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 ملخص الدراسة

فاعمية القنوات الفضائية التعميمية السعودية في تقديم  تعرفهدف البحث الحالي إلى 
حيث " تحميل المضمون " يوصفي التحميمالتعميم في األزمات، وقد استخدم الباحث المنهج ال

ن عبارة، وتم التأكد من الخصائص يوثالث وثمانقام ببناء بطاقة اشتممت عمى أربعة أبعاد 
درسًا  51لها بتحكيمها والتأكد من مناسبتها، وبعد تطبيقها عمى عينة مقدراها  السايكومترية

تعميميا منشورًا عمى القنوات الفضائية السعودية، تم تحميل االستجابات واستخدام المعالجات 
مستوى فاعمية االستديو التعميمي فنيًا اإلحصائية الالزمة، وتوصمت الدراسة إلى أن متوسط 

مستوى فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية ، وأن بدرجة متوسطة% 44 حصل عمى نسبة
، وأن مستوى فاعمية الممارسات التدريسية وبدرجة متوسطة% 50 حصل عمى نسبة

، وأن مستوى أي بدرجة متوسطة %45 نسبةعمى المستخدمة عبر القنوات التعميمية حصل 
خراجها حصل ع  . وبدرجة متوسطة %41مى نسبةفاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 

 :الكممات المفتاحة
القنوات  – التعميم االلكتروني –التعميم عن بعد  -تكنولوجيا التعميم –تقنيات التعميم  

 التمفزيونية 
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The effectiveness of saudi educational satellite Channels in 

providing education in crises 

Abstract 

The aim of the current research is to identify the effectiveness of 

Saudi educational satellite channels in providing education in crises, the 

researcher used the descriptive approach to analysis "content analysis" 

where he built a card that included four dimensions and thirty-nine terms, 

and the psychometric properties of it were confirmed by judging and 

verifying their suitability, After applying it to a sample of 60 educational 

lessons published on Saudi satellite channels, the responses were 

analyzed and the necessary statistical treatments were used, and the study 

found that the average level of the effectiveness of the educational studio 

technically got a rate of 55% with an medium degree, and that the level 

of preparation of television programs got 61% with an medium degree , 

and that the level of effectiveness of teaching practices used across the 

educational channels obtained 56% with an medium degree, and that the 

level of effectiveness of the production of television programs and 

directing got 50% with an medium degree8 
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 :املكدمة

العييالم بأسييري تتيييرات كبيييرة ومتسييارعةي بتييية تحقييين الرفيياي ل نسييان، وتحقييين  شيعييي
أقصيى معييدالت االنفتيياح عميى العييوالم األخييرى، ولعييل أبيرز تمييك المتتيييرات ميا نعيشيي  حاليييًا ميين 

المجتميي  االنفتيياح عمييى التكنولوجيييا  وتقنياتهييا المتعييددة، حيييث أصييبحت كثييير ميين م سسييات 
 يةالصيييحة واإلسيييكانفالخيييدمات خيييالل التقنيييية وأدواتهيييا المتعيييددة،  الميييدني تقيييدم خيييدماتها مييين
كمهييا مجيياالت تقييدم خييدماتها التقنييية عبيير  والشيي ون االجتماعييية يييةوالخدميية المدنييية والتعميم

 .منصات خاصة بها
جيد و حييث  ،بي  مين تطبيقيات واسيتخدامات يظيفيها نصيب كبير فيما ح موقد كان لمتعمي

أن التعميييم االلكترونييي بأدواتيي  المختمفيية قييد شيياع اسييتخدام  فييي بعييض الم سسييات التعميمييية، 
وأصبح سمة لتقدم النظم التعميمية المعتمدة عمى التقنية، وانتشرت كيذلك الجامعيات االفتراضيية 

مسياعدة فييي ن بعيد، وأصييبح لمتقنييات دور فاعييل فيي النظييام التعميميي كييأدوات مييوأنمياط اليتعمم 
، وكييأدوات مييوفرة لمتعميييم الكامييل ميين جهيية أخييرى كاالعتميياد عمييى االنترنييت ديم التعميييم الجيييدتقيي

 .ومحركات البحث وغيرها
التييي تميير بهيييا الييدول عمييى اخيييتالف أنواعهييا سييواء أكانيييت دول  فييي أوقييات األزمييياتو 

كانيت الحاجية ضيرورية إليى ابتكيار لليية لتقيديم ، ردودها االقتصيادي ضيعيفممتقدمة، أم دول 
  Collinsيبيين COVID19أثناء أزمية كورونيا فمثاًل  التعميم ومواجهة األزمات والتتمب عميها، 

جهييياز كمبييييوتر  06111أن نيوزلنيييدا قاميييت بتقيييديم أكثييير مييين فيييي تقريييير صيييحفي  (2020) 
فيي حممية شياممة  تمفزيونيية تعميمييةأرب  قنيوات مجاني لمعائالت منخفضة الدخل ، وتم إطالن 

وزيمنيدا يلمساعدة األطفال عمى اليتعمم فيي المنيزل أثنياء إغيالن الميدارس، كميا وفيرت حكومية ن
مييودم، لرسيير التييي لييديها أطفييال فييي سيين المدرسيية ليييس لييديهم اتصييال باإلنترنييت فييي  1111

ميميية المطبوعية ألف أسرة عميى مجموعيات مين الميواد التع 011المنزل، كما حصمت أكثر من 
وميين المثييال السييابن  ، تسييتهدف فييي البداييية األطفييال الصييتار جييًدا عمييى الييتعمم عبيير اإلنترنييت،

والمحافظية عميى في األزمات باسيتخدام التقنيية وأدواتهيا،  لتقديم التعميم أهمية وجود للية تتبين
قيدر فاعيل مين حقون الطالب في البقاء عمى تواصل م  م سساتهم التعميمية والمحافظة عميى 

 .باستخدام التقنيات التي تيسر عممية االتصال والتواصل التعميم
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زمييان فييي تظهير فاعمييية التقنيييات المتعييددة وأدواتهييا فييي قييدرتها عمييى تجيياوز الحييدود واأل 
مسييتمر ميي  المدرسيية و تقييديم الخدميية التعميمييية لمطييالب، وبالتييالي تبقيييهم عمييى اتصييال دائييم 

اسيية وبييرامج المدرسيية التعميميية األخييرى، وقييد ظهير أثيير ذلييك فييي عمميهيا، وميي  المنيياهج الدر وم
كورونييا  هييي، وأزميية0325التعميييم فييي الحييد الجنييوبي التييي بييدأت عييام  اسييتخدامها فييي أزميية

/ 6/ 03 الموافين ييوم اإلثنيينوذليك التي اتخذت فيها الحكومة قرارًا بإغالن المدارس العالمية، 
 .ن بعد كأحد استراتيجيات التعميم البديلمجأ إلى التعميم تمهي، مما جعل الوزارة 0330

حكومييية القنيييوات الفضيييائية كأحيييد البيييدائل التعميميييية التيييي اتخيييذها ييييذكر أن التعمييييم عبر 
أزميية التعميييم فييي الحييد  لثييارفييي معالجيية  المممكيية العربييية السييعودية ممثميية فييي وزارة التعميييم

هي، واستمر تقديم الخدمة لمطيالب المتضيررين مين خيالل اثنيي عشير قنياة 0325الجنوبي عام 
، وبيرز االهتميام أزمة كورونا الحاليية واستمرت الوزارة في تقديم الخدمة حتى طالعتنا تعميمية، 

، تبييث قنيياة تعميمييية 11لتصييبح الفضييائية التعميمييية  حيييث زاد عييدد القنييوات بهييا مييرة أخييرى 
قنواتهييا المتعييددة وببييث مباشيير يبييدأ ميين السيياعة الثامنيية صييباحًا إلييى نتاجهييا التعميمييي عبيير إ

     .الساعة السابعة مساء
كأحييد أدوات التعميييم عيين بعييد أداة فاعميية فييي اليينظم  ةالتعميمييي القنييواتويعتبيير اسييتخدام 

المتطييورة حيييث أنهييا تقييدم تعميييم مشياب  لمتعميييم المدرسييي، كمييا أنهييا تسييتخدم كجانييب التعميميية 
، ويشيير بالميادة الدراسيية ي األزميات، فهيي تبقيي الطيالب عميى اتصيال بمعممييهم وتعويضيي في
KILGAS (2001 إلى أن  من الحقائن المسمم بها أن معدل تعمم الطالب قد ازداد بمسياعدة )

زيادة مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة وفي مقدمتها التمفزيون كوسييمة سيمعية بصيرية ، 
اإلعالم الفعالة في التعميم عن بعد من خالل خصائصي  مثيل القيدرة عميى هي واحدة من وسائل 

التتطية الواسعة ، والتفاعيل والجماهيريية، وتيوفير تكياف  الفيرص ، كيذلك القضياء عميى مشيكمة 
 . كبيرة وهي الشعور بالوحدة ، والتفاعمية بين الطالب والمواد التمفزيونية
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 مشكلة الدراسة

التييي يقييدم ميين خاللهييا التعميييم و  أدوات الييتعمم ومصييادري،يعتبيير التمفزيييون التعميمييي أحييد 
ييات التعميميية، أو مموادي ومناهجي  التعميميية، ويسيتخدم التمفزييون كمصيدر رئيسيي لتقيديم العم

، وقيد شياع اسيتخدام التمفزييون يستخدم كمصدر ثانوي لتسهيل التعرف عمى موضوعات محددة
التعميم المتمقة، ولتدريب المعممين عمى بعض األنماط التعميمية، كميا اسيتخدم كيأداة في أنظمة 

 .تعميمية في البرامج الوثائقية والبرامج العممية التعميمية األخرى
المدرسييي عنييدما كييان تقييديم التعميييم عبيير القنييوات الفضييائية فييي كمييا اسييتخدم التمفزيييون 

حييرب الحييد الجنييوبي، أو فييي حيياالت انتشييار يصييعب الوصييول لممدرسيية فييي حيياالت الحييروب ك
 مباشييرة، األوبئيية وتعمييين الدراسيية وتصييبح المييادة التعميمييية تقييدم لمطييالب ميين خييالل التمفزيييون

هييي ، كانييت القنييوات 0330/  6/ 03يييوم  هامدارسييفييي  فعنييدما عمقييت وزارة التعميييم الدراسيية 
قنيياة تعميمييية  11الييوزارة، فأطمقييت عييدد  إليهيياالتعميمييية أبييرز التقنيييات التعميمييية التييي لجييأت 

 00لممرحمية المتوسيطة،  و 2لممرحمية االبتدائيية، و  5مخصصة لمدارس التعمييم العيام، منهيا 
 .قناة تعميمية لممرحمة الثانوية

عييداد  وعمييى الييرغم ميين الجهييود الكبيييرة المبذوليية فييي تأسيييس تمييك القنييوات التعميمييية وا 
لكين المتأميل أن لدروس من قبيل معمميي المراحيل المختمفية، أستوديوهات م قت  لها، وتسجيل ا

، والخطيط التعميميية البديمية واق  الطالب مختمف عن ما تم رسم  لهم فيي السياسيات التعميميية
فيي التعمييم مقارنية باسيتخدامات  القنيوات التمفزيونيية استخدامات  حولكما أن لهم رأي مختمف 
 .في الترفي  واالستمتاع

 21تكونيت مين  منهم م  عينةخالل المقابالت التي أجريت بعض المعممين  أشارحيث 
 الطيالب أن هناك اختالف وتباين في وجهات النظر حول فائيدتها ومردودهيا العمميي عميى معمما

ن طريقيية التيدريس فييي القنييوات الفضييائية يعترييي  الجمييود أ ميينهم% 61مييا نسييبت   رأى، حييث 
ن بعييد مييوالتصيين ، والممارسييات التعميمييية التييي تييتم تحتيياج إلييى تييدريبات لمتعامييل ميي  المييتعمم 

شييراك  فييي الييدرس ، كمييا أن االسييتديو التعميمييي مكمييف جييدًا وبحاجيية إلييى التجهيييز  يلتشييجع  وا 
ود إلييى اسييتخدامها ويمكيين تحسييينها لزيييادة والييبعض يييرى أن هنيياك جييدوى عممييية تعييواإلعييداد، 

 .االقبال عميها
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وجود مشيكالت تحيول دون فاعميية االسيتوديوهات وبالتالي تتمخص مشكمة الدراسة في  
 .واإلنتاج التعميمي التمفزيوني  

 :أسئلة الدراسة

 :  الس ال الرئيس التالي إلى اإلجابة عنالدراسة  تهدف
 ؟   في األزمات في تقديم التعميم  السعودية ةالتعميميالقنوات ما مدى فاعمية 

 :ويتفرع عن هذا الس ال عدد من األسئمة هي
 جاهزية االستديو التعميمي فنيًا؟مامدى /  0س
 .؟مبرامج التمفزيونيةلاإلعداد فاعمية مامدى / 1س
   ؟ةالتعميمي القنوات مامدى فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر / 2س
خراجها نتاج البرامج التمفزيونيةإفاعمية مدى  ما/ 3س  ؟وا 
المرحميية  هييل توجييد فييرون إحصييائية بييين نتييائج متوسييطات االسييتجابات تعييزى لمتتييير/ 4س

 التعميمية؟
 أهنية الدراسة:

 :تأتي أهمية الدراسة الحالية في قدرتها عمى تحقين ما يمي
بنيياء معييايير مناسييبة لمحكييم عمييى القنييوات الفضييائية ميين مختصييين يمكيين اإلفييادة منهييا  .0

 .مستقباًل في توجي  اطالن األحكام عمى جدوى القنوات التعميمية الفضائية 
منيتج  بقائمية معيايير تسياعد فيي تجوييد القنيوات التعميميية السيعوديةتزويد القائمين عميى  .1

 .التعميميالقنوات 
ولمقييائمين عمييى القنييوات التعميمييية بتييية  ميين التحسييينات لييوزارة التعميييم،تقييديم مجموعيية  .2

 .تحسين فاعمية قنواتهم التعميمية
األميييور والطيييالب والطالبيييات فيييي زييييادة فاعميييية القنيييوات التعميميييية  ءتفييييد الدراسييية أولييييا .3

 .واالطالع عميها مستقبال
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 أهداف الدراسة:

مدى فاعمية القنوات التعميمية الفضائية فيي تقيديم تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى 
 :الدراسة إلى التعرف عمى ما يمي فالتعميم في أوقات األزمات، كما تهد

 .مدى جاهزية االستديو التعميمي فنيًا التعرف عمى  .0
 .اإلعداد لمبرامج التمفزيونية التعرف عمى فاعمية .1
 .عبر التمفزيون التعميميالتعرف عمى فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة  .2
خراجها .3  .التعرف عمى فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 
 .التعرف عمى مدى وجود تباين بين نتائج المتوسطات تعزى لمتتير المرحمة التعميمية .4

 الدراسات الشابكة:

فيمييا يمييي سييرد ألبييرز الدراسييات السييابقة التييي تناولييت الحييديث عيين القنييوات التعميمييية 
 :يون التعميمي في مجتمعنا السعودي أو العربي واإلقميمي، وهي كما يميوالتمفز 

اتجاهات طمبة المرحمة الثانوية نحو البيرامج التعميميية : بعنوان( 1111صيام ، ) دراسة   -0
المتمفزة، وهدفت الدراسة إلى التعرف عميى لراء الطيالب حيول البيرامج التعميميية التيي تبيث 

مين طالب وطالبة  411تمفزيونيا، وأبرز المشكالت المتعمقية بهيم،  وبمتيت عينية الدراسية 
أن نسييبة الطييالب : أهييم نتييائج الدراسييةطييالب المرحميية الثانوييية بنييين وبنييات،  وكييان ميين 

الييذكور المتييابعين لمبييرامج التعميمييية المتمفييزة فييي الفييرعين األدبييي والعممييي هييي أعمييى ميين 
نظيراتها لدى اإلنياث المتابعيات لهيذي البيرامج ، وأن هيذي النسيبة ليدى طمبية الفيرع العمميي 

أهيم المشيكالت  سية أنأعمى من نظيراتهيا ليدى الفيرع األدبيي بشيكل عيام،  كميا بينيت الدرا
العينة في جانب التمفزيون التعميمي افتقياري لعنصير التشيوين والجيذب،  أفرادالتي يواجهها 

 .  مناسبة وقت عرض البرامج لوقت الطالب موعد
مدى فاعمية بيرامج التمفزييون مين وجهية نظير معمميي : بعنوان( 1110الكويحي، )دراسة  -1

الصفين الراب  والخامس، وهدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية البيرامج التمفزيونيية فيي 
وقيد بمتيت عينية الدراسية . الصفين الرابي  والخيامس األساسييبن مين وجهية نظير المعمميين

وقييد خمصييت . فقييرة 33تهييا معممييًا اسييتجابوا السييتبانة ميين إعييداد الباحييث عييدد فقرا 014
الدراسيية إلييى أن معمييم الصييف كييان فييي المرتبيية األولييى واإلخييراج التمفزيييوني فييي المرتبيية 
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لييى أهمييية العناييية بجمييي  مجيياالت أداة الدراسيية حيييث لييوحظ انخفيياض ممحييوظ  األخيييرة، وا 
 .  فيها

بعنييوان اتجاهيات طييالب الثانوييية العامية نحييو البييرامج التعميمييية ( 1112صييدقة، )دراسية   -2
المقدميية ميين خييالل التمفزيييون المصييري وقنيياة النيييل التعميمييية المتخصصيية، وقييد هييدفت 
الدراسيية إلييى التعييرف عمييى اتجاهييات الطييالب نحييو التمفزيييون التعميمييي ومييدى اسييتفادتهم 

ميين طييالب المييدارس الثانوييية فييي طالبييًا  261منهييا، وقييد شييارك فييي الدراسيية عينيية قييدرها 
محافظيية القيياهرة، وقييد توصييمت الدراسيية إلييى ارتفيياع نسييبة المشيياهدة لمبييرامج التعميمييية 
المقدميية فييي القنييوات األرضييية، وكييذلك ارتفيياع اسييتفادة الطييالب ميين البييرامج التعميمييية، 

 .  يةوارتفاع نسبة التفضيل لمبرامج التعميمية عبر القنوات عمى حساب الدروس الخصوص
تقويم البيرامج التعميميية بالفضيائيات المتخصصية لمتعمييم : بعنوان( 1118أحمد، ) دراسة  -3

اإلعييدادي بمصيير فييي ضييوء بعييض المعييايير التربوييية ، وقييد هييدفت الدراسيية إلييى معرفيية 
المعايير التربوية الستخدامات البرامج عبر القنوات التمفزيونيية وميدى تيوافر تميك المعيايير 

تعميمييية التييي تبييث عبيير القنييوات التعميمييية، وقييد اسييتخدمت الدراسيية الميينهج فييي البييرامج ال
التعمييييم اإلعيييدادي فقيييط، وقيييد توصيييمت ة الوصيييفي التحميميييي واشيييتممت عينتهيييا عميييى حمقييي

الدراسيية إلييى قائميية معييايير خاصيية لمنشيير التمفزيييوني ، وتييم تطبييين تمييك المعييايير عمييى 
عمها بالقدرات التعميميية العاليية، وضيرورة الحمقات الدراسية ووجدت أن هناك حاجة إلى د

 .  مراعاة االستفادة من تقنيات التسجيل والبث المتطورة
اتجاهييات طييالب الصييف الثالييث الثييانوي نحييو البييرامج : بعنييوان( 1104 ) دراسيية بركييات  -4

التعميمييية فييي القنيياة الفضييائية التربوييية السييورية ، وقييد هييدف البحييث إلييى التعييرف عمييى 
اتجاهييات الطييالب نحييو البييرامج التعميمييية فييي التمفزيييون التعميمييي السييوري وفيين متتيييرات 

طالبييًا وطالبيية، 217الجيينس والتخصييص، وقييد  تييم تطبييين الدراسيية عمييى عينيية مقييدارها 
أن اتجاهات الطالب كانت إيجابية، وواضحة بشيكل عيام، كميا إلى وأشارت  نتائج الدراسة 

بينييت الدراسيية عييدم وجييود فييرون ذات دالليية إحصييائية بييين اتجاهييات أفييراد العينيية نحييو 
البييييرامج التعميمييييية فييييي القنيييياة الفضييييائية التربوييييية السييييورية حسييييب متتيييييري الجيييينس 

 .  والتخصص
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الجييييودة النوعييييية لمبييييرامج التعميمييييية فييييي التعميييييم بعنييييوان  ( 1104 ) الشييييميريدراسيييية  -5
، وقيييد هيييدف الدراسييية إليييى التعيييرف عميييى دور التمفزييييون التعميميييي فيييي التعمييييم الجيييامعي

الجيامعي اليمنيي، وكيذلك التعييرف عميى جيودة الحمقيات التعميمييية فيي التعمييم الجيامعي فييي 
ت الدراسيية الميينهج الوصييفي التحميمييي، واختيييار جامعيية العمييوم والتكنولوجيييا، وقييد اعتمييد

حمقية، وتوصيمت الدراسية إليى أن اإلنتياج  311حمقة مين أصيل  30ها ر عينة عشوائية قد
التعميميييي فيييي الجامعييية متوسيييط ، وأن هنييياك عالقييية إيجابيييية مطيييردة بيييين تجوييييد مراحيييل 

 اإلنتاج وتجويد الحمقات التعميمية، 
اتجاهييييات طمبيييية المرحميييية اإلعدادييييية نحييييو البييييرامج : بعنييييوان( م1106) دراسيييية صييييالح  -6

لمتعرف عميى اتجاهيات الطمبية فيي المرحمية اإلعداديية نحيو  الدراسةالتعميمية ، وقد هدفت 
البييرامج التعميمييية الفضييائية، وقييد قامييت الباحثيية ببنيياء مقييياس يييتم ميين خالليي  اسييتنتاج 

عمييى عينيية ميين طييالب  يقيي وتييم تطباتجاهييات الطمبيية نحييو البييرامج التعميمييية الفضييائية ، 
اتجياي هنياك كيان أني   لى عدة نتائج أساسيية منهيا إتوصمت الدارسة المرحمة اإلعدادية، و 

مج التعميمية الفضائية من قبل طمبة المرحمة اإلعدادية وهيذا بيدوري يوكيد اايجابي نحو البر 
نهيا تيوفر ويظهير أهميية االهتميام بهيا كو  مج التعميمية في عصيرنا الحيالياعمى أهمية البر 

تعميمييا جيييدا لمطييالب، وأنهييا تكييون أكثيير إثييارة وتشييويقًا لمييا يمتمكيي  التمفزيييون ميين مزايييا ،  
كما أظهرت النتائج أن  كمما  زاد االعتمياد عميى بيث البيرامج التعميميية كمميا قميت اليدروس 

 . الخصوصية
هيدفت الدراسية معايير الجودة واالبتكار التمفزيوني، وقيد : بعنوان( 1107)دراسة الطائي   -7

إلييى تحديييد مقيياييس معيارييية لقييياس جييودة اإلنتيياج التمفزيييوني ومييدى صييالحيت  لحماييية 
دراسيية المجتمعييات، وقييد اسييتخدم الباحييث الميينهج الوصييفي وأداتيي  االسييتبانة، وتوصييمت ال

 :إلى
 أهمية المعايير األخالقية في إنتاج البرامج التمفزيونية. 
  بيييين الجانيييب األخالقيييي والجميييالي فيييي النتييياج تبيييين الدراسييية وجيييود عالقييية تباينيييية

 .التمفزيوني 
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 اإلطار اليظري

 التلفزيون التعليني: -

أدى االنتشار الواسي  لمتقنييات التعميميية وأدواتهيا إليى ظهيور القنيوات الفضيائية متعيددة 
، االسيييتخدام، السييييما كونهيييا قميمييية التكمفييية وواسيييعة االنتشيييار بيييين أوسييياط المجتمييي  المتمقيييي

هيو نقيل الخبيرات والمعيارف والخبيرات ( " 0874 ) والتمفزيون التعميمي كميا يعرفي  العبيدالرحمن
غيير المفظيي بيين معميم وميتعمم أو بيين ميتعمم ومعميم عبير و التعميمية من خالل التفاعل المفظي 

ة ممارسيات تدريسيية تنقيل عيوتعيرف بأنهيا مجمو ". قنوات معينة لتحقين أهداف تعميمية محيددة
قنييوات الفضييائية المختصيية لتكييون بييدياًل تعميميييًا لمطييالب فييي أوقييات األزمييات أو حينمييا عبيير ال
 .إقامة العالقة التدريسية بين الطالب ومعممهميتعذر 

أن التمفزيييون التعميمييي يشييير فييي مضييمون  إلييى ( هييي0325 ) زكيييويييرى الحمفيياوي و 
إلييى تحقييين أهييداف تعميمييية هييدف البييرامج التعميمييية التييي تقييدم ميين خييالل جهيياز التمفزيييون وت

محددة، وترتبط ارتباطيًا مباشيرًا بمقيررات دراسيية أو بيرامج تدريبيية معينية ليدى فئية محيددة مين 
 .  المتعممين أو الدارسين

وحيييث إن التمفزيييون التعميمييي يتميييز بالعديييد ميين الصييفات التييي تجعميي  واحييدًا ميين أهييم 
درة عميييى أن يقيييدم التعمييييم كييياماًل ، وتقيييوم ن بعيييد، فمييي  القيييميييأدوات التعمييييم المباشييير والتعمييييم 

مسيي ولية تقييديم اليييدرس وأنشييطت  المختمفيية عميييى معمييم الشاشيية مقيييدم البرنييامج التمفزييييوني، 
عبدالسيييمي  ولخيييرون، . )ويعتميييد هيييذا الييينمط التعميميييي عميييى اليييتعمم اليييذاتي مييين قبيييل اليييدارس

1113.) 
ي تجعمي  قيادرًا عميى حيل تيمكانيات البمجوعية مين اإلكما أن التمفزييون التعميميي يتصيف 

نقييص اإلمكانييات المادييية والمصييادر  -نقييص المعممييين: العديييد ميين المشييكالت التعميمييية مثييل
التعميمييية، كمييا يمكنيي  مواجهيية مشييكمة الييدروس الخصوصييية، كمييا يمكنيي  أن يسييتوعب األعييداد 

 (1112خميس، . ) المضطردة في أعداد المتعممين في المدارس والكميات
وزارة التعميم السعودية القنوات التمفزيونية لمواجهية إغيالن الميدارس فيي وقد استخدمت 

،  0325قنياة تعميميية فيي العيام  01أزمة الحد الجنوبي، وأزمة كورونا، حيث قاميت بتأسييس 
واجهية أزمية كورونيا، وزييادة الطميب هيي لم0330قنياة تعميميية فيي العيام  11ثم تبعها تأسيس 

 .مميون طالب وطالبة 5د عن عمى التعميم عن بعد لما يزي
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 القنوات التعميمية وبرامجها المتنوعة فوائد
أكثيير الوسييائل تمثيييال لمواقيي  بمييا يقدميي  القنييوات والتمفزيييون التعميمييي أحييد أهييم و  عتبييرت

ينقمهييا عبيير القنييوات بطريقيية و ، مصييحوبة بالصييوت الحقيقييي مصييورةبمييواد ميمييية لمعممييية التع
غيير متيزامن )متزامنيًا ومسيجاًل متزامنة في نفس لحظة التعمم، وبالتالي فهو يوفر تعميميًا فياعاًل 

متييى أحسيين اختيييار المعممييين الييذين عمييى اخييتالف مسييتوياتهم التعميمييية ، ولكيين لممتعممييين ( 
بعيد ومتيى قورنيت وسيائل ز عن يي دون الدروس وتم تدريبهم عمى اختيار طرن التواصل المتم

 .االتصال بإيحاءات الجسد وتعابير الوج  المناسبة
الفوائيييد الكبييييرة لمتمفزييييون أن األبحييياث تظهييير باسيييتمرار  KreehS (0885)و ييييذكر 

ويوليييد ليييديهم القابميييية لميييتعمم وزييييادة  أن التمفزييييون يحفيييز المتعمميييينالتعميميييي ، حييييث ييييرى 
 يهدف إلى استخدام التمفزيون بشكل أكثر فعاليية وتمبييةن  دافعيتهم وجذبهم نحو التعميم، كما أ

 .لطالب من خالل التخطيط لمتمفزيون م  المواد األخرىلتوقعات 
إن برامج القنوات التمفزيونية التعميمية حتى تكون فاعمة وذات مردود تربوي، البد    

الداعمة لها، كما أن  من أن تنطمن من قاعدة متينة مميئة باألسس التربوية ونظريات التعمم 
األهمية بمكان حتى تكون لمقنوات التعميمية فائدة عالية أن تنطمن من فمسفة أو ر يا تميزها 
عن غيرها من البرامج الترفيهية أو اإلعالمية أو الرياضية، إن وجود هذي الفمسفة التي تعينها 

 .ة واألصالةعمى القيام بدورها بشكل جيد تساعدها عمى أن تجم  بين المعاصر 
أني  ينبتيي تيوافر مجموعية المقوميات لمقنيوات الفضيائية حتيى ( 0887)وفي هذا يشير مكياوي 

 :  تكون ذات فائدة وت دي رسالتها منها
وجييود فمسييفة واضييحة تعكييس الهييدف ميين إنشييائها، يييتم ترجمتهييا إلييى اسييتراتيجية وخطييط  -0

 .طويمة األمد وقصيرة األمد
 .عالي الجودةي ت اإلنتاج البرنامجضمان التمويل الالزم لتتطية نفقا -1
 .نتاج هذا النوع من البرامجإكوادر بشرية مدربة عمى  -2
تعيياون وثييين وتنسييين متكامييل بييين اإلعالميييين والتربييويين فييي وضيي  الخطييط، وصييياغة  -3

 .المحتوى، وتحديد األشكال الفنية المستخدمة
حديثية، وكياميرات متطيورة وأفيالم وثائقيية وأعميال  توافر اإلمكانات الفنية من اسيتوديوهات -4

 .درامية تتيح الشكل الفني الجذاب لتقديم المحتوى العممي المتفن عمي 
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ضيييمان وصيييول اإلرسيييال إليييى الجمييياهير المسيييتهدفة سيييواء داخيييل القاعيييات الدراسيييية أو  -5
 .المنازل

لراء الطيييالب  إجيييراء تقيييويم مسيييتمر لرجييي  الصيييدى تجييياي البيييرامج المقدمييية، واسيييتطالع -6
 .والمعممين والخبراء في المحتوى المقدم

 .اإلعالن المستمر عن محتوى البرامج ومواعيد تقديمها في وسائل اإلعالم المختمفة -7
 ىتاج برامج التلفزيون التعلينيإأسص 

طمقتهيييا وزارة التعمييييم السيييعودية أفيييي ضيييوء العيييدد الكبيييير لمقنيييوات التمفزيونيييية التيييي 
التي تمر بها، فإن هناك عدة أسس ينبتي أن تعمل فيي ضيوئها تميك القنيوات لمواجهة األزمات 

نتاجهييا وبثهييا وفيين أسييس عممييية متعييارف عميهييا، وميين أبييرز تمييك ا  وأن يييتم تسييجيل الييدروس و 
 :فيما يمي( 1111الدسوقي، ورزن، )األسس ما ذكري 

وهيذي  يين أهدافي ،إذ البد أن يكيون البرنيامج ذا كفياءة وتقنيية عاليية لتحق: كفاءة البرنامج -0
 :الكفاءة تتمثل في

  ًاحتواء البرنامج عمى أحدث وسائل االتصال أثرا. 
 التجارب العممية المنظمة. 
 األفالم السينمائية الشرائح والنماذج. 
 الرسومات. 
 االستخدام األمثل لمكاميرات التمفزيونية والم ثرات الخاصة. 

تمفزييوني التعميميي عميى أسيس ومبياد  يفترض أن تقوم تقنية البرنيامج ال: تقنية البرنامج -1
وقوانين التعمم، فيميا يجيب أن يتمتي  البرنيامج التمفزييوني بقيدرة ذاتيية عميى إحيداث اليتعمم 

 .لدى المشاهد
حيييث يجييب أن يتسييم البرنييامج التمفزيييوني التعميمييي بالبسيياطة وعييدم : تييأثير البرنييامج -2

 .التعقيد
 :ما يمي ويجب أن يراعى في عرض البرنامج: عرض البرنامج -3

  ، إدخييال أسييئمة ضييمن البرنييامج لحييث المشيياهد عمييى التعبييير عيين ردود فعميي
 .وذلك لمتأكد من مدى فهم  لكل فكرة رئيسية في البرنامج

 استخدام مفردات لتوية مبسطة يسهل فهمها. 
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 مراعاة الفرون الفردية. 
 عروض الخبرات والمعمومات بأسموب التحميل وتجنب تقديمها جاهزة. 

يتمثييل محتييوى البرنييامج  فييي تزويييد المييتعمم بمهييارات أو معمومييات قييد : البرنييامجمحتييوى  -4
بيراز اهتماميات لديي ، ويتمييز التمفزييون  ت دي إلى تتير اتجاهات معينة أو تنميية مييول وا 
فييي هييذا المجييال بالقييدرة عمييى إمييداد المييتعمم بييالخبرة المحسوسيية وتقييديم خبييرات اليمكيين 

 .بالطرن التقميدية
 :الة التي يحممها البرنامجشروط الرس -5

 أن تكون مفهومة وتقدم الحقائن وتتيح الفرصة لممشاهد لالستنتاج. 
  فالرسييالة اإليجابييية تكييون أكثيير تييأثيرًا ميين الرسييالة  إيجابيييةأن تكييون الرسييالة

 .السمبية
 أن تخاطب الرسالة الوجدان والعقل. 
  ًأن تثير الرسالة المشاهد لكي تكون أبقى أثرا. 
  عد البث مناسبًا لممشاهدينأن يكون مو. 

وحيث إن البرامج التمفزيونية التيي تبيث عبير القنيوات تحميل رسيالة تعميميية تبيث عبير 
القناة مباشرة، كان لزاما تحميل مدى اشتممت عمي  تمك البيرامج وكيفيية التخطييط واإلعيداد لهيا، 
ثيييم تحمييييل الممارسيييات التدريسيييية التيييي تيييتم وميييدى قيييدرتها أن تكيييون بيييدياًل تعميمييييًا لمطيييالب 

خراجهيا تحتياج إليى نظيرة فاحصية بتيية والطالبات،  لتعيرف اكما أن عمميات إنتاج تمك البرامج وا 
عمى مدى قيدرة العممييات اإلخراجيية عميى تمثييل األدوار الواجيب توافرهيا فيي القنيوات التعميميية، 

خراجها  .أثناء عمميات تسجيل الدروس العممية وا 
 "قياة عني " ةالشعودي ةالتعلينيالكيوات 

رقم ت الفضيائية السيعودية قنيوات حكوميية ممموكية ليوزارة التعمييم ، وفين اليتعتبر القنوا
مقابمية مي  المشيرف العيام عميى )وتسمى قنوات عينهي  11/5/0325وتاريخ ( م ب/ 4516)

   .(القنوات
تضييم أكبيير محتييوى تعميمييي لمنيياهج وميين خبييرة الباحييث فييي التعامييل ميي  القنيياة فإنهييا 

، وليديها خبيرة فييي االبتيدائي وصيوال لمصيف الثالييث الثيانوي التعمييم العيام بيدء مين الصييف األول
   .  التعامل م  الدروس التمفزيونية وبثها
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 :، هي تأسيس القنواتلمشرف العام أن أهداف اكما يضيف 
  ًقميميًا وعالميا  عرض صورة مشرقة لمتعميم في المممكة العربية السعودية محميًا وا 
 عداد الطاقات والكوادر اإلعالمية السعودية تنمية  المواهب وا 
  براز أهميتها لممجتم  .دعم اإلنتاج والمراكز البحثية وا 
 رعاية تشجي  الباحثين والمفكرين 
  ن بعدمتسخير أفضل تقنيات البث الفضائي التفاعمي لخدمة التعميم 
 دعم جودة التعميم التقميدي 
 عميمييية والوصييول إلييى شييرائح أوسيي  عيين طرييين زيييادة القييدرة التشييتيمية لمجهييات الت

اسييتثمار تقنيييات البييث الفضييائي التفيياعمي لتكييوين فصييول تعميمييية افتراضييية بطاقيية 
 استيعابية كبيرة

  تيييوفير بيييدائل عاليييية الجيييودة والفاعميييية لتتطيييية الييينقص فيييي م سسيييات التعمييييم وذليييك
 ميباالستفادة من تقنيات الفصول االفتراضية والبث الفضائي التفاع

 يصالها لممتعممين بأشكال متعددة  نشر المواد التعميمية وا 
  أرشييفة المييواد التعميمييية وتوثيقهييا لتسييهيل إعييادة اسييتخدامها وتبادلهييا بييين القنييوات

 التعميمية
  خدمة المجتمي  وتأصييل قيمي  اإلسيالمية والعربيية الكريمية وتعميين اليوالء لميوطن فيي

 نفوس المتمقين
 يم فييي المممكية العربييية السييعودية مي  م سسييات التعميييم تعزييز تواصييل م سسيات التعميي

 حول العالم لتبادل الخبرات
 .ودورها يف دعه تعله طالب وطالبات املنلكة الشعودية ة الكيوات التلفزيوىيةأهني 

شييبكة قنييوات عييين محتييوى تعميمييي لمنيياهج التعميييم العييام بييدء ميين الصييف األول  تضييم
تسيتعرض ميا يأخيذي الطيالب فيي منياهجهم الدراسيية ، و االبتيدائي وصيوال لمصيف الثاليث الثيانوي

 .بشكل يومي
الرسيييمية إظهيييار الجانيييب المشيييرن لمميييدارس الحكوميييية هيييا برامجبتسيييتهدف إن القنييياة  

 .الطالب في الفصول الدراسية والموهوبينالسعودية وانعكاسها عمى 
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ميي  االنتشييار الواسيي  وسييهولة وصييول الطييالب لمقنييوات الفضييائية والبييث الرقمييي عبيير و 
تسيتهدف الطيالب والطالبيات فيي جميي  أنحياء  القنيوات منصات اإلعالم الجديد أصيبحت دروس

مفيياهيم صييناعة  تعمييل عمييى تقييديم بييرامج توعوييية تتييرس، و المممكيية ولجمييي  المراحييل التعميمييية
تقيديم بيرامج تنافسيية تعميل عميى ، و الروبوت واليذكاء الصيناعي لبنياء المعرفية العمميية والتقنيية

 . تعزيز روح المنافسة بين الطالب
 إجراءات الدراسة
 ميوج الدراسة:

مين " تحمييل المضيمون"التحميميي  الوصيفي المنهج المستخدم فيي الدراسية هيو المينهج
االبتدائيييية ) خيييالل تقيييييم بعيييض الحمقيييات المقدمييية عبييير القنيييوات التعميميييية لممراحيييل اليييثالث 

 .(والمتوسطة والثانوية 
 جمتنع الدراسة وعييتوا

تحميل المضمون أو تحمييل " اعتمد الباحث في دراست  عمى المنهج الوصفي التحميمي 
بتييية ، الفضييائية السييعوديةدروس القنييوات عينيية ميين حيييث سيييتم تحميييل محتييوى " المحتييوى 

 والتحقن من نتائجها،  الوصول إلى أهداف الدراسة
درسييًا تعميميييًا اختيييرت بطريقيية العينيية العشييوائية  51وقييد تكونييت عينيية الدراسيية ميين 

وتم تحميل نتائج هذي العينة مين قبيل ثالثية مين ، درس لكل مرحمة تعميمية 11البسيطة، بواق  
   .أدناي عينة الدراسة وسيرد وصف. المتخصصين

:0)خذٚي سلُ   

8أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك ِتغ١ش اٌّشزٍخ اٌذساع١ختٛص٠غ   

 إٌغجخ اٌؼذد اٌّشزٍخ اٌذساع١خ

%2282 11 اٌّشزٍخ االثتذائ١خ  

%2282 11 اٌّشزٍخ اٌثب٠ٛٔخ  

%2282 11 اٌّشزٍخ اٌّتٛعطخ  

%011 51 اٌّدّٛع  
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 أداة الدراسة:

بهدف السعودية التعميمية الفضائية فاعمية القنوات لقياس بطاقة قام الباحث بإعداد 
ومراعتها  ،م لمطالب أوقات األزماتيالقنوات وجاهزيتها لتقديم التعمتمك تحديد فاعمية 

وثالثين عبارة  ثمان وتكونت االستبانة من لالشتراطات الالزمة إلعداد الدروس الفضائية
 :كما يمي أرب  محاور موزعة عمى

 .بواق  ست عباراتجاهزية االستديو التعميمي فنيًا  .0
 .بواق  سب  عبارات فاعمية االعداد لمبرامج التميفزيونية .1
بواق  خمس عشرة  فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية .2

 .عبارة
خراجها .3  .بواق  عشر عبارة فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 

، وفن درجات الدراسةتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لمحصول عمى استجابات 
  (.ضعيفة جداً  –ضعيفة  -ة متوسط -كبيرة –كبيرة جدًا : )الموافقة التالية

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 صدق االتشاق الظاهري )اخلارجي( ألداة الدراسة: - أ

من صدن صدن االتسان الظاهري أو الخارجي واحدًا من أهم أدوات التأكد  يعتبر  
 .الدراسة وأكثرها شيوعًا لدى الباحثين وكثرة الدقة العممية فيها

المحكمين من  مجموعةقام الباحث بعرضها عمى  لمبطاقةولمتحقن من الصدن الظاهري  
المتخصصين، وذلك إلبداء رأيهم في ارتباط العبارات بمحاور الدراسة ومدى وضوح عبارات 

، البطاقةومدى مناسبتها لممبحوثين، باإلضافة إلى بعض المالحظات العامة حول  البطاقة
مة مقياس ليكرت الخماسي الذي يحدد استجابة أفراد الدراسة حول كل محور من ءومدى مال
وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون من حذف وتعديل صياغة بعض  محاورها،

الفقرات التي ال تتناسب صياغتها م  تسا الت الدراسة، تم اعتماد المحاور والفقرات والعبارات 
 .التي أجم  عميها غالبية المحكمين

  



 ...................................................... القنوات الفضائية التعليمية السعودية في تقديم التعليم فاعلية

- 0007 - 

 :صدق االتشاق الداخلي )الصدق البيائي(  - ب

بعد التأكد من الصدن الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بحساب معامل االرتباط 
وذلك عن طرين حساب معامل االرتباط بين  لرداة،الداخمي االتسان بيرسون لمعرفة صدن 
  .الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إلية الفقرةم   األداةدرجة كل فقرة من فقرات 

ان الداخمي، ومدى ارتباط العناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم ولمتعييييرف عمى صدن االتس
استخدام معامل االرتباط بين درجة العبارة، والمجموع الكمي لممحور، ومعامل االرتباط 

 :  المصحح
 :1)خذٚي سلُ 

 ٌّسٛس خب٘ض٠خ االعتذ٠ٛ اٌتؼ١ٍّٟ ِؼبًِ االستجبط ث١شعْٛ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ االستجبط 

 ثبٌّسٛس

ِؼبًِ االستجبط 

 اٌّصسر

0 
تٛفش وب١ِشاد ِتؼذدح فٟ االعتذ٠ٛ ٌت٠ٕٛغ 

 اٌتص٠ٛش
181.1** 18113 

1 
تٛفش ٚعبئً ػضي اٌصٛد إٌّبعجخ ػٕذ تغد١ً 

 8اٌذسٚط
18121** 18124 

 18414 **..183 تٛفش تم١ٕبد ِغبػذح ٌتمذ٠ُ اٌذسٚط ٚتٛض١سٙب 2

3 
اٌتفبػً ت٠ٕٛغ د٠ىٛس االعتذ٠ٛ ٌخٍك ِدبالد ِٓ 

 ِغ اٌذسط
1811.** 18104 

 18445 **.1832 تٛفش إضبءح وبف١خ ٌالعتذ٠ٛ ػٕذ اٌتغد١ً 4

 18513 **18411 تٛفش ١ِىشفْٛ ٌٚٛالظ ِتؼذدح ٌتغد١ً اٌصٛد 5

 
  **185.1 خب٘ض٠خ االعتذ٠ٛ اٌتؼ١ٍّٟ

، أن معامالت االرتباط، بين المفردات المكونة لمحور (1)يتضح من الجدول رقم 
، وبين المجموع الكمي، وكذلك المجموع الكمي محذوفًا من  درجة (جاهزية االستديو التعميمي)

، وأن قيم معامالت (1010)عند مستوى ( دالة( )1.466-1.117)المفردة، تراوحت بين 
، كما أن معامل ارتباط المحور بمجموع (1.513-1.104)االرتباط المصححة، تراوحت بين 

وبذلك يمكن الوثون بصدن ، ي كد ثبات وصدن المحور باالستبانةمما  (1.571)األداة 
 .وثبات االستبانة وصالحيت  لمتطبين
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 :2خذٚي سلُ )

 ػذاد ٌٍجشاِح اٌت١ٍفض١ٔٛ٠خ8ٌّسٛس فبػ١ٍخ اإل ِؼبًِ االستجبط ث١شعْٛ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 ِؼبًِ االستجبط اٌؼجبسح

اٌتشجغ 

 ثبٌؼبًِ

0 
لجً  ٚضٛذ خذٚي ِٚٛاػ١ذ اٌجث اٌضِٕٟ

 ثذء اٌؼشض
18142** 18122 

1 
ِذح ػشض اٌذسط ِٕبعجخ ٌٍؼّش اٌضِٕٟ 

 ٌٍطبٌت8
18121** 18132 

2 
خٍٛ اٌّمذَ ِٓ اٌؼ١ٛة اٌدغ١ّخ اٌتٟ تؤثش 

 فٟ االتصبي اٌتٍفض٠ٟٛٔ
18120** 18144 

3 
لذسح اٌّمذَ ػٍٝ اعتخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اٌغ١ٍّخ8
18310** 18314 

4 
تسم١ك اٌتفبػً ت٠ٕٛغ زشوبد اٌدغذ فٟ 

 اٌد١ذ
18422** 18445 

 18332 **18210 اعتخذاَ تؼبث١ش اٌٛخٗ ثشىً فبػً 5

1 
تض١ّٓ اٌذسط إسشبداد ِٚمبطغ فٛاصً 

 تٛخ١ٙ١خ
18111** 18141 

 **18532 فبػ١ٍخ االػذاد ٌٍجشاِح اٌت١ٍفض١ٔٛ٠خ
 

معامالت االرتباط، بين المفردات المكونة لمحور  ، أن( 2 )يتضح من الجدول رقم 
، وبين المجموع الكمي، وكذلك المجموع الكمي محذوفًا (فاعمية االعداد لمبرامج التميفزيونية)

، وأن قيم (1010)عند مستوى ( دالة( )1.422-1.148)من  درجة المفردة، تراوحت بين 
، كما أن معامل ارتباط المحور (1.445-1.138)معامالت االرتباط المصححة، تراوحت بين 

وبذلك يمكن الوثون .  البطاقةمما ي كد ثبات وصدن المحور  (1.532 )األداة بمجموع 
 .لمتطبين اوصالحيته البطاقةبصدن 
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 : 3 خذٚي سلُ )

 ِؼبًِ االستجبط ث١شعْٛ ٌّسٛس فبػ١ٍخ اٌّّبسعبد اٌتذس٠غ١خ اٌّغتخذِخ ػجش اٌمٕٛاد اٌتؼ١ّ١ٍخ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 ِؼبًِ االستجبط اٌؼجبسح

اٌتشجغ 

 ثبٌؼبًِ

 18122 **18120 ٚضٛذ اٌتخط١ظ اٌد١ذ ٌٍتذس٠ظ 0

 185.3 **185.2 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍذسط 1

 18115 **18154 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ ٌٍذسط 2

 18521 **18522 اعتخذاَ أعب١ٌت اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ 3

4 
اٌطجمبد اٌصٛت١خ أثٕبء اٌششذ ثشىً ت٠ٕٛغ 

 فؼبي
18410** 184.2 

5 
تىشاس إٌمبط اٌّسٛس٠خ أثٕبء اٌششذ ٌتؼض٠ض 

 ػ١ٍّخ اٌتؼ8ٍُ
18103** 18100 

1 
إتبزخ فشصخ ٌٍطبٌت وٟ ٠غتد١ت ٠ٚشبسن فٟ 

 اٌذسط
184.5** 184.3 

. 
اعتخذاَ اٌصٛس ٚاٌشعَٛ ثشىً ِٕبعت أثٕبء 

 اٌششذ
18351** 1835. 

 181.0 **18111 اٌذسط ثطش٠مخ تفبػ١ٍخ ِغ اٌطالة8تمذ٠ُ  2

01 
تمذ٠ُ اٌذسط ثطش٠مخ تشدغ ػٍٝ اٌّشبسوخ 

 إٌشطخ ِٓ اٌطالة
18104** 18112 

 18130 **18114 اعتخذاَ أعٍٛة اٌسٛاس أثٕبء اٌششذ 00

01 
اعتخذاَ األعئٍخ اٌّٛخٙخ ٔسٛ اٌّتؼٍُ إلثبسح 

 االٔتجب8ٖ
18515** 18551 

 .1832 **18351 تمذ٠ُ أِثٍخ تثشٞ ِؼبسف اٌطبٌت ِٚؼٍِٛبتٗ 02

 18445 **18422 إغالق اٌذسط ثٍّخص ٚافٟ ػٓ اٌّستٜٛ 03

04 
تى١ٍف اٌطالة ثّّبسعبد تؼ١ّ١ٍخ ثؼذ أتٙبء 

 اٌذسط
183.1** 183.1 

 

فبػ١ٍخ اٌّّبسعبد اٌتذس٠غ١خ اٌّغتخذِخ ػجش 

 اٌمٕٛاد اٌتؼ١ّ١ٍخ
1821.** 

 

، أن معامالت االرتباط، بين المفردات المكونة لمحور ( 3 )يتضح من الجدول رقم 
، وبين المجموع الكمي، (فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية)

( دالة( )1.680-1.154)وكذلك المجموع الكمي محذوفًا من  درجة المفردة، تراوحت بين 
-1.115)، وأن قيم معامالت االرتباط المصححة، تراوحت بين (1010)عند مستوى 

مما ي كد ثبات وصدن ( 1.817)األداة ، كما أن معامل ارتباط المحور بمجموع (1.682
 .وبذلك يمكن الوثون بصدن وثبات االستبانة وصالحيت  لمتطبين.  المحور باالستبانة
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 : 4 خذٚي سلُ )

 فبػ١ٍخ إٔتبج اٌجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٚإخشاخٙب8ِؼبًِ االستجبط ث١شعْٛ ٌّسٛس 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

اٌتشجغ 

 ثبٌؼبًِ

 18300 **18241 ٚضٛذ اٌصٛد فٟ اٌذسٚط اٌّمذِخ ٌٍطالة 0

 185.1 **18540 خٛدح اإلضبءح اٌّغتخذِخ فٟ اٌتغد١ً 1

 18221 **18141 ٚضٛذ اٌخطٛط اٌظب٘شح ػٍٝ اٌغجٛسح اٌّغتخذِخ 2

 181.2 **18114 تٕبعك األٌٛاْ اٌظب٘شح فٟ اٌتغد١ً 3

4 
تغد١ً اٌّؤثشاد اٌصٛت١خ ٚاٌّٛع١مٝ اٌتص٠ٛش٠خ لجً 

 اٌجشٔبِح ٚثؼذٖ
1810.** 181.4 

5 
اعتخذاَ اٌدشاف١ه فٟ اٌتؼ١ٍمبد ػٍٝ اٌشبشخ ٌٍتؼش٠ف 

 ثبٌّٛضٛػبد8
18112** 18123 

 18415 **18403 استجبط اٌصٛد ِغ اٌصٛسح اٌظب٘شح8 1

. 
ت٠ٕٛغ اٌٍمطبد اٌّغتخذِخ زغت ِب ٠تطٍجٗ اٌّٛلف 

 اٌتؼ١ٍّٟ
18122** 18111 

2 
ٚضٛذ اإلػالْ اٌتٍفض٠ٟٛٔ ػٓ تىشاس اٌّشب٘ذح ػجش 

 اٌشٚاثظ ٌّشبسوخ اٌف١ذ٠ٛ
18434** 18435 

 .1842 **18451 اٌؼًّ ػٍٝ تؼض٠ض األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ ٌٍذسط8 01

00 
إظٙبس ٌمطبد فٛاصً تٍفض١ٔٛ٠خ تشدغ ػٍٝ ِتبثؼخ 

 اٌمٕبح ٚاٌتؼ88ٍُ
18121** 1811. 

  **.1811 فبػ١ٍخ إٔتبج اٌجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٚإخشاخٙب

، أن معامالت االرتباط، بين المفردات المكونة لمحور ( 4 )يتضح من الجدول رقم 
خراجها) ، وبين المجموع الكمي، وكذلك المجموع الكمي (فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 

، (1010)عند مستوى ( دالة( )1.540-1.118)محذوفًا من  درجة المفردة، تراوحت بين 
، كما أن معامل ارتباط (1.571-1.111) وأن قيم معامالت االرتباط المصححة، تراوحت بين

وبذلك يمكن .  بالبطاقةمما ي كد ثبات وصدن المحور  (1.617)األداة المحور بمجموع 
 . لمتطبين اوصالحيته األداةالوثون بصدن وثبات 

 :ثبات األداة

استخدم الباحث معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة، حيث تم التعرف عمى 
ثبات المتتيرات بشكل منفرد ثم ثبات المحاور الرئيسية لالستبانة وتم حساب ذلك لكل محور 

 .راسةمن محاور أداة الد
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 : 5خذٚي سلُ ) 

 ِؼبِالد ثجبد أٌفب وشٚٔجبش ٌّسٛس خب٘ض٠خ االعتذ٠ٛ اٌتؼ١ٍّٟ

سلُ 

 ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبش اٌؼجبسح اٌؼجبسح

 18211 تٛفش وب١ِشاد ِتؼذدح فٟ االعتذ٠ٛ ٌت٠ٕٛغ اٌتص٠ٛش 0

1 
تٛفش ٚعبئً ػضي اٌصٛد إٌّبعجخ ػٕذ تغد١ً 

 18210 اٌذسٚط8

 18.25 تٛفش تم١ٕبد ِغبػذح ٌتمذ٠ُ اٌذسٚط ٚتٛض١سٙب 2

3 
ت٠ٕٛغ د٠ىٛس االعتذ٠ٛ ٌخٍك ِدبالد ِٓ اٌتفبػً ِغ 

 18211 اٌذسط

 18.24 تٛفش إضبءح وبف١خ ٌالعتذ٠ٛ ػٕذ اٌتغد١ً 4

 18.24 تٛفش ١ِىشفْٛ ٌٚٛالظ ِتؼذدح ٌتغد١ً اٌصٛد 5

 18.25 ِدّٛع ِسٛس خب٘ض٠خ االعتذ٠ٛ اٌتؼ١ٍّٟ

 18.24 ثجبد األداح  ِدّٛع

من خالل النتائج الموضحة أعالي، يتضح أن ثبات محور جاهزية االستديو التعميمي 
ولممحور ككل ( 1.811-1.784)مرتف ، حيث جمي  معامالت الثبات قد تراوحت بين 

مما يدل عمى ثبات المحور، وصالحيت  لمتطبين  (1.784) ككل بمتت ولرداة 1.785
 .أسهمت جمي  المفردات في زيادة الثبات لهذا المحور حيث. الميداني

 : 1 خذٚي سلُ )

 ِؼبِالد ثجبد أٌفب وشٔجبش ٌّسٛس فبػ١ٍخ اإلػذاد ٌٍجشاِح اٌت١ٍفض١ٔٛ٠خ

سلُ 

 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبسح اٌؼجبسح

ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبش

 18211 ٚضٛذ خذٚي ِٚٛاػ١ذ اٌجث اٌضِٕٟ لجً ثذء اٌؼشض 0

 18211 ِذح ػشض اٌذسط ِٕبعجخ ٌٍؼّش اٌضِٕٟ ٌٍطبٌت8 1

2 
خٍٛ اٌّمذَ ِٓ اٌؼ١ٛة اٌدغ١ّخ اٌتٟ تؤثش فٟ االتصبي 

 18.22 اٌتٍفض٠ٟٛٔ

 18.25 لذسح اٌّمذَ ػٍٝ اعتخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌغ١ٍّخ8 3

 18.24 ت٠ٕٛغ زشوبد اٌدغذ فٟ تسم١ك اٌتفبػً اٌد١ذ 4

 18.21 فبػًاعتخذاَ تؼبث١ش اٌٛخٗ ثشىً  5

 18210 تض١ّٓ اٌذسط إسشبداد ِٚمبطغ فٛاصً تٛخ١ٙ١خ 1

 18.25 فبػ١ٍخ االػذاد ٌٍجشاِح اٌت١ٍفض١ٔٛ٠خ

 18.24 ِدّٛع ثجبد األداح 

من خالل النتائج الموضحة أعالي، يتضح أن ثبات فاعمية االعداد لمبرامج 
-1.784)قد تراوحت بين  التميفزيونية مرتف ، حيث جمي  معامالت الثبات ألفا كرونباخ

مما يدل عمى ثبات ( ، 1.784)ككل بمتت  ولرداة (1.785) ولممحور ككل( 1.811
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حيث أسهمت جمي  المفردات في زيادة الثبات لهذا . المحور، وصالحيت  لمتطبين الميداني
 .المحور

 : . خذٚي سلُ )

 ٌّسٛس فبػ١ٍخ اٌّّبسعبد اٌتذس٠غ١خ ػجش اٌمٕٛاد اٌفضبئ١خ ِؼبِالد ثجبد أٌفب وشٔجبش

سلُ 

 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبسح اٌؼجبسح

ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبش

 18.21 ٚضٛذ اٌتخط١ظ اٌد١ذ ٌٍتذس٠ظ 0

 18.22 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍذسط 1

 18211 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ ٌٍذسط 2

 18.21 اعتخذاَ أعب١ٌت اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ 3

 18.23 ت٠ٕٛغ اٌطجمبد اٌصٛت١خ أثٕبء اٌششذ ثشىً فؼبي 4

5 
تىشاس إٌمبط اٌّسٛس٠خ أثٕبء اٌششذ ٌتؼض٠ض ػ١ٍّخ 

 18.21 اٌتؼ8ٍُ

1 
إتبزخ فشصخ ٌٍطبٌت وٟ ٠غتد١ت ٠ٚشبسن فٟ 

 18.23 اٌذسط

. 
اعتخذاَ اٌصٛس ٚاٌشعَٛ ثشىً ِٕبعت أثٕبء 

 18.25 اٌششذ

 18211 تمذ٠ُ اٌذسط ثطش٠مخ تفبػ١ٍخ ِغ اٌطالة8 2

01 
تمذ٠ُ اٌذسط ثطش٠مخ تشدغ ػٍٝ اٌّشبسوخ 

 18.21 إٌشطخ ِٓ اٌطالة

 18.20 اعتخذاَ أعٍٛة اٌسٛاس أثٕبء اٌششذ 00

01 
اعتخذاَ األعئٍخ اٌّٛخٙخ ٔسٛ اٌّتؼٍُ إلثبسح 

 18.22 االٔتجب8ٖ

 18.25 تمذ٠ُ أِثٍخ تثشٞ ِؼبسف اٌطبٌت ِٚؼٍِٛبتٗ 02

 18.23 إغالق اٌذسط ثٍّخص ٚافٟ ػٓ اٌّستٜٛ 03

04 
تى١ٍف اٌطالة ثّّبسعبد تؼ١ّ١ٍخ ثؼذ أتٙبء 

 18.24 اٌذسط

فبػ١ٍخ اٌّّبسعبد اٌتذس٠غ١خ اٌّغتخذِخ ػجش اٌمٕٛاد 

 18.21 اٌتؼ١ّ١ٍخ

 18.24 ِدّٛع ثجبد األداح 

من خالل النتائج الموضحة أعالي، يتضح أن ثبات محور فاعمية الممارسات 
التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية مرتف ، حيث جمي  معامالت الثبات ألفا كرونباخ 

 ككل بمتت ولرداة( 1.781) ولممحور ككل( 1.811-1.781)قد تراوحت بين 
حيث أسهمت جمي  .   لمتطبين الميدانيمما يدل عمى ثبات المحور، وصالحيت(1.784)

 .المفردات في زيادة الثبات لهذا المحور
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 : 2 خذٚي سلُ )

 ِؼبِالد ثجبد أٌفب وشٔجبش ٌّسٛس فبػ١ٍخ إٔتبج اٌجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٚإخشاخٙب

سلُ 

 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبسح اٌؼجبسح

ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبش

 18.21 اٌّمذِخ ٌٍطالةٚضٛذ اٌصٛد فٟ اٌذسٚط  0

 18.23 خٛدح اإلضبءح اٌّغتخذِخ فٟ اٌتغد١ً 1

 18.22 ٚضٛذ اٌخطٛط اٌظب٘شح ػٍٝ اٌغجٛسح اٌّغتخذِخ 2

 18.22 تٕبعك األٌٛاْ اٌظب٘شح فٟ اٌتغد١ً 3

4 
تغد١ً اٌّؤثشاد اٌصٛت١خ ٚاٌّٛع١مٝ اٌتص٠ٛش٠خ لجً 

 18211 اٌجشٔبِح ٚثؼذٖ

5 
اٌتؼ١ٍمبد ػٍٝ اٌشبشخ ٌٍتؼش٠ف اعتخذاَ اٌدشاف١ه فٟ 

 18214 ثبٌّٛضٛػبد8

 18.24 استجبط اٌصٛد ِغ اٌصٛسح اٌظب٘شح8 1

. 
ت٠ٕٛغ اٌٍمطبد اٌّغتخذِخ زغت ِب ٠تطٍجٗ اٌّٛلف 

 18215 اٌتؼ١ٍّٟ

2 
ٚضٛذ اإلػالْ اٌتٍفض٠ٟٛٔ ػٓ تىشاس اٌّشب٘ذح ػجش 

 18.23 888اٌشٚاثظ 

 18.24 ٌٍذسط8 اٌؼًّ ػٍٝ تؼض٠ض األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ 01

00 
إظٙبس ٌمطبد فٛاصً تٍفض١ٔٛ٠خ تشدغ ػٍٝ ِتبثؼخ 

 18213 اٌمٕبح ٚاٌتؼ88ٍُ

 18.25 فبػ١ٍخ إٔتبج اٌجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٚإخشاخٙب

 18.24 ِدّٛع ثجبد األداح 

من خالل النتائج الموضحة أعالي، يتضح أن ثبات محور فاعمية إنتاج البرامج 
خراجها مرتف ، حيث جمي  معامالت الثبات ألفا كرونباخ قد تراوحت بين  التمفزيونية وا 

مما يدل عمى  (1.784) ولالستبانة ككل بمتت. 1.785ولممحور ككل ( 1.783-1.815)
حيث أسهمت جمي  المفردات في . لمتطبين الميداني ، وصالحيت وثبات األداة ثبات المحور

 .زيادة الثبات لهذا المحور
 حدود الدراسة:

درسيييًا تعميمييييًا منشيييورة عميييى القنيييوات (  51) سيييوف ييييتم تحمييييل عيييدد : الحيييدود الموضيييوعية
ًا لممرحمية سيدر  11 –درس لممرحمة االبتدائيية  11الفضائية التعميمية، بواق  

 .درسًا لممرحمة الثانوية  11و –المتوسطة 
ثالثية مختصيين فيي ( البطاقة)سوف يقوم بالدراسة والتحقن من تطبين األداة : الحدود البشرية

 .تقنيات التعميم والمناهج وطرن التدريس 
 هي0330سوف يتم تطبين الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام : الحدود الزمانية
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 11درس تعميمييي بواقيي   51سييوف تقتصيير الدراسيية عمييى عينيية ميين مقييدارها : الحييدود العممييية
 (الثانوي -المتوسط –االبتدائي )درسًا من دروس كل مرحمة تعميمية 

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

لتحقين أهداف الدراسة، وتحميل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام األساليب 
 Ksasitsitatالحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية برنامج باستخدام و اإلحصائية المناسبة 

satnaie  oh Kotiat Ktiektet  والتي يرمز لها اختصارًا بالرمز(KsKK.) 
 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية

التكرارات، والنسب المئويةي لمتعرف عمى خصائص أفراد عينة الدراسة من المعممات،  .0
 .استجاباتهن تجاي عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة وتحديد

ي وذلك لمتعرف عمى "neiirset geak( "المرجح)المتوسط الحسابي الموزون  .1
متوسط نسب استجابات أفراد عينة الدراسة من المعممات عمى كل عبارة من عبارات 

 . توسط حسابي موزونالمحاور، كما أن  يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى م
ي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد "geak"المتوسط الحسابي  .2

عينة الدراسة من المعممات عن المحاور الرئيسة، م  العمم بأن  يفيد في ترتيب المحاور 
 .حسب أعمى متوسط حسابي

ستجابات الا "ي لمتعرف عمى مدى انحرافKsaktaht  eriasiokاالنحراف المعياري " .3
لكل عبارة من عبارات متتيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها 

ستجابات لكل عبارة من االويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في . الحسابي
عبارات متتيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكمما اقتربت قيمت  من الصفر 

 .بات، وانخفض تشتتهاتركزت االستجا
لحساب معامل ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث معامل الثبات ألفا كرونباخ  .4

(thokAatr0t Itora(α).) 
 (.seahtok)لقياس صدن االتسان الداخمي، استخدم معامل ارتباط بيرسون  .5
اختبار مرب  كاي، تم استخدام  لمعرفة تجانس أو تباين وجهات نظر العينة عن  .6

 .الحسابي في إجابات العينة المتوسط



 ...................................................... القنوات الفضائية التعليمية السعودية في تقديم التعليم فاعلية

- 0015 - 

إليجاد الفرون بين المجموعات لممراحل التعميمية  IVONIتحميل التباين األحادي  .7
في متوسط نسب االستجابات عمى درجة فاعمية القنوات التعميمية، واختبار توكي 

 .لممقارنات المتعددة إليجاد الفرون بين كل من أزواج المجموعات لممراحل التعميمية
 ىتائج الدراسة ومياقشتوا وتفشريها

من الدراسة، نتائج الدراسة حول فاعمية القنوات التعميمية  التالييعرض الجزء 
إلى النتيجة النهائية  وصوالً السعودية في تقديم التعميم، وذلك باإلجابة عن التسا الت تباعًا 

مين الباحث حول فقرات ععرض النتائج كما هي في كل جدول، ثم يعقبها تيبدأ لمدراسة، وس
هذي النتائج وفن ما تم التوصل إلي ، في ضوء األطر  األداة وتحميل تمك النتائج، يعقبها تفسير

  ..النظرية، والدراسات السابقة
 إجابة الشؤال األول: ما مدى جاهزية االستديو التعليني فييًا؟

مدى جاهزية االستديو التعميمي فنيًا، تم حساب التكرارات، والنسب  لمتعرف عمى
مدى لمعرفة  يالستجاباتلالمئوية، والمتوسطات لمنسب، واالنحرافات المعيارية، والرتب 

 :عن متوسط النسب، وجاءت النتائج كما يمي االستجاباتتجانس أو تباين 
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 : 01 )خذٚي سلُ 

 عتدبثبد ػٍٝ ػجبساد ِسٛس خب٘ض٠خ االعتذ٠ٛ اٌتؼ١ٍّٟ ف١ٕب  ٔتبئح اال

سلُ 

 اٌؼجبسح

 اٌؼجبسح

اٌّتٛعظ  دسخخ اٌّٛافمخ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 وج١شح خذا وج١شح ِتٛعطخ ضؼ١فخ ضؼ١فخ خذا
تىشاس

 

غجخ
ٔ

تىشاس 
 

غجخ
ٔ

تىشاس 
 

غجخ
ٔ

تىشاس 
 

غجخ
ٔ

تىشاس 
 

غجخ
ٔ

 

   

2 

تٛفش 

تم١ٕبد 

ِغبػذح 

ٌتمذ٠ُ 

اٌذسٚط 

 ٚتٛض١سٙب

1 1% 4 .% 04 14% 13 31% 05 11% 10% 181 0 

5 

تٛفش 

١ِىشفْٛ 

ٌٚٛالظ 

ِتؼذدح 

ٌتغد١ً 

 اٌصٛد

1 1% 2 4% 05 11% 22 44% . 02% 52% 181 1 

1 

تٛفش 

ٚعبئً 

ػضي 

اٌصٛد 

إٌّبعجخ 

ػٕذ 

تغد١ً 

 8اٌذسٚط

0 1% 2 04% 11 21% 11 21% 5 01% 51% 1812 2 

4 

تٛفش 

إضبءح 

وبف١خ 

ٌالعتذ٠ٛ 

ػٕذ 

 اٌتغد١ً

1 2% 2 04% 13 31% 10 24% 3 1% 41% 181 3 

3 

ت٠ٕٛغ 

د٠ىٛس 

االعتذ٠ٛ 

ٌخٍك 

ِدبالد ِٓ 

اٌتفبػً ِغ 

 اٌذسط

3 1% 11 34% 10 24% 1 01% 0 1% 22% 181 4 

0 

تٛفش 

وب١ِشاد 

ِتؼذدح فٟ 

االعتذ٠ٛ 

ٌت٠ٕٛغ 

 اٌتص٠ٛش

2 04% 12 3.% 0. 21% 3 1% 1 1% 21% 181 5 

  1810 %44 اٌّسٛس وبِال  دسخخ 

جاءت نتائج أن  ، يتضح ( 01 )من خالل النتائج الموضحة أعالي في الجدول رقم 
 ( %44)بنسبة جاهزية االستديو التعميمي فنيًا لمدى مية االستجابات وتحميل الدروس العم

حصل عمى  استديو التسجيل جاهزيةمستوى أن لى إوهذا يشير ( 1.10) وانحراف معياري
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في بنية  التحسين والتطويرمجموعة من عمميات جراء إ يمزم معها، و متوسط تقدير أداء 
 .االستديو التعميمي فنياً 

عمى مستوى جاهزية االستديو التعميمي فنيًا،  االستجاباتهناك تفاوت في كما يالحظ أن     
، مما يوضح التفاوت في موافقة %(21إلى  %60)حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بين 

، حيث جاءت العبارات أفراد عينة الدراسة عمى مستوى جاهزية االستديو التعميمي فنياً 
 :كالتالي

توفر تقنيات مساعدة  )والتي تنص عمى  2العبارة رقم هي كانت أكبر العبارات موافقة  -
 (.1.11 ) وانحراف معياري %(60)ةبمتوسط نسب (لتقديم الدروس وتوضيحها

توفر ميكرفون ولواقط متعددة لتسجيل )  في المرتبة الثانية وهي  5جاءت العبارة رقم  -
 (.1.08) وانحراف معياري%( 58)ة بمتوسط نسب (الصوت

توفر وسائل عزل الصوت المناسبة عند )  1المرتبة الثالثة جاءت العبارة رقم في  -
 (.1.12 ) وانحراف معياري (%51)ة بمتوسط نسب  تسجيل الدروس

إضاءة كافية لالستديو عند  توفر)وهي  4المرتبة الرابعة جاءت العبارة رقم في  -
 (.1.12) وانحراف معياري%( 46)ةبمتوسط نسب ( التسجيل

تنوي  ديكور االستديو لخمن مجاالت من  ) 3جاءت العبارة رقم الخامسة المرتبة في  -
 (1.10 ) وانحراف معياري%( 28)ة بمتوسط نسب ( التفاعل م  الدرس

توفر كاميرات متعددة في ) وهي 0جاءت العبارة رقمواألخيرة المرتبة السادسة في  -
 (.1.1 ) وانحراف معياري%( 21)ة بمتوسط نسب (االستديو لتنوي  التصوير

ومن خالل اإلجابة عمى الس ال األول يتضح أن االستديو التعميمي يحتاج إلى جهود كبيرة 
من القائمين عمى القنوات الفضائية، وتجهيزي بالكاميرات التي تعين عمى التصوير بشكل 

 انحيث يتضح عدم استخدام كاميرات متنوعة وأن الصور من كاميرا ثابتة واحدة، كجيد، 
ور وترتيب  كي يعطي المشاهدين لمقنوات التمفزيونية التحفيز الالزم، تنوي  الديكينبتي 

والتركيز عمى أن يكون لالستديو التعميمي منصة يجمس عميها المعممون ويشرحوا الدروس 
أشار إلي   وهذي النتيجة تتفن م  ما. كي تظهر صورتهم بشكل واضح لجمي  الطالب

الت التي تواج  التمفزيون التعميمي افتقاري في دراست ، من أن أهم المشك (1111صيام، )
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التي ذكرت أن هناك ضرورة لمراعة االستفادة من ( 1118أحمد،)لعنصر التشوين، ودراسة 
 .تقنيات التسجيل والبث المتطور

 ما مدى فاعلية اإلعداد للربامج التلفزيوىية؟ : إجابة الشؤال الجاىي

تم حساب التكرارات، عمى واق  مدى فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية،  لمتعرف
والنسب المئوية، والمتوسطات لمنسب، واالنحرافات المعيارية، والرتب لالستجاباتي لمعرفة 

 :مدى تجانس أو تباين االستجابات عن متوسط النسب، وجاءت النتائج كما يمي
 : 00 خذٚي سلُ )

 عتدبثبد ػٍٝ ػجبساد ِسٛس ِذٜ فبػ١ٍخ اإلػذاد ٌٍجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٔتبئح اال

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح

اٌّتٛعظ  دسخخ اٌّٛافمخ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 وج١شح خذا وج١شح ِتٛعطخ ضؼ١فخ ضؼ١فخ خذا

اس
ىش
ت

 

جخ
غ
ٔ

اس 
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ت

 

جخ
غ
ٔ

اس 
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ت

 

جخ
غ
ٔ

اس 
ىش
ت

 

جخ
غ
ٔ

اس 
ىش
ت

 

جخ
غ
ٔ

    

2 

خٍٛ اٌّمذَ 

ِٓ اٌؼ١ٛة 

اٌدغ١ّخ 

اٌتٟ تؤثش فٟ 

االتصبي 

 اٌتٍفض٠ٟٛٔ

1 1% 0 1% 5 01% 0. 21% 24 4.% .5% 1802 0 

3 

لذسح اٌّمذَ 

ػٍٝ 

اعتخذاَ 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اٌغ١ٍّخ8

1 1% 1 2% 01 01% 03 12% 23 41% .2% 1811 1 

4 

ت٠ٕٛغ 

زشوبد 

اٌدغذ فٟ 

تسم١ك 

 اٌتفبػً اٌد١ذ

0 1% 2 4% 05 11% 11 22% 11 22% 12% 1813 2 

1 

ِذح ػشض 

اٌذسط 

ِٕبعجخ 

ٌٍؼّش اٌضِٕٟ 

 ٌٍطبٌت8

1 2% 2 4% 01 11% 15 32% 01 1.% 11% 1814 3 

5 

اعتخذاَ 

تؼبث١ش اٌٛخٗ 

 ثشىً فبػً

3 1% 0. 21% 13 31% 2 04% 4 .% 31% 1815 4 

0 

ٚضٛذ 

خذٚي 

ِٚٛاػ١ذ 

اٌجث اٌضِٕٟ 

لجً ثذء 

 اٌؼشض

01 01% 15 32% 2 04% 03 12% 0 1% 2.% 1811 5 

1 

تض١ّٓ 

اٌذسط 

إسشبداد 

ِٚمبطغ 

فٛاصً 

 تٛخ١ٙ١خ

03 12% 12 3.% 01 01% 5 01% 0 1% 21% 181 1 

  1800 %50 دسخخ اٌّسٛس وبِال  
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نتائج موافقة تضح أن ، ي( 00 )من خالل النتائج الموضحة أعالي في الجدول رقم 
( % 50) بمتوسط نسب تجاءفاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية  عمى أن   االستجابات

زيونية مستوى فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفأن لى إوهذا يشير  (1.00) وانحراف معياري
جمي  قيم مرب  كاي كانت دالة إحصائيًا عند مستوى ، كما توضح النتائج أن  متوسطة

 . فقرات العمى في االستجابات تباين  يدل وجودفأقل مما ( 1.10)
عمى مستوى فاعمية اإلعداد االستجابات في  اً هناك تفاوتوتبين النتائج الظاهرة في الجدول أن 

ويأتي ، %(21إلى % 75)راوحت متوسطات موافقتهم ما بين لمبرامج التمفزيونية، حيث ت
 :توضيح ذلك كما يمي

خمو المقدم من العيوب الجسمية التي ت ثر في االتصال )  2جاءت العبارة رقم  -
 .1.08وانحراف معياري  1.75بمتوسط نسب  في المرتبة األول( التمفزيوني

في المرتبة الثانية ( العربية السميمة قدرة المقدم عمى استخدام المتة) 3جاءت العبارة رقم  -
 (.1.11) وانحراف معياري % (72)ة بمتوسط نسب

 في المرتبة الثالثة( تنوي  حركات الجسد في تحقين التفاعل الجيد) 4جاءت العبارة رقم  -
 (.1.13) وانحراف معياري%( 62)ة بمتوسط نسب

في المرتبة ( لمطالبمدة عرض الدرس مناسبة لمعمر الزمني )  1العبارة رقم جاءت  -
 (.1.14) وانحراف معياري%( 61)ة بمتوسط نسب الرابعة

بمتوسط  (استخدام تعابير الوج  بشكل فاعل) 5بالمرتبة الخامسة جاءت العبارة رقم  -
 (.1.15 ) وانحراف معياري %( 36)ةنسب

وضوح جدول ومواعيد البث الزمني قبل بدء ) 0بالمرتبة السادسة جاءت العبارة رقم  -
 (.1.16)وانحراف معياري  %(27) ةبمتوسط نسب (العرض

 (تضمين الدرس إرشادات ومقاط  فواصل توجيهية) 6بالمرتبة السابعة جاءت العبارة رقم  -
 (.1.13 ) وانحراف معياري %( 21)ة بمتوسط نسب

وكما تشير نتائج التحميل السابن وضوح اهتمام كبير من قبل القائمين عمى القنوات 
في الوزارة باإلعداد الجيد لمعمل من خالل اختيار المعممين الم همين وتدريبهم عمى التعميمية 

طرن االتصال والتواصل الجيد ، وتحديد الزمن الالزم والمناسب لكل درس، إال أن  يالحظ 
وفن نتائج الدراسة أن  ال زال هناك حاجة لالهتمام بإظهار مواعيد البث عبر القنوات وتوزي  
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القنوات ويعتمد عمى ما يبث عبر قنوات  فيي حيث لوحظ انعدام ظهور ذلك الحصص الزمن
ظهور أخرى غير مرتبطة بالقنوات الفضائية كتويتر، كما أن من متطمبات اإلعداد الجيد 

التوجيهات واإلرشادات لطرن االستذكار الجيد ووجود فواصل لمتوعية بأهمية القنوات 
  .وفاعميتها التعميمية

 ما مدى فاعلية املنارسات التدريشية املشتخدمة عرب الكيوات التعلينية؟: الجالح إجابة الشؤال

لمتعرف عمى واق  مدى فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات 
تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات لمنسب، واالنحرافات المعيارية، التعميمية، 

رفة مدى تجانس أو تباين االستجابات عن متوسط النسب، وجاءت والرتب لالستجابات، ي لمع
 :النتائج كما يمي

 : 01 )خذٚي سلُ 
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1 

إتبزخ 

فشصخ 

ٌٍطبٌت 

وٟ 

٠غتد١ت 

٠ٚشبسن 

فٟ 

 اٌذسط
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01 
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03 
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2 

تمذ٠ُ 

اٌذسط 

ثطش٠مخ 

تفبػ١ٍخ 

ِغ 

 8اٌطالة

43 
21

% 
3 

1

% 
0 

1

% 
1 

1

% 
0 1% 381% 1804 04 

  1801 %45 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّسٛس

فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات تبين نتائج الجدول السابن أن 
مستوى فاعمية أن لى إوهذا يشير  (1.06) وانحراف معياري (%45)نسب  جاءالتعميمية 

متوسطة يمزم معها جاءت بدرجة الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية 
  .جراء التحسين والتطويرإ

عمى مستوى استجابات أفراد الدراسة تفاوت في وتشير نتائج الجدول السابن وجود 
فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية، حيث تراوحت متوسطات 

االستجابات، ويمكن التفاوت في حجم ، مما يوضح %(3إلى % 67)موافقتهم ما بين 
 :توضيحها كما يمي

في المرتبة األولى  (العمل عمى تحقين األهداف العامة لمدرس )  1م جاءت العبارة رق -
 (.1.1 )وانحراف معياري % (67)نسبة  بمتوسط

 بمتوسطفي المرتبة الثانية ( استخدام أساليب التتذية الراجعة )  3جاءت العبارة رقم  -
 (.1.15)وانحراف معياري  %(57)نسبة 

في ( المحورية أثناء الشرح لتعزيز عممية التعممتكرار النقاط ) 5جاءت العبارة رقم  -
 (.1.14 ) وانحراف معياري%( 57)نسبة  بمتوسط المرتبة الثالثة
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في المرتبة ( تقديم أمثمة تثري معارف الطالب ومعمومات ) 02جاءت العبارة رقم  -
 (.1.10) وانحراف معياري%( 57)نسبة بمتوسط  الرابعة

توسط بم في المرتبة الخامسة( التخطيط الجيد لمتدريسوضوح ) 0جاءت العبارة رقم  -
 (1.17 ) وانحراف معياري %( 56)نسبة

في ( استخدام الصور والرسوم بشكل مناسب أثناء الشرح) 7جاءت العبارة رقم  -
 (.1.17)وانحراف معياري%( 51)نسبة  بمتوسط المرتبة السادسة

قات الصوتية أثناء الشرح بشكل تنوي  الطب)  4بالمرتبة السابعة جاءت العبارة رقم  -
 (.1.14 ) وانحراف معياري %( 51)نسبة  بمتوسط( فعال 

تقديم الدرس بطريقة تشج  عمى المشاركة )  01بالمرتبة الثامنة جاءت العبارة رقم  -
 (1.16 ) وانحراف معياري %(48)نسبة  بمتوسط ( النشطة من الطالب

استخدام األسئمة الموجهة نحو المتعمم )  01بالمرتبة التاسعة جاءت العبارة رقم  -
 (.1.14 ) وانحراف معياري %(47 ) بمتوسط (إلثارة االنتباي

 (إغالن الدرس بممخص وافي عن المحتوى) 03بالمرتبة العاشرة جاءت العبارة رقم  -
 (1.2 ) وانحراف معياري %(47)بمتوسط 

العمل عمى تحقين األهداف المهارية )  2بالمرتبة الحادية عشر جاءت العبارة رقم  -
 (.1.08) وانحراف معياري %(43)بمتوسط  (لمدرس

( استخدام أسموب الحوار أثناء الشرح )  00بالمرتبة الثانية عشر جاءت العبارة رقم  -
 (.1.20) وانحراف معياري%(43)بمتوسط 

يب إتاحة فرصة لمطالب كي يستج)  6بالمرتبة الثالثة عشر جاءت العبارة رقم  -
 (.1.23 ) وانحراف معياري %(36)نسبة بمتوسط  (ويشارك في الدرس

تكميف الطالب بممارسات تعميمية بعد )  04بالمرتبة الرابعة عشر جاءت العبارة رقم  -
 1.18وانحراف معياري  1.31بمتوسط  ( انتهاء الدرس

تقديم الدرس بطريقة تفاعمية م  )  8بالمرتبة الخامسة عشر جاءت العبارة رقم  -
 1.04وانحراف معياري  1.13بمتوسط  ( الطالب

بالجوانب األدائية والتدريسية وتشير نتائج االستجابات السابقة أن حجم االهتمام 
كالتخطيط السميم لمدروس واالهتمام بتحقين أهداف الدروس، واالهتمام بتقديم التتذية 
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إال أن هناك جوانب متعمقة  كان مناسبًا، م في التدريسالراجعة، واستخدام الصور والرسو 
بالتدريس عبر القنوات الفضائية تحتاج إلى تعزيز وتدريب لممعممين عميها، ولعل أبرزها هو 
إتاحة الفرصة لمطالب لممشاركة واالستجابة، وتكميفهم بممارسات تعميمية بعد انتهاء الدرس 

كذلك يراعى عند تقديم الدرس الفضائي أن يقدم لتعزز من اكتسابهم لممعارف والمهارات، 
ويرى الباحث أن هناك . بطريقة تشعر الطالب بأهمية التفاعل م  المعممين والمادة العممية

أداًء إيجابيًا وضرورة الختيار المعممين وتأهيمهم في بعض الجوانب التي يحتاجها الموقف 
ناك اتجاي إيجابي نحو البرامج ( إلى أن ه1106التعميمي، وقد أشارت دراسة ) صالح،

التعميمية الفضائية مما يتطمب أهمية االهتمام بها كونها توفر تعميمًا جيدًا لمطالب، وأنها 
تكون أكثر إثارًة وتشويقًا لما يمتمك  التمفزيون من مزايا. وتتفن نتائج هذي الدراسة م  نتائج 

القنوات التعميمية بالقدرات  ( والتي بينت أن هناك حاجة إلى دعم1118دراسة )أحمد، 
 العالية.

 ما مدى فاعلية إىتاج الربامج التلفزيوىية وإخراجوا؟: إجابة الشؤال الرابع

خراجها،  تم حساب التكرارات، لمتعرف عمى مدى فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 
لالستجاباتي لمعرفة والنسب المئوية، والمتوسطات لمنسب، واالنحرافات المعيارية، والرتب 

 :مدى تجانس أو تباين االستجابات عن متوسط النسب، وجاءت النتائج كما يمي
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 : 02 )خذٚي سلُ 

 اعتدبثبد ِسٛس ِذٜ فبػ١ٍخ إٔتبج اٌجشاِح اٌتٍفض١ٔٛ٠خ ٚإخشاخٙب

سلُ 
 اٌؼجبسح

 اٌؼجبسح
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1 
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2 
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  1801 %41 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّسٛس
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فاعمية إنتاج أن (، يتضح  02 خالل النتائج الموضحة أعالي في الجدول رقم ) من
خراجها   (1.01) معياري بانحراف( % 41 ) ة قدرينسبحصمت عمى البرامج التمفزيونية وا 

خراجها أن ى إلوهذا يشير  متوسطة جاء بدرجة مستوى فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 
  التطوير.جراء التحسين و إيمزم معها 

عمى مستوى  درجات االستجابةفي هناك مستوى من التفاوت كما أشارت النتائج أن 
% إلى 66فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بين )

 ويمكن توضيح ترتيب الدرجات كما يمي:%(، 02
 ( عمى المرتبة األولى الظاهرةارتباط الصوت م  الصورة وهي ) 6العبارة رقم حصمت  -

 (.1.11) وانحراف معياري%( 66)بمتوسط 
( عمى المرتبة وضوح الصوت في الدروس المقدمة لمطالب) 0العبارة رقم  حصمت -

 (.1.10 ) وانحراف معياري%( 64نسبة ) بمتوسطالثانية 
عمى المرتبة ( جودة اإلضاءة المستخدمة في التسجيل ) 1العبارة رقم  حصمت -

 (.1.11 ) وانحراف معياري %(54)نسبة بمتوسط الثالثة 
 عمى المرتبة الرابعة( تناسن األلوان الظاهرة في التسجيل)  3العبارة رقم حصمت  -

 (.1.12) وانحراف معياري%( 45)نسبة بمتوسط 
عمى ( وضوح الخطوط الظاهرة عمى السبورة المستخدمة)  2العبارة رقم حصمت  -

 (.1.17 ) وانحراف معياري%( 44)نسبة  بمتوسط الخامسةالمرتبة 
تنوي  المقطات المستخدمة حسب ما ) 7جاءت العبارة رقم السادسة المرتبة وفي  -

 (.1.18 ) وانحراف معياري%( 32)نسبة  بمتوسط( يتطمب  الموقف التعميمي 
وضوح اإلعالن التمفزيوني عن تكرار )  8جاءت العبارة رقم  السابعةالمرتبة في  -

 وانحراف معياري % (27)نسبة  بمتوسط( المشاهدة عبر الروابط لمشاركة الفيديو 
(1.23.) 

استخدام الجرافيك في التعميقات عمى )  5جاءت العبارة رقم  الثامنةالمرتبة في  -
 (.1.18) وانحراف معياري%( 22)نسبة  بمتوسط ( الشاشة لمتعريف بالموضوعات

تسجيل الم ثرات الصوتية والموسيقى )  4جاءت العبارة رقم  التاسعةالمرتبة في  -
 (.1.2 ) وانحراف معياري% ( 21)نسبة  وبعدي بمتوسط ( التصويرية قبل البرنامج
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إظهار لقطات فواصل تمفزيونية تشج  )  00جاءت العبارة رقم العاشرة المرتبة في  -
 (. 1.10) وانحراف معياري%( 02)نسبة  بمتوسط ( عمى متابعة القناة والتعمم

ظهر يومن خالل التحميل السابن يظهر أهمية عممية اإلنتاج التمفزيوني لمدروس ، حيث 
تحميل الفقرات أن القنوات التعميمية ال تأخذ حقها في اإلنتاج التمفزيوني، وأن عممية البث 

تمفزيوني قبل البث، وهذا ما يالحظ متزامن لم تتدخل فيها فنون اإلنتاج الالالمباشر والبث غير 
تنوي  المقطات : من تدني متوسطات االستجابات في كثير من الفقرات، حيث تشير عبارات 

وضوح اإلعالن التمفزيوني عن تكرار  المستخدمة حسب ما يتطمب  الموقف التعميمي، و
المشاهدة عبر الروابط لمشاركة الفيديو، واستخدام الجرافيك في التعميقات عمى الشاشة 
لمتعريف بالموضوعات، وتسجيل الم ثرات الصوتية والموسيقى التصويرية قبل البرنامج، 

ظهار لقطات فواصل تمفزيونية تشج  عمى متابعة القناة والتعمم، بقيم ة متوسطات ضعيفة وا 
عمى التوالي أن الدروس ال %(02)،% (21)،% (22) ،%(27) ،%(32)وضعيفة جدا وهي

تتم عميها مونتاج قبل البث وال يراعى فيها تحقين عناصر اإلخراج الجيد بإضافة بعض 
الم ثرات قبل وبعد التسجيل، وال يتم عميها استخدامات الكتابة عمى الشاشة كإظهار اسم 

لمادة وغيرها، وهي من الجوانب اإليجابية التي يعطي ظهورها ميزة لمقنوات في المعمم وا
 .مراعاة جوانب التجويد في انتاج البرامج والدروس التمفزيونية

ويعزو الباحث ذلك إلى ضين الوقت وطبيعة التعامل م  األزمة واإلغالن العاجل 
إنتاج البرامج التمفزيونية والتركيز لمدراسة، مما تسبب في ضعف االهتمام بالجوانب المتعمقة ب

 .عمى بث المادة العممية أوالً 
ملتغري  اليتائج تعزىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  :إجابة الشؤال اخلامص

 املرحلة التعلينية؟

في متوسط المراحل التعميمية باستخدام تحميل التباين األحادي إليجاد الفرون بين 
وباستخدام اختبار توكي لممقارنات . االستجابات عمى درجة فاعمية القنوات التعميميةنسب 

 .المتعددة إليجاد الفرون بين كل من أزواج مجموعات المراحل التعميمية
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 : 03 )خذٚي سلُ 

 ٠8ٛضر اٌفشٚق ث١ٓ اٌّشازً اٌتؼ١ّ١ٍخ ثبٌٕغجخ ٌذسخخ فبػ١ٍخ اٌمٕٛاد اٌتؼ١ّ١ٍخ

اٌّشزٍخ 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ

 اٌّشزٍخ اٌثب٠ٛٔخ اٌّشزٍخ اٌّتٛعطخ اٌّشزٍخ االثتذائ١خ
ل١ّخ 

 ف

اٌذالٌخ 

اإلزصبئ

 ٠خ
 اٌّتٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّتٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّتٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

خب٘ض٠خ 

االعتذ٠ٛ 

 اٌتؼ١ٍّٟ

41% 181. 44% 1800 41% 1800 084 18131 

فبػ١ٍخ االػذاد 

ٌٍجشاِح 

 اٌت١ٍفض١ٔٛ٠خ

51*% 1812 45*% 1802 51% 1812 482 
18114

* 

فبػ١ٍخ 

اٌّّبسعبد 

 اٌتذس٠غ١خ

51% 1801 41% 1802 40% 180. 085 18102 

فبػ١ٍخ إٔتبج 

اٌجشاِح 

 اٌتٍفض١ٔٛ٠خ

32% 1800 3.% 1812 42% 1801 083 18142 

 18148ِغتٜٛ دالٌخ إزصبئ١خ  فشٚق راد دالٌخ إزصبئ١خ ث١ٓ اٌّشازً اٌذساع١خ ػٕذ* 

لى عدم وجود فرون دالة احصائيًا بين المراحل الدراسية السابن إ يشير الجدول
) ، ومحور ( جاهزية االستديو التعميمي) محاور المختمفة تعزى الختالف االستجابات  في 

 تحيث اتفق (فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية )، ومحور (فاعمية الممارسات التدريسية
المراحل التعميمية عمى درجة المحاور ومجموع االستبانة الكمية، بينما ظهرت االستجابات في 

عداد فاعمية اإل) في درجة (  1.14 ) دالة عند مستوى داللةبأنها  االستجاباتاختالف بين 
الفرون بين ، وباستخدام اختبار توكي لممقارنات المتعددة ترج  تمك ( لمبرامج التميفزيونية

 (. %45) والمرحمة المتوسطة بمتوسط(  % 56 )نسبة  المرحمة االبتدائية بمتوسط
ويتضح من النتائج السابقة االتفان بصفة عامة عمى انخفاض درجة فاعمية القنوات 

لى ضرورة توجي  مزيد من التحسين والتطوير إمما يشير البطاقة، معظم محاور في التعميمية 
 .لي  بالعباراتإلما تم اإلشارة 

 وتوصياتوا ومكرتحاتوا ىتائج الدراسة

 :كما يمينتائج الدراسة جاءت 
بانحراف ( % 44) االستديو التعميمي فنيًا حصل عمى متوسط نسبة فاعميةمستوى  -0

، وهو  أن مستوى جاهزية االستديو التعميمي كان متوسطاً  ويعني( 1.10) معياري قدري 
ما يشير إلى ضرورة االهتمام بالتجهيزات الفنية لالستديو التعميمي  وتجهيز ديكورات  
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هدين والمتمقين، فكمما كان ديكور االستديو متكاماًل وتجديدها كي تكون محفزة لممشا
ومتنوعًا بألوان مناسبة ومراعيًا اختيار أدوات التصوير المتعددة والكاميرات المحمولة 

 .كان جاذبًا لمطالب ومحفزًا لممتابعة وزيادة االقبال عميهاتنوي  التصوير، والثابت  ل
بانحراف ( % 50)مستوى فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية حصل عمى متوسط نسبة -1

وهذا يشير إلى أن مستوى فاعمية اإلعداد لمبرامج التمفزيونية  (1.00) معياري قدري
لبذل الجهد في اإلعداد لمدروس التمفزيونية وزيادة االهتمام  مايدعو وهو.  متوسطاً 

بإظهار مواعيد البث عبر القنوات وتوزي  الحصص الزمني، كما أن من متطمبات اإلعداد 
الجيد ظهور التوجيهات واإلرشادات لطرن االستذكار الجيد ووجود فواصل لمتوعية 

 .بأهمية القنوات وفاعميتها التعميمية
ة الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية حصل عمى مستوى فاعمي -2

وهذا يشير إلى أن مستوى  (1.06 ) بانحراف معياري قدري( % 45) متوسط نسبة
يمزم و فاعمية الممارسات التدريسية المستخدمة عبر القنوات التعميمية كان متوسطًا، 

القنوات الفضائية يحتاج إلى تعزيز معها إجراء التحسين والتطوير، فالتدريس عبر 
وتدريب لممعممين عمى مهارات معينة أبرزها إتاحة الفرصة لمطالب لممشاركة واالستجابة 
باستخدام لتة الحوار والنقاش االفتراضي، وتكميفهم بممارسات تعميمية بعد انتهاء الدرس 

رس الفضائي أن يقدم لتعزز من اكتسابهم لممعارف والمهارات، كذلك يراعى عند تقديم الد
 . بطريقة تشعر الطالب بأهمية التفاعل م  المعممين والمادة العممية

خراجها حصل عمى متوسط نسبة قدري  -3  مستوى فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية وا 
وهذا يشير إلى أن مستوى فاعمية إنتاج البرامج  (1.01) بانحراف معياري قدري( % 41)

خراجها ج ، وهو ما يوج  جهود القائمين عمى القنوات  اء بدرجة متوسطةالتمفزيونية وا 
التعميمية بضرورة التحسين والتطوير في انتاج الدروس وبذل جهد باالهتمام بإنتاج 
الدروس كتنوي  المقطات في التسجيل حسب ما يتطمب  الموقف التعميمي، ووضوح 

كة الفيديو، واستخدام اإلعالن التمفزيوني عن تكرار المشاهدة عبر الروابط لمشار 
الجرافيك في التعميقات عمى الشاشة لمتعريف بالموضوعات، وتسجيل الم ثرات الصوتية 
ظهار لقطات فواصل تمفزيونية تشج  عمى متابعة  والموسيقى التصويرية قبل البرنامج، وا 
القناة والتعمم، كذلك االهتمام بما يظهر في الشاشة أمام الطالب بإظهار اسم المعمم 
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والمادة وعنوانها عمى الشاشة، كل ذلك يأتي في سيان التجويد واالهتمام بالجوانب 
 .اإليجابية

تشير الدراسة إلى عدم وجود فرون دالة احصائيًا بين المراحل الدراسية المختمفة تعزى  -4
فاعمية ) ، ومحور ( جاهزية االستديو التعميمي) محاور  الختالف االستجابات  في

، بينما ظهرت (فاعمية إنتاج البرامج التمفزيونية )، ومحور (التدريسيةالممارسات 
فاعمية ) في درجة (  1.14) بأنها دالة عند مستوى داللة اختالف بين االستجابات

، وباستخدام اختبار توكي لممقارنات المتعددة ترج  تمك ( اإلعداد لمبرامج التميفزيونية
 والمرحمة المتوسطة بمتوسط( % 56)نسبة  سطالفرون بين المرحمة االبتدائية بمتو 

 ( .%45)نسبة 
 التوصيات

 :من خالل نتائج الدراسة فإن الدراسة توصي بما يمي
أهمية إعداد االستديو التعميمي بشكل جيد وتزويدي بالتجهيزات الالزمة وتنوي  ديكورات   -0

 .وتوفير الكاميرات الالزمة
 .الحديثة في عمميات اإلنتاج واإلخراج لمدروس العممية االستفادة من التكنولوجيا -1
تأهيل المعممين المتعاونين م  القنوات تأهياُل مهنيًا جيدًا متناسبًا م  التدريس الفضائي  -2

ن بعد، واالتصال مع  ، مواستخدام استراتيجيات التعميم التي تراعي تحفيز الطالب 
 .رسالة العمميةزمة إلتمام الواستخدام األدوات التقنية الال 

 .ضرورة معرفة الجدول الزمني لمبث وظهوري عمى القنوات التمفزيونية -3
 املكرتحات

معارف والمهارات الالزمة إجراء دراسة عن أثر القنوات التمفزيونية في تزويد المتعممين بال -0
 .الجتياز المراحل التعميمية

 .دراسة عن اتجاهات الطالب نحو القنوات التعميمية السعودية إجراء -1
إجراء دراسة عن أثر الممارسات التعميمية الجيدة عبر القنوات التعميمية في إكساب  -2

 .المتعممين مهارات التعمم
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