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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سبحانك ال عمم لنا إاّل ما عّممتنا إّنك أنت العميم الحكيم)  (قالوا

 )32آية: البقرة،(سورة 

ليو أُنيب)  ووما توفيقي إال بالمّ (   عميو توّكمت وا 

 )88آية: (سورة ىود،

 صدق ااهلل العظيم 

******** 

من سمك طريقا يمتمس فيو عممًا،  {):صمى اهلل عميو وسممقال رسول ااهلل (

    } لو طريقًا إلى الجنةسّيل اهلل 

 ******** 

 }أن تصنعو بنفسك ...مستقبمكب لمتنبؤأفضل طريقة {
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 اإلىداء

أف وّفقني إلتماـ ىذا العمؿ ليخرج في أبيى ُحمَّة،  -عّز وجؿ-في البداية، الّشكر والحمد والثّناء هلل   

أف يكوف ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ، وأف يفيد بو كؿ مف يقرؤه أو  -سبحانو وتعالى-وأسألو 

 يطمع عميو.

فع الناس ونبع الرحمة ونور العالميف سيدنا إلى مف بّمغ الّرسالة وأّدى األمانة.. ونصح األمة.. إلى شا

 محمد عميو أفضؿ الصالة والّتسميـ.

إلى مف كّممو اهلل بالييبة والوقار وعّممني العطاء بدوف انتظار.. إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار..  

 .ا لناوأدامو ذخر  إلى مف عّممني أف أرتقي ُسّمـ الحياة بحكمة وصبر إلى.. )والدي الغالي( حفظو اهلل

إلى مف حاكت سعادتي بخيوط  وىف،عطاؤه، إلى مف حممتني وىنا عمى إلى الينبوع الذي ال يمّؿ 

منسوجة مف قمبيا وأسير عمى األرض ببركة دعائيا، إلى المعطاءة دومًا.. )أمي الحبيبة( أداـ اهلل 

 عمييا الصحة والعافية.

نفسو، إلى مف رافقني في بداية البداية  إلى رفيؽ الدرب.. إلى سندي الحقيقي، إلى مف آثرني عمى

 وسار معي الدرب كمو.. إلى )زوجي الحبيب(.

إلى شقيقة الروح.. وتوأـ الفؤاد، إلى مف شجعني عمى النجاح، إلى طاقتي اإليجابية ومصدر تفاؤلي، 

 إلى ممجئي في حزني.. إلى )أختي الغالية( أداميا اهلل شمعة تضيء حياتي.

إلى مف جّسد معنى العطاء، إلى المعمـ واألب، إلى روح األستاذ )عبد المنعـ  إلى الرجؿ الحقيقي..

 قباجة( رحمو اهلل.

   جد القبوؿ والنجاح.تراجية مف المولى عز وجؿ أف  دراسةال هإليكـ جميعا أىدي ىذ



 ب

 

 إقرار

نتيجة أبحاثي  أقر أنا معّدة ىذه الرسالة بأّنيا قّدمت إلى جامعة الخميؿ لنيؿ درجة الماجستير، وأّنيا

ـّ اإلشارة إليو حيثما ورد، وأّف ىذه الدراسة أو أي جزء منيا لـ ُيقدـ لنيؿ درجة  الخاّصة، ما عدا ما ت

 عميا أخرى ألي جامعة أو معيد آخر.

 التوقيع: ........................

 ميا فؤاد محمود العدـ

 التاريخ: ......................
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 شكر وتقدير

ليو أنيب..وما   توفيقي إاّل باهلل عميو توكمت وا 

 لي ىذا اإلنجاز..  تحقق لؾ أففالشكر لؾ يا إليي والحمد 

 لكّؿ مبدع إنجاز.. ولكّؿ شكٍر قصيدة.. ولكّؿ مقاـ مقاؿ.. ولكؿ شكر تقدير.

رشاد ورحابة  أتقدـ بالشكر والتقدير لمشرفي الدكتور الفاضؿ سامي عدواف؛ لما قّدمو لي مف توجيو وا 

 فجزاه اهلل عني كؿ خير. الرسالةصدر طواؿ فترة إعداد 

الدكتور شبمي العزة، والدكتورة مناؿ أبو ناقشة كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة الم

 وتقديـ مالحظاتيـ القّيمة. الرسالةعمى جيودىـ المباركة في قراءة ىذه منشار 

 إلى أساتذتي في جامعة الخميؿ األفاضؿ، عمى جيودىـ وعطائيـ. كما أتقدـ بالشكر والتقدير

دكتور الفاضؿ محمود مبارؾ؛ لما قّدمو لي مف مساعدة في تدقيؽ ستاذ الألوأتقدـ بجزيؿ الشكر ل

 عني كؿ خير.، جزاه اهلل الرسالة
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 الممّخص:

العممية التعميمية  في)الفيديو(  التصوير الصفي المتحرؾ أثر معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى       
والمعمميف والطمبة في مدارس تربية وتعميـ مديرية الخميؿ في العاـ  المديريفالتعممية مف وجية نظر 

)النخبة النموذجية،  :وىي مدارس صفوفياـ في المدارس التي طبقت نظاـ التصوير الصفي في 2020
الحسيف بف عمي الثانوية و الحاجة نظيرة أبو رميمة لمبنيف، و عمماء اإلسالـ، و المستقبؿ الخاصة، و 

المرحمة التي و العمر، و المؤىؿ العممي، و الخبرة، و تغيرات الدراسة )النوع االجتماعي، لمبنيف( في ضوء م
، في الدراسة استخداـ أسموب البحث الوصفي التحميمي )الكمي والكيفي(، وذلؾ بالتخصص(و ُتدرس، 

 معمماتالو  فمعمميالو  (،5ىذه المدارس وعددىـ ) ف مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومديراتوتكوّ 
 ومديرات تضمنت عينات الدراسة جميع مديريو  (،2854وعددىـ ) المدارس بةوطم (،110وعددىـ )
باستخداـ أسموب أخذ العينات تـ اختيارىـ  ومعممة معمـ (100كما تضمنت ) (،5)وعددىـ المدارس 
اـ باستخدتـ اختيارىـ طالب في كؿ مجموعة(  5-4أربع مجموعات مف الطالب )و  الطبقية،العشوائية 

تـ استخداـ المقابالت لجمع البيانات مف  قصدية، أما فيما يتعّمؽ باألداة فقدال ةأسموب أخذ العين
وتـ اختبار  ،لجمع البيانات مف المعمميف بعد اختبار صحتيا )صالحية المرجع( واالستبانة المديريف،

 ات مف الطالب.مجموعات التركيز لجمع البيان، و Cronbach Alfa (0.92)موثوقيتيا باستخداـ 

العممية  فيأثر لمتصوير الصفي المتحرؾ  أظيرت النتائج مف وجية نظر المديريف عدـ وجود    
والتنفيذ، وأف الكاميرات لـ توضع لمتابعة العممية التعميمية التعميمية التعممية مف حيث التخطيط 

لممساءلة عف أدائيـ األكاديمي مف التعممية ومراقبة أداء المعمـ والطالب، وال يتعرض المعمموف والطمبة 
خالؿ الكاميرات؛ بؿ مف خالؿ األعماؿ الكتابية والزيارات الصفية واالمتحانات، مع وجود تفاوت في 
آراء المديريف بيف مؤيد ومعارض لتركيب ىذه الكاميرات، وقد ظير أثر التصوير الصفي المتحرؾ في 

وتحركات المعمميف والطمبة وااللتزاـ بالنظاـ اإلدارة الصفية حيث وضعت الكاميرات لضبط سموؾ 
واليدوء في حضور المدير أو غيابو؛ لتخفيؼ العبء الواقع عمى المدير وتسييؿ ميمتو، والتخمص مف 

 شكاوى أولياء األمور بحجة تعرض أبنائيـ لسوء المعاممة مف قبؿ المعمميف أو الطمبة.

العممية التعميمية  فيأثر لمتصوير الصفي المتحرؾ  وأظيرت النتائج مف وجية نظر الطمبة عدـ وجود
والتنفيذ، شعر الطمبة بالخوؼ والتوتر في بداية األمر، واالنزعاج مف فقداف التعممية مف حيث التخطيط 

الثقة بيـ مف قبؿ اإلدارة ثـ اعتادوا عمى وجود التصوير الصفي وتعايشوا معو، فمـ يؤثر عمى 
ف اإلدارة ال تتابع الكاميرات ليذا الغرض، ومف وجية نظرىـ أيضا تحضيرىـ ونشاطيـ في الحصة، أل

لـ يطرأ أي تغيير عمى أسموب التدريس لدى المعمميف ونشاطاتيـ، في حيف ظير أثره في اإلدارة 
الصفية مف خالؿ تحسف معاممة المعمميف ليـ، وتحقيؽ اليدوء والنظاـ وضبط الصؼ؛ مما ساعدىـ 



 ز

 

الغش في االمتحانات أو العبث بممتمكات المدرسة. ومف وجية نظر عمى التركيز أكثر، وعدـ 
بشكؿ عاـ بدرجة متوسطة،  العممية التعميمية التعممية فيلتصوير الصفي المتحرؾ اأثر  المعمميف كاف

(، وفي 3.63(، فقد كاف أثره في تنفيذ الدرس بدرجة متوسطة )3.59حيث بمغ المتوسط الحسابي )
(. ولـ 3.98(، أما في تخطيط الدرس فقد جاء بدرجة مرتفعة )3.17ة متوسطة )اإلدارة الصفية بدرج

( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ α≤0.05عند مستوى الداللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
العممية التعميمية التعممية مف وجية نظر المعمميف تعزى إلى متغيرات الدراسة )النوع االجتماعي،  في
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لكف توجد فروؽ  التخصص(.و العمر، و لعممي، المؤىؿ او 
(α≤0.05 في أثر التصوير الصفي المتحرؾ )مف وجية نظر في التنفيذ  العممية التعميمية التعممية في

 15-11سنوات الخبرة بيف المعمميف الذيف تتراوح سنوات الخبرة لدييـ بيف  المعمميف تعزى إلى متغير
تتراوح لصالح المعمميف الذيف سنة  15سنة وبيف المعمميف الذيف تتراوح سنوات الخبرة لدييـ أكثر مف 

سنة، في حيف ال يوجد أثر في تخطيط الدرس واإلدارة الصفية. أما  15سنوات خبرتيـ أكثر مف 
ية التعميمية العمم فيمتصوير الصفي المتحرؾ لأثر  فقد كاف ىناؾ غير المرحمة التي تدرسياحسب مت
في التخطيط والتنفيذ بيف المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة األساسية الدنيا والعميا لصالح  التعممية
والعميا، وبيف المرحمة األساسية الدنيا والعميا والمرحمة الثانوية لصالح المرحمة األساسية الدنيا المرحمة 

 دارة الصفية.األساسية الدنيا والعميا مع عدـ وجود أثر في اإل

 :وخمصت الدراسة إلى التوصيات التالية بناًء عمى النتائج
  كاميرات التصوير في تركيب وموافقتيـ قبؿمراعاة االىتماـ باحتراـ حقوؽ الطمبة والمعمميف 

 الصفوؼ أو حتى في الساحات.
  ألغراض استفادة مديري المدارس مف مقاطع الفيديو لألغراض التعميمية وليس فقط استخداميا

 .إدارية
 وتحسيف  مالحظاتمقاطع فيديو لدروسيـ لمحصوؿ عمى ال تشجيع المعمميف عمى مشاىدة

 .استراتيجيات التدريس / التعمـ الخاصة بيـ
  الفصوؿ الدراسية المدارس التي تراقب متابعةعمى  وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينيةتشجيع 

 .وقد تعطي المزيد مف الموائح والتوجييات ،لتجاربلمتعمـ مف ىذه ا بكاميرات الفيديو؛
  نجازات الطالبفي اتأثير التصوير بالفيديو  مزيد مف الدراسات حوؿالإجراء  .لفصوؿ الدراسية وا 
 الرقابة الداخمية تركيزالتأكيد عمى أىمية  ىتشجيع المستشاريف والمشرفيف التربوييف عم. 

تعممية،  وجيو نظر، مديري العممية التعميمية ال اثر،  المتحرؾ،التصوير الصفي الكممات المفتاحية: 
 المدارس، معمميف، طمبو، فمسطيف
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Abstract 

The study aims at investigating the effect of videoing on the teaching-learning 

processes from the perspective of principals, teachers and students in schools of 

Hebron Directorate of Education that installed closed circuit video cameras in their 

classrooms: Elite Model, Future Private, Islamic scientists, Al-Hajah Nathierah Abu 

Remelah for boys and Al-Husain Bin Ali Secondary school for boys. Quantitative 

and qualitative descriptive research method was used in the study. The population 

of the study included all principals (5 principals), teachers (110 teachers) and 

students (2854 students) of these schools. The samples of the study includes all 

principals  of the 5 schools, 100 teachers were selected using stratified random 

sampling technique and four groups of students (4-5 students in each one) were 

selected using the purposive sampling technique. Interviewing approach was used 

to collect data from principals, questionnaire was used to collect data from teachers 

after its validity was tested( referee validity) and it reliability was tested using 

Cronbach Alfa (0.92) and focus groups approach  was used collect data from 

students.  

From schools’ principals perspective ; the results have shown that there is no effect 

of classroom videoing on  the educational process according to the planning and 

implementation aspects. Hence, cameras are not installed  in classrooms to follow 

up the educational process nor  students and teachers’ performance. Meanwhile 

teachers and students are not being held accountable for  their achievements through 

videoing, but they are accountable through exams, writing and classes’ visits.  

Principals are varying in their perspective between those who support and those 

who do not support installing cameras in classrooms.  But, there is effect of  

videoing  on classrooms management. They concluded that videoing classroom  has 

a positive impact on controlling  teachers’ and students’ behaviors to adhere to the 

agreed upon disciplines and calmness in schools either in their presence or absence 

from schools and that resulted in  reducing the responsibilities of the principals as 

well as facilitate his/ her mission to get rid of the claimed complains of parents of 

the mistreatment of their sons or daughters by teachers or by other students.  

From the students’ perspective ; the results have shown that there is no effect  of 

videoing classrooms on planning and implementation. Though at the beginning, 

they felt with  fear, stress, and annoyed from the  loss of the administration 

confidence on them. After that, they got  used the existences of the camera in their 

classes and they co-exist with its presences. They added there was not  any negative 

impacts on students’ preparation and performance because administration do not 

use the cameras for this purpose.  Classroom videoing doesn’t have  an impact on 



 ش

 

teachers’ performance and their teaching methods, however it has a positive impact 

on the classroom management that resulted on improving the treatment of teachers  

to students, the classrooms quietness and controlling. This has resulted in increasing 

the attention of the students, limiting cheating in tests and schools vandalism.  

However, the effect of videoing classroom according to teachers perspective  is at 

medium level (3.59) in general and in relationship with implementation (3.63) and 

classroom management (3.17) while it is at high level in relation to planning (3.98) . 

The results  show that there are no significant differences of the effect of 

videotaping on planning, implementation and classrooms management according to 

gender, qualifications, age and specialization of the teachers. In addition, there are 

no significant differences according to teachers’ years of experiences only in 

relation to planning and classroom management but there are significant differences 

in relation to implementation between teachers with 11-15 years of experiences and 

more than 15 years in favor of the later. When it comes to levels of schools, the 

results show that there are no significant differences when it comes to classroom 

management. However, there are significant differences in planning and 

implementation between lower basic schools and lower basic and secondary schools 

in favor of the later. However, in general and in relation to planning and 

implementation the differences exist between lower basic schools and upper basic 

schools and basic/highs schools in favor of the later. 

The study concluded with the following recommendations based on the  results: To 

consider children and teachers rights and consent before installing videoing cameras 

in classrooms, Schools principals to benefit from videos for educational purposes 

not only to use them for administrative purposes, encourage teachers to see the 

videos of their lessons to get feedback and improve their teaching/ learning 

strategies, Palestinian Ministry of Education and Higher education to 

follow/monitor schools(PMEHE) videoing classroom to learn from such 

experiences and may give  more regulations and directions, conduct further studies 

on the effect of classrooms videotaping and student achievements and finally, 

encourage educational advisors and supervisors to stress the importance of internal 

locus of control.  

Key words: Classroom Videoing, effect, perspective, teaching-learning processes, 

schools principals, teachers, students Palestine 
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 المقدمة:أوال: 

عمار األرض، حتى  أف ُوجد اإلنساف عمى ىذا الكوكب منذكاف التعميـ        أساسا في إحياء األمـ وا 
ونقمو  العمـ تمع وتعمـ كؿ ما ىو جديد، وتوثيؽأف اإلنساف البدائي كاف ىّمو األوؿ بناء حياة ومج

واستمر اإلنساف في إقبالو عمى التعمـ  ،لألجياؿ التي تميو، عف طريؽ النقوش عمى الجدراف والصخور
 (2016. )السقا،المتغيرة مع تغير الزماف والمكاففي جميع مجاالت الحياة؛ لسد حاجياتو المتجددة و 

التربية والتعميـ المحرؾ األساسي في بناء المجتمعات، وازدىار الحضارات، ورقّي األفراد،  تعدّ      
األىؿ، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات المجتمعية؛  بيفوىي عممية منظمة ومدروسة تنقسـ أدوارىا 

عمى  المساعدةبيدؼ نقؿ الميارات والمعارؼ لألفراد، والقضاء عمى األمية، وتنمية اتجاىات األفراد، و 
تي كما ساىمت التربية والتعميـ في تغيير كثير مف االتجاىات والعادات ال ،االبتكار، والتفكير الخاّلؽ

 .عالقة متكاممة األىداؼ والغايات العالقة بيف التربية والتعميـإف  ،ارتبطت بيا الشعوب والمجتمعات
 (2019)ىادي،

في  ة التعميـبعد أف أحست جميعيا بأىمي لبناء وتطوير التعميـ،تسعى كؿ دوؿ العالـ سعيًا حثيثًا      
بمراجعة مناىجيا الدراسية وتطويرىا واالرتقاء بيا إلى األحسف، وتصميـ مناىج  تقوـحيث  ،مجتمعاتيا

ولكي تعميمية تجمع بيف التعميـ النظري والتطبيقي، والبعد عف أسموب التمقيف والمحاضرة التقميدييف، 
ج الدور الفعاؿ في مواجيػة التحػديات فػاف ذلػؾ يسػتمـز تبنػي سياسػية جديدة وأىدافا جديدة يحقؽ المني

طرؽ  -الخبرات -المحتوى -لمتعميـ تقتضى تحسيف مدخالت المنيج الدراسي مف حيػث األىػداؼ
التعميمية لألفراد التقػويـ والػذي يػؤدى بػدوره إلى تحسيف نوعية المخرجات  -النشػاط المػدرسي-التدريس 

 (2009)باىماـ،. وحاجات المجتمع

مّرت وسائؿ التعميـ بالعديد مف المراحؿ، فبدأت بالتعميـ البصري ومف ثـ التعميـ السمعي     
أسموب النظـ، ونياية بدخوؿ  إلى والبصري، انتقاال إلى مرحمة التواصؿ بيف المعمـ والمتعمـ، ومف ثـ

 ،مف ضمنيا أنظمة التعميـو ب الحياة غزت التكنولوجيا ُمختمؼ جوان حيفالتكنولوجيا إلى التعميـ، 
عمى المدرسة أو غيرىا مف المؤسسات أف تكيؼ نظاميا التعميمي مع التكنولوجيا السائدة  امً وأصبح لزا

ثراء لمعممية التعميمية، ونظرا لتعمؽ المتعمـ بكؿ في الوقت الراىف ؛ لما تقدمو التكنولوجيا مف تسييؿ وا 
دمج تكنولوجيا التعميـ في خضـ البرنامج التعميمي؛ فأصبح االعتماد د في عالـ التكنولوجيا، وجب جدي
محمد ) ضرورة مف الضروريات لضماف النجاح والجودة في مخرجات التعميـ واستخداميا عمييا
 .(2015،والخاتـ
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زماـ األمور طينية بمجيود كبير منذ استالميا فمسطيف قامت السمطة الوطنية الفمس دولة وفي     
الرئيسة األولى التي األربع وزارات الكانت وزارة التربية والتعميـ ضمف إذ ، 1993عقب اتفاقية أوسمو 

لـ يكف االحتالؿ  إذفقد بدأت العمؿ في بنية تعميمية ميّدمة؛  الفمسطينية، الوطنية شكمتيا السمطة
مؤسساتو، فقامت السمطة الفمسطينية بزيادة عدد المدارس الجديدة، ورّممت الصييوني ميتمًا بالتعميـ و 

بتطبيؽ خطط تطويرية شاممة  بدأتو ، االقديـ منيا، وفتحت مديريات جديدة وعّينت معّمميف جددً 
 زارة التربية والتعميـو )ممحوظا ، فحققت بذلؾ تطورا كّميا لمنيوض بالتعميـ الفمسطيني وتوفيره لمجميع

 (.2021،ةالفمسطيني

نما قامت بقفزة نوعّية مف خالؿ تصميـ       ج ايمنأوؿ لـ تتوقؼ السمطة الفمسطينية عند ىذا الحد، وا 
ّؿ مسألة االزدواجية في يح، و تووخصوصي حاكي تاريخ الشعب الفمسطينيي 2007في عاـ  فمسطيني

كما أدخمت المغة اإلنجميزية مف  نظامي التعميـ في الضفة وغزة، مع إصدار أدلة مرافقة لممعمميف،
 الصؼ األوؿ األساسي، والنشاط الحر، والتربية المدنية والتربية الوطنية، وتعميـ التكنولوجيا

 .(2010اليونيسؼ،)

التطور الرقمي والتكنولوجي الذي يشيده العالـ، وجب عمينا توظيؼ  ىذا معترى الباحثة و      
التكنولوجيا في التعميـ، واستخداـ أساليب وطرائؽ مختمفة لحؿ المشكالت وتوظيفيا بفاعمية مف أجؿ 
الوصوؿ بالمتعمـ إلى تحقيؽ األىداؼ بشكؿ دقيؽ، بما يتناسب مع اىتماماتو التكنولوجية الحديثة، 

 مقيف واألساليب القديمة التي لـ تعد تجذب الطمبة في ىذه المرحمة. والبعد عف الت

( حيث 2022-2017لقطاع التعميـ الفمسطيني ) الثالثة الخطة االستراتيجية إليووىذا ما سعت      
جاء فييا "تداعت جيود اإلصالح عمى المستوى الرسمّي بتشكيؿ لجنة مراجعػة مسػيرة التعميػـ في 
فمسػطيف برئاسػة دولػة رئيػس الػوزراء وبتنسػيؽ وزيػر التربيػة والتعميػـ العالػي، وتمخضػت جيػود المجنػة 

ػالح النظػاـ التربػوي الفمسػطيني. وخطػت الػوزارة خطػوات عػدة في طريػؽ عػف وثيقػة وخطػة عمػؿ إلص
اإلصالح خػالؿ السػنة األخيرة؛ كاف أبرزىػا إقػرار خطػة لتطويػر المناىػج، والبػدء في تطويػر مناىػج 

كنولوجيػا ،وبػدء تنفيػذ سياسػة لرقمنة التعميػـ الفمسػطيني وفػؽ أحػدث مػا توصمػت إليػو ت 4-1الصفػوؼ 
دمػاج التعميػـ المينػي والتقنػي  قػرار نظػاـ جديػد وعصػري لمثانويػة العامػة )اإلنجػاز(، وا  التعميػـ والتعمػـ، وا 

عبػر تعريػض طمبػة ىػذه الصفػوؼ لمواضيػع مينيػة توثػؽ العالقػة بيػف  9-7في التعميػـ العػاـ لصفػوؼ 
مميػة في الحياة وتشػجعيـ عمػى االلتحاؽ بالمسار الميني في األسس والمعارؼ النظريػة والتطبيقػات الع

المرحمة الثانويػة، كمػا سػارعت الػوزارة إلػى تطويػر اإلطار القانونػي والمرجعػي لقطػاع التعميػـ مػف خػالؿ 
قػرار قانػوف التميػز واإلبػداع،  تطويػر قانػوف تعميػـ عصػري تـ إقػراره، وتطويػر قانػوف لمتعميػـ العالػي، وا 
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وتنفيػذ الػوزارة أفػكارا إبداعيػة توفػر االستدامة في مصػادر الطاقػة لممػدارس مػف خػالؿ الخاليػا الشمسػية 
واالستفادة مػف الطاقػة المتجددة، وغيرىػا العديػد مػف المبػادرات التػي ال يتسػع المقػاـ لذكرىػا 

 . (5ص :2017 ،وزارة التربية والتعميـ العالي)"وتفصيميػا

ـّ تسكيف العمؿ برقمنة  ولكف عادة ت  )اإلنجاز( إلى )الثانوية العامة(.تسمية التعميـ، وا 

إلى أىمية توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ المدرسي كونيا تسيـ إلى مدى ( 2010)أشار شحادة     
قة ايجابية بيف المعمـ الر المعمـ في أداء عممو وتكويف عبعيد في تصميـ المواقؼ التعميمية ومساندة دو 

 .كما تسيـ في عمميات التخطيط والقياس والتقويـ التربوي بينيما،والطالب وتأكيد التفاعؿ 

 :حيث توفر ىذه التكنولوجيا مزايا عديدة عند استخداميا داخؿ الغرفة الصفية وتشمؿ   

 .توفير فرصة لممشاىدة بشكؿ جماعي .1
  .التعميميةإثارة وتشويؽ الطمبة أثناء عرض المادة  .2
 تسييؿ القدرة عمى استرجاع أي مادة تعميمية وسيولة تخزينيا .3
  .السماح لمطمبة بالتفاعؿ حركيا مع التقنية بشكؿ مفيد وممتع .4
  .إضافة مادة جديدة وتسميط الضوء عمى مادة معينة مخصصة لمحصة .5
 (.2012، أبو رزؽ.(تساىـ ىذه التكنولوجيا بتوفير بيئة متفاعمة ومتعاونة لتعميـ جيد. .6

قامت العديد مف المؤسسات التربوية والتعميمية بإعادة النظر في محتوى العممية التعميمية،      
أىدافيا، وسائميا، وأدوات التعامؿ مع التقنيات؛ إلتاحة الفرصة لمطالب ال كتساب المعارؼ، الخبرات، 

، أجيزة الحاسوب الشخصية والمحمولةلميارات، والقيـ والمبادئ مف خالؿ التعمـ اإللكتروني عف طريؽ 
اؿ في مجاؿ التكنولوجي الفعّ والموحية، والمتنقمة وشبكات اإلنترنت العالمية، والتي ساىمت في التطور 

في فمسطيف والوطف  (learning-E) التعميـ، وبرزت مالمحو مف خالؿ انتشار التعمـ اإللكتروني
 (4: 2018حسونة وحرب،. )يالعرب

( "يعتبر 193: 2019ب التعميـ المصغر في المدارس، حيث أشارت إليو حسيف )و كما ظير أسم   
التعميـ المصغر أسموبا متطورا في تدريب المعمميف عمى ميارات التدريس األساسية، عمى نحو تدريجي 
يتناوؿ الميارات الجزئية كؿ عمى حدة، وىو يجمع بيف استخداـ التدريب عمى الميارات الجزئية 

يا وبيف تكنولوجيا التعميـ، حيث يستخدـ الفيديو لتسجيؿ وتصوير الدرس لممعمـ المتدرب، المتعمقة ب
 .وبعد االنتياء مف ميمة التدريس، يعرض عميو الشريط ليراقب نفسو أثناء إلقائو الدرس"
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مف االستخدامات سابقا  أدوار كثيرةىذه الكاميرات التي استخدمت في العممية التعميمية، كاف ليا      
قبؿ الوصوؿ إلى ىذا التطور الذي نشيده اآلف؛ فمع ازدياد عدد المؤسسات واألفراد، وتعدد المواقؼ 
ـّ إدخاؿ الكاميرات  والمشاكؿ وكمحاولة لمتابعة مجريات األمور واالطالع عمى سير العمؿ وحيثياتو ت

كما  ،نوؾ والفنادؽ والمؤسسات العاّمةإلى ىذه المؤسسات بداية لمراقبة الوضع األمنّي في الب
لتزاـ بالسرعة المحددة وعدـ تغيير المسار، وذلؾ استخدمت الكاميرات لمحد مف مخالفات السير، واال

 (2018)نبيؿ،مف خالؿ كاميرات مراقبة مثبتة عمى اإلشارات الضوئية. 

االحتالؿ اإلسرائيمي ىذه الكاميرات في سبيؿ فرض سيطرتو عمى الضفة الغربية، وقاـ  تغؿاسو      
بزرع العديد منيا عمى الحواجز الرئيسية التي يتنقؿ عبرىا العماؿ الفمسطينيوف لمدخوؿ إلى المدف 

حركة المحتمة، والتي تقـو عمى تشخيص الوجوه وبطاقات االئتماف والتصاريح؛ لتسييؿ عممية التفتيش و 
 (.2019مجادلة،) المارة كما يزعموف

 
 . (2019رزؽ اهلل، )كاميرات المراقبة اإلسرائيمية عمى الحواجز الرئيسية 

ومع اتساع مساحة المدارس ومرافقيا، وكثرة الطمبة والصفوؼ المدرسية، لـ يعد باستطاعة اإلدارة      
 المدرسية متابعة وظائفيا كما يجب، فجاءت الحاجة إلدخاؿ كاميرات المراقبة إلى المدارس، ونشرىا

، يصعب عمى اإلدارة الوصوؿ إلييا في باحات المدارس وممراتيا، والمرافؽ التي في بداية األمر
انتشرت الفكرة انتشارا واسعًا والقت أصداًء في دوؿ عربية وأجنبية، حتى توسع مجاؿ استخداـ و 

ما يقـو التصوير المرئي فقط ومنيا ما يقوـ بالكاميرات إلى وجودىا داخؿ الفصوؿ المدرسية، منيا 
لسموؾ والحّد مف حاالت الّسرقة والّشغب الذي زيادة ضبط اوذلؾ بيدؼ  المرئي والمسموع؛بالتصوير 

يحدثو الطالب بعد خروج المعمـ مف الفصؿ الدراسّي وحاالت الغش في االمتحانات وتياوف المعمميف 
في الثانوية العامة، أو لتقديـ تغذية راجعة عف أداء المعمميف  أثناء امتحاف في في مساعدة الطالب

 (2010حالوة،) الحصة.أثناء 
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 (2015مخيبر، )كاميرات المراقبة في ممرات المدارس 

مدارس ي واضح مف ىناؾ سع أففي ضوء ىذا التطور ترى الباحثة مف خالؿ عمميا كمعممة، و   
تركيب كاميرات المراقبة في الساحات ب الفكرةإلدخاؿ ىذه الكاميرات إلى المدارس، بدأت  الوطف

المراقبة العامة؛ لتسييؿ عممية ضبط الطالب، ثـ تطور األمر والممرات وبعض المرافؽ األخرى بيدؼ 
بإدخاؿ الكاميرات إلى الصفوؼ المدرسية حيث قامت بعض مف المدارس في مدينة الخميؿ بتصوير 
الصفوؼ بالفيديو ألغراض توثيؽ ما يجري في ىذه الصفوؼ ومتابعة العممية التعميمية المتمثمة بدور 

 الصفي تأثير التصوير فوجدت الباحثة ضرورة دراسة ،إلدارة المدرسيةالمعمميف والطمبة مف قبؿ ا
 التعممية. العممية التعميميةفي المتحرؾ )الفيديو( في داخؿ الصفوؼ 

وما الدافع إلى ذلؾ؟ أىي لحؿ ؟ لماذا وجدت ىذه الظاىرة األسئمة التي تطرح نفسيا ىنا:     
في ظؿ  ةع الطالب والمعمـ أف يتحرؾ بحريؿ يستطيوىالمشكالت أـ لالستفادة مف خبرات المعمميف؟ 

عف قناعة شخصية أـ أف الكاميرات تفرض عمييـ  ايـ نابعً وجود ىذه الكاميرات؟ وىؿ سيكوف سموك
 تعديؿ سموكيـ بما يتفؽ مع القوانيف؟ وىؿ قّدمت ىذه الكاميرات خدمة لمعممية التعميمية التعممية؟

المتحرؾ )الفيديو(  الصفي نظرًا لكؿ ما سبؽ جاءت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أثر التصوير     
والمعمميف والطالب في مدارس تربية وتعميـ  يريفالتعممية مف وجية نظر المد العممية التعميميةفي 

 الخميؿ.
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 مشكمة الدراسة:ثانيا: 

مف خالؿ العرض السابؽ والحديث عف كاميرات التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ الفصوؿ      
أف  وال سيماالدراسية، سعت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر وجود الكاميرات عمى العممية التعميمية، 

ركزت عمى أثر التصوير الصفي  التي-الباحثةحسب عمـ -األولى عربيا  قد تكوفىذه الدراسة 
التعممية، وبشكؿ أكثر تحديدا تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف  العممية التعميميةفي  المتحرؾ

 السؤاؿ الرئيس اآلتي:

يريف مف وجية نظر المدالتعممية  العممية التعميميةفي ما أثر التصوير الصفي المتحرؾ )الفيديو( 
طبقت نظاـ التصوير وخاصة في المدارس التي  في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ مبةوالمعمميف والط

 ؟الصفي المتحرؾ داخؿ فصوليا المدرسية

 :ةتيلدراسة عف األسئمة الفرعية اآلكما أجابت ا

التعممية مف وجية نظر  العممية التعميميةفي ما أثر التصوير الصفي المتحرؾ )الفيديو(  .1
)النوع االجتماعي، الخبرة في  المعمميف والمعممات بشكؿ عاـ وحسب المتغيرات المستقمة

 ؟التدريس، المؤىؿ العممي، العمر، المرحمة التي تدرسيا، التخصص(

التعممية مف وجية نظر  العممية التعميميةفي ما أثر التصوير الصفي المتحرؾ )الفيديو(  .2
 ؟يريفالمد

ة نظر التعممية مف وجي العممية التعميميةفي ما أثر التصوير الصفي المتحرؾ )الفيديو(  .3
 الطمبة؟

 
  :ثالثا: فرضيات الدراسة

 :تيةة التأكد مف صحة الفرضيات اآلحاولت الدراس

( لمتصوير الصفي المتحرؾ α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اذال يوجد أثر  .1
 .والمعممات بشكؿ عاـ التعممية مف وجية نظر المعمميف العممية التعميميةفي )الفيديو( 

( لمتصوير الصفي المتحرؾ α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اذ ال يوجد أثر .2
التعممية مف وجية نظر المعمميف تعزى إلى النوع االجتماعي  العممية التعميميةفي )الفيديو( 
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سيا المعمـ/ػة، المرحمة التي يدر  و العمر، و المؤىؿ العممي، و الخبرة في التدريس، و لممعمـ/ػة، 
 التخصص(و 

 أىداف الدراسة:رابعا: 

 العممية التعميميةفي )الفيديو(  التصوير الصفي المتحرؾ ىذه الدراسة إلى تقص ي أثر تىدف     
تربية وتعميـ مديرية الخميؿ في المدارس  والمعمميف والطمبة في مدارس يريفالتعممية مف وجية نظر المد

المستقبؿ و )النخبة النموذجية،  التي طبقت نظاـ التصوير الصفي في فصوليا الدراسية وىي مدارس
الحسيف بف عمي الثانوية لمبنيف(، والتعرؼ و الحاجة نظيرة أبو رميمة لمبنيف، و عمماء اإلسالـ، و الخاصة، 

والتعرؼ عمى قيمة  ،التصوير عمى العممية التعميمية التعممية عمى إيجابيات وسمبيات وجود كاميرات
تجربة تستحؽ التعميـ عمى مدارس الوطف أـ ال؛ لذا وجدت ال ىذه كانت إذاما و  ،ىذه التجربة التربوية

 التعممية. العممية التعميميةفي الباحثة ضرورة دراسة أثر التصوير المتحرؾ بالفيديو 

 أىمية الدراسة: خامسا:
طار تطبيقي.    تمثمت أىمية الدراسة في أنيا تقّدـ الموضوع في إطاريف؛ إطار نظري وا 

الثغرة التي تعاني منيا المكتبة العربية في عدـ وجود  حيث تسد ىذه الدراسةَّ  اإلطار النظري     
يـ في ىذا المجاؿ، لذا تسعى ىذه الدراسة إلى تقد متخصصة-الباحثةعمى حد  عمـ  –دراسة عربية 

تثري المكتبة في مجاليا، وذلؾ باستخداـ  بحيث إطار نظري ُمْحَكـ حوؿ الموضوعات التي تطرحيا
إذ التعممية،  العممية التعميميةفي مجموعة مف أدوات القياس، لقياس أثر التصوير الصفي المتحرؾ 

 ىذه األدوات بمؤشرات الصدؽ والثبات والموضوعية.تتمتع 
فيتمثؿ فيما ستتوصؿ إليو الدراسة مف نتائج يستفيد منيا أصحاب المدارس  أما اإلطار التطبيقي     

ومديرييا والمعمميف والطالب، وذلؾ سعًيا مف ىؤالء جميعا إلى تطوير العممية التعميمية التعمُّمية، كما 
 سيستفيد منيا باحثوف آخروف في المستقبؿ، وذلؾ مف خالؿ دراسة جوانب الموضوع األخرى.

 
 ود الدراسة:حدسادسا: 

 :اآلتيةتحددت الدراسة بالمحددات 
الصفي  : طبقت ىذه الدراسة عمى المدارس التي وضعت كاميرات التصويرالحد المؤسسي

عمماء اإلسالـ، و المستقبؿ الخاصة، و وىي: النخبة النموذجية،  فصوليا الدراسيةداخؿ  المتحرؾ
 الثانوية لمبنيف.الحسيف بف عمي و الحاجة نظيرة أبو رميمة لمبنيف، و 

  2020 اسيالدر  عاـال في الفصؿ األوؿ والثاني خالؿطبقت ىذه الدراسة الحد الزماني: 
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 .الخميؿ تربية وتعميـ طبقت ىذه الدراسة في مديريةالحد المكاني: 
المدارس، وأعضاء الييئة التدريسية فييا،  ومديرات مديري شمؿ الحد البشري الحد البشري:

الحاجة نظيرة أبو رميمة و عمماء اإلسالـ، و المستقبؿ الخاصة، و )النخبة النموذجية، ة مدارس وطمب
 الحسيف بف عمي الثانوية لمبنيف(.و لمبنيف، 

 :الدراسة مصطمحات :سابعا

مجموع النشاطات والفعاليات واإلجراءات "أنيا  (325: 2011عرفيا الفميت )ة: عميميّ العممية التّ  .1
التعميمػي لتنميػة شخصية المتعمـ في جميع جوانبيا، وتضـ العديد مف التي يوجييا النظػاـ 

العناصر والمكونات التي تشمؿ المنياج والمعمػـ والمتعمـ واإلدارة المدرسية واإلدارة التعميمية تتفاعؿ 
   ."وتتكامؿ لتحقيؽ اليدؼ المقصود

الميارات والخبرات لطالبو مستخدمًا عممية يقوـ المعمـ فييا بتبسيط "( أنيا 13:2016وعرفتيا فريدة )
 ."كؿ الوسائؿ المتاحة لتعينو عمى ذلؾ، وتجعؿ المتعمميف مشاركيف لما يدور حوليـ في غرفة الصؼ

اإلجراءات والممارسات التي تحدث داخؿ الفصؿ الدراسي، تحت إدارة : بأنيا الباحثة إجرائيا وتعرفيا
 االتجاىات الجديدة.المعمـ، إلكساب الطالب الميارات والمعارؼ و 

أنيا "التغير المقصود في السموؾ يستدؿ عميو مف  (11: 2016عرفتيا فريدة )ة: ميّ عمّ العممية التّ  .2
نما  أداء المتعمـ، ناتج عف الخبرة أو التدريب وثابت نسبيا، فيو ال يمكف مالحظتو بشكؿ مباشر وا 

النشاط المنتظـ الذي يقوـ  أنيا" (245: 2016ويعرفيا عثماف ) .يستدؿ عميو بشكؿ غير مباشر"
بو المتعمـ لمتغمب عمى مشكمة ما مستخدما فيو إستراتيجيات متعددة ترتبط ارتباطا مباشرا بأنماط 

 ."الذكاء الخاصة بو

النشاط المنتظـ الذي يقوـ بو الطالب نفسو مستخدما استراتيجيات  :بأنيا وتعرفيا الباحثة إجرائيا
 ميارات. متعددة الكتساب المعارؼ وال

كاميرات التصوير بالصوت  استخداـ: بأنو التصوير الصفي المتحرك: وتعرفو الباحثة إجرائيا .3
بشاشات حيث تتصؿ ىذه الكاميرات  شكؿ دائـ،ب داخؿ الفصوؿ المدرسية)الفيديو( والصورة 

 أثناء اليـو الدراسي.في مجريات األمور اإلدارة لتتابع  ؛اإلدارة المدرسية عرض في غرفة
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 متغيرات الدراسة:ثامنا: 

الخبرة و  ،ولو مستوياف )ذكر، أنثى( ،النوع االجتماعي التصوير الصفي المتحرؾ، :المتغيرات المستقمة
سنيف، أكثر مف 15أقؿ مف -10، سنيف 10أقؿ مف -5، سنيف 5وليا أربعة مستويات )أقؿ مف 

، بكالوريوس، بكالوريوس فما المؤىؿ العممي ولو أربعة مستويات )ماجستير، بكالوريوس و  ،ذلؾ( ودبمـو
المرحمة و  ،سنة( 30سنة، أقؿ مف  50-30ة، مف سن 50دوف(. العمر ولو ثالثة مستويات )أكثر مف 

التخصص و  ،عميا، أساسي دنيا وعميا، ثانوي( التي ُتدرس وليا أربعة مستويات )أساسي دنيا، أساسي
 ولو مستوياف )عممي، أدبي(.

 .وتشمؿ: التخطيط، والتنفيذ، واإلدارة الصفية التعمميةممية التعميمية : العالمتغيرات التابعة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

  :اإلطار النظريأوال 
 التكنولوجيا والحياة. .1
 العممية التعميمية التعممية. .2
 التكنولوجيا والتربية والتعميم. .3

  :الدراسات السابقةثانيا: 
 المقدمة  .1
 الدراسات العربية  .2
 الدراسات األجنبية  .3
 التعقيب عمى الدراسات السابقة  .4
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 اإلطار النظري:أوال: 

 االتكنولوجيا والكاميرات في حياتن .1
أف البشر لـ يمتمكوا مف اإلمكانيات الجسدية ما يميزىـ عف سائر المخموقات مف مف رغـ عمى ال    

ىذا الجزء  ،ة وتأثيرا، أال وىو العقؿ البشريأنيـ امتمكوا ما ىو أكثر أىميحجـ أو قوة أو سرعة، إال 
في المفعوؿ، قاد اإلنساف البدائي لتغيير حياتو القاسية والعنيفة إلى ما  والكبيرالصغير في الحجـ 

 وصؿ إليو اآلف.
اإلنساف  التطور التكنولوجي منذ العصر الحجري دوف معرفتو بيذا االسـ، لكف محاوالتبدأ     

 وما أتيح لو مف أدوات بسيطة توليد النار مف قدح الحجارة،حولو، و البدائي بتطوير سبؿ العيش مف 
 .تطورال الشرارة لبداية حماية نفسو مف المخاطر كانتل

 بعض مجاالت في ودخوؿ الكاميرات إلى حياتنا فيما يمي مراحؿ تطور التكنولوجيا الباحثة طرحتوس
 حياة اإلنساف عبر العصور.

عرفت الزراعة منذ آالؼ السنيف، وكانت معرفة اإلنساف لمزراعة خطوة  الغذاء والزراعة:- أ
مف تسميد  واستمر اإلنساف في توسيع خبراتو الزراعية وتطويرىاواسعة نحو الرقّي والتطور، 

تقنية الطائرات  حتى وصؿ إلى استخداـ المزروعات، ورش المبيدات، والغذاء المحوؿ جينيا،
دوف طيار، والتقاط صور عمى فترات زمنية منتظمة تبيف تطور المحاصيؿ وتكشؼ عف أي 

 (.2018، ؿ؛ ماتيو دي كميرسؾ وأنشوفاتس وألفاروبي2000، فخمؿ في اإلنتاج )ىارو 
 

يرى مؤرخو العموـ أف الثروة الصناعية األولى بدأت عندما اخترع المحرؾ  الثورة الصناعية:- ب
 ،راعة إلى عمميات التصنيع الجديدةالبخاري، فقد أسيـ ىذا االختراع في التحوؿ مف الز 

واستمرت الثورات الصناعية في االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى حتى ظيرت الثورة الرقمية، مف 
خالؿ إدخاؿ الحواسيب والروبوتات في معظـ مناحي التصنيع واالتصاالت والتعميـ، فكاف 

تأثير ثورّي في الثقافة والتجارة والتكنولوجيا، وشمؿ ذلؾ ظيور التراسؿ الفوري  لشبكة اإلنترنت
وتطور البريد اإللكتروني، والمكالمات الياتفية ومكالمات الفيديو وشبكات التواصؿ االجتماعي، 

وما بعدىا حدثت ثورة الكاميرات الرقمية واليواتؼ النقالة، التي تسمح بتبادؿ  2007وفي فترة 
 (.2018، يفقومات ومناقشة اآلراء )الالمعم
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 بدأت ترسانة األسمحة في العالـ في أزمنة ما قبؿ التاريخ مع العصيّ : التكنولوجيا العسكرية- ت
وتطورت مع حاجة اإلنساف لمشعور باألماف حتى توصؿ اإلنساف  البسيطة، واألدوات الحجرية،

ويمثؿ انتشار أجيزة االستشعار أحدث التطورات  ،إلى األسمحة التي تعمؿ دوف البشر
حيث يستخدـ المقاتموف أجيزة االستشعار بطرؽ ال تحصى وال  ،التكنولوجية في مجاؿ الحروب

تعد، مف المستشعرات الضوئية )الكاميرات( إلى مستشعرات االستخبارات اإللكترونية وأنظمة 
صبحت األقمار الصناعية تنشط لفترة أطوؿ، الرادار الكاممة المتصمة مع األقمار الصناعية، وأ

كما تحسنت دقة  ،ألرض بدال مف استخداـ فيمـ محدودحيث يمكنيا نقؿ الصور الرقمية إلى ا
 تصوير األقمار الصناعية، مما يوفر لممتحكميف فييا تفاصيؿ مرئية ألىدافيـ

(agent،2015 .) 

 

فكاف ذلؾ يدفع العمماء إلى البحث  وتفاصيمو،جسـ اإلنساف معقد جدا بجزئياتو الطب: - ث
الجراحية، ومحاولة الكشؼ عف أسرار األعضاء الداخمية لمجسـ وتسييؿ العمميات  المستمر،

لتسييؿ  دخاؿ الكاميرات في عمميـ إلعطاء صورة واضحة بتفاصيمياإإلى دفع العمماء  مما
 ومتنوعة.فدخمت الكاميرات في عمميات كثيرة  عمميـ،
مف التقاط الصور  ،التجميميفي طب األسناف  لعمماء كاميرات التصويرفقد أدخؿ ا    

وتكوف ىذه  .تعرؼ عمى كيفية التقدـ في العالجال فيو  السريرية،الفوتوغرافية في العروض 
دراؾ  عطاء المريض فكرة أوضح عف حالتو وا  الصورة وسيمة لتبادؿ األفكار بيف األطباء، وا 

 (2015، ظالعالج والتجاوب معو )محفو 
إال أنو  ،ُيعد التصوير الفيديوي بالتّنظير المستشع أحد أنواع الّتصوير باألشعة الّسينّيةو     

ث المباشر عمى الُمعتادة ذلؾ بالب أثناء قيامو بوظائفوفي يتيح دراسة جزء معّيف مف الجسـ 
الجياز إلى ىذا الّنوع مف الّتصوير لغرض فحص قناة عادة ُيمجأ و  ،شاشة عرٍض فيديوية
المريء والمعدة واألمعاء الّدقيقة واألمعاء الغميظة )القولوف( والمستقيـ، إذ  اليضمي اّلتي تشمؿ

الحجـ والّشكؿ والَموِضع  ُيتيُح الفحص الكشَؼ عف أّي خمؿ في الجياز اليضمّي مف ناحية
نة ليذا   . (2018 ،كميفالند كمينؾ أبو ظبيالجياز )والكفاءة الوظيفيَّة لألعضاء الُمكو 
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 (2018، )قناة العالـاستخداـ الكاميرات في العمميات الجراحية 

 
أن" العامة:و  الخاصة المرافق-ج الشرطة جهاز خصوصا الفلسطينية األمنية األجهزة ترى

في وتسهم الشرطة عمل تخدم والخاصة العامة األماكن في الموجودة المراقبة كاميرات

 تسهمفيالردعووضعحدلهذهالجرائم.الكشفعنمرتكبيالجرائم،كما
وىنا قاؿ المتحدث باسـ الشرطة المقدـ لؤي ارزيقات، إف تركيب ىذه الكاميرات عمى المنازؿ 
والمحاؿ التجارية قد يفيد في كشؼ الجرائـ، وبالفعؿ تـ كشؼ كثير مف الجرائـ مف خالؿ ىذه 

رصدتيا كاميرات المراقبة الشخصية، وأف الكاميرات كذلؾ حوادث السير والسرقة وغيرىا التي 
وضعيا في األماكف العامة ال يشكؿ انتياكا ألي حؽ مف حقوؽ المواطنيف وحرماتيـ 
وخصوصياتيـ، ولكف اف وضعت بطريقة تنتيؾ خصوصيات المواطنيف مثؿ محؿ المالبس 

 (2015،)وكالة وفاا فيذا يعتبر مخالفا"وغيرىا دوف اإلعالف عف وجودى

الكاميرات اليوـ منتشرة في كؿ مكاف مثؿ المنازؿ  ؿ العرض السابؽ، ترى الباحثة أفمف خال    
، لمراقبة الطمبة والمعمميف لمراقبة األبناء أو العامالت، وفي المكاتب لمراقبة الموظفيف، وفي المدارس

  .والحد منيا، وىي ُتعد وسيمة ردع ميمة ُتساىـ في تقميؿ الحوادث وتوثيقيا إيجابيات وسمبيات يافم
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  التعممية:ثانيا: العممية التعميمية 

وفيما يمي ، جاءت ىذه الدراسة لمعرفة أثر التصوير الصفي المتحرؾ في العممية التعميمية التعممية
   :مية التعميمية التعمميةشرح مبسط عف طبيعة العم

العممية، ىو كؿ مػا يكتػسبو اإلنساف ف التعميـ ىو العممية واإلجراءات بينما التعمـ ىو نتاج تمؾ ا    
عف طريؽ الممارسة والخبرة، كاكتساب االتجاىات والميػوؿ والمػدركات والميػارات االجتماعية والحركية 
والعقمية، وىو تعديؿ في السموؾ أو الخبرة نتيجة ما يحدث فػي العػالـ أو نتيجة ما نفعؿ أو نالحظ. 

نى معرفية جديدة تنظـ خبرات اآلونة األخيرة عمى أنو اختراع بُ  وأصبح ينظر إلى اليدؼ مف التعمـ في
نما ىو  المتعمـ وتفسرىا، ولـ يعد مجرد عممية إضافية معرفيػة جديػدة إلى معرفة سابقة بطريقة كمية، وا 

 :2006العبيدي وآخروف، )لممتعمـ المعرفية عممية إبداع لممعرفة تحدث تغييرات جوىرية في البنية 
17) 

تناولت ىذه الدراسة ثالثة جوانب لمعممية التعميمية التعممية وىي: التخطيط والتنفيذ واإلدارة كما 
 الصفية. وفيما يمي وصؼ لكؿ مجاؿ:

 التخطيط:  .1

تنبع أىمية التخطيط مف طبيعة المياـ الموكمة لممعمـ وتُبعده عف العشوائية في عممو، وتحقيؽ األىداؼ 
 ، أىمية التخطيط فيما يمي:(2009:51ا، ولقد أجمؿ )مريزيؽ، المرسومة، التي يطمح إلى تحقيقي

 تنظيـ عممية إنجاز الميمات بشكؿ دقيؽ وواضح.- أ
 المساىمة في ترتيب أولويات العمؿ.- ب
 اختيار األساليب واإلجراءات الفاعمة في تحقيؽ األىداؼ.- ت
 يجنب المعمـ العشوائية والتخبط واإلرباؾ.- ث
 والماؿ، ويساعد في تنظيـ سير العمؿ.يعمؿ عمى توفير الوقت والجيد - ج
 يساعد المعمـ في تنفيذ األىداؼ المحددة بطريقة أكثر فاعمية.- ح
 تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ، وزيادة فاعميتيما.- خ
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 التنفيذ:  .2
عماؿ التي يقـو بيا المعمـ، وتشتمؿ عمى مجموعة مف ألتعد عممية تنفيذ الدروس مف أىـ ا

عمى مجموعة مف ) 2011الحريري، )الميارات الرئيسة التي يجب عمى المعمـ إتقانيا، ولقد ركز 
  :الميارات، وىي

  .ميارة عرض الدرس والتمييد لو والتفاعؿ المفظي وغير المفظي- أ
 .ةمئسألستخداـ المناسب لالستخداـ الصحيح لمغة واالميارة ا- ب
 .ميارة استخداـ السبورة واآاللت والمواد التعميمية - ت
  .ميارة استثارة الدافعية وااليتماـ بالتدريب والممارسة- ث
دارة الصؼ- ج  .ميارة استخداـ أساليب التعزيز وا 
 .ميارة تييئة فرص التعمـ الذاتي - ح

 
 اإلدارة الصفية: .3

ا تكمؿ عوامؿ التنظيـ نيأ يف تيايىمتكمف أ رة الصفيةإلداا( أف "2019ترى كؿ مف مرىوف ودوفي )
دارة الصفية إلتركز عمييا ا تيعض النقاط الف إبراز بيمكومف ىنا  التعمـ،يؿ ويسرع حدوث الذي يس

 :كالتاليالفعالة وىي 

 ناخ التعميمي الفعاؿملا ريتوف- أ
  ف أنفسيـيتعممملا يفتعمـ وبملعمـ واملا يفب إليجابيفرص التفاعؿ ا يرتوف- ب
 .تالمشكلالصراع وحدوث اتقميؿ فرص - ت
 .ىداؼألقيؽ احت فيو يساعد حننشطة التعميمية عمى ألاتنظيـ الوقت وتنفيذ - ث
 ػ  يفلممتعمم يميكادألداء األترفع مف مستوى ا- ج
 ."ناسبةلمالوسائؿ والتقنيات التعميمية ا ستخداـالالتخطيط السميـ - ح

 

 : التكنولوجيا والكاميرات في التربية والتعميم:لثاثا

تطور مفيوـ تكنولوجيا التعميـ بدأ بتطور مفيوـ تكنولوجيا “ أف (273: 2019العمياف ) ترى     
ـ، حيث أطمؽ العالـ "فيف" عمييا اسـ تكنولوجيا التعميـ، ومنذ ذلؾ الحيف إلى 1921التعميـ في عاـ 

، إلى أف وصؿ إلى المفيـو المعروؼ بالعصر الحالي، وقد  ىذا اليوـ تأثرت عدة مراحؿ بذلؾ المفيـو
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راحؿ التي السمعي والبصري، واالتصاؿ، وقد مرت تكنولوجيا التعميـ بعدد مف الم تطور ليشمؿ التعميـ
   يا، وىي:ساىمت في تطوير مفيوم

 استخداـ الوسائؿ البصرية والسمعية في الوسائؿ التعميمية، مف أجؿ عرض مضموف الدرس. 

 استخداـ المعمـ لموسائؿ التعميمية عند حاجتو ليا. 

 ذي بدأ مع ظيور مفيوـ االتصاؿ، مما ساىـ في ظيور مفردات مرحمة االتصاؿ التربوي ال
 .جديدة تتمثؿ في المعمـ والمتعمـ، والوسيمة التعميمية

 ذيف المفيوميف تحققت العممية التعميمية.ـو االتصاؿ والتفاعؿ، فإف تحقؽ ىظيور مفي 

المعمـ بيف القديـ و "ال بد لنا أف نستعرض دور أنو إلى فقد أشارت  (33: 2016فريدة )أما        
الورقة والقمـ كوسيمة لمتعمـ  الحديث، حيث تغير دوره تغيرا واضحا مف العصر الذي كاف يعتمد عمى

لتطور الدراسات  ، وىذا التغير جاء انعكاساي يعتمد عمى الحاسوب واإلنترنتالتعميـ إلى العصر الذو 
المحور ساسي في العممية التعميمية و األ ، حيث كانت قديما تعتبر المعمـ العنصرفي مجاؿ التربية

الرئيس ليا، ولكنيا اآلف تعتبر الطالب المحور األساس، حيث تتركز حولو العممية التعميمية لمشاركتو 
رب المخبرية بالتجا القياـ ر وشرح أجزاء مف المادة الدراسية، واستخداـ الوسائؿ التعميمية و في تحضي

  "ت المستقمة وتقييـ أدائوالقياـ بالدراساوالميدانية بنفسو و 

بشكؿ مستمر مع قطاع العمميات عممت  يةالفمسطين التربية والتعميـ ةزار أف و وترى الباحثة         
المدرسية، لمتأكد مف توفير البنية التحتية التقنية بأحدث المواصفات لممدارس كافة، وتمكينيا مف 

وكاف التوجو الجديد  ،الستفادة القصوى منياالوصوؿ إلى الخدمات والموارد اإللكترونية وتحقيؽ ا
الحاجة  توبوابات المدارس، ثـ تطور  ساحات لإلدارات المدرسية يكمف في تركيب الكاميرات بداية في

وتعدد ممراتيا وجوانبيا وردىاتيا وساحاتيا، سواء لمدارس  لمكاميرات نظرا لمساحات المدارس الكبيرة،
وما مف شؾ أف المشكالت السموكية اليومية لمطالب ستتزايد  ،بةالطمأعداد زيادة و  ،البنيف أو البنات

بالتأكيد إف تركت دوف رقابة؛ ألف مثؿ ىذه المشكالت ستسبب خماًل مؤكدًا في انضباط العممية 
لكشؼ عف ا ىو في المقاـ األوؿتركيب الكاميرات  وراءالدافع وعميو ف ؛ونتائجيا التعممية التعميمية
ية، والمشاجرات، والكتابة عمى الجدراف، أو التدخيف أو اقتناء وحمؿ وتبادؿ أشياء ت العدوانالسموكا
اليروب مف المدرسة، وحتى تستطيع اإلدارة السيطرة عمى مخالفي قوانيف المدرسة وجدت  وأ ممنوعة

 (2014)االتحاد،.زماـ األمورب لإلمساؾمف الكاميرات الحؿ األسيؿ واألقوى 
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 & Garshi & Jakobsen) وأوفشينيكوفا أوستنسو  كريستنسفو جاكوبسف و غارشي  وقد أشار      
Christensen &Ostnes & Ovchinnikova,2020)  مف المدارس 85أف ما يقدر بػ إلى ٪

الثانوية في المممكة المتحدة تستخدـ شكاًل مف أشكاؿ أنظمة الدوائر التمفزيونية المغمقة، حيث تقـو 
الصور مف خالؿ الكاميرات ونقؿ المقطات إلى ممؼ جياز المراقبة حيث  بجمع (CCTV) كاميرات

لمنع الجريمة والكشؼ عف التخريب والتنمر والتدخيف في أروقة المدرسة ومنع  لممراجعة،تكوف متاحة 
 دخوؿ الغرباء إلى المدرسة.

ومف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة في إحدى المدارس الخاصة واجيت الكثير مف شكاوى الطالب       
تتضمف تجاوزا مقصودا أو انحرافات سموكية، ومف  ـكانت تمؾ التصرفات اعتيادية أأسواء  زمالئيـمف 

ثـ فإف وجود كاميرات لممراقبة يساعد اإلدارة المدرسية والمتخصص االجتماعي عمى كشؼ كؿ مف 
يرتكب أيًا مف ىذه المخالفات في وقت مبكر، حيث تتـ السيطرة والتدخؿ التربوي واإلداري المطموب أو 

ألشياء الممنوعة مثؿ األسمحة البيضاء أو ا بوف معيـ بعضصطحياسب؛ ألف كثيرًا مف الطالب المن
رات الراحة والفرصة األجيزة واأللعاب اإللكترونية التي كثيرًا ما كانوا يبالغوف في استخداميا في فت

وأحيانًا كاف بعض الطالب يتغيب متعمدًا، عف  ،المدرسية الطويمة، وىو خوؼ إيجابي بكؿ تأكيد
حضور الدروس وينشغؿ في مثؿ ىذه األلعاب، فوجود الكاميرات يحد مف غياب الطالب واستيتارىـ 

 عف حضور الدروس.

يعتقد بعض أنو "إلى Heintzelman,2017:2& (Bathonباثوف وىنزلماف ) أشارت كما    
المسؤوليف أف كاميرات المراقبة تساعد في جعؿ المدارس مكاًنا أكثر أماًنا مف خالؿ تشجيع الطالب 
عمى عدـ االنخراط في أعماؿ مؤذية، بينما يعتقد آخروف أف الكاميرات األمنية في المدارس تتطفؿ 

لكاميرات عمًنا، حيث يمكف لمطالب عمى خصوصية الطالب. في المدارس، عادًة ما ُتستخدـ ا
والمعمميف والمسؤوليف رؤية الكاميرا بسيولة في الممرات والكافيتريات أو صاالت رياضية. ومع ذلؾ، 

 ."في بعض الحاالت، تخفي المدارس الكاميرات

بعضيا  الدراسية،تطورت مجريات األمور بأف دخمت كاميرات التصوير الصفي إلى الفصوؿ       
لكف البعض اآلخر أدخؿ الكاميرات إلى الفصوؿ الدراسية لدعـ  سابقا،كما ذكرنا  دخوال أمنيا بحتاكاف 

وكاف أوؿ شكؿ مف أشكاؿ ظيورىا عف طريؽ استخداـ أسموب التعميـ  التعممية،العممية التعميمية 
ة تخدـ أو المعمـ ميارات تدريسية وأساليب متنوع الطالب،وما لو مف تأثير في إكساب  المصغر،

 .(2012)التوـ، العممية التعميمية التعممية
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( "يعتبر التدريس المصغر ُأسموبًا متطورًا في تدريب المعمـ 144: 2012التوـ ) ومف وجية نظر     
عمي ميارات التدريس األساسػية عمػي نحػو تدريجي يتناوؿ الميارات الجزئية كؿ عمى حده؛ وىو يجمع 

الميارات الجزئية المتعمقة بيا وبيف تكنولوجيا  ىمف خالؿ التػدريب عمبيف استخداـ طرائؽ التدريس 
وبعد االنتياء مف ميمة  التعميـ حيث يستخدـ الفيديو لتسػجيؿ وتصػوير الػدرس لممعمـ المتدرب؛

التدريس، يعرض عميو الشريط ليراقب نفسو أثناء إلقائػو الػدرس، ويراجع معو موجو المادة أو المشرؼ 
ا قاـ بو المعمـ؛ باإلضافة إلي ما يبديو زمالء المعمػـ مػف مالحظات متعمقة بالمادة العممية التربوي م

وأسموب وطرائؽ التدريس وطرح كؿ ذلؾ لممناقشة تحت إشراؼ الموجو أو المشرؼ الفني ، وُتساعد 
ت التدريسية تمؾ الممارسات عمى إكساب الكفايات التدريسية األساسية الالزمة لممعمـ. ويقصد بالكفايا

 الميارة في األداء التدريسي ويشمؿ ذلؾ الميارات الخاصة بتخطػيط الػدرس وتنفيذه".

أو رؤوس  الطمبة،ظيرت بعد ذلؾ محاوالت استخداـ كاميرات الفيديو المثبتة عمى رؤوس       
مف خالؿ  مختمفة،ومف زوايا  مختمفة،لدراسة العممية التعميمية التعممية مف وجيات نظر  المعمميف،

 ار الطمبة مع بعضيـ أو مع المعمـمراجعة مقاطع الفيديو المسجمة، وأخذ المالحظات مف خالؿ حو 
2010) ،kindt.) 

بما  التعمـ،أف الكاميرات المثبتة عمى الرأس قّدمت عددا مف نقاط  (kindt، (2010 وجد كندت     
المستخدمة في  (GoPro)بسبب الجانب المرئي لبيانات كاميرا  ؛البؤر المغوية واالستراتيجية في ذلؾ
، ويمكف لمكاميرا ونوويسمع الطمبة تسجيؿ المالحظات عما يراه ياخالل مف عناوالتي استط ،دراستو
 ىـما يفيد المعمميف الذيف يدرسوف تأثيرات لغة جسدىـ ويساعد في تطوير م ،المعمـالتقاط سموؾ أيضا 
 (GoProكاميرا الفيديو المحمولة مف  عفانطباعي "   (kindt,2010:18)ندتك قاؿ. حيث لذواتيـ

يمكف أف تؤدي إلى إمكانيات جديدة في التعمـ التعاوني، تطوير المواد، تحفيز الطالب، المعمـ  أنيا)
مف إصدارات  المستقبؿ أتوقع فيو  الدراسية،التعميـ، ومجاالت أخرى مف البحث في الفصوؿ و 

عنصًرا أساسًيا بيف أدوات المراقبة  لتصبح-خفيفة الوزف مع تحسيف التقاط الصوت الكاميرات 
 ."والتطوير لممعمميف

آخر المستجدات التي وصمت إلييا المدارس، كانت بتركيب كاميرات ثابتة داخؿ الفصوؿ إف       
اإلدارة مجريات المدرسية، تصور مجريات اليوـ كاممة، متصمة مع شاشات في غرفة اإلدارة؛ لتتابع 

 بشكؿ مباشر، بعضيا بالصوت والصورة، وبعضيا اآلخر بالصورة فقط. الصفية األمور



21 

 

مف القرف  ثمانينياتال ذنمنو أ ((Kevin& Dieterich,2016 ديتريشكيفف و  كؿ مف رىي      
لمعنؼ ، كاف التبرير األساسي لتركيب كاميرات الفيديو في المدارس األمريكية بمثابة رادع الماضي

سعى قادة المدارس إلى استخداـ معدات المراقبة بالفيديو كوسيمة  حيث والسرقة، المدرسي والتخريب
 ومعرفة إذا كاف ىناؾالمدرسة، لزيادة األمف لجميع الطالب ويمكف اعتبارىا نيًجا مناسًبا لسالمة 

ميـ أو التعبير عّما القادريف عمى المفظ السمطالب ذوي اإلعاقة، أي الطالب غير ل إساءة معاممة
قبؿ معممييـ  المعرضيف بشكؿ خاص لإلساءة عمى أساس إعاقتيـ مثؿ التوحد، مف يحصؿ معيـ

ذوي اإلعاقة الذيف فشموا في إبالغ  جاءت رغبة اآلباء في حماية األطفاؿ ،ومساعدييـ المينييف
الدراسية كإجراء  الوالديف عف حدوث انتياكات في حقيـ، بتثبيت تسجيؿ صوتي وفيديو في الفصوؿ

تـ استخداـ وثائؽ المراقبة بالفيديو لرفع دعاوى ضد الفصوؿ و  ،المستقبميةوقائي ضد االنتياكات 
 التي تـ فييا االعتداء عمى الطمبة. الدراسية

"الرغبة العامة في مزيد إلى أف Heintzelman, 2017:3& (Bathonتشير باثوف وىنزلماف )و       
مف الشفافية مف خالؿ المراقبة بالفيديو لفصوؿ التعميـ الخاص ىي جزء مف اتجاه وطني أكبر يسعى 

في محاولة الطالب، عمى وجو التحديد إلى الحد مف كيفية مشاركة المدارس في ضبط النفس وعزلة 
إلى  المتحدة األمريكية ياتلمنع المعمميف مف االنخراط في السموؾ الضار. تحولت بعض الوال

والية مف قدرة  35المعمميف مف تقييد الطالب. عمى سبيؿ المثاؿ، تحد التشريعات في  منعتشريعات ل
 المدارس عمى تقييد وعزؿ الطالب ذوي االحتياجات الخاصة"

جديدة ال بأف الضغوطHeintzelman,2017& (Bathonباثوف وىنزلماف ) مف وجية نظرو      
المراقبة  أف الكاميرات في الفصوؿ الدراسية تسببت في استجابة المعمميف لممقاومة، مشيريف إلىلوضع 
بيـ، وقد تمنع الكاميرات المعمميف مف القياـ لحقوؽ الخصوصية الخاصة  انتياؾ ىيبالفيديو ة المستمر 

 ة التعميمية. بأعماؿ غير قانونية، لكنيا بالمقابؿ ستمنعيـ مف االنخراط في أنشطة تفيد العممي

ما ييمنا في ىذه  ومعارضييا،بغض النظر عف مؤيدييا  الدراسية،الكاميرات موجودة في الفصوؿ      
ىؿ نستطيع توجيو عمؿ و التعممية، الدراسة ىو البحث عف أثر ىذه الكاميرات عمى العممية التعميمية 

 عمى الحفاظ عمى األمف واألماف. الكاميرات لما يخدـ العممية التعميمية التعممية، أـ يقتصر عمميا

ف التدابير األمنية المرئية يجب أف يكوف ليا ( أSmith& Fisher,2015 )سميث وفشر ترى       
ؼ إلى مف خالؿ خمؽ بيئات تعميمية آمنة وداعمة تيد ممراىقيفل نجاح األكاديميالتأثير مفيد عمى 

المراىقوف الذيف يشعروف باألماف في المدرسة لدييـ معدالت حضور ف ،فتعزيز وتطوير صحة المراىقي
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ف األبحاث المحدودة حوؿ ىذا الموضوعتحصيميـ الدراسي أعمى وأداء أكاديمي أفضؿ في  تركز  ، وا 
إلى حد كبير عمى النتائج السموكية مثؿ االعتقاالت ورسـو األسمحة واستخداـ المخدرات، والقميؿ منيا 

 مع تركيز ضئيؿ عمى النتائج األكاديمية لممراىقيف. صاميـ شبو التجريبيةالتي استخدمت الت

راىا مع أستاذ جامعي ومعممة لغة مف خالؿ المقابالت التي أج (walker,2015)كر الو  شيروي     
أنو إذا تحّكـ المعمموف في كيفية استخداـ الفيديو وتوقيتو وسبب استخدامو نجميزية في مدرسة ثانوية، إ

تشجيع قادة المدارس عمى عدـ ومف جانب آخر فإف  الفصؿ الدراسي، يمكف أف يكوف أداة فعالة،في 
التركيز عمى تحويؿ تسجيؿ الفيديو نحو االختيار و تصنيؼ الكاميرات عمى أنيا "كاميرات مراقبة"، 

عمى ف والثقة والغرض الواضح، وضرورة استخداـ الكاميرات في الفصوؿ الدراسية لمساعدة المعممي
 ، كؿ ذلؾ يؤتي ثماًرا إيجابية في تطوير العممية التعميمية التعممية.تحسيف ممارساتيـ التعميمية

فيي شكؿ مف أشكاؿ التطور  ،المينية والعممية حياتناال نستطيع إغفاؿ دور كاميرات الفيديو في      
وفي ظؿ الظروؼ االستثنائية أو الكوارث نستطيع المجوء  ،وأصبح ضرورة ممحة الحياة،ُسبؿ  االذي غز 

وظيرت أىمية الكاميرات في جائحة كورونا التي عصفت بالكرة إلى الكاميرات وتسجيؿ الفيديو، 
ومف ضمف خطط الطوارئ لوزارات  الحظر،وأصبح لزاما عمى كؿ فرد التزاـ بيتو طيمة فترة  األرضية،

 ةقائم ةيواستخداـ مواقع تواصؿ اجتماع بعد،ت المجوء إلى التعميـ عف كان العالـ،التربية والتعميـ في 
بالصوت والصورة، لنقؿ المعمومة عمى أكمؿ وجو، ويستطيع المعمـ  عمى التواصؿ بيف المعمـ والطمبة

تسجيؿ الدرس والرجوع إليو في وقت الحؽ؛ ألخذ تغذية راجعة عف أدائو وأداء طمبتو وتفاعميـ، كما 
 لب العودة لمفيديو إف فاتو موعد الدرس أو لـ يثبت لديو فيـ جزئية مف الدرس.يستطيع الطا

التصوير الصفّي بدأ ووجدت الباحثة أف  الدراسة،الخاص بيذه تـ استعراض اإلطار النظري      
 أثر وجاءت ىذه الدراسة لتبيف التعممّية،األماف وانتيى بالمشاركة في العممية التعميمّية و لحفظ األمف 

سمبيات الوأيف تكمف اإليجابيات و  التعممية، العممية التعميميةفي الكاميرات والتصوير الصفي المتحرؾ 
 .وجود التصوير الصفي المتحرؾفي 
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 الدراسات السابقةثانيًا: 

 المقدمة: .1

بدراسات معّمقة، تُبّيف أثره  لـ يحظ موضوع التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسية      
التعممية، وما نجده مف دراسات في ىذا الصدد ال تتعدى كونيا بحوثا صغيرة  العممية التعميمية في

ومقاالت اتخذت مف الجانب النظرّي منيجا لتحقيؽ أغراضيا، بعيدا عف الجانب التطبيقي الذي يقؼ 
 عند التجارب الواقعية، وآراء شرعية كبيرة مف المتعامميف مع ىذا الموضوع.

 ال تصب في صمب الموضوع ولكنيا إال أننا نجد في جانب آخر مجموعة مف الدراسات التي      
وىي  حيث تساعدنا عمى فيـ أوسع لمحالة، تتصؿُّ بطرؼ بموضوع التصوير الصفي المتحرؾ،

الدراسات التي بحثت في موضوع التعميـ المصغر الذي يعتمد مف ضمف ما يعتمد عميو عمى استخداـ 
فيديو في تسجيؿ حصة نموذجية، ومف ثـ مراجعتيا لموقوؼ عمى جوانب القوة والضعؼ؛ كاميرات ال

 فتعزز القوي وتعالج الضعيؼ.

أف  ترى الباحثة بعد اطالعيا عمى الدراسات التي تناولت موضوع استخداـ التصوير الصفي،     
ّيما مف الناحية جميع ىذه الدراسات لـ تستطع الوقوؼ عمى الجوانب المختمفة لمموضوع وال س

في  بشكؿ خاص النقص الذي تعاني منو المكتبة العربية وتسد التطبيقية، لذا تأتي ىذه الدراسة لتتجاوز
ىذا الموضوع. وحتى تظير مزية ىذه الدراسة وجدت الباحثة لزاما أف تستعرض ما وقفت عميو مف 

 دراسات قميمة تمسُّ ىذا الموضوع ولو بجانب. 

 

 العربية:الدراسات   .2

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ أسموب التعمـ أجرى القرني ) 2020( دراسة القرني      
ومستوى الدافعية لمتعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بجدة،  المصغر في تنمية ميارات البرمجة،
( طالبا، 40) ، يمثموف المجموعتيف الضابطة وعددىـا( طالبً 78وقد تكونت عينة الدراسة مف )

( طالبا، اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، 38والتجريبية وعددىـ )
واستخدـ الباحث أداتيف لجمع البيانات، األولى: عبارة عف بطاقة مالحظة تحوي مجموعة الميارات 

نشاء ونقؿ ت التقنية المستخدمة في إالبرمجية، واألخرى: أداة مقياس الدافعية لمتعمـ، باإلضافة لألدوا
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وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ أسموب التعمـ المصغر يسيـ في تنمية  ،المحتوى الرقمي لمطالب
  الميارات البرمجية لممتعمميف، كما أنو يزيد مف مستوى دافعيتيـ لمتعمـ.

عميـ المصغر تال أسموب دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أجرت شديفات) 2018شديفات ( دراسة      
ودوره في تأىيؿ الطالبة المعممة لدى طالبات المرحمة الجامعية األخيرة في مساؽ التربية العممية بكمية 
التربية في جامعة نجراف، كما ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة الطالبات لمكفايات التدريسية 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ اعتمادىا بطاقة المالحظة  ،لمطالبة المعممة
( 25لجميع عناصر مجتمع الدراسة والبالغ عددىف )تـ اتباع أسموب المسح الشامؿ  قياس،كأداة 

طالبة. توصمت الدراسة إلى نتائج مؤداىا: أف المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة الطالبات لمكفايات 
( بدرجة ممارسة كبيرة لجميع المجاالت، كما 4.76-3.77ية لمتعميـ المصغر تراوحت بيف )التدريس

درجة ممارسة الطالبات لمكفايات  فيأظيرت النتائج أف ىناؾ أىمية إحصائية لتأثير التعميـ المصغر 
 التدريسية.

فاعمية دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أجرى دحالف وجودة ) 2017الن وجودة (حددراسة       
لمرحمة األساسية في التدريس المصغر في إكساب ميارات التدريس لطمبة تعميـ ا أسموب توظيؼ

واحدة  وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة التجريبي،وقد استخدـ الباحثاف المنيج  ،جامعة األقصى
 وطالبة، اختيرت بطريقة حصصية، وزعت عمى فرعي الجامعة في غزة وخاف ا( طالبً 80بمغت )

( طالبا وطالبة 20مساقات تدريسية بواقع ) ةيونس، وعمى الذكور واإلناث بالتساوي، وعمى أربع
وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة  ،مت أداة الدراسة في بطاقة مالحظةلممساؽ الواحد، وتمث

دريس، %( لصالح ميارات الت75إحصائية بيف مستوى جميع ميارات التدريس وبيف النسبة المعيارية )
كما أظيرت فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير فرع الجامعة لصالح فرع خاف يونس، وفروقا ذات 
داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وفروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المساؽ 

 )لغة عربية، رياضيات، عموـ، اجتماعيات( لصالح الرياضيات.

أثر كاميرات المراقبة في دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أجرى الالمي  )2016( ميدراسة الال       
واستخدـ الباحث  تعديؿ بعض مظاىر السموؾ الصفي السمبي لدى تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي،

عددىـ  البالغالدراسة ( تمميذا مف مجتمع 63)المنيج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة مف 
 .والذيف تـ اختيارىـ عشوائيا 2015/2016جميع مدارس الكويت لمعاـ الدراسي  مف بيف( 7210)

المفظي والحركي  :مجاالت ةإعداد بطاقة مالحظة لمسموؾ السمبي تضمنت ثالثوقاـ الباحث ب
عدـ وجود إلى  الدراسةتوصمت و  ،اتمس فقرات أي بمجموع خمس عشرة فقر ولكؿ مجاؿ خ ،والعدواني
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بيف العينتيف التجريبية والضابطة في مستوى السموؾ السمبي تبعا لمرحمة  ئيةفروؽ ذات داللة إحصا
فروؽ عند المستوى ذاتو في السموؾ السمبي تبعا لمرحمة  ، بينما توصمت إلى وجودالقياس القبمي
 ّي.القياس التتبع

 
المصغر التدريس أسموب ىدفت لبياف أثر استخداـ  دراسة أجرى التوـ) 2012( دراسة التوم       

، وعمى ضوء ىذا في السوداف في رفع الكفايات التدريسية لمعممي مرحمػة األساس بمحمية الحصاحيصا
تكونت عينة الدراسة  ،، والتأىيؿ، والخبرةجنساليدؼ صيغت فرضيات الدراسة التي تناولت متغيرات ال

واستخدـ الباحث بطاقة  ،المنيج الوصفي التحميميحػث اومعممة، وقػد اسػتخدـ الب ا( معممً ٠ٓمف )
ال توجد فروؽ ذات  أىميا:نتائج إلى  الدراسةتوصمت و  بالدراسة،مالحظة لجمع المعمومات الخاصة 

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الكفايات التدريسية لمعممي مرحمة األساس الذيف استخدموا 
إحصائية بيف متوسطات  توجد فروؽ ذات داللةو ، جنسأسموب التدريس المصغر تعزى لمتغير ال

المؤىميف تربويًا وغير المؤىميف تربويًا لصالح درجات الكفايات التدريسية لمعممي مرحمة األساس 
توجػد فػروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الكفايات التدريسية  كما المؤىميف تربويًا،

لصالح المعمميف ذوي الخبرة   ة قصيرةخبر و ، خبرة طويمة :مرحمة األساس تعزى لمتغير الخبرةلمعممي 
 الطويمة.

 

 الدراسات األجنبية: .3

دراسة  أجرت باثوف وىنزلماف )Heintzelman,2017& Bathonباثون وىنزلمان ( دراسة        
ىدفت إلى التحقيؽ ووصؼ األدبيات المتعمقة بالمراقبة بالفيديو في المدارس مع التركيز بشكؿ خاص 

الخاص ورأي قانوف الواليات المتحدة األمريكية بخصوص حماية الطالب مف ذوي عمى فصوؿ التعميـ 
 التحميمي،المنيج الوصفي  تافالباحث اتبعت المعمميف،االحتياجات الخاصة مف المعاممة السيئة مف قبؿ 

دراسة التقارير بطاقة مالحظة غير مباشرة لجمع المعمومات الخاصة بالدراسة مف خالؿ  مستخدمتيف
توصمت الدراسة إلى أف كاميرات المراقبة ليست حال قابال لمتطبيؽ عمى المدى و  ،دبيات السابقةواأل

 ،طالب ذوي االحتياجات الخاصة وأف اصطياد المعمـ لف يغير سموكومالطويؿ لمنع إساءة المعمميف ل
ف عمى يويضرورة تدريب المعمميف وتأىيميـ لمواجية األزمات وتشجيع القادة الترببوأوصت الدراسة 

قضاء الوقت في الفصوؿ الدراسية والعمؿ مع معممي التربية الخاصة؛ لتقديـ مالحظات منتظمة خارج 
 المالحظات السنوية. 
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راسة أجرى كؿ مف كيفيف وديترش د (Kevin& Dieterich,2016)دراسة كيفين وديتريش       
ىدفت إلى مناقشة أىمية استخداـ تصوير الفيديو في المدارس كوسيمة لتقميؿ العنؼ المدرسّي وزيادة 

 ،دة والسوابؽ القضائية بشأف ذلؾحفي الواليات المت مدارس التربية الخاصةفي السالمة المدرسية 
حيث تكونت العينة مف تقارير القضايا التي تمت مناقشتيا والبت  الوصفي،استخدـ الباحثاف المنيج 

أف توصمت الدراسة إلى و  ،(57القوانيف رقـ ) كتابفي فييا في المحكمة العميا لمواليات المتحدة 
المراقبة المستمرة لمفيديو تعطي ظاىريا حصوؿ الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عمى مستوى عاٍؿ 

لكنيا ال تتناوؿ أىمية التدريب المناسب والتطوير الميني المرتبط  العنؼ،مف الحماية ضد حوادث 
 وينشئ بيئة مف عدـ الثقة بيف الطالب والمعمـ. الخاصة،بالعمؿ مع الطالب مف ذوي االحتياجات 

دراسة ىدفت إلى  أجرت سميث وفيشر Smith& Fisher,2015)( وفيشر سميثدراسة      
األمف المرئية في المدرسة بالنجاح األكاديمي لطالب المدارس اإلعدادية  معرفة كيفية ارتباط إجراءات

المنيج الوصفي حيث تكونت العينة مف  تافاستخدمت الباحث ،ة في الواليات المتحدة األمريكيةوالثانوي
جاءت العينة األولى مف ممحؽ الجرائـ  ،مسحيف تمثيمييف عمى الصعيد الوطني لمواليات المتحدة

وىو مسح مقطعي  2001/2011خالؿ السنوات ( scs) لالستطالع الوطني لضحايا الجرائـالمدرسية 
 والذيف التحقوا ببرنامج التعميـ االبتدائي أو الثانوي ،عاما 18و 12لمطالب الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

المدارس في   دارييالثانية مف مسح مقطعي لمديري وا   وجاءت العينة ،طالبا وطالبة 38707وعددىـ 
الواليات المتحدة األمريكية والمأخوذة مف مسح المدرسة المقيد االستخداـ حوؿ الجريمة 

وتوصمت الدراسة إلى  ،(10340وعدد المدارس )( 2010-2003( خالؿ السنوات )ssocsوالسالمة)
ألكاديمي أو دليؿ عمى أف اإلجراءات األمنية المرئية ليا أي تأثيرات كبيرة عمى األداء ا عدـ وجود

تطمعات ما بعد المرحمة الثانوية بيف طالب المدارس المتوسطة والثانوية في  أو التغيب عف المدرسة
 الواليات المتحدة.

 
دراسة ىدفت إلى فيـ طبيعة الفصؿ الدراسي وتفاعؿ الطمبة في  Kindt,2010)ندت (وأجرى ك      

رات فيديو محمولة عمى رأس مف خالؿ استخداـ كامي الفصؿ مف وجية نظر الطمبة في مدارس الياباف
تسجالت لفيديو كاميرا الرأس  9حيث تكونت العينة مف  ،دراسة الحالةاستخدـ الباحث منيج  ،الطالب

توصمت الدراسة إلى وجود و  ،حث بطاقة المالحظة كأداة لمدراسةدـ الباخواست طالب، 4مأخوذة مف 
سموؾ  فيمف وجية نظر الطالب، ووجود أثر  وتحفيزه عمى التعمـ التعاوني سموؾ الطالب فير أث

 .وتطوير المواد الدراسية المعمـ وتطويره مينيا
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:رابعا: 
 العممية التعميميةفي تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التصوير الصفي المتحرؾ )الفيديو(        

 اوالمعمميف والطمبة، حيث أجرى العديد مف الباحثيف دراسات وأبحاثً  نظر المديريف مف وجيةالتعممية 
ية موتن التدريسية،إكساب المعمـ الطالب والمعمـ في المدارس الكفايات  فيحوؿ أثر التصوير المتحرؾ 

ولكف تعد ىذه  األكاديمي،النجاح  فيوأثره  المدارس،وكذلؾ تحقيؽ األمف في  الطمبة،الميارات لدى 
الدراسة األولى مف نوعيا عربيا عمى حّد عمـ الباحثة التي طّبقت عمى عينة اشتممت ثالثة عناصر مف 

 العممية التعميمية فيوالتي تطرقت إلى معرفة أثر التصوير الصفي المتحرؾ  وطمبة،مديريف ومعمميف 
 وتعميـ الخميؿ عمى وجو التحديد.التعممية مف وجية نظر مديري ومعممي وطمبة مدارس مديرية تربية 

ف إجماليا كمحاورىا عف عدد مف االستنتاجات، يتكشؼ الدراسة النقدية لمدراسات السابقة في م     
 عمى النحو اآلتي:

 األىداف: 

معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث ىدفيا في مدى أثر التصوير  ختمؼت     
التي  (2020دراسة القرني ) فيي تختمؼ عف ،التعممية العممية التعميمية فيالصفي المتحرؾ )الفيديو( 

ومستوى الدافعية لمتعمـ لدى  درست أثر استخداـ أسموب التعمـ المصغر في تنمية ميارات البرمجة،
التي درست دور التعميـ المصغر في تأىيؿ الطالبة المعممة لدى  (2018شديفات ) ودراسة  ،الطمبة

رحمة الجامعية األخيرة في مساؽ التربية العممية ومعرفة درجة ممارسة الطالبات لمكفايات طالبات الم
 اتاف( حيث تناولت ى2012( ودراسة التوـ )2017ودراسة دحالف وجودة ) ،التدريسية لمطالبة المعممة

ودراسة  ،أثر استخداـ التدريس المصغر في رفع الكفايات التدريسية لدى المعمـ تافالدراس
Heintzelman&Bathon  (2017) التي ىدفت إلى التحقيؽ ووصؼ األدبيات المتعمقة بالمراقبة

( 2016)الالمي ودراسة  ،بالفيديو في المدارس مع التركيز بشكؿ خاص عمى فصوؿ التعميـ الخاص
 ،أثر كاميرات المراقبة في تعديؿ بعض مظاىر السموؾ الصفي السمبيالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى 

وما جمع بيف ىذه الدراسات السابقة والدراسة الحالية ىو استخداـ كاميرات الفيديو بشكؿ دائـ أو مؤقت 
إلى مناقشة أىمية  التي ىدفت)  Kevin& Dieterich  2016 (ودراسة ،في العممية التعميمية

استخداـ تصوير الفيديو في المدارس كوسيمة لتقميؿ العنؼ المدرسّي وزيادة السالمة المدرسية في 
التي درست Smith& Fishe(2015 )  كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة مدارس التربية الخاصة

إلى فيـ طبيعة  ىدفت ( التي2010) Kindt ودراسة ،ارتباط اإلجراءات األمنية بالنجاح األكاديمي
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الفصؿ الدراسي وتفاعؿ الطمبة في الفصؿ مف وجية نظر الطمبة مف خالؿ كاميرات مثبتة عمى رأس 
 الطالب.

 المنيجية:

اتفقت الدراسة الحالية مف حيث منيجية البحث المتبعة مع العديد مف الدراسات كدراسة شديفات       
 Kevin& Dieterichة ودراس (،Heintzelman&) Bathon2017ودراسة  (،2018)
واختمفت مع دراسة القرني  ،(2012ودراسة التـو ) Smith& Fisher (2015،) ودراسة)2016))
حيث اعتمدت ىذه الدراسات  (،2016) الالميودراسة  (،2017ودراسة دحالف وجودة ) (،2020)

 دراسة الحالة.التي استخدمت منيج Kindt (2010 )التجريبي، ودراسةالمنيج 

 األداة:

ما عدا دراسة القرني  لمدراسة،أداة كغالبية الدراسات السابقة استخدمت بطاقة المالحظة  إف      
 Smith& Fisher (2015) ودراسة المالحظة،( فقد استخدـ أداة االستبانة باإلضافة لبطاقة 2020)

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد استخدمت أداة المقابمة مع مديري  قطعي،مالالتي استخدمت أداة المسح 
وأداة مجموعات التركيز مع طالب المدارس؛ وذلؾ  المدارس،وأداة االستبانة مع معممي  المدارس،

 دراسة الحالة مف وجيات رأي مختمفة. ل

 النتائج:

مف وجية نظر فقد توافقت نتائجيا  الحالية،أّما مف حيث النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة       
في بأنو ال يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ  مديري وطمبة المدارس

، Heintzelman&Bathon (2017)مع دراسة  مف حيث التخطيط والتنفيذ التعممية العممية التعميمية
مع وجود أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى األمف المدرسي  Smith& Fisher (2015) ودراسة

( بوجود أثر لمتصوير الصفي عمى السموؾ السمبي 2016) الالميواتفقت مع دراسة  ،واإلدارة الصفية
 فيبوجود أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ ) Kevin& Dieterich (2016 واتفقت مع دراسة ،لمطالب

 ،تنمية وتطوير العمؿ الميني في التربية الخاصة فياألمف المدرسي وعدـ وجود أثر لمتصوير الصفي 
كنيا اختمفت في .     لالطمبة في( بوجود أثر لتصوير الكاميرات 2010) Kindt دراسةواتفقت مع 

في مدارس تربية أما مف وجية نظر المعمميف ، المعمـ أيضا فيجزئية وجود أثر لتصوير الكاميرات 
التعممية جاء بدرجة  العممية التعميمية فيتبيف أنو يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ فوتعميـ الخميؿ 

( ودراسة دحالف 2018( ودراسة شديفات )2020متوسطة فتختمؼ بذلؾ مع نتائج دراسة القرني)
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ات التدريسية مف تخطيط ( والتي بينت أف درجة ممارسة الكفاي2012( ودراسة التوـ )2017وجودة )
دارة صفية جاءت مرتفعة  في ظؿ استخداـ التعميـ المصغر. وتنفيذ وا 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمةأوال: 
 منيج الدراسةثانيا: 
 مجتمع الدراسةثالثا: 
 عينة الدراسة رابعا:

 أدوات الدراسة خامسا:
 االستبانة .1
 المقابمة .2
 مجموعات التركيز .3

 صدق أداة الدراسة  سادسا:
 ثبات أداة الدراسة سابعا:
 خطوات تطبيق الدراسة ثامنا:
 متغيرات الدراسة تاسعا:
 المعالجة اإلحصائية عاشرا:

 تصحيح المقياس حادي عشر:
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 واإلجراءاتطريقة ال
 مقدمة:  أوال:
جراءاتيػػػا التػػػي اتبعيتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفًا مفصػػػاًل لمنيجيػػػة       فػػػي تنفيػػػذ  الباحثػػػةيػػػا تالدراسػػػة وا 

عػػػداد أدو ، وعينػػػة الدراسػػػة وصػػػؼ مجتمػػػعو مػػػنيج الدراسػػػة، و الدراسػػػة مػػػف حيػػػث المقدمػػػة،  الدراسػػػة وات ا 
جػراءات التحقػؽ مػف صػدؽ أداة الدراسػة وثباتيػاو ، (مجموعات التركيػزو المقابمة، و  ستبانةاال) والتحميػؿ  ،ا 

 .اإلحصائي لخصائص العينة "المعالجات اإلحصائية" لمدراسة

 نيج الدراسة:مثانيا: 
 تعمى طبيعػة البيانػات والمعمومػات الالزمػة ليػذه الدراسػة، ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة اسػتخدم بناءً       

التػػي متػو لطبيعػة الدراسػة ءوذلػػؾ لمال ا، فػي دراسػتيالتحميمػي )الكمػػي والنػوعي( المػنيج الوصػفي الباحثػة
النتائج التػي تحتاج إلى جمع البيانات وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا الستخالص الدالالت والوصوؿ إلى 

ف المػنيج الوصػفي يػرتبط غالبػًا بدراسػات العمػوـ االجتماعيػة واإلنسػانية، ويعتمػد إيمكف تعميميػا، حيػث 
ات الالزمػػة عنيػػا، وتصػػنيؼ ىػػذه المعمومػػات عمػػى وصػػؼ الظػػاىرة كمػػا ىػػي، وجمػػع البيانػػات والمعمومػػ

 الكتب والمراجع والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. مراجعة وتنظيميا باإلضافة إلى

 مجتمع الدراسة:ثالثا: 
المدارس  وطالبات وطالب معمماتو  ومعممي ومديرات مديريتكوف مجتمع الدراسة مف جميع      

وىي )مدرسة النخبة  ـ2020العاـ  في الخميؿ تربية وتعميـفي  المتحرؾ التي تستخدـ التصوير الصفي
مدرسة الحاجة نظيرة أبو رميمة و مدرسة عمماء اإلسالـ، و مدرسة المستقبؿ الخاصة، و النموذجية، 

مف المديريف  (5)سة مجتمع الدراوقد بمغ عدد ، مدرسة الحسيف بف عمي الثانوية لمبنيف(و لمبنيف، 
وذلؾ وفقًا إلحصائيات مديرية التربية ، ( طالبًا وطالبة2854، و)( معممًا ومعممة110، و)والمديرات
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغيرات المدرسة  يبيف (1)والجدوؿ رقـ الخميؿ، في والتعميـ 

 .نوع االجتماعيالة، و وظيفوال
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 نوع االجتماعيحسب المدرسة والوظيفة وال الدراسة): خصائص مجتمع 1جدول (

 اسم المدرسة
 عدد الطالب عدد المعممين عدد المدراء

 إناث ذكور إناث ذكور أنثى ذكر
 121 180 8 0 1 0 النخبة النموذجية

 88 121 12 0 1 0 المستقبؿ الخاصة

 101 193 13 0 1 0 عمماء اإلسالـ

 0 1125 7 40 0 1 الحاجة نظيرة أبو رميمة لمبنيف

 0 925 0 30 0 1 الحسيف بف عمي الثانوية لمبنيف

 عينة الدراسة: رابعا:
( مديرًا 5)مف  واومديرات المدارس والذيف تكون يريلمد الشامؿسموب المسح أاستخدمت الباحثة      

في حيف أنو تـ أخذ ( معمما ومعممة، 110)كذلؾ لممعمميف والمعممات والذيف بمغ عددىـ و  ،ومديرة
( مجموعات تركيز مف الطمبة في المرحمة 4مف ) عينة الطمبة تكونت ؛بةعينة قصدية مف الطم

  .( طالب لكؿ مجموعة5-4االعدادية واالبتدائية والثانوية بواقع )
 افية لمجتمع المعمميف والمعممات:( يبيف الخصائص الديموغر 2والجدوؿ رقـ )

حسب النوع االجتماعي، والخبرة في  لمجتمع المعممين والمعممات الديموغرافية): خصائص 2جدول (
 التدريس، والمؤىل العممي، والعمر، والمرحمة التي تدرسيا، والتخصص.

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير
 النوع االجتماعي

 لممعمـ
 54.9 50 ذكر
 45.1 41 أنثى

 الخبرة في التدريس

 33.0 30 سنوات 5ف أقؿ م
 14.2 13 نواتس 5-10 

 19.8 18 سنة 11-15
 33.0 30 سنة 15 أكثر مف
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 ةالدراس أدوات خامسا:
استخدمت الباحثة ثالث أدوات لمدراسة، حيث استخدمت أداة االستبانة مع المعمميف والمعممات،      

 الطمبة، وفيما يمي وصؼ لكؿ أداة: وأداة المقابمة مع المديريف والمديرات، وأداة مجموعات التركيز مع 
 االستبانة:  .1
أسئمة مفتوحة عمى  الباحثةوزعت  حيثقياس معممي ومعممات المدارس، بناء مب قامت الباحثة     
وذلؾ (، 11وعددىـ ) لكنيـ خارج عينة الدراسة مجتمع الدراسة نة مف المعمميف والمعممات مفعي

التعممية مف وجية المعمميف والمعممات في  العممية التعميميةفي لفحص أثر التصوير الصفي المتحرؾ 
مف خالؿ إجابات أفراد العينة، حيث قامت  وتـ تحديد مجاالت االستبانة ،مديرية تربية وتعميـ الخميؿ

 –( فقرة 70األولية مف ) افي صورتي ستبانةاال توقد تكونالمعمميف والمعممات  استبانةالباحثة بإعداد 
 تعمى مجموعة مف المختصيف والخبراء بالبحث العممي أصبح ستبانةوبعد عرض اال ،(1) ممحؽ رقـ

مف قسميف رئيسييف، كما االستبانة حيث تكونت ، فقرة (68) النيائية مف اتكوف في صورتيت ستبانةاال
 . (2ىو موضح في الممحؽ رقـ )

 المؤىؿ العممي
 13.2 12 ماجستير

 67.0 61 بكالوريوس ودبمـو
 19.8 18 بكالوريوس

 العمر
 26.4 24 سنة 30أقؿ مف 

 54.9 50 سنة 30-50
 18.7 17 سنة 50أكثر مف 

 المرحمة التي تدرسيا

 34.1 31 أساسي دنيا
 33.0 30 أساسي عميا

 13.2 12 أساسي عميا ودنيا
 19.8 18 فقط ثانوي

 التخصص
 48.4 44 عممي
 51.6 47 أدبي
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تناوؿ القسـ األوؿ المعمومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وىي )النوع االجتماعي، والخبرة في      
الثاني  (، في حيف ضـ القسـ، والتخصصالتدريس، والمؤىؿ العممي، والعمر، والمرحمة التي تدرسيا

، والثاني مف تخطيط الدرستقيس  فقرة( 18وؿ مف )سة ومحاورىا، فقد تكوف المجاؿ األمجاالت الدرا
فية، وثالثة أسئمة مفتوحة دارة الصاإلتقيس  فقرة( 20، والثالث مف )تنفيذ الدرستقيس  فقرة( 30)
نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ ، كانت تشترؾ في جابةاإل

، عممًا بأف طريقة اإلجابة تركزت في االختيار مف المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
 (: 3(، وذلؾ كما في الجدوؿ )Likert Scaleسمـ ليكرت الخماسي )

 
 )Likert Scale): سمم ليكرت الخماسي (3جدول (

 قميال جدا اليمق متوسط كثيرا كثيرا جدا التصنيف

 1 2 3 4 5 الترميز

 
 المقابمة:  .2
أسئمة مفتوحة عمى عينة  الباحثة حيث وزعتأداة مقابمة مديري المدارس، بناء ب قامت الباحثة      
(، وبناء نموذج المقابمة مف خالؿ إجابات ىذه 10مف خارج مجتمع الدراسة وعددىـ ) المديريفمف 

بناء نموذج المقابمة،  وبعد-( 3ممحؽ رقـ )-( أسئمة مفتوحة 4وقد تكوف نموذج المقابمة مف )العينة، 
ومديرات المدارس مف مجتمع الدراسة والبالغ  مديريقامت الباحثة بإجراء المقابالت الشخصية مع 

ـ 2020المدارس التي تستخدـ التصوير الصفي )المتحرؾ( مف العاـ مف ومديرات  مديريف( 4عددىـ )
، في مدة زمنية لـ يريف والمديراتأجريت المقابالت في مكاتب المد. ومديرات مديريف( 5مف أصؿ )
تـ التأكيد و  ،إلجابات مف خالؿ الكتابة اليدوية( دقيقة، واستخدمت الباحثة آلية توثيؽ ا30تتجاوز )

 عمى المدراء بعدـ استخداـ أسمائيـ أو أي معمومة تدؿ عمى شخصياتيـ. 
 مجموعات التركيز: .3

أسئمة مفتوحة  الباحثة حيث وزعتات التركيز مع طمبة المدارس، بناء أداة مجموعب قامت الباحثة
وبناء نموذج مجموعات التركيز مف  (،7عمى عينة مف الطمبة مف خارج مجتمع الدراسة وعددىـ )

( 4ممحؽ رقـ )-مفتوحة ( أسئمة 4وقد تكوف نموذج مجموعات التركيز مف ) العينة،خالؿ إجابات ىذه 
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الطمبة مف مجتمع قامت الباحثة بإجراء مجموعات التركيز مع  التركيز،وبعد بناء نموذج مجموعات  -
في المرحمة  ـ،2020الدراسة قي المدارس التي تستخدـ التصوير الصفي )المتحرؾ( مف العاـ 

مجموعتاف مف أجريت  ،ةالب لكؿ مجموع( ط5-4والثانوية بواقع ) ساسي دنيا واألساسي عميااأل
مجموعات التركيز مع الطمبة في غرفة المدير ومجموعتاف عبر تطبيؽ )زوـ(. في مدة زمنية لـ 

تـ التأكيد و  ،إلجابات مف خالؿ الكتابة اليدوية( دقيقة، واستخدمت الباحثة آلية توثيؽ ا30تتجاوز )
 عمى الطمبة بعدـ استخداـ أسمائيـ أو أي معمومة تدؿ عمى شخصياتيـ. 

 
 :ستبانةصدق أداة اال سادسا:
اسو، كما يقصد بالصدؽ أف ستبانة يعني التأكد مف أنيا صالحة لقياس ما أعدت لقيصدؽ اال     

ستبانة عمى جميع العناصر الالزمة لمتحميؿ، وأف تكوف فقراتيا ومفرداتيا واضحة لكؿ مف تشمؿ اال
راسة، وقد تـ التأكد ستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة الدااليستخدميا، وقد قامت الباحثة بتقنيف فقرات 

 مف خالؿ صدؽ المحكميف:ستبانة مف فقرات اال

 :صدق المحكمين 

ستبانة بصورتيا األولية، ومف ثـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا ـ االقامت الباحثة بتصمي     
ردود مف (  7 )تـ استرجاع ، والتخصصمف ذوي االختصاص  محكما (11)عمى  عمى المشرؼ و

، ويوضح جامعة الخميؿ وجامعة العموـ اإلسالمية العالميةمحكميف مف أعضاء الييئة التدريسية في ال
أسماء المحكميف الذيف تفضموا بتحكيـ أداة الدراسة، حيث قاموا مشكوريف بإبداء آرائيـ ( 3الممحؽ رقـ )

ومالحظاتيـ حوليا مف حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب 
ضافة أي معمومات أو تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة، وتـ أخذىا بعيف االعتبار ع ند المدروس، وا 

 .إخراج األداة بشكميا النيائي

أما بالنسبة لممقابمة، تـ تطوير أسئمة المقابمة بما يتالءـ مع محاور االستبانة، وبعد إجراء      
وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة  أسئمة المقابمةقامت الباحثة بتقنيف  المقابالت مع مديري ومديرات المدارس

طالعيـ عمى إجاباتيـ وأخذ موافقتيـ عمييا.قامت الباحثة بزيارة مديري وم، الدراسة  ديرات المدارس وا 
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أداة مجموعات التركيز، قامت بالتواصؿ مع الطمبة  صدؽكذلؾ قامت الباحثة بالتحقؽ مف      
طالعيـ عمى إجاباتيـ  (زوـبعضيـ وجاىيا والبعض اآلخر عف طريؽ موقع التواصؿ االجتماعي ) وا 

 وأخذ موافقتيـ عمييا.

 ثبات أداة الدراسة: سابعا:
بحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلؾ كما  الباحثة تقام

 (.4ىو موضح في الجدوؿ )
       ): نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة4جدول (            

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة
 0779 18 الدرستخطيط 

 0.84 30 تنفيذ الدرس
 0.95 20 اإلدارة الصفية
 0.92 68 الدرجة الكمية

 
-%87.7قيـ ثبات أداة الدراسة تراوحت بيف ) أف (4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ     

وبذلؾ تتمتع األداة )االستبانة( %(، 92.3%(، كما بمغت قيمة الثيات عند الدرجة الكمية )94.9
 .بدرجة عالية مف الثبات وقابمة العتمادىا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 خطوات تطبيق الدراسة:ثامنا: 
العممية  فيأثر التصوير الصفي المتحرؾ تحديد موضوع الدراسة والمتمثؿ في التعرؼ عمى  .1

 .والمعمميف والطالب في مديرية الخميؿ مف وجية نظر المديريفالتعممية  التعميمية
يري عمى مد وتكونت مف نموذج مقابمة تـ تطبيق التيببناء أدوات الدراسة  ةامت الباحثق .2

تركيز مف ات عمى المعمميف والمعممات، ومجموع ياطبيقتـ تالمدارس، واستبانة  ومديرات
 ( مجموعات.4الطمبة بواقع )

الذيف يستخدموف التصوير المدارس  يريقامت الباحثة بإجراء المقابالت الشخصية مع مد .3
 ـ.2020العاـ  الفصؿ الثاني مف فيالصفي المتحرؾ في مدارس مدينة الخميؿ 
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قامت الباحثة بإجراء مجموعات التركيز مع الطمبة في المدارس التي تستخدـ التصوير الصفي  .4
 ـ.2020العاـ  الفصؿ الثاني مف فيالمتحرؾ في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ 

تـ توزيعيا  بعمؿ استبانة إلكترونية الباحثة تقام)االستبانة( بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة  .5
الصفي المتحرؾ  رالمدارس التي تستخدـ التصوي مجموعة مف المعمميف والمعممات فيعمى 
 .الخميؿ يرية تربية وتعميـفي مد

 تو مطموب منيـ وبعد ذلؾ قامبما ى لكترونيةاإل بتعبئة االستبانةف والمعممات و المعممقاـ  .6
 .كسؿغة ممفات اإليبالتحقؽ مف االستجابات والحصوؿ عمى نسخة إلكترونية بص الباحثة

 
 متغيرات الدراسة: تاسعا:

المؤىؿ ، و الخبرة في التدريس، و النوع االجتماعيو  ،المتحرؾالتصوير الصفي  :المستقمةالمتغيرات 
 .والتخصص، المرحمة التي تدرسيا، و العمر، و العممي

 .الصفية والتنفيذ، واإلدارة ،التخطيط وتشمؿ: التعممية العممية التعميمية: المتغير التابع
 

 المعالجة اإلحصائية: عاشرا:
، حيث بمغ عدد االستبانات نية والتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿت اإللكترو نابعد جمع االستبا    

%(، وبذلؾ تكوف 82.7بنسبة استرداد بمغت )( استبانة صالحة لمتحميؿ االحصائي، 91المستردة )
 ( استبانة،91العينة التي تـ اعتمادىا لتحميؿ البيانات واستخراج النتائج الخاصة بالمعمميف والمعممات )

دخمت لمحاسوب بمراجعتيا وذلؾ تمييدًا إلجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات، وقد أُ  الباحثة تقام
( 5) كثيرًا جداً بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة بإعطائيا أرقامًا معينة، أي 

وتـ ( درجة واحدة، 1) وقمياًل جداً ( درجتيف 2) ( درجات، قميالً 3متوسط )( درجات، 4) كثيراً درجات، 
العممية  فيأثر التصوير الصفي المتحرؾ بحيث كمما زادت الدرجة زاد عكسيا في الفقرات السمبية، 

 .المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿنظر التعممية مف وجية  يميةالتعم

المتوسطات و النسب المئوية، و وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد،      
اختبار ت و (، Pearson correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف )و االنحرافات المعيارية، و الحسابية، 

(t-test ،) تحميؿ اختبارو ( التبايف األحاديone way ANOVA analysis of variance،) 
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برنامج الرـز اإلحصائية ، وذلؾ باستخداـ لممقارنات البعدية شيفو، واختبار ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا
 .(SPSSلمعمـو االجتماعية )

 
 :)الحسابية لنتائج الدراسةمفتاح المتوسطات ( أداة االستبانةتصحيح الحادي عشر: 

لمتعرؼ إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة الموافقة حوؿ أثر التصوير الصفي المتحرؾ الفيديو      
، وفؽ المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿنظر التعممية مف وجية  العممية التعميمية في

( لمحصوؿ عمى 3(، ثـ تـ تقسيمو عمى )4= 1-5دى )قيمة المتوسط الحسابي، فقد تـ حساب الم
(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه الدرجة إلى أقؿ قيمة في المقياس )أو 1.33=3÷4طوؿ الخمية الصحيح )

كما في الجدوؿ بداية المقياس وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وذلؾ 
(5): 

 ): مفاتيح التصحيح5جدول (
 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة  2.33 – 1.00
 متوسطة 3.67 – 2.34
 مرتفعة 5.00 – 3.68
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 الفصل الرابع
 

 (تحميل البيانات وعرض النتائج)
  ً :المقدمة أوال 
  ًاإلجابة عن أسئمة الدراسة: :ثانيا 

 نتائج الّسؤال الرئيس .1
 نتائج الّسؤال الَفرعّي األول  .2
 الَفرعّي الثانينتائج الّسؤال  .3
 نتائج الّسؤال الَفرعّي الثالث .4

  ًفحص واختبار الفرضياتثالثا : 
 فحص الفرضّية األولى  .1
 فحص الفرضّية الثانية .2
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 نتائج الدراسة
 مقدمة: أوال:
أثر يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا كاماًل ومفصاًل ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، حوؿ      

والمعمميف والطالب  يريفالتعممية مف وجية نظر المد العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرؾ 
وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، والتحقؽ مف صحة  ،الخميؿ تربية وتعميـ في مديرية

 فرضياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة.

 الدراسة:اإلجابة عن أسئمة ثانيًا: 
التعممية  العممية التعميمية فيأثر التصوير الصفي المتحرك  اإلجابة عن التساؤل الرئيسي: ما .1

 الخميل؟ في مدارس تربية وتعميم والمعممين والطالب  يرينمن وجية نظر المد
 الفرعية والمنبثقة عنو.الثالثة تساؤؿ الدراسة الرئيسي يجب اإلجابة عف األسئمة  عف ولإلجابة

التعممية من  العممية التعميمية فيأثر التصوير الصفي المتحرك : األولالسؤال الفرعي  . أ
التي تطبق نظام التصوير  وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم الخميل

 الصفي المتحرك في فصوليا الدراسية؟
لإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر التصوير      

التعممية مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية  العممية التعميمية فيالصفي المتحرؾ 
 (.6) رقـوتعميـ الخميؿ، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

العممية  في): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر التصوير الصفي المتحرك 6(جدول 
 .التعممية من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم الخميل التعميمية

 المجال
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
النسبة 

% 
%79.6 مرتفعة 0.38 3.98 تخطيط الدرس  

%72.6 متوسطة 0.28 3.63 تنفيذ الدرس  

%63.4 متوسطة 0.64 3.17 االدارة الصفية  

 التعممية العممية التعميميةأثر التصوير الصفي المتحرك عمى 
 من وجية نظر المعممين والمعممات

 %71.8 متوسطة 0229 3.59
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 العممية التعميمية فيأثر التصوير الصفي المتحرؾ ( أف 6تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
، متوسطةجاء بدرجة  التعممية مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ

، وكاف %(63.4، وبنسبة بمغت )(0.29( مع انحراؼ معياري )3.59حيث بمغ المتوسط الحسابي )
فقد جاء ذلؾ بمتوسط حسابي  مف غيره،تخطيط الدرس أعمى  فيأثر التصوير الصفي المتحرؾ 

ابي حس%(، تالىا تنفيذ الدرس بمتوسط 79.6)بمغت ( ونسبة 0.38( مع انحراؼ معياري )3.98)
%(، وكأف تأثير التصوير الصفي المحترؾ 72.6( ونسبة بمغت )0.28( مع انحراؼ معياري )3.63)

(، وبنسبة 0.64( مع انحراؼ معياري )3.17حسابي ) أقؿ عمى اإلدارة الصفية، حيث جاء بمتوسط
نحرافات المعيارية لفقرات ( توضح المتوسطات الحسابية واال121314، والجداوؿ )%(63.4بمغت )

 األداة حسب مجاالتيا:
 :مجال تخطيط الدرس 
ألثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     

مرتبة حسب األىمية، وذلؾ كما مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ 
 (.7ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

ألثر التصوير الصفي المتحرك عمى تخطيط ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7جدول (
 مرتبة حسب األىميةالدرس من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم الخميل 

متوسط  الفقرات لترتيبا
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الدرجة المعياري

% 
%89.0 مرتفعة 0.62 4.45 أحرص عمى الظيور بمالبس الئقة وأنيقة 1  

2 
عمى تحديد أىداؼ كؿ درس بدقة أحرص 
 ووضوح

%88.6 مرتفعة 0.62 4.43  

%86.0 مرتفعة 0.64 4.30 أعد نفسي جيدا لمنشاطات الالزمة لمدرس 3  

4 
أحضر المواد والوسائؿ التعميمية الالزمة 

 لمدرس مسبقاً 
%85.8 مرتفعة 0.67 4.29  

%85.8 مرتفعة 0.78 4.29 ألتـز بالوقت قبؿ بداية ونياية الحصة 4  

5 
أحرص عمى الدخوؿ إلى الصؼ بنشاط 

%85.2 مرتفعة 0.68 4.26 ودافعية وبشاشة  

%84.0 مرتفعة 0.70 4.20 أرسـ صورة ذىنية لكيفية البدء بالدرس 6  
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 7 
أضع في ذىني مراعاة الفروؽ الفردية بيف 

 الطمبة أثناء التخطيط لمدرس
%84.0 مرتفعة 0.73 4.20  

8 
واالبتكار خوفا مف الوقوع أحرص عمى التجديد 

 في الخطأ
%82.2 مرتفعة 0.71 4.11  

%81.6 مرتفعة 0.69 4.08 أجيز البيئة التعميمية الخاصة بالحصة 9  
%80.4 مرتفعة 0.68 4.02 ُأحضر النشاطات بما يناسب وقت الحصة 10  
%77.4 مرتفعة 0.81 3.87 أصمـ أنشطة إلثارة الدافعية 11  
%75.8 مرتفعة 0.88 3.79 التعمـ الجماعيأخطط لممواقؼ  12  
%74.8 مرتفعة 0.76 3.74 أخطط لمواقؼ التعمـ الفردي 13  

14 
أجيز نفسي لألسئمة المحرجة أثناء التحضير 

%73.6 مرتفعة 0.93 3.68 لمحصص  

%71.6 متوسطة 1.26 3.58 أتمنى حصوؿ خمؿ تقني يوقؼ التصوير 15  
%69.0 متوسطة 0.95 3.45 لمحصصأحرص عمى روتينية التحضير  16  
%57.0 متوسطة 1.17 2.85 أشعر بضغط التصوير أثناء التحضير 17  

%79.6 مرتفعة 0.38 3.98 الدرجة الكمية  
 
ثار التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط آأىـ  ( أف7تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )    

( والتي 12الفقرة رقـ ) مدارس تربية وتعميـ الخميؿ كانتالدرس مف وجية نظر المعمميف والمعممات في 
(، مع 4.45( حيث جاءت بمتوسط حسابي )أحرص عمى الظيور بمالبس الئقة وأنيقةنصت عمى )

أحرص عمى تحديد أىداؼ كؿ درس التي نصت عمى )( 1يا الفقرة رقـ )ت(، تم0.62انحراؼ معياري )
يا الفقرة رقـ ت(، وتم0.62(، مع انحراؼ معياري )4.43( حيث جاءت بمتوسط حسابي )بدقة ووضوح

( حيث جاءت بمتوسط حسابي أعد نفسي جيدا لمنشاطات الالزمة لمدرسالتي نصت عمى )( 3)
التي نصت عمى )أحضر المواد ( 2يا الفقرة رقـ )ت(، وتم0.64(، مع انحراؼ معياري )4.30)

ياري (، مع انحراؼ مع4.29بمتوسط حسابي )والوسائؿ التعميمية الالزمة لمدرس مسبقًا( حيث جاءت 
التي نصت عمى )ألتـز بالوقت قبؿ بداية ونياية الحصة( حيث جاءت ( 5(، والفقرة رقـ )0.67)

التي نصت عمى ( 17يا الفقرة رقـ )توتم (،0.68(، مع انحراؼ معياري )4.29بمتوسط حسابي )
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(، مع 4.26جاءت بمتوسط حسابي ))أحرص عمى الدخوؿ إلى الصؼ بنشاط ودافعية وبشاشة( حيث 
 (.0.68انحراؼ معياري )

أشعر بضغط التي نصت عمى )و  بدرجة متوسطة أقؿ مف غيرىا (16الفقرة رقـ ) جاءتو      
يا تتم(، 1.17(، مع انحراؼ معياري )2.85( حيث جاءت بمتوسط حسابي )التصوير أثناء التحضير

روتينية التحضير لمحصص( حيث جاءت بمتوسط التي نصت عمى )أحرص عمى ( 14الفقرة رقـ )
التي نصت عمى )أتمنى ( 18يا الفقرة رقـ )ت(، وتم0.95، مع انحراؼ معياري )(3.45حسابي )

(، مع انحراؼ معياري 3.58حصوؿ خمؿ تقني يوقؼ التصوير( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
مة المحرجة أثناء التحضير التي نصت عمى )أجيز نفسي لألسئ( 15يا الفقرة رقـ )ت(، وتم1.26)

( 9يا الفقرة رقـ )ت(، وتم0.93(، مع انحراؼ معياري )3.68لمحصص( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
(، مع انحراؼ 3.74التي نصت عمى )أخطط لمواقؼ التعمـ الفردي( حيث جاءت بمتوسط حسابي )

 (.0.76معياري )
 

 :مجال تنفيذ الدرس 
تنفيذ الدرس مف  فيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر التصوير الصفي المتحرؾ      

وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ مرتبة حسب األىمية، وذلؾ كما ىو 
 (.8موضح في الجدوؿ رقـ )

التصوير الصفي المتحرك عمى تنفيذ ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر 8جدول (
 الدرس من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم الخميل مرتبة حسب األىمية

متوسط  الفقرات لترتيبا
 الحسابي

االنحراف 
 النسبة % الدرجة المعياري

ُأغير في نبرات الصوت حسب الموقؼ  1
 التعميمي في الصؼ

%87.2 مرتفعة 0.659 4.36  

%68.4 مرتفعة 0.630 4.32 أتسمسؿ في عرض الدرس 2  

أشجع الطالب عمى المشاركة في اإلجابة  3
 عمى األسئمة

%68.0 مرتفعة 0.707 4.30  

أستخدـ لغة الجسد في الشرح بحرية  4
 وطالقة

%65.4 مرتفعة 0.776 4.27  
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%84.4 مرتفعة 0.841 4.22 أستقبؿ أسئمة مف الطالب 5  
%84.4 مرتفعة 0.727 4.22 بأسئمة تحفيزيةأبدأ الحصة  6  

أحرص عمى مشاركة جميع الطالب في  7
 نشاطات الحصة

%84.2 مرتفعة 0.624 4.21  

أحرص عمى تقديـ تغذية راجعة لمطالب  8
 في الحصة

%82.6 مرتفعة 0.703 4.13  

9 
أحرص عمى مشاركة أىداؼ الحصة مع 

%82.6 مرتفعة 0.763 4.13 الطالب  

10 
قبوؿ األسئمة في الحصة خوفًا مف أتجنب 

%82.2 مرتفعة 1.130 4.11 عدـ معرفتي لإلجابة  

%81.6 مرتفعة 0.820 4.08 أتحرؾ داخؿ الصؼ بحرية 11  
%81.4 مرتفعة 0.742 4.07 ُأنوع في أساليب التدريس 12  

أطرح األسئمة باستمرار لمتأكد مف فيـ  13
 الطمبة

%80.8 مرتفعة 0.698 4.04  

بالراحة بسبب تبادؿ الخبرات مع أشعر  14
 المعمميف

%75.0 مرتفعة 0.851 3.75  

%74.2 مرتفعة 0.969 3.71 أشعر بميكانيكية ورتابة في أدائي الصفي 15  

أنظر عمى الكاميرات في الحصة  16
 باستمرار وأتشتت

%73.4 متوسطة 1.165 3.67  

أحرص عمى أف أضبط لغتي وال أتكمـ  17
 بعفوية

%70.4 متوسطة 1.068 3.52  

18 
أتجنب القياـ بنشاط حركي تفاعمي مع 

%68.4 متوسطة 0.990 3.42 الطالب  

19 
أشعر بالضيؽ لعدـ قدرتي عمى الجموس 

%68.2 متوسطة 1.145 3.41 أثناء الشرح  

20 
أشعر بالخوؼ مف الخطأ أو الخروج عف 

 النص
%67.2 متوسطة 1.179 3.36  

االرتياح أشعر بالتوتر واالرتباؾ وعدـ  21
 بوجود التصوير

%66.8 متوسطة 1.293 3.34  
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%65.2 متوسطة 0.905 3.26 أحرص عمى االلتزاـ بمحتوى المنياج فقط 22  

23 
يقدـ التصوير لي تغذية راجعة تساعدني 

%62.6 متوسطة 1.056 3.13 في تحسيف أدائي  

24 
يشجع وجود التصوير مف روح المنافسة 

%61.0 متوسطة 1.089 3.05 بيف الزمالء  

%60.4 متوسطة 1.115 3.02 أتحفظ عندما يزورني أحد في الصؼ 25  

26 
يساعدني التصوير عمى تنظيـ وقت 

%58.4 متوسطة 0.969 2.92 أنشطة الحصة  

%58.8 متوسطة 1.024 2.92 يقمؿ التصوير مف إظيار انفعاالتي 27  
%56.4 متوسطة 0.877 2.82 أقمؿ مف النشاطات العممية في الصؼ 28  
%55.6 متوسطة 1.041 2.78 أخشى مف التوسع خارج الكتاب المدرسي 29  

30 
أشعر بأف الحصة طويمة والزمف يمر 

 ببطء
%48.0 متوسطة 1.134 2.40  

%72.6 متوسطة 0.28 3.63 الدرجة الكمية  
   
تنفيذ  ( أف أىـ آثار التصوير الصفي المتحرؾ عمى8تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

التي ( 3ميـ الخميؿ كانت الفقرة رقـ )الدرس مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتع
نصت عمى )ُأغير في نبرات الصوت حسب الموقؼ التعميمي في الصؼ( حيث جاءت بمتوسط 

 التي نصت عمى )أتسمسؿ في( 5يا الفقرة رقـ )ت(، تم0.66(، مع انحراؼ معياري )4.36حسابي )
يا الفقرة رقـ ت(، وتم0.63(، مع انحراؼ معياري )4.32عرض الدرس( حيث جاءت بمتوسط حسابي )

التي نصت عمى )أشجع الطالب عمى المشاركة في اإلجابة عمى األسئمة( حيث جاءت بمتوسط ( 8)
التي نصت عمى )أستخدـ لغة ( 4يا الفقرة رقـ )ت(، وتم0.71(، مع انحراؼ معياري )4.30حسابي )

(، مع انحراؼ معياري 4.27جسد في الشرح بحرية وطالقة( حيث جاءت بمتوسط حسابي )ال
التي نصت عمى )أستقبؿ أسئمة مف الطالب( حيث جاءت بمتوسط ( 7قرة رقـ )يا الفتوتم (،0.78)

التي نصت عمى )أبدأ الحصة بأسئمة ( 1(، والفقرة رقـ )0.84معياري )(، مع انحراؼ 4.22حسابي )
 (.0.73(، مع انحراؼ معياري )4.22ث جاءت بمتوسط حسابي )تحفيزية( حي
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التي نصت عمى )أشعر بأف الحصة طويمة و  أقؿ درجة مف غيرىا (29الفقرة رقـ ) جاءتو       
يا الفقرة ت(، تم1.13(، مع انحراؼ معياري )2.40والزمف يمر ببطء( حيث جاءت بمتوسط حسابي )

التوسع خارج الكتاب المدرسي( حيث جاءت بمتوسط حسابي التي نصت عمى )أخشى مف ( 21رقـ )
أقمؿ مف النشاطات التي نصت عمى )( 16يا الفقرة رقـ )ت(، وتم1.04(، مع انحراؼ معياري )2.78)

يا الفقرة ت(، وتم0.88(، مع انحراؼ معياري )2.82( حيث جاءت بمتوسط حسابي )العممية في الصؼ
( حيث جاءت بمتوسط حسابي ير مف إظيار انفعاالتييقمؿ التصو التي نصت عمى )( 17رقـ )

يساعدني التصوير عمى التي نصت عمى )( 11الفقرة رقـ )و (، 1.02(، مع انحراؼ معياري )2.92)
، (0.97(، مع انحراؼ معياري )2.92( حيث جاءت بمتوسط حسابي )تنظيـ وقت أنشطة الحصة

زورني أحد في الصؼ( حيث جاءت بمتوسط التي نصت عمى )أتحفظ عندما ي( 27يا الفقرة رقـ )تتم
 (.1.12(، مع انحراؼ معياري )3.02حسابي )

 
 :مجال اإلدارة الصفية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة جاءت     

مرتبة حسب األىمية، الصفية مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ 
 (.9وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر التصوير الصفي المتحرك عمى اإلدارة 9جدول (
 الصفية من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم الخميل مرتبة حسب األىمية

متوسط  الفقرات الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 النسبة % الدرجة المعياري

1 
يقمؿ التصوير مف حاالت السرقة 

 واالعتداء
%68.6 متوسطة 1.013 3.43  

يقمؿ التصوير مف الغش في  2
 االمتحانات

%67.4 متوسطة 0.985 3.37  

يحمي التصوير المعمـ مف شكاوى  3
 أولياء األمور والطالب

%67.2 متوسطة 1.006 3.36  

التصوير صفة الرسمية في يضفي  4
 التعامؿ داخؿ الصؼ

%66.6 متوسطة 1.001 3.33  
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5 
يضبط التصوير سموؾ المعمـ والطمبة 

 داخؿ الصؼ
%66.0 متوسطة 1.005 3.30  

6 
يقمؿ التصوير مف حاالت االعتداء 

 والتنّمر بيف الطالب داخؿ الصؼ
%65.8 متوسطة 0.981 3.29  

7 
بحكمة ُيمـز التصوير المعمـ التصرؼ 

 مع مشكالت الطالب
%65.0 متوسطة 1.018 3.25  

يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف  8
 الطالب

%64.2 متوسطة 0.961 3.21  

يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف  9
 المعمـ والطالب

%63.0 متوسطة 1.053 3.15  

10 
ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية 
مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ بيف 

 والطمبةالمعمـ 
%62.8 متوسطة 0.901 3.14  

11 
يقمؿ التصوير مف تسرب الطالب مف 

 الصؼ
%62.8 متوسطة 1.017 3.14  

يساعد التصوير في حؿ المشكالت  12
 الصفية

%62.2 متوسطة 1.038 3.11  

يساعد التصوير في المحافظة عمى  13
 نظافة الصؼ

%62.2 متوسطة 1.048 3.11  

%62.0 متوسطة 1.055 3.10 بيف الطمبة يزيد التصوير مف التنافس 14  

يقمؿ التصوير مف التشويش أثناء  15
 الحصة

%61.6 متوسطة 1.046 3.08  

يضعؼ التصوير الضبط الذاتي لدى  16
 الطالب

%61.4 متوسطة 0.987 3.07  

يقمؿ التصوير مف تشتت الطالب  17
 أثناء الحصة

%61.0 متوسطة 1.089 3.05  

18 
عمى التعبير  يشجع التصوير الطمبة
%60.8 متوسطة 0.988 3.04 عف آرائيـ واالستقاللية  

%60.0 متوسطة 0.894 3.00ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية  19  
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مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ بيف 
 الطمبة أنفسيـ

20 
يقمؿ التصوير مف مشاركة الطمبة 

 الضعفاء في فعاليات الصؼ
%55.4 متوسطة 1.012 2.77  

%63.4 متوسطة 0.63 3.17 الكميةالدرجة   
 
( أف أىـ اآلثار التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة 9تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       

التي ( 5ميـ الخميؿ كانت الفقرة رقـ )الصفية مف وجية نظر المعمميف والمعممات في مدارس تربية وتع
(، مع 3.43واالعتداء( حيث جاءت بمتوسط حسابي )نصت عمى )يقمؿ التصوير مف حاالت السرقة 

التي نصت عمى )يقمؿ التصوير مف الغش في ( 8يا الفقرة رقـ )ت(، تم1.01انحراؼ معياري )
يا الفقرة رقـ ت(، وتم0.99(، مع انحراؼ معياري )3.37االمتحانات( حيث جاءت بمتوسط حسابي )

أولياء األمور والطالب( حيث جاءت  التي نصت عمى )يحمي التصوير المعمـ مف شكاوى( 7)
التي نصت عمى ( 18يا الفقرة رقـ )ت(، وتم1.01(، مع انحراؼ معياري )3.36بمتوسط حسابي )

(، مع 3.33)يضفي التصوير صفة الرسمية في التعامؿ داخؿ الصؼ( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
التصوير سموؾ المعمـ والطمبة  التي نصت عمى )يضبط( 1وتميا الفقرة رقـ ) (،1.0انحراؼ معياري )

 (.1.01(، مع انحراؼ معياري )3.30داخؿ الصؼ( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
 
التي نصت عمى )يقمؿ التصوير مف  األقؿ في المتوسطات الحسابية (20رة رقـ )الفق وجاءت      

حراؼ (، مع ان2.77مشاركة الطمبة الضعفاء في فعاليات الصؼ( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
التي نصت عمى )ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية مبنية عمى ( 11يا الفقرة رقـ )ت(، تم1.01معياري )

(، مع انحراؼ معياري 3.00االحتراـ المتبادؿ بيف الطمبة أنفسيـ( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
عف آرائيـ التي نصت عمى )يشجع التصوير الطمبة عمى التعبير ( 13يا الفقرة رقـ )ت(، وتم0.89)

يا الفقرة رقـ ت(، وتم0.99(، مع انحراؼ معياري )3.04واالستقاللية( حيث جاءت بمتوسط حسابي )
التي نصت عمى )يقمؿ التصوير مف تشتت الطالب أثناء الحصة( حيث جاءت بمتوسط حسابي ( 16)
تصوير التي نصت عمى )يضعؼ ال( 10يا الفقرة رقـ )ت(، وتم1.09(، مع انحراؼ معياري )3.05)

 (.0.99(، مع انحراؼ معياري )3.07الضبط الذاتي لدى الطالب( حيث جاءت بمتوسط حسابي )



48 

 

التعممية من  العممية التعميميةأثر التصوير الصفي المتحرك عمى : ما ثانيالسؤال الفرعي ال. ب
في مدارس تربية وتعميم الخميل التي تطبق نظام التصوير الصفي  يرينوجية نظر المد

 ي فصوليا الدراسية؟المتحرك ف
الخاصة بإجراء المقابالت مع لإلجابة عف السؤاؿ السابؽ قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة      
مقابالت، حيث تـ طرح أسئمة ( 4ىا )ؤ وكاف عدد المقابالت التي تـ إجراالمدارس، ومديرات  يريمد

 ما يمي أسئمة المقابمة ونتائجيا:مفتوحة عمييـ، وفيذات إجابة 
 ما ىي األسباب التي دفعتك لتركيب الكاميرات داخل الفصول المدرسية؟ 

ومديرات المدارس في تربية وتعميـ الخميؿ إلى  يرياألسباب التي دفعت مد (10يوضح الجدوؿ )
 لصفي المتحرؾ داخؿ فصوؿ المدرسة.تركيب الكاميرات واستخداـ التصوير ا

 والمديرات حول دوافعيم نحو تركيب الكاميرات  يرين): نتائج مقابالت المد10جدول (
 اإلجابات المقابمة

األولى 
 )مدير(

إيصاؿ رسالة لمطالب والمعمـ أف ىناؾ رقابة قد ُيستفاد منيا في حاؿ حدوث أي 
طارئ غير متوقع والرجوع إلييا في الفصؿ مف أسباب أو مسببات، ولـ يكف اليدؼ 

يدرؾ المعمـ أف الكاميرا ليست  ،أو الطالباؿ مراقبة أداء المعمـ منيا في أي ح
طوعا وحبًا  لمتابعة أدائو، والمعمـ متحصف بوعيو وانتمائو إلعطاء أفضؿ ما عنده

جانب الرقابة ىو عامؿ ذاتي، فاإلحساس بأماف المراقبة يزيد ألداء الرسالة، وأف 
 ءالشعور باالنتماء لمواجب الممقى عمى كاىميـ مف معمـ وطالب عمى حد سوا

الثانية 
 )مدير(

وضعت الكاميرات مف أجؿ شكاوى األىؿ المتكررة عف تعرض أوالدىـ لممضايقة أو 
التنمر مف زمالئيـ أو مف المعمـ نفسو، ولحؿ مثؿ ىذه المشاكؿ نعود لمكاميرات 

 لمعرفة حقيقة األمور

الثالثة 
 )مدير(

أثناء استراحة الخمس دقائؽ، والحد في ضبط المشاغبة وحركة الطالب داخؿ الصؼ 
مف تخريب الممتمكات، ومراقبة أداء المعمميف مف حيث سيطرتيـ عمى مجريات 

 أثناء الدرس.في األمور 

الرابعة 
 )مديرة(

ييؿ أحب أف أتابع مجريات الحصة في كؿ الصفوؼ، فجاءت فكرة الكاميرات لتس
مع  فَّ ات وكيفية تعامميابع نشاط المعممألت ؛ميمتي بدؿ الحركة بيف الصفوؼ

 الطالب وتنوع أساليب التعميـ لدييف، ُأكّبر الشاشة ألرى كؿ التفاصيؿ.
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والمديرات إيصاؿ رسالة  يروف( أف مف دوافع المد10تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
لمطالب والمعمـ أف ىناؾ رقابة قد ُيستفاد منيا في حاؿ حدوث أي طارئ غير متوقع والرجوع إلييا، 
فاإلحساس بأماف المراقبة يزيد الشعور باالنتماء لمواجب الممقى عمى المعمميف والطمبة، كما أف مف 

ئيـ، كما أف مف أسباب تركيب الكاميرات ضبط دوافعيـ أيضًا مراقبة شكاوى األىالي فيما يتعمؽ بأبنا
دارتيا والمحافظة عمى ممتمكاتيا، كما تساى ي لما يحدث ف يريفـ الكاميرات في متابعة المدالصفوؼ وا 

 الحصة ومتابعتيا مف مكاف واحد.
  ما ىو األثر الذي لمستو عمى المعممين والطالب منذ وجود الكاميرات داخل الفصول

 المدرسية؟
ومديرات المدارس في تربية وتعميـ الخميؿ  و( اآلثار التي لمسيا مدير 11يوضح الجدوؿ )         

عمى المعمميف والطمبة منذ أف تـ تركيب الكاميرات واستخداـ التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ فصوؿ 
 المدرسة.
 والمديرات حول أثر وجود الكاميرات عمى المعممين والطمبة  يرين): نتائج مقابالت المد11جدول (

 اإلجابات المقابمة

األولى 
 )مدير(

ال شؾ أف وجود الكاميرات عمى الطالب واف كاف بصورة صورية فقط تعطي 
لمطالب ىيبة واحتراما ليتبع أصوؿ االنضباط المدرسي الطوعي داخؿ وخارج 

 تو وخروجيا بصورة مثمى كما نرغب.الصؼ، وىذا يساعد المعمـ في انتظاـ حص

الثانية 
 )مدير(

لو تحدثنا تربويا فتركيب الكاميرات أمر سمبي عمى المعمـ وعمى الطالب، نحف نثؽ 
نما نتابعيف عمى أرض  في معمماتنا وال نعود إلى الكاميرات لمتابعة عمميف، وا 

أما بالنسبة لمطالب فيـ ال  ،زيارات الصفية واألعماؿ الكتابيةالواقع مف خالؿ ال
يعمموف بوجود الكاميرات في الصفوؼ حتى ال يشعر أنو مراقب ويتعامؿ براحتو 

المعمـ  ،وسيشعر بالضيؽ مصطنعةكؿ حركاتو  لكانتوعفويتو، فمو عمـ بوجودىا 
ىو محور العممية التعميمية وليست الكاميرات، وجدت الكاميرات لمضبط واألمف 

 فقط.

الثالثة 
 ر()مدي

بالنسبة لممعمميف فنحف ال نتابع العممية التعميمية عف طريؽ الكاميرات، ألنو يتوقع 
مف معمـ المدرسة الخاصة أداء أكثر مف الجيد بسبب متابعة المدير المباشرة 

 ،ومالحظاتيـ عمى المواد والمعمميفلممعمميف والتواصؿ المستمر مع أولياء األمور 
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نما مف  ال نراقبف أما بالنسبة لمطالب نشاطيـ التعميمي مف خالؿ الكاميرات وا 
 ات الطالب. ر الذي لمسناه ىو زيادة ضبط سموكخالؿ المعمـ واالمتحانات، فاألث

الرابعة 
 )مديرة(

و عند انتياء الحصة، تتنوع أساليب أالمعممات مف صفوفيف إال لمضرورة  تخرجال 
 ،يروف أفضؿ ما عندىفاقبتي ليف فيظالتعميـ لدى المعممات ألنيف يعممف بمر 

الطالب اىتموا بدراستيـ لكنيـ اىتموا بالنظاـ أكثر، فأنا أنادي مف خالؿ الميكرفوف 
عمى اسـ الطالب الذي يقوـ بمشاغبة أو مخالفة أو ال ينتبو لمدرس فيبدي نظاما 

 أكثر ويزيد نشاط الطمبة بشكؿ عاـ ألنيـ يعمموف بمراقبتي.
 
والمديرات عمى  يروف( أف اآلثار التي لمسيا المد11في الجدوؿ ) تشير المعطيات الواردة      

المعمميف والطمبة تمثمت في المساعدة في الضبط المدرسي الطوعي داخؿ وخارج الصؼ مما يساعد 
والمديرات أف الكاميرات وضعت لتحقيؽ الضبط  يروفة الصؼ، كما يجد بعض المدالمعمميف في إدار 

واألمف في الصفوؼ، وضبط سموكيات الطمبة، كما ساىمت الكاميرات في جعؿ الطالب أكثر ضبطًا 
 تجاه الطمبة ال تتحدد بوجود الكاميرات.ىـ لواجباتيـ ؤ ، أما فيما يخص المعمميف، فإنتماوانتظاما
  اميرات داخل الفصول المدرسية؟التي نتجت عن استخدام الك المشكالتما ىي 

ومديرات المدارس في تربية وتعميـ  يروالتي نتجت وواجيت مد المشكالت( 12يوضح الجدوؿ ) 
 الخميؿ عف تركيب الكاميرات واستخداـ التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسة.

 ): نتائج مقابالت المدراء والمديرات حول المشاكل الناتجة عن استخدام الكاميرات 12جدول (
 اإلجابات المقابمة
األولى 
 )مدير(

 ،الرجوع لمكاميرات فقط في حاؿ حدوث طارئ؛ لمتعرؼ عمى ما حصؿ عمى وجو الدقة
 ال نعود إلييا لنتابع مجريات الحصة.

الثانية 
 )مدير(

، فنحف ال نعتمد عمييا مشكالتولـ ينتج عف وجودىا أي  لممشكالت ىي جاءت حالِّ 
 وال نعود ليا إال وقت الضرورة.

الثالثة 
 )مدير(

، كاف المعمـ سابقا يشعر باالرتباؾ والتوتر بسبب وجود الكاميرات أما شكالتوجد متال 
 اآلف فقد اعتاد عمييا، فيي تقييد لحركة الطالب ال المعمـ.

الرابعة 
 )مديرة(

اإلحراج الحاصؿ مف أولياء األمور عند طمبيـ فتح الكاميرات لمعرفة شيء ما، فقد فقط 
 تكوف المعممة قد عاقبت الطالب بشكؿ غير الئؽ وال أريد أف يرى أولياء األمور ذلؾ.
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تركيب الكاميرات  التي نتجت عف المشكالت( أف 12تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
لمكاميرات فقط عند حدوث طارئ وال تستخدـ لمتابعة العممية التعميمية، فالعودة  عتمثمت في الرجو 

لمكاميرات تكوف عند الضرورة، كما أنيا تعمؿ عمى تقييد حركة الطمبة فقط، كما أف وجود الكاميرات 
 في مطالبات أولياء األمور بفتح والمتمثمةيتسبب باإلحراجات الكبيرة التي قد تتعرض ليا اإلدارة 

 ـالكاميرات لمعرفة إذا تعرض أبناؤىـ لمعاممة غير الئقة مف قبؿ المعمميف والمعممات أو االعتداء عميي
 الطمبة. ـمف قبؿ زمالئي

 ىل تشعر بالندم بسبب وضع الكاميرات داخل الصفوف المدرسية؟ 
ركيب ومديرات المدارس في تربية وتعميـ الخميؿ بالندـ بسبب ت يرو( شعور مد13يوضح الجدوؿ )

 الكاميرات واستخداـ التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسة.
 ): نتائج مقابالت المدراء والمديرات حول الشعور بالندم عمى وضع الكاميرات13جدول (

 اإلجابات المقابمة
األولى 
 )مدير(

يميؿ إلى االنضباط في حاؿ ف االنساف بطبعو إدة يتـ تحصيميا تمقائيا حيث فائ
 أف شيئا ما يراقبو وىذه فطرة سموكية إذا شعر بأنو متابع.بشعوره 

الثانية 
 )مدير(

ال أعتقد بأىمية وجودىا بؿ عمى يقيف أنو عمؿ خاطئ ال يفيد العممية التعميمية، قد 
اجة ال أجد حفنحتاجيا في المدارس الثانوية أو اإلعدادية أما في مدرستي االبتدائية 

 لوجودىا.

الثالثة 
 )مدير(

أنا ضد تطبيؽ فكرة الكاميرات بشكؿ كامؿ في جميع أنحاء المدرسة وخاصة 
الصفوؼ، أما تطبيقيا بشكؿ جزئي في أماكف معينة مف المدرسة حسب الحاجة فال 

 ضير مف ذلؾ.
الرابعة 
 )مديرة(

غرفتي أو غادرت بالتأكيد ال، فالكاميرات أساسية في كؿ مكاف حتى لو خرجت مف 
 المدرسة فالكاميرات موجودة، ال يغيب عني شيء.

  
والمديرات حوؿ الشعور  يروفتفاوت آراء المد إلى( 13تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

تركيب الكاميرات، فقد وجد البعض أف الفائدة مف وجود الكاميرات تتمثؿ في جعؿ  فيما يخصبالندـ 
آخروف أنيا  في حيف يرىيميموف إلى االنضباط في حاؿ شعورىـ بأنيـ مراقبوف، الطمبة والمعمميف 

غير مناسبة في المدارس االبتدائية، وكاف البعض اآلخر ضد تطبيؽ فكرة الكاميرات في المدارس، 
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ث حتى في حاؿ غيابيـ ووجد البعض أنيا أساسية في كؿ أرجاء المدرسة، كونيا تسجؿ كؿ ما يحد
 عف المدرسة.

 
التعممية من  العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرك : ما الثالثالسؤال الفرعي   . ت

التي تطبق نظام التصوير الصفي  وجية نظر الطمبة في مدارس تربية وتعميم الخميل
 المتحرك في فصوليا الدراسية؟

 
جراء مجموعات اصة بإلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة الخ       

ىا ؤ التي تـ إجرا المجموعات، وكاف عدد التركيز مع الطمبة والطالبات في المدارس مف مجتمع الدراسة
مفتوحة ، حيث تـ طرح أسئمة ذات إجابة ( مف الطمبة في كؿ مجموعة5-4مجموعات بواقع )( 4)

 :التركيزالنتائج التي توصمت إلييا الباحثة مف مجموعات ، وفيما يمي ـعميي
  ما ىو شعورك عند دخولك إلى صف مراقب بالكاميرات؟ 

والطالبات في المدارس التي تضع كاميرات المراقبة في تربية  ب( شعور الطال14يوضح الجدوؿ )
 في المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسة.وتعميـ الخميؿ وتستخدـ التصوير الص

 ): نتائج مجموعات تركيز الطمبة حول شعورىم بدخول صف مراقب بالكاميرات 14جدول (
 اإلجابات المجموعة

األولى )رابع 
 وسادس ابتدائي(

شعرت بالتوتر، وكنت أقوـ بحركات / التزمت األدب واليدوء وعدـ الحركة 
/  استيزاء لمكاميرا وتأتي المعممة وتوبخني بأنيا رأت ذلؾ عمى الكاميرا

 الصؼ ولـ أشعر بالراحةكرىت 
الثانية )تاسع 
 وعاشر(

انزعجت مف فقداف /  شعور بالخوؼ ومحاولة االلتزاـ في بداية األمر فقط
 ثقة اإلدارة في الطالب

أعرؼ أف الكاميرات موضوعة فقط لضبط /  شعور باالنضباط أكثر الثالثة )ثانوي(
 النظاـ فمـ أىتـ بوجودىا

 الرابعة )ثانوي(
تشعرني المدرسة بوجودىا أو أف لـ /  كؿ خطوة أقوـ بياأحسب حساب 

/  شعرت بالقمؽ / بداية األمر عاديفاالنتباه عمى كؿ تصرفاتي  عمى
 تصرفاتي وحركاتي  إلىشعرت بالخوؼ وكنت أنتبو 
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التي الطمبة عند دخوليـ لمغرؼ الصفية شعور  ( أف14تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )        
كما تظير النتائج أيضًا تحتوي عمى كاميرات مراقبة، تمثؿ في التزاميـ باألدب واليدوء وعدـ الحركة، 

أف بعض الطمبة لـ يشعر بالراحة، كما أشار بعض الطمبة إلى شعورىـ بالخوؼ واالنزعاج مف فقداف 
 الثقة بيـ مف قبؿ اإلدارة.

 كيف أثرت الكاميرات عمى المعمم؟ 
 ب( تأثير الكاميرات عمى المعمميف والمعممات مف وجية نظر الطال15الجدوؿ )يوضح      

والطالبات في المدارس التي تضع كاميرات المراقبة في تربية وتعميـ الخميؿ وتستخدـ التصوير الصفي 
 المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسة.

 ): نتائج مجموعات تركيز الطمبة حول تأثير الكاميرات عمى المعمم 15جدول (
 اإلجابات المجموعة

األولى )رابع  
 وسادس ابتدائي(

لـ يتغير أسموب التدريس، لكف قد تطمب المديرة التدريس بأسموب معيف غير 
ال تيتـ المعممة لوجود الكاميرات، فقط لـ تعد تجمس /  الذي رأتو عمى الكاميرات

 أثناء الشرحفي عمى الكرسي 

الثانية )تاسع 
 وعاشر(

يتعامؿ مع الطالب بشكؿ أفضؿ ألنو يخشى /  ال يجمس المعمـ عمى الكرسي
ال يستخدموف الكاميرات شكوى ضده والكاميرات توثؽ ما فعؿ / أف يقدموا 

التدريس، فقد قدمنا شكاوى كثيرة ضد معمميف لغرض متابعة طريقة المعمـ في 
 بسبب شرحيـ السيء ولـ يغّير ذلؾ شيئا.

المعمموف في ىذه المدرسة اختاروىـ /  الكاميرا وضعت لضبط الطالب ال المعمـ الثالثة )ثانوي(
بعناية وىـ عمى قدر مف العمـ والثقافة وااللتزاـ يقوموف بعمميـ عمى أكمؿ وجو 

 .اميراتدوف وجود ىذه الك

أصبح المعمموف أكثر انضباطا ال يعتدوف عمى الطالب سواء بالضرب أو  الرابعة )ثانوي(
بداية تعامؿ /  لـ أشعر بأي تغيرويشرحوف كؿ شيء دوف تقصير / الكالـ، 

أثرت /  طريقة شرحيـ ثـ عادوا كالسابؽ فيالمعمموف مع الكاميرات بجدية وأثر 
 ميف عف المزاح وفتح مواضيع خارج الدرس.توقؼ بعض المعمفقد بشكؿ إيجابي 
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المعمـ  عمىاتجاىات الطمبة حوؿ تأثير الكاميرات  ( أف15تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       
الطمبة بشكؿ أفضؿ، كما يتعامموف مع  واأصبح إال أنيـأنو لـ يتغير أسموب التدريس لدييـ، تمثؿ في 
بة أف بعمميـ عمى أكمؿ وجو دوف حاجة لمتصوير، ويرى بعض الطمف يقوموف بالتزاميـ يأف المعمم

 ويقوموف بواجباتيـ دوف تقصير.ف أكثر انضباطًا، يوجود الكاميرات جعؿ المعمم
 كيف أثرت الكاميرات عمى الطمبة؟ 

( تأثير الكاميرات عمى الطمبة والطالبات في المدارس التي تضع كاميرات المراقبة 16يوضح الجدوؿ ) 
 تربية وتعميـ الخميؿ وتستخدـ التصوير الصفي المتحرؾ داخؿ الفصوؿ المدرسة.في 

 ): نتائج مجموعات تركيز الطمبة حول تأثير الكاميرات عمى الطمبة أنفسيم 16جدول (
 اإلجابات المجموعة

األولى )رابع  
 وسادس ابتدائي(

يتحركوف وال األصحاب يجمسوف بجانب بعضيـ لكف ال /  لـ تؤثر عمى التحضير
الجميع يراقب /  الصؼ أصبح ىادئا أكثر مما زاد لدي التركيز مع المعممة/  يتكمموف

إذا حاولت المعب في شيء ما أو السرحاف تأتي المديرة أو / الكاميرات وينظر إلييا 
خّفت المشاكؿ بيف الطالب وفي استراحة الخمس دقائؽ ال /  المعممة وتنبيني ألركز

 .ا وال نثير الشغب، والطالب الذي يتحسف سموكو يحصؿ عمى ىديةنتحرؾ مف أماكنن

الثانية )تاسع 
 وعاشر(

ليس ليا تأثير سمبي أو إيجابي كنا نقوـ بحركات /  لـ تؤثر عمى تحضيرنا لمدروس
في بعض المرات يستدعوف الطالب إلى /  لمكاميرا ونرقص ونجمس عمى الشبابيؾ

الحصة أو شاغب ويقوـ المدير بتوبيخو أو تنبييو غرفة المدير إذا قاـ باألكؿ في 
 .فقط

ال تؤثر عمى تحصيمي الدراسّي، والمدير ال يمتفت لمكاميرات لمراقبة أدائنا أصال فقط  الثالثة )ثانوي(
توقؼ الطالب عف الحركات /  إف حصؿ خالؼ ما بيف الطالب يعود لمكاميرات

 .الخفية مف وراء المعمـ وأسفؿ المقعد

طبيعي بشكؿ أتصرؼ /  لـ يتغير عمّي شيء ألنيـ ال يفتحوف الكاميرات إال لمضرورة الرابعة )ثانوي(
لـ /  أثرت مف ناحية التركيز لكف مع التعود عمى وجودىا زاؿ األثر/  وأدرس كالمعتاد

 تختمؼ مشاركتي وتحضيري
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اتجاىات الطمبة حوؿ تأثير الكاميرات عمييـ  ( أف16تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
تحقيؽ وجمب اليدوء لمصؼ مما يعطي الطمبة فرصة أكثر في التركيز مع المعمميف تمثمت في 

التي  المشكالت التقميؿ مفوالمعممات، كما أنيا ساىمت في الحفاظ عمى الممتمكات، وتعمؿ عمى 
بعض الطمبة أػنيا لـ تؤثر عمييـ خصوصًا  ويرىتحدث بيف الطمبة وخصوصًا في فترة االستراحة، 

 تشكؿ أداة مراقبة ليـ مف قبؿ اإلدارة. وأنياعمى مستويات تحصيميـ، 
 

 ىل تشعر أن ىناك ضرورة لوجود الكاميرات؟ 
والطالبات في المدارس التي تضع كاميرات المراقبة في تربية  بشعور الطال (17يوضح الجدوؿ )

 وتعميـ الخميؿ وتستخدـ التصوير الصفي المتحرؾ بضرورة وجود الكاميرات داخؿ الفصوؿ المدرسة.
 

  ضرورة وجود الكاميرات): نتائج مجموعات تركيز الطمبة حول 17جدول (
 اإلجابات المجموعة

األولى )رابع  
 وسادس ابتدائي(

نعـ ضرورية حتى يمتـز الطالب /  نعـ ضرورية حتى أستطيع التركيز
 ال يوجد غش في االمتحانات/  باليدوء

الثانية )تاسع 
 وعاشر(

ال بأس بيا /  ال ضرورة ليا أبدا خصوصا الطالب الذكور ال يخافوف منيا
إذا أقنعونا بسبب وجودىا كي نشعر بالمسؤولية، أما أف يفرضوىا عمينا 

 ؿ الحكومات بشعبيا فيذا مرفوض.كما تفع

  وجودىا وعدمو واحد/  قد تكوف ميمة لإلدارة أما لنا فال نشعر بوجودىا الثالثة )ثانوي(

حرص زيادة مف المدرسة، /  ضرورية لمعرفة مسبب التخريب أو السرقة الرابعة )ثانوي(
 ال أشعر بالفرؽ/  ضرورة ليا مع التعود عمييا / ال لكف ليس لو داع
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لوجود الكاميرات،  ةبأف الطمبة يروف أف ىناؾ ضرور ( 18تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
فيي تساعدىـ عمى التركيز وتمـز الطمبة باليدوء وتحد مف حاالت الغش في االمتحانات، في حيف يجد 

نما قد تفيد اإلدارة أكثر.  معظـ الطمبة أنيا غير ضرورة ليـ وا 
 

 اتواختبار الفرضيفحص  :ثالثاً 
) فدي أثدر التصدوير الصدفي α≤0.05ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية عندد مسدتوى الداللدة (  .1

التعمميدة مدن وجيدة نظدر المعممدين فدي مددارس تربيدة وتعمديم  العممية التعميميدةفي المتحرك 
 الخميل.

( Regressionالبسيط )لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ استخراج نتائج االنحدار الخطي       
التعممية مف وجية نظر المعمميف في مدارس  العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرؾ ألثر 

 (.18، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )تربية وتعميـ الخميؿ

التصوير الصفي ) ألثر Regression): نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط (18جدول (
 التعممية من وجية نظر المعممين في مدارس تربية وتعميم الخميل العممية التعميميةفي المتحرك 

 المتغير التابع
المتغيرات 
 المستقمة

معامل 
االنحدار 
 Rالبسيط 

معامل 
التحديد 

R2 
الداللة  قيمة (ف) قيمة بينا

 اإلحصائية

 أثر التصوير الصفي
العممية في المتحرؾ 
 التعممية التعميمية

 0.000 45.267 0.440 0.337 0.581 الدرستخطيط 

 0.797 0.606 0.779 تنفيذ الدرس
137.11

8 0.000 

 0.000 90.438 0.321 0.504 0.710 االدارة الصفية
 

لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط ( أنو يوجد أثر 18تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       
، حيث أف قيمة الداللة اإلحصائية مدارس تربية وتعميـ الخميؿالدرس مف وجية نظر المعمميف في 

( مما يدؿ عمى رفض α≤0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة )0.000لمعامؿ االنحدار بمغت )
لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط داللة إحصائية  يالصفرية والتأكيد عمى وجود أثر ذالفرضية 



57 

 

، كما تبيف أيضًا أف معامؿ التحديد رس تربية وتعميـ الخميؿالدرس مف وجية نظر المعمميف في مدا
ترجع إلى  تخطيط الدرس%( مف التغيرات الحادثة في 33.7(، وىذا يفسر ما نسبتو )0.337يساوي )

( 45.267بمغت ) ، والباقي يرجع إلى عوامؿ أخرى، وتبيف أف قيمة )ؼ(التصوير الصفي المتحرؾ
(، كما أف قيمة معامؿ بيتا بمغت 3.94) قبؿ الباحثةوىي أكبر مف القيمة الجدولية المعتمدة مف 

تخطيط  فيسيؤثر  في التصوير الصفي المتحرؾ (، مما يعني أف التغير بمقدار وحدة واحد0.440)
 فيالمتحرؾ التصوير الصفي %(، مما يؤكد عمى القدرة التنبؤية والتفسيرية ألثر 44.0بمقدار ) الدرس

 .تخطيط الدرس مف وجية نظر المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ

( أنػػو يوجػػد أثػػر لمتصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ عمػػى 18كمػػا تشػػير المعطيػػات الػػورادة فػػي الجػػدوؿ )       
تنفيذ الدرس مف وجية نظر المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ، حيث أف قيمة الداللة اإلحصائية 

( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى رفػػػض α≤0.05( وىػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة )0.000لمعامػػػؿ االنحػػػدار بمغػػػت )
داللػػة إحصػػائية لمتصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ عمػػى تنفيػػذ  يالصػػفرية والتأكيػػد عمػػى وجػػود أثػػر ذالفرضػػية 

الػػدرس مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي مػػدارس تربيػػة وتعمػػيـ الخميػػؿ، كمػػا تبػػيف أيضػػًا أف معامػػؿ التحديػػد 
الػػدرس ترجػػع إلػػى  تنفيػػذ%( مػػف التغيػػرات الحادثػػة فػػي 60.7(، وىػػذا يفسػػر مػػا نسػػبتو )0.606سػػاوي )ي

( 137.118بمغػت ) التصوير الصفي المتحرؾ، والباقي يرجع إلػى عوامػؿ أخػرى، وتبػيف أف قيمػة )ؼ(
ت (، كمػػػا أف قيمػػػة معامػػػؿ بيتػػػا بمغػػػ3.94) قبػػػؿ الباحثػػػةوىػػي أكبػػػر مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة المعتمػػػدة مػػػف 

 تنفيػػذ(، ممػػا يعنػػي أف التغيػػر بمقػػدار وحػػدة واحػػد فػػي التصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ سػػيؤثر عمػػى 0.797)
%(، ممػػا يؤكػػد عمػػى القػػدرة التنبؤيػػة والتفسػػيرية ألثػػر التصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ 79.7الػػدرس بمقػػدار )

 الدرس مف وجية نظر المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ. تنفيذعمى 

( أنو يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة 18وتشير المعطيات الورادة في الجدوؿ )       
الصػػفية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي مػػدارس تربيػػة وتعمػػيـ الخميػػؿ، حيػػث أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية 

( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى رفػػػض α≤0.05( وىػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة )0.000لمعامػػػؿ االنحػػػدار بمغػػػت )
داللػة إحصػائية لمتصػوير الصػفي المتحػرؾ عمػى اإلدارة  يالصػفرية والتأكيػد عمػى وجػود أثػر ذضػية الفر 

الصػفية مػف وجيػة نظػر المعممػيف فػي مػدارس تربيػة وتعمػيـ الخميػؿ، كمػا تبػيف أيضػًا أف معامػؿ التحديػد 
رجػع إلػى %( مف التغيرات الحادثة فػي اإلدراة الصػفية ت50.4(، وىذا يفسر ما نسبتو )0.504يساوي )

( 90.438بمغػت ) التصػوير الصػفي المتحػرؾ، والبػاقي يرجػع إلػى عوامػؿ أخػرى، وتبػيف أف قيمػة )ؼ(
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(، كمػػػا أف قيمػػػة معامػػػؿ بيتػػػا بمغػػػت 3.94وىػػي أكبػػػر مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة المعتمػػػدة مػػػف قبػػػؿ الباحثػػػة )
عمػى اإلدارة (، مما يعني أف التغير بمقػدار وحػدة واحػد فػي التصػوير الصػفي المتحػرؾ سػيؤثر 0.321)

%(، ممػػا يؤكػػد عمػػى القػػدرة التنبؤيػػة والتفسػػيرية ألثػػر التصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ 32.1الصػػفية بمقػػدار )
 عمى اإلدارة الصفية مف وجية نظر المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ.

فددي أثددر التصددوير  )α≤0.05(ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة  .2
التعممية من وجية نظر المعممين تعزى إلى المتغيدرات  العممية التعميميةفي الصفي المتحرك 

الديمغرافية (النوع االجتماعي، والخبرة في التدريس، والمؤىل العممي، والعمر، والمرحمة التي 
 تدرسيا، والتخصص).

 حسب متغير النوع االجتماعي: . أ

تـ استخداـ اختبار)ت(  حسب متغير النوع االجتماعي، الفرضية السابقةلمتحقؽ مف صحة      
المعمميف نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ  لمفروؽ في

، وقد حصمت الباحثة عمى وع االجتماعينالتعزى لمتغير  والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
 (.19موضحة في جدوؿ رقـ )النتائج كما ىي 

 العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرك  ): نتائج اختبار ت لمفروق في19جدول (
النوع تعزى لمتغير  المعممين والمعممات في مديرية تربية وتعميم الخميلنظر التعممية من وجية 

 االجتماعي
النوع  المجال

المتوسط  العدد االجتماعي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 تخطيط الدرس
 0.402 3.99 50 ذكر

89 0.477 0.635 
 0.358 3.96 41 أنثى

 تنفيذ الدرس
 0.314 3.61 50 ذكر

89 0.812- 0.419 
 0.238 3.66 41 أنثى

 االدارة الصفية
 0.587 3.17 50 ذكر

89 0.123 0.903 
 0.703 3.16 41 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.284 3.58 50 ذكر

89 0.093- 0.926 
 0.298 3.59 41 أنثى
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 19تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )         
المعمميف نظر مف وجية  تخطيط الدرس فيأثر التصوير الصفي المتحرؾ  في (≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛النوع االجتماعيتعزى لمتغير  والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
(، كما أف قيمة )ت( 0.05( أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا )0.635اإلحصائية بمغت )
كانت إجابات (، وقد 1.99( وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية والبالغة )-0.477المحسوبة بمغت )

(، وبذلؾ 3.96) اإلناث( وعند 3.99) لمذكورالمبحوثيف بدرجة مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي 
 . عند ىذا المجاؿ تقبؿ الفرضية الصفرية

فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 19تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )كما       
المعمميف نظر تنفيذ الدرس مف وجية  فيفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ  (≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛ؿ تعزى لمتغير النوع االجتماعيوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخمي
(، كما أف قيمة )ت( 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.419اإلحصائية بمغت )
(، وقد كانت إجابات 1.99البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( -0.812المحسوبة بمغت )

(، وبذلؾ 3.66( وعند اإلناث )3.61حيث بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ) ،المبحوثيف بدرجة متوسطة
 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ. فشمت الدراسة في رفض

فروؽ ذات داللة إحصائية عند  عدـ وجودإلى ( 19وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
المعمميف نظر اإلدارة الصفية مف وجية  فيفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ  (≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛ميؿ تعزى لمتغير النوع االجتماعيوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخ
(، كما أف قيمة )ت( 0.05مف قيمة ألفا ) أي أف ىذه القيمة أكبر ،(0.903اإلحصائية بمغت )
(، وقد كانت إجابات 1.99البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( 0.123المحسوبة بمغت )

 (، وبذلؾ3.16( وعند اإلناث )3.17المبحوثيف بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمذكور )
 مجاؿ.الفرضية الصفرية عند ىذا ال فشمت الدراسة في رفض

فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 19ذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )ك      
نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي في أثر التصوير الصفي المتحرؾ  (≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة  ؛االجتماعيميؿ تعزى لمتغير النوع المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخ
(، كما أف قيمة )ت( 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.926الدالة اإلحصائية بمغت )

(، وقد كانت إجابات 1.66البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( -0.093المحسوبة بمغت )
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(، وبذلؾ 3.59) اإلناث( وعند 3.58) لمذكورحيث بمغ المتوسط الحسابي  متوسطةالمبحوثيف بدرجة 
 . عند ىذا المجاؿ الفرضية الصفرية فشمت الدراسة في رفض

 حسب متغير الخبرة في التدريس . ب

تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ  حسػب متغيػر الخبػرة فػي التػدريس لمتحقؽ مػف صػحة الفرضػية السػابقة      
العمميػػة فػػي أثػػر التصػػوير الصػػفي المتحػػرؾ  فػػي ( لمفػػروؽOne Way ANOVAالتبػػايف األحػػادي )

تعػػزى لمتغيػػر  المعممػػيف والمعممػػات فػػي مديريػػة تربيػػة وتعمػػيـ الخميػػؿنظػػر التعمميػػة مػػف وجيػػة  التعميميػػة
 (.20النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) إلى ةالباحثتوصمت ، وقد الخبرة في التدريس

أثددر فددي  ) لمفددروقOne Way ANOVA(): نتددائج اختبددار تحميددل التبدداين األحددادي 20جدددول (
المعممددين والمعممددات فددي نظددر التعمميددة مددن وجيددة  العمميددة التعميميددةفددي التصددوير الصددفي المتحددرك 
 الخبرة في التدريسمتغير تعزى ل مديرية تربية وتعميم الخميل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 تخطيط الدرس
 0.254 3 0.753 بيف المجموعات

 87 12.336 داخؿ المجموعات 0.154 1.795
0.142 

 90 13.100 المجموع

 تنفيذ الدرس
 0.339 3 1.017 بيف المجموعات

 87 6.141 داخؿ المجموعات 0.004 4.802
0.071 

 90 7.158 المجموع

 االدارة الصفية
المجموعاتبيف   2.649 3 0.883 

 87 34.019 داخؿ المجموعات 0.087 2.258
0.391 

 90 36.668 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.391 3 1.172 بين المجموعات

5.36
 87 6.335 داخل المجموعات 0.002 3

0.073 
 90 7.507 المجموع

فروؽ ذات داللة إحصائية عند  وجود إلى عدـ( 20تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      
المعمميف نظر مف وجية  تخطيط الدرسأثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى  في( ≥0.05) المستوى
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وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛الخبرة في التدريستعزى لمتغير  والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05مف قيمة ألفا ) أكبرأي أف ىذه القيـ  ،(0.154اإلحصائية بمغت )
الفرضية  تقبؿ(، وبذلؾ 2.70البالغة )مف القيمة )ؼ( الجدولية  أقؿ( وىي 1.795المحسوبة بمغت )

 .عند ىذا المجاؿ الصفرية
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى وجود( 20كما تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛ؿ تعزى لمتغير الخبرة في التدريسوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخمي

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أقؿ مف قيمة ألفا ) ،(0.004اإلحصائية بمغت )
(، وبذلؾ ترفض 2.70البالغة )ىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدولية ( و 4.802المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ.
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 20وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة الصفية مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛ؿ تعزى لمتغير الخبرة في التدريسوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخمي

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.087اإلحصائية بمغت )
وبذلؾ تقبؿ الفرضية (، 2.70البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 2.258المحسوبة بمغت )

 الصفرية عند ىذا المجاؿ.
 
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى وجود( 20كذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة  ؛ؿ تعزى لمتغير الخبرة في التدريسوتعميـ الخميالمعمميف والمعممات في مديرية تربية 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أقؿ مف قيمة ألفا ) ،(0.002الدالة اإلحصائية بمغت )
نجحت الدراسة  (، وبذلؾ2.70البالغة )ىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدولية ( و 5.363المحسوبة بمغت )

 ية.رفض الفرضية الصفر في 
أثر التصوير  لممقارنات البعدية فيشيفيو ولمعرفة مصدر الفروؽ تـ استخراج نتائج اختبار       

المعمميف والمعممات في نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةتنفيذ الدرس و  الصفي المتحرؾ عمى
 (21في الجدوؿ )، كما ىو موضح الخبرة في التدريستعزى لمتغير  مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
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تنفيذ  أثر التصوير الصفي المتحرك عمى ): نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية في21جدول (
 المعممين والمعممات في مديرية تربية وتعميم الخميلالتعممية من وجية  العممية التعميميةالدرس و 

 الخبرة في التدريستعزى لمتغير 

 5أقل من  الخبرة في التدريس المجال
 سنوات

5 – 10 
 سنوات

11 – 15 
 سنة

 15أكثر من 
 سنة

 تنفيذ الدرس

0.05521  سنوات 5أقؿ مف 
- 

0.08111 0.19556- 

 -0.14034 0.13632   سنوات 10 – 5
 -0.27667*    سنة 15 – 11

     سنة 15أكثر مف 

 الدرجة الكمية

  سنوات 5أقل من 
0.12915

- 
0.10866 

0.18775- 

 -0.05860 0.23781   سنوات 10 – 5
 -0.29641*    سنة 15 – 11

     سنة 15أكثر من 
 
في أثر التصوير الصفي المتحرؾ  أف الفروؽإلى ( 21تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

الذيف كانت بيف المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ نظر عمى تنفيذ الدرس مف وجية 
سنوات خبرتيـ )أكثر مف تراوحت سنة( وبيف الذيف  15 – 11سنوات خبرتيـ في التدريس )تراوحت 

 15سنوات خبرتيـ )أكثر مف تراوحت وكانت الفروؽ لصالح المعمميف والمعممات الذيف  سنة(، 15
كذلؾ سنة(، والذيف كاف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس لدييـ أعمى مف غيرىـ، 

نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي لفروؽ في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ا جاءت
خبرتيـ في تراوحت بيف الذيف المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير الخبرة 

سنة(، وكانت الفروؽ  15سنوات خبرتيـ )أكثر مف تراوحت سنة( وبيف الذيف  15 – 11)التدريس 
الذيف كاف تأثير التصوير سنة(،  15سنوات خبرتيـ )أكثر مف لصالح المعمميف والمعممات الذيف 

( 22الجدوؿ رقـ ) خالؿ مف ويتضح ذلؾ، الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس لدييـ أعمى مف غيرىـ
ألثر التصوير الصفي المتحرؾ الذي يوضح األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
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تعزى  المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿنظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي 
 .النوع االجتماعيلمتغير 

أثر التصوير في ): األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 22جدول (
المعممين والمعممات في مديرية تربية التعممية من وجية  التعميميةالعممية في الصفي المتحرك 

 الخبرة في التدريستعزى لمتغير  وتعميم الخميل
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس المجال

 تخطيط الدرس

 0.397 3.96 30 سنوات 5أقؿ مف 
 0.378 3.95 13 سنوات 10 – 5

 0.434 3.83 18 سنة 15 – 11
 0.313 4.09 30 سنة 15أكثر مف 

 0.382 3.98 91 المجموع

 تنفيذ الدرس

 0.257 3.58 30 سنوات 5أقؿ مف 
 0.280 3.63 13 سنوات 10 – 5

 0.342 3.49 18 سنة 15 – 11
 0.211 3.77 30 سنة 15أكثر مف 

 0.282 3.63 91 المجموع

 االدارة الصفية

 0.661 3.06 30 سنوات 5أقؿ مف 
 0.539 3.42 13 سنوات 10 – 5

 0.598 2.93 18 سنة 15 – 11
 0.637 3.30 30 سنة 15أكثر مف 

 0.638 3.17 91 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.295 3.53 30 سنوات 5أقل من 
 0.260 3.66 13 سنوات 10 – 5

 0.233 3.42 18 سنة 15 – 11
 0.268 3.71 13 سنة 15أكثر من 

 0.289 3.59 91 المجموع
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 حسب متغير المؤىل العممي: . ت
تـ استخداـ اختبار تحميؿ حسب متغير المؤىؿ العممي، لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة       

العممية في أثر التصوير الصفي المتحرؾ  ( لمفروؽ فيOne Way ANOVAالتبايف األحادي )
تعزى لمتغير  والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿالمعمميف نظر التعممية مف وجية  التعميمية

 (.23، وقد توصمت الباحثة إلى النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )المؤىؿ العممي
أثر ) لمفروق في One Way ANOVA): نتائج اختبار تحميل التباين األحادي (23جدول (

المعممين والمعممات في نظر التعممية من وجية  العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرك 
 المؤىل العمميتعزى لمتغير  مديرية تربية وتعميم الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
اإلحصائ
 ية

 تخطيط الدرس
 0.055 2 0.110 بيف المجموعات

 88 12.989 داخؿ المجموعات 0.689 0.374
0.148 

 90 13.100 المجموع

 تنفيذ الدرس
 0.063 2 0.126 بيف المجموعات

 88 7.032 داخؿ المجموعات 0.458 0.787
0.080 

 90 7.158 المجموع

 االدارة الصفية
 0.417 2 0.834 بيف المجموعات

 88 35.835 داخؿ المجموعات 0.364 1.023
0.407 

 90 36.668 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.082 2 0.164 بين المجموعات

 88 7.343 داخل المجموعات 0.379 0.981
0.083 

 90 7.507 المجموع
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 23تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       
المعمميف  نظر عمى تخطيط الدرس مف وجية( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛المؤىؿ العمميوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 
(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.689اإلحصائية بمغت )
فشمت الدراسة (، وبذلؾ 3.09البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 0.374المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ. في رفض
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 23تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )كما        

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛المؤىؿ العمميوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05مف قيمة ألفا ) أكبرأي أف ىذه القيـ  ،(0.458اإلحصائية بمغت )
فشمت الدراسة (، وبذلؾ 3.09البالغة )مف القيمة )ؼ( الجدولية  أقؿ( وىي 0.787المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ. في رفض
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 23تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )كذلؾ       

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة الصفية مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛المؤىؿ العمميوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.364اإلحصائية بمغت )
فشمت الدراسة (، وبذلؾ 3.09البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 1.023المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ. في رفض
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 23كذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

 نظر التعممية مف وجية التعميمية العمميةفي ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛المؤىؿ العمميالمعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05مف قيمة ألفا ) أكبرأي أف ىذه القيـ  ،(0.379اإلحصائية بمغت )
الفرضية  تقبؿ(، وبذلؾ 3.09البالغة )مف القيمة )ؼ( الجدولية  أقؿ( وىي 0.379المحسوبة بمغت )

 .ريةالصف
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الذي يوضح األعداد، والمتوسطات الحسابية، ( 24)ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ رقـ      
 نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةفي ألثر التصوير الصفي المتحرؾ واالنحرافات المعيارية 

 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
 

أثر التصوير ): األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في 24جدول (
المعممين والمعممات في مديرية تربية التعممية من وجية  العممية التعميميةفي الصفي المتحرك 

 المؤىل العمميتعزى لمتغير  الخميلوتعميم 
 المجال

 العدد المؤىل العممي
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 تخطيط الدرس

 0.296 3.90 12 ماجستير
 0.432 4.02 18 بكالوريوس

 0.384 3.98 61 بكالوريوس ودبمـو
 0.382 3.97 91 المجموع

 تنفيذ الدرس

 0.226 3.60 12 ماجستير
 0.303 3.71 18 بكالوريوس

 0.286 3.62 61 بكالوريوس ودبمـو
 0.282 3.63 91 المجموع

 االدارة الصفية

 0.810 3.31 12 ماجستير
 0.602 3.29 18 بكالوريوس

 0.612 3.10 61 بكالوريوس ودبمـو
 0.638 3.17 91 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.305 3.59 12 ماجستير
 0.302 3.67 18 بكالوريوس

 0.282 3.56 61 بكالوريوس ودبموم
 0.289 3.59 91 المجموع
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 حسب متغير العمر:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف حسب متغير العمر، لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة        

 العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ  ( لمفروؽ فيOne Way ANOVAاألحادي )
، وقد العمرتعزى لمتغير  المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ نظر التعممية مف وجية

 (.25توصمت الباحثة إلى النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
) لمفروق في أثر One Way ANOVA): نتائج اختبار تحميل التباين األحادي (25جدول (

المعممين والمعممات في نظر التعممية من وجية  العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرك 
 العمرتعزى لمتغير  مديرية تربية وتعميم الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
اإلحصائ
 ية

 تخطيط الدرس
 0.179 2 0.358 بيف المجموعات

المجموعاتداخؿ  0.295 1.236  12.742 88 
0.145 

 90 13.100 المجموع

 تنفيذ الدرس
 0.219 2 0.438 بيف المجموعات

 88 6.720 داخؿ المجموعات 0.062 2.866
0.076 

 90 7.158 المجموع

 االدارة الصفية
 0.165 2 0.330 بيف المجموعات

 88 36.338 داخؿ المجموعات 0.671 0.400
0.413 

 90 36.668 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.182 2 0.364 بين المجموعات

 88 7.143 داخل المجموعات 0.112 2.241
0.081 

 90 7.507 المجموع
 



68 

 

فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 25تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       
المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس مف وجية ≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية بمغت  ؛تعزى لمتغير العمر والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
(، كما أف قيمة )ؼ( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.295)
فشمت الدراسة في رفض  (، وبذلؾ3.09البالغة )أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية وىي ( 1.236)
 رضية الصفرية عند ىذا المجاؿ.الف
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 25تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ ) كما      

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية بمغت  ؛وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير العمروالمعممات في مديرية تربية 

(، كما أف قيمة )ؼ( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.062)
 فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.09البالغة )أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية وىي ( 2.866)

 .الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 25كذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة الصفية مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية بمغت  ؛وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير العمروالمعممات في مديرية تربية 

(، كما أف قيمة )ؼ( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.671)
 فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.09البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 0.400)

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ.
 
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 25كذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )      

نظر التعممية مف وجية  التعميميةالعممية في ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير العمرالمعمميف والمعممات في مديرية تربية 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.112اإلحصائية بمغت )
فشمت الدراسة (، وبذلؾ 3.09لبالغة )اوىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 2.241المحسوبة بمغت )

 .الفرضية الصفرية في رفض
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( والذي يوضح األعداد، والمتوسطات الحسابية، 26يتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )     
 نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةفي ألثر التصوير الصفي المتحرؾ واالنحرافات المعيارية 

 .العمرتعزى لمتغير  المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
): األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في أثر التصوير 26جدول (

المعممين والمعممات في مديرية تربية  نظر التعممية من وجية العممية التعميميةفي الصفي المتحرك 
 العمرتعزى لمتغير  الخميلوتعميم 

 المجال
 العدد العمر

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 تخطيط الدرس

 0.407 3.98 17 سنة 30أقؿ مف 
 0.391 3.93 50 سنة 50 – 30

 0.299 4.10 24 سنة 50أكثر مف 
 0.382 3.98 91 المجموع

 تنفيذ الدرس

 0.236 3.57 17 سنة 30أقؿ مف 
 0.319 3.61 50 سنة 50 – 30

 0.171 3.77 24 سنة 50أكثر مف 
 0.282 3.63 91 المجموع

 االدارة الصفية

 0.528 3.12 17 سنة 30أقؿ مف 
 0.708 3.15 50 سنة 50 – 30

 0.581 3.29 24 سنة 50أكثر مف 
 0.638 3.17 91 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.261 3.55 17 سنة 30أقل من 
 0.302 3.56 50 سنة 50 – 30

 0.263 3.72 24 سنة 50أكثر من 
 0.289 3.59 91 المجموع
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 حسب متغير المرحمة التي تدرسيا: . ث
تـ استخداـ اختبار تحميؿ  حسب متغير المرحمة التي تدرسيا، لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة      

العممية في أثر التصوير الصفي المتحرؾ  ( لمفروؽ فيOne Way ANOVAالتبايف األحادي )
تعزى لمتغير  المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿنظر التعممية مف وجية  التعميمية

 (.27المرحمة التي تدرسيا، وقد توصمت الباحثة إلى النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
 

) لمفروق في أثر One Way ANOVAاألحادي (): نتائج اختبار تحميل التباين 27جدول (
المعممين والمعممات في نظر التعممية من وجية  العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرك 

 تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا مديرية تربية وتعميم الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
اإلحصائ
 ية

 تخطيط الدرس
 0.728 3 2.184 بيف المجموعات

 87 10.915 داخؿ المجموعات 0.001 5.803
0.125 

 90 13.100 المجموع

 تنفيذ الدرس
 0.296 3 0.887 بيف المجموعات

 87 6.270 داخؿ المجموعات 0.009 4.104
0.072 

 90 7.158 المجموع

 االدارة الصفية
 0.396 3 1.188 بيف المجموعات

 87 35.480 داخؿ المجموعات 0.410 0.971
0.408 

 90 36.668 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.369 3 1.106 بين المجموعات

 87 6.401 داخل المجموعات 0.003 5.009
0.074 

 90 7.507 المجموع
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  إلى وجود( 27تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )       
(0.05≤في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس مف وجية ) المعمميف  نظر

وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسياوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ 
(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05مف قيمة ألفا ) أي أف ىذه القيـ أقؿ ،(0.001اإلحصائية بمغت )
نجحت الدراسة  (، وبذلؾ2.70البالغة )ىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدولية ( و 5.803المحسوبة بمغت )

 رفض الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ.في 
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى وجود( 27تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )كما       

المعمميف نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس مف وجية ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسياوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ 

(، كما أف قيمة )ؼ( المحسوبة 0.05( أي أف ىذه القيـ أقؿ مف قيمة ألفا )0.009اإلحصائية بمغت )
رفض نجحت الدراسة في (، وبذلؾ 2.70البالغة )ىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدولية ( و 4.104بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ.
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 27لواردة في الجدوؿ )كذلؾ تشير المعطيات ا      

المعمميف  نظر ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة الصفية مف وجية≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛المرحمة التي تدرسياوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05أي أف ىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.410اإلحصائية بمغت )
فشمت الدراسة (، وبذلؾ 2.70البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ؼ( الجدولية ( 0.971المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية عند ىذا المجاؿ. في رفض
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى وجود( 27الواردة في الجدوؿ )كذلؾ تشير المعطيات      

 نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةفي ( في أثر التصوير الصفي المتحرؾ ≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة  ؛المرحمة التي تدرسياالمعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ؼ( 0.05مف قيمة ألفا ) أقؿأي أف ىذه القيـ  ،(0.003الدالة اإلحصائية بمغت )
نجحت الدراسة  (، وبذلؾ2.70البالغة )مف القيمة )ؼ( الجدولية  أكبر( وىي 5.009المحسوبة بمغت )

 الفرضية الصفرية.  رفضفي 
ئج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في أثر التصوير ولمعرفة مصدر الفروؽ تـ استخراج نتا     

 نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةالصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس، وتنفيذ الدرس و 
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المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا، كما ىو موضح 
 .(28في الجدوؿ )

لممقارنات البعدية في أثر التصوير الصفي المتحرك عمى تخطيط  شيفيو): نتائج اختبار 28جدول (
المعممين والمعممات في مديرية نظر التعممية من وجية  العممية التعميميةالدرس، وتنفيذ الدرس و 

 تربية وتعميم الخميل تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا
المرحمة التي  المجال

 تدرسيا
أساسية 

 دنيا
 أساسية عميا

أساسية دنيا 
 وعميا

 ثانوية

 -0.22899 -0.48208* -0.21726  أساسية دنيا تخطيط الدرس
 -0.01173 -0.26481   أساسية عميا

 0.25309    أساسية دنيا وعميا
     ثانوية

 -0.06601 -0.31694* -0.05749  أساسية دنيا تنفيذ الدرس
 -0.00852 -0.25944   أساسية عميا

 0.25093    أساسية دنيا وعميا
     ثانوية

 الدرجة الكمية
  أساسية دنيا

0.07797
- 

*0.35444
- 

0.06278- 

   أساسية عميا
*0.27647

- 
0.01520 

 0.29167*    أساسية دنيا وعميا
     ثانوية
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( أف الفروؽ في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط 28تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ ) 
المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ كانت بيف الذيف يدرسوف في نظر الدرس مف وجية 

المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة األساسية الدنيا والعميا، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في 
الذيف كاف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس لدييـ يا منيا والعالمرحمة األساسية الد

أعمى مف غيرىـ، كذلؾ جاءت الفروؽ في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس مف وجية 
المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ بيف الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا نظر 

لمرحمة األساسية الدنيا والعميا، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا وا
 .الذيف كاف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ الدرس لدييـ أعمى مف غيرىـيا موالع
التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي كذلؾ جاءت الفروؽ في أثر التصوير الصفي المتحرؾ      

بيف الذيف و المعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا نظر 
الدينا والمرحمة األساسية الدنيا والعميا، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية 

العممية في اف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ الذيف كلمرحمة األساسية الدينا والعميا في ا سوفيدر 
ف في المرحمة األساسية و جاءت الفروؽ بيف الذيف يدرسلدييـ أعمى مف غيرىـ، كما  التعممية التعميمية

العميا وبيف الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا والعميا، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في 
التعممية  العممية التعميميةفي الذيف كاف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ العميا لمرحمة األساسية الدنيا و ا

 .لدييـ أعمى مف غيرىـ
جاءت الفروؽ بيف الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا والعميا وبيف الذيف يدرسوف  وآخيرا      

في المرحمة الثانوية، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا والعميا والذيف 
ويتضح رىـ، لدييـ أعمى مف غي التعممية العممية التعميميةفي كاف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ 

الذي يوضح األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ( 29ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
المعمميف والمعممات في  نظر التعممية مف وجية العممية التعميمية فيألثر التصوير الصفي المتحرؾ 

 .المرحمة التي تدرسيامديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 
): األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في أثر التصوير 29( جدول

المعممين والمعممات في مديرية تربية  نظر التعممية من وجية العممية التعميميةفي الصفي المتحرك 
 تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا وتعميم الخميل

 االنحراف المعياريالمتوسط  العدد المرحمة التي تدرسيا المجال
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 الحسابي

 تخطيط الدرس

 0.362 3.80 31 أساسية دنيا
 0.301 4.01 30 أساسية عميا

 0.358 4.28 12 أساسية دنيا وعميا
 0.415 4.02 18 ثانوية
 0.382 3.98 91 المجموع

 تنفيذ الدرس

 0.271 3.56 31 أساسية دنيا
 0.256 3.62 30 أساسية عميا

 0.327 3.88 12 أساسية دنيا وعميا
 0.241 3.62 18 ثانوية
 0.282 3.63 91 المجموع

 االدارة الصفية

 0.543 3.15 31 أساسية دنيا
 0.694 3.13 30 أساسية عميا

 0.795 3.45 12 أساسية دنيا وعميا
 0.579 3.06 18 ثانوية
 0.638 3.17 91 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.268 3.50 31 أساسية دنيا
 0.271 3.58 30 أساسية عميا

 0.291 3.56 12 أساسية دنيا وعميا
 0.264 3.56 18 ثانوية
 0.289 3.59 91 المجموع

 حسب متغير التخصص: . ج

 تـ استخداـ اختبار)ت( لمفروؽ في حسب متغير التخصص، لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة      
المعمميف والمعممات في نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ 
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، وقد حصمت الباحثة عمى النتائج كما ىي التخصصتعزى لمتغير  مديرية تربية وتعميـ الخميؿ
 (.30موضحة في جدوؿ رقـ )

 
 العممية التعميميةفي أثر التصوير الصفي المتحرك  ت لمفروق فيرا): نتائج اختبا30جدول (

 التخصصتعزى لمتغير  المعممين والمعممات في مديرية تربية وتعميم الخميل نظر التعممية من وجية
 المجال

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 0.397 4.02 44 عممي تخطيط الدرس
89 0.942 0.349 

 0.367 3.94 47 أدبي

 0.287 3.65 44 عممي تنفيذ الدرس
89 0.492 0.624 

 0.280 3.62 47 أدبي

 االدارة الصفية
 0.648 3.12 44 عممي

89 0.681- 0.498 
 0.633 3.21 47 أدبي

 الدرجة الكمية
 0.293 3.59 44 عممي

89 0.098 0.922 
 0.288 3.58 47 أدبي

 
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 30الواردة في الجدوؿ )تشير المعطيات       

المعمميف  نظر في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس مف وجية (≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية  ؛تعميـ الخميؿ تعزى لمتغير التخصصوالمعممات في مديرية تربية و 

(، كما أف قيمة )ت( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.349بمغت )
(، وقد كانت إجابات المبحوثيف بدرجة 1.99البالغة )أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية  ( وىي0.942)

( وعند 4.02) ةعمميال ذوي التخصصاتحيث بمغ المتوسط الحسابي لممعمميف والمعممات  ،مرتفعة
الفرضية  فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.94) ةدبياأل ذوي التخصصاتالمعمميف والمعممات 

 الصفرية عند ىذا المجاؿ. 
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 30تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )كما        
المعمميف  نظر الدرس مف وجيةفي أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تنفيذ  (≥0.05المستوى )

وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية  ؛التخصصوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 
(، كما أف قيمة )ت( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.624بمغت )

(، وقد كانت إجابات المبحوثيف بدرجة 1.99البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( 0.492)
( وعند 3.65) ةعمميال ذوي التخصصاتحيث بمغ المتوسط الحسابي لممعمميف والمعممات متوسطة 

الفرضية  فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.62) ةدبياأل ذوي التخصصاتالمعمميف والمعممات 
 الصفرية عند ىذا المجاؿ.

  
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 30في الجدوؿ )وتشير المعطيات الواردة       

المعمميف نظر في أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى اإلدارة الصفية مف وجية  (≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية  ؛التخصصوالمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ت( المحسوبة بمغت 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.498بمغت )
(، وقد كانت إجابات المبحوثيف بدرجة 1.99البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( -0.681)

( وعند 3.12) ةعمميال ذوي التخصصاتحيث بمغ المتوسط الحسابي لممعمميف والمعممات متوسطة 
الفرضية  فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.21) ةدبياأل ذوي التخصصاتالمعمميف والمعممات 

 .الصفرية عند ىذا المجاؿ
 
فروؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى عدـ وجود( 30كذلؾ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )     

التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي في أثر التصوير الصفي المتحرؾ  (≥0.05المستوى )
وذلؾ ألف قيمة الدالة  ؛التخصصالمعمميف والمعممات في مديرية تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير 

(، كما أف قيمة )ت( 0.05أي أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ،(0.922اإلحصائية بمغت )
(، وقد كانت إجابات 1.66البالغة )وىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدولية ( 0.098المحسوبة بمغت )

 ةعمميال ذوي التخصصاتحيث بمغ المتوسط الحسابي لممعمميف والمعممات المبحوثيف بدرجة متوسطة 
 فشمت الدراسة في رفض(، وبذلؾ 3.58) ةدبياأل ذوي التخصصات( وعند المعمميف والمعممات 3.59)

 الفرضية الصفرية.
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 مناقشة نتائج الدراسة
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 أوال: تمييد 

 ثانيا: مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 

 ثالثا: مناقشة نتائج فرضّيات الدراسة 

  :التوصياترابعا 

  :قائمة المصادر والمراجعخامسا 

  :قائمة المالحقسادسا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتمناقشة 

 أوال: تمييد:
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 العممية التعميميةفي التي ىدفت إلى دراسة أثر التصوير الصفي المتحرؾ بعد إجراء ىذه الدراسة       
الخميؿ، فإف الباحثة قد  تربية وتعميـ والمعمميف والطالب في مديرية مف وجية نظر المديريفالتعممية 

 :توصمت إلى النتائج التالية
 
في الذي نص عمى: ما أثر التصوير الصفي المتحرك مناقشة نتائج التساؤل الرئيسي ثانيا:  

 والمعممين والطالب في مديرية الخميل؟ يرينالتعممية من وجية نظر المد العممية التعميمية
 تكمف إجابة السؤاؿ الرئيسي في مناقشة نتائج األسئمة الفرعية كما يمي:

 
في الذي نص عمى: أثر التصوير الصفي المتحرك  ولمناقشة نتائج السؤال الفرعي األ   .1

التعممية من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس تربية وتعميم  العممية التعميمية
 الخميل؟

 أشارت النتائج إلى:
التعممية مف وجية نظر المعمميف  العممية التعميميةفي أف أثر التصوير الصفي المتحرؾ       

( 3.59والمعممات في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ جاء بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي )
مف (، وكاف أثر التصوير الصفي المتحرؾ عمى تخطيط الدرس أعمى 0.29مع انحراؼ معياري )

(، تالىا تنفيذ الدرس 0.38( مع انحراؼ معياري )3.98فقد جاء ذلؾ بمتوسط حسابي ) غيره،
مف ف تأثير التصوير الصفي المتحرؾ أقؿ ا(، وك0.28( مع انحراؼ معياري )3.63ابي )حسبمتوسط 

 (.0.64( مع انحراؼ معياري )3.17عمى اإلدارة الصفية، حيث جاء بمتوسط حسابي ) غيره
يجة مرتفعة في تخطيط الدرس لكنيا ظيرت بدرجة متوسطة في تنفيذ الدرس ظيرت ىذه النت    

متخطيط الجيد حفزه لما يمبالمراقبة، إلى شعور المعمـ  تعزو الباحثة ىذه النتائجو  ،الصفيةواإلدارة 
واالىتماـ بالمظير الذي ستبدو عميو الحصة مف خالؿ كاميرات  والتتوع في األداء ةنموذجيّ  ةحصل

إلى  بمجرد البدء بالدرس ينسى ما خطط لو ويعود إلى ما اعتاد عميو، باإلضافة لكف المعمـ ،التصوير
بسبب ضعؼ اإلمكانيات في  ؛الواقع وتطبيقو عمى أرضيصطدـ مع صعوبة تنفيذ ما خطط لو أنو 

وصعوبة  مف الوسائؿ التعميمية واإللكترونية، وازدياد عدد الطمبة في الصؼ الواحد المدارس الفمسطينية
 .؛ بسبب ضغوطات االحتالؿ االسرائيميالظروؼ االقتصادية والسياسية السائدة في فمسطيف
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ىذا ما لمستو الباحثة في الفقرة التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابي وىي ) أحرص عمى      
في  الظيور بمالبس الئقة وأنيقة( وتمتيا فقرة )أحرص عمى تحديد أىداؼ كؿ درس بدقة ووضوح(

فالمعمـ يكتب أىدافو في بداية كؿ حصة عمى السبورة التي سُترى مف خالؿ  ،ؿ التخطيط لمدرسمجا
كما وجدت الباحثة مف خالؿ تحميؿ فقرات تنفيذ الدرس حصوؿ فقرة )أتحرؾ داخؿ  ،كاميرات التصوير

تاف وىما فقر  ،عمى درجة مرتفعة الصؼ بحرية( وفقرة ) أشعر بميكانيكية ورتابة في أدائي الصفي(
كما وجدت الباحثة مف خالؿ تحميؿ فقرات  ،ى المعمميفلدتدالف عمى أثر الشعور بالمراقبة  سمبيتاف

في ضبط الصؼ والتقميؿ مف السرقات والعنؼ داخمو لكنيا لـ اإلدارة الصفية أف الكاميرات ساعدت 
السبب األقوى واألكثر تساعد عمى إنشاء عالقات مبنية عمى االحتراـ بيف الطمبة فيجد المعمـ في نفسو 

 تأثيرا في إدارة الصؼ وتفاعؿ الطمبة معو.
ودراسة  ،)Kevin& Dieterich (2016ودراسة (،2016) الالمياتفقت ىذه النتيجة مع دراسة      

kindt (2010 ،)( ودراسة دحالف 2018(، ودراسة شديفات )2020واختمفت مع دراسة القرني ،)
التي بينت أف درجة ممارسة الكفايات التدريسية مف تخطيط (، 2012(، ودراسة التـو )2017وجودة )

دارة صفية جاءت مرتف واختمفت مع دراسة  ،عة في ظؿ استخداـ التعميـ المصغروتنفيذ وا 
Heintzelman& Bathon (2017ودراسة ،) Smith& Fisher (2015 ) التي أظيرت نتائجيما

 .األمف المدرسي واألداء األكاديميأنو ال يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى 
 
أّما مف حيث النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية، فقد توافقت نتائجيا مف وجية نظر       

في مديري وطمبة المدارس في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ بأنو ال يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ 
 Heintzelman& Bathonالتعممية مف حيث التخطيط والتنفيذ مع دراسة  العممية التعميمية

 فيSmith& Fisher (2015 ) ودراسة) Kevin& Dieterich (2016واتفقت مع دراسة  (،2017)
 الالميوجود أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ عمى األمف المدرسي واإلدارة الصفية، واتفقت مع دراسة 

أما مف وجية نظر المعمميف  ،لمتصوير الصفي عمى السموؾ السمبي لمطالبوجود أثر في ( 2016)
 العممية التعميميةفي في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ فتبيف أنو يوجد أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ 

ودراسة شديفات  (،2020القرني )فتختمؼ بذلؾ مع نتائج دراسة  متوسطة،التعممية جاء بدرجة 
التي بينت أف درجة ممارسة  (،2012ودراسة التوـ ) (،2017الف وجودة )ودراسة دح (،2018)

دارة صفية جاءت مرتفعة في ظؿ استخداـ التعميـ   المصغر،الكفايات التدريسية مف تخطيط وتنفيذ وا 
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العممية التعميمية التعممية جاءت مرتفعة في ظؿ  فيالتي بينت وجود أثر kindt (2010 )ودراسة 
 (. GoProاستخداـ كاميرات الرأس )

 
في مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني والذي نص عمى: ما أثر التصوير الصفي المتحرك  .2

 في مدارس تربية وتعميم الخميل؟ من وجية نظر المديرينالتعممية  العممية التعميمية
 
االستفادة مف الشعور برقابة الكاميرات لدى  والمديرات يريفمف دوافع المد أف أظيرت النتائج     

الطالب والمعمـ، والتخمص مف شكاوى أولياء األمور التي قد تكوف مغموطة مف خالؿ نقؿ أبنائيـ 
قبؿ الطمبة،  مفافظة عمى ضبط الصؼ ومنع التخريب صورة غير صحيحة ليـ، باإلضافة إلى المح

ط حصتو، كما ظيرت إشارة مف بعضيـ إلى تسييؿ ميمة المدير وتخفيؼ عمى ضبوقدرة المعمـ 
ابعة مجريات الحصص أعبائو وعدـ الحاجة إلى اإلدارة بالتجواؿ واالكتفاء بالجموس عمى المكتب ومت

 رات.مف خالؿ الكامي
 تمّثمت في والمديرات عمى المعمميف والطمبة يروفأف اآلثار التي لمسيا المد النتائج كما أظيرت      

ىيبة الكاميرات التي تفرض عمى الطالب االلتزاـ بالنظاـ واليدوء، أما بالنسبة لتفاعؿ الطالب فتكوف 
المتابعة مباشرة مف خالؿ المعمـ وأوراؽ االمتحانات ال عف طريؽ الكاميرات؛ فالمعمـ يستفيد مف وجود 

الطمبة ال تجاه ، فانتماؤه لواجبو يتعرض لممساءلة عف أدائو األكاديميالكاميرات في ضبط الصؼ وال 
مف جية أخرى عّبرت المديرة عف ضبط سموؾ المعممات وتحركاتيف  يتحدد بوجود الكاميرات،
وىذا ما نجده في فقرة )ألتـز بالوقت قبؿ بداية ونياية الحصة( حيث حصمت  ،والتزاميف بوقت الحصة

 عمى درجة مرتفعة.
التي نتجت عف تركيب الكاميرات تمثمت في الرجوع لمكاميرات فقط  المشكالتوبينت النتائج أف        

عند حدوث طارئ وال تستخدـ لمتابعة العممية التعميمية، فالعودة لمكاميرات تكوف عند الضرورة، كما 
لكبير الذي قد اإلحراج اأنيا تعمؿ عمى تقييد حركة الطمبة فقط، كما أف وجود الكاميرات يتسبب ب

اإلدارة تتمثؿ في مطالبات أولياء األمور بفتح الكاميرات لمعرفة إذا تعرض أبناؤىـ لمعاممة  تتعرض لو
 غير الئقة مف قبؿ المعمميف والمعممات أو االعتداء عميو مف قبؿ زمالئو الطمبة.

والمديرات حوؿ الشعور بالندـ عف تركيب الكاميرات،  يريفالنتائج وجود تفاوت آراء المد وأظيرت     
ف يميموف إلى االنضباط يرات تتمثؿ في جعؿ الطمبة والمعممفقد وجد البعض أف الفائدة مف وجود الكامي

في حاؿ شعورىـ بأنيـ مراقبوف، وكما وجد آخروف أنيا غير مناسبة في المدارس االبتدائية، وكاف 



82 

 

الكاميرات في المدارس، ووجد البعض أنيا أساسية في كؿ أرجاء البعض اآلخر ضد تطبيؽ فكرة 
المدرسة، كونيا تسجؿ كؿ ما يحدث حتى في حاؿ غيابيـ عف المدرسة، وىذا كمو يظير أنو يوجد 

مف وجية نظر التعممية في اإلدارة الصفية  العممية التعميميةفي تأثير واضح لمتصوير الصفي المتحرؾ 
 في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ. المديريف

فيي  ،وتعزو الباحثة ىذه النتيجة لعدـ استخداـ الكاميرات بالصوت والصورة داخؿ الصفوؼ      
عبارة عف صورة فقط ال يستطيع المدير سماع مجريات الحصة ومعرفة مدى تحقيؽ أىداؼ الدرس مع 

لة أو فييا استثارة لعقؿ الطالب؛ لعدـ الطالب وعدـ معرفة مشاركة الطمبة مع المعمـ إف كانت فعا
القدرة عمى سماع ىذه األجوبة باإلضافة إلى اعتماد مديري المدارس عمى المتابعة المباشرة لممعمميف 
مف خالؿ األعماؿ الورقية المطموبة مف المعمـ والحصص اإلشرافية ومتابعة أوراؽ العمؿ واالمتحانات 

فقط في ضبط سموؾ الطالب بشكؿ أساسي وضبط المعمميف مف فظير أثر الكاميرات  ،ونتائج الطمبة
 بعض التصرفات التي قد ُتحتسب ضدىـ مف ِقبؿ أولياء األمور واإلدارة.

 الالمي(، ودراسة 2017) Heintzelman& Bathonوقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة        
، واختمفت Smith& Fisher (2015) ودراسة) Kevin& Dieterich (2016ودراسة  (،2016)

(، 2017(، ودراسة دحالف وجودة )2018(، ودراسة شديفات )2020بذلؾ مع نتائج دراسة القرني )
دارة 2012ودراسة التوـ ) (، والتي بينت أف درجة ممارسة الكفايات التدريسية مف تخطيط وتنفيذ وا 

التي بينت وجود أثر kindt (2010 )المصغر، ودراسة صفية جاءت مرتفعة في ظؿ استخداـ التعميـ 
 (.GoProعمى العممية التعميمية التعممية جاءت مرتفعة في ظؿ استخداـ كاميرات الرأس )

 
مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث والذي نص عمى: ما أثر التصوير الصفي المتحرك الى  .3

 التعممية من وجية نظر الطمبة في مدارس تربية وتعميم الخميل؟ العممية التعميمية
التي تحتوي عمى كاميرات مراقبة، الطمبة عند دخوليـ لمغرؼ الصفية كشفت النتائج أف شعور      

تمثؿ في التزاميـ باألدب واليدوء وعدـ الحركة، كما تظير النتائج أيضًا أف بعض الطمبة لـ يشعر 
ف قبؿ اإلدارة، بالراحة، كما أشار بعض الطمبة إلى شعورىـ بالخوؼ واالنزعاج مف فقداف الثقة بيـ م

أسموب التدريس لدييـ، كما  عدـ تغييروأف اتجاىات الطمبة حوؿ تأثير الكاميرات عمى المعمـ تمثؿ في 
يقوموف بالتزاميـ بعمميـ عمى أكمؿ و الطمبة بشكؿ أفضؿ، أصبح المعمموف والمعممات يتعامموف مع 

 .وجو دوف حاجة لمتصوير
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ثير الكاميرات عمييـ تمثمت في تحقيؽ وجمب اليدوء كما بينت أف اتجاىات الطمبة حوؿ تأ     
مما يعطي الطمبة فرصة أكثر في التركيز مع المعمميف والمعممات، كما أنيا ساىمت في  ؛لمصؼ

التي تحدث بيف الطمبة وخصوصًا في فترة  المشكالتؿ يالحفاظ عمى الممتمكات، وتعمؿ عمى تقم
أداة  نيا تشكؿأمستويات تحصيميـ، و  في وال سيمااالستراحة، ويرى بعض الطمبة أػنيا لـ تؤثر عمييـ 

لوجود الكاميرات، فيي  ة، وأظيرت النتائج أف الطمبة يروف أف ىناؾ ضرور مراقبة ليـ مف قبؿ اإلدارة
اليدوء وتحد مف حاالت الغش في االمتحانات، في حيف يجد تساعدىـ عمى التركيز وتمـز الطمبة ب

نما قد تفيد اإلدارة أكثر.يمعظـ الطمبة أنيا غير ضرور   ة ليـ وا 
بداية شعروا  الصؼ،تعزو الباحثة ىذه النتائج إلى اعتياد الطمبة عمى وجود الكاميرات في       

عمى ضبط حركاتيـ وتصرفاتيـ في الصؼ،  واعتادوا بوجودىا،ومع الوقت لـ يشعروا  والقمؽ،بالمراقبة 
تفاعؿ  فيتأثيرىا وعدـ متابعة اإلدارة لممستوى األكاديمي لمطمبة مف خالؿ الكاميرات، أفقد الكاميرات 

 ،الطمبة وتحسيف مستواىـ الدراسّي، حيث اقتصرت المتابعة فقط لضبط السموؾ واألمف في الصؼ
بي في اإلدارة الصفية ىي )يقمؿ التصوير مف فنجد الفقرات التي حصمت عمى أقؿ متوسط حسا

مشاركة الطمبة الضعفاء في فعاليات الصؼ( وتمتيا فقرة )ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية مبنية عمى 
 اعتياد الطمبة عمى وجود الكاميرات ُيفقد تأثيرىا. أف ا يؤكد ماالحتراـ المتبادؿ بيف الطمبة أنفسيـ( م

 (،2016) الالميودراسة  Heintzelman& Bathon (2017،)اتفقت ىذه النتائج مع دراسة       
واختمفت الدراسة  ،Smith& Fisher (2015) ودراسة) Kevin& Dieterich (2016ودراسة 
 (،2017ودراسة دحالف وجودة ) (،2018ودراسة شديفات ) (،2020القرني ) مع دراسةالحالية 

 kindt (2010.)ودراسة  (،2012ودراسة التوـ )
 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة:ثالثا:  

) في أثر التصوير الصفي α≤0.05أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة (يوجد ال   .1
التعممية من وجية نظر المعممين في مدارس تربية وتعميم  العممية التعميميةفي المتحرك 
 الخميل.

تخطيط الدرس مف وجية نظر  فيأثر لمتصوير الصفي المتحرؾ  وجودأشارت النتائج إلى     
تنفيذ  فيكشفت عف وجود أثر لمتصوير الصفي المتحرؾ و المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ، 

أثر  وجودبينت  كمامف وجية نظر المعمميف في مدارس تربية وتعميـ الخميؿ،  بدرجة متوسطة الدرس
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اإلدارة الصفية مف وجية نظر المعمميف في مدارس  في ة متوسطةبدرج لمتصوير الصفي المتحرؾ
 تربية وتعميـ الخميؿ.

) أثر التصوير الصفي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .2
التعممية من وجية نظر المعممين تعزى إلى المتغيرات  العممية التعميميةفي المتحرك 

االجتماعي، والخبرة في التدريس، والمؤىل العممي، والعمر، والمرحمة التي الديمغرافية (النوع 
 تدرسيا، والتخصص).

 
في أثر  (≥0.05) الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ وجودبينت النتائج      

في مديرية المعمميف والمعممات نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي التصوير الصفي المتحرؾ 
 تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير النوع االجتماعي.

وتفّسر الباحثة ذلؾ بناء عمى نتائج المقابمة مع مديري مدارس مجتمع الدراسة، إلى جّدية الذكور     
واإلناث مف المعمميف والمعممات في بذؿ أكبر مجيود لدييـ لنجاح العممية التعميمية التعممية، وأنيـ 

 اٍؿ مف الثقة والكفاءة في مجاليـ، بوجود الكاميرات الصفية وعدميا.عمى قدر ع
وترى الباحثة أنو مف المنطقّي أال يؤثر جنس المعمـ؛ نتيجة لظروؼ العمؿ المتشابية، وىذا ما يتوافؽ 

 (.2017(، ويختمؼ مع دراسة دحالف وجودة )2012مع دراسة التـو )
 
( في أثر التصوير الصفي ≥0.05ند المستوى )تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ع. أ

المعمميف والمعممات في مديرية تربية نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةفي المتحرؾ 
، وكانت الفروؽ عند مجاؿ تنفيذ الدرس، وعند وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير الخبرة في التدريس

سنوات خبرتيـ )أكثر مف تبمغ الدرجة الكمية، وكانت الفروؽ لصالح المعمميف والمعممات الذيف 
 .سنة( 15

فإف الفقرات التي حصمت  ،وتفسر الباحثة ذلؾ بناء عمى فقرات االستبانة في مجاؿ تنفيذ الدرس      
رة )أغير في نبرات الصوت حسب الموقؼ التعميمي في الصؼ( عمى أعمى متوسط حسابي مثؿ فق

وفقرة )أتسمسؿ في عرض الدرس( وفقرة )أستخدـ لغة الجسد في الشرح بحرية وطالقة( ال تأتي إال مع 
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مع سنوات الخبرة واالستفادة مف زمالء العمؿ  ُتْكَتَسبُ والمرونة التي الخبرة الطويمة في التدريس 
 .تتوتر مف الوقوع في الخطأ أماـ الطمبة أو الكاميرا والتعامؿ بأريحية دوف

في حيف لـ تستخدـ الدراسات  (،2012وتتفؽ الدراسة الحالية في ىذه النتيجة مع دراسة التوـ )    
 األخرى متغير الخبرة في التدريس.

 
( في أثر التصوير ≥0.05تبيف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ). ب

المعمميف والمعممات في مديرية  نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةفي الصفي المتحرؾ 
 تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ردة فعؿ المعمميف اتجاه وجود الكاميرات كانت واحدة؛ ألنيا     
ومف السائر في جامعاتنا  قبؿ،مف  ولـ يسبؽ ليـ التعامؿ مع جميعا،ديد تعرضوا لو بمثابة متغير ج

 فييا،تـ زيارة الطالب المعمـ مف ِقبؿ مشرفو في المدرسة التي يتدرب أف ت العممية،في مجاؿ التربية 
دارة  مع  ويتناقش فييا الصؼ،ويأخذ المشرؼ مالحظاتو وانطباعاتو عف أساليب الطالب في التدريس وا 

ولـ تجِر العادة عمى استخداـ التعميـ المصغر مثال واستخداـ الكاميرات في تصوير  المعمـ،الطالب 
الحصة، ومف ثـ أخذ التغذية الراجعة مف الفيديو المصور، لذا فيي نتيجة طبيعية أال نجد فروقا بيف 

 المعمميف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
التي بّينت وجود فروؽ ذات ( 2020ية مع نتائج دراسة التوـ )الحالوتختمؼ بذلؾ نتائج الدراسة     

 داللة إحصائية في متغير المؤىؿ التعميمي لصالح المؤىميف تربويا.
 
( في أثر التصوير ≥0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ) عدـ وجودتبيف . ت

المعمميف والمعممات في مديرية نظر وجية  التعممية مف العممية التعميميةفي الصفي المتحرؾ 
 .تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير العمر

أف كوادرىـ التعميمية  إلىلمقابمة مع مديري المدارس، مف خالؿ اتعزو الباحثة ىذه النتيجة     
حجـ لا بينيـ، فالمعمـ عمى إدراؾ تاـ قدر عاؿ مف المسؤولية دوف الرجوع إلى فرؽ العمر فيمب يتميزوف

كما أف مجموعات التركيز لمطمبة لـ ُيذكر  ،كاىمو ويقوـ بواجبو عمى أكمؿ وجوالمسؤولية الممقاة عمى 
بيف المعمـ الشاب والمعمـ كبير السف في تأدية واجبيـ تجاه العممية التعميمية  افييا بأف ىناؾ فرقً 

 أثناء التصوير الصفي المتحرؾ.في التعممية 



86 

 

 
( في أثر التصوير الصفي ≥0.05حصائية عند المستوى )فروؽ ذات داللة إ وجودتبيف . ث

تخطيط لمدرس، ومجاؿ تنفيذ الدرس وكانت الفروؽ لصالح الذيف الالمتحرؾ عند مجاؿ 
يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا والعميا، كذلؾ جاءت الفروؽ في أثر التصوير الصفي 

المعمميف والمعممات في مديرية تربية  نظر التعممية مف وجية العممية التعميميةفي المتحرؾ 
ف في المرحمة األساسية سو وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير المرحمة التي تدرسيا، ولصالح الذيف يدر 

ف في المرحمة األساسية العميا وبيف الذيف سو والعميا، ثـ جاءت الفروؽ بيف الذيف يدر  الدنيا
ت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في المرحمة يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا والعميا، وكان

خيرا جاءت الفروؽ بيف الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية الدنيا أو  ،األساسية الدنيا والعميا
والعميا وبيف الذيف يدرسوف في المرحمة الثانوية، وكانت الفروؽ لصالح الذيف يدرسوف في 

 المرحمة األساسية الدنيا والعميا.
حاجتيـ  يروفث أبدى المدحي المدارس،حثة ىذه النتائج بناء عمى المقابالت مع مديري وتفسر البا    

كاميرات التصوير الصفي خاصة في مرحمة المراىقة، ففي ىذه المرحمة يتعرض الطالب إلى لوجود 
تغييرات فسيولوجية ونفسية تؤثر عمى تفكيره وسموكو، ويحتاج فييا لتعامؿ خاص ورقابة أكثر مف 

العمرية األخرى، فأغمب الطمبة في ىذه الفئة العمرية يحاولوف فرض شخصيتيـ ووجودىـ  الفئات
؛ فوجود بطريقة قد تكوف سمبية، ومحاوالتيـ الدائمة في الخروج عف قوانيف المدرسة والتمرد عمييا

كما  ،ـ، تعمؿ عمى ضبطيـ وتقويـ سموكيـكاميرات التصوير الصفي بمثابة رقيب دائـ لكؿ تحركاتي
تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى المجموعة الثانية مف مجموعات التركيز وىي مجموعة مف طمبة الصؼ 

 التاسع والعاشر حيث تركزت إجاباتيـ حوؿ ضبط سموكيـ مع عدـ اكتراثيـ بوجودىا.

في أثر التصوير  (≥0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ) عدـ وجودتبيف . ج
المعمميف والمعممات في مديرية نظر التعممية مف وجية  العممية التعميميةي فالصفي المتحرؾ 

 تربية وتعميـ الخميؿ تعزى لمتغير التخصص.
 كاممة،تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف التصوير الصفي المتحرؾ يتابع مجريات الحصص       

في كال  العممية،وتقع المسؤولية عمى المعمـ بغض النظر عف تخصصو إف كاف في المواد األدبية أو 
وتنفيذ الدرس بأساليب مختمفة توصؿ المعمومة  لمدرس،الحالتيف يتوجب عمى المعمـ التحضير جيدا 
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دارة الصؼ لمطالب، قا بيف معمـ فال تجد الباحثة فر  لمجميع،بما يحقؽ المنفعة  مف ِقبؿ المعمـ وا 
لكؿ منيما تحضيره ووسائمو المختمفة يتبعيا في حصتو بما يتوافؽ مع  العربية،ومعمـ المغة  تالرياضيا

 تخصصو.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيات الدراسةرابعا: 
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 أنيا ترى التي التوصيات مف بمجموعة توصي فإنيا الباحثة ليا توصمت التي النتائج ضوء في     
التعممية في  العممية التعميميةفي في التعرؼ عمى أثر التصوير الصفي المتحرؾ  تساىـ أف مف الممكف
 وباالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا توصي الباحثة بما يأتي: فمسطيف،

 
 كاميرات التصوير في تركيب وموافقتيـ قبؿمراعاة االىتماـ باحتراـ حقوؽ الطمبة والمعمميف  .1

 الساحات.الصفوؼ أو حتى في 
استفادة مديري المدارس مف مقاطع الفيديو لألغراض التعميمية وليس فقط استخداميا ألغراض  .2

 .إدارية
وتحسيف  مالحظاتمى المقاطع فيديو لدروسيـ لمحصوؿ ع تشجيع المعمميف عمى مشاىدة .3

 .استراتيجيات التدريس / التعمـ الخاصة بيـ
 الفصوؿ الدراسية المدارس التي تراقب متابعةعمى  طينيةوزارة التربية والتعميـ العالي الفمستشجيع  .4

 .وقد تعطي المزيد مف الموائح والتوجييات ،لمتعمـ مف ىذه التجارب بكاميرات الفيديو؛
نجازات الطالبفي اتأثير التصوير بالفيديو  مزيد مف الدراسات حوؿالإجراء  .5  .لفصوؿ الدراسية وا 
 .الرقابة الداخمية تركيزالتأكيد عمى أىمية  ىعم تشجيع المستشاريف والمشرفيف التربوييف .6
 بيف وجود التصوير الصفي المتحرؾ وأداء الطمبة األكاديمي.عمؿ بحوث ذات عالقة ارتباطية  .7
رس التي ال تستخدـ عمؿ دراسات مقارنة بيف المدارس التي تستخدـ التصوير الصفي والمدا .8

 التعميـ، والرضى الوظيفي لدى المعمميف.، مف حيث أثرىا عمى سيكولوجية التصوير الصفي
ثـ إزالتيا لتنمية الرقابة الداخمية  فصؿ،تركيب كاميرات التصوير الصفي لفترة معينة في بداية كؿ  .9

 لدى الطالب والمعمـ.
عمؿ دورات تأىيمية لممعمميف أصحاب سنوات الخبرة القميمة؛ لرفع مستوى أدائيـ الميني  .10

 وضبط اإلدارة الصفية.
 
 

 
 

 المراجع:
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 القرآن الكريم. .1
 المراجع العربية: .2

 ( ابتهال رزق، المعلمين2112أبو فيإكسابالطلبة اللوحالتفاعلية تكنولوجيا استخدام أثر .)

تعليمية. كأداة نحوها واتجاهاتهم العربية اللغة مادة لتدريس التخطيط المجلة الدولية  مهارة

 .183-153،(23)2:لألبحاث التربوية
 ،َدْوُر المنيج الدِّرَاِسي في النَِّظام التَّرَبويِّ اإِلْسالِميِّ في (. 2009إيماف سعيد أحمد. ) باىماـ

، رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة، مواجية تحديات الَعْصر
 .السعودية

 ( .أنس دفع اهلل ، التدريس المصغر وأثره في إكساب الكفايات التدريسية لمعممي (. 2012التـو
مجمة العموم اإلنسانية واالقتصادية جامعة محمية الحصاحيصا. -مرحمة األساس بوالية الجزيرة
 .208-1:191السودان لمعموم والتكنولوجيا 

  ،ثقافة لمنشر عماف: دار ال ،1ط. إدارة التغيير في المؤسسات التربوية. (2011) .رافدةالحريري
 .والتوزيع

  سليمانأحمد. إسماعيلعمروحرب، 2118)حسونة، تكنولوجيا الحاسوب واالتصاالت في (.

 .جامعةاألقصى،غزة،فلسطين/ دليل المعلم غير األخصائي التعليم
 ( خليل. هدى 2119حسين، الفنية(. التربية لتدريبمدرسي المصغر التعليم أسلوب استخدام

.214-187(:48)12مجلة دراسات تربويةمهاراتالتدريس.

 ( .فاعمية توظيؼ التدريس المصغر في إكساب 2017دحالف، عمر عمي وجودة، موسى محمد .)
البحوث التربوية  مجمة. غزة-األقصىميارات التدريس لطمبة تعميـ المرحمة األساسية في جامعة 

 .524-495(:54، )النفسية
  عايد. أمل 2111)شحادة، طالتكنولوجيا التعليمية(. للنشر2. المعرفة كنوز دار عمان:

 والتوزيع.
 ( .التعميـ المصغر ودوره في تأىيؿ الطالب المعمـ2018شديفات، خمود عبد الرحيـ .) المجمة .

 .39-31(:2)7الدولية التربوية المتخصصة 
 عالـ الكتب استراتيجيات حديثة في التدريس والتقويم،  (:2006بيدي، ىاني إبراىيـ وآخروف )الع

 .الحديث، إربد، األردف
 ( .2016عثماف، عبد المنعـ حسف .) خصائص وأساليب تعمـ الطالب وتعميميـ وفؽ أنماط

 .276-239(: 0)0 مجمة جامعة االستقالل لألبحاثذكائيـ. 
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 مجمة كمية التربية  (. استخداـ التقنية الحديثة في العممية التعميمية.2019قاسـ. ) العمياف، نرجسـ
 .288-271 (:42) األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية لمعموم التربوية واإلنسانية،

 ( .2016فريدة، كرداغ .) رسالة  التمفزيون نموذجا"التكنولوجيا ودورىا في العممية التعميمية("
 غير منشورة(، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، الجزائر.ماجستير 

 ( .2018الفقي، محمد عبد القادر .) .مجمة التقدم الثورات الصناعية األربع: إطاللة تاريخية
  13-9: 103العممي 

 ( .2015الفميت، جماؿ كامؿ .) دور البحوث التربوية لبرامج الدراسات العميا في تطوير العممية
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ة في محافظات غزة ومقترحات تفعيمو. التعميمي

 .347-317(:10)3التربوية والنفسية 
 أثر استخداـ التعمـ المصغر (. 2020قرني، عمي بف سويعد. )الmicrolearning  عمى تنمية

العممية بكمية التربية  . المجمةميارات البرمجة والدافعية لمتعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ ثانوي
 .492-464(:2)36جامعة أسيوط 

 مستقبؿ تكنولوجيا 0.4(. الزراعة 2018) كميرسؾ، ماتيو دي وفاتس، أنشو وبيؿ، ألفار :
 .16-13صالقمة العالمية لمحكومات. الزراعة، 

 ( .2016الالمي، حسيف جواد .) أثر كاميرات المراقبة في تعديل بعض مظاىر السموك الصفي
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة واسط، السمبي لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي
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و الثانوية بالمرحلة التعليمية الوسيلة اعداد في الخرطومالالفنية ية مجلة العلوم .

.59-46(:4)16:التربوية

 ( .2019مرىوف، خولة ودوفي، منى .) درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية لميارات اإلدارة
، جامعة محمد بوضياؼ، ميدانية ببعض االبتدائيات التابعة لوالية المسيمةالصفية دراسة 
 المسيمة، الجزائر

 .ردف، عماف: دار ألا ،1. طالتخطيط التربوي المفيوم والواقع والتطبيق. (2009) مريزؽ، ىشاـ
 .جرير لمنشر والتوزيع
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https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/cameras-classroom-
big-brother-evaluating-you. 

 ( .2014االتحاد .)"تـ استرجاعو تحقق األىداف المنشودة سموكيًا وتربوياً " كاميرات المراقبة .
 . /https://www.alittihad.aeمف الرابط: 12/1/2021

 (.2111حالوة،رحاب.)تم. كاميرات المراقبة لتأمين المدرسة وليست للتجسس

./https://www.albayan.aeمنالرابط:5/1/2121استرجاعه

 ( .2019رزؽ اهلل، باسؿ .) تـ « الذكية»تكنولوجيا الُمستعِمر: عن حواجز االحتالل
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مف الرابط:  11/10/2020. تـ استرجاعيا قناة العالـ
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examinations.aspx-ray-x-library/pages/gi. 
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ar. 
 كاميرات المراقبة.. كيف ستقوم التكنولوجيا بتربيتنا وضبط (.2118ة.)نبيل،عائش

منالرابط:5/1/2121.تماسترجاعهسلوكنا؟

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/12/10/ 

https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/cameras-classroom-big-brother-evaluating-you
https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/cameras-classroom-big-brother-evaluating-you
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https://www.aljazeera.ne/
https://www.alalamtv.net/news/3432191
https://www.alalamtv.net/news/3432191
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-library/pages/gi-x-ray-examinations.aspx
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-library/pages/gi-x-ray-examinations.aspx
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=zpKj5Xa668841565491azpKj5X
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=zpKj5Xa668841565491azpKj5X
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http://emediatc.com/?page=Details&category_id=44&id=21644&lang=ar
http://emediatc.com/?page=Details&category_id=44&id=21644&lang=ar
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/12/10/
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 ،ىادي ( . ، تـ استرجاعو المجتمعاتأىمية العمم والتعميم في بناء (. 2019مظمـو
 https://xeber24.org/archives/202446مف الرابط:  9/1/2021

 مف  5/1/2021، تـ استرجاعو نشأة الوزارة(. 2021. )ةوزارة التربية والتعميـ الفمسطيني
 .http://www.moehe.gov.ps/moehe/moehecreationالرابط: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://xeber24.org/archives/202446
http://www.moehe.gov.ps/moehe/moehecreation
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 المالحق:
 
 

 ) االستبانة في صورتيا األولية1ممحق رقم (

 
 حضرة المعمم/دة المحترم/دة:

 تحية وبعد:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر التصوير الصفي المتحرك (الفيديو) بفاعمية العممية 

 التعميمية التعممية من وجية نظر المدارء والمعممين والطمبة".
وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التعميمية من جامعة 

 الخميل.
في المكان (×) واإلجابة عن جميع فقراتيا وذلك بوضع إشارة أرجو من حضرتكم التكرم   

المخصص وفي العمود الذي يتفق مع وجية نظرك، عممًا بأنو سيتم التعامل مع المعمومات 
 بسرّية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.
 ولكم جزيل الشكر

 الباحثة ميا فؤاد محمود العدم
 عدوانبإشراف الدكتور سامي 

2019/2020 
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 القسم األول: المعمومات األولية (الديمغرافية) لممعممين/المعممات المدارس
 النوع االجتماعي لممعمم/دة:  .1

 أنثى (   )        (   )  ذكر 
 الخبرة في التدريس: .2

 (  ) أكثر من ذلك   15أقل من  -10(  )   10أقل من  -5(  )      5أقل من  -1(  )
 المؤىل العممي: .3

(  ) ماجستير      (  ) بكالوريوس ودبموم      (   ) بكالوريوس   (  ) بكالوريوس فما 
 دون

 العمر: .4
  30(  ) أقل من                      50-30(  ) من               50(  ) أكثر من 

 المرحمة التي تدرسيا: .5
 وعميا      (  ) ثانوي(  ) أساسي دنيا      (  ) أساسي عميا        (  ) أساسي دنيا 

 التخصص:  .6
 (  ) عممي               (  ) أدبي

 
مالحظة: تعرف العممية التعميمية بد (النشاطات والفعاليات التي يقوم بيا المعمم إلكساب 

 المتعممين ميارات مختمفة)
ب وتعرف العممية التعممية بد (كل نشاط أو فعل يقوم بو الطالب بذاتو يقصد من ورائو اكتسا

 معارف وميارات وقيم جديدة)
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 الفقرة الرقـ

 

 جدا ضعيؼ ضعيؼ متوسط كثيرا كثير جدا

 أوال: تخطيط الدرس:

      أحرص عمى تحديد أىداؼ كؿ درس بدقة ووضوح 1

      أحضر المواد والوسائؿ التعميمية الالزمة لمدرس مسبقاً  2

      لمدرسأحضر نفسي جيدا لكؿ النشاطات الالزمة  3

      ُأحضر النشاطات بما يناسب وقت الحصة 4

      أحرص عمى أف أكوف في الحصة قبؿ بدايتيا 5

      أرسـ صورة ذىنية لكيفية البدء بالدرس 6

أضع في ذىني مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ أثناء  7
 التخطيط لمدرس

     

      بالحصةأجيز البيئة التعميمية الخاصة  8

      أخطط لمواقؼ التعمـ الفردي والجماعي 9

      أصمـ أنشطة إلثارة الدافعية 10

      أحرص عمى الظيور بمالبس الئقة وأنيقة 11

      أخاؼ مف التجديد والوقوع في خطأ ما 12

      أحرص عمى رتابة وروتينية التحضير لمحصص 13

      إمكانية تعرضي لإلحراجأثناء التخطيط أفكر في  14

      أشعر بضغط التصوير أثناء التحضير 15

      أحرص عمى الدخوؿ إلى الصؼ بنشاط ودافعية وبشاشة 16

      أتمنى أف يتوقؼ/ يمغى التصوير 17
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 ثانيًا: تنفيذ الدرس:

      أبدأ الحصة بأسئمة تحفيزية 1

      أحرص مشاركة أىداؼ الحصة مع الطالب 2

      ُأغير في نبرات الصوت حسب الموقؼ التعميمي في الصؼ 3

      أستخدـ لغة الجسد في الشرح بحرية وطالقة 4

      أتسمسؿ في عرض الدرس 5

      أحرص عمى مشاركة جميع الطالب  6

      أستقبؿ أسئمة مف الطالب 7

      أشجع الطالب عمى المشاركة في اإلجابة 8

قبوؿ األسئمة في الحصة خوفًا مف عدـ معرفتي أتجنب  9
 لإلجابة

     

      أشعر بالتوتر واالرتباؾ وعدـ االرتياح بوجود التصوير 10

      يساعدني التصوير عمى تنظيـ الوقت 11

      ُأنوع في أساليب التدريس 12

      أشعر بميكانيكية ورتابة في أدائي الصفي 13

      االلتزاـ بمحتوى المنياج فقطأحرص عمى  14

      أخشى مف التوسع خارج الكتاب المدرسي 15

      أقمؿ مف النشاطات العممية في الصؼ 16

      يحد التصوير مف اندفاعي الداخمي لمتعميـ 17

      أطرح األسئمة باستمرار لمتأكد مف فيـ الطمبة 18

      أتحرؾ داخؿ الصؼ بحرية 19
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      أحرص عمى تقديـ تغذية راجعة لمطالب في الحصة 20

      يشجع وجود التصوير مف روح المنافسة بيني وبيف زمالئي 21

      يقدـ التصوير لي تغذية راجعة عف أدائي في الحصة 22

      أشعر بالخوؼ مف الخطأ أو الخروج عف النص 23

      أنظر عمى الكاميرات في الحصة باستمرار 24

      أشعر بالضيؽ لعدـ قدرتي عمى الجموس أثناء الشرح 25

      أشعر بالحرج مف القياـ بنشاط حركي تفاعمي مع الطالب 26

      أفكر بتقييـ مف يراقبني عبر الكاميرات أثناء الدرس 27

      أتحفظ عندما يزورني أحد في الصؼ 28

      وعفويةأحرص عمى أف أضبط لغتي وال أتكمـ بطالقة  29

      أخاؼ مف التشتت أو الخروج عف النص 30

      أشعر بأف الحصة طويمة والزمف بطيء 31

      أشارؾ مضايقتي مف التصوير مع زمالئي 32

      أشعر بالراحة بسبب تبادؿ الخبرات مع المعمميف 33

 ثالثًا: اإلدارة الصفية:

      يضبط التصوير سموؾ المعمـ داخؿ الصؼ 1

      يقمؿ التصوير مف التشويش أثناء الحصة 2

      يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف الطالب 3

      يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف المعمـ والطالب 4

      يقمؿ التصوير مف حاالت السرقة واالعتداء 5
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      يقمؿ التصوير مف تنّمر الطالب داخؿ الصؼ 6

      المعمـ مف شكاوى أولياء األمور والطالبيحمي التصوير  7

      يقمؿ التصوير مف الغش في االمتحانات 8

      يساعد التصوير في المحافظة عمى نظافة الصؼ 9

      يمغي التصوير الضبط الذاتي لدى الطالب 10

      ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ 11

      التصوير الطمبة عمى التعبير عف آرائيـيشجع  12

      ُيمـز التصوير المعمـ التصرؼ بحكمة مع مشكالت الطالب 13

      يساعد التصوير في حؿ المشكالت الصفية 14

      يقمؿ التصوير مف تشتت الطالب أثناء الحصة 15

      يقمؿ التصوير مف اعتداءات الطمبة عمى زمالئيـ 16

      يقمؿ التصوير مف تسرب الطالب مف الصؼ 17

      يضفي التصوير صفة الرسمية في التعامؿ داخؿ الصؼ 18

      يزيد التصوير مف التنافس بيف الطمبة 19

يقمؿ التصوير مف مشاركة الطمبة الضعفاء في فعاليات  20
 الصؼ
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 أخرى عن أثر التصوير الصفي عمى تخطيط المعمم؟ السؤال األول: ىل لديك مالحظات
-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
 السؤال الثاني: ىل لديك مالحظات أخرى عن أثر التصوير الصفي عمى الواقع الصفي؟

-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 
 السؤال الثالث: ىل لديك مالحظات أخرى عن أثر التصوير الصفي عمى اإلدارة الصفية؟

----------------------------------------------------- 
 
 
 

  



111 

 

 النيائية) االستبانة في صورتيا 2ممحق رقم (
 

 
 حضرة المعمم/دة المحترم/دة:

 تحية وبعد:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر التصوير الصفي المتحرك (الفيديو) بفاعمية العممية 

 التعميمية التعممية من وجية نظر المدارء والمعممين والطمبة".
لتعميمية من جامعة وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة ا

 الخميل.
في المكان (×) أرجو من حضرتكم التكرم واإلجابة عن جميع فقراتيا وذلك بوضع إشارة   

المخصص وفي العمود الذي يتفق مع وجية نظرك، عممًا بأنو سيتم التعامل مع المعمومات 
 بسرّية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.
 ولكم جزيل الشكر

 الباحثة ميا فؤاد محمود العدم
 عدوانالدكتور سامي  بإشراف
2019/2020 
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 القسم األول: المعمومات األولية (الديمغرافية) لممعممين/المعممات المدارس
 النوع االجتماعي لممعمم/دة:  .1

 ذكر (   )           أنثى (   )
 الخبرة في التدريس: .2

 (  ) أكثر من ذلك   15أقل من  -10(  )   10أقل من  -5(  )      5أقل من  -1(  )
 المؤىل العممي: .3

(  ) ماجستير      (  ) بكالوريوس ودبموم      (   ) بكالوريوس   (  ) بكالوريوس فما 
 دون

 العمر: .4
  30(  ) أقل من                      50-30(  ) من               50(  ) أكثر من 

 المرحمة التي تدرسيا: .5
 ساسي دنيا      (  ) أساسي عميا        (  ) أساسي دنيا وعميا      (  ) ثانوي(  ) أ

 التخصص:  .6
 (  ) عممي               (  ) أدبي

 
مالحظة: تعرف العممية التعميمية بد (النشاطات والفعاليات التي يقوم بيا المعمم إلكساب 

 المتعممين ميارات مختمفة)
(كل نشاط أو فعل يقوم بو الطالب بذاتو يقصد من ورائو اكتساب وتعرف العممية التعممية بد 

 معارف وميارات وقيم جديدة)
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 الفقرة الرقـ

 

 كثيرا جدا

5 

 كثيرا

4 

 متوسط

3 

 قميال

2 

قميال جدا 
1 

 أوال: تخطيط الدرس:

      أحرص عمى تحديد أىداؼ كؿ درس بدقة ووضوح 1

      الالزمة لمدرس مسبقاً أحضر المواد والوسائؿ التعميمية  2

       أعد نفسي جيدا لمنشاطات الالزمة لمدرس 3

      ُأحضر النشاطات بما يناسب وقت الحصة 4

      ألتـز بالوقت قبؿ بداية ونياية الحصة 5

      أرسـ صورة ذىنية لكيفية البدء بالدرس 6

 أضع في ذىني مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة أثناء 7
 التخطيط لمدرس

     

      أجيز البيئة التعميمية الخاصة بالحصة 8

      أخطط لممواقؼ التعمـ الفردي  9

      أخطط لممواقؼ التعمـ الجماعي 10

      أصمـ أنشطة إلثارة الدافعية 11

      أحرص عمى الظيور بمالبس الئقة وأنيقة 12

      الوقوع في الخطأ أحرص عمى التجديد واالبتكار خوفا مف 13

      أحرص عمى روتينية التحضير لمحصص 14

      أجيز نفسي لألسئمة المحرجة أثناء التحضير لمحصص 15

      أشعر بضغط التصوير أثناء التحضير 16
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      أحرص عمى الدخوؿ إلى الصؼ بنشاط ودافعية وبشاشة 17

      أتمنى حصوؿ خمؿ تقني يوقؼ التصوير 18

 ثانيًا: تنفيذ الدرس (العممية التعميمية):

      أبدأ الحصة بأسئمة تحفيزية 1

      أحرص عمى مشاركة أىداؼ الحصة مع الطالب 2

      ُأغير في نبرات الصوت حسب الموقؼ التعميمي في الصؼ 3

      أستخدـ لغة الجسد في الشرح بحرية وطالقة 4

      أتسمسؿ في عرض الدرس 5

      أحرص عمى مشاركة جميع الطالب في نشاطات الحصة 6

      أستقبؿ أسئمة مف الطالب 7

      عمى األسئمة أشجع الطالب عمى المشاركة في اإلجابة 8

      أتجنب قبوؿ األسئمة في الحصة خوفًا مف عدـ معرفتي لإلجابة 9

      أشعر بالتوتر واالرتباؾ وعدـ االرتياح بوجود التصوير 10

      يساعدني التصوير عمى تنظيـ وقت أنشطة الحصة 11

      ُأنوع في أساليب التدريس 12

      أشعر بميكانيكية ورتابة في أدائي الصفي 13

      أحرص عمى االلتزاـ بمحتوى المنياج فقط  14

      يشجع وجود التصوير مف روح المنافسة بيف الزمالء 15

       النشاطات العممية في الصؼأقمؿ مف  16

      يقمؿ التصوير مف إظيار انفعاالتي 17
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      أطرح األسئمة باستمرار لمتأكد مف فيـ الطمبة 18

      أتحرؾ داخؿ الصؼ بحرية  19

      أحرص عمى تقديـ تغذية راجعة لمطالب في الحصة 20

      أخشى مف التوسع خارج الكتاب المدرسي 21

      يقدـ التصوير لي تغذية راجعة تساعدني في تحسيف أدائي 22

      أشعر بالخوؼ مف الخطأ أو الخروج عف النص 23

      أنظر عمى الكاميرات في الحصة باستمرار وأتشتت 24

      أشعر بالضيؽ لعدـ قدرتي عمى الجموس أثناء الشرح 25

      أتجنب القياـ بنشاط حركي تفاعمي مع الطالب 26

      أتحفظ عندما يزورني أحد في الصؼ 27

      أحرص عمى أف أضبط لغتي وال أتكمـ بعفوية 28

      أشعر بأف الحصة طويمة والزمف يمر ببطء 29

      أشعر بالراحة بسبب تبادؿ الخبرات مع المعمميف 30

 ثالثًا: اإلدارة الصفية: 

      داخؿ الصؼوالطمبة  يضبط التصوير سموؾ المعمـ 1

      يقمؿ التصوير مف التشويش أثناء الحصة 2

      يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف الطالب 3

      يقمؿ التصوير مف المشكالت بيف المعمـ والطالب 4

      يقمؿ التصوير مف حاالت السرقة واالعتداء 5

داخؿ يقمؿ التصوير مف حاالت االعتداء والتنّمر بيف الطالب  6
 الصؼ
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      يحمي التصوير المعمـ مف شكاوى أولياء األمور والطالب 7

      يقمؿ التصوير مف الغش في االمتحانات 8

      يساعد التصوير في المحافظة عمى نظافة الصؼ 9

      يضعؼ التصوير الضبط الذاتي لدى الطالب 10

ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ  11
 بيف الطمبة أنفسيـ 

     

ينشئ التصوير عالقة ديمقراطية مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ  12
 بيف المعمـ والطمبة

     

      يشجع التصوير الطمبة عمى التعبير عف آرائيـ واالستقاللية 13

      التصرؼ بحكمة مع مشكالت الطالبُيمـز التصوير المعمـ  14

      يساعد التصوير في حؿ المشكالت الصفية 15

      يقمؿ التصوير مف تشتت الطالب أثناء الحصة 16

      يقمؿ التصوير مف تسرب الطالب مف الصؼ 17

      يضفي التصوير صفة الرسمية في التعامؿ داخؿ الصؼ 18

      بيف الطمبة يزيد التصوير مف التنافس 19

      يقمؿ التصوير مف مشاركة الطمبة الضعفاء في فعاليات الصؼ 20
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 السؤاؿ األوؿ: ىؿ لديؾ مالحظات أخرى عف أثر التصوير الصفي عمى تخطيط المعمـ؟

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

 السؤاؿ الثاني: ىؿ لديؾ مالحظات أخرى عف أثر التصوير الصفي عمى الواقع الصفي؟

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

 التصوير الصفي عمى اإلدارة الصفية؟السؤاؿ الثالث: ىؿ لديؾ مالحظات أخرى عف أثر 

----------------------------------------------------
------------------------- -------------------------- 

 كمشكرا لتعاون
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 نموذج المقابمة )3ممحق رقم (
 

 ما ىي األسباب التي دفعتؾ لتركيب الكاميرات داخؿ الفصوؿ المدرسية؟ .1
األثر الذي لمستو عمى المعمميف والطالب منذ وجود الكاميرات داخؿ الفصوؿ ما ىو  .2

 المدرسية؟
 ما ىي المشاكؿ التي نتجت عف استخداـ الكاميرات داخؿ الفصوؿ المدرسية؟ .3
 ىؿ تشعر بالندـ بسبب وضع الكاميرات داخؿ الصفوؼ المدرسية؟ .4
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 التركيزنموذج مجموعات  )4الممحق رقم (
 

 ما ىو شعورؾ عند دخولؾ صؼ مراقب بالكاميرات؟ .1
 كيؼ أّثرت الكاميرات عمى المعمـ؟ .2
 كيؼ أّثرت الكاميرات عمى الطمبة؟ .3
 ىؿ تشعر أف ىناؾ ضرورة لوجود الكاميرات؟ .4
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 ) قائمة بأسماء السادة المحكمين5ممحق رقم (
 الجامعة االسم الرقم
 جامعة الخميؿ د. كماؿ مخامرة 1
 جامعة الخميؿ د. مناؿ أبو منشار 2
 جامعة الخميؿ د. إبراىيـ أبو عقيؿ      3
 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية د. سعود الخريشا 4
 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية محمد خوالدة د. 5
 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية عبد اهلل الزعبي د. 6
 جامعة العمـو اإلسالمية العالمية الخوالدةصالح  د. 7
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 الخميل) كتاب تسييل ميمة لمديرية تربية وتعميم 6ممحق رقم (

 
 


