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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س �أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين (بالو�سائط املتعددة
– مزج و�سيطني) يف الوعي املهني واملهارات العملية لدى طالب التعليم الثانوي
ال�صناعي بالبحرين .بلغ عدد العينة  60طالبا ً جميعهم من الذكور الذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني  16 :15عاماً ،مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات ،جمموعتان جتريبيتان
وجمموعة �ضابطة ،يف كل جمموعة  20طالباً .جمعت البيانات االح�صائية املالزمة
للدرا�سة بوا�سطة مقيا�س الوعي املهني وبطاقة املالحظة ملهارات الأداء العملي يف
مقرر �أ�صول ال�صناعة� .أ�شارت النتائج اخلا�صة مبقيا�س الوعي املهنى وبطاقة املالحظة
�إىل تفوق املجموعة التجريبية الأوىل الذى �صمم فيها املنظم التمهيدي الإلكرتوين
بالو�سائط املتعددة.
الكلمات املفتاحية :التعلم الإلكرتوين ،املنظم التمهيدي الإلكرتوين ،الو�سائط املتعددة،
الوعي املهني ،املهارات العملية.
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Abstract
This study aims at identifying the impact of electronic advanced organizer
(multimedia - bi media) on professional awareness and practical skills for students of secondary vocational school in the Kingdom of Bahrain. The sample
consisted of 60 students; they were divided into three groups, 20 students in
each group. First experimental group through multimedia advanced organizer.
The second experimental group through bi media advanced organizer, and
third group (control) through traditional method. The Impact was measured
by professional awareness questionnaire and an observation check list. The
researchers also designed instructional e-units. The data analysis showed that
there were statistically significant differences between the average of the two
experimental groups and the control group. These differences were in favor of
the first experimental groups.
Key words: e-learning, electronic advanced organizer, professional awareness, and
practical skills.

�أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف الوعي الإلكرتوين

104

د� .أحمد نوبي ،د .حمدي عبدالعزيز ،د .العجب العجب� ،أ .ح�صة العمران

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

�أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف الوعي املهني واملهارات
العملية لطالب الثانوي ال�صناعي مبملكة البحرين

د� .أحمد حممد نوبي
برنامج التعليم والتدريب عن بعد
جامعة اخلليج العربي

د .حمدي �أحمد عبدالعزيز
برنامج التعليم والتدريب عن بعد
جامعة اخلليج العربي

د .العجب حممد العجب
برنامج التعليم والتدريب عن بعد
جامعة اخلليج العربي

�أ .ح�صة عبد الرحمن العمران
برنامج التعليم والتدريب عن بعد
جامعة اخلليج العربي

املقدمة

�إن من �أهم �سمات هذا الع�رص االتن�شار الوا�سع لأدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

فى العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية واهتمام العديد من احلكومات خا�صة فى البلدان

العربية بت�أ�سي�س البنية التحتية الالزمة لالت�صال ب�شبكات املعلومات داخل املدار�س وكذلك
وتعد البحرين من
ن�رش �أجهزة احلا�سوب فى املعامل وذلك كى ي�ستفيد منها الطالب واملعلم،
ّ

الدول التى �سعت �إىل تطوير نظمها التعليمية على م�ستوى التعليم العام والفنى فقد
بد�أت من ت�سعينات القرن املن�رصم فى التخطيط لتزويد املدار�س ب�أحدث الأجهزة التعليمية،

وتطوير طرق التدري�س املختلفة و�إن نفذت ذلك ب�صورة تدريجية حفاظا ً على ا�ستقرار العملية

التعليمية (ال�سماك� ،صالح ،وعبداللطيف .)1993 ،ويعد التعليم الثانوي ال�صناعي من

قطاعات التعليم امل�سهمة يف النه�ضة التكنولوجية مبملكة البحرين ،كما يحظى مبكانة
مميزة نظرا ً خل�صو�صيته املتمثلة يف االرتباط بني خمرجاته واحتياجات �سوق العمل.

ويعد الهدف الأ�سا�سي للتعليم الثانوي ال�صناعي هو �إك�ساب املتعلمني املتطلبات
ّ

الأ�سا�سية التى ت�ؤهلهم ليكونوا �أفرادا ً منتجني ومبدعني فكريا ً وعمليا ً يف جماالتهم العملية
املختلفة وليتمكنوا من الدخول �إىل �سوق العمل ،والإنتاج ،واخلدمات ،ومواجهة امل�شكالت
ويعد التعليم ال�صناعي �أحد
الفنية واملهنية التى تواجههم يف �أثناء اخلدمة (مبارك.)2003 ،
ّ
فروع امل�سار التقني للمرحلة الثانوية يف الدول العربية فيالحظ �أنه قد حافظ على موقعه

املتقدم خالل العقدين الأخريين� ،إذ ي�أتي تاليا ً بفارق �صغري للتعليم الثانوي العام ،متجاوزا ً

التعليم التجاري ،مع ت�أخر موقع التعليم الزراعي كثرياً� ،إن وُجد ،وي�شري تقرير وزارة القوى

العاملة بجمهورية م�رص العربية (� )2008إىل �أن التعليم الفني يتبع وزارة الرتبية والتعليم
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ب�صفة �أ�سا�سية� ،إذ ي�ضم حاليا ً نحو  1810مدر�سة فنية ،يدر�س فيها قرابة مليون وت�سعمائة

ويذكر حكيم (� )2009أن التعليم الفني والتدريب املهني يف اململكة العربية ال�سعودية مثال

يحظى مبنزلة خا�صة� ،إذ تعاين اململكة من نق�ص يف عدد الفنيني واملهنيني التي حتتاجها
الأن�شطة االقت�صادية املختلفة ،ويف البحرين يلتحق �أكرث من  5000طالب فى خمتلف

التخ�ص�صات الفنية �إىل جانب اهتمام الوزارة بالتعليم ال�صناعي �إذ يتم ابتعاث �أكرث من
 100خريج من طالب الثانوي ال�صناعي للدرا�سة فى الدول االوربية ليعودوا مدر�سني فى

هذا التخ�ص�ص (مبارك .)2003 ،ويالحظ مما �سبق اهتمام العديد من الدول العربية مبرحلة
التعليم ال�صناعي فانعك�س هذا االهتمام على تزويد املدار�س ب�أدوات تكنولوجيا التعليم

واملعلومات واالت�صاالت مما يهيىء هذه امل�ؤ�س�سات �إىل تطوير املمار�سات التعليمية ودمج طرق

و�أ�ساليب التعلم احلديثة مثل التعلم الإلكرتوين الذى يعرفه نايدو ( )Naidu, 2003على
�أنه ا�ستخدام �شبكات املعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت فى عملية التعليم والتعلم ،مع
الو�ضع فى االعتبار العمليات الرتبوية التى ت�ستعمل تقنية االت�صاالت واملعلومات كو�سط

للتعلم املتزامن والالمتزامن والأن�شطة التعليمية املختلفة .وي�شري موري�سون (Morrison,

� )2003إىل �أن التعلم الإلكرتوين هو اال�ستيعاب والتمثيل امل�ستمر للمعارف واملهارات لفئة
من املتعلمني البالغني عن طريق �أدوات التعلم الإلكرتوين املتزامنة والالمتزامنة ونظم ادارة

التعلم واملعرفة املدعومة من خالل تقنيات الإنرتنت بغر�ض حت�سني التعلم و�ضمان اكت�ساب
اخلربات التعليمية امل�ستهدفة .ويرى زيتون (� )2005أن التعلم الإلكرتوين هو عملية تدري�سية
 Pedagogical Processتتعلق بتقدمي املحتوى �إلكرتونيا ً للمتعلم عرب احلا�سوب و�شبكاته

بحيث ي�سمح للمتعلم بالتفاعل الهادف والن�شط مع املحتوى ح�سب ال�رسعة التى تنا�سب
تعلمه .كما �أنه �أ�سلوب للتعلم املرن با�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية وجتهيزات �شبكات
املعلومات عرب الإنرتنت معتمدا على االت�صاالت املتعددة االجتاهات .وتقدمي مادة تعليمية
تهتم بالتفاعالت بني املتعلمني وهيئة التدري�س واخلربات والربجميات فى �أى وقت وفى �أى

مكان (�إ�سماعيل .)2009 ،وقد �أكدت العديد من الدرا�سات على �أهمية دمج تكنولوجيا

التعلم الإلكرتوين فى التعلم ال�صناعي ومنها درا�سة م�صطفى ( )Mustapha, 2000التى
هدفت �إىل درا�سة �أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات والو�سائط املتعددة فى التعليم الفنى
التكنولوجي فى ماليزيا فقد طبق التعلم عن طريق �أدوات تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين،
والو�سائط الفائقة ،والو�سائط املتعددة ،فتم ا�ستخدام العديد من خدمات الإنرتنت فى

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

�ألف طالب وطالبة يعمل �أكرث من ربعهم يف �سوق العمل �سنوياً ،ح�سب التقديرات الر�سمية،

105

�أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف الوعي الإلكرتوين

106

د� .أحمد نوبي ،د .حمدي عبدالعزيز ،د .العجب العجب� ،أ .ح�صة العمران

التعلم الإلكرتوين خا�صة فيما يتعلق بعملية التفاعل ،واالت�صال ،مثل الربيد الإلكرتوين،

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

واملحادثة الإلكرتونية ،وجمموعات املناق�شات ،وذلك لتح�سني دافعية الطالب ،وتفكريهم

الناقد ،والقدرة التنظيمية ،ومهارات العر�ض والتقدمي لديهم ،وقد �أ�سفرت النتائج عن تقدم
وا�ضح للطالب بوا�سطة تطبيق عملية التعلم الإلكرتوين فى التعليم الفنى ال�صناعي

على عدة م�ستويات مع الوقوف على العوائق التى حتول دون اال�ستفادة من هذه التطبيقات

على م�ستوى وا�سع .ودرا�سة املركز الأوربي لتطوير التدريب ال�صناعي (European Center
 )of Development Traning, 2001التى هدفت �إىل تطوير مهارات املدربني واملعلمني
فى جمال التعليم الفنى ال�صناعي وات�ضح من الدرا�سة �أن تطوير العديد من الأن�شطة
املهنية للمعلمني واملدربني فى املجال ال�صناعي و�أدائهم فيها ب�شكل �إلكرتوين �شجعهم

على اكت�ساب خربات جديدة فى التعلم ،وقد مت قيا�س ا�ستجاباتهم بوا�سطة ا�ستبانات

طبقت على عينة من  446فردا ً فى العديد من دول �أوربا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ،حيث مت عر�ض

العديد من املو�ضوعات مثل التدريب �أو التعليم التقليدي �أو عن طريق الإنرتنت �أو التعلم
املدمج الذي يجمع بني الطريقة التقليدية والإلكرتونية فى التعليم �أو التدريب ،و�أ�سفرت

النتائج عن زيادة ملحوظة فى �أداء املعلمني واملدربني للعديد من الأن�شطة �إلكرتونيا ً خارج

بيئة العمل مما يدل على �أهمية توظيف �أدوات التعلم الإلكرتوين فى جمال التعليم ال�صناعي
واملهني .ودرا�سة يل ( )Lee, 2002التى هدفت �إىل اال�ستفادة من �أدوات التعلم الإلكرتوين فى
تطوير املوارد الب�رشية فى كوريا ،و�أكدت الدرا�سة على �أن انت�شار التعلم الإلكرتوين مبختلف

�أ�شكاله كان له �أثر فى تلبية احتياجات عملية تطوير املوارد الب�رشية .وهذا ما �شجع وزارة
الرتبية والتعليم والقوى العاملة على تبني مناذج و�أطر تعتمد على توظيف �أدوات التعلم

الإلكرتوين فى املجال ال�صناعي ،كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن التعلم الإلكرتوين تغلب على
العديد من امل�شاكل التى واجهت انت�شاره مثل انخفا�ض حجم املجموعات امل�ستفيدة من

براجمه ،و�صعوبة �ضمان جودة املحتوى وطرق التدري�س ،واختالف القواعد املنظمة لعملية
التدري�س بكفاءة وفاعلية ،وقد �ساهمت احلكومة الكورية فى التغلب على هذه العوائق

فعملت على تو�سيع التدريب على �أدوات تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين عن طريق متديد وات�ساع
وتنوع طرق ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين ،وحت�سني جودة عملية التعلم لت�شمل امل�ؤ�س�سات

ال�صناعية ،والتو�سع فى البنية التكنولوجية و�شبكات املعلومات فى امل�ؤ�س�سات التعليمية،

كل ذلك كان من �ش�أنه حت�سني جودة املنتج الكوري وانعك�س �إيجابيا ً على القوى الب�رشية .كما
�أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أهمية تطوير طرق التعلم مبرحلة التعليم ال�صناعي ودمج
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طرق و�أ�ساليب التعلم الإلكرتوين مثل ا�ستخدام احلا�سوب و�شبكات املعلومات فى التعليم
قيا�س �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف التح�صيل فى مقرر الريا�ضيات لطالب التعليم الثانوي
ال�صناعي بالبحرين حيث �أجريت الدرا�سة على عينة من  58طالبا من طالب ال�صف الثاين

الثانوي ال�صناعي� ،إذ مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،وطبق

عليهم اختبار فى املعادالت الريا�ضية ،و�أظهرت النتائج وجود �أثر �إيجابي لربنامج احلا�سوب فى
عملية تعلم الطالب طرق و�أ�ساليب حل املعادالت الريا�ضية .وقد �أو�صت الدرا�سة بتعميم

جتربة ا�ستخدام احلا�سوب فى حل امل�شكالت الريا�ضية على طالب التعليم الثانوى ال�صناعي.
ودرا�سة اجلبايل ( )2005التى هدفت �إىل تطوير مقرر الر�سم ال�صناعي وحتويله ملقرر �إلكرتوين
لتنمية الت�صميم االبتكاري فى مادة الر�سم ال�صناعي لطالب املرحلة الثانوية ال�صناعية� ،إذ

تكونت �أدوات الدرا�سة من اختبار حت�صيلي لقيا�س مدى حت�صيل الطالب فى اجلانب املعرفى
املتعلق مبقرر الر�سم الفنى وكذلك مقيا�س الت�صميم االبتكارى فى الر�سم الفنى لطالب

ال�صف الثاين الثانوى ال�صناعي فى مقرر الزخرفة وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر �إيجابي
وحت�سن وا�ضح لطالب املجموعة التجريبية فى اختبار التح�صيل املعريف املرتبط مبقرر الر�سم
الفنى ،وكذلك وجدت فروق ل�صالح املجموعة التجريبية فى مقيا�س الت�صميم االبتكارى

مما يدل على �أن تطوير املحتوى وتقدميه فى �شكل �إلكرتوين كان له الأثر الإيجابي يف حت�سن
خمرجات التعلم لدى الطالب ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعميم التعلم الإلكرتوين فى

املراحل التعليمية املختلفة وخا�صة مرحلة التعليم ال�صناعي.

ومن خالل ما عر�ض يت�ضح �أن االهتمام الوا�ضح فى العديد من الدول املتقدمة التى

تقدمت خالل ال�سنوات الأخرية بالتعلم الإلكرتوين وذلك مل�ساهمته فى تقدم هذه الدول عن

طريق حت�سني جودة العملية التعليمية والتدريبية ،ويعد املحتوى الإلكرتوين �أحد �أهم عنا�رص

التعلم الإلكرتوين ،وجوهر التعلم وحوله تدور جميع �أن�شطة التعلم الأخرى ولذا كان البد من

االهتمام بطرق و�أ�ساليب ت�صميم املحتوى الإلكرتوين وتقدميه من خالل اتباع ا�سرتاتيجيات

تعليمية منا�سبة ت�ساعد فى زيادة حت�صيل املتعلمني من هذه الطرق املنظمات التمهيدية.
�إذ يرى �أندر�سون (� )Anderson & Elloumi, 2004أن املنظم التمهيدي �أحد املكونات

الرئي�سة لنموذج التعلم الإلكرتوين الفعال عند ت�صميم املواد التعليمية الإلكرتونية ،ويرى

جابر )1991( ،جابر (� )1999أنه مادة متهيدية� ،أو ا�ستهاللية تعر�ض على املتعلم يف بداية

الدر�س ،وتكون على م�ستوى عا ٍل من العمومية وال�شمولية والتجريد .وي�ؤكد ال�رشقاوي
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ملا لذلك من �أثر �إيجابي يف خمرجات التعلم .ففي درا�سة �إبراهيم ( )2007التى هدفت �إىل
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(� )1991أنه عبارة عن موجهات مبدئية يعتمد عليها املتعلم يف اي�ضاح تكوين املفاهيم
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الأفكار ،والتي على �أ�سا�سها يتم االرتباط بينها وبني املعلومات اجلديدة املراد تعلمها .يف

حني يرى دياب (�)1993أن املنظم التمهيدي عبارة عن مقدمة متهيدية للمحتوى املراد تعلمه
م�صوغة فى عبارات م�ألوفة لدى املتعلم وعلى م�ستوى من العمومية وال�شمول والتجريد،

وتكون مت�صلة بالأفكار التي �سبق له تعلمها وباملحتوى التعليمي اجلديد ،وتقدم قبل الدر�س
مبا�رشة ،وعلى �أ�سا�سها ين�شط املتعلم لربط ما تعلمه من قبل مبا يريد �أن يتعلمه .بالرجوع
�إىل الأدبيات الرتبوية ذات ال�صلة ،ومنها درا�سة كل من (حمدان1985 ،؛ ال�رشقاوي1991 ،؛
ن�شواين1997 ،؛ قطامي )1998 ،ميكن حتديد الأ�س�س �أو املوا�صفات التي ينبغي �أن تُراعى عند
تقدمي املنظم التمهيدي حتى يحقق الهدف منه ،ومنها الو�ضوح :ويق�صد به �أن يكون املنظم

التمهيدي وا�ضحا ً ومفهوما ً من قبل املتعلمني ،وهذه بالطبع مهمة لغوية ي�أخذ املعلم على

عاتقه مراعاتها ،الأ�صالة :ويق�صد بها متثيل املنظم التمهيدي للمفاهيم واملبادئ واحلقائق
الأ�سا�سية للمو�ضوع .العر�ض امل�سبق :ويق�صد به تقدمي املنظم التمهيدي للمتعلمني يف
بداية الدر�س� ،أو موقف التعلم ،وقبل معرفتهم �أو تعلمهم لأية معلومات خا�صة مبو�ضوعه،
الإيجاز :ويق�صد به �أن تكون عبارات املنظم التمهيدي موجزة وق�صرية ومفيدة ،ال�شمول:

وهو القدرة على ا�ستيعاب ،واحتواء كافة اجلزئيات والتفا�صيل التي تتعلق باملادة التي �سيجري
تدري�سها ،العمومية :ويق�صد بها عدم احتواء املنظم التمهيدي على معلومات خم�ص�صة
�سيجري تدري�سها فيما بعد ،بل يكون عاما ً يف لغته ومعناه وحمتواه ،الت�أثري :وهو ت�أثري املنظم

التمهيدي يف عملية تنظيم املعلومات يف العقل الإن�ساين؛ بحيث يُجهز املتعلم بو�سيلة

تنظيمية عامة جديدة ي�ستوعب من خاللها تفا�صيل املادة اجلديدة ،التنوع :ويق�صد به تقدمي
املنظم التمهيدي ب�أكرث من �شكل عن طريق الو�سائط املتعددة.

ومت مراعاة تلك املوا�صفات عند و�ضع حمتوى املنظم التمهيدي يف مادة املعاجلة التجريبية

اخلا�صة بالدرا�سة احلالية؛ فقد ركزت الدرا�سة على �رضورة �أن تت�صف املعلومات املقدمة يف

املنظم التمهيدي بال�شمول والعمومية ،والو�ضوح والأ�صالة ،و�أن ي�سبق عر�ضها يف �أثناء
التجريب ،قبل عر�ض املحتوى التعليمي للوحدات الدرا�سية الكاملة .ويرى ح�سني ()2000

فى درا�سته التي هدفت �إىل قيا�س �أثر اختالف منط املنظم التمهيدي امل�ستخدم يف برامج

احلا�سوب متعددة الو�سائل يف حت�صيل طالب �شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة
الأزهر ،و�أ�شارت �إىل وجود فرق دا ًّل ل�صالح الطالب الذين در�سوا من خالل الربنامج احلا�سوبي
متعدد الو�سائل املعالج بنمط املنظم التمهيدي ال�سمعي الب�رصي ،كما �أ�شارت �إىل وجود فرق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
دا ًّل �إح�صائيا ً ل�صالح الطالب امل�ستقلني عن املجال الإدراكى الذين تعر�ضوا لربنامج احلا�سوب
املتو�سطات املعدلة مل�ستوى �أداء طالب تكنولوجيا التعليم يف مقرر مقدمة يف احلا�سوب ترجع

�إىل الأثر الأ�سا�سي لنمط املنظم التمهيدي امل�ستخدم .وكذلك درا�سة من�صور ( ،)2001التي
ا�ستهدفت التعرف �إىل �أثر ت�صميم تعليمي قائم على الو�سائط الفائقة وفق منوذج �أوزوبل

للمنظمات التمهيدية يف حت�صيل الطالبات املعلمات يف مقرر تكنولوجيا التعليم ،وقد
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق دال بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ،ومتو�سط

درجات املجموعة ال�ضابطة على بطاقة املالحظة ل�صالح املجموعة التجريبية.

ويعد الوعي املهني (� )Profetional Awarenessأ�سا�سا مهما يف اتخاذ الفرد القرار

املهني املنا�سب فيما يتعلق باملهنة التى يرغب يف العمل بها م�ستقبال ،كما �أن الوعي
املهني يتطلب معرفة م�سبقة ب�أهمية القرار املهني وما �سيرتتب م�ستقبال ،كما يتطلب
مهما
ويعد الوعي املهني
معرفة بالفر�ص الدرا�سية املتاحة وكذلك فر�ص العمل املتاحة،
ّ
ًّ

�إذ يفيد طالب التعليم الفني يف التخطيط اجليد للم�ستقبل املهني .وتربز �أهمية القرار
املهني املنا�سب فى كونه منا�سبا ً للت�صدي للنتائج ال�سلبية التى ميكن �أن يقع فيها الفرد
نتيجة اختيار نوع العمل ب�صورة خاطئة ،كنتيجة لل�صدفة �أو فى �ضوء الإجبار الذي متار�سه

الأ�رسة لتحديد مهن الأبناء و�أعمالهم� ،أو ب�سبب مغريات معينة للمهنة �أو ب�سبب جهل

طالب التعليم الفني مبتطلبات العمل وامكانياته .ولهذا ف�إن من ال�رضوري �أن يكت�شف الفرد

مهاراته واهتماماته وقيمه ومزجها معا مل�ساعدته فى اكت�شاف املهن والأعمال التي تن�سجم
معه (�سامل .)2006 ،وهو ما ت�سعى الدرا�سة �إىل حت�سني الوعي املهنى لدى طالب التعليم
الثانوى ال�صناعي عن طريق تقدمي املحتوى التعليمي للمقرر عن طريق املنطم التمهيدي

االلكرتوين.

م�شكلة الدرا�سة

املهمة عند اتخاذ القرار
�إن تنمية الوعي املهني لدى طالب التعليم ال�صناعي من اجلوانب
ّ

املهني املنا�سب فيما يتعلق باملهنة التى يرغب فى االلتحاق بها فى حياته العملية ،وهو

و�سيلة منا�سبة للت�صدى للنتائج ال�سلبية التى ميكن �أن يقع فيها الطالب نتيجة اختياره

اخلاطىء ملهنته ،وهذا يرتبط �أي�ضا بتمكنه من جوانب مهنته من حيث املهارات التى يتعلمها
يف �أثناء درا�سته ،وي�أتي التعليم ال�صناعي فى �أولوية اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مبملكة
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متعدد الو�سائل ب�رصف النظر عن املعاجلة امل�ستخدمة ،كما �أ�شارت �إىل وجود فرق دا ًّل بني
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البحرين ،من حيث تطوير طرق التدري�س و�إدخال تلك املدار�س �ضمن م�رشوع امللك حمد ملدار�س
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امل�ستقبل وجتهيزها بو�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتدريب املعلمني على ا�ستخدام

التكنولوجيا احلديثة يف عملية التعليم والتدريب .وكذلك ت�أكيد العديد من الدرا�سات (عبادة،
1994؛ عبادة1999 ،؛ غنيم )1998 ،على �أن طرق التدري�س ال�سائدة حاليا ً فى مدار�س التعليم
الثانوي ال�صناعي غالبا ً ما تقوم على ال�رسد والتلقني من جانب املعلم ،واحلفظ والرتديد من

جانب الطالب ،مما ي�ؤدى �إىل تخرج نوعية من الطالب ال ت�ستطيع مواجهة �أى مواقف خارج

النطاق امل�ألوف لهم ،وبالرغم من ذلك ومن خالل مراجعة طرق التدري�س والتعليم مبدار�س
التعليم ال�صناعي ،وفح�ص برامج ومقررات هذا النوع من التعليم ،وجد �ضعف وا�ضح فى

م�ستوى الطالب ،وعدم منا�سبة طرق التعلم املتبعة مع طبيعة املقررات الدرا�سية فى جمال
التعليم ال�صناعي ،وكذلك ال�ضعف الوا�ضح فى الوعي املهني للطالب.

وبنا ًء عليه فقد �أ�صبحت هناك �رضورة لال�ستفادة من تنوع ت�صميم الدرو�س التعليمية عن

طريق التعلم الإلكرتوين ،ودرا�سة مدى ت�أثري تنوع ت�صميم املنظم التهميدي الإلكرتوين عن
طريق الو�سائط املتعددة (ن�صو�ص ،و�صور ،وفيديو)� ،أو مزج و�سيطني (ن�صو�ص ،و�صور) على

الوعي املهني واملهارات العملية لدى طالب التعليم الثانوي ال�صناعى مبملكة البحرين ،كما

مت اختيار وحدة القيا�سات يف مقرر �أ�صول ال�صناعة ،بو�صفها من املواد التى متثل �صعوبة

لدى الطالب عند درا�ستها نظرا ً ملا تطلبه تلك الوحدة من تعلم للمهارات املعرفية والأدائية
عند درا�ستها ،لتكون هي الوحدة التي �سيتم تقدميها للطالب وفق �أ�سلوب املعاجلة التجريبية
للدرا�سة.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل التحقق من:

 -1معرفة �أثر ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة (ن�صو�ص ،و�صور،

وفيديو) يف الوعي املهني واملهارات العملية لطالب التعليم الثانوى ال�صناعى بوحدة
القيا�سات مبقرر الأ�صول.

 -2معرفة �أثر ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين مبزج و�سيطني (ن�صو�ص ،و�صور) يف الوعي

املهني واملهارات العملية لطالب التعليم الثانوى ال�صناعى بوحدة القيا�سات مبقرر الأ�صول.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سئلة الدرا�سة

الوعي املهني لدى طالب التعليم الثانوي ال�صناعي؟

 .2ما �أثر ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين (بالو�سائط املتعددة – مزج و�سيطني) يف

املهارات العملية لدى طالب التعليم الثانوي ال�صناعي؟

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة من خالل ما يلي:

 .1تقدمي دالئل وم�ؤ�رشات قد ت�سهم فى رفع م�ستوى الوعي املهنى لدى طالب التعليم الثانوى

ال�صناعي عند تقدمي املحتوى التعليمي بوا�سطة املنظم التمهيدى الإلكرتوين.

 .2نتائج الدرا�سة قد ت�سهم يف حت�سني م�ستوى املهارات العملية لطالب التعليم الثانوي
ال�صناعي عن طريق املنظم التمهيدي الإلكرتوين عند تقدمي الدرو�س التعليمية يف التعليم

ال�صناعى.

 .3امل�ساهمة يف تطوير طرق تدري�س املقررات فى مرحلة التعليم ال�صناعي عموما ً ومقرر

�أ�صول ال�صناعة خ�صو�صاً.

 .4تركيز ال�ضوء على رفع كفاءة خريج التعليم ال�صناعي من خالل م�ساعدته على التعلم

با�ستخدام �أدوات التعلم الإلكرتوين يف ع�رص املعلومات.

حمددات الدرا�سة

 )1اقت�رص تطبيق هذا الدرا�سة على طالب امل�ستوى الأول الت�أ�سي�سي امللتحقني بالتعليم
الثانوي ال�صناعي مبعهد ال�شيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا والتابع لإدارة التعليم الفني

واملهني بوزارة الرتبية والتعليم فى الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2010-2009م.

 )2الوحدة التي مت تدري�سها هي وحدة القيا�سات ،والتي يتعلم الطالب خاللها الأنواع املختلفة

لأدوات القيا�س ( )Measurementsوالتحديد ( )Marking Outوطرق ا�ستخدام كل منها.

م�صطلحات الدرا�سة

املنظم التمهيدي ( :)Advanced Organizerيرى �أوزبل (� )Ausuble( )1968أنه عبارة عن

مواد متهيدية على م�ستوى عا ٍل من التجريد والعمومية وال�شمولية الوارد فى (جابر.)1991 ،
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 .1ما �أثر ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين (بالو�سائط املتعددة – مزج و�سيطني) يف
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ويعرفه فرحان ( )1984على �أنه طريقة يف التدري�س تعتمد على التقدمي امل�سبق للمقرر
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الدرا�سي بحيث يتدرج من العمومية �إىل اخل�صو�صية وب�شكل مكتوب �أو �شفوي مل�ساعدة
املتعلم على ربط تعلمه اجلديد بالبنية املعرفية ال�سابقة له ،مما ي�سهل عليه تعلم اجلديد،

وال�شعور ب�أهميته ،واالحتفاظ به ملدة �أطول .و�إجرائيا ً هو تقدمي مواد متهيدية �شاملة ب�شكل

�إلكرتوين عن طريق الو�سائط املتعددة (ن�صو�ص� ،صور ،فيديو) ،ومبزج و�سيطني (ن�صو�ص� ،صور)
عن وحدة القيا�سات مبقرر �أ�صول ال�صناعة تتدرج من العمومية �إىل اخل�صو�صية مبا ي�ساعد

على ربط مو�ضوع التعلم اجلديد لطالب ال�صف الأول الثانوي ال�صناعي بق�سم الت�شغيل
املكنى مبدار�س التعليم ال�صناعي مبملكة البحرين بالبنية املعرفية ال�سابقة لديهم وذلك
بهدف تنمية الوعي املهني واملهارات العملية لديهم.

التعلم الإلكرتوين ( :)E-learningهو اال�ستخدامات املتعددة للتكنولوجيا القائمة على

احلا�سوب امل�ستندة �إىل الإنرتنت لت�سهيل التعلم ،مثل املقررات على الإنرتنت وم�ؤمترات الفيديو

على �شبكة الإنرتنت ،وميكن القول �إنه مبثابة مظلة جلميع �أ�شكال امل�ساعدة التعليمية
الإلكرتونية �أو التعلم بو�ساطة التكنولوجيا الإلكرتونية والتى تت�ضمن نقل خربات التعلم

التي تتيحها �أو تعززها املوارد التكنولوجية التي تدعم التنمية ،وتطبيق املعارف واملهارات

واملواقف والتطلعات� ،أو ال�سلوكيات لغر�ض حت�سني التعليم وزيادة حت�صيل الطالب (Killion,
.)2001

الوعي املهني ( :)Professional Awarenessالوعي هو احلفظ والتقدير والفهم و�سالمة
االدراك� ،إذ ي�شعر الإن�سان مبا فى نف�سه ومبا يحيط به .والوعي املهني هو فهم الإن�سان و�إدراكه

لدوره الذى يجب �أن يقوم به جتاه مهنته فى احلياة العملية وما ينبغي عليه �أن يتقن من
مهارات تنعك�س على دوره فى املجتمع .و�إجرائيا :هو الدرجة التى يح�صل عليها املتعلم فى

مقيا�س الوعي املهني.

الو�سائط املتعددة ( :)Multimediaوهى تعنى ا�ستخدام اللغة املكتوبة وال�صوت بالإ�ضافة

�إىل ال�صور الثابتة واملتحركة لنقل الأفكار وتعتمد على فكرة �أن �أى �شىء ت�ستطيع الكلمات
نقله ميكن نقله ب�صورة �أف�ضل عن طريق الكلمات وال�صوت وال�صور فى مزيج واحد من

خالل احلا�سب الآىل ليتمكن املتعلم من التفاعل مع ما ي�شاهده وي�سمعه عن طريق التحكم
فى معدل عر�ضه واختيار البدائل املنا�سبة مما يعر�ض له ( .)Kalmbach,1994و�إجرائياً:
تعرف ب�أنها ا�ستخدام الن�صو�ص ،وال�صور ،والر�سومات ،والفيديو وال�صوت يف تقدمي حمتوى

املنظم التمهيدي بهدف تنمية الوعي املهني واملهارات العملية لطالب ال�صف الأول الثانوي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صناعي يف وحدة القيا�سات مبقرر الأ�صول.

مع فهم النتائج والو�صول �إىل الهدف يف �أقل وقت ممكن وب�أقل جهد (عبادة .)1994 ،ويق�صد
باملهارات ال�رسعة والدقة فى عمل القيا�سات العملية بوحدة القيا�سات مبقرر الأ�صول ب�أقل
جهد ووقت ممكن و�إتباع قواعد ال�صيانة واالمان وتالفى الأ�رضار والأخطار .و�إجرائياً :هى الدرجة

التى يح�صل عليها الطالب فى بطاقة مالحظة الأداء املهاري له فى املقرر.

التعليم ال�صناعي ( :)Vocational Learningهو �أحد �أنواع و�أنظمة التعليم الثانوي الفني

واملهني الذي يهدف �إىل امل�ساعدة فى تطوير مهارات الأفراد يف جماالت حمددة للغاية من خالل

منحهم خربات تطبيقية ملمو�سة فى املهن واحلرف املختلفة (.)Jasuja & Kashyap, 2010

منهج الدرا�سة

منهج الدرا�سة هو املنهج التجريبي املعروف ب�إجراءاته اخلا�صة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة

التي تتناول �أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف الوعي املهني واملهارات لطالب التعليم الثانوي
ال�صناعي مبملكة البحرين ومن خالل املنهج التجريبي ميكن معرفة املعلومات ال�رضورية ،ومن

ثم حتليل هذه املعلومات وتف�سريها للو�صول �إىل النتائج التى ميكن �أن ت�سهم فى حتقيق

الأهداف املرجوة من الدرا�سة(حم�صي.)1991 ،

املتغري امل�ستقل :ا�شتملت الدرا�سة على متغري م�ستقل واحد وهو طريقة التعلم عن طريق
منطي ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين ،وهما :الأول منظم متهيدي �إلكرتوين م�صمم

بالو�سائط املتعددة (فيديو – �صوت – �صور) ،والثاين منظم متهيدي �إلكرتوين م�صمم مبزج

و�سيطني (ن�صو�ص – �صور) .الت�صميم التجريبي امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية هو الت�صميم

التجريبي املعروف با�سم امتداد املجموعة ال�ضابطة ذو االختبار البعدي.
املتغريات التابعة :ا�شتملت الدرا�سة احلالية على متغريين تابعني هما:
 -الوعي املهني.

 -املهارات العملية فى التعامل مع �أدوات القيا�س والتحديد.

جمتمع وعينة الدرا�سة

جمتمع الدرا�سة هو جميع طالب ال�صف الأول الثانوي الفني ال�صناعي يف العام الدرا�سي

 2010/2009وبلغ عددهم 140طالباً ،مت اختيار ثالثة �صفوف من الطالب ب�شكل ع�شوائي،
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وقد بلغ عددهم ( )60طالبا ً كلهم من الذكور مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات ،جمموعتان
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جتريبيتان وثالثة �ضابطة ،بلغ حجم كل جمموعة  20طالباً ،مت تو�ضيحها �سابقا ً يف الت�صميم

التجريبي للدرا�سة.

 مت تق�سيم كل �صف �إىل جمموعتني ع�شوائيا ً بطريقة املزواجة بحيث يكون �أي فردموجود يف جمموعة ال يوجد ما مياثله متاما ً يف املجموعة املقابلة من حيث ال�سن وامل�ستوى

التح�صيلى.

 مت اختيار ثالث جمموعات ب�شكل ع�شوائي من املجموعات ال�ستة ال�سابقة. -متثل كل جمموعة احدى جمموعات الدرا�سة ال�ضابطة والتجريبيتني.

�أدوات الدرا�سة

للح�صول على البيانات اخلا�صة بالدرا�سة مت ا�ستخدام الأدوات الآتية:

 -1مقيا�س الوعي املهني.

 -2بطاقة املالحظة ملهارات الأداء العملي يف مقرر �أ�صول ال�صناعة.

وفيما يلي و�صف الإجراءات التي مت اتبعها يف �إعداد هذه الأدوات.

مقيا�س الوعي املهني :مت اال�ستعانة مبقيا�س الوعي املهنى لأبو�أ�سعد ( )2009مع �إدخال بع�ض

التعديالت عليه ليتنا�سب مع الهدف من الدرا�سة احلالية ،وذلك من خالل ما ي�أتي:

 -1حتديد الهدف من املقيا�س :يهدف املقيا�س �إىل حتديد م�ستوى الوعي املهني للطالب فى

مقرر �أ�صول ال�صناعة.

 -2حتديد مفردات املقيا�س :مت و�ضع  60عبارة موزعة على خم�سة حماور مكونة املقيا�س
وهي( :امليول – اال�ستقاللية – االهتمام – املرونة – االجتاه) وقد مت تعديل العديد من العبارات
لتتنا�سب مع الوعي املهني للطالب فى ا�ستخدامهم للأدوات ولي�س الوعي املهني ب�شكل

عام.

� -3إعداد جدول ت�صنيف مقيا�س الوعي املهني :مت القيام ب�إعداد جدول للموا�صفات ي�شمل

على حماور املقيا�س اخلم�سة والغر�ض من هذا اجلدول الت�أكد من ات�ساق املحاور مع عدد
العبارات والدرجات .ويو�ضح اجلدول رقم ( )1هذه املوا�صفات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الن�سبة
%28,33
%21,66
%23,33
%11,66
%15

�صدق املقيا�س :مت تقدير ال�صدق الظاهري للمقيا�س وذلك بعر�ضه على جمموعة من املحكمني

من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية وعلم النف�س والتعليم الفني ،ثم مراجعة املقيا�س
من الناحية الفنية من حيث ال�سهولة وال�صعوبة وال�صياغة اللغوية وذلك للت�أكد مما ي�أتي:

ارتباط مفردات املقيا�س ب�أهدافه ،ال�سالمة اللغوية ملفردات االختبار� ،إ�ضافة �أي مفردات قد
تكون مطلوبة لهذا املقيا�س ،حذف �أي مفردات غري منا�سبة� ،صالحية بنود االختبار لقيا�س
الوعي املهني ،دقة وو�ضوح بنود املقيا�س .ويف �ضوء �آراء املحكمني مت الت�أكد من منا�سبة

مفردات املقيا�س ملا و�ضع له.

ثبات املقيا�س :مت تطبيق املقيا�س ا�ستطالعيا ً على عينة من طالب املجتمع الأ�صلي هم
نف�س العينة اال�ستطالعية التي بلغ عددها  36من املجموعة التي در�ست نف�س الوحدات يف

الف�صل الأول  2010/2009ومن الأق�سام امليكانيكية ق�سم الت�شغيل املكني ،وذلك بهدف
ح�ساب معامل الثبات ،مت ح�ساب ثبات االختبار با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ،وقد بلغت

قيمة معامل الثبات ( )0,87وهي قيمة مرتفعة تدل على �صالحية املقيا�س لال�ستخدام.

بطاقة مالحظة الأداء املهاري :احتوت البطاقة على  12مهارة �أ�سا�سية ،تنق�سم كل منها

�إىل جمموعة من املهارات الفرعية بلغ عددها  64مهارة فرعية؛ �إذ يقوم الطالب ب�أداء هذه

املهارات الفرعية بالرتتيب حتى يتمكن من �أداء املهارة الأ�سا�سية .وت�أ�سي�سا ً على ذلك فقد مت
ا�ستخدام �أ�سلوب التقومي عن طريق بطاقة املالحظة ،وذلك ملنا�سبته لتقومي �أداء �أفراد عينة

الدرا�سة ،وعند �صياغة مفردات بطاقة املالحظة مت مراعاة العنا�رص الآتية� :أن ت�صاغ يف �صورة

لفظية ،و�أن تكون �صياغة املهارات مت�سقة مع �أهدافها وطبيعتها؛ �إذ مت االعتماد يف �صياغة

مفردات البطاقة على قائمة املهارات الواجب توافرها لدى الطالب واملرتبطة باجلانب العملي
للمقرر ،كما متت �صياغة املهارات يف البطاقة ب�شكل يو�ضح العالقة بني املهارات الأ�سا�سية

ومكوناتها من املهارات الفرعية التي متثل الأداء املراد تقوميه ،وتكررت بع�ض املهارات الفرعية
يف �أكرث من مهارة رئي�سة ذلك لأنها من متطلبات تنفيذ املهارات الرئي�سية ،وظهرت جميع
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م
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()1
يو�ضح الأوزان الن�سبية لعبارات املقيا�س
الدرجة
الن�سبة
عدد العبارات
املحور
68
%28,33
17
امليول
52
%21,66
13
اال�ستقاللية
56
%23,33
14
االهتمام
28
%11,66
7
املرونة
36
%15
9
االجتاه نحو العمل
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املهارات يف �شكل عبارات حمددة �إجرائيا ً لي�سهل مالحظتها ،وقد روعي �أن تكون العبارات
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و�صفا �صادقا للأداء املراد مالحظته وقيا�سه بحيث ال يكون للعبارة �أكرث من تف�سري ي�صعب

معه احلكم على �أداء الطالب .مت و�ضع التعليمات الآتية لبطاقة املالحظة للأداء العملي
املرتبط مبهارات القيا�س والتخطيط (التحديد)؛ حيث ا�شتملت تعليمات البطاقة على بيانات
خا�صة بالطالب :ا�سم الطالب ،وال�صف ،والتاريخ ،والعام الدرا�سي ،وا�سم املدر�سة ،كما

ا�شتملت البطاقة على تعليمات خا�صة باملالحظ والتي ت�ضمنت العنا�رص الآتية :تهدف هذه
البطاقة �إىل قيا�س معدل الأداء العملي للطالب يف مهارات القيا�س والتخطيط (التحديد)،
ولكي يتمكن املالحظ من مالحظة �أداء املهارات بدقة البد �أن يقر�أ حمتوى البطاقة جيدا ً قبل

�أن يقوم بعملية املالحظة ،ويوجه الطالب �إىل املهارة املطلوبة لتنفيذها ،ويالحظ �أداء الطالب
لكل مهارة بدقة ،علما ً ب�أن مالحظة املهارة تتم على عدة م�ستويات كما يت�ضح يف ال�شكل
رقم (.)1

�أداء املهارة
�أدى مل ي�ؤ ِّد
0
1

ال�سالمة والأمان
راعى مل يرا ِع
0
1

�صيانة املواد والأدوات
مل يرا ِع
راعى
0
1

الدقة
راعى مل يرا ِع
0
1

ال�سرعة
راعى مل يرا ِع
0
1

ال�شكل رقم ()1
تقييم �أداء الطالب يف بطاقة املالحظة
بعد �إجراء جميع ما �سبق والتو�صل لل�صورة الأولية لبطاقة املالحظة مت الت�أكد من �صدق

وثبات البطاقة ملعرفة مدى �صالحيتها لال�ستخدام ك�أداة لتقومي الأداء العملي لأفراد عينة

الدرا�سة.

�صدق البطاقة :للت�أكد من �صدق بطاقة املالحظة امل�ستخدمة يف تقومي الأداء العملي

للطالب املكونني لعينة الدرا�سة مت تنفيذ الإجراءات الآتية:

�أوالً :مت مراعاة �أن ت�صاغ مفردات بطاقة املالحظة يف �صورة �إجرائية بعناية ودقة بحيث تكون

و�صفا دقيقا وا�ضحا للأداء املراد قيا�سه ومالحظته وذلك حتى تتوافق مع الهدف الذي
�صممت من �أجله؛ بحيث يتم ت�سجيل �أداء الطالب امام كل مهارة متى قام الطالب ب�أدائها
امام املالحظ حتى ال يختلط بالأداء التايل له.

ثانياً :مت الت�أكد من �صدق املحتوى للبطاقة ،من حيث ال�شكل العام للبطاقة� ،أي مفرداتها
وكيفية �صياغتها ومدى و�ضوحها ،ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من مو�ضوعية ،ومدى

منا�سبتها لأهداف الوحدات الدرا�سية .ولذلك مت عر�ض ال�صورة الأولية للبطاقة على جمموعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من املحكمني املتخ�ص�صني فى جمال التعليم ال�صناعي لتقدير �صدق املحتوى ،واتفق

ا�ستخدامها ،وذلك لأن كل عن�رص منها يخت�ص ب�أداء واحد فقط وبذلك ي�ستطيع كل مالحظ
�أن يحدد م�ستوى كل طالب من طالب �أفراد عينة الدرا�سة بدقة ،وو�ضع الدرجة املنا�سبة

مل�ستوى �أداء �أفراد عينة الدرا�سة.

ثبات البطاقة :مت ح�ساب ثبات بطاقة املالحظة عن طريق �أ�سلوب اتفاق املالحظني على

�أداء الطالب الواحد ،ثم ح�ساب معامل االتفاق بني تقديرهم للأداء ،ومت اال�ستعانة باثنني
من املعلمني املتخ�ص�صني مبعهد ال�شيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا ،ومت عر�ض بطاقة
املالحظة عليهم ،وتعريفهم مبحتوى البطاقة والهدف منها ،ومعايري حتديد م�ستوى الأداء،

وقد مت مالحظة �أداء ثالثة من الطالب ثم ح�ساب معامل اتفاق املالحظني على �أداء كل طالب

من الطالب الثالثة با�ستخدام معادلة كوبر )(Cooper, 1974
ن�سبة االتفاق =

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدم االتفاق

100 X

وكانت �أكرب ن�سبة اتفاق  ،%95و�أقل ن�سبة اتفاق  ،%90وبنا ًء عليه و�صل متو�سط ن�سبة

اتفاق املالحظني �إىل  ،%92,3وهي ن�سبة تدل على ارتفاع ثبات بطاقة املالحظة.

الت�صميم التعليمي للوحدات الدرا�سية :تتمثل مادة املعاجلة التجريبية لهذه الدرا�سة

يف ت�صميم ،و�إعداد ،وتطوير وحدتني تعليميتني الأوىل خا�صة بالقيا�سات ،Measurements
والثانية خا�صة بالتحديد  Marking outمن مقرر �أ�صول ال�صناعة ،مع اال�ستفادة من توظيف
مبادئ نظرية املنظمات التمهيدية يف عر�ض وتقدمي منظم متهيدي �إلكرتوين يف مقدمة
الوحدة باالعتماد على الو�سائط املتعددة (�صوت – فيديو – �صور) للمجموعة التجريبية

الأوىل ،وتقدميه عن مزج و�سيطني وحتتوي على (ن�صو�ص – �صور) للمجموعة التجريبية
الثانية ،وبنا ًء عليه مت اعتماد منوذج “ ”ADDIEلت�صميم الربامج التعليمية الإلكرتونية.
ويتميز هذا النموذج بت�سل�سل وب�ساطة خطواته يف عملية الت�صميم ويتكون هذا النموذج

من خم�س مراحل �أ�سا�سية كما يلي :التحليل ( ،)Analysisالت�صميم ( ،)Designالتطوير

( ،)Developmentالتنفيذ ( ،)Implementationالتقومي (.)Evaluation

مرحلة التحليل ( :)Analysisخالل هذه املرحلة مت �إجراء اخلطوات الآتية :حتديد الأهداف

العامة ملو�ضوع التعلم يف اكت�ساب الطالب ملهارات القيا�س فى مقرر �أ�صول ال�صناعة.
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املحكمون على �أن بطاقة املالحظة من حيث العنا�رص واملكونات التي ا�شتملت عليها ميكن
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التعرف �إىل الطالب وخ�صائ�صهم حيث انهم جميعا طالب بحرينون وكلهم من خريجي
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املرحلة التعليمية املتو�سطة ومتو�سط �أعمارهم من �15إىل� 16سنة .يتم تدري�س مقرر �أ�صول

ال�صناعة يف البيئة التقليدية مبا تت�ضمنه من كتاب وطالب ومعلم ،وهي بيئة قد ال تُعطي
الدافع للطالب لكي يحقق ما يهدف �إليه من املادة التعليمية ،وبنا ًء عليه مت توظيف التعلم
الإلكرتوين نظرا ً ملا يتميز به من توفري للعديد من م�صادر التعلم الإلكرتونية املتنوعة من خالل
الو�سائط املتعددة �أو حتى مزج و�سيطني .مت حتديد مو�ضوع التعلم فى مقرر �أ�صول ال�صناعة

الذي يدر�سه طالب الأول الثانوي ال�صناعي كمادة علمية يف الربنامج ،وقد مت اختيار هذا املقرر
نظرا ً لوجود م�شكلة يف �إتقان الطالب ملهارات القيا�س والتحديد ،ولأهمية هذا املقرر بالن�سبة
لطالب التعليم ال�صناعي ،ومن خالل هذا املقرر ي�ستطيع الطالب معرفة و�إتقان املهارات

املرتبطة باملحتوى.

مرحلة الت�صميم ( :)Designمت تخطيط وتق�سيم املقرر الدرا�سي �إىل وحدتني درا�سيتني

وهما الوحدة الأوىل� :أدوات القيا�س ) (Measurements Toolsالوحدة الثانية :التحديد
) (Marking Outوكذلك متت كتابة املادة التعليمية اخلا�صة بكل وحدة؛ �إذ مت تق�سيم كل

وحدة درا�سية �إىل عدة درو�س ،وبداية كل وحدة حتتوي على مقدمة ،ومن ثم حتديد الأهداف

التعليمية ،ويف �ضوء ذلك مت التمهيد لكل هدف تعليمي.

مرحلة التطوير ( :)Developmentوقد ت�ضمنت هذه املرحلة حتويل حمتوى الوحدات �إىل
ال�شكل الإلكرتوين :مت حتويل املحتوى من ال�شكل املطبوع �إىل ال�شكل الإلكرتوين التفاعلي

با�ستخدام برجمية  ،Adobe Flashومت ت�صميم جميع الو�سائط املتعددة التعليمية
امل�ستخدمة يف عر�ض املحتوى وت�شمل الن�صو�ص املكتوبة ولقطات الفيديو وال�صور الثابتة
وغريها من الو�سائط التي مت ا�ستخدامها داخل الربنامج ،وقد مت مراعاة مبادئ نظرية املنظمات

التمهيدية خالل ت�صميم وبرجمة املادة من حيث ت�سل�سل املو�ضوعات من العام للخا�ص،
ومن ال�سهل لل�صعب ،و�رضورة �أن يوجد مقدمة متهيدية �إلكرتونية ت�سبق كل وحده تعمل
على ربط املادة العلمية بالبيئة املحيطة وتب�سيطها ،وذلك يف �صورتني وفقا ً لنمطي املتغري

امل�ستقل.

مرحلة التنفيذ ( :)Implementationمت احل�صول على �إذن ر�سمي من وزارة الرتبية والتعليم

لإجراء التجربة على طالب معهد خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا مبحافظة املحرق .مت تق�سيم
الطالب عينة الدرا�سة �إىل ثالثة جمموعات:

 -املجموعة التجريبية الأوىل وعددها  20طالباً ،در�ست بنمط املنظم التمهيدي الإلكرتوين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امل�صمم بالو�سائط املتعددة (ن�صو�ص� ،صور ،فيديو).
امل�صمم مبزج و�سيطني (ن�صو�ص� ،صور).

 -املجموعة ال�ضابطة وعددها  20طالباً ،در�ست بالطريقة التقليدية املتبعة يف املعهد.

بد�أ التطبيق الأ�سا�سي ملادة املعاجلة التجريبية يف بداية الف�صل الدرا�سي الثاين للعام

الدرا�سي  2010 -2009وا�ستمر الربنامج ملدة �شهرين من 2010/3/2بداية �شهر مار�س �إىل
 2010/5/6مبعدل �ساعة ون�صف (ح�صتني درا�سيتني) �أ�سبوعيا على مدار �ستة �أ�سابيع؛ �إذ مت
تدري�س وحدة القيا�سات على مدار ثالثة �أ�سابيع ،ومت تدري�س وحدة التخطيط على مدار ثالثة

�أ�سابيع .وقد مت تدريب ( )3مالحظني من معلمي املعهد املتخ�ص�صني يف املقرر على كيفية
ا�ستخدام بطاقة املالحظة ،وذلك للم�ساعدة يف تقييم الأداء املهاري للطالب بعد انتهاء
التجربة .وا�ستغرق تطبيق مقيا�س الوعي املهني وبطاقة مالحظة الأداء العملي للمهارات

مدة �أ�سبوعني.

نتائج الدرا�سة

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما �أثر ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين (بالو�سائط املتعددة

– مزج و�سيطني) يف حت�سني الوعي املهني يف مقرر �أ�صول ال�صناعة لطالب ال�صف الأول

الثانوي ال�صناعي؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

جمموعات الدرا�سة الثالث :التجريبية الأوىل والتجريبية الثانية وال�ضابطة على مقيا�س
الوعي املهني ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )2التايل:

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات جمموعات
الدرا�سة الثالث على مقيا�س الوعي املهني
االنحراف املعياري
املتو�سطات احل�سابية
املجموعة
10,27
198,5
التجريبية الأوىل
9,60
187,1
التجريبية الثانية
12,99
139,2
املجموعة ال�ضابطة
يتبني من اجلدول رقم ( )2وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء جمموعات
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الدرا�سة الثالث على مقيا�س الوعي املهني ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل التى در�ست
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عن طريق تقدمي املنظم التمهيدي الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة ،وملعرفة داللة الفروق مت

ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )3نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات

جمموعات الدرا�سة الثالث على مقيا�س الوعي املهني.

اجلدول رقم ()3
نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات جمموعات الدرا�سة
الثالث على مقيا�س الوعي املهني
متو�سط
درجات
جمموع
قيمة F
م�صدر التباين
املتغري
املربعات
احلرية
املربعات
162
19802.8
2
39605.7
بني املجموعات
مقيا�س الوعي
122.1
57
6964
داخل املجموعات
املهنى
59
46569.7
الكلي

م�ستوى
الداللة
*0.000

* دالة عند م�ستوى 0.001

يتبني من اجلدول رقم ( )3ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أداء جمموعات

الدرا�سة الثالث على مقيا�س الوعي املهني ،وللتحقق من م�صادر هذه الفروق مت ا�ستخدام
اختبار �شافيه للمقارنات املتعددة ويو�ضح اجلدول رقم ( )4نتائج اختبار �شافيه.

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية لأداء جمموعات الدرا�سة
الثالث على مقيا�س الوعى املهني
الفروق يف املتو�سطات يف الأداء على
املجموعة
املجموعة
مقيا�س الوعى املهني
59.3
التجريبية الأوىل التجريبية الثانية
املقيا�س ككل
47.9
ال�ضابطة
التجريبية الأوىل
11.4
ال�ضابطة
التجريبية الثانية

* دالة عند م�ستوى 0.001

م�ستوى
الداللة
*0.000
*0.000
*0.08

وبنا ًء على هذه النتائج تبني وجود �أثر دال بني املجموعة التجريبية الأوىل والثانية ل�صالح

املجموعة التجريبية الأوىل وهذا يو�ضح تفوق املنظم التمهيدي الذى مت ت�صميمه وقدم عن
طريق الو�سائط املتعددة (ن�صو�ص� ،صور ،فيديو) على املنظم التمهيدي الذى �صمم وقدم عن

طريق مزج و�سيطني (ن�صو�ص� ،صور) يرجع �إىل ت�صميم وتقدمي املنظم التمهيدي الإلكرتوين

فى الوحدة الدرا�سية .كما لوحظ تفوق املجموعة التجريبية الأوىل والثانية التى در�ست بنمط
ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة ومبزج و�سيطني على املجموعة

ال�ضابطة مما ي�شري �إىل ت�أثري منط ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف الوعي املهني عن

الطريقة التقليدية فى التدري�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين
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يف املهارات العملية يف مقرر �أ�صول ال�صناعة لطالب ال�صف الأول الثانوي ال�صناعي؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

جمموعات الدرا�سة الثالث :التجريبية الأوىل والتجريبية الثانية وال�ضابطة على بطاقة
املالحظة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات جمموعات
الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة
االنحراف املعياري
املتو�سطات احل�سابية
املجموعة
1.68
69.10
التجريبية الأوىل
3.07
63.50
التجريبية الثانية
2.89
56.35
املجموعة ال�ضابطة
يتبني من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء جمموعات

الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة ،ولوحظ تفوق املجموعة التجريبية الأوىل التى در�ست
بنمط ت�صميم وتقدمي املنظم التمهيدي الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة (ن�صو�ص� ،صور،

فيديو) .وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )6نتائج

حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات جمموعات الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة.

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات جمموعات الدرا�سة
الثالث على بطاقة املالحظة
متو�سط
درجات
جمموع
قيمة F
م�صدر التباين
املتغري
املربعات
احلرية
املربعات
118.9
816.817
2
1633.6
بطاقة املالحظة بني املجموعات
6.866
57
391.4
داخل املجموعات
ككل
59
2025.00
الكلي

م�ستوى
الداللة
*0.000

* دالة عند م�ستوى 0.001

يتبني من اجلدول رقم ( )6ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.001

بني �أداء جمموعات الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة ككل مما يدل على وجود �أثر لنمط

ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين .وللتعرف �إىل م�صادر هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار
�شافييه للمقارنات البعدية ويو�ضح اجلدول رقم ( )7نتائج اختبار �شافييه للمقارنات البعدية

لأداء جمموعات الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة.
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما �أثر املنظم التمهيدي الإلكرتوين (بالو�سائط املتعددة – مزج و�سيطني)
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اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية لأداء جمموعات
الدرا�سة الثالث على بطاقة املالحظة
الفروق يف املتو�سطات يف الأداء
املجموعة
املجموعة
على اختبار التح�صيل البعدي
5.6
التجريبية الأوىل التجريبية الثانية
بطاقة املالحظة
12.75
ال�ضابطة
التجريبية الأوىل
ككل
7.15
ال�ضابطة
التجريبية الثانية

* دالة عند م�ستوى 0.001

م�ستوى
الداللة
*0.000
*0.000
*0.000

وبنا ًء على هذه النتائج تبني وجود �أثر بني املجموعات الثالثة يف بطاقة مالحظة املهارات

العملية يرجع �إىل منط ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين فى الوحدة الدرا�سية .كما لوحظ
تفوق للمجموعة التجريبية الأوىل والثانية التى در�ست بنمط ت�صميم املنظم التمهيدي

الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة ومبزج و�سيطني على املجموعة ال�ضابطة مما ي�شري �إىل ت�أثري

منط ت�صميم املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف املهارات العملية عن الطريقة التقليدية فى
التدري�س.

مناق�شة النتائج

بتحليل النتائج وجدت فروق دالة �إح�صائيا ً ترجع �إىل منط ت�صميم املنظم التمهيدي

الإلكرتوين بالو�سائط املتعددة ومزج و�سيطني على الوعي املهني واملهارات العملية لدى طالب

التعليم الثانوي ال�صناعي ،فقد تفوقت املجموعة التجريبية الأوىل التي در�ست عن طريق

املنظم التمهيدي الإلكرتوين امل�صمم بالو�سائط املتعددة (ن�صو�ص� ،صور ،فيديو) ،واملجموعة
الثانية التي در�ست عن طريق املنظم التمهيدي الإلكرتوين امل�صمم مبزج و�سيطني (ن�صو�ص،

�صور) على املجموعة ال�ضابطة التي ا�ستخدمت الطريقة التقليدية يف التطبيق البعدي
ملقيا�س الوعي املهني وبطاقة مالحظة املهارات العملية؛ وميكن تف�سري هذه النتيجة فى
�ضوء اختالف البيئة التعليمية التي در�ست خاللها املجموعتان التجريبيتان ،وهي بيئة التعلم

الإلكرتوين عن بيئة التعلم التقليدي التي در�ست خاللها املجموعة ال�ضابطة� ،إذ �إ ّن التعلم
الإلكرتوين له فوائد متعددة منها تعدد م�صادر التعلم والو�سائط التى ميكن �أن يتفاعل معها

ثم حت�سني خمرجات التعلم املختلفة .يف حني حتد
الطالب ،والو�صول ال�رسيع للمعلومات ومن َّ
�أمناط التعلم التقليدية التي تقت�رص على و�سيلة ات�صال واحدة من �إمكانية الو�صول للمواد
التعليمية واملعارف ب�رسعة و�سهولة ،ف�إيجابية املتعلم هى الأ�سا�س فى تعلمه يف التعلم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإلكرتوين فهو يتعلم فى حالة ن�شاط دائم وتفاعل مع املواد التعليمية ،يف حني يقت�رص دور

املتعلم جمرد متلق للمعرفة ،ولعل ذلك قد �ساعد يف تفوق طالب املجموعتني التجريبيتني
فعال عند
على طالب املجموعة ال�ضابطة ،كما �أن املنظم التمهيدي الإلكرتوين كان له ت�أثري ّ

ا�ستخدامه وتوظيفه جيدا ً يف بداية الدر�س املراد تعلمه ،فاملنظمات التمهيدية لي�ست جمرد

عنا�رص �أ�سا�سية للمادة اجلديدة فقط ،بل قد تكون �أفكارا ً ومعلومات �أ�سا�سية يُعتمد عليها
يف تعلم املعلومات اجلديدة ،ويُعد التعلم بوا�سطة املنظم التمهيدي تع ّلما ً قائما ً على املعنى،
ولي�س قائما على ال�صم ،وباعتبار �أن عملية الإدراك �سابقة للتعلم؛ ف�إن �أ�سلوب تهيئة الطالب
ال�ستقبال حمتوى املادة اجلديدة ي�ؤثر يف مدى فاعلية هذه املادة يف حتقيق الأهداف التعليمية

املراد حتقيقها ،وهذا ما يقوم به املنظم التمهيدي؛ وقد ظهر ذلك يف تفوق املجموعتني
التجريبيتني اللتني ا�ستخدمتا املنظم التمهيدي الإلكرتوين على املجموعة ال�ضابطة التي مل

ت�ستخدم املنظم التمهيدي الإلكرتوين ،ويالحظ اتفاق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات

ال�سابقة مثل درا�سة كل من (�شهدة ،ونظري1995 ،؛ زيدان1996 ،؛ ح�سني2005 ،؛ الديب1998 ،؛

وعبداحلميد2000 ،؛ ودحالن2003 ،؛ وال�شمري2006 ،؛ Kirkland, 1995; Herron, York,
 .)& Linden, 1998بالن�سبة لتفوق املجموعة التجريبية الأوىل التي ا�ستخدمت املنظم

التمهيدي الإلكرتوين امل�صمم بالو�سائط املتعددة ،على املجموعة التجريبية الثانية التي

ا�ستخدمت املنظم التمهيدي الإلكرتوين امل�صمم مبزج و�سيطني يف مقيا�س الوعي املهني
وبطاقة مالحظة املهارات العملية؛ حيث جاء املنظم امل�صمم بالو�سائط املتعددة (فيديو –

�صوت – �صور) �أكرث فاعلية من املنظم التمهيدي مبزج و�سيطني (�صور – ن�صو�ص) وقد يعود
ذلك �إىل الو�سائط املتعددة التي ا�ستخدمت يف عر�ض املنظم التمهيدي الإلكرتوين يف هذه
الدرا�سة وما ت�ضمنته من ن�صو�ص ،و�صور ثابتة ،ولقطات فيديو قد �ساهمت يف جذب وتركيز

انتباه املتعلمني نحو املحتوى التعليمي ،و�أتاحت فر�صة �أكرب للتعلم من خالل �أكرث من حا�سة
تعد تعترب احلوا�س و�سائل الإدراك التي ت�ستقبل املثريات من البيئة اخلارجية،
يف وقت واحد،
ّ
فكلما زاد عدد احلوا�س كانت هناك فر�صة �أكرب لبقاء املعلومات يف ذاكرة املتعلم ،وميكن
تف�سري ذلك يف �ضوء نظرية جتميع املثريات  ،Cue Summation Theoryالتي ت�ؤكد على
�أن بقاء املعلومات يف ذاكرة املتعلم تت�أثر بتجميع عدد من الو�سائط املتفاعلة ،و�إىل هذا ي�شري

هوف�ستري ( )Hofstetter, 2001ف�إ ّن جوهر ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يكمن يف قدرتها

على خماطبة �أكرث من حا�سة يف عملية التعلم ،وي�شري �إىل �أن الطالب ي�ستطيع �أن يتذكر
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املعلم على التوجيه و�إدارة املوقف التعليمي بعك�س الطريقة التقليدية التي يكون فيها
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ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف عمليات التدري�س ب�صفة عامة ،ويف عر�ض حمتوى املنظم
التمهيدي ب�صفة خا�صة كما يف الدرا�سة احلالية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من

الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة كل من ( :Cardinale, 1991وح�سني2000 ،؛ ومن�صور،2001 ،

والهواري.)2002 ،

التو�صيات الرتبوية

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية ف�إنه ميكن �صياغة التو�صيات الآتية:

 -1االهتمام بتقدمي املنظم التمهيدي �إلكرتونيا عن طريق الو�سائط املتعددة فى الدرو�س
التعليمية فى جمال التعليم ال�صناعي� ،إذ �أثبتت الدرا�سة بنا ًء على �إحدى نتائجها فاعلية

ت�صميم املنظم التمهيدي الذى مت ت�صميمه بالو�سائط املتعددة يف الت�أثري يف الوعي املهني

والأداء املهاري.

 -2التنوع فى طرق ت�صميم وتقدمي املواد التعليمية الإلكرتونية �سواء عن طريق الو�سائط

املتعددة (ن�صو�ص� ،صور ،فيديو) �أو عن طريق مزج و�سيطني (ن�صو�ص� ،صور) �إذ �إنهما كانا
�أف�ضل من الطريقة التقليدية ،وعدم االعتماد على طريقة واحدة يف طرق التعلم ،فقد ظهر

من خالل نتائج الدرا�سة فاعليته يف الوعي املهني والأداء املهاري ،وذلك لإحداث تعلم �أف�ضل.

 -3اال�ستفادة من مبادىء نظريات التعلم املختلفة مثل نظرية املنظم التمهيدي لت�صميم

وتقدمي املواد التعليمية �إلكرتونيا للمتعلمني فى مراحل التعليم املختلفة.
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