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ملخص البحث وتوصياته
ان اختيار الوسائل التعليمية من األمور الهامة التى يجب أن توضع فى
االعتبار عند تصميم الموقف التعليمى ،ونجاح المصمم التعليمى فى اختيار
الوسائل التعليمية للموقف التعليمى يعد فى حد ذاته خطوة هامة فى نجاح
تصميم الموقف التعليمى وتحقيق أهدافه.
تحديد مشكلة البحث-:
تحددت مشكلة البحث فى عدم توافر الخلفية المعرفية الصحيحة والخبرة
الكافية لدى طالب الفرقة الرابعة -شعبة تكنولوجيا التعليم فيما يتعلق باختيار
وسائل التعليم والتعلم المناسبة للموقف التعليمى ،وحاجتهم إلى النصح
واإلرشاد والتوجيه أثناء التدريب العملى على اختيار وسائل التعليم والتعلم
المناسبة للموقف التعليمى.وبنا ًء على ذلك أمكن صياغة المشكلة فى
التساؤالت التالية.
 ما التصور الخاص ببناء النظام الخبير المقترح؟
 ما فعالية استخدام النظام الخبير المقترح الختيار بعض وسائل
التعليم والتعلم المناسبة للموقف التعليمى؟
ولإلجابة عن التساؤالت السابقة تم إتباع اإلجراءات التالية-:
 .1االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالى
بهدف إعداد اإلطار النظرى للبحث ،واالطالع على المراجع المرتبطة
بموضوع البحث بهدف االستفادة منها فى تصميم وبناء النظام الخبير.
 .2إعداد االستبيان الموجه للسادة الخبراء والمتخصصين فى مجال
تكنولوجيا التعليم.
 .3إجازة االستبيان من السادة الخبراء والمحكمين.
 .4تصميم وبناء النظام الخبير المقترح.
 .5عرض النظام الخبير على السادة المحكمين إلجازته.
 .6إعداد اختبار المواقف التعليمية وإجازته.
 .7تطبيق االختبار القبلى على المجموعتين (الضابطة والتجريبية) ورصد
النتائج.
 .8تطبيق النظام الخبير المقترح بع إجازته على المجموعة التجريبية.
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 .9تطبيق االختبار البعدى على المجموعتين (الضابطة والتجريبية) ورصد
النتائج ومعالجتها إحصائياً.
 .10النتائج والتوصيات.
نتائج البحث
بعد إجراء اإلجراءات السابقة تم التوصل إلى النتائج التالية-:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطات درجات طالب المجموعتين (التجريبية والضابطة) فى
االختبار القبلى للمواقف التعليمية.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطات درجات طالب المجموعتين (التجريبية والضابطة) فى
االختبار البعدى للمواقف التعليمية ،لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطات درجات ذكور وإناث المجموعة التجريبية فى االختبار البعدى
للمواقف التعليمية .
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطات درجات ذكور المجموعتين (التجريبية والضابطة) فى
االختبار البعدى للمواقف التعليمية ،ولكن توجد فروق عند مستوى داللة
( )0.05لصالح ذكور المجموعة التجريبية.
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطات درجات إناث المجموعتين (التجريبية والضابطة) فى
االختبار البعدى للمواقف التعليمية ،ولكن توجد فروق عند مستوى داللة
( )0.05لصالح إناث المجموعة التجريبية.
 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01فى
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية فى اختبار المواقف
التعليمية (القبلى/البعدى) لصالح االختبار البعدى.
توصيات البحث ومقترحاته
أ -التوصيات
فى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث الحالى توصى الباحثة بما يلى:
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.1
.2
.3
.4
.5

.6

االستفادة من برمجية النظام الخبير المقترح فى تدريس الجانب العملى
للجزء الخاص باختيار الوسائل التعليمية فى مقرر تصميم المواقف
التعليمية.
يمكن االستفادة من النظام الخبير المقترح فى تدريس الجانب العملى
درس لطالب
الخاص بمادة أسس اختيار الوسائل التعليمية ،والذى يُ َّ
الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعليم.
تعميم استخدام النظام الخبير المقترح لالستفادة منه فى كليات التربية
النوعية.
طرح النظام الخبير المقترح بمعمل الوسائط المتعددة بالمدارس ليكون
متاحا ً لالستخدام من قِبل معلمي المدرسة.
طرح النظام الخبير المقترح ليستفيد منه معاوني أعضاء هيئة التدريس
الغير متخصصين والمشتركين فى دورة "تكنولوجيا التعليم" أو "دورة
إعداد المعلم" (من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات المصرية).
إتاحة النظام الخبير المقترح على أحد المواقع الخاصة بتكنولوجيا
التعليم على شبكة االنترنت ،حتى يستطيع أى مستفيد فى أى مكان
تنزيله  Downloadواستخدامه.

ب -المقترحات
 .1إجراء دراسة مماثلة فى كليات تربية نوعية أخرى ومقارنتها بالنتائج
التى توصل إليها البحث الحالى.
 .2قياس فعالية النظام الخبير المقترح فى تدريس الجزء العملى الخاص
درس لطالب الفرقة
بمادة "أسس اختيار الوسائل التعليمية" الذى يُ َّ
الثالثة بشعبة تكنولوجيا التعليم.
 .3إعداد نظام خبير الختيار وسائل التعليم والتعلم الناسبة للمواقف
التعليمية الخاصة بالمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة ،وقياس فاعليته.
 .4إجراء دراسة لبناء نظام تدريس ذكى ) (ITSلتدريس الجانب العملى
الخاص باختيار الوسائل التعليمية فى مقرر تصميم المواقف التعليمية
وقياس فعاليته ،ومقارنة نتائج تلك الدراسة بنتائج البحث الحالى.
 .5إجراء دراسة تتناول بناء نظام خبير يساعد الطالب المعلمين بشعبتي
تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي فى صياغة األهداف السلوكية
بأنواعها (المعرفية– الوجدانية– المهارية) بطريقة صحيحة.
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