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ادة  مهازاث الخدصُل  السبىزة الخفاعلُت  في ٍش

الخعلُم العام وعالقتها بكفاًاث لخالمُر الدزاس ي 
بسامج الاعداد في الخعلُم العالي





يؤتًس انؼهى 

3



البرامج ألاخيرة آلاوهت في أصبدذ لقد 
 و  للمعسفت عسطها في حعخمد التي والخطبُقاث

 أكثر  أو  أزىين جكامل و  دمج اإلاخىىعت الخبراث
 أخد حعلُمُت بِئت في الحسُت الىسائط مً

.حعلُمُت هخائج جدقُق في الحدًثت الاججاهاث



ين من العدًد أكد  الىسائط اسخخدام أهمُت التربٍى
س،خُث في اإلاخعددة  حسهُل خاللها من ًمكن الخدَز
 بُاهاث قاعدة بناء و  والخعلم الخعلُم عملُتي

ت والخعامل الخفاعل من اإلاخعلم جمكن معلىماجُت  بدٍس
 و  أشكال في اإلاعسفت الي والىصىل  الخعلُمي البرهامج مع

  اإلاخعلم ٌساعد الري ألامس  مخعددة صُغ
 
 علي أًظا

 هره جىعُف عند العملُت اإلاهازاث من عدد اكدساب
حدًدة حعلُمُت مىاقف في اإلاعازف



س  جم الحدًثت والاكدشافاث الخكنىلىجي العصس  جطىز  ومع  جطٍى
 الىسائل هره ومسوز  ، إلكتروهُت سبىزة إلى الخقلُدًت السبىزة

 بعدها لخنخقل ، بالطباشير  اللىح على بالكخابت  منها مساخل بعدة
 الخفاعلُت بالسبىزة حعسف وهي الشهيرة البُظاء السبىزة إلى

 باألقالم عليها ًكخب و  الركُت بالسبىزة حسمى أخسي  وجازة أخُاها
ق عن بها ًكخب أن للمسخخدم ًمكن للمسح،وأًظا القابلت  طٍس

 الخكنىلىحُا حشهده الري الكبير  الخطىز  مع ولكن.لها خاص قلم
ع والخطىز  بل ؤلافتراض ي الخعلُم مفاهُم وعهىز  الحدًثت  في السَس

 عهىز  على لدساعد ؤلابداعُت ألافكاز  ؛عهسث آلالي الحاسب أحهصة
واقع وججعلها الخفاعلُت السبىزاث من الجدًد الجُل



 ع فى العلىم خُث حساهم الىسائل الخكىىلىحُت فى الاسخفادة  مً الخطىز السَس
.هقلها وجىصُلها بالشكل الصحُذ 

 ادة الطلب  في الشساكت الخعلُمُت على الىسائل الخقىُت الحدًثت  الخطبُقُت .ٍش
 اإلاساهمت في الخغُير فى مفهىم الخعلُم فهى الًقخصس على ماًخعلمه الخلمُر داخل

.اإلادزست فقط
 جىمُت إلاخطلباث اإلاجخمع التى جخغير فى عصس زىزة اإلاعلىماث.
ق اسخخدام الىسائل الخكىىلىحُا .فهى جخغير بخغير العصس,مسوهت الخعلم عً طٍس
 وشس اإلاعسفت ومىاكبت الدول اإلاخقدمت التى جدىافس على اهخاج اخدر الىسائل

.الخكىىلىحُا
 اعداد جلمُر ذي مىاصفاث جخماش ى مع عصس الثىزة اإلاعسفُت.
 اطافت للبدث العلمي في مجال سائل الاجصال الحدًثت.
الىظس الى اإلاخعلم هظسة اًجابُت فهى فعال فى العملُت الخعلُمُت لِس بمخلقى.



الكخابت وجخم بالقلم آلاخس  والبعع باللمس معها الخعامل ًخم التي 
قت عليها  ماعلى وعسض منها ؤلاسخفادة ًمكً كما إلكتروهُت، بطٍس

 كامل حعٍسف هجد لكي عليها مخىىعه جطبُقاث مً الكمبُىجس  شاشت
 وهي البعع عنها ًقىل  كما الركُت السبىزة أو  الخفاعلُت للسبىزة

 بدقت هبدث أن ًجب ، الخفاعلُت السبىزاث بين مً ألاخدر و  ألاكثر 
 الجهاش  لهرا شامل لخعٍسف للىصىل  كثيرا اإلاىطىع هرا وهدزس أكثر 

 عً عبازة الركُت السبىزة أن آخس  حعٍسف وفي دوزه، في الفعال
خم آلالي، بالحاسب مىصله سبىزة  الحاسب خالل مً فيها الخدكم ٍو

للحاسب مكخب سطذ عً عبازة ـ آلالي



عً عبازة وهي الخعلُمُت البرمجُاث مً هىع أنها 
 وجم الكمبُىجس  إلى اإلاىحهت الخعلُماث مً مجمىعت
 وجىضح ، آلالت جفهمها ختى خاصت بلغت إعدادها

 حهاش  بها ًقىم التي الخطىاث حسلسل اللغت هره
 ومً ما مشكلت لحل الالشمت اإلاهام ألداء الكمبُىجس 

."معُىت هخائج إلى الىصىل  زم



-

ًومىاكبت الخعلُم في الحدًثت بالخقىُاث واإلاخعلمين اإلاعلمين زبط جم خاللها فم 
.الخعلُم وسائل في الخقني العلمي الخطىز 

-  الطلبت لدي الدافعُت وإزازة جدفيز.
-  دت أكبر  إلى واإلاعلىماث الشسح وإًصال الىقذ جىفير قت الطلبت مً شٍس  بطٍس

 أنهم خُث شسخه ًخم إلاا وفهمهم الطلبت واسدُعاب وواضحت، مبسطت
.وشسخها الدزاسُت الحصت في بأهفسهم ٌشازكىن 

- ومثالُت، همىذحُت خصص وجقدًم للطلبت، كبير  جفاعل ذلك عً ًيخج وبالخالي 
.اإلاعلمين قبل مً للدزس اإلاىظم والخدظير  والخخطُط

- لفىائدها وأدزاكهم الخفاعلُت بالسبىزة واإلاخعلمين اإلاعلمين مً كال  إعجاب 
 اإلاىاهج حمُع في الخفاعلُت السبىزة جطبق لى  ًسغبىن  وحعلتهم ومميزاتها،

  .الكثيرة ومىافعها السبىزة هره خصائص مً عاًىىه إلاا الدزاسُت، واإلاىاد
س  دوزٍت) (2007 التربىي، الخطٍى



السبىزة الخفاعلُتالسبىزة الخقلُدًت
جىفير الىقذ في الكخابت وذلك باسخدعاء هص مخصن مسبقاالكخابت عليها ًأخر وقخا لِس بقلُل

الكخاب والبرمجُاث والاهترهذ كلها حشكل مصدزاالكخاب اإلادزس ي هى اإلاسحع الىخُد

لىخت اإلافاجُذ جكىن خُازا بدًال عند الكخابتمشكلت عدم وطىح خط اإلاعلم التي ٌشخكي منها الطلبت

السسعت الكبيرة في مسح السبىزة مما ًىفس الىقذ والجهدمسح السبىزة ًخطلب وقخا وحهدا

ًمكن خفظ كل ما جمذ كخابخه وطباعخه او إزساله للطلبت ال ًمكن الاخخفاظ بما جمذ كخابخه على السبىزة

الغائبين

كسب الىقذ لسسم الىسُلت من خالل اسخدعاء اإلاطلىب من زسم وسُلت حعلُمُت ًخطلب وقخا وحهدا

صىز و غيرها من مكخبت الصىز أو من ألاهترهذ مباشسة

ًمكن عسض الىسائل على السبىزة واخدة جلى ألاخسي وفي كل حعدد الىسائل الخعلُمُت والحاحت إلى جثبُتها

وقذ

ما ًنخج عن اسخخدام الطباشير وأقالم السبىزة من اهدشاز 

الغباز وجلىر ألاًدي

جالفي ما ًنخج عن اسخخدام أقالم السبىزة والطباشير وذلك 

باسخخدام أقالم السبىزة الخفاعلُت الخاصت

اسخخدام صىز علمُت مخدسكت أو ختى الخجازب العلمُتاسخخدام صىز علمُت غير مخدسكت للعسض

جدخاج بعع ألادواث التي جخطلب هقل من فصل إلى آخس 

كالخسائط وغيرها

جدخىي على ألادواث اإلاطلىبت مما ًىفس هقلها من مكان آلخس 

مثل اإلاسطسة، اإلانقلت، الفسحاز والخسائط



مدي ما  معسفت  الي الدزاست هره حسعى 
 الخعلُمُت البرامج مخسحاث  حىدة

ادة في  الخفاعلُت السبىزة باسخخدام   ٍش
 الخعلُم لخالمُر الدزاس ي الخدصُل مهازاث

 في الاعداد بسامج بكفاًاث وعالقتها العام
 العالي؟ الخعلُم



من لعٌوة االصجباهة الباحثة اصجخدمت 
 معلماً  20 عددهم بلغ المعلمٌن

 وبعد الجفاعلٌة الشبورة ًشجخدمون
 وخبراء محلمٌن على االصجباهة عرض
  ،هفس وعلم ثربٌة





الصدقالثبات

0.870.90



النوع النسبة المئوية

ذكس  77.0

اَاث  23.0

انًجًىع  100.0



خالل يٍ  انصف في انتسبىيت انؼًهيت تسهيم ػهى تساػد 

نهدزض انؼسض اثُاء وانُقاش انحىاز اثازة

 اندزاسيت نهحصت طىيهت شيُيت نًدة انتاليير تسكيص يٍ تصيد

 انبدء قبم خطت وظح ػهى انًؼهًيٍ تساػد اَها كًا 

 بؼط واظافت وانتُظيى انتستيب خالل يٍ بانحصت

 فهي واالنىاٌ ,انصىزة حسكت و انصىث يٍ انجًانياث

  تًُي اندزاسيت وانًقسزاث اندزوض يحتىياث جًيغ تخدو

انتهًير ػُد انتفكيس يهازاث





86.3%%98.9االهجباهة 
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مشجوى عود  داللةاحصائٌاً  هوالك ان الى 
 الذي والجدرًب الحامعة لووع ًعزى  0.1

 وخاصة االعداد  برامج في المعلم ثلقاى
 الواقد والجفلٌر االبداعي  الجفلٌر مهارات

 . المخجلفة الجدربس واصجراثٌحٌات
 



 إدراج مقرات علم الوفس الجربوي 
  مهارات الجفلٌر 
 مهارات االثصال ضمن البرامج الجدرًبٌة 
 ثوصي الدراصة باالهجمام بمهارات الجفلٌر وثومٌة الذماءات

 المجعددة في برامج إعداد المعلمٌن
  االهجمام بجطوًر مواهج االعداد الحامعي في الجدرًب على

 .الجقوٌة الحدًثة وخاصة اثواء الجدرًب العملي
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