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 شكر وتقدير
طانة الكددددرل    والوددددسة وال ددددس  عمدددد  الحمددددد اد حمدددددًا لملدددد، وعددددسل وعيددددو   وعظددددل   ددددم

 :وعد أماالموعوث رحمة لمعالملن    لدنا محمد وعم  آلة ووحوة أعمعلن 
 الحددلث المودطض  فدو لقدول وامتثدا ً كافدةة ووفدال لمدن  دد  لدو معروفدًا واعترافدا والضلدل لىمدة   وم

 والشكر والتقددلر ودالة أتقد  نوفإن  لذا كان لزاما عموَ  ."الناس لشكر   من اد لشكر    :" الشرلف

 درعدة لنلدل لدو إتاحدة الضرودة عمد  العملدا الدرا دات وعمدادة إدارتيدا فدو ممثمدة اإل دسملة العامعدة إل 

 فدو الواحدث ميمدة أعدل ت ديلل ودذلت مدن التدو والعيدود العملدا الدرا دات ورندام  خدسل مدن الماع تلر

 .الدرا ة مراحل عملع
 

 ل تاذي ومشرفو  والثنال الشكر عن اً عاعز  لقف ول انو أتقد  كما
 الر الة  ىذه عم  اإلشراف وقوول تكر  وتضلل ذي والع قول عود الضتاح / محمد ال تاذ الدكتور

 خلر العزال. فعزاه اد والموعو المرشد نع  فكان الكثلر  وخورتو وعممو و تو من نومنح ذيوال
 

 الكرا  المنا شة لعنة ويعل  إل والتقدلر والشكر أتوعو أن لو لطلب كما
 ىدذه الر دالة  منا شدة لقووليمدا/ معددي  دعلد عقدل والددكتور ح دن عودد اد النعدار /والددكتور ممثمة

 .عملو لما كانت اكتما  تزداد حت  الر الة ىذه تنقلح فو ثملن عيد من وذ ه ما وعم 
 

ل تاذ/ محمد لدونس  / ح ن رورص واالضاللالدكتور  إل  والعرفان الشكر ووافر أتقد  كما
لم ددداعدتي  لدددو وتشدددعلعو طدددوال ألدددا  الدرا دددة  فميددد  مندددو كدددل الشدددكر وال دددتاذ/  دددملر الومعددداوي 

 والتقدلر.
 

 عمدو   لوخمدوا لد  الدذلن الدرا دة لدوات المحكمدلن ال دادة إلد  والعرفدان الشدكر ودوافر أتقدد  كمدا

 .الشكر عزلل منو فمي  وو تي  وتوعلياتي  وعممي 
 

خددص والشددكر أوالشددكر والتقدددلر إلدد  أعلددال اليليددة التدرل ددلة فددو كملددة الترولددة و  أتوعددوكمددا 
والتقدددددلر والعرفددددان إلدددد  ال ددددتاذ / رمددددزي عاوددددد ريددددلس   دددد  الحا ددددوب وأ دددداللب تدرل ددددو والعامعددددة 

 .اإل سملة 





 د 

 
 وال دارب والودد ال الىدل مدن الكدرل  العمدع ودرؤلتي   علنداي اكتحمدت الدذلن أشدكر كمدا

 .لم اندتو والحلور نوشرفو  الذلن
  رلب من أمل  و تا  أو عيدًا  وذل أو نوحًا   د  من لكل والعرفان والشكر أتقد  وأخلرا

 .العزال خلر عنو العملع اد فعزي الدار ة  ىذه إلنعاز وعلد  أو
 فإل  ىؤ ل عملعا ولمن ن لتي   يوًا أتوعو والشكر والتقدلر وعزاى  اد عنو خلر العزال 
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 ستاالذر ملخص
ىدفت الدرا ة الحاللة إل  تقول  ورنام  إعداد معمد  الحا دوب وأ داللب تدرل دو والعامعدة 

وذلددم مددن خددسل تحدلددد مدددى تددوافر معدداللر ا محتددوى المقددررات الدرا ددلة     اإل ددسملة وةددزة  
لىداف العامة لمورنام    أعلال اليلية التدرل لة   طراي، وا تراتلعلات التدرلس   التقول    ا

المنشددداة م  مدددن وعيدددة نظدددر الطمودددة المعممدددلن وأعلدددال اليليدددة التدرل دددلة    و دددد اتودددع الواحدددث 
م طالدب 36اوتكوندت علندة الدرا دة مدن المني  الووضو التحملمو لنة الن ب ليدذه الدرا دة   

م مدن 9فدو   د  الحا دوب وأ داللب تدرل دو  وا معم  ممن لدر ون فو الم توى الثالدث والراودع
 ددد اعددد الواحددث أعلددال اليليددة التدرل ددلة ممددن لعممددون فددو   دد  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو  و 

نة فدددو واوذلدددم مدددن اعدددل تقدددول  الورندددام   وتكوندددت ا  دددت الدواتاا دددتوانو ووطا دددة مسحظدددة م 
م 44وددورتيا النيايلددة مددن ا م فقددرة   ووطا ددة المسحظددة تكونددت فددو47وددورتيا النيايلددة مددن ا

فقددرة   وا ددتخد  الواحددث الن ددب الميولددة والمتو ددطات الح دداولة وا نحرافددات المعلارلددة لمعالعددة 
 ولانات الدرا ة .

  النتائج التي  توصمت الدراسة ما يمي : أىمومن 
توة طراي، وا تراتلعلات التدرلس حول عم  المر  معلارأن فلما لتعم، وا تعاوات الطموة وعد  -

%م تم  96.15وزن ن وو التقول   حول عم  ا معلار%م  تم  ذلم 96.27الول  ووزن ن وو ا
درعة توافر المعاللر %م أما 91.79وزن ن وو امحتوى المقررات الدرا لة حول عم   معلارذلم 

 %م.92.99ا وزن ن وو حول عم  فو ورنام  إعداد معم  الحا وب وا اللب تدرل و 
التقول   حول عم  المرتوة الول  ووزن  معلارأن وعد  تعاوات المحالرلنفلما لتعم، وا  -

طراي، وا تراتلعلات التدرلس حول عم  وزن ن وو  معلار%م  تم  ذلم 26.99ن وو ا
أما %م 25.77حول عم  وزن ن وو امحتوى المقررات الدرا لة  معلار%م تم  ذلم 29.92ا

 وزن ن وو حول عم    الحا وب وا اللب تدرل ودرعة توافر المعاللر فو ورنام  إعداد معم
 %م.21.57ا

 م ولن متو طاتα(0.05=>الد لة  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو، وعود عد  تولن -
علو ىلية التدرلس والطالب المعم  فو مدى توافر المعاللر االمناى  والمقررات  تقدلرات

ل  م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و الدرا لة  طراي، وا تراتلعلات التدرلس   التقو 
 .والعامعة اإل سملة وةزة 

 
 





 و 

 ولن متو طاتمα(0.05=>الد لة  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو، وعود عد  تولن -
فو مدى توافر المعاللر االىداف العامة  ونتاي  وطا ة المسحظةريلس الق    تتقدلرا

المنشةة م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة  لمورنام   أعلال اليلية التدرل لة 
 اإل سملة وةزة  .

 الواحث وما لمو : أوو الدرا ة من نتاي  فقد  إللةوفو لول ما توومت 
  تطولر الخطة الخاوة وورنام  إعداد معم  الحا وب وف، المعاللر 

 رل دو والعامعدة م ا ات ورنام  إعداد معم  الحا وب وأ داللب تد ةا ىتما  ومراعع
 وشكل م تمر   وتقولميا من حلث تراوطيا وتتاوعيا .

  رودددط عملدددع الم دددا ات الدرا دددلة وةىدددداف وا دددتراتعلات ومنددداى  ووا دددع التعمدددل  فدددو
  2008فم طلن وونال عم  ما ورد فو ا تراتلعلات إعداد المعم  الضم طلنو 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 المقدمة :
فيددو أداة إعددداد المددواطن المنددت    الددذي ل ددي   ولددر عمدد  وددعلد الضددرد والمعتمددع لمترولددة دور ك

فددو تحقلدد، التنملددة الشدداممة والمحافظددة عمدد  مكت ددواتيا وانعازاتيددا   فتقددد  أي معتمددع مددن المعتمعددات 
لقدداس ومدددى  التطددور العممددو والتكنولددوعو الددذي لحددرزه ىددذا المعتمددع  حلددث لتددةثر ىددذا التطددور وكضددالة 

 . الترووي وفاعملتو النظا 
 

 المتددف، العور ىذا فو المختمضة التطورات مواكوة عم   درتيا ومدى الم  تطور حلث لقاس
 تطدولر عدن التو دف فدإن لدذا الكضدالة  درعدات وة ود  معيدا والتعامدل التكلدف عم  و درتيا والمعمومات

 التدرلب أووح ىنا منو   وةخا التعمل  فو الم  ركب عن والتخمف عامة الضكري العمود لعنو الذات
 رعدالتي  أماندة لتحمدل الدذلن أوناييدا فدو متمثمدة المدة ووندال الدذات لتطدولر لممعمد  المثدل الخلدار ىدو

   الوحلح الدرب عم  وولعي 
 
فددالتعمل  العددامعو كمحددور مددن محدداور النظددا  التروددوي   لقددو  ودددور الرلددادة فددو تددوفلر الكددوادر  

فددو شددت  التخووددات والمعددا ت   إذ لدد  لعددد دور التعمددل  فددو المرحمددة  الوشددرلة التددو لحتاعيددا الددوطن
العامعلددة تقملدددلا ليدددف إلددو مخددرج واحددد   ىددو أن لحمددل الخددرل  شدديادة تكددون وددالحة لمحوددول عمدد  
مينددة أو وظلضددة   وددل تعددداه  إلدد  تةىلددل الضددرد للوددوح عنوددرا فعددا  فددو التطددولر واإلوددداع امطددر وعوددد 

 م .615: 2011العواد  
   

 التطدولر مشدروعات ودلن الوددارة تمثدل التدو القلدالا مدن المعممدلن وتةىلدل إعداد  للة وتعد
 ولرورة التعمل   وعودة نوعلة لتطولر المتتاللة الدعوات ذلم و وب العال   دول من العدلد فو الترووي
 الحلاتلدة العواندب مدن عددد فو الم تمر والتةلر لت   عال  فو المختمضة وةدواره القلا  لمكنو معم  إعداد
 . م2: 2007ولولب   د ة اأوو

 
ن التعململدة المنظومدة عناودر أىد  مدن والمدتمكن المؤىدل والمعمد   وتدرلودو المعمد  تطدولر  وا 

 والترولة ومة لو من والترووللن وكل المعتمعات وال شةمت التو القلالا أى  من وفاعمة  ملمة وطرلقة
 التعململدة العمملدة نعداح محدور وكاممدو وىو الترودوي النظدا  نعداح لتو دف المعمد  والتعمدل   فعمد 
 موددعا المعمد  لكدون حت  والمادلة والمينلة النض لة والظروف المنا ب المناخ توفلر لعب التعمملة ولذا

  الضردلة لضرو ي  ومقدرا ومشكستي    شاعرا طسوو مع متضاعس عممو فو
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 دة     ودددد أن تكدددون ودددرام  إعدددداده  ودددل الخدمدددة ولكدددو ل دددتطلع المعمددد  أن لدددؤدي أدواره العدلددد
ورام  عورلة تقد  الخورات وال اللب التعململة   وكل ما لك ب المعم  كضالات عامة   وأخرى خاودة 
تتنا ب مع ىذه الدوار  وكل ذلم لتطمب النظر إل  عمملة إعدداد المعمد  والتحملدل والتقدول  حتد  لمكدن 

لددة خوراتددو وزلددادة فعاللتددو فددو العمملددة التعمملددة االعملمددات والقطددلش  الو ددوف عمدد  مددا تقدمددو ويدددف تنم
 .م 55: 2007

إعددداد المعمدد  أثنددال الخدمددة امتددداٌد طولعددو لخعددداد  وددل الخدمددة  ولعنددو ىددذا أن التعمددل   ولعددد
الم تمر والن وة لممعم  عزل   لتعزأ من عمملة إعداده   ولعب أن ل تمر ىذا اإلعدداد طلمدة عممدو فدو 

لتدرلس ويدف الحوول عم  معرفة عدلدة  واكت اب ممار ات لرورلة وخورات عدلدة للمح، وكل ما ا
 .م53: 1996ىو عدلد فلو وللعوض ما فاتو أثنال إعداده  ول الخدمة امو    

 
 ىدذا  دمات مدن  دمة فلدو أودوحت الذي التكنولوعلا عور ىو نعلشو الذي العور كان ولما

 مواعية فو الكور العبل عم مال ىذا عم  لقع ووالتالو اإلن انلة  عاتالحا فرلتيا ولرورة العور 
 ال دكان عددد وزلدادة الم دتمر التةلدر فدو تتمثدل التدو التحددلات تمدم اإلن دان  تقاودل التدو التحددلات
 التطدور فرلديا لدرورة التكنولوعلدا أودوحت لقدد التةلدر  ىدذا مشدكست ولحدل المعرفدو وا نضعدار
 لنوةدو الدذي الترولدة طرلقدة وىدو والتكداللف  والعيدد الو ت لتوفلر الم تمر  علو فو لخن ان العوري
 ومؤ  داتو التعملمدو الحقدل ولودوح الخدرى  الملدادلن عدن الترولدة تتخمدف   حتد  وتو دع ارتلادىدا
 التعململدة المؤ  دات خدارج المعتمدع لعدلش الدذي العودر عدن متخمدف عودر فدو لعدلش المختمضدة

 م.  18: 2002م م  (
 إك داب كلضلدة عدن لموحدث عيودىدا مدن تلداعف التروولدة المؤ  دات وددأت ذلدم لدول وفدو

 واإلطدسع والوحدث المختمضدة  المشدارلع تنضلدذ عمد   ددراتي  وتنملدة العممدو التضكلدر ميدارات المتعممدلن
 مقررات وا تحداث وونال المناى   عم  تعدلست إعرال إل  أدى الذي المر حميا و  المشكست وتحدلد

 .التكنولوعلا ثورة مع وتتماش  لمتسؤ  عدلدة  درا لة مناى و 
 

 ا توا ت وأ اللب والحا وات وا لكترونلات المعمومات نظ  فو اليايمة الطضرة  اعدت ولقد
 فو الحدلثة التروولة ا تعاىات من الكثلر وظيور   والتعمل  الترولة معال فو عدلدة أ اللب ظيور إل 

 المتةلدرات مدع المعمد  وتددرلب إعدداد مؤ  ات لتضاعل مواشرة كنتلعة مينًلا وتدرلوو المعم  إعداد معال
 المعمد  إعدداد درا دة فدإن والنددوات المؤتمرات توولات من وانطسً ا  و، ما عم  وتة لً ا   المعاورة
 اتتحددل لمواعيدة وحتملدة ممحدة لدرورة ودات الم دتقوملة والمعداللر  التحددلات لدول فدو مينًلدا وتنملتدو
  الحاللة الدرا ة إللو ت عو ما وىذا العور 
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 اإل سملةتتمثل مشكمة الدرا ة فو تقول  ورنام  إعداد معم  الحا وب فو العامعة  مشكمة الدراسة :
 . ذات الومة  وةزة فو لول المعاللر

 وقد انبثق من مشكمة الدراسة التساؤالت البحثية اآلتية :  
 ورنام  إعداد معم  الحا وب فو العامعة اإل سملة وةزة؟و فالواعب توافرىا ما المعاللر  -5
 

 التقول  م –وا تراتلعلات التدرلس  طراي،– محتوى المقررات الدرا لة معاللرا   ما مدى توافر -7

 ؟ فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر الطالب المعم  
 
التقدول  م فدو –وا دتراتلعلات التددرلس  طرايد،– المقدررات الدرا دلة  محتدوىمعداللرا  ما مدى تدوافر -5

 ؟ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر علو ىلية التدرلس

 

درل دو والعامعدة اإل دسملة فو ورندام  الحا دوب وأ داللب توطا ة المسحظة  ما مدى توافر معاللر -4
 ؟المنشاة م  –أعلال اليلية التدرل لة  -لمورنام  ا الىداف العامةوةزة  

 

المنشاة م فو ورندام   –أعلال اليلية التدرل لة  -ما مدى توافر معاللرا الىداف العامة لمورنام  -1
 ؟ الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر ريلس الق   

 
معددداللر  س والطالدددب المعمددد  فدددو مددددى تدددوافرعلدددو ىليدددة التددددرل تقددددلراتودددلن ىدددل لوعدددد اخدددتسف  -9
التقددول م فددو ورنددام  الحا ددوب وأ دداللب –وا ددتراتلعلات التدددرلس  طرايدد،– محتددوى المقددررات الدرا ددلة ا

 تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة ؟
 

تقددددلرات ريدددلس الق ددد  ونتددداي  وطا دددة المسحظدددة  فدددو مددددى تدددوافر معددداللر ودددلن  ىدددل لوعدددد اخدددتسف-2
المنشاةم فدو ورندام  الحا دوب وأ داللب تدرل دو  –أعلال اليلية التدرل لة  -امة لمورنام االىداف الع

 والعامعة اإل سملة وةزة ؟
 فروض الدراسة :

علو  تقدلرات ولن متو طاتم(α<=0.05الد لة  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو، وعدت  -1
االمناى  والمقررات الدرا لة  طراي، ىلية التدرلس والطالب المعم  فو مدى توافر المعاللر 

وا تراتلعلات التدرلس   التقول  م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة 
 .وةزة 
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 تتقدلرا م ولن متو طات(α<=0.05الد لة  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو،   توعد-2
معاللر االىداف العامة لمورنام   أعلال فو مدى توافر ال ونتاي  وطا ة المسحظةريلس الق   

 اليلية التدرل لة  المنشةة م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة  .
 تيدف الدرا ة الحاللة إل  تحقل، الىداف اآلتلة : أىداف الدراسة :

 الضم طلنلة  العامعات فو الحا وب فو ورام  إعداد معم  الواعب توافرىا تحدلد  ايمة معاللر  .5
–وا دددتراتلعلات التددددرلس  طرايددد،– محتدددوى المقدددررات الدرا دددلة معددداللرا   تدددوافر تحدلدددد مددددى  .7

فدددو ورندددام  الحا دددوب وأ ددداللب تدرل دددو والعامعدددة اإل دددسملة وةدددزة مدددن وعيدددة نظدددر  التقدددول  م 
 وعلو ىلية التدرلس. الطالب المعم 

المنشاة م فدو  –أعلال اليلية التدرل لة  -ورنام مدى توافر معاللرا الىداف العامة لمتحدلد  .5
ونتداي   ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر ريلس الق د 

 .وطا ة المسحظة 

معاللر  ختسف ولن تقدلرات علو ىلية التدرلس والطالب المعم  فو مدى توافرتحدلد مدى ا  .4
التقددول م فددو ورنددام  الحا ددوب –وا ددتراتلعلات التدددرلس  طرايدد،– محتددوى المقددررات الدرا ددلة ا

 تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة .وأ اللب 

فو مدى توافر معاللر  نتاي  وطا ة المسحظةختسف ولن تقدلرات ريلس الق   و تحدلد مدى ا  .1
وب وأ داللب المنشاةم فو ورنام  الحا د –أعلال اليلية التدرل لة  -االىداف العامة لمورنام 

 تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة .

 تكمن أىملة الدرا ة فلما لةتو : أىمية الدراسة :
التددو تناولددت مولددوع تقددول  ورنددام   -ح ددب عمدد  الواحددث  - الولدد تعتوددر ىددذه الدرا ددة  -5

 . تة ل ووةزة منذ  اإل سملةفو العامعة  تدرل و وأ اللبإعداد معم  الحا وب 
معدداللر لتطمددع الواحددث إلدد  توافرىددا فددو ورنددام  إعددداد معمدد  الحا ددوب الووددول إلدد   ايمددة  -7

 وأ اللب تدرل و. 

تتعددداوب الدرا ددددة الحاللددددة مدددع ا تعاىددددات العالملددددة وتوودددلات المددددؤتمرات ولددددرورة تقددددول   -5
القدرن الحدادي تحدلات  لمواعية  وورام  إعداد المعمملن لمو وف عم  مدى  درتيا المناى 
  .والعشرلن

 ددد تضلددد  فددو تطددولر  ب القددوة واللددعف فددو الورنددام  ممددا  الدرا ددة عددن عوانددتكشددف نتدداي  -4
 .  وب  فو العامعات الضم طلنلة ورام  إعداد معم  الحا

 روما ل تضلد من نتاي  الدرا ة الحاللة المختوون التروولون فو أ  امي  . -1
 



 9 

 :و د عرف الواحث إعرايلا الموطمحات الدرا لة التاللة  مصطمحات الدراسة :
  التقويم /

تحدلد مواطن القوة واللعف فو ورنام  إعداد ويدف عمملة منظمة لعمع الولانات والمعمومات 
 فو لول المعاللر وذلم لمحك  عمو الورام  ومدى فاعملتو . اإل سملةمعم  الحا وب فو العامعة 

 
  الحاسوب/ برنامج إعداد معمم      

والخودرات المتنوعدة التدو تقددميا و اإلعدرالات ارات عوارة عن نظدا  متكامدل مدن المعدارف والميد
 .س لطموة الحا وب أثنال إعدادى  لمينة التدرل والعامعة اإل سملة كملة الترولة
 

 تقويم برنامج  إعداد معمم  /
 والطمودة المعممدلنعلو ىلية التددرلس ووضلة وكملة من وعية نظر  أحكا عمملة إودار  وى

وةددزة ومددا لشددتمل مددن  اإل ددسملةنددام  إعددداد معمدد  الحا ددوب فددو العامعددة ور   عمددريددلس الق دد  والواحددث 
لتشدخلص  تقدول    وأ داللبومنشداة  التددرلس ىلية تدرل لة وطرايد،  وأعلالمقررات ومحتوى ال أىداف

 .عوانب القوة واللعف 
   
 حدود الدراسة  

 دسملة وةدزة  و ددد ا تودرت الدرا دة عمد  تقددول  ورندام  إعدداد معمدد  الحا دوب فدو العامعددة اإل 
وتددد  التقدددول  فدددو لدددول  7157/7155أعرلدددت الدرا دددة فدددو الضودددل الدرا دددو الثدددانو مدددن العدددا  العدددامعو 
والطموددة  اليليددة التدرل ددلة  لأعلددا نظددرالمعدداللر ذات الوددمة لورنددام  إعددداد معمدد  الحا ددوب مددن وعددو 

 . راوعالثالث و الم توى  المعمملن
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 ياإلطار النظر / الفصل الثاني
 إعداد معمم الحاسوب وبرامج  تقويمال

  أواًل : التقويم 
  مضيو  التقول 
 التقول  الترووي 
 التقول  الترووي أ اللب 
 خوايص التقول  الترووي 
 التقول  أىملة 
 التقول   أ س 
 أغراض التقول  الترووي 
  التقول  وأدواتو ايل 
   العامعو الدالتقول 
 ةالتقول  فو المؤ  ات التعململ أنواع 
  وعادمقاللس  التقول  وا 
  دوافع وموررات التقول 
   اليدف من تقول  الورام 

 
  ثانيا :برنامج إعداد معمم الحاسوب 

 عداد المعم  فو فم طلن ا  م2008إ تراتلعلة تةىلل وا 
 المعم  إعداد ورنام  تمعا  عوانب 
  ورنام  إعداد المعم  أنظمة 
 م طلنلةوا ع ورام  إعداد المعمملن فو العامعات الض 
 ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و فو العامعة اإل سملة وةزة 
 أىداف ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و 
 قلة فو فم طلن أىداف منياج التكنولوعلا والعمو  التطول 
 محتوي ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و 
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 ثالثًا: المعايير العالمية 
  المعلار مضيو 
 المعاللر أىملة 
 معاللرال أنواع 
 المعاللر خوايص  
 المعاللر العالملة و العرولة لدال معم  الحا وب 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 إعداد معمم الحاسوب وبرامج  تقويمال
 : التقويمالمحور األول 

كل  " لقد خمقنا لقد كر  اد اإلن ان عم  عملع المخمو ات الحلة حلث  ال اد عز وعل فو كتاوة الح
م  فقد خم، اد تعال  اإلن ان فو أح ن وورة وأح ن 4اإلن ان فو أح ن تقول  "ا ورة التلن  ألة:

شكل   متوضا وةعمل الوضات   مزلنًا والعم  والضي  والعقل والتمللز   فنعد ىنا عنالة الواري واإلن ان 
عد التقول  من المواللع ال ا لة فو فل حلث ركوة وةح ن تركلب  وأح ن تقول    وأح ن التعدلل 

العمملة التعململة  ولقو  ودور أ ا و فو تطولر ىذه العمملة   إذ لمكن من خسلو معرفة نقاط القوة 
واللعف لي ورنام  تعملمو ولي م توى من مراحل التعمل  المختمضة   والكثلر من الدرا ات التو 

 ملة التعململة أكدت عم  أىملة التقول  لعملع عناور العم
 

 :مفيوم التقويم أواًل : 
 :التقويم لغة 

 مودر لضعل " و " و و  الشول أي عدلو وأزال عنة ا عوعاج 
ولحدد التقول  فو الول المةوي من مودر لضعل " و  " وةن من  و  شليا لعنو اندو ولدعة ودلن ثسثدة 

 أمور:
 م تقلماً  أن لقود عدلو   وعالعو   وأزال عنة ا عوعاج فععمو -5

 أن لقود وذلم انو حدد لو  لمتو  وال كانت ىذه القلمة مادلة أو معنولة  -7

 م517: 7111حكما عم  شول ا الرازي  إودارأن لقود  -5
 

 :التقويم اصطالحا 
 تعددت معانو التقول  التو انطوت عمليا كتب القلاس والتقول  ومن ىذه التعرلضات 

  عم  إودار الحكا  كة اس لمتخطلط   ولتنضلذ الحكا  لعب لعرف كلموول وةنة " عمملة تقو  -
ودار الحكا  عم  الدلة  ومراععة ال اللب  تشتمل عم  تحدلد الىداف وتوللح الخطط وا 

 م94: 7114االطراونة  والىداف فو لول الحكا  "
رف عم  نواحو ولرى عضانة :" وان التقول  عوارة عن عمملة درا ة وتشخلص م تمر ت تيدف التع -

القوة واللعف وقود تح لن المناى  وتطولره فو لول أىداف تروولة مقوولة ومتعارف عمليا م وقا 
 م360: 1996"اعضانة  
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 وكذلم عرفة عاور عود الحملد أن التقول  لو تعرلضان  -
 أو : التقول  عمملة عمع الولانات وتحملميا وطرلقة ممكنة لكو نحدد مدى تحقل، الىداف 

 انلا : ىو عمملة عمع الولانات وتحملمو لكو تتخذ  رارات فو لول نتاي  ىذا التحمللث
 م 3: 1983 اعاور  
 

 ولدلس فدو اللضداظ فدو ا خدتسف فدإن ولنيدا  فلمدا التعرلضدات ىدذه اختمضدت ميمدا أنو الواحث ولرى

وع مدا فدو تعداه شدول مدا أو مولد إوددار حكد التقدول  ىدو عمملدة  أن عمد  تتضد، فعملعيدا العدوىر 
وا ددتثنال اعضاندةم الددذي ولددح الةدرض مددن عمملدة التقددول  ىدو تح ددلن المندداى   لدول أحكددا  معلندة

 .وتطولرىا
 
 :التقويم التربوي ثانيًا:  

ومدن ىدذه التعرلضدات تعرلدف تعددت تعرلضات التقول  الترووي و وب ما شيدتو الترولة من تطدور 
وةددرض تحدلددد الىددداف التروولددة واتخدداذ القددرارات  "عمملددة منظمددة لعمددع وتحملددل المعمومددات الوددمادي 

وشددةنيا لمعالعددة عوانددب اللددعف وتددوفلر النمددو ال ددمل  المتكامددل مددن خددسل إعددادة تنظددل  الوليددة التروولددة 
 م  5107114وثراييا "االومادي 

 "أمدددددددا خلدددددددر فقدددددددد عرفدددددددو وةندددددددو "عمملدددددددة إوددددددددار أحكدددددددا  عمددددددد  مددددددددى تحقلددددددد، الىدددددددداف التروولدددددددة
 م5507112 اخلر

عرفو أوو حولح وةنو "العمملة التو لحك  ويا عم   مدى نعاح العمملة التروولة فو تحقل، الىدداف  كما
 م5907117المنشودة "اأووحولح  وآخرون 

أمددا عوددداليادي اعتوددره " عمملددة التعددرف عمدد  مدددى تحقلدد، الطالددب مددن الىددداف المخطددط ليددا  واتخدداذ 
 م.2107115القرارات  وشةنيا"اعوداليادي

 
ال داوقة لمتقدول  نعدد أن وعلديا اعتودر التقدول  عمملدة عمدع ولاندات  واعتودره اآلخدر رلضات سل التعمن خ

اتضقددت عمدد  أن التقددول  ىددو رلضددات وتشددخلص م ددتمر ونعد أن ىددذه التع و ددلمة لمحكدد  أو عمملددة درا ددة
 و لمة إلودار أحكا  عم  مدى تحقل، الىداف التروولة وناًل عم  معاللر محددة.

 

 مدن عاندب أو مرحمدة عمد  حكد  إوددار فيدو التعململدة العمملدة مدن لتعدزأ   عدزل التقدول  لواحث إنولرى ا

التعدرف  وشدان الخاودة أىددافيا ليدا عمملدة ذاتو وحد التقول  أن كما .مقاللس معلنة أو معاللر عوانويا وف،
 ىدذا العاندب أو مدةالمرح تمدم أىدداف تحقلد، فدو الضشدل أو النعداح مددى ومعرفدة واللعف القوة عم  نقاط

 .التعململة من العمملة
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 داخدددل التعمددل  مدددن ودددلا التروولددة الملدددادلن مددن لعدلددددشددممت ا عمملددة الترودددوي التقددول  أن ومددن ىنددا نعدددد
 من للعودوا التروولة التخوواتعم  وعو الخووص و  العامعات طموة تخرل  وحت  المدر لة الحعرة
 مددارس مدن المنظومدات تمدم عناودر كافدة العمملدة تمدم وتشدمل كمدر دلن لمعمدل الودضوف داخدل عدلد

 .التروولة المنظومة داخل لمر مما وغلرىا....  وتعيلزات وموا ف وعامعات
 

 م18: 2006 العوادي ا: التربوي التقويم خصائصثالثا:  
 الشمول .1

 فيدو   تقولملدو المدراد ولالشد ومكوندات عناودر عملدع تشدمل وا دعة التقدول  عمملدة أن ومعندو
 المعا ت مختمف كذلم وتتناول التدرلس وطر، والمنياج والمدرس الطالب الترووي المعال وف تشمل

 م.التدرلولة والورام  التعململة والمؤ  ات   وأىدافيا   الترولة فم ضةا  
 االستمرارية .2

 ترافد، عمملدة ىو ول المر ولنتيو خسلو تت  محدد وزمن محددة غلر التقول  عمملة أن ومعنو
 فدو ذلدم ولدت  . التنضلدذ وعدد مدا ومرحمدة وانتيدال التخطلط مرحمة من اوتدال التروولة العمملة احلمر  عملع
 و.تقولم المراد ولالش حول ىامة معمومات توفر التو الراععة التةذلة لول
 التعاون .3

 للمان تقولمو المراد ولوالش عس ة لو من عملع عيود تلافر لتطمب عمل التقول  أن ومعنو
 .واد ة حقلقلة نتاي   إل التوول
 الفنية المقدرة .4

 ىذا فو الخورة توفر وت تمز  وو لمقلا  خاوة فنلة مقدرة تتطمب عمملة التقول  أن ومعنو
 المنا وة التقول  أدوات ا تخدا  أن كما. والمولوعلة والنزاىة والكضالة ويا القايملن وتحمو المعال
 . ل التقو  لنعاح شرط تقولمو المراد النشاط لطولعة

 عمملددة تكددون أن عمدد  ولعمددل المنا ددوة وددالخورة لتوددف أن المقددو لعددب عمدد   ذلددم إثددر وعمدد 
 . المنشود والتةللر الةالة تحقل، للمن حت  وم تمرة شاممة التقول 
 

 أىمية التقويم التربوي :رابعًا : 
ملة  حلث أندو إن أىملة التقول  الترووي تةتو من كونو الو لمة لمحك  عم  فاعملة العمملة التعمل

ل ددداعد تشدددخلص العقودددات والمشدددكست التعململدددة ولقدددد  الحمدددول المنا دددوة وأوعدددو العدددسج المتعدددددة 
 م57507119ز وت  م ا7105666أوو عسلة   اوتكمن أىملة التقول  فو أمورًا متعددة من أىميا ما لمو:
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، إتقدددان المدددادة وال ددداللب التدددو ل دددتطلع ويدددا تحقلددد طرايددد،ل ددداعد المدددتعم  فدددو اختلدددار أن دددب -5
 المتعممة.

لمتقول  أىملة والن وة لوالعو المناى  حلث أنو لقد  لوالعو المناى  ما لشوو درا ة العدوى -7
 .التو ت اعدى  عم  إودار القرارات المسيمة وتونو أىداف معلنة او مناى  معلنة دون غلرىا 

 

ي  فو لول ى  ونلعالتعرف عم  مدى ا تلعاب الطسب لدرو ي    ومعرفة مدى نمو -5
 . ا تعداداتي  و دراتي  

 

م دداعدة القددايملن عمدد  تطددولر المندداى  ومتاوعتيددا فددو إودددار  ددرارات تعدددلل الم ددار حتدد  لددت  -4
إنعاز الىدداف المرعدوة أو إعدرال التعددلست المطموودة ومراععتيدا وددً  مدن  لدامي  وتعددلميا وطرلقدة 

 ارتعاللة وعشوايلة.
 

التعدددرف عمددد  مددددى تحقلدد، المدددتعم  لةىدددداف التعململدددة وال دددموكلة ول ددداعد م دداعدة المعمددد  فدددو -1
 المعم  أللا فو مراعاة الضرو، الضردلة ولن طسوو .

 

العمملددة التعململددة وأكثرىددا ارتواطددًا  شددطاتل دداعد فددو العمملددة التعململددة ذاتيددا  إذ لعددد مددن أىدد  من-9
عمدد  فاعملددة الددتعم  وعناوددرىا ومقوماتيددا وددالتطولر التروددوي   فيددو الو ددلمة التددو تمكددن مددن الحكدد  

 المختمضة ىدفا ومقررًا وكتاوًا وطرلقة وما ولع ليذا كمو من فم ضة وما ر   لو من أىداف .

 

ولمددا كددان لمتقددول  كددل ىددذه الىملددة فددإن الواحددث لددرى أن أىملددة التقددول  تددزداد مددع ىددذا المنيدداج 
أو غلرىدددا مدددن  التكنولوعلددداان لمنيددداج لن  دددوال كدددالضم دددطلنو الدددذي ىدددو الول مدددن نوعدددو فدددو فم دددط

 المناى  التو تحتاج لمتطولر والتحدلث مع متطموات العور وحاعات وملول الطموة .
 

 عدن الكشدف  تدرل دو وأ داللبأعداد معمد  الحا دوب   ورنام تقول  دواعو من أن الواحث ولرى

 أدى العالملة حلث والقلالا العور متطمواتلمواكوة  ىذا الورنام   محتوى واللعف   فو القوة مواطن

 الحدلثدة العالملدة ا تعاىدات وعدضالورنام  من خسل المعاللر العالملة لمودرام  و  لرورة تقول  إلو ذلم

القدوة  نقداط تعزلدز عمد  والعمدل   والتكنولوعلدا المعمومدات عودر فلدو نعدلش الدذي لتطدور العودر خاودة
 المعدال ىدذا والخودرال فدو لممتخوودلن التقدول  ةأىملد تقدمو وما القوور ومواطن اللعف  نقاط وعسج

 .  الورام تطولر اعل من
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  : التربوي التقويم أسس: خامساً 

 مراعاتيا من  ود التو ال س من معموعة ىنامم وان : 236-237: 2003   عمو ال لدو د أكد ا 
 ىذه من و أىدافيا حقل،ت فو النعاح العمملة أرلد ليذه ما إذا التقول  عمملة تنضلذ و تخطلط عند

 : ال س
 العمملة التعململة عناور لكل و التعململة الىداف م تولات و أنواع لكل شامس التقول  لكون أن-

 . فليا المؤثرة العوامل و التعمملة
 لعمملة المر ومة الىداف من الترووي الورنام  لحققو ما لمدى م تمرة تقدلر عمملة التقول  لكون أن-

 التعم  عمملة م ار توحلح لت ن  حت  التعمل 
 الدوات المتعددة ولن وتن ل، وتكامل تراوط ىنام لكون أن ومعن  متكامس التقول  لكون أن-

 . التقول  فو الم تخدمة
 و ويا كالمعمملن لتةثر و التعململة العمملة فو لؤثر من كل فليا لشارم تعاونلة وطرلقة التقول  لت  أن-

 التمملذ عانب من لمتقول  الذاتو فرص و المور أوللال و الخورة ذوي و الترووللن رفلنالمش و المدلرلن
 . المعم  عانب من كذلم و
 كان الورنام  فإن إنعازه لنوةو وما لتول أن ومعن  المني  أىداف مع مت قا التقول  لكون أن-

 الدال فو الضرو، الضردلة من لتقم أن لعب التقول  عمملة فإن التمملذ شخولة نمو إل  لرمو التدرل و
 . العماعلة المقارنات من تكثر و
من  معموعة فلو الم تخدمة الدوات فو تتوافر أن ومعن  عممو أ اس عم  التقول  لون  أن-

 . والتمللز والتنوع والمولوعلة والثوات كالود، الخوايص
  المتنوعة لمتسملذ القدرات و ،الضرو  عن لكشف و المختمضة الدال م تولات ولن التقول  لملز أن-
 و عمملات الدال فو اللعف نواحو و القوة نواحو لوف أي عسعلا و تشخلولا التقول  لكون أن-
 . تداركيا و اللعف نواحو عسج و القوة نواحو من اإلفادة وقود الدال ىذا نتاي  فو
 فو إحداث و التعمملة التعململة العمملة تح لن فو منو ل تضاد أن ومعن  وظلضلا التقول  لكون أن-

 . عناورىا عملع فو العاولة تةلرات
 فو للس كةالة و المنشودة الىداف لول فو التعململة العمملة لتح لن كو لمة التقول  إل  لنظر أن-
 . ذاتو حد
 نوع ولشعر وةن فس المتعم  نضس فو طلوا أثرا لترم أن ومعن  اإلن انلة الناحلة التقول  فو لراع  أن-
 . التيدلد أو العقاب من
 . المال و العيد و الو ت فو ا  تواد التقول  فو لراع  أن-
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 :التربوي التقويم أساليبسادسًا: 
وىما م العماعو   الضرديا شلوعا التقول  أ اللب أكثرانو من  م406: 2002 راشد ا حدد 

 :كا تو 
 . أسموب التقويم الفردي1
 لمتمميذ المعمم تقويم* 

 وتحملل فردلة اختوارات وإعرال فلودأ تمملذ لكل الثسثة ومراحميا التقول  وعمملة المعم  لقو  لثح
 ذا ال موب ىذا ولعتور . العسج عمملة لودأ ث  القوة نقاط و اللعف نقاط لحدد لوييا وفو   نتايعيا
  . ا وتدايلة مدار نا فو اوةخ لمتسملذ الكولرة العداد مع عممو غلر انو إ  التقول  عمملة فو فاعملة

 

 لنفسو التمميذ تقويم* 
 ىدذا   دتخدا  ولمدز  الدذاتو الدتعم  لعمملدة امتدداد وىو الذاتو  التقول  عملو لطم، ال موب وىذا

 لعلدب إن وعدد طالدب كدل ل دتطلع وىندا لتودحلحيا مضاتلح إعداد مع مولوعلة اختوارات ونال ل موب
 المعمد   وتوعلدو وعدد فلمدا ل داعد وىدذا أخطايدو عم  التعرف ولمكن إعاوتو لوحح إن اختوار أي عم 
ة ا وتدايل لممرحمة التاللة المراحل فو  ا تخدامو لضلل ال موب ىذا أن غلر الخطال  ىذه لتسف  إن

 المرحمدة فدو فمتمملدذ الدذاتو  التقدول  نتداي  مدن ا  دتضادة عمد  و ددرة نلدعا أكثدر الطالدب لكدون حلدث
 .األحوال اغلب في نفسه على ا عتماد من المعم  عم  اعتمادا أكثر لكون ا وتدايلة

 

 الجماعي التقويم أسموب. 2
 وىنا تسملذه لمعموعة المعم  تقول  الوور تمم وأشير المتعددة ووره لو العماعو التقول 

 عم  درةو  ومولوعلة وثوات ود، من العلد ا ختوار شروط فلو تتوافر اختوار وونال المعم  لقو 
  .العسج وعمملة التشخلص  عمملة تودأ التوحلح نتاي  لول وفو الطسب  عم  وتطولقو ث  التمللز 

 تقول  عن لختمف الفراد فتقول  تقولمو المراد ىو ما واختسف لختمف التقول  أ موب أن نعد ىنا ومن
 .وىكذا التعململة الورام  وأ الموارد أو التروولة المؤ  ات تقول  عن والطوع لختمف وذلم المناى 

 
 التقويم التربوي مراحل: سابعًا 

 : التالية النقاط في التربوي التقويم مراحل وتتمثل

 السابق المتطمب أو االستعداد تحديد .1
 مقددرة أو عدلدد مولدوع لدتعم  السزمدة والميدارات المنداى  مدن لندواع الطالدب اكت داب تحدلد وىو
 .التعمل  عمملة فو الريل لة المعم  ميا  من ىذه وتكون ما مولوع لتعم  و اوملتو المتعم 
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 الضعف تشخيص .2
 ا ختودارات وت دمو عسعدو وطدر، وأ دواوو الطالدب عندد اللدعف مواطن كشف إل  التقول  ليدف

 م227: 2003حمدان ا . تشخلولة اختوارات الدور ويذا تقو  التو
 التكويني أو التشكيمي التقويم .3

 .معلن لمولوع فيمي  ومدى الطموة ا تلعاب مدى تحدلد إل  تقول ال من النوع ىذا وليدف
 : بالتالي فيحددىا العبادي أما

 التدرلس ودالة فو موديو تقول  .1
 التعلم تقدم لمتابعة التدريس أثناء مبدئي تقويم .2
 التعلم صعوبات لتشخيص التدريس أثناء تشخيصي تقويم .3
 تحقلد، مددى لمعرفدة الدرا دو العدا  أو را دوالد الضودل أو التددرلس نيالدة فدو نيدايو تقدول . 4

 م10: 2006العوادي ا .إلعاولا أو  مولا التدرلس فعاللة عم  ولحك  الىداف

 عم  ما نوعا ا تورت وحمدان العوادي من كل عند التقول  مراحل واغراض أن الواحث ولرى
 فو أ ا و عنور واعتواره – المعم  إعداد إل  تتطر، ول  عناورىا وكذلم ذاتيا وحد التدرلس عمملة
 لمميارات و المناى  لنواع الطالب اكت اب تحدلد عم  المعم   درة وا تثنال  -التةللر إحداث عمملة
 .عدلد مولوع لتعم  السزمة
 

 :سائل وأدوات التقويم و : ثامناً 
 ج إل تحتا التقول  و لمة اختلار إن حلث المعمومات عم  الحوول خسليا من لت  و ايل عن عوارة
 المقاوست ا ختوارات وومنيا ا المعمومات عم  الحوول و ايل من و اختلارىا فو مولوعلة و د ة
د والمنا شة و سل  التقدلر م و لقو  الواحث وعرض موعز الرو  واي  و ا  تولانات و المسحظة و

 لكل أداة مما  و، ذكرىا :
 االختبارات :-1

لمثلرات اأ يمة شضولة كتاولة  وور  ر و  م أعدت لتقلس وطرلقة لعرف ا ختوار وةنة " معموعة من ا
كملة أو كلضلة  موكًا ما   وا ختوار لعطو درعة أو  لمة أو رتوة ما لممضحوص   وت تخد  ا ختلارات 
فو القلاس والكشف عن الضرو، ولن العماعات والضرو، ولن العمال ول تخد  الواحثون ا ختوارات فو 

التو لدر ونيا وتحدلد مقدارىا  و د ل تخد  ا ختوار فو م ح الوا ع لمتعرف عم  مدي  ة لاس الظاىر 
انتشار ظاىرة معلنة أو التنوول وما لمكن أن لحدث لظاىرة ما أو تحدلد لظاىرة ما أو فو تحدلد نواحو 

 فت تخد  القوة واللعف فو الظاىرة التو لقل يا   وت تخد  ا ختوارات فو كل المعا ت والملادلن 
 م37: 2004  الدراولعو  االومادي ة وعم  النضس واليند ة والطب وغلرىافو الترولة واإلدارة والوناع
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 المقابالت الشخصية  -2
تعد المقاوست الشخولة أداة ىامة فو الحوول عم  المعمومات وطرلقة متعمقة ومولوعلة و اومة 

 يا أنيا مكمضة نوعا ما مقارنة ووعض الطر، الخرى لمتعمل  فو الموا ف المتشاوية   ولكن  لعاب عمل
 

 المالحظة -3
الوظلضة ل ا لة تعد المسحظة إحدى الدوات ال ا لة لت علل ال موم اإلن انو   وتتمخص 

لعمملة المشاىدة فو تزولد القايملن و عل د ل، ومضول حول عوانب ال موم الذي لخلع 
حظة كًس من الطالب والمعم  والمني  فو عمملة  تقول  لممشاىدة   ولمكن أن تشمل عمملة المس

 ة التعمل  والتعم  فو مكان ما لمتكاممة لمتحق، من مدى فعال
 

 المناقشة  -4
ت تخد  المنا شة كو لمة  لمتقول  وتكون المنا شة فردلة مع عية ليا عس ة وعمملة التقول  

 ةضيات المعنلة والمر ...الخ وتختمف المنا شكالمنا شة مع المعم  أو تكون عماعلة مع  فية من ال
 م356:1992 واختسف من لعرليا انشوان 

 قوائم الرصد -5
ت تخد   واي  الرود لتقول  كل ما لو عس ة والعمملة التروولة   ومن خسليا ن تطلع تشخلص 

 م386: 1992مواطن القوة واللعف تميلدا لمتح ن والتطولر انشوان  

  ساللم التقدير -6
وىو عوارة عن أدوات تتلمن معموعة من ال مات  أو الخوايص التو تتوافر فو الشول 
الخالع لعمملة التقول  ودرعات متضاوتة   ومن ث  تحدلد لكل  مة درعة   والتحدلد لكون كملًا أو 

 م38: 1979نوعلاً اأوو لودة  

  االستبيانات –7
ومعمومات عن مشكمة   أو  للة  اناتمع ولمن و ايل القلاس   ولقود ويا ع ةوىو و لمة شايع

 ددةمحددة من الفراد الذلن لي  ومة ويا   لس توانة أشكال متعددة منيا ا المضتوحة والمح
 . موالمةمقة
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إلعرال ىذا الوحث أداتان من  ةو د ا تخد  الواحث لمحوول عم  المعمومات والولانات السزم
لطولعة  مسيمتي المسحظة م  ولقد ت  ا تخداميما لمدى  أدوات التقول  وىما ا ا  توانة ووطا ة

 الدرا ة .

 :تقويم األداء الجامعي  : تاسعاً 
 لما وذلم  المعاورة المعتمعات فو الرورلً  اأمرً  العامعلة الورام  تقول  عمملة ألحت لقد

 لووح ووالتالو التروولة  الملادلن فو خاوةً  مواكوتو  لعب ىايل تكنولوعو ت ارع من العال  لشيده
 المعتمعلة التنملة  لالا لكافة اأ ا لً  امحورً  العالو التعمل  مؤ  ات فو التعململة الورام  ارتواط

 .والثقافلة ا عتماعلة ا  توادلة  المختمضة وعوانويا
 لمعنور اإلعداد وعمملة تقو  التو ىو كونيا من التعململة الورام  تقول  أىملة نوعت ولقد 
 متعدد مضيو  التقول  أن فلو شم   ومما المعا ت  مختمف فو التةللر إحداث عم  ادرالق الوشري

 أو العماعات أو الفراد لشمل  د الترولة ملدان فو تطولقو فعند كثلرة  مناحو ولشمل المعا ت
 .التعململة العمملة ومحتولات عناور من الكثلر وغلرىا التعململة النشطة أو التروولة المؤ  ات

 خسل تقف أن – ترووي كنظا  مراحميا من مرحمة أي فو– تعململةكونيا مؤ  ة  لمعامعة ود  
الضترات  أو والضترة وعس تو   أو ً  الراىن المو ف درا ة وةلة م تمرة نا دة تقولملة م لرتيا و ضات

 الثسثة ىذه المكونات نم ولكل .ثالثًا الم لرة ليذه الم تقومو ا  تشراف توورات ور     ثانًلا ال اوقة
 التو العثرات أو ال مولات وتشخلص   ناحلة من منيا كل فو الضاعمة المتةلرات تقول  من أو  ود  

 وتعزلزىا عمليا الحضاظ و ول ثانلة واإللعاولات ناحلة من وتعاوزىا عمليا التةمب و ول الم لرة رافقت
 اإلفادة لمكن التو وا عتماعلة والتروولة العمملةوالم تعدات    ثالثة ناحلة من الفلل نحو ودفعيا
 . ناحلة راوعة من المنشود الم تقومو التطولر فو منيا
داري أكادلمو وعياز  تعململة مؤ  ة العامعة أن ووما  عم  ترووي لرتكز ونظا  وخدمو ومالو وا 
 ولنتيو لتروولة عمملاتيا نتاي  خسل من لمتنضلذ ولخلع ومدخست وةىداف ولودأ   محددة فم ضة

 ومنتظمة متتاللة التقولملة وووورة الو ضات ىذه مثل – العامعة أي – تقف أن ود     ومخرعات
 وتخطط   المر ومة أىدافيا من المتحق، لتؤشر أداييا وم توى وفاعملتيا م لرتيا لتقول    وم تمرة
 م توى عم  أو الكادلمو لدالوع  وال عم  خرلعليا ونوعلة أداييا وم توى كضالتيا ورفع لتح لن
 أدال وم تولات مقارنة أداييا م توى ولتتولن ويا  المنوط ا عتماعلة الخدمات أو الوحثلة الخدمات
 تطولر والح فو المقارنة كانت حلثما   والعالملة والقوملة واإل ململة المحملة الوعدة عم  أخرى
 م130: 2001 شحاتة أوعادىاا وكل . العامعلة التعململة العمملة ونمال
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 :التعميمية المؤسسات في التقويم أنواع:عاشرًا 

 : وىما وو تقو  التو العية وح ب نوعلن إل  التعململة المؤ  ات فو التقول  تق ل  لمكن
 لتض، عمميا ووما وآللات لنظميا وفًقا ونض يا التعململة المؤ  ة وو تقو  الذي وىو : الذاتو التقول  -1

 . المعروفة لعالملةا والمعاللر
 و د المؤ  ة التعململة خارج من متخووة عية وإعرايو تكمف الذي وىو : الخارعو التقول   -2

 المؤ  ة فو المختوة مع العيات والتعاون وذلم وتقو    دوللة أو إ ململة أو وطنلة العية ىذه تكون
 . المؤ  و والتطولر لموحث المختوة الونلة خسل من

 

 :التقويم وأبعاد مقاييس :الحادي عشر 

 ا ختسفات وعض وتوعد التقلل   عمملات إعرال أ ا يا عم  ولت  ت تخد  التو والوعاد المقاللس وىو
 أى  أن القول ولمكن منيا أنوًعا الومدان وعض وتختار التقول  أنواع كل الومدان وعض وت تخد ا حولي

 المتومة الوعاد عم  تشمل المختمضة وةنواعو لتقول وا ا عتماد فو ت تخد  التو والعناور الم تولات
 م78: 2001   عود ا واآلتو

 التكامل ومدى وعود عم  التعرف خسل من وتقو  : االعتبارية وشخصيتيا المؤسسة تكامل -1
عرالاتيا وخططيا وأىدافيا المؤ  ة شخولة ولن والتواف،  والم تولات فو الضعاللات و موكيا وا 
 تتعامل التو الطراف مع والود، واإلعرالات والوراحة ال لا ات ولن التواف، ومدى   ليا المختمضة
 وانضتاح ال ا لة مياميا تنضلذ فو وحرلتيا   تقسليا ممار ة المؤ  ة وكذلم . معيا المؤ  ة

وتوفلر    تحلز أي ودون المعتمع حاعات مراعاة فو الخس لة والم ؤوللة   والتزاميا ومولوعلة
 اللةوط من التدرلس والطسب ليلية والنض و المادي المن وتوفلر الرأي حرلة واحترا  الضكرلة رلةالح

 . والخارعلة الداخملة والملالقات
 مواد من الدرا ة أثنال الطسب ليا لتعرض التو المدخست عملع وتشمل : والمناىج البرامج -2

 ومعناىا والمناى  وتقّو  الورام  . وخدمات شطةوأن إمكانلات من تدرل يا لتطموو وما مقررة درا لة
 الدرا لة فالمقررات . المولوعة ارتواطيا والىداف عم  تدل مممو ة مؤشرات أ اس عم  ىذا الوا ع

 الم تمرة والمراععة لمتقلل  وخلوعيا   مرونتيا ومدى   ارتواطيا والىداف لول عم  تقّو  ومحتواىا
الدرا و  الورنام  كما لّقو  . الدرا لة الخطة فو أكثر الطالب تقد  كمما فليا العم، والتنوع وتزالد  

 وما العامة مواد الثقافة وتنوع وكذلم العامة الثقافة ومواد التخوص مواد ولن لحققو الذي التوازن ومدى
 . لمطالب الشامل الضكري النمو لخد 
نتاعيا المؤ  ة خرلعو ىذه وتشمل : المخرجات -3  عمميا معا ت فو كلضووال الكمو وا 

 ولعتيا المؤ  ة التو أىداف عم  التعرف خسل من المخرعات وتّقو  . وأنشطتيا وتخوواتيا
 تنا ب مدى عم  التعرف من خسل عالو تعمل  لمؤ  ة تكون أن لنوةو التو الىداف مع وتنا ويا
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مكانلاتيا و دراتيا   المؤ  ة أىداف  الخرى والموارد الوشرلة والكضالات الورام  حلث عودة من وا 
 الةالات إل  الووول من وتمكن ت اعد التو المنا وة الولية توافر إل  مدى إلافة والمؤ  ة الموعودة

 . لعتياو  التو أىدافيا تحقل، من تمكنيا التو والضعاللات المنشودة واإلنعازات
  لتحا، متقدملنال الطسب فو توافرىا المطموب الشروط وتتلمن : الطالب قبول سياسة -4

 مع وتوافقيا القوول  لا ات خسل من ىذه ُوتّقو  .  وولي  فو تتوع التو واإلعرالات   والمؤ  ة
 وتمكن   القوول ل لا ات المتاحة والخدمات الورام  مسيمة ومدى   ومواردىا المؤ  ة أىداف

  لا ة تقّو  وكما . فليا روولةالت والممار ات القوول  لا ة ولن المنا ب ا رتواط تحقل، من المؤ  ة
 وغلرىا الماللة والم اعدات الدرا لة الر و  عن ووا علة وافلة معمومات من لممؤ  ة توفره وما القوول
مكانلات لمطسب تقد  التو  . والمؤ  ة توافر إن الداخمو ال كن وا 
 والنض لة والوحلة علةوا عتما والكادلملة اإلرشادلة الخدمات كل وتشمل : الطالبية الخدمات  -5

 التدرل لة واليلية واإلدارة الطسب وعس ة وا عتماعلة الضكرلة والثقافلة الرلاللة والنشطة والعمعلات
وشموليا  تنوعيا فو والنظر ُوتّقل  .وي  الخاوة والمعمومات الطسب  عست وحضظ إدارة وعودة

 فو لخرلعلنا مشاركات  وتشمل   العمل فو انخراطو وحت  الطالب درا ة فترة طلمة وا تمرارىا
  . الخرلعلن عمعلات

 والخورات المؤىست فو النظر خسل من ُوتقّو  : المساعدة والفنية واإلدارية التدريسية الييئة -6
 التو اإلعرالات وكذلم   ومولعلتيا وعدالتيا د تيا حلث من لمتعللن المطمووة واإلعرالات والمقدرات
عرالات اليلية تقلل  فو المؤ  ة ت تخدميا  إل  إلافة   والحوافز والرواتب   التر لة التدرل لة وا 
 الوحث فو الكادلملة والحرلة وتمتعي  ممار تي  ومدى العامعلة فو اإلدارة التدرل لة اليلية مشاركة

 تقو  اليلية كما . عندى  والكادلمو المينو التطولر وطر، أ اللب ونعاح توافر والتدرلس ومدى
عرالات المتوفرة والخورات المؤىست أ اس عم  الم اعدة والضنلة اإلدارلة  وتر لتي  تعللني  لدلي  وا 
 . المينو وتطورى 

 توظلف وح ن والتعم  التعمل  متطموات توفلر عم  التعرف خسل من تقّو  : واإلدارة التنظيم -7
 ا توال ونظ  داخميا اب  المعموماتان ل وح ن   المؤ  ة ونعاح ا تمرار عم  لعلن وما اإلمكانات
 تحدلد إل  إلافة   وتعملمات وأنظمة  وانلن الوالحة من التشرلعات ووعود   العامملن ولن القايمة

   لمعامملن الم تمر التدرلب وتوفر   وتنظلمو إداري م توى وظلضة  أو لكل والم ؤوللات الواعوات
  . الخارعلة العيات ومع المؤ  ة العس ات  داخل ونوعلة

 التخطلط وأ اللب أعيزة وفاعملة وعود مدى إل  والنظر ُوتقو  : والتدقيق والموازنة التخطيط -8
 المؤ  لة والمشاركة ُوتقو  الموازنة . فلو المؤ  لة المشاركة ومدى لممؤ  ة المدى وطولمة  ولرة
 فو السزمة المرونة توافر مع اتوالتقنل الد ل، ليا والتقدلر والموارد الولولات وتحدلد إعدادىا فو

 . والتد ل، لممحا وة النظا  المعتمد وعودة وفعاللة والتنضلذ ا لتزا 
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 وموادر المكتوة مقتنلات تنوع خسل من العانب ىذا تقول  ولت  : التعميم ومصادر المكتبة  -9
 متطموات لموو وما المختمضة التعم  وو ايط ودورلات ومراعع كتب من والمؤ  ة المتوافرة والتعم  التعمل 
 الورام  وتنوع وال اتذة الطسب أعداد مع لتنا ب وما توافرىا ومدى   والوحث والتدرلس الدرا ة
   والطسب ال اتذة  ول من ا تعماليا ودرعة لممقتنلات والنوعلة العودة وكذلم   الدرا لة والمراحل
 تح ن و التعمل  وموادر لممكتوة الكافلة اتالمخوو وتوفر ويا العامل العياز كضالة إل  إلافة

 . والدال وا  تخدا  المتومة والترتلوات الخدمات
 والخدمات اإلدارة وموانو والمختورات الدرا ة غرف ىذه وتشمل : والتجييزات والمرافق األبنية-10

 وا  تعمال للمتشةل ووسحلتيا كضالتيا حلث من ىذه ُوتقو  . الحا وب وأعيزة والمسعب وال احات
 لتشةلميا الضنلة الوشرلة العناور وتوافر   فليا ال سمة إعرالات ومراعاة الولانة توفر ومدى

 . فليا العمالو الطاوع توافر إل  واإللافة   ومتاوعتيا
 ومطووعات منشورات من العالو التعمل  مؤ  ة تودره ما ويا ولقود : الرسمية المطبوعات-11

 إخراعيا عودة خسل من تقولميا ولت  . ونظميا وورامعيا وىلياتيا وخدماتيا ياووةىداف ويا لمتعرلف
 و لا ة أىداف مع وات ا يا ود يا مدى إل  معمومات من إللو لحتاج ما لكل وشموليا وولوحيا
  . المنا وة القرارات اتخاذ فو الخرى والمؤ  ات العا  والعميور الطسب عميور لضلد وما   المؤ  ة

 
 :دوافع ومبررات التقويم : ني عشرالثا
 فو  اىمت  د   التقول  وأ واب وموررات دوافع أن ( Malcolm Frazer 1994) فرلزر مالكو  لرى

 ال ا و الممول من الدول كثلر فو واعتوارىا   الحكومات تشمل عدلدة عيات وولعيا تحدلدىا
 والتةكد لمتحق، ت ع  التو   والكادلملة اإلدارلة و لاداتيا العامعات والمعممون وأ اتذة   العالو لمتعمل 
 نة  عشر الخم ة خسل ورزت . العالو التعمل  ومخرعات ورام  من لقد  لما العودة النوعلة من

 التو لنوةو والغراض الىداف كولر حد إل  ر مت لمتقول  كثلرة وأ واب وموررات دوافع الماللة
 ومنيا   العالو التعمل  لمؤ  ات والم اللة والمحا وة والمرا وة التقول  خسل من تحقلقيا

التطور  ىذا  ز  و د . العالو التعمل  ومؤ  ات نظ  شيدتو الذي اليايل والتنوع التو ع : أوال  
 : منيا عدلدة أخرى أمور عملو وترتب

 . لوالعا التعمل  فو ومينلة عمملة وتخووات وورام  مؤ  ات من عدلدة وأنماط أنواع ظيور -1
 المخووة الماللة ا عتمادات نقص مع تزامن والذي المؤ  ات ويذه الممتحقلن أعداد ارتضاع -2

 مؤ  ات من لمعدلد ا  تلعاولة القدرة تعاوز غلر مقوول ازدحا  إل  أدى الذي المر العالو  لمتعمل 
 الوحثلة والنشطة التعمل  ونلة فو تدىور ث  ومن الونلة ال ا لة فو تدىور مع العالو التعمل 

 والقوملة الوطنلة الم تولات كافة وعم  العامعات وخارج داخل من ارتضعت أووات ولقد . والكادلملة
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 التعمل  العالو لمخرعات والموالمة المسيمة العودة من التحق، عم  العمل ولرورة والدوللة تنادي
 . وأنشطتو

الوطنلة   والعيات والمنظمات العالو التعمل  ومؤ  ات الحكومات من كثلر إدرام زلادة : ثانًيا
والمعاللر  وال اللب والممار ات واللواوط العالو التعمل  وةمر الومة ذات والدوللة واإل ململة
 وعمملات وأنشطة لمدخست والمرا وة والم اللة والحا وة التقول  فو الم تخدمة التقملدلة الكادلملة
 وظيرت (Quality Assurance) . والكملة النوعلة عودتيا من دوالتةك العالو التعمل  ومخرعات

 خسل من العالو النوعلة التعمل  للمان  مؤ  ات ومخرعات وأنشطة وعمملات الدعوات لمدخست
 وتطول، وولع لتقو  حكوملة متخووةم أو خاوة   مشتركة   محالدة   م تقمة( كلانات  لا 

عرالات ومؤشرات معاللر  التقول  معاللر عم  فقط عن ا عتماد ود ً  علةومولو  مقننة وا 
 مؤ  ات من كثلر فو ظل م الذي(Evaluation-Peerال ران وتقول  (Self-Evaluation)الذاتو
 إل  ذلم ولقتور   التقملدلة العامعلة والتقاللد العراف خسل من لمارس داخمًلا شةًنا العالو التعمل 
 الوحوث تقول    والتر لة لمتعللن ال اتذة تقول    الطسب اتقول  موالكادل العانب تقول  عم  كولر حد

 الحكومات كل لي  عا  شةن إل  داخمو شةن من التقول  وتحول  والمقررات الكادلملةم. الورام  وتقول 
ت ع   أن ترلد التو والعمل اإلنتاج و طاعات الوطنو المعتمع وىليات ومؤ  ات وأ رى  والطسب
 مؤ  ات التعمل  وأنشطة لمخرعات ونوعلة عودة وتحققو تلمنو الذي والعممو العممو قد والت لمرلا
 . معتمعاتيا وتطور العامة والتنملة عس تيا فو العالو
 التعمل  العالو وورام  مؤ  ات من عدلدة أنواع وظيور العالو التعمل  وانتشار وتطور نشةة : ثالثًا

 الذي والمرا مة م  المر التعمل    ا نت اب ورام    المضتوحة معاتالعا   اإللكترونلة مثل االعامعات
 : لةرللن لمتقول  الما ة الحاعة ظيور إل  أدى
 . مرا ب لوعود والتضو، التقد  ا تمرارلة ولمان العودة لوط -1
 . والعدلدة الخاوة والكملات العامعات واعتماد ا عتراف عمملة ت يلل -2

 عمًلا ول واب اتلح فقد   وا  توادي المادي والعامل لتول العالو التعمل    اتمؤ  تقول  إن : رابًعا
 والتمولل ا عتماد المالو توفر أن – الةنلة الدول فو حت  – الحكومات مقدور فو للس أنو عدة
  العا الورف زلادة فو و دراتيا  المحدودة دورىا أدركت  د الحكومات معظ  لن العالو لمتعمل  السز 

Public Expenditure أ عار لتدىور نتلعة ا توادًلا تدىورا العال  دول معظ  شيدت . فقد 
عرالاتإلو ا تخدا  ما ل م  و لا ات إعادة اليلكملة ا  توادلة  أدىمما  الريل لة وادراتيا  وا 

 تبتر  ولقد   والعمال الموظضلن وخوخوة العامة الملزانلة وععز الحكومو الورف التقشف وتقملل
 : أمرلن ىذا عم 
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 أووحت ووالتالو النشطة مال عم  كافة من تورفو لما  لمة تطمب ودأت  د الحكومات إن  -1
 وعمملاتيا  لاميا وفو المدخست فو ا تخدا  الكضالة من مزلًدا العالو التعمل  مؤ  ات من تطمب

 . وأنشطتيا
 أعداد لتزالد نتلعة مرتضعة والوشرلة ادلةالم متطمواتيا أووحت و د – العالو التعمل  مؤ  ات إن  -2

 وتقلل  مراععة إل  والحاعة أح ت – الحكومات  ول من تمولميا ولتدنو تقدميا التو والورام  الطسب
  . وموارد تمولل من ليا لتوفر ما ح ن ا تخدا  من تتمكن واإلداريمحت  المالو خاوة( أداييا
 كافة النشطة فو أداييا طر، تقول  إل  العالو التعمل  ةمظم تحت العاممة المؤ  ات حاعة : خامساً 
 ولن لروط وعود نظا  إل  الحاعة كذلم . عملمة ووورة المخرعات وتظير المدخست تلوط لكو

 وال عو العيود لتن ل، مواشرة وذلم غلر أو مواشرة ووورة العالو والتعمل  ارتواط ليا التو المؤ  ات
  العور لمواكوة والتعمل  والر و التطور إل 

 

 التعمل  وللمان عودة العولمة وتةثلرات نطا، وات اع العالو التعمل  مؤ  ات عدد لتزالد ن وة :سادسا  
 وا عتراف والمؤىست العمملة الم تولات لمعرفة الحاعة إل  واإللافة وخارعًلا داخمًلا العالو

 عقد الذي العالو العالمو لمتعمل  مؤتمرال أودر فقد العالو التعمل  مؤ  ات تمنحيا التو والشيادات
 والتقول  العالو التعمل   لا  مؤ  ات لرورة إل  دعت ىامة توولة ووارلس   1999 عا  أكتوور فو

 عم  والعمل الخارعو والتقلل  الذاتلة طرل، الدرا ة عن ومخرعاتيا وأنشطتيا وظايضيا لكافة النوعو
 التعمل  عودة للمان دوللة وم تولات معاللر لم ولعتوكذ . م تقمة وطنلة ىليات وتة لس إنشال
  واإل ملمو المؤ  و والوطنو اإلعرال لراعو وما العالو

 

 : وىما وةمرلن لتول التقول  نإ ":سابعا
  ومدخستيا لنشطتيا الدوري التقول  ولرورة العالو التعمل  مؤ  ات لدى  ناعات توالد -1
 ث  ومن معتمعاتيا احتلاعات تمولة عم  وتعمل أداييا من  نوتح تطور أن ت تطلع حت  مخرعاتياو 

 . إللو تحتاج الذي الدع  عم  تحول
  ومؤشرات التقول  وأدوات ومعاللر أ س وتح لن ولع معال فو العممو الوحث وتطور نمو -2
 .والكلضلة والكملة لنوعلةا

 :البرامج تقويم من اليدفالثالث عشر :
 الشخاص معرفة اللروري من فإنو الورنام  تقول   ول أنو إذ  ةمتعدد أغرالا التقول  لخد  .1

 مريلات أن كما أغراض  وللة التقول  من عمليا الحوول لت  التو لممعمومات ا تخداما الكثر
 التو ىو التقول  تومل  فو إدماعيا لمكن والتو التقول  لنتاي  الم تخدملن الشخاص أى 
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 :وىما , تقول  عمملة من غرلان وىنام الورنام  قول ت عمملة فو الموذول العيد تحدد
 م192: 2004االدو ري 

تحدلد  عم  الورنام  كضالة رفع أعل من التقول  الورنام : ولركز كضالة رفع لةرض التقول  .2
الخدمات  لتح لن والتكرار اللعف نقاط وتحدلد نعاحا أكثر الورنام  فليا لكون التو الموا ع

 وتطولرىا.

تحق،  الكادلملة الورام  كانت إذا ما معرفة إلو ليدفالبرنامج:  تطوير لغرض التقويم  .3
الكرلمة. ولركز  والخس، والقل  والتحمو مياراتي   وتطولر الطسب تعم  دع  فو منيا الةرض
 . ومخرعاتيا الورام  عم  الكادلمو التقول 

 والمعرفة  الطسب تزولد خسل من دافوأى كان الورنام  لحق، إذا ما عن معمومات التقول  ولعطو    
 ر الة مع لتض، وما ونعاح الحلاة فو ميمتو دالوذلم لخرل   السزمة لكل والخس، والقل  والميارات 
 .ةالتعململ وأىدافيا العامعة

تح ن من أدايو طالب المعم  عم  مواكوة التطور و ولؤكد الواحث أن عمملة التقول  ت اعد ال
لة لذلم  ود واحب ر الة  ام لكو لووح معمماً  مع ما لت  ا تحداثو عالملاً  تععمو متماشلال

التو ولعت من  لةىدافالورام   لمعرفة مدى تحقل، ىذهمن تقول  الورام  الدرا لة وذلم 
وكذلم العمل عم  رفع كضالة  لتعزلزىا   ومعرفة نقاط القوة لمعالعتيااعميا ومعرفة نقاط القوة 

 . الورنام  من أعل مواكوة التطورات الورنام  وتطولر

 
 ببرنامج إعداد معمم الحاسو  المحور الثاني :

  وتدرلوو المعم  إعداد  للة والتعمل  لولون الترولة وشؤون والعامملن الميتملن كافة إن
 من ا ىتما  من وا عة م احة القللة ىذه شةمت التعمل   كما تطولر ركلزة واعتوارىا خاوة أولولة
تنضلذ  فو لممعم  الحلوي والدور اإللمان من انطس ا   وحدلثا  دلما والترولة والتعمل  لمعنللنا  ول

 ووناعة   وعودة المعم  لرتوط وتعولده التعمل  فإوسح   مخططاتيا ونعاح التعململة ال لا ات
 .لممعم  علد تكولن ودون تتحق، أن لمكن   وترولتي  العلال

 
عداد المعمم في فمسطين )تأىي إستراتيجية :أوال   :(2008ل وا 

 وتةىلل خاوة وإعداد إ تراتلعلةوإعداد  7119لقد  امت وزارة الترولة والتعمل  العالو الضم طلنلة عا  
 أىدافالعدلد من النقاط تمثمت فو  اإل تراتلعلة  وولنت الوزارة فو ىذه المعم  الضم طلنو وشكل عا 
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ورام  إعداد المعم   المناى   والطر، وال اللب وفلما لمو    عناورىا  خوايصاإل تراتلعلةىذه 
 م2008اوزارة الترولة والتعمل : وما احتوتو من نقاط ىامة. اإل تراتلعلةا تعراض مو ط ليذه 

 
  لإلستراتيجية العام اليدف

 تح لن أعل من المؤىملن المعمملن من وكاف كفل كادر تطولر إل  اإل تراتلعلة ىذه تيدف
 .الضم طلنلة المدارس فو كافة لمطموة تعّم ال فرص

  الخاصة األىداف
 إل  تطولر :  اإل تراتلعلةىدفت 
 .الورام  ىذه تقد  التو العالو التعمل  ومؤ  ات المعمملن إعداد ورام . 5
 .الم تمر المينو والتطور الخدمة أثنال التةىلل ورام . 7
 .التعمل  مينة. 5
 نالمعممل تةىلل نظا  إدارة. 4

 اإلستراتيجيةعناصر 
 .لممعمملن رؤلة. 5
 .المعمملن إعداد ورام . 7
 .الم تمر المينو التطور ورام . 5
 .التعمل  مينة. 4
 المعمملن تةىلل نظا  إدارة. 1

 
 :المعمم( إعداد برنامج (مجاالت جوانب: ثانيًا 

 العناور عم  ا، عا  لوعد اتض أنة إ المعم   إعداد لورام  المخططلن نظرة اختسف من والرغ  
لمعا ت ا المعمملن ومن ىذه  إلعداد ورنام  أي لحتولو أن لعب ما وعم  المعم   إلعداد ال ا لة
 م177-172: 1995ود  ومحم اشو،

 أن التو لنوةو  العمملة التخوولة والم ا ات الخورات عم  لشتمل الذي :التخصصي اإلعداد -1
  .%م70-50ولن ا ما الورنام  و ت من نولوو ولتراوح وتدرل و و لق الذي المعال فو لكت ويا المعم  

لكت ويا  أنالخورات التعململة المتعمقة والميارات التدرل لة التو لنوةو  و:لقود والميني  اإلعداد -2
 .%م30-20ولنا ما الورنام  و ت من نولوو ولتراوح وتدرل و لقو  الذي المعال فو المعم  

ويدف  إعدادهلكت ويا المعم  فو مرحمة  أنالخورات التو لنوةو  وولقود و: الثقافي  اإلعداد -3
 عم  وعو ونموه معتمعو لخص وفلما العمو  وعو عم  الحلاة شؤون فو عامة ثقافة تثقلضو

 %م10ا إل  الورام  وعض فو المعال ذاى نولب لول حلث الخووص 
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 : المعمم إعداد برنامج أنظمة:  ثالثاً 
 م44: 2009  المعمملن فو ورام  كملة الترولة وىما انع  إلعداد ا لانأ ىنام نظامان 

 الخورات الخاوة وكل من التكولن أنواعفلو عملع  تتكامل حلث :التكاممي النظام األول
 لودأ حلث التعمل   لمينة لعد الذي الطالب لدر و موحد ورنام  فو والثقافو والمينو لتخوووا

 .ونيالتيا نتيوول العامعلة المرحمة وودالة
 التخووو فو  اإلعدادوعد ا نتيال من  المينو اإلعداد لودأ حلث :التتابعي النظام الثاني

 .المينو اإلعداد ذلم وعد لتموه الول   العامعلة الدرعة عم  والحوول العامعة
 

 :المعممين في الجامعات الفمسطينية إعدادواقع برامج :رابعاً 
 أن إ    المعمملن إعدادورام  الم يوللن والقايمون عم   لوذلياالتو والرغ  من العيود الكولرة 

مثل درا ة   وعود الكثلر من عوانب القوور أكدتالدرا ات التو تناولت ىذا المولوع 
 النعار وعوض  2006  أوو شقلر واوو شعوان 2006 علاد وأوو عحعوح 2006االخزندار
ععزىا عن تزولد ورىا ومنيا  لرتيا وتطالتو تعل، م م2011  درولش 2000  ال ر2008

  وكذلم   لحظ  تطرأالم تمر لمتاوعة الم تعدات التو  نموه ادرًا عم   تععموالمعم  وميارات 
ل دورة   أدا أثنالالذي لنعكس عمو المعم   المرالعانب العممو التطولقو وقدر كافٍ من ا ىتما   

والثقافلة والمينلة لمورام    حلث لت  النظر  ادلملةالكلعف التن ل، ولن المعا ت  أللاومنيا 
معموعة من المواد الدرا لة المنضومة   ومن عوانب القوور فو تمم الورام  وعود  أنةعمو  إللة

الطموة المعمملن فو التدرلب الملدانو ومنيا عد  تدرلب الطالب المعم  عم   تواعومشكست كثلرة 
وعد  وعود  لا ة والحة ولن كملات الترولة ومدارس التدرلب  كملتوالميارات التدرل لة داخل 

والترووي لمطالب المعم  امطر وعود  الكادلمو اإلعدادفلما لتعم، وميارات الطالب المعم  ونقص 
 م622:2011العواد  

 
 (www.iugaza.edu.psا :بغزة اإلسالميةفي الجامعة  تدريسو وأساليببرنامج الحاسوب :خامسًا 

التاوعة  الكادلملة ال  ا وةزة احد  اإل سملةوالعامعة  تدرل و وأ اللبم  الحا وب لعد ورنا
م 2004م وفو عا  ا2000وا   الكمولوتر التعملمو عا  ا نشةتو أوللكملة الترولة و د  مو فو 

الخطط  وض أعزال تةللر فو إل  أدىوىذا  تدرل و وأ اللبالعدلد وىو الحا وب  الم م عال 
المناى  الضم طلنلة العدلدة وفو  ةتمولوذلم من اعل م الرة التطور العممو ومن اعل  الدرا لة

لول ذلم ودل وولع الخطة العدلدة لمق   والق   لقول الطموة الحاوملن عم  الثانولة العامة 
 . تدرل و وأ اللبالضرع العممو ولووو ومنح درعة الوكالورلوس فو تخوص الحا وب 
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 :تدريسو وأساليبامج الحاسوب برن أىدافسادسًا :
ليدف الورنام  فو المقا  الول إل  تخرل  المعم  المعد إعدادًا متكامس من النواحو الكادلملة 
والميارلو والوعدانلة  للكون  ادر عم  التدرلس   وكذلم  ادر عم  الم اىمة فو تطولر التعمل  

 وتح لنو من خسل القلا  والميا  التاللة :
 .حث التكنولوعلا وتكنولوعلا المعمومات فو المدارس تدرلس مو -1

 .تومل  الورام  التعململة وتطولقيا وتقولميا وشكل  علد  -2

 .الحا وب وولانتيا وكذلم العيزة التعململة المختمضة  أعيزةتشةلل  -3

 .تقدل  المشورة الضنلة فو معال الحا وب والتكنولوعلا لكافة الشخاص  -4

 الحا وب والتكنولوعلا واإلشراف عمليا وتطورليا . المقدرة عم  إدارة مراكز -5

 
 :منياج التكنولوجيا والعموم التطبيقية في فمسطين إلى تحقيق ما يمي  ىدافسابعًا: أ

 م4  1998امركز تطولر المناى   
 تعزلز ا تعاه لدى الطموة  كت اب المعرفة العمملة وا تلعاويا لتح لن تعاممي  مع معطلات -5

 ما لخد  المعتمع الضم طلنو وتقدمو.التكنولوعلا و
 تعزلز وغرس حب ا نتمال لموطن وح ن التعامل مع وليتو المحملة والحضاظ عمليا. -7

 تعزلز التكامل ولن العم  وولن النظرلة والتطول،. -5

 م اعدة المتعم  عم  اكت اب ميارات عمملة وأدايلة اتطولقلةم تمكنو من تحولل الفكار -4
نمايلة نافعة. والنظرلات إل  تطولقات  عمملة ومشروعات ذات أوعاد ا توادلة وا 

م اعدة المتعم  عم  اكت اب ميارة التخطلط واعتوارىا من العناور ال ا لة إلنعاز أي  -1
 تقن.م عمل 

 تعولد المتعم  عم  التعامل ووورة متقنة مع المواد والدوات والعيزة المتداولة ا  تعمال. -9

نلة التو تمكنو من ا نضتاح عم  منعزات التكنولوعلا المعاورة فو تزولد المتعم  والمعارف التق -2
مختمف القطاعات الزراعلة والوناعلة والخدماتلة  وا تلعاب م تعداتيا وح ن ا تخداميا 

 واإلفادة منيا.

 تعولده عم  المراعاة الدايمة لقواعد ال سمة والو الة أثنال العمل. -9

درام عس تيا و و، العمل واإلنتاج ا تلعاب الوعاد ا  توادلة واإلنما -6 يلة لمتكنولوعلا وا 
 وم اعدتو عم  ح ن اختلار المينة.
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الد ة واإلتقان  والذو، الضنو والحس العمالو والشعور والم ؤوللة والثقة والنضس  واإلوداع  -51
 وا وتكار والقدرة عم  حل المشكست.

نتاعلة واإلنمايلة  وذلم من خسل تنملة خورات المتعم  ومعارفو حول المؤ  ات الوطنلة واإل -55
 مشروعات وضلة وزلارات ملدانلة أو ا تلافة مينللن من ذوي الخورة واإلوداع.

 تعولد المتعم  عم  القلا  ونشاطات مضلدة أثنال أو اتو الحرة. -57

تقدلر العس ة القايمة والموعودة ولن عمملات التحملل والضي  والتحقل، من عية وا تخدا   -55
 تقنلة االتكنولوعلةم من عية أخرى.الو ايل ال

 إظيار الضي  لمظواىر التكنولوعلة فو  لا يا التطوري. -54

 ا طسع عم  مختمف التطولقات التكنولوعلة ووخاوة ذات الومة وا  تعمال اللومو. -51

 ا طسع الوا ع عم  الموطمحات التكنولوعلة. -59

 الدوات.التقلد وقواعد الو الة وال سمة وترشلد ا تعمال المواد و  -52

 تنملة اإلوداع. -59
 

 :تدريسو وأساليبمحتوي برنامج الحاسوب :ثامنًا 
م اعة 142تقو  الدرا ة فو الورام  عم  نظا  الضول الدرا و ولتكون الورنام  الكادلمو لمق   من ا

 :معتمدة  موزعة عم  متطموات العامعة والكملة والتخوص  ولمكن توللحيا كالتالو
م م ا ًا  ومن أمثمة تمم 19م  اعة معتمدة  موزعة عم  ا 37و تمثل ا  متطمبات الجامعة : -

الم ا ات : المةة ا نعملزلة   رآن كرل   المةة العرولة   درا ات فو القرآن وعمومو   النظ  اإل سملة 
 .  درا ات فو العقلدة 

  ومن أمثمة تمم  م م ا اً 15م  اعة معتمدة   موزعة عم  ا 35وتمثل ا  متطمبات كمية التربية : -
الم ا ات :مدخل فو العمو  التروولة وال موكلة  الترولة اإل سملة  عم  النضس الترووي   أ ا لات 

 .المناى   تكنولوعلا التعمل   طر، تدرلس الحا وب 
م م ا ا   ومن أمثمة تمم 21م  اعة معتمدة   موزعة عم  ا  70وتمثل ا  متطمبات التخصص : -

م  كمولوتر تعملمو   و ايط متعددة   1مة فو الحا وب   تضالل وتكامل   ورمعة االم ا ات : مقد
 .ورمعة ولب   ىند ة الورمعلات  نظ  تشةلل 
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 :المعايير المحور الثالث:

الترووللن  وعض من كثلرة الحالو درا ات ونظرلات ومؤلضات العقد من الخلرة الضترة فو ظيرت
مكاناتو وو   والر و التعمل  حول محاولة تطولر والمضكرلن  إ   لتعمل ا وو ايل الوشرلة وتطولر أنظمتو وا 

 العبل عملو ولقع التعململة   العمملة فو المؤثر المحور لنو المعم  عم  أكور لعب التركلز ودرعة أنو

  لنعكس تودرا  مرحمة خسل علًدا أعداًدا وإعداده ا ىتما  فإن أىدافيا   لذا نعاحيا وتحقل، فو الكور

العا . و وف ننا ش فو ىذه الدرا ة وشكل  التعمل  فو العودة تحقل، من و لمكنو أدايو المينو عم 
  الكادلمو لمورام  العامعلة.موعز محور المعالر وا عتماد 

 :المعيار مفيوم أواًل:
 بلع غالة نوأ عم  إللو لمووول ن ع  معلن م توى أو  اعدة أو حك  وةنو المعلار لعرف

 من و المطموب الم توى من الوا ع ىذا ا تراب مدى عم  لمتعرف لويو فو الوا ع  لاس ويدف تحقلقيا

 م19: 5661   ع اس . (تطولره ث 
 :المعايير أىمية ثانيًا:

 م414-417: 7119  محمود(:  فو تتمثل المعاللر أىملة أن 

 : خسل من نمعل درا و معال فو العودة م توى عم  لمحك  مدخل المعاللر -1
 . أداله ل تطلعون وما المتعممون لعرفو ما عودة   - 

 . معلن درا و معال فو لمتعمل  المتقدمة الورام  عودة   -

 . معلن معال تدرلس عودة   -

 . والمني  لممتعم  الداع  النظا  عودة -          

 . التقول  و لا ات وممار ات ورام  عودة -
 

 و لمتعمل  شاممة رؤلة توفر كما الىداف تحقل، نحو التقد  مدى عم  لمحك  تمحكا المعاللر توفر  -2
 . المتعمملن لتملز فروا لوفر معلن ترووي ورنام  خسل من التعم 

 

 معلن ترووي معال فو التعمل  و التعم  عمملة تح لن أعل من التعالد و التعاون آفا، المعاللر توفر -3
 

 و متملزة ممار ات و  لا ات تونو خسل من الدرا لة المقررات تطولر وف التروولة المعاللر ت ي  -4
  . لممدارس الحاللة التونو المعو ات و الوعووات تعاوز

 

 : خسل من التملز و التقد  و لمتعم  فاعمة ولية المعاللر توفر - 5

 . المعاللر تحقل، من المتعمملن تمكن التو التعململة لةنشطة المعمملن تمللز -
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 الم تولات و المعاللر لتحقل، محددة معاللر ا تخدا  من تمكنو و لواعواتو المتعم  معرفة  -
 . المطمووة

 و المدر لة الواعوات لحل تحضلزى  و المتعمملن الونال دع  فو المور أوللال مشاركة  -

  . مني  المطمووة التروولة الميا  إنعاز
 خسليا من لعممون محددة معلارلة محكات فو لمدر ةا و التروولة اإلدارة م يولو تحرم -  

 . التمللز و لخنعاز المتطموات تحقل، عم 
 

 لكون أن لعب ما توولف خسل من التعم  و التعمل  أوعاد لتقول  مقلاس ومثاوة التروولة المعاللر تعد-6 

 : خسل من منيما كل عملو
 . المعاللر لول فو لعامعوا الكتاب -

 . المملزة مينلةال التنملة -
 . المعلارلة الم تولات لتحقل، المعمملن دع  أ اللب -

 . التعمملة التعململة الموادر عودة -

 . الحكا  فو ات ا ا و توحلدا التروولة المعاللر توفر -2
 

 نلتناف و  لععمي  لممتعمملن تحدلا لمثل فالمعلار الم اواة مودأ و التملز مودأ التروولة المعاللر تحق،-9
 ىذا فإن خوايوي  و خمضلاتي  عن النظر وةض المتعمملن لكل المعاللر كون و التملز تحقل، أعل من

 . الضرص تكافؤ و الم اواة لحق،

 م توى إل  تعملمو م توى من الخورة ا تمرارلة تتلمن تروولة موا ف المعاللر توفر-9

 . أخرى لمدر ة مدر ة من و آخر
 

 تعمموه ما ولن الروط عم  المتعمملن م اعدة عم  المعمملن  درة لدع  فروا التروولة المعاللر تقد  -10

 . عدلدة لموا ف التعم  أثر انتقال لل ر مما تعممو المطموب العدلد التعم  و  اوقة خورات من

 :المعايير أنواعثالثًا: 
 : المعاللر فمنيا أنواع تتعدد

 ( Content Standards )المحتوى معايير -1
 ما وعادة   ويا القلا  ول تطلعوا طموةال لعرفيا أن لنوةو التو والميارات المعمومات فوو وتعنو

 المعال ونظا  تتول التو والعمل التضكلر وطر، ال ا لة والمعارف والقلالا والمضاىل  الفكار تتلمن

 . مني  والمتو عة الطسب لتعممو الذي المعرفو
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 ( Performance Standards )األداء معايير -2

   لممحتوى المعلارلة الم تولات خسل من تعممو لما المتعم  أدال توف معلارلة م تولات وىو
 حول أدلة لدال مؤشرات ولع من ود   لةدال معلارلة م تولات ولع وعند Indicators تقد  حلث

 . الىداف تحقل، نحو التقد  مدى
 ( Opportunity to Learn Standards )التعمم فرص معايير -3 

 مدى أي إل  وتوف   التعمل  فو مت اولة فرص إتاحة فو ت اعد المعلارلة الم تولات وىذه

   الحوال كل وفو   والدال المحتوى معاللر تحقل، أعل من ةلالتعملم المؤ  اتفو  الورام  تتوافر
 . ومضرده لتواعد أن المعلارلة الم تولات من نوع لي لمكن

 ) 797: 7111  لموعودا وعود المةرووا

 
 : اييرالمع خصائصرابعًا:

 لخوايصا وىذه   ويا المنوطة وةدوارىا تقو  كو خوايص وعدة المعاللر تتوف أن من ود  
 . م95: 7111  شحاتة ( ىو

 . لمتطول، والقاوملة والولوح الد ة  -5
 . والمتاوعة والتنضلذ التخطلط فو العماعلة -7

 . تمعالمع وثقافة ا رتواط  -5

 . الم تمرة الراععة التةذلة -4

 . النخوة وللس الطموة لعملع التملز  -1

 
 :ألداء معمم الحاسوبوالعربية المعايير العالمية  : خامساً 

  م مة عم   وتتلمن لممعرفة الدن  الحد عم  تعتمد التو والقواعد الحكا  من معموعة ىو

المعقدة  المشكست عم  والقدرة الحا وب    تخدا  دالفرا لحتاعيا التو والميارات من المعمومات
تقان ود ة الولانات لمعالعة وتوظلضيا والمعارف  الميارات من المطموب والم توى ا رتقال أعل من وا 
 .ما ومولوع المتعمقة والفكار

 التكنولوجية لمتربية األمريكية أوىايو والية معايير * 1

 من تتكون التكنولوعلة الترولة لمترولة أوىالو و لة اللرمع أن م16-12: 7119إ ماعلل   اذكر

 : وىو فرعلة معاللر من معموعة من الريلس المعلار ولتكون ريل ة معاللر  وعة 

 Nature of Technology التكنولوجيا طبيعة : األول المعيار

 : عم  المعلار ىذا ولشتمل
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 .عمملاً  تطولقياو  التكنولوعلا وخوايص المتعمقة المعمومات تحملل .١

 . ال ا لة التكنولوعلا لمضاىل  العممو التطول، .٢

 .الخرى الدرا ة وملادلن التكنولوعلا ولن العس ة تحملل .٣

 Technology and Society Interaction والمجتمع التكنولوجيا : الثاني المعيار

 : عم  المعلار ىذا ولشتمل
 .والتكنولوعلا المواطن عس ة تحملل .١

 .الولية عم  التكنولوعلا تةثلر توللح .٢

 .التارلخ عور وا ختراع التومل  تطور ووف .٣

 .لمتكنولوعلا والقانونو الخس و ا  تخدا  وكلضلة الضكرلة الممكلة  لالا توللح .٤

 .التكنولوعلة والنظمة المنتعات تةثلر تحدلد .٥

 Technology for Productivity Application اإلنتاج تطبيقات :الثالث المعيار

 : عم  المعلار ىذا ولشتمل
 .والورمعلة المادلة المكونات معرفة .١

 .التعمل  ودع  المشكست لحل المنا وة التكنولوعلة الموادر توظلف .٢

نشال والنشرات المعست وعمل اإلوداعلة العمال فو اإلنتاج أدوات توظلف .٣  نماذج وا 

 .معدلة تكنولوعلة

 االتصاالت وتطبيقات التكنولوجيا :الرابع المعيار
 Technology and Communication Applications 

 : عم  المعلار ىذا ولشتمل
 .الر ايل تكولن فو التومل  موادئ ودم  ا توال معمومات .١

 .والناس لممحتوي المنا ب والشكل المعمومات وعرض تطولر .٢

 .لستوال تضاعملة مشارلع وتومل   وةالمنا ا توال تكنولوعلا أدوات توظلف .٣

 
 المعموماتية والثقافة التكنولوجيا :الخامس المعيار

 Technology and Information Literacy 
 : عم  المعلار ىذا ولشتمل

 .المعمومات موادر وفايدة وشموللة ومولوعلة د ة مدى تقلل  .١

تواع الوحث لتنظل  التكنولوعلا توظلف .٢  تطولر تشمل التو لموحث نموذعلةال الخطوات وا 

عداد المعمومات وتحملل وا تخدا  وا ختوار الموادر وتمللز الميمة ل يمةا  لعمملاتا وتقلل  المنت  وا 
 .والمنت 
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 موادر نوعلة وتقلل  متعددة أشكال فو المعمومات وا تعادة الوحث ا تراتلعلات تطولر .٣

 .ا نترنت
 .المطمووة المعمومات لتحدلد لمنا وةا ا لكترونلة الموادر توظلف .٤

 Design التصميم :السادس المعيار

 :عم  المعلار ىذا ولشتمل
 .اإلوداعلة التةثلرات وتمللز لمتومل  والوظلضلة العماللة المكونات تقلل  .١

 .التومل  عمملات أىملة واختوار اليند و التومل  أىملة إدرام .٢

 .المشكست لحل ختراعوا  واإلوداع الوحث وتطول، في  .٣

 Designed World والتصميم العالم : السابع المعيار
 : عم  المعلار ىذا ولشتمل

 . الضلزلايلة التقنلات وا تخدا  اختلار عم  القدرة تطولر .١

 .المعموماتلة التقنلات وا تخدا  اختلار عم  القدرة تطولر .٢

 .الو ت عور الحلولة التكنولوعلا تةلر لكلضلة فيمو تطولر .٣

 ( ITEA ) : التكنولوجية لمتربية الدولية الجمعية معايير* 2

(International Technology Education Association) 

 ال ا لة الونلة حدد الذي و المرلكللن عملع اعل من التكنولوعلا مشروع وإعداد  امت لقد
 من لموضوف التكنولوعلة لمترولة معاللر تكاراو ىو المشروع ىذا ىدف كان و التكنولوعلة الترولة لورام ا

 و عحعوح أوو(  ىو مراحل ثسث إل  المشروع ىذا تق ل  ت  حلث عشر الثانو الوف حت  و الرولة
 م 574-575: 7119 علاد

 
 األمريكيين لجميع التكنولوجيا : األولى المرحمة

 عن المعرفة معرد من أكثر أنو عم  التكنولوعو التنور إل  النظر ت  المرحمة ىذه فو و
 أن إل  النظر ت  و " العمل فو عدلد إن انو فكر " وةنيا التكنولوعلا تعرلف ت  و تطولقاتو و الحا وب

 تقد  و التكنولوعلا نتاي  و  درة و  موم و طولعة حول المعرفة من درعة لكت ب أن لعب مواطن كل

 تطولر و تومل  خسل من النا د والتضكلر مرتوطلن فليا المتعممون لووح تروولة ورام  المرحمة ىذه

  . العمملة المشكست لحل الوليات و النظ  و المنتعات
 

 التكنولوجيا دراسة محتوى – التكنولوجية التنور معايير : الثانية المرحمة

 فو مؤتمرىا فو التكنولوعلة التنور معاللر وإطس، التكنولوعلة لمترولة الدوللة العمعلة  امت لقد

 لمترولة  معلارا ( 20 ) من المعاللر ىذه تتكون و Salt Lake مدلنة فو المنعقد 2000 عا  للأور 
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 التكنولوعلا   التكنولوعلا طولعة :  (ىو محاور خم ة لمن المعاللر ىذه تونلف ت  لقد و التكنولوعلة

 معلار كل و م العال  وف التكنولوعلة النظمة   تكنولوعو لعال  السزمة القدرات   التومل    المعتمع و

 الم تولات ىذه و وعووتيا فو متدرعة و متضاوتة درا لة م تولات وةروعة لنضذ العشرلن المعاللر ىذه من

 ال ادس الوف من و الخامس الوف إل  الثالث الوف من و الثانو الوف إل  الرولة من : ىو
 . عشر الثانو الوف إل  التا ع الوف من و الثامن الوف إل 

 
 التكنولوجية الثقافة دليل : الثالثة مرحمةال

 معاللر تولح التكنولوعلة الثقافة لمعاللر دللل وثلقة تطولر ت  المشروع من المرحمة ىذه فو و

 الذي من تحدلد و معلنة أىداف لتوعلو التقول  معاللر تومل  ت  و الورام  و المينو التطولر و التقول 

 عم   ايمة معاللر فيو المينو التطولر معاللر أما   ل تخد  راتا ختوا من نوع أي و مت  و لختور

   المينو لمتطولر كنتلعة المعممون لكت ويا أن لعب التو الميارات و الخوايص توف ىو و الدال
 و الدرا لة المرحمة م تولات لول فو عا  وشكل المدر و الورنام  طولعة تحدد فيو الورام  معاللر أما
 . التكنولوعلا مدر و عملع إل  وموع الدللل ىذا

 

  (:NCATEمعايير االنكيت )  المجمس القومي العتماد إعداد المعممين ()* 3

National Council  for Accreditation of  Teacher Education) ) 
من أكثر المؤ  ات اىتماما عمملة  NCATEلعتور المعمس القومو  عتماد إعداد المعمملن        
د المتملز والمتقن لحداث عودة فو إعداد المتعم  وتعزلز الميتملن وتح لن عمملة التعمل  فو ا عتما

  :م549: 7119ة  حماد : االمدارس أو الكملات وف،  تة معاللر أ ا لة ىو
 

 نة المعيار األول: المعرفة والميارات واالتجاه نحو المي
افلة   والميارات اللرورلة لممار ة مينة تكون ورام  المؤ  ة عامدة إل  توفلر المعرفة الك 

التدرلس كما لعب أن تعتمد ورام  المؤ  ة عم  تكولن ا تعاىات ا لعاولة نحو المينة وما ل اعد 
فو تحقل، التعم  لدى الطسب المعمملن . ولت  إعرال التقللمات لمتةكد من ا تلضال المرشحلن لممعاللر 

لتلمن ىذا المعلار عدة معاللر   و وال مطات التعململة والعامعة المعتمدة من  ول المنظمات المينلة
 متضرعة ىو:
 . المحتوى المعرفو ومادة التخوص لدى المرشحلن لمزاولة التدرلس -5
في  المرشحلن لمزاولة التدرلس لتعم  التسملذ: حلث لركز المرشحلن لمتدرلس عم  تعم   -7
 .ة المين المدر لة الخرى معارف وميارات المرشحلن لمزاول تسملذى  

 إلما  المرشحلن لممين المدر لة الخرى وتعم  التسملذ  -5
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 تالمعيار الثاني : نظام التقويم واالمتحانا 
تتمتع المؤ  ة ونظا  تقولمو وامتحانات  ولة ت تطلع أن تعمع الولانات عن الدار لن ويا 

وعد التخرج   ووما ل اعد عم  التةذلة المرتدة  فلما لخص درعة تةىمي  لعممو لمزاولة المينة وأدايي 
ولتلمن ىذا  من ورام  التقول  وا متحانات ويا   ولرتوط المعلاران ال اوقان وكل من الطالب والمعم  

 المعلار عدة معاللر متضرعة :
نظا  التقلل :تمارس الكملة ووورة منتظمة  وفو إطار معتمعيا المينو  تقول   درة وفاعملة -5

 اميا لمتقلل .نظ
عمع الولانات وتحملميا والتقول  : حلث لتلح نظا   التقلل  والكملة معمومات منتظمة  -7

 وشاممة حول عودة الورام  .
وىو   تعري التةللرات فقط عندما تشلر الد يل إل   ا تخدا  الولانات لتح لن الورنام   -5

 . لعف النظا  ول وتعري الدرا ات ووورة منيعلة م تمرة

 المعيار الثالث: الخبرات الميدانية والممارسات العممية
تقد  المؤ  ة خورات ملدانلة تقو  وتوملميا وتنضلذىا وا شترام مع المدارس وما لضلد فو 
التةىلل العممو لمطسب المعمملن ولنمو معارفي  المينلة ولطور من خوراتي  ومياراتي   ولرفع من 

 :ن ىذا المعلار عدة معاللر متضرعةولتلم  تعاىاتي  نحو المينةا
 تعاون الكملة مع المدارس الشرلكة . -5
 تومل  وتنضلذ وتقول  الخورات الملدانلة والممار ات العلادلة .                       -7
نمو المرشحلن وتمكني  من المعارف والميارات والتوعيات المينلة لم اعدة كافة التسملذ  -5

 .التعم  
 الرابع: التنوع المعيار

توم  الوحدة وتنضذ وتقو  ورام  درا لة وخورات تعململة لعمسييا   ت اعدى  عم  طمب 
ولتضرع من ىذا المعلار  المعرفة والميارات وتكولن ا تعاىات الموعوة وما ل اعدى  فو التعمل  المينو 

 عدة معاللر ىو : 
 تومل  وتنضلذ وتقلل  المني  والخورات .  -5
 ات العمل مع أعلال متنوعلن . خور  -7
 خورات العمل مع مرشحلن متنوعلن .  -5

 خورات العمل مع تسملذ متنوعلن والمدارس .  -4
 المعيار الخامس : مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس واألداء والنمو الميني  

ات لتمتع أعلال اليلية التدرل لة ومؤىست عمملة كافلة   تععمي  ذوي  دوة علدة لمممار 
المينلة ولدلي  العم  والخورة الكافللن فو معال التدرلس  ادرلن عم  تقول  أنض ي   وتقول  طسوي  
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وضاعملة كافلة   والتعاون من الزمسل وروح الزمالة فو تخوواتي  والتخووات الخرى   وتقو  
ولتضرع منو   نوالوحدة وتقول   ىلية التدرلس ويا وشكل نظامو وم تمر وت لر لي  فرص النمو المي

 عدة معاللر ىو :
 .أعلال ىلية التدرلس المؤىمون -5
 .تمثلل أفلل الممار ات المينلة فو التدرلس  -7
 .تمثلل أفلل الممار ات فو العمل العممو  -5

 .تمثلل أفلل الممار ات المينلة فو تقدل  الخدمات  -4
 .تقول  الكملة لةدال المينو لعلال ىلية التدرلس   -1

 . تل لر الكملة لمنمو المينو  -9
 واردالمعيار السادس : اإلدارة والم

لموحدة نظا  إداري م تقر   و لادة تروولة تتمتع وال مطة الضعالة   وملزانلة علدة وىرملة كافلة 
من العمالة واإلدارللن والت يلست واإلمكانلات والموارد   وموادر تكنولوعلا المعمومات وما ل اعد فو 

ل ومتطموات المعاللر القوملة   ومعاللر الو لة والمعاللر المينلة   وترتوط المعاللر الروع ال اوقة الوفا
 ولتضرع منو المعاللر التاللة :   والوحدة مولوع ا عتماد والضحص 

 . لادة الكملة و مطاتيا  -5
 .ملزانلة الكملة  -7
 .العاممون  -5
 . ت يلست الكملة  -4
 ة.موارد الكمل -1

 :مصر في لمتعميم القومية * المعايير 4
 ا من كل شممت لمتعمل   وملة معاللر إلعداد مشروعا المورلة التعمل  و الترولة وزارة ولعت

 نوات  و المني  معاللر – المعتمعلة المشاركة معاللر – المتملزة اإلدارة معاللر – الضعالة المدر ة معاللر

 عم  منيا كل لحتوي ريل ة معا ت خمس ولعت المعم  معاللر معال فو و م المعم  معاللر – التعم 

 إدارة و التعم  ا تراتلعلات معال   التخطلط معال ا ىو الريل ة لمعا تا  و الضرعلة المعاللر من عدد

 م542: 7119ة  حماد) . ( المعم  مينلة معال   التقول  معال   العمملة المادة معال   الوف
 

 التعميم العالي  بفمسطين  تة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسا* معايير الييئ5
لقد حروت ىلية ا عتماد والعودة الضم طلنلة منذ نشةتيا إل  تح لن عودة التعمل  العالو 
الضم طلنو ولوط نوعلتو  وفو  ولل تحقل، ىذا اليدف  فقد أعدت اليلية معاللر لمتقول  الخارعو 

لة وورامعيا التعململة ومراحل مختمضة للكون مكمًس لمتقلل  الذاتو الذي تقو  وو لممؤ  ات التعملم
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ومن  المؤ  ة ذاتيا  مع العم  أن اليلية  د أعدت ىذه المعاللر لتكون شاممة لكافة الورام  العامعلة 
 ر الة الورنام  وأىدافو العامة ىلكملة الورنام  وملمونة أعلال اليليةالمعاللر اوعض ىذه 

 أ اللب التعمل  والتعم  طر،  تقلل  الطموة الخرلعون الوحث  محتوى المقررات الدرا لة التدرل لة 
 إعدادللس فقط لورام  اعتماد المعمملن ث   امت اليلية وولع توور مقترح  عتماد ورام  و م العممو

 عتماد والعودةااليلية الوطنلة لس المعم  فو فم طلن وكان  د شمل التوور المقترح ما لمو :
 م7151والنوعلة 
 حدلات العمملة التعململة / التعمملةت 
 إعداد وتةىلل المعمملن إ تراتلعلة 
 أىداف التوور المقترح 
 مكونات ورام  إعداد المعم  لممراحل المختمضة 

 
و د  ا  الواحث وا طسع عم  معموعة المعاللر ال اوقة واإللافة إل  معموعة من الدرا ات 

 بالمتعمقة ومولوع المعاللر وكذلم ا تطسع معموعة من المتخوولن والترولة والحا و التروولة 
من اعل المعاللر الم تخدمة فو ىذه الدرا ة   ايمةوذلم لس تضادة من معموماتي   ومن ث  ت  ونال 

 .معرفة مدى توافرىا فو ورنام  إعداد معم  الحا وب وأ اللب تدرل و
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 الفصل الثالث
 ات السابقةالدراس

 
  تقويم برامج إعداد المعمم بكميات التربيةب اىتمت: الدراسات التي األول المحور 

 

   ــــاني : ا ــــي لمحــــور الث ــــم ب اىتمــــتالدراســــات الت ــــرامح إعــــداد معم  لحاســــوب اب
 .والتكنولوجيا

 

 . التعقيب العام عمى الدراسات السابقة 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
   عوري معم  إعداد تيدف إل  متطورة ا تراتلعلات إللعاد ال نلن عشرات منذ الواحثون اىت  لقد    

 ولما  لخن ان التنملة  للة العور الحدلث وضحة عم  ارت مت فقد   ل وغو ما ا ىتما  ليذا ولعل

 ورام  تناولت التو ا اتوالدر  الوحوث أشارت فقد   التعململة العمملة فو أ ا ًلا محوًرا لشكل المعم  كان

 ووورة الم تعدات فلو تت ارع عور فو وخووًوا   اإلعداد وم توى ا رتقال لرورة إل  المعم  إعداد

 . لمنظر ممضتة

 ومولوع ترتوط والتو   عمليا الحوول أمكن التو والوحوث الدرا ات فو ىذا الضول الواحث ل تعرض

 واإلعرالات ال اللب إل لوعات التو تناولتيا  والتعرف و الم أى  وذلم لمو وف عم   الحاللة الدرا ة
 أ ا للنمحورلن  إل   و د ونف الواحث الدرا ات ال اوقة  إللياالتو تونتيا  والنتاي  التو توومت 

 وىما :

 .لترولةاتقول  ورام  إعداد المعم  وكملات اىتمت والدرا ات التو المحور الول /*

 .إعداد معم  الحا وب والتكنولوعلا   ورامو اىتمتالتو الدرا ات المحور الثانو / *

 تقويم برامج إعداد المعمم بكميات التربيةب اىتمتالدراسات التي  :المحور األول 
 (2011دراسة مطر و عبد الجواد )

معمد   إعددادتحدلد المعاللر السزمة لمعدانولن التخوودو والترودوي لورندام   إل  ىدفت الدرا ة 
وةدددزة   والددد  التعدددرف عمددد  مددددي تدددوافر ىدددذه المعددداللر   ال وددد ة وكملدددة الترولدددة وعامعدددة المةدددة العرولددد

 وا ختسفدددددددددددددددددددددددات ودددددددددددددددددددددددلن تقددددددددددددددددددددددددلرات الطمودددددددددددددددددددددددة والمحالدددددددددددددددددددددددرلن فدددددددددددددددددددددددو مددددددددددددددددددددددددي توافرىدددددددددددددددددددددددا 
التعددرف عمددو التوددورات المقترحددة مددن الطموددة والمحالددرلن لتطددولر الورنددام    وا ددتخد   إلدد   وكددذلم 

 و  الوودددضو التحملمدددو حلدددث تددد  اختلدددار علندددة عشدددوايلة لس دددتوانالمدددني الىددددافالواحثدددان لتحقلددد، ىدددذه 
علندة العاندب  أمدام طالوا من طموة الم توي الراوع فو الورنام    191م محالرا وا35التروولة ومةت ا

لتقددول   الولدد مطالوددا حلددث  ددا  الواحثددان وونددال ا ددتوانتلن   188م محالددرا وا25التخووددو فومةددت ا
الواحثان ما لمو :  إللياالنتاي  التو توول  أى ة لتقول  العانب التخووو ومن العانب الترووي والثانل

التروددددددويم عمدددددد  الددددددوزن الن ددددددوو  الىددددددداففلمددددددا لتعمدددددد، وا ددددددتوانة العانددددددب التروددددددوي حوددددددل معلددددددار ا 
%مفددددو ا ددددتعاوات المحالددددرلن والطموددددة  ومعلددددارا المحتددددوي التروددددويم عمدددد  الددددوزن الن ددددوو 72.39ا
م التروولة النشطة%م  ث  معلار ا69.13التقول  التروويم عم  وزن ن وو  ا%م ث  معلار ا 69.48ا
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%م ودلدت النتداي  عمد  68.13فومد)ا الروعدةالدوزن الن دوو لممعداللر  أمدا%م 60.51عم  وزن ن وو ا
التروولة م ودلن تقددلرات  وال اللب النشطةفو معلاري االمحتوي التروويموا إحوايلةعد  وعود فرو، 

لتروولدددة والتقدددول  ا الىدددداففدددو معلددداري ا  إحودددايلةالمحالدددرلن   ووعدددود فدددرو، ذات د لدددة الطمودددة و 
فلمدا لتعمد،  أمداالترووي م  وكذلم فو الدرعة الكملة لس دتوانة حلدث كاندت الضدر، لودالح المحالدرلن   

التخووددلة م عمددو الددوزن الن ددوو  الىدددافا  الولوا ددتوانة العانددب التخووددو فقددد حوددل المعلددار 
%مثددددددد  معلدددددددار ا التقدددددددول  66.85الملدددددددو معلدددددددار ا المحتدددددددوي التخوودددددددو م ودددددددوزن ن دددددددوو ا77.35ا

%م   59.53التخووددلة م وددوزن ن ددوو ا النشددطة%م ثدد  معلددار 66.59م وددوزن ن ددوو االتخووددو
%م كمددا دلددت النتدداي  عمدد  وعددود 68.24الدرعددة الكملددة   ددتعاوات المحالددرلن والطموددة فومةددت ا أمددا

التخوودلة  الىددافولن ا تعاوات الطموة والمحالدرلن فلمدا لتعمد، ومعلدار  يلةإحوافرو، ذات دالة 
التخووددلة والتقددول  التخووددو موالدرعددة  والنشددطةفلمددا لتعمدد، ومعلددار المحتددوى التخووددو  أمددا  

 لوالح المحالرلن  إحوايلةالكملة فقد دلت عم  وعود فرو، ذات دالة 
 
 (2011) درويش دراسة  

 وعامعة اإل سملة العامعة فو الترولة كملات فو المعم  إعداد ورام  تقول  إل  ىدفت الدرا ة
 توزلع ت  و د التحملمو  الووضو المني  الدرا ة وا تخدمت فم طلن  فو ال و  وعامعة الزىر
 – عمو /ترولة تخوص– الثسث العامعات خرلعو من عشوايلة علنة عم  ما تولاناناالدرا ة أداتو
 ت  كما العامعات  ىذه من الخلرة الخمس ال نوات فو تخرعوا والذلن وطالوة  اطالوً  م143اومةت
 فو واللعف القوة نواحو إل  لمتعرف الترولة كملات من أ اتذة مع و مشرفلن عدد مع مقاوست إعرال
 :كالتالو النتاي  وكانت اللعف  نواحو إلوسح لمز  ما وا تراح العمو  معم  إعداد ورام 

 المخرعات  فو والحا لعضا -عامة ووورة– الثسثة والعامعات العمو  معم  إعداد ورام  تعانو 1-
 كان و د لمتدرلس  ال ا لة الميارات المعم  الطالب إك اب فو نعاحيا ومدى لتعم، فلما   لما
 متظ ولكن ال و   و اإل سملة والعامعة مقارنة الزىر وعامعة الترولة لكملة محدودة أفلملة ىنام

 ىو و % 67 الملدانلة  ا  توانة ح ب العا  الدال كان حلث اللعف نضس تعانو الثسثة العامعات
 .مرللة غلر ن وة
  ولل عم  لعضا  الكثر كانت التدرلس وتنضلذ المتعمقة الميارات أن الولانات خسل من لتلح 2-
 المرتوطة والميارات التعململة  الو ايل و الحدلثة لمتقنلات العلد والتوظلف المتعمقة الميارات :المثال
 والقدرة   المنياج تحملل عم  والقدرة لمتعزلز  الضاعل وا  تخدا  القل   وتدرلس
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 تومل  عم  القدرة و الراععة  التةذلة نتاي  عم  ونال العسعلة ا  تراتلعلات تطولر و المتاوعة عم 
 و المشكست  حل كة موب حدلثة تدرلس علاتا تراتل تطول، و التضكلر  عم  الطسب تشعع أنشطة

 المتعمقة التطولقلة العوانب ممار ة فو  وور ىنام وظير .غلره و ا  تقوال 
 عمملة فو المياري والعانب ا ىتما  عد  و وب وذلم المختمضة  الوضلة الموا ف فو العمو  وتدرلس
 .الوضلة لمولية لرورلة ميارات من وو لتعم، ما و المخوري العانب  لما   العمو   معم  إعداد
 توظلف عم  القدرة :المثال  ولل عم    العمو  تدرلس تقلل  كضالات فو اللعف ظير كما 3-

 خطط لولع التقول  نتاي  توظلف  كذلم التقلل  من المرعو لمةرض مسيمة و مختمضة تقلل  أ اللب
 وو المتعمقة الضرعلة والميارات المخوري والعمل المتعمقة الكضالات كل فو لعضا ظير كذلم   عسعلة
 .العمو  معم  أعداد ورام  فو الميارات غلاب مشكمة لعسج التوولات من عددا الدرا ة  دمت .عملعا

 
 :(2010 (مصالحو و دراسة عيسى 

 المني  الدرا ة وا تخدمت الترولة  كملات فو المعم  إعداد ورام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 إل  لمتعرف العامعات  خرلعو من عشوايلة علنة عم  الدرا ة أداة ت  توزلع و د مو التحمل الووضو
     مقررات أن تولن :التاللة لمنتاي  الدرا ة المعم  وتوومت إعداد ورام  فو واللعف القوة نواحو
 متةلرات درا ة خسل ومن الكضالات السزمة  لتحقل، المعم  والطالب ترتقو   التدرلس وطراي، المناى 
 وعامعة اإل سملة العامعة مقررات ولن أنوكذلم ت   الذكور لوالح فرو، ىنام أن اتلح الدرا ة
 لوالح تكن ل  التخوص الضرو، فو نتكا وكذلم ال و   عامعة مقررات من أفلل الزىر

 .والعمو  العرولة والمةة اإل سملة الترولة من كل تخووات لوالح كانت ول الرلاللات
 

 :(  2010Struyven and Demeyst) ديمويست  و سترايفن ةدراس
 لحالة متاوعة :الكضالات مدخل عم  المعتمد المعم  إعداد ورام  ىدفت الدرا ة إل  تقلل 

 ونال المعم  إعداد ورنام  طو، . "المعمملن و الطسب نظر من وعية فسندرز فو لوا عا عم  التطول،
 كانت لذا الورنام   ىذا لقل  ل  و تال منذ ذلم و وومعلكا سندرسف مدلنة فو 1998 فو الكضالات عم 

 م (51ممعممًا و86وا طالوا (218 )اختلر حلث المولح  الورنام  تقلل  اعل من الحاللة الدرا ة
 الخرى لممحالرلن و لمطسب موعية احدىما ا توانتلن الدرا ة ا تخدمتو  – معاىد 8 من محالرا

 :التالوك الدرا ة نتلعة كانت و
 تطو، الكضالات وعض ىنام مقوولة ون وة لطو، الكضالات لول فو اإلعداد ورام  مدخل أووح -

 فو كخولر   المعم  لمتعم  ممي  أو كمرشد المعم  المعاىد وعض ممار ات و  لا ات فو والح وشكل
 المسمح ظيرتو  الرض عم  الكضالات لتطول، متاوعة ت   لعلضة أو غايوة أخري كضالات ولنما مادتو
 :التاللة
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 الورام  تخطلط و ال لا ات خسل من علد وشكل الكضالات تظير 1-
 المنياج ومكونات الخاوة العمملة و النظرلة العوانب فو علد وشكل الكضالات تظير – 2
 . الوعض عند التطول، فو لمكضالات غلاب ىنام 3-
 
 :(2009دراسة عبده ) 

اد معمد  المةدة العرولدة فدو كملدة الترولدة وعامعدة ودنعال فدو الوحدث إلد  تقدول  ورندام  إعدد ىدف
 لول معاللر العودة الشاممة من خسل اإلعاوة عن ال ؤال الريلس اآلتو:

 مددا وا ددع ورنددام  إعددداد معمدد  المةددة العرولددة فددو كملددة الترولددة وعامعددة وددنعال فددو لددول معدداللر العددودة
 الشاممة؟ 

 و ُأتوعت اإلعرالات اآلتلة:      
 ولع  ايمة ومعاللر العودة الشاممة لورنام  إعداد معم  المةة العرولة فو كملة الترولة وعامعة -1

 ونعال  ت  اشتقا يا من الكتب المتخووة و الدرا ات والوحوث ال اوقة. 
وطرايد،  عرض القايمدة عمد  معموعدة مدن المتخوودلن فدو معدال العدودة  ومنداى  المةدة العرولدة -2

 س والتقول   لمتةكد من ود يا الظاىري.تدرل يا  وفو القلا
 ا م معلدارً 152عمد  ا ا ضرت الخطوتان إل  التوول لقايمة المعاللر ووورتيا النيايلدة التدو احتدوت -3
المةدددة العرولدددة وىدددو: ا لا دددة القودددول  وزعلن عمددد  اثندددو عشدددر معددداً  مدددن معدددا ت اإلعدددداد لمعمددد مددد

الثقددافوم والترولددة العمملددة وطرايدد،  -المينددو  -كددادلمو لا(وأىددداف اإلعددداد مالعامددة لمورنددام  والىددداف
دارة الق دد  وتقددول  الطموددة وأعلددال التدددرلس والموظضددون  ىليددة التدددرلس ومعدداللر التعيلددزات المادلددة وا 
 .وخدمة المعتمع والتمولل

 مقاومدددةتددد  تق دددل   ايمدددة المعددداللر النيايلدددة إلددد  ا دددتمارتلن لممقاومدددة  وا دددتوانتلن  ُطوقدددت ا دددتمارة ال -4 
م معدداللر  والثانلددة مددع م ددؤول 7مددع م ددؤول القوددول فددو الكملددة  وومةددت معدداللر ىددذه ا  ددتمارة ا الولدد 

م معلارًا  ولنما ُطوقت ا  توانة الولد  عمد  علندة 65العرولة  وومةت معاللر ىذه ا  توانة ا     المةة
كملدددة الترولدددة وعامعدددة ودددنعال   م أعلدددال مدددن اليليدددة التدرل دددلة وق ددد  المةدددة العرولدددة فدددو9ا مكوندددة مدددن

م طالب وطالودة مدن طمودة الم دتوى الراودع فدو   د  المةدة العرولدة فدو 71مكونة من ا والثانلة عم  علنة
  ونعال. كملة الترولة وعامعة

 وقد أسفر البحث الحالي عن النتائج اآلتية: 
ول  ورندام  إعدداد معمد  المةدة أوً : الووول إل   ايمة محكمة ومعاللر العودة الشاممة تد  فدو لدوييا تقد

  .لة فو كملة الترولة وعامعة ونعالالعرو
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ثانلًا: أولدح التقدول  مددى تدوافر معداللر العدودة الشداممة فدو ورندام  إعدداد معمد  المةدة العرولدة فدو كملدة 
 الترولة وعامعة ونعال عم  النحو اآلتو:

 %م تقرلوًا.57القوول  ون وة ا لعف توافر معاللر عودة  لا ة القوول من وعية نظر م ؤول -1
المةدة العرولدة ون دوة لعف توافر معداللر عدودة اإلعدداد فدو الورندام  مدن وعيدة نظدر م دؤول   د   -2
 .ا%م تقرلوً 58ا
توافرت معاللر عودة اإلعداد فو الورنام  من وعية نظر أعلال ىلية التدرلس فو الق   وم توى  -3

 %م.43متو ط ومةت ن وتو ا
 %م.63ر معاللر عودة اإلعداد فو الورنام  من وعية نظر الطموة ون وة العف تواف -4
 

  (Brownstein, Allan and Veal 2009 )اخرين و براونستين دراسة
 المرلكلة العمو  لمعممو الوطنلة العمعلة معاللر تواف، ىدفت الدرا ة إل  توللح مدى

NSTA(2003) مع نظا  ا عتمادNCATE   تطولر معاللر التقللمو" لقد تNSTA 2003 
 حاول معم  العمو    إعدادلورنام   إرشادلةاالمعاللر الوطنلة لمعممو العمو  موحلث تقد  خطوطا 

   معاللر العمعلة الوطنلة لمعممو العمو  فو تتواف، كلف : التالو الت اؤل عم  لعلب ان الوحث
NSTA  مع معاللرNCATE  تةخذىا أن لعب نقاط عدة عم  التركلز الدرا ة تحاول لسعتماد ؟ 

 فو ا عتوار  NSTA معاللر مع عمعلةال
 لمطسب تقد  التو المعرفة و المحتوي فو تةلره المطموب ما-1
 لةولولات ووضا الوحث أورد لقد .تعم  كولية و عمملة تعمل  الطسب كطر، فو تةلره المطموب ما-2
 من ياو ا عتراف و اعتمادىا اعل من م الخدمة ا ول NSTA ورام  تحتاعيا التو الكضالات و

  NCATE ول
 :التاللة النتاي  توومت الدرا ة إل  و د
 .لمطسب تقد  التو المناى  محتوى فو تةلره والمطموب  ايمة الدرا ة  دمت -
 .التعم  ولية فو الواعوة التعدلست و التدرلس وطراي،  ايمة -
  اعتمادىا وا عتراف ويا اعل من العمو  معم  إعداد NSTAورام   تحتاعيا التو والكضالات  ايمة - 
 

 (2008( جحجوح أبو دراسة
 وذلم , ال و  وعامعة الترولة كملة فو العمو  معم  إعداد ورنام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت

 معم  إعداد لورنام  والترووي التخووو العانولن فو تتوافر أن لعب التو المعاللر تحدلد خسل من
 م توى عمو والتعرف التدرلس ميارات و لاس , الورنام  فو المعاللر توفر مدى عن والكشف  العمو 

 العانولن لتقول  ا توانو وونال  ا  حلث , الووضو المني  الواحث واتوع , التدرلس مينة نحو ا تعاىات
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 طو، حلث التدرلس مينة نحو اتعاه ومقلاس مسحظة ووطا ة الورنام  من والترووي التخووو
 وا تخد  وطالوة طالوا (60) عددى   المعمملن الطموة من منتظمة  عشوايلة  علنة عم  أدواتو الواحث
 الميولة الن ب – المعلارلة ا نحرافات – الح اولة المتو طات : التاللة اإلحوايلة ال اللب الواحث
 التخووو اإلعداد بعان فو المعاللر لتوافر العا  الم توى  أن عن الدرا ة نتاي  كشضت حلث

 (%70,8) التدرلس مينة نحو ا تعاىات م توي ووم) (%62) الترووي العانب وفو (65%)
 .(%74)التدرلس لميارات أدايي  وم توى

 
 (٨٠٠٢)موسي دراسة 

 فو ال و  عامعة فو الترولة وكملة ا عتماعلات معم  إعداد ورنام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 .المعمملن / والطموة   التدرلس ىلية أعلال نظر وعية من   شاممةال العودة معاللر لول

 ووطا ة   ا توانو الواحثة أعدت حلث التحملمو  الووضو المني  الواحثة اتوعت اليدف ىذا ولتحقل،
 نتاي  أى  ومن   وطالوة طالواً  ( 33 ) عددى  الوال) الراوع الم توى لطموة العممو لةدال مسحظة
 تحملل نتاي  ومةت حلث اإلعداد معا ت عملع فو تتحق، ل  الشاممة العودة اللرمع أن الدرا ة
  العودة معاللر لول فو ال و  عامعة – الترولة وكملة – ا عتماعلات معم  إعداد عوانب محتوي
 تول ل  وىو ن ب,  المعمملن لمطموة%م (67.8و التدرلس ىلية لعلال (62.6%) ومةت الشاممة

 اإلعداد وم) وكذلم   المعم  / الطالب إعداد فو (70%) وىو ا فترالو مم توىل دن ال  الحد إل 
 الورنام  إعداد معا ت لعملع والن وة  (75.1%) (ومةت كولرة توافر درعة عم  العممو الترووي
 تعاوز حلث المعمملن / الطموة أرال ح ب الشاممة العودة معاللر فلو تحققت تكون ووذلم عا  وشكل

 .(70%)ا فترالو م توىال
 ا عتماعلات معم  إعداد ورنام  مكونات ولن التكامل لت  أن الواحثة أووت النتاي  ىذه لول وفو
 الكملات ولن فلما التن ل، خسل من وذلم والكادلملة والتروولة الثقافلة المعا ت فو الترولة وكملة

 .العمملة الترولة وتطولر   المعنلة وال  ا 


 (2007) دقة أبو دراسة 
 الخرلعلن نظر وعية من اإل سملة والعامعة الكادلملة الورام  عودة تقول  إل  الدرا ة ىدفت

 .التراكمو والمعدل الكادلمو  والتخوص العنس  لمتةلرات تعزى ىنام فرو، كانت إذا ما درا ة مع
 التخووات فو الخرلعلن من ةممثم علنة عم  الضول الثانو فو الدرا ة أداة توزلع ت  :ذلم ولتحقل،
 وخووص التقولملة  العلنة أفراد تقدلرات أن الدرا ة نتاي  ولنت و د .( 858 ) ومةت المختمضة
كانت  والطموة المدر لن عس ة معال وفو   78% )إل   (55 ولن ما تتراوح كما التخوص  م ا ات
 وأعم   م%62%إل  79%اولن ما كانت الملدانو التدرلب معال وفو  م 79% إل  (66%ما ولن 
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د لة  ذات فرو، وعود ألًلا النتاي  ولنت كما و دراتي    لمياراتي  الطموة تقلل  عند (% 80 )من
 المدر لن وعس ة التخوص  م ا ات معال فو الكادلمو التخوص لمتةلر تعزى إحوايلة 
مكاناتي  قدراتي ل العلنة لفراد التقولملة وكذلم لمتقدلرات الكملة  وأدال والطموة   الكملات لوالح وا 
 .اإلن انلة والكملات مقارنة والشرعلة التطولقلة 

 
 (2007 (دقة وأبو المولو دراسة 

 ىدفت الدرا ة إل  تقول  ورنام  إعداد المعم  فو كملدة الترولدة مدن وعيدة نظدر الخرلعداتحلث 
 الدرا ددة عمدد  علنددة عشددوايلة مددنو ددد ا ددتخدمت الدرا ددة المددني  الووددضو التحملمددو و ددد تدد  توزلددع أداة 

 م طالوددة  و ددد تدد  ونددال أداة الدرا ددة وىددو وطا ددة خددرل 90الخرلعددات فددو التخووددات المختمضددة وومةددتا
 : معمومات عامة عن العلنة  الم ا ات الدرا لة  ا تعاه نحو ميندةاآلتلةمقننة  وتتكون من المعا ت 

الرلدا  تددرلب الملددانو  ميدارات ا تودال والتواودل التدرلس  الميارات المكت وة من الورنام   وا ع ال
 عن الورنام   تطولر الورنام . 

الدرا دددة التدددو أظيدددرت أىملدددة  وتددد  ا دددتخدا  المتو دددط الح ددداوو والدددوزن الن دددوو لتحملدددل نتددداي 
الطالوات عن المدر دلن وورندام   الم ا ات العمملة والتطولقلة والن وة لممواد النظرلة  كما أظيرت رلا

والميددارات السزمددة لممار ددة مينددة  لددة وأن الورنددام  لددو  دددرة والددحة فددو تنملددة ا تعاىددات اإللعاولددةالكم
والحا دددوولة كمدددا أولدددحت النتددداي  أن  التددددرلس كمدددا وأظيدددرت حاعدددة الطالودددات لمميدددارات التكنولوعلدددة
الملدددانو فددو  ا تددراح زلددادة فتددرة التدددرلب ورنددام  التدددرلب الملدددانو لنمددو وعددض الميددارات التدرل ددلة مددع

 كملة الترولة والعامعة اإل سملة وةزة. 

وا ىتمدددا  والتطولقدددات العمملدددة والميدددارات التقنلدددة والمينلدددة ولدددرورة ا دددتمرار  وأوودددت الدرا دددة
 إعداد المعمملن لتمولة احتلاعات المعم  فو فم طلن. مراععة وتقول  ورنام 

 
 (2007دراسة شاىين ) 

 وعية نظر من المضتوحة القدس عامعة فو العمملة الترولة  ورنام ىدفت الدرا ة إل  تقول 
 :شممت محاور متعددة  فو الطموة نظر وعيات عم  الو وف إل  الدرا ة  عت و د   المعمملن الطموة
 من الوحث علنة و د تكونت المتعاونم  المعم  وأدوار المدر ة  إدارة وأدوار وخطواتو  الورنام  اأىداف
 (1557) والوال) معتمع الوحث  من الطوقو التوزلع وف، عشوايًلا اختلارى  ت  ا معممً  طالًوا (389)
 ا توانو ا تخدمت الطموة المعمملن  نظر وعيات عم  ولمحوول   (25% )و درىا ون وة أي طالًوا 
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 ووعد . منيا ن خة (365 )توزلعيا  وا تعادة ت  محاور  أروعة عم  موزعة فقرة (63) من مكونة
 : اآلتلة ال ا لة النتاي  إل  التوول ت  التحملل  ملةعم إعرال
 مع وعود العالو  التقدلر م توى فو الورنام  تقول  ا توانو عم  المعمملن الطموة تقدلرات كانت 1-
 . الروعة ا  توانة محاور عم  توزعت التو اللعف نقاط وعض
 م ولن متو طات(a<=0.05لة الد  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو، وعود عد  تولن 2-

 .ا عتماعلة العنس والحالة لمتةلرات تعزى العمملة  الترولة ورنام  عم  المعمملن الطموة تقدلرات
 متو طات تقدلرات م  ولن(a<=0.05الد لة  م توى عند إحوايلة د لة ذات فرو، وعود تولن 3-
 واختلار   والتخوص الوظلضلة الحالة اتلمتةلر  وفقا العمملة الترولة ورنام  عم  المعمملن الطموة

 .ا  توانة وأوعاد المدر ة 
 

  (2006) القادر عبد دراسة
 المناى  لول فو ال و  عامعة فو الرلاللات معم  إعداد ورنام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت

تحتوي  ا توانو ا تخد   حلث التحملمو الووضو المني  الواحث اتوع اليدف ىذا  ولتحقل، الضم طلنلة
ورنام   فو المعمملن الطموة إل  موعية الدرا ة ليذه كةداة العامعو الورنام  تقول  ومعاللر  ايمة عم 
 ىواالىداف   محاور  تة من ا  توانة تكونت حلث   ال و  عامعة فو الرلاللات معممو إعداد

 التحق، من ت  و د   عممونمالم الطموة المحالرون  التقول     التدرلس وطراي، النشطة   المحتولات
الرلاللات  لطموة الممثمة الدرا ة علنة عم  تطولقيا  ول  وذلم المنا وة اإلحوايلة والطر، ود يا

ورنام   طموة من لمدرا ة الومو المعتمع ولتمثل  ) الراوع  والم توى الثالث الم توى ( العامعة فو
وطالوة  مطالواً  ٤٥ ا عددى  والوال) ال و  عامعة فو الراوع والم توى الثالث الم توى   الرلاللات

 إعداد ورنام  تقول  محاور فو المعاللر من عدد توفر الدرا ة نتاي  أى  ومن .المعمملن الطموة من
 الدن  الحد  وىو (70%) عن تزلد  ون وة) التقول   النشطة  المحتوي الىداف( الرلاللات معم 
 ىذه لول متوفر  وفو غلر المعاللر من آخر عدد وىنام ار متوفرًا المعل عنده لعتور أن لمكن الذي
 المعمملن ورام  إعداد عم  القايملن  ول من الحاللة الدرا ة نتاي  توظلف الواحث أوو  النتاي 

 والنشطة اإلعداد  وا ىتما  وورام  المعمملن الطموة وتدرلب إعداد فو الدايو العانب عم   والتركلز
 التو   العامعة مكتوة والشرطة فو الكتب توفلر عم   والعمل التعملمو المو ف تثري التو التعململة

 والمناى  معم  الرلاللات إعداد ورنام  المختمضة  وروط الدرا لة المولوعات معالعة شةنيا من
 .العدلدة الضم طلنلة
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   (2006)دراسة طالب 
 فو تعز وعامعة – الترولة كملة – الضلزلال  معم إعداد ورنام  تقول  إل  الدرا ة ىذه ىدفت

 من مكونة ا توانو عن عوارة ىو التو الدرا ة أداة تطول، وت  . الحدلثة التروولة لول ا تعاىات
 والتكنولوعلا العم  ولن العس ة   العممو التنور   الدال معاللر ا معا ت أروعة عم  م فقرة موزعة35ا

 فرد م122ا من المكونة الدرا ة علنة عم  طوقت   م العم  وأخس لة لةالعمم والمعتمع  الم تحدثات
 موعياً  م20ا و   ومعممة معمما م40ا و   الضلزلال     الراوع الم توى فو طالب وطالوة م62ا مني 

   الترووي   الثقافو ا الضلزلال معم  إعداد عوانب ولن توازن عد  نتاي  الدرا ة أى   ومن وموعية
 وفو المعاورة التروولة ا تعاىات لراعو   الضلزلال معم  إعداد مقررات ورنام  وأن م  والكادلم
 الترولة وعامعة وكملة الضلزلال معم  إعداد ورنام  فو النظر وإعادة الواحث أوو  النتاي  ىذه لول
   الحدلثة ا تعاىات التروولة لول فو وظلضلة ووورة المعمملن / الطموة تدرلب عم  والتركلز تعز
 ا تعاىات ورامعيا لمتطموات ا تلضال مدى عم  لمو وف الترولة كملات عم  مماثمة درا ة إعرال

 . المعاورة التروولة
 

 (2006)نشوان دراسة
 ايمة  إعداد و ال و  وعامعة الترولة كملة طموة إعداد وا ع تقول  إل  الدرا ة ىدفت

 عن الطسب المعمملن رأي ا تطسع و المعمملن الطموة إعداد ورنام  فو توافرىا الواعب والمعاللر
 فو الواحث  د ا تخد  و ذلم لتطولر ورنام  ا تراح و إعدادى  ورنام  فو المعاللر ىذه توفر مدى
 الورنام  فو توافرىا المعاللر الواعب  ايمة ىما أداتلن الواحث ا تخد  و الووضو المني  الدرا ة ىذه

 علنة الواحث اختار و المعمملن آرال الطسب عم  لمتعرف ا  توانة أداة و المعمملن الطسب إلعداد
 فو الم عملن و موةر تعمل  م ا، انيوا الراوع الذلن الم توى طسب من  ودي وشكل الدرا ة
 فو اإلعداد فو والحاً   ووراً  ىنام أن إل  الدرا ة أشارت نتاي   د و المدارس فو العمملة الترولة
 و الواحث نظر وعية ولن ا تضا، و التدرلس طر، و المناى  و أوول الترولة و النضس عم  م ا ات
  . المعمملن لمطسب الترووي القوور حلث من النظرلة فو العوانب المعمملن الطسب

 
 (2005ف )شري دراسة 

لم ذ و العالملة التحدلات لول فو المعم  إلعداد السزمة المتطموات تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 التو عم  النماذج التعرف كذلم و عامة ووضة المعم  إعداد أىداف و فم ضة عم  التعرف خسل من

 فو المعم  إعداد التو تواعو التحدلات و العالملة التحدلات لول فو المعم  إلعداد الدول وعض تتوعيا
 لمقاومة المعم  دإعدا وم توى أن ترتقو لمكن التو المقترحات و التوولات ولع و الموري المعتمع
 لول فو المعم  إعداد متطموات عن الووضو لمكشف المني  الواحث ا تخد   د و العالملة التحدلات
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 من مكونة عشوايلة علنة عم  طوقت حلث ىو ا  توانة الدرا ة أداة كانت و العالملة التحدلات
 إعداد متطموات من متطمب الدلنو اإلعداد أىملة أن إل  توومت الدرا ة   )طالوة و طالوا  (614
 شوكة خاوة التقنلة و التعململة لمو ايل الوحلح ا  تخدا  و انتقال المعمومات كذلم و المعم 

   عدلد ىو ما لمتاوعة المتطورة و الحدلثة ا توال و ايل احدث ويا مكتوة كذلم وعود   ا توا ت
فو  تنعد   د و والحة ووورة ضلةمنخ كانت المتطموات ىذه توفر درعة أن أللا أولحت النتاي 

 عم  مولوعات تعمل عرض عم   ادرة غلر الدرا لة المقررات أن ذلم  وب   المتطموات وعض
 . تطورىا و المعمومات مواكوة فو خاوة الثقافلة الذاتلة تنملة
 
 م2004ا ةدق وأبو الحولي دراسة 

 علنة تكونت و د وةزة   سملةاإل والعامعة العملا الدرا ات ورام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 كملات فو وةزة اإل سملة والعامعة العملا الدرا ات ورام  خرلعو من اخرلعً م 91ا من الدرا ة
 . المنا شة إعرالات وا توفوا العمملة ر ايمي  إعداد أتموا الذلن والعمو   والترولة الدلن وأوول الشرلعة
 نظر وعية من العملا الدرا ات ورام  تقول   توانةا وا تخدمت التحملمو  الووضو المني  واتوع

 . الخرلعلن
 العملا الدرا ات ورام  أن الدرا ة وأظيرتم تاواختوار الن وو والوزن الح اوو المتو ط وا تخد 
 فو كضالة لرون الورام  ىذه خرلعو وأن عاللة  وكضالة الطسب احتلاعات تمو  اإل سملة والعامعة
 الحدلثة التقنلات ا تخدا  فو وكذلم الم تخدمة التدرلس وأ اللب طر، فو فعاللةو  الكادلمو اإلشراف

 التطولر إل  العامعة حاعة النتاي  أظيرت فقد المكتوة اتقدمي والت لمخدمات والن وة أما التعمل   فو
 . المعال ىذا فو
 لحاعات العملا  اتالدرا ورام  تمولة" محور فو إحوايلة د لة ذات فرو، وعود النتاي  ولنت كما

 محاور فو إحوايلا دالة فرو، توعد   أنو النتاي  وولنت العمر  لمتةلر و النوع لمتةلر تعزى"  الطموة
 . التراكمو المعدل لمتةلر تعزى الدرا ة مولع ا  توانة

 من الورام  لتطولر التوولات من عدد عرض وت  الدرا ة أدولات لول فو النتاي  تض لر ت  و د
  العملا الدرا ات طموة واحتلاعات لتتسل  المركزلة المكتوة خدمات تطولر :ومنيا الخرلعلن نظر وعية

 الدرا لة  الخطط وتعدلل   مناىعيا تحدلث عم  والعمل الماع تلر  ورام  من عدد فو النظر عادةإ
 م. الترولة كملة فو الماع تلر وورام  خاص ىذاا التخوص م ا ات عدد وزلادة
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 (2002سة ياسين )درا

 الترولدة كملدة طمودة لددى الملدانلدة العمملدة الترولدة مشدكست عمد  التعدرف إل  الدرا ة و د ىدفت
 وةزة. الحكوملة

 (313)مدن مكوندة علندة طوقدت عمد  إعدداده مدن ا دتوانة وا دتخدا  الواحدث  دا  اليددف ذلدم ولتحقلد،
 الوودضو المدني  الواحدث اعتمدد و دد ملدة الترولدة العم نحدو ا تعداه مقلداس ا دتخد  كمدا وطالودة  طالب

 المعم   والطالب الخاوة المشكست أن الدرا ة نتاي  أى  وكانت .الظاىرة طولعة عن لمكشف التحملمو
و دايل  ونقدص الطر دات  عمد  المنلدة الحدواعز كثدرة المشدكست ىدذه ومدن المرتوة الولد   تحتل كانت

 مدر دة المتعمقدة ومددلر المشدكست ولمليدا المعم   البالط  كن عن التدرلب مدارس ووعد المواوست 
 الطالدب  مشداركة وعدد  والمدوايح المدر دلة  لمدنظ  المعمد  الطالب تعرلف عد  ولنيا من والتو التدرلب 
حواطو المدر و  النشاط أوعو فو المعم   الترووي.  التعدلد حول وا 

 المعمد   الطالدب تعداه النظدرة المتعاللدة ورزىداأ مدن وكدان المتعداون ودالمعم  المتعمقدة المشدكست لمليدا ثد 
 الترودوي والمشدرف المتعمقدة المشدكست وكاندت .المعمد  الطالدب تقودل وعدد  الددرس شدرح أثندال والتددخل
  .الدرس تنضلذ أثنال والتدخل المعم   الطالب ا  تيانة ورأي وأىميا  الراوعة  المرتوة تحتل

 تمدم فدو وددور الطمودة المتعاوندة التدرلولدة المددارس المددر  توودلر ولدرورة الواحدث أوود  و دد ىدذا
 لخشراف الكضال المشرفلن ولرورة اختلار المتعاونلن لممعمملن عمل ورش وعقد أووو كما المدارس 

 العمملة. الترولة عم 

   
 م2000) السر دراسة

 غزة  ظاتمحاف فو الترولة كملات فو الرلاللات إعداد معم  ورام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 و ا  , الخرلعلن المعمملن من (80) وكذلم المعمملن الطموة من(42) عم  الدرا ة علنة واشتممت
 وطا ة ا تخد  وكما , المذكورة العوانب من عانوا تخص ا توانو كل ا تولانات ثسث وا تخدا  الواحث
 تقدلرات ن وة أن : الواحث إلليا توول التو النتاي  أى  ومن الرلاللات وتدرلس خاوة مسحظة
 التخووو لمعانب المعمملن الطموة تقدلرات ن وة أما , (%68) التخووو لمعانب الخرلعلن
 المعمملن الطموة م توى رلا إل  تر، ل  أي .(%64)والتطولقو (%66) الترووي ولمعانب (60%)
 د لة ذات فرو، وعود أظيرت النتاي  كما   غزة ومحافظات الترولة كملات فو الخرلعلن والمعمملن
   التقولملة الخرلعلن المعمملن ومتو طات  تقدلرات المعمملن الطموة تقدلرات متو طات ولن إحوايلة

 كما   اإل سملة العامعة لوالح الوحث تقدلرات علنة متو طات ولن العامعة لمتةلر أثر وعد و د
  ال د  ال نة لوالح نام الور  لعوانب التقدلرات التقولملة عم  التخرج  نة لمتةلر أثر وعد
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 (1998)دراسة عسقول
 والعامعة الترولة كملة فو المعم  إعداد ورنام  ومسمح  مات تحدلد إل  الدرا ة ىذه ىدفت
 ونظا  المعم  إلعداد مقترح نموذج وتقدل  حموليا وا تراح تواعيو التو المشكست وتحدلد اإل سملة وةزة

 ووطا ة اإل سملة العامعة عن الوادرة النشرات عم  الواحث داعتم اليدف ىذا الكضالات ولتحقل،
 وزعت   اإل سملة والعامعة الترولة وكملة المعم  إعداد ورنام  تواعو التو متعمقة والمشكست مقاومة
 من تخوص لكل أعلال ثسثة عم  موزعلن الكملة فو التدرلس ىلية من أعلال ) 9 ا عم 

   اإل سملة العامعة فو المعم  إعداد فم ضة أن الدرا ة نتاي  أى  الترولة ومن كملة تخووات
نيا المينو واإلعداد الضكري الونال وعلد عم  لممعم  اإل سملة الضم ضة التروولة نظرة عن تختمف  وا 
 تخص أىداف وعود من والرغ  المعم  وإعداد خاوة أىداف توعد وأنو   العامعة  فم ضة متلمنة

 تعتمد الكملة وأن والعامعة لقوولو معلار ىو العامة الثانولة الطالب فو معدل نوأ   الترولة كملة
 لزال   المعم  / الطالب تقول  فو الم تخد  النظا    وأن والتتاوعو التكاممو المعم  إلعداد نظاملن
  والمقررات والحة وأ س معاللر إل  ت تند عمملات تقول  إل  اإلعداد نظا  لخلع و  تقملدلا

 ورنام  تواعو التو المشكست وأن العممو  ح اب العانب عم  النظري العانب عمليا ل لطر الدرا لة
 وداخملة خارعلة مشكست ىو الترولة كملة التدرلس فو ىلية أعلال نظر وعية من المعم  إعداد

 الواحث ولع و د ىذا .المشكست ليذه الدرا ة حمو   دمت ث  م العمملة الترولة -إدارلة -اأكادلملة
 و القوول نظا  النظا  شمل منظور من اإل سملة العامعة فو لممعم  المينو لمتكولن مقترحا نموذعا
 والولية وعمملات ومخرعات مدخست من فليا وما اإلعداد نظا  وعناور اإلعداد ورنام  أىداف
 . الراععة والتةذلة

 
 RABAN JANET (1998جانيت ) دراسة رابان

 معاللر لول فو الثانولة لممرحمة الرلاللات معم  إعداد ورام  تقول  إل  الدرا ة ىدفت
 ذات لممعاللر مسيمة الكثر ىو ورام  أروعة اختلار ت   حلث الرلاللات لمعممو المعمس الوطنو

 ريل ة وأفكار نماذج النتاي  أظيرت ولقد ال ووع مدار عم  شامل امتحان فو   لتشارم الومة
 اشتقا يا لمكن عدلدة تطولقات وىنام   الورام  تمم مثل تتطور أن تطمح التو الورام لتوعلو  وموادئ

 المعم  إعداد لورام  المولوعة والمعاللر تتوعو التو النموذعلة الورام  أن وعد ولقد ىذه الموادئ  من
 تلعةالن كانت ولقد . وخس ة دلناملكلة ومعاللر وتحتضظ   نظراييا مع علدة عمل تشعع عس ات

 معم  إلعداد مثاللاً  نموذعلاً  ورنامعاً  تشكل التو التطولقات أفلل ونال ىو ليذه التطولقات النيايلة
 .لممرحمة الثانولة الرلاللات
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 التعميق عمى دراسات المحور األول :
 

 نتربيةاتقويم برامج إعداد انمعهم بكهيات اهتمث باندراسات انتي انمحور األول /
 دراسة وأىدافيا :بالنسبة ألغراض ال .1

   وكملدات الترولدة  معمد  الوتقدول  ورندام  أعدداد  من العرض ال او، ليذه الدرا ات التو اىتمدت
تقدول  الودرام   فقد اتضقت الدرا ات ال اوقة مع الدرا ة الحاللة من حلث الملدمون   وىدو الو دوف عمد 

م 7151 ة اعل د  ومودالحة  م   ودرا7155 فو لول المعاللر  وال كان عالملة مثل درا ة اعطا 
مودرا ددددددددددددة وراون ددددددددددددتلن 7116ه   عودددددددددددددم   ودرا ددددددددددددة ا 7151  ودرا ددددددددددددة ا ددددددددددددترالضن ودلمول ددددددددددددت  

 م   ودرا ة7119  مو  م  ودرا ة ا7119 وو عحعوحم  ودرا ة اأ7116 وآخرون
ر الخرلعدون ظدأو مدن وعيدة ن م 7119 عودد القدادراأو فو لول مناى  مثل درا دة  م7119 نشوانا  

د ددددة  وأوددددو لمولددددو م  ودرا ددددة اا7112 د ددددة أوددددوم   ودرا ددددة ا7114االحددددوالو وأوددددو د ددددة  ا ددددة مثددددل در 
 .م7112 

 
 بالنسبة لمنيج الدراسة: .2

اشدددتركت ىدددذه الدرا دددة مدددع اغمدددب الدرا دددات ال ددداوقة فدددو إتواعيدددا لممدددني  الوودددضو التحملمدددو   كمدددني  
عطددا ام   ودرا ددة 7155واد  مطددر وعوددد العدد منا ددب لمثددل ىددذا النددوع مددن الدرا ددات   مثددل درا ددةا 

م   ودرا دة اشداىلن 7119م   ودرا دة امو د    7151م  ودرا ة ا عل   وموالحة  7155 درولش
 .م7119م   ودرا ة ا عود القادر 7112 

 
 بالنسبة ألدوات الدراسة : .3

اشددتركت ىددذه الدرا ددة مددع معظدد  الدرا ددات ال دداوقة فددو ا ددتخدا   أدوات الدرا ددة المتمثمددة فددو  
 ا كدل مدن   درا ة م  اا  توانة   كما اشتركت فو الداة الول  لمدرا ة  ووطا ة المسحظةوانة ا  ت

م   7151م  ودرا دة ا عل د  ومودالحة  7155 عطدا درولدشام   ودرا دة 7155مطر وعودد العدواد  
ا م  ودرا دة 7112د دة   أودوم  ودرا دة 7116م   ودرا ة اعودده  7151 ترالضن ودلمول ت  ودرا ة ا
م   ودرا ددددة ا نشددددوان   7119م  ودرا ددددة اطالددددب 7119  ودرا ددددة ا عوددددد القددددادر  م 7112شدددداىلن  
ا م فقددددد اشددددتركت ىددددذه الدرا ددددة  مددددع درا ددددة  وطا ددددة المسحظددددة   أمددددا الداة الثانلددددة لمدرا ددددة ا م7119
خدرل   واختمضت مع وعض الدرا دات التدو ا دتخدمت اوطا دة  م 7111 ال رم   ودرا ة ا7119 مو  

 م7114  د ة وأووالحوالو   ودرا ة ام7112 ا المولو وأوو د ة كدرا ة  م
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 بالنسبة لمعينة المختارة : .4
الطدددسب مثدددل  تضاوتدددت الدرا دددات ال ددداوقة مدددن حلدددث المعتمدددع والعلندددة فوعلددديا ا تودددرت عمددد 

م  ودرا ددددة 7119 عوددددد القددددادرم  ودرا ددددة ا7112 شدددداىلنم   ودرا ددددة ا7119 عحعددددوح أوددددودرا ددددة ا 
   م7111 شدددددرلفم  ودرا دددددة ا7117 لا دددددلن م  ودرا دددددة ا7119 نشدددددوانم  ودرا دددددة ا7119 طالدددددبا

م   7111  ال دددرم   ودرا دددة ا7151 ا عل ددد  ومودددالحةكدرا دددة  لخرلعدددون ووعلددديا ا تودددر عمددد  ا
  ووعلدديا ا توددر عمددو طددسب ومحالددرلن  كدرا ددة ا مطددر وعوددد  م7112 د ددة وأوددوالمولددو ودرا ددة ا
مو دددد  م   ودرا ددددة ا7116ه  عودددددم  ودرا ددددة ا7151الضن ودلمول ددددت   ددددتر درا ددددة ا م 7115 العددددواد

 م.7119 
 

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في ىذا المجال عمى النحو التالي : .5
  وكما ت  ا  تضادة من الدرا ات  ا تضاد الواحث من الدرا ات ال اوقة فو ونال اإلطار النظري

تتددوافر فددو ورنددام   أنوالمعدداللر التددو لعددب  ثمددة فددو إعددداد  ايمددةال دداوقة فددو ونددال أدوات الدرا ددة المتم
  و ا دددتضاد الواحدددث مدددن الدرا دددات ال ددداوقة فدددو ا دددتخدا  المدددني  المنا دددب  تدرل دددو وأ ددداللبالحا دددوب 

لمدرا ددة   و تض ددلر نتدداي  الدرا ددة الحاللددة   وكمددا  دداىمت الدرا ددات ال دداوقة فددو م دداعدة الواحددث فددو 
 ايلة المنا وة .اختلار ال اللب اإلحو

 
 داد معمم الحاسوب والتكنولوجيااىتمت ببرامج إعلدراسات التي االمحور الثاني : 

 

 (2009) البايض دراسة

   دد  طموددة لدددى التكنولوعلددة المعرفددة م ددتوى التعددرف عمدد   إلدد  الدرا ددة ىددذه ىدددفت
 نحددو اها تعدد م ددتوى معرفددة وكددذلم   والتطولقلددة المينلددة معتمددع العمددو  وكملددة الحا ددوب
 إلد  واإللدافة والتطولقلدة المينلدة العمدو  معتمدع الحا دوب وكملدة   د  طمودة لددى التكنولوعلدا

 المينلددة العمدو  معتمدع وكملددة   دد  الحا ددوب طموددة لددى التكنولوعلددة الميددارة م دتوى معرفدة
 لمتمدم والدذي الدرا دة مدن معتمدع  وددلو علندة واختلدار الواحدث  دا  ذلدم ولتحقلد، والتطولقلدة 

   د  طدسب مدن الدرا دة علندة  وتةلضدت غدزة ومدوال والتطولقلدة المينلدة العمدو  معتمدع كملدة بطدس
   م طالوداً ٢٢ ا عدددى  وومد) الحا دوب وشدوكات اآللدو الحا دب ودلانة تخودص الحا دوب
   المعرفددو العانددب لقلدداس ااختوددار   ىددو الدرا ددة لتنضلددذ أدوات ثددسث الواحددث وا ددتخد 
 وذلدم م الميدارى  العاندب لتحدلدد مسحظدة ووطا دة   الوعددانو لعاندبا لتحدلدد مةمقدة وا دتوانو

 .ا تخدامي  وسحلة من والتةكد المحكملن من عم  معموعة عرلي  وعد
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 أعمد  عمد  حودل الميدارى العاندب أن تودلن الدرا دة لنتداي  اإلحودايو التحملدل خدسل ومدن
 عمدد  الطالددب لعتمددد التددوو  اللدولددة والميددارة فقددط العمملددة والعوانددب لنددو متعمدد، الن ددب

 وعددت كمدا التضكلدر  فدو ذىندو إعلدال إلد  تحتداج   التدو المواشدر والميدارة اللددوي ا  دتخدا 
 مدن التكنولوعلدا ومعدال التكنولدوعو التندور معدال م دتوى درعدات ودلن إحودايلاً  دالدة عس دة
 معدال رعداتد زادت كممدا أندو عمد  لددل   وىدذا اإللكترونلدات وكدذلم آخدر مدن والشدوكات عاندب

 لددى التكنولدوعو التندور م دتوى إلد  زلدادة ذلدم أدى وكممدا وا لكتروندات والشدوكات التكنولوعلدا
 . الطموة
 ومعدال التكنولدوعو التندور م دتوى معدال درعدات ودلن إحودايلاً  دالدة عس دة وعددت وكدذلم
 ادةزلد إلد  ذلدم أدى كممدا الودلانة معدال درعدات زادت كممدا أندو عمد  لددل   وىدذا الودلانة
 وتو ددلط الواحددث أوودد  النتدداي  ىددذه لدول وفددو . الطموددة لدددى التنددور التكنولددوعو م دتوى

 ا نعملزلدة المةدة مدن ) والشدوكات     اإللكترونلدات الودلانة   االتكنولوعلدا الرودع الم دا ات
 ال داعات عددد زلدادة وكدذلم   الثاوتدة فليددا والمودطمحات ا حتضدداظ مددع العرولددة المةددة إلد 

 الم ددا ات وددلن   والددروط والشددوكات واإللكترونلددات والوددلانة التكنولوعلددا معددال وفدد العمملددة
 . العمملة والعوانب النظرلة
 

 (2008) دراسة إسماعيل

 لددى التكنولوعلدا تددرلس لميدارات التقولملدة التقددلرات تحدلدد إلد  الدرا دة ىدذه ىددفت
ذلدم  ولتحقلد،   لدةدال لعالملدةا المعداللر لدول فدو وةدزة اإل دسملة المعممدلن والعامعدة الطمودة
 المعممدلن الطمودة مدن الدرا دة علندة الواحدث اختدار  كمدا الوودضو التحملمدو المدني  الواحدث اتودع
 والودال) غددزة محافظدة مددارس فدو التكنولوعلدا لدر دون منيداج الدذلن اإل دسملة العامعدة فدو

 لميدارات مسحظدة وطا دة وىدو الدرا دة وتطولد، أداة الواحدث و دا    وطالودة طالوداً 35) اعدددى 
 تددرلس تقدول    التكنولوعلدا تنضلدذ تددرلس   التكنولوعلدا لتددرلس التكنولوعلدا االتخطدلط تددرلس

 حلدث   أدايلدة ميدارات تحتيدا معموعدة لنددرج ميدارة وكدل المعممدلن الطمودة عمد  م التكنولوعلدا
 ميدارة م دتوى أن اتلدح النتداي  أىد  ومدن  أدايلداً  معلداراً  م (46مدن المسحظدة وطا دة تكوندت

 ومةدت لدةدال العالملدة المعداللر فدو لدول المعممدلن الطمودة لددى التكنولوعلدا لتددرلس التخطدلط
 لدول فدو المعممدلن لددى الطمودة التكنولوعلدا تددرلس تنضلدذ ميدارة م دتوى  وومةدت (%67.29)

 لددى اتددرلس التكنولوعلد تقدول  ميدارة م دتوى  وومةدت % ) 82,70ا لدةدال العالملدة المعداللر
 واتلددح ان م ددتوى % )05 65(لددةدال ومةددت العالملددة المعدداللر لددول فددو المعممددلن الطموددة
 التكنولوعلددا  تقددول  تدددرلس التكنولوعلددا  تنضلددذ لتدددرلس التكنولوعلددا االتخطددلط تدددرلس ميددارة
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 إلد  تودل   لدةدال العالملدة المعداللر لدول فدو المعممدلن الطمودة التكنولوعلدام لددى تددرلس
   %م80(إلتقانا م توى
 ميدارات ممار دة عمد  عمملداً  المعممدلن الطمودة وتددرلب الواحدث أوود  النتداي  ىدذه لدول وفدو

 تدددرلس تقدول    التكنولوعلددا تددرلس تنضلدذ   التكنولوعلددا لتددرلس التخطددلط( التددرلس الثسثدة
 تقداناإل م دتوى لقدل   أن عمد  والتركلدز فرعلدة معداللر مدن عملدة ومدا تشدتمل   ) التكنولوعلدا

 المعممدلن الطموددة وتزولددد ا ىتمدا  وكدذلم   العالملدة لدول المعدداللر فدو %م80(عددن لددلي 
 فدو النظدري العاندب عمد  التركلدز مدن ودد ً  ووشدكل متكامدل العمملدة التكنولوعلدا تددرلس وميدارات
  .المعمملن الطموة لدر يا التو الدرا لة الم ا ات

 
 (2008دراسة النجار وعوض )
معمددددد  التكنولوعلدددددا وعامعدددددة  إعددددددادتقدددددول  العاندددددب التخوودددددو لورندددددام   إلددددد  ىددددددفت الدرا دددددة

  ولتحقلددددد، ذلدددددم  ال ا ددددلةوةدددددزة فددددو لدددددول معدددداللر محتدددددوى منيددددداج التكنولوعلددددا والمرحمدددددة  ال ودددد 
تدددددد  ا ددددددتخدا  المددددددني  الووددددددضو التحملمددددددو   حلددددددث  ددددددا  الواحثددددددان وتحدلددددددد معدددددداللر  محتددددددوى منيدددددداج 

الر ددددد   -م معددددداللر ريل دددددة وىدددددو: االحا دددددوب10وتودددددنلضيا عمددددد  ا ال ا دددددلةالتكنولوعلدددددا والمرحمدددددة 
–المددددددواد فددددددو حلاتنددددددا –التوددددددمل  والعمددددددو  والتكنولوعلددددددا –التضكلددددددم والتركلددددددب -الطا ددددددة– واإلشددددددارات

م و دددددددد انددددددددرج تحدددددددت كدددددددل معلدددددددار النظمدددددددة–ودددددددناعة وآ ت –ا لكترونلدددددددات  –الكيرودددددددال المنزللدددددددة 
م معلدددددارا فرعلدددددا   وكمدددددا  دددددا  الواحثدددددان وتحدلدددددد 114عددددددد مدددددن المعددددداللر الضرعلدددددة التدددددو ومددددد) عدددددددىا ا

الم ددددددا ات العامعلددددددة فددددددو ورنددددددام  معمدددددد  التكنولوعلددددددا والعمددددددو  التطولقلددددددة والعامعددددددة   وروددددددد مدددددددي 
م 69الم ددددددا ات العامعلددددددة تناولددددددت ا أنتندددددداول تمددددددم المعدددددداللر فددددددو محتواىددددددا   و ددددددد كشددددددضت النتدددددداي  

م معلدددددارا 18رعلدددددا وشدددددكل عزيددددو ولددددد  تتنددددداول ام معلدددددارا ف24معلددددارًا فرعلدددددًا وشدددددكل منا دددددب وتناولددددت ا
تطدددددولر  ولدددددرورةالدرا دددددة  أوودددددتو دددددد  ال ا دددددلةفرعلدددددا مدددددن معددددداللر منيددددداج التكنولوعلدددددا لممرحمدددددة 

 معم  التكنولوعلا وعامعة ال و  فو لول معاللر المحتوى  إعدادورنام  
 

 (2007)النادي دراسة
 المعداللر لدول فدو ال داوع لمودف التكنولوعلدا مقدرر محتدوى تقدول  إلد  الدرا دة ىددفت

 فدو ال داوع لمودف التكنولوعلدا مقدرر محتدوى فدو العالملدة المعداللر تدوفر مددى وتحدلدد العالملدة
 المدني  الواحثدة ا دتخدمت  دد و العالملدة المعداللر لدول فدو إثرايدو مدادة و إعدداد فم دطلن
 المددني  تا دتخدم كمددا ال دداوع لموددف التكنولوعلددا مقدرر محتددوى التحملمددو لتحملدل الوودضو
 علندة تمثمدت و المحتدوى تحملدل أداة الدرا دة اعتمددت و المدادة اإلثرايلدة إعدداد فدو الوندايو



 14 

 ىدذه توودمت  دد و ال ا دو ال داوع الودف طمودة عمد  التكنولوعلدا المقدرر كتداب فدو الدرا دة
 ال داوع لمودف التكنولوعلدا مقدرر محتدوى فدو العالملدة تدوفر المعداللر ن دب تددنو إلد  الدرا دة

 اختلدار تد  حلدث التكنولوعلدا مقدرر لمحتدوى إثرايدو إعدداد مدادة إلد  توودمت كمدا  ا دوال
 تحتداج التدو المعداللر معظد  فليدا تدوفر التدو و وحددة الطا دة ىدو و المقدرر مدن الثانلدة الوحددة
 .المعاللر العالملة لول فو ذلم و اإلثرال إل 
 
 (2007اسة عابد )در 

 معممددو لدددى ول ددم فلعدوال ومةددة الورمعددة ميددارات تقدول  إلدد  الدرا ددة ىددذه ىددفت
 لدددلي  العمملددة المعمومددات اكت دداب م ددتوى وتقددول  غددزة وشددمال ومدددارس غددزة التكنولوعلددا
 لقلداس واختودارلن الورمعدة ميدارات  ايمدة وىدو أدوات الدرا دة ووندال الواحدث  دا  ذلدم ولتحقلد،
 لدددى الورمعددة راتميددا لقلدداس مسحظددة المعممددلن ووطا ددة لدددى الورمعددة وميددارات المعرفددة

 مدن كدل ودلن م a<=0.05إحودايلا عنددا دال فدرو، وعدود الدرا دة نتداي  أىد  ومدن المعممدلن 
 الورمعددة لميددارة العمملددة المعمومددات اكت دداب م ددتوى فددو الوعدددي والتطولدد، القومددو التطولدد،
 الورنددام  فاعملددة إلد ذلددم  ولعددزي الوعدددي التطولدد، لودالح لمورمعدة العمملدة الميدارة وم دتوى
 الوددف العاشدر لعممدون الدذلن التكنولوعلدا معممددو لدددى الورمعدة ميدارات تنملدة فددو المقتدرح
 ميدارات لتنملدة مقتدرح ورندام  وندال تد  الدرا دة إلليدا توودمت التدو النتداي  لدول وفدو .ال ا دو
 . التكنولوعلا معممو لدى ول م ومةة فلعوال الورمعة
 
 ( 2006) شعبان أبو ، شقير أبو دراسة 

 معداللر لدول فدو التعمدل  تكنولوعلدا معممدو إعدداد ورندام  تقدول :إلد  لدرا دةا ىددفت
 عمددع تدد  حلددث التحملمددو الووددضو المدني  الواحددث ا ددتخد  ذلددم العالملددة  ولتحقلدد، العدودة
 التعمدل   و ددا  تكنولوعلدا معممدو إعدداد ورندام  فدو توافرىدا الواعدب العالملدة العدودة معداللر
 معلدار (27 )تحتيدا لتددرج ريل دة ممعدا ت  7 عمد ا اشدتممت تقدول  وطا دة وإعدداد الواحثدان
 عمدلي  الحودول تد  و دد معممدو التكنولوعلدا إعدداد ودرام  فدو توافرىدا الواعدب العالملدة لمعدودة
 الكدادلمو العاندب مدواد وتقدول  الواحثدان  دا  العرولدة  ثد  إلد  وترعمتيدا NESTSمؤ  دة  مدن

 خدسل وةدزة ومدن اإل دسملة العامعدة فدو التكنولوعلدا معممدو إعدداد ورندام  مدن الميندو والعاندب
والعاندب  الكدادلمو العاندب مدواد فدو العالملدة العدودة معداللر مدن عددد تدوافر اتلدح التقدول 
 النتداي  ىدذه لدول وفدو . المدواد تمدم فدو المعداللر مدن آخدر عددد تدوافر عدد  حدلن فدو الميندو
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 التعمدل  ومحاولدة تكنولوعلدا معمد  دإعددا ورندام  فدو النظدر إعدادة ولدرورة الواحثدان أوود 
مكانات ومتطموات العالملة العودة معاللر لول فو تطولره  .الضم طلنو المعتمع وا 

 
 (2006)  جحجوح أبو و عياد دراسة

 ولددعتيا التددو التكنولددوعو التنددور ومعدداللر  ايمددة إعددداد إلدد  الدرا ددة ىددذه ىدددفت
 مددى لتقدول  وضم دطلن العاشدر إلد  ال داوع مدن لمودضوف التكنولوعلدة الدوللدة لمترولدة العمعلدة
 تدوافر مددى إلد  التعدرف و التكنولوعلدة لمترولدة الدوللدة العمعلدة الخم دة لمعداللر الوعداد تدوافر

 ىدو الخم دة الوعداد إن حلدث الخم دة الوعداد مدن وعدد وكدل المتعمقدة والضرعلدة الريل دة المعداللر
 لمعددال  السزمددة القدددرات   التوددمل    المعتمددع و التكنولوعلددا التكنولوعلددا   طولعددة :ا

 مدن لمودضوف التكنولوعلدا كتدب فدو ذلدم و   ) العدال  التكنولوعلدة فدو النظمدة   التكنولدوعو
 المدني  ىدذا لمنا دوة الوودضو المدني  الواحثدان و دد ا دتخد  فم دطلن فدو العاشدر إلد  ال داوع

 لمحتولدات التحملدل عمملدة تفكاند المحتدوى أداة تحملدل الواحثدان ا دتخد  كمدا الدرا دة لمولدوع
 التكنولوعلدا كتدب فدو الدرا دة علندة و تمثمدت العاشدر إلد  ال داوع الودف مدن التكنولوعلدا كتدب

 ن دب تددنو إلد  الدرا دة ىدذه و توودمت درا دلة وحددة ( 17 ) عمد  احتدوت التدو و الروعدة
 العاشدر لد إ ال داوع الودف التكنولوعلدا مدن كتدب فدو الخم دة التكنولدوعو التندور أوعداد تدوافر
 الثدامن الودف و كتداب (39% ) ال داوع كتداب فدو الوعداد ىدذه تدوافر ن دوة كاندت حلدث

 (40.4%) . العاشر الوف كتاب و (48%) التا ع الوف كتاب و (%35.9)
 
 (2006) الكحموت و الكحموت دراسة 

 لمكشدف التكنولوعلدا مقدرر تددرلس فدو التكنولوعلدا معمد  أدال تقدول  إلد  الدرا دة ىددفت
 و المدر دلة الوليدة فدو التكنولوعلدا معمد  لواعييدا التدو النض دلة اللدةوط مدن م دتوى كدل نعد

 مقدرر تددرلس فدو التكنولوعلدا معممدو أدال و المدر دلة اللدةوط العس دة ودلن عدن الكشدف
 و التحملمدو الوودضو المدني  الواحثدان اتودع  دد و غدزة شدمال و محدافظتو غدزة فدو التكنولوعلدا
 الواحثددان ا ددتخد  كمددا وإعدددادىا  امددا التددو و المدر ددلة لدداس اللددةوطمق الواحثددان ا دتخد 
 مدن مكوندة و  وددي وشدكل الدرا دة علندة اختدار الواحثدان و المعمد  أدال مسحظدة وطا دة
  دد و تكنولوعلدا معممداً  ( 32 ) و معمد  تكنولوعلدا ( 34 ) إلد  مق دمة معممدة و معممداً (66

 التكنولوعلدا معممدو مدن العلندة عندد الفدراد ايعةشد المدر دلة اللدةوط أن إلد  الدرا دة توودمت
  دم  فدو تتددرج المدر دلة أن اللدةوط و (55.19%) م دتوى عندد العملدا ال ا دلة والمرحمدة
 المعممدلن أدال أن كمدا مدع المددلر العس دة لدةوط أدنداه و التسملدذ  دموكلات لدةوط أعدسه
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 اإلداري و الشخودو لمعدال أعدسه  دم  فدو لتددرج الدال أن و (77.95%) م دتوى عندد لقدع
 أدال و اللدةوط المدر دلة ودلن عس دة الدرا دة تعدد لد  و التقدول  و التقلدل  معدال أدنداه و

 . التكنولوعلا معممو
 

 (2006 ) الخزندار دراسة

 ال ود  وعامعدة الترولدة كملدة فدو المعمد  إعدداد ورندام  تقدول  :إلد  الدرا دة ىدذه ىددفت
 ذلدم  ولتحقلد، التددرلس ىليدة علدو نظدر وعيدة مدن مدل التع تكنولوعلدا لدول اتعاىدات فدو

 الدرا دة  مولدع الظداىرة وودف إلد  ليددف الدذي التحملمدو المدني  الوودضو الواحثدة اتوعدت
 فدو المعمد  إعدداد ورندام  لتقدول  تودملميا مدن الدرا دة ا دتوانة ىدذه فدو الواحثدة وا دتخدمت

 من لنيايلةا فو وورتيا ا  توانة وتكونت   التعمل  تكنولوعلا لول
 (34)نمد مكوندة علندة عمد  تطولقيدا تد  و دد   خما دلاً  ا  دتوانة درعدت و دد مفقدرة 40 ا 

 اختلدارى  تد  وضم دطلن ال ود  عامعدة – الترولدة وكملدة التددرلس ىليدة أعلدال مدن علدواً 
 الح دداولة والمتو ددطات الميولددة الن ددب الواحثددة ا ددتخدمت و ددد   و ددلطة عشددوايلة وطرلقددة

 ودلن التكامدل أن اتلدح التقدول  خدسل ومدن. الدرا دة ولاندات لمعلارلدة لمعالعدةا وا نحرافدات
 فدو غايدب ولكندو كضكدرة موعدود )الترودوي   التخوودو   الثقدافو ( الثسثدة اإلعدداد عواندب

 مسحقتيددا ومناىعيددا وعددد   ومقرراتيددا الدرا ددلة الخطددط عمددود وكددذلم العمملددة  الممار ددة
 أوودت النتداي  ىدذه لدول درا دللن وفدو لضودملن الدرا دو العدا  تق دل  فدو ال درلع لمتطدور
 وا  ململدا محملداً  الحاللدة والم دتقوملة التةلدرات ومتاوعدة ورودد العامعدات  لددا  ولددرورة الواحثدة
 كنقطدة لمتعمدل  العدامعو والن دوة تروولدة تحددلات مدن تضدرزه أن لمكدن مدا ودرا دة   وعالملداً 
 مدع متطمودات لدتسل  ومدا   التكلدف عمد   دادر وعدامع طالدب إعدداد لكضدل ومدا لتطدولره ارتكداز
  . والتكنولوعو المعرفو التقد 
 
  (2005) شريف سةدرا

 التحدددلات لددول فددو المعمدد  إلعددداد السزمددة المتطموددات تقددول  إلددو الدرا ددة ىدددفت
 وكدذلم عامددة وودضة المعمد  إعددداد وأىدداف فم ددضة عمدد  التعدرف مدن خددسل وذلددم العالملدة
 العالملدة التحددلات لدول فدو المعمد  إلعدداد الددول تتوعيدا وعدض التدو النمداذج عمد  التعدرف

 التدو والمقترحدات التوودلات وولدع المعتمدع المودري فدو المعمد  إعدداد تواعدو التدو والتحددلات
 المدني  الواحدث ا دتخد  و دد   التحددلات العالملدة لمقاومدة المعمد  إعدداد وم دتوى ترتقدو أن لمكدن
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 ولتحقلد،   العالملدة لدول التحددلات فدو المعمد  إعدداد متطمودات عدن لمكشدف التحملمدو الوودضو
 الدرا دة وطالودة وأظيدرت طالوداً  م614امدن مكوندة علندة عمد  ا  دتوانة الواحدث ا دتخد  ذلدم
 انتقددال المعمومدات وكددذلم   المعمدد  إعددداد متطموددات مددن متطمددب الددلنو اإلعدداد أىملدة أن

 النتداي    وأظيدرت ا تودا ت شدوكة وخاودة نلدةوالتق التعململدة لمو دايل الودحلح وا  دتخدا 
 أن ممدا أدت المتطمودات وعدض فدو تنعدد  و دد منخضلدة كاندت المتطمودات ىدذه تدوفر درعدة أن
 .التكنولوعلة التطورات ظل فو الثقافلة الذاتلة تنملة عم   ادرة غلر المتطموات ىذه
 

 (2005)حسن دراسة

 لددى التكنولوعلدا تددرلس فدو العمملدة العدروض ميدارات تقدول  :إلد  الدرا دة ىدذه ىددفت
 والمدني  الوودضو المدني  الواحدث ا دتخد  ذلدم ولتحقلد، اإل دسملة  المعممدة والعامعدة الطالودة
 الورندام  لتعرلدب التعرلودو المدني  الواحدث واتودع   المقتدرح الورندام  التقندو لوندال وذلدم الوندايو
   د  طالودات مدن  وددلو وطرلقدة الواحدث  ودل مدن تد  اختلارىدا التدو الدرا دة علندة عمد  المقتدرح
 طالودة م 18 ا العلندة أفدراد عددد وومد) والعامعدة اإل دسملة التعمدل  وتكنولوعلدا التطولقلدة العمدو 

 الطالوددات لدددى العمملددة ميددارات العددروض لمسحظددة المسحظددة وطا ددة الواحددث وا ددتخد   
 درعدات ودلن متو ددط يلةإحوددا د لدة ذات فدرو، وعددود الدرا دة نتداي  أىدد  المعممدات  ومدن

 كمدا الورندام  التقندو إلد  تعدزى المعممدة الطالودة لددى التطولد، ووعدد  ودل العمملدة العدروض ميدارة
م ولمتقدددول  1.111م ولمتنضلدددذا1.159ىدددوا لمتحلدددلر المعددددل ن دددوة أن النتددداي  أظيدددرت

 أن لعندو ممدا عاللدة الن دب وىدذه م 1.094ا ىدو الكملدة الدرعدة معددل ن دوة م وأن0.938ا
 لتنملدة تقندو ورندام  وندال تد  النتداي  لدول وفدو. عاللدة لدو فاعملدة  المقتدرح الورندام  التقندو

 إحودايلاً  دالدة فدرو، وعدود مددى الو دوف عمد   التكنولوعلدا تددرلس فدو العمملدة العدروض ميدارة
 . الطالوة المعممة لدى التقنو الورنام  تطول، ووعد  ول العمملة العروض ولن
 

 (2004فتح اهلل )دراسة 

  فددو الوددضوف الثسثددة االول والثددانو مددني  التكنولوعلددا وتنملددة التضكلددر ول تقدد ىدددفت الدرا ددة إلدد  
   وآرال معممددددو مددددادةالتعمددددل  ال ا ددددو فددددو لددددول  ايمددددة معدددداللر العددددودة والحمقددددة الثانلددددة مددددن لثالددددثما

 ل والميدارات وا تعاىداتم وعددتقلل  أدال تسملذ الحمقة الثانلة فو االتحولالتكنولوعلا وتنملة التضكلر  و 
  ايمددة ومعدداللر العددودة لمددني   ولتحقلدد، ذلددم اعتمددد الواحددث عمدد  درا ددة مددني  االتكنولوعلددا والتضكلددرم

   تدد  وناؤىددا فددو لددول عدددد مددن الوثدداي، التروولددة  ونتدداي  الدرا ددات ال دداوقةالتكنولوعلددا وتنملددة التضكلددر
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 المرتوطة ومعال الدرا ة.

 معموعة من الدوات أعدىا الواحث وى  كالتالو: ا تخدمت ىذه الدرا ة

 . ايمة ومعاللر عودة مني  التكنولوعلا وتنملة التضكلر -

ا تطسع رأى لمتعرف عم  آرال معممو التكنولوعلا والحمقة الثانلة من التعمل  ال ا دو حدول مددى  -
 لمعاللر العودة.مراعاة مني  التكنولوعلا وتنملة التضكلر 

ومقلاس  -اختوارات فو الميارات التكنولوعلةم  –فو تحولل المضاىل  التكنولوعلة ثسثةااختوارات  -
 .التكنولوعلا وتنملة التضكلر مادة  نحو تعم تعاىات التسملذ 

 أ ضرت الدرا ة عن النتاي  التاللة:  

  توول الواحث إل   ايمة والمعاللر الواعب توافرىا فو مناى  التكنولوعلا والتضكلر تشتمل عم
أ موب تقدل   -المحتوى التكنولوعو  -م معلارًا تحت  تة محاور ريل ة ىو : الىداف التعململة 43ا

دللل  -والتدرلوات -التقول  اال يمة -النشطة التعململة فو محتوى المني   -المادة التكنولوعلة 
 .المعم  ومواده التعململةم

توافرىا ودرعة  من المعاللر التو لنوةو االدرا ة عددحققت مناى  التكنولوعلا وتنملة التضكلر مولوع  
المعاللر التو  م من معاللر  ايمة معاللر العودة المرتوة الول  من ا ايمة13كولرة حلث احتمت ا

 .لنوةو توافرىام

 حلث من المعاللر ودرعة محدودة امولوع الدرا ة عدد حققت مناى  التكنولوعلا وتنملة التضكلر كما
  .توافرىام  ايمة معاللر العودة المرتوة الثانلة من ا ايمة المعاللر التو لنوةو معلارًا من م12احتمت ا

 الدرا ة ل  تحق، وعض المعاللر التو لنوةو مراعاتيا فو مناى  التكنولوعلا وتنملة التضكلر مولوع 
 ة الثالثة من ا ايمةمن  ايمة معاللر العودة المرتو ام معلار 18عدد المعاللر التو ل  لت  تحقلقيا او 

 .المعاللر التو لنوةو توافرىام

 عالت م تولات التسملذ والتمملذات علنة الدرا ة فو الوضوف الثسثة متوالنة فو التحوللو 
 مادة التكنولوعلا وتنملة التضكلر حلث عالت فو معظميا لوالح الونلن.  وا تعاه نحو تعمل توالميارا

 ي  التكنولوعلا وتنملة التضكلر لختمف من وف إل  آخر ولتراوح ولنحع  الثر النات  عن درا ة من
مادة التكنولوعلا وتنملة   وكولرم وذلم فو التحولل والميارات وا تعاه نحو تعم –ومتو ط  –اوةلر 
 التضكلر.
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 (2000دراسة طوالبة) 

 وفد، الردن فدو الحا دوب معممدو وتةىلدل إلعدداد ورندام  ا تدراح إلدو الدرا دة ىددفت
 فدو المعممدلن إعدداد أ داللب الواحدث ا دتعرض الوودضو المدني    ووا دتخدا  الدنظ  مددخل
 الواحدث وا دتعرض كمدا   الردنلدة المددارس فدو الحا دوب إدخدال مدادة مراحدل تتودع ثد  الردن

 والخودرات التعدارب وعدض عدرض ذلدم لدول النداعح وفدو لممعمد  السزمدة التدرل دلة الكضالدات
 إعدداد لورندام  مقتدرح تودور وولدع  دا  الواحدث   الحا دوب معممدو لدلوتةى إلعدداد العالملدة
 تحدلدد : الولدو المرحمدة: ىدو ثدسث مراحدل وفد، الورندام  ىدذا ل دلر الحا دوب معممدو وتةىلدل
 والتةىلددل ومحتددواه اإلعددداد ورنددام  أىددداف وتحدلددد   الحا ددوب معممددو وخوددايص حاعددات
 .لمورنام  المنا ب والتقول  والو ايل
 مشدرفو وعمد  الردنلدة العامعدات مدن محكمدلن عمد  المقتدرح الورندام  عدرض : الثانلدة مدةالمرح

عددرال   والتعمددل  الترولددة وزارة مدددارس فددو المعممددلن ووعددض موحددث الحا ددوب  التعدددلست وا 
 .الونايو التقول  لول نتاي  فو السزمة
 لدول فدو وتطدولره وتح دلنو فاعملدة وتقدول    النيايلدة وودورتو الورندام  تنضلدذ :الثالثدة المرحمدة

 .النيايو نتاي  التقول 
 

 2000) ( Hill and Wicklien )ويكمين ) ىيل دراسة

 التكنولوعلددة الترولددة معممددو امددتسم مدددى عمدد  التعددرف إلدد  الدرا ددة ىددذه ىدددفت
 ا دتوانو وإعدداد الواحدث  دا  ذلدم ولتحقلد،   وم ديوللاتي  ميمداتي  ليد  لدال السزمدة لمكضالدات
 – الودف إدارة– التددرلس ميدارات(ىدو عددة محداور توزعدت عمد  فقدرة (41) عمد  اشدتممت
 فدو التكنولوعلدا معممدو مدن (145) ومةدت عمد  علندة ا  دتوانة وطوقدت   )اإلدارلدة العمدال
 أن الدرا دة نتداي  أىد  ومدن   معدال التددرلس فدو  دنتلن عدن خودراتي  تقدل ممدا عورعلدا و لدة
 وميدارات   التددرلس محدور ميدارات عدال الدرا دة متياشدم التدو ال دوع المحداور لدمن مدن

 ميدارات أكثدر وكدذلم مدن ليدا  المعممدلن امدتسم حلدث مدن والثانلدة الولدو المرتودة فدو التضكلدر
 ومراعدداة ا حتلاعددات لمدددرس التخطددلط ميددارتو وامتسكيددا المعممددون لشددعر التددو التدددرلس
ىندام  كدان والتدو التكنولوعلدا لمعمد  مدةالسز  الكضالدات وعدض وىندام الطمودة  لمعظد  التدرلولدة
 : ومنيا المعمملن لدى امتسكيا وعد  شعور

 .التدرلس عمملة فو والو ايل والمعدات لةعيزة الضاعل التوظلف عد  .١
 . وتوثلقيا والمعدات والتعيلزات المواد طمب عمملة إدرام .٢
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 التعميق عمى دراسات المحور الثاني :
 .ببرامج إعداد معمم الحاسوب والتكنولوجيا ات التي اىتمت المحور الثاني : الدراس

 
 بالنسبة ألغراض الدراسة وأىدافيا :-1

  فقدد  وورام  إعداد معم  الحا وب والتكنولوعلاالدرا ات التو اىتمت من العرض ال او، ليذه 
تقددول    مددن حلددث الملددمون   وىددو الو ددوف عمدد را ددات ال دداوقة الد الدرا ددة الحاللددة مددع وعددض  اتضقددت

 وظير ذلم فو درا ة كل من  ورنام  اعداد معم  الحا وب والتكنولوعلا فو لول المعاللر
درا دة  مثدل واختمضدت مدع درا دة كدل مدن   م7119م ودرا ة ااوو شقلر اوو شعوان7112االنادي

ودرا ددددددة  م  7119ا النعددددددار وعددددددوض م   ودرا دددددة 7119م   ودرا ددددددة ا ا ددددددماعلل  7116الودددددالض ا
م ودرا ددددة ا 7111م   ودرا ددددة ا شددددرلف  7119م ودرا ددددة ا الخزندددددار  7119الكحمددددوت االكحمددددوت و 

حلدددث  اىتمدددت الدرا دددات ال ددداوقة ومعرفدددة م دددتوي المعرفدددة التكنولوعلدددة  لددددي الطمودددة   م7111طوالودددة  
 وتحدلد التقدلرات التقوملة لميارات تدرلس التكنولوعلا لدي الطموة المعمملن

 
 بالنسبة لمنيج الدراسة:-2

اشددتركت ىدددذه الدرا ددة مدددع الدرا ددات ال ددداوقة فدددو إتواعيددا لممدددني  الووددضو التحملمدددو   كمدددني  
م   ودرا دددة ا ا دددماعلل 7116الودددالض منا دددب لمثدددل ىدددذا الندددوع مدددن الدرا دددات   مثدددل درا دددة درا دددة  ا

م ودرا ددددة 7119م  ودرا ددددة ا أوددددو شددددقلر وأوددددو شددددعوان  7119م   ودرا ددددة ا النعددددار وعددددوض 7119 
م ودرا ددددة ا 7111م   ودرا ددددة ا شددددرلف  7119م ودرا ددددة ا الخزندددددار  7119والكحمددددوت االكحمددددوت 
م ووعدددددض الدرا دددددات اختدددددارت المدددددني  الوودددددضو التحملمدددددو والمدددددني  الوندددددايو كدرا دددددة 7111طوالودددددة  
م وىنددام درا ددة اختددارت المددني  الووددضو التحملمددو والمددني  7112م   ودرا ددة ا عاوددد  7112االنالدددي 

 . م7111التعرلوو كدرا ة اح ن   الونايو والمني 
 

 بالنسبة ألدوات الدراسة :-3

اشددتركت ىددذه الدرا ددة مددع معظدد  الدرا ددات ال دداوقة فددو ا ددتخدا   أدوات الدرا ددة المتمثمددة فددو  
م   ودرا دددة الخزنددددار 7119م  ودرا دددة ا النعدددار وعدددوض  7116لودددالض    مثدددل درا دددة ااا  دددتوانة 

  كمدا اشدتركت فدو الداة الثانلدة  م7111ودرا دة اىلدل ولكمدلن  م  7111م   ودرا ة اشرلف  7119 
م ودرا دددة اعاوددددد 7119م  ودرا دددة ا ا دددماعلل  7116الودددالض م كدرا دددة اوطا دددة المسحظدددةلمدرا دددة ا

تحملدل المحتدوى  ةادا  واختمضت مع وعض الدرا ات التو ا تخدمت ام 7111م ودرا ة اح ن  7112 
 ايمددددة ميددددارات ت مددددع وعددددض الدرا ددددات التددددو ا ددددتخدمت  واختمضددددم 7112النددددادي  م كدرا ددددة درا ددددة ا
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م  وكدددذلم اختمضدددت مدددن درا دددةا 7112اعاودددد  كدددةداة لمدرا دددة مثدددل درا دددة واختودددارات ووطا دددة مسحظدددة 
 ة ومقلاس لملةوط المدرل لة كاداة ظم فو ا تخدا  وطا ة المسح7119الكحموت والكحموت  

 
 بالنسبة لمعينة المختارة : -4

 الطالددب المعمدد   درا ددات ال دداوقة مددن حلددث المعتمددع والعلنددة فوعلدديا ا توددرت عمدد تضاوتددت ال
  و درا دددة م 7111ح دددن  (   و درا دددة م7119ا دددماعلل   (  و درا دددة م7116الودددالض كدرا دددة ا

علددداد واودددو درا دددة ا م  و7112الندددادي  كدرا دددة ا الكتدددب المدر دددلة  ووعلددديا عمددد   م7111شدددرلف  ا
م  ودرا ددة ا الكحمددوت والكحمددوت 7112عاوددد  مدد  المعممددلن كدرا ددة ا  ووعلدديا عم 7119عحعددوح  

 . م7119 
 

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة :
 أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : 

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا : .1
وا داللب تدرل دة فدو تقدول  ورندام  إعدداد معمد  الحا دوب ىدفت ىذه الدرا ة إل  الو دوف عمد  

  ولدذلم فقدد اتضقدت وعدض الدرا دات ال داوقة مدع الدرا دة الحاللدة مدن حلدث العامعة ا  سملة وةزة 
م ودرا ة عطا درولدش 7111ال ر     مثل درا ة اتقول  الورام   الملمون   وىو الو وف عم   

 م7119نشوان   م   ودرا ة ا 7119مو     ودرا ة ام   7119م ودرا ة اأوو عحعوح  7155 
 

 من حيث  مجتمع الدراسة وعينتيا : .2
 (  و درا دة م7116الودالض كدرا دة االطالب المعمد  اشتركت ىذه الدرا ة فو علنتيا المتمثمة فو 

درا دددددة ا أودددددو   و  م7111شدددددرلف    و درا دددددة ام 7111ح دددددن  (   و درا دددددة م7119ا دددددماعلل  
م  7119 طالددبم  ودرا ددة ا7119 القددادرعوددد م  ودرا ددة ا7112 شدداىلنم   ودرا ددة ا7119 عحعددوح
 . م7111 شرلفم  ودرا ة ا7117 لا لن م  ودرا ة ا7119 نشوانودرا ة ا
 
 من حيث المنيج المستخدم في الدراسة: .3

اشتركت ىذه الدرا ة مع اغمدب الدرا دات ال داوقة فدو ا دتخداميا لممدني  الوودضو  كمدني  منا دب 
م   ودرا دة 7119  م   ودرا دة ا ا دماعلل7116الودالض ا درا دةلمثل ىذا النوع من الدرا دات   مثدل 

االكحمددددددددوت م ودرا ددددددددة 7119م  ودرا ددددددددة ا أوددددددددو شددددددددقلر وأوددددددددو شددددددددعوان  7119ا النعددددددددار وعددددددددوض 
 م7111م ودرا ة ا طوالوة  7111م   ودرا ة ا شرلف  7119م ودرا ة ا الخزندار  7119والكحموت 
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م  ودرا دددة ا عل ددد  7155 عطدددا درولدددشام   ودرا دددة 7155مطدددر وعودددد العدددواد   مثدددل درا دددةا  و
م   ودرا دددددددة ا عودددددددد 7112م   ودرا دددددددة اشددددددداىلن  7119م   ودرا دددددددة امو ددددددد    7151ومودددددددالحة  

 م7119القادر 
 
 من حيث أداة الدراسة : .4

اشددتركت ىددذه الدرا ددة مددع معظدد  الدرا ددات ال دداوقة فددو ا ددتخدا   أدوات الدرا ددة المتمثمددة فددو  
م   ودرا دددددة 7119م  ودرا دددددة ا النعدددددار وعدددددوض  7116ض  لودددددالمثدددددل درا دددددة اا    ا  دددددتوانة 
مطدر وعودد  درا ةا  م7111م  ودرا ة اىلل ولكملن  7111م   ودرا ة اشرلف  7119الخزندار  
م   ودرا دة 7151ا عل د  ومودالحة   م  ودرا دة7155 عطا درولدشام   ودرا ة 7155العواد  
  أما الداة الثانلة لمدرا دة  م 7112ىلن  م  ودرا ة ا شا7112م  ودرا ة أوو د ة  7116اعوده  

م   ودرا دددددددة 7119 ا مو ددددددد م فقدددددددد اشدددددددتركت ىدددددددذه الدرا دددددددة  مدددددددع درا دددددددة  وطا دددددددة المسحظدددددددة ا
 م7111م ودرا ة اح ن  7112م ودرا ة اعاود  7119ودرا ة ا ا ماعلل    م 7111 ال را

 
 الي :استفاد الباحث من الدراسات السابقة في ىذا المجال عمى النحو الت-5

 عدة أمور من أىميا:لقد ا تضاد الواحث من الدرا ات ال اوقة فو   
   الدرا ة وىو المني  الووضو.اختلار مني .5

 .ووطا ة المسحظة  توانوا المتمثمة فو  ونال أدوات الدرا ة الم تخدمة و .7

 عرض النتاي  وتض لرىا ومنا شتيا  و تقدل  التوولات والمقترحات. .5

 ت اإلحوايلة المنا وة لمدرا ة.تحدلد نوع المعالعا .4

 تحدلد اإلعرالات المنا وة لمدرا ة. .1
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 
 
الدراسة منيج  
 

 الدراسة مجتمع  
 

 الدراسة أدوات  
 

 الدراسة خطوات  
 

 اإلحصائية المعالجة 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 

  ومعتمع مني  الدرا ة تشمل والتو الدرا ة إلعرالات مضوسً  توللحاً  الضول اىذ فو الواحث لتناول
 النتاي  وا تخراج  وود يا وثواتيا لعمع الولانات الم تخدمة الدرا ة  وأدوات الدرا ة  وعلنة الدرا ة

 :ل اوقةا لمعناور تضولملاً  ووضاً  المنا وة لمدرا ة وفلما لمو اإلحوايلة وال اللب خطوات الدرا ة  و 
 

 : الدراسة أواًل : منيج

 أو التدخل دون د لقاً  ووضاً  الظاىرة خسلو من لوف الذي التحملمو الووضو المني  الواحث ا تخد 
  الظاىرة عم  لمتةثلر أخرى عوامل أي إدخال

"ىو المني  الذي لدرس ظاىرة أو حدثا أو  للة موعودة حاللًا لمكن الحوول الووضو المني  لعرفو 
 م200:83  وال تاذ الغاالوحث دون تدخل الواحث فليا " ا  أ يمةعم  معمومات تعلب عن منيا 

 لت  التو لممعاللر ووضا تتناول لنيا التحملمو الووضو المني  الدرا ة ىذه فو الواحث ا تخد  لذلم 
 . وةزة اإل سملة العامعة فو معم  الحا وب  إعدادورنام   تقول  لوييا فو
 

 :  وعينتيا الدراسة تمعثانيا": مج
 فدو المعمملن الممتحقلن وورنام   الحا وب وأ داللب تدرل دو  لطموةعملع ا الدرا ة معتمع شمل

لمعدا  الدرا دو  الراودعو  الثالدث الم دتوللن فدو وطالودةالودًا مط59ا عدددى  الودال) و وةدزة اإل دسملة العامعدة
وتددد  تطولددد،  ايمدددة ودددمو كعلندددة لمدرا دددة د المعتمدددع الالواحدددث عملدددع أفدددرا و دددد اختدددار  7157/7155

والمعاللرامحتوى المقررات الدرا لة  طراي، وا تراتلعلات التدرلس  التقول م الواعب توافرىدا فدو ورندام  
 . إعداد معم  الحا وب وا اللب تدرل و عم  علنة الدرا ة

  ددد   فدددوالدددذلن لدر دددون مدددن عملدددع أعلدددال اليليدددة التدرل دددلة  أللددداً وتدددالف معتمدددع الدرا دددة 
و دد    م محالدرًا ومحالدرة6والودال) عدددى  ا تدرل دو فدو العامعدة اإل دسملة وةدزة  وأ داللبالحا وب 

وت  تطول،  ايمة والمعداللرامحتوى المقدررات الواحث عملع أفراد المعتمع الومو كعلنة لمدرا ة  اختار
ندددام  إعدددداد معمددد  الحا دددوب الدرا دددلة  طرايددد، وا دددتراتلعلات التددددرلس  التقدددول م الواعدددب توافرىدددا فدددو ور 

 وا اللب تدرل و عم  علنة الدرا ة.
وتةلضت علنة الدرا ة أللًا من ريلس     الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعدة اإل دسملة وةدزة 
وت  تطول، وطا ة المسحظة المشتممة عم  المعاللراالىداف العامة لمورنام   أعلال اليلية التدرل دلة 

 وافرىا فو ورنام  إعداد معم  الحا وب وا اللب تدرل و عم  علنة الدرا ة.الواعب ت  المنشاة م
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 : أدوات الدراسة:ثالثاً 

 : إعداد معمم الحاسوبتقويم برنامج  داةأ: أوال
وتدد  إعدددادىا عمدد  شددكل  إعددداد معمدد  الحا ددوبلتقددول  ورنددام   ايمددة معدداللر ا ددتخد  الواحددث 

ودوي والدرا دات ال داوقة المتعمقدة ومشدكمة الدرا دة وا دتطسع وعد ا طدسع عمد  الدب التر وذلم  ا توانو
المقددداوست الشخودددلة ذات الطددداوع غلدددر الر دددمو  دددا   الميتمدددلن والحا دددوب مدددن خدددسلرأي علندددة مدددن 
 وف، الخطوات اآلتلة: ا  توانةالواحث وونال 

يدددددد، امحتوى المقددددددررات الدرا ددددددلة  طراا  ددددددتوانوالريل ددددددة التددددددو شددددددممتيا  المعدددددداللرتحدلددددددد  -5
 وا تراتلعلات التدرلس  التقول م

 .ريلس معلارالتو تقع تحت كل المعاللر الضرعلة  ولاغة -7
م  7 والممحد، ر د  ا معلدارم  14فو وورتيا الوللة والتدو شدممت ا   ايمو المعاللرإعداد  -5
 فو وورتيا الوللة.  ايمة المعاللرلولح 

الترووللن وعلي  أعلدال  المختولن من المحكملن معموعةعم   ايمة المعاللر عرض  -4 
لعممدون  اآلخدر عامعة ال و  وعامعدة القددس المضتوحدة والدوعضو  ىلية تدرلس فو العامعة اإل سملة

 م لولن أعلال لعنة التحكل . 5 والممح، ر   ا فو وزارة الترولة والتعمل   
  كدذلم  ا  دتوانةمدن  معداللرم 6ووعد إعرال التعدلست التو أوو  ويا المحكمدون تد  حدذف ا

م 42وعددد وددلاغتيا النيايلددة ا  ددتوانةالمعدداللر فددو ا و ددد ومدد) عدددد  المعدداللرتدد  تعدددلل ووددلاغة وعددض 
 خما و  حلث أعط  لكل فقرة وزن مدرج وف،  م  متدرج معا ت ريل وثسثة عم   معلارًا موزعلن

عددة  ملمددة عدددًام أعطلددت الوزان ا ودرعددة كولددرة عدددًا  ودرعددة كولددرة  ودرعددة متو ددطة  ودرعددة  ملمددة  ودر  
فدو  ا  دتوانةم لودلن  5 والممحد، ر د  ا عدداد معمد  الحا دوبلتقول  ورنام  إ م 5  7  5  4  1التاللة ا

وندددال عمددد  مدددا ورد فدددو الدرا دددات  م%21ا وم دددتوى كضدددالة معلدددار لواحدددثا  واختدددار  ودددورتيا النيايلدددة
 عود 7119  ا ماعلل 7119 اوو عحعوح 7119مو    7155مثل درا ةامطر وعود العواد  ال اوقة
 .م5من المحكملن لدوات الدرا ة ممح، ر   ا لالخورا وعض ةوا تشار  م 7111ال ر   7119القادر 

 :األداةصدق 
 صدق المحكمين:-1

م  5ممح، ر   ا  الحا وبالترولة و من المحكملن المختولن فو دد عم  ع ايمة المعاللر ت  عرض   
  و ددد أودددى المحكمددون مسحظددات ىامددة معلددارل وعيددة نظددرى  إزال ولددوح كددل إودددا ي و ددد طمددب مددن  

عمدد  لددوييا التعدددلست السزمددة  كمددا طمددب مددن المحكمددلن تحدلددد مدددى وددد، الواحددث  ىوأعددر   و لمددة
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التدددو اتضددد، المحكمدددلن عمددد   الضقدددرات انتقدددالالعودددارات ومددددى  لددداس مدددا ولدددعت لعمدددو  وعملدددو فقدددد تددد  
 ا  ددتوانةعدددد فقددرات ودوح للالتددو أشدار إلليددا المحكمددون  الضقددراتالواحددث  ودسحلتيا  ىددذا و ددد ا دتوعد

 :م لولن الوعاد الريل ة لقايمة المعاللر5معلار والعدول ام 42ا
 (1جدول ) 

 األبعاد الرئيسة لمعايير تقويم برنامج إعداد معمم الحاسوب
 المعاييرعدد  البعد

المقررات الدرا لةمحتوي   21 
علات التدرلسطراي، وا تراتل  10 

 16 التقول 
 47 المعموع

 
  : صدق االتساق الداخمي -2

مكونددة مددن  عمدد  علنددة انوا  ددتووتطولدد،  انةلس ددتوعددرى التحقدد، مددن وددد، ا ت ددا، الددداخمو 
  وت  ح اب معامل ارتواط ولر ون ولن  م توي ثالث وراوع  طالوا وطالوة من معممو الحا وبم 51ا

الذي تنتمو إللو وذلم وا تخدا  الورنام   لس توانةوالدرعة الكملة  ا  تولانةت درعات كل فقرة من فقرا
 التاللة تولح ذلم: م والعداولSPSS ا اإلحوايو 

 (  2الجدول )
 المقررات الدرا لة مع الدرعة الكملة لومحتوي  رة من فقرات معلارلولح معامست ارتواط كل فق

معامل  الفقرة م
لةمستوى الدال  االرتباط  

 0.0.دالة عند  0.536 ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة ال ملمة . 1

 0.0.دالة عند  0.562 المقررات من قة ومنا وة لةىداف العامة لمورنام  . 2

 0.0.دالة عند  0.673 تراعو المقررات احتلاعات الطموة المعمملن .  3

 0.0.دالة عند  0.670 تراعو المقررات فو احتلاعات المعتمع. 4

 0.0.دالة عند  0.709 تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 5

 0.0.دالة عند  0.535 تةطو عملع م تولات الطموة االمعرفلة والتطولقلة م. 6

 0.0.دالة عند  0.741 توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7

 0.0.دالة عند  0.551 تتوف المقررات والمرونة . 8

 0.0.دالة عند  0.622 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9

 0.0.دالة عند  0.665 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن  ل  خلرة. 10

 0.0.دالة عند  0.563 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعاىات إلعاولة . 11

 0.0.دالة عند  0.507 عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت. تعمل المقررات 12

 0.0.دالة عند  0.498 تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن من التقد  العممو.  13
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 0.0.دالة عند  0.503 تنمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  . 14

 0.0.دالة عند  0.610 ا.لوعد لممقررات دللل لولن تضاولل موادىا وأنشطتي 15

16 
ىنام توازن ولن العانولن النظري والعممو فو المقررات الدرا لة 

 0.0.دالة عند  0.541 .

 0.0.دالة عند  0.628 تتواف، المقررات وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب. 17

18 
أىدددداف ومحتدددوى المقدددررات تنوثددد، مدددن الىدددداف العامدددة إلعدددداد 

 0.0.دالة عند  0.531 ا وب.معم  الح

19 
تراعدددددو المقدددددررات الت م دددددل الفقدددددو والعمدددددودي فدددددو م دددددتولات 

 0.0.دالة عند  0.571 الورنام  المختمضة.

 0.0.دالة عند  0.539 توازن المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص. 20

 0.0.دالة عند  0.558 لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دوري وم تمر . 21

 1.495م =1.15م وعند م توى د لة ا79ر العدوللة عند درعة حرلة ا

رات محتوي المقر  ست ارتواط كل فقرة من فقرات معلارمعام ومن خالل اجلدول السابق الذي يوضح 
 م.1.15عملع الضقرات ذات دالة احوايلا عند م توى د لة ا ان  الدرا لة مع الدرعة الكملة

 ( 3ل )جدو

 طراي، وا تراتلعلات التدرلس مع الدرعة الكملة لو معلار لولح معامست ارتواط كل فقرة من فقرات

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.0.دالة عند  0.386 .الىداف المحددةوالتدرلس و ا تراتلعلات  طراي، ترتوط 1

 0.0.دالة عند  0.595 التدرلس والتنوع .ا تراتلعلات  تتوف طراي، 2

3 
و ا دددددتراتلعلات التددددددرلس إلثدددددارة الدافعلدددددة لددددددي  طرايددددد، تدددددؤدي 

 0.0.دالة عند  0.788 الطموة. المعمملن 

4 
لمخورات المراد إك اويا  وا تراتلعلات التدرلسمنا وة طراي، 

 0.0.دالة عند  0.625  لمطسب .

5 
ل  الطموة المعمملن إ وا تراتلعلات التدرلس توعو طراي، 

 0.0.دالة عند  0.775  موادر التعم  .

6 
فرودددددًا لمعمدددددل الضدددددردي  وا دددددتراتلعلات التددددددرلس تتدددددلح  طرايددددد، 

 0.0.دالة عند  0.694  والعماعو .

 0.0.دالة عند  0.827 طولعة العم  والتكنولوعلا. وا تراتلعلات التدرلس طراي،  تراعو  7

8 
ليدددة التددددرلس أعلدددال ى  وا دددتراتلعلات التددددرلس طرايددد،  تعدددزز 

 0.0.دالة عند  0.690 عمملة التعمل  والتعم  لدى الطسب .

 0.0.دالة عند  0.643 ل تخد  تقنلات المعمومات وا توا ت وشكل علد. 9

 0.0.دالة عند  0.743 الحدلثة فو تدرلس الحا وب تلت  ا طسع عمو ا  تراتلعلا 10

 1.595م =1.11د لة ام وعند م توى 79ر العدوللة عند درعة حرلة ا
 1.495م =1.15م وعند م توى د لة ا79ر العدوللة عند درعة حرلة ا

طراي، وا تراتلعلات  معلار معامست ارتواط كل فقرة من فقرات ومن خالل اجلدول السابق الذي يوضح
 م1.15-1.11عملع الضقرات ذات دالة احوايلا عند م توى د لة ا انالتدرلس مع الدرعة الكملة 
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 (4جدول ) 

 التقول  مع الدرعة الكملة لوست ارتواط كل فقرة من فقرات معلار لولح معام

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.0.دالة عند  0.533 لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1

 0.0.دالة عند  0.629 لوعد معاللر والحة تحدد م توى الدال العلد . 2

 0.0.دالة عند  0.579 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا  اومة لمتطول،. 3

 0.0.دالة عند  0.603 تكشف أ اللب التقول  عن مقدار ما ت  إنعازه من أىداف. 4

 0.0.دالة عند  0.726 لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5

 0.0.دالة عند  0.774 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6

 0.0.دالة عند  0.653 تتوف أ اللب التقول  وتوافر عنور الشموللة . 7

 0.0.دالة عند  0.522 لدال الطالب المعم  والتطولقو  نظا  التقول  لقلس اإلطار النظري  8

 0.0.دالة عند  0.402 توظف الكملة نتاي  التقول  فو تح لن ورام  إعداد المعم  وتدرلوو . 9

 0.0.دالة عند  0.672 لمتاز نظا  التقول  وا  تمرارلة . 10

 0.0.دالة عند  0.620 تحتضظ الكملة و عست نتاي  عمملات التقول  . 11

 0.0.دالة عند  0.681 التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12

 0.0.دالة عند  0.692 تعكس ا ختوارات والوظايف ملمون الم ا ات التعململة. 13

 0.0.دالة عند  0.815 تعط  ا ختوارات وتوزع العسمات وشكل عادل وشضاف. 14

 0.0.دالة عند  0.551 لتوفر لمطموة التقول  ا لكترونو . 15

 0.0.دالة عند  0.697 لرتوط التقول  مواشرة وقلاس مدى اكت اب الطموة لمميارات العملا. 16

 1.595م =1.11م وعند م توى د لة ا79ا ر العدوللة عند درعة حرلة
 1.495م =1.15م وعند م توى د لة ا79ر العدوللة عند درعة حرلة ا

 مع الدرعة الكملة لومعامست ارتواط كل فقرة من معلار التقول   ومن خالل اجلدول السابق الذي يوضح
 م1.15-1.11ان عملع الضقرات ذات دالة احوايلا عند م توى د لة ا

 

م وىدذا 0.05  0.01تلح من العدول ال او، أن عملع العوارات دالة إحوايلًا عند م توى د لدة ال  
 عم  علنة الدرا ة. ايلدل عم  أن ا  توانة تتمتع ودرعة من الود،. مما لطمين الواحث عم  تطولق

 

 االستبانة:  ثبات
 كما لمو:  خدا  طرلقتلنوذلم وا تأفراد العلنة ا  تطسعلة ت  تقدلر ثوات ا  توانة عم  

 ألفا كرونباخ: معامل -1
  حلدث حودل عمد   لمدة الداةوذلم إللعاد معامدل ثودات  ألضا كرونواخ معامل ثا تخد  الواح

 م لولح ذلم:5ككل والعدول ا لس توانةوكذلم  معاللر ا  توانةمن  معلارمعامل ألضا لكل 
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 (  5جدول ) 

  والدرجة الكلية عايرياملمن  عيارميوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 المعيار
عدد 
 الفقرات

 معامل الفا

المقررات الدرا لةمحتوى   21 0.904 

 0.872 10 طراي، وا تراتلعلات التدرلس

 0.902 16 التقول 

 0.958 47 المعموع

م وىدذا لددل عمد  0.872أن معدامست ألضدا كرونوداخ عملعيدا فدو، ا ال داو،لتلح من العددول 
 تمتع ودرعة عاللة من الثوات تطمين الواحث إل  تطولقيا عم  علنة الدرا ة.ت  توانةا أن 

 

 التجزئة النصفية: -2
 

حلدث  وطرلقة التعزية النودضلة  ا  تولانت  ا تخدا  درعات العلنة ا  تطسعلة لح اب ثوات        
مددن  الضقددرات الزوعلددةدرعددة وكددذلم  عدداللر ا  ددتولانمددن م معلددارلكددل  الضقددرات الضردلددةاحت ددوت درعددة 

الدرعات وذلم وح اب معامل ا رتواط ولن النوضلن ث  عرى تعددلل الطدول وا دتخدا  معادلدة  دولرمان 
 لولح ذلم: م6وراون والعدول ا 

 ( 6اجلدول )

 ثبات قائمة املعايري بطريقة التجزئة النصفية  يوضح معامالت 

 المعيار
عدد 
 الفقرات

 االرتباط
 قبل التعديل 

 امل الثباتمع
 بعد التعديل 

 0.907 0.831 *21 المناىج والمقررات الدراسية

 0.874 0.777 10 طرائق واستراتيجيات التدريس

 0.836 0.719 16 التقويم

 0.958 0.920 *47 المجموع

 * تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.
قدة التعزيدة النودضلة وعدد التعددلل عملعيددا أن معدامست الثوددات وطرل ال داو،لتلدح مدن العددول 

تمتع ودرعة عاللة من الثوات تطمين الواحث إل  تطولقيدا أن ا  توانة تم وىذا لدل عم  0.836فو، ا
 عم  علنة الدرا ة.
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 إعداد معمم الحاسوب: لتقويم برنامج ثانيًا: بطاقة مالحظة 
 :م  الحا وبإعداد معلتقول  ورنام   مسحظة ا تخد  الواحث وطا ة

وعد ا طسع عم  الدب الترووي والدرا ات ال اوقة المتعمقة ومشكمة الدرا ة وا تطسع رأي علنة وذلم 
المقدداوست الشخوددلة ذات الطدداوع غلددر الر ددمو  ددا  الواحددث وونددال  الميتمددلن والحا ددوب مددن خددسلمددن 

 وف، الخطوات اآلتلة: وطا ة المسحظة
 .وطا ة المسحظةتو شممتيا الريل لة ال المعاللرتحدلد  -
 .معلارولاغة الضقرات التو تقع تحت كل  -
م لولدددح 4م فقدددرة والممحددد، ر ددد  ا  41فدددو ودددورتيا الوللدددة والتدددو شدددممت ا  الوطا دددةإعدددداد  -

 فو وورتيا الوللة. وطا ة المسحظة
الترودوللن وعلدي  أعلدال  المختولن من المحكملن معموعةعم   وطا ة المسحظةعرض  -

عامعددة ال ودد  وعامعددة القدددس المضتوحددة والددوعض لعممددون فددو و  ة تدددرلس فددو العامعددة اإل ددسملةىليدد
 م لولن أعلال لعنة التحكل . 5 والممح، ر   ا وزارة الترولة والتعمل   

وطا ددددة مددددن  اتم فقددددر  5ووعددددد إعددددرال التعدددددلست التددددو أوودددد  ويددددا المحكمددددون تدددد  حددددذف ا -
وعد ولاغتيا  وطا ة المسحظةعض الضقرات و د وم) عدد فقرات   كذلم ت  تعدلل وولاغة و المسحظة
  حلدددث أعطددد  لكدددل فقدددرة وزن مددددرج وفددد،  دددم  متددددرج ثسثدددة معددداللرم فقدددرة موزعدددة عمددد  44النيايلدددة ا
ا ودرعددة كولددرة عدددًا  ودرعددة كولددرة  ودرعددة متو ددطة  ودرعددة  ملمددة  ودرعددة  ملمددة عدددًام أعطلددت  خما ددو

وطا ددة م لوددلن  1والممحدد، ر دد  ا إعددداد معمدد  الحا ددوبلتقددول  ورنددام  م 5  7  5  4  1الوزان التاللددة ا
 فو وورتيا النيايلة. المسحظة

 صدق البطاقة:
 صدق المحكمين:-1

و دد طمدب مدن    الحا دوبمن المحكملن المختولن فو دد عم  ع وطا ة المسحظةت  عرض 
ا تندع    محكمون مسحظات ىامة و لمدة  و د أودى الفقرةالمحكملن إودال وعية نظرى  إزال ولوح كل 

عم  لدوييا التعددلست السزمدة  كمدا طمدب مدن المحكمدلن تحدلدد مددى ودد، العودارات  ىالواحث وأعر 
التو اتضد، المحكمدلن عمد  ودسحلتيا  ىدذا  الضقرات انتقالومدى  لاس ما ولعت لعمو  وعملو فقد ت  

فقدرة م 44ا وطا دة المسحظدةعددد فقدرات ودوح للن و مالتو أشار إلليا المحك الضقراتو د ا توعد الواحث 
 :أوعادىاعم   وطا ة المسحظةم لولن توزلع فقرات 9والعدول ا

 ( 7جدول )
 أبعادىايبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى 

 عدد الفقرات الميارات
 12 الىداف العامة لمورنام 
 16 أعلال اليلية التدرل لة

دلةالمنشةة والت يلست الما  16 
 44 المعموع
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 Test Reliabilityالبطاقة :  ثبات

 وذلم وا تخدا   علنة الدرا ةأفراد ت  تقدلر ثوات الوطا ة عم  
 

 طريقة التجزئة النصفية:
وطرلقة التعزية النودضلة حلدث احت دوت درعدة الوطا ة لح اب ثوات  علنة الدرا ةت  ا تخدا  درعات 

وكذلم درعة النوف الثانو من الدرعات وذلدم وح داب لتدرل لة لمعال أعلال اليلية االنوف الول 
ن معامل واتلح أ  ولرمان وراونمعامل ا رتواط ولن النوضلن ث  عرى تعدلل الطول وا تخدا  معادلة 

مددن  عاللددةتمتددع ودرعددة ل المعددالم وىددذا لدددل عمدد  أن 0.896اوعددد التعدددلل حوددل عمدد  الثوددات الكمددو 
 طولقيا عم  علنة الدرا ة.الثوات تطمين الواحث إل  ت

  خطوات الدراسة 
الترودددوي وا دددتطسع علندددة مدددن المختودددلن فدددو الترولدددة والحا دددوب  الدبا طدددسع عمددد    -1

وا  دتضادة مدن معمومدداتي  وكدذلم  ا طدسع عمدد  معداللر اليليدة الوطنلددة لسعتمداد والعددودة 
 ل  العالووالنوعلة لمؤ  ات التعمل  العالو التاوعة لوزارة الترولة والتعم

 .الدرا ة  أدواتمن  أداةتحدلد المعاللر الريل ة لكل  -2
 .تحت كل معلار من المعاللر الريل ة المعاللر الضرعلة  ولاغة -3
عمدد  عدددد مددن المحكمددلن وذلددم لمعرفددة مدددى  الوللددةالدرا ددة فددو وددورتيا  أدواتعددرض  -4

لافةمن المعاللر و د ت  حذف  معلارمسيمة كل  عادة وا    معاللر.الولاغة وعض  وا 
لعادفو وورتيا النيايلة ومن ث  تطولقيا عم  العلنة ا  تطسعلة  واتدال إعداد -5 ثودات  وا 

 .الدرا ة  أدواتوود، 
 .الدرا ة عم  علنة الدرا ة  أدواتتطول،  -6
وذلددم لمعرفددة النتدداي  وكتاوددة SPSSوا ددتخدا  ورنددام   إحوددايلاتضرلدد) النتدداي  ومعالعتيددا  -7

 .التوولات والمقترحات
 الجة اإلحصائية المع 

 اعتمد الواحث فو درا تو عم  المعالعات اإلحوايلة اآلتلة:
 التكرارات المتو طات والن ب الميولة. -5

 " .Pearson  إللعاد ود، ا ت ا، الداخمو ت  ا تخدا  معامل ارتواط ولر ون "  -7
لنوددددضلة إللعدددداد معامددددل الثوددددات تدددد  ا ددددتخدا  معامددددل ارتودددداط  ددددولرمان وددددروان لمتعزيددددة ا -5

 ومعامل ارتواط ألضا كرونواخ.   المت اولة  ومعادلة عتمان لمتعزية النوضلة غلر المت اولة
 .اختوار مان ولتنو -4
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 الخامس الفصل
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 

 ومناقشتيا.  األول النتائج المتعمقة بالسؤال 
 

 ومناقشتيا الثاني النتائج المتعمقة بالسؤال . 
 

 ومناقشتيا الثالث لمتعمقة بالسؤالالنتائج ا .  
 

 ومناقشتيا الرابع النتائج المتعمقة بالسؤال . 
 

 ومناقشتيا الخامس النتائج المتعمقة بالسؤال .  
 

 ومناقشتيا السادس النتائج المتعمقة بالسؤال .  
 

 ومناقشتيا السابع النتائج المتعمقة بالسؤال .  
 

الدراسة توصيات.  
 

الدراسة مقترحات . 
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 الخامس الفصل
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 

 أ ديمة الدرا دة عدن اإلعاودة فدو إلليا وتتمثدل التوودل ت  التو لمنتاي  عرلاً  الضول ىذا لتناول

 .إحوايلاً  ولاناتيا وتحملل الدرا ة واتأد تطول، عنو أ ضرت ما ا تعراض خسل من




 الذي ينص عمى : أواًل : إجابة السؤال األول
 برنامج إعداد معمم الحاسوب في الجامعة اإلسالمية بغزة؟في الواجب توافرىا ما المعايير  

والوحدث عدن المعداللر الواعدب توافرىدا فدو ورندام  إعدداد ولخعاودة عدن ىدذا ال دؤال  دا  الواحدث 
اللر ىليدددة ا عتمددداد معمدد  الحا دددوب وأ ددداللب تدرل دددو عودددر الدولدددات  التروولددة والدرا دددات ال ددداوقة ومعددد

 محاور ريل لة  وتضرع منيام  9وتحتوي عم  ا  يا النيايلة والعودة وت  ونال  ايمة المعاللر ووورت
 ولح ذلم:تم  55-9ولا اوالعدم معلارًا فرعلا  65ا  
 : محتوى المقررات الدراسية  معايير -1

 ( 8جدول )
  لمقررات الدراسية محتوى امعايير يوضح 

 الفقرة  م
 ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة ال ملمة . 1
 المقررات من قة ومنا وة لةىداف العامة لمورنام  . 2
 تراعو المقررات احتلاعات الطموة المعمملن .  3
 تراعو المقررات فو احتلاعات المعتمع. 4
 تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 5
 وة االمعرفلة والتطولقلة م.تةطو عملع م تولات الطم 6
 توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7
 تتوف المقررات والمرونة . 8
 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9
 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن  ل  خلرة. 10
 ىات إلعاولة .تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعا 11
 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت. 12
 تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن من التقد  العممو.  13
 تنمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  . 14
 لوعد لممقررات دللل لولن تضاولل موادىا وأنشطتيا. 15
 ن النظري والعممو فو المقررات الدرا لة .ىنام توازن ولن العانول 16
 تتواف، المقررات وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب. 17
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 أىداف ومحتوى المقررات تنوث، من الىداف العامة إلعداد معم  الحا وب. 18
 تراعو المقررات الت م ل الفقو والعمودي فو م تولات الورنام  المختمضة. 19
 المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص.توازن  20
 لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دوري وم تمر . 21

 :التدريسو استراتيجيات  طرائقمعايير  -2
 (9جدول ) 

  التدريسو استراتيجيات  طرائقمعايير يوضح 
 الفقرة  م
 .محددةالىداف الوالتدرلس و ا تراتلعلات  طراي، ترتوط 1
 التدرلس والتنوع .ا تراتلعلات  تتوف طراي، 2
 و ا تراتلعلات التدرلس إلثارة الدافعلة لدي الطموة. المعمملن  طراي، تؤدي  3
  لمخورات المراد إك اويا لمطسب . وا تراتلعلات التدرلسمنا وة طراي،  4
  ر التعم  .الطموة المعمملن إل  مواد وا تراتلعلات التدرلس توعو طراي،  5
  فروًا لمعمل الضردي والعماعو . وا تراتلعلات التدرلس تتلح  طراي،  6
 طولعة العم  والتكنولوعلا. وا تراتلعلات التدرلس طراي،  تراعو  7
 أعلال ىلية التدرلس عمملة التعمل  والتعم  لدى الطسب .  وا تراتلعلات التدرلس طراي،  تعزز  8
 عمومات وا توا ت وشكل علد.ل تخد  تقنلات الم 9
 الحدلثة فو تدرلس الحا وب تلت  ا طسع عمو ا  تراتلعلا 10

  :التقويممعايير  -3
  (10جدول ) 

  التقول معايير يوضح 

 الفقرة  م
 لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1
 لوعد معاللر والحة تحدد م توى الدال العلد . 2
 أ اللب التقول  وةنيا  اومة لمتطول،.تمتاز  3
 تكشف أ اللب التقول  عن مقدار ما ت  إنعازه من أىداف. 4
 لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5
 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6
 تتوف أ اللب التقول  وتوافر عنور الشموللة . 7
 لدال الطالب المعم  والتطولقو  لنظري نظا  التقول  لقلس اإلطار ا 8
 توظف الكملة نتاي  التقول  فو تح لن ورام  إعداد المعم  وتدرلوو . 9
 لمتاز نظا  التقول  وا  تمرارلة . 10
 تحتضظ الكملة و عست نتاي  عمملات التقول  . 11
 التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12
 وارات والوظايف ملمون الم ا ات التعململة.تعكس ا خت 13
 تعط  ا ختوارات وتوزع العسمات وشكل عادل وشضاف. 14
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  :األىداف العامة لمبرنامجمعايير  -4
  (11جدول ) 

 األىداف العامة لمبرنامجمعايير يوضح 

 
  :أعضاء الييئة التدريسيةمعايير  -5

  (12جدول ) 
 أعلال اليلية التدرل لةمعايير يوضح 

 الفقرة  م
 عدد أعلال اليلية التدرل لة كاٍف لتدرلس أعداد الطموة الممتحقلن والورنام . 1
  .ة العالل لمتاز أعلال اليلية التدرل لة والكضالة والعودة  2
  أعلال اليلية التدرل لة من المادة العمملة . تمكن 3
 لتحم  أعلال اليلية التدرل لة والخس، الضالمة . 4
 اتعاه أعلال اليلية التدرل لة إلعاوو نحو مينة التعمل  . 5
 لحافظ أعلال اليلية التدرل لة عم  الظيور ومظير  ي، . 6
 كنولوعلا الحدلثة فو التدرلس.لوظف أعلال اليلية التدرل لة الت 7
 تتوافر حوافز كافلة لعلال اليلية التدرل لة. 8
 ُلقل  أعلال اليلية التدرل لة عس ات ودلة مع اإلدارة ومع الطسب المعمملن  9
 العلد. لمتمم أعلال اليلية التدرل لة كضالة التقول  10
 تسل  وطولعة الورنام .مؤىست وتخووات تأعلال اليلية التدرل لة لحممون  11

 لتوفر لمطموة التقول  ا لكترونو . 15
 لرتوط التقول  مواشرة وقلاس مدى اكت اب الطموة لمميارات العملا. 16

  الفقرة م
 لوعد أىداف عامة لمورنام . 1
  اومة لمقلاس .و الىداف مواغة إعرايلًا  2
 تتوف الىداف والشموللة . 3
 الىداف  اومة لمتحق، . 4
 الىداف متنا وة مع حاعات التنملة . 5
 تتوف الىداف والمرونة . 6
 ترتوط عملع الىداف وطولعة نظا  اإلعداد ومعا تو. 7
 الحة لكافة المعنللن من إدارللن وأ اتذة وطموة.الىداف و  8
 الىداف من عمة مع رؤلة ور الة العامعة اإل سملة.   9
 تراعو الىداف احتلاعات المعتمع الضم طلنو. 10
 تعكس دور الورنام  فو إعداد معم  الحا وب. 11
 تتوازن الىداف المعرفلة والميارلة مع القدرات الذىنلة . 12
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 الفقرة  م
 .لتاوع أعلال اليلية التدرل لة تطورات المادة ومواكوة أحدث نظرلاتيا  12
 لتوفر فو الورنام  آللات والحة لتقلل  أعلال ىلية التدرلس. 13
 لنوع أعلال اليلية التدرل لة فو أدوات  لاس م توى تحولل الطموة وتقدمي .  14
 لي  نشاط وحثو والح فو معال التخوص. أعلال اليلية التدرل لة 15
 لوعد خطط تدرلولة معتمدة من أعل تنملة  درات وميارات أعلال ىلية التدرلس. 16

  :اة والتسييالت الماديةالمنشمعايير  -6
 (13جدول ) 

 والت يلست المادلة اةالمنشمعايير يوضح 

 الفقرة  م
 ة ومنا وة لعداد الطمو توافر مختورات الحا وب 1
 كضالة اإللالة والتيولة الوناعلة . 2
 توفر التعيلزات السزمة لمكاتب أعلال اليلية التدرل لة. 3
 كضالة التعيلزات الخاوة والقاعات الدرا لة . 4
 كضالة التعيلزات الخاوة ومراكز موادر التعم  . 5
 مسيمة  اعات التدرلس لمعمملة التعململة  6
 ختورات والت يلست الضنلة وطولعة ورنام  إعداد معم  الحا وب.تتسل  المعامل والم 7
 تتوافر الون  الكادلملة والوحثلة لنعاح ورنام  إعداد معم  الحا وب  8
 لتوفر ورنام  إرشادي لمطموة وكلضلة ا تخدا  الموادر والو ايل والخدمات التعململة التوفرة . 9
 الة وحثلة وت يلست لكل أعلال اليلية التدرل لة .توافر الخدمات العامة من إرشاد ورع 10
  يولة الووول إل  مختورات الحا وب ومتاح لعملع الطموة . 11
 لتوفر والمكتوة الكتب الدورلات  المراعع العرولة والعنولة ذات العس ة وورنام  معم  الحا وب. 12
 .ل تضاد من التةذلة الراععة وا تمرار 13
 ولانة العيزة وا تمرار ووشكل دوريلت  تحدلث و  14
 لوعد تواول الكترونو ولن الطالب والعامعة اتواول إداريم. 15
 لتوافر اشترام انترنت خاص والطموة  . 16
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 ثانيًا : إجابة السؤال الثاني الذي ينص عمى :
 لتقويم ( ا–واستراتيجيات التدريس  طرائق–ما مدى توافر معايير) محتوى المقررات الدراسية  

 ؟ في برنامج الحاسوب وأساليب تدريسو بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر الطالب المعمم 
 

م لولدح  54عددول ا وال ا  الواحث وا تخدا  المتو طات والن دب الميولدة   ال ؤالولخعاوة عم  ىذا 
 (14)الجدول                                         ذلم:

والرتبة لمستوى توافر معايير تقويم برنامج الحاسوب من وجية  نحرافات المعيارية والوزن النسبيالمتوسطات واال 
 ( 36 =)ن   نظر الطالب المعمم

االنحراف  المتوسط المعيار م
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

المقررات الدراسيةمحتوى  1  68.52 16.026 65.26 3 

 1 69.72 8.229 34.86 طرائق واستراتيجيات التدريس 2

 2 69.51 12.013 55.61 التقويم 3

  67.66 33.263 159.00 المعموع 

طراي، وا تراتلعلات التدرلس حول عم  المرتوة الول  ووزن  معلارم أن 54لتلح من العدول ا
%م تم  96.15التقول   حول عم  المرتوة الثانلة ووزن ن وو ا معلار%م  تم  ذلم 96.27ن وو ا
درجة %م أما 91.79حول عم  المرتوة الثالثة ووزن ن وو امحتوى المقررات الدرا لة  لارمعذلم 

%م ولعد الواحث ان عملع المعاللر ل  تول 92.99ا توافر المعاللر فو ورنام  اعداد معم  الحا وب
خورة  %م والذي لعتور عنده المعلار متوفراً  ولعزو الواحث ذلم ال   مة21ال  معلار كضالة وم توى ا

 . طموة فو المعاللر ال اوقة ال
وا تراتلعلات  طراي، لمقررات الدرا لة محتوى امعاللر اومدى توافر  المتعمقة النتاي  ولتض لر

م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر  التقول    التدرلس
 :التالو والشكل لممعاللر المولحة تلةاآل العداول وإعداد الواحث  ا  الطالب المعم 
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 :المقررات الدراسيةمحتوى معايير  -1
 (  15الجدول )

  ( 36)ن= معيار من معايير محتوى المقررات الدراسيةلكل  والرتبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 تبةالر

 2 74.44 1.111 3.722 ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة ال ملمة . 1

 6 68.89 1.157 3.444 المقررات من قة ومنا وة لةىداف العامة لمورنام  . 2

 14 63.33 1.363 3.167 تراعو المقررات احتلاعات الطموة المعمملن .  3

 21 54.44 1.186 2.722 تراعو المقررات فو احتلاعات المعتمع. 4

 16 58.33 1.273 2.917 تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 5

 10 66.67 1.373 3.333 تةطو عملع م تولات الطموة االمعرفلة والتطولقلة م. 6

 20 55.56 1.476 2.778 توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7

 18 57.78 1.214 2.889 تتوف المقررات والمرونة . 8

 19 57.22 1.150 2.861 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9

 3 74.44 1.233 3.722 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن  ل  خلرة. 10

 1 75.56 1.149 3.778 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعاىات إلعاولة . 11

 12 65.56 1.344 3.278 لمقررات عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت.تعمل ا 12

 5 70.00 1.298 3.500 تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن من التقد  العممو.  13

 8 67.78 1.202 3.389 تنمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  . 14

 17 58.33 1.461 2.917 وأنشطتيا. لوعد لممقررات دللل لولن تضاولل موادىا 15

 15 62.22 1.369 3.111 ىنام توازن ولن العانولن النظري والعممو فو المقررات الدرا لة . 16

 13 65.56 1.446 3.278 تتواف، المقررات وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب. 17

اد معمد  أىداف ومحتوى المقدررات تنوثد، مدن الىدداف العامدة إلعدد 18
 4 72.22 1.271 3.611 الحا وب.

تراعو المقررات الت م دل الفقدو والعمدودي فدو م دتولات الورندام   19
 9 67.22 1.175 3.361 المختمضة.

 7 68.33 1.442 3.417 توازن المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص. 20

 11 66.67 1.309 3.333 ي وم تمر .لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دور  21

محتوى المقررات الدرا لة من محور م13   18   9   1   11احوول المعاللر  لتلح من العدول ال او،
عتور عنده المعلار متوفرًا  ولعزو الواحث %  وىو الحد الدن  الذي لمكن أن لُ 70لزلد عن  عم  وزن ن وو

عالت تراكملة عم  مدى  نوات طولمة   وان المقررات الدرا لة ت   ياأن إل  فر ىذه المعاللراتو  أنذلم إل  
من  ول خورال ترووللن   وكانت خالعة ليلية العودة والتطولر لمواكوة التطور التكنولوعو والترووي  إعدادىا

تلح الواحث ل وا و المعاللر إل  ووالنظر وأنيا  ا رب ما تكون إل  الطالب المعم  أثنال فترة التدرلب العممو .
%   وىذا ما اعتوره الواحث لعلضة ال  حد ما ولعزو ذلم ال  عد  ولوح 70ا ل من ان ن وة المعاللر 

أىداف المقررات الدرا لة لدي الطموة المعمملن وما لتسل  مع احتلاعات المعتمع وعد  مراعاتيا لمضرو، 
 . لنظري والعانب التطولقوالضردلة ما ولن الطموة وكذلم وعود وعض ا ختسف ولن العانب ا



 26 

 :طرائق واستراتيجيات التدريسمعايير  -2
 (16  الجدول )

 (36)ن=معيار من معايير طرائق واستراتيجيات التدريسلكل  والرتبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 1 75.56 1.222 3.778 .الىداف المحددةوالتدرلس و ا تراتلعلات  طراي، توطتر  1

 2 73.33 1.287 3.667 التدرلس والتنوع .ا تراتلعلات  تتوف طراي، 2

و ا ددددتراتلعلات التدددددرلس إلثددددارة الدافعلددددة لدددددي  طرايدددد، تددددؤدي  3
 10 60.56 1.383 3.028 الطموة. المعمملن 

لمخورات المراد إك اويا  ات التدرلسوا تراتلعلمنا وة طراي،  4
 7 69.44 1.207 3.472  لمطسب .

الطموة المعمملن إل   وا تراتلعلات التدرلس توعو طراي،  5
 4 71.67 1.180 3.583  موادر التعم  .

فروددددًا لمعمددددل الضددددردي  وا ددددتراتلعلات التدددددرلس تتددددلح  طرايدددد،  6
 6 71.11 1.252 3.556  والعماعو .

طولعددددددددددة العمدددددددددد   وا ددددددددددتراتلعلات التدددددددددددرلس ايدددددددددد، طر  تراعددددددددددو  7
 3 72.78 1.246 3.639 والتكنولوعلا.

أعلددال ىليددة التدددرلس   وا ددتراتلعلات التدددرلس طرايدد،  تعددزز  8
 8 66.11 1.238 3.306 عمملة التعمل  والتعم  لدى الطسب .

 5 71.67 1.251 3.583 ل تخد  تقنلات المعمومات وا توا ت وشكل علد. 9

 9 65.00 1.273 3.250 الحدلثة فو تدرلس الحا وب تلت  ا طسع عمو ا  تراتلعلا 10

من محور طراي،  م6   9   5   7   2   1لتلح من العدول ال او، حوول المعاللر ا
%  وىو الحد الدن  الذي لمكن أن ُلعتور عنده 70وا تراتلعلات التدرلس عم  وزن ن وو لزلد عن 

لعزو الواحث ذلم إل  تمتع العدلد من المحالرلن والخورة فو التدرلس وىذا لنعكس المعلار متوفرًا  و 
ورنام  لعتمد  تدرل و وأ اللبعمملة التدرلس و ن ورنام  الحا وب  أثنالالتو لوظضوىا  النشطةعم  
 لم ا ات ولن المحالرلن لؤدي إل  وعودلتكنولوعلا والتطور ال رلع   وعمملة توادل تدرلس ااعم  

ووالنظر إل  وا و المعاللر  الو ايل والطر، التو ل تخدمونيا  التنافس ولني  للنعكس العاولا عم  
%   وىذا ما اعتوره الواحث لعلضة ال  حد ما ولعزو 70أ ل من لتلح الواحث ان ن وة المعاللر 

 اللب تدرلس وموا ف عمملة وا انشطة ومواد تعململة أن الطالب المعم  لحتاج ال  الواحث ذلم ال 
التعمل  والتعم  لدى  توتسي  المقرر الدرا و وحلث تعمل عم  اثارة الدافعلة لدلي  وتعزز عمملحدلثة 

الطموة المعمملن. 
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 :التقويممعايير  -3
 ( 17  الجدول )

 (  36)ن= معيار من معايير التقويم لكل والرتبة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

 الفقرة مالرق
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 3 76.67 1.254 3.833 لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1

 4 75.00 1.339 3.750 لوعد معاللر والحة تحدد م توى الدال العلد . 2

 9 67.78 1.153 3.389 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا  اومة لمتطول،. 3

تكشددددف أ دددداللب التقددددول  عددددن مقدددددار مددددا تدددد  إنعددددازه مددددن  4
 2 79.44 1.276 3.972 أىداف.

 5 70.00 1.540 3.500 لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5

 11 67.22 1.437 3.361 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6

 14 62.78 1.099 3.139 ة .تتوف أ اللب التقول  وتوافر عنور الشمولل 7

لدال والتطولقدددددو  نظددددا  التقددددول  لقددددلس اإلطددددار النظددددري  8
 6 70.00 1.082 3.500 الطالب المعم  

توظددددف الكملددددة نتدددداي  التقددددول  فددددو تح ددددلن وددددرام  إعددددداد  9
 12 67.22 1.268 3.361 المعم  وتدرلوو .

 10 67.78 1.225 3.389 لمتاز نظا  التقول  وا  تمرارلة . 10

 1 80.56 1.207 4.028 تحتضظ الكملة و عست نتاي  عمملات التقول  . 11

 15 61.11 1.145 3.056 التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12

والوظددددددددايف ملددددددددمون الم ددددددددا ات  ا ختودددددددداراتتعكددددددددس  13
 13 66.11 1.327 3.306 التعململة.

 16 60.56 1.404 3.028 كل عادل وشضاف.تعط  ا ختوارات وتوزع العسمات وش 14

 7 70.00 1.231 3.500 لتوفر لمطموة التقول  ا لكترونو . 15

لددددددرتوط التقددددددول  مواشددددددرة وقلدددددداس مدددددددى اكت دددددداب الطموددددددة  16
 8 70.00 1.231 3.500 لمميارات العملا.

عم  وزن من محور التقول    م 9   1  7  5   4  55حوول المعاللرا لتلح من العدول ال او،
%  وىو الحد الدن  الذي لمكن أن ُلعتور عنده المعلار متوفرًا  ولعزو الواحث ذلم 21ن وو لزلد عن 

إل  أن ا ختوارات النوضلة والنيالة ىو اختوارات تقولملة تعتنو والمحتوى الدرا و والتطولقو وكذلم 
مكن لة التقول  عمملة شاممة وتوان عمما تخدا  القايملن عم  الورنام  إل  طر، التقول  الوحلحة 

ووالنظر إل  وا و المعاللر لتلح الواحث ان ن وة     لطسب من مراععة نتايعي  التحولملةا
ال  ان  %   وىذا ما اعتوره الواحث لعلضة ال  حد ما ولعزو الواحث ذلم70ا ل من المعاللر 

ت  العامعة والعانب النظري لمتقول    الطالب لضتقد ال  المعرفة والتقول  وا اللوو وشكل عممو حلث تي
واعتماد النظا  العامعو عم  ا تخدا  ا ختوارات النوضلة والنيايلة كة موولن من ا اللب التقول  

ىمال وا و ا  اللب ا خرى .  وا 
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 الذي ينص عمى : الثالثثالثًا : إجابة السؤال 
التقـويم ( فـي –سـتراتيجيات التـدريس وا طرائـق–ما مدى تـوافر معـايير) محتـوى المقـررات الدراسـية  

 برنامج الحاسوب وأساليب تدريسو بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر عضو ىيئة التدريس؟

 

  ا  الواحث وا تخدا  التكرارات والمتو طات والن ب الميولة   ال ؤالولخعاوة عم  ىذا 
 لولح ذلم: م 59عدول اوال

 (18 الجدول )
والرتبة لمستوى توافر معايير تقويم برنامج الحاسوب من وجية  ات المعيارية والوزن النسبيالمتوسطات واالنحراف

 ( 9 )ن = نظر عضو ىيئة التدريس

االنحراف  المتوسط المعيار م
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

 3 71.22 11.64 74.77 المقررات الدرا لةمحتوى  1

 2 76.67 3.46 38.33 طراي، وا تراتلعلات التدرلس 2

 1 79.86 5.55 63.88 التقول  3

  75.32 18.82 177.00 المجموع 

%م  26.99التقول   حول عم  المرتوة الول  ودوزن ن دوو ا معلارم أن 59لتلح من العدول ا     
%م تمد  29.92طراي، وا تراتلعلات التدرلس حول عم  المرتوة الثانلدة ودوزن ن دوو ا معلارتم  ذلم 

درعددة  %م أمدا 25.77حودل عمدد  المرتودة الثالثدة وددوزن ن دوو احتدوى المقددررات الدرا دلة م معلدارذلدم 
 %م.21.57حول عم  اتوافر المعاللر فو ورنام  الحا وب وا اللب تدرل و 

 طراي،–مدى توافر معاللرا محتوى المقررات الدرا لة  ة والمتعمق النتاي ولتوللح 
ام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من التقول  م فو ورن–وا تراتلعلات التدرلس 

 لممعاللر المولحة اآلتلة العداول وإعداد الواحث  ا وشكل مضول    وعية نظر علو ىلية التدرلس

 :التالو والشكل
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 :المقررات الدراسية محتوى معايير -1
 ( 19 الجدول )

 (  9)ن= معيار من معايير محتوى المقررات الدراسية لكل رتبة وال المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 4 75.56 0.833 3.778 ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة ال ملمة . 1

 9 71.11 0.726 3.556 المقررات من قة ومنا وة لةىداف العامة لمورنام  . 2

 5 75.56 0.667 3.778 تراعو المقررات احتلاعات الطموة المعمملن .  3

 14 68.89 1.236 3.444 تراعو المقررات فو احتلاعات المعتمع. 4

 7 75.56 0.833 3.778 تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 5

 10 71.11 0.882 3.556 تةطو عملع م تولات الطموة االمعرفلة والتطولقلة م. 6

 19 64.44 1.202 3.222 توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7

 15 68.89 1.014 3.444 تتوف المقررات والمرونة . 8

 20 64.44 1.093 3.222 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9

 3 75.56 1.202 3.778 عمملن  ل  خلرة.تعمل المقررات عم  إك اب الطموة الم 10

 6 75.56 0.441 3.778 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعاىات إلعاولة . 11

 16 68.89 0.882 3.444 تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت. 12

 1 80.00 1.000 4.000 تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن من التقد  العممو.  13

 11 71.11 0.882 3.556 تنمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  . 14

 12 71.11 0.882 3.556 لوعد لممقررات دللل لولن تضاولل موادىا وأنشطتيا. 15

 2 77.78 0.601 3.889 ىنام توازن ولن العانولن النظري والعممو فو المقررات الدرا لة . 16

 17 66.67 1.118 3.333 ت وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب.تتواف، المقررا 17

أىداف ومحتوى المقدررات تنوثد، مدن الىدداف العامدة إلعدداد معمد   18
 18 66.67 1.118 3.333 الحا وب.

تراعو المقررات الت م دل الفقدو والعمدودي فدو م دتولات الورندام   19
 13 71.11 0.527 3.556 المختمضة.

 8 73.33 0.707 3.667 وازن المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص.ت 20

 21 62.22 1.054 3.111 لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دوري وم تمر . 21

م 19  15  14  6  2  20  5  11  3  1  10  16  13حودددول المعددداللرا لتلدددح مدددن العددددول ال ددداو،
%  وىددو الحددد الدندد  الددذي لمكددن أن ُلعتوددر عنددده 70رات الدرا ددلة عمدد  وزن ن ددوو لزلددد عددن مددن محددور محتددوى المقددر 

المعلار متوفرًا  ولعزو الواحث ذلم إل  أن توافر ىذه المعداللر إلد  أنيدا عدالت تراكملدة عمد  مددى  دنوات طولمدة   وان 
ن العاندددب النظدددري والتطولقدددو مدددع مراعددداة مدددراعللن التدددوازن ودددل المقدددررات الدرا دددلة تددد  إعددددادىا مدددن  ودددل خودددرال ترودددوللن

وودالنظر إلد  ودا و المعداللر لتلدح الواحدث ان  خالدعة ليليدة العدودة والتطدولر  كاندتاحتلاعات الطالدب المعمد  وكدذلم 
%   وىذا ما اعتوره الواحث لعلضة ال  حد ما ولعزو الواحث ذلم ال  ان محتوى المقررات 70ا ل من  ن وة المعاللر 
  واتودداع النظددا  التعملمددو ونددالة عمدد  زلددادة العانددب المعرفددو لدددى الطالددب المعمدد  و لتعاىددل العانددب النض ددو  الدرا ددلة تدد 

 عم  خطة درا لة تحتوي عم  مقررات درا لة لوعب تةلرىا وشكل دوري وم تمر .
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 :طرائق واستراتيجيات التدريسمعايير  -2
 ( 20 الجدول )

  (9)ن=سمعيار من معايير طرائق واستراتيجيات التدريلكل والرتبة  وزن النسبيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وال

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 1 84.44 0.441 4.222 .الىداف المحددةوالتدرلس و ا تراتلعلات  طراي، ترتوط 1

 8 71.11 0.726 3.556 .التدرلس والتنوع ا تراتلعلات  تتوف طراي، 2

و ا ددتراتلعلات التدددرلس إلثددارة الدافعلددة لدددي  طرايدد، تددؤدي  3
 10 66.67 0.707 3.333 الطموة. المعمملن 

لمخورات المراد  وا تراتلعلات التدرلسمنا وة طراي،  4
 2 82.22 0.601 4.111  إك اويا لمطسب .

ملن إل  الطموة المعم وا تراتلعلات التدرلس توعو طراي،  5
 5 77.78 0.782 3.889  موادر التعم  .

فروددًا لمعمددل الضددردي  وا ددتراتلعلات التدددرلس تتددلح  طرايدد،  6
 6 75.56 0.833 3.778  والعماعو .

طولعدددددددة العمددددددد   وا دددددددتراتلعلات التددددددددرلس طرايددددددد،  تراعدددددددو  7
 3 82.22 0.601 4.111 والتكنولوعلا.

لددددددال ىليددددددة أع  وا ددددددتراتلعلات التدددددددرلس طرايدددددد،  تعددددددزز  8
 7 75.56 0.833 3.778 التدرلس عمملة التعمل  والتعم  لدى الطسب .

 4 80.00 0.866 4.000 ل تخد  تقنلات المعمومات وا توا ت وشكل علد. 9

الحدلثددددددة فددددددو تدددددددرلس  تلددددددت  ا طددددددسع عمددددددو ا  ددددددتراتلعلا 10
 9 71.11 1.014 3.556 الحا وب



مددددن محددددور  م51  7  9  9  1  6  2  4 5احوددددول المعدددداللر لتلددددح مددددن العدددددول ال دددداو،
%  وىو الحد الدن  الدذي لمكدن أن ُلعتودر 21عم  وزن ن وو لزلد عن التدرلس  تطراي، وا تراتلعلا

إلدد  ارتضدداع معدداللر طرايدد، وا ددتراتلعلات التدددرلس إلدد  أن علددو  عنددده المعلددار متددوفرًا  ولعددزو الواحددث
ل و ى  الكثدر ا دتخدامًا لحددث الطدر، وا  دتراتلعلات ىلية التدرلس  فو     الحا وب وأ اللب تدر 
 .ت المعمومات وا توا ت وشكل علدول تخدمون تقنلا والكثر متاوعة لمتطورات التكنولوعلة والتروولة
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 :التقويممعايير  -3
 (  21الجدول )

 (  9)ن= التقويم   معيار من معاييرلكل والرتبة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 7 80.00 0.707 4.000 لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1

 12 75.56 0.833 3.778 لوعد معاللر والحة تحدد م توى الدال العلد . 2

 10 77.78 0.601 3.889 مة لمتطول،.تمتاز أ اللب التقول  وةنيا  او 3

تكشددددف أ دددداللب التقددددول  عددددن مقدددددار مددددا تدددد  إنعددددازه مددددن  4
 8 80.00 0.500 4.000 أىداف.

 5 82.22 0.601 4.111 لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5

 2 84.44 0.667 4.222 تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6

 9 80.00 0.707 4.000 قول  وتوافر عنور الشموللة .تتوف أ اللب الت 7

لدال والتطولقدددددو  نظددددا  التقددددول  لقددددلس اإلطددددار النظددددري  8
 14 75.56 0.441 3.778 الطالب المعم  

توظددددف الكملددددة نتدددداي  التقددددول  فددددو تح ددددلن وددددرام  إعددددداد  9
 16 73.33 0.866 3.667 المعم  وتدرلوو .

 15 75.56 0.441 3.778 رلة .لمتاز نظا  التقول  وا  تمرا 10

 3 84.44 0.833 4.222 تحتضظ الكملة و عست نتاي  عمملات التقول  . 11

 13 75.56 1.202 3.778 التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12

تعكددددددددس ا ختوددددددددارات والوظددددددددايف ملددددددددمون الم ددددددددا ات  13
 6 82.22 0.782 4.111 التعململة.

 4 84.44 0.667 4.222 وارات وتوزع العسمات وشكل عادل وشضاف.تعط  ا خت 14

 1 88.89 0.726 4.444 لتوفر لمطموة التقول  ا لكترونو . 15

لددددددرتوط التقددددددول  مواشددددددرة وقلدددددداس مدددددددى اكت دددددداب الطموددددددة  16
 11 77.78 0.782 3.889 لمميارات العملا.

عم  وزن ن وو لزلد عن  قول  التمن محور  عملع المعاللرحوول  لتلح من العدول ال او،
%  وىدددو الحدددد الدنددد  الدددذي لمكدددن أن ُلعتودددر عندددده المعلدددار متدددوفرًا  ولعدددزو الواحدددث ذلدددم إلددد  أن 21

ة ىددو تددالمحالددرلن  ددد عوددروا وطرلقددة ذاتلددة عددن طددر، التقددول    حلددث أن كددل محالددر لعتقددد أن طرلق
تكون نتاي  التقول  عادلة وشضافة وتقلس حلث أنيا متنوعة وشاممة وم تمرة و الطرلقة المثم  فو التقول  

 اكت اب الطموة لمميارات العملا. مدى
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 رابعًا : إجابة السؤال الرابع الذي ينص عمى :
ما مدى توافر معايير بطاقـة المالحظـة فـي برنـامج الحاسـوب وأسـاليب تدريسـو بالجامعـة اإلسـالمية 

 ؟المنشاة (  –يسية أعضاء الييئة التدر  -بغزة  ) األىداف العامة لمبرنامج

م لولح   77عدول اوال  خدا  والمتو طات والن ب الميولة ا  الواحث وا ت ال ؤالولخعاوة عم  ىذا 
 ذلم:

 (22 الجدول )
والرتبة لمستوى توافر معايير تقويم برنامج الحاسوب من خالل  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 نتائج بطاقة المالحظة 
 

 المعيار م
 

الوزن  المتوسط العدد
 الرتبة النسبي

 1 80.00 48.00 1 الىداف العامة لمورنام   1

 2 73.57 58.85 7 أعلال اليلية التدرل لة 2

 3 72.50 58.00 1 المنشةة والت يلست المادلة 3

  74.94 164.85  المجموع 

ل عمد  المرتودة الولد  ودوزن حو الىداف العامة لمورنام  معلارم أن 77لتلح من العدول ا
حوددل عمد  المرتودة الثانلددة ودوزن ن ددوو  أعلدال اليليددة التدرل دلة معلدار%م  تمد  ذلددم 91.11ن دوو ا

  امدا درعدة %م 27.11حودل عمد  المرتودة الثالثدة ودوزن ن دوو ا المنشدةة معلار%م تم  ذلم 25.12ا
 %م.24.64حول عم  ا توافر المعاللر فو ورنام  اعداد معم  الحا وب 

ومددى تدوافر معداللر وطا دة المسحظدة فدو ورندام  الحا دوب وأ داللب تدرل دو  المتعمقدة النتداي توللح ول
 المنشاة م . –أعلال اليلية التدرل لة  -والعامعة اإل سملة وةزة  ا الىداف العامة لمورنام 

 :التالو والشكل لمعاللر وطا ة المسحظة المولحة اآلتلة العداول وإعداد الواحث  ا   
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 :األىداف العامة لمبرنامج -1
 ( 23 الجدول )
 األىداف العامة لمبرنامج معيارفقرة من لكل والرتبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 3 80.00 4.000 لوعد أىداف عامة لمورنام . 1

 3 80.00 4.000  اومة لمقلاس .و مواغة إعرايلًا الىداف  2

 3 80.00 4.000 تتوف الىداف والشموللة . 3

 1 100.00 5.000 الىداف  اومة لمتحق، . 4

 3 80.00 4.000 الىداف متنا وة مع حاعات التنملة . 5

 3 80.00 4.000 تتوف الىداف والمرونة . 6

 12 60.00 3.000 إلعداد ومعا تو.ترتوط عملع الىداف وطولعة نظا  ا 7

 11 80.00 4.000 الىداف والحة لكافة المعنللن من إدارللن وأ اتذة وطموة. 8

 3 80.00 4.000 من عمة مع رؤلة ور الة العامعة اإل سملة. الىداف   9

 3 80.00 4.000 احتلاعات المعتمع الضم طلنو. الىداف تراعو 10

 1 100.00 5.000 .و إعداد معم  الحا وبتعكس دور الورنام  ف 11

 3 80.00 4.000 .القدرات الذىنلة مع وازن الىداف المعرفلة والميارلة تت 12

م مدن 6  57  51  6  9  1  5  7  5  55  4احودول المعداللر لتلح من العدول ال داو،
الددذي لمكددن أن  %  وىددو الحددد الدندد 21عمدد  وزن ن ددوو لزلددد عددن الىددداف العامددة لمورنددام   محددور

 تدرل ددو وأ دداللبورنددام  الحا ددوب  إعدددادتدد   أنددة إلدد ذلددم  ُلعتوددر عنددده المعلددار متددوفرًا  ولعددزو الواحددث
العامدددة التدددو ولدددعتيا وزارة الترولدددة والتعمدددل  وكمدددم ىليدددة  الىددددافوشدددكل عممدددو مدددنظ  ل دددع  لتحقلددد، 

 .ن ذلم من اعل تحقل، الىدافولت  تطولر الخطة الدرا لة كمما أمكا عتماد والعودة الضم طلنلة 
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 :أعضاء الييئة التدريسية -2
 ( 24 الجدول )
 أعضاء الييئة التدريسية معيارفقرة من لكل  والرتبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 12 60.00 3.000 درلس أعداد الطموة الممتحقلن والورنام .عدد أعلال اليلية التدرل لة كاٍف لت 1

 6 80.00 4.000  .العاللة  لمتاز أعلال اليلية التدرل لة والكضالة والعودة  2

 10 77.14 3.857  أعلال اليلية التدرل لة من المادة العمملة . تمكن 3

 3 94.29 4.714 لتحم  أعلال اليلية التدرل لة والخس، الضالمة . 4

 3 94.29 4.714 اتعاه أعلال اليلية التدرل لة إلعاوو نحو مينة التعمل  . 5

 6 80.00 4.000 لحافظ أعلال اليلية التدرل لة عم  الظيور ومظير  ي، . 6

 1 100.00 5.000 لوظف أعلال اليلية التدرل لة التكنولوعلا الحدلثة فو التدرلس. 7

 14 40.00 2.000 يلية التدرل لة.تتوافر حوافز كافلة لعلال ال 8

 1 100.00 5.000 ُلقل  أعلال اليلية التدرل لة عس ات ودلة مع اإلدارة ومع الطسب المعمملن  9

 6 80.00 4.000 العلد. لمتمم أعلال اليلية التدرل لة كضالة التقول  10

 10 77.14 3.857 رنام .مؤىست وتخووات تتسل  وطولعة الوأعلال اليلية التدرل لة لحممون  11

 .لتاوع أعلال اليلية التدرل لة تطورات المادة ومواكوة أحدث 12
 6 80.00 4.000 .نظرلاتيا  

 12 60.00 3.000 لتوفر فو الورنام  آللات والحة لتقلل  أعلال ىلية التدرلس. 13

لندددوع أعلدددال اليليدددة التدرل دددلة فدددو أدوات  لددداس م دددتوى تحودددلل الطمودددة  14
  . وتقدمي

4.714 94.29 3 

 14 40.00 2.000 أعلال اليلية التدرل لة لي  نشاط وحثو والح فو معال التخوص. 15

لوعددد خطددط تدرلولددة معتمدددة مددن أعددل تنملددة  دددرات وميددارات أعلددال ىليددة  16
 التدرلس.

2.000 40.00 14 

م مدن محدور أعلدال   57  55  51  7  5  54  1  4  6  2حودول المعداللرا لتلح من العددول ال داو،
%  وىدو الحدد الدند  الدذي لمكدن أن ُلعتودر عندده المعلدار متدوفرًا  ولعدزو 21اليلية التدرل لة عم  وزن ن دوو لزلدد عدن 

الواحث ذلم إلو أن     الحا وب وأ اللب تدرل و لعدد مدن ال  دا  المتملدزة عمملدا وأكادلملدا حلدث أن الطدا   التدرل دو 
ة المتخوودلن فدو ىدذا المعدال ولحممدون الددرعات العمملدة العملدا مدن دول مختمضدة وليد  مكون من معموعدة مدن ال داتذ

ووددالنظر إلدد  وددا و المعدداللر  مقددوا العدلددد مددن الدددورات والخوددرات نشدداطات وحثلددة مختمضددة عمددو م ددتوى الددوطن العروددو وت
غلاب  د ما ولعزو الواحث ذلم%   وىذا ما اعتوره الواحث لعلضة ال  ح70ا ل من  لتلح الواحث ان ن وة المعاللر 

الحوافز المادلة والمعنولة لعلال اليلية التدرل لة وثقدل العدبل الدرا دو عمد  اعلدال اليليدة التدرل دلة ممدا لدؤثر عمد  
 نشاطي  العممو الوحثو وعم  المشاركة الضعالة وشكل م تمر .
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 :اة والتسييالت الماديةالمنش -3
 ( 25 الجدول )

 المنشأة والتسييالت المادية معيارفقرة من لكل والرتبة فات المعيارية والوزن النسبي المتوسطات واالنحرا

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 4 80.00 4.000 ومنا وة لعداد الطموة  توافر مختورات الحا وب 1

 4 80.00 4.000 كضالة اإللالة والتيولة الوناعلة . 2

 12 60.00 3.000 لزات السزمة لمكاتب أعلال اليلية التدرل لة.توفر التعي 3

 4 80.00 4.000 كضالة التعيلزات الخاوة والقاعات الدرا لة . 4

 4 80.00 4.000 كضالة التعيلزات الخاوة ومراكز موادر التعم  . 5

 4 80.00 4.000 مسيمة  اعات التدرلس لمعمملة التعململة  6

والمختودددددرات والت ددددديلست الضنلدددددة وطولعدددددة ورندددددام  إعدددددداد معمددددد  تدددددتسل  المعامدددددل  7
 4 80.00 4.000 الحا وب.

 4 80.00 4.000 تتوافر الون  الكادلملة والوحثلة لنعاح ورنام  إعداد معم  الحا وب  8

لتوفر ورنام  إرشادي لمطموة وكلضلة ا دتخدا  المودادر والو دايل والخددمات  9
 التعململة التوفرة .

2.000 40.00 14 

تددوافر الخدددمات العامددة مددن إرشدداد ورعالددة وحثلددة وت دديلست لكددل أعلددال اليليددة  10
 14 40.00 2.000 التدرل لة .

 4 80.00 4.000  يولة الووول إل  مختورات الحا وب ومتاح لعملع الطموة . 11

لتدددوفر والمكتوددددة الكتب الدددددورلات  المراعدددع العرولددددة والعنولددددة ذات العس ددددة  12
 ورنام  معم  الحا وب.و

2.000 40.00 14 

 12 60.00 3.000 ل تضاد من التةذلة الراععة وا تمرار. 13

 1 100.00 5.000 لت  تحدلث وولانة العيزة وا تمرار ووشكل دوري 14

 1 100.00 5.000 لوعد تواول الكترونو ولن الطالب والعامعة اتواول إداريم. 15

 1 100.00 5.000 ص والطموة  .لتوافر اشترام انترنت خا 16

م مددددن محددددور 11  8  7  6  5  4  2  1  16  15  14حوددددول المعدددداللرا لتلددددح مددددن العدددددول ال دددداو،
%  وىددو الحددد الدندد  الددذي لمكددن أن ُلعتوددر عنددده المعلددار 70المنشدداة والت دديلست المادلددة عمدد  وزن ن ددوو لزلددد عددن 

العامعددات عمدد  م ددتوى الددوطن العروددو مددن  الناحلددة  أفلددلتعددد مددن  لةاإل ددسمالعامعددة  أنمتددوفرًا  ولعددزو الواحددث إلدد  
والمختوددرات ومحتولاتيددا   الونلددةوالونلددة المادلددة وشدديدت العامعددة عمدد  مددر ال ددنوات المالددلة تطددور كولددر فددو  الكادلملددة

ووددالنظر إلدد   ب الكدفل الطالدد وأعدددادالدددرعات العمملدة  أفلدل إلدد ومواكودة كددل مدا ىددو عدلددد مدن اعددل الر دو والووددول 
%   وىددذا مددا اعتوددره الواحددث لددعلضة الدد  حددد مددا ولعددزو 21أ ددل مددن وددا و المعدداللر لتلددح الواحددث ان ن ددوة المعدداللر

الحدلثددة  ةاىتمددا  العامعددة وتعيلددز المختوددرات والقاعددات الدرا ددلة وددالدوات ا زمددة وا عيددزة اإللكترونلددالواحددث ذلددم الدد  
  اب تعيلز مكاتب متكاممة لعلال اليلية التدرل لة .للرورة عمملتو التعمل  والتعم  عم  ح



 96 

 خامسًا : إجابة السؤال الخامس الذي ينص عمى :
المنشـاة ( فـي برنـامج  –أعضاء الييئة التدريسية  -ما مدى توافر معايير) األىداف العامة لمبرنامج

 ؟ الحاسوب وأساليب تدريسو بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر رئيس القسم 
 

  دددتعاوات  لمتو دددطات والن دددب الميولدددة ا دددا  الواحدددث وا دددتخدا   ال دددؤالولخعاودددة عمددد  ىدددذا 
 م لولح ذلم: 79ا  ريلس الق   عم  ا داة المعدة لذلم والعدول 

 (26 الجدول )
 ( 1 )ن =بطاقة المالحظةمعايير من  معيارلكل والرتبة  والوزن النسبي  المتوسطات 

 المتوسط المعيار م
بيالحسا  

الوزن 
 الرتبة النسبي

 1 81.67 49.00 الىداف العامة لمورنام  1

 2 72.50 58.00 أعلال اليلية التدرل لة 2

 3 62.50 50.00 المنشةة والت يلست المادلة 3

  71.36 157.00 المجموع 

حول عمد  المرتودة الولد  ودوزن  الىداف العامة لمورنام  معلارم أن 79لتلح من العدول ا
حوددل عمد  المرتودة الثانلددة ودوزن ن ددوو  أعلدال اليليددة التدرل دلة معلدار%م  تمد  ذلددم 95.92وو ان د
امدا درعدة  %م  97.11حودل عمد  المرتودة الثالثدة ودوزن ن دوو ا المنشدةة معلار%م تم  ذلم 27.11ا

 %م.25.59حول عم  ا توافر المعاللر فو ورنام  اعداد معم  الحا وب 
أعلال اليلية  -ما مدى توافر معاللرا الىداف العامة لمورنام  المتعمقة النتاي  ولتض لر

المنشاة م فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة من وعية نظر  –التدرل لة 
 :التالو والشكل وطا ة المسحظة معاللرل المولحة اآلتلة العداول وإعداد الواحث  ا  ريلس الق   
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 :عامة لمبرنامجاألىداف ال -1
 ( 27 الجدول )
 معيار األىداف العامة لمبرنامجفقرة من لكل  والرتبة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 4 80.00 4.000 لوعد أىداف عامة لمورنام . 1

 4 80.00 4.000 س . اومة لمقلاو الىداف مواغة إعرايلًا  2

 4 80.00 4.000 تتوف الىداف والشموللة . 3

 4 80.00 4.000 الىداف  اومة لمتحق، . 4

 4 80.00 4.000 الىداف متنا وة مع حاعات التنملة . 5

 4 80.00 4.000 تتوف الىداف والمرونة . 6

 4 80.00 4.000 ترتوط عملع الىداف وطولعة نظا  اإلعداد ومعا تو. 7

 12 60.00 3.000 الىداف والحة لكافة المعنللن من إدارللن وأ اتذة وطموة. 8

 1 100.00 5.000 من عمة مع رؤلة ور الة العامعة اإل سملة. الىداف   9

 1 100.00 5.000 احتلاعات المعتمع الضم طلنو. الىداف تراعو 10

 1 100.00 5.000 .تعكس دور الورنام  فو إعداد معم  الحا وب 11

 4 80.00 4.000 .القدرات الذىنلة مع وازن الىداف المعرفلة والميارلة تت 12

م مدن 57  2  9  1  4  5  7  5  55  51  6احودول المعداللر لتلح من العدول ال داو،
%  وىددو الحددد الدندد  الددذي لمكددن أن 21عمدد  وزن ن ددوو لزلددد عددن الىددداف العامددة لمورنددام   محددور

ذلددم إلدد  أنددة تدد  إعددداد ورنددام  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو  لمعلددار متددوفرًا  ولعددزو الواحددثُلعتوددر عنددده ا
وشدددكل عممدددو مدددنظ  ل دددع  لتحقلددد، الىدددداف العامدددة التدددو ولدددعتيا وزارة الترولدددة والتعمدددل  وكمدددم ىليدددة 

  ا عتماد والعودة الضم طلنلة ولت  تطولر الخطة الدرا لة كمما أمكن ذلم من اعل تحقل، الىداف.
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 :أعضاء الييئة التدريسية -2
 ( 28 الجدول )

 معيار أعضاء الييئة التدريسيةفقرة من لكل  والرتبة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الرتبة

 15 40.00 2.000 لورنام .عدد أعلال اليلية التدرل لة كاٍف لتدرلس أعداد الطموة الممتحقلن وا 1

 3 80.00 4.000  .العاللة  لمتاز أعلال اليلية التدرل لة والكضالة والعودة  2

 1 100.00 5.000  أعلال اليلية التدرل لة من المادة العمملة . تمكن 3

 3 80.00 4.000 لتحم  أعلال اليلية التدرل لة والخس، الضالمة . 4

 3 80.00 4.000 درل لة إلعاوو نحو مينة التعمل  .اتعاه أعلال اليلية الت 5

 3 80.00 4.000 لحافظ أعلال اليلية التدرل لة عم  الظيور ومظير  ي، . 6

 1 100.00 5.000 لوظف أعلال اليلية التدرل لة التكنولوعلا الحدلثة فو التدرلس. 7

 11 60.00 3.000 تتوافر حوافز كافلة لعلال اليلية التدرل لة. 8

 3 80.00 4.000 ُلقل  أعلال اليلية التدرل لة عس ات ودلة مع اإلدارة ومع الطسب المعمملن  9

 3 80.00 4.000 العلد. لمتمم أعلال اليلية التدرل لة كضالة التقول  10

مدؤىست وتخووددات تدتسل  وطولعددة أعلدال اليليددة التدرل دلة لحممدون  11
 11 60.00 3.000 الورنام .

 .أعلال اليلية التدرل لة تطورات المادة ومواكوة أحدث لتاوع 12
 3 80.00 4.000 .نظرلاتيا  

 11 60.00 3.000 لتوفر فو الورنام  آللات والحة لتقلل  أعلال ىلية التدرلس. 13

لنددوع أعلددال اليليددة التدرل ددلة فددو أدوات  لدداس م ددتوى تحوددلل الطموددة  14
 3 80.00 4.000 وتقدمي . 

 15 40.00 2.000 لية التدرل لة لي  نشاط وحثو والح فو معال التخوص.أعلال الي 15

لوعد خطط تدرلولة معتمدة من أعل تنملة  درات وميارات أعلال ىلية  16
 11 60.00 3.000 التدرلس.

م مدددددن   54  57  51  6  9  9  1  4  7  2  5احودددددول المعددددداللر لتلدددددح مدددددن العددددددول ال ددددداو،
%  وىدو الحدد الدند  الدذي لمكدن أن ُلعتودر عندده 21 لة عم  وزن ن دوو لزلدد عدن محور أعلال اليلية التدرل

المعلددار متددوفرًا  ولعددزو الواحددث ذلددم إلددو أن   دد  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو لعددد مددن ال  ددا  المتملددزة عمملددا 
ممددون وأكادلملددا حلددث أن الطددا   التدرل ددو مكددون مددن معموعددة مددن ال دداتذة المتخووددلن فددو ىددذا المعددال ولح

مقدوا العدلدد الدرعات العمملدة العملدا مدن دول مختمضدة وليد  نشداطات وحثلدة مختمضدة عمدو م دتوى الدوطن العرودو وت
%   وىدذا مدا 21للر لتلدح الواحدث ان ن دوة المعداللر أ دل مدن من الدورات والخورات  وودالنظر إلد  ودا و المعدا

ان معظد  أعلدال اليليدة التدرل دلة مختودلن  اعتوره الواحث لعلضة ال  حد ما ولعدزو الواحدث ذلدم الد  غلداب
 .والعانب التخووو التكنولوعو وللس العانب الترووي 
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 :اة والتسييالت الماديةالمنش -3
 ( 29 الجدول )

  معيار المنشاة والتسييالت المادية فقرة منلكل  والرتبة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

 4 60.00 3.000 ومنا وة لعداد الطموة  توافر مختورات الحا وب 1

 14 40.00 2.000 كضالة اإللالة والتيولة الوناعلة . 2

 14 40.00 2.000 توفر التعيلزات السزمة لمكاتب أعلال اليلية التدرل لة. 3

 4 60.00 3.000  لة .كضالة التعيلزات الخاوة والقاعات الدرا 4

 4 60.00 3.000 كضالة التعيلزات الخاوة ومراكز موادر التعم  . 5

 4 60.00 3.000 مسيمة  اعات التدرلس لمعمملة التعململة  6

تتسل  المعامدل والمختودرات والت ديلست الضنلدة وطولعدة ورندام  إعدداد  7
 معم  الحا وب.

3.000 60.00 4 

 4 60.00 3.000 لملة والوحثلة لنعاح ورنام  إعداد معم  الحا وب تتوافر الون  الكاد 8

لتوفر ورنام  إرشادي لمطموة وكلضلة ا تخدا  المودادر والو دايل والخددمات  9
 4 60.00 3.000 التعململة التوفرة .

تددددوافر الخدددددمات العامددددة مددددن إرشدددداد ورعالددددة وحثلددددة وت دددديلست لكددددل  10
 أعلال اليلية التدرل لة .

3.000 60.00 4 

 4 60.00 3.000  يولة الووول إل  مختورات الحا وب ومتاح لعملع الطموة . 11

لتدددددوفر والمكتودددددة الكتب الددددددورلات  المراعدددددع العرولدددددة والعنولدددددة ذات  12
 العس ة وورنام  معم  الحا وب.

2.000 40.00 14 

 4 60.00 3.000 ل تضاد من التةذلة الراععة وا تمرار. 13

 3 80.00 4.000 لث وولانة العيزة وا تمرار ووشكل دوريلت  تحد 14

 1 100.00 5.000 لوعد تواول الكترونو ولن الطالب والعامعة اتواول إداريم. 15

 1 100.00 5.000 لتوافر اشترام انترنت خاص والطموة  . 16

المادلدة عمد  وزن  م من محدور المنشداة والت ديلست14  16  15ول المعاللراحو لتلح من العدول ال او،
%  وىددو الحددد الدندد  الددذي لمكددن أن ُلعتوددر عنددده المعلددار متددوفرًا  ولعددزو الواحددث إلدد  أن العامعددة 70ن ددوو لزلددد عددن 

اإل سملة تعد من أفلل العامعات عم  م توى الوطن العروو من  الناحلة الكادلملة والونلدة المادلدة وشديدت العامعدة 
كولددر فددو الونلددة والمختوددرات ومحتولاتيددا  ومواكوددة كددل مددا ىددو عدلددد مددن اعددل الر ددو عمدد  مددر ال ددنوات المالددلة تطددور 

وودالنظر إلد  ودا و المعداللر لتلدح الواحدث ان ن دوة  ات العمملة وأعدداد الطالدب الكدفل والووول إل  أفلل الدرع
ص ادارة %   وىددذا مددا اعتودددره الواحددث لدددعلضة الدد  حددد مدددا ولعددزو الواحددث ذلدددم الدد  حدددر 21أ ددل مدددن المعدداللر

 العامعة عم   سمة المختورات الدرا لة وذلم لس تخدا  الم تمر من  ول الطموة .
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 سادسًا : إجابة السؤال السادس الذي ينص عمى :
تقديرات عضو ىيئة التدريس والطالب المعمم في مدى توافر معايير )محتوى بين ىل يوجد اختالف 
التقويم( في برنامج الحاسوب وأساليب تدريسو –دريس طرائق واستراتيجيات الت–المقررات الدراسية  

 بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟

والعددول .Mann-Whitney Testاختودار و د ت  ا عاوة عن ىذا ال ؤال من خسل ا دتخدا        
 م لولح ذلم.51ا 

 (30الجدول )
 استبانةعضو ىيئة التدريس والطالب المعمم  لى الفروق بينومستوى الداللة لمتعرف إ (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

متوسط  العدد  الميارات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

محتوى 
المقررات 
 الدراسية

عضو هيئة 
 التدريس

9 27.444 247.000 122.000 
 

1.136 
 

0.256 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 788.000 21.889 36 الطالب المعلم
طرائق 
 تواستراتيجيا
 التدريس

عضو هيئة 
 التدريس

9 27.611 248.500 120.500 
 

1.179 
 

0.238 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 786.500 21.847 36 الطالب المعلم

 التقويم
عضو هيئة 
 التدريس

9 30.556 275.000 94.000 
 

1.932 
 

0.053 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 760.000 21.111 36 الطالب المعلم

 المعموع

عضو هيئة 
 التدريس

9 29.167 262.500 
106.500 

 
1.575 

 
0.115 

 
غير دالة 
 إحصائيا  

 772.500 21.458 36 الطالب المعلم

 ذات فدرو،   توعدد" غلدر دالدة إحودايلًا    ومعند  أندو Zم أن  لمة "51لتلح من العدول ا 

ىليدة التددرلس والطالدب  تقدلرات علدو ولن متو طات م(α<=0.05لة الد  م توى عند إحوايلة د لة
مدى توافر المعاللر االمنداى  والمقدررات الدرا دلة  طرايد، وا دتراتلعلات التددرلس   التقدول  م  المعم  فو

ولعزو الواحث تمدم النتلعدة الد  النظدرة  فو ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة 
نحددو ورندام  إعددداد معمد  الحا ددوب وكددذلم  والطموددة المعممدلن لدة لكددًس مدن اعلددال ىليدة التدددرلسا لعاو

ال  أىملة التطدولر ا كدادلمو لمودرام  الموعدود فدو العامعدة ولد  تتضد، نتداي  ىدذه الدرا دة مدع الدرا دات 
 .ال اوقة لعد  وعود درا ات تناولت ىذا المولوع من  ول 
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 ل السابع الذي ينص عمى :إجابة السؤا سابعًا:
ــايير بــين  ىــل يوجــد اخــتالف ــي مــدى تــوافر مع ــة المالحظــة  ف ــائج بطاق ــيس القســم ونت ــديرات رئ تق

المنشــاة( فــي برنــامج الحاســوب وأســاليب  –أعضــاء الييئــة التدريســية  -)األىــداف العامــة لمبرنــامج
 تدريسو بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟

 Mann-Whitneyاختودددددار خدددددسل ا دددددتخدا  و دددددد تددددد  ا عاودددددة عدددددن ىدددددذا ال دددددؤال مدددددن 

Test. والعدولt.م لولح ذلم. 55والعدول ا 
 (31الجدول )

 ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين مالحظة الباحث ورئيس القسم (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 العدد  الميارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 

 اللةالد
مستوى 
 الداللة

األهداف العامة 
 للبرنامج

 0.000 1.000 1.000 1 الباحث
 

1.000 
 

0.317 
 

غير دالة 
 2.000 2.000 1 رئيس إحصائيا  

أعضاء الهيئة 
 التدريسية

 2.000 33.000 4.714 7 الباحث
 

0.756 
 

0.450 
 

غير دالة 
 3.000 3.000 1 رئيس إحصائيا  

المنشأة 
ت والتسهيال
 المادية

 0.000 2.000 2.000 1 الباحث
 

1.000 
 

0.317 
 

غير دالة 
 1.000 1.000 1 رئيس إحصائيا  

 المعموع
 1.000 29.000 4.143 7 الباحث

 
1.170 

 
0.242 

 
غير دالة 
 7.000 7.000 1 رئيس إحصائيا  

 ذات فرو،  توعد " غلر دالة إحوايلًا    ومعن  أنو Zم أن  لمة " 55لتلح من العدول ا

ونتاي  وطا ة ريلس الق    تتقدلرا ولن متو طات م(α<=0.05الد لة  م توى عند إحوايلة د لة
فو مدى توافر المعاللر االىداف العامة لمورنام   أعلال اليلية التدرل لة  المنشةة م فو  المسحظة

ال  اتضا، الواحث مع  الواحث ذلم و  ولعز ورنام  الحا وب وأ اللب تدرل و والعامعة اإل سملة وةزة
ريلس الق   فو مدى توافر المعاللر من خسل ولوح وطا ة المسحظة   واعتماد اعلال ىلية تدرلس 

ول  تتض، نتاي     تراتلعلات وادوات تدرل لة متض، عمليا   وتمت المسحظة فو فترات زمنلة متقاروة  
 .د درا ات تناولت ىذا المولوع من  ول ىذه الدرا ة مع الدرا ات ال اوقة لعد  وعو 
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 التوصيات والمقترحات
 إلو الدعوة توعلو من مناص   وتكولني   المعمملن وإعداد المرتوطة النتاي  ىذه لول وفو

 كملات فو لمدرا ة الراغولن اختلار آللات فو النظر إلعادة المعمملن إعداد ومعاىد لترولةا كملات
ع الترولة   مينة أىملة مع لتسل  إعداًدا لعدوا كو إللي  د تق التو والكضالات المناى  فو النظر ادةوا 
 وولرة ذي مودع معم  إلو الحاعة وةمس ىو للو ا فالمة  وأنوميا المين أشرف من ىو التو التعمل 
 عمو و ادر عم  والت التعمل  عمملة فو وا تلعاويا الم تعدات  المتةلرات مع التضاعل عمو و ادر نا دة 
 .الحدلثة الترولة توعيات لول فو ومودعة خس ة ووورة والمتعدد المتةلر دوره لمارس أن

 . التوصيات
  توظلف نتاي  الدرا ة الحاللة من  ول القايملن عمد  ورندام  إعدداد معمد  الحا دوب وأ داللب

 تدرل و

  تطولر الخطة الخاوة وورنام  إعداد معم  الحا وب وف، المعاللر 

 م ددا ات ورنددام  إعددداد معمدد  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو والعامعددة وشددكل  ةا ىتمددا  ومراععدد
 م تمر   وتقولميا من حلث تراوطيا وتتاوعيا .

  ومناى  ووا ع التعمل  فو فم طلن ووندال  وا تراتعلاتروط عملع الم ا ات الدرا لة وةىداف
  2008عم  ما ورد فو ا تراتلعلات إعداد المعم  الضم طلنو 

 

 . المقترحات
  إعددرال درا ددة لتقددول  ورنددام  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو والعامعددة اإل ددسملة مددن وعيددة نظددر

 الخرلعلن .

  إعرال درا ة لتقول  ورام  الحا وب وأ اللب تدرل و فو العامعات الخرى فو لول المعاللر
 عات . العالملة التو لعب أن تتوافر فو ورام  إعداد معممو الحا وب فو العام

  اىددات معمدد  الحا ددوب وخاوددة فددو لددول ا تع إعدددادتقددول  وددرام   أ دداللبمتاوعددة الوحددث فددو
 الحدلثة لتكنولوعلا التعمل  .
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 المراجع
 القرآن الكريم 

 المراجع العربية:أواًل: 
من السابع الى العاشر  لمصفوف التكنولوجيا كتب تحميلم: 2006فؤاد ا   وعلاد لحل    عحعوح أوو .1

المؤتمر العممو سطين في ضوء معايير التنور التكنولوجي لمجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية ،بفم

   الترولة كملة   دل مور 20-19ا ول   التعروة الضم طلنلة فو إعداد المناى  ولن الوا ع والتطمعات  

  . غزة   ال و  عامعة

لعموم في كمية التربية بجامعة االقصى تقويم برنامج اعداد معمم ا م:2008اوو عحعوح   لحل ا .2

 . "العمعلة ال عودلة لمعمو  التروولة والنض لة

 التربية بكمية المعمم إعداد لبرنامج تقويمية دراسةم :2007ا فتحلة   المولو و  نال   د ة أوو .3

 خامسال المعمد اإلن انلة  الدرا ات  م ة اإل سملة  العامعة معمة   غزة في اإلسالمية بالجامعة

 504-465فم طلن   غزة الول  العدد عشر 

االعتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعمم تجارب عربية م : 2007أوو د ة    نال وعرفة   لولب ا .4

  ور ة عمل مقدمة  لورشة العمل التو تحمل عنوان " العس ة التكامملة ولن التعمل  العالو وعالمية

عداد المعمملن.والتعمل  ال ا و"   ورام  تدرل  ب وا 

 في التعميم تكنولوجيا معممي إعداد برنامج تقويم م: ٢٠٠٦ ا  مر شعوان  أوو شقلر محمد و أوو .5

 والوطن الترولة كملات ورام   تطولر الراوع ال نوي العممو  المؤتمر العالمية الجودة ضوء معايير

 الز ازل، . ٢٠٠٦ فورالر ٩ -8الول    المعمد والعالملة المحملة الم تعدات لول فو  العروو

  معمة 1 طالقياس والتقييم التربوي لمطالب الجامعي والمعمم العربي  م :1979أوو لودة   وع محمد ا .6

 عمال المطاوع التعاونلة  عمان   الردن .
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  دار االعتماد الميني لممعمم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمةم: 2007أحمد  دلنا عموا .7

   اإل كندرلة  مور.العامعة العدلدة

 اإلسالمية بالجامعة المعممين الطمبة لدي التكنولوجيا تدريس ميارات: ) ٢٠٠٢ ا ويعت   إ ماعلل .8

   .فم طلن   اإل سملة العامعة   منشورةم اغلر ماع تلر ر الة   لألداء العالمية المعايير في ضوء

 غزة . -  العامعة اإل سملة2  ط   م: الوحث الترووي عناوره مناىعو ادواتة1997الغا  إح ان ا .9

    غزة.2م : مقدمة فو تومل  الوحث الترووي    ط 2000الغا  إح ان وال تاذ محمود ا .10

 مجتمع بكمية الحاسوب قسم طالب لدى التكنولوجي التنور مستوى ) : ٢٠٠٩ ( معدي الوالض .11

 .اإل سملة العامعة   لترولةا  كملة )منشورة غلر( ماع تلر ر الة   والتطبيقية العموم المينية

القاىرة  دار النيلة العرولة  1 طالتقويم التربوي والقياس النفسي م:1983عاور عود الحملد ا .12

  مور .

 التكنولوجيا تدريس في العممية العروض ميارة لتنمية تقني برنامج ) :٢٠٠٥  ملمانا ح ن منلر .13

 .اإل سملة العامعة الترولة كملة منشورةم  اغلر ماع تلر   ر الة المعممة لدي الطالبة

الجودة الشاممة ونظم االعتماد األكاديمي في الجامعات في ضوء م : 2007ح لن  عماد الدلن ا .14

   ور ة عمل مقدمة  كملة الترولة الرلاللة  عامعة الممم  عود.المعايير الدولية

م في التربية بكميتي التربية تقويم برنامج الدبموم العام: 1993الحولن   عوداد وع اس  فتحلة ا  .15

  وحث مقد  لممؤتمر الثانو إلعداد معم  التعمل  العا  والمممكة العرولة لمبنات بمكة المكرمة وجدة

 ال عودلة   عامعة أ  القرى  مكة المكرمة.

ن والمتفوقين في الموىوبي الطالب معممي تدريب برامج تطوير م :2006 ا محمود محمد   حمادة .16

المرحمة الثانوية في ضوء احتياجاتيم التدريبية والمستويات المعارية العالمية لممعمم الرياضيات ب

 .م 30 معمة كملة الترولة  عامعة حموان  العدد ا
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   عامعة الوترال  الردن  دار الوايل لمنشر.أساليب تدريس الرياضياتم: 2003حمدان  فتحوا .17

رامج الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية من تقويم بم: 2004الحولو  عملان واوو د ة   نال ا .18

  العدد 12 م مة الدرا ات اإلن انلة  المعمد  -  معمة العامعة اإل سملةوجية نظر الخريجين

 . الثانو  غزة  فم طلن

 األقصى بجامعة التربية كمية في التكنولوجيا معمم إعداد برنامج تقويم: ) ٢٠٠٦ ا نايمة   الخزندار .19

 ال نوي العممو المؤتمر  التدريس ىيئة عضو نظر وجية من التعميم تكنولوجيا اىاتاتج في ضوء

  المعمد والعالملة المحملة الم تعدات لول فو العروو والوطن الترولة كملات ورام    تطولر الراوع

 الز ازل، – ٢٠٠٦ فورالر ٩ -8    الول

ممي العموم في محافظات بعض جوانب القصور في برامج إعداد مع م:2011درولش عطا ا .20

 غزة في ضوء المعايير المينية لممعممين .

  الرلاض  مكتب الترولة العرولة 2  ط اإلطار المرجعي لمتقويم التربويم: 2004الدو ري  إوراىل  ا .21

 لدول الخمل .

  دار الحدلث القاىرة.1 ط مختار الصحاحم: 2000الرازي محمدا .22

  الكتاب الثالث  خوايص المعم  العوري ياراتو األساسيةالمعمم الناجح ومم: 2002راشد  عمو  ا .23

 اإلشراف عملو  دار الضكر العروو  القاىرة. -أدواره  -

عداده المعمم اختيار م:2000عموا راشد  .24  .مور العروو  دار الضكر العمملة  الترولة دللل– وا 

م  دار الضكر لمطواعة 3ا ط مبادئ القياس والتقويم في التربيةم:2002الزلود  نادر وعملان ىشا  ا .25

 والنشر والتوزلع  عمان  الردن.

   بغزة األقصى جامعة أساتذة لدي الجامعي التدريس ميارات جودة تقويم):  ٢٠٠٤ ا خالد   ال ر .26

 .٢٠٠٤ لونلو   الثانو العدد   الثامن المعمد   وةزة ال و  معمة عامعة
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   غزة في محافظات التربية كميات في لرياضياتا معمم إعداد برامج تقويم) :  ٢٠٠٠ ( خالد   ال ر .27

 .فم طلن   غزة   دكتوراه ر الة

 واالعتراف التقويم الذاتي بين العالي التعميم مؤسسات في النوعية ضمان : م2001 عود  محمدا .28

 ولن العالو التعمل  حول –لملون كو العالمو المؤتمر عن العالملة لمندوة مقدمة  ور ةالراتب وتقدير

 .2001 دل مور 7-5 طر عامعة   العرولة الخمل  دول فو والتضعلل  عالوا

  دار الم لرة لمطواعة و النشر و 1  طالتربية العممية و تدريس العمومم: 2003ال لد عمو  محمد ا .29

 التوزلع  عمان  الردن.

توحة، تقويم برنامج التربية العممية في جامعة  القدس المفم : 2007شاىلن  محمد عود الضتاح ا .30

 دايرة القلاس والتقول    الخملل   فم طلن.

 التعمل  ال اوع  مناى  العممو المؤتمر   الجامعي والتعميم المعايير ثقافةم: 2005ح ن ا   شحاتة .31

لوللو   العمعلة المورلة لممناى  وطر، التدرلس   معمد ا ول   العدد  27-26المعلارلة والم تولات

 العاشر.

 : القاىرة   النظرية والتطبيق معالم الجامعي بين والتقويم الجامعي التعميم م:2001ح نا   شحاتو .32

 . لمكتاب العرولة دار مكتوة

 درا ات معمة العالمية، التحديات ضوء في المعمم إعداد متطمباتم: 2005محمد ا  يلر   شرلف .33

 م.9العددا   شمس علن عامعة   العامعو التعمل  تطولر مركز   العامعو التعمل  فو

 م  دار1 طا الحادي والعشرين لمقرن المعمم تربية  : م1995محمد ا محمود و محمود  شو،  .34

 .الردن .الضكر

القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية م:2004الومادي  عود اد والدراولع ماىر ا .35

 م  دار وايل لمنشر والتوزلع  عمان  الردن .1 طاوالتطبيق
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 تعز جامعة – التربية كمية – الفيزياء معمم إعداد برنامج تقويم) : ٢٠٠٦ ( ودهع اد عود   طالب .36

 اإلن ان وونال التعمل  مناى    عشر الثامن العممو المؤتمر   المعاصرة التربوية ضوء االتجاىات في

 . الول المعمد   ٢٠٠٦ لوللو ٢٦   العروو

التقويم التشخيصي في تعمم قواعد المغة  اثر استخدام اسموبم:2004الطراونة محمد عود الكرل  ا .37

 معمة كملة الترولة  عامعة العربية لدي طمبة الصف التاسع االساسي في مدارس قصبة معان

 .21 العدد18ا مارات العرولة المتحدة   ال نة

المؤتمر     النظم مدخل وفق األردن في الحاسوب معممي وتأىيل إعداد م: 2000ا محمد   الطوالوة .38

 فو العروو لممعم  المتةلر الدور   أ لوط عامعة مع والتعاون العرولة العامعات  تحاد الثانو والعمم

 أ لوط .    ٢٠٠٠ إورلل ٢٠ -18عرولة رؤلة معتمع  الةد

 بغزة التكنولوجيا معممي لدي البرمجة ميارة لتنمية مقترح برنامج فاعمية : م٢٠٠7 ا عطالا   عاود .39

 .اإل سملة العامعة الترولة كملة   )ورةمنش غلر( ماع تلر ر الة  

السمات الشخصية واألكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء معايير م: 2006العاعز  فؤاد ا .40

   المعمد الثانو   العدد الول  .االعتماد وضمان الجودة لمتعميم العالي في كميات التربية بالجامعات

ية العممية في كمية التربية بعبري من وجية نظر تقويم برامج التربم: 2006العوادي  محمد ا .41

   الكولت.82  عدد 21  المعمة التروولة  معمد الطالبات المعممات

 غزة بقطاع األقصى جامعة في الرياضيات معمم إعداد برنامج تقويم ):  ٢٠٠٦   (القادر  خالد عود .42

 لكملة الول العممو المؤتمر   ى المنا إعداد فو الضم طلنلة التعروة   المناىج الفمسطينية ضوء في

 . ال و  عامعة - ٢٠٠٦ دل مور – ٢٠ .19الثانو    المعمد الترولة

تقويم برنامج إعداد معمم المغة العربية في كمية التربية بجامعة صنعاء في م: 2009عوده    ماح ا .43

   ر الة ماع تلر  عامعة ونعال   اللمن.ضوء معايير الجودة الشاممة 
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معايير مقترحة لالعتماد األكاديمي والميني لبرامج إعداد م :1996منلر وغالب  محمد ا العتلوو  .44

 .58م العدد16  ر الة الخمل  العروو  ال نةاالمعممين في الجامعات العربية

 معمة   السعودية العربية بالمممكة الخدمة أثناء المعممات تدريب معايير:  )1995فتحلةا ع اس  .45

 ). 30التدرلس العددا وطر، لممناى  المورلة التدرلس العمعلة ،وطر  المناى  درا ات

 اإلسالمية بالجامعة التربية كمية في لممعمم الميني اإلعداد) :١٩٩٢ ا الضتاح عود محمد   ع قول .46

   الثانو العممو المؤتمر الم تقول  وتحدلات فم طلن فو الكضالات الترولة ونظا  مقترح   نموذج بغزة

 . ١٩٩٢ فورالر ٢٦ -25 الترولة  كملة

 الجامعية الكمية في التكنولوجية التربية برنامج جودة م:2010نعوىا   والح و ا عد   عطوان .47

 وعنوان الدرا و لملو  مقدمة عمل ور ة - المعمم الفمسطيني إلعداد المينية المعايير ضوء في لمعموم

 التطولقلة لمعمو  لعامعلةا الكملة "والتطول، الوا ع ولن لممعمملن المينلة "المعاللر

 م غزة  العامعة اإل سملة.3م:تخطلط المناى  وتقولميا طا1996عضانة  عزو ا .48

 العاشر إلى من السابع لمصفوف التكنولوجيا كتب تحميل م:2006لحل ا   عحعوح أوو و فؤاد   علاد .49

 العممو المؤتمر    يةلمتربية التكنولوج الدولية لمجمعية التكنولوجي التنور معايير ضوء في بفمسطين

 و التطمعات   الوا ع المناى  ولن إعداد فو الضم طلنلة التعروة   الول

 الكفايات تنمية في التربية كميات مقررات مساىمةم: 2010ا اليادي عود   موالحو و حاز  عل    .50

 .طلنفم   ا ن انلة لمدرا ات الزلتونة معمة بمحافظة غزة ، الفمسطينية بالجامعات المينية

تقويم منيج التكنولوجيا وتنمية التفكير في ضوء معايير م: 2004فتح اد  مندور عود ال س  ا .51

 .مور  104  معمة ر الة الخمل  العروو  العدد الجودة بالتعميم العام في جميورية مصر العربية
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 ووةدال معمم عس تيا و المدر لة اللةوط م : 2006نورا   الكحموت و عماد   الكحموت .52

 المناى  ولن إعداد فو الضم طلنلة الول التعروة العممو المؤتمر   العملا ال ا لة والمرحمة التكنولوعلا

  . غزة   ال و  عامعة   الترولة كملة دل مور  20-19و التطمعات    الوا ع

 فةالمعر  في مجتمع المتكاممة والتنمية الدراسي المنيج مفيومات م:2003الدلن ا وسح   محمود .53

 . القاىرة   الكتب عال    1   ط متغيرة بيئة في وتقدمو العربي اإلنسان لتنمية تربوية رؤى

مفيومات المنيج الدراسي و التنمية المتكاممة في مجتمع م:  2006محمود  وسح الدلن ا  .54

   عال  الكتب لمنشر و التوزلع و الطواعة  القاىرة.1  ط المعرفة

تطبيق كتاب التكنولوجيا لمصف السادس األساسي بغزة رسالة معوقات م: 2002م م   عمال ا .55

   العامعة اإل سملة  غزة.ماجستير غير منشورة

تقويم برنامج إعداد معمم المغة العربية في كمية التربية بجامعة م:2011مطر ماعد وعود العواد إلاد ا .56

 .656-614 ص25 معمة عامعة النعاح لةوحاث والعمو  اإلن انلة   معمد األقصى بغزة

 .1999   وارلس   اللون كو   العالي لمتعميم العالمي إلعالنا : اللون كو منظمة  .57

  دار الضكر لمطواعة والنشر "المعمم الفاعل والتدريس الفعال"م: 1996مو    محمد عود الرحل  ا .58

   عمان  الردن.1والتوزلع  ط

 ضوء في السابع األساسي لمصف وجياالتكنول مقرر محتوى إثراء م :2007خلر ا عايدة   النادي .59

 . غزة   اإل سملة   العامعة الترولة كملة   منشورةم اغلر ماع تلر ر الة   العالمية المعايير

تقويم الجانب التخصصي لبرنامج إعداد معمم التكنولوجيا م : 2008النعار ح ن وعوض منلر ا .60

 معمة حوللة  وجيا بالمرحمة األساسيةبجامعة األقصى بغزة في ضوء معايير محتوى منياج التكنول

 .178-143كملة الترولة لآلداب والعمو  التروولة العدد التا ع  ص
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طمبة   لدى العممية التربية ميارات تنمية في مقترح برنامج فاعمية): ٨٠٠٢ ل  اىإورا منال نع   .61

 عامعة .الترولة كملة    ر الة ماع تلر غلر منشورة  قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر بغزة

 .غزة الزىر 

المعمم  لمطالب التربوي اإلعداد لتطوير مقترح برنامج م:2006محمود ا تل لر   نشوان .62

  معمة كملة الترولة  عامعة ا  و   غزة.لمرحمة التعميم االساسي بكمية التربية _جامعة االقصى 

  دار الضر ان   عمان    1  ط المنيج التربوي من منظور إسالميم : 1992نشوان   لعقوب ا .63

 الردن .

كمية التربية الحكومية التربية العممية الميدانية لدى طمبة مشكالت  م:  2002لا لن  رلاض ا  .64

عامعة علن شمس الورنام  المشترك  نة  –كملة الترولة –تلر غلر منشًرة دالة ماع در  زةـبغ

2002 . 
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 (1ممحق )
 الدراسة    ألدواتقائمة السادة المحكمين 

 وبطاقة المالحظة( استبانو)  






 مكان العمل الدرعة العمملة ا     
 العامعة اإل سملة  دكتوراه  أ.د فتحلة المولو 5
 العامعة اإل سملة  دكتوراه د.محمود الرنتل و 7
 العامعة اإل سملة  دكتوراه معدي عقل د.  5
 العامعة اإل سملة  دكتوراه محمد أوو عودةد.  4
 العامعة اإل سملة  دكتوراه أدى  الوعموعود.  1
 ة القدس المضتوحة عامع دكتوراه د. ح ن رورص 9
 عامعة ال و   دكتوراه د. تامر فطالر  2
 عامعة ال و  دكتوراه عامر لحل د.  9
 عامعة ال و  ماع تلر أ. عود الرافع الزاممو 6

 العامعة اإل سملة  ماع تلر منلر ح ن أ. 51
 وزارة الترولة والتعمل / مشرف تكنولوعلا ماع تلر رمزي شقضةأ. 55
 وزارة الترولة والتعمل / مشرف تكنولوعلا ماع تلر الوا ط الموري أ.عود 57
 وزارة الترولة والتعمل / ريلس     تقنلات ماع تلر معدي ورىو  أ. 55
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 (2ممحق )
 

 في صورتيا األولية قبل التحكيم اإلستبانو
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
غزة- إلسالميةالجامعة ا    
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسم مناىج وطرق التدريس

 

ػػ
 " حكيم استبانو" ت

 

 
 

 /.......................................................................) حفظو اهلل (السيد
 

درل دددددو تقدددددول  ورندددددام  إعدددددداد معمددددد  الحا دددددوب وأ ددددداللب تلقدددددو  الواحدددددث وإعدددددداد درا دددددة حدددددول " 
التدددددو ودددددلن ألددددددلك  وعدددددد توانة  ددددداإل وإعدددددداد دددددد  دددددا  الواحدددددث و  "   فدددددو العامعدددددة اإل دددددسملة وةدددددزة

ا طدددددددسع عمدددددددو معددددددداللر ىليدددددددة ا عتمددددددداد والعدددددددودة الضم دددددددطلنلة والدولدددددددات التروولدددددددة والدرا دددددددات 
تحكدددددل  نرعدددددوا مدددددن  دددددلادتك    لخودددددرتك  الوا دددددعة فدددددو ملددددددان الترولدددددة والتعمدددددل   ونظدددددراً   ال ددددداوقة  

 :إلودال الرأي حول توانة التو ولن ألدلك  ا 
 درعة أىملة العوارة 
 مدى منا وتيا لممعلار 
 ولوح الولاغة المةولة 
 حذف أو إلافة ما ترونو منا وا 

 . 
   

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم

 
 
 
 

 الواحث/  ملح عمال أوو غالو     



 551 

 م برامج إعداد معمم الحاسوب وأساليب تدريسو وذلك في المجاالت التالية : تقوي معايير
 .محتوى المقررات الدرا لة  .1
 .وا تراتلعلات التدرلس طراي،  .2
  التقول .   .3

 


 مدى توافر المعيار المعايير  
بدرجة    محتوى المقررات الدرا لة  اوال

 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة . 1
      تراعو المقررات فو اختلار خوراتو احتلاعات الطموة المعمملن 2

      تراعو المقررات فو اختلار خوراتو احتلاعات المعتمع. 3
      تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 4
      ات المتوافرة .تراعو اإلمكانا 5
      تةطو عملع م تولات التحولل. 6
      توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7
      تتوف المقررات والمرونة . 8
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9
      رة.تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن  ل  خل 10
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعاىات إلعاولة . 11
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت. 12
تعمدددددل المقدددددررات عمددددد  ا دددددتضادة الطمودددددة المعممدددددلن مدددددن التقدددددد   13

 العممو. 
     

قندو تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن مدن التقدد  الت 14
. 

     
      تنمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  . 15
      المقررات من قة ومنا وة لةىداف . 16
      لوعد لممقررات دللل لولن تضاولل موادىا وأنشطتيا. 17
      تتوف المقررات والشموللة لممعارف والميارات . 18
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و المقدددددررات ىندددددام تدددددوازن ودددددلن العدددددانولن النظدددددري والعممدددددو فددددد 19
 الدرا لة .

     
      تتوال  المقررات وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب. 20
      توفر المقررات فروًا كافلة لتطولر الميارات العملا لمطموة. 21
أىددداف ومحتددوى المقددررات تنوثدد، مددن الىددداف العامددة إلعددداد  22

 معم  الحا وب.
     

      ررات والحاعات الراىنة لممعتمع الضم طلنو.ترتوط محتوى المق 23
تراعدددددو المقدددددررات الت م دددددل الفقدددددو والعمدددددودي فدددددو م دددددتولات  24

 الورنام  المختمضة.
     

      توازن المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص. 25
      لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دوري وم تمر . 26



 نب أخرى لم ترد في ىذا المجال : جوا
1- 
2- 
 




 مدى توافر المعيار المعايير  
  ثانياً 

 وا تراتلعلات التدرلس  طراي، 
 

بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      .الىداف المحددةوطراي،  التدرلس  ترتوط 1
      نوع .تتوف طراي، التدرلس والت 2
      التدرلس إلثارة الدافعلة لدي الطموة المعمملن  طراي، تؤدي  3
       لمخورات المراد إك اويا لمطسب . طراي،منا وة  4

       توعو الطموة المعمملن إل  موادر التعم  . 5

       منا وتيا لمضرو، الضردلة . 6
       تتلح فروًا لمعمل الضردي والعماعو . 7
      تراعو ا تراتلعلات التدرلس طولعة العم  والتكنولوعلا 8
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تعددزز إ ددتراتلعلة أعلددال ىليددة التدددرلس عمملددة التعمددل  والددتعم   9
 لدى الطسب 

     

      لت  ا تخدا  تقنلات المعمومات وا توا ت وشكل علد. 10
      لت  ا طسع عمو ا  تراتعلات الحدلثة فو تدرلس الحا وب. 11



 جوانب أخرى لم ترد في ىذا المجال : 
1- 
2- 
 


 مدى توافر المعيار المعايير  
  ثالثا

 التقول 
بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1
      لدال العلد .لوعد معاللر والحة تحدد م توى ا 2
      تمتاز أ اللب التقول  وةنيا  اومة لمتطول،. 3
      تكشف أ اللب التقول  عن مقدار ما ت  إنعازه من أىداف. 4
      لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5
      تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6
      فر عنور الشموللة .تتوف أ اللب التقول  وتوا 7
      نظا  التقول  لقلس اإلطار النظري لدال الطالب المعم  . 8
توظدددف الكملدددة نتددداي  التقدددول  فدددو تح دددلن ودددرام  إعدددداد المعمددد   9

 وتدرلوو .
     

      لمتاز نظا  التقول  وا  تمرارلة . 10
      تحتضظ الكملة و عست نتاي  عمملات التقول  . 11
      التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12
 تتنا ب الميا  التو لكمف ويا الطالب مع الم توى المطموب. 13
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      تعكس ا ختوارات والوظايف ملمون الم ا ات التعململة. 14
      تعط  ا ختوارات وتوزع العسمات وشكل عادل وشضاف. 15
اشدددرة وقلددداس مددددى اكت ددداب الطمودددة لمميدددارات لدددرتوط التقدددول  مو 16

 العملا.
     

      المسيمة لتقلل  الطموة . طراي،تتوفر طلضا وا عا من  23


 جوانب أخرى لم ترد في ىذا المجال : 
1- 
2- 
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 (3ممحق )
 يل في صورتيا النيائية بعد التحكيم والتعد  االستبانو
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                  
غزة-   الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسم مناىج وطرق التدريس

 

 ا توانو      
 الطالبة  أختيالطالب /  أخي

  وبركاتوالسالم عميكم ورحمة اهلل 
 تحية طيبة وبعد ...،

تكنولوعلا التعمل   من  –تدرلس  ،فو المناى  وطر  الماع تلرواحث وإعرال درا ة لنلل درعة لقو  ال
في الجامعة   تدريسو وأساليبتقويم برنامج إعداد معمم الحاسوب وعنوان :"  اإل سملةالعامعة 
 ."  بغزة اإلسالمية

 وأ اللبداد معم  الحا وب وليذا الةرض أعد الواحث  ايمة والمعاللر الواعب توافرىا فو ورنام  إع
 التاللة : والوعادتناولت المعاللر  تدرل و
 .  محتوى المقررات الدرا لة   -1
 .التدرلسو ا تراتلعلات  طراي،  -2
 .التقول  -3

 عمى محتويات االستبانة يرجى منك : ولإلجابة
  . ود ة و رالتياا طسع عم  عملع  فقرات ا  توانة  -
رك  عممًا   وةن ظمنا ب ح ب درعة توافر لمضقرة من وعية نم فو المكان ال xولع عس  ا   -

 .إعاواتك   ت تخد  فقط لةرض الوحث العممو 
 وتضلموا وقوول فاي، الشكر وا حترا     

 
 
 

 الواحث/  ملح عمال أوو غالو     
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 مدى توافر المعيار المعايير  
بدرجة    محتوى المقررات الدرا لة  اوالً 

 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      . ال ملمة ت تند المقررات إل  الضم ضة التروولة 1
      . العامة لمورنام  المقررات من قة ومنا وة لةىداف 2
      .  تراعو المقررات احتلاعات الطموة المعمملن  3
      تراعو المقررات فو احتلاعات المعتمع. 4
      تراعو الضرو، الضردلة ولن الطموة المعمملن . 5
      .لطموة االمعرفلة والتطولقلة متةطو عملع م تولات ا 6
      توفر المقررات لمطالب المعم  فرص الدرا ة والوحث. 7
      تتوف المقررات والمرونة . 8
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن الثقة والنضس. 9
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المعمملن  ل  خلرة. 10
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة اتعاىات إلعاولة . 11
      تعمل المقررات عم  إك اب الطموة المحافظة عم  الو ت. 12
        .تعمل المقررات عم  ا تضادة الطموة المعمملن من التقد  العممو 13
      نمو اتعاىات إلعاولة نحو مينة التعمل  .ت 14
      .اوأنشطتي اات دللل لولن تضاولل موادىر لوعد لممقر  15
      .ىنام توازن ولن العانولن النظري والعممو فو المقررات الدرا لة  16
      .المقررات وا تعاىات الحدلثة فو إعداد معم  الحا وب تتواف، 17
مددة إلعددداد معمدد  االمقددررات تنوثدد، مددن الىددداف الع أىددداف ومحتددوى 18

 .الحا وب
     

دي فددو م ددتولات الورنددام  تراعددو المقددررات الت م ددل الفقددو والعمددو  19
 المختمضة.

     

      .توازن المقررات ولن المتطموات ال ا لة والضرعلة لمتخوص 20
      . لت  تحدلث وتطولر المقررات الدرا لة وشكل دوري وم تمر 21
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 ثانياً 

 
 التدرلسو ا تراتلعلات  طراي،

بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      .الىداف المحددةوالتدرلس و ا تراتلعلات  طراي، ترتوط 1

      التدرلس والتنوع .ا تراتلعلات  تتوف طراي، 2
ت التدددرلس إلثددارة الدافعلددة لدددي الطموددة. و ا ددتراتلعلا طرايدد، تددؤدي  3

 المعمملن 
     

لمخورات المراد إك اويا  وا تراتلعلات التدرلسطراي، منا وة  4
  لمطسب .

 

     

الطموة المعمملن إل  موادر  وا تراتلعلات التدرلس طراي،  توعو 5
  التعم  .

 

     

الضدددددددردي فرودددددددًا لمعمدددددددل  وا دددددددتراتلعلات التددددددددرلس طرايددددددد،  تتدددددددلح  6
   والعماعو .

     

      .طولعة العم  والتكنولوعلا وا تراتلعلات التدرلس طراي،  تراعو  7
أعلال ىلية التدرلس عمملدة   وا تراتلعلات التدرلس طراي،  تعزز  8

 .التعمل  والتعم  لدى الطسب 
     

      . تخد  تقنلات المعمومات وا توا ت وشكل علدل 9
      الحدلثة فو تدرلس الحا وب تع عمو ا  تراتلعلالت  ا طس 10
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 مدى توافر المعيار المعايير  
بدرجة  التقول  ثالثاً 

 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      لتناول التقول  عملع عوانب العمملة التعململة . 1
      ة تحدد م توى الدال العلد .لوعد معاللر والح 2
      تمتاز أ اللب التقول  وةنيا  اومة لمتطول،. 3
      تكشف أ اللب التقول  عن مقدار ما ت  إنعازه من أىداف. 4
      لمكن لمطسب المعمملن مراععة نتايعي  التحولملة . 5
      تمتاز أ اللب التقول  وةنيا متنوعة . 6
      ب التقول  وتوافر عنور الشموللة .تتوف أ الل 7
      لدال الطالب المعم  والتطولقو  نظا  التقول  لقلس اإلطار النظري  8

      توظف الكملة نتاي  التقول  فو تح لن ورام  إعداد المعم  وتدرلوو . 9
      لمتاز نظا  التقول  وا  تمرارلة . 10
      مملات التقول  .تحتضظ الكملة و عست نتاي  ع 11
      التقول .تودر الكملة تقارلر دورلة ونتاي  عمملات  12
      تعكس ا ختوارات والوظايف ملمون الم ا ات التعململة. 13

      تعط  ا ختوارات وتوزع العسمات وشكل عادل وشضاف. 14
      لتوفر لمطموة التقول  ا لكترونو . 15
      مواشرة وقلاس مدى اكت اب الطموة لمميارات العملا.لرتوط التقول   16
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 (4ممحق )
 

 بطاقة المالحظة في صورتيا األولية قبل التحكيم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
غزة-   الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسم مناىج وطرق التدريس

 

ػػ
 " بطاقة مالحظة حكيم " ت

 

 
 

 / ........................................................................) حفظو اهلل (السيد
 

تقددول  ورنددام  إعددداد معمدد  الحا ددوب وأ دداللب تدرل ددو فددو العامعددة لقددو  الواحددث وإعددداد درا ددة حددول " 
التو ولن ألددلك  وعدد ا طدسع عمدو معداللر طا ة المسحظة و وإعداد د  ا  الواحث و  "   اإل سملة وةزة

لخودرتك  الوا دعة فدو  ونظدراً   ىلية ا عتماد والعدودة الضم دطلنلة والدولدات التروولدة والدرا دات ال داوقة  
 . تحكل  وطا ة المسحظة التو ولن ألدلك نرعوا من  لادتك    ملدان الترولة والتعمل  

   
 
 
 
 
 

 ح عمال أوو غالو الواحث/  مل    
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 تقويم برامج إعداد معمم الحاسوب وأساليب تدريسو وذلك في المجاالت التالية :  معايير
 .العامة  واىدافة.ر الة الورنام  1
 .ليلية التدرل لةأعلال ا.2
  اة والت يلست المادلة. المنش.3







 مدى توافر المعيار المعايير  
بدرجة  اىدافة العامة رسالة البرنامج و  أوالً 

 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      لوعد أىداف عامة لمورنام . 1
       اومة لمقلاس .و الىداف مواغة إعرايلًا  2
      تتوف الىداف والشموللة . 3
      الىداف  اومة لمتحق، . 4
       إمكانلات الكملة .الىداف متنا وة مع  5
      الىداف متنا وة مع حاعات التنملة . 6
      تتوف الىداف والمرونة . 7
      ترتوط عملع الىداف وطولعة نظا  اإلعداد ومعا تو. 8
      الىداف والحة لكافة المعنللن من إدارللن وأ اتذة وطموة. 9
       سملة. من عمة مع رؤلة ور الة العامعة اإل 10
      تراعو احتلاعات الورنام  والمعتمع الضم طلنو. 11
      تعكس دور الورنام  فو إعداد معم  الحا وب. 12
      تتوازن الىداف المعرفلة والميارلة والقدرات الذىنلة . 13



 جوانب أخرى لم ترد في ىذا المجال :
 1- 
2 – 
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 مدى توافر المعيار المعايير 
  ثانياً 

 أعلال اليلية التدرل لة 
بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      تتنا ب أعداى  مع أعداد الطموة الممتحقلن والورنام .  1

       لمتاز أعلال اليلية التعململة والكضالة والعودة . 2

       والتمكن من المادة العمملة .لمتاز أعلال اليلية التعململة  3
      لتحم  أعلال اليلية التعململة والخس، الضالمة . 4
      لدى أعلال اليلية التعململة اتعاه إلعاوو نحو مينة التعمل  . 5
      لحافظ أعلال اليلية التعململة عم  الظيور ومظير  ي، . 6
 المادة ومواكوة أحدث لتاوع أعلال اليلية التعململة تطورات 7

 .نظرلاتيا  
     

لوظددددددف أعلددددددال اليليددددددة التعململددددددة التكنولوعلددددددا الحدلثددددددة فددددددو  8
 التدرلس.

     

      تتوافر حوافز كافلة لعلال اليلية التعململة . 9
ُلقدددل  أعلدددال اليليدددة التعململدددة عس دددات ودلدددة مدددع اإلدارة ومدددع  10

 الطسب المعمملن 
     

      .اليلية التعململة كضالة التقول  لمتمم أعلال 11
      .لحممون مؤىست وتخووات تتسل  وطولعة الورنام  12
       لي  نشاط وحثو والح فو معال التخوص. 13

       لنوعون فو أدوات  لاس م توى تحولل الطموة وتقدمي . 14

      .لتوفر فو الورنام  آللات والحة لتقلل  أعلال ىلية التدرلس 15
تدددوفر خطدددط تدرلولدددة معتمددددة مدددن أعدددل تنملدددة  ددددرات وميدددارات  16

 .أعلال ىلية التدرلس
     

 جوانب أخرى لم ترد في ىذا المجال :
 1- 
7-
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 انب أخرى لم ترد في ىذا المجال : جو 
1- 
2- 

 مدى توافر المعيار المعايير  
  ثالثاً 

 والت يلست المادلة  اةالمنش
 

بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

ة بدرج
  قميمة
  جدا

      توافر مختورات الحا وب 1
      كضالة اإللالة والتيولة الوناعلة . 2
      توفر التعيلزات السزمة لمكاتب أعلال اليلية التدرل لة. 3
      كضالة التعيلزات الخاوة والقاعات الدرا لة . 4
      كضالة التعيلزات الخاوة ومراكز موادر التعم  . 5
      اعات التدرلس مسيمة لمعمملة التعململة   6
المعامددل والمختوددرات والت دديلست الضنلددة تددتسل  وطولعددة ورنددام   7

 إعداد معم  الحا وب.
     

تتدددوافر الونددد  الكادلملدددة والوحثلدددة لنعددداح ورندددام  إعدددداد معمددد   8
 الحا وب .

     

ر لتددددددوفر ورنددددددام  إرشددددددادي لمطموددددددة وكلضلددددددة ا ددددددتخدا  المودددددداد 9
 والو ايل والخدمات التعململة التوفرة .

     

الخددددمات العامدددة مدددن إرشددداد ورعالدددة وحثلدددة وت ددديلست متدددوفرة  10
 لكل أعلال اليلية التدرل لة .

     

      الووول إل  مختورات الحا وب  يل ومتاح لعملع الطموة . 11
ة ذات لتوفر والمكتوة الكتب الدورلات  المراعع العرولة والعنول 12

 العس ة وورنام  معم  الحا وب.
 
 

     

      ل تضاد من التةذلة الراععة وا تمرار. 13

      لت  تحدلث وولانة العيزة وا تمرار ووشكل دوري 14

      لوعد تواول الكترونو ولن الطالب والعامعة اتواول إداريم. 15
      تتنا ب أعداد الحوا لب مع عدد الطسب . 16
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 (5ممحق )

 في صورتيا النيائية بعد التحكيم والتعديل  بطاقة المالحظة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
غزة-   الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسم مناىج وطرق التدريس

ػػ
 ا ة مسحظةوط

 / المالحظ أخي
  وبركاتوالسالم عميكم ورحمة اهلل 

 تحية طيبة وبعد ...،
تكنولوعلا التعمل   من  –تدرلس  ،فو المناى  وطر  الماع تلرلقو  الواحث وإعرال درا ة لنلل درعة 

في الجامعة   تدريسو وأساليبتقويم برنامج إعداد معمم الحاسوب وعنوان :"  اإل سملةالعامعة 
 ."  بغزة اإلسالمية

 وأ اللبوليذا الةرض أعد الواحث  ايمة والمعاللر الواعب توافرىا فو ورنام  إعداد معم  الحا وب 
 التاللة : والوعادتناولت المعاللر  تدرل و
 الىداف . -1
 أعلال اليلية التدرل لة . -2
  المنشاة والت يلست المادلة . -3

 منك : يرجى فقرات بطاقة المالحظة عمى  ولإلجابة
  . ود ة و رالتياا طسع عم  عملع  فقرات ا  توانة  -
رك  عممًا   وةن ظم فو المكان المنا ب ح ب درعة توافر لمضقرة من وعية ن xولع عس  ا   -

 .إعاواتك   ت تخد  فقط لةرض الوحث العممو 
 وتضلموا وقوول فاي، الشكر وا حترا     

 
 
 
 

 الواحث/  ملح عمال أوو غالو     
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 اوالً 

 
 األىداف العامة لمبرنامج

  

 مدى التحقق 
بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

نادر 
  التحقق

      لوعد أىداف عامة لمورنام . 1
       اومة لمقلاس .و الىداف مواغة إعرايلًا  2
      تتوف الىداف والشموللة . 3
      .الىداف  اومة لمتحق،  4
      الىداف متنا وة مع حاعات التنملة . 5
      تتوف الىداف والمرونة . 6
      ترتوط عملع الىداف وطولعة نظا  اإلعداد ومعا تو. 7
      الىداف والحة لكافة المعنللن من إدارللن وأ اتذة وطموة. 8
      من عمة مع رؤلة ور الة العامعة اإل سملة. الىداف   9
      احتلاعات المعتمع الضم طلنو. الىداف تراعو 10
      .تعكس دور الورنام  فو إعداد معم  الحا وب 11
      .القدرات الذىنلة مع وازن الىداف المعرفلة والميارلة تت 12
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 مدى توافر المعيار المعايير  
 
 ثانياً 

 
 أعلال اليلية التدرل لة

بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

الطمودة الممتحقدلن  عدد أعلال اليلية التدرل دلة كداٍف لتددرلس أعدداد 1
 .والورنام 

     

        .العاللة  والكضالة والعودة  التدرل لةلمتاز أعلال اليلية  2
        ة .من المادة العممل التدرل لة أعلال اليلية تمكن 3
      والخس، الضالمة . التدرل لة لتحم  أعلال اليلية 4
      إلعاوو نحو مينة التعمل  . التدرل لةاتعاه أعلال اليلية  5
      عم  الظيور ومظير  ي، . التدرل لةلحافظ أعلال اليلية  6
      التكنولوعلا الحدلثة فو التدرلس. التدرل لةلوظف أعلال اليلية  7
      .التدرل لة تتوافر حوافز كافلة لعلال اليلية 8
عس ات ودلة مدع اإلدارة ومدع الطدسب  التدرل لةُلقل  أعلال اليلية  9

 المعمملن 
     

      .العلد كضالة التقول  التدرل لةلمتمم أعلال اليلية  10
مددددؤىست وتخووددددات تددددتسل   التدرل ددددلةأعلددددال اليليددددة لحممددددون  11

 .ورنام ال وطولعة
     

 .تطورات المادة ومواكوة أحدث التدرل لةلتاوع أعلال اليلية  12
 .نظرلاتيا  

     

      .فو الورنام  آللات والحة لتقلل  أعلال ىلية التدرلس لتوفر 13
فدددو أدوات  لددداس م دددتوى تحودددلل  لندددوع أعلدددال اليليدددة التدرل دددلة 14

   .الطموة وتقدمي 
     

نشددددداط وحثدددددو والدددددح فدددددو معدددددال  التدرل دددددلة ليددددد  أعلدددددال اليليدددددة 15
 التخوص.

     

عدل تنملدة  ددرات وميدارات أعلدال لوعد خطط تدرلولة معتمدة من أ 16
 .ىلية التدرلس
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 مدى توافر المعيار المعايير  
  ثالثاً 

 والت يلست المادلة  اةالمنش
 

بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة 

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
  قميمة
  جدا

      ومنا وة لعداد الطموة  توافر مختورات الحا وب 1
      كضالة اإللالة والتيولة الوناعلة . 2
      توفر التعيلزات السزمة لمكاتب أعلال اليلية التدرل لة. 3
      كضالة التعيلزات الخاوة والقاعات الدرا لة . 4
      اكز موادر التعم  .كضالة التعيلزات الخاوة ومر  5
      مسيمة  اعات التدرلس لمعمملة التعململة  6
تتسل  المعامل والمختورات والت يلست الضنلة وطولعدة ورندام  إعدداد  7

 معم  الحا وب.
     

      تتوافر الون  الكادلملة والوحثلة لنعاح ورنام  إعداد معم  الحا وب  8

مطمودددة وكلضلدددة ا دددتخدا  المودددادر والو دددايل لتدددوفر ورندددام  إرشدددادي ل 9
 والخدمات التعململة التوفرة .

     

تدددوافر الخددددمات العامدددة مدددن إرشددداد ورعالدددة وحثلدددة وت ددديلست لكدددل  10
 أعلال اليلية التدرل لة .

     

       يولة الووول إل  مختورات الحا وب ومتاح لعملع الطموة . 11
ات  المراعددددع العرولددددة والعنولددددة ذات لتددددوفر والمكتوددددة الكتب الدددددورل 12

 العس ة وورنام  معم  الحا وب.
 
 

     

      .ل تضاد من التةذلة الراععة وا تمرار 13

      لت  تحدلث وولانة العيزة وا تمرار ووشكل دوري 14

      لوعد تواول الكترونو ولن الطالب والعامعة اتواول إداريم. 15
      نت خاص والطموة  .لتوافر اشترام انتر  16
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 ( 6ممحق )

 باحثالكتاب تسييل ميمة 
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 ( 7ممحق ) 

بالجامعة  تدريسو وأساليبالخطة الدراسية لبرنامج الحاسوب 
 بغزة اإلسالمية
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  راسٍةتوزٌعهقرراتالخطةاألكبدٌوٍةعلىالفصولالذ

 1 :الخطة 547عذدالسبعبتالكل0ً قسن0الحبسوةوأسبلٍتتذرٌسو كلٍة0الترثٍة

 انفصم األول -سنة أونى 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق رقنالوسبق

EDUC 1201  يذخم فٍ انؼهىو انتزثىَخ

 وانضهىكُخ

 كهُخ

ENGL 1301 جبيؼخ انهغخ اإلَجهُزَخ 
HADTA1100 ( جزء ػى1قزآٌ كزَى ) جبيؼخ 
MATHA1401 تخصص (تفبضم وتكبيم )أ 
PHYS 1302  فُزَبء ػبيخ ) تكُىنىجُب

 ( انًؼهىيبد

 تخصص

CSCI 1405 تخصص يقذيخ فٍ انحبصىة 

  17  انمجموع
 

 انفصم انثاني -سنة أونى 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق رقنالوسبق

ARAB 1301 جبيؼخ (انهغخ انؼزثُخ )َحى وصزف 
EDUC 1211 كهُخ ثُه اإلصاليُخانتز 
HADT 1302 جبيؼخ دراصبد فٍ انضُزح 
HADTB1100 ( جزء تجبرك2قزآٌ كزَى ) جبيؼخ 
EDUC 1301 كهُخ انًُى وانصحخ انُفضُخ 
CSCI 2411 ( 1ثزيجخ) تخصص 
SICT 1320 ( 1وصبئط يتؼذدح) تخصص 

  19 انمجموع
 

 انفصم األول -سنة ثانية 

  الوقررى.  اسنالوسبق رقنالوسبق

HADTC2100 ( جزء قذ صًغ3قزآٌ كزَى) جبيؼخ 
SHAR 1303 جبيؼخ دراصبد فٍ انفقه 
EDUC 2301 ٌكهُخ ػهى َفش تزثى 
CSCI 2402 تخصص يجبديء انجزيجخ انشُئُخ 
CSCI 2404 تخصص ثُُخ انجُبَبد 
SICT 3304 ًٍُتخصص كًجُىتز تؼه 

  18  انمجموع
 

 انفصم انثاني -سنة ثانية 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق  الوسبقرقن

EDUC 2102 ًًكهُخ يُبهج انجحث انؼه 
HADT 2201 جبيؼخ دراصبد فٍ انقزآٌ وػهىيه 
PHYS 1103  فُزَبء ػبيخ ػًهُخ ) نطهجخ تكُىنىجُب

 ( انًؼهىيبد
 تخصص

EDUC 2201 كهُخ اصبصُبد انًُبهج 
EDUC 2303 كهُخ األصىل اإلجتًبػُخ وانفهضفُخ نهتزثُخ 
SICT 3305 تخصص تفبػم اإلَضبٌ وانحبصىة 
CSCI 2412 ( 2ثزيجخ) تخصص 
SICT 2320 ( 2وصبئط يتؼذدح) تخصص 

  19 انمجموع
 

 انفصم األول -سنة ثانثة 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق رقنالوسبق

ARAB 

3202 
نغخػزثُخأدة )فٍ انكتبثخ 

 (وانتؼجُز

 جبيؼخ

SHAR 

2207 
 جبيؼخ انُظى اإلصاليُخ

SHAR 

2208 
حقىق اإلَضبٌ فٍ انشزَؼخ 

 وانقبَىٌ

 جبيؼخ

EDUC 

3301 
 كهُخ تكُىنىجُب انتؼهُى

EDUC 

3327 
 كهُخ طزق تذرَش حبصىة

CSCI 

3309 
 تخصص تصًُى و تحهُم انُظى

SICT 

2407 
 تخصص ثزيجخ وَت

  19  انمجموع
 

 انفصم انثاني -سنة ثانثة 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق  رقنالوسبق

CSCI 4301 تخصص هُذصخ انجزيجُبد 
HADT 2303 جبيؼخ دراصبد فٍ انؼقُذح 
HADT 3306 ٍجبيؼخ حبضز انؼبنى اإلصالي 
OPTI 3301 ( ٌ1يتطهت إختُبر) تخصص 
POLS 3220 جبيؼخ دراصبد فهضطُُُخ 
EDUC 3313 كهُخ قُبس وتقىَى 
EDUC 3220 كهُخ يهبراد تذرَش 

  19 انمجموع
 

 صم األولانف -سنة رابعة 

  ى.الوقرر  اسنالوسبق رقنالوسبق

HADT 4204 جبيؼخ دراصبد فً انحذَث انشزَف 
HADTD2100 ( جزء انذارَبد4قزآٌ كزَى) جبيؼخ 
NURS 4000 جبيؼخ اإلصؼبفبد األونُخ 
EDUC 4201 ( ٍَ1تذرَت يُذا) كهُخ 
EDUC 4205 كهُخ إدارح صف 
CSCI 3406 تخصص َظى انتشغُم 
SICT 3411 ( 1َظى إدارح قىاػذ انجُبَبد) تخصص 

  15  انمجموع
 

 انفصم انثاني -سنة رابعة

  ى.الوقرر  اسنالوسبق رقنالوسبق

CSCI 4208 تخصص يشزوع تخزج 
ECON 4203 ٍجبيؼخ يجبدٌء اإلقتصبد واإلقتصبد اإلصالي 
EDUC 4214 كهُخ تزثُخ يقبرَخ 
HADTE3100 ( جزء األحقبف5قزآٌ كزَى) بيؼخج 
OPTI 4302 ( ٌ2يتطهت إختُبر) تخصص 
EDUC 4202 ( ٍَ2تذرَت يُذا) كهُخ 
SICT 3408 تخصص شجكبد انكًجُىتز 

  16 انمجموع
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Abstract 
 

Present study aimed to evaluation of qualifying computer teacher 

program and  methods  of teaching it in the  Islamic University in Gaza, 

and through the identification of the availability of standards (the content 

of courses, methods and teaching strategies, the calendar, the general 

objectives of the program, faculty members, facility), from the 

perspective of students, teachers and members of the faculty, and follow 

the researcher in this study descriptive analytical approach to it most 

suitable for this study, the study sample consisted of( 36) student 

teachers who are studying at the level of the third and fourth in the 

Department of Computer and methods of teaching, and (9) of faculty 

members who work in the Department of Computer and methods of 

teaching, has a promising researcher tools (questionnaires and note card) 

in order to evaluate the program, and consisted resolution in its final 

form of (47), paragraph, and observation card consisted in its final form 

of (44) paragraph, the researcher used percentages, means, standard 

deviations to address the study data. 

 
The most important findings that the study achieved are: 

 

- Related to students responses, it was found that teaching methods and 

strategies had won the first place with a percentage of (69.72%), and the 

assessment had come after it with a percentage of (69.51%), after that, the 

curricula content in the third place with a percentage of (65.26%). The total 

percentage of the questionnaire is (67.66%). 
 

- Related to the Lecturers responses, it was found that assessment 

comes in the first place with a percentage of (79.86%), and after that comes 

the teaching methods and strategies with a percentage of  (76.67%), after that, 

come the curricula in the third place with a percentage of (71.22%). The total 

percentage of the questionnaire is (75.32%). 
 

        - Showing no statistically significant differences at the level of (a = 0.05) 

between the mean estimates of the faculty member and the student teacher in 

the availability of standards (curriculum and curriculum, methods and 

teaching strategies, Calendar) in the computer program and the methods 

taught at the Islamic University in Gaza. 
 

- It was found that there is no statistically significant differences at the 

level of( a = 0.05) between the estimations of the head department and the 

observation card results in the availability of standards (the program general 



 b 

objectives, faculty staff, facility) in the computer program and its teaching 

methods at Islamic University in Gaza. 

 

In light of the study findings, the researcher had recommended the 

followings: 

• To develop a special plan for a computer teacher preparation program 

according to the specific standards, 

• To pay more attention to review the computer teacher preparation 

program and teaching methods courses at the university continuously, and 

evaluate it in the terms of its interrelationships and sequencing, 

• To connect all the courses with the objectives, strategies, curricula 

and the reality of education in Palestine and build on what was shown in the 

Palestinian teacher preparation strategies 2008. 
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