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 :الممخص
مف بيف البدائؿ التي اتاحتيا شبكة االنترنت نجد المكاقع كالقنكات التعميمية 
التي أسيمت في تعظيـ االثر اإلتصالي لمعممية التعميمية بما تتكفر عميو 

كمسمكعة كمرئية، كالتي مكنت الطالب مف االستفادة  مف عناصر مقركءة
مف محتكاىا بشكؿ فاعؿ كبطريقة سيمة كمريحة ، كتأتي أىمية ىذا 
المكضكع نظران لتعدد البرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت لتشمؿ معظـ 
االختصاصات كاتساع اعداد جميكر الطمبة الذيف يطمعكف عمى ىذه 

رار لزيادة استيعابيـ كفيـ لمكادىـ الدراسية أك البرامج كيتابعكنيا باستم
االستعانة بيا كبديؿ كامؿ عف المدرس كالمعمـ بسبب النقص الحاصؿ في 
ف دراسة اإلشباعات  المدرسيف أك بسبب ضعؼ التدريس بشكؿ عاـ، كا 
التي يحققيا تعرض طمبة اإلعدادية ليذه البرامج يشكؿ أىمية اضافية لما 

ة بخصكص ىذا المكضكع، كما سيكفره في الجانب سيكفره مف معرفة نظري
ىذه البرامج في تحسيف ي التطبيقي مف نتائج كاقعية يستفيد منيا مقدم

مستكل ادائيـ كدرجة كفاءتيـ في عرض الدركس كالمكاد العممية لجميكر 
 طمبة اإلعدادية.
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Abstract: 

Among the alternatives made available by the Internet, 

we find educational sites and channels that contributed to 

maximizing the communicative impact of the 

educational process with its available readable, audio 

and visual elements, which enabled the student to benefit 

from their content effectively and in an easy and 

comfortable manner. The importance of this topic comes 

due to the multiplicity of educational programs on The 

Internet to include most of the disciplines and the 

expansion of the number of students’ audience who view 

these programs and follow them constantly to increase 

their understanding and understanding of their subjects 

or to use them as a complete substitute for the teacher 

and teacher due to the shortage of teachers or because of 

the weakness of teaching in general. The programs 

constitute an additional importance for what it will 

provide of theoretical knowledge on this subject, and 

what it will provide in the practical side of realistic 

results that the providers of these programs will benefit 

from in improving their level of performance and degree 

of efficiency in presenting lessons and scientific 

materials to the audience of preparatory students.   
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 المقدمة
اف طبيعة عمؿ الباحثاف بكصفيما تدريسياف يعمالف بمجاؿ التعميـ كاف لو دكر في 
اختيار ىذا المكضكع كما اف مالحظتيما الزدياد اعداد طمبة االعدادية الذيف يتابعكف ىذه 

برامج عبر قنكاتيـ التعميمية كاف القنكات، كاتساع شيرة بعض المدرسيف الذيف يقدمكف ىذه ال
ىذه  ياصيمو المختمفة، المدرسكف كمقدمدافعان لمباحثيف لمكقكؼ عمى حيثيات ىذا المكضكع بتف

البرامج كأصحاب القنكات التعميمية يمثمكف الجيات التي ستستفيد مف ىذا البحث بما سيخرج 
 بو  مف نتائج كاستنتاجات كتكصيات ليذه الجيات. 

لمكضكع كقمة الباحثيف أكجد نقصان معرفيان كمعمكماتيان يسعى الباحثاف الى اف حداثة ا
سد جزء مف ىذا النقص بأكبر قدر مف الجدية كالرصانة، كما حصؿ عميو الباحثاف مف 
دراسات بخصكص المكضكع فأف أغمبيا تناكؿ طمبة الجامعة كلـ يجرم تناكؿ طمبة اإلعدادية 

 عمكمات الى فترة اعداد البحث . حسب عممنا كبما تكفر لدينا مف م
 المبحث األول: منيجية البحث

 أواًل: مشكمة البحث
البحث معني بالتقنيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ، كمشكمتو تتمثؿ بتساؤؿ أساسي 
عف مدل كطبيعة تعرض طمبة اإلعدادية لمبرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت، كاالشباعات 

 المتحققة مف ىذا التعرض.
 

 ثانيًا: أىمية البحث
تكمف أىمية البحث في جانبو النظرم بالمعرفة العممية التي سيسفر عنيا البحث في 
ميدانو كعف طبيعة اإلشباعات المتحققة لطمبة المرحمة اإلعدادية الذيف يتعرضكف لمبرامج 

 التعميمية في شبكة اإلنترنت مما سيسد نقصان معرفيان في ىذا الميداف الميـ. 
أما اىميتو في الجانب التطبيقي فيتمثؿ بالمعطيات العممية بخصكص التعرض 
لمبرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت مف قبؿ طمبة اإلعدادية مما سيساعد مسؤكلي القنكات 
التعميمية كمقدمي البرامج التعميمية عمى صياغة البرامج بطريقة ناجحة كسميمة تحقؽ اقصى 

ف كيسيـ في انجاح األىداؼ المرسكمة التي يسعى ليا أصحاب ىذه استفادة ممكنة لممتمقي
 البرامج كىذه القنكات. 
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 ثالثًا: أىداف البحث
  -لمبحث اىداؼ عدة أىميا:

معرفة مدل تعرض طمبة اإلعدادية لمبرامج التعميمية عمى شبكة األنترنت مف حيث  -1
 الحجـ كالمدة   )حجـ الجميكر، أك مدة التعرض(. 

 ات التعميمية المفضمة لدل طمبة اإلعدادية كأسباب التفضيؿ.معرفة القنك  -2
معرفة طبيعة كأنماط كأكقات تعرض طمبة اإلعدادية لمبرامج التعميمية عمى شبكة  -3

 االنترنت. 
معرفة اإلشباعات المتحققة لطمبة اإلعدادية مف جراء تعرضيـ لمبرامج التعميمية عمى  -4

 شبكة اإلنترنت. 
 رابعًا: دراسات سابقة

( اتجاىات البرامج التعميمية والتربوية في 2225راسة )د. جميل وادي حمود د -8
  (2225)حمود، جميل وادي،  الفضائية الموجية لألطفال. Space Toonمحطة 

 Space Toonىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات البرامج التعميمية في قناة 
الفضائية، كاعتمد الباحث المنيج التكاممي الذم اعتبره مزيج مف المنيجيف الكصفي كتحميؿ 
المضمكف، كاتخذ الباحث اسمكب الحصر الشامؿ لجميع البرامج التعميمية كالتربكية التي تبنتيا 

كتكصمت الدراسة الى أف المحطة ادلت  2004/ 17/12 – 17/10المحطة لشيريف مف 
اعي اىتمامان كبيران عكست مف خاللو عمى ما ينطكم عميو الكاقع العربي مف المضمكف االجتم

قيـ كتقاليد معركفة، كاعتماد القائـ باالتصاؿ عمى االشكاؿ الفنية البسيطة كالسيمة في التعبير 
عف مضامينو المختمفة، كتميزت البرامج التربكية بقصر مدتيا ككانت أشبو ما تككف بالبرقيات، 

تخدـ تكتيؾ التكرار بيدؼ ترسيخ كتعزيز مضاميف البرامج في عقكؿ االطفاؿ فضالن عف اس
 كنفكسيـ. 

( اتجاىات طمبة المرحمة اإلعدادية نحو 2287دراسة )رشا عبد اليادي صالح،   -2
 (2287البرامج التعميمية الفضائية. )صالح، رشا عبد اليادي، 

ة مرحمة اإلعدادية نحك حددت الباحثة مشكمة البحث بتساؤؿ رئيس عف اتجاىات طمب
البرامج التعميمية الفضائية، اذ سعى البحث لمعرفة اتجاىات الطمبة ازاء البرامج التعميمية في 
القنكات الفضائية كمدل االستفادة المتحققة مف التعرض ليذه البرامج، كاقتصر البحث عمى 
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كالبالغ عددىـ  2017-2016طمبة مرحمة اإلعدادية في مركز محافظة النجؼ لمعاـ الدراسي 
( مفردة مكزعيف عمى مدراس مركز المحافظة، كقد اختارت الباحثة عينة عشكائية مف 3524)
( مفردة مكزعيف عمى مدرستيف ثـ اختيارىا بشكؿ عشكائي، كاعتمدت الباحثة منيج 100)

ئج المسح في اجراء ىذه الدراسة مستعينة باالستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات، كأظيرت نتا
البحث كجكد اتجاه ايجابي لدل طمبة اإلعدادية نحك البرامج التعميمية في القنكات الفضائية، 
ككنيا أكثر إثارة كتشكيقان بفضؿ المزايا التي يتمتع بيا التمفزيكف، كما اظيرت انو كمما زاد 

 االعتماد عمى البرامج التعميمية كمما قؿ االعتماد عمى الدركس الخصكصية.
( استخدام االنترنت كوسيمة اتصال الكترونية 2289محمد رافع البد الراوي دراسة ) -3

 (2289تعميمية "دراسة عمى عينة من طمبة جامعة األنبار". )الراوي، محمد رافع البد، 
ىدفت الدراسة الى معرفة استخداـ طمبة جامعة األنبار لشبكة اإلنترنت بيدؼ الدراسة 

نيج المسح، كأجريت الدراسة عمى عينة عمدية تككنت مف )البحث العممي( كاستخدـ الباحث م
مفردة( تكزعت عمى أربع كميات مف جامعة االنبار اثنتاف لمتخصص اإلنساني كمثميا  200)

لمتخصص العممي، كأبرز نتائج الدراسة اف استخداـ الطمبة لإلنترنت لألغراض العممية كالبحثة 
، كالمعمكمات المعركضة عمى شبكة االنترنت تزيد يزيد مف الفاعمية كرغبة الطالب في التعميـ

مف قيمة المادة العممية أك البحثية المنجزة، كحققت شبكة االنترنت فائدة لمطمبة في انجاز 
 الكاجبات كالفركض الدراسية المطمكبة مع زيادة في ميارات التفكير كالتجديد لطمبة الجامعة. 

 خامسًا: تساؤالت البحث
 -تتمثؿ باآلتي: لمبحث تساؤالت عدة

 ما مدل تعرض طمبة اإلعدادية لمبرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت؟  -1
 ما ىي أنماط تعرض طمبة االعدادية لمبرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت؟ -2
 ما ىي القنكات التعميمية عمى شبكة االنترنت االكثر تفضيالن لدل طمبة اإلعدادية؟ -3
لمبرامج التعميمية عمى شبكة االنترنت االكثر تفضيالن مف ىـ المدرسكف )المقدمكف(  -4

 لدل طمبة اإلعدادية؟
ما االشباعات المتحققة لطمبة اإلعدادية مف التعرض لمبرامج التعميمية عمى شبكة  -5

 اإلنترنت.
 سادسًا: منيج البحث
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البحث دراسة كصفية اعتمد فييا منيج المسح ككنو المنيج األنسب لطبيعة البحث 
كاألكثر مالئمة لمكصكؿ الى النتائج العممية كمتابعة بياناتيا كرصد مؤشراتيا المختمفة الخاصة 

 بيذا المكضكع. 
 سابعًا: مجتمع البحث وعينتو

ؼ السادس اإلعدادم تمثؿ مجتمع بحثنا بطمبة اإلعدادية كجرل اختيار طمبة الص
ككف طمبة ىذا المستكل )الصؼ( بحسب مالحظاتنا ىـ األكثر اىتمامان كتعرضان لمبرامج 
كالقنكات التعميمية عمى شبكة االنترنت ككنيا مرحمة دراسية تحدد مصير كمستقبؿ الطالب كقد 

نبار بمغ عدد طمبة السادس اإلعدادم )األدبي، كالعممي، كاإلسالمي( في عمكـ محافظة اال
طالب كطالبة كجرل اعتماد  88844( 2019-2018)كىي مكاف البحث( لمعاـ الدراسي )

( مفردة 320العينة العشكائية البسيطة في اختيار عينة البحث كقد بمغ عدد مفردات العينة )
 % مف مجتمع البحث الكمي باعتماد المعادلة اآلتية:5بنسبة 

 نسبة العينة× عدد مفردات مجتمع البحث 
822 

 ثامنًا: حدود ومجاالت البحث
كىك الشير الذم كزعت فيو االستمارات  2019الحد الزماني: شير حزيراف مف عاـ  -

 كجرل استعادتيا مف الطمبة. 
 الحد المكاني: مدينة الرمادم مركز محافظة األنبار.  -
الحد البشرم: طمبة الصؼ السادس اإلعدادم بفركعو الثالث )األدبي، كالعممي،  -

 المي(.كاإلس
 تاسعًا: اسموب وأدوات البحث

ُأعتمد في ىذا البحث اسمكب االستبياف كقد أعد الباحثاف استمارة خاصة بالبحث 
تضمنت عددان مف األسئمة التي غطت جكانب البحث المختمفة جرل تحكيميا مف قبؿ مجمكعة 

يا كُكزعت مف االساتذة المحكميف كالذيف ثبتكا بعض المالحظات تـ األخذ ببعضيا لكجاىت
( مفردة، كبعد جمع االستمارات مف المبحكثيف جرل 320عمى عينة البحث البالغ عددىا )

( استمارة غير صالحة بسبب نقص بعض المعمكمات، كىكذا بمغ عدد 11استبعاد )
 ( استمارة فقط.309االستمارات التي اعتمدت في البحث )
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 عاشرًا: الصدق والثبات
 الستمارة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميفالصدؽ: جرل التحقؽ مف صدؽ ا - أ

)اساتذة االختصاص( القرار صالحيتيا كالذيف ايدكا صالحية االستمارة مع تثبيتيـ 
لبعض المالحظات العممية كالتي تـ االخذ بيا، كجرل صياغة االستمارة مف جديد 
لتأخذ شكميا النيائي الذم كزع عمى المبحكثيف لجمع معمكمات البحث كبياناتو 

 المختمفة.
كب االتساؽ عبر الزمف لمتحقؽ مف ثبات االستمارة اذ قاـ الثبات: اعتمد الباحثاف اسم  - ب

( مفردة 309% مف مفردات العينة البالغة )10( استمارة بنسبة 31الباحثاف بسحب )
( طالب مف مفردات العينة اختيرت بشكؿ عشكائي لإلجابة عمى 31كتكزيعيا عمى )

رل تكزيع عدد أسئمة االستمارة كالتحقؽ مف كضكحيا ككفايتيا، كبعد اسبكعيف ج
مماثؿ مف االستمارات عمى المجمكعة المختارة نفسيا كقد كجد الباحثاف كجكد تطابؽ 

% 94كبير جدا في اجابات المبحكثيف بمغت نسبة الثبات بعد تطبيؽ معادلة ىكلستي 
 كىي نسبة عالية كمقبكلة عمميان.
 حادي عشر: مصطمحات البحث

أك خفض دافع ما، فاإلشباع في نظرية ىك ارضاء رغبة، كبمكغ ىدؼ ما، االشباع: 
 التحميؿ النفسي تعني خفض التنبيو كالتخمص مف التكتر.

ككفؽ نظرية االستخداـ كاالشباع فأف االفراد يكصفكف بأنيـ مدفكعيف بمؤثرات نفسية 
كاجتماعية الستخداـ كسائؿ االعالـ بغية الحصكؿ عمى نتائج خاصة ُيطمؽ عمييا 

 (887، ص2284)شفيق، حسنين،  اإلشباعات.
نكافذ تـ تصميميا عمى شبكة االنترنت تختص بتقديـ المكاد القنوات التعميمية: 

الدراسية لمطمبة سكاء أكانت شخصية، أـ مؤسسية لمساعدتيـ في تجاكز المشاكؿ التعميمية 
 التي يكاجيكنيا في دركسيـ كزيادة استيعابيـ لممكاد الدراسية المختمفة.

سنة، مدة  20-15كىـ طمبة اجتازكا مرحمة المتكسطة أعمارىـ بيف عدادية: طمبة اإل
دراستيـ ثالث سنكات يحصمكف بعدىا عمى شيادة البكالكريا كالتي تؤىميـ لالنتقاؿ لمدراسة 

 الجامعية.
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ىي تمؾ القنكات التي يتـ تكظيفيا كبثيا مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ القنوات التعميمية: 
تكاصؿ االجتماعي عف طريؽ شبكة االنترنت لتحقيؽ األىداؼ كاالرتقاء المرئية كمكاقع ال

مجمة  )عجاج، زياد أحمد، بالسياسة التعميمية كاإلعالنية لمقائميف                عمييا.
 (.  Awraq thagafya.com،859أوراق ثقافية، العدد 

حفيز اكبر عدد مجمكعة خطكات يتـ اعدادىا الستثارة الطالب كتالبرامج التعميمية: 
 ) مف حكاسو ازاء التعمـ مف خالؿ محتكل تعميمي يتكافؽ مع البرامج حسب سرعتو كامكانيتو.

Mohnsen, Bonnie,2001,p23) 
 المبحث الثاني: نظرية االستخدامات اإلشباعات مفيوميا ومرتكزاتيا

اشارت االدبيات العممية أف الظيكر األكؿ ليذه النظرية كاف في كتاب )استخداـ 
الذم يدكر حكؿ  8974إلياىو كاتز، وجي بموممر سنة كسائؿ التكاصؿ الجماىيرم( لمؤلفيو 

 التصكر أزاء كظائؼ كسائؿ اإلعالـ مف جية، كالدكافع كراء التعرض ليا مف جية اخرل.
 (838ص ،2284)مراد، كامل خورشيد، 

كمنطمؽ ىذه النظرية في األساس أنو الجزء الميـ مف استخداـ الجميكر لكسائؿ 
اإلعالـ يأتي لتحقيؽ أىداؼ يحددىا الذيف يتعرضكف لكسائؿ االعالـ كاختيارىـ لبرامج 
كمكضكعات معينة حسب حاجاتيـ كاشباعا لرغباتيـ بدءا مف التعمـ كالتثقيؼ كانتياء بالتسمية 

 (9، ص2287ش، أميرة أحمد، )كوك كالترفيو.
كيضفي البعض امثاؿ )ادلستايف كزمالءه( بأف النظرية جاءت كرد فعؿ لممفيـك 
السائد عف قكة كطغياف كسائؿ اإلعالـ، كيعطي صفة إيجابية لمجميكر بأنو ليس سمبيان مع كؿ 

نما لو القدرة عمى تحديد نكع كمحتكل المكاد التي تشبع حاجاتو كر  غباتو ما يعرض عميو، كا 
)مكاوي،  النفسية كاالجتماعية مف التعرض لكسائؿ                                اإلعالـ.

 (242، ص8998حسن عماد، 
)الرواشدي، عبد  -وقد أوجز كاتز  وبموممر تصوراتيما ليذه النظرية كاآلتي:

 (98-97، ص2283 الرحمن سموم،
ائؿ اإلعالـ يحقؽ ليـ أىداؼ فاعمية الجميكر في عممية االتصاؿ كاستخداميـ لكس -8

 مقصكرة تمبي تكقعاتيـ.
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الربط بيف الرغبة في اشباع بعض الحاجات كاختيار الكسيمة المعيف يعكد الى  -2
 الجميكر نفسو كتحدده الفركؽ الفردية.

اف الجميكر مسؤكؿ عند اختيار الكسائؿ كالمضاميف التي تشبع حاجاتو، فاألفراد ىـ  -3
 الـ كليست ىي التي تستخدميـ.الذيف يستخدمكف كسائؿ اإلع

معرفة الجميكر بالفائدة التي تعكد عميو، كبدكافعو كاىتماماتو، فيك يستطيع أف يمد  -4
 الباحثيف بصكرة فعمية الستخدامو لكسائؿ اإلعالـ .

االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خالؿ استخدامات الجميكر لكسائؿ  -5
 رسائؿ التي تقدميا ىذه الكسائؿ .االعالـ كليس مف خالؿ محتكل ال

مات ويشير الكاتب ليتل جون لعدد من الفرضيات التي تنطمق منيا نظرية االستخدا
 (Little johon,1984,P.288) -وكاآلتي:واإلشباعات     

يسعى جميكر كسائؿ اإلعالـ الى تحقيؽ ىدؼ معيف مف خالؿ تعرضو لمرسائؿ  -8
 المقدمة عبر كسائؿ اإلعالـ. 

جميكر الكسيمة اإلعالمية مسؤكؿ عف اختيار ما يناسبو مف رسائؿ اإلعالـ التي اف  -2
 تحقؽ حاجاتو كرغباتو.

كجكد تنافس بيف كسائؿ اإلعالـ كمصادر اخرل إلشباع رغبات الجماىير التي تبحث  -3
 عف مصادر اخرل إلشباع رغباتيا المتعددة .

 -نظرية تمثمت باآلتي:ووضع الباحث دينيس ماكويل  جممة من التصورات ليذه ال
(Denis Mcquai,1987,P234) 

 الدكافع النفسية كاالجتماعية التي نتجت عنيا حاجات الجميكر.  -8
 الحاجات نفسيا.  -2
 التكقعات التي يككنيا الجميكر عف مدل االشباع ليذه الحاجات.  -3
 التكقعات المرتبطة بكسائؿ اإلعالـ التي ىي مصدر االشباع.  -4
 تؤدم أنماط التعرض المتعددة لكسائؿ اإلعالـ الى اشباع الرغبات كالحاجات.  -5

كيقصد بو معرفة العالقة بيف التعرض لكسائؿ اإلعالـ كزيادة الكعي التأثير المعرفي: 
 المعرفي كالثقافي نتيجة ذلؾ التعرض .
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كيؿ كيقصد بو مدل تأثير كسائؿ اإلعالـ في تحديد المكاقؼ كتشالتأثير العاطفي: 
 االتجاىات أزاء المكاضيع كالقضايا المطركحة مف خالليا.

كيقصد بو معرفة العالقة بيف التعرض لكسائؿ اإلعالـ كالمشاركات  التأثير السموكي:
 (872-878، ص2288)البشر، محمد بن سعود،  الحقيقة في االنشطة المطركحة عبرىا.

ي كمما آمنكا بإمكانية ىذه الكسائؿ إف زيادة اعتماد االفراد عمى الكسائؿ اإلعالمية يأت
كبيذا الصدد يمكف لجكء  (53، ص2226)الحديد، محمد فاضل، عمى تحقيؽ إشباعاتيـ، 

الطمبة الى القنكات التعميمية عمى شبكة االنترنت اذا كجدكا فييا القدرة عمى تعكيض النقص 
 كالمشاكؿ التي تكاجييـ في بعض الدركس التي يتمقكنيا في مدارسيـ.

ىنا تزداد قدرة كسائؿ اإلعالـ عمى تحقيؽ قدر أكبر مف التأثير المعرفي، العاطفي ك 
كالسمككي، عندما تقـك ىذه الكسائؿ بكظائؼ نقؿ المعمكمات بشكؿ مميز يزداد تأثيرىا في 

)كوكش، أميرة حالة عدـ كجكد استقرار بنائي في المجتمع بسبب عكامؿ التغيير المستمرة. 
  (82أحمد،  ص

 م والتعمم:اإلعال
ُيركز التعمـ عمى دكافع المتعمـ ،استعداداتو ، قدراتو ، ميكلو ، ادراكو ، انتباىو 

 كذاكرتو، بينما ييتـ نمكذج التدريس بما يأتي : 
سمكب عرضيا. -  طرؽ اختيار المكاد المثيرة لممتعمـ كا 
 طرؽ مالحظة سمككو كأنكاع النشاطات التي تثير دافعية التعمـ لديو. -

مكقؼ تعميمي يمر بو الفرد كيتعمـ منو شيئان سكاء كاف خاضعان لمضغط مف  فالتدريس
 قبؿ المعمـ أـ ال فالفرد قد يتمقى تدريسان عند سماعو خطبة أك حضكر ندكة ككممة.

التعميـ ال ُتطمؽ إال عمى مكاقؼ التعمـ الخاضعة لمضبط كالتكجيو، فالتعميـ حالة 
 خاصة مف حاالت التدريس.

ينيو النتائج التعميمية التي يمكن الحصول عمييا نتيجة التدريس وقد حدد جان ج
 (48، ص2227)خميل، محمد ىاشم،  -في خمس فئات  ىي:

 الميارات العقمية.  -8
 االستراتيجيات المعرفة.  -2
 الميارات الحركية. -3
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 الميارات المفظية. -4
 االتجاىات.  -5

المعمم في غرفة م بيا التي يجب ان يم Instructionalأما األحداث التعميمية 
 -الصف فيي:

 جذب االنتباه. -8
 اخبار المتعمـ باألىداؼ لممادة المراد تعمميا.  -2
 استثارة الخبرات السابقة لدل المتعمميف كالتي تشكؿ المتطمب السابؽ لعممية التعميـ. -3
 عرض المادة التعميمية.  -4
 تزكيد المتعمـ باإلرشادات الالزمة لعممية التعمـ.  -5
 استمرار استجابات المتعمميف.  -6
 تزكيد المتعمميف بالتغذية الراجعة الستجاباتيـ.  -7
 تقكيـ استجابات المتعمميف.  -8
 تكفير المكاقؼ التطبيقية لتطبيؽ ما تعممكه مف مكاد نظرية. -9

يتضمف  Task Analysisكمف نماذج جينيو في تنظيـ الدرس نمكذج تحميؿ الميمة 
( بحيث يجب اف ال تككف عناصر Sequencingية كتسمسميا )اعادة ترتيب العناصر التدريس

 معينة قد سبقت عناصر اخرل غيرىا. 
كاستخدـ نمكذج تحميؿ الميمة لدراسة أثر الُبنية اليرمية عمى التعمـ اذ اف النمكذج 
يقسـ محتكل الدرس كالمفاىيـ أك العمميات الى خطكات تتابعية أصغر، بادئان باألقؿ تعقيدان 

 لى األكثر تعقيدان. صعكدان ا
كاليدؼ األساسي لنمكذج تحميؿ الميمة ىك اكتشاؼ العالقات المترابطة ضمف 

فعاؿ كيتطمب ىذا التحميؿ الميارات الفرعية كاستخداـ ىذه المعمكمات في التخطيط لمتعميـ ال
 -اآلتي:
 اختر ىدفان تعميميان مناسبان.  -8
كالمعمكمات التي يجب اف تُفيـ لكي يحقؽ حدد العمميات الفكرية التي يجب اف تُتقف  -2

 الطمبة اليدؼ )أم حدد الميارات المطمكبة لتحقيؽ اليدؼ(.
 قسـ الميارات التابعة كالمستقمة كالتسمسالت.  -3
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 رتب التسمسالت المعتمدة كالمستقمة بالتسمسؿ.  -4
 -سمسمة مياـ خاصة لمطمبة كىذا يتطمب: -5
 تحديد التسمسؿ الذم ستقكد الصؼ بو. - أ

 تحديد األىداؼ التعميمية كتخطيط النشاطات التربكية المناسبة.  - ب
 تخطيط االستراتيجيات التي ستستخدميا في التدريب.  - ت
 تقييـ الطمبة كالدرس كاتخاذ قرارات التحسيف. - ث

إف نكاحي التماثؿ بيف العممية اإلعالمية كالعممية التعميمية كبيرة جدان فعندما نتحدث 
الى حد ما عف الطريقة التي يتعمـ بيا الناس، فإذا اخذنا في  عف االتصاؿ الشخصي نتحدث

االعتبار اف التعمـ )عممية( يصبح بإمكاننا اف نحمؿ اجزاءىا كنتحدث عف عناصرىا 
كمككناتيا، كعف العالقات بيف المككنات أك العناصر، اف كجكد المنبو أكلى ضركرات التعمـ، 

( فالمنبو شيء يجعؿ االنساف ركو بحواسوىو أي شيء يستطيع االنسان أن يد) والمنبو
فاالستجابة ىي ) أي يحس بشيء ما، كرد فعمو عمى ىذا الشيء ىك ما يسمى باالستجابة ، 

 شيء يقدم عمى فعمو االنسان نتيجة ادراكو لمنبو معين(. 
أم إف االستجابة ىي السمكؾ الذم يسببو المنبو، كاالستجابات نكعاف خفيو كعمنية 

التغيير الذي يطرأ عمى العالقة الثابتة بين منبو يدركو الفرد التعمـ بأنو )كيمكف تعريؼ 
فعندما يستجيب شخص عمى منبو فأف التعمـ يحدث سكاء استمر الفرد واستجابة يقوم بيا( 

في االقداـ عمى نفس االستجابات القديمة عمى منبو جديد، أك اذا قاـ باستجابة جديدة عمى 
 (856-855، ص 8978ن، )رشتي، جييا منبو قديـ.

كنكاحي التماثؿ بيف عممية االتصاؿ الجماىيرم كاالتصاؿ التعميمي أكبر مف نكاحي 
  -يف أف:االختالؼ، فعمى اإلعالمي كالمعمـ في كمتا الحالت

 يتعامال مع مشاكؿ متصمة بجذب المتمقيف. -8
 استخداـ رمكز تشير الى تجارب مشتركة بينيـ كبيف جميكر المتمقيف. -2
تقترح مكاضيعيـ كسائؿ لمكاجية الحاجات المالئمة لظركؼ الجماعة التي يجد اف  -3

 المتمقي نفسو فييا:
كعمينا اف ندرؾ اف الناس حيف يتابعكف كسائؿ اإلعالـ انما يفعمكف ذلؾ بحثان عف 
أشياء معينة كبصرؼ النظر عما تريد كسائؿ اإلعالـ اف تقدمو لمناس فأنيـ يختاركف ما 
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ضمكف الذم يقدـ ليـ، كنظران ألف ىناؾ كسائؿ عديدة لالتصاؿ أصبح لدل يريدكنو مف الم
الناس فرص عديدة لالختيار كىـ سيختاركف في أغمب األحكاؿ ما يتفؽ مع حاجاتيـ الخاصة. 

 (865)رشتي، جييان، المصدر السابق نفسو، ص 
األفراد عمى  كالتعميـ في غاية األىمية لألفراد جميعيـ، إذ يحدد النظاـ التعميمي قدرة

)أسماعيل، بشرى  الميارات الجديدة كالقدرة عمى استيعاب التقنيات الحديثة كاستخداميا.
 (287، ص 2282جميل، 

لقد كفرت التقنيات الحديثة متمثمة بالتمفزيكف كاالنترنت بشكؿ خاص امكانيات ىائمة 
ة القكمية في كندا مف إف بميداف التعميـ كمف الجدير بالذكر ىنا ما اعمنو تمفزيكف شبكة اإلذاع

اف يتصؿ بيـ في دركس الفيزياء عف طريؽ ىوايت عدد االشخاص الذيف استطاع الدكتكر 
سنة لتعميميـ بالطريقة التقميدية عف طريؽ الفصؿ الدراسي  1300التمفزيكف كاف يحتاج منو 

 (87، ص8975)رفرز، وليم، وآخرون،  التقميدم.
يحدده الجزاء )الفائدة( المتكقع مقسكمان عمى اف التغيير في السمكؾ في ام ظرؼ 

 ىذه العالقة في مدل احتماؿ اختيار المتمقي لرسالة ما =  شرام الجيد المطمكب كقد كضع
  الجزاء المتكقع
 الجيد المطمكب

كيمكف زيادة فاعمية االتصاؿ عف طريقيف اما زيادة الجزاء )الفائدة المتكقعة( أك تقميؿ 
يفسر لنا تفضيؿ الطمبة لمدركس التعميمية عمى المكاقع التعميمية في شبكة المجيكد كىذا األمر 

االنترنت عمى الدركس التقميدية، فالمجيكد المطمكب أقؿ كالجزاء المتكقع )فيـ المادة( أكبر 
 كأكثر متعة في أحياف كثيرة.

  -نخرج بحقيقتيف ىامتيف:شرام كمف أبحاث 
مكافأة( مباشرة سريعة يحتمل أكثر ان يقرأىا أوليما: ان المادة التي توفر جزاءا )

 كل شخص. 
ثانييما: ان المواد التي توفر جزاءًا )مكافأة( آجاًل يقرأىا الناس الذين حصموا عمى 

 خط أوفر من التعميم. 
كاذا تساكت الظركؼ فاالستجابات التي يتحقؽ جزاؤىا مباشرة أك بسرعة يحتمؿ اف 

أخر جزاؤىا، كعمينا اف نضع ذلؾ في الحسباف حينما تصبح اقكل مف االستجابات التي يت
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نحاكؿ اف نقدـ جزاءا لمف يتمقى رسائمنا، كحتى اذا تأخر الجزاء النيائي ففاعمية االتصاؿ تزيد 
 اذا نجحنا في خمؽ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية البسيطة التي تتحقؽ مباشرة.

مؿ نستطيع اف نعد مجمكعة فإذا كنا نعمؿ في ميمة تحتاج الى ثالث سنكات لكي تكت
 مف المياـ الفرعية الصغيرة تكفر بعض الجزاء كيجعمنا ذلؾ الجزاء نتحمؿ حتى نكمؿ الميمة.

كعادة ما يقكـ الفرد باستجابات تحتاج مجيكد بسيط كيتجنب االستجابات التي تحتاج 
فاعمية اذا قممنا مجيكد كبير فحينما نتصؿ أك نقدـ نشاط إعالمي أك تعممي فأننا نصبح أكثر 

مف المجيكد المطمكب الذم يحتاج اليو المتمقي لكي يقـك باالستجابات المطمكبة كالقنكات 
التعميمية التي تستخدـ امكانيات االنترنت مف صكر ثابتة كمتحركة كرسكـ تعميمية كتطبيقات 

كؿ لمتعمـ متعددة تعرض المادة العممية بشكؿ أيسر كأكضح كأكثر تشكيقان تجعؿ الجيد المبذ
 أقؿ كأسيؿ فيما يدفع المتعمميف لمجكء الييا في تمقي المعمكمات العممية المطمكبة منيـ.

  -كميما تنكعت ىذه الكسائؿ كمحتكياتيا فيي تقع تحت قسميف رئيسييف:
كسائؿ االتصاؿ المكجية لخدمة المناىج التعميمية النظامية كىي ما  القسم األول:
 . Instructional Mediaتسمى بكسائؿ التعميـ 

كسائؿ االتصاؿ المكجية لخدمة الجماىير كتسمى )كسائؿ االتصاؿ القسم الثاني: 
 الجماىيرم( أك كسائؿ اإلعالـ.

كيمكف القكؿ اف الكسائؿ التي يستخدميا المعمـ في حجرة الدراسة، أك رجؿ السياسة 
اطنيف، ال تختمؼ في في اتصالو بالجماىير، أك المكجو كالمرشد في تكعية جميكر مف المك 

طبيعتيا كاف ُأطمقت عمييا تسميات مختمفة مثؿ كسائؿ إعالـ، أك تعميـ، أك تكعية كتكجيو، 
فيي في الحقيقة كسائؿ اتصاؿ كتفاىـ بيف مرسؿ كمستقبؿ، كالمرسؿ ىك المعمـ، أك رجؿ 

حجرة  السياسة، أك المكجو، أك المعمف عف سمعة معينة، كالمستقبؿ ىك جميكر المتعمميف في
الدراسة، أك جماىير الشعب، أك فئة معينة مف المكاطنيف، أما مف حيث اليدؼ فأف عممية 

) عبد الحميم،  التعميـ ىك تغيير سمكؾ التالميذ كما إف ىدؼ اإلعالـ تغيير سمكؾ الجماىير.
 (22فتح الباب، وحفظ اهلل، ابراىيم، ص

 تالمبحث الثالث: القنوات التعميمية عمى شبكة االنترن
ارتبط بركز القنكات التعميمية بشكؿ بارز مع ظيكر شبكات التكصؿ االجتماعي مثؿ 
فيس بكؾ، كيكتيكب، كلذا فييُ ُتعد حديثة العيد عمى الرغـ مف كجكد محاكالت سابقة كلكنيا 
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كانت تتعمؽ بتقنيات التعميـ ككسائؿ االيضاح األخرل، أما ىذه الشبكات فيتـ عبرىا اشتراؾ 
ت التعممية كالمدارس كالمعاىد كالجامعات عمى مستكل العالـ فضال عف آالؼ المؤسسا

الطمبة لالستفادة مما ُيعرؼ بالتعمـ المدمج أك التعمـ الكامؿ كالمستقؿ عبر                     
 (  Awraq thagafya.com)عجاج، زياد أحمد، موقع مجمة اوراق ثقافية،  .االنترنت

بيا شبكة االنترنت جعمتيا األبرز بيف كسائؿ  اف السمات الخاصة التي حظيت
االتصاؿ االخرل في تقديـ مختمؼ أنكاع الخدمات كمف بينيا الكظيفة التعميمية لمطمبة 
الدارسيف عمى مختمؼ مستكياتيـ كفئاتيـ، كبات لكؿ تخصص مف مياديف الحياة قنكاتو 

 التعميمية بو.
بمثابة المدرس الخصكصي لككنيا ُكجدت ُتعد القنكات التعميمية عمى شبكة االنترنت 

لتقديـ مفاىيـ عممية ربما لـ يتعرؼ عمييا الطالب في الصؼ بفضؿ تقنية العرض بالصكت 
كالصكرة كقدرتيا عمى التكيؼ مع المستكل العممي لمطمبة، فضالن عف امكانية ارشادىـ الى 

الديك، سامية عمر،  )فارس كغيرىا. مراجع ككسائؿ تعمـ اخرل كالكتب كاألنشطة العممية
 (27، ص2282

كتتيح القنكات التعميمية استخداـ الكسائؿ كأدكات التعميـ الالزمة لتنفيذ الدركس بشكؿ 
 أكثر فاعمية، كأجيزة العرض كالمكحات التكضيحية ذات الصمة ببرنامج تطبيؽ الدركس.

 (828، ص2228)خصاونو، رعد مصطفى، 
لدراسات اف االستخداـ األمثؿ لتقنيات التعميـ لقد اثبتت نتائج العديد مف البحكث كا

االلكتركني مف قبؿ المدرس الكؼء سكؼ يساعده عمى أداء عممو بكفاءة عالية كجكدة فائقة 
مع تكفير كبير بالكقت، فضالن عف تقديـ المادة التعميمية بأسمكب مشكؽ، كالقدرة عمى خمؽ 

ما يزيد مف تقبؿ المادة العممية جك مف التفاعؿ كالعمؿ الجماعي داخؿ الفصؿ كخارجو م
 (835، ص2285)خزاعمو، فاطمة أحمد،  كاستيعابيا كاستقرارىا في ذاكرة المتعمـ.

وتكمن أىمية شبكة االنترنت في العممية التعميمية بالنسبة لممعمم ولممتعمم باألمور                                   
 راق ثقافية، مصدر سبق ذكره()عجاج، زياد أحمد، موقع مجمة او  -اآلتية:
 :أىميتيا بالنسبة لممعمم 
 تحسيف أدائو إلدارة المكقؼ التعميمي.  -1
 رفع درجة كفاءتو المينية كاستعداداه. -2
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 تغيير دكره مف مجرد ناقؿ لممعمكمات كممقف الى دكر المخطط كالمقـك لمتعمـ.  -3
بيا كتمكينيـ  مساعدتو عمى تحسيف عرض المادة العممية كايصاليا لمطمبة كالتحكـ -4

 مف متابعتيا بشكؿ جيد ككاضح.
تكفير الكقت كالجيد المبذكليف لممعمـ كامكانية استخدامو لمكسيمة التعميمية أكثر مف  -5

 مرة. 
مساعدة الطمبة إلثارة دكافعيـ لمتعمـ كقياميـ باألنشطة التعميمية لحؿ المشكالت  -6

 كاكتشاؼ الحقائؽ.
  االستطالع، وترغيب المتعمم بالتعمم في أىميتيا بالنسبة لممتعمم: تنمية حب

الوسائل واألدوات التعميمية الجديدة التي تعد بدورىا محفزات الكتساب العموم 
 والمعارف.

 -وىناك أسباب عدة لمجوء الطمبة لمقنوات التعميمية عمى شبكة االنترنت منيا:
)تكنموجيا التعميم، موضوع منشور عمى شبكة االنترنت عبر الرابط 

edu.com/comment.utiliser.la-tech) 
 ضعؼ القدرات البصرية كالسمعية عند بعض الطالب. -8
 قصكر المناىج عف مكاكبة الكاقع العممي في ظؿ ثكرة المعمكمات. -2
 طكؿ المناىج التي ربما  ال تكفي لعاـ دراسي كاحد.  -3
 عدـ التكافؽ بيف كقت الدركس قياسان بالمنيج الدراسي.  -4
 الكقت.معالجة مشكالت ىدر  -5
قدرتيا عمى تغيير شكؿ الدركس كمساعدة المدرس في طريقة تقديـ المادة العممية  -6

عطائيـ فرصة أكبر لمفيـ كالتعمـ.  لمطمبة كا 
 استخداـ تقنية الحاسكب ىي محط انظار كاىتماـ الطمبة.  -7
امكانية مشاركة الطمبة في أنشطة تعميمية متعددة في مجاؿ البحث كتداكؿ المعمكمات  -8

 يـ.مع بعض
 جيا المعمـ كالطالب عمى حد سكاء.تكفيرىا لكـ غزير مف المعمكمات التي يحتا -9

 أبرز القنوات التعميمية العالمية:
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ىناك عدد كبير من القنوات التعميمية المعروفة عالميًا عمى شبكة االنترنت من بين 
 (WWW.arageek.comىذه القنوات. )جمعو، مصطفى، موضوع منشور عبر الرابط 

( مميكف متابع كالقائـ 4,5يصؿ متابعي ىذه القناة أكثر مف ): Verbasiumقناة  -8
اذ يقكـ بتبسيط عمكـ الفيزياء مف خالؿ  )ديريك مولر(عمى ىذه القناة االسترالي 

رحالتو حكؿ العالـ  استضافتو ألبرز عممائيا الحاصميف عمى جكائز نكبؿ فضالن عف
 التي أضافت بعدان آخر مف المعرفة لما يقدمو مف عمكـ كمعارؼ.

( مميكف 13التي يتابعيا ))مايكل ستيفنز( صاحب ىذه القناة  (:Vsauseقناة ) -2
متابع كىك ابف ألـ مدّرسة كأب يعمؿ ميندس كيميائي ،اكتسب مايكؿ شغفو لمعمـ 

عمى اليكتيكب كتعد حاليان مف اكبر  2011كالتعميـ بنفس الكقت، بدأت القناة عاـ 
 القنكات العممية كالتعميمية عمى االنترنت.

كىي قناة المانية تريد جعؿ العالـ يبدك (: Kurzge sagt – in amntsheltقناة ) -3
بقمب ميكنيخ، تقدـ القناة مكاضيعيا بأسمكب مبسط  2013جميالن، أسست في 

القناة قضايا الفيزياء كالبيكلكجيا كتطكر فمسفة كباستخداـ الرسكـ المتحركة، كتقدـ 
، كيتابعيا حكالي )  ( مميكف مشاىد.368( مميكف، شاىد فيديكىاتيا حكالي )5,5العمـك

ىي شبكة تميفزيكنية غير ربحية ممكلو مف الحككمة االمريكية كفي عاـ : PBSقناة  -4
متكامؿ  ( عمى اليكتيكب كمشركع تعميميdigital Studios PBSاطمقت ) 2012

يقدـ محتكل عمميان خالصان بجانب دعـ مباشر لمقنكات العممية المميزة، كتدعـ الشبكة 
 ( قناة مف أفضؿ القنكات العممية عمى اإلطالؽ.18عمى اليكتيكب اآلف )

5- BBC : الشبكة البريطانية التي تقدـ مجمكعة مف القنكات العممية المختصة بعمـك
ت مقتطفات مف األفالـ الكثائقية التي تنتجيا األرض كالبيكلكجيا، كتعرض القنكا

الشبكة في األعكاـ األخيرة، كذلؾ عف طريؽ تقديـ شرح كافي لكافة المكاد المقررة 
عمى طالب الشيادتيف اإلعدادية كالثانكية، كحققت القناة نسبة مشاىدات كصمت الى 

  ( مميكف مشاىدة.8)
 -القنوات التعميمية العربية:

http://www.arageek.com/
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السنكات األخيرة عمى التعمـ عبر قنكات اليكتيكب بشكؿ ممحكظ زاد االقباؿ في 
) جمعو،  -لألسباب التي تقدـ ذكرىا كمف أبرز القنكات التعميمية العربية عمى اليكتيكب:

 (WWW.arageek.comمصطفى، موضوع منشور عبر الرابط 
خدمة الكتركنية تعميمية مبتكرة عمى االنترنت تقدـ نتعمـ ببساطة(: ىي قناة نفيم ) -8

شرح مبسط لمناىج التعميـ المدرسي، في مصر، السعكدية، سكريا، الجزائر كالككيت 
 .دقيقة 22-15عف طريؽ فيديكىات تتراكح مدتيا 

الخدمة مجانية بالكامؿ لطالب المدراس كجميع المستفيديف منيا، تحتكم عمى اكثر 
مت مراجعتيـ مف قبؿ اساتذة متخصصكف في مجاؿ التعميـ كالمناىج ( فيديك ت8000مف )

( مميكف مشاىد كبمغ 27الدراسية المختمفة ، كحققت القناة نسبة مشاىدات عالية كصمت الى )
( الؼ مشترؾ، تأىؿ مشركع نفيـ الى نيائيات جكائز 118عدد المشتركيف فييا أكثر مف )

براز  التي تنظميا مؤسسة قطر لمتر  2015كايز  بية كالعمكـ كتنمية المجتمع بغية تحديد كا 
 الرئيسية التي يكاجييا العالـ. المقاربات األكثر ابداعان كتأثيرا في مكاجية التحديات العممية

تقدـ ىذه القناة محتكل تعميمي مميز  -قناة أكاديمية التحرير )فاىم مش حافظ(: -2
، ما يميز اكاديمية التحرير عف بالمغة العربية ينافس الكثير مف القنكات األجنبية

غيرىا ىك عدـ التقيد بالطرؽ التقميدية البحتو في التعميـ، ككما يتضح مف الشعار 
تنتيج القناة منيجان ييدؼ الى جعؿ الطالب يفيـ جيدان ما يدرسو بدالن مف االعتماد 

الفيزياء عمى الحفظ فقط الجتياز االختبارات في نياية العاـ، بجانب المكاد الدراسية ك
كاالقتصاد كاألحياء ، تحتكم القناة عمى عشرات المكاضيع العممية المتميزة في 

 المجاالت االخرل كالفمؾ كاالنترنت كالمعمكمات العامة.
ىك أكؿ مكقع مصرم يقدـ الخدمة المعرفية كالتعميمية  -قناة موقع كايرو دار: -3

كالترفييية كالمعمكماتية في قالب متكامؿ مفعـ بالحيكية، في ىذا المكقع يستطيع كؿ 
شاب ككؿ عائمة االستمتاع بالبرامج الحية بالفيديك، كبالخدمات المتطكرة في مجاؿ 

 المتطكرة.  التعميـ كالترفيو، عبر التطبيقات االلكتركنية التفاعمية
ككايرك دار ليس مكقعان تعميمان فقط كلكنو فضاء كاسع لممعرفة كالترفيو جنبان الى جنب، 
ىذا المشركع أطمؽ لمكافحة ظاىرة )الدركس الخصكصية( التي انتشرت في األعكاـ األخيرة، 

 .الشيادتيف اإلعدادية كالثانكيةكذلؾ عف طريؽ شرح كافي لكافة المكاد المقررة عمى طالب 

http://www.arageek.com/
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يقدـ ىذا المكقع دكرات تعميمية لبرامج الككمبيكتر  -:Free 4 arabقناة موقع  -4
المختمفة كاألكفيس، الفكتكشكب، الثرم دم ماكس كغير ذلؾ مف البرامج اليامة التي 

( مميكف مشاىدة ككصؿ 8,5تتعمؽ بالككمبيكتر بمغ عدد مشاىدات القناة أكثر مف )
 ( الؼ مشترؾ.64عدد مشتركييا الى )

تعتبر اكؿ قناة لتعمـ المغة االنكميزية في الشرؽ  -:English Placeأكاديمية  -5
( مميكف مشاىدة، كما بمغ 22، كحازت عمى أكثر مف )2007األكسط أطمقت عاـ 
 ( ألؼ مشترؾ. 190عدد المشتركيف فييا )

تم انشاء ىذه القناة من قبل معمم المغة االنكميزية بالمممكة العربية السعودية عبد 
الرحمن العمار، وتقدم ىذه القناة درس تعمم المغة االنكميزية لجميع المستويات لألطفال 

 (WWW.arageek.comوالكبار. ) جمعو، مصطفى، موضوع منشور عبر الرابط 
 المبحث الرابع: الدراسة الميدانية

 العرض الجدولي التحميمي
 العينةأواًل: بيانات 

 ( يوضح جنس المبحوثين8جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية  التكرار  الفئة  ت 
 األولى %62.84  892 ذكور  8
 الثانية %37.86 887 إناث  2
  %822 329 المجموع  

%( ىـ مف 62.14( الخاص بمفردات عينة البحث اف نسبة )1يكضح الجدكؿ رقـ )
 مفردة. 117% بكاقع 37.86نسبة اإلناث مفردة كاف  192الذككر بكاقع 

 ( يوضح التخصص الدراسي لممبحوثين2جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %44.28  836 أدبي  8
 الثانية %43.69 835 أحيائي  2
 الثالثة %82.32 38 تطبيقي  3
  %822 329 المجموع  

 

http://www.arageek.com/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2121 ) 
 

كجكد تقارب كبير بيف التخصص األدبي الذم أخذ  (2تكضح بيانات الجدكؿ رقـ )
%( 43.69%( كالتخصص العممي )األحيائي( ذا النسبة )44.01المرتبة األكلى بنسبة )

%( مف مجمكع أفراد العينة 12.30كبفارؽ كبير عف التخصص التطبيقي الذم أخذ نسبة )
 ـ محافظة األنبارؿ الطمبة في عمك )كىذا التخصص لـ يشيد اقباالن كبيران عميو مف قب

 المرتبة النسبة المؤية  التكرار  الفئة  ت 
 األولى %88.68  274 نعم  8
 الثانية %88.32 35 كال  2
  %822 329 المجموع  

 ثانيًا: بيانات البحث
 ( يوضح اشتراك المبحوثين عمى شبكة االنترنت3جدول رقم )

 
العينة الذيف لدييـ اشتراؾ عمى ( اف نسبة أفراد 3أشارت بيانات الجدكؿ رقـ )

 %(.11.32%( فيما كانت نسبة مف ليس لدييـ اشتراؾ )88.68االنترنت بمغت )
 ( يوضح أسباب عدم اشتراك المبحوثين عمى شبكة االنترنت4جدول رقم )

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %36.62 26 عدم امتالكي لجياز موبايل أو حاسوب 8
 الثانية %29.58 28 عدم موافقة األىل عمى استخدام االنترنت 2
عدم الجدوى أو الفائدة من استخدام  3

 االنترنت
 الثالثة 88.38% 83

 الرابعة %85.49 88 عدم توفر القدرة عمى االشتراك باألنترنت 4
  78  822% المجموع  

 
مكبايؿ أك حاسكب ىك أكؿ ( اف عدـ امتالؾ جياز 4أظيرت بيانات الجدكؿ رقـ )

%( مف مجمكع 36.62األسباب كراء عدـ اشتراؾ الطمبة عمى شبكة االنترنت بنسبة بمغت )
%( عدـ مكافقة األىؿ استخداـ االنترنت 29.58أفراد العينة، كجاء ثانيان كبنسبة بمغت  ) 
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رام  خشية اف ينصرؼ ابنائيـ عف كاجباتيـ الدراسية، أما السبب الثالث فقد كاف حسب
%( أما السبب الرابع 18.31المبحكثيف عدـ كجكد فائدة مف استخداـ االنترنت بنسبة بمغت )

 %(.15.49فكاف عدـ تكفر القدرة المالية عمى االشتراؾ باألنترنت كبنسبة بمغت )
كىذه االجابات تعكس طبيعة البيئة االجتماعية المحافظة لمطمبة التي ترل أف 

ككنيا كسيمة نافعة يمكف تكظيفيا بشكؿ إيجابي يخدـ الطمبة  األنترنت  شركضرر أكثر مف
 كيرفع مف مستكاىـ العممي.

 ( يبين نوع االشتراك عمى شبكة االنترنت5جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %62.94 867 جياز )المودم( الراوتر 8
 الثانية %38.68 826 خط الموبايل)الشريحة( 2
 الثالثة %2.36 8 منظومة اتصاالت )البرج( 3
  %822 274 المجموع  

 
%( مف مجمكع أفراد العينة فضمكا 60.94( اف نسبة )5أشارت بيانات الجدكؿ رقـ )

االشتراؾ عمى شبكة االنترنت عف طريؽ جياز المكدـ )الراكتر( الذم يتيح لجميع أفراد العائمة 
%( لككف األجيزة الحديثة كتكفرىا يتيح 38.68تاليان بنسبة )االرتباط بو، كأتى خط المكبايؿ 

لممستخدـ االشتراؾ عمى شبكة االنترنت في ام كقت كمكاف، في حيف لـ يظير سكل اشتراؾ 
%( بشكؿ مغاير عف الطرؽ السابقة كىك امتالؾ الفرد لمنظكمة خاصة 0.36كاحد كبنسبة )

 نترنت عمى المشتركيف لديو.لالتصاالت )البرج( باعتباره مكزعان لخدمة اال
 ( يوضح وسيمة االتصال )الجياز( المستخدم في االشتراك باألنترنت6جدول رقم )

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %85.77 235 جياز الموبايل 8
 الثانية %82.28 28 جياز الحاسوب 2
 الثالثة %4.28 88 أجيزة لوحية 3
  %822 274 المجموع  
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( اف جياز المكبايؿ ىك أكثر الكسائؿ تفضيالن بيف 6أكضحت بيانات الجدكؿ رقـ )

%(، كجاء الحاسكب بالمرتبة 85.77الكسائؿ األخرل لدل المبحكثيف الذيف بمغت نسبتيـ )
%(، أما األجيزة المكحية فقد جاءت 10.21الثانية بفارؽ كبير عف المكبايؿ اذ بمغت النسبة )

 %(.4.01خيرة بحصكليا فقط عمى )بالمرتبة األ
كىي نتيجة منطقية نظران المتالؾ اغمبية الطمبة اجيزة المكبايؿ الذم أصبح بمتناكؿ 
 الجميع لرخص ثمنو قياسان بالحاسكب كما انو يتميز بسيكلة الحمؿ كاالستخداـ في ام كقت.

 نترنت( يوضح متابعة المبحوثين لمقنوات التعميمية عمى شبكة اال 7جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %86.49 237 نعم 8
 الثانية %83.52 37 كال 2
  %822 274 المجموع  

%( مف اجمالي أفراد العينة يتابعكف 86.49( اف نسبة )7كشفت بيانات الجدكؿ رقـ )
مف أفراد العينة ال يتابعكف %( 13.50القنكات التعميمية عمى شبكة االنترنت، في حيف ما نسبتو )

ىذه القنكات ، كىي نتيجة ُتشير الى كجكد اقباؿ ممحكظ عمى القنكات التعميمية مف قبؿ طمبة السادس 
اإلعدادم بفركعو المختمفة مما يمنح ىذه القنكات أىمية تكازم أك تزيد عمى أىمية الدرس التقميدم، 

حث لمتعرؼ بشكؿ أعمؽ عف اإلشباعات التي كُيعد ىذا الجدكؿ نقطة التحكؿ التي سيشيدىا الب
 تتحقؽ مف متابعة القنكات التعميمية.

( يوضح أسباب عدم متابعة بعض المبحوثين لمقنوات التعميمية عمى 8جدول رقم )
 شبكة االنترنت

النسبة  التكرار  الفئة  ت 
 المؤية

 المرتبة

ما ادرسو عمى يد اساتذتي يكفيني وال أشعر بحاجة ليذه  8
 القنوات

 األولى 35.49% 22

استطيع استيعاب المادة من المدرس فقط وال استوعبيا من  2
 ىذه القنوات

 الثانية 29.23% 88

 الثالثة %87.74 88 ليس لي عمم بوجود ىذه القنوات  3
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عرض المادة في ىذه القنوات ال يختمف عن طريقة مدرسينا  4
 في المدرسة

 الرابعة 87.74% 88

  62 822% المجموع  
 
%( مف المبحكثيف الػ 35.49( مبحكث يشكمكف )22( اف )8يبيف الجدكؿ رقـ ) 

( الذيف ال يتابعكف القنكات التعميمية أكدكا اف ما يتمقكنو مف معمكمات عمى يد اساتذتيـ 37)
 18في المدراس يكفييـ كيغنييـ عف متابعة القنكات التعميمية عمى االنترنت، في حيف ذكر 

ف استيعاب المادة مف المدرس فقط كال يستكعبكنيا مف القنكات كشكمت مبحكث بأنيـ يستطيعك 
%( مف الذيف ال يتابعكف القنكات التعميمية عمى االنترنت في حيف ذكر 29.03نسبتيـ )

%(، فيما أشارت نفس 17.74( مبحكث عدـ عممو بكجكد ىذه القنكات شكمكا نسبة )11)
ف الى اف عرض المادة في ىذه القنكات ال %( مف المبحكثيف غير المتابعي17.74النسبة )

ف كانت  يختمؼ عف طريقة التدريس التي يقدميا مدرسييـ في صفكفيـ التقميدية، كىي أعداد كا 
متدنية إال أنيا جديرة بأخذىا بنظر االعتبار فيما يخص طريقة تقديـ المادة التعميمية في ىذه 

 القنكات.
ت التي يتابع عن طريقيا المبحوثين ( يوضح المواقع عمى شبكة االنترن9جدول )
 القنوات التعميمية

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %62.83 876 قنوات عمى اليوتيوب  8
 الثانية %87.87 52 مواقع شخصية 2
 الثالثة %86.49 48 مواقع المؤسسات التعميمية الرسمية 3
 الرابعة %4.88 84 مواقع مؤسسات غير رسمية 4
  %822 298 المجموع  
 

( بأف متابعة القنكات التعميمية عمى مكقع اليكتيكب ىك 9أظيرت بيانات الجدكؿ رقـ )
%( مف تأييدىـ ليا، كاليكتيكب مف المكاقع 60.83األكفر حظا فقد اعطى المبحكثيف نسبة )

تكظيفو لمقنكات االكثر شيرة كزيادة لممستخدميف في العالـ لخصائصو المميزة كامكانية 
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%( التي غالبان ما يعتمد فييا 17.87التعميمية، أما المكاقع الشخصية جاءت ثانيان بنسبة )
المدرسيف عمى امكانياتيـ كمقدراتيـ الذاتية، أما المرتبة الثالثة فقد كانت لمكاقع المؤسسات 

المؤسسات غير %( كفي المرتبة األخيرة جاءت مكاقع 16.49التعميمية الرسمية بنسبة بمغت )
 %(.4.81الرسمية كبنسبة بمغت )

 ( يوضح أسباب لجوء المبحوثين الى القنوات التعميمية عمى شبكة االنترنت82جدول رقم )
النسبة  التكرار  الفئة  ت 

 المؤية
 المرتبة

 األولى %25.24 844 ضعف كفاءة االداء التدريسي لممدرسين 8
 الثانية %86.52 95 الرغبةامكانية اعادة فقرات الدرس حسب  2
 الثالثة %85.48 89 وجود شواغر في تدريس بعض المواد الدراسية  3
 الرابعة %84.68 84 استخدام التقنيات المتعددة في عرض المادة الدراسية 4
 الخامسة %83.24 75 حرية المتابعة ليذه القنوات حسب التوقيت المناسب 5
القنوات التعممية في عرض التشويق الذي تتميز بو  6

 المادة الدراسية
 السادسة 7.32% 42

 السابعة %7.83 48 التغيير المستمر بالمناىج الدراسية  7
 الثامنة %2.88 5 التعرف عمى انماط األسئمة  8
  %822  575 المجموع  

( بكجكد العديد مف األسباب كراء لجكء المبحكثيف الى 10كشفت بيانات الجدكؿ رقـ )
%( اف المدرسيف ال يتمتعكف بالكفاءة كالقدرة عمى 25.04القنكات التعميمية أكليا كاف كبنسبة )

%( 16.52ايصاؿ المادة الدراسية لمطالب بسبب قمة الخبرة كالميارة، كالمرتبة الثانية بنسبة )
اف ىذه القنكات تتيح لمطالب اعادة أم فقرة مف المادة لمرات عدة كحسب رغبتو، ككجكد 

شكاغر بسبب عدـ كجكد مدرسيف إلشغاؿ كافة الدركس كخاصة األساسية فييا اخذت نسبة ال
%(، في حيف كاف استخداـ القنكات التعميمية لمتقنيات المتعددة التي تتيحيا شبكة 15.48)

االنترنت أحد األسباب الميمة في لجكء المبحكثيف ليذه القنكات كحصمت عمى نسبة 
تي تكفرىا القنكات التعميمية لمطالب في اختيار التكقيت المناسب %(، ككاف لمحرية ال14.61)
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لو لمتابعة الدركس التعميمية احد االسباب المعتبرة كجاءت بالمرتبة الخامسة كبنسبة بمغت 
(13.04.)% 

فيما احتمت اسباب التشكيؽ الذم تتميز بو القنكات التعميمية المرتبة السادسة بنسبة 
مستمر بالمناىج التعميمية دكر في لجكء الطمبة لمقنكات التعميمية اذ حصؿ %( ككاف لمتغير ال7.30)

%(، فيما جاء ىدؼ التعرؼ عمى انماط االسئمة الكزارية بالمرتبة االخيرة 7.13ىذا الخيار عمى )
 %(. 1%( أم أقؿ مف )0.88كبخمس تكرارات فقط شكمت نسبة ضئيمة جدان بمغت )

نتائج ىذا الجدكؿ أف التشكيؽ الذم تتميز بو  النقطة الجديرة باالنتباه بخصكص
%( كىي إشارة الى أف 7.30القنكات في عرض المادة الدراسية لـ يحصؿ سكل عمى نسبة )

 المجكء لمقنكات التعميمية فرضتو الحاجة كضعؼ كفاءة األداء التدريسي لممدرسيف.
ن من وجية نظر ( يوضح أبرز نقاط الضعف في أداء المدرسين التقميديي88جدول رقم )
 المبحوثين.

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %22.24 834 عدم قدرة المدرس في توصيل المادة الدراسية 8
 الثانية %22.39 824 ضعف المستوى العممي لمدرس المادة وقمة خبرتو 2
 الثالثة %87.43 826 عدم استخدام وسائل االيضاح في التدريس 3
 الرابعة %84.33 87 األسموب الجاف لممدرس في التعامل مع الطمبة  4
 الخامسة %83.86 82 ضعف شخصية مدرس المادة في إدارة الصف 5
 السادسة %82.66 77 االستعانة بالمدرسين الجدد في تدريس المواد الصعبة 6
  %822 628 المجموع  

إزاء نقاط الضعؼ في أداء ( كجكد تكرارات مرتفعة 11أكضحت بيانات الجدكؿ )
%(، 22.04تكرار كبنسبة ) 134التدريسييف التي سجميا المبحكثيف كانت الفئة األكلى بػ 

%( ضعؼ المستكل العممي لمدرس 20.39( تكرار كبنسبة )124كجاءت بالمرتبة الثانية )
ؽ مع المادة كضعؼ خبرتو، فالمدرسيف بحسب رام المبحكثيف ال يتمتعكف بمستكل عممي يتكاف

المكاد الدراسية فضالن عف ضعؼ خبرتيـ التدريسية، كجاء عدـ استخداـ كسائؿ االيضاح مف 
قبؿ المدرسيف التقميديف التي تساعد في تقريب المادة الدراسية كترسيخيا في ذىف الطالب 

%(، الى جانب أسباب أخرل تعمقت 17.43( تكرار كبنسبة بمغت )106بالمرتبة الثالثة بػ )
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ب الجافة لممدرسيف في التعامؿ مع الطمبة البعيدة عف الجكانب التربكية، اذ حصمت باألسالي
%( كضعؼ شخصية المدرس كعدـ قدرتو عمى ادارة الصؼ كضبطو 14.33عمى نسبة )

%(، كاالستعانة بالمدرسيف الجدد مف قبؿ 13.16جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة بمغت )
عطاء المكاد الصعبة لمدرسيف تعينكا حديثان كانت سببان آخر إلقباؿ الطمبة  إدارات المدارس كا 

عمى القنكات التعممية عمى االنترنت كجاء بالمرتبة السادسة كاألخيرة كبنسبة بمغت 
(12.16.)% 

نتائج ىذا الجدكؿ تؤكد ما خمص اليو الجدكؿ الذم سبقو مف اف المجكء لمقنكات 
مف ضعؼ األداء التدريسي لممدرسيف كعدـ التعميمية عمى األنترنت فرضتو الحاجة المتآتية 

 قدرتيـ عمى تكصيؿ المادة الدراسية الى أذىاف الطمبة بشكؿ سميـ كمقبكؿ. 
فيذه المشاكؿ التي حددتيا اجابات المبحكثيف مف المرتبة األكلى الى المرتبة األخيرة 

د ضالتيـ في تشير الى مشاكؿ كخمؿ ينتاب الدرس التعميمي التقميدم مما دفع الطمبة إليجا
 أماكف اخرل. 

 ( يوضح عوامل الجذب في متابعة القنوات التعميمية82جدول رقم )
النسبة  التكرار الفئة ت

 المؤية
 المرتبة

ميارة االساتذة الذين يقومون بتدريس المادة الدراسية عمى  8
 ىذه القنوات

 األولى 34.52% 874

 الثانية %24.69 824 المدرسينسيولة األساليب والمفردات المستخدمة من قبل  2
 الثالثة %82.98 65 اتاحة التواصل والتفاعل مع مدرسي القنوات بشكل مباشر 3
 الرابعة %88.78 59 استخدام أساليب التشويق والفكاىة في عرض المواد الدراسية 4
 الخامسة %9.32 47 استخدام التقارير العممية المرافقة في عرض المادة الدراسية 5
استخدام المؤثرات الصوتية والموسيقى في عرض المادة  6

 الدراسية
 السادسة 6.94% 35

  %822 528 المجموع 
جاءت إجابات المبحكثيف بخصكص جاذبية القنكات التعميمية كما يكضح الجدكؿ رقـ 

( بأف الميارات كالكفاءات التي يتمتع بيا االساتذة في تمؾ القنكات أخذت مكقع الصدارة 12)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2128 ) 
 

%(، كاف استخداميـ لألساليب كالطرؽ السيمة في تكصيؿ المادة الدراسية 34.52بنسبة )
%(، كالخاصية التفاعمية كمشاركة الطالب بشكؿ مباشر في 24,69سبة )لمطالب حمت ثانيان بن

%( مف مجمكع أفراد العينة بياناتيـ ليذه الفئة، فضالن 12.91التساؤالت كتمقي االجابة سجؿ نسبة )
عف استخداـ أساليب التشكيؽ كالفكاىة كاالبتعاد عف الرتابة كالممؿ، الى جكار التقارير العممية ككسائؿ 

ح كاقترانيا بالمؤثرات الصكتية كالمكسيقى عّدىا المبحكثيف عكامؿ جذب اضافية في تكجييـ االيضا
 لمقنكات التعميمية.

 ( يوضح نوع البرامج التعميمية المفضمة لدى المبحوثين83جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار الفئة ت
 األولى %79.89 287 المسجمة 8
 الثانية %22.82 57 المباشرة 2
  %822 274 المجموع 

( عف فارؽ كبير في تسجيؿ بيانات المبحكثيف لفئة البرامج 13تشير بيانات الجدكؿ رقـ )
%(، كذلؾ لككنيا تتيح لمطالب العكدة الييا في أم كقت شاء، اما المباشرة 79.19المسجمة بنسبة )
 .%( فقط مف مجمكع أفراد العينة20.80فقد أخذت نسبة )

 ( يوضح القنوات التعميمية المفضمة لممبحوثين84رقم )جدول   
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %22.29 97 قناة االستاذ حيدر وليد 8
 الثانية %89.24 98 قناة االستاذ ميند السوادني 2
 الثالثة %82.76 68 قناة التربية العراقية 3
 الرابعة %9.48 45 قناة نيمار ابن األنبار 4
 الخامسة %9 43 قناة االستاذ حمزة الجابري 5
 السادسة %7.53 36 قناة االستاذ عالء اسماعيل 6
 السابعة %5.23 25 قناة االستاذ أحمد النعيمي 7
 الثامنة %4.88 23 قناة االستاذ دانيال الجاف 8
 التاسعة  %3.76 88 قناة الدكتور كريم صبر 9

 العاشرة %3.85 85 السادسقناة رحمتي في  82
 الحادية عشر %2.72 83 قناة االستاذ رافد العراقي 88
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 الثانية عشر %2.32 88 قناة ابن الدورة 82
  %822  478 المجموع  

( بتفضيؿ المبحكثيف لمجمكعة مف القنكات التعميمية 14أفرزت بيانات الجدكؿ رقـ )
مف بيف العديد منيا كآثر الباحث تسجيؿ مف شكمت تأثير في نسبتيا كأىمؿ البقية، فكانت 

%( اختصاص مادة الرياضيات، 20.29أكليا قناة االستاذ حيدر كليد التي سجمت نسبة )
(، كلقناة التربية العراقية 19.04د السكداني( لمادة الكيمياء بنسبة )كتمتيا قناة االستاذ )مين

%( التي تقدـ معظـ المكاد الدراسية، كالقنكات األنفة الذكر 12.76الرسمية مكقعان ثالثان بنسبة )
في الجدكؿ أعاله ذات العالقة بأىـ المكاد التي يحتاجيا الطالب بشكؿ أساسي كالتي تعكضو 

 . عف الدرس الخصكصي
 ( يوضح الكيفية التي تعرف بيا المبحوثين عمى القنوات التعميمية85جدول رقم )

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %38.34 859 زمالء الراسة  8
 الثانية %86.78 72 البحث العشوائي 2
 الثالثة %83.43 56 اإلعالنات عمى الشبكة 3
 الرابعة %88.27 47 صديق أكبر مني 4
 الخامسة %82.55 44 األىل 5
 السادسة %9.83 48 عن طريق المدرسين 6
  %822 487 المجموع  

 
( لصالح زمالء الدراسة في التعرؼ عمى القنكات 15سجمت بيانات الجدكؿ رقـ )

%( الذيف يعتبركف األقرب لبعضيـ البعض، كالمشترككف بذات 38.34التعميمية بنسبة )
يتعمؽ بمناقشة المكاد الدراسية، كالبحث العشكائي غير المنظـ أك المحدد الذم اإلىتماـ فيما 

%(، كُتعد اإلعالنات كسيمة ميمة في التعرؼ عف 16.78ُيعد ميزة االنترنت أخذ ثانيان بنسبة )
المضاميف المعمف عنيا كالقنكات التعميمية إحداىا، كحصمت ىذه الفئة عمى نسبة 

%(، فضالن عف 11.27ء األكبر عمران كاألكثر خبرة  بنسبة )%(، كمف ثـ لألصدقا13,43)
%( كأخيرا ارشادات المدرسيف ليذه القنكات بنسبة 10.55األىؿ الذيف ينصحكف بيا بنسبة )
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%(، كىي نتيجة عكس المتكقع حيث كاف مف المتكقع أف يككف لممدرسيف دكر أكبر 9.83)
رشادىـ عمى  القنكات األفضؿ كاألكثر جدارة. بكثير بتعريؼ الطمبة بيذه القنكات كا 

 ( يبين األيام المفضمة لممبحوثين لمتابعة القنوات التعميمية86جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %38.28 862 الجمعة  8
 الثانية %23.49 828 الخميس 2
 الثالثة %22.89 824 السبت 3
 الرابعة %7.38 38 االثنين 4
 الخامسة %6.82 35 األربعاء 5
 السادسة %5.82 32 الثالثاء 6
 السابعة %5.24 27 األحد 7
  %822 585 المجموع  

( أنيـ يتابعكف القنكات التعميمية طيمة أياـ 16سجمت بيانات المبحكثيف بالجدكؿ رقـ )
%( 31.08بنسبة بمغت )االسبكع كلكف أياـ العطؿ االسبكعية ىي األكثر، فكاف يـك الجمعة األعمى 

%(، ثـ يبدأ التراجع خالؿ األياـ الباقية، 20.19%(، تاله السبت بنسبة )23.49ثـ الخميس بنسبة )
 كمف المالحظ أنو كمما كاف الكقت متاحان لمطالب زادت فرص الدخكؿ  لمقنكات التعميمية أكثر.

 التعميمية ( يوضح األوقات المفضمة لممبحوثين لمتابعة القنوات87جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %63.78 858 مساءاً  8
 الثانية %88.98 45 ظيراً  2
 الثالثة %87.29 48 صباحاً  3
  %822 237 المجموع  

 
( اف المبحكثيف فضمكا الفترة المسائية لمتابعة القنكات 17أظيرت بيانات الجدكؿ رقـ )

%(، كاقتربت مف ىذه 18.98%(، كجاءت فترة الظييرة بنسبة )67.67عالية )التعممية بنسبة 
 %(.17.29الفئة الفترة الصباحية بنسبة )
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( يوضح المدة الزمنية التي يقضييا المبحوثين في متابعة القنوات 88جدول رقم )
 التعميمية

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %48.35 98 ساعة فأكثر 2 8
 الثانية %37.97 92 ساعة 8-2 2
 الثالثة %22.67 49 أقل من ساعة 3
  %822 237 المجموع  

( في متابعة القنكات 18أكثر فترة زمنية يقضييا المبحكثيف حسب بيانات الجدكؿ )
%(، مف مجمكع أفراد العينة، كبنسبة 41.35ساعة فأكثر(  كبنسبة بمغت ) 2التعميمية )

( ساعة بما يعني اف المبحكثيف يخصصكف مدة زمنية مناسبة 2-1كانت فترة )%( 37.97)
 ليذه القنكات التي تمبي احتياجاتيـ.

( يوضح الطريقة المفضمة لدى المبحوثين في متابعة القنوات 89جدول رقم )
 التعميمية

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %79.32 888 بمفردي 8
 الثانية %83.28 38 زمالء الدراسةمع  2
 الثالثة %7.5 88 مع المدرس 3
  %822 237 المجموع  

( اف النسبة العظمى مف المبحكثيف فضمكا متابعتيـ 19عبرت بيانات الجدكؿ )
لمقنكات التعممية بعيدان عف اآلخريف كحاجتيـ لميدكء كاالنعزاؿ بعيدان عف التأثيرات األخرل 

%(، في حيف فضؿ آخركف 79.32المعمكمات، فقد أخذت ىذه الفئة نسبة )لإلستفادة مف 
%( متابعة القنكات التعميمية برفقة زمالء الدراسة، كاقؿ مف ذلؾ بنسبة 13.08كبنسبة )

 %( اف تككف مع المدرسيف في حالة الحاجة الى تكضيحات مرافقة لمدرس.7.5)
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ثين في متابعة القنوات ( يوضح األماكن المفضمة لدى المبحو 22جدول رقم )

 التعميمية
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %87.76 228 البيت 8
 الثانية %6.75 86 المدرسة 2
 الثالثة %5.48 83 المقيى 3
  %822 237 المجموع  

( اف البيت ىك المكاف األكثر تفضيالن في متابعة القنكات 20كشفت بيانات الجدكؿ )
%( مف اجمالي أفراد العينة باعتباره األكثر تكفيران لميدكء 87.76التعميمية الذم أخذ نسبة )

%( فضمكا اف تككف 6.75كالراحة كحرص األىؿ في تقديـ الخدمات ألبنائيـ، كبنسبة )
%( في متابعة 5.48المدرسة المكاف التالي لممتابعة، أما المقيى فيك األدنى مرتبة بنسبة )

 تعميمية ككنو في األساس مكانان ترفيييان كغالبان ما يسكده الضكضاء.القنكات ال
 ( يبين الدروس التي يحتاج المبحوثين متابعتيا عمى القنوات التعميمية28جدول رقم )

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %28.24 225 الرياضيات 8
 الثانية %87.92 838 المغة العربية 2
 الثالثة %87.24 826 المغة االنكميزية 3
 الرابعة %83.95 822 الكيمياء 4
 الخامسة %88.92 87 الفيزياء 5
 السادسة %3.97 29 االقتصاد 6
 السابعة %3.55 26 االحياء 7
 الثامنة %2.22 86 الجغرافية 8
 التاسعة 8.23 9 التاريخ 9
  %822 738 المجموع  
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%( سجميا المبحكثيف لمادة 28.04( ما نسبتو )21)أكضحت بيانات الجدكؿ 
الريضيات التي اثير الجدؿ عمييا كثيران بسبب التغييرات الحاصمة عمييا كاألخطاء التي 
رافقتيا، األمر الذم جعميـ يبحثكف عف افضؿ الطرؽ لتكضيحيا كمنيا القنكات التعميمية، 

ذه نتيجة تشير إلى صعكبة ىذه المادة، %( كى17.92كجاءت مادة المغة العربية ثانيان بنسبة )
ثـ المغة االنكميزية التي تشكؿ صعكبة بكصفيا لغة أجنبية بالنسبة لكثير مف الطمبة بنسبة 

%( كصكالن 11.90%( كالفيزياء بنسبة )13.95%(، كتمتو مادة الكيمياء بنسبة )17,24)
دة يمكف لمطالب قراءتيا %( ،لككنيا ما1.23الدنى نسبة حصمت عمييا مادة التأريخ بنسبة )

 دكف الحاجة الى مدرس اك قناة تعميمية.
( يوضح فيما اذا كان المبحوثين يوصون زمالئيم بمتابعة القنوات 22جدول رقم )

 التعميمية عمى شبكة االنترنت
 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %94.58 224 نعم  8
 الثانية %5.48 83 كال 2
  %822 237 المجموع  

 
( يحثكف بيا زمالئيـ 22%( سجميا المبحكثيف في بيانات الجدكؿ )95.51نسبة )

بضركرة متابعة القنكات التعميمية بما يدؿ عمى أنيا حققت فائدة كبيرة ليـ، في حيف ما نسبتو 
%( كىي نسبة ضئيمة مف مجمكع افراد العينة كانت نصيحتيـ بعدـ متابعتيا، 5.48)

( تكرارا 4( تكرارات ك)6كاقتصرت تبريراتيـ لذلؾ بأنيا ال تحقؽ الفيـ المطمكب لمطالب في )
ق القنكات تفتقر  ( تكرارات األخيرة بأف ىذ3اف الغرض منيا تركيجي )إعالني( ك)

 لممصداقية. 
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( يوضح فيما إذا كان ىناك اختالف في مفردات المنيج الدراسي 23جدول رقم )
 التعميمية والمدرسةبين القنوات 

 المرتبة النسبة المؤية التكرار  الفئة  ت 
 األولى %78.92 887 نعم  8
 الثانية %28.29 52 كال 2
  %822 237 المجموع  

 
%( مف اجمالي 78.90( عف مفارقة مفادىا بأف نسبة )22كشفت بيانات الجدكؿ )

التي تعرض كتدرس عمى القنكات افراد العينة اشاركا لكجكد اختالفات كبيرة بيف المكاد 
التعميمية عنو في المدراس، بما يعني أف الطمبة يتعرضكف لشكؿ آخر مف الطرؽ كاألساليب 
التي يستخدميا المدرسكف في القنكات التعميمية عنو في المدراس التقميدية، في حيف اشار ما 

 %( مف المبحكثيف بعدـ كجكد االختالؼ بيف الفئتيف.21.09نسبتيـ )
( يبين التأثيرات المتحققة من متابعة القنوات التعميمية عمى شبكة 24دول رقم )ج
 االنترنت

النسبة  التكرار  الفئة  ت 
 المؤية

 المرتبة

 األولى %72.88 868 رفعت من مستوى استيعابي لممادة الدراسية  8
لم تؤثر عمى مستوى استيعابي لممادة العممية من  2

 المدرس
 الثانية 22.25% 48

 الثالثة %8.86 28 خفضت من مستوى استيعابي لممادة العممية من المدرس 3
  %822  326 المجموع  

 
( أف متابعة القنكات التعميمية رفعت مف مستكل 24أكضحت بيانات الجدكؿ )

%( بما 70.88استيعاب المبحكثيف لممادة الدراسية بشكؿ كبير فقد أعطكا ليذه الفئة نسبة )
أنيا حققت الفائدة المرجكة مف متابعتيا، ككانت فئة بأنيا لـ ُتحدث تأثيران يذكر في معناه 
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%(، كالجزء األخير قالكا أنيا أحدثت تأثيرا 20.25تحقيؽ االستيعاب المنشكد سجمت نسبة )
عكسيان بأنيا خفضت درجة االستيعاب، كربما يككف بسبب التشتت الذم حصؿ ليـ بيف ما 

 ات كبيف ما يتمقكنو عمى يد المدرس في قاعة الدرس.يتمقكنو عمى القنك 
 -:النتائج

%( مف المبحكثيف لـ 11.32مف المبحكثيف مشتركيف باالنترنت ك )%( 88.68) -8
 يكف لدييـ اشتراؾ عمى االنترنت.

أسباب عدـ امتالؾ خدمة االشتراؾ كاف لعدـ امتالؾ المبحكثيف األجيزة مكبايؿ اك  -2
كتمتيا عدـ مكافقة األىؿ عمى استخداـ االنترنت بنسبة %( 36.62حاسكب بنسبة )

 %( الى انعداـ الجدكل مف استخداـ االنترنت.18.31%( فيما أشار )29.58)
المبحكثيف فضمكا االشتراؾ عمى االنترنت عبر جياز )المكدـ( مانت نسبتيـ  -3

%( النخفاض رسـ االشتراؾ 38.68%( عمى حساب خط المكبايؿ بنسبة )60.94)
 ؿ األىؿ غالبان بدفع الرسكـ. كتكف

اتاحت اجيزة المكبايؿ فرصة الدخكؿ لالنترنت في ام كقت كمكاف مما جعميا تتفكؽ  -4
 (.85.775عمى االجيزة االخرل بحصكليا عمى نسبة )

كشفت النتائج كجكد اىتماـ لممبحكثيف بمتابعة القنكات التعميمية عمى االنترنت بنسبة  -5
 %(. 13.50%( قياسان بغير المتابعيف الذيف بمغت نسبتيـ )86.49)

أىـ األسباب كراء عدـ متابعة القنكات التعميمية مف قبؿ المبحكثيف كالبالغ عددىـ  -6
يتمقكنيا مف المدرسيف بنسبة ( مبحكث ىك اكتفائيـ بالمعمكمات التي 37)
%(، فيما 29.03%(، مع امكانية االستيعاب بعيدان عف القنكات بنسبة )35.49)

 %( الى عدـ عمميـ بكجكد ىذه القنكات.17.74أشار )
مكقع البكتيكب كاف األكثر استخدامان لمتابعة القنكات التعميمية مف قبؿ المبحكثيف  -7

%( كمكاقع 17.87الشخصية بنسبة )%(، تأتي بعده المكاقع 60.83بنسبة )
 %(.16.49المؤسسات التعميمية الرسمية بنسبة )

األسباب الكامنة كراء متابعة القنكات التعميمية ضعؼ كفاءة األداء التدريسي أكالن  -8
%(، تمتيا إمكانية إعادة فقرات الدرس حسب الرغبة بنسبة 25.04بنسبة )

%(، كجاء 15.48يف ثالثان بنسبة )%(، ككثرة الشكاغر كعدـ كجكد المدرس16.52)
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بالمرتبة الرابعة استخداـ ىذه القنكات لمتقنيات المتعددة في عرض المادة الدراسية 
 %(.14.61كبنسبة )

ميارة األساتذة عمى القنكات التعميمية، كسيكلة أسمكب التقديـ ألصحاب ىذه القنكات،  -9
امؿ االنجذاب ليذه القنكات كتكفر فرصة التفاعؿ المباشر مع مدرسي القنكات أبرز عك 

 %(. 12.91%(، ك )24.69%(، ك)34.52كبالنسب اآلتية عمى التكالي، )
%( عمى حساب التقديـ 79.19فضؿ المبحكثيف البرامج المسجمة أكثر بنسبة ) -10

 %( المكانية استعادتيا حسب رغباتيـ. 20.80المباشر بنسبة )
عمى لممتابعة مقارنة بالقنكات القنكات الشخصية لألساتذة تمتعت بالنسب األ -82

الرسمية كاستحكذت قناتا االستاذاف )حيدر كليد( تخصص الرياضيات ك)ميند 
السكداني( تخصص الكيمياء عمى استحساف المبحكثيف اذ جاءت بالمرتبة األكلى 

 .%( عمى التكالي لكؿ كاحد منيـ19.04) %( ك20.29كالثانية كبنسبة )
قبؿ الطمبة المبحكثيف عالية جدان كصمت إلى  متابعة القنكات التعميمية مف -88
(94.51 .)% 
يجد الطمبة اختالؼ في طرؽ تدريس المادة العممية في القنكات التعميمية عما ىي  -82

 %(. 78.90في قاعات الدرس التقميدم كبنسبة بمغت )
القنكات التعممية تمكف مف رفع مستكيات االستيعاب لدل الطمبة المتابعيف ليا  -83

%(، ككانت سببان 20.25%( اذا ما قكرنت بعدـ التأثير ذات النسبة )70.88بنسبة )
 %(. 8.86في خفض مستكل االستيعاب لعدد مف المبحكثيف بنسبة )

تعد المكاد التي تحتاج الى استاذ لتكضيحيا كتقديـ الشركحات الكافيو عنيا ىي  -84
راتبيان كؿ حسب األكثر متابعة كىي الرياضيات، كالعربي، كاالنكميزم، كالكيمياء، ت

 %(.13.95%(، )17.24%(، )17.94%(، )28.4نسبتو، )
البيت ىك المكاف األمثؿ لمتابعة القنكات التعممية كجاءت ىذه الفئة بنسبة  -85
(87.76.)% 
افضؿ طريقة لمتابعة القنكات التعميمية عندما يككف الطالب بمفرده لخمؽ التركيز  -86

 %(.79.32نسبة )كالتكاجد في أجكاء ىادئة كأخذت ىذه الفئة 
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النتائج المتعمقة بالزمف المستغرؽ في القنكات التعممية اف عدد الساعات  أعطت -87
%( 37.97ساعة فأكثر، ك) 2%( التي مثمتيا 41.35متكافقان مع أىميتيا بنسبة )

 ساعة.  2-1لفئة مف 
تعد الفترة المسائية ىي الكقت المفضؿ لمتابعة القنكات التعميمية ككنيا فرصة  -88

 %(.63.71جد كاالسترخاء كحازت عمى نسبة )التكا
عطمة نياية االسبكع أكثر الفرص اتاحة لممبحكثيف لمتابعة القنكات التعميمية  -89

%(، ثـ يـك 23.49%(، تالىا يكـ الخميس بنسبة )31.08كخاصة الجمعة بنسبة )
 %(.20.19السبت بنسبة )

القنكات التعميمية  زمالء الدراسة كانكا األكثر سببان في تعرؼ المبحكثيف عمى -22
( عمى حساب األسباب األخرل، تالىا البحث العشكائي 38.345كبنسبة بمغت )

%(، كبالمرتبة الثالثة كانت لإلعالنات عمى الشبكة بنسبة 16.78بنسبة )
(13.42.)% 

 -االستنتاجات:
ىناؾ نسبة غير قميمة مف المبحكثيف تبمغ الثمث تقريبان يمنعيـ اكلياء امكرىـ مف  -8

 االستفادة مف خدمة االنترنت العتقادىـ بأنيا كسيمة لميك كليست كسيمة لمتعمـ. 
تمقى القنكات التعميمية اقباالن كبيران مف قبؿ طمبة اإلعدادية )السادس اإلعدادم(  -2

 الليا. لمتابعة دركسيـ العممية مف خ
ىناؾ اقمية مف طمبة السادس اإلعدادم ال يتابعكف القنكات التعميمية كيكتفكف  -3

بالمعمكمات التي يتمقكنيا مف مدرسييـ في قاعات الدراسة، كيجدكف لدييـ امكانية 
 استيعاب المادة العممية بعيدان عف القنكات التعميمية. 

ات التعميمية، كيأتي بعده المكاقع اليكتيكب األكثر تفضيالن كاستخدامان لمتابعة القنك  -4
 الشخصية، ثـ مكاقع المؤسسات التعميمية الرسمية.

ضعؼ كفاءة التدريسييف في المدارس التقميدية كانت السبب األكؿ لمجكء الطمبة  -5
لمقنكات التعميمية، يميو كثرة الشكاغر كعدـ تكفر المدرسيف لبعض المكاد الدراسية في 

 المدارس.
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الطمبة عمى القنكات التعميمية ىك ميارة المدرسيف في ىذه القنكات  أبرز أسباب إقباؿ -6
كسيكلة تقديـ المادة الدراسية مف قبميـ، فضالن عف تكفر ميزة التفاعؿ المباشر مع 

 البعض منيـ.
البرامج التعميمية المسجمة ىي األكثر تفضيالن عمى حساب التقديـ المباشر كبفارؽ  -7

 كبير جدان. 
شخصية لممدرسيف كقنكات مفضمة لدل الطمبة عمى غيرىا مف منافذ تفكقت القنكات ال -8

 تقديـ الدركس التعميمية كالقنكات الرسمية كغيرىا كبفارؽ كبير جدان. 
أكثر القنكات التعميمية الشخصية المفضمة لدل طمبة السادس اإلعدادم كانت قناة  -9

تخصص  يميند السودانتخصص رياضيات، كقناة االستاذ  حيدر وليداالستاذ 
 كيمياء. 

الفضؿ في التعرؼ عمى القنكات التعميمية بالنسبة لممبحكثيف كاف عف طريؽ زمالء  -82
 الدراسة.

مف أسباب تفضيؿ طمبة السادس اإلعدادم لمقنكات التعميمية ىك اختالؼ طريقة  -88
 تدريس المادة العممية في ىذه القنكات عما ىي عميو في قاعات الدركس التقميدية. 

ات التعميمية عمى االنترنت مف رفع مستكل االستيعاب لدل طمبة تمكنت القنك  -82
 السادس اإلعدادم المتابعيف ليا بنسبة عالية جدان.

المكاد الدراسية التي تحتاج لمشرح كالتكضيح ىي المكاد األكثر متابعة كىي  -83
 الرياضيات، كالمغة العربية، كالمغة االنكميزية، كمادة الكيمياء كحسب التسمسؿ. 

ت ىك المكاف المفضؿ لدل طمبة السادس اإلعدادم في متابعة القنكات البي -84
 التعميمية. 

التعرض لمقنكات التعممية بشكؿ فردم ىك الحالة األكثر شيكعان لدل طمبة السادس  -85
 اإلعدادم كحصمت عمى نسب عالية جدان عمى حساب التعرض الجماعي. 

بالنسبة ألكثرية طمبة  ساعة فأكثر 2الكقت المستغرؽ في متابعة القنكات مف  -86
 السادس اإلعدادم. 

 يكـ الجمعة ىك أكثر االياـ تعرضان لمقنكات التعميمية مف قبؿ الطمبة.  -87
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الفترة المسائية ىي الفترة المفضمة لدل طمبة السادس اإلعدادم لمتابعة القنكات  -88
 التعميمية.

لمطمبة في عممت القنكات التعممية عمى سد النقص كالشكاغر في المكاد الدراسية  -89
 المدراس. 

أتاحت القنكات التعميمية لمطمبة التعرؼ عمى أساتذة جدد كخبرات جديدة في مجاؿ  -22
 التدريس فضالن عف التفاعؿ المباشر مع الدركس التي يحتاجكنيا. 

تتمتع ىذه القنكات بعكامؿ جذب عديدة بفضؿ سمات كخصائص االنترنت التي  -28
 كالرتابة في الدركس التقميدية.  منحتيا آفاؽن جديدة بعيدان عف الركتيف

حققت القنكات التعميمية االشباعات لمطمبة بفضؿ رفعيا لمستكيات االستيعاب  -22
 لدييـ كاالجابة عف التساؤالت التي يكتنفيا الغمكض. 

استغناء قسـ كبير مف الطمبة عف الدركس الخصكصية التي تثقؿ كاىميـ ماديان  -23
 األسيؿ. بمتابعة القنكات التعميمية األرخص ك 

اتاحت ىذه القنكات لمطالب فرصة التعرؼ عمى مكامف القكة كالضعؼ في  -24
استيعاب الدركس المنيجية كمف ثـ التغمب عمى الصعكبات التي يكاجيكنيا في 

 استيعاب دركسيـ خصكصان في بعض الدركس المعركفة بصعكبتيا عمى الطمبة.
 

 -التوصيات:
 -نقترح التوصيات اآلتية: بناًء عمى النتائج التي توصل ليا البحث

تبني كزارة التربية مشركع انشاء قنكات تعميمية بالمكاد الدراسية لممراحؿ الدراسية المختمفة  -
 بما ُيشبع احتياجات الطمبة كيطكر امكانياتيـ العممية.

تشجيع المدرسيف مف ذكم االختصاصات العممية النادرة بفتح قنكات تعميمية كتقديـ كافة  -
 لتقنية كاإلدارية كتقديـ مكافآت مادية كمعنكية ليـ. التسييالت ا

اشراؾ االساتذة المتميزيف في القنكات التعميمية بإعداد المناىج العممية كالتربكية لتالفي  -
 اإلخطاء كاالرتقاء بمستكاىا في جميع النكاحي. 

 إيجاد فرص التعييف لألساتذة المتميزيف في القنكات التعميمية في حاؿ ككنيـ غير -
 معينيف. 
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 تقديـ خمة انترنت كبسعات عالية كمجانية لألساتذة الذيف يركمكف انشاء قنكات تعميمية.  -
اصدار الئحة باسماء القنكات التعميمية المتميزة كصحة عائديتيا لتشجيع الطمبة عمى  -

 متابعتيا.
اجراء المسابقات كتشجيع المنافسة بيف القنكات التي تحصؿ عمى أكبر عدد مف  -

 عيف. المتاب
 اإلعالف عف القنكات التعميمية الجديدة كعمؿ الركابط الخاصة لمدخكؿ الييا.  -
تكجيو المدرسيف في المدراس كافة لالستفادة مف أساليب تقديـ المادة الدراسية التي تقدميا  -

 بعض القنكات التعميمية المتميزة كذات نسب المشاىدة العالية. 
كالتعميمية بيف القنكات التعميمية كعدـ االساءة لبعضيا االلتزاـ بمعايير االخالؽ التربكية  -

 البعض اآلخر.
 -المصادر:قائمة 

 المصادر العربية-اوال
  Space Toonحمكد، جميؿ كادم، اتجاىات البرامج التعميمية كالتربكية في محطة  -8

 .2005(، 23الفضائية المكجية لألطفاؿ، مجمة الفتح، العدد )
اتجاىات طمبة المرحمة اإلعدادية نحك البرامج التعميمية صالح، رشا عبد اليادم،  -2

الفضائية، رسالة ماجستير، مجمة كمبة التربية االساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية، جامعة 
 .2017(، 36بابؿ، العدد )

الراكم، محمد رافع البد،  استخداـ االنترنت ككسيمة اتصاؿ الكتركنية تعميمية، مجمة  -3
 .2019لمعمـك االنسانية، العدد الثاني، حزيراف جامعة االنبار 

شفيؽ، حسنيف، نظريات اإلعالـ كتطبيقاتيا في دراسة اإلعالـ الجديد )القاىرة: دار فكر  -4
 (.2014كفف، 

عجاج، زياد أحمد، اإلعالـ المرئي كمكاقع التكاصؿ االجتماعية في العممية التعميمية،  -5
تـ الدخكؿ   Awraq thagafya.conى الرابط عم 159مجمة أكراؽ ثقافية، بيركت، العدد 

 .7/1/2020في 
مراد، كامؿ خكر شيد، االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  -6

 .2014كالطباعة، 
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كككش، أميرة أحمد، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في نشر ثقافة التسامح مف كجية  -7
ة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى جامعة الشرؽ االكسط نظر طمبة الجامعات االردنية، رسال

 .2017، عماف ، 
مكاكم، حسف عماد ، كالسيد، ليمى حسيف، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، القاىرة، الدار  -8

 .1998المصرية المبنانية، 
، المقاكمة اإلعالمية، عماف، دار النفائس لمنشر كالتكزيع،  -9 الركاشدم، عبد الرحمف سمـك

2013. 
البشر، محمد بف سعكد، مقدمة في االتصاؿ السياسي ، الرياض، مكتبة العبيكاف،  -82

2018. 
الحديدم، محمد فاضؿ، نظريات االعالـ ، نظريات اتجاىات في دراسات  -88

 .2006الجميكر كالرأم العاـ، القاىرة ، مكتبة نانسي ، دمياط ، 
 .2007خميؿ، محمد ىاشـ، تصميـ التدريس، الككيت، مكتبة الفالح،  -82
رشتي، جيياف ، األسس العممية لنظريات اإلعالـ، القاىرة، جامعة القاىرة،  -83

1978. 
اسماعيؿ، بشرل جميؿ، اإلبداع العممي في الفضائيات العربية، عماف دار اسامو  -84

 .2012لمنشر كالتكزيع ، 
ركفرز، كليـ كآخركف، كسائؿ اإلعالـ كالمجتمع الحديث، ترجمة إبراىيـ اماـ ،  -85

 .1975دار المعرفة ، القاىرة ، 
عبد الحميـ، فتح الباب، كحفظ اهلل، ابراىيـ ، كسائؿ التعميـ كاإلعالـ، القاىرة، عالـ  -86

 الكتب، د.ت.
عجاج، زياد أحمد ، دكر اإلعالـ المرئي كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في العممية  -87

بتاريخ تـ الدخكؿ  www. Awraq thaqqafyaالتعميمية ، مجمة أكراؽ ثقافية، بيركت، 
7/1/2020. 

فارس ، الديؾ، سامية عمر، اثر المحاكاة بالحاسكب عمى التحصيؿ اآللي  -88
كالمؤجؿ لطمبة الصؼ الحادم عشرعممي كاتجاىاتيـ نحك كحدة الميكانيكا كمعمميا، رسالة 

 .2010ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 
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بداعية، إربد، عالـ الكتب الحديث، خصاكنو، رعد مصطفى، أسس تعميـ الكتابة اإل -89
2008. 

خزاعنو، فاطمة أحمد، االتصاؿ كتكنكلكجيا التعميـ ، عماف  دار أمجد لمنشر،  -22
2015. 

تكنكلكجيا التعميـ ، استخداـ التكنكلكجيا في الفصكؿ الدراسية ، مكضكع منشكر  -28
 edu.com/comment.utiliser.la-techعمى شبكة االنترنت عبر الرابط 

، مصطفى، افضؿ خمس قنكات تعميمية عمى اليكتيكب، مكضكع منشكر جمعو -22
 WWW.arageek.comعبر الرابط 
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