التميفزيون التعميمى وآفاق المستقبل
دراسة تحميمية وميدانية لمبرامج التعميمية بقناة التعميم اإلبتدائى
د /سمية عرفات

أ.د /سميمان صالح

كمية اآلداب جامعة بنها

كمية االعالم –جامعة القاهرة

مقدمة:
يشكل التعميم حاجة أساسية لإلنسانية ،حيث يعتبر نرن أ رم شر حق تح ير

التننيرة النسرتمانة  ، Sustainable developmentحزيرامة الننرح اتصتدرام

ال ررحنو ،حنس ررانمة اتنس رران نم ررو تكيير ر حاصع ررجة كن ررا أن ت ازي ررم حاج ررة اتنس رران

لمتعمرريم النس ررتن أم ال ررو تن رراصي ص ررم ة التعم رريم ال س ررنو نم ررو تمبي ررة احتياج ررات

الكب ررا لمتعم رريم ] ، [1حت ازي ررم الحاج ررة ال ررو ن ررح و ر ر ن ررن التعم رريم ررح التعم رريم ير ر
ال س ررنوة ي رراذ ال ررو رل ررت أن ق ررح ة اجتد ررال ص ررم يتح ررت نج رراجت جمي ررمة لتق ررحي

التعميم ،حت ميم نحنية جميمة نن التعميم تسا م يي تح ي تننية الفر م حالنجتنر ]، [2
حاشرربا اجحتياجررات التعمينيررة الن تمفررة ] ،[3حيتحررت نجرراجس حاسررعاس جن رحا جميررمة
نرن التعمرريم نقرل التعمريم النفتررحح حالتعمرريم نرن بعررم
نمو النشا كة الفعالة يو تح ي التننية
حل ررم

][5

][4

ة

م ر نفمررحم التننيررة النبنيررة نمررو النع يررة

أمت الررو زيرامة صررم ة الفر م

Knowledge based

 ،developmentالر ررر ي ر ررحم نمر ررو أن النع ير ررة حالتعمر رريم حالنعمحنر ررات حتكنحلحجير ررا

اجتدال حشبكاتج تمعب مح اس نمناس يو تح ي التننية النستمانة ][6ة

لك ررن اج ررم ن ررن رل ررت ررح الر ر بق الر رحانو ب ررين ررر النج رراجت ي ررو اق ررا

است اتيجية نجتنعية شانمةة يفو نجتن النع ية نات الكقي نرن اجسرت مانات
لحسائل اتنالم يو ب انج التعميم ةة حنع م تمت اجست مانات حتو اآلن تت كرز
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نمررو اسررت مام التميفزيررحن حالكنبيررحت ة حج شررت أن اسررت مام حسررائل اتنررالم يررو
التعميم النفتحح حالتعميم نن بعم يشكل كناس نمناس يرو بنرام نجتنر النع يرة حيرث
ينكن لألي ام أن يم سحا يو ننازلمم ،حيو الحصت الر ي تا حنج ][7ة

حي حم التعميم نن بعم نمو اسرت مام البرث التميفزيرحنو الف رائو حاتنت نرتة

لكررن التميفزيررحن التعمينررو يسررت مم أي راس كحسرريمة نسررانمة لمتعمرريم ما ررل الفدررحل
الم اسررية يررو النررما م حالجانعررات نررن ق ي ر تررحيي ب ر انج ادررة

][8

ة

حأدررب

التميفزي ررحن التعمين ررو حس رريمة نمن ررة لمتحسر ر ي ررو ت ررحيي ير ر ي التعم رريم حتش رركيل

نجتن النعمحنات][9ة

منهج الدراسة:
يمررمذ الباحقرران الررو م اسررة التج بررة الند ر ية بشرركل كانررل ،حيررو رررا النجررال
سررب لمبرراحقين م اسررة صنرراة التعمرريم القررانح ] ،[10حاتنررمام

 ،حيررو ررر الن حمررة نررن

البحررث تررم م اسررة صنرراة النيررل لمتعمرريم اتبتررمائو ،حصررم تررم اسررت مام النس ر بالعينررة يرري

اقررا نررنمج النس ر اتنالنررو ،حيررث تررم تحميررل ب ر انج صنرراة التعمرريم اجبتررمائي لنررمة

أس رربحنين ررالل الفتر ر ة ن ررن  7007/ 3 /3حت ررو  ، 7007/ 3 / 88ك رررلت ت ررم

تقبي دحيفة اسرتبيان نمرو نجنحنرة نرن قرالب حقالبرات النرما م اجبتمائيرة
جستقال و ائمم يينا يتعم بب انج تمت ال ناة ة

أدوات البحث وعينة الدراسة:

اوال :بالنسبة لمدراسة التحميمية :

يو اقا ننمج النسر ترم اسرت مام أماة تحميرل الن رنحن ،حيرث ترم تحميرل
 808حم ررة بعرررم اس ررتبعام الحم ر ررات النكر ر ة ،حرل ررت باس ررت مام اسر ررتنا ة تحمير ررل
ت ننت  8يئات ئيسية و:

 -8الزنن اجسبحنو الن دي لمن ات الم اسيةة
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 -7الزنن اتجنالو لمن ات يو نينة الم اسةة
 -3تحصيت ن ض الب انج التعمينيةة
 -4ال الب النست ممة
 -5أسمحب الع ضة

 -6نعينات التم يم ححسائل جرب اتنتبا ة

 -7أ ماذ العنمية التعمينية حن جات التعممة
 -8الجحانب الننيزة يو الب انج التعمينيةة
ثانيا  :بالنسبة لمدراسة الميدانية :
يرري اقررا نررنمج النسر بالعينررة تررم تدررنيم دررحيفة اسررتبيان حتقبي مررا نمررو

" 850نائررة ح نسررين نف ر مة نررن قررالب حقالبررات الن حمررة اتبتمائيررة بالنررما م
الحكحنية حالمكات بنمينة الزصازي " حيث تم ا تيا أ ب نرما م بق ي رة العينرة

العشر رحائية القب ي ررة لن ان رراة تنقي ررل ك ررل ن ررن الق ررالب حالقالب ررات ن ررن الن ررما م
الحكحنيررة حالمكرراتة حصررم تررم ا تيررا القررالب حالقالبررات بق ي ررة العينررة العشرحائية

البسيقةة

اختبار الصدق والثبات:

تم ا تبا استنا ة التحميل نمو النحح التالي:
 -8تقبير اجسررتنا ة بحاسررقة كررل باحررث بنفر م نمررو بر انج ال نرراة التررو تررم
ن

ما يحم السبت النحاي

 ،7007 / 3/ 3حتم ن ا نة نتائج التحميل

يحجم أن نات تقاب بينمنا بمكت نسبتج % 96ة

 -7ت ررم ان ررامة التحمي ررل ي ررو الي ررحم الت ررالو اتقن ررين  7007/ 3 /4لمتأك ررم ن ررن
دررالحية اجسررتنا ة لمتقبي ر نمررو كررل ب ر انج ال نرراة بحاسررقة كررل باحررث
بنف م  ،حترم ن ا نرة نترائج التحميرل يحجرم أن نرات تقراب بينمنرا بمكرت

نسبتج % 98ة

تساؤالت الدراسة:
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أوال :تساؤالت الدراسة التحميمية :
تررم تدررنيم اسررتنا ة تحميررل الن ررنحن بمررمذ التحدررل الررو اجابررات لمتسررا جت
التالية:

 -8نا الزنن اتجنالو الن دي لن ات الن حمة اتبتمائية؟
 -7نا ال حالب النست منة يو الب انج التعمينية؟

 -3نا اجساليب التو است منت يو ن ض النامة؟

 -4نا نعينات التم يم ححسائل جرب اتنتبا التو است منتما ال ناة؟
 -5نا أ ماذ العنمية التعمينية حن جات التعمم ؟
 -6نا الجحانب الننيزة يو الب انج التعمينية؟
ثانيا  :تساؤالت الدراسة الميدانية :

 -8نا نم نشا مة أي ام العينةلب انج صنراة النيرل لمتعمريم اتبترمائو؟
حنانالصة النشا مة بالنح حالتعميم؟
 -7نا الشكل النف ل لع ض الحم ات؟
 -3نر ر ررا الحسر ر ررائل النسر ر ررت منة لجر ر رررب اتنتبر ر ررا نر ر ررن حجمر ر ررة ن ر ر ر
النبححقين؟
 -4ن ر ررا اجسر ر ررمحب النف ر ر ررل لع ر ر ر ض الحم ر ر ررات نر ر ررن حجمر ر ررة ن ر ر ر
النبححقين؟
 -5نررا نررم حجررحم جحانررب ننيرزة يررو الحم ررات التعمينيررة نررن حجمررة
ن

النبححقين؟

 -6نا نم كفاية الن اجعات الن منة نن الل الب انج التعمينية؟

 -7ررل البر انج التعمينيررة ينكررن أن تكررحن بررميالس لمررم حم ال دحدررية؟ حنررا
نالصة اتجابة بنح حتعميم النبححقين؟
 -8نا ن ت حات أي ام العينة لتقحي الب انج التعمينية ة
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الدراسات السابقة:

نر ررات العمير ررم نر ررن الم اسر ررات بالمكر ررة اتنجميزير ررة التر ررو تناحلر ررت تر ررأقي قر ررح ة
اجتدر ررال نمر ررو التعمر رريم ،حاسر ررت مام حسر ررائل اجتدر ررال الجنر ررا ي ير ررو العنمير ررة
التعمينية ،حنن أ م ر الم اسات:
1- McDowell S., Mass media and information technology in
education, Florida StateUniv.,2000,http://greenplanet.eolss.net
2- Freed Ken, A history of distance learning, media and
education, http://www.media-vision.com.
حيو نجال التميفزيحن التعمينو جام كتاب نانف يرم نراي " التميفزيرحن التعمينرو
الرر يشررنل  74م اسرة تناحلررت كايررة الجحانرب الن تمفررة جسرت مام التميفزيررحن يررو
التعميم:

Press Meyer Manfred, Educational television: what do
people want, University of Luton, Munick, 1997.

نتائج الدراسة:
أوال  :نتائج الدراسة التحميمية :

 -1الزمن األسبوعى المخصص لممقررات التىتم تناولها بالشرح *:
أح ررحت نتررائج الم اسررة التحميميررة أنررج صررم تررم تنرراحل أ مررب الن ر ات بالش ر ح نررن
الل البر انج التعمينيرة ب نراة التعمريم اتبترمائوة كررلت ترم ت رميم ن ر

العمرحم لمدرفين

ال ررانم حالسررامم) حال يا رريات لمدررذ السررامم) بالمكررة الف نسررية لقررالب بعررض
ن ررما م المك ررات الت ررو تع ررم الف نس ررية المك ررة القاني ررة  ،حيح ر ر الج ررمحل الت ررالي الن ر ر ات
االتي تم تناحلما نن الل ب انج التعميم اجبتمائي :
__________________


هناك بعض المقررات التى لم يتم تناولها خالل فترة التحميل وهى المغة اإلنجميزية
لمصفين الثانى والسادس ،والدراسات اإلجتماعية لمصف السادس والرابع .

جدول()1

-5-

الزمن األسبوعى المخصص لممقررات التى يتم تناولها فى قناة التعميم
اإلبتدائى

عدد

عدد

الصف

المقررات

الحمقات

إجمالى
الزمن

أسبوعيا

%

ق

س
مقررات الصف األول

3

3

55

00

4.6

مقررات الصف الثانى

2

1

25

00

2.0

مقررات الصف الثالث

3

5

25

1

7.0

مقررات الصف الرابع

7

14

40

23.2 4

مقررات الصف الخامس

9

18

-

29.9 6

مقررات الصف السادس

9

20

40

33.3 6

61

5

حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
اإلجمالى

33

100 20

 -2الزمن اإلجمالى المخصص لممقررات في عينة الدراسة:
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بمررج اجن ررالو الحم ررات الت ررو ت ررم تحميممررا  808حم ررة بع ررم اس ررتبعام الحم ررات
النك ة ،حرلت الل يت ة التحميل التو استن ت أسربحنين باسرتقنام يرحم الجنعرة،

حيث كانت ت ددج ال ناة لمن اجعةة

جدول()2

الزمن اإلجمالى لممقررات التى تم تناولها فى البرامج التعميمية بقناة التعميم
اإلبتدائى

عدد

عينة

الصف

المقررات

الدراسة

إجمالى الزمن
ق

س

%

مقررات الصف األول

3

6

10

3

8.9

مقررات الصف الثانى

2

2

50

00

2.3

مقررات الصف الثالث

3

7

25

2

6.8

مقررات الصف الرابع

7

26

35

21.4 7

مقررات الصف الخامس

9

34

00

31.0 11

مقررات الصف السادس

9

33

30

29.6 10

اإلجمالى

33

108

30

100 35

حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات
حكومى ولغات

حصرم تر احح زنررن كرل حم ررة نررا برين  75 – 85مصي ررة ،حكرران اجنرالو زنررن حم ررات التحميررل 35
بالجمحل الساب ة
سانة حقالقين مصي ة ،كنا ح نح
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 -3توقيت عرض البرامج التعميمية لممرحمة اإلبتدائية:

يبررمأ ن ر ض الب ر انج ننررم القاننررة دررباحاس بتحصيررت ال ررا ة ححتررو السررانة الحاحررمة
حالندررذ م ر اس نررن كررل يررحم نررا نررما يررحم الجنعررة الررر ي درري لمن اجعررة حانررامة
بعض الحم ات التو يقمبما الجنمح نن قالب الدذ السامم ي ق) ،حترتم اتنرامة
قالث ن ات يحنياس ة حتبمأ كل ن ة ن رب انتمرام السراب ة حترو تنتمرو يتر ة برث ال نراة يرو
القانيررة نش ر ة نررن ننتدررذ الميررل حأحيان راس تنتررم لمحاحررمة حالندررذ لرريالس *) ة حن ررام
اتنررامة جكقر نررن نر ة برراليحم الحاحررم يعررم نناسررباس جحلئررت الرررين صررم يفررحتمم نحنررم م م
نعرين  ،ج سرينا حأن بعرض النرما م اتبتمائيرة يرو جنمح يرة ندر الع بيرة بمرا ن ررام
الفت تين دباحية حنسائيةة

 -4القالب المستخدم:

الجمحل التالو جرمحل صرم  )3أن صالرب الحرميث التميفزيرحنو النباشر
يح
ررح اجكق ر اسررت ماناس نررن جانررب الب ر انج التعمينيررة لمن حمررة اتبتمائيررة ،حصررم تررم
اجنتنرام نميرج بنسربة 7ة %59ن ا نررة ببراصو ال حالربة حصررم ترم اسرت مانج بدررح ة
نتك ة يو حم رات العمرحم حال يا ريات حالت بيرة المينيرة حالم اسرات اتجتنانيرة ،ة
يو حين انتنمت 8ة %70نن الحم ات نمو صالرب الحرحا التميفزيرحني  ،حتنقرل
رلت يو حم ات المكة اتنجميزية لمدفين القالث حال انم ،حالمكرة الع بيرة لجنير
الدفحذ نا نما السامم)ة
حتر ررم اسر ررت مام صالر ررب الف ر ر ة الم انير ررة نر ررن ر ررالل بعر ررض الن ر ر ات كالمكر ررة
الف نس ررية حبع ررض حم ررات المك ررة اتنجميزي ررة حالع بي ررةة حن ررن النعر ر حذ أن صال ررب
الححا ي فو الحيحية التشحي  ،كرلت يإن است مام الف ة الم انية ي نن اتاحرة
النعمحنة يو صالب تسمية حانتا ة اجن الر _________________


يختمف زمن نهاية اإلرسال وفقاً لعدد فقرات الكارتون وبعض البرامج األخرر الترى

يستمنو

ح ة زيامة الب انج التو تعتنم نمو ر ال حالب بشكل اية

يتم تقديمها خالل الفترة المسائية.
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حنمو ال م نن جاربية صالب اج نيرة جقفرال النرما م اتبتمائيرة حنرن قرم
انكانيررة تحدرريل النعمحنررة يررو صالررب تسررمية حانتررا  ،يررإن تنقيررل رلررت ال الررب كرران
عيفاس يو ب انج التعميم اتبتمائوة

جدول()3

القالب المستخدم فى برامج قناة التعميم اإلبتدائى
العينة

القالب المستخدم

ك

%

الحديث التميفزيونى المباشر

86

59.7

الحوارالنميفزيوني

30

20.8

القصة أو الفقرة الدرامية

21

14.9

األغنية

7

4.6

144

100

اإلجمالى

 -5أسموب العرض:

انتنمت نع م الحم ات نمو أسمحب " الش ح نرن رالل السر ال حالجرحاب" حكران

رلت بنسبة 8ة %36حتنقل يو حم ات ال يا يات لمنرما م الحكحنيرة حالمكرات ،ح رح

نر ررا يناسر ررب قبيعر ررة ر رررا الن ر ر  ،كر رررلت انتنر ررمت بعر ررض حم ر ررات العمر ررحم نمر ررو ر رررا
اجسمحبة حصم تم اجنتنام نمرو أسمحب"الشر ح ي رق " برمحن اسرت مام السر ال حالجرحاب

بنس رربة 7ة )% 35حك رران رل ررت ي ررو م حم الم اس ررات اتجتناني ررة ح حم ررات الت بي ررة

المينية حنع م حم ات العمحم الجمحل صم )4ة
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جدول()4

أسموب العرض المستخدم فى برامج قناة التعميم اإلبتدائى
العينة

أسموب العرض

ك

%

الشرح من خالل السؤال والجواب

39

36.1

الشرح فقط بدون سؤال وجواب

38

35.2

الجمع بين القصة والسؤال والجواب

17

15.7

الجمع بين المعبة والسؤال والجواب

14

13.0

108

100

اإلجمالى

حصرم جنعرت بعرض الحم رات نرا برين أسرمحبو " ال درة" ح " السر ال حالجرحاب"
حبمكت نسبتما7ة  %85حم ات المكرة الف نسرية حبعرض حم رات المكرة اتنجميزيرة

صم اتبعت را اجسمحب ة

كنررا ات ر نررن ررالل التحميررل أي راس انتنررام بعررض الحم ررات نمررو اسررت مام

أس ررمحب " المعب ررة" ال ررو جان ررب السر ر ال حالجر رحاب" حك رران رل ررت حا ررحاس ن ررن ررالل
حم ات المكة الع بية حال يا يات لمدفحذ القالث اجحل نن الن حمرة اتبتمائيرة،

ح ح نا يناسب قبيعة ر الن حمة العن ية ،حكانت ت مم تمت الم حم نن الل
الب نانج الر يحنل اسم " يك حاكتب حالعب حاحسب" ة كرلت انتنرمت حم رات

المكة اتنجميزية لمدفين اجحل حال انم نمو را اجسمحب يو ت ميم الم حمة
حيعررم اسررت مام أسررمحب" الشر ح نررن ررالل السر ال حالجرحاب" نررانالس انراس يررو

زيامة يعالية العنمية التعمينية حيث يسانم نمو الفمم حجرب اتنتبا  ،كرلت يمرح
يس ررانم القال ررب نم ررو تحصر ر أس ررئمة اتنتحان ررات ة حنم ررو الرر م ن ررن أن أس ررمحب

ال دررة حالمعبررة ررانين يررو ا ررفام التشررحي حكس ر النمررل حا ررفام النتعررة نمررو
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العنميررة التعمينيررة اج أن نسرربة اسررت مانمنا كانررت بسرريقة حتحترراج الررو نزيررم نررن
التحس يو اجنتنام نميما يو ن ض الم حم الو جانب اجساليب اج

ة

-7معينات التدريس ووسائل جذب اإلنتباه:

ترم اسرت مام " السر ال حالجرحاب" ح ال  ، Power pointبات راية الرو "

الدررح حال سررحم حالننررارج التح رريحية" يرري نع ررم الحم ررات التررو تررم تحميممررا،

كرررلت تررم اجنتنررام نمررو الش ر ح يررو النعانررل يررو نع ررم حم ررات م حم العمررحمة
حن ررن حس ررائل ج رررب اجنتب ررا اج ر ر

حنعين ررات الت ررم يم الت ررو اس ررت منت حلك ررن

بنس رربة صميم ررة ج ررماس " اس ررت مام الك ررا تحن" ي ررو م حم المك ررة الع بي ررة حال يا رريات
حالمكات لقالب الدفحذ اجحلو نن الن حمرة اتبتمائيرة ،كررلت انتنرمت نع رم
حم ات تمت الم حم نمو " التدحي يو أناكن قبيعية"  ،حكران نرات اسرت مام

أصل لر " الف ر ة الم انيرة" ج سرينا يرو م حم المكرات ،كنرا انتنرمت نع رم حم رات

الم اس ررات اتجتناني ررة نم ررو " اجي ررالم التس ررجيمية" ي ررو شر ر ح ال ررم حمة حيح ر ر

الجمحل صم  )5نسرب اسرت مام كرل حسريمة  ،كنرا يت ر أي راس ان فراض نسربة
است مام كل نرن " الكرا تحن" ح " الف ر ة الم انيرة" ح" اجيرالم التسرجيمية" يرو شر ح

الم حم برال م نرن أ نيتمرا يرو ا رفام نندر التشرحي حاتنترا نمرو العنميرة

التعمينية ج سينا بالنسبة لقالب الن حمة اتبتمائية ،ننا يعكم نمم ال م ة نمو
اجستفامة الكانمة نن اتنكانيات الت نية لمتميفزيحن يو العنمية التعمينيةة

جدول()5

نسب استخدام وسائل جذب االنتباه في برامج قناة التعميم اإلبتدائي
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وسائل جذب االنتباه ومعينات التدريس

العينة
ك

%

استخدام السؤال والجواب

94

28.1

استخدام برنامج ال Power point

83

24.9

الصور والرسوم اإليضاحية والنماذج

67

20.1

التجارب المعممية

25

7.5

استخدام الكارتون في الشرح

19

5.7

التصوير في أماكن طبيعية

17

5.1

استخدام الفقرة الدرامية

16

4.8

استخدام األفالم التسجيمية

13

3.8

334

100

اإلجمالي

 -7أهداف البرامج التعميمية:

حي اس لتدنيذ بمحم "  88"Bloomلأل ماذ الت بحية يو النجرال النع يرو*

تب ررين ن ررن نت ررائج الم اس ررة التحميمي ررة ب ررأن القالق ررة أ ررماذ اجحل لمعنمي ررة التعميني ررة
النع ية حالترك – الفمم حاجستيعاب – التقبي ) صم تح ت بدح ة

__________________
* حدد بموم "  "Bloomاألهداف التربوية فى المجال المعرفى بستة أهداف هى :المعرفرة
والتذكر– الفهم واالستيعاب – التطبيق – التحميل والتفسير – التركيب – التقويم.

نت ا بة نن رالل بر انج صنراة التعمريم اتبترمائو ،حرلرت يرو نع رم الحم رات ت يبراس

التررو تررم ن

ررما ،حيررث كانررت كررل حم ررة تبررمأ برررك اجسررم حالنبررام الن تبقررة

بنح ح الحم ة قم تعنل نمو ش حما حتبسيقما حبعم ا يتم التقبي العنمو نن
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ررالل تن ين ررات أح أنقم ررة حاصعي ررة ،أن ررا ررمذ " التحمي ررل حالتفس رري " يكان ررت نس رربة
تح ررج أص ررل ي ررو تم ررت البر ر انج حي ررث ك ررزت العمي ررم ن ررن الحم ررات نم ررو تبس رريق
النعمحنررة حشر ر حما محن ت ررميم تحمي ررل أح تفسرري لم ررا ج س ررينا الحم ررات ال اد ررة
بالد ررفحذ القالق ررة اجحل ررو ن ررن الن حم ررة اتبتمائي ررة  ،ح بن ررا يع ررز رل ررت ال ررو أن

قررالب ررر الن حمررة العن يررة يجررب أن يمن رحا باجسررم حالنفررا يم بق ي ررة نبسررقة

تش ح النعمحنة حتقب ما بم جة أكب نن التق

الو تحميمما أح تفسي اة

حيح ر الجررمحل التررالو أ رماذ العنميررة التعمينيررة ،كنرا أسررف ت نمررا نتررائج

الم اسة التحميميةة

جدول()6

أهداف برامج قناة التعميم اإلبتدائى
العينة

الهدف

ك

%

المعرفة والتذكر

103

27.7

الفهم واالستيعاب

101

27.2

التطبيق

101

27.2

التحميل والتفسير

67

17.9

372

100

اإلجمالى

حأنررا نررن ررميي " الت كيررب" ح " الت ررحيم" يمررم يتح ررا نمررو اتقررال  ،ب ر م
أ نية الت كيب يو تعميم القالب ال حج بشئ جميم يو

حم نرا تعمنرج ،حكررلت

أ نية الت حيم يرو تعمريم القالرب ال رم ة نمرو الحكرم نمرو صينرة النرامة  ،حبالترالو
تننيررة ال ررم ة نمررو التفكير الن ررم حالحكررم نمررو اجشرريامة اجنر الررر يشرري الررو
ر ح ة انررامة الن رر يررو أ ررماذ البر ر انج التعمينيررة حتررو جت تد ر ي ررق نم ررو
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اج ررماذ اجحلررو لمررر العنميررة نررن نع يررة حيمررم حتقبير  ،حاننررا يجررب أن تتقر
الو باصو اج ماذ اج

حتو يتم تقحي ش دية القالب حتننية صم اتج نمو

التحميل حالتفسي حاتبما حالتفكي الن م ة

 -8الجوانب المميزة فى البرامج التعميمية:

كنررا تبررين نررن نتررائج الم اسررة التحميميررة جررمحل صررم  )7أان التشررجي نمررو

ندررذ الررر ن جررام يررو ن منررة الجحانررب الننيرزة يرو البر انج التعمينيررة 3ة، )%44
حصررم ات ر بدررح ة كبير ة نررن ررالل العميررم نررن الحم ررات ج سررينا حم ررات م حم
ال يا يات التو انتنمت نمو الش ح نرن رالل التنرا ين الرو جانرب العميرم نرن

حم رات الن ر ات اج ر

التررو تعتنررم نمرو الشر ح نررن ررالل السر ال حالجرحاب ،

أح تمت التو ت مم اجسئمة ن ب الش ح قم ت حم باتجابة نميماة
حجر ررام " اجمام الننير ررز لمنعمر ررم"  ،حالن در ررحم بر ررج الح ر ررح حال ر ررم ة نمر ررو

اجتدررال ي ر المف ررو ح التنحي ر الدررحتو حالتسمسررل يررو الع ر ض حأسررمحب الررحم

يو الت اقب  ،يرو الت تيرب القرانو 6ة )%75ج سرينا بالنسربة لحم رات العمرحم
حالمك ررة الع بي ررة ة ك رررلت ج ررام " اش ررت ات الق ررالب ي ررو العنمي ررة التعميني ررة" بنس رربة

نت ا بر ررة ن ر ر " اسر ررت مام أكق ر ر نر ررن صالر ررب لتحدر رريل النعمحنر ررة"  ،حأ ي ر ر اس جر ررام "
اجسررتعانة بررأيالم نني رزة" بنسرربة تدررل الررو  %3ي ررق ،حيررث تررم اسررت مانما يرري
بعض الحم ات نن م حم التا يخ حالجك اييا ة

جدول()7

الجوانب المميزة لمبرامج التعميمية
العينة
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ك

%

الجوانب المميزة لمبرامج التعميمية
التشجيع عمى عصف الذهن

90

44.3

األداء المميز لممعمم

52

25.6

اشتراك الطالب فى العممية التعميمية

28

13.8

استخدام أكثر من قالب لتوصيل المعمومة

27

13.3

االستعانة بأفالم مميزة

6

3.0

203

100

اإلجمالى

التعميق عمى نتائج أخر لمتحميل الوصفى:

 -8نات بعرض الن ر ات الترو لرم يرتم تناحلمرا نرن رالل صنراة النيرل لمتعمريم
اتبتررمائو أقنررام يتر ة التحميررل* ،حصررم يكررحن السرربب يررو رلررت أن ال نرراة لررم
تستق تحيي النعمم النناسب لتمت الن ات  ،ح رح نرا ي رر نمرو صنراة

النيررل لمتعمرريم اجبتررمائي جسررينا أنررج نررات اقنرران نررن بررين تمررت الن ر ات
لمد ررذ الس ررامم ال ررري يع ررم ت ررأ يال لبماي ررة ن حم ررة جمي ررمة ح رري ن حم ررة
التعميم اجنمامي ة

__________________
* تمررك الم رواد هررى  :المغررة االنجميزيررة لمصررفين الثرراني والسررادس ،والدراسررات االجتماعيررة

لمصفين الرابع والسادس .

-7

نات بعض الن ات التو تم ن

رما لقرالب النرما م الف نسرية ح رو

" العمحم" لمدفين ال انم حالسامم ،حكرلت " ال يا يات" لمدرذ السرامم ي رق
ح ررح ن ررا يع ررم بنقاب ررة من ررة ت ررمنما صن رراة الني ررل لمتعم رريم اتبت ررمائو لق ررالب تم ررت

النما مة
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-3أحيانراس يرتم تكيير نحنرم البر انج نررن النحنرم النعمرن يررو العر ض ح رح نررا

س رربب حرررمحث ا تبر ررات ننرررم التحمير ررل ،كررررلت يمنر ررات بع ررض الن ر ر ات الترررو

أ رريفت ن ر

اس الررو ق ررة ب ر انج ال نرراة بعررم الب ررمم يررو التحميررل ،حلرررلت ت ررم

تحميررل حم ررة حاحررمة أح حم تررين نررن تمررت الن ر ات المكررة اتنجميزيررة لمدررفين

القالث حال اب  ،حال يا يات لمدذ السامم لنما م المكات)ة

 -4يتم ت ديي يحم الجنعة لمن اجعات نمرو المرحام لمدرذ السرامم ي رق
لمر ررم حم التر ررو يقمبمر ررا القر ررالب نمر ررو انتبر ررا أن الدر ررذ السر ررامم نماير ررة
الن حم ررة الش ررمامة اتبتمائي ررة)ة حتعتن ررم تم ررت الن اجع ررات نم ررو ان ررامة بع ررض
الحم ات بات اية الو الس ال حالجحابة كرلت يتم ت ميم ن اجعات مح ية بعم

كل ححمة ح و ن اجعات شانمة ت مم يو شكل س ال حجحابة

-5يررتم ن ر ض بعررض الب ر انج النفيررمة لمقررالب  -ب ررالذ الن ر ات ال سررنية
الت ررو ي ررتم ن

ررما ،حي ررث تم ررمذ تم ررت الن ر ر ات ال ررو ز ص رريم نعين ررة حتعم رريم

نما ات حسمحكيات ايجابية لم القالب ح و تشنل:

 -ب نررانج" م م ننررحنو" ح ررح يأ ررر شرركل النسرراب ة بررين ير ي ين نررن القررالب

حالقالبر ررات حتت ر ررنن اجسر ررئمة بعر ررض النعمحنر ررات الن ر ر ة نمر ررو قر ررالب تمر ررت
الن حم ررة نم ررو س رربيل النق ررال أس ررئمة ن ررن النر رحاة حالفمر رزات حالجم رراز الم ررنو
حالتنفسو ح ي را) بات راية الرو أسرئمة حأنشرقة تسرانم نمرو التفكير حالت كيرز

حسر ر نة البميم ررةة حيعر ر ض رررا الب ن ررانج ق ررالث نر ر ات أس رربحنياس ،حن ررمة الحم ررة
الحاحمة ندذ سانةة حيعتنم الب نانج نمو الننارج حالتجا ب النعنميةة

 -ب نررانج " نفسرري أن ر ذ" حيع ر ض ن ر تين أسرربحنياس اجحررم حاج بعررام)  ،حنررمة

الحم ر ررة نش ر ر حن مصي ر ررة ،ح ر ررح يأ ر ررر شر رركل ال يبح تر رراج  ،ح ر ررح ي ر ررمم نر ررمماس نر ررن

ال يبح تاجات التح ي ررات التميفزيحنيررة) كررل ننمررا حررحل نح ررح نفيررم بمررمذ زيررامة
الجان ررب النع ي ررو ل ررم الق ررالب حنم ررو س رربيل النق ررال تن رراحل نح ررحنات حناي ررة
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اجسررنان  ،حدررنانة ال ررزذ ،حاج انررات حأبررح المررحل ،حنررن القيررح النم رراج ة
ح ي ا ة حيست مم الب نانج حسائل نميرمة لجررب اتنتبرا ننمرا السر ال حالجرحاب،
حالدح حال سحم بات اية الو اجنتنام نمو اجيالم التسجيمية ،حي رمم الب نرانج

نمم نن القالب حالقالباتة
 ب نر ررانج " اير ررم نمر ررو اير ررم" حنمتر ررج نش ر ر حن مصي ر ررة حيع ر ر ض ير ررحنو اتقنر ررينحاج بعررام ،حي ررمم لمقررالب نررن رح اجحتياجررات ال ادررة حيعمررم  -نررن ررالل

المعبة حالننارج -اج صام حالح حذة

 -بعرض حم رات نرن الن ر ات الترو يرتم ن

رما ترزحم القرالب  -الرو جانرب

ش ح الم حم الن ة -بعرامات حسرمحكيات ايجابيرة حتعرزز صريم نبيمرة كاتنتنرام
حالعن ررل حالتعر رراحن حتع ررحم م نمر ررو مصرررة النالح ررة حتننرررو ل ررميمم ال ررم ة نمرررو

الن ا نررة حن ررن رل ررت حم ررات المك ررة الع بي ررة ج س ررينا لمد ررفحذ القالق ررة اجحل ررو،

حكرلت بعض حم ات المكة اتنجميزية لمدفين القالث حال رانم ،حأي راس العميرم

نررن حم ررات المكررة الف نسررية ،حالم اسررات اتجتنانيررةة حبررال م نررن رلررت نررات
بعض الحم ات التو تع ض سمحكيات حنشا م ي جئ ة كنشا م ال صي يو

م حم المك ررة اتنجميزي ررة لمد ررذ ال ررانم ،رررا ال ررو جان ررب ك ررا تحن يحت ررح
نشا م اباحية يتم تك ا يحنياس لن ات نميمةة
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ثانياً  :نتائج الدراسة الميدانية :
(-1أ) مد مشاهدة برامج قناة النيل لمتعميم اإلبتدائي:
أ م ت نتائج الم اسرة النيمانيرة أن النسربة الكالبرة نرن نينرة الم اسرة تشرا م

ب انج التعميم اتبتمائو نن الل صناة النيل الن ددة لمم  ،حلكن ليم بدح ة
مائنررة  ،حيررث يشررا م تمررت الب ر انج "أحيان راس" 7ة %70نررن اجنررالو أي ر ام العينررة،
حيشررا م ا " مائن راس" 7ة %87يررو حررين كرران نررات نسرربة 6ة %86ج يشررا محن
تمت الب انج نمو اتقال

جمحل صم )8ة

جدول()8

العالقة بين مشاهدة برامج قناة النيل لمتعميم اإلبتدائى والنوع
النوع

مد

المشاهدة
يشاهد دائماً

يشاهد أحياناً
ال يشاهد

اإلجمالى

ذكور

اإلجمالى

إناث

ك

%

ك

%

ك

%

11

14.7

8

10.7

19

12.7

52

69.3

54

72.0

106

70.7

12

16.0

13

17.3

25

16.6

75

100

75

100

150

100

حيح ر الجررمحل السرراب أن نسررب نشررا مة الب ر انج التعمينيررة لررم الررركح
تسراح أح تت را ب نر نقيمتمرا لرم اتنرراث ،حلررا ينكرن ال ررحل بأنرج جيحجرم تررأقي

لنتكير ر " الن ررح " نم ررو نش ررا مة البر ر انج التعميني ررة ة ك رررلت يت ر ر ن ررن بيان ررات
الجر ررمحل التر ررالي  )9ت ر ررا ب نسر رربة النشر ررا مة لر ررم كر ررل نر ررن قر ررالب النر ررما م
الحكحنيررة حالمكررات ،اجن ر الررر ينكررن تعميمررج بعررمم تررأقي نتكي ر " نررح التعمرريم"

نمو نشا مة الب انج التعمينية ة
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جدول()9

عالقة مشاهدة برامج قناة النيل لمتعميم اإلبتدائى بنوع التعميم
نوع التعميم
مد المشاهدة
يشاهد دائماً

يشاهد أحياناً
ال يشاهد

اإلجمالى

لغات

اإلجمالى

حكومى

ك

%

ك

%

ك

%

8

10.7

11

14.7

19

12.7

55

73.3

51

68.0

106

70.7

12

16.0

13

17.3

25

16.6

75

100

75

100

150

100

(-1ب)  :أسباب عدم المشاهدة:

حبسر ال أير ام العينررة الرررين ركر حا أنمررم ج يشررا محن البر انج التعمينيررة

حنررمم م  75نف ر مة) أح يشررا محنما يررو بعررض اجحيرران حنررمم م  806نف ر مة)
نن أسباب نرمم نشرا متمم الننت نرة لمرا أح نرمم النشرا مة نمرو اتقرال كران

يررو ن منررة اجسررباب أن القالررب ج ينكنررج اتستفسررا نررن اججرزام الكان ررة نررن
ر ررالل الب ر ر انج التعمينير ررة  ، )%48حجر ررام سر رربب " نر ررمم كفاير ررة الش ر ر ح" بنسر رربة

7ة ،%35يررو حررين أشررا 8ة %86أنمررم يعتنررمحن نمررو اجس ر ة يررو ش ر ح حيمررم
الم حمة

(-2أ) مد كفاية مدة عرض الحمقة من وجهة نظر المبحوثين:
تشي نتائج الم اسة الو أن نسبة صميمة نرن أير ام العينرة تر

أن نرمة نر ض

الحم ة كايية جماس 6ة ، )%78يو حين أشا ت نسبة7ة %38أنمرا " كاييرة لحرم
نا"  ،بيننا ي

7ة  % 47أنما ي كايية ة جمحل صم )80ة
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جدول()10

مد كفاية مدة عرض الحمقة من وجهة نظر المبحوثين
ك

%

مد كفاية مدة الحمقة

27

21.6

كافية لحد ما

39

31.2

غير كافية

59

47.2

125

100

كافية جداً

اإلجمالي

(-2ب)  :المدة المناسبة لمحمقة( من وجهة نظر المبحوثين) :

حبس ال أي ام العينة الرين رك حا نمم كفاية نمة نر ض الحم رة أح كفايتمرا

" لحم نا " حنمم م  78نف مة) نن النمة النناسبة نن حجمة ن ر م ركر 39
نف ر ر ر ر مة  )%50أن النر ر ر ررمة الكايير ر ر ررة ر ر ر ررو سر ر ر ررانة ، ،ير ر ر ررو حر ر ر ررين أشر ر ر ررا 76
نفر ر مة 3ة )%33الر ررو أن  45مصي ررة ر ررو النرررمة النناس رربة لمحم ررة  ،حرك ر ر 83
نف مة 7ة )%86أن نمة الحم ة يجب أن تكحن أكق نن سانة ة

-1الشكل المفضل لعرض الحمقة:

بسر ر ال أير ر ام العين ررة ن ررن ال ال ررب النف ررل ل ررميمم بالنس رربة لعر ر ض البر ر انج

التعمينيررة ،ركر نسرربة 6ة %4نررن أير ام العينررة أنمررم يف ررمحن اسررت مام أكقر نررن
شرركل لمع ر ض ،حجررامت ال دررة أح الررم انا بنسرربة 4ة ،%76قررم جررام الح رحا يررو
الن تبررة القالقررة بنسرربة 7ة ، )%85بيننررا جررام الحررميث التميفزيررحنو يررو نمايررة
ال حالررب النف ررمة حيررث رك ر سررتة نبحررحقين ي ررق أنمررم يف ررمحنج كشرركل لت ررميم
الب انج التعمينيةة حيح

الجمحل التالي نسب تف يل أشكال ن ض الحم ات:
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جدول()11

األشكال المفضمة لعرض الحمقات
العينة

الشكل المفضل

ك

%

استخدام أكثر من شكل

62

49.6

القصة أو الدراما

33

26.4

الحوار بين األستاذ والطالب

2

19.2

الحديث التميفزيونى

6

4.8

125

100

اإلجمالى

حنن النع حذ أن است مام أكقر نرن شركل لعر ض البر انج التعمينيرة ي رفو

نحنررا نررن التنررح حالتشررحي  ،كرررلت يررإن اسررت مام ال دررة أح الف ر ة الم انيررة تجررم
اصباجس نن جانب العميم نن أي ام الجنمح لنا لمم انا نن صم ة نمرو الترأقي جنمرا
تع ر ض النعمحنررة أح الفك ر ة يررو صالررب تسررمية حانتررا ]7ة كرررلت يررالححا يعررم نررن

ال حالب النف مة ن اس لقبيعتج حيث تترحي الحيحيرة حالتشرحي نرن رالل السر ال
حالجحاب ،حالتحاح بين اجش اي ي

الن ات رات القبيعة الجايةة

و نمو النمل الر

بنا يداحب بعض

حبن ا نررة نتررائج الم اسررة النيمانيررة بنتررائج الم اسررة التحميميررة النتعم ررة بب ر انج

التعميم اتبتمائو نجم أنج نمو ال م نن أن نسبة كبي ة نرن نينرة الم اسرة أكرمت
تف يمما جشكال الححا حالم انا أح أكق نن شكل لت ميم الب انج التعمينية حنمم

تف رريمما لمحررميث التميفزيررحنو النباش ر نجررم أن ال الررب الكالررب نمررو الب ر انج ررح

صالرب " الحرميث النباشر " حيرث تررم اجنتنرام نميرج بنسربة كبير ة 7ة )% 59كنررا
تبين نن نتائج الم اسة التحميميةة

( -4أ) مد استخدام وسائل لجذب اإلنتباه فى برامج التعميم اإلبتدائى:
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أك ر ررم نع ر ررم أير ر ر ام العين ر ررة  99نفر ر ر مة بنس ر رربة 7ة )%79أن بر ر ر انج التعم ر رريم
اتبترمائو تعتنرم نمرو حسررائل لجررب اتنتبرا أقنرام الت ررميم ،بيننرا ركر  73نفر مة

بنسرربة 4ة )%88أنررج يررتم اتسررتعانة لحررم نررا بحسررائل جرررب اتنتب را  ،يررو حررين
أشا قالث قالب ي ق أنج ج يتم است مام حسائل يعالة لجرب اتنتبا ة

(-5ب) :الوسائل المفضمة لجذب اإلنتباه :

حبس ال النبحرحقين الررين ركر حا أن بر انج التعمريم اتبترمائو تسرت مم حسرائل

لج رررب اتنتب ررا حن ررمم م  877نفر ر مة) ن ررن أ ررم تم ررت الحس ررائل الت رري أنجب ررتمم

جر رامت " الد ررح حال س ررحم"  ،ح"اس ررت مام السر ر ال حالجر رحاب"  ،حاس ررت مام بر ر انج
الكنبييحت يو الن اتب اجحلو نمو التحالي  ،قم "التدحي يو اجناكن القبيعية"

ح "است مام الكا تحن حالع ائم" حاجلعاب  ،ح"اجسمحب ال ددو"  ،ح "التجا ب
النعنمية " يي ن اتب تالية  ،ح ح نا يتحاي لحم نا ن نتائج الم اسة التحميمية ة
جدول()12

توزيع مفردات العينة وفقاً لرأيهم بشأن أساليب جذب اإلنتباه فى برامج
التعميم اإلبتدائى

األسموب
الصور والرسوم
استخدام السؤال والجواب
استخدام برامج الكمبيوتر
التصوير فى معامل أو أماكن طبيعية
استخدام الكارتون والعرائس
استخدام األلعاب
استخدام األسموب القصصى والدراما
استخدام التجارب المعممية
اإلجمالى

ك
103
95
89
59
51
43
38
30
508
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العينة

%
20.3
18.7
17.5
11.6
10.1
8.4
7.5
5.9
100

حيت ر ر ن ررن الج ررمحل الس رراب أن ن ررات حس ررائل نمي ررمة يف ررمما الق ررالب
لجرب اجنتبرا  ،حيالحر أن اجابرات النبحرحقين نرن نشرا م صنراة النيرل لمتعمريم
اتبتررمائو تعكررم قبيعررة تف رريالت تمررت الن حمررة العن يررة ،حاجشرريام التررو تجرررب
انتبا مم سحام كانرت درح ح سرحم أح ال درة حاجلعراب حالكرا تحن حالعر ائم الرو

جان ررب البع ررم ن ررن النك رران الت مي ررم لم ررتعمم ح ررح الفد ررل حاجنق ررال ال ررو أن رراكن
قبيعيررة ،ح ررر العناد ر ت ررفو النتعررة حالتشررحي نمررو العنميررة التعمينيررة حلرررا

ي انررو

ر ح ة تح يفمررا جيررماس ل منررة أ ررماذ العنميررة التعمينيررة ،بات رراية الررو
اسررت مام

أ نيررة الس ر ال حالج رحاب لمتشررجي نمررو التفكي ر  ،كرررلت نررن ال ر ح

النعانل يو ش ح م حم العمحمة

 -6أسموب العرض المفضل لد أفراد العينة:
جدول()13

توزيع مفردات العينة وفقاً ألسموب العرض المفضل لديهم
األسموب المفضل

العينة

الشرح من خالل السؤال والجواب

ك
78

الشرح من خالل لعبة أو تجربة

67

33.8

الشرح من خالل قصة أو دراما

51

25.8

الشرح فقط بدون السؤال والجواب

2

1.0

198

100

اإلجمالى

%
39.4

جام أسمحب " الش ح نن رالل السر ال حالجرحاب" يرو ن منرة تمرت اجسراليب
4ة ، )%39بنررا جن رلررت اجسررمحب يجرررب اتنتبررا  ،كرررلت يمررح ي ررمم ننارج راس

جسئمة اتنتحانات ،قم جام يو الن تبة القانية أسمحب " الش ح نن الل لعبرة
أح تج ب ررة " بنس رربة 8ة %33ح ررح ن ررا يتحاير ر نر ر قبيع ررة حني ررحل تم ررت الن حم ررة
العن ية ،كرلت جام " الش ح نن الل ال دة أح الرم انا نرن اجسراليب النف رمة
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لم قالب الن حمة اتبتمائية 8ة )%75ح ح نا يتف ن نع رم الم اسرات يرو
أ نيرة اجسرمحب ال ددررو أح الرم انو يررو ت رميم النعمحنرة بأسررمحب شري حننتر

ننرا يزيررم نررن اتصبررال نمررو ننميررة الررتعمم ]3ة حجررام أسررمحب "الشر ح ي ررق بررمحن
السر ال حالجرحاب" بنسرربة

ررئيمة جررما  ")%8حرلررت جيت ررا

رررا اجسررمحب الررو

التشحي حكرلت نمم تشجيعج نمو التفكي  ،حنن قرم ينرن السرمل أن يبعرث نمرو

النمل حج سينا بالنسبة لقالب تمت الن حمة العن يةة

 -6مررد تشررجيع البررامج التعميميررة المقدمررة عمررى التفكيررر برردالً مررن
الحفظ:
ت

نسبة كبير ة نرن أير ام نينرة الم اسرة ننرن يشرا محن البر انج التعمينيرة

7ة )%78أن البر انج التعمينيررة نمررو صنرراة النيررل لمتعمرريم اتبتررمائو تشررجعمم نمررو

التفكي بمجس نن الحف  ،يو حين أشا 6ة %75أنما تشج " الو حم نرا" نمرو
التفكي  ،بيننا أ 7ة %3نكم رلتة

حتتف تمت النتائج لحم نا ن نتائج الم اسة التحميمية التو كشفت أن نع م

حم ر ررات الب ر ر انج التعمينير ررة تعتنر ررم نمر ررو العدر ررذ الر ررر ني نر ررن ر ررالل الس ر ر ال
حالجحاب ،كرلت يإن  95نف مة نن نينة الم اسة أت أن " الس ال حالجحاب" يعم
أحم الحسائل التو تست منما الب انج التعمينية لجرب اتنتبا ة
حيح

الجمحل التالو جمحل صم  )84أ القالب يو نم تشجي صناة

النيل لمتعميم اتبتمائو نمو التفكي بمجس نن الحف ة
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جدول()14

مد تشجيع قناة النيل لمتعميم اإلبتدائى عمى التفكير
العينة

مد التشجيع عمى التفكير
ك

%

نعم

89

71.2

لحد ما

32

25.6

ال

4

3.2

125

100

اإلجمالى

(-7أ) مررد فائررردة وكفايرررة المراجعرررات المقدمررة مرررن خرررالل البررررامج
التعميمية ( من وجهة نظر الطالب):

تبررين نررن نتررائج الجررمحل صررم  )85أن نررات نسرربة 4ة %46نررن القررالب

أشررا حا الررو يائررمة حكفايررة الن اجعررات الن منررة نررن ررالل صنرراة التعمرريم اتبتررمائو،

حرك ر 7ة %77أنمررا كانررت " كاييررة حنفيررمة الررو حررم نررا"  ،بيننررا نب ر 4ة%76
نن نمم كفايتماة

جدول()15

توزيع المبحوثين وفقاً ل أريهم بشأن مد فائدة وكفاية المراجعات

مد فائدة وكفاية
المراجعات

العينة

ك

%

كافية ومفيدة

58

46.4

كافية ومفيدة لحد ما

34

27.2

غير كافية أومفيدة

33

26.4

اإلجمالى

125

100
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(ب) أسرررباب عررردم كفايرررة أو فائررردة المراجعرررات المقدمرررة مرررن خرررالل
البرامج التعميمية:

حبس ال أير ام العينرة الررين أشرا حا الرو نرمم يائرمة أح كفايرة الن اجعرات

حنررمم م  33نف ر مة) نررن أسرربابمم ،رك ر

3ة %39أن الحصررت الن درري ي ر

ك رراذ ،حركر ر 5ة %79أن بع ررض الن اجع ررات ج ت ررمم لك ررل أجررزام الن

ةبينن ررا

أشر ر ررا 8ة %88الر ر ررو نر ر ررمم كفر ر ررامة بعر ر ررض النم سر ر ررين الر ر رررين ي حنر ر ررحن بت ر ر ررميم

الن اجعات ،يو حين رك 8ة %83أن تمت الن اجعات ج ت مم بق ي ة جرابةة

حنالح أن السرببين اجحليرين ي تبقران بم جرة كبير ة بعندر الحصرت حيرث ج

يكف ررو لن اجع ررة ك ررل اججر رزام  ،حن ررن ن ررا يج ررب أ ررر رررا العان ررل ي ررو اجنتب ررا

حنحاحل ررة ت د رريي حص ررت أكبر ر لمن اجع ررات بحي ررث تك ررحن ش ررانمة ححايي ررةة كنر را
نالح ر أن السررببين القالررث حال اب ر ن تبقرران بال ررائم بت ررميم الن اجعررات حأسررمحب
الت ميم حجرب اتنتبا ة

(-8أ) هرررررل البررررررامج التعميميرررررة يمكرررررن أن تكرررررون برررررديالً لمررررردروس
الخصوصية؟ ( من وجهة نظر الطالب):
ير

ح رحالو قمررث العينررة 7ة %38نررن نينررة الم اسررة) أنررج ج ينكررن احررالل

الب انج التعمينية نحل الم حم ال دحديةة بيننا رك  % 36نن القرالب أن
" الب انج التعمينية ينكن أن " تحل نحرل الرم حم ال دحدرية " ،يرو حرين أ

8ة  % 37أنما ينكن أن" تحل نحمما لحم نا" ة

حأح ررحت النتررائج حجررحم ي ر ح ب ررين الررركح حاتنرراث يينررا يتعم ر

بر ر ائمم

بشررأن انكانيررة احررالل الب ر انج التعمينيررة نحررل الررم حم ال دحدررية ،حيررث تزيررم
نسربة ال اي رين لمررا الر أ برين اتنراث جرمحل صرم )86ة ح بنرا ي جر رلرت الررو
قبيعة اتناث الالتو يف من السمحلة يي الحدحل نمو النعمحنة ة
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جدول()16
توزيع عينة الدراسة وفقاً لمنوع ورأيهم فى إمكانية إحالل البرامج التعميمية
محل الدروس الخصوصية

مد امكانية

ذكور

النوع

االجمالى

أناث

اإلحالل

ك

%

ك

%

ك
نعم

45.4 30

15

25.5

45

36.0

لحد ما

27.3 18

23

38.9

41

32.8

ال

27.3 18

21

35.6

39

31.2

100 66

59

100

125

100

اإلجمالى

%

ك رررلت أح ررحت النت ررائج حج ررحم ير ر ح ب ررين ق ررالب الن ررما م الحكحني ررة

حأص انمم بنما م المكات ،حيرث ت تفر نسربة الن يرمين لمرم حم ال دحدرية لرم

قالب نما م المكات ننما بين قالب النرما م الحكحنيرة جرمحل صرم ، )87

حصم ي ج رلت لعانل النستح اتصتدام حاتجتنانو ة
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جدول()17

توزيع عينة الدراسة وفقاً لنوع التعميم ورأيهم فى إمكانية إحالل البرامج
التعميمية محل الدروس الخصوصية
لغات

نوع التعميم

االجمالى

حكومى

مد امكانية

ك

%

نعم

18

31.6

39.7 27

لحد ما

17

29.8

35.3 24

41

ال

22

38.6

25.0 17

39

31.2

57

100

100

125

100

اإلحالل

اإلجمالى

ك

68

%

ك

%

45

36.0
32.8

(ب) لمررراذا ال يمكرررن أن تكرررون البررررامج التعميميرررة برررديالً لمررردروس

الخصوصية؟:

حبسر ر ال النبح ررحقين ال رررين ركر ر حا أن البر ر انج التعميني ررة " ج تع ررم ب ررميالس ن ررن

الررم حم ال دحدررية" أح أنمررا تعررم " بررميالس لحررم نررا " حنررمم م  80نفر مة كانررت

ي ررو ن من ررة اجس ررباب أن تم ررت البر ر انج ج تت رري نج رراجس لإلستفس ررا ن ررن الجحان ررب
الكان ررة أحاجسررئمة الدررعبة بنسرربة %46ة حجررام السرربب القررانو أن أمام بعررض

النم سرررين الررررين ي ر ررمنحن الحم ر ررات التعمينيرررة ي ر ر ج ررراب 8ة ،)%37حتنقر ررل

السبب اج ي يو أن " ش ح الب انج التعمينية ي كاذ" ة

حبناماس نمو تمت اآل ام يإنج يجب ن اناة ايجرام حسريمة لمتحادرل النباشر نر

القررالب أقنررام ش ر ح الحم ررة تتاحررة النجررال لقر ح اتستفسررا ات  ،ن ر اج ررر يررو
اجنتبررا زيررامة نررمة الحم ررة بات رراية الررو التررمصي يررو ا تيررا النم سررين ننررن
يتنيزحن بال م ة نمو ا فام الجاربية حاتنتا نمو العنمية التعمينيةة
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 -9مقترحات أفراد العينة لتطوير البرامج التعميمية :

يح ر ر الجر ررمحل صر ررم  )88ن ت حر ررات القر ررالب أي ر ر ام العينر ررة لتقر ررحي الب ر ر انج

التعمينيةة

جدول()18

مقترحات أفراد العينة لتطوير البرامج التعميمية
العينة

المقترحات
ك

%

زيادة عدد الحمقات أو زيادة وقت الحمقة

70

20.5

زيادة عدد البرامج التى تعتمد عمى الكارتون والصور

61

17.8

الشرح من خالل السؤال والجواب

54

15.8

استخدام األسموب الدرامى أوالقصصى

50

14.6

وجود وسيمة لالتصال المباشر

41

10.8

استخدام المعامل والورش

37

12.0

االعتماد عمى مدرسين متميزين

29

8.5

342

100

اإلجمالى
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ممخص النتائج والتوصيات:
أوالً :نتائج الدراسة:
نررن ررالل اسررتع اض نتررائج الم اسررتين التحميميررة حالنيمانيررة ينكررن ال ر حج
ببعض النتائج نن أ نما:

 -8تش ررا م نس رربة بس رريقة ن ررن أير ر ام الجنم ررح – نين ررة الم اس ررة - -صن رراة التعم رريم
اجبتررمائي بدررح ة ننت نررة ،يررو حررين تشررا م نسرربة كبير ة  )%75ررر ال نرراة
بدح ة ي ننت نة يو الحصت الر تحجم نسبة  %88ج تشا م رر ال نراة
نمررو اتقررال انررا جسررباب تتعم ر بالررم حم ال دحدررية أح لالنتنررام

نمو اجس ة يو ش ح الم حم أح نمم كفاية الش حة

 -7يتم تناحل نع م الن ات نن الل الب انج التعمينية ة
 -3يررتم انررامة حم ررات اليررحم الحاحررم قررالث ن ر ات يحنيراس ح ررح نررا يترري لجني ر

الق ررالب نتابعتم ررا  ،ن ر ر اس جن الم اس ررة ي ررو بع ررض الن ررما م الندر ر ية
تكحن يو الفت ة النسائية أي اسة

 -4يع ررم صال ررب " الح ررميث التميفزي ررحنو النباشر ر " ررح اجكقر ر اس ررت ماناس ن ررن
جانررب الب ر انج التعمينيررة لمن حم رة اتبتمائيررة ،يررو حررين تبررين نررن نتررائج
الم اسة النيمانية تف يل نسبة كبي ة نرن القرالب ل ر " الحرحا " ح " الف ر ة

الم انية" لع ض النامة التعمينيةة

 -5كرران أسررمحب " الشر ح نررن ررالل السر ال حالجرحاب" ررح اجكقر اسررت مانا
لع ر ض النررامة التعمينيررة ،قررم تررال أسررمحب" الش ر ح ي ررق"  ،كرررلت يررإن "
الس ر ال حالج رحاب" كرران يررو ن منررة حسررائل جرررب اتنتبررا يررو ب ر انج صنرراة
الني ر ررل لمتعم ر رريم اجبت ر ررمائي كن ر ررا تب ر ررين ن ر ررن نت ر ررائج الم اس ر ررتين التحميمي ر ررة

حالنيمانيررة ،ح ررح يعررم نررانالس ان راس يررو زيررامة يعاليررة العنميررة التعمينيررة ،
حيث يسانم نمو الفمم حجرب اتنتبا ة كرلت ي م است منت العميرم نرن
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حم ررات الب ر انج التعمينيررة حسررائل أ ر

لجرررب اتنتبررا ننمررا " الدررح

حال س ررحم اتي رراحية"،حب نانج ال ر ر "Point

 ، "Powerحال مي ررل ننم ررا

اس ر ررت مم " اجس ر ررمحب ال دد ر ررو" ح " اجي ر ررالم التس ر ررجيمية" ب ر ررال م ن ر ررن

أ نيتما يو التشحي حزيامة التحديل الم اسوة

 -6ان القالقررة أ ررماذ اجحل لمعنميررة التعمينيررة المعرفرررة والتررذكر– الفهرررم
واالسررتيعاب – التطبيررق) صررم تح ررت بدررح ة نت ا بررة نررن ررالل ب ر انج

صناة التعميم اتبتمائو ،حرلت يو نع م الحم ات ت يباس الترو ترم ن
حتال ا مذ" التحميل حالتفسي "  ،يو حين لم يتح ر

رما،

رميا "الت كيرب" ح

" الت حيم" نن الل أ حم ة نن حم ات ب انج ال ناةة

 -7جر ررام " التشر ررجي نمر ررو ندر ررذ الر ررر ن" ير ررو ن منر ررة الجحانر ررب النني ر رزة

لمحم ررات التعميني ررة حي ر راس لنت ررائج الم اس ررة التحميمي ررة ،بينن ررا ج ررام " اجمام
النني ررز لمنعم ررم" ير ررو الن تب ررة القانير ررة ،ق ررم" اس ررت مام أكق صال ررب لتحدررريل

النعمحن ررة" ،حلك ررن نند ر ر " التش ررجي نم ررو اتب ررما " لر رم يك ررن نتر ررحي اس،
حتت ا ب تمت النتائج ن نتائج الم اسة النيمانيةة

 -8تعررم " الن اجعررات" الن منررة نررن ررالل صنرراة النيررل لمتعمرريم اتبتررمائي كاييررة
حنفيمة بنسبة نع حلة ح ح نا أكمتج نسبة كبي ة نن أي ام النبححقينة

 -9أكم أكق نن ندذ النبححقين س  )%64أن البر انج التعمينيرة ج ينكرن
أن تكر ر ررحن بر ر ررميال كر ر ررانال س ،أح تكر ر ررحن بر ر ررميال لحر ر ررم نر ر رراس نر ر ررن الر ر ررم حم
ال دحدررية  ،حرلررت لعررمة أسررباب يررو ن ررمنتما أن تمررت البر انج ج تترري

نجرراجس لإلستفسررا نررن الجحانررب الكان ررة أحاجسررئمة الدررعبة  ،حأن أمام
بع ررض النم س ررين ال رررين ي ررمنحن الحم ررات التعميني ررة ير ر ج ررراب ح أن

ش ح الب انج التعمينية ي كاذ

،
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ثانياً :توصيات الدراسة:

نن الل ر الم اسة ينكن ت ميم التحديات التالية نمما تسا م يو

تقح دنانة التميفزيحن التعمينو يو ند حالحقن الع بو:

 -8ان تقحي دنانة التميفزيحن التعمينو يجب أن ي حم نمو أسرام الر بق
بررين مح النررم م حمح البر انج التعمينيررة حتح ير التكانررل بينمنررا ،حلرررا

ير ررإن التميفزير ررحن التعمينر ررو ينكنر ررج اكنر ررال مح النر ررم م بت ر ررميم الب ر ر انج
بأسرمحب يسرانم نمرو تح ير أ رماذ أشرنل نقررل تقرحي صرم ات القررالب
نم ررو تش رركيل ال ي ررة الش ررانمة  ،حزي ررامة ص ررم اتمم نم ررو التحمي ررل حالتفس رري

حاجستنتاج حالتفكي حالت كيب حالت حيم حاتبما ة

 -7ينكررن ت درريي يت ر ة لمبررث التميفزيررحنو بالتنسرري ن ر النررما م تكنررال
مح النم س ررين ي ررو الشر ر ح ما ررل الفد ررحل ،حرل ررت قب ر راس لتد ررح جمي ررم
لتكانل اجمحا بين النم سة حالتميفزيحنة

 -3ان نس ررت بل التميفزي ررحن التعمين ررو يعتن ررم نم ررو ن ي ررة جمي ررمة ت ررحم نم ررو
ت ميم النع ية بأساليب نشحصة تح

النتعة النع يية ،حنتعة اجكتشاذ،

حيررو رررا الدررمم ينكررن زيررامة نسرربة الب ر انج التررو تعتنررم نمررو اجسررمحب

ال ددررو أح الررم انو ،حاسررت مام النعانررل حاجنرراكن القبيعيررة حاسررت مام
أساليب نتنحنة لجررب اتنتبرا  ،حاجسرتفامة نرن ت نيرات التميفزيرحن لت رميم

البر انج التعمينيررة بأسرراليب ير ت ميميررة ،حب حالررب نتنحنررةة ح رررا يفر ض
ر ح ة تأ يررل الكقي ر نررن الك رحام لتقررحي صن رحات التميفزيررحن التعمينيررة

حب انجماة

 -4تقحي ننمية التفانل بين ن مم الب نانج التعمينرو " اجسرتار" حالقرالب،
حزيامة مح القالب يو الب انج التعمينيةة

 -5الح ي نمو التحادل بين الب نانج حجنمرح النشرا مين نرن القرالب نرن
ق ي ر ر الب ير ررم اتلكت حنر رري أح ير ررت صنر رراة لالتدر ررال النباش ر ر أقنر ررام ن ر ر ض
الب نانج ،حرلت لإلجابة نن أية استفسا ات ي حا حة لمقالبة
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 -6زيرامة اج تنررام بت ررميم ن اجعررات كاييررة لمقرالب بحيررث تكقررو كررل أجرزام
الن ر

حرلرت نرن ررالل السر ال حالجرحاب ،نر ت رميم تفسري اس لإلجابررات ،

حبحي ررث ج تك ررحن الن اجع ررة ي ررق صب ررل اجنتح رران النم ررائو ،حلك ررن ينك ررن
ت مينما بعم اجنتمام نن ش ح كل يدل أح جزم ،أح ت ديي يرحم يرو

اجسبح لت مينماة

 -7حأ ي ر اس ،يررإن تقررحي اسررت مام التميفزيررحن التعمينررو ينكررن أن يسررا م يررو
زيامة النم ة حتح ي التننية النستمانة  ،حيرث ينكنرج أن يكرحن حسريمة

لت ررحيي التعم رريم لمفر ر م قر رحال الحي رراة ،حتق ررحي صم ات ررج النمني ررة حن ررن ق ررم
النمحض بالنجتن ة
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