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 اآلخرة وله الحمد في     األرضالحمد هللا الذي له ما في السموات وما في          << 
حمدا يليق بجالل قدرته وعظيم شأنه، عالم الغيـب والـشهادة،           >> وهو الحكيم الخبير  

بعد حمد اهللا والثناء عليه     . ، ومرشدها األمةوالصالة والسالم على رسولنا الكريم، معلم       
ليسعني في هذه اللحظات األخيرة التي      " وان شكرتم ألزيدنكم   "وانطالقا من قوله تعالى   

يوشك فيها هذا الجهد على أن ينجز أن أتقدم بجزيل شكري إلى مشرفي األول األستاذ               
 أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات ووكيل كليـة  عبد اللطيف الصفي الجزار  / الدكتور

عون ومـساندة فـي هـذا       عطاء و ن  البنات للدراسات العليا والبحوث على ما قدمه م       
 .البحث أثناء مراحل انجازه من خالل البرنامج المشترك للدراسات العليا

خالد خمـيس   / كما و أتقدم أيضاً بالشكر إلى مشرفي الثاني األستاذ الدكتور         
بجامعة األقصى على بذله جهوداً حثيثة       شارك الم المناهج وطرق التدريس   أستاذ السر

بكليـة  ومتابعة الجوانب الميدانية للبحـث      البحث بصورته الحالية    من أجل إخراج هذا     
  . دير البلح–فلسطين التقنية 

 لجنة المناقشة على تكرمهم بالموافقـة     أعضاء إلىكما وأتقدم بالشكر الجزيل     
 محمد عصام خليفة أستاذ   / األستاذ الدكتور : على المناقشة والحكم على هذا البحث وهم      

 واألستاذ  .عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس       و الحاسبات والمعلومات 
 .محمد عطية خميس أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس كلية البنات/. الدكتور

فال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلـى         . وبما أنني بصدد ذكر األعزاء    
  هيئة أعضاءد العينة من     دير البلح واخص أفرا    –جميع العاملين بكلية فلسطين التقنية      
ونائـب العميـد للـشؤون       هيثم عايش الدكتور  / التدريس كذلك اخص بالذكر العميد    

سـامي  المهندس  /  قسم التعليم المستمر    ورئيس حسام أبو شاويش  األستاذ  / األكاديمية
 لـي الـصعاب     اذللوكذلك أخص بالشكر الذين     . عبد الرحيم حمدان  والدكتور  / سالمة

 فؤاد   المحاضر بجامعة األقصى والدكتور    ياسر صالحة األستاذ   / وقدموا لي كل عون   
 والقـائمين   األقـصى وعمادة الدراسات العليا بجامعة     . المحاضر بجامعة األقصى   عياد

 .عين شمس بجامعة على مكتب العالقات الثقافية بكلية البنات
ني كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى زمالئي وأصدقائي الـذين سـاندو           

سليمان .  أ – إسماعيل حسونة . أ - نادر حالوة . د/ ى انجاز هذا الجهد المتواضع    حت
  . حرب



ه 

لألساتذة الذين ساهموا  وال يفوتني أن أسدي  خالص الشكر والتقدير لكل 
  .في تحكيم  أدوات البحث وتدقيقها

 من أعطى حبب وضحى بصمت إىل رمز احلب واحلنان وسندي وال أنسى أن اشكر
والدتي احلنونة  و أخوتي وأخواتي و : شركاء الدربوكل ربعي  و 

   .زوجيت وأبنائي
 اوأخيراً أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير إلى كل من ساهم في إتمام هـذ             

  .  ، سائالً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاًالبحث
  . الكريماللهم ارحمنا في الدنيا واآلخرة واجعل هذا العمل خالصا لوجهك

  
  الباحث
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  الفصل األول
א

  :مقدمة

 والتعليم العالي عامة بالدول العربية ببرامج تنميـة قـدرات           تهتم الجامعات 
ومن بين الجوانب الملحة في هذه البرامج هو جانب تنميـة         ، أعضاء هيئة التدريس بها   

وهـذا  ، نحو استخدام تكنولوجيا المعلومـات    الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية     
والتعلـيم  ،  التعليميـة المتعـددة  وسـائط يتطلب االهتمام بتوظيف تكنولوجيا التعليم وال 

، درات هيئة التدريس في ذلك الجانـب       تنمية فعالة في تنمية ق     إلىااللكتروني للتوصل   
والبحث الحالي يتناول تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط قائم علـى توظيـف             

  .تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني في تلبية تلك الحاجات التعليمية

-ودورها فـي العمليـة التعليميـة        من أهمية تكنولوجيا المعلومات    انطالقاً
، فقد اهتم المسئولون على التعليم التقني في السلطة الوطنية الفلسطينية بتـوفير    ةالتعلمي

كثير من اإلمكانات التي قد تسهم في استخدام مدرسـي ومـدربي الكليـات التقنيـة                
 التعلمية وفاعليتها، ومن    -العملية التعليمية لتكنولوجيا التعليمÝ وذلك لرفع مستوى كفاءة       

تزويد الكليات التقنية باألجهزة التكنولوجية التي توظف في العملية         : بين تلك اإلمكانات  
وتـوفير  ، التعليمية، وذلك عن طريق الشراء أو التبرع والهبات من الـدول المانحـة            

هيئة الجو األكاديمي المناسب    و ت . المواد التعليمية التي تستخدم في الوسائل التكنولوجية      
  .من خالل توفير لوازم الكليات من القاعات الدراسية والمختبرات والورش

 على عـدد مـن البـرامج         تشتمل  التقنية كلياتومما تجدر اإلشارة إليه أن ال     
 اإلداريـة   لالمـساعدة، واألعمـا    والمهن الطبية    ،الهندسية برنامج المهن    :منهاالتقنية  

 تحت هـذه البـرامج      ويندرج .إدارة الفندقة والتطبيقية، والحاسوب،   ون  والفنوالمالية،  
 وهي محدودة ومنها ما     س منها ما هو بدرجة البكالوريو     جملة من التخصصات التقنية   

  .الفلسطينيللمجتمع وهي ذات الغالبية وهي تمثل حاجة مهمة  هو بدرجة الدبلوم

م الرقمي ساعد علي نشر     وال شك أن الظهور السريع للوسائط المتعددة بالنظا       
كما أن طبيعة   . الكمبيوتر بعد من استخدام     االمعلومات لعديد من البشر الذين لم يتمكنو      

هذه الوسائط غير من طبيعة القراءة نفسها فبدال من تقييد المتعلم بـالعرض الخطـي               
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 إعطـاء عن طريق   ، للنصوص المطبوعة في الكتب، أصبحت عملية قراءته ديناميكية       
 أخري نستطيع تصفح ارتباطات     فƎننا تغطية المعني    إلى فباإلضافة، بعدا جديدا الكلمات  

دمج أجهزة الكمبيوتر    كذلك   آلخروالتنقل من موضوع     عن الموضوع    أكثرلكي نتعلم   
 وفر للقارƏ الوقـت والجهـد     ، مع أجهزة الصوت وعرض الوسائط بأنواعها المختلفة      

 دراسـات عديـدة أن بـرامج        أثبتتولقد  ،  وخلق نوع من التفاعل مع المادة التعليمية      
ولـذلك يـسعي     وتحـصيال، ،وتركيبـا ، الوسائط المتعددة تجعل التعليم أفضل تنظيما 

 ايجابي  تأثيرمصممي برامج الوسائط المتعددة الن تكون برامجهم أكثر تفاعلية وذات           
  ).120 .ص،2004، خالد فرجون( *على التعلم 

 أن وسائل االتصال وأجهزتـه     إلى) 118 .ص،1999 ،الفراعبد اهللا   (ويشير  
قد أوجدت أنماط جديدة من العمليات االتصالية تعتمد علـى          ، والمستحدثات، المعاصرة

لك ظهرت أنماط جديدة من التعلم أصبح المتعلم فيها ال يعتمـد  وتبعا لذ، تقنيات تفاعلية 
 ومن هذه   ،سهابالضرورة على وجود المعلم أثناء قيامه بهذا النشاط أو بعملية التعلم نف           

وأهم ما نتج عن هذا التطـور   التعليم المبرمج والتعليم الذاتي والتعليم عن بعد،  األنماط
   تعليم يركز على التفكير الناقد إليالتكنولوجي هو االنتقال من المفهوم التقليدي للتعليم 

 Comprehension واستخدام الكمبيـوتر للفهـم        والتعاون ،والعمل واإلبداع 
صر وهذا االنتقال يعتبر هو األكثر مالئمة للتعليم في ع         Communicationواالتصال  

 الذي ينظر فيه للفرد على أنه كائن حـي متفاعـل،            التطور التكنولوجي والمعلوماتي  
  .وليس  مستقبال

عدم الرضا عن االستخدام التقليدي للكمبيوتر في التعليم حدثت تطـورات            ول
 التفاعليـة ر باعتماده على نظم الوسائط المتعددة       معاصرة في التعليم بمساعدة الكمبيوت    

Interactive Multimedia ونظم CD - ROMالوسائط الفائقـة  ونظم  Hypermedia 
 الثابتـة تقديم الخطوات التعليمية بالكلمة المكتوبة والسمعيات والرسوم والـصور           في
لـي  أنهـار ع   (نقال عن  )340-339. ص ،2000 عبد اللطيف الجزار،  (المتحركة  و

  .)3.ص،2001 ،اإلمام ربيع
  

 American(سيستخدم الباحث نظام توثيق الجمعيـة األمريكيـة لعلـم الـنفس     * 

Psychological Association(APAاإلصدار الخامس .  
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وبناء على ذلك فان االهتمام بالمنظومة التعليمية القائمـة علـى الكمبيـوتر             
 Multimedia Computer Assisted Instruction (MCAI)التعليمي متعدد الوسـائط  

انعكاس طبيعي نتيجة التحول الملموس في الفكر التربوي من نمط المواقف التعليميـة             
الجماعية إلى تلك المواقف الفردية، ومن التركيز في تقويم المتعلم على حفظ محتـوى              
المادة الدراسية إلى تقويم يقيس بمقدار ما يؤديه المتعلم من مهارات وما يحققـه مـن                

من ناقل  ، وقد جاء هذا االهتمام أيضا نتيجة تغير دور المعلم        . أهداف تعليمية ووجدانية  
، إلى مصمما ومهتما بتوظيـف األجهـزة واألدوات       ، للتراث العلمي والتربوي لطالبه   

والحصول على أفضل سبل اإلفادة بهدف زيـادة        ، والمواد الحديثة في العملية التعليمية    
  .يميةفاعليته في المواقف التعل

مع العلم أنه ال تتوافر في الكليات التقنية أقسام مستقلة لتكنولوجيا التعلـيم، وال              
مركز مصادر تعلم جامعيÝ لتقديم الخدمات ومهارات تكنولوجيـا التعلـيم المتعلقـة             

 وقد قام الباحث بتحليل احتياجات أعضاء هيئـة التـدريس بكليـة             ،بالتقنيات التربوية 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات كما سيتم توضيحه في الفـصل          فلسطين التقنية لمهارات  

  : لهذا يمكن أن نقول بنظرة مبدئيةالثالث
  

أن هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية والتعليم التقني بصفة عامة يحتـاجون             •
ة من خالل مصادر المعرفة     إلي البحث المستمر في المعلومات التقنية الحديث      

  .التقنية
يس بكلية فلسطين التقنية والتعليم التقني بصفة عامة يحتـاجون          أن هيئة التدر   •

إلي البحث في شبكة المعلومات عن أحدث األجهزة التقنية التي تتعلق بمجال            
 .التخصصات المختلفة في الكليات التقنية

أن هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية والتعليم التقني بصفة عامة يحتـاجون             •
 الحاسب اآللي ونظم االتصاالت لما لها من عالقـة          إلى التمكن من مهارات   

 .التقنيمباشرة في التعليم 

أن هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية والتعليم التقني بصفة عامة يحتـاجون             •
إلى التمكن من مهارات التـصميم الالزمـة إلنتـاج العـروض التقديميـة              

طلبة واسـتخدام   والصفحات االلكترونية لكي يتم تنمية طرق التواصل مع ال        
  . األساليب الجديدة في عملية التعليم والتعلم
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  التـي تنـتج خاصـة       متعددة الوسـائط   برامج التدريب والتطوير  لذلك إن   
هذه البرامج   . تكنولوجيا المعلومات  مهاراتهم الستخدام عضاء هيئة التدريس لتطوير     أل

ـ   أعضاء هيئة التدريس بƎمكان م وسـوف   أن يحصلوا عليها وهم فـي مواقـع عمله
ومع توفر البرامج المتطورة الخاصة بالرسـوم        . تطوير ذاتهم ومهنتهم   تساعدهم في   

من الـسهل أن تنـتج بـرامج تدريبيـة       تجعل)الوسائط المتعددة(والصور والفيديو
بواسـطة    والكليات التقنيـة  في المؤسسات التعليميةهيئة التدريسيةوتطويرية توجه لل

  .الحاسب

م الجامعي تسعى معظم جامعات العـالم إلـى التطـور           لتعليهمية ا ونظراً أل 
 وذلك بهدف جعل مدخالتـه ومخرجاتـه ذات         ،واالرتقاء لهذا التعليم من كافة جوانبه     

ـ         عـايش ( الفـرد والمجتمـع   ينوعية مميزة ومنافسة وقادرة على التغيير اإليجابي ف
  .)253 .ص ،1995زيتون، 

جامعي ووسـائله وتقنياتـه     ويتجلى هذا االهتمام بتجسيد محتوى التدريس ال      
 يهتم الباحثون اهتماماً كبيراً بدراسة أساليب التدريس في مرحلتي التعلـيم            إذوأساليبه،  

 اهتمامهم كان أقل نسبياً في دراسـة وبحـث           أن األساسية والثانوية بشكل خاص، إال    
، وقد أسـفرت    ةأساليب التدريس الجامعي ودورها في مخرجات التعليم الجامعي بعام        

راسات واألبحاث في هذا المجال عن تطورات كثيرة في أساليب التـدريس ومـن              الد
 فقـد   ،بينها التدريس الجامعي، ونظراً للعالقة الوثيقة والمتبادلة بين العلم والتكنولوجيا         

 إن التطورات الهائلة في نظم المعلومات       إذانعكست هذه العالقة على أساليب التدريس،       
 أسـاليب التـدريس     فيرة الحقيقية في هذا الميدان أثرت       وإدارتها بشكل منظم، والثو   

بطريقة مباشرة، وتجلى ذلك في نظام الحواسيب وما أحدثته من طفـرات فـي نظـم                
التدريس من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعـة والتقـويم، وأدى ذلـك إلـى دخـول                

  إلى علم أساليب التـدريس مثـل تـصميم         تكنولوجيا المعلومات مصطلحات من علم    
المـصطلحات  .التدريس، والتدريس المنظومي ومنحى النظم في التدريس وغيرها من        

  . )2000 الموسى،عبد اهللا . (الحديثة

باعتبار أن تكنولوجيا التعليم هي النظرية والمعرفة وتطبيقها وممارستها في          
  وتقويم البرامج التعليمية القائمة على مصادر التعليم والوسائط        وإدارةتصميم وتطوير   



 6

وحيث أن تكنولوجيـا    ،  التعلم الفعال  إلىالمتعددة وعملياتها من أجل التعلم والوصول       
  :التعليم بطبيعتها تقوم على الجوانب التالية في تصميم البرامج التعليمية

  .االهتمام بمصادر التعلم التقليدية وااللكترونية والوسائط المتعددة •
 .على دراسة االحتياجات التعليميةالتأكيد على أهمية التصميم التعليمي القائم  •

توظيف كل مصادر تعليمية جديدة توفرها ثـورة المعلومـات وتكنولوجيـا             •
 االتصاالت في تصميم البرامج التعليمية وتحقيق التفاعلية 

التأكيد على تبني مناهج البحث التطويرية القائمة على تطبيق نماذج التصميم            •
 .  التعليميةالتعليمي في تطوير المنظومات والبرامج

 إتقـان  إلـى التأكيد على ايجابية المتعلم والتفاعلية وتحكم المتعلم والتوصل          •
 .لمعالت

 .المستهدفة التعليمية وتحليلها ومخرجات التعلم األهدافالتأكيد على أهمية  •

التأكيد على أهمية الدور غير التقليدي للمعلم وعضو هيئـة التـدريس فـي               •
ى تكنولوجيا التعليم وبخاصة التعليم االلكترونـي       البرامج التعليمية القائمة عل   

  .الوسائطمتعدد 

وكان من أهم مالمح التطوير أن أصبح الحاسوب والمعلوماتية مادة ووسيلة           
بينت الدراسات المختلفة أن اإلنسان يـستطيع أن        فقد  . المطورفي مناهج التعليم التقني     

 ،، أما إن سمع ورأى وعمل     مما يسمعه ويراه   % 40مما يسمعه، ويتذكر    % 20يتذكر  
بينما تزداد هذه النـسبة فـي حالـة تفاعـل      %. 70ن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي       Ǝف

  ) Traci ;2001 (.اإلنسان مع ما يتعلمه من خالل هذه الطرق

 بشكل خاص، مـن أساسـيات       تقني بوجه عام والتعليم ال    عالييعتبر التعليم ال    
وذلك لما له من أهميـة فـي تقـدم األفـراد            الحياة المعاصرة في معظم دول العالم،       

 يـسهم   إذوالمجتمعات الحديثة وتطورها االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي،        
فـان  ، ولشدة االهتمام بالتعليم التقنـي    ،   تقنيا المؤهلةالفنية  في إعداد الكوادر البشرية     

 األهـداف   قـادر علـى تحقيـق     األمر يحتاج وبالضرورة الماسةÝ إلى نظام تعليمي        
Ý من حيث تنمية مهارات ومعارف عضو هيئة التدريس في كليـة فلـسطين              المنشودة

التقنية  من خالل برامج تعليمية متعددة الوسائط تستطيع تحقيق نسب عالية من التعلم              
لكي يصبح المعلم يتمتع بالعديد من المهارات التقنية التي تساعده على تنمية مهاراتـه              
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 من التعامـل مـع   احو استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يتمكنو  ومعارفه واتجاهاته ن  
  .هذه العلم الجديد والسريع

ومن المسلم به أن تكنولوجيا التعلـيم ال تقتـصر علـى األدوات والمـواد               
 وإنما هي منظومة متكاملة من األهداف و        التعليم،واألجهزة التي يمكن أن تستخدم في       
 والمدرسين والتقويم لغرض تحسين كفاءة العمليـة        الخبرات وأساليب التدريس والمواد   

 فهـي   .المنظومـة  ومن ثم زيادة تعلم المتعلم الذي يعد محور هذه           .وزيادتهاالتعليمية  
تتناول جميع عناصر العملية التعليمية والتربوية بما فيها من أدوات وأجهـزة وأفـراد              

  )47 .ص ،2003 نشوان، تيسيرالزعانين وجمال (.وعمليات

 إالتعليم في تطوير عمليتي التعليم والـتعلم        ال تكنولوجيا   إمكاناتغم من   وبالر
كما أنها غالبا ما تؤدى     ، أنها مازالت غير مطبقة بشكل كامل داخل المؤسسات التعليمية        

، فعلي سبيل المثـال   ، بدون تقويم شامل يحدد مكاسب التعلم المستهدفة أو حتى المحتملة         
 أهداف واضحة وواقعية إلى تطوير تسهيالت تكنولوجيـة     قد تقود التوقعات العالية بدون    

إال أنها تهدد العملية التعليمية في النهاية وقد تمتلـƐ باإلمكانيـات            ، قد تكون مثيرة أوال   
والخصائص وفي هذه الحالة تخلو من التوجيهات واإلرشادات عـن كيفيـة اسـتخدام              

لك يجـب توضـيح تكنولوجيـا       لـذ ، ق التحسينات التعليمية المستهدفة   التكنولوجيا لتحقي 
المعلومات المتوفرة في المؤسسات التعليمية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم وتساندها           
سواء منها التقليدية أو غير التقليدية لكي تسهم في توجيه المؤسـسات التعليميـة علـى                

بƎدخـال  اختالف أنواعها ومستوياتها وتوجهاتها في اتخاذ القرارات الصائبة التي تتصل           
تكنولوجيا المعلومات لكي تساعد المعلمين وأعضاء هيئات التـدريس والمـدربين فـي             
تطبيق هذه التكنولوجيا واستخدامه في الفصول أو القاعات الدراسـية والتعـرف علـى      

  . التوقعات المتعلقة بمزاياها

 التمكن بالمعرفة   إلىوأنه يمكن مالحظة أن أعضاء هيئة التدريس يحتاجون         
 تنميتهم علميا في    إلى سيؤدي   كرات الستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث أن ذل      والمها

وكذلك في حسن توظيفها في تكنولوجيا تعليم تلك        ، تخصصاتهم التي يقومون بتدريسها   
وبالتالي فƎن تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤدي          ، التخصصات

  :ريس مثلإلى فوائد متعددة ألعضاء هيئة التد
استخدامها في الحصول على المعرفة الحديثة والمتجددة فـي تخصـصاتهم            •

  .األكاديمية وتطوير محتواها
 .استخدامها في إنماء قدراتهم البحثية واستخداماتهم الحياتية والمجتمعية •
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استخدامها عند توظيفها في تكنولوجيا التعليم لتحسين تدريسهم لتخصـصاتهم           •
 .الكليةلطالب 

ها في االتصال والتفاعل مع طالبهـم وبـزمالئهم أعـضاء هيئـة             استخدام •
  .التدريس بنفس التخصصات إلى المستوى العربي والعالمي

مما تقدم عرضه من طبيعة التعليم التقني واعتماده على تكنولوجيا المعلومات           
 تكنولوجيـا   إمكانـات وكذلك  ، وأهمية دراسة احتياجات هيئة التدريس في هذا المجال       

جاء شعور الباحث   ، م وتصميم البرامج متعددة الوسائط التي تلبي تلك االحتياجات        التعلي
 تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعـددة فـي        إلىبالقيام بهذا البحث الذي يجسد الحاجة       

تنمية المهارات والتحصيل المعرفي واالتجاهات في تكنولوجيا المعلومات لدي هيئـة           
  . دير البلح– التدريس بكلية فلسطين التقنية

  
:א

انطالقا مما سبق وباعتبار الباحث محاضرا بكلية فلسطين التقنية يمكن تحديد           
حاجة أعضاء هيئة التدريس بكلية فلـسطين التقنيـة إلـى إنمـاء             " مشكلة البحث في    

وكذلك الحاجة إلى تصميم برنـامج      ، مهارات ومعرفة واتجاهات تكنولوجيا المعلومات    
لذا يمكن صـياغة الـسؤال الـرئيس        " عدد الوسائط إلنماء تلك الجوانب    تكمبيوتري م 

  :التالي
اسـتخدام   ما أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسـائط فـي تنميـة مهـارات             

تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها لدǌ هيئة التدريس بكلية فلـسطين           
Ý التقنية  

  
  :الفرعية التاليةويمكن تحليل هذا السؤال إلى األسئلة 

ما االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس           .1
Þ بكلية فلسطين التقنية 

البرنامج التدريبي الكمبيوتري متعدد الوسـائط لتنميـة مهـارات          ما صورة    .2
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوها لدى هيئة التدريس         

عبد اللطيف  (ين التقنية في ضوء تلك االحتياجات باستخدام نموذج         بكلية فلسط 
 Þللتصميم التعليمي) 2002الجزار 
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استخدام تكنولوجيـا المعلومـات      ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية مهارات       .3
 Þ لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية

تخدام تكنولوجيـا   اس ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية اتجاهات إيجابية نحو         .4
Þ المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية التحصيل المعرفي في موضوع اسـتخدام             .5
Þ تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
:א

بـين  ) α=   0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            .1
متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقـين القبلـي            
والبعدي على بطاقة مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لصالح التطبيـق          

 .البعدي

بـين  ) α=   0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            .2
ية في التطبيقـين القبلـي      متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقن      

والبعدي على مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومـات، لـصالح           
 .التطبيق البعدي

بـين  ) α =0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة     .3
ـ           القبلـي   ينمتوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيق

 المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومـات،       والبعدي على اختبار التحصيل   
 .لصالح التطبيق البعدي

 في الجوانب   η2 < =0.14  مربع ايتا  يحقق البرنامج الكمبيوتري حجم تأثير     .4
 ).االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي، المهارات( الثالثة 

  في الجوانـب     0.6= >يحقق البرنامج الكمبيوتري فعالية بنسبة ماكجوجيان        .5
 ).االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي، المهارات ( الثةالث

، المهـارات ( في الجوانب الثالثـة   ) 90 / 90(حقيق البرنامج كفاءة قدرها     ي .6
 .)االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي
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:א
  :التاليوتتمثل أهمية البحث الحالي في 

 مـن   ساليب التـدريس  أ الحديثة في تطوير     الحالي االتجاهات  البحث   واكبي .1
  .تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة فيهاحيث توظيف 

يمكن أن يفيد أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية من حيـث تنميـة               .2
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس في مهاراتهم

يستفيد من هذا البحث واضعو البرامج ومخططوها في مجال تدريب المعلـم             .3
وذلك من خالل تحديد االحتياجـات التدريبيـة        ، قني أثناء الخدمة، وقبلها   الت

  .ومعرفة بعض مهارات استخدامها، الستخدام تكنولوجيا المعلومات
 بوزارة  تقني عن مناهج التعليم ال    المسئولينقد يسهم البحث الحالي في تزويد        .4

لوسائط تكنولوجيا المعلومات وا  التربية بالصعوبات التي تحول دون توظيف       
وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتـذليل      ، التقني في مناهج التعليم     المتعددة

  .هذه الصعوبات
 الذي  التقني،تناول البحث الحالي لقطاع حيوي ومهم يتمثل في قطاع التعليم            .5

 وكلما توفرت لهـذا القطـاع   ،تعتمد عليه خطط وبرامج التنمية إلى حد كبير      
 تكنولوجيـا المعلومـات     ة مثل المناهج وتوظيـف    المقومات األساسية السليم  

 بقية القطاعات   فيد تأثيرها اإليجابي    زا فيها، الحاسوب   والوسائط المتعددة و  
   .واالجتماعيةاالقتصادية 

 تكنولوجيـا    يعد البحث الحالي بداية لبحوث أخرى في مجال توظيـف          ربما .6
 في  بما يسهم مستقبالً   تقنيي المناهج بالتعليم ال   المعلومات والوسائط المتعددة ف   

 . والمهارات والتجهيزات التقنية للكليات التقنيةتطوير المناهج

:אא
  :إلىيهدف البحث الحالي   

تحديد االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أعـضاء           .1
 .هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية

 لتنميـة   ،بيـوتري متعـدد الوسـائط      التصميم التعليمي لبرنامج تدريبي كم     .2
المهارات والتحصيل في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتجاه نحوها  لدى          

  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية
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معرفة أثر البرنامج التدريبي في تنمية المهارات و التحصيل فـي اسـتخدام              .3
 واتجاهـاتهم   تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنيـة        

  .نحوها
 .الكشف عن فعالية وكفاءة البرنامج .4

:א
  :علىاقتصر البحث الحالي 

أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية بدير البلح في غزة بفلسطين فـي              •
 . م2006/2007العام 

للتصميم التعليمي حتى مرحلة    ) م2002(استخدام نموذج عبد اللطيف الجزار       •
 .التقويم

 التعامل  :دام تكنولوجيا المعلومات من حيث احتياجات هيئة التدريس في        استخ •
،  االنترنت والمعلومات واالتصاالت   ،إنتاج العروض التقديمية  ، مع الحاسوب 

 .تصميم وإنتاج الصفحات على الويب

 )تطبيق، تذكر، فهم(التحصيل المعرفي  •

  
:א

وهو )  Developmental Research(استخدم الباحث منهج البحث التطويري 
ويتمثل هذا ، المنهج المتبع في تكنولوجيا التعليم التي تتضمن تطوير البرامج التعليمية 

عبد (المنهج في تطبيق التطوير المنظومي للبرنامج باستخدام نموذج التصميم التعليمي 
وكذلك ، ويتضمن هذا المنهج تطبيق منهج البحث الوصفي، )2002اللطيف الجزار

   .ج البحث التجريبي عند تطبيق البرنامج للكشف عن أثره وفاعليته وكفاءتهمنه
  

א :אא
 القائم علـى    التجريبي الباحث التصميم    استخدم، نظرا لطبيعة البحث التطويرية   

عـضو  ) 20(المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي على عينة البحث وعددها           
  .دير البلح-كلية فلسطين التقنيةهيئة تدريس ب
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 :אא
 لتقدير االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لـدى          هاستبان .1

 .هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية

مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات لعضو هيئة التدريس بكلية           .2
  .فلسطين التقنية

مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لعـضو هيئـة        بطاقة مالحظة لقياس     .3
 .)التحصيل المهاري (التدريس

 .اختبار تحصيل للجانب المعرفي في تكنولوجيا المعلومات .4

 .بطاقة تقييم جودة منتج .5

  
א א א :א

االطالع على البحوث والدراسات السابقة واألدبيـات المتعلقـة بموضـوع            .1
   .البحث

 . والقيام بƎجراءات الصدق والثبات لهاالبحثدوات بناء أ .2

 .تقدير االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات .3

تصميم البرنامج الكمبيوتري في ضوء نتائج تقدير االحتياجات التي سـتظهر     .4
عبـد اللطيـف    . بعد تحليل االستبانة وبطاقات المالحظة بتطبيق نمـوذج د        

  . م التعليميللتصمي) 2002(الجزار
 . من أعضاء هيئة تدريس من مجتمع البحثةاختيار عين .5

 .تطبيق أدوات البحث الخاصة بالتحصيل واالتجاهات والمهارات قبلياً .6

تطبيق البرنامج التدريبي بالتعليم الفردي أو الجماعي بوجود الباحـث علـى             .7
  . البحثأفراد عينة 

 .تطبيق أدوات البحث بعدياً .8

ها وإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة للحصول علـى        جمع البيانات وتبويب   .9
  .  النتائج

 .تفسير النتائج ووضع التوصيات والمقترحات .10

  .إعداد تقرير البحث الحالي .11
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:א

  :Multimedia computer system  الكمبيوتر متعدد الوسائط-
 التي تـشكل    هو منظومة من المكونات المادية والبرامج التشغيلية والتطبيقية       

الـصوت والـصورة    (متمثلة فـي    بشكل رقمي   نظام لنقل البرامج التعليمية التفاعلية      
  .)والرسومات والنصوص والفيديو 

ــدد الوســائط- ــوتري متع ــامج الكمبي  Multimedia Computer Assisted  البرن

Instruction (MCAI):  
ألنـشطة  هو عبارة عن  منظومة تعليمية تتكون من األهداف والخبرات، وا          

التدريبية، وأساليب االستخدام، والتقويم مصممة بطريقة مترابطة ومنظمة قائم علـى            
تكنولوجيا التعليم بالكمبيوتر متعدد الوسائط، بهدف تنميـة مهـارات أعـضاء هيئـة              

  .التدريس في استخدام تكنولوجيا المعلومات بكلية فلسطين التقنية

  :Information Technology المعلوماتتكنولوجيا  -
 اتصال تسهل إدخـال و      الكمبيوتر والبرامج وشبكات  هي منظومة من أجهزة     

 علـى   المختلفـة، نقل وتخزين وتبادل المعلومات في داخل مؤسسة أو بين المؤسسات           
  . المستوى المحلي أو العالمي

  : مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات-
دام تكنولوجيـا    هي مخرجات التعلم من األداء الـصحيح الـالزم السـتخ          

  .المالحظة ويتم قياسها إجرائيا في هذا البحث بواسطة بطاقات ،المعلومات

  :التحصيل في استخدام تكنولوجيا المعلومات -
هو مخرجات التعلم في الجانـب المعرفـي الـالزم السـتخدام تكنولوجيـا            

بحـث   وسيتم قياسه إجرائيا في هـذا ال       .المعلومات من البرنامج المستهدف من البحث     
  .باستخدام اختبار التحصيل المعرفي

  .اǗتجاǇ نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات -
هو االتساق في االستجابات الوجدانية للقبول أو الرفض الستخدام تكنولوجيا المعلومات           

  .االتجاهلدى عضو هيئة التدريس وسيتم قياسه إجرائيا في هذا البحث باستخدام مقياس 
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  ):الكسب(تنمية  -
ويتم قياسها إجرائيـا    ، ي مقدار الزيادة في جوانب التعلم المستهدفة في هذا البرنامج           ه

في جوانب التعلم الثالثة في هـذا       ) الكسب(بواسطة الزيادة بين القياس البعدي والقبلي       
  .البرنامج

  :Effectأثر  -
ـ               ن هي مؤشر لمقدار دور البرنامج في إحداث التنمية في جوانب التعلم المـستهدفة م

  .البرنامج
  :وسيتم قياس األثر إجرائيا في هذا البحث بواسطة

ايتاحجم التأثير   - أ 
2

) η2(. 
 .نسبة ماكجوجيان  -ب 
 )90 / 90(كفاءة البرنامج   -ج 

فأعلى في   %  90من هيئة التدريس يحصلون على       % 90أي أن   
  .جوانب التعلم المستهدفة
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  ـانيالفصـــل الث
  اǕطار النưـــري

  

א א )MCAI(אא
א א א א א

.א
  :ويتناول هذا الفصل

     ًǗتعريف تكنولوجيا المعلومات:أو .  
  الوسائط   وعناصرMCAI متعدد الوسائط التعليمي الكمبيوتر :ثانيــاً 

  .المتعددة           
  .ولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة التعليمية تطبيقات تكن:ثالثــاً 
  .  التدريب أثناء الخدمة واǗحتياجات التدريبية:رابعــاً
  .  أهمية تكنولوجيا المعلومات في التعليم التقني: خامسـاً
  .  بعƭ جوانب احتياجات استخدام تكنولوجيا المعلومات: سادسـاً
  .التعليمية  والبرامجومات تصميم المنưات فيمونưممدخل ال:  اًـسابعـ
 .  البحوث السابقة:ثامنــاً
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  الفصـل الثـانـي
  

.א:

  علـى جميـع    Information Technologyيطلق اسم تكنولوجيا المعلومات 
وإدخالهـا إلـى    ، الوسائل االلكترونية الحديثة المستخدمة في عمليات تجميع البيانـات        

وتوزيعها على المستفيدين منها عبـر      ، واسترجاعها، ومعالجتها، تخزينهاو، الحاسوب
. شبكات االتصال لتطبيقها في حل المشكالت واتخاذ القرارات والتطبيقات المتنوعـة          

 تكنولوجيـا   :ومن هنا يتبين أن هذه التكنولوجيا تتألف مـن قـسمين أساسـيين همـا              
ــيب  ــصComputer Technologyالحواس ــا االت  Communication تاال وتكنولوجي

Technology.            تكامـل  ( ويعتبر الكثيرون أن تقنية المعلومات هي عبارة عن تـزاوج
 كما إن نظـم االتـصاالت       .تكنولوجيا الحواسيب مع تكنولوجيا االتصاالت    ) واندماج

الحديثة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا الحواسيب في عمليـات الـتحكم واإلدارة             
  .وغيرها

وبشكل ، ك تعريفاً آخر لتكنولوجيا المعلومات ليس بعيداً عما سبق        ن هنا أكما  
سـواء  ، وإدارتها، وتخزينها، ومعالجتها، المجال الذي يهتم بƎنتاج المعلومات    : عام هو 

بما في ذلك علوم الحاسـوب  . كانت نصا أو صوتا أو صورة أو أي طريقة تدمج بينها 
، ين متعلقة بالنشر وحماية المعلومات    وبما يرتبط بها من تشريعات وقوان     . واالتصاالت

  ) 3.، ص2005، عدنان يحيى و آخرون.(وأي أعمال تدعم هذا المجال

  :أهمية تكنولوجيا المعلومات 1-2

تمثل تكنولوجيا المعلومات أهم منجزات التقدم العلمي والتقني الحديثة، وهي          
ل تقنية جديدة   قطاع تقني سريع التطور حيث تظهر كل يوم في األسواق منتجات وحلو           

ولقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في تكاليف المعالجة         ، في مجال تكنولوجيا المعلومات   
وتساعد في الوقت نفسه في مضاعفة طاقات التخزين والمعالجـة       ، االلكترونية للبيانات 

ومازالت األبحاث في هذا المجـال تـسير        . عشرات المرات خالل فترة زمنية قصيرة     
ل فترة قصيرة ظهرت وتطورت تقنية الليزر وتطبيقاتها العديـدة          فخال، بسرعة كبيرة 

 Fiberسواء في مجال تخزين المعلومات أو نقلها عبر شـبكات األليـاف الـضوئية    
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Optics.       كما تطورت تقنيات الوسائط المتعددة Multimedia      حيث أصـبح باإلمكـان 
و بشكل صور ثابتة    أ) مسموعة(التعامل مع المعلومات سواء كانت مكتوبة أو منطوقة         

كما تشهد هذه التقنية تطورات كبيـرة فـي مجـاالت           . أو متحركة أو بأي شكل آخر     
الترجمة اآللية والتعامل الصوتي مع الحاسوب والعديد من االتجاهات الحديثـة لهـذه             

 اليـوم مـن االتجاهـات     Artificial Intelligenceويعتبر الذكاء االصطناعي . التقنية
حيث ظهرت له تطبيقات عديدة أهمها الـنظم        ، تكنولوجيا المعلومات الواعدة في مجال    

التي يمكن استخدامها في مجال الطـب واإلدارة والتنقيـب   ، Expert systemالخبيرة  
وأصبح باإلمكان االستعانة بهذه النظم الخبيرة ونقل       ، الجيولوجي وفي الهندسة وغيرها   
  . الخبرات النادرة عبر آالف األميال

1-3 Ǘت استخدام تكنولوجيا المعلوماتمجا:  

وهكذا فƎن تكنولوجيا المعلومات قد انتشرت في جميـع ميـادين األنـشطة             
االقتصادية واالجتماعية وأصبحت جزءا ال يتجزأ من التقنيات واألسـاليب الالزمـة            

معالجـة  (ففي المكاتب تستخدم تقنية المعلومات إلعداد الوثـائق         . لتسيير هذه األنشطة  
وكـذلك لعرضـها    ، وتخزينها واسترجاعها ، )البريد االلكتروني ( وتوزيعها   ،)الكلمات

وعقد المؤتمرات واالجتماعات عـن  ، أو مسموع،  visual presentationبشكل مرئي 
وغيرهـا الكثيـر مـن التطبيقـات     ، )Video Conference(بعد عبر اللقاءات المرئية 

 حقيقة بعد أن كان يعتبـر  Electronic office ولقد أصبح المكتب االلكتروني .األخرى
أما في مجال الصناعة فقد دخلت تكنولوجيا المعلومات بـشكل مبكـر            . حلم المستقبل 

، الـصناعات التجميعيـة   (وانتشرت تطبيقاتها العديدة في جميع القطاعات الـصناعية         
وتـستخدم  ). والغذائيـة وغيرهـا   ، والصناعات الكيميائية ، والنشر، وصناعة الطباعة 

،  تكنولوجيا المعلومات لمساعدة اإلدارة في التحكم فـي العمليـات اإلنتاجيـة        تطبيقات
وفـي تنفيـذ    ، ومعالجة طلبات الزبـائن   ، وفي التخطيط والمشتريات  ، وإدارة المخازن 

هـذا  .  األخـرى  توغيرها العديد مـن التطبيقـا     ، والتنبؤ المالي ، العمليات المحاسبية 
ات للتحكم في اآلالت والمعـدات اإلنتاجيـة        باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلوم    

)Computerized Machine Control( ،    حيث أصبحت تكنولوجيـا المعلومـات جـزءا
وكذلك األمر في قطاع المصارف والبنوك      . أساسيا في هذه اآلالت والخطوط اإلنتاجية     

لفـة  فƎن معظم العمليات تتم حاليا باسـتخدام التطبيقـات المخت         ، والتجارة االلكترونية 
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التحويل االلكترونـي للنقـود     : ومن األمثلة على هذه التطبيقات    . لتكنولوجيا المعلومات 
Electronic Funds Transfer ،للحروف وشـبكات  ، أو المغناطيسي، والتعرف الضوئي

وغيرها العديد من ، Point of sales terminalsومحطات نقاط البيع ، تراسل المعطيات
  .)190 -186.، ص2000 هان،محمد بر(التطبيقات األخرى

ومن أهم المجاالت التي تقدم فيها تكنولوجيا المعلومات خدمة كبيرة مجـال            
بدءا باختراع القلم   ، التعليم والتعلم حيث قدمت التكنولوجيا خدمة كبيرة في مجال التعليم         

واآلن أصبح الحاسوب من    ، ومرحلة التسجيل والتصوير  ، إلى مرحلة الطباعة  ، والورق
إضافة إلى استخدام شاشـات العـرض       ، لوسائط المستخدمة في مجاالت التعليم    أقوى ا 
وغيرها في التعليم، ولقد تعددت الطرق التي وظفـت تكنولوجيـا           ، والفيديو، المختلفة

حتى ، )Multimedia(فاستعملت الوسائط المتعددة    ، المعلومات في مجال التعليم والتعلم    
،  كثير مـن الظـواهر الطبيعيـة كـالزالزل         أصبح بƎمكاننا مشاهدة فيلم وثائقي عن     

 واستخدمت البـرامج المخبريـة      .ونمو النباتات والكائنات الحية   ، والرحالت الفضائية 
، التي تظهر محاكاة الواقع الذي تتم به التفاعالت المختلفة بين الـذرات والجزيئـات             

، بيـر وتـصغير الك  ، وتكبير الـصغير  ، تقريب البعيد : وعملت التكنولوجيا بذلك على   
حيث يمكن لمتعلم   ، وكذلك التعلم عن بعد   .وإظهار أدق التفاصيل دون خوف أو ضرر      

وأصـبحت الـشبكة العنكبوتيـة      . في بلد ما أن يسمع ويناقش محاضرا في بلد آخـر          
ومـصدرا  ، مصدرا أساسيا من مصادر التعليم ال غنى عنه للطالب والمعلم         ) االنترنت(

  ). 17-12. ، ص2005، خرونعدنان يحيى و آ(للمعلومة ألي شخص آخر

، وال تقتصر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على القطاعات المذكورة أعـاله         
كقطاع ، واالجتماعية األخرى ، بل تنتشر وبشكل كثيف في جميع القطاعات االقتصادية       

) واإلذاعـة والتلفزيـون   ، واالتصاالت الـسلكية والالسـلكية    ، المواصالت(الخدمات  
  .والصحة والسياحة وغيرها) بياناتبنوك ال(والمكتبات 

  :تطور تكنولوجيا المعلومات 1-4

عن التغير السريع فـي تكنولوجيـا       ) 16. ، ص 2001أحمد قنديل،   ( ويعبر
فمن الكمبيوتر الـذي يعمـل بالـصمامات األيونيـة          " المعلومات واالتصاالت بقوله    

ن وسريع العمل    صغير الحجم ورخيص الثم    رالحرارية إلى كمبيوتر يعمل بالترانزستو    
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إلى كمبيوتر يعمل بالدوائر المتكاملة يمكن حمل بعض أنواعه في الجيـب وأرخـص              
 ومن إدخال البيانات إلى الكمبيوتر بـأكوام مـن الكـروت            .وأسرع بكثير من سابقه   

ومن تخـزين   ). الماوس(الورقية المثقبة إلى إدخالها بلوحة مفاتيح إلى استخدام الفارة          
 في شرائط ممغنطة إلى تخزينها في اسطوانات مرنة أقـل فـي             البيانات والمعلومات 

الثمن وأكبر في السعة التخزينية وأسهل في التداول إلى االسطوانات المدمجة الصغيرة            
CD               التي تسجل عليها المعلومات ضوئيا وتحمل الواحدة منها أكثر من ربـع مليـون 

للغـة المكتوبـة إلـى    ومن إخراج المعلومات على شاشة الكمبيـوتر با      . صفحة كتاب 
إخراجها بالرسوم واألشكال الثابتة ثم المتحركة إلى إخراجها وتواصلها بوسائط متعددة           

  ".تجمع كل ما سبق مع الصوت والحركة واأللوان إلى تبادلها بشبكات المعلومات

ويتضح من ذلك أن الكمبيوتر يعد أحد أبرز نتاجـات الثـورة التكنولوجيـة              
 فقـد سـهل     Ýأن يسهم بدور كبير في تفعيل العملية التعليمية       والذي يمكن   ، المعاصرة

 مما قدم لحقل التربيـة ميـدانا جديـدا مـن      Ýإمكانية إدماج أنواع متباينة من الوسائط     
 حيث تستخدم هذه التكنولوجيا سبل      Ýالتكنولوجيا أطلق عليه تكنولوجيا الوسائط المتعددة     

أو جـزء مـن     ، أو متحركة ، ابتةأو في صور ث   ، جديدة في تخزين المعلومات مكتوبة    
وإدخال كل هذه المكونات إلى الكمبيوتر حيـث يـتم دمجهـا            ، شريط فيديو أو صوت   

، وإخراج برامج متكاملة لتعلم المواد الدراسية بكافـة المراحـل التعليميـة المختلفـة             
والسماح للمتعلم باستخدام قاعدة بيانات متعددة الوسائط والتجول خاللها بطريقة تناسب           

  .اجاته وأسلوب تعلمه الخاصح

 MCAIאאא:

 مفهـوم   :من حيث  MCAI متعدد الوسائط    التعليميالكمبيوتر  يتناول الباحث   
 تكنولوجيـا المعلومـات      تطبيقات ، تكوين الوسائط المتعددة   عناصر،الوسائط المتعددة 
، تكنولوجيـا الوسـائط     للوسائط المتعـددة   القيمة التربوية    ، التعليمية الوسائط المتعددة 

  :المتعددة والتحصيل الدراسي، وذلك على النحو التالي

  Multimedia Concept :مفهوم الوسائط المتعددة 2-1

إلي تكنولوجيا الوسائط المتعددة على أنها عـرض  Mayer ) 2001(يشير ماير
 ويقصد بالكلمات   PicturesÝوالصور  ، Wordsللمادة التعليمية باستخدام كل من الكلمات       
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مثل استخدام النص المطبوع أو المنطوق      ، Verbalهنا أن تقدم المادة في صيغة لفظية        
Printed or Spoken text.     بينما يقصد بالصور أن تقدم المـادة فـي صـيغة مرئيـة 

Pictorial form ، مثل استخدام الرسوم الخطية الثابتةStatic Graphics ، والتي تتضمن
والـصور الفوتوغرافيـة    ، Graphsوالرسوم البيانية   ، Illustrationالتوضيحية  الرسوم  
Photos ، والخرائطMaps أو استخدام الرسوم الخطية الديناميكية ،Dynamic Graphics 

  )Video).mayer,2001,p.2 والفيديو  Animationsوالتي تتضمن الرسوم المتحركة 
" لوسائط المتعـددة بأنهـا      ا) 112.،ص1999(ويعرف عبد اللطيف الجزار     

تصميم وبناء المنظومات التعليمية كالدروس والوحدات بحيث يتم عـرض مثيـرات            
وسائط مكتوبة، صوتيات،   ( محتوى الرسالة التعليمية باستخدام أكثر من وسط تعليمي         

صالح الـدين   (نقال عن   ) ".  أشياء ملموسة وأنشطة   ،صور ساكنة ومتحركة  ،رسومات
  ) 4.ص،2004سليم، 

أن الوسـائط المتعـددة هـي       ) 87. ص، 2002،عبد اهللا الموسـى   (ويرى  
مجموعة من العناصر التي تشمل الصور الثابتة والمتحركة والصوت والنص والفيديو           

 ،وتعمل جميعها تحت تحكم الحاسوب في وقت واحد يضاف إليها توافر البيئة التفاعلية            
المتعددة وتتسم تطبيقات الوسـائط     حيث يعد التفاعل العنصر األساس في تقنية الوسائط         

 من البرنامج إلـى المـستخدم ومـن         ، فتسري المعلومات باتجاهين   ،المتعددة بالتفاعل 
المستخدم إلى البرنامج، لذلك تعتبر الوسائط المتعددة أقوى وسـيلة لكتابـة البـرامج              

  .التعليمية بصورة تمكن من استعراض وتبادل األفكار

أن تكنولوجيا الوسـائط    ) 124-123. ،ص2004خالد فرجون،   (كما يري     
التي دمجـت معـا     ) النص والصور والصوت والفيديو   (المتعدد مجموعة من الوسائط     

إلنتاج وسيط متكامل يتميز عند مقارنته بالوسيط المنفرد بزيادة تأثيره االيجابي الذي ال             
ـ      ، يمكن أن يقدم من خالل وسيط واحد       تعلم ومخاطبة مجموعة من القنوات الحسية للم

بأنها وسائط االتصال المتفاعلة التي     " جاكسي"ويذكر  . مما يجعله يلبي احتياجات المتعلم    
وتخزن لنقل المحتوى بأنماطه المختلفة من خالل وسـائط سـمعية أو            ، وتبدع، تختلق

  .وسائط بصرية أو الجميع معا



 21

إلى أن تكنولوجيـا الوسـائط      ) 34-32. ص،2001، أحمد قنديل (كما ينظر 
 نظرة شاملة ومتكاملة خماسية الزواياÝ إذ يرى أنها بمثابة نظام يتكـون مـن               المتعددة

  :خمسة مكونات ال يمكن االستغناء عن إحداهاÝ وهي
 ǌالمحتوcontent:  

وقد يمثل المحتـوى    . ويقصد به الرسالة التعليمة التي تخص موضوعا بعينه       
والرسـوم  ، المنطوقبنوعين أو أكثر من أشكال تمثيل المعلوماتÝ النص المكتوب أو           

أو أشكال أخرى مصحوبة بمثيرات صـوتية       ، واألشكال والصور الثابتة أو المتحركة    
  .ولونية

حيث يـرى أن تكنولوجيـا      ، ويتفق مع هذه الوجهة من النظر المهدي سالم        
وتستلزم تكامل ودمج ومـزج      ، الوسائط المتعددة بمثابة طريقة لعرض المادة التعليمية      

ومن أهـم   ، الوسائط التي يتم تقديمها والتحكم فيها بواسطة الكمبيوتر       اثنين أو أكثر من     
هذه الوسائط التي تخزن وتجهز رقميا بغرض إحداث مرونة كبيـرة فـي اسـتدعاء               

وذلـك ضـمن جميـع أشـكال تمثيـل          ، والتجول خاللها من قبل المتعلم    ، المعلومات
  ). 165ص ،2002، المهدي سالم(المعلومات

 :Mediumالوسط   .أ 

ويـستخدم حاليـا    ، لذي يستخدم لتخزين المحتوى لحين الحاجة إليـه       وهو ا 
مثـل اسـطوانات الفيـديو      ، الوسائط التي تخزن عليها البيانات والمعلومات بالليزر      

Videodiscs ،       أو بالضوء مثل االسطوانات المدمجـةCDsÝ       والتـي يخـزن عليهـا 
ل فيه كمـا أن هنـاك       المحتوى بشكل دائم  يمكن قراءته دون اإلضافة إليه أو التعدي          

وتحمـل اسـطوانة     ، RW-CDsأنواع يمكن إعادة تهيئتها والكتابة عليها مرة أخرى         
  أما االسطوانة المدمجـة  Floppy Disk قرص مرن 5000الفيديو ما يحمله حوالي 

CD   وهو مايقرب مـن ربـع مليـون صـفحة     ( قرص مرن 800 فتحمل ما يوازي
 بوصة فقط وينتج حاليا     4.75 يبلƸ قطرها    على وجه واحد من االسطوانة التي     )كتاب

) DVD(وسط آخر يساعد على ضغط البيانات أكثر من ذلك يتمثـل فـي أقـراص                  
إن ، Digital Versatile Disk  " قـرص متنـوع رقمـي   "ويشير هذا االختصار إلى 

 علـى  التخزينيـة  ةالـسع  حيث تصل  هي تكنولوجيا القرص الضوئي  DVD أقراص
 17، وممكن لتـصل      دقيقة الفيلم  133 -ل ، وهو ما يكفي   يت جيجابا 4.7جانب واحد   

  .جيجا بايت لكال الجانبين
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 :Softwareالبرامج   .ب 

والبرنامج هو مجموعة من األوامر والتعليمـات المكتوبـة بƎحـدى لغـات             
 .البرمجة وفق قواعد خاصة للتحكم في عمل الحاسوب وإنشاء التطبيقـات المختلفـة            

وظيفتها توجيـه الجهـاز     ، بيوتر ووسط التخزين  وهي تعمل كوسيط بين جهاز الكم     
) أو األصـوات  ، أو المرئيـات  ، النـصوص (ومساعدته في الوصول إلى المحتوى      

 Linkway , Toolومن أمثلتها بـرامج  ، الموجودة في قاعدة بيانات الوسائط المتعددة

Book , Hyper Card….وتتضمن هذه البرامج عادة فهارس لكل مـا هـو   .   وغيرها
على الوسط، وتتضمن كذلك برامج للتحكم في قراءة محتويات الوسط وربطها           مخزن  

بمعنى آخر فهي برامج وسيطة بين الكمبيـوتر        . معا بالطريقة التي يطلبها المستخدم    
ووسط التخزين لتنفيذ الوظائف التي يطلبها المستخدم كعـرض نـص أو شـكل أو               

هـذه البـرامج بيئـات      ويفضل بعض المختصين تسمية     ، صورة أو تحريك أي منها    
وتكتب هذه ،   Hypermedia Development Environmentsتطوير الوسائط العشوائية 
  .Hyper Card في حالة استخدام برامج Hyper Talkالبرامج بلغات خاصة مثل 

 :Hardwareاألجهزة   .ج 

وهي جميع القطع واألجزاء االلكترونية المكونة لجهاز الحاسوب والتي تقوم بكافـة            
 . فه وتشمل كل ما يمكن لمسه أو رؤيته من أدوات ومعدات وملحقات للحاسوبوظائ

باإلضافة إلى  ، ويتضمن نظام تكنولوجيا الوسائط المتعددة الكامل نظام كمبيوتر متكامل        
ونظام الكمبيوتر الكامل يـشمل     . مكونات خاصة تعطيه االسم الخاص بنظام الوسائط      

 ، Hard Diskواسطوانة صـلبة  ، عادة ملونة تكون Monitorوشاشة ، الكمبيوتر نفسه
  ذات قـوة  Printerوطابعـة  ، Floppy Disk Driveوجهاز تشغيل االسطوانات المرنة 

 .Keyboard ولوحة مفـاتيح     Mouseوفارة  ، إيضاح عالية وإمكانية تلوين المطبوعات      
  :أما بقية مكونات نظام تكنولوجيا الوسائط المتعددة فيتلخص في اآلتي

 وأجهـزة تـشفير     ،Scannerمثل الماسح الـضوئي       : إدخال بيانات أجهزة   •
 وكاميرات التقاط صـور  ، Audio and Video Digitizersاألصوات والصور 

 و ولوحة مفاتيح موسيقية Video and Still Image Camerasثابتة ومتحركة  
 BarcodeوقارƏ الكود الخطـي   ، Electronic Music Keyboardالكترونية  

Reader.  
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،  إلخـراج الـصوت   Speakersمثل الـسماعات  :  أجهزة إخراج معلومات •
، Liquid Crystal Display LC وجهاز عرض المحتوى بنظام البلورة السائلة 

 Large Screen Hi-resمقترنا بجهاز عرض كبيرة ذات قوة إيضاح عاليـة  

Monitor. 

، وجهـاز   DVDمثل جهاز تشغيل اسطوانات     :  أجهزة تشغيل وسط التخزين    •
 .CD-ROMتشغيل االسطوانات المدمجة 

 :Wires and Connectorsأدوات التوصيل   .د 

وتعني األدوات المستخدمة في توصيل األجهزة وقواعد البيانات معـا مثـل            
  .الكابالت واألسالك

مما سبق يمكن استخالص بعض األفكار العامة التي تـدور حـول طبيعـة              
التي اتفقت عليها معظم األدبيات فـي هـذا         وخصائص تكنولوجيا الوسائط المتعددة و    

،  المهـدي سـالم    Ý 2004 خالد فرجون    2001Ý،  أحمد قنديل  mayer,2001 Ý(المجال  
  :والتي من أهمها)   2002
هي إحدى تطبيقات الكمبيوتر التي تعتمد على دمج اثنين أو أكثر من الوسائط           •

، والـصوت ، ووالفيدي، النص، والرسوم المتحركة  : أو العناصر الحسية مثل   
  .والصور والرسوم الثابتة بأنواعها المختلفة

والتي تتم عن طريـق     ،  ترتبط بالمعالجة االلكترونية للوسائط السابق ذكرها      •
فالكمبيوتر يلعب دورا مركزيا في ظل بيئة تكنولوجيـا الوسـائط         ، الكمبيوتر
حيث له دور فعال في عملية إنتاج وعـرض وتخـزين البـرامج             ، المتعددة
 . ة الوسائط ونقلها إلى المتعلم ليتفاعل معهامتعدد

ترتبط بمبدأ هام وهو التكاملÝ ويشير التكامل إلى عملية المزج بـين عـدة               •
وسائط لخدمة فكرة أو مفهوم ونقله وتوصيله للمتعلمين بصورة فاعلـة مـن             

 .خالل شاشة الكمبيوتر

القـائم بـين     التفاعليةÝ والذي يشير إلى الفعل ورد الفعل         أترتبط كذلك بمبد   •
المتعلم وبين ما يعرض عليه من معلومات من خالل شاشة الكمبيوتر، مـع             
إمكانية التجول خاللها بكل حرية وفقا لميوله واهتماماته وحاجاته وقدراتـه           

 .العقلية الخاصة
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 تعتمد في تصميمها على تحويل الوسائط إلى صيغة رقميـةÝ حيـث يـتم               •
أو أقـراص الفيـديو     ، )CDs(مجة  تخزينها بصورة رقمية في األقراص المد     

 .كما يتم تشغيلها أيضا بصيغة رقمية على شاشة الكمبيوتر، )DVD(الرقمية 

 يفضل أن تتيح الفرصة أمام المتعلم للتحكم في البرنامجÝ بمعنى أن يـتحكم              •
وأيـضا  ، وكذلك تسلسلها وتتابعها  ، في كم ونوعية المعلومات المراد دراستها     

 .زمن عرضها على الشاشة

 تعتمد على توظيف مبدأ التزامنÝ أي عرض الوسائط على شاشة الكمبيوتر            •
في آن واحد لخدمة المفهوم المراد تدريسه للمتعلمين بدال من عـرض كـل              

 .منها واحدة بعد األخرى على شاشات منفصلة

وهي نظم للمساعدة في سـهولة  ):Authoring system( استخدام نظم التأليف  •
أو )Macromedia Director:(إلى مهارات البرمجة مثلالتطبيقات دون الحاجة 

)Flash ( أو)PowerPoint (ــى ــوتر  ) FrontPage(أو حت ــه الكمبي لتوجي
، والرسـوم والـصور   ، النـصوص (ومساعدته في الوصول إلى المحتوى      

بيانات كمبيوترية متعددة الوسـائط، وهـي       الموجودة في قاعدة    ) واألصوات
خرى بجانب الكمبيوتر إلحداث التكامل بين      تتطلب عددا من التكنولوجيات األ    

، )LCD(وشاشـة ، والطابعـة ،  كاميرا الفيديو  :الوسائط المتعددةÝ ومن أهمها   
، ومـشغالت   )VTR(، ومشغالت الفيديو  )CDs(ومشغالت األقراص المدمجة    

  .وغيرها.. .الفيديو التفاعلي
  

א2−2 :א
لتكنولوجيا الوسائط المتعددة البد وأن يتضمن      أشرنا مسبقا إلى أن أي برنامج         

، Textsالنـصوص المكتوبـة     :  والتي تتمثل فـي    Ýالعديد من  أشكال تمثيل المعلومات     
ـ  المتح ات، الرسوم Graphics، الرسوم الخطية    Soundالصوت   ، Animationsركة  ــ

ـ ـــ الـص ،Still picturesة ـور الثابتــالص  Motion) الفيـديو (ركة ـور المتح

pictures نقدم عرضا لطبيعة كل شكل من هذه األشـكال التـي             يلي، وفيما    وغيرها 
  :اشتهر استخدامها وذلك على النحو اآلتي
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  :Textsالنصوص المكتوبة   - أ 

ال يمكن أن نتخيل برنامجا لتكنولوجيا الوسائط المتعددة يخلو مـن اسـتخدام             
 سيتطلب البرنامج   كما، النصوصÝ حيث سيصبح محتوى البرنامج معقدا وغير مفهوم         

في هذه الحالة عددا ال نهائيا من الصور والرسوم لجعل المتعلمين أكثر قـدرة علـى                
  .فهمه واستخدامه

يقصد بالنص المكتوب المحتوى العلمي المعد تعليميا بطريقة لفظية مقروءة،            
ويعد أساسا لتوضيح بعض المواد التي ال تعتمد على الصوت فقط حيـث إن بعـض                

اجون لرؤية المعلومة على الشاشة، وغالبا ما تتواجد الكتابات في العناوين           الطالب يحت 
ولذا فعلى المصمم توفير السهولة      ، Helpالرئيسية والجانبية وداخل شاشات المساعدة      

في محتوي كل كلمة وجملة وكذلك القدرة على استخالص المعني للمحتوى بما يحقق             
ل التعرف على الخط وتمييزه عن غيره عـن         الهدف وبالسرعة والدقة العالية من خال     

. ص، 2004، خالـد فرجـون    (Style والـنمط    Size والحجم   Fontطريق نوع الخط    
176 .(  

النص على أنه كل ما يظهـر علـى شاشـة    ) Lewis, 1993 , p.63(ويعرف 
الحالـة  : كما يصفه بخصائص ثالث تتمثل في     ، الكمبيوتر من حروف وأرقام ورموز    

Caseأي نوع الح Ýوالفونط ، رف كبير أو صغيرFontÝ   أي نمـط الخـط Type Style 
 التي  Points أو النقاط    ÝCharacters أي عدد السمات     Sizeوالحجم  ، بسيط أو مزخرف  

، 2004 مـصطفى عبـد الـرؤوف،     (تعد وترتب عبر عرض الشاشة لتمثل الحرف        
  ). 29.ص

  :Soundالصـــوت   -ب 

األداة األولـى التـي     ليس هنالك من شك في أن الصوت كـان وال يـزال             
ويعتبر الـصوت   . يستخدمها اإلنسان في االتصال بغيره من مجموعة الجنس البشري        

ويمكن أن يدمج ويتواجد    ، من أهم العناصر الحسية لبرامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة       
  :بصيغة أو أكثر من الصيƸ الصوتية التالية
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يـث المـسموعة   وتتمثـل فـي األحاد  . Spoken Wordsالكلمات المنطوقـة   .1
، والتعليقـات والتفـسيرات   ، المحاضـرة ، والمنطوقة بلغة ما ومن أشـكالها     

  .والقصة وغيرها
وهي الموسيقى التي تسمع لذاتها وذلـك لملـMusic :         Ɛالموسيقى الخالصة    .2

 .كمقدمة استهاللية أو خاتمة، مساحة زمنية بين فقرات دروس البرنامج

وهي الموسيقى التي يتم : Dramatic Music) الدرامية(الموسيقى التصويرية  .3
الخيال ، االنفجار، توظيفها واستخدامها للتعبير عن مواقف معينة مثل الترقب       

 .وغيرها... العلمي

 وهـي أصـوات تـصاحب المثيـرات     :Sound Effectsالمؤثرات الصوتية  .4
و ، والمطـر ، ومن أمثلتها صوت الرياح   ، البصرية التي تظهر على الشاشة    

وتـستخدم المـؤثرات الـصوتية      ،  والرعد وغيرها ، ائراتوالط، الحيوانات
للتركيز على نقاط معينة داخل البرنامج أو كتدعيم السـتجابات المـتعلم أو             

    .أو لتنبيه المتعلم وتوجيهه داخل البرنامج، التحذير من خطأ
ويراعى عند التخطيط الستخدام الصوت أن يكون متناسقاً مع الوظيفة المصاحب لهـا             

 و 182.  ص ،1998، علي عبد المنعم   (مل مع ما يراه المستخدم على الشاشة      وأن يتكا 
  ).29. ص، 2001، زينب أمين، نبيل عزمي

 تكمن األهمية التعليمية للصوت كأحد أهم الوسائط في بـرامج تكنولوجيـا الوسـائط              
  :المتعددة على النحو التالي

  .يعمل على تفسير الصور والرسوم •
 .يةيزيد من اإلحساس بالواقع •

يزيد من إدراك المتعلم للحركة مثل صوت نبضات القلب المصاحب برسوم            •
 .متحركة

 .يمكن استثارة انتباه أو تعزيز المتعلم بأصوات موسيقية معبرة •

 .الموسيقى التصويرية تنقل المعنى للمتعلم وتثير إحساسه •

  :Animations المتحركة اتالرسوم  - ج 

تي تضيف العديد مـن التـأثيرات       تعتبر الرسوم المتحركة من أهم الوسائط ال      
، المـسح : البصرية لبرامج وعروض تكنولوجيا الوسائط المتعددةÝ والتي من أهمهـا         
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وننوه إلى أن الرسوم المتحركة في      ، والتقريب واالبتعاد ، والظهور واالختفاء التدريجي  
حد ذاتها تعني أكثر من التأثيرات البصريةÝ حيث قد تمثل في حركة فعلية لشيء عبر               

كذلك إمكانية تمثيل الواقع المجرد الذي قد يصعب إدراكه بـالحواس           ، شاشة الكمبيوتر 
مثل تمثيل حركة االلكترونات في الذرة أو تخطي لحـدود الواقـع         ، تمثيال حيا ملموسا  

كذلك  توفير خبرات بديلة مـن       ، وتبسيط األحداث وإضافة الفكاهة إلي الحقيقة الجامدة      
والتفجيـرات والـرحالت    ، مثل إطالق سـفن الفـضاء     ) ةالمحاكا(الخبرات الواقعية   
  .االستكشافية وغيرها

ويتفق كل من منال أبو الحسن والغريب زاهر  على أن الرسوم المتحركـة              
بمثابة سلسة أو مجموعة من الصور والرسوم الثابتة المستقلة والمعدة مـسبقا بحيـث              

ا على الـشاشة فـي      تكون ذات تغيرات طفيفة يتم ترتيبها بغرض تصويرها وعرضه        
تعـرض اللقطـات    ، تتالي وتتابع محدد وبسرعة منتظمة ينتج عنها اإليحاء بالحركة          

،  الغريب زاهـر   25Ý. ص، 1998، منال أبو الحسن  (طارا في الثانية    إ) 24(بسرعة  
  .)182. ص ، 2001

  :Still Images and Graphicsالصور الثابتة  الرسوم و  -د 

Ý بمعنـى أن  "ب صورة خير من ألف كلمـة   ر" يسمع كثير منا المثل القائل      
الصورة تغني عن أالف الكلماتÝ ومن ثم فـƎن عمليـة تـصميم وإنتـاج عـروض                 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة تعتمد أساسا على استخدام الرسوم والصور الثابتة بأنواعها           

   .المختلفة

ـ ) طول وعرض(وتعد الصور الثابتة بمثابة وسائط مرئية ذات بعدين    ل لتمثي
ويتفاعـل  ، أي موضوع في الحياة بواقعية بدون حركة وبدون أي تشويه أو تحريـف            

ويمكن وصفها بأنها مجموعة من اللقطات الـساكنة        . معها المتعلم عن طريق المشاهدة    
ومن أهم أشـكالها التـي      ، القائمة بذاتها ألشياء حقيقية يمكن عرضها ألي فترة زمنية        

ـ   : المتعددةتظهر في برامج تكنولوجيا الوسائط       ، Photographs ةالـصور الفوتوغرافي
و الصور الشخـصية  ، Paintingو اللوحة الزيتية ، Printed Cardوالصور المطبوعة 

Portrait.  
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كما تعتبر الرسوم الثابتة أحد أشكال الوسائط المرئية الثابتـة ذات البعـدين             
قـدرة علـى    وتتميز بال ، )طول وعرض وارتفاع  (أو ذات ثالثة أبعاد     ) طول وعرض (

تقديم المعلومات والبيانات واألفكار المجردة والظواهر المختلفة عن طريق الخطـوط           
 ومن أهم أشكالها وأنواعها التي تظهر       .والرموز المصحوبة بالتعليقات اللفظية الالزمة    
) الكروكيـات ( الرسـوم التخطيطيـة      :بها في برامج تكنولوجيا الوسـائط المتعـددة       

Drawings (Sketches) ، الكـارتون (و رسوم الكاريكاتير (Caricature (Cartoons) ، و
والرسـوم  ، والخـرائط ، Diagramsوالرسوم التوضيحية   ، Comicsالرسوم المسلسلة   

، المهـدي سـالم   (انظر كال مـن     ) والخطية، وبالدوائر، والمصورة، باألعمدة(البيانية  
-137ص  ، 1985، اهيم حفـظ اهللا     إبـر ، فتح الباب عبد الحليم    (Ý)128 ص   2002

142( Ý)244ص  ، 1999، إقبال بهبهاني، الغريب زاهر.(  

  :وتتمثل األهمية التعليمية للصور والرسوم الثابتة كأحد أهم الوسائط المتعددة في

  .يمكن من خاللها تصوير األجسام والمناظر الطبيعية بدقة متناهية •
ء فتدلنا علـى    يمكن من خالل الصورة الثابتة أن نتبين القيمة السطحية للشي          •

 .أو الحالة االنفعالية لمن تصوره، صالبته أو ليونته

يمكن إبراز عالمات في الواقع المصور قد تغيـب عـن إدراك المتعلمـين               •
 ).تركز على عنصر هام(

يمكن للصور تجميد الحركة مثل تصوير أطوار حركة المقذوفات أو السقوط            •
 .الحر

ة التفصيلية أو تصوير األمـاكن      يمكن للصور تصوير األحياء الدقيقة للدراس      •
 .البعيدة

 . تتيح للمتعلمين التأمل عن قرب والتدقيق في العنصر المصور •

 .للرسوم القدرة على توضيح الحقائق العلمية المجردة توضيحا مرئيا •

 أو  DNAتستخدم الرسوم عندما يتعذر الشيء األصلي إما لصغر حجمه مثل            •
 .ل الصاروخلكبره أو لعدم المقدرة على إحضاره مث

 .والندرة والخطورة، تفيد في التغلب على البعد المكاني والزماني •

 والمبـادƏ  توضيح وشـرح المفـاهيم       في الخطية   اتكذلك تستخدم الرسوم  "
 لǖشـياء   ياً بـصر  اً وتعد الرسـومات تعبيـر     ،ط المعلومات الصعبة  يوالقواعد وتبس 
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وتـساعد  .لرمـوز البـصرية   والكلمات واألرقام وتمثيل الواقعية باستخدام الخطوط وا      
 ، التعرف على األشياء والمخلوقـات واألمـاكن وتعلـم المفـاهيم           فيالصور الثابتة   

وتعرض الصور الثابتة من خالل الكمبيوتر رقمياً وتمثل مصفوفة من النقط المتجاورة            
 نقال عن   )252ـ251. ، ص 2000عبد اللطيف الجزار،    (" Pixelsتسمى بالبيكسالت   

  .)26. ص، 2001، انهار ربيع(

 Ǉ-   الفيديو(الصور المتحركة (Motion pictures:  

تلعب صور الفيديو المتحركة دورا كبيرا كعنصر من عناصـر تكنولوجيـا            
الوسائط المتعددةÝ فهي تعطي المتعلمـين إيحـاء بالحركـة والحيويـة والمـصداقية              

لوسـائط  كما تجعل عروض تكنولوجيا ا    ، وتجعلهم أكثر قربا للعلم الواقعي    ، والتعبيرية
    .المتعددة أكثر متعة وإثارة عند مشاهدتها واستخدامها

ويشير علي أبو شادي وعلي عبد المنعم  إلى أن صور الفيـديو المتحركـة               
على أنها مجموعة من الصور الثابتة المنفصلة تعرض بنفس معدل سرعة تـصويرها             

قطـات سـجلت    كما أنها ل  ، ومن ثم تبدو أمام العين كأنها تحرك حركة طبيعية متصلة         
يمكـن إسـراعها أو إبطائهـا أو إيقافهـا أو           ، بطريقة رقمية وتعرض بطريقة رقمية    

ولكي تعرض صور الفيديو المتحركة على شاشة الكمبيوتر يجـب تحويـل            ، إرجاعها
علـي أبـو    ( Digital إلى الصيغة الرقمية  Analogإشارة الفيديو من الصيغة الموحية 

  ). 184. ص، 1998،عمعلي عبد المن42Ý. ص، 1989،شادي

كما يمكن تحديد مجموعة من الخـصائص واإلمكانيـات لـصور الفيـديو             
فتح البـاب عبـد     (المتحركة تمكنها من القيام بمهام تعليمية في مجاالت مختلفة منها           

، Ý ،2001 مصطفى عبد السميع، وآخرين    183ص  ، 1985، وإبراهيم حفظ اهللا  ، لحليم
  ):129. ص

حركة الكائنات  (ث والظواهر التي تتضمن الحركة      تصوير العمليات واألحدا   •
  ).وغيرها...  المقذوفات السريعة–تصوير الكواكب والنجوم -الدقيقة 

القدرة على تمثيل الواقع المجرد الذي يصعب إدراكه بالحواس تمثـيال حيـا              •
 .ملموسا
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 الكـسوف  – الـزالزل    -تسجيل الحوادث والخبرات النادرة مثل البـراكين         •
 .والخسوف

 .تطيع إحياء وإعادة الماضي في صورة تثير الوجداننس •

تعتبر من أهم وسائل تعلم المهاراتÝ ويرجع ذلك إلمكانية حذف الحركـات             •
 .العشوائية وإلمكانية تغيير سرعة التصوير والعرض

 .تفسير الواقع وتوضيحه. توفير خبرات بديلة للواقع •

احل طويلة ومراحـل    التغلب على العامل الزمني للعمليات التي تتم على مر         •
 .معقدة

 زمن التعلم وأيضا تثبيت المعلومات في ذهن المتعلم لفترات أطولÝ           راختصا •
 .وذلك الشتراك أكثر من حاسة في التعلم

 .تسهم في التعلم حتى اإلتقان من خالل مشاهدة المهارة أكثر من مرة •

א א א .א

  التعليــمÛ التعليــمÛ  فـي    فـي   تكنولوجيا التعليم و المعلومات   تكنولوجيا التعليم و المعلومات   وتتنوƱ مجاǗت استخـدام    وتتنوƱ مجاǗت استخـدام    
 وهو   وهو  وهناك مجموعة من المجاǗت المتنوعة التي يمكن أن يستخدم فيها الحاسـوب          وهناك مجموعة من المجاǗت المتنوعة التي يمكن أن يستخدم فيها الحاسـوب          

  ::أهمهاأهمها  أهم عنصر في تكنولوجيا المعلوماتأهم عنصر في تكنولوجيا المعلومات

 :تعليميـةاستخـدام الحاسـوب كمادة  3-1

بيـة والتعلـيم العـالي فـي        انطالقاً من األهداف العامة لسياسة وزارة التر      
 ونظـراً  والتقنيـة،  والتي تؤكد في أحد محاورها على األخذ بمستجدات العلم    ،فلسطين

للتطور المتسارع في تقنية المعلومات التي أصبحت إحدى أبرز أدوات التنميـة فـي              
م فـي المـدارس   1997 فقد بدأ إدخال الحاسوب كمادة تعليمية في عام  الحاضر،وقتنا  
وكان ذلك بواقع حصتين في األسبوع في بعض مدارس المرحلـة الثانويـة              ،الثانوية

 من  ،الحاسوبوفيه يتعرض المتعلم إلي قدر كبير من المعلومات حول          . للصف العاشر 
 واسـتخداماته االيجابيـة والـسلبية وأنـواع األجهـزة           ،ومكوناتهحيث تاريخ نشأته    

  .ابينه ووسائل االتصال وتبادل المعلومات ،ومواصفاتها
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 إلي ثالث   )الحاسوب(تكنولوجيا المعلومات   مقررات  ) مندورةمحمد  ( وصنف
  ):106.ص،1989مندورة محمد  (مجموعات

مقررات لتقديم المبادƏ األساسية للمعلومات بهدف نشر المعرفـة         :األولىالمجموعة   
 وتقليص الفجوة المعلوماتية بين طبقـات المجتمـع أو بـين            ،المجتمعالمعلوماتية في   

  .األخرىجتمع والمجتمعات الم
 مقررات لنشر استخدامات الحاسبات في مختلف القطاعات المهنية         :الثانيةالمجموعة  

  .األمثلبهدف تطوير التطبيقات للحاسبات واالستفادة من تقنياتها على الوجه 
 مقررات دراسية متعمقة لدراسة علوم الحاسبات ونظم المعلومـات          :الثالثةالمجموعة  
 بهدف تكوين القاعدة البشرية المؤهلة التـي تقـوم عليهـا صـناعة              ذاته،بكعلم قائم   

  .المجالالمعلومات واألبحاث والتطوير في ذلك 

إنł دور المجموعة األولى من المقررات هو نشر المعرفة المعلوماتيـة فـي             
 وبذلت الجهود لتقديم تعريف دقيق لها وتحديد        االهتمام،المجتمع والتي لقيت الكثير من      

كـل  " المعرفة المعلوماتية بأنها    ) مندورة محمد   ( ويعرف   نشرها،صرها وأسلوب   عنا
" ما يحتاج أن يعرفه المرء لكي يعمل بكفاءة في مجتمـع يعتمـد علـى المعلومـات                  

  ):106.،ص1989 ،مندورة محمد ( وتتضمن هذه المعرفة التمكن من عناصر ثالثة
 ،وإمكانياتهـا  ،تطبيقاتهـا و ،ومهامهـا  ،للحاسـبات العلم بالمفاهيم األساسية     .1

 .بهاوحدودها وكذلك اآلثار االجتماعية لها أو المتعلقة 

 ومن ثم القدرة على دراسة وتقويم التطبيقات الجديـدة          ،الحاسباتالتفهم لدور    .2
أو القضايا االجتماعية الطارئة، وكذلك المـشاركة فـي وضـع الـسياسات         

 . المتعلقة بالحاسبات

 في التحكم في المعلومات وفي حـل المـسائل          المهارة في استخدام الحاسب    .3
  .وتنظيميةوكوسيلة تعليمية 

عن ثقافـة الكمبيـوتر بأنهـا المهـارات         ) فتح الباب عبد الحليم   (كما ذكر   
والمعارف التي يحتاجها كل المتعلمين ليعيشوا ويجاهدوا فـي عـالم معتمـد علـى               

عـد المـتعلم مثقفـا      وي. التكنولوجيا في معالجة المعلومات وحل المشكالت المعقـدة       
كمبيوتريا عندما يستطيع التعامل في مجتمع يزداد فيه االعتماد على تكنولوجيا استخدام            
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فتح الباب عبـد    (الكمبيوتر ولديه معرفة عامة باألوامر المتعلقة بƎحدى لغات البرمجة          
  ).87. ص،1995، الحليم

  

  :التالية تعليمية الموضوعات تكنولوجيا المعلومات كمادةشمل تو
يرى محمد مندورة أن تكنولوجيا المعلومات كمادة تعليمية تـشمل          

 :)108.ص ،1989 ، محمد مندورة(كال من 

 ويتم فيها التعرف على أهمية الحاسوب فـي الحيـاة وفـي             ،ثقافة الحاسوب  .1
المجتمع والتعامل مع أجزاء الحاسوب المختلفة وكيفية اسـتخدام الحاسـوب           

  .منهواالستفادة 
 وهي مجموعة البرامج مثل معالجة النصوص       ،اسية للحاسوب التطبيقات األس  .2

 .التطبيقيةوالجداول الحسابية وقواعد البيانات والرسوم وغيرها من البرامج 

 فتعلم إحدى لغات البرمجة يساعد الطلبة علـى التفكيـر         ،تعلم لغات البرمجة   .3
 )108 .ص، 1989 ،محمد مندورة(المشكالت والتخطيط المنطقي لحل 

 أكـاديمي، أن اعتماد الحاسوب كمقرر دراسـي       ) عبد القادر د اهللا   عب(ويرى  
إنما هو القاعدة األساسية للتكيف مع التقنية الحديثة لضمان حسن استخدامها وتطويرها            

ن هذا االتجاه يتمشى مـع متطلبـات        إ كما   ،ترمي إلي تحقيق األهداف العليا للمجتمع     
عبد اهللا  (والتحكم والمراقبة الذي نعيشه   عصر التكنولوجيا واالتصال واإلدارة واإلنتاج      

  ).1990 ،عبد القادر

 تكنولوجيا المعلومـات  أن منهج   كونه مدرسا بقسم الحاسوب      ثرى الباح يو  
 مع مراعاة تعلـيم     ،والضعف مزاياه ومكامن القوة     الحاسوب و يجب أن يتناول أهمية     

 فالحاسوب  .مشكالتال علي التفكير المنطقي وحل      الطلبةمبادƏ البرمجة لتنمية قدرات     
يمكن فمن خالل الحاسوب    ، مساعدة المتعلم علي الفهم وتنمية قدراته     لكمادة تعليمية هو    

  .التعليميةمن األهداف  حقق الكثيرن وبذلك ، المتعلمةإيجابيتقديم تعلم قائم علي 
  

  Computer Managed Instruction(CMI)لتعليم المدار بالكمبيوتر ا 3-2

 إدارة العملية التعليمية سـواء داخـل        CMI بالكمبيوتر   يقصد بالتعليم المدار  
وإعادة التـدريس للعـالج     ، بما في ذلك التدريس الشامل    ، أو خارجها ، حجرة الدراسة 

وإدارة ، وإدارة عملية التقويم بهدف التسكين والتشخيص وتحديـد العـالج         ، واإلثراء
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، وتقـديمها ، مختلفـة وإنتاج صورها ال ، وصياغتها، بما في ذلك تصميمها   ، االمتحانات
، إبـراهيم الفـار   (وتسجيلها في ملف خاص بـالطالب       ، وتحليل نتائجها ، وتصحيحها

  ).268. ص،1998

 فالمعلم اإلمكانيات،يقوم الحاسوب في مجال اإلدارة المدرسية بالعديد من        كما  
 وإعـداد الخطـط الدراسـية       ،وتصحيحهايقضي الوقت الكثير في إعداد االختبارات       

 لذلك ظهـر العديـد مـن        األعمال، وتنظيم األنشطة وغيرها من      ،دراسيةالوالجداول  
 وشـؤون   ،الطلبـة البرامج التي تساعد المعلم واإلدارة المدرسية مثل برامج شـؤون           

 وĆأيـضاً بـرامج إعـداد       ، التي يتم فيها تخزين سجالت الطلبة والموظفين       ،الموظفين
 ،الطلبـة  تحـدد مـستويات      ،الكشوف والدرجات التي تعطي نتائج نهائية وإحصائيات      

 وغيرها من البـرامج التـي       ،المكتبية واألعمال   ،الماليةوأيضاً برامج لضبط الشؤون     
 عالوة علي   .)183. ،ص1993 عبد القادر، (توفر الجهد والوقت على إدارة المدرسة       

 كبرامج نتائج االمتحانـات والتعيينـات       المختلفة،ذلك تصميم برامج للدوائر التعليمية      
وغيرها مما يسهل على العاملين في تلك الدوائر        ، ازم والمالية والشؤون اإلدارية   واللو

  .ويسرالتعامل مع الكم الكبير للمعلومات بسهولة 

ويتضح مما سبق أن استخدام الكمبيوتر في مجال اإلدارة التعليمة يمكـن أن             
مـا يتـيح لـه      يخفف من األعمال الروتينية واألعباء اإلدارية التي يقوم بها المعلمÝ م          

الفرصة الكافية لمتابعة الطالب سواء الموهوبين أو ذوي صعوبات التعلم ومنخفـضي            
  . التحصيل والتفاعل معهمÝ وهذا ما ال يتاح في ظل اإلدارة التعليمية الراهنة

    Computer Assisted Instruction (CAI)  :التعليم بمساعدة الكمبيوتر 3-3
 التعليمية التي تساعد المعلم على شـرح        بالرغم من وجود العديد من الوسائل     

ن هذه الوسائل لم تكن     Ǝ ف الطلبة،الدرس وتوضح الغموض ومقابله الفروق الفردية بين        
 وتعبر عـن    ، مما دعا إلي إيجاد وسيلة فعالة تقدم الخبرات البديلة         كافية،فعالة بدرجة   

نـشودة فـي     وقد وجد خبراء التعلـيم ضـالتهم الم        مرئي،العالقات المجردة بأسلوب    
 حيـث يمكـن     ، والذي يمكن االستفادة منه في تحقيق العديد من األهـداف          ،الحاسوب

  .استخدامه لعرض المعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو استرجاعها
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يستند التدريس بمساعدة الكمبيوتر على فكرة التعليم البرنامجي الـذي بنـي            
 افترضت أن التعلم يحدث عندما       في التعلمÝ والتي   Skinner" سكينر"على أساس نظرية    

ويعني التدريس بتكنولوجيا المعلومـات     . تعزز استجابة المتعلم الصحيحة لمثير معين     
، والوسائط المتعددة تشغيل مجموعة أساسية وإضافية تتمثل فـي أجهـزة الكمبيـوتر            

والبرامج التطبيقية التي تمكن من قراءة االسـطوانات        ، وبرامج التشغيل ، والتوصيالت
ومن ثم دراسته وتعلمه من     ، مدمجة المسجل عليها المحتوى العلمي بالوسائط المتعددة      ال

  .قبل الطالب

 أن الحاسوب كعامل مساعد فـي التعلـيم         األدبياتت العديد من    وقد أوضح 
 وهنا يحدث التفاعل بين الطلبـة       مباشرة،يعمل على تقديم دروس تعليمية إلي التالميذ        

Ý 1994الخطيـب،  مجدي( كل من    أنظر الحاسوب،ي يقدمها   وبين البرامج التعليمية الت   
لتدريس بمساعدة  اوقد صنفت أساليب    ) Ý ،2003 محمد خميس  1995، السيد فتح الباب 
  :على النحو التالي الكمبيوتر

  Drill & Practiceوالممارسة التمرين  3-3-1
أو ،  أو القاعـدة   ،إن هذا النوع من البرامج التعليمية يفترض بـأن المفهـوم          

 وإن البرنامج التعليمي يقدم للطالب سلسلة من األمثلـة          ، قد تم تعليمها للطالب    ،ةالطريق
والمفتاح هنا هو التعزيز المستمر لكل      ، من أجل زيادة براعته في استعمال تلك المهارة       

 أو التـدريب  ،إجابة صحيحة، وغالبية هذه البرامج هو إما تمارين في مادة الرياضيات       
 وهناك برامج   ذلك،و تمارين من أجل النمو اللغوي وما شابه          أ ،على ترجمة لغة أجنبية   

  .الجملتدريبية خاصة تساعد الطلبة من أجل التدريب على بناء 

وباإلضافة لهذا فƎن برامج التمرين والممارسة تقـدم العديـد مـن األسـئلة              
  وفي الغالب يفسح الكمبيوتر للمتدرب الفرصة للقيـام        .المختلفةالمتنوعة ذات األشكال    

 وعادة فƎن كل برنـامج مـن هـذه          .الصحيحةبعدة محاوالت قبل أن يعطيه اإلجابة       
 كما يعطي هذا النوع من      .الصعوبةالبرامج التعليمية يحتوي على مستويات مختلفة من        

   .راجعةالبرامج التعليمية للطالب تغذية 
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   Tutorial Program )الخصوصية (البرامج التعليمية 3-3-2
عليمي المعلومات في وحدات صغيرة يتبع كل منها سؤال         يقدم فيه البرنامج الت   

 وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل استجابة الطالب ويقارنها باإلجابة          الوحدة،خاص بتلك   
 وعلـى ضـوء هـذا       ،الحاسوبالتي قد وضعها مؤلف البرنامج التعليمي في برنامج         

برمجة برنامج تعليمي    والمبرمج المبدع هو الذي يقوم ب      الراجعة،تعطي للطالب التغذية    
يحتوي على فروع لبرامج تعليمية أخرى أكثر صعوبة أو أقل مـن ذلـك البرنـامج                

 مع  أفضل وبذلك يقدم الحاسوب للطالب التدريبات المناسبة للتوصل إلى أداء           .التعليمي
 وهكذا يقوم   الفردية،إمكانية تشخيص األخطاء وتقديم العالج وهو بذلك يراعي الفروق          

عمـار  (لتعليمي مقام المعلم حيث يحدث التفاعل بين الطالـب والحاسـوب            البرنامج ا 
  ).277.ص، 1994 خضر،

هذا األسلوب من أساليب التدريس بمساعدة الكمبيوتر       ) أحمد قنديل   (ويلخص  
سواء لكـل طالـب   ، Tutorمتعدد الوسائط في أن الكمبيوتر يعمل كمدرس خصوصي         

 كما تصمم بـرامج التـدريس الكامـل         .أو لكل مجموعة صغيرة من الطالب     ، بمفرده
 بحيث تمر بالخطوات األساسية لعملية التدريسÝ من تمهيـد          Tutorials) الخصوصي(

وتقويم تعلمهÝ لذلك يكون إعدادها عادة أصعب مـن         ، وعرض وشرح محتواه  ، للدرس
والبرنامج المعد جيدا يمكن أن يكون أداة ممتازة للتعلـيم          . برامج التدريب والممارسة  

، ديÝ حيث يعرض المادة العلمية في شكل بسيط يجعل من السهل تذكرها وفهمها            الفر
، أحمد قنديل (وكل جزء من البرنامج يبني على نتيجة استجابة الطالب للجزء السابق له           

  .)19. ص،2001

 Gaming Programsبرامج اللعب  3-3-3

هناك العديد من برامج اللعب التعليمية التي تحث وتـساعد علـى اكتـساب              
ات حل المسائل، واتخاذ القرارات، وتشجيع الطلبة على التخيـل، وهـي تعـالج           مهار

العديد من الموضوعات ولكنها تدمج تعليمها في شكل مباريات تخيلية تـدفع الطـالب    
إلي كسب النقاط لينتقل إلي مرحلة أعلى وهكذا، حيث تساعد مستخدميه علـى الـتعلم              

  .عن طريق االستكشاف في أثناء اللعب

في هذا األسلوب من أساليب     ) 97.ص، 1995فتح الباب عبد الحليم،     (ويذكر  
التعلم أن الطالب في لعبة الكمبيوتر يتعلم تعلما غير مباشر من الخطة التـي توضـع                
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ويكون دور الكمبيوتر إذا أخطأ الطالب في خطته أن يخبره بخطئـه            ، للفوز في اللعب  
، خطة والمحاولـة مـرة أخـرى   ويسهل عليه تعديل ال  ، ويوجهه عن طريق التلميحات   

وتقوم تلميحات الكمبيوتر على اإلفادة من عناصر الموضوع العلمي       . وهكذا حتى ينجح  
  .الذي تسعى اللعبة التعليمية إلى تدريسه للطالب

أن برامج األلعاب التعليمية     ) 226-225. ص،1998، إبراهيم الفار (ويرى  
 فقد احتوى العديد منها علـى أجـزاء         ،تعد من أكثر البرامج التفاعلية شيوعا وتشويقا      

للعب والمتعة حيث يقوم الكمبيوتر بتشويق الطالب وحثهم على التعلم باللعبÝ حيـث             
وهناك ألعاب لتعليم األرقـام     . تتضمن اللعبة في سياقها مفهوما محددا أو مهارة معينة        

ب وألعاب أخرى لتعليم الجمع والطـرح والـضر       ، واألشكال الهندسية ومعرفة الوقت   
وأخرى لتعليم مفهوم التطابق والتشابه وكذلك لتعليم عناصر الجدول الدوري          ، والقسمة

وتعتبر األلعاب التعليمية بالكمبيوتر من الخبرات التعليميـة التـي          . وأسماء الحيوانات 
واللعبة التعليمية عبارة عن نشاط منظم يتبع       . توفر التسلية واإلنتاجية والمتعة للطالب    

اعد في اللعب وغالبا ما تكون على شـكل مباريـات تعليميـة فـي               مجموعة من القو  
  .مقررات دراسية مختلفة مثل العلوم والرياضيات واللغات

ويعني ما تقدم أن اللعبة التعليمية عبارة عن نشاط منظم ومقنن يؤديه الطالب             
وتهدف أساسا لتدريس بعض المفـاهيم      . على شاشة الكمبيوتر وفق قواعد محددة سلفا      

وأهم مـا يميزهـا أن المـتعلم يقـوم          ، وتنمية بعض المهارات لدى الطالب    ، ميةالعل
كما توفر عنصر المنافسة    ، بالمشاركة االيجابية والفعالة من أجل الحصول على الخبرة       

وتحثـه  ، وتعمل على إثارة دافعية المتعلم نحو عملية التعلم       ، والتعاون في عملية التعلم   
يه مهارات حل المشكلة واتخاذ القرار والقـدرة علـى          على التعلم باالكتشاف وتنمي لد    

  . التواصل وحب المغامرة وتحدي الصعب والتبوء

   Simulation Programبرامج المحاكاة  3-3-4
إن المتعلم في هذا النوع من البرامج يجابه موقفاً شبيهاً لمـا يواجهـه مـن                

 دون التعـرض    ،مواقف في الحياة الحقيقية، فهي توفر للمتعلم فرص التدريب الحقيقي         
 التي من الممكن أن يتعرض لها المتدرب فيما لو          ،لǖخطار أو األعباء المالية الباهظة    

 حيث تستخدم المحاكاة أو النمذجة كطريقة تعليمية عنـد اسـتخدام            ،قام بهذا التدريب  
 وقد تتناول بـرامج     .)1997،المنعم  عبد  وعبد اهللا  األغاإحسان  (أجهزة معقدة أو ثمينة     
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 وتجارب مخبرية فـي العلـوم       ، موضوعات تتعلق بمشكالت إدارية تجارية     المحاكاة
 و مالحظـة    ،الطبيعية، وفي حاالت أخرى فƎن المتعلم يقوم بمعالجة مسائل رياضـية          

.  من ذلك ضبط مصنع إلنتاج الطاقة النووية       ،التأثير الناتج عن تغيير بعض المتغيرات     
ال الطقس من األمثلة الجيـدة علـى هـذا         وتعتبر برامج المحاكاة المتعلقة بالتنبؤ بأحو     

 وبذلك تنشأ الحاجة إلي هذا النوع من البرامج عندما يصعب تجسيد            .البرامجالنوع من   
 نظراً الرتفاع التكلفة أو الحاجة إلي إجراء العديد من العمليات           ،حدث معين في الحقيقة   

  : وبذلك يصبح لبرامج المحاكاة ميزتان مهمتان هما،المعقدة
  

  .سيئةمح البرنامج للطالب بارتكاب أخطاء ال تكون نتائجها أن يس  . أ
 .التعلمأن يسمح البرنامج للطالب بممارسة بعض السلطة في   . ب

فـي هـذا األسـلوب      ). 96. ص، 1995فتح الباب عبد الحليم،     ( كما ذكر   
أنه شاع كثيرا في مجال التعليم والتعلم، حيث يوضع المتعلم فـي            ) التمثيالت(المحاكاة  
ويكـون  ، بيه بمواقف الحياة الواقعية التي يمارسهاÝ ليقوم بـأداء دوره فيـه           موقف ش 

مسئوال عما يتخذ من قرارات استلزمها ذلك األداء، ولكنه إذا أخطأ ال يترتـب علـى                
وفـي  . خطئه مضار أو خطورة، ويستطيع أن يتدارك ذلك الخطأ ويـؤدي الـصواب            

اهر بحيث تـسمح للمـتعلم بـأن        مجال تدريس العلوم مثال تستخدم برامج تمثيل الظو       
يجرب الحلول المختلفة ويؤدي التجارب وكأنه في معمل حقيقي في المدرسة، ويتولى            
برنامج الكمبيوتر تقدير خطوات أدائه وقراراته ويجعله يعـرف خطأهـا وصـوابها،             

وتمتاز برامج المحاكاة على برامج التدريس الخصوصي       . وينقله من نقطة إلى أخرى    
، وهي بذلك تستحثه علـى أال يخطـƐ       ، ن المتعلم اإلجابة الصحيحة فقط    التي تتطلب م  

ثم ، وينبغي أن يتعلم من أخطائه ويعرف لماذا أخطأ       ، والواقع أن المتعلم معرض للخطأ    
يعود فيحاول مرة أخرى حذرا من أخطائهÝ فيكون تعلمه أكثر ثباتا وأقوم مـن ذلـك                

ويتوقف . زا على معلومات محفوظة   الذي يتعلم عن طريق أداء اإلجابة الصحيحة مرتك       
نجاح البرنامج الكمبيوتري وفاعليته في تدريس المادة المصمم من أجلها علـى كونـه      

  نموذجا دقيقا للعملية أو الموقف الواقعي الذي يحاكيه

ويتضح من ذلك أن المحاكاة تتيح الفرصة ألن يقوم المتعلم بدور في موقف             
ق فيه ما تعلمه بطريقة شيقة وسـهلة واقتـصادية          يطب، مشابه لمواقف الحياة الواقعية   
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وتقلل من القلق أو التهديد الذي يمر بـه المـتعلم أثنـاء             ، وآمنة في موقف الخطورة   
وتقرب المحاكاة الواقع من المتعلم عن طريق نقله إلى        . معالجته لمواقف الحياة الواقعية   

الت واتجاهاتـه   حجرات الدراسة في صورة نماذج، كما تنمي قدرته على حل المـشك           
نحو تعلم المادة المصمم من أجلها برنامج المحاكاة، وبالرغم من كون الطالب أكثـر              
نشاطا وايجابية في التعلم بالمحاكاةÝ إال أن دور المعلم يعتبر أساسـيا فـي توضـيح                

  .الفروق التي قد توجد بين النموذج الرمزي والواقع الحقيقي

  Problem Solving Programsبرامج حل المشكالت  3-3-5
 واآلخر  ، يتعلق بما يكتبه المتعلم نفسه     أحدهمايوجد نوعان من هذه البرامج،      

من أجل مساعدة المتعلم علـى حـل        ، يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين       
ثم يقوم بعد   ، المشكالت، وفي النوع األول يقوم الطالب بتحديد المشكلة بصورة منطقية         

 ووظيفة الحاسوب هنا هي إجراء      ، لحل تلك المشكلة   ذلك بكتابة برنامج على الحاسوب    
  .الحسابات والمعالجات والعمليات من أجل تزويد المتعلم بالحل الصحيح لهذه المشكلة

، أما في النوع اآلخر من هذه البرامج فƎن الحاسوب يقوم بعمـل الحـسابات             
مـسألة  بينما تكون وظيفة الطالب هنا معالجة واحد أو أكثر من المتغيـرات، ففـي               

، لحاسوب أن يساعد التلميذ في تزويده بالعوامـل       ل يمكن   هحسابية متعلقة بالمثلثات فƎن   
   .وما على التلميذ سوى الوصول إلي حل للمشكلة

أن ) 125، 124.،ص1997،فتح الباب عبـد الحلـيم     (وفي هذا النمط يذكر     
ة تهدف إلـى    الكمبيوتر يستعمل كمتعلم يعلمه الطالب أداء ما يريد، وهو بمثابة طريق          

وينمي قدراته العقلية علـى أسـاس أن        ، توفير الفرصة للطالب لكي يحل المشكالت     
الطالب يتعلم تعلما أفضل إذا عمل شيئا وقرر بنفسه ماذا يعملÞ ومتى يعملÞ وكيـف               
يعملهÞ وفي هذا النوع من التعلم ينشغل المتعلم بتأليف برامج خاصة به تقـوم علـى                

ونشير هنا إلى   . اضية أو علمية يطلب من الكمبيوتر حلها      إنشاء نماذج أو مشكالت ري    
 حديثا باعتبارهما من لغات الكمبيوتر      ++Cو   JAVA سابقا ولغة الجافا     logoلغة اللجو   

التي تسمح للطالب بالتفاعل وبناء النمـاذج وإنـشاء البـرامج العلميـة والرياضـية               
  .Flashفي برنامج  Action أوامروالهندسية، وهناك 
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 :Instructional Dialogueار التعليمي الحو 3-3-6

وهي برامج خاصة مبرمجة باستخدام لغات البرمجـة الخاصـة بالـذكاء             
حيث تصمم بحيث تعطي المستخدم إمكانية إجراء حوار تفاعلي مباشـر           ، االصطناعي
كل طـرف يطـرح     ، حيث تتم المناقشة بالتبادل بين المتعلم والكمبيوتر      ، مع الحاسوب 

حيث يكون الكمبيـوتر    ، واآلخر يقوم باإلجابة  ، )لموضوع النقاش ( ده  السؤال الذي يري  
مبرمج جيدا بحيث يضع في االعتبار جميع األسـئلة أو األجوبـة المتوقعـة وغيـر                

  .وكذلك تقديم التعزيز والرجع المناسبين لكل إجابة، المتوقعة من المتعلمين

 : Expert Systemsالنưم الخبيرة  3-3-7

ديه فهم كامل للمشكلة، ويملك الخبـرة والمعرفـة         الخبير هو الشخص الذي ل    
التي تجعله قادرا على بناء المهارات التي من خاللها يقوم بحل المـشكلة المطروحـة               

والنظام الخبير ما هو إال برنامج كمبيوتر يحتـوي علـى           . أمامه بكفاءة وفاعلية عالية   
، ى اإلنسان الخبير  فهو مصمم لكي ينمذج القدرة على حل المشكالت لد        ، خبرة اإلنسان 

. وتقديم النصائح والحلول المناسـبة للمـشكالت      ، وقواعد االستنتاج ، وإصدار األحكام 
والطرائق التي يستخدمها في التوصل إلـى       ، وهو يحاول تقليد اإلنسان ومحاكاة تفكيره     

ومن ثم فالنظم الخبيرة هي أهـم فـروع الـذكاء االصـطناعي             . حلول لمسائل معينة  
عـن  ، وهذه النظم تساعد المتعلمين األقل خبرة في حل المـشكالت         . وأكثرها تطورا 

كما تساعد على سهولة نقـل الـتعلم بطريقـة    ، طريق تزويدهم بالخبرات الالزمة لهم  
ويتمثل دور المعلم هنا في عملية التوجيـه        . من خالل التجربة والتعلم الذاتي    ، تفاعلية

  .ومساعدة المتعلم في التفاعل مع النظام

 Integrated Interactiveائط المتعددة المتكاملة التفاعليـة  نưم الوس 3-3-8

Multimedia Systems:    
حيـث تجمـع بـين أكثـر مـن          ، وهي نظم وسائط متعددة تفاعلية متكاملة     

كما هو الحال في الجمـع بـين التعلـيم          ،  في برنامج واحد بشكل متكامل     إستراتيجية
  .الممارسة والتدريب الخصوصي والحوار أو

  :معايير هذه النظم ما يليومن أهم 
  .أن تكون مناسبة الحتياجات المعلمين المتعلمين •
 .أن تكون متكاملة مع األنشطة التعليمية والممارسات التدريسية •
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أن تصمم هذه النظم بشكل يساعد على تنميـة مهـارات االستقـصاء لـدى        •
 .المتعلمين

 .أن تشجع المتعلمين على التفكير فيما يتعلمونه •

 . النظم مزودة بأدوات قوية تسهل استخدامها والبحث فيهاأن تكون هذه •

 .أن تكون قواعد بيانات هذه النظم صادقة ومتجددة وقابلة للتوسع •
  

  :كذلك هنالك الكثير من المحاذير التي تجعل هذǇ النưم رديئة التصميم منها
  .عدم االستغالل األمثل لǘمكانيات التكنولوجية المتاحة •
ودة التي تقتصر على تزويد المتعلمين بأمثلة أو كتابـة          النظرة الضيقة المحد   •

 .تقرير حول موضوع معين
 .تجزئة المحتوى وعدم وجود الترابط السياقي في المعنى بين عناصره •
المسارات الضيقة التي تحد من حرية المستخدم مـن حريـة التنقـل بـين                •

 .المعلومات
 .وجود أخطاء تصميمية أو إمالئية أو نحوية •
 .تها لخصائص المتعلمين واالحتياجات التعليميةعدم مالئم •

אאאא א א .א

نـاجي  Ý  1988،هيكـل    عبد العزيـز     2001Ý ،خليفزهير  (يذكر كل من    
تكنولوجيا بعض الصفات التي تجعل     ) Ý2001 وعبد اللطيف الجزار،     1987 ،وآخرون

   :يلة مثلى في تحسين العملية التعليمية ومن هذه الصفات  وسالوسائط المتعددة

  :تطوير اǕمكانات التربوية  - أ 
ويمكن أن يسهم الحاسب في تحسين نواتج عملية التعليم وزيادة فاعليتها وذلـك مـن               

  :حيث
  .إثارة دافعيه المتعلم والقدرة على استغراق انتباهه .1
  .تفاعل المتعلم مع مادة التعليم .2
 كمـا   ، ومن الواقع إلي الرمز    ،علمين من الملموس إلي المجرد    تنمية تفكير المت   .3

  .في تعليم لغات البرمجة
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 ،ن الحاسب أداة ووسيلة للـدرس     إحيث  ، التظافر مع نشاطات الصف الدراسي     .4
  . ويستطيع المعلم أن يستخدمها بفائدة كثيرة في الصف،تدعم جهد المعلم

ل فـي الـصف      الخوف مـن الفـش     مساعدة الطالب على التغلب على قضية      .5
إذ إن الطالب عندما يرتكب خطأ في الصف أمام الـزمالء يـشعر             ، الدراسي
حاولة تـصحيحه    ولكن شعوره بالخطأ أمام الحاسوب قد يدفعه إلى م         ،بالحرج

مما يؤدي إلى إثارة تفكيره واستخدامه لعدة بدائل من         ، والوصول إلى الصواب  
 من التعلم يقود الفرد إلى       وهذا النوع  ،الحلول  للوصول إلي اإلجابة الصحيحة     

  .التعلم عن طريق العمل واالكتشاف

  :تحسين معدل تعلم الفرد   -ب 
التعليم بالحاسوب يسمح لكل متعلم أن يخطو في تعلمه حـسب جهـده وقدراتـه               

  :وسرعته الخاصة وذلك يأتي نتيجة لعمليتين
 ،)يتحكم في وقـت االسـتجابة       ( يسمح للمتعلم بأن يتحكم في تعلمه عن قصد          .1

هو الوقت الذي يمضي بين عرض المادة التعليميـة علـى الـشاشة وبـين               و
  .االستجابة لها

يسمح للفرد بالتحكم في قدرة الحاسوب على ضبط تدفق المادة التعليمية وفـق              .2
 :استجابة المتعلم وذلك بما يلي

  .السماح بتكرار المادة التعليمية •
  .السرعة التي يعرض بها المادة •
  . التي يتعلمها المتعلمدة التعليميةاكمية الم •
 أو تقديم مـادة إثرائيـة       ،المادة التعليمية الجديدة تشرح الصعوبات للمتعلمين      •

 .منهمللنابهين 

  : تقديم التغذية الراجعة والتعزيز للمتعلم  - ج 
وهي قدرة الحاسب على أن يقدم للمتعلم معلومات فوريـة عـن االسـتجابة                

  .الخاطئةالصحيحة أو 
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  :ئل من المعلوماتتخزين واسترجاƱ ها  -د 
للحاسوب قدرات هائلة في تخزين واسترجاع كـم هائـل مـن المعلومـات              

)  أفـالم فيـديو وغيرهـا        – أصوات   – رسوم   -نصوص( والبيانات بجميع أشكالها    
واسترجاعها بسرعة عالية عند الطلب كما ظهرت أخيراً العديد من أوساط التخـزين             

  .اول الجميعالتي يمكن إلحاقها بالحاسب وأصبحت في متن

 Ǉ-  المرئي للمعلومات ƭالعر:  
فالعديد من برامج الحاسوب قادرة على رسم الصور ومعالجتها وعرضـها           

رسـم  (  وقد تكون المعلومات نصوصاً أو رسـوماً         ،على الشاشة بشكل جذاب ومفيد    
  .الدراسيةتبعاً لمستوى المتعلم وأهداف المادة ) بياني أو طبيعي 

  :لعمليات في الرياضيات السرعة الفائقة في إجراء ا  - و 
من أهم ما يميز قدرات الحاسوب بأنه قادر علـى إجـراء العمليـات فـي                
الرياضيات بسرعة فائقة مما أدى إلي تقليل هذه الـسرعة فـي البـرامج التعليميـة                

  .بمصاحبة الحاسوب

  : التحكم وإدارة العديد من الملحقات  -ز 
واالستفادة منها بصورة    ،للحاسوب القدرة على التحكم في األجهزة الملحقة به       

 معـدات   – الطابعـات    -مكبر الـصوت    (  ومنها   ،سليمة ال تخل بعرض المعلومات    
  ). والوسائط المتعددة وغيرها –رسومية وأجهزة العروض الضوئية 

  
استخدام تكنولوجيـا   استخدام تكنولوجيـا    بعƭ مزايـا     بعƭ مزايـا    باحثباحث ال  ال يضيفيضيف وبناءń علـى ما سبـق      وبناءń علـى ما سبـق     
  :: كوسيـلة تعليميــة كوسيـلة تعليميــةالمعلومات والوسائط المتعددةالمعلومات والوسائط المتعددة

 نقل العمليـة التعليميـة والـتعلم إلـي          تكنولوجيا المعلومات والتعليم  يمكن ل  .1
  .المنازل

 . المتعلمين على االكتشاف والعملتكنولوجياشجع الت .2
 على تحسين اتجاهات المتعلمين نحـو الخبـرات التـي           التكنولوجياساعد  ت .3

 .يتعرضون إليها
 .تواجههمساعد الطلبة على اجتياز صعوبات التعلم التي ت .4
 .الطالبمد المعلم بأساليب جديدة في إعداد الدرس والمقررات التي يدرسها ت .5
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 .فائقةقوم بالعديد من الوظائف واألعمال بأقل أخطاء ممكنة وبسرعة ت .6
 الخ ... واألصوات  الرسومات واألشكال   النصوص و  القدرة الفائقة على إعداد    .7

 .تعديلهاالمطلوبة والمناسبة مع إمكانية 
  

אא א א :א
أن هناك تنوع ومرونة فـي      ) 41. ص ،2001، عبد اللطيف الجزار  (يذكر  

  :أساليب استخدام وتطبيق الوسائط المتعددة منها
الجماعيـة  ) presentation(تغلب عليها العروض    ) sequential(أساليب تتابعية    .1

ة مـن وسـائط تقليديـة تـضم         بواسطة تحكم المعلم في مواقف تدريس تقليدي      
الشفافيات وعروض الشرائح التعليمية والفيديو واألفالم الـسينمائية واألشـياء          

  . والكمبيوتر متعدد الوسائط،المجسمة
بواسطة تحكم المتعلم من نظم وتكنولوجيا التعليم       ) sequential(أساليب تتابعية    .2

 التعليمية، والـتعلم    الفردي مثل الموديوالت متعددة الوسائط والرزم والحقائب      
، وغيرها من نظم التعليم الفردي الذاتي القائم علـى          )ATS(التوجيهي السمعي   

  .الوسائط التقليدية، والكمبيوترية متعددة الوسائط
قائمة على الكمبيوتر من أجهزة إدخـال خارجيـة       ) Parallel(أساليب متوازية    .3

 الصور، والرسومات   وواجهات إدخال ، واألقراص المدمجة ، مثل أجهزة الفيديو  
الكمبيوترية بحيث يصبح التعلم منها متأنيا، ويالحظ فيها المحـددات الكثيـرة            

  .التي ترجع إلى أجهزة اإلدخال الخارجية
، وتتم تحت تحكم المتعلم في تتابعهـا وتـداخلها        ) Interactive(أساليب تفاعلية    .4

عدة الكمبيوتر  وذلك مع القليل من إشراف خارجي من المعلم، مثل التعليم بمسا          
ونظـم  ، ونظم التعليم القائمة على الويـب     ، والفيديو التفاعلي ، المتعدد الوسائط 

  ).Authoring Systems(تأليف الوسائط المتعددة 

א א א א .א
على أن برامج تكنولوجيا الوسائط المتعـددة تزيـد مـن           ) أحمد قنديل (يؤكد  

لدى الطالبÝ وذلك ألنها تقدم المعلومات لهم بطريقة فاعلةÝ حيـث           مستوى التحصيل   
إن تقديم المعلومات في شكل نص وصوت وصورة ورسوم ثابتة ومتحركة ولقطـات             
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وإمكانية االنتقال بين هذه اإلشكال يزيد من وضوح شـرح وعـرض مفـاهيم              ، فيديو
هـذا وتزيـد    . وعةوخبرات متباينة تناسب قدرات الطالب المختلفة وتحقق أهدافا متن        

تكنولوجيا المعلومات قدرة الطالب على استرجاع المعلوماتÝ فالتعلم بأكثر من وسيط           
يجعل الخبرات التعليمية تختزن في ذاكرة المتعلم بأكثر من صورة مما يساعد علـى              
تذكرهاÝ فاقتران صوت الدينامو مثال مع صورته وهو يعمل من شأنه زيادة احتماليـة              

يفسر تأثير تكنولوجيا المعلومات في التحصيل الدراسي لدى الطالب         و. تذكر الظاهرة 
 Dual-Coding Thofفي ضوء نظرية الترميز المزدوج للـتعلم بالوسـائط المتعـددة    

Multimedia LearningÝ   والتي تدور حول عملية ثالثية توضح كيفية تكامـل المـادة 
فظيا داخل الـذاكرة العاملـة      العلمية المعروضة بصريا مع المادة العلمية المعروضة ل       

Working Memory23 –21.ص ،2001،أحمد قنديل( للمتعلم.(  

بعض مميـزات تكنولوجيـا     ) 90 -48. ص،1998، إبراهيم الفار ( ويقدم  
  : المعلومات والوسائط المتعددة فيما يخص التحصيل الدراسيÝ من أهمها

: م المجـردة مثـل    تستخدم في مساعدة المتعلم على استيعاب العديد من المفاهي         .1
  .وقوانين الحركة، وبناء الخلية، الديناميكا الحرارية واالنتشار الذري

 تحصيل أفضل للطالب مقارنة بتحـصيل       CAIينتج عن التدريس بمساعدتها      .2
 .أقرانهم الذين يدرسون بالطريقة المتبعة

والقدرة على المحاكاة   ، تمتلك قدرة كبيرة على تخزين المعلومات واسترجاعها       .3
، مما يخلق بيئة مشوقة للتعليم والتعلم من جانـب الطالـب          ، تفاعل االيجابي وال

مما يزيد من فاعليـة الـتعلم مـن حيـث الفهـم             ، تقوده إلى إتقان ما يتعلمه    
 .واالستيعاب والتحليل والتركيب

تساعد على بقاء أثر التعلم بصورة أفضل فـي المواقـف المختلفـة مقارنـة                .4
  .بالطريقة المتبعة الراهنة

א:א א א  א

4-1 ǈمفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة ومرادفات:  
 In-Service Teachers Trainingيأخذ مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمـة  

 أو  Staff Developmentتنمية أعضاء هيئة التـدريس  : بعض المسميات األخرى مثل



 45

ــة  ــة المهني ــين  ، Professional Developmentالتنمي أو اإلعــداد المــستمر للمعلم
Containing Teacher)  219. ص،1994، فتح الباب عبد الحليم.(  

ويشير مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة إلى الجهود المبذولة والمخططـة           
يم من خالل تصميم وتنفيذ وتقـو     ، لتحسين النمو المهني للمعلمين أثناء التحاقهم بالعمل      

، تهدف لزيادة خبراتهم في المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانيـة        ، برامج تدريبية 
، حمدي موسـى  (ليكونوا أكثر قدرة على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وإنتاجية عالية           

  ).92. ص،1997

أن هنـاك   ) 220. ص،1994، فتح الباب عبد الحليم   (وفي هذا الصدد يرى     
  :يث عن التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس منهابعض االعتبارات عند الحد

  .وإنما يلزم التخطيط لها، هذه التنمية ليست متروكة للصدفة •
 Learningأننا ننظر للمعلمين في هذه التنمية على أنهـم ميـسرو التعلـيم     •

Facilitators بدال من النظر إليهم كناقلي للمعلومات أو مصدرا وحيدا لها . 

 .تحدث طوال حياة اإلنسانأن هذه التنمية  •

  :أهداف تدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات أثناء الخدمة 4-2
يعتمد تدريب المعلمين على فكرة محورية مؤداها أن كل فرد يـشارك فـي              

أو غير ذلك مـن الوظـائفÝ       ، أو مديرا ، سواء كان معلما أو باحثا    ، العملية التعليمية 
وحاجة هؤالء إلى النمـو     ، ه وأن يكون هذا النمو مستمرا     يحتاج إلى أن ينمو في مهنت     

عيـشة  (المستمر تعكسه مجموعة من األهداف يمكـن بلورتهـا فـي األتـي انظـر              
. ص،Ý ،1999 كمال الخطيـب   48.ص، Ý،1999 فهد العتيق  42.ص،2003،المنشاوي

9ÝBill & Gilbert , 1996 ;Sally,2004.(  
لعلمية والتكنولوجية وزيادة وعيهم    تزويد المعلمين بالمعلومات والمستحدثات ا      .أ 

  .بها
زيادة كفاءة المعلمين وتحسين أدائهم التدريسي من خالل التحـاقهم ببـرامج              .ب 

تتناول أحدث األفكار واألساليب التي لها عالقة بمستوى المهنة ومـضمونها           
 .لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي

وال ، مـؤهلين تربويـا   تأهيل المعلمين المنضمين لمهنة التدريس من غير ال         .ج 
 من الدخول تحت هذا الهدف المعلمين الذين تم إعدادهم أصال للمهنة            ىيستثن
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في كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمينÝ وذلك الن هذه الكليات ال تستطيع            
أن توفر لهم مقومات مستقبل مهني يزيد عـن بعـض أساسـيات التربيـة               

تدريس ومواقفه داخل الفـصول عـن       واالحتكاك القليل بأساليب ال   ، وأساليبها
 .طريق دروس التربية العملية

 .تالفي أوجه القصور في برامج إعداد المعلم قبل الخدمة  .د 

تأهيل المعلمين لتدريس مقررات مطورة في المـستوى الجـامعي أو علـى               .ه 
 .مستوى التعليم العام

إكساب المعلمين مهارات تقنية معاصرة من خالل تـدريبهم علـى كيفيـة               .و 
 . التكنولوجيا واستخدامها في التعليمتوظيف

 .تحسين المهارات المتدنية لدى بعض المعلمين  .ز 

تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنة التـدريس وتكنولوجيـا التعلـيم لـدى               .ح 
 .المعلمين وخاصة غير المؤهلين تربويا

  :أساليب تدريب المعلم أثناء الخدمة 4-3
 المعلم أثناء الخدمـة منهـا       يوجد العديد من األساليب المستخدمة في تدريب      

 9Ý. ص ،Ý، 1990 علي راشـد   42. ص ، 1985غانم سلطان وحنان سلطان،   (انظر  
Nyoman, 1997,p.483:(  

الندوات، المناقـشات،   ، المحاضرات: أساليب التدريب النظري، والتي تشمل      .أ 
  .والمطبوعات، القراءات والبحوث اإلجرائية

والمواقـف الواقعيـة    ، لحالـة أسلوب التدريب العملي وتتمثل في دراسـة ا         .ب 
، التدريب العملي التطبيقـي   ، الورش التدريبية ، الدروس النموذجية ، العرضية

 .الدورات التدريبية

اسـتخدام الـرزم والوحـدات النـسقية        : أساليب التدريب الذاتي وتتمثل في      .ج 
والتدريب ، والتدريب المصغر، ، والتعليم المبرمجKits & Modulesالتعليمية 
 .واستخدام الحاسوب في التدريب،  Distance at trainingعن بعد 

إلى وجود ثالثة أساليب يمكن االعتماد عليهـا فـي          ) جبرائيل بشارة (وأشار  
  ):52.ص، 1986، جبرائيل بشارة(أهمها ، إعداد المعلم وتدريبه
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ويقوم هذا األسلوب على مفهوم التمكن في       : أسلوب األداء والتمكن من األداء      .أ 
ذي يشير إلى قدرة المتدرب على القيام بأداءات معينة بدرجة من           وال، التعليم

  .المهارة والجودة بكفاءة عالية
الذي ينظر  ، ويعتمد على منهج تحليل النظم    : األسلوب القائم على منهج النظم      .ب 

نظام كلي متكامل   : من خالله ألي نشاط أو ظاهرة أو حدث تعليمي على أنه          
بادلية التي تسعى إلـى تحقيـق األهـداف         له عناصره وكياناته وعالقاته الت    

 .المحددة داخل هذا النظام

ويرتكز هذا األسلوب علـى أن      : األسلوب القائم على التحكم بالنشاط الفعلي       .ج 
معرفة نشاط المتعلم هي الطريقة المثلى والوحيدة التي من خاللهـا يمكننـا             

 .توجيه عملية التعلم والتحكم فيها

  :اء الخدمةأنواƱ البرامج التدريبية أثن 4-4
 ،2003، عيـشة المنـشاوي   Ý   25.ص ،1991، كمال هاشم ( يشير كال من  

إلى تعدد برامج التدريب المقدمة للمعلمين أثناء الخدمة ويـرتبط هـذا            ) 47-44. ص
  :ومن هذه األنواع، التعدد باألهداف المراد تحقيقها من هذه البرامج

، يب للتأهيـل المهنـي   وتشمل برامج التدرQualified Programبرامج تأهيلية   .أ 
وتـرتبط هـذه    ، وبرامج استكمال التأهيل المهني أو برامج التأهيـل النـوعي         

البرامج بتأهيل المعلمين غير المؤهلين تربويا ممن ألحقوا بالعمل لسد الـنقص            
بين المعلمين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم التعليمية وتوفر الفرصة أمام           

  . وتزويدهم بالجديدلتنميتهم مهنيا، المعلمين
 وتهدف إلى صقل وتجديد معلومـات  Refreshment Programبرامج تجديدية   .ب 

  .وخبرات المعلمين المؤهلين في مجاالت التخصص العلمية والتربوية
 وتشمل برامج التدريب التي تقدم لبعض Transmitted Programبرامج تحويلية   .ج 

 يوجد بها وافر عددي يرغبون      فئات المعلمين الذين يقومون بتدريس مادة معينة      
  .في التحول لتدريس مادة أخرى

 وتشمل برامج وإعداد وتوجيه المعلمين Orientation Programبرامج توجيهية   .د 
 .المرشحين إلى وظائف أعلى
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    Training NeedsاǗحتياجات التدريبية   4-5
) 289. ص، Ý ،2004 حسين عباس  26.ص، 2001، السيد عليوة (يرى كال   

حتياجات التدريبية تمثل مجموعة من التغيرات المطلوب إحداثها في معـارف           أن  اال  
  .ومهارات واتجاهات األفراد بقصد تحسين أدائهم المهني

أن االحتياجات التدريبية هي الفـرق بـين        ) 289.ص، 2004، حسين عباس   (ويرى
  .األداء المتوقع والواقع الفعلي الموجود للمعلم في مؤسسته التربوية

  :تحديد اǗحتياجات التدريبيةأهمية  4-6
 فهيمـة   251Ý.ص، 2004، محمد البندري ، رشدي طعيمة (ويشير كال من    

أن التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية يلعب دورا       ) 75-72.ص ،1998، عبد العزيز 
وبصفة عامة يمكـن أن     . رئيسا سواء في اإلعداد لبرنامج التدريب أو تنفيذه أو تقويمه         

  :د االحتياجات التدريبية فيما يليتسهم عملية تحدي
إذ تحدد لنا بدقة مـا  ، تمثل األساس الذي يقوم عليه تصميم البرنامج التدريبي    .أ 

  .ينبغي تقديمه وما ينبغي إعطاؤه األولوية والتفضيل على غيره
وذلك نحو تحقيق   ، تساعد في توجيه اإلمكانات واإلجراءات التنفيذية للبرنامج        .ب 

 .ل من مسار البرنامج كلما حاد عنهااألهداف المتوخاةÝ فتعد

والمـستوى  ، تحديد الفجوة بين المستوى الذي عليه التدريب قبل بدء التدريب           .ج 
 .الذي يأمل في وصوله إليه في نهايته

توظيف المعلومات الناتجة من البرامج التدريبيـة فـي التنبـؤ باحتياجـات               .د 
 .المستقبل

 .مج التدريبيةتوفير الجهد والوقت والتكلفة عند تنفيذ البرا  .ه 

 .وضع معايير مناسبة ودقيقة لتقويم أداء المتدربين  .و 

 :األهداف واǗحتياجات التدريبية) تحديد(مصادر وأساليب اشتقاق  4-7

لعل أهمية تحديد األهداف التعليمية العامة تكمن في أنهـا تـساعد المـصمم            
 بطريقة تتفق   التعليمي على االنطالق إلى اختيار المحتوي التعليمي، وتنظيمه وترتيبه،        

واالجتماعية، وتساعده أيضا   ، وخلفيته األكاديمية ، وقدراته، واستعداد المتعلم، ودوافعه  
في التعرف إلى الطرق التعليمية المناسبة لتحقيق هذه األهداف، وطرق التقويم الـالزم        
لها، وبعد ذلك يقوم المصمم بتنظيمها، وترتيبها بشكل يساعد على تحقيق عمليتي التعلم             
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Ý محمـد عطيـة خمـيس،       118-116.ص،1999محمد محمـود الحيلـة،      (لتعليم  وا
  ).112. ص،2003

 :نذكر من مصادر تحديد الحاجات

 .المتعلمون •

 .المعلمون •

 .الخبرة الشخصية •

 .نالخبراء واألكاديميو •

  .تحليل األداء واالحتياجات •
 .تحليل المنظمة •

 .تحليل الفرد •

 :أما أساليب جمع البيانات فنذكر منها

 .حظة المباشرة للسلوكالمال •

 .المقابلة الشخصية •

 .االسترشاد بالخبرة الشخصية •

 . االستقصاء من خالل قوائم سابقة •

 .االستقصاء عن طريق االستبانات أو األسئلة المفتوحة •

 .الخبراء في مجال التخصص •

وبصفة عامة فمن األفضل االعتماد على أكثر من مصدر لتحديد االحتياجات التدريبية            
  .اواشتقاقه

  
א: א :א

-ودورها فـي العمليـة التعليميـة      تقنيات التعليم والتعلم    انطالقاً من أهمية    
، فقد اهتم المسئولون على التعليم التقني في السلطة الوطنية الفلسطينية بتـوفير    ةالتعلمي

سي ومدربي الكليات التقنية للوسائل     كثير من اإلمكانات التي قد تسهم في استخدام مدر        
 التعلمية وفاعليتها،   -التكنولوجية والتعليميةÝ وذلك لرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية       

تزويد الكليات التقنية باألجهزة التكنولوجية التي توظف فـي         : ومن بين تلك اإلمكانات   
ـ           ، ن الـدول المانحـة    العملية التعليمية، وذلك عن طريق الشراء أو التبرع والهبات م
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و تهيئة الجو األكاديمي    . وتوفير المواد التعليمية التي تستخدم في الوسائل التكنولوجية       
  .المناسب من خالل توفير لوازم الكليات من القاعات الدراسية والمختبرات والورش

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ال تتوافر في الكليـات التقنيـة أقـسام مـستقلة                
نولوجية، وال مركز مصادر تعلم جامعيÝ لتقـديم الخـدمات والمهـارات         للوسائل التك 

لهذا يمكن أن نعرض بعض     ، والوسائل التكنولوجية التعليمية المتعلقة بالتقنيات التربوية     
التطبيقات لتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن توظف لخدمة التعليم عموما والتعلـيم            

Ý عـزو   Ý ،2002 مجدي إبراهيم  2001، مريعبد اهللا الع  .( التقني بشكل خاص أنظر   
  :بعض من هذه التطبيقات ومنها)  2005، عفانة وآخرون

   Administrative Application التطبيقات اǕدارية 5-1
والمعاهـد والكليـات    توجد برامج خاصة باإلدارة تستخدمها إدارات المدارس

 وهـذا  ،والطـالب  والجامعات بتسجيل النواحي المالية واإلدارية وسجالت الموظفين
مساحات كبيرة  يساعدها على التخلص من الكم من األوراق والملفات التي تحتاج إلى

  .لحفظها وتحتاج إلى جهد للتعامل معها ومراجعته

التعليمية إلى الرجـوع   وهذه البرامج تساعد المسئولين في إدارات المؤسسات
ووضعه فـي   كل طالب ومعرفة سجل ،إليها في أي وقت بسرعة كبيرة وبسرية تامة

  وكـذلك كبيـراً،  اً أو جهداً وتوفر نظام جيد وسهل ال يأخذ وقت،المدرسة أو الجامعة

 تساعد على وضع الجداول الدراسية وتخطيط نظام المؤسسة التعليمية بشكل واضـح 

  .وجيد

 :Curriculum Planning Application تطبيقات تخطيط المناهج  5-2

مج خاصة إلنـشاء ملفـات خاصـة        توجد برا  :ملف مصادر المعلومات    .أ 
الجامعـات   وفـي  الجامعة أو الكليـة المتوفرة في  بمصادر المعلومات

الـصوتية،   الكتب، أشرطة الفيديو، التـسجيالت :  األخرى مثلوالكليات
التكنولوجية والتقنيـات التقليديـة أو      الشرائح، النماذج، وجميع المصادر     

في حالة وجـود شـبكة بـين    و. التعليمية  التي تحتاجها العمليةالحديثة
أعـضاء  بƎمكان جميـع    أو المؤسسات التعليمية في المنطقة فƎنالكليات

 األخـرى أو    الجامعـات  معرفة المصادر المتوفرة في      الهيئة التدريسية 
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، وهذا يؤدي إلى التعاون فيما بينهم وتبـادل المـصادر           ىالكليات األخر 
  .والخبرات األخرى

وجود ملف رئيسي يحتوي علـى المـواد         :ملف إنتاج المواد التعليمية     .ب 
 مثل أوراق العمل ومفـردات  الجامعة أو الكلية،في  التعليمية التي أنتجت

أعـضاء الهيئـة     مما يساعد كثير من، وغيرها، والواجبات،المقررات
 لالستفادة من خبرات غيـرهم فـي إنتـاج          التدريسية، وخصوصا الجدد  

  .المستخدمة المواد التعليمية

 Research Application  حث التربويتطبيقات الب 5-3

البـرامج    ومـن ذلـك  ، الحاسوب يوجد بها برامج للبحث التربويتكنولوجيا
المطلوبة فـي   اإلحصائية التي تساعد في تحليل البيانات وإجراء العمليات اإلحصائية

 ).SPSS (وث التربوية والعلمية، مثل برنامجالبح

ث التي أجريت في شتى المجـاالت  األبحا ذلك باإلمكان توفير معلومات عنك
األبحاث   اختيار اإلطالع عليها و علىأعضاء الهيئة التدريسية حتى تساعد ،المختلفة

 مثـل    المتاحة لهم  تواإلمكانياالمناسبة التي تتناسب مع وضعهم التعليمي وخبراتهم        
  ).ERIC)(DAI( خدمة ال

  Professional Development Application تطبيقات تطوير المهنة 5-4

عضاء هيئـة    أل برامج التدريب والتطوير على رأس العمل التي تنتج خاصة        
 أن أعضاء هيئة التدريس وهذه البرامج بƎمكان، التدريس لتطوير مهاراتهم التدريسية
  وسوف تساعدهم في تصميم برامج وحلقـات ،يحصلوا عليها وهم في مواقع عملهم

ة الخاصـة بالرسـوم والـصور       ومع تـوفر البـرامج المتطـور       .تدريسية وغيرها 
من السهل أن تنتج برامج تدريبية وتطويرية توجـه    تجعل)الوسائط المتعددة(والفيديو

  .بواسطة الحاسب  والكليات التقنية في المؤسسات التعليميةهيئة التدريسيةلل

 Library Application  تطبيقات للمكتبة 5-5

 مكتبة قد تكون صـغيرة  في كل مدرسة أو كلية أو معهد أو جامعة غالبا توجد
 تلك، وأصبح وجود الحاسـوب  حسب حجم هذه المؤسسة أو أو زاخرة بكل المعارف

األساسـية إلنـشاء أو تأسـيس      في هذه المكتبات من المتطلباتووسائط التكنولوجيا
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  واالسـطوانات واألبحـاث  المكتبة لفتح ملفات خاصة بالكتب الموجودة والـدوريات 
، وهناك برمجيات مشهورة لحوسبة     ش أو البحث أو االختبار    والميكروفيلم والميكروفي 

) Min-isis(والمني ايـسيز  ) Cds-isis(والسي دي ايسيز " ليبس/ دوبس"المكتبات مثل   
  .أيضا هناك المكتبات االلكترونية المتصلة باالنترنت

 :Special Services Application  تطبيقات الخدمات الخاصة 5-6

  :مهنيإرشاد 

والجامعات إلى اإلرشاد المهني الذي قـد   ب المعاهد والكليات قد يحتاج طال
وتتناسب مـع وضـعهم األكـاديمي     يدلهم إلى األماكن التي تتوفر فيها فرص العمل

 أو الشبكات المحلية    على الحاسب وموسوعات علمية    فهناك ملفات    ،وخبراتهم السابقة 
 هذه المؤسـسة التعليميـة    المهن واألعمال المتوفرة خارج       يوجد بها كل   أو االنترنت 

، والـوزارات ، والتلفزيـون ، ومؤسـسات اإلذاعـة   ، كالمصانع والشركات الخاصة  
الحاسب معلومات عن نفـسه       وبƎمكان الطالب أن يدخل إلى     ،ودور النشر ، والمطابع

 ويختـار  ،الموجـودة  وخبراته ويقوم الحاسب بمقارنة هذه المعلومات مـع المهـن  
 وقد يرشد الطالب إلـى مراكـز   الذكاء االصطناعي،  من خالل برامج     المناسب منها 

 ثم بعدها يستطيع أن يبحث عن العمـل  ،على مهنة معينة تدريبية معينة يتدرب فيها
  .المناسب

 :Testing Application تطبيقات اǗختبارات 5-7

 :ر بناء اǗختبا–أ 

دائما يحتاجون لبعض المـساعدات لبنـاء    المدرسين وأعضاء هيئة التدريس
خاصة   وموسوعات أكاديميةيوجد برامجلهذا الغرض ، هم مناسب لتقييم طالباختبار

المـادة  تحتوي على عدد كبير من األسئلة وعندها يقوم المـدرس بتحديـد نوعيـة          
  .ونوعية األسئلة المراد البحث فيها، ومن ثم عرض نماذج امتحانات مقترحة

 :اǗختبارتصحيƞ -ب

 تـصحيحه   فƎنـه باإلمكـان  ،هأو بغير ،سواء أعد االختبار بواسطة الحاسوب
 طرفيات خاصة يتم من خاللها قراءة أوراق اإلجابـة، وإدخـال البيانـات              بواسطة
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ورقة اإلجابة النموذجيـة    ب ومن ثم تتم مقارنة أوراق اإلجابة      ، الحاسوب لبرنامج في 
  . ومن ثم تسجل العالمة في جداول خاصةمع إجابات الطالب

 :اǗختبار تقييم وتحليل -ج

النتائج المخزونـة     ومن خالل  ، وتصحيح االختبار  ،ستخدام نظام بناء االختبار   ا
البيانـات    ومن خالل هـذه  ،في الحاسوب ألوراق الطالب التي تم تصحيحها من قبل        

 ا معلومات عن قـوة االختبـار  نمن التحليالت ليعطي بƎمكان الحاسوب أن يقوم بعدد

 .ختلفةويقوم بعمل مقارنات بين نتائج المجموعات الم

 ن ثورة االتصاالت الحديثة في أدواتها وتقنياتها والـسرعة كما يري الباحث أ

 والمستمرة في تطورها لها تـأثير كبيـر فـي           ،في انتشارها في جميع أنحاء العالم     
التعليمية سلبا أو إيجابا، ولذلك يجب على المهتمين بالتعليم أن يكون لهم دور  العملية
 وأن يكونـوا منتجـين   ،سخيرها في تحقيق أهداف التعليمفي االستفادة منها وت كبير

 وإن من معالم ثورة االتصاالت الحديثة الشبكة .ال مستهلكين لها فقط ومطورين لها
لتي انتشرت فـي جميـع دول   ا)  Internetاإلنترنت(للمعلومات أو ما يسمى  العالمية
الـسياسية  معظـم البيـوت والمؤسـسات التجاريـة والترفيهيـة و       ودخلت،العالم

  .التعليمية ومم الشك فيه أنه يجب توظيفها واستخدامها في العملية، الخ...والتعليمية
  

א: א .א
  :التمكن من مهارات استخدام الحاسوب 6-1

لقد أصبح استخدام الحاسوب في العملية التعليمية واقعا مهما لما له من أثر             
 الكادر األكاديمي ولضرورة التعامل مع التقدم التكنولوجي الحاصل في          كبير في تنمية  

لما للحاسوب من دور أساسي في التعامل مع أغلـب الميـادين            ، كافة ميادين الحياة  
  .التكنولوجية والمعرفية الحديثة

لذلك  فانه من الضروري تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس السـتخدام            
بحيث يكون عضو هيئة التدريس قـادرا       ،يقاته المختلفة   الحاسوب والتدريب على تطب   

وإن من أهم االستخدامات العامـة للحاسـوب        ، على التعامل معه بكل سهولة ويسر     
هي عملية تنصيب البرمجيات وفحـص      ، إضافة إلى التعامل مع الملفات والمجلدات     
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الملفات والمجلدات من الفيروسات، وأيضا ضغط وفك ضـغط الملفـات، وكـذلك             
تعرف على بعض البرمجيات الخاصة بالطباعة والجداول الحـسابية، والعـروض           ال

  .التقديمية، ومعالجة الصور، وإنشاء الصفحات االلكترونية وغيرها

  :اǗتصال بالمعلومات وتشمل على 6-2
هو تبادل الرسائل والوثـائق  ) Electronic Mail(استخدامات البريد اإللكتروني   - أ 

ير من الباحثين أن البريد اإللكتروني مـن أكثـر          باستخدام الحاسوب ويعتقد كث   
 بعض   ويعزو  كما .خدمات اإلنترنت استخداماً وذلك راجع إلى سهولة استخدامه       

لو لم يوجد    " ون نمو اإلنترنت بهذا السرعة إلى البريد اإللكتروني ويقول        الكتاب  
بل ويذهب البعض أبعـد مـن ذلـك          ".البريد اإللكتروني لما وجدت اإلنترنت      

 يعد السبب األول الشتراك كثير من النـاس         - البريد اإللكتروني  -يقول من أنه  و
ويعد البريد اإللكتروني أفضل بديل عصري للرسـائل البريديـة          . في اإلنترنت 

 وإلرسال البريد اإللكتروني يجب أن تعرف عنـوان         .الورقية وألجهزة الفاكس  
لذاتية، متبوعة بƎشـارة    ، وهذا العنوان يتركب من هوية المستخدم ا       هالمرسل إلي 

  . همتبوعة بموقع حاسوب المرسل إلي@ 

أي جهـاز    يمكن إرسال واستقبال أي مـستند مـن       : )FTP(الملفات  تبادل    -ب 
 كمبيوتر مرتبط باإلنترنت مهما كان نوع المستند وحجمه، سواء كان خطابا أو

 .و أو فيديملف صوتي أو  أو صورةمذكرة أو كتاباً

كمبيـوتر خـاص أو    ال تحتاج إلى شراء: المؤتمراتالحديث والمشاورة وعقد  -ج 
 يصلح مـا دام تـم        يتم شراؤه حاليا   أجهزة اتصال معتمدة، فأي جهاز كمبيوتر     

 .تليفون، وال يحتاج اإلنترنت إلى مستوى علمي أو فني عال للتشغيل ربطه بخط

الل شبكة  ـــيمكن االشتراك مع مجموعات النقاش من خ      : مجموعات النقاش   - د 
لاللتقاء بمختلف األفراد والشخصيات حول العالم ممن لهم االهتمامات  اإلنترنت

هناك . توجيه أسئلة إليهم أو تقديم أفكار أو مناقشة قضايا هامة نــويمك. ذاتها
العلـوم  : الموضوعات مثـل  ف  اآلالف من مجموعات النقاش التي تناقش مختل      

 ، والـدين ،لـسياسة  وا ، والموسـيقى  ، والمـرح  ، والطعام ،البيئةوالتكنولوجيا، و 
 .اوغيرهواإلعالم،  ،والتلفزيون، والرياضة
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اليوم من انفجـار     إن شبكة اإلنترنت تعد المساهم الرئيسي فيما يشهده العالم        
الشبكة مضافاً   وبالنظر إلى سهولة الوصول إلى المعلومات الموجودة على       . معلوماتي

باالستفادة منها كـل     كثيرينإليها المميزات األخرى التي تتمتع بها الشبكة فقد أغرت          
فـي    الذين بدءوا باسـتخدامها  واألكاديميونمن جملة هؤالء، التربويون. في مجاله

 ن بعض الجامعات األمريكية وغيرها، تقـدم بعـض موادهـا   إ حتى .مجال التعليم

جودت سعادة و عادل    (أنظر.التعليمية من خالل اإلنترنت إضافة إلى الطرق التقليدية       
، Ý مجدي عزيـز إبـراهيم     Ý2003عدنان حسين يحيى وآخرون،   2003، السرطاوي

2002Ý 1998وسلوى بهكلي،  الميمان سليمان(.  

  .تصميم العروƭ التقديمية 6-3
هنالك برامج كثيرة عالمية تستخدم في التدريس وإنشاء العروض التقديمية،           
بحيث أصبح وجود هذه البرامج ضروريا ضمن حزم البرامج الجاهزة لما تقدمه من             
إمكانيات ومساعدات في إنشاء عروض الوسائط المتعددة التي تـستخدم فـي كافـة              
المجاالت، سواء كانت تعليمية، أو دعائية، أو ترفيهية، حيث أصبح اسـتخدام هـذه              
البرامج ضرورة تكنولوجية لما تقدمة من سهولة وتبسيط للمواد المعروضـة  ومـن              

  :أهمها

عتبر هذا البرنامج مـن أوائـل    حيث ي:Story Boardبرنامج ستوري بورد   - أ 
البرامج المستخدمة في إنشاء العروض وبعض المناهج للمواد التي تحتـاج           

  .الوسائط المتعددة

 هذا البرنامج له إمكانية هائلة ليس فقط في         :AutherWareبرنامج أوثر وير      -ب 
إنتاج برامج تعليمية، وعروض ولكن أيضا في إنتـاج أفـالم تلفزيونيـة             

ما لهذا البرنامج من أدوات متعددة فـي إعـداد الـصور            وكارتون، نظرا ل  
المتحركة وإضافة األصوات وأفالم الفيديو وبعض النصوص، وتحريكهـا         

 .بأشكال وخلفيات رائعة

 له نفس خصائص : Macromedia Director برنامج ماكروميديا دايركتور   -ج 
برنامج أوثر وير، ولكنه يتميز بميزات أخرى حيث يمكـن العمـل علـى              

 .ويمكن تخزين العرض في صورة أفالم فيديو، هزة ماكنتوشأج
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 يأخذ هذا البرنامج شعبيته وانتشاره مـن  : PowerPointبرنامج بوربوينت   - د 
ي فرض نفسه خالل األعوام  والذMicrosoft Windowsانتشار نظام التشغيل 

 .Microsoftبوينت جزء من برامج شـركة       حيث إن برنامج بور   ، الماضية
ة تعلم واستخدام هذا البرنامج فقد أصبح مـؤخرا مـن أكثـر           ونظرا لسهول 

البرامج شيوعا واستخداما لتصميم العروض التقديمية وإضـافة التـأثيرات          
الفنية من أصوات ورسومات وصور وملفات فيديو وغيرها إلـى الملـف            

 .المنتج

 )Ʒير المتزامن(وƷير المباشر) المتزامن(اǗتصال المباشر  6-4

يستطيع األشخاص االتصال فيمـا      ):غير المتزامن (ر  االتصال غير المباش    - أ 
دون اشتراط حضورهم فـي نفـس الوقـت     بينهم بشكل غير مباشر ومن

 :باستخدام

 .كتابيا حيث تكون الرسالة والرد (E –mail) البريد اإللكتروني •

 .صوتيا حيث تكون الرسالة والرد (Voice- mail) البريد الصوتي •

عن طريقه يتم التخاطب في اللحظـة نفـسها         و):المتزامن(االتصال المباشر   -ب 
 :بواسطة

قوله بواسطة  حيث يكتب الشخص ما يريد( Relay-Chat) التخاطب الكتابي •
 فيـرد  نفـسها، لوحة المفاتيح والشخص المقابل يرى ما يكتب في اللحظة       

  .بالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد عليه
صوتياً في  حيث يتم التخاطب ( Voice-Conferencing) التخاطب الصوتي  •

  .اللحظة نفسها عن طريق اإلنترنت
ــصورة   • ــصوت وال ــة(التخاطــب بال ــؤتمرات المرئي -Video )  الم

conferencing)  حيث يتم التخاطب حياً على الهواء بالصوت والصورة ).
 ).2003، جودت سعادة و عادل السرطاوي

  .التنمية المهنية 6-5
ـ  ترنت من أهم وسائل المعلوماتية التي يمكن      نظراً لكون اإلن   تخدامها فـي    اس

 في التنميـة المهنيـة      فƎنه يمكن اقتراح مجموعة من أهم تطبيقات اإلنترنت        التعليم،
. ص ،2002، مجدي عزيز إبراهيم    ( لعضو هيئة التدريس، نذكرها فيما يأتي أنظر      
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 ،2005، عزو عفانة وآخـرون   Ý ،2003  Ý جودت سعادة و عادل السرطاوي       335
 ).168-155. ص

ًǗفي مجال المناهج الدراسية :أو: 

وضع المنـاهج   بحيث يمكن استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في المناهج، .1
الدراسية في صفحات مستقلة في اإلنترنت وتتاح الفرص للطالب بالـدخول           

  .للتلك الصفحات في المنز

لمنـاهج وشـرح   ا استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية مساعدة فـي تنـاول   .2
 .موضوع معين

  :في مجال التدريس :ثانياً
العديـد مـن    استخدام اإلنترنت في الحصول على المعلومات المطلوبة من .1

  .المواقع

 ، والتعليم التعـاوني   ،استخدام اإلنترنت في تعزيز طرق وأساليب التدريس       .2
 .شوالحوار والنقا

عـن زمالئهـم     الذين يتخلفون،استخدام اإلنترنت في حل مشكالت الطالب .3
لظروف قاهرة مثل المرض وغيره وذلك من خالل المرونـة فـي وقـت              

 .وكيفيته ومكان التعلم

 وذلـك بتنميـة المفـاهيم    ،ثقة الطالب بنفـسه  استخدام اإلنترنت في زيادة  .4
 .اإليجابية تجاه التعليم الذاتي

 . والوصول إليهااألسئلة استخدام اإلنترنت في عمل بنوك  .5

 .النموذجية  على الدروساإلطالع في استخدام اإلنترنت  .6

العمل مـن     وورش ، والندوات ،استخدام اإلنترنت في استقبال المحاضرات     .7
 . العالمأي مكان في

 :في مجال تنمية الموارد البشرية :ثالثاً

أم للهيئة اإلداريـة    سواء كانت،استخدام اإلنترنت في عقد البرامج التدريبية .1
واالسـتفادة    يمكن متابعة الدورات التدريبيةالتوجيهية، وهكذاأم  ةالتدريسي
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 ويمكن ألي فرد متابعة هذه الدورات من المنزل إذا منها ألكبر عدد ممكن،

 . في اإلنترنتاًكان مشترك

ومسئولي العملية التعليمية   اء  رستخدام اإلنترنت في عقد اجتماعات بين مد      ا .2
 هـدف تبـادل  ب دون اللجوء إلى السفر إلى مكان واحـد، وعمداء الكليات 

  .الخبرات واالطالع على التجارب التربوية

  :المعلومات ي مجال تبادلف :رابعاً
للطالـب الـدخول    استخدام اإلنترنت كوسيلة للبحث واإلطالع، بحيث يمكن .1

 على مكتبات الجامعات ومراكز البحوث التربوية والبحث فيهـا وطباعـة  

 .الملخصات

  بحيث يمكـن  ،ومدارسهاوكلياتها   وجامعاتها   ربط الوزارة مع جميع أفرعها     .2
 .استقبال التعاميم والمراسالت الصادرة من الوزارة بسرعة

  بشبكة معينة بحيـث يمكـن للهيئـات اإلداريـة    الجامعات والكلياتربط  .3

 فيها من تبادل الخبرات والتجارب والمستحدثات التربوية ممـا          ةوالتدريسي
 .األهداف التربوية المقصودة يؤدي إلى تحقيق

تكنولوجيا المعلومـات والتعلـيم السـيما        استخدام   ك يري الباحث أهمية   لذل
  بعض المواد   توفيرو في جميع مراحل التعليم،   الحاسوبÝ ألنه يعتبر مركز التكنولوجيا      

والوسائل والمراكز التقنية في الجامعات والمعاهد، وخصوصا الكليات التقنيـة، لكـي            
مهاراتـه  لتربوي والمهني والتقني وتنمية     تساعد عضو هيئة التدريس في إتمام دوره ا       

استخدام الوسائل التكنولوجية في شتى مجاالت الحياة إلـى          وقد أدى انتشار     ،المتنوعة
ضرورة أن يكون المعلم هو أول من يجيد استخدام هذه التكنولوجيا  بالشكل الـسليم،               

وجيا التعليم يمكن   كما إن استخدام المعلم لوسائل تكنول     .لكي يكون معلما ناجحا ومتطوراً    
الطالب من االطالع واالستفادة المباشرة إلمكانيات هذه التكنولوجيا وطرق استخدامها          

 التي يمكƃـن  والمراحل الدراسية الكثير من البرامج التعليمية في جميع الموادألن هناك 
   .للطالب الرجوع إليها واستغاللها
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א: א א :אא
المنظومـات   البـرامج و    تـصميم   في المنظوماتل  ــتناول الباحث مدخ  

 أهميـة   ،استخدام المنحى النظامي فـي التـصميم التعليمـي        : من حيث  ISDالتعليمية  
  :التاليوذلك على النحو  ISDونماذج تصميم المنظومات التعليمية  التصميم التعليمي،

  :صميم التعليمياستخدام المنحى النưامي في الت 7-1
لقد أدرك المهتمون في مجاالت تطوير العليم ضرورة إيجاد وصف عملـي            
مفصل آللية التعليم، ولقد وجد التكنولوجيون ومصممو العليم في المنحـى النظـامي             

، ا، ويطبقـو  االوسيلة الفعالة التي من شأنها أن تبين للمعلمين كيف يمكن أن يـصممو            
. استراتيجيات التعليم الكفيلة بتحقيق األهداف المرجوة     أرض الواقع    وينفذوا فعال،وعلى 

إن في إتباع المنحى النظامي الذي يتألف في جوهره مـن المـدخالت، والعمليـات،               
والتغذية الراجعة إخراج لعمليات التعليم من مرحلة التخبط والعـشوائية          ، والمخرجات

  .إلى مرحلة المنهجية النظامية والعملية المنظمة

وينظم مكوناتها  .يم التعليمي العملية التعليمية باإلجراءات المناسبة     يزود التصم 
متكاملة تتكون من عـدة مكونـات،       ) systemنظام  (بتتابع منطقي، ويعالجها كمنظومة     

والمنحي المنظومي في التصميم ). هدف تربوي (تعمل معا لتحقيق غرض مشترك عام       
ومتفاعلـة مـع بعـضها     ، بكةومتشا، عبارة عن خطوات منظمة ومتداخلة، ومترابطة     

وموجهة إلـى نـوع     ، لتحقيق أهداف محددة  ، تؤدي إلى تطوير مواد تعليمية    ، البعض
معين من المتعلمين، في ضوء مفاهيم، ومبادƏ نظرية، لذلك فهذا المنحـى أداة إدارة              
تسمح لǖفراد بتفحص جميع جوانب المشكلة واستخدام اكبر المصادر المتوافرة لحـل            

واالستراتيجيات التي يـتم    ،منظومة التعليمية مجموعة من المواد التعليمية      وال .المشكلة
محمـد الحيلـة ومحمـد      ). (مدخل النظم (تطويرها خالل استعمال المنحى المنظومي    

  ).101. ص،1999الغزاوي، 

" التـصميم التعليمـي بأنـه       ) 9. ص،2000عبد اللطيف الجزار،    (وعرف  
وصل إلى برنامج تعليمي في شـكل منظومـة         تطبيق أحد نماذج التصميم التعليمي للت     

أشـرف  (نقال عن   " والطرائق واألساليب التعليمية  ، تعليمية محددة األهداف والمحتوى     
  .)69. ص،2005الحناوي، 
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أن نموذج التصميم التعليمي    ) 58. ، ص 2003محمد عطية خميس،    (ويري  
تعلـيم  هو تصور عقلي مجرد لوصف اإلجراءات والعمليـات الخاصـة بتـصميم ال            "

وتطويره، والعالقات التفاعلية المتبادلة بينها، وتمثيلها، إما كما هي أو كما ينبغـي أن              
  ".في شكل رسم خطي مصحوب بوصف لفظي. تكون، وذلك بصورة مبسطة

  :أهمية التصميم التعليمي 7-2
إن استخدام المنحى النظامي في التصميم التعليمي يجنب المعلم الوقوع فـي            

كما يسلح المعلـم بالطريقـة      ، واألخطاء، واالرتجالية، العشوائيةالكثير من الفوضى و   
العلمية المنهجية المنظمة في التعلم بخاصة، والتفكير بعامة، ويمكنه من تحديد أهدافـه             
بدقة ووضوح ويمكنه من اختيار الطرق واألساليب، وتبني االسـتراتيجيات المناسـبة            

مي لتصميم التعليم المعلم علـى انتقـاء        كما يساعد المنحى النظا   . لتحقيق هذه األهداف  
والحكم بموضوعية على مدى تحقيق أهداف      ، وسائل االتصال التعليمية المناسبة للطلبة    

  ).88. ص،1999محمد الحيلة ومحمد الغزاوي، (التعلم وإتقانها

تكمن أهمية التصميم التعليمـي      )  97.ص،1995. ماجد جابر (كذلك يذكر   
ربويين على اإللمام بالكفاءات التربوية الالزمـة والمتعلقـة     في عدم قدرة المشرفين الت    

أيضا ضعف القدرات المهارية والكفايات التربوية لدى       ، بطرق التعليم وأساليب التقويم   
عدد كبير من معلمي المدارس بأساسيات تصميم التعليم، وعدم اكتساب بعض المعلمين            

أشرف الحناوي،  (ريس الفعال نقال عن     والتأهيل الالزم بأساليب التد   ، الكفاءات العلمية 
  ).70. ص،2005

  :Instructional Design Models نماذج التصميم التعليمي 7-3
هناك عدة نماذج عدة نماذج للتصميم التعليمي، بعضها معقد واألخر بـسيط،            
ومع ذلك فجميعها يشترك في عناصر عدة تقتضيها العملية التربوية واالختالف بينهـا             

ي هذه النماذج، وذلك بتركيزهم على عناصر كل مرحلة من مراحل           يرجع إلى مبتكر  
التصميم بترتيب محدد، فهناك مرونة في تناول هذه العناصـر  حـسب مـا يراهـا                 

 ومن ثم إجراء التعديل المطلوب،      ،المصمم، وحسب طبيعة التغذية الراجعة التي يتلقاها      
لذي يتكون من عدة عناصر     وجميع النماذج اشتقت من مدخل النظم للتصميم التعليمي ا        

Ý 104-58. ص، 2003محمد عطيـة خمـيس،      (منتظمة ومنظمة منطقا وهي أنظر      
  :)108-101. ، ص1999محمود الحلية، محمد 
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وأهـداف الطلبـة،    ، مثل تحليل العمـل، والمهـام     : تحليل احتياجات النưام   .1
والوقـت،  ، والمكـان ، واحتياجات المجتمع، وكذلك تحليل القـوى العاملـة       

  .وقدرات الطلبة، والميزانية، ادوالمو
ويتضمن تحديد المشكلة سواء تدريبية كانت لها عالقة بالعمـل أم           : التصميم .2

بالتعليم والتربية، ومن ثم تحديد األهـداف، واالسـتراتيجيات، واألسـاليب           
 .التعليمية المختلفة الضرورية لتحقيق األهداف

إعـداد المـواد    و،  ويتضمن وضع الخطط للمـصادر المتـوافرة       :التطوير .3
 .التعليمية

ويتضمن التقويم التكويني للمواد التعليمية، ولكفاية التنظيم بمـساق         : التقويم .4
 . ومن ثم إجراء التقويم النهائي، وكذلك تقويم مدى فائدة هذا المقرر،ما

ًǗوبريجز" نموذج : أو ǈجاني "(Gagne & Briggs, 1979 )  

،  قسمت إلى أربعة مـستويات     ،يشتمل هذا النموذج على أربع عشرة مرحلة      
وعلـى  ، )3-1(بحيث يمكن تطبيقه على مستوى المنهج المدرسي كمنظومة رئيـسة         

-10(والدروس كمنظومات فرعيـة   ، )9-6(والدروس) 5-4(مستوى إعداد المقررات  
  :كما يلي، )14

تحليـل  : (تحديد األهداف العامة للمساق الدراسي المراد تـصميمه ويـشمل          .1
  ).و ترتيب أولوياتها حسب األهمية، تعليمية واألولوياتوالغايات ال، الحاجات

 نوعية الـصعوبات التـي      :تحليل المصادر التعليمية وطرق عرضها وتشمل      .2
تحيط بها من تكلفة وإمكانيات بشرية ونظم نقلها وتحديـد البـدائل المتاحـة              

 .لمصادر التعلم ونظم النقل التي يمكن الحصول عليها مع مراعاة المرونة

طاق الموضوع المتعلم وطريقة عرضه للمتعلم، وتحديد المقـررات         تحديد ن  .3
 تحديد تتابعيات المقررات التي يشملها المـنهج        ،التي يشملها وأهدافها العامة   

 . وتحديد نظم النقل ومصادر التعلم المناسبة ألهداف المقرر العامة، الدراسي 

 ).لمقررتحديد بنية ا(تحديد المهمات التعليمية الجزئية وترتيبها  .4

 ).تحليل المهارات التعليمية(تحليل األهداف السلوكية الخاصة  .5

لكـل  ) الـسلوكية ( تعريف األهداف األدائية    (تعريف هذه األهداف السلوكية      .6
 .واحدة



 62

 : ويشتمل على، )الموديوالت(تحضير مذكرة يومية إعداد خطط الدروس أو  .7

  )التعليميةاإلستراتيجية (إعداد اإلجراءات أو األحداث التعليمية   .أ 
 .تحديد المواد والوسائل التعليمية المطلوبة  .ب 

 .تصميم أنشطة التعلم  .ج 

 .مراجعة المواد والوسائل  .د 

إنتاج ، وصف المواد والوسائل  : ( اختيار األدوات والوسائل التعليمية ويشمل     .8
تقـدير أداء الطالـب     ، المواد والوسائل أو اختيارها في ضوء معايير محددة       

 ).قياس األداء(

 ).تقدير أداء الطالب(اء المتعلم وتدعيمه قياس أد .9

 .أعداد المعلم للتعليم .10

 ).التقويم البنائي(إجراء التقويم التكويني  .11

 ).المراجعة(إجراء تعديالت بناء على عملية التقويم التكويني  .12

 ومؤسسات مختلفـة    ،نشر المساق التعليمي المصمم لالستعمال في المدارس       .13
  ).التأسيس والنشر(

  
 &.Dick, W لتصميم المـواد التعليميـة والموديـوǗت   " ديك وكيري" ذج نمو: ثانياً

Carey, L. Model, 1979 
 يهدف هذا النموذج إلى تنمية مهارات تـصميم المـواد           الهدف من النموذج  

سواء أكان ذلك بالنسبة لطالب كلية التربيـة ومعاهـد إعـداد     ، التعليمية والموديوالت 
عندما قـام ديـك     )1968(وترجع فكرته إلى عام      .نأم المصممين التعليميي  ، المعلمين

ويـستخدم هـذا    ، وكيري بتدريسه لمئات الطالب في مقرر إنتاج مواد تعليمية فعالـة          
  :النموذج مستويين

على المستوى المعرفي في تعلم المصطلحات والمفـاهيم الخاصـة بالتـصميم          : األول
  .يةوكيفية تكاملها كمدخل لتصميم المواد التعليم، التعليمي
  .على المستوى اإلنتاجي أو التطويري للموديوالت التعليمية: الثاني

ǈشكل النموذج وخصائص:  
وخـط رئـيس    ، يتكون هذا النموذج من ثمانية صناديق بينها اتصال متبادل        

وتشير هذه الصناديق إلى مجموعة     ، يوضح الرجع من آخر صندوق إلى أول صندوق       
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المصمم التعليمي في تصميم وإنتاج الموديـول       من اإلجراءات واألساليب التي يوظفها      
ومن ثم فهذا النمـوذج يعـد مـن       ، وذلك في تتابع محدد   . التعليمي وتقويمه ومراجعته  

  :النماذج الخطية ويتميز بالخصائص التالية

كون من  مانه يقوم على أساس نظرية ونتائج البحوث التي توضح فاعلية كل             .1
  .مكوناته

 على التحديد السلوكي للمهارات المطلـوب أن        حيث يؤكد ، أنه موجه سلوكياً   .2
 .يتعلمها المتعلمون

 على أساس خبرة تعليمية طويلة حيث جرب هذا النموذج لمدة تـسع             بنيأنه   .3
سنوات وعلى مئات من الطالب الذين طبقوه في إنتاج مواد تعليميـة ثبتـت              

 .فاعليتها عند تجريبها

كونات الرئيسية المتـضمنة  الرغم من أن يشتمل على الم     بف، أنه سهل التطبيق   .4
، إال أنه ليس معقـداً للغايـة      ، في نماذج أخرى ورغم أنه ليس بسيطاً للغاية       

 .بالشكل الذي يؤدي إلى صعوبة تطبيقه

  : مكونات النموذج
يمكن وصفها علـى    ، يتكون النموذج من تسعة مكونات أو منظومات فرعية       

  :النحو التالي
هي تحديد ما   ، فأول خطوة في هذا النموذج    : تحديد الغاية أو الغايات التعليمية     .1

وذلـك  ، بعد انتهاء عملية التعليم   ، نود أن يتمكن المتعلمون من عمله أو أدائه       
  :من خالل

  .غايات منهج معين  .أ 
 .تقدير حاجات منهج معين  .ب 

 .خبرة عملية بصعوبات التعلم لدى المتعلمين داخل الفصل  .ج 

بهـدف  ، يجري تحليلها ، عليمية فبعد تحديد الغاية الت    :إجراء التحليل التعليمي   .2
ينبغـي  ) أي المهـارات  (والتي  ، تحديد المهارات الفرعية التي تندرج تحتها     

  :وينتج عن عملية التحليل هذه، تعلمها للوصول إلى هذه الغاية
  .تحديد المفاهيم والقواعد والمعلومات المطلوبة لتعلم المهارات  .أ 
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بعـه المتعلمـون    يتت، في شكل تتابع إجرائي   ، تحديد خطوات التعلم    .ب 
 .خالل تعلمهم ألداء عملية معينة

فباإلضافة إلى تحديـد مـادة      : تحديد السلوك المدخلي وخصائص المتعلمين     .3
ومن الضروري تحديد المعلومـات     ، المحتوى التي ينبغي أن يتضمنه التعليم     

والمهارات المحددة التي يجب أن يتمكن منها المتعلمون ويمتلكونها قبل بـدء            
كما ينبغي أيضاً تحديـد     .  يتمكنوا من البدء في دراسة للموديول      كي، التعليم

تلك الخصائص التي تمثل أهمية خاصة لمصمم       ، الخصائص العامة للمتعلمين  
وغيـر  ، ومستوى النضج ودرجة االنتباه   ، االهتمامات الخاصة : مثل، التعليم
 .ذلك

، يوالـسلوك المـدخل   ، ففي ضوء التحليـل التعليمـي     . كتابة أهداف األداء   .4
وخصائص المتعلمين نبدأ في كتابة عبارات محـددة تـصف مـا يـتمكن              

وذلـك فـي    ، المتعلمون من عمله أو أدائه بعد االنتهاء من دراسة الموديول         
وتـشتمل هـذه    ، ضوء المهارات التي سبق تحديدها في التحليـل التعليمـي         

والشروط التي يحدث في ضوئها     ، العبارات على المهارات المطلوب تعلمها    
 .اء هذه المهارات ومعايير األداء الناجحأد

، في هذه الخطوة تعد أدوات القياس والتقـدير       : بناء اختبارات محكية المرجع    .5
بحيث تقيس هـذه األدوات     ، في ضوء األهداف المحددة وبشكل متوازĆ معها      

ومن الضروري هنا التركيز على أن      ، قدرة الطالب على تحقيق هذه األدوات     
ويعادل نوع الـسلوك    ، ب في أدوات القياس مناسباً تماماً     يكون األداء المطلو  

 .الموصوف في األهداف

في ضوء المعلومات التـي حـصلنا عليهـا مـن           : بناء إستراتيجية تعليمية   .6
الخطوات الخمس السابقة، نبدأ في تحديد اإلستراتيجية التي ستـستخدم فـي            

وينبغـي  ، ائيوالتي تساعد على الوصول إلى الهدف النه      ، الموديول التعليمي 
األنـشطة قبـل التعليميـة ـ عـرض      (أن تشتمل هذه اإلستراتيجية علـى  

كما ينبغـي  ، )المعلوماتـ التدريبات والرجع االختبارات  ـ أنشطة المتابعة  
النتائج الحالية لبحوث التعليم ـ  المعلومـات   ( أن تعتمد اإلستراتيجية على 

لمه ـ خصائص المتعلمين  الحالية عن عملية التعلم ـ المحتوى المطلوب تع 
 ).الذين سيستخدمون هذه المواد
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في إنتاج  ، وفي هذه الخطوة تستخدم اإلستراتيجية المعدة     : بناء واختيار التعليم   .7
 دليل الطالب ـ المواد التعليمية ـ االختبارات  (الذي يشتمل على ، الموديول

 ).ـ دليل المعلم

 إعـداد الـصيغة المبدئيـة       بعد االنتهاء من  : تصميم وإجراء التقويم البنائي    .8
لتحديـد فاعليـة    ، للموديول ينبغي تقويمها مرات عديدة وبأشـكال مختلفـة        

هناك ثالثة أنـواع مـن      ، وجمع البيانات التي تستخدم في تحسينه     ، الموديول
التقويم على مجموعة   ، التقويم على فرد واحد كل مرة     ( وهي  ، التقويم البنائي 

وكل نوع من أنواع التقويم البنائي      ). يداني  التقويم الم ، صغيرة من المتعلمين  
التي يمكن اسـتخدامها فـي      ، هذه يمد المصمم بنوع مختلف من المعلومات      

وتطبق أساليب التقويم البنائي عند بناء أو اختيار المـواد          ، تحسين الموديول 
 .التعليمية أو إستراتيجية التعلم

ي الخطوة األخيـرة فـي      ه، مراجعة التعليم وتنقيحه  : مراجعة وتنقيح التعليم   .9
وفـي  ، وهي أيضاً الخطوة األولى في حالة تكرار الحلقة من جديد         ، التصميم

 :هذه الخطوة يتم

تلخيص المعلومات والبيانات التي جمعت من خالل التقويم البنـائي            .أ 
  .المختلفة

تفسير هذه البيانات بطريقة تهدف إلى تحديد الخبرات الصعبة التـي             .ب 
وإرجـاع هـذه    ، يق أهـداف الموديـول    واجهت المتعلمين في تحق   

 .الصعوبات إلى نواحي قصور محددة في الموديول

وهي المرحلة التي يتم فيها إجراء      ): اإلجمالي(إجراء التقويم النهائي      .ج 
تقويم نهائي لكل مكون من مكونـات عمليـة التـصميم وإجـراء             

 .المراجعات المطلوبة والكافية

  1996المعدل سنة " ديك وكيري"نموذج 
نتيجة لظهـور   " ديك وكيري " أدخلت تعديالت على نموذج   ، م1996 سنة   في

تضمنت تأثير تكنولوجيا األداء وتحليل السياق      ، العديد من المفاهيم واإلجراءات المهمة    
فأضـيفت إلـى    ، واإلدارة النوعية الكليـة   ، ونماذج التقويم متعددة المستويات   ، البيئي

وتحليـل  ، اجات بهدف تحديـد الغايـات     النموذج خطوات مهمة مثل إجراء تقدير الح      
  .السلوك المدخلي وخصائص المتعلمين بهدف تحليل المتعلمين والسياقات
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  1996المعدل سنة " ديك وكيري"نموذج ) 1(شكل
  

  (Gerlach & Ely, 1980) "جيرǗش وايلي" نموذج : ثالثاً
  :يتكون هذا النموذج من تسع مراحل هي

شكل أداءات ينبغي أن يث يبدأ النموذج بتحديد السلوك فح: حتوىاألهداف ـ الم : أوالً
  .ثم اختيار المحتوى الذي يساعد على تحقيق هذه األهداف، يتمكن منها المتعلم

حيث ينبغي معرفة ما يملكه كل مـتعلم مـن معـارف            : قياس السلوك المدخلي  : ثانياً
 إعداد المحتوى   لكي نتمكن من  ، مهارات قبل البدء في دراسة الموضوع الجديد      

وذلك عن طريق تحليل السجالت األكاديمية للطالب أو تطبيـق          ، المناسب لهم 
  .االختبار القبلي

، واالكتـشافات ، العرض: وتشمل اإلستراتيجيات : تحديد اإلستراتيجية واألسلوب  : ثالثاً
  .وعروض الوسائل، المناقشة،  المحاضرة :أو كالهما معاً كما تشمل األساليب

  :وهذا يتطلب تحديد: نظيم الطالب في مجموعاتت: رابعاً
  .األهداف التي يمكن أن يحققها المتعلمون بأنفسهم .1
 .األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل التفاعل بين المتعلمين أنفسهم .2

 راجع التعليم

قدر 
الحاجات 
لتحدید 
 األهداف

اآتب
أهداف 
 األداء

طور 
اختبارات 
 المحك

طور 
 اإلستراتيجية
 التعليمية

طور
واختر 
 التعليم

صمم 
وأجر 
التقویم 
 البنائي

أجر التحليل
 التعليمي

حدد السلوك 
المدخلي 

وخصائص 
 المتعلمين

صمم 
وأجر 

تقویم ال
 النهائي
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ومـن  ، األهداف التي نمكن تحقيقها من خالل العروض التي يقدمها المعلـم           .3
ساعد هذا التحديد في اتخاذ القرارات      وي. خالل التفاعل بين المعلم والمتعلمين    

 .واالستراتيجيات والمكان والزمن المطلوب، الطرائق: الخاصة بتحديد

حيـث  ، وفيه يتم حساب الوقت المطلوب لتحقيق األهـداف       : تخصيص الوقت : خامساً
ونمـط  ، والمكـان ، واألهـداف ، يختلف وقت التعلم باختالف المادة الدراسية     

ين واهتماماتهم وعلى ذلك فهذه الخطوة تتطلب اإلجابة        وقدرات المتعلم ، اإلدارة
كليف يمكن تحقيق األهداف على أحسن ما يكـون فـي           :  عن السؤال  التالي   

Þحدود الوقت المفروض  
حيث يختلف مـساحة مكـان الـتعلم وتجهيـزه          : تحديد مساحة ومكان التعلم   : سادساً

  .باختالف مجموعات المتعلمين والوقت
  .واد التعليمية المناسبة وذلك في ضوء كل ما سبقاختيار الم: سابعاً
  . للتأكد من تحقيق المتعلمين لǖهداف التعليمية:تقويم األداء: اًـثامن
  .واالستفادة به في تعديل النظام: تحليل الرجع: تاسعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Gerlach & Ely, 1980) "جيرǗش وايلي" نموذج ) 2(شكل

  تحدید اإلستراتيجية

  تنظيم المجموعات

 تحدید الوقت

  تحدید المكان

  اختيار المصادر

 تقویم األداء

  تحليل التغذیة الراجعة

تقدیر السلوك 
  المدخلي

 وصف األهداف

  وصف المحتوى
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  .إنتاج المواد والوحدات التعليميةلتصميم و" كمب"نموذج : رابعا
(Jerrold E.Kemp Model. 1977, 1980) 

نموذجاً لتصميم وإنتاج المواد والوحدات     ، 1977عام  " كمب" قدم  : الهدف من النموذج  
" خطوات هذا النموذج في مؤلفـه الـشهير       " كمب" طبق  ، 1980وفي عام   ، التعليمية

ويقدم هذا النموذج طريقة عمليـة إنتـاج        ، "تخطيط وإنتاج  المواد السمعية والبصرية     
ألي فـرد يهـتم بƎنتـاج المـواد         ، وبرامج التعليم الجديدة  ، المواد والوحدات التعليمية  

  .سواء أكان ذلك للتعليم الجماعي أم الفردي، التعليمية
  ǈفي هذا النموذج الشكل الـدائري المفتـوح        " كمب"استخدم  : شكل النموذج وخصائص

open circular أو الشكل البيضاوي بالمزايا التالية، يز هذا الشكل الدائري ويتم:  
رغم مـن أن  بالف، إمكانية البدء من أي عنصر أو مكون من مكونات النموذج     .1

حيث ، هذه العناصر مرتبة ترتيباً منطقياً إال أنه ال يتضمن نقطة نهاية محددة           
طقـي  حسب الترتيب المن  ، يمكن البدء من أي نقطة حسب إمكانات المشروع       

وهذا يوفر عنصر المرونة في الطريقة التي تستخدم بهـا          . المناسب لظروف 
  .مكونات النموذج

فيؤثر ، بمعنى أن كل المكونات يعتمد كل منها على اآلخر        ، االعتماد المتبادل  .2
 .فيه ويتأثر به

يمكن تغييـر   ، فنظراً للمرونة التي يتصف بها هذا النموذج      ، إمكانية التعديل  .3
بما ، باإلضافة أو التعديل أو إعادة ترتيب المكونات      ، عليميخطة التصميم الت  

 .يتناسب مع ظروف كل موقف وإمكانياته

يتكون النموذج من ثمانية عناصر أو مكونات رئيسية أو منظومات          : مكونات النموذج 
  ـ:يمكن وصفها على النحو التالي، فرعية
  :الموضوعات واألهداف العامة .1

  .طلوب معالجتهاتحديد الموضوعات الرئيسة الم  .أ 
 .تحديد هدف عام واحد أو أكثر لكل موضوع أو وحدة  .ب 

، العمر: تحديد الخصائص المهمة للمتعلمين المستهدفين    : خصائص المتعلمين  .2
المـستوى الدراسـي    ، المستوى االجتماعي واالقتـصادي   ، مستوى النضج 

 .قدرات الطالب في التحصيل الدراسي، الدافعية

 :أهداف التعلم .3
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والمرتبطـة بـالمحتوى    ، التعلم المطلـوب تحقيقهـا    تحديد أهداف     .أ 
  .واألهداف العامة في صورة سلوكية

 .كتابة مجموعة أهداف سلوكية لكل هدف عام  .ب 

، معلومـات ، حقـائق ( تحديد العناصر الرئيـسية     : محتوى المادة الدراسية   .4
بحيث تكون مناسبة لǖهداف    ، التي تندرج تحت كل موضوع    ) الخ...مهارات
 .ي إلى تحقيقهاوتؤد، السلوكية

تصميم اختبـار قبليـاً لقيـاس مـستوى المتعلمـين فـي             : االختبار القبلي  .5
الموضوعات التي سيدرسونها والتأكد من امتالكهم المهـارات الـضرورية          

 .لتعلم المادة الدراسية

 التعلم/ أنشطة ومصادر التدريس  .6

  .اختيار طرائق وأساليب التدريس للمادة الدراسية وتحقيق األهداف  .أ 
 .تيار مصادر التعلم المناسبة للمادة الدراسية وتحقق األهدافاخ  .ب 

مثـل  ، تحديد الخدمات التي تحتاجها لتنفيذ خطة التعلـيم       : الخدمات المساندة  .7
 .والمعدات والجداول الزمنية، والتسهيالت، األفراد، الميزانية

 :التقويم .8

  .تقويم تعلم المتعلمين في ضوء األهداف المحددة  .أ 
 .التعليم التي تم تصميمها واستخدامهاقياس فاعلية خطة   .ب 

 .مراجعة ثم إعادة تقويم أي شكل من الخطة يحتاج إلى تحسين  .ج 

  
 .Jerrold E.Kemp Model)الشامل لتصميم برامج التعلـيم والتـدريب   " كمب"نموذج 
1985)  

الهدف من هذا النموذج هو استخدامه في تصميم وحدة تعليمية          : الهدف من  النموذج    
وهو من النماذج  المختبرة حيث استغرق اختبـاره أربعـة           ، عليمي كامل أو برنامج ت  

  .فصول دراسية في سيمنار التصميم التعليمي
ǈشكل النموذج وخصائص :  

ووضع العنـصر األول مـن      ، لهذا النموذج الشكل البيضاوي   " كمب"اختار  
وأحاطـه  ، وحوله العناصر التـسعة األخـرى     ، في مركز النموذج  ، عناصره العشرة 

كما أن عناصـر    ، والشكل البيضاوي توجد فيه نقطة بداية محددة      ، لتقويم والمراجعة با
، النموذج غير متصلة معاً بخطوط أو أسهم توحي بااللتزام بالتتابع الخطي عند تطبيقه            
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حـسب  ، إذ يمكن البدء مـن أي عنـصر       ، وهذا كله يوفر المرونة التامة عند تطبيقه      
كمـا أنـه    ، ترتيب الذي يشعر أنه مناسب لحالته     ويسير فيه الفرد بال   ، ظروف الموقف 

يسمح بƎجراء التعديالت الالزمة في اختيار العناصر أو ترتيب معالجتها بالحـذف أو             
علماً بأن هذا الـشكل يتميـز أيـضاً         ، حسبما تقتضيه الضرورة  ، اإلضافة أو التعديل  

، لعناصـر فأي قرار بشأن أي عنصر مـن ا       ، باالعتماد المتبادل بين عناصره العشرة    
يشير إلى إجراء التقويم والمراجعة في أي       ، يؤثر بالضرورة في بقية العناصر األخرى     

  .وقت خالل عملية التصميم
  : مكونات النموذج

 كعنوان كل جزء من أجزاء التـصميم        Elementعنصر  "استخدم كمب كلمة    
 أفضل من استخدام مصطلحات أخرى مثل     ، ويرى أن استخدام هذا المصطلح    ، العشرة
وبتتـابع عملياتهـا   ، ألنها توحي بالمفهوم الخطي لعملة التـصميم ، أو مستوى ، خطوة
  . الفرعية

كن وصفها بƎيجاز على    مي، ويتكون هذا النموذج من عشرة مكونات أو منظمات فرعية        
  ـ:النحو التالي

، والمعوقـات ، تحديد الغايـات  : تقدير حاجات التعلم لتصميم برنامج تعليمي      .1
  .واألولويات

ثم بيان األهـداف    ، ار الموضوعات أو مهمات العمل المطلوب معالجتها      اختي .2
 .العامة المناسب للموضوعات أو المهمات

التـي ينبغـي مراعاتهـا أثنـاء        ، دراسة خصائص المتعلمين أو المتدربين     .3
 .التخطيط

وتحليل مكونـات المهمـة المرتبطـة بالغايـات         ، تحديد محتوى الموضوع   .4
 .واألهداف المحددة

في ضوء محتـوى الموضـوعات      ، داف التعلم المطلوب تحقيقها   صياغة أه  .5
 .ومكونات  المهمة

 .التعلم المناسبة لتحقيق األهداف المحددة/ تصميم أنشطة التعليم .6

 .التي تساند األنشطة التعليمية، اختيار المصادر التعليمية .7

 المطلوبة لبناء وتنفيذ األنشطة والمـواد التعليميـة       ، تعيين الخدمات المساندة   .8
 .المنتجة
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 .تجهيز تقويم التعلم والبرنامج .9

باستخدام االختبـار   ، تحديد مدى استعداد المتعلم أو المتدرب لدراسة الموضوع        .10
 .القبلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 Jerrold E.Kemp)الشامل لتصميم برامج التعليم والتدريب " كمب" نموذج ) 3(شكل
Model. 1985)  

  

 (Anderson, Ronald H. 1976)نموذج رونالد اندرسون : خامساً

وهو نموذج بسيط يقدم توجيهات عملية لحـل مـشكالت اختيـار الوسـائل      
تستخدم في إعـداد المقـررات   ، وهو عملية تصميم تعليمي كاملة    ، التعليمية وتطويرها 
  :ويتكون من خمس خطوات رئيسية هي، وبرامج التدريب
  :تحليل المهمة وتشمل: الخطوة األولى

  .ألداء الجيد واألداء الضعيف للمهماتتحديد الفروق بين ا .1

 
الموضوعات 
مهام العمل 
واألهداف 
االختبار العامة

 القبلي

تقویم 
 التعلم

ات الخدم
 المساندة

المصادر 
 التعليمية

أنشطة 
 التعليم

أهداف 
 التعلم

تحليل 
الموضوع 
 تحليل المهمة

خصائص 
 المتعلم

حاجات التعلم 
الغایات األولویات 

 المعوقات

التقویم البنائي

 تنقيح

التقویمالنهائي

تنقيح
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 .وعوامله، تحديد أسباب األداء الجيد .2

 .تحديد الشروط المميزة لǖداء الجيد .3

 .والظروف التي يتم في ضوئها األداء، تحديد ما يتم عمله أو أدائه .4

 .تحديد قائمة بالفروق بين األداء الناجح واألداء الضعيف .5

  :وتشمل: ختباراتإعداد األهداف واال: الخطوة الثانية
تحديد األداء الذي ينبغي أن يقوم به المتعلم والشروط التي يحدث في ظلهـا               .1

  .هذا األداء
 .إعداد االختبارات التي تقيس األداء .2

  :وإعداد المواد وتشمل، واختيار الوسائل،  تنقيح األهداف:الخطوة الثالثة
  .تحليل األهداف إلى مهارات فرعية .1
 .إعداد المحتوى .2

 .لوسائل التعليميةاختيار ا .3

 .إعداد المواد التعليمية .4

  :وإجراء المراجعات الضرورية، اختبار المواد: الخطوة الرابعة
  .تجريب المواد التعليمية واختبارها على عينة صغيرة من المتعلمين .1
 .والتجريب، التعديل .2

 .االستمرار في المراجعة واالختبار حتى تحصل على مواد فعالة .3

  .تدريبال: الخطوة الخامسة
  .إدارة التدريب .1
 .تقويم التدريب .2

  
نموذج استراتيجيات التصميم التعليمي وأساليبǈ لـ ليشن وƆخرون : سادساً
)Leashin, et.al.:(  

يتصف هذا النموذج بأنه يتكون من عناصر إجرائية يمكن تطبيقهـا خطـوة             
وقـد  . ذاخطوة، بحيث يؤدي إتقان الخطوة األولى إلى إتقان الخطوة الالحقة بها، وهك           

بحيث جـاءت   ، بنيت جميع هذه الخطوات على أساس من البحث في العلوم اإلنسانية          
ويتكون هذا النموذج من    .  كعملية تصميم متماسكة   ،جميع نشاطاتها متناسقة ومترابطة   

  :عدة نشاطات متسلسلة منطقيا اعتمادا على البحوث في مجال كل منها
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  : تحليل اǗحتياجاتÛ ويتضمن:الطور األول
تحليل المشكلة من حيث تحديدها، وتحديد الحلول المحتملة ومن ثم تعمـيم     .1

  .النتائج
من حيث تحديد المهمات    ) والموضوعات التعليمية  ،العمل(تحليل المجاالت    .2

التي تشكل كل مجال، وتحليل نواحي القصور في كـل مهمـة، وكتابـة              
 .مةاألهداف السلوكية لكل مهمة، وتطوير أدوات قياس األداء لكل مه

  : ويتضمنÛ اختيار المحتوǌ وتسلسلǈ:الطور الثاني
إجرائية ( نوع المهمة    Ýتحليل كل مهمة وتتابع مكوناتها األساسية من حيث        .3

، وتحليل األشياء الالزمة لكل مهمة، وتحديد تتابع المكونـات          )أو هرمية 
الرئيسية لكل مهمة، وتحليل خصائص المتعلمـين، وتحليـل المحتـوى،           

 .والتخطيط للمشروع،  وتدوين النتائج،لواختيار الوسائ

ويقـصد بـذلك محتـوى      : تحليل المحتوى المساند والعمل على تتابعـه       .4
أو مفاهيم ومبادƏ تعلمها من المحتوى      ،  وأي معلومات    ،المتطلبات السابقة 

ويتم ذلك من خالل تحديد المحتوى المساند المهم لكل نوع من           . األساسي
 .المحتوى لكل مجمع تعليمي وتحديد مقدار ،أنواع المهمات

  : ويتضمنÛتطوير الدروس:الطور الثالث
بحيث يتضمن جميـع أنـواع الـتعلم        ) كتابته(تصميم كل درس وإعداده      .5

، ) وفهـم العالقـات والمهـارات المختلفـة        ، وتطبيق المهارات  ،التذكر(
 ، مثل التخطيط للتعليم، وتحديد الوسائل     ، واألساليب الفنية  ،واالستراتيجيات

 وتحديـد   ، وفقرات االختبار وتحديد العرض والمراجعة     ،ة التدريبات وكتاب
 .اإلدارة التدريسية للخطة

  :استخدام وسائل اǗتصال التعليمية: الطور الرابع
 وباسـتخدام عمليـة   ،يهتم بتنفيذ الدروس التي طورتها في المرحلة الـسابقة        

س طورتـه، وبـذلك     سوف تحدد الوسائل المناسبة لكل در      )المعلومة(تصميم الرسالة   
  :يجب أن تقوم بـ

تحديد تصميم متفاعل للرسالة، وهذا يتضمن تحديد واختيـار منظومـات            .6
 المنظومـة  : ومن هذه المنظومـات .متنوعة يتم من خاللها تقديم الدروس  

 والمنظومة المعتمـدة    ،المعتمدة على المواد المطبوعة، مثل الكتب واألدلة      
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 والمنظومة السمعية   ، والصور ،لرسوم وا ،على المواد المرئية، مثل الكتب    
 مثل الفيديو، والفيلم، والتلفاز، ومنظومة الحاسوب، مثل التعليم         ،البصرية
معلـم  ( والمنظومة المعتمدة على اإلنـسان       ، والفيديو المتفاعل  ،بالحاسوب

 ). رحالت وغيرها،، مدرس خصوصي"مدرس"

  : التقويم ويتضمن:الطور الخامس
تحـسين نوعيـة المـواد      :  منه في تحقيق غرضين     ويستفاد ،تقويم التعليم  .7

، وبـذلك   )تقويم نهائي (، تحديد الفاعلية الكلية للتعلم      )تقويم بنائي (التعليمية  
مقابلـة  ( مثل المقابلة    ،فالتقويم يتضمن التقويم البنائي الذي يتم بعدة طرق       

، وإجـراء دراسـة     ) على األقل ثـالث مـنهم       فرداً الخبراء والطلبة فرداًً  
عية مثل تطبيق المجمعات التعليمية للمساق على مجموعـة مـن           استطال

 .الطلبة لها الخصائص ذاتها للذين أعدت لهم المجمعات

 التقويم الختامي الذي يشمل جمع البيانـات وتفـسيرها          ،ويتضمن التقويم أيضا  
للتأكد من أن التعليم يحقق أهدافه، ويجرى التقويم الختامي عادة بعد عام من تطبيـق               

  .يمالتعل

  ).Roberts,1996 (نموذج روبرتس: سابعا

يعد هذا النموذج من النماذج الحديثة والذي جاء يتميز عن ما سبقه بأنه ليس              
خطيا فقط ولكنه أكثر شموال من النماذج التي سبقته، ويحتوي النموذج علـى أربعـة               

خـرى تمثـل    عناقيد منفصلة، العنقود األكبر هو التصميم التعليمي والعناقيد الثالثة األ         
وفي مجموعة التصميم التعليمـي     . إدارة المشروع، وتصميم الدافعية، وتطبيق التعليم     

هناك خمس عشرة خطوة، ست منها تتضمن التقويم ويعد مخرج كل خطـوة مـدخال               
  .للخطوة التالية

  :خطوات النموذج باختصار
  .تحديد االحتياجات .1
 .تحديد األهداف .2

 . التعليمية، واألهداف التعليميةإجراء التقويم التكويني لالحتياجات .3

 .تحليل  الهدف التعليمي .4

 .تحليل خصائص الطلبة .5
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 . وخصائص الطلبة،إجراء التقويم التكويني لتحليل ألهداف .6

 .كتابة األهداف األدائية .7

 .كتابة البنود االختبارية .8

 .إجراء التقويم التكويني لǖهداف األدائية، والبنود االختيارية .9

 .ت التعليميةتحديد االستراتيجيا .10

 .إجراء التقويم التكويني لالستراتيجيات التعليمية .11

 .تطوير المواد التعليمية .12

 .للتعليم) استطالعي(إجراء اختبار أولي  .13

 .تحديد التصميم حسب الحاجة .14

 .صياغة المواد التعليمية بشكل نهائي .15

  
  Ǘستخدام الوسائل وتصميم الدروس" وراسلÛ ومولنداÛ هاينك"نموذج: ثامناً

The ASSURE Model(Heinich, Molenda, and  Russell, 1982) 
وجـيمس  " مايكل مولندا " و  " روبرت هاينك "صمم هذا النموذج    : الهدف من النموذج  

بهدف استخدامه في تصميم الدروس وبصفة خاصة كيفية  التخطيط السـتخدام            " راسل
  .كاملمع إمكانية استخدامه في يناء برنامج تعليمي ، الوسائل التعليمية

ǈالشتماله على خطوات متتابعة، النموذج من النوع الخطي: شكل النموذج وخصائص.  

  :مكونات النموذج
أم ، هـل هـم طـالب     ، تحديد المتعلمين  ( :وتشمل، تحليل خصائص المتعلم   .1

تحديد خصائص هـؤالء    ، أم أعضاء في منظمة أو مؤسسة معينة      ، متدربون
  :وتشمل، )المتعلمين 

  .الخصائص العامة  . أ
ائص السلوك المدخلي المحدد وهي المعلومـات والمهـارات         خص  . ب

 .واالتجاهات حول الموضوع

، مفردات المقرر : التحديد الدقيق لǖهداف من خالل    : ( ذكر األهداف ويشمل   .2
أو ، أو مأخوذة من دليل المـنهج     ، أو أن تكون مذكورة في الكتاب المدرسي      

لمتعلمـون علـى    يجب أن تصف األهداف ما سوف يقدر ا       ، يعدها المعلمون 
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، أدائه نتيجة التعليم كما يجب أن تتضمن الشروط التي يحدث في ظلها األداء            
 ).ومستوى األداء المقبول

وفيها إما يـتم اختيـار وسـائل        : اختيار وتعديل أو تصميم المواد التعليمية      .3
أو تصميم وإنتاج مـواد تعليميـة       ، في مواد تعليمية جاهزة   جاهزة أو تعديل    
 .ة األهداف التعليميةجديدة بهدف خدم

، حيث يجب التخطيط للكيفية التي تستخدم بها هذه المـواد      : استخدام المـواد   .4
 .والوقت المستغرق في عرضها

وينبغـي أن  ، تحديد استجابة المتعلمـين   : ( ويشمل، طلب استجابة المتعلمين   .5
 ).تعزيز االستجابات الصحيحة، يكون أداؤهم كما هو متوقع

يجب تقويم أثـره    ، بعد االنتهاء من التعليم   : (ت التالية ويشمل الخطوا ، التقويم .6
 :ويشمل، لتكوين صورة عامة عنه، تقويم عملية التعليم ككل، وقياس فاعليته

 .مناسبة األهداف حاجات المتعلمين •

 .مدى مساعدة الوسائل على تحقيق األهداف •

 .مدى تمكن كل المتعلمين من استخدام الوسائل بطريقة مناسبة •

 .ة في بيئة التعلممدى الراح •

  .مدى مساعدة المعلم من تسهيل تعلم المتعلمين •
  

  : 2003 نموذج محمد عطية خميس :تاسعا 

 للتـصميم التعليمـي     نموذجاً) 104-91. ص ،2003 ،محمد خميس (   قدم
 تـصميم نظـم الوسـائل المتعـددة          أو  من تصميم وسيلة تعليمية فردية،       اًشامل بدء 

 الـدروس والوحـدات     أوميم المواقف التعليمية الـصغيرة       تص  أو المتكاملة التفاعلية،   
  . أيضاً المقررات الدراسية بل والمناهج المدرسية وحتىالكبيرة،  

ـ           جميـع عمليـات     ى ويعد هذا النموذج من النماذج الشاملة التي تشتمل عل
 ، نه فـي الواقـع غيـر ذلـك        أ إال،    نه يبدو خطياً  أرغم  ي  التصميم والتطوير التعليم  

 عن طريق عمليات التقويم البنائي والرجع       ،  علية فيه واضحة بين جميع المكونات     فالتفا
والتعديل والتحسين المستمر ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل كما هو موضـح             

  ). 4(بالشكل 
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  التصميم والتطوير التعليمي ) محمد عطية خميس (نموذج ) 4(شكل 

 مرحلة التحليل:  أوًال

 مرحلة التصميم :  ثانيًا

 التطویرمرحلة :  ثالثًا

 مرحلة التقویم النهائي:  رابعا

مرحلة النشر واالستخدام :  خامسًا
ة تا ال

  . تحليل المهارات التعليمية) 2(تحليل المشكلة وتقدير الحاجات ) 1( 
اتخاذ القرار ) 5. (تحليل الموارد والقيود في البيئة) 4.  (تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي) 3(

 .  شأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة للمشكالت والحاجاتالنهائي ب

تصميم ) 3.(تصميم أدوات القياس محكية المرجع) 2.(تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها) 1(
تصميم سيناريو استراتيجيات ) 5. (تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم) 4. ( تنظيمهتالمحتوى واستراتيجيا

) 8. (تصميم إستراتيجية التعليم العامة) 7. (تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة) 6( التعليمية التفاعالت
اتخاذ القرارات بشأن الحصول على المصادر ) 10.(وصف المصادر) 9. (اختيار مصادر التعلم المتعددة

) 5.(عمليات التقويم البنائي) 4.  (الفعلي) اإلنتاج(التطوير) 3.(التخطيط لǘنتاج) 2.(إعداد السيناريوهات) 1(
 التشطيب واإلخراج النهائي للمنتوج التعليمي 

  ..) اختبارات،  استبيانات،  قوائم مالحظة(إعداد أدوات التقويم ) 1(
  .تطبيق األدوات) 3.(االستخدام الميداني في مواقف حقيقية) 2(
  .تحديد المراجعات المطلوبة) 6. (ج ومناقشتها وتفسيرهاتحليل النتائ) 5.(المعالجة اإلحصائية) 4(
  .  تسجيل حقوق الملكية) 8.  (اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة) 7 (

  . التثبيت والدمج) 4. (التوظيف واالستخدام(التنفيذ ) 3. (التبني) 2.  (النشر) 1(
.  المتابعة المستمرة) 5(
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  :)1992/1995( اللطيف الجزارنموذج عبد  :عاشراً

عندما كان يعمل في     1988 ترجع فكرة هذا النموذج إلى عام        :هدف النموذج   
جامعة اإلمارات العربية المتحدة، والحظ عدم تمكن الطالب مـن تـصميم الـدروس              
والوسائل وتطويرها بطريقة منظومية، لذلك قام بتطوير هذا النموذج في العام الجامعي            

ف مساعدة الطالب المعلمين والبـاحثين علـى تطـوير الـدروس             بهد 1991/1993
 للتـصميم   جنمـوذ ) 1995(وقدم الجزار ، والوحدات التعليمية كمنظومة تعليمية فعالة    

يتكون من خمس مراحل مرتبطة ومعتمدة بعضها على بعض وهذه المراحل           التعليمي  
خمـيس  محمـد عطيـة   (نقال عن   ) 288 – 247 ،1995 ،عبد اللطيف الجزار  : (هي

  :)88 ص 2003

א א :א

  :وتشمل على ثالث خطوات هي  

  : خصائص المتعلمين .1
 : تـضم  التـي تحديد خصائص المتعلمين األكاديمية واالجتماعية والنفـسية          

 المادة وحاجات تعلمهم، قـدراتهم ومـستوى        في الحاليأعدادهم وتوزيعهم، مستواهم    
 وميولهم واتجاهاتهم، المؤثرات الموجودة خـارج       الذكاء، مدى اهتمامهم بما يتعلمونه    

  . التعلمفيالمدرسة وداخلها وتتصل مباشرة بتعلمهم، واستعدادهم ومهاراتهم 

  :الحاجات التعليمية لموضوع الدرس أو الوحدة .2
 وذلك عن طريق دراسة المشكلة لتحديد الفجوة بين الواقع الحالي والواقـع              

 الجوانب المعرفية عند المتعلمين ومـن ثـم         في النقصالمنشود، والذي قد يكشف عن      
 مهارات أساسية مستهدفة ومن ثم يتطلـب        فيالنقص  و ،يتطلب إكسابهم هذه المعارف   

 الميـول واالتجاهـات والقـيم       فـي الـنقص   و ،إكسابهم هذه المهارات النفس حركية    
  .المستهدفة ومن ثم يتطلب إكسابهم هذه الميول واالتجاهات والقيم

  :المدرسيصادر التعليمية ومواد المنهج الموارد والم .3
 الواقـع   فـي الموارد والمصادر التعليميـة المتاحـة       وذلك عن طريق رصد     

 . ماديـا وبـشريا   تعوق التعليم والتدريسالتيوالمعوقات   اإلمكانياتوتحديد  ،  التعليمي
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 المستخدم وحدوده ومصادره، واألجهزة والتجهيـزات والمعامـل         الماديالدعم  (مثل  
  ). الدراسة واإلنارة والكهرباءوحجرات

:א

يتم فيها ترجمة معلوماتنـا عـن التعلـيم         : وتشمل على ثماني خطوات هي      
 فـي  واختيار عناصر المنظومة وأساليب عملها ومواصفات تلك العناصـر           اإلنساني،

  : وتضم هذه المرحلة العمليات التالية، مرحلة الدراسة والتحليلفيضوء ما تم 

  :صياƷة األهداف التعليمية وترتيب تتابعها .1
 (A) :بحيث يشمل كـل هـدف     . (ABCD)نموذج   حسب   تتم صياغة األهداف    
.  درجة تحقق الهدف   (D) شرط ظهور سلوك التعلم،      (C)،  السلوكي الفعل   (B)المتعلم،  
 والحاجات التعليمية، وتحدد األهداف     ين ضوء خصائص المتعلم   فييتم صياغتها   بحيث  
 الجوانب التعليميـة    في النقص   في يشبع تلك الحاجات المتمثلة      الذيتعلم المتوقع   نوع ال 

ثـم تبـدأ عمليـة ترتيـب        .المعرفية والمفاهيم والمهارات والميول واالتجاهات والقيم     
  .األهداف هرميا

2.  ǌالتعليميتحديد عناصر المحتو:  
 والرمـوز،   الحقائق والمصطلحات :  تضم           وتأخذ هذه العناصر شكل عناوين    

 والنظريات والقوانين، المهارات، حل المـشكالت، القـيم والميـول           المبادƏالمفاهيم،  
  .وبنفس ترتيب األهداف

  : المرجعمحكيبناء اǗختبار  .3
 هذه الخطوة تصميم االختبارات وأدوات القياس المناسـبة لǖهـداف           فييتم     

ى مدى تحقق األهداف فى      ويتم الحكم عل   ،(ABCD)التعليمية التى تم صياغتها بنموذج      
، وهى درجة مطلقة يتم تحديدها مسبقا، لذا تسمى         Criterionضوء درجة تسمى المحك     

، ويتم مقارنة Criterion Referenced Testsهذه االختبارات باالختبارات محكية المرجع 
  تصنيف التالميذ الذين حققـوا     فيأداء المتعلم بهذه الدرجة، وتفيد االختبارات المحكية        

 فـي  تحققت لكل تلميذ، ومن ثم تفيد        التياألهداف عن غيرهم، وكذلك تحديد األهداف       
  . تحقيق أهدافهافي المنظومة لفعاليةعملية التشخيص 
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  :اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع التالميذ وأسلوب التعليم .4
لكـل  المناسـبة   ) المباشرة، البديلة، المجـردة   (حيث يحدد هنا نوع الخبرات التعليمية       

 الواقـع أو مـا      فـي يتفاعل فيها التلميذ باألداء والعمل       الخبرات المباشرة ففي  : هدف
الخبـرات  و ،يتفاعل فيها المتعلم باالسـتماع والمـشاهدة      ف الخبرات البديلة    ، أما يحاكيه

  . تعتمد على الكلمات المجردة والرموز البصريةالتيالمجردة تضم الخبرات 
 كل خبرة من هذه الخبرات، وتنقسم       فيذ وأسلوب التعليم    ختار طريقة تجميع التالمي   ثم ت 

  :أساليب وطرائق التدريس إلى ثالث أنماط وفقاً لتجميع التالميذ وهى
  .عرض ونقل المعلومات للمجموعات الكبيرة .1

 . مجموعات صغيرة تحت إشراف وتوجيه المعلمفيتفاعل بين المتعلمين ال .2

 تعلمه تحت فيم مسئولية كبيرة  وفيه يتحمل المتعلالذاتي الفرديالتعليم  .3
  .إشراف وتوجيه المعلم

  :اختيار الوسائط والمواد التعليمية .5
معرفة خصائص المتعلمين، وعلى نوع الخبـرة الالزمـة لتحقيـق           وذلك على أساس    

  هذه الخطـوة   الهدف، وعلى نوعية تجميع التالميذ وأسلوب التعلم لهذا الهدف، وتعتمد         
  .على مخرجات العملية السابقة

  :تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط .6
 سيتم وضعها علـى المـواد       التي هذه الخطوة إعداد الرسالة التعليمية       فييتم    

سواء كانـت هـذه المـواد        الخطوة السابقة،    في تم اختيارها    التيوالوسائط التعليمية   
 ضـوء   فيويتم صياغة الرسالة    .مكتوبة أم مسموعة أم بصرية أم متحركة أم ملموسة        

 عند اختيار األلفاظ    ين مراعاة خصائص المتعلم   مع تم تحديدها،    التيعناصر المحتوى   
والرسوم والرموز والمصطلحات، وتتطلب بعض نوعيات المواد والوسائط التعليميـة          

 الـذي  إعداد الرسائل لها، فتحتاج الوسائط السمعية إلى كتابة النص           فيطريقة خاصة   
الرسالة للشرائح المصحوبة بالصوت إلى إعداد ما       سيتم تسجيله عليها، ويحتاج تصميم      

 إلـى إعـداد الـسيناريو،       السينمائييسمى بلوحة القصة، ويحتاج إنتاج الفيديو والفيلم        
  .وتحتاج المجسمات والعينات إلى كتابة مواصفاتها وطرق عرضها للمتعلم
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  :ة وعناصر عملية التعلم بالمنưومةتصميم األحداث التعليمي .7
 هذه العمليـة    فييتم  . ات واإلجراءات المتبعة في عملية التعلم     وتشمل الخطو 

تصميم األحداث التعليمية الخارجية وما تتطلبه من وسائط ومواد تعليمية لتقـديم هـذه     
  :فياألحداث التعليمية للمتعلم إلحداث التعلم، وهذه األحداث التعليمية تتمثل 

  .انتباه المتعلم واستثارة دافعيته ذاستحوا •
  . المتعلم بأهداف التعلمتعريف •
  .استدعاء التعلم السابق •
  .عرض المثيرات •
  .توجيه التعلم •
  .تحرير وتنشيط استجابة المتعلم •
  .تقديم التغذية الراجعة •
  .قياس األداء والتشخيص والعالج •
 . المتعلم على االحتفاظ بالتعلممساعدة •

  :تصميم استراتيجية تنفيذ التعليم .8
 بين األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم       التتابع والترابط وذلك عن طريق    

واألهداف التعليمية، والمواد والوسائط والتسهيالت التعليمية، وما يقوم به المتعلم، وما           
  .يقوم به المعلم حتى تتحقق تلك األهداف

א :א
  : وتشمل على ثالث خطوات هي

  .ا هو موجود من مواد ووسائط تعليمية أو االستعارة مم، باالستخدامالتبني .1

التعديل فيما هو متوفر لتقليل نفقات اإلنتاج وذلك بعمل بعض التعديالت  .2
 .على ما هو متوفر حتى يتمشى مع ما تم اختياره من مواد ووسائط تعليمية

  . لمواد ووسائط جديدةالجديداإلنتاج  .3



 82

:א
   :وتشمل على خطوتين هما

خالل عمليات التصميم   المستمر، Evaluation Formativeئياالبنالتقويم  .1
على عينة استطالعية ، )جميع عناصر المنظومة التعديل على(والتطوير
  . صغيرة

 بعد االنتهاء  وفيه تجرب المنظومةEvaluation Summativeالتقويم النهائي  .2
ج التقويم فƎذا كانت نتائ.  على عينة كبيرة ممثلة لنوعية المتعلمينإنتاجهامن 

تؤكد تحقق األهداف، يتم االنتقال إلى مرحلة االستخدام، أما إذا لم تتحقق 
 البنائي فالتقويم ،األهداف فيتم تعديلها بدءاً من مرحلة التصميم مرة أخرى

 فهو النهائييمكن أن يتكرر حتى يتم تعديل عناصر المنظومة، أما التقويم 
 . والتعميم للمنظومة يبنى عليه قرار االستخدامالذيالتقويم 

א :א
  :وتشمل خطوتين هما  

 في  فعاليتهاأجازاتخاذ القرار باستخدام المنظومة في حالة أن التقويم النهائي  .1
 الستخدامها وتطبيقها النهائي الشكل فيتحقيق األهداف التعليمية يتم إنتاجها 

  .على المتعلمين

 وبيانات عن آراء ،ع البياناتملج ،تمرار عمليات المتابعة الميدانيةاس .2
التالميذ، وبيانات عن آراء المعلمين عن فاعليتها، وتشكل هذه المتابعات 

  . في عمليات التعديل والتحسين المستقبلي للمنظومةأساسا

 للتصميم جوهناك العديد من البحوث والدراسات التي أوصت باستخدام هذا النموذ
  ).1999(وبحث مجدي عبد البديع) 1995منى الجزار (بحث  :التعليمي منها
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  ):1995(مراحل نموذج عبد اللطيف الجزار ) 5(ويوضƞ شكل 
مرحلة الدراسة 

  والتحليل
Analysis  

  .تحديد خصائص المتعلمين ـ  
 للموضوع أو ـ تحديد الحاجات التعليمية

  .الغرض العام للمتعلم
  ـ دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية

    

          
  
  
  
  

  حلة التصميممر
Design  

 ABCDــ صياغة األهداف التعليمية سلوكيا   
  .ب تتابعها وترتي،وتحليلها

  . التعليميــ تحديد عناصر المحتوى
  .CRT المرجع محكيــ بناء االختبار 

ــ اختيار خبرات التعلم وطريقة التجميع 
  . لكل هدفوأساليب التدريس

  .يمية والمواد التعلــ اختيار الوسائط التعليمية
 ــ تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط

  .إنتاجهاالمطلوب 
ــ تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية 

  .التعلم
  سيدرتــ وضع استراتيجية تنفيذ ال

    
  

  التغذية الراجعة
  

عمليات المراجعة 
  والتعليل

  
  

Feed Back  

          
  مرحلة اإلنتاج
Production  

  د التسهيالتالحصول على الوسائط وإعدا  
 ــ     ــ تعديل من المتوفر   ــ اقتناء

   جديدإنتاج

    

          
  مرحلة التقويم
Evaluation  

تجريب مصغر لعمل التقويم  •  
  .البنائي

  النهائيتجريب موسع لعمل التقويم  •

    

          
مرحلة االستخدام 

Use  
  .الميدانياالستخدام  •  

  المتابعة والتقويم المستمر •
    

  )1995(موذج عبد اللطيف الجزارمراحل ن) 5(شكل 
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  ).2002 (نموذج عبد اللطيف الجزار: الحادي عشر
بعمل بعـض التعـديالت فـي النمـوذج         ) 2002(قام عبد اللطيف الجزار     

حيث أجرى في بعض عناصر مرحلة التـصميم بعـض          ) 9(كما في شكل    ) 1995(
  : )56. ص، 2002، عبد اللطيف الجزار(انظر:  التعديالت بحيث أصبحت تتكون من

  . وترتيب تابعها ABCDصياغة األهداف التعليمية  .1
  . التعليميتحديد عناصر المحتوى .2
  .CRT المرجع محكيبناء االختبار  .3
 ، متعدد الوسـائط   (MCAI)اختيار خبرات التعلم للتعليم بمساعدة الكمبيوتر        .4

 األهـداف ويتم في هذه الخطوة اختيار الخبرة أو الخبرات لكل هـدف مـن              
 ).6(أو مباشرة من خارج الوسائط الكمبيوترية شكل) بديلة-مجردة(ة التعليمي

بدائل عناصر الوسائط   نوع الخبرة  الهدف
  المتعددة

  االختيار النهائي

  أعمدة الجدول المستخدم لالختيار النهائي لعناصر الوسائط المتعددة) 6(شكل رقم 
فيها اختيار بدائل    ويتم   ،اختيار عناصر الوسائط التعليمية والمواد التعليمية      .5

مدخالت عناصر التعلـيم بمـساعدة الكمبيـوتر        (المواد والوسائط التعليمية    
 –نـصوص   (المتعددة الالزمة لكل خبرة في كل هدف من         ) المتعدد الوسائط 

 - صور متحركـة     – صور ثابتة    - رسوم متحركة  – رسوم ثابتة    –صوت  
 األخير ذلك في العمود     ، ثم عمل االختيار النهائي من هذه البدائل ويتم        )فيديو

  ). 6(من الجدول الذي يعرضه الشكل السابق 
تصميم الرسالة على عناصر الوسائط المتعددة، وكما هو معتاد في هـذا             .6

النموذج يتم عمل السيناريوهات والنصوص لعناصر الوسائط المتعددة التـي          
  . تم اختيارها في الخطوة السابقة

وهي تـسعة عناصـر     : لية التعلم تصميم األحداث التعليمية وعناصر عم     .7
 التعليميـة   األحداثالزمة لكل أنواع التعلم وبالتالي يمكن تعديل محتوى هذه          

 أو  إبداعي تفكير   – حل مسائل    – مبادƏ   – مفاهيم   –تمييز  (وفقا لنوع التعلم    
  .) مهارات- اتجاهات –غيره 

 (نـامج    واالنسياب المناسبة لتفاعل المتعلم مع البر      اإلبحارتصميم أساليب    .8
، واختيـار الواجهـة     ) انتقـائي  – هايبر   – تفريعي   – انتقال خطي    –قوائم  
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 وكذلك اختيار أشكال التفاعل مع البرنامج والتـي يمكـن أن            ،المناسبة لذلك 
 :تضم

  .النقر على رمز أو مساحة أو عنصر على الشاشة •
 .االختيار من قائمة منسدلة نضع له خيارات ممكنة للتفريع واالختيار •

 والكليات األشكال على الشاشة مثل بناء آخر إلىنصر من مكان نقل ع •
 .األخرى

 .ضغط مفتاح من لوحة المفاتيح، أو ضغط مفاتيح معينة منها •

التفاعل النصي عن طريق لوحة المفاتيح بتبادل العابرات المكتوبة مع  •
 البرنامج

تفاعل صوتي عن طريق التجهيز الصوتي – الكمبيوترإلىالتحدث  •
 . وبرمجياتهللكمبيوتر

لمس مكان أو مساحة معينة على الشاشة أو أجهزة أخرى متصلة  •
 .بالكمبيوتر

ويستفاد منه في نظم التعلم التي تتطلب ) تفاعل بصري(توجيه البصر  •
وعند تعليم الفئات الخاصة التي ،  استجابات متعددة في آن واحدإصدار

 .األخرىفيها استخدام طرق التفاعل يصعب 

متصلة بالكمبيوتر في مواقف مثل التدريب بالعمل على أجهزة مساعدة  •
األجهزة القائمة على الكمبيوتر في الصناعة بحيث تدخل االستجابة 

 .منها

تصميم سيناريو برنامج التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط، وهـو           .9
 رقـم  : بحيث يتم في ثمان أعمدة،)Screen Based Design(نوعية الشاشات 

 رسـوم   ، الفيـديو  ،خطط لشكل الشاشة، الصوت والصور الثابتـة       م ،الشاشة
وأخيرا التتابع والتوافق بين هذه العناصر ويـتم        ،  رسوم متحركة  ،تخطيطية

 ).7(عمل هذا السيناريو بجدول كما في الشكل 

رقم 
  الشاشة

مخطط النص 
والتنسيق 
  للشاشة

  صوت
صور 
  فيديو  ثابتة

رسوم 
  تخطيطية

رسوم 
  متحركة

التتابع 
وافق بين والت

عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

  أعمدة جدول تصميم سيناريو البرنامج) 7(شكل رقم 
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 وتفاعل المتعلم مع البرنـامج      ،تصميم إستراتيجية تنفيذ التعلم من البرنامج      .10
والمـشرف   ،والمواد والوسائط الخارجية، ومتطلبات األجهزة، ودور المتعلم      

  ).8(شكلويتم وضع اإلستراتيجية بجدول كما في ال
الحدث التعليمي أو 

  الهدف
عناصر الوسائط المتعددة 

  والمواد المطبوعة
ما يقوم بǈ المتعلم 

  )التفاعل(
  ما يقوم بǈ المشرف

  أعمدة جدول تصميم سيناريو اǕستراتيجية) 8(شكل رقم 
  :كذلك أجري بعض التعديالت علة مرحلة اإلنتاج بحيث أصبحت تتكون من

ناصر الوسائط المتعددة التي سيتم إدخالها في اقتناء أو تعديل أو إنتاج ع .1
  .التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائطÛ وإنتاج الوسائط الخارجية

ويضاف  (Ûرقمنة عناصر الوسائط المتعددة السابقة وتخزينها في مجلدات .2
  ).إليهما المقتنيات التي تم الحصول عليها من مصادرها

ƉليفÛ وإنتاج سيناريو برنامج التعليم تƉليف البرنامج باستخدام نưام الت .3
بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط وإعداد متطلبات استخدام البرنامج من 

 . األجهزة والتجهيزات الخارجية

نموذج الجزار لتطوير التعليم بمـساعدة الكمبيـوتر متعـدد          ) 9(ويوضح شكل   
  ):56 ص 2002عبد اللطيف الجزار ) (2002(الوسائط
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  )2002(ذج الجزار لتطوير التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائطنمو) 9(شكل 
مرحلة الدراسة 

  والتحليل
Analysis  

  .تحديد خصائص المتعلمين •  
  .تحديد الحاجات التعليمية •
  .دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية •

    

          
  
  
  
  

  مرحلة التصميم
Design  

  . تابعها وترتيب ABCDصياƷة األهداف التعليمية  •  
• ǌالتعليميتحديد عناصر المحتو .  
  .CRT المرجع محكيبناء اǗختبار  •
اختيار خبرات التعلم للتعليم بمساعدة الكمبيوتر  •

(MCAI).  
  . اختيار عناصر الوسائط التعليمية والمواد التعليمية •
  تصميم الرسالة على عناصر الوسائط المتعددة  •
  .تعلمتصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية ال •
  تصميم أساليب اǗبحار وواجهة التفاعل مع البرنامج •
  .تصميم سيناريو برنامج التعليم بمساعدة الكمبيوتر •
 وتفاعل Ûتصميم إستراتيجية تنفيذ التعليم بالبرنامج •

 Ûالمتعلم مع البرنامج والمواد والوسائط الخارجية
  .ومتطلبات األجهزة

    
  

  التغذية الراجعة
  

عمليات 
المراجعة 

  عليلوالت
 
  

Feed Back  

          
  مرحلة اǕنتاج
Production 

  .اقتناء أو تعديل أو إنتاج عناصر الوسائط المتعددة •  
  .رقمنة عناصر الوسائط المتعددة وتخزينها •
تƉليف البرنامج باستخدام نưام التƉليفÛ وإنتاج  •

سيناريو برنامج الوسائط المتعددة والوسائط 
  .ما وإعداد األجهزة لالستخدÛالخارجية

    

          
  مرحلة التقويم
Evaluation  

  
  

 البنائيتجريب مصغر لعمل التقويم  •

  النهائيتجريب موسع لعمل التقويم  •
    

          
مرحلة 
  UseاǗستخدام 

  .الميدانياǗستخدام  •  
  .المتابعة والتقويم المستمر •

    

  )2002(نموذج الجزار لتطوير التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط ) 9(شكل 
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أربعة موديـوالت   تكون من   تبحث منظومة تعليمية     ال  هذا فيستخدم الباحث   ا
يشمل كل موديول مجموعة من المهارات والمعارف الخاصة باسـتخدام تكنولوجيـا            

وتـصميم  ،  المهارات األساسية الستخدام الحاسـوب     :المعلومات في المجاالت التالية   
 ،و تصميم صـفحات الويـب     ، االتواالنترنت وتكنولوجيا االتص  ، العروض التقديمية 

الـنص والـصوت   (ويتكون كل موديول من مجموعة متكاملة من الوسائط التعليميـة     
المتفاعلة بحيث تكون هذه الموديالت األربعة برنـامج كمبيـوتري          ) والصور والفيديو 

ستخدم الباحث  اتعليمي متعدد الوسائط قائم على تطبيق أسلوب المنظومات التعليمية، و         
لتصميم وإنتاج هذا البرنامج لتوافقه الكامل مـع هـدف هـذا            ) 2002(لجزارنموذج ا 

البرنامج وشموله، ومرونة تطبيقه على كافة المستويات إلنتاج وتطوير المواد التعليمية           
الكمبيوترية متعددة الوسائط، كذلك لتوصيات من استخدم هذا النمـوذج فـي أبحـاث              

) 2002(وبحث عبد اللطيف الجزار     ) 2004(مشابه مثل بحث صالح الدين خالد سليم        
 ). 2001أنهار علي اإلمام ربيع (و بحث 
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א:  א

  :مقدمة
األدوار التي  تناولت التي واألبحاث الدراسات من العديد على اإلطالع بعد

يمكن لتكنولوجيا المعلومات القيام بها في التعليم،سواء في تطوير وتحسين العملية 
أوفي برامج إعداد المعلم وتنمية قدراته ومهاراته التكنولوجية واتجاهاته نحو ، ويةالترب

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس، فقد وجد الباحث عددا من البحوث 
تدريب  مجال في الدراسات ندرة والحظ ،والدراسات التي أجريت في هذا المجال

عام، وخصوصا في الكليات  مات بشكلوتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلو
  .هذا المجال محدودة في السابقة الدراسات كانت لذلك التقنية،

 :وسيتم عرض الدراسات تصاعديا حسب سنة النشر،على النحو اآلتي

هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى اثـر           ): 1990(دراسة نجاƝ النعيمي     
ب المعلمين، في مجال تكنولوجيـا      استخدام برنامجÝ لتنمية الكفايات الالزمة للطال     

التعليم وكذلك أسلوب التعلم على تحصيل عينة من طالب جامعة قطر، وأدائهـم             
واستخدمت الباحثة عـدة أدوات     ، للمهارات المطلوبة، واتجاههم نحو التعلم الذاتي     
، وبطاقة لمالحظة األداء العملـي    ، للدراسة منها االختبارات التحصيلية المعرفية    

  :ومن النتائج التي توصل إليها الباحث، ليب التعلممقياس أسا
أن اختالف طريقة التدريس المتبعة في البرنامج القائم على الكفاياتÝ طريقـة              .أ 

في حين لم تظهر فروق     ، كان له أثر دال على التحصيل المعرفي فقط       ، سائدة
  .دالة على األداء العملي أو االتجاهات نحو التعلم الذاتي

لم يـؤد إلـى أي      ، وأسلوب التعلم السائد  ، قة التدريس المتبعة  التفاعل بين طري    .ب 
نتائج ذات داللة إحصائية سواء في التحصيل أو األداء العلمي أو االتجاهـات             

 .نحو التعلم الذاتي

  -:ومن توصياتها
والتسهيالت الكافية والالزمـةÝ لكـي      ، والمختبرات، واألجهزة، إعداد المواد 

  .Ý لتطوير برامج إعداد المعلميصبح المناخ العام أرضا خصبة
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هدفت هـذه الدراسـة إلـى       ): 1995(دراسة فارعة محمد وعبد اللطيف الجزار      
واالحتياجـات التدريبيـة    ، رصد مدى توافر الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم      
كذلك إلى تحديد أولويـات     ، ألعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة عين شمس       

ائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم كما يحـددها أعـضاء         مجاالت التدريب في الوس   
عضو هيئـة   ) 249(طبق هذا البحث على عينة  بلغت        . هيئة التدريس بالجامعة  

تدريس من مختلف األقسام والدرجات العلمية بينما وزع االستبيان على عدد اكبر            
  :و من نتائج هذه الدراسة. بكثير

كنولوجيا التعليم التي شـملها البحـث       أن هناك نقص في الوسائط التعليمية وت        .أ 
  ).23(وعددها 

أن أعضاء هيئة التدريس ال يستخدمون الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعلـيم             .ب 
 بدرجة كبيرة 

يحتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى التـدريب فـي معظـم الوسـائط                .ج 
ررت ق% 33 -% 16التعليمية وتكنولوجيا التعليم حيث أن نسبة تتراوح بين         

 .عدم حاجتهم إلى التدريب

الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم التي نالت أولوية أكثر للتدريب كما رتبها             .د 
وحقائـب الوسـائط    ، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هي التعليم بـالكمبيوتر       

والتعلـيم  ، والفيـديو التفـاعلي   ، والنظم الشخصية للـتعلم   ، التعليمية المتعددة 
 .ج الفيديووبرام، المبرمج

هدفت هـذه الدراسـة إلـى    :)Hill and Wicklien , 2000 (دراسة هيل و ويكلين 
التعرف على مدي امتالك معلمي التربية التكنولوجية للكفايات الالزمة لهم ألداء           

فقرة توزعت  ) 41( قام الباحث بƎعداد استبانة اشتملت على        .مهماتهم ومسئولياتهم 
 – التمكن من محتوى التكنولوجيـا       –تدريس   مهارات ال  :على محاور  عدة وهي    

 وطبقـت  . األعمال اإلداريـة  – إدارة الصف  – توجيه الطالب    –مهارات التفكير   
من معلمي التكنولوجيا في والية جورجيا ممـا        ) 145(االستبانة على عينة بلغت     

  :وكان من نتائج الدراسة، خبرتهم عن سنتين في مجال التدريستقل 
، ع التي شملتها الدراسة جاء محور مهارات التدريس       من ضمن المحاور السب     .أ 

  .ومهارات التفكير في المرتبة األولى والثانية من حيث امتالك المعلمين لها
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من أكثر مهارات التدريس التي يشعر المعلمون بامتالكها مهارتي التخطـيط             .ب 
 .للدرس ومراعاة االحتياجات التدريبية لمعظم الطلبة

والتي كان هناك شعور بعدم     ، زمة لمعلم التكنولوجيا  هناك بعض الكفايات الال     .ج 
 :امتالكها لدى المعلمين ومنها

  .عدم التوظيف الفاعل لǖجهزة والمعدات والوسائل في عملية التدريس .1
 .إدارة عملية طلب المواد والتجهيزات والمعدات وتوثيقها .2

 .المحافظة على المعدات في مختبر التكنولوجيا وصيانتها .3

يات هذه الدراسة ضرورة تدريب معلمي التكنولوجيا على الكفايات التي          وكان من توص  
  .يشعرون بعدم تمكنهم منها

هدفت هذه الدراسة إلى : )Gonzalz and Birch , 2000(وبيرتشÛ دراسة Ʒونزالز 
إذ قارنت الدراسة بين    ، عليمي باستخدام الوسائط المتعددة   تقويم فعالية الحاسوب الت   

حيث كانت الموديوالت الثالثة    ، بية خاصة بالطلبة المعلمين   ثالثة موديوالت تدري  
ومختلفة في طريقة أداء تقـديم مفـاهيم أساسـية فـي            ، متشابهة في المضمون  

تم توزيعهم عـشوائيا    ، طالبا جامعيا ) 57(وتكونت عينة الدراسة من     ، اإلحصاء
فـي حـين درسـت      ، واحدة درست بالطريقة التقليديـة    ، على أربع مجموعات  

فاستخدمت المجموعة األولـى    ، توعات الثالث األخرى بطريقة الموديوال    المجم
أمـا المجموعـة الثالثـة      ، والمجموعة الثانية موديول محوسب   ، موديول كتابي 

 فاعليـة   أثبتـت ومن نتائج الدراسة    ، فاستخدمت موديول محوسب متعدد الوسائط    
كمـا  ، متقـارب وأن أداء المشاركين كان ايجابيا  وبـشكل         ،  الثالثة تالموديوال

إذ ،  الثالثـة  تأشارت إلى وجود فروق في الزمن الالزم النجاز تعلم الموديـوال          
 . المحوسب أقل زمنل الموديوقاستغر

 أثـر   هدفت هذه الدراسة إلـى قيـاس      ): 2001(دراسة أنهار علي اǕمام ربيع       
على  MCAI متعدد الوسائط     التعليمي تصميم منظومة تعليمية قائمة على الكمبيوتر     

وهي . في مقرر مورفولوجيا النبات    حصيل الطالب المعلم لبعض المفاهيم العلمية     ت
 Systemدراسة تجريبية استخدمت فيها الباحثـة مـنهج أسـلوب المنظومـات     

Approach        عبد اللطيـف الجـزار     ( ممثال في خطوات نموذج التصميم التعليمي
 شـعبة  تربويلى  الفرقة األو ب الطالبات المعلمات تكونت عينة البحث من     ) 2000
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 من أهم النتائج التي توصلت إليها      التاريخ الطبيعي بكلية البنات جامعة عين شمس      
   :الدراسة

أن المنظومة التعليمية القائمة على الكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط لها أثـر              .أ 
مستوى تحصيل الطالبات للمفاهيم العلمية التي تشملها المنظومة        رفع  فعال في   
 . الخاصة بمورفولوجيا الورقةالتعليمية و

 MCAI متعدد الوسـائط     التعليميأن المنظومة التعليمية القائمة على الكمبيوتر         .ب 
 %).90( رفع مستوى تحصيل الطالبات لدرجة التمكن فيلها تأثير فعال 

 متعدد الوسائط حققت    التعليمية على الكمبيوتر    ـ المنظومة التعليمية القائم    أن  .ج 
 .جوجيان كما تقاس بنسبة الكسب لماك) 0.6 (كبر منفاعلية في التحصيل أ

 القائمة على الكمبيـوتر     المنظومات عدد آخر من     من أهم توصياتها  تطوير     
 وذلـك   المنظومة التي تم تطويرها في بحثها      متعدد الوسائط على غرار      التعليمي
ير  تقديم كافة أشكال الدعم لتطـو      .األخرى اتمقررال فيالمفاهيم العلمية   لتدريس  

 .منظومات تعليمية قائمة على الكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط في التعليم العالي

هدفت هذه الدراسة إلـى تقـصي فاعليـة         ): 2001(دراسة  إلياس أبو يونس       
، برنامج حاسوبي متعدد الوسائط لتدريس الهندسة في الصف الثـاني اإلعـدادي           

طالب ) 300(عينة الدراسة من    وقد تكونت   ، دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة    
وقـد  ،  لكـل منهمـا   ) 150(موزعة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة      ، وطالبة

إذ تفوق الطلبـة الـذكور      ، أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج المحوسب      
 في الضابطة في كل من االختبـار        أقرانهمواإلناث في المجموعة التجريبية على      

  .البعدي المباشر والمؤجل
تهدف هذه الدراسة إلي البحث عن الصعوبات        ):2001(وهبة  والدجاني   دراسة 

والمشاكل التي تعيق المعلمين والتربويين في استخدام اإلنترنت ألغراض الـتعلم           
استخدم الباحثان أسلوب المقابلة لجمع البيانات مع عينة مـن المعلمـين             .والتعليم

  .رنتاستخدام االنت والمعلمات تتفاوت معرفتهم في
معلماً ومعلمة يعملـون فـي مـدارس رام اهللا          ) 19(وتم اختيار عينة تتكون من    

وقضاها، خمسة منهم يستخدمون االنترنت ألغراض التعليم وفي مشاريع تربوية          
مع طالبهم، بينما يستخدم ست معلمين االنترنـت ألغـراض البحـث والبريـد              
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نت محدودة وأشارت نتائج     وسبعة من المعلمين تكاد معرفتهم باالنتر      ،االلكتروني
  :الدراسة إلي أن الصعوبات التي تواجه المعلمين هي

 قلة التدريب والدعم الفني، تكلفة الحاسوب واالتصال العالية، القلق والخوف من           
 والخوف من وصـول     ،استخدام االنترنت، توجهات سلبية نحو استخدام االنترنت      

ت على االنترنت المعرفة الكافية     الطالب إلي مواقع غير تربوية، تشتت المعلوما      
  .باللغة اإلنجليزية

ويوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات منها توفير األرضية المناسبة لتوظيف          
االنترنت في التعليم، زيادة الدعم الفني والتوجه نحو حوسـبة التعلـيم، إعـداد              
نشرات مبسطة تحتوي على المواقع التربوية والمتخصصة بـشتى المواضـيع،           
الدمج بين المنهاج واستخدام االنترنت، رفع الـوعي لـدى الطلبـة بأخالقيـات              

  .استخدام االنترنت

الدراسة إلى تنميـة بعـض مهـارات         هدفت :)2001( دراسة محمد البحيصي   
 حيث طبق البحث    ،التدريس لدى مدرسي الكليات التقنية من خالل برنامج مقترح        

عضو ) 25(لتقنية  بدير البلح بلغت      على عينة من هيئة التدريس بكلية فلسطين ا       
ارات التدريس حيـث    حيث  استخدم الباحث استبانة تقيس مه      ، كمجموعة تجريبية 

ومـن ثـم طبـق      ) ممارسة وغير ممارسة  (و  ) وغير مهمة ، مهمة(قسمت إلي   
 :من أهم نتائج تلك الدراسة، الباحث برنامجه المقترح

 استخدام الوسائل التعليمية    أن مدرسي تلك الكليات تعوزهم العديد من مهارات         .أ 
في التدريس، وأنهم يركزون في تدريسهم على استخدام السبورة أكثـر مـن             

  .غيرها من الوسائل األخرى
 المتطورة في الكلية    ة وأشارت الدراسة إلى عدم توافر أجهزة الوسائل التعليمي         .ب 

 . التقنية، وإلى صعوبة الحصول عليها من أماكن أخرى

 تركيز المدرسين على  تدريب الطلبة على االستخدام         وأوضحت الدراسة عدم    .ج 
الجيد للمكتبةÝ مبيناً أنهم ال يلجأون إلى المكتبة إال في أوقات تكليـف الطلبـة             

  .باألبحاث العلمية فقط
الدراسة  ه هذتهدف :Erdinc (Cakivogl &،2001( " واردينسكاكيفوجلي "دراسة 

راض التربويـة مـن خـالل       إلى إيجاد كيف يستعمل المدرسون الحاسوب لǖغ      
الكشف عن وجهات نظرهم حول استخدام الحاسوب في المدرسة، فقد تم جمـع             
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البيانات من خالل اإلجابة على استبيان مكون مـن تـسعين فقـرة ووزع هـذا                
 : معلم في تركيا، وتوصلت نتائج هذا البحث إلى ما يلي)202(االستبيان على 

  .لحاسوب بشكل جيدمن المعلمين ال يستخدمون ا% 41وجد أن   .أ 
ما زال اغلب المعلمون يشيرون إلى أن لديهم اتجاهات إيجابية حـول تـأثير                .ب 

  .استخدام الحاسوب
عبر المعلمون عن العقبات في استخدام الحاسوب بان هناك نقص في أجهـزة               .ج 

  .الحاسوب والمناهـج الدراسية غير المناسبة
ت هذه الدراسـة إلـى   هدف: )Lopez and Others , 2002(دراسة لوبيز وƆخرون  

، التوصل إلى مضامين استخدام وسيط تعليمي في تعلم الرياضيات ذاتيا عن بعـد    
 فاعلية تحويل تعلم مادة مبادƏ الحساب والجبر في جامعة أهيو           رمن خالل اختبا  

)Ohio (            من الطريقة التقليدية إلى طريقة التعلم الذاتي باستخدام مجمـع تعليمـي
زودت الطلبـة بحريـة     ، سطوانة حاسوب مضغوطة  متعدد الوسائط على شكل ا    

وقد تكونـت   ، الوصول للمعلومات بشكل مباشر من خالل أساليب التعلم الفردية          
تم توزيعهم حسب اختياراتهم إلى ثـالث       ، طالبا وطالبة ) 55(عينة الدراسة من    

درسوا بالطريقة التقليدية مع حضور أربع مرات      ) 18(األولى عددها   ، مجموعات
درست  ذاتيا باستخدام الوسـيط التعليمـي مـع          ) 19(والثانية عددها   ، أسبوعيا

في ، حضورهم مرة أسبوعيا لتلقي التوجيهات من معلميهم ومرة أخرى لالختبار         
طالب وطالبة بـنفس أسـلوب      ) 18(حين درست المجموعة الثالثة والتي ضمت       

، ار فقـط المجموعة الثانية ولكن بحضور محاضر واحدة أسبوعيا من اجل االختب        
وقد أشارت نتائج الدراسـة إلـى       ، وكان  يتم التواصل معهم من خالل االنترنت       

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط تحصيل المجموعـات الـثالث فـي              
ممـا  ، ولم يبد األداء األكاديمي أنه تأثر بنموذج التعلم عن بعد         ، االختبار البعدي 

عد كان مستواهم األكـاديمي ال يختلـف        يعني أن الطلبة الذين تعلموا ذاتيا وعن ب       
مما يدلل على فعالية التعلم الذاتي مـن        ، عن الطلبة الذين تعلموا بحضور المعلم     
  .خالل المجمع التعليمي متعدد الوسائط

  هدفت إلي التعرف على مدى أهمية الخـدمات          :)2002 ( الخطيب دراسة لطفي  
ا مركز مصادر التعلم الجامعي     والمهارات والوسائل التعليمية التي يمكن أن يقدمه      

نابلس، وقد تم اختيار    - في جامعة النجاح     الهيئة التدريسية من وجهة نظر أعضاء     
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 وقد دلـت نتـائج      ،عضو هيئة تدريسية  ) 114(عينة عشوائية لهذه الدراسة من      
خدمة قـد اعتبرهـا أسـاتذة       ) 24(الدراسة بأن هناك خمسة خدمات من أصل        

وقد كانت الخدمات المتعلقة بتزويد أعضاء الهيئـة        .يةالجامعة خدمات بالغة األهم   
   .التدريسية بمواد تعليمية مبرمجة في مقدمتها

أما بالنسبة للمهارات فقد أظهرت النتائج بأن هناك تسعة مهارات من أصل إحدى             
 كان  داألهمية، وق وعشرين مهارة قد اعتبرت من قبل أفراد العينة مهارات بالغة           

ستخدام الكمبيوتر فـي عمـل الجـداول البيانيـة ومعالجـة            في مقدمتها مهارة ا   
من أصل خمـسة    ( كما أظهرت النتائج بأن هناك ستة وسائل تعليمية          .النصوص

وقد كـان فـي      ،األهميةقد اعتبرها أفراد العينة هي وسائل بالغة        ) عشر وسيلة 
 وأوصت الدراسة بضرورة توفير التكنولوجيـا الحديثـة فـي           مقدمتها اإلنترنت 

ز مصادر التعلم في جامعاتنا، وزيادة المخصـصات الماليـة لـدعم هـذه              مراك
  .المراكز

هدفت الدراسة إلى معرفـة مـدى       ): 2003( دراسة جمال الزعانين و حمدان       
ومدربي الكليات التقنية بغزة لتقنيات التعليم والصعوبات التـي         درسي  استخدام م 

بانة لهذا الغرض وزعت    وفي سبيل ذلك قام الباحثان بتصميم است      .ذلكتحول دون   
 في الكليـات التقنيـة      مدرباً/ درساً  ، م )114(على عينة الدراسة التي تتكون من       

 وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا كشفت الدراسة عن تـدني مـستوى             بغزة،
وأجهـزة العـرض    الميدانية،  توظيف بعض تقنيات التعليم المرتبطة بالزيارات       

)O.H.P.(  ،كـذلك  .  عرض الصور المعتمـة    زي، والفيديو، وجها  التعليمالتلفاز  و
: مثـل ،كشفت عن بعض الصعوبات التي تواجه المعلمين لتوظيف هذه التقنيـات          

عدم توافر كل من الوسائل والمواد التعليمية بالقدر الكـافي وتعقـد اإلجـراءات              
اإلدارية، وعدم توافر الكتب التقنية المتخصصة، وعدم وجود قاعـات خاصـة            

  .لتعليمبتقنيات ا
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى مـدى         :)2004(دراسة منصور الشهري     

استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات المعلومات واالتصاالت وتوظيفهـا فـي           
إلى جانب تحديد من سبق لهم االلتحاق ببرامج تدريبية في هـذا            ، التعليم الجامعي 

 الصعوبات التي يمكن لهـا أن       كما سعت هذه الدراسة إلى محاولة تحديد      ، المجال
اسـتخدم الباحـث اسـتبانة      . تعيق من توظيف هذه التقنيات في التعليم الجامعي       



 96

وزعها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالسعودية حيث            
  :  نتائج من أبرزهاىتوصلت هذه الدراسة إل

دام تقنيـات   وجود تباين كبير بين أعضاء هيئة التدريس فـي درجـة اسـتخ              .أ 
ويعزى ذلك إلى وجود جملة من      ، المعلومات واالتصاالت في التعليم الجامعي    

  .الصعوبات التي تحول دون توظيف هذه التقنيات في التعليم
نسبة توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقنيات المعلومات واالتصاالت           .ب 

 .في التعليم الجامعي منخفضة  نسبيا

 ببرامج تدريبية أثناء الخدمة في مجال       قلهم االلتحا نسبة األعضاء ممن سبق       .ج 
 . %30.1توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم ال تتجاوز 

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنـامج لتـدريب         ): 2004(دراسة وليد الحلفاوي     
أخصائي تكنولوجيا التعليم في أثناء الخدمة على استخدام بعـض المـستحدثات            

جية كذلك التعرف على المستحدثات التكنولوجية التي يجـب أن يـتمكن            التكنولو
حيـث اعـد الباحـث سـتة        . نولوجيا التعليم في أثناء الخدمـة     منها أخصائي تك  

موديوالت في ضوء االحتياجات التدريبية ألخصائي تكنولوجيا التعلـيم  وهـي            
تعليم من بعـد    موديول التعليم االلكتروني وموديول الوسائل المتعددة وموديول ال       

،  وموديـول صـفحات الويـب        يوموديول االنترنت وموديول البريد االلكترون    
أجريت هذه الدراسة على عينة قصدية من أخصائي تكنولوجيا التعليم العـاملين            

ومن نتـائج هـذه     ، أخصائي) 15(بمحافظة كفر الشيخ بمصر والذي بلƸ عددهم        
  :الدراسة

على األقـل كمـا يقـاس       ) 1.2(مستوى  وجود فعالية البرنامج المقترح إلى        .أ 
والنـواحي األدائيـة    ، بمعادلة بالك للكسب المعدل في النـواحي المعرفيـة        

 كما أوصت الدراسة  إلى ضرورة تزويـد الكليـات           .المتضمنة في البرنامج  
بعناصر المستحدثات التكنولوجية المختلفة وكذلك ضرورة  اهتمـام كليـات           

 وتدريب أعضاء هيئة التدريس المتخصـصين       التربية والتربية النوعية بƎعداد   
  .في تكنولوجيا التعليم على استخدام المستحدثات التكنولوجية المختلفة

 المهني ألخصائي تكنولوجيـا     اإلعدادضرورة االهتمام بالجانب التطبيقي في        .ب 
  .التعليم سواء كان قبل الخدمة أو أثناء الخدمة
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ة إلى الكشف عـن احتياجـات       هدفت هذه الدراس  ): 2005(دراسة عادل سرايا     
أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين في المملكة العربية الـسعودية للتـدريب            
على مجال توظيف التقنية في التعليم الجامعي وتصميم برنامج تدريبي قائم على            

أجريت هذه الدراسة على عينة مـن أعـضاء هيئـة           . توظيف التقنية في التعليم   
حيث استخدم الباحث استبانة    ،عضو) 52( بالرياض بلغت    التدريس بكلية المعلمين  

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية، لتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس
هناك حاجة فعلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين على توظيف             .أ 

  .التقنية في التعليم من خالل التحاقهم ببرنامج يحقق هذا الغرض
بـل يـتم    ، ة توظيف التقنية في التعليم ال تقف عند برنامج تدريبي واحد          عملي  .ب 

 .التوظيف على مراحل وفي كل مرحلة يتم تصميم برنامج يناسبها

ومن توصيات هذه الدراسة توعية أعضاء هيئة التدريس بأهميـة اسـتخدام            
 تقنيات التعليم والمعلومات للتخلص من األساليب والطرق التعليمية التقليديـة         
الجامدة كذلك االستقصاء المستمر لالحتياجات التدريبية لهم لتصميم بـرامج          

  .تطويرية في مجال توظيف التقنية في التعليم

 هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى دور           ):2005(دراسة بدرية حسانين     
برنامج إعداد معلم العلوم بكلية التربية بسوهاج في تنمية الثقافة التكنولوجية لدى            

وإعداد برنامج في التكنولوجيا بغرض تنميـة الثقافـة   ، لمي العلوم قبل الخدمة مع
حيث طبق البحث على عينة عـشوائية بلغـت      ، التكنولوجية أدى هؤالء المعلمين   

واألحياء بكلية  ، من طالب الفرقتين األولى والرابعة بقسم الطبيعة والكيمياء       ) 30(
البحـث علـى أبعـاد الثقافـة        حيث اقتصر القياس في هـذا       ، التربية بسوهاج 

( والبعد التطبيقـي    ) المعلومات التكنولوجية   (البعد المعرفي   : التكنولوجية التالية 
مهارات اتخاذ القرار في المواقف التي تتطلب التعامل مع المنتجات التكنولوجية           

من نتـائج هـذه     ) اتجاهات الطالب نحو التكنولوجيا   (والبعد الوجداني   ) المختلفة  
 الدراسة

 مجموعة البحث   أفرادأن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات            .أ 
في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الثقافة التكنولوجية ككل ولكل بعـد مـن             
أبعاده الثالثة وأن هذا الفرق لصالح أفراد المجموعة بعد تطبيـق البرنـامج             

  . عليهم
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لمعظـم مجـاالت التكنولوجيـا      ) يغفل(أن المنهاج المدرس بالكلية ال يتناول         .ب 
  وكذلك إغفال برنامج اإلعداد التربوي للمعلم لموضوع التثقيف التكنولوجي

 كذلك تقديم البرنامج للتكنولوجيات المختلفة على صورة حلول عاجلة لبعض            .ج 
المشكالت التي أرقت اإلنسان ساهم في تنمية الشعور لدى الطـالب بأهميـة             

الت المعاصرة ومـن ثـم تنميـة االتجاهـات        التكنولوجيا في التصدي للمشك   
كما أوصت الباحثة أن يقوم أعضاء هيئة التـدريس         .االيجابية نحو التكنولوجيا  

القائمين على تدريس المناهج العملية للطالب المعلمين بتشجيعهم على الـتعلم           
  .االلكتروني أو التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  :دراسات السابقةتعليق عام على ال

  وسـائل تكنولوجيـا      يتضح جلياً من نتائج الدراسات السابقة بـأن إدخـال         
 في العملية التعليمية يزيد من كفاءتها، ويزيد        ية الكمبيوتر المعلومات والوسائط المتعددة  

من  تحصيل الطلبة في مجاالت مختلفة، وهذا مما شجع الباحث على دراسة برنـامج               
 مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى       لتنمية   "د الوسائط كمبيوتري متعد  "مقترح

  . دير البلح–الهيئة التدريسية بكلية فلسطين التقنية 

اتضح اهتمام الباحثين بدرجة كبيرة بدراسة اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم             •
والوسائل التعليمية وبحثها في التعليم الجامعي بشكل عام، في حـين كـان             

  .بياً بدراسة استخدامها في التعليم التقني بشكل خاصاهتمامهم أقل نس
أن واقع توافر تجهيزات الوسائل التعليمية في التعليم العالي متـدن بـصفة              •

عامة وأن هذا التدني يعود إلى وجود كثير من المعوقات والصعوبات التـي             
  . تعترض توظيفها في العملية التعليمية

ن توظيف أعـضاء هيئـة التـدريس        أن هناك ثمة عالقة ارتباط إيجابية بي       •
 . للوسائل التعليمية والمردود التعليمي لدى الطالب وتنمية اتجاهاتهم وميولهم

أن هناك ثمة عالقة بين استخدام الوسائل التعليمية وبين مجـال التـدريس،              •
حيث إن معلمي المجال العلمي يستخدمون الوسائل التعليمية أكثر من معلمي           

 .المجال النظري
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  والبحـوث   الباحث باǕضافة لبعƭ ما قامت بـǈ الدراسـات         قام  هذا البحث   في أما
  :السابقة إلى ما يلي

 كليـة وصعوبات استخدام هيئـة التـدريس ب      مدى وحاجات   التعرف على    .1
  . تكنولوجيا المعلوماتفلسطين التقنية دير البلح لمهارات استخدام

باحث لتنمية هـذه    داف البرنامج المعد من قبل ال     التحقق من مدى تحقيق أه     .2
  .المهارات واالتجاه نحو تكنولوجيا المعلومات

ركـز علـى    ي  السابقة في أنه    والبحوث الحالي عن الدراسات    البحث اختلف •
إن الدراسات في هذا المجال قليلـة ومحـدودة          حيث   التقنيتخصص التعليم   

 .جدا، في حدود علم الباحث

 ركـز علـى   ي ة في أنه   السابق  والبحوث  عن الدراسات   الحالي البحث اختلف •
 باعتبار الباحـث    عملية التدريس  تكنولوجيا المعلومات في   مهارات استخدام 
 –بعض مساقات هذه المناهج بكلية فلسطين التقنيـة          تدريسيعمل في مجال    

 .دير البلح

  :ولقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في أنها
ام تكنولوجيا التعلـيم    قدمت للباحث إطارŅا نظرياً وخاصة فيما يتعلق باستخد        •

  .والمعلومات و معوقات استخدامها في التدريس
أبرزت أهمية تنمية وتدريب المعلمين على مهـارات اسـتخدام تكنولوجيـا             •

احـث وزاد مـن      للب البحث الحـالي  مما أكد أهمية    ، المعلومات في التدريس  
 .البحث إصراره على إتمام هذا

يفية تحديد الصعوبات التي تحـول      استفاد الباحث من الدراسات السابقة في ك       •
 خـالل   التعليم من  مناهج   اآللي في الحاسب  الوسائل التعليمية و  دون توظيف   

 السابقة الدراسات فيإعدادها اإلطالع على قوائم الصعوبات التي تم 

قدمت الدراسات السابقة نماذج لبرامج متعددة أفادت الباحـث فـي إعـداد              •
 .دراسته الحالية

لسابقة الفرصة للباحث في التعرف على األدوات البحثيـة         أتاحت الدراسات ا   •
 .البحث الحاليوالخطوات الواجب إتباعها عند إعداد أدوات 

قدمت الدراسات السابقة تصورا واضحا لدى الباحث عن طبيعـة البـرامج             •
 . وخطوات بنائها وتجريبها
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  ــل الثـالـثالفـصـ
  
א א א

  :ويتناول هذا الفصل
  

  ًǗتصميم البرنامج الكمبيوتري التعليمي متعدد الوسائط:   أو     
  ).2002(وفقا لنموذج الجزار           

  . بناء أدوات البحث: ـاًـثاني
  . اختيار عينة البحث:اً ـثالثـ
  . التصميم التجريبي:اًـرابعـ

  .تجربة البحث وتطبيق البرنامج: خامسـاً
  م استخدامها فيعرƭ األساليب اǕحصائية التي ت: سادسـاً

  .تحليل البيانات          
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  الثــل الثــالفص
א א א

يتضمن الفصل الحالي عدداً من اإلجراءات التي قام بها الباحث بعد االنتهاء            
من الدراسة التحليلية للبحوث والدراسات ذات الصلة بمجال البحث، وتضم اإلجراءات           

ريبية وإعداد البرامج المحوسبة متعددة الوسائط،      ما يتصل بكيفية تحديد االحتياجات التد     
ومنها ما يتصل بƎعداد أدوات قياس االتجاهات والتحصيل و المهارات التي يتم تعلمها             
في البرنامج التعليمي، وكذلك منها ما يتعلق باختبار العينة وتنفيذ المراحـل المختلفـة              

  .حصائياًللتجربة، واستخالص البيانات الناتجة عنها ومعالجتها إ
  

א: א א א
:א

א א א א א
)2002(:

Ņتم تصميم وتطوير البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط وفقا لنموذج الجزار 
  مرتبطة ومعتمدة بعضها على بعضمن خمس مراحلالتعليمي وهو يتكون للتصميم 

) 2002(الذي ورد سابقا في الفصل الثاني حيث أن نموذج الجزار) 6(كما في الشكل
ولكني أشير إليه بسنوات مختلفة وذلك حسب ما ورد في ) 2001(هو نموذج الجزار 

 العدد –والمنشور في مجلة التربية بكلية التربية جامعة األزهر ) 2002(بحث الجزار 
  : )83-37. ص، 2002 يناير 105

א1 א :א
تحديد خصائص : قام الباحث في هذه المرحلة بتنفيذ خطواتها الثالث وهي

باالحتياجات  وذلك بوضع قائمة للبرنامجالمتعلمين، وتحديد الحاجات التعليمية 
تحديد الموارد  و،التدريبية الالزمة لعضو هيئة التدريس الستخدام تكنولوجيا المعلومات

، كذلك تحديد المعوقات والمحددات التعليمي الواقع فيوالمصادر التعليمية المتاحة 
  : عرض لخطوات هذه المرحلةيلي وفيما المهاراتالخاصة بتعلم هذه 
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  :المتعلمينتحديد خصائص  1-1

 وتوصيفهم )أعضاء هيئة التدريس (تحديد خصائص المتعلمين في هذه الخطوة تم
  :النقاط التاليةوذلك في 

محاضرين لديهم خبرة مسبقة عن الحاسوب واستخدامه في العملية   .أ 
  .التعليمية

 باستثناء بعض بتطبيقات الحاسوب خبرة سابقة أي م لديهمحاضرين ليس  .ب 
  .العامةالمعلومات 

جميع أفراد العينة لديهم الرغبة في التعلم وتنمية مهاراتهم العملية   .ج 
  ات  الستخدام  تكنولوجيا المعلوم

الحظ الباحث من خالل عمله في الكلية حاجة جزء من أعضاء هيئة   .د 
 غير المتخصصين طبعا في مجال تكنولوجيا  فلسطين التقنيةالتدريس بكلية

المعلومات،  إلى حاجتهم للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .والسيما باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في التعليم

  :التعليميةد الحاجات  تحدي1-2
  :يليما تحديد ما يوضحها نموذج الجزار وتم في هذه الخطوة ك

أعـضاء هيئـة    لـدى   و المهارية والوجدانية     الجوانب المعرفية    فيالنقص  
جوانب، وقد ركز البحث الحالي على الجوانب        ومن ثم يتطلب إكسابهم هذه ال      التدريس

  .الجانب الوجدانيالمهارية والمعرفية كذلك لم يغفل البرنامج 

باǗحتياجات التدريبيـة   بوضع قائمة   ولتحديد الحاجات التعليمية للمنظومة قام الباحث       
   الالزمة لعضو هيئة التدريس Ǘستخدام تكنولوجيا المعلومات

 وضع هذه القائمة هو تحديد أولويات هـذه االحتياجـات           وقد كان الهدف من   
 ومن ثم اختيار هذه الحاجات وتضمينها       .ةألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقني     

 صـورتها المبدئيـة    في وقد اشتملت القائمة     في البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط،    
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موزعة على أربعة مجاالت حيـث تـم حـساب          ) حاجة تدريبية   (مهارة  ) 56( على
  . )6(ملحق رقم صدق وثبات القائمة حتى أصبحت القائمة جاهزة للتطبيق 

  
  :ه المرحلة بخطوات متعددةوقد مرت هذ

مرحلة بناء قائمة باǗحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التـدريس بكليـة فلـسطين             
  .التقنية

  :اتبع الباحث الخطوات التالية
 

وكـذلك  ، البحـث الحـالي   مراجعة األدبيات العربية واألجنبية المرتبطة بمجال        .1
سـات وقـد اسـتعرض      األدوات البحثية المستخدمة في مثل هذا النوع من الدرا        

 .الباحث هذه الدراسات في الفصل الثاني

تحديد الهدف من القائمة والذي يتمثل في تحديد لالحتياجات التدريبية الضرورية            .2
ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في مجال استخدام وسائل تكنولوجيا           

 .المعلومات في التدريس

 حيث اسـتند الباحـث علـى عـدة         :يبيةتحديد مصادر اشتقاق االحتياجات التدر     .3
 :مصادر أهمها

المالحظة المباشرة لسلوك بعـض أعـضاء هيئـة التـدريس والمقـابالت               .أ 
  .الشخصية

عضو هيئة تدريس بـين محاضـر       ) 15(أجرى الباحث مقابلة شخصية مع      
وفني بواقع عضو أو اثنين من التخصصات غير المتخصصة في تكنولوجيا           

يحتاجون التدريب وتنمية مهاراتهم في المجال      المعلومات وذلك بفرض أنهم     
حيث كان محور هذه المقابلة تحديد أهم المجاالت في استخدام          ، التكنولوجي

تكنولوجيا المعلومات التي يراها عضو هيئة التدريس مهمـة لـه ويحتـاج             
التدريب عليها، وقد أخذ الباحث بتدوين وتسجيل تلك العبارات وتحويلها إلى           

م تكنولوجيا المعلومات في التعليم ووضعها ضمن مجـاالت         مهارات استخدا 
  .مختلفة و متخصصة في تكنولوجيا المعلومات
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تحليل الدراسات التي ارتبطت بأداء أعـضاء هيئـة التـدريس والحاجـات               .ب 
 .المهارية الالزمة لهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي التعلـيم           

  . التدريبيةوترجمة ذلك إلى مجموعة من االحتياجات
االسترشاد بخبرة الباحث في هذا المجال إذ أنني أعمل كمحاضر فـي قـسم                .ج 

 م وقمـت بتـدريس عـدة        2000الحاسوب بكلية فلسطين التقنية منذ العام       
أيضا يمكنني تقـدير    . مساقات دراسية من بينها مساق تكنولوجيا المعلومات      

المعلومـات فـي    مجاالت احتياجات زمالئي التدريبية في مجال تكنولوجيا        
   .األقسام األخرى

األسئلة المفتوحة لبعض الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومـات والتعلـيم             .د 
والتربية التكنولوجية وذلك من خالل مقابلة شخصية لعدد منهم مـن ضـمن             

كان هدفه تحديد أهم المجاالت التكنولوجيـة       ) 1(قائمة المحكمين ملحق رقم     
 .تدريس معرفتهاالتي ينبغي على عضو هيئة ال

 عليها القائمة في ضوء ما يحتاجه عضو هيئة التدريس          بنيتتحديد المحاور التي     .4
  .بالحد األدنى في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات

 استكمل الباحث بناء استبانة تحديد االحتياجات التدريبيـة        ،في ضوء الخطوات السابقة   
 :على النحو التالي

Ǘبتد   :أوǗعـددها          في المرحلة ا ƶت بلǗت  ) 4(ائية تم اختيار عدد من المجاǗمجـا
 :رئيسية وهي

 المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته .1

  تصميم وإنتاج العروض التعليمية وعرضها .2
  تكنولوجيا وشبكات االتصال و المعلومات  .3
 .الصفحات االلكترونية .4

ام تكنولوجيـا   حيث يضم كل مجال  مجموعة من الحاجات المهارية الستخد         
المعلومات  وتمثل كل عبارة حاجة تدريبية محتملـة لعـضو هيئـة التـدريس فـي                 

وروعي في صياغة العبـارات     ، الموضوع العام وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات       
أن تكون واضحة وسهلة ويمكن مالحظتها وقياسها وال تحتاج لتدخل مـن الباحـث              

موزعة على  . عبارة) 44(ألربعة في البداية من     وتكونت القائمة اإلجمالية للمجاالت ا    
  ).2(انظر ملحق رقم ): 1(المجاالت كما يوضحها الجدول 
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   )1(جدول رقم 
  )الصورة األولية(مجاǗت الحاجات المهارية Ǘستخدام تكنولوجيا المعلومات وعدد العبارات لكل مجال 

  عدد العبارات  المجال  م
  12  لحاسوب وملحقاتهالمهارات األساسية للتعامل مع ا.1
 7  تصميم وإنتاج العروض التعليمية وعرضها.2

  21  تكنولوجيا وشبكات االتصال و المعلومات.3
  4  الصفحات االلكترونية.4

  44  المجموع

 
  :صدق اǗستبانة: ثانيا

  : صدق المحكمين.1
تم عرض القائمة المبدئية لالحتياجات التدريبية التي تم التوصل إليها علـى            

تكنولوجيـا  (من المختصين والخبراء والمحكمين في تخصـصات مختلفـة          مجموعة  
ملحـق  )  المناهج وطرق التـدريس    – علوم الحاسوب    –المعلومات وتكنولوجيا التعليم    

  .)1(رقم 
يطلب فيها منه إبداء الرأي في )) 2(ملحق رقم (وذلك بتوجيه رسالة للمختص المحكم 

  :هذه القائمة وذلك من حيث
  .ارة عن حاجة مهاريةمدي تعبير العب •
 .مدي انتماء العبارة للمجال الذي كتبت فيه •

 .أهمية هذه العبارة كحاجة تدريبية لعضو هيئة التدريس •

 .إدخال ما يلزم من إضافات وتعديالت على العبارات الموجودة •

  ) غير منتمية–منتمية (حيث تم وضع بديلين النتماء العبارة إلى مجالها 
  ")غير مهمة "-"مهمة ("ة العبارة كحاجة تدريبية كذلك وضع بديلين ألهمي

أمام كل عبارة تحت المجالين السابقين مع       ) X(وطلب من عضو التحكيم وضع إشارة       
  .إمكانية التعديل أو الحذف أو اإلضافة لما يراه مناسبا

استبانات لعدم ) 5(استبانة من السادة المحكمين واستبعدت ) 12(تم جمع عدد 
  :تائجها وفي ضوء أرائهم تم اآلتيورودها وفرغت ن

  .حذف بعض العبارات التي رأى المحكمون عدم مناسبتها •
 .تعديل بعض العبارات من حيث الصياغة •
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 .إضافة بعض العبارات للمجاالت األربعة •

من المجال الثاني وإضافتها للمجال األول " عرض البيانات"فصل مهارات  •
 .اق أجهزة عرض البياناتواقتصارها على جهاز واحد كونه يغني عن ب

 .فصل بعض المهارات المركبة إلى عناصرها األساسية •

تم إعادة بناء القائمة في صورتها النهائية طبقا آلراء السادة المحكمين، وقـد               
عبـارة موزعـة علـى      ) 56(مجاالت رئيـسية و   ) 4(بلغت الصورة النهائية للقائمة     
  ):6(انظر ملحق ) 6(المجاالت كما يوضحها جدول 

  
   )2(جدول رقم 

مجاǗت الحاجات المهارية Ǘستخدام تكنولوجي المعلومات وعدد العبارات لكل مجال  الصورة 
  )بعد التحكيم(النهائية

  عدد العبارات  المجال الرئيسي  م
 13  المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته.1

  13  تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة.2
 21  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالنترنت.3

  9  تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية.4
  Ʊ56  المجمو  

 
حيث تم بعد ذلك إعداد عبارات االستبانة لتعبر كل عبارة عن حاجة تدريبيـة واحـدة            
محتملة لعضو هيئة التدريس بحيث تعكس العبارات داخل المجال الواحد حاجة عضو            

  : وقسمت الحاجات إلى التدرج الخماسي التالي،مجال بشكل عامهيئة التدريس لهذا  ال
  ). قليلة جدا– قليلة – متوسطة – كبيرة –كبيرة جدا (

  : الصدق اǕحصائي-2
فقد استخدم الباحث معامل ارتباط ، لحساب صدق االستبانة بالطرق اإلحصائية

  )12(حق رقم بيرسون لحساب معامل ارتباط كل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليه مل
، المجاالت ، وكذلك تم حساب معامل ارتباط كل مجال مع إجمالي يبين نتائج ذلك

  .يبين ذلك) 3(والجدول 
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  )3(الجدول 
 ).المجاǗت األربعة(معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانة 

.م معامل  البعد 
 اǗرتباط

 ǌمستو
  الدǗلة

  Ʊ0.000 1.000  المجمو 
 0.000 0.859  هارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاتهالم .1
 0.000 0.717 تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة .2
 0.000 0.912 االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .3
 0.000 0.824 تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية .4

  

  : حساب ثبات اǗستبانة:خامسا

  .الثبات من خالل  إعادة التطبيق  حساب -1
حيث تم توزيع االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين            

ومن ثم بعد مرور أسبوعين     ، عضو هيئة تدريس  ) 20( دير البلح مكونة من      –التقنية  
 SPSSثم تم تفريƸ النتائج علـى برنـامج         ، عليهم مرة أخرى  تم إعادة تطبيق االستبانة     

حيـث  ، لثبات من خالل إعادة التطبيق وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين         لحساب ا 
  :كانت النتائج على النحو التالي

  )4(جدول رقم 
ǈلتǗحتياجات ودǗستبانة اǗ رتباط بين التطبيق األول والثانيǗمعامل ا   

  المجال  .م
 معامل اǗرتباط
بين التطبيقين 
 القبلي والبعدي

 ǌمستو
 ةالدǗل  الدǗلة

 0.01دالة عند  0.000 0.948  المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته .1
 0.01دالة عند   0.000 0.954 تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة .2
 0.01دالة عند   0.000 0.944 االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .3
 0.01دالة عند   0.000 0.921 تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية .4

 0.01دالة عند   0.000 0.932 المجموع 

أن معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيـق الثـاني ذو        ) 4(ويالحظ من الجدول    
داللة إحصائية  مما يدل على ثبات استبانة االحتياجات التدريبية مما يطمئن الباحـث              

  .لتطبيق األداة
ألفـا كرونبـاخ    ) االتساق الداخلي (ب معامل الثبات    حساب الثبات من خالل حسا     -2

  :وذلك للتطبيق األول حيث كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي
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  )5(جدول رقم 
   قيمة ألفا كرونباƠ لمجاǗت اǗستبانة األربعة 

 ألفا كرونباƠ المجال .م
 0.883   المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته .1
 0.965 صميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبةت .2
 0.865 االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .3
 0.987 تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية .4

 0.956 االستبانة ككل 

مرتفـع ودال    ألفـا كرونبـاخ   ) االتساق الداخلي (ويالحظ أن معامل الثبات     
استبانة االحتياجات التدريبية   أن  ربعة، مما يدل على     إحصائيا وذلك لكافة المجاالت األ    

أعضاء هيئة التـدريس    من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على        عالية  تمتع بدرجة   ت
  . دير البلح–بكلية فلسطين التقنية 

بعد التأكد من صدق وثبات استبانة االحتياجات التدريبية لتنميـة مهـارات            :   سادسا
تـم  ، لمعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنيـة        استخدام تكنولوجيا ا  

  ).6(إعدادها وإخراجها للتطبيق النهائي  ملحق رقم 
 االحتياجات تشملها المجاالت األربعة وعدد عباراتها التي  ) 6(جدول   ويوضح

  :التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات 
  )6( رقم  جدول

 المجاǗت األربعة وعدد العبارات لكل مجال Ǘستبانǈ اǗحتياجات التدريبية

  عدد العبارات  المجال الرئيسي  م
  13  المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته.1
  13  تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة.2

  21 االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.3

  9  م وإنتاج الصفحات االلكترونيةتصمي.4
  56  المجموع  

      
 عن طريـق     قام الباحث بتحديد الحاجات التعليمية للمنظومة         األداة السابقة    وبناء على 

عضو هيئة تدريس وهو عدد يمثـل معظـم أعـضاء هيئـة     ) 50(تطبيق األداة على    
 أن  SPSSخدام برنامج   التدريس بكلية فلسطين التقنية حيث تبين بعد تحليل النتائج باست         

  :)7( كما يوضحها الجدول األربعةاحتياجات أعضاء هيئة التدريس للمجاالت 
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  )7(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية لدرجة احتياج أعضاء هيئة التدريس للمجاǗت اǗربعة وترتيب درجة اǗحتياج 

 .لها

 المجال
عدد 

 الفقرات
 Ʊمجمو
 المتوسط اǗستجابات

اǗنحراف 
يالمعيار  

% 
في   الترتيب

  اǗستبانة
 المهارات األساسية 
للتعامل مع الحاسوب 

  وملحقاته
13 1112 35.871 12.614 55.19 4 

تصميم وإنتاج العروض 
 التعليمية المحوسبة

13 1336 43.097 13.385 66.30 2 

االنترنت وتكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

21 2003 64.613 22.876 61.54 3 

نتاج تصميم وإ
 الصفحات االلكترونية

9 1154 37.226 9.465 82.72 1 

180.80 5605 56 المجموع
6 47.473 64.57  

تصميم وإنتاج "أن أكثر األبعاد حاجة هو البعد الرابع ) 7(يتبن من الجدول 
، أما أقل األبعاد حاجة %)82.72(الصفحات اإللكترونية حيث كان وزنه النسبي 

  %).55.19(حيث كان الوزن النسبي فهو المهارات األساسية 

أما فيما يتعلق بدرجة احتياج أعضاء هيئة التدريس لكل مهارات جزئية مـن    
  . يوضح ذلك)13(الملحق رقم كل مجال فƎن 

 HTMLمعرفة بعـض أوامـر لغـة        "أكثر االحتياجات هي    حيث اتضح أن    
 صـفحتي   إدارة وتعـديل  " ، و "الحفظ ونشر الموقع على موقـع الكليـة       "، و "البسيطة

، حيث جميعهم كن في المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي             "الشخصية على موقع الكلية   
، ثم التعامل مع واجهة التطبيق في المرتبة الرابعة، ثم إدراج صفحة ويب             %)83.87(

  .في المرتبة الخامسة) الخ... صور–نصوص ( ومكوناتها 

خدام تكنولوجيـا   وبناء عليه تم تحديد الحاجات التعليمية لتنمية مهارات اسـت         
 دير البلح  وفقا للجدول      –المعلومات لدى  أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية          

  مع األخذ باالعتبار بعض االحتياجات التي  كانـت نـسبة             :السابق على النحو اآلتي   
احتياجهم لها قليلة وذلك ألهميتها وتكاملها مع بـاقي االحتياجـات وحـذف بعـض               

مجال األول لقلة الحاجة لها،أيضا تم دمج بع االحتياجات مثل التعامل          االحتياجات في ال  
مع الميكروفون والسماعات وأنواع ملفات الصور في بند واحد وهـو التعامـل مـع               
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كما تم التطرق لعمليـات الحفـظ وأنـواع         ، مسجل الصوت وبرنامج لمعالجة الصور    
ك العتماد بعض المهـارات     الملفات في المجاالت التالية ضمن مهارات البرنامج، وذل       

 التي صـمم لهـا البرنـامج        تعلى بعضها البعض  بحيث  أصبحت قائمة االحتياجا        
  :الكمبيوتري المتعدد الوسائط كما  يلي

  )8(جدول رقم 
   التي صمم لها البرنامج الكمبيوتري المتعدد الوسائطتقائمة اǗحتياجا

Ǘاحتياجات مجال المهارات األساسية للتعامل مع :أو ǈالحاسوب وملحقات  

  .تنصيب البرامج على جهاز الحاسوب أو حذفها .1
  .كشف الفيروسات وطرق الوقاية منها .2
  .Compressed Fileالملفات وفك ضغط  ضغط الملفات .3
ملفات النصوص وملفات الصوت وملفات الفيديو و (معرفة االمتداد الخاص  بالملفات المختلفة  .4

  ).ملفات الصور
  ).Data show) LCDالبيانات استخدام جهاز عرض  .5
  .استخدام مسجل الصوت وبرنامج لمعالجة الصور .6
  PowerPoint احتياجات مجال تصميم وإنتاج العروƭ التعليمية المحوسبة باستخدام برنامج :ثانيا

 .التعامل مع واجهة  البرنامج .7

  .إدراج النصوص والتعامل معها .8
  .إدراج الصور وتعديلها ومعالجتها .9

  . أدوات الرسم واألشكال والمخططاتاستخدام .10
  .إدراج ملفا ت الصوت والفيديو بأنواعها وتشغيلها .11
  .التأثيرات الحركية على مكونات الشريحة .12
  .االرتباطات التشعبية بين الشرائح وبعضها ومكوناتها وأزرار اإلجراءات والتحكم بها .13
  .استخدام القوالب لتصميم العروض .14
  .والقائمة الرئيسيةتصميم الشريحة الرئيسية  .15
  .إعدادات العرض والتشغيل .16
  التنقل بين الشرائح أثناء العرض .17
  ).PPT-HTML(حفظ الملف بأكثر من شكل أو نوع  .18
  .طباعة الشرائح ومهارات اإلخراج على الورق .19

  



 111

  قائمة اǗحتياجات) 8(تابع جدول رقم 
  اǗتاحتياجات مجال اǗنترنت وتكنولوجيا المعلومات واǗتص: ثالثا

 التمييز بين الشبكات المحلية والوطنية والعالمية .20

  ..(Internet Explorer) و (Netscape) التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت مثل .21
  .توصيل جهاز الحاسوب باالنترنت .22
 ,WWW, HTTP, URLS, HYPERTEXT:  معرفة بعض المصطلحات المتعلقة باالنترنت مثل .23

HTML 
  .األخالقية الستخدام االنترنت وااللتزام بهاامتالك أسس والمعايير  .24
  .تصفح بعض المواقع التعليمية واإلفادة منها .25
  استخدم المفضلة لحفظ المواقع التي يتم زيارتها باستمرار .26
  .استخدام  محركات البحث وطرق البحث في االنترنت .27
  .البحث المتقدم لتعيين وتحديد نوع النتائج وعددها .28
  .كترونيإنشاء حساب بريد ال .29
  .قراءة الرسائل وحذفها على البريد االلكتروني .30
  .الرد على الرسائل االلكترونية لشخص أو عدة أشخاص .31
  .تحديد االستخدامات المهنية لقوائم البريد االلكتروني وإدارتها .32
  . وحفظها على جهاز الحاسوبعلى اإلنترنت وملحقات الرسائل   والصورالملفاتأو تنزيل تحميل إرسال و .33
  .ترتيب الرسائل وإنشاء المجلدات لحفظها داخل البريد االلكتروني .34
  .الدخول للمنتديات الموجودة ضمن شبكة االنترنت واالشتراك فيها عند الحاجة .35
  .للتواصل مع اآلخرين) غرف المحادثة(التعامل مع خدمة الدردشة  .36
  .إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عبر االنترنت .37
  FrontPageجات مجال تصميم وإنتاج الصفحات اǗلكترونية باستخدام برنامج احتيا: رابعا

  .التعامل مع واجهة التطبيق .38
  ).الخ... صور–نصوص ( إدراج صفحة ويب ومكوناتها  .39
  .التعرف على تخطيط الصفحة .40
  تنسيق محتويات الصفحة .41
  .االرتباطات التشعبية بين الصفحات وداخل الصفحة نفسها .42
  .الفالش والفيديو داخل الصفحةإدراج ملفات  .43
  . البسيطةHTMLمعرفة بعض أوامر لغة  .44
  .الحفظ ونشر الموقع على موقع الكلية .45
  .إدارة وتعديل صفحتي الشخصية على موقع الكلية .46

  :)بيئة اǗستخدام ( دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية1-3

 دير البلح  –سطين التقنية  فلمتاحة بكلية هناك إمكانيات وتجهيزات تعليمية عدة 
 والعمل البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط يمكن استخدامها لخدمة أهداف والتي
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استخدام يمكن ) مادية ومعنوية(والتجهيزات التعليمة على تحقيقها وهذه المصادر 
  :منها ما يلي

  .حاسوب  مجهز بمعمل  .1

  فون داخل الشاشةمزودة جميعا بسماعات ومايكروجهاز كمبيوتر ) 30( عدد  .أ 

   .LCDجهاز عارض البيانات   .ب 

  شبكة  حاسوب داخلية ومتصلة باالنترنت   .ج 

البرمجيات الخاصة بتعلم البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط مثل   .د 
)MS.Office – Photoshop – Internet Explorer –WinRar   (  

      :المعوقات .2

د لتنفيذ المنظومة التعليمية الباحث أثناء اإلعداواجهت  التيهناك بعض المعوقات 
  :أهمهاومن 

عدم مناسبة أوقات دوام أعضاء هيئة التدريس مع أوقات تنفيذ وتطبيق   .أ 
بƎجراء التطبيق في الفصل الصيفي  التغلب على ذلك وتم المنظومة التعليمية،

  كذلك تنسيق دوام العاملين وتفريغهم أثناء 2006/2007للعام الدراسي 
  .يق مع عميد الكليةالتطبيق وذلك بالتنس

انشغال مختبرات الكلية بالمحاضرات مما دفع الباحث إلى استغالل المختبر   .ب 
  ).لقاءين متتاليين(في أوقات الفراƷ أكثر وقت ممكن 

توفر أجهزة حاسوب لبعض أعضاء العينة في البيت وذلك لتنفيذ بعض عدم   .ج 
يمتلك  تينوع إلى مجمأفراد العينة تقسيم تملذلك ، المهارات كتدريب بيتي

وذلك لتقنين عملية التقدم في الشرح وتعلم البرنامج   وال يمتلك،–جهاز 
  .وكذلك وقت التدريب

وتم التغلب على ذلك باستعارة ،  مرئيةتكاميرا إلجراء محادثاعدم توفر   .د 
 . خاصةاكامير

 .الظروف السيئة التي يعيشها قطاع غزة بشكل عام  .ه 
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  :المحددات .3
م تكنولوجيا المعلومات على قائمـة االحتياجـات         اقتصار مهارات استخدا   تم

 دير البلح، طبق البرنـامج      -السابقة الذكر ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية       
 فـي  يـة  عمل ست سـاعات   بواقع   م2006/2007الصيفي للعام الجامعي     الفصل   في

  .م12/9/2007م وحتى 12/8/2007 ضمن الفترة الزمنية األسبوع
  

א−2 א :א
  :التعليميةصياƷة األهداف  2-1

البرنامج التعليمي القائم على الكمبيوتر المتعدد  الهدف العام لهذا: الهدف العام •
تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أعضاء هيئة  هو الوسائط

لكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط وذلك من خالل االتدريس بكلية فلسطين التقنية  
MCAIموزعة على  أهداف رئيسية أربعة، وقد تفرع من هذا الهدف العام ،

أربعة موديوالت يتكون منها البرنامج المقترح، حيث تم عرض هذه األهداف في 
المرحلة األولية علي قائمة المحكمين إلبداء الرأي والتعديل عليها انظر ملحق رقم 

  : صورتها النهائية كما يليوأصبحت في) 4(

א מ א :א
 المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب  عضو هيئة التدريس لبعƭ اكتساب*  

 LCD Ûاستخدام جهاز Û فحص الجهاز من الفيروسات Û تنصيب البرامج وحذفها
  .وتسجيل األصواتÛ دمج الصورÛ ضغط وفك ضغط المجلدات

מ א :אא
الجوانب المعرفية واألدائية المهارية لتصميم وإنتاج  عضو هيئة التدريس اكتساب*  

والمهارات ) PowerPoint(العروƭ التعليمية المحوسبة من خالل برنامج 
  .الفرعية Ǘستخدام للبرنامج



 114

א מ א :א
واألدائية المهارية Ǘستخدام الجوانب المعرفية  اكتساب عضو هيئة التدريس  *

اǗنترنت وتكنولوجيا اǗتصاǗت من خالل التعرف على شبكة اǗنترنت 
  .وخدماتها

א א מ א :א
الجوانب المعرفية واألدائية المهارية  لتصميم وإنتاج  اكتساب عضو هيئة التدريس* 

لمهارات الفرعية وا) FrontPage(الصفحات اǗلكترونية من خالل برنامج 
  .Ǘستخدام للبرنامج

 نموذج فياألهداف التعليمية سلوكياً وǗن نموذج الجزار يشترط صياƷة   
ABCD )(A) Ûالمتعلم (B) السلوكي الفعل Û(C) هور سلوكư شرط Ûالتعلم (D) 

ف التعليمية الخاصة بالموديوǗت فقد قام الباحث بصياƷة األهدا.  الهدفدرجة تحقق 
 التي توصل إليها الباحث  على األهداف العامةÛ والحاجات التعليميةاًاألربعة معتمد

بعد تطبيق اǗستبانة الخاصة بتحديد الحاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
  :التالي وذلك على النحو بالكليةÛ وكذلك تحديد أولويات هذǇ الحاجات

  
א א אא

  :عند االنتهاء من دراسة هذا الموديول يكون عضو هيئة التدريس قادرا على أن

  . يحمņل  عضو هيئة التدريس البرامج على جهاز الحاسوب  ويحذفها)1(
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 . أو القرص المرنCDينزل برنامج من القرص المضغوط  .1

 .ير برنامج ما أو يزيله من لوحة التحكميغ .2

  .يفحص عضو هيئة التدريس جهاز الحاسوب من الفيروسات) 2( 
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يذكر ما هو الفيروس .1

 .يذكر خصائص الفيروس .2

 .يحدد أهم أعراض اإلصابة بالفيروس .3



 115

 .يعدد بعض البرامج المضادة للفيروسات .4

 .لجهاز بƎحدى برامج مضادات الفيروساتيفحص ا .5

 .يستنتج خطورة اإلصابة بالفيروس .6

  
عـضو هيئـة التـدريس  المجلـدات والملفـات علـى جهـاز                يضغط ويفك ) 3( 

  .الحاسوب
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .الملفاتيذكر أنواع برامج ضغط  .1

 .الضغطيحدد وظيفة برامج  .2

 .WINrarلملفات باستخدام برنامج يضغط المجلدات وا .3

 .WINrarيفك ضغط المجلدات والملفات باستخدام برنامج  .4

  .يحدد مكان فك المجلدات أو الملفات على الجهاز .5
  يعالج عضو هيئة التدريس بعƭ خصائص الصور الثابتة) 4(

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يذكر احدي برامج معالجة الصور .1

 .يحدد وظيفة برامج معالجة الصور .2

 .أو الرسام Photoshopيشغل برنامج  .3

 .يفتح صورة ما .4

 .يميز بين أنواع امتدادات الصور .5

 ).JPEG أو  GIF(يحفظ صورة بامتداد  .6

  .LCDيستخدم عضو هيئة التدريس جهاز عرƭ البيانات  ) 5(
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .LCDهاز يحدد وظيفة ج .1

 .يوصل جهاز عرض البيانات بالحاسوب .2

 .يشغل جهاز عرض البيانات .3

 .البياناتيعرض موضوع ما على جهاز عرض  .4

 . الجهاز بما يتناسب مع العرضإعداداتيضبط  .5
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  .يستخدم عضو هيئة التدريس مسجل الصوت) 6(
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .افرها لتسجيل الصوتيذكر المعدات الواجب تو .1

 .يحدد وظيفة مسجل الصوت .2

 .يشغل برنامج مسجل الصوت .3

 .يسجل ملف بصوته .4

 .يحفظ الملف الصوتي على الجهاز .5

  .يميز امتداد ملفات الصوت .6
  

א א :אא
  :عند االنتهاء من دراسة هذا الموديول يكون عضو هيئة التدريس قادرا على أن

عـضو هيئـة التـدريس المهـارات الالزمـة للتعـرف علـى بيئـة             يكتسب  ) 1 (
  .PowerPoint 2003برنامج  

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يستعرض إمكانيات ومميزات البرنامج المتاحة .1
 ..PowerPointيشغل برنامج العروض التقديمية  .2

 . الرئيسيةPowerPointيميز أجزاء شاشة  .3

 .أشرطة األدوات الخاصة بالبرنامجيظهر ويخفي  .4

  .يحدد وظائف أزرار أشرطة األدوات األساسية .5
 .PowerPointيميز صفحة العمل في برنامج  .6

  .PowerPointيغلق برنامج العروض التقديمية  .7
ينــشƎ عــضو هيئــة التــدريس العــروƭ التقديميــة المختلفــة باســتخدام ) 2(

  .PowerPointبرنامج  
  :  التاليةهداف التعليميةويتفرع من هذا الهدف األ  

 .يميز بين طرق إنشاء العروض التقديمية .1

2. Ʒعرض تقديمي جديد باستخدام العرض التقديمي الفار Ɛينش . 

 .ينشƐ عرض تقديمي جديد باستخدام قوالب التصميم .3
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 .يطبق التخطيطات التلقائية للشرائح .4

 .يكتب نص داخل الشريحة االفتراضية .5

 .يدرج شريحة جديدة .6

 .ح من عروض تقديمية مختلفةيضيف شرائ .7

 .ينتقل من شريحة إلى أخرى .8

 .يدرج شريحة  مكررة .9

  .  يحفظ العرض التقديمي .10
  .يفتح عرض تقديمي موجود مسبقا .11

)3 (              ƭالمختلفـة فـي برنـامج العـرو ƭباستخدام طرق العر  ƞالشرائ ƭيعر
  .PowerPointالتقديمية 

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يعرض الشرائح بطريقة العرض العادي .1
 .يعرض الشرائح بطريقة فارز الشرائح .2

 .يعرض الشرائح بطريقة صفحة الملحوظات .3

 .يعرض الشرائح على الشاشة .4

  .PowerPoint يميز بين طرق عرض الشرائح في برنامج  .5
اكتساب عضو هيئـة التـدريس مهـارات التعامـل مـع  النـصوص داخـل                 ) 4(

  .PowerPointالشرائƞ  في برنامج 
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية

 .ينشƐ مربع نص داخل الشريحة .1

 .يعدل حجم مربع النص أو ينقله أو يحذفه .2

 .ينسق النص داخل الشريحة .3
  : ويشمل هذا الهدف كال من
 .يغير حجم النص  - أ 

 . يعدل نوع الخط -ب 

 . بلون مايلون الخط  -ج 

 .يغير نمط الخط  - د 

  .يغير اتجاه النص  - ه 
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 .ضيف تعداد رقمي على فقرات النصي .4

 .يضيف تعداد نقطي على فقرات النص .5

يدرج عضو هيئة التـدريس الـصور واألصـوات واألفـالم وينـسقها داخـل               ) 5(
  .PowerPointالشرائƞ في برنامج 

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يدرج  صورة على الشريحة بطرق مختلفة .1

 .الصورةيعدل على خصائص  .2
  :ويشمل هذا الهدف كال من

 .تغيير حجم وموقع الصورة  - أ 

 .يزيد التباين أو السطوع للصورة  -ب 

 .يدور الصورة  -ج 

  .يقتص جزء من الصورة  - د 
 .يدرج ملف صوتي على الشريحة .3

 .يدرج ملف فيديو على الشريحة .4

يطبع عـضو هيئـة التـدريس شـرائƞ العـروƭ التقديميـة فـي برنـامج                 ) 6(
PowerPoint.  

  :  التالية هذا الهدف األهداف التعليميةويتفرع من  

 .يعاين العرض التقديمي قبل الطباعة .1

 .يطبع العرض التقديمي .2

 .يغير إعدادات الشريحة .3

 .يختار الشرائح التي سيتم طباعتها .4

 "نشرات أو شرائح"يحدد طريقة طباعة الشرائح  .5

  PowerPointيحفư عضو هيئة التـدريس العـروƭ التقديميـة فـي برنـامج           ) 7(
  .بƉنواƱ مختلفة

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يحفظ العرض التقديمي كصفحة ويب .1

  .PowerPointيحفظ العرض التقديمي بƎصدار قديم من برنامج .2
 .يحفظ العرض التقديمي كصور ثابتة .3
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)8 (           ơومحتوياتهـا مـن حـذف ونـس ƞيعدل عضو هيئة التدريس علـى الـشرائ
  .لشرائƞوإعادة ترتيب ل

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يحدد مكونات الشريحة .1

 .ينسخ مكونات الشريحة باستخدام طرق النسخ المختلفة .2

 .يحدد أكثر من عنصر في الشريحة .3

 .يحذف أو يقص عنصر من مكونات الشريحة .4

 .يحدد  شريحة أو أكثر .5

 .يحذف  أو يقص الشرائح .6

 .م إحدى طرق النسخينسخ الشرائح باستخدا .7

  .يلصق الشرائح باستخدام احدي طرق اللصق .8
 .يخفي شريحة ويظهرها .9

  .يعيد ترتيب الشرائح في فارز الشرائح .10
ــة و  )9( ــكال التلقائي ــدرج األش ــامج  WordArtي ــي برن ــشرائƞ ف ــى ال   عل

PowerPoint.    
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 . رسميظهر و يخفي شريط أدوات .1

 .كائن من األشكال التلقائية أو أكثر على الشريحة" يرسم"يدرج  .2

 .يكتب نص داخل األشكال التلقائية .3

 .WordArtيدرج كائن  .4

 .WordArt ينسق األشكال التلقائية و .5
  : ويشمل هذا الهدف كال من

 .يحدد أكثر من شكل أو رسم  - أ 

 .يجمع أكثر من كائن ليصبح شكالً واحداً  -ب 

 .المجمعةيفك تجميع األشكال   -ج 

 .يعيد ترتيب األشكال التلقائية فوق بعضها البعض  - د 

 .WordArt يضيف الظالل لǖشكال التلقائية و  - ه 

 .يضيف أو يغير لون التعبئة للشكل  - و 
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 ."حدود الشكل"يغير نوع خط الرسم   -ز 

   PowerPointيضيف التƉثيرات الفنية على محتويات الشرائƞ في برنامج)10(
  :  التاليةالتعليميةويتفرع من هذا الهدف األهداف   

 .يضيف حركة على النصوص .1

 .يضيف حركة على الصور ة أو الكائنات .2

 .يزيل حركة عن عنصر ما في الشريحة .3

 .يضيف األصوات مع الحركة .4

 .يعدل على تأثيرات الحركة وتوقيتها .5

  .يحدد أزرار إضافة الحركات والتأثيرات الفنية .6
محتوياتهـا  فـي برنـامج        ينشƎ اǗرتباطـات التـشعبية بـين الـشرائƞ أو           )11(

PowerPoint.  
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يحدد مفهوم االرتباط التشعبي .1

 .يضيف االرتباطات التشعبية للتنقل بين الشرائح في العروض التقديمية .2

 .ينشƐ االرتباطات التشعبية لفتح ملفات أخري أو عروض أخرى .3

 .نقل بين الشرائح أو فتح الملفات أخرىينشƐ أزرار اإلجراءات للت .4

 .يربط الكائنات أو الصور بملفات أو شرائح أخرى .5

  .PowerPointيستخدم  الشريحة الرئيسية في برنامج  ) 12( 
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية      

 .يحدد أهمية وظيفة الشريحة الرئيسية .1

 . مع مكونات العرضيعد الشريحة الرئيسية بما يتناسب .2

 .يعدل على الشريحة الرئيسية للتصاميم الجاهزة .3

 .ينسق الشريحة الرئيسية .4

  .يغلق الشريحة الرئيسية .5
)13 (                ƭالعـرو  ƞنتقاليـة لـشرائǗثيرات الفنيـة علـى المراحـل اƉيضيف التـ

  .PowerPointالتقديمية في برنامج  
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .حدد ما هي المراحل االنتقالية للشرائحي .1
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 .يضيف حركات لدخول الشرائح أثناء عرض الشرائح .2

 .يضع توقيت للشرائح أثناء العرض التقديمي .3

 .يضيف األصوات بعد عرض كل شريحة .4

يعرƭ الشرائƞ على الـشاشة بكفـاءة فـي برنـامج العـروƭ التقديميـة               )14(
PowerPoint.  

  :  التاليةالتعليميةويتفرع من هذا الهدف األهداف   

  .يعرض الشرائح على الشاشة .1
 .يطبق أوامر قائمة التنقل أثناء العرض .2
  : ويشمل هذا الهدف كال من          

 .ينتقل بين الشرائح السابقة والتالية  - أ 

 .ينتقل إلى رقم شريحة معين  -ب 

 .يكتب المالحظات أثناء العرض من خالل القلم  -ج 

 .ينهي العرض  - د 

 ).إعدادات العرض(ديمية للتشغيل الذاتي يضبط خيارات العروض التق .3
  :ويشمل هذا الهدف كال من            

 .يحدد طريقة عرض الشرائح  - أ 

 .يحدد لون القلم المستخدم أثناء العرض  -ب 

 يحدد أرقام الشرائح التي سيتم عرضها  -ج 

  .يحدد طريقة التنقل بين الشرائح  - د 
  

א א :אא
  :سة هذا الموديول يكون عضو هيئة التدريس قادرا على أنعند االنتهاء من درا

اكتساب المهارات األساسية للتعامل مع اǗنترنت واستخدام متصفƞ اǗنترنت ) 1 (
Internet Explorer.  

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يميز بين الشبكات المحلية واإلقليمية .1
  . الحاسوبيذكر طرق االتصال في شبكات .2



 122

  .يحدد مكونات الشبكات المحلية .3
  .يعدد أشكال اتصال الشبكات المحلية .4
  .يذكر خدمات شبكات الحاسوب .5
 .يذكر ما هي االنترنت .6

 .يميز مكونات العنوان على االنترنت .7

  .يعدد اختصارات مجال عمل بعض المواقع االلكترونية .8
  .يشرح أخالقيات التعامل مع االنترنت .9

  .ل باالنترنتيحدد متطلبات االتصا .10
  يعد آلية االتصال باالنترنت .11
 .Internet Explorerيشغل برنامج  .12

 .يفتح صفحة ويب جديدة أو صفحات ويب التي زارها حديثا .13

  .ينتقل من صفحة إلى أخرى متفرعة منها .14
 .يضيف صفحة ويب إلى قائمة المفضلة .15

 .يغير صفحته الرئيسة .16

 .يطبع  محتويات صفحة ويب على الورق .17

 .يب على جهاز الحاسوبيحفظ موقع و .18

 .يحفظ الصور أو النص من صفحة ويب .19

  .اكتساب مهارات متقدمة في التعامل  مع اǗنترنت و محركات البحث) 2(
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يصف آلية البحث على االنترنت .1
 .يسمŇي بعض محركات البحث على االنترنت .2

كة االنترنـت مـستخدما محـرك البحـث         يبحث عن موضوع ما على شب      .3
Google.com  

 .يميز طريقة عرض المواضيع الناتجة من البحث ويتصفحها .4

مستخدما البحث عن صور في محرك البحـث        " القمر" يبحث عن صورة     .5
Google.com. 

 .مستخدما ضوابط البحث المتقدم" تكنولوجيا التعليم" يبحث عن ملف ورد عن .6

مستخدما ضـوابط البحـث     " جامعة األقصى "يبحث عن موقع الكتروني ل       .7
  .المتقدم
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  :يبين أهمية ومكونات البريد اǗلكتروني) 3(
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يحدد وظيفة البريد االلكتروني .1
  .ييذكر مميزات البريد االلكترون .2
 .يميز أجزاء عنوان البريد االلكتروني .3

االلكتروني وأهم المواقع التي تقدم خدمة البريد يعدد أنواع حسابات البريد  .4
 .االلكتروني

اكتــساب المهــارات األساســية للتعامــل مــع البريــد اǗلكترونــي وإجــراء ) 4(
  :المحادثة

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .Hotmail.comينشƐ حساب بريد الكتروني على بريد  .1

  .الخاص به ييسجل دخول للبريد االلكترون .2

  .يحدد وظيفة قوائم وأيقونات البريد االلكتروني .3
 .يفحص الرسائل الواردة للبريد االلكتروني .4

 .يكتب رسالة بالبريد االلكتروني ويرسلها .5

 .يحذف الرسائل التي يتم قراءتها .6

 .يرفق ملف أو صورة مع الرسالة .7

 .يفتح رسالة ومرفقاتها .8

 .يحفظ مرفقات الرسائل على الحاسوب .9

 .روج من االيميليسجل خ .10

  .MS_Messengerيحدد وظيفة برنامج  .11
 .MS_Messengerيشغل برنامج  .12

 .MS_Messengerيسجل دخول في برنامج  .13

يــضيف عنــوان بريــد الكترونــي لقائمــة األصــدقاء فــي برنــامج  .14
MS_Messenger. 

 .MS_Messenger يتحدث كتابيا مع صديق له مستخدما برنامج المحادثة  .15

 . محادثة مكتوبة مع شخص مايرسل ملف أثناء إجراء .16

 .MS_Messengerيسجل خروج من برنامج  .17
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א א אא :א
  :عند االنتهاء من دراسة هذا الموديول يكون عضو هيئة التدريس قادرا على أن

ــامج      ) 1 ( ــن برن ــرƭ م ــى  الغ ــدريس عل ــة الت ــضو هيئ ــرف ع يتع
FrontPage2003وبيئة البرنامج .  

  :  التاليةهذا الهدف األهداف التعليميةويتفرع من   

 .FrontPageيحدد وظيفة برنامج  .1

  .FrontPageيŃشغل برنامج  .2
 . الرئيسيةFrontPageيميز أجزاء شاشة  .3

  .يحدد وظائف بعض أزرار أشرطة األدوات األساسية .4
 .يكتب نص بسيط على صفحة الويب .5

 .FrontPageيبدل طرق عرض صفحات الويب في برنامج  .6
  :ويشمل هذا الهدف كال من           

 .ينتقل إلى طريقة عرض التصميم  - أ 

 .ينتقل إلى طريقة عرض التعليمات البرمجية والتعرف عليها  -ب 

 .ينتقل إلى طريقة العرض معاينة  -ج 

  FrontPageيحدد لغة البرمجة المستخدمة في برنامج  .7
  يميز األجزاء األساسية في الهيكل البرمجي لموقع الويب  .8
 .صفحة ويبأول " الملف"يحفظ  .9

 .Internet Explorerيستعرض صفحة الويب باستخدام برنامج  .10

 .FrontPageيغلق برنامج تصميم صفحات الويب  .11

يصمم و ينشƎ الـصفحة الرئيـسية لموقـع الكترونـي باسـتخدام  برنـامج                 ) 2(
FrontPage.  

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية      

 . واحدة موقع ويب من صفحةƐ نشي .1

  .يحدد مكان المجلد لحفظ الموقع .2
  .يحدد نوع الموقع .3
 .يميز محتويات مجلد الموقع الجديد .4
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  Indexيوضح أهمية صفحة الـ  .5
 .Index الرئيسية جدول في الصفحةيدرج  .6

 .ينسق حدود عرض وارتفاع الخاليا .7

 .يدمج و يقسم خاليا الجدول .8

 .يدرج صفوف أو أعمدة إلى الجدول .9

 . أعمدة من الجدوليحذف و يقص صفوف أو .10

 .يكتب نص وينسقه .11
  :ويشمل هذا الهدف كال من             

 .يغير حجم النص  - و 

 . يغير نوع الخط  -ز 

 .يغير لون الخط  -ح 

 .يغير نمط الخط  -ط 

  .يغير اتجاه النص  -ي 
 .يعين خلفية للصفحة .12

 .شريط العنوان لصفحة ويبيغير  .13

 .يدرج صورة في الصفحة .14

 .موقعيحفظ الصورة المدرجة داخل مجلد الصور لل .15

 .يدرج صفحة ويب فارغة .16

  . يحذف صفحة ويب تم إدراجها .17
  .يحفظ صفحة الويب داخل مجلد الموقع االلكتروني الحالي .18
  .يحفظ صفحة ويب إلى موقع ويب مختلف .19

 والتعامـل   FrontPageيدرج بعƭ مكونـات صـفحات الويـب فـي برنـامج             ) 3(
  .معها

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يدرج زر تبادلي في صفحة الويب .1

 .يستعرض أشكال األزرار التبادلية .2

 .يعدل حجم الزر التبادلي .3

  يŃشغل ارتباط تشعبي يفتح عند الضغط على الزر .4
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 .يدرج شاشة اسمية متحركة في صفحة الويب .5

 .ينسق النص المكتوب داخل الشاشة االسمية .6

 .يدرج عداد دخول لموقع الويب .7

تشعبية فـي صـفحات الويـب  والقـدرة علـى تـشغيلها              ينشƎ اǗرتباطات ال  ) 4(
  .والتعامل معها

  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يحدد وظيفة االرتباطات التشعبية .1

  .يعدد أنواع االرتباطات التشعبية في صفحات الويب .2
 .إلى صفحة جديدةعلى نص ينقلنا ارتباط تشعبي Ɛ نشي .3

 .جهاز الحاسوب ملف على أوصفحة ارتباط تشعبي إلى Ɛ نشي .4

  .ارتباط تشعبي إلى عنوان بريد إلكترونيƐ نشي .5
 .يحدد مكان فتح اإلطار الجديد لالرتباط التشعبي .6

 .يضيف إشارة مرجعية داخل صفحة الويب .7

 . إلى إشارة مرجعية)في نفس الصفحة(ارتباط تشعبيƐ نشي .8

  .ل ارتباط تشعبييزي .9
ى تـشغيلǈ والتعامـل معـǈ والتعـديل علـي           ينشر موقع  الويب  والقدرة عل      ) 5(

ǈصفحات.  
  :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 . في جهاز الكمبيوتر المحلي الويبنشر موقعي .1

 . على موقع كلية فلسطين التقنية دير البلحموقع الويب الشخصينشر ي .2

 .يفتح صفحته الشخصية من خالل االنترنت .3

 . الشخصيةحةل على محتويات الصفعدŇي .4
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  :المحتوǌتحديد عناصر تحليل و 2-2
 Ǉتحليل هذǌاألهداف وفقا للنموذج وتحديد عناصر المحتو:  

بتحديد  بتحليل األهداف، وكذلك قام الباحث  هذه الخطوةفيقام الباحث     
 باستخدام  تحقق األهداف التعليمية المرجوة من هذه المنظومةوالتيعناصر المحتوى 
 حيث قام الباحث بتقسيم عناصر المحتوى إلى أربعة ، الوسائطالكمبيوتر متعدد

  :مجموعات ألربعة موديوالت كاآلتي

  )9(جدول 
  وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول األول يوضƞ تحليل األهداف التعليمية 

 الموديول األول -1
المهارات األساسية 
 Ǘستخدام الحاسوب 

 وǌعناصر المحت الهدف التعليمي  م

يحمل  عضو هيئة التدريس البرامج ) 1(   الهدف العام
 .على جهاز الحاسوب  ويحذفها

   

ينزل برنامج من القرص المضغوط    .1   .1
CDأو القرص المرن  

تنزيل وتحميل البرامج من 
CD 

 األهداف التعليمية

يغير برنامج ما أو يزيله من لوحة   .2   .2
 .التحكم

استخدام لوحة التحكم في 
   البرامج وحدفهاتنزيل

يفحص عضو هيئة التدريس جهاز ) 2(   الهدف العام
 .الحاسوب من الفيروسات

  

  )Virus(تعريف الفيروس   ). virus ( الفيروسيعرف  .3   .3
 خصائص الفيروس .خصائص الفيروسيتعرف على . 4   .4

 .يحدد أهم أعراض اإلصابة بالفيروس  .5   .5
 تحديد أعراض إصابة

  الجهاز بالفيروس

 . بعض البرامج المضادة للفيروساتيعدد. 6   .6
تحديد بعض البرامج 
  المضادة للفيروسات

يفحص الجهاز بƎحدى برامج مضادات   .7   .7
 .الفيروسات

استخدام احد مضادات 
  الفيروسات لفحص الجهاز

  األهداف التعليمية

استنتاج خطورة اإلصابة   .يستنتج خطورة اإلصابة بالفيروس. 8   .8
  بالفيروس
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والذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في ) 9(تابع جدول 
  الموديول األول

 الموديول -1
األول المهارات 

األساسية 
Ǘستخدام 
 الحاسوب 

  عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  م

   الهدف العام
عضو هيئة التدريس  المجلدات  يضغط ويفك) 3(

 .لحاسوبوالملفات على جهاز ا

  

    

  ذكر نوعين من أنواع برامج الضغط .يذكر أنواع برامج ضغط الملفات   .9   .9

  تحديد وظيفة برامج الضغط  .يحدد وظيفة برامج الضغط. 10.10

يضغط المجلدات والملفات باستخدام برنامج     .11.11
WinRar. 

 WinRarاستخدام برنامج 
  لضغط الملفات والمجلدات

يفك ضغط المجلدات والملفات باستخدام     .12.12
 .WinRarبرنامج 

 لفك WinRarاستخدام برنامج 
  ضغط الملفات والمجلدات

األهداف 
 التعليمية

تحديد مكان فك المجلدات أو   .يحدد مكان فك المجلدات أو الملفات على الجهاز. 13.13
  الملفات على الجهاز

 يعالج عضو هيئة التدريس بعƭ خصائص) 4(   الهدف العام
 .الصور الثابتة

  

   

 التعريف بƎحدى برامج معالجة الصور  .يذكر احدي برامج معالجة الصور. 14.14

 .يحدد وظيفة برامج معالجة الصور. 15.15
تحديد وظيفة برامج معالجة 

  الصور

 Photoshopتشغيل برنامج   . أو الرسامPhotoshopيشغل برنامج . 16.16
  أو الرسام

 Photoshopاستخدام برنامج   . يفتح صورة ما.17.17
  في فتح صورة ما

  تمييز أنواع الصور وامتدادها  .يميز بين أنواع امتدادات الصور. 18.18

األهداف 
 التعليمية

  ).JPEG  أو GIF(يحفظ صورة بامتداد . 19.19
 Photoshopاستخدام برنامج 

في حفظ الصور بامتدادات 
  مختلفة

ريس جهاز عرƭ يستخدم عضو هيئة التد) 5(   الهدف العام
 .LCDالبيانات 

  

   

 LCDتحديد وظيفة جهاز  .LCDيحدد وظيفة جهاز . 20.20

 LCDتوصيل جهاز   .يوصل جهاز عرض البيانات بالحاسوب. 21.21
  بالحاسوب

األهداف 
 التعليمية

 LCDتشغيل جهاز  .يشغل جهاز عرض البيانات. 22.22
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ة وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في والذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمي) 9(تابع جدول 
      الموديول األول

 .يعرض موضوع ما على جهاز عرض البيانات. 23.23

 في LCDاستخدام جهاز 
عرض موضوع معين من 

 األهداف التعليمية  جهاز الحاسوب

ضبط إعدادات جهاز   .يضبط اعدادت الجهاز بما يتناسب مع العرض. 24.24
 LCDعرض البيانات 

 .يستخدم عضو هيئة التدريس مسجل الصوت) 6(   الهدف العام
 
   

 .يذكر المعدات الواجب توافرها لتسجيل الصوت. 25.25
تحديد العناصر الواجب 
 توافرها لتسجيل الصوت

 .يحدد وظيفة مسجل الصوت. 26.26
تحديد وظيفة مسجل 

  الصوت

 .يشغل برنامج مسجل الصوت. 27.27
تشغيل برنامج مسجل 

  الصوت

 .يسجل ملف بصوته. 28.28
تسجيل ملف صوتي 

  بصوت المتعلم 

حفظ الملف الصوتي بعد   .يحفظ الملف الصوتي على الجهاز. 29.29
  تسجيله على الجهاز

 األهداف التعليمية

 ملفات تتمييز امتدادا  .يميز امتداد ملفات الصوت. 30.30
  الصوت المختلفة

  )10(جدول 
  صر المحتوǌ لكل هدف في الموديول الثانيوتحديد عنا يوضƞ تحليل األهداف التعليمية 

 الموديول  -2
  الثاني

 PowerPoint  

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

يكتسب عضو هيئة التدريس المهارات الالزمة ) 1(   الهدف العام
 .PowerPoint 2003للتعرف على بيئة برنامج  

  

  

 .رنامج المتاحةيستعرض إمكانيات ومميزات الب   .31.1 األهداف التعليمية

استعراض ألهم مميزات 
وإمكانيات برنامج 

PowerPoint.  

يشغل برنامج العروض التقديمية    .32.2 
PowerPoint. 

  .PowerPointتشغيل برنامج 
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 10(جدول تابع 
      :الثاني

 الموديول  -2
  الثاني

 PowerPoint  

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

 PowerPointيميز أجزاء شاشة     .33.3 
  .الرئيسية

تمييز أجزاء شاشة واجهة برنامج 
PowerPoint  

يظهر ويخفي أشرطة األدوات الخاصة     .34.4 
  .بالبرنامج

إظهار وإخفاء أشرطة األدوات 
  PowerPointالخاصة ببرنامج 

ر أشرطة األدوات يحدد وظائف أزرا. 35.5 
  .األساسية

تحديد وظيفة أزرار أشرطة األدوات 
  الرئيسية

يميز صفحة العمل في برنامج     .36.6 
PowerPoint. 

تمييز صفحة العمل الرئيسية في 
  PowerPointبرنامج 

يغلق برنامج العروض التقديمية . 37.7 
PowerPoint.  

  .PowerPointإغالق برنامج 

   الهدف العام
)2 ( Ǝينش ƭعضو هيئة التدريس العرو

التقديمية المختلفة باستخدام برنامج  
PowerPoint. 

  

 .يميز بين طرق إنشاء العروض التقديمية    .38.8
التعرف على طرق إنشاء العروض 

 . التقديمية

ينشƐ عرض تقديمي جديد باستخدام     .39.9
Ʒالعرض التقديمي الفار. 

رض التقديمي استخدام طريقة الع
  .الفارƷ إلنشاء عرض تقديمي جديد

ينشƐ عرض تقديمي جديد باستخدام قوالب      .40.10
 .التصميم

استخدام القوالب إلنشاء عرض 
  تقديمي جديد

  استخدام التخطيطات التلقائية للشرائح .يطبق التخطيطات التلقائية للشرائح   .41.11
  كتابة نص داخل الشريحة .ةيكتب نص داخل الشريحة االفتراضي    .42.12

إدراج شرائح جديدة على العروض   .يدرج شريحة جديدة    .43.13
  التقديمية

يضيف شرائح من عروض تقديمية     .44.14
 .مختلفة

إضافة شرائح من عروض تقديمية 
 سبق إنشاءها

  التنقل بين الشرائح أثناء تصميمها .ينتقل من شريحة إلى أخرى    .45.15

 األهداف التعليمية

  .إدراج شريحة مكررة  . شريحة مكررةيدرج. 46.16
  حفظ العروض التقديمية  .يحفظ العرض التقديمي    .47.17 
  .فتح عرض تقديمي موجود  يفتح عرض تقديمي موجود مسبقا. 48.18 
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 10(جدول تابع 
      :الثاني

 الموديول  -2
  نيالثا
 

PowerPoint 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

   الهدف العام
يعرƭ الشرائƞ  باستخدام طرق ) 3(

 ƭالمختلفة في برنامج العرو ƭالعر
 .PowerPointالتقديمية 

 

يعرض الشرائح بطريقة العرض   .49.19
 .العادي

استخدام طريقة العرض العادي لعرض 
 .الشرائح على الشاشة

يعرض الشرائح بطريقة فارز  . 50.20
 .الشرائح

استخدام طريقة العرض فارز الشرائح 
  .لعرض الشرائح على الشاشة

يعرض الشرائح بطريقة صفحة  .51.21
 .الملحوظات

استخدام طريقة العرض صفحة 
  .المالحظات لعرض الشرائح على الشاشة

 يعرض الشرائح على الشاشة  .52.22
العمل على شرائح ) تشغيل(استعرض

  .شاشة الحاسوب

األهداف 
 التعليمية

يميز بين طرق عرض الشرائح في . 53.23
  .PowerPoint برنامج 

 تمييز وظائف وطرق العرض للشرائح

   الهدف العام
يتعامل عضو هيئة التدريس مع ) 4(

النصوص داخل الشرائƞ في برنامج 
PowerPoint. 

 

 . مربع نص داخل الشريحةإنشاء .ينشƐ مربع نص داخل الشريحة   .54.24

  تعديل حجم ونقل وحذف مربعات النصوص .يعدل حجم مربع النص أو ينقله أو يحذفه    .55.25

  .تنسيق النص داخل الشريحة .ينسق النص داخل الشريحة    .56.26

  .إضافة تعداد رقمي على فقرات النص .يضيف تعداد رقمي على فقرات النص     .57.27

األهداف 
 التعليمية

  .إضافة تعداد نقطي على فقرات النص .اد نقطي على فقرات النصيضيف تعد    .58.28

   الهدف العام
يدرج عضو هيئة التدريس الصور ) 5(

 ƞواألصوات واألفالم وينسقها داخل الشرائ
 .PowerPointفي برنامج 

 

يدرج  صورة على الشريحة بطرق    .59.29
 .مختلفة

 صور استخدام الطرق المختلفة إلدراج
 على الشرائح

 .يعدل على خصائص الصورة   .60.30
اقتصاص، (تعديل خصائص الصورة 

  )تباين، سطوع
  إدراج ملف صوتي على الشريحة وضبطه  .يدرج ملف صوتي على الشريحة    .61.31

األهداف 
  التعليمية

  .إدراج ملف فيديو على الشريحة وضبطه .يدرج ملف فيديو على الشريحة    .62.32
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول ليل األهداف التعليمية يوضƞ تح) 10(جدول تابع 
 :انيالث
 الموديول  -2

  الثاني
 

PowerPoint 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

يطبع عضو هيئة التدريس شرائƞ ) 6(   الهدف العام
 ..العروƭ التقديمية

 

 .معاينة العرض التقديمي قبل طباعته .عةيعاين العرض التقديمي قبل الطبا   .63.33

 .يطبع العرض التقديمي   .64.34
طباعة شرائح العرض التقديمي 

  باألسلوب المناسب
األهداف 
 التعليمية

  تغيير إعدادات الطباعة للشرائح .يغير إعدادات الشريحة  .65.35

  .اختيار وتحديد الشرائح التي سيتم طباعتها .يختار الشرائح التي سيتم طباعتها   .66.36
 

  . طباعة الشرائح  )شكل(تحديد طريقة  "نشرات أو شرائح"يحدد طريقة طباعة الشرائح    .67.37

يحفư عضو هيئة التدريس العروƭ ) 7(    الهدف العام
  .التقديمية بƉنواƱ مختلفة

  

  حفظ العروض التقديمية كصفحات ويب   يحفظ العرض التقديمي كصفحة ويب.68.38

العرض التقديمي بƎصدار قديم من يحفظ . 69.39
  PowerPointبرنامج 

حفظ العروض التقديمية بƎصدارات 
  )سابقة(مختلفة 

األهداف 
 التعليمية

حفظ شرائح العروض القديمية   يحفظ العرض التقديمي كصور ثابتة. 70.40
  .كصور ثابتة

   الهدف العام
)8 ( ƞيعدل عضو هيئة التدريس على الشرائ

 ومحتوياتها من حذف ونسơ وإعادة ترتيب
ƞللشرائ 

 

 .تحديد مكونات الشريحة .يحدد مكونات الشريحة    .71.41

ينسخ مكونات الشريحة باستخدام     .72.42
 .طرق النسخ المختلفة

نسخ مكونات الشرائح بأكثر من 
  .طريقة

  .تحديد أكثر من عنصر في الشريحة .يحدد أكثر من عنصر في الشريحة    .73.43

  .حذف وقص عناصر ومكونات الشريحة .حذف أو يقص عنصر من مكونات الشريحةي    .74.44

األهداف 
 التعليمية

  .تحديد شريحة أو أكثر .يحدد  شريحة أو أكثر    .75.45

  .حذف وقص الشرائح .يحذف  أو يقص الشرائح    .76.46 
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 10(جدول تابع 
      :انيالث

 الموديول  -2
  الثاني
 

PowerPoint 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

ينسخ الشرائح باستخدام إحدى طرق      .77.47 
 .النسخ

استخدام إحدى طرق النسخ لنسخ 
  الشرائح

استخدام إحدى طرق اللصق للصق   .يلصق الشرائح باستخدام إحدى طرق اللصق. 78.48
األهداف   .الشرائح

  .إخفاء وإظهار شريحة .يخفي شريحة ويظهرها    .79.49 التعليمية

يذكر اختصار بعض طرق النسخ . 80.50 
  .واللصق مستخدما لوحة المفاتيح

استخدام لوحة المفاتيح لنسخ ولصق 
  .مكونات الشرائح

  .ترتيب الشرائح في العروض التقديمية .يعيد ترتيب الشرائح في فارز الشرائح     .81.51 

  WordArtيدرج األشكال التلقائية و )9(   الهدف العام
 .PowerPointعلى الشرائƞ في برنامج 

  

  

  

 .إظهار وإخفاء شريط أدوات الرسم .يظهر و يخفي شريط أدوات رسم   .82.52

كائن من األشكال " يرسم"يدرج    .83.53
 .التلقائية أو أكثر على الشريحة

على إدراج ورسم األشكال التلقائية 
  .الشريحة

األهداف 
 التعليمية

  .كتابة نص داخل األشكال التلقائية .يكتب نص داخل األشكال التلقائية    .84.54
  WordArtإدراج كائن  .WordArtيدرج كائن     .85.55

 
 WordArt تنسيق األشكال التلقائية و .WordArt ينسق األشكال التلقائية و     .86.56

ى محتويات يضيف التƉثيرات الفنية عل)10(   الهدف العام
 .PowerPointالشرائƞ في برنامج

 

 .تحريك النصوص على الشريحة عند عرضها .يضيف حركة على النصوص    .87.57

يضيف حركة على الصور ة أو     .88.58
  .الكائنات

تحريك الصور أو الكائنات عند 
  عرض الشريحة

  .لة حركة عنصر ما في الشريحةإزا .يزيل حركة عن عنصر ما في الشريحة     .89.59

إضافة األصوات على الحركات   .يضيف األصوات مع الحركة    .90.60
  .لعناصر الشريحة

األهداف 
 التعليمية

  .تعديل تأثيرات الحركات وتوقيتها .يعدل على تأثيرات الحركة وتوقيتها    .91.61

يميز بين أشكال أزرار إضافة الحركات . 92.62 
  .والتأثيرات الفنية

ل األزرار التعرف على أشكا
الخاصة بƎضافة الحركات 

  .والتأثيرات الفنية
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 10(جدول تابع 
       :الثاني

 الموديول  -2
الثاني 

PowerPoint 
 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

   الهدف العام
 ينشƎ اǗرتباطات التشعبية بين)11(

الشرائƞ أو محتوياتها  في برنامج  
PowerPoint. 

 

 .تحديد وظيفة الشريحة الرئيسية .يحدد مفهوم االرتباط التشعبي    .93.63

يضيف االرتباطات التشعبية للتنقل     .94.64
  .بين الشرائح في العروض التقديمية

استخدام االرتباطات التشعبية للتنقل 
  ي العروض التقديميةبين الشرائح ف

ينشƐ االرتباطات التشعبية لفتح     .95.65
 .ملفات أخري أو عروض أخرى

استخدام االرتباطات التشعبية لفتح 
  .ملفات أخري أو عروض أخرى

ينشƐ أزرار اإلجراءات للتنقل بين     .96.66
  الشرائح أو فتح الملفات أخرى

استخدام أزرار اإلجراءات للتنقل 
  .و فتح الملفات أخرىبين الشرائح أ

األهداف 
 التعليمية

يربط  الكائنات أو الصور بملفات     .97.67
 أو شرائح أخرى

استخدام االرتباط التشعبي بين 
الكائنات والصور على الشرائح أو 

  .لفتح ملفات أخرى

يستخدم  الشريحة الرئيسية في ) 12(   الهدف العام
 .PowerPointبرنامج  

 

 .تحديد وظيفة الشريحة الرئيسية . وظيفة الشريحة الرئيسيةيحدد أهمية    .98.68

يعد الشريحة الرئيسية بما يتناسب     .99.69
 .مع مكونات العرض

استخدام الشريحة الرئيسية بما 
  .يتناسب مع مكونات العرض

يعدل على الشريحة الرئيسية    .100.70
 .للتصاميم الجاهزة

تعديل الشرائح الرئيسية للتصاميم 
  .هزةالجا

األهداف 
 التعليمية

  .تنسيق الشريحة الرئيسية  .ينسق الشريحة الرئيسية    .101.71
  .إغالق الشريحة الرئيسية  يغلق الشريحة الرئيسية. 102.72 

    الهدف العام
يضيف التƉثيرات الفنية على ) 13(

 ƭالعرو  ƞنتقالية لشرائǗالمراحل ا
 PowerPointالتقديمية في برنامج  

  

 .استخدام المراحل االنتقالية بين الشرائح .د ما هي المراحل االنتقالية للشرائحيحد    .103.73

يضيف حركات لدخول الشرائح     .104.74
 .أثناء عرض الشرائح

إضافة حركات انتقالية أثناء عرض 
  .الشرائح

 .توقيت الشرائح أثناء العرض .يضع توقيت للشرائح أثناء العرض التقديمي   .105.75

األهداف 
 التعليمية

  إضافة األصوات بعد عرض كل شريحة .يضيف األصوات بعد عرض كل شريحة    .106.76
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   الهدف العام
يعرƭ الشرائƞ على الشاشة بكفاءة )14(

في برنامج العروƭ التقديمية 
PowerPoint. 

   

  

 .يعرض الشرائح على الشاشة    .107.77
الشرائح على ) تشغيل(استعراض 

 .الشاشة

 أوامر قائمة التنقل أثناء يطبق   .108.78
 .العرض

استخدام أوامر قائمة التنقل أثناء 
  .العرض

األهداف 
 التعليمية

يضبط خيارات العروض التقديمية     .109.79
 ).إعدادات العرض(للتشغيل الذاتي 

استخدام إعدادات العرض قبل تنفيذ 
  .استعراض الشرائح

  
  ) 11(جدول 

  لكل هدف في الموديول الثالثوتحديد عناصر المحتوǌ يوضƞ تحليل األهداف التعليمية 

 الموديول -3
 الثالث اǗنترنت

 عناصر المحتوǌ  الهدف التعليمي  

   الهدف العام
اكتساب المهارات األساسية للتعامل مع ) 1(

اǗنترنت واستخدام متصفƞ اǗنترنت 
Internet Explorer. 

  

  

  

  

  .تمييز الشبكات المحلية واإلقليمية  .ةيميز بين الشبكات المحلية واإلقليمي. 110.1

يذكر طرق االتصال في شبكات . 111.2
  .الحاسوب

تحديد طرق االتصال في شبكات 
  .الحاسوب

  .تحديد مكونات الشبكات المحلية  .يحدد مكونات الشبكات المحلية. 112.3

التعرف على أشكال اتصال   .يعدد أشكال اتصال الشبكات المحلية. 113.4
  .ةالشبكات المحلي

األهداف 
  التعليمية

  .تعريف خدمات شبكات الحاسوب  .يذكر خدمات شبكات الحاسوب. 114.5
 .تعريف ما هي االنترنت .يذكر ما هي االنترنت   .115.6 

  .تمييز مكونات عناوين االنترنت .يميز مكونات العنوان على االنترنت    .116.7 
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وǌ لكل هدف في وتحديد عناصر المحتالذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 11(جدول تابع 
:الموديول الثالث

 الموديول -3
 الثالث اǗنترنت

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

يعدد اختصارات مجال عمل بعض . 117.8
 .المواقع االلكترونية

تحديد أنواع اختصارات مجاالت 
  .العمل لمواقع الويب

يشرح أخالقيات التعامل مع   .118.9
 .االنترنت

 على أخالقيات التعامل مع التعرف
  .االنترنت

  .تحديد متطلبات االتصال باالنترنت  يحدد متطلبات االتصال باالنترنت. 119.10
  . باالنترنتلاالتصا  .يعد آلية االتصال باالنترنت. 120.11

 Internetيشغل برنامج     .121.12

Explorer. 

 Internetتشغيل برنامج 

Explorer.  

 جديدة أو يفتح صفحة ويب    .122.13
 .صفحات ويب التي زارها حديثا

 في Internet Explorerاستخدام 
فتح صفحات االنترنت الجديدة أو 

  .التي سبق زيارتها

ينتقل من صفحة إلى أخرى متفرعة . 123.14
  .منها

استعراض صفحات مواقع االنترنت 
  .والتنقل بينها

يضيف صفحة ويب إلى قائمة     .124.15
 .المفضلة

مة المفضلة لالحتفاظ استخدام قائ
  .بعانوبن المواقع المهمة

 .يغير صفحته الرئيسة    .125.16
تغيير صفحة البدء عند تشغيل 

Internet Explorer.  
  .طباعة محتويات صفحة ويب .يطبع  محتويات صفحة ويب على الورق    .126.17

يحفظ موقع ويب على جهاز     .127.18
 .الحاسوب

على ) صفحة ويب(حفظ موقع 
  جهازال

األهداف 
 التعليمية

  .حفظ صورة من على صفحة انترنت .يحفظ الصور أو النص من صفحة ويب .128.19

اكتساب مهارات متقدمة في العامل  ) 2(   الهدف العام
 .مع اǗنترنت و محركات البحث

   
  

   

 .تعريف البحث على االنترنت والية عمله .يصف آلية البحث على االنترنت    .129.20

يسمŇي بعض محركات البحث على     .130.21
 .االنترنت

تسمية بعض محركات البحث على 
  .االنترنت

131.
يبحث عن موضوع ما على شبكة     .22

االنترنت مستخدما محرك البحث 
Google.com. 

 Googleاستخدام محرك البحث 
للبحث عن موضوع ما على 

  .االنترنت

األهداف 
  التعليمية

يميز طريقة عرض المواضيع     .132.23
 . البحث ويتصفحهاالناتجة من

تمييز طرق عرض نتائج البحث و 
  .تصفحها
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 11(جدول تابع 
:الموديول الثالث

 الموديول -3
 الثالث اǗنترنت

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

133.
مستخدما " القمر" يبحث عن صورة    .24

البحث عن صور في محرك البحث 
Google.com. 

 Googleاستخدام محرك البحث 
  .للبحث عن صورة ما

تكنولوجيا " يبحث عن ملف ورد عن    .134.25
 .مستخدما ضوابط البحث المتقدم" التعليم

 Googleاستخدام محرك البحث 
  .للبحث عن ملف وورد

األهداف 
 التعليمية

لجامعة "يبحث عن موقع الكتروني . 135.26
  .مستخدما ضوابط البحث المتقدم" قصىاأل

 Googleاستخدام محرك البحث 
 .للبحث عن موقع الكتروني ما

     .يبين أهمية ومكونات البريد اǗلكتروني) 3(   الهدف العام

 .تعريف وظيفة البريد االلكتروني .يحدد وظيفة البريد االلكتروني   .136.27

  .تحديد مميزات البريد االلكتروني .يلبريد االلكترونيذكر مميزات ا   .137.28
  .تمييز أجزاء عنوان البريد االلكتروني .يميز أجزاء عنوان البريد االلكتروني    .138.29

األهداف 
 التعليمية

يعدد أنواع حسابات البريد االلكتروني وأهم . 139.30
  .المواقع التي تقدم خدمة البريد االلكتروني

نا تحديد بعض مواقع االنترنت التي تزود
  .بخدمة البريد االلكتروني وأنواعها

اكتساب المهارات األساسية للتعامل مع ) 4(   الهدف العام
 .البريد اǗلكتروني وإجراء المحادثة

 

 .ينشƐ حساب بريد الكتروني    .140.31
التعرف على خطوات إنشاء بريد 

 .الكتروني جديد

  .تسجيل الدخول للبريد االلكتروني . ي الخاص بهيسجل دخول للبريد االلكترون  .141.32

يحدد وظيفة قوائم وأيقونات البريد . 142.33
  االلكتروني

تحديد وظائف قوائم وأيقونات 
  .البريد االلكتروني

يفحص الرسائل الواردة للبريد     .143.34
 .االلكتروني

تفحص الرسائل الواردة للبريد 
  .االلكتروني

  .كتابة رسائل جديدة وإرسالها .بريد االلكتروني ويرسلهايكتب رسالة بال     .144.35
  .حذف الرسائل غير المرغوب بها .يحذف الرسائل التي يتم قراءتها    .145.36

 .يرفق ملف أو صورة مع الرسالة    .146.37

استخدام خدمة إرفاق الملفات 
ضمن الرسائل المرسلة عبر 

 .البريد االلكتروني

 .رسالة ومرفقاتها) تصفح(فتح  .فقاتهايفتح رسالة ومر    .147.38

  .حفظ مرفقات الرسائل على الحاسوب  .يحفظ مرفقات الرسائل على الحاسوب     .148.39

األهداف 
 التعليمية

  .تسجيل الخروج من االيميل  .يسجل خروج من االيميل. 149.40
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 11(جدول تابع 
  : الثالثالموديول

 الموديول -3
 الثالث اǗنترنت

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

تحديد وظيفة برنامج   .MS_Messengerيحدد وظيفة برنامج . 150.41
MS_Messenger   

  .MS_Messengerتشغيل برنامج  .MS_Messengerيشغل برنامج     .151.42

يسجل دخول في برنامج     .152.43
MS_Messenger. 

تسجيل دخول في برنامج 
MS_Messenger  

يضيف عنوان بريد الكتروني لقائمة     .153.44
 .MS_Messengerاألصدقاء في برنامج 

إضافة عناوين ألصدقاء جدد في قائمة 
MS_Messenger  

يتحدث كتابيا مع صديق له مستخدما    .154.45
  MS_Messengerبرنامج المحادثة 

 MS_Messengerاستخدام برنامج 
  .إلجراء محادثة مع شخص آخر

يرسل ملف أثناء إجراء محادثة مكتوبة     .155.46
  .مع شخص ما

استخدام خدمة إرسال الملفات أثناء 
  .المحادثة مع شخص آخر

األهداف 
 التعليمية

يسجل خروج من برنامج     .156.47
MS_Messenger. 

تسجيل خروج من برنامج 
MS_Messenger  

  )12(جدول 
  وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الموديول الرابعالتعليمية  يوضƞ تحليل األهداف 

 الموديول -4
الرابع 

FrontPage 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

   الهدف العام
يتعرف عضو هيئة التدريس على  ) 1(

   FrontPage 2003الغرض من برنامج  
  .وبيئة البرنامج

  

التعرف على وظيفة برنامج   .FrontPageج يحدد وظيفة برنام   .157.1
FrontPage. 

  .FrontPageتشغيل برنامج  .ĈFrontPageيشغل برنامج    .158.2
  .  الرئيسيةFrontPageتمييز أجزاء شاشة   . الرئيسيةFrontPageيميز أجزاء شاشة     .159.3

األهداف 
 التعليمية

يحدد وظائف بعض أزرار أشرطة . 160.4
 .األدوات األساسية

ار أشرطة تحديد وظائف بعض أزر
  .األدوات
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 12(جدول تابع  
 الموديول الرابع

 الموديول -4
  الرابع

 FrontPage 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

  .كتابة نص على صفحة الويب .يكتب نص بسيط على صفحة الويب    .161.5 

يبدل طرق عرض صفحات الويب في برنامج    .162.6
FrontPage. 

تبديل طرق العرض 
  .لصفحة الويب) االستعراض(

يحدد لغة البرمجة المستخدمة في برنامج .  163.7
FrontPage.  

التعرف على لغة البرمجة 
المستخدمة في برنامج 

FrontPage.  

يميز األجزاء األساسية في الهيكل البرمجي . 164.8
  .موقع الويبل

تمييز األجزاء األساسية للهيكل 
  .البرمجي لموقع الويب

  .حفظ صفحة الويب  .أول صفحة ويب" الملف"يحفظ     .165.9

يستعرض صفحة الويب باستخدام برنامج . 166.10
Internet Explorer.  

استعراض صفحة الويب باستخدام 
  . Internet Explorerبرنامج 

األهداف 
عليميةالت  

م صفحات الويب يغلق برنامج تصمي    .167.11
FrontPage. 

إغالق برنامج تصميم الصفحات 
FrontPage .  

يصمم وينشƎ الصفحة الرئيسية  لموقع ) 2(   الهدف العام
 .FrontPageالكتروني باستخدام  برنامج  

 

 .ينشƐ  موقع ويب من صفحة واحدة    .168.12

. FrontPageاستخدام برنامج 
ية لموقع في إنشاء صفحة رئيس

 .شخصي

  .تحديد مكان حفظ مجلد الموقع .يحدد مكان المجلد لحفظ الموقع    .169.13
  .تحديد نوع الموقع المراد إنشاءه  .يحدد نوع الموقع    .170.14
  .تمييز محتويات مجلد الموقع الجيد .يميز محتويات مجلد الموقع الجديد   .171.15
  .Index أهمية صفحة توضيح  .Indexيوضح أهمية صفحة الـ . 172.16

إدراج جدول في الصفحة الرئيسية   Index الرئيسية جدول في الصفحةيدرج . 173.17
Index.  

األهداف 
 التعليمية

  .تنسيق حدود وعرض الخاليا في الجدول .ينسق حدود عرض وارتفاع الخاليا    .174.18

  .تقسيم ودمج خاليا الجدول .يدمج و يقسم خاليا الجدول    .175.19 

 .و أعمدة إلى الجدوليدرج صفوف أ     .176.20 
إدراج الصفوف واألعمدة داخل 

  .الجدول
  .حذف وقص صفوف أو أعمدة من الجدول .يحذف و يقص صفوف أو أعمدة من الجدول     .177.21 
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 12(جدول تابع 
       الموديول الرابع

 الموديول -4
الرابع 

FrontPage 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

  .تنسيق النص المكتوب على الصفحة  .يكتب نص وينسقه    .22   
  .تعيين خلفية للصفحة .يعين خلفية للصفحة    .178.23 
  .تغيير شريط العنوان لصفحة الويب .يغير شريط العنوان لصفحة ويب    .179.24 

  .إدراج صورة في الصفحة . الصفحةيدرج صورة في    .180.25

يحفظ الصورة المدرجة داخل مجلد     .181.26
 .الصور للموقع

تغيير مكان حفظ الصور داخل المجلد 
  .الخاص بذلك

األهداف 
 التعليمية

  .إدراج صفحة ويب جديدة .يدرج صفحة ويب فارغة    .182.27
  .حذف صفحة ويب موجودة  يحذف صفحة ويب تم إدراجها. 183.28 

يب داخل مجلد الموقع يحفظ صفحة الو. 184.29 
  .حفظ صفحة ويب داخل مجلد الموقع  االلكتروني

  .حفظ صفحة ويب إلى موقع ويب مختلف  يحفظ صفحة ويب إلى موقع ويب مختلف. 185.30 

يدرج بعƭ مكونات صفحات الويب في ) 3(   الهدف العام
 .  والتعامل معها FrontPageبرنامج  

  

 .تبادلي في صفحة الويبيدرج زر     .186.31
استخدام األزرار التبادلية في صفحات 

 .الويب

  .استعراض أشكال األزرار التبادلية .يستعرض أشكال األزرار التبادلية    .187.32
  .تعديل حجم الزر التبادلي .يعدل حجم الزر التبادلي    .188.33

يŃشغل ارتباط تشعبي يفتح عند الضغط     .189.34
 دليعلى الزر التبا

تشغيل ارتباط تشعبي يفتح عند الضغط 
  .على الزر التبادلي

يدرج شاشة اسمية متحركة في     .190.35
 .صفحة الويب

استخدام الشاشات االسمية المتحركة 
  .داخل صفحة الويب

  .تنسيق النص المكتوب داخل الشاشة االسمية .ينسق النص المكتوب داخل الشاشة االسمية    .191.36

األهداف 
 التعليمية

  .إدراج عداد دخول لصفحة الويب .رج عداد دخول لموقع الويبيد    .192.37

ينشƎ اǗرتباطات التشعبية في صفحات ) 4(   الهدف العام
 .الويب  والقدرة على تشغيلها والتعامل معها

 

 .تحديد وظيفة االرتباطات التشعبية .يحدد وظيفة االرتباطات التشعبية    .193.38
األهداف 
اع االرتباطات التشعبية في يعدد أنو.194.39  التعليمية

 .صفحات الويب

التعرف على أنواع االرتباطات 
  .التشعبية
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وتحديد عناصر المحتوǌ لكل هدف في الذي يوضƞ تحليل األهداف التعليمية ) 12(جدول تابع 
  الموديول الرابع

 الموديول -4
  الرابع

FrontPage 

 عناصر المحتوǌ الهدف التعليمي  

على نص ينقلنا عبي ارتباط تشƐ نشي  .195.40 
 .إلى صفحة جديدة

استخدام االرتباط التشعبي على النص 
  .للتنقل بين الصفحات

 أوارتباط تشعبي إلى صفحة Ɛ نشي   .196.41
 .جهاز الحاسوبملف على 

استخدام االرتباط التشعبي على النص لفتح 
  .ملف ما على الجهاز

ان بريد ارتباط تشعبي إلى عنوƐ نشي. 197.42
  .إلكتروني

استخدام االرتباط التشعبي على النص 
  .إلرسال بريد الكتروني

يحدد مكان فتح اإلطار الجديد     .198.43
 .لالرتباط التشعبي

تحديد طريقة فتح اإلطار الجديد لالرتباط 
  .التشعبي

يضيف إشارة مرجعية داخل صفحة    .199.44
  .الويب

ات استخدام اإلشارة المرجعية داخل صفح
  .الويب

) في نفس الصفحة(ينشƐ ارتباط تشعبي. 200.45
  إلى إشارة مرجعية

التنقل داخل الصفحة عن طريق اإلشارة 
  .المرجعية

األهداف 
 التعليمية

  .إزالة ارتباط تشعبي .يزيل ارتباط تشعبي    .201.46

ينشر موقع  الويب  والقدرة على تشغيله ) 5(   الهدف العام
 ..والتعامل معه والتعديل علي صفحاته

  

  

ينشر موقع الويب علي جهاز     .202.47
 .الكمبيوتر المحلي

  .نشر موقع الويب على الجهاز الشخصي

ينشر موقع الويب الشخصي على     .203.48
 .موقع كلية فلسطين التقنية دير البلح

استخدام موقع الكلية لنشر موقع الويب 
  ).الشخصي(

ل يفتح صفحته الشخصية من خال    .204.49
 .االنترنت

استعراض صفحة الويب الشخصية من 
  .االنترنت

األهداف 
 التعليمية

يعدل على محتويات الصفحة     .205.50
 .الشخصية

  .تعديل محتويات الصفحة بعد نشرها

وبذلك يكون الباحث قد حدد نقاط وعناصر المحتوى المرتبطة بكل هدف في كل 
  .موديول
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  : المحكمرجعي اǗختبار 2-3
Ǘختبارات المحكي: أوǗة القبلية والبعدية للموديالت األربعةا:  

 تحـصيل مـستوى ال  إلى قيـاس      يهدف تحصيلي اختبارقام الباحث بƎعداد      
أعضاء هيئة التدريس عينة البحث للمجاالت األربعة لتنميـة مهـارات            المعرفي لدى 

 يشملها البرنـامج الكمبيـوتري متعـدد الوسـائط          التي استخدام تكنولوجيا المعلومات  
تكنولوجيا المعلومات أعد الباحث مفردات االختبار لتعلم مهارات اسـتخدام          والخاصة ب 

باستخدام أسئلة االختيار من متعدد وذلك لمرونتها، وتعدد أساليب         تكنولوجيا المعلومات   
صياغتها، وسهولة تصحيحها، والمعدالت العالية لثباتها وصـدقها، كـذلك الـسرعة            

  . اإلجابة عليهافيوالسهولة 
 مر بها إعداد    التي وقد أوضح الباحث الهدف منه والخطوات        ،قه قبلياً وبعدياً   يتم تطبي 

  . فيما بعد عند الحديث عن أدوات البحثه وثباتهـ وتحديد صدقاالختبار،هذا 
 لكل موديول من الموديالت األربعة يتم تطبيقه        اختباركما قام الباحث بƎعداد       

المهاري ألعضاء  تحصيل  الى معرفة مستوى     إل القبليالتطبيق   قبلياً وبعدياً حيث يهدف   
 يشملها هذا الموديول وذلك قبل دراسته مـن خـالل الكمبيـوتر             التي هيئة التدريس   

 إلـى تحديـد مـستوى       لالختبار ي بينما يهدف التطبيق البعد    ، متعدد الوسائط  التعليمي
ه من   يشملها الموديول وذلك بعد دراست      المهاري ألعضاء هيئة التدريس التي     تحصيلال

 بكل موديول   ة الخاص االختبارات متعدد الوسائط، حيث كانت      التعليميخالل الكمبيوتر   
  :التاليعلى النحو 

نموذج خاص بƎجراء بعض المهارات التطبيقيـة        الخاص بالموديول األول     االختبار -
  .على الحاسوب

عبارة عن نموذج عملي يـشمل علـى جميـع           الثاني الخاص بالموديول    االختبار -
  .ارات الموديولمه
 عبارة عن نموذج مكون من عدة مهام تطبيقيـة           الخاص بالموديول الثالث     االختبار -

  .تشمل جميع مهارات الموديول
عبارة عن تصميم صفحة خاصة بعـضو هيئـة          الخاص بالموديول الرابع     االختبار -

  .التدريس تشمل أهم المهارات األساسية لتصميم الصفحات
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  :أدوات البحث للبرنامجاختبارات و: ثانيا

أما أدوات البحث سيتم عرض هذه األدوات بالتفصيل في الجزء الخاص بـأدوات     
  .البحث من هذا الفصل

  متعدد الوسائط و(MCAI)اختيار خبرات التعلم للتعليم بمساعدة الكمبيوتر  2-4
 عناصر الوسائط التعليمية والمواد التعليمية

 مصادر التعلم ووسائطه المتعددة بناء على       قام الباحث في هذه الخطوة بتحديد     
حيث يتم بناء على كل هدف تحديد       ،أهدف كل موديول من موديالت البرنامج األربعة      

الوسائط التعليمية التي تحقق الهدف، ويتم ذلك باالستعراض في العمود الثاني للجدول            
من ثـم تحديـد     وفق نموذج الجزار البدائل الممكنة للوسائط المتعددة لتعلم الهدف، و         

االختيار النهائي من هذه البدائل وفق ما تم في البرنـامج فعـال، مـع مالحظـة أن                  
-15-14-13(االختيار النهائي كان ثابتا تقريبا في كافة أهداف البرنامج، والجداول           

  . توضح ذلك) 16

  )13(جدول 
  األولاختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط  المتعددة للتعليم الفردي للموديول 

  النهائي اǗختيار   عناصر الوسائط المتعددةبدائل   الهدف

  .تحميل البرامج وحذفها .1

  .يفحص الجهاز من الفيروسات .2

 فك ضغط المجلداتو يضغط ي .3
  .والملفات

  الصوربعض خصائص يعالج .4
  .الثابتة

البيانات ستخدم جهاز عرض ي .5
LCD  

  .ستخدم مسجل الصوتي .6

المطبوعات التعليمية بأنواعها *
وأوراق النشاط والمراجع 

  .والدوريات

التسجيالت السمعية والفيديو * 
  :وتشمل.واألفالم الحلقية

 رسوم -رسوم ثابتة-صوت( 
 صور – صور ثابتة -متحركة
  .)يديو ف-متحركة 

  .المجسمات والعينات*

  .المصغرات الفيلمية* 

توضح (نصوص مكتوبة -
المعارف وخطوات تنفيذ 

   )المهارات

توضح ( و رسوم  صور-
الشاشات التطبيقية لتنفيذ 

  ).المهارة

فالش صوت ( ملفات فيديو -
توضح كيفية تنفيذ ) وصورة

  .المهارة عمليا

 البحث مطبوعات أدوات -
  .اموكتيب دليل االستخد
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  )14(جدول 
  اختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط  المتعددة للتعليم الفردي للموديول الثاني

  الهدف
عناصر ئل بدا

  النهائي اǗختيار   الوسائط المتعددة

  .بيئة عمل البرنامجو   PowerPointالغرض من برنامج   .1

إنشاء العروض التقديمية المختلفة في برنامج   .2
PowerPoint.  

يعرض العروض التقديمية باستخدام طرق العرض المختلفة  .3
 .PowerPointفي برنامج العروض التقديمية 

  .PowerPointتنسيق  النصوص في برنامج  .4

وض إدراج  الصور واألصوات واألفالم وتنسيقها داخل العر .5
  .التقديمية

يطبع العروض التقديمية في برنامج العروض التقديمية  .6
PowerPoint.  

  بأنواع PowerPointيحفظ العروض التقديمية في برنامج  .7
  .مختلفة

  .تعديل محتوى وترتيب الشرائح في العروض التقديمية .8

  في برنامج WordArtيدرج األشكال التلقائية و .9
PowerPoint.  

 التأثيرات الفنية على محتويات الشرائح في برنامج يضيف .10
  .PowerPointالعروض التقديمية  

ينشƐ االرتباطات التشعبية  بين الشرائح أو بين محتوياتها في  .11
  .PowerPointبرنامج  

  .PowerPointيستخدم الشريحة الرئيسية في برنامج   .12

 لشرائح  يضيف التأثيرات الفنية على المراحل االنتقالية .13
   PowerPointالعروض التقديمية في برنامج  

يعرض الشرائح على الشاشة بكفاءة في برنامج العروض  .14
  .PowerPointالتقديمية 

المطبوعات *
التعليمية بأنواعها 

وأوراق النشاط 
والمراجع 
  .والدوريات

التسجيالت * 
السمعية والفيديو 

واألفالم 
  :وتشمل.الحلقية

رسوم -صوت( 
 رسوم -ثابتة

 صور -متحركة
ور  ص–ثابتة 

  .) فيديو-متحركة 

المجسمات *
  .والعينات

المصغرات * 
  .الفيلمية

نصوص  -
توضح (مكتوبة

المعارف وخطوات 
   )تنفيذ المهارات

 و رسوم  صور-
توضح الشاشات (

التطبيقية لتنفيذ 
  ).المهارة

 ملفات فيديو -
فالش صوت (

توضح ) وصورة
كيفية تنفيذ المهارة 

  .عمليا

 مطبوعات أدوات -
 دليل  وكتيبالبحث

  .االستخدام
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  )15(جدول 
  اختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط  المتعددة للتعليم الفردي للموديول الثالث

  عناصر الوسائط المتعددة  الهدف
ئي المستخدم في النهااǗختيار 

  البرنامج
تدريبك على اكتساب المهارات     .1

األساسية للتعامل مع االنترنـت     
واستخدام متـصفح االنترنـت     

Internet Explorer.  

اكتساب مهارات إضافية للتعامل     .2
مع االنترنت واستخدام محركات    

  .البحث

يبين أهمية ومكونـات البريـد       .3
  .االلكتروني

تدريبك على اكتساب المهارات     .4
األساسية للتعامل مـع البريـد      

  اللكتروني وإجراء المحادثةا

المطبوعات التعليمية *
وأوراق النشاط  بأنواعها

 .والمراجع والدوريات

التسجيالت السمعية * 
والفيديو واألفالم 

  :وتشمل.الحلقية

 -ةرسوم ثابت-صوت( 
 صور ثابتة -رسوم متحركة

  .) فيديو- صور متحركة –

  .المجسمات والعينات*

  .المصغرات الفيلمية*

توضح (نصوص مكتوبة -
المعارف وخطوات تنفيذ 

  )المهارات
توضح ( و رسوم  صور-

  ).الشاشات التطبيقية لتنفيذ المهارة

تحاكي بعض (رسوم متحركة -
  )الخدمات لشبكة االنترنت

فالش صوت ( ملفات فيديو -
توضح كيفية تنفيذ ) وصورة

  .المهارة عمليا

 وكتيب البحث مطبوعات أدوات -
  .دليل االستخدام
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  )16(جدول 
  اختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط  المتعددة للتعليم الفردي للموديول الرابع

  عناصر الوسائط المتعددة  الهدف
النهائي المستخدم اǗختيار 

  في البرنامج
يتعرف على الغرض من برنامج   .1

FrontPage  وبيئة البرنامج البرنامج   
عرض المختلفة لصفحة الويب  وطرق ال

  .وحفظ الصفحة االفتراضية

ني ذو صفحة ينشƐ ويصمم أول موقع الكترو .2
   FrontPageواحدة باستخدام  برنامج  

والقدرة على إضافة صفحات أخرى ومكوناتها 
  .) وجدول وغيرها- وصور–نصوص (

يدرج بعض مكونات صفحات الويب في  .3
  والقدرة على تشغيلها  FrontPageبرنامج  

  .والتعامل معها

ينشƐ االرتباطات التشعبية في صفحات الويب   .4
  .على تشغيلها والتعامل معهاوالقدرة 

ينشر صفحات الويب  والقدرة على تشغيلها  .5
  .والتعامل معها والتعديل عليها

المطبوعات التعليمية *
بأنواعها وأوراق النشاط 

  .والمراجع والدوريات

التسجيالت السمعية * 
والفيديو واألفالم 

  :وتشمل.الحلقية

 -رسوم ثابتة-صوت( 
 صور -رسوم متحركة

 - صور متحركة –ثابتة 
  .)فيديو

  .المجسمات والعينات*

  .صغرات الفيلميةالم* 

  

توضح (نصوص مكتوبة -
المعارف وخطوات تنفيذ 

  )المهارات
توضح ( و رسوم  صور-

الشاشات التطبيقية لتنفيذ 
  ).المهارة

فالش ( ملفات فيديو -
توضح ) صوت وصورة

  .كيفية تنفيذ المهارة عمليا

 البحث  مطبوعات أدوات -
  .وكتيب دليل االستخدام

  : تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم2-5

الخاص بتطوير التعليم بمساعدة الكمبيـوتر      ) 2002(ذكر الجزار  في نموذجه      
 لكل أنواع التعلم وبالتالي يمكن تعـديل        متعدد الوسائط أن هناك تسعة عناصر الزمة      

  :هيوهذه العناصر محتوى هذه األحداث التعليمية وفقا لنوع التعلم 
  . انتباه المتعلمذاستحوا .1
  .تعريف المتعلم بأهداف التعلم .2
  .استدعاء التعلم السابق .3
  .عرض المثيرات .4
  .توجيه المتعلم .5
  .تحرير وتنشيط استجابة المتعلم .6
  .تقديم التغذية الراجعة .7
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  .قياس األداء والتشخيص والعالج .8
  .مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم .9

واجتهد الباحث في تحقيق هذه العناصر التسعة في البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط           
  :كالتالي

  : انتباǇ المتعلمذ استحوا .1
ـ               ن تم في هذه الخطوة استثارة الدافعية واالستعداد للتعلم بجذب انتباه المتعلم م

خالل التقديم العلمي المبسط لما سيتم تعلمه خالل هذه البرنامج الكمبيـوتري متعـدد              
الوسائط وضرب بعض األمثلة لما يمكن انجازه خالل تعلـم موديـوالت البرنـامج              
األربعة، كذلك تعريف المتعلمين بƎمكانيات البرنامج الكمبيـوتري متعـدد الوسـائط            

ى األسلوب المتبع في تعلم المعارف والمهارات في        هذا باإلضافة إل  .ومميزاته التعليمية 
البرنامج وهو عبارة عن طرح أسئلة تمثل مشكلة ومن ثم تكتب خطوات الحل علـى               

 باإلضافة إلى المثيرات الفالشية والصور التي تساعد المتعلم فـي إتقـان             ،شكل نقاط 
ز ممـا يجعـل     ومن ثم تنفيذ هذه المهارة عمليا على الجها       .المهارة المطلوب تنفيذها  

 .  المتعلم متفاعال مع البرنامج باستمرار

  :تعريف المتعلم بƉهداف التعلم .2
الخاصة بكل موديـول فـي      ) السلوكية(قام الباحث بعرض األهداف التعليمية        

شاشة البداية لتعلم ذلك الموديول، وكذلك كتيب الموديوالت األربعة بحيث يتم قراءتها            
ل هذا الموديول والمهارات التـي سـيتمكن منهـا          والتعرف على ما سيتم تعلمه داخ     

   .المتعلم بعد دراسته لهذا الموديول، وذلك بطريقة وصياغة واضحة وبسيطة

  :السابقاستدعاء التعلم  .3
التعلم المهمة في التعليم بصفة عامة  وفي      ) التهيئة كسابقاتها (وهي من مهارات    

احث باستثارة الخبرات الـسابقة     تعليم الحاسوب خاصة لطبيعته التراكمية لذلك قام الب       
للمتعلمين عند البدء بتعلم أي موديول فمثال الموديول األول يعتمد كليا على معرفـة              
مسبقة لعضو هيئة التـدريس بأساسـيات اسـتخدام الحاسـوب ونظـام التـشغيل               

Windows       تـشغيل واسـتخدام    (،لذلك حرص الباحث على القيام ببعض المهارات مثل
 الثـاني  الموديـول    كـذلك   )  وإنشاء المجلدات واستعراضها   Windowsنظام التشغيل   
، أما الموديول الثالث    اً لمهارات استخدام الحاسوب السابقة وغيرها      سابق اًيفترض تعلم 
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مهارات  الثالث حيث يتناول الموديول     الثاني  األول و   موضوعه بالموديول  طفال يرتب 
 بدأنا مباشرة    تعلمه فيعند البدء    لذلك   ،االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

 بشكل  يعتمد تعلمه   فأما بالنسبة للموديول الرابع     ، في تنفيذ مهارات التعلم الخاصة به     
وأيـضا اسـتخدام    ) الموديول الثالث (خبرة المتعلم في استخدام االنترنت       بسيط على 

  .برامج معالجة النصوص أو تصميم العروض وهو ما تم في الموديول الثاني

4. ƭالمثيراتعر :  
لقد حرص الباحث عند تصميم وعرض المحتـوي المعرفـي للموديـوالت              

على المتعلم ويطلـب منـه القيـام    ) مشكلة(األربعة بأن يبدأ الموضوع بطرح سؤال   
بتنفيذ تلك الخطوات لǘجابة على السؤال المطروح وبذلك يكون المتعلم تعرف علـى             

 وأيضا بتصوير الخطـوات     ،ها عمليا الجانب المعرفي للمعلومة وطبق خطوات تنفيذ     
 وكذلك أدرج الباحث بعض األمثلة    ، )بالصوت والصورة (مباشرة من شاشة الحاسوب   

 مهارةحيث تم تعلم كل     . الجاهزة لتنفيذ المهارات كاملة كعرض أولي لما سيتم تعلمه        
  :)10( شكل التاليعلى النحو 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 طرƝ سؤال

  تنفيذ الخطوات بالصوت والصورة توضيƞ الخطوات بالصور الثابتة كتابة خطوات التنفيذ

في نهاية الموديول تطبيق التدريب 
  الشامل لجميع مهارات الموديول

تنفيذ األسئلة الخاصة بتطبيق تلك 
  المهارة عمليا

  م أحد المهارات التي يشملها البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائطيوضƞ تعل) 10(شكل 
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5.  ǈالمتعلمتوجي:  
والمتابعة للمتعلمين أثناء تعلم البرنـامج الكمبيـوتري        قام الباحث باإلشراف      

متعدد الوسائط وذلك بتقديم التوجيهات الضرورية لكي يتم التعلم على أفـضل وجـه              
وحل المشاكل التي قد يعاني منها بعض المتعلمين،أو التي قد تظهر نتيجة اسـتخدام              

ح آلية اسـتخدام    أيضا تم وضع ملف فالشي كمساعدة للمتعلم لتوضي       .خاطƐ للبرنامج 
 CDللبرنامج التي تشتغل تلقائيا عند وضع        وتعلم البرنامج وذلك على الشاشة األولى     

البرنامج في مشغل االسطوانات، كذلك متابعة أعضاء هيئة التـدريس لكـي يـتمكن        
الباحث من تطبيق أدوات البحث الخاصة بكل موديول واإلشراف عليهم أثناء اإلجابة            

  .على تلك األدوات

  :المتعلمرير وتنشيط استجابة تح .6
اعتمد الباحث على تفعيل أدوار أعـضاء هيئـة التـدريس أثنـاء تعلمهـم                 

للموديوالت األربعة في البرنامج الكمبيوتري وذلك من خالل تنفيذ مهارات الموديول           
مباشرة بعد دراستها ومن ثم تنفيذ التدريبات الخاصة بكل موديـول علـى جهـازه               

 يقوم الباحث وأيضا بعض المتعلمين بمشاهدة نـاتج الـتعلم           الخاص وحفظها ومن ثم   
 وتقديم المالحظات للمتعلم لكي يستفيد منها في التدريب العملـي           ،وتقييمه بشكل عام  
  .الشامل للموديول

  :الراجعةتقديم التغذية  .7
قام الباحث كمشرف أثناء تعلم البرنامج بتقديم التغذية الراجعة لعـضو هيئـة               

يذ المهارات التعليمية، وذلك من خالل توضيح اإلجابة الـصحيحة          التدريس عقب تنف  
مباشرة للمتعلم أو بالطلب منه إعادة تعلم المهارة مرة أخرى من خـالل البرنـامج،               
واستعراض الموضوع وتشغيل الفيديو الخاص بتنفيذ المهارة التي لـم يـتمكن مـن              

  .تطبيقها بمفرده، ومن ثم المحاولة مرة أخرى

  :والعالج والتشخيص قياس األداء .8
 ممثلة في االختبـار التحـصيلي الخـاص         البحثقام الباحث بتطبيق أدوات       

بالجانب المعرفي من كل موديول كذلك تدريب عملي شامل يقـيس التحـصيل فـي               
 وكذلك مقياس االتجاه وتطبـق هـذه األدوات قبليـا           ،الجانب المهاري لكل موديول،   

من الدرجـة   % 90متعلم مستوى من اإلتقان     وبعديا، بحيث يسعي الباحث أن يحقق ال      
 بطاقات تقييم المنـتج     وأيضا .أكثر وكذلك لمستوى إتقان المهارات     أو   الكلية لالختبار 
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للتعرف على جـودة    ) FrontPage( والرابع) PowerPoint(الخاصة بالموديول الثاني  
  .هذا المنتج وشكله العام

  :مساعدة المتعلم على اǗحتفاư بالتعلم .9
عليم القائم على أكثر من حاسة يبقى ويستمر أكثر من التعليم التقليـدي             إن الت   

وهذا ما توفره البرامج الكمبيوترية متعددة الوسـائط، وذلـك مـن خـالل الـنص،             
لتنفيذ المهارات المتعلمة، وكذلك تنفيـذ  ) الصوت والصور (والصور، وملفات الفالش    

 وكذلك التدريب الـشامل     ،م تعلمه المتعلم للمهارة بشكل فوري على البرنامج الذي يت       
 كل ذلك يـساعد عـضو       .تعلم الموديول  الذي يضم كافة المهارات المتعلمة في نهاية      

  .هيئة التدريس باالحتفاظ بما يتم تعلمه ألطول وقت ممكن

  : تصميم أساليب اǕبحار واǗنسياب المناسبة لتفاعل المتعلم مع البرنامج2-6

راعاة أساليب اإلبحار واالنـسياب المناسـبة لتفاعـل     قام الباحث في هذه الخطوة بم   
المتعلم مع البرنامج، واختيار الواجهة المناسبة لذلك، وكذلك اختيار أشكال التفاعـل            

 :مع البرنامج والتي تمثلت في

  .النقر على رمز أو مساحة أو عنصر على الشاشة .1

 .ياراالختيار من قائمة منسدلة نضع له خيارات ممكنة للتفريع واالخت .2

أجهزة مساعدة متصلة بالكمبيوتر مثل الكاميرا والسماعات والميكروفون  .3
 .LCDوجهاز عرض البيانات 

التفاعل البصري وهو ما اتبعه الباحث في توضيح تطبيق المهارات العملية  .4
التي يشرحها البرنامج على صورة ملفات فالشية تظهر خطوات تنفيذ تلك 

 . كافة موديالت البرنامج والصورة وذلك ضمنتالمهارة بالصو

التبديل بين شاشات البرنامج وبين برامج أخرى تعمل على الحاسوب بكل  .5
 .سهولة، لكي يتمكن المتعلم من تنفيذ ما تعلمه مباشرة

  :MCAIتصميم سيناريو برنامج التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط   2-7

لبرنـامج التعليمـي    وتشمل هذه الخطوة على تصميم سـيناريو لمكونـات ا           
الكمبيوتري متعدد الوسائط والذي من خالله تم وضع خريطة إجرائية تـشمل علـى              
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ومكوناتها مـن   ) تصميمها(خطوات تنفيذ البرنامج التعليمي ممثال في أشكال الشاشات         
الصوت والصور والفيديو والرسوم التخطيطيـة والرسـوم        (عناصر الوسائط المتعددة    

 وقد قام الباحث بعرض سيناريو      ،ابع والتوافق بين هذه العناصر    وأخيرا التت ) المتحركة
معرفة الغـرض   (أحد األهداف الذي  يشملها البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط وهو         

  والقدرة على تشغيله ومعرفة مكونـات شاشـة البرنـامج     FrontPageمن برنامج  
  كما سيتم ذكره     ) يةوطرق العرض المختلفة لصفحة الويب  وحفظ الصفحة االفتراض        

  )16 -15( في مرحلة اإلنتاج وكذلك في الملحق رقم

 تصميم إستراتيجية تنفيذ التعلم من البرنامج وتفاعل المـتعلم مـع البرنـامج              2-8
والمواد والوسائط الخارجية ومتطلبات األجهـزة ودور المـتعلم والمـشرف           

  ):المعلم(
 تتكون من مجموعة من     ،ظمةإن إستراتيجية التعلم العامة هي خطة عامة ومن       

األنشطة واإلجراءات التعليمية المحددة والمرتبة في تسلسل مناسب لتحقيـق أهـداف            
وتبعا لطبيعة محتوي البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط المراد إنتاجه         ، تعليمية معينة 

 مع تـوفير جميـع    ،فƎن طريقة أو إستراتيجية التعليم والتعلم هي أسلوب التعلم الفردي         
المتطلبات الالزمة لتحقيق األهداف والتمكن منها لكـل موديـول مـن الموديـوالت              
األربعة، وهذه اإلستراتيجية تمكن المتعلم من االنتقال بين الدروس حسب قدرته، وهي            

  : موحدة للموديالت األربعة بكافة أهدافها، وهي كالتالي
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  )17(جدول 
  ƞيوضǗربعةاستراتيجية تعلم الموديوǗت ا  

التعليمي أو لحدث ا
  الهدف

عناصر الوسائط 
 والمواد المتعددة

  المطبوعة

  ما يقوم بǈ المشرف )التفاعل(ما يقوم بǈ المتعلم

  التهيئة

+ كتيب الموديوالت
شاشة تعلم الموديول 

  .الرئيسية

يقرأ مقدمة الموديول 
واألهداف التعليمية المطلوب 

تصفح بعض + تحقيقها 
 الملفات الجاهزة والتي يمكن
أن ينجز مثلها المتعلم بعد 

  .دراسة الموديول

ضرب أمثلة واقعية لما سيتم 
  تعلمه وانجازه

  مقياس اǗتجاǇ قبليا

برنامج كتيب ال
نموذج (.التعليمي

  )مقياس االتجاه

يقرأ صفحة التعليمات 
 عن اإلجابةالخاصة بكيفية 

عبارات االستبيان ومن ثم 
  .يجيب عليها

توضيح ما يصعب عليه من 
سارات عن عبارات استف

   .االستبانة  ومن ثم جمعها

 التحصيلي اǗختبار
   للموديولالقبلي المعرفي

برنامج كتيب ال
  .التعليمي

 القبلييجيب على االختبار 
 نموذج ورقة فيللموديول 
  .اإلجابة

اإلشراف والمتابعة للمتعلم 
وتوضيح ما يصعب عليه 

من استفسارات عن األسئلة 
  ر تصحيح االختباومن ثم 

 بطاقة المالحưة لمهارات
   القبليةللموديول

بطاقات قياس 
المهارات الخاصة 
 بالموديوالت األربعة

يشغل البرنامج التعليمي 
ويستعرض االختبار 

التدريس المهاري الشامل 
للموديول ويبدأ بتطبيقه على 

  .الجهاز

تطبيقه متابعة المتعلم أثناء 
للنموذج التدريبي وتوضيح 

التي يصعب بعض التعليمات 
 مع ملء بطاقات .فهمها

  .المالحظة أثناء التنفيذ

محتوي البرنامج 
ǈوتعليمات استخدام  

صورة لواجهة 
+ موسيقي+ التطبيق 

كتيب الموديالت 
  األربعة

اختيار الزر المناسب من 
 واجهة البرنامج األولى

  متابعة وإرشاد

  تعليمات الموديول
نص مكتوب 

  )الكتيب(
دات وإرشاقراءة تعليمات 

  الموديولتعلم 
  متابعة وإرشاد

  تعريف المتعلم باألهداف
+ كتيب الموديالت 

  )البرنامج
ألهداف التعليمية قراءة ا
  للموديول

متابعة المتعلمين وتوضيح 
  .أهمية تحقق األهداف
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      .والذي يوضƞ إستراتيجية نعلم الموديوǗت األربعة) 17(تابع جدول 
 الوسائط المتعددةعناصر   التعليمي أو الهدفالحدث 

  والمواد المطبوعة
ما يقوم بǈ  )التفاعل(ما يقوم بǈ المتعلم

  المشرف

محتوي الموديوǗت وهو 
يضم كافة أهداف 

البرنامج والتي تمثل 
أهداف الموديالت 

  .األربعة

صور + نص مكتوب 
ملفات + ورسومات 

  فالشية بالصوت والصورة

النص ( للمحتوى القراءة الجيدة
حظة التوضيح ومال) المكتوب

أو االستماع  بالرسم إن وجد
. والمشاهدة للخطوات المكتوبة
ومن ثم االنتقال إلى المهارة 
التالية أو تطبيق التدريبات 

الخاصة بتلك المهارات مباشرة 
على البرنامج الذي يتم شرحه 

ومن ثم متابعة تعلم باقي 
مواضيع الموديول ضمن 
  شاشات البرنامج المختلفة 

  شادمتابعة وإر

  تصحيح   في جداول نماذج اإلجابةإجابة  كتيب الموديول    للموديولالبعدياǗختبار 
 بطاقة المالحưة لمهارات

 و  بعدياًللموديول
  العملي الشاملقالتطبي

  للموديول

بطاقات قياس المهارات 
الخاصة بالموديوالت 

  األربعة، 

متابعة وتعبئة   تطبيق للمهارات 
بطاقات المالحظة 

  بعدياً

  بطاقات تقييم المنتج

بطاقات مطبوعة   
النماذج العملية المدرجة 

ضمن التدريبات لكل 
  .موديول

تطبيق التدريب الشامل بعد 
االنتهاء من دراسة الموديول 

  .كامال

تعبئة بطاقات تقييم 
المنتج الخاصة 

بالموديول الثاني 
  .والرابع

  مقياس اǗتجاǇ بعدياً

برنامج كتيب ال
 مقياس نموذج(.التعليمي
  )االتجاه

يقرأ صفحة التعليمات الخاصة 
بكيفية اإلجابة عن عبارات 

  .االستبيان ومن ثم يجيب عليها

توضيح ما يصعب 
عليه من 

استفسارات عن 
عبارات االستبانة  

  .ومن ثم جمعها
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:א−3
א א אאא

MCAI:
ي هذه المرحلة تم تحويل جميـع األهـداف والمحتـوى الـتعلم الجديـد               وف

 إلى واقع عملي كي يتم تطبيق تلـك المـوديالت المكونـة             ،واالستراتيجيات المختلفة 
، وهذه المرحلـة تمـر      البحثللبرنامج التعليمي الكمبيوتري متعدد الوسائط على عينة        

  :بالخطوات التالية
 فـي التعلـيم بمـساعدة        تم اسـتخدامها   التيددة  إنتاج عناصر الوسائط المتع    3-1

  : وإنتاج الوسائط الخارجيةÛالكمبيوتر متعدد الوسائط

في هذه الخطوة قام الباحث بƎنتاج عناصر الوسائط المتعددة التي تم تضمينها            
النـصوص  (في البرنامج التعليمي الكمبيوتري متعدد الوسائط وهي تضم كـال مـن             

  )).الفالشية(ت وملفات الفيديو المكتوبة  والصور والرسوما
  :وفيما يلي شرحا إلنتاج هذه المصادر

  :النصوص المكتوبة  أ ـ

تم معالجة المحتوي أو المادة التعليمية وتحويلها إلى عناصر بصرية مكتوبة           
لتساعد في التعبير عن األفكار المجردة الخاصة بهـا، وكـذلك توضـيح إرشـادات               

 كذلك كتابة النصوص  FrontPageبرنامج خدام تم ذلك باستحيث . ونصوص البرنامج
حيث تـم تحديـد     ،  PhotoShopالتوضيحية على الصور والرسومات باستخدام برنامج       

الشكل والكيفية التي يظهر بها النص على شاشات البرنامج وفق ترتيب موجز وشامل             
  .للمحتوى بما يحقق األهداف التعليمية لكل موديول

  :إنتاج الصوت  ب ـ

بالتـسجيل  الباحث برامج تطبيقية إلنتاج وتسجل الـصوت وذلـك          استخدم  
، كذلك اسـتخدم الباحـث ملـف        )JetAudio(المباشر على الكمبيوتر بواسطة برنامج      

 في البداية مع إمكانية توقيف التـشغيل واالسـتمرار          كخلفية للبرنامج موسيقي جاهز   
 .وهي تستخدم في بداية البرنامج فقط، بدون موسيقى 
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  :الرسوم التخطيطيةاج وتصميم الصور وإنت  جـ ـ

قام الباحث بخطوات عدة إلنتاج الصور والرسومات التوضيحية التـي تـم            
 للشاشة ومن ثـم  Print Screenعمل : عرضها ضمن شاشات البرنامج المختلفة وهي

 وكتابة النص عليهـا بـشكل   PhotoShop7 MEمعالجة هذه الصورة باستخدام برنامج 
 وضـبط   ،بعض كذلك توضيح لمعان ودقة عـرض الـصورة        واضح ودمج بعضها ب   

  .لصغر حجم هذا االمتداد) Gif- Jpeg(حجمها، ومن ثم حفظها بامتداد 

  :)فالش( وملفات الصوت والصورة  المتحركةاتالرسوم  د ـ

لمـا لهـا مـن      )  فيديو صوت وصـورة   (ركز الباحث على ملفات الفالش      
لية للبرامج الكمبيوترية التي يشرحها     مميزات في توضيح خطوات تنفيذ المهارات العم      
 الباحث إلنتاج هذه الملفات برنامج      مالبرنامج التعليمي المصمم في هذا البحث،واستخد     

)Instant Demo (  وذلك لتسجيل خطوات) تنفيـذ  ) شاشة البرنامج وحركات المـاوس
خدم المهارات العملية الخاصة بتطبيق أوامر البرامج التي يتم شرحها،  وكـذلك اسـت             

 إلنتاج رسوم تمثل محاكاة لما يتم فعليا على الواقع لتوضيح Flash Mx الباحث برنامج 
فكرة عمل بعض المواضيع الخاصة باالنترنـت وطـرق البحـث والتخـزين علـى            

كما تم وضع أزرار لتنفيذ ومشاهدة هذه الرسوم عند الضغط علـى الـزر              . االنترنت
  . الخاص بذلك  ضمن شاشات البرنامج

  :رقمنة عناصر الوسائط المتعددة وتخزينها 3-2

تم في هذه الخطوة تجهيز وإعداد عناصر الوسائط المتعددة الـسابق ذكرهـا     
وحفظها في مجلدات خاصة ومصنفة كل حسب نوع هذه الملفات، وذلـك مـن أجـل          

  .التحضير الفعلي لمكونات البرنامج وعناصر إنتاجه

  ):FrontPageبرنامج (يف  تƉليف البرنامج باستخدام نưام التƉل 3-3

تم في هذه الخطوة البدء في اإلنتاج الفعلي للبرنـامج الكمبيـوتري متعـدد              
الوسائط، وهي خالصة خطوات التحليل والتحضير واإلعداد والتصميم للبرنامج، وتم          

باستخدام واختيار البرامج التالية المستخدمة في إنتاج البرنامج الكمبيوتري متعدد          ذلك  
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نمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدي أعضاء هيئة التدريس بكلية          الوسائط لت 
  .فلسطين التقنية

  :FrontPage برنامج .أ

يستخدم هذا البرنامج بشكل أساسي إلنتاج وتصميم صفحات الويب، ولكن له           
اماكنيات متعددة منها، إنتاج برامج تعليمية لما يتمتع به من إمكانية إضـافة الـصور               

م والموسيقى والصور المتحركة والمقاطع الفالشية وغيرها الكثير من الوسائط          واألفال
، وهذا يساعد   HTMLالمتعددة بكل سهولة، وأيضا يحفظ هذا البرنامج صفحاته بامتداد          

كما . على فتح الصفحة على معظم أجهزة الحاسوب دون الحاجة إلى متطلبات تشغيل           
يتمكن من وضع البرنامج ضمن الموقع الخاص       إن الباحث عمد استخدام هذا البرنامج ل      

لكلية فلسطين التقنية دير البلح على شبكة االنترنت ليتمكن جميع أعضاء هيئة التدريس             
من الوصول إلى البرنامج بكل سهولة ومن أي مكان، حيث يمكن لعضو هيئة التدريس              

  . تعلم الموضوع في الوقت والمكان المناسب له

  :jetAudioبرنامج الصوت   ب ـ

 تـسجيل   في قراءة ملفات الصوت والفيـديو وأيـضا       يستخدم هذا البرنامج      
 ،(Windows) بيئة وينـدوز     فيالصوت، وإجراء التعديالت عليه، ويعمل هذا البرنامج        

  كخلفية للبرنـامج    هاستخدمالصوت الذي    تسجيل   في هذا البرنامج    ثوقد استخدم الباح  
  .أو لقراءة بعض النصوص

  :Adobe photoshop7 meصور برنامج ال  جـ ـ

يعد هذا البرنامج من أقوى برامج التعامل مع الصور الثابتة والرسوم ويعمل              
 فـي  وقد استخدم الباحث هذا البرنـامج        ،(Windows)هذا البرنامج تحت بيئة ويندوز      

 التأثيرات الفنية والنصية على الصور ودمجها والتحكم في نوع الصور ودقـة             إضافة
  . وتصميم بعض أزرار االنتقال داخل البرنامجعرضها وحجمها

  :Macromedia Captivateو برنامج    Instant Demo برنامج  د ـ

في  وقد استخدمه الباحث     ،(Windows)ويعمل هذا البرنامج تحت بيئة ويندوز         
تسجيل حركات الماوس والتقاط شاشة التنفيذ من على جهاز الحاسوب أثنـاء العمـل              
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يذ المهارات العملية لكل موضوع تم شـرحه فـي الموديـوالت            لتوضيح خطوات تنف  
 ومن ثم إجراء بعض التعديالت على هذه الملفات وحفظها بامتدادات خاصـة             .األربعة

 وهو خاص بملفـات الفـالش       SWFبالبرنامج ومن ثم تحويلها إلى ملفات ذات امتداد         
    وهو خاص بصفحات الويبHTMLوملفات بامتداد 

  :Microsoft word &PowerPoint ابة برنامج الكت  هـ ـ

 في وقد استخدمه الباحث     (Windows)ويعمل هذا البرنامج تحت بيئة ويندوز       
وحفظ بعـض الـصور      العناوين،    كتابة   في تم استخدامها    التيكتابة بعض النصوص    

  .Print Screenالملتقطة من عملية 

  Pic To Exe   برنامج ـو

 كما يمكن من    EXEصور إلى ملفات تنفيذية     ويستخدم هذا البرنامج لتحويل ال      
خالل البرنامج وضع النصوص على الصور وعمـل ارتباطـات تـشعبية ألجـزاء               

  . استخدمه الباحث إلنشاء واجهة تنفيذية للبرنامج.الصورة لفتح ملفات أخري

  Vid2Flash وبرنامج Video2SWF برنامج  ـز

ملفات فالش تحمل االمتـداد     يستخدم هذا البرنامج لتحويل ملفات الفيديو إلى        
SWF ،               وقد استخدمه الباحث في تحويل بعض ملفات الفيـديو التـي تـم تـصويرها

 وذلك لتصغير حجمها بنسبة كبيرة جـدا ويمكـن تحميلهـا بـسهولة علـى       ابالكامير
  .االنترنت

  

 مهـارات اسـتخدام     ǖطارات المستخدمة لـتعلم إحـدǌ     ل وفيما يلي عرضاً  
وطريقة سير المتعلم   )  البرنامج والتعرف على واجهتǈ    غيلتش (FrontPageبرنامج  

  :فيها
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Ǘالشاشة الرئيسية للبرنامج وهي كما يلي: أو:  
يقوم الطالب بالنقر على أيقونة الموديول الرابع الخاص بتصميم الصفحات ويوضـح            

  :الشكل التالي موقع الموديول الرابع

 
 

  :برنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط تتكون الشاشة من عناوين الموديوǗت األربعة لل
الموديول األول وذلك إلظهار وتعلم بعض المهارات األساسـية السـتخدام            .1

  الحاسوب
 PowerPointالموديول الثاني وذلك إلظهار وتعلم مهارات استخدام برنـامج           .2

 .لتصميم وإنشاء العروض التقديمية

 .الستخدام االنترنتالموديول الثالث وذلك إلظهار وتعلم المهارات األساسية  .3

الموديول الرابع وذلك إلظهار وتعلم بعض المهـارات األساسـية لتـصميم             .4
 .FrontPageوإنشاء صفحات الويب باستخدام برنامج 

من قائمة المواضيع الرئيـسية  ) واجهة البرنامج( يقوم الطالب باختيار الموضوع     :ثانيا
  :للموديول كما في الشكل التالي
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  : نو تتكون الشاشة م

 عنوان الموديول .1

 المواضيع األساسية للموديول .2

وهـي تـضم االختبـارات القبليـة والبعديـة      (التمارين الخاصة بالموديول   .3
  ).والبنائية
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واجهـة  ( بعد اختيار عضو هيئة التدريس للموضوع الـرئيس المـراد تعلمـه              :ثالثا

 : تظهر شاشة شرح الموضوع كما في الشكل التالي) البرنامج
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : من الشاشة تتكونو
 أي الصفحة األولى    1/4 مسار الموضوع الذي تقوم بدراسته ورقم الصفحة         .1

 .من أربع صفحات

 .شرح لخطوات تنفيذ المهارة على شكل نقاط .2

 .رسومات توضيحية لنقاط شرح الخطوات لتنفيذ المهارة .3

 .هارةزر يقوم بفتح نافذة فالشية تشرح بالصوت والصورة لخطوات تنفيذ الم .4

 لمتابعة الشرح وهكذا حتى الوصـول إلـى         2/4االنتقال إلى الصفحة التالية      .5
  .4/4الصفحة األخيرة 

  
 يقوم عضو هيئة التدريس بقراءة الموضوع ومشاهدة الرسومات التوضيحية          :رابعاً

4 
5 

1 

3  
2 
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  . لتنفيذ خطوات المهارة مع متابعة التنقل إلى الصفحات التالية إن وجدت
  

 التدريس بالضغط على الزر الخاص بمـشاهد خطـوات           يقوم عضو هيئة   :خامساً
. تنفيذ المهارة بالصوت والصورة الموجودة في أسفل الصفحة الظـاهرة أمامـك           

وذلك لكي تتمكن من التعرف على التطبيق العملي للمهـارة المكتوبـة أو تمثيـل               
لتطبيقها لتظهر لك نافذة الشرح التالية والتي من خاللها يستمع ويشاهد لخطـوات             
تنفيذ تلك المهارة مع إمكانية التحكم في عملية المشاهدة واالسـتماع مـن خـالل               

  .كما في الشكل التالي) أزرار التحكم(
 

  
  
   منالشاشةحيث تتكون 

  )المهارة(عنوان الموضوع  .1
 شاشة الشرح .2

 أزرار التحكم بتقدم الشرح .3

مـين   يقوم عضو هيئة التدريس بالنقر على زر تدريبات الموجـود فـي ي        :سادساً
 :الشاشة ويختار منها التدريب الخاص بالموضوع الذي تعلمه كما في الشكل التالي
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كما فـي   ( يقوم عضو هيئة التدريس بقراءة التعليمات المطلوب منه تنفيذها           :سابعاً
ر نافذة البرنامج ثم ينتقل إلى البرنامج المطلوب ويبدأ         يثم يقوم بتصغ  ) الشاشة التالية 

 . مراعاة الوقتبتنفيذ التدريب مع

 
  

إذا لم يتمكن عضو هيئة التدريس من تطبيق التدريب يقوم بمراجعة الموضـوƱ       / مالحưة  
الخاص بشرƝ ذلك الموضوƱ من خالل إعادة مشاهدة خطوات تنفيذ المهارة أو مراجعـة              

  .المشرف
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  :المطبوعة للبرنامجلمواد  اǕخراج النهائي ل3-4

 قام بƎنتاج المواد البحثم البرنامج وأدوات بعد انتهاء الباحث من إعداد وتصمي
  :المطبوعة التالية

 : والذي ضم كال منلموديوǗت األربعةكتيب ل .1

بدأ الكتيب بنظرة شاملة عن البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسـائط والهـدف            : أوال
  العام منه وكذلك األهداف العامة للموديوالت التعليمية المكونة للبرنامج 

ليل استخدام البرنامج وطريقة تشغيل وتعلـم أي موضـوع داخـل            عرض د : ثانيا
البرنامج بشكل عام مصحوبا بمثال لتعلم إحدى المواضيع، كذلك ضم الكتيب           

 تعلم كل موديول من الموديالت األربعة مبتدءا بعنوان الموديول          إستراتيجية
  :والتي كانت عناوينها كالتالي

  .ة الستخدام الحاسوب بعض المهارات األساسي:الموديول األول  .أ 
  .تصميم وإنتاج العروض التقديمية: الثانيالموديول   .ب 
  .االنترنت وتكنولوجيا االتصاالت: الموديول الثالث  .ج 
  .تصميم وإنتاج صفحات الويب: الموديول الرابع  .د 

  .الموديول عند دراسة  لعضو هيئة التدريسإرشادات وتوجيهات: ثالثا
سيتم تناوله من محتوي تعليمـي للموديـول        مقدمة الموديول التي توضح ما      : رابعا

  .بشكل عام
  .الرئيسية للموديول   التعليميةاألهداف: خامسا
  .طريقة الوصول إلى الموديول ومحتوياته في البرنامج: سادسا
والبعـدي للمـوديالت    / اشتمل الكتيب على االختبارات التحصيلية القبلـي      : سابعا

 مسبوقاً بالتعليمـات     تعبئة اإلجابة  األربعة ككل والمرفق معها نماذج لجداول     
مع مالحظـة    ، توضح الهدف من االختبار، وطريقة اإلجابة على أسئلته        التي

 تماماً من حيث نـوع      القبلي لكل موديول يماثل االختبار      البعديأن االختبار   
  ).14( ملحق رقم  ترتيب األسئلةفياألسئلة وعددها ويختلف عنه فقط 

التي تمثل التدريب الـشامل لقيـاس       : لتدريبات العملية نماذج مطبوعة من ا   : ثامنا
  .)16(أنظر ملحق  المهاري لكل موديول الجانب

تم إعداد وطباعة بطاقـات المالحظـة لقيـاس الجانـب           : بطاقات المالحưة  .2
المهاري الخاص بكل موديول من خالل تدريب شامل يتم من خاللـه تنفيـذ              
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طاقات المالحظـة داخـل كـل       وقد قسمت ب  ، كافة مهارات الموديول العملية   
موديول إلى مجاالت مختلفة كل بطاقة تقيس الجانب المهاري الخاص بهـذا            

  ):9(المجال منسقة في شكل جداول أنظر ملحق 
3.  ǇتجاǗوالذي تكون من صفحتين األولى تمثل إرشاد وتوجيه لكيفية         : مقياس ا

بة عنهـا أنظـر      المراد اإلجا  ناالستبيا والثانية تمثل عبارات     ناالستبياتعبئة  
  . )7(ملحق 

 والتي تم إعدادها لتقييم منتجات أفراد العينة في برنامجي          :بطاقة تقييم منتج   .4
PowerPoint & FrontPageكل عضو هيئة تدريس من أفراد عينة متابعة   ل

   ).11-10(أنظر ملحق  البحث
تي وال: استبانة اǗحتياجات التدريبية لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات       .5

تكونت من ثالث صفحات األولي تضم إرشادات وتوجيه لكيفية اإلجابة على           
 أما الصفحة الثانية والثالثة فهي تضم مجاالت االسـتبانة          ،عبارات االستبانة 

  .)6(أنظر ملحق . وعباراتها
  

:א4
البنـائي للبرنـامج    التقـويم   بƎجراء عمليـات     هذه المرحلة    فيقام الباحث   

 عرض البرنامج على مجموعـة مـن        تم ذلك من خالل   ري متعدد الوسائط، و   الكمبيوت
 الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق التدريس، كـذلك          

 تـم عمـل التجريـب       حيث وعمل التعديالت الالزمة     للبرنامج االستطالعيالتجريب  
وقد قـام   يئة التدريس،   ثالثة أعضاء من ه    على عينة صغيرة مكونة من       االستطالعي

 بطاقـة   – االختبار التحـصيلي     –مقياس االتجاه    (البحثأيضا بتطبيق أدوات    الباحث  
وذلك للتأكد من ثباتها وصدقها كما سيتم توضيحه في مرحلة إعداد أدوات            ) المالحظة
  .البحث

وقام الباحث بحساب متوسط الزمن لǖعضاء الثالثة الالزم لتعلم الموديالت          
  :وذلك حسب الجدول التالياألربعة  
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  )18(جدول 
  متوسط زمن تعلم الموديوǗت األربعة

  متوسط زمن التعلم بالساعة  الموديول
 6  . بعض المهارات األساسية الستخدام الحاسوب:الموديول األول

  12 .تصميم وإنتاج العروض التقديمية: الثانيالموديول 

  8  .صاالتاالنترنت وتكنولوجيا االت: الموديول الثالث
  10 .تصميم وإنتاج صفحات الويب: الموديول الرابع
   ساعة زمنية36  المجموƱ الكلي

  . أسابع) 4(أي ما يعادل )  ساعات أسبوعيا 9(ساعة تدريبية يوما بعد يوم )3(بواقع 
تم األخذ باالعتبار متوسطات زمن التعلم للبرنامج وموديوالته فـي جدولـة            

ختيار الباحث الفرصة   للح  ي كذلك أت  ،)التطبيق النهائي  (لبحثاتنفيذ البرنامج على عينة     
 أعضاء العينة ألن التطبيق جري في الفصل الصيفي للعام           تناسب التياأليام والمواعيد   

م  وكان أعضاء هيئة التدريس شـبه متفـرغين تمامـا مـن              2006/2007الدراسي  
  .لصيفيةالمحاضرات باستثناء بعض الدورات التدريبية وتدريس المواد ا

تم أخذ آراء ومالحظات خبراء تكنولوجيا التعليم، ومناهج وطرق التـدريس           
 كـذلك قـام     في تعديل بعض من طرق عرض المحتوى التعليمي للموديالت األربعة،         

 مثـل تعـديل      اتضحت أثناء تطبيق التجربة االستطالعية     التيالباحث بعمل التعديالت    
ملف يشرح طريقة استخدام البرنـامج      الصوت الخاص ببعض الملفات، وكذلك إضافة       

وجد الباحث ضـرورة التركيـز      . بالصوت والصورة ضمن اسطوانة البرنامج، أيضا     
 على تطبيق تدريبات شاملة بعد نهاية كل موديول واستالم األنـشطة كتطبيـق بيتـي              

   . للتطبيق على عينة البحثاًفأصبح بذلك البرنامج صالح

  
א: :א

  ناء مقياس اتجاǇ نحو تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلوماتب.  أ
قد الحظ الباحث وجود مقاييس متعددة لقياس اتجاهات الطلبة أو المعلم نحو            
الكمبيوتر ولم يجد مقاييس نحو تكنولوجيا المعلومات لحداثة المـصطلح ومـن هـذه              

  :المقاييس
 )1991.(مقياس عبد اهللا الفرا .1
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 )1996.(مقياس سعاد عبد العزيز .2

  )2003(مقياس نصر الكحلوت  .3

 على استنباط مقيـاس     الرأي هذه المقاييس وقد استقر      بتحليلوقد قام الباحث    
نفة الذكر وقد مرت عملية بناء المقياس بعدة خطـوات يوجزهـا            موازي للمقاييس اآل  

  :الباحث فيما يلي

  :العباراتصياƷة 
للفظي والسلوك غيـر     التي تتضمن السلوك ا    صياغة بعض العبارات  بقام الباحث    .1

المجـاالت  ) 3(اللفظي لتتضمن عبارات المقياس في صورته األولية ملحق رقم          
 :التالية

  ) 19(جدول رقم 
  )الصورة األولية(مجاǗت مقياس اǗتجاǇ وعدد العبارات 

 :عند صياغة العبارات روعي ما يلي .2

 .بساطة الصياغة لسهولة االستجابة  .أ 

 .تشمل كل عبارة فكرة واحدة  .ب 

 .متجنبة الصياغة المنفية  .ج 

 .دالة على االتجاه  .د 

  .مناسبة ومرتبطة بالمجال والبعد الموجودة فيه  .ه 
 : صدق مقياس اǗتجاǇ نحو تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات .3

  على متخصصين فـي علـم الـنفس         وعباراته قام الباحث بعرض المقياس   
 فهمها  وارتباطها بالمحتوى والهدف، وإمكانية    لبحث مدى وضوحها     وتكنولوجيا التعليم 
ل بعـض    هذه العملية عن اسـتبدا     أسفرتوقد   ،عضو هيئة التدريس  بسهولة من قبل    

 المقياس في   أصبح وقد   أخرى كما تم حذف عبارات      أخرىعبارات المقياس بعبارات    
 حـددها   اللـذان  الجانبينعبارة موزعة على    ست وثالثون   صورته المعدلة مكونا من     

  :  وهي)7( ملحق رقم لمقياسا

  عدد العبارات  العنوان  م
 14  ليمية االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التع  المجال األول1

  16  االتجاه نحو تعلم تكنولوجيا المعلومات   المجال الثاني2
  30  المجموع
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  )20(جدول رقم 
  )الصورة النهائية( مجاǗت مقياس اǗتجاǇ وعدد العبارات 

  د العباراتعد العنوان  م
 17  االتجاه نحو تعلم تكنولوجيا المعلومات   المجال األول1

  19 االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية   المجال الثاني2
  36  المجموع

  : الصدق اǕحصائي

 علـى عينـة     مقياس بتطبيق ال  مقياس لل اإلحصائي  صدق  الجرى التحقق من    
 وتم حساب معامل ارتباط بيرسـون       عضو هيئة تدريس،  ) 30(من  استطالعية مكونة   

وذلك باسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي       . بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس     
)SPSS (والجداول التالية توضح ذلك:  

  ) 21 (الجدول 
 والمجال )اǗتجاǇ نحو تعلم تكنولوجيا المعلومات(المجال األول معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

لكل مع الدرجة الكلية ) اǗتجاǇ نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية(الثاني 
  مجال

  )اǗتجاǇ نحو تعلم تكنولوجيا المعلومات(المجال األول فقرات 

  الفقرة م
معامل 
 اǗرتباط

 ǌمستو
  الدǗلة

 مالحưات

1 
ـ          ا أحب قراءة ما يتعلق بتكنولوجيـا المعلومـات كلم

  .سنحت لدي الفرصة
 0.01دالة عند  0.000 0.790

2 
رى أن تعلم تكنولوجيا المعلومات  يساعدني علـى         أ

 .تحقيق تطلعاتي العلمية
 0.01دالة عند  0.000 0.635

3 
   مهـارات   معلـم أشعر أن الوقت قد حان ليتعلم كل        

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات
 0.01دالة عند  0.003 0.529

4 
ن األفضل زيادة المحاضرات األسـبوعية      أرى انه م  

  .لمادة تكنولوجيا المعلومات ألهميتها لمعلم المستقبل
 0.01دالة عند  0.000 0.755

5 
ري أن دراسة تكنولوجيا المعلومات صعبة تحتـاج        أ

  .إلى جهد عملي أكثر من غيرها من المواد الدراسية
 0.01دالة عند  0.000 0.790

 0.01دالة عند  0.003 0.529 .ومات ممل وشاقتعلم تكنولوجيا المعل 6

7 
أشعر أن مصطلحات تكنولوجيا المعلومـات العلميـة        

  .صعبة الفهم
 0.01دالة عند  0.000 0.716

8 
متطلب جامعي   ك تكنولوجيا المعلومات ضرورة إدخال   

  ć.دراسي ولو كان اختياريا
 0.01دالة عند  0.000 0.772
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        )21(تابع جدول 

 الفقرة م
عامل م

 اǗرتباط

 ǌمستو
  الدǗلة

 مالحưات

9 
 تكنولوجيـا    الدراسات األدبيـة تعلـم     على خريجي يصعب  

  .المعلومات
 0.01دالة عند  0.000 0.681

 0.01دالة عند  0.000 0.656  .تكنولوجيا المعلوماتكلمة أكره سماع  10

11 
 كيفية التعامل مـع الكمبيـوتر  ب المعلم أن يلم    أعتقد بضرورة 
  .تعيينهم منذ ئل تكنولوجيا المعلوماتوبعض وسا

 0.01دالة عند  0.000 0.798

 0.01دالة عند  0.006 0.487 .أتحدث عن أهمية تكنولوجيا المعلومات أمام اآلخرينأستمتع عندما  12
 0.01دالة عند  0.000 0.607  .خالل التعلم عن وسائل تكنولوجيا المعلوماتأشعر باإلحباط  13
 0.01دالة عند  0.000 0.671  هو جديد في تكنولوجيا المعلوماتأتابع كل ما  14
 0.01دالة عند  0.000 0.681  تزيدني الثقافة في تكنولوجيا المعلومات احتراما بين زمالئي 15
 0.01دالة عند  0.003 0.523  أتابع البرامج التعليمية التي تهتم بتكنولوجيا المعلومات 16
 0.01دالة عند  0.000 0.734  ت المتعة على المواقف التعليمية تضفي تكنولوجيا المعلوما 17

  )االجتاه حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية(اجملال الثاين 
 0.01دالة عند  0.000 0.675  .والجهد تكنولوجيا المعلومات الوقت توفر 1

2 
م ينمي استخدام تكنولوجيا المعلومـات اإلبـداع فـي الـتعل          

 0.01دالة عند  0.001 0.591  .والتعليم

 0.01دالة عند  0.000 0.864  .تيسر تكنولوجيا المعلومات انجاز المهمات التعليمية 3

4 
 في إدارة   تكنولوجيا المعلومات أرى أنه يمكن االستغناء عن      

 0.01دالة عند  0.000 0.729  .التدريسيةاألعمال 

 0.01دالة عند  0.001 0.554  .في التعليم الثقة بالنفسيزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات  5

6 
يقلل االعتماد على تكنولوجيا المعلومات فـي التعلـيم مـن           

 0.01دالة عند  0.000 0.619  .فاعلية دور المعلم

7 
سوف ، عملية التعلم  في   تكنولوجيا المعلومات  إدخال   أعتقد أن 

 .يصرف الطلبة عن التعلم
 0.01دالة عند  0.001 0.595

8 
يزيد التحصيل باستخدام تكنولوجيا المعلومات فـي العمليـة         

 0.01دالة عند  0.000 0.858  .التعليمية

9 
 تزيد الدافعية للتعلم باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي          

 0.01دالة عند  0.000 0.644  .العملية التعليمية

10 
 فـي التعلـيم التفكيـر       تكنولوجيا المعلومات يدعم استخدام   

 0.01دالة عند  0.000 0.723  .منطقي والمنظم عند الطلبةال

11 
أفضل أن استخدم فـي محاضـراتي وسـائل تكنولوجيـا            

 0.01دالة عند  0.003 0.516  .المعلومات

12 
أنتظر اليوم الذي يـتم فيـه الـتعلم باسـتخدام تكنولوجيـا             

 0.01دالة عند  0.004 0.505  .المعلومات في جميع المواد الدراسية
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        )21(بع جدول تا

  الفقرة م
معامل 
 اǗرتباط

 ǌمستو
  الدǗلة

 مالحưات

13 
أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي التعلـيم       

 0.05دالة عند  0.018 0.429   .مضيعة للوقت

14 
أشعر أن التعامل مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات سهل        

 0.01دالة عند  0.010 0.465  .ويسير

15 
 فـي التـدريس     كنولوجيا المعلومات  ت يضعف استخدام 

 0.01دالة عند  0.000 0.848  .العالقة االجتماعية بين المعلم وطالبه

16 
 في التعليم لغـة     تكنولوجيا المعلومات يضعف استخدام   

 0.01دالة عند  0.001 0.563  .الطلبة

 0.01 دالة عند 0.002 0.548  أطور أساليبي التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات 17
 0.01دالة عند  0.000 0.688  أحفز زمالئي عل استخدام تكنولوجيا المعلومات 18
 0.01دالة عند  0.000 0.665  تطور تكنولوجيا المعلومات األساليب التعليمية 19

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2-30(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.463) = 0.01(ستوى داللة وعند م) 2-30(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجداول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة            
تمتع بدرجة عالية مـن االتـساق الـداخلي         ي المقياسوهذا يؤكد أن    ) 0.01،  0.05(

 قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة        للمجالينوللتحقق من الصدق البنائي     
 والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكليـة         المقياساالت  كل مجال من مج   

  .يوضح ذلك) 22( والجدول للمقياس

  )22(الجدول 
   مع الدرجة الكليةالمقياسمعامالت ارتباط كل مجال من مجاǗت 

 مستوى الداللة الدرجة الكلية  المجال

  0.000 1 الدرجة الكلية
 0.006 0.489 االجتاه حنو تعلم تكنولوجيا املعلومات

 0.000 0.626 االجتاه حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية

  0.361) = 0.05(وعند مستوǌ دǗلة ) 2-30(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.463) = 0.01(وعند مستوǌ دǗلة ) 2-30(ر الجدولية عند درجة حرية 

تبط ببعـضها الـبعض     يتضح من الجدول السابق أن جميع المجـاالت تـر         
 ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مـستوى        للمقياس )مجموع المجاالت  (وبالدرجة الكلية 

  .الصدقتمتع بدرجة عالية من ي المقياسوهذا يؤكد أن ) 0.05، 0.01(داللة 
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  :ثبات مقياس اǗتجاǇ نحو تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات .4

أعـضاء هيئـة    على عينـة مـن     طبق الباحث المقياس في صورته المعدلة     
  : وقد استهدفت التجربة االستطالعية للمقياس تحقيق ما يليالتدريس

 : تحديد ثبات المقياس في صورتǈ المعدلة  .أ 

 التـي  Cronbach" كرونباخ"باستخدام معادلة  قام الباحث بحساب ثبات المقياس   
  .تعد من أنسب طرق حساب ثبات مقاييس االتجاه

 :  المقياستحديد زمن اǕجابة عن  .ب 

قام الباحث بتحديد الزمن المناسب لتطبيق المقياس بحساب متوسط الزمن          
 من اإلجابة عن المقياس     ى انته عضو لهيئة التدريس  الذي استغرقه كل من أول      

 وكـان الـزمن     ،أعـضاء ) 3( عضو وذلك ضمن عينـة اسـتطالعية         وآخر
  . تقريباًاثنا عشر دقيقة المحسوب وفقاً لذلك 

 :  نحو عبارات المقياسالمعلميناعات استطالƱ انطب  .ج 

 العينة االستطالعية نحـو     أعضاء هيئة التدريس  قام الباحث بتوجيه انتباه     
  .المقياسعدم التردد في االستفسار عن أي عبارة غير واضحة أو غامضة في 

  : مقياس الثبات
وذلك باستخدام طريقة أفراد العينة االستطالعية تم تقدير ثبات المقياس على 

   .عامل ألفا كرونباخم

Ơ1952 (طريقة ألفا كرونبا(:  
 طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامـل           ثاستخدم الباح   
 مقياس، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت ال           المقياسثبات  

  :يوضح ذلك) 32( ككل والجدول مقياسوكذلك لل
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  ) 23(الجدول 
  المقياسونباƠ لكل مجال من مجاǗت يوضƞ معامالت ألفا كر

    ككلللمقياس وكذلك 

 معامل الفا عدد الفقرات المجال

 0.924  17   االجتاه حنو تعلم تكنولوجيا املعلوماتالمجال األول
 0.872 19  االجتاه حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليميةالمجال الثاني

Ʊ0.842 36 المجمو 

) 0.872( أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فـوق         السابقلجدول  يتضح من ا  
تمتع بدرجة عالية من    ي المقياسوهذا يدل على أن     ) 0.842(وأن معامل الثبات الكلي     

  .البحثالثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة 

   :الشكل النهائي لمقياس اǗتجاǇ نحو تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات .5
عبـارة   )24( عبارة منها    )36(مقياس في صورته النهائية مكوناً من       أصبح ال 

درجـة  )180( سالبة وبذلك تكون النهاية العظمى للمقياس      )12 (موجبة وبقية العبارات  
 عن كل عبـارة علـى نـوع         عضو هيئة التدريس  حيث تتوقف الدرجة التي يستحقها      

 عن االسـتجابات فـي      وعلى استجابته وفق ما هو معروف     )  سالبة –موجبة  (العبارة  
 –جداموافق  (والتي تحتوي خمس استجابات هي      " ليكرت"المقاييس المصوغة بطريقة    

 بحيث أعطيت االسـتجابة فـي العبـارات         )جدا معارض   – معارض – محايد -موافق
) 3(واالسـتجابة محايـد     ) 4(درجات واالستجابة موافق    ) 5( موافق جدا    -الموجبة  

درجة واحدة والعكس في حالة     ) 1(بة معارض جدا    واالستجا) 2(واالستجابة معارض   
وقد قام الباحث بتحرير مادة المقياس وتصحيحها ثم طباعة المقيـاس           العبارات السالبة   

  .ليصبح جاهزاً لالستخدام في تجربة البحث

عبارة موزعة  ست وثالثون    المقياس في صورته المعدلة مكونا من        أصبحوقد  
  .))7(الملحق رقم (.ياسلمقا حددها اللذان الجانبينعلى 

  
  :اǗختبار التحصيلي المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات.  ب

 متبعـا  ."ختبار المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات     اǗ"قام الباحث بƎعداد    
  :التاليةالخطوات 

  .تحديد الهدف من االختبار .1

  . يقيسهاالتيتحديد األهداف التعليمية  .2
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  .رتحديد نوع االختبا .3

  .صياغة الصورة المبدئية لالختبار .4

  .إعداد جدول المواصفات لالختبار .5

  :تحديد الصورة النهائية لالختبار وذلك عن طريق .6

  .ي تحديد صدق االختبار التحصيل- أ      

  .ي حساب ثبات االختبار التحصيل-ب      

  :تحديد الهدف من اǗختبار .1

وهو تقدير مـستوى    تم تحديد الهدف العام من االختبار التحصيلي المعرفي         
التحصيل المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة البحث للموديوالت األربعة لتنميـة        

يـشملها البرنـامج الكمبيـوتري متعـدد         التي مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات   
  .والخاصة بتكنولوجيا المعلومات الوسائط 

  :اǗختبار يقيسها  التيتحديد األهداف التعليمية .2

  .بق تم تحديد األهداف التعليمية في كل موديول من الموديوالت األربعةوكما س

  :تحديد نوƱ اǗختبار .3

بناءŅ على الحاالت المشابهة في الدراسات والبحوث األخرى، استقر الـرأي           
على أن يكون االختبار تحريرياً موضوعياً وذلك لما تتميز به االختبارات الموضوعية            

 في الوقت والجهد، فضالً عن إمكانية تغطية االختبـار          من مميزات تتعلق باالختصار   
لمساحات واسعة من المحتوى، إضافة إلى سهولة تقدير الـدرجات، وتحليـل نتـائج              

  .إجابات الطلبة
  .)قبل التحكيم( مفردة) 104(تكونت من:صياƷة الصورة المبدئية لالختبار .4

  :اǗختبار صياƷة مفردات - أ

صيلي المعرفي بناءا على األهداف التعليميـة       التح االختبار    مفردات تم إعداد 
ورفاقه لǖهداف المعرفية في مـستوياتها      ) BLOOM(للبرنامج متفقة مع تصنيف بلوم      

وتتألف هذه المستويات مـن نتاجـات       ، )الفهم، التطبيق ، التذكر( الثالث األولى وهي    
  .محددة في المجال المعرفي
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ختبارات الموضوعية، استقر   بعد قيام الباحث باستعراض أشكال مفردات اال      
االختبار على نمط المفردات ذات اإلجابات المتعددة، أو ما يعرف بنمط االختيار مـن              
متعدد، لما يتميز به هذا النمط عن األنماط األخرى لمفردات االختبارات الموضـوعية     

. من مميزات خاصة بدقة موقف االختبار وتقليل أثر عامل التخمين ألقصى حد ممكن            
  : احتوت كل مفردة من مفردات االختبار على مكونين هماوقد

وهي عبارة ناقصة أو موقف مشكل أو استفسار يحتاج إلى إجابة ثـم             : مقدمة السؤال 
االستجابات المقترحة ومع هذه االستجابات المقترحـة وضـع الباحـث االسـتجابة             

  .الصحيحة

  : بناء اǗختبار-ب

 بالبرنامج وجدول المحتوى، وفي     اعتمد الباحث على جدول األهداف الخاصة     
ضوء قائمة األهداف المتعلقة بالجانب المعرفي للبرنامج، حيث بلـƸ عـدد األسـئلة              

موزعـة ومرتبـة     ،)8( ملحـق  مفردة،) 84 ( التحصيلي في صورته النهائية    الختبارل
  :تصاعديا على الموديالت بمعنى

  .الموديول األول يشملها التي المعلومات المعرفيةتمثل ) 21-1 (األسئلة من
  .الثاني يشملها الموديول التي المعلومات المعرفيةتمثل ) 45-22 (األسئلة من 
  . يشملها الموديول الثالثالتي المعلومات المعرفيةتمثل ) 70-46 (األسئلة من 
  . يشملها الموديول الرابعالتي المعرفية المعلوماتتمثل  ) 84-71(األسئلة من 

ات كل موديول يتناسب مع وزنـه النـسبي فـي           هذا وروعي أن عدد مفرد    
مـع العلـم أن     ). 5(البرنامج واألهداف الخاصة به، وجدول المواصفات في الخطوة         

مفردات االختبار في التطبيق القبلي مختلفة في ترتيبها عن مفردات نفس االختبار في             
  ).14(أنظر ملحق. التطبيق البعدي

  :بةإعداد تعليمات اǗختبار وورقة اǕجا. ج
زود الباحث االختبار بصفحة تشرح للطالب بوضوح طريقة اإلجابـة عـن            
االختبار، واحتوت هذه الصفحة على توضيح لكيفية اإلجابة وقـام الباحـث بƎعـداد              
وتجهيز نموذج لورقة اإلجابة التي يستخدمها الطلبة لكتابة الرمـز الممثـل لǘجابـة              

  .الصحيحة، وذلك ضمن كتيب البرنامج
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  : نưام تقدير الدرجاتتحديد . د

تقدر الدرجات على أساس درجة واحدة لǘجابة الصحيحة وال شيء لǘجابة           
  .درجة) 84 (التحصيلي كان مجموع درجات االختبار الخاطئة، وبالتالي

  : التحصيليالختبارلمواصفات الجدول إعداد  .5
 تـم وضـع      لها،  واألهداف التعليمية  موديوالت البرنامج األربعة،   ضوء   في

 مجاالت االختبار األربعـة و أرقـام         يشتمل على    والذيول المواصفات لالختبار    جد
 ،10 ،9(األهداف المعرفية كما وردت في قائمة تحليل األهداف التعليمية جدول رقـم             

وعدد مفردات االختبار والنسبة المئوية لها فـي كـل مجـال،            ، لكل مجال ) 11،12
  :)18(يوضح ذلك انظر الملحق ) 24(والجدول 

  )24(جدول 
جدول مواصفات اǗختبار التحصيلي في استخدام تكنولوجيا المعلومات وأرقام األهداف المعرفية وعدد 

  المفردات والنسبة المئوية لها

Ʊالمجمو  
  الموديول

أرقام األهداف كما وردت في قائمة تحليل 
عدد المفردات   )20(األهداف التعليمية جدول رقم 

  في اǗختبار
  النسبة

  موديول األولال
  أساسيات استخدام الحاسوب

3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 14  ، 
15 ،18، 20، 25، 26 ،30  

21  25%  

 الموديول الثاني

تصميم العروض التقديمية 
PowerPoint 

31 ، 33 ، 35 ، 36، 38، 53، 80، 
92، 93، 98، 103  

24  29%  

  الموديول الثالث 
االنترنت وتكنولوجيا 

  االتصاالت

110، 111، 112، 114، 115، 116، 
117، 118، 119، 129، 130، 136، 

137، 138، 139، 150  
25  30%   

  الموديول الرابع 
تصميم صفحات الويب 

 FrontPageباستخدام 

157، 159، 160، 163، 164، 171، 
172، 193، 194  

14  17%   

  %100  84  النسبة/عدد مفردات االختبار  المجموع

  
ة هي أرقام األهداف المعرفية وفقا لتحليل األهداف في مرحلة صياƷة األهداف األرقام المكتوب

  ).مرحلة التصميم في النموذج(التعليمية 
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  ) ) 8 ( ملحق (:لالختبارالصورة النهائية  .6

اشتملت عملية إعداد االختبار في صورته النهائية على عـدة إجـراءات، يوجزهـا              
  :الباحث فيما يلي

Ǘتحديد  : أوǗصدق المحكمين(ختبارصدق ا:(  

ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعالً، ووفقاً لهذا المفهوم فقد قام          
على مجموعـة مـن     الباحث بعرض االختبار الذي يحتوي أهداف ومفردات االختبار         

  وفى مجال  الحاسوب   مجال مناهج وطرق تدريس      فيالسادة المحكمين المتخصصين    
يا التعليم، وقد اهتم الباحث بالحصول على آرائهم في صدق          علوم الحاسوب وتكنولوج  

كل مفردة في قياس الهدف المدون في االختبار، وهو ما يعبر عن الصدق الظـاهري               
لالختبار، وقد أسفرت هذه العملية عن بعض التغيرات التي أجراهـا الباحـث حيـث               

  . التحكيم قبل) 104( بدل من )8( انظر ملحق )84(أصبح عدد أسئلة االختبار 

  : ثبات اǗختبار التحصيلي:ثانيا

 علـى عينـة     مقيـاس  بتطبيـق ال   مقياس لل الثبات    درجة   جرى التحقق من    
-Mann اختبار   أعضاء من هيئة التدريس مرتين، باستخدام       ) 3(استطالعية مكونة من    

Whitney U  قيمـة  وتم حسابMann-Whitney   U  و Z    للتطبيـق األول والثـاني  
) SPSS(وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي     . من خالل إعادة االختبار   ) بعديا(لالختبار  
  :وضح ذلكي )25(ل ووالجد
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  ) 25 (الجدول 

  Mann-Whitney U باستخدام اختبار اǗختبارثبات 

 العدد التطبيق الموديول
متوسط 
  الرتب

 Ʊمجمو
 الرتب

قيمة معامل 
مان ويتني  

)U( 

 Zقيمة 
 ǌمستو
 الدǗلة

 8 2.667 3 التطبيق األول
 13 4.333 3 التطبيق الثاني

لموديول ا
 األول

   6 المجموع

2 1.107 
غير دالة 
 إحصائياً

 6.5 2.167 3 التطبيق األول
 14.5 4.833 3 التطبيق الثاني

الموديول 
 الثاني

   6 المجموع
0.5 1.771 

غير دالة 
 إحصائياً

 7.5 2.500 3 ق األولالتطبي
 13.5 4.500 3 التطبيق الثاني

الموديول 
 الثالث

   6 المجموع
1.5 1.328 

غير دالة 
 إحصائياً

 8.5 2.833 3 التطبيق األول
 12.5 4.167 3 التطبيق الثاني

الموديول 
 الرابع

   6 المجموع
2.5 0.943 

غير دالة 
 إحصائياً

 7.5 2.500 3 التطبيق األول
 13.5 4.500 3 التطبيق الثاني

الدرجة 
الكلية 
   6 المجموع لالختبار

1.5 1.328 
غير دالة 
 إحصائياً

  

غير دالة إحصائيا وهذا يدل على " Z " أن قيم )25( رقميالحظ من الجدول السابق
 .ثبات نتائج االختبار بين التطبيق األول والثاني

 بدرجة عالية من الثبات تبين      بعد إجراء وتنفيذ ما سبق يصبح االختبار يتمتع       
صحة النتيجة التي سيتم الحصول عليها وتظهر صالحية االختبـار واسـتخدامه فـي            

  .البحث

  : تجهيز اǗختبار لالستخدام األولي:  ثالثا

قام الباحث بطباعة االختبار والتأكد من حسن إخراجه، ثم قام بعرضه علـى             
قة االستجابة، وعدم حدوث لبس في      بعض المعلمين للتأكد من وضوح التعليمات وطري      

  . فهم المطلوب

حدد الباحث الزمن الالزم لǘجابـة      : بتحديد زمن اǗختبار  كذلك قام الباحث    
عن االختبار عن طريق حساب متوسط الـزمن الـذي اسـتغرقه أعـضاء العينـة                
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الذي استغرقه كل   أعضاء في اإلجابة عنه، وقد حسب هذا المتوسط         ) 3(االستطالعية  
 مـن   ى انته  عضو  وآخر االختبار من اإلجابة عن     ى انته عضو لهيئة التدريس  ل  من أو 

  . تقريباً دقيقة) 60(وكان الزمن المحسوب وفقاً لذلك ، اإلجابة 

  :  إعداد الصورة النهائية لالختبار:رابعا

قام الباحث بمراجعة خواص مفردات االختبار في ضـوء هـذه المراجعـة             
  .)8(ملحق رقم  ام في التجربةأصبح االختبار جاهزاً لالستخد

  
  :بطاقات مالحưة أداء مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات .ج

أعـضاء  قياس الموضوعي الدقيق لنتائج تعلم      تعتبر بطاقات المالحظة أداة لل    
التحـصيل  (باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات      للجانب المهاري المتعلق    هيئة التدريس   

، حيث ال توجد مقـاييس جـاهزة        األداةصميم وإعداد هذا    ، فقد قام الباحث بت    )يالمهار
  :مناسبة لهذا الغرض، وقد مرت عملية إعداد هذا المقياس بالمراحل التالية

 : تحديد الهدف من المقياس .1

يهدف هذا المقياس إلى قياس األهداف المهاريـة الـذي يتـضمنها أهـداف              
 وقد سبق بناء اختبار     ،علومات   لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا الم     البرنامج المصمم 

 المعرفي، األمر الذي يعني ضرورة وجود مقياس صادق وثابت          الجانبخاص لقياس   
 وهو الجانب األكثـر مناسـبة        عينة البحث  ألعضاءلوصف سلوك التحصيل المهاري     

 .لمجال تعلم استخدام تكنولوجيا المعلومات

 : بناء المقياس .2

 التـي صـممت ألغـراض       المالحظةقوائم  قام الباحث بالرجوع إلى بعض      
 إلى قائمة أهداف ومحتوى البرنامج التي سبق التوصل إليها،           الرجوع أساسا  ثم مشابهة

 وذلك  وبناء البرنامج في ضوئها، حيث قام بحصر األداءات الخاصة بالمجال المهاري          
تنميـة  ، التي تضمنها المحتوى تحت عنوان       وفقا لتصنيف األهداف السلوكية للمنظومة    

  :قد قام الباحث بالمهام التاليةو ،ارات استخدام تكنولوجيا المعلوماتمه
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 في صورة أفعال سلوكية بسيطة تشكل في مجموعهـا مـا            :إعادة كتابة األداءات    .أ 
  .التنفيذ المعلم كدليل على اكتساب مهارات هينبغي أن يقوم به المتعلم ويالحظ

دل عليه من مظاهر معينـة       األوامر يست  إتقاننظراً ألن   : تحديد شكل اǗستجابة     .ب 
 تظهـر    التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، فقدم الباحث في مقياس التقدير، النتيجة         

 حيـث   عضو هيئـة التـدريس،    على الشاشة أمام كل فعل مطلوب عمله من قبل          
لعضو هيئـة   سنستخدم النتيجة التي تظهر على الشاشة كمؤشر للدرجة المستحقة          

لذا فقد استقر الرأي على أن يكون المقياس فـي          و.  عن األداء من عدمه    التدريس
 أما الثاني فهو لدرجة دقة      لǖداءات،شكل جدول مكون من عمودين األول منهما        

 - متوسطة   –كبيرة   ( أعمدة يمثل نظام تقدير الدرجات     ةممارستها وينقسم إلى ثالث   
  .)ضعيفة

قياس بـصفحة   قام الباحث بتزويد الم   : إعداد تعليمات المقياس وطريقة استخدامǈ      .ج 
 بالطلب من كل عضو تنفيذ تدريب       استخدامه من قبل مالحظ األداء، حيث سيقوم        

بتوزيع عملي شامل للجوانب المهارية كافة الخاصة بكل موديول على حدا، كذلك            
 المختبر تطلب منه القيـام بتـشغيل الجهـاز          كل عضو هيئة التدريس   ورقة على   

) (م بمتابعة األداءات ووضـع عالمـة         ثم يقوم المعل   ، مهام معينة عليه   وإنجاز
 تحت الدرجة المناسبة التي تمثل األداء حسب مالحظة النتيجـة علـى الـشاشة             

  .مباشرة أو بعد إكمال التدريب كامال

  : )الصورة النهائية(بطاقات مالحưة أداء المهارات إعداد  .3

ا اشتملت عملية إعداد المقياس في صورته النهائية على عدة إجراءات يفصله          
  :الباحث فيما يلي

اعتمد الباحث في مرحلة إعداد المقيـاس علـى صـدق           : المقياستحديد صدق    .1
المحتوى، حيث قام بعرض األداءات التي احتوى عليها المقيـاس متتابعـة فـي              

بما يتناسب مع قائمة األهداف الخاصة بكل مهارة والتي تم إرفاقها للـسادة     جدول  
السابقة الذكر في   المحكمين  ول على لجنة    عرض هذا الجد  ثم  ).4(المحكمين ملحق   
 .إلبداء الرأي، والتعديل، واإلضافة، والحذف،  وصدق األهدافصدق االختبار

قام الباحث بتحليل مضمون المقياس وتـصويره حيـث يقـسم            :تجهيز المقياس  .2
" موضوعا"موديول مجموعة من البطاقات كل بطاقة تمثل مجاال         كل  المقياس فيه ل  

على ورقة واحدة، مما يسهل على المالحظ العمل حيـث           مكتوبة   فرعيا للموديول 
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عادة ما يؤدي كثرة عدد أوراق مقاييس المالحظة إلى اسـتمرار المالحـظ فـي               
تقليب األوراق بحثاً عن األداء المطلوب وقد تصدر هذه الورقـة مكـان السـم               

مكونـاً   ))9(الملحق   (وقد أصبح المقياس في صورته النهائية     .  وبياناته المتدرب
 تمثل أربع موديوالت تعليمية ولكل موديول عدة مواضيع لكـل           مجاالت) 4(من  

 .موضوع بطاقة مالحظة خاصة به على ورقة منفصلة

 : تحديد ثبات المقياس .3

وذلك باستخدام طريقة أفراد العينة االستطالعية تم تقدير ثبات المقياس على 
   .ثبات البطاقة عبر األفراد

  :ألفراد عبر االبطاقةثبات   - أ
ويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث وبين 

 أعضاء هيئة ، وقد اختار الباحث اثنين من باحث آخرالتي توصل إليهالمالحظة نتائج ا
، لتكنولوجيا الذين لهم خبرة في تدريس االتدريس بكلية فلسطين التقنية دير البلح، من

بشكل مستقل، مالحظة لثالثة من أعضاء هيئة التدريس، ة الوطلب منهم القيام بعملي
يوضح ) 35(المالحظة والجدول وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات 

 معادلة كوبر قة وتم ذلك باستخدام طري المالحظةوهذا يدل على صدق عمليةذلك، 
  ).1994أبو ناهية، صالح (ستخدام المعادلة التالية با

  
                عدد نقاط االتفاق

 =  الثباتتفاق اǗمعامل
 عدم اǗتفاقعدد نقاط + عدد نقاط اǗتفاق 

 ×100 
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 )26(الجدول 

  بطاقة المالحưةفي ) الثبات(يوضƞ معامالت اǗتفاق 
الباحث 

 والمالحư األول
 ưالباحث والمالح

 ثانيال
المالحư األول 
 الموديول والمالحư الثاني

عدد 
 الفقرات

عدد مرات 
اǗتفاق 
وعدم 
 اǗتفاق

 الثبات اǗتفاق الثبات اǗتفاق الثبات اǗتفاق

الثبات 
 الكلي

الموديول 
 األول

15 45 39 0.87 40 0.89 40 0.89 0.88 

الموديول 
 الثاني

82 246 230 0.93 214 0.87 220 0.89 0.90  

الموديول 
 الثالث

29 87 77 0.89 75 0.86 75 0.86 0.87 

الموديول 
 الرابع

47 141 132 0.94 120 0.85 126 0.89 0.89 

الدرجة 
 الكلية

173 519 450 0.87 460 0.89 472 0.91 0.89 

 األول كانت الحظأن نسبة االتفاق بين الباحث والم) 26(يتضح من الجدول 
 األول الحظ في حين كانت النسبة بين الم0.89 الثاني الحظ وبين الباحث والم0.87

ثبات  مما يدل على 0.89 ولقد كان معامل الثبات الكلي 0.91 الثاني الحظالمو
  .المالحظة

א.
  :قام الباحث بƌعداد قائمتين لتقييم جودة منتج وهما كما يلي

  ).PowerPoint(قائمة تقييم جودة منتج عرض تقديمي  .1

 ).FrontPage(قائمة تقييم جودة منتج صفحة ويب شخصية  .2

  :وصف المقياس) PowerPoint(قائمة تقييم جودة منتج عرƭ تقديمي  .1
لتقييم جودة منتج عرƭ تقديمي     فقرة  )  36 ( في صورته األولية   يتضمن المقياس 

)PowerPoint(.  
  :حيث تم تقسيم البطاقة إلى خمسة مجاالت

 التنظيم والتوازن  .أ 

 الخطوط والحروف  .ب 
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 االرتباطات  .ج 

 األلوان  .د 

 ير الفنيةالمثيرات وعناصر التأث  .ه 

  :وصف المقياس) FrontPage(قائمة تقييم جودة منتج صفحة ويب شخصية  .2
صـفحة ويـب    لتقييم جودة منتج    فقرة  )  30 ( في صورته األولية   يتضمن المقياس 

  .)FrontPage (شخصية
  :حيث تم تقسيم البطاقة إلى أربعة مجاالت

 التنظيم والتوازن  .أ 

 الخطوط والحروف  .ب 

 االرتباطات  .ج 

 التأثير الفنيةاأللوان وعناصر   .د 

  :الخصائص السيكومترية للمقياس
  : من صدق وثبات المقياس كما يليالباحثتحقق 

ًǗصدق المقياس:أو :  
  :صدق المحكمين
في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين        بطاقة التقييم   تم عرض   

ـ       الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات،    من المتخصصين في     م حيـث قـاموا بƎبـداء آرائه
 إلى المقياس، وكـذلك     العبارات، ومدى انتماء    برنامجومالحظاتهم حول مناسبة فقرات ال    

 وتعـديل   العبـارات وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض           
أما .  عبارة )39(هي)PowerPoint(بطاقة تقييم منتج     عباراتبعضها اآلخر ليصبح عدد     

 .)29 (العبارات فعدد ) FrontPage(بطاقة تقييم منتج 

  :عبر األفرادبطاقة تقييم المنتج ثبات  :ثانيا

 التي توصل إليها الباحـث وبـين        لتطبيقويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج ا      
 ،الحاسوب وتكنولوجيـا التعلـيم    التي توصل إليها المختصون في مجال       طبيق  نتائج الت 

 الحاسـوب   خبـرة فـي تـدريس      الذين لهم    حاضرينوقد اختار الباحث اثنين من الم     
بـشكل مـستقل،     التقيـيم    ، وطلب منهما القيام بعملية    وتكنولوجيا التعليم والمعلومات  
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وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات التحليل وهذا يدل على صدق عملية              
 لتحليـل المـضمون باسـتخدام       Cooperقة معادلة كوبر   وتم ذلك باستخدام طري    التقييم

  ).1994أبو ناهية، صالح (لتالية المعادلة ا

                 عدد نقاط االتفاق
  100×   عدد نقاط اǗختالف+ عدد نقاط اǗتفاق   =معامل الثبات 

  :يوضƞ ذلك) 27(والجدول 
 FrontPage ومنتج PowerPointاألفراد في تقييم منتج عبر ) الثبات(يوضƞ معامالت اǗتفاق 

  المحللون  البطاقة
نقاط 

Ǘتفاقا  
نقاط 
  اǗختالف

 Ʊمجمو
  معامل الثبات  النقاط

 0.90 39 4 35 الباحث والمحلل األول
 0.87 39 5 34 الباحث والمحلل الثاني

 0.85 39 6 33  المحلل األول والمحلل الثاني

تقييم منتج 
PowerPoin

t  
 0.87        معامل الثبات الكلي  

 0.83 29 5 24 لالباحث والمحلل األو
 0.79 29 6 23  الباحث والمحلل الثاني

 0.83 29 5 24  المحلل األول والمحلل الثاني
تقييم منتج 

FrontPage  
 0.82        معامل الثبات الكلي

أن  PowerPointبالنسبة لبطاقة تقييم منـتج      ) 27 ( السابق يتضح من الجدول  
المحلـل الثـاني     وبين الباحث و   0.90نسبة االتفاق بين الباحث والمحلل األول كانت        

 ولقد كان معامـل     0.85 في حين كانت النسبة بين المحلل األول والمحلل الثاني           0.87
  .ثبات التقييم مما يدل على 0.87الثبات الكلي 

أن نسبة االتفـاق بـين الباحـث         FrontPageأما بالنسبة لبطاقة تقييم منتج      
 في حين كانت النـسبة      0.79وبين الباحث والمحلل الثاني      0.83والمحلل األول كانت    

 مما يدل    0.82ولقد كان معامل الثبات الكلي       0.83بين المحلل األول والمحلل الثاني      
  .ثبات التقييمعلى 

  ):PowerPoint & FrontPage(الشكل النهائي لبطاقات تقييم المنتج 

  : النهائية مكوناً منافي صورتهالبطاقات  تأصبح
  :مقسمة إلى مجالين هما.  عبارة)39( عباراتها  عدد)PowerPoint(بطاقة تقييم منتج 

 .فقرة) 13(تضمن ). التصفح(االستعراض : القسم األول •
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 .فقرة) 26(تضمن ) العرض(شكل وتصميم الشاشة : القسم الثاني •
  

  :مقسمة إلى مجالين هما. عبارة)29(عدد عباراتها ) FrontPage(بطاقة تقييم منج 

 .عبارة) 11( تضمن ).التصفح(االستعراض : القسم األول •

 .عبارة) 18(تضمن ). الموقع(شكل وتصميم الصفحة : القسم الثاني •

وفق ما هو معروف عن االستجابات في المقاييس        حيث تم وضع بدائل التقييم      
، مرتفعة ،مرتفعة جدا (والتي تحتوي خمس استجابات هي      " ليكرت"المصوغة بطريقة   

تفعة مر:  الستجابة الدرجات التالية   بحيث أعطيت ا   )منخفضة جدا ،  منخفضة،  متوسطة
 ،) درجـة  2(منخفـضة  ،) درجات 3(متوسطة،  ) درجات 4(مرتفعة،  ) درجات 5 (جدا

 وبهذا تكون الدرجة العظمـى لبطاقـة تقيـيم منـتج            :) درجة واحدة  1 (منخفضة جدا 
)PowerPoint(   تساوي )أمـا الدرجـة العظمـى لبطاقـة تقيـيم مـنج           )  درجة 195 
)FrontPage(   تساوي )وقد قام الباحث بتحرير مادة المقياس وتصحيحها       ،  ) درجة 145

  ).11-10( انظر ملحقثم طباعة المقياس ليصبح جاهزاً لالستخدام في تجربة البحث

א:
 ديـر   –عضو هيئة تدريس بكلية فلسطين التقنية        ) 20(احتوت عينة البحث    

بعضهم  قصديا من خـالل إدارة       م، حيث تم اختيار     2006/2007البلح للعام الجامعي    
الكلية وبالتنسيق مع األقسام غير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات أو االتصاالت           

بحيث تم فرز أسماء أعضاء هيئة      ، مثل األقسام اإلدارية واألكاديمية والفندقة واألزياء     
 عضو بحيث تكون موزعـة    )  20( التدريس لهذه األقسام ثم اختيار عينة مكونة من         

على كافة األقسام المحددة، وبعض أفراد العينة تطوع لرغبته في تطوير نفـسه فـي               
مجال تكنولوجيا المعلومات، هذا باإلضافة إلى استبعاد أعضاء هيئة التدريس الذين تم            
تطبيق البرنامج عليهم كعينة استطالعية للبحث لعمل التعديالت الالزمة تمهيداً إلجراء           

  .   التجربة النهائية للبحث
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אא:א
التجريبي القائم على    الباحث التصميم    استخدم،  نظرا لطبيعة البحث التطويرية     

المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي على عينة البحث من هيئة التدريس بكلية             
  ).17(فلسطين التقنية ملحق رقم 

اختباراً قبليـاً، وبعـد      هماراختبثم  ومن   تم اختيار أعضاء عينة البحث    حيث  
 متعـدد   البرنـامج الكمبيـوتري   (للمتغير المـستقل    أعضاء هيئة التدريس     خضعذلك  

 المتغير  الناتج عن  اختباراً بعدياً لقياس األثر      همنهاية التجربة تم اختبار   فى  و) الوسائط
  : التالي)11 ( كما يوضحه الشكلالمستقل

  

  

  

  

  

  

  

  
  قائم على المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعديالتجريبي ال التصميم )11(شكل 

البرنـامج  :  المتغيـر المـستقل    :شتمل البحث على المتغيرات التالية    أحيث  
مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات كما     :  المتغير التابع  ، متعدد الوسائط  الكمبيوتري

 االختبـار المعـد     تقيسه بطاقة المالحظة، كذلك التحصيل للجانب المعرفي كما يقيسه        
و نمو الجانب الوجداني كما يقيسه مقياس االتجاه نحـو اسـتخدام تكنولوجيـا              ، لذلك

  .المعلومات، أيضا تطبيق بطاقات تقييم المنتج الخاصة بالموديول الثاني والرابع فقط

 )الواحدة(المجموعة التجريبية

 التطبيق القبلي ألدوات القياس

 التطبيق البعدي ألدوات القياس

  البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط
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א: א א :א
 صورته النهائية   نامج الكمبيوتري متعدد الوسائط في     بتطبيق البر  قام الباحث   

وذلـك  دير الـبلح،    -على أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية         
 ومهارات أعـضاء    تحصيلوكفاءة البرنامج في تنمية اتجاه و      ةفعاليللكشف عن أثر و   

  :طوات كالتاليهيئة التدريس في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وسنعرض هذه الخ

   : اǕعداد لتطبيق البرنامج- 1
  :قام الباحث باإلعداد لتطبيق البرنامج من خالل

تجهيز االسطوانات و األوراق والمطبوعات  الخاصة بالبرنامج وذلك حسب            .أ 
  ).قبلي وبعدي(عدد أفراد العينة وعدد مرات التطبيق 

 الـبلح لتطبيـق      دير –الحصول على الموافقة من إدارة كلية فلسطين التقنية           .ب 
  ).20(البرنامج ملحق 

التنسيق مع رؤساء أقسام أفراد العينة وأفراد العينة أنفسهم إلخبارهم بموعـد              .ج 
 داخـل  12/8/2007تطبيق البرنامج ومكان التطبيق وهو يوم األحد الموافق        

  ).2(معمل حاسوب 

ميكروفـون   + LCD+ سـماعات   (التأكد من صالحية األجهزة  والملحقات         .د 
في المعمل المذكور والبرمجيات الخاصـة بتنفيـذ        )وشبكة وانترنت وطابعة  

 FrontPage PowerPoint Photoshop Antivirus Internet(مهارات البرنامج 

Explorer Ms Messenger .(  

 اǗختبار التحصيلي المعرفي –مقياس اǗتجاǇ  (البحثدوات أل القبليالتطبيق  - 2
  : البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائطشملهاالتي للموديوǗت كافة ) بطاقات المالحưة

 على أفراد العينة وذلك بعـد أخـذ         يقام الباحث بتطبيق البرنامج الكمبيوتر    
وذلك بƎدراج  ) 20(انظر ملحق رقم  . دير البلح  –الموافقة من إدارة كلية فلسطين التقنية       

ـ             م 2007ام  البحث الحالي ضمن الخطط التطويرية المعدة من قبل الكلية في صيف ع
بغرض تطبيق البحث الحالي وأيضا تطوير أعضاء الكادر األكـاديمي فـي مجـال              

 وقد قام   ،)17(عضو ملحق رقم    ) 20( أفراد العينة  عددبلƸ  حيث  تكنولوجيا المعلومات     
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يـا  قبلالتحـصيلي وبطاقـات المالحظـة        االختبار    مقياس االتجاه و    بتطبيق ـثالباح
وكان الهدف من هذا التطبيق     ، م2007/ 8 /12ق  ــف الموا  األحد يوم عليهم وبالتتالي
 المعرفي والمهاري ألعضاء هيئة التدريس في مهارات        تحصيلال اتجاه ومستوى تحديد  

البدء في استخدام البرنامج الكمبيوتري الـذي        وذلك قبل    استخدام تكنولوجيا المعلومات  
   .يشرح تلك المهارات

  :البرنامجتطبيق  - 3
لبدء الفعلي بتطبيق البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط تم في هذه الخطوة ا  

لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوها لدى أفراد 
مرت هذه الخطوة وقد  دير البلح –العينة من هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  :بالتالي

  :اللقاء األول  .أ 

بأفراد العينة وتم إخبار جميع أفـراد العينـة         حدد الباحث موعدا للقاء األول      
 حيـث تـم      9/8/2007يوم الخميس الموافـق     ) 2(بالموعد المحدد في معمل حاسوب    

 بتطبيقه علـيهم    امخالل هذا اللقاء التعريف بموضوع البحث الخاص بالباحث والذي ق         
ددة فـي  من خالل البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط ودور الكمبيوتر والوسائط المتع  

تطبيقـات   تشملها   التيلية  م الع المهارات تعلم   فيأنه سيفيد   تسهيل عملية التعلم وكيف     
 المهـارات والمعـارف    لهـذه    م وكيـف أن دراسـته     تكنولوجيا المعلومات المختلفة،  

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجاالت مختلفة كذلك تطوير أنفسهم في م ستساعده
لعينة ممن ليس لديهم خبرة كبيـرة باسـتخدام         كذلك وضح الباحث ألفراد ا    

البرنـامج   موديوالت   لم تع فيالسير   االحاسوب بعض المهارات الالزمة لكي يستطيعو     
بالبرنـامج وفـتح ملـف       الخـاص     CD وكيفية استخدام    الكمبيوتري متعدد الوسائط  

. طبوعة المرفق عليه والذي يشرح كيفية استخدام وتعلم البرنامج، والمواد الم          ةالمساعد
إذ لم يكن هناك مشكلة كبيرة في ذلك ألن جميع أفراد العينة لديهم المقومات األساسية               

  .للتعامل مع الحاسوب

 لتطبيق تجربة البحث زمنيجدول باالتفاق مع أفراد العينة على قام الباحث 
من )  الخميس- الثالثاء –األحد (أسبوعية جلسات  ثالثانتهى بتخصيص حيث 

 صباحا وتم متابعة السير في تعلم البرنامج وأفراد العينة من خالل )12-9(الساعة 
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 الموافق األحد بدأ التطبيق بداية من يوم وقد)) 17(ملحق رقم (األعضاء متابعة بطاقة 
  .م12/9/2007 وحتى األربعاء الموافق م2007 /12/8

 :البرنامج تعلم موديوǗت في أعضاء هيئة التدريسطريقة سير   .ب 

 تعلم موديالت وفق اإلستراتيجية التي تم وضعها ضـمن مرحلـة    تم السير في  
  ). 17(التصميم مع المحافظة على تسلسل األحداث كما وضحها جدول رقم 

تطبيق مقياس اǗتجاǇ قبليا لتحديد اتجاǇ أعضاء هيئة التدريس نحو  •
 .تكنولوجيا المعلومات

• ǈختبار التحصيلي القبلي للموديول المراد تعلمǗتطبيق ا. 

  . المراد تعلمǈ للموديولالقبلي التدريب العمليتطبيق  •

البرنامج  يشملها الموديول من خالل التي  محتوي المواضيع دراسة •
  :MCAI متعدد الوسائط الكمبيوتري

• ǈختبار التحصيلي البعدي للموديول المراد تعلمǗتطبيق ا. 

 . المراد تعلمǈ للموديولالبعدي التدريب العمليتطبيق  •

تهي أعضاء هيئة التدريس من دراسة موديول ما وتطبيق أدوات  ينبعد أن 
كل من اǗختبار التحصيلي والتدريب العملي الشامل للموديول يقوم الباحث 
بتعبئة بطاقات المالحưة الخاصة بالموديول لكل عضو ومن ثم يقوم 

 ورصد  لالختبار التحصيلي الخاص بالموديولتصحيƞ أوراق اǕجابةب
  . تمهيداً لمعالجتها إحصائياً وتفسير النتائج  وذلكالدرجات

 تطبيق بطاقات تقييم المنتج والخاصة بالموديول الثاني والرابع فقط •

 لتحديد اتجاǇ أعضاء هيئة التدريس نحو  تطبيق مقياس اǗتجاǇ بعدياً •
 .تكنولوجيا المعلومات

  

  

  



 188

א: א
  

  :بحثالب اǕحصائية المستخدمة في األسالي

باستخدام حزمـة البـرامج اإلحـصائية للعلـوم          تمت المعالجة اإلحصائية      
حيث تـم اسـتخدام   . Windows XP على نظام تشغيل 13اإلصدار SPSS اإلجتماعية 

   .SPSSاألساليب اإلحصائية التالية من برنامج 

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية .1

وق بين متوسطات درجات هيئة التدريس في   لحساب الفرT_Test  اختبار .2
بطاقة المهارات، ومقياس  (البحثالتطبيقين القبلي والبعدي على أدوات 

 ).االتجاه واالختبار التحصيلي

رشدي فام (إليجاد حجم التأثير  باستخدام المعادلة التالية "  η2"مربع إيتا  .3
. ص ،2001، أنهار على اإلمام ربيع(نقال عن  ) 69.، ص1997منصور

187:( 
t2  

t2 + df =η 2 

   درجات الحريةdfالمحسوبة و ) t( مربع اǗحصاءة t2  حجم التƉثير و η 2حيث 
  
  

  η 2الجدول المرجعي المقترƝ لتحديد مستويات حجم التƉثير بالنسبة لـ 

  

 األداة المستخدمة حجم التƉثير
 كبير متوسط صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 
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هي متوسط نسبة الكسب في التحصيل، أو هي النسبة بين نسبة ماكجوجيان  .4
متوسط الكسب الفعلي لدى أعضاء هيئة التدريس  عينة البحث ومتوسط 

 ,Roebuck)  "لماك جوجيان"الكسب المتوقع وتحسب بالمعادلة التالية 

1973, P.472-473) ص ،2001، أنهار على اإلمام ربيع( نقال عن .
190(:(  

  

  

  

  
  
  

  :حيث     
  X ختبار التحصيلي القبليǗمتوسط درجات أعضاء هيئة التدريس عينة البحث في ا 

 Y ختبار التحصيلي البعديǗمتوسط درجات أعضاء هيئة التدريس عينة البحث في ا 

  P  مى لالختبار الưدرجة84(البعدي /تحصيلي القبليالنهاية الع ( 

  
  ).0.6(ويعتبر البرنامج فعال بدرجة مقبولة إذا لم تقل قيمة هذǇ النسبة عن ) 1،0(وتتراوƝ هذǇ النسبة بين 

 .90/90حساب نسبة الكفاءة  .5

إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  .6
"Pearson." 

  
 

  
  
  
  
  

  

Real Gain 
 Expected Gain 

 =Mc Gugian`s Gain Ratio  

Y -  X 
  P  -  X  

 =G.R  



 190

 عرابـالل ــــالفص
 

א
  

  :ويتناول هذا الفصل
 

    ًǗنتائج السؤال األول:  أو  .  
  .  نتائج السؤال الثاني:اً  ـثانيـ
  .  نتائج السؤال الثالث وفحص الفرƭ األول:ـاً  ـثالث

  . نتائج السؤال الرابع وفحص الفرƭ الثاني :اً ـرابعـ
  .لخامس وفحص الفرƭ الثالث نتائج السؤال ا:  خامسـاً
  .الرابعالنتائج المتعلقة بالفرƭ :  سادسـاً

  .الخامس النتائج المتعلقة بالفرƭ :ـاًـسابع
  .السادس النتائج المتعلقة بالفرƭ :اً ـثامنـ
  .بطاقة تقييم جودة منتج نتائج :اًـتاسعـ
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  عـل الرابــالفص
א

  
א: א :א

ما اǗحتياجات التدريبية فـي     "  عن السؤال األول والذي نص على        لǖجابة
  ".التدريس بكلية فلسطين التقنيةÝ استخدام تكنولوجيا المعلومات لدǌ هيئة 

 قائمـة    بالتوصل إلـى    هذا البحث  إجراء من    الباحث في المرحلة األولى    قام
 المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس بكليـة        االحتياجات التدريبية الستخدام تكنولوجيا   

، بعد تطبيق استبانة تقدير االحتياجـات التدريبيـة ملحـق           البلح دير   –فلسطين التقنية   
، وتم استخدام هذه االحتياجات في مرحلة       اإلجراءاتكما تم عرضه في فصل      ) 6(رقم

  . سائط البرنامج التدريبي الكمبيوتري متعدد الوإعدادالدراسة والتحليل عند 
  

א: א :א
ما صورة البرنامج التـدريبي     "  عن السؤال الثاني والذي نص على        لǖجابة

الكمبيوتري متعدد الوسائط لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل         
واǗتجاǇ نحوها لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في ضوء تلك اǗحتياجـات             

  ."للتصميم التعليميÝ) 2002(تخدام نموذج عبد اللطيف الجزار باس
قام الباحث بتحديد أهداف البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط فـي ضـوء            
قائمة االحتياجات التي حددها مسبقا لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم وتحديـد            

 ومن ثم تـم تـصميم       ،)2002(صورة هذا البرنامج وفق نموذج عبد اللطيف الجزار         
برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط قائم على التعلم الذاتي يـشمل شـرح جميـع تلـك                

هذا باإلضافة إلى التوصل إلى قائمة موضوعات المحتوى الذي يغطي تلـك            ،  األهداف
األهداف كما سبق توضيح خطوات النموذج لتصميم البرنـامج الكمبيـوتري متعـدد             

  .الوسائط في الفصل السابق
جانب استناداً إلى الفروض المشار إليها في الفصل األول و التي تتعلق بكل             و

والتـي  . تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتجاه والتحصيل       جوانبمن  
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 فروض حجم تأثير البرنامج     إلى باإلضافةالفروض بناءا على الجوانب الثالث       تقسم
  .ل منها بواحد من هذه الفروض أجزاء يتعلق كستةإلى وفاعليه وكفاءته 

א: א א א :א
 ما أثر البرنامج التدريبي في تنميـة مهـارات         ": عن السؤال الثالث   لǖجابة

وفحـص  " Þ استخدام تكنولوجيا المعلومات لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية        
Ǘ توجـد فـروق ذات دǗلـة         ": والذي نص علـى    البحثالفرض األول من فروض     

بين متوسطي درجات هيئـة التـدريس        ) α  = 0.05(إحصائية عند مستوǌ دǗلة     
بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مهـارات اسـتخدام             

 .تكنولوجيا المعلومات لصالƞ التطبيق البعدي
لعينتين مرتبطتين " ت"ر وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبا

T.test paired sample يوضح ذلك) 28( والجدول.  
  )  28( جدول

بطاقة ستوǌ دǗلتها لكل بعد من أبعاد مو" ت"المتوسطات الحسابية واǗنحرافات المعيارية وقيمة 
  في التطبيقين القبلي والبعدي مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات

التطب  األبعاد
 يق

المتوسط 
 لحسابيا

اǗنحراف   العدد
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 

"α" 
 ǌمستو
 الدǗلة

  مهارات الموديول األول 3.069 20 21.050  قبلي
المهارات األساسية 
 Ǘستخدام الحاسوب

 1.234 20 43.450  بعدي
دالة عند  0.000  40.062

0.01  

  13.521 20 101.250  قبلي
  مهارات الموديول الثاني
 ƭتصميم وإنتاج العر

 التقديمية 
PowerPoint 

 4.004 20 237.650  بعدي
دالة عند   0.000 51.527

0.01 

مهارات الموديول  8.660 20 41.400  قبلي
  الثالث

اǗنترنت وتكنولوجيا 
 اǗتصاǗت

 1.380 20 85.700  بعدي
دالة عند  0.000 22.708

0.01 

مهارات الموديول  4.283 20 75.650  قبلي
  الرابع

تصميم وإنتاج صفحات 
 FrontPageيب الو

 0.598 20 140.600  بعدي
دالة عند  0.000 65.386

0.01 

 4.616 20 507.400  بعدي  الدرجة الكلية 17.916 20 239.350  قبلي
دالة عند  0.000 71.633

0.01 
  2.09) = 0.05(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة
  2.86) = 0.01(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة
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الجدولية " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ببطاقة مهارات اسـتخدام تكنولوجيـا      في جميع األبعاد والدرجة الكلية لǖبعاد المتعلقة        

ئية في تلـك األبعـاد بـين         وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصا        ،المعلومات
البعدي، ولقد كانت الفروق لصالح التطبيـق       التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق      

 لدى أفراد األربعةالبعدي حيث ظهر تحسناً في مستوى مهارات االستخدام للموديوالت        
تدريبي العينة التجريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضحاً للبرنامج ال            

 في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أفراد       األدائيعلى رفع مستوى الجانب المهاري      
  .البحثوهذا يحقق الفرض األول من فروض  .العينة التجريبية

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى اهتمام أعضاء هيئة التدريس             
 محتوياته،  وقد يرجع أيضاً إلى       بالبرنامج الكمبيوتري وسهولة استخدامه والتعامل مع     

استخدام الوسائط المتعددة في توضيح المادة العلمية بشكل مبسط وواضح ومميـزات            
 إيقافـه  أو   ذالتنفياستخدامها مثل المشاهدة بالصوت والصورة لتنفيذ المهارات وتكرار         

رجـع   تطبيق المهارة على البرنامج ومن ثم المتابعة،  وي         وإمكانيةحسب رغبة المتعلم    
 األكاديميـة أيضاً إلى توضيح أهمية تكنولوجيا المعلومات والتعليم  ودورها في الحياة            

  .في كافة مراحل التعلم
  
א:א א א א א :א

 ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية اتجاهات إيجابية نحو         ": عن السؤال الثالث   لǖجابة
وفحـص  " لومات لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية Ý       استخدام تكنولوجيا المع  

توجد فروق ذات دǗلة إحصائية     :"  والذي نص على   البحثالفرض الثاني من فروض     
بين متوسطي درجـات هيئـة التـدريس بكليـة           ) α =  0.05(عند مستوǌ دǗلة    

دام فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس اǗتجـاǇ نحـو اسـتخ             
 ".تكنولوجيا المعلوماتÛ لصالƞ التطبيق البعدي

لعينتـين  " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبـار            .1
  .يوضح ذلك) 29( والجدول T.test paired sampleمرتبطتين 

  
  



 194

  )  29( جدول
مقياس  أبعاد ستوǌ دǗلتها لكل بعد منمو" ت"المتوسطات الحسابية واǗنحرافات المعيارية وقيمة 

  في التطبيقين القبلي والبعدي اǗتجاǇ نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات

 التطبيق  األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

 العدد
اǗنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
"α" 

 ǌمستو
 الدǗلة

 اǗتجاǇ نحو تعلم 8.125  20 72.350  قبلي
تكنولوجيا 
 المعلومات

 4.592 20 68.400 بعدي
2.034  0.056 

غير دالة 
  إحصائياً

و اǗتـجـاǇ نـح  5.919 20 85.100 قبلي
تكنولوجيا  استخدام

المعلومات في 
 العملية التعليمية

 6.699 20 78.400 بعدي
دالة عند  0.001 4.097

0.01 

الدرجة الكلية  12.890 20 157.450  قبلي
 10.201 20 146.800  بعدي  لالتجاهات

دالة عند  0.002 3.493
0.01 

  2.09) = 0.05(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة
  2.86) = 0.01(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة

الجدولية " ت" من قيمة    أقلالمحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 وإن كانت هناك فروق بين التطبيقـين        ،ات تكنولوجيا المعلوم   االتجاه نحو تعلم    بعد في

القبلي والبعدي في بعد التعلم إال أن تلك الفروق لـم تـصل إلـى مـستوى الداللـة                   
" ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت" يتضح من الجدول السابق أن قيمة        اإلحصائية، كما   

يـة  والدرجـة الكل  تكنولوجيا المعلومـات     و استخدام االتـجـاه نـح  بعد   الجدولية في 
 وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية         ،بمقياس االتجاه ككل  لǖبعاد المتعلقة   

  .البعدي بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق االتجاهفي 
ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي حيث ظهر تحسناً فـي مـستوى             

ي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضحاً       االتجاه لدى أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعد       
للبرنامج المصمم على رفع مستوى االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا لدى أفراد العينـة      

  . البعدينوإجماليوهذا يعني تحقق الفرض الثاني في حالة البعد الثاني . التجريبية
  مـن  األولويعتقد الباحث أن السبب في عدم تحقق نسبة الداللة في المجال            

 تكنولوجيا المعلومات هو أن االتجاه العـام        االتجاه نحو تعلم  مقياس االتجاه والخاص ب   
  العينة نحو تعلم تكنولوجيا المعلومات قبل وبعد التطبيق كان ايجابيـا ولكـن ال              ألفراد

يوجد تغير كبير، أما بالنسبة للبعد الثاني والخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات فـي             
ة  قد يرجع تحقق مستوى الداللة إلى المرونة العاليـة التـي يمنحهـا               العملية التعليمي 

البرنامج لعضو هيئة التدريس في التقدم في عملية التعلم، واختيار ما يريد من البرنامج           
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 المعلومـات   هذا كله خلق نوع من االنطباع واالتجاه االيجابي نحو استخدام تكنولوجيا          
مواضيع التي تضمنها البرنامج كشفت لعضو هيئـة        كذلك أيضا ال  ، في العملية التعليمية  

 الكبيرة التي يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات فيها من تطـوير           اإلمكانياتالتدريس  
  .للذات أو للعملية التعليمية بشكل جديد وممتع

א: א א א :א
لتدريبي في تنمية التحصيل المعرفي في       ما أثر البرنامج ا    ": عن السؤال الثالث   لǖجابة

            Þ موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلـسطين التقنيـة "
توجد فروق ذات دǗلـة     " : والذي نص على   البحثوفحص الفرض الثالث من فروض      

بين متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية  ) α= 0.05 (إحصائية عند مستوǌ دǗلة 
 التقنية في التطبيق القبلي والبعدي على اختبـار التحـصيل المعرفـي فـي      فلسطين

 .استخدام تكنولوجيا المعلوماتÛ لصالƞ التطبيق البعدي
لعينتـين  " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبـار           

  .يوضح ذلك) 30( والجدول T.test paired sampleمرتبطتين 
  ) 30( جدول

اختبار وستوǌ دǗلتها لكل بعد من أبعاد " ت"حسابية واǗنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات ال
  التحصيل المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقين القبلي والبعدي

 التطبيق  اǗبعاد
المتوسط 
 الحسابي

 العدد
اǗنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 

"α" 
 ǌمستو
 الدǗلة

   األولاختبار الموديول 3.404 20 16.300  قبلي
المهارات األساسية 
 Ǘستخدام الحاسوب

دالة عند  0.000 4.504  1.294  20 19.900  بعدي
0.01 

  اختبار الموديول الثاني 4.352 20 13.900  قبلي
 ƭتصميم وإنتاج العر

 التقديمية 
PowerPoint 

 1.251  20 22.250  بعدي
دالة عند  0.000 8.596

0.01 

  تبار الموديول الثالثاخ 3.967 20 13.550  قبلي
اǗنترنت وتكنولوجيا 

 اǗتصاǗت
 0.768 20 24.200  بعدي

دالة عند  0.000 11.632
0.01 

  اختبار الموديول الرابع 2.845 20 5.750  قبلي
تصميم وإنتاج صفحات 

 FrontPageالويب 
 0.733 20 13.300  بعدي

دالة عند  0.000 11.900
0.01 

 1.785 20 79.650  بعدي الختبارالدرجة الكلية ل 7.437 20 49.500  قبلي
دالة عند  0.000 18.099

0.01 
  2.09) = 0.05(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة
  2.86) = 0.01(وعند مستوǌ دǗلة ) 19(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة
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" ت"المحـسوبة أكبـر مـن قيمـة         " ت"أن قيمة   يتضح من الجدول السابق     
باختبـار التحـصيل     والدرجة الكلية لǖبعـاد المتعلقـة        الموديالتالجدولية في جميع    

 وهذا يدل على وجود فـروق ذات داللـة          ،المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات    
ـ إحصائية في تلك األبعاد بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق           دي، ولقـد  البع

كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي حيث ظهر تحسناً في مستوى الموديوالت لـدى             
أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضـحاً للبرنـامج    
التدريبي على رفع المستوى التحصيلي للجانب المعرفـي مـن اسـتخدام تكنولوجيـا         

  .البحثوهذا يحقق الفرض الثالث من فروض .ينة التجريبيةالمعلومات لدى أفراد الع
ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى طريقة التعلم المستخدمة فـي              

 المعلومة للفرد كـذلك     إليصالالبرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط والطرق المختلفة       
لمـتعلم فـي تثبيـت      ارتباط المعلومات النظرية غالبا بمواقف تعليمية عملية تساعد ا        

 المعلومة في أي وقت والتغذية الراجعـة        إلى الرجوع   إمكانيةأيضا  . ظهاالمعلومة وحف 
 مميزات  إلى باإلضافة. واإلرشاد للمتعلمين من المشرف أثناء تعلم البرنامج للتوضيح       

  .البرامج الكمبيوترية المتعددة الوسائط في التعليم
  

א: אא :א
      ƭالرابع من فرو ƭيحقق البرنـامج الكمبيـوتري     ": على البحثنص الفر

التحصيل ،  االتجاه االيجابي  ،المهارات(  في الجوانب الثالثة     η2<  =0.14حجم تأثير   
 ).المعرفي

من ) 75-57: 1992رشدي منصور،    (ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير     
  :التاليةباستخدام المعادلة "   η 2"خالل مربع إيتا 

  
t2 

t2 + df =  η2 
  

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  

 األداة المستخدمة حجم التƉثير
 كبير متوسط صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 
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  )31 (جدول 
  مهارات استخدام تكنولوجيا المعلوماتبطاقةوحجم التƉثير لكل بعد من أبعاد "  η 2" و  ”ت“قيمة 

 حجم التƉثير t η 2 البعد

 مهارات الموديول األول
  المهارات األساسية الستخدام الحاسوب

 كبير 0.988 40.062

  مهارات الموديول الثاني
 PowerPoint تصميم وإنتاج العرض التقديمية 

 كبير 0.993 51.527

  مهارات الموديول الثالث
 ولوجيا االتصاالتاالنترنت وتكن

 كبير 0.964 22.708

  مهارات الموديول الرابع
 FrontPageتصميم وإنتاج صفحات الويب 

 كبير 0.996 65.386

 كبير 0.996 71.633  الدرجة الكلية

  
  )  32(جدول 

اǗتجاǇ نحوتعلم واستخدام تكنولوجيا وحجم التƉثير لكل بعد من أبعاد مقياس "  η 2" و ” ت“قيمة 
 اتالمعلوم

 حجم التƉثير t η 2 البعد

 كبير 0.179 2.034  تكنولوجيا المعلوماتاالتجاه نحو تعلم

تكنولوجيا المعلومات  و استخداماالتـجـاه نـح
 في العملية التعليمية

 كبير 0.469 4.097

 كبير 0.391 3.493  الدرجة الكلية لالتجاهات

  )  33(جدول 
 بار التحصيلي المعرفي في الموديالت اǗربعةلالختوحجم التƉثير "  η 2" و ” ت“قيمة 

 حجم التƉثير t η 2 )اǗختبار (البعد

 اختبار الموديول األول
 كبير  0.516  4.504  المهارات األساسية الستخدام الحاسوب

  اختبار الموديول الثاني
 PowerPoint تصميم وإنتاج العرض التقديمية 

 كبير 0.795 8.596

  ثاختبار الموديول الثال
 االنترنت وتكنولوجيا االتصاالت

 كبير 0.877 11.632

  اختبار الموديول الرابع
 FrontPageتصميم وإنتاج صفحات الويب 

  كبير 0.882 11.900

  كبير 0.945 18.099 الختبارالدرجة الكلية ل

  
أن حجم التأثير كبير فـي كـلĆ مـن          ) 33 ،32 ،31( يتضح من الجداول    

  ).االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي، تالمهارا( الجوانب الثالثة 



 198

في التطبيق البعدي   أعضاء هيئة التدريس    ويعتقد الباحث أن السبب في تفوق       
المتعدد الوسائط لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتجـاه           لبرنامج  ل

  والنص قدرة الحاسوب على الجمع بين أدوات الوسائط المتعددة       والتحصيل نحوها هو    
أعـضاء   لتظهر في هيكلية واحدة متكاملة تقرب المفهوم المطلوب إلى أذهان            المكتوب

ون انقطاع وإمكانية التكـرار     د )الباحث(التواصل مع المشرف    ، وكذلك   هيئة التدريس 
 ومالحظة  للمهارة والمعلومة في عرض المعلومات والمادة الدراسية والتطبيق الفوري        

  التـدريس  هيئةعضو   إن وجد والعمل على رفع ثقة        النتائج واالستفسار عن أي عائق    
بنفسه وتنمية االتجاه الصحيح نحو فاعلية ودور الكمبيوتر في توفير الوقـت والجهـد              

 في المستقبل واستخدام الـتعلم الـذاتي        األكاديمية في حياته     التدريس هيئةعضو  على  
فـي جـذبهم إليـه      واستخدام نموذج الموديوالت التعليمية مما كان له األثر الكبيـر           

  . تعلم الموديوالت حتى النهايةاندفاعهم بشدة نحوو
مع النتيجة التي توصلت إليها      المهاري والتحصيلي    الجانبفي  وهذه النتيجة تتفق    

  : مندراسة كل
وليد الحلفاوي ) Lopez and Others , 2002(ولوبيز وآخرون ) 2001(إلياس أبو يونس 

 ).2005(وعادل سرايا ) 2004(

א: :אא
      ƭالخامس من فرو ƭيحقق البرنامج الكمبيـوتري فعاليـة      ": على البحثنص الفر

،  االتجـاه االيجـابي    ،المهـارات (   في الجوانب الثالثة      0.6= >بنسبة ماكجوجيان   
 ).التحصيل المعرفي

لقبلي والبعدي  العينة في التطبيق اأفراديبين متوسطي درجات نتائج ) 42(والجدول 
  :، وقيمة الفرق بينهما وقيمة نسبة الكسب في التحصيل ل ماكجوجيانالبحثألدوات 
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  )34(جدول 

في ) ماكجوجيان(بينهما وقيمة الكسب ل  المتوسطات الحسابية للتطبيقين القبلي والبعدي والفروق
  الجوانب الثالثة

  X  Y P Y-X P-X البعد  األداة
Mc 

Gugian`
s Gain 
Ratio 

  األولمهارات الموديول 
بعض المهارات األساسية 
 للتعامل مع الحاسوب

21.05 43.45 45 22.4 23.95 0.935 

   الثانيمهارات الموديول
تصميم وإنتاج العروض 
التقديمية باستخدام برنامج 

PowerPoint  

101.25 237.65 246 136.4 144.7
5 0.942 

طاقة ب
  المالحưة

   الثالثمهارات الموديول
نترنت وتكنولوجيا اال

 االتصاالت

41.4 85.7 87 44.3 45.6  0.971 

  
   الرابعمهارات الموديول

 تصميم وإنتاج صفحات الويب 
 FrontPage  

75.65 140.6 141 64.95 65.35 0.994 

  0.959 279.65 268.05 519 507.4 239.35 مجموƱ الموديوǗت  
 تكنولوجيا االتجاه نحو تعلم
 ماتالمعلو

68.40 72.35 85.00 3.95 16.60 0.238 

 و استخداماالتـجاه نح
تكنولوجيا المعلومات في 

 العملية التعليمية

78.40 85.10 95.00 6.70 16.60 0.404 
مقياس 
ǇتجاǗا  

ǇتجاǗا Ʊ0.321 33.20 10.65 180.00 157.45 146.80 مجمو 
 اختبار الموديول األول

بعض المهارات األساسية 
 الستخدام الحاسوب

16.3 19.9  21 3.6 4.7 0.766 

  اختبار الموديول الثاني
تصميم وإنتاج العروض 

 PowerPoint التقديمية 

13.9 22.25 24 8.35 10.1 0.827 

  اختبار الموديول الثالث
االنترنت وتكنولوجيا 

 االتصاالت

13.55 24.2 25 10.65 11.45 0.930 

  اختبار الموديول الرابع
 يم وإنتاج صفحات الويب تصم

 FrontPage 

5.75 13.3 14 7.55 8.25 0.915 

اǗختبار 
  التحصيلي

 0.874 34.5 30.15 84 79.65 49.5 مجموƱ اǗختبار
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أن جانبين من الجوانب تحقق نسبة ماكجوجيان، همـا          ) 34(يتضح من الجدول    
جانب المهارات وجانب التحصيل المعرفي أما جانـب االتجـاه فـال يحقـق نـسبة                

  .ماكجوجيان
تحقق نسبة ماكجوجيـان لكـل مـن الجانـب          ويعتقد الباحث أن السبب في      

 البرنامج ركز بـشكل     أن إلىالمهاري وجانب التحصيل المعرفي في البرنامج يرجع        
 هاذين الجانبين من خالل المعلومات المكتوبة والمهارات العملية وعرضـها        ىكبير عل 

اعد في تحقق نسبة الكـسب      هذا كله س  )  لقطات فيديو  – صور   –نص  (بأكثر من شكل    
ووجود زيادة واضحة فـي درجـات التعلـيم البعـدي           ،في هذه الجوانب بشكل كبير    

 و استخدام االتـجاه نح للبرنامج، بينما جانب االتجاه وخصوصا في المجال الخاص ب          
تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية كان قريب من نسبة التحقق  بينما في المجال         

ـ  الخ األول  تكنولوجيا المعلومات فان التغير في الفـرق بـين          االتجاه نحو تعلم  اص ب
 أفـراد التطبيق القبلي والبعدي كان قليالً ويعزو الباحث ذلك ألن االتجاه العـام لـدى               

 حد ما، ولم يكن هناك فرق كبير بين متوسـط           إلىالعينة قبل وبعد التطبيق هو ايجابي       
قبلي والبعدي، كذلك أن التغيير في االتجاه ذو صلة          العينة في التطبيقين ال    أفراددرجات  

 التغيير فيها  إلحداثبالسلوكيات االنفعالية والوجدانية والتي يلزمها فترة طويلة نوعا ما          
  .)35(انظر جدول .وتحقيق نسبة كسب مرتفعة

  
  )35(جدول رقم 

  جدول يوضƞ متوسط استجابات أفراد العينة على مقياس اǗتجاǇ قبليا وبعديا
ǇتجاǗت مقياس اǗبعدي  %قبلي  الدرجة النهائية بعدي قبلي  مجا% 

 تكنولوجيا االتجاه نحو تعلم
 المعلومات

68.40 72.35 85  80.471  85.118 

تكنولوجيا  و استخداماالتـجاه نح
 المعلومات 

78.40 85.10 95 82.526 89.579 

 87.472 81.556 180 157.45 146.80 الدرجة الكلية

  
א: :אא

      ƭالخامس من فرو ƭتحقيق البرنامج كفاءة قدرها    ": على البحثنص الفر
 ).التحصيل المعرفي،  االتجاه االيجابي،المهارات( في الجوانب الثالثة ) 90 / 90(

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بترتيب درجات استجابات أفـراد            
           بحساب النسب المئوية لكـل درجـة فـي الجوانـب الثالثـة            العينة تصاعديا، وقام    
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، ومن ثم حساب عدد مـن حـصل         )التحصيل المعرفي ،  االتجاه االيجابي  ،المهارات( 
  :يوضح ذلك) 36(ب الثالث، والجدول فأكثر للجوان % 90على درجة 

  
  )36(جدول رقم 

  فƉكثر% 90ل على النسب المئوية لدرجات استجابات افراد العينة وعدد من حص
ǇتجاǗة مقياس اưختبار التحصيلي بطاقة المالحǗا 

 م
الدرجة 
العưمى 

)180( 

النسبة 
 المئوية

الدرجة العưمى 
)519( 

النسبة 
 المئوية

الدرجة العưمى 
)84( 

النسبة 
 المئوية

1 130 72.22 500 96.34 75 89.29 
2 138 76.67  503 96.92 78 92.86 
3 139 77.22 503 96.92 78 92.86 
4 144 80.00 504 97.11 78 92.86 
5 148 82.22 504 97.11 78 92.86 
6 157 87.22 504 97.11 79 94.05 
7 158 87.78 504 97.11 79 94.05 
8 159 88.33 505 97.30 79 94.05 
9 162 90.00 506 97.50 79 94.05 

10 163 90.56 506 97.50 80 95.24 
11  166 92.22 507 97.69 80 95.24 
12 167 92.78 507 97.69 80 95.24 
13 169 93.89 508 97.88 80 95.24 
14 172 95.56 508 97.88 80 95.24 
15 174 96.67 509 98.07 81 96.43 
16 176 97.78 510 98.27 81 96.43 
17 144 80.00 513 98.84 82 97.62 
18 162 90.00 514 99.04 82 97.62 
19 163 90.56 515 99.23 82 97.62 
20 158 87.78 518 99.81 82 97.62 

 
عدد من حصل 

 % 90على 
 فأآثر

10 
عدد من حصل 

 % 90على 
 فأآثر

20 
عدد من حصل 

 % 90على 
 فأآثر

19 

  
أن جانبين من الجوانـب تحقـق نـسبة الكفـاءة            ) 36(يتضح من الجدول    

 18 حصل أكثر مـن      ، هما جانب المهارات، وجانب التحصيل المعرفي حيث       90/90
فـأعلى مـن درجـات       % 90 العينة علـى     أعضاءمن  % 90عضو وهو عدد يمثل     

 أعـضاء   10 وذلك لحصول    90/90المقياس أما جانب االتجاه فال يحقق نسبة الكفاءة         
  .فأكثر من درجات المقياس% 90فقط على 
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 لكل مـن الجانـب      90/90الكفاءة  تحقق نسبة   ويعتقد الباحث أن السبب في      
 ما قدمه البرنامج من أنشطة ومعـارف        إلىي وجانب التحصيل المعرفي يرجع      المهار

 كون البرنامج صـمم     وأيضا،  يدة وبسيطة لتعلم محتوى البرنامج    متعددة ومهارات جد  
الجـزار   ( وفق نموذج خاص بتطوير التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط         وأنتج

 الجانبان من خـالل المعلومـات        هذان ىكبير عل  كذلك ركز البرنامج بشكل      )2002
)  لقطات فيديو  – صور   –نص  (المكتوبة والمهارات العملية وعرضها بأكثر من شكل        

بينمـا جانـب    ، هذا كله ساعد في تحقق نسبة الكسب في هذه الجوانب بشكل كبيـر              
من أفراد العينة   %) 90(يتضح أن هناك حوالي     ) 36( الجدول رقم    إلىاالتجاه فبالنظر   

 حـد   إلى وهي مقبولة    90/80فأعلى وهذا يحقق نسبة كفاءة      % 80 درجة   إلى اوصلو
كما وان هناك  فرق بين متوسطي االسـتجابة علـى           . لǖفرادكبير في تغيير االتجاه     

  .المقياس في التطبيقين القبلي والبعدي
  

  )37(جدول رقم 
  جدول يوضƞ متوسط استجابات أفراد العينة على مقياس اǗتجاǇ قبليا وبعديا

  بعدي قبلي  البعد
الدرجة 
 النهائية

 %بعدي  %قبلي 

  85.118  80.471 85 72.35 68.40  تكنولوجيا المعلوماتاالتجاه نحو تعلم
تكنولوجيا  و استخداماالتـجاه نح

 المعلومات في العملية التعليمية
78.40 85.10 95 82.526 89.579 

 87.472 81.556 180 157.45 146.80 الدرجة الكلية
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::
وبهدف تقييم المنتج الذي توصل إليǈ أفراد عينة البحثÛ وذلـك لمجـالي             

Û وبرنـامج تـصميم صـفحات       PowerPointاستخدام برنامج العروƭ التقديمية     
)) 11-10(انưر ملحق رقم    (Û أعد الباحث بطاقة تقييم منتج       FrontPageاǗنترنت  
   :تبين نتائج ذلك) 38Û 39Û 40Û 41(والجداول 

  )38( جدول 
المتوسطات الحسابية واǗنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول من 

  ") التصفƞ"اǗستعراPowerPoint ) ( ƭ( بطاقة تقييم منتج 

 المتوسط  الفقرة  م
اǗنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

a1 13 74.00 0.865 3.700  العرضيعرض األهداف الخاصة ب 
a2 3 100.00 0.000 5.000  يوجد زر خروج من العرض 
a3 5 95.00 0.550 4.750  يتوفر أزار للتحرك إلى األمام والخلف في العرض 
a4 12 76.00 1.056 3.800  أحدد مكان وجودي في العرض بشكل سهل 
a5 2 100.00 0.000 5.000  عنوان الموضوع مكتوب بشكل واضح 
a6 9 90.00 0.513 4.500  يوجد مقدمة جيدة للموضوع 
a7 1 100.00 0.000 5.000  العرض محفوظ باسم مناسب 
a8 10 82.00 0.968 4.100  يمكن االنتقال من الشريحة الرئيسية إلى باقي الشرائح 
a9 7 93.00 0.489 4.650  احصل على ما أتوقع عند النقر على الموضوع 

a10 4 95.00 0.444 4.750  لى ما هو مطلوبالروابط تشير إ 
a11 11 80.00 0.858 4.000  النصوص واألشكال المرتبطة مميزة 
a12 6 93.00 0.489 4.650  التحكم في عرض الشرائح والتنقل بينها 

a13 
جميع الروابط مفعلة ومرتبطة بالمضمون 

 8 90.00 0.761 4.500  الخاص بها

  :قرتين كانتايتضح من الجدول السابق أن أعلى ف
احتلت المرتبة "  عنوان الموضوع مكتوب بشكل واضح " والمتعلقة بـ )  5( الفقرة -

  %).100( بوزن نسبي قدره األولى
احتلت المرتبة الثانيـة    "  العرض محفوظ باسم مناسب     " والمتعلقة بـ   )  7( الفقرة   -

  %).100(بوزن نسبي قدره 
  :كانتا أدني فقرتين أنيتضح من الجدول السابق 

احتلـت   "دد مكان وجودي في العرض بشكل سـهل       أح" والمتعلقة بـ   )  4( الفقرة   -
  %).76(المرتبة الثانية عشر بوزن نسبي قدره 
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احتلت المرتبة الثالثة   " يعرض األهداف الخاصة بالعرض   " والمتعلقة بـ   )  1( الفقرة   -
  %).74(عشر بوزن نسبي قدره 

  )39( جدول 
Ǘنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني المتوسطات الحسابية وا

  ")العرƭ" شكل وتصميم الشاشة ) ( PowerPoint( من بطاقة تقييم منتج 
 المتوسط  الفقرة  م

اǗنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

b14 1 97.00 0.671 4.850  تصميم شاشة العرض واضح ومفهوم 

b15 
 المستعرض همعروضة تجذب انتباالمعلومات ال

 )المتصفح(
4.050 1.099 81.00 19  

b16 18 85.00 0.716 4.250 التصميم بسيط ال يثقل على ذاكرة الجهاز 
b17 25 73.00 0.933 3.650  يوجد رسوم متحركة أو فيديو في كل شريحة 
b18 23 77.00 0.875 3.850  الصوت المعروض مناسب مع المحتوي 
b19 17 85.00 0.851 4.250   بين الخلفية والصور والرسوم مناسبالتباين 
b20 9 92.00 0.681 4.600  حجم نصوص العناوين مناسبة ومتناسقة مع الشريحة 
b21 2 96.00 0.523 4.800  حجم نصوص المحتوي مناسب وواضح 
b22 7 93.00 0.489 4.650  ألوان الخطوط للعناوين والمحتوي متناسقة 
b23 5 94.00 0.470 4.700   الخطوط مناسب وواضحشكل ونمط 
b24 11 90.00 0.761 4.500  ألوان الخطوط متناسقة مع الخلفيات المستخدمة 

b25 
ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة 

 21 79.00 0.999 3.950  ومتناسقة

b26 6 93.00 0.745 4.650  المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى 
b27 3 95.00 0.444 4.750  الفقرات المتصلة والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل مميز 
b28 4 94.00 0.470 4.700  األلوان المستخدمة مناسبة للمحتوى 
b29 20 80.00 1.076 4.000  األلوان المستخمة كافية لجذب االنتباه 
b30 16 85.00 1.118 4.250  األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع 
b31 14 88.00 0.503 4.400  األشكال والصور مناسبة للمحتوي 
b32 8 92.00 0.681 4.600  حجم الصور والرسومات مناسب للمحتوى 
b33 13 89.00 0.686 4.450  مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون 
b34 24 73.00 0.933 3.650  يوجد تنوع في المثيرات الحركية في جميع الشرائح 
b35 26 72.00 0.883 3.600  تناسب وتناغم الحركات مع المضمون المعرفي  
b36 10 91.00 0.759 4.550  مناسبة الحركات واألصوات للموضوع والفئة المستهدفة 
b37  22 77.00 0.587 3.850 )صور+ حركة + فيديو + صوت (تكامل المثيرات بأنواعها 
b38 15 85.00 0.851 4.250  يرات داخل اإلطارات المتشابهةتناغم وتناسق المث 
b39 12 89.00 0.826 4.450  .تجنب استخدام الحركات الغير ضرورية والمملة 
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  :يتضƞ من الجدول السابق أن أعلى فقرتين كانتا
احتلت المرتبة  "  تصميم شاشة العرض واضح ومفهوم    " والمتعلقة بـ   )  14( الفقرة   -

  %).97( قدره  بوزن نسبياألولى
احتلـت  "  حجم نصوص المحتوي مناسـب وواضـح      "والمتعلقة بـ   )  21( الفقرة   -

  %).96(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
  : أدني فقرتين كانتاأنيتضƞ من الجدول السابق 

احتلت "  يوجد رسوم متحركة أو فيديو في كل شريحة       " والمتعلقة بـ   )  17( الفقرة   -
  %).73(عشرين بوزن نسبي قدره المرتبة الخامسة وال

"  تناسب وتناغم الحركات مـع المـضمون المعرفـي        " والمتعلقة بـ   )  35( الفقرة   -
  %).72(احتلت المرتبة السادسة والعشرين بوزن نسبي قدره 

  )40(جدول 
المتوسطات الحسابية واǗنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني من 

  ") التصفƞ"اǗستعراFrontPage ) ( ƭ( ة تقييم منتج بطاق

 المتوسط  الفقرة  م
اǗنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

a1 5 92.00 0.598 4.600  سهولة استخدام الصفحة للمرة األولى 
a2 10 72.00 0.598 3.600  أحدد مكان وجودي في الموقع بشكل سهل 
a3 7 86.00 0.733 4.300  ل واضحيوجد عنوان لكل صفحة مكتوب بشك 
a4 9 75.00 0.639 3.750  يوجد مقدمة جيدة للموقع 

a5 
أسماء الصفحات مرتبطة بالمحتوي بشكل 

 منطقي
4.450 0.605 89.00 6 

a6 
يمكن االنتقال من الصفحة الرئيسية إلى باقي 

 3 94.00 0.470 4.700  الصفحات وبالعكس

a7 2 96.00 0.410 4.800   الموضوعاحصل على ما أتوقع عند النقر على 
a8 1 96.00 0.410 4.800  الروابط تشير إلى ما هو مطلوب 
a9 4 92.00 0.503 4.600 النصوص واألشكال المرتبطة مميزة 
a10 11 52.00 0.883 2.600  الصفحة بطيئة جدا 

a11 
جميع الروابط مفعلة ومرتبطة بالمضمون 

 8 83.00 0.671 4.150  الخاص بها

ƞمن الجدول السابق أن أعلى فقرتين كانتايتض :  
احتلت "  احصل على ما أتوقع عند النقر على الموضوع       "والمتعلقة بـ   )  7( الفقرة   -

  %).96( بوزن نسبي قدره األولىالمرتبة 
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احتلـت المرتبـة    "  الروابط تشير إلى ما هو مطلـوب      " والمتعلقة بـ   )  8( الفقرة   -
  %).96(األولى مكرر بوزن نسبي قدره 

  :يتضƞ من الجدول السابق ان أدني فقرتين كانتا
احتلـت  "  أحدد مكان وجودي في الموقع بشكل سـهل       " والمتعلقة بـ   )  2( الفقرة   -

  %).72(المرتبة العاشرة بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة الحاديـة عـشر      "  الصفحة بطيئة جدا  " والمتعلقة بـ   )  10( الفقرة   -

وهذا يعني أن المستجيبين ال يرون أن الصفحة بطيئة جداً،          ،  %)52(بوزن نسبي قدره    
  .إذ عبر واحد فقط منهم على أن الصفحة بطيئة جداً بشكل مرتفع جداً

  )41( جدول 
المتوسطات الحسابية واǗنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني من 

  ")العرƭ" ميم الشاشة شكل وتص) ( FrontPage( بطاقة تقييم منتج 

 المتوسط  الفقرة  م
اǗنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

b12 13 81.00 0.759 4.050  .تصميم الصفحات واضح ومفهوم ومحكم 

b13 
 المستعرض هالمعلومات المعروضة تجذب انتبا

 17 71.00 0.887 3.550  )المتصفح(

b14 15 78.00 0.912 3.900  التصميم بسيط ال يثقل على ذاكرة الجهاز 
b15 11 83.00 0.671 4.150 ألوان ورسومات الخلفيات مناسبة للمحتوى 
b16 1 93.00 0.489 4.650  .حجم نصوص العناوين والمحتوى مناسبة ومتناسقة 
b17 3 91.00 0.510 4.550  شكل ونمط وألوان الخطوط مناسب وواضحة 
b18 9 85.00 0.716 4.250  تخدمةألوان الخطوط متناسقة مع الخلفيات المس 

b19 
ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة 

  10  83.00 0.587 4.150  ومتناسقة

b20 7 86.00 0.657 4.300  المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى 

b21 
الفقرات المتصلة والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل 

 8 85.00 0.716 4.250  مميز

b22 12 82.00 0.788 4.100  األلوان المستخدمة مناسبة للمحتوى 

b23  18 70.00 0.946 3.500   كافية لجذب االنتباهةالمستخدماأللوان 
b24 16 77.00 0.988 3.850  األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع 
b25 6 86.00 0.657 4.300 األشكال والصور مناسبة للمحتوي 
b26 5 88.00 0.598 4.400  جم الصور والرسومات مناسب للمحتوىح 
b27 2 91.00 0.510 4.550  مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون 
b28 14 79.00 0.887 3.950  .تجنب استخدام الحركات الغير ضرورية والمملة 
b29 4 88.00 0.503 4.400  .مكونات الصفحات محفوظة في مجلدات خاصة 
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 ƞمن الجدول السابق أن أعلى فقرتين كانتايتض:  
"  حجم نصوص العناوين والمحتوى مناسـبة ومتناسـقة       "والمتعلقة بـ   )  16( الفقرة   -

  %).93( بوزن نسبي قدره األولىاحتلت المرتبة 
"  مكان الصور والرسومات متناسـق مـع المـضمون        " والمتعلقة بـ   )  27( الفقرة   -

  %).91(بي قدره احتلت المرتبة الثانية بوزن نس
  :يتضƞ من الجدول السابق ان أدني فقرتين كانتا

 المـستعرض   هالمعلومات المعروضـة تجـذب انتبـا      " والمتعلقة بـ   )  13( الفقرة   -
  %).71(احتلت المرتبة السابعة عشر بوزن نسبي قدره )"  المتصفح(
  احتلت المرتبة    "مة كافية لجذب االنتباه   داأللوان المستخ "والمتعلقة بـ   )  23( الفقرة   -

  %).70(الثامنة عشر بوزن نسبي قدره 
  

  :ملخص نتائج البحث
 ألعضاء هيئة   ة التدريبية الالزم  تتوصل الباحث إلى تحديد قائمة باالحتياجا      .1

 دير البلح لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا       –التدريس بكلية فلسطين التقنية     
 .المعلومات

) 2002(الوسائط وفق نموذج الجزار    متعدد   صمم الباحث برنامج كمبيوتري    .2
 .للتصميم التعليمي

توجد فـروق ذات داللـة      : "بناء على نتائج الفرض األول والذي نص على        .3
بين متوسطي درجـات هيئـة       ) α  = 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعـدي علـى بطاقـة             
 والتـي . لوجيا المعلومات لصالح التطبيـق البعـدي      مهارات استخدام تكنو  

الجدولية في جميع األبعاد    " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت" قيمة   أنأظهرت  
ببطاقـة مهـارات اسـتخدام تكنولوجيـا        والدرجة الكلية لǖبعاد المتعلقـة      

 عنـد مـستوى    وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية    ،المعلومات
لك األبعاد بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق         في ت  )0.01،  0.05(

البعدي، ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي حيث ظهر تحـسناً فـي             
مستوى مهارات االستخدام للموديوالت األربعة لدى أفراد العينة التجريبيـة          

لى في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضحاً للبرنامج التدريبي ع           
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رفع مستوى الجانب المهاري األدائي في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى          
  .البحثوهذا يحقق الفرض األول من فروض  .أفراد العينة التجريبية

توجد فـروق ذات داللـة      :" بناء على نتائج الفرض الثاني والذي نص على        .4
بين متوسطي درجـات هيئـة       ) α  = 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

تدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعـدي علـى مقيـاس          ال
والتـي  ". االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات، لصالح التطبيق البعدي       

 االتجـاه    بعد الجدولية في " ت" من قيمة    أقلالمحسوبة  " ت"قيمة  أظهرت أن   
لتطبيقين القبلي   وإن كانت هناك فروق بين ا      ، تكنولوجيا المعلومات  نحو تعلم 

والبعدي في بعد التعلم إال أن تلك الفروق لم تصل إلـى مـستوى الداللـة                
 يتضح من الجدول السابق أن      ، كما   )0.01،  0.05(اإلحصائية عند مستوى    

و االتـجـاه نــح   بعد   الجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
بمقياس االتجاه  بعاد المتعلقة   والدرجة الكلية لǖ  تكنولوجيا المعلومات    استخدام
 بـين   االتجـاه  وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي            ،ككل

  .البعديالتطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق 
ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي حيث ظهر تحسناً فـي مـستوى             

أن هنـاك أثـراً   االتجاه لدى أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعـدي أي    
إيجابيا واضحاً للبرنامج المصمم على رفع مستوى االتجاه نحـو اسـتخدام            

وهذا يعني تحقق الفرض الثاني فـي    . التكنولوجيا لدى أفراد العينة التجريبية    
  .حالة البعد الثاني وإجمالي البعدين

توجد فـروق ذات داللـة      :" بناء على نتائج الفرض الثالث والذي نص على        .5
بين متوسـطي درجـات هيئـة     ) α =0.05 (عند مستوى داللة إحصائية 

التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعـدي علـى اختبـار            
التحصيل المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومـات، لـصالح التطبيـق           

الجدولية " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"أن قيمة   والتي أظهرت   ". البعدي
باختبـار التحـصيل     والدرجة الكلية لǖبعاد المتعلقـة       الموديالتفي جميع   

، وهذا يدل على وجـود فـروق        المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات    
 فـي تلـك األبعـاد بـين         )0.01،  0.05( عند مستوى    ذات داللة إحصائية  

البعدي، ولقد كانت الفروق لصالح     التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق      
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يق البعدي حيث ظهر تحسناً في مستوى الموديوالت لدى أفراد العينـة            التطب
التجريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضـحاً للبرنـامج              
التدريبي على رفع المستوى التحصيلي للجانـب المعرفـي مـن اسـتخدام             

لثالث وهذا يحقق الفرض ا    .تكنولوجيا المعلومات لدى أفراد العينة التجريبية     
 .البحثمن فروض 

يحقق البرنامج الكمبيوتري    :"بناء على نتائج الفرض الرابع والذي نص على        .6
 االتجـاه   ،المهـارات ( في الجوانـب الثالثـة       " η2<  =0.14حجم تأثير   
والتي أظهرت أن حجم التأثير كبير في كـلĆ         ). التحصيل المعرفي ، االيجابي

 ).ه االيجابي، التحصيل المعرفياالتجا، المهارات ( من الجوانب الثالثة 

يحقـق البرنـامج    ":بناء على نتائج الفرض الخامس والـذي نـص علـى           .7
(   فـي الجوانـب الثالثـة       0.6= >الكمبيوتري فعالية بنسبة ماكجوجيـان      

جانبين والتي أظهرت أن    ). التحصيل المعرفي ،  االتجاه االيجابي  ،المهارات
ب المهارات وجانب التحصيل    من الجوانب تحقق نسبة ماكجوجيان، هما جان      
 .أما جانب االتجاه فال يحقق نسبة ماكجوجيان

تحقيق البرنـامج كفـاءة     ":بناء على نتائج الفرض السادس والذي نص على        .8
،  االتجـاه االيجـابي    ،المهـارات ( في الجوانب الثالثة    ) 90 / 90(قدرها  

أن جانبين من الجوانب تحقـق نـسبة        والتي أظهرت   ). التحصيل المعرفي 
، هما جانب المهارات، وجانب التحصيل أما جانب االتجـاه          90/90الكفاءة  

  .90/90فال يحقق نسبة الكفاءة 
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  امسالفصـــل الخـ
  

א א א א
  

  :ويتناول هذا الفصل
  

  ًǗملخص ومشكلة البحث:أو   
   نتائج البحث:ثانيـاً
   توصيات البحث:ثالثـاً
  حوث المقترحةالب: رابعـاً
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  امس ـالخل ـالفص
א א א

א:
 يتـضمن مـشكلة البحـث       والذييتناول هذا الفصل عرضاً لملخص البحث       

وفروضه، وحدود البحث وإجراءات البحث، كما يتنـاول هـذا الفـصل التوصـيات              
طالق للباحثين في تطـوير البـرامج       التي يقترحها الباحث كي تكون نقطة ان      والبحوث  

التي تهتم بتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتعليم لدى المعلمين والطالب           
أيضا على أفضل وجه في العملية التعليمية التعلمية كذلك يتضمن هذا الفصل الملخص             

  .اإلنجليزي  للبحث
  

:א
عضاء هيئة التدريس بكلية فلـسطين      حاجة أ " يمكن تحديد مشكلة البحث في        

وكذلك الحاجة إلى   ، التقنية إلى إنماء مهارات ومعرفة واتجاهات تكنولوجيا المعلومات       
لـذا يمكـن صـياغة      " تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط إلنماء تلك الجوانب         

  :السؤال الرئيس التالي
اسـتخدام   مهـارات ما أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسـائط فـي تنميـة             

تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها لدǌ هيئة التدريس بكلية فلـسطين           
Ý التقنية  

  
  :ويمكن تحليل هذا السؤال إلى األسئلة الفرعية التالية

ما االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التـدريس            .1
Þ بكلية فلسطين التقنية 

لبرنامج التدريبي الكمبيوتري متعـدد الوسـائط لتنميـة مهـارات           ما صورة ا   .2
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوها لدى هيئة التـدريس          

عبد اللطيف  (بكلية فلسطين التقنية في ضوء تلك االحتياجات باستخدام نموذج          
 للتصميم التعليميÞ) 2002الجزار

استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى     ية مهارات ما أثر البرنامج التدريبي في تنم      .3
 Þ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية
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اسـتخدام تكنولوجيـا     ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية اتجاهات إيجابية نحو         .4
Þ المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

ـ           .5 وع اسـتخدام   ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية التحصيل المعرفي في موض
Þ تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
:א

بـين   ) α =  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             .1
متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية فـي التطبيقـين القبلـي             

لمعلومات لـصالح التطبيـق     والبعدي على بطاقة مهارات استخدام تكنولوجيا ا      
 .البعدي

بـين   ) α =  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             .2
متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية فـي التطبيقـين القبلـي             
والبعدي على مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيـا المعلومـات، لـصالح            

 .التطبيق البعدي

بين متوسطي  ) α= 0.05 (لة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات دال .3
درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلي والبعدي علـى            
اختبار التحصيل المعرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات، لصالح التطبيـق          

 .البعدي

(  الثالثـة     في الجوانـب   η2<  =0.14يحقق البرنامج الكمبيوتري حجم تأثير       .4
 ).االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي ، المهارات 

  فـي الجوانـب      0.6= >يحقق البرنامج الكمبيوتري فعالية بنسبة ماكجوجيان        .5
 .الثالثة

، المهـارات   ( في الجوانب الثالثـة   ) 90 / 90(تحقيق البرنامج كفاءة قدرها      .6
 .)االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي 

  
:אא

  :إلىهدف البحث الحالي ي  
تحديد االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أعضاء هيئة           .1

 .التدريس بكلية فلسطين التقنية
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 لتنمية المهارات   ، التصميم التعليمي لبرنامج تدريبي كمبيوتري متعدد الوسائط       .2
ى هيئـة   والتحصيل في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتجاه نحوهـا  لـد          

  التدريس بكلية فلسطين التقنية
معرفة أثر البرنامج التدريبي في تنمية المهارات و التحـصيل فـي اسـتخدام               .3

تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة التدريس بكلية فلـسطين التقنيـة واتجاهـاتهم            
  .نحوها

 .الكشف عن فعالية وكفاءة البرنامج .4
  

:א
  :التاليوتتمثل أهمية البحث الحالي في 

 من حيث   أساليب التدريس  الحديثة في تطوير     الحالي االتجاهات  البحث   واكبي .1
  .فيهاتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة توظيف 

يمكن أن يفيد أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية مـن حيـث تنميـة                .2
  .مهاراتهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس

 هذا البحث واضعو البرامج ومخططوها في مجال تدريب المعلم          قد يستفيد من   .3
وذلك من خالل تحديـد االحتياجـات التدريبيـة         ، التقني أثناء الخدمة، وقبلها   

  .ومعرفة بعض مهارات استخدامها، الستخدام تكنولوجيا المعلومات
 بـوزارة   تقني عن مناهج التعليم ال    المسئولينقد يسهم البحث الحالي في تزويد        .4

تكنولوجيا المعلومات والوسـائط    تربية بالصعوبات التي تحول دون توظيف       ال
وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتذليل هذه      ، التقني في مناهج التعليم     المتعددة

  .الصعوبات
 الـذي   التقني،تناول البحث الحالي لقطاع حيوي ومهم يتمثل في قطاع التعليم            .5

 وكلما توفرت لهـذا القطـاع       ، حد كبير  تعتمد عليه خطط وبرامج التنمية إلى     
 تكنولوجيـا المعلومـات     المقومات األساسية السليمة مثل المنـاهج وتوظيـف       

 بقية القطاعـات    فيد تأثيرها اإليجابي    زا فيها، الحاسوب   والوسائط المتعددة و  
   .واالجتماعيةاالقتصادية 

يـا   تكنولوج  يعد البحث الحالي بداية لبحوث أخرى في مجـال توظيـف           ربما .6
 فـي   بما يسهم مستقبالً تقنيي المناهج بالتعليم ال   المعلومات والوسائط المتعددة ف   

  . والمهارات والتجهيزات التقنية للكليات التقنيةتطوير المناهج
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:א
وهو )  Developmental Research(استخدم الباحث منهج البحث التطويري 

ويتمثل هذا ، تتضمن تطوير البرامج التعليمية المنهج المتبع في تكنولوجيا التعليم التي 
عبد (المنهج في تطبيق التطوير المنظومي للبرنامج باستخدام نموذج التصميم التعليمي 

وكذلك ، ويتضمن هذا المنهج تطبيق منهج البحث الوصفي، )2002اللطيف الجزار
   .اءتهمنهج البحث التجريبي عند تطبيق البرنامج للكشف عن أثره وفاعليته وكف

  

א א :א
التجريبي القائم علـى     الباحث التصميم    استخدم، نظرا لطبيعة البحث التطويرية   

عـضو  )  20(المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي على عينة البحث وعددها           
  .هيئة تدريس بكلية فلسطين التقنية

  
:א

  :علىاقتصر البحث الحالي 
اء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية بدير البلح في غزة بفلسطين في            أعض •

 .م2006/2007العام 
للتصميم التعليمي حتى مرحلة    ) 2002(استخدام نموذج عبد اللطيف الجزار       •

 .التقويم
التعامل : استخدام تكنولوجيا المعلومات من حيث احتياجات هيئة التدريس في         •

، االنترنت والمعلومات واالتصاالت  ، قديميةإنتاج العروض الت  ، مع الحاسوب 
 .تصميم وإنتاج الصفحات على الويب

  
א  :א

 لتقدير االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة          هاستبان .1
 .التدريس بكلية فلسطين التقنية

بكليـة  مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات لعضو هيئة التدريس           .2
  .فلسطين التقنية
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بطاقة مالحظة لقياس مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومـات لعـضو هيئـة             .3
 .التدريس

 .اختبار تحصيل للجانب المعرفي في تكنولوجيا المعلومات .4

 .بطاقة تقييم جودة منتج .5

  
א :אא

قام الباحث بعدد من اإلجراءات المتسلسلة والمنظمة بهـدف الوصـول لتحقيـق             
 ، واإلجابة على تساؤالتها وللخروج بالبحث بالـشكل النطقـي المـنظم           البحثاف  أهد

  :وكانت كالتالي
البحـث  االطالع على البحوث والدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بموضوع         .1

 للمنظومـات التعليميـة     (ISD)التعليمـي دراسة نماذج التصميم     كذلك   الحالي
 مة التعليمية القائمة علـى الكمبيـوتر       النموذج المناسب لتصميم المنظو    الختيار
، حيث اختارت الباحـث نمـوذج الجـزار         MCAI متعدد الوسائط    التعليمي

  . للوسائط المتعددة لتصميم المنظومة التعليمية للبحث الحالي
 . والقيام بƎجراءات الصدق والثبات لهاالبحثبناء أدوات  .2

 .معلوماتتقدير االحتياجات التدريبية في استخدام تكنولوجيا ال .3

تصميم البرنامج الكمبيوتري في ضوء نتائج تقدير االحتياجات التي سـتظهر            .4
عبـد اللطيـف    . بعد تحليل االستبانة وبطاقات المالحظة بتطبيـق نمـوذج د         

  . للتصميم التعليمي)2002(الجزار
 . من أعضاء هيئة تدريس من مجتمع البحثةاختيار عين .5

 .تجاهات والمهارات قبلياًتطبيق أدوات البحث الخاصة بالتحصيل واال .6

تطبيق البرنامج التدريبي بالتعليم الفردي أو الجماعي بوجود الباحث على أفراد            .7
  . البحثعينة 

 .تطبيق أدوات البحث بعدياً .8

جمع البيانات وتبويبها وإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة للحـصول علـى            .9
  .  النتائج

 .تفسير النتائج ووضع التوصيات والمقترحات .10

  .إعداد تقرير البحث .11
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:א:
 ألعضاء هيئـة    ة التدريبية الالزم  تتوصل الباحث إلى تحديد قائمة باالحتياجا      .1

 دير البلح لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيـا        –التدريس بكلية فلسطين التقنية     
 .المعلومات

) 2002(صمم الباحث برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط وفق نموذج الجـزار          .2
 .للتصميم التعليمي

 =  α  = 0.05  ،α(توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة              .3
بين متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين          ) 0.01

القبلي والبعدي على بطاقة مهارات استخدام تكنولوجيـا المعلومـات لـصالح            
ى مهارات االستخدام للموديوالت    التطبيق البعدي، حيث ظهر تحسناً في مستو      

األربعة لدى أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا             
واضحاً للبرنامج التدريبي على رفع مستوى الجانب المهـاري األدائـي فـي             
استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أفراد العينة التجريبية،وهذا يحقق الفـرض          

  .البحثض األول من فرو
) α =0.05  ،α  =0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           .4

بين متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلـي            
والبعدي على مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيـا المعلومـات، لـصالح            

 لـدى أفـراد العينـة       حيث ظهر تحسناً في مستوى االتجـاه      . التطبيق البعدي 
التجريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثـراً إيجابيـا واضـحاً للبرنـامج               
المصمم على رفع مستوى االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا لدى أفراد العينـة            

وهذا يعني تحقق الفرض الثاني في حالة البعـد الثـاني وإجمـالي             . التجريبية
  .البعدين

) α =0.05  ،α  =0.01(صائية عند مستوى داللـة    توجد فروق ذات داللة إح     .5
بين متوسطي درجات هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيقين القبلـي            
والبعدي على اختبار التحصيل المعرفي في استخدام تكنولوجيـا المعلومـات،           

حيث ظهر تحسناً في مستوى الموديوالت لدى أفـراد         . لصالح التطبيق البعدي  
جريبية في التطبيق البعدي أي أن هناك أثراً إيجابيا واضحاً للبرنـامج          العينة الت 

التدريبي على رفع المستوى التحصيلي للجانب المعرفي من استخدام تكنولوجيا          
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المعلومات لدى أفراد العينة التجريبية، وهذا يحقق الفرض الثالث من فـروض   
  .البحث

.   في جميـع الجوانـب      η2<  =0.14يحقق البرنامج الكمبيوتري  حجم تأثير        .6
        Ćمـن الجوانـب الثالثـة        حيث أظهرت النتائج أن حجم التأثير كبير في كل  )

 ).االتجاه االيجابي، التحصيل المعرفي، المهارات

جانبين مـن    في 0.6= >يحقق البرنامج الكمبيوتري فعالية بنسبة ماكجوجيان      .7
 هما جانب   )المعرفيالتحصيل  ،  االتجاه االيجابي  ،المهارات(  الثالثة   الجوانب

 .المهارات وجانب التحصيل أما جانب االتجاه فال يحقق نسبة ماكجوجيان

(  الثالثـة    جانبين من الجوانـب   في  ) 90 / 90(تحقيق البرنامج كفاءة قدرها      .8
وهمـا جانـب المهـارات،      ). التحصيل المعرفي ، المهارات، االتجاه االيجابي  

  .90/90 نسبة الكفاءة وجانب التحصيل أما جانب االتجاه فال يحقق
  

:א:
  :استناداً إلى نتائج البحث الحالي، يوصي الباحث بما يلي

استخدام البرنامج الكمبيوتري التعليمي متعدد الوسائط والذي تم تطـويره فـي             .1
نمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات ألعضاء هيئـة         ت في البحث الحالي 

  . بقطاع غزة والضفة الغربية، والجامعات الفلسطينيةالتدريس بالكليات التقنية
البرنامج  على غرار    البرامج الكمبيوترية متعددة الوسائط      عدد آخر من     تطوير .2

لتدريس وتنمية مهـارات وبـرامج       وذلك   الذي تم تطويره في البحث الحالي،     
 .تكنولوجية أخري لدى أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة

 مجموعة ضابطة من المجموعة التجريبية ليزيد من        ماإجراء هذا البحث باستخد    .3
التأكد من أثر البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط علـى متغيـرات البحـث             

 .التابعة

إجراء بحوث تطويرية لتوظيف التعليم االلكتروني عبر الشبكات للكشف عـن            .4
 .أثره في قيمة التحصيل واالتجاه

ج الكمبيوتري متعدد الوسـائط     إجراء بحث للكشف عن جوانب قصور البرنام       .5
 .في تنمية االتجاه نحو تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات
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تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير برامج أو منظومـات تعليميـة قائمـة علـى                .6
  .الكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط في التعليم العالي

يـوتر متعـدد    استخدام نموذج الجزار لتصميم وتطوير التعليم بمـساعدة الكمب         .7
  .الوسائط لما أثبتته نتائج البحث من فاعلية لهذا النموذج

البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط،  والذي تـم تطـويره فـي            االستفادة من    .8
البحث الحالي في التعليم عن بعد من خالل شبكة اإلنترنـت، وذلـك لميـزة               

 .FrontPageتصميمه على برنامج 

  

 لتطبيق مثل هذه البرامج، بما يحتاجه ذلـك مـن        توفير البيئة والوقت المناسب    .9
أجهزة كمبيوتر وملحقاتها، وشبكات االنترنت، وأجهزة عرض البيانـات فـي           

، وهـو مـا يتفـق مـع         "معامل تكنولوجيا التعليم  "مكان خاص لهذا الغرض     
الدراسات التي تشير إلى حاجة الجامعات، والكليات إلى تطوير أعضائها بمـا            

 .العلمي والتكنولوجي السريعيتناسب مع التقدم 

يوصي الباحث مصممي ومنفذي برامج التطوير بعدم االعتماد على الـدورات            .10
المكثفة  والدورات النظرية فقط، بل إنتاج برامج متنوعة بأساليب تقنية حديثة            
وممتعة، كاستخدام الوسائط المتعددة هذا يعود بالنفع على المتعلم، وتدفعه إلـى            

الكمبيوتر، واستغالله بصورة توفر عليـه الجهـد والوقـت          تنمية اتجاهه نحو    
 .وتحقق أهداف التعلم

تطوير الجامعات والكليات مقررات تكنولوجيا التعليم لتشمل معارف ومهارات          .11
عن استخدام البرمجيات والتطبيقات الكمبيوترية بأنواعها، فمع تطـور مجـال           

يئـة التـدريس    تكنولوجيات التعليم، أصبحت الحاجة ملحة لـدخول عـضو ه         
باختالف تخصصه إلى عالم الكمبيوتر واالنترنت األمر الـذي يحـتم وجـود             
برامج تطويرية متميزة في تكنولوجيا التعليم، وقد يكون من بين هذه المقررات            
ما يقدم داخل معامل الكمبيوتر خاصة في ظل دخول تقنية الوسائط المتعـددة             

 .إلى البرمجيات الكمبيوترية
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:אא:א
في ضوء نتائج البحث الحالي، وما توصل إليه من توصيات يعتقد الباحـث             

  :أنه من الضروري متابعة البحث في المحاور اآلتية
 وأمـاكن    مجاالت دراسـية أخـرى     في  الحالي بحثإجراء دراسات شبيهه بال    .1

  .أخرى مثال
لكتروني في  دراسة فاعلية برنامج محوسب متعدد الوسائط قائم على التعليم اال          .2

تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى أعضاء هيئات التدريس فـي           
 .الجامعات الفلسطينية

بحث دور برامج الكمبيوتر متعددة الوسـائط فـي نـشر وتعلـم تكنولوجيـا                .3
 .المعلومات

 .تقييم تصاميم البرامج التعليمية الكمبيوترية متعددة الوسائط .4

 .ترية متعددة الوسائط على تنمية اإلبداع لدي الطلبةبحث أثر البرامج الكمبيو .5

بحث للمقارنة بين مضمون البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي           .6
في الدول العربية ونظيرها في بعض الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بمجال            

 .استخدام تكنولوجيا التعليم والمعلومات
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Ǘالمراجع العربية:أو .  
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  )1(ملحق رقم 
  أمساء السادة احملكمني
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  أسماء السادة المحكمين
  مكان العمل  التخصص  اǗسم  .م
  غزة-الجامعة اإلسالمية   أستاذ المناهج وطرق التدريس  عزو عفانة. د.أ   .1

  جامعة األقصى  أستاذ المناهج وطرق التدريس  محمود األستاذ. د.أ   .2
  جامعة األقصى أستاذ علم نفس  نظي أبو مصطفي. د.أ   .3
  جامعة األزهر  أستاذ األنظمة الخبيرة المساعد  سامي أبو ناصر. د   .4
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم  فؤاد عياد. د   .5
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم  حسن النجار. د   .6
  دير البلح- كلية فلسطين التقنية  عد لغة عربيةأستاذ مسا  عبد الرحيم حمدان. د   .7

أستاذ أساليب تعليم العلوم والتكنولوجيا   جمال الزعانين. د   .8
  المساعد

  جامعة األقصى

  جامعة األقصى  أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس  تيسير نشوان. د   .9
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس  يحيى أبو جحجوح. د.10
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس  نائلة الخزندار. د.11
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد علم نفس  درداح الشاعر. د.12
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد علم نفس  محمد الصادق. د.13
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد علم نفس  أمال جودة. د.14
  صىجامعة األق  أستاذ مساعد علم نفس  يحيى النجار.د.15
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد علم نفس  عطاف أبو غالى. د.16
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد علم نفس  عون محيسن.د.17
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس  فوزي أبو عودة. د.18

ماجستير تكنولوجيا التعليم والوسائط   ياسر صالحة. أ.19
  المتعددة

  جامعة األقصى

   غزة-الجامعة اإلسالمية   ماجستير مناهج وطرق تدريس حاسوب  جيأدهم البعلو. أ.20
  جامعة األقصى  ماجستير تكنولوجيا التعليم  سامح العجرمي. أ.21
  جامعة األقصى  ماجستير تكنولوجيا التعليم  حسن مهدي. أ.22
  دير البلح- كلية فلسطين التقنية  ماجستير نظم معلومات  أحمد االغا. أ.23

  دير البلح- كلية فلسطين التقنية   هندسة حاسوبسكالوريوب  مروان أبو شغيبة. م.24

  جامعة األقصى  ماجستير مناهج وطرق تدريس حاسوب  رانيا عبد المنعم.أ.25
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  )2(ملحق رقم 
  

استبانة حتديد االحتياجات التدريبية الضرورية ملهارات استخدام 
تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 

  ةالتقني
  

  )العرƭ على السادة المحكمين(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

  
استبانة حتديد االحتياجات التدريبية الضرورية ملهارات استخدام 

 ت ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطنيتكنولوجيا املعلوما
  التقنية

  )العرƭ على السادة المحكمين(
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  

  2006مايو 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                    حفظه اهللا/                                             السيد 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
تصميم برنامج كمبيـوتري متعـدد      أثر  " يقوم الباحث بتطبيق بحث بعنوان      

استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوهـا        الوسائط في تنمية مهارات   
و لهذا الغرض أعد الباحث االستبانة التـي        " لدى هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية       

وجيـا  بين يديكم وذلك لتحديد االحتياجات التدريبية الضرورية لمهارات استخدام تكنول         
  .المعلومات

مجموعـة القـدرات التـي       " ونعني بمهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات    
يمتلكها عضو هيئة التدريس ويقدر على ممارستها في مجال  التعليم باستخدام وسـائل       

  ".تكنولوجيا المعلومات 
لذا يرجى من سيادتكم تحكيم هذǇ اǗستبانة وذلك للوصول إلى الصورة النهائيـة             

Ǘحتياجات ومن ثم تصميم برنامج كمبيوتري لتنمية المهارات المطلوبـة مـع األخـذ              لهذǇ ا 
 فـي المكـان     الرجاء وضع إشـارتين     .باǗعتبار المهارات التي يحتاجونها بدرجة كبيرة     

  المخصص أمام كل مهارة 
   اǕشارة األولي

  وفقا النتمائها إلى المجال المكتوبة به 
  : تقسيم المقياس إلي أربعة مجاالت حيث تم
رات األساسية للتعامل مع الحاسوب   المها -1

 وملحقاته

  تصميم وإنتاج العروض التعليمية وعرضها  -2
 تكنولوجيا وشبكات االتصال والمعلومات -3

  الصفحات االلكترونية -4
   اǕشارة الثانية

 وفقا لرأيك كونها مناسبة أو غير مناسبة 
  لمعلومات في التدريس الحاجات المهارية في استخدام تكنولوجيا ل

 .مع إمكانية التعديل لها بما ترونǈ مناسبا أو إضافة مهارات جديدة

  ياسر هديب رضوان/  ÛÛÛ    الباحثشاكرين لكم حسن تعاونكم
                                                         

  غير منتمية  منتمية
    

  غير مناسبة  مناسبة
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  رأيك  اǗنتماء
  

المحور 
سل  الرئيسي
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سبة  
منا

ير 
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            .تشغيل الحاسوب والتعامل مع برامجه المختلفة.1
           Windowsالتعامل مع نظام التشغيل .2
            .إنشاء واستدعاء الملفات والمجلدات وإدارتها.3
            التعامل مع وحدات التخزين ومشغالت األقراص.4
            .التعامل مع أكثر من برنامج في نفس الوقت.5

لدي المعرفة بكيفية تنصيب البرامج على جهاز .6
            .الحاسوب أو حذفها

            .كشف الفيروسات وطرق الوقاية منها.7

شرح أي مشكلة تقنية قد أواجهها لكي أحصل على .8
  .مساعدةال

          

9.
ملفات (معرفة االمتداد الخاص  بالملفات المختلفة 

النصوص وملفات الصوت وملفات الفيديو و ملفات 
  ).الصور

          

 Compressedالملفات وفك ضغط  ضغط الملفات.10
File.  

          

 –الطابعة (التعامل مع ملحقات جهاز الحاسوب مثل .11
  ). والميكروفون- والكاميرا-والماسح

          

المهارات 
األساسية 

للتعامل مع 
الحاسوب 
  وملحقاته

 بدون WORDالتعامل مع برامج معالجة النصوص مثال .12
            .مشاكل

 و تصميم الوحدات النسقية والشرائƞ وعرضها إنتاج
  .POWERPOINTالكترونيا باستخدام برنامج 

         

           .يدرج ويصمم الشرائح وينسق النصوص داخلها.13
14.
  

والرسومات و ملفات الـصوت والفيـديو      يدرج الصور   
  .المناسبة على الشريحة وينسقها

          

            .أن يضيف التأثير والحركة لمحتويات الشرائح.15
16.
  

يضيف األزرار للتنقل بين الشرائح ويستخدم االرتبـاط        
            .التشعبي لفتح للملفات والمواضيع المرتبطة مع بعضها

            .ةأن يحفظ الملف بأكثر من طريق.17
            .Data Projectorتشغيل و استخدام جهاز عرض البيانات .18

تصميم 
وإنتاج 

العروض 
التعليمية 
  وعرضها 

            .Smart Boardتشغيل و استخدام جهاز السبورة الذكية .19
            التمييز بين الشبكات المحلية والوطنية والعالمية.20  
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  رأيك  اǗنتماء
  

المحور 
سل  الرئيسي

سل
م

  

 المهارة

مية
منت

مية  
منت

ير 
Ʒ

  

منا
بة 
س

سبة  
منا

ير 
Ʒ

  

ات
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إدارة  ملفاتي من خالل شبكة االتصال المحلية مثل عمل .21
            .المشاركة لها

 و (Netscape) التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت مثل.22
(Internet Explorer)..            

            .توصيل جهاز الحاسوب باالنترنت.23

 ,WWW  :مصطلحات المتعلقة باالنترنت مثلتفسير بعض ال.24
HTTP, URLS, HYPERTEXT, HTML 

          

            .تصفح بعض المواقع التعليمية واإلفادة منها.25
            .إنشاء حساب بريد الكتروني.26
            .قراءة وحذف الرسائل على البريد االلكتروني.27
            .الرد على الرسائل االلكترونية لشخص أو عدة أشخاص.28
            .تحديد االستخدامات المهنية لقوائم البريد االلكتروني.29
            .إدارة قوائم البريد االلكتروني.30

 وملحقات الرسائل الملفات أو تنزيل تحميل إرسال و.31
            . وحفظها على جهاز الحاسوبعلى اإلنترنت

           .استخدام شبكة االنترنت في المجاالت الترفيهية.32
            .خدام  محركات البحث وطرق البحث في االنترنتاست.33
            .البحث المتقدم لتعيين وتحديد نوع النتائج وعددها.34

بأحد المنتديات الموجودة ضمن شبكة  االشتراك.35
  .االنترنت والمشاركة بمواضيع مختلفة

          

            .للتواصل مع اآلخرين) غرف المحادثة(التعامل مع خدمة الدردشة .36
            .إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عبر االنترنت.37
            .تحميل وإدارة صفحتي الشخصية على موقع الكلية.38

يدخل  ويعدل و يحمل محاضراته ومنتجاته التعليمية على .39
            .الصفحة من وقت آلخر

تكنولوجيا 
وشبكات 
اǗتصال 

  والمعلومات

            .امتالك أسس ومعايير استخدام االنترنت وااللتزام بها.40
تصميم صفحة الكترونية بسيطة للتعريف بك على اǗنترنت 

            FrontPageباستخدام إحدǌ برامج التصميم مثال  

            .يصمم صفحة شخصية وينسقها.41

يربط محتويات الصفحة بملفات وعناوين تعليمية متنوعة .42
            .ذات عالقة ببعضها البعض

            . يطةالبس) HTML(معرفة بعض أوامر .43

الصفحات 
Ǘلكترونيةا  

            الخ.. يحفظ تصميمه وما يلزم من ملفات وصور وعروض.44
  ياسر هديب رضوان/ الباحث / شكرا لتعاونكم  معنا
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  )3(ملحق رقم 
  

تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة  مقياس االجتاه حنو استخدام 
  التدريس بكلية فلسطني التقنية

  
  )العرƭ على السادة المحكمين(
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  Ŷ الرحمن الرحيمبسم ا

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 

  
 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية
                  

تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة  مقياس االجتاه حنو استخدام 
  التدريس بكلية فلسطني التقنية

  )لسادة المحكمينالعرƭ على ا( 
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2006نوفمبر 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                                                     حفظه اهللا/                     السيد 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أثر تصميم برنامج كمبيـوتري متعـدد       " يقوم الباحث بتطبيق بحث بعنوان      

استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها       ة مهارات الوسائط في تنمي  
و لهذا الغرض أعد الباحث مقياس اتجاه        "   لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية     

تكنولوجيا   استخدام  نحو هيئة التدريس لقياس اتجاهات   هو الذي  بين يديكم اآلن وذلك          
  .المعلومات

ذǇ اǗستبانة وذلك للوصول إلـى الـصورة        لذا يرجى من سيادتكم تحكيم ه     
النهائية لهذا المقياس ومن ثم تطبيقǈ على عينة الدراسة لمعرفة اتجاهـاتهم نحـو              

 في المكان المخصص أمـام      الرجاء وضع إشارتين    .استخدام تكنولوجيا المعلومات  
   كل مهارة

   اǕشارة األولي
  المكتوبة به وفقا النتمائها إلى المجال 

   : حيث تم تقسيم المقياس إلي مجالين
  . تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية و استخداماالتجاه نح -1
  . تكنولوجيا المعلوماتاالتجاه نحو تعلم -2

   اǕشارة الثانية
 وفقا لرأيك كونها مناسبة أو غير مناسبة 

  لموضوع هذا المقياس
 .ية التعديل أو اإلضافة لها بما ترونه مناسبا مع إمكان

  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                                                                    
   الباحث                     

  ياسر هديب رضوان
  
  

  غير منتمية  منتمية
    

  غير مناسبة  مناسبة
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ـ    تكنولوجيا المعلومـات    و استخدام اǗتـجــــاǇ نـح
 في العملية التعليمية

      

            .ة لكل مواطن ضروريتكنولوجيا المعلومات أن رىأ.1
            .والجهد توفر الوقت تكنولوجيا المعلومات أن شعرأ.2
أعتقد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعلم والتعلـيم    .3

  .ينمي اإلبداع
          

            .في عملية التدريس هامة تكنولوجيا المعلومات أن أعتقد.4
 فـي   تكنولوجيا المعلومـات  أرى أنه يمكن االستغناء عن      .5

  .التدريسيةإدارة األعمال 
          

أعتقد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعلـيم يزيـد          .6
  .ثقتي بنفسي

          

ولوجيا المعلومات في التعليم يقلل أرى أن االعتماد على تكن.7
  .من فاعلية دور المعلم

          

 فـي    و تكنولوجيا المعلومـات     إدخال الكمبيوتر  أعتقد أن .8
  .سوف يصرف الطلبة عن التعلم، عملية التعلم

          

أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية        .9
  .يزيد التحصيل والدافعية للتعلم

          

 في التعليم سيدعم    تكنولوجيا المعلومات استخدام  تقد بأن   أع.10
  .التفكير المنطقي والمنظم عند الطلبة

          

أفضل أن استخدم فـي محاضـراتي الدراسـية وسـائل           .11
  .تكنولوجيا المعلومات

          

أنتظر اليوم الذي يتم فيـه الـتعلم باسـتخدام تكنولوجيـا            .12
  .المعلومات في جميع المواد الدراسية

          

أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم مـضيعة        .13
   .للوقت

          

أشعر أن التعامل مع أجهزة تكنولوجيا المعلومـات سـهل          .14
  .ويسير

          

 فـي التـدريس      تكنولوجيا المعلومـات   استخدامأرى أن   .15
  .يضعف العالقة االجتماعية بين المعلم وطالبه

          

 فـي   تكنولوجيا المعلومات م   اإلكثار من استخدا   أعتقد بأن .16
  .التعليم سوف يضعف لغة الطلبة
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       ǇتجاǗتابع المجال الثاني لمقياس ا        
  رأيك  انتمائها
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   تكنولوجيا المعلوماتاǗتجـــاǇ نحـــــو تـعــــلم
بقراءة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومـات كلمـا        أحب القيام   .1

  .سنحت لدي الفرصة
          

رى أن تعلم تكنولوجيا المعلومات  يساعدني على تحقيق          أ.2
  .تطلعاتي العلمية

        

   مهارات   أو معلم  أشعر أن الوقت قد حان ليتعلم كل طالب       .3
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات

          

حاضرات األسبوعية لمـادة    أرى انه من األفضل زيادة الم     .4
   .تكنولوجيا المعلومات ألهميتها للطالب في المستقبل

          

ري أن دراسة تكنولوجيا المعلومات صعبة تحتـاج إلـى          أ.5
  .أكثر من غيرها من المواد الدراسية

          

6.          Žلو أتيح لي فرصة تغيير تخصصي فسوف أختار مجـاال
  . و تكنولوجيا المعلوماتيتصل بالكمبيوتر

          

            .أجد أن تعلم تكنولوجيا المعلومات ممل وشاق.7
أشعر أن مصطلحات تكنولوجيا المعلومات العلمية صـعبة        .8

  .الفهم
          

متطلـب   ك تكنولوجيا المعلومات أرى عدم ضرورة إدخال     .9
  ć.دراسي ولو كان اختيارياجامعي 

          

 تكنولوجيـا    الدراسات األدبية تعلـم    على خريجي يصعب  .10
  .اتالمعلوم

          

            .تكنولوجيا المعلوماتكلمة أكره سماع .11
 كيفية التعامل مع الكمبيوتر  ب أن يلم األطفال     أعتقد بضرورة .12

  . منذ صغرهموبعض وسائل تكنولوجيا المعلومات
          

أتحدث عن أهمية تكنولوجيا المعلومات أمام      أستمتع عندما   .13
  .اآلخرين

          

 وسـائل تكنولوجيـا     خالل الـتعلم عـن    أشعر باإلحباط   .14
  .المعلومات

          

  ياسر هديب رضوان/ الباحث /شكرا لتعاونكم  معنا 
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  )4(ملحق رقم 
  

 األهداف التعليمية لربنامج  كمبيوتري متعدد الوسائط قائمة
لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة 

  التدريس بكلية فلسطني التقنية
  

  )ادة المحكمينالعرƭ على الس(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                              
 األهداف التعليمية لربنامج  كمبيوتري متعدد الوسائط قائمة

ام تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة لتنمية مهارات استخد
  التدريس بكلية فلسطني التقنية

  
  )العرƭ على السادة المحكمين(

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  

  2007يناير 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حفظه اهللا/                                                                        السيد 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 األهداف التعليميـة لبرنـامج        من سيادتكم التكرم بالتحكيم على قائمة      أرجو  

 حيـث أن    ،محوسب متعدد الوسائط لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيـا المعلومـات         
  : بعنوان تجريبيالباحث تقوم بƎجراء بحث 

استخدام تكنولوجيا  أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية مهارات"
  "ات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية المعلوم
 ، التربية تخصص تكنولوجيا التعليم    فيوذلك للحصول على درجة الماجستير        

تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات من خالل برنامج        حيث يهدف البحث إلى     
ـ العلـى   ومعرفة أثـره    متعدد الوسائط   تعليمي محوسب    واالتجـاه نحوهـا    صيل  تح

 بƎعداد قائمة باالحتياجات التدريبية      وفى سبيل ذلك قام الباحث     ،"تكنولوجيا المعلومات "
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس وطبقها على أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفي ضوء            
النتائج سوف أصمم برنامج تعليمي متعدد الوسائط يحقق األهداف الموضـوعة بـين             

 عليها لمعرفة صدق هذا   العلميطوة من إجراءات البحث تحتاج إلى التحكيم         كخ أيديكم  
  .التحليل

  : هذه األهداف التعليمية من ناحية لذا أرجو من سيادتكم الحكم على صحة  
  المواضيع التابعة لهاشمول  •
  .ومن حيث صحتها العلمية •
  .الصياغة •
  .المضمون •
  .األهمية •

) ×( أو عالمـة     ،خانة موافق ي  ف) (وضع عالمة    أرجو من سيادتك     ذلك  ل
  .أو إضافة أهداف جديدة خانة غير موافق وكتابة التعديالت إن وجدت في

  )المنظومة التعليمية(مرفق الهدف العام من البرنامج التعليمي  /مالحظة 
  )وحدة دراسية(آذلك الهدف العام لكل مودیول              
  األهدافجدول مواصفات             

  ياسر هديب رضوان / الباحث             ولسيادتكم جزيل الشكر                               
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  :א

 النموذج فيوفقاً لنموذج الجزار قام الباحث بƌجراء الخطوات اǑتية والموجودة 
  :وهى كاألتي 

  :صياƷة األهداف التعليمية 
      :األهداف العامة للمنưومة  •

تنميـة مهـارات اسـتخدام تكنولوجيـا         العام لهذǇ المنưومة هـو       الهدف   
وذلـك مـن خـالل      المعلومات لـدǌ هيئـة التـدريس بكليـة فلـسطين التقنيـة                

 Û وقد تفـرƱ مـن هـذا الهـدف العـام           MCAIالكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط     
  : أهداف رئيسية وهى أربعة

א מ א :א

تنصيب    للتعامل مع الحاسوب        األساسية المهارات   لتدريس لبعض عضو هيئة ا  تعلم  *  
ضغط وفك   ، LCDاستخدام جهاز   ، فحص الجهاز من الفيروسات     ، البرامج وحذفها 
  .األصواتوتسجيل ، دمج الصور، ضغط المجلدات

מ א :אא

مية المحوسبة من  العروض التعليوإنتاج لمهارات تصميم  عضو هيئة التدريستعلم *  
  .والمهارات الفرعية الستخدام للبرنامج) PowerPoint(خالل برنامج 

א מ א :א

 لمهارات استخدام االنترنت وتكنولوجيا االتصاالت من  عضو هيئة التدريستعلم *  
  .خالل التعرف على شبكة االنترنت وخدماتها

א א מ א :א

 الصفحات االلكترونية من خالل وإنتاج لمهارات تصميم  عضو هيئة التدريسعلم ت* 
  .والمهارات الفرعية الستخدام للبرنامج) FrontPage(برنامج 
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            :األهداف التعليمية للموديول األول 

 هذا الموديول يكون بعد انتهاء عضو هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية  من دراسة
  :على أنقادرأ 

رأي 
 كمالمح

  المعرفي

 الهدف التعليمي

فق
موا

فق  
أوا

 Ǘ
  
ذكر
ت

يق  فهم  
تطب

  

كي
حر

س 
نف

  

ات
ưح
مال

  

               .عضو هيئة التدريس تنصيب البرامج وحذفهاتعلم ) 1(
        :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 أو CDيضيف برنامج من القرص المضغوط  .1
 القرص المرن

 .تغيير برنامج ما أو إزالته من لوحة التحكم .2

 ..........................أهداف أخرى .3

4. ........................................  
                .عضو هيئة التدريس  فحص الجهاز من الفيروساتتعلم ) 2(

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  يعرف ما هو الفيروس وخصائصه .1
 يعرف أهم أعراض اإلصابة بالفيروس .2

 يتعرف على برامج مضاد الفيروسات .3

 يفحص الجهاز بƎحدى برامج مضادات الفيروسات .4

  ..........................أهداف أخرى .5

                .جلداتضغط الم عضو هيئة التدريس  ضغط ويفكتعلم ) 3(

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 يعرف برامج ضغط الملفات ووظيفتها .1

يضغط المجلدات والملفات باستخدام برنامج  .2
WinRar. 

يفك ضغط المجلدات والملفات باستخدام برنامج  .3
WinRar. 

 .........................أهداف أخرى .4
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رأي 
  المحـكم

  المعرفي

  الهدف التعليمي

فق
موا

فق 
أوا

 Ǘ
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يق  فهم  
تطب
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س 
نف
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                عضو هيئة التدريس يحفư  الصور بامتداد مختلفتعلم ) 4(
                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 يشغل احدي برامج معالجة الصور .1

 )GIF-JPEG(يحفظ صورة بامتداد صغير الحجم  .2

 ..........................أهداف أخرى .3

4. ........................................  
عضو هيئة التدريس Ǘسـتخدام جهـاز عـرƭ البيانـات تعلم  ) 5(

LCD.  
              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 LCDيتعرف على وظيفة جهاز  .1

 .تشغيل جهاز عرض البيانات .2

 .توصيل جهاز عرض البيانات بالحاسوب .3

 .يستخدم جهاز عرض البيانات لعرض موضوع ما .4

 ..........................أهداف أخرى .5

6. ........................................  
                .عضو هيئة التدريس استخدام مسجل الصوتتعلم ) 6(

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

   .يعرف وظيفة مسجل الصوت .1
   .يشغل برنامج مسجل الصوت .2
   .يسجل ملف صوتي .3
   .يحفظ الملف الصوتي على الجهاز .4
 ...........................أهداف أخرى .5
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       :الثانياألهداف التعليمية للموديول 
 عضو هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية  من دراسة هذا الموديول يكون انتهاءبعد 
  : على أنقادرا

رأي 
  المعرفي  المحكم

  الهدف التعليمي

فق
موا

فق 
أوا

 Ǘ
  
ذكر
ت

يق فهم 
تطب

  
كي
حر

س 
نف

  

ات
ưح
مال

  

  والقـدرة   PowerPoint برنـامج   معرفة الغرƭ مـن ) 1(
على تـشغيلǈ ومعرفـة مكونـات شاشـة البرنـامج وطـرق             

  .العرƭ المختلفة للعرƭ التقديمي
  

    

 

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

تشغيل برنامج العروض التقديمية  .1
PowerPoint.  

              

               .يعرف إمكانيات البرنامج المتاحة .2

يتعرف على أجزاء شاشة بور بوينت  .3
 .الرئيسية

يظهر ويخفي أشرطة األدوات الخاصة  .4
 بالبرنامج

يغلق برنامج العروض التقديمية  .5
PowerPoint. 

              

                ...............................أهداف أخرى .6

معرفة طرق إنشاء العـروƭ التقديميـة المختلفـة فـي           ) 2(
  .PowerPointمج  برنا

              

  :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يتعرف على طرق إنشاء العروض التقديمية .1

 .ينشƐ عرض تقديمي باستخدام قوالب التصميم .2

               .يستخدم التخطيطات التلقائية للشرائح .3

               .يكتب نص داخل الشريحة االفتراضية .4

يستخدم العرض التقديمي الفارƷ إلنشاء العرض  .5
 .التقديمي
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رأي 
  المعرفي  كمالمح

  الهدف التعليمي

فق
موا

فق 
أوا

 Ǘ
  
ذكر
ت

يق فهم 
تطب

  
كي
حر

س 
نف
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ưح
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 .يدرج شريحة جديدة .6

 .يضيف شرائح من عروض تقديمية مختلفة .7

 .ينتقل من شريحة إلى أخرى .8

               .ظ العرض التقديمييحف .9
 .............أهداف أخرى .10

11. ........................  
              

معرفة كيفية التقديم والتحريـر فـي العـروƭ التقديميـة           ) 3(
             ƭالمختلفـة فـي برنـامج العـرو ƭباستخدام طرق العـر

  .PowerPointالتقديمية 

              

  : تالية  الويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية     

  .يستخدم طريقة العرض العادي .1
               .يستخدم فارز الشرائح .2
               .يستخدم صفحة الملحوظات .3

 .يعرض الشرائح على الشاشة .4

 ..................أهداف أخرى .5

6. ..............................  
ـ             ) 4( ي إكساب القـدرة علـى تنـسيق  النـصوص بكفـاءة ف

  برنامج بوربوينت
  :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .ينشƐ مربع نص داخل الشريحة .1

               .يعدل حجم مربع النص أو ينقله أو يحذفه .2
               ينسق النص داخل الشريحة .3

  : ويشمل هذا الهدف كال من 
 تغيير حجم النص  -أ 

   يير نوع الخط تغ  -ب 
 تغيير لون الخط  -ج 

 تغيير نمط الخط  -د 

  تغيير اتجاه النص  -ه 
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 ينشƐ تعداد رقمي على فقرات النص .4

 ينشƐ تعداد نقطي على فقرات النص .5

 ...............أهداف أخرى .6

7. ............................  
              

إكساب القدرة على إدراج  الـصور واألصـوات واألفـالم           ) 5(
  .وتنسيقها داخل العروƭ التقديمية بكفاءة

              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يدرج  صورة على الشريحة .1

 . الصورةينسق .2

                :ويشمل هذا الهدف كال من 
 تغيير حجم وموقع الصورة  -أ 

 يزيد التباين أو السطوع للصورة  -ب 

 يدور الصورة  -ج 

  يقتص جزء من الصورة  -د 
 .يدرج ملف صوتي على الشريحة .3

 .يدرج ملف فيديو على الشريحة .4

 .............أهداف أخرى .5

6. .........................  
              

معرفة كيفية حفـư وطباعـة العـروƭ التقديميـة فـي            ) 6(
  .PowerPointبرنامج العروƭ التقديمية 

              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 يعاين العرض التقديمي للطباعة .1

 .يطبع العرض التقديمي .2

 .يير إعدادات الشريحةتغ .3

 .يختار الشرائح التي سيتم طباعتها .4

 "نشرات أو شرائح"يحدد طريقة طباعة الشرائح  .5

 .يحفظ العروض التقديمية بأكثر من صيغة .6

                :      ويشمل هذا الهدف كال من 

يحفظ العرض التقديمي كصفحة   -أ 
 .ويب
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يحفظ العرض التقديمي بƎصدار قديم   -ب 
 .PowerPointمن برنامج 

            

             .يحفظ العرض التقديمي كصور  -ج 
 .............أهداف أخرى .7

8. ..........................  
              

الـشرائƞ ومحتوياتهـا مـن      إجراء بعƭ التعديالت علـى      ) 7(
  حذف ونسơ  وإعادة ترتيب للشرائƞ بكفاءة في البرنامج

              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يحدد مكونات الشريحة .1

ينسخ مكونات الشريحة باستخدام طرق النسخ  .2
 .المختلفة

 .يحدد أكثر من عنصر في الشريحة .3

 .يحذف أو قص عنصر من مكونات الشريحة .4

 .يحدد  شريحة أو أكثر .5

 .يحذف  ويقص الشرائح .6

ينسخ يلصق الشرائح باستخدام إحدى طرق  .7
 .النسخ

 .يخفي شريحة ويظهرها .8

  .يعيد ترتيب الشرائح في فارز الشرائح .9
 ...............أهداف أخرى .10

11. ............................ 

12. ............................  

              

إكساب القدرة علـى إدراج األشـكال التلقائيـة والـورود           ) 8(
  Ɔرت  بكفاءة في برنامج بوربوينت

              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يظهر شريط أدوات رسم أو يخفيه .1

كائن من األشكال التلقائية  على " يرسم"ج يدر .2
 .الشريحة

 .يكتب نص داخل األشكال التلقائية .3

 .يدرج كائن وورد آرت .4
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 .ينسق األشكال التلقائية والورد آرت .5

                :يشمل هذا الهدف كال من  و
 .يدرج أكثر من كائن ويحددها جميعا  -أ 

 .يجمع أكثر من كائن ليصبح شكل واحد  -ب 

 . المجمعةاألشكاليفك تجميع   -ج 

 التلقائية فوق األشكاليعيد ترتيب   -د 
 .بعضها البعض

يضيف الظالل لǖشكال التلقائية والورد   -ه 
 .آرت

 .يف أو يغير لون التعبئة للشكليض  -و 

 ".حدود الشكل"يغير نوع خط الرسم   -ز 

 .........أهداف أخرى .6

7. ........................  
              

إكساب القـدرة علـى إضـافة التـƉثيرات الفنيـة علـى             ) 9(
محتويات الـشرائƞ بـشكل احترافـي وبكفـاءة فـي برنـامج             

  .العروƭ التقديمية  باور بوينت

              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .يضيف حركة على النصوص .1

 .يضيف حركة على الصور ة أو الكائنات .2

 .يزيل حركة عن عنصر ما في الشريحة .3

 .يضيف األصوات مع الحركة .4

 .يعدل تأثيرات الحركة وتوقيتها .5

                ...............أخرىأهداف  .6
معرفة طرق إنشاء اǗرتباطـات التـشعبية فـي برنـامج ) 10(

PowerPoint.  
              

                :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

    .يعرف مفهوم االرتباط التشعبي .1
يستخدم االرتباطات التشعبية للتنقل بين الشرائح  .2

 .يميةفي العروض التقد

   

ينشƐ االرتباطات التشعبية لفتح ملفات أخري أو  .3
 .عروض أخرى
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يستخدم أزرار اإلجراءات للتنقل بين الشرائح أو  .4
 .فتح الملفات أخرى

   

ر بملفات أو شرائح يربط  الكائنات أو الصو .5
 .أخرى

   

                ..............أهداف أخرى .6

ــامج ) 11( ــشريحة الرئيــسية فــي برن معرفــة اســتخدام ال
PowerPoint.  

              

                :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

               .يعرف أهمية الشريحة الرئيسية .1
               . العروض التقديميةيستخدم الشريحة الرئيسية إلعداد .2
               .يعدل على الشريحة الرئيسية للتصاميم الجاهزة .3
               .ينسق الشريحة الرئيسية .4
 .............أهداف أخرى .5

6. ..........................  
              

ــة  ) 12( ــى المراحــل اǗنتقالي ــة عل ــƉثيرات الفني ــشاء الت إن
  .PowerPointلشرائƞ  العروƭ التقديمية في برنامج  

              

                :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

    .يعرف ما هي المراحل االنتقالية للشرائح .1
يضيف حركات لدخول الشرائح أثناء عرض  .2

 .الشرائح

   

    .يستخدم التوقيت للشرائح أثناء العرض التقديمي .3
    .حةيضيف األصوات بعد عرض كل شري .4
 ..................أهداف أخرى .5

6. ..............................  
              

إكساب القدرة علـى عـرƭ الـشرائƞ علـى الـشاشة            ) 13(
بشكل احترافي وبكفـاءة فـي برنـامج العـروƭ التقديميـة 

PowerPoint.  

              

                :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .الشرائح على الشاشةيعرض  .1
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 .استخدام قائمة عرض الشرائح .2

                : ويشمل هذا الهدف كال من
ينتقل بين الشرائح السابقة   -أ 

 .والتالية

 . رقم شريحة معينإلىينتقل   -ب 

يكتب المالحظات أثناء العرض   -ج 
 .من خالل القلم

 .ينهي العرض  -د 

إعدادات (إعداد العروض للتشغيل الذاتي  .3
 ).العرض

  :ويشمل هذا الهدف كال من
 .تحديد طريقة عرض الشرائح  -أ 

تحديد لون القلم المستخدم أثناء   -ب 
 .العرض

ح التي سيتم تحديد أرقام الشرائ  -ج 
 .عرضها

  .تحديد طريقة التنقل بين الشرائح  -د 
 .............أهداف أخرى .4

5. ..........................  
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            :الثالثألهداف التعليمية للموديول ا

 عضو هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية  من دراسة هذا الموديول يكون انتهاءبعد 
  :على أن  قادراً
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تدريبك على اكتساب المهارات األساسية للتعامل مع اǗنترنت ) 1(
 .Internet Explorerواستخدام متصفƞ اǗنترنت 

  :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .معرفة ما هي االنترنت .1

 .يعرف ما هو العنوان على االنترنت .2

  .يعرف أخالقيات التعامل مع االنترنت .3
 .Internet Explorerيشغل برنامج  .4
 يفتح صفحة ويب جديدة أو صفحات ويب التي زرتها حديثا  .5

 .يضيف صفحة ويب إلى قائمة المفضلة .6

 .يغير صفحته الرئيسية .7

 .يطبع  محتويات صفحة ويب على الورق .8

 .يحفظ موقع ويب على جهاز الحاسوب .9

 .يحفظ الصور أو النص من صفحة ويب .10

  ..................أهداف أخرى .11
اكتساب مهارات إضافية للتعامـل مـع اǗنترنـت واسـتخدام           ) 2(

  .حثمحركات الب
  :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يعرف آلية البحث على االنترنت .1
 .التعرف على بعض محركات البحث على االنترنت .2

 للبحث عن Google.comيستخدم محرك البحث  .3
 .موضوع ما على شبكة االنترنت

 اضيع الناتجة من البحث وتصفحهايتعرف على طريقة عرض المو .4

 .يبحث عن صورة ما .5
يستخدم ضوابط البحث المتقدم للبحث عن ملف ورد أو  .6

 .موقع ما

  ..................أهداف أخرى .7
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  :رف على أهمية ومكونات البريد اǗلكتروني التع) 3(
  :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

  .يعرف وظيفة البريد االلكتروني ومميزاته .1
 .يحدد أجزاء عنوان البريد االلكتروني .2

يعرف أنواع حسابات البريد االلكتروني وأهم  .3
 . خدمة البريد االلكترونيالمواقع التي تقدم

 ..........................أهداف أخرى .4

5. ......................................  
تدريبك علـى اكتـساب المهـارات األساسـية للتعامـل مـع             ) 4(

  :البريد اǗلكتروني وإجراء المحادثة
  : ة  التاليويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

 .ينشƐ حساب بريد الكتروني .1

 .  الخاص بهييسجل دخول للبريد االلكترون .2

 .يقرأ الرسائل الواردة للبريد االلكتروني .3

 .يكتب رسالة بالبريد االلكتروني ويرسلها .4

 .يحذف الرسائل التي يتم قراءتها .5

 .يرفق ملف أو صورة مع الرسالة .6

 .يفتح رسالة ومرفقاتها .7

 .يحفظ مرفقات الرسائل على الحاسوب .8

 .MS_Messengerيشغل برنامج  .9

  .MS_Messengerيسجل دخول في برنامج  .10
 

يضيف عنوان بريد الكتروني لقائمة األصدقاء في برنامج  .11
MS_Messenger. 

 في عمل MS_Messengerيستخدم برنامج المحادثة  .12
 .محادثة مكتوبة مع صديق

 .يرسل ملف أثناء إجراء محادثة مكتوبة مع شخص ما .13

 .MS_Messengerيسجل خروج من برنامج  .14

  .........................أهداف أخرى .15
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            :الرابعاألهداف التعليمية للموديول 

دريس بكلية فلسطين التقنية  من دراسة هذا الموديول يكون  عضو هيئة التانتهاءبعد 
  : على أنقادرا
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  والقـدرة   FrontPageمعرفـة الغـرƭ مـن برنـامج      ) 1(
علــى تــشغيلǈ ومعرفــة مكونــات شاشــة البرنــامج وطــرق 

ــرƭ المخ ــصفحة    الع ــư ال ــب  وحف ــصفحة الوي ــة ل تلف
  .اǗفتراضية
   :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

   .2003 فرونت بيج تيحدد وظيفة برنامج ميكروسوف .1
    .2003يŃشغل برنامج ميكروسوفت فرونت بيج  .2
   .يتعرŇف على أجزاء شاشة فرونت بيج الرئيسية .3
   .يكتب نص بسيط على صفحة الويب .4
   .يتعرŇف على طرق العرض لصفحات الويب .5

    :ويشمل هذا الهدف كال من 
 .ينتقل إلى طريقة عرض التصميم  -أ 

ينتقل إلى طريقة عرض التعليمات   -ب 
 .البرمجية والتعرف عليها

 .ينتقل إلى طريقة العرض معاينة  -ج 

   .أول صفحة ويب" الملف"يحفظ  .6
يغلق برنامج تصميم صفحات الويب  .7

FrontPage. 

  

    ...........................أهداف أخرى .8
إنشاء وتصميم أول موقـع الكترونـي ذو صـفحة واحـدة            ) 2(

  والقــدرة علــى إضــافة  FrontPageباســتخدام  برنــامج  
  ).وجدول وصور –نصوص (صفحات أخرǌ ومكوناتها 

  

    :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية

   . موقع ويب من صفحة واحدةƐ نشي .1
    .يحدد مكان المجلد لحفظ الموقع .2
    .يحدد نوع الموقع .3
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   .يتعرŇف على محتويات المجلد الموقع الجديد .4
   .جدول في الصفحةيدرج  .5
   .ينسق حدود عرض وارتفاع الخاليا .6
   .يدمج أو يقسم خاليا الجدول .7
   .يدرج صفوف أو أعمدة إلى الجدول .8
   .يحذف أو يقص صفوف أو أعمدة من الجدول .9
   .يكتب نص وينسقه .10

    :  ويشمل هذا الهدف كال من 
 .يغير حجم النص  -أ 

 . يغير نوع الخط  -ب 

 .يغير لون الخط  -ج 

 .يغير نمط الخط  -د 

  .يغير اتجاه النص  -ه 
    .يعين خلفية للصفحة .11
   .شريط العنوان لصفحة ويبيغير  .12
   .يدرج صورة في الصفحة .13
   .حفظ الصورة المدرجة داخل مجلد الصور للموقعي .14
   .يدرج صفحة ويب فارغة .15
 ..........................أهداف أخرى .16

17. ......................................  
  

ــامج ) 3( ــي برن ــب ف ــفحات الوي ــات ص ــƭ مكون إدراج بع
FrontPage والقدرة على تشغيلها والتعامل معها  .  

  

    :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

   .يدرج زر تبادلي في صفحة الويب .1
   يتعرŇف على أنواع األزرار التبادلية .2
   .يعدل حجم الزر التبادلي .3
    يŃشغل ارتباط تشعبي يفتح عند الضغط على الزر .4
   .فحة الويبيدرج شاشة اسمية متحركة في ص .5
   .ينسق الشاشة االسمية .6
   .يدرج عداد دخول لموقع الويب .7
    .....................أهداف أخرى .8



 265

رأي 
  المعرفي  المحـكم

  الهدف التعليمي

فق
موا

فق 
أوا

 Ǘ
 

ذكر
ت

يق فهم  
تطب

 

كي
حر

س 
نف

 

ات
ưح
مال

  

 والقـدرة   إنشاء اǗرتباطات التشعبية في صـفحات الويـب         ) 4(
  .على تشغيلها والتعامل معها

  

     :  التاليةويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

   .يعرŇف وظيفة االرتباطات التشعبية وأنواعها .1
   إلى صفحة جديدةعلى نص ينقلنا ارتباط تشعبي Ɛ نشي .2
جهاز  ملف على أوارتباط تشعبي إلى صفحة Ɛ نشي .3

 .بالحاسو

  

   ارتباط تشعبي إلى عنوان بريد إلكترونيƐ نشي .4
   .يحدد مكان فتح اإلطار الجديد لالرتباط التشعبي .5
 إلى إشارة )في نفس الصفحة(ارتباط تشعبيƐ نشي .6

 مرجعية

  

   .ل ارتباط تشعبييزي .7
 ...........................أهداف أخرى .8

9. ........................................  
  

حفư ونـشر صـفحات الويـب  والقـدرة علـى تـشغيلها              ) 5(
  .والتعامل معها والتعديل عليها

  

    :  التالية ويتفرع من هذا الهدف األهداف التعليمية  

   .حفظ صفحة ويب إلى موقع ويب الحاليي .1
   حفظ صفحة ويب إلى موقع ويب مختلفي .2
   . في جهاز الكمبيوتر المحلي الويبنشر موقعي .3
 على موقع كلية فلسطين موقع الويب الشخصينشر ي .4

 .التقنية دير البلح

  

   .يفتح صفحته الشخصية من خالل االنترنت .5
   . الشخصيةل على محتويات الصفحةعدŇي .6
 ............أهداف أخرى .7

8. .........................  
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  )5(ملحق رقم 
  

 & PowerPointبطاقة تقييم جودة منتج يف برناجمي 

FrontPageألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية   
  

  )العرƭ على السادة المحكمين(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 ــــــامعة األقصــــىج

  كليـــــــة التـــــربية

                              
 & PowerPointبطاقة تقييم جودة منتج يف برناجمي 

FrontPageألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية   
   

  )العرƭ على السادة المحكمين(
  

  موضوع الدراسة
استخدام  مية مهارات متعدد الوسائط في تنكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  

  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2007مارس 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   PowerPointبطاقة تقييم جودة منتج 

                                           حفظه اهللا                      /  السيد 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أثر تصميم برنامج كمبيـوتري متعـدد       " يقوم الباحث بتطبيق بحث بعنوان      
Ǉ نحوها  استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجا     الوسائط في تنمية مهارات   

و لهذا الغرض أعد الباحث بطاقة تقيـيم   "   لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية     
هي الذي  بين يديكم اآلن وذلك للتعرف على شـكل وتـرابط   ) PowerPoint(منتج 

  .العرض التقديمي المصمم من قبل أفراد العينة
رة لذا يرجى من سيادتكم تحكيم هذǇ البطاقة وذلك للوصـول إلـى الـصو             

  .النهائية لهذǇ األداة ومن ثم تطبيقها على منتجات عينة الدراسة
    في المكان المخصص أمام كل مهارةالرجاء وضع إشارتين 

   اǕشارة األولي
  وفقا النتمائها إلى المجال المكتوبة به 

  :  خمسة مجاالتإلىحيث تم تقسيم البطاقة 
 التنưيم والتوازن .1

 ط والحروفالخطو .2

 اǗرتباطات .3

 األلوان .4

  المثيرات وعناصر التƉثير الفنية .5
   اǕشارة الثانية

 وفقا لرأيك كونها مناسبة أو غير مناسبة 
  لموضوع هذا البطاقة

 . مع إمكانية التعديل أو اإلضافة لها بما ترونه مناسبا

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
   الباحث                                                               

   ياسر هديب رضوان

  غير منتمية  منتمية
    

  غير مناسبة  مناسبة
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  رأيك  انتمائها

  العـبـــــــارة  المسلسل

مية
منت

مية  
منت

ير 
Ʒ

  

سبة
منا

سبة  
منا

ير 
Ʒ

  

ات
ưح
مال

  

        التنưيم والتوازن  
      عنوان الموضوع مكتوب بشكل واضح   .17

           يوجد مقدمة جيدة للموضوع   .18
            ئح بسيطتصميم الشرا   .19
            يمكن االنتقال من الشريحة الرئيسية إلى باقي الشرائح   .20
           أصل بسرعة لما أريد داخل العرض   .21

            األشكال والصور مناسبة للمحتوي   .22
            حجم الصور والرسومات مناسب للمحتوى   .23
            مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون   .24
            رض بشكل سهلأحدد مكان وجودي في الع   .25
            العرض محفوظ باسم مناسب   .26
            حجم الملف مناسب للموضوع   .27
            الخطوط والحروف  
            حجم نصوص العناوين مناسبة ومتناسقة مع الشريحة   .28
            حجم نصوص المحتوي مناسب وواضح   .29
             والمحتوي متناسقةللعناوينألوان الخطوط    .30
            ب وواضحشكل ونمط الخطوط مناس   .31
        ألوان الخطوط متناسقة مع الخلفيات المستخدمة   .32
ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة    .33

  ومتناسقة
          

            المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى   .34
الفقرات المتصلة والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل    .35

  مميز
          

            األلوان  
             المستخدمة مناسبة للمحتوىاأللوان   .36
             كافية لجذب االنتباهةاأللوان المستخدم   .37
            األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع   .38
            استخدمت األلوان بشكل يوحي بالطبيعة   .39
            اǗرتباطات  
            احصل على ما أتوقع عند النقر على الموضوع   .40
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  رأيك  انتمائها

  ـــــارةالعـبــ  المسلسل

مية
منت

مية  
منت

ير 
Ʒ

  

سبة
منا

سبة  
منا

ير 
Ʒ

  

ات
ưح
مال

  

            التحكم في الشرائح والتنقل بينها   .41
            يوجد زر للخروج في كل شريحة   .42
            جميع الروابط فعلة ومرتبطة بالمضمون الخاص بها   .43
            المثيرات وعناصر التƉثير الفنية  
            ت الحركية في جميع الشرائح يوجد تنوع في المثيرا   .44
            تناسب وتناغم الحركات مع المضمون المعرفي   .45
استخدام الصور والرسومات باألحجام واألماكن    .46

  المناسبة
          

مناسبة الحركات واألصوات للموضوع والفئة    .47
  المستهدفة

          

+ حركة + فيديو + صوت (تكامل المثيرات بأنواعها    .48
  )صور

         

            غم وتناسق المثيرات داخل اإلطارات المتشابهةتنا   .49
            .تجنب استخدام الحركات الغير ضرورية والمملة   .50

  .......................إضافة عبارات خري  
..........................................  

........................................  
........................................  

          

  
  شكرا لتعاونكم  معنا

  ياسر هديب رضوان/ الباحث 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
    FrontPageبطاقة تقييم منتج 

  حفظه اهللا/                                                                           السيد 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أثر تصميم برنامج كمبيـوتري متعـدد       " بيق بحث بعنوان    يقوم الباحث بتط  

استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها       الوسائط في تنمية مهارات   
و لهذا الغرض أعد الباحث بطاقة تقيـيم   "   لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية     

علـى شـكل وتـرابط    هي الذي  بين يديكم اآلن وذلك للتعرف ) FrontPage(منتج 
  .الصفحة الشخصية المصممة من قبل أفراد العينة

لذا يرجى من سيادتكم تحكيم هذǇ البطاقة وذلك للوصـول إلـى الـصورة              
  .عينة الدراسة) صفحات(النهائية لهذǇ األداة ومن ثم تطبيقها على منتجات 

    في المكان المخصص أمام كل مهارةالرجاء وضع إشارتين 
   اǕشارة األولي

  وفقا النتمائها إلى المجال المكتوبة به 
  :  أربعة مجاالتإلىحيث تم تقسيم البطاقة 

 التنưيم والتوازن.1

 الخطوط والحروف.2

 اǗرتباطات.3

 األلوان وعناصر التƉثير الفنية.4

   اǕشارة الثانية
 وفقا لرأيك كونها مناسبة أو غير مناسبة 

  لموضوع هذا البطاقة
 . مع إمكانية التعديل أو اإلضافة لها بما ترونه مناسبا

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
   الباحث                                                  

   ياسر هديب رضوان

  ميةغير منت  منتمية
    

  غير مناسبة  مناسبة
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  رأيك  انتمائها

  العـبـــــــارة  المسلسل

مية
منت

مية  
منت

ير 
Ʒ

  

سبة
منا

سبة  
منا

ير 
Ʒ

  

ات
ưح
مال

  

        التنưيم والتوازن  
       .عنوان الموقع مكتوب بشكل واضح   .1

            .يوجد مقدمة جيدة للموقع ومحتوياته   .2
            .تصميم الصفحات بسيط   .3
            .يمكن االنتقال من الصفحة الرئيسية إلى باقي الصفحات   .4
            .أصل بسرعة لما أريد داخل الصفحة   .5
            .األشكال والصور مناسبة للمحتوي   .6
            .حجم الصور والرسومات مناسب للمحتوى   .7
            .مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون   .8
            .أحدد مكان وجودي في الموقع بشكل سهل   .9
            الخطوط والحروف  

            .حجم نصوص العناوين مناسبة ومتناسقة مع الصفحة   .10
            .حجم نصوص المحتوي مناسب وواضح   .11
            . والمحتوي متناسقةللعناوينالخطوط ألوان    .12
            .شكل ونمط الخطوط مناسب وواضح   .13
        .ألوان الخطوط متناسقة مع الخلفيات المستخدمة   .14
ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة    .15

  .ومتناسقة
          

            .المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى   .16
            . والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل مميزالفقرات المتصلة   .17
            اǗرتباطات  

            .احصل على ما أتوقع عند النقر على الموضوع   .18
           .الروابط تشير إلى ما هو مطلوب   .19
            .النصوص واألشكال المرتبطة مميزة   .20
            .التحكم في الصفحات والتنقل بينها   .21
            .فحةيوجد زر للتقدم والعودة في كل ص   .22
            .جميع الروابط مفعلة ومرتبطة بالمضمون الخاص بها   .23
            األلوان وعناصر التƉثير الفنية  

            .األلوان المستخدمة مناسبة للمحتوى   .24
            . كافية لجذب االنتباهةاأللوان المستخدم   .25
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  رأيك  انتمائها

  المسلسل
  تابع

  العـبـــــــارة

مية
منت

  

 من
Ʒير

مية
ت

  

سبة
منا

سبة  
منا

ير 
Ʒ

  

ات
ưح
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            .األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع   .26
            .استخدمت األلوان بشكل يوحي بالطبيعة   .27
            استخدام الصور والرسومات باألحجام واألماكن المناسبة   .28
            مناسبة الحركات واألصوات للموضوع والفئة المستهدفة   .29
            .حركات الغير ضرورية والمملةتجنب استخدام ال   .30
            .................................إضافة عبارات أخري  

  
  شكرا لتعاونكم  معنا

  ياسر هديب رضوان/ الباحث 
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  )6(ملحق رقم 
  

استبانة حتديد االحتياجات التدريبية الضرورية ملهارات استخدام 
ريس بكلية فلسطني تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التد

  التقنية
  

  )دير البلƞ–التطبيق على أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية (
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                           
استبانة حتديد االحتياجات التدريبية الضرورية ملهارات استخدام 

تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 
  التقنية

  )دير البلƞ–التطبيق على أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية (
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  

  2006مايو 
  



 276

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حفظهم اهللا.. .ريسية بكلية فلسطين التقنيةأعضاء الهيئة التد/ اإلخوة الزمالء 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في       " يقوم الباحث بƎجراء دراسة بعنوان      

استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها لدǌ هيئـة          تنمية مهارات 
  و لهذا الغرض أعد الباحث االستبانة التـي بـين             " التدريس بكلية فلسطين التقنية   

وذلك لتحديد االحتياجات التدريبية الضرورية لمهارات اسـتخدام تكنولوجيـا          ، أيديكم
وذلك اسـتكماال   ، ومن ثم تصميم برنامج كمبيوتري لتنمية تلك المهارات       ، المعلومات

  .ليملمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تكنولوجيا التع
مجموعة القدرات التي  " ونعني بمهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات

يمتلكها عضو هيئة التدريس ويقدر على ممارستها في مجال  التعليم باستخدام وسائل 
  ".تكنولوجيا المعلومات 

إن تعاونك في مليء هذه االستبانة يعد إسهاما منك فـي تحـسين العمليـة               
مؤكدين بأن المعلومات المحصلة لـن تـستخدم إال     ، لعلمي  وخدمة البحث ا  ، التعليمية  

  .ألغراض البحث العلمي
  .لتحديد  درجة حاجتك التدريبية لها، لذا يرجى اإلجابة على كل بند من بنود االستبانة

سوف يتم تقسيم االحتياجات التدريبية في مجال تنمية مهـارات اسـتخدام تكنولوجيـا          
  : التدريس بكلية فلسطين التقنية إلى المعلومات في التعليم لدي هيئة

 المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب وملحقاته -5

  تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة -6
  االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -7
 تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية   -8

فقا لدرجة  في المكان المخصص أمام كل بند من البنود والرجاء وضع إشارة 
  :حاجتك التدريبية لكل بند والمقسمة إلى خمس درجات

  : مع مراعاة ما يلي 
ال توجد هناك إجابة صحيحة وإجابة خاطئة فاإلجابة صحيحة مادامت تتفـق             -1

  .مع حاجتك التدريبية
 .الرجاء عدم ترك أي من الفقرات دون استجابة -2
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  بيانات عامة
  سبكالوريوماجستير                دكتوراه                 : المؤهل العلمي

سبع سنوات أقل من سبع سنوات            سنوات الخبرة في التدريس
  فأكثر

  

الفنون   األكاديمي   اإلدارة   : القسم
  التطبيقية

  الحاسوب   المهن الهندسية 

 ........................  التخصص

  
 نعم   : استخدام تكنولوجيا المعلوماتهل اشتركت في برامج تدريبية متخصصة في

  :ال
  ............................................................:أآتب الموضوع 

  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  
                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث
 ياسر هديب رضوان
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  حاجتك التدريبية لها
المجال 
سل  الرئيسي

سل
م

  

  المهارة

جدا
رة 
كبي

  

يرة
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جدا  
لة 
قلي

  

            .تشغيل جهاز الحاسوب   .1
           .Windowsالتعامل مع نظام التشغيل    .2
            .إنشاء واستدعاء الملفات والمجلدات وإدارتها   .3
-CD (التعامل مع وحدات التخزين ومشغالت األقراص مثل   .4

Flash- Floppy disk.(  
          

            .تشغيل برنامج أو أكثر والتعامل معها في نفس الوقت   .5
            .تنصيب البرامج على جهاز الحاسوب أو حذفها   .6
            .كشف الفيروسات وطرق الوقاية منها   .7
            .شرح أي مشكلة تقنية قد أواجهها لكي أحصل على المساعدة   .8
ملفات النصوص ( الخاص  بالملفات المختلفة معرفة االمتداد   .9

  ).وملفات الصوت وملفات الفيديو و ملفات الصور
          

            .Compressed Fileالملفات وفك ضغط  ضغط الملفات   .10
 – Printerالطابعة (التعامل مع ملحقات جهاز الحاسوب مثل    .11

  ).Scannerوالماسح 
          

            ).Data Show) LCDاستخدام جهاز عرض البيانات    .12

المهارات 
األساسية 
للتعامل 

مع 
الحاسوب 
  وملحقاته

            . بدون مشاكلMS-WORDالتعامل مع برامج معالجة النصوص مثال    .13
إنتاج و تصميم الوحدات النسقية والشرائƞ وعرضها الكترونيا       

  .MS-POWERPOINTباستخدام برنامج 
          

           . واجهة  البرنامجالتعامل مع   .14
            .إدراج النصوص والتعامل معها   .15
            .إدراج الصور وتعديلها ومعالجتها   .16
            .استخدام أدوات الرسم واألشكال والمخططات   .17
            .إدراج ملفا ت الصوت والفيديو بأنواعها وتشغيلها   .18
            .التأثيرات الحركية على مكونات الشريحة   .19
باطات التشعبية بين الشرائح وبعضها ومكوناتها وأزرار االرت   .20

            .اإلجراءات والتحكم بها

            .استخدام القوالب لتصميم العروض   .21
            .تصميم الشريحة الرئيسية والقائمة الرئيسية   .22
            .إعدادات العرض والتشغيل   .23
            التنقل بين الشرائح أثناء العرض   .24
            ).PPT-HTML(ر من شكل أو نوع حفظ الملف بأكث   .25

تصميم 
وإنتاج 

العروض 
التعليمية 
المحوس
  بة

            .طباعة الشرائح ومهارات اإلخراج على الورق   .26
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           حلية والوطنية والعالميةالتمييز بين الشبكات الم  .27

إدارة  ملفاتي من خالل شبكة االتصال المحلية مثل   .28
  .عمل المشاركة لها

     

            .الطباعة من خالل طابعة موصولة على الشبكة  .29

 التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت مثل  .30
(Netscape) و (Internet Explorer)..            

            .ترنتتوصيل جهاز الحاسوب باالن  .31

32.  
  :معرفة بعض المصطلحات المتعلقة باالنترنت مثل

WWW, HTTP, URLS, HYPERTEXT, 
HTML 

          

            .تصفح بعض المواقع التعليمية واإلفادة منها  .33
            .إنشاء حساب بريد الكتروني  .34
            .قراءة الرسائل وحذفها على البريد االلكتروني  .35

لكترونية لشخص أو عدة الرد على الرسائل اال  .36
  .أشخاص

          

            .وإدارتهاتحديد االستخدامات المهنية لقوائم البريد االلكتروني   .37

ترتيب الرسائل وإنشاء المجلدات لحفظها داخل البريد   .38
  .االلكتروني

          

 وملحقات   والصورالملفاتأو تنزيل تحميل إرسال و  .39
            . الحاسوب وحفظها على جهازعلى اإلنترنتالرسائل 

            استخدم المفضلة لحفظ المواقع التي يتم زيارتها باستمرار  .40
            .استخدام  محركات البحث وطرق البحث في االنترنت  .41
            .البحث المتقدم لتعيين وتحديد نوع النتائج وعددها  .42

 الدخول للمنتديات الموجودة ضمن شبكة االنترنت  .43
 .اجةواالشتراك فيها عند الح

          

للتواصل ) غرف المحادثة(التعامل مع خدمة الدردشة   .44
            .مع اآلخرين

            .إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عبر االنترنت  .45

فحص الملفات المحملة من والى االنترنت باستخدام   .46
  .برامج الحماية من الفيروسات

          

االنترنت 
وتكنولوجيا 
المعلومات 
  واالتصاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االنترنت امتالك أسس والمعايير األخالقية الستخدام  .47
  .وااللتزام بها
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  تصميم صفحة الكترونية للتعريف بك على اǗنترنت
  .MS-FrontPageباستخدام إحدǌ برامج التصميم مثال  

          
تصميم وإنتاج 

الصفحات 
            .التعامل مع واجهة التطبيق  .48  االلكترونية

 –نصوص ( إدراج صفحة ويب ومكوناتها   .49  
            ).الخ...صور

            .التعرف على تخطيط الصفحة  .50
            تنسيق محتويات الصفحة  .51

االرتباطات التشعبية بين الصفحات وداخل الصفحة   .52
  .نفسها

          

            .ت الفالش والفيديو داخل الصفحةإدراج ملفا  .53

تصميم وإنتاج 
الصفحات 
  االلكترونية

            . البسيطةHTMLمعرفة بعض أوامر لغة   .54
              .الحفظ ونشر الموقع على موقع الكلية  .55
            .إدارة وتعديل صفحتي الشخصية على موقع الكلية  .56

  
  شكرا لتعاونكم  معنا  

  ياسر هديب رضوان/ لباحث 
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تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة  جتاه حنو استخدام مقياس اال
  التدريس بكلية فلسطني التقنية

  
  )التطبيق على أفراد العينة(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                              
تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة  مقياس االجتاه حنو استخدام 

  التدريس بكلية فلسطني التقنية
  )التطبيق على أفراد العينة( 

  
  موضوع الدراسة

استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 
  ها لدǌ تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحو
  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2006نوفمبر 
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   بسم اŶ الرحمن الرحيم
  حفظهم اهللا.. .أعضاء الهيئة التدريسية بكلية فلسطين التقنية/ اإلخوة الزمالء 

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال
أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعـدد      " يقوم الباحث بƎجراء دراسة بعنوان        

استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واǗتجاǇ نحوها       الوسائط في تنمية مهارات   
و لهذا الغرض أعد الباحث مقياس اتجاه        "   لدǌ هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية     

 اسـتخدام    نحو هيئة التدريس   أعضاء لقياس اتجاهات   بين أيديكم اآلن وذلك         هو الذي 
  .تكنولوجيا المعلومات

مجموعة القـدرات التـي يمتلكهـا         "ونعني بمهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات    
  ".عضو هيئة التدريس ويقدر على ممارستها باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات 

  :حو استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس كما نعني باǗتجاǇ ن-
 تكوين فرضي انفعالي يستند إلى بعد معرفي يتضمن أحكاما قيمية واستعداداً          

  .الستجابات القبول أو الرفض الستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس
 بدقة و تمعن  و تحدد رأيك الشخـصي          المقياسلذا يرجى منك قراءة فقرات      

 في المكان المخصص أمام درجـة        أو إشارة     وتضع إشارة    انة  بكل صدق و أم   
  :االتجاه التي تعبر عن رأيك لكل عبارة والمقسمة إلى خمس درجات مع العلم أنه

 ال توجد هناك إجابة صحيحة وإجابة خاطئة فاإلجابة صحيحة مادامت تتفق            -1
  .مع رأيك

 . الرجاء عدم ترك أي من الفقرات دون استجابة -2

  . البيانات التي يتم الحصول عليها سرية و تخدم أغراض البحث العلمي فقطعلماً بأن
  بيانات عامة

  سبكالوريو  ماجستير             دكتوراǇ                    :المؤهل العلمي 
  سبع سنوات فƉكثر  أقل من سبع سنوات               سنوات الخبرة في التدريس

  الحاسوب   المهن الهندسية  الفنون التطبيقية  ي األكاديم  اǕدارة   :القسم 

  ........................  التخصص

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  ياسر هديب رضوان  الباحث
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 ƭ
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م

  جدا

  علومات تكنولوجيا الماǗتجـــاǇ نحـــــو تـعــــلم  
      .أحب قراءة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات كلما سنحت لدي الفرصة.51

رى أن تعلم تكنولوجيا المعلومات  يساعدني علـى تحقيـق تطلعـاتي             أ.52
 .العلمية

          

 اسـتخدام تكنولوجيـا       مهارات  معلمأشعر أن الوقت قد حان ليتعلم كل        .53
  .المعلومات

          

 المحاضرات األسـبوعية لمـادة تكنولوجيـا        أرى انه من األفضل زيادة    .54
   .المعلومات ألهميتها لمعلم المستقبل

          

ري أن دراسة تكنولوجيا المعلومات صعبة تحتاج إلى جهد عملي أكثر           أ.55
 .من غيرها من المواد الدراسية

          

            .تعلم تكنولوجيا المعلومات ممل وشاق.56
            .العلمية صعبة الفهمأشعر أن مصطلحات تكنولوجيا المعلومات .57
            ć.دراسي ولو كان اختياريامتطلب جامعي  كتكنولوجيا المعلوماتضرورة إدخال .58
            . تكنولوجيا المعلومات الدراسات األدبية تعلمعلى خريجييصعب .59
            .تكنولوجيا المعلوماتكلمة أكره سماع .60
 وبعض وسائل    الكمبيوتر كيفية التعامل مع  ب المعلم أن يلم    أعتقد بضرورة .61

  .تعيينهم منذ تكنولوجيا المعلومات
          

            .أتحدث عن أهمية تكنولوجيا المعلومات أمام اآلخرينأستمتع عندما .62
            .خالل التعلم عن وسائل تكنولوجيا المعلوماتأشعر باإلحباط .63
            أتابع كل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات.64
            فة في تكنولوجيا المعلومات احتراما بين زمالئيتزيدني الثقا.65
            أتابع البرامج التعليمية التي تهتم بتكنولوجيا المعلومات.66
            تضفي تكنولوجيا المعلومات المتعة على المواقف التعليمية .67

  تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية و استخداماǗتـجــــاǇ نـحـ  
            .والجهد وجيا المعلومات الوقتتكنول توفر.15
            .ينمي استخدام تكنولوجيا المعلومات اإلبداع في التعلم والتعليم.16
            .تيسر تكنولوجيا المعلومات انجاز المهمات التعليمية.17
            .التدريسية في إدارة األعمال تكنولوجيا المعلوماتأرى أنه يمكن االستغناء عن .18
            .كنولوجيا المعلومات في التعليم الثقة بالنفسيزيد استخدام ت.19
            .يقلل االعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التعليم من فاعلية دور المعلم.20



 285

درجة 
ǇتـجــــــاǗا  

 العـبـــــــارة  مسلسل

ق 
واف
م

  جدا
فق
موا

ايد  
مح

  ƭ
عار
م

 

 ƭ
عار
م

  جدا

سوف يـصرف   ،  التعلم عملية في   تكنولوجيا المعلومات  إدخال   أعتقد أن .21
  .الطلبة عن التعلم

          

            .يزيد التحصيل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.22
            . تزيد الدافعية للتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.23
لمـنظم   في التعليم التفكير المنطقي وا     تكنولوجيا المعلومات يدعم استخدام   .24

  .عند الطلبة
          

            .أفضل أن استخدم في محاضراتي وسائل تكنولوجيا المعلومات.25
أنتظر اليوم الذي يتم فيه التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع           .26

  .المواد الدراسية
          

             .أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم مضيعة للوقت.27
            .تعامل مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات سهل ويسيرأشعر أن ال.28
 في التدريس العالقة االجتماعيـة       تكنولوجيا المعلومات  يضعف استخدام .29

  .بين المعلم وطالبه
          

            . في التعليم لغة الطلبةتكنولوجيا المعلوماتيضعف استخدام .30
            أطور أساليبي التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.31
            أحفز زمالئي عل استخدام تكنولوجيا المعلومات.32
            تطور تكنولوجيا المعلومات األساليب التعليمية.33

  
  شكرا لتعاونكم  معنا

  ياسر هديب رضوان/ الباحث 
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 االختبار التحصيلي القبلي للجانب املعريف من استخدام

اء هيئة التدريس بكلية فلسطني تكنولوجيا املعلومات ألعض
  التقنية

  
  )التطبيق على أفراد العينة(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

          
 من استخداماالختبار التحصيلي القبلي للجانب املعريف 

تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 
  التقنية

  )التطبيق على أفراد العينة( 
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  تقنية هيئة التدريس بكلية فلسطين ال

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2007يناير 
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  للبرنامج التعليمي/ اǗختبار القبلي
   دير البلƞ–زمالئي أعضاء الهيئة التدريسية بكلية فلسطين التقنية 

ǈوبركات Ŷالسالم عليكم ورحمة ا  
ار  تحصيلي معرفي في استخدام تكنولوجيا المعلومات، صمم         بين يديك اختب  

 أعضاء الهيئـة التدريـسية      من أجل دراسة تجريبية  يقوم بها الباحث على عينة من          
 لذا فƎن عالمته ستستخدم فقط ألغـراض البحـث          ، دير البلƞ  –بكلية فلسطين التقنية    

  .والمعالجات اإلحصائية فقط
مجوعات من األسئلة موزعة على موديوالت أربعـة        وينقسم هذا االختبار إلى أربعة      

الموديول الثالـث مـن     (  )45-22الموديول الثاني من    ) (21-1الموديول األول من    (
 ويتبع  ،سؤاالً) 84( وهي مكونة جميعا من      ،)84-71الموديول الرابع من    ) (46-70

ـ   ، كل سؤال أربع بدائل والمطلوب اختيار البديل الصحيح لكل سؤال            ارة بوضـع إش
)X (           كما في المثـال    ، في مفتاح اإلجابة أمام رقم السؤال وأسفل رمز البديل الصحيح

  :التالي
  : من خدمات اǗنترنت-1
  البريد االلكتروني. ب    سرعة المعالجة للبيانات. أ
  برنامج الطباعة.  د   دقة المخرجات          . ج

  :مالحưات
على أرقام األسئلة المحددة له في      سوف يجيب عضو هيئة التدريس في كل مرحلة           •

  .الموديول الخاص بذلك ليحقق في النهاية اإلجابة عن جميع األسئلة
  .لكل سؤال إجابة صحيحة فقط •
الموديـول  ) ( دقيقة 24الموديول الثاني   ) ( دقيقة 21الموديول األول   (زمن االختبار    •

 ). دقيقة84(بمجموع )  دقيقة14الموديول الرابع ) ( دقيقة25الثالث 

)  ورقـات  4الموديـول الثـاني     ) ( ورقات 3الموديول األول   (عدد أوراق االختبار   •
 ). ورقة12بمجموع ) (الموديول الرابع ورقتان ) ( ورقات3الموديول الثالث (

 .لǘجابة أمام البديل المناسب لكل سؤال في الجدول المرفق xقم بوضع عالمة  •
  

  مع تمنياتي لكم بالنجاƝ والتوفيق
  ر هديب رضوانياسالباحث 

  د  ج  ب  أ  
1    X      
2          
3          
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  ........................:اǗسم
  بعƭ المهارات األساسية Ǘستخدام الحاسوب الموديول األول

א א :א
  :للتنقل بين عدة برامج يتم تشغيلها نضغط على .1

  أيقونة جهاز الكمبيوتر. ب  عنوان البرنامج في شريط ابدأ. أ
 وسالزر األيمن للما. د ESCالمفتاح . ج

  : نستخدم برنامجǕCنشاء مجلد على الحاوية  .2
  جهاز الكمبيوتر. ب  المستكشف. أ
  ) ب+أ. (د MS-word. ج

  :الفيروس الذي  يصيب الحاسوب هو عبارة عن  .3
 برنامج ترفيهي.ب  برنامج تدميري.أ

  لغة برمجة.د  )دقيق(كائن مجهري .ج
  :من خصائص الفيروس  .4

  التخفي.ب  االنتشار.أ
  جميع ما سبق.د  حجمصغر ال.ج

  : ويưهر أوامر عشوائية تستنتج أنǈ بطيءعندما تشعر أن الحاسوب  .5
  ضعف في الكهرباء.ب  مصاب بفيروس. أ
  القرص الصلب تالف.د  المعالج ال يعمل.ج

  :جميع ما يلي من برامج مضادات الفيروسات عدا واحد .6
  kaspersky .ب  McAfee .أ
  Norton.د 3D_MAX.ج

  لجهاز بفيروس تقوم بعند إصابة ا .7
  إغالق الجهاز.ب  االستمرار في العمل.أ
تحديث مضاد الفيروسات ثـم فحـص       .د  فحص الجهاز.ج

  الجهاز
  :من برامج ضغط الملفات والمجلدات .8

 WINRAR.ب FrontPage.أ

 ج+ب .د WINZIP.ج

  عندما تريد تخزين ملف حجمǈ أكبر من القرص المرن بقليل تقوم ب .9
  ضغط الملف.ب  ملفحذف جزء من ال.أ
  تشفير الملف.د  حفظه باسم جديد.ج
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  .تابع أسئلة الموديول األول
  :من وưائف برامج الضغط  .10

  تقليل جودة الملف.ب  تقليل حجم الملف .أ
  إعادة تسمية الملف.د  تصغير اسم الملف.ج

  برنامج يقوم بدمج وإضافة التƉثيرات الفنية على الصور .11
 Media player.ب Word.أ

 Scanner.د PhotoShop.ج

  :جميع ما يلي من امتدادات ملفات الصور عدا واحدة  .12
 JPEG.ب GIF.أ

 PPT.د BMP.ج

  :من المعدات الضرورية لتسجيل الصوت على الجهاز  .13
  الشاشة.ب  الميكروفون.أ
  لوحة المفاتيح.د  السماعات.ج

  .الملفات الصوتية المسجلة على مسجل الصوت تحمل Ʒالبا اǗمتداد .14
 WAV. ب  mp3. أ

 BMP. د DOC. ج

  :نستطيع تشغيل ملفات الصوت عن طريق برنامج  .15
  لوحة التحكم.ب  مسجل الصوت. أ
  المفكرة.د Internet Explorer.ج

  :أيقونةعندما نريد تنزيل برنامج ما على جهاز الحاسوب نختار من لوحة التحكم  .16
  إضافة وإزالة البرامج. ب  حسابات المستخدمين. أ
  خيارات المجلد. د  إضافة أجهزة. ج

   كLCDيستخدم جهاز عرƭ البيانات  .17
  جهاز مونتاج أفالم. ب  شاشة حاسوب كبيرة. أ
  )ب+أ. (د  كمبيوتر رقمي.ج

  : يدل على أن الملف من نوƱهذا الرمز .18
  برنامج تنصيبي. ب  انترنت. أ
  وورد. د  صوتي. ج

  :لتجنب إصابة الكمبيوتر بالفيروسات يجب .19
  فحص البرامج الجديدة قبل تحميلها. ب  ء النسخ األصلية من البرامجشرا. أ
  جميع ما ورد صحيح. د  تحميل برنامج مضاد للفيروسات على الجهاز. ج
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  .تابع أسئلة الموديول األول
  :ينتقل الفيروس إلى الكمبيوتر عن طريق .20

  نسخ البرامج. ب  االتصال عبر شبكات الكمبيوتر. أ
  جميع ما ورد صحيح. د  اناتاستخدام االسطو. ج

  : مع الحاسوب عن طريقLCDيتصل جهاز  .21
  االنترنت. ب  خط الشبكة. أ
 خط التليفون. د كابل الشاشة. ج

  
  انتهت أسئلة الموديول األول



 292

  ........................:اǗسم
  PowerPoint تصميم وإنتاج العرƭ التقديمية     الموديول الثاني

א א :א
  :  فيPowerPointيستخدم برنامج  .22

  كتابة الرسائل.ب تصميم صفحات الويب. أ
  الجداول الحسابية . د  تصميم العروض التقديمية.ج

  : من PowerPoint تتكون شاشة برنامج .23
  صفحات. ب  خاليا. أ
  صور. د  شرائح. ج

  :من أهم مكونات واجهة البرنامج هي  .24
  أشرطة األدوات. ب  الشرائح.أ
  اسم البرنامج.د   أشرطة التمرير.ج

  : في وقت واحد فتPowerPointƞيستطيع  .25
  ملفين. ب  ملف واحد فقط. أ
  أكثر من ذلك. د  ثالث ملفات. ج

  يمكن إنشاء عرƭ تقديمي باستخدام .26
  عرض تقديمي فارƷ. ب   المحتوي التلقائيجمعال. أ
  جميع ما سبق صحيح. د  قوالب التصميم. ج

  : هي Ms. PowerPointي برنامج القوالب الجاهزة ف .27
  الشرائح الرئيسية. ب  شرائح فارغة. أ
  صور. د  تصاميم جاهزة للشرائح . ج

  لحفư العرƭ التقديمي نختار من أشرطة األدوات الرمز  .28

  . ب  . أ

  . د . ج
29. ƞفارز الشرائ ƭأي من الرموز التالية يستخدم  لالنتقال إلى طريقة العر  

  . ب  .  أ

  .  د . ج

30. ƭيمكن الكتابة والتعديل على محتويات الشريحة في طريقة عر  
  تشغيل العرض التقديمي. ب  فارز الشرائح. أ
  جميع ما ذكر صحيح. د  )عادي(الشريحة . ج
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  .تابع أسئلة الموديول الثاني
  :التصاميم الجاهزة تطبق على .31

  األولى والثانية فقط .ب  الشريحة األولي فقط. أ
  الشريحة األخيرة. د  لشرائحجميع ا. ج

  :تتم الكتابة على الشرائƞ باستخدام .32
  الصور. ب  مربع النص. أ
  الضغط مرتين على الشريحة. د  االرتباط التشعبي. ج

  :يمكن تلوين الخط من خالل النقر على الرمز .33

  . ب  .  أ

  .  د  . ج

  يمكن إجراء عملية النسơ باستخدام لوحة المفاتيƞ بالضغط على .34
 CTRL+C.ب CTRL+B.أ

 CTRL+V.د SHIFT+C.ج

  يمكن إضافة ưل للنص من خالل النقر على الرمز .35

  . ب .  أ

  .  د  . ج
  :يمكن اقتصاص جزء من الصورة بالنقر على الرمز  .36

  . ب  .  أ

  .  د  .ج
  لتحديد أكثر من عنصر على الشريحة نحدد األول ثم نضغط على .37

   ونضغط على العنصر الثاني Shiftالمفتاح . ب  لى العنصر الثاني  ونضغط عAltالمفتاح . أ

   ونحدد باقي العناصرTabالمفتاح . د   ثم نحدد باقي العناصرESCالمفتاح . ج
  لرسم نجمة على الشريحة نختار من شريط رسم الرمز .38

  . ب  . أ
  .  د  . ج

  Ǖضافة ưل إلى النجمة أو أي شكل نضغط على الرمز .39

  . ب  .   أ

  .  د  . ج
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  .تابع أسئلة الموديول الثاني
  لتجيع أكثر من كائن وتصبƞ صورة واحدة ننفذ ماذا .40

نحدد كافة العناصر ثم نختار تجميـع       . ب Enterنحدد كافة العناصر ثم نضغط . أ
  من قائمة رسم بشريط األدوات رسم

  جميع ما سبق خطأ. د  نضع كافة العناصر فوق بعضها البعض. ج
   إضافة حركة للعنصر من خالل حركة مخصصة بالضغط على يتم .41

  . ب  .  أ

  . د  . ج
  يمكن إưهار قائمة التحكم في الشرائƞ المعروضة أثناء العرƭ بالضغط على الزر .42

   .ب  .   أ

  . د  . ج
  :المقصود باǗرتباط التشعبي هو .43

لضغط عليها يفتح   صورة عند ا  . ب  نص عند الضغط عليه ننتقل إلى مكان معين. أ
  ملف ما

  جميع ما سبق ممكن. د  شكل عند الضغط عليه ننتقل إلى شريحة معينة. ج
  تستخدم الشريحة الرئيسية لكي .44

نطبق خلفية وتصميم معين على كافـة       . ب  نضع بها العناصر المكررة. أ
  الشرائح

  جميع ما ذكر صحيح. د  للتعديل على تصميم جاهز. ج
45. Ǘهوالمقصود بالمراحل ا ƞنتقالية للشرائ:  

  االنتقال بين عدة ملفات مفتوحة. ب  الحركة داخل عناصر الشريحة. أ
  تشغيل عرض الشرائح على الشاشة. د  الحركة عند االنتقال بين الشرائح.ج

الثانيانتهت أسئلة الموديول 
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  ........................:اǗسم
  اǗنترنت وتكنولوجيا اǗتصاǗت الموديول الثالث

א :אא
  :الشبكات التي تربط أقسام كلية فلسطين التقنية ببعضها البعƭ تسمى  .46

  إقليميةشبكة .ب  شبكة محلية.أ
 شبكة عنكبوتية.د  شبكة عالمية.ج

47.  ƭمن وسائل اتصال الشبكات ببعضها البع:  
  الميكروويف.ب  األلياف الضوئية.أ
  سبق جميع ما. د  أسالك التليفون.ج

  :ن شبكة الحاسوب من تتكو .48
  أجهزة حاسوب+ سنترال .ب  وسيلة اتصال بينها+ أجهزة حاسوب .أ
أجهــزة + جهــاز مركــزي .د  جهاز مركزي+ أجهزة حاسوب + وسيلة اتصال .ج

  حاسوب فرعية
  :من أشكال اتصال شبكات الحاسوب المحلية  .49

  الشبكة الحلقية.ب  الشبكة العنكبوتية. أ
  ج+ب.د  الشبكة النجمية.ج

  :من الخدمات التي توفرها الشبكة  .50
  انتشار الفيروسات.ب  مشاركة الملفات مع اآلخرين.أ
  توفير الموظفين.د  تصفح موقع الجزيرة اإلخباري.ج

51. ƭقليمية المتصلة مع بعضها البعǕهي عبارة عن مجموعة من الشبكات ا  
  شركات االتصاالت. ب  االنترنت.أ
 WANشبكات . د LANشبكات ال .ج

  تصال باǗنترنت في البيت يجب توفر كال منلال .52
  كرت شبكة+ هاتف . ب  كرت موديم+ جهاز حاسوب + هاتف . أ
جهـاز  + كرت شـبكة    + موديم  .د  جهاز حاسوب+ ميكروويف .ج

  حاسوب
  للوصول إلى أي موقع على اǗنترنت نستخدم برنامج .53

 MS_ Internet Explorer. ب MS _word. أ

 MS_ Outlook. د MS_ FrontPage. ج

  من أخالقيات اǗنترنت جميع ما يلي عدا واحدة .54
  تصفح المواقع العلمية. ب  انتحال أسماء شخصيات ما.أ
  الحفاظ على حقوق النشر والطباعة. د  كتابة البيانات الصحيحة. ج
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  .تابع أسئلة الموديول الثالث
  :لماذا نستخدم البريد اǗلكتروني  .55

  إرسال الطرود.ب  سرعة االتصال بالغير. أ
 األخبارقراءة . د  نقل الفيروسات.ج

  :تتصل الحاسبات مع بعضها في شبكة النجمة بواسطة .56
  عدة حاسبات. ب  كمبيوتر مركزي. أ
 جميع ما سبق صحيح. د  كابل واحد. ج

  من المواقع التي تزود زائريها بخدمة البريد اǗلكتروني .57
  www.ayna.com. ب  www.hotmail.com.أ
  جميع ما سبق صحيح. د www.yahoo.com.ج

  :يتم إرسال واستقبال البريد اǗلكتروني عن طريق .58
  WinZip. ب My computer. أ
  Inbox. د  Recycle Bin. ج

59.  ƭيتم التنقل بين الصفحات التي زرتها في مـستعرInternet Explorer   مـن 
  خالل الضغط على

  . ب .  أ
  . د  . ج

  يدل على أنǈ موقع ALaqsa.edu الموقع التالي   .60
  إذاعي.ب  إخباري.أ
  تعليمي.د  حكومي.ج

  كيف يتم البحث عن كلمتين متالصقتين معا .61
  +نضع بينهما إشارة . ب  ""نضعهما بين عالمتي تنصيص . أ
  جميع ما ذكر خاطƐ . د  -نضع بينهما إشارة . ج

 Googleما هو عنوان محرك البحث  .62

  www.google.org.ب www.google.net. أ

  www.google.edu. د  www.google.com.ج
  :أي من المواقع التالية Ɔلة بحث عربية .63

  www.ayna.com. ب  www.yahoo.com. أ
  ج معاً+ ب . د www.arabvista.com. ج

  :أي مما يلي يعتبر موقع انترنت .64
  aaa@mail.ingaza.edu. ب moh@hotmail.com.  أ
 ali@yahoo.com. د www.arabia.com. ج
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  .تابع أسئلة الموديول الثالث
  :حتى يتم إرسال البريد اǕلكتروني يجب أن يحتوي على .65

 Subjectعنوان الرسالة . ب  عنوان البريد اإللكتروني للشخص المرسل إليه. أ

 عنوان الشخص المرسل. د  نص الرسالة. ج

  : فيMSN Messengerيستخدم برنامج  .66
إرسال واستقبال ملفـات عبـر      . ب  فتح البريد االلكتروني. أ

  االنترنت
  جميع ما ورد صحيح. د chatالمحادثة عبر االنترنت . ج

  Ǖرفاق ملف أو صورة ضمن رسالة نضغط على الزر .67
  . ب  .  أ

  .  د  . ج
  لحذف رسالة تم قراءتها نضغط على الزر .68

  . ب  .   أ

  .  د  .  ج
  يمكن تعديل بياناتك الشخصية لبريدك اǗلكتروني بالضغط على الخيار .69

  . ب  .  أ

  . د  . ج
  للخروج من البريد اǗلكتروني نضغط على .70

  . ب .  أ

  .  د . ج
  الثالثانتهت أسئلة الموديول 
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  ........................:اǗسم
  FrontPage تصميم وإنتاج صفحات الويب  الموديول الرابع

א א :א
  : في  FrontPageيستخدم برنامج  .71

  تصميم صفحات الويب. ب  .تصميم اإلعالنات.أ
 التصميم الهندسي . د  النصوص المتحركة. ج

  : من  FrontPageأهم مكون لشاشة  .72
 الجداول.ب  الصفحات. أ

  األيقونات.د  الشرائح.ج
  يحتوي مجلد موقع الويب على .73

  privateمجلد . ب  Imageمجلد . أ
  جميع ما ذكر صحيح. د  صفحات الويب. ج

  يجب أن يكون اسم الصفحة الرئيسية لموقع الويب هو .74
 Index.ب New page.أ

  front.د Document.ج

  :صفحات الويب تحمل اǗمتداد .75
 HTML. ب DOC. أ

  HTTP. د  HTT. ج
  :صفحة الويبأي من الرموز التالية يستخدم لعرƭ الكود البرمجي فقط ل .76

  . ب  .  أ

  .  د  . ج
  :لحفư صفحة ويب  ننقر على الرمز .77

  . ب  .  أ

  .  د . ج
  :أي من الرموز التالية يقوم بدمج خاليا الجدول .78

  . ب  . أ

  . د  . ج
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  .تابع أسئلة الموديول الرابع
  :Ǖنشاء ارتباط للتنقل داخل صفحة الويب نستخدم .79

  الماوس. ب  اإلشارة المرجعية. أ
 جميع ما سبق صحيح. د  شريط التمرير. ج

  : نستخدم اǗرتباط التشعبي لكي .80
  نرسل بريد الكتروني لشخص ما. ب  الصفحةنتقل داخل . أ
 جميع ما سبق. د  نفتح صفحات أخرى.ج

  :لنشر موقعك الشخصي على موقع الكلية نقوم ب  .81
نسخ مجلد الموقع إلى المجلد الشخصي الخاص بـي       . أ

  على موقع الكلية
تحميل مجلد الموقع على االيميل     . ب

  الخاص بي
  )ب+أ. (د  ليةنسخ المجلد على شبكة الكلية الداخ. ج

  للوصول إلى موقعك الشخصي على اǗنترنت نكتب اسمك مسبوقا ب .82
 www.ptcdb. ب ~\www.ptcdb.edu.ps. أ

  edu.ps. د  www. ج
  : اǗنترنت ننقر علىǗƭستعراƭ ما تم تصميمǈ في مستعر .83

 . ب  . أ

  .  د . ج
  :للتراجع عن Ɔخر خطوة قام بها المستخدم يضغط على .84

  Ctrl + Z. ب  Ctrl + V. أ
  Alt + X. د  Shift + Z. ج

   واألخيرالرابعانتهت أسئلة الموديول 
  انتهت األسئلة
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  .ول األولالبعدي للمودي/ نموذج ورقة اǕجابة لالختبار المعرفي القبلي 
  

  ...........................................................:.اǗسم 
  

رقم 
 د  ج  ب  أ  السؤال

رقم 
  د  ج  ب  أ  السؤال

1.        12.      
2.           13.        
3.           14.        
4.           15.        
5.           16.        
6.           17.        
7.           18.        
8.           19.        
9.           20.        

10.           21.        
11.                     
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Ǖالبعدي للموديول الثاني/ جابة لالختبار المعرفي القبلي نموذج ورقة ا.  
  

  ...........................................................:.اǗسم 
  

رقم 
رقم   د  ج  ب  أ  السؤال

  د  ج  ب  أ  السؤال

22.       34.          

23.      35.         
24.        36.          
25.        37.           
26.        38.           
27.        39.           
28.        40.           
29.        41.           
30.        42.           
31.        43.           
32.        44.           
33.        45.           
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  .البعدي للموديول الثالث/ نموذج ورقة اǕجابة لالختبار المعرفي القبلي 
  

  ...........................................................:.اǗسم 
  

رقم 
رقم   د ج  ب أ  السؤال

  د  ج ب  أ  السؤال

46.        59.           
47.        60.           
48.        61.           
49.        62.           
50.        63.           
51.        64.           
52.        65.           
53.        66.           
54.        67.           
55.        68.           
56.        69.           
57.        70.           
58.                  
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  .البعدي للموديول الرابع/ نموذج ورقة اǕجابة لالختبار المعرفي القبلي 
  

  ...........................................................:.اǗسم 
  
  

رقم 
رقم   د  ج  ب أ  ؤالالس

  د  ج  ب  أ  السؤال

71.     78.       

72.        79.           
73.        80.           
74.        81.           
75.        82.           
76.        83.           
77.        84.           
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  )9(ملحق رقم 
  

 بطاقات املالحظة للجانب املهاري األدائي يف التحصيل يف استخدام 
ني تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسط

  التقنية
  

  )التطبيق على أفراد العينة(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                              
 يف استخدام بطاقات املالحظة للجانب املهاري األدائي يف التحصيل 

تكنولوجيا املعلومات ألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 
  التقنية

  )التطبيق على أفراد العينة(
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  تقنية هيئة التدريس بكلية فلسطين ال

  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2007يناير 
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  بطاقات مالحưة أداء مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
  

  ........................:اǗسم
  الحاسوب بعƭ المهارات األساسية للتعامل مع :مهارات الموديول األول 

 
 التعامل مع برامج مضادات الفيروسات والصور وضغط الملفات والمجلدات وجهاز :المجال 

  عرƭ البيانات
درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
       على الجهازMcAfeeينزل برنامج  -1

        من الجهازMcAfeeيزيل برنامج  -2
 بƎحدى برامج الحماية من يفحص الجهاز -3

  الفيروسات
      

        على سطح المكتب" المستندات"يضغط مجلد  -4
        Cعلى الحاوية " المستندات"يفك ضغط مجلد  -5
        يشغل مسجل الصوت  -6
        يسجل مقطع بصوته على الجهاز -7
       يحفظ ملف الصوت باسمه على مجلد المستندات -8
        PhotoShopيشغل برنامج الرسام أو  -9

        تح صورة ما يف -10
        GIF أو JPEGيحفظ الصورة بامتداد  -11
        .يوصل جهاز عرض البيانات بالحاسوب -12
        .يشغل جهاز عرض البيانات -13
        .يعرض موضوع ما على جهاز عرض البيانات -14
        .يضبط اعدادت الجهاز بما يتناسب مع العرض -15

 وفي حالة وجود ،ى درجة اإلتقان الكليالمذكورة إل) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .بمساعدة المدرب
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تصميم وإنتاج العروƭ التقديمية  مهارات : الموديول الثاني  مالحưةاتبطاق
   PowerPoint 2003باستخدام برنامج 

  
  ........................:اǗسم

  تعليمات
 يتم تقييم   .بعد االنتهاء من التدريب على التعامل مع برنامج تصميم العروض التقديمية          

المتدرب بواسطة إكمال هذا التقييم من قبل المدرب بعد كل عنـصر مـن العناصـر                
  . أمام مستوى األداء الذي أتقنتهوذلك بوضع عالمة ، المذكورة

  

 PowerPointمقدمة لبرنامج :المجال 

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
       PowerPoint يشغل برنامج  -1
        يظهر أو يخفي أشرطة األدوات -2
        PowerPointيغلق برنامج  -3

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 

  .بمساعدة المدرب
--  
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 PowerPointطرق إنشاء العروƭ التقديمية في :المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
 المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
ستخدام العرض ينشƐ عرض تقديمي جديد با -1

Ʒالتقديمي الفار.  
      

ينشƐ عرض تقديمي جديد باستخدام قوالب  -2
  التصميم

   

        يطبق التخطيطات التلقائية للشرائح -3
        يكتب نص داخل الشريحة االفتراضية -4
        يدرج شريحة جديدة -5
        يضيف شرائح من عروض تقديمية مختلفة -6
        ينتقل من شريحة إلى أخرى -7
        ررةيدرج شريحة  مك -8
        يحفظ العرض التقديمي -9

        يفتح عرض تقديمي موجود مسبقا -10
 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 
  .بمساعدة المدرب
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 طرق عرƭ وتشغيل العروƭ التقديمية:جال الم

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
     يعرض الشرائح بطريقة العرض العادي -1

        يعرض الشرائح بطريقة فارز الشرائح -2
       يعرض الشرائح بطريقة صفحة الملحوظات -3
        يعرض الشرائح على الشاشة -4

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(جب أن تصل النتيجة لجميع المفردات ي
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 
  .أخرى بمساعدة المدرب

 
 .Microsoft PowerPoint  تنسيق النصوص بالعروƭ التقديمية:المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  ــارةالمهـــ  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        ينشƐ مربع نص داخل الشريحة -1
        .يعدل حجم مربع النص أو ينقله أو يحذفه -2
      يحاذي النص لليمين أو اليسار أو الوسط -3
        يغير حجم الخط ونوعه -4
        يغير لون الخط -5
أو يغير نمط الخط مائل أو اسود عريض  -6

  مسطر
      

        يضيف تعداد رقمي على فقرات النص -7
        يضيف تعداد نقطي على فقرات النص -8

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 

  .عدة المدربأخرى بمسا
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 إدراج الصور والكائنات بالعروƭ التقديمية:المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        .يدرج  صورة على الشريحة بطرق مختلفة -1
       يصغر أو يكبر حجم الصورة -2
        يقتص جزء من الصورة -3
      .من صورةيجمŇع أو يفك تجميع أكثر  -4
        يدرج ملف صوتي داخل الشريحة -5
        يدرج ملف فيديو داخل الشريحة -6

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 

  .مدرببمساعدة ال

  
  طباعة العروƭ التقديمية:المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        يعاين العرض التقديمي قبل الطباعة .1
     يغير إعداد الشريحة للطباعة .2

        يختار الشرائح التي سيتم طباعتها .3
نشرات أو "يحدد طريقة طباعة الشرائح  .4

  "رائحش
      

        .يطبع العرض التقديمي .5
 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 
  .بمساعدة المدرب
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  حفư العروƭ التقديمية:المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  لمهـــــارةا  )ممارستها
  منخفضة  متوسطة  عالية

      يحفظ العرض التقديمي كصفحة ويب .1

يحفظ العرض التقديمي بƎصدار قديم من  .2
  PowerPointبرنامج 

     

 GIF (يحفظ العرض التقديمي كصور ثابتة .3
  )JPEGأو 

      

 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 

  .المدرب
  

  تحرير محتويات الشريحة والشرائƞ:المجال 
درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  نخفضةم  متوسطة  عالية
        .من الشريحة) عنصر(يحدد مكون  .1
       يحدد عنصر أو أكثر في الشريحة  .2
        ينسخ عنصر أو أكثر من مكونات الشريحة .3
يحذف أو يقص عنصر من مكونات  .4

  الشريحة
      

        يحدد شريحة كاملة .5
        يحذف احدي الشرائح .6
        يقص أو ينسخ شريحة   .7
        يلصق شريحة في مكان ما بين الشرائح .8
        يخفي شريحة ثم يظهرها .9

        .يعيد ترتيب الشرائح في فارز الشرائح .10
 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .المدرب
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 إدراج كائن والتعامل معǈ وتنسيقǈ:المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        .يظهر و يخفي شريط أدوات رسم .1
     .كائن من األشكال التلقائية أو أكثر على الشريحة" يرسم"يدرج  .2
        .WordArtيدرج كائن  .3
        .WordArtئي أو يعدل حجم الشكل التلقا .4
        .يكتب نص داخل األشكال التلقائية .5
        .يضيف ظل للشكل التلقائي .6
        .يضيف أو يغير لون التعبئة للشكل .7
        .يعيد ترتيب األشكال التلقائية فوق بعضها البعض .8
        .يجمع أكثر من كائن ليصبح شكل واحد .9

         .يفك تجميع األشكال المجمعة .10
 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(ة لجميع المفردات يجب أن تصل النتيج

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .المدرب

  
  إضافة التأثيرات الفنية على محتويات الشريحة والمراحل االنتقالية للشرائح:المجال 

مستوǌ تطبيق المهارة 
  ـــــارةالمه  )درجة دقة ممارستها(
 منخفضة  متوسطة  عالية

       يضيف حركة على النصوص -1

      يضيف حركة على الصور أو الكائنات داخل الشريحة -2

        يضف األصوات مع الحركة لعناصر الشريحة -3
        يعدل تأثيرات الحركة وتوقيتها للعناصر المتحركة -4
        شرائح أثناء عرض الشرائحيضيف حركات لدخول ال -5
        يستخدم التوقيت للشرائح أثناء العرض التقديمي -6
        يضف األصوات بعد عرض كل شريحة -7

 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
لى هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة فيجب إعادة التدرب ع" متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 

  .المدرب
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 PowerPointاǗرتباطات التشعبية في برنامج :المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
يضيف االرتباطات التشعبية للتنقل بين الشرائح  .1

  .في العروض التقديمية
    

تشعبية لفتح ملفات أخري أو ينشƐ االرتباطات ال .2
  عروض أخري

      

ينشƐ أزرار اإلجراءات للتنقل بين الشرائح أو فتح  .3
  .الملفات أخرى

      

يربط  الكائنات أو الصور بملفات أو شرائح  .4
  .أخرى

      

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"قائمة وجود مفردة في ال

  .أخرى بمساعدة المدرب
  

  
 PowerPointاستخدام الشريحة الرئيسية في برنامج :المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
 المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
       يعرض الشريحة الرئيسية للتصميم  -1
د الشريحة الرئيسية بما يتناسب مع مكونات يع -2

  العرض 
     

        يعدل على الشريحة الرئيسية للتصاميم الجاهزة -3
        يغلق وضع الشريحة الرئيسية -4

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 
  .أخرى بمساعدة المدرب
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  التعامل مع العرƭ التقديمي على الشاشة أثناء العرƭ :المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        يعرض الشرائح على الشاشة .1
       يستخدم قائمة عرض الشرائح أثناء العرض .2

        يستخدم القلم أثناء العرض لكتابة المالحظات .3
        يتنقل بين الشرائح أثناء العرض .4
        يحدد لون القلم المستخدم أثناء العرض .5
        يحدد طريقة عرض الشرائح .6
        يحدد أرقام الشرائح التي سيتم عرضها .7
        يحدد طريقة التنقل بين الشرائح .8

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 

  .بمساعدة المدرب
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  اǗنترنت مهارات استخدام  : الموديول الثالث مالحưةاتبطاق
  ........................:اǗسم

 يتم .بعد االنتهاء من التدريب على التعامل مع برنامج تصميم الصفحات/ تعليمات
تقييم المتدرب بواسطة إكمال هذا التقييم من قبل المدرب بعد كل عنصر من العناصر 

  . أمام مستوى األداء الذي أتقنتهوذلك بوضع عالمة ، المذكورة
 نترنت التعامل مع اǗ:المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        Internet Explorerتشغيل  -1
      Internet Explorerيعرض أشرطة األدوات في  -2

        يفتح صفحة ويب جديدة أو صفحات زارها حديثا -3
       ينتقل من صفحة إلى أخرى متفرعة منها -4
        ى قائمة المفضلةيضيف صفحة ويب إل -5
        يغير الصفحة الرئيسة -6
        يطبع صفحة ويب على الورق -7
        يحفظ صفحة ويب على الحاسب الشخصي  -8
يحفظ صورة أو نص من صفحة ويب على مجلد  -9

  مستندات
      

 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة" القائمة مفردة في
  .المدرب
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  البحث على اǗنترنت:المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
 المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        Googleمحرك البحث " يستعرض"يفتح  -1
     جيا في االنترنتيبحث عن موضوع التكنولو -2

        يبحث عن صورة لǖقصى في االنترنت -3
" تكنولوجيا التعليم" يبحث عن ملف ورد عن -4

  .مستخدما ضوابط البحث المتقدم
      

" جامعة األقصى"يبحث عن موقع الكتروني ل  -5
  مستخدما ضوابط البحث المتقدم

      

 وفي حالة ،رجة اإلتقان الكليالمذكورة إلى د) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 
  .أخرى بمساعدة المدرب
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  استخدام البريد اǗلكتروني وبرنامج المحادثة:المجال

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  فضةمنخ  متوسطة  عالية
ينشƐ حساب بريد الكتروني على بريد  .1

Hotmail.com.  
     

         الخاص به ييسجل دخول للبريد االلكترون .2
     .يفحص رسائل البريد االلكتروني .3

        .يكتب رسالة بالبريد االلكتروني ويرسلها .4
        .يرفق ملف أو صورة مع الرسالة .5
        يحذف رسالة تم قراءتها .6
        .على الحاسوبيحفظ رسالة أو مرفقاتها  .7
        ينشƐ مجلد داخل البريد االلكتروني .8
        يغير بياناته الخاصة ببريده االلكتروني .9

        يسجل خروج من البريد االلكتروني .10
         MS_Messengerيشغل برنامج المحادثة  .11
        .يجري محادثة مكتوبة مع شخص ما .12
يضيف عنوان بريد الكتروني لقائمة األصدقاء في  .13

  MS_Messengerبرنامج 
      

        يرسل ملف أثناء المحادثة المكتوبة .14
        .MS_Messengerيسجل خروج من برنامج  .15

 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
أخرى بمساعدة فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 

  .المدرب
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برنامج تصميم مهارات استخدام  : الموديول الرابع  مالحưةاتبطاق

  FrontPageالصفحات 
  .......................:.اǗسم

  
  تعليمات

 يتم تقييم المتدرب .بعد االنتهاء من التدريب على التعامل مع برنامج تصميم الصفحات
، مدرب بعد كل عنصر من العناصر المذكورةبواسطة إكمال هذا التقييم من قبل ال

  . أمام مستوى األداء الذي أتقنتهوذلك بوضع عالمة 
 
 

 FrontPage 2003 مقدمة لبرنامج تصميم صفحات الويب :المجال 

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
 المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
      .ĈFrontPageيشغل برنامج  .1
و يخفي أشرطة األدوات الخاصة يعرض أ .2

  بالبرنامج
      

        يتنقل بين طرق العرض المختلفة للبرنامج .3
        يكتب نص داخل صفحة الويب .4
        على جهاز الحاسوب" صفحة الويب"يحفظ  .5
يستعرض صفحة الويب باستخدام برنامج  .6

Internet Explorer  
      

يغلق برنامج تصميم صفحات الويب  .7
FrontPage  

      

 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(ن تصل النتيجة لجميع المفردات يجب أ
فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 

  . المدرب
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 FrontPage إنشاء موقع الكتروني ذو صفحة باستخدام :المجال

درجة (ستوǌ تطبيق المهارة م
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
1- Ɛموقع ويب من صفحة واحدةينش         
        يحدد مكان المجلد لحفظ الموقع -2
        إنشاؤهيحدد نوع الموقع المراد  -3
     يعرض الصفحة األساسية في الموقع -4

       .Index الرئيسية جدول في الصفحةيدرج  -5

        اع الخاليا في الجدولينسق حدود وعرض وارتف -6
        يدمج أو يقسم خاليا الجدول -7
        يدرج صفوف أو أعمدة إلى الجدول -8
        يحذف أو يقص صفوف أو أعمدة من الجدول -9

        .Indexيكتب معلوماته الشخصية داخل صفحة  -10
        يحاذي النص لليمين أو اليسار أو الوسط -11
        يغير حجم الخط ونوعه -12
        يغير لون الخط -13
        غير نمط الخط مائل أو اسود عريض أو مسطري -14
        يعين خلفية للصفحة -15
        غير شريط العنوان لصفحة ويبي -16
        يدرج صورة في الصفحة -17
        يحفظ الصورة المدرجة داخل مجلد الصور للموقع -18
        يدرج صفحة ويب فارغة -19
        يحذف صفحة ويب تم إدراجها -20
لكتروني يحفظ صفحة الويب داخل مجلد الموقع اال -21

  الحالي
      

        يحفظ صفحة ويب إلى موقع ويب مختلف -22
 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .المدرب
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 FrontPageدراج بعƭ مكونات صفحات الويب في  إ:المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        يدرج زر تبادلي في صفحة الويب -1
        يعدل حجم ونص الزر التبادلي -2
     يحفظ الصفحة بعد التعديل عليها -3

        ريضيف ارتباط تشعبي يفتح عند الضغط على الز -4
        يدرج شاشة اسمية متحركة في صفحة الويب -5
        ينسق النص المكتوب داخل الشاشة االسمية -6
        يدرج عداد دخول للصفحات -7

 وفي حالة ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات 
لتدرب على هذا النشاط مرة أخرى فيجب إعادة ا" متوسطة"أو " منخفضة"وجود مفردة في القائمة 

  .بمساعدة المدرب
  
 

  إنشاء اǗرتباطات التشعبية في وبين صفحات الويب:المجال 

درجة دقة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )ممارستها

  منخفضة  متوسطة  عالية
        ويب موجودة ارتباط تشعبي إلى صفحة Ɛشين -1
2- Ɛز الحاسوبجها ارتباط تشعبي إلى ملف على ينش     

3- Ɛارتباط تشعبي إلى عنوان بريد إلكترونيينش         
        يحدد مكان فتح اإلطار الجديد لالرتباط التشعبي -4
        يضيف إشارة مرجعية داخل صفحة الويب -5
 إلى )في نفس الصفحة(ارتباط تشعبيƐ نشي -6

  إشارة مرجعية
      

         موجود ارتباط تشعبييل أو يعدلزي -7
 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(لجميع المفردات يجب أن تصل النتيجة 

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .بمساعدة المدرب
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  نشر صفحات الويب:المجال 

درجة (مستوǌ تطبيق المهارة 
  المهـــــارة  )دقة ممارستها

  منخفضة  متوسطة  ةعالي
         جهاز الكمبيوتر المحلي الويب علىنشر موقعي -1
على موقع كلية فلسطين موقع الويب الخاص نشر ي -2

  .التقنية دير البلح
   

من أي جهاز متصل  ة الويب الخاصة به صفحيفتح -3
  باالنترنت

      

        ته ويحفظ التعديالتل على محتويات صفحدعي -4
 وفي حالة وجود ،المذكورة إلى درجة اإلتقان الكلي) البنود(فردات يجب أن تصل النتيجة لجميع الم

فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة " متوسطة"أو " منخفضة"مفردة في القائمة 
  .المدرب
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  )10(ملحق رقم 
  

على برنامج ) عرض تقدميي(بطاقة تقييم جودة منتج 
PowerPointء هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية  ألعضا  

  
  )التطبيق على منتجات  أفراد العينة(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                              
على برنامج ) عرض تقدميي( منتج بطاقة تقييم جودة

PowerPointألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية    
  )التطبيق على منتجات  أفراد العينة(

  
  موضوع الدراسة

استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 
 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  

  يس بكلية فلسطين التقنية هيئة التدر
  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2007مارس 
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  ............................. اǗسم –) PowerPoint(بطاقة تقييم منتج 

  العنصر  م

جدا
عة 
رتف
م

 

فعة
مرت

طة  
وس
مت

ضة  
خف
من

جدا  
ضة 

خف
من

  

          مل التصميمعوا  
   ƭستعراǗا   )ƞالتصف (            
           يعرض األهداف الخاصة بالعرض   .1
           يوجد زر خروج من العرض   .2
            يتوفر أزار للتحرك إلى األمام والخلف في العرض   .3
            أحدد مكان وجودي في العرض بشكل سهل   .4
            عنوان الموضوع مكتوب بشكل واضح   .5
             للموضوعيوجد مقدمة جيدة   .6
            العرض محفوظ باسم مناسب   .7
            يمكن االنتقال من الشريحة الرئيسية إلى باقي الشرائح   .8
            احصل على ما أتوقع عند النقر على الموضوع   .9

           الروابط تشير إلى ما هو مطلوب.10
            النصوص واألشكال المرتبطة مميزة.11
            ينهاالتحكم في عرض الشرائح والتنقل ب.12
            جميع الروابط مفعلة ومرتبطة بالمضمون الخاص بها.13

            ) العرƭ(شكل وتصميم الشاشة 
            تصميم شاشة العرض واضح ومفهوم .14
 المستعرض هالمعلومات المعروضة تجذب انتبا.15

  )المتصفح(
            

            التصميم بسيط ال يثقل على ذاكرة الجهاز.16
            أو فيديو في كل شريحة يوجد رسوم متحركة .17
            الصوت المعروض مناسب مع المحتوي.18
            التباين بين الخلفية والصور والرسوم مناسب.19
            حجم نصوص العناوين مناسبة ومتناسقة مع الشريحة.20
            حجم نصوص المحتوي مناسب وواضح.21
            ألوان الخطوط للعناوين والمحتوي متناسقة.22
      ط الخطوط مناسب وواضحشكل ونم.23

            ألوان الخطوط متناسقة مع الخلفيات المستخدمة.24
            ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة ومتناسقة.25
            المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى.26
الفقرات المتصلة والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل .27

  مميز
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  العنصر  م

جدا
عة 
رتف
م

 

فعة
مرت

طة  
وس
مت

ضة  
خف
من

جدا  
ضة 

خف
من

  
            األلوان المستخدمة مناسبة للمحتوى.28
             كافية لجذب االنتباهةالمستخدماأللوان .29
            األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع.30
            األشكال والصور مناسبة للمحتوي.31
            وىحجم الصور والرسومات مناسب للمحت.32
            مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون.33
            يوجد تنوع في المثيرات الحركية في جميع الشرائح .34
            تناسب وتناغم الحركات مع المضمون المعرفي.35
مناسبة الحركات واألصوات للموضوع والفئة .36

  المستهدفة
          

 + حركة+ فيديو + صوت (تكامل المثيرات بأنواعها .37
  )صور

          

            تناغم وتناسق المثيرات داخل اإلطارات المتشابهة.38
            .تجنب استخدام الحركات الغير ضرورية والمملة.39
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  )11(ملحق رقم 
  

على برنامج ) صفحة شخصية(بطاقة تقييم جودة منتج 
FrontPageألعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية    

  
  )ى منتجات  أفراد العينةالتطبيق عل(
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

                              
على برنامج ) صفحة شخصية(بطاقة تقييم جودة منتج 

FrontPage هيئة التدريس بكلية فلسطني التقنية  ألعضاء  
  )التطبيق على منتجات  أفراد العينة( 

  
  موضوع الدراسة

استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 
 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  

  هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 
  
  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  
  2007مارس 
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  .........: اǗسم -موقع صفحة شخصية) FrontPage(بطاقة تقييم منتج 

  العنصر م

جدا
عة 
رتف
م

  

فعة
مرت

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

جدا 
ضة 

خف
من

  

   ƭستعراǗا   )ƞالتصف (           
            األولىسهولة استخدام الصفحة للمرة.1
            أحدد مكان وجودي في الموقع بشكل سهل.2
            يوجد عنوان لكل صفحة مكتوب بشكل واضح.3
            يوجد مقدمة جيدة للموقع.4
            أسماء الصفحات مرتبطة بالمحتوي بشكل منطقي.5
            يمكن االنتقال من الصفحة الرئيسية إلى باقي الصفحات وبالعكس.6
            توقع عند النقر على الموضوعاحصل على ما أ.7
            الروابط تشير إلى ما هو مطلوب.8
            النصوص واألشكال المرتبطة مميزة.9

            الصفحة بطيئة جدا10
            جميع الروابط مفعلة ومرتبطة بالمضمون الخاص بها11

            ) الموقع(شكل وتصميم الصفحة 
            . تصميم الصفحات واضح ومفهوم ومحكم12
              )المتصفح( المستعرض هالمعلومات المعروضة تجذب انتبا13
            التصميم بسيط ال يثقل على ذاكرة الجهاز14
            ألوان ورسومات الخلفيات مناسبة للمحتوى15
            .حجم نصوص العناوين والمحتوى مناسبة ومتناسقة16
            شكل ونمط وألوان الخطوط مناسب وواضحة17
            طوط متناسقة مع الخلفيات المستخدمةألوان الخ18
            ألوان وأشكال الخطوط للمواضيع المرتبطة متماثلة ومتناسقة19
            المسافات بين السطور والفقرات مناسبة للمحتوى20
           الفقرات المتصلة والمرتبطة مرقمة أو منقطة بشكل مميز21
            األلوان المستخدمة مناسبة للمحتوى22
             كافية لجذب االنتباهةالمستخدموان األل23
            األلوان المستخدمة مناسبة للفئة المستهدفة وللموضوع24
            األشكال والصور مناسبة للمحتوي25
            حجم الصور والرسومات مناسب للمحتوى26
            مكان الصور والرسومات متناسق مع المضمون27
            .والمملةتجنب استخدام الحركات الغير ضرورية 28
            .مكونات الصفحات محفوظة في مجلدات خاصة29
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  صدق استبانة االحتياجات التدريبية 
ارتباط كل فقرة من فقرات اجملاالت األربعة مع الدرجة الكلية 

 لكل جمال
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Ǘاألربعة مع الدرجة الكلية لكل مجالتارتباط كل فقرة من فقرات المجا  

 
 األول بعƭ المهارات األساسية المجال

 Ǘستخدام الحاسوب
معامل 
 اǗرتباط

 الدǗلة الداللة

0.05دالة عند  0.021 0.511 .تشغيل جهاز الحاسوب 1  
0.05دالة عند  Windows. 0.521 0.018التعامل مع نظام التشغيل  2  
 0.01دالة عند   0.000 0.710  .إنشاء واستدعاء الملفات والمجلدات وإدارتها 3

4 

التعامل مع وحدات التخزين ومشغالت 
 CD-Flash- Floppy(األقراص مثل 

disk.(  
0.01دالة عند  0.006 0.592  

5 
تشغيل برنامج أو أكثر والتعامل معها في نفس 

0.05دالة عند  0.015 0.537  .الوقت  

6 
تنصيب البرامج على جهاز الحاسوب أو 

 .حذفها
 0.01دالة عند  0.000 0.820

 0.01دالة عند  0.000 0.774  .ف الفيروسات وطرق الوقاية منهاكش 7

8 
شرح أي مشكلة تقنية قد أواجهها لكي أحصل 

 0.01دالة عند  0.000 0.833  .على المساعدة

9 

معرفة االمتداد الخاص  بالملفات المختلفة 
ملفات النصوص وملفات الصوت وملفات (

  ).الفيديو و ملفات الصور
 0.01 عند دالة 0.000 0.745

10 
الملفات وفك ضغط  ضغط الملفات

Compressed File.  0.912 0.000  0.01دالة عند 

11 

التعامل مع ملحقات جهاز الحاسوب مثل 
 -Scanner والماسح – Printerالطابعة (

  ).والسماعات والميكروفون
 0.01دالة عند  0.000 0.860

12 
 Data showاستخدام جهاز عرض البيانات 

)LCD.(  0.819 0.000  0.01دالة عند 

13 
التعامل مع برامج معالجة النصوص مثال 

MS-WORD0.05دالة عند  0.038 0.466  . بدون مشاكل  

 
 ƭالمجال الثاني تصميم وإنتاج العرو

 التعليمية المحوسبة
معامل 
 اǗرتباط

 الدǗلة الداللة

 0.01دالة عند   0.000 0.874 .التعامل مع واجهة  البرنامج 1

 0.01دالة عند   0.000 0.874  .إدراج النصوص والتعامل معها 2

 0.01دالة عند   0.000 0.863  .إدراج الصور وتعديلها ومعالجتها 3

 0.01دالة عند   0.000 0.893  .استخدام أدوات الرسم واألشكال والمخططات 4

5 
إدراج ملفا ت الصوت والفيديو بأنواعها 

 0.01د دالة عن  0.000 0.907  .وتشغيلها

 0.01دالة عند   0.000 0.870 .التأثيرات الحركية على مكونات الشريحة 6
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7 
االرتباطات التشعبية بين الشرائح وبعضها 
 .ومكوناتها وأزرار اإلجراءات والتحكم بها

 0.01دالة عند   0.000 0.764

 0.01دالة عند   0.000 0.879  .استخدام القوالب لتصميم العروض 8

 0.01دالة عند   0.000 0.862  .حة الرئيسية والقائمة الرئيسيةتصميم الشري 9

 0.01دالة عند   0.000 0.934 .إعدادات العرض والتشغيل 10

 0.01دالة عند   0.000 0.796  التنقل بين الشرائح أثناء العرض 11

12 
-PPT(حفظ الملف بأكثر من شكل أو نوع 

HTML.(  0.933 0.000   0.01دالة عند 

13 
شرائح ومهارات اإلخراج على طباعة ال
 0.01دالة عند   0.000 0.863  .الورق

 
المجال الثالث اǗنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

  واǗتصاǗت
معامل 
 اǗرتباط

 الدǗلة الداللة

1 
التمييز بين الشبكات المحلية والوطنية 

 والعالمية
 0.01دالة عند  0.000 0.874

2 
تصال المحلية إدارة  ملفاتي من خالل شبكة اال

 0.01دالة عند  0.000 0.792  .مثل عمل المشاركة لها

 0.01دالة عند  0.000 0.956  .الطباعة من خالل طابعة موصولة على الشبكة 3

4 
 التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت مثل

(Netscape) و (Internet Explorer)..  0.989 0.000  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.000 0.747  .نترنتتوصيل جهاز الحاسوب باال 5

6 
معرفة بعض المصطلحات المتعلقة باالنترنت 

 ,WWW, HTTP, URLS  :مثل
HYPERTEXT, HTML 

 0.01دالة عند  0.000 0.614

 0.01دالة عند  0.000 0.853  .تصفح بعض المواقع التعليمية واإلفادة منها 7

 0.01 عند دالة 0.000 0.763 .إنشاء حساب بريد الكتروني 8

 0.01دالة عند  0.000 0.863  .قراءة الرسائل وحذفها على البريد االلكتروني 9

10 
الرد على الرسائل االلكترونية لشخص أو عدة 

 0.01دالة عند  0.000 0.794  .أشخاص

11 
تحديد االستخدامات المهنية لقوائم البريد 

0.05دالة عند  0.011 0.552  .وإدارتهاااللكتروني   

12 
ترتيب الرسائل وإنشاء المجلدات لحفظها داخل 

0.05دالة عند  0.046 0.452  .البريد االلكتروني  

13 

   والصورالملفاتأو تنزيل تحميل إرسال و
 وحفظها على على اإلنترنتوملحقات الرسائل 
  .جهاز الحاسوب

0.05دالة عند  0.011 0.559  

14 
استخدم المفضلة لحفظ المواقع التي يتم 

0.05دالة عند  0.034 0.476  ا باستمرارزيارته  
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15 
استخدام  محركات البحث وطرق البحث في 

 0.01دالة عند  0.000 0.863  .االنترنت

16 
البحث المتقدم لتعيين وتحديد نوع النتائج 

 0.01دالة عند  0.000 0.791  .وعددها

17 
الدخول للمنتديات الموجودة ضمن شبكة 

 0.01دالة عند  0.000 0.792  .د الحاجة واالشتراك فيها عناالنترنت

18 
) غرف المحادثة(التعامل مع خدمة الدردشة 

 .للتواصل مع اآلخرين
 0.01دالة عند  0.000 0.822

19 
إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عبر 

 0.01دالة عند  0.000 0.918  .االنترنت

20 
فحص الملفات المحملة من والى االنترنت 

 0.01دالة عند  0.000 0.813  .ج الحماية من الفيروساتباستخدام برام

21 
امتالك أسس والمعايير األخالقية الستخدام 

 0.01دالة عند  0.000 0.882  .االنترنت وااللتزام بها

 
المجال الرابع تصميم وإنتاج الصفحات 

 اǗلكترونية
معامل 
 اǗرتباط

 الدǗلة الداللة

 0.01دالة عند   0.000 0.923  .التعامل مع واجهة التطبيق 1

2 
 –نصوص ( إدراج صفحة ويب ومكوناتها 

 0.01دالة عند  0.000 0.981  ).الخ...صور

 0.01دالة عند  0.000 0.964  .التعرف على تخطيط الصفحة 3

 0.01دالة عند  0.000 0.958 تنسيق محتويات الصفحة 4

5 
االرتباطات التشعبية بين الصفحات وداخل 

 0.01دالة عند  0.000 0.957  .الصفحة نفسها

 0.01دالة عند  0.000 0.964  .إدراج ملفات الفالش والفيديو داخل الصفحة 6

 0.01دالة عند  0.000 0.940  . البسيطةHTMLمعرفة بعض أوامر لغة  7

 0.01دالة عند  0.000 0.968  .الحفظ ونشر الموقع على موقع الكلية 8

9 
ى موقع إدارة وتعديل صفحتي الشخصية عل

 0.01دالة عند  0.000 0.929  .الكلية

  
  0.561) = 0.01(وعند مستوǌ دǗلة ) 18(الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة 
  0.444) = 0.05(وعند مستوǌ دǗلة ) 18(الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة 
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 كل درجة احتياج أعضاء هيئة التدريس لكل مهارات جزئية من
  .جمال وترتيبها يف اجملال ويف االستبانة ككل
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درجة احتياج أعضاء هيئة التدريس لكل مهارات جزئية من كل مجال وترتيبها في 
  .المجال وفي اǗستبانة ككل

.م م وƱ  الفقرة 
جم
م

ات
جاب
ست
Ǘا 

 المتوسط

اف 
حر
اǗن

ري
عيا
الم

 

يب %
ترت
ال

 
ي 
انة ف
ستب
Ǘا

في   
ب 
رتي
الت

بعد
 ال

 المجال األول
 13 56 37.42 1.284 1.871 58  .تشغيل جهاز الحاسوب 1 1
 Windows.  66 2.129 1.258 42.58 55 12التعامل مع نظام التشغيل  2 2
إنشاء واستدعاء الملفات والمجلدات  3 3

 11 54 45.16 1.237 2.258 70  .وإدارتها

4 4 
التعامل مع وحدات التخزین ومشغالت 

 -CD-Flash(األقراص مثل 
Floppy disk.(  

75 2.419 1.285 48.39 53 10 

تشغيل برنامج أو أآثر والتعامل معها  5 5
 8 51 54.84 1.264 2.742 85  .في نفس الوقت

تنصيب البرامج على جهاز الحاسوب  6 6
 9 52 52.26 1.283 2.613 81  .أو حذفها

 5 38 61.29 1.289 3.065 95  .آشف الفيروسات وطرق الوقایة منها 7 7

شرح أي مشكلة تقنية قد أواجهها لكي  8 8
 1 17 67.10 1.253 3.355 104  .أحصل على المساعدة

9 9 

معرفة االمتداد الخاص  بالملفات 
ملفات النصوص وملفات (المختلفة 

الصوت وملفات الفيدیو و ملفات 
  ).الصور

99 3.194 1.327 63.87 27 3 

 الملفاتوفك ضغط  ضغط الملفات 10 10
Compressed File.  99 3.194 1.327 63.87 31 4 

11 11 
التعامل مع ملحقات جهاز الحاسوب 

 والميكروفون و تالسماعا(مثل 
Printer – والماسح Scanner.( 

92 2.968 1.329 59.35 43 6 

 Dataاستخدام جهاز عرض البيانات  12 12
show) LCD.(  100 3.226 1.431 64.52 23 2 

الجة النصوص التعامل مع برامج مع 13 13
 7 49 56.77 1.463 2.839 88  . بدون مشاآلMS-WORDمثال 

 المجال الثاني
 6 18 65.16 1.237 3.258 101 .التعامل مع واجهة  البرنامج 1 14
 11 28 63.87 1.302 3.194 99  .إدراج النصوص والتعامل معها 2 15
 12 29 63.87 1.195 3.194 99  .إدراج الصور وتعدیلها ومعالجتها 3 16

كال    4 17 م واألش تخدام أدوات الرس اس
 13 35 61.94 1.165 3.097 96  .والمخططات

إدراج ملفا ت الصوت والفيدیو  5 18
 10 25 64.52 1.146 3.226 100  .بأنواعها وتشغيلها

التأثيرات الحرآية على مكونات  6 19
 3 13 69.03 1.121 3.452 107  .الشریحة

20 7 
بية بين الشرائح االرتباطات التشع

وبعضها ومكوناتها وأزرار اإلجراءات 
  .والتحكم بها

108 3.484 1.092 69.68 12 2 

 1 10 74.19 1.006 3.710 115 .استخدام القوالب لتصميم العروض 8 21
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 Ʊو
جم
م

ات
جاب
ست
Ǘا 

 المتوسط

اف 
حر
اǗن

ري
عيا
الم

 

يب %
ترت
ال

 
ي 
انة ف
ستب
Ǘا

في   
ب 
رتي
الت

بعد
 ال

تصميم الشریحة الرئيسية والقائمة  9 22
 4 15 67.74 1.308 3.387 105  .الرئيسية

 7 19 65.16 1.316 3.258 101  .يلإعدادات العرض والتشغ 10 23
 9 24 64.52 1.203 3.226 100  التنقل بين الشرائح أثناء العرض 11 24

حفظ الملف بأآثر من شكل أو نوع  12 25
)PPT-HTML.(  100 3.226 1.283 64.52 20 8 

طباعة الشرائح ومهارات اإلخراج  13 26
 5 16 67.74 1.116 3.387 105  .على الورق

لثالثالمجال ا  
التمييز بين الشبكات المحلية والوطنية  1 27

 1 11 70.32 1.338 3.516 109 والعالمية

إدارة  ملفاتي من خالل شبكة االتصال  2 28
 2 14 68.39 1.432 3.419 106  .المحلية مثل عمل المشارآة لها

الطباعة من خالل طابعة موصولة  3 29
 3 21 64.52 1.359 3.226 100  .على الشبكة

30 4 
التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت 

 Internet) و (Netscape) مثل
Explorer)..  

95 3.065 1.413 61.29 37 11 

 18 46 57.42 1.310 2.871 89  .توصيل جهاز الحاسوب باالنترنت 5 31

32 6 
معرفة بعض المصطلحات المتعلقة 

 ,WWW, HTTP  :باالنترنت مثل
URLS, HYPERTEXT, HTML 

100 3.226 1.203 64.52 22 4 

تصفح بعض المواقع التعليمية واإلفادة  7 33
 16 44 58.06 1.446 2.903 90  .منها

 19 47 56.77 1.344 2.839 88  .إنشاء حساب برید الكتروني 8 34

قراءة الرسائل وحذفها على البرید  9 35
 17 45 57.42 1.455 2.871 89  .االلكتروني

ل االلكترونية لشخص الرد على الرسائ 10 36
 15 42 59.35 1.494 2.968 92  .أو عدة أشخاص

تحدید االستخدامات المهنية لقوائم  11 37
 5 26 64.52 1.257 3.226 100  .البرید االلكتروني وإدارتها

ترتيب الرسائل وإنشاء المجلدات  12 38
 6 30 63.87 1.302 3.194 99  .لحفظها داخل البرید االلكتروني

39 13 

 الملفاتأو تنزیل تحميل إرسال و
على  وملحقات الرسائل  والصور
 وحفظها على جهاز اإلنترنت
  .الحاسوب

93 3.000 1.366 60.00 41 14 

استخدم المفضلة لحفظ المواقع التي یتم  14 40
 20 48 56.77 1.508 2.839 88  زیارتها باستمرار

استخدام  محرآات البحث وطرق  15 41
 13 40 60.65 1.378 3.032 94  .نتالبحث في االنتر

البحث المتقدم لتعيين وتحديد نوع  16 42
 8 33 62.58 1.284 3.129 97  .النتائج وعددها

43 17 
الدخول للمنتديات الموجودة ضمن 

 واالشتراك فيها عند شبكة االنترنت
 .الحاجة

95 3.065 1.315 61.29 39 12 
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 Ʊو
جم
م

ات
جاب
ست
Ǘا 

 المتوسط

اف 
حر
اǗن

ري
عيا
الم

 

يب %
ترت
ال

 
ي 
انة ف
ستب
Ǘا

في   
ب 
رتي
الت

بعد
 ال

غرف (التعامل مع خدمة الدردشة  18 44
 10 36 61.94 1.221 3.097 96  .للتواصل مع اآلخرین) حادثةالم

إجراء المحادثات الصوتية والمرئية  19 45
 7 32 63.87 1.250 3.194 99  .عبر االنترنت

46 20 
فحص الملفات المحملة من والى 

االنترنت باستخدام برامج الحمایة من 
  .الفيروسات

97 3.129 1.310 62.58 34 9 

سس والمعایير األخالقية امتالك أ 21 47
 21 50 56.13 1.493 2.806 87  .الستخدام االنترنت وااللتزام بها

 المجال الرابع
 5 5 83.23 1.068 4.161 129  .التعامل مع واجهة التطبيق 1 48

( إدراج صفحة ویب ومكوناتها  2 49
 4 4 83.87 1.078 4.194 130 ).الخ... صور–نصوص 

 6 6 82.58 1.118 4.129 128  . الصفحةالتعرف على تخطيط 3 50
 9 9 80.00 1.211 4.000 124  تنسيق محتویات الصفحة 4 51

االرتباطات التشعبية بين الصفحات  5 52
 8 8 80.65 1.140 4.032 125  .وداخل الصفحة نفسها

إدراج ملفات الفالش والفيدیو داخل  6 53
 7 7 82.58 1.118 4.129 128  .الصفحة

 HTML بعض أوامر لغة معرفة 7 54
 1 1 83.87 1.014 4.194 130  .البسيطة

 1 1 83.87 1.078 4.194 130  .الحفظ ونشر الموقع على موقع الكلية 8 55

إدارة وتعدیل صفحتي الشخصية على  9 56
 1 1 83.87 1.078 4.194 130  .موقع الكلية
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لقبلي ورقم نفس السؤال يف االختبار أرقام األسئلة يف االختبار ا
 البعدي
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جدول يوضƞ أرقام األسئلة في اǗختبار القبلي ورقم نفس السؤال في اǗختبار 
  البعدي
 

  رقم نفس السؤال في اǗختبار البعدي   القبليررقم السؤال في اǗختبا
  الموديول األول

1.   14 

2.   5  
3.   6  
4.   1  
5.   4  
6.   7  
7.   13  
8.   2  
9.   9  

10.   11  
11.   20  
12.   12  
13.   3  
14.   15  
15.   17  
16.   16  
17.   18  
18.   10  
19.   19  
20.   21  
21.   8  
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  رقم نفس السؤال في اǗختبار البعدي   القبليررقم السؤال في اǗختبا
  الموديول الثاني

22.   39 

23.   25  
24.   28  
25.   29  
26.   26  
27.   30  
28.   31  
29.   22  
30.   32  
31.   34  
32.   35  
33.   36  
34.   37  
35.   33  
36.   24  
37.   44  
38.   23  
39.   40  
40.   41  
41.   42  
42.   27  
43.   43  
44.   45  
45.   38  

    
  
  
  



 340

  رقم نفس السؤال في اǗختبار البعدي   القبليرم السؤال في اǗختبارق
  الموديول الثالث

46.   55  
47.   61  
48.   51  
49.   58  
50.   52  
51.   68  
52.   53  
53.   60  
54.   54  
55.   56  
56.   57  
57.   67  
58.   70  
59.   59  
60.   63  
61.   49  
62.   47  
63.   62  
64.   64  
65.   65  
66.   48  
67.   46  
68.   66  
69.   69  
70.   50  
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   اǗختبار البعديرقم نفس السؤال في   القبليررقم السؤال في اǗختبا
  الموديول الرابع

71.   84  
72.   77  
73.   71  
74.   74  
75.   75  
76.   72  
77.   83  
78.   79  
79.   80  
80.   82  
81.   73  
82.   78  
83.   76  
84.   81  
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  )15(ملحق رقم 
  

تصميم سيناريو برنامج التعليم مبساعدة الكمبيوتر متعدد 
  الوسائط 

اج سيناريو تصميم شاشات املوديول الرابع اخلاص بتصميم وإنت
  صفحات الويب 

  
  مالحưة وهو ينطبق على باقي الموديوǗت
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
   واجهة البرنامج:الشاشة األولى 

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  مكونات الموديول الرابع:لثانية الشاشة ا

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
يد ف

وم  
رس

طية
طي
تخ

  

وم 
رس

آة
حر
مت

 

التتابع والتوافق 
بين عناصر 
  الوسائط المتعددة

4-2    
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 صورة - 
ثابتة بمقياس 

)500 ×500 (
  .بكسل

تعطي فكرة 
عن مكونات 

الموديول 
ǈواماكنيات 

النقر على       
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
على يمين 

  الشاشة

  
  

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

وم   
رس

طية
طي
تخ

  

وم 
رس

آة
حر
مت

  
التتابع والتوافق 

بين عناصر 
 الوسائط المتعددة

4-1    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 صورة ثابتة - 
× 500(بمقياس 

 .بكسل) 500

تعطي فكرة عن 
محتوي 
  الموديول

انقر على       
عنوان 

الموديول الذي 
تريد تعلمه   

وهو هنا 
الموديول 

تصميم (الرابع 
  )الصفحات
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  تعريف ببرنامج الفرونت بيج:الشاشة الثالثة 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

وم   
رس

طية
طي
تخ

  

وم 
س ر

آة
حر
مت

  
التتابع والتوافق 

بين عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-3    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صورة - 
 Ɲثابتة لشر

المهارات 
)300 ×

  .بكسل) 400
 ƞتوض

خطوات تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 600 (

  بكسل  
يشرƝ خطوات 
  أداء المهارة

ترقيم 
الخطوا

ت على 
صور ال

لترابط 
تسلسله

  ا

النقر على   
الموضوع 
الذي يريد 
تعلمه من 

القائمة 
الموجودة 
على يمين 

  الشاشة

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  تشغيل والتعرف على واجهة برنامج الفرنت بيج:الشاشة الرابعة 

شة
شا
 ال
رقم

  

ت مخطط النص والتنسيق للشاشة
صو

 ثا 
ور
ص

  بتة

یو
فيد

وم   
رس

طية
طي
تخ

 

وم 
رس

آة
حر
مت

  

التتابع والتوافق 
بين عناصر 

  الوسائط المتعددة

4-4    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صورة ثابتة - 
لشرƝ المهارات 

)300 ×400 (
  .بكسل

توضƞ خطوات 
تنفيذ المهارة 
من القوائم أو 
  أشرطة األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

  بكسل  ) 600
يشرƝ خطوات 
  أداء المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على الصور 
لترابط 
  تسلسلها

النقر على   
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
على يمين 

  الشاشة
أو زر التالي في 

  األسفل
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  إنشاء صفحة ويب جديدة :الشاشة الخامسة 

شة
شا
 ال
رقم

  

 مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

 

یو
فيد

  

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  
التتابع 

والتوافق 
بين 

عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-5   

  
  1 / 1   صفحة>> إنشاء أول صفحة >>تصميم الصفحات 

  )إدراج الصفحات(إنشاء صفحة جدیدةالعنوان 
  :المحتوى

1-  
2-  
3-  
  
  

  صورة تخطيطية

  
حة الصف

  السابقة
الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
بالصوت  المهارات
     والصورة

 صورة - 
 Ɲثابتة لشر

المهارات 
)300 ×400 (

  .بكسل
 ƞتوض

خطوات تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع فيديو 
 Swfمتداد با

  بمقياس 
)400 × 

  بكسل  ) 600
 Ɲيشر

خطوات أداء 
  المهارة

ترقيم الخطوات 
على الصور 

لترابط 
  تسلسلها

النقر على   
الموضوع 
الذي يريد 
تعلمه من 

القائمة 
الموجودة على 
  يمين الشاشة

أو زر التالي 
  في األسفل

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  إنشاء واستخدام الجداول في تصميم الصفحة:لشاشة السادسة ا

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

وم  
رس

طية
طي
تخ

آة  
حر
 مت
وم
رس

  

التتابع 
والتوافق 

بين عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-6  

2 / 1  صفحة>> الجداول >> تصميم الصفحات   
 إنشاء واستخدام الجداول

  :المحتوى
1-  
2-  
  صورة تخطيطية  -3

  

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
 المهارات
بالصوت 
  والصورة

!خطأ

    

 صورة ثابتة - 
 Ɲلشر

المهارات 
)300 ×400 (

  .بكسل
توضƞ خطوات 
تنفيذ المهارة 

القوائم أو من 
أشرطة 
  األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

 بكسل  ) 600
 Ɲيشر

خطوات أداء 
  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
  تسلسلها

النقر على    
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة 
الموجودة على 
  يمين الشاشة

أو زر التالي 
  في األسفل
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:ي الرابع شاشات الموديول التعليم
  )تنسيق الصفحة(تنسيق النص والفقرات :الشاشة السابعة 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

  

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  
التتابع 

والتوافق 
بين عناصر 

الوسائط 
  المتعددة

4-7  
  

  2 / 1   صفحة>> تنسيق الصفحة >>تصميم الصفحات 

  تنسيق النص والفقرات
  :المحتوى

1-  
2-  
3-  

صورة تخطيطية

 

الصفحة 
  السابقة

الصفح
ة 

  التالية

لمشاهدة هذه 
 المهارات
بالصوت 
  والصورة

  

 صورة ثابتة -  
 Ɲلشر

المهارات 
)300 ×400 (

  .بكسل
 ƞتوض

خطوات تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

  بكسل  ) 600
 Ɲيشر

خطوات أداء 
  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
 تسلسلها

النقر على    
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
  على يمين الشاشة

لي في أو زر التا
  األسفل

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  إدراج الصور والرسومات في صفحة الويب وحفưها:الشاشة الثامنة 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

  

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  

التتابع 
والتوافق بين 

عناصر 
الوسائط 
  ةالمتعدد

4-8    

  

 
  3 / 1  صفحة>>  الصور والرسومات >>تصميم الصفحات 
  أساسيات الصور والرسوماتالعنوان 
  :المحتوى

1-  
2-  
3- 

  صورة تخطيطية

 

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
 المهارات
بالصوت 
  والصورة

  

 صورة - 
 Ɲثابتة لشر

المهارات 
)300 ×

  .بكسل) 400
 ƞتوض

خطوات تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع 
فيديو 
بامتداد 

Swf 
  بمقياس 

)400 × 
600 (

  بكسل  
 Ɲيشر

خطوات 
أداء 

  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
  تسلسلها

النقر على    
ذي الموضوع ال

يريد تعلمه من 
القائمة الموجودة 
  على يمين الشاشة
أو زر التالي في 

  األسفل
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
   في إنشاء صفحات الويبباستخدام القوال:الشاشة التاسعة 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

  

طي
طي
تخ

وم 
رس

 ة

آة
حر
 مت
وم
رس

  
التتابع 

والتوافق بين 
عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-7  
 

  
  1 / 1  صفحة>>  القوالب >>تصميم الصفحات 

  )القوالب(إنشاء صفحة ویب جدیدة بشكل معينالعنوان 
  :المحتوى

1-  
2-  
3-  

  صورة تخطيطية

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
بالصوت  المهارات
    رةوالصو

 صورة ثابتة -  
لشرƝ المهارات 

)300 ×400 (
  .بكسل

توضƞ خطوات 
تنفيذ المهارة 
من القوائم أو 
  أشرطة األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

 بكسل  ) 600
 Ɲيشر

خطوات أداء 
  ةالمهار

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
  تسلسلها

النقر على    
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
  على يمين الشاشة
أو زر التالي في 

  األسفل

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
   إنشاء اǗرتباطات التشعبية واǕشارات المرجعية:الشاشة العاشرة 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

 

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  

التتابع 
والتوافق بين 

عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-8  
  

 / 1  صفحة>>  االرتباط التشعبي >>تصميم الصفحات 
3  

  االرتباطات التشعبيةإنشاء العنوان 
  :المحتوى

1-  
2-  
3-  

  صورة تخطيطية

 

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
 المهارات
بالصوت 
  والصورة

  

 صورة ثابتة - 
لشرƝ المهارات 

)300 ×400 (
  .بكسل

توضƞ خطوات 
تنفيذ المهارة 
من القوائم أو 
  أشرطة األدوات

ديو مقطع في
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

 بكسل  ) 600
 Ɲيشر

خطوات أداء 
  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
  تسلسلها

النقر على    
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
  على يمين الشاشة
أو زر التالي في 

  األسفل
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  .الويب إنتاج وتصميم صفحات :شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  إدراج األزرار والشاشة اǗسمية والعدادات في صفحة الويب:الشاشة الحادية عشر 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

 

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  
التتابع 

والتوافق بين 
عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-7  
  

  
3 / 1  صفحة>> ملحقات الصفحة >> تصميم الصفحات   

   وشاشة اسميةإضافة زر تبادلي إلى صفحة ویبالعنوان 
  :المحتوى

1-  
2-  
3-  

  صورة تخطيطية

 

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
بالصوت  المهارات
    والصورة

 صورة - 
ثابتة 

 Ɲلشر
المهارات 

)300 ×
400 (
  .بكسل

 ƞتوض
خطوات 

تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع فيديو 
 Swfبامتداد 

  بمقياس 
)400 × 

  بكسل  ) 600
يشرƝ خطوات 
  أداء المهارة

ترقيم 
الخطوا

ت على 
الصور 
لترابط 
 تسلسلها

النقر على   
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة الموجودة 
 يمين على

  الشاشة
أو زر التالي في 

  األسفل

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  حفư ونشر موقع الويب:الشاشة الثانية عشر 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة  
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

  

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  

التتابع 
والتوافق 

بين عناصر 
الوسائط 

  تعددةالم

4-8    

  

 
  4 / 1   صفحة>> الحفظ والنشر >> تصميم الصفحات 

   ونشرها على موقع الكليةحفظ صفحة ویبالعنوان 
  
  

  صورة تخطيطية
  

  :المحتوى
1-  
2-  
3-  

الصفحة 
  السابقة

الصفحة 
  التالية

لمشاهدة هذه 
 المهارات
بالصوت 
  والصورة

  

 صورة - 
 Ɲثابتة لشر

المهارات 
)300 ×

  .بكسل) 400
 ƞتوض

خطوات تنفيذ 
المهارة من 
القوائم أو 

أشرطة 
  األدوات

مقطع 
فيديو 
بامتداد 

Swf 
  بمقياس 

)400 × 
600 (

  بكسل  
 Ɲيشر

خطوات 
أداء 

  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 
  تسلسلها

ر على النق   
الموضوع الذي 
يريد تعلمه من 

القائمة 
الموجودة على 
  يمين الشاشة

أو زر التالي 
  في األسفل
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  التدريبات المهارية المتعلقة بجميع مواضيع الموديول:الشاشة الثالثة عشر 

شة
شا
 ال
رقم

  

 مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

 

طية
طي
تخ

وم 
رس

 

آة
حر
 مت
وم
رس

 
التتابع 

والتوافق بين 
عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-13    

  
>>  تدریبات >>تصميم الصفحات 

  1 / 1  صفحة
  تعليمات التدریبات

 -:1تدريب الموضوع األول 

  -:2تدريب الموضوع الثاني  
  -:3تدريب الموضوع الثالث 

                          4:-  
                            5:-   

 صورة ثابتة - 
لشرƝ المهارات 

)300 ×400 (
  .بكسل

توضƞ خطوات 
تنفيذ المهارة 
من القوائم أو 
  أشرطة األدوات

مقطع 
فيديو 
بامتداد 

Swf 
  بمقياس 

)400 × 
600 (

  بكسل  
 Ɲيشر

خطوات 
أداء 

  المهارة

ترقيم 
الخطوات 

على 
الصور 
لترابط 

  سلسلهات

النقر على    
الموضوع الذي 

يريد تنفيذ اختباره 
من الجدول 
الموجود في 

  منتصف الشاشة 

  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
  مثال على تدريب خاص بموضوƱ الجداول وتنسيقها:الشاشة الرابعة عشر 

شة
شا
 ال
رقم

  

  مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

 

 ثا
ور
ص

 بتة

یو
فيد

وم  
رس

طية
طي
تخ

آة  
حر
 مت
وم
رس

 

التتابع والتوافق 
بين عناصر 
  الوسائط المتعددة

4-14  

   

  
  1 / 1  صفحة>>   تدریبات >>تصميم الصفحات 

وافتح  برنامج فرونت بيج افتح  .2 تدريب
موقعك الذي أنشأته سابقا على مجلدك الخاص بك 

ثم   Index األساسيةثم اعرض محتويات الصفحة 
 : بها جدول وصممه كالتالي أدرج

    

    
  

  
  

            
   << عودة>>

رسم تخطيطي       
لجدول تم 

تنسيقǈ ليكون 
  هيكل موقع ما

فتح برنامج الفرنت    
بيج وتطبيق ما هو 

  مطلوب
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  . إنتاج وتصميم صفحات الويب:شاشات الموديول التعليمي الرابع 
اǗختبار (ل الخاص بجميع مهارات الموديول التدريب الشام:الشاشة الخامسة عشر 

  )البعدي/ القبلي 

شة
شا
 ال
رقم

  

 مخطط النص والتنسيق للشاشة

ت
صو

بتة 
 ثا
ور
ص

  

یو
فيد

 

طية
طي
تخ

وم 
رس

  

آة
حر
 مت
وم
رس

  
التتابع 

والتوافق بين 
عناصر 
الوسائط 
  المتعددة

4-
13  

 
  1 / 1  صفحة>>   تدریبات >>تصميم الصفحات 
حاول أن تقوم  صفحة الكترونية شخصيةأمامك تصميم متكامل ل

بتصميم صفحة شخصية لك وفق بياناتك لتحصل في النهایة 
الشكل العام : على صفحة شبيهة بما هو أمامك مع مراعاة التالي

النص   الصور والصور المتحرآة  تنسيق النصوص للصفحة
باللون األخضر له ارتباطات تشعبية تفتح في صحة جدیدة لكل 

  الضغط عليهموضوع یتم 

   
    

 صورة ثابتة - 
بمقياس 

)600 ×600 (
  .بكسل

توضƞ ما هو 
ناتج تصميم 
المطلوب من 
Ǉالطالب انجاز  

فتح برنامج الفرنت       
بيج وتطبيق ما هو 
مطلوب مطابقا لما 

  في الشاشة 
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  )16(ملحق رقم 

  كتيب استخدام
  

 استخدام الربنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط لتنمية مهارات
تكنولوجيا املعلومات لدي أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 

   دير البلح–التقنية 
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  بسم اŶ الرحمن الرحيم

  
 جـــــامعة عني مشس

  كليــــــــة البنــــات

  

 جــــــامعة األقصــــى

  كليـــــــة التـــــربية

  
  كتيب استخدام

  

لكمبيوتري متعدد الوسائط لتنمية مهارات استخدام الربنامج ا
تكنولوجيا املعلومات لدي أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطني 

  دير البلح -التقنية 
  

  موضوع الدراسة
استخدام   متعدد الوسائط في تنمية مهاراتكمبيوتريأثر تصميم برنامج 

 ǌنحوها لد ǇتجاǗتكنولوجيا المعلومات والتحصيل وا  
  لتدريس بكلية فلسطين التقنية هيئة ا

  إعداد

  ياسر هديب رضوان
  إشراف

رــــــد مخيس السـالـــــخ. / د  عبد اللطيف الصفي اجلزار./ د.أ
אא

אאאא
א–

 אא
א

א–א
  

  2007مايو 
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  نưرة شاملة للبرنامج التعليمي
  

   دير البلƞ–زميلي عضو هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية 

 الوسائط وهو بعنوان  تنمية مهارات مرحبا بك في البرنامج التعليمي متعدد  
  :استخدام تكنولوجيا المعلومات ضمن الحدود التالية 

1. ƭتنـصيب البـرامج     المهارات األساسية للتعامل مـع الحاسـوب         بع
ضغط  LCD Ûاستخدام جهاز   Û فحص الجهاز من الفيروسات     Û وحذفها

  .وتسجيل األصواتÛ دمج الصورÛ وفك ضغط المجلدات

عروƭ التعليميـة المحوسـبة مـن خـالل برنـامج           تصميم وإنتاج ال   .2
)PowerPoint.(  

لمهارات استخدام اǗنترنت وتكنولوجيا اǗتصاǗت من خـالل التعـرف           .3
  على شبكة اǗنترنت وخدماتها

لمهارات تصميم وإنتاج الصفحات اǗلكترونيـة مـن خـالل برنـامج             .4
)FrontPage.(  

هي تزيد معرفتك  ومهاراتـك      وهذه المهارات كافة هامة جدا وتعلمها ضروري لك ف        
ويتـيح  ، العملية بأهم مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات لك كعضو هيئة تدريس           

لك تعلم هذه المنظومة إلى تيسير استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية وتفتح             
  .أمامك فرصة لǘبداع وتطوير الذات

ت العملية المتنوعة ضمن كما تتيح لك فرصة إلجراء كثير من المهارا
.األربعة السابقة) الموديوالت(المجاالت
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  :زميلي عضو هيئة التدريس

البرنامج التعليمي الذي أمامك وضع وصمم بطريقة تساعدك على أن تتعرف           
كذلك يقدم  ، عليه بصورة سهلة وتصل إلى المعلومة بكل سهولة وبأكثر من طريقة            

)   مسموعة ومرئية     - مرسومة   –مقروءة  ( لك المعلومة والمهارة بأكثر من شكل       
، وذلك بهدف تحقيق جميع األهداف التعليمة المتعلقة بكل موديول فـأهال بـك              ، 

وإني آمل من اهللا أن نستمتع في تعاملك مع البرنامج المتعلق بهـذه الموديـوالت               
    .األربعة إن شاء اهللا

  :دد الوسائط يهدف إلىكمبيوتري متع بتصميم برنامج  قام الباحث )2002(وفقاً لنموذج الجزار

تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدǌ هيئة التدريس بكلية    
Û وقد MCAIوذلك من خالل الكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائط فلسطين التقنية  

  : أهداف رئيسية وهى  أربعةتفرƱ من هذا الهدف العام

א מ א :א

 المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب  عضو هيئة التدريس لبعƭ اباكتس*  
 LCD Ûاستخدام جهاز Û فحص الجهاز من الفيروسات Û تنصيب البرامج وحذفها

  .وتسجيل األصواتÛ دمج الصورÛ ضغط وفك ضغط المجلدات

מ א :אא

ج العروƭ التعليمية  لمهارات تصميم وإنتا عضو هيئة التدريس اكتساب*  
والمهارات الفرعية Ǘستخدام ) PowerPoint(المحوسبة من خالل برنامج 

  .للبرنامج

א מ א :א

 لمهارات استخدام اǗنترنت وتكنولوجيا  اكتساب عضو هيئة التدريس* 
  .اǗتصاǗت من خالل التعرف على شبكة اǗنترنت وخدماتها

מ א אא :א

 لمهارات تصميم وإنتاج الصفحات اǗلكترونية من  اكتساب عضو هيئة التدريس* 
  .والمهارات الفرعية Ǘستخدام للبرنامج) FrontPage(خالل برنامج 
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 Ǘأو:  
  .دليل استخدام وتعلم موديوǗت البرنامج الكمبيوتري

  

المعـد لتنميـة مهـارات      لفتح وتشغيل البرنامج أدخل االسطوانة الخاصة بالبرنـامج         
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات

أو اذهب إلى أيقونة جهاز الكمبيوتر المجودة على سطح المكتب ثم ضغط عليهـا              
  نمرتين متتاليتي

  : بالضغط عليها مرتين ستظهر لك الشاشة التاليةCDومن ثم اختر الحاوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضيƞ الخيارات المكتوبة باألرقام
  يقى أثناء التعلملتشغيل موس -1
 إلغالق الموسيقى -2

 للدخول واالنتقال إلى شاشة البرنامج الرئيسية -3

 لعرض تعليمات استخدام البرنامج بالصوت والصورة -4

  لتوضيح كيفية استخدام البرنامج  اضغط على األيقونة الخاصة ب 
  
  
  

1 

2 3

4 
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  تعليمات اǗستخدام
  :لرئيسية للبرنامجللدخول إلى البرنامج اضغط على التالي ستưهر لك الشاشة ا 

  : الشاشة الرئيسية للبرنامج وهي كما يلي

 
  : تتكون الشاشة من عناوين الموديوǗت األربعة للبرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط

الموديول األول وذلك إلظهار وتعلم بعض المهارات األساسـية السـتخدام            -1
  الحاسوب

م برنـامج   الموديول الثـاني وذلـك إلظهـار وتعلـم مهـارات اسـتخدا             -2
PowerPointلتصميم وإنشاء العروض التقديمية . 

 .الموديول الثالث وذلك إلظهار وتعلم المهارات األساسية الستخدام االنترنت -3

الموديول الرابع وذلك إلظهار وتعلم بعض المهـارات األساسـية لتـصميم             -4
 .FrontPageوإنشاء صفحات الويب باستخدام برنامج 

 . وهو ارتباط ينقلنا إلى واجهة البرنامج الرئيسيةالصفحة األساسية للبرنامج -5

خريطة البرنامج وهو ارتباط ينقلنا إلى شاشة تعرض جميع المواضيع التـي      -6
 .يشرحها البرنامج مع إمكانية فتح أي موضوع من خالل هذه الشاشة

أنقر من هذه الشاشة على الموديول الذي تريد تعلمه وتابع قراءة وتنفيذ خطـوات              
  .ارات الخاصة بذلك الموديولتعلم المه
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فمثال عند الضغط على األيقونة الموجودة في األعلى والخاصـة بـالموديول الرابـع              
 : ستظهر لك الشاشة التاليةتصميم الصفحات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

   :وهي تتكون من 
 .المواضيع األساسية للموديول -1

  ). والبعدية والبنائيةوهي تضم االختبارات القبلية(التمارين الخاصة بالموديول  -2
فمثال عند النقر على زر تدريبات تظهر لنا شاشة التدريبات الخاصة بالموديول وبهـا              
تدريب شامل صمم كاختبار قبلي لقياس مهارات التصميم قبل البدء في عملية الـتعلم              
ونفسه كاختبار بعدي لقياس مهارات التصميم بعد استخدام البرنامج التعليمي ودراسـة            

 :كما يلي. ديول كامالالمو
 
 
 
  
  
  
  
  
  

1

3

2 

المواضيع . 2
 للمودیولالفرعية 

 التمارین واالختبار القبلي . 1
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  .ننتقل إلى االختبار القبلي) 1(عند الضغط على خيار رقم  .1
ننتقل إلى مجموعـة مـن التـدريبات        ) 2(عند الضغط على خيارات رقم       .2

 .الخاصة بالموديول

ننتقل إلى االختبار البعدي وهو نفـسه       ) 3(عند الضغط على خيارات رقم       .3
   .االختبار القبلي

  :ثانيا 
 تعلم أي موضوÝ Ʊكيف ت

 ملنفترض أنك تريد تعلم موضوع ما ضمن مواضيع الموديول الرابع والخاص بتصمي           
  .الصفحات

Ý ما هي الخطوات الواجب إتباعها لتحقيق لذلك الهدف  
  Ǘبعد تشغيل البرنامج كما تعلمنا سابقا وظهور شاشة البرنامج الرئيسية وهي التي             :أو 

  : وهي كما في الشكل التالي تحمل عناوين الموديوالت األربعة

  
تـصميم  " ننقر على عنوان الموديول الرابع في يمين الشاشة والظاهر تحت اسم  :ثانيا  

  :فتظهر لنا النافذة التالية " الصفحات
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 .اختر الدرس األول أو الثاني أو غيره  من يمين الشاشة  - أ 
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  : النافذة التالية  مثال ستظهر لكواجهة البرنامجوليكن الدرس الذي عنوانه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وهي تتكون من 
 أي الصفحة األولى    1/4 مسار الموضوع الذي تقوم بدراسته ورقم الصفحة         -1

 .من أربع صفحات

 .شرح لخطوات تنفيذ المهارة على شكل نقاط -2

 .رسومات توضيحية لنقاط شرح الخطوات لتنفيذ المهارة -3

 .صورة لخطوات تنفيذ المهارةزر يقوم بفتح نافذة فالشية تشرح بالصوت وال -4

 لمتابعة الشرح وهكذا حتى الوصـول إلـى         2/4االنتقال إلى الصفحة التالية      -5
  .4/4الصفحة األخيرة 

  
ابدأ بقراءة الموضوع ومشاهدة الرسومات التوضيحية لتنفيذ خطوات المهارة           -ب 

  . مع متابعة التنقل إلى الصفحات التالية إن وجدت
رح اإلضافية من خالل الضغط على أيقونـة        يمكنك مشاهدة بعض وسائل الش      -ج 

 وذلك  .شاهد بالصوت والصورة الموجودة في أسفل الصفحة الظاهرة أمامك        

4 5 

1 

3 
2 
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لكي تتمكن من التعرف على التطبيق العملي للمهـارة المكتوبـة أو تمثيـل              
 .لتطبيقها لتظهر لك نافذة الشرح التالية

  
  

  حيث تتكون النافذة من
  )المهارة(عنوان الموضوع  -1
 ة الشرحشاش -2

 أزرار التحكم بتقدم الشرح -3

انتقل إلى زر تدريبات الموجود في يمين الشاشة واختر منها التدريب الخاص              - د 
 .بالموضوع الذي قمت بتعلمه كما في الشكل التالي
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صـغر نافـذة    ) كما في الشاشة التالية   (اقرأ التعليمات المطلوبة منك تنفيذها        - ه 

طلوب وابدأ بالتنفيذ للتدريب مـع مراعـاة        البرنامج ثم انتقل إلى البرنامج الم     
 .الوقت
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إذا لم تتمكن من تطبيق التدريب راجع الموضوƱ الخاص بشرƝ ذلك الموضوƱ مـن        
  :خالل إتباƱ األوامر التالية 

كبر شاشة البرنامج التعليمي من خالل الضغط على عنوان البرنامج من شريط ابـدأ              
 .أǇ كما سبق شرحǈثم اضغط على أيقونة الدرس الذي كنت تقر

 بعد االنتهاء من التطبيق انتقل إلى الموضوع التالي مـن خـالل اختيـار اسـم       :ثالثاً
  ).هـ، د ، ج ، ب،أ (موضوع جديد من مواضيع الموديول ثم نفذ الخطوات السابقة 

 أخيرا بعد االنتهاء من دراسة كافة مواضيع الموديول يمكنك تطبيق التـدريب             :رابعاً  
 حيث سيتم تعبئة بطاقات المالحظة الخاصة بالبرنامج        . مهارات البرنامج  الشامل لكافة 

مرة أخرى وهي نفسها التي تم تطبيقها في البداية قبل تعلم الموديول وللوصول إلـى               
التدريب الشامل ننقر على زر تدريبات من يمين الشاشة لتظهر نافذة التدريبات ونختار             

 .موذج االختبار حسب التعليمات المطلوبةمنها االختبار البعدي ونبدأ بتنفيذ ن

  
  البعدي للبرنامج التعليمي/ االختبار القبلي

مالحظة  سوف يجيب عضو هيئة التدريس في كل مرحلة على أرقام األسئلة المحددة              
 ويفـرƷ   له في الموديول الخاص بذلك ليحقق في النهاية اإلجابة عن جميـع األسـئلة             

 يتم في هذه الخطـوة توزيـع نمـوذج           .اإلجابةج  النتيجة في الجدول الخاص بنموذ    
  )10(االمتحان القبلي والذي تم عرضه ضمن ملحق رقم 



 364

א אא
  

 المهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب  عضو هيئة التدريس لبعƭ اكتساب
 LCD Ûاستخدام جهاز Û فحص الجهاز من الفيروسات Û تنصيب البرامج وحذفها

  .وتسجيل األصواتÛ دمج الصورÛ ك ضغط المجلداتضغط وف

  
ًǗالموديول عند دراسة  لعضو هيئة التدريس إرشادات وتوجيهات:أو.  

 Žمقدمة الموديول:ثانيا   
Žالسلوكية األهداف :ثالثا.   
  .القبلي اǗختبار :رابعاً
   تطبيق بطاقات المالحưة قبليا:خامساً
  .شطتǈوأنمحتوǌ الموديول  الوصول إلى  :سادساً
  .البعدي اǗختبار :سابعاً
 Žة بعديا:ثامناưتطبيق بطاقات المالح .  
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א אא
  :عنوان الموديول

  

  بعƭ المهارات األساسية Ǘستخدام الحاسوب
  

  

ًǗعند دراسة الموديولللمتدرب إرشادات وتوجيهات :أو :-  
هذا الموديول يمكنـك    لكي تحقق أفضل النتائج من دراستك ل       / المتدربعزيزي   •

Ʊرشادات إتباǕالتالية ا:  
  .اقرأ عنوان الموديول باهتمام فهو يعكس الفكرة العامة له .2
احرص على قراءة مقدمة الموديول باهتمام فهي توضح لك أهميـة الموضـوع              .3

  .وتحاول إثارة اهتمامك لدراسته
بغي التي ين  لكل موضوع من مواضيع الموديول و      تعرف على األهداف السلوكية    .4

  .الموضوع وبالتالي تحقيق الهدف العام للموديولتحقيقها بعد انتهائك من دراسة 
 .التعلم قبل بدء عملية مستوى تعلمكقم باإلجابة عن أسئلة االختبار القبلي لتحدد  .5

أيضا سيتم اختبار مستوي إتقانك لمهارات هذا الموديول من خالل تعبئة بطاقات             .6
 . من قبل المدربالمالحظة الخاصة بهذا الموديول

 .ابدأ بدراسة الموديول .7

ديول راع ما يلي لضمان تحقيق األهداف الـسلوكية الخاصـة           وعند دراستك للم   .8
  :بالموديول

  .الموديولالقراءة المتأنية والدقيقة لمحتوى    - أ 
 . التي تزيد من قدرتك على التعلمالصور التوضيحيةالرجوع إلى  -ب 

عرض مرئـي لخطـوات   يمكنك عرض طريقة تطبيق المهارة من خالل          -ج 
  .التنفيذ مصحوبة بالتعليق المكتوب

طريقة تطبيق المهارات وخطوات تنفيذ المهارة مـن خـالل          الرجوع إلى     - د 
  .التصوير المرفق لذلك والمصحوب بالتعليق الصوتي للخطوات

 النهـائي إال   مرة أخرى وال تتقدم لالمتحان       التقويمكرر اإلجابة عن أسئلة       - ه 
  .ان المحددةإذا حصلت على درجة اإلتق
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 : مقدمة الموديول:ثانياً 

يتناول هذا الموديول عدة موضوعات أساسية لتنمية مهارات استخدام الحاسوب  
 المختلفة بحيث يمكن عضو هيئة التدريس من اكتساب المهارات األساسية وإمكانياته

، وفحص الجهاز من الفيروسات ،  تنصيب البرامج وحذفها:للتعامل مع الحاسوب مثل 
ومعالجة بعض خصائص ، وضغط وفك ضغط المجلدات ، LCDواستخدام جهاز 

  .وتسجيل األصوات، الصور

 وسوف يتم تعلم هذه المفاهيم من خالل الكمبيوتر متعدد الوسائط وذلك بعرض     
خطوات تنفيذ تلك المهارات وكذلك الرسوم والصور التوضيحية للتنفيذ كذلك من خالل 

يوضح الخطوات الخاصة بتنفيذ تلك المهارات من خالل تصوير بالصوت والصورة 
 ما إتباعوعليك زميلي عضو هيئة التدريس ، ملفات فالشية مرتبطة بشاشة الشرح 

   .يطلب منك القيام به حتى يمكنك تعلم تلك المعارف والمهارات بشكل جيد

  
  :السلوكية األهداف :لثاًثا

دراسة هذا الموديول أن تكون     يتوقع منك بعد االنتهاء من       / المتدربعزيزي   •
  :أنقادراً على 

  .يحمل  عضو هيئة التدريس البرامج على جهاز الحاسوب  ويحذفها .1
  .يفحص عضو هيئة التدريس جهاز الحاسوب من الفيروسات .2
  .عضو هيئة التدريس  المجلدات والملفات على جهاز الحاسوب يضغط ويفك .3

  بتةيعالج عضو هيئة التدريس بعض خصائص الصور الثا .4
  .يستخدم عضو هيئة التدريس مسجل الصوت .5
  .LCDيستخدم عضو هيئة التدريس جهاز عرض البيانات   .6
  

  . اǗختبار القبلي: رابعاً
حيـث    21-1تتم اإلجابة عن االختبار القبلي للموديول والذي يقع ضمن األسـئلة            

ت بعد االطالع على جدول اإلجابـا      وذلك بعد تصحيح إجابتك      يمكنك تحديد مستواك  
  .مع مراعاة ما يلي، الصحيحة في نهاية الموديول
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فـان  فأكثر من درجة االختبـار        % 90 حصلت في االختبار القبلي على        إذا –    أ  
  .تحصيلك ممتاز يمكنك عدم قراءة الموديول

 إذا لم تحصل في االختبار القبلي على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي                –    ب  
  .الموديولدراسة 

  
  . تطبيق بطاقة المالحưة الخاصة بالموديول قبليا:خامساً 

يقوم المشرف أو المدرب بتوجيهك إلى حل تدريب شامل لكافـة مهـارات             
الموديول العملية وذلك لقياس المهارات العملية على التصميم الكلـي لهـذا التـدريب              

مرفـق ضـمن    ) وهو مصمم داخل البرنامج التعليمي    (وهو كما يلي    " االختبار العملي "
  :التدريبات 

  
  "العملي"البعدي التطبيقي / اǗختبار القبلي

   :حاول أن تقوم بتنفيذ األوامر التطبيقية التالية باستخدام البرنامج المناسب 

 وليكن أحد مضادات الفيروسات من الفيروسات باستخدام D افحص الحاوية .1
McAfee  

 وجود علىالم " Documents and Settings "أنشƐ نسخة مضغوطة من مجلد  .2

  .C الحاوية
  D   الحاويةإلى السابقفك ضغط مجلد قم ب .3
  الصور الموجود داخل مجلد المستندات واحفظها بامتداد افتح صورة من مجلد .4

Jpeg ثم Gif.  
  .واستخدمه لدمج صورتن من عندك Photoshop حاول تشغيل برنامج .5
رض  واستعLCD أو  Data Show البيانات  عارضقم بتوصيل وتشغيل جهاز .6

   .مجلد المستندات من خالله
 من بƎزالته إن أردت ثم قم WinRar أو Winzip قم بتنزيل برنامج ما مثال .7

 .خالل إضافة وإزالة البرامج

   انتهى التدريب
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   طريقة الوصول إلى الموديول وتشغيل البرنامج:سادساً
لفتح وتشغيل البرنامج أدخل االسطوانة الخاصة بالبرنـامج المعـد لتنميـة              

  .مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
أو اذهب إلى أيقونة جهاز الكمبيوتر المجودة على سطح المكتب ثم ضغط عليها مرتين              

  نمتتاليتي
  :ا مرتين ستظهر لك الشاشة التالية بالضغط عليهCDومن ثم اختر الحاوية 

  
االستخدام لتوضيح كيفية استخدام البرنامج  اضغط على األيقونة الخاصة ب تعليمات 

  .أو راجع دليل االستخدام العام المرفق في بداية الكتيب
  

   اǗختبار البعدي: بعاŻًسا
 البعديبعد دراستك لهذا الموديول أجب عن أسئلة اǗختبار         / عزيزي الطالب    •

-1 تقع ضمن األسـئلة      Û والتي الذي سبق لك اǕجابة عنǈ قبل دراسة الموديول       
21Û    رشادات والتعǕنتقال إلـى        واتبع نفس اǗليمات السابقة ويمكن ا  Ʊموضـو

 .Ɔخر و موديول جديد

 وذلك بعد تصحيح إجابتـك مـستخدماً مفتـاح          حيث يمكنك تحديد مستواك   
   : واتبع ما يليالمرفق في نهاية التعليماتتصحيح االختبار 

 فـان   فأكثر من درجة االختبـار    % 90 على   البعدي حصلت في االختبار      إذا –    أ  
  .زتحصيلك ممتا

 على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي          البعدي إذا لم تحصل في االختبار       –    ب  
 وإتبـاع إلى مشرفك ومناقـشة ذلـك معـه         الموديول مرة أخرى أو الرجوع      دراسة  

  .التوجيهات التي يراها مناسبة
  

  . تطبيق بطاقات المالحưة بعديا:ثامناً 
 والتطبيقات التي تم عرضها ضمن      تطبيق التدريب الشامل للموديول وهو نفس األوامر      

التدريب الشامل لبطاقة المالحظة قبليا وهو شامل لكل المهارات التي تعلمهـا ضـمن              
الموديول حيث يقوم المتعلم باإلجابة على االختبار البعدي عمليا ومن ثم تعبئة بطاقات             
المالحظة الخاصة بقياس مستوي أدائك لكافة مهارات الموديول مـن خـالل تعبئـة              

  .البطاقات الخاصة بكل مجال للموديول



 369

א אא
  

ًǗالموديول عند دراسة  لعضو هيئة التدريس إرشادات وتوجيهات:أو.  
 Žمقدمة الموديول:ثانيا   
Žالسلوكية األهداف :ثالثا.   
  .القبلي اǗختبار :رابعاً
   تطبيق بطاقات المالحưة قبليا:خامساً
  .وأنشطتǈمحتوǌ الموديول  الوصول إلى  :سادساً
  .البعدي اǗختبار :سابعاً
 Žة بعديا:ثامناưتطبيق بطاقات المالح .  
   تطبيق بطاقات تقييم جودة المنتج:تاسعا 

  
  
  
  
  
  
  
  



 370

א אא
  :عنوان الموديول 

  

  ).PowerPoint(تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة من خالل برنامج 
  

ًǗعند دراسة الموديولللمتدربشادات وتوجيهات  إر:أو :-  
لكي تحقق أفضل النتائج من دراستك لهذا الموديول يمكنـك           / المتدربعزيزي   •

Ʊرشادات إتباǕالتالية ا:  
  .اقرأ عنوان الموديول باهتمام فهو يعكس الفكرة العامة له .1
احرص على قراءة مقدمة الموديول باهتمـام فهـي توضـح لـك أهميـة             .2

  .وتحاول إثارة اهتمامك لدراستهالموضوع 
التـي   لكل موضوع من مواضيع الموديول و      تعرف على األهداف السلوكية    .3

الموضوع وبالتالي تحقيق الهدف العام     ينبغي تحقيقها بعد انتهائك من دراسة       
  .للموديول

 قبل بدء عمليـة     مستوى تعلمك قم باإلجابة عن أسئلة االختبار القبلي لتحدد         .4
 .التعلم

م اختبار مستوي إتقانك لمهارات هذا الموديول من خـالل تعبئـة            أيضا سيت  .5
 .بطاقات المالحظة الخاصة بهذا الموديول من قبل المدرب

 .ابدأ بدراسة الموديول .6

ديول راع ما يلي لـضمان تحقيـق األهـداف الـسلوكية            وعند دراستك للم   .7
  :بالموديولالخاصة 

  .الموديولالقراءة المتأنية والدقيقة لمحتوى   - أ 
 . التي تزيد من قدرتك على التعلمالصور التوضيحيةوع إلى الرج -ب 

يمكنك عرض طريقة تطبيق المهارة من خالل عرض مرئي لخطوات            -ج 
  .التنفيذ مصحوبة بالتعليق المكتوب

طريقة تطبيق المهارات وخطوات تنفيذ المهارة من خالل        الرجوع إلى     - د 
  .التصوير المرفق لذلك والمصحوب بالتعليق الصوتي للخطوات

النهـائي   مرة أخرى وال تتقدم لالمتحان       التقويمكرر اإلجابة عن أسئلة       - ه 
  . إذا حصلت على درجة اإلتقان المحددةإال
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 :مقدمة الموديول :ثانيا   

 ومهم لعضو هيئة التدريس بشكل خاص  يتناول هذا الموديول موضوع أساسي    
) PowerPoint (وهو تصميم وإنتاج العروض التعليمية المحوسبة من خالل برنامج

بحيث يمكƃن عضو هيئة التدريس من إعداد   .والمهارات الفرعية الستخدام البرنامج
 : من خالل  وتنسيقها وإضافة التأثيرات الفنية على تلك العروض العروض التقديمية

وكذلك إضافة  تنسيق محتوى الشرائح من نصوص ورسومات وصور ومخططات
 أيضا    وغيرها على الشرائح  واالرتباطاتالحركات واألصوات وملفات الفيديو

إكساب عضو هيئة التدريس مهارات تحرير الشرائح من نسخ وتكرار وحذف وإضافة 
التصاميم الجاهزة عليها وإعداد طريقة عرضها وتنفيذها وتشغيلها وعرضها على 

  .الشاشة

بعرض  وسوف يتم تعلم هذه المفاهيم من خالل الكمبيوتر متعدد الوسائط وذلك     
خطوات تنفيذ تلك المهارات وكذلك الرسوم والصور التوضيحية للتنفيذ كذلك من خالل 
تصوير بالصوت والصورة يوضح الخطوات الخاصة بتنفيذ تلك المهارات من خالل 

وعليك زميلي عضو هيئة التدريس إتباع ما ، ملفات فالشية مرتبطة بشاشة الشرح 
   .تلك المعارف والمهارات بشكل جيديطلب منك القيام به حتى يمكنك تعلم 

  
  :السلوكية األهداف :لثاًثا

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول أن تكون           / المتدربعزيزي   •
  :أنقادراً على 

يكتسب عضو هيئـة التـدريس المهـارات الالزمـة للتعـرف علـى بيئـة                 .1
  .PowerPoint 2003برنامج  

تقديميـة المختلفـة باسـتخدام      ينشƐ عـضو هيئـة التـدريس العـروض ال          .2
  .PowerPointبرنامج  

يعــرض الــشرائح  باســتخدام طــرق العــرض المختلفــة فــي برنــامج  .3
  .PowerPointالعروض التقديمية 

اكتساب عضو هيئة التـدريس مهـارات التعامـل مـع  النـصوص داخـل            .4
  .PowerPointالشرائح  في برنامج 
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فـالم وينـسقها داخـل      يدرج  عضو هيئة التدريس  الصور واألصوات واأل         .5
  .PowerPointالشرائح في برنامج 

يطبع عضو هيئـة التـدريس شـرائح العـروض التقديميـة فـي برنـامج                 .6
PowerPoint.  

  PowerPointيحفظ عضو هيئة التدريس العروض التقديميـة فـي برنـامج             .7
  .بأنواع مختلفة

يعدل عضو هيئة التدريس على الشرائح ومحتوياتها من حذف ونسخ  وإعـادة              .8
  .ترتيب للشرائح

  علــى الــشرائح فــي برنــامج WordArtيــدرج األشــكال التلقائيــة و  .9
PowerPoint.    

    PowerPointيضيف التأثيرات الفنية على محتويات الشرائح في برنامج .10
ينشƐ االرتباطات التـشعبية بـين الـشرائح أو محتوياتهـا  فـي برنـامج                  .11

PowerPoint.  
  .PowerPointج  يستخدم  الشريحة الرئيسية في برنام .12
يضيف التأثيرات الفنية على المراحل االنتقالية لشرائح  العروض التقديمية في            .13

  .PowerPointبرنامج  
يعرض الشرائح على الـشاشة بكفـاءة فـي برنـامج العـروض التقديميـة                .14

PowerPoint.  
  

  . اǗختبار القبلي: رابعاً
حيـث    45-22من األسئلة   تتم اإلجابة عن االختبار القبلي للموديول والذي يقع ض        

بعد االطالع على جدول اإلجابـات       وذلك بعد تصحيح إجابتك      يمكنك تحديد مستواك  
  .مع مراعاة ما يلي، الصحيحة في نهاية الموديول

فـان  فأكثر من درجة االختبـار        % 90 حصلت في االختبار القبلي على        إذا –    أ  
  .تحصيلك ممتاز يمكنك عدم قراءة الموديول

 إذا لم تحصل في االختبار القبلي على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي                –    ب  
  .الموديولدراسة 
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  . تطبيق بطاقة المالحưة الخاصة بالموديول قبليا:خامساً 
يقوم المشرف أو المدرب بتوجيهك إلى حلى تدريب شامل لكافـة مهـارات             

لكلـي لهـذا التـدريب      الموديول العملية وذلك لقياس المهارات العملية على التصميم ا        
مرفـق ضـمن    ) وهو مصمم داخل البرنامج التعليمي    (وهو كما يلي    " االختبار العملي "

  :التدريبات 
  

  "العملي"البعدي التطبيقي / اǗختبار القبلي
أمامك تصميم متكامل لمجموعة من الشرائƞ المصممة باستخدام  

PowerPoint 

 وفق PowerPointخدام برنامج حاول أن تقوم بتصميم هذا العرض التقديمي باست
  :ما تراه لتحصل في النهاية على تصميم متكامل شبيه بما هو أمامك مع مراعاة التالي 

الصور واألشكال والحركات واألصوات  .3  تنسيق النصوص .2  الشكل العام للشرائح .1
  المطلوب إدراجها على مكونات الشرائح

ة جديدة لكل موضوع يتم الضغط  له ارتباطات تشعبية تفتح في صحاألخضرالنص باللون 
  عليه

 مثال لتدريب عام
صمم الشرائƞ كما تưهر في األسفل مع تطبيق ما هو مكتوب في الجدول التالي على 

  كل شريحة
 العرض العام الشريحة الرابعة الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى 

النص حركة مع "
حسب الحرف " صوت 

عند الضغط على 
األلوان يتم  التدال

 3االنتقال إلى شريحة 

جميع الرسومات لها 
أما ( حركة بدون صوت 
 النص الموجود في

األسفل فله حركة مع 
صوت ولكن الحركة 

 كل لون  )حسب الكلمة 
عبارة عن مستطيل له 

 .بلون مختلف تعبئة

حركة مختلفة لكل عنصر 
 مع  الشريحة  من عناصر
مكونات  صوت لجميع
ث تكون الشريحة بحي

الحركة تلقائية اعند الضغط 
على المستطيل الذي في 

يتم االنتقال إلى  األسفل
ملف أو عرض تقديمي 
 مخزن مسبقا على الجهاز

النص عبارة عن  
WordArt له حركة 

 زحف من  هي
 األسفل مع صوت

بلون ما  خلفية
  للشريحة

  

 العرض يدوي 

" المراحل االنتقالية 
 صوت" تالشي 

CAMERA  
استخدم  " ظةمالح

الشريحة الرئيسية 
وضع بها ما هو مكرر 

 الشرائح بين
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   طريقة الوصول إلى الموديول وتشغيل البرنامج:سادساً
يـة  لفتح وتشغيل البرنامج أدخل االسطوانة الخاصة بالبرنـامج المعـد لتنم          

  .مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
  نأو اذهب إلى أيقونة جهاز الكمبيوتر المجودة على سطح المكتب ثم ضغط عليها مرتين متتاليتي

  :ا مرتين ستظهر لك الشاشة التالية بالضغط عليهCDومن ثم اختر الحاوية 
ت االستخدام أو راجع دليل لتوضيح كيفية استخدام البرنامج  اضغط على األيقونة الخاصة ب تعليما
  .االستخدام العام المرفق في بداية الكتيب

   اǗختبار البعدي: بعاŻًسا
 البعديبعد دراستك لهذا الموديول أجب عن أسئلة اǗختبار         / عزيزي الطالب    •

-22 والتي تقع ضمن األسئلة      Ûالذي سبق لك اǕجابة عنǈ قبل دراسة الموديول       
45Û    رشادات والǕنتقال إلـى        واتبع نفس اǗتعليمات السابقة ويمكن ا  Ʊموضـو

 .Ɔخر و موديول جديد

 وذلك بعد تصحيح إجابتـك مـستخدماً مفتـاح          حيث يمكنك تحديد مستواك   
   : واتبع ما يليالمرفق في نهاية التعليماتتصحيح االختبار 

 فـان   فأكثر من درجة االختبـار    % 90 على   البعدي حصلت في االختبار      إذا –    أ  
  .تازتحصيلك مم

 على هذه الدرجة فيجب عليك البدء فـي         البعدي إذا لم تحصل في االختبار       –    ب  
 وإتباعإلى مشرفك ومناقشة ذلك معه      الموديول مرة أخرى أو الرجوع      دراسة  

  .التوجيهات التي يراها مناسبة
  . تطبيق بطاقات المالحưة بعديا:ثامناً 

م الذي تم عرضه ضمن تطبيق التدريب الشامل للموديول وهو نفس التصمي
التدريب الشامل لبطاقة المالحظة قبليا وهو شامل لكل المهارات التي تعلمها ضمن 

الموديول حيث يقوم المتعلم باإلجابة على االختبار البعدي عمليا ومن ثم تعبئة بطاقات 
المالحظة الخاصة بقياس مستوي أدائك لكافة مهارات الموديول من خالل تعبئة 

  .خاصة بكل مجال للموديولالبطاقات ال
   تطبيق بطاقات تقييم جودة المنتج:تاسعا 

تطبيق بطاقات تقييم جودة المنتج لتحديد شكل وجودة هذا المنتج الذي تم تصميمه في 
:الخطوة السابقة
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 لمهارات استخدام اǗنترنت وتكنولوجيا  اكتساب عضو هيئة التدريس
  خالل التعرف على شبكة اǗنترنت وخدماتهااǗتصاǗت من 

  
ًǗالموديول عند دراسة  لعضو هيئة التدريس إرشادات وتوجيهات:   أو.  
Žمقدمة الموديول:   ثانيا   
Žالسلوكية األهداف :   ثالثا.   
  .القبلي اǗختبار :  رابعاً
   تطبيق بطاقات المالحưة قبليا:خامساً
  .وأنشطتǈول محتوǌ المودي الوصول إلى  :سادساً
  .البعدي اǗختبار : سابعاً
 Žة بعدياً: ثامناưتطبيق بطاقات المالح .  
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  عنوان الموديول

  اǗنترنت وتكنولوجيا المعلومات واǗتصاǗت
  

ًǗعند دراسة الموديولللمتدرب إرشادات وتوجيهات :أو :-  
ج من دراستك لهذا الموديول يمكنـك       لكي تحقق أفضل النتائ    / المتدربعزيزي   •

Ʊرشادات إتباǕالتالية ا:  
  .اقرأ عنوان الموديول باهتمام فهو يعكس الفكرة العامة له .1
احرص على قراءة مقدمة الموديول باهتمام فهي توضح لك أهمية الموضوع            .2

  .وتحاول إثارة اهتمامك لدراسته
التـي  ديـول و   لكل موضوع من مواضيع المو     تعرف على األهداف السلوكية    .3

الموضوع وبالتالي تحقيق الهدف العام     ينبغي تحقيقها بعد انتهائك من دراسة       
  .للموديول

 قبل بـدء عمليـة      مستوى تعلمك قم باإلجابة عن أسئلة االختبار القبلي لتحدد         .4
 .التعلم

أيضا سيتم اختبار مستوي إتقانك لمهارات هذا الموديول من خـالل تعبئـة              .5
 .بهذا الموديول من قبل المدرببطاقات المالحظة الخاصة 

 .ابدأ بدراسة الموديول .6

ديول راع ما يلي لضمان تحقيق األهداف السلوكية الخاصة         وعند دراستك للم   .7
  :بالموديول

  .الموديولالقراءة المتأنية والدقيقة لمحتوى   - أ 
 . التي تزيد من قدرتك على التعلمالصور التوضيحيةالرجوع إلى   -ب 

ارة من خالل عرض مرئي لخطـوات       يمكنك عرض طريقة تطبيق المه     -ج 
  .التنفيذ مصحوبة بالتعليق المكتوب

طريقة تطبيق المهارات وخطوات تنفيذ المهارة من خـالل         الرجوع إلى     - د 
  .التصوير المرفق لذلك والمصحوب بالتعليق الصوتي للخطوات

 النهائي إال  مرة أخرى وال تتقدم لالمتحان       التقويمكرر اإلجابة عن أسئلة       - ه 
  .ى درجة اإلتقان المحددةإذا حصلت عل
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 :مقدمة الموديول  :ثانياً 

 ومهم لعضو هيئة التدريس بشكل خاص  يتناول هذا الموديول موضوع أساسي     
لمهارات استخدام االنترنت وتكنولوجيا االتصاالت  وهو اكتساب عضو هيئة التدريس 

ئة التدريس  بحيث يمكƃن عضو هي.من خالل التعرف على شبكة االنترنت وخدماتها
من التعرف على أنواع وخدمات شبكات الحاسوب ونبذة عن شبكة االنترنت وخدماتها 

 Internet Explorerوطريقة استعراض مواقع االنترنت من خالل استخدام برنامج 
ومهارات استخدامه لتصفح مواقع االنترنت وحفظها وتنظيمها كذلك التعرف على 

إلى المعلومة التي نريد كذلك التعرف على طرق البحث على االنترنت والوصول 
إنشاء حساب بريد الكتروني واستخدامه في إرسال خدمات البريد االلكتروني و

من خالل " Chat"واستقبال الرسائل والملفات وغيرها وإجراء المحادثات المكتوبة 
  .MS.Messengerبرنامج 

د الوسائط وذلك بعرض  وسوف يتم تعلم هذه المفاهيم من خالل الكمبيوتر متعد    
خطوات تنفيذ تلك المهارات وكذلك الرسوم والصور التوضيحية للتنفيذ كذلك من خالل 
تصوير بالصوت والصورة يوضح الخطوات الخاصة بتنفيذ تلك المهارات من خالل 

وعليك زميلي عضو هيئة التدريس إتباع ما ، ملفات فالشية مرتبطة بشاشة الشرح
   .تى يمكنك تعلم تلك المعارف والمهارات بشكل جيديطلب منك القيام به ح

  
  :السلوكية األهداف :لثاًثا

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول أن تكون           / المتدربعزيزي   •
  :أنقادراً على 

اكتساب المهارات األساسية للتعامل مع االنترنت واستخدام متـصفح االنترنـت            .1
Internet Explorer.  

  .رات متقدمة في العامل  مع االنترنت و محركات البحثاكتساب مها .2
  .يبين أهمية ومكونات البريد االلكتروني .3
اكتــساب المهــارات األساســية للتعامــل مــع البريــد االلكترونــي وإجــراء  .4

  .المحادثة
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  . اǗختبار القبلي: رابعاً
حيـث    70-46تتم اإلجابة عن االختبار القبلي للموديول والذي يقع ضمن األسئلة           

بعد االطالع على جدول اإلجابـات       وذلك بعد تصحيح إجابتك      يمكنك تحديد مستواك  
  .مع مراعاة ما يلي، الصحيحة في نهاية الموديول

فـان  فأكثر من درجة االختبـار        % 90 حصلت في االختبار القبلي على        إذا –    أ  
  .تحصيلك ممتاز يمكنك عدم قراءة الموديول

ختبار القبلي على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي            إذا لم تحصل في اال     –    ب  
  .الموديولدراسة 

  
  . تطبيق بطاقة المالحưة الخاصة بالموديول قبليا:خامساً

يقوم المشرف أو المدرب بتوجيهك إلى حلى تدريب شامل لكافـة مهـارات             
الموديول العملية وذلك لقياس المهارات العملية على التصميم الكلـي لهـذا التـدريب              

مرفـق ضـمن    ) وهو مصمم داخل البرنامج التعليمي    (وهو كما يلي    " االختبار العملي "
  :التدريبات 
  

  "العملي"البعدي التطبيقي / اǗختبار القبلي
   :حاول أن تقوم بتنفيذ األوامر التطبيقية التالية باستخدام البرنامج المناسب 

  
 التطبيق العملي األول

 افـتح   من االتـصال باالنترنـت   لتأكدباستخدام مستعرض االنترنت وبعد ا .1
 .Google محرك البحث

  Þ " االلكتروني التعليم"ابحث عن موضوع  .2
مجلد  انتقل إلى أول عنوان يظهر في نتائج البحث واحفظ الصفحة على .3

  .مستندات
  Google Þ باستخدام محرك" للمسجد األقصى"ابحث عن صورة  .4
أو  DOC   فات من نوعابحث باستخدام ضوابط متقدمة للبحث مثال عن مل .5

   Þ "التعليم االلكتروني"في موضوع  Pdf -ملفات
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  :  الثاني التطبيق العملي 

  .ايميل قم بƎنشاء عنوانك البريدي الخاص افتح االيميل الخاص بك وان لم يكن لك .1
  .أرسل إلى زميلك رسالة ترحيبية .2
 ن البريدقم بعد قراءة الرسائل الواردة قم بالرد علي رسالة صديقك على عنوا .3

  .االلكتروني للمرسل وأرفق بها صورة
  ..MS Messenger خالل برنامج قم بƎجراء محادثة كتابية مع زميلك من      .4

  .ك أثناء المحادثةللزمي أرسل ملف نصي .5
  .MS Messenger  أضف عنوان زميل آخر لك في قائمة المحادثات ببرنامج .6

  نامج طريقة الوصول إلى الموديول وتشغيل البر:سادساً
لفتح وتشغيل البرنامج أدخل االسطوانة الخاصة بالبرنـامج المعـد لتنميـة              

  .مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
أو اذهب إلى أيقونة جهاز الكمبيوتر المجودة على سطح المكتب ثم ضغط عليها مرتين              

  نمتتاليتي
  :ليةا مرتين ستظهر لك الشاشة التا بالضغط عليهCDومن ثم اختر الحاوية 

  
لتوضيح كيفية استخدام البرنامج  اضغط على األيقونة الخاصة ب تعليمات االستخدام 

  .أو راجع دليل االستخدام العام المرفق في بداية الكتيب
  
   اǗختبار البعدي: بعاŻًسا
 البعديبعد دراستك لهذا الموديول أجب عن أسئلة اǗختبار         / عزيزي الطالب    •

-46 والتي تقع ضمن األسئلة      Ûبل دراسة الموديول  الذي سبق لك اǕجابة عنǈ ق     
موضـوƱ   واتبع نفس اǕرشادات والتعليمات السابقة ويمكن اǗنتقال إلـى           ،70

 .Ɔخر و موديول جديد

 وذلك بعد تصحيح إجابتـك مـستخدماً مفتـاح          حيث يمكنك تحديد مستواك   
   : واتبع ما يليالمرفق في نهاية التعليماتتصحيح االختبار 

 فـان   فأكثر من درجة االختبـار    % 90 على   البعدي حصلت في االختبار     ذا إ –    أ  
  .تحصيلك ممتاز



 381

 على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي          البعدي إذا لم تحصل في االختبار       –    ب  
 وإتبـاع إلى مشرفك ومناقـشة ذلـك معـه         الموديول مرة أخرى أو الرجوع      دراسة  

  .التوجيهات التي يراها مناسبة
  

  
  .تطبيق بطاقات المالحưة بعديا :ثامناً 

تطبيق التدريب الشامل للموديول وهو نفس التصميم الذي تم عرضه ضمن التـدريب             
الشامل لبطاقة المالحظة قبليا وهو شامل لكل المهارات التي تعلمها ضمن الموديـول             
 حيث يقوم المتعلم باإلجابة على االختبار البعدي عمليا ومن ثم تعبئة بطاقات المالحظة            
الخاصة بقياس مستوي أدائك لكافة مهارات الموديول مـن خـالل تعبئـة البطاقـات             

  .الخاصة بكل مجال للموديول
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   FrontPageتصميم صفحات الويب باستخدام 
  

ًǗالموديول عند دراسة  لعضو هيئة التدريس إرشادات وتوجيهات:أو.  
 Žمقدمة الموديول:ثانيا   
Žالسلوكية األهداف :ثالثا.   
  .القبلي اǗختبار :رابعاً
   تطبيق بطاقات المالحưة قبليا:خامساً
  .وأنشطتǈمحتوǌ الموديول  الوصول إلى  :سادساً
  .البعدي اǗختبار :سابعاً
 Žة بعديا:ثامناưتطبيق بطاقات المالح .  
   تطبيق بطاقات تقييم جودة المنتج:تاسعا 
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  عنوان الموديول

  

  FrontPage تصميم الصفحات 
  

  

ًǗعند دراسة الموديولللمتدرب إرشادات وتوجيهات :أو :-  
لكي تحقق أفضل النتائج من دراستك لهذا الموديول يمكنـك           / المتدربعزيزي   •

Ʊرشادات إتباǕالتالية ا:  
  .اقرأ عنوان الموديول باهتمام فهو يعكس الفكرة العامة له .1
 قراءة مقدمة الموديول باهتمـام فهـي توضـح لـك أهميـة           احرص على  .2

  .الموضوع وتحاول إثارة اهتمامك لدراسته
التـي   لكل موضوع من مواضيع الموديول و      تعرف على األهداف السلوكية    .3

الموضوع وبالتالي تحقيق الهدف العام     ينبغي تحقيقها بعد انتهائك من دراسة       
  .للموديول

 قبل بدء عمليـة     مستوى تعلمك  القبلي لتحدد    قم باإلجابة عن أسئلة االختبار     .4
 .التعلم

أيضا سيتم اختبار مستوي إتقانك لمهارات هذا الموديول من خـالل تعبئـة              .5
 .بطاقات المالحظة الخاصة بهذا الموديول من قبل المدرب

 .ابدأ بدراسة الموديول .6

ديول راع ما يلي لـضمان تحقيـق األهـداف الـسلوكية            وعند دراستك للم   .7
  :لموديولباالخاصة 

  .الموديولالقراءة المتأنية والدقيقة لمحتوى   - أ 
 . التي تزيد من قدرتك على التعلمالصور التوضيحيةالرجوع إلى   -ب 

يمكنك عرض طريقة تطبيق المهارة من خالل عرض مرئي لخطوات التنفيـذ              -ج 
  .مصحوبة بالتعليق المكتوب

ل طريقة تطبيق المهارات وخطوات تنفيـذ المهـارة مـن خـال           الرجوع إلى     - د 
  .التصوير المرفق لذلك والمصحوب بالتعليق الصوتي للخطوات

 إذا  النهـائي إال   مرة أخرى وال تتقدم لالمتحان       التقويمكرر اإلجابة عن أسئلة       - ه 
  .حصلت على درجة اإلتقان المحددة
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 :مقدمة الموديول :ثانياً 

 ومهم لعضو هيئة التدريس بشكل خاص  يتناول هذا الموديول موضوع أساسي    
) FrontPage( تصميم وإنتاج الصفحات االلكترونية من خالل برنامج وهو

بحيث يمكƃن عضو هيئة التدريس من تصميم . والمهارات الفرعية الستخدام للبرنامج
وإنشاء صفحة ويب خاصة به يستطيع من خاللها عرض ما يريد على شبكة االنترنت 

 تنسيق :الصفحة من خاللباإلضافة إلى تنسيقها وإضافة بعض المكونات الملحقة ب
ونصوص متحركة   محتوى الصفحة من نصوص ورسومات وصور ومخططات

وأزرار وغيرها وكذلك إضافة االرتباطات التشعبية بين محتوي الصفحات والصفحة 
 كذلك تمكنه من إدارة محتويات هذه الصفحة ونشرها على االنترنت والتعديل  الواحدة

  .والحفظ عليها بشكل متواصل

وسوف يتم تعلم هذه المفاهيم من خالل الكمبيوتر متعدد الوسائط وذلك بعرض      
خطوات تنفيذ تلك المهارات وكذلك الرسوم والصور التوضيحية للتنفيذ كذلك من خالل 
تصوير بالصوت والصورة يوضح الخطوات الخاصة بتنفيذ تلك المهارات من خالل 

لي عضو هيئة التدريس إتباع ما وعليك زمي، ملفات فالشية مرتبطة بشاشة الشرح
   .يطلب منك القيام به حتى يمكنك تعلم تلك المعارف والمهارات بشكل جيد

  
  :السلوكية األهداف :لثاًثا

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول أن تكون           / المتدربعزيزي   •
  :أنقادراً على 

 FrontPageيتعرف عضو هيئة التدريس على  الغرض مـن برنـامج     .1

 .  وبيئة البرنامج 2003

ينــشƐ أول موقــع الكترونــي ذو صــفحة واحــدة باســتخدام  برنــامج   .2
FrontPage.  

 والتعامـل   FrontPageيدرج بعض مكونات صفحات الويب في برنـامج          .3
  .معها

ينشƐ االرتباطات التشعبية في صفحات الويـب  والقـدرة علـى تـشغيلها               .4
 .والتعامل معها
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درة على تشغيله والتعامل معه والتعديل علي ينشر موقع  الويب  والق .5
  .صفحاته

  
  . اǗختبار القبلي: رابعاً

حيـث    84-71تتم اإلجابة عن االختبار القبلي للموديول والذي يقع ضمن األسئلة           
بعد االطالع على جدول اإلجابـات       وذلك بعد تصحيح إجابتك      يمكنك تحديد مستواك  

  . ما يليمع مراعاة، الصحيحة في نهاية الموديول
فـان  فأكثر من درجة االختبـار        % 90 حصلت في االختبار القبلي على        إذا –    أ  

  .تحصيلك ممتاز يمكنك عدم قراءة الموديول
 إذا لم تحصل في االختبار القبلي على هذه الدرجة فيجب عليك البـدء فـي                –    ب  
  .الموديولدراسة 

  
  . قبليا تطبيق بطاقة المالحưة الخاصة بالموديول:خامساً 

يقوم المشرف أو المدرب بتوجيهك إلى حلى تدريب شامل لكافة مهارات 
الموديول العملية وذلك لقياس المهارات العملية على التصميم الكلي لهذا التدريب 

مرفق ضمن ) وهو مصمم داخل البرنامج التعليمي(وهو كما يلي " االختبار العملي"
  :التدريبات 
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  "العملي"التطبيقي البعدي / اǗختبار القبلي
  أمامك تصميم متكامل لصفحة الكترونية شخصية

 وفق FrontPageحاول أن تقوم بتصميم صفحة شخصية لك باستخدام برنامج 
  :بياناتك لتحصل في النهاية على صفحة شبيهة بما هو أمامك مع مراعاة التالي 

  

  
  

  الصور والصور المتحركة  تنسيق النصوص  الشكل العام للصفحة

   له ارتباطات تشعبية تفتح في صحة جديدة لكل موضوع يتم الضغط عليهاألخضر باللون النص
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   طريقة الوصول إلى الموديول وتشغيل البرنامج:سادساً
لفتح وتشغيل البرنامج أدخل االسطوانة الخاصة بالبرنـامج المعـد لتنميـة              

  .مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
ز الكمبيوتر المجودة على سطح المكتب ثم ضـغط عليهـا مـرتين             أو اذهب إلى أيقونة جها    

  نمتتاليتي
  :ا مرتين ستظهر لك الشاشة التالية بالضغط عليهCDومن ثم اختر الحاوية 

لتوضيح كيفية استخدام البرنامج  اضغط على األيقونة الخاصة ب تعليمات االستخدام أو راجع 
  .يبدليل االستخدام العام المرفق في بداية الكت

   اǗختبار البعدي: بعاŻًسا
 البعديبعد دراستك لهذا الموديول أجب عن أسئلة اǗختبار         / عزيزي الطالب    •

  بـين   ة وهي األسئلة المحصور   الذي سبق لك اǕجابة عنǈ قبل دراسة الموديول       
موضوƱ  واتبع نفس اǕرشادات والتعليمات السابقة ويمكن اǗنتقال إلى          ،71-84

 .Ɔخر و موديول جديد

 وذلك بعد تصحيح إجابتـك مـستخدماً مفتـاح          حيث يمكنك تحديد مستواك   
   : واتبع ما يليالمرفق في نهاية التعليماتتصحيح االختبار 

 فـان   فأكثر من درجة االختبـار    % 90 على   البعدي حصلت في االختبار      إذا –    أ  
  .تحصيلك ممتاز

 فيجب عليك البـدء فـي        على هذه الدرجة   البعدي إذا لم تحصل في االختبار       –    ب  
 وإتبـاع إلى مشرفك ومناقـشة ذلـك معـه         الموديول مرة أخرى أو الرجوع      دراسة  

  .التوجيهات التي يراها مناسبة
  

  
  . تطبيق بطاقات المالحưة بعديا:ثامناً 

تطبيق التدريب الشامل للموديول وهو نفس التصميم الذي تم عرضه ضمن التـدريب             
وهو شامل لكل المهارات التي تعلمها ضمن الموديـول         الشامل لبطاقة المالحظة قبليا     

حيث يقوم المتعلم باإلجابة على االختبار البعدي عمليا ومن ثم تعبئة بطاقات المالحظة             
الخاصة بقياس مستوي أدائك لكافة مهارات الموديول مـن خـالل تعبئـة البطاقـات             

  .الخاصة بكل مجال للموديول
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  ة المنتج تطبيق بطاقات تقييم جود:تاسعا 

تطبيق بطاقات تقييم جودة المنتج لتحديد شكل وجودة هذا المنتج الذي تم   
  :تصميمه في الخطوة السابقة

  االختبار البعدي للبرنامج التعليمي
  

مالحظة  سوف يجيب عضو هيئة التدريس في كل مرحلة على أرقام األسئلة المحددة              
جابة عن جميـع األسـئلة ويفـرƷ        له في الموديول الخاص بذلك ليحقق في النهاية اإل        

  .اإلجابةالنتيجة في الجدول الخاص بنموذج 
 يتم في هذه الخطوة توزيع نموذج االمتحان القبلي والذي تم عرضه ضمن ملحق رقم              

)10(  
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  )17(ملحق رقم 
  

الربنامج تطبيق  الفراد عينة الدراسة يف بطاقة املتابعة
  بحث فى جتربة الالكمبيوتري

  
  )التطبيق على أعضاء العينة(
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  كشف بƉسماء المشاركين في دورة 
  )تطبيق البرنامج(مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات
  زمن تطبيق كل موديول

 اǗسم  الرقم

نة 
لعي
د ا
فرا
أ

سية
درا
ال

ول  
ودي
الم

ول
األ

ول  
ودي
الم

ني
الثا

ول  
ودي
الم

لث
الثا

ول  
ودي
الم

ابع
الر

ات 
ưح
مال

 

           x  أحمد حماد.1
            x  أحمد شبير.2
            x  أسامه زهري.3
              أآرم عمر محمد مطر.4
           x  أمل العجرمي.5
            x  ایاد المغاري.6
           x  إیاد صالح أبو سالم.7
              أیمن ابراهيم نوفل.8
            x  تحسين عبد االله.9

            x  خالد حامد أبو قوطة.10
            x  سعدیة مصطفى األطرش.11
              اهللا الجبورسعيد عبد .12
              صابرین الصوفي.13
            x  عدنان اللوح.14
            x  عماد عدوان.15
            x  غسان عبد اهللا صباح.16
            x  منال حجازي.17
           x  مهدي الزریعي.18
           x نعيم المصري.19
            x  هاني السویرآي.20
              هاني ریاض عبد الباري.21
            x  هبة حمادة محمود أبو عرب.22
            x  حسن ابو عمرة.23
            x  محمد أبو شرار.24
            x   غيثإیمان.25
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   فى تجربة البحثالبرنامج الكمبيوتريبطاقة المتابعة لتطبيق 
  2معمل حاسوب رقم 

   صباحا12 -10 الخميس من الساعة – األربعاء - الثالثاء– اǗثنين –اǗحد / أيام الدوام 

قاء
 الل
رقم

  

 Ʊالموضو  التاريơ اليوم

ور
حض

د ال
عد

  

اب
لغي
د ا
عد

ات  
ưح
مال

  

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            

 /التوقيع 
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   )18 ( ملحق رقم
 

جدول مواصفات االختبار التحصيلي يف استخدام تكنولوجيا 
  املعلومات واألهداف التعليمية وعدد املفردات والنسبة املئوية هلا
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  جدول مواصفات اǗختبار التحصيلي الموديول األول
 

  المجموƱ  المستوǌ المعرفي
األهداف 
  السلوكية
  مسلسل  للموديوǗت

رقم الهدف 
في قائمة 

  افاألهد
عدد  

ال
سبة 

الن
  

 .یذآر ما هو الفيروس  .1.3

 .یذآر خصائص الفيروس  .2.4

  .يحدد أهم أعراض اإلصابة بالفيروس  .3.5
  . بعض البرامج المضادة للفيروساتيعدد  .4.6
  .یستنتج خطورة اإلصابة بالفيروس  .5.8
  .ع برامج ضغط الملفاتيذكر أنوا  .6.9
  .يحدد وظيفة برامج الضغط  .7.10
  .يذكر احدي برامج معالجة الصور  .8.14
  .يحدد وظيفة برامج معالجة الصور  .9.15

  .يميز بين أنواع امتدادات الصور  .10.18
  .LCDيحدد وظيفة جهاز   .11.20

يذكر المعدات الواجب توافرها لتسجيل   .12.25
  .الصوت

  .يحدد وظيفة مسجل الصوت  .13.26

  الموديول األول
أساسيات 
استخدام 
  الحاسوب

  .يميز امتداد ملفات الصوت  .14.30

21  
25
%  
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  تابع جدول المواصفات اǗختبار التحصيلي الموديول الثاني

  المجموƱ  المستوǌ المعرفي
األهداف 
  السلوكية
  مسلسل  للموديوǗت

رقم الهدف في 
  قائمة األهداف

عدد  
ال

سبة 
الن

  

  .يستعرض إمكانيات ومميزات البرنامج المتاحة  .31   .1
  . الرئيسيةPowerPointيميز أجزاء شاشة   .33   .2
  .يحدد وظائف أزرار أشرطة األدوات األساسية  .35   .3
  .PowerPointيميز صفحة العمل في برنامج   .36   .4
  .ميةيميز بين طرق إنشاء العروض التقدي  .38   .5

 يميز بين طرق عرض الشرائح في برنامج   .53   .6
PowerPoint. 

يذكر اختصار بعض طرق النسخ واللصق   .80   .7
  .مستخدما لوحة المفاتيح

يميز بين أشكال أزرار إضافة الحركات   .92   .8
  .والتأثيرات الفنية

  .يحدد مفهوم االرتباط التشعبي  .93   .9
  .لشريحة الرئيسيةيحدد أهمية وظيفة ا   .98   .10

 لموديول الثانيا

تصميم 
 ƭالعرو

لتقديمية ا
PowerPoint 

  .يحدد ما هي المراحل االنتقالية للشرائح   .103   .11

24  29%  
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  تابع جدول المواصفات اǗختبار التحصيلي الموديول الثالث

  المجموƱ  المستوǌ المعرفي
األهداف 
  السلوكية
  مسلسل للموديوǗت

رقم الهدف 
في قائمة 
  األهداف

عدد 
ال

سبة 
الن

  

  .يميز بين الشبكات المحلية واإلقليمية  .1.110
  .يذكر طرق االتصال في شبكات الحاسوب  .2.111
  .يحدد مكونات الشبكات المحلية  .3.112
  .يعدد أشكال اتصال الشبكات المحلية  .4.113
  .يذكر خدمات شبكات الحاسوب  .5.114
 .نترنتيذكر ما هي اال  .6.115

 .يميز مكونات العنوان على االنترنت  .7.116

يعدد اختصارات مجال عمل بعض المواقع   .8.117
  .االلكترونية

 .يشرح أخالقيات التعامل مع االنترنت  .9.118

  يحدد متطلبات االتصال باالنترنت  .10.119
  .يصف آلية البحث على االنترنت  .11.129
  .حركات البحث على االنترنتيسمŇي بعض م   .12.130
  .يحدد وظيفة البريد االلكتروني   .13.136
  .ييذكر مميزات البريد االلكترون   .14.137
  .يميز أجزاء عنوان البريد االلكتروني   .15.138

يعدد أنواع حسابات البريد االلكتروني وأهم   .16.139
  .المواقع التي تقدم خدمة البريد االلكتروني

الموديول الثالث 
اǗنترنت 

كنولوجيا وت
  اǗتصاǗت

  

  .MS_Messengerيحدد وظيفة برنامج   .17.150

25 30% 
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  تابع جدول المواصفات اǗختبار التحصيلي الموديول الرابع

  المجموƱ  المستوǌ المعرفي
األهداف 
  السلوكية
  مسلسل  للموديوǗت

رقم الهدف 
في قائمة 
  األهداف

عدد  
ال

سبة  
الن

  

  .FrontPageيحدد وظيفة برنامج    .157   .1

 FrontPageيميز أجزاء شاشة   .159   .2
  .الرئيسية

يحدد وظائف بعض أزرار أشرطة   .160   .3
  .األدوات األساسية

يحدد لغة البرمجة المستخدمة في برنامج   .163   .4
FrontPage.  

يميز األجزاء األساسية في الهيكل   .164   .5
  .بالبرمجي لموقع الوي

  .يميز محتويات مجلد الموقع الجديد  .171   .6
  .Indexيوضح أهمية صفحة الـ   .172   .7
  .يحدد وظيفة االرتباطات التشعبية  .193   .8

الموديول 
 الرابع 

تصميم صفحات 
الويب باستخدام 

FrontPage 

يعدد أنواع االرتباطات التشعبية في   .194   .9
  .صفحات الويب

14 
17
% 

  84  عدد األسئلة
  المجموع

  النسبة
100 
%  

100
%  
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   )19( ملحق رقم 
 

التكرار والتكرار الرتاكمي الصاعد لدرجات أفراد العينة لكل بعد 
 أبعاد أدوات وإمجايل
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 أبعاد أدوات وإجماليالتكرار والتكرار التراكمي الصاعد لدرجات أفراد العينة لكل بعد 
  الدراسة

Ǘأو :ǇتجاǗمقياس ا  

بعد
ال

جة 
لدر
ا

بة  
نس
ال

ية 
مئو
ال

Ǉجا
لالت

رار 
لتك
ا

بة  
نس
ال

ية 
مئو
ال

رار
لتك
ل

ار  
تكر
ال

ي 
اكم
لتر
ا

%  

54 63.53 1 5 5 
57 67.06 1 5 10 
63 74.12 1 5 15 
64 75.29 1 5 20 
68 80.00 1 5 25 
69 81.18 1 5 30 
70 82.35 1 5 35 
72 84.71 1 5 40 
73 85.88 2 10 50 
74 87.06 2 10 60 
76 89.41 3 15 75 
79 92.94 1 5 80 
80 94.12 1 5 85 

 تعلم
تكنولوجيا 
  المعلومات

83 97.65 3 15 100 
73 76.84 1 5 5 
75 78.95 1 5 10 
76 80.00 1 5 15 
79 83.16 1 5 20 
80 84.21 1 5 25 
83 87.37 1 5 30 
84 88.42 1 5 35 
85 89.47 3 15 50 
86 90.53 1 5 55 
87 91.58 1 5 60 
88 92.63 1 5 65 
89 93.68 3 15 80 
91 95.79 1 5 85 
92 96.84 1 5 90 

 استخدام 
تكنولوجيا 
 المعلومات 

93 97.89 2 10 100 
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بعد
ال

جة 
لدر
ا

بة  
نس
ال

ية 
مئو
ال

Ǉجا
لالت

رار 
لتك
ا

بة   
نس
ال

ية 
مئو
ال

رار
لتك
ل

ار  
تكر
ال

ي 
اكم
لتر
ا

%  
130 72.22 1 5 5 
138 76.67 1 5 10 
139 77.22 1 5 15 
144 80.00 2 10 25 
148 82.22 1 5 30 
157 87.22 1 5 35 
158 87.78 2 10 45 
159 88.33 1 5 50 
162 90.00 2 10 60 
163 90.56 2 10 70 
166 92.22 1 5 75 
167  92.78 1 5 80 
169 93.89 1 5 85 
172 95.56 1 5 90 
174 96.67 1 5 95 

الدرجة 
الكلية 
  لالتجاه

176 97.78 1 5 100 
  

 )األربعةمهارات الموديالت (بطاقة المالحưة : ثانيا

بعد
ال

جة 
لدر
ا

بة  
نس
ال

وية
لمئ
ا

رار 
لتك
ا

بة  
نس
ال

ية 
مئو
ال

رار
لتك
ل

ار  
تكر
ال

ي 
اكم
لتر
ا

% 

40 89 1 5 5 
42 93 2  10 15 
43 96 7 35 50 
44 98 6 30 80 

مهارات 
الموديول 
 األول

45 100 4 20 100 
232 94 1 5 5 
233 95 3 15 20 
236 96 4 20 40 
237 96 5 25 65 
238 97 2 10 75 
240 98 1 5 80 
241 98 1 5 85 
245 100 2 10 95 

مهارات 
ول المودي
 الثاني

246 100 1 5 100 
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 الدرجة البعد
النسبة 
 المئوية

النسبة المئوية التكرار
 للتكرار

التكرار التراكمي 
% 

83 95 2 10 10 
84 97 2 10 20 
85 98 4 20 40 
86 99 4 20 60 

مهارات 
الموديول 

 لثالثا
87 100 8 40 100 

139 99 1 5 5 
140 99 6 30 35 

مهارات 
الموديول 
 100 65 13 100 141 الرابع

500 96 1 5 5 
503 97 2 10 15 
504 97 4 20 35 
505 97 1 5 40 
506 97 2 10 50 
507 98 2 10 60 
508 98 2 10 70 
509 98 1 5 75 
510 98 1 5 80 
513 99 1 5 85 
514 99 1 5 90 
515 99 1 5 95 

ع مجمو
مهارات 

 تديوالالمو

518 100 1 5 100 

  
  اǗختبار: ثالثا

جة
لدر
ا

ية  
مئو
ة ال
نسب
ال

صيل
لتح
ل

  

رار
لتك
ا

ية  
مئو
ة ال
نسب
ال

رار
لتك
ل

ار  
كر
الت

ي 
اكم
لتر
ا

% 

75 89 1 5 5 
78 93 4 20 25 
79 94 4 20 45 
80 95 5 25 70 
81 96 2 10 80 
82 98 4 20 100 

Total  20 100  
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 Statement of the problem: 
 
 The problem of this research  is at in the following questions: 
 

1. What are the information  technology training needs of the 
teachers of Palestine Technical College?  

2. What is the framework of the intended multimedia 
computer program in the light of  the information 
technology training needs assessment of the teachers of 
Palestine Technical College  . 

3. How effective is the  training program  in developing the 
information technology skills of the teachers of  Palestine 
Technical College.  

4. How effective is the  training program  in developing 
positive attitudes of the teachers of  Palestine Technical 
College towards using information technology? 

5. What is the effect of the training program  on the 
achievement of the teachers of  Palestine technical college? 

 
Research Objectives : 
 

1. Defining the information technology training needs of the 
teachers of  Palestine Technical College. 

2. Designing multimedia  educational  program  to develop 
the information technology skills and the achievement and  
the information technology attitudes of the teachers of  
Palestine Technical College.  

3. Determining the effect of the training program  on  
developing the information technology skills the 
achievement and information technology attitudes of the 
teachers of Palestine Technical College.   

4. Determining how effective and competent the intended   
program is. 
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Importance  of the research : 
 
The importance of the research  can be summarized in the 
following points : 
 

1. To cope with the modern trends of developing educational 
techniques.  

2. To help teachers of Palestine Technical College to develop 
their skills of applying information technology to teaching  

3. To provide policymakers with implication of information 
technology training needs to be used in teacher preparation 
programs. 

4. To explain the difficulties that hinder the application of 
information technology in teaching in ways that help the 
people in charge of technical curricula to overcome them. 

5. This research concentrates on technical education on 
which most of development plans and programs are 
founded . 

6. the present research may be considered as a starting  step 
to conduct more research  in the same domain. 

 
Limits of the research: 
 

1. The teachers who work at Palestine Technical College  in 
Deir El-Balah, gaza, Palestine in the academic year 2006-
2007. 

2. The use of the  instructional design model of Dr. Abdel 
Latif  El Gazar (2001). 

3. The information technology skills  representing the 
following fields: using  Computer, the Internet , 
Information and Communication, the production of 
PowerPoint presentations and designing websites. 
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The research hypotheses . 

1. There are significant statistical differences at the level (α = 
0.05) between the pre-test and the post-test grade means of 
the teachers of Palestine Technical College on the IT skill 
observation card in favor of the post-test.  

2. There are significant statistical differences at the level (α = 
0.05) between the pre-test and the post-test grade means of 
the teachers of Palestine Technical College on the 
measurement of teacher attitudes towards IT in favor of the 
post-test.   

3. There are significant statistical differences at the level (α = 
0.05) between the pre-test and the post-test grade means of 
the teachers of Palestine Technical College in the IT 
cognitive achievement test in favor of the post-test.   

4. The multimedia-computer-program assisted instruction 
has an effect size of  more than ( 0.14 ) in the three 
components (skills - achievement – attitudes). 

5. The multimedia-computer-program assisted instruction 
was effective in the three components (skills - achievement 
– attitudes)  with a ratio of more than ( 0.6 ) as measured by 
the Mc Gugians Gain Ratio. 

6. The program  has efficiency of about (90/90) in the three 
components (skills - achievement – attitudes). 

 

Findings: 

1. The research defined a list of training needs to develop the 
skills of using information technology of the teachers of 
Palestine Technical College. 

2. The researcher designed a multimedia computer program 
which needs the training needs of using information 
technology according to the instructional design model of 
Dr. Abdel Latif  El Gazar (2001).    
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3. There are statistical differences between the pre and the 
post applications in favor of the post application which 
means that the training program helped to improve the 
teacher's skills of using information technology, thus 
proving the first hypothesis. 

4. There are significant statistical differences at the level (α = 
0.05) between the pre-test and the post-test grade means of 
the teachers of Palestine Technical College in favor of the 
post-test.   

5. There are significant statistical differences at the level (α = 
0.05) between the pre-test and the post-test grade means of 
the teachers of Palestine Technical College on the 
measurement of teacher attitudes towards information 
technology in favor of the post-test.   

6. The multimedia-computer-program assisted instruction 
achieved an effect size of  more than ( 0.14 ) in the three 
components (skills - achievement – attitudes). 

7. The multimedia-computer-program assisted instruction 
achieved effectiveness of more than ( 0.6 ) as measured 
with Mc Gugians Gain Ratio  in two  of the three fields, 
namely skills and achievement. 

8. The program  achieved competence of ( 90 /90) in two of 
the three fields, namely  skills and achievement. 




