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Abstract 

Objectives of the study:  Assessing filmed lectures of chemistry courses of the 

Faculty of Science at the Islamic University of Gaza in light of the quality 

assurance standards. 

Study tools:  

A list of quality assurance standards was designed by the researcher for the 

filmed lectures of chemistry course. The list included (60) paragraphs. The 

second tool: a questionnaire consisting of (40) items. 

The study sample: A random sample of chemistry course lectures was selected. 

The sample consisted of (30) filmed lectures that include (analytical chemistry, 

organic chemistry and biochemistry, and Heterocyclic chemistry). 

Another random sample was selected from among the concerned students who 

follow the filmed lectures of the chemistry course. The number of students in the 

sample was (148) male and female students. 

Research methodology: 

The researcher used the descriptive approach. 

The most important findings of the study: 

1. The standards of quality assurance are available in the filmed lectures of 

the three chemistry courses (71.57). There was no difference between the 

mean score of the availability of standards and the default rate (75%) in 

favor of the default rate.  

2. The percentage of quality assurance standards of chemistry courses 

lectures from the perspective of the students was (74.6%) which indicates 

a high percentage of availability.  

Recommendations of the study:   

- Disseminating of quality culture among all staff members of the university. 

 - Filming lectures for all university courses in all faculties.  

- Filmed lectures should keep up with modern scientific and technological 

developments. 

Keywords (Assessment, filmed lecture, chemistry courses, quality assurance 

standards) 
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 شكر وحمذٌر

وجؿ  عز هلل والشكر أالحمد لي وفتح الدرب، لي أنار الذي العمـ، وأمدنيبواب ،
والصالة،الحمدهللربالعالميف، [88]ىود:   َوَما تَوْفِيِِق إاِلَّ بِالّلِ  ،القائؿ:بالصبرواإلرادة
.جمعيفألووصحبوآنسانيةوعمىوىادىاإل،ـالبشريةوالسالـعمىمعمّ
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 وانُثر   ى  فً انُظ   انُطك   حر  ــب وأفٍُج       ***    ت  ـبالغ م  ـك ج  ـوحًٍ أ  ـونى أَُ

ٍ   بانعجز   ا  ـويعخرف    ***     إال يمصرا   انمىل   بعذ   نًا كُج   ر  ــانشك ب  ـواج ع
عوض محمد عادل  .د أ. متمثمةبرئيسيا،سالميةبغزةتقدـبالشكرالجزيؿلمجامعةاإلأ

،تقدـبالشكرلعمادةالدراساتالعمياأكما.الفرصةلنيؿدرجةالماجستيرتليتاحالتيأ.اهلل
ساتذةوالقائميفوجميعاأل،: فتحية صبحي المولوةالدكتور  ةستاذاألوكميةالتربيةمتمثمةبعميدىا

عوض محمد عادل  :لدكتورستاذ ااأل ىذهالرسالةيلمشرفيفيتقديروتوجوبشكريأو.عمييا
مفوماقدماهلي،عمىرسالتياشرافيمإل...حفظيمااهلل،الناقةأحمد صالح  :الدكتورواهلل

.نجازىذاالعمؿإل،وتوجييات،نصائح،ووتشجيع،ودعـ،مساندة
كؿمف:صوؿلعضويلجنةالمناقشةوالشكرمو
 .عودةأبو فؤاد دكتور: محمد ال و عقلسعيد مجدي الدكتور: 

.،إلخراجيابالشكؿاألفضؿ.زادىـاهللمفعمموضميمابقبوؿمناقشةالرسالةومراجعتيالتف
التميزمحمد عياش. ، والدكتور،محمد الحنجوري الدكتور: شكرأوكذلؾ مفمركز

قدمالكتروني،والتعميـاإل ليلما لمدراسة.وتزويدي،مفمساعدةه توجووأبالمعموماتالالزمة
فيلمساعدتو،رامي مرجانمدكتور: ل الجزيؿربالشك المحاضراتالمصورةلي لبيافتقويـ ،

 .ميزافحسناتيـجميعااهللعنيخيرجزاءوجعمواهللفيفجزاىـ.ثباتالمالحظيف
أتقدـبالشكرإلىعائمتيالتيساندتنيخالؿإ البحكما وأشكركؿمف.ثعدادىذا

.العمؿالمتواضعوقؼبجانبيودعاليإلنجاحىذا
فكافغيرذلؾفمنيىذامبمغالجيدفإفكافخيرًا،فماالخيرإالمفعندؾ،وا الميـ

.عزوجؿدتواجتيدت،وماالكماؿإالهلل،وحسبيأننيجاىعوذباهللمفتقصيري،وأوحدي
 الباحثة / سيير سميم عزام 
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 األولانفصم 

 انعاو نهذراصت اإلطار

 :لمقدمةا
والعشػػريفوتقنيػػةالمعمومػػاتالحديثػػػةالحػػاديالقػػػرففػػيالتقػػدـالعممػػيوالتكنولػػوجيإف

ـ،فيوسائؿالمعرفػةواالتصػاؿوالتواصػؿوتطػويرالتعمػيتإلىإحداثتغيراتسريعة،وتنوعٍأد
زادممػػاأدىإلػػىالتػػأثيربشػػكؿمباشػػرعمػػىمؤسسػػاتالتعمػػيـ،والسػػيماالتعمػػيـالعػػالي.وبالتػػالي

اإلبػػػداعواالبتكػػػاروالتقػػػدـ،وظيػػػورأنمػػػػاطإلػػػػىأدىالػػػذياألمػػػربالعمميػػػةالتعميميػػػة،االىتمػػػاـ
ووسػرعةوطرائؽعديدةلمتعمـوخاصةالتعمـالفرديالذاتيالذييعتمدعمىالمػتعمـحسػبقدرتػ

.لخبراتوالسابقةتعمموتبعاً

تحػػاوؿالتربيػػةاسػػتثمارىػػذهالمسػػتحدثاتالتكنولوجيػػةلتطػػويرأفوكػػافمػػفالضػػروري
.ةالمعاصرةالتربوياألىداؼالتعميـوتحقيؽ

فإوقداستعانتمؤسساتالتعميـالجامعيبالطرؽوالوسائؿالتكنولوجيةالحديثة،حيػث
قامػػتولمجػػاالتوخاصػةالتربويػػةمنيػػا،طػػويروالتحسػيففػػيجميػػعاالجامعػاتتحػػرصعمػػىالت

لػؾوذ،تحسػيفوتطػويرالعمميػةالتعميميػةنترنػتلتعمػيـمسػانديعمػؿعمػىبتوظيؼالحاسوبواإل
والكميػػػاتالمختمفػػػةوعمػػػؿفيػػػديوىاتتػػػدعـالمقػػػرراتلألقسػػػاـتصػػػويرالمحاضػػػرات"مػػػفخػػػالؿ

نتػػػاجااللكترونيػػػة وىػػػذهالمحاضػػػراتيػػػتـتصػػػويرىاداخػػػؿ".متوعيػػػةوالتػػػدريبوحػػػداتتعميميػػػةلوا 
عبػػػػارةعػػػفقاعػػػػةمصػػػغرةومجيػػػزةبوسػػػػائؿتعميميػػػةمختمفػػػػةلمعػػػرضوالشػػػػرحتعميمػػػيسػػػتوديوا

وممايميزىاالجمعالعرض.فيتحكـومونتاجلمتحكـوأجيزةوالتوضيحبوجودكاميراتتصوير
مكانيػػةبػػيفالصػػوتوالصػػورةوالحركػػة ،عػػفالعػػرضومناقشػػةالنقػػاطالغامضػػةتػػاًالتوقػػؼمؤقوا 

توصػيؿالمػادةو،المػرضأووتستخدـلتعويضمػافػاتالطالػبمػفالمحاضػراتبسػببالغيػاب
موقػػع)."مشػػكمةنقػصالمعممػيفوالمتخصصػيفعػددمػػفالطػالبوالتغمػبعمػىألكبػرالتعميميػة

(،د.تفيالجامعةاالسالميةالتعميـااللكترونيوالتميزمركز

المصػػورةمواقعيػػاالخاصػػةعبػػرالشػػبكةالعنكبوتيػػةالتعميميػػةوتسػػتخدـالجامعػػاتلعػػرضالمػػواد
.داخؿالجامعةوخارجيابةنياالطم(حتىيستفيدمYouTubeوالموقعالعالمييوتيوب)

يسػتخدـيوميػػا 2.0بنترنػػتعنػدجيػؿالويػػعمػىشػبكةاإلأصػبحاسػتخداـاليوتيػػوبلقػد
مػػفخاللػػونترنػػتالػػذييمكػػفلمنػػاستطبيػػؽاإلىػػواليوتيػػوبأفة.كمػػاكمنصػػةاتصػػاالتسػػريع
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لتقػػديـتعمػػيـمبتكػػراًجديػػداًاسػػتخداـاليوتيػػوبنيجػػاًيعتبػػروتحميػػؿومشػػاىدةالفيػػديوفػػيأيوقػػت،
( Snyder, Burke, 2007).نترنتاتالفيديووالكمبيوترواإلباستخداـتقنيلكترونيإ

(يػوفرعمػىالمؤسسػاتالتعميميػةYouTubeانيكػاليوتيوب)"إفميزةاستخداـموقعمج
تكػػػاليؼماليػػػةإضػػػافيةكالحاجػػػةإلػػػىخبػػػراءفػػػيتطػػػويرالويػػػبوالصػػػيانةالدوريػػػةلخػػػادـالموقػػػع

فإنسخاحتياطيةمنيا،لذافعمىااللكتروني،والننسىتكمفةصيانةتمؾالخوادـوعناءالحصوؿ
ازفمابيفالفائدةالتربويةوبيفالتكاليؼالماديةالتيقدتكوفنسبالحموؿالتعميميةىيالتيتوأ

(4ص،ـ2012،فروانة).العائؽاألساسيفيتنفيذىاواالستفادةمنيا"

ومفالجديربالذكرأفعرضفيػديولممحتػوىالتعميمػيالػذييػتـشػرحوداخػؿالمحاضػرة
ومراجعػةمػاتػـتصػويره،ةومشػاىدعبراليوتيوبيزودالمحاضربتغذيةراجعػةعػفطريػؽسػماع

كمػػايسػػاعدالطػػالبعمػػىالتركيػػزعمػػىاألفكػػاراألساسػػيةممػػايػػؤدىإلػػىالتفاعػػؿمػػعالمحتػػوى
وىذاساعدوشجعالطمبػة،ـوبالتاليرفعمستواىـالتعميمينجازىإلتعميميوزيادةدافعيتيـوزيادةا

عمىالتعمـ.ياجاتالخاصةحت،والطمبةذوىاإلالمتدنيةيةذوىالقدراتالتحصيم
ؿىذهالتقنيةتستخدـفيالعديػدمػفالجامعػاتالفمسػطينيةحيػثتقػوـبتصػويرُجػأفكما

،الكيمياء)الموادالعمميةفيكبرأذلؾبشكؿأىمية،وتكمفالمحاضراتفيتخصصاتياالمختمفة
الحياتيػػة،الفيزيػػاء لمطالػػبمػػفقبػػؿالمعمػػـضػػيحتفسػػيروتوإلػػى(التػػيتحتػػاجوالتكنولوجيػػاالعمػػـو

.بشكؿمباشر
قسػػـالكيميػػاءبكميػػةفػػيواقتصػػرتالباحثػػةفػػيىػػذهالدراسػػةعمػػىالمحاضػػراتالمصػػورة
 .بغزةسالميةاإلالجامعةفيالعمـو

ىوالعمـالػذييبحػثفػيبنػاءالمػادةوفػيالعالقػاتبػيفخػواصالمػادةعمـالكيمياء"و
فػيبالغػةأىميػة،ولعمـالكيمياءموادجديدةإلنتاجبعضياالبعضوبنائياوفىتفاعؿالموادمع

مػفأيضػاولمالػو،حياتناالمعاصرةلماليذاالعمـمفاالستخداماتوالتطبيقاتاليوميةالمتعددة
حياتنػػااليوميػػةومػػافػػي،فمعظػػـمػػانشػػاىدهاألرضعمػػىاإلنسػػافعمػػىالبيئػػةوعمػػىحيػػاةتػػأثير

طبعمـالكيمياءوبالصناعاتالكيميائيةالقائمةعمىىػذاالعمػـ،فمعظػـمػادةنتعامؿمعولوارتبا
والمػػواداألخػػرىعديػػدةمػػفالسػػياراتووسػػائؿالنقػػؿوأجػػزاءالمكتبيػػةواألدواتواألحذيػػةالمالبػػس
الزراعيػةمػفواألسػمدةوالمبيػداتالحشػريةوالمطيػراتومػوادالتجميػؿوالػدىاناتواألدويةالطبية

(16صـ،2008)الخميمي،".الصناعاتالكيميائيةتجاتمن
مػفالجػودةالبػدمػفلمسػتوىعػاؿٍمبػةالطإلػىالمحاضػراتالمصػورةإيصػاؿولكييػتـ

ونقػػػاط،التعػػرؼعمػػىايجابيػػاتوسػػمبياتىػػذهالمحاضػػراتوالتعػػرؼعمػػىنقػػاطالقػػوةوتعزيزىػػا
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صػػػدار،الضػػػعؼومعالجتيػػػا أىػػػدافياوتحقيػػػؽ،لتعميميػػػةسػػػارالعمميػػػةامحكػػػـعمييػػػالتصػػػحيحوا 
.عاييرمحددةلتحديدمستوىجودتياوذلؾبتقويمياوفؽم،بشكؿجيد
راتالمصػورةضػتناولػتالمحاالتػيالدراسػاتوالحظتالباحثةمفخػالؿاالطػالععمػى

ومػػػػػفىػػػػػذه-حسػػػػػبعمػػػػػـالباحثػػػػػة-أجنبيػػػػػةوجميعيػػػػػادراسػػػػػاتحديثػػػػػة،دراسػػػػػاتمعظميػػػػػااف
،(ـ2016ودراسػػػةىػػػادجو)،(ـ2016)ودراسػػػةكاسػػػتيممو،(ـ2016)دراسػػػةاسػػػميـ:الدراسػػػات

فلػػػػودراسػػػػة،داءالطمبػػػػةألمصػػػػورةعمػػػىاثػػػراسػػػػتخداـالمحاضػػػػراتأوجميعيػػػاتناولػػػػتفاعميػػػػةو
إلسػػػػػػتعانةتعػػػػػػرؼمػػػػػػفخالليػػػػػػاعمػػػػػػىمػػػػػػدىمشػػػػػػاركةطػػػػػػالبالجامعػػػػػػةفػػػػػػياالتػػػػػػي(ـ2016)

المحاضراتالمصورة.،ممايدؿعمىاإلىتماـالعالميببالمحاضراتالمصورة
عربيػةفمـتجدالباحثةأيدراسة،والدراساتالسابقةاألدبياتعمىالطالعومفخالؿا

اىتمػػػتبػػػالبرامجدراسػػػات،ولكػػػفىنػػػاؾريـالمحاضػػػراتالمصػػػورةبشػػػكؿمباشػػػسػػابقةحػػػوؿتقػػػو
،(ـ2014ختمػػة)أبػػوودراسػػة،(ـ2015)دراسػػةالجاروشػػة:مثػػؿواإلذاعيػػةالتعميميػػةالتمفزيونيػػة
.وغيرىا(ـ2010ودراسةالشريؼ)

،ومنيػػػػػادراسػػػػػةالمعمػػػػػريلػػػػػتالتقػػػػػويـفػػػػػيضػػػػػوءمعػػػػػاييرالجػػػػػودةوىنػػػػػاؾدراسػػػػػاتتناو
.وغيرىا(ـ2013ودراسةالسر)،(ـ2014)ودراسةالمطوع،(ـ2015)

ىنػػػاؾأفدتوجػػػقسػػػـالكيميػػػاءأسػػػاتذةالدراسػػػةالجامعيػػػةلمباحثػػػةومناقشػػػتيامػػػعثنػػػاءأو
لمتعػرؼعمػىوفيقسـالكيميػاءخاصػةوالمسئوليففييااإلسالميةمفقبؿالجامعةحاجةماسة

.أىميةليذهالمحاضراتلماوجدوهمفمستوىجودةالمحاضراتالمصورةالتيتقدميالمطالب
فػػيالكميػػاتسػػيماالالقيػػاـبيػػذهالدراسػػةلتحسػػيفالعمميػػةالتعميميػػةوأىميػػةوتػػرىالباحثػػة

بيػػذهالباحثػػةقامػػتدالمحاضػػراتالمصػػورةكتعمػػيـمسػػاندداخػػؿالجامعػػة،لػػذلؾالعمميػػةواعتمػػا
فػيالجامعػة بغػزةاإلسػالميةالدراسةبيدؼتقويـمحاضػراتمسػاقاتقسػـالكيميػاءبكميػةالعمػـو

فيضوءمعاييرالجودة.

 :مشكمة الدراسة
،وحػػؿلتعميمػػيةالطالػػبفػػيرفػػعمسػػتواهاومسػػاعدتحسػػيفالعمميػػةالتعميميػػة،اجػػؿمػػفو

،وخاصػػةمشػػكمةوصػػوؿيػػاالطالػػبخػػالؿمسػػيرتوالتعميميػػةالعديػػدمػػفالمشػػكالتالتػػييواجي
الطالبالجامعيلمقاعاتالدراسيةوتغيبػوعػفالمحاضػراتالتقميديػةألسػبابقسػريةأواختياريػة
كمػػػػػافػػػػػيالحػػػػػاالتالمرضػػػػػيةأوفػػػػػيحالػػػػػةالسػػػػػفرأوبسػػػػػببصػػػػػعوبةالمواصػػػػػالتوالظػػػػػروؼ

ىتمػػػاـالباحثػػػة،فيػػػذاأدىإلػػػىايواجييػػػاقطػػػاعغػػػزةفػػػيىػػػذهالفتػػػرةصػػػاديةالصػػػعبةالتػػػياالقت
اليوتيوبأوعمىصفحاتالجامعةموقعتعرضعمىالتيمصورةالوتركيزىاعمىالمحاضرات
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نػػومػػفخػػالؿسػػؤاؿالباحثػػةأ،كمػػالتحقيػػؽأىػػدافيابشػػكؿجيػػدبصػػورةواضػػحةوىادفػػةلعرضػػيا
لمطالػػػػبلتحسػػػػيفالعمميػػػػػةتوفرىػػػػاأىميػػػػةعمػػػػىأكػػػػدوامصػػػػورةوالمعنيػػػػيفالمسػػػػاقاتاللمدرسػػػػي
ىػػذهالدراسػػةلتقػػويـالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاءحيػػثخصصػػتالباحثػػة،التعميميػػة
بكميةا .لمعاييرمحددةالجامعةاإلسالميةبغزةلمتعرؼعمىمدىجودتياتبعاًفيلعمـو

:السؤاؿالرئيسيالتاليتتمثؿفيمفىنابرزتمشكمةالدراسةالتيو
فػػػيالجامعػػػةالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءبكميػػػةاالتقػػػديراتالتقويميػػػةلممحاضػػػراتمػػػا - لعمػػػـو

؟فيضوءمعاييرالجودةاإلسالميةبغزة
:اآلتيةواألسئمةالفرعية

عػػػةالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءبالجامواجػػػبتوافرىػػػافػػػيالجػػػودةالمػػػامعػػػايير-1
اإلسالميةبغزة؟

المحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءبالجامعػػػةفػػػيجػػػودةالتػػػوافرمعػػػاييرمسػػػتوىمػػػا-2
؟مفوجيةنظرالمقيميفاإلسالميةبغزة

لجامعػػػػةالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاقاتالكيميػػػػاءبافػػػػيجػػػػودةالمػػػػامػػػػدىتػػػػوافرمعػػػػايير-3
؟لجامعةاىذهالمساقاتفيةباإلسالميةمفوجيةنظرطم

ماالتصورالمقترحلتطويرالمحاضراتالمصورةبالجامعةاإلسالميةبغزة؟-4

 :الدراسة يةفرض
:اآلتيةيةمىأسئمةالدراسةتـوضعالفرضلإلجابةع

فػػػيمعػػػاييرالجػػػودةفػػػيالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءتػػػوافرمسػػػتوىختمػػػؼيال-
.)النسبةحسبالخبراءوالمتخصصيف(.% 75ىلمستواعفاإلسالميةالجامعة

 :أىداف الدراسة
:تيدؼىذهالدراسةإلى

فػػػيالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءبكميػػػةالواجػػػبتوافرىػػػاتحديػػػدمعػػػاييرالجػػػودة-
بالجامعةاإلسالميةبغزة .العمـو

يػاءبكميػةتوفرمعاييرالجودةفػيالمحاضػراتالمصػورةلمسػاقاتالكيمستوىمعرفةم- العمػـو
.بالجامعةاإلسالميةبغزة
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المحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءبالجامعػػػةفػػػيمػػػدىتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودةتحديػػػد-
بالجامعةمساقاتةاإلسالميةمفوجيةنظرطمب .الكيمياءبكميةالعمـو

.زةمصورةفيالجامعةاإلسالميةبغوضعتصورمقترحلتطويرالمحاضراتال-
 :أىمية الدراسة

:أنياتفيدىذهالدراسةفيأفيمكف

إدارةالجامعةتفيدتقدـالدراسةقائمةمعاييرجودةلممحاضراتالمصورةوالتييمكفأف -
 فيتطويرجودةالمحاضراتالمصورة.

تبػػػيفدورالمحاضػػػراتالمصػػػورةكإحػػػدىأىػػػـمصػػػادرالمعرفػػػةالتػػػييمكػػػفاسػػػتغالليافػػػي -
 .ذوىاالحتياجاتالخاصةويستفيدمنياةالظروؼالطارئ

قدتفيدىذهالدراسةعمادةالجودةبالجامعةاإلسالميةوذلؾبإعطائيـنتػائجواقعيػةعػف -
مدىتوافرمعاييرالجودةفيالمحاضراتالمصورة.

المحاضػػػػراتالمصػػػػورةفػػػػيبموضػػػػوعتيػػػػتـأخػػػػرىجديػػػػدةلبحػػػػوثآفػػػػاؽتسػػػػاعدفػػػػيفػػػػتح -
.مختمفةأخرىتخصصات

الكيميػاءتيتـبتقييـالمحاضراتالمصػورةلمسػاقاتالتيىذهالدراسةاألولىمفنوعيادتع -
.تقطاعغزةوذلؾحسبعمـالباحثةالجامعةاإلسالميةأوغيرىامفجامعافي

 : حدود الدراسة
 :حدودىذهالدراسةعمىاقتصرت

داخػؿا - ةبغػزةلجامعػةاإلسػالميمحاضػراتمسػاقاتالكيميػاءالتػيتػـتصػويرىابكميػةالعمػـو
.(كيمياءحمقيةغيرمتجانسة–وحيويةكيمياءعضوية–وىى)كيمياءتحميمية

-  فػػػػػيالجامعػػػػػةالطمبػػػػػةالمتػػػػػابعيفلممحاضػػػػػراتالمصػػػػػورةلمسػػػػػاقاتالكيميػػػػػاءبكميػػػػػةالعمػػػػػـو
 ـ.2016-ـ2015مفعاـالثانيالدراسيالفصؿخالؿوذلؾسالميةبغزة،اإل
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 الدراسة:مصطمحات 
 : كما يمي جرائياً إقامت الباحثة بتعريف مصطمحات الدراسة 

 التقويم  -
عمػػػػىأسػػػػسععمىػػػػو بدقػػػػةوموضػػػػوعيةعمػػػػىتسػػػػتيدؼإصػػػػداريػػػػةممميػػػػةمنيجيػػػػة،تقػػػػـو الحكػػػـػ
دجوانػبالضػعؼوالقػوةتحديػو،بغػزةاإلسالميةالجامعةفياضراتالمصورةلمساقاتالكيمياءالمح

 .ضوءمعاييرمحددةفيرفعدرجةالكفاءةلالمناسبةلإلصالحاتاتخاذالقرارو،فيكؿمنيا
  المحاضرات المصورة -

يةمختمفةلمعرضوالشرحمحاضراتمصغرةلمقرردراسيجامعي،مجيزةبوسائؿتعميمىي
اعمػى،ويػتـنقميػالمطالػبعػفطريػؽنشػرىخاصةوأدوات،تـتصويرىابكاميراتوالتوضيح
كمػػػايمكػػػفتسػػػجيميا،غيػػػرمتزامنػػػةكؿفيػػػديو،وتعػػػرضبطريقػػػةعمػػػىشػػػالعنكبوتيػػػةالشػػػبكة

وأيوقػػتأيوتحميميػػاعمػػىجيػػازالحاسػػوبالخػػاصبالطالػػببحيػػثتكػػوفمتاحػػةلػػوفػػي
المحاضػػػػراتالتػػػػيتػػػػـتصػػػػويرىاداخػػػػؿالجامعػػػػةاإلسػػػػالميةب)وىنػػػػاتخػػػػتصالباحثػػػػة.مكػػػػاف

.ميدي(كتعميـمساندلمطمبةبجانبالتعميـالتقلمساقاتالكيمياء
 بغزة  اإلسالميةالجامعة  -

بإشػراؼتعمػؿالعػالي،التعمػيـمؤسساتمفمستقمةأكاديميةمؤسسةبغزةاإلسالميةالجامعة
الجامعػػػاتورابطػػػةالعربيػػػة،الجامعػػػاتاتحػػػادفػػػيعضػػػووىػػػيالعػػػالي،والتعمػػػيـالتربيػػػةوزارة

واالتحػادالمتوسػط،األبػيضالبحػرجامعػاتورابطػةاإلسػالمية،الجامعاتواتحاداإلسالمية،
.واألجنبيةالعربيةالجامعاتمفبالكثيرتعاوفعالقاتوتربطيالمجامعات.الدولي
الشػػػػػعبلظػػػػػروؼومراعيػػػػػاًاإلسػػػػػالميةبػػػػػالقيـممتزمػػػػػاًأكاديميػػػػػاًجػػػػػواًلطمبتيػػػػػاالجامعػػػػػةتػػػػػوفر

بالجانػبوتيػتـالتعميميػة،العمميػةلخدمػةالمتاحػةاإلمكانيػاتكػؿوتضػعوتقاليده،الفمسطيني
خدمةفيالمتوفرةالتكنولوجياوسائؿبتوظيؼوتيتـكماالنظري،بالجانباىتمامياالتطبيقي
.التعميميةالعممية

  معايير الجودة -
جػػودةلنقػػاطالالزمػػةلتحديػػدمسػػتوىمجموعػػةاألدواتوالشػػروطوالمحكػػاتواإلمكانػػاتواىػػي

وتحديػػدنقػػاطالقػػوة،حكػػـعمييػػاإلصػػدارخبػػراءومتخصصػػيفالمحاضػػراتالمصػػورةبإشػػراؼ
كفػػاءةالصػػوليالمطالػػبعمػػىدرجػػةمػػفبيػػدؼو،وتحديػػدنقػػاطالضػػعؼلمعالجتيػػا،لتعزيزىػػا

 .التعميميةولتحقيؽأىدافياالتربوية



 
 
 

 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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انثاًَانفصم   

انُظري اإلطار  

ليػادوركبيػرفػيدعػـالعمميػةالتعميميػة،إفوسائؿاالتصاؿالحديثةواإللكترونيةمنيػا
ونقميامفطورالتمقيفإلىاإلبداعوالتفاعؿوتنميةالمياراتلذافقدأصبحمفالضروريالقيػاـ

لػذلؾ،والتعرؼعمػىمػدىجودتيػا،بعمميةتقويـليذهالمستحدثاتوخاصةتصويرالمحاضرات
تتعمؽبيذهالدراسةوىىكالتالي:قامتالباحثةبتقسيـىذاالفصؿإلىثالثةمحاور

المحوراألوؿ/المحاضراتالمصورةوالفيديوالتعميمي.

.القنواتالتعميميةالمحورالثاني/

.(الكيمياءلمساقات)الجودةمعاييرضوءفيالتقويـ/الثالثالمحور

وفيمايميالمحاورالثالثةبشيءمفالتفصيؿ:
 انًحىر األول

 ىرة وانفٍذٌى انخعهًًٍ:انًحاضراث انًص

تعتبػػرالمحاضػػراتالمصػػورةمػػفطػػرؽووسػػائؿالػػتعمـالحديثػػةالتػػييعتمػػدعمييػػاعػػدد
كبيرمفالطمبةداخؿالجامعات،كماأنويػتـاالعتمػادعمييػافػيالػتعمـاإللكترونػيوالػتعمـعػف

التربوية.حتىتحقؽأىدافياالعمميةو،بعد،لذاالبدمفتوفرىالمطمبةبأفضؿصورة

 طريقة المحاضرة 
،إفطريقػػةالمحاضػػرةمػػفالطػػرؽالتقميديػػةوالمعتمػػدةحتػػىاآلففػػيعمميػػاتالتػػػدريس

زيادةعددالطمبةوازدحاـالفصوؿوالقاعات:وذلؾألسبابمتنوعةمنيا،وخاصةالتعميـالعالي
جيػدليػامػفحيػػثممػايجعػؿمػفالصػعباسػتخداـإسػتراتيجيةأخػرى،لػذافػالبػدمػفاإلعػدادال

المناقشػػةوعمميػػةالغمػػؽ(لتقػػديميابصػػورةعاليػػة،الشػػرح،المحتػػوى،االسػػتعداد،)تحديػػداألىػػداؼ
مفالجودةومفثـتقويـىذهالمحاضراتبعداالنتياءمنيالمتعرؼعمىمدىتحقؽأىدافيا.

المعمػـفييػابإلقػاءال(ـ2009)سالمةوبيف معمومػاتأفطريقةالمحاضػرةىػيأفيقػـو
عمػػىالطمبػػػةفػػػيصػػػورةمحاضػػػرةسػػػواءكانػػػتىػػػذهالمعمومػػػاتأخبػػػارًاعػػػفأحػػػداثأووقػػػائعأو
بياناتأومعموماتعفتجارب،وتعدطريقةالمحاضرةوسيمةلنقؿالمعمومػاتأكثػرفاعميػةمػف
قراءةالمعموماتمػفالكتػبوفػيشػرحالعمميػاتالعمميػةوالتػيتحتػاجلتوضػيحعممػيأووسػائؿ

ميميةمعينة.تع
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إحدىطرؽالتدريسالقديمػةواألكثػرانتشػارًافػيوترىالباحثةأفطريقةالمحاضرةىي
حيػػثأنػػوالُمقػػدـوالُممقػػي،وتعتمػػدبشػػكؿأساسػػيعمػػىالمعمػػـ،مختمػػؼمراحػػؿالتعمػػيـالجػػامعي

لممعمومات،والطالبمجردمستقبؿوتستخدـبصورةأكبرعندوجودأعدادكبيرةلمطمبة.

عمػػىاالسػػتقباؿ،والمعمػػـيعػػرضوُيمقػػىالمعمومػػاتفػػيالمحاضػػرةدورالطالػػبقتصػػري
والطػػػػالبيسػػػػتقبمونياويحفظونيػػػػافػػػػيالػػػػذاكرة،وىػػػػىتصػػػػمحلالسػػػػتخداـفػػػػيجميػػػػعالمجػػػػاالت

والتخصصات)كالكيمياءوالفيزياءوالرياضياتوالمغاتوغيرىا(

 مميزات طريقة المحاضرة:
(389ـ،ص2009يقةالمحاضرةبمايمي:)عطية،تتميزعمميةالتدريسبطر

ألفالمدرسبموجبيايستطيعتقديـمادةكثيرةفيوقتقميؿ.،توفيرالوقت -
تعدالطريقةاألكثرمالئمةألعدادالطمبةالكبيركمافيالمحاضراتالجامعية. -
توفيرفرصةلممدرسلتوضيحأيجزءبحاجةلتفسيرفيالمحاضرة. -
يتعمـالقيـوالتعبئةالفكرية.تعداألفضؿف -
يتفرغذىفالمتعمـفيياإلىالفيـواالستيعاب. -
يمكفاستخداـبعضأساليبيافيتدريسجميعالموادالدراسية. -
1والصػػػػػرايرة،التحتػػػػػاجلتكمفػػػػػةماديػػػػػةقياسػػػػػابػػػػػبعضطػػػػػرؽالتػػػػػدريساألخػػػػػرى)طوالبػػػػػة -

(181ـ،ص2010،الشمايمةو،2الصرايرةو

 محاضرة:عيوب طريقة ال
ـ،2005يوسػػؼ،دومػػح)األىنػػاؾبعػػضنػػواحيالقصػػورفػػياسػػتخداـطريقػػةالمحاضػػرةمنيػػا:

(86ص

فيعمميةالتعمـ.اًمشاركةالطالبمحدودة،ممايجعؿدورهسمبي -

تتطمبجيدًاكبيرًامفالمدرسخالؿالحصةالدراسية،باستمرارهبشرحالموضوعولمجميع. -

يفالقياـبيابنجاححيثتتطمبمياراتومميزاتخاصة.اليستطيعجميعالمدرس -

التراعيالفروؽالفرديةبيفالطمبة. -

الترسخجميعالمعموماتفيذىفالطالبوغالبًاينساىابعدفترةوجيزة. -
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قداليتابعالطالبمايقدموالمدرسلعدـوجودمشاركة. -

الطالبعمىالمتابعػةوالػربطوالتحميػؿالتصمحلممرحمةاالبتدائيةألنواليوجدقدرةلدى -
والتركيزلفتراتطويمة.

التنميعمميةالبحثعفالمعموماتوحباالستطالعلدىالطالب. -

 ـ(.2003تركزعمىالمستوياتالدنيالمتفكيركالتذكروالفيـ.)عميرة، -

عمػػػػىالػػػػرغـمػػػػفوجػػػػودعيػػػػوبمختمفػػػػةومتعػػػػددةلطريقػػػػةالمحاضػػػػرةإالأنػػػػواليمكػػػػف
الستغناءعفىذهالطريقػةوخاصػةفػيالتػدريسالجػامعي،ألنيػاتعػداألفضػؿفػيمعالجػةكبػرا

المنيج،كمايمكفتقديـالمعمومػاتبأسػاليبمختمفػةبمػايتناسػبمػعالغػرضالػذييسػعىحجـ
إليوالمعمـ،ومستوىالطمبة.

 مستويات االنتباه أثناء المحاضرة:
خمسػػػوفدقيقػػػةمػػػدتياىاالنتبػػػاهخػػػالؿمحاضػػرة،أكػػدتالعديػػػدمػػػفالدراسػػاتأفمسػػػتو

فمسػػػتوىفػػػإبدرجػػػةعاليػػػة،ولكػػػفمػػػعتقػػػدـسػػػيرالمحاضػػػرةيكػػػوفخػػػالؿالعشػػػردقػػػائؽاألولػػػى
االنتبػػاهيبػػدأبػػاليبوط،ويسػػتمركػػذلؾإذالػػـيػػتـإشػػراؾالطمبػػةبطريقػػةفاعمػػةتعمػػؿعمػػىجػػذب

ايػةالمحاضػػرة،حيػثأفالحقػػائؽالمقدمػػةالطمبػةوتحفيػػزىـلمػتعمـ،وأفالػػتعمـالجيػديكػػوففػػيبد
فػػػػػيمنتصػػػػػؼالمحاضػػػػػرةاليػػػػػتـتػػػػػذكرىابشػػػػػكؿجيػػػػػد،لػػػػػذايفضػػػػػؿأفيقػػػػػدـالمػػػػػدرسالحقػػػػػائؽ
والمعمومػاتفػيبدايػػةالمحاضػرةويتػرؾمنتصػػؼأوآخػرالمحاضػرةلممقارنػػاتوالتفسػيرات،كمػػا

دةعمػػىتػػذكرالمعمومػػاتلتػػدويفالمالحظػػاتكوسػػيمةلتركيػػزاالنتبػػاه،والمسػػاعالػػبعضيمجػػأأف
المقدمةبالمحاضرة.

كماترىالباحثةأنوفيالتعمػيـالجػامعيىنػاؾكػـكبيػرمػفالمعمومػاتوالحقػائؽالبػد
وخاصػةفػي،مفعرضػياوتفسػيرىاويحتػاجالمػدرسلوقػتكػاٍؼحتػىيحقػؽأىػداؼالمحاضػرة

ؿمػػػفمشػػػكمةعػػػدـالتركيػػػزلػػػذافػػػإفتصػػػويرالمحاضػػػرةقػػػديحػػػ،المػػػوادالعمميػػػةومنيػػػاالكيميػػػاء
ةالمحاضرةوالتوقؼعنػدالفكػرةفالطالبلديوفرصةأخرىلمتابع،واالنتباهطواؿفترةالمحاضرة

مفيومةمفخالؿالتحكـبمقاطعالفيػديوالمصػور،دوفالحاجػةإلػىتػدويفالمالحظػات،الغير
وىذايساعدعمىالتركيزعمىالفيـواالستيعابداخؿالمحاضرة.
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 المصورة: محاضراتال
نترنػتمػفأىػـمػاتوصػؿإليػوالعمػـالحػديثمػفتكنولوجيػامتقدمػةوليػاتعتبرشبكةاإل

أىميةكبرىفيالوقتالحاليلمتعميـوالتعمـ.

وىػػػذهالتقنيػػػةفرضػػػتواقعػػػًاجديػػػدًاعمػػػىالمفػػػاىيـالتربويػػػةبصػػػفةعامػػػةوعمػػػىعمميتػػػي
جذريػػةفػػيطرائػػؽالتػػدريس،وليػػادورفػػيإعػػادةوأحػػدثتتغيػػرات،التعمػػيـوالػػتعمـبصػػفةخاصػػة

نترنتإلىالمدارسوالجامعاتحيثبوجػودهأصػبحكمادخمتتقنيةاإلتنظيـالعمميةالتعميمية.
ـأكثرمتعة.التعم

نترنتكوسيمةلنقؿالمحاضراتالتييمقييػاأعضػاءىيئػةوفياآلونةاألخيرةاستخدـاإل
وذلػػػؾعػػػف،بػػػةوالرسػػػوماتمعػػػًالمطػػػالبفػػػيأمػػػاكفتواجػػػدىـالتػػػدريسبالصػػػوتوالصػػػورةوالكتا

نترنت.صورةالمنشورةعمىشبكةاإلطريؽالمحاضراتالم

 تعريف المحاضرات المصورة:
أنيػػاعمميػػةتسػػجيؿلممحاضػػرةبصػػوتالمعمػػـوصػػورتويقصددد بالمحاضددرات المصددورة: 
الموضػػوع،ويػػتـ(لعػػرضمحتػػوىMicrosoft Officeعمػػىشػػكؿفيػػديويضػػاؼإلػػىشاشػػات)

نترنػػػتسػػػتخداميالمػػػدوراتالمقدمػػػةعبػػػراإلنترنػػػتوافػػػيممفػػػاتالفيػػػديوونشػػػرىاعمػػػىاإلترميػػػزه
p. 228 ,2012ليشػاىدىاالطػالب،وىػىطريقػةتػدريسبديمػةمتاحػةلمطالػبفػيأيوقػت.)

Brecht,) 

لجامعػات،فقػدونظراألنػوالتوجػددراسػاتأومراجػعمباشػرةعػفتقػويـالمحاضػراتالمصػورةبا
 كمايمي:إجرائياًقامتالباحثةبتعريؼالمحاضراتالمصورة

 :تعرف الباحثة المحاضرات المصورة

ىػيمحاضػراتمصػػغرةلمقػرردراسػػيجػامعي،مجيػػزةبوسػائؿتعميميػػةمختمفػةلمعػػرض
،ويػتـنقميػالمطالػبعػفطريػؽنشػرىاصػةخاوأدواتتـتصويرىابكػاميراتيوالشرحوالتوضيح،

غيػػرمتزامنػػة،كمػػايمكػػفتسػػجيميا،وتعػػرضبطريقػػةوعمػػىشػػكؿفيػػديالعنكبوتيػػةىالشػػبكةعمػػ
أيوقػػػتوأيبحيػػػثتكػػػوفمتاحػػػةلػػػوفػػػي،وتحميميػػػاعمػػػىجيػػػازالحاسػػػوبالخػػػاصبالطالػػػب

لمسػاقاتالمحاضػراتالتػيتػـتصػويرىاداخػؿالجامعػةاإلسػالميةب)وىناتختصالباحثةمكاف.
.ويتـتسجيؿىذهالمحاضراتداخؿقاعػةلمطمبةبجانبالتعميـالتقميدي(كتعميـمساندالكيمياء

ستوديوالتعميمي.األمجيزةتسمى
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 )موقعالتعميـااللكتروني،د،ت(التعميمي:  لالستوديو الرئيسية الميام

المختمفة.الكمياتولألقساـالمحاضراتتصوير .1

لكترونية.اإلالمقرراتتدعـفيديوىاتعمؿ .2

.التدريبولمتوعيةتعميميةوحداتإنتاج .3
مزايا رئيسية الستخدام المحاضرات المصورة:

 عدةمميزاتالستخداـالمحاضراتالمصورةمنيا: Ronchetti, 2010))وضعرونشيتى
غيابيـعفالمحاضرةالعادية.يسببيامساعدةالطالبعمىسدالفجوةالتي-1

فرصػػػػةالسػػػػتردادالمحاضػػػػراتالتػػػػيفقػػػػدتدعػػػػـالطمبػػػػةالمنتظمػػػػيفمػػػػفخػػػػالؿمػػػػنحيـ-2
سبابقسريةأواختيارية.أل

مساعدةالطالبفيحؿمشكمةصعوبةالمغةالمتحدثةبالمحاضرة.-3

إعطاءالطالبوسيمةلمراجعةمقاطعالمحاضرةالمصورةومتابعةالموضوعاتاليامة.-4
 كتروني بالجامعة اإلسالمية :وىناك مميزات أخرى أضافيا موقع مركز التميز والتعميم االل

الموضػوعوتجعػؿالحػواسمػفالعديدتنشطوبذلؾوالحركة،والصورةالصوتبيفيجمع-5
.والواقعإلىأقرب

بعرضاالستمرارثـالغامضةالنقاطومناقشةالعرض،عفمؤقتاًالتوقؼبإمكانيةيتميز-6
.أخرىمرةالفيديو

مقطػػعأيمشػػاىدةيمكػػفحيػػثمحاضػػرة،أيلمشػػاىدةةوالمكانيػػالزمانيػػةالحػػواجزكسػػر-7
.أيوقتوأيمكاففيتعميمي

.والباحثيفوالميتميفالطالبمفكبيرلعددالتعميميةالمادةتوصيؿيمكف-8

جيػدتعميمػيفيػديوعنػوينػتجوبػذلؾوسػيمة،مػفأكثػرباسػتخداـالتعميمػيالمحتػويتقديـ-9
.وفعاؿ

ىيئػةأعضػاءمػفوالكفاءاتوالمختصيفالمتدربيفالمعمميفصنقمشكمةعمىالتغمب-10
.التدريس
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كماأضاؼموقعنسيجلمنظـالعربيةالمتطورةبعضالمميزاتاألخرىمنيا:

الحقا.استخدامياأجؿمفالمحاضراتتوثيؽ-11

قبػػؿعمييػػاالتعػػديالتووضػػعتسػػجيميا،بعػػدالمحاضػػرةمراجعػػةمػػفالمحاضػػريػػتمكف-12
حسػبمجدولػةفتػراتفػيلنشػرىاأجػزاءإلػىالواحػدةالمحاضػرةتقسػيـيمكفكما.ىانشر

المحاضر.حاجة

مػػفالتعميمػػيالكػػادرليػػتمكفاإللكترونيػػةالجامعػػةحافظػػةفػػيالمحاضػػرةتخػػزيفيمكػػف-13
)موقعنسيج،د،ت(.المختمفةالدروسفياستخداميا

وتضيؼالباحثةمميزاتأخرىمثؿ:

توصيؿالمحاضراتلمطالبذوياإلعاقة.إمكانية-

التقميديػػةغيػػرالدراسػػيةالفصػػوؿبيئػػةتقػػديـخػػالؿمػػفالمؤسسػػةمكانػػةلرفػػعتعتبػػروسػػيمة-
.الحديثةالتعميـتقنياتأفضؿتواكبوالتي

وتػػرىالباحثػػةأفالفيػػديوالتعميمػػيوتصػػويرالمحاضػػرات،يسػػاعدالطمبػػةبشػػكؿكبيػػرفػػي
حيػػػػثأفالطمبػػػةالػػػػذيف،رةالغيػػػػابكمػػػاأنػػػػويسػػػاعدالطمبػػػػةاقتصػػػادياًتعػػػويضالمحاضػػػػراتفتػػػ

يسكنوففيمناطؽومدفبعيدةعػفموقػعالجامعػةيػوفرعمػييـحضػورجميػعالمحاضػراتفػي
كؿأيػاـاألسػبوع،كمػاأفتصػويرالمحاضػراتيشػجعذوياالحتياجػاتالخاصػةعمػىااللتحػاؽ

بالجامعات.

 لمصورة: المحاضرات ا استخدام معوقات
وضعتالباحثةبعضالمعوقاتالستخداـالطمبةلممحاضراتالمصورةىي:

ضعؼفيجودةالتصوير.-

ضعؼخبرةالعامميفبالمونتاجواإلخراج.-

.مستمربشكؿالكيربائيالتيارانقطاع-

.الفرديةلمطمبةالفروؽمراعاةعدـ-

.الراجعةالتغذيةعدـتوفر-

بةلممحاضرةالعادية.إىماؿبعضالطم-
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فػػػيالجػػػودةوحػػػدةمػػػعوبالتعػػػاوفااللكترونػػػيبالجامعػػػةاإلسػػػالميةالتعمػػػيـمركػػػزويقػػػدـ
عبػػربثيػػاوالفيػػديوبنظػػاـالمحاضػػراتتسػػجيؿخدمػػةالعامػػةالعالقػػاتودائػػرةاألكاديميػػةالشػػؤوف
غيػػرىـولمطمبػػةالمجػاؿالخدمػػةىػذهتتػػيححيػثمسػػاؽ،بكػػؿخاصػةصػػفحةخػالؿمػػفاالنترنػت

.وقتأيفيومراجعتياالمحاضراتمشاىدةإمكانيةالراغبيفمف

أفتوفيرأشرطةالفيديولممحاضراتمػفالمتوقػعأف((Brecht, 2012ويرىبريتشت
(بػػػيفأفأشػػػرطة2006يقمػػػؿالعػػػبءالمعرفػػػيلمطػػػالب،كمػػػاأوضػػػحبريتشػػػتأفسميبسػػػوف)

اضػػرة،والػػتعمـبمػػايتناسػػبمػػعسػػرعةالػػتعمـالفيػػديولممحاضػػراتتمكػػفالطالػػبمػػفمتابعػػةالمح
ويمكفدراسػةالمحاضػرةدوفانحرافػاتبيئيػة،فػيالوقػتالػذييناسػبالطمبػةوبطريقػةلمطالب.

تتفػػؽمػػعمسػػتوىفيميػػـواحتياجػػاتيـ،وخاصػػةعنػػدالتعامػػؿمػػعلغػػةغيػػرالنػػاطقيفبيػػا،كمػػا
الطػالبفػيالواليػاتالمتحػدةبريتشتأفالمحاضراتالمصورةتقمػؿمػفمعػدالتتسػربوضح

األمريكية.

عمػػىأىميػةفكػػرةتصػويرالمحاضػػراتوأنيػػاRonchetti, 2010 ))وأكػدرونشػػيتى
تجربةمشجعةلمغاية،وأففكرةإعادةالفيديوالمصورلممحاضرةيعمؿعمىتقديـالدعـلمطمبة،

ورىا،ويمكػفليػذهالطريقػةوفاعميةالتعمـبشكؿفردىواالطالععمػىفيػديوالمحاضػرةقبػؿحضػ
أفتػػؤديلواقػػعتدريسػػيأكثػػراىتمامػػًاحيػػثتركػػزعمػػىالفيػػـالفعمػػيوالمناقشػػةوتحقيػػؽنتػػائج

أفضؿفيأداءالطمبةونتائجياايجابية.

 أسباب استخدام الطالب المحاضرات لممصورة: 
ةإلػىأفالطػالبيسػتخدموفالمحاضػراتالمصػور(Karnad, 2013)يشػيركارنػاد

لمحاؽبالمحاضراتالتيتغيبواعنيا،ويستخدمونياكأداةلممراجعةلالمتحانػاتوالتقييمػات،كمػا
أفالمحاضراتالمصورةغالباماتكوفأداةتعميميةمفيدة.

فقػد(Marchand, J. P., Pearson, M. L., & Albon, S. P., 2014أمػا)
بسػػػببمػػرضأوعمػػؿأويكػػوفبسػػػببوضػػحوابأنػػوقػػديحتػػػاجالطالػػبلممحاضػػراتالمصػػورة

شخصيالُيمكنومفحضورالمحاضرةأوتعارضمعمحاضرةأخرى.

وتؤكػػدالباحثػػةأفىنػػاؾأسبابػػػػػػػًامختمفػػةلمحاجػػةإلػػىالمحاضػػرةالمصػػورة،سػػواءأسػػباب
قسػػػػريةأواختياريػػػػةمثػػػػؿالمػػػػرضوالسػػػػفرلمخػػػػارجأوالظػػػػروؼاالقتصػػػػادية،التػػػػيتحػػػػوؿدوف

حاضراتفيأوقاتيػاطػواؿأيػاـاألسػبوع،أوصػعوبةبعػضالموضػوعاتوالتػييػتـالوصوؿلمم
التحدثعنيابالمغةاالنجميزية،خاصةفيمساقاتالكيمياء.
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(نسبألسباباستخداـالمحاضراتالمصورةوىىSoong, 2006كماوضعسونج)
كالتالي:

(.%34.51ا)محددةمفالمحاضراتالتيالافيمييمكفمشاىدةأجزاء-

(.%21.46المحاضراتالمصورةتساعدفيالتحضيرلالمتحانات)-

(.%18.14يمكننيعرضالمحاضرةالمصورةفيأيمكافوأيوقت)-

(.%10.73احتاجالمحاضرةالمصورةعندماأكوفمريضًا)-

(.%4.54أنامشغوؿوغيرقادرعمىحضورالقاعاتالدراسية)-

(.%1.77ألسبابأخرى)-

 تأثير المحاضرات المصورة عمى نتائج الطالب:
تػػزعـبعػػضالدراسػػاتأفالمحاضػػراتالمصػػورةلػػديياتػػأثيرقميػػؿعمػػىنتػػائجالطػػالب،

بػػالرغـمػػفاسػػتخدامياالعػػاليإالأنيػػااليبػػدوليػػا(leadbeater,2013)مثػػؿدراسػػةليػػدبيتر
تأثيركبيرعمىاألداءاألكاديمي.

زعـأفتػػوافرالمحاضػػراتالمصػػورةلػػوتػػأثيركبيػػرجػػداعمػػىنتػػائجودراسػػاتأخػػرىتػػ
.((Karnad, 2013الطمبة،مثؿدراسةكارناد

أفتقػػػػديـفيػػػػديومسػػػػجؿعػػػػفأفكػػػػار((Mendoza,2015كمػػػػابينػػػػتدراسػػػػةمينػػػػدوزا
يساعدعمػىتنميػةالميػاراتاألساسػيةوالمحاضرةقبؿعرضيايعمؿعمىتعزيزالتعميـوالتعمـ،

يحفزالمناقشةوالحواروالمشاركةالفاعمة.و

ومفخالؿتجربةالجامعةاإلسالميةلممحاضػراتالمصػورة،تبػيفأفليػادوركبيػرفػي
ارتفاعمستوياتالطمبػةوزيػادةتحصػيميـالدراسػي،كمػاأفىنػاؾرغبػةكبيػرةلمطمبػةفػيتسػجيؿ

لعاديػةمػعموعػدمحاضػراتالمساقاتالمصورةحتػىفػيحػاؿوجػودتعػارضبوقػتالمحاضػرةا
مساقاتأخرى.

 موقف الموظفين من تسجيل المحاضرات المصورة:
ىناؾتأييدواسعبيفالموظفيففػيبعػضالدراسػاتلفكػرةتسػجيؿالمحاضػراتوخاصػة
ألغػػػراضالطػػػػوارئوالظػػػػروؼخاصػػػػةمثػػػػؿ:الطػػػػالبذوىاإلعاقػػػػة،والػػػػبعضيػػػػرىأفتسػػػػجيؿ

المحاضػػػرةاألساسػػػية،وىػػػذايقمػػػؿمػػػفأىميػػػةالمحاضػػػرةالمحاضػػػراتزادمػػػفنسػػػبةالغيػػػابعػػػف
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 ,.Bondوالمحاضػػرويقمػػؿمػػفأىميػػةالتػػدريسوالمشػػاركةوالتفاعػػؿبػػيفالمػػدرسوالطالػػب.)
Grussendorf, 2013)

أمػػػػػامػػػػػفمػػػػػوظفيالجامعػػػػػةاإلسػػػػػالميةىنػػػػػاؾبعػػػػػضالمػػػػػوظفيفيتحمسػػػػػوفلتصػػػػػوير
اقاتأخػػػرىلػػػو،أوإعػػػادةتصػػػويربالتصػػػويريفضػػػؿتصػػػويرمسػػػمػػػنيـالمحاضػػػرات،ومػػػفقػػػاـ

المساؽلمتطويرومواكبةالمستجداتوخاصةالمساقاتالحاسوبيةوالتيتشيدتطورًامستمرُا.

وترىالباحثةأفتصويرالمحاضراتلوأىميةكبيرةفيحؿمشكمةزيػادةأعػدادالطمبػة
محاضػػرعػػبءكبيػػرفػػيبالجامعػػات،وقمػػةالكػػوادرالبشػػريةالتعميميػػة،حيػػثأنيػػاتخفػػؼعمػػىال

الشرحواالستفساراتمفالطمبة،وتكرارالمفاىيـالناتجةمفاختالؼالفروؽالفرديةبيفالطمبة.

 تاريخ المحاضرات المصورة:
(عمىموقعالوطفـ2010الخميفة)ىند.د–كتبت

مػػػػفلمػػػػتعمـالجامعػػػػاتطمبػػػػةلػػػػدىالمرغوبػػػػةاألشػػػػكاؿأحػػػػدالمصػػػػورةالمحاضػػػػراتتعػػػػد
فػػيووضػػعيااإلنترنػػتمػػفالمحاضػػراتىػػذهمثػػؿتحميػػؿيسػػتطيعالطالػػبأفالسػػيمازؿ،المنػػ

دابػاآليجيػازمثػؿالفيػديوعػرضأجيػزةأحػدفػيأوالفػالش،ذاكػرةفػيمعػوحممياأوجيازه،
(iPad.)

مثػؿالمشيورةالفيديومواقعفيالمصورةالمحاضراتمفغنيمتوالطالبيجدماوغالباً
الجامعػػاتبعػػدداألخػػرىالفيػػديومواقػػععمػػىيتفػػوؽيوتيػػوبموقػػعأفإال.ويوتيػػوبفيػػديوقوقػػؿ

مػػػفاليوتيػػوب،موقػػػععمػػىجامعيػػػةقنػػاة150مػػػفأكثػػريوجػػػدىػػذايومنػػػافحتػػىفيػػػو،المسػػجمة
مػػفأكثػػرببػػثقامػػتوالتػػيالمفتػػوح،المحتػػوىحركػػةفػػيالمشػػاركةالسػػتالقػػاراتفػػيجامعػػات
.مصورةدراسيةمادة5000

التػػيالجامعػػاتأولػػىمػػفكانػػتاألمريكيػػة،بيركمػػيجامعػػةأفيػػذكرالسػػياؽ،ىػػذاوفػػي
بعػػدذلػػؾـ،2007عػػاـمػػفأكتػػوبرشػػيرمطمػػعوذلػػؾالمصػػورة،المحاضػػراتنشػػرحركػػةبػػدأت
.وغيرىاMITووييؿستانفوردمثؿاألخرىاألمريكيةالجامعاتتبعتيا

السياسػية،والعمػوـاإلنسػانية،العمػوـبيفوباليوتيموقعفيالموجودةالمحاضراتتتنوع
وعمػوـواليندسػة،واألحيػاء،والكيميػاء،الفيزياء،مثؿ:الطبيعيةوالعموـوالفمسفة،والمغة،واألدب،
.واإللكترونياتوالميكانيكا،الحاسب،

اليوتيوبمثؿ:موقعفيالعالميةالجامعاتقنواتأشيرمفبعضاًنستعرضوىنا



18 

  األمريكية جامعاتال قنوات 

إلػػػىوعمومػػػو،اآللػػػيالحاسػػبتخصػػػصعمػػػىتركػػػزاألمريكيػػةالجامعػػػاتقنػػػواتمعظػػـ
فػيتضعاألمريكيةالجامعاتأفكما.واإلنسانيةالطبيعيةالعموـوبعضالسياسيةالعموـجانب
الطػػالبطالبيػػالجػػذبمػػعولقػػاءاتالجامعػػة،داخػػؿبالحيػػاةخػػاصقسػػـاليوتيػػوبعمػػىقنواتيػػا

:الجامعاتىذهأشيرومف.لجددا

( http://www.youtube.com/ucberkeley)بيركميجامعة -

 )MIT) http://youtube.com/mitمعيد -

( http://www.youtube.com/uclacourses)أنجمسلوسكاليفورنياجامعة -

(http://www.youtube.com/stanforduniversityستانفورد)جامعة -
   اليندية الجامعات قنوات 

المحاضػراتالتقطػتوقػدالينػد،فيةتقنيجامعاتسبعألشيرمحاضراتالقنواتىذهتضـ
مػػػوادالقنػػػاةتتنػػػاوؿكمػػػابطالقػػػة،االنجميزيػػػةالمغػػػةفييػػػاالمحاضػػػروفويػػػتكمـعاليػػػة،بحرفيػػػة
واإللكترونيػػػػػػات،والمدنيػػػػػػة،الكيربائيػػػػػػة،واليندسػػػػػػةالحاسػػػػػػب،عمػػػػػػوـتخصػػػػػػصفػػػػػػيمختػػػػػػارة

(p://www.youtube.com/nptelhrdhtt).والميكانيكا


 األوروبية الجامعات قنوات 

األمريكيػػةالجامعػػاتخػػالؼعمػػىالثػػري،العممػػيلممحتػػوىاألوروبيػػةالجامعػػاتقنػػواتتفتقػػر
ذاتعمميػػػةمػػػوادطرحػػػتالتػػػياألوروبيػػػةالجامعػػػاتبعػػػضىنػػػاؾأفإالالينديػػػة،ونظيرتيػػػا
:منياجيدمستوى

(http://www.youtube.com/user/egsvideo)وروبيةاألالعمياالدراساتكمية -

(http://www.youtube.com/ou)المفتوحةالبريطانيةالجامعة -

ـ(2010،)موقعالوطف

ـبتصػػػويرالمحاضػػػرات،فينػػػاؾعػػػددمػػػفالجامعػػػاتاألجنبيػػػةليسػػػتالوحيػػػدةالتػػػيتيػػػت
الجامعاتالعربية،ومنياالفمسطينيةأولتاىتمامًاكبيرًابيا،وتعمؿعمىتطويرىػالموصػوؿإلػى
الجػػػودةالعالميػػػةالشػػػاممة.ومػػػفىػػػذهالجامعػػػاتجامعػػػةالنجػػػاحالوطنيػػػة،وجامعػػػةاألزىػػػربغػػػزة،

يرىا.والجامعةاإلسالميةبغزة،وجامعةالقدسالمفتوحةوغ

http://www.youtube.com/ucberkeley
http://youtube.com/mit
http://www.youtube.com/uclacourses
http://www.youtube.com/stanforduniversity
http://www.youtube.com/nptelhrd
http://www.youtube.com/user/egsvideo
http://www.youtube.com/ou


19 

حيػػػػثاىتمػػػػتجامعػػػػةالنجػػػػاحبالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةكخطػػػػوةنحػػػػوالتطػػػػويروالتقػػػػدـ،
وأقامتدوراتوورشعمؿلتقدـالمعمميفوالعامميففيالتصويروالمونتاجواإلخػراج،ومػفأىػـ

مايمي:وورشالعمؿالتوصياتالتيتـالخروجبيامفالدورات

جػػػػػودةتحسػػػػػيفمػػػػػعالطمبػػػػػةوبشػػػػػكؿكامػػػػػؿاالسػػػػػتمراربتصػػػػػويرالمحاضػػػػػراتفػػػػػيوجػػػػػود-
المحاضرات.

فػػػػػيواضػػػػػحةتعميميػػػػػةمخرجػػػػػاتلتحقيػػػػػؽمحػػػػػددة،موضػػػػػوعاتعمػػػػػىالتصػػػػػويراقتصػػػػػار-
عػػػددويػػػتـزيػػػادةدقيقػػػة،15عػػػفالفيػػػديووقػػػتيزيػػػدالحيػػػثالمختمفػػػة،التخصصػػػات
الفيديوىات.

الجامعػػػػةاخػػػػؿدمػػػػفخبػػػػراءواستضػػػػافةالتدريسػػػػية،الييئػػػػةألعضػػػػاءحػػػػوافزنظػػػػاـوضػػػػع-
 ،)مركػػزالتعمػػيـااللكترونػػيجامعػػةالنجػػاح.متخصصػػةفيػػديوىاتلتصػػويروخارجيػػا
(ـ2016

 تاريخ المحاضرات المصورة بالجامعة اإلسالمية بغزة:
مسػػػػتوىعمػػػىاألولػػػىالمرتبػػػةفػػػيـ(2016)عػػػاـاإلسػػػالميةالجامعػػػةجػػػاءتفأبعػػػد

،عربيػاًوالثمػانيفوالسادسػة،الوطنيػةالنجػاحجامعػةبعػد،ًفمسػطينياالثانيػةوغػزة،قطػاعجامعات
أفضػؿتقيػيـنتػائجيشػمؿ.Report World and News S. Uمؤسسػةأصػدرتولتقريػروفقػاً

(120)وأفضػؿأوؿتصػنيؼيػتـفإنػولمتقيػيـووفقػا التعمػيـ،مجػاؿفػيالعربيػةالمنطقػةجامعات
تعمػػيـومؤسسػػةجامعػػة(2000)مػػفرأكثػػمػػفالعربيػػةالمنطقػػةفػػيعػػاؿِتعمػػيـومؤسسػػةجامعػػة
 ـ(2016)موقعالجامعةاإلسالمية،العربي.العالـفيعالي

المحاضػراتالمصػورةخطػوةأولػىإلػىالتعمػيـااللكترونػي)المػدمج(الػذييعتبػراليػدؼ
ـباسػتخداـ2011األساسيمفبدايةعمميةالتصوير.حيثبػدأتفػيمراحميػااألولػىفػيعػاـ

يدويػةمتواضػعة،ذاتجػودةضػعيفة،داخػؿغػرؼبسػيطة،ثػـتػـتطويرىػااآلفمعداتتصوير
لتستخدـمعداتوأدواتتصويرأفضؿنسبيًا.

تـالتركيزفيبدايةالتصويرلممحاضراتعمىمساقاتمتطمباتالجامعة،التييستفيد
المساقاتألؼطالبوطالبة(،حيثتـتصويرعددمف18منياعددكبيرمفالطمبة)حوالي

(مسػػػاؽبمختمػػػؼالتخصصػػػات،يػػػتـعرضػػػياعمػػػىموقػػػعالجامعػػػة130إلػػػىأفوصػػػؿإلػػػى)
.حيػػثيػػتـتصػػويرىػػذهالمحاضػػراتعمػػىشػػكؿفيػػديوYouTubeاإلسػػالميةوموقػػعيوتيػػوب

(ميجػػا،ثػػـيػػتـ400-300(جيجػػا،ويػػتـضػػغطيالتصػػبحمػػابػػيف)2.00-1.5بحجػػـكبيػػر)
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،وموقػعالجامعػةاإلسػالمية،بطريقػةمنظمػةومرتبػةمػفYouTubeرفعياعمىموقعاليوتيوب
خػػالؿقنػػاةتعميميػػػةلمجامعػػةاإلسػػػالميةبمتابعػػةمركػػزالتميػػػزوالتعمػػيـااللكترونػػػيعبػػرالػػػرابط:

https://www.youtube.com/user/iugaza1

ةاىتمامػػًاكبيػػرًابػػيفالطمبػػةوالمشػػاىديف،حيػػثأفعػػددوقػػدالقػػتالمحاضػػراتالمصػػور
عػدادىػذهالرسػالة،وىنػاؾحتىزمفإمميوفمشاىدة7.5 المشاىداتعمىقناةاليوتيوبتجاوز

متابعةليذهالمحاضراتمفقبؿعددكبيرمفالطمبةفيالعالـالعربي.

مشػػػاىدات،ومػػػفثػػػـعمػػػىمسػػػتوىالعػػػالـتعتبػػػرفمسػػػطيفأولػػػىالػػػدوؿمػػػفحيػػػثعػػػددال
الجزائػػػرالمركػػػزالثػػػاني،فالسػػػعودية،ومصػػػر،ثػػػـتركيػػػا،وبػػػاقيالػػػدوؿالعربيػػػة،وعػػػددقميػػػؿمػػػف

الوالياتالمتحدةاألمريكية.

بػػػيفالجامعػػػةاإلسػػػالميةونظيراتيػػػامػػػفالجامعػػػاتاًومػػػفىنػػػانالحػػػظأفىنػػػاؾاختالفػػػ
وجامعػػػةالقػػػدسالمفتوحػػػةكجامعػػػةبػػػيفالجامعػػػةاإلسػػػالميةاًالفمسػػػطينيةحيػػػثأفىنػػػاؾاختالفػػػ

محميػػة،حيػػثأفالجامعػػةاإلسػػالميةتفيػػدالمجتمػػعككػػؿسػػواءمػػفطمبتيػػاأومػػفالطمبػػةخػػارج
الجامعةأومفخػارجالػبالد،خالفػًاعػفجامعػةالقػدسالمفتوحػةالتػيتقػدـخػدماتياااللكترونيػة

)المحاضراتالمصورة(لطمبتيافقط.

-2015عػػةاإلسػػالمية،خػػالؿالفصػػؿالدراسػػيالثػػانيلعػػاـكمػػاأفكميػػةالطػػببالجام
ـلػػػػػـتسػػػػػػتيمؾأيورقػػػػػػةتقػػػػػػدميالمطالػػػػػػب،فجميػػػػػعاالمتحانػػػػػػاتمحوسػػػػػػبةتعتمػػػػػػدعمػػػػػػى2016

المحاضػػػراتالمصػػػورة)وذلػػػؾحسػػػبطبيعػػػةنوعيػػػةالمسػػػاؽ(،وىػػػوأوؿفصػػػؿيػػػتـمػػػفخاللػػػو
اعتمادالتعمـالمدمجداخؿالجامعةاإلسالمية.

تػػػػوفيرالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمطالػػػػبيسػػػػاعدفػػػػيعمميػػػػةتطبيػػػػؽبيئػػػػةالػػػػتعمـاوأيضػػػػ
المنعكسأوالتعمـالمدمج،حيثبدأتالجامعةاإلسالميةباستخداـالتعمـالمدمجخالؿالفصؿ

مسػػاقاتمختمفػػة،وتػػـتػػوفيرفالشػػاتلمطالػػبعمػػىصػػفحة((7ـ،خػػالؿ2016الصػػيفيلعػػاـ
ثرائيػػة،وامتحػػافمحاضػػرةالمصػػورة،ومواقػػع،وأسػػئمةإوفيػػديولمالمػػودؿتشػػتمؿعمػػىبوربوينػػت،

محوسػب،وىػذايشػمؿكػؿوحػدةدراسػيةبالمسػاؽ.ويسػتطيعالطالػبمتابعػةالمحاضػرةالمصػورة
لكػؿالمسػاؽفػينيايػةالفصػؿ.)د.محمػدشػامالًاًنيائيػاًفيأيوقتشاء،كماأنويقدـامتحانػ

.(2016/يونيو /5،مقابمةشخصية،طويرنائبعميدالجودةوالت:الحنجوري

https://www.youtube.com/user/iugaza1
https://www.youtube.com/user/iugaza1
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 الفيديو التعميمي
إفالفيديوالتعميمييعتبرمفإحدىطرؽتسجيؿوعرضالصوتوالصورةمعًابطريقة
مشػػوقةومثيػػػرة،ويمكػػفمػػػفخاللػػوتنميػػػةالميػػاراتالمختمفػػػة،ويػػتـتخػػػزيفالمعمومػػاتالصػػػوتية

مفة.والحركيةوعرضياعندالحاجةإلييافيأوقاتمخت

كمػػاأنػػويتمتػػعبصػػفةالمرونػػة،ويسػػتخدـلتعػػويضالطالػػبمػػافاتػػومػػفدروس،ويمكػػف
خاللوتطبيؽالعديدمفطرؽالتدريسالمختمفة،كالمحاضراتوالندواتوالتجاربالعممية.

عمػىتقتصػرلػـوالفيػديو"أرىأنػا"تعنػيوىػيالالتينػي،األصؿمفمشتقةفيديووكممة
بأنو:الفيديوويعرؼواحد،آففيوالسمعيقط،ولكنويشمؿالجانبالبصريالبصريفالجانب
لنقػػؿبالحاسػػوبتسػػتعيفأومغناطيسػػي،شػػريطعمػػىالتسػػجيؿتسػػتخدـبصػػريةسػػمعيةواسػػطة

أوالمنػزؿفػياسػتخداموويمكػفالتمفازي،االستقباؿجيازشاشةعمىالبصريةالرسائؿالسمعية
(ـ1997سيد،).المطموبةالعناصرجميعتوافرشريطةآخرمكاففيأوالمدرسةفي

أوالعمميػةالمػادةتسػجيؿخاللػومػفيػتـممػرعػفعبػارةأنو(ـ2011تعرفوالنباىيف)و
.التمفازأوالحاسوبخالؿمفالمتعمميفعمىالمسرحي،لعرضياالنص

الصػػػوتوتعرفػػػوالباحثػػػةبأنػػػووسػػػيمةمػػػفوسػػػائؿاالتصػػػاؿالحديثػػػةيػػػتـخالليػػػاعػػػرض
والصورةبطريقةمشوقةومثيرة،يتـعرضوعبرالحاسػوبأوالتمفػاز،ويمكػفالػتحكـفػيأوقػات

عرضومفحيثالزمافوالمكافوالمقطع.

 بصري: خصائص الفيديو التعميمي كوسيمة اتصال سمعي/ 
(عػػدةخصػػػائصإلنتػػاجالفيػػديووىػػػىكالتػػالي:)سػػػويدافـ1983وضػػعالعػػالـانطػػػونىبيػػت)

(116ـ،ص2007،بارزمو
 إمكانيةاستخداموعندالحاجة. (1
 إمكانيةالتقديـواإلرجاع. (2
 إمكانيةاإليقاؼوالتشغيؿ. (3
 إمكانيةتثبيتالصورة. (4
 إمكانيةاستخداـأجزاءمفالفيديو. (5
إمكانيةالمونتاج. (6
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 ـ(1994)عبدالمنعـ،: مجاالت استخدام الفيديو التعميمي
 التعمـالذاتي 

اـبالفيديوالتعميميفػيالػتعمـالػذاتيلمػالػومػفمميػزاتفعالػة،وتعتمػدحيثزاداالىتم
الجامعاتالمفتوحةعمىىذهالطريقة،إذيتعمـالطمبةفيبيوتيـعفطريؽالفيديو.

 تدريبالمعمميف 

انتشراستخداـالفيديوفػيتػدريبالمعممػيفعمػىالميػاراتالتدريسػيةالمختمفػة،لتحػديث
 يةواألكاديمية.خبراتيـالمين

 تدعيـالتعمـ 

يسػػتخدـكوسػػيمةمدعمػػةلعمميػػةالػػتعمـ،حيػػثيػػتـتوضػػيحمػػاتػػـتعممػػونظريػػامػػفقبػػؿ
المعمـ.

 تعميـإضافي 

 وذلؾبتقديـخبراتجديدةلـيشممياالمنياج،ولكفلياصمةبالموضوع.

 التربيةالمستمرة 

يمكفتقديـبرامجمتنوعةمثػؿ:محػوالفيديواليقتصرعمىأنووسيمةتعمـفقط،حيث
األمية،والتدريبالميني،وتعمـالمغات.

 مزايا الفيديو التعميمي 
يتمتػػعاسػػتخداـالفيػػديوفػػيالتعمػػيـكوسػػيمةاتصػػاؿوتعمػػـبصػػريةبمزايػػاجعمػػتمنػػوثػػورة

(251-247ـ،صص2000،فيعالـاالتصاالتوالمعموماتمنيا:)الحيمة

طبيعتيػػا)بصػػرية،سػػمعية،موسػػيقية...الػػخ(فػػيمتنوعػػةمثيػػراتديوالفيػػبػػرامجتعػػرض -1
.واحدآففي

حريةالمعمميفوالمتعمميففياختيارمكافعرضالفيديوفيالعمميػةالتعميميػةوزمانػو، -2
وسرعتو.عرضبمايتناسبمعوقتوالمتعمـيختارمكافوزمافالفإفوفىالتعمـالذاتي

عمميػػاتإلػػىيحتػػاجالنػػوحيػػثإتصػػويره،بعػػدمباشػػرةمعػػرضلالفيػػديوبرنػػامجيصػػمح -3
.التحميض
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كالمحاضػػػػراتالفيػػػػديو،خػػػػالؿمػػػػفالتعمػػػػيـطرائػػػؽمػػػػفمتعػػػػددةطرائػػػػؽتطبيػػػػؽإمكانيػػػة -4
.والندواتوعمؿالتجارب

.الفيديوبرامجعمىالحصوؿمصادرتنوع -5

التعمػػيـ،ضػػوعاتموجميػػعخدمػػةعمػػىالفيػػديوبواسػػطةالمسػػجمةالتعميميػػةالبػػرامجقػػدرة -6
.صفيةالأوصفيةنشاطاتمفيرافقياوما

.والمكافوالزماف،المسافة،مفكؿحدودتخطىالتعميميالفيديوخالؿمفيمكف -7

.والمتعمـالمعمـمفكؿعمىوالجيدالوقتتوفير -8

فيديوواحد.عمىوالرسوـوالخرائطوالصوروالشفافياتالشرائحمفكبيرعددتخزيف -9

عادةمسحياأوكاممةعميوالمسجمةالمواقؼإزالةةإمكاني -10 .ُأخرىمواقؼتسجيؿوا 

 .لمبرنامجاألوتوماتيكيالتسجيؿعمىيساعدزمنيبمؤقتالفيديوأجيزةتزويد -11


 معوقات استخدام الفيديو التعميمي
حػػػددمركػػػزالتميػػػزلمتعمػػػيـااللكترونػػػيبالجامعػػػةاإلسػػػالميةمعوقػػػاتالسػػػتخداـالفيػػػديو

عميميىي:الت

.مستمربشكؿالكيربائيالتيارانقطاع-

.الفيديومقاطععرضأولتحميؿنترنتاإلسرعةضعؼ-

.لممتعمميفالفرديةالمياراتوالفروؽمراعاةعدـ-

.المدرسمفالالزمةوالتوجيياتالراجعةالتغذيةفقداف-

جػودةالفيػديومػفحيػثوترىالباحثةأنوقدتكوفمعوقاتاستخداـالفيػديوترجػعإلػى
تحقيؽاألىداؼ،أوفنيامفناحيةوضوحالصورةوالصوتودقةاألداء.

 استخدام الفيديو في التعميم العالي 
يمكػػػفإجمػػػاؿاسػػػتخداماتالفيػػػديوالشػػػائعةفػػػيمعظػػػـجامعػػػاتالعػػػالـفػػػيثالثػػػةأنػػػواع

(322ـ،ص1997رئيسة:)سيد،
فػػػي،كتوثيػػػؽالمحاضػػػراتوالتجػػػاربواألحػػػداثالعمميػػػة،:ألغػػػراضالتخػػػزيفالمعرالندددوع األول

ألىميتياأولعدـإمكانيةتكرارىاأولسدالنقصفيالمحتوىالتدريسي.
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:ألغراضتقنية،تتعمؽبصمبعمميةالتعميـوالتدريبعميياحيػثيسػتخدـكوسػيمةالنوع الثاني
نفوردبالواليػػػاتمػػػفوسػػػائؿالتعمػػػيـالمصػػػغر،وبػػػدأتىػػػذهالفكػػػرةفػػػيجامعػػػةسػػػتا

المتحدةاألمريكية،حتىأصبحالفيديووسيمةالتخمومنيابرامجمؤسسػاتالتعمػيـ
العاليوخاصةالمعنيةبالتدريبالميني.

:ألغػػراضالبحػػثالعممػػي،حيػػثأفأعػػدادىائمػػةمػػفالبحػػوثالعمميػػةاسػػتخدمتالنددوع الثالددث
بمثابةطريقةلمبحثأولممقارنة.الفيديوكأداةرئيسيةلمبحثوجمعالمعمومات،أو

يعتبػػػرالفيػػػديوأحػػػداألجيػػػزةالسػػػمعيةوالبصػػػريةالتػػػيانتشػػػراسػػػتخداميالػػػدىالمجتمػػػع"
بصػػػػورةعامػػػػةوالمجػػػػاؿالتعميمػػػػيبصػػػػورةخاصػػػػة،ويعػػػػدمػػػػفأحػػػػدثالمسػػػػتخدماتالتكنولوجيػػػػة

عميميػة".)كػابمي،المتطورةالتييمكػفتسػخيرىاإلػىدرجػةكبيػرةفػيتطػويروتحسػيفالعمميػةالت
(107ـ،ص1998
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 المحور الثاني
  القنوات التعميمية

عمػػػػىالبػػػػرامجالتربويػػػػةفػػػػياإلذاعػػػػةوالتمفزيػػػػوف،والمجػػػػالت، إفاإلعػػػػالـالتربػػػػوييقػػػػـو
والنشراتالتربويػة،والمحاضػرات،والنػدوات،وىػىتشػمؿدروسمنيجيػةمسػاندةلمطمبػة.كمػاأف

لتراثالثقافي،وغرساالنتماءلمػوطف،وتنميػةاالتجاىػاتوتعػديؿلإلعالـالتربويدورفينقؿا
السموؾ.

 اإلعالم التربوي 
المحاولةالجػادةلالسػتفادةمػفتقنيػاتاالتصػاؿوعمومػو،"اإلعالـالتربويبأنوقدُعرؼ

مفأجؿتحقيؽأىداؼالتربية،مفغيرتفريطفيجديػةالتربيػةوأصػالتيا،أوإفػراطفػيسػيطرة
ثارتوعمييا،ويشمؿماتقوـبوالبرامجاإلذاعيةوالتمفزيػوفوالمجػالتوالنشػراتفنو فاالتصاؿوا 

(78ـ،ص2011.)الدليمي،"التربويةوالمحاضراتوالندوات

بػػػػرازالجيػػػػود12،صـ2015وتعرفػػػػوالجاروشػػػػة) (بأنػػػػو"اإلعػػػػالـالمعنػػػػيبتغطيػػػػةوا 
النظاـالتربويوأجيزتوالمختمفة،ووسػائموقػادرةعمػىالتربويةواألنشطةوالفعالياتالتييمارسيا

طػػرحمحتػػوىإعالمػػيفػػيإطػػارتربػػوييسػػعىإلػػىتكػػريسوتعميػػؽقػػيـالمجتمػػعوبنػػاءوصػػقؿ
شخصػػيةمسػػتقمةلمفػػردقػػادرةعمػػىالتكيػػؼأفيػػويعتبػػرأفضػػؿصػػورالتنسػػيؽوالتوثيػػؽوالتكامػػؿ

يفالتعميـواإلعالـ".ب

لتربويبأنو:استخداـوسائؿاالتصاؿوالتقنياتالحديثةلتحقيؽوتعرؼالباحثةاإلعالـا
أىػػػداؼتربويػػػةداخػػػؿالمجتمػػػع،مػػػعااللتػػػزاـبػػػالقيـاألخالقيػػػةليػػػذاالمجتمػػػعوبثيػػػاعبػػػروسػػػائؿ

اإلعالـالعامة،سواءكانتإذاعةأوتمفزيوفأوغيرذلؾ.

 اإلذاعة التعميمية 
 اإلذاعة التعميمية تعريف 

عػػفاإلذاعػػةالتعميميػػةبأنيػػا:وحػػدةاتصػػاؿفػػياتجػػاهواحػػد،وتوجػػدفػػيعّبػػرعبيػػدات
المػػػدارس،والمسػػػاجد،والمسػػػػارح،والمالعػػػب،والسػػػػاحاتالعامػػػة،ويطمػػػؽعمييػػػػاوحػػػدةاإلذاعػػػػة
المغمقةألفالصوتينتقؿلفئةمحػددةعبػراألسػالؾوىػـفػيالغالػبالطمبػة،والتػيتختمػؼفػي

(ـ2008ذبذباتياعبراليواءأيشخص.)السعود،بثياعفاإلذاعةالتييمتقط
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 أىمية اإلذاعة في التعميم 
تعتبراإلذاعةوسيمةتعميميةىامة،حيثتنتشرفيمناطؽواسعةومختمفػة،ويسػمعيا
مالييفعديدةمفالناس،وخاصةالبرامجالتعميميةالتيتقدـمايختصبالمنػاىجالدراسػية،كمػا

يـالمغاتباختالؼأنواعيا،وتعميـالتعاليـالدينية،وليامسػاىمةفاعمػةأفليادوركبيرفيتعم
فيبرامجمحواألمية،وكؿذلؾبمايتناسبمعالفروؽالفرديةبيفالطمبة.

ونحففيالدوؿالناميةبصفةخاصة،نواجػوالعديػدمػفالتحػدياتالتػيتعػوؽالعمميػة
مكتظػةبالتالميػذ،وىنػاؾأيضػامػفاليجػدوفأمػاكفالتعميميةالنظاميةفػيالمػدارس،فالفصػوؿ

ليػػـأصػػاًلفػػيالمػػدارس،وىنػػاؾضػػغوطمػػفالمعممػػيفعمػػىتالميػػذىـكػػييمتحقػػوابفصػػوؿأو
مجموعاتأوالمجػوءإلػييـإلعطػائيـدروسخصوصػيةفػيبيػوتيـ،بينمػاقػدراتأوليػاءاألمػور

(ـ 2015واآلباءتعجزعفذلؾ.)الجاروشة،

اسػتخداميالسػيولة(الراديػو)المسػموعةاإلذاعػةأىميػةإلى(ـ2012عراـ)أبووُتشير
ظػؿفػيتشػغيمويمكفحيثوالكيرباءالوقودأزمةظؿوفيغزة،عمىالحصارفيظؿوالسيما
طريػػؽعػػفاإلذاعػػةبػػثإلػػىاالسػػتماعأوالجافػػة،الطاقػػةبطاريػػاتباسػػتخداـالكيربػػاءانقطػػاع
(.تالجواال)المحمولةاليواتؼ

 مزايا اإلذاعة التعميمية 
( 182ـ،ص2013 لإلذاعةالتعميميةعدةمزايامنيا:)عامر،

حيثُتذاعالبرامجعمىاليواءمباشرةأوبعدتسجيميابفترةقصيرة.،الفورية .1

سعةاالنتشارحيثأنياأكثرالوسائؿانتشارًابيفاألفراد. .2

رخصثمفجيازاالستقباؿوسيولةاستخدامو. .3

تقديـنماذججيدةلمتدريس. .4

قمةتكمفةالبرامج. .5

التػػػػأثيراتالنفسػػػػيةلمبػػػػرامجاإلذاعيػػػػةجيػػػػدة،حيػػػػثليػػػػاتػػػػأثيراتنفسػػػػيةوعاطفيػػػػةعمػػػػى .6
المستفيديف.

التغمبعمىالبعدالزمانيوالمكاني. .7
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وترىالباحثةأفمفمزايااإلذاعةالتعميميةأيضًا:

ممػػػػاتعطػػػػىفرصػػػػةلمتفكػػػػروالتخيػػػػؿاإلذاعػػػػةتركػػػػزعمػػػػىحاسػػػػةواحػػػػدةوىػػػػىالسػػػػمع .8
بالموضوع.

حجـجيازالراديوصغيرممايساعدالطالبعمىحمموفيأيمكاف. .9

مي.قدرةاإلذاعةالتعميميةعمىمخاطبةجميعمستوياتالبشرالمتعمـواألُ .10

مناسبلمدوؿالناميةالبعيدة،والتيلـيتوفرلديياتغطيةتمفزيونية. .11

راءالذيفاليستطيعوفتوفيرتمفاز.تناسباألفرادالفق .12

 (181ـ،ص2008السعود،)توافرىا في اإلذاعة التعميمية: األمور الواجب 
توفيراألجيزةالضرورية. (1
تحديداألىداؼالتربوية. (2
اختيارلجنةاإلذاعةالتعميمية. (3
تنويعالمواضيعفياإلذاعة. (4
إتاحةفرصةألكبرعددممكفمفالطمبةلالشتراؾ. (5
اختيارالوقتالمناسبلتقديـالبرنامجلمطمبة. (6
استغالؿاإلذاعةلتقديـاألحداثالجارية. (7

 سمبيات اإلذاعة التعميمية 
رغػػػـتعػػػددالمميػػػزاتالتػػػيتتمتػػػعبيػػػااإلذاعػػػة،إالأفىنػػػاؾبعػػػضأوجػػػوالقصػػػورفػػػي

(28ـ،ص2015 اإلذاعةكوسيمةتعميميةمفأىميامايمي:)الجاروشة،
ديووسيمةاتصاؿتعتمدعمىالصوتفقط.الرا .1
عدـقدرةالجميورعمىالتحكـفيوقتالعرضلالستماعلإلذاعة. .2
اإلذاعةوسيمةاتصاؿذاتجانبواحد. .3
 عدـمراعاةالفروؽالفردية. .4
الينمىمياراتالتدريسالعمياكالتطبيؽأوالتركيب. .5
جميعالدارسيف.صعوبةإذاعةالبرامجالتعميميةفيأوقاتتناسب .6
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ومفوجيةنظرالباحثةىناؾسمبياتأخريمثؿ:

.قديحدثتشويشعمىاإلرساؿيوثرعمىجودةالصوت.7

.صعوبةاالستماعإلىالبرنامجمرةأخرى.8

إفوجودىذهالسمبياتلـيقمؿمفأىميةاإلذاعػةفػيالعمميػةالتعميميػة،كونيػاتخاطػب
ضػافةالصػورةإلػىجميورواسػعمػفالطمبػةبػاخت الؼالمراحػؿالتعميميػة،كمػاأنػوتػـتطويرىػاوا 

الصوتليكوفىناؾمايسمىبالتمفزيوفالتعميمي.

 التمفزيون التعميمي 
سػػػواءداخػػػؿ،أصػػػبحجيػػػازالتميفزيػػػوفمنػػػذظيػػػورهمػػػفأكثػػػروسػػػائؿاالتصػػػاؿفاعميػػػة

ثقافيةىامة.وتعميميةواضحًاكوسيمةاًلودورأفالمؤسساتالتعميميةأوخارجيا،كما

فػالبعض،ختمؼفيقبػوؿىػذاالتعريػببة،وأُ"معرTelevisionّالتميفزيوفكممةالتينية"
،تعنػػػيعػػػفبعػػػدو"Teleىػػػيتتكػػػوفمػػػفمقطعػػػيف"وبيػػػا"التمفػػػاز"،الػػػبعضاآلخػػػريعرّويتقبمػػػو

عػػفبعػػد،وىػػو"ىػػوالرؤيػػةTelevisionبيػػذايكػػوفمعنػػىالكممػػة"و،تعنػػيالرؤيػػةو"Visionو"
يصورالمشاىدالمػرادتصػويرىاثػـينقميػافػياليػواء،يتكوفمفجيازالتقاطمثؿكاميراالفيديو

فتمتقطيػػاأجيػػزةاالسػػتقباؿفػػتعكسىػػذه،عػػفطريػػؽمحطػػاتاإلرسػػاؿالمختمفػػةبطريقػػةالسػػمكية
الصورةعمىلوحمفالزجاجىوشاشةالتمفزيوف.

نػػو"جيػػازكيربػػيينقػػؿصػػورًامتحركػػةأوسػػاكنةأ(242ـ،ص2000)سػػالمةعرفػػووي
بالصػػػوتعبػػػػرالفػػػػراغالجػػػػوى)نظػػػػاـالػػػػدائرةالمفتوحػػػػة(أوعبػػػػرأسػػػػالؾخاصػػػػة)نظػػػػاـالػػػػدائرة

المغمقة("

إحػدىالوسػائؿالتكنولوجيػةالحديثػةالميسػرة"التمفزيػوفالتعميمػيبأنػو:وىنػاؾمػفيعػرؼ
النسػػبةلممراحػػؿالتعميميػػةالمختمفػػةواالحتياجػػاتلمتعمػػيـ،وتظيػػرفائدتػػوعمػػىمػػدىمػػايسػػيـبػػوب

مػػفموقػؼآلخػػرفػافاسػػتخداـالتمفزيػوفووظيفتػػويتفاوتػافالخاصػةالتػيدعػػتالسػتخداموألػػذا
(113ـ،ص2007،مبارزو.)سويداف"ويختمفافمفبمدآلخر

عالتمفزيػػػوفالتعميمػػػيبأنػػػو:"تمػػػؾالبػػػرامجالتػػػيتنػػػتجخصيصػػػامػػػفواقػػػكمػػػاتػػػـتعريػػػؼ
المناىجالدراسية،لتُبثإلىجميورمتميزمفتالميػذالمػدارسفػيمراحميػاالتعميميػةالمختمفػة"

(.229ـ،ص2004العمري،و)دومي
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وتعػػػػرؼالباحثػػػػةالتمفزيػػػػوفالتعميمػػػػيبأنػػػػو:إحػػػػدىالوسػػػػائؿالحديثػػػػةالتعميميػػػػةالسػػػػمعية
ية،تخػػدـالمراحػػؿالتعميميػػةوالبصػػرية،تعػػرضبػػرامجذاتموضػػوعاتمػػفواقػػعالمنػػاىجالدراسػػ

لمفروؽالفرديةبيفالطمبة.المتنوعة،وتشمؿأيضااالحتياجاتالخاصةمراعيةً

 أنواع برامج التمفزيون التعميمي 
(بتقسيـبرامجالتمفزيوفالتعميميإلىثالثمجموعات:ـ2007)مبارزوقاـسويداف

البرنامجالتمفزيونيبالتدريسالشامؿ.-1 يقـو
البرنامجالتمفزيونيبعرضالدرسفقط.-2 يقـو
يقوـالبرنامجالتمفزيونيبتقديـالبرامجبيدؼإثراءالعمميةالتعميمية،وتوسيعمجاؿخبػرة-3

الطالب.

 أسس استخدام برامج التمفزيون التعميمي 
يقػػؿاسػػتخداـالتمفزيػػوفكمعمػػـمسػػتقؿفػػيمػػدارسالتعمػػيـالعػػاـ،ويكثػػراسػػتخداموفػػي

اـالجامعػػةالمفتوحػػة،أوعمػػىالمسػػتوىالجػػامعي،أومسػػتوىتعمػػيـالكبػػار،وىنػػااليقتصػػرنظػػ
عمػػىشػػرحالمفػػاىيـوعػػرضالتجػػارب،بػػؿيتجػػونحػػوالتوجيػػووبحػػثالمشػػكالت،وىػػذاضػػروري
إلتماـعمميةالتعمـ،خاصةعندقمةعددالمدرسيفالمختصيف،أوعمميةتعمـالمغاتاألجنبية،

(ـ1997تفرغلمتعمـبالشكؿالنظامي.)سيد،أوعدـال
 أنظمة التمفزيون التعميمي:

 :التمفزيوفذوالدائرةالمفتوحة:أواًل

 إرساؿالبرامجالتعميميةمفاألستوديوواالستقباؿالالسمكي.
  ًالتمفزيوفذوالدائرةالمغمقة:ثانيا:

قبؿ.نظاـتمفزيونييتسـباالتصاؿالالسمكيبيفالمرسؿوالمست

 أىمية التمفزيون في التعميم 

إفاستخداـالتمفزيوففيعمميػةالػتعمـوالتعمػيـيػؤديإلػىفوائػدعديػدةأىميػا:)سػالمة،
(243-242ـ،صص2000

يعتبرمفأكثرالوسائؿتمثياًللمواقعبمايقدمومفمادةمصورةبألوافطبيعيةبالصوت .1
الحقيقي.
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واضيعالتعمـونشاطاتيا.يصمحالتمفزيوفلتقديـجميعم .2

قدرتوعمىاستخداـوتوظيؼمختمؼالوسائؿالتعميمية،مفرسوـ،وصور،وشػفافيات، .3
وشرائح،وأصواتوغيرىا.

إمكانيػػػةاسػػػتخداـأكثػػػرمػػػفطريقػػػةمػػػفطػػػرؽالتعمػػػيـفػػػيالبرنػػػامجالواحػػػد،كالمناقشػػػة، .4
والتمثيؿ،والمحاضرة...الخ.

جاوزًاالبعدالزمانيوالمكاني.يجمبالعالـإلىغرفةالصؼ،مت .5

مـالتمفزيػػونيالتعميمػػييمكػػفحشػػدأفضػػؿالكفػػاءاتفػػيالمػػادةالتعميميػػة،يعنػػدإنتػػاجالفػػ .6
واإلخراج،والتصوير،واإلنتاج...الخ.

يساعدعمىالتغمبعمىالنقصفيالكفاءاتالفنيةعنػدالمدرسػيف،والػنقصفػيالمػواد .7
التعميميةوالمختبرات.

شاىدتوأعدادكبيرةمفالمتعمميف،وىذايخفضمفالتكمفةالتعميمية.يسمحبم .8

إمكانيةتقويـالبرامجقبؿعرضيا. .9

مكانيةإعادةالمقطات،وذلؾبعداختراعالفيديو.إمكانيةالتحكـفي .10 وقتالبث،وا 

التشويؽ،ومصدرهالصورةوالصػوت،واأللػوافوالواقعيػة،والخػروجعػفالمػألوؼمػف .11
لعادية.الدروسا

 ومما سبق ترى الباحثة أىمية كبيرة لمتمفزيون التعميمي ومنيا أيضا:

يوفرالوقتوالجيدلممعمـوالمتعمـ.-

وسػػػيمةفعالػػػةفػػػيتقػػػديـالعػػػروضالتوضػػػيحيةوالتجػػػاربالدقيقػػػة،التػػػييصػػػعبعمػػػىالمعمػػػـ-
إجراؤىا.

مػػىالتعمػػيـفػػيمختمػػؼوتػػرىالباحثػػةأفالتمفزيػػوفاسػػتطاعأفيثبػػتوجػػودهوفاعميتػػوع
المراحؿالدراسيةبصورةناجحة،وأنووسيمةلالنفتاحعمػىالعػالـالخػارجي،ويػتـمػفخاللػونقػؿ
الخبػػػراتإلػػػىداخػػػؿالفصػػػؿالدراسػػػيالتػػػييصػػػعبنقميػػػا،كمػػػاأنػػػوربػػػطبػػػيفالجانػػػبالنظػػػري

والتطبيقي.
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 خصائص التمفزيون التعميمي:  

عػػػاالومػػػؤثرا،يجػػػبأفتتػػػوافرفيػػػوىػػػذهالخصػػػائص:حتػػػىيكػػػوفالتمفزيػػػوفالتعميمػػػيف
(310ـ،ص2000)الحيمة،

 يقػػػػدـلمطمبػػػػةأشػػػػياءلػػػػيسباسػػػػتطاعةالمنيػػػػاجأومعمػػػػـالصػػػػؼأفيقػػػػدمياخػػػػالؿالعمميػػػػة
 التعميميةمثؿ:

إحضارأشخاصلغرفةالصؼليسباستطاعتناإحضارىـإلييابأيةطرؽأخرى. -أ

باستطاعةالطمبةالوصوؿإلييا.إحضارأماكفإلىغرفةالصؼليس -ب

الكشؼعفأشياءليسباستطاعةالطمبةالتعرؼإلييابأيةطرؽأخرى. -ت

 :إفالدرسالمتمفزيجبأفيحقؽمايمي 
صفةاإلمتاع. -أ
قدرتوعمىالتأثيرفيالمشاىد،مفالناحيةالفكريةوالجسدية. -ب
قدرتوعمىالتوضيح. -ت
يػػةمتكافئػػة،بغػػضالنظػػرعػػفقػػدراتيـالعقميػػةقدرتػػوعمػػىتزويػػدالطمبػػةبفػػرصتعميم -ث

ومواقعمدارسيـ.
قدرتوعمىإظياراألشياءبإشكالياوألوانياالحقيقية،وبشكؿفوري. -ج
 يمكػػفاسػػتخداـالمسمسػػالتالمتمفػػزةكحػػافزمػػفأجػػؿإجػػراءالتغييػػراتوالتحسػػيناتعمػػى

 المناىج.

جػػػػاؿالتػػػػدريسعػػػػفطريػػػػؽولقػػػػداتجيػػػػتبعػػػػضالجامعػػػػاتوالمػػػػدارسلالسػػػػتفادةمػػػػفم
التمفزيػػوف،وذلػػؾلعػػدـتػػوفرالمعممػػيفأوأعضػػاءالييئػػةالتدريسيةػػػخاصػػةالتخصصػػاتالنػػادرة
فمجػػػأتبعػػػضالمؤسسػػػاتالتربويػػػةإلػػػىربػػػطالفصػػػوؿالدراسػػػيةبشػػػبكةالتمفزيػػػوف،حيػػػثيتنػػػاوؿ

يؽالفيديووذلؾالطمبةدروسيـمفخالؿالتمفزيوف،كماانتشرتسجيؿالبرامجالتعميميةعفطر
إلفػادةالطمبػػةالػػذيفيرغبػػوفبػػالرجوعإلػػىالمحاضػػراتوالػػذيفيتغيبػػوفألسػػباباضػػطرارية.)أبػػو

(30ـ،ص2014ختمة،

وىػػػذامػػػاتوجيػػػتإليػػػوجامعػػػاتقطػػػاعغػػػزة،حيػػػثقامػػػتبتصػػػويرالمحاضػػػراتونقميػػػا
ألعػدادالكبيػرةلمطمبػة،لمطالبليستفيدمنياخالؿدراستو،وتحػديمشػكمةقمػةالكػادرالبشػري،وا

والظروؼاالقتصاديةالصعبة.
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  :التعميمي التميفزيون استخدام مميزات
المباشر.النقؿوالفورية-1

.الدقيقةتفاصيميالتوضيحالصغيرةاألشياءتكبير-2

الغابػاتمثػؿ:إلييػا،الػذىابلممتعممػيفيتعػذرالتػيالخطػرةاألمػاكففػييحدثماعرض-3
الكيميائية.التجاربأماكفأوالخطرة،

.الدرسقاعةداخؿالمعمـتوفيرىايستطيعالأشياءتصويرفيالمتطورةالكاميراتاستخداـ-4

 اعتمادهعمىأكثرمفحاسة.-5

 :جوانب القصور في التميفزيون التعميمي
ي:(جوانبقصوراستخداـالتمفزيوفالتعميميبمايم232ـ،ص2004العمري)ودوميحدد

بثالبرامجممايقيدالمدرسبالمواعيدالمحددة.عدـإمكانيةالتحكـفيوقت .1

عدـمناسبةأوقاتبثالبرامجالتعميميةألوقاتالمشاىديففيمناطؽاالستقباؿ. .2

بعضالنقاطغيرالمفيومة.ادةبثوأوإيقافولالستفسارعفاليمكفإع .3

مقػػدـمناقشػػةالطالػػبأوالمعمػػـيسػػتطيعالحيػػثواحػػدفػػياتجػػاهاتصػػاؿوسػػيمةيعتبػػر .4
 ممايفقددروسالتمفزيوفمتعةالتفاعؿ.البرنامج،

(أفىػػذهالمشػػكالتتػػـحميػػاوالتغمػػبعمييػػابعػػدـ2004كمػػاأوضػػحدومػػيوالعمػػري)
اختراعجيازالفيديو.

الباحثػػػػةأنػػػػويمكػػػػفإضػػػػافةجوانػػػػبالقصػػػػورالتاليػػػػةفػػػػياسػػػػتخداـومػػػػفوجيػػػػةنظػػػػر
وفالتعميمي:التمفزي

البػػػػثأجيػػػػزةوالتميفزيػػػػوف،بػػػػأجيزةالػػػػدرسقاعػػػػاتتجييػػػػزفػػػػيالعاليػػػػةالماديػػػػةالتكمفػػػػة .5
البرامج.استقباؿأطباؽوالمختمفة،

الجيػػػدة،بالمشػػػاىدةالمتعممػػػيفمػػػفكبيػػػرلعػػػدديسػػػمحالالتميفزيػػػوف،شاشػػػةحجػػػـصػػػغر .6
.الكبيرةشاشةالاستخداـأوتمفزيوفمفأكثرباستخداـعالجيايمكفولكف

مرغوبػة،وخاصػػةفػػيغيػػراتجاىػػاتوعػاداتاألجنبيػػةالتعميميػػةالبػرامجبعػػضتنقػػؿقػد .7
.مجتمعنااإلسالمي
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 المحور الثالث 
 التقويم في  ضوء معايير الجودة )لمساقات الكيمياء(

 التقويم 
سػػػمةمعينػػػةتضػػػمفجمػػػعمعمومػػػاتتمػػػؾالعمميػػػةالمنيجيػػػةالتػػػيت"يقصػػػدبػػػالتقويـىػػػو

قيػػػاسالكمػػػيأوغيػػػره(إلصػػػدارحكػػػـعمػػػىىػػػذهالسػػػمة،فػػػيضػػػوءأىػػػداؼمحػػػددةمسػػػبقًا،)بال
(12ـ،ص1989براىيـ،.)سمارة،والنمر،وا "مدىكفايتيالمتعرؼعمى

التقػػويـ"يعػػدعمميػػةمنيجيػػةتتطمػػبجمػػعبيانػػاتموضػػوعية،وبيانػػاتصػػادقةباسػػتخداـ
اتالمتوقعة،أواألىداؼالمحددة،أواتخاذأدواتقياسمتنوعةفيضوءمجموعةمفالمستوي

قػػراراتمناسػػبةبػػالطالبوبعمميػػةالػػتعمـ،وذلػػؾلتحسػػيفنوعيػػةاألداءورفػػعدرجػػةالكفػػاءة،بمػػا
(21ـ،ص2010يساعدفيتحقيؽىذهالمستوياتأواألىداؼ".)عالـ،

لتػػيىػػوالعمميػػةا"التقػػويـبأنػػو(16،صـ2002)وقػػدعػػرؼحػػويجوالخطيػػبومغمػػي
يحكػػـبيػػاعمػػىمػػدىنجػػاحالعمميػػةالتعميميػػةفػػيتحقيػػؽاألىػػداؼالمنشػػودة،والتػػييسػػعىإلييػػا

".ف،لوضعاإلنسافالمناسبفيالمكافالمناسبالدارسوفوالمدرسو

عمىأسسعممية،تقويـالمحاضراتالمصورةالباحثةوتعرؼ بأنوعمميةمنيجية،تقـو
يةعمػىالمحاضػراتالمصػورةلمسػاقاتالكيميػاءبالجامعػةيتـمفخاللياإصدارحكـبموضػوع

،التخاذقراراتمناسبةلمتحسيف.فييااإلسالمية،والتعرؼعمىجوانبالقوةوجوانبالضعؼ

  التقويم التربوي 

(التقويـالتربويأنو"ىػوعمميػةإصػالحوتعػديؿأ18،ص(2008كماعرؼالحريري
تشخيصجوانبالقصورفيالعمميػةالتربويػة،ووصػؼالعػالجوىوالعمميةالتييتـمفخالليا

لتعديؿجوانبالضعؼ،واكتشاؼمواطفالقوةفيالعمميةالتربويةوتعزيزىا". الالـز

التقويـالتربوي:ىوعمميةمنظمةلجمعوتحميؿالمعمومات،بغػرضتحديػددرجػةتحقػؽ
الضعؼ،وتوفيرالنموالسػميـالمتكامػؿ،مػفاألىداؼالتربوية،واتخاذالقرارات،لمعالجةجوانب

ثرائيا.)الصامدي،خالؿإعادةتنظيـالبيئةالت (30ـ،ص2004الدرابيع،ربويةوا 
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 أىداف التقويم التربوي 
ييػػػدؼالتقػػػويـالتربػػػويبشػػػكؿأساسػػػيإلػػػىإعػػػادةالنظػػػر،وتصػػػحيحالمسػػػار،مػػػفأجػػػؿ

أىػداؼفرعيػػةخاصػػةبعمميػةالتقػػويـوىػػى:التحسػيفوالتطػػوير،ويتفػرعمػػفىػػذااليػدؼالرئيسػػي
(28ـ،ص2008)الحريري،

معرفةمدىتحقؽاألىداؼالمرسومةلبرنامجمحدد. .1
الكشؼعفمدىفاعميةالمعمـفيتقديـمادةالتعمـ. .2
التحقؽمفمالئمةالمنيجلممرحمةالعمريةوالنمائيةلمطمبة. .3
بنائيـ.إرساؿتقاريرألولياءاألمورحوؿمدىتقدـأ .4
تػوفيرالمعمومػػاتالالزمػػةالتخػػاذقػػراراتمختمفػػةمثػػؿ:ترفيػػعالطمبػػة،وتشػػخيصجوانػػب .5

القوةوالضعؼ.
معرفةجوانبالقصوروالمعوقاتفيالمؤسسةالمدرسية،والقضاءعمىالظواىرالسمبية. .6
الكشؼعفحاجاتالطمبةوميوليـوقدراتيـ. .7
توجيوالطالبإلىالنشاطاتالالزمة. .8
فةمدىفيـالطمبةلمادرسوه.معر .9

 .الحكـعمىمدىثقافةأفرادالمجتمع .10
يعدالتقويـالتربويالمكوفالرئيسيلكؿأنظمةالتعميـ،حيثيساعدعمىتحسيفاألداء

ومسػػتوىإجػػػادةالطالػػبلمميػػارات،لػػذافيػػػو،وتحديػػدمػػػدىانجػػازالمعمػػـوتقيػػيـفعاليػػةالتعمػػيـ،
مناىجوالمؤسساتالتعميميةوالتربوية.يشمؿتقويمًالممعمميفوال

 معايير الجودة 
 مفيوم المعايير 

تـتعريؼالمعاييربأنيا"ضوابطأوأسستستخدـلمحكـعمىنوعيةاوكيفيةتدريس".
 (225ـ،ص 2003 )عبدالسالـ،

وىنػػاؾمػػفعػػرؼالمعػػاييربأنيػػا"مجموعػػةالبنػػودأوالشػػروطأوالمواصػػفاتالتػػيتػػـ
يػػدىاعالميػػًاوالواجػػبعمػػىالطالػػبمعرفتيػػاوالقػػدرةعمػػىأدائيػػاوتظيػػرعمػػىشػػكؿقائمػػة".تحد

(26،ص2009)العرجا،
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وتعػػرؼالباحثػػةالمعػػاييربأنيػػا:مجموعػػةالشػػروطوالنمػػاذجالتػػييػػتـاالتفػػاؽعمييػػامػػف
ومقارنتوبيذهالشروط.موضوعماؿمختصيفإلصدارحكـعمىكفاءةقب

 ة مفيوم الجود

لجميػػػعتتػػػوافرأفينبغػػػيالتػػػيوالخصػػػائص،المعػػػاييرمػػػفتعػػػرؼالجػػػودةبأنيػػػا"جممػػػة
تمبػػيالتػػيالمخرجػػاتأوبالمػػدخالتيتعمػػؽمػػامنيػػاسػػواءبالجامعػػة،التعميميػػةالعمميػػةعناصػػر

الفعاؿخالؿاالستخداـمفوتتحقؽوحاجاتيـ،المتعمميفورغباتومتطمباتواحتياجاتالمجتمع
(2ـ،ص2009بالجامعة".)العبيدي،والماديةالبشريةناصرلجميعالع

وىنػػػاؾمػػػفعرفيػػػابأنيػػػا"مسػػػتوىاألداءمقارنػػػةبالمعػػػاييرالمقبولػػػةلمممارسػػػاتالجيػػػدة
دارةأىػداؼالمؤسسػةالتربويػة،ومناسػبةالظػروؼالتػي عالميا،والخاصةبتطويرتعمػـالطمبػة،وا 

(116ـ،ص2014دميا".)المطوع،تعمؿبياالمؤسسةوالمجتمعاتالتيتخ

"مجموعةالمعاييرواإلجػراءاتالتػيييػدؼتبنييػاوتنفيػذىاىناؾمفعرؼالجودةبأنيا
إلىتحقيؽأقصىدرجةمفاألىداؼالمتوخاةلممؤسسة،والتحسيفوالتواصؿفياألداءوالمنػتج

وتكمفػػػػةممكنػػػػيف".وفقػػػًالألغػػػػراضالمطموبػػػةوالمواصػػػػفاتالمنشػػػػودة،بأفضػػػؿطػػػػرؽوأقػػػػؿجيػػػد
(12ـ،ص2006،والنقب،وسميماف،وطعيمة،البيالوي)

(بأنيا"فاعميةتحقيػؽأفضػؿخػدماتتعميميػةبحثيػةواستشػاريةـ1999وعرفياالنجار)
(23ـ،ص2008الزيادات،كاليؼوأعمىجودةممكنة".)مجيد،بأكفأاألساليبوأقؿالت

لعمػؿالمطمػوببمواصػفاتعاليػةالدقػة،شػاممةوتعرؼالباحثػةالجػودةبأنيػاىػيإتمػاـا
لممعاييرالتيوضعتمفأجميا،لموصوؿإلىأفضؿالمخرجاتالتعميمية.

 معايير جودة تقويم المحاضرات المصورة 
تعريؼالباحثةلمعاييرالجودةلممحاضراتالمصورة:

ةلتحديػػػػػدوالنقػػػػػاطالالزمػػػػػ،واإلمكانػػػػػات،والمحكػػػػػات،والشػػػػػروط،مجموعػػػػػةاألدواتىػػػػػي
إلصػػدارحكػػـعمييػػاوتحديػػد،المحاضػػراتالمصػػورةبإشػػراؼخبػػراءومتخصصػػيفجػػودةمسػػتوى

صػػوليالمطالػػبعمػػىدرجػػةمػػفبيػػدؼو،وتحديػػدنقػػاطالضػػعؼلمعالجتيػػا،نقػػاطالقػػوةلتعزيزىػػا
التعميمية.ولتحقيؽأىدافياالتربويةلكفاءةا

ورةلمسػػاقاتالكيميػػاء،تشػػمؿبنػػاءقائمػػةمعػػاييرخاصػػةبالمحاضػػراتالمصػػحيػػثتػػـ
عػػػدةمحػػػػاورتربويػػػة،وعمميػػػػة،وفنيػػػة،بعػػػػداطػػػالعالباحثػػػػةعمػػػىدراسػػػػاتسػػػابقة،واالسػػػػتعانة
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بالمختصيففيالتربيةوالكيمياءوالتصوير،وذلؾلعدـتوفرمعػاييرمتفػؽعمييػاعالميػًالجػودة
المحاضراتالمصورةوذلؾحسبعمـالباحثة.

 ة لممحاضرات المصورة :أىمية معايير الجود

ىناؾأىميةكبيرةلتحديدمعاييرالجودةلتصويرالمحاضراتمنيا:
 وصوؿالمحاضراتالمصورةلمطالببأفضؿحالة. .1
تحديدنقاطالقوةونقاطالضعؼفيالعمؿبسيولةويسر. .2
تصويرالمحاضراتوفؽمبادئوأسسوضوابطتربويةوعمميةوفنية. .3
زواإلبداعفيتصويرالمحاضرات.الوصوؿلدرجةالتمي .4
تساعدفيعمميةتطويروتحسيفالعمؿوفؽأساليبالجودة. .5
العمؿوفؽخطةواضحةبدوفتخبطوعشوائية. .6
بناءفريؽعمؿمتكامؿلموقايةمفاألخطاء. .7
تخاذالقراراتوالحكـعمىالعمؿبناًءعمىحقائؽالالمشاعر.إ .8

 اليؼ.توفيرالوقتوالجيدوتخفيضالتك .9

 تحقيؽرضاالطمبةوالمجتمعوالمؤسساتالتعميمية. .10

 خمؽبيئةتعمـتحافظعمىالتطويرالمستمر. .11

وبػػػذلؾيتضػػػحأفلمعػػػاييرالجػػػودةدوركبيػػػرفػػػيالتعػػػرؼعمػػػىكفػػػاءةومسػػػتوىجػػػودة
 تصويرالمحاضرات،واتخاذالقراراتالمناسبةلمتحسيفوالتطوير.

 الجودة في التعميم 
جودةمفالصػناعةلمتعمػيـ،وتعػددولػةاليابػافىػيرائػدةالجػودةفػيالعػالـ،لقدانتقمتال

فبعدخروجياميزومػةمػفالحػربالعالميػةالثانيػةبػدأتتسػعىلتجويػدمنتجاتيػا،وقػداسػتفادت
كثيػػرًامػػفأفكػػارالعػػالـاألمريكػػي)ولػػيـإدواردديمػػنج(الػػذييعػػداألبالروحػػيلمجػػودة،والػػذي

لواليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةبعػػدأففشػػؿفػػيإقنػػاعحكومتػػوبأفكػػاره،فرحػػببػػوانتقػػؿمػػفبمػػدها
اليابػػانيوفكثيػػرا،والتقػػىىنػػاؾبػػبعضالعممػػاء،وبػػدأ)إدواردديمػػنج(يقػػدـالنػػدواتوالمحاضػػرات
عػػفالجػػودةوألػػؼالعديػػدمػػفالكتػػبفييػػا،فتبنػػتالشػػركاتأفكػػاره،وفػػيأواخػػرالقػػرفالماضػػي

حالجودةمفالصناعةإلىالتعميـبعدإدخاؿالتعديالتعمييا،وبدا)إدواردانتقؿمفيوـمصطم
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تطبيػؽالجػودةفػيالتعمػيـ.ديمنج(وضعاألساسلمجودةفػيالتعمػيـمصػممامعػاييرأوأسػسل
(124ـ،ص2016محبوب،و)سعيد

 التعميم الجامعي و  الجودة
عمميػةسػيمةأوسػريعةولكنيػاالجودةفيالتعميـالجامعيتحتاجإلىوقت،وىىليست

عمميةتحسيفمستمرة،ومفثـتقميصالتكمفةوزيادةاإلنتاجيةالموجيةإلرضاءالطالػب،لػذلؾ
فػػافمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليواجيػػتتحػػدياتكبيػػرة،وذلػػؾبسػػببزيػػادةنسػػبةالمنخػػرطيففػػي

وجػودتمويػؿمحػدود،كمػاأفوىذاأدىإلىنمومتسارعفيالتعمػيـالعػالي،مػع،التعميـالعالي
ىناؾمنافسةكبيرةبيفمؤسساتالتعميـالجتذابأكبػرعػددمػفالطمبػةإلييػا،ونتيجػةلمتذبػذب
فػػيتوظيػػؼالخػػريجيف،وزيػػادةنسػػبةالبطالػػة،وعػػدـرضػػاالطمبػػة،جعػػؿىػػذامؤسسػػاتالتعمػػيـ

العاليػػةفػػيعمميػػةتعيػػدالنظػػرفػػيدورىػػااالجتمػػاعيواالقتصػػادي،واىتماميػػابتطبيػػؽالجػػودة
التعمػػػيـوالػػػتعمـالجػػػامعي،وذلػػػؾباالرتقػػػاءبمسػػػتوىأعضػػػاءىيئػػػةالتػػػدريس،والمنػػػاىج،وطػػػرؽ

(ـ2010التدريس،وأساليبالتقويـ،واتخاذالقراراتالمناسبةلمتحسيفوالتطوير.)الحريري،

روتػػرىالباحثػػةأنػػومػػفخػػالؿتصػػويرالمحاضػػراتوفػػؽمعػػاييرالجػػودةكخطػػوةلتطػػوي
طػػػػرؽالتػػػػدريس،يمكػػػػفلمجامعػػػػةاالرتقػػػػاءبمسػػػػتوىأعضػػػػاءىيئػػػػةالتػػػػدريسوالعػػػػامميفالفنيػػػػيف

يػػػتـتزويػػػدىـبالميػػاراتالالزمػػػةوالمتنوعػػػةلموصػػػوؿإلػػػىأداءحيػػػثوالمختصػػيفبالتكنولوجيػػػا،
عػدادخػريجيفذويكفػاءةعاليػةيصموفمميز،وبالتالي .تسػاعدىـعمػىإلػىإرضػاءالطمبػة،وا 

عمػػؿليػػـأكمػػاأفتطبيػػؽالجػػودةيسػػاعدعمػػىتحسػػيفاألحػػواؿالماديػػةومتابعػػةفػػرصإيجػػاد
المستجداتواالنخراطبالعالـالخارجي.

 المبادئ الواجب االلتزام بيا لتحقيق نجاح الجودة في التعميم الجامعي:
اـيتضمفنظاـإدارةالجودةفيالتعميـالجامعيالعديدمفالمبادئالواجبالتقيدوااللتز

(106-105ـ،صص2008الزيادات،واحفيتطبيقياومفأىميا:)مجيدبيا،لتحقيؽالنج

الجػػػودةفػػػيالتعمػػػيـالجػػػامعيلػػػدىجميػػػعالمؤسسػػػاتاإلداريػػػةوالعمميػػػة .1 الػػػوعيبمفيػػػـو
بالجامعة.

وجػػودأىػػداؼمحػػددةوواضػػحةلمجامعػػة،يشػػارؾفػػيصػػنعياجميػػعالعػػامميف،يكػػوفليػػا .2
قصيراألمد.توجومستقبميطويؿو
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وثقافػػػةالجػػػودةلػػػدىالعػػػام .3 ميففػػػيتػػػوافرالقيػػػادةالفعالػػػة،التػػػيتػػػتمكفمػػػفتنميػػػةمفيػػػـو
الجامعةوتحديداالحتياجاتالماديةوالبشريةالالزمة.

تبنيفمسفةمنعالخطأوليسمجردكشفو. .4

احتراـالعامميففيالجامعة،ومراعاةحقوقيـبمااليتعارضمعمصمحةالعمؿ. .5

لتزاـبالموضوعيةوالصدؽفيعرضالمعمومات.اال .6

تصميـالبرامجالتعميميةوالمناىجواألساليبالتعميميةحسباحتياجاتومتطمباتسوؽ .7
العمؿ.

تحقيؽالتكامؿبيفالبرامجالتعميميةلألقساـالمختمفة. .8

لمعموماتتبنياستراتيجياتوطرؽجديدةلتنفيذاألعماؿ،واالستخداـالذكيلتكنولوجياا .9
ووجودقاعدةبياناتمتكاممةتضمفسالمةالقرارات.

انفتاحالجامعةعمىالبيئةالمحيطةبمؤسساتياالمختمفة. .10

إدراؾأىميةالوقتكموردرئيسي. .11

تقميؿالتكمفةبقدراإلمكافمعأداءجيد. .12

االعتمادعمىالرقابةالذاتيةوالتقويـ،بدالمفالرقابةالخارجية. .13

 اإلنتاجية.والخوؼألنويقمؿمفالتجديدالتخمصمف .14

وتػػرىالباحثػػةأفجػػودةالتعمػػيـالجػػامعيالتحػػدثمػػفتمقػػاءنفسػػيا،فػػالبػػدمػػفوضػػع
خطػػةمحػػددةفػػيالسياسػػةالتعميميػػةمػػفالمسػػئوليفداخػػؿالجامعػػةأفالبػػدمػػفتحديػػداألىػػداؼ

وآليػػاتعمػػؿ،وتحديػػدفػػرؽوتبنػػىمعػػاييرثابتػػة،تػػؤدىإلػػىالتطػػويروالتحسػػيف،واختيػػارأدوات
عمؿمتخصصةلموصوؿإلىجودةمخرجاتعمميةالتعمـ.

ومفالمعروؼأفالجامعاتعميياعبءكبيرفياالرتقػاءبمسػتوىالخػريجيف،وتسػعى
دائمػػالمتطػػػويروالتقػػدـلمػػػاىػػوأفضػػػؿ،لػػذاالبػػػدمػػفاالىتمػػػاـبكػػؿمػػػاىػػوجديػػػدفػػيالوسػػػائؿ

رجالجامعػة،بمػايتناسػبمػعتطػوراتالعصػروالتكنولوجيػاالحديثػةالتعميميةالمختمفةداخػؿوخػا
والعالـاالفتراضي،معاالىتماـبحاجاتالمجتمع،وتدعيـبرامجالتدريب،بشكؿمستمرلتحقيؽ

فاعميتيا.





39 

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
المعيقػػػاتمػػػفالعديػػػديصػػػادفياالتعميمػػػيالمجػػػاؿفػػػيالشػػػاممةالجػػػودةإفتطبيػػػؽإدارة

(118ـ،ص2005نشواف،و)العاجز:أىمياوالصعوبات

مػفبالمزيػديسػمحالمركػزينظػاـإلػيبحاجػةالتربػوي،ألنيػاالقػراراتخػاذفػيالمركزية-1
العمؿ.فيواالبتكارالحريات

.التقميديةاألساليبعميالتربويالمجاؿفيالمعموماتنظاـاعتماداستمرارية-2

عمػػيوالقػػادرةالتربػػوي،المجػػاؿفػػيمجػػاؿالجػػودةفػػيوالمؤىمػػةالمدربػػةالكػػوادرضػػعؼ-3
.واالبتكارالمسئوليةتحمؿ

.عاديةغيركافيةميزانيةإليتحتاج-4

ميػػاراتمػػنيـتتطمػػبألنيػػاوالتحسػػيف،التطػػويرأسػػاليبوالعػػامميفاإلداريػػيفتقبػػؿعػػدـ-5
.اإلداريةسمطتيـضعؼليـوتسببتحمميا،يستطيعوفالوكفايات

.ومتطورجديدىوماتقبؿيرفضالذيواالجتماعي،الثقافياإلرث-6

.القراراتاتخاذوالمحميوالمجتمعالتعميميةالمؤسساتبيفالعالقةضعؼ-8

 عمم الكيمياء 
 :الكيمياء عمم تعريف*

والخػػػػواصركيػػػػبالت)الكيميائيػػػػةوالمػػػػوادالكيميائيػػػػة،العناصػػػػريػػػػدرسالػػػػذيالعمػػػػـىػػػػو
 )موقع الكيمياء، د. ت( (.الكيميائيةالتفاعالت)بينيافيماالمتبادلةوالتحوالت،(والبناء

وُعرؼعمـالكيمياء:أنوأحدالعموـالطبيعيػةالتػيتخػتصبدراسػةالمػادةبكافػةأشػكاليا
(ـ1992مفناحيةمكوناتيا،وتحوالتيا،والطاقةالمصاحبةلتمؾالتحوالت.)جبريؿ،



النظريػةالتربويػة،والمعمومػاتالخبػراتأنيػامجموعػة(الكيمياء:ـ2011وتعرؼحمودي)
الشػامؿ،نمػوىـأجػؿمػفوخارجيػا،المدرسػةداخػؿمعيػاليتفػاعمواإلىالمتعمميف،تُقدـالتيوالعممية،

الكيمياء.مجاؿفيبوالمرغوببالشكؿوتعديؿسموكيـ
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سةبتقويـالمحاضراتالمصورةلمساقاتالكيميػاءالعضػويةوقامتالباحثةفيىذهالدرا
والتحميميػػػةوالحمقيػػػةغيػػػرالمتجانسػػػة،ولػػػذلؾسػػػتعطيتعريفػػػًامبسػػػطًاليػػػذهالفػػػروعمػػػفالكيميػػػاء

وتوضيحاىميتيابشكؿعاـ.

 (Organic chemistry)الكيمياء العضوية 
المختمفػػة،حيػػثينػػتجىػػيالكيميػػاءالتػػيتيػػتـبدراسػػةتركيػػبوخػػواصمركبػػاتالكربػػوف

عنيػػامركبػػاتمختمفػػةتعتبػػراألسػػاسفػػيصػػناعةالعديػػدمػػفالمػػواداليندسػػية،المسػػتخدمةفػػي
شػػتىمجػػاالتالحيػػاة،مثػػؿ:الوقػػودالسػػائؿ،والطػػالءالحػػافظ،والمطػػاطالصػػناعي،والمتفجػػرات،

مػػىالكربػػوفودىػػوفالتزييػػت،وزيػػوتالمحػػوالت،ومػػوادأخػػرىكثيػػرة.وأبسػػطتمػػؾالتػػيتحتػػوىع
(ـ2012وىيدروجيففقطوىىماتسمىالييدروكربونات.)محجز،

مػػفأثػػركبيػػرفػػيوتػػرىالباحثػػةأنػػومػػفالضػػروريدراسػػةالكيميػػاءالعضػػوية،لمػػاليػػا
كالطػب،والزراعػة،وعمػـالحيػاة،وغيرىػا.ومرتبطػةحياتنا،حيثإ نيامرتبطةبالعديػدمػفالعمػـو

وذلؾلمالممركباتالعضويةمفقدرةعمىتكػويفعػددمفناسابقا،كماأسبالعديدمفالصناعات
كبيرمفالمركباتالمختمفة.

 (Analytical chemistry)الكيمياء التحميمية  
،والػػذئب،)العبػػاجي."العمػػـالػػذييػدرستعيػػيفالتركيػػبالكيميػػائيأوالكمػيلممػػواد"ىػي

(13ـ،ص2001،الحافظو
الكيميػػػاء،تيػػػتـبدراسػػػةمعرفػػػةوقػػػدعرفػػػتالكيميػػػاءالتح ميميػػػةبأنيػػػا:ىػػػيفػػػرعمػػػفعمػػػـو

(5ـ،ص 1983 مكوناتالمخموط،أوالمركب،وتقديرالكميةالموجودةفيكؿمكوف.)بكري،
(،شػػػػػامؿوموضػػػػػحألنػػػػػواعالتحميػػػػػؿالكمػػػػػيـ1983)الباحثػػػػػةأفتعريػػػػػؼبكػػػػػريوتػػػػػرى

اءالتحميمية.والنوعي،لذافإفالباحثةقدتبنتىذاالتعريؼلمكيمي
 التحميمية الكيمياء أنواع *

(ـ2001ىناؾنوعيفأساسييفلمكيمياءالتحميميةىما:)العباجيوآخروف،
 التحميل النوعي )الوصفي( -أ

ويشمؿمجموعةالعممياتالتييتـفيياالكشػؼعػفىويػةالمػوادأوالمركبػاتأوالعناصػر
المػػوادسػػواءفػػيالحالػػةالصػػمبةأومحمػػوؿالداخمػػةفػػيتركيػػبمػػادةمعينػػة،أوخمػػيطمػػف

التحميؿالكميليا.عادًةالتحميؿالنوعيلمادةمجيولةيسبؽو،لمذيبمعيف
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 التحميل الكمي  -ب

وىويبحثفيتقديراتكمياتالمكوناتأوالعناصرالداخمةفيتركيبالمركػبالكيميػائي
 أوالخميط.

 أىمية الكيمياء التحميمية 
.(واليابسةالمائياألرضوغالؼالجو)المحيطوالوسطالطبيعيةدالمواتحميؿ (1
الكيميػػػاءمجػػػاؿالعمميػػػة،فػػػيواألبحػػػاثالصػػػناعةعمػػػىتحميميػػػةكيميائيػػػةرقابػػػةتػػػأميف (2

.وغيرىاالحيويةوالكيمياءالكيميائيةوالصناعة
كيػروتنميػةوترىالباحثةأفدراسةالطمبةالجامعييفلمكيمياءالتحميمية،يساعدعمىالتف

العقػؿالقدراتواكتسابالمعرفةوالخبرة،كماأفاألبحاثوالمختبراتتساعدالطمبػةعمػىإعمػاؿ
وتعودىـعمىالصبر.والتفكروالعمؿبدقة،

               (Hetrocyclic chemistry) متجانسةال غير الحمقية المركبات
مركبػػػاتعػػفعبػػارةبأنيػػا:نسػػةمتجاالغيػػػرالحمقيػػةالمركبػػات(ـ1996يعػػرؼعبيػػد)

ومػفىػذه.الكربػوفغيػرآخػرعنصػرمػفاألقػؿعمػىواحػدةذرةعمػىالحمقػةفيياتحتويحمقية
 (. O،N،Sالذرات)

أوحيوانيػة،مصػادرمػفتسػتخمصالمتجانسػة،غيػرالحمقيػةالمركبػاتوىناؾنسبةمػف
دوراًتمعػػبوكػػذلؾاألدويػػة،مػػفكثيػػرصػػناعةفػػيتػػدخؿحيػػثكبيػػرة،حيويػػةأىميػػةوليػػانباتيػػة،
المركبػػاتومػػفوالبحػػث.الدراسػػةمػػفالكثيػػرتسػػتحؽولػػذلؾالحيويػػة،العمميػػاتبعػػضفػػيميمػػاً

الحشػريةوالمبيػداتالكوكاييف،الكػونيف،النيكػوتيفمثؿ:القمويداتبعضالمتجانسةغيرالحمقية
عػددإلػىباإلضػافةناعات،الصػبعضفيتدخؿأنياكماعمميةأبطريقةتحضرأفيمكفالتي
(ـ2008)موقعبيوتاتالتعميمي،.Cفيتاميفمثؿالفيتاميناتمف

)موقػػػعبيوتػػػاتالتعميمػػػي، المتجانسدددة: غيدددر الحمقيدددة المركبدددات كيميددداء معرفدددة أىميدددة 
(ـ2008

.الدوائيةاأليضوعممياتالحيوية،والتحضيراتالطبيعية،المنتجاتدراسة (1

المركبػػاتأفحيػثالكيميائيػة،المختبػػراتفػيغيرىػاوكثيػرركبػػاتالمىػذهتحضػيريمكػف (2
.األجزاءعديداتواألصباغالطبية،العقاقيرصناعةفيتستخدـالمتجانسةغيرالحمقية

اإلنزيمػػػػاتمػػػػفكثيػػػػرفػػػػيالفعالػػػػةالمجموعػػػػةالمتجانسػػػػةغيػػػػرالحمقيػػػػةالمركبػػػػاتوتمثػػػػؿ (3
.(Co- enzymes)المساعدةواإلنزيمات
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بالسالسػؿالمتجانسػةغيػرالحمقػاتمػفأكثرأوحمقات،ستالرتباطالوراثةتعزىاًوأخير (4
النووية.لمحموضالطويمة

وتػرىالباحثػػةأفالكيميػاءالحمقيػػةالغيػرمتجانسػػةليػاأىميػػةكبيػرةفػػيحيػاةالطمبػػة،فيػػي
اضػػروريةتػػدخؿفػػيجميػػعمجػػاالتالحيػػاةالتػػينحتاجيػػاكاألدويػػةواألصػػباغوغيرىػػا،كمػػاأنيػػ

لحمايةبعضالتفاعالتحيثتسػتخدـلحمايػةأجػزاءالمركػبعػفالتفاعػؿوبعػدىايػتـالػتخمص
منيا.
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 انفصم انثانث 

 انذراصاث انضابمت

يتنػػاوؿىػػذاالفصػػؿاأل      دبيػػاتوالدراسػػاتالسػػابقةذاتالعالقػػةبموضػػوعالدراسػػةالح              ،اليػػة
والقريبػػةمنيػػاأ  بيػػدؼاالسػػتفادةمػػفتجػػارباآل،          خػػريف  مػػفحيػػثاسػػتخداـالمػػنيج،       واأل، دوات  ،

واأل ساليب اإل، حصائية والنتائج، والتوصيات،   وخاصةبنػاءقائمػةمعػاييرالجػودةالالزمػةلتقػويـ،         
فػػيالجامعػػةاإل المحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاءبكميػػةالعمػػـو             سػػالميةبغػػزة،وقػػ    دصػػنفت  

الباحثةالدراساتالسابقةكمايم     :ي

:دراساتتتعمؽبالمحاضراتالمصورةوالفيديو   ً أوالً             .

:دراساتاىتمت     ً ثانياً      بالقنواتالتعميمية  .

  .:دراساتاىتمتبالتقويـفيضوءمعاييرالجودةثالثاً 

بالتعقيػبعمػػىكػؿمحػ وىنػاتعػرضالباحثػةالدراسػاتالسػػابقةلكػؿمحػور،وتقػـو                    ورثػـالتعقيػػب 
العاـعمىجميعالمحاور.      


 : ولانًحىر األ

 دراصاث حخعهك بانًحاضراث انًصىرة وانفٍذٌى

  (Islim, 2016             دراسة اسميم )  ( 1

ىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة    لػػػىالتعػػػرؼعمػػػىإ      ثػػػرالمػػػواردالتعميميػػػةالمفتوحػػػة)أ       OERعمػػػى)  
العمميػػةالتعميميػػة.واسػػتخدمتالدراسػػةالمػػنيجالوصػػفي،           وأداةالدر اسػػةاسػػتبيافمكػػوفمػػفأسػػئمة         

اختيارمفمتعددوأسئمةمفتوحة،      حيثأفعينةالدراسةتكونتمف        مفجامعةًطالباً (1196)   
بتركيػػايىػػاأ مسػػجميففػػيمسػػاؽالكيميػػاءالعامػػة،       مػػفثػػالثكميػػاتوىػػىكميػػةاليندسػػة،        كميػػة،

اآلدابوالعمػػػوـ    كميػػػةالتربيػػػةو،   ،وىػػػيمكونػػػةمػػػف)      ًطالبػػػًا،737) والبػػػاق يمػػػفالطالبػػػات)     459
طالبة(.

وأظيػػرتالنتػػائجأفالمػػواردالتعميميػػةالمفتوحػػةتعمػػؿعمػػىتسػػييؿالػػتعمـ                 وتػػوفيرالوقػػت،    ،
وتحسيفمستوىالتحصيؿلدىالطمبة.           
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 (Ozan, Ozarslan, 2016أوزارسالن )و  دراسة أوزان (2

ىدفتالدراسةإلػىالتعػرؼعمػىسػموكياتالمتعممػيفأثنػاءمشػاىدةالمحاضػرا                   تالمصػورة  
عمىاالنترنت،لفيـرغباتالمتعمميف،وتـتحميؿنتائج)           (فيديو،)18144 (طالبعبر2927    

دورةفيساكايبتركيا،وتـتحميؿالبياناتالكمية،واستخدـالباحثالمنيجالوصفي.(13)                  

وأوضػػػػحتالنتػػػػػائجأفىنػػػػػاؾاتجػػػػاهإيجػػػػػابيلمتابعػػػػػةالمحاضػػػػراتالمصػػػػػورة،وأفنسػػػػػبة                       
مشاىدات   المحاضراتالمصورةلمطالباتأعمىمفنسبةمشػاىداتالطػالب،وأفالػذيفشػاىدوا                        

المحاضػػراتنػػالوادرجػػاتفػػياالمتحػػافالنيػػائيأعمػػىمػػفغيػػرىـ،وأكػػدتالدراسػػةأفتصػػوير                             
المحاضراتيساعدفيبرامجالتعمـااللكتروني.            

  (Castillo et al., 2016  )         وآخرين                دراسة كاستيممو  ( 3

ىػػدفتىػػذهال  دراسػػة  لػػىفاعميػػةاسػػتخداـالمحاضػػراتالمصػػورةالمبثػػةلمطمبػػةفػػيالتعمػػيـإ            
العالي استخدمتالدراسةالمػنيجالوصػفي.          حيػثتػـاسػتخداـاسػتبانولمحصػوؿعمػىالبيانػات،،           

وعينةالدراسة  مػفالطمبػةالجػامعييفًطالباً (179)    باسػبانيا ،وتػـتحميػؿالنتػائج    حيػثتوصػمت،    
نتػػائجالدراسػػة   إلػػى أفىنػػاؾ   ثػػرأ كبيػػرًاً ًوفعػػاالًًاً  السػػتخداـأفػػالـالفيػػديوالمصػػورةلممحاضػػرة         مػػف، 

خػػالؿالمعرفػػةالسػػابقةلممعرفػػةالمػػراداكتسػػابيا        فالمحاضػػراتالمصػػورةقيمػػةلمغايػػةلتطػػويرأو،          
التعمـالمعتمدعمىتقنيةالبث.   

  (Lin et al., 2016  )           ن وآخرين       ِ دراسة لِ   ( 4

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمى        مدىمشاركةطالبالجامعةفياالسػتعانةبالمحاضػرات              
المصػػػػػورةفػػػػػيدورةالميكانيكػػػػػامبتدئػػػػػة       وذلػػػػػؾبمعيػػػػػدجورجيػػػػػالمتكنولوجيػػػػػا.         بالواليػػػػػاتالمتحػػػػػدة    

األمريكيػػػة،  واسػػػتخدمتالدراسػػػةالمػػػنيجالمسػػػحيلجمػػػعالبيانػػػات،كمػػػاقػػػدمتالجامعػػػةلمطػػػالب                      
أشرطةالفيديوعمىاالنترنتلتقديـمحتوىالمن           اىجالجامعية   شرطةألأو،  نشطةالمختبرلتعريؼ      

الطػػالبعمػػىمفػػاىيـالفيزيػػاءوميػػارةحػػؿالمسػػالة،وتػػـمشػػاركةالطػػالبمػػع                     شػػريطفيػػديو78   
لممحاضراتفيفصؿدراسيواحد،حيثأسفرتالنتائجعمىأفأكثرمف                       مفالطػالب 80%    

متػػابعيفلممحاضػػراتالمصػػورةالتػػ       تػػدعـي نشػػطةالمختبػػرأ    وىػػ، كثػػرمػػفمتػػابعيمحاضػػراتأـ        
محتػوىالمنػاىج،و      فمػػفالطػالبمػفيػػرىأفىػذهالمحاضػراتضػػروريةالسػتكماؿالمختبػػراتأ                       

بنجاح  ومنيـمفيريأنياموادتكميمية.،    
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  (Hadgu et al., 2016 )      آخرين   و              دراسة ىادجو  ( 5

ىدفتالدراسة   لىالتعرؼعمىإ     ثراستخداـالمحاضراتالمصورةعمػىأداءالطالػبأ             فػي 
مساؽعمـوظائؼاألعضاء         واستخدـالباحث.   وف المنيجالتجريبػي    حيػثاختػار،   عينػةعشػوائيةوا   

مفطمبةجامعةسانتلويسبالوالياتالمتحدةاألمريكية،وتـتقسيميالمجموعتيفوعددىا                   63 
وطالبػة)ًطالبػاً طالبػةو39  طالبػا(،إحػدىىػذهالمجموعػاتتجريبيػة 24         درسػتعػفطريػؽ،        

المحاضػ  راتالتػػيتػػـتصػػويرىا،ويمكػػفمشػػاىدتياأكثػرمػػفمػػرة               والمجموعػػةاألخػػرىضػػابطة،         ،
درسػػػػتبالمحاضػػػػرةالعاديػػػػةوبػػػػنفساألنشػػػػطةوالعػػػػروض،وكانػػػػتأدواتالدراسػػػػةىػػػػياختبػػػػار                             

واسػتبانو،وأشػارتالنتػائج      لػىإ نػوالتوجػػدفػروؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفالمجموعػةالضػػابطةأ               
والمجموعةالتجريبيةح     يث أف نسبالنتائجمتقاربة.    

   ( (Buzzetto, 2015             دراسة بازيتو   ( 6

ىػػدفتىػػذهالدراسػػةالتعػػرؼعمػػى         ثػػراسػػتخداـأشػػرطةفيػػديويوتيػػوبفػػيتعزيػػزمشػػاركةأ              
الطالبوعمؽالفيـوالرضاالعػاـمػفوجيػةنظػرالمتعممػيف                واسػتخدـالباحػثالمػنيجالوصػفي.         

لتحديػدفوائػداسػتخداـاليوتيػوبفػيالعمميػ        وكانػتعينػةالدراسػةطػالبمػفجامعػة،ةالتعميميػة            
HBCU ،الكميػػػةوالجامعػػػةالسػػػوداءتاريخيػػػا(فػػػيواشػػػنطوف(              وقػػػدمتاسػػػتبانولتحقيػػػؽىػػػدؼ      

الدراسػػة  وخمصػػتالدراسػػةإلػػىتعزيػػزالتجربػػةالتعميميػػةلممتعممػػيفعمػػىاالنترنػػتبشػػكؿكامػػؿ،                    
فاليوتيوبأدىإلىتعمـفعاؿأو      وزيادةالمشاركة،  فالجنسلػيسلػوأو،   أي تػأثيرعمػىالنتػائج.    

وأوصػػتالدراسػػةإلػػىضػػرورةإدمػػاجيوتيػػوب             فػػي العمميػػةالتعميميػػةفػػيجميػػعالمراحػػؿلتطويرىػػا         
وتحسينيا.  

  ( م2015             دراسة بشارة )  ( 7
ىػػدفتىػػذهالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػػىأثػػرممارسػػةبرنػػامجالتػػدريسالمصػػغرباسػػػتخداـ                     

التصويربالفيديوفيتنميةميا     راتتدريسالمغةاإلنجميزية      وذلؾفيكميةالتربيةبجامعػةدنقػال،      
بالسػػوداف،   واسػػتخدـالباحػػثفػػيىػػذهالدراسػػةالمػػنيجالتجريبػػي             حيػػثتػػـتقسػػيـأفػػرادعينػػةىػػذه،     

الدراسػة،والتػػيتضػػـ     مػػًامػػفقسػػـالمغػػةاإلنجميزيػػةفػػيكميػػةالتربيػػةبجامعػػةدنقػػال، عم ًُطالبػػًام52ُ            ً
إلػىمجمػوعتيفمتسػ      اويتيف  مجموعػةتجريبيػةتضػـ،      مػًا،لتمػارسبرنػامجالتػدريس عم ًُطالبػًامُ 26       ً

المصػػغروالتربيػػةالعمميػػةالميدانيػػةباسػػتخداـالتصػػويربالفيػػديو،ومجموعػػةضػػابطةتضػػـ                 26 
مػػًالػػـتسػػتخدـالتصػػويربالفيػػديو،وتػػـتصػػميـاسػػتمارةمالحظػػة،وتػػـتصػػميـ عم ًُطالبػػًامُ               سػػتبانةاً

وتوزيعيػػػاعمػػػىأفػػػ     رادالمجموعػػػةالتجريبيػػػة      بيػػػدؼالتعػػػرؼعمػػػىآرائيػػػـحػػػوؿبرنػػػامجالتػػػدريس،                 
المصغر.  وخمصػتالدراسػةإلػى     نػوكػافىنػاؾنمػولميػاراتتػدريسالمغػةاإلنجميزيػةلػدىأفػرادأ                 
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المجموعةالتجريبية    لذايتصؼبرنامجالتػدريسالمصػغرباسػتخداـالتصػويربالفيػديوبالفاعميػة،               
فيتنميةمياراتتدر    يسالمغةاإلنجميزية    .

  (Bos et al., 2015 )       وآخرين           دراسة بوس   ( 8

ىػػػدفتالدراسػػػة   لػػػىالتعػػػرؼعمػػػىمػػػدىاسػػػتفادةالطمبػػػةمػػػفالمحاضػػػراتالمصػػػورةفػػػإ                    ي
وأثرىاعمىحضورالمحاضراتوأداءاالمتحاف.،التعميـ              وذلؾفيجامعةأمسترداـبيولندا،      وتـ
اسػػػتخد  ـالمػػػنيجالوصػػػفيوالتجريبػػػي،واسػػػتخدمتا              عينػػػةعشػػػوائيةمػػػفطػػػالبسػػػنةأولػػػىمػػػف              

مسػػػػجميفلمسػػػػاؽعمػػػػـالػػػػنفسالبيولػػػػوجيال            عػػػػددىـ، ًطالبػػػػاً(396) ،مػػػػنيـمػػػػفدرسبحضػػػػور        
المحاضػػرةومتابعػػةتسػػجيالتمكممػػةلممحاضػػرة،ومػػنيـمػػفدرسمػػفخػػالؿحضػػورالمحاضػػرة                            

فقط،وأوضحتالنتائجأفعددكبيرمفالطالباستخدـالمحاضراتالمصػورةكبػديؿ                       لحضػور   
المحاضرات،كما    نوالتوجدفروؽذاتداللةبيفالطمبػةالػذيفدرسػواعػفطريػؽالمحاضػراتأ                     

فقطوبيفالطمبةالذيفاستخدمواالمحاضراتالمصورة              مكممةلممساؽفال  أداءاالمتحاف.ي   
   (Mendoza et al., 2015 )        وآخرين              دراسة مندوزا    ( 9

ىػػػػدفتالدراسػػػػة   لػػػػىالتعػػػػرؼعمػػػػىفاعميػػػػةعػػػػرإ           ضفيػػػػديولػػػػتعمـالطػػػػالب      لمعرفػػػػةوفيػػػػـ،   
المفػػاىيـ واسػػػتخدـالباحػػػثالمػػنيجالمسػػػحيلقيػػػاسفاعميػػةالمحاضػػػراتالمصػػػورة.                 وكانػػػتأداة، 

الدراسػػػةىػػػياالسػػػتبانة      حيػػػثوزعػػػتعمػػػى،       ً(طالبػػػاً(224  مػػػفجامعػػػةواليػػػةبينوجيػػػتبػػػالفمبيف،          
وأشػػارتالنتػػائج    لػػىأفمسػػتوىفعاليػػةالفيػػديولػػتعمـالطػػالبفعالػػإ         وتسػػاعدعمػػىتحفيػػز،ةلمغايػػة      

الطػػػػالبوتعزيػػػػزاإلبػػػػداعلػػػػدييـ،و           نػػػػوالتوجػػػػدفػػػػروؽذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةبػػػػيفالطمبػػػػةتعػػػػودأ                 
الختالؼالجنس.     

  ( م2015            دراسة ونسي )  (  10
ىػػدفتالدراسػػةلمعرفػػة    ثػػراسػػتخداـالفيػػديوفػػيتحصػػيؿمػػادةالمغػػةالعربيػػة"النحػػأ            "لػػدىو 

طالبػػاتالصػػؼالسػػابعمرحمػػةاألسػػاس         حميػػةكػػرريمب   فػػيالسػػوداف    .اسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيج      
التجريبيلتحقيؽأىداؼالدراسة         ثـاختارتالعينةبالطريقةالعشوائيةوتكونتمػف)،            (طالبػة60 

مػػػفطالبػػػاتالصػػػؼالسػػػابعمرحمػػػةاألسػػػاسمػػػفمدرسػػػةالزىػػػراءالحػػػارةالتاسػػػعة.قسػػػمتعينػػػة                       
الدراسػػػةإلػػػىمجمػػػوعتيفمتكػػػافئتيفمجموعػػػةتجريبيػػػة               ومجموعػػػةضػػػابطة،     ودرسػػػتالمجموعػػػة،      

التجريبيػةباسػػتخداـالفيػديو     لدراسػػةاختبػارتحصػػيمياداةأو       حيػػثجػاءتالنتػػائجمػفأىميػػا،        نػػو:أ
توجػػػدفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيتحصػػػيؿالطالبػػػاتمػػػفالمجمػػػوعتيف                      لصػػػالحالمجموعػػػة،     

التجريبيػػةنتيجػػةالخػػتالؼطػػرؽالتػػدريس           ووضػػوحفاعميػػةاسػػتخداـالف،     يػػديوفػػيالتػػدريسوتفوقػػو      
عمىالطريقةالتقميديةفيتحصيؿمادةالمغةالعربية        النحو._  
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  (Leadbeater et al., 2013 )        وآخرين               دراسة ليدبيتر  (  11

ىػػدفتالدراسػػة   لػػىتقيػػػيـاسػػتخداـالطػػالبلممحاضػػراتالمصػػػورةإ            وتحديػػدتأثيرىػػاعمػػػى،    
األداءاأل  .استخدـالباحثوفالمنيجالوصفيالمسيكاديم          حي ولجمعالبيانػاتتػـتوزيػعاسػتبانو،      

عمػػػػىطمبػػػػةجامعػػػػة      ألميريػػػػابأ وتشػػػػيرالنتػػػػائجسػػػػبانيا،    إلػػػػ ىأف مػػػػفالطػػػػالباسػػػػتخدم(75%)      وا
المحاضػػػػراتالمصػػػػورة      نيػػػػاىادفػػػػػةومفيػػػػدةأو،     ٌإالأنيػػػػالػػػػـيكػػػػػفليػػػػاتػػػػأثيرٌ،        كبيػػػػ عمػػػػػىاألداءٌرٌ   

األ كمػػػاأنيػػػاتقمػػػؿمػػػفحضػػػورالطػػػالبلممحاضػػػراتي،كػػػاديم               حيػػػثأف،   مػػػفالطػػػالب((5%    
يعتمدوفعمييااعتماد    ًكبيراًًاً ودراسةالموادبشكؿمستقؿ،       وعرضياأكثرمفمرة.،     

  (Hsu et al.,2013   ن ) ي   خر  آ            دراسة ىشو و   (  12

ىدفتىذهالدراسة    لػىدراسػةإ   رالفيػديواإلأثػ  لكترونػيعمػىاألجيػزةالمحمولػةعمػىتنميػة            
ميػػػػارةاالسػػػػتماعوالفيػػػػـواكتسػػػػابالمفػػػػرداتفػػػػ              المغػػػػةي االنجميزيػػػػةلطػػػػالبالصػػػػؼالخػػػػامس          .

واستخدمتالدراسةالمنيجالتجريبػي         حيػثتػـاختيػارمجمػوعتيفعشػوائيتيف،           مجموعػةتجريبيػة،     
اسػتخدمتالفيػػديولمػػتعمـ    ومجموعػةضػػابطةتعممػػتبالطريقػػةالتقميديػة،وأظيػػرتالنتػػائجفاعميػػة،                

تعمػػـبالفيػػديوااللكترونػػيعمػػىاألجيػػزةالمحمولػػةأفضػػؿبكثيػػر               مػػفحيػػثاكتسػػابالمفػػرداتفػػ       ي
المجموعةالتجريبيةوخاصةف      االستماعوالفيـ.ي    

  ( م2012              دراسة فروانة )  (  13

ىدفتىذهالدراسة    إلى التعرؼإلىفعاليةاستخداـمواقعالفيػديواإل         لكترونيػةفػياكتسػاب    
الُصػػػورالرقميػػػةلػػػدىطالبػػػاتكميػػػةالتربيػػػةفػػػيالجامعػػػةاإلسػػػالميةبغػػػزة،و ميػػػاراتتصػػػميـِ               ُ ِ    قػػػاـ

الباحػػػثببنػػػاءأدواتالدراسػػػةالتػػػيتمثمػػػتفػػػياختبػػػارمعرفػػػيمكػػػوفمػػػف)                      (بنػػػد35 اختباريػػػًاً  ،ًاً
وبطاقػػػةمالحظػػػةميػػػاراتتصػػػميـالصػػػورالرقميػػػةباسػػػتخداـبرنػػػامج                 الفوتوشػػػوب     Adobe 

Photoshop،(التػيتكونػػتمػف     (فقػػرة،باإلضػػافةإلػىبطاقػػةتقيػػيـمنػتج68      لممصػػؽتعميمػػي.    
واسػػتخدـالباحػػث    المػػنيجالتجريبػػي،     حيػػث اختػػارأفػػرادالعينػػةبالطريقػػةالقصػػدية،والمكونػػةمػػف          

ُشعبتيفمفشعبمسػاؽوسػا         طمتعػددة)ئُ لتمثػؿإحػداىاالمجموعػةالتجريبيػةوعػددىا)،(1           25)
طالبة،واألخرىالمجموعةالضػابطةوعػددىا)            (طالبػة.ومػفأىػـنتػائجىػذهالدراسػة 25        نػوالأ 

توجدفروؽذاتداللة     إحصائيةبيفمتوسطيدرجاتطالباتالمجموعةالضػابطة               والمجموعػة،   
التجريبيةفياالختبارالمعرفيالبعديلمياراتتصميـالصورالرقمية.               
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كمػػػػا نػػػػوتوجػػػػدفػػػػروؽذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةبػػػػيفمتوسػػػػطيدرجػػػػاتطالبػػػػاتالمجموعػػػػةأ                         
الضػػابطة  والمجموعػػةالتجريبيػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػديلميػػاراتتصػػميـ،              الصػػورالرقميػػةلصػػػالح     

طالباتالمجموعةالتجريبية.     
  (Kavas & Ozdener, 2012                      دراسة كافاس واوزدينر )  (  14

ىػػدفتالدراسػػة   لػػىالتعػػرؼعمػػىفاعميػػةموقػػعإ         فيػػديوااللكترونػػيعمػػىتطػػويرميػػاراتال            
التػػدريسلممعممػػيفالمرشػػحيففػػيكميػػةأتػػاتورؾبجامعػػةمرمػػرةبتركيػػا،وقػػاـالباحثػػافباسػػتخداـ                     

لمنيجالتجريبيا    حيثطبقتالدراسةعمىعينةمفالطمبةعددىـ،            تػـتقسػيميـ،ًطالبا42ً لػىإ 
مجمػػػوعتيف    تجريبيػػػػةوضػػػابطة:      المجموعػػػػةالضػػػػابطةاسػػػتخدمواالفيػػػػديولمػػػتعمـخػػػػارجسػػػػاعات.               

الدراسةلممقرر،وأدواتالدراسةىياالختبارالقبميوالبعػد                وبطاقػةمالحظػة،وخمصػتالنتػائجي        
لػػىأفإ  ىنػػاؾفروقػػ  داللػػةإحصػػائيةواضػػحةبػػيفالمجموعػػةالضػػابطةوالتجريبيػػةلصػػالحتذاًاً                 

المجموعةالتجريبية،وأكدالطمبةأفمقاطعالفيديوساعدتيـعمىتنميةمياراتيـف               التدريس.ي  

  (Salina et al. ,2012   ن ) ي   خر  آ               دراسة سالينا و   (  15

ىػػػدفتالدراسػػػة   لػػػىالتعػػػرؼعمػػػىفاعميػػػةالفيػػػديوالتعميمػػػيإ          كػػػأداةلتحػػػديثوتعزيػػػزتعمػػػـ،     
ميػػػاراتالتمػػػريض،واسػػػتخدمتالدراسػػػةالمػػػنيجالتجريبػػػػي،وتػػػـاختيػػػارعينػػػةالدراسػػػةبطريقػػػػة                             

عشػػوائيةوىػػى    ً(طالبػػاً(223 مػػفجامعػػةتيػػورفب    يطاليػػا،وقسػػمتالعينػػةلمجمػػوعتيفإ        مجموعػػة:   
تجريبيػػػةعػػػددىا    ً(طالبػػػاً(112 درسػػػتباسػػػتخداـالفيػػػديوالتعميمػػػيلتنميػػػةال،        ميػػػارات،ومجموعػػػة       

ضابطة) ً(طالبا111ً درستبالطريقػةالعاديػة    وأداةالدراسػةىػيأداةتقيػيـلمميػارات،وخمصػت،          
النتػائج لػىإ نػوتوجػدفػروؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفالمجموعػةالضػابطةوالتجريبيػةفػأ                 تعزيػػزي  

وتنميةالميارات  لصالحالمجموعةالضابطةوتطبيؽالمياراتبإتقافودقةع،              الية.
  ( م2012            دراسة يوسف )  (  16

ىدفتالدراسة   لىالتعرؼعميأىميةأساليبالتصػميـواإلخػراجالفنػيإ               فػيإنتػاجبػرامج،    
التعمـبالوسػائطالمتعػددةفػيالعمميػةالتربويػة       وضػرورةمواكبػةاألسػتاذالجػامعيلمتقنيػةالحديثػة،        

فػػيالعمميػػةالتربويػػةالتعميميػػة،واسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالوصػػفي             لتحقيػػؽىػػدؼالدراسػػة،وأداة       
الدراسةالمستخدمةىيالمقابمة،كمػااختػارالباحػثمجتمعػومػفأعضػاءىيئػةالتػدريسبكميػات                     

،وقدمثمػتعينػةالدراسػة التربيةبجامعاتواليةالخرطـو            %مػفالعػددالكمػيألعضػاءىيئػة20        
التدريسفيكؿكمية    حتىيستطيعأفيعمػـالنتػائجعمػيمجتمعػو،كػذ،            لؾاختػارالباحػثتسػعة      

مػػفالمختصػػيففػػيمجػػاالتالمنػػاىجالتربويػػةوالتصػػميـالفنػػي،وتقنيػػاتالحاسػػوبوبرمجيػػات                         
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الوسائطالمتعددة،وقدتوصؿالباحثألىـالنتائج            أفالوسائطالمتعددةألغػراضالتعمػيـ:منياو        
تقميديػةفػيتصػميم اإللكترونيفيكمياتالتربيػةبجامعػاتواليػةالخرطػـو                خراجيػا نتاجيػاوا  ياوا            ،

نتػػاجبػػرامجالػػتعمـبالوسػػػائطالمتعػػددةالجماليػػة واالىتمػػاـبأسػػسومعػػاييرتصػػػميـوا                     مػػفحيػػػث،   
وضوحالفكرة   واألىداؼالخاصة،     واستخداـالصوروبرامجالفيديووغيرىالـتكفمنفذةبدقة.،            

  (Burger, 2011            دراسة برجر )  (  17

ىدفتالدراسة   لىقيػاسفاعميػةدروسالفإ     يػديوعمػىطػالبالمرحمػةالجامعيػة        فػىمقػرر،  
إدارةالفنػػػػوفالتخطيطيػػػػةوالتصػػػػوير)            GCMحيػػػػثاسػػػػتخدـالباحػػػػثالمػػػػنيجالوصػػػػفي،كمػػػػا،)             

استخدـعينةمكونةمف)     فصؿدراسيعاـيفًطالبا40ً)      حيثتػـإنشػاء2011  دروس(10)  
فيديونشرتعمىشبكةاالنترنت          عمىخادـالجامعةالتيتـتطبيؽا،      لدراسة  وىػىجامعػةفييا،   

ويسكونسػػتسػػتاوت       (University of Wisconsin-Stout)،بالواليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة     
ودروسالفيػػػديومتاحػػػةلمطمبػػػةلتحميميػػػاعمػػػىأجيػػػزتيـالخاصػػػة              وأداةالدراسػػػةىػػػياسػػػتبانوتػػػـ،     

دراؾالمفػػاىيـوالميػػارات،وكانػػتأىػػـالنتػػائجت توزيعيػػالمتعػػرؼعمػػىمػػدىفيػػـوا                         بػػيفأفىنػػاؾ    
اتجاىاتايجابيةنحودروسالفيديووقؿتوتروقمؽالطمبةف                انجازالمياـ.ي  

  ( م2010              دراسة بطاينة )  (  18
ىدفتىذهالدراسةلمتعرؼعمىأثراسػتخداـالفيػديوعمػىالكفايػةغيػرالمغويػة                 لمتعممػي،  

المغةاالنجميزيةكمغةأجنبيةعمىالمستوىالجامعي.واسػتخدـالباحػثالمػنيج                  التجريبػيلتحقيػؽ     
ىدؼالدراسة،واشتممتعينةالدراسةعمى)           (طالبًاوطالبة35  ً قدسجموامساؽالمنػاظرة،وقػد،        

تـإجراءامتحافقبمػيلمعرفػةالمسػتوىالحقيقػيلكمتػاالمجمػوعتيفقبػؿإجػراءالتجربػة،حيػثتػـ                      
تػػػدريسالمجموعػػػةالضػػػابطةبصػػػورةتقميديػػػة،بينمػػػاتػػػـتػػػدريسالمجموعػػػةالت                  جريبيػػػةباسػػػتخداـ    

الفيديو،وبعدمرورشيريف،تـإجراءامتحافبعدي.حيثبينػتنتػائجالدراسػةبػأفىنػاؾفر                     ًقػًاو
بيفالمجموعةالضابطةوالمجموعةالتجريبيةفياالمتحافلصالحالمجموعةالتجريبية.                    

  (   Grassi, 2010             دراسة جراسي )  (  19
ىدفتىذهالدراسة    ىالتعػرؼعمػىمػدىاعتمػادالإل         طمبػةعمػىالمحاضػراتالمصػورةفػ        ي

مادةالفيزيولوجيابجامعةبافالو     فيالواليػاتالمتحػدةاألمريكيػة      مجتمػعالدراسػةحػواليو،        (365)
وطالبػةًطالبػاً وعينػةالدراسػة،  وطالبػةًطالبػاً( 122) لتقيػيـاسػتخداـالمحاضػراتالمصػورةعمػى،          

ًشػػػػبكةاالنترنػػػػت،وأوضػػػػحتالنتػػػػائجأفعػػػػدداً            ًكبيػػػػراً  مػػػػف الطمبػػػػةيسػػػػتخدـالمحاضػػػػرةالمصػػػػورة         
لممراجعةبجانبحضورالمحاضرةالعادية          ومجموعػةأخػرىنػادرةالحضػورلممحاضػرةالعاديػة،،             

وتعتمدعمىالمحاضراتالمصورةبشكؿأساسيف             الدراسة.ي  
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 ول المحور األ  يالدراسات السابقة فالتعميق عمى 
غمبالدراساتفيىذاالمحورتبيفأفإ         لمحاضراتالمصػورةىميةاأ      واسػتخداـالفيػديو،   

فيالعمميةالتعميمية. 
 ىداف الدراسة       ن حيث أ م            :  

لقػػػدتنوعػػػتالدراسػػػاتفػػػ        ىػػػذاالمحػػػورفػػػي   أىػػػي فقػػػدتناولػػػتبعػػػضالدراسػػػاتمػػػدى،دافيا          
اسػػػػػتخداـالمحاضػػػػػراتالمصػػػػػورة        والفيػػػػػديوالتعميمػػػػػيأ،    مثػػػػػؿ،  :دراسػػػػػة  اوزارسدددددالنو  اوزان

دراسػػػػػةلػػػػػف)و(،ـ2016)    ودراسػػػػػةبوسػػػػػي)،(ـ2016     ودراسػػػػػةليػػػػػدبيتر،(ـ2016    وآخػػػػػريف   
ودراسػػػػةجراسػػػػي)،(ـ2013)      (.وبعػػػػضالدراسػػػػاتاألـ2010       خػػػػر تناولػػػػتى  ثػػػػروفاعميػػػػةأ    

المحاضراتالمصورةوالفيػديوالتعميمػي          مثػؿ، دراسػةكاسػتيممو:    وآخػريف   ودراسػة،(ـ2016)  
ىػػػػادجو)  ودراسػػػػةاسػػػػميـ)،(ـ2016   ودراسػػػػةبػػػػازيتو)،(ـ2016     ودرا،(ـ2015 سػػػػةمنػػػػدوزا  

خػػروف)آو  ودراسػػةبشػػارة)،(ـ2015    ودراسػػػةونسػػي)،(ـ2015     ودراسػػةبطاينػػػة،(ـ2015   
ودراسػػةىشػػػو)،(ـ2010)     ودراسػػػةكافػػػاسواوزدينػػػر)،(ـ2013      ودراسػػػةسػػػالينا،(ـ2012   
خػػروف)آو  ودراسػػةفروانػػة)،(ـ2012   ودراسػػةبرجػػر)،(ـ2012     (.واختمفػػتدراسػػةـ2011     

يوسؼ)   ثىػدفتحيػ،ىدفياي(فـ2012  سػاليبالتصػميـواإلأىميػةأىإلػ    خػراجفػ  نتػاجإي 
برامجالتعمـبالوسائطالمتعددةف     العمميةالتعميمية.ي

 منيج الدراسة       ن حيث م            :    

تنوعتالدراساتفيمنيجالدراسةبيفالوصف            والتجريبيحسبىدؼالدراسة.ي          

فبعضالدراساتاستخدمتالمنيجالوصفيمثؿ            دراسػةلػف،(ـ2016اوزارسالف)واوزاف:   
وآخريف   ودراسةكاستيممو،(ـ2016)    وآخريف   ودراسةاسػميـ)،(ـ2016)   ودراسػة،(ـ2016  
بػػازيتو)  ودراسػػػةمنػػػدوزا)،(ـ2015   ودراسػػػةليػػػدبيتر،(ـ2015   وآخػػػريف   (l2013)،ودراسػػػة  
جراسي)   ودراسةيوسؼ)،(ـ2010     ودراسةبرجر)،(ـ2012    (.ـ2011

حػػػػػيفاسػػػػػتخدمتبعػػػػػضالدراسػػػػػاتايفػػػػػ         لمػػػػػنيجالتجريبػػػػػيمثػػػػػؿ        دراسػػػػػةىػػػػػادجو:     وآخػػػػػريف   
دراسةبشارة)و،(ـ2016)    ودراسةونسي)،(ـ2015     ودراسةبطاينة)،(ـ2015   ،(ـ2010

ودراسػػػػػةىشػػػػػو)     ودراسػػػػػةكافػػػػػاسواوزدينػػػػػر)،(ـ2013        ودراسػػػػػةسػػػػػاليناو،(ـ2012    خػػػػػرآ في
ودراسػػةفروانػػة)،(ـ2012)   مػػادراسػػةبػػوسأ(،ـ2012    وآخػػريف   (فقػػداسػػتخدـ2015)  مت 

المنيجالوصفيوالمنيجالتجريبي         لتحقيؽ،  ىداؼالدراسة.أ   
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 عينة الدراسة      ن حيث  م            :    
معظـالدراساتاستخدمتطمبةالجامعاتكعينةلمدراسةباستثناءدراسةونسي)                  (ـ2015

فعينةالدراسةطمبةالصؼالسابعاأل        ساسيودراسةىشوواخر           (عينػةالدراسػةـ2015ف)ي   
طػػػالبالصػػػؼالخػػػامس      ودراسػػػة.  (عينػػػةالدراسػػػةطمبػػػةدورةـ2016اوزارسػػػالف)واوزاف

.ساكاىي
 أداة الدراسة      ن حيث  م            :    

تنوعػػػػت   ًيضػػػػػاًأ األ دواتالمسػػػػػتخدمةفػػػػيالدراسػػػػػاتتبعػػػػػاليػػػػدؼالدراسػػػػػة              فينػػػػػاؾدراسػػػػػات،     
اسػػػػتخدمتاالسػػػػتبانةمثػػػػؿ       دراسػػػػةلػػػػف):    ودراسػػػػةكاسػػػػتيممو،(ـ2016    وآخػػػػريف   ،(ـ2016)

ودراسػػػةاسػػػميـ)   ودراسػػػةبػػػازيتو)،(ـ2016     ودراسػػػةصػػػادؽ)،(ـ2015    ودراسػػػة،(ـ2015  
منػدوزا) ودراسػةليػدبيتر،(ـ2015   وآخػػريف   ودراسػةجراسػي)،(ـ2013)      ودراسػػة،(ـ2010  
بشارة)  ودراسةبرجر)،(ـ2015    (.ـ2011

وىنػػػاؾدراسػػػاتاسػػػتخدمتاالختبػػػار            اةالدراسػػػةمثػػػؿأد    دراسػػػةونسػػػي):     ودراسػػػة،(ـ2015  
بطاينة) ودراسةىشو)،(ـ2010     دراسةىػادجوأما(،ـ2013     وآخػريف   ودراسػة،(ـ2016)  
بػػػػوس  وآخػػػػريف   (فقػػػػداسػػػػتخدمتاختبػػػػاروـ2015)        مػػػػادراسػػػػةكافػػػػاسواوزدينػػػػرأسػػػػتبانة،ا        

ودراسػػػةفروانػػػة)،(ـ2012)   داةالدراسػػػةىػػػأفػػػ،(ـ2012   اختبػػػاروبطاقػػػةمالحظػػػة،بينمػػػاي        
دراسػػػةيوسػػػؼ)     (مقابمػػػة،ودراسػػػةسػػػاليناوـ2012     خػػػرآ (اسػػػتخدمتـ2012ف)ي   داةتقيػػػيـأ 

ميارات.  
 نتائج الدراسة      ن حيث  م             :    

تؤكػدالعديػػدمػفالدراسػػاتعمػىفاعميػػةاسػػتخداـالمحاضػراتالمصػػورةوالفيػديوفػػيالعمميػػة                    
مثػؿ،التعميمية دراسػةكاسػتيممو):    ،ودراسػة(ـ2016   ودراسػة،(ـ2016اوزارسػالف)اوزافو  
اسػػػػميـ) ودراسػػػػةبػػػػازيتو)،(ـ2016     ودراسػػػػةمنػػػػدوزا)،(ـ2015    ودراسػػػػةليػػػػدبيتر،(ـ2015    
وآخػػػػػػػػػريف   ودراسػػػػػػػػػةجراسػػػػػػػػػي)،(2013)      ودراسػػػػػػػػػةبشػػػػػػػػػارة)،(ـ2010    ودراسػػػػػػػػػة،(ـ2015  
برجػػر)   ودراسػػةىشػػو)،(ـ2011     (.ودراسػػاتـ2013    خػػػرىتبػػيفأ   نػػوالتوجػػدفػػػروؽذاأ     ت
داللػة حصػػائيةبػػيفالػػتعمـباسػػتخداـالمحاضػػراتالمصػػورةوالفيػػديوإ            يػػديمثػػؿوالػػتعمـالتقم،  :

دراسػػػػػةىػػػػػػادجو     وآخػػػػػػريف   ودراسػػػػػػةبػػػػػوس،(ـ2016)     وآخػػػػػػريف   ودراسػػػػػػةفروانػػػػػػة،(ـ2015)    
وخالفػػػػتىػػػػذهالدراسػػػػاتدراسػػػػةبطاينػػػػة)،(ـ2012)          ودراسػػػػةكافػػػػاسواوزدينػػػػر،(ـ2010        
ودراسػػػةسػػػاليناو،(ـ2012)    خػػػرآ حيػػػث،(ـ2012ف)ي نػػػوتوجػػػدفػػػروؽدالػػػةأ     ًحصػػػائياًإ بػػػيف 

استخداـالمحاضراتالمصورةوالت         لصالحاستخداـالمحاضػراتالمصػورة.ي،عمـالتقميد          مػاأ
دراسةمندوزا)   فالتوجدفروؽدالة،(ـ2015    ًحصائياًإ تعودالختالؼالجنس       .
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 المحور الثاني:
  بالقنوات التعميميةدراسات اىتمت  

  ( م2015            دراسة محمد )  ( 1

الدراسػةتىدف  لػىالتعػرؼعمػيالبػثالتمفزيػونيإ          ودورهفػيالتحصػيؿالد،     راسػيلطػالب     
التعميـالمفتوح ًواتخذتجامعةالسودافالمفتوحةنموذجًا.،         كماىدفتالدراسػةإلػى     التعػرؼعمػى     

مدىانتشارالبثالتمفزيونيالتعميميلقناةجامعةالسودافالمفتوحػة،ومعرفػةتػأثيرىػذهالبػرامج                    
عمىالفئةالمستيدفة،ومال    مةالوقتالمتاحلتقديـالخبرةالتعميمةئ     وفيـطبيعةالمشػكالتالتػي،     

تواجػػوالبػػرامجالتعميميػػةفػػيتحقيػػؽأىػػدافيا.اسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالوصػػفي،تكونػػتعينػػة                    
البحثمفأعضاءىيئةالتدريسبجامعةالسودافالمفتوحة،وطالبجامعػةالسػودافالمفتوحػة                        ،

كمػػاتمثمػػتأدواتالدراسػػةفػػ      اسػػتبانولمطػػالبي    والمقابمػػةألعضػػاءىيئػػة،    التػػدريس،وقػػدتوصػػؿ      
البحػثإلػػيمجموعػػةمػػفالنتػػائجأىميػػا:           أفالبػػثالتمفزيػػونييسػػاعد       معظػػـالطػػالببشػػكؿكبيػػر       

عميزيادةالتحصيؿاألكاديمي،كما       فزمفالبثالتمفزيونيالتعميمػياليػومياليسػمحبتغطيػةأ              
جميعالتخصصاتالدراسية،وتعمؿالمحاضػراتعبػرالبػثالتمفزيػونيالتعميمػي                     عمػيتعزيػزمػا    

يدرسوالطالبمفمقرراتدراسية.         

  ( م2015                دراسة الجاروشة )  ( 2

ىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىتقػػػويـالػػػدروسالتعميميػػػةاإلذاعيػػػةلممباحػػػثالعمميػػػةلمصػػػؼالثػػػاني              
عشػر  فػػيضػػوءمعػػاييرالجػػودة،وذلػػؾمػػفخػػالؿمعرفػػةمػػدىتػػوفرىػػذهالمعػػاييرفػػيالػػدروس،                         

التعميميػػةاإلذاعيػػةلممباحػػثالع    مميػػة)فيزيػػاء،كيميػػاء،أحيػػاء(  المقدمػػةفػػيإذاعػػةصػػوتالتربيػػة       
والتعميـ.ولتحقيؽأىداؼالدراسةقامتالباحثةباستخداـالمنيجالوصػفيالتحميمػي،وبنػاءقائمػة                   
معػػػاييرالجػػػودةالخاصػػػةبالػػػدروسالتعميميػػػةاإلذاعيػػػة،حيػػػثتكونػػػتقائمػػػةمعػػػاييرالجػػػودةفػػػي                     

صػػيغتياالنيائيػػػةمػػػف)  رة،وتػػػـتحميػػػؿالمضػػموفمػػػفقبػػػؿفريػػؽمػػػفمشػػػرفيومشػػػرفات(فقػػ50                    
المباحثالعمميةفيوزارةالتربيةوالتعميـبغزة.        ىـنتائجالدراسةأنياتوجدفروؽدالةإحصائياأو        

(بػػيفمتوسػػطتػػوافرمعػػاييرالجػػودةككػػؿفػػيالػػدروسالتعميميػػةاإلذاعيػػةα ≤ 0.001عنػػد)                 
لممباحثالعممية  والمعدؿاالفتر،   اضي)  80 %(لصالحالمعػدؿاالفتراضػي،وقػدحصػؿمبحػث              

الكيميػػاءعمػػىالمرتبػػةاألولػػى،واألحيػػاءعمػػىالمرتبػػةالثانيػػة،وكػػافمبحػػثالفيزيػػاءفػػيالمرتبػػة                    
الثالثة.
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  ( م2014                دراسة أبو ختمة )  ( 3
ىػػدفتىػػذهالدراسػػة    متعػػرؼعمػػىدرجػػة"فعاليػػةالبػػرامجالتعميميػػةالتػػيتقػػدميافضػػائيةل           

األونػػػ  روابمحافظػػػػاتغػػػزةلتحسػػػػيفالتحصػػػيؿالدراسػػػػيلػػػدىطمبتيػػػػا"                 مػػػفوجيػػػػةنظػػػرمػػػػديري،        
ًالمػدارس.ولتحقيػػؽأىػداؼالدراسػػةاسػتخدـالباحػػثالمػنيجالوصػػفيالتحميمػي،مسػػتخدماً                       أداتػػيف 

لمدراسةوىمااستبانةمكونةمف)      (فقرة،وزعتعمػى)51     (مجػاالتتتعمػؽبموضػوعالدراسػة5         ،
ومقابمةشخصيةمع    عددمفمديريالمناطؽالتعميميةفيدائرةالتربيػةوالتعمػيـالتابعػةلأل           ونػروا 

بمحافظاتغزة     لمتعػرؼعمػىآرائيػـحػوؿفعاليػةالبػرامجالتعميميػة.،            وتكػوفمجتمػعالدراسػةمػف          
جميعمػديريمػدارسوكالػةالغػوثالدوليػةفػيالعػاـالدراسػي)                 البػالغعػددىـ،(2014_2013   

(مػػػديرومػػػدير254)     ة،وىػػػونفػػػسعينػػػةالدراسػػػة.و          ىػػػـالنتػػػائجالتػػػيتوصػػػمتإلييػػػاالدراسػػػةأفأ          
الدرجػػػةالكميػػػةلتقػػػديرفعاليػػػةالبػػػرامجالتعميميػػػةالتػػػيتقػػػدميافضػػػائيةاألونػػػروابمحافظػػػاتغػػػزة                      

لتحسػػيفالتحصػػيؿالدراسػػيلػػدىطمبتيػػاكانػػت             وىػػىدرجػػةعاليػػة.74.49%    كمػػا نػػوالتوجػػدأ   
فروؽذاتداللةإحصائيةعن       دمستوى   α ≤0.05،بيفمتوسطاتتقػديراتأفػرادالعينػةلفاعميػة         

البػػػػرامجالتعميميػػػػة    التػػػػيتقػػػػدميافضػػػػائيةاأل،     ونػػػػروالتحسػػػػيفالتحصػػػػيؿالدراسػػػػيلػػػػدىالمرحمػػػػة               
األساسيةبمحافظةغزةتعزىلمتغيرات)الجنس،             المؤىؿالعممي،المحافظة،وسنواتالخدمة(.          

  ( م2010              دراسة الشريف )  ( 4

ىػػدفتىػػذه  الدراسػػةإلػػىتقػػويـبػػرامجالتربيػػةاإلسػػالميةالمقدمػػةفػػياإلذاعػػاتالمحميػػة                فػػي، 
ضػػػػوءمعػػػػاييرجػػػػودةالبػػػػرامجاإلذاعيػػػػة.ولتحقيػػػػؽأىػػػػداؼالدراسػػػػةاتبػػػػعالباحػػػػثالمػػػػنيجالوصػػػػفي                            

التحميمي  لوصؼجودةالمعػاييرالواجػبتوافرىػافػيالبػرامجالتعميميػةالمقدمػةفػياإلذاعػاتالمحميػة،                     
بمحافظػػػة  غػػػزة،واختػػػارالباحػػػثعينػػػةالدراسػػػةمػػػفمقػػػدميالبػػػرامجالتعميميػػػةفػػػيإذاعػػػاتاألقصػػػى،                    

القػػػدس،اإليمػػػافوالقػػػرافالكػػػريـالتعميميػػػة         واختػػػارعينػػػةعشػػػوائية،      حمقػػػةتعميميػػػةلمػػػادةالتربيػػػة(16)  
اإلسالمية   تقديميالمطمبةخالؿعاـتـثـ،     كماقاـالباحػثببنػاءمعػاييرالجػودةوتـ،2010       حكيميػا 

مفقبؿمتخصصيف،حيثقاـببنػاء)        ً(معيػارا82ً موزعػةعمػىسػتةمجػاالت،وقػدتوصػمتالدراسػة             
إلىعدةنتائجأىميا:توافرالمعاييرالتيتـبناؤىػالممجػاالتالسػتةفػياإلذاعػاتاألربػعبمسػتويات                       

مختمفة.ووجودفروؽذاتداللةإحصائيةفيجميعالمعاييرتعزىلمجيةالمقدمة               .

  ( م2014             دراسة عربي )     ( 5

ىػػػدفتالدراسػػػة   لػػػىالتعػػػرؼعمػػػىأىميػػػةدوراإلذاعػػػةفػػػىالتعمػػػيـالمفتػػػوحعػػػفبعػػػدإ                  ،
واالرتقػػاءبإعػػدادوتقػػديـالمػػادةالتعميميػػةمػػفخػػالؿاإلذاعػػة            واسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالوصػػفي.         

التحميمػػي،أمػػاأدواتالدراسػػةكانػػتاالسػػتبانةوالمقابمػػةالشخصػػيةوالمالحظػػة،                  حيػػثتػػـاختيػػار   
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عينةعشوائيةعددىا)     ً(مشرفا50ً  ًوطالباً مفجامعةالسودافالمفتوحةالممثمةلمجتمعالدراسة،          
وخمصػػتالنتػػائج   لػػىإ فاإلذاعػػةتسػػاىـفػػأ    عػػرضالمػػادةالتعميميػػةبطريقػػةمشػػوقةوفعالػػةي        إال، 

أنياالتتيحالفرصةلمطالبلمناقشةمقدـالمحاضرة.           
  ( م2014 )            دراسة ىاشم  ( 6
ىػػػػدفتىػػػػذهالدراسػػػػة    لػػػػىالػػػػدورالػػػػذيتقػػػػوـبػػػػوالبػػػػرامجالتمفزيونيػػػػةالموجيػػػػةلألطفػػػػاؿإ                    

السودانييف   ومعرفةإلىأيمدىتسيـفيتربيتيـوتثقيفيـ،        وفؽأسسعمميةومنيجيةمسػبقة،       .
وقػػداسػػتخدـمػػنيجالدراسػػةالوصػػفيةالتحميميػػة،         وأدواتالدراسػػةالمالحظػػةوالمقابمػػةواالسػػتبياف،            

وشػػػ ممتعينػػػةالدراسػػػةعينػػػةقواميػػػا)         (مفػػػردة51  مكونػػػةمػػػفالقػػػائميفعمػػػىالتػػػدريسبريػػػاض،            
األطفػػػػاؿ    وأوليػػػػاءأمػػػػورىـ،    وكػػػػذلؾالقػػػػائميفعمػػػػىإنتػػػػاجبػػػػرامجاألطفػػػػاؿبػػػػالتمفزيوفالسػػػػوداني،                       ،

ًوخرجػػتالدراسػػةبالنتػػائجالتاليػػة:أفالبػػرامجالتربويػػةلمتمفزيػػوفىػػيالتػػيتحمػػؿمضػػمونًاقيمػػًا ً                      
لشري  حةاألطفاؿ   وتعمؿعمىإشباعاحتياجاتيـ،       نظرًالمايتميػزبػوالتمفزيػوفمػفتػأثيرعمػييـ،        ً  ،

دوفوسائؿاالتصاؿالجماىيرياألخرى.وكشفتنتائجالدراسةالميدانية،أفبرامجاألطفاؿفي                             
التمفزيوفالسودانيالتسػيـفػيزيػادةحصػيمتيـالثقافيػة            والتحػضعمػىالقػيـاإليجابيػةول،       كنيػا 

تساعدىـفيتنظيـالوقتلدييـ.       
  ( م2013 ) ي             دراسة المحالو   ( 7
ىػدفتالدراسػػة   لػػىإعػػدادبرنػػامجتمفزيػػونيمقتػػرحلتنميػػةميػػاراتتكنولوجيػػاالتعمػػيـلػػدىإ              

طمبػػةكميػػةالتربيػػةبالجامعػػةاإلسػػالميةبغػػزة        والكشػػؼعػػففاعميتػػو.،     واسػػتخدـالباحػػثالمنيجػػيف      
الوصفيوالتجريبي،       كماتـاختيا رعينةالدراسةمفطالباتكميةالتربيةقسـتكنولوجيػاالتعمػيـ          ،

المواتييدرسفمساؽتكنولوجياالتعميـوقدبمغعددىـ            تـتقسيميـ،طالبة (40) لػىمجمػوعتيفإ     
ضابطةوتجريبية،وكانتأدواتالدراسةىػياختبػارتحصػيميلقيػاسالجانػ                   المعرفػيب  وبطاقػة، 

مالحظػػة   وأسػػفرتالنتػػػائجعػػف،      وجػػػودفػػروؽذاتداللػػةإحصػػػائيةفػػ        درجػػػاتاالختبػػارالقبمػػػيي       
والبعدي،ووجودفروؽذاتداللةإحصائيةفيتنميةالمياراتف            مادةتكنولوجياالتعميـلصالحي    

التطبيؽالبعد  .ي
  ( م2012                دراسة أبو عرام )  ( 8

ىدفتالدراسة   لىتقويـبرامجاألإ     طفاؿعبر   ذاعةوفضائيةاألقصىإ      ضوءمفاىيف،  يـ
حقوؽالطفؿالمتضمنةفيمقرراتحقوؽاإلنسافبوكالةالغوث.                 وقداستخدمتالباحثةالمنيج     

الوصػػػفيالتحميمػػػي     واشػػػتممتعينػػػةالدراسػػػةعمػػػىمقػػػرراتحقػػػوؽاإلنسػػػافالتػػػيدرسػػػتلطمبػػػة،                         
الصػػفوؼالػػثالثاألولػػىفػػيالمرحمػػةاألساسػػيةالػػدنيا،كمػػاشػػممتالعينػػةعمػػىعينػػةمػػفبػػرامج                       
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األ طفاؿ )أفنافوأغصاف،أطفاؿاأل        قص ،ألوافالمعرفةوروادالغد(ى    وأدواتالدراسةىيبطاقة،       
تحميؿمحتػوى     وبطاقػةتحميػؿمضػموفالبػرامجاإلذاعيػةوالفضػائية.وخمصػتالدراسػة،                 لػىعػدةإ  
نتائجأىميػا   أففػيبػرامجأطفػاؿاألقصػىجػاءتمفػاىيـالحػؽفػ:              الحيػاةفػي المرتبػةاألولػىي    ،

لغػػدجػػاءتمفػػاىيـالحػػؽفػػروادايوفػػ      الحريػػةفػػي  المرتبػػةاألولػػى.ي    أمػػاألػػوافالمعرفػػةفجػػاءت      
مفاىيـالحؽفيالحياةفيالمرتبةاألولى.          

  ( م2012                     دراسة الطائي واالسدى )    ( 9

ىػػدفتالدراسػػة   ىالتعػػرؼعمػػىحجػػـالبػػرامجالتعميميػػةفػػيفضػػائيةالعػػراؽالتربويػػةإلػػ                .
واسػػتخدـالمػػنيجالوصػػفيليػػذهالدرا         سػػة،واشػػتممتأدواتالدراسػػةعمػػىالمالحظػػةوالمقابمػػة             وتػػـ،

اختيارعينةالدراسةمفالبرامجالتمفزيونيةوالدروسالتعميميةالتيتعرضيافضائيةالعػراؽسػنة                     
.ومفأىـنتائجالدراسة2011      أفمدةبثالبرامجالتعميميةتبمغ:     (ساعة(21  بشكؿمتواصؿ،     

وىىطويمةجدا.وعددقميؿم      فالدروسلمصػؼالخػامساألساسػي،فػ          حػيفي نػولػـتظيػرأ   أي 
دروستعميميةلمصؼالرابعفمادوفىذهالمرحمة.          

  ( م2010            دراسة محمد )  (  10
ىدفتالدراسة   لىالتعػرؼعمػىمػدىاىتمػاـالطػالببمتابعػةالبػرامجالتعميميػةالمتمفػزةإ                 

بقناةالمعرفة ومفثـالوقوؼعمىأثرىاااليجابيعمىالط،             واتبعالباحػثالمػنيجالوصػفي.مبة        ،
ًمسػػتخدماً  اسػػػتباناتكػػأدواتلجمػػػعالبيانػػات،وعينػػػةالدراسػػةتكونػػػتمػػفطػػػالبالصػػؼالثالػػػث                      

الثػػانويعػػددىـ)    (،وطػػالبالصػػؼالثػػامفعػػددىـ)18         ومعممػػيفعػػددىـ)،(20    (،وعػػامميف30   
بقنػػاةالمعرفػػةوعػػػددىـ)    (،وخمصػػتنتػػػائجالدراسػػة21      لػػػىأفإ  الحصػػصالتم:   فزيونيػػػةتقمػػؿمػػػف     

تكػػػاليؼالصػػػرؼالمػػػاديلممدرسػػػة         ويسػػػتعيفبيػػػاالمعمػػػـلشػػػرحاألجػػػزاءالصػػػعبة،         وأفضػػػؿوقػػػت،    
لمتابعةالبرامجالتعميميةىووقتالعصر.        

 المحور الثاني  يالتعميق عمى الدراسات السابقة ف
،ةالتعميميػةذاعيػةوالمتمفػزوؿجميعياتتعمػؽبػالبرامجاإلالمحوراأليالدراساتالسابقةف

.فياقريبمفىدؼالدراسةالحاليةىدفأحيث

  ىداف الدراسةأمن حيث:  

خػراىػتـوالبعضاآل،ذاعيةالتعميميةفبعضيااىتـبالبرامجاإل،ىدافياأيتنوعتالدراساتف
دراسػةالجاروشػة:ذاعيػةاىتمتبالبرامجاإليبالبرامجالتمفزيونيةالتعميمية،ومفالدراساتالت

ودراسػػػػػػةالشػػػػػػريؼ،(ـ2012بػػػػػػوعػػػػػػراـ)أودراسػػػػػػة،(ـ2014ودراسػػػػػػةالعربػػػػػػي)،(ـ2015)
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دراسػػػػةمحمػػػػد:اىتمػػػػتبػػػػالبرامجالتمفزيونيػػػػةالتعميميػػػػةفيػػػػييمػػػػاالدراسػػػػاتالتػػػػأ(.ـ2010)
ودراسػػػػػةالمحػػػػػػالوي،(ـ2014ودراسػػػػػةىاشػػػػػـ)،(ـ2014بػػػػػوختمػػػػػة)أودراسػػػػػة،(ـ2015)
تنوعػتكمػاأنيػا.(ـ2010)ودراسػةمحمػد،(ـ2012سدي)ودراسةالطائيواأل،(ـ2013)

.الطمبةىاعمىأثرالعمميةالتعميميةويفاعميتيافوبياف،مابيفتقويـىذهالبرامج
 من حيث منيج الدراسة:  

تبػػاعإفجميػػعالدراسػػاتاتفقػػتعمػػىأىػػذاالمحػػوريالدراسػػاتالسػػابقةفػػنالحػػظمػػفخػػالؿ
فقػػػداتبعػػػتالمػػػنيج،(ـ2013ةالمحػػػالوي)ادراسػػػمػػػأ،وىػػػوالمػػػنيجالوصػػػفي،مػػػنيجواحػػػد

.ىداؼالدراسةألتحقيؽ،الوصفيوالتجريبي

  دوات الدراسةأمن حيث:  

:داةلمدراسػػةمثػػؿأفبعضػػيااسػػتخدـاالسػػتبانةكػػ،دواتالدراسػػةفػػيالدراسػػاتالسػػابقةأتنوعػت
ودراسػػػة،(ـ2014ودراسػػػةىاشػػػـ)،(ـ2014بػػػوختمػػػة)أودراسػػػة،(ـ2015دراسػػػةمحمػػػد)

اةالدراسػةقائمػةأد،وبعضالدراسػاتاسػتخدمت(ـ2010ودراسةمحمد)،(ـ2014العربي)
مػادراسػةالمحػالويأ(،ـ2010ودراسػةالشػريؼ)،(ـ2015دراسػةالجاروشػة):معػاييرمثػؿ

(ـ2012بػػػوعػػػراـ)أختبػػػارتحصػػػيميوبطاقػػػةمالحظػػػة،ودراسػػػةفقػػػداسػػػتخدـا،(ـ2013)
فأذاعػةوالفضػائية،كمػاوبطاقةتحميػؿمضػموفالبػرامجاإل،محتوىاستخدمتبطاقةتحميؿ

،وكػػػػذلؾدراسػػػػةىاشػػػػـ(اسػػػػتخدمتالمالحظػػػػةوالمقابمػػػػةـ2012سػػػػدي)دراسػػػػةالطػػػػائيواأل
دواتأاالسػػػػتبانةوالمقابمػػػػةوالمالحظػػػػةكػػػػاسػػػػتخدمت،(ـ2014ودراسػػػػةعربػػػػي)،(ـ2014)

.لمدراسة

 من حيث عينة الدراسة:  

دراسػػػػةالجاروشػػػػة:فكػػػػؿمػػػػفأحيػػػػث،بعينػػػػةحسػػػػبىػػػػدؼالدراسػػػػةاقتصػػػػرتكػػػػؿدراسػػػػة
دراسػػةمػػاأ.ذاعيػػةاسػػتخدمتعينػػةمػػفالبػػرامجاإل،(ـ2012بػػوعػػراـ)أودراسػػة،(ـ2015)

مادراسةالشػريؼأةمفالبرامجالمتمفزةالتعميمية.(استخدمتعينـ2012سدي)الطائيواأل
فعينػػػػػةالدراسػػػػػةمػػػػػف،(ـ2010محمػػػػػد)ودراسػػػػػة،(ـ2013ودراسػػػػػةالمحػػػػػالوي)،(ـ2010)

مػاأعضػاءىيئػةالتػدريسبالجامعػة.أ(عمىـ2015الطمبة،كماانفردتعينةدراسةمحمد)
.راسةمفمديريالمناطؽالتعميميةفعينةالد،(ـ2014بوختمة)أدراسة
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 من حيث نتائج الدراسة:  

تعمػىفاعميػةاسػتخداـكػدأولكػفمعظػـالدراسػات،داؼالدراسػةىػأتنوعتالنتائجبػاختالؼ
وتنمية،ومدىمساعدتياعمىزيادةالتحصيؿ،والبرامجالتمفزيونيةالتعميمية،ذاعيةالبرامجاإل

.المياراتلمطمبة

بػػػػػػوعػػػػػػراـأودراسػػػػػػة،(ـ2010ودراسػػػػػػةالشػػػػػػريؼ)،(ـ2015وتميػػػػػػزتدراسػػػػػػةالجاروشػػػػػػة)
منيػامػدىتػوافرمعػاييرالجػودةحيػثبينػتكػؿ،ذاعػةالتعميميػةبتقويـبػرامجاإل،(ـ2012)
.قربالدراساتلمدراسةالحاليةاىذهالبرامج،وىىيف
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 المحور الثالث 
 دراسات اىتمت بالتقويم في ضوء معايير الجودة 

 ( م2016ميري )دراسة الحُ  (1
وتقييمػػػووفػػػؽمعػػػاييرالجػػػودة،باليمنيػػػةأداءجامعػػػةألػػػىمعرفػػػةإىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة

واسػتخدـالباحػثالمػنيج.بباليمفأكاديميةالجامعيةفيجامعةكماتراىاالقياداتاأل،لشاممةا
يعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةفػػأعضػػومػػف(100وعينػػةالدراسػػةتكونػػتمػػف)،الوصػػفيالتحميمػػي

نػػوتوجػػدفػػروؽألػػىإوتوصػػمتالنتػػائج،(فقػػرة93وصػػمـالباحػػثاسػػتبانةمكونػػةمػػف)،الجامعػػة
،بأجامعػػةياديميػػةنحػػومسػػتوىجػػودةالتعمػػيـفػػكتصػػوراتالقيػػادةاأليحصػػائيةفػػإلػػةذاتدال

ومجػػػاؿالمقػػػرراتالدراسػػػيةتعػػػزىلمتغيػػػرالمركػػػز،عمػػػىمسػػػتوىمجػػػاؿعضػػػوىيئػػػةالتػػػدريس
كاديميػػةعمػػىمسػػػتوىتصػػوراتالقيػػػادةاأليحصػػػائيةفػػإكمػػاتوجػػػدفػػروؽذاتداللػػةالػػوظيفي.

والتوجػدفػروؽ،تعػزىلمتغيػرسػنواتالخبػرة،ؿالمقػرراتالدراسػيةومجػا،جميعمجاالتالبحث
.جةالعمميةوالتخصصتعزىلمتغيرالدر

 (م2016دراسة سعيد ومحبوب ) (2

ىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىالكشػػػؼعػػػفآراءأعضػػػاءىيئػػػةالتػػػدريسباألقسػػػاـالتربويػػػةبكميػػػة
وتقػديـاقتراحػاتلتطػويروظيفػةالتػدريس فػياألداءاألكػاديميوالمينػيالتربيةبجامعةالخرطػـو

(،وقػاـالباحثػافباختيػارتسػعةعناصػرمػفISO 9002فيضوءالمواصفاتالدوليػةلمجػودة)
ثمانيػػػةعشػػػرلممواصػػػفاتالدوليػػػة،واسػػػتخدـالباحثػػػافالمػػػنيجالوصػػػفيالتحميمػػػي،وتػػػـتصػػػميـ

(فػػردًا،44اسػػة)اسػػتبانةمفتوحػػةمكونػػةمػػفعشػػرمحػػاور،واختػػارالباحثػػافعينػػةقصػػديةلمدر
وخرجػػتالدراسػػةبنتػػائجكثيػػرةاقترحتيػػاالعينػػةالمقصػػودة،منيػػاوضػػعالمعػػاييرالختيػػارأفضػػؿ

الكفاءاتفيتعييفىيئةالتدريسبالجامعة.
 (م2016دراسة قمبر ) (3

مػػػف،قسػػػاـالمحاسػػػبةأعػػػرؼعمػػػىجػػػودةالتعمػػػيـالمحاسػػػبيبلػػػىالتإىػػدفتىػػػذهالدراسػػػة
.كميػاتاالقتصػادبجامعػةالزاويػةالميبيػةيقسػاـالمحاسػبةفػألتػدريسبىيئةاعضاءأوجيةنظر

تػػػـتوزيعيػػػاعمػػػىعينػػػةمػػػف،اسػػػتبانةيىػػػداةالدراسػػػةأو،واسػػػتخدمتالباحثػػػةالمػػػنيجالوصػػػفي
28،وتػػـالحصػػوؿمنيػػاعمػػى(عضػػوا37ًقسػػاـالمحاسػػبةعػػددىـ)أب،عضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةأ

قسػػػاـالمحاسػػػبةبكميػػػاتاالقتصػػػادبجامعػػػةأالنتػػػائجافتقػػػاروضػػػحتأبانةصػػػالحةلمدراسػػػة.وتاسػػػ
.كاديميتتمنعتطبيؽمعاييراالعتماداألووجودمعوقا،الزاويةلعدةجوانبلمجودة
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 (م2015دراسة المقماني ) (4

برنػػامجيدىتحقػػؽمعػػاييرالجػػودةالشػػاممةفػػلػػىالتعػػرؼعمػػىمػػإىػػدفتىػػذهالدراسػػة
العػاـفػػ واسػػتخدـالباحػثالمػػنيج.سػالميةمػػفوجيػةنظػػرالطػالبجامعػػةاإلالتربيػةباليالػدبمـو

وتكونػتعينػػة،توزعػتعمػػىخمسػةمجػػاالتاً(معيػار45وصػمـاسػػتبانةمكونػةمػػف)،الوصػفي
وضػػػحتالنتػػػائجعػػػفتحقػػػؽمعػػػاييرالجػػػودةالشػػػاممةفػػػيالبرنػػػامجأ.و(طالبػػػا233ًالدراسػػػةمػػػف)

ووجػػودفػػروؽ،لمتغيػػرنػػوعالعمػػؿحصػػائيةتبعػػاًإذاتداللػػةبدرجػػةمتوسػػطةوعػػدـوجػػودفػػروؽ
.الدراسةالجامعيةيلمتغيراتنوعالدراسةوالتخصصفحصائيةتبعاًإذاتداللة

 (م2015) ينخر آاسة النجار و در  (5

ياييرالجػػػودةالتعميميػػػةالشػػػاممةفػػػلػػػىمعرفػػػةمعوقػػػاتتطبيػػػؽمعػػػإىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة
والتكنولوجيػػااليمنيػػة وتػػـ،ىػػذهالدراسػػةالمػػنيجالوصػػفييسػػتخدـالبػػاحثوففػػوا.جامعػػةالعمػػـو

عضػػاءىيئػػةالتػػدريسالعػػامميفبجامعػػةأعبػػارةعمػػىعينػػةمػػف((36توزيػػعاسػػتبانةمكونػػةمػػف
تتطبيؽمعػاييرىـمعوقاألىإ،وتوصمتنتائجالبحث(عضوا79ًالعموـوالتكنولوجياعددىا)

وأوضػحتعضػاءىيئػةالتػدريس،أيامفوجيةنظػرلعموـوالتكنولوججامعةايالجودةالشاممةف
لجػودةالتعميميػةالشػاممةمػفتحديػدمعوقػاتتطبيػؽايحصائيةفػإعدـوجودفروؽدالةالدراسة

.الجامعةمفحيثالدرجةالعمميةياءىيئةالتدريسفعضأقبؿ

 (م2015دراسة الفنوب ) (6

البرنػػػامجالتحضػػػػيرييتحديػػػدنقػػػػاطالضػػػعؼونقػػػاطالقػػػػوةفػػػلػػػىإىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػػة
واتبػػػع،فػػػيضػػػوءمعػػػاييرالجػػػودة،بعػػػضالجامعػػػاتالسػػػودانيةيفػػػلممعممػػػيفمػػػاقبػػػؿالمدرسػػػة

مػػػفطػػػالبتخصػػػصريػػػاضاًلدراسػػػةعػػػددوتمثمػػػتعينػػػةا،الباحػػػثالمػػػنيجالوصػػػفيالتحميمػػػي
،حفػػػادوجامعػػػةاأل،سػػالميةـدرمػػػافاإلأوجامعػػػة،طفػػاؿالسػػػنةالنيائيػػةمػػػفجامعػػػةالخرطػػوـاأل

وضػحتالنتػائجأو،بجانبعينةمفالمعمماتمفىيئةالتدريسوتـتصميـقائمةمعاييرجػودة
.برنامجالتعميـوتحقؽمعاييرالجودةبدرجةمتوسطةيففىناؾضعفاًأ
 (م2015) يدراسة المعمر  (7

فػػػػػيالعمػػػػػراف-ءاإلداريبكميػػػػػةالتربيػػػػػةواأللسػػػػػفىػػػػػدفتىػػػػػذهالدراسػػػػػةإلػػػػػىتقيػػػػػيـاألدا
اتذةالكميػػةمػػفوجيػػةنظػػرأسػػ،لػػبعضمتطمبػػاتإدارةالجػػودةالشػػاممةوفقػػاًريػػةاليمنيػػة،الجميو

داريييػػاوطمبتيػػاو عمػػىتقيػػيميـلػػألداء.ولتحقيػػؽذلػػؾالخبػػرةوالوظيفػػة(المؤىػػؿ،ثػػر)الجػػنس،أوا 
مقسػمةلسػبعمجػاالتوزعػت،(فقػرة150مػف)مكونػةسػتبانةااستخدـالباحثالمػنيجالوصػفيو



61 

وبالمعالجػػػةاإلحصػػػائية،مػػػفاألسػػػاتذةواإلداريػػػيفوالطمبػػػة(فػػػردا97ًمقصػػػودةمػػػف)عمػػػىعينػػػة
spss)األداءبتقيػيـ أيولػـيحصػؿ،منعػدـلمعظػـالمجػاالت(توصؿالباحثإلػىتقيػيـعمػـو

ولمخبػػرة،نػػوتوجػػدفػػروؽتعػػزىلمجػػنسلصػػالحاإلنػػاثأ(،كمػػاجيػػد،جيػػدجػػداً)تقيػػيـمجػػاؿعمػػى
لموظيفػػػةوتبعػػاً،والماجسػػػتيرهولممؤىػػؿلصػػػالحالػػدكتورا،مػػسسػػػنواتخبػػرةلصػػالحاألقػػؿمػػػفخ

لصالحاألساتذةواإلدارييف.

 (م2015دراسة عوض )  (8

كميػػػةالتربيػػػةيعػػػدادمعمػػػـالتكنولوجيػػػافػػػإلػػػىالكشػػػؼعػػػفتقػػػويـإىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة
اـالمنيجالوصػفيوقاـالباحثباستخد.فيضوءمعاييرالجودةالشاممة،قصىبغزةبجامعةاأل
وتكونػػتعينػػة،(معيػػاراً(54داةالدراسػػةوىػػيقائمػػةمعػػاييرمكونػػةمػػفأعػػدادإوقػػاـب،التحميمػػي

جراءمقابمػػةمػػعرئػػيسبرنػػامجالتكنولوجيػػافػػيإوقػػاـالباحػػثبػػ،وطالبػػة(طالبػػا46ًالدراسػػةمػػف)
عنػػد(معيػػارا70ًافر)ىػػـالنتػػائجوىػػىتػػوألػػىإوتوصػػمتالدراسػػة.قصػػىكميػػةالتربيػػةبجامعػػةاأل

مػػفوجيػػةنظػػرالطمبػػةمػػادرجػػةتػػوافرمعػاييرالجػػودةالشػػاممةأ،جػراءالمقابمػػةبػػدرجاتمتفاوتػػةإ
ولى.حصؿالمجاؿالثالثوىوطرؽالتدريسبالمرتبةاألجاءتمرتبةفقد

 (م2015دراسة محمد )  (9

ةنظػػرطػػالبمػػفوجيػػ،تقيػػيـمسػػتوىجػػودةالخدمػػةالتعميميػػةإلػػىىػػدفتىػػذهالدراسػػة
اإل معرفػةمػايوتمثمػتالمشػكمةفػبالمممكةالعربيةالسعودية،داريةفيجامعةنجرافكميةالعمـو

تقػػدميايالتػػوجيػػاتنظػػرالطػػالبحػػوؿمسػػتوىالجػػودةالتعميمػػييذاكػػافىنالػػؾاخػػتالؼفػػإ
،وتػػػـكمػػػةداةالدراسػػػةاسػػػتبانةمحأو،واسػػػتخدـالباحػػػثالمنيجػػػيفالوصػػػفيواالسػػػتداللي.الكميػػػة

يكػاديمسػاسالمسػتوىاألأعمػى،ةوطالبػالػبط((104تيارعينةعمديػةمػفالطمبػةعػددىـاخ
اإليفمسػتوىجػودةالخدمػةالتعميميػةفػأظيػرتالنتػائجأو،والنوعوالتخصص داريػةكميػةالعمػـو

حصػػػائيةبػػػيفاسػػػتجاباتالطػػػالبحػػػوؿمسػػػتوىجػػػودةإنػػػوتوجػػػدفػػػروؽذاتداللػػػةأمتوسػػػط،و
 التعميميةالتيتقدمياكميةالعموـتعزىلمتغيراتالبحث.الخدمة

 (م2014دراسة احمد وسعيد )  (10

ضػوءيرونيػةبجامعػةالسػودافالمفتوحػةفػلكتلىتقويـالمقػرراتاإلإىدفتىذهالدراسة
كترونيػػةبجامعػػةلوالتعػػرؼعمػػىمعػػاييرجػػودةالمقػػرراتاإل،لكترونيػػةمعػػاييرجػػودةالمقػػرراتاإل

اسػتبانةلجمػعيداةالدراسػةىػأو،واستخدـالباحثافالمنيجالوصفيالتحميمي.لمفتوحةالسودافا
لكترونيػػػةبجامعػػػةالسػػػػودافةعشػػػوائيةاختيػػػرتمػػػفالمقػػػػرراتاإلوعينػػػةالدراسػػػةعينػػػػ،البيانػػػات
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تالدراسػػػةبنتػػػائجوخرجػػػ،قػػػدـبكميػػػةالدراسػػػاتالعميػػػاتُلكترونيػػػاًإ(مقػػػررا32ًومثمػػػت)،المفتوحػػػة
لكترونيةبجامعةالسودافالمفتوحةوىىلقائمةمعاييرجودةالمقرراتاإلفيتوصؿالباحث:اىميأ

قػػػػؽجميػػػػعمعػػػػاييرجػػػػودةالمقػػػػررات.كمػػػػانػػػػتجعػػػػفىػػػػذهالدراسػػػػةتح(محػػػػاور5مكونػػػػةمػػػػف)
عػػةالسػػودافلكترونيػػةبجامالمقػػرراتاإليفػػ،ىػػذهالدراسػػةيلييػػافػػإتػػـالتوصػػؿيكترونيػػةالتػػلاإل

.المفتوحة

 (م2014دراسة عمي )  (11

ةالعربيػةمػنيجالمغػيؼعمىمػدىتػوافرمعػاييرالجػودةفػلىالتعرإىدفتىذهالدراسة
وتكونػػتعينػػةالدراسػػةمػػفمػػنيجالمغػػةالعربيػػة،(بالمرحمػػةاالبتدائيػػة)الصػػؼالسػػادساالبتػػدائي

،(موضػػوعاً(42حيػػثاشػػتممتموضػػوعاتوعمػػى،لمصػػؼالسػػادساالبتػػدائي 2014 لمعػػاـ
داةالدراسػػةقائمػػةمعػػػاييرأوالفصػػػؿالدراسػػيالثػػاني.و،وؿمقسػػمةبالتسػػاويلمفصػػؿالدراسػػياأل

،(ىػداؼ،المحتػوىوالتقػويـ)األيربيػةقػاـالباحػثببنائيػاتمثمػتفػجودةعناصرمػنيجالمغػةالع
مػنيجيالمحتػوىفػوبينتالنتائجتدنىمستوىمعاييرجػودةعناصػر،وعرضياعمىالمحكميف

.ةالعربيةلمصؼالسادساالبتدائيالمغ

 (م2014دراسة المطوع ) (12

وضػماف،معوقػاتالحصػوؿعمػىاالعتمػاداألكػاديميىدفتىذهالدراسةإلىاستقصاء
الجودةلمبرامجالتعميميةفيكميةالعموـوالدراساتاإلنسانيةبمحافظةالقويعيةفػيجامعػةشػقراء

ولتحقيػػؽىػػذهالدراسػػةةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفييػػا.مػػفوجيػػبالمممكػػةالعربيػػةالسػػعودية،
،فقػػػرة(42)والتػػػياشػػػتممتعمػػػى،وأداةالقيػػػاساالسػػػتبانة،المػػػنيجالوصػػػفيالباحػػػثاسػػػتخدمت

نػاث40وتكونتعينةالدراسػةمػف ىػـنتػائجىػذهالدراسػةوجػودأو.عضػوىيئػةتػدريسذكػوروا 
فػػيحػػيفأظيػػرتالدراسػػة،لمتغيػػرالجػػنستبعػػاًفػػروؽدالػػةإحصػػائيةفػػيتقػػديراتعينػػةالدراسػػة

وأوصػػتلمتغيػػرالتخصػػص.عػػدـوجػػودفػػروؽدالػػةإحصػػائيةبػػيفتقػػديراتعينػػةالدراسػػةتبعػػاً
الدراسةبإجراءالمزيدمفالدراسػاتحػوؿاالعتمػادوضػمافالجػودةفػيكافػةالمجػاالتوالكميػات

.نواتالخبرةىكالدرجةالعمميةوسمعإدخاؿمتغيراتأخر،بالجامعة
 (م2013) دراسة السر (13

ييدؼىذاالبحثإلىتقويـجودةمياراتالتدريسلدىأساتذةجامعةاألقصىفيغػزة
وقػػدأعػػدالباحػػثليػػذاالغػػرضاسػػتبانةمعػػايير،المػػنيجالوصػػفيمسػػتخدماً،مػػفوجيػػةنظػػرىـ

ةجوانػب،وبمغػتفقػرةموزعػةعمػىأربعػ(72)تكونتمفوالتيجودةمياراتالتدريسالجامعي
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.وقػػػػدأظيػػػػرتالنتػػػػائجأفمتوسػػػػطاتالتقػػػػديراتالتقويميػػػػةإلجمػػػػاليأسػػػػتاذا92ًعينػػػػةالبحػػػػث
الميػػارات،وميػػػاراتالتخطػػيط،وميػػػاراتاالتصػػاؿوالتواصػػػؿوصػػمتمسػػػتوىالجػػودة،غيػػػرأف

الجػودة،متوسطيتقديراتيـلمياراتتنفيذالتدريس،ولمياراتتقويـتعمػـالطمبػةلػـيبمغػامسػتوى
وقػػدوجػػدأثػػرذوداللػػةلمتغيػػرالمؤىػػؿعمػػىتقػػديراتاألسػػاتذةالتقويميػػةلجػػودةميػػاراتالتػػدريس

فيحالةالجانبيفالثانيوالرابع،بينمالـيوجدذلؾاألثرلمتغيريالخبرةوالكمية.

 (م2013دراسة دحالن ) (14

رنػػامجإعػػدادمعمػػـىػػدفتالدراسػػةإلػػىمعرفػػةدرجػػةتػػوافرمعػػاييرالجػػودةالشػػاممةفػػيب
المغػػةالعربيػػةفػػيكميػػةالتربيػػةفػػيجامعػػةاألقصػػى،والكشػػؼعػػفأثػػرمتغيػػراتالدراسػػةفػػيآراء

برنػامجإعػدادمعمػـالمغػةفيدرجػةتػوافرمعػاييرجػودة،أعضاءىيئةالتدريسبجامعةاألقصى
وزعػت،تياالنيائية(فقرةبصياغ90دراسةتـبناءاستبانةمكونةمف)ولتحقيؽأىداؼال.العربية

(60عمىخمسةمحاور،واستخدـالباحثالمنيجالوصفيالتحميمي،حيػثبمغػتعينػةالدراسػة)
عضػػػًوامػػػفأعضػػػاءالتػػػدريسبجامعػػػةاألقصػػػىتػػػـاختيػػػارىـبالطريقػػػةالعشػػػوائية،وقػػػدتوصػػػمت

العربيةمتػوافرةالدراسةإلىنتائجمفأىميا:أفمعاييرالجودةالشاممةببرنامجإعدادمعمـالمغة
وتوجػػػدفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيمػػػدىتػػػوافرمعػػػايير،61.8بدرجػػػةكبيػػػرةبنسػػػبةمئويػػػة

الجودةالشاممةببرنامجإعدادمعمـالمغةالعربيةتعزىلمتغيػرالتفػرغ،والمؤىػؿالعممػي،وسػنوات
الخبرة.

 (م2011دراسة بريكيت ) (15

يينبغػػيتحققيػػالػػدىالطػػالبمعممػػيالتػػلػػىتحديػػدمعػػاييرالجػػودةإىػػدفتىػػذهالدراسػػة
ثنػاءتدريسػيـمػادةالقػراءةومعرفػةمػدىتحقػؽمعػاييرأ،المغةالعربيةبكميػةالتربيػةجامعػةطيبػة

تخدـالباحػػػثواسػػػ.(الءالطمبػػػةفػػػيمرحمػػػة)التخطػػػيطوالتنفيػػػذوالتقػػػويـالجػػػودةالشػػػاممةلػػػدىىػػػؤ
مػػفالػػذيفينفػػذوفمعممػػاً(طالبػػاً (30وعينػػةالدراسػػةتكونػػتمػػفي،المػػنيجالوصػػفيالمسػػح

وقػدعمػؿالباحػثعمػىتصػميـ،برنامجالتربيةالميدانيػةبالمرحمػةالمتوسػطةفػيالمدينػةالمنػورة
توافرىػػالػػدىومػػفنتػػائجالدراسػػةتحديػػدعػػددمػػفمعػػاييرالجػػودةالشػػاممة،بطاقػػةمالحظػػة الػػالـز
وضػػعتصػػورمقتػػرحلتطػػويركمػػاتػػـ،القػػراءةثنػػاءتدريسػػيـمػػادةأالمغػػةالعربيػػةيالطػػالبمعممػػ
جامعػةطيبػةفػيضػوءالمغػةالعربيػةبكميػةالتربيػةيداءالتدريسيلػدىالطػالبمعممػمستوىاأل

.معاييرالجودة
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 التعميق عمى الدراسات السابقة في المحور الثالث:
 ىداف الدراسةمن حيث أ:  

ضػػوءمعػػاييرتيػػدؼإلػػىالتقػػويـفػػينالحػػظأفالدراسػػاتالسػػابقةفػػيىػػذاالمحػػورمعظميػػا
اسػػػػاتاىػػػػتـبتقػػػػويـالتعمػػػػيـفبعػػػػضىػػػػذهالدر،رغػػػػـاخػػػػتالؼموضػػػػوعاتيا،حيػػػػثأالجػػػػودة

ودراسػػػةالحميػػػري،(ـ2016)داءىيئػػػةالتػػػدريسبالجامعػػػاتمثػػػؿدراسػػػةقمبػػػرالجػػػامعي،وأ
عمػريودراسةالم،(ـ2015ودراسةالمقماني)،(ـ2015ف)،ودراسةالنجاروآخري(ـ2016)
ودراسػػػػػةاحمػػػػػدوسػػػػػعيد،(ـ2015ودراسػػػػػةمحمػػػػػد)،(ـ2015ودراسػػػػػةعػػػػػوض)،(ـ2015)
دراسػػػػػػػػػة،وانفػػػػػػػػػردت(ـ2013ودراسػػػػػػػػػةدحػػػػػػػػػالف)،(ـ2013ودراسػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػر)،(ـ2014)

.(بالتعرؼعمىمدىتوافرمعاييرالجودةفيمنيجالمغةالعربيةـ2014عمي)
 من حيث منيج الدراسة:  

ولكػػػفدراسػػػة،ىػػػداؼالدراسػػػةإتبػػػاعالمػػػنيجالوصػػػفيلتحقيػػػؽأاتفقػػػتمعظػػػـالدراسػػػاتعمػػػى
تبػػػاع(بإـ2015دراسػػػةمحمػػػد)،اتبعػػػتالمػػػنيجالوصػػػفيالمسػػػحي.أمػػػا(ـ2011بركيػػػت)

.واالستدالليالمنيجالوصفي

 داة الدراسةمن حيث أ:  

اسػػات،فمػػفالدر،ومعػػاييرالجػػودةداةالدراسػػةمػػابػػيفاالسػػتبانةأتنوعػػتالدراسػػةفػػياسػػتخداـ
ودراسػػػػة،(ـ2016(،ودراسػػػػةالحميػػػػري)ـ2016ياسػػػػتخدمتاالسػػػػتبانة:دراسػػػػةقمبػػػػر)التػػػػ

ودراسة،(ـ2015ودراسةالمعمري)،(ـ2015،ودراسةالنجاروآخروف)(ـ2015المقماني)
(.ـ2013دراسةدحالف)و،(ـ2014ودراسةاحمدوسعيد)،(ـ2015محمد)

(،والدراسػاتـ2013ييرالجودةمثؿ:دراسػةالسػر)ومعاوىناؾدراساتاستخدمتاالستبانة
(.ـ2014(،ودراسػةعمػي)ـ2015دراسةالفنػوب):استخدمتمعاييرالجودةفقطمثؿالتي
وانفػػردتدراسػػةبركيػػتداسػػتخدمتمعػػاييرالجػػودةومقابمػػة.(فقػػـ2014ادراسػػةعػػوض)أمػػ
اتفمعظػػػػػـالدراسػػػػػأ(باسػػػػػتخداـبطاقػػػػػةمالحظػػػػػةكػػػػػأداةلمدراسػػػػػة.ولكػػػػػفنالحػػػػػظـ2011)

.استخدمتاستبانةومعاييرجودة
 من حيث عينة الدراسة:  

فىنػػاؾدراسػػاتاختػػارتعينػػةالدراسػػةمػػفأحيػػث،الدراسػػاتىػػذهينػػواعالعينػػةفػػأتعػػددت
ودراسػػػة،(ـ2016ودراسػػػةالحميػػػري)،(ـ2016دراسػػػةقمبػػػر):عضػػػاءىيئػػػةالتػػػدريسمثػػػؿأ
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،(2014حمػػػػدوسػػػػعيد)،ودراسػػػػةأ(ـ2015ري)ودراسػػػػةالمعمػػػػ،(ـ2015ف)آخػػػػريالنجػػػػارو
وىنػػػػاؾ،(ـ2013ودراسػػػػةدحػػػػالف)،(ـ2013دراسػػػػةالسػػػػر)،و(ـ2014ودراسػػػػةالمطػػػػوع)

،(ـ2015،ودراسةمحمد)(ـ2015:دراسةالفنوب)دراساتاختارتعينةمفالطالبمثؿ
برنامجسجراءمقابمةمعرئيإ(فقامتبـ2014مادراسةعوض)أ(.ـ2011ودراسةبركيت)

(فاختػػارتعينػػةالدراسػػةمػػفـ2014فدراسػػةعمػػى)أكمػػاالتكنولوجيػػافػػيجامعػػةاألقصػػى.
وضوعاتمنيجالمغةالعربية.م
 من حيث نتائج الدراسة:  

اختمفتالدراساتالسابقةفينتائجيا،فمنياتحققتمعاييرالجودةبالعينة،ومنيالػـتتحقػؽ.
(،ـ2016تقػػػارالعينػػػةلمعػػػاييرالجػػػودة:دراسػػػةقمبػػػر)ومػػػفالدراسػػػاتالتػػػيمػػػفنتائجيػػػااف

(،ـ2015(،ودراسػػػةمحمػػػد)ـ2015،ودراسػػػةالفنػػػوب)(ـ2015آخػػػريف)النجػػػاروودراسػػػة
(،وىنػػػاؾدراسػػػاتأثبتػػػتأنػػػوتوجػػػدفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةبػػػيفـ2014ودراسػػػةعمػػػى)

(،ـ2016ةالحميػػػري)االسػػػتجاباتحػػػوؿتػػػوفرالمعػػػاييرتبعػػػًالػػػبعضالمتغيػػػراتمثػػػؿ:دراسػػػ
(،ودراسةـ2014(،ودراسةالمطوع)ـ2015(،ودراسةالمعمري)ـ2015ودراسةالمقماني)

(.ـ2013السر)

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة 
الدراسػػػاتالسػػػابقةتمثمػػػتفػػػيثػػػالثمحػػػاور،حيػػػثأفالمحػػػوراألوؿتنػػػاوؿدراسػػػاتتتعمػػػؽ-

والمحػػورالثػػانيدراسػػاتتتعمػػؽباإلذاعػػةوالتمفزيػػوف،والمحػػوربالمحاضػػراتالمصػػورةوالفيػػديو،
الثالثدراساتتتعمؽبالتقويـفيضوءمعاييرالجودة.

معظـالدراساتاتبعتالمنيجالوصفي،والقميؿمنيااتبعالمنيجالتجريبي.-

الحاليػة،حيػثاىتمتالباحثةبيذهالدراسات،حيػثأنيػاليػاعالقػةكبيػرةبموضػوعالدراسػة-
أنيػػػااىتمػػػتبالمحاضػػػراتالمصػػػورةوالفيػػػديووالتقػػػويـفػػػيضػػػوءمعػػػايير،فيػػػيمتفقػػػةمػػػع

أىداؼالدراسةالحالية.

أكدتمعظـالدراسػاتفاعميػةاسػتخداـالمحاضػراتالمصػورةوالفيػديوفػيالعمميػةالتعميميػة،-
وتحسيفمستوىالطمبةالدراسي.

ةالبرامجاإلذاعيةوالمتمفزةالتعميمية،وأىميتيالمطمبةوالمعمميف.كماأكدتالدراساتفاعمي-
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معظػػـالدراسػػاتالمتعمقػػةبالمحاضػػراتالمصػػورةوالفيػػديوالتعميمػػيدراسػػاتأجنبيػػة،والقميػػؿ-
منيادراساتعربية.

مػػػتتميػػػزتالدراسػػػةالحاليػػػةعػػػفالدراسػػػاتالسػػػابقةبأنيػػػاأوؿالدراسػػػاتالمحميػػػةالتػػػياىت-
بالمحاضراتالمصورة،وأىميةتوفيرىالمطالبالجامعيبجامعاتقطاعغػزة،وذلػؾحسػب

عمـالباحثة.

)الكيميػػػاء(،- جمعػػػتالدراسػػػةالحاليػػػةبػػػيفجوانػػػبعػػػدة،حيػػػثجمعػػػتبػػػيف:التربيػػػة،والعمـو
والتصوير،والتكنولوجيافيالعمميةالتعميمية.

ةنقصالكادراألكاديميبالجامعة.تساعدالدراسةالحاليةعمىحؿمشكم-



  :وجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقةأ
بناءاإلطارالنظريلمدراسة.-1

اختيارمنيجالدراسةالمناسبلتحقيؽاألىداؼ.-2

لتقػػػػػػويـ،واالسػػػػػػتبانة،اختيػػػػػػارأدواتالدراسػػػػػػةالمناسػػػػػػبة،وىػػػػػػىبطاقػػػػػػةالتقػػػػػػويـ)المعػػػػػػايير(-3
.المحاضراتالمصورة

استخداـاألساليباإلحصائيةالمناسبةوالالزمةلمدراسة.-4

االستفادةمفمراجعالدراساتالسابقة.-5

تدعيـنتائجالدراسةبنتائجالدراساتالسابقة.-6

تقديـالتوصياتوالمقترحاتالالزمة.-7







 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 ومنيجية الدراسة إجراءات
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  الفصل الرابع
 ريقة واإلجراءاتالط

حيػث،لإلجراءاتالتيقامتبياالباحثةلتنفيػذالدراسػةتفصيمياًيتناوؿىذاالفصؿوصفاً
،واألسػػاليبىػػذهالدراسػػةويحػػددالعينػػةوالمجتمػػعواألدواتالمسػػتخدمةفػػي،يعػػرضمػػنيجالدراسػػة

ؿليذهاإلجراءات.ىذاتفصيو،تفسيرالبياناتوتحميمياو،اإلحصائيةالالزمةلمعالجةالنتائج

 :منيج الدراسة
كونػوالمػنيجالمناسػب،التحميمػيلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعتالباحثةالمػنيجالوصػفي

.لتحديددرجةتوافرمعاييرالجودةفيالمحاضراتالمصورةلمساقاتالكيمياء

لوصػػؼي،شػػكاؿالتحميػػؿوالتفسػػيرالعممػػأحػػدأ"ىػػوالمػػنيجالوصػػفيبأنػػوؼممحػػـوعػػرّ
،يافوتصني،عفطريؽجمعمعموماتعفالظاىرة،ومشكمةمحددةوتصويرىاكماىيأظاىرة
.(135،صـ 2010،الخياط).خضاعيالمدراسةالدقيقةا و،وتحميميا

 :مجتمع الدراسة
 : المحاضرات المصورة والً أ 

كميػةافػيبقسػـالكيميػاء،يشمؿمجتمعالدراسةجميعمساقاتالكيمياءالمصػورة لعمػـو
(4. 1)والجػػػدوؿ.ـ(2016وذلػػػؾحتػػػىزمػػػفإعػػػدادىػػػذهالدراسػػػة)،بالجامعػػػةاإلسػػػالميةبغػػػزة

.يوضحذلؾ
 يوضح المساقات المصورة وعدد المحاضرات المسجمة لكل مساق :(4. 1) جدول

 (%)النسبة المئوية  لمسجمةاعدد المحاضرات  اسم المدرس المساق م
19.71% 41 المطيؼأ.د.منذرعبدكيمياءتحميمية 1
الحياتية 2 %18.75 39 أ.د.عادؿعوضاهللالكيمياءالعضويةلمعمـو
%20.19 42 أ.د.منذرعبدالمطيؼكيمياءالتحميؿاآللي 3
 13.46% 28 أ.د.منذرعبدالمطيؼكيمياءعامةأ 4
%19.71 41 أ.د.عادؿعوضاهللكيمياءعضويةوحيوية 5
 %8.17 17 أ.د.عادؿعوضاهللةغيرمتجانسةكيمياءحمقي 6
 %100 208  المجموع 
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 : الطمبة  ثانياً 

المتػػابعيف،المصػػورةجميػػعالطمبػػةالمسػػجميفلمسػػاقاتالكيميػػاءويشػػمؿمجتمػػعالدراسػػة
الثػػػانياألوؿوالفصػػػؿالدراسػػػيىػػػذهالدراسػػػة)وذلػػػؾخػػػالؿفتػػػرةإعػػػداد،لممحاضػػػراتالمصػػػورة

.(ـ2016 - 2015لعاـ


 يوضح مساقات الكيمياء المقررة لمفصل الدراسي الثاني وعدد الطمبة  :( 2.4) جدول

 م 2016 – 2015 المسجمين لكل مساق لعام 

 النسبة المئوية % عدد الطمبة المسجمين المساق #
 %2.98 12كيمياءتحميمية 1
 %32.59 131كيمياءالتحميؿاآللي 2
%58.71 236كيمياءعضويةوحيوية3
 %5.72 23كيمياءحمقيةغيرمتجانسة 4
 %100 402 المجموع 

 

 
 :عينة الدراسة

 : عينة المحاضراتأوالً 

قاتمػػفمسػػاقاتمسػػاةمػػفثالثػػ،(محاضػػرةمصػػورةمسػػجمة(30قامػػتالباحثػػةباختيػػار
(10كعينػػػػػةالدراسػػػػػةبواقػػػػػع)،المنشػػػػػورةعمػػػػػىصػػػػػفحةالجامعػػػػػةاإلسػػػػػالميةالكيميػػػػػاءالمصػػػػػورة

،حيػػػثتػػػـوذلػػػؾبطريقػػػةعشػػػوائية،بحيػػػثتكػػػوفالمحاضػػػراتمتتابعػػػة،لكػػػؿمسػػػاؽمحاضػػػرات
،كيمياءعضػويةوحيويػة،)كيمياءتحميميةاختيارالمساقاتبطريقةقصدية.وىذهالمساقاتىي

(.وكيمياءحمقيةغيرمتجانسة
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 يوضح نسبة العينة من كل مساق :( 3.4) جدول 

عدد المحاضرات  المساق #
 رةالمصو 

عدد محاضرات عينة 
 الدراسة

 النسبة
 المئوية 

 %24.39 10 41كيمياءتحميمية 1
 %24.39 4110كيمياءعضويةوحيوية 2
 %58.82 10 17كيمياءحمقيةغيرمتجانسة3
 %30.3 30 99 المجموع 

مػػػف،محاضػػػرةمصػػػورة(30مػػػف)تكونػػػتالحػػػظأفعينػػػةالدراسػػػةالمختػػػارةعشػػػوائياًيُ
%30.3)بنسػبة)أي،قاتكيمياءمصورةالممثمػةلمعينػةتشمؿثالثمسا،محاضرة99)أصؿ)

مفالعددالكمىلمعينة.
 ثانيًا: عينة الطمبة 

اختػػػػارتالباحثػػػػةعينػػػػةعشػػػػوائيةطبقيػػػػةمػػػػفالطمبػػػػةالميتمػػػػيفالمتػػػػابعيفلممحاضػػػػرات
الرسػػػالةرةإعػػػدادخػػػالؿفتػػػ(طالبػػػًاوطالبػػػة،وذلػػػؾ184عػػػددىا)بالجامعػػػةاإلسػػػالمية،المصػػػورة

(.ـ2015- 2016الثانيلعاـاالوؿوالفصؿالدراسي)

 أدوات الدراسة 
:ىماتمثمتأدواتالدراسةبأداتيف

(.بطاقةالتقويـ)المعايير-1

.ةاستبان-2
 بطاقة التقويم / أواًل 

 اليدف من بطاقة التقويم 

المحاضػراتمػدىتػوافرمعػاييرالجػودةفػيلمعرفػة،قامتالباحثةبإعدادبطاقػةالتقػويـ
.ةقسـالكيمياءبالجامعةاإلسالميةبغزفيالمصورة
 :بناء قائمة معايير جودة المحاضرات المصورة 

عدادىذهالبطاقةبإتباعاإلجراءاتقامتقد :التاليةببناءوا 
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التػػػػي،لكترونيػػػةتػػػػبوالمجػػػالتالعمميػػػةوالمواقػػػعاإلعمػػػىاألدبيػػػاتواألبحػػػاثوالكاالطػػػالع-
.الدراسةبشكؿمباشرأوغيرمباشرتخص

دراسػػةالجاروشػػةؿالتػػيليػػاعالقػػةبموضػػوعالدراسػػةمثػػ،االطػػالععمػػىالدراسػػاتالسػػابقة-
 (2012دراسةفروانةو،(ـ(2012دراسةالشريؼو،((2014دراسةأبوختموو،(ـ(2015

.لصياغةفقراتالبطاقة،(ـ

،وفريػػؽالتصػػوير،والتكنولوجيػػا،وتخصػػصالكيميػػاء،لمختصػػيفبالتربيػػةاالسػػتعانةبػػبعضا-
.وفقراتيالتحديدمحاورالبطاقة

(6(فقػػرة،موزعػػةعمػػى)(78المكونػػةمػػفإعػػدادفقػػراتبطاقػػةالتقػػويـفػػيصػػورتيااألوليػػة-
(2رقـ)ممحؽ.مجاالت

.لتربيػةوالكيميػاءوالفنيػيفايففػمػفالمتخصصػي،(محكمػا12ً)عرضبطاقةالتقػويـعمػى-
(1رقـ)ممحؽ

عػػػػادة،مناسػػػػبةالغيػػػربحػػػذؼالفقػػػػرات،تػػػـإجػػػػراءالتعػػػديالتالالزمػػػػةحسػػػبآراءالخبػػػػراء- وا 
(فقػرةفػي60والتيشػممت)،وعرضبطاقةالتقويـبصورتياالنيائيةى،أخرصياغةفقرات

ستةبطاقةالتقويـ،وىى(يوضحمحاور4.4والجدوؿرقـ)،(3رقـ)ممحؽ.محاورستة
.محاوررئيسية

 : محاور بطاقة التقويم( 4.4) جدول

 عدد  المحور
 الفقرات

النسبة 
 المئوية

 %8.33 5المحوراألوؿ/األىداؼالتربوية
 %18.33 11المحورالثاني/المحتوى

 %25 15المحورالثالث/إجراءاتالتدريس
 %1321.66المحورالرابع/صورةالعرضالنيائية

%13.33 8المحورالخامس/السماتالمينيةالشخصيةلممحاضر
%13.33 8المحورالسادس/المونتاجواإلخراج

 %100 60 المجموع
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 likertاعتمدتالباحثةفيإعدادوتصميـبطاقةالتقويـعمىمقيػاسليكػرتالخماسػي
scale)تتناسػػبطرديػػامػػعقيػػاسأوزانػػاًوتػػـإعطػػاءرتػػبالم،(لالسػػتجابةعمػػىفقػػراتالبطاقػػة

–درجػات3أحيانػاً–درجػات4 غالبػاً–درجػات 5دائمػاً)وذلػؾعمػىالنحػوالتػالي،درجػةالتػوافر
(درجةواحدةال -درجتافنادراً

وىػػى،(60)قػػؿدرجػػةتػػوافرعمػػىالقيػػاسأو،(300وبالتػػاليتكػػوفأعمػػىدرجػػةتػػوافر)
.عددفقراتبطاقةالتقويـ

لمتػػدريجفدرجػػةالتػػوافرأحيػػث،تػػـتحديػػدطػػوؿالفقػػرات،التػػوافرلمفقػػراتولتحديػددرجػػة
4/5وطػوؿفئػةكػؿدرجػة،4=1-5.ويمكػفحسػابالمػدى( 5-(1الخماسػيتتػرواحبػيف

يوضػػح( 5.4رقػػـ)والجػػدوؿ.(20)ينضػػربطػػوؿالفئػػةفػػي،ولحسػػابالػػوزفالنسػػب،0.8=
.الدراسةيمحؾالمعتمدفال


 طول الفقرة والوزن النسبي ودرجة التوافر :( 5.4) جدول

 درجة التوافر الوزن النسبي طول الفقرة

 قميمة جدا 36% -20% 1-1.79
 قميمة %52 -%36اكبر من  1.8-2.59
 متوسطة %68 - %52اكبر من   2.6-3.39
 عالية %84 -%68اكبر من  3.4-4.19

 عالية جدا %100 - %84اكبر من 4.2-5

 اغة فقرات قائمة المعاييرشروط صي 

:وفؽالشروطالتاليةـصياغةفقراتبطاقةالتقويـوقدت

 .اإلمالئيةاألخطاءواضحةوخاليةمف -

 صحةالمعاييرودقتيافيقياسماوضعتلقياسو. -

 ىداؼالبطاقة.شموليةالمجاالتالرئيسيةأل -

 ارتباطالمعياربالمجاؿالمحدد. -

 اتالعالقة.شموليةالمجاؿلممعاييرذ -
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 خطوات التحميل 

  عينة التقييم 

،(محاضراتعشػوائيةمتتابعػةمػفكػؿمسػاؽمػفالمسػاقاتالمختػارة (10تمثؿعينةالتقييـ
وكيمياءحمقيةغيرمتجانسة(.،كيمياءعضويةوحيويةو،وىىتشمؿ)كيمياءتحميمية

  وحدة التقييم 

يـ.استخدمتالباحثةالمحاضرةالمصورةكوحدةلمتقو

  فئة التقييم 

ىػيفئػةالتقيػيـوالتػيأعػدتلتحقيػؽأىػداؼ،فيىذهالدراسةتعتبربطاقةالتقويـ)المعايير(
الدراسة.

 المعايير( زمن تطبيق بطاقة التقويم( 

فػػػي،قامػػػتالباحثػػػةبتطبيػػػؽبطاقػػػةالتقػػػويـعمػػػىالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاء
.30/4/2016لىإ5/4/2016مابيفالفترةيسالميةبغزةفالجامعةاإل

 .ضوابط عممية التقيييم 

وضعتالدراسةاألسسالتاليةلتحميؿالمحاضراتالمصورةوالتيتتمثؿفيمايمي:

(محاضػػراتمتتابعػػةمػػػفكػػؿمسػػاؽمػػفمسػػػاقاتالكيميػػاء)عينػػةالدراسػػػة(10تحميػػؿ) -
 رمتجانسة(وىي)كيمياءعضويةوحيوية،كيمياءتحميمية،كيمياءعضويةغي

 اقتصرالتحميؿعمىمحاضراتمساقاتالكيمياءالمصورةحتىفترةإعدادالدراسة. -

تـالتققيـمفِقبؿأساتذةمفالمختصيففيالكيمياءوالتربيةوالتكنولوجيا. -



 صدق بطاقة التقويم 

يفمفمتالباحثةنوعويقصدبذلؾأفتقيسبطاقةالتقويـماوضعتلقياسوفعاًل.حيثاستخد
تسػػاؽالػػداخميلفقػػراتوصػػدؽاالوىمػػاصػػدؽالمحكمػػيف،نيمػػايفيػػافبػػالغرضالصػػدؽ،حيػػثأ
بطاقةالتقويـ.
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  صدق المحكمين 

اعتمدتالباحثةفيالتحقؽمفصػدؽبطاقػةالتقػويـعمػىصػدؽالمحكمػيف،وذلػؾمػف
جػػراءالتعػػديالتالمناسػػبة تيااألوليػػةحيػػثتػػـعػػرضالبطاقػػةفػػيصػػور،خػػالؿآراءالمحكمػػيفوا 

،(1رقػـممحػؽ)وفنيػاًوعمميػاًوعرضػياعمػىالخبػراءوالمختصػيفتربويػاً،(فقػرة78المكونةمػف)
مةئومدىمال،جموألقياسماوضعتمف،وذلؾلمتأكدمفوضوحالفقراتوتنوعياوصالحيتيا

وتعػديؿفقػرات،مناسػبةالوقدتـحػذؼالفقػراتغيػر،يتندرجتحتوذكؿفقرةوانتمائيالممحورال
موزعةعمػى،(فقرة60لتصبحبطاقةالتقويـفيصورتياالنيائية)،أخرىحسبآراءالمحكميف

ستةمحاوررئيسية.


 يصدق االتساق الداخم  

ارتبػػػػاطكػػػػؿفقػػػػرةمػػػػففقػػػػراتبطاقػػػػةالتقػػػػويـمػػػػدىصػػػػدؽاالتسػػػػاؽالػػػػداخميبقصػػػػدي
وحسػػػابمعامػػػؿارتبػػػاطكػػػؿمجػػػاؿمػػػفيتنتمػػػيلػػػو،ذ)المعػػػايير(مػػػعالدرجػػػةالكميػػػةلممجػػػاؿالػػػ

مجػػػػاالتالبطاقػػػػةمػػػػعالدرجػػػػةالكميػػػػةلفقػػػػراتبطاقػػػػةالتقػػػػويـ.وذلػػػػؾمػػػػفخػػػػالؿاختيػػػػارعينػػػػة
(محاضػراتقامػتالباحثػة10استطالعيةمفالمحاضراتالمصػورةلمسػاقاتالكيميػاءعػددىا)

نػػػػامجاإلحصػػػػائيبتقييميػػػػا.حيػػػػثقامػػػػتالباحثػػػػةبإيجػػػػادمعامػػػػؿارتبػػػػاطبيرسػػػػوفباسػػػػتخداـالبر
(spss.)(يوضحمعامؿاالرتباطلكؿفقػرةوالدرجػةالكميػةلممجػاؿالػ6.4والجدوؿ)يتنتمػيذ

لوىذهالفقرة.
 ي تنتمي لو ىذه الفقرة.ذمعامل االرتباط لكل فقرة والدرجة الكمية لممجال ال :(4. 6) جدول

 معامل االرتباط الفقرة المجال معامل االرتباط الفقرة المجال

 /
ول

أل
 ا

ال
ج

لم
ا

 

ية
بو

تر
 ال

ف
دا

ه
أل

ا
 

1 0.659
* 

 /
ع 

اب
لر

 ا
ال

ج
لم

ا
ية 

ائ
نه

 ال
ض

عر
 ال

رة
صو

 

1 0.641
* 

2 0.683
* 

2 0.646
* 

3 0.683
* 

3 0.827
**

 

4 0.683
* 

4 0.843
**

 

5 0.671
* 

5 0.634
* 

ي/
ان

لث
 ا

ال
ج

لم
ا

 

 
ى

تو
ح

لم
ا

 

1 0.695
* 

6 0.712
* 

2 0.674
* 

7 0.686
* 

3 0.885
**

 8 0.842
**

 

4 0.566
 

9 0.645
* 

5 0.855
** 

10 0.697
* 



75 

 معامل االرتباط الفقرة المجال معامل االرتباط الفقرة المجال
6 0.796

**
 11 0.653

* 

7 0.664
* 

12 0.633
* 

8 0.694
*

 13 0.641
* 

9 0.629
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ا
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ني
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1 0.722
* 

10 0.694
*

 2 0.638
* 

11 0.864
**

 3 0.745
* 

ث/
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 ا
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ج

لم
ا

 

 
س

ري
تد
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ت

ءا
را

ج
ا

 

1 0.834
**

 4 0.813
**

 

2 0.664
*

 5 0.745
*

 

3 0.650
*

 6 0.834
* 

4 0.772
** 7 0.662

* 

5 0.685
* 8 0.959

**
 

6 0.676
*

 

 /
س
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س
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لم

ا
 

ج
را

خ
إل

وا
ج 

تا
ون
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ا

 

1 0.667
*

 

7 0.752
*

 2 0.778
**

 

8 0.668
* 3 0.678

* 

9 0.848
**

 4 0.618
* 

10 0.910
**

 5 0.693
* 

11 0.650
*

 6 0.694
* 

12 0.855
**

 7 0.893
* 

13 0.694
* 

8 0.651
* 

14 0.641
* 

   

15 0.672
* 

   
0.01**دالةعندمستوىداللة0.05*دالةعندمستوىداللة

0.765(=0.01(ومستوىداللة)8قيمةرعنددرجةحرية)
0.632(=0.05(ومستوىداللة)8جةحرية)قيمةرعنددر

مػػعالدرجػػةحصػػائياًإفقػػراتالبطاقػػةدالػػةمعظػػـفأالسػػابؽالحػػظمػػفخػػالؿالجػػدوؿيُ
لبطاقةالتقويـ)المعػايير(يوىذايدؿعمىصدؽاالتساؽالداخم،ليوإيتنتمذيالكميةلممجاؿال

أمػػافقػػرةرقػػـ.ميةبغػػزةسػػاللجامعػػةاإلالمعػػدةلتقػػويـالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاءبا
فولكفلـتحذفيماالباحثةلألىمية.يالمجاؿالثانيفيماغيرمرتبطتي(ف4،9)
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 ة لفقرات البطاقةمل االرتباط لكل مجال والدرجة الكميايوضح مع :(4. 7) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال
 0.05 *0.735 المجال األول

 0.01 **0.936 الثانيالمجال 
 0.01 **0.960 المجال الثالث
 0.05 *0.721 المجال الرابع
0.01 **0.875 المجال الخامس
 0.01 **0.872 المجال السادس

0.01**دالةعندمستوىداللة0.05*دالةعندمستوىداللة

والدرجػػػة،السػػػتةبػػػيفالمجػػػاالتقويػػػاًفىنػػػاؾارتباطػػػاًأالجػػػدوؿييتضػػػحمػػػفالنتػػػائجفػػػ
نيػاتقػيسمػاأو،(،وىػذايػدؿعمػىصػدؽبطاقػةالتقػويـ0.05الكميةلمبطاقةعندمستوىداللة)

وضعتلقياسو.


 ثبات بطاقة التقويم )المعايير(

نفػػسيكثػػرمػػفمػػرةفػػأعػػادةتطبيقيػػاإعنػػد،نفػػسالنتػػائجاةدفتعطػػىاألأالثبػػاتىػػو
.وقامػتىبػنفسالظػروؼسػتعطىنفػسالنتيجػةخػرأرمرةمعاييلتطبيؽوتقييـاعندو،الظروؼ
والتجزئػػة،كرومبػػاخالفػػاباسػػتخداـمعامػػؿ،المعػػايير(بػػالتحقؽمػػفثبػػاتبطاقػػةالتقػػويـ)الباحثػػة
.النصفية

  كرومباخ الفا معامل 

مػػػػفخػػػػالؿ،كرومبػػػػاخلمتحقػػػػؽمػػػػفثبػػػػاتالبطاقػػػػةألفػػػػاقامػػػتالباحثػػػػةبحسػػػػابمعامػػػػؿ
امػػػتالباحثػػػةبتقييميػػػاكعينػػػةاسػػػتطالعيةمػػػفالمحاضػػػراتالمصػػػورة(محاضػػػراتق10)اختيػػػار

ااقتربػػتالقػػيـمػػفالواحػػد،حيػػثيتحقػػؽالثبػػاتكممػػبغػػزةاإلسػػالميةلمسػػاقاتالكيميػػاءبالجامعػػة
.الصحيح
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 لمجاالت البطاقة :كرومباخ  لفاأيوضح معامل  :(8.4جدول )

 معامل ألفا عدد الفقرات المجال
0.548 5 األول
 0.779 11 الثاني
 0.842 15 الثالث
 0.528 13 الرابع
 0.703 8 الخامس
 0.590 8 السادس
 0.831 60 الكل

بعػضالفقػراتبػػيفيمرتفػعفػػيتػػراوحبػيفالمتوسػطوالألفػافمعامػؿأيتضػػحالسػابؽمػفالجػدوؿ
.قةالتقويـوىذايبيفثباتبطا،وقريبةمفالواحدالصحيح،ولكنياجيدةومقبولة(0.8و0.5)

  طريقة التجزئة النصفية 

باسػتخداـالعينػة،مػفخػالؿطريقػةالتجزئػةالنصػفيةالتحقػؽمػفثبػاتبطاقػةالتقػويـتـ
،سػالميةبغػزةمفمساقاتالكيمياءبالجامعةاإل،االستطالعيةالمتمثمةبعشرمحاضراتمصورة

.معامؿاالرتباطلمجاالتالبطاقةيوضح(904)والجدوؿ
 الفقرات ككلو معامل الثبات )التجزئة النصفية( لمجاالت البطاقة  :( 9.4)جدول 

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المجال
 0.400 0.167 المجال األول
 0.724 0.566 المجال الثاني
 0.938 0.882 المجال الثالث
 0.803 0.669 المجال الرابع
 0.889 0.800 المجال الخامس

 0.655 0.487 سادسالمجال ال
 0.840 0.724 الكل

جميػػعالمجػػاالتيالرتبػػاطقريػػبمػػفالواحػػدالصػػحيحفػػفمعامػػؿاأنتػػائجالحػػظمػػفاليُ
،ولكنػومقبػوؿ(0.400وؿ)ارتباطالمجاؿاأليضعؼف(،قديكوفىناؾ0.938عمىقيمةأ)

.ممايدؿعمىثباتبطاقةالتقويـ
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 ثبات المالحظين لبطاقة التقويم 

وىوالثبات،مفخالؿحسابثباتالمالحظيف،متالباحثةبالتأكدمفثباتالبطاقةقا
،فػينفػسالظػروؼ،،فالثباتىوأفتقدـاألداةنفسالنتيجةعندتطبيقياأكثرمػرةعبراألفراد

(6بتقيػػػػيـعػػػػددمػػػػفالمحاضػػػػراتقواميػػػػا)،حيػػػػثقػػػػاـفريػػػػؽمػػػػفأسػػػػاتذةالجامعػػػػةاإلسػػػػالمية
حسػػابمػػدىتوافػػؽتقيػػيـومػػعالباحثػػة،اضػػراتالمصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاءمحاضػراتمػػفالمح

(3االخػػتالؼبيػػنيـ،وكػػاففريػػؽالمالحظػػيفمكػػوفمػػف)وتحديػػدمػػدىاالتفػػاؽو،أفػػرادالفريػػؽ
((.وتكنولوجياالتعميـ)فنياً،)كيمياء(وعممية،تربوية)أساتذةخبراءبتخصصاتمختمفة

  لحساب معامل االتفاق:  معادلة ىولستي قامت الباحثة باستخدام لذلك

  معامؿاالتفاؽ=     
االختالف نقاط  االتفاق نقاط

االتفاق نقاط 
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 يوضح معامل االتفاق بين المالحظين :(4. 10جدول )

نقاط  المساق
نقاط االتفاق + نقاط  نقاط االختالف االتفاق

 االختالف
معامل 
 االتفاق

 0.97 480 11 469كيمياءعضويةوحيوية
 0.97 480 12 468كيمياءحمقيةغيرمتجانسة

 4800.98 9 417كيمياءتحميمية

وىػذايػدؿ0.97  عمػىمػفأوىػو،معامؿاالتفاؽلممساقاتالثالثةمرتفعجػداأفيبيفالجدوؿ
سيعطػىنفػنػوأو،وىذايؤكدثباتالتقييـ،بيفالمالحظيفمعالباحثةاًكبيراًفىناؾاتفاقأعمى

.خرآالنتائجعفالتقييـمفشخص
 كل محور من محاور البطاقة حسب تقييم المالحظينيوضح نسبة  :(4. 11جدول )

 نسبة الكل A B C D E F المقيم

 81.11 83.33 90.83 82.56 78.67 75.75 77.33     األول
 74.89 75 78.33 67.69 77.78 73.94 81.33       الثاني
 75.22 65 90 56.92 75.56 77.58 84       الثالث
 76 72.5 95 55.38 75.56 75.15 81.32       الرابع

فىنػاؾتقػارببػيفالنتػائجلنسػبؿنسبمجاالتالبطاقةلممالحظػيفأُيالحظمفخال
 .تفاؽبيفالمالحظيف،وىذايؤكداإلالمجاالت
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 االستبانة  -ثانيا
فوجيةنظرطمبةالجامعةقامتالباحثةبإعداداستبانولتوضيحمدىتوافرالمعاييرم

بمايتناسبمػع،حيثتـاختيارفقراتاالستبانةمففقراتبطاقةالتقويـ)المعايير(،اإلسالمية
مستوىالطمبة.

المسػػجميف،(اسػػتبانوعمػػىطمبػػةالجامعػػةاإلسػػالمية230حيػػثقامػػتالباحثػػةبتوزيػػع)
صالحمنيا.الغيرستبعادحيثتـا،(استبانو214تـجمع)ومصورة،كيمياءلمساقات

لحسػػابمػػدىصػػدؽوثبػػات،(اسػػتبانوكعينػػةاسػػتطالعية30وقامػػتالباحثػػةباختيػػار)
وبػػذلؾتكػػوفعينػػة.تػػـاشػػتقاقيامػػفقائمػػةالمعػػايير)بطاقػػةالتقػػويـ(نػػوأبػػالرغـمػػف،االسػػتبانة
:(يوضحذلؾ12.4)رقـ(استبانوجاىزةلمتحميؿ.وىذاجدوؿ184الدراسة)

 (: يوضح عينة الدراسة4. 12ل )جدو

عدد االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 المستردة

 العينة 
 االستطالعية

 عينة 
 الدراسة

230 214 30 184 

 صدق االستبانة 

:فصدؽاالستبانةوىىتشمؿمايميقامتالباحثةباستخداـثالثطرؽلبيا

  صدق المحكمين

لمتأكيد،لتقويـمفخالؿآراءالمحكميفوالخبراءوقدتـالتحقؽمفصدؽفقراتبطاقةا
ففقػػراتإحيػػث.وعرضػػيابصػػورتياالنيائيػػة،عمػػىمػػدىقػػدرتياعمػػىقيػػاسمػػاوضػػعتألجمػػو

(يوضػػحقائمػػةالمحكمػػيف1)والممحػػؽ.مسػػتمدةمػػففقػػراتبطاقػػةالتقػػويـ)المعػػايير(االسػػتبانة
 والخبراء.

  صدق االتساق الداخمي 

التسػػاؽالػػداخميمػػفخػػػالؿحسػػابمعامػػؿارتبػػاطكػػؿفقػػرةمػػػفيمكػػفتحديػػدصػػدؽا
،وحسابمعامؿارتباطكؿمجػاؿمػفلوتنتميذيالمعالدرجةالكميةلممجاؿ،فقراتاالستبانة

.وذلػؾمػفخػالؿاختيػارعينػةاسػتطالعيةالدرجةالكميةلفقراتاالستبانةمجاالتاالستبانةمع
وطالبة(طالبا30ًوعددالعينة)،يمياءالمصورةوالمتابعيفليامفالطمبةالمسجميفلمساقاتالك
.حيػػثقامػػتالباحثػػةبإيجػػادمعامػػؿبػػاختالؼتخصصػػاتيـ،مػػفطمبػػةالجامعػػةاإلسػػالميةبغػػزة
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مػػػػػؿا(يوضػػػػػحمع13.4والجػػػػػدوؿ).(spss)ارتبػػػػػاطبيرسػػػػػوفباسػػػػػتخداـالبرنػػػػػامجاإلحصػػػػػائي
.لوىذهالفقرةالتيتنتمياالرتباطلكؿفقرةوالدرجةالكميةلممجاؿ

 لو ىذه الفقرة تنتمي ذيالوالدرجة الكمية لممجال  ،مل االرتباط لكل فقرةايوضح مع :(4. 13جدول ) 

 معامل االرتباط الفقرة المجال معامل االرتباط الفقرة المجال



المجال األول/ المحاضرة 
 المصورة وطريقة عرضيا



1 0.487** 

 

المجال الثالث/ أسموب 
 إللقاءا

1 0.593** 

20.736** 20.565**

30.521**3 0.724** 

40.746**4 0.747** 

50.452**5 0.727** 

6 0.508** 6 0.774** 

7 0.777** 7 0.716** 

80.709** 8 0.382* 

90.530** 

المجال الرابع/ محتوى 
 المحاضرة المصورة

10.646** 

10 0.736** 2 0.659** 

المجال الثاني/ صورة 
 العرض النيائية

1 0.626**3 0.476** 

20.754** 4 0.510** 

 
30.728** 5 0.518** 

4 0.644** 6 0.627** 

50.580** 7 0.688** 

6 0.729** 8 0.652** 

7 0.407* 90.632** 

8 0.381* 10 0.632** 

9 0.750** 11 0.615** 

  12 0.423* 

  13 0.417* 

.0.3494تساوى0.05(عندمستوىداللة28قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية)
.0.4487تساوى0.01(عندمستوىداللة28قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية)

مػعالدرجػة،فػيجميػعفقػراتاالسػتبانةداالًالحظمفخالؿالجػدوؿأفىنػاؾارتباطػاًنُ
(،وىذايؤكدعمىصدؽاالتسػاؽα≤0.05تنتميإليوعندمستوىداللة)لذيلممجاؿاالكمية

يوضػػػػح،(14.4)رقػػػـوالجػػػػدوؿوأنيػػػاتقػػػػيسمػػػاوضػػػػعتألجمػػػو.،الػػػداخميلفقػػػراتاالسػػػػتبانة
.معامالتارتباطالدرجةالكميةلكؿمجاؿمعالدرجةالكميةلفقراتاالستبانة
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 رتباط الدرجة الكمية لكل مجال مع الدرجة الكمية لفقرات االستبانةيوضح معامالت ا :(4. 14) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال
 0.01 **00.823 المجال األول
0.01 **00.761 المجال الثاني
 0.01 **00.816 المجال الثالث
 0.01 **00.866 المجال الرابع

≥αعنػػدمسػػتوىداللػػة)داالًرتباطػػاًنػػويوجػػداأمػػفخػػالؿالنتػػائجفػػيالجػػدوؿيتضػػح
(بيفالدرجةالكميةلكؿمجاؿمعالدرجػةالكميػةلفقػراتاالسػتبانة.وىػذايػدؿعمػىصػدؽ0.05

االستبانة.
 

 ثبات االستبانة 
رمػفثػكأتطبيقيػاةعػادإعنػد،كماتـذكػرهأفالثبػاتىػوأفتعطػىاألداةنفػسالنتػائج

إعػػادةتوزيعيػػاعمػػىدتأفتعطػػىاالسػػتبانةنفػػسالنتػػائجعنػػلػػذافالثبػػا.نفػػسالظػػروؼمػػرةفػػي
ألفػػػامعامػػػؿحقؽمػػػفصػػػدؽاالسػػػتبانةبطػػػريقتيف)التبػػػوقامػػػتالباحثػػػة.مػػػفمػػػرةالطمبػػػةأكثػػػر
.(والتجزئةالنصفية،كرومباخ

 : معامل كرومباخ ألفا أوالً 

(30دىا)عػػػدعينػػػةاسػػػتطالعيةخػػػالؿقامػػػتالباحثػػػةبػػػالتحقؽمػػػفثبػػػاتاالسػػػتبانةمػػػف
.لكؿمجاؿمفمجاالتاالستبانةيوضحمعامؿكرومباخألفا( 15.4)رقـاستبانو.والجدوؿ


 كرومباخ المجاالت االستبانةألفا مل ايوضح مع :(4. 15) جدول

 معامل ألفا عدد الفقرات المجال
 0.804 10 األول
 0.781 9 الثاني
 0.739 8 الثالث
 130.734 الرابع
 0.901 40 الكل
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مػػف،(0.901الحػػظمػػفخػػالؿالنتػػائجأفىنػػاؾثبػػاتفػػيجميػػعمجػػاالتاالسػػتبانة)يُ
،أنيػػاثابتػػةأي،قريبػػةمػػفالواحػػدالصػػحيحنيػػاأ،كرومبػػاخلقيػػاسالثبػػاتألفػػاخػػالؿقػػيـمعامػػؿ

وصالحةلتقويـالمحاضراتالمصورةلمساقاتقسـالكيمياءبالجامعةاإلسالمية.


 التجزئة النصفية : طريقة ثانياً 

حيػػثيػػتـحسػػابمعامػػؿ،ىػػيطريقػػةلمتحقػػؽمػػفثبػػاتأداةالدراسػػة:التجزئػػةالنصػػفية
،(الزوجية،األسئمةذاتاألرقاـالفرديةاألسئمةذاتاألرقاـتباطبيفجزئيفقراتاالستبانة)االر

االرتبػػػاط،ويػػػتـحسػػػابمعامػػػؿلنصػػػفيةبػػػيفالصػػػفروالواحػػػدالصػػػحيحوتتػػػراوحقيمػػػةالتجزئػػػةا
ولفقراتاالستبانة،الستبانةومعامؿاالرتباطالمعدؿلكؿمجاؿمفمجاالتا،لسبيرمافوجتماف

تبانة(لمجػػػاالتاالسػػػيوضػػحمعامػػػؿالثبػػات)التجزئػػػةالنصػػفية(16.4)رقػػػـ.وىػػػذاجػػدوؿككػػؿ
.وفقراتاالستبانةالكمية

 الستبانة وفقرات االستبانة الكمية .( لمجاالت امعامل الثبات )التجزئة النصفية :(4. 16) جدول

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المجال
 0.788 0.650 المجال األول
 0.751 0.599 المجال الثاني
 0.759 0.612 المجال الثالث
 0.636 0.465 المجال الرابع

 0.779 0.638 الكل



تجزئػةالنصػفيةلجميػعالمجػاالتمعامؿاالرتباطلمفأمفخالؿالجدوؿالباحثةالحظتُ
وىذادليؿ،الصحيحىىقريبةمفالواحدو،(α ≤ 0.05دالةلجميعالفقراتعندمستوىداللة)

.عمىثباتاالستبانة
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 إجراءات الدراسة 
،والمجػػػػػالتالعمميػػػػػة،والكتػػػػػب،واألبحػػػػػاث،والدراسػػػػػاتالسػػػػػابقة،عمػػػػػىاألدبيػػػػػاتاالطػػػػػالع -

 .الدراسةبشكؿمباشرأوغيرمباشرخصوالمواقعااللكترونيةالتيت

فيالجامعةاإلسالميةالمحاضراتالمصورةالحصوؿعمى - .لمساقاتالكيمياءبكميةالعمـو

والتػػيتمثػػؿمحاضػػراتمػػفمسػػاقاتتػػـاختيارىػػامػػفقسػػـالكيميػػاء،اختيػػارعينػػةالدراسػػة -
بكمية  .الجامعةاإلسالميةبغزةفيالعمـو

وفقػػراتاالسػػتبانةالالزمػػة،معػػاييرصػػيففػػيإيجػػادفقػػراتاسػػتمارةالاالسػػتعانةبػػبعضالمخت -
 .وتحديدالنسبةاإلفتراضية

.وبناءاالستبانةبشكميااألولى،ةبناءقائمةلمعاييرالجودةالخاصةبالمحاضراتالمصور -

.االستبانةعمىالمحكميفوالخبراءوفقرات،عرضقائمةالمعاييرالسابقة -

خراجيػابصػورتياالنيائيػة،اييرحسػبآراءالخبػراءومالحظػاتيـتعديؿقائمةالمع - كبطاقػةوا 
 .وكذلؾاالستبانة،تقويـ

لمتأكػدمػف،تطبيؽبطاقةالتقويـعمىعينةاستطالعيةعشػوائيةمػفالمحاضػراتالمصػورة -
 .باتالبطاقةصدؽوث

لمتأكػد،مصػورةتطبيؽاالستبانةعمىعينػةاسػتطالعيةمػفالطمبػةالمتػابعيفلممحاضػراتال -
  .مفصدؽوثباتاالستبانة

لمحصػوؿعمػىعينػةالطمبػةالمتػابعيفلممحاضػراتالمصػورة،تطبيؽاالستبانةعمػىالطمبػة -
 .اعتماداستباناتيـوتحميؿنتائجوو

لمقيػػػاـبعمميػػػة،االسػػػتعانةبػػػبعضأسػػػاتذةالجامعػػػةالػػػذيفدرسػػػواالمسػػػاقاتالمختػػػارةبالعينػػػة -
التقويـ.

ألراءوذلػػػؾتبعػػػاً،%(75وافرمعػػػاييرجػػػودةالمحاضػػػراتالمصػػػورةبنسػػػبة)تحديػػػددرجػػػةتػػػ -
 .والخبراءالمحكميف

كماقامػتالباحثػةبتطبيػؽاسػتبانةأخػرىلمطالبػات،السػتطالعآرائيػـأثنػاءعمميػةتصػوير -
(.حيػػثاحتمػػتفقػػرة)أتعػػرضلمواقػػؼ 5رقػػـممحػػؽ(فقػػرة)20المحاضػػراتمكونػػةمػػف)
محاضػػػػرةالمصػػػػورةونشػػػػرىاعمػػػػىاليوتيػػػػوب(أعمػػػػىوزفنسػػػػبيمحرجػػػػةبسػػػػببعػػػػرضال
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(أمافقرة)أسرتيتػرفضمشػاركتيفػيمحاضػرةيػتـتصػويرىاونشػرىا(احتمػت94.67%)
 (وباقيالفقراتوزنياالنسبيمتوسط.%38.67أقؿوزفنسبي)

 ورصدالنتائجوتفسيرىالألداتيف.،القياـباألساليباإلحصائيةالالزمة -

 .طويروالتحسيفلممحاضراتالمصورةلمت،تصوراتالمقترحةتقديـال -

 .بحوثقادمةلالتوصياتالمقترحةكتابة -
 

 حصائية ساليب اإلاأل
وىػى،SPSSحصائيةلمعمػوـاالجتماعيػةىذهالدراسةالحزمةاإلياستخدمتالباحثةف

(Statistics Package For Social Sciences)تحصػػائياجػػراءاإلإل،(22صػػدار)إ
دخػػاؿا حصػػاءاتوبعػػضاإليكسػػؿفػػكمػػااسػػتخدمتالباحثػػةبرنػػامجاإل،الالزمػػةليػػذهالدراسػػة

:يىذهالدراسةىيحصائيةالمستخدمةفساليباإل.واألالبيانات

لتحديػػػدترتيػػػبوالنسػػػبالمئويػػػةي،واالنحػػػراؼالمعيػػػار،والمتوسػػػطاتالحسػػػابية،التكػػػرارات-1
.الفقراتوتقييميا

لقياسدرجةاالرتباط،(Pearson’s Correlation Coefficient)تباطبيرسوفمعامؿار–2
.بطاقةالتقويـواالستبانةوبيافصدؽ

.تبانةلقياسثباتالبطاقةواالس،(Cronbach's Alpha)كرومباخالفااختبار-3

قبػؿSpearman-Brown))طريػؽحسػابمعامػؿسػبيرمافبػراوفعػف،التجزئةالنصفية-4
.ةلقياسثباتالبطاقةواالستبانةدالمعالجوبع

.لمتحقؽمفصحةفرضيةالدراسة،حدةلعينةوا(ت)اختبار-5

قػػػةبطايعمميػػػةتقيػػػيـالمحاضػػػراتفػػػيلقيػػػاسمػػػدىثبػػػاتالمالحظػػػيففػػػ،معامػػػؿاالتفػػػاؽ-6
.التقويـ



 
 
 
 

 الفصل الخامس
 وتفسيرىاوتحميميا نتائج الدراسة 
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 الفصل الخامس
ائج الدراسة وتحميميا وتفسيرىا نت  

وحسابتفسيرىاو،سئمةالدراسةأجابةعمىلفصؿنتائجالدراسةالمتعمقةباإليتناوؿىذاا
.(spssحصائي)باستخداـالبرنامجاإلالنتائج،

 ول السؤال األ  إجابة: والً أ
:سئمةالدراسةعمىأمفوؿينصالسؤاؿاأل

لمسدداقات الكيميدداء بالجامعددة  ،المحاضددرات المصددورة فرىددا فديواجددب توامدا معددايير الجددودة ال -
 ؟سالمية بغزةاإل

،دبياتوالدراسػاتالسػابقةقامتالباحثةبعداالطالععمىاأل،جابةعمىىذاالسؤاؿلإل
يفػػػ(مجػػػاالت6تشػػػمؿ)،(فقػػػرة60عػػػدادقائمػػػةمعػػػاييرمكونػػػةمػػػف)إب،واستشػػػارةالمختصػػػيف
دراسػػػػةالجاروشػػػػةبعػػػػضمػػػػففقراتيػػػػامػػػػعفقػػػػراتمعػػػػاييربوقػػػػدتتشػػػػايصػػػػورتياالنيائيػػػػة،وىػػػػ

(3)ممحؽرقـ.(ـ(2014بوختمةأودراسة،(ـ2015)
 : يوىذه المجاالت ى

 الجانبالتربوي(ىداؼالتربويةاأل(.

 .المحتوى
 والربطبالواقع.،والتقويـ،جراءاتالتدريسإ
 .صورةالعرضالنيائية
 ضر.السماتالمينيةوالشخصيةلممحا
 خراج.المونتاجواإل 

وىذهتفاصيؿلفقراتكؿمجاؿمفمجاالتبطاقةالتقويـ)المعايير(:
 (                              ألىداف التربوية )الجانب التربوي ا  

تشمؿاألىداؼ-1     جميعجوانبالتعمـ)المعرفية     الميارية، الوجدانية، ). 
تنمياألى- 2   داؼ مياراتالتفكيرالعمميلدىالطمبة      .
تحقؽاألىداؼ-3     التكامؿالرأسيواألفقيبيفمساقاتالكيمياء           والمساقاتاألخرى،      . 
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تركزاألىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالطمبة-4          . 
ابعَتَػَتََتَ-5 األىداؼبشكؿمتسمسؿومنطقي           .
 المحتوى        

يخموالمحتوىمفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية.-1             
توضحأىداؼال-2     محاضرةفيبدايةكؿمحاضرةمصورة          . 
يعػػػػرضالمػػػػادةالعمميػػػػةبصػػػػورةمنطقيػػػػة-3         مػػػػفالبسػػػػيطإلػػػػىالمعقػػػػد،      ،ومػػػػفالسػػػػيؿإلػػػػى       

الصعب.   
 يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة.-4
 يركزعمىأولوياتالمعرفةالعمميةالواجبتعمميا.-5
 .والخبراتالحالية،يربطبيفخبراتالطالبالسابقة-6
 .والموضوعاتاألخرى،وضوعاتالكيمياءيبرزالعالقةبيفم-7
 بطريقةىرميةتصاعدية.،يتدرجبالمفاىيـالكيميائيةحسبصعوبتيا-8
 .والدراسةالمخبريةالعممية،يعمؿعمىالربطبيفالدراسةالنظرية-9

 .والطبوغيرىا،والزراعة،يظيردورالكيمياءفيتقدـالصناعة-10
.والصحيةلمموادالكيميائية،ةيعرضاألىميةاالقتصادي-11
 والربط بالواقع    ،        والتقويم   ،               إجراءات التدريس                

 .تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة-1
 .تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو-2
 .يثيرالمحاضراالنتباهوالتشويؽلمطمبةأثناءعرضالمحاضرة-3
جراءاتالمحاضرة،سمسؿالمنطقييراعيالمحاضرالتتابعوالت-4  .فيتخطيطوا 
 .وفؽخطةالمساؽالمعمنةلمطالبيرتبموضوعاتالمحاضراتالمصورة-5
 .حتعميميةمناسبةلتعمـالكيمياءيستخدـوسائؿإيضا-6
 يرسخالقيـاإلسالميةأثناءالشرح.-7
المرتبطػػػةبموضػػػوع،ةيصػػػححالتصػػػوراتالخاطئػػػةلػػػدىالطمبػػػةعػػػفالمفػػػاىيـالكيميائيػػػ-8

 .المحاضرة
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التوضيحيةالثنائيةوثالثيةاألبعاد-9  .فيتعميـالظواىرالكيميائية،يستخدـالرسـو
 .يعرضالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة-10
 .عفطريؽاألدلةوالبراىيف،يساعدعمىاكتسابالحقائؽالكيميائية-11
 .مفالواقعالمحيطبالطالب،الكيميائيةيطرحأمثمةعمىالمفاىيـ-12
 .سميمةوواضحةإلىالمغةالعربيةيترجـالمصطمحاتالكيميائيةاألجنبيةبصورة-13
 .إلثارةاىتماـالطمبةبموضوعاتالكيمياء،يستخدـأنشطةممتعةومتنوعة-14
نياءعمميةال،رخاتمةلممحاضرةحض يُ-15 تصوير.لمتذكيربماتـمناقشتووا 
  صورة العرض النيائية                     

 .ثناءالعرضأوضوحالصورةوالصوت-1
 الصوتمعالصورةالتيتصاحبو.ـيتالء-2
 .ومتناسقةمعالعرض،اإلضاءةمتناسبة-3
 .الخطعمىالشاشةواضحبشكؿمقروءحجـ-4
 (.Power Point)استخداـالعروضالتقديمية-5
.خالؿالعرض(Smart Board)استخداـالسبورةالذكية-6
 معززةلممحتوى.،استخداـوسائطمتعددة-7
 .رمفزاويةبمايتالءـمعالموقؼالتصويرمفأكث-8
 .عندالقراءةعمىشاشةالعرضاستخداـمؤشر-9

 .يداستخداـاألدواتالصوتيةالالزمةلمتصويربشكؿج-10
 خالؿعمميةالتصوير.،يميةالتركيزعمىاألستاذوالمتعمـوالمادةالتعم-11
 .لالطالععمييافيأيوقت،المادةالتعميميةمعالمحاضراتالمصورةنشر-12
تعتبرمدةتصويرالمحاضرةكافيةلتناوؿالمحتوىالمطموب.-13
  السمات المينية والشخصية لممحاضر                                 

 .محاضربمظيرعاـالئؽيمتازال-1
 يتحدثالمعمـلغةعربيةسميمة.-2
 والتغمبعمىالممؿ.،يوظؼنبراتصوتولجذباالنتباه-3
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 تمكنومفالتحدثبطالقةوارتجاؿ.،يمتمؾإمكانياتلغوية-4
 يميزهعفغيره.خاصاًمشوقاًيقدـأسموباً-5
 واألداءداخؿالمحاضرةالعادية.،يفرؽفياألداءالمصورفياألستوديوال-6
بالوقتالمحددلممحاض-7  دوفاإلخالؿبالمحتوىالمطموبشرحو.،رةالمصورةيمتـز
حداثتفاعؿ.،أوالترحيببيـ،يخاطبالطمبةمباشرةبتحيةاإلسالـ-8  لكسرالحاجزوا 
  المونتاج واإلخراج                  

 .التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة-1
 .مناسبةالغيرحذؼالمقطات-2
 .لتييحتاجيالممحاضراتالمصورةاسيولةوصوؿالطالب-3
 .لمصورةعمىالجيازالخاصبالطالبسيولةتحميؿالمحاضراتا-4
 .سيولةالتنقؿبيفمقاطعالفيديوالخاصةبالمحاضرةالمصورة-5
 .إمكانيةالتحكـبالصوتودرجاتو-6
 .فظبسيولةمناسبةحجـالفيديولمتحميؿوالح-7
.طعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىامقا-8



 جابة السؤال الثاني إ :ثانياً 
:عمىيينصالسؤاؿالثان

لكيميدداء بالجامعددة تددوافر معددايير الجددودة فددي المحاضددرات المصددورة لمسدداقات ا مسددتوىمددا  -
 ؟اإلسالمية بغزة

:ؽمفىذاالسؤاؿالفرضيةالتاليةوتنبث

كيميػػػاءفػػػياللمسػػػاقات،تػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودةفػػػيالمحاضػػػراتالمصػػػورةمسػػػتوىيختمػػػؼال-
%(75مستوى)عفالجامعةاإلسالمية

(ت)صحةالفرضيةعػفطريػؽحسػاباختبػاريتـاختبارثاني،جابةعمىالسؤاؿاللإل
(.spssحصائي)باستخداـالبرنامجاإل،عينةواحدةل

وىذابعدأفتـتحميؿالمحاضراتوتقييميافيضوءمعاييرجودةالمحاضراتالمصورة.
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باختبارالفرضيةلنتائجالمساقاتالثالثة)كيمياءعضويةوحيوية،كيمياءقامتالباحثة
(10حمقيػػػػةغيػػػػرمتجانسػػػػة،وكيميػػػػاءتحميميػػػػة(،حيػػػػثعػػػػددالمحاضػػػػراتلكػػػػؿعينػػػػةيسػػػػاوي)

(محاضرة.كماتـحسابقيمة)ت(ومقارنتيابقيمة30عددالكميلمعينة)لفامحاضرات،أيأ
(،كمػػا(2.045(،والتػػيتسػػاوى29(،ودرجػػةحريػػة)0.05))ت(الجدوليػػةعنػػدمسػػتوىداللػػة

(.1.5)حددتالباحثةالمتوسطاتالحسابية،والنسبوالتكرارات،كماىوموضحبالجدوؿ


 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  :(5. 1جدول )
 مساقات الكيمياء الثالثة. يلممجاالت فوالترتيب 

 لالمجا #
 عدد
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت((قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

الوزن 
 الترتيب ))%النسبي

 1 89.47 0.001 12.48 0.32 4.47 5 ىداف التربويةاأل 1
 3 77.94 0.004 3.16 0.25 3.89 11 المحتوى 2
 4 73.91 0.532 0.63- 0.47 3.69 15 جراءات التدريسإ 3
 6 53.03 0.001 27.69- 0.22 2.65 13 صورة العرض النيائية 4

السمات المينية  5
 والشخصية لممحاضر

8 4.19 0.31 7.78 0.001 83.83 2 

 5 65.08 0.001 11.53- 0.24 83.25 خراجالمونتاج واإل 6
  71.57 0.001 5.64- 0.17 3.57 60 المعايير ككل 

2.05)(=)0.05(ومستوىداللة)29)قيمة)ت(الجدوليةعنددرجةحرية
(2.76(=)0.01(ومستوىداللة)29قيمة)ت(الجدوليةعنددرجةحرية)

لممعدددددددايير ككدددددددلمػػػػػػفخػػػػػػػالؿالنتػػػػػػػائجفػػػػػػػيالجػػػػػػػدوؿُيالحػػػػػػظأفالمتوسػػػػػػػطالحسػػػػػػػابي
(وىػػو0.001(وىػػىدرجػػةعاليػػة،وأفمسػػتوىالداللػػة)71.57(،ووزفنسػػبي)3.57تسػػاوي)

(،كمػػاأفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،وىػػذايعنػػيأنػػو0.05أقػػؿمػػف)
(لصػػالحالمعػػدؿ(%75يوجػػداخػػتالؼبػػيفمتوسػػطيدرجػػةتػػوفرالمعػػاييروالمعػػدؿاالفتراضػػي

تػػوافرمعػػاييرمسػػتوىيختمػػؼالاالفتراضػػي،لػػذايػػتـرفػػضالفػػرضالصػػفريالػػذييػػنصعمػػى)
(.%75مستوىعفالكيمياءفيالجامعةاإلسالميةلمساقات،الجودةفيالمحاضراتالمصورة

(،والػػوزف4.47(أفالمتوسػػطالحسػابي)ىددافاألأمػابالنسػبةلممجػػاالت،ُيالحػظفػيمجػػاؿ)-
(وىىنسبةعاليةجدًا،حيثاحتؿىذاالمجاؿالترتيباألوؿ،وأفمسػتوى(89.47النسبي
أفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت((،كمػػا0.05وىػػوأقػػؿمػػف)((0.001الداللػػة

الجدوليػػػػة،وىػػػػذايعنػػػػيأنػػػػويوجػػػػداخػػػػتالؼبػػػػيفمتوسػػػػطيدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػايير،والمعػػػػدؿ
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(لصػػػالحمتوسػػػطدرجػػػةتػػػوفرالمعػػػايير،لػػػذايػػػتـرفػػػضالفػػػرضالصػػػفري%75االفتراضػػػي)
لمسػاقاتتوافرمعاييرالجودةفػيالمحاضػراتالمصػورةمستوىيختمؼالالذيينصعمى)

(.%75مستوىعفالكيمياءفيالجامعةاإلسالمية
(،وىػػىنسػػبة77.94(،والػػوزفالنسػػبي)3.89(،المتوسػػطالحسػػابي)المحتددوى)مجػػاؿفػػي-

(،0.05وىػػوأقػػؿمػػف)(0.004عاليػػةواحتػػؿالمجػػاؿالترتيػػبالثالػػث،وأفمسػػتوىالداللػػة)
ولية،وىذايعنيأنويوجػداخػتالؼبػيفكماأفقيمة)ت(المحسوبةأكبرمفقيمة)ت(الجد

(لصػػػالحمتوسػػػػطدرجػػػةتػػػػوفر%75متوسػػػطيدرجػػػةتػػػػوفرالمعػػػاييروالمعػػػػدؿاالفتراضػػػي)
تػػػػوافرمعػػػػاييرالجػػػػودةفػػػػيمسػػػػتوىيختمػػػػؼالالمعػػػػايير،لػػػػذايػػػػتـرفػػػػضالفػػػػرضالصػػػػفري)

(.%75مستوىعفالكيمياءفيالجامعةاإلسالميةالمحاضراتالمصورةلمساقات
(،وىػي73.91(،والوزفالنسبي)3.69(المتوسطالحسابي)جراءات التدريسإ)فيمجاؿو-

(،وىػوأكبػر0.532درجةعاليػةأيضػًا،واحتػؿالمجػاؿالترتيػبالرابػع،وأفمسػتوىالداللػة)
(،كمػػاأفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأقػػؿمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،وىػػذايعنػػيأنػػوال0.05مػػف)

(،لذايتـقبوؿ%75توسطيدرجةتوفرالمعايير،والمعدؿاالفتراضي)يوجداختالؼبيفم
توافرمعاييرالجػودةفػيالمحاضػراتالمصػورةلمسػاقاتمستوىيختمؼالالفرضالصفري)

(.%75مستوىعفالكيمياءفيالجامعةاإلسالمية

(،53.03بي)(،والوزفالنس2.62المتوسطالحسابي)،)صورة العرض النيائية(فيمجاؿ-
(،0.001وىينسبةمتوسطة،واحتؿىػذاالمجػاؿالترتيػباألخيػر،كمػاأفمسػتوىالداللػة)

(،كماأفقيمة)ت(المحسوبةأكبرمفقيمة)ت(الجدولية،وىذايعني0.05وىوأقؿمف)
(لصػػالح%75أنػويوجػػداخػػتالؼبػيفمتوسػػطيدرجػػةتػػوفرالمعػايير،والمعػػدؿاالفتراضػػي)

تػوافرمعػاييرمسػتوىيختمؼال(،لذايتـرفضالفرضالصفري)%75االفتراضي)المعدؿ
مسػػػتوىعػػػفالكيميػػػاءفػػػيالجامعػػػةاإلسػػػالميةالجػػػودةفػػػيالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقات

75%.)
(،والػوزف4.19،فػإفالمتوسػطالحسػابي))السمات المينية والشخصية لممحاضدر(فيمجػاؿ-

عاليػػػػػة،واحتػػػػػؿالمجػػػػػاؿالترتيػػػػػبالثػػػػػاني،ومسػػػػػتوىالداللػػػػػة(،وىػػػػػيدرجػػػػػة83.83النسػػػػػبي)
(،كمػػػػػاأفقيمػػػػػة)ت(المحسػػػػػوبةأكبػػػػػرمػػػػػفقيمػػػػػة)ت(0.05(،وىػػػػػوأقػػػػػؿمػػػػػف)0.001)

الجدوليػػػػة،وىػػػػذايعنػػػػيأنػػػػويوجػػػػداخػػػػتالؼبػػػػيفمتوسػػػػطيدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػاييروالمعػػػػدؿ
اللفػرضالصػفري)(لصالحمتوسطدرجةتوفرالمعػايير،لػذايػتـرفػضا%75االفتراضي)
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الكيميػاءفػيالجامعػةتوافرمعاييرالجودةفيالمحاضراتالمصورةلمساقاتمستوىيختمؼ
(.%75مستوىعفاإلسالمية

(،وىي65.08(،والوزفالنسبي)3.25المتوسطالحسابي)(المونتاج واإلخراج)وفيمجاؿ-
(0.001،وأفمسػتوىالداللػة)درجةمتوسطة،واحتؿالمجاؿالترتيبالخامسوقبػؿاألخيػر

(،كمػػاأفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،وىػػذا0.05وىػػوأكبػػرمػػف)
(%75يعنػػػيأنػػػويوجػػػداخػػػتالؼبػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػةتػػػوفرالمعػػػاييروالمعػػػدؿاالفتراضػػػي)

رتػوافرمعػاييمسػتوىيختمػؼاللصالحالمعدؿاالفتراضػي.لػذايػتـرفػضالفػرضالصػفري)
مسػػػتوىعػػػفالكيميػػػاءفػػػيالجامعػػػةاإلسػػػالميةالجػػػودةفػػػيالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقات

75%.)
ارتفاع درجة توافر  أنوترى الباحثة من خالل نتائج المساقات الثالثة )عينة الدراسة( 

جددراءاتالمحتددوى  -السددمات المينيددة والشخصددية لممحاضددر -التربويددة األىدددافمجدداالت )  وا 
 :اآلتية سبابلأليرجع  التدريس(

.محاضرةقبؿالبدءبعمميةالتصويراالىتماـبالتخطيطواإلعدادالجيدلم-

مسػػتوياتالطمبػػةتتناسػػبمػػعالتػػي،التػػدريسالتربويػػةوأسػػاليبالجامعػػةبطػػرؽأسػػاتذةوعػػي-
.الجامعييف

.التعامؿمعالمواقؼالتربويةفيالجامعةأساتذةميارة-

.قدوةلطمبتيـكونيـوالسموكياتالسميمة،ليـخارجيالبالمظيرالجامعةأساتذةاىتماـ-
منحمدرسالمساؽحريةالتصويرلممحاضرات،وعدـإجبارموظفيالجامعةبذلؾ.-
حرصالمدرسيفعمىتقديـفيديوتعيمميمصورمميزويحقؽأىداؼالتعمـ.-
ا.تركيزمدرسالمساؽعمىالمعرفةاألساسيةالمطموبتعممي-
صػػعوبةمسػػاقاتالكيميػػاءبالنسػػبةلمطمبػػة،يقػػودالمػػدرسإلتبػػاعطػػرؽوأسػػاليبلمشػػرحتسػػاعد-

عمىالتفكيروالفيـواالستيعاب.
ثقةمدرسيقسـالكيمياءبأنفسيـوقدراتيـالعممية.-
، مجددال صددورة العددرض النيائيددة انخفدداض درجددة تددوفر المعددايير فددين وتددري الباحثددة أ 

 تية:ثة )عينة الدراسة( يرجع لألسباب اآلخراج لممساقات الثال واإلومجال المونتاج 
.حاجةالفنييفلتنميةقدراتيـفيفنوفالتصويروالمونتاج-
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.المتطورةمكاناتالتصويرعدـتوفرإ-
بمعاييرالتصوير،اىتماـوتركيزمدرسالمساؽعمىالمادةالعممية- قواعده.ويجعمواليمتـز
طاقـعمؿفنيلتمبيةاحتياجاتالتصوير.عدـتوفر-
عدـتوفرقاعةتصويرمناسبةعازلةلممؤثراتالخارجية.-
عدـمعرفةوالتزاـالطمبةبقواعدالتصويرأثناءتصويرالمحاضرات.-
عدـتوفرحوافزتشجعالعامميفعمىالمنافسةوتطويراألداء.-

اؾعػػػػػدـتػػػػػوفرلمعػػػػػاييرالجػػػػػودةفػػػػػيمػػػػػفخػػػػػالؿىػػػػػذهالنتػػػػػائجُتالحػػػػػظالباحثػػػػػةأفىنػػػػػ
(،وىػذايختمػؼ%75لمسػتوى)االمحاضراتالمصورةلمساقاتالكيمياء،وعدـوصػوليالنسػبة

التػيأكػدتعمػىتحقػؽمعػاييرجػودةالػدروسالتعميميػة(م2015الجاروشدة ) عفنتائجدراسػة
 ارضأيضػًا،مػع(.كمػاأنيػاتتعػ%87.97اإلذاعيةفيمبحثالكيمياء،ووصػمتإلػىمسػتوى)

والتيوصمتإلػىتحقػؽمعػاييرالجػودةفػيبػرامجالتربيػةاإلسػالمية(م2012دراسة الشريف )
فياإلذاعةالمحمية.
أفالػػػػػدروساإلذاعيػػػػػةتعتمػػػػػدفقػػػػػطعمػػػػػىعنصػػػػػرالصػػػػػوت،بينمػػػػػافػػػػػيويرجدددددع ذلدددددك

المحاضراتالمصورةىناؾأكثرمفمؤثريجبالتركيزعميو.

المحسػوبةلكػؿمسػاؽمػفمسػاقات(ت)رالفرضػيةوحسػابقيمػةقامتالباحثةباختبػاو
وىػػى،(9ودرجػػةحريػػة)،(0.05الجدوليػػةعنػػدمسػػتوىداللػػة)(ت)ومقارنتيػػامػػعقيمػػة،العينػػة

.(2.26تساوى)

كمػػاقامػػػتالباحثػػةبتحديػػػددرجػػػةتػػوافرمعػػػاييرالجػػودةلكػػػؿمسػػػاؽمػػفمسػػػاقاتعينػػػة
،والترتيػػػػب،والنسػػػػبالمئويػػػػة،واالنحرافػػػػاتالمعياريػػػػة،توحسػػػػابالمتوسػػػػطا،الدراسػػػػةالمختػػػػارة

وحسابقيمة)ت(المحسوبةبعدالتأكدمفإعتداليةالتوزيع،وأفالتوزيعطبيعي.
حصددائيات كددل مجددال مددن مجدداالت بطاقددة التقددويم )المعددايير( لمسدداقات ىددذه تفاصدديل إو 

 الكيمياء )العينة(.
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اق كيميداء مسدفدي المحاضدرات المصدورة ل فر معدايير الجدودةأواًل: النتائج المتعمقة بمستوى توا
 .عضوية وحيوية

،قامػػػػتالباحثػػػػةبحسػػػػابالمتوسػػػػطات،ولتحديػػػػدالنتػػػػائجودرجػػػػةتػػػػوافرمعػػػػاييرالجػػػػودة
لمسػػػاؽكيميػػػاءعضػػػويةت((،وتحديػػػدقيمػػػةوالترتيػػػب،والنسػػػبالمئويػػػة،واالنحرافػػػاتالمعياريػػػة

وحيوية.


 والترتيب حسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات ال :(5. 2جدول )
 .حيويةو مساق كيمياء عضوية  يلممجاالت ف

 عدد المجال #
 الفقرات 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

 1 91.2 0.001 16.23 0.16 4.56 5 األىداف التربوية 1
 4 82 4.100.157.320.001 11 المحتوى 2
 3 83.47 0.001 154.170.168.16 إجراءات التدريس 3
 6 52.92 0.001-2.640.2315.57 13 صورة العرض النيائية 4

السمات المينية  5
 2 88.25 0.001 4.410.1910.69 8 والشخصية لممحاضر

 5 60.75 0.001 8.76-83.740.25 المونتاج واإلخراج 6
  74.83 0.734 0.35- 0.07 3.74 60 المعايير ككل 

(2.26)=(9درجةحرية)و0.05مستوىداللةالجدوليةعند )ت(قيمة
(3.25)=(9درجةحرية)و0.01مستوىداللةالجدوليةعند)ت(قيمة

ابيلممعاييرككؿتساويالمتوسطالحسأف،المعايير ككل مفخالؿالجدوؿيتضحمفنتائج-
مػػفقيمػػةقػػؿوىػػيأ،(0.35المحسػػوبة)(ت)فقيمػػةوأ.(%74.83)وزفنسػػبي(،بػػ3.74)
،(0.05أكبػػرمػػف)(0.734مسػػتوىداللػػة)،وأفقيمػػة(9عنػػددرجػػةحريػػة)الجدوليػػة(ت)

(.%75يعنىأنواليوجداختالؼبػيفمتوسػطيتػوفرالمعػايير،والمعػدؿاالفتراضػي)وىذا
ودةفػػػيالمحاضػػػراتتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػمسػػػتوىيختمػػػؼال)رضػػػيةالصػػػفريةالفيػػػتـقبػػػوؿلػػػذا

(.%75مستوىعففيالجامعةاإلسالميةعضويةوحيويةالمصورةلمساؽكيمياء
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(،ووزنو4.56المتوسطالحسابييساوي)(ىداف التربويةاأل)فمجاؿإوبالنسبةلممجاالتف-
،كمػاوؿمػفمجػاالتالمعػاييروفػىالترتيػباأل،اليػةجػداًوىػىدرجػةع،%( (91.2النسػبي

(أكبػػػػرمػػػػفقيمػػػػة)ت(الجدوليػػػػة،وقيمػػػػةمسػػػػتوىالداللػػػػة16.23أفقيمػػػػة)ت(المحسػػػػوبة)
فػػػػإفىنػػػػاؾاختالفػػػػًابػػػػيفمتوسػػػػطدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػايير،لػػػػذا(،0.05(أقػػػػؿمػػػػف)0.001)

ير،لػػػػذانػػػػرفضالفػػػػرض(،لصػػػػالحمتوسػػػػطدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػاي(%75والمعػػػػدؿاالفتراضػػػػي
ودةفػػيالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽكيميػػاءتػػوافرمعػػاييرالجػػمسػػتوىيختمػػؼالالصػػفري)

(.%75مستوىعففيالجامعةاإلسالميةعضويةوحيوية
الترتيػػبواحتمػػت،(وىػػىدرجػػةعاليػػة%82)(درجػػةتػػوافرالمعػػاييربنسػػبةالمحتددوى)ومجػػاؿ-

حيػثأفقيمػة)ت(المحسػوبةأكبػرمػف(.%75فتراضػية)مفالنسبةاالأعمىوىى،لرابعا
(أيأنويوجػداخػتالؼ0.05(أقؿمف)0.001قيمة)ت(الجدولية،وقيمةمستوىالداللة)

(لصػػالحمتوسػػطدرجػػةتػػوفر%75بػػيفمتوسػػطدرجػػةتػػوفرالمعػػايير،والمعػػدؿاالفتراضػػي)
ودةفػػػػػيفرمعػػػػػاييرالجػػػػػتػػػػػوامسػػػػػتوىيختمػػػػػؼالالمعػػػػػايير.لػػػػػذانػػػػػرفضالفػػػػػرضالصػػػػػفري)

مسػػتوىعػػففػػيالجامعػػةاإلسػػالميةعضػػويةوحيويػػةالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽكيميػػاء
75%.)

مػفالنسػبةاالفتراضػيةأعمػى(وىى%83.47)النسبيفوزنياالتدريس( إجراءاتمجاؿ)أما-
حيػثأفقيمػة)ت(المحسػوبةأكبػرمػفقيمػة)ت(،الترتيبالثالػثحصمتعمىو،(75%)

(،أيأنػػويوجػػداخػػتالؼبػػيف0.05(أقػػؿمػػف)0.001الجدوليػػة،وأفقيمػػةمسػػتوىالداللػػة)
(لصػػػػالحمتوسػػػػطدرجػػػػةتػػػػوفر%75متوسػػػػطدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػايير،والمعػػػػدؿاالفتراضػػػػي)

ودةفػػػػػيتػػػػػوافرمعػػػػػاييرالجػػػػػمسػػػػػتوىيختمػػػػػؼالالمعػػػػػايير.لػػػػػذانػػػػػرفضالفػػػػػرضالصػػػػػفري)
مسػػتوىعػػففػػيالجامعػػةاإلسػػالميةويةوحيويػػةعضػػالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽكيميػػاء

75%.)

واحتمػتالترتيػبالسػادس،%(52.92فوزنيػاالنسػبي))صورة العدرض النيائيدة(بينمامجاؿ-
وقيمػػػػة)ت(المحسػػػػوبةأكبػػػػرمػػػػفقيمػػػػة)ت((.%75قػػػػؿمػػػػفالنسػػػػبةاالفتراضػػػػية)أوىػػػػى

فىناؾاختالفًابيفمتوسط(أيأ0.05(أقؿمف)0.001الجدولية،وقيمةمستوىالداللة)
لػػذانػػرفض(لصػػالحالمعػػدؿاالفتراضػػي.%75درجػػةتػػوفرالمعػػايير،والمعػػدؿاالفتراضػػي)

ودةفػػيالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽتػػوافرمعػػاييرالجػػمسػػتوىيختمػػؼالالفػػرضالصػػفري)
(.%75مستوىعففيالجامعةاإلسالميةعضويةوحيويةكيمياء
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،الثػانيواحتمتالترتيػب،(%88.25فالوزفالنسبي)ية لممحاضر(السمات الشخص) مجاؿو-
كمػا.كػدتػوفرمعػاييرالجػودةبشػكؿكبيػرؤيمما(.%75عمىمفالنسبةاالفتراضية)أوىى
(أقػؿ0.001قيمة)ت(المحسػوبةأكبػرمػفقيمػة)ت(الجدوليػة،وقيمػةمسػتوىالداللػة)أف

وسػػطدرجػػةتػػوفرالمعػػايير،والمعػػدؿاالفتراضػػي(،أيأفىنػػاؾاختالفػػًابػػيفمت0.05مػػف)
مسػتوىيختمؼال(لصالحمتوسطدرجةتوفرالمعايير.لذانرفضالفرضالصفري)75%)

فػػيالجامعػػةعضػػويةوحيويػػةودةفػػيالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽكيميػػاءتػػوافرمعػػاييرالجػػ
(.%75مستوىعفاإلسالمية

وىػػى،واحتػػؿالترتيػػبالخػػامس،%(60.75والنسػػبي)فوزنػػ(واإلخددراج)المونتدداج مجػػاؿأمػػا-
،كمػػػػاأفقيمػػػػة)ت(المحسػػػػوبةأكبػػػػرمػػػػفقيمػػػػة)ت((%75قػػػػؿمػػػػفالنسػػػػبةاالفتراضػػػػية)أ

(،أيأفىنػػػاؾاخػػػتالؼبػػػيف0.05(أقػػػؿمػػػف)0.001الجدوليػػػة،وقيمػػػةمسػػػتوىالداللػػػة)
درجػػػػةتػػػػوفر(لصػػػػالحمتوسػػػػط%75متوسػػػػطدرجػػػػةتػػػػوفرالمعػػػػايير،والمعػػػػدؿاالفتراضػػػػي)

ودةتػػػػػػػػوافرمعػػػػػػػاييرالجػػػػػػػػمسػػػػػػػتوىيختمػػػػػػػػؼالالمعػػػػػػػايير.لػػػػػػػػذانػػػػػػػرفضالفػػػػػػػػرضالصػػػػػػػفري)
عػػػػففػػػػيالجامعػػػػةاإلسػػػػالميةعضػػػػويةوحيويػػػػةكيميػػػػاءفػػػػيالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاؽ

(.%75مستوى

(متوفربدرجةكبيرةةالتربوياألىداؼ)األوؿالمجاؿ:أفومفخالؿىذهالنتائجترىالباحثة
(،بينمػامجػاؿـ2014ختمدة ) أبدوىػذامتفػؽمػعنتػائجدراسػةو،وزفنسػبيأعمػىوىو،جداً

نتػػائجمػػععػػارضتيوىػػذا،قػػؿنسػػبةتػػوافرأائيػػة()صػػورةالعػػرضالنيو،خػػراج()المونتػػاجواإل
.حيثاحتؿىذاالمجاؿالترتيباألوؿ(م2014ختمة ) أبودراسة

الشدددريف لػػػذيتَػػػَوفربنسػػػبةعاليػػػةمػػػعدراسػػػةوتتفػػػؽنتػػػائجالدراسػػػةفػػػيمجػػػاؿ)المحتػػػوى(،ا-
،حيػػػػثأفمجػػػػاؿ)معػػػػاييرالمحتػػػػوىالتعميمػػػػي((م2015الجاروشددددة )ودراسػػػػة ،(م2012)

(م2014ختمددة ) أبددو لبػرامجاإلذاعػػةالمحميػػةاحتػػؿالترتيػػباألوؿفػػيالدراسػػتيف.أمػػادراسػػة
اتكاممػػةوخبػػراتوجػػودتجييػػزذلددك إلددىويعددود  فػػإفمجػػاؿالمحتػػوىاحتػػؿالترتيػػبالثػػاني.

سػػػػتوديوىاتاإلذاعيػػػػةوالتمفزيونيػػػػة،وىػػػػذاأفضػػػػؿمػػػػفقاعػػػػاتالتصػػػػويرفػػػػيياألُمدربػػػػةفػػػػ
الجامعات.
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 .مساق كيمياء عضوية وحيويةالخاصة بلتربوية ا األهدافالمجال االول: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :( 3.5جدول )

 .التربوية لمساق كيمياء عضوية وحيوية افاألىد

        االنحراف         المتوسط       الفقرة #
         المعياري

      الددددددددوزن 
        الترتيب       النسبي

1 
تشػػػػػمؿاألىػػػػػداؼجميػػػػػعجوانػػػػػبالػػػػػتعمـ)المعرفيػػػػػةوالمياريػػػػػة                 

والوجدانية( .
4.1 0.32 82 4 

تنمياألىداؼمياراتالتفكيرالعمميلدىالطمبة 2          . 4.90.32 983

3
تحقؽاألىدا    ؼالتكامؿالرأسيواألفقي       بػيفمسػاقاتالكيميػاء،    

والمساقاتاألخرى     . 
4.9 0.32 98 2 

تركزاألىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالطمبة 4          . 3.9 0.73 78 5 
تتتابعاألىداؼبشكؿمتسمسؿومنطقي 5            . 5 0.00 100 1 
  91.2 0.16 4.56                       معايير المجال األول ككل 

ىػػذاالمجػػاؿتػػوفرتفػػيجميػػعالفقػػراتأفالباحثػػةالحػػظتُالسػػابؽ،مػػفخػػالؿالجػػدوؿ
:فإنوحسبالتقييـفأ،كمابدرجةعاليةوعاليةجداً

.(100)بوزفنسبياألوؿ،الترتيبتاحتم(بشكؿمتسمسؿومنطقياألىداؼتتابعفقرة)-

لى:إوترجع الباحثة ذلك 

ابعػػةومترابطػػة.وىػػذايتفػػؽمػػعتبطريقػػةمنظمػػةمتتتسمسػػؿوترتيػػباألفكػػاروالموضػػوعا-1
حيػػػثأكػػػدتعمػػػىتقسػػػيـالموضػػػوعاتالمعروضػػػةبشػػػكؿ،(م2014بدددو ختمدددة )أدراسػػػة

منطقيومنظـ.

بػوزفنسػبي،احتمػتالمركػزاألخيػر(الطمبػةبتركيزاألىداؼعمىالبيئػةالمحيطػة)أمافقرة-2
 وذلك يرجع إلى:.(78%)

وىػػذامػػا.اعػػاةمسػػتوياتيـوقػػدراتيـالعمميػػةروم،حاجػػاتالطمبػػةالبسػػيطباىتمػػاـالمػػدرس-
مفإشباعالحتياجاتالطمبة.(م2014ىاشم )أكدتودراسة
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 .مساق كيمياء عضوية وحيويةبالمجال الثاني: المحتوى العممي الخاص 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات :(5. 4جدول )

 يمياء عضوية وحيويةمجال المحتوى لمساق ك 

 المتوسط الفقرة #
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

يخموالمحتوىمفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية. 1             5 0.00 100 2 
توضحأىداؼالمحاضرةفيبدايةكؿمحاضرةمصورة. 2                4.4 0.51 88 4 

3 
يعرضالمادةالعمميةبصورةمنطقيةمفالبسيطإلىال         معقػد،ومػف  

السيؿإلىالصعب.     
5 0 100 1 

يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة. 4             4 0 80 7 
يركزعمىأولوياتالمعرفةالعمميةالواجبتعمميا. 5            4.2 0.42 84 6 
يربطبيفخبراتالطالبالسابقةوالخبراتالحالية. 6               4.3 0.48 86 5 
يبرزالعالقةبيفموضوعات 7       الكيمياءوالموضوعاتاألخرى.          3.4 0.51 68 9 

8 
يتػػػػػػػدرجبالمفػػػػػػػاىيـالكيميائيػػػػػػػةحسػػػػػػػبصػػػػػػػعوبتيابطريقػػػػػػػةىرميػػػػػػػة                

تصاعدية.   
4.6 0.52 92 3 

يعمؿعمىالربطبيفالدراسةالنظرية 9          والدراسةالمخبريةالعممية.،     3.7 0.48 74 8 
يظيردورالكيمياءفيتقدـالصناعة 10      والزراعة،  طبوغيرىا.وال،    3.2 1.14 64 11 
يعرضاألىميةاالقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائية. 11           3.3 0.94 66 10 
  82 0.15 4.10                         معايير المجال الثاني ككل 

:فأالسابؽتبيفمفالجدوؿ
بػػػوزف،األوؿاحتمػػػتالترتيػػب(عػػرضالمػػػادةمػػفالسػػػيؿلمصػػعبومػػفالبسػػػيطلممعقػػد)فقػػرة-

اإلمالئيػػةاألخطػػاءخمػػوالمحتػػوىمػػف)،تمييػػافقػػرةودرجػػةتػػوافركبيػػرةجػػداً،(%100نسػػبى)
.وتوافرىابدرجةعاليةجداً%100))بوزفنسبي(،والعممية

 لى :رجع الباحثة ذلك إوتُ  
تباعطرؽ-1 تقديـالمعرفةحسبالترتيباليرمي،مفالبسيطلممعقد،ومفالسيؿلمصعب،وا 

 .(م2015الجاروشة )وىذاماأكدتودراسةءالشرح.تدريستربويةسميمةأثنا
التركيػػزعمػػىالمعرفػػةالعمميػػة،وتفػػاديالمػػدرسالوقػػوعفػػياألخطػػاءالمغويػػةوالعمميػػة.وىػػذا-2

التػيتؤكػدعمػىأىميػة(م2012الشدريف )،ودراسػة(م2014أبو ختمدة )متفؽمعدراسػة
ألداء.االستماعلمحمقةالمسجمة،وتجنباألخطاء،وتعديؿا
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يظيػردورالكيميػاءفػيتقػدـالصػناعةالتػيتػنصعمػى)فقػرةالبينمااحتمت       والزراعػة،  ،
والطبوغيرىا    (المرتبةاألخيرة،بوزفنسبي)       64)%.

   :     الية                            وتعزو الباحثة ذلك لألسباب الت

المجتمعإلىالمشاريعالصناعية،والزراعية،والطبية،التيتتيحاستخداـالكيمياءفيافتقار -1                 يا.
 

 .مساق كيمياء عضوية وحيويةخاصة بلاالتدريس  إجراءات        الثالث:   المجال
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات  :(5. 5جدول )

 .التدريس لمساق كيمياء عضوية وحيوية إجراءاتمجال 

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة 1          . 4 0.00 80 12 
تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو 2              . 4.5 0.52 90 7 
يثيرالمحاضراالنتباهوالتشويؽلمطمبةأثناءعرضالمحاضرة 3                . 4.3 0.67 86 8 
جراءاتال 4 يراعيالمحاضرالتتابعوالتسمسؿالمنطقيفيتخطيطوا                        محاضرة   . 4.60.52 926 
يرتبموضوعاتالمحاضراتالمصورةوفؽخطةالمساؽالمعمنةلمطالب 5                    . 4.2 0.42 84 10 
يستخدـوسائؿإيضاحتعميميةمناسبةلتعمـالكيمياء. 6         4.7 0.67 94 2 
يرسخالقيـاإلسالميةأثناءالشرح. 7        3.6 0.51 72 14 

8 
يصححالتصوراتالخاطئةلدى         الطمبةعفالمفاىيـالكيميائيةالمرتبطةبموضػوع         

المحاضرة   . 4.6 0.52 92 5 

التوضيحيةالثنائيةوثالثيةاألبعادفيتعميـالظواىرالكيميائية 9 يستخدـالرسـو               . 4.6 0.96 92 4 
يعرضالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة 10           . 4.9 0.31 98 1 
يساعدعمىاكتسابالحق 11       ائؽالكيميائيةعفطريؽاألدلةوالبراىيف           . 4.0 0.00 80 11 
يطرحأمثمةعمىالمفاىيـالكيميائيةمفالواقعالمحيطبالطالب 12            . 4.2 0.78 84 9 

13 
يتػػػػرجـالمصػػػػطمحاتالكيميائيػػػػةاألجنبيػػػػةبصػػػػورةسػػػػميمةوواضػػػػحةإلػػػػىالمغػػػػة                   

العربية. 4.6 0.51 92 3 

يستخدـأنشطةممتعةو 14     متنوعةإلثارةاىتماـالطمبةبموضوعاتالكيمياء         . 3.6 0.51 72 13 
نياءعمميةالتصوير. 15 يحضرخاتمةلممحاضرةلمتذكيربماتـمناقشتووا                   2.2 0.42 44 15 
  83.47 0.16 4.17                          معايير المجال الثالث ككل  
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مفالمالحظفيالمجاؿالسابؽأف:
،(%98)يبػوزفنسػب،األوؿاحتمػتالترتيػب(بصػورةمبسػطةعرضالصػيغالكيميائيػة)فقرة-

توافرىابدرجػةأي(%94)بنسبة(مناسبةلتعمـالكيمياءإيضاحاستخداـوسائؿ)فقرةبينما
: وذلك يرجع إلى.عاليةجداً

طبيعةالمادة،حيثإفمساؽكيمياءعضويةوحيويةيحتػوىعمػىعناصػرومركبػاتوكتابػة-1
وىىبحاجةإلىالتوضيحمفخالؿالرسـأوالنماذجأوالتمثيؿالدقائقي.معادالتوصيغ،

        وآخددددددرين       مندددددددوزا اسػػػػػتخداـأسػػػػػػاليبالتشػػػػػػويؽوجػػػػػػذباالنتبػػػػػػاه.وىػػػػػذامػػػػػػاأكدتػػػػػػودراسػػػػػػة-2
( Mendoza et al., 2015) .  ،حيػثأفالفيػديويسػاعدعمػىجػذبالطمبػة،وتحفيػزىـ

وتعزيزاإلبداع.
يحضرخاتمةلممحاضفقرة)-      نياءعمميةالتصوير رةلمتذكيربماتـمناقشتووا          احتمتالترتيب(

(.ويعودذلؾإلى:%44األخيربوزفنسبي)
االلتزاـبمدةتصويرالمحاضرةبفترةزمنيةمحددةاليمكفتجاوزىا.-1

كميةالمعرفةالعمميةالمطموبتقديميالمطالبكبيرة. -2
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 .مساق كيمياء عضوية وحيويةلخاصة باالنياية المجال الرابع: صورة العرض 
 والوزن النسبي لفقرات مجال  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية :(5. 6جدول )

 .صورة العرض النياية لمساق كيمياء عضوية وحيوية

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

وضوحالصورةوالصوت 1        أثناء العرض  . 2.7 0.48 54 7 
يتالءـالصوتمعالصورةالتيتصاحبو. 2           3.9 0.31 78 2 
اإلضاءةمتناسبةومتناسقةمعالعرض. 3         2.7 0.48 54 6 
حجـالخطعمىالشاشةواضحبشكؿمقروء. 4              2.3 0.67 46 9 
استخداـالعروضالتقديمية 5    Power Point. 4.1 0.32 82 1 
استخداـالسبورةالذك 6    خالؿالعرضSmart Boardية    . 1.0 0.00 20 13 
استخداـوسائطمتعددةمعززةلممحتوى. 7          3.6 0.51 72 5 
التصويرمفأكثرمفزاويةبمايتالءـمعالموقؼ. 8             2.3 0.48 46 8 
استخداـمؤشرعندالقراءةعمىشاشةالعرض. 9             1.0 0.00 20 12 

استخداـاألدواتالصوتيةالالز 10         مةلمتصويربشكؿجيد.       3.7 0.48 74 4 
التركيزعمىاألستاذوالمتعمـوالمادةالتعميميةخالؿعمميةالتصوير. 11                2.2 0.42 44 10 
نشرالمادةالتعميميةمعالمحاضراتالمصورةلالطالععمييافيأيوقت. 12                  1.2 0.42 24 11 
تعتبرمدةتصويرالمحاضرةكافيةلتناوؿالم 13         حتوىالمطموب     . 3.7 0.48 74 3 
  52.92 0.23 2.64                          معايير المجال الرابع ككل  

:أفمفالجدوؿالسابؽالحظيُ

استخداـالعروضالتقديمية)فقرة-    Power Point)احتمت  أعمػى  ترتيػب  بػوزفنسػبي)،   82%)
بدرجةوتوافرىا ًعاليةجداً .

                               وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى:   

اىتمػػاـمدر-1   سػػيالجامعػػةاإلسػػالميةباسػػتخداـالتقنيػػاتالحديثػػة،ومواكبػػةالتطػػور،واالعتمػػاد                  
في عمىالعروضالتقديمية.وىومتفؽمعدراسةالشرح         . ( م2012        الشريف )

فقػرةبينما- يػتالءـ) الصػوتمػعالصػورةالتػيتصػاحبو          بػوزفنسػبي(   وتوافرىػابدرجػة،(78%)   
.عالية

كمػا- أف فقػرة اسػتخداـالسػ)   بورةالذكيػة Smart Boardخػالؿالعػرض     احتمػت(  قػؿترتيػبأ   ،
بوزفنسبي)   في(20% ًىذاالمجاؿبدرجةقميمػةجػداً    وىػذايتعػارضمػعدراسػة.                أبدو ختمدة   



102 

.حيػػػثاحتمػػػتفقػػػرة)اسػػػتخداـالسػػػبورةالذكيػػػة(الترتيػػػباألوؿ،وتوفرىػػػابدرجػػػة ( م2014 )                       
عاليةجدًا،ووزفنسبي   ً 85.67%).)

                  وذلك  يرجع إلى:

اقتصارالجامعةاإلسالميةعمىتوفيرعددمحدودمػفالسػبوراتالذكيػة،وعػددىا) - 1                     2،)
تسػػتخدـلالتصػػاالتاإللكترونيػػةالخارجيػػةعبػػرالفيػػديوكػػونفرنس،وعػػدـتوفرىػػاداخػػؿ                       

قاعاتالتصوير.      
 

مسمماق كيميمماء عضمموية الخاصممة بالسمممات المهنيممة والشخصممية ل محاضممر                المجددال الخددامس: 

 .وحيوية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال السمات المينية  :(5. 7ول )جد

 .والشخصية لممحاضر لمساق كيمياء عضوية وحيوية

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

يمتازالمحاضربمظيرعاـالئؽ. 1          5.0 0 100 2 
يتحدثالمع 2  مـلغةعربيةسميمة.    4.8 0.42 96 3 
يوظؼنبراتصوتولجذباالنتباهوالتغمبعمىالممؿ. 3                4.2 0.42 84 6 
يمتمؾإمكانياتلغويةتمكنومفالتحدثبطالقةوارتجاؿ. 4             4.6 0.51 92 4 
يقدـأسموبامشوقاخاصايميزهعفغيره. 5            4.0 0.00 80 7 

6 
يفػػرؽفػػياألداءالمصػػورال     فػػياألسػػتوديوواألداءداخػػؿالمحاضػػرة            

 العادية.
5.0 0.00 100 1 

7 
بالوقػػػتالمحػػػددلممحاضػػػرةالمصػػػورةدوفاإلخػػػالؿبػػػالمحتوى يمتػػػـز                    

المطموبشرحو.      4.2 0.42 84 5 

8 
يخاطبالطمبةمباشرةبتحيةاإلسالـأوالترحيببيـلكسػرالحػاجز                  

حداثتفاعؿ. وا       
3.5 0.52 70 8 

  88.25 0.19 4.41              ال الخامس ككل           معايير المج 

:أفالسابؽالحظمفالجدوؿيُ

احتمػػػت(واألداءداخػػػؿالمحاضػػػرةالعاديػػػة،يفػػػرؽفػػػياألداءالمصػػػورفػػػياألسػػػتوديو)الفقػػػرة-
يمتػػازالمحاضػػربمظيػػرعػػاـالئػػؽوفقػػرة)(، %100)بػػوزفنسػػبياألوؿ،الترتيػػب          وزنيػػا( 
النسبي)  100%.)
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 إلى:وُترجع الباحثة ذلك 

تمقائيةالشرح،وعدـالتقيدبقواعدالتصويرعمىحسابالمادةالعممية. -1

اىتماـالمدرسالجامعىبمظيرهالخارجى. -2

يخاطػػبالطمبػػةمباشػػرةبتحيػػةاإلسػػالـ)فقػػرةأمػػا-          أوالترحيػػببيػػـ،    حػػداث، لكسػػرالحػػاجزوا          
تفاعػػػػؿ  الترتيػػػػباألخيػػػػر،احتمػػػػت(       بػػػػوزفنسػػػػبي   وىػػػػذامتفػػػػؽمػػػػعدرا.(70%)             الشددددريف سػػػػة

ودراسة ، ( م2012 )    . ( م(2015         الجاروشة 

  :  أن                              وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى

يقوـالمدرسبتقػديـالتحيػةوالسػالـوالترحيػببالطمبػةوالػردعمػىاستفسػاراتيـقبػؿالبػدء -1                   
،لذلؾالتظيربالفيديوالمنشورعمىاليوتيوب.التصويربعممية            



 مساق كيمياء عضوية وحيويةلخاص باالمونتاج واالخراج المجال السادس: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال المونتاج واالخراج  :(5. 8جدول )

 لمساق كيمياء عضوية وحيوية

 المتوسط الفقرة #
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة 1        . 2.1 0.32 42 7 
حذؼالمقطاتالغيرمناسبة 2     . 3.7 0.48 74 4 
سيولةوصوؿالطالبلممحاضراتالمصورةالتييحتاجيا. 3                 2.4 0.84 48 6 
سيولةتحميؿالمحاضراتالمصورةعمىالجيازالخاصبالطالب. 4                 2 0.66 40 8 
سيولةالتنقؿبيفمقاطعالفيديوالخاصةبالمحاضرةالمصورة 5             . 3.7 0.48 74 3 
إمكانيةالتحكـبالصوتودرجاتو. 6       3.9 0.48 78 1 
مناسبةحجـالفيديولمتحميؿوالحفظبسيولة. 7            2.7 0.32 54 5 
مقاطعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىا. 8           3.8 0.42 76 2 
  60.75 0.25 3.74                         معايير المجال السادس ككل 

:أفيتضحالسابؽمفخالؿالجدوؿ

فقػػرةو،(%78احتمػػتالترتيػػباألوؿبػػوزفنسػػبي)(الػػتحكـبالصػػوتودرجاتػػوإمكانيػػة)ةفقػػر-
،((%76بػوزفنسػبي(احتمػتالترتيػبالثػانيتكرارىػابإعػادةمقاطعالفيديوالمصورةتسمح)
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حيثأكدتعمى  ،  (Grassi, 2010       جراسي ).وىومتفؽمعدراسةوتوافرىابدرجةعالية    
توفيرالمحاضرةالم     صورةحتىيستخدمياالطمبةلممراجعة،بجانبالمحاضرةالعادية.             

               وذلك يرجع إلى:

تصويرالفيديووالربطبيفالصوتوالصورةبشكؿجيد.-1

وىػػى(،(%40وزنيػػاالنسػػبي(،سػػيولةتحميػػؿالمحاضػػراتعمػػىالجيػػازالخػػاص)فقػػرةفا و-
 .جاؿىذاالمفياألخيرواحتمتالترتيب،درجةتوافرقميمة

:إلى ذلك وتعزو الباحثة 

تحميػػؿالفيػػديويحتػػاجإلػػىتػػوفراالنترنػػتبسػػرعةمناسػػبة،وعمػػىشػػبكةالجامعػػةفقػػط،وال-1
يمكػػػفلمطالػػػبتحميميػػػافػػػيمنزلػػػو،أوأيمكػػػافخػػػارجالجامعػػػةإذاكانػػػتسػػػرعةاإلنترنػػػت

بطيئة.
حاضدرات المصدورة لمسداق كيميداء ثانيًا: النتائج المتعمقة بمستوى توافر معايير الجودة في الم

 حمقية غير متجانسة.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لممجاالت  :(5. 9جدول )

 مساق حمقية غير متجانسة في

 المجال #
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

 1 88.4 0.001 6.95 0.30 4.42 5 األىداف التربوية 1
 77.83 0.024 3.890.162.70 11 المحتوى 2
 74.44 0.753 0.32-3.720.22 15 إجراءات التدريس 3
506 0.001 24.72-2.500.15 13 صورة العرض النيائية 4
السدددددددددمات المينيدددددددددة والشخصدددددددددية  5

 85.22 0.001 4.260.275.94 8 لممحاضر

 65.45 0.001 15.23-83.270.09 المونتاج واإلخراج 6
  71.2 0.001 8.42- 0.07 3.56 60 المعايير ككل 

(2.26(تساوى)9درجةحرية)(و0.05مستوىداللة)الجدوليةعند)ت(قيمة
(3.25تساوى)(9درجةحرية)(0.01مستوىداللة)الجدوليةعند)ت(قيمة
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الباحثةأف:الحظتُالجدوؿفيمفخالؿالنتائج

قػؿمػفأوىػى،(% 71.2)ينسػبوزفبنسػبة،أي(3.56)لممعايير ككدل المتوسطالحسابي-
(ت)كبػػػرمػػػفقيمػػػة(أ8.42المحسػػػوبة)(ت)(،كمػػػاأفقيمػػػة (%75النسػػػبةاالفتراضػػػية

وجداختالؼبيف(،وىذايعنىأنوي (0.05قؿمفوىوأ((0.001مستوىداللةالجدولية،و
متوسػػطتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودةلممحاضػػػراتالمصػػورةلمسػػػاقاتالكيميػػػاءوالمعػػػدؿاالفتراضػػػي

تػوافرمسػتوىيختمؼال)ؿاالفتراضي.لذاتـرفضالفرضالصفريلصالحالمعد(،75%)
فػيالجامعػةسػةيػرمتجانكيميػاءعضػويةغودةفػيالمحاضػراتالمصػورةلمسػاؽمعاييرالج
(.%75مستوىعفاإلسالمية

ةفنسػبأو،(%88.4)وزفنسػبيبػأعمىاحتػؿالترتيػباألوؿ(التربويدةاألىدداف)مجػاؿأما-
فقيمػة(،وأ0.05)قؿمػفأ(0.001)ومستوىالداللة،عاليةجداًتوافرمعاييرالجودةفييا

بػػػيفمتوسػػػػطتػػػػوفراخػػػػتالؼنػػػػويوجػػػدأيأ،الجدوليػػػة(ت)كبػػػػرمػػػفقيمػػػػة(المحسػػػوبةأت)
لصػػػػالح(%75)والمعػػػػدؿاالفتراضػػػػي،المعػػػػاييرلممحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاقاتالكيميػػػػاء

ودةتوافرمعاييرالجمستوىيختمؼال)لذاتـرفضالفرضالصفري.متوسطتوفرالمعايير
عػففػيالجامعػةاإلسػالميةيػرمتجانسػةكيميػاءعضػويةغفيالمحاضراتالمصورةلمسػاؽ

(.%75ستوىم

)وزفنسػػػػػبياحتػػػػػؿالترتيػػػػػبالثػػػػػاني،(السدددددمات المينيدددددة الشخصدددددية لممحاضدددددر)مجػػػػػاؿو-
قػػؿمػػفأ(0.001)ومسػػتوىالداللػػة،فنسػػبةتػػوافرمعػػاييرالجػػودةفييػػاكبيػػرةأو،%(85.2

بػيفاخػتالؼنػويوجػدأيأ،الجدولية(ت)كبرمفقيمة(المحسوبةأت)فقيمة(،وأ0.05)
(%75)والمعػدؿاالفتراضػي،معاييرلممحاضراتالمصورةلمساقاتالكيميػاءمتوسطتوفرال

توافرمعاييرمستوىيختمؼال)لذاتـرفضالفرضالصفري.لصالحمتوسطتوفرالمعايير
فػػػػيالجامعػػػػةيػػػػرمتجانسػػػػةكيميػػػػاءعضػػػػويةغودةفػػػػيالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاؽالجػػػػ

(.%75مستوىعفاإلسالمية

فنسػػبةأو،%(77.8(،ووزنيػاالنسػبي)3.98فالمتوسػطالحسػابي)محتدوى(المجدال )أمػا-
(،وأفقيمػػة0.05(أقػػؿمػػف)0.024،ومسػػتوىالداللػػة)تػػوافرمعػػاييرالجػػودةفييػػاكبيػػرة
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)ت(المحسػػػوبةأكبػػػرمػػػفقيمػػػة)ت(الجدوليػػػة،أيأنػػػويوجػػػداخػػػتالؼبػػػيفمتوسػػػطتػػػوفر
لصػػػػالح(%75)كيميػػػػاء،والمعػػػػدؿاالفتراضػػػػيلممحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاقاتالالمعػػػػايير

تػػوافرمعػػاييرمسػػتوىيختمػػؼالمتوسػػطتػػوفرالمعػػايير.لػػذايػػتـرفػػضالفػػرضالصػػفري)
فػػػػيالجامعػػػػةيػػػػرمتجانسػػػػةكيميػػػػاءعضػػػػويةغودةفػػػػيالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاؽالجػػػػ

(.%75مستوىعفاإلسالمية

نسػبةتػوافرمعػاييرأفأي،%(50)يوزنػوالنسػبفػاف(صورة العدرض النيائيدة)مجاؿأما-
وىػػىنتػػائجمتطابقػػةمػػعنتػػائجمسػػاؽكيميػػاءعضػػويةوحيويػػة.ومسػػتوىالجػػودةمتوسػػطة.
(،وأفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،أيأنػػو0.05الداللػػةأقػػؿمػػف)

ء،والمعػدؿلممحاضراتالمصورةلمسػاقاتالكيميػايوجداختالؼبيفمتوسطتوفرالمعايير
يختمػػؼال(لصػػالحالمعػدؿاالفتراضػػي.لػذاتػػـرفػضالفػػرضالصػفري)%75االفتراضػي)

يػػػػركيميػػػػاءعضػػػػويةغودةفػػػػيالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاؽتػػػػوافرمعػػػػاييرالجػػػػمسػػػػتوى
(.%75مستوىعففيالجامعةاإلسالميةمتجانسة

نسػػبةتػػوافرمعػػاييرأفأي،%(65.4)وزنػػوالنسػػبيفػػاف(خددراجالمونتدداج واإل)مجػػاؿأمػػا-
وىػػىنتػػائجمتطابقػػةمػػعنتػػائجمسػػاؽكيميػػاءعضػػويةوحيويػػة.ومسػػتوىالجػػودةمتوسػػطة.
(،وأفقيمػػة)ت(المحسػػوبةأكبػػرمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،أيأنػػو0.05الداللػػةأقػػؿمػػف)

دؿلممحاضراتالمصورةلمسػاقاتالكيميػاء،والمعػيوجداختالؼبيفمتوسطتوفرالمعايير
يختمػػؼال(لصػػالحالمعػدؿاالفتراضػػي.لػذاتػػـرفػضالفػػرضالصػفري)%75االفتراضػي)

يػػػػركيميػػػػاءعضػػػػويةغودةفػػػػيالمحاضػػػػراتالمصػػػػورةلمسػػػػاؽتػػػػوافرمعػػػػاييرالجػػػػمسػػػػتوى
(.%75مستوىعففيالجامعةاإلسالميةمتجانسة



والدوزن النسدبي لكدل  ،واالنحرافدات المعياريدة الحسدابية، متوسدطاتالوقامت  الباحثدة بحسداب 
 ، وذلك عمى النحو التالي:التقويم لمساق حمقية غير متجانسةمن مجاالت بطاقة  فقرة
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 مساق حمقية غير متجانسةالخاصة بالتربوية  المجال االول: األىداف
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :(5. 10جدول )

 لتربوية لمساق حمقية غير متجانسةا األىداف

        االنحراف         المتوسط       الفقرة #
         المعياري

      الدددددددوزن 
        النسددددبي

)%(    
        الترتيب

تشمؿاألىداؼجميعجوانبالتعمـ)المعرفيةوالمياريةوالوجدانية( 1               . 3.9 0.56 78 4 
تنمياألىداؼمياراتالتفكيرالعمميلدىالطمبة 2          . 4.8 0.42 96 2 

3 
تحقػػػػػؽاألىػػػػػداؼ      التكامػػػػػؿالرأسػػػػػيواألفقػػػػػيبػػػػػيفمسػػػػػاقاتالكيميػػػػػػاء               
والمساقاتاألخرى     . 

4.6 0.69 92 3 

تركزاألىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالطمبة 4          . 3.8 0.63 76 5 
تتابعاألىداؼبشكؿمتسمسؿومنطقي 5            . 5.0 0.00 100 1 
  88.40 0.30 4.42                       معايير المجال األول ككل 

:أفالنتائجمفخالؿالباحثةالحظتُ

.جداًعاليةوعاليةرجةاؿتوفرتبدىذاالمجفيجميعالفقرات-

وتػػػوافرت،األوؿاحتمػػػتالترتيػػػب(،بشػػػكؿمتسمسػػػؿومنطقػػػياألىػػػداؼتتػػػابع)فقػػػرةأفحيػػػث-
(.%100)ووزفنسبي،((5وبمتوسط،بدرجةعاليةجداً

وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى:

حديثة،المعتمدةعمىتتابعوترابطوتكامؿالموضوعاتأفقيًاورأسيًا.إتباعطرؽالتدريسال-1

اعتمػػادمػػدرسالمسػػاؽعمػػىطػػرؽعػػرضمتسمسػػمةلمرمػػوزوالعناصػػروالمركبػػاتالخاصػػة-2
،(م2015الجاروشدددة ) بالمسػػػاؽ،وخاصػػػةطػػػرؽتسػػػميةالمركبػػػات.وىػػػذامتفػػػؽمػػػعدراسػػػة

 .(م2014أبو ختمة )ودراسة ،(م2012الشريف )ودراسة

ووزف(، (4.8بمتوسػط ،(لػدىالطمبػةالعممػيتنميةميػاراتالتفكيػر) ةفقرالثانيالترتيبتمييا-
 .وقدتوافرتبدرجةعاليةجداً(%96)نسبي

 وذلك يعود إلى أن: 

مساؽكيمياءحمقيػةغيػرمتجانسػةيحتػاجإلػىتوظيػؼأنمػاطالتفكيػرالمختمفػةفػيفيػـ -1
كتابةالمركبات.والتفاعالت
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 مساق ح قية غير متجانسةالع مي الخاص بالمحتوى المجال الثاني: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات  :(5 11.)جدول 

 مجال المحتوى لمساق حمقية غير متجانسة

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

يخموالمحتوىمفا 1      ألخطاءاإلمالئيةوالعممية.      5 0.00 100 1 
توضحأىداؼالمحاضرةفيبدايةكؿمحاضرةمصورة. 2                4.1 0.32 82 5 

3 
يعػػرضالمػػادةالعمميػػةبصػػورةمنطقيػػةمػػفالبسػػيطإلػػىالمعقػػد،ومػػف               

السيؿإلىالصعب.      
4.9 0.31982 

يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة. 4             4 0.47 80 6 
يركزعمىأولوياتالمعرفةالعمميةالواجبتعمميا. 5            4.1 0.31 82 4 
يربطبيفخبراتالطالبالسابقةوالخبراتالحالية. 6               3.9 0.31 78 7 
يبرزالعالقةبيفموضوعاتالكيمياءوالموضوعاتاألخرى. 7                 2.9 0.32 58 10 
يتدرجبالمفاىيـالكيميائيةحسبصعوبتيابطريقة 8         ىرميةتصاعدية.    4.8 0.42 96 3 
يعمؿعمىالربطبيفالدراسةالنظريةوالدراسةالمخبريةالعممية. 9                3.4 1.07 68 8 

يظيردورالكيمياءفيتقدـالصناعةوالزراعةوالطبوغيرىا. 10               3.0 0.47 60 9 
يعرضاألىميةاالقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائية. 11           2.7 0.67 5411 
  77.8 0.16 3.89                         معايير المجال الثاني ككل 

:أفالحظيُمفالجدوؿ
بوزف،وتوافرىابدرجةعاليةجداً(،والعمميةاإلمالئيةاألخطاءيخموالمحتوىمف)فقرةأعمى-

 وتعزو الباحثة ذلك إلى: (،%100نسبي)
ضػػياعمػػىالطمبػػة،حػػرصالمػػدرسعمػػىالتػػدقيؽالعممػػيواإلمالئػػي،لمػػادةالمسػػاؽقبػػؿعر-1

إلخراجيابأفضؿصورة.
،فيالترتيباألخيػر(االقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائيةاألىميةعرض)فقرةجاءتكما-

.وتوافرىابدرجةمتوسطة،(%54بوزفنسبي)،ىذاالمجاؿيقؿترتيبفأاحتمت
لى :ويرجع ذلك إ

أسػػػيسالطمبػػػةفػػػيالمفػػػاىيـاىتمػػػاـالمػػػدرسبموضػػػوعاتأخػػػرىأكثػػػرأىميػػػةلغػػػرضت -1
.األساسيةلممساؽ
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 مساق ح قية غير متجانسةالخاص بالتدريس  إجراءاتالمجال الثالث: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :( 12.5جدول )

 التدريس لمساق حمقية غير متجانسة إجراءات

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 ريالمعيا

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة 1          . 3.6 0.69 72 10 
تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو 2              . 4.0 0.00 80 8 
يثيرالمحاضراالنتباهوالتشويؽلمطمبةأثناءعرضالمحاضرة 3                . 4.1 0.31 82 5 
يراعيالمحاضرالتتابعوالتسمس 4          جراءاتالمحاضرة ؿالمنطقيفيتخطيطوا               . 5 0.00 100 1 
يرتبموضوعاتالمحاضراتالمصورة 5            وفؽخطةالمساؽالمعمنةلمطالب،       . 4 0.00 80 7 
يستخدـوسائؿإيضاحتعميميةمناسبةلتعمـالكيمياء. 6         3.9 0.31 78 9 
يرسخالقيـاإلسالميةأثناءالشرح. 7        2.7 0.48 54 13 

8 
صػػػححالتصػػػوراتالخاطئػػػةلػػػدىالطمبػػػةعػػػفالمفػػػاىيـالكيميائيػػػةالمرتبطػػػةي                   

بموضوعالمحاضرة      . 4.8 0.42 96 2 

9 
التوضػػػػػيحيةالثنائيػػػػػةوثالثيػػػػػةاألبعػػػػػادفػػػػػيتعمػػػػػيـالظػػػػػواىر يسػػػػػتخدـالرسػػػػػـو                     

 15 38 0.56 1.9 .الكيميائية

يعرضالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة 10           .4.3 0.94 86 4 
يساعدعمىاكتسابالحقائؽالكيميائيةعفطريؽاألدلةوالبراىيف 11                  . 4.0 0.47 80 6 
يطرحأمثمةعمىالمفاىيـالكيميائيةمفالواقعالمحيطبالطالب 12            . 3.3 0.94 66 12 

13 
يتػػػرجـالمصػػػطمحاتالكيميائيػػػةاألجنبيػػػةبصػػػورةسػػػميمةوواضػػػحةإلػػػىالمغػػػة                  

العربية .. 
4.6 0.51 92 3 

يستخدـأنشطةممتعةومتنوعة 14      إلثارةاىتماـالطمبةبموضوعاتالكيمياء،       . 3.5 0.97 70 11 
نياءعمميةالتصوير. 15 يحضرخاتمةلممحاضرةلمتذكيربماتـمناقشتووا                  2.2 0.42 44 14 
  74.4 0.22 3.72                         معايير المجال الثالث ككل 

ُيالحظأف:الجدوؿفيمفالنتائج

جػػراءاتالمحاضػػرة،يراعػػيالمحاضػػرالتتػػابعوالتسمسػػؿالمنطقػػي)فقػػرة- احتمػػت(فػػيتخطػػيطوا 
يصػػححالتصػػوراتالخاطئػػةلػػدىالطمبػػةعػػف)وفقػػرة،%100))الترتيػػباالوؿبػػوزفنسػػبي            

المفػػػػاىيـالكيميائيػػػػةالمرتبطػػػػةبموضػػػػوعالمحاضػػػػرة           احتمػػػػتالترتيػػػػبالثػػػػاني(        بػػػػوزفنسػػػػبي   
بدرجةو(96%) توافر  ًعاليةجداً .
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                               وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى: 
موضوعاتالمساؽتعتمدعمىالتتابعوالتسمسؿفيفيـاألفكار.-1                
حرصمدرسالمساؽعمىتكويفصورةجديدةصحيحةلممفاىيـ،بداًلمفالمرسػومةعنيػا-2      ً                  

لدىالطمبة.  
فقػرةأما- نيػاءعمميػة) يحضػرخاتمػةلممحاضػرةلمتػذكيربمػاتػـمناقشػتووا                 التصػوير   فوزنيػا(  

النسػػبي  التوضػػيحيةالثنائيػػةوثالثيػػةاألبعػػادفػػيتعمػػيـالظػػواىر)و،44%)) يسػػتخدـالرسػػـو                 
احتمتالترتيباالخير،(الكيميائية       بوزفنسبي   ًودرجةتوافرقميمةجداً،(38%)    .   

               وذلك يرجع إلى:
طبيعةمادةمساؽكيمياءحمقيةغيرمتجانسة،يحتوىعمىمركباتيصعبتو -1                 ضػيحيا 

مفخالؿالنماذجوالمجسمات.         

 مساق ح قية غير متجانسةالخاص بية ئصورة العرض النها               المجال الرابع: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات  :(5. 13جدول )

 ية  لمساق حمقية غير متجانسةئمجال صورة العرض النيا

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 اريالمعي

الوزن 
 الترتيب )%( النسبي

وضوحالصورةوالصوت 1        أثناء العرض  .2.5 0.52 50 6 
يتالءـالصوتمعالصورةالتيتصاحبو. 2           4.1 0.3182 2 
اإلضاءةمتناسبةومتناسقةمعالعرض. 3         2.4 0.51 48 7 
حجـالخطعمىالشاشةواضحبشكؿمقروء. 4              1.8 0.42 36 10 
استخداـا 5  لعروضالتقديمية  Power Point. 4.1 0.56 821 
استخداـالسبورةالذكية 6    Smart Boardخالؿالعرض    . 1.0 0.00 20 13 
استخداـوسائطمتعددةمعززةلممحتوى. 7          2.7 0.67 54 5 
التصويرمفأكثرمفزاويةبمايتالءـمعالموقؼ. 8             1.9 0.73 38 9 
استخداـمؤشرعندالقرا 9       ءةعمىشاشةالعرض.       1.1 0.31 22 11 

استخداـاألدواتالصوتيةالالزمةلمتصويربشكؿجيد. 10                4.0 0.00 80 3 
التركيزعمىاألستاذوالمتعمـوالمادةالتعميميةخالؿعمميةالتصوير. 11                2.2 0.42 44 8 

12 
نشرالمادةالتعميميػةمػعالمحاضػراتالمصػورةلالطػالععمييػا                

فيأيو   قت.  1.0 0.00 20 12 

تعتبرمدةتصويرالمحاضرةكافيةلتناوؿالمحتوىالمطموب 13               .3.8 0.42 76 4 
  50 0.15 2.50                         معايير المجال الرابع ككل 
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:أفالباحثةمفخالؿالجدوؿالسابؽالحظتُ
اسػػػتخداـالعػػػروضالتقديميػػة)فقػػرة-     Power Point)احتمػػػت  أعمػػى  ترتيػػػب  وتوافرىػػػابدرجػػػ،    ة

ًعاليةجداً بوزفنسبي)،   82%).
:                            وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى

عدادالعروضالتقديميةوعدـحاجتياإلىبرمجياتمعقدة. -1 سيولةاستخداـوا                
كمػػا- أف فقػػرة اسػػتخداـالسػػبورةالذكيػػة)    Smart Boardخػػالؿالعػػرض     الفقػػرة)و( نشػػر  

المػادةالتعميميػةمػعالمحاضػراتالمصػورةلالطػػالععمييػ               افػيأيوقػت    احتمػت(  ترتيػػبال  
األخير   في ًىذاالمجاؿبدرجةقميمةجداً    .

:                     وتعزو ذلك الباحثة إلى
عدـوجودالسبورةالذكيةفيقاعةالتصوير،واالعتمادبشكؿعاـعمىالعروضالتقديمية. -1                   
تػػػوفرالمػػػادةالتعميميػػػةلممسػػػاؽعمػػػىصػػػفحةمػػػدرسالمسػػػاؽالخاصػػػةبػػػو،فمػػػيسىنػػػاؾ -2                   

حاجةلنشرىامع    المحاضرةالمصورةعمىصفحةالجامعةاوقناةاليوتيوب.               

 مساق ح قية غير متجانسةالخاص بالسمات المهنية والشخصية ل محاضر                 المجال الخامس:  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال السمات المينية  :(5. 14جدول )

 غير متجانسةوالشخصية لممحاضر لمساق حمقية 

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

يمتازالمحاضربمظيرعاـالئؽ. 1          5 0.00 100 2 
يتحدثالمعمـلغةعربيةسميمة. 2      4.9 0.31 98 3 
يوظؼنبراتصوتولجذباالنتباهوالتغمبعمىالممؿ. 3                4.1 0.31 82 7 
يمتمؾإمكانياتلغويةت 4   مكنومفالتحدثبطالقةوارتجاؿ.          4.1 0.31 82 6 
يقدـأسموبامشوقاخاصايميزهعفغيره. 5            4.1 0.31 82 5 

6 
يفػػػػػرؽفػػػػػياألداءالمصػػػػػورفػػػػػياألسػػػػػتوديوواألداءداخػػػػػؿال                  

المحاضرةالعادية.    
5 0.00 100 1 

7
بالوقػػػػتالمحػػػػددلممحاضػػػػرةالمصػػػػورة يمتػػػػـز           دوفاإلخػػػػػالؿ،      

بالمحتوىالمطموب      شرحو. 
4.1 0.31 82 4 

8
يخاطبالطمبةمباشرةبتحيةاإلسػالـأوالترحيػببيػـلكسػر                

حداثتفاعؿ. الحاجزوا           
2.8 0.91 56 8 

  85.2 0.27 4.26                         معايير المجال الخامس ككل 
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:أفالحظيُمفالجدوؿ
يمتػػاز)و،(يفػػرؽفػػياألداءالمصػػورفػػياألسػػتوديوواألداءداخػػؿالمحاضػػرةالعاديػػة)الفقػػرة- 

المحاضربمظيرعاـالئؽ        جاءتأعمىترتيب،(،     بوزفنسبي)   100% ).
              وذلك يعود إلى:  
ثقةالمدرسبنفسووبدرجةتمكنومفالمادةالعممية.-1      
خبرةالمدرسفيتدريسالمساؽ،وقدرتوعمىالتعامؿمعجميعالمواقؼ.-2                  
أمػػػا- فقػػػرة يخاطػػػبالطمبػػػةمباشػػػرةبتحيػػػةاإلسػػػالـ)          حػػػداث، أوالترحيػػػببيػػػـلكسػػػرالحػػػاجزوا              

تفاعؿ  (احتمتالترتيباألخير       بوزفنسبي)،   56%.)
  :  أن               وذلك يعود إلى

السالـوالترحيبفيوقتيسبؽعمميةالتصويربدقائؽ،فاليظيربشػكؿواضػحداخػؿ -1                         
فيديوالمحاضرةالمصورة.      

 سةمساق ح قية غير متجانالخاص بخراج المونتاج واإل               المجال السادس: 
خراج مونتاج واإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال ال :(5. 15جدول )

 لمساق حمقية غير متجانسة

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة 1        . 1.9 0.8738 8
حذؼالمقطاتال 2   غيرمناسبة  . 3.7 0.48 74 4 
سيولةوصوؿالطالبلممحاضراتالمصورةالتييحتاجيا. 3                 3.0 0.00 60 6 

4 
سػػػػػيولةتحميػػػػػؿالمحاضػػػػػراتالمصػػػػػورةعمػػػػػىالجيػػػػػازالخػػػػػاص                  

بالطالب.   
3.0 0.47 60 5 

سيولةالتنقؿبيفمقاطعالفيديوالخاصةبالمحاضرةالمصورة 5             . 3.7 0.48 74 3 
إمكانيةالتح 6 كـبالصوتودرجاتو.      3.9 0.31 78 2 
مناسبةحجـالفيديولمتحميؿوالحفظبسيولة. 7            2.9 0.31 58 7 
مقاطعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىا. 8           4.1 0.31 82 1 
  65.4 0.09 3.27                         معايير المجال السادس ككل 
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:أفيتضحفيالجدوؿالسابؽالنتائجمفخالؿ

مقػػاطعا)فقػػرة-  لفيػػديوالمصػػورتسػػمحبإعػػادةتكرارىػػا        احتمػػت(  الترتيػػباألوؿ     بػػوزفنسػػبيو،   
                   وذلك يرجع إلى أن: .(82%)

ىدؼالمحاضرةالمصورةتوفيرىالمطالبفي-1           وقتومكاف.أي   

اىتماـالمسئوليفعمىإعادةمشاىدةالطالبلممحاضرةأكثرمفمرة.-2                 

أمػػا فػػي الترتيػػب  األخيػػر   فػػي ىػػذاالمجػػاؿل  مسػػاؽكيميػػاءحمقيػػةغيػػرمتجانسػػة       احتمػػتفقػػرة،   
التنقػػؿبػػيفالكػػاميراتبسػػيولةومرونػػة)         بػػوزفنسػػبي)(،   وىػػذامػػاأكدتػػودراسػػة(.38%         يوسددف 
نتاجبرامجالتعمـالمختمفة. ( م2012 ) باالىتماـبأسسومعاييرتصميـوا               
 

المصورة لمساق كيمياء ثالثًا: النتائج المتعمقة بمستوى توافر معايير الجودة في المحاضرات 
 تحميمية.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب :(5. 16جدول )
 مساق كيمياء تحميمية فيلممجاالت  

عدد  المجال #
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الوزن 
 النسبي
)%( 

 بالترتي

1 88.8 0.010 4.95 0.44 4.44 5 التربوية األىداف 1
 743 0.565 0.59-3.700.26 11 المحتوى 2
 63.64 0.001 5.73-3.180.31 15 التدريس إجراءات 3
صورة العرض  4

566 0.001 17.58- 2.800.17 13 النيائية

السمات المينية  5
 782 0.051 3.900.212.25 8 والشخصية لممحاضر

 695 0.001 10.85-3.450.08 8 المونتاج واالخراج 6
  68.6 0.001 6.35- 0.15 3.43 60 المعايير ككل 

(2.26)=(9درجةحرية)و(0.05مستوىداللة)الجدوليةعند)ت(قيمة
(3.25)=(9درجةحرية)و((0.01مستوىداللةالجدوليةعند)ت(قيمة
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(،3.43)ممعدايير الكميدةلالمتوسػطالحسػابي،أفالحػظالجػدوؿنُفػيتػائجالنمفخالؿ
المحسػػػوبة(ت)فقيمػػػةأو(،%75)قػػؿمػػػفالنسػػػبةاالفتراضػػيةأوىػػػى،%(68.6)ووزفنسػػبي

 (وىػيأقػؿمػف0.001مسػتوىداللػة)عنػد،(2.26كبرمفالقيمةالجدولية)أوىى،(6.35)
لممحاضراتالمصورةلمساقاتيفمتوسطتوفرالمعاييروىذايعنىأنويوجداختالؼب (0.05)

(لصػػػالحالمعػػػدؿاالفتراضػػػي)وذلػػػؾفػػػيمسػػػاؽكيميػػػاء%75الكيميػػػاء،والمعػػػدؿاالفتراضػػػي)
تحميمية(.لذاتـرفضالفرضيةالصفرية.

وىػػػى،(%88.8)النسػػػبيوزنيػػا(،4.44المتوسػػػطالحسػػػابي)(التربويدددة األىدددداف)مجػػاؿ-
.وأفقيمػػػػػة)ت(عاليػػػػػةنسػػػػػبةتػػػػػوافرمعػػػػػاييرالجػػػػػودةفييػػػػػابدرجػػػػػةأفأي،نسػػػػػبمرتفعػػػػػة
(وىػوأقػؿمػف0.001(أكبرمػفقيمػة)ت(الجدوليػة،ومسػتوىداللػة)4.95المحسوبة)

لممحاضػػػػرات(،أيأنػػػػويوجػػػػداخػػػػتالؼبػػػػيفمتوسػػػػطتػػػػوفرمعػػػػاييرىػػػػذاالمجػػػػاؿ0.05)
(لصػػالحمتوسػػطتػػوفرالمعػػايير،%75المصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاء،والمعػػدؿاالفتراضػػي)

ويتـرفضالفرضالصفري.

،%(وىػىنسػبمرتفعػة74)النسػبيوزنيػا(،3.70المتوسػطالحسػابي)(محتدوىالمجاؿ)-
(أقػػؿ0.59.وأفقيمػػةتالمحسػوبة)عاليػةنسػبةتػػوافرمعػاييرالجػػودةفييػابدرجػػةأفأي

(،أيأنػػواليوجػػد(0.05أكبػػرمػػف(0.565مػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،ومسػػتوىالداللػػة)
لممحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاؽالكيميػػػاءاخػػػتالؼبػػػيفمتوسػػػطتػػػوفرالمعػػػاييرليػػػذاالمجػػػاؿ

(،وتـقبوؿالفرضالصفري.%75التحميمية،والمعدؿاالفتراضي)

(وىػػػى63.6(،ووزفنسػػػبي)(3.18(المتوسػػػطالحسػػػابي)إجدددراءات التددددريسفػػػيمجػػػاؿ-
(أكبػرمػفقيمػة)ت(5.73لتػوفرالمعػايير،كمػاأفقيمػة)ت(المحسػوبة)درجةمتوسػطة

(وىػذايعنػيأنػويوجػداخػتالؼبػيف0.05(أقؿمف)0.0001الجدولية،ومستوىالداللة)
لممحاضراتالمصورةلمساؽالكيمياءالتحميمية،والمعدؿمتوسطتوفرالمعاييرليذاالمجاؿ

االفتراضي،ويتـرفضالفرضالصفري.(لصالحالمعدؿ%75االفتراضي)
ة%(وىػػػىنسػػػب78)النسػػػبيوزنيػػػاالسدددمات المينيدددة الشخصدددية لممحاضدددر()أمػػػامجػػػاؿ-

،وافقيمػػػة)ت(المحسػػػوبةعاليػػػةنسػػػبةتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودةفييػػػابدرجػػػةأفأي،مرتفعػػػة
(،أي0.05(أكبػػرمػػف)0.051(أقػػؿمػػفقيمػػة)ت(الجدوليػػة،ومسػػتوىالداللػػة)2.25)

لممحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاؽالكيميػػػاءأنػػواليوجػػداخػػتالؼبػػيفمتوسػػطتػػػوفرالمعػػايير
.(،ويتـقبوؿالفرضالصفري%75التحميمية،والمعدؿاالفتراضي)
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،%(56-%69فنسبتياقميمة)إفخراج وصورة العرض النيائية(المونتاج واإل)مجاؿأما-
.وأفقيمػػػة)ت(المحسػػػوبةأكبػػػرمػػػفقيمػػػة)ت(ةقميمػػػةنسػػػبةتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودأفأي

(،أيأنػػويوجػػداخػػتالؼبػػيفمتوسػػط(0.05(أقػػؿمػػف0.001الجدوليػػة،وعنػػدمسػػتوى)
(%75لممحاضراتالمصورةلمساؽالكيمياءالتحميمية،والمعدؿاالفتراضي)توفرالمعايير

.لصالحالمعدؿاالفتراضي.ويتـرفضالفرضالصفري



 مساق كيمياء تحميميةالخاصة بالتربوية  ل األول: األىدافالمجا


التربوية  األىدافالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :(5. 17جدول )
 لمساق كيمياء تحميمية

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %()النسبي

تشمؿاألىداؼجميعجو 1         انبالتعمـ)المعرفيةوالمياريةوالوجدانية(      . 3.80.63 76 5 
تنمياألىداؼمياراتالتفكيرالعمميلدىالطمبة 2          . 4.7 0.67 94 3 

3 
تحقػػػػػؽاألىػػػػػداؼالتكامػػػػػؿالرأسػػػػػيواألفقػػػػػيبػػػػػيفمسػػػػػاقاتالكيميػػػػػاء                     

والمساقاتاألخرى     .
4.9 0.31 98 2 

تركزاألىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالط 4           4 78 0.31 3.9 .مبة
تتابعاألىداؼبشكؿمتسمسؿومنطقي 5            . 4.9 0.31 98 1 
  88.8 0.44 4.44                       معايير المجال األول ككل 

:أفالباحثةالحظتُمفخالؿالجدوؿ

فإفػ،نػوحسػبالتقيػيـأ،كمػاوعاليػةجػداً،ىذاالمجػاؿتػوفرتبدرجػةعاليػةفيجميعالفقرات-
تحقػػؽاألىػػداؼالتكامػػؿالرأسػػيواألفقػػيوفقػػرة)(شػػكؿمتسمسػػؿومنطقػػيباألىػػداؼتتػػابعفقػػرة)             

بيفمساقاتالكيمياءوالمساقاتاألخرى          .(%98وتوافرتبوزفنسبي)األوؿ،احتمتالترتيب(
 وذلك يرجع إلى: 

تدرجالمدرسفيعرضولممسائؿالحسابيةالخاصةبالمساؽبدًءابأساسياتالمعرفة. -1
امميابيفالموضوعاتوالمساقاتالمختمفة.ترابطاالىداؼوتك -2

تشػمؿاألىػداؼ)أمػافقػرة     جميػعجوانػبالػتعمـ)    المعرفيػة والمياريػة، والوجدانيػة، احتمػػت(
ومازالتنسبةعالية.(% 76بوزفنسبي)،المركزاألخير
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:

ةبػػالتطبيؽالعممػػي،وىػػذاقمػػةالجانػػبالميػػاريفػػيمسػػاؽكيميػػاءتحميميػػةالػػذييسػػمحلمطمبػػ-1
التػيأكػدتافتقػارأقسػاـالمحاسػبةبجامعػةالزاويػة(، م2016قمبر ) متفؽمعنتائجدراسػة

لجوانبالجودة،وىناؾمعوقاتلمتطبيؽ.

تركيزالمدرسعمىالجانبالعممي،أكثرمفالجانبالوجدانيخػالؿالشػرح،وىػذامػف -3
طبيعةالمساؽ.

 مساق كيمياء تحميميةلعممي الخاص باالمحتوى المجال الثاني: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال :( 18.5جدول )

 المحتوى  لمساق كيمياء تحميمية 

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

يخموالمحتوىمفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية. 1             5.0 0.001001
توضحأىداؼالمحاضرةفيبدايةكؿمحاضرةمصورة. 2                4.1 0.31 82 4 

3 
يعػػرضالمػػادةالعمميػػةبصػػورةمنطقيػػةمػػفالبسػػيطإلػػىالمعقػػد،ومػػف               

السيؿإلىالصعب.      
4.6 0.69 92 2 

يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة. 4             3.6 0.51 72 7 
يركزعمىأولوياتال 5       معرفةالعمميةالواجبتعمميا.     4 0.00 80 5 
يربطبيفخبراتالطالبالسابقةوالخبراتالحالية. 6               3.5 0.52 70 8 
يبرزالعالقةبيفموضوعاتالكيمياءوالموضوعاتاألخرى. 7                 2.7 0.48 54 9 
يتدرجبالمفاىيـالكيميائيةحسبصعوبتيابطريقةىرميةتصاعدية. 8              4.4 0.51 88 3 
يعمؿعمىالربطبيفالدراسةالنظريةوالدراسةالمخبريةالعممية. 9                3.9 0.56 78 6 

يظيردورالكيمياءفيتقدـالصناعةوالزراعةوالطبوغيرىا. 10               2.5 0.70 50 10 
يعرضاألىميةاالقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائية. 11           2.4 0.51 48 11 
  74 0.26 3.70                         معايير المجال الثاني ككل 

:أفالحظيُمفالجدوؿ

وتوافرىػابدرجػةفػيالترتيػباألوؿ(والعمميةاإلمالئيةاألخطاءخموالمحتوىمف)فقرةجاءت-
:وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى،(%100بوزفنسبي)،عاليةجداً
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الئيػػة.وىػػذامػػاحػػرصالمػػدرسعمػػىالتميػػزأكاديميػػًا،وعمميػػًابتجنػػباألخطػػاءالعمميػػةواإلم-1
 .(م2014ختمة ) أبوأكدتودراسة

فػيالترتيػباألخيػر(االقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائيػةاألىميةعرض)فقرةفيماجاءت-
 وىذا يرجع إلى :،(وتوافرىابدرجةمتوسطة%48بوزفنسبي)،ىذاالمجاؿيف

الكيمياءواألىميةمفالبديييات.تركيزالمدرسعمىالمعموماتاألساسية،واعتبارأفدور-1


 مساق كيمياء تحميميةب الخاصة التدريس المجال الثالث: إجراءات
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :(5. 19جدول )

 التدريس لمساق كيمياء تحميمية إجراءات

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(نسبيال

تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة 1          . 3.3 0.48 66 8 
تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو 2              . 3.8 0.42 76 5 
يثيرالمحاضراالنتباهوالتشويؽلمطمبةأثناءعرضالمحاضرة 3                . 3.2 0.42 64 10 
يراعيالمحاضرالتتابعوالتسمسؿالمنطقيف 4             جراءاتالمحاضرة يتخطيطوا            . 4.3 0.82 86 2 
يرتبموضوعاتالمحاضراتالمصورةوفؽخطةالمساؽالمعمنةلمطالب 5                . 4.0 0.00 80 3 
يستخدـوسائؿإيضاحتعميميةمناسبةلتعمـالكيمياء. 6         3.2 0.63 64 9 
يرسخالقيـاإلسالميةأثناءالشرح. 7        1.6 0.51 32 14 

8 
يصححالتص    وراتالخاطئةلدىالطمبةعفالمفػاىيـالكيميائيػةالمرتبطػةبموضػوع             
المحاضرة   .

4.8 0.63 96 1 

التوضيحيةالثنائيةوثالثيةاألبعادفيتعميـالظواىرالكيميائية 9 يستخدـالرسـو               . 1.0 0.00 20 15 
يعرضالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة 10           . 2.5 0.97 50 12 
يسا 11 عدعمىاكتسابالحقائؽالكيميائيةعفطريؽاألدلةوالبراىيف                . 3.6 0.51 72 6 
يطرحأمثمةعمىالمفاىيـالكيميائيةمفالواقعالمحيطبالطالب 12            . 3.5 0.52 70 7 
يترجـالمصطمحاتالكيميائيةاألجنبيةبصورةسميمةوواضحةإلىالمغةالعربية. 13                3.9 0.73 78 4 
يستخ 14  دـأنشطةممتعةومتنوعةإلثارةاىتماـالطمبةبموضوعاتالكيمياء            . 3.1 0.87 62 11 
نياءعمميةالتصوير. 15 يحضرخاتمةلممحاضرةلمتذكيربماتـمناقشتووا                  2.0 0.00 40 13 
  63.6 0.31 3.18                         معايير المجال الثالث ككل 
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يتضحأف:الجدوؿفيمفالنتائج
يصػػػػحح)فقػػػػرةجػػػػاءت-   التصػػػػوراتالخاطئػػػػةلػػػػدىالطمبػػػػةعػػػػفالمفػػػػاىيـالكيميائيػػػػةالمرتبطػػػػة                 

بموضػػػوعالمحاضػػػرة      فػػػيالترتيػػػباألوؿ(      بػػػوزفنسػػػبي)   ًبدرجػػػةعاليػػػةجػػػداً،(96%         وتدددرى ،
    لى:                      الباحثة أن ذلك يرجع إ

عدـحرصالطمبةعمىمعرفةماىوجديدحوؿالمفاىيـالكيميائيةالمرتبطةبالمساؽ.-1                  
اىتماـالمد-2 رسبالتعرؼعمىالخبراتالسابقةلمطمبةعفالمفاىيـالكيميائية.             
مػػافقػػرةأ- التوضػػيحيةالثنائيػػةوثالثيػػةاألبعػػادفػػيتعمػػيـالظػػواىرالكيميائيػػة) يسػػتخدـالرسػػـو                 )

جاءتفيالترتيباألخير،       بوزفنسبي)   ًودرجةتوافرقميمةجداً،( 20%    ،وذلؾيعودإلى:    
خموموضوعاتمساؽكي-1       مياءتحميميةمفالمركباتوالعناصرالتي        ثنائيػة تحتاجإلىرسـو     

وثالثية األبعاد. 
 مساق كيمياء تح ي يةالخاصة بصورة العرض النهاية                المجال الرابع: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال  :( 20.5جدول )

 ميميةصورة العرض النياية لمساق كيمياء تح

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

وضوحالصورةوالصوت 1        ثناءالعرضأ  . 3.2 0.78 64 7 
يتالءـالصوتمعالصورةالتيتصاحبو. 2           4.0 0.00 80 2 
اإلضاءةمتناسبةومتناسقةمعالعرض. 3         3.2 0.42 64 6 
حجـالخطعمىالشاشةواضحبشكؿ 4            مقروء.  3.4 0.51 68 5 
استخداـالعروضالتقديمية 5    Power Point.4.0 0.47 80 1 
استخداـالسبورةالذكية 6    Smart Boardخالؿالعرض    . 1.0 0.00 20 13 
استخداـوسائطمتعددةمعززةلممحتوى. 7          2.2 0.42 44 10 
التصويرمفأكثرمفزاويةبمايتالءـمعالموقؼ. 8             3.1 0.56 62 8 
استخداـمؤشرعندالقراءةعمىشاشةالعرض. 9              1.0 0.00 20 12 
استخداـاألدواتالصوتيةالالزمةلمتصويربشكؿجيد. 10                3.9 0.31 78 4 
التركيزعمىاألستاذوالمتعمـوالمادةالتعميميةخالؿعمميةالتصوير. 11                2.5 0.52 50 9 

12 
نشرالمادةالتعميميةمعالم   حاضراتالمصورةلالطالععمييافي           

أيوقت.   
1.0 0.00 20 11 

تعتبرمدةتصويرالمحاضرةكافيةلتناوؿالمحتوىالمطموب 13               . 3.9 0.31 78 3 
  56 0.17 2.80                         معايير المجال الرابع ككل 
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الباحثةمفخالؿالجدوؿالسابؽأف:الحظتُ

اسػتخداـالعػروضالتقديميػة)فقرة-     Power Point)،فقػرةو يػتالءـالصػوتمػعالصػورةالتػي)         
تصػػاحبو  احتمػػت(  عمػػىترتيػػبأ   ًوتوافرىػػابدرجػػةعاليػػةجػػداً،      بػػوزفنسػػبي)،         وتعددزو   ،(80%

  :               الباحثة ذلك إلى

سيولةاستخداـالعروضالتقديمية،وتوفرجياز)-1          LCD.داخؿقاعاتالتصوير)       

حرصالفني-2  يفعمىمطابقةالصورةمعالصوتإل           نتاجفيد يومصورجيد.    

كمػػا- ففقػػرةأ اسػػتخداـالسػػبورةالذكيػػة)    Smart Boardخػػالؿالعػػرض     وفقػػرة)(، اسػػتخداـ  
مؤشػػرعنػػدالقػػراءةعمػػىشاشػػةالعػػرض            احتمػػت(  ترتيػػبال  األخيػػر   بػػوزفنسػػبي)،   ي(فػػ20%

ًىذاالمجاؿبدرجةقميمةجداً    .
 :             وذلك يرجع إلى  
ارتفاعتكمفةالسبورةالذكية،وحاجتياإلىن-1       وعمفالصيانةالمتقدمة،وىذايختمؼمعدراسػة             محمد 

التيأكدتعمىأفالحصصالتمفزيونيةتقمؿمفتكاليؼالصرؼالماديلممدرسة.  (  م2010 )                  

 عدـتوفرالسبورةالذكيةداخؿقاعاتالتصوير. -2

عدـتوفرمؤشرلشاشةالعرضداخؿقاعاتالتصوير. -3
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 مساق كيمياء تح ي يةالخاص ب خصية ل محاضرالسمات المهنية والشالمجال الخامس: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات  :(5. 21جدول )

 مجال السمات المينية والشخصية لممحاضر لمساق كيمياء تحميمية

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

يمتازالمحاضربمظي 1     رعاـالئؽ.    5 0.00 100 1 
يتحدثالمعمـلغةعربيةسميمة. 2      4.3 0.48 86 3 
يوظؼنبراتصوتولجذباالنتباهوالتغمبعمىالممؿ. 3                3.8 0.42 76 6 
يمتمؾإمكانياتلغويةتمكنومفالتحدثبطالقةوارتجاؿ. 4             3.9 0.31 78 5 
يقدـأسموبامشوقاخاصايميزهعفغيره. 5            3.4 0.51 68 7 

6 
يفػػرؽفػػياألداءالمصػػورفػػياألسػػتوديوواألداءداخػػؿالمحاضػػرةال                 

 العادية.
4.7 0.48 94 2 

7 
بالوقػػػتالمحػػػددلممحاضػػػرةالمصػػػورةدوفاإلخػػػالؿبػػػالمحتوى يمتػػػـز                  

المطموبشرحو.      4 0.00 80 4 

8 
يخاطػػػػػبالطمبػػػػػةمباشػػػػػرةبتحيػػػػػةاإلسػػػػػالـأوالترحيػػػػػببيػػػػػـلكسػػػػػر                   

حداث الحاجزوا        تفاعؿ.   
2.1 0.31 42 8 

  78 0.21 3.90                         معايير المجال الخامس ككل 

:فأضحالسابؽيتمفالجدوؿ
يمتػػازالمحاضػػربمظيػػرعػػاـالئػػؽ)فقػػرةجػػاءت-          بػػوزفنسػػبي)،(   بالترتيػػباألوؿو،(100%     ،

وفقرة )ال يفرؽفياألداءالمصورفياألستوديو          واألداءداخؿالمحاضرةالعاديػة،      (الترتيػب  
ثانيال ،بوزفنسبي)   94)%.

   :                             وترى الباحثة أن ىذا يرجع إلى
تمقائيةالمدرسفيالشرحوعدـالتقيدبالتصوير-1         .
حػػػػػرصالمػػػػػدرسعمػػػػػىمسػػػػػاواةالمعمومػػػػػاتالمعطػػػػػاةلمطمبػػػػػةداخػػػػػؿالمحاضػػػػػرةالعاديػػػػػػة -2                      ،

والمحاضرةالمصورة     . 
لكسرالحاجزيخاطبالطمبةمباشرةبتحيةاإلسالـأوالترحيببيـفيماجاءتفقرة) -

حداثتفاعؿ وا     (.42فيالترتيباألخير،بوزفنسبي)( 
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 وترجع الباحثة السبب في ذلك إلى:
قياـالمدرسبالتحيةوالسالـوالترحيببالطمبةقبؿبدءعمميةالتصويرلذااليظير -1

بالفيديوالمصور.
 
 مساق كيمياء تح ي يةالخاص بخراج المونتاج واإل               المجال السادس: 

 النسبي لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن  :(5. 22ول )جد
 خراج لمساق كيمياء تحميميةالمونتاج واإل

 المتوسط الفقرة #
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة 1        . 2.7 0.67 54 8 
حذؼالمقطاتالغيرمن 2    اسبة . 4.0 0.00 80 3 
سيولةوصوؿالطالبلممحاضراتالمصورةالتييحتاجيا. 3                 3.0 0.00 60 7 

4 
سػػػيولةتحميػػػؿالمحاضػػػراتالمصػػػورةعمػػػىالجيػػػازالخػػػاص                

بالطالب.   3.0 0.00 60 6 

5 
سػػػػػػيولةالتنقػػػػػػؿبػػػػػػيفمقػػػػػػاطعالفيػػػػػػديوالخاصػػػػػػةبالمحاضػػػػػػرة               

المصورة  . 
3.9 0.31 78 4 

إمكانيةالتحكـبا 6 لصوتودرجاتو.      4.0 0.00 80 2 
مناسبةحجـالفيديولمتحميؿوالحفظبسيولة. 7            3.0 0.00 60 5 
مقاطعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىا. 8           4.0 0.00 80 1 
  69 0.08 3.45                         معايير المجال السادس ككل 

:فأيتضحالجدوؿيفمفخالؿىذهالنتائج

مقػػػػاطعالفيػػػػديوالمصػػػػو)فقػػػػرة-       رتسػػػػمحبإعػػػػادةتكرارىػػػػا      وفقػػػػرة)(،  إمكانيػػػػةالػػػػتحكـبالصػػػػوت      
ودرجاتو (وفقرة)  حذؼالمقطاتالغيرمناسبة     احتمت،(  عمػىدرجػةأ  وفػيالمراتػباألولػى      وىػى، 

بوزفنسبي    :                     وتعزو الباحثة ذلك إلى  .( 80%)

حرصالمسئوليفعمىإتاحةالفرصةلمطمبةعمىإعادةمشاىدةالفيديوأكثرمفمرة-1                    .

اىتماـالمسئولي-2   بإعدادفيديومصورذاكفاءةعالية.ف     
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فيمػػاجػػاءت-   فقػػرة التنقػػؿبػػيفالكػػاميراتبسػػيولةومرونػػة)         فػػيالترتيػػباألخيػػر،(،      بػػوزفنسػػبي   
(54%.)

               وذلك يرجع إلى:  

عدـخبرةالعامميفبالمونتاجعمىالتنقؿبسرعةبيفالكاميرات.-1             

عػػػدـإدراؾالعػػػامميفبالمونتػػػ-2     اجبموضػػػوعاتالكيميػػػاء،وأىميػػػةاألفكػػػارالتػػػييجػػػبالتركيػػػز               
عمييا.

)كيميداء  لممسداقات الثالثدةالخاصة بالمحاضدرات المصدورة  تفسير النتائجمناقشة و 
 :عضوية وحيوية، كيمياء حمقية غير متجانسة، كيمياء تحميمية(

لمسػػػاقاتمػػػفخػػػالؿالتحميػػػؿاإلحصػػػائيلنتػػػائجمعػػػاييرالجػػػودةلممحاضػػػراتالمصػػػورة
:الحظأفكيمياءبالجامعةاإلسالميةبغزةيُال

فيالمرتبةاألولىبيفالمساقاتالثالثةوحصؿعمىوزفكيمياءعضويةوحيويةجاءمساؽ-
لى:وتعزو الباحثة ذلك إ(،وىيأعمىنسبة.74.83%)النسبي

داـطبيعػػػةالمػػػادةالمشػػػروحة،حيػػػثأفمسػػػػاؽكيميػػػاءعضػػػويةوحيويػػػةيتطمػػػباسػػػػتخ -1
وسػػػائؿتعمػػػيـبصػػػرية،وعػػػرضنمػػػاذجألشػػػكاؿالمركبػػػات،والصػػػيغالكيميائيػػػة،والشػػػكؿ

الفراغيلياحتىيستطيعالطمبةاستيعابيابجميعمستوياتيـ.

 اإلعدادالجيدلممحاضرةالمصورةقبؿبدءعمميةالتصويرمفخالؿبرنامجالعرض. -2

رتبػةالثانيػةبػيفالمسػاقاتالثالثػةوحصػؿفيالمكيمياءحمقيةغيرمتجانسةجاءمساؽفيما-
(.71.2%)عمىوزفالنسبي

 :  أن ويعود ذلك إلى

مساؽكيمياءحمقيةغيرمتجانسةمساؽسنةرابعةفيوصعوبة. -1
.اليحتوىعمىأشكاؿورسوماتيمكفتمثيميافراغياً -2

اتالثالثػػةوحصػػؿعمػػىفػػيالمرتبػػةالثالثػػةواألخيػػرةبػػيفالمسػػاقتحميميػػةوجػػاءمسػػاؽكيميػػاء-
(وىيأقؿنسبة.%68.6)وزفالنسبي

وتعزو الباحثة ذلك إلى:   

التركيزعمىالقوانيف،وحؿالمسائؿالمرتبطةبالمساؽبطريقةمتسمسمةمتدرجة. -1
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طبيعةمادةالمساؽوالمحتوىالدراسي،حيثأفمساؽكيميػاءتحميميػةاليحتػاجلكتابػة -2
الت،أوحتػػػىاسػػػتخداـلمنمػػػاذجوالمجسػػػمات.وىػػػذاأدىإلػػػىرمػػػوزكيميائيػػػة،أومعػػػاد

انخفػػػاضنسػػػبةبعػػػضالفقػػػراتفػػػيىػػػذاالمجػػػاؿخالفػػػًاعػػػفمسػػػاؽالكيميػػػاءالعضػػػوية
والحمقيةغيرالمتجانسة.

-السػػػماتالمينيػػػةوالشخصػػػية-كمػػػاُيالحػػػظارتفػػػاعدرجػػػةتػػػوافرمجػػػاؿ)األىػػػداؼالتربويػػػة-
خفػػػػاضدرجػػػػةتػػػػوافرمجػػػػاؿ)صػػػػورةالعػػػػرضالنيائيػػػػة(،إجػػػػراءاتالتػػػػدريس(وان-المحتػػػػوى

فيجميعمساقاتالكيمياءعينةالدراسة.و)المونتاجواإلخراج(



   :السؤال الثالث إجابة: ثالثاً 
:السؤاؿالثالثليذهالدراسةعمىينص

مدددا مددددى تدددوافر معدددايير الجدددودة بالمحاضدددرات المصدددورة لمسددداقات الكيميددداء بالجامعدددة  -3
 الجامعة؟ىذه المساقات في من وجية نظر طمبة  ،اإلسالمية

وتوزيعيػاعمػى(، 4)ممحػؽرقػـاسػتبانةبإعػدادقامػتالباحثػة،عمىىذاالسؤاؿلإلجابة
اإلحصائيةاألساليب،وتـحسابمصورةالكيمياءالالمسجميفلمساقاتةاإلسالميطمبةالجامعة

لنتػػائجالنسػػبيوالػػوزف،حرافػػاتالمعياريػػةواالن،حيػػثتػػـحسػػابالمتوسػػطاتالحسػػابية،المناسػػبة
بيػػػدؼتحديػػػدمػػػدىتػػػوافرمعػػػاييرالجػػػودةبالمحاضػػػراتالمصػػػورةلمسػػػاقات،بيانػػػاتاالسػػػتبانة

.يمياءبالجامعةالك

المسػػجميف،(اسػػتبانوعمػػىطمبػػةالجامعػػةاإلسػػالمية230حيػػثقامػػتالباحثػػةبتوزيػػع)
صػػػالحمنيػػػا.الغيػػػريػػػثتػػػـاسػػػتبعادتبانوح(اسػػػ214مصػػػورة،وتػػػـجمػػػع)الالكيميػػػاءلمسػػػاقات

تـتحميؿنتائجيا.ة(استبان184وبذلؾتكوفعينةالدراسة)

لمسػاقاتالكيميػاء،(يوضحنسبةمتابعةالطمبةلممحاضراتالمصورة 23.5والجدوؿ)
.بغزةاإلسالميةبالجامعة
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 نسبة متابعة المحاضرات المصورة :(5. 23جدول )

 مدى متابعة المحاضرات عدد التكرارات نسبة المتابعة

37.5 69 20% 
16.3 30 40% 
16.8 31 60% 
18.5 34 80% 
10.9 20 100% 
 المجموع 184 100.0




الطمبػةلممحاضػراتمػدىمتابعػةةنسػبالبياني،الرسـالجدوؿالسابؽوالحظمفخالؿنُ

يمييػانسػػبة،نسػػبةالمتابعػةقميمػػةأفوىػذايبػيف،(%20)ىػػينسػػبةلممتابعػةأعمػىالمصػورة،أف
. (%100)مفعينةالدراسةىوةنسبةمتابعاألقؿ،والعددوىىنسبةمرتفعةنسبياً((80%

:إلى يعود أن قمة نسبة متابعة المحاضرات المصورةوترى الباحثة 

.اإلسالميةالجامعةفيمحاضراتمصورةلمساقاتالكيمياءبوجودبعضالطمبةإعالـعدـ-
  وجود نسبة من المتابعين لممحاضرات المصورة يعود إلى:  أما

تػـالتػيبعضالمحاضراتفيتـتوزيعيا(،CD)لمطالبعمىالمحاضراتالمصورةتوفير-
.،وخاصةطمبةكميةالطبفيالجامعةاإلسالميةاختيارطمبتيامفعينةالدراسة
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 تائج االستبانة .الوصفية لن اإلحصائياتيوضح  :(5. 24جدول )

عدد  المجال #
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

 1 79.35 0.54 103.97 المحاضرة المصورة وطريقة عرضيا  1
 3.480.5969.644 9 صورة العرض النيائية  2
 3 3.690.4873.94 8 اإللقاء أسموب 3
 0.4374.782 3.74 13 رة محتوى المحاضرة المصو  4
  74.6 0.39 3.73 40 االستبانة  ككل  

:أفالجدوؿفيمفخالؿنتائجاالستبانةالباحثةالحظتُ
مرتبػة(وىػويحتػؿال79.35النسػبي)وزفالػ(،المحاضدرة المصدورة وطريقدة عرضديا)مجاؿ-

ىػػذافػػيبنسػػبةعاليػػةوىػػذايػػدؿعمػػىدرجػػةتػػوافرالمعػػايير،نسػػبةأعمػػىأنيػػاحيػػث،ىاألولػػ
.مفوجيةنظرالطمبة،المجاؿ

وىػى(،74.78النسػبي)فيالمرتبػةالثانيػة،بػوزف()محتوى المحاضرة المصورةمجاؿجاءو-
نسبةمرتفعة.

وىػىنسػبةمرتفعػة(،73.94النسػبي)فيالمرتبةالثالثة،بوزفأسموب اإللقاء()وجاءمجاؿ-
.ايضاً

مرتبػةوتحتػؿال،قػؿنسػبةأ(وىػى69.64)النسبيفوزنو(،ض النيائيةصورة العر )مجاؿأما-
ىذاالمجاؿ.فيةجداًدرجةتوافرالمعاييربنسبةقميمأفوىذايبيف،ةالرابع

مػفالنسػبةقريبػةولكنيا،وىىنسبةمتوسطة،(74.6الوزفالنسبيلالستبانةككؿ)أفكما-
.عاليةبنسبةمعاييردرجةتوفرالأفأي(%75االفتراضية)

تطبيػػػػػؽبطاقػػػػػةالتقػػػػػويـنسػػػػػبةاخػػػػػتالؼنتػػػػػائجاالسػػػػػتبانةمػػػػػعنتػػػػػائجأفوتػػػػػرىالباحثػػػػػة
.النتائجفيجوىرينواليوجدتعارضأوالفرؽبسيطو،(ضئيمة)المعايير

لكؿفقرةمففقػراتاالسػتبانة،واالنحراؼالمعياري،متوسطاتالوقامتالباحثةبحساب
حسبمجاالتيا.
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 االستبانة في عرضيا وطريقة المصورة المحاضرةالمجال األول: 
 يوضح متوسطات واالنحراف المعياري لفقرات مجال المحاضرة المصورة  :( 25.5جدول )

 االستبانة  فيوطريقة عرضيا 

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

إعالـالطالببوجودالمحاضراتالمص 1           ورةلممساؽمفبدايةالفصؿ     .3.9 0.98 79.4 6 
سيولةالوصوؿلممحاضرةالمصورة 2          . 4.3 0.80 87.9 1 
سيولةالحصوؿعمىالمحاضرةالمصورة)تحميمياوحفظيا( 3               . 3.7 1.12 75.9 8 
المحاضرةالمصورةمفيدةلكؿمفيتابعيا 4       . 4.1 0.85 82.6 4 
زيادةنسبةمتابعةالمحاضرات 5     المصورةعنداقترابموعداالمتحانات         . 3.5 1.25 70.9 9 
المحاضرةالمصورةلمساقاتالكيمياءمجديةومفيدة 6         . 4.3 0.72 87.1 2 
أسموبتقديـالمحاضرةالمصورةمناسبلطمبةالجامعة 7            . 4.2 0.80 84.4 3 

8 
متابعػػػةومشػػػاىدةالمحاضػػػراتيقمػػػؿمػػػفقمػػػؽاالمتحػػػافويعطػػػيشػػػعور                    ًاً

.طمأنينةبال
3.3 1.12 67.0 10 

المحاضرةالمصورة 9     تالءـ الطمبةباختالؼمستوياتيـ      .3.8 0.80 77.0 7 
تفضؿتصويرالمحاضراتلجميعالمساقاتفيالجامعة 10               . 4.0 1.22 80.7 5 
  79.35 0.54 3.97                المجال األول ككل 

:أفمفخالؿالنتائجبالجدوؿالباحثةالحظتُ

سػػػػػػيولةالوصػػػػػػوؿلممحاضػػػػػػرةالمصػػػػػػورة)جػػػػػػاءتفقػػػػػػرة-          فػػػػػػيالترتيػػػػػػباألوؿ،بػػػػػػوزفنسػػػػػػبي(           
جػػػػاءتو،(87.9%) فقػػػػرة  المحاضػػػػرةالمصػػػػورةلمسػػػػاقاتالكيميػػػػاءمجديػػػػةومفيػػػػدة)            فػػػػي( 

الترتيبالثانيوبػوزفنسػبي)       فقػرةو،87.1%) أسػموبتقػديـالمحاضػرةالمصػورةمناسػب)          
لطمبةالجامعة  حتمتا(، الترتيبالثالث   وزفنسبب (.%84.4ي)

أمػا- الفقػرات  زيػػادةنسػبةمتابعػػةالمحاضػراتالمصػورةعنػػداقتػرابموعػػداالمتحانػات)                جػػاءت( 
بػػػػوزفنسػػػػبي   فقػػػػرةو(،70.9%)  متابعػػػػةومشػػػػاىدةالمحاضػػػػراتيقمػػػػؿمػػػػفقمػػػػؽاالمتحػػػػاف)                 
ويعطيشعور    بالطمأنينةًاً نالت(، ترتيبال  األخير   قؿوزفنسبيأو    67.06%).)

     إلى:        لك يرجع  ذ    أن             وترى الباحثة 

اىتمػػػاـفريػػػؽالتعمػػػيـ-1    اإل لكترونػػػي  إلػػػى إيصػػػاؿ  المحاضػػػراتالمصػػػورة      لمطمبػػػة  بأقػػػؿ  مجيػػػود   
ممكف .



127 

معظػػـالطمبػػةلػػيسلػػدييـعمػػـبوجػػودمحاضػػراتمصػػورةلػػبعضالمسػػاقات-2                وترتيػػبالفقػػرة،   
األولى   مفىذاالمجاؿيؤكدذلؾ      .

ًالطالػػػببفتػػػرةاالمتحانػػػاتيكػػػوفمشػػػغوالً -3           بالدراسػػػة  والمراجعػػػة   فػػػاليكػػػوفىنػػػاؾ،      
اىتمام كبيرًاً بمتابعةالمحاضراتالمصورةًاً      .



 االستبانة فيصورة العرض النيائية المجال الثاني: 
 االستبانة فييوضح متوسطات واالنحراف المعياري لفقرات مجال صورة العرض النيائية  :( 26.5جدول )

االنحراف  المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)%( 

 الترتيب

وضوحالصورةوالصوت 1        إثناء العرض  . 3.8 0.88 77.7 3 

2 
الصػػػوتيػػػتالءـفػػػيالمحاضػػػرةمػػػعالصػػػورةالمصػػػاحبة               

.لو
4.0 0.80 81.9 1 

اإلضاءةالمتوفرةمناسبةلمعرض 3       .3.9 0.86 78.8 2 
حجـالخطالمعروضواضحعمىالشاشة 4            . 3.6 0.93 72.1 4 
يتـالتصويربأكثر 5    مفزاوية   . 3.3 1.07 66.1 5 
سيولةالتنقؿبيفالكاميرات 6     . 3.2 1.06 64.1 7 
استخداـمؤشرعندالقراءةعمىشاشةالعرض 7             .3.1 1.13 63.0 8 

8 
تعػػرضالمحاضػػرةالمصػػورةوسػػائؿإيضػػاحغيػػرمتاحػػة                

فيالمحاضرةالعادية    . 
2.8 1.19 56.8 9 

جودةالتصويرعاليةالدقة 9     . 3.2 1.00 65.8 6 
  69.64 0.59 3.48                   المجال الثاني ككل  

:أفمفالجدوؿيتضح
الصػػوتيػػتالءـفػػيالمحاضػػرةمػػعالصػػورةالمصػػاحبةلػػو)ةفقػػرال-              (جػػاءتفػػيالترتيػػباالوؿ        

بوزفنسبي)   (56.8%.
فيمػػػاجػػػاءتفقػػػرة-     اسػػػتخداـمؤشػػػرعنػػػدالقػػػراءةعمػػػىشاشػػػةالعػػػرض)              بالترتيػػػبالثػػػامفوقبػػػؿ(     

األخيرب   وزفنسبي)%   تعرضالمحاضرةالمصورةوسائؿإيضاحغيرمتاحةفي)و،(63.0                
المحاضرةالعادية   فقداحتمت(،  ترتيبال  األخيربوزفنسبي)      56.8%).
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  :                      وتعزو الباحثة ذلك بسبب
وفرمؤشربقاعةالتصويرعدـت-1        .

عػدـعػػرضوسػائؿ -3      إيضػػاح  أخػرى   قػػديكػوفلطبيعػػةالمػادة،      أو عػػدـتػوفروسػػائؿ     أخػػرى   
متنوعةوحديثة  تتناسبمعمستوياتالطمبة،       .


                            المجال الثالث: أسموب اإللقاء

 االستبانة في اإللقاء أسموبيوضح متوسطات واالنحراف المعياري لفقرات مجال  :(5. 27جدول )

االنحراف  المتوسط       الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

إثارة 1 االنتباهوالتشويؽلمطمبةخالؿعرض            المحاضرةالمصورة     . 3.2 1.00 65.9 7 
يتـإثراءالمادةالعممية 2 في المحاضرةالمصورة     . 3.7 0.94 74.6 5 

3 
توضػػػيحالمحاضػػػرألىػػػداؼالمحاضػػػرةفػػػيبدايػػػةكػػػؿمحاضػػػرة                   

مصورة  . 
3.6 1.05 73.3 6 

المظيرالعاـلممحاضرالئؽ 4       . 4.3 0.76 87.2 1 

5 
تقػػديـالمحاضػػرةالمصػػورةبأسػػموبخػػ         اصبالمحاضػػريميػػزهعػػف       

غيره . 
3.8 0.96 76.3 4 

التحدثبمغةعربيةسميمة 6     . 4.0 0.99 80.5 2 

7 
ترجمػةالمصػطمحاتالكيميائيػةاألجنبيػػةبصػورةسػميمةوواضػػحة              

إلىالمغةالعربية  . 3.8 1.02 76.8 3 

8 
تمييزالمحاضربيفاألداءالمصورفياألستوديوواألداءداخؿ                 

المحاضرةالعاد    .ية
2.8 1.18 56.6 8 

  73.94 0.40 3.69                  المجال الثالث ككل 

:أففيالجدوؿالحظمفخالؿالنتائجيُ

المظيػػرالعػػاـلممحاضػػر)ةالفقػػر-       الئػػؽ جػػاءتفػػيالترتيػػباألوؿبػػوزفنسػػػبي)(          87.2%)،
فقرةو التحدثبمغةعربيةسميمة)     جاءتبالترتيبالثانيبوزفنسبي)(       80.5%).

فيماجػا- ءتفقػرة  تمييػزالمحاضػربػيفاألداءالمصػورفػياألسػتوديو)             واألداءداخػؿ،   
المحاضرةالعادية   بالترتيباألخيربوزفنسبي)(        56.6%).
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                 أن ذلك يعود إلى:             وترى الباحثة 

اىتماـ .1 أساتذة الجامعة اإلسالمية   بالمظير  الخارجي   .

التحدث .2  بأسموب   ولغةسميمةوصحيحة     أساسفالمغة،  االتصاؿو    التواصؿ   .

تمقائيػػػةالمحاضػػػر .3   فػػػي عمميػػػةالتػػػدريسو   فالتصػػػويرلػػػـيقيػػػدمػػػفحريػػػةالمػػػدرسأ          أثنػػػاء 
الشرح  . 



         االستبانة    في         المصورة          المحاضرة       محتوى               المجال الرابع: 
 يوضح متوسطات واالنحراف المعياري لفقرات مجال محتوى :( 28.5جدول )

 االستبانة فيالمحاضرة المصورة  

النحراف ا المتوسط الفقرة #
 المعياري

الوزن 
 الترتيب )%(النسبي

1 
المحاضػػػػراتالمصػػػػورةتسػػػػاعدعمػػػػىفيػػػػـوتوضػػػػيحالموضػػػػوعاتالصػػػػعبة                     

بالمساؽ  . 
4.2 0.74 84.2 3 

2 
المحاضراتالمصورةتسيؿعمىالطالػبحػؿالتعيينػاتوالتػدريباتالخاصػة                    

بالمساؽ  . 
3.8 0.88 76.6 5 

المحاضراتالمصورةتعرضالمادةبتس 3         مسؿمفالسيؿإلىالصعب        . 3.6 0.95 73.5 8 
محتوىالمحاضرةالمصورةيخمومفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية 4                 . 3.7 0.88 75.3 6 

5 
المادةالعمميةالمعروضةفيالمحاضرةالمصورةمرتبطةارتباطػًاوثيقػًابمػادة ً ً            

المساؽ  . 
4.4 0.72 89.2 1 

المادةالعمميةفيالمحاضرةالمصورة 6      ًمتتابعةومتسمسمةعممياً    . 4.3 0.76 86.9 2 
تركيزالمحاضرةالمصورةعمىالمفاىيـاألساسيةلمموضوع 7                . 4.0 0.88 81.4 4 

8 
المحاضػػراتالمصػػورةتبػػرزالعالقػػةبػػيفموضػػوعاتالكيميػػاءوالموضػػوعات                  

األخرى   . 
3.5 0.90 71.3 9 

المحاضراتالمصورةتناقشالقضاياالمحميةالمرتبطة 9           بموضوعاتالكيمياء    . 3.4 1.07 69.0 10 
يتـخالؿالمحاضرةالمصورةاستخداـالنماذجوالعيناتفيتدريسالكيمياء 10                . 3.3 1.15 66.9 11 
المحاضرةالمصورةتربطبيفالدراسةالنظريةوالمخبرية 11               .2.9 1.10 59.0 13 
المحاضراتالمصورةتراعىمستوياتالطمبةالمختمفة 12              أثناءالشرح   . 3.6 0.88 73.6 7 
المحاضرةالمصورةتغنيعفالمحاضرةالعادية 13           . 3.2 1.35 64.7 12 
  74.78 0.43 3.74                  المجال الرابع ككل 
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:أفالباحثةالحظتُمفالجدوؿالسابؽ

المػػادةالعمميػػةالمعروضػػةفػػيالمحاضػػرةالمصػػورةمرتبطػػةارتباطػػًاوثيقػػًابمػػادة)جػػاءتفقػػرة- ً ً             
المساؽ  فيالترتيباألوؿبوزفنسبي)(         89.2%).

  :        ذلك بسبب             ترى الباحثة   و

أساتذةعناية-1 الجامعة لماميـ بطرؽ وا   وأساليب  التدريس  الجامعي  .

التركيزعمىالمعرفةالعمميةالالزمةالمرتبطةبالمادة.-2         

أمػػػا- فقػػػ المحاضػػػرةالمصػػػورةتغنػػػيعػػػفالمحاضػػػرةالعاديػػػة)ةر           احتمػػػتالترت(   يػػػبقبػػػؿاألخيػػػر     
وبػػػػػػوزفنسػػػػػػبي)    فقػػػػػػرةو،(64.7%  المحاضػػػػػػرةالمصػػػػػػورةتػػػػػػربطبػػػػػػيفالدراسػػػػػػةالنظريػػػػػػة)               

مخبريةالو  احتمت(،  ترتيبال  األخيربوزفنسبي)      59.0%).
     إلى:          ذلك يعود    أن                 وترى ىنا الباحثة   

طبيعةمحتوىالمساؽ-1     في الربطبيفالنظريةوالتطبيؽ        .

المحاضػػػرةال-2   مصػػػورة  التغنػػػىبال كامػػػؿ  عػػػفالمحاضػػػرةالعاديػػػة،    ولكنيػػػا مسػػػاندةليػػػا،و   تسػػػد 
مكانيػػا فػػي الظػػروؼالطارئػػة     التػػي يصػػعبفي  حضػػورالمحاضػػرةالعاديػػةيػػا     حيػػثالحػػوار،    

والمناقشةالفاعمة  .
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                   ممخص نتائج الدراسة

تػػـبنػػاءقائمػػةمعػػاييرالجػػودةالالزمػػةلتقػػويـالمحاضػػراتالمصػػورة،لمسػػاقاتالكيميػػاءبكميػػة-                
فيالجامعةاإلسالميةبغزة.العم ـو      

تػػوافرمعػػاييرالجػػودةفػػيالمحاضػػراتالمصػػورةلمسػػاقاتالكيميػػاءالثالثػػةعينػػةالدراسػػةمػػف-                     
وجػػونظػػرالمقيمػػيف،بنسػػبة)%       (،أيأنػػويوجػػداخػػتالؼبػػيفمتوسػػطدرجػػةتػػوفر71.57              
المعايير،والمعدؿاالفتراضي)       (لصالحالمعدؿاالفتراضي.75%       

نسػػػبةتػػػو-   افرمعػػػاييرجػػػودةالمحاضػػػراتالمصػػػورةفػػػيمسػػػاؽكيميػػػاءعضػػػويةوحيويػػػةىػػػي                       
(،وبمتوسطحسابي)74.83%)       3.74.)

نسبةتػوافرمعػاييرجػودةالمحاضػراتالمصػورةفػيمسػاؽكيميػاءحمقيػةغيػرمتجانسػةىػي-                       
(،وبمتوسطحسابي)71.2%)       3.56.)

نسػػبةتػػوافرمعػػاييرجػػودةالمحاضػػراتالمصػػورةفػػي-              مسػػاؽكيميػػاءتحميميػػةىػػي)     68.6%،)
وبمتوسطحسابي)      3.43.)

نسػبةتػوافرمعػاييرالجػػودةلممحاضػراتالمصػورةلمسػاقاتالكيميػػاء،مػفوجيػةنظػرالطمبػػة-                      
ىي (،وىىنسبةتوافرعالية.(74.6%      



 السؤال الرابع  إجابةرابعا : 
بنصالسؤاؿالرابععمى:        

 ؟المصورة بالجامعة اإلسالمية بغزةضرات ما التصور المقترح لتطوير المحا

والتػػيىػػيىػػدفنافػػيالتعمػيـومخرجاتػػوفػػيالجامعػػةاإلسػالمية،جػػؿتحسػػيفجػػودةأمػف
أو،التعميميػػةالعميػػاسػػواءكانػػتوزارةالتعمػػيـالعػػاليسػػة،فإنػػوالبػػدمػػفاىتمػػاـاإلدارةىػػذهالدرا

فتتصػػؼالمؤسسػػاتالتعميميػػةبالمرونػػةأو،الجامعػػاتبقضػػيةالتحسػػيفوالتطػػويرلعمميػػةالتعمػػيـ
بمايتناسبمعتطوراتالعصر.،وقابميةالتجديدفيبرامجياوأىدافيا

وبعػػػدقيػػػاـالباحثػػػةباسػػػتطالعآراءالطمبػػػةمػػػفخػػػالؿاالسػػػتبانة،وأخػػػذآراءوتوصػػػيات
ة،فإنيػاتػرىوالكيمياء،والتكنولوجيا،والتصويرومراجعةالدراساتالسابق،المختصيففيالتربية

  :حاضراتالمصورةوىيلتطويرالمبعضالتصوراتالمقترحة
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 بالنسبة لممدرس 

 بؿالبدءبعمميةالتصوير.اإلعدادالجيدلممحاضرةق -أ

 تحديدأىداؼالمحاضرةبشكؿواضحومتسمسؿ. -ب

العمؿعمىالنظاـالتفاعميلممحاضػرات،مػفحيػثتقػديـأسػئمةومناقشػاتواستفسػارات -ت
 ةعمييا.واإلجاب

 توظيؼأنماطالتفكيرالمختمفةخالؿالمحاضرة. -ث

استخداـأساليبالتقويـالمختمفة،مفتعييناتوواجباتواختبارات. -ج

مراعاتيا،تنميةقدراتالمدرسيف -ح .التصويروااللتزاـبياأثناء،مفحيثالمعاييرالالـز

حجػػػػـالخػػػػطالئمػػػػةتكنولوجيػػػػةمناسػػػػبةوبصػػػػورةواضػػػػحة،وماسػػػػتخداـوسػػػػائؿتعميميػػػػة -خ
واأللوافالمستخدمة.

االىتمػػاـبشخصػػيةالمػػدرس،مػػفحيػػثالمظيػػرواختيػػارمالبػػسبػػألوافتناسػػبعمميػػة -د
 .التصوير،والتؤثرعمىجودةالصورة

 تنميةقدراتالمدرسببرامجإعدادالفيديوالتعميميالجيد. -ذ

 تقويـالمدرسألدائومفخالؿمراجعةماتـتصويره. -ر
 بيئة التصوير بالنسبة ل

:(تييئةبيئةفيزيائيةمناسبةلقاعةالتصويرمثؿ1

.اإلضاءة -

.الصوت -

.عازؿالتأثيراتالخارجية -

عدـاستخداـالياتؼالنقاؿ. -

(توفيرأجيزةحديثةلمتصويروالمونتاجواإلخراج.2

.قةواضحةلعمميةتصويرالمحاضرات(وضعخطةمسب3
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 لممسئولين   بالنسبة

لممحاضػراتالمصػورة،وخاصػةجافمػفجميػعالكميػاتلممراجعػاتالعمميػةتوفيرل (1
.كميةالعموـ

.تطويربرامجضغطالمحاضرات (2

 .المونتاجتطويربرامج (3

ضرورةالمتابعةالفنية،وخاصةالمونتاجمفقبؿمػدرسالمسػاؽ،لمتأكػدمػفتكامػؿ (4
موضوعالمحاضرة.

.تطويراستوديوىاتالتصوير (5

.smart boardلعرضالذكيةاستخداـشاشاتا (6

 صورةأوضح.الطالبلتعطيتعرضمباشرةأماـLCDاستخداـشاشة (7

 .توفيركادربشرييتناسبمعحجـالعمؿ (8

 توفيرمصوريفمختصيففيالتصوير. (9

توفيرمونتيرمختصفيالمونتاج. (10

.التصويرلممحاضراتساتذة،لمتعرؼعمىأساسياتومبادئتوفيردوراتلأل (11

 لمتعرؼعمىمياراتالتدريسالجامعي.،دوراتلألساتذةيرتوف (12

إعطػػاءدوراتلممدرسػػيففػػيالمغػػةالعربيػػة،لتجنػػباألخطػػاءالمغويػػةواعتمػػادالمغػػة (13
العربيةالفصحىقدراإلمكاف.

لتطػػػويرعمميػػػـليصػػػؿإلػػػىالجػػػودة،تػػػوفيردوراتلمعػػػامميففػػػيالمونتػػػاجواإلخػػػراج (14
المطموبة.

.جوائزرمزيةلممشاركيففيتصويرالمحاضراتتقديـحوافزأو (15

 .استخداـكاميراتحديثةومخصصة (16

إضػافةمتحػػدثلممحاضػراتالمصػػورةبمغػةالصػػـعنػدالضػػرورة،حتػىيسػػتفيدمنيػػا (17
فئػػةطمبػػةالصػػـبالجامعػػة،أوخارجيػػا،حيػػثأفالجامعػػةاإلسػػالميةاىتمػػتبيػػذه

 االنتماءلمدراسةداخؿأسوارالجامعة.الشريحةمفاألفرادبإتاحةالفرصةلمتعمـو
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 تطويروتحديثالتترفيالمقدمةوالخاتمة. (18

(داخػػػؿمكتبػػػةالجامعػػػةCDتػػػوفيرالمسػػػاقاتالمصػػػورةمسػػػجمةعمػػػىإسػػػطوانات) (19
ليسيؿالحصوؿعمييا.

بمػػايتناسػػبمػػعمحتػػوىالمػػادةيػػتـخالليػػاشػػرحالػػدروس،اسػػتخداـبػػرامجحاسػػوبية (20
 Afterأو((camtasia studio8مثؿبرنػامجالكامتازيػا،ةالدراسيةوقدراتالطمب

effect)Adobe) 

تػػػوفيرالبػػػرامجالحاسػػػوبيةالالزمػػػةألسػػػاتذةالجامعػػػةعمػػػىأجيػػػزتيـالخاصػػػة،حتػػػى (21
يسيؿاستخدامياوتوظيفيافيالعمميةالتعميمية.

 

  :توصيات الدراسة
لتحديػدمسػتوىجػودةالمحاضػرات،دىااالستفادةمفمعاييرالجػودةالتػيقامػتالباحثػةبإعػدا-

.المصورةلمساقاتالكيمياء

.نشرثقافةالجودةبيفجميعالموظفيفداخؿالجامعة-

 تصويرالمحاضراتلكافةالمساقاتبالجامعة،فيجميعالكميات.-

.الحديثةالعالميةوالتكنولوجيةمواكبةتصويرالمحاضراتلمتطوراتالعممية-

وسيمةاتصاؿإلكترونيةمباشرةبيفالمدرسوالطالب.توفير-

 

 مقترحات الدراسة
إجراءدراساتأخرىلتقويـمحاضراتمصورة،لتخصصاتبكمياتأخرىبالجامعة،وبياف-

 أثرىاعمىالتحصيؿ.

إجراءدراساتمقارنةمعجامعاتعالميةحوؿالمحاضراتالمصورة.-

ستفادةمفالمحاضراتالمصورةخاللو.مجوكيفيةاإلراساتعفالتعمـالدإجراءد-



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعالمصادر و 
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 انًصادر وانًراجع

القرافالكريـ

 أواًل: المراجع العربية 

:.عمػػاف،األردفطرائػػؽالتػػدريسمػػنيجأسػػموبوسػػيمة.ـ(2005).،حػػذاـويوسػػؼ،،ردينػػةدمػػاألح
.دارالمناىجلمنشروالتوزيع

لكترونيةبجامعػةالسػودافالمفتوحػة(.تقويـالمقرراتاإلـ2014)سعيد،فيصؿ.و،ىالةحمد،أ
(،8)4،المجمػػةالفمسػػطينيةلمػػتعمـالمفتػػوح ضػػوءمعػػاييرجػػودةالمقػػرراتااللكترونيػػة.فػػي

87 –128.

.بريكيت، تربيةالمغةالعربيةبكميةالمعمميالتدريسيلدىالطالباألداء.تقويـ(ـ2011)أكـر
مجمػػةالقػػراءة.ضػػوءمعػػاييرالجػػودةالشػػاممةفػػيءةتدريسػػيـمػػادةالقػػراأثنػػاءجامعػػةطيبػػة

.158–  109(،122)1،والمعرفة

أثرالتدريسالمصغرباستخداـالفيديوفيتنميةمياراتتػدريسالمغػة(.ـ2015).بشارة،عمر
 http://khartoumspace.uofk.eduـ،الموقػع:2016يونيػو5طػالع:تاريخاإل.اإلنجميزية

/handle/123456789/13588 

يػػػػةغيػػػػرالمغويػػػػةلمتعممػػػػيالمغػػػػة(.أثػػػػراسػػػػتخداـالفيػػػػديوعمػػػػىالكفاـ2010).حمػػػػدأبطاينػػػػة،
18جامعػةالبيػت،-مجمةالجامعػةاإلسػالميةلمدراسػاتاإلنسػانيةنجميزيةفيالجامعات.اإل
(2،)1295–1322.

.:دارالمعارؼ.مصرسسالكيمياءالتحميميةأ(.ـ1983.)،نبيمةبكري

البػػيالوي،حسػػف      وطعيمػػة،رشػػديأ     وسػػميماف،سػػعيدأ   والنقػػب،عبػػدالػػرحمف.)أ    الجػػودة .ـ(2006  
الشػػػػاممةفػػػػيالػػػػتعمـبػػػػيفمؤشػػػػراتالتميػػػػزومعػػػػاييراالعتمػػػػاد.                  عمػػػػاف:دارالمسػػػػيرةلمنشػػػػر       

والتوزيع.   

الجاروشػػة،ىنػػاء     تقػػويـالػػدر(.ـ2015).  وسالتعميميػػةاإلذاعيػػةلممباحػػثالعمميػػةلمصػػؼالثػػاني        
عشرفيضوءمعاييرالجودة        رسػالةماجسػتير )      غيػرمنشػورة(.   الجامعػةاإلسػالمية،غػزة،       

فمسطيف   . 
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الطبيعيػػػة)الكيميػػػاءالعامػػػةبرنػػػامجالمقػػػرراتالت(.ـ1992.)جبريػػػؿ،ابػػػراىيـ .(أسيسػػػيةوالعمػػػـو
.(د.ف)

.األردف:دارالمناىجلمنشروالتوزيع،عماف.التقويـالتربوي.ـ(2008.)،رافدةالحريري

دارةالجودةفيالتعميـالعالي.ـ(2010.)،رافدةالحريري .:دارالثقافة.عمافالقيادةوا 

امسالعممػػػيعمػػػىوفػػػؽ.تقػػػويـمحتػػػوىكتػػػابالكيميػػػاءلمصػػػؼالخػػػـ(2011).،ليمػػػيحمػػػودي
 .33- 49،1،مجمةديالي.معاييرمحددة

اليمنيػػػةوفػػػؽمعػػػاييرالجػػػودةالشػػػاممة.آب(.تقيػػػيـأداءجامعػػػةـ2016).الحميػػػري،عبػػػداهلل
.60- 39(ص24)9،المجمةالعربيةلضمافجودةالتعميـالجامعي

القيػاسوالتقػويـفػيالتربيػةوعمػـ(.ـ2002ومغمي،سػمير.)أوالخطيب،إبراىيـأحويج،مرواف
الثقافةلمنشروالتوزيع.:دار.عماف،األردفالنفس

:دار.عمػػاف،األردف2.طتكنولوجيػاالتعمػيـبػيفالنظريػةوالتطبيػؽ.ـ(2000)الحيمػة،محمػد.
.المسيرةلمنشروالتوزيع

الخميمي،فواز    .عماف:دارالفكرالكيمياءالعامة(.ـ2008).    . 

.عمػػاف:وـاالجتماعيػػةساسػػياتالبحػػوثالكميػػةوالنوعيػػةفػػيالعمػػأـ(.2010الخيػػاط،ماجػػد.)
دارالرايةلمنشروالتوزيع.

أبػوختمػػة،عمػػى    فعاليػػةالبػػرامجالتعميميػةالتػػيتقػػدميافضػػائيةاألونػػروابمحافظػػات(.ـ2014).          
غػػػػزةلتحسػػػػيفالتحصػػػػيؿالدراسػػػػيلػػػػدىطمبت             رسػػػػالةماجسػػػػتيرغيػػػػرمنشػػػػورة )يػػػػا         جامعػػػػة(. 

األزىر،   غزة،فمسطيف.     

افرمعػػػاييرالجػػػودةالشػػػاممةفػػػيبرنػػػامجإعػػػدادمعمػػػـالمغػػػة.درجػػػةتػػػو(ـ2013).،عمػػػردحػػػالف
66.-35(،2)17،مجمةجامعةاألقصى.ةفيكميةالتربيةبجامعةاألقصىالعربي

.:دارالمسيرةلمنشروالتوزيع،األردف.عمافاإلعالـالتربوي(.ـ2011.)عبدالرازؽالدليمي،
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نتػػػاجالوسػػػائؿالتعميميػػػةأساسػػػيا.ـ(2004).،عمػػػروالعمػػػري،دومػػػي،حسػػػف .تفػػػيتصػػػميـوا 
.:دارحنيفلمنشروالتوزيععماف

الس ،خالدر تقييـجودةمياراتالتػدريسالجػامعيلػدىأسػاتذةجامعػةاألقصػىفػي(.ـ2013).                
غزة بحػثمنشػور )    جامعػةاألقصػى،غػزة،فمسػطيف.(.         تػاريخاإلطػالع:      مػايو5 ـ،2016

الموقع    : _magazine/files/25.pdfaqsa.edu.ps/site_resources/alaqsawww. 

.:مكتبةالمجتمعالعربي.عمافتكنولوجياووسائؿالتعميـوفعاليتيا.ـ(2008.)،خالدالسعود

كػػػاديميوالمينػػػيلعضػػػوىيئػػػػةألـ(.تطػػػويراألداءا2016).محبػػػوب،ياسػػػرو،سػػػعيد،فيصػػػؿ
فػػػيضػػػوءال عضػػػاءىيئػػػةالتػػػدريسالمرتبطػػػةبيػػػا.مواصػػػفاتأالتػػػدريسبجامعػػػةالخرطػػػـو

المجمةالعربيةلضمافجودةالتعميـالجامعي        ،9(23،).119 -141

.عمػػػاف،األردف:طرائػػؽالتػػدريسالعامػػػةمعالجػػةتطبيقيػػةمعاصػػرة(.ـ2009سػػالمة،عػػادؿ.)
.روالتوزيعدارالثقافةلمنش

:دارالفكرلمطباعػة.عماف،األردفالوسائؿالتعميميةوالمنيج.ـ(2000).عبدالحافظ،سالمة
.والنشروالتوزيع

بػراىيـ،محمػد.)أوالنمر،عصػاـأسمارة،عزيز .مبػادئالقيػاسوالتقػويـفػيالتربيػة(.ـ1989وا 
:دارالفكرلمنشروالتوزيع..عماف2ط

التقنيػػةفػػيالتعمػػيـ:مقػػدماتأساسػػيةلمطالػػبالمعمػػـ..ـ(2007بػػارز،منػػاؿ.)وم،سػػويداف،أمػػؿ
.عماف،األردف:دارالفكر

معيػػػػةالمصػػػػرية:الج.مصػػػػر2.طتوظيػػػػؼتكنولوجيػػػػاالتعمػػػػيـ.ـ(1997.)،فػػػػتحالبػػػػابسػػػػيد
.لتكنولوجياالتعميـ

اإلذاعػػاتالمحميػػةفػػيتقػػويـبػػرامجالتربيػػةاإلسػػالميةالمقدمػػةفػػي.(ـ2010).الشػػريؼ،تػػامر
الجامعػػةاإلسػػالمية،غػػزة،غيػػرمنشػػورة(.رسػػالةماجسػػتير)ضػػوءمعػػاييرجػػودةاإلذاعػػة

.فمسطيف

http://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/25.pdf
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القيػاسوالتقػويـالنفسػيوالتربػويبػيفالنظريػة.ـ(2004.)،مػاىروالدرابيع،الصمادي،عبداهلل
.عماف،األردف:داروائؿلمنشروالتوزيع.والتطبيؽ

مجمػػػةدراسػػػػات..تقػػػػويـبػػػرامجالتمفزيػػػوفالتربػػػوي(ـ2012).،سػػػحريسػػػدواأل،الطػػػائي،حػػػاتـ
.100–61(،20)ع،تربوية

طرائػػػػؽ.ـ(2010والشػػػػمايمة،نسػػػػريف.)أوالصػػػػرايرة،خالػػػػدألصػػػػرايرة،باسػػػػـواأطوالبػػػػة،ىػػػػادي
 .عماف:دارالمسيرةلمنشروالتوزيعالتدريس.

ويرالػتعمـالجػامعيالفمسػطينيفػيضػوءمفػاىيـتطػ(.ـ2005.)،جميػؿونشػواف،العاجز،فؤاد
مؤسساتإعدادالمعمػـىالمؤتمرالعمميالدوليالسابعإلةمقدمورقةإدارةالجودةالشاممة.

-101(،2)1،مجمػػػةالجػػػودةفػػػيالتعمػػػيـالعػػػالي،لػػػوطفالعربػػػيبػػػيفالواقػػػعوالمػػػأموؿفػػػيا
138.

:داراليػازوريالعمميػةلمنشػرعمػاف.المفتػوحالػتعمـعػفبعػدوالتعمػيـ.ـ(2013.)،طارؽعامر
.والتوزيع

.األردف،سػػسالكيميػػاءالتحميميػػةأ(.ـ2001والحػػافظ،السػػيد.)أوالػػذئب،أنػػورأ،مؤيػػدالعبػػاجي
.:دارالمسيرةلمنشروالتوزيععماف

إصػػالحالتربيػػةالعمميػػةفػػيضػػوءمعػػاييرالمعرفػػةالمينيػػةـ(.2003عبػػدالسػػالـ،مصػػطفى.)
.ورقػػػةعمػػػؿمقدمػػػةلممػػػؤتمرالعممػػػيالسػػػابع"نحػػػوتربيػػػةعمميػػػةأفضػػػؿ"،عممػػػيالعمػػػوـلم

القاىرة:الجمعيةالمصريةلمتربيةالعممية،جامعةعيفشمس.

والمعرفػػػة،ـ(.الفيػػػديوالتعميمػػػي.مقالػػػةمنشػػػورة1994.)،عبػػػداهللعبػػػدالمػػػنعـ -مجمػػػةالعمػػػـو
.13- 12، (2)جامعةاألزىربغزة،ع

:دارحػػػػزيفلمنشػػػػر.عمػػػػافالكيميػػػػاءالعضػػػػويةلطمبػػػةالجامعػػػػات.ـ(1996.)مصػػػػطفى،عبيػػػد
.والتوزيع

ضمافجودةمخرجػاتالتعمػيـالعػاليفػيإطػار.ديسمبر(10-6ـ،2009).،سيالفالعبيدي
وحاجػاتالمؤتمرالثانيعشربيفمخرجػاتالتعمػيـالعػاليورقةمقدمة.حاجاتالمجتمع

:المنظمةالعربيةلمثقافةوالعموـ.،بيروتعربيالمجتمعفيالوطفال
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تقػػػويـبػػػرامجاألطفػػػاؿعبػػػرإذاعػػػةوفضػػػائيةاألقصػػػىفػػػيضػػػوء.(ـ2012).أبػػػوعػػػراـ،إيمػػػاف
ماجسػتير)رسالةمفاىيـحقوؽالطفؿالمتضمنةفيمقرراتحقوؽاإلنسافبوكالةالغوث

.غزة،الجامعةاإلسالمية.(غيرمنشورة

اإلمكانياتاإلخراجيةوالتصميميةودورىافيإعدادالبرامجالتعميمية.(ـ2014).عربي،فيصؿ
ـ،2016يونيػػو12تػػاريخاإلطػػالع:.غيػػرمنشػػورة(رسػػالةماجسػػتير) اإلذاعيػػةوتقويميػػا

 andle/123456789/9084http://repository.sustech.edu/h الموقع:

لمصؼالثامفاألساسيفيضػوءـ(.2009العرجا،محمد.) مستوىجودةمحتوىكتابالعمـو
)رسػػػالةماجسػػػتيرغيػػػرمنشػػػورة(.الجامعػػػةالمعػػػاييرالعالميػػػةومػػػدىاكتسػػػابالطمبػػػةليػػػا

اإلسالمية،غزة

الفكرالتربوي..القاىرة:دارتكنولوجياالتعميـااللكتروني(.ـ2008عزمي،نبيؿ.)

:دارالمنػػػاىج.عمػػػاف،األردفالمنػػػاىجالحديثػػػةوطرائػػػؽالتػػػدريس.ـ(2009عطيػػػة،محسػػػف.)
لمنشروالتوزيع.

،عمػػػاف:دار3.طالقيػػػاسوالتقػػػويـالتربػػػويفػػػيالعمميػػػةالتدريسػػػية (.ـ2010).عػػػالـ،صػػػالح
.المسيرة

ضػػوءمعػػػاييرفػػػيمػػػيـاالبتػػدائيتقػػػويـمػػنيجالمغػػػةالعربيػػةبمرحمػػةالتع(.ـ2014)أمػػؿ.عمػػي،
.،مصرجامعةقناةالسويسغيرمنشورة(.رسالةماجستير)الجودة

:دارالمسػػيرةلمنشػػر.عمػػاف،األردفالتربيػػةالعمميػػةوتػػدريسالعمػػوـ.ـ(2003.)،إبػػراىيـعميػػرة
.والتوزيع

بغػزةاألقصػىةكميػةالتربيػةبجامعػفػيمعمػـالتكنولوجيػاإعػداد(.تقػويــ2015)ر.عوض،مني
،لمدراسػػاتالتربويػػةوالنفسػػػيةاإلسػػالميةمجمػػػةالجامعػػةفػػيضػػوءمعػػاييرالجػػودةالشػػاممة.

23(1)،239 -271.

 َتصػِميـ ابمياراتاكتس في لكتروِنيةاإل الفيديو مواقع اْستخداـ فعالية.(ـ2012).،أكـرفروانة
رسػالةماجسػتير)بغػزة سػالميةاإلِ الجامعػة فػي يػةتربال البػاتكميػةط لػدى يػةالرقَم الصػور

 .غزة،فمسطيف،الجامعةاإلسالميةغيرمنشورة(.

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9084
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تقػػويـبػػرامجالمنػػاىجالدراسػػيةإلعػػدادمعممػػاتمرحمػػةالتعمػػيـقبػػؿ(.ـ2015).الفنػػوب،نيػػى
يونيو15تاريخاإلطالع:.المدرسيبالجامعاتالسودانيةفيضوءمعاييرجودةالتعميـ

 http://dspace.uofk.edu:8080/handle/123456789/16917:موقعـ،ال2016

كػاديميفػيالتعمػيـالمحاسػبيوافرمعاييرالجػودةواالعتمػاداأل(.مدىتـ2016).قمبر،جميمة
عضػػػػاءىيئػػػػةأفوجيػػػػةنظػػػػرالميبيػػػػةومعوقاتيػػػػامػػػػجامعػػػػةالزاويػػػػةفػػػػيلكميػػػاتاالقتصػػػػاد

 94-61. (،24)9،المجمةالعربيةلضمافجودةالتعميـالجامعيالتدريسفييا.

.فاعميةاستخداـالفيديوالتعميميفػيإكسػابالطػالبميػاراتتشػغيؿـ(1998كابمي،طالؿ.)
ةمدينػػبعػػضأجيػػزةالعػػرضالضػػوئيةالتعميميػػةبكميػػةالتربيػػةجامعػػةالممػػؾعبػػدالعزيػػزبال

التربويةالمنورة. 160- 97.،11،مجمةجامعةالممؾعبدالعزيزالعمـو

المقماني،غالي   (.تقويـبرنامجالدبموــ2015).    في التربيةبالجامعة  اإلسالمية   بالمدينةالمنػورة 
المممكػػػةالعربيػػػةالسػػػعودية     فػػػي ضػػػوءمعػػػاييرالجػػػودةالشػػػاممةمػػػفوجيػػػةنظػػػرالطػػػالب.               

المجمةالعربيةلضماف    جودةالتعميـالجامعي   ،8(21،).177-204

الجػػػودةواالعتمػػػاداألكػػػاديميلمؤسسػػػاتالتعمػػػيـ.ـ(2008.)،محمػػػدوالزيػػػادات،مجيػػػد،سوسػػػف
.:دارصفاءلمنشروالتوزيع.عماف،األردفالعاـوالجامعي

لممرحمةاألساسػيةفػيضػو(.ـ2012محجز،تحرير.) ءتقويـموضوعاتالكيمياءبكتبالعمـو
)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.متطمباتالتنورالكيميائي

برنامجتمفزيونيمقترحلتنميةمياراتتكنولوجياالتعميـلػدىطمبػة(.ـ2013).المحالوي،وساـ
،الجامعػةاإلسػالميةغيػرمنشػورة(.رسالةماجستير)كميةالتربيةبالجامعةاإلسالميةبغزة

.غزة

(.تقيػػيـجػػودةالخدمػػةالتعميميػػةـ2015).محمػػد،البشػػير مػػفوجيػػةنظػػرطػػالبكميػػةالعمػػـو
المجمػػػةالعربيػػػةلضػػػمافجػػػودة.المممكػػػةالعربيػػػةالسػػػعودية–جػػػرافداريػػػةفػػػيجامعػػػةناإل

.94 –75(،22 ) 8،التعميـالجامعي

رسالةماجستير)(فة)الخرطوـتعميميةبقناةالمعرتقويـعينةالبرامجال.(ـ2010)ر.محمد،بشي
.،السودافجامعةالخرطوـغيرمنشورة(.

http://dspace.uofk.edu:8080/handle/123456789/16917
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–ؿالدراسيلطالبالتعميـالمفتػوحالبثالتمفزيونيودورهفيالتحصي(.ـ2015).محمد،ىناء
جامعػػةالنجػػا.غيػػرمنشػػورة(رسػػالةماجسػػتيرجػػًا)جامعػػةالسػػودافالمفتوحػػةنمػػوذ حلمعمػػـو

.والتكنولوجيا،السوداف

المطوع،نايؼ   (.معوقاتالحصوؿعمىاالعتمادـ2014).          األكػاديمي   وضػمافالجػودةلمبػرامج      
التعميميةفيكميةالعموـوالدراسات      اإلنسانية  فيجامعةشقراءبالمممكةالعربيةالسػعودية.       

المجمةالعربيةلضمافجودةالتعميـالجامعي        السعودية-  ،7(17،)111 –127. 

المعمري،فيد  (.تقييـاألداءاإلداريبكميةالتربيةواأللسف2015).         عمرافبالجميوريةاليمنيػة-    
ًوفقػػػاً لػػػبعضمتطمبػػػاتالجػػػودةالشػػػاممة.      المجمػػػةالعربيػػػةلضػػػمافجػػػودةالتعمػػػيـالجػػػامعي        ،

8(20،)141-.186

يوليػػػو30تػػػاريخاإلطػػػالع:مركبػػػاتحمقيػػػةغيػػػرمتجانسػػػة.ـ(.2008موقػػػعبيوتػػػاتالتعميمػػػي.)
(http://www.bytocom.com/vb/t27591.htmlلموقع:)ـ،ا2016

.تػػاريخاإلطػػالع:فػػوزالجامعػػةاإلسػػالميةبػػالمركزاألوؿـ(.2016موقػػعالجامعػػةاإلسػػالمية.)
//:www.iugaza.edu.pshttpـ،الموقع:2016مايو26

 )د.ت(. الكيمياء، الكيمياءموقع عمـ الى مدخؿ اإلطالع: تاريخ .55 ـ،2016يونيو
 /post.html-03/bloghttp://alchemya.blogspot.com/2010الموقع:

.تػػاريختطػػويرالمحاضػػراتالمصػػورة(.ـ2016امعػػةالنجػػاح.)مركػػزالتعمػػيـااللكترونػػيجموقػػع
https://elc.najah.edu/ar/node/11783ـ،الموقع:2016يونيو13اإلطالع:

اريختػ.األسػتوديوالتعميمػيفيالجامعةاإلسالميةغػزة.)د.ت(.مركزالتعميـااللكترونيموقع
 http://elearning.iugaza.edu.ps/services.phpـ،الموقػػػػع:2016يونيػػػػو20اإلطػػػػالع:

?sliderid=14

يونيػػو15.تػػاريخاإلطػػالع:أنظمػػةتسػػجيؿوبػػثالمحاضػػرات.)د.ت(.كترونػػيلنسػػيجاإلموقػػع
  Solutions/ -Learning-http://www.naseej.com/Solutions/E،الموقػػػػع:ـ2016

System-Broadcasting-Recording-Lectures

http://www.bytocom.com/vb/t27591.html
http://www.iugaza.edu.ps/
http://alchemya.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
https://elc.najah.edu/ar/node/11783
http://elearning.iugaza.edu.ps/services.php%20?sliderid=14
http://elearning.iugaza.edu.ps/services.php%20?sliderid=14
http://elearning.iugaza.edu.ps/services.php%20?sliderid=14
http://www.naseej.com/Solutions/E-Learning-Solutions/%20Lectures-Recording-Broadcasting-System
http://www.naseej.com/Solutions/E-Learning-Solutions/%20Lectures-Recording-Broadcasting-System
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يونيػو16تػاريخاإلطػالع:.اضػراتالجامعيػةتسػجيؿالمح(.ـ2010الػوطفااللكترونػي.)موقع
/https://alwatan.wordpress.com/2010/07/10ـ،الموقع:2016

الفكػػرمفػػاىيـاكتسػػابفػػيبالفيػػديووالػػدراماالمسػػرحتوظيػػؼأثػػر.ـ(2011النبػػاىيف،ميسػػوف.)
غيػػػرمنشػػػورة(.رسػػػالةماجسػػػتير) بغػػػزةاألسػػػاسالعاشػػػرالصػػػؼاتطالبػػػلػػػدىاإلسػػػالمي

.،غزةالجامعةاإلسالمية

النجػػار،  نعمػػاف  عبػػاس،عػػارؼأوالعػػامري،عبػػده.وأ         (.معوقػػاتتطبيػػؽمعػػاييرالجػػودةـ2015)        
التعميميػػػة فػػػي والتكنولوجيػػػااليمنيػػػة، جامعػػػةالعمػػػـو       المجمػػػةالعربيػػػةلضػػػمافجػػػودةالتعمػػػيـ       
الجامعي  ،8(21)،3 -27.

شػيخالػديف فػيتربيػةوتثقيػؼالطفػؿرىػابػرامجاألطفػاؿالتمفزيونيػةودو(.ـ2014).ىاشـ،حػـر
والتكنولوجياجامع.غيرمنشورة(رسالةماجستير)  ،السوداف.ةالسودافلمعمـو

ثراستخداـالفيديوفيتدريسمادة)النحػو(لطالبػاتالصػؼالسػابعأ(.ـ2015).ونسي،سيمة
:موقػػػعـ،ال2016يونيػػػو4تػػػاريخاإلطػػػالع:.التعمػػػيـاألساسػػػيبمحميػػػةأمػػػدرمافمرحمػػػة

http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/12324 

التصػػميـواإلخػػراجمػػدىأىميػػةكفػػاءةتطبيقػػاتأسػػاليب(.ـ2012).،خالػػدعبػػدالعظػػيـيوسػػؼ
تاريخاإلطالع:.هغيرمنشورة(رسالةدكتورا)الفنيإلنتاجبرامجالتعمـبالوسائطالمتعددة

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12867الموقع:ـ،2016يونيو15

 

https://alwatan.wordpress.com/2010/07/10/
http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/12324
http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/12324
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12867
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 : المراجع األجنبية ثانياً 
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 المحكمين لفقرات بطاقة التقويم ) المعايير ( بأسماءقائمة : (1)ممحق 
 

الجامعةالرتبةاالسـ#

أسػػػػػػػػتاذدكتػػػػػػػػورفػػػػػػػػيالمنػػػػػػػػاىجوطػػػػػػػػرؽتػػػػػػػػدريسالمولوصبحيد.فتحيةأ. 1
)عميدكميةالتربية( العمـو

غزةاإلسالميةالجامعة

غزةاإلسالميةالجامعة(عميدكميةالعمـوأستاذالكيمياءالتحميمية)محموداألشقرأ.د.نظاـ 2
المنػاىجوتكنولوجيػاالتعمػيـ)نائػبعميػدستاذفيأشقيرسميمافأبود.محمدأ. 3

كميةالتربية(
غزةاإلسالميةالجامعة

مشػػػارؾىندسػػػةاالتصػػػاالتوااللكترونيػػػاتسػػػتاذأالحنجوريأحمد.محمدد 4
الجودةوالتطوير(يدنائبعم)

غزةاإلسالميةالجامعة

بغزةاألزىرجامعةأستاذكيمياء)رئيسديوافرئيسالجامعة(د.مازفسممافحمادة 5
قسـالكيمياءستاذأمرجافيوسؼد.رامي 6 غزةاإلسالميةالجامعةمشارؾبكميةالعمـو
غزةاإلسالميةالجامعةعميـمشارؾتكنولوجياالتستاذأد.محمودمحمدالرنتيسي 7
جامعةالقدسالمفتوحةمشارؾمناىجوطرؽتدريسستاذأعبدالمنعـمحمدد.عبداهلل 8
غزةاإلسالميةالجامعةمساعد)تكنولوجياالتعميـ(أستاذعقؿسعيدد.مجدي 9

10  بغزةاألزىرجامعةمشارؾبقسـالفيزياءستاذأسكيؾفالحد.حاـز
غزةاإلسالميةالجامعةقسـالكيمياءفيمحاضرالسراجرشديناؿأ.م 11
بغزةاإلسالميةالجامعةوالتكنولوجيااألعماؿرئيسقسـالتدريبحاضنةمحمدخميؿعايشأ. 12
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 : تحكيم قائمة المعايير(2ممحق )

 زة دددددددددددددددة _ غدددددددددددددة اإلسالميددددددددددددالجامع
 بحث العممي والدراسات العمياشؤون ال

 ةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التربيدددددددددددددددددددددددميدددددددددددك
 سدددددددرق التدريدددددددددددددددددقسم المناىج وط

 

 الموضوع/ تحكيم قائمة معايير
 

 اهللحفظو/ دا  ---------------------------------------السيد/ ة :
 ،،، وبعد السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

الباحثةبإعدادرسالةماجستيربعنواف: لمساقاتالكيمياءتقـو المحاضراتالمصورة ،"تقويـ
فيالجامعةاإلسالميةبغزة فيضوءمعاييرالجودة"،وذلؾبيدؼالبحثالعممي.،بكميةالعمـو

سي مف نتقدـ أعاله، الموضوع عمى معاييرعطفًا قائمة لتحكيـ لمتكـر قامتبإعدادىا،ادتكـ
وذلؾباستحضارمالحظاتكـالقيمةلتحكيـىذهالمعايير.،الباحثة،وذلؾألىميةرأيكـوخبرتكـالواسعة

 -مجاالت وىي: ةحيث تتكون ىذه المعايير من ست
 األىداؼالتربوية. .1

 المحتوىالعممي. .5

 .واقعإجراءاتالتدريسوالتقويـوالربطبال .3

 صورةالعرضالنيائية. .4

 السماتالمينيةوالشخصيةلممحاضر. .5

المونتاجواإلخراج. .6
 -الرجاء تحكيم القائمة من حيث:

 .تحديدماإذاكافالمعيارمناسبًاأوغيرمناسب 

 .صحةالمعاييرودقتيافيقياسماوضعتلو 

 .مدىارتباطالمعياربالمجاؿالمحدد 

 ًمفحيثالمحتوىوالصياغةالمغويةلممعيار.،تعديؿماترونومناسبا 

 .مدىشموليةالمجاالتالرئيسيةلممعايير 

 .مدىشموليةالمجاؿلممعاييرذاتالعالقة 

 .إضافةأوحذؼماترونومناسبًا 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
 البدددددداحثددددة/ سيير سميم عزام
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 لمساقات الكيمياء ) الصورة األولية ( معايير تقويم المحاضرات المصورة

 المعيار #

 الدقة المغوية االنتماء لممجال

 ينتمي
 ال

 ينتمي
 مناسب

غير 
 مناسب

 األىداف التربوية )الجانب التربوي (

1 
)المعرفية المختمفة جوانبالتعمـ لجميع ،والميارية،األىداؼشاممة

     .والوجدانية(

 .يبدايةكؿمحاضرةمصورةتوضحأىداؼالمحاضرةف 2
    

3 
الكيمياء مساقات بيف واألفقي الراسي التكامؿ األىداؼ تحقؽ

     .والمساقاتاألخرى

 .تركزاألىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالطمبة 4
    

 .تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة 5
    

 .تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو 6
    

ًيضعاألستاذأىدافا 7      .تتطمبالبحثواالستقصاء
    

ًيضعاألستاذأىدافا 8     .تعميميةتنميمياراتالتفكيرلدىالطمبة
    

 المحتوى
 .يخموالمحتوىمفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية 1

    

 .يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة 2
    

 .لوياتالمعرفةالعمميةالواجبتعمميايركزعمىأو 3
    

4 
يرسخالقيـاإلسالميةويعظـقدرةالخالؽويقدرجيودالعمماءأثناء

     الشرح.

5 
ومف مفالبسيطإلىالمعقد، منطقية بصورة العممية يعرضالمادة

     السيؿإلىالصعب.

6 
التوضيحية ولمصور التعميمية لممادة المسبؽ وعروضالتحضير

     الفيديوإفوجدت.

 يربطبيفخبراتالطالبالسابقةوالخبراتالحالية. 7
    

 .يبرزالعالقةبيفموضوعاتالكيمياءوالمواداألخرى 8
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 المعيار #

 الدقة المغوية االنتماء لممجال

 ينتمي
 ال

 ينتمي
 مناسب

غير 
 مناسب

 .يناقشالقضاياالمحميةالمرتبطةبموضوعاتالكيمياء 9
    

 .قدةيساعدعمىتنميةالمفاىيـالكيميائيةالبسيطةوالمع 10
    

 .بطريقةىرميةتصاعدية،يتدرجالمفاىيـالكيميائيةحسبصعوبتيا 11
    

 .يوضحالعالقةبيفالمفاىيـالكيميائيةالمختمفة 12
    

 .يعمؿعمىالربطبيفالدراسةالنظريةوالدراسةالمخبريةالعممية 13
    

 .يفسرالنظرياتالكيميائيةاألساسية 14
    

 .وغيرىا،والطب،والزراعة،ينميدورالكيمياءفيتقدـالصناعة 15
    

 .يقدراألىميةاالقتصاديةوالصحيةلمموادالكيميائية 16
    

 .يصنؼالمركباتوفؽخصائصمحددة 17
    

 .ينميميارةكتابةالمعادالتالكيميائية 18
    

 اقعإجراءات التدريس والتقويم والربط بالو 

1 
والتسمسؿالمنطقي التتابع جراءات،يراعيالمحاضر فيتخطيطوا            

        .المحاضرة

2 
يرتبموضوعاتالمحاضراتالمصورةوفؽخطةالمساؽالمعمنة

         .لمطالب

3 
اليدؼ ونوع الكيمياء لتعمـ مناسبة تعميمية إيضاح وسائؿ يستخدـ

         .ومستواه

4 
 المنحى المبادئيتبع تدريس في االستنباطي والمنحى االستقرائي

         .العممية

5 
يصححالتصوراتالبديمة)غيرالصحيحة(لدىالطمبةعفالمفاىيـ

        .الكيميائيةالمرتبطةبموضوعالمحاضرة

6 

اإل التدريس استراتيجيات الكيميائيةيبداعيستخدـ المفاىيـ لتقديـ
)كالتشبيووالمياراتالجدي البصري،التخيؿ،دة ،خرائطالمفاىيـ،التعمـ

         النماذج(.



151 

 المعيار #

 الدقة المغوية االنتماء لممجال

 ينتمي
 ال

 ينتمي
 مناسب

غير 
 مناسب

7 
التوضيحيةالثنائيةوثالثيةاألبعادفيتعميـالظواىر يستخدـالرسـو

         .الكيميائية

8 
)الظاىري الثالثة التفكير بمستويات الكيميائية الظاىرة ،يربط

         .والجزيئي(،والرمزي

9 
يشرؾالطالبفيالنشاطاتالعمميةوالقياـبعممياتالعمـ)مالحظة
        .وتفسير(–تنبؤ–استنتاج–

         .يكتبالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة 10

11 
والتواصؿ البحث في لمتقنية اآلمف االستخداـ عمى الطمبة يشجع

         .كالمواقعااللكترونيةالمرتبطةبالموضوع

         يستخدـالنماذجوالعيناتفيتدريسالكيمياء. 12

         يشجععمىالتعاوفاإليجابيبيفالطمبة. 13

         ـالخصائصالمختمفةلمطمبة.ءينوعفياستخداـأساليبالتقويـلتال 14

         يقدـالتغذيةالراجعةويصححاألخطاءبشكؿفوري. 15

         .يستخدـالمفاىيـالكيميائيةفيحؿالمشكالت 16

         .يساعدعمىاكتسابالحقائؽالكيميائيةعفطريؽاألدلةوالبراىيف 17

         .يستخدـاألجيزةالبسيطةواألدواتبميارة 18

         .يطرحأمثمةعمىالمفاىيـالكيميائيةمفالواقعالمحيطبالطالب 19

20 
بموضوعات الطمبة اىتماـ إلثارة ومتنوعة ممتعة أنشطة يستخدـ

         .الكيمياء

21 
عممية نياء وا مناقشتو تـ بما لمتذكير لممحاضرة خاتمة تحضير                      

         التصوير.

 صورة العرض النيائية
         يتالءـالصوتمعالصورةالتيتصاحبو. 1

        ةمعالعرض.اإلضاءةمتناسبةومتناسق 2
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 المعيار #

 الدقة المغوية االنتماء لممجال

 ينتمي
 ال

 ينتمي
 مناسب

غير 
 مناسب

         حجـالخطعمىالشاشةواضحبشكؿمقروء. 3

         .Power Pointاستخداـالعروضالتقديمية 4

         .خالؿالعرضSmart Boardاستخداـالسبورةالذكية 5

         استخداـوسائطمتعددةمعززةلممحتوى. 6

         بمايتالءـمعالموقؼ.التصويرمفأكثرمفزاوية 7

         استخداـوسائؿإيضاحغيرمتاحةفيالمحاضرةالعادية. 8

9 
 أو االلكتروني البريد عبر المساؽ ومعمـ الطمبة بيف أيالتواصؿ

         .لكترونيةإوسيمةاتصاؿ

ًاستخداـمؤشرا 10              عندالقراءةعمىشاشةالعرض.

         اـاألدواتالصوتيةالالزمةلمتصويربشكؿجيد.استخد 11

12 
عممية خالؿ التعميمية والمادة والمتعمـ األستاذ عمى التركيز

         التصوير.

13 
في عمييا لالطالع المحاضراتالمصورة مع التعميمية المادة نشر

         أيوقت.

        .المحتوىالمطموبتعتبرمدةتصويرالمحاضرةكافيةلتناوؿ 14

 السمات المينية والشخصية لممحاضر
        المظيرالعاـلممحاضرالئؽ. 1

         يتحدثالمعمـلغةعربيةسميمة. 2

3 
إلى سميمةوواضحة المصطمحاتالكيميائيةاألجنبيةبصورة يترجـ

         المغةالعربية.

         باهوكسرالممؿ.يوظؼنبراتصوتولجذباالنت 4

         يمتمؾإمكانياتلغويةتمكنومفالتحدثبطالقةوارتجاؿ. 5

ًيقدـأسموبا 6  ًمشوقا  ًخاصا         يميزهعفغيره.

         يفرؽفياألداءالمصورفياألستوديوواألداءداخؿالمحاضرةالعادية.ال 7
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 المعيار #

 الدقة المغوية االنتماء لممجال

 ينتمي
 ال

 ينتمي
 مناسب

غير 
 مناسب

8 
ا لممحاضرة المحدد بالوقت بالمحتوىيمتـز اإلخالؿ دوف لمصورة

         المطموبشرحو.

9 
أوالترحيببيـلكسرالحاجز،يخاطبالطمبةمباشرةبتحيةاإلسالـ

حداثتفاعؿ. وا              

 المونتاج واإلخراج
         .التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة 1

         .حذؼالمقطاتالغيرمناسبة 2

         الطالبلممحاضراتالمصورةالتييحتاجيا.سيولةوصوؿ 3

         سيولةتحميؿالمحاضراتالمصورةعمىالجيازالخاصبالطالب. 4

         .سيولةالتنقؿبيفمقاطعالفيديوالخاصةبالمحاضرةالمصورة 5

         إمكانيةالتحكـبالصوتودرجاتو. 6

         والحفظبسيولة.مناسبةحجـالفيديولمتحميؿ 7

         مقاطعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىا. 8


 إعداد الباحثة    

 سيير سميم عزام          
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 معايير تقويم المحاضرات المصورة لمساقات الكيمياء ) الصورة النيائية (: (3ممحق )

 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما   المعيار #

 األىداف التربوية )الجانب التربوي(

1 
)المعرفية التعمـ جوانب جميع األىداؼ ،والميارية،تشمؿ

      .والوجدانية(

.تنمياألىداؼمياراتالتفكيرالعمميلدىالطمبة 2
     

3 
واألفقي الرأسي األىداؼالتكامؿ مساقاتالكيمياء،تحقؽ بيف

     .والمساقاتاألخرى

 .ىداؼعمىالبيئةالمحيطةبالطمبةتركزاأل 4
     

.األىداؼبشكؿمتسمسؿومنطقيتتابع 5
     

 المحتوى
 يخموالمحتوىمفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية. 1

     

 توضحأىداؼالمحاضرةفيبدايةكؿمحاضرةمصورة. 2
     

3 
إلىالمعقد، البسيط مف منطقية بصورة العممية يعرضالمادة

      ومفالسيؿإلىالصعب.

 يناسبالمحتوىالمصورمستوياتالطمبةالمختمفة. 4
     

 يركزعمىأولوياتالمعرفةالعمميةالواجبتعمميا. 5
     

 يربطبيفخبراتالطالبالسابقةوالخبراتالحالية. 6
     

 يبرزالعالقةبيفموضوعاتالكيمياءوالموضوعاتاألخرى. 7
     

8 
ىرمية بطريقة صعوبتيا حسب الكيميائية بالمفاىيـ يتدرج

      تصاعدية.

9 
المخبرية والدراسة النظرية الدراسة بيف الربط عمى يعمؿ

      العممية.

10 
والطب والزراعة الصناعة تقدـ في الكيمياء دور يظير
     وغيرىا.

كيميائية.يعرضاألىميةاالقتصاديةوالصحيةلمموادال 11
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 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما   المعيار #

 إجراءات التدريس والتقويم والربط بالواقع
 .تراعياألىداؼالفروؽالفرديةلمطمبة 1

     

 .تحقؽالمحاضرةالمصورةأىداؼالدرسالمرادشرحو 2
     

3 
عرض أثناء لمطمبة والتشويؽ االنتباه المحاضر يثير

     .المحاضرة

4 
والت التتابع المحاضر تخطيطيراعي في المنطقي سمسؿ

جراءاتالمحاضرة وا        .      

5 
المساؽ خطة وفؽ  المصورة المحاضرات موضوعات يرتب

      .المعمنةلمطالب

يستخدـوسائؿإيضاحتعميميةمناسبةلتعمـالكيمياء. 6
     

 يرسخالقيـاإلسالميةأثناءالشرح. 7
     

8 
لدىالطمب الكيميائيةيصححالتصوراتالخاطئة المفاىيـ عف ة

      .المرتبطةبموضوعالمحاضرة

9 
تعميـ في األبعاد وثالثية الثنائية التوضيحية الرسـو يستخدـ

      .الظواىرالكيميائية

 .يعرضالصيغالكيميائيةبصورةمبسطةوواضحة 10
     

11 
األدلة طريؽ عف الكيميائية الحقائؽ اكتساب عمى يساعد
      .لبراىيفوا

12 
المحيط الواقع مف الكيميائية المفاىيـ عمى أمثمة يطرح

      .بالطالب

13 
يترجـالمصطمحاتالكيميائيةاألجنبيةبصورةسميمةوواضحة

      إلىالمغةالعربية.

14 
الطمبة اىتماـ إلثارة ومتنوعة ممتعة أنشطة يستخدـ

      .بموضوعاتالكيمياء

15 
نياءعمميةيح تـمناقشتووا ضرخاتمةلممحاضرةلمتذكيربما            

      التصوير.
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 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما   المعيار #

 صورة العرض النيائية

.العرضأثناءوضوحالصورةوالصوت 1
     

 يتالءـالصوتمعالصورةالتيتصاحبو. 2
     

 اإلضاءةمتناسبةومتناسقةمعالعرض. 3
     

 وء.حجـالخطعمىالشاشةواضحبشكؿمقر 4
     

.Power Pointاستخداـالعروضالتقديمية 5
     

 .خالؿالعرضSmart Boardاستخداـالسبورةالذكية 6
     

 استخداـوسائطمتعددةمعززةلممحتوى. 7
     

 التصويرمفأكثرمفزاويةبمايتالءـمعالموقؼ. 8
     

ًاستخداـمؤشرا 9      لعرض.عندالقراءةعمىشاشةا
     

 استخداـاألدواتالصوتيةالالزمةلمتصويربشكؿجيد. 10
     

11 
عممية خالؿ التعميمية والمادة والمتعمـ األستاذ عمى التركيز

      التصوير.

12 
لالطالععمييا التعميميةمعالمحاضراتالمصورة نشرالمادة

      فيأيوقت.

.افيةلتناوؿالمحتوىالمطموبتعتبرمدةتصويرالمحاضرةك 13
     

 السمات المينية والشخصية لممحاضر
 يمتازالمحاضربمظيرعاـالئؽ. 1

     

 يتحدثالمعمـلغةعربيةسميمة. 2
     

 يوظؼنبراتصوتولجذباالنتباهوالتغمبعمىالممؿ. 3
     

 جاؿ.يمتمؾإمكانياتلغويةتمكنومفالتحدثبطالقةوارت 4
     

ًيقدـأسموبا 5  ًمشوقا  ًخاصا       يميزهعفغيره.

6 
 داخؿال واألداء األستوديو في المصور األداء في يفرؽ

      المحاضرةالعادية.



157 

 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما   المعيار #

7 
بالوقتالمحددلممحاضرةالمصورةدوفاإلخالؿبالمحتوى يمتـز

      المطموبشرحو.

8 
اإلسالـ بتحية مباشرة الطمبة لكسريخاطب بيـ الترحيب أو

حداثتفاعؿ. الحاجزوا               

 المونتاج واإلخراج
 .التنقؿبيفالكاميراتبسيولةومرونة 1

     

 .حذؼالمقطاتالغيرمناسبة 2
     

 سيولةوصوؿالطالبلممحاضراتالمصورةالتييحتاجيا. 3
     

4 
الخاص الجياز عمى المصورة المحاضرات تحميؿ سيولة

      لطالب.با

 .سيولةالتنقؿبيفمقاطعالفيديوالخاصةبالمحاضرةالمصورة 5
     

 إمكانيةالتحكـبالصوتودرجاتو. 6
     

مناسبةحجـالفيديولمتحميؿوالحفظبسيولة. 7
     

 مقاطعالفيديوالمصورتسمحبإعادةتكرارىا. 8
     


 إعداد الباحثة       

 سيير سميم عزام
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 : استبانو لتقويم المحاضرات المصورة لمساقات الكيمياء(4ممحق )
 

 زة دددددددددددددددة _ غدددددددددددددة اإلسالميددددددددددددالجامع
 شؤون البحث العممي والدراسات العميا

 ةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التربيدددددددددددددددددددددددميدددددددددددك
 سدددددددرق التدريدددددددددددددددددم المناىج وطقس

بسـاهللالرحمفالرحيـ


 استبانو لتقويم المحاضرات المصورة لمساقات الكيمياء /الموضوع


.والتوفيؽالنجاحلكـمتمنيفتحياتنانيديكـالطالبة،أختيالطالبأخي
دراسةلمحصوؿبإعدادالباحثةعميمية،تقـوالمحاضراتالمصورة،ودورىافيالعمميةالتألىميةنظراً

غزةبعنواف:-الجامعةاإلسالمية-عمىدرجةالماجستيرمفكميةالتربية
ضوء في بغزة اإلسالمية الجامعة في العمـو بكمية الكيمياء لمساقات المصورة المحاضرات "تقويـ

معاييرالجودة".
والتيتعرضعمى،صورةلمساقاتالكيمياءبكميةالعمـوتقويـالمحاضراتالمإلىالدراسةىذهوتيدؼ

صفحاتالجامعةاإلسالميةبغزة.
ُيرجى كنتإفة/الطالبأخي/أختيمنؾلذا لممحاضراتالمصورةلمساقاتالكيمياء،التكـر متابعًا

بإبداءرأيؾبموضوعيةوصدؽ،عممًابأفىذهالبياناتلغرضالبحثالعممي.
 ية :البيانات الشخص

 الجنس:ذكرأنثى
  :التخصص طب صحيةعمـو تربيةعمـو
   :المستوى الدراسي الجامعي 

األوؿالثانيالثالثالرابع
 :مدى متابعة المحاضرات المصورة  لمساقات الكيمياء 

 20%40%60%80%100%
 وتفضموا بقبول الشكر والتقدير ،،،

 الباحثة : سيير سميم عبد عزام                                                                    
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 المؤشر #
 المعيار درجة توفر

 ال      ً نادرا   أحيانا      ً غالبا        ً دائما  

محاضرة المصورة وطريقة عرضياال  

1 
مفإعالـ لممساؽ المصورة المحاضرات بوجود الطالب

           .بدايةالفصؿ

           .سيولةالوصوؿلممحاضرةالمصورة 2

3 
)تحميميا المصورة المحاضرة عمى الحصوؿ ،سيولة

          .وحفظيا(

          .مفيدةلكؿمفيتابعياالمحاضرةالمصورة 4

5 
 اقترابموعدزيادة عند المحاضراتالمصورة متابعة نسبة

           .االمتحانات

           .المحاضرةالمصورةلمساقاتالكيمياءمجديةومفيدة 6

           .تقديـالمحاضرةالمصورةمناسبلطمبةالجامعةأسموب 7

8 
المتحافويعطيمتابعةومشاىدةالمحاضراتيقمؿمفقمؽا

           بالطمأنينة.ًاشعور

           .ـالطمبةباختالؼمستوياتيـءالمحاضرةالمصورةتال 9

          .المحاضراتلجميعالمساقاتفيالجامعةتصويرتفضؿ 10

 وجد(: إناقتراحات/ تصورات أخرى )
.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................... 
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 المؤشر #
 المعيار درجة توفر

 ال      ً نادرا   أحيانا      ً غالبا        ً دائما  

 صورة العرض النيائية

وضوحالصورةوالصوتأثناءالعرض. 1
           .الصوتيتالءـفيالمحاضرةمعالصورةالمصاحبةلو 2     

           .معرضلمناسبةاإلضاءةالمتوفرة 3

           .حجـالخطالمعروضواضحعمىالشاشة 4

           .مفزاويةبأكثريتـالتصوير 5

           .سيولةالتنقؿبيفالكاميرات 6

           .عندالقراءةعمىشاشةالعرضًااستخداـمؤشر 7

8 
 وسائؿ المصورة فيإيضاحتعرضالمحاضرة متاحة غير

           .المحاضرةالعادية

          .جودةالتصويرعاليةالدقة 9

 وجد(: إناقتراحات/ تصورات أخرى )
 

....................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 
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 المؤشر #
 درجة توفر المعيار

 ال      ً نادرا   أحيانا      ً غالبا        ً دائما  

 اإللقاء أسموب

1 
 لمطمبة والتشويؽ االنتباه المحاضرةإثارة عرض خالؿ

      .المصورة

      .يتـإثراءالمادةالعمميةفيالمحاضرةالمصورة 2

3 
كؿ بداية في المحاضرة ألىداؼ المحاضر توضيح

      .محاضرةمصورة

      .المظيرالعاـلممحاضرالئؽ 4

5 
بالمحاضر خاص بأسموب المصورة المحاضرة تقديـ

      .زهعفغيرهيمي

      .التحدثبمغةعربيةسميمة 6

7 
سميمة بصورة األجنبية الكيميائية المصطمحات ترجمة

      .وواضحةإلىالمغةالعربية

8 
األستوديو في المصور األداء بيف المحاضر تمييز

      .واألداءداخؿالمحاضرةالعادية

 وجد(: إنخرى )اقتراحات/ تصورات أ
 

...................................................................................................................................................

.. 

...................................................................................................................................................

. 

 

...................................................................................................................................................

. 

 

...................................................................................................................................................

. 
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 المؤشر #
 درجة توفر المعيار

 ال      ً نادرا   أحيانا      ً غالبا        ً دائما  

محتوى المحاضرة المصورة

1 
الموضوعات وتوضيح فيـ عمى تساعد المصورة المحاضرات

      .الصعبةبالمساؽ

2 
المحاضراتالمصورةتسيؿعمىالطالبحؿالتعييناتوالتدريبات

      .الخاصةبالمساؽ

3 
إلى السيؿ مف بتسمسؿ المادة تعرض  المصورة المحاضرات

      .الصعب

      .محتوىالمحاضرةالمصورةيخمومفاألخطاءاإلمالئيةوالعممية 4

5 
الع ارتباطاالمادة مرتبطة المصورة المعروضةفيالمحاضرة ًممية                  

وثيقابمادةالمساؽ  ً.      

ًالمادةالعمميةفيالمحاضرةالمصورةمتتابعةومتسمسمةعمميا 6          .      

      .تركيزالمحاضرةالمصورةعمىالمفاىيـاألساسيةلمموضوع 7

8 
ب العالقة تبرز المصورة الكيمياءالمحاضرات موضوعات يف

      .والموضوعاتاألخرى

9 
المرتبطة المحمية القضايا تناقش المصورة المحاضرات

      .بموضوعاتالكيمياء

10 
في والعينات النماذج استخداـ المصورة المحاضرة خالؿ يتـ

      .تدريسالكيمياء

      .لنظريةوالمخبريةالمحاضرةالمصورةتربطبيفالدراسةا 11

12 
أثناء المختمفة تراعىمستوياتالطمبة المحاضراتالمصورة

      .الشرح

      .المحاضرةالمصورةتغنيعفالمحاضرةالعادية 13

 وجد(: إناقتراحات/ تصورات أخرى )
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

... 
 ر سميم عزامإعداد الباحثة / سيي
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 ( استبانة5ممحق )

 
 يرجى من جميع الطالبات تعبئة االستبانة:
 ...........................المستوى الدراسي: .... .....   التخصص: ...........................

 المؤشر 
 درجة توفر المعيار

 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما  

 أفضؿحضورمحاضرةيتـتصويرىا. 1

     

2 
في زميالتي أماـ لممشاركة لي المعمـ اختيار عند بالسعادة أشعر

 محاضرةمصورة.

 أحرصعمىحضورالمحاضرةالمصورة. 3     

أرفضالمشاركةأثناءشرحمحاضرةمصورة. 4     
 أبتعدعفاألماكفالتيتكوففيياصورةالكاميراواضحةومباشرة. 5     

     

6 
ونشرىاأتعرض المصورة عرضالمحاضرة بسبب محرجة لمواقؼ

 عبرالويب.

     

7 
زميالتيفيمحاضرة أماـ أجيبإجابةخاطئة أشعربالحرجعندما

 مصورة.

     

8 
في لصورتي بمشاىدتيف زميالتي تخبرني عندما بالفخر أشعر

 محاضرةمصورة.

     

9 
التعميميةالمنشورةأفضؿظيورصورتيبشكؿمستمرفيالفيديوىات

 عبرالويب.

     

10 
مصورة محاضرة في صورتي لظيور أسرتي أماـ بالحرج أشعر

 ومنشورةعبرالويب.

 أرغببمشاىدةمحاضرةقدشاركتبياأثناءالتصوير. 11     

 أفتخربنشرمحاضرةمصورةعمىاليوتيوبقدشاركتبيا. 12     

 المساقاتمصورة.أرغبأفتكوفجميع 13     

أتشجعفيتسجيؿمساؽإذاعممتأنويتـتصويرىا. 14     
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 المؤشر 
 درجة توفر المعيار

 ال      ً نادرا         ً أحيانا        ً غالبا        ً دائما  

ًيمكفلممحاضرةالمصورةأفتغنيعفالمحاضرةالفعميةمستقبال. 15                

     

16 
أشعربالراحةأثناءالمحاضرةالمصورةألننيأعمـأنيامتوفرةعبر

 اإلنترنت.

 لمحاضرةالتييتـتصويرىا.أتشجعلممشاركةفيا 17     

 أسرتيترفضمشاركتيفيمحاضرةيتـتصويرىاونشرىا. 18     

ًتشجعنيالمحاضرةالمصورةعمىالتحضيرالجيدلممادةمسبقا. 19                     

 أحرصعمىالحضورقبؿموعدالمحاضرةالمرادتصويرىابفترة. 20     

      

         تصويرىا:                               أىم ايجابيات المحاضرة التي يتم 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 (: خطاب تسييل ميمة6ممحق )
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