي أو الجزئي للجهاز نستخدم -9
    المحول-                                     بت  المنصهرا-أ   

    المكثفات الكهربائية-  مفتاح التسريب األرضي                         د-   ج
  :ربائية من الخطر التلف الكلي أو الجزئي للجهاز نستخدم حماية األجهزة الكه-10
    الحراري-المغناطيسي                                    ب  -  أ

     أ ، ب معاً-  الضغط العمودي                                د-ج
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  : حدوث  وظيفة مفتاح التسريب األرضي هو فصل التيار عن األحمال الكهربائية في حالة-11
    تسريب التيار الكهربائي - مرور تيار أعلى من الحد المطلوب             ب  -  أ

     ب ، ج معاً-  قصر الدارة الكهربائية                          د  - ج
  : سرعته العالية 0.03 أهم ما يميز مفتاح الترسيب األرضي ذو حساسية -12
   لتسريبات تحدث في المصانع-   ب      لتسريبات تحدث في المنازل           - أ

    جميع ما سبق غير صحيح- لتسريبات تحدث في المنازل و المصانع     د  - ج
  : يفصل التيار الكهربائي عن المصنع بالكامل إذا تسرب تيار كهربائي بنسبة -13
 %0.03   -ب                                          %0.3   -أ
   %0.0003   -                                د%        0.003  -ج

  : من مميزات لوحة التوزيع الرئيسية أنها توضع في مكان -14
   عاٍل من البيت-متوسط من البيت                                ب  -  أ

      نهاية البيت الرئيسي- مدخل البيت الرئيسي                             د  - ج

  :توزيع الرئيسية يكون عدد القواطع اآللية  في لوحة ال-15
   أقل من عدد الدارات الفرعية- مساوية لعدد الدارات الفرعية                     ب  -  أ

      تشترك الدارات الفرعية بقاطع آلي واحد- عدد الدارات الفرعية                     دنأكثر م  - ج
  :ات المنزلية بالتيار الكهربائي من خالل  لوحة التوزيع الرئيسية تغذي جميع التمديد-16
    أجهزة الحماية- المنظم                                            ب  -  أ

  صحيح    ال شيء ما سبق- مكثفات الكهربية                                   د-ج
  : تصنع لوحة التوزيع الرئيسية من -17
   مادة خزفية-ب                   ائي   بالستيك عازل للتيار الكهرب- أ

    مادة زجاجية- مادة معدنية                                       د  - ج
  : تحتوي لوحة التوزيع الرئيسية على جسر معزول من النحاس -18 

   للخط الحار-  للخط المتعادل                                     ب- أ

     للخط األرضي والمتعادل-                        دللخط األرضي             - ج
  : لـ ة يستخدم الخط األرضي في تمديدات الكهربية المنزلي-19 

   فصل التيار في حالة حدوث تسريب أرضي -  حماية اإلنسان من خطر قصر الدارة الكهربائية  ب- أ

   جميع مما سبق صحيح - تفريغ الشحنات الكهربائية في األرض               د-   ج

  : قيمة مفتاح القاطع الرئيس يساوي -20
   تقل عن مجموع قيم مفاتيح القواطع التي تليه- ب  قيمة أحد مفاتيح القواطع التي تليه       - أ

 عن مجموع قيم مفاتيح القواطع التي تليه    تزيد-يساوي مجموع قيم مفاتيح القواطع التي تليه   د  -  ج
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  :توزيع الرئيسية يجب أن يكون عدد الخطوط الفرعية من القواطع في لوحة ال -21
   و األرضي  ة  أكثر من خطوط المتعادل- واألرضي              بة أقل من خطوط المتعادل- أ

                   ليس ما سبق صحيح- يساوي خطوط المتعادلة واألرضي              د-ج
   في فلسطينالمستخدم" الحار"  لون السلك -22
    أسود -  ب                                               بني - أ

     أزرق- أصفر                                            د  -  ج
  : تٌستخدم مخارج ضد الماء في -23
   المطابخ -  الحمامات                                         ب- أ
    غرف الضيافة-روبة والماء                       د أماكن تواجد الط-   ج

  : تختلف مساحة مقطع األسالك الكهربائية تبعاً لطبيعة -24 
   حسب حاجات األحمال-  الغرض من االستخدام                             ب- أ
  دام و حاجات األحمال  الغرض من االستخ-  نوع المادة المستخدمة                              د-   ج

  : مساحة مقطع األسالك المستخدمة في المخارج الكهربائية للدارات القدرة -25
 2ملم1.5  -                                          ب2ملم2.5  - أ

  2 ملم6   -                                            د2ملم4  -ج

  :ر تيار كهربائي في األسالك الغير مناسبة  من النتائج المترتبة على مرو-26
 ارتفاع درجة حرارة األسالك   -ب                       ارتفاع مقاومة السلك المعدني- أ

    ال تتأثر األسالك عند مرور تيار كهربائي-  صهر األسالك الكهربائية                         د-  ج
 :ي تكون   نقطة اليسار في المخرج الكهربائ-27

   للمتعادل -   للحار                                            ب- أ

    حسب ما تراه مناسباً-  لألرضي                                         د-ج
 : عند تثبيت المفاتيح الكهربائية في الجدران فأنها تكون على مسافة -28

   قريبة من السقف -                       ب        قريبة من سطح البالط-   أ

   متر2  بعيدة عن السقف مسافة - سم        د120  مرتفعة عن سطح البالط مسافة -ج
  : لوصل األسالك المكشوفة داخل علبة التجميع نقوم بتوصيلها بواسطة -29
   اللحام -   عظمة الكلمنت                                    ب- أ

    فتل األسالك بعضها ببعض-  مادة الصقة                                       د-   ج
  : تصنع عظمة الكلمنت من مادة بالستكية تسمى -30
   النايلون-   البوليثين                                           ب- أ
   البوليسترين - البوليفينيل كلورايد                                   د-ج
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  : لمعرفة وصول الكهرباء لسخان الماء الكهربائي الفوري نستخدم مفتاح -31
   بطريقتين-مفرد                                               ب   -أ
    القطع مع مصباح اإلشارة-  مصلب                                              د-ج
  :تخطيطية ألي عمل كهربائي بأنها  تتميز الرسوم ال-32
   تساعد على فهم محتويات التمديدات ومساراتها-   لغة تفاهم بين المهندسين و الفنيين           ب- أ

    جميع مما سبق صحيح-  د   تُسهل معرفة القطع المطلوبة وكمياتها     -ج
  :وي زيادة نسبة  من العيوب المترتبة على حرق البترول والفحم والوقود النو-33
 ن  الميثا-األكسجين                                           ب   -أ
    الهيدروجين-   ثاني أكسيد الكربون                                 د-ج

  : البيئي عند توليد الطاقة الكهربائية نستخدم بالتوازن لتجنب حدوث خلٌل -34
   مصادر الطاقة المتجددة-                               ب   البترول              - أ

    الوقود النووي-  الفحم                                               د-ج
  : ملم أمبير في جسم اإلنسان يحدث 50 عند مرور تيار كهربائي يزيد عن -35
   دغدغة بسيطة-   صدمة كهربائية متوسطة                            ب- أ

    ال يحدث شئ-  صدمة كهربائية قاتلة                                 د-ج
  : مالمسته لمصدر جهد إذا كانت مقاومته ة تحدث دغدغة لجسم اإلنسان نتيج-36
   منخفضة-   عالية                                              ب- أ

    ليس مما سبق صحيح-                        د  متوسطة                    -ج
  : يتناسب التيار الكهربائي المار في جسم اإلنسان عكسياً مع  -37
   الجهد-    المقاومة                                           ب- أ

    الطاقة الكهربائية-  المكثف                                             د-ج
  -: من الممارسات الخاطئة عند إصالح األعطال في التمديدات الكهربائية المنزلية -38
   إبقاء التيار الكهربائي موصوالً مع مصدر الجهد-فصل التيار الكهربائي عن مصدر الجهد    ب   - أ

   Tester  استخدام مفك خاص لتفقد الدارة الكهربائية -   تفقد جميع الكوابل المكشوفة و الوصالت  د-ج
  -:عند لمس األجهزة الكهربائية الموصولة بالكهرباء واأليدي مبللة فإنه  -39
   تقل مقاومة جسم اإلنسان-   تزداد مقاومة جسم اإلنسان                         ب- أ

    جميع ما سبق خاطئ-   ال تتأثر مقاومة جسم اإلنسان                        د-ج
  -:ت التالية تتسبب في إحداث حرائق داخل المنازل ما عدا  جميع الممارسا-40
    فصل الخط األرضي من اإلبريز -  تمرير الكوابل أسفل األثاث وتحت السجاد     ب- أ

     وجود مفتاح التسريب داخل لوحة التوزيع الرئيس- تحميل األسالك أكثر من طاقتها            د-ج
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  : الجدول إجابة أسئلة االختبار حسب   
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  د  40
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  ب  5
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  أ  12
  أ  13
  أ  14
  أ  15
  ب  16
  أ  17
  د  18
  د  19
  ب  20
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  قائمة مفاهيم التربية الوقائية

  

  المفاهيم الفرعية  المفاهيم الرئيسة
  الصدمة الكهربائية .1  المفاهيم الصحية

  المنظم .2
  حولالم .3
    " ups" جهاز التغذية غير المنقطعة  .4
  مايةعناصر الح. 5 

  المنصهرات .6
  المفتاح اآللي .7
  مفتاح التسريب األرضي .8
  "اإلرث " األرضي  .9

   ألوان األسالك الكهربائية .10

  المفاهيم الوقائية

   مخرج ضد الماء .11
   الطاقة المتجددة .12
  المفاهيم البيئية   الطاقة الغير المتجددة .13
   الطاقة الكهربائية .14

  خطار الكهرباء المنزليةمن أ: الوقاية و الحماية  
   عدم فصل الخط األرضي من الفيش ألي سبب من األسباب .15
   تأكد من وجود مفتاح الترسب األرضي داخل اللوحة .16
   عدم تحميل األسالك والوصالت أكثر من طاقتها الكهربائية .17
  زاً ذا أسالك كهربائية مكشوفة ا ال تلمس جه .18
  لمصدر الرئيس للكهرباء افصل اي قبل إصالح أي عطل كهربائ .19

المفاهيم التي تتعلق 
  بالطوارئ

   ال تلمس األجهزة الكهربائية الموصولة بالكهرباء ويداك مبلولتان  .20
   الدارة البسيطة .21
   التيار المستمر .22
   التيار المتناوب .23
   لوحة التوزيع الرئيسة .24
  المخارج الكهربائية  .25
  المفتاح المفرد  .26
  "الدرج  " المفتاح بطريقتين  .27
  المفتاح القطع مع مصباح اإلشارة  .28

  المفاهيم الكهربائية

  الرموز والمخططات الكهربائية  .29
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  الخطة الزمنية المقترحة لتعليم وحدة الكهرباء المنزلية باستخدام البرنامج المحوسب
  

  النسبة المئوية  عدد الحصص  الدروس

  %22  3  الدارة الكهرباء البسيطة
  %36  5  التمديدات الكهربائية المنزلية
  %14  2  المخارج والمفاتيح الكهربائية
  %14  2  الرموز والمخططات الكهربائية

  %7  1  ترشيد استهالك الطاقة
  %7  1  السالمة في الكهرباء المنزلية

  %100  14  المجموع
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   التحصيليالتمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال
  

 الفقرة
المجموعة 

 اعليلا
  المجموعة

 الدنيا
  المجموعة الدنيا-المجموعة العليا 

عدد العالمات 
 للمجموعة الواحدة

معامل 
 التمييز

1 6 3 3 11 0.27 
2 9 4 5 11 0.45 
3 6 2 4 11 0.36 
4 9 5 4 11 0.36 
5 8 5 3 11 0.27 
6 9 5 4 11 0.36 
7 11 5 6 11 0.55 
8 7 4 3 11 0.27 
9 7 3 4 11 0.36 
10 8 5 3 11 0.27 
11 8 3 5 11 0.45 
12 7 3 4 11 0.36 
13 8 4 4 11 0.36 
14 6 2 4 11 0.36 
15 7 3 4 11 0.36 
16 7 3 4 11 0.36 
17 7 3 4 11 0.36 
18 7 4 3 11 0.27 
19 9 2 7 11 0.64 
20 7 4 3 11 0.27 
21 7 2 5 11 0.45 
22 7 2 5 11 0.45 
23 11 4 7 11 0.64 
24 7 2 5 11 0.45 
25 6 2 4 11 0.36 
26 8 3 5 11 0.45 
27 6 2 4 11 0.36 
28 7 3 4 11 0.36 
29 8 1 7 11 0.64 
30 7 1 6 11 0.55 
31 7 3 4 11 0.36 
32 8 4 4 11 0.36 
33 8 2 6 11 0.55 
34 9 2 7 11 0.64 
35 7 3 4 11 0.36 
36 7 1 6 11 0.55 
37 6 2 4 11 0.36 
38 7 3 4 11 0.36 
39 6 2 4 11 0.36 
40 6 2 4 11 0.36 

 0.41 معامل التمييز
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   التحصيليلكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال
  

  المجموعة  الفقرة
  العلیا

المجموعة 
 الدنیا

مجموع العالمات 
 المحصلة للسؤال

عدد العالمات 
 للسؤال

عدد الذین 
أجابوا إجابة 

 خطأ
عامالت م

 الصعوبة

1 6 3 9 22 13 0.59 
2 9 4 13 22 9 0.41 
3 6 2 8 22 14 0.64 
4 9 5 14 22 8 0.36 
5 8 5 13 22 9 0.41 
6 9 5 14 22 8 0.36 
7 11 5 16 22 6 0.27 
8 7 4 11 22 11 0.50 
9 7 3 10 22 12 0.55 

10 8 5 13 22 9 0.41 
11 8 3 11 22 11 0.50 
12 7 3 10 22 12 0.55 
13 8 4 12 22 10 0.45 
14 6 2 8 22 14 0.64 
15 7 3 10 22 12 0.55 
16 7 3 10 22 12 0.55 
17 7 3 10 22 12 0.55 
18 7 4 11 22 11 0.50 
19 9 2 11 22 11 0.50 
20 7 4 11 22 11 0.50 
21 7 2 9 22 13 0.59 
22 7 2 9 22 13 0.59 
23 11 4 15 22 7 0.32 
24 7 2 9 22 13 0.59 
25 6 2 8 22 14 0.64 
26 8 3 11 22 11 0.50 
27 6 2 8 22 14 0.64 
28 7 3 10 22 12 0.55 
29 8 1 9 22 13 0.59 
30 7 1 8 22 14 0.64 
31 7 3 10 22 12 0.55 
32 8 4 12 22 10 0.45 
33 8 2 10 22 12 0.55 
34 9 2 11 22 11 0.50 
35 7 3 10 22 12 0.55 
36 7 1 8 22 14 0.64 
37 6 2 8 22 14 0.64 
38 7 3 10 22 12 0.55 
39 6 2 8 22 14 0.64 
40 6 2 8 22 14 0.64 

 0.53 معامل الصعوبة الكلي

  
  



  - 139 -

   )9( ملحق رقم 
  االقتصادي/ استمارة المستوى االجتماعي 

ــــــــــ: الصف ــــــــــــــــــ           : ـة /اسم الطالب  
  :أمام العبارة الصحيحة التي تناسب حالتك  "   × "ضع عالمة 

 
 2  حاصل على اإلعدادية أو ما يعادلها 1  يقرأ و يكتب 0  ال يقرا و ال يكتب

 5  حاصل على مؤهل جامعي  4  حاصل على مؤهل فوق المتوسط  3  حاصل على الثانوية أو ما يعادلها

حاصل علـى مؤهـل فـوق الجـامعي           
 7  حاصل على الدكتوراة 6          حتى الماجستيرح

 
 6  طبيب  7  مدير 8  أستاذ جامعي

 3  تاجر  4  مقاول  5  مهندس

 0  عاطل عن العمل 1  عامل 2  موظف

 
 2  حاصلة على اإلعدادية أو ما يعادلها 1  تقرأ و تكتب 0  ال تقرا و ال تكتب

 5  حاصلة على مؤهل جامعي  4  حاصلة على مؤهل فوق المتوسط  3  لة على الثانوية أو ما يعادلهاحاص

حاصلة على مؤهل فوق الجامعي                
 7  ةالدكتوراحاصلة على  6  حتى الماجستير

 
 6  طبيبة  7  مديرة 8  أستاذة جامعية

 3  ممرضة  4  معلمة  5  مهندسة

 0  ربة بيت 1  عاملة 2  موظفة

   

 4    شيكل2000 - 2500  5   شيكل2500 - 3000من  6    شيكل3000أكثر من 

 1   شيكل1000أقل من   2  شيكل 1000 - 1500  3    شيكل1500 - 2000من 

 
 4  عيادة خارجية  5  أراضي زراعية 6  عقارات

 1  شؤون اجتماعية  2  سيارة  3  عمل األوالد
 

  1   أفراد 3 2   أفراد 4 3   أفراد5 4   أفراد فأكثر 6

 
 1  مع آخرين  2  إيجار 3  ملك

 
 1   خالط- مراوح-سخانات  2  غسالة اتوماتيك 3  أجهزة تكييف و تبريد 

 4   مسجل-راديو  5  تلفزيون ملون 6  جهاز حاسوب مع انترنت
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  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم
  

  الدرجة العلمية و مكان العمل  االسم
   جامعة األقصى–دكتوراة المناهج وتكنولوجيا التعليم   فؤاد عياد .د

   جامعة األقصى-دكتوراة المناهج وتكنولوجيا التعليم  انينعالزجمال . د

   موجه في وكالة الغوث–دكتوراة المناهج وطرق التدريس   دحالنحاتم . د

   جامعة األقصى–دكتوراة المناهج وطرق التدريس   تسير نشوان. د

   الجامعة اإلسالمية–دكتوراة أصول التربية   عبد المعطي األغا. د

   جامعة األقصى–ماجستير مناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم   حسن مهدي. أ

   الجامعة اإلسالمية–ماجستير مناهج والوسائل التعليمية   حمود الرنتيسيم. أ

   مدرس تكنولوجيا التعليم–ماجستير مناهج وطرق التدريس   منير حسن. أ

   مدرس رياضيات–ماجستير مناهج وطرق التدريس   حسن رصرص. أ

   غزة مدير مراكز الوسائل في قطاع–بكالوريوس في التربية   فتحي الحاج يوسف. أ

  س خان يونلمركز الوسائ مدير –بكالوريوس تكنولوجيا التعليم   سامر أبو رحمة. أ

   بغزة- موجه في وكالة الغوث الدولية–بكالوريوس في التربية   عماد الروبي. أ

   الجامعة اإلسالمية–بكالوريوس هندسة حاسوب   شادي أبو رووس. م
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  دليل المعلم
  رنامج المحوسب لتنمية مفاهيم التربية الوقائية للصف التسع األساسيللب

  
  

  :مقدمة 
  ـــــــــــــــ  / :أخي المعلم 

ـ        ال  منهاج هذا الدليل يتضمن دورك كمعلم في       اتكنولوجيا ، وقد خصص هذا الدليل لمعلم التكنولوجي
 ) 6(  األساسي ، والتي تشمل الذي يقوم بتدريس وحدة الكهرباء المنزلية للصف التاسع من التعليم        

   :دروس وهي 
 .الدارة الكهربائية البسيطة  .1

 .التمديدات الكهربائية المنزلية  .2

 .المخارج والمفاتيح الكهربائية  .3

 .الرموز والمخططات الكهربائية  .4

 .ترشيد استهالك الطاقة  .5

  .السالمة في الكهرباء المنزلية  .6
  

 

       مقدمة الدليل ويتضمن تعريف اإلطار العـام للبرنـامج المحوسـب ، ومبـررات إعـداده                 : األول  
  .ودوره المعلم في البرنامج 

  .محتويات الدليل ، ويشمل شرحاً وافياً لجميع عناصر التي يحتاجها المعلم لتدريس الوحدة: الثاني 
 

  .البرنامج قراءتك لدليل تجعلك على معرفة كبيرة في :   أخي المعلم 
  
  

  لك الشكر و حسن التقدير
  
  
  

  الباحث
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  ة الدليلـمقدمـ
  

  :تشمل مقدمة الدليل ما يلي 
 .اإلطار العام للبرنامج المحوسب  -
 األسس التي تم في ضوءها بناء البرنامج المحوسب  -
 .مبررات إعداد البرنامج المحوسب  -

  .خطوات بناء البرنامج -
  

  :لمحوسب اإلطار العام للبرنامج ا: أوالً 
  :فيما يلي شرح موجز لذلك 

 :عنوان البرنامج  

طلبة الـصف   لدى  في التكنولوجيا   برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية         " 
  "التاسع األساسي

 :المدة الزمنية لتدريس البرنامج  
ء  للكهربـا  ت في ضوء المعايير التسلسل المنطقـي الموضـوعا        ةتم صياغة موضوعات الوحد   

ومراعاة الترابط بين مختلف المفاهيم المتضمنة فـي الوحـدة ، وسـتغرق تنفيـذ               . المنزلية  
حصة تقريباً حسب الجدول الزمني المعمول من قبل المدرستين التي طبق           ) 14(البرنامج بواقع   

الذي يبين الخطة الزمنية المقترحة لتعليم مفاهيم التربية        ) 6(فيه البرنامج ، انظر الملحق رقم       
 . الوقائية 

 :مقدمة البرنامج  
            تفرض الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يشدها مجاالت الحياة المختلفـة منـذ القـرن الـسابق               
             وحتى وقتنا الحاضر ضرورة التكيف فـي التعلـيم والـتعلم ، مـن حيـث األهـداف واألسـاليب                   

 فمنذ بداية الثمانيـات مـن     .التعليمية والتقويمية والخبرات ومن حيث مصادر والقدرات والكفايات       
القرن العشرين ، أصبح التدريس بالحاسوب ينال اهتماماً في المـدارس علـى مـستوى األنظمـة              

   )1999 :23الغنيم ، ( التربوية العالمية ، و بدأ يتدرج تعميمه في األنظمة و حتى اآلن 
  ،) التدريب و المران ( ب الذي يندرج منه وقد اختار الباحث أسلوب التعليم بمساعدة الحاسو

ـ    مالتعلـي  وقد استخدم الباحث هذين النمطين في         ، )وبرامج المحاكاة   (   مـن أكثـر   ي الطلبـة وه
التي  التطبيقات الحاسوبية ،  حيث النمط األول الغاية منه هو مساعدة المتعلم باستخدام المعلومات               

        ولكـن تعـرض المـادة بأسـلوب شـيق وسـلس            ال تقدم معلومات جديدة    تعلمها في سابق فهي   
بحيث يتحكم الطالب في سرعة الدرس والمستوى الذي يعرض فيه باإلضـافة إلـى تحكمـه فـي                  

 والنمط الثاني حيث يعرض البرنامج موقفـاً مـشابهاً         . موضوع الدرس ومصاحب له تغذية راجعة       
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ـ         لما يواجه  ادي و البـشري ، وتكـون المـادة      الطالب في الحياة الحقيقة دون التعرض للخطر الم
  . أكثر فاعلية خاصة التي تتناول المفاهيم المقعدة داخل الغرفة الصفية  التعليمية فيه

   )190 : 1996 ،العلي و سالمة (  
 

  :أسس بناء البرنامج المحوسب  
 :األسلوب العلمي .1

لوحدة الكهرباء المنزلية  ياتكنولوجال ويتحدد هذا األسلوب بتحديد المفاهيم الوقائية لمحتوى كتاب 
  . الصف التاسع من التعليم األساسي لطلبة

 

 : مراعاة التنوع . 2

ويقصد بالتنوع التنوع في طرائق التدريس واألنشطة والوسائل التقويم ، والذي من شأنه أن 
  .يضمن فعالية ودافعية من قبل الطالب 

 

  :فعالية الطالب و نشاطه . 3
 . التي توصله لتحقيق األهداف السلوكية يختار المادة التعليمية  - أ

 .يقوم تقدمه في كل خطوة من خطوات البرنامج   -  ب

يسير في تعلمه وفق سرعته و ميوله ، وقد يغير من سرعته إذا وجدت صعوبات في   -  ت
  .البرنامج 

 

  : فعالية دور المعلم .4 
 .يخطط المواد التعليمية الالزمة لنشاطات التالميذ و يرتب مراحل الدرس   - أ

 .يقوم أعمال التالميذ و نشاطاتهم القبلية و المرحلية والنهائية للتمكن من األهداف   -  ب

 .يشخص األخطاء والصعوبات التي يعاني منها التالميذ أثناء التعليم الفردي   -  ت

   .ةوكذلك يختار األهداف السلوكي. يختار النشاط التعليمي التي يقود بها المتعلم   -  ث
  

 :مبررات البرنامج  
لمادة الدراسية كبير بالنسبة لعدد الحصص المقررة له في الجدول المدرسـي ، ولـذا                حجم ا  )1

يستدعي إعطاء الطالب وقت أطول إلتقان المهارات والخبـرات ، التـي يوفرهـا البرنـامج          
 ) .إتقان الخبرات الحالية قبل المرور بالخبرات الالحقة ( المحوسب الذي يشترط 

 .بالنسبة للكهرباء المنزلية  )  الطالب في مراحل سابقة إذ لم يتعرض له( جدة الموضوع  )2

إذ أن التدريب العملي لمحتوى البرنامج يستدعي التعامل مع فـرق جهـد      ( خطورة التجريب  )3
 ) . فولت قد يسبب أخطار على المتدربين 220مرتفع قدره 

 تلتركيبـا ن يملكون مهارات نظرية وعمليـة فـي ا        يالحاجة االقتصادية واالجتماعية إلى فني     )4
الكهربائية المنزلية ، عن دراعية ووعي تطور العمل في هذا المجال وال تقصر على الخبـرة           

 .المتوارثة 
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 :  إلى إثراء المفاهيم الوقائية ، فقد أظهرت بعض الدراسـات مثـل              التكنولوجياحاجة منهج    )5
طلبة المرحلـة    إلى افتقار المناهج للمفاهيم الوقائية بشكل عام لدى          )2002 (أبو قمر دراسة  

 .األساسية العليا 

 . بين المتعلم والحاسوب التفاعلاإلسهام في تحقيق مبدأ  )6

 .االرتقاء بنوع العملية التعليمية بتدريب المتعلمين على أعمال العقل والفكر في أثناء التعلم  )7
  

 :خطوات بناء البرنامج 
  : فيما يلي جإتباعها عند إعداد البرناملخطوات التي يجب اويلخص كمال زيتون 

   ) 91 : 2002زيتون ، (  
 :ويشتمل على عدة خطوات هي : التخطيط للبرنامج  -أ

 .الموضوع بحيث يكون مألوفا  اختيار الوحدات الدراسية أو .1

 .يد محتوى البرنامج المطلوب تعلمه دتح .2

 .تحديد أهداف البرنامج في صورة عبارات سلوكية  .3

 .ى حسب مستواهم تحديد نقطة البداية المناسبة لتالميذ عل .4
 

  :عند كتابة البرنامجيلي  ما ةتم مراعاو: كتابة البرنامج  - ب

 " .مثير ، استجابة  ، تغذية راجعة " تقديم مادة البرنامج في صورة إطارات  .1

 .يجب أن يكون التلميذ نشطاً أثناء تعلم البرنامج يؤدي لزيادة فاعلية التعليم  .2

 .لالستجابة ، وبذلك تزداد دوافعهم للتعلم توفير تغذية راجعة مباشرة بعد إصدارهم  .3

 . الصحيحة ةنحوا إلجاباستخدام التلميحات واإلرشادات لتوجيه التالميذ  .4

 .ترتيب اإلطارات في تتابع معين بحيث تسمح للطالب باالنتقال من السهل إلى الصعب  .5
 

ـ        : تجربة البرنامج ومراجعته     -ج ة إال بعـد أن     إذ ال يصبح البرنامج مقبوالً في صورته النهائي
للتأكـد مـن مـدى     ،  فرادى وجماعـات     الطلبةعدد من المرات على مجموعة من        ،جريب

 لتقويم  انوعان من   ويجرى على البرنامج ،صالحيته

عن مدى تحقق األهداف الموضوعية وذلك عن طريق      ويهدف إلى الكشف  : التقويم الداخلي    .1
 :ما يلي 

 .اختبار قبلي لمعرفة المستوى  

 .مادة في صورة إطارات تقديم ال 

 . األهداف قاختبار بعدي للكشف عن المستوى ومدى تحقي 

ويهدف إلى مقارنة أثر التعلم المبرمج في تعلم موضوع معين بأثر التعلم         : التقويم الخارجي    .2
 حيث الوقت ومستوى التحصيل ومـستوى      من  وتتم المقارنة   ، التقليدي في نفس الموضوع   

 .التذكر 
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 :ويشتمل على عدة خطوات هي : مج التخطيط للبرنا

  .اختيار الوحدات الدراسية أو الموضوع بحيث يكون مألوفا . 1
a.       للصف التاسع من التعلـيم األساسـي       ا اختار الباحث الوحدة الرابعة من كتاب التكنولوجي       

 .وهي بعنوان الكهرباء المنزلية 

b.          وينتهـي  إطـارات تعليمية إلى    تم تقسيم دروس الوحدة إلى مواضيع بحيث تقسم المادة ال   
 .يطلب من المتعلم اإلجابة عليه  وكل إطار بسؤال

 
 

  .يد محتوى البرنامج المطلوب تعلمه دتح. 2
  

  الدرس األول- 

 . الكهربائية البسيطة ة الدار -1

 . الكهرباء المنزلية  -2

  . )ups المحول ، المنظم ، جهاز التغذية غير المنقطعة( كهربائية في المنزل الجهزة األ  -3
 

  الدرس الثاني     -
 : مكونات التمديدات الكهربائية المنزلية وهي  -1

 )المنصهرات ، المتاح اآللي ، مفتاح التسريب األرضي : (  عناصر الحماية  

الخط المتعادل ،  الخط الحار ، الخط األرضي ، القاطع الرئيس ،             :(  لوحة التوزيع الرئيسة     
 ) . من الخط المتعادل واألرضي مفتاح التسريب  األرضي ، جسرين

 )  .بني ، أسود ، أصفر مجدول بأخضر (  أسالك التمديدات الكهربائية  
 

  الدرس الثالث  -
  .المخارج الكهربائية   -1

  . المفاتيح الكهربائية -2

  . مفتاح مفرد 

  . مفتاح بطريقتين 

  . المفتاح المصلب 

  . مفتاح قطع مع مصباح اإلشارة 
 

  الدرس الرابع  - 
 الرموز والمخططات الكهربائية  -1

  
  

  الدرس الخامس  -
  . الترشيد في اإلنارة -1

  . الترشيد في التسخين -2
 

  السادسالدرس   -
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   .  السالمة في الكهرباء المنزلية-1
  .ة الصدمة الكهربائي 

 . حدوث الصدمة ب التجن 
 

  .تحديد أهداف البرنامج في صورة عبارات سلوكية .  3
 

 :أهداف البرنامج  

          عـدة أهـداف شـاملة ومحـددة        قد تضمن البرنامج األهداف العامة والتي يمكن صياغتها في         و
    .ومن خاللها تم وضع األهداف السلوكية للبرنامج 

  

  : األهداف العامة  - أ
 . معرفة أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة ومبدأ عملها  )1

 . وأنواعها ة التمييز بين ألوان األسالك المستخدم )2

ظهر القدرة على امتالك المعرفة النظرية الالزمة لتركيـب التمديـدات الكهربائيـة دون               ي )3
 .المخاطر 

 .   يراعي وسائل األمن والسالمة عند تركيب التمديدات الكهربائية  )4

 . يقارن بين عناصر الحماية من حيث التركيب ومبدأ العمل و االستخدام  )5

 .األجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل  يميز بين أساليب الوقاية الخاصة بكل من  )6

 . يفرق يبن عناصر التمديدات الكهربائية بكل من منطقة الشركة ومنطقة المستهلك  )7

 . مقطع السلك والقاطع الواجب استخدامه   التعرف على العالقة بين مساحة )8

ـ       )9 اء  يميز بالرسم بين الرسوم الكهربائية المستخدمة في كل مخطط مـن مخططـات الكهرب
 .المنزلية 

 –الرسم النظـري    ( يقارن بين أنواع المفاتيح الكهربائية المستخدمة قي المنزل من حيث            )10
  ) . واالستخدام –المخطط العلمي 

يقدر القواعد الواجب مراعاتها لترشيد استهالك الطاقـة فـي االسـتخدامات الكهربائيـة                 )11
  .المنزلية

  

   ) :ةلوكياألهداف الس( األهداف الخاصة للبرنامج  -ب
  :يمكن تقسيم األهداف الخاصة وفق ما يلي 

  :ذلك أن تصاغ العبارات بصيغ سلوكية قياسية وأن تبدأ بأن  و:أهداف التذكر : أوالً 
  .ةيعدد مكونات الدارة الكهربائية البسيط ×

 .يعدد مصادر الحصول على التيار المستمر  ×

 .يعرف الدارة الكهربائية المغلقة   ×

 . التيار المستمر يكتب الطالب رمز ×
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 .يعرف التيار الكهربائي المتناوب  ×

 .يعرف التيار الكهربائي المستمر  ×

 .يعدد الطالب مكونات التمديدات الكهربائية المنزلية  ×

 .يعدد أجهزة الحماية المستخدمة في التمديدات المنزلية  ×

 .يعرف عناصر الحماية  ×

 . الكهربائية ةيعرف قصر الدار ×

 .حيث المكونات يعرف المنصهرات من  ×

 .يذكر أهمية استخدام المفتاح اآللي  ×

 .يعرف الطالب لوحة التوزيع الرئيسة  ×

 .يذكر الطالب وظيفة الخط األرضي  ×

 .يذكر ألوان األسالك الرئسية المستخدمة في التمديدات الكهربائية المنزلية  ×

 .يبين وظيفة العداد الكهربائي في المنزل  ×

 .بائية يعرف الرموز والمخططات الكهر ×

 .يعدد مصادر توليد الطاقة الكهربائية  ×

 .يذكر مصادر الطاقة المتجددة  ×

 .يعرف الصدمة الكهربائية  ×

 . الكهربائية ةيعدد العوامل التي تعتمد على شدة الصدم ×
  

ذلك أن تصاغ العبارات بصيغ سلوكية قياسـية وأن          و  :بالفهم و االستيعا  أهداف   : ثانياً
  :تبدأ بأن 

 .التي الدارة البسيطة عند استخدام المفتاح الكهربائي يوضح الطالب ح ×

 .يبين أهمية عناصر الحماية لألحمال المنزلية واألفراد  ×

 .يشرح الطالب آلية عمل المنصهر  ×

 .يوضح أهمية المنصهر  ×

 .يشرح استخدامات كل لون من األلوان الرئيسة ألسالك التمديدات الكهربائية المنزلية  ×

 .المفتاح اآللي المناسب لكل من الدارات الفرعية المنزلية يوضح أهمية استخدام  ×

 . يوضح اآلثار التي يحدثها قصر الدارة الكهربائية  ×

 .يبين في جدول مساحة مقطع األسالك وسعة القاطع المناسب  ×

 .يفسر استخدام الرموز الكهربائية في التمديدات الكهربائية المنزلية  ×

 .جددة في توليد الطاقة الكهربائية يوضح مميزات استخدام الطاقة المت ×

 .يفسر الصعوبات التي تحد من استخدامات مصادر الطاقة الكهربائية البديلة  ×

 .يفسر استخدام وسائل السالمة واألمان للتعامل مع الكهرباء  ×
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 .يوضح سبب حدوث الصدمة الكهربائية  ×
 

  :قياسية وأن تبدأ بأن ذلك أن تصاغ العبارات بصيغ سلوكية  و :التطبيقأهداف  : ثالثاًً
 .يركب دارة كهربائية بسيطة باستخدام مصدر مستمر للتيار الكهربائي  ×

 .يرسم الرمز النظري للبطارية  ×

 .يصمم الطالب لوحة التوزيع الرئيسية موضحاً عليها مكوناتها  ×

 .يرسم دارة كهربائية موضحاً عليها الخط األرضي  ×

 .لتمديدات بألوانها يرسم مخرج كهربائي موضحاً عليه أسالك ا ×

 .لمخارج الكهربائية المستخدمة في المنزل ليرسم في جدول الرسم النظري  ×

 .يفرق بالرسم بين عناصر اإلنارة المستخدمة في التمديدات المنزلية  ×

 .يفرق بالرسم النظري بين المفاتيح المستخدمة في التمديدات الكهربائية  ×

 . مة في التمديدات المنزلية يرسم عناصر دارة الجهد المنخفض المستخد ×
  

    :)تركيب وتحليل وتقويم ( األهداف المجاالت العقلية العليا  : رابعاً
 ) . دقة األداء – إلية العمل –التركيب ( والمفتاح اآللي من حيث  يفرق بين المنصهر ×

 ) . مكان االستخدام –القيمة ( يفرق بين نوعي من المفتاح التسريب األرضي من حيث  ×

 .ل الطالب صناعة لوحة التوزيع من مادة عازلة يعل ×

 .يفرق بين المخرج العادي و المخرج ضد الماء من حيث التركيب  ×

 .يفسر استخدام مصباح اإلشارة مع مفتاح القطع في سخان الماء الفوري  ×

يحلل في جدول التأثير الفسيولوجي على جسم اإلنسان عند تعرضه لقيم المختلفة للتيار              ×
 .الكهربائي 

 

 استخدام البرنامج  
    البرنامج المستخدم هو تعليم ذاتي من قبل الطالب وليس تعلـيم جمـاعي وعليـه يكـون دور            )1

 .ومشخص األخطاء والصعوبات التي يعاني منها الطالب  المعلم مرشداً وموجهاً

 .دقيقة على جهاز الحاسوب مع مراعاة مستويات الطالب ) 40( زمن تنفيذ البرنامج للحصة  )2

  ستخدم البرنامج رسوم خاصة وموسيقى وفيديو وشريط المعلومـات الـذي يظهـر أسـفل               ي )3
 .الشاشة العرض مع كل إطار من إطارات البرنامج 

للطالب الحرية في التنقل بين شاشات البرنامج الدرس الواحد ، ولكن ال يستطيع االنتقال مـن                 )4
    كحـد أدنـي ،   9 من 7مقدرها  آخر إال الحصول على عالمة عالية في الدرس األول   ىدرس إل 

 .وهكذا بالنسبة لبقية الدروس 

  تختلـف متدرجة من حيث السهولة والـصعوبة و       على أمثلة وتمارين متنوعة    جيحتوي البرنام  )5
 .في طريقة عرضها ، وطريقة حلها وفقاً إلى مدى إلمام الطالب بالمادة الدراسية 
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ن دروس البرنامج  ، حتى ال يستطيع         لكل درس م   passwordيحتوي البرنامج على كلمة سر       )6
 . الدروس إال وقد اكتسب المفاهيم الوقائية المطلوبة منه نالطالب االنتقال بي

مع حـدوث  ) أيقون حاسوبي ( إذا كانت اإلجابة صحيحة يظهر إشارة صح أو رمز من الرموز          )7
وتية سلبية أو   صوت مثل التصفيق والمدح للطالب ، أما إذا كانت اإلجابة خطأ فتظهر رسالة ص             

 .أيقون عبوس الوجه 

أي الحرية في تحكـم             " وفق عالمة الطالب    " يتحكم المتعلم في زمن البرنامج و اختيار الدرس          )8
 ""Leaner Control و اختيار محتويات المادة .  

السابقة عبر كلمـة الـسر       يستطيع المتعلم التنقل بين الشاشات البرنامج للوصول إلى الشاشة         )9
عبر األسهم الموجودة داخل البرنامج  فعلة في البرنامج أوالم. 

ولـذلك   ) Macromedia Flash (8)( يعتمد البرنامج على  أجهزة حديثة لتشغيل البرنامج  )10
 . على اقل لتنفيذ البرنامج RAM 128يفضل أن يكون جهاز الحاسوب سرعته عالية مع 

اسة للكهرباء المنزلية ويتم االنتقال إليها       على قاموس المصلحات للوحدة الدر     جيحتوي البرنام  )11
  .عبر أيقونة القائمة الرئيسية 

 .إمكانية التحكم بالموسيقي عبر الضغط عليها إليقاف الصوت  )12

 كلمة السر   ةوبعد االنتهاء من عرض البرنامج يتيح للمتعلم الدخول للبرنامج مرة ثانية بواسط            )13
  تاح إال الدرس األول من البرنامجى الدرس المالتي يجب حفظها ، وبدونها ال يمكن الدخول عل

  
  

   ................ المحوسبوفيما يلي يقدم الباحث البرنامج التعليمي
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  :مقدمة عرض البرنامج  
  

  
  

  

 :موضوع الرسالة وهي بعنوان  -
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 :األهداف العامة للبرنامج    -
  

  
  

                                يطة  البسالدائرة الكهربائية  : الدرس األول 

 



  - 153 -

 الوقاية والحماية  -
                                    

  
  

 الكهرباء المنزلية  -
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                                    الوقاية والحماية  -
  

  
  
    طرق التوصیل األحمال  -
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                                    الوقاية والحماية  -
  

  
  

   فيديو توضيحي طرق التوصيل على التوالي والتوازي -
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 "المحمول "   األجھزة الكھربائیة في المنزل     -
  

  
  
           الوقاية والحماية  -
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 "رافع أو خافض الجهد " لشرح آلية عمل المحول الكهربائي   فيديو توضيحي  -
  

  
  

 "المنظم "  نزل  األجھزة الكھربائیة في الم   -
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           الوقاية والحماية  -
  

  
  

  "ups" األجھزة الكھربائیة في المنزل     -
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           الوقاية والحماية  -
  

  
 الدرس إلىإذا حصل الطالب على سبع درجات أو أكثر فإنه يمر " التقويم الختامي   -

 "  الدرس األول إلىيعود سالتالي وإال 
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  :"كلمة المرور إلى الوحدة "  الثاني  مدخل إلى الدرس 
  

  
  

   الكهربائية المنزليةتالتمديدا: الثاني الدرس  -
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 لشرح آلية عمل العداد الكهربائي   فيديو توضيحي  -
  

  
  
  "عناصر الحماية"  مكونات التمديدات الكهربائية المنزلية   -
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           الوقاية والحماية  -
  

  
  

    " رات المنصه" عناصر الحماية  -
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 لشرح آلية عمل المنصهر ومكوناته وطرق التوصيل    فيديو توضيحي  -
  

  
  
    " المفاتح اآللي " عناصر الحماية  -
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    " مفتاح التسريب األرضي " عناصر الحماية  -
  

  
  
    لوحة التوزيع الرئيسية -
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           الوقاية والحماية  -
  

  
  
 ة التوزيع الريئسية  لشرح آلية عمل لوح  فيديو توضيحي  -
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    " خط اإلرث " عناصر الحماية  -
  

  
  
           الوقاية والحماية  -
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           أسالك التمديدات الكهربائية  -
  

  
  
           الوقاية والحماية  -
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إذا حصل الطالب على سبع درجات أو أكثر فإنه يمر على الدرس التالي  " التقويم الختامي   -
  " الدرس األول إلىد يعوسوإال 

  

  

 لدرس التاليلمع وجود الرقم السري للمرور   التحصيلةنتيج -
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  :"المخارج الكهربائية األباريز " مدخل إلى الدرس الثالث   
  

  
  

           الوقاية والحماية  -
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  المفاتيح الكهربائية -
  

  
  
           الوقاية والحماية  -
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 الدرس التالي إلىيمر س درجات أو أكثر فإنه ستةالطالب على إذا حصل  " التقويم الختامي  -
   "الثاني الدرس إلىيعود سوإال 

  

  
  

  :"الرموز والمخططات الكهربائية " مدخل إلى الدرس الرابع   
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       الوقاية والحماية  -
       

  
  
 جدول الرموز -
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 الدرس إلىيمر سه  درجات أو أكثر فإنخمسةإذا حصل الطالب على  " التقويم الختامي  -
   "الثالث الدرس إلىيعود سالتالي وإال 

  

  

                                                                                                :"ترشيد استهالك للطاقة " مدخل إلى الدرس الخامس   
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 لشرح آلية البطارية الشمسية    فيديو توضيحي  -
  

  
  

 "اإلرناة والتسخين " شيد استهالك الطاقة التر -
 

  



  - 175 -

       الوقاية والحماية  -
  

  
  

        الحماية الوقاية و -
  
  

  



  - 176 -

       "نصائح هامة "  الحماية الوقاية و -
  

  
 الدرس التالي إلىيمر سدرجات أو أكثر فإنه ستة إذا حصل الطالب على  " التقويم الختامي  -

   "الرابع الدرس إلىيعود سوإال 
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 لدرس التاليلمع وجود الرقم السري للمرور   التحصيلةيجنت -
  

  
  

  :"السالمة من الكهرباء المنزلية " مدخل إلى الدرس السادس  
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 لشرح االلتماس الكهربائي    فيديو توضيحي  -
  

  
  

 السالمة من الكهرباء المنزلية -
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 تأثير الصدمة الكهربائية على اإلنسان -

  
  

       الحماية الوقاية و -
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 لشرح الصدمة الكهربائية    فيديو توضيحي  -
  

  
  

ينهي البرنامج الذاتي درجات أو أكثر فإنه ستة إذا حصل الطالب على  " التقويم الختامي  -
   "الخامس الدرس إلىيعود س وإال المحوسب
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   :قاموس المصلحات 

  : الدارة الكهربائية البسيطة:  الدرس األول  -
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  :  الكهربائية المنزليةتالتمديدا: ي الدرس الثان -
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  : الرموز والمخططات الكهربائية: الدرس الثالث  -
  

  
  

 : المخارج والسالمة في الكهرباء المنزلية: الدرس الرابع والخامس  -
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  : ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية: الدرس السادس  -
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Summary of the study  
  

This study aimed to determine the impact of computerized program and 
its role the development concepts of preventive education among students 
in the ninth grade of basic education .                                                               
The researcher has followed in the study experimental structural curriculum . 
Where the experimental study sample consisted of (90)  students out of 
(3500) student in ninth grad e of basic education Rafah Governorate . 
Building a computerized program containing the contents of the Unit four 
the book technology for grade ninth of the concepts pf preventive 
education and the aim of this program to teach group of experimental 
students . 
 Building an achievement test consisted of (40) paragraphs from multiple 
choice questions applied on two groups ( law enforcement and experimental) 
Their number is (180) student before and after the application . 
Then after applying dimensional test for measuring program impact . 
And that was after verifying the veracity and stability testing and presentation 
to group of arbitrators qualified and experienced in this area . 
The researcher applied postal achievement test after and before on the 
experimental sample of study . he used T.Test and Mann Whitney test (u) 
And Ieta cubic to make sure that the size of effect that resulting resulted 
chance and random . 
Results of the study showed the effectiveness of computerized program 
and its role in the development of the concepts of preventive ninth grade 
students of basic education through the study reached the following 
findings : 
 

§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) in averages 
degrees boys in law enforcement groups and experimental one in 
test concepts for preventive experimental group interest . 

 

§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) in averages 
degrees girls students in law enforcement groups and experimental 
one in test concepts for preventive experimental group interest . 

 

§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) between 
averages degrees higer achievers boys students in law enforcement 
groups and in test concepts for preventive experimental group 
interest . 

 
§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) between 

averages degrees higer achievers girls students in law enforcement 
groups and in test concepts for preventive experimental group 
interest . 

 
§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) between 

averages degrees for law achievers boys students in law enforcement 
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groups and in test concepts for preventive experimental group 
interest . 

 
§ There are significant differences the level of ( α = 0.05 ) between 

averages degrees for law achievers girls students in law enforcement 
groups and in test concepts for preventive experimental group 
interest . 

 
 
 

 
 
 

  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  


