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الجودة النوعية للبرانج التعليهية التلفزيونية
يف التعليم الجانعي
"دراشة حتليلية للخلكات التعلينية التلفسيوىية يف جامعة العلوو والتكيولوجيا"
الولخص :
تٓبع أُٖ ١ٝايبشح َٔ ْٛع ١ٝاملٛكٛع ايزٟ
ٜٓاقؼ٘; إر إٕ ايتعً ِٝعٔ طشٜل ايتًفضَٔ ٕٜٛ

ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝأْعُ ١ايبح ايتًفضْٜٞٛ
يًتًفض ٕٜٛايتعً.ُٞٝ

ايٛطا٥ط ادتذٜذ ٠اييت جتُع بني شتتًف

ثِ سذدت َتػرلات ايذساط َٔ ١خالٍ

ايٛطا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝحتٜٗٛاٚ ،ألَُٖ ١ٝا

االطتُاس ٠املـُُ ١يف تك ِٝٝاذتًكات

ٜكذَ٘ َٚا ميهٔ إٔ ٜكذَ٘ ايتًفضٕٜٛ

ايتعً ١ُٝٝايتًفض ١ْٜٝٛاملتُجً ١يف مثاْ١ٝ

ايتعً ُٞٝيف زتاٍ ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝتجكٝف

َتػرلات ٖ :ٞاإلعذاد ٚايتكذٚ ِٜايتظذٌٝ

اجملتُع نذٚس زتتُع ٞيًذاَعات نإ ٖزا

ٚايـٛت ٚاإلكاٚ ٠٤املْٛتاز ٚصَٔ اذتًك.١

املٛكٛع ،الطُٝا إٔ نجرلًا َٔ ادتاَعات
اي ١ُٝٓٝاي ّٛٝتكذّ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتعً.ِٝ

ٚقذ اعتُذت ايذساط ١املٓٗر ايٛؿفٞ
ايتشًٚ ًٞٝسذدت زتتُع ايذساط ١باذتًكات

ٚتتًدف َؼهً ١ايذساط ١يف ايتظاؤٍ

ايتعً١ُٝٝ

املٓتذ١

يف

داَع١

ايعًّٛ

اآلتَ :ٞا دٚس ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝبٛؿف٘

ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاختٝاس ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥مبكذاس

خذَ ١تعً ١ُٝٝيف ايتعً ِٝادتاَعٞ؟ َٚا َذ٣

 41سًك َٔ ١أؿٌ  400سًكَ ١ظذً،١

دٛد ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝايتًفض ١ْٜٝٛيف ايتعًِٝ

ٚاطتٓذت عً ٢اطتُاس ٠حتً ٌٝستت٣ٛ

ادتاَع ٞظاَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ؟

اعتُذتٗا ادتاَع ١يف تك ِٝٝاذتًكات املظذً.١

ٜٚشَ ٞايبشح عَُٛا إىل ايهؼف عٔ دٚس

ٚاعتُذت ايذساط ١عً ٢زتُٛعَٔ ١

ايت ًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝبٛؿف٘ خذَ ١تعً ١ُٝٝيف

األطايٝب اإلسـا ١ٝ٥نادتذا ٍٚايتهشاس١ٜ

ايتعً ِٝادتاَعَٚ ،ٞذ ٣دٛد ٠تًو ايدلاَر،

ٚاملتٛططات ٚاالضتشاف املعٝاسٚ ٟاختباس T-

 َٔٚثِ ايتٓبؤ مبظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف

َٚ ،testعاٌَ برلط.)R( ٕٛ
تٛؿًت ايذساط ١إىل زتُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر

ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
ٚقذ تٓاٚيت ايذساط ١يف املذخٌ ايٓعشٟ

ميهٔ إمجاشلا يف إٔ اإلْتاز ايتعً ُٞٝيف

اذتذٜح عٔ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝاملفّٗٛ

ادتاَع ١إْتاز َتٛطط قاسب ادتٝذٚ ،إٔ

ٚاألُٖٚ ١ٝاملُٝضات ٚاملٗاّ ،نُا تٓاٚيت

ٖٓاى عالق ١إجيابَ ١ٝطشد ٠بني جتٜٛذ

ٚأمناط

َشاسٌ اإلْتاز ٚبني دٛد ٠ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ

ايدلاَر

ايتًفض١ْٜٝٛ
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املٓتذ ،١تٓعهع إجيابًا عًَ ٢ظتكبٌ

ٚخًف ايبشح بايتٓبؤ مبظتكبٌ ايتًفضٕٜٛ

ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ادتاَعات َٔٚ ،ثِ

ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع ٞبتأنٝذ أِٖ

عً ٢ايذٚس ايٛظٝف ٞيًذاَعات عَُٛا ٚيًتعًِٝ

املٓطًكات

ايتًفضٕٜٛ

املفتٛح خـٛؿا.

ايتعًَٚ ُٞٝؼشٚع ايكٓا ٠ايتعًٚ ،١ُٝٝيف

ايشٝ٥ظ١

الْطالم

ٚأٚؿت ايذساط ١مبذُٛع َٔ ١ايتٛؿٝات

َكذَتٗا :حتظني إْتاز ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝنٞ

ميهٔ إمجاشلا بتشظني ْظب ١دٛد ٠اإلْتاز

حتكل تًو ايدلاَر ايتُٝض ٚايكذس ٠عً٢

ايدلْازتٚ ٞاالستكا ٤ب٘ َٔ ايٓظب ١اذتاي١ٝ

املٓافظٚ ،١أُٖ ١ٝعكذ ٚسؾ ايعٌُ ٚدًظات

اييت بًػت ْظبَ ١تٛطط قشٜب َٔ ادتٝذ،

ايٓكاؾ ٚايًكا٤ات ايذٚسٚ ١ٜايتك ِٝٝايذٚسٟ

 َٔٚثِ االطتؼشاف ادتاد بإْؼا ٤ايتًفضٕٜٛ

جتٓبًا يألخطا ٤املتٛقعٚ ١ختفٝفًا يًُداطش،٠

ايتعً َٔ ُٞٝقبٌ ادتاَعاتٚ ،اختار

ٚكشٚس ٠االطتفاد َٔ ٠ايتذاسب ايظابك ١يف

اإلدشا٤ات ايالصَ ١يزيو; حتكٝكا يًذٚس

زتاٍ ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ،ُٞٝاطتلاف ١خدلا٤

ايٛظٝف ٞيًذاَعات عَُٛا ٚيًتعً ِٝاملفتٛح يف

ٚشتتـني يف زتاٍ ايتًفض ٕٜٛايتعً،ُٞٝ

ادتاَعات خـٛؿا.

ٚٚكع دذ ٍٚصَين يتٓفٝز َؼشٚع ايتًفضٕٜٛ
ايتعً.ُٞٝ

الوبحث األول :اإلطار العام للذراسة
املكدمة :
ٜعذ ايتًفض َٔ ٕٜٛأِٖ ٚطا ٌ٥االتـاٍ يف ايع ـش اذتاكش; ملا ي٘ َٔ تأثرل إجياب ٞأٚ
طًيب عً ٢مجٝع ػشا٥ح اجملتُع ،فف ٞايٛقت ايزٜٗ ٟتِ ف ٘ٝبتطٜٛش ٚتػٝرل املٓاٖر مل
ْش اٖتُاًَا ًَشٛظا َٔ قبٌ شتطط ٞاملٓاٖر يف ايبالد ايعشب ١ٝالطتدذاّ ٖزا ايٛطٝط
ادتذٜذ ٜؼهٌ ًَشٛظ ،بُٓٝا تظٝطش ػاػات ايتًفض ٕٜٛعً ٢عك ٍٛايٓاػ ١٦ايظاعات
ايطٛاٍ.
"ٚيف ك ٤ٛايتطٛسات ايتكٓ ١ٝاذتذٜج ١يف زتاٍ تكذ ِٜاملعًَٛات; فإٕ املؤطظات
ايتعً ١ُٝٝمل تعذ َؤًٖ ١ألدا ٤ايشطاي ١املٓٛط ١بٗا عً ٢ايٓش ٛايز ٟناْت تؤد َٔ ٜ٘قبٌ;
يلعف زتاساتٗا ٖز ٙايتطٛسات ،بٌ إٕ املتعًِ ايز ٟبات ٜأيف ػاػات ايتًفضٕٜٛ
ٚايفٝذٚ ٜٛاي هُبٛٝتش ٚايًٛح ايهفٚ ٞادتٛاٍ املتطٛس ٚغرلٖا َٔ ٚطا ٌ٥ايتجكٝف
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ٚايتعًٚ ِٝايتظً ١ٝيٝذذ يف ايُٓط ايتعً َٔ ُٞٝادتُٛد ٚايشتابَ ١ا ٜبعح عٓذ ٙايظأّ
ٚاملًٌ" .1

ٚال ٜعين ٖزا ايتكً َٔ ٌٝػإٔ ايٛطا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملتبع ١يف املؤطظات ايتعًٚ ،١ُٝٝال
َٔ ػإٔ ايذٚس ايز ٟتك ّٛب٘ٚ ،يهين أػرل إىل سكا٥ل ؿاس يضاَا عًٓٝا إٔ ْتٓب٘ شلا قبٌ
فٛات األٚإٚ ،إىل كشٚس ٠اختار ارتطٛات ايالصَ ١يًٓٗٛض مبظت ٣ٛاألدا ٤ايتعً،ُٞٝ
متؼًٝا َع تطٛس ايتكٓٝات ايتجكٝفٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝاملتاس ١يًُتعًُني.
ٚدٚس ايتًفض ٕٜٛيف ايتجكٝف ٚايتٛدٚ ٘ٝايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝأكش ٢أَشا َظًُا ب٘ يف
شتتًف املظتٜٛات ،عً ٢شتتًف املظت ٣ٛايعُشٚ ،١ٜقذ تطٛس األدا ٤ايتًفض ْٜٞٛإىل سذ
نبرل بعذ ايكذس ٠عًْ ٢كٌ ايـٛس ٠املًٚ ،١ْٛتطٛس األقُاس ايـٓاعٚ ١ٝايبح املباػش
ٚػبه ١االْذلْت.
"ٜٚعذ ايتًفض ٕٜٛأنجش ايتكٓٝات ػٛٝعاٚ ،أخطشٖا أثشاٚ ،أقذسٖا عً ٢تٛسٝذ ايبٓ٢
ايجكافٖٓ َٔٚ ،١ٝا نإ أٚىل بايعٓا َٔ ١ٜغرل َٔ ٙأدٗض ٠اإلعالّ ٚايتٛدٚ ٘ٝايتعً،ِٝ
ٚدذٜشًا بإٔ ٜٛظف عدل خط ١ستهَُ ١ذسٚط ١ألدا ٤سطاي ١بعٗٓٝا ،ال إٔ ٜذلى
اطتدذاَ٘ د ٕٚحتذٜذ ،فٝه ٕٛبزيو عشكٜ ١تشهِ فَ ٘ٝا ٜهتغ ب٘ ايظٛم احملًٞ
ٚارتاسدَٛ َٔ ٞاد داٖض".2
فاي تًفض ٕٜٛأسذ املؤطظات ايجكاف ١ٝاشلاَ ١يف اجملتُع ٚشلا أثش نبرل يف تعذ ٌٜطًٛى
أفشاد ٙعً ٢اختالف أعُاسِٖ َٚظتٛاِٖ ايتعً ;ُٞٝمما أد ٣إىل انتظابِٗ أمناطًا
دذٜذ َٔ ٠ايظًٛى ْتٝذ ١يكلا ٤ايظاعات ايط ١ًٜٛيف َؼاٖذ ٠ايدلاَر املتٓٛع ١اييت
ٜبجٗاٚ ،ال ْبايؼ عٓذَا ْك ٍٛإٕ ايتًفضٜ ٕٜٛعذ َٔ أِٖ ٚطا ٌ٥االتـاٍ ادتُاٖرلٚ ،ٟي٘
ايتأثرل ايفعاٍ عً ٢ايجكافٚ ١اذتلاسٚ ٠اإلْظاْ ١ٝبٛد٘ عاّ.3
ٚأثبتت ايذساطات ايعذٜذ ٠إٔ ايتًفض ٕٜٛؿاحل إٔ ٜهٚ ٕٛط ١ًٝتعًْ ١ُٝٝادش،١
ْعشا الستباط املتعًُني مبدتًف َظتٜٛاتِٗ ايعُش ١ٜب٘ٚ .قذ أدسى ايذلب ٕٜٛٛأُٖ١ٝ
ايتًفض ٕٜٛيف ايعًُ ١ٝايتعً( .4١ُٝٝسظني عبذ ادتباس .)72 ،2009 ،يهٚ ْ٘ٛط١ًٝ
بـشٜ ١ٜظتدذّ ٚطاَٚ ٌ٥عٓٝات بـش ١ٜيإلٜلاح.
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ٚقذ "أثبتت ايتذاسب دذ ٣ٚايتًفض ٕٜٛنٛطَ ١ًٝع ١ٓٝيًُعًِ يف إٜـاٍ املعًَٛات
ٚإٜلاسٗا يًُتعًُنيٚ ،قذ دعِ دٚس ايتًفض ٕٜٛيف زتاٍ ايتعًٚ ِٝايتعًِ َا تٛؿًت إي٘ٝ
تكٓٝات االتـاٍ َٔ تطٛس ًَشٛظَ ،جٌ :اطتدذاّ األقُاس ايـٓاع ١ٝيف زتاٍ االتـاٍ
االيهذل ،ْٞٚنُا طاِٖ ايتًفض ٕٜٛيف حتظني أدا ٤املعًِ عٓذ تظذ ٌٝايذسغ
ٚعشك٘".
ٚعًٜٓ ٘ٝبػ ٞتـُ ِٝايدلاَر ايتعً ١ُٝٝمبا ٜتالَ ّ٤ع عشكٗا بٛاطط ١ايؼاػ١
ايتًفض ،١ْٜٝٛنُا ٜٓب ػ ٞيف ايٛقت ْفظ٘ تأٖ ٌٝاملعًُني يٝتُهٓٛا َٔ تٛظٝف ٖزا
ايٛطٝط اشلاّ يف تعضٜض األدا ٤ايتعً.ُٞٝ

ٚال ٜكتـش اطتدذاّ ايتًفض ٕٜٛعً ٢ايتعً ِٝايٓعاَ ;ٞبٌ إٕ اطتدذاَ٘ يف ايتعًِٝ
املفتٛح ٚايتعًِ عٔ بعذ ٚايتعً ِٝاملظتُش ٜعذ أنجش أُْٖ ;١ٝعشًا يـعٛب ١مجع ايذاسطني
يف قاع ات ايذساط ١ايتكًٝذْ ١ٜتٝذ ١االْتؼاس ٚبعذ املظافات بني أَانٔ تٛادذ
ايذاسطني ،أ ٚاالْؼػاٍ ،أ ٚتكذّ يف ايعُش أ ٚغرل ريو.
أٍنية الدراشة :
تتُجٌ يف اآلت:ٞ
 )1بٝإ دٚس ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 )2بٝإ ٚاقع ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝيدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعًِٝ
ادتاَع.ٞ
 )3اطتؼشاف َظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
أٍداف الدراشة :
تتُجٌ يف ثالث ١أٖذاف سٝ٥ظ:ٖٞ ١
 )1ايٛقٛف عً ٢دٚس ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 )2بٝإ ٚاقع ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إعذاد ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝيدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف
ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
 )3اطتؼشاف َظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
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معكلة الدراشة :
َا دٚس ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝبٛؿف٘ خذَ ١تعً ١ُٝٝيف ايتعً ِٝادتاَعٞ؟ َٚا َذ ٣دٛد٠
ايدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع ٞظاَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا؟
فروض الدراشة :
ميهٔ إٔ ًْدـٗا يف طت ١فشٚض سٝ٥ظ: ٖٞ ١
ٖٓ )1اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إعذاد ايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٖٓ )2اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف تكذ ِٜايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٖٓ )3اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إْتاز ايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٖٓ )4اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إخشاز ايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٖٓ )5اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف تك ِٝٝايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٖٓ )6اى عالق ١إجياب ١ٝرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَعٚ ٞبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف صَٔ ايدلْاَر ايتعً.ُٞٝ
ميَج الدراشة :
املٓٗر املظتدذّ يف ايذساط ٖٛ ١حتً ٌٝاحملت ٣ٛأ ٚامللُ َٔ ٕٛخالٍ تك ِٝٝاذتًكات
ايعًُ ١ٝيًذٓ ١االطتعشاض َٔ خالٍ َؼاٖذتٗا ٚتكُٗٝٝا ،بٓا ٤عً ٢اطتُاس ٠ايتكِٝٝ
املـُُ ١يف ادتاَع.١
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الذراسات السابقة:
الدراشة األوىل :تكويه املعلنني والطلبة لواقع الربامج التلفسيوىية التعلينية
ٖذفت إىل تكٚ ِٜٛاقع ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ َٔ ،ُٞٝدْٗ ١عش نٌ َٔ َعًُٚ ٞطًب١
ايـف األ ٍٚايجاْ ،ٟٛبٗذف حتذٜذ أسا ِٗ٥ضت ٛفعاي ١ٝبشاَر ادتػشافٝا ٚايبٛٝيٛدٝا،
ٚحتذٜذ املؼهالت ٚايـعٛبات اييت ٜٛادْٗٗٛا خالٍ عًُ ١ٝاالطتكباٍ.
ته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١طًب ١ايـف األ ٍٚايجاْ ٟٛاألنادميَٚ ٞعًُ ِٗٝيف
املذاسغ اذته ١َٝٛايتابع ١ملهتب تشب ١ٝأسبذَٚ ،هتب تشب ١ٝبٝت سأغ ،يًعاّ
ايذساطٚ ،1984/83 ٞقذ بًؼ عذد ايطًب )3410( ١طايبٚ ١طايبَٛ ،١صعني عً)90( ٢
ػعب ،١يف (َ )35ذسطٚ ،١بًؼ عذد املعًُني(َ )70عًُا َٚعًُ ١يف َٛكٛع ادتػشافٝا
ٚايبٛٝيٛدٝا ،مت أخزِٖ مجٝعا ،أَا ع ١ٓٝايطًب ١فكذ مت اختٝاس ع ١ٓٝعؼٛا١ٝ٥
مبكذاس(َ )393ه )10( َٔ ١ْٛػعب.
ٚأظٗشت ْتا٥ر حتً ٌٝايتبا ٜٔيعالَات زتُٛعات ع ١ٓٝايذساط ١مما ي٘ عالق ١بٗزٙ
ايذساطَ ١ا :ًٜٞ
 )1املعًُني أنجش ٚعٝا يٛظٝف ١ايتًفضٚ ٕٜٛإَهاْٝات٘ٚ ،إٔ ايطالب أَ ٌٝبايعاد ٠إىل
أطًٛب َعًِ ايـف.
 )2بشاَر ادتػشافٝا سككت سادات ايطًب ١أنجش مما فعًت٘ بشاَر ايبٛٝيٛدٝاٚ ،إٔ
بشاَر ادتػشافٝا قذ عش فت املفاٖٚ ِٝاحملت ٣ٛبذسد ١طاعذت َعًِ ايـف عً٢
حتكٝل األٖذاف ايتعً.١ُٝٝ
ٚ )3دٛد َؼانٌ ٚؿعٛبات تٛاد٘ املعًُني ٚايطًب ١أثٓا ٤اطتكباشلِ شلا.
ٚخشدت ايذساط ١مبذُٛع َٔ ١ايتٛؿٝات َٔ أُٖٗا مما ي٘ عالق ١بٗز ٙايذساط ١إٔ
ٜٛٓع َعًِ ايتًفض ٕٜٛأطًٛب عشض املعًَٛاتٚ ،إٔ ٜه ٕٛأقٌ طشع ١يف عشض ايبٝاْات
ايتعًٚ ،١ُٝٝإٔ ٜطشح أط ١ً٦تجرل دافع ١ٝايطًبٚ ،١اختٝاس ر ٟٚايهفاٜات ايعاي ١ٝيًتذسٜع
يف ايتًفضٚ ،ٕٜٛتٛفرل أدٗض ٠تًفضٚ ١ْٜٝٛفٝذ ٜٛيف املذاسغٚ ،تضٜٚذ دٚا٥ش ايذلب١ٝ
بتظذٝالت ايدلاَر ايتًفض ١ْٜٝٛايتعًٚ ،١ُٝٝتٛفرل قاعات َٓاطب ١يف املذاسغ َٚتلُٓ١
يؼشٚط االطتكباٍ ايتًفض.ْٜٞٛ
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ٚنزيو إعذاد دساطات س ٍٛأثش تكذَ ِٜعًِ ايتًفض ٕٜٛيًُعًَٛات بطشٜك ١ايتظاؤٍ
املٓعِٚ ،طشٜك ١دسغ س ٞعً ٢طًب ١يف حتـ ٌٝايطًبٚ ،١أثش اطتدذاّ ايفٝذ ٜٛملذ٠
فـٌ دساط ٞعً ٢اجتاٖات ايطًب ١ضتٖ ٛز ٙايدلاَر .5
ٚطتذٝب ٖز ٙايذساط ١عً ٢ب عض َٔ تٛؿٝات ٖز ٙايذساطٚ ١تتشكل َٔ بعض
ايٓتا٥ر ايٛاسد ٠يف ٖز ٙايذساطٚ ١اييت شلا عالق ١بٗز ٙايذساطٚ ،١يف َكذَتٗا َكذّ املاد٠
ايتًفضٚ ١ْٜٝٛاحملت ٣ٛايذساط.ٞ
الدراشةة الجاىيةةة :اااٍةةات لةةنو الجاىويةةة العامةةة لةةو الةةربامج التعلينيةةة املكدمةةة مةةً
خنل التلفسيوٌ املصري وقياة الييل التعلينية املتخصصة
ٖذفت ايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢اجتاٖات طالب ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١ضت ٛايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملكذَ َٔ ١خالٍ ايتًفض ٕٜٛاملـشٚ ٟقٓا ٠ايتعً ١ُٝٝاملتدــٚ ،١بشص عٔ ٖزا
اشلذف ايشٝ٥ع عذ ٠أٖذاف فشع:١ٝ
 )1ايتعشف عًَ ٢ذ ٣تعشض ايعَٛ ١ٓٝكع ايذساط ١يًدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملكذَ ١يف
ايكٓٛات األسكٚ ١ٝقٓا ٠ايٓ ٌٝاملـش.١ٜ
 )2ايتعشف عًَ ٢ذَٛ ٣اظب ١ايطالب عًَ ٢تابع ١ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملكذَ ١يف ايكٓٛات
األسكٚ ١ٝقٓا ٠ايٓ ٌٝاملـش.١ٜ
 )3ايتعشف عًَ ٢ذ ٣اطتفاد ٠ايطالب َٔ ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملكذَ ١يف ايكٓٛات
األسكٚ ١ٝقٓا ٠ايٓ ٌٝاملـش.١ٜ
ٚقذ َظشت ايذساط ١ع َٔ ١ٓٝطالب ايـف ايجايح ايجاْ ٟٛقٛاَٗا (َ 370فشد)٠
َٔ طالب املذاسغ ايجاْ ١ٜٛاذتهٚ ١َٝٛارتاؿ ١مبشافع ١ايكاٖشٚ .٠اعتُذت اطتُاس٠
اطتبٝإ عٔ طشٜل املكابً ١دتُع ايبٝاْات ارتاؿ ١باجتاٖات ايطالب َٛكع ايذساط١
ضت ٛايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساط ١مما ي٘ عالق ١بٗز ٙايذساطَ ١ا :ًٜٞ
 )1أثبتت ايذساط ١استفاع َعذٍ َؼاٖذ ٠ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملكذَ ١يف ايكٓٛات األسك١ٝ
ٚايدلاَر املكذَ ١يف قٓا ٠ايٓ ٌٝايتعً ١ُٝٝبـف ١غرل َٓتعُ( ١أسٝاْا) يف َكابٌ
َعذٍ املؼاٖذ ٠بـف ١دا.١ُ٥
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 )2أٚكشت ايٓتا٥ر استفاع ْظب ١اطتفاد  ٠ايطالب َٔ ايدلاَر ايتعًَ ١ُٝٝكابٌ عذّ
االطتفاد َٔ ٠ايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
 )3أٚكشت ايٓتا٥ر استفاع ْظب ١سـ ٍٛايطالب عً ٢دسٚغ خـٛؿَ ١ٝكابٌ عذّ
سـ ٍٛايطالب عً ٢دسٚغ خـٛؿ.١ٝ
 )4أٚكشت ايٓتا٥ر استفاع ْظب ١تفل ٌٝايدلاَر ايتعً ١ُٝٝنبذ ٌٜعٔ ايذسٚغ
ارتـٛؿَ ١ٝكابٌ اطتبعاد فه ش ٠إٔ ته ٕٛايدلاَر ايتعً ١ُٝٝبذٜال عٔ ايذسٚغ
ارتـٛؿ.1١ٝ
ٚ )5طتؤنذ ايذساط ١اذتاي ١ٝادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إْتاز ايدلاَر ايتًفض ١ْٜٝٛيتشكٝل
صٜادْ ٠ظب ١املتعًُني ٚبايتاي ٞحتكٝل األثش املذلتب عً ٢صٜاد ٠املؼاٖذ َٔ ٠ايٓفع
ايعًُ ٞيًذاسطني.
الدراش ةةة الجالج ةةة :م ةةدا فا لي ةةة ال تلفسي ةةوٌ التعلين ةةي يف حتص ةةيل للب ةةة الصة ة األول
الجاىوي والص الجاىي الجاىوي العلني ملادة األحياء باملكارىة مع أشلوو التعليه العةادي
يف األردٌ
ايػشض َٔ ايذساط ١اختباس فعاي ١ٝأطًٛب ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝاألسدْ ٞيف حتـٌٝ
طًب ١ايـفني األ ٍٚايجاْ ٟٛاألنادميٚ ٞايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًُ ٞملاد ٠اذتٝا ٤باملكاسَْ ١ع
أطًٛب ايتعً ِٝايعادٚ ،ٟإىل حتذٜذ فعايٝت٘ يف حتـ ٌٝايطًب َٔ ١ر ٟٚايف٦ات
ايتشـ ١ًٝٝاملدتًف.١
ٚقذ ته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طًب ١ايـفني يف املذاسغ اذته ١َٝٛملهتيب
تشب ١ٝأسبذ ٚأٜذ ٕٚيًعاّ ايذساطٚ . 1984/83 ٞناْت ع ١ٓٝايذساط )312( ١طايبٚ ١طايب١
َٔ ايـف األ ٍٚايجاْ ٟٛاألنادمي )303(ٚ ٞطايب ٚطايب َٔ ١طًب ١ايـف ايجاْٟٛ
ايعًُ.ٞ
ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر حتً ٌٝايتبا ٜٔايجٓا ٞ٥ع ١ٓٝايذساط ١مما ي٘ عالق ١بٗز ٙايذساط١
َا :ًٜٞ
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ٚ )1دٛد فٛاسم بني َتٛطط ٞحتـ ٌٝايطًب َٔ ١ف ١٦ايتشـ ٌٝاملشتفع يف اجملُٛعتني
ايعادٚ ١ٜايتًفض ١ْٜٝٛتعض ٣ألطًٛب ايتعًٚ ،ِٝناْت ايفشٚم يـاحل ايطًب ١ايزٜٔ
تعًُٛا بأطًٛب ايتعً ِٝايعاد.ٟ
 )2عذّ ٚدٛد فٛاسم بني َتٛطط ٞحتـ ٌٝايطًب َٔ ١ف ١٦ايتشـ ٌٝاملتٛطط يف
اجملُٛعتني ايعادٚ ١ٜايتًفض ١ْٜٝٛتعض ٣ألطًٛب ايتعً.ِٝ
 )3عذّ ٚدٛد فٛاسم بني َتٛطط ٞحتـ ٌٝايطًب َٔ ١ف ١٦ايتشـ ٌٝاملٓدفض يف
اجملُٛعتني ايعادٚ ١ٜايتًفض ١ْٜٝٛتعض ٣ألطًٛب ايتعً.ِٝ
ٚعظب تعًٝل ايباسح عًْ ٢تا٥ر دساطت٘ فإٕ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١قذ اتفكت َع ْتا٥ر
عذد َٔ ايذساطات ايظابكَ - ١ع َالسع ١عذّ ٚدٛد فٛاسم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥يف
املظت ٣ٛاملتٛطط ٚاملٓدفض بعهع املشتفع بني ايتعً ِٝايعادٚ ٟايتًفض ْٜٞٛمما ٜؤنذ
سادٖ ١ز ٜٔاملظتٜٛني إىل ايدلاَر ايتًفضٚ - ١ْٜٝٛقذ عض ٣ايذاسغ ٖز ٙايفٛاسم
بؼهٌ عاّ بٝت ايتعً ِٝايعادٚ ٟايتًفض ْٜٞٛإىل طبٝع ١ايتعًِ ايعاد ٟايزٜٛ ٟفش تػز١ٜ
س ادع ١فٛس ،١ٜبُٓٝا مل ٜٛفش أطًٛب ايتًفض ٕٜٛعً ٢ايٓش ٛايز ٟاطتعٌُ فَ ٘ٝجٌ ريو.
نزيو عضٖ ٣ز ٙايٓتا٥ر إىل ٚدٛد بعض ايظًبٝات األخش ٣اييت السعٗا ايباسح يف
ايدلاَر ايتًفضَٗٓٚ ١ْٜٝٛا :طشع ١عشض ستت ٣ٛايدلاَرٚ ،نجاف ١ستت ٣ٛايذسٚغ،
ٚنزيو إىل االجتاٖات ايظًب ١ٝيًطًب ١ضت ٛايتًفض ٕٜٛايتعً.ُٞٝ
ٚيف كْ ٤ٛتا٥ر ايذساط ١أٚؿت ايذساط ١بإٔ ٜعٌُ ايكظِ ايذلب ٟٛعً ٢تطٜٛش ْٛع١ٝ
ايدلاَر ايتًفض ١ْٜٝٛايتعًٚ ،١ُٝٝإدشا ٤دساطات تتعًل باجتاٖات املعًُني ٚايطًب ١ضتٛ
اطتدذاّ بشاَر ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ،ُٞٝنزيو دساطات تتعًل بتك ِٝٝايبٓا ٤ايذاخًٞ
يدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعًَٚ ُٞٝذَ ٣طابكتٗا يًُٛاؿفات ايذلب ١ٜٛايعاملٚ- ١ٝيعٌ ايذساط١
اذتاي ١ٝتـب يف ٖزا املٛكٛع .6
ٚايذساط ١اذتاي ١ٝتؤنذ عً ٢أُٖ ١ٝادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف إْتاز ايدلاَر ايتًفض١ْٜٝٛ
يتكًٝف ايفٛاسم ايٛاسد ٠يف ٖز ٙايذساط ١بني املظتٜٛات ايعًُ ١ٝاملتفاٚت ١يًطالب َٔ
املظت ٣ٛاملشتفع إىل املتٛطط إىل املٓدفض ،يتؼبع ساد ١املتعًُني يف أَ ٟظت ٣ٛعًُٞ
نإَ،ع ٚاقع ١ٝبكا ٤ػ َٔ ٤ ٞايفٛاسم ْتٝذ ١ساد ١املتعًِ فشاد ١املتعًُني إىل تعضٜضات
ٚٚطا٥ط تعً ١ُٝٝيف املظتٜٛات ايذْ ١ٝطتعٌ أنرل َٔ ساد ِٖ َٔ ١يف املظتٜٛات ايعًٝا
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إال إٔ ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيًدلاَر َٔ خالٍ إعذادٖا ٚتكذميٗا ٚإْتادٗا ٚإخشادٗا طتكًف
َٔ ٖز ٙايفذ.٠ٛ
الدراشة الرابعة :مدا فا لية برامج التلفسيوىي مً وجَة ىظر معلني الصفني الرابع
واخلامض
ٖذفت ايذساط ١إىل َعشفَ ١ذ ٣فاعً ١ٝبشاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايـفني ايشابع
ٚارتاَع األطاطٝني َٔ ٚدْٗ ١عش املعًُني شلز ٜٔايـفنيٚ .نإ زتتُع ايذساطَٔ ١
َعًُ ٞايـفني يف املذاسغ اذته ١َٝٛيف َ ذٜش ١ٜايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝأسبذ األٚىل ،بًػت
ع ١ٓٝايذساطَ ) 125( ١عًُا َٚعًُ َٔ ١زتتُع ايذساط ١املهَ )225( َٔ ٕٛعًُا
َٚعًُ.١
ٚقاّ ايباسح بإعذاد اطتباْ ١استٛت عً )44(٢فكشَٛ ٠صع ١عً ٢أسبع ١زتاالتٚ .قذ
أظٗشت ايذساط ١عذدا َٔ ايٓتا٥ر ايذساطْ ،١ؼرل َٓٗا إىل َا ٜتعًل بٗذ ٙايذساط:ٖٞٚ ١
 )1دا ٤اجملاٍ املتعًل مبعًِ ايـف ٚدٚس ٙباملشتب ١األٚىلٚ ،يف ريو إػاس ٠إىل ايذٚس
ايفعاٍ ايزٜ ٟك ّٛب٘ َعًِ ايـف أثٓا ٤ايذسغ ايتًفضٚ ،ْٜٞٛاستٌ اجملاٍ املتعًل
بإخشاز ايذسغ ايتًفض ْٜٞٛباملشتب ١األخرل.٠
 )2قذست ايـعٛبات اييت حتذ َٔ فاعً ١ٝايدلْاَر بذسدَ ١تٛطط.١
 )3أُٖ ١ٝايعٓا ١ٜظُٝع اجملاالت املتعًك ١بايتعاٌَ َع أدا ٠ايتًفض َٔ ٕٜٛارتدل٠
ٚاملؤٌٖ ايعًُٚ ٞستت ٣ٛايذسغ ْٛٚع ايدلْاَر َٚعًِ ايـف .7
ٖٚز ٙايذساط ١أنذت بؼهٌ ظاٖش عً ٢دٚس املعًِ ٚايز ٟسذدْا دٚس ٙيف دساطتٓا
يف زتاٍ إعذاد املاد ٠ايتعًٚ ١ُٝٝيف زتاٍ تكذميٗا َ ٖٛٚا طتطٗشْ ٙتا٥ر ايذساط١
اذتاي .١ٝباإلكاف ١إىل تأنٝذ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١بعض ادتٛاْب األخش ٣املتعًك ١بٗزٙ
ايذساط.١
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الوبحث الثاني :الذراسة النظرية
مفَوو التلفسيوٌ التعليني:
التلفسيوٌ التعلينيْ "ٖٛ :كٌ األفهاس ٚاملعاسف ٚارتدلات ايتعً َٔ ١ُٝٝخالٍ ايتفاعٌ
ايًفع ٞأ ٚغرل ايًفع ٞبني َعًِ َٚتعًِ أ ٚبني َتعًِ َٚعًِ ،عدل قٓٛات َع ١ٓٝيتشكٝل
أٖذاف تعً ١ُٝٝستذدٚ .8 " ٠ميهٔ تعشٜف٘ بأْ٘ اطتدذاّ ايتًفض ٕٜٛيف زتاٍ ايتعًِٝ
َٔ خالٍ بشاَر تعًَ ١ُٝٝباػش ٠أ ٚغرل َباػش ;٠يتشكٝل أٖذاف تعًْ ُٞٝعاَ ١ٝأٚ
زتتُع.١ٝ
الربامج التعلينية :ميهٔ تعشٜفٗا بأْٗا ايدلاَر املشتبط ١باملٓٗر ايتعًٚ ُٞٝايٓعاّ
ايتعًٚ ُٞٝاييت تٗذف إىل حتكٝل أٖذاف تعً ١ُٝٝستذدٚ ،٠تشتبط استباطاً َباػشاً
مبكشسات دساط.١ٝ
اجلودة اليو ية :اُْٗو ايعًُا ٤خالٍ ايظٓٛات ايكً ١ًٝاملاك ١ٝيف حتذٜذ َعاْ ٞدٛد٠
ايٓٛعٚ ،١ٝحتً ٌ ٝأْؼطتٗا ٚأُٖٝتٗا يف ايتعًٚ .ِٝناْت شلِ يف ريو آسا ٤شتتًف ١يهِٓٗ
امجعٛا عًٚ ٢دٛب تٛافشٖا كُٔ عٓاؿش ايدلْاَر ايذساط ٞنً٘ ( املاد ٠ايعًُ،١ٝ
ٚايتذسٜعٚ ،ارتذَات ايطالبٚ ،١ٝاإلسػاد ٚايتكٚ ِٝٝاملتابعٚ ) ١يٝع عً ٢داْب ٚاسذ
فكط .9
ٚميهٔ تعشٜف ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف اي تعً ِٝادتاَع ٞبأْٗا زتُٛع ١ايـفات
ٚارتـا٥ف يًدذَ ١ايتعً ١ُٝٝاملكذَ َٔ ١قبٌ َؤطظات ايتعً ِٝايعاي ٞاألًٖٚ ،ٞاييت
تلُٔ إسكا ٤استٝادات َعًٚ ١َٛستذد ٠يًطايب ادتاَع.10 ٞ
ٚتتُجٌ ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف عذ ٠عٓاؿش ٖ :ٞاإلعذاد
ٚايتكذٚ ِٜاإلْتاز ٚاإلخشاز ٚايتكٚ ِٝٝصَٔ ٚقت ايدلْاَر;  ٖٞٚايعٓاؿش اييت ْتٓاٚشلا يف
إطاس املاد ٠ايتشً.١ًٝٝ
حملة تارخيية ً تطور التلفسيوٌ التعليني واشتخدامُ يف التعليه:
اصداد االٖتُاّ بايتًفض ٕٜٛنٛط ١ًٝاتـاٍ تعًْ ١ُٝٝتٝذ ١ايتكذّ يف سشن ١األدٚات
ايظُع ١ٝايبـشٚ ،١ٜقبٌ ارتُظٓٝات َٔ ايكشٕ ايعؼش ٜٔنإ اطتعُاي٘ ستذٚدا
يألغشاض ايتعًٚ ،١ُٝٝقذ طاعذ عًٖ ٢زا ايتكذّ عاَالٕ أطاطٝإ ُٖا : 11
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 )1قٝاّ دتٓ ١االتـاالت ايفٝذساي ١ٝاألَشٜه ١ٝعاّ  ،1952بتدـٝف (  ) 242قٓا٠
تًفض ١ْٜٝٛيألغشاض ايتعً.١ُٝٝ
 )2قٝاّ َؤطظ ١فٛسد األَشٜه ١ٝبـشف َبًؼ  ًَٕٛٝ 170دٚالس َا بني عاَ1950 ( ٞ
– ٚ،) 1960ريو عًَ ٢ؼشٚعات َتعًك ١بايتًفض ٕٜٛايتعًَٚ ،ُٞٝا صايت املؤطظات
ايتعً ١ُٝٝيف ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜهٚ ١ٝيف نجرل َٔ ايذ ٍٚتٛظف ايتًفض ٕٜٛيف
ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
ٚاشلٓذ اييت ٖ ٞأقشب إيٓٝا باعتباسٖا دٚيْ ١اَ ١ٝتٛطعت يف اطتدذاّ ايتًفضٕٜٛ
ايتعً ُٞٝطٛا ٤يف ايتعً ِٝايٓعاَ ٞأ ٚيف ايتعً ِٝعٔ بعذ (باملشاطً ،)١سٝح اطتدذَت
ايشاد ٜٛيف ايتعًَٓ ِٝز ايظٓٛات األٚىل ،ثِ ايتًفض ٕٜٛبعذ دخٛي٘ٚ ،داَع ١أْذٜشا غاْذٟ
ايٛطٓ ١ّٝاملفتٛسٚ ٖٞ ١اسذ َٔ ٠أِٖ ادتاَعات يف ايعامل اييت تظتعٌُ ٖز ٙايٛطا٥ط.12
ٚأَا ايذ ٍٚايعشب ١ٝفإٕ ايكُش ايـٓاع ٞايعشب" ٞعشبظات" ( )Arabsat-1ايز ٟأطًل
عاّ  1985مل ٜظتجُش يف زتاٍ ايتعً ِٝبتدـٝف قٓا ٠أ ٚأنجش يبح بشاَر تعً١ُٝٝ
َٛدٗ ١إىل ايطالب ٚاملتعًُني يف األقطاس ايعشبَ ;١ٝع قً ١تًو ايكٓٛات ٜٚشدع ريو إىل
اختالف املٓاٖر ايذساط ١ٝملشاسٌ ايتعً ِٝاملدتًف ١يف املٓطك ١ايعشبٚ ،١ٝايكـٛس يف إْتاز
بشاَر تًفض ١ْٜٝٛتعًَ ١ُٝٝؼذلن ١يبعض أ ٚمجٝع األْعُ ١ايتعً ١ُٝٝايعشب.١ٝ
بُٓٝا مت اطتدذاّ ايكُش ايـٓاع ٞاألْ ٍٚا ٌٜطات ( )101يف زتاٍ ايتعً ِٝيف
مجٗٛسَ ١ٜـش ايعشبٚ ١ٝخــت ف ٘ٝعؼش ٠قٓٛات ملشاسٌ ايتعً ِٝاملدتًفٚ ١ايتُٓ١ٝ
املٗٓٚ ١ٝايتذسٜب مبا ٜتفل ٚاملٓاٖر املـش.١ٜ
ٚتته ٕٛقٓٛات ايٓ ٌٝايفلا ١ٝ٥ايتعً َٔ ١ُٝٝعؼش ٠قٓٛات َٓٗا طبع قٓٛات يًتعًِٝ
قبٌ ادتاَعٚ ٞقٓاٚ ٠اسذ ٠يهٌ َٔ ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞايتعً ِٝايطيبٚ ،ايبشح ايعًُ.ٞ
التلفسيوٌ التعليني يف الينً :
ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞ ٝيف ايٜٗ ُٔٝذف إىل إجياد إعالّ فلاَ ٞ٥تدـف ٖٚادف
نٛط ١ًٝتعً ١ُٝٝتكٓ ١ٝسذٜج ١ميهٓٗا ايظٗاّ بفاعً ١ٝيف جتٜٛذ أْعُٚ ١آي ١ٝايتعًِٝ
مبدتًف َشاسً٘ ،إال أْ٘ َا صاٍ َتأخشا نجرلاٚ ،قذ جتظذ بـٛس ٠عًُ ١ٝبإطالم
ايكٓا ٠ايتعً ١ُٝٝيف ايعاّ ٚ ، 2012تظتٗذف بشازتٗا بذسد ١أطاط ١ٝايتعًَ ِٝا قبٌ
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ادتاَعٚ ،ٞقذ بذأت بح بعض بشازتٗا يف قٓا ٠طبأ ايفلآَ ١ٝ٥ز ْؼأتٗاٖٚ .زا فُٝا
ٜتعًل بايتعً ِٝايٓعاَ ٞأَا ايتعً ِٝاملفتٛح فًِ ٜعٗش ػ َ٘ٓ ٤ٞست ٢اآلٕ.
دور التلفسيوٌ التعليني يف التعليه غري اليظامي:
يكذ َش تطٛس ايتعً ِٝغرل ايٓعاَٚ ٞباألخف ايتعً ِٝاملفتٛح َٓز ظٗٛس ٙبعذَ ٠شاسٌ،
أ ٚأدٝاٍ ،ست ٢تبًٛس بـٛست٘ اذتاي:13 ١ٝ
ٚميهٔ تكظٖ ِٝز ٙاملشاسٌ إىل أسبع ١أدٝاٍ ،سٝح متٝض ادت ٌٝاأل ٍٚباعتُاد ٙعً٢
املشاطًٚ ١عذّ ٚدٛد ايتفاعً ١ٝبني املتعًِ ٚاملعًِ سٝح ناْت املاد ٠املطبٛع ١تشطٌ
يًذاسغ عٔ طشٜل ايدلٜذ ايتكًٝذ .ٟأَا ادت ٌٝايجاْ ،ٞفكذ متٝض بجشا ٤املاد ٠ايتعً،١ُٝٝ
ٚتعذد َـادس ايتعًِ; َٔ املٛاد املطبٛع ،١إىل اإلسطاٍ اإلراعٚ ٞايتًفض ْٜٞٛايتعً،ُٞٝ
ٚاطتدذاّ ايٛطا٥ط املتعذدٚ ،٠ايتعً ِٝباطتدذاّ اذتاطٛب ٚاألقشاق املُػٓط ،١نُا
ظٗش يف ٖزا ادت ٌٝبذاٜات ايتفاعٌ بني املعًِ ٚاملتعًِ .أَا ادت ٌٝايجايح َٔ ايتعًِٝ
املفتٛح ،فكذ متٝض باطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتـاالت َٚـادس ايجٛس٠
املعشف . ١ٝنُا متٝض بٛدٛد ْٛع َٔ ايتفاعً ١ٝبني املعًِ ٚاملتعًِ; عٔ طشٜل أدٚات
االْذلْتٚ ،أْعُ ١إداس ٠ايتعًِٚ ،تبٓ ٢ادت ٌٝايجايح َٔ ايتعً ِٝاملفتٛح ايٓعشٜات
ايذلب ١ٜٛيتكذ ِٜمنٛرز تعً ُٞٝداَعَ ٞظا ٍٚيًتعً ِٝادتاَع ٞايٓعاَٚ ،ٞايتعًَ ِٝتعذد
املـادس ايكا ِ٥عً ٢منارز سٌ املؼهالتَٗٚ ،اسات تعً ِٝايكشٕ اذتادٚ ٟايعؼش .ٜٔأَا
ادت ٌٝايشابع ،فكذ تبٓ ٢ايتعً ِٝايتفاعً ٞاملشٕ ٚاطتدذاّ األدٚات األنجش تفاعًَ ،١ٝجٌ
َؤ متشات ايفٝذ ٜٛعً ٢اإلْذلْتٚ ،أْعُ ١احملاناٚ ،٠أْعُ ١إداس ٠ايتعًِ املتكذَ١
ٚنزيو اطتدذاّ قٛاعذ بٝاْات املعشف .١نُا ٜلِ ٖزا ادت ٌٝبذاٜات اطتدذاّ
احملاناٚ ٠ايفـ ٍٛاالفذلاكٚ ١ٝايتٛاؿٌ بني املعًُني ٚاملتعًُني عٔ طشٜل أْعُ ١ايتعًِ
ٚايؼبهات االدتُاع.١ٝ

ٚضتٔ ْعٝؽ سايٝا إسٖاؿات ادت ٌٝارتاَع ايز ٟطٓٝكٌ ايتعً ِٝاملفتٛح إىل ايتعًِٝ
ايتفاعً ٞايهاٌَ َٔ ،خالٍ اطتدذاّ ايتٛاؿٌ ثالث ٞاألبعاد ٚايٛاقعٚ ،اطتدذاّ
ايؼبهات االدتُاع ١ٝنذض ٤سٝ٥ع مبا ٜظُ "٢أْعُ ١ايتعًِ االدتُاع(Social "ٞ

ٚ Online Learningنزيو ايتعً ِٝادتٛاٍ ( )M- learningايجالث ٞاألبعاد،
ْٚظتطٝع إٔ ْكٝع تفاعًٖ ١ٝز ٙاألدٝاٍ املتالسك َٔ ١ايتعً ِٝاملفتٛح إرا َا قُٓا
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بإطكاطٗا عًَ ٢كٝاغ دٛٝاس يًتفاعً َٔٚ ،١ٝريو ْظتطٝع االطتٓتاز بأْٓا عً ٢أعتاب
ادت ٌٝارتاَع َٔ ايتعً ِٝاملفتٛح نُا ٜأت:14 ٞ

ظكل ( )1مكياط جيوار للتفا لية (خليفة)2112 ،

أمناط اشتخداو التلفسيوٌ التعليني :
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١األمناط الطتدذاّ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝتتُجٌ يف اآلت:ٞ
تعليه تلفسيوىي كامل :ادتاَعات املفتٛس ٖٞٚ ١أمناط ايتعً ِٝعٔ بعذ.
تعليه تعاوىيٜ :تِ ايتعا ٕٚبني َعًِ ايفـٌ َٚعًِ ايتًفض ٕٜٛيف ايعًُ ١ٝايتعً ،١ُٝٝسٝح
ٜكَ ّٛعًِ ايفـٌ بإعذاد طالب٘ الطتكباٍ ايدلْاَر ايتًفضٚ ،ْٜٞٛايكٝاّ باألْؼط١
ٚايتطبٝكات ايالصَٚ ١عًُٝات ايتكٚ ِٜٛاإلداب ١عٔ االطتفظاسات ،بُٓٝا ٜكَ ّٛعًِ
ايؼاػ ١بتكذ ِٜستت ٣ٛايذسغ ٚاملاد ٠ايعًُ.١ٝ
تعليه إثراءيٜ :ك ّٛبإثشا ٤ايذسغ َٔ خال ٍ تكذَ ِٜعًَٛات َٚعاسف إكاف ١ٝأ ٚأسذاخ
داس ١ٜس ،١ٝأَٛ ٚاقف سٝات ،١ٝأ ٚصٜاس ٠ملـاْع ،أ ٚإدشا٤ات جتاسب ٚأْؼطٜ ١ـعب
ايكٝاّ بٗا يف ايفـٌٚ ،سبط املاد ٠ايتعً ١ُٝٝباذتٝاٚ ٠بايٛاقع.
تعليه خاص ٜ :ك ّٛبذٚس زتتُع ٞيًف٦ات احملش َٔ ١َٚايتعً ِٝنايهباس ٚرٟٚ
االستٝادات ارتاؿ ;١يٝظُٗٛا بذٚس زتتُع ٞألٚطاِْٗ ٚال ٜهْٛٛا عاي ١عً ٢اجملتُع.
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تعليه مَاريٜ :شبط ايٓعش ١ٜبايتطبٝل َٔ خالٍ تكذ ِٜمنارز عًُٜ ١ٝتذسب عًٗٝا املتتعًِ
ٚاملعًِ.
تعليه نجيٜ :ـُِ يعالز َؼهالت تعً ١ُٝٝأْٛ ٚاس ٞقـٛس َع.١ٓٝ
أنظوة البث التعليوي التلفزيىني :
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١أْعُ ١ايبح ايتعً ُٞٝايتًفض ْٜٞٛميهٔ تًدٝـٗا يف اآلت:ٞ
 )1ىظاو الدائرة التليفسيوىية املفتوحة ( )opened- Circuit TVأو ىظاو البح مً
خنل األقنار الصيا ية ( :)Satalite Transmission
ٜٚه َٔ ٕٛخالٍ ايبح عٔ طشٜل احملطات ايتذاسٚ ١ٜغرل ايتذاس( ١ٜاحملطات
ايعاَْ ٖٛٚ ،)١عاّ ايبح ايعاّ سٝح ٜٓتكٌ ايبح َٔ ستط ١اإلسطاٍ إىل ستط١
االطتكباٍ عدل اشلٛاَ ٤باػش ،٠تًتكط تًو اإلػاسات عٔ طشٜل اشلٛا ٞ٥ارتاق باألدٗض٠
املظتكبً.15 ١
ٚقذ نإ يألقُاس ايـٓاع ١ٝايفلٌ يف إسطاٍ ايـٛت ٚايـٛس ٠إىل أسدا ٤ايهش٠
األسكْٚ ،١ٝكٌ ايدلاَر إىل املؤطظات ايتعً ١ُٝٝأ ٚاملٓاصٍ بٓعاّ ايبح املفتٛح.
ٚقذ طّٛس املؼتػً ٕٛبايتكٓٝات ايتًفض ١ْٜٝٛأطايٝب متهّٔ َٔ عكذ ْذٚات عً ٢اشلٛا٤
َباػشٜ ،٠ؼاسى فٗٝا عذد نبرل َٔ املؼاٖذٚ ٜٔايعًُا ٤يف بًذإ َتباعذ.٠
 )2ىظاو الدائرة التلفسيوىية املغلكة (:)Closed- Circuit TV
ٜت ِ االتـاٍ فٗٝا َٔ خالٍ اتـاٍ طًه ٞبني ناَرلات ايتـٜٛش ايتًفض١ْٜٝٛ
ٚأدٗض ٠االطتكباٍ (ايتًفض ،)ٕٜٛسٝح تعٌُ عًْ ٢كٌ ٚإظٗاس األسذاخ عً ٢ايؼاػ،١
ٜٚظَُ ٢جٌ ٖزا ايٓٛع َٔ اإلسطاٍ ٚاالطتكباٍ بايتًفض ٕٜٛايظًه ٞاملباػش ( direct

 ،)wire TVأ ٚايتًفض ٕٜٛر ٟايذا٥ش ٠املػًك.16 ١
 َٔٚاألطايٝب اييت ًُٜذَأ إيٗٝا يف ايتجكٝف بٓعاّ ايذا٥ش ٠ايتًفض ١ْٜٝٛاملػًك ١عٓذَا
تلٝل ايكاع ١باملؼاٖذ ،ٜٔفٝفشق ٕٛيف قاعات أخشٚ ،٣تتِ املؼاٖذ ٠عدل ػاػ١
ايتًفض ٕٜٛاملٛؿٌ طًهٝا أ ٚال طًهٝا بؼبه ١بح داخً.17 ١ٝ
 )3ىظاو الفيديو (:)Video System
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ٜٚتُٝض ٖزا اي ٓعاّ مبش ١ْٚاالطتدذاّٚ ،ايتعًِ ايزاتٚ ،ٞطٗٛي ١اذتـ ٍٛعً٢
بشازت٘ ايتعً ١ُٝٝبأطعاس شتفل.١
 )4ىظاو املؤمترات املرئية (:)The Video teleconferencing
ٖٚزا ايٓعاّ قذ ٜه ٕٛاتـاٍ تًفض /ٕٜٛفٝذ ٜٛأسادٚ ٟاتـاٍ زلع ٞثٓا .ٞ٥أٚ
اتـاٍ تًفض /ْٜٞٛفٝذ ٜٛثٓاٚ ٞ٥اتـاٍ زلع ٞثٓا.ٞ٥
 )5التعليه مً خنل ظبكة االىرتىت :
 َٔٚخالٍ ٖزا ايٓعاّ ميهٔ ْكٌ ٚتبادٍ املعًَٛات ٚاالطتفاد َٔ ٠املهتبات ايعاَ١
َٚشانض املعًَٛات نُا ميهٔ االطتفاد َ٘ٓ ٠يف ايتعًِ عٔ بعذ بـٛس ٠نبرل ٠دذا
َٔ خالٍ ايٛطا٥ط ايتعً ١ُٝٝاملتٓٛع ١ناملٛقع اإليهذلٚ ْٞٚػٝه ١ايتٛاؿٌ
االدتُاعٚ ٞايؼات  )LMS(ٚأ ٚاملٛدٚ ٌٜغرلٖا َٔ ايدلاَر ٚنزا ايهتاب
اإليهذلٚ ْٞٚاألقشاق املذزتٚ ١ايفـ ٍٛاالفذلاكٚ ١ٝايكٓٛات ايتًفض ١ْٜٝٛعً٢
ايؼبهٚ ١غرلٖا .18
البراهج التلفزيىنية وفلسفتها التعليوية :
ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛمث ١سؤٚ ١ٜفًظفٚ ١طٝاط ١تـُِ فٗٝا ايدلاَر ٚمتٝضٖا عٔ غرلٖا
 َٔٚأُٖٗا َا : ًٜٞ
ٚ )1كٛح األٖذاف ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ١ٜٛسٝح تٛد٘ اإلْتاز ٚحتذد أطايٝب االطتفاد٠
َٔ ايدلاَر.
 )2تُٓ ١ٝايكٚ ِٝاملبادئ ٚتعضٜض االْتُا ٤اذتلاس.ٟ
 )3دساط ١طبٝع ١ادتُٗٛس املتًكٚ ٞاطتشلاس ايعشف االتـاي ٞيًُتًك.ٞ
 )4يض ّٚيػ ١عشب ١ٝتتٓاطب َع مجٝع املظتٜٛات تجُش ايتعبرل ٚايٓطل ٚاألدا ٤ايظًِٝ
يًػ.١
 )5دق ١ايتًدٝف يًُاد ٠ايتعً ١ُٝٝأ ٚايذاعُ ١شلا مبا ٜتٓاطب َع طبٝع ١ايٛط.١ًٝ
 )6سظٔ ايعشض ٚاالطتفاد َٔ ٠مجٝع ايتكٓٝات ٚايٛطا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملتاس.١
 )7ايبشح عٔ ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ َع املتًك ٞحتكٝكا يالتـاٍ ايجٓا.ٞ٥
 )8ايتٜٓٛع يف دٛاْب ايتكٚ ِٜٛايتهايٝف َٚتابع ١تكُٗٝٝا.
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َ )9عشف ١سدع ايـذ ٣أٚال بأٚ ٍٚعٌُ ايتػز ١ٜايشادع.١
 )10ايتك ِٝٝايؼاٌَ ايكبًٚ ٞايبعذٚ ٟأثٓا ٤ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبا حيظٔ ٜٚطٛس ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝباطتُشاس .19
كيفية تصوين وإنتاج براهج وأفالم تعليوية:
َٔ أدٌ إْتاز بشاَر ٚأفالّ تعً ١ُٝٝالبذ َٔ إٔ متش يف عذَ ٠شاسٌ أ ٚخطٛات ٖٞ
نايتاي:20 ٞ
أوال :إ داد املادة التعلينية واليص التلفسيوىي التعليني
ٜٓبػ ٞعٓذ تـُ ِٝاملاد ٠ايتعًَ ١ُٝٝشاعا ٠األٖذاف ايتعً ١ُٝٝاآلت:١ٝ
 )1األٖذاف ايظًٛن ١ٝاييت تظِٗ يف كبط طًٛى املتعًُني.
 )2األٖذاف ايذلب ١ٜٛاييت تلبط ايعًُ ١ٝايذلب َٔ ١ٜٛبٓا ٤املٓاٖر ٚايٛطاٚ ٌ٥األطايٝب
ٚاألْؼطٚ ،١حتذد اإلدشا٤ات ٚٚطا ٌ٥ايتك.ِٜٛ
 )3األٖذاف املعشف ١ٝاييت تًيب َتطًبات املعشفٚ ١سذاثتٗاٚ ،تُٓ ٞاملٗاسات ايعكً١ٝ
ٚاإلدسان ١ٝيذ ٣املتعًُنيٚ ،تعين ظُٝع املظتٜٛات املعشف ١ٝابتذا ٤باذتفغ ٚايفِٗ
ٚايتطبٝل ٚاْتٗا ٤بايتشًٚ ٌٝايذلنٝب ٚايتك.ِٜٛ
 )4األٖذاف املٗاس ١ٜاييت حت ٍٛاملعاسف إىل دٛاْب عًُ ١ٝتؼشى املتعًِ ٚمتٗذ
النتظاب املٗٓ ١يف ٚاقع اذتٝا.٠
فريل اإل داد:
 )1املٓتر ٚقذ ٜه ٕٛػدـًا أ ٚدٗ.١
 )2ناتب املاد ٠ايتعً( ١ُٝٝاملعذ).
 )3ناتب ايٓف ايتًفض( ْٜٞٛايظٓٝاسٜظت) .
مَاو فريل اإل داد ٍي:
األدٚاس املطًٛب ١إلعذاد ايٓف ايتعً:ٖٞٚ ُٞٝ
 )1إعذاد دساط ١دذ ٣ٚيًُٓتر ٚؿٛال إىل املظتفٝذ.
 )2اختٝاس نٛادس اإلعذادَ :عذ ،ٜٔنتاب ،طٓٝاسٜظتَ ،كذَني ،اخل.
 )3تًدٝف املاد ٠ايتعً ١ُٝٝسٝح تشنض عً ٢أِٖ َا يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
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 )4تٛكٝح ٚتفظرل َلَُٚ ٕٛهْٛات ايٓف ٚاإلداب ١عً ٢إػهاالت٘ ٚتظاؤالت٘.
 )5إعذاد ايظٓٝاس ٜٛايتعًَ ُٞٝع َشاعا ٠ايتٓٛع يف طٓٝاسٖٜٛات اإلعذاد.
َ )6شاعا ٠اطتدذاّ املعٓٝات ايبـشٚ ١ٜايظُعٚ ١ٝاألػهاٍ ٚايشطٚ ّٛغرلٖا يف
ايظٓٝاس ٜٛايتعً.ُٞٝ
 )7حتذٜذ ػهٌ ايدلْاَر ايتعًٚٚ ُٞٝكع ايتـٛس ايعاّ يًدلْاَر.
 )8حتذٜذ األدٚاس ٚتٛصٜعٗا عً ٢ايعٓاؿش املؼاسن ١يف إعذاد ايدلْاَر.
 )9كبط إدشا٤ات َتابع ١إصتاص املٗاّ عظب ايٛقت احملذد يهٌ َُٗ.١
 )10ايتأنذ َٔ تٓفٝز إْتاز ايدلْاَر عظب ايظٓٝاس ٜٛاملعذ.
 )11كُإ ايتهاٌَ بني أعلا ٤ايفشٜل ٚايعٌُ بشٚح ايفشٜل ايٛاسذ.
النص التلفزيىني (السيناريى التعليوي) :
َٔ املِٗ دذا إٔ ْٗتِ باختٝاس ايؼدف ايز ٟطٝتٛىل نتاب ١ايٓف املتًفض،
ٚاملتُهٔ َٔ تٛصٜع ايٓف ايعًُ ٞيهٌ سًكٚ ١فل منٛرز ايظٓٝاسَ ٜٛع حتذٜذ َا جيب
إظٗاس ٙعً ٢ايؼاػ ١يف نٌ فكش َٔ ٠فكشات اذتًكَ ،١جٌ :ايٓف املكش،٤ٚ
ادتشافٝهع ،األػهاٍ ،ايشطَٛات ،ايبٝاْات ،ايُٓارز ،ايعٓٝات،ايـٛس ،ايفٝذ،ٜٛ
ٚغرل ٖاٚ ،ريو ٜتطًب اختٝاس َؤيف ايهتاب أ ٚأطتار املكشس أ ٚػدف َتُهٔ َٔ
املاد ٠ايتعًَٚ ١ُٝٝتُهٔ َٔ إعذادٖاٚ ،قادس عً ٢تكذميٗا إرا تعزس َا طبل بعذ عكذ
دٚسَ ٠تدــ ١يف اإلعذاد ٚايتكذٚ- ِٜريو ألٕ ناتب ايٓف ٖ ٛاملظؤ ٍٚعٔ حتذٜذ
األٖذاف ايذلبٚ ١ٜٛاملعشفٚ ١ٝايظًٛنٚ ،١ٝاحملت ٣ٛايز ٟجيب إٜـاي٘ إىل املتعًُني َٔ
َتًك ٞايدلاَر.
ايـفات ايٛادب تٛافشٖا يف ناتب ايٓف َا :ًٜٞ
ٜ )1عٌُ يف زتاٍ ايتعً ِٝأَ ٚعاٜؽ ي٘.
 )2مياسغ نتاب ١ايٓـٛق ايتعً ١ُٝٝايتًفض.١ْٜٝٛ
 )3يذَ ٜ٘عشفٚ ١خدل ٠يف خـا٥ف ٚإَهاْات ايتًفض.ٕٜٛ
َٝٗ )4أ يًعٌُ بشٚح ايفشٜل ايٛاسذ (فشٜل اإلْتاز).
َهْٛات ايٓف ايتعًٜ ُٞٝؼٌُ عً ٢اآلت:ٞ
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 )1اشلذف :عٝح تعدل عٓ٘ املاد ٠ايتعًٚ ،١ُٝٝتعٌُ عً ٢حتكٝك٘.
َ )2هْٛات امللُٜ :ٕٛلُٔ ٚدٛد عٓاؿش ؿٛتَٚ ١ٝشٚ ١ٝ٥أطًٛب ٚفكشات ايشبط.
 )3عٓاؿش ايؼهٌ :حيكل تٓٛع ايكٛايب ٚاألػهاٍ ايدلازت ١ٝاملال ١ُ٥يًُلُ.ٕٛ
 )4دٛاْب اإلبذاع :تٓتر بشاَر إبذاع ١ٝحتكل ايتفاعٌ ٚايتأثرل يف املتعًُني.
َشاسٌ إعذاد ايٓف:
 )1ايفهش :٠املٓطًكٚ َٔ ١اقع اشلذف ايذلب ٟٛيًُاد ٠ايتعً. ١ُٝٝ
 )2املًدف َٔ :خالٍ اطتٝعاب ناٌَ ٚدقٝل يًُشت ٣ٛايعًُٚ ٞأٖذاف٘ ٚشتشدات٘.
 )3املعادت :١سٝح حيذد ْٛع املعادت ١يًُشتٚ ٣ٛأطًٛب ٚطشٜك ١تٓاٚي٘ تًفضْٜٝٛا .
 )4اإلٜكاع َٔ :سٝح حتذٜذ عٓاؿش اإلٜكاع ٚطشم االْتكاٍ تلُٔ طٗٛي ١ايتذفل،
ٚايتٓٛع ٚحتكل ادتاربٚ ١ٝايتؼٜٛل.
 )5ايٓف :بتٛثٝل تفاؿ ٌٝاحملت ٣ٛػهال َٚلُْٛا يف سَٛص َهتٛب ١نُشسً١
ْٗا ١ٝ٥يهتاب ١ايٓف ،بهٌ أدضاٗ٥ا ٚتطٛساتٗا َٚذيٛالتٗا بـٝػتٗا ايٓٗا١ٝ٥
ادتاٖض ٠يإلْتازٜٚ ،عتدل ايٓف أطًٛبا أدبٝا ٚفٓٝا َتُٝضا َ ٖٛٚا ٜطًل عً٘ٝ
بت(ايظٓٝاس. )ٜٛ
ثانيا :اإلنتاج
ٜته ٕٛاإلْتاز َٔ ايعٓاؿش اآلت:١ٝ
َ )1كذَ ٛايدلاَر (َعًِ ايؼاػ.) ١
 )2ايفشٜل ايفين َٔ املدشدني ٚاملـٛسٚ ٜٔاملْٛترل ٚادتشافٝهع ٚفين اإلكا٠٤
ٚايـٛت ٚغرلِٖ.
 )3املشادع ٚاملشاقب ايًػ.ٟٛ
 )4فشٜل املشادعٚ ١اإلقشاس.
َٗاّ فشٜل اإلْتاز ٖ:ٞ
 )1تٓفٝز إدشا ٤ايتذسٜبات ايالصَ ( ١ايدلٚفات ) قبٌ تظذ ٌٝايدلْاَر.
 )2تظذ ٌٝاملاد ٠ايتعً ١ُٝٝبٓا ٤عً ٢ايظٓٝاس ٜٛايتٓفٝز ٟيًٓف ايتعً.ُٞٝ
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 )3مجع املعٓٝات ايبـ شٚ ١ٜايظُع ١ٝاملطًٛب ١يإلْتاز بٓا ٤عً ٢ايظٓٝاس ٜٛايتٓفٝزٟ
يًٓف ايتعً.ُٞٝ
 )4االطتفاد َٔ ٠ادتٛاْب ايتهُ ١ًٝٝيإلْتاز أَ ٚا ٜطًل عًٗٝا ارتذَات اإلْتادَٔ ١ٝ
أدٗضٚٚ ٠طا ٌ٥تعً.١ُٝٝ
 )5تٛفرل ايتكٓٝات ايتًفض( ١ْٜٝٛارتذع ،املؤثشات)ٚ ،إَهاْ ١ٝاطتدذاَٗا
بإطتذٖٜٛات ايتظذ.ٌٝ
 )6تٛقٝت طشعٚ ١تظًظٌ املؼاٖذ ٚايًكطات َٚشاعا ٠كبط ايٛقت املٓاطب عًُٝا
يتكذ ِٜاملاد.٠
 )7املشادع ١ايٓٗاٚ ١ٝ٥اإلقشاس ايٓٗا ٞ٥يًدلْاَر ايتعً َٔ ُٞٝقبٌ دتَٓ ١شادع١
َتدــ ١عًُٝا ٚفٓٝا ٚيػٜٛا.
 )8إعاد ٠اإلْتاز ٚتكذمي٘ مبدتًف ايٛطا٥ط املدتًف ١يٝتِ االطتفاد َ٘ٓ ٠عً ٢ػهٌ
سًكات تًفض ١ْٜٝٛأ ٚأقشاق تفاعً ١ٝأ ٚغرلٖا.
 )9إعذاد دساط ١تظٜٛكَ ١ٝتهاًَ ١يلُإ حتكٝل ايهظب ايعًُٚ ٞاملاد ٟيًُؤطظ١
ٚكُإ ٚؿٛي٘ إىل املظتفٝذ بأٜظش َا ميهٔ.
 )10ايتشظني ٚايتطٜٛش املظتُش ٚاالطتفاد َٔ ٠سدع ايـذ َٔ ٣املظتفٝذٚ ٜٔتكِٝٝ
اإلْتاز َٔ ٚقت إىل آخش.
الوبحث الثالث :الذراسة التحليلية
إجراءات الدراشة:
اجملتُع ٚايع١ٓٝ
اعتُذ ايباسح يف دساطت٘ اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ ١يف داَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا;
فٗ ٞادتاَع ١ايٛسٝذ ٠يف اي ُٔٝاييت تٓتر بشاَر تعً ١ُٝٝتًفض ٖٛٚ ،١ْٜٝٛإطاس زتتُع
ايذساطٚ ١ريو بأخز عَ ١ٓٝكذاسٖا ( )41سًكَٓ ١تذ َٔ ١أؿٌ ( )400سًك ،١اخترلت
عؼٛاًٝ٥ا َٔ اذتًكات املٓتذ ١يف املشنض اإلعالَ ٞيإلْتاز ٚايتذسٜب ٚاالطتؼاسَٔٚ ،٠
خالشلا طٝعُِ ْتا٥ر عج٘ عً ٢اجملتُع  ٖٛٚايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
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أداة الدراشة :
ٖ ٞاطتُاس ٠تك َٔ ِٝٝأدٌ تك ِٝٝاذتًكات ايتعً ١ُٝٝيف ادتاَع َٔ ١خالٍ دتٓ١
تظُ ٢دتٓ ١االطتعشاض تته َٔ ٕٛمخظ ١أعلاَ :٤عذ املادٚ ،٠شتتف ايظٓٝاس،ٜٛ
ٚاملدشزٚ ،املشادع ايًػٚ ،ٟٛاملْٛترل .تك ّٛايًذٓ ١مبؼاٖذ ٠اذتًكات املظذًٚ ١إبذا٤
املالسعات ،ثِ تعذًٜٗا قبٌ أسػفتٗا.
ٚاعتُذ ايباسح ٖز ٙاالطتُاس ٠نأدا ٠دساط ١يف عج٘ بٛؿف٘ سٝ٥ظًا شلز ٙايًذٓ،١
ٚأخز بتك ِٝٝايًذٓ ١يًشًكات ستٌ ايذساط َٔٚ ،١خالٍ حتًْ ٌٝتا٥ر تًو ايتكُٝٝات
طٝتِ ايتٛؿٌ إىل ْتا٥ر َتعًك ١مبؼهً ١ايبشح ٚفشٚض ايذساط.١
حدود الدراشة :
تتُجٌ اذتذٚد ايضَٓ ١ٝيًذساط ١بايعاّ ٚ ،2014اذتذٚد املهاْ ١ٝبـٓعا - ٤داَع١
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا  -نًٚ ،١ٝاذتذٚد املٛكٛع ١ٝباذتًكات ايتعً ١ُٝٝايتًفض١ْٜٝٛ
املعذ ٠يًتعً ِٝاملفتٛح يف نً ١ٝايتعً ِٝاملفتٛح ظاَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا; ألْٗا
ادتاَع ١ايٛسٝذ ٠بني ادتاَعات تٓتر ٖز ٙاذتًكات إىل ٚقت إعذاد ٖز ٙايذساط.١
األشاليب اإلحصائية :
أطايٝب ايتشً ٌٝاإلسـا ٞ٥املظتدذَ ١يف ايذساط:١
تتٓٛع أطايٝب ايتشً ٌٝاإلسـا َٔ ،ٞ٥سٝح سلٛشلاٚ ،عُكٗاٚ ،تعكٝذٖا
باختالف اشلذف َٔ إدشاٗ٥ا ٚبػ ١ٝايٛؿ ٍٛإىل َؤػشات تذعِ أٖذاف ايذساط١
ٚفشكٝاتٗاٚ ،قذ دش ٣فشف ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚدذٚيتٗا; يٝظٌٗ ايتعاٌَ َعٗا،
َٚعادت  ١ايبٝاْات يػشض اختباس منٛرز ايذساط ،١فكذ اطتدذَت بشْاَر اذتضّ
اإلسـا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاع (SPSS) ١ٝيتشً ٌٝبٝاْات االطتباْٚ ١فشكٝاتٗاٚ ،اذتـٍٛ
عً ٢شتشدات دتُٝع أط ١ً٦االطتباْ.١
ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ١مت اطتدذاّ ايعذٜذ َٔ األطايٝب اإلسـاَ ،١ٝ٥تُجً ١يف
َا :ًٜٞ
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 )1ايٛطط اذتظاب ٖٛٚ ٞاملكٝاغ األٚطع اطتدذاَاً َٔ َكاٜٝع ايٓضع ١املشنض١ٜ
ٜٚتِ اطتدذاّ ايٛطط اذتظاب ٞإلدابات ع ١ٓٝايذساط ١عٔ االطتباْ ;١ألْ٘ ٜعدل عٔ
َذ ٣أُٖ ١ٝايفكشَٚ ٠كذاسٖا بني ايفكشات.
 )2االضتشاف املعٝاسٖٚ ٟزا املكٝاغ َٔ َكاٜٝع ايتؼتتٜٚ ،ظتدذّ يكٝاغ ٚبٝإ
تؼتت َفشدات ع ١ٓٝايذساط ١سٚ ٍٛططٗا اذتظاب.ٞ
َ )3عاٌَ استباط برلط )R( ٕٛملعشف ١ايعالق ١بني املتػرلات ايهُ ١ٝيف ايذساط.١
مت حتديد مصتوا الفا لية لبكاً للنكياط اآلتي:

ط ٍٛايف = ١٦اذتذ األعً ٢يًبذ – ٌٜاذتذ األدْ ٢يًبذ / ٌٜعذد املظتٜٛات
ط ٍٛايف= ١٦

4

تتت

1

/

0.75 = ¾ = 4

ٚبزيو ٜه ٕٛاملكٝاغ ناآلت:ٞ
( َكب 1 َٔ ) ٍٛإىل أقٌ َٔ 1.75
(دٝذ ) َٔ  1.75إىل أقٌ َٔ 2.75
( دٝذ دذا) َٔ  2.75إىل أقٌ َٔ 3.75

( ممتاص ) َٔ  3.75فأنجش.
ٚطٝتِ تطبٝل ٖز ٙاألطايٝب اإلسـا ١ٝ٥عًَ ٢تػرلات ايذساط ١يًٛؿ ٍٛإىل ْتا٥ر
سٛشلاٚ ،بٝإ ايعالقات بني َتػرلاتٗاٚ ،اختباس فشكٝات ايذساطٚ ،١ؿٛال إىل ْتا٥ر
عاَ ١يًذاسطٚ ١تٛؿٝاتٗا س ٍٛسؤَ ١ٜظتكبً ١ٝيًتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
ٚعً ٢ريو مت تؼدٝف مجٝع فكشات االطتباْٚ ،١قذست نٌ فكشٚ ٠نٌ زتاٍ
ٚايذسد ١اي هًٚ ١ٝفكاً شلزا املكٝاغٚ ،فُٝا  ًٜٞعشض يزيو:
التعريفات اإلجرائية لفئات التخليل ووحداتُ:
 )1ف ١٦اإلعذاد ٚٚسذاتٜ٘ :كـذ بٗا (املعًَٛات ٚاإلثشا ٤يًُادٚ ،٠ايتًدٝف ٚايذلنٝض
يًُعًَٛاتٚ ،اطتدذاّ أطايٝب اإلٜلاح ٚايتؼٜٛل ٚاإلثاسٚ ،٠تهشاس املعً١َٛ
ٚايذلنٝض عً ٢أِٖ ايٓكاطٚ ،ايشبط بني فكشات اذتًكٚ ،١ايشبط بني َٛاكع
اذتًكات).
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 )2ف ١٦ايتكذٚٚ ِٜسذاتٜ٘ :كـذ بٗا (عذّ ٚدٛد أ ٟأخطا ٤يػ ١ٜٛيف قشا ٠٤ادتشافٝو،
ٚمتهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠أداٚ ،٤متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠يػٚ ،١ايًٝاق١
ٚايؼهٌ ايعاّ يًُكذّ).
 )3ف ١٦ايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش ٚٚسذاتٜ٘ :كـذ بٗا ( تٓٛع يكطات ايتـٜٛشٚ ،طالَ١
ايهٛادس َٔ أ ٟتؼ ٜ٘ٛأثٓا ٤ايتـٜٛش (ٖٝذ-فٛنع-اٖتضاص)ْٚ ،عاف ١املهإ
احملٝط باشلذف املشاد تـٜٛش.)ٙ
 )4ف ١٦ايـٛت ٚٚسذاتٜ٘ :كـذ بٗا ( ٚكٛح ْٚكا ٠ٚايـٛت يف املاد ٠املـٛسْٚ ،٠كا٠ٚ
ايـٛت ٚعذّ ٚدٛد أ ٟتؼٜٛؽ أ ٚعٛٝب أ ٚتذ اخٌ يألؿٛات يف املْٛتاز،
ٚايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛايـٛت يف ايدلاَر يف املْٛتاز).
 )5ف ١٦اإلكاٚٚ ٠٤سذاتٗاٜ :كـذ بٗا ( عذّ ٚدٛد أ ٟظٌ أ ٚططٛع يف أ ٟدضَٔ ١ٝ٥
دضٝ٥ات املؼٗذٚ ،ايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛاإلكا ٠٤يف ايدلاَر يف املْٛتاز).
 )6ف ١٦املْٛتاز ٚٚسذاتٜ٘ :كـذ بٗا ( ٚكٛح ارتط يف ايهُبٛٝتشٚ ،تٓاطل األيٛإ يف
ايهُبٛٝتشٚ ،تٓظٝل ايهٛادس يف ايهُبٛٝتشٚ ،ايذلتٝب املٓطك ٞيًكطات
ٚاملؼاٖذ يف املْٛتازٚ ،تٓاطب املهظاز َع املٛكٛع يف املْٛتازٚ ،تٓاطب ايتعًٝل
َع ظٗٛس املاد ٠املهتٛب.)١
 )7ف ١٦املذٚٚ ٠سذا تٗاٜ :كـذ بٗا ( َذ ٠اذتًك ،١عذد اذتًكات يًُكشس).
 )8فَٛ ١٦ثٛق ١ٝايتكٚٚ ِٝٝسذاتٜ٘ :كـذ بٗا ( عذد املكُٝني ْٚعٝتِٗ ،تطابل تكِٝٝ
ايًذٓ ١اإلمجايَ ٞع ايذساط ١اذتاي)١ٝ
فٗز ٙمثاْ ١ٝف٦ات ٚيهٌ فٚ ١٦سذات خاؿ ١بٗا نُا َٖ ٛبني .نُا إٔ املكٝاغ
املظتدذّ  ٖٛٚاملكٝاغ ايشباع( ٞممتاص – دٝذ دذا – دٝذ – َكبٚ ،)ٍٛقذ ػهًت
دتٓ ١يًكٝاّ بعًُ ١ٝايتك ِٜٛبش٥اط ١ايباسح يتك ِٝٝمنارز َٔ اذتًكات املٓتذ ١حيظب
ايف٦ات ٚايٛسذات املؼاس إيٗٝا ،بٓا ٤عً ٢اطتُاس ٠حتً ٌٝتته َٔ ٕٛايف٦ات املزنٛس٠
آْفاٚ ،اييت تعدل عٔ َتػرلات ايذساطٚ ،١فُٝا ٜأت َٔ ٞادتذا ٍٚايتهشاس ١ٜبٝاْا
َفـال يتًو ايف٦ات ٚٚسذاتٗا.
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رض البياىات وحتليلَا:
أٚال :اإلعذاد
جدول رقه (  ) 1اإل داد

العدد

اليصبة

العدد

2
2
2

2.4
2.4

149

60.6

3.7

38

92.7

2
88

4.9
35.8

1

2.4

20

92.7

38

48.8

20

4.9

2

48.8

0
0
0
0

1

4.9

9

22.0

30

73.2

0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1

4.9

21

51.2

18

43.9

0

0.0

65.2
57.9
63.4
74.4
74.4
67.0

9

4.9

56.1

23

اليصبة

العدد

39.0

16

اليصبة

العدد
0

اليصبة

66.5

0.0

املتوشط
2.66
2.61
2.32
2.54
2.98
2.98
2.68

اإلمجايٞ

اذتًكات

.586

ايشبط بني َٛاكع

.567

ايشبط بني فكشات اذتًك١

عً ٢أِٖ ايٓكاط

.552

تهشاس املعًٚ ١َٛايذلنٝض

ٚايتؼٜٛل ٚاإلثاس٠

.273

اطتدذاّ أطايٝب اإلٜلاح

يًُعًَٛات

.273

ايتًدٝف ٚايذلنٝض

العامة

0.471

املعًَٛات ٚاإلثشا ٤يًُاد٠

االلراف املعياري

املتغري

.575

ممتاز

جيد

متوشط

مكبول

اليصبة

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( )1املتعًل مبشت ٣ٛايدلاَر ايتعً َٔٚ ١ُٝٝخالٍ ايعٓاؿش
ايظت ١يًُشت ٣ٛإٔ نال َٔ ايشبط بني فكشات ايدلاَر ٚايشبط بني َٛاكٝع ايدلاَر
استال املشتب ١األٚىل بذسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب ،)74.4( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط
(ٚ،)2.98باضتشاف َعٝاس ،).273( ٟيهٌ َُٓٗاَ ٖٛٚ ،ؤػش دٝذٚ ،تؼتت غرل نبرل
يًبٝاْات عٔ املتٛطط.
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ٚاستٌ املشتب ١ايجاْ ١ٝبذسد ١عٓاَ ١ٜتٛطط ١نٌ َٔ املعًَٛات ٚاإلثشا ٤يًُاد ٠بٓظب١
َ ،)66.5( ١ٜٛ٦مبتٛطط (ٚ )2.66باضتشاف َعٝاس ،).575( ٟثِ ايتًدٝف ٚايذلنٝض
يًُعًَٛات بٓظب )65.2( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)2.61باضتشاف َعٝاس ،).586( ٟثِ
تهشاس املعًٚ ١َٛايذلنٝض عً ٢أِٖ ايٓكاط بٓظب ،)63.4( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط ()2.54
ٚباضتشاف َعٝاسٚ ،).552( ٟمجٝعٗا َؤػشات َتٛططٚ ،١تؼتت ال بأغ ب٘ يًبٝاْات
عٔ املتٛطط.
بُٓٝا استٌ اطتدذاّ أطايٝب اإلٜلاح ٚايتؼٜٛل ٚاإلثاس ٠املشتب ١األخرل ٠بذسد ١عٓا١ٜ
َكبٛي ١بٓظبَ ١ٜٛ٦َ ١تذْ ١ٝقذسٖا ( ،)57.9مبتٛطط (ٚ ،)2.32باضتشاف َعٝاسٟ
(َ ٖٛٚ ،) .567ؤػش َتٛطط ٚتؼتت أندل يًبٝاْات عٔ املتٛطط; مبا ٜؤنذ كشٚس٠
ايعٓا ١ٜبٗزا ايعٓـش ْعشا يًكـٛس ايعاٖش ف ٘ٝالطُٝا  َٔ ٖٛٚأِٖ ايعٓاؿش يف إعذاد
املاد ٠ايتعً ١ُٝٝيلُإ َتابع ١املتعًِ ٚتشغٝب٘ يف َؼاٖذ ٠املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٚإمجاال ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚإٔ املتٛطط ايعاّ يًُشت ٣ٛايعًُ ٞيًشًك ١أخز دسد١
عٓاَ ١ٜتٛطط ١بٓظب ١ٜٛ٦َ ١إمجاي ،)67.0( ١ٝمبتٛطط (ٚ ،)2.68اضتشاف َعٝاس ٟقذسٙ
(َ ٖٛٚ ،) 0.47تٛطط عاّ بذسدَ ١تٛططٚ ،١تؼتت غرل نبرل يًبٝاْات عٔ املتٛطط،
 ٖٞٚدسد ١غرل َؼذع ١نجرلا عً ٢دٛد  ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح احملت.٣ٛ
ٜؤنذ َا طبل كشٚس ٠ايعٓا ١ٜبٗز ٙايعٓاؿش أثٓا ٤إعذاد احملتٚ ٣ٛايٛقٛف عً٢
َهُٔ ارتًٌ ايزْ ٟتر عٓ٘ ٖزا املظت ٖٛٚ ،٣ٛيف ْعش ايباسح ٜتُجٌ بؼهٌ دٖٛشٟ
س ٍٛايظٓٝاس ٜٛايتعً ُٞٝايزٜ ٟعذ عً ٢ك ٘٥ٛاحملت ٣ٛايعًُ ;ٞإر ٜتطًب تٓفٝز
طٓٝاسٖٜٛات َتٓٛع ١أنجش َال ١َ٤يًُشت ٣ٛايعًُ.ٞ
ٚإٕ ناْت ادتٗ ١املعٓ ١ٝيف ادتاَع ١قذ قذَت َعادت ١يف إطاس دي ٌٝاإلْتاز
ايتًفض ،ْٜٞٛإال إٔ ريو َا صاٍ يف إطاس ايتٓعرل ال ايتٓفٝز عً ٢األقٌ إىل ايٛقت ايزٟ
نتب فٖ ٘ٝزا ايبشح.
ثاىيا :التكديه
جدول رقه (  ) 2التكديه
ة

م

اي

ار

ليط

ةملو
اش

ملش
ابت

لرا
اىف
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العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

1
4

17.1
9.1

3

7.3

20
28

68.3
56.1

92

48.8

15
9

22.0
34.1

56

36.6

2
0
3

4.9
0.0
1.8

63.4
79.3
68.8

7

9.8

14

34.1

22

53.7

1

2.4

62.8

.711
.709
.570
0.62

15

2.4

30

73.2

10

24.4

0

0.0

69.5

.475

2.78

اإلمجايٞ

2.51

ايًٝاقٚ ١ايؼهٌ ايعاّ يًُكذّ

يػ١

2.60

متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد٠

أدا٤

3.02

متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد٠

يف قشا ٠٤ادتشافٝو

2.73

عذّ ٚدٛد أ ٟأخطا ٤يػ١ٜٛ

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ (ٚ ) 2املتعًل ظٛد ٠تكذ ِٜايدلاَر ايتعً َٔٚ ١ُٝٝخالٍ
ايعٓاؿش األسبع ١إٔ َتػرل ايًٝاقٚ ١ايؼهٌ ايعاّ يًُكذّ استال املشتب ١األٚىل بذسد١
عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظبٚ ،)79.3( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ )3.02اضتشاف َعٝاسٖٛٚ ).570( ٟ
َؤػش دٝذَ ،ع ٚدٛد تؼتت إىل سذ َا يًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ثِ استٌ املشتب ١ايجاْ ١ٝعذّ ٚدٛد أ ٟأخطا ٤يػ ١ٜٛيف قشا ٠٤ادتشافٝو بذسد ١عٓا١ٜ
دٝذ ٠مبتٛطط (ٚ )69.5مبتٛطط (ٚ )2.78اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ .).475( ٟؤػش دٝذ،
َع ٚدٛد تؼتت أقٌ َٔ طابك٘ يًبٝاْات عٔ املتٛطط.
تالُٖا يف املشتب ١ايجايج ١بؼهٌ َتكاسب بذسد ١عٓاَ ١ٜت ٛطط ١نٌ َٔ متهٔ
املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠يػ ١بٓظب )63.4( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)2.51باضتشاف َعٝاسٟ
نبرل إىل سذ َا مبكذاس ( ،) .709ثِ متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠أدا ٤بٓظب١ٜٛ٦َ ١
(ٚ )62.8مبتٛطط (ٚ )2.60باضتشاف َعٝاس ٟنبرل إىل سذ َا مبكذاس (ٖٛٚ ،).711
َؤػش َتٛططَ ،ع ٚدٛد تؼتت نبرل إىل سذ َا.
ٚإمجاال فإٕ املتٛطط ايعاّ دتٛد ٠تكذ ِٜايدلاَر ايتعً )68.8( ٖٛ ١ُٝٝمبتٛطط
(ٚ )2.73اضتشاف َعٝاس ٟقذسَ ٖٛٚ ،)0.62( ٙتٛطط عاّ قشٜب َٔ ادتٝذ نإعذاد

للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

226

العذد ( ) 8الوخلذ ( )12أكتىبر 2015م

ISSN : 2410-1818

الجودة النوعية للبرانج التعليهية التلفزيونية يف التعليم الجانعي | د .سمير عبدالرحمن الشميري

احملت ٣ٛايعًُ ٞغرل َؼذع نجرلا عً ٢دٛد ٠تكذ ِٜاذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح
تكذ ِٜاملاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٜؤنذ َا طبل كشٚس ٠ايعٓا ١ٜباختٝاس املكذَني املتُهٓني َٔ املاد ٠ايتعً١ُٝٝ
ٚاملتُهٓني َٔ إداد ٠ايًػٚ ١ايٓطل بٗا ،نُا ٜؤنذ كشٚس ٠ايتذسٜب ٚايتأٌٖٝ
ايهايف يًُعذ ٜٔيتكذ ِٜبشاَر تعًٜ ١ُٝٝتشكل فٗٝا أداَ ٤تُٝض ٜشاع ٢ايتُهٔ َٔ إيكا٤
املاد ٠ايتعً ١ُٝٝنُا ٜشاع ٞسظٔ اإليكا ٤ايـٛتٚ ٞايٓش َٔ ٟٛسٝح ادتٗش ٚارتفض
ٚايٛقف ٚايٓدل ٚايتٓػٚ ِٝتٛظٝف عالَات ايذلقٚ ،ِٝتطبٝل ايكٛاعذ ايٓشٚ ١ٜٛايـشف١ٝ
ٚاطتدذاّ ايًػ ١ايعشب ١ٝايبظٝطَ ١ع عذّ ايتهًفٚ ،إيكاٜ ٤شاع ٞكٛابط اإليكا٤
ايتًفضٚ ْٜٞٛايعٓا ١ٜبًػ ١ا دتظذ َٔ تعابرل ايٛد٘ ٚايٛقٛف ٚسشن ١ادتظِ ٚايٝذ ٜٔإىل
غرل ريو مما َٖ ٛعشٚف يف ايتكذ ِٜايتًفضٚ .ْٜٞٛإٕ ناْت ادتاَع ١تبزٍ دٗذا ًَُٛطا
فُٝا طبل إال إٔ ريو ٜتطًب دٗذا أندل; ْعشا يٓذسٚ ٠دٛد املتُهٓني ٚاملؤًٖني يف
زتتُعٓا احملً ٞنُا ملظٓا ريو َٔ خالٍ ايتذشب ١ايظابك.١
ْٚؤنذ إٔ عًُ ١ٝاإلعذاد ٚايتكذ ِٜميجالٕ دٖٛش ايعٌُ ايتًفض ْٜٞٛبؼهٌ عاّ ٖٛٚ
يف ْفع ايٛقت دٖٛش اإلْتاز ايتعًٚ ;ُٞٝال كرل إٔ تٛي ٞادتٗ ١املعٓ ١ٝيف ادتاَع ١دٗذا
أندل يف ٖزا ادتاْب أنجش َٔ غرل ،ٙال طُٝا ٚايكـٛس ف ٘ٝأنجش نُا طٝعٗش َٔ
خالٍ املشاسٌ ايالسك.١
ثالجا :التصجيل
جدول رقه (  ) 3التصجيل

العدد

اليصبة

العدد

0

0.0

70.7

29

اليصبة

العدد

24.4

10

اليصبة

العدد
1

اليصبة

65.9

2.4

اليصبة العامة

املتوشط
2.70
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2

4.9

39

95.1

1

2.4

1

2.4

78.0

7
9

17.1

102

82.9

7.3

34

82.9

0

8.9

2

11

0.0

0

0.0

74.4

2.96

1.6

79.3

3.17

.381

اإلمجايٞ

تـٜٛشٙ

0.39

ْعاف ١املهإ احملٝط باشلذف املشاد

3.02

ايتـٜٛش(ٖٝذ -فٛنع -اٖتضاص)

.273

طالَ ١ايهٛادس َٔ أ ٟتؼ ٜ٘ٛأثٓا٤

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ ) 3املتعًل ظٛد ٠تظذ ٌٝاذتًكات ايتعً َٔٚ ١ُٝٝخالٍ
ايعٓاؿش ايجالث ١إٔ نال َٔ ْعاف ١املهإ احملٝط باشلذف املشاد تـٜٛشٚ ٙطالَ١
ايهٛادس َٔ أ ٟتؼ ٜ٘ٛأثٓا ٤ايتـٜٛش أخزا املشتب ١األٚىل بذسد ١عٓا ١ٜدٝذَ ٠شتفع١
بٓظب ،)79.3( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ )3.17اضتشاف َعٝاس .).381( ٟثِ طالَ ١ايهٛادس
َٔ أ ٟتؼ ٜ٘ٛأثٓا ٤ايتـٜٛش (ٖٝذ-فٛنع-اٖتضاص) بٓظب،)78.0( ،)79.3( ١ٜٛ٦َ ١
مبتٛطط (ٚ )3.02(،)3.17اضتشاف َعٝاسٚ ).273( ،).381( ٟنالُٖا َؤػش دٝذ،
َع ٚدٛد تؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ٜٚؤنذ ريو دٛد ٠ايتكٓٝات ٚايتذٗٝضات املظتدذَ ١يف عًُ ١ٝايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش
املتٛق ف عً ٢دٛد ٠ايهاَرلات ٚاالطتٛد ٜٛايز ٟتتِ ب٘ عًُ ١ٝايتـٜٛش يف ادتاَع١
ٚنزا ٚايكاُ٥ني عً ٢ايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش.
ٚتأخش عٔ تًو ايعٓاؿش عٓـش ٚاسذ ٖ ٛتٓٛع يكطات ايتـٜٛش سٝح أخز املشتب١
ايجايج ١بذسد ١عٓاَ ١ٜتٛطط ١بٓظب ،)65.9(١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط(ٚ ،)2.70باضتشاف
َعٝاسَ ٖٛٚ ،).516(ٟؤػش َتٛططَ ،ع ٚدٛد تؼتت ال بأغ بٗا يًبٝاْات عٔ املتٛطط.
َٚع أُٖٖ ١ٝزا ايعٓـش يف إخشاز املاد ٠ايتعً ١ُٝٝبؼهٌ أفلٌ فإٕ ٖٓاى قـٛسا
يف ايعٓا ١ٜبٗزا ايعٓـش ًٜضّ ايكاُ٥ني االٖتُاّ ب٘.
ٚإمجاال فإٕ ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦ايعاَ ١دتٛد ٠تظذ ٌٝايدلاَر ايتعً ،)74.4( ١ُٝٝمبتٛطط
عاّ (،)2.96باضتشاف َعٝاس ٟقذسَ ٖٛٚ ،)0.39( ٙتٛطط عاّ دٝذ َؼذع إىل سذ َا
عً ٢دٛد ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح تظذ ٌٝاملاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
َٚع َا ٜؤنذ ٖزا املؤػش عً ٢دٛد ٠ايتكٓٝات ٚايتذٗٝضات املظتدذَ ١يف عًُ١ٝ
ايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش املتٛقف عًَ ٢هْٛات االطتٛد َٔ ٜٛايهاَرلات ٚاملهإ املٓاطب

للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

228

العذد ( ) 8الوخلذ ( )12أكتىبر 2015م

ISSN : 2410-1818

الجودة النوعية للبرانج التعليهية التلفزيونية يف التعليم الجانعي | د .سمير عبدالرحمن الشميري

يًتـٜٛش ٚاألدٗض ٠يف عًُ ١ٝايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش ،إكاف ١إىل سشفٚ ١ٝقذس ٠ايعاًَني يف
املشنض اإلعالَ ٞيإلْتاز ٚايتذسٜب يف ادتاَع ١بكذس َعك ،ٍٛإال إٔ ايكـٛس يف قذس٠
ايعاًَني يف تٜٓٛع ايًكطات أثٓا ٤عًُ ١ٝايتظذٚ ٌٝنزا يف عًُ ١ٝاملْٛتاز نُا طٝعٗش
السكا خًٌ ظاٖش جيب تالف َٔ ٘ٝخالٍ تذسٜب ايعاًَني ٚسفع قذساتِٗٚ ،نزا تٛفرل
ايتكٓٝات املع ١ٓٝعً ٢ريو  َٔٚأِٖ ايتذٗٝضات; ٚدٛد ايهشٚ ،ٜٔايظبٛس ٠اإليهذل،١ْٝٚ
ٚدٗاص األٚتٛن ٛٝاملٓاطبٚ ،ايٛطا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملتٓٛعٚ ،١املهتب ١اإلعالَ ١ٝبتٓٛع
َهْ ٛاتٗاٚ ،االطتٛد ٜٛاالفذلاكٚ ،ٞاملؤثشات املتٓٛعٚ .١إٕ ناْت ادتاَع ١قذ ٚفشت
ػ٦ٝا َٓٗا عً ٢أٌَ تٛفرل مجٝعٗا.
رابعا :الصوت
جدول رقه (  ) 4الصوت

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

اليصبة العامة

6

14.6

35

85.4

10

24.4

1

2.4

91.5

5

12.2

35

85.4

1

2.4

1

2.4

78.0

4

12.2

104

84.6

15

9.8

34

82.9

2

10.6

13

4.9

0
2

0.0

81.3

1.6

74.4

3.05
3.1

0.39

اإلمجايٞ

يًدلاَر يف املْٛتاز

0.37

ايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛايـٛت

املتوشط

يألؿٛات

3.10

تؼٜٛؽ أ ٚعٛٝب ا ٚتذاخٌ

0.37

ْكا ٠ٚايـٛت ٚعذّ ٚدٛد أٟ

3.15

املـٛس٠

0.36

ٚكٛح ْٚكا ٠ٚايـٛت يف املاد٠

االلراف املعياري

ممتاز
املتغري

جيد

متوشط

مكبول

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ ) 4املتعًل ظٛد ٠ايـٛت يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝأثٓا٤
ايتظذٚ ٌٝأثٓا ٤املْٛتازْ ،اٍ دسد ١عٓا ١ٜق ١ٜٛبذسد ١ممتاص ٠بٓظب،)91.5( ١ٜٛ٦َ ١
ٚمبتٛطط (ٚ ،)3.15اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.36( ٟؤػش ممتاصَ ،ع ٚدٛد تؼتت
طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
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تال ريو ْكا ٠ٚايـٛت ٚعذّ ٚدٛد أ ٟتؼٜٛؽ أ ٚعٛٝب أ ٚتذاخٌ األؿٛات أثٓا٤
املْٛتاز بذسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب )78.0( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)3.10اضتشاف َعٝاسٟ
(َ ٖٛٚ )0.37ؤػش دٝذٚ ،تؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ثِ ايتأنذ َٓت ٚسٝذ َظت ٣ٛايـٛت يًدلاَر يف املْٛتاز بذسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب١
َ )78.0( ١ٜٛ٦مبتٛطط (ٚ ،)3.10اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ )0.37( ٟؤػش دٝذٚ ،تؼتت
طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ٚإمجاال فإٕ ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦ايعاَ ١دتٛد ٠ايـٛت يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝأثٓا ٤ايتظذٌٝ
ٚأثٓا ٤املْٛتاز ( ،)74.4مبتٛطط عاّ ( ،)3.1باضتشاف َعٝاس ٟقذسٖٛٚ ،)0.39( ٙ
َتٛطط عاّ دٝذ ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط َؼذع إىل سذ َا عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح ايـٛت يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٜٚؤنذ ريو دٛد ٠ايتكٓٝات ٚايتذٗٝضا ت املظتدذَ ١يف تظذ ٌٝايـٛت أثٓا ٤عًُ١ٝ
ايتظذ ٌٝاملتٛقف عًَ ٢هْٛات االطتٛد َٔ ٜٛايعضٍ ٚايتهٝٝف ٚايهاَرلات; إر شلا
دٚس أطاط ٞيف دٛد ٠ايـٛتٚ ،نزا أدٗض ٠ايـٛت َٚهْٛات املْٛتاز َٔ أدٗض٠
ٚبشاَر أثٓا ٤عًُ ١ٝايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش ،إكاف ١إىل سشفٚ ١ٝقذس ٠ايعاًَني يف املشنض
اإلعالَ ٞيإلْتاز ٚايتذسٜب يف ادتاَع ١بكذس دٝذ.

خامصا :اإلضاءة
جدول رقه (  ) 5اإلضاءة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

اليصبة العامة

املتوشط

4

9.8

33

80.5

4

9.8

0

0.0

75.0
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0.45

عذّ ٚدٛد أ ٟظٌ أ ٚططٛع يف
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ممتاز
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4

9.8

8

9.8

34

81.7

67

82.9

2

7.3

0

6

4.9

0

0.0

74.7

3.03

0.0

74.4

3.05

0.39

اإلمجايٞ

اإلكا ٠٤يًدلاَر يف املْٛتاز

0.42

ايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت٣ٛ

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ (  )5املتعًل ظٛد ٠اإلكا ٠٤يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝأثٓا ٤ايتظذٌٝ
ٚنزا أثٓا ٤املْٛتاز ،إٔ عذّ ٚدٛد أ ٟظٌ أ ٚططٛع يف أ ٟدض َٔ ١ٝ٥دضٝ٥ات املؼٗذ
أثٓا ٤ايتظذْ ٌٝايت دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب )75.0( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ )3.00اضتشاف
َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.39( ،)0.45( ٟؤػش دٝذٚ ،تؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ثِ تال ٙا يتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛاإلكاٚ ٠٤ايـٛت أثٓا ٤املْٛتاز بذسد ١عٓا ١ٜدٝذ٠
بٓظب)74.4( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط(ٚ )3.05اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.39( ٟؤػش دٝذ،
ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ٚإمجاال فإٕ ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦ايعاَ ١دتٛد ٠إلكا ٠٤يف اذتًكات ايتعً،)74.4( ١ُٝٝ
مبتٛطط عاّ(ٚ ،)3.03اضتشاف َعٝاس ٟقذسَ ٖٛٚ ،)0.42( ٙتٛطط عاّ دٝذ ٚتؼتت
َعك ٍٛيًبٝاْات عٔ املتٛطط َؼذع إىل سذ َا عً ٢دٛد ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذَٔ ١
سٝح اإلكا ٠٤يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٜٚؤنذ ريو دٛد ٠ايتكٓٝات ٚايتذٗٝضات املظتدذَ ١يف اإلكا ٠٤أثٓا ٤عًُ١ٝ
ايتظذ ٌٝاملتٛقف عًَ ٢هْٛات االطتٛد َٔ ٜٛاإلكا ٠٤بأْٛاعٗا َع دٛد ٠اطتدذاَٗا
ٚدٛد ٠ايهاَرلات املظتدذَ ١يف ايتـٜٛش ٚنزا َهْٛات املْٛتاز َٔ أدٗضٚ ٠بشاَر
يف عًُ ١ٝايتظذٚ ٌٝايتـٜٛش ،إكاف ١إىل سشفٚ ١ٝقذس ٠ايعاًَني يف املشنض اإلعالَٞ
يإلْتاز ٚايتذسٜب يف ادتاَع ١بكذس َعك.ٍٛ
شادشا :املوىتاج
جدول رقه (  ) 6املوىتاج

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

اليصبة العامة
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املتوشط

املتغري

متوشط
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0
2
3

0.0

188

76.4

2.8

40

97.6

1

19.1

47

2.4

0
3

1

2.4

39

95.1

1

2.4

0

0.0
0.0
1.2

1

2.4

35

85.4

5

12.2

0

0.0

72.6
75.0
74.4
70.0

0

4.9
7.3

36

87.8

1

2.4

0

0.0

74.4

3.05
2.90
3.00
2.98
2.81

7

0.0

3

85.4

35

7.3

35

9.8

0

4

85.4

3

7.3

73.8

2.95

0.0

50.0

2.00

0.39

اإلمجايٞ

املاد ٠املهتٛب١

0.38

تٓاطب ايتعًٝل َع ظٗٛس

يف املْٛتاز

0.32

تٓاطب املهظاز َع املٛكٛع

ٚاملؼاٖذ يف املْٛتاز

0.37

ايذلتٝب املٓطك ٞيًكطات

ايهُبٛٝتش

0.22

تٓظٝل ايهٛادس يف

0.16

تٓاطل األيٛإ يف ايهُبٛٝتش

0.31

ٚكٛخ ارتط يف ايهُبٛٝتش

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ ) 6املتعًل ظٛدَٓ ٠تذ ١ايدلاَر ايتعً َٔٚ ١ُٝٝخالٍ
ايعٓاؿش ايظت ١أْهٌ املتػرلات َتكاسب ١عذا َتػرل ٚاسذ ،سٝح ْاٍ تٓاطب املهظاز
َع املٛكٛع يف املْٛتاز ،دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب )75.0( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط()3.00
ٚاضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.22( ٟؤػش دٝذ ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ْٚاٍ تٓاطب ايتعًٝل َع ظٗٛس املاد ٠املهتٛب ١دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب)74.4( ١ٜٛ٦َ ١
مبتٛطط (ٚ )2.98اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ )0.16( ٟؤػش دٝذ ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ
املتٛطط.
ْٚاٍ تٓظٝل ايهٛادس يف ايهُبٛٝتش دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب)74.4( ١ٜٛ٦َ ١
مبتٛطط (ٚ )3.05اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ )0.32( ٟؤػش دٝذ ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ
املتٛطط.
ثِ ْاٍ تٓاطل األيٛإ يف ايهُبٛٝتش دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب)73.8( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط
(ٚ )2.95اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.38( ٟؤػش دٝذ ٚتؼتت طبٝع ٞيًبٝاْات عٔ
املتٛطط.
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ثِ ْاٍ ايذلتٝب املٓطك ٞيً كطات ٚاملؼاٖذ يف املْٛتاز دسد ١عٓا ١ٜدٝذ ٠بٓظب١ٜٛ٦َ ١
( )72.6مبتٛطط (ٚ )2.90اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.37( ٟؤػش دٝذ ٚتؼتت طبٝعٞ
يًبٝاْات عٔ املتٛطط.
ٚتأخش فكط َٔ املتػرلات عٓـش ٚكٛخ ارتط يف ايهُبٛٝتش سٝح ْاٍ دسد ١عٓا١ٜ
كعٝف ١بٓظب ،)50.0( ١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)2.00اضتشاف َعٝاسَ ٖٛٚ ،)0.39(ٟؤػش
َتٛطط ٜكشب َٔ ايلعف ٜٓبػ ٞايتٓب٘ ي٘  ٖٛٚأَش َكذٚس عً ٘ٝال حيتاز إىل دٗذ
نبرل ،نُا ًٜضّ َعشف ١أطباب كعف٘ ٚتٛفرل املتطًبات اييت حتكل دٛدت٘.
ٚإمجاال فإٕ ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦ايعاَ ١دتٛد ٠املْٛتاز يف اذتًكات ايتعً،)70.0( ١ُٝٝ
مبتٛطط عاّ (ٚ ،)2.81اضتشاف َعٝاس ٟقذسَ ٖٛٚ ،)0.31( ٙؤػش عاّ دٝذ َؼذع
إىل سذ َا عً ٢دٛد ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح املْٛتاز يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٖٚزا ٜعين اعتٓا ٤ايكاُ٥ني بعًُ ١ٝاملْٛتاز يًشًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ ١يف ادتاَع،١
 ٖٛٚأَش ستُٛد إال إٔ ٖٓاى عٓاؿشا ٜٓبػ ٞإٔ تشاع ٢يف عًُ ١ٝاملْٛتاز تتُجٌ يف إدخاٍ
املؤثشات طٛا ٤فُٝا ٜتُجٌ بايـٛت أ ٚايـٛسٚ ،٠اطتدذاّ ايٛطا ٌ٥ايتعًٚ ،١ُٝٝتٛظٝف
املعٓٝات ايـٛتٚ ١ٝايبـش١ٜ

يف عًُ ١ٝاملْٛتاز ٖٞٚ ،عٓاؿش غرل َٛدٛد ٠يف عًُ١ٝ

ايتكَ ِٝٝع كشٚسٚ ٠دٛد ٖز ٙايعٓاؿش يف عًُ ١ٝاملْٛتاز َ ٖٛٚا ٜالسغ عً ٢اذتًكات
املٓتذٖٚ ،١زا ٜؤنذ أُٖٚ ١ٝدٛد َهتب ١إعالَ ٖٞٚ- ١ٝغرل َتٛفش ٠يف ادتاَع ١ست٢
اآلٕ تضٚد املعذ ٚاملدشز ٚاملْٛترل أثٓا ٤عًُ ١ٝاملْٛتاز مبذُٛع ١ناف َٔ ١ٝايـٛس
ٚيكطات ايفٝذٚ ٜٛاألؿٛات ٚاملؤثشاتٚ ،بايتاي ٞتٛفرل َعٓٝات نافٚٚ ١ٝاف ١ٝيف إْتاز
اذتًكات ايتعً.١ُٝٝ
شابعا :مدة احللكة
جدول رقه (  ) 7مدة احللكة
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العدد
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7

17.1

7

17.1

3

7.3

3

7.3

7

17.1

7

17.1

16

39.0

40.9

2.03

16

39.0

40.9

2.03

1.21

اإلمجايٞ

1.21

َذ ٠اذتًك١

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ )7املتعًل ظٛد ٠صَٔ ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝسٝح أخزت َشتب١
َتذْ ١ٝمبؤػش كعٝف دذا بٓظب ،)40.9(١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)2.03اضتشاف َعٝاسٟ
نبرل( ٖٛٚ ،)1.21تؼتت نبرل يًبٝاْات عٔ املتٛططٚ .عً ٘ٝفاملتٛطط ايعاّ دتٛد٠
َذ ٠ايدلاَر ايتعًَ ١ُٝٝتٛطط عاّ َتذْ ٞغرل َؼذع عً ٢دٛد ٠اذتًكات ايتعً١ُٝٝ
املٓتذ َٔ ١سٝح املذ ٠ايضَٓ ١ٝيًشًك ١يف املاد ٠ايتعً ،١ُٝٝعظب ايضَٔ احملذد يف ديٌٝ
اإلْتاز ايتًفض.ْٜٞٛ
ٚريو ٜذٍ عًَ ٢كذاس ارتًٌ ايهبرل يف دٛد ٠صَٔ ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝمبا ٜؤنذ
أُٖ ١ٝكبط صَٔ ايدلاَر مبا ٜتٓاطب َع ايضَٔ املٓاطب يًعشضٚ ،بهٌ تأنٝذ فإٕ
دٛد ٠صَٔ ايدلاَر َشتبط بهٌ املشاسٌ ايظابك ١ابتذا ٤باإلعذاد ٚايتظذٚ ٌٝايتكذِٜ
ٚاملْٛتاز ٚبايتاي ٞأَُٖ ١ٝشاعا ٠ايضَ ٔ َٓز ايبذاٜات األٚىل إلْتاز اذتًكات ايتعًَ ،١ُٝٝع
أَُٖ ١ٝشاعا ٠ايضَٔ ايٓٗا ٞ٥أٜلا يًُكشس َٔ خالٍ صَٔ زتُٛع اذتًكاتٚ ،إٕ نإ
تكذٜش صَٔ ايدلاَر املكش يف دي ٌٝاإلْتاز ايتًفض ْٜٞٛاذتاي ٖٛٚ- ٞستٌ ادتٗاد  -حيذد
عذد اذتًكات يًُكشس بني ( )8- 6سًكاتٚ ،صَٔ اذتًك ١ايٛاسذَ ٠ا بني ()25- 20
دقٝك ،١إال إٔ اإلػهاٍ ايهبرل ٜتُجٌ يف ايتضاّ املعذٚ ٜٔاملكذَني بايضَٔ املدـف
باإلكاف ،١إىل عذّ كبط ريو يف ايظٓٝاس ٜٛايتعً ٖٛٚ ُٞٝيف ْعش ايباسح أِٖ عاٌَ
يف كبط صَٔ املدـف.
ثاميا :دد وىو ية املكينني
جدول رقه (  ) 8دد وىو ية املكينني

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة

العدد

اليصبة
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5

12.2

5

12.2

36

87.8

36

87.8

0

0.0

0

0

0.0

0

0.0

78.0

3.12

0.0

78.0

3.12

.33

اإلمجايٞ

يًشًك١

.33

عذد املكُٝني

ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ )8املتعًل ظٛد ٠تك ِٝٝاذتًكات َٔ سٝح عذد املكُٝني
يًشًكٚ ١تتٓٛع ختــاتِٗٚ ،ايزٜ ٟذلاٚح َٔ مخظ ١إىل ثالثَ ١كُٝني يهٌ سًك١
ٜتٓٛع ٕٛباإلكاف ١إىل املؼشف بني ايعًُٚ ٞايذلبٚ ٟٛايفين ٚايًػ ،ٟٛسٝح إٕ َؤػش
عذد املكُٝني جملُٛع اذتًكات َؤػش دٝذ بٓظب ،)74.4(١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (،)3.12
ٚباضتشاف َعٝاسٚ ،) .33( ٟعً ٘ٝفاملتٛطط ايعاّ دتٛد ٠ايتك ِٝٝيًشًكات ايتعً١ُٝٝ
َتٛطط عاّ دٝذ حيكل االطُٓ٦إ يتك ِٝٝاذتًكات ٚبايتاي ٞاالطُٓ٦إ عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ.١
إال إٔ فاسم ايٓتٝذ ١ايعاَ ١يف تك ِٝٝاذتًكات بني تك ِٝٝاملكُٝني بذسد ١دٝذٚ ٠بني
ايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًذساط ١نُا طتزنش آْفا  ٖٞٚدسدَ ١تٛططٜ ١ؤنذ إٔ ٖٓاى
اختالفا ٚإٕ نإ ستذٚدا بني ايتكُٝٝني ،مبا ٜٛدب أُٖ ١ٝاالعتٓا ٤بٓٛع ١ٝاملكُٝني
ٚاطتهُاٍ عذدِٖ ٚتٓٛع ختــاتِٗ (دتٓ ١االطتعشاض ٚايتك )ِٝٝيتك ِٝٝمجٝع
اذتًكات ٚعً ٢إٔ ته ٕٛممجً ١يطبٝع ١ايتك ِٝٝظٛاْب٘ املدتًف ١ايعًُٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝايًػ.١ٜٛ
تاشعا :املصتوا العاو بعد إجراء التعدينت
جدول رقه (  ) 9املصتوا العاو بعد إجراء التعدينت
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ٜعٗش َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( ٚ ) 9املتعًل ظٛد ٠إدشا ٤ايتعذٜالت بعذ ايتك ِٝٝأْ٘ َؤػش
ال بأغ ب٘ بٓظب ،)67.7(١ٜٛ٦َ ١مبتٛطط (ٚ ،)2.85باضتشاف َعٝاسٖٛٚ ،).49( ٟ
تؼتت َتٛطط يًبٝاْات عٔ املتٛطط ٚعً ٘ٝفاملتٛطط ايعاّ ملظت ٣ٛإدشا ٤ايتعذٜالت بعذ
ايتك ِٝٝيًشًك ١ايتعًَ ١ُٝٝتٛطط ،غرل َؼذع بذسد ١نبرل ٠عً ٢اطتذساى ارتًٌ
َٚعادتت٘ بعذ ايتك.ِٝٝ
َٚع ريو فإٕ املأَ ٍٛإٔ ٜه ٕٛإدشا ٤ايتعذٜالت بعذ ايتك ِٝٝأفلٌ َٔ ريو
الطتذساى ارتًٌ أثٓا ٤عًُ ١ٝاإلْتاز يف مجٝع َشاسًٗا املؼاس إيٗٝا طابكا ،يٝتشكل
اشلذف املكـٛد َٔ ٖز ٙاذتًكات ايتعً ١ُٝٝبتكذ ِٜاملعشف ١بٛطٝط دذٜذ عًَُ ٞؼٛم
ميجٌ دض٤ا أطاطٝا يف سٝا ٠االْظإ ال ميهٓ٘ االطتػٓا ٤عٓ٘ٚ ،يٝظٌٗ تظٜٛك٘ ْٚؼشٙ
ٚحتكٝل ايٓفع امل عٓٚ ٟٛاملادٚ ،َ٘ٓ ٟحيكل ايتُٝض ٚاملٓافظٚ ١حتكٝل دٛد ٠اذتًكات
ايتعً ١ُٝٝاملٓتذٜٚ ،١عذٌ بعٗٛس ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيًذاَعٚ ١أ ٟداَع ١أخش ٣تظًو
املظًو ْفظ٘ أ ٚأفلٌ َٓ٘.
اختبار الفرضيات :
عًُ ١ٝاختباس فشكٝات ٖز ٙايذساط ١تتُجٌ يف فشض ٚاطع ٜعدل عٔ َؼهً١
ايذساط ٚ ١فشٚكٗا ،تدلٖٔ عً ٢ايعالق ١االستباط ١ٝبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝملشاسٌ اإلْتاز
ٚبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ،ُٞٝميهٔ َٔ خالشلا ايتٓبؤ مبظتكبٌ
ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيًتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع َٔ ،ٞخالٍ األطًٛبني
اإلسـاٝ٥ني اآلتٝني:
أ  -األشلوو األول :العنقة االرتبالية بني اجلودة اليو ية ملراحل اإلىتاج وبني
اجلودة اليو ية لربامج التلفسيوٌ التعليني مً خنل قينة ( )Tاجلدولية
كالتالي:
جدول رقه (  : ) 11العنقة االرتبالية بني اجلودة اليو ية ملراحل اإلىتاج وبني اجلودة
اليو ية لربامج التلفسيوٌ التعليني مً خنل قينة ) (Tاجلدولية
و

مراحل اإلىتاج

اجلدولية)(T

احملصوبة)(Df

) (Sigمصتوا الجكة

1

احملت٣ٛ

43.350

40

.000
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2

ايتكذِٜ

36.361

39

.000

3

ايتـٜٛش

63.003

39

.000

4

ؿٛت

10.217

40

.000

5

َْٛتاز

119.093

38

.000

6

املذ٠

-2.227

32

.033

7

املكُٝني

12.021

40

.000

8

ايتكذٜش

4.423

38

.000

9

االعذاد

49.779

39

.000

10

اإلْتاز

103.211

37

.000

11

املٓتر

83.303

31

.000

َٔ خالٍ ادتذ ٍٚسقِ ( ٜ ) 10تبني ؿش ١ايفشك ١ٝبٛدٛد ايعالق ١بني كبط َشاسٌ
اإلْتاز ٚبني دٛد ٠ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝيف داَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا; ٚريو بايٓعش إىل
(ٚ )Sigاييت تؼرل إىل َظت ٣ٛايجك ١عٝح ال تتذاٚص قُٝتٗاٚ ، .5بايتاي ٞته ٕٛايكِٝ
رات دالالت إسـاٚ ،١ٝ٥بايٓعش يف ادتذ ٍٚتعٗش قُٝتٗا يف مجٝع املتػرلات مبكذاس
( ) .000دتُٝع ايعٓاؿش عذا َتػرل َذ ٠اذتًكٚ .١بايٓعش إىل ق( t ١ُٝادتذٚي )١ٝيف
ادتذ ٍٚدتُٝع املتػرلات تعٗش أْٗا نًٗا قَٛ ِٝدبَ ١ع تفاٚت قُٗٝا إال إٔ داليتٗا
اإلسـا ١ٝ٥ؿش ١مجٝع ايفشكٝات باعتباس اْٗا عالقات َٛدب ١طشد ١ٜمبعٓ ٢إٔ ٖٓاى
عالق ١طشدَٛ ١ٜدب ١بني نٌ َتػرل أ ٚعٓـش ٚبني املٓتر ايٓٗاٚ ٞ٥بايتاي ٞاستباط إْتاز
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝمبشاسٌ اإلْتاز.
ٖٓٚاى خًٌ ٚاسذ ٜعٗش َٔ خالٍ ادتذ ٍٚايظابل ٜتعًل مبذ ٠اذتًكات ايتعً١ُٝٝ
 ٖٞٚق ١ُٝطايب ١قذسٖا (  ) 2.227-عظب سؤ ١ٜادتاَع ١يًفذل ٠ايضَٓ ١ٝيًشًك ١مبكذاس
( )25- 20دقٝك ١يف املتٛططٚ ،مبا إٔ ق T ١ُٝادتذٚي ١ٝطايب ١فإٕ ايفشك ١ٝغرل
ؿشٝش ،١مبعٓ ٢إٔ ٚقت اذتًكات ايتعً ١ُٝٝيًشًكات املٓتذ ١غرل َتٛافل يف ايػايب َع
َتٛطط صَٔ اذتًك ١احملذد يف دي ٌٝاإلْتاز ايتًفض ;ْٜٞٛمبا ٜؤنذ كشٚسَ ٠شاعا ٠ايضَٔ
يف اذتًكات ايكادَ ١باعتُاد آيٝات ٚإدشا٤ات دذٜذ ٠أ ٚتػٝرل سؤ ١ٜادتاَع ١يف عذد
اذتًكات يته ٕٛبني ( )12- 10سًك ٖٛٚ ١أٚىل َٔ صٜاد ٠ايضَٔ املٓاطب يًشًك ١عٝح
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ٜهَ ٕٛجال بني ( ) 40- 30دقٝك ١عظب تٓٛع املكشسات; َكشسات ْعشَٚ ١ٜكشسات غرل
ْعش ١ٜيف ساٍ تعزس َا طبل.
و  -األشلوو الجاىي :العنقة االرتبالية بني اجلودة اليو ية ملراحل اإلىتاج وبني
اجلودة اليو ية لربامج التلفسيوٌ التعليني مً خنل (معامل بريشوٌ
لنرتباط( )Rكالتالي:
جدول رقه(  ) 11العنقة االرتبالية بني اجلودة اليو ية ملراحل اإلىتاج وبني اجلودة
اليو ية لربامج التلفسيوٌ التعليني مً خنل مً خنل (معامل بريشوٌ لنرتباط(.)R
احملتوا

التكديه

التصوير

صوت

موىتاج

املدة

املكينني

التكدير

اال داد

اإلىتاج

اإلمجالي

الجودة
Pearson
Correla
tion

)**(.807

)**(.857

)**(.665

)*(.392

.142

.302

.192

)**(.589

)**(.879

)**(.574

Sig. (2)tailed

.000

.000

.000

.026

.439

.093

.293

.000

.000

.001

0.62

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

َٔ خالٍ ٖزا ادتذ ٍٚسقِ ( ٜ ) 11تبني ٚدٛد عالق ١إجياب ١ٝبني دٛدَ ٠شاسٌ اإلْتاز
ٚدٛد ٠املٓتر يًشًكات ايتعً ،١ُٝٝسٝح إٕ َتٛطط ق ٠ٛايعالق ١عظب َعاٌَ برلطٕٛ
ٖ ٖٞٚ ) 0.62( ٛعالقَ ١تٛطط ١إر ته ٕٛايعالق ١ق ١ٜٛعٓذ (ٚ ،)1- ،1+تٓعذّ عٓذ
ايـفش.
ٚفُٝا طبل دالي ١عً ٢أُٖ ١ٝكشٚس ٠بزٍ دٗذ أندل َٔ املؼشفني ٚايكاُ٥ني عً٢
إْتاز ايدلاَر ايتعًٚ ،١ُٝٝيف َكذَتِٗ نً ١ٝايتعً ِٝاملفتٛح ٚاملشنض اإلعالَ ٞيإلْتاز
ٚايتذسٜب ٚاالطتؼاس ٠يف ادتاَع ،١إر إٔ َظتكبٌ دٛد ٠ايكٓا ٠ايتعًَ ١ُٝٝشتبط بعٛاٌَ
ميجٌ دٛد ٠املٓتر ايتعً ُٞٝايعاٌَ األطاغ يف تًو ايعٛاٌَ.
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 َٔٚخالٍ َا طبل ٜتبني أٜلا ايعالق ١االستباط ١ٝبني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر
ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝبني َظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع ،ٞسٝح إٕ ٚدٛد
املٓتر ايٓٗاٚ ٞ٥دٛدت٘ (ايدلاَر ايتعً )١ُٝٝطٛا ٤ناْت املتعًك ١باملٓٗر أ ٚايذاعُ ١ي٘
عاٌَ أطاط ٞباإلكاف ١إىل عٛاٌَ أخش ٣يف اختار ادتاَعات قشاسٖا بإطالم َؼشٚع
ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝطٛا ٤يف تأطٝع قٓاَ ٠ظتكً ١أ ٚيف اقتطاع صَٔ َٔ قٓا ٠قا.١ُ٥
 َٔٚخالٍ َا طبل َ ٔ ايعالق ١املطشد ٠بني ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيدلاَر ايتًفض ٕٜٛايتعًُٞٝ
ٚبني َظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً َٔٚ ،ُٞٝخالٍ َا مت تكشٜش ٙيف ايذساط ١ايٓعشَٔ ١ٜ
َٝضات ٚخـا٥ف ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ،ُٞٝأُٖٝت٘ يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝدٚس ٙيف ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝحتكٝل األدٚاس ايٛظٝف ١ٝيًُؤطظات ايتعًٚ ،١ُٝٝتٛد٘ نجرل َٔ ايذ ٍٚطٛا٤
املتكذَ ١أ ٚايٓاَ ،١ٝفلال عٔ املؤطظات ايتعً ١ُٝٝالطُٝا ايٓادشَٗٓ ١ا َٔ ،ريو نً٘
ٜتبني ٚدٛد ٖز ٙايعالق ١بؼهٌ تًكا ٞ٥بني ٚدٛد ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف املؤطظات
ايتعًٚ ١ُٝٝبني ايذٚس ايٛظٝف ٞيتو املؤطظاتْ ٖٛٚ ،فظ٘ َا طعٓٝا يبٝاْ٘ ٚايتأنٝذ
عً ٢أٌَ حتكٝك٘ يف ايتعً ِٝادتاَع ;ٞحتكٝكا يذٚس ادتاَع ١ايٛظٝف ،ٞيٝع فكط ٚظٝف١
ايتعً ِٝبتشكٝل ٚطا ً٘٥ايتعً ١ُٝٝايز ٟميجٌ ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝط ١ًٝسٝ٥ظ٘ َٔ ٚطا;ً٘٥
بٌ أٜلا ايٛظٝفتإ األخشٜتإ ُٖٚا ٚظٝف ١ايبشح ايعًُٚٚ ٞظٝف ١خذَ ١اجملتُع.
ٚي ٝع خفٝا ايذٚس املتٛقع َٔ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف حتكٝل ايذٚس ايٛظٝف ٞيًذاَع١
بأبعاد ٙايجالث ١ايعًُٚ ٞايبشجٚ ٞارتذَٚ ،ٞيٝع ريو خاؿا بايتعً ِٝاملفتٛح َع أُٖٝت٘
يًتعً ِٝاملفتٛح ٚساد ١ايتعً ِٝاملفتٛح ي٘; بٌ أٜلا دتُٝع ايتدــات يف ادتاَعات يف
مجٝع ايهًٝات طٛا َٗٓ ٤ا ايهًٝات ايعًُ ١ٝأ ٚاإلْظاْ.١ٝ
ٚعً ٘ٝفإٕ ٖز ٙفشك ١ٝتأت ٞنٓتٝذ ١طبٝع ١ٝيًذساط ١اذتايٚ ،١ٝيٓتا٥ر ايذساطات
ايظابكٚ ،١بايتاي ٞفإٕ اإلػاس ٠إيٗٝا ٚايتأنٝذ عًٗٝا ٜأت ٞاطتهُاال شلز ٙايذساط،١
نُا أْ٘ ميجٌ عاَال َُٗا يف َٓح ادتاَعات عَُٛا ٚايتعً ِٝاملفتٛح خـٛؿا َهاْ١
عًُْ ١ٝتٝذ ١يتشكٝل َكَ َٔ ّٛكَٛات ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝتٛفش عٓـش ٖاّ َٔ عٓاؿش
ايتك ِٝٝيٓ ٌٝاالعتُاد األنادمي.ٞ
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َٚا طبل ٜدلٖٔ عً ٢تٛقع تٓبؤ دٝذ ملظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعً ِٝادتاَع،ٞ
يهٓ٘ عاد ١إىل زتُٛع َٔ ١املعادتات ايتشظ ١ٝٓٝيتذٜٛذ املٓتر ايعًُ َٔ ٞايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝمتت اإلػاس ٠إيٗٝا يف أَانٓٗا.
نتائج الذراسة وتىصياتها :
أوال :اليتائج
 )1دٛد ٠إعذاد احملت ٣ٛايعًُ ٞيًشًك ١دٛدَ ٠تٛطط ١غرل َؼذع ١نجرلا عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح احملت.٣ٛ
 )2دٛد ٠تكذ ِٜايدلاَر ايتعً ١ُٝٝدٛدَ ٠تٛطط ١قشٜب َٔ ١ادتٝذ غرل َؼذع ١نجرلا
عً ٢دٛد ٠تكذ ِٜاذتًكات ايتعً َٔ ١ُٝٝسٝح تكذ ِٜاملاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 )3دٛد ٠تظذ ٌٝايدلاَر ايتعً ١ُٝٝدٛد ٠دٝذَ ٠ؼذع ١إىل سذ َا عً ٢دٛد ٠اذتًكات
ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح تظذ ٌٝاملاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 )4دٛد ٠ايـٛت يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝأثٓا ٤ايتظذٚ ٌٝأثٓا ٤املْٛتاز دٛد ٠دٝذَ ٠ؼذع١
إىل سذ َا عً ٢دٛد ٠اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح ايـٛت يف املاد٠
ايتعً.١ُٝٝ
 )5دٛد ٠إلكا ٠٤يف اذتًكات ايتعً ١ُٝٝدٛد ٠دٝذَ ٠ؼذع ١إىل سذ َا عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح اإلكا ٠٤يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 )6دٛد ٠املْٛتاز يف اذتًكات ايتعً ١ُٝٝدٛد ٠دٝذَ ٠ؼذع ١إىل سذ َا عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح املْٛتاز يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 )7دٛد ٠صَٔ ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝدٛد ٠كعٝف ١غرل َؼذع ١عً ٢دٛد ٠اذتًكات
ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ َٔ ١سٝح املذ ٠ايضَٓ ١ٝيًشًك ١يف املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 )8دٛد ٠تك ِٝ ٝاذتًكات َٔ سٝح عذد املكُٝني يًشًكٚ ١تتٓٛع ختــاتِٗ دٛد٠
دٝذَ ٠ؼذع ١حتكل االطُٓ٦إ يتك ِٝٝاذتًكات ٚبايتاي ٞاالطُٓ٦إ عً ٢دٛد٠
اذتًكات ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ.١
 )9دٛد ٠إدشا ٤ايتعذٜالت بعذ ايتك ِٝٝدٛدَ ٠تٛطط ١غرل َؼذع ١بذسد ١نبرل ٠عً٢
إْتاز َتُٝض باطتذساى ارتًٌ َٚعادتت٘ بعذ ايتك.ِٝٝ
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ٖٓ )10اى عالق ١إجيابَ ١ٝطشد ٠بني كبط َشاسٌ اإلْتاز ٚبني دٛد ٠ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املٓتذٚ ١بني َظتكبٌ ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝبني ٚدٛد ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف
ادتاَعات ٚبني ايذٚس ايٛظٝف ٞيًذاَعات عَُٛا ٚيًتعً ِٝاملفتٛح يف ادتاَعات
خـٛؿا.
ثاىيا :التوصيات
 )1تطٜٛش اطتُاس ٠ايتك ِٝٝاذتًكات ايتعًٚ ١ُٝٝكبط َكاٜٝظٗا ٚعًُ ١ٝتكُٗٝٝا.
 )2ايعٓا ١ٜبإعذاد احملتٚ ٣ٛايٛقٛف عًَ ٢هُٔ ارتًٌ ايزْ ٟتر عٓ٘ ٖزا املظت،٣ٛ
ٚاالعتٓا ٤بايظٓٝاس ٜٛايتعً.ُٞٝ
 )3ايعٓا ١ٜباختٝاس املكذَني ال طُٝا املتُهٓني َٔ إداد ٠ايًػٚ ١ايٓطل بٗاٚ ،ايعٓا١ٜ
بايتذسٜب ٚايتأٖ ٌٝايهايف يًُعذٚ ٜٔاملكذَني.
 )4اذتفاظ عً ٢ايتكٓٝات ٚتطٜٛش ايتذٗٝضات املظتدذَ ١يف االطتٛد َٔ ٜٛأدٗض٠
ايتظذٚ ٌٝاملْٛتاز ٚاإلكاٚ ٠٤ايـٛتٝاتٚ ،إكاف ١ايتذٗٝضات ايٓاقـ.١
 )5تٛفرل َهتب ١إعالَ ١ٝغٓ ١ٝباملاد ٠اإلعالَ ١ٝيتٛفرل َعٓٝات نافٚٚ ١ٝاف ١ٝإلْتاز
اذتًكات ايتعً.١ُٝٝ
َ )6شاعا ٠صَٔ اذتًك ١ايتعًٚ ١ُٝٝعذد سًكات املكشس َٓز ايبذاٜات األٚىل إلْتاز
اذتًكات ايتعً.١ُٝٝ
 )7االٖتُاّ بٓٛع ١ٝاملكُٝني ٚاطتهُاٍ عذدِٖ ٚتٓٛع ختــاتِٗ ايعًُٚ ١ٝايفٓ١ٝ
ٚايًػ.١ٜٛ
 )8اذتشق عًَ ٢عادت ١ايتعذٜالت بعذ ايتكٚ ِٝٝاطتذساى ارتًٌ أثٓا ٤عًُ ١ٝاإلْتاز.
 )9أُٖ ١ٝاالطتؼشاف إلْؼا ٤ايتًفض ٕٜٛايتعً َٔ ُٞٝقبٌ ادتاَعاتٚ ،اختار
اإلدشا٤ات ايالصَ ١حتكٝكا يًذٚس ايٛظٝف ٞيًذاَعات عَُٛا ٚيًتعً ِٝاملفتٛح يف
ادتاَعات خـٛؿا.
التنبؤ بوستقبل التلفزيىى التعليوي في التعلين الخاهعي:
باعتباس َؼشٚع ايكٓا ٠ايتعً ١ُٝٝأسذ املؼشٚعات االطذلاتٝذ ١ٝيًتعً ِٝاملفتٛح
يًذاَعات ،فإْ٘ ًٜضّ يتشكٝك٘ ايتدطٝط ادتٝذ ٚاملٓتر ادتٝذ َٔ ،جتٗٝض ايبٓ١ٝ
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ايتشتٚ ،١ٝايبذ ٤ايفعً ٞيإلْتاز ايعًُٚ ،ٞبايتايٜ ٞتِ االطتفادٚ َٔ ٠طٝط تعًٖ ُٞٝاّ
يف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
خـٛؿا بإٔ إجياد ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ادتاَعات ئ ٜتٛقف دٚس ٙعً ٢ايذٚس
ايتعً ُٞٝفكط; بٌ طٝظاعذ عً ٢حتكٝل ايٛظا٥ف األطاط ١ٝاملٓٛط ١بادتاَعات ٖٞٚ
ٚظٝف ١ايتعًٚٚ ِٝظٝف ١ايبشح ايعًُٚٚ ٞظٝف ١خذَ ١اجملتُع.
ٚباإلكاف ١إىل تٛفش ايتذٗٝضات ايفٓٚ ،١ٝاملٛاسد ايبؼش ١ٜطٛا ٤املتفشغني أ ٚاملتعاْٚني
أ ٚشتشدا ت ادتاَعاتٚ ،ختـٝف املكذسات املاي ١ٝباعتُاد املؼشٚع يف اطذلاتٝذ١ٝ
ادتاَعاتٚ ،إْتاز ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝنُا بٓٝا َٔ خالٍ ٖز ٙايذساط ١اييت سنضت عً٢
اإلْتاز ايدلازت ٞايزٜ ٟعتدل املٓطًل األطاغ يًتًفض ٕٜٛايتعً ;ُٞٝسٝح سكل ْظب ١صتاح
مبعذٍ قشٜب َٔ ادتٝذ َ ٖٛٚكبٚ ٍٛإٕ مل ٜهٔ ٖ ٛاملأَ.ٍٛ
ٖز ٙايعٛاٌَ تؼهٌ قاعذ ٠يًتٓبؤ مبذ ٣حتكل َؼشٚع ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف ايتعًِٝ
ادتاَعَ ٞظتكبال نُٓطًكات أطاطٜٓ ١ٝبػ ٞايظع ٞفٗٝا :ٖٞٚ
 )1اختار قشاس إداس َٔ ٟزتًع أَٓا ٤ادتاَعات ثِ زتايع ادتاَعات باختار
اإلدشا٤ات ايتٓفٝز ١ٜيتٓفٝز املؼشٚعَٚ ،تابع ١ريو ظذ.١ٜ
 )2إعذاد َؼشٚعات ايتًفضْٜٛات ايتعً َٔ ١ُٝٝقبٌ دتإ َتدــٚ ،١تكذ ِٜدساط١
دذَ َٔ ٣ٚتدــني.
 )3كُإ حتكٝل َٛاسد َاي ١ٝيف املظتكبٌ ايكشٜب تلُٔ اطتُشاس ١ٜايكٓٛات ايتعً١ُٝٝ
ْعشا ملا تطًب٘ ايكٓٛات َٔ أَٛاٍ طا.١ً٥
 )4اطتهُاٍ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايالصَ ١إلْؼا ٤ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝايكٓا ٠ايتعً،١ُٝٝ
َٚشاعا ٠تٛفرل ايتكٓٝات اذتذٜج ١تٝظرلا يًعٌُ ٚحتظٓٝا يإلْتاز ٚتٛفرلا يًذٗذ
ٚايٛقت.
ٚ )5كع خط ١بشازت ١ٝػاًَٚ ١ايتٛطع بإْتاز بشاَر تتٓاطب َع ايتًفض ٕٜٛايتعًُٞٝ
ابتذا ٤بايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝايدلاَر ايذاعُ ١شلا ،ثِ ايدلاَر املتعًك ١بايبشٛخ ايعًُ١ٝ
باإلكاف ١إىل ايدلاَر ارتذَٚ ،١ٝايدلاَر ايذعاٚ ،١ٝ٥عذّ االقتـاس عًَ ٢ا ٖٛ
عً ٘ٝسايٝا َٔ االنتفا ٤بايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
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 )6حتظني إْتاز ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝخاؿ ١بعذ َا أفشصت٘ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط َٔ ١طبٝع١
اإلْتاز ايز ٟساص ْظبَ ١تٛطط ١قشٜب َٔ ١ادتٝذ َع سشق ادتاَع ١عً ٢ايتُٝض،
مبا ٜؤنذ كشٚس ٠ايتشظني يف إْتاز ايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝجتٜٛذ املٓتر ايعًُ ;ٞبٌ
األؿٌ إٔ حتكل تًو ايدلاَر ايتُٝض ٚايكذس ٠عً ٢املٓافظ.١
 )7تكذ ِٜاملضٜذ َٔ ايبشٛخ ايعًُ ١ٝاملشتبط ١بٛاقع َفشدات ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف
ايتعً ِٝادتاَع ;ٞناألعاخ املتعًك ١بايدلاَر ايتعً ،١ُٝٝأ ٚايدلاَر ايذاعُ ،١أٚ
ايبشج ،١ٝأ ٚارتذَ ،١ٝأ ٚطشٜك ١إعذاد احملتٚ ٣ٛطشٜك ١ايػشض ،أ ٚتٛظٝف
ايٛطا ٌ٥ايتعً ١ُٝ ٝيف ايدلاَر ،أ ٚدساطات يف ادتذ ٣ٚايعًُ ١ٝأ ٚادتذ٣ٚ
االقتـاد ،١ٜأ ٚدٚس ٚأثش ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝأ ٚاجتاٖات األطاتزٚ ٠املعًُني
ٚايطالب ٚايعاًَني ...اخل.
 )8عكذ ٚسؾ ايعٌُ ٚدًظات ايٓكاؾ ٚايًكا٤ات ايذٚسٚ ١ٜايتك ِٝٝايذٚس ٟملدتًف
دضٝ٥ات املؼشٚع يػشض إْلاز املؼشٚع ٚجتٓب األخطا ٤املتٛقع ١ختفٝفا
يًُداطش.٠
 )9االطتفاد َٔ ٠ايتذاسب ايظابك ١يف زتاٍ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف إْتاز ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝيف َؤطظات ايتعً ِٝايعاي ٞاملُاثً ،١خاؿ ١اييت شلا جتاسب سا٥ذ ٠يف ٖزا
اجملاٍ.
 )10اطتلاف ١خدلاٚ ٤شتتـني يف زتاٍ ايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيتك ِٝٝإْتاز ايدلاَر
ايتعًٚ ١ُٝٝتطٜٛشٖا ٚايتعاقذ َع َٔ يضّ َِٓٗ خاؿ ١يف فذل ٠تأطٝع َؼشٚع
ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝايكٓا ٠ايتعً.١ُٝٝ
ٚ )11كع دذ ٍٚصَين يتٓفٝز َؼشٚع ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝإساي ١املؼشٚع إىل ادتٗ١
املدتـ ١يف ادتاَعاتٚ ،تفشٜؼ نٛادس بؼش ١ٜناف ١ٝيتٓفٝز املؼشٚع.
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الوراحع :
 )1حي ٞعبذ ايشؤف صبرل ،دٚس ايتًفض ٕٜٛيف ايذلبٚ ١ٝايتعً ،ِٝزتً ١اإلراعات ايعشب،١ٝ
تْٛع ،ايعذد 23 ،2009 ،24
 )2املشدع ْفظ٘.24،
 )3سزل ٞعً ٞايهاٜذٚ ،طا ٌ٥املٛاد ايتعً: ١ُٝٝإْتادٗا ٚتٛظٝفٗا ،عُإ ،داس
ايفهش ،ايطبع ١األٚىلٚ ،98 ،2006 ،ػاد ٟزتا ٟطهش ،ايٛطا ٌ٥ايتعً: ١ُٝٝ
ايتًفض ٕٜٛايتعًٚ ُٞٝاألقُاس ايـٓاع ،١ٝػبه ١ؿٛت ايعشب ،١ٝايجالثاٜٛ 12 ،٤يٛٝ
.http://www.voiceofarabic.net ،2011
 )4سظني عبذ ادتباس ،اجتاٖات اإلعالّ اذتذٜح ٚاملعاؿش ،داس أطاَ ١يًٓؼش
ٚايتٛصٜع ،األسدٕ ،عُإ ،ايطبع ١األٚىل.72 ،2009 ،
 )5أمحذ خرلٚ ٟدابش عبذ اذتُٝذ ،ايٛطا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝاملٓٗر ،داس ايٓٗل ١ايعشب،١ٝ
ايطبع ١األٚىل.2007 ،
 )6سظني ايطٛظٚ ،ٞطا ٌ٥االتـاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا يف ايتعً ،ِٝداس ايكًِ،
ايهٜٛت ،ايطبع ١ايظادط.76 ،1983 ،١
ٖ ٢َٓ )7اػِ ايظٝذ ؿذق ،١اجتاٖات طالب ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١ضت ٛايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املكذَ َٔ ١خالٍ ايتًفض ٕٜٛاملـشٚ ٟقٓا ٠ايٓ ٌٝايتعً ١ُٝٝاملتدــ ،١سطاي١
َادظترل ،قظِ اإلعالّ ٚثكاف ١ايطفٌَ ،عٗذ ايذساطات ايعًٝا يًطفٛي ،١داَع١
عني سلعَ ٚ .ّ 2005/1425 ،ـطف ٢فٗ ،ِٝاملٓٗر ايذلب ٟٛيجكاف ١ايطفٌ
املظًِ ،داس ايفهش ايعشب ،ٞايكاٖش.58 ،2003 ،٠
 )8إبشاٖ ِٝخًف ايعبذ ايشمحَٔ ،ذ ٣فاعً ١ٝايتًفض ٕٜٛايتعً ُٞٝيف حتـ ٌٝطًب١
ايـف األ ٍٚايجاْٚ ٟٛايـف ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًُ ٞملاد ٠األسٝا ٤باملكاسَْ ١ع
أطًٛب ايتعً ِٝايعاد ٟيف األسدٕ ،سطايَ ١ادظترل ،داَع ١ايرلَٛى.ّ1985 ،
 )9غايب بٔ ستُذ بٔ طعٝذ بٔ ستُذ ايهٛحيَ ،ٞذ ٣فاعً ١ٝبشاَر ايتًفضَٔ ْٜٞٛ
ٚدْٗ ١عش َعًُ ٞايـفني ايشابع ٚارتاَع ،سطايَ ١ادظترل نً ١ٝايذلب١ٝ
ٚايفٓ ،ٕٛقظِ املٓاٖر ٚايتذسٜع ،ختــات تكٓٝات تعً ،ِٝداَع ١ايرلَٛى،
.ّ2001/1422
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 )10ػاد ٟزتً ٞطهشَ ،فٗ ّٛايتًفض ٕٜٛايتعً ،ُٞٝعُإ

 -املًُه ١األسدْ١ٝ

اشلاسل.14،2008 ،١ٝ
 )11أَرل ٠عبذ ايشمحٔ أمحذ بشُٖني ،أطايٝب قٝاغ ادتٛد ٠ايٓٛع ١ٝيف ايتعً ِٝايعايٞ
األًٖ ،ٞنً ١ٝاألَرل طًطإ األًٖ ١ٝمنٛردا ،سطايَ ١ادظترل ،داَع ١اّ ايكش،٣
نً ١ٝايذلب ،١ٝايظعٛد ،١ٜيًعاّ  ،2002ق.9
 )12عبذ ايعضٜض بٔ عبذ اهلل ايظٓبٌَ ،بادئ ٚإدشا٤ات كبط ادتٛد ٠ايٓٛع١ٝيف أْعُ١
ايتعً ِٝعٔ بعذ ،عح عًُ ،ٞتْٛع ،1999 ،ق.6
ْ )13شدع محذٚ ٟآخش ،ٕٚتهٓٛيٛدٝا ايذلب ،١ٝداَع ١ايكذغ املفتٛس ،١ايطبع١
األٚىلٜٚٚ . 279 ،1992،هٝبٝذٜا ،املٛطٛع ١اذتش ،٠ايتًٝفض ٕٜٛايتعً،ُٞٝ
َ13اسغ .http://ar.wikipedia.org/w/index 2012

 )14طٖٛإ فرل ػٛد ٖاسٚ ٟػاْذسا ػاسَا ،جتاسب اشلٓذ َع ايتهٓٛيٛدٝا يف ايذلب:١ٝ
َظاٚ ٌ٥اجتاٖات ،اشل ١٦ٝايًبٓاْ ١ٝيًعًٚ ّٛايذلب.64 ،1995 ،١ٝ
 )15دٛسدٝت دَٝإ دٛسز" :ادتاَع ١االفذلاكَ ١ٝذخٌ ملٛادٗ ١ايطًب االدتُاعٞ
عً ٢ايتعً ِٝادتاَع ،ٞسؤ ١ٜتشبَ ١ٜٛعاؿشَ" ٠ؤمتش ايتعً َٔ ِٝبعذ يف ايٛطٔ
ايعشب ،ٞايٛاقع ٚاملأَ.316 ،ٍٛ
 )16ؿالح عاٜذ ايؼشٖإ ،داَع ١ارتًٝر يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ،ايهٜٛت ٚ .8 ،عادٍ
خًٝف ،١املهتب ١اإليهذلٚ ١ْٝٚاحملت ٣ٛايعشبْ ،ٞذ ٠ٚاملهتب ١اإليهذل١ْٝٚ
يًُشت ٣ٛايعشب.64 ،2012 ،٢
 )17عبذ ايشمحٔ ابشا ٖ ِٝايؼاعش ،إْتاز بشاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ،١ُٝٝايظعٛد ،١ٜايطبع١
األٚىل.1994،123 ،
 )18عبذ ايشمحٔ ابشاٖ ِٝايؼاعش ،إْتاز بشاَر ايتًفض ٕٜٛايتعً ،١ُٝٝايظعٛد ،١ٜايطبع١
األٚىل.124 ،1994 ،
 )19حي ٞعبذ ايشؤف صبرل ،دٚس ايتًفض ٕٜٛيف ايذلبٚ ١ٝايتعً ،ِٝزتً ١اإلراعات ايعشب،١ٝ
تْٛع ،ايعذد 24 ،2009 ،24
 )20فٝـٌ أب ٛعٝؼ ،١اإلعالّ اإليهذل ،ْٞٚداس أطاَ ١يًٓؼش ٚايتٛصٜع ،األسدٕ،
عُإ ،ايطبع ١األٚىل.2010،59 ،
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 )21صن ٞادتابش ،ايتعً ِٝعدل ايكُش ايـٓاع ٞايعشب :ٞدي ٌٝاعذاد ايدلاَر ،االٚيٜٛات
ٚاملعاٜرل ،تْٛع ،املٓعُ ١ايعشب ١ٝيًذلبٚ ١ٝايجكافٚ ١ايعً.57 ،1985 ،ّٛ
 )22بؼرل ايهًٛب ،ايتًفض ٕٜٛايتعً ،ُٞٝداس إسٝا ٤ايعً ،ّٛبرلٚت.1992،137 ،
ٚادتاَعات املفتٛس :١يف ايعامل  - -يف ايهٜٛت ٚيف د ٍٚزتًع ايتعا ٕٚيذٍٚ
ارتًٝر ايعشبَ ،١ٝؤطظ ١ايهٜٛت يًتكذّ ايعًُ ،ٞإداس ٠ايتأيٝف ٚايذلمج١
ٚايٓؼش.1988،37 ،
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الوالحق :
اشتنارة حتليل مطنوٌ لتكييه احللكات التعلينية التلفسيوىية امليتجة جبامعة العلوو
والتكيولوجيا
الفئة

ممتاز

اجملال

جيد

متوشط

مكبول

املعًَٛات ٚاإلثشا ٤يًُاد٠
ايتًدٝف ٚايذلنٝض يًُعًَٛات
اإلعذاد

اطتدذاّ أطايٝب اإلٜلاح ٚايتؼٜٛل ٚاإلثاس٠
تهشاس املعًٚ ١َٛايذلنٝض عً ٢أِٖ ايٓكاط
ايشبط بني فكشات اذتًك١
ايشبط بني َٛاكع اذتًكات
عذّ ٚدٛد ا ٟأخطا ٤يػ ١ٜٛيف قشا٠٤
ادتشافٝو

ايتكذِٜ

متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠أدا٤
متهٔ املكذّ َٔ إيكا ٤املاد ٠يػ١
ايًٝاقٚ ١ايؼهٌ ايعاّ يًُكذّ
تٓٛع يكطات ايتـٜٛش

ايتـٜٛش

طالَ ١ايهٛادس َٔ أ ٟتؼ ٜ٘ٛأثٓا٤
ايتـٜٛش(ٖٝذ -فٛنع -اٖتضاص)
ْعاف ١املهإ احملٝط باشلذف املشاد تـٜٛشٙ
ٚكٛح ْٚكا ٠ٚايـٛت يف املاد ٠املـٛس٠
ْكا ٠ٚايـٛت ٚعذّ ٚدٛد أ ٟتؼٜٛؽ أٚ
عٛٝب ا ٚتذاخٌ يألؿٛات

ايـٛت

ايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛايـٛت يف
اذتًك ١يف املْٛتاز
عذّ ٚدٛد أ ٟظٌ أ ٚططٛع يف أ ٟدض١ٝ٥
اإلكا٠٤

َٔ دضٝ٥ات املؼٗذ
ايتأنذ َٔ تٛسٝذ َظت ٣ٛاإلكا ٠٤يف
اذتًك ١يف املْٛتاز
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ٚكٛخ ارتط يف ايهُبٛٝتش
تٓاطل األيٛإ يف ايهُبٛٝتش
تٓظٝل ايهٛادس يف ايهُبٛٝتش
املْٛتاز

ايذلتٝب املٓطك ٞيًكطات ٚاملؼاٖذ يف
املْٛتاز
تٓاطب املهظاز َع املٛكٛع يف املْٛتاز
تٓاطب ايتعًٝل َع ظٗٛس املاد ٠املهتٛب١

ايضَٔ

َذ ٠اذتًك ١ايتعً١ُٝٝ

املكُٕٛٝ

عذد املكُٝني يًشًكات

ايتكِٝٝ
اإلمجايٞ

املظت ٣ٛايعاّ بعذ إدشا ٤ايتعذٜالت
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