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  ملخص الدراسة
في تنمية مهارات تصميم برامج  كترونيإلهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية موقع تدريب 

اسة في السؤال الرئيسي قد تحددت مشكلة الدر لو  تعليمية محوسبة لدى معلمي التكنولوجيا بغزة.

لكتروني في تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية محوسبة  إما مدى فاعلية موقع تدريب " التالي

أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة لمهارات  عنولإلجابة " لدى معلمي التكنولوجيا بغزة ؟

والتي  ،حثة ببناء أدوات الدراسةومن خالل قائمة المهارات قامت البا تصميم البرامج التعليمية،

لقياس مستوى المهارة  بطاقة المالحظة،و  عددتمن نوع اختيار من م تمثلت في االختبار التحصيلي

 برنامج تعليمي محوسبباإلضافة إلى بطاقة تقييم منتج  ،العملية لتصميم البرامج التعليمية

لتنمية مهارة تصميم  اإللكترونيب الدراسة قامت الباحثة بتصميم موقع التدريأهداف  تحقيقول،

ومعلمة من معلمي  ا  ( معلم 61البرامج التعليمية، واختارت الباحثة عينة قصديه مكونة من ) 

 ،ديرية التربية والتعليم شمال غزةالتكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا التابعين لمدارس الحكومة بم

 التطبيق القبلي والبعدي للعينة الواحدة . االتجريبي ذ واستخدمت الباحثة وفقا  لطبيعة الدراسة المنهج  

 -توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :وبعد تطبيق المعالجات االحصائية 

( في مستوى المعرفة العلمية α.0 ≤ 05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة). 6

  اختبار التحصيل المعرفي فيالبعدي  بيقالتطلصالح   صميم البرامج التعليمية المحوسبةتلمهارات 

 تعزى لموقع التدريب االلكتروني . العينةلدى معلمي 

ملية ( في مستوى المعرفة العα.0 ≤ 05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة). 2

لدى   بطاقة المالحظة فيتطبيق البعدي لصالح التصميم البرامج التعليمية المحوسبة لمهارات 

  تعزى لموقع التدريب االلكتروني . العينةلمي مع

 ج



 
 

 تنمية على عمل البرنامج أن على يدل مما% 08 من أعلى تحققت بنسبة المهارات جميع .3

 .A.D.D.I.E  للتصميم العام النموذج وفق محوسبة تعليمية جمابر  انتاج في المعلمين مهارات

 باالستفادة من التدريب االلكتروني وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة

في تدريب المعلمين على تصميم البرامج التعليمية واالهتمام بالنمو المهني لمعلمي التكنولوجيا لرفع 

نشاء فيمما ينعكس  ،مستواهم واالرتقاء بهم  مركز الطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وا 

الملحة إليه، وكذلك إعداد معلم التكنولوجيا  للحاجة نظرا والتعليم التربية وزارة في بعد عن للتدريب

 في الجامعات الفلسطينية.
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Abstract 

This study is aiming at recognizing the effectiveness of Electronic Training 

Website in the development of the skills in designing computerized by 

Technology subject instructors in Gaza city. 

The problem of the study is defined in the below main question: 

What is the extent of the effectiveness of electronic training website in 

developing designing skills of computerized education programs for the 

technology subject instructors in Gaza? 

To answer the study questions the researcher prepared a list of designing 

educational programs skills, and through the list of skills she built the 

study tools which is represented in the achievement examination.  

  The examination is multiple choice items, the observation card to 

measure the practical skills to design educational. Adding to a product 

evaluation 

For the study purpose the researcher designed a training website to 

develop the skills of designing the educational programs.  And she has 

chosen an intended sample consisting of 16 Technology subject 

instructors of both genders from governmental schools related to the 

Northern Department of Education at the high primary stage from the 

school year 2012/2013. 

According to the nature of the study the researcher used constructive 

curriculum for designing the electronic training website to develop the 

skills of designing the educational programs.  Also the trial curriculum with 

the pre & post application for each sample.  After applying the statistical 

processing’s  the study resulted in the following findings: 

1- There are differences of a statistical function at the level function (α 

≤ 0.05) in the post level of scientific knowledge of designing 

computerized educational skills for the instructors of the sample 

referring to the electronic training site. 



 
 

2- There are differences of a statistical function at the level function (α 

≤ 0.05) in the post level of scientific knowledge of designing 

computerized educational skills for the application of the sample 

instructors referring to the electronic training site. 

3- All of the skills have been achieved with a percentage higher than 

80%, which is evidence that the program worked on developing the 

instructors’ skills in producing computerized educational programs.  

In light of what the study reached of results, the researcher recommended 

benefiting from the electronic training in training instructors on designing 

educational programs; and the care of the occupational development for 

technology subject instructors to raise & upgrade their level.  That may 

reflect on the student whom is considered the core of the educational 

process.  Establishing a center for e-training by the Ministry of Education 

in regard of the urgent need.  Also preparing the technology subject 

instructor in the Palestinian universities.  
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  داءـــــهاال

 .... إىل نيب الرمحة ونور العاملني من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمةإىل 

 سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم

 زمسه بكل افتخار .. والدي العزياإىل من أمحل ..إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار 

 جودكدمت ودام و ة..أمي احلبيب.. يها سر جناحؤإىل من كان دعا

إىل من مسيته رفيق دربي يف احلياة .. إىل من رافقين خطوة خبطوة إلمتام رساليت وقدم لي 

 زوجي الغالي حفظه اهلل لي ورعاه ) مجيل (.. يد العون 

أبنائي األعزاء.. مصطفى وملك ومريا  مين الكثري ألصل إىل هذا املبتغى.. إىل اإىل من حتملو

 أن جيعلهم من الذرية الصاحلةوميار حفظهم اهلل وأسال املوىل 

 إخوتي وأخواتي األعزاء..سندي وعوني   إىل

ة وخاصة فلسطني وسوريا ومصر ندعو البالد العربي ثرى الزكية بدمائهم رووا الذين إىل

 وجل أن جيعلها بالدًا آمنة بأبنائها  . املوىل عز 

للموىل  أكفهمت ، وتضرع إىل كل من ترقرقت عيناه شوقًا يف رؤية حلمي يغدو حقيقة

 تألقي ةراجي

 هدي هذا البحث املتواضعأإليهم مجيعًا 
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 وتقدير شكر

 حمدا  ، الخبير الحكيم وهو اآلخرة في الحمد وله األرض في وما السموات في ما له الذي هلل الحمد

 .  والشهادة الغيب عالم شأنه، وعظيم قدرته بجالل يليق

 بفضل إال المرحلة هذه إلى تصل لمو ر النو ر  ت لمو  الوجود زحي إلى لتخرج تكن لم الدراسة هذه إن

 وانطالقا عليه والثناء اهلل حمد بعد. ومرشدها األمة، معلم الكريم، رسولنا على والسالم والصالة ،اهلل

شكرا  بكل معاني إال أن اقول  اللحظات هذه في يسعني ال" ألزيدنكم شكرتم وان" تعالى قوله من

يسرني أن أتقدم بخالص ف شكرا  لمن ترك بصمة الخير، شكرا  لمن يستحق الشكر، الشكر والتقدير، 

الشكر ووافر االمتنان على ما وجدت وما أوتيت وما كان لي من نصح وتوجيه وارشاد لمن يستحق 

محمد عبد الفتاح عسقول / الدكتور األستاذ  الشكر بمعنى عبارة الشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي

، وعلى ما ه بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، لتفضلتكنولوجيا التعليمستاذ المناهج و حفظه اهلل أ

 ، وأدام عليه الفضل العظيم.من نصح وتوجيه، فجزاه اهلل خيرا  بذله من جهد وما أسداه لي 

 والدكتور /مجدي عقل ،منير عوضكما أتقدم بالشكر والعرفان لعضوي لجنة المناقشة الدكتور / 

 ماوأن ينفعنا بعلمه ماأن يبارك فيهو  ما،سبحانه وتعالى أن يسدد على طريق الحق خطاه أسال اهلل
 ذخرا  لإلسالم والمسلمين. ماويجعله ،

رشد وقدم المساعدة لي ولكن الجميع في أن يمتد الى جميع من وجه و أقدر حجم الشكر يجب أواني 
بدر بوزارة  أحمد لجزيل للمهندس /بدر. كما اتقدم بالشكر اال اإلحسانإالقلب وما جزاء اإلحسان 

موقع التدريب اإللكتروني الخاص بموضوع التربية والتعليم على ما قدمه لي من مساعدة في إعداد 
  .الدراسة

الحق يذكر ، فشمال غزة لما قدموه لي من خدمات بمديرية التربية والتعليم الحاسوبقسم  شكركما وأ
  .عيصل شكري وتقديري للجمي أنتمنى أو 

 ح



 
 

من  لينسى من كلمات  الشكر إلخواني وأخواتي بمديرية التربية والتعليم شمال غزة لما قدموه أولن 
 .رشاد والوقوف بجانبي لتخرج الرسالة على ما هي عليه اآلن  فنعم األخوة واألخوات هما  نصح و 

ن الذي تفضل  / عبد الرحيم ابو حمدالألستاذ الدكتور والتقدير الشكر خالص أسدي أن يفوتني وال

لتخرج الرسالة  وتدقيقها البحث أدوات تحكيم في ساهموا الذين ألساتذةا لكلبتدقيق الرسالة لغويا  و 

 .في أحسن صورة

 

 .الكريم لوجهك خالصا   العمل هذا واجعل واآلخرة الدنيا في ارحمنا اللهم
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

يتميز العصر الحالي بالتغير السريع والتطور الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية   

 .واألقمار الصناعية باإلنترنتالطفال وانتهاء   بلعب ا إذ غزت التكنولوجيا مناحي الحياة بدءا  

ونتيجةةة لةةةذلك تعرضةةت الةةةنظم التعليميةةة لمتطلبةةةات جديةةدة مةةةن حيةةث الكةةةم والكيةةف نتيجةةةة التغيةةةر 

، األمةةر الةةذي يتطلةةب اسةةتخدام ب عةةدم الفصةةل بةةين التقنيةةة والةةتعلمالسةةريع فةةي المعرفةةة ، وعليةةه يجةة

 هو جديد ومستحدث يطرأ على العملية التعليمية  وسائل تعليمية وتصميم برامج تساعد على فهم ما

"وقةةد أصةةبحت صةةفة التغيةةر اليةةوم مةةن السةةمات الرئيسةةية التةةي تةةؤثر فةةي حيةةاة اإلنسةةان المعاصةةر، 

حيث إن االختراعات التكنولوجية السريعة والمتالحقة تفسد حياة االستقرار، وبالتالي أصبح االعتماد 

شةةى مةةع التغيةةرات الهائلةةة فةةي مجةةال العلةةم والتكنولوجيةةا ايتم علةةى نظةةام مسةةتقر علميةةا  وتكنولوجيةةا  ال

والتي تحدث بصورة شبه يومية، األمر الذي من شأنه أن يحدث خلال  كبيرا  في الخطوات المستقبلية 

ألي مجتمةةةةةع يسةةةةةتبعد العولمةةةةةة ويقبةةةةةع بعيةةةةةدا  عةةةةةن التغيةةةةةرات العالميةةةةةة التةةةةةي يتةةةةةأثر بهةةةةةا دون شةةةةةك"            

 .( 72 : 2886) الزعانين، 

ففي ظل التقدم التكنولوجي الفةائق، أصةبحت األدوات التقليديةة التةي تعةود عليهةا المةدربون داخةل "

تمامةةةا  فةةةي إمكانياتهةةةا وقةةةدراتها، حيةةةث انةةةدمج وتكامةةةل  الدراسةةةية وقاعةةةات التةةةدريب مختلفةةةة الفصةةةول

تي لةم تكةن متاحةة مةن المعظمها لتخرج إلينا بأدوات جديدة توفر قدرا  هائال  من االمكانيات والقدرات 

قبل، مما أدى إلى تضاؤل الحدود التي كانت تفصل الوقت الذي يقضيه الفرد في التعلم أو التدريب 

عبةةر الشةةبكات، والوقةةت الةةذي يمةةارس فيةةه عملةةه المعتةةاد فةةي الواقةةع العملةةي، أو يسةةتخدم الشةةبكة فةةي 
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كات الحاسةب اآللةي واالنترنةت التسلية، فقط أتاحت تلك التكنولوجيا الجديةدة فةرص االسةتفادة مةن شةب

فةةةي العديةةةد مةةةن المجةةةاالت التةةةي تلبةةةي احتياجاتنةةةا وطموحاتنةةةا، وتحررنةةةا مةةةن قيةةةود االدوات القديمةةةة 

مكانياتها المحدودة    (. 25: 2887" )توفيق، وا 

مةةن المجةةةاالت التةةي أتاحةةت التكنولوجيةةةا الجديةةدة انتقالهةةةا مةةن قيةةةود االدوات وجةةدت الباحثةةة أنةةةه و 

رونة وفاعلية مجال التدريب بكافةة أنماطةه كتةدريب الكةوادر البشةرية لتحسةين يود ذات مالقديمة الى ق

األداء ورفع الجودة في المؤسسات العامة بما تتطلبه المصلحة العامةة للمؤسسةة أو تةدريب المعلمةين 

 وتةةأهيلهم أثنةةاء الخدمةةة وتقةةديم مةةا هةةو جديةةد يطةةرأ علةةى العمليةةة التعليميةةة، ومةةن هنةةا بةةدأت الدراسةةة

حيةةةث يطلةةةب مةةةنهم  ،لتةةةدريب المعلمةةةين أثنةةةاء الخدمةةةة ةجديةةةد اسةةةتراتيجيةاتجاههةةةا فةةةي ايجةةةاد  الحاليةةةة

 حين واآلخر من كل عام دراسي جديد، فتمثلةت هةذه االسةتراتيجية فةيمتابعة الدورات التدريبية بين ال

  التدريب االلكتروني.

سةةةةا  ومحةةةةط أنظةةةةار العديةةةةد مةةةةن علةةةةيم والتةةةةدريب االلكترونةةةةي واقعةةةةا  ملمو تولقةةةةد أصةةةةبحت بةةةةرامج ال"

المهتمين، إذ لم تعد تلك البرامج أساليب وطرق قابلة للتجربة، وخصوصا  بتطور تقنيات االتصاالت 

الواسع من مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومن أوجه ذلك والمعلومات، حيث نالت االهتمام 

عنةي بشةأنها منهجةا  وتطبيقةا ، فمةن المسةلم بةه االهتمام إنشاء العديد مةن المراكةز الخاصةة بهةا، التةي ت

أن المؤسسةةات التعليميةةة والتدريبيةةة أصةةبحت تبحةةث عةةن السةةبل والوسةةائل التةةي تسةةاعدها علةةى تقةةديم 

الةةتعلم والتةةدريب بأنمةةاط وأشةةكال مختلفةةة لتلبةةي حاجةةات االفةةراد ولتتغلةةب علةةى بعةةض المعوقةةات التةةي 

  .(357: 2868)الشهري،"تواجهها ولتواكب أوجه التطور

لةةةذا جةةةاءت هةةةذه الدراسةةةة كمحاولةةةة لالسةةةتفادة مةةةن تقنيةةةات التةةةدريب االلكترونةةةي وتطبيقهةةةا علةةةى 

فةي فعةال  البةرامج التعليميةة المحوسةبة والتةي بةدورها لهةا تةأثيرفةي تصةميم واعةداد معلمي التكنولوجيا 
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م تحسةةةةين المسةةةةتوى التعليمةةةةي للطالةةةةب ومسةةةةاعدة ضةةةةعاف التحصةةةةيل وذوي القةةةةدرات المحةةةةدودة لفهةةةة

أكثةر مةن الطةرق التقليديةة واكتساب المعارف والمهارات حيث توفر لهم طرق جديةدة تتسةم بالتفاعليةة 

، كما يهتم القائمون على العملية التعليمية بتصميم وانتةاج العديةد مةن البةرامج التعليميةة المعتاد عليها

االفضةل بتةوفير تقنيةات المحوسبة التي تخدم جميع المباحث الدراسية لالرتقاء بمستوى الطالب نحةو 

 حديثة لتحقيق االهداف التربوية المنشودة.

" ومةةع وجةةود هةةذا االهتمةةام إال أن البةةرامج التعليميةةة التةةي تعنةةي بتحويةةل المةةادة التعليميةةة والمحتويةةات 

الةةةواردة فةةةي المنةةةاهج الدراسةةةية إلةةةى بةةةرامج مرئيةةةة ومسةةةموعة تعةةةاني مةةةن الةةةنقص الشةةةديد فةةةي الخبةةةرات 

ضةةرورتها القصةةوى باعتبارهةةا واحةةدة مةةن دعةةائم تكنولوجيةةا التعلةةيم لمواجهةةة التحةةدي الالزمةةة لهةةا رغةةم 

الحضةةاري والتغيةةر السةةريع المتنةةامي، ولعةةل هةةذه التحةةديات تبةةدأ مةةن المعلةةم، فكلمةةا كةةان المعلةةم ملمةةا  

عةةداده  بتكنولوجيةةا البرمجةةة التعليميةةة ومكتسةةبا  لمهةةارات وفنيةةات اإلنتةةاج كجةةزء مةةن كفايةةات المعلةةم وا 

 .(630: 2882)الفرجاني،  هنة التدريسلم

تكةةةون البرمجيةةةة التعليميةةةة ذات الوسةةةائط المتعةةةددة عبةةةارة عةةةن درس أو مجموعةةةة دروس تعليميةةةة و " 

مصةةممة بطريقةةة يسةةهل علةةى المةةتعلم تعلمهةةا بمفةةرده بحيةةث تحتةةوي البرمجيةةة التعليميةةة علةةى عنةةوان 

طالةب، واالرشةادات والتعليمةات التةي تبةين الخاصة المراد تحقيقها لةدى الاألهداف السلوكية و الدرس، 

طريقةةةة السةةةير فةةةي البرمجيةةةة والتنقةةةل بةةةةين شاشةةةاتها وقائمةةةة المحتويةةةات لهةةةذه البرمجيةةةة، والتةةةةدريبات 

والتطبيقةةةات واالختبةةةارات المناسةةةبة، وتزويةةةد الطالةةةب بالتغذيةةةة الراجعةةةة، وتعزيةةةز االجابةةةات الصةةةحيحة 

نيةةةة تسةةةجيل العالمةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا الطالةةةب، سةةةواء باأللفةةةاظ أو بةةةالمؤثرات الصةةةوتية مةةةع امكا

أو حتةةى بةةدون وجةةوده علةةى  فيسةةتطيع الطالةةب االسةةتفادة مةةن البرمجيةةة التعليميةةة تحةةت اشةةراف المعلةةم

  .(27: 2883)الهرش وأخرون، حٍد سواء
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ولقةةد الحظةةت الباحثةةة وجةةود بعةةض الدراسةةات المشةةابهة والقريبةةة لموضةةوع الدراسةةة الحاليةةة، ومةةن  

( فةي تنميةة مهةارة WebCT( والتةي هةدفت إلةى فاعليةة برنةامج )2887سات دراسة )عقةل، هذه الدرا

تصةةميم األشةةكال المرئيةةة المحوسةةبة لةةدى طالبةةات كليةةة تكنولوجيةةا المعلومةةات بالجامعةةة االسةةالمية. 

( والتةي هةدفت إلةى التعةرف علةى فاعليةة برنةامج مقتةرح لتنميةة مهةارة البرمجةة 2887ودراسة )عابةد، 

إلةى إعةداد برنةامج قةائم علةى هةدفت  والتةي (2868،الحةولي) ي التكنولوجيةا بغةزة. ودراسةة لدى معلمة

 التي  (2862،دراسة زهرةو) ،الكفايات لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا

تقةان هدفت إلى معرفة أثر استخدام اسةتراتيجية الةتعلم اإلتقةاني فةي تةدريب طلبةة معلةم الصةف علةى إ

 .مهارات برنامج تصميم مواقع اإلنترنت التعليمية

ومن هذا المنطلق رأت الباحثة ضةرورة تةوفير طةرق جديةدة لتةدريب معلمةي التكنولوجيةا علةى مهةارات 

تصميم البرامج التعليمية المحوسبة ، السيما أن ما قامت به الباحثة من البحث والتقصي في األدب 

لبحث فيه، دل على عدم وجود دراسات سابقة متخصصة فةي تنميةة التربوي في حدود ما تيسر لها ا

 مهارات تصميم البرامج التعليمية لدى المعلمين من خالل التدريب االلكتروني.

كةةون الباحثةةة معلمةةة تكنولوجيةةا اتضةةح مةةن خةةالل ممارسةةة التةةدريب التقليةةدي الةةذي يتلقةةاه المعلمةةون و  

ريب لمةا لةه مةن سةلبيات فةي انقطةاع المعلةم عةن دوره فةي أثناء الخدمة تثاقلهم من هذا النوع مةن التةد

وتةةراكم أعبةةاؤه التدريسةةية المكلةف بهةةا داخةةل المدرسةةة وقطةةع المسةةافات الطويلةةة  ،المدرسةة أثنةةاء الةةدوام

وشعوره بالملل أثناء تلقي التدريب فذهنه منشغل بما خارج قاعة  ،من مكان عمله إلى مكان التدريب

ريسةةةية أو االجتماعيةةةة علةةةى حةةةٍد سةةةواء  ومةةةن هنةةةا جةةةاءت فكةةةرة التةةةدريب التةةةدريب سةةةواء ألعبائةةةه التد

لةورة فةي المتبلتنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة لةدى معلمةي التكنولوجيةا و اإللكتروني 

 مشكلة الدراسة الحالية .
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 مشكلة الدراسة:

رونةي فةي تنميةة مهةارات فاعليةة موقةع تةدريب الكتتسعى الدراسةة الحاليةة إلةى التعةرف علةى مةدى  

مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن السةةؤال  تصةةميم بةةرامل تعليميةةة محوسةةبة  لةةدى معلمةةي التكنولوجيةةا بغةةزة

  -الرئيسي التالي:

ما مدى فاعلية موقع تدريب الكتروني في تنمية مهةارات تصةميم بةرامج تعليميةة محوسةبة  لةدى  

  معلمي التكنولوجيا بغزة؟ 

 -:سئلة الفرعية التاليةاأل السؤال الرئيسي ويتفرع من

 ما مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة المراد تنميتها  لدى معلمي التكنولوجيا بغزة؟  .6

 ما معايير تصميم المواقع التدريبية اإللكترونية ؟ .2

ما صورة الموقع التدريبي اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة لدى  .3

 نولوجيا بغزة؟معلمي التك

 ( في مستوى المعرفة العلميةα.0 ≤ 05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة)  .4

 ؟التحصيل المعرفي اختبار فيتصميم البرامج التعليمية المحوسبة في التطبيق القبلي والبعدي لمهارات 

 ى المهارة العملية( في مستو α.0 ≤ 05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة)  .5

 تصميم البرامج التعليمية المحوسبة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة المالحظة ؟لمهارات 

ستوى امتالك م بين( α.0 ≤ 05ذات داللة احصائية عند مستوى داللة)توجد فروق هل  .2

بما ال يقل  التقانالمعلمين لمهارات تصميم البرامج التعليمية بعد التدريب اإللكتروني وبين مستوى ا

 ؟(80%) عن 
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 :فروض الدراسة

( فةي مسةتوى المعرفةة العلميةة α.0 ≤ 05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عنةد مسةتوى داللةة) .1

اختبةةار التحصةةيل  فةةيتصةةميم البةةرامج التعليميةةة المحوسةةبة فةةي التطبيةةق القبلةةي والبعةةدي لمهةةارات 

 المعرفي.

( فةةي مسةةتوى المهةةارة العمليةةة α.0 ≤ 05توى داللةةة)ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةة .2

 بطاقة المالحظة . فيتصميم البرامج التعليمية المحوسبة في التطبيق القبلي والبعدي مهارات ل

سةتوى امةتالك المعلمةةين م بةةين( α.0 ≤ 05ذات داللةة احصةةائية عنةد مسةتوى داللةةة)ال توجةد فةروق  .3

بمةةةةةا ال يقةةةةةل يب اإللكترونةةةةةي وبةةةةةين مسةةةةةتوى االتقةةةةةان لمهةةةةةارات تصةةةةةميم البةةةةةرامج التعليميةةةةةة بعةةةةةد التةةةةةدر 

 (80%)عن

 أهداف الدراسة :

 -أهداف الدراسة فيما يلي : تتمثل

 تحديد مهارات تصميم  البرامج التعليمية المحوسبة المراد تنميتها  لدى معلمي التكنولوجيا بغزة.  -1

 تحديد معايير تصميم المواقع التدريبية اإللكترونية. -2

ة الموقةةع التةةدريبي اإللكترونةةي لتنميةةة مهةةارات تصةةميم البةةرامج التعليميةةة المحوسةةبة التعةةرف علةةى صةةور  -3
 لدى معلمي التكنولوجيا بغزة.

( فةةي α.0 ≤ 05ذا كانةةت  توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة)إت ع ةةر ف مةةا  -4
القبلةي والبعةدي  تصميم البرامج التعليمية المحوسبة في التطبيةقمهارات مستوى المعرفة العلمية ل

 اختبار التحصيل المعرفي . في
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( فةةةي α  ≥ 0.05ذا كانةةةت  توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة)إت ع ةةةر ف مةةةا  -5
تصميم البرامج التعليميةة المحوسةبة فةي التطبيةق القبلةي والبعةدي مهارات مستوى المهارة العملية ل

 بطاقة المالحظة . في

سةةتوى م بةةين( α.0 ≤05ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة)جةةد فةةروق تو مةةا إذا كةةان  ت ع ةةر ف  -6

بمةا ال امتالك المعلمين لمهارات تصةميم البةرامج التعليميةة بعةد التةدريب اإللكترونةي وبةين مسةتوى االتقةان 

 (80%)يقل عن 

           أهمية الدراسة:

                                                                                                            -:تكمن اهمية الدراسة بما يلي 

 مهنية المعلمين.  لتطوير بنتائج الدراسة تدريب وتأهيل المعلمين برنامج عن المسئولة الجهات تزويد -1

عةداد إ فةي وتبنيهةا التقنيةة هةذه لةدمج التخطيط المسةتقبلي في التعليم شؤون بتطوير المعنيين مساعدة -2

 ورش التدريب والتأهيل سواء المعلمين الجدد أم غيرهم .

تةدريب وتأهيةل المعلمةين  مجةال فةي بدراسةات التربةوي البحةث جانةب فةي العربيةة المكتبةة إثةراء -3

 العصر. متطلبات مع يتمشى بما التعليمية بالعملية للنهوض الكترونيا  

والقةةةائمين علةةةى عمليةةةات التطةةةوير  قةةةد تلفةةةت هةةةذه الدراسةةةة أنظةةةار المسةةةئولين فةةةي مجةةةال التربيةةةة -4

لألساليب التربوية لهذه الطريقة كوسةيلة مةن وسةائل إحةداث النمةو المهنةي للمعلمةين بمةا يةنعكس 

 في تحسين مستوى العملية التعليمية وتحسين أداء المعلمين .

 اسةاتبالقيةام بدر  منةه اإلفةادة يمكةن مواقع التدريب اإللكترونيةة و نحو نموذجا   الدراسة هذه تقدم -5

 مشابهة.
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 حدود الدراسة:

 -الدراسة الحالية بالحدود التالية: التزمت

: المةةةدارس الحكوميةةةة منطقةةةة شةةةمال غةةةزة التعليميةةةة ، وقةةةد تةةةم اختيةةةار هةةةذه  الحةةةد المكةةةاني -1
 المنطقة بسبب ظروف تطبيق الدراسة وقربها من عمل الباحثة .

 م. 2863- 2862: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحد الزماني -2

 : معلمو التكنولوجيا بالمدارس الحكومية بغزة. الحد البشري -3

 البرامج التعليمية المحوسبة.مهارات تصميم  –: التدريب إلكتروني الحد الموضوعي  -4

 -مصطلحات الدراسة:

 موقع التدريب اإللكتروني: .1
دة علةةى تقنيةةة الحاسةةب ُتعرفةةه الباحثةةة إجرائيةةا  علةةى أنةةه: بيئةةة تفاعليةةة غنيةةة بالتطبيقةةات المعتمةة

التةةدريب فةةي التةةي ُتمكةةن المتةةدرب مةةن بلةةو  أهةةداف و ووسةةائطه المتعةةددة، ة اإلنترنةةت اآللةةي وشةةبك

تنميةةةةةةةةةةةةة مهةةةةةةةةةةةةارات تصةةةةةةةةةةةةميم بةةةةةةةةةةةةرامج تعليميةةةةةةةةةةةةة محوسةةةةةةةةةةةةبة مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةالل الوصةةةةةةةةةةةةول للةةةةةةةةةةةةرابط 

http://paltrainingcenter.com/ وذلةةك فةةي أقصةةر بموقةةع التةةدريب االلكترونةةي خةةاصال ،

 .من دون تقيد بحدود المكان والزمان وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة

 مهارة تصميم برامج تعليمة محوسبة : .2

قةدرة معلةم التكنولوجيةا علةى تصةميم بةرامج تعليميةة محوسةبة بدرجةة  تعرفها الباحثة إجرائيا  بأنهةا: 

 من الدقة واإلتقان بإتباع خطوات التصميم وفق نموذج معين من نماذج التصميم التعليمي.  عالية

 البرامج التعليمية المحوسبة: .3

 الكمبيةوتر جهةاز علةى المصةممة التعليميةة الوحةدات مةن مجموعةة :تعرفهةا الباحثةة إجرائيةا  بأنهةا

سةليمة بجانةب أسةاليب  بويةةتر  أسةس معةارف وخبةرات وفةق قةديمومنظمةة بهةدف ت مترابطةة بطريقةة

 التقويم والتعزيز لتحقيق األهداف المرجوة.

http://paltrainingcenter.com/
http://paltrainingcenter.com/
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 و التكنولوجيا بالمدارس الحكومية:معلم. 0

راراتهم التعينيةةةة بعةةةد إضةةةراب الةةةذين مةةةا زالةةةوا علةةةى رأس عملهةةةم، والةةةذين تةةةم اعتمةةةاد قةةةهةةةم المعلمةةةون 

 م منطقة شمال غزة التعليمية ويقومون بتدريس منهاج التكنولوجيا.2880

 :الدراسة خطوات

 -لقد تم إتباع اإلجراءات التالية في الدراسة الحالية :

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة وكل ما له عالقة بموضوع الدراسة. .1

 كتابة اإلطار النظري. .2

 تحديد البرامج التعليمية التي تناولها البرنامج التدريبي. .3

 ي التكنولوجيا لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية.إعداد قائمة المهارات الالزمة لمعلم .4

تصميم موقع التدريب اإللكتروني بناء  على المهارات المعدة  لتنمية مهارة تصميم البرامج  .5
 التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا.

بناء االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم المنتج في ضوء قائمة المهارات التي  .6
 دتها الباحثة.أع

( معلما  61تنفيذ البرنامج التدريبي على عينة من معلمي مبحث التكنولوجيا بلغ عددهم )  .7
 ومعلمة. 

 تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة تطبيقا  قبليا  وبعديا  بما يخدم أهداف الدراسة. .8

قة المالحظة( ، إجراء التحليل اإلحصائي ألدوات الدراسة وهي )االختبار المعرفي( ، )بطا .9
 )بطاقة تقييم منتج (.

 على تلك النتائج. تفسير النتائج وتقديم التوصيات واالقتراحات بناء   .11
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 الفصل الثاني

 للدراسة طار النظرياإل

 ول : التدريب والتدريب اإللكتروني المحور األ 

 ونماذج تصميمها  : البرامج التعليمية المحوسبةنيالمحور الثا
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نيالفصل الثا  
 اإلطار النظري للدراسة

 المحور األول: التدريب والتدريب اإللكتروني 

 مفهوم التدريب: .1

عمليةةة دائريةةة تتسةةم طيلةةة حيةةاة الفةةرد  "بأنةةهالتةةدريب (  23: 2868محمةةد و المبةةارك ) قةةد عةةرفل

عةةداده ون فةةي شةةكل اسةةاليب تعليميةةة متعةةددةالمهنيةةة وتكةة ، بقصةةد رفةةع كفةةاءة الفةةرد فةةي مجةةال علمةةه وا 

 . العمل وفق أساليب علمية متقدمة" دا  يكفل له رفع كفاءة ادائه لهذاإعدا

( بأنةةةةه "عمليةةةةة تزويةةةةد االفةةةةراد أو الجماعةةةةات  388:  2881كمةةةةا عرفةةةةه الخطيةةةةب والخطيةةةةب ) 

بالمعلومةةةات والخبةةةرات والمهةةةارات وطةةةرق االداء والسةةةلوك بحيةةةث يكةةةون هةةةؤالء االفةةةراد او الجماعةةةات 

 . بفعالية وكفاءة"القيام بوظائفهم قادرين على 

صةيغة مباشةرة مةن التربيةة يةتم بةه تكةوين أو تعةديل أو  "بأنةهفقةد عرفةه (  62: 6996حمدان) أما

ة علةةى تحةةديث مهةةارات سةةلوكية هامةةة للفةةرد والمؤسسةةة التةةي  يخةةدمها معتمةةدا فةةي ذلةةك لدرجةةة رئيسةةي

 .طرق أساليب عملية تطبيقية"

أن التةدريب عمليةة تهةدف الةى  علةى تتفةق ميعهةاج أن الباحثةة تجةد السةابقة التعريفةات خالل ومن

 رفع كفاءة المعلم ليكون قادرا على أداء دوره بفاعلية عالية .

 أنواع التدريب:. 2

هناك عدة أنواع من التدريب تصنف حسب األهداف التي تسعى الدورات التدريبية الةى تحقيقهةا  

 -كالتالي :وهي (  42: 2868بعد االنتهاء منها ونصنفها كما يرى محمد والمبارك )
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الةةذي يةةتم فيةةه ويشةةمل )التةةدريب داخةةل المؤسسةةة التةةي يعمةةل بهةةا  :التةةدريب حسةةب المكةةان - أ

 التدريب خارج المؤسسة (. -الفرد

التةدريب لتزويةد المهةارات  -ويشةمل )التةدريب لتزويةد المعلومةات  :التدريب من حيث الهدف - ب

 ب انعاشي "(.التدريب لتدعيم ما لدى المتدرب من معلومات " تدري -

 التدريب أثناء العمل(. -ويشمل )التدريب قبل االلتحاق بالعمل  :التدريب من حيث الزمان - ت

تةةةدريب  -تةةدريب تشةةةغيلي -ويشةةةمل ) تةةدريب تنةةةويري  :التةةدريب مةةةن حيةةةث مسةةةتوى الفةةةرد - ث

 تطبيقي(.

 تدريب فني (. -تدريب إداري  -تدريب مهني  -)تدريب تنموي  :التدريب حسب المجال  - ج

أن الهةةدف االساسةةي للتةةدريب والمعيةةار الصةةحيح للحكةةم علةةى نجةةاح التةةدريب هةةو احةةداث  والشةةك

تغييةر وبالتةالي فةةإن المحةك أو الفيصةل فةةي نجةاح التةدريب هةةو أن يحةدث تغييةر فةةي سةلوك المتةةدرب 

) نتيجةةة التحاقةةه بةةالبرامج التدريبيةةة وتمكنةةه مةةن نقةةل المعةةارف والمهةةارات التةةي اكتسةةبها أثنةةاء التةةدريب

 ( . 18: 2868،مصطفى والمباركمحمد 

وبصفة عامة يجب أن تكون الستراتيجية المختارة لتصميم البرامج التدريبيةة علةى النحةو  

 (. 19: 2010التالي كما يرى  المبارك ومحمد )

كتابةةة عنةةوان البرنةةامج ومعلوماتةةه االوليةةة ويةةتم تحديةةد عنوانةةه مةةن خةةالل المةةرور بعمليةةات عةةدة . 6

 -وهي:

 ل الوضع الراهن لالحتياجات التدريبية.دراسة وتحلي - أ

 تحليل االمكانات المادية والبشرية . - ب
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كتابةةة مقدمةةة البرنةةامج التةةدريبي والتةةي تهةةدف إلةةى تقةةديم الموضةةوع أو التمهيةةد النفسةةي لقبولةةه مةةن  .2

 القارئين ، والبد أن تكون مقنعة وشاملة ومتكاملة في عرضها .

ن نوعيةةةة ودرجةةةة الحاجةةةة للتةةةدريب لتحديةةةد الطةةةرق تحديةةةد االهةةةداف التدريبيةةةة وهةةةي التةةةي تعبةةةر عةةة .3

، وتدعيم وتطوير وتعديل وتغييةر فةي تحقيق ذلك الهدف وهي تسعى إلكسابوالوسائل المناسبة ل

 المعارف والمهارات واالتجاهات .

المحتوى التدريبي حيث تختلف المحتويات التدريبية من مجال آلخر ، بل من موضوع آلخر في  .4

 نفس المجال.

 كون من حيث الكم والكيف والمستوى التعليمي والتدريبات السابقة التي حصلوا عليها .المشار  .5

 المدربون ومدى تناسب عدد وكفاءة المدربين لتحقيق أهداف التدريب. .1

مكان التدريب من حيث سعة المكان وتوافر أماكن فرعية لعمل مجموعةات وحلقةات نقةاش ومةدى  .7

 لتنفيذ برنامج التدريب المعد.التجهيز باألجهزة والوسائل المناسبة 

المواد التدريبية وتوافر مستلزمات إدارة وتشغيل الوسائل والمعينات السمعية والبصرية المسةتخدمة  .0

 من جانب المدرب .

 الوقت حيث يؤثر على اختيار الطريقة والوسيلة المناسبة للوقت المتاح للتدريب. .9

لوبةةةة ، بةةةل وهةةةي عامةةةل محةةةدد الختيةةةار التكةةةاليف ويجةةةب أن تكةةةون متناسةةةبة مةةةع النتةةةائج المط .68

                                                                                     االستراتيجية التدريبية . 

 ولقد تبنت الباحثة الخطوات السابقة كاستراتيجية لتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح 
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 :امج التدريبمبادئ بر . 3

نتهاء من تصميم البرنامج التدريبي البد من تنفيذه عمليا  مع المتدربين من قبل المؤسسة وبعد اال
 -:كالتالي(691: 6996)حمدان ذكرها المعنية كما ينبغي مراعاة المبادئ والعمليات التالية كما

 عقد اجتماع عام مع المتدربين لتعريفهم بالبرنامج وتسهيالته وهيئته التدريبية. -1

ستعداد كافة الجهات واالدارات بمؤسسة التدريب لبدء العمةل فةي مواعيةده مةع مراجعةة التأكد من ا -2

 كل جهة بمسئوليتها وصالحية التسهيالت واالجهزة والمعدات والتجهيزات الخاصة بها.

اجةةراء اختبةةارات قبةةل التةةدريب علةةى المتةةدربين لتحديةةد أنةةواع ودرجةةات معةةارفهم ومهةةاراتهم المتةةوفرة  -3

 لديهم.

دربين إلى مجموعات متجانسة للتدريب والتحصيل أن لزم ذلك بناء على نتائج االختبةار فرز المت -4

 القبلي. 

تطبيةةق البرنةةامج التةةدريبي مةةع المتةةدربين وفةةق الخطةةة المعةةدة مسةةبقا  وباسةةتخدام الوسةةائل المناسةةبة  -5

 لموضوع التدريب.

 تقييم تقدم عمليات التدريب في تحقيقها لألهداف. -6

دوى التدريبية النهائية للبرنامج وتمثيله لحاجات المتدربين واالثر التي تحدثه تقييم الصالحية والج -7

 في سلوك المتدربين.

 واتبعت الباحثة الخطوات السابقة عند تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح لمالئمتها لذلك البرنامج .

 :مفهوم التدريب اإللكتروني. 0

 المتةدرب المدرب إلةى من التدريبية المواد توصيل هفي يتم تدريب "بأنه (5 : 2884يعرفه السيد)

 المطبوعةة تشةمل المةواد مختلفةة وتقنيةات وسةائط عبةر المةدرب عةن جغرافيةة مسةافة تفصةله الةذي
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 والمهةارات المعلومةات نقةل علةى تعمةل التةي المتعةددة من التقنيات وغيرها والفيديو الصوت وتقنيات

 .تفاعلية" بصورة

 المتدربون ليستخدمها ذاتي ا تدريبية موجهة عن مواد عبارة "أنه إلى (65 : 2885 ويشير توفيق)

 .التدريب" مركز عن بعيدة أماكن من

 المةادة إيصةال علةى يعمةل مؤسسةة تعليميةة بةه تقةوم نظةام"بأنه (62 : 2882عبدالحميد) ويعرفه

 األقمار مثل متعددة اتصال وسائط طريق وقت عن وأي مكان أي في للمتعلم التدريبية أو التعليمية

 أو اإلنترنةت أو الحاسةوب أو الصةوتية األشةرطة أو أشةرطة الفيةديو أو) والتلفةاز الراديةو( الصةناعية

 ".ذلك أو غير المتعددة الوسائط تقنيات

 المتدرب خالله يستطيع من تدريبي أسلوب بأنه" اإللكتروني التدريب (35: 2885المطرفي ) يعرف

 إلى الحاجة دون متزامن غير متزامن أو بشكل تدريبي برنامج أو ورةبد االلتحاق عمله موقع كان أي ا

 اتصةال وسةائط عبةر وذلةك الوقةت أو بعةدد المتةدربين التقيةد أو انعقادهةا لمكةان الشخصةي الحضةور

 ."متعددة أخرى ووسائط حديثة تقنية

القةائم  ( التةدريب اإللكترونةي علةى أنةه" ذلةك النةوع مةن التةدريب60: 2868كما وعرفةت الزنبقةي )

وفيةه تقةوم المؤسسةة التدريبيةة بتصةميم موقةع  (world web wide)    علةى شةبكة الحاسةب اآللةي 

خاص بها ولمواد أو برامج معينة لها ، ويتدرب المتدرب فيه عن طريق الحاسةب اآللةي وفيةه يةتمكن 

حةةت مةةن الحصةةول علةةى التغذيةةة الراجعةةة  كمةةا ويهةةدف إلةةى جةةذب المتةةدربين الةةذين ال يسةةتطيعون ت

 الظروف العادية االستمرار في برنامج التدريب التقليدي".

 إلةى التدريبيةة نقةل المةواد فيةه يةتم الةذي التةدريب هةو التةدريب اإللكترونةي أن يتضةح سةبق وممةا

نقةل متعةددة بحيةث يكةون منفصةال  عةن المةدرب بمسةافة  وسةائط باسةتخدام موقعةه كةان أي ةا المتةدرب

كمةةةا يمكةةةن المتةةةدرب مةةةن التحصةةةيل ، وسةةةائل االتصةةةال الحديثةةةة جغرافيةةةة يةةةتم عةةةادة سةةةدها باسةةةتخدام
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 العلمةةي واالسةةتفادة مةةن العمليةةة التدريبيةةةة بكافةةة جوانبهةةا دون االنتقةةال إلةةةى موقةةع التةةدرب ويمكةةن

يسةمح للمتةدرب  المدربين من إيصال المعلومةات والتفاعةل مةع المتةدربين دون االنتقةال إلةيهم كمةا انةه

والمتاح لديه للتةدريب دون  بما يتفق مع ظروف عمله والتدريب المناسبأن يختار برنامجه التدريبي 

 .االجتماعية الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن االرتباطات

 :يب اإللكترونةي فةيمكن تعريفةه بأنةهومن التعريفات السابقة تقترح الباحثة التعريف التالي للتةدر 

ووسةةائطه ة اإلنترنةةت ة علةةى تقنيةةة الحاسةةب اآللةةي وشةةبك" بيئةةة تفاعليةةة غنيةةة بالتطبيقةةات المعتمةةد

التدريب في تنمية مهارات تصةميم بةرامج تعليميةة التي ُتمكن المتدرب من بلو  أهداف و المتعددة، 

بموقةةةةع  اصالخةةة /http://paltrainingcenter.comمحوسةةةبة مةةةن خةةةةالل الوصةةةول للةةةةرابط 

 ، وذلك في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودةكترونيالتدريب االل

 من دون تقيد بحدود المكان والزمان".

 اإللكتروني: التدريب مبررات. 5

 لتبني  والحكومات المؤسسات من العديد دعت المبررات من عددا   هناك أن إلى الدراسات تشير

 2884 ( و)نشةوان،698 : 2885 عبةدالحي،( مةن كةل أشةار فقةد اإللكترونةي والتةدريب التعلةيم

 -كالتالي: وهي المبررات من عدد ( إلى624:

 :الجغرافية المبررات . أ

 ومن هذه اإللكتروني والتدريب بالتعليم األخذ تحتم التي المبررات أهم من الجغرافية المبررات تعد

 ونائيةة جغرافيةة معزولةة منةاطق وجةود وأيضةا دريبيةةالت المؤسسةة عةن المتةدرب موقةع ُبعةد المبةررات

 التجمعةات وتةوزع رقعةة الدولةة اتسةاع وكةذلك الشةاهقة والجبةال كالصةحاري إليهةا الوصةول يصةعب

http://paltrainingcenter.com/
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 التعلةيم نقةل فةي الحديثةة وسةائل االتصةاالت اسةتخدام فةإن ثةم ومن منها، متفرقة أماكن في السكانية

 .العلمية المستجدات ومواكبة وتطوير قدراتهم تنمية على قادرين يجعلهم إليهم والتدريب

 :القتصادية المبررات . ب

 وتربوي ةا فاألوضةاع اقتصةادي ا تحةدي ا هةذا أوجةد - التقليةدي - النظةامي التعلةيم كلفةة الرتفةاع نظةرا  

 التعلةيم مةن مواصةلة المةواطنين شةرائح بعةض أمةام تقةف البلةدان بعةض فةي المترديةة االقتصةادية

 ولةذلك يكفةيهم، دخل الحصول على أجل من العمل سوق إلى والذهاب التعليم من التسرب وبالتالي

 فرصةة لهةم وأتةاح فةاتهم مةا علةى تعةويض الشةريحة هةذه سةاعد قةد اإللكترونةي والتةدريب التعلةيم فةإن

 تعليم إمكانية من الفقيرة البلدان أيضا وبتكاليف منخفضة، وساعد العمل رأس على والتدريب التعليم

 .منخفضة بتكاليف كبيرة أعداد

 :السياسية المبرراتج. 

والتةدريب اإللكترونةي مثةل  التعلةيم بنظةام األخةذ تحةتم التةي السياسةية المبةررات مةن العديةد هنةاك

 المةواطنين بحقةوقهم توعية إلى الحاجة وأيضا السكانية والهجرات السياسي االستقرار وعدم الحروب

 المجتمع شرائح متاحة لكافة وجعله التعليم ديمقراطية دأمب التعليم اإللكتروني يتيح وكذلك وواجباتهم

  .وطالب وموظفين سن وكبار وأطفال ونساء رجال من

 والثقافية: الجتماعية المبررات د.

المظةاهر  ضةعفت فقةد متسةارعة وثقافيةة اجتماعيةة تغيةرات يواجةه نعيشةه الةذي المجتمةع إن

 التي المرأة تنامى دور وكذلك الفردية، نحو جتمعاتالم واتجهت الكبيرة كاألسر التقليدية االجتماعية

 التثقيةف وبالتةالي أصةبح وأبنائهةا بمنزلهةا للعنايةة المربيةة علةى تعتمةد وأصةبحت للعمةل خرجةت
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 والثقافية االجتماعية على األسس والمحافظة التغيرات هذه لمواجهة ضروري ا واالجتماعي الجماهيري

 التنميةة فةرص للجميةع أتةاح فقةد اإللكترونةي التعلةيم يةوفره مةا اوهةذ للمجتمةع الثقافيةة الهويةة وتعزيةز

ذا دون المجتمةع أفةراد لكافةة والثقافيةة االجتماعيةة  باألهميةة تقةر المتقدمةة الةدول كانةت اسةتثناء، وا 

 النوع بأن تهتم بهذا أولى النامية الدول فإن التنمية االجتماعية في اإللكتروني التعليم لدور القصوى

 .والمجتمعات األفراد احتياجات على تلبية المبني التربوية األنظمة من

 النفسية: المبرراته. 

 بعةض الدارسةين يظهةر النفسية، فقةد العوامل من بالعديد محكوم سلوكه في الفرد أن المعلوم من

 الدارسةين صةغيرة وبعةض مجموعةات فةي أو كبيةرة مجموعةات فةي لوجةودهم نتيجةة الةتعلم فةي ضعف ا

 العوامةل مةن عةدد المتفةوقين وهنةاك لةزمالئهم مجةاراتهم عةدم نتيجةة واليةأس لشةديدا بةالحرج يشةعر

 فةي يفكةر يجعلةه ممةا الةتعلم وبقدرتةه علةى بنفسةه ثقتةه المةتعلم إفقةاد فةي تساهم التي األخرى النفسية

 هو التعليم في االستمرار على قدرته الدارس بعدم شعور أن على الدراسات بينت ولقد الدراسة، ترك

 .الدراسي والفشل التسرب أسباب أهم من

 إلةى أن وأشةار التقنةي المبةرر وهةو اإللكترونةي للتعلةيم مبةررا   ) 34 : 2881 (الدوسةري وأضاف

 تسةتخدم التقنيةات حيةث التعلةيم اإللكترونةي مهمةة سةهل قةد االتصةاالت وسةائل فةي المطةرد التطةور

 العةالم، فةي والتقنةي الحاصةل العلمةي للتطةور وانعكاسةا نتيجةة تعةد والتةي واسةع نطةاق علةى التربويةة

ا أمرا اإللكتروني التعليم للتعلم وأصبح أكبر فرصة للدارس المتطورة التقنيات هذه وفرت ثم ومن  مهم 

 من العديد اإللكتروني في التعلم شبكات العلمي، فأنشئت والتقدم والتكنولوجيا العولمة عصر لمواكبة

 .وغيرها اإلدارية والعلوم ةالتخصصات كالهندس كافة وفي العالم دول
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 .التدريب التقليدي والتدريب اإللكترونيبين الفرق . 2

 2868يمكن إيجاز جوانب الفرق بين التدريب التقليدي والتدريب اإللكتروني كما تراها) الزنبقي ،
-( كالتالي : 29:  

 التدريب اإللكتروني التدريب التقليدي

  وجماعي تدريب فردي تدريب جماعي 

 لتدريبات مباشرةا
التدريب بالبحث والتحري من خالل شبكة 

 اإلنترنت

سير التدريب وفق خطة محددة بدون مراعاة 

 قدرات المتدربين 

االهتمام بظروف المتدربين ومراعاة قدراتهم 

 الفردية

المدرب ناقل للحقيقة والمعرفة وصاحب خبرة 

 ينشرها بين المتدربين وهو محور العملية التدريبية

لمدرب مشارك ومرشد للمتدربين لنقل ا

المعرفة الحديثة والمتدرب محور العملية 

 التدريبية

 –استيعاب  –تذكر  -المعرفة تتضمن ) فهم 

 تقويم ( –تركيب  –تحليل 

المعرفة عبارة عن تفاعلية قائمة على الفرق 

 الفردية بين المتدربين

 :منها التقليدي عن والتدريب كترونيتميز التدريب اإلل خصائص ) 2884:671 ويذكر نشوان)



20 
 

 اإللكترونةي التةدريب ففةي التقليةدي التةدريب عةن اإللكترونةي التةدريب فةي التةدريب طةرق تختلةف .1

 يعتمةد المتةدرب فةإن التقليةدي التةدريب فةي المةدرب أمةا مةن وبمسةاعدة نفسه على المتدرب يعتمد

 .المعلومة على في الحصول رئيس بشكل المدرب على

 نمةط حيةث مةن التقليةدي التةدريب عةن اإللكترونةي التةدريب فةي المسةتخدمة التقةويم طةرق تختلةف .2

 .المتبعة واإلجراءات والمواعيد تطبيقها وطرق االختبارات

 لالختالفةات نظةرا التقليةدي التةدريب فةي المسةتخدمة تلةك عةن اإللكترونةي التةدريب إدارة تختلةف .3

 وظةروف ومراعةاة إمكانةات بالمرونةة تتسةم أن اإللكترونةي ينبغةي التةدريب فةإدارة بينهمةا الكبيةرة

 .الدارسين

 المسةاحة حيةث مةن التقليدي التدريب مؤسسات عن اإللكتروني التدريب مؤسسات مباني تختلف .4

 .التعليمية والوسائل والتجهيزات القاعات وتنظيم

 2868،نةةي يجةةب مراعةةاة التةةالي  ) الزنبقةةيمةةن التةةدريب التقليةةدي إلةةى التةةدريب الكترو نتقةةال ولال

:36 ) 

حيةث تعتبةر عمليةة التخطةيط لنظةام لتةدريب اإللكترونةي : التةدريب اإللكترونةيالتخطيط لنظةام  .1

من اهةم العمليةات وتسةير تلةك العمليةة بوجةود المتخصصةين فةي مجةال التةدريب وخبةراء التقنيةة 

حيةةةث لةةةم يعةةةد التخطةةةيط للتةةةدريب يةةةتم بمعةةةزل عةةةن الكثيةةةر مةةةن الجهةةةات والمؤسسةةةات التعليميةةةة 

 يبية .والتدر 

يتم تنفيذ التدريب اإللكتروني في بيئة افتراضية تتيح نوعا  مةن : تدريب اإللكتروني. آلية تنفيذ ال2

ويتطلب ذلك التنفيذ تجهيز مواقةع التةدريب بمتطلبةات منظومةة  ،المرونة في اختيار المكان والزمان

القاعةةات الذكيةةة وبةةرامج التةةدريب اإللكترونةةي ووسةةائطها التةةي تشةةمل اإلنترنةةت والوسةةائط المتعةةددة و 
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إعةدادها،  ويتضةمن التنفيةذ اختيةار البةرامج المرتبطةة بالتةدريب اإللكترونةي أو ،التةدريب اإللكترونةي

بةةةذلك، باإلضةةةافة إلةةةى  وتطبيةةةق تقنيةةةات الةةةتعلم والتةةةدريب، واسةةةتخدام األجهةةةزة والبرمجيةةةات المتعلقةةةة

ثرائيةة اإللكترونةي، وممارسةة كافةة األنشةطة التدريبيةة اال التةدريب االستفادة من تجارب اآلخرين فةي

كمةةةةا يتضةةةةمن التنفيةةةةذ أيضةةةةا  تحديةةةةد ، بالتةةةةدريب اإللكترونةةةةي التةةةةي تهةةةةتم ومنهةةةةا حضةةةةور المةةةةؤتمرات

عةداد وتقديرها للعمل على إشباعها، والدعم الفني مثةل ا احتياجات المتدربين التصةاالت وتصةميم وا 

  . التدريب التدريبية للوفاء باالحتياجات المرجوة من البرامج

عدد من األسس والمعايير  على التدريب تستند عملية تقويم :ياإللكترون التدريب تقويم. 3

التدريب، ورسم استراتيجياته  والمؤشرات التي يمكن من خاللها إجراء التعديالت لتطوير نظام

 : يالمستقبلية، ومن هذه األسس والمعايير ما يل

  . القريبة والبعيدة ووضوحها التدريب تحديد أهدافأ. 

  . شمول عملية التقويم واستمراريتها ب.

  . واتساقها التدريب منظومة ترابط عناصرج. 

 .السابقة والالحقة وجودتها التدريب تكامل جهودد. 

 اإللكتروني: التدريب مبادئ. 1

 زالتي يرتك األساسية المبادئ من عدد ( على4 : 2884و عبدربه )  (0: 2885اتفق صيام )

 بعد عن التي تقدم التدريبية للبرامج التخطيط عند أن تراعى ينبغي والتي اإللكتروني التدريب عليها

 -:وهي

 :(Effectiveness)الفعالية  . مبدأأ

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
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 - العمةل نحةو الموجهةة - والمهةارات كةل المعةارف انتقةال اإللكترونةي التةدريب بفعاليةة ويقصةد

 فعاليةة تحقيةق مةن ويزيةد فقةد، أو هةدر دون الفعليةة عملمواقف ال إلى التدريب موقف في والمكتسبة

 مباشةرة والمهارات المعارف انتقال يتيح وبالتالي العمل مكان في يتم مباشرة اإللكتروني أنه التدريب

 .العمل موقف إلى موقف التدريب من

 :(Comprehensiveness)الشمولية  مبدأب. 

 المجتمةع أفةراد تطةوير أجةل مةن التعل م خبرات بطوترا وشمولية بتنويع التدريب يتصف أن ومفاده

 .والتميز الجودة ينشد التطور سريع عالم في وجديد حديث هو ما لكل مداركهم ووعيهم وتوسيع

 :(Accessibility)اإلتاحة  مبدأج. 

 والمهنية االجتماعية الفئات لجميع متوافرة التعليمية والتدريبية بالبرامج االلتحاق فرص أن ومفاده

 .ذلك دون حائال الموضوعية أو المكانية أو الزمنية أو المعوقات االقتصادية تقف أن غير من

 :التعليم وتفريد (Accreditation)العتمادية  مبدأد. 

 التي والتدريبية التعليمية البرامج اختيار حرية المتدربين منح إلى التدريب اإللكتروني يسعى حيث

بةرامج  تقةديم طريةق عةن المتكامةل الذاتي النمو ليحقق الفردي التعلم على أهدافهم ويركز مع تتناسب

 .متدرب كل وحاجات لرغبات مناسبة وتخصصات

 :(Continuity)الستمرارية  مبدأه. 

 فالتةدريب شةروط، أو قيةود دون المجتمةع أفةراد لكافةة "الحيةاة مةدى الةتعل م" تةوفير ومفةاده

 .األفراد أو المنظمات حاجات وءفي ض مكان وأي وقت أي في متاح اإللكتروني

 :(Flexibility)المرونة  مبدأو. 
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 تتميةز التةي المتعةددة والمنةاهج ،لتخصصةات ذات التدريبيةة والةدورات البةرامج إعةداد فةي ويتمثةل

 .وخدماتها تجهيزاتها وجودة مدربيها بكفاءة العصرية، كما تتميز الحياة لمواكبة والتطور بالمرونة

 :(Quality Control)الجودة  ضبطو  المتابعة مبدأي. 

 للهيئةات المباشةر اإلشةراف طريةق عةن ذلةك يةتم أن ويمكةن النوعيةة، الجةودة مراقبةة بةه ويقصةد

 .اإللكتروني برامج التدريب على األكاديمية

 أنماط التدريب اإللكتروني:. 8

 والموسةى 2000ومن هنا تم تصةنيف أنةواع التةدريب اإللكترونةي حسةب مةا ورد عةن ) سةالم 

 -( كالتالي: 2005والمبارك 

 :(synchronous e –training )التدريب اإللكتروني المتزامن  - أ

هةةو ذلةةك التةةدريب الةةذي يجمةةع بةةين المتةةدربين والمةةدرب فةةي  ٍن واحةةد حتةةى تتةةوفر عمليةةة التفاعةةل 

المباشر واالتصال المتزامن بيةنهم بالصةوت والصةورة الفيةديو كمةا ويسةتطيع  االثنةان الحةوار مةن 

وتلقةةةي البةةرامج التدريبيةةة مةةن خةةةالل القاعةةات االفتراضةةية وتمكةةةن   chattingالمحادثةةة  خةةالل

 الراجعة المباشرة في الوقت نفسه . التغذيةالمتدرب من الحصول على 

 :non  synchronous e –training)التدريب اإللكتروني غير المتزامن ) - ب

رب في نفس الوقت للتدريب فالمتدرب وفي هذا النوع من التدريب ال يشترط وجود المدرب والمتد

يسةةتطيع التفاعةةل مةةع المحتةةوى التةةدريبي مةةن خةةالل البريةةد اإللكترونةةي كةةأن يرسةةل رسةةالة للمةةدرب 

يستفسر بها عن شئ ما ثم يرد عليه المدرب في وقةت الحةق ويمكةن للمةدرب أن يضةع مصةادر 

فةةي أي وقةةت ويتبةةع مةةع خطةةة التةةدريب وتقةةويم علةةى موقةةع التةةدريب ثةةم  يةةدخل المتةةدرب للموقةةع 
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إرشادات المدرب في إتمام التدريب دون أن يكون هنالك اتصال متزامن مع المدرب ومن خةالل 

الحةةةديث السةةةابق يتسةةةم هةةةذا النةةةوع مةةةن التةةةدريب هةةةو أن المتةةةدرب يتةةةدرب حسةةةب الوقةةةت والمكةةةان 

مكانية إعادة دراسة المادة التدريبية والرجوع إليها الكترونيا  كلما ا  حتاج ذلك.المناسب له وا 

  :( ( Blended trainingالتدريب المتمازج أو المدمج  - ت

وهو نوع مةن التةدريب الةذي يمةزج بةين التةدريب التقليةدي والتةدريب اإللكترونةي أو هةو خلةيط عةن 

طريةةةةق مةةةةزج ادوار المةةةةدرب التقليةةةةدي فةةةةي القاعةةةةات التدريبيةةةةة التقليديةةةةة مةةةةع القاعةةةةات التدريبيةةةةة 

، وال تكمةةن أهميةةة التةةدريب المةةدمج فةةي مجةةرد مةةزج أنمةةاط نقةةل االفتراضةةية والمةةدرب اإللكترونةةي

وهةةذا النةةوع مةةن التةةدريب هةةو المتبةةع فةةي الدراسةةة ، مختلفةةة ، بةةل التركيةةز علةةى مخرجةةات التةةدريب

الحالية حيث يتم تلقي الدورة التدريبيةة إلكترونيةا  ومةن ثةم االجتمةاع فةي قاعةات التةدريب التقليديةة 

مةةةن البرنةةةامج التةةةدريبي حتةةةى يتسةةةنى التقةةةويم الفعلةةةي مةةةن هةةةذا  بهةةةدف تنفيةةةذ األنشةةةطة المطلوبةةةة

 التدريب .

 :تقنيات التدريب اإللكتروني. 9

( مجموعة مةن التقنيةات التةي تنةدرج تحةت التةدريب اإللكترونةي وهةي 92: 2868ذكرت الزنبقي )

 -كما تراها كالتالي :

 قاعات التدريب اإللكترونية : .أ

يةةة التقليديةةة مةةن حيةةث وجةةود المةةدرب والمتةةدرب ولكنهةةا علةةى وهةي قاعةةات شةةبيهة بالقاعةةات التدريب

الشبكة العالمية حيث ال تتقيد بزمان أو مكان وتشمل اتصاالت بأماكن يتواجد فيها المتدربون وتتيح 

 التفاعل بين المدرب والمتدربين بالصوت والصورة والمشاركة في ساحات النقاش والحوار .
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  ونية مكونات القاعة التدريبية اإللكتر: 

 خاصية التخاطب المباشر ) بالصوت أو بالصوت والصورة معا  ( .1

 (Chat textالتخاطب الكتابي ) .2

 ( (e-Boardالسبورة اإللكترونية  .3

المشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقات ) بين المدرب والمتدربين أو بين المتةدربين أنفسةهم   .4

(Sharing Application)  

 ( . (File Transferبادلها مباشرة بين المدرب والمتدربين إرسال الملفات وت .5

 (Privateمتابعة المدرب وتواصله مع كل متةدرب علةى حةدة أو لمجمةوع المتةدربين فةي  ٍن واحةد  .6

(Message 

 ( (Video clipsخاصية استخدام برامج العروض اإللكترونية واألفالم التعليمية  .7

 المدرب للمتدربين والسماح لدخول المتدرب أو خروجه. المتابعة لما يعرضه أوامرخاصية توجيه  .8

 خاصية تسجيل البرامج الصوتية والكتابية والسماح بالطباعة . .9

 : مميزات القاعات التدريبية اإللكترونية 

 االنخفاض الكبير في التجهيزات. .1

فةي استيعاب عدد كبير من المتدربين فةي أمةاكن مختلفةة ويمكةن بةذلك تخفيةف االزدحةام الموجةود  .2

 المراكز التدريبية التقليدية.
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 وجود فرصة التدريب في أي وقت وذلك عن طريق القاعات التدريبية اإللكترونية غير التزامنية  .3

 تخفيف االعباء على المتدربين فالتقييم يكون الكترونيا . .4

 تسهيل الحصول على المعلومة في أي وقت وفي أي مكان يرتئيه المتدرب. .5

 ين للنقاش مع متدربين  خرين من أماكن مختلفة وثقافات متعددة.إتاحة الفرصة للمتدرب .6

مراعاة ظروف المتدربين الذين قد تمنعهم اإلعاقة أو األمراض مةن ممارسةة عمليةة التةدريب التةي  .7

  .يحتاجها

مكانية الرجوع إليه .  .8  إمكانية تسجيل ردود المتدربين وتخزينها بسهولة وا 

ت والصةةةورة بتقنيةةةة عاليةةةة والوصةةةول للمعرفةةةة مةةةن خةةةالل تقةةةديم بةةةرامج التةةةدريب مةةةن خةةةالل الصةةةو  .9

 التعامل المتزامن مع اإلنترنت أثناء التدريب.

 : الحقائب اإللكترونية .ب

وهةةةي مجموعةةةة مةةةن الخبةةةرات التدريبيةةةة اإللكترونيةةةة يةةةتم تصةةةميمها مةةةن قبةةةل الخبةةةرا ء المختصةةةين 

ن التوجيةه واالرشةاد مةن قبةل وتستخدم كوسيط للتةدريب مةن قبةل المتةدربين وتةوفر لهةم الحةد االدنةى مة

المةةدرب اإللكترونةةي كمةةا وتشةةمل مةةواد وأنشةةطة وخبةةرات تدريبيةةة مرتبطةةة بموضةةوع البرنةةامج التةةدريبي 

 المعد ويتم التعامل معها من خالل الحاسب اآللي.

 : مكونات الحقيبة اإللكترونية 

 مقدمة عن خلفية الحقيبة بمكوناتها واهدافها المأمولة  .6

 إللكتروني الستخدام الحقيبة والتقنيات الحديثة إرشادات للمدرب ا .2
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 إجابات لألنشطة  والتمارين المصاحبة في وحدات الحقيبة  .3

 رسومات وأشكال مختلفة مرئية وسمعية .4

 قائمة المراجع والمواد االثرائية .5

 : مميزات الحقائب اإللكترونية 

 تخدمها وفقا  لحاجاته .تزود المتدرب بأنواع مختلفة من االنشطة والمواد التعليمة التي يس .6

 إمداد المتدرب بالتوجيهات والتعليمات أثناء عملية التدريب اإللكتروني . .2

 تقديم التغذية الراجعة إلكترونيا  . .3

سةةةهولة التعةةةديل علةةةى مكونةةةات الحقيبةةةة وفةةةق المسةةةتجد والتكلفةةةة المنخفضةةةة مقارنةةةة بالحقيبةةةة  .4

 التقليدية المادية .

المتعةةةةددة مثةةةةل الرسةةةةوم والصةةةةوت والصةةةةور الثابتةةةةة  احتوائهةةةةا علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الوسةةةةائط .5

 والمتحركة ومقاطع الفيديو والمؤتمرات الصوتية .

 .التدريبية اإللكترونيةسهولة عرضها في القاعات  .1

 ج. التدريب المتنقل بواسطة الجوال: 

التدريب عبر الجوال هو اسةتخدام األجهةزة المحمولةة فةي عمليةات التةدريب ودعةم العمةل الةوظيفي 

سةةمح التةةدريب عبةةر الجةةوال للمشةةرفين والمحاضةةرين بتقةةديم مةةوادهم التدريبيةةة والمهنيةةة علةةى أجهةةزة وي

الجوال المختلفةة ومتابعةة التمةارين التدريبيةة والتعلةيم الةذاتي بسةهولة مةن خةالل برنةامج خةاص يسةمى 
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ضةةةا فة الناشةةةر عبةةةر الجةةةوال حيةةةث يتميةةةز بسةةةهولة اسةةةتخدامه وقدرتةةةه علةةةى نشةةةر المةةةواد التدريبيةةةة وا 

 الصوت والصورة والفيديو والنصوص بلغات مختلفة.

 : مزايا التدريب المتنقل 

 إمكانية استخدامه في كل وقت وفي كل مكان. .6

 أخف وزنا  وأصغر حجما  من الحواسيب . .2

إن التةةةدريب المتنقةةةل يعةةةد مثةةةاال  للتةةةدريب الحيةةةاتي الةةةذي يسةةةتمد فيةةةه المةةةتعلم خبراتةةةه العلميةةةة  .3

 ة اليومية .والعملية من خالل الممارس

الشعور باأللفة تجاه الجهاز النقال الشخصي والةذي يرافةق المتةدرب دومةا  ممةا يسةاعده علةى  .4

 التغلب على الرهبة تجاه استخدام التقنية .

من خالل الحةديث السةابق الحظةت الباحثةة أن تقنيةة الحقائةب اإللكترونيةة هةي األنسةب لموضةوع 

كافةةة خصةةائص هةةذه التقنيةةة مةةع اخةةتالف بسةةيط فةةي  تنةةاولالتةةدريب اإللكترونةةي  أنالدراسةةة فةةي 

كعدم تقديم أنشطة وتمارين مصاحبة عبر الموقع حيةث تطلبةت طبيعةة الدراسةة مةن  بعض النقاط

تنفيةةةذ األنشةةةطة بالطريقةةةة التقليديةةةة حتةةةى يتسةةةنى قيةةةاس مسةةةتوى المهةةةارة الفعليةةةة مةةةن المعلةةةم نفسةةةه 

 بمراقبة المدرب لسلوكه .

 وني:أهداف التدريب اإللكتر . 10

(  2884هناك جملة من األهداف التةي يسةعى التةدريب اإللكترونةي إلةى تحقيقهةا كمةا يراهةا ) سةالم ،

 -والمتمثلة في التالي :

 تحقيق العدالة لتوفير فرص التدريب لكل فرد من أفراد المجتمع وجعل التدريب حقا  مشروعا .  - أ



31 
 

 في المؤسسات التدريبية التقليدية . توفير أساليب ووسائط تدريبية حديثة مغايرة لتلك المستخدمة - ب

تةةوفير فةةةرص التعةةةاون التةةةدريبي والبحثةةةي بةةةين المؤسسةةات حيةةةث أصةةةبح باإلمكةةةان االعتمةةةاد علةةةى  - ت

 التكنولوجيا المتطورة في تبادل المعلومات .

جعل التدريب أكثر مرونة وتحريره من القيود المعقدة حيث تتم الدراسةة دون وجةود عوائةق زمانيةة  - ث

 طرار للسفر إلى مراكز التدريب .ومكانية كاالض

 المساهمة في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى األفراد. - ج

 تغير المفهوم التقليدي للتدريب لمواكبة التطور العلمي والثورة المعرفية. - ح

 التغلب على مشاكل األعداد الكبيرة وتدعيم التنمية المهنية للمتدربين . - خ

 ارف المتاحة على شبكة اإلنترنت وتشجيع التدريب المستمر .االستفادة من مصادر المع - د

 استخدام خدمات البريد اإللكتروني على مستوى العالم وتدعيم مهارات التدريب الذاتي . - ذ

مسةةةةةاعدة المتةةةةةدربين علةةةةةى اسةةةةةتخدام تقنيةةةةةة المعلومةةةةةات واالتصةةةةةاالت والشةةةةةبكات المتاحةةةةةة للةةةةةتعلم  - ر

  . ومراجعتها رات التدريبيةاإللكتروني لدراسة البرامج والمناهج والمقر 

دهم قبةةةل لقةةةد اكتسةةةب تةةةدريب المعلمةةةين أثنةةةاء الخدمةةةة أهميةةةة خاصةةةة ،ألنةةةه يعتبةةةر مكمةةةال  إلعةةةدا"

، ويأتي هذا التدريب بعد أن يكون الفرد قد مةارس مهنةة التعلةيم لمواجهةة المشةكالت التعليميةة الخدمة

يميةةةة التةةةي تمكنةةةه مةةةن القيةةةام بةةةدوره التةةةي تعةةةرض لهةةةا ، ومةةةن أجةةةل تزويةةةده بةةةالخبرات والمهةةةارات التعل

التعليمي المتجدد ، فقد أكد ديوي على أهمية تدريب المعلمين بقوله  إن كافة اإلصالحات التعليميةة 

مرتبطةةة بنوعيةةة العةةاملين فةةي مهنةةة التعلةةيم وشخصةةيتهم ويةةرى  خةةرون أن أهميةةة التةةدريب تكمةةن فةةي 
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، التةةةي تمكةةةنهم مةةةن تطةةةوير ارات واالتجاهةةةاتن بةةةالخبرات والمهةةةكونةةةه نشةةةاطا  مسةةةتمرا  يةةةزود المعلمةةةي

. "كفايةةةةاتهم المهنيةةةةة وتزويةةةةد كفايةةةةاتهم االنتاجيةةةةة ممةةةةا يةةةةنعكس إيجابةةةةا  علةةةةى تعلةةةةم الطلبةةةةة وتحصةةةةيلهم

 (2886)عطوي،

 مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة :.11

بعةةض   In-Service Teachers Trainingيأخةةذ مفهةةوم تةةدريب المعلمةةين أثنةةاء الخدمةةة 

أو التنميةةة المهنيةةة  Staff Developmentات األخةةرى مثةل: تنميةةة أعضةاء هيئةةة التةةدريس المسةمي

Professional Development او اإلعةةداد المسةةتمر للمعلمةةين  ،Containing Teacher     

 ( 269: 6994) فتح الباب ، 

سةين النمةو ويشير مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة إلى "الجهود المبذولة والمخططةة لتح  

المهني للمعلمين أثناء التحاقهم بالعمل، من خالل تصميم وتنفيذ وتقويم برامج تدريبية، تهدف لزيادة 

خبراتهم في المجةاالت المعرفيةة والمهاريةة والوجدانيةة، ليكونةوا أكثةر قةدرة علةى أداء مهةامهم الوظيفيةة 

نتاجية عالية" )حمدي موسى،   (.92:  6997بكفاءة وا 

( أن هنةةاك بعةةض االعتبةةارات عنةةد الحةةديث  228:  6994دد يةةرى فةةتح البةةاب ) وفةةي هةةذا الصةة

 عن التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس منها:

نما يلزم التخطيط لها.•   التنمية ليست متروكة للصدفة، وا 

بةدال مةن Learning Facilitators أننا ننظر للمعلمين فةي هةذه التنميةة علةى أنهةم ميسةرو التعلةيم• 

 ظر إليهم كناقلي للمعلومات أو مصدرا  وحيدا  لها. الن

 أن هذه التنمية تحدث طوال حياة اإلنسان.• 
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 أساليب تدريب المعلم أثناء الخدمة:. 12

يوجد العديد من األساليب المستخدمة في تدريب المعلم أثناء الخدمة منها كما يراها غانم سلطان 

 .) 9: 6998( وعلي راشد) 42:  6905وحنان سلطان) 

والتي تشمل المحاضرات، الندوات، المناقشةات، والمطبوعةات، القةراءات  :أ. أساليب التدريب النظري

 والبحوث اإلجرائية.

وتتمثةةةل فةةةي دراسةةةة الحالةةةة، والمواقةةةف الواقعيةةةة العرضةةةية، الةةةدروس  :ب. أسةةةلوب التةةةدريب العملةةةي

 ات التدريبية.النموذجية، الورش التدريبية، التدريب العملي التطبيقي، الدور 

وتتمثةةةل فةةةي اسةةةتخدام الةةةرزم والتعلةةةيم المبةةةرمج، والتةةةدريب المصةةةغر،  :ج. أسةةةاليب التةةةدريب الةةةذاتي

 (.(Distance at trainingواستخدام الحاسوب في التدريب عن بعد 

( إلى وجود ثالثة أساليب يمكن االعتماد عليها في  إعداد 52 :  6901وأشار جبرائيل بشارة ) 

 به، أهمها:المعلم وتدري

: ويقةةوم هةةذا األسةةلوب علةةى مفهةةوم الةةتمكن فةةي التعلةةيم، والةةذي أ. أسةةلوب األداء والةةتمكن مةةن األداء

 يشير إلى قدرة المتدرب على القيام بأداء معين بدرجة من المهارة والجودة بكفاءة عالية.

ن خاللةه ألي : ويعتمد على منهج تحليل النظم، الذي ينظر مةب. األسلوب القائم على منهج النظم

نشةةةاط أو ظةةةاهرة أو حةةةدث تعليمةةةي علةةةى أنةةةه: نظةةةام كلةةةي متكامةةةل لةةةه عناصةةةره وكياناتةةةه وعالقاتةةةه 

 التبادلية التي تسعى إلى تحقيق األهداف المحددة داخل هذا النظام.

: ويرتكةةز هةةذا األسةةلوب علةةى أن معرفةةة نشةةاط ج. األسةةلوب القةةائم علةةى الةةتحكم بالنشةةاط الفعلةةي

 المثلى والوحيدة التي من خاللها يمكننا توجيه عملية التعلم والتحكم فيها. المتعلم هي الطريقة
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اسةةلوب التةةدريب الةةذاتي  للدراسةةة الحاليةةة  وتةةرى الباحثةةة أن االسةةلوب االنسةةب مةةن األسةةاليب السةةابقة

ن مةةن األداء بقةةدرة المتةةدرب مكوب االداء والةةتلباسةةتخدام الحاسةةوب فةةي التةةدريب عةةن بعةةد بجانةةب اسةة

 .كفاءة والبدرجة عالية من الجودة  ةمعين مهارة م بأداءعلى القيا

 البرامج التدريبية أثناء الخدمة.13

إلةةةى تعةةةدد بةةةرامج التةةةدريب   (44:  2883المنشةةةاوي) ( و 25:  6996يشةةةير كةةةال مةةةن هاشةةةم) 

المقدمة للمعلمين أثناء الخدمةة ويةرتبط هةذا  التعةدد باألهةداف المةراد تحقيقهةا مةن هةذه البةرامج، ومةن 

 هذه األنواع:

بةةرامج التةةدريب للتأهيةةل المهنةةي، وبةةةرامج  وتشةةمل: (Qualified Program)أ. بةةرامج تيهيليةةة 

اسةةةتكمال التأهيةةةل المهنةةةي أو بةةةرامج التأهيةةةل النةةةوعي، وتةةةرتبط هةةةذه البةةةرامج بتأهيةةةل المعلمةةةين غيةةةر 

لةى القيةام بمهةامهم المؤهلين تربويا  ممن ُألحقوا بالعمل لسد الةنقص بةين المعلمةين ليصةبحوا قةادرين ع

 التعليمية وتوفر الفرصة أمام المعلمين، لتنميتهم مهنيا  وتزويدهم بالجديد.

وتهدف إلى صقل وتجديد معلومات وخبةرات : (Refreshment Program)ب. برامج تجديدية 

 المعلمين المؤهلين في مجاالت التخصص العلمية والتربوية.

برامج التدريب التةي تقةدم لةبعض فئةات  وتشمل :(Transmitted Program)ج. برامج تحويلية 

 المعلمين الذين يقومون بتدريس مادة معينة و يرغبون في التحول لتدريس مادة أخرى.

عةةةداد وتوجيةةةه المعلمةةةين  :(Orientation Programد. بةةةرامج توجيهيةةةة ) وتشةةةمل: بةةةرامج وا 

 (22:2881المعلمين)عبيد،المرشحين إلى وظائف الجوانب التي تتضمنها برامج تدريب وتأهيل 



34 
 

اعتمدت الباحثة البرامج التجديدية في صقل وتجديد معةارف وخبةرات المعلمةين المةؤهلين فةي مجةال  

 فهو االنسب لطبيعة البرنامج التدريبي المقترحتكنولوجيا التعليم 

 :جوانب برامج إعداد وتيهيل المعلمين. 10

 -ثة جوانب رئيسية هي:يمكن أن تتضمن برامج إعداد وتيهيل المعلمين ثال 

 جانب الثقافة العامة: . أ

وفيةةه يةةتم تزويةةد المعلةةم بمعلومةةات عامةةة فةةي جوانةةب المعرفةةة اإلنسةةانية والطبيعيةةة واالجتماعيةةة، 

وتوضيح التفاعل بينها، كما يهتم بتوسيع قدراته وجعله على دراية بظةروف مجتمعةه، والتعةرف علةى 

 طرق المستخدمة لدراستها.القضايا الهامة في فروع العلم المختلفة وال

 جانب اإلعداد التخصصي )األكاديمي(: . ب

وتهدف إلى تزويد المعلم بمجموعة من المواد الدراسية التي تهدف إلى إعةدادهم إعةداد ا جيةد ا فةي 

 أساسيات المادة أو المواد الدراسية التي يدرسونها أو سيقومون بتدريسها مستقبال.

 جانب اإلعداد التربوي)المهني(: . ت

ه يةةتم تزويةةد المعلةةم بالمعةةارف والمهةةارات التةةي سيسةةتخدمها فةةي المواقةةف التعليميةةة الفعليةةة التةةي فيةة

تواجهه في حياته العملية، وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو المهنة ونحو التالميذ ويقدم لةه مقةررات 

 في التربية وطرق التدريس وعلم النفس وأساليب التقويم وتكنولوجيا التعليم.

ت الباحثة الجانب األخير من هذه الجوانب لما يتسم من خصةائص تناسةب طبيعةة البرنةامج تناول

 التدريبي المقترح في هذه الدراسة. 
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 .(621:2881الخطيب والخطيب) معايير اختيار طرق وأساليب التدريب. 5

 االرتكاز على قوانين ومبادئ التعلم والتعليم. - أ
 المتدربين.مالئمة طرق وأساليب التدريب الحتياجات  - ب
 حجم المتدربين )جماعات كبيرة/صغيرة(. - ت
 أماكن تواجد المتدربين. - ث
 توفر اإلمكانات البشرية والكوادر الفنية المؤهلة للتدريب. - ج
 توفير التسهيالت المادية للتدريب)القاعات، األجهزة والمعدات وتهيئة الجو المناسب(. - ح
 اإلمكانات المالية)ميزانية تغطية نفقات البرنامج(. - خ
 امل الزمن المخصص والوقت المناسب للتدريب.ع - د
 االتجاهات السائدة لدى المتدربين. - ذ

وتةةرى الباحثةةة ضةةرورة إتبةةاع معةةايير دقيقةةة فةةي اختيةةار أسةةلوب وطريقةةة التةةدريب لضةةمان تحقيةةق 

الغاية من برامج التدريب كما وأن طرق وأسةاليب التةدريب تختلةف بةاختالف طبيعةة البةرامج التدريبيةة 

دربين بهةةا وطبيعةةة القةةائمين علةةى التةةدريب، ويمكةةن أن تتعةةدد الطةةرق واألسةةاليب ضةةمن وطبيعةةة المتةة

 البرنامج الواحد، ويمكن اختيار طرق وأساليب التدريب المناسبة لكل موقف تدريبي.
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 : البرامج التعليمية المحوسبة نيالمحور الثا

 :البرامج التعليمية المحوسبة مفهوم. 1

هةا بواسةطة ( بأنها " تلك المواد التعليميةة التةي يةتم إعةدادها وبرمجت315: 2885يعرفها الحيلة ) 

نيةة علةى مبةدأ االسةتجابة ، وتعتمد عملية إعدادها على نظرية )سكنر( المبالحاسوب من أجل تعلمها

، حيث تركز هةذه النظريةة علةى أهميةة االسةتجابة المسةتحبة مةن المةتعلم بتعزيةز إيجةابي مةن زوالتعزي

 أو الحاسوب " قبل المعلم 

( أنهةةا" تلةةك البةةرامج اإللكترونيةةة متعةةددة أنمةةاط اإلثةةارة التةةي تتةةيح  617: 2883ويةةرى خمةةيس ) 

وتسةةتخدم مةةةن خةةةالل الكمبيةةوتر إلدارة التعلةةةيم أو نقةةةل الةةتعلم مباشةةةرة إلةةةى المتعلمةةين لتحقيةةةق أهةةةداف 

 ظامي ".تعليمية محددة ترتبط  بمقررات دراسية معينة كجزء من تعليمهم الرسمي الن

بأنهةةا " هةةي تلةةك المةةواد التعليميةةة التةةي يةةتم تصةةميمها  ( 215: 2882ويعرفهةةا سةةالمة وأبةةو ريةةا )

، تعتمةد فةي إنتاجهةا علةى مبةدأ تقسةيم العمةل إلةى  لتكةون مقةررات دراسةية وبرمجتها بواسطة الحاسةوب

 أجزاء صغيرة متتابعة منطقيا  ".

ة مةةن الوحةةدات التعليميةةة المصةةممة علةةى ( فيةةرى أنهةةا" مجموعةة235: 2882أمةةا عبةةد الحميةةد ) 

لبرنةامج جهاز الكمبيوتر بهدف تعليم مفاهيم أو قواعد أو مهارات وفق أسةس تربويةة سةليمة ويتكةون ا

، والموضةوع مةن عةدة دروس والةدرس مةن عةدة فقةرات والفقةرة مةن عةدة التعليمي من عةدة موضةوعات

 مة بالوسائط المتعددة". نوافذ أو شاشات  تعرض من خاللها المواد التعليمية مدع

( على أنهةا" وحةدة تعليميةة مصةممة بطريقةة مترابطةة ومتضةمنة 75: 2885كما وعرفها عفانة ) 

 مجموعة من الخبرات واألنشطة   والوسائل وأساليب التدريس وأساليب التقويم المتنوعة ".
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فائقةةة بحيةةث  ( بأنهةةا " سلسةةلة مةةن عةةدة نقةةاط تةةم تصةةميمها بعنايةةة377: 2886ويعرفهةةا عبيةةد ) 

تقةةةود الطالةةةب إلةةةى إتقةةةان أحةةةد الموضةةةوعات بأقةةةل قةةةدر مةةةن األخطةةةاء قبةةةل بةةةدء الطلبةةةة فةةةي اسةةةتخدام 

 البرنامج التعليمي المحوسب".

علةةى النحةةو التعليميةةة المحوسةةبة مةةن خةةالل التعريفةةات السةةابقة تسةةتخلص الباحثةةة تعريفةةا  للبةةرامج 

ة علةةى جهةةاز الكمبيةةوتر بطريقةةة مترابطةةة التةةالي : " هةةي مجموعةةة مةةن الوحةةدات التعليميةةة المصةةمم

معةةةارف وخبةةةرات وفةةةق أسةةس تربويةةةة سةةةليمة بجانةةةب أسةةةاليب التقةةةويم والتعزيةةةز تقةةةديم ومنظمةةة بهةةةدف 

 لتحقيق األهداف المرجوة ".

 :صائص البرامج التعليمية المحوسبةخ. 2

ة ص الطلبةةةمةةةن المعلةةةوم أن إنتةةةاج البرمجيةةةات الجيةةةدة يتطلةةةب تصةةةميمها بطريقةةةة تناسةةةب خصةةةائ

وعمليةات ، وتراعةي وضةوح التعليمةات وطبيعة المةادة الدراسةية، حيةث تصةا  بأسةلوب مناسةب وسةهل

 (.32: 2882، وتتميز البرمجية بصفات منها : )النجار و خرون، الخروج من تدريب إلى  خر

 سهولة استخدامها من قبل الطلبة . - أ

 عرض المادة منذ البداية. - ب

التنقل بين التدريبات ، ووضوح طريقة الخروج منها بكةل احتوائها على التعليمات لتسهل عملية  - ت

 يسر.

تصةةةميمها بطريقةةةة تسةةةتثمر إمكانيةةةات الحاسةةةوب الفنيةةةة )اللةةةون ، الحركةةةة ...( ممةةةا يزيةةةد فعاليةةةة  - ث

 المادة التعليمية.

 أن تصمم بطريقة مناسبة تشد المتعلم ، وتجذب انتباهه للمادة التعليمية المعروضة. - ج

 ليمية دليل التعليمات الذي يبين طريقة تشغيل البرمجية واستخدامها.أن يرافق البرمجية التع - ح
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 ن تتيح البرمجيات للمتعلم فرصة المشاركة والتفاعل اإليجابي.أ - خ

 أن يجد المتعلم متعة في استعمالها ، بحيث ال تكون كتابا  الكترونيا . - د

 أن تكون خالية من أي تحيز لعرق ما ، أو جنس ما أو لون ما. - ذ

 طالب بالتغذية الراجعة المناسبة والفورية.أن تزود ال - ر

، ففةةةي الموقةةةف فةةةي كةةةل برمجيةةةة تعليميةةةة الخصةةةائصولةةةيس مةةةن الضةةةروري أن تتةةةوفر كةةةل هةةةذه 

، ومحةةددات أفضةةل ر بعةةض الخصةةائص المحةةددة للمتعلمةةينالتعليمةةي ينبغةةي أن يؤخةةذ بعةةين االعتبةةا

حيةةث تختلةةف  مةةن فةةرد  ،ليةةومالوقةةت المخصةةص للمةةتعلم خةةالل او  ،تعليميةةة  كدرجةةة اإلضةةاءةالبيئةةة لل

 (. 233: 2887، )نصر ألخر

 تشويق الطالب بالمادة التعليمية المعروضة من خالل الشاشة. - أ

 توفير فرص التعلم الذاتي للطالب. - ب

 تساعد على عملية تفريد التعليم، وتوفير فرص التعلم الذاتي. - ت

صةدرين الوحيةدين للحصةول تنوع مصادر التعلم للطالب، على اعتبار أن المعلم والكتاب ليسةا الم - ث

 على المعلومات.

 توفير الوقت الكافي للمعلم للتوجيه واالرشاد. - ج

 تقريب المفهوم إلى ذهن الطالب. - ح

ثراء معلوماتهم . - خ  زيادة تحصيل الطلبة وا 

 معالجة ضعف الطلبة. - د

 تفعيل دور الطالب. - ذ

 يدية.عرض مادة تعليمية بطريقة شيقة يصعب عرضها بالطرق واألساليب الوسائل التقل - ر
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 -:ية المحوسبة والمتمثلة في التاليوترى الباحثة مجموعة من خصائص البرامج التعليم

 جذب انتباه المتعلمين من خالل التصميم الجذاب للشاشة وعرض المادة بطريقة شيقة. - أ

تشةةةةةةويق المتعلمةةةةةةين بالمةةةةةةادة العلميةةةةةةة المعروضةةةةةةة والمناسةةةةةةبة للمرحلةةةةةةة العمريةةةةةةة وتةةةةةةتالءم مةةةةةةع  - ب

 خصائصهم.

 التعلم الذاتي للطالب وتفريد التعلم. توفير فرص - ت

 أن تكون واضحة وتربوية وشاملة ومحققة لألهداف المراد تحققها. - ث

 سهولة التعامل معها. - ج

ثراء معلوماتهم. - ح  زيادة تحصيل الطلبة وا 

 تزود الطالب بالتغذية الراجعة المناسبة والفورية. - خ

 البرامج التعليمية المحوسبة : ماطأن. 3

( إلةةةى 219: 2880( وخمةةةيس)11: 2886واسةةةماعيل ) (35: 2883)الهةةةرش  يشةةةير كةةةل مةةةن

 -:أنماط البرامج التعليمية كالتالي

 برامج التدريب والممارسة. - أ

 برامج األلعاب التربوية. - ب

 برامج المحاكاة. - ت

 برامج التعليم الخصوصي. - ث

 برامج لغة الحوار . - ج

 برامج القراءة واالستيعاب. - ح
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 برامج التدريب المهني. - خ

 لتعليمي للمدرسين والطالب في أماكن بعيدة .برامج االتصال ا - د

 برامج التشخيص والعالج - ذ

 معايير وأسس تصميم البرامج التعليمية المحوسبة:. 0

إن عمليةةةةة إنتةةةةاج البرمجيةةةةات التعليميةةةةة ، يتطلةةةةب معرفةةةةة بالتصةةةةميم ، ومعرفةةةةة المعةةةةايير وقواعةةةةد 

ليميةةةة يتطلةةةب معرفةةةة فةةةي معةةةايير تصةةةميم البرمجيةةةة التعليميةةةة الجيةةةدة ، كمةةةا أن إنتةةةاج البرمجيةةةة التع

تصةةةميم الشاشةةةة باإلضةةةافة إلةةةى التعةةةرف علةةةى عناصةةةر التصةةةميم الفنةةةي للبرمجيةةةة التعليميةةةة  الجيةةةدة 

 .( 73: 2883)الهرش و خرون ، 

( إلةةى أن هنةةاك معةةايير يجةةب أن تتةةوفر فةةي البةةرامج التعليميةةة  215: 2008)خمةةيسويشةةير 

 -المحوسبة عند إعدادها وهذه المعايير هي :

 أن تتضمن عنوان الدرس. - أ

 أن تتضمن األهداف المرغوب في تحقيقها والتي يتوقع من المتعلم الوصول إليها بعد التعلم. - ب

رشادات تسهل عملية السير فيها وأن يرفق بها دليل عمل. - ت  أن تتضمن تعليمات وا 

 أن تكون سهلة االستخدام. - ث

 أن يتوافر فيها ما يجذب المتعلم ويشد انتباهه. - ج

 خصائص المتعلمين ومستوى قدراتهم.أن تراعي  - ح

 أن يجد المتعلم متعة في استخدامها. - خ

 أن يتيح للطالب أكبر فرصة للمشاركة والتفاعل اإليجابي مع المادة. - د

 أن تستجيب لحاجات المتعلمين النفسية والمعرفية. - ذ
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 أن توفر للمتعلم المساعدة الالزمة للتعلم. - ر

يجةب مراعاتهةا عنةد عمةل  المعةايير التةيمن ( إلى مجموعة 051: 2005كما أشار الحيلة ) 

 -:كالتالي أي برنامج تعليمي محوسب

 وضوح تعليمات استخدام البرنامج. - أ

 توافق محتوى البرامج مع األهداف المحددة. - ب

 تسلسل المحتوى منطقيا  ونفسيا . - ت

 ضوح كتابة النص )المحتوى( وتقسيمه إلى فقرات بشكل مناسب.و  - ث

 ع المهارات المتعلمة من خالل البرنامج.ترافق المعلومات التي تقدم م - ج

 أن يخلق البرنامج تفاعال  نشطا  بين المتعلم والبرنامج ويقدم التعزيز من خالله. - ح

أن يكون البرنامج مرنا  )متشعب المسارات( بحيث يسةمح للمةتعلم االنتقةال مةن نقطةة إلةى أخةرى  - خ

 بسهولة ضمن البرنامج.

يجةةب مراعاتهةةا عنةةد تصةةميم وانتةةاج  عةةايير التةةيالممجموعةةة  أن ( 98: 2005)عفانةةة ىيةةر و 

 -:التاليهي كالبرامج التعليمية المحوسبة 

االبتعةاد عةةن الشةكلية فةةي اسةتخدام الوسةةائط التعليميةةة ، وذلةك مةةن خةالل التركيةةز علةى المهةةم مةةن  - أ

المعلومةةات والنقةةاط األساسةةية ، وتوضةةيح الغةةرض مةةن اسةةتخدامها ، ودورهةةا فةةي توضةةيح المعةةاني 

 .للمتعلمين

ال  - ب عدم ازدحام الدرس بالوسائط ، يجب اختيار الوسائط بدقةة وعنايةة فائقةة متصةلة بالموضةوع، وا 

سةةةتلعب الوسةةةائط دورا  سةةةلبيا  إذا مةةةا اسةةةتخدمت بطريقةةةة غيةةةر حكيمةةةة وعشةةةوائية ، ألنهةةةا سةةةتؤدى 

 بالضرورة إلى التشويش في الفهم وعدم وضوح المفاهيم.
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توى المتعلمةةةين العقليةةةة ، ألن الوسةةةائط تفقةةةد فاعليتهةةةا إذا مالئمةةةة الوسةةةائط التعليميةةةة المعنيةةةة لمسةةة - ت

اتسمت بالصعوبة والتعقيد أو بالسهولة المتناهية ، لذا يجب أن تكون مناسةبة لمسةتوى المتعلمةين 

 وأن تتحدى فكرهم.

تحديةةةد األغةةةراض التعليميةةةة واختيةةةار الوسةةةائط المناسةةةبة ، إن تحديةةةد الهةةةدف المةةةراد مةةةن الوسةةةيط  - ث

 لى الوسيط المناسب الذي يقدم المعلومة مبسطة أمرا  سهال .سيجعل التوصل إ

 تكامل استخدام الوسائط التعليمية مع المنهج. - ج

نتةةاج بةةرامج الحاسةةوب  المعةةايير( 312: 2001ويعةةرض عبيةةد )  مةةا كهةةي و العامةةة لتصةةميم واج

 -:يلي

جتةةةه ، إن التصةةةميم واإلنتةةةاج ال يةةةتم إال مةةةن خةةةالل فريةةةق متكامةةةل مخةةةتص فةةةي العلةةةم المةةةراد برم - أ

 مختص تكنولوجي ، مبرمج حاسوب.

إن عمليةةةة إعةةةداد البرمجيةةةات التعليميةةةة بواسةةةطة الحاسةةةوب معتمةةةدة باألسةةةاس علةةةى نظريةةةة سةةةكنر  - ب

 السلوكية المبنية على مبدأ المثير واالستجابة والتعزيز على االستجابة المستحبة.

سةةةةابقة والمسةةةةتوى اإلحاطةةةةة التامةةةةة بخصةةةةائص الفئةةةةة المسةةةةتهدفة بالبرمجةةةةة مةةةةن حيةةةةث الخبةةةةرات ال - ت

 اللغوي.

نتاج البرمجية وفق الخطوات العلمية الدقيقة لذلك. - ث  السير في تصميم وا 

وتستخلص الباحثةة إلةى مجموعةة مةن  المعةايير األساسةية الالزمةة لتصةميم البةرامج التعليميةة 

 -المحوسبة تتمثل بما يلي:

 شمولية االهداف ووضوحها ومناسبتها لموضوع البرمجية. - أ

 ص المتعلمين ومستواهم العقلي و قدراتهم .مراعاة خصائ - ب



43 
 

 تحكم الطالب بالبرمجية ليسير حسب سرعته الذاتية وقدراته العقلية ومستواه التحصيلي. - ت

اسةةتخدام الوسةةائط المتعةةددة المالئمةةة لخصةةائص المتعلمةةين بمةةا يخةةدم الموضةةوع وعةةدم االفةةراط  - ث

 منها بما يشتت االنتباه وضياع الهدف من هذه البرمجية .

 ق نوع من التفاعل النشط بين المتعلم والبرنامج.خل - ج

 عرض المحتوى التعليمي وتنظيمه بطريقة شيقة ومالئمة للمتعلم. - ح

اسةةةتخدام أسةةةاليب التقةةةويم المناسةةةبة والمتنوعةةةة للمتعلمةةةين ضةةةمن البرنةةةامج وتقةةةديم المسةةةاعدة فةةةي  - خ

 الوقت المناسب.

 مراعاة التنوع في التغذية الراجعة والتعزيز. - د

 البرامج التعليمية المحوسبة :  تصميم يقر ف .5

نتاجهةةةا بأسةةةلوب تربةةةوي البةةةد مةةةن تةةةوفر  البةةةرامج  فريةةةق تصةةةميملتصةةةميم البرمجيةةةات التعليميةةةة وا 

 .( 04: 2883وهي كما يراها الهرش و خرون ) التعليمية المحوسبة

 وهو الشخص الملم بإحدى لغات البرمجة أو أكثر من لغة.المبرمج :  - أ

 القادر على التعامل مع مكونات الحاسوب وتقنياته الفنية.وهو الشخص  فني الحاسوب : - ب

وهو الشخص المخةتص بتصةميم أجةزاء )وحةدات( الحاسةوب وتركيبهةا،  مهندس الحاسوب : - ت

وربةةط أجهةةزة الحاسةةوب مةةع بعضةةها الةةبعض علةةى شةةكل شةةبكة ، باإلضةةافة إلةةى ربطهةةا مةةع 

 شبكة اإلنترنت الدولية.

و المعلةم المخةتص بمةادة تعليميةة محةددة مثةل اللغةة وهةالمعلم المختص بالمادة التعليميةة :  - ث

 العربية، أو اللغة اإلنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

هةةو الشةةخص المخةةتص بتصةةميم الرسةةالة التعليميةةة وتصةةميم الشاشةةات  المصةةمم التعليمةةي : - ج

 التي تحوي المادة الدراسية.
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إحةةدى لغةةات البرمجةةة مثةةل وهةةي مجموعةةة مةةن الةةدروس المةةراد برمجتهةةا ب المةةادة التعليميةةة : - ح

(C , Visual Basic .)… 

 مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة : .6

منذ سنوات كانت عقبة تقف أمام المعلم وهي أنه ليس قادرا  على إنتاج البرمجية التةي يسةتخدمها 

، ولكةةةن فةةي هةةةذا فةةي اسةةةتخدام البرمجيةةات المعةةةدة لةةه فةةي تةةةدريس مةةادة تخصصةةةه، وكةةان دوره يكمةةةن

نتةةةاج البرمال جيةةةة الالزمةةةة فةةةي تةةةدريس مةةةادة وقةةةت مطلةةةوب مةةةن المعلةةةم أن يقةةةوم هةةةو نفسةةةه بإعةةةداد وا 

، فعلينةةا مجيةة، وهةي مةن السةهولة حيةث أن إنتاجهةا ال يتطلةةب مةن المعلةم أي خبةرة فةي البر تخصصةه

عةةداد البرمجيةةات التعليميةةة فةةي مةةادة تخصصةةه طبقةةا   أن نعةةد الطالةةب المعلةةم وندربةةه ليقةةوم بإنتةةاج وا 

 ( 54: 2888فايات الفرعية التالية )الفار، للك

 :( مهارة تصميم البرمجيةأ

وهةةي المهةةارة التةةي تمكةةن الطالةةب المعلةةم مةةن تصةةميم خةةط سةةير تعلةةيم وتعلةةم التلميةةذ المتوقةةع مةةن 

ينبغةةي علةةى المعلةةم المصةةمم أن يتوقةةع خةةط سةةير  -وفةةي الحالةةة المثاليةةة –خةةالل البرمجيةةة التعليميةةة 

، مةع وضةع ماهيةة مفهةوم التعلةيم والةتعلم لإلتقةان فةي من خةالل شاشةات البرمجيةةالتلميذ  تعليم وتعلم

 االعتبار .

 :اإلعداد لمتطلبات إنتاج البرمجية( مهارة ب

وهةةي المهةةارة التةةي تمكةةن الطالةةب المعلةةم مةةن اإلعةةداد لمتطلبةةات إنتةةاج البرمجيةةة مةةن مةةواد علميةةة 

خاصةة بعةرض األصةوات والصةور ولقطةات وأنشطة وصور وأصوات ولقطات فيديو، وكذا البةرامج ال

عادة إنتاجها ووضعها في الصورة المناسبة لمتطلبات إنتاج البرمجية .  الفيديو، وتنقيحها وا 
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 :ية( مهارة إعداد سيناريو البرمجج

، وال نتوقةع أن يصةل الطالةب المعلةم إلةى مسةتوى أداء تابة السيناريو إلى بعض المهاراتتحتاج ك

جةةادة خةةالل سلسةةلة مةةن المحةةاوالت واألخطةةاء، إن عةةرض المةةادة التعليميةةة  مةةتقن دون مرحلةةة تجريةةب

حساس دقيق بالصةورة التةي  على شاشة الحاسوب تتطلب من الطالب المعلم االلتزام بأنماط منسقة وا 

 ، وهي ما يسمى بسيناريو الدرس .مادة التعليمية على شاشة الحاسوبستبدو بها ال

 :( مهارة تنفيذ البرمجيةد

برنةةامج التةةأليف المقتةةرح أن تكةةون لةةدى الطالةةب المعلةةم الةةذي يقةةوم بتنفيةةذ البرمجيةةة خبةةرة بينبغةةي 

، إضافة إلى قدرته على استخدام الحاسوب بمهارة تفوق كال  من المصمم ومعد السيناريو، استخدامه

، علةى محتةوى الةدرس المسةتهدف إنتاجةهوينبغي على المعلم منفةذ البرمجيةة القيةام بةاالطالع الشةامل 

حتى تتكون لديةه الصةورة الشةاملة لمةا سةيقوم بةه وكةذا تسلسةل األحةداث ومةا سيسةتخدم أكثةر مةن مةرة 

  .وما سيستخدمه مرة واحدة 

 :طويرها( مهارة نقد البرمجية وته

، بهةدف جية كاملة ودراستها دراسة متأنيةةوهي المهارة التي تمكن الطالب المعلم باستعراض البرم

 تضمنه من نقاط ضعف من خالل قوائم التقويم المعدة لهذا الغرض نقدها والوقوف على ما ت

 :نتاج البرامج التعليمية المحوسبةخطوات تصميم واج  .7

( مجموعة من الخطوات لتصةميم أي برنةامج محوسةب والمتمثلةة فةي 453: 2885عدد الحيلة )    

 -التالي:
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هداف التي يسعى لتحقيقها : حيث يقوم المبرمج بتحديد األحديد األهداف التعليمية للبرنامجت - أ

لدى المتعلمين من خالل البرنامج بدقة وبعبارات هدفية محددة ألن ذلك يساعد المبرمج على 

 توجيه البرنامج بحيث يضمن تحقيق هذه األهداف.

وهذا من  :الذين سيتعلمون من خالل البرنامجتحديد مستوى المتعلمين )الفئة المستهدفة (  - ب

 عليمية المناسبة للمتعلمين.شأنه اختيار المادة الت

: بناء على تلك األهداف التعليمية ومستوى مية التي يتكون منها البرنامجتحديد المادة التعلي - ت

المتعلمين يحدد المبرمج المادة التعليمية التي تساعد المتعلم على بلو  األهداف بأقصر وقت 

 وأقل جهد .

لب هذا ترتيبا  منطقيا  للمادة التعليمية ، يتط :م عرض المادة التعليمية للبرنامجتحديد نظا - ث

بحيث تتدرج من السهل إلى ما هو أكثر صعوبة ، وهل ستقدم المادة التعليمية بواسطة 

 البرنامج الخطي أم المتشعب أم من خالل المزج بينهما.

إن اإلطار هو الوحدة األساسية التي يتركب منها البرنامج وأحيانا   :كتابة إطارات البرنامج - ج

تسمى خطوة ، وعند صياغة البرنامج تقسم المادة التعليمية إلى وحدات صغيرة جدا  يكون منها 

إطارا  أو خطوة ، ويتكون اإلطار الواحد من مكونات ثالثة أساسية هي : المعلومات ، 

والمثيرات ، واالستجابات التي يتبعها التغذية الراجعة والتعزيز الفوري ، ونوع البرنامج )خطي 

 تفرع (هو الذي يحدد كيفية تتابع اإلطارات.أو م

، فورتران، أو لغة بيسك المرئية البرمجة مثل: حوسبة المادة التعليمية باستخدام إحدى لغات - ح

 باسكال بعد اختيار نظام التشغيل المناسب للفئة العمرية . 
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في إعداده، إن تجريب البرنامج وتعديله يعدان من الخطوات الهامة  :تجريب البرنامج وتعديله - خ

وعند تجريبه يقوم معد البرنامج بإعطاء البرنامج لعينة عشوائية من الطلبة ،ويعدل البرنامج 

 بناء على ما يحصل عليه من تغذية راجعة من الطلبة .

بعد تعديل وتطوير البرنامج يقوم معد البرنامج باستنساخ العدد  :استنساخ البرنامج وتوزيعه - د

 ها على الفئة المستهدفة .المطلوب من البرامج وتوزيع

يتوجب عند إنتاج برمجية تعليمية جيدة ومفيدة لألهداف التربوية إتباع مجموعة من الخطةوات 

 (. 85: 2003اآلتية كما أوردها الهرش وآخرون )

: إن تحديةةد المبحةةث )المةةادة الدراسةةية( يعتبةةر مةةن األولويةةات التةةي يجةةب تحديةةد الموضةةوع  - أ

 رمج اختيارها.على المصمم التعليمي والمب

: إن تحديةد عنةاوين الةدروس المةراد برمجتهةا مةن المةراد برمجتهةاتحديد الةدرس أو الةدروس  - ب

 الخطوات األساسية التي يجب تحديدها.

إن تحليل المةادة الدراسةية وتحديةد األفكةار وصةياغتها بأسةلوب شةيق  :تحليل المادة الدراسية - ت

 اج البرمجية التعليمية.وبلغة سليمة يسهل تعلمها ويعتبر من متطلبات إنت

إن تصةةميم الشاشةةات للبرمجيةةة وكتابةةة محتةةوى كةةل شاشةةة  :ات علةةى الةةورقتصةةميم الشاشةة - ث

 على الورق من العوامل التي تسهل عملية البرمجة لدى المبرمج.

: يجةب أن تحقةق كةل شاشةةة هةدفا  أو مجموعةة أهةداف سةةلوكية، صةياغة األهةداف السةةلوكية - ج

 رات سلوكية محددة.وهذا يتطلب تحديد األهداف بعبا
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نظةةةرا  إلمكانيةةةة اسةةةتعمال البرمجةةةة التعليميةةةة مةةةن قبةةةل المةةةتعلم دون  :رشةةةاداتالتعليمةةةات واإل  - ح

الحاجةةة إلةةى وجةةةود المعلةةم، فهةةةذا يتطلةةب صةةياغة التعليمةةةات واإلرشةةادات التةةةي تسةةهل علةةةى 

 الطالب السير في البرمجة بطريقة سلسلة بعيدة عن التعقيد.

غة فقرات االختبارات بلغة سهلة ومباشرة، مع تقديم تغذية راجعة صيا: الختبارات التطبيقية - خ

فوريةةة، وكةةذلك التشةةةخيص والعةةالج مةةةن خةةالل إعطةةاء اإلجابةةةات الصةةحيحة فةةةي حةةال عةةةدم 

تمكن الطالب من معرفتها. ويجب أن تكون متنوعة )اختيار من متعدد وملةئ فةرا  بعبةارات 

...وهكةةةذا(، وأن تحقةةةةق األهةةةداف التربويةةةةة محةةةددة، والمزاوجةةةةة )التوافقيةةةة(، والسةةةةؤال واإلجابة

 السلوكية التي صممت من أجلها محتوي المادة التعليمية المبرمجة. 

يتطلةةةب مةةةن المبةةةرمج اطةةةالع المصةةةمم التعليمةةةي، والفريةةةق المكلةةةف بإنتةةةاج  :تقةةةويم الوسةةةيلة - د

يجةةب  وبعةد االنتهةةاء مةن عمليةةة البرمجةة ،البرمجيةة التعليميةة علةةى عمليةة البرمجةةة أوال  بةأول

عرض البرمجية على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعلةيم والحاسةوب التعليمةي 

والمنةةةاهج مةةةن أجةةةل إبةةةداء رأيهةةةم فةةةي البرمجيةةةة مةةةن حيةةةث مناسةةةبتها للطلبةةةة وسةةةالمة اللغةةةة، 

أخري أو الخةروج  ووضوح التعليمات، والتنوع وسهولة استخدام األزرار للتنقل من شاشة إلى

وتنةةوع التطبيقةةةات والتةةدريبات واالختبةةارات وتةةةدرجها مةةن السةةهل إلةةةى  ،رمةةن تطبيةةق إلةةةى أخةة

الصةةةةةعب، والمةةةةةادة السةةةةةمعية )الصةةةةةوت(، والتغذيةةةةةة الراجعةةةةةة )الرجةةةةةع( والتعزيةةةةةز والعالمةةةةةات 

)الدرجات(، التي تعطى للطالب عند انتهاء عملية التعلم مباشرة. كما ويفضل عرضها على 

ي الدراسةةي للتأكةةد مةةن مناسةةبتها لهةةم، ومراعةةاة عينةةة مةةن الطلبةةة مةةن نفةةس المرحلةةة أو المسةةتو 

نمةةط الخةةةط ومناسةةبته، وسةةةهولة الةةةتحكم فيةةه، واأللةةةوان المسةةتخدمة، والرسةةةوم أو األشةةةكال أو 

الصةةور المتحركةةة أو غيةةر المتحركةةة ومناسةةبتها للطلبةةة. علةةى ضةةوء ذلةةك يةةتم تسةةجيلها فةةي 
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المعلمةةين فةةي المةةدارس،  المكتبةةة الوطنيةةة وأخةةذ رقةةم إيةةداع لهةةا، ومةةن ثةةم يةةتم تعميمهةةا علةةى

 ويمكن توفيرها للطلبة على أقراص مرنة أو اسطوانات .

يجةةةب أن ترفةةةق مةةةع البرمجيةةةة التعليميةةةة نشةةةرة كةةةدليل للطالةةةب )المسةةةتخدم(   :دليةةةل الطالةةةب  - ذ

تحتةةةوي علةةةى عنةةةوان البرمجيةةةة ومجموعةةةة المصةةةممين والمنتجةةةين لهةةةا، والمبةةةرمج والتعليمةةةات 

ونةةةوع أجهةةةزة الحاسةةةوب، واإلصةةةدارات التةةةي تشةةةتغل مةةةن  واإلرشةةةادات واألهةةةداف السةةةلوكية،

 خاللها البرمجية .

( أن البةرامج التعليميةة المحوسةبة تتطلةب إتبةاع الخطةوات  202: 2001كما وذكر يةونس ) 

 -التالية:

 . اختيار الموضوع أو المادة الدراسية المناسبة.6

 م.. تحديد خصائص المتعلمين واحتياجاتهم والفروق الفردية بينه2

 . تحديد األهداف العامة والسلوكية التي يحققها البرنامج.3

. صةةةياغة المحتةةةوى العلمةةةي فةةةي صةةةورة سةةةيناريو يحةةةدد دور الكلمةةةة المقةةةروءة والمسةةةموعة والصةةةورة 4

 الثابتة والمتحركة في البرنامج.

 . البرمجة على الكمبيوتر للوصول إلى الشكل النهائي للبرنامج.5

تسةةتخلص الباحثةةة الخطةةوات التاليةةة لتصةةميم البةةرامج التعليميةةة ومةةن خةةالل الحةةديث السةةابق 

 -المحوسبة :

 تحديد المادة الدراسية وموضوع البرامج المراد تصميمه . .1
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 تحديد الفئة العمرية المراد تصميم البرامج لها وتحديد الوسائط المالئمة لهم. .2

 تحديد األهداف التعليمية للبرنامج والمراد تحقيقها من خالله . .3

 رمجة المادة العلمية بإحدى اللغات المناسبة .ب .4

تصةةةةةميم الشاشةةةةةةات واالطةةةةةةارات بصةةةةةةورة منظمةةةةةةة ومنطقيةةةةةة واضةةةةةةحة مشةةةةةةتملة علةةةةةةى االرشةةةةةةادات  .5

 والتوجيهات المطلوبة للتعامل مع البرنامج بكل سهولة .

 تقويم البرنامج وتجريبه . .6

 :التعليمي التصميم نماذج. 8

 في يشترك فجميعها ذلك بسيط، ومع واآلخر معقد ابعضه التعليمي، للتصميم نماذج عدة هناك

 وذلةك النمةاذج، هةذه مبتكةري إلةى بينهةا يرجةع واالخةتالف التربويةة العمليةة تقتضةيها عةدة عناصةر

 هةذه تنةاول فةي مرونةة فهنةاك محةدد، بترتيب مراحل التصميم من مرحلة كل عناصر على بتركيزهم

 إجةراء ثةم ومةن يتلقاهةا، التةي الراجعةة غذيةةالت طبيعةة وحسةب يراهةا المصةمم، مةا حسةب العناصةر

 عةدة مةن يتكون الذي التعليمي للتصميم النظم مدخل من اشتقت النماذج المطلوب، وجميع التعديل

  (.686: 6999 و )الحلية،(50 : 2883 خميس، ( أنظر عناصر منتظمة

 المجتمةع، جةاتواحتيا الطلبةة، وأهةداف والمهةام، العمةل، تحليةل مثةل النظةام: احتياجةات تحليل - أ

 .الطلبة وقدرات والميزانية، والوقت، والمواد، والمكان، العاملة، القوى تحليل وكذلك

 والتربيةة، أم بالتعليم بالعمل عالقة لها كانت تدريبية سواء المشكلة تحديد ويتضمن  :التصميم - ب

 لتحقيةق الضةرورية المختلفةة واألسةاليب التعليميةة واالسةتراتيجيات، األهةداف، تحديةد ثةم ومةن

 .األهداف
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عداد المتوافرة، للمصادر الخطط وضع ويتضمن :التطوير - ت  .المواد التعليمية وا 

 تقةويم وكةذلك بمسةاق مةا، التنظةيم ولكفايةة التعليميةة، للمةواد التكةويني التقويم ويتضمن :التقويم - ث

 .النهائي التقويم إجراء ثم ومن المقرر، هذا فائدة مدى

 Gagne & Briggs) : ( 1979,وبريجز  جانيه " نموذج. 1

 -:يلي مرحلة كما على ثالثة عشرة النموذج هذا يشتمل

 والغايةات تحليةل الحاجةات، ويشةمل تصةميمه المةراد الدراسةي للمسةاق العامةة األهةداف تحديةد - أ

 .األهمية حسب أولوياتها ترتيب و واألولويات، التعليمية

 تكلفةة مةن بهةا التةي تحةيط باتالصةعو  نوعية وتشمل عرضها وطرق التعليمية المصادر تحليل - ب

مكانيةات  يمكةن التةي النقةل ونظةم الةتعلم المتاحةة لمصةادر البةدائل وتحديةد نقلهةا ونظةم بشةرية وا 

 .المرونة مراعاة مع عليها الحصول

 وأهدافها يشملها التيالمقررات  وتحديد للمتعلم، عرضه وطريقة المتعلم الموضوع نطاق تحديد - ت

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

 .المقرر بنية وتحديد وترتيبها الجزئية التعليمية المهمات تحديد - ث

 .التعليمية المهارات وتحليل الخاصة السلوكية األهداف تحليل - ج

 .لكل وحدة السلوكية األهداف هذه تعريف - ح

 . الدروس خطط إعداد يومية مذكرة تحضير - خ

 أو والوسةائل إنتةاج المةواد والوسةائل، المةواد وصةف ويشةمل التعليميةة سةائلوالو  األدوات اختيةار - د

 .الطالب أداء تقدير محددة، معايير ضوء في اختيارها

 .الطالب( أداء )تقدير وتدعيمه المتعلم أداء قياس - ذ
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 .للتعليم المعلم أعداد - ر

 البنائي. والتقويم التكويني التقويم إجراء - ز

 التكويني. لتقويما عملية على بناء تعديالت إجراء - س

 مختلفة. ومؤسسات المدارس، في لالستعمال المصمم التعليمي المساق نشر - ش

   (Dick, W.& Carey, L.1996)  1992سنة المعدل  "وكيري ديك" نموذج .2

 لظهور العديد نتيجة "6979وكيري لسنة  ديك "نموذج على تعديالت أدخلت م، 6991 سنة في

 ونمةاذج السةياق البيئةي، وتحليةل األداء تكنولوجيةا تةأثير تضةمنت المهمةة، واإلجةراءات المفةاهيم مةن

 إجةراء مثةل مهمةة خطوات إلى النموذج فأضيفت الكلية، النوعية واإلدارة المستويات، متعددة التقويم

 تحليل بهدف المتعلمين وخصائص المدخلي وتحليل السلوك الغايات، تحديد بهدف الحاجات تقدير

 -ذا النموذج نموذج دائري يتناول الخطوات التالية :و ه.والسياقات المتعلمين

 :تحديد األهداف العامة - أ

 إليجةةادألنةةه مةةن خاللهةةا يةةتم التعةةرف علةةى األهةةداف التعليميةةة الضةةرورية ؛وهةةذه الخطةةوة هامةةة 
حلةةةول للمشةةةكالت كمةةةا أن تحديةةةدها يسةةةاعد فةةةي خلةةةق المهةةةارات المختلفةةةة وعةةةل كتابةةةة البرنةةةامج 

 بصورة عامة .

 : عليميالتحليل الت - ب

وهةةةةو تحليةةةةل األهةةةةداف العامةةةةة الةةةةى مهةةةةارات معينةةةةة حتةةةةى يسةةةةتطيع المتعلمةةةةون انجةةةةاز األهةةةةداف 
الموضةةوعة ومرحلةةة التحليةةل التعليمةةي تكةةون مةةن أغنةةى  الخطةةوات مةةن حيةةث النتةةائج الملموسةةة 

 وفيها يكون وصف المهام مطور ويقدم في عرض موجز ليستخدمه المعلم .

 :د السلوك المدخليتحدي - ت

تم تحديةةد السةةةلوك أو المهةةارة التةةي يجةةةب أن تكةةون سةةائدة بواسةةةطة المتعلمةةين ويةةتم فيهةةةا وفيهةةا يةة
تحديد خبةرات المتعلمةين  ومعلومةاتهم السةابقة عةن المةادة وتوقعةاتهم الخاصةة بالبرنةامج ألن هةذا 
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التحديد يساعد مصةمم البرنةامج علةى معرفةة األشةياء الحديثةة التةي يحتةاج المةتعلم لمعرفتهةا ويةتم 
 ا تعلمه بالفعل من قبل .حذف م

 :كتابة األهداف التعليمية - ث

ه بعةةةد االنتهةةةاء مةةةن البرنةةةامج  وهةةةي تسةةةاعد فةةةي تصةةةميم ؤ وهةةةي تحةةةدد المتوقةةةع مةةةن المتعلمةةةين أدا
 األنشطة و التدريبات 

 :بناء الختبار محكي المرجع - ج

ال للسلوك الموصوف فةي األهةداف وهةي شةكل مةن أشةك ا  مباشر  ا  حيث يكون هذا االختبار مقياس
 المواد التعليمية التي قد تأتي في نهاية درس أو تكون في صورة تمارين تصاحب الدرس .

 :تطوير استراتيجية التعليم - ح

يقصةةد بهةةا تحديةةد المكونةةات العامةةة للمةةواد التعليميةةة و اإلجةةراءات التةةي سةةوف تسةةتخدم مةةع تلةةك 
ائط التعليميةةةة و المةةةواد للوصةةةول الةةةى مخرجةةةات تصةةةميم البرنةةةامج كمةةةا يقصةةةد بهةةةا اختيةةةار الوسةةة

 األهداف و األساليب التعليمية و الربط بينهم جميعا .

 :تطوير واختبار الوسائط التعليمية - خ

يةةتم فيهةةةا تحديةةةد الوسةةةائط التعليميةةةة المناسةةةبة وتطويرهةةا وبعةةةض هةةةذا التطةةةوير يبةةةدأ فةةةي المراحةةةل 
تم التطةةوير المبكةةرة للتصةةميم ثةةم يسةةتمر خاللةةه حتةةى ينتهةةي التطةةوير تمامةةا ولكةةن ال يجةةوز أن يةة

 كامال في المراحل المبكرة للتطوير ومن الهام ربط الوسائط المختارة باألهداف .

 : التقويم البنائي - د

وهنةةا تخضةةع البرنةةامج التعليمةةي للتجريةةب مةةع المتعلمةةين لجمةةع البيانةةات و المعلومةةات مةةن أجةةل 
 المراجعة و التعديل حتى يمكن الوصول الى تحقيق األهداف التعليمية 

 :عةالمراج - ذ

 وهي تشمل مراجعة جميع خطوات النموذج وتعديل ما قد يظهر بها من أخطاء .

 : التقويم التجميعي - ر

دم هةو التقةةويم النهةةائي الةةذي يتوقةةف عليةةه صةالحية البرنةةامج التعليمةةي أو عةةدم صةةالحيته ويسةةتخ
 مع المجتمع األصلي للمتعلمين 
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 ( يوضل نموذج ديك وكاري1شكل )

 

 

 (Gerlach & Ely1980) 1980جيرلش وايلي  موذجن .3

 هذا النموذج يتضمن الخطوات التالية لتصميم البرامج التعليمية هي :

:  يجب أن يحدد المعلم هذه األهداف بدقة حتى يعرف المتعلمةون تحديد األهداف التعليمية - أ
 ما يجب عليهم فعله بعد انتهاء البرنامج.

محتوى المناسب مةن المةادة الدراسةية و الةذي يسةاعد فةي : حيث يتم وضع التحديد المحتوى - ب
 تحقيق األهداف.

 تحليل

 األهداف

 العامة
 و اختيار
 تطوير
 المواد

التعليمية

 تطوير
 األهداف

 لتعليميةا

 كتابة

 األهداف

 التعليمية

 كتابة

 األهداف

  التعليمية

 المراجعة

 التعليمي يلالتحل

 تطبيق

 التقويم

 تحديد

 السلوك

 المدخلي

 تطبيق
 التقويم
 البنائي
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ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل  االختبةةار القبلةةي فةةي بدايةةة البرنةةامج وذلةةك لقيةةاس  :السةةلوك المةةدخلي - ت
 التعلم الفعلي الذي ألم به المتعلم من أجل توجيهه الى دراسة موضوعات أخرى .

تراتيجية تتمثةل فةي اسةتخدام المعلومةة و اختيةار فاالس: ديد استراتيجيات و أساليب التعلمتح - ث
المصادر التعليمية وتحديد دور الطالب في التعلم وهي تتضمن خطوات و تةدريبات محةددة 

 تستخدم لتحقيق هدف تدريسي معين .
ن تحديةةد األهةةداف التعليميةةة يسةةاعد إ: حيةةث اختيةةار المةةواد و الوسةةائط التعليميةةة المناسةةبة - ج

يضا تحديةد المةواد التعليميةة و المةواد و الوسةائط التعليميةة لهةا سةتة على تحديد المحتوى و أ
أشةةكال هةةي الصةةورة الثابتةةة ، الوسةةائط المسةةموعة ، الصةةور المتحركةةة ، التليفزيةةون ، أشةةياء 

 .حقيقية ونماذج محاكاة ، التعلم المبرمج و التعليم بمساعدة الحاسوب 
متعلم البرنامج التعليمي في محاولةة لتحقيةق وهي النقطة التي يواجه  عندها ال :قويم األداءت - ح

األهةةداف التعليميةةة و فيهةةا يتعةةرض المةةتعلم لمجموعةةة مةةن المثيةةرات التةةي يجةةب أن يسةةتجيب 
 لها وهذه االستجابات هي التي تقوم  .

وهةي تتضةمن فكةرة المراجعةة و التأكيةد و التصةحيح  وهةي البةد و أن تقةدم  :التغذية الراجعة - خ
در المةةةتعلم اسةةةتجابته ألنهةةةا تؤكةةةد علةةةى السةةةلوك النهةةةائي بالنسةةةبة فةةةي الحةةةال بمجةةةرد أن يصةةة

 لألهداف كما أن تأخيرها يقلل من تأثيرها على عملية التعلم .
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 ( يوضل نموذج جيرلش و إيلي 2شكل )                           

 

 Jerrold E.Kemp) والتةةدريب التعلةةيم بةةرامج لتصةةميم الشةةامل "نمةةوذج كمةةب .4

Model.1985) 

 :التالي على النحو وصفها يمكن فرعية، منظمات أو مكونات عشرة من النموذج هذا يتكون

 .والمعوقات، واألولويات الغايات، تحديدب تعليمي برنامج لتصميم التعلم حاجات تقدير - أ

 المناسةب األهةداف العامةة بيةان ثةم معالجتهةا، المطلةوب العمل مهمات أو الموضوعات اختيار - ب

 .المهمات أو موضوعاتلل

 الموارد اختيار

 الوقت تحديد

 المحتوى تحديد

 األهداف تحديد

 التغذية تحليل
 الراجعة

 تقويم
 األداء

 التعليمي

 الطالب تنظيم
 مجموعات في

 تحديد
 اإلستراتيجية

 األهداف تحديد
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 .أثناء التخطيط مراعاتها ينبغي التي المتدربين، أو المتعلمين خصائص دراسة - ت

 .المحددة بالغايات واألهداف المرتبطة المهمة مكونات وتحليل الموضوع، محتوى تحديد - ث

 .المهمة الموضوعات ومكونات محتوى ضوء في تحقيقها، المطلوب التعلم أهداف صياغة - ج

 .المحددة األهداف لتحقيق المناسبة التعلم /التعليم أنشطة تصميم - ح

 .التعليمية األنشطة تساند التي التعليمية، المصادر اختيار - خ

 .التعليمية المنتجة والمواد األنشطة وتنفيذ لبناء المطلوبة المساندة، الخدمات تعيين - د

 .والبرنامج التعلم تقويم تجهيز - ذ

 .التقويم المستمر والتغذية الراجعة - ر

  

 

 

  

 

 

 

 

 ( يوضل نموذج كمب3شكل )

 الموضوعات
عمل ومهام ال

 والهداف العامة
الختبار 

 القبلي

تقويم 
 التعلم

الخدمات 
 المساندة

المصادر 
 التعليمية

أنشطة 
 التعليم

 تقويم تجهيز
 والبرنامج التعلم

تحليل 
الموضوع 

 وتحليل المهمة

خصائص 
 المتعلمين

حاجات التعلم 
والغايات والولويات 

 والمعوقات

التقويم المستمر 
 والتغذية الراجعة
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 :(2002)نموذج عبد اللطيف الجزار .5

 -يتكون هذا النموذج من خمس خطوات مترابطة نع بعضها البعض و هي كالتالي :

: وهةي أولةى المراحةةل وتبةدأ عنةد وجةود مشةكلة عنةد المتعلمةين تتعلةةق  التحليةلمرحلةة الدراسةة و . 1

تيةاجهم الةى تعلةم مهةارات جديةدة أو عنةد الحاجةة لةتعلم وحةدة تعليميةة جديةدة بضعف التحصيل أو اح

 -وفيها يتم جمع معلومات وبيانات عن :

خصةةةائص المتعلمةةةين : مةةةن حيةةةث خصائصةةةهم النفسةةةية و االجتماعيةةةة و األكاديميةةةة وميةةةولهم و أ. 

 اتجاهاتهم ومستوى ذكائهم .

 .الحاجات التعليمية لموضوع الدرس أو الوحدةب. 

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية. .ج

 وهي مرحلة تركيبية تتضمن مجموعة من العمليات الفرعية   :تصميم المرحلة . 2

حيث يتم صياغة األهداف التعليميةة فةي ضةوء  :ألهداف التعليمية وترتيب تتابعهاصياغة ا - أ

وع الةتعلم المتوقةع خصائص المتعلم و الحاجات التعليمية و األهداف التعليمية وهةي تحةدد نة

 االتجاهات .المفاهيم والمهارات والميول و الذي يشبع النقص في الجوانب المعرفية و 

: هنا يتم كتابة المحتوى في صورة قائمة تضةم الحقةائق و تحديد عناصر المحتوى التعليمي - ب

اف الميول بنفس ترتيب األهدالقيم و حل المشكالت و و رموز والنظريات والمهارات المفاهيم وال

حتةةى تفيةةد فةةي تصةةميم الرسةةالة التعليميةةة المةةراد نقلهةةا للمةةتعلم عةةن طريةةق المةةواد و الوسةةائط 

 التعليمية .
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أدوات القيةةةةاس المناسةةةةبة هنةةةا يةةةةتم تصةةةةميم االختبةةةارات و  :بنةةةةاء الختبةةةةار المحكةةةةي المرجةةةةع - ت

لألهةةداف و يةةةتم الحكةةم علةةةى مةةدى تحقيةةةق األهةةداف فةةةي ضةةوء درجةةةة تسةةمى المحةةةك  ويةةةتم 

 المتعلم بهذه الدرجة بحيث تكون هذه االختبارات صادقة في قياس األهداف . مقارنة أداء

وهةذه الخطةوة تعتمةد علةى خصةائص المتعلمةين وعلةى : تيار الوسةائط و المةواد التعليميةةاخ - ث

 نوع الخبرة الالزمة لتحقيق الهدف وعلى طريقة تجميع المتعلمين .

هنا يتم اعةداد الرسةالة  مطلوب انتاجها(:ائط والمواد )التصميم الرسالة التعليمية على الوس - ج

 التعليمية في ضوء عناصر المحتوى ويتم مراعاة خصائص المتعلمين 

ناصةةر فةةي اسةةتحواذ و تتمثةةل هةةذه الع: عناصةةر عمليةةة التعلةةيمالحةةداث التعليميةةة و تصةةميم  - ح

، عةةةرض المثيةةةرات ريةةةف المةةةتعلم بأهةةةداف الةةةتعلم، اسةةةتدعاء الةةةتعلم السةةةابق، تعانتبةةةاه المةةةتعلم

، تحسةين قيةاس األداء و التشةخيص و العةالج، لمتعلم، تقديم التغذيةة الراجعةةللمتعلم توجيه ا

 االحتفاظ بالتعلم .

: وهةذا التصةميم مةا هةو اال تصةور لكيفيةة تنفيةذ راتيجية تنفيةذ التعلةيم/ التةدريستصميم است - خ

تةرابط بةين عناصةر البرنامج لتحقيق أهدافه التعليمية و التي البد أن يراعي فيهةا التتةابع و ال

 عملية التعلم مع األهداف و الوسائط التعليمية .

 :مرحلة النتاج و إنشاء المنظومة. 3

 هنا يتم الحصول على المواد و الوسائط التعليمية بثالث طرق :

: من وسائط تعليمية اذا كانت تطابق ما تم اختياره من مواد ووسائط التبني مما هو موجود - أ

 عية و الرسالة التعليمية .تعليمية من حيث النو 
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: حيةةةث يةةتم عمةةةل بعةةض التعةةةديالت علةةى مةةةا هةةو متةةةوافر حتةةةى  التعةةديل فيمةةةا هةةةو متةةةوفر - ب
يتماشى مع ما تم اختياره من مواد ووسائط تعليمية و تصميم الرسالة التعليمية وذلك لتوفير 

 نفقات اإلنتاج .
خدام أجهةةزة و أسةةاليب : حيةةث يةةتم اسةةتلنتةةاج و السةةتحداث للمةةواد و الوسةةائط الجديةةدة ا - ت

 االنتاج إلنتاج المواد و الوسائط التعليمية وفق تصميم الرسالة عليها .

هنا يتم تقويم البرنامج الذي تم بناؤه في شكله التجريبي ويةتم مةن خةالل نةوعين  مرحلة التقويم : .0
 من التقويم هما:

عينةةة مةةن المتعلمةةين مةةن : وهنةةا يةةتم التجريةةب  االسةةتطالعي للبرنةةامج علةةى  التقةةويم البنةةائي - أ
 نفس نوعية المتعلمين المعنيين .

: وفيةه يجةرب البرنةامج علةى عينةة كبيةرة ممثلةة لنوعيةة المتعلمةين فةاذا كانةت التقويم البنةائي - ب
نتائج التقويم تؤكد تحقةق األهةداف يةتم االنتقةال الةى مرحلةة االسةتخدام أمةا إذا لةم يةتم تحقيةق 

 األهداف فيت تعديلها .

:  إذا كةةان القةةرار فةةي مرحلةةة التقةةويم النهةةائي هةةو فعاليةةة البرنةةامج فةةي تحقيةةق  سةةتخداممرحلةةة ال. 5

األهداف التعليمية  فيتم استخدامه و تطبيقه على المتعلمين وفي هةذه المرحلةة تةتم عمليةات المتابعةة 

تجميةةع  و التقةةويم الميدانيةةة ويةةتم مراقبةةة البرنةةامج وهةةو يعمةةل فةةي البيئةةة الفعليةةة غيةةر التجريبيةةة ويةةتم

 البيانات والمعلومات و التي يتم تحليلها لالستفادة منها في تطوير البرنامج .

التغذيةة الراجعةة ليسةت مرحلةة تطويريةة  لكنهةا   التغذية الراجعة و عمليات المراجعة و التعةديل :.2

تةةربط جميةةع مراحةةل البرنةةامج مةةع بعضةةها الةةبعض  فعنةةد حةةدوث تغييةةر فةةي عناصةةر البرنةةامج تتغيةةر 

ك عمليةةةةات مرحلةةةةة التصةةةةميم و االنتةةةةاج و عمليةةةةات التقةةةةويم و االسةةةةتخدام  ويعتمةةةةد علةةةةى هةةةةذه بةةةةذل

 المعلومات في مراحل التطوير المختلفة.
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 (.التالميذ) المعلمين خصائص تحديد_ 

 .للتعلم العام الغرض أو للموضوع التعليمية الحاجة تحديد_ 

 . التعليمية المصادر و الموارد واقع دراسة_ 

 مراحل
 و الدراسة

 التحليل

 . تتابعها وترتيب وتحليلها  التعليمية األهداف صياغة

 . التعليمي المستوى عناصر تحديد

 . المرجع المحكي رالختبا بناء

 . التعليمية المواد و التعليمية الوسائط اختيار

 . انتاجها المطلوب الوسائط على التعليمية الرسالة تصميم

 . التعلم عملية وعناصر التعليمية األحداث تصميم

  التدريس/  التعليم تنفيذ استراتيجية وضع

 . جديد انتاجالتبني مما هو 

 التعديل فيما هو متوفر

 نتاج و االستحداث للمواد و الوسائط الجديدةالا

 التقويم البنائي 

 التقويم البنائي

 . الميداني الستخدام

 . المستمر التقويم و المتابعة

 

 

 مرحلة
 التصميم

 مرحلة
 و  النتاج

 النشاء

 مرحلة
 التقويم

 مرحلة
 الستخدام

 

 

 

 

 

 

 الراجعة التغذية

 

 

 

 

 

 المراجعة عمليات
 التعديل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 2002( يوضل نموذج عبد اللطيف الجزار0شكل )
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 (.2003) خميس عطية محمد نموذج. 2

ا 96: 2883خميس، )محمد  قدم  عمليةات جميةع علةى تشةتمل التيو التعليمي  للتصميم ( نموذج 

 واضحة فيه ذلك، فالتفاعلية غير الواقع في أنه إال خطي ا، يبدو أنه رغم التعليمي والتطوير التصميم

 ويتكون المستمر والتحسين والرجع والتعديل البنائي التقويم عمليات طريق عن المكونات، جميع بين

 -التالي: بالشكل موضح هو كما مراحل خمس من النموذج هذا

 يلأوال : مرحلة التحل

 ثانيا : مرحلة التصميم

 ثالثا : مرحلة التطوير

 رابعا : مرحلة التقويم النهائي

 خامسا : مرحلة النشر واالستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003( يوضل نموذج محمد خميس 5الشكل )

 ( تحليل المهارات التعليمية.2تحليل المشكلة وتغيير الحاجات )(6)

 يود في البيئة( تحليل الموارد والق4تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي. )(3)

 اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة للمشكالت والحاجات.(6)

 

 ثانياا: مرحلة التصميم

( تصميم أدوات القياس محكية المرجع. 2تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها. )(1)
 (5)ت التعليم والتعلم ( تصميم استراتيجيا4( تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمية. )3)

( تحديد نمط التعليم وأساليبه  1تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية. )
 ( اختيار مصادر التعلم المتعددة.0تصميم استراتيجية التعليم العامة. ) (7المناسبة.)

 ير )اإلنتاج( الفعلي. ( التطو 3( التخطيط لإلنتاج. )2إعداد السيناريوهات. )(6)

 ( التشطيب واإلخراج النهائي للمتوج التعليمي.5عمليات التقويم البنائي. )(4)

 

 ( التثبيت 4( التنفيذ )التوظيف واالستخدام(. )3( التبني. )2النشر. )(6)

 .المتابعة المستمرة(5)

 خامساا: مرحلة النشر والستخدام

 ثالثاا: مرحلة التطوير

 أولا: مرحلة التحليل

 رابعاا: مرحلة التقويم النهائي

 إعداد أدوات التقويم )اختبارات، استبانات، قوائم مالحظة..(.(6)

 صائية.( المعالجة اإلح4( تطبيق األدوات. )3االستخدام الميداني في مواقف حقيقية. )(2)

 ( تحديد المراجعات المطلوبة.1تحليل النتائج و مناقشتها وتفسيرها. )(5)

 ( تسجيل حقوق الملكية .0اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة. )(7)
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قبل الباحثة لتصةميم البةرامج  ( والمعتمد منADDIE Model)النموذج العام لتصميم التعليم . 1

 التعليمية المحوسبة .

بعد عرض الباحثة لمجموعة من نماذج التصميم وجدت أن الغالبية من نماذج التصميم التعليمي 

، ويكمةن االخةتالف فةي نمةاذج الرئيسي للتصةميم التعليمةي ADDIEتعتمد في إنشائها على النموذج 

 .حلة دون األخرىالتصميم التعليمي بحسب التوسع في عرض مر 

مةةةن خمةةس مراحةةةل رئيسةةةة يسةةةتمد  ADDIE Modelويتكةةون النمةةةوذج العةةةام للتصةةميم التعلةةةيم  

 ((Jestafon &Pranshe ,1997 النموذج اسمه منها، وهي كاآلتي:

مرحلة التحليل تمثل حجر األساس لجميع المرحل األخرى لتصةميم التعلةيم،   (Analysis):التحليل -0

أن تحةةدد المشةةكلة، ومصةةدرها، والحلةةول الممكنةةة لهةةا.  وقةةد تشةةمل هةةذه  وخةةالل هةةذه المرحلةةة عليةةك

المرحلةةةةة أسةةةةاليب البحةةةةث مثةةةةل تحليةةةةل الحاجةةةةات، تحليةةةةل المهةةةةام، وتحليةةةةل المحتةةةةوى، وتحليةةةةل الفئةةةةة 

 المستهدفة.

وتشةةمل مخرجةةات هةةذه المرحلةةة فةةي العةةادة أهةةداف التةةدريس، وقائمةةة بالمهةةام أو المفةةاهيم التةةي سةةيتم 

يفا  بالمشكلة والمصادر والمعوقةات وخصةائص المةتعلم وتحديةد مةا يجةب فعلةه، وتكةون تدريسها، وتعر 

هذه المخرجات مدخالت لمرحلة التصميم. وفي هذه المرحلة يتم تحليل المهمة وتشةمل تحديةد الغايةة 

التعليميةةةةة وتحديةةةةد المحتةةةةوى العلمةةةةي و تحديةةةةد المصةةةةادر والمراجةةةةع و تحديةةةةد خصةةةةائص المتعلمةةةةين: 

الخصائص العامةة للمتعلمةين مةن حيةث المسةتوى التعليمةي ، وخبةراتهم السةابقة التةي  ويتضمن تحديد

مةن خاللهةا يةتم تحديةد االهةداف السةلوكية والوسةةائل المناسةبة لهةم و تحديةد الحاجةات : ويقصةد بةةذلك 

تقةةةدير حاجةةةات المتعلمةةةين لهةةةذه البرمجيةةةة ومةةةدى حةةةاجتهم لمزيةةةد مةةةن الخبةةةرات لموضةةةوعات المةةةنهج 

 المقرر لديهم 
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وهةةي عمليةةة ترجمةةة التحليةةل إلةةى خطةةوات واضةةحة قابلةةة  (Design Phase): التصةةميم -2

للتنفيذ  وذلةك عةن طريةق وضةع المخططةات والمسةودات األوليةة لتطةوير المنةتج التعليمةي، وتتضةمن 

هةةةةذه المرحلةةةةة األسةةةةاليب واإلجةةةةراءات والتةةةةي تتعلةةةةق بكيفيةةةةة تنفيةةةةذ علميتةةةةي التعلةةةةيم والةةةةتعلم، وتشةةةةمل 

 تي:مخرجاتها ما يأ

 .صياغة األهداف التعليمية سلوكيا  وترتيب تتابعها 

  .تحليل المحتوى وتنظيمه 

 .تصميم ادوات القياس 

 صيغة إلى التصميم مواصفات تحويل عملية وهو (Development Phase): التطوير -3

ويةتم فةي مرحلةة التطةوير ترجمةة مخرجةات عمليةة التصةميم مةن  ائةي، إثةر برنةامج فةي متمثلةة ماديةة

نتةةةاج مكونةةةات  مخططةةةات وسةةةيناريوهات إلةةةى مةةةواد تعليميةةةة حقيقيةةةة، فيةةةتم فةةةي هةةةذه المرحلةةةة تةةةأليف وا 

الموقةةف أو المنةةتج التعليمةةي، وخةةالل هةةذه المرحلةةة سةةتقوم بتطةةوير التةةدريس وكةةل الوسةةائل التعليميةةة 

 التي ستستخدم فيه، وأية مواد أخرى داعمة

حلةةة عمليةةة تطبيةةق البرمجيةةة يةةتم فةةي هةةذه المر  (Implementation): التنفيةةذ )التطبيةةق( -4

التعليمية في الواقع بشكل فعال، سواء كان ذلك في الصف، أو بالتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، 

تقانهم لألهداف المحددة مسبقا .  وبنهاية هذه المرحلة يجب أن يتم تحقق تعلم الطالب وا 

اعليةةةة التةةةدريس، فةةةي هةةةذه المرحلةةةة يةةةتم قيةةةاس مةةةدى كفةةةاءة وف (Evaluation): التقةةةويم -5

والحقيقة أن التقويم يتم خالل جميع مراحل عملية تصميم التعليم، أي خالل المراحل األربعة السابقة 

 وبينها وبعد التنفيذ.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 ول : دراسات تناولت التدريب اإللكتروني المحور األ 

 رامج التعليمية المحوسبةالبمهارات تصميم المحور الثالث : دراسات تناولت 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 وتم تصنيفها الى محورين وهما:ترى الباحثة ضرورة عرض الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية 

 : دراسات تناولت التدريب اإللكتروني المحور الول

 .( 2008دراسة العجاجي ) .1

 التربيةة فةي وزارة بعةد عةن للتةدريب مركةز إنشةاء إلةى جةةالحا علةى التعةرف إلةى الدراسةة هةدفت

 قةد التةي والمعوقةات الالزمةة إلنشةائه والمتطلبةات يقةدمها أن يمكةن التةي التدريبيةة والبةرامج والتعلةيم

 الباحةث اسةتخدم الدراسةة أهةداف ولتحقيةق، التربةوي التةدريب مشةرفي نظةر وجهةة مةن إنشةاءه تواجةه

 مجتمةع أفةراد جميةع علةى تطبيقهةا وتةم للدراسةة، أداة االسةتبانة وكانةت التحليلةي الوصةفي المةنهج

والتعلةيم  التربيةة لةوزارة التابعةة للبنةين والتعلةيم التربيةة إدارات فةي التربةوي مشةرفو التةدريب وهةم الدراسة

 عن للتدريب مركز إنشاء إلى حاجة هناك أن  الدراسة نتائج أهم من (  وكان 386) عددهم والبالغ

 .السعودية العربية والتعليم بالمملكة التربية ةوزار  في بعد

 .( 2001 )دراسة حسين .2

 األداء التدريسةي لتطةوير كةأداة اإلنترنةت عبةر المهنيةة التنميةة مفهةوم مناقشةة إلةى الدراسةة هدفت

 لمةا وذلةك التعلةيم، أساسةيات تحسةين مةن تعد للمعلم المهنية التنمية أن إلى الدراسة للمعلم، وأشارت

 للمعلةم المهنةي النمةو أهميةة تحقيةق وأمةام للمعلةم التدريسةي األداء تطةوير فةي بالغةة أهميةة مةن لهةا

 بةاختالف المعلمةين لجميةع المهنيةة باسةتمرار التنميةة وأنشةطة بةرامج تنظةيم الضةروري مةن يصةبح

  الف اسةتقبال عةن عةاجزة التةدريب تصةبح مراكةز وهنةا، العلميةة وتخصصةاتهم المهنيةة مسةتوياتهم

 بةرامج لتقةديم كبيةرة فرصة"بعد عن التعليم" يصبح عالية، لذا كفاءة ذات مستمرة برامج في المعلمين

 أن إلةى الباحةث وتوصةل ،التةدريب بةرامج بجةودة التضةحية باسةتمرار دون ومتجةددة متنوعةة تةدريب
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 المهنيةة التنميةة بةرامج أهةداف أهةم مةن جميةع التالميةذ تعلةم وتطةوير للمعلةم التدريسةي األداء تطةوير

 .لتحقيقها باستمرار السعي ينبغي التي

 .Young & W. Lewis,  2007) وليويس )  يونج دراسة .2

بعةد  عةن لهةم المقدمةة للةدورات الخدمةة قبةل المعلمةين تصةورات الكشةف عةن إلةى الدراسةة هةدفت

 سبع بعد في عن تعليم برامج لهم قدمت الخدمة قبل ومعلمة معلما) 92 (من الدراسة عينة وتكونت

 أثةرت الحديثة التكنولوجية التطورات أن الدراسة وأوضحت ،األمريكية المتحدة الواليات في جامعات

 فةي والتةزامن التفاعةل تةوفير باإلمكةان فأصةبح بعةد عةن التعلةيم والتةدريب طةرق علةى كبيةر بشةكل

 وأتاحت وقت أي في واسترجاعها التعليمية المادة تخزين باإلمكان عن بعد وأصبح التدريب عمليات

 .والتعليم التدريب عمليات المرونة في من زيدام

 رغةم وجةود بعد عن التعليم ببرامج الخدمة قبل والمعلمات المعلمين تفاعل إلى الدراسة وتوصلت

ةا أبةدين الالتةي المعلمةات لصةالح والمعلمات المعلمين بين اختالف عةن  ببةرامج التعلةيم وتمتعةا ارتياح 

 .المعلمين من أكبر بعد

 .( 2005ي )دراسة المطرف .3

 المةدني واإلسةهام للةدفاع العامة بالمديرية عن بعد تدريب لمركز نموذج تقديم إلى الدراسة هدفت

 من وذلك المديرية التدريبية لمنسوبي خدماته ليقدم بعد عن التدريب لمشروع تحتية بنية تأسيس في

 عينةة علةى الدراسةة وطبقةت للةدفاع المةدني العامةة بالمديريةة والمتةدربين والمةدربين القةادة نظر وجهة

 عينة أن الدراسة نتائج وأوضحت المسحي المنهج الوصفي الباحث واستخدم فرد ا ( 121من) مكونة

 المقتةرح النمةوذج أبعةاد جميةع وعلةى بعةد عةن للتةدريب مركز على إنشاء عالية بدرجة توافق الدراسة

 في الدائم موقعه يكون وأن قترحالم هذا مثل تبني بضرورة الدراسة وأوصت عن بعد التدريب لمركز

  .المدني للدفاع المعهد الرئيسي
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 . (2000) برايس دراسة .5

 وعرض بعد عن التقني التعليم تخدم التي التقنيات بعض على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 المعوقات أهم ذكر إلى الدراسة هدفت وكذلك العربي الوطن في بعد عن للتدريب الراهنة الحالة

 أن الدراسة بينت وقد العربي، الوطن في بعد عن التقني التعليم نجاح أمام تقف أن يمكن يالت

 الحاسب تقنية منها التي التخصصات من عددا   يشمل أن يمكن بعد عن التقني التدريب و التعليم

 أن اسةالدر  وأوضحت كما الميداني والتدريب الكهربائية والتقنية والتجارية اإلدارية والتقنية اآللي

 الدول وان  المتقدمة والدول العربية الدول بين واالتصاالت المعلومات ثورة خلقتها رقمية فجوة هناك

  الرقمي والتبادل واالتصاالت اإلنترنت لشبكة األساسية البنية إنشاء مقومات إلى تفتقد العربية

 على واإلداريين كاديميينلأل المتواصل التدريب منها التي التوصيات من بعدد الدراسة انتهت وقد

 مخرجةةات لتمكةةين الحيةةاة مةةدى المسةةتمر الةةذاتي الةةتعلم مبةةدأ تعزيةةزو  بعةةد عةةن التعلةةيم تقنيةةات اسةةتخدام

 .العمل عالم مستجدات  مع التكيف من التعليم

 .(  2001) والعجلوني الهرش . دراسة2 

 المعلمةةةين اتجاهةةةات تنميةةةة فةةةي التةةةدريبي الحاسةةةوب برنةةةامج أثةةةر استقصةةةاء إلةةةى الدراسةةةة هةةةذه هةةةدفت

 مةةن الدراسةةة عينةةة وتكونةةت المتغيةةرات بعةةض ضةةوء فةةي التةةدريبي الحاسةةوب برنةةامج نحةةو المتةةدربين

 التربيةةة بمةةديريات عقةةدت والتةةي التةةدريبي، الحاسةةوب برنةةامج بةةدورة التحقةةوا ممةةن ومعلمةةة معلمةةا  ( 75)

 مقيةةةةاس الدراسةةةةة هةةةةذه فةةةةي اسةةةةتخدم ، م2888/2886 الدراسةةةةي العةةةةام فةةةةي إربةةةةد لمحافظةةةةة والتعلةةةةيم

 α) احصائيا   دال فرق وجود النتائج أظهرت ولقد ،فقرة( 32) من تكون الباحثين إعداد من اتجاهات

 ، وبعةده التةدريب قبةل التةدريبي الحاسةوب برنةامج نحةو التجاهةاتهم العينةة أفةراد تقةدير بين(  0.05=

 مةةةن المزيةةةد إجةةةراء رةبضةةةرو  الباحثةةةان يوصةةةي الدراسةةةة نتةةةائج ضةةةوء وفةةةي، البعةةةدي التقةةةدير ولصةةةالح

 .أخرى تعليمية مناطق تشمل بحيث أكبر، عينات على المماثلة الدراسات
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 التعقيب على دراسات المحور األول : التدريب اإللكتروني
  الدراسةأهداف 

هةدفت الدراسةة إلةةى التعةرف علةةى مةدى فاعليةةة موقةع تةدريب الكترونةةي فةي تنميةةة مهةارات تصةةميم 
معلمةةةي التكنولوجيةةةا ولقةةةد اتفقةةةت هةةةذه الدراسةةةة مةةةع غالبيةةةة الدراسةةةات  بةةةرامح تعليميةةةة محوسةةةبة  لةةةدى

السةةابقة فةةي جانةةب التةةدريب اإللكترونةةي  وهةةو ماهيةةة التةةدريب اإللكترونةةي وفوائةةده ومةةدى فاعليتةةه فةةي 
 تحقيق األهداف المرجوة منه .

 :عينة الدراسة 
السةابقة كدراسةة )الهةرش ت ن مةع معظةم الدراسةاو لقد اتفقت الدراسة الحالية في عينتها وهم المعلم

  ,Young & W. Lewis( ودراسةة يةونج  وليةويس)2887دراسةة )حسةين، ( و  2886والعجلةوني،
( واختلفت مع باقي الدراسات فتناولةت عينةة مةن االكةاديميين واالداريةين والمشةرفين والعةاملين 2007

 في المؤسسات الحكومية كالدفاع المدني.
 :منهج الدراسة 

سةةةة المةةةنهج التجريبةةةي للعينةةةة الواحةةةدة والمةةةنهج البنةةةائي فةةةي تجهيةةةز موقةةةع التةةةدريب اتبعةةةت هةةةذه الدرا
اإللكترونةةي علةةى غةةرار الدراسةةات السةةابقة والتةةي اتبعةةت غالبيتهةةا المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي والمةةنهج 

 الوصفي المسحي وانفردت هذه الدراسة باتباعها المنهجين التجريبي والبنائي.
 :أدوات الدراسة 

دراسةةةات السةةةابقة اتبعةةةت أدوات دراسةةةة تةةةتالءم مةةةع طبيعةةةة المةةةنهج المختةةةار والمتمثلةةةة فةةةةي غالبيةةةة ال
االسةةةتبانة علةةةى غةةةرار الدراسةةةة الحاليةةةة والتةةةي تميةةةزت بأدواتهةةةا التةةةي اسةةةتخدمتها وفقةةةا  للمةةةنهج المتبةةةع 

 ة .والمتمثلة في االختبار المعرفي لقياس المعرفة العلمية وبطاقة المالحظة لقياس المهارة العملي
 : نتائج الدراسة 

 كدراسة اإللكتروني التدريب برامج استخدام فاعلية في الحالية الدراسة مع الدراسات غالبية اتفقت
 & Young، ودراسة يونج  وليويس )(2884(، ودراسة الحلفاوي )2886الهرش والعجلوني ) كل

W. Lewis,  2007). 
أنها استخدمت موقع التدريب اللكتروني وتميزت هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة في 

 لتنمية مهارات تصميم برامج تعليمية محوسبة لفئة المعلمين .
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 البرامج التعليمية المحوسبةمهارات تصميم : دراسات تناولت  نيالمحور الثا

 .(2012دراسة زهرة) .1

ب طلبةة معلةم الصةف هدفت الدراسة إلى معرفة أثةر اسةتخدام اسةتراتيجية الةتعلم اإلتقةاني فةي تةدري 

 front pageعلةةةى إتقةةةان مهةةةارات برنةةةامج تصةةةميم مواقةةةع اإلنترنةةةت التعليميةةةة مةةةن خةةةالل برنةةةامج 

واعتمةةةةدت الباحثةةةةة المةةةةنهج الوصةةةةفي التحليلةةةةي فةةةةي استقصةةةةاء ووصةةةةف خطةةةةوات اسةةةةتراتيجية الةةةةتعلم 

ذي المجموعة  واعتماد المنهج التجريبي ،اإلتقاني، وتحديد مهارات تصميم مواقع اإلنترنت التعميمية

 front page( طالبةةا  وطالبةةة التعميميةةة باسةةتخدام برنةةامج 34الواحةةدة وتكونةةت عينةةة التجربةةة مةةن )

وأهم النتائج تمحورت في وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في 

التحصةةةيلية المعرفيةةةة/ االختبةةةارات التحصةةةيلية المعرفيةةةة/ القبليةةةة، ومتوسةةةط درجةةةاتهم فةةةي االختبةةةارات 

 front pageالبعدية، في كل مهارة من مها رات تصميم مواقع اإلنترنت التعليمية باستخدام برنامج 

ووفةةةةق مراحةةةةل اسةةةةتراتيجية الةةةةتعلم اإلتقةةةةاني ،ووصةةةةول معظةةةةم الطلبةةةةة/المعلمين إلةةةةى مسةةةةتوى اتقةةةةان 

بحاث المتعلقة بتقنيةات %.ومن اهم توصيات هذه الدراسة تأسيس مجلة عملية محّكمة تعنى باأل05

واالطةةةالع علةةةى كةةةل مةةةا هةةةو جديةةةد فةةةي مجةةةال تقنيةةةات التعلةةةيم وتةةةدريب  ،التعلةةةيم والحاسةةةوب التربةةةوي

 الطلبة/المعلمين وكيفية االستفادة منها في مجال عملهم.

 .(2011دراسة حربا ). 2

لمةةين علةةى هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى معرفةةة أثةةر اسةةتخدام الطريقةةة األدائيةةة فةةي تةةدريب الطلبةةة المع

إتقان مهارات برنامج تصميم البرامج التعليمية التفاعلية وكانت عينة البحةث عينةة عنقوديةة عشةوائية 

( طالبةةا  وطالبةة وألغةةراض البحةةث اسةتخدم الباحةةث االدوات المتمثلةةة فةي اسةةتبانة المسةةح 36قوامهةا ) 

تجاهةةات وكةةان مةةن اهةةم االسةةتطالعي و االختبةةار التحصةةيلي المعرفةةي القبلةةي /البعةةدي، واسةةتبانة اال



72 
 

مةا  Authorwareنتائجها حقق الطلبة/المعلمون معيار اإلتقةان المحةدد فةي جميةع مهةارات  برنةامج 

، ووجةةةود صةةةعوبات عديةةةدة للتةةةدريب علةةةى مهةةةارات برنةةةامج المطةةةورعةةةدا مهةةةارة اسةةةتخدام بنيةةةة العمةةةل 

Authorware م توفر الوسةائل وتتجلى أهم هذه الصعوبات من وجهة نظر الطلبة/المعلمين في عد

المسةةاعدة مةةن األجهةةزة الكافيةةة لعةةدد الطلبةةة، ويحتةةاج البرنةةامج إلةةى وقةةت كثيةةر للتةةدريب، عةةدم وجةةود 

ومةن توصةيات الدراسةة إجةراء المزيةد مةن ، العدد الكافي مةن المةدربين الةذين يتقنةون مهةارات البرنةامج

و تحةةديث  Authorware األبحةةاث العلميةةة حةةول كةةل مةةن أثةةر اسةةتخدام الطريقةةة األدائيةةة وبرنةةامج 

كتةةةةةب تقنيةةةةةات التعلةةةةةيم والحاسةةةةةوب التربةةةةةوي باسةةةةةتمرار بحيةةةةةث تسةةةةةتوعب كةةةةةل مةةةةةا هةةةةةو جديةةةةةد ومفيةةةةةد 

للطالةةةب/المعلم  واالطةةةالع علةةةةى تجةةةارب الةةةدول المتقدمةةةةة فةةةي توظيةةةف التقنيةةةةة الجديةةةدة فةةةي الغرفةةةةة 

 الصفية، و محاولة اإلفادة منها في تطوير التعليم الوطني

 (:2010دراسة الحولي ). 3

هدفت الدراسة إلى إعةداد برنةامج قةائم علةى الكفايةات لتنميةة مهةارة تصةميم البةرامج التعليميةة لةدى 

معلمي التكنولوجيا واستخدم الباحث وفقا  لطبيعة الدراسة المنهج البنائي لبناء البرنامج المقتةرح القةائم 

بةي ذو التطبيةق القبلةي والبعةدي ، والمةنهج التجرية مهارة تصميم البةرامج التعليميةةعلى الكفايات لتنمي

ومعلمةةة مةةن معلمةةي  ا  ( معلمةة 28علةةى نفةةس المجموعةةة واختةةار الباحةةث عينةةة قصةةديه مكونةةة مةةن ) 

التكنولوجيةا للمرحلةة األساسةية العليةا التةابعين لمةدارس الحكومةة بمديريةة التربيةة والتعلةيم بخةان يةةونس 

ة والتةي تمثلةت فةةي االختبةار التحصةةيلي م وقةام ببنةاء أدوات الدراسةة2880/2889مةن العةام الدراسةةي 

لقيةةاس مسةةةتوى المعرفةةةة العلميةةة وبطاقةةةة المالحظةةةة لقيةةاس مسةةةتوى المهةةةارة العمليةةة لتصةةةميم البةةةرامج 

التعليمية وكما أظهرت النتائج أن للبرنامج أثر كبير فةي تحسةين المعرفيةة العلميةة والمهةارات العمليةة 

ولوجيةةا وأوصةةى الباحةةث باالسةةتفادة مةةن البرنةةامج القةةائم لتصةةميم البةةرامج التعليميةةة لةةدى معلمةةي التكن

على الكفايات فةي تةدريب المعلمةين علةى تصةميم البةرامج التعليميةة واالهتمةام بةالنمو المهنةي لمعلمةي 
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التكنولوجيةةا فةةي المجةةال المعرفةةي والمهةةاري لرفةةع مسةةتواهم واالرتقةةاء بهةةم ممةةا يةةنعكس علةةى الطالةةب 

 ، وكذلك إعداد معلم التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية.يةباعتباره محور العملية التعليم

 (.2008دراسة رضوان ).0

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية مهارات استخدام 

اسةتخدم   تكنولوجيا المعلومات والتحصةيل واالتجةاه نحوهةا لةدى هيئةة التةدريس بكليةة فلسةطين التقنيةة

لباحث منهج البحث التطويري ومنهج البحث الوصةفي، وكةذلك مةنهج البحةث التجريبةي عنةد تطبيةق ا

البرنةةةامج للكشةةةف عةةةن أثةةةره وفاعليتةةةه وكفاءتةةةه، وشةةةملت عينةةةة البحةةةث أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بكليةةةة 

م وألغةراض الدراسةة اسةتخدم  2881/2887فلسطين التقنية بدير البلح فةي غةزة بفلسةطين فةي العةام 

ادوات الدراسةةةة والمتمثلةةةة فةةةي اسةةةتبانة لتقةةةدير االحتياجةةةات التدريبيةةةة فةةةي اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا  الباحةةةث

وبطاقةةة مالحظةةة ، المعلومةةات ومقيةةاس االتجةةاه نحةةو اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات فلسةةطين التقنيةةة

لقيةةةاس مهةةةارات اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا المعلومةةةات واختبةةةار تحصةةةيل للجانةةةب المعرفةةةي فةةةي تكنولوجيةةةا 

ومةن اهةم نتةائج الدراسةة فعاليةة البرنةامج فةي اكتسةاب المهةارات ، لمعلومات وبطاقة تقييم جودة منتجا

العلميةةة والعمليةةة السةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات لةةدى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس، كمةةا وأوصةةى الباحةةث 

مج تكنولوجية بتطوير عدد من البرامج الكمبيوترية متعددة الوسائط وذلك لتدريس وتنمية مهارات وبرا

جةةراء بحةةوث تطويريةةة لتوظيةةف التعلةةيم اإللكترونةةي دى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس أو الطلبةةةأخةةري لةة ، وا 

 عبر الشبكات للكشف عن أثره في قيمة التحصيل واالتجاه. 

 .(2001دراسة عابد ) . 5

رمجةةةةة لةةةةدى معلمةةةةي هةةةةدفت الدراسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى فاعليةةةةة برنةةةةامج مقتةةةةرح لتنميةةةةة مهةةةةارة الب

، وقد استخدم الباحةث المةنهج الوصةفي التحليلةي لتحليةل وحةدة الخوارزميةات وبرمجةة كنولوجيا بغزةالت
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عةةةداد قائمةةة لبنةةةاء ، كمةةةا اسةةةتخدم المةةةنهج البنةةةائي ة بالمهةةةارات الخاصةةةة بلغةةةة البرمجةةةةالحاسةةةوب ، وا 

رح علةى عينةة ، فيما استخدم المنهج التجريبي لمعرفة فاعليةة البرنةامج المقتةالبرنامج التدريبي المقترح

معلما  ومعلمة ممن يعلمون طلبة الصف العاشر في مديرية التربيةة والتعلةيم  28الدراسة المكونة من 

وقةةةةام الباحةةةةث بإعةةةةداد أدوات الدراسةةةةة وهةةةةي اختبةةةةار معرفةةةةي لقيةةةةاس مسةةةةتوى اكتسةةةةاب ، بشةةةةمال غةةةةزة

ية للبرمجة وكان من ، وبطاقة مالحظة لقياس مستوى المهارة العمللمعلومات العلمية لمهارة البرمجةا

أهةةم نتةةائج هةةذه الدراسةةة وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي مسةةتوى اكتسةةاب المعلومةةات العلميةةة 

بعةدي ويعةزى ذلةك للبرنةامج والمهارة العملية البرمجةة بةين التطبيةق القبلةي والبعةدي لصةالح التطبيةق ال

نتةةاج ، وقةةد أوصةةت الدراسةةة بضةةرورة االهتمةةام بالحاسةةوب وعلةةى وجةةه االمقتةةرح لخصةةوص البرمجةةة وا 

 البرامج التعليمية المحوسبة.

 (2002دراسة سليمان ) . 2

هةةدفت الدراسةةة إلةةى معرفةةة أثةةر التفاعةةل بةةين أسةةاليب الةةتحكم فةةي برنةةامج كمبيةةوتر لتنميةةة مهةةارات 

، تعلم وعالقةة ذلةك بدافعيةة اإلنجةازإنتاج برنامج متعةدد الوسةائط وأنمةاط التعلةيم علةى بعةض نةواتج الة

( طالبةةا  وطالبةةة مةةن طةةالب الفرقةةة الثالثةةة قسةةم تكنولوجيةةا  627ينةةة الدراسةةة مكونةةة مةةن ) وكانةةت ع

التعلةةيم بكليةةة التربيةةة النوعيةةة جامعةةة بنهةةا، واسةةتخدم الباحةةث أدوات الدراسةةة اختبةةار تحصةةيلي لقيةةاس 

نتةاج ، وبطاقةة تقيةيم إاج برنةامج كمبيةوتر متعةدد الوسةائطالجانب المعرفي المرتبط ببعض مهارات إنت

وأظهةرت نتةائج الدراسةة وجةود  ،كمبيوتر متعدد الوسائط ، واختبار الدافع لإلنجاز لألطفال والراشةدين

الجانةةب  فةةروق دالةةة إحصةةائيا  بةةين مجموعةةات التجربةةة فةةي مقةةدار النسةةبة المئويةةة لنسةةبة الكسةةب فةةي

تعلم وأنمةاط البةرامج ، وأيضا  وجود أثر دال إحصائيا  للتفاعل بةين أنمةاط الةالمعرفي والجانب المهاري

على مقدار النسبة المئوية لنسبة الكسب في التحصيل في الجانب المعرفةي المةرتبط بةبعض مهةارات 

وأوصةةةت الدراسةةةة ضةةةرورة تطةةةوير تةةةدريس مقةةةرر الوسةةةائط  ،إنتةةةاج برنةةةامج كمبيةةةوتر متعةةةدد الوسةةةائط
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المتعةةددة الكمبيوتريةةة  المتعةةددة والمقةةررات المرتبطةةة بهةةا بهةةدف تنميةةة مهةةارات إنتةةاج بةةرامج الوسةةائط

 التعليمية لتتالءم مع متطلبات الوقت الراهن.

 .(2005دراسة عودة ) . 1

هةةدفت الدراسةةةة إلةةى التعةةةرف علةةى برنةةةامج مقتةةرح لتةةةدريب معلمةةي التكنولوجيةةةا للمرحلةةة األساسةةةية 

نتةةاج التقنيةةات التربويةةة العليةةا فةةي محافظةةة غةةزة علةةى ج م المةةنهج الوصةةفي والمةةنه، واسةةتخدتصةةميم وا 

، وتكةةةةون المجتمةةةةع مةةةةن جميةةةةع معلمةةةةي التكنولوجيةةةةا للمرحلةةةةة األساسةةةةية العليةةةةا فةةةةي المةةةةدارس البنةةةةائي

وألغةةراض الدراسةةة  ،وكانةةت العينةةة جميةةع أفةةراد المجتمةةع(،  54الحكوميةةة بمحافظةةة غةةزة ، عةةددهم ) 

الالزمةة  استخدم الباحث األداة المتمثلة في االستبانة للتعةرف علةى كفايةات تصةميم التقنيةات التربويةة

وتوصةةل الباحةةةث إلةةى اقتةةةراح مجموعةةة مةةةن التقنيةةات التربويةةةة الخاصةةة بكتةةةاب  ،لمعلمةةي التكنولوجيةةةا

نتةاج التقنيةات التربويةة الالزمةة التكنولوجيا للصف السابع األساسي عداد قائمة بكفايةات تصةميم وا  ، وا 

امج لتةةةدريب معلمةةةي ، واقتةةةراح برنةةةة األساسةةةية العليةةةا فةةةي محافظةةةة غةةةزةلمعلمةةةي التكنولوجيةةةا للمرحلةةة

نتةاج  ، التقنيةات التربويةةالتكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا في محافظة غةزة علةى كفايةات تصةميم وا 

ور شةةةامل عةةةن طريقةةةة تقةةةديمها ، وبنةةةاء تصةةةة بتحليةةةل جميةةةع منةةةاهج التكنولوجيةةةاوقةةةد أوصةةةت الدراسةةة

ي مناهج التكنولوجيا بنةاء ، كما وأوصت بوجوب تحديد وتحليل التقنيات التربوية المتضمنة فللطالب

 ، ودراسة مدى وفرة الخامات في السوق المحلية.لى الخامات المستخدمة في صناعتهاع

 .(2005دراسة عبد الحميد ) . 8

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر اختالف النمط التعليمي والتخصص األكاديمي على اكتساب 

، وقةد بلةغ عةدد أفةراد عينةة يةات الةتعلم اإللكترونةيليمةي لبرمجالطالب المعلمةين كفايةات التصةميم التع

( طالبةةةةا  وطالبةةةةة مةةةةن الفرقةةةةة الثانيةةةةة دبلةةةةوم خةةةةاص بكليةةةةة التربيةةةةة جامعةةةةة المنصةةةةورة  51الدراسةةةةة ) 
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، وألغراض الدراسة استخدم الباحث اختبار تحصيلي فةي لمقرر إنتاج البرمجيات التعليميةالمسجلين 

التعليمةي لبرمجيةات التعلةيم اإللكترونةي، ومقيةاس االتجةاه نحةو الجوانب المعرفية المرتبطةة بالتصةميم 

، وبطاقةةة تقيةةيم تطبيةةق الطةةالب لخطةةوات التصةةميم تعلةةيم اإللكترونةةيالتصةةميم التعليمةةي لبرمجيةةات ال

وأشةةارت نتةائج الدراسةةة إلةةى وجةةود تةةأثير  ،التعليمةي وبطاقةةة تقيةةيم إنتةةاج الطةالب للبرمجيةةات التعليميةةة

كةةةةةاديمي فةةةةةي اكتسةةةةةاب الطةةةةةالب لكةةةةةل مةةةةةن الجوانةةةةةب المعرفيةةةةةة واألدائيةةةةةة دال لعامةةةةةل التخصةةةةةص األ

، وتفةةوق مجموعةةة الةةتعلم الةةةذاتي يمةةي لبرمجيةةات التعلةةةيم اإللكترونةةيواالتجاهةةات نحةةو التصةةميم التعل

 باستخدام الموديالت التعليمية.

 .(2002دراسة عبد الحميد ) . 9

لمعلمةةةين علةةةى اسةةةتخدام العةةةروض هةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى إعةةةداد برنةةةامج مقتةةةرح لتةةةدريب الطةةةالب ا

نتةةاج برمجيةات تعليميةةة متعةددة الوسةةائط وتنميةة اتجاهةةاتهم  Power Pointالتقديميةة  فةةي تصةميم وا 

لتحليلةةةي وذلةةةك عنةةةد تحديةةةد نحةةةو اسةةةتخدام الكمبيةةةوتر فةةةي التعلةةةيم. اتبةةةع الباحةةةث المةةةنهج الوصةةةفي ا

الدراسةةة علةةى طةةالب المسةةتوى  ، واقتصةةر تطبيةةقنهج التجريبةةي عنةةد تطبيةةق البرنةةامج، والمةةالمهةةارات

الثالةةث بكليةةة التربيةةة جامعةةة الملةةك فيصةةل  وألغةةراض الدراسةةة اسةةتخدم الباحةةث األدوات المتمثلةةة فةةي 

بطاقةةةة تقةةةويم مسةةةتوى إنتةةةاج الطةةةالب للبرمجيةةةات التعليميةةةة متعةةةددة الوسةةةائط واختبةةةار تحصةةةيلي فةةةي 

جاهةةات نحةةو اسةةتخدام الكمبيةةوتر فةةي الجوانةةب المعرفيةةة التةةي يتضةةمنها البرنةةامج المقتةةرح و مقيةةاس ات

إنتاج البرامج التعليمية متعةددة الوسةائط وأشةارت النتةائج إلةى تفةوق المجموعةة التجريبيةة التةي درسةت 

نتةاج البرمجيةات التعليميةة باسةتخدام العةروض التقديميةة  بالمقارنةة  Power Pointمهارات تصميم وا 

إلةةةى فاعليةةةة هةةةذا دام العةةةروض ممةةةا يشةةير مةةع المجموعةةةة الضةةةابطة التةةي درسةةةت نفسةةةها بةةةدون اسةةتخ

، وأوصةةت الدراسةةة االهتمةةام بتةةدريب المعلمةةين علةةى اسةةتخدام الكمبيةةوتر فةةي إنتةةاج البرنةةامج المقتةةرح

 برمجيات تعليمية متعددة الوسائط في مختلف المقررات الدراسية.
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 (2001دراسة البراوي ). 10

كساب طالب تكنولوجيا التعليم المعلومات هدفت الدراسة إلى تطوير منظومة تعليمية وتطبيقها إل

نتاجهةا طبقةت الدراسةة علةى  ،والمهارات األدائية الالزمةة لتصةميم بةرامج الكمبيةوتر متعةددة الوسةائط وا 

( من طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  34مجموعة تجريبية واحدة قوامها ) 

أدوات الدراسة بنظام التطبيق القبلي / البعدي على المجموعة النوعية بجامعة عين شمس ، وطبقت 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع التحصيل المعرفي المرتبط بإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة  ،الواحدة

، وارتفةةاع حجةةم التةةأثير بةةرامج الكمبيةةوتر متعةةددة الوسةةائط الوسةةائط وكةةذلك ارتفةةاع األداء فةةي تصةةميم

ة سةةةواء فةةةي التحصةةةيل المعرفةةةي المةةةرتبط أو األداء فةةةي تصةةةميم بةةةرامج الكمبيةةةوتر للمنظومةةةة المقترحةةة

 متعددة الوسائط.
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 : البرامج التعليمية المحوسبة نيالتعقيب على دراسات المحور الثا

  الدراسةأهداف 

هةةدفت الدراسةةة الحاليةةة إلةةى التعةةرف علةةى مةةدى فاعليةةة موقةةع تةةدريب الكترونةةي فةةي تنميةةة مهةةارات 

م بةةةةرامح تعليميةةةةة محوسةةةةبة  لةةةةدى معلمةةةةي التكنولوجيةةةةا ولقةةةةد اتفقةةةةت هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةع غالبيةةةةة تصةةةةمي

الدراسةات السةابقة فةي تناولهةا جانةب البةرامج التعليميةة المحوسةبة  فالدراسةة الحاليةة تسةعى الةى تنميةةة 

مةن  مهارات تصةميم البةرامج التعليميةة ولقةد اتفقةت مةع غالبيةة الدراسةات فةي هةذا الجانةب كدراسةة كةل

، وعبةةةد الحميةةةد 2885، عبةةةد الجميةةةد 2885، وعةةةودة2881، وسةةةليمان2868، والحةةةولي2866احربةةة

واختلفت مع بةاقي الدراسةات فةي أنهةا تنةاول مهةارات تصةميم مواقةع إنترنةت  2886، والبراوي 2882

 ومهارة البرمجة.

 :عينة الدراسة 

ارهم لعينةةة المعلمةةين لتطبيةةق لقةد اتفقةةت الدراسةةة الحاليةةة  مةةع عةةدد مةةن الدراسةةات السةةابقة فةةي اختيةة

واختلفةةت 2880، ورضةةوان 2885دة ، وعةةو 2887، وعابةةد 2868ة كةةل مةةن الحةةوليدراسةةاتهم كدراسةة

 مع باقي الدراسات في اختيارهم لعينة الطلبة المعلمين.

 :منهج الدراسة 

 اتبعةةت هةةذه الدراسةةة المةةنهج التجريبةةي للعينةةة الواحةةدة والمةةنهج البنةةائي فةةي تجهيةةز موقةةع التةةدريب

، ودراسةة 2868ي اإللكتروني ولقد اتفقت في المنهج التجريبي والبنائي معا في كل من دراسة الحةول

، 2866، وحربا 2862اسة كل من زهرة، أما في المنهج التجريبي منفردا فاتفقت مع در 2887عابد 

، واختلفت فقط مع دراسة  2886، والبراوي 2880، ورضوان 2882، وعبد الحميد 2881وسليمان

 فاتبعت المنهج الوصفي التحليلي. 2885عودة
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 :أدوات الدراسة 

م مةع طبيعةة المةنهج المختةار وهةي االختبةار المعرفةي ء  استخدمت الدراسة الحالية االداة التي تةتال

لقياس المعرفة العلمية وبطاقةة المالحظةة لقيةاس المهةارة العمليةة ولقةد اتفقةت مةع عةدة دراسةات سةابقة 

، وعبةد 2881، وسةليمان 2887وعابةد  ،2868معةا كدراسةة كةل مةن الحةولي  فةي اختيارهةا االداتةين

ي االختبةةار ، وهنةةاك دراسةةات اتفقةةت معهةةا فةة2880، و رضةةوان 2882وعبةةد الحميةةد ، 2885الحميةةد

التةةي اعتمةةدت  2885واختلفةةت مةةع دراسةةة عةةودة  2886، ودراسةةة البةةراوي 2862فقةةط كدراسةةة زهةةرة 

 االستبانة فقط في الدراسة .

 لدراسة :نتائج ا 

 كةل كدراسةة التعليمة البرامج تصميم مهارات تنمية في الحالية الدراسة مع الدراسات غالبية اتفقت

، ودراسة عبد 2887، ودراسة عابد 2868، ودراسة الحولي 2866، ودراسة حرب 2862من زهرة 

 .2886، ودراسة البراوي 2882، ودراسة عبد الحميد 2885الحميد 

 

 · :السابقة اساتالدر  على عام تعقيب

  تناولت التدريب والتدريب اإللكتروني ودراسات على ركزت دراسات بين ما الدارسات قسمت. 1
 تصميم البرامج التعليمية المحوسبة ودراسات تناولت اعداد وتدريب المعلمين 

 .التجريبي المنهج على غالبيتها وركزت السابقة الدراسات في المتبعة المناهج تنوعت. 2

 .المدارس وطالب الجامعات وطالب المعلمين على العينات كزتر . 3

 .واالستبانة المالحظة وبطاقة االختبار بين الدراسات ما أدوات تنوعت .0
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 -:يلي فيما السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة اختلفت

ي طريقة التدريب طريقة جديدة للتدريب وه استخدام وهو جدا   هاما   مجاال  الدراسة الحالية  تناولت. 1
 مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة ، تنمية في اإللكتروني عبر موقع خاص للمعلمين 

 .الباحثة علم حد على من الدراسات الحديثة في هذا المجال األولى الدراسة الحالية وتعتبر

يم البرامج مهارات تصم تنمية في موقع تدريب الكتروني  فاعلية الدراسة على هذه . ركزت2
 التعليمية المحوسبة لدى معلمي التكنولوجيا مقارنة بالدراسات السابقة .

 أفراد عدد معلمي التكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم شمال غزة وبلغ من الدراسة عينة تكونت .3
 .جامعيين ومعلمين   ا  ومعلمة حيث كانت عينة بعض الدراسات طالب ا  ( معلم61كاملة) العينة

 · :يلي فيما السابقة الدراسات من الباحثة استفادت قدل

بالتدريب اإللكتروني واعداد المعلمين وتدريبهم في  يتعلق فيما خاصة إطارا  نظريا   للباحثة قدمت. 1
 تنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة .

 يم البرامج التعليمية مهارات تصم بأهم قائمة تحديد كيفية عن واضحة صورة للباحثة أعطت. 2

التدريب والتدريب اإللكتروني ومهارات تصميم  مجال في فيها البحث تم التي الجوانب بينت. 3
 . البرامج التعليمية المحوسبة 

 إعدادا عند اتباعها الواجب والخطوات البحثية األدوات على التعرف في الفرصة أتاحت .0

 .مالحظة وبطاقة تقييم المنتجال وبطاقة االختبار وخاصة الدراسة أدوات

 مشكلة التجريبي وصياغة المنهج وهو الدراسة المناسب منهج واختيار تحديد في ساعدت. 5
عداد الدراسة  .وأدواتها فروضها وا 

 منها واالستفادة المستخدمة اإلحصائية األساليب على التعرف في ساعدت. 2

 .والمقترحات التوصيات وتقديم هاومناقشت وتفسيرها النتائج عرض في الباحثة ساعدت. 1
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 الفصل الرابع

 اجراءات الدراسة

 الدراسةة االنتهةاء مةن بعةد الباحثةة بهةا قامةت التةي اإلجةراءات مةن عةدد ا الحةالي الفصةل يتضةمن

 في تمت التي طواتاإلجراءات والخ وتضم البحث، بمجال الصلة ذات والدراسات للبحوث التحليلية

 طبقةت التةي والعينةة الدراسةة، مجتمةع الدراسةة، مةنهج حيةث الدراسةة مةن هةذه مةن الميةداني الجانةب

عةداد الدراسةة، عليها  التةي المهةارات و التحصةيل قيةاس أدوات واعةداد موقةع التةدريب اإللكترونةي، وا 

 العينةة باختبةار يتعلةق امة وكةذلك األدوات وثبةات صةدق الختبةار االسةتطالعية تعلمهةا والدراسةة يةتم

 والتوصةل ،إحصةائي ا ومعالجتها عنها الناتجة البيانات واستخالص المختلفة للتجربة، المراحل وتنفيذ

 للدراسة. النهائية النتائج إلى

 أولا: منهج الدراسة:

اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبةي للعينةة الواحةدة بمةا يتناسةب مةع متطلبةات طبيعةة 

 وسيتم بيان ذلك على النحو التالي:دراسة ال

 المنهج التجريبي:

نتةائج  ورصةد أكثةر أو العوامةل أحةد فةي تغيرات إدخال مع حالية ظاهرة يدرس الذي المنهج وهو

 .(03: 2882،واألستاذ )األغا التغير هذا

المتغير  في ؤثري الذي موقع التدريب اإللكتروني في الممثل مستقل متغير وجود على المنهج هذا يعتمدو 

 المتغيةر فةي المسةتقل المتغيةر أثةر ولبيةان ،البةرامج التعليميةة المحوسةبة تصةميم مهةارة فةي المتمثةل التةابع

 قامةت ثةم ومن الدراسة، عينة على القبلية المالحظة وبطاقة القبلي االختبار الباحثة بتطبيق التابع قامت



83 
 

تصةميم  مهةارة تنميةة إلةى يهةدف لكترونةي الةذيموقةع تةدريب ا خةالل التةدريب عبةر من بتدريب المعلمين

المعالجةات اإلحصةائية  بةإجراء الباحثةة قامةت النهايةة وفةي التكنولوجيةا، معلمةي لةدى التعليميةة البةرامج

 ذا التصميم التجريبةي الباحثة اتبعت وقد ، التدريب بعد بأدائهم التدرب قبل المعلمين أداء لمقارنة الالزمة

لدراسةةة مةةدى فاعليةةة موقةةع التةةدريب اإللكترونةةي فةةي تنميةةة مهةةارات تصةةميم  ، وذلةةكالواحةةدة المجموعةةة

 البرامج  التعليمية المحوسبة لدى معلمي التكنولوجيا بغزة .

 ثانياا: مجتمع الدراسة

تكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن معلمةةي ومعلمةةات التكنولوجيةةا بالمةةدارس الحكوميةةة بمنطقةةة شةةمال غةةزة 

( معلمةا  ومعلمةة حسةب االحصةائيات فةي  92) 2862/2863راسي التعليمية وكان عددهم للعام الد

 قسم التخطيط شمال غزة .

 ثالثاا: عينة الدراسة

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية لمعلمي التكنولوجيا بالمدارس الحكومية منطقة شمال 

شرف التربوي لمبحث ( معلما  ومعلمة وبالتنسيق بشكل مباشر مع الم28غزة التعليمية وكان قوامها )

، مما ساعد الباحثة في التعامل عن قرب مع العينة ديرية التربية والتعليم شمال غزةالتكنولوجيا بم

( من  4وتطبيق أدوات الدراسة وتنفيذ دورة التدريب اإللكتروني المقترحة إال أنه تم استثناء عدد )

مات الكافية إلنهاء هذا البرنامج التدريبي المعلمين لعدم االلتزام بمواعيد الدورة وعدم تلقى التعلي

 ( معلما  ومعلمة  . 61حسب االصول المخطط لها لذلك أصبحت عينة الدراسة تتألف من )

 رابعاا: متغيرات الدراسة 

 تناولت الدراسة المتغير المستقل والتابع والمتمثل في التالي:

 موقع التدريب اإللكتروني المتغير المستقل وهو . أ
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 تصميم البرامج التعليمية المحوسبةمهارات التابع وهو المتغير   . ب

 خامساا : أدوات الدراسة
 وكانت الدراسة، أدوات بإعداد الباحثة قامت فرضياتها، صحة واختبار الدراسة أهداف ولتحقيق

 : يلي كما

 .التعليمية البرامج تصميم لمهارة العلمية المعرفة معرفي لقياس مستوى . اختبار6

 .التعليمية البرامج لتصميم العملية المهارة لقياس مستوى حظةمال . بطاقة2

 . بطاقة تقييم منتج برامج تعليمية محوسبة لدى معلمي التكنولوجيا .3

 أولا : الختبار المعرفي 

تةةةةم بنةةةةاء اختبةةةةار يهةةةةدف إلةةةةى قيةةةةاس مسةةةةتوى المعرفةةةةة العلميةةةةة لمهةةةةارات التصةةةةميم لةةةةدى معلمةةةةي 

 للخطوات التالية:وتم بناؤه وفقا   التكنولوجيا بالمدارس الحكومية

 . هدف الختبار :1

لقد وضعت الباحثة االختبار للتعرف على مستوى المعرفة العلمية لمهارات تصميم البرامج 

، وبعد دة العلمية إلى خمس محاور أساسيةالتعليمية لدى معلمي التكنولوجيا، وقد تم تقسم الما

امة للمادة العلمية التي أعدتها الباحثة بعد الرجوع الى االدب تحديد المفاهيم األساسية واألهداف الع

 السابق والدراسات ذات الصلة والمتعلقة بتصميم البرامج التعليمية قامت الباحثة بإعداد االختبار 

 : التالي الجدول في هو موضح كما العلمية للمادة الموصفات جدول على بناءالمعرفي 
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 (6) جدول
 المحوسبة التعليمية البرامج تصميم مهارة تنمية في المعرفي الختبارل المواصفات جدول

  الموديول
الوزن 
 النسبي

عدد السئلة  التطبيق الفهم التذكر
 لكل موديول

94% 62% 62% 

 برنامج) الول الموديول
 ( بوربوينت

94% 9-4-91 6-9-2-8 3-2-7 91 

 8 92-99-96 98 97-92-93-99 %92 (فالش برنامج) الثاني الموديول

 برنامج) الثالث الموديول
 (فوتوشوب

94% 61-69-63 94-62 66-69-62-

67-68 

91 

 كورس برنامج) الرابع الموديول
 ( لب

92% 31 64-39-33-

32-32 

36-39 8 

 تصميم)  الخامس الموديول
 ( التعليمية البرامج

36% 37-38-34-91-

99-96-93-99-

92-92-94-21-

29-26-23 

97-98 - 97 

 23 93 99 62 %911 المجموع

 
 : االختبار محتوى. 2

 البرامج مهارات التدريب اإللكتروني لتصميم قائمة على بناء االختبار الباحثة بإعداد قامت

 تصميممهارات ل العلمية المعرفة مستوى ليقيس المحكمين، على أعدتها وعرضتها التي التعليمية

 ملحق متعدد اختيار من نوع من فقرة (53) من النهائية صورته في وتكون االختبار التعليمية، البرامج

 إلى باإلضافة وثباتها صدقها معدل بارتفاع تتميز الموضوعية االختبارات من وهذا النوع (،1رقم)

 .الموضوعية من عالية تمتعها بدرجة

 :الختبار فقرات صياغة. 3

 :كانت بحيث االختبار بنود صيغت وقد
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 واللغوية ةالعلمي الدقة تراعي. 

 الغموض من وخالية وواضحة محددة. 

 قياسها المرجو واألهداف للمحتوى ممثلة. 

 ولغوي ا علمي ا صحيحة تكون حيث روعي أن الفقرات محتوى 

 وهذا النوع متعدد، من االختيار نوع أن تكون من االختبار بنود ولقد راعت الباحثة عند صياغة

لقياس  مالئمة وأكثرها االستخدام حيث من رونة،م الموضوعية االختبارات أنواع أكثر من

 تحقيقها. المرجو األهداف لمختلف مستوى المعرفة العلمية وتشخيصه

 :الختبار تعليمات وضع . 0

شرح  إلى تهدف التي االختبار تعليمات بوضع الباحثة قامت وصياغتها الفقرات عدد تحديد بعد

ملت تحديد الهدف العام من االختبار وزمن وش صورة أبسط في االختبار على اإلجابة فكرة

 البديل ووضع األسئلة جميع عن باإلجابة خاصة وتعليمات البدائل، وعدد الفقرات االختبار وعدد

 وتفريغ االجابات في الجدول المخصص لإلجابة . ،المناسب المكان في الصحيح

 :لالختبار النهائية . الصورة5

اشتمل على  حيث األولية، صورته في التدريب وضوعاتلم اختبار إعداد تم سبق ما ضوء في

تم  االختبار فقرات كتابة وبعد صحيحة، فقط منها واحدة بدائل، أربعة فقرة لكل ( فقرة،55)

 صالحية كل   مدى حول  رائهم الستطالع وذلك  (1ملحق ) المحكمين من مجموعة على عرضهما

 :من

 االختبار بنود عدد. 

 قياسها المراد لألهداف باراالخت فقرات تمثيل مدى. 

 للمادة التدريبية االختبار فقرات تغطية مدى. 
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 لغوي ا االختبار فقرات صحة مدى. 

 االختبار فقرات من فقرة لكل البدائل صياغة دقة مدى. 

ضافة البعض وحذف الفقرات بعض تعديل إلى المحكمون أشار قد حيث  اآلخر، البعض وا 

 .فقرة (53من) مكونا التحكيم بعد ختباراال ليصبح بتعديلها، الباحثة قامت

 :الختبار أسئلة . تصحيل2
 حيث بتصحيح االختبار الباحثة قامت ،راالختبا أسئلة عن باإلجابة العينة ومعلم قام أن بعد

بين )صفر  ن محصورةو المعلم عليها حصل التي الدرجة تكون بذلك فقرة، لكل واحدة درجة حددت

 فقرات من فقرة كل الخاطئة لإلجابات تكرارات عدد حساب تم ذلك ىإل باإلضافةو  ( درجة، 53 –

 . االختبار

 . تحديد زمن الختبار:1

تم حساب زمن تأدية المعلمين لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم العينة فكان  

 تطبيق( دقيقة . وذلك ب 45زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة يساوي ) 

 المعادلة التالية :

 زمن إجابة المعلم األول + زمن إجابة االختبار المعلم األخيرزمن إجابة االختبار = 

 . معامل الصعوبة ومعامل التمييز:8

بعد أن تم تطبيق االختبار المعرفي على العينة تم تحليل نتائج إجابات المعلمين على أسئلة 
 رف على :االختبار المعرفي ، وذلك بهدف التع

 . معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار 

 . معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار 

2 



88 
 

 :. معامل الصعوبة6

 عن الفقرة " ويقصد به : " النسبة خاطئةو يقصد به " نسبة المعلمين الذين أجابوا إجابة  

 (678: 6990 ،المئوية للراسبين في االختبار ". )الزيود وعليان

 حساب معامل الصعوبة وفقا  للمعادلة التالية : وتم

 معامل الصعوبة =  عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة    

 
يجاد السابقة المعادلة وبتطبيق  أن  الباحثة وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وا 

 (0.62)الكلي الصعوبة  معامل ( وكان متوسط( 0.44-0.75تراوحت ما بين الصعوبة معامالت

صعوبة  لمناسبة مستوى درجة وذلك االختبار، فقرات جميع على الباحثة تبقي النتائج وبهذه ،

 .0.80وأقل من 0.20 الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من 

 . معامل التمييز:2

 .ويقصد به : " قدرة االختبار على التمييز بين المعلمين الممتازين والمعلمين الضعاف " 

 (676: 6990عليان، و  تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية : )الزيود

 الدنياعدد المجيبين بشكل صحيل من الفئة  –عدد المجيبين بشكل صحيل من الفئة العليا معامل التمييز = 

لة وقد تم ترتيب درجات المعلمين تنازليا  بحسب عالماتهم في االختبار المعرفي وبتطبيق المعاد

 التمييز معامالت جميع السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، ولقد تراوحت

 العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.75-0.38) بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات

 أكثر بلغ إذا عامل التمييزم القياس علم ويقبل 0.52)الكلي) التمييز معامل بلغ متوسط وقد والدنيا،

 .االختبار جميع فقرات على الباحثة تبقي ( وبذلك 448: 2008و خرون،  ( . )الكيالني 0.20من)

 

 عدد الذين حاولوا اإلجابة

 إحدى الفئتين أفراد عدد
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 (2جدول )

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

1 0.69 0.63 28 0.56 0.63 

2 0.56 0.38 29 0.69 0.63 

3 0.75 0.50 30 0.69 0.38 

4 0.50 0.50 31 0.56 0.38 

5 0.50 0.75 32 0.75 0.25 

6 0.75 0.50 33 0.69 0.38 

7 0.38 0.50 34 0.75 0.50 

8 0.56 0.63 35 0.75 0.50 

9 0.56 0.38 36 0.69 0.63 

10 0.63 0.50 37 0.69 0.63 

11 0.56 0.63 38 0.69 0.63 

12 0.69 0.38 39 0.56 0.63 

13 0.38 0.50 40 0.69 0.38 

14 0.56 0.63 41 0.50 0.75 

15 0.75 0.50 42 0.56 0.63 

16 0.50 0.75 43 0.63 0.50 

17 0.69 0.63 44 0.56 0.63 

18 0.44 0.38 45 0.50 0.75 

19 0.56 0.38 46 0.56 0.63 
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 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

20 0.69 0.38 47 0.69 0.63 

21 0.63 0.50 48 0.69 0.38 

22 0.69 0.38 49 0.75 0.50 

23 0.69 0.38 50 0.75 0.25 

24 0.75 0.50 51 0.56 0.63 

25 0.69 0.38 52 0.56 0.63 

26 0.56 0.38 53 0.63 0.50 

27 0.69 0.38    

 0.51 معامل التمييز الكلي 0.62 معامل الصعوبة الكلي

 Test Validityصدق الختبار:  .9

" االختبار الذي يقيس ما وضع لقياسه" ( إلى أن االختبار الصادق هو  348: 2882يشير عودة )
 ، ولقد تحققت الباحثة من صدق االختبار بطريقتين :

 أولا: صدق المحكمين

وقد تحققت الباحثة من صدق االختبار عن طريق عرض االختبار في صورته األولية على 
جامعيين من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ومتخصصين ممن  مجموعة من أساتذة

 دة التكنولوجيا في محافظات غزة ،، ومشرفي مامعات الفلسطينية في محافظات غزةيعملون في الجا
( ، حيث قاموا بإبداء  رائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االختبار، ومدى انتماء  2ملحق رقم )

ن األبعاد الخمسة لالختبار، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء الفقرات إلى كل بعد م
 ( فقرة.53تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات االختبار )
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 ثانياا : صدق التساق الداخلي

اشتراك جميع  ويعرف صدق االتساق الداخلي بأنه" التجانس في أداء الفرد من فقره ألخرى ، أي
( وقد جرى التحقق من 72: 6902فقرات االختبار في قياس خاصية معينة في الفرد " )أبو لبدة ، 

، دراسة لعدم توافر عينة استطالعيةعينة الصدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على 
درجة الكلية لالختبار وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار وال

 .( والجداول التالية توضح ذلكSPSSالذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 ( 3)  جدول

 له الكلية والدرجة االختبار فقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت

 معامل االرتباط رقم السؤال
رقم 

 معامل االرتباط السؤال
رقم 

 رتباطمعامل اال السؤال

1 **0.670 19 *0.556 37 **0.714 

2 *0.510 20 **0.754 38 *0.514 

3 **0.709 21 **0.724 39 **0.881 

4 **0.645 22 **0.808 40 *0.512 

5 *0.562 23 **0.766 41 **0.810 

6 **0.709 24 **0.899 42 **0.738 

7 **0.639 25 *0.567 43 *0.610 

8 **0.726 26 **0.740 44 *0.571 

9 **0.650 27 **0.766 45 **0.929 

10 *0.607 28 *0.539 46 *0.619 

11 **0.739 29 **0.767 47 *0.500 

12 **0.631 30 **0.753 48 **0.805 

13 *0.595 31 **0.761 49 **0.655 

14 **0.779 32 **0.694 50 **0.659 

15 **0.630 33 **0.693 51 **0.833 

16 **0.845 34 **0.633 52 **0.738 

17 **0.845 35 **0.874 53 *0.561 
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 معامل االرتباط رقم السؤال
رقم 

 معامل االرتباط السؤال
رقم 

 رتباطمعامل اال السؤال

18 **0.725 36 **0.660   

 0.497( = 0.05( وعند مستوى داللة )14*ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.623( = 0.01( وعند مستوى داللة )14**ر الجدولية عند درجة حرية )

يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية 
(، 8085،8086دالة عند مستوى داللة ) لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة

(، وبذلك تعتبر فقرات االختبار صادقة 80984-80489ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )
 لما وضعت لقياسه.

 . ثبات الختبار 10

وهو " إعطاء االختبار للنتائج نفسها تقريبا  في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من 
 (.216: 6902ة ، الطالب " )أبو لبد

  ()التجزئة النصفية ةوقد تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريق

 ( (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

تم استخدام درجات عينة الدراسة  لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، حيث 
ية مقابل الفقرات الزوجية لكل بعد من أبعاد قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين، الفقرات الفرد

االختبار، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 
(، وهذا يدل على أن االختبار 80988وتبين أن معامل الثبات الكلي لالختبار )  سبيرمان بروان

 ى تطبيقها على عينة الدراسة.تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلي

 

 :التعليمية البرامج تصميم مهارات مالحظة بطاقة: ثانيا

قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة لمهارة تصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا 
 وفقا  للخطوات اآلتية:

 . الهدف من بطاقة المالحظة 
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 . إعداد بطاقة المالحظة 

 ظة.صدق بطاقة المالح 

 .ثبات بطاقة المالحظة 

: تهدف بطاقة المالحظة لقياس مستوى المهارة العملية لتصميم  الهدف من بطاقة المالحظة. 6

 البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا.

: بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة  . إعداد بطاقة المالحظة2

عليم والحاسوب عن طريق رأي عينة من المتخصصين في التربية وتكنولوجيا الت الدراسة واستطالع

، منها البرنامج التدريبي المقترح ، وأيضا  مجموعة المهارات التدريبية العملية التي تكونالمقابالت

استطاعت الباحثة إعداد قائمة بمهارات تصميم البرامج التعليمية المراد تنميتها لدى معلمي 

، قامت الباحثة ببناء بطاقة المالحظة في (، وبناء على هذه القائمة 3م ) وجيا ملحق رقالتكنول

(  31ضوء المهارات العملية التي تم تحديدها. وقد بلغ عدد فقرات البطاقة بعد صياغتها النهائية ) 

ق ، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وف(4ة أبعاد كما يظهر في الملحق ) فقرة ، موزعة على أربع

( لمعرفة مستوى 6،2،3سلم متدرج ثالثي ) كبيرة ، متوسطة ، ضعيفة ( أعطيت األوزان التالية )

المهارة العملية لتصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا وبذلك تنحصر درجات أفراد العينة 

 ( درجة.680، 31ما بين )

 . صدق البطاقة : 3

 -لمالحظة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:قامت الباحثة بتقنين فقرات بطاقة ا
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 أولا: صدق المحكمين 

تم عرض بطاقة المالحظة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من 

لجامعات الفلسطينية المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ممن يعملون في ا

، حيث قاموا بإبداء ي وزارة التربية والتعليم العالييا ف، ومشرفي مبحث التكنولوجبمحافظات غزة

، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي حول مناسبة فقرات بطاقة المالحظة رائهم ومالحظاتهم 

( 31ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر لتصبح عدد فقرات البطاقة ) 

 فقرة .

 اخلي ثانياا : صدق التساق الد

عينة الدراسة على  البطاقةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة  بتطبيق 

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات البطاقة لعدم توافر عينة استطالعية ل

الجداول ( و SPSSوالدرجة الكلية للبطاقة الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) 

 التالية توضح ذلك:

 ( 0جدول ) 

 امعامالت الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية له

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 **0.760 21 **0.966 

2 *0.534 22 **0.976 

3 **0.885 23 **0.949 

4 **0.761 24 **0.861 

5 **0.740 25 **0.908 

6 **0.656 26 **0.946 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

7 **0.733 27 **0.845 

8 **0.688 28 **0.801 

9 **0.666 29 *0.608 

10 *0.576 30 **0.962 

11 **0.813 31 *0.594 

12 *0.551 32 *0.579 

13 **0.705 33 **0.928 

14 **0.683 34 **0.928 

15 **0.889 35 **0.917 

16 **0.666 36 **0.795 

17 **0.871   

18 **0.647   

19 **0.875   

20 **0.937   

 0.497( = 0.05( وعند مستوى داللة )14*ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.623( = 0.01( وعند مستوى داللة )14**ر الجدولية عند درجة حرية )

يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية 

(، 8085،8086دالة عند مستوى داللة ) لفقراتها، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة

(، وبذلك تعتبر فقرات البطاقة صادقة 80971-80534ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )

 لما وضعت لقياسه.

  البطاقة ثبات. 4

تم تقدير ثبات بطاقة المالحظة على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام طريقتين هما : 

 معادلة هولستي. ية ومعامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصف
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفيةأ. 

تم استخدام درجات عينة الدراسة لحساب ثبات البطاقة بطريقة التجزئة النصفية، حيث 

قامت الباحثة بتجزئة البطاقة إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من 

مجاالت البطاقة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام 

، وهذا يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة (80949وتبين أن معامل الثبات الكلي ) معادلة سبيرمان

 عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ : ب.

ستخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك ا

إليجاد معامل ثبات البطاقة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت 

(، وهذا يدل على أن 80977يتضح أن معامل الثبات الكلي )و البطاقة، وكذلك للبطاقة ككل 

ن الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة، ويعني البطاقة تتمتع بدرجة عالية م

ذلك أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج 

 مطابقة بشكل كامل تقريبا  ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة.

 ثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي: . ت

، حيث قامت الباحثة بتقييم المعلمين عبر االفرادثبات المالحظين د من قامت الباحثة بالتأك

بنفسها وباالستعانة بزميلة أخرى و قد تم حساب نسب االتفاق بين النتائج التي توصل إليها الباحثة 

 مع زميلتها وذلك باستخدام المعادلة التالية :
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  نقاط التفاق                

 100×  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة = معامل التفاق   

  نقاط التفاق+ نقاط الختالف  

 ( يوضح ذلك: 5فحصلت على معامل اتفاق عال والجدول )

 ( 5جدول ) 

 البطاقة  نسب التفاق بين المالحظين لحساب ثبات
 رقم

 المعلم
 األداءات

 مرات عدد

 االتفاق

 مرات عدد

 االختالف

 النسبة

 المئوية

 94.44 2 34 36 األول

 91.67 3 33 36 الثاني

 94.44 6 30 36 الثالث

 86.11 5 31 36 الرابع

 88.89 للبطاقة الكلي الثبات

على % وهذا معامل جيد ويطلق 0009يبين الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت 

عند   خر هذا النوع من الثبات باالتساق عبر األفراد و يقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص

 تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها، مما يؤكد ثبات األداة .
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 : بطاقة تقييم منتج لبرنامج تعليمي محوسب لدى المعلم:ثالثاا 
علقة بمشكلة الدراسة واستطالع بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المت

رأي عينة من المتخصصين في التربية عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير 

 الرسمي قامت الباحثة ببناء بطاقة التقييم وفق الخطوات اآلتية:

 ( فقرة  67إعداد بطاقة التقييم في صورتها األولية والتي شملت )  -

 ختيار مدي مالئمتها لجمع البيانات.عرض البطاقة علي المشرف من أجل ا -

 تعديل البطاقة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. -

( من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة 60عرض البطاقة على ) -

( يبين أعضاء لجنة  2اإلسالمية، وجامعة األقصى، ووزارة التربية والتعليم، والملحق رقم ) 

 التحكيم.

بعد صياغتها النهائية  اء التعديالت التي أوصى بها المحكمون بلغ عدد فقرات البطاقةبعد إجر 

ضعيفة(  ، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ثالثي )كبيرة، متوسطة،( فقرة67)

لدى معلمي تقييم منتج لبرنامج تعليمي محوسب ( لمعرفة 6، 2،  3أعطيت األوزان التالية )

( 5( درجة والملحق رقم )56، 67لك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )التكنولوجيا بذ

 يبين البطاقة في صورتها النهائية.

 . صدق البطاقة1

  -من خالل التالي: بطاقة التقييم بالتأكد منقامت الباحثة 

 صدق المحكمين: . أ

من  تم عرض بطاقة التقييم في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين
، حيث قاموا بإبداء  رائهم ن يعملون في الجامعات الفلسطينيةالمتخصصين في التربية مم
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ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات البطاقة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك 
 ( فقرة.67اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات البطاقة )

 بطاقة : . ثبات ال2

لتأكد من ثبات البطاقة بعد تطبيقها على أفراد عينة الدراسة بثالث طرق، وهما التجزئة تم ا

 النصفية ومعامل ألفا كرونباخ، ومعادلة هولستي. 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية . أ

ث قامت تم استخدام درجات العينة لحساب ثبات البطاقة بطريقة التجزئة النصفية، حي

الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من مجاالت 

البطاقة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 

 ( يوضح ذلك:1والجدول )  سبيرمان بروان

 ( 2الجدول )

نصفي كل مجال من مجالت البطاقة  وكذلك الختبار ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد  يوضل معامالت الرتباط بين
 التعديل

 التعديل بعد الثبات معامل التعديل قبل االرتباط الفقرات عدد المجال م

التحليل مرحلة 1  6 0.466 0.632 

التصميم مرحلة 2  4 0.908 0.926 

التطوير مرحلة 3  *7 0.371 0.372 

 0.891 0.837 17* الكلية رجةالد 

 ن النصفين غير متساويين*تم استخدام معامل جتمان أل

(، وهذا يدل على أن البطاقة 80096يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 طريقة ألفا كرونباخ :  . ب

الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك  استخدمت

إليجاد معامل ثبات البطاقة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت 

 ( يوضح ذلك: 7البطاقة، وكذلك للمقياس ككل والجدول )

 ( 1الجدول )

 ة وكذلك للبطاقة ككليوضل معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالت البطاق

 كرونباخ ألفا معامل الفقرات عدد المجال م

التحليل مرحلة 1  6 0.761 

التصميم مرحلة 2  4 0.925 

التطوير مرحلة 3  7 0.314 

 0.742 17 الكلية الدرجة 

(، وهذا يدل على أن البطاقة 80742يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة، ويعني ذلك أن تتمتع بدرجة عالية 

هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج مطابقة بشكل 
 كامل تقريبا  ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة.

 ثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي: ت.

لتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عبر األفراد ، حيث قامت قامت الباحثة با

الباحثة بتقييم البرنامج بنفسها وباالستعانة بزميلة أخرى و قد تم حساب نسب االتفاق بين النتائج 

 التي توصل إليها الباحثة مع زميلتها وذلك باستخدام المعادلة التالية :

  نقاط التفاق               

 100×  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة = عامل التفاق   م

  نقاط التفاق+ نقاط الختالف      



010 
 

 ( يوضح ذلك: 0فحصلت على معامل اتفاق عال والجدول )

 ( 8جدول )

 بطاقة التقييم  المالحظين لحساب ثباتنسب التفاق بين 
 رقم

 المعلم
 األداءات

 مرات عدد

 االتفاق

 مرات عدد

 االختالف

 النسبة

 المئوية

 100.00 0 17 17 األول

 94.12 1 16 17 الثاني

 100.00 0 17 17 الثالث

 88.24 2 15 17 الرابع

 95.59 الثبات الكلي للبطاقة

% وهذا معامل جيد ويطلق على 95059تفاق كانت يبين الجدول السابق أن معامالت اال
خر عند  هذا النوع من الثبات باالتساق عبر األفراد و يقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص 

 تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها، مما يؤكد ثبات األداة .

 بناء البرنامج التدريبي اإللكتروني 

اد البرنامج الدراسات السابقة من حيث كيفية اعدلقد استفادت الباحثة من نتائج البحوث و 

، ومن المتفق ماط المستخدمة في تدريب المعلمين، ومن حيث األساليب واألنالتدريبي اإللكتروني

، لذا قامت الباحثة في كون له مكوناته وعناصره األساسيةعليه أن أي برنامج تدريبي يجب أن ي

مقترح وفق خطوات تم من خاللها تحديد منطلقات البرنامج هذه الدراسة ببناء البرنامج التدريبي ال

ليمية المستخدمة التدريبي وأهداف البرنامج وكذلك المحتوى الذي يحقق األهداف واألنشطة التع

، وبعد االطالع على العديد من الدراسات التي لتنفيذ البرنامج، وكذلك أساليب التقويم المناسبة

 التالية في بناء البرنامج التدريبي اإللكتروني: جراءاتلباحثة االتناولت هذا الجانب فقد اتبعت ا
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 .منطلقات البرنامج التدريبي اإللكترونيأولا: 

 -يستند البرنامج التدريبي اإللكتروني على األسس التالية:

األسلوب العلمي في بناء البرامج التعليمية بدءا  بتحديد قائمة المهارات الالزمة لمعلمي  .1

نتائج الدراسات السابقة ، وقد حددت هذه القائمة في ضوء جيا لتصميم البرامج التعليمةنولو التك

، والمقابالت مع المتخصصين التربويين ومع مشرفي التكنولوجيا وبعض المعلمين واألبحاث

 المتميزين.

م مع ء  ندرة الدراسات والبرامج واألبحاث في مجال تدريب المعلمين الكترونيا  بما يتال .2

بات العصر الحديثة حيث اصبح هناك ما يسمى باإلدارات المدرسية اإللكترونية بما يخدم متطل

إدارة المدرسة وهناك التعليم اإللكتروني الذي يخدم المتعلمين فالبد من النظر إلى ما يخدم المعلم 

 أيضا  فكانت فكرة التدريب اإللكتروني .

التعليمية التي تخدم وتساعد المتعلمين حاجة المناهج بصفة عامة إلى مجموعة من البرامج  .3

على الفهم والتحليل والتركيز حيث أصبحت بيئة الطالب خارج أسوار المدرسة مليئة بالجوانب 

م مع ء  التكنولوجية والبد من المدرسة إعداده لمواجهة  هذه البيئة فاألولى إعداده تكنولوجيا  بما يتال

 ب حديثة للتعليم والتعلم .طبيعة الحياة العصرية واتباع طرق واسالي

 .خطوات اعداد وتصميم برنامج التدريب اللكتروني ثانياا:

بمراحله المتعددة  A.D.D.I.Eحيث اتبعت الباحثة في تصميمه على النموذج العام للتصميم  

 -كالتالي:
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 أولا: مرحلة التحليل

 تحديد األهداف التعليمية للبرنامج التدريبي اإللكتروني: .1

 الباحثة بتحديد أهداف البرنامج التدريبي وكانت كما يلي :قامت 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي اإللكتروني:   . أ

تدريب معلمي التكنولوجيا الكترونيا  لتنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة وذلك من 

مية المحوسبة ومن خالل خالل تنمية بعض مهارات استخدام برامج مقترحة لتصميم البرامج التعلي

أيضا  تنمية مهارات التصميم بإتباع أحد نماذج التصميم المشهورة وفق موقع التدريب اإللكتروني 

 (http://paltrainingcenter.comالمعد لذلك ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي ) 

 كالتالي: وينبثق من الهدف العام االهداف الخاصة والموزعة إلى خمس موديوالت

 هداف الخاصة للبرنامج التدريبي :األ . ب

  تنمية بعض مهارات برنامج بوربوينتPower point 

  تنمية بعض مهارات برنامج فوتوشوبPhotoshop 

  تنمية بعض مهارات برنامج فالشFlash 

  تنمية بعض مهارات برنامج الكورس البcourse lab 

  حد نماذج التصميم ولقد اتبع أبة وفق تصميم البرامج التعليمية المحوستنمية مهارات

 ( . A.D.D.I.Eالنموذج العام للتصميم وهو نموذج التصميم )
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 تحديد المصادر والوسائل التعليمية المصاحبة للبرنامج : .2

ولقد اشتمل البرنامج على العديد من المصادر والوسائل والمواد التعليمية المتنوعة التي يمكن 

، ب مهارة تصميم البرامج التعليميةامج التدريبي لتساعد المعلم على اكتسااستخدامها خالل البرن

 ويمكن إجمال هذه المصادر في العناصر التالية :

مادة تدريبية متعلقة بالجانب النظري والعملي شملت على العديد من المصادر كعروض  - أ

ية ونماذج لبرامج بوربوينت وفيديوهات ومواقع ذات صلة وبرامج اضافية مساعدة ومواد إثرائ

 تعليمية محوسبة وغيرها من المصادر لتصميم البرامج التعليمية.

 (28أجهزة حاسوب تتناسب مع عدد المتدربين )  - ب

  L.C.Dجهاز عرض  - ت

 االستفادة من شبكة اإلنترنت. - ث

 مجموعة أسطوانات وملفات تحتوى على شروح للبرامج المستخدمة. - ج

 :تحديد المحتوى التعليمي. 3

في تحديد الموضوعات المتعلقة بمهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة والمطروحة وتمثل ذلك 

 (.0في دليل المعلم ملحق)

 :.تحديد خصائص المتعلمين0

 امتالكه مهارات استخدام شبكة الحاسب اآللي وحسن التعامل مع مكونات الحاسب اآللي  - أ
 ة.تصميم برامج تعليمية محوسب امتالكه معارف وخبرات حول - ب
 القدرة على التعامل مع محتوى تكنولوجي يتغير بسرعة نتيجة تطور التكنولوجيا بسرعة فائقة. - ت
 القدرة على معاونة الطالب على اكتساب مهارات عليا في التفكير. - ث
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 . تحديد حاجات المعلمين:5

هارات تصميم لمزيد من الخبرات والمعارف لتنمية محاجات المعلمين  قديرويقصد بذلك ت
مج التعليمية المحوسبة وفق خطوات علمية منظمة تتبع أحد نماذج التصميم المعروفة وهنا البرا

 .A.D.D.I.Eكان نموذج التصميم العام 

 ثانياا: مرحلة التصميم

 :صياغة الهداف السلوكية .1

المراد تنميتها لكل موديول من خالل موقع التدريب اإللكتروني تتمثل  االهداف السلوكيةمجموعة 
 في التالي:

 Power point: تنمية بعض مهارات برنامج بوربوينت ولالموديول األ 

 شريط األدوات ببرنامج بوربوينت.  يستخدم - أ

 الحركات على الشرائح. يضع - ب

 الصورة  مع مراعاة تنسيقها.  يدرج - ت

 تنسقها. األشكال مع مراعاةيدرج  - ث

 جدوال منسقا . يرسم - ج

 صوتا  عبر الشرائح.  يدرج - ح

 النصوص الفنية. يكتب - خ

 فيديو عبر الشرائح.  يدرج - د

 ارتباط تشعبي. ينشئ - ذ

 ن الملف بعدة امتدادات. خز ي - ر
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 Flashبرنامج فالش مهارات الموديول الثاني : تنمية بعض 

 شريط األدوات بالبرنامج. يستخدم - أ

 ات.خط الزمن إلنشاء إطار  يستخدم - ب

 .Motion Tweenعنصر من مكان  خر  يحرك  - ت

 عنصر في مسار غير مستقيم. يحرك - ث

 .Maskم حركة القناع يصم - ج

 .Shapeعنصر من شكل الى  خر يحول - ح

 .Buttonازرار التحكم  ينشئ - خ

 حفظ البرنامج بصيغ مختلفة.ي - د

 :Photoshopالموديول الثالث : تنمية بعض مهارات برنامج فوتوشوب 

 ات بالبرنامج.شريط األدو  يستخدم - أ

 عمال   جديدا  بخصائص معينة. ينشئ - ب

 م أداة فرشاة التلوين.يستخد - ت

 امل مع النصوص.يتع - ث

 تعامل مع الطبقات.ي - ج

 صور متحركة. ينشئ - ح

 حفظ ملف بامتدادات مختلفة.ي - خ

 رسم األشكال منسقة.ي - د

 ضع التأثيرات على الصورة.ي - ذ
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 دمج أكثر من صورة.ي - ر

 :course labرنامج كورس لب ب الموديول الرابع: تنمية بعض مهارات 

 مقرر تعليمي جديد. ينشئ - أ

 ر الشرائح.يحر  - ب

 ج النصوص. يدر  - ت

 ج الصور.يدر  - ث

 ( للمقرر التعليمي.pdf –بوربوينت  –الملفات ) وورد  يضيف - ج

 الروابط للمقرر التعليمي. يضيف - ح

 اختبارات المقرر التعليمي. يصمم - خ

 نشر المقرر التعليمي.ي .1

ات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة وفق النموذج العام الموديول الخامس : تنمية مهار 
 (.A.D.D.I.Eللتصميم )

 :Analysisأولا : مرحلة التحليل   

 حدد الهدف العام من البرمجية.ي - أ

 حدد المصادر والمراجع والوسائل. ي - ب

 د المحتوى التعليمي.حدي - ت

 د خصائص المتعلمين.حدي - ث

 د الخبرات السابقة.حدي - ج

 مين.د حاجات المتعلحدي - ح

 Design:ثانياا : مرحلة التصميم 
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 األهداف السلوكية. يصيغ - أ

 المحتوى التعليمي. يحلل - ب

 أدوات القياس. يصمم - ت

 التغذية الراجعة المالئمة.  يحدد - ث

وفيها يتم تحويل ما تم تصميمه الى اجراءات فعلية  Developmentثالثاا : مرحلة التطوير  
  مراعيا المعايير التالية .

 خدمة كافية لجذب االنتباه ومناسبة للفئة المستهدفة األلوان المست - أ

 استخدام الصور والرسومات باألحجام واألماكن المناسبة - ب

 تنوع في المثيرات الحركية والصوتية - ت

 حجم ونوع النصوص مناسب ومتناسق - ث

 تصميم الشريحة الرئيسية للبرنامج ) واجهة البرنامج ( - ج

 غالتالتحكم في الصفحات وسهولة التنقل عبر المش - ح

 تصميم الئحة التعليمات للتعامل مع البرنامج  - خ

 تحليل المحتوى التعليمي: .2

 تحليل المحتوى التعليمي الىمن خالل الموضوعات المطروحة لتنمية مهارات التصميم تم 

 (.0كما في ملحق رقم)تحت كل بند من بنود الموديوالت الخمسة ومهارات خبرات معارف و 

 :تصميم أدوات القياس .3

، وبطاقات المالحظة والتقييم، وات القياس من خالل االختبارات القبلية والنهائيةصممت أد

 (.9انظر ملحق رقم)واالنشطة المصاحبة لكل موديول على حدا 
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 : مرحلة التطويرثالثاا 

وهي عملية ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسناريوهات إلى مواد تعليمة 

أليف وتصميم موقع التدريب االلكتروني بكافة محتوياته انظر حقيقية، فيتم في هذه المرحلة ت

 (.66ملحق رقم)

 رابعاا: مرحلة التنفيذ

التي تم تصميمه لتنمية مهارات تصميم باالستخدام الفعلي والواقعي لموقع التدريب االلكتروني 

تلقى معلمين حسب الجدول الزمني المخطط، و البرامج التعليمية المحوسبة حيث تفاعل معه ال

مع امكانية االتصال المتزامن والغير متزامن داخل  ،يول على حداالمعلمين ما يتعلق بكل مود

البعض أو مع  الموقع، وتوفير زاوية خاصة للردود على استفسارات المعلمين سواء مع بعضهم

ثرائية مدير الموقع، وامكانية تحميل المادة التعليمة المتعلقة بموضوعات التصميم، وتوفير مواد ا

 وبرامج أخرى مساعدة.

 اا: مرحلة التقويمخامس

التي صممت لقياس مدى تنمية المهارات المطلوبة لدى المعلمين سواء  األدواتتم التقويم من خالل 

بطاقة المالحظة ( بجانب  –بالتطبيق القبلي أو البنائي أو البعدي ألدوات الدراسة ) االختبار 

 ة التعليمية المحوسبة وفق النموذج المخصص لذلك .بطاقة تقييم منتج تصميم البرمجي
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 :(A.D.D.I.E) مبررات اختيار نموذج التصميم العام  ثالثاا:

 بعد االطالع على الكثير من نماذج التصميم اختارت الباحثة نموذج التصميم العام . 1
(A.D.D.I.Eكأساس في تصميم البرامج )  وجد أنه التعليمية المحوسبة لدى المعلمين حيث

األنسب لطبيعة الدراسة لما يتصف بالخطوات الواضحة والغير متشعبة قياسا  بنماذج التصميم 
 .األخرى 

. هذا النموذج تم تطبيقه في الكثير من الدراسات والبحوث التربوية وأثبت نجاحا  كبيرا  كدراسة 2
 ( ودراسات أخرى مشابهة .2887)عقل  ( ودراسة2889عيد )

النموذج بالسهولة حيث أن عناصره غير متصلة بخطوط وأسهم توحي بااللتزام . يتميز هذا 3
 والتتابع الخطي عند تطبيقه .

. يتصف هذا النموذج بشموليته لخطوات التصميم الواردة في أغلب نماذج التصميم التعليمي 4
 بصورة مختصرة وغير متشعبة .

 اإللكتروني :الحدود الزمنية لفعاليات البرنامج التدريبي  رابعاا:

ة تصميم استهدف البرنامج معلمي التكنولوجيا بمديرية التربة والتعليم شمال غزة ، وذلك لتنمية مهار 

( اسابيع شمل الجانب النظري 5، وتم تنفيذ البرنامج في زمن كلي أقصاه )البرامج التعليمية لديهم

 -:يث كانت اللقاءات موزعة كالتاليوالعملي من البرنامج التدريبي ح

 هدف هذا اللقاء لتحديد معالم الدورة والهدف منها و لية التعامل مع موقع : اللقاء األول

التدريب اإللكتروني حيث يتم تلقي الدورة التدريبية من خالله ، كما وتم في هذا اللقاء تطبيق أداتي 

 بطاقة المالحظة ( –الدراسة القبلية ) االختبار المعرفي 

 ( لتحديد 9تطبيق أنشطة برنامجي بوربوينت وفالش  ملحق رقم ) : هدف إلىاللقاء الثاني

مدى اكتساب المهارات المطلوب تحققها من خالل التدرب على موقع التدريب اإللكتروني وحتي 

 يتسنى قياس مهارات بطاقة المالحظة البعدية من خالل هذا النشاط .
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  (  9ورس الب ملحق رقم ): هدف إلى تطبيق أنشطة برنامجي فوتوشوب وكاللقاء الثالث
لتحديد مدى اكتساب المهارات المطلوب تحققها من خالل التدرب على موقع التدريب اإللكتروني 

 وحتي يتسنى قياس مهارات بطاقة المالحظة البعدية من خالل هذا النشاط في هذين البرنامجين.

 دة فعليا  لدى ورشة عمل شملت على ورقة عمل لتحديد المهارات الموجو : اللقاء الرابع

جراءات والخطوات الالزمة للخروج المعلمين عند تصميم برمجية تعليمية من خالل تحديد اإل

 ببرمجية تعليمة تربوية.

 تنفيذ االختبار البعدي مع المعلمين بجانب تكليفهم بتصميم  :خيراللقاء الخامس واأل

المتبع ) النموذج العام برمجية تعليمية وفق خطوات التصميم المتضمنة في نموذج التصميم 

 (  A.D.D.I.Eللتصميم 

 .دليل المتدرب خامساا: 

تي أعدتها الباحثة يتضمن عرض المحتوى التدريبي للمادة الخاص بتصميم البرامج التعليمية ال

، وهو بمثابة دليل للمتدرب يسترشد به خالل تنفيذ التدريب اإللكتروني عبر الموقع  ودروس تعليمية

 ( 0ف المرجوة منه ، كما يظهر ي ملحق رقم )لتحقيق األهدا
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 المعالجات الحصائية :

 اعتمدت الباحثة في دراستها على المعالجات اإلحصائية اآلتية 

   statistics Package for Social Science (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي   -1

 لتحليل البيانات ومعالجتها. 

 .حصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسةتم استخدام المعالجات اإل  -2

  :التأكد من صدق االتساق الداخلي وذلك بإيجاد معامل "ارتباط بيرسون".معامل ارتباط بيرسون 

  معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير

 Richardson and ) 26ريتشارد سون  -نباخ طريقة كودرالمتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرو 

Kuder) .للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية:  -3

 المتوسطات واالنحراف المعياري. 

  اختبار ويلكوكسون الالبارمتريWilcoxon,T . 

 .معامل الكسب لبالك 

 اختبار ت T-Test One-Sample Statistics. 

  معامل إيتا لحساب حجم التأثير 
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 الفصل الخامس

 ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

 

 جابة على السؤال األولاإل 

 جابة على السؤال الثانياإل 

 جابة على السؤال الثالث اإل 

 جابة على السؤال الرابعاإل 

 جابة على السؤال الخامساإل 

 توصيات الدراسة 

  حات الدراسةمقتر   
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

يتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي تم التوصل إليها حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي   

(SPSSلمعالجة بيانات الدراسة ). 

 :ولالنتائج المتعلقة بالسؤال األ 

لبةةرامج التعليميةةة المحوسةةبة المةةراد مةةا مهةةارات تصةةميم ا علةةى مةةا يلةةي: ولويةةنص السةةؤال األ    
 تنميتها  لدى معلمي التكنولوجيا بغزة ؟

ولإلجابةةة عةةن هةةذا السةةؤال قامةةت الباحثةةة بةةاالطالع علةةى االدب التربةةوي والدراسةةات السةةابقة 

لةةةدى معلمةةةي ذات العالقةةةة لتحديةةةد مهةةةارات تصةةةميم البةةةرامج التعليميةةةة المحوسةةةبة التةةةي يجةةةب تنميتهةةةا 

أربعةة بةرامج ) منهةا تم تحديد مجموعة مةن المهةارات قسةمت إلةى خمسةة موديةوالت ولقد ، التكنولوجيا

البوربوينةةت ا الفةةالش ا الفوتوشةةوب ا الكةةورس الب ( بجانةةب أحةةد نمةةاذج التصةةميم وهةةو النمةةوذج 

 .( يوضح تلك المهارات 3ملحق رقم )و العام للتصميم 
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 :ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

 ؟معايير تصميم المواقع التدريبية اإللكترونية ما  على ما يلي: نيثاوينص السؤال ال

االدب االلكترونيةةة و مجموعةةة مةةن المواقةةع ولإلجابةةة عةةن هةةذا السةةؤال قامةةت الباحثةةة بةةاالطالع علةةى 

المواقةع االلكترونيةة واستخلصةت إلةى تصميم عايير ات السابقة ذات العالقة لتحديد مالتربوي والدراس

 ير وفق مجاالت التالية:مجموعة من المعاي

 المحتوىأولا: 

 الموقع ومضمون هدف يعكس الموقع عنوان .6 

 .المستهدف الجمهور مع الموقع محتوى مالءمة .2 

 (.المطبعية اإلمالئية، اللغوية،)  األخطاء من المعلومات خلو .3 

 بسهولة التحميل  امكانية. 4 

 مرة من أكثر الموقع لزيارة المستخدم وتجذب غنية المتوافرة المعلومات. 5 

 التعامل سهولةثانياا: 

 .معه والتعامل وفهمه الموقع استخدام سهولة. 6 

 .الموقع في والتصفح المعلومات إيجاد سهولة. 2 

 .البحث محركات من الموقع إيجاد سهولة. 3 

   التصميمثالثاا: 

 .التصميم في االبتكار حيث من بالجاذبية الموقع يتصف. 6

 .الموقع يقدمها التي الخدمة لنوع مالئم تصميمال. 2 

 التفاعلية واإلمكانيات المتعددة الوسائط توافر.3 

 قراءتها يسهل المستخدمة والخطوط األلوان تناسق. 4 
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 للموقع التحديث تاريخ توافر. 5 

 الداءرابعاا: 

 .للمستخدم الشخصية المعلومات خصوصية على الحفاظ.6 

 ( االلكتروني البريد ،  المحادثات) منها خدمات وجود. 2 

  الروابطخامساا: 

 الفرعية الموضوع جوانب بين للربط داخلية روابط على المصدر احتواء.6    

 نفسه الموضوع في أخرى لمواقع خارجية روابط على المصدر احتواء. 2 

 الرئيسةة الصةفحة إلةى االنتقةال للمسةتخدم تسةهل بحيةث صةفحة كةل في مساعده روابط وجود. 3  
  الموقع في أخرى صفحة أية خالل من

    مغلقةةةة، محذوفةةةة، بصةةةفحات تةةةرتبط ال أنهةةةا بمعنةةةى)  بالفعةةةل متاحةةةة المصةةةدر فةةةي الةةةروابط.4 
 (.متغيرة
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 :ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

مةةا صةةورة الموقةةع التةةدريبي اإللكترونةةي فةةي تنميةةة مهةةارات  علةةى مةةا يلةةي: ثالةةثويةةنص السةةؤال ال

 ؟ميم البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي التكنولوجيا بغزةتص

ومجموعة من مواقع  تربويولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع  على األدب ال

لفئةة ل ا  وأن يكةون مناسةب، قترح التي يصلح لمثل هذه الدراسةالتدريب اإللكتروني وتحديد التصور الم

وقةةةةد تةةةةم تحديةةةةد مجموعةةةةة مةةةةن الخطةةةةوات إلعةةةةداد موقةةةةع التةةةةدريب ، ينالمسةةةةتهدفة وهةةةةي فئةةةةة المعلمةةةة

 اإللكتروني كما اتضحت في الباب الرابع من أبواب هذه الدراسة والمتمثلة في :

 .  تحديد الهدف العام من موقع التدريب اإللكتروني .6

 . تحديد االهداف الخاصة لموقع التدريب اإللكتروني .2

بصةةةورة واضةةةحة ومنظمةةةة ومتسلسةةةلة  هضةةةمنها الموقةةةع وتوزيعهةةةا داخلةةة. تحديةةةد المحتويةةةات التةةةي يت3

 والوصول إليها بسهولة . معها بحيث يمكن التعامل

  . . تحديد اساليب التقويم والمتمثلة في التقويم القبلي والبنائي والنهائي4

 .. اعداد دليل المتدرب للمادة التدريبة المقترحة من خالل الموقع 5

الموقع بصورة منظمة وشةاملة تعكةس الهةدف العةام مةن الموقةع انظةر ملحةق رقةم . توزيع محتويات 1

 ( والمتمثلة في :66)

 –جهة االشراف والقائمين عليةه  –الفئة المستهدفة المعلمين  –) رسالة الموقع :أ. من نحن وتشمل 

 الجدول الزمني لمراحل التدريب وتنفيذ األنشطة (.
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مكانيةةة عةةرض كةةل موديةةول ا  وديةةول منفةةرد خةةاص بمهاراتةةه و ب. الموديةةوالت الخمسةةة ومقسةةمة كةةل م

 وفق مخطط زمني محدد لتنمية المهارات المطلوبة .

ج. مجموعةةة مةةن المواقةةع الصةةديقة ذات الصةةلة بأهةةداف الموقةةع ورسةةالته إلمكانيةةة االسةةتفادة والبحةةث 

 الحر للحصول على المعلومات المساعدة لتنمية المهارات المحددة .

عةة مةن البةرامج األخةرى والتةي يمكةن للمعلةم االسةتعانة بهةا لتصةميم البةرامج التعليميةة قتراح مجمو إد. 

 المحوسبة غير المقترحة داخل الموقع .

ه. توفير مجموعة من المواد التدريبية بشةكل موسةع للبةرامج المقترحةة إلمكانيةة االسةتفادة منهةا غيةر 

 المواد المقرحة .

تاحةةةة الفةةةرص لالستفسةةةارات وا   بعضةةةا  المعلمةةةين مةةةع بعضةةةهم و. تحديةةةد زاويةةةة داخةةةل الموقةةةع لتواصةةةل 

 ( والتواصل مع مشرف الموقع . chateمتزامنة من خالل غرف المحادثات )الالمتزامنة وغير 
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 :لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  على ما يلي: رابعوينص السؤال ال    
( في مستوى المعرفة العلمية لتصميم البرامج التعليمية المحوسبة في التطبيق α.0 ≤ 05دللة)

 القبلي والبعدي على اختبار التحصيل المعرفي؟

: ل توجد فروق ذات دللة ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية
لتصميم البرامج التعليمية  ( في مستوى المعرفة العلميةα.0 ≤ 05احصائية عند مستوى دللة)

 المحوسبة في التطبيق القبلي والبعدي على اختبار التحصيل المعرفي.

 (9جدول )

 (12في القياسين القبلي والبعدي)ن=ألفراد العينة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 المجال

 البعدي القياس القبلي القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الموديول االول برنامج 
 بوربوينت

4.250 1.528 8.750 1.065 

الموديول الثاني برنامج 
8فالش  

2.813 1.328 6.750 1.000 

الموديول الثالث برنامج 
 فوتوشب

3.813 1.797 8.563 1.548 

الموديول الرابع برنامج 
س البورك  

3.875 2.705 7.500 0.816 

الموديول الخامس برنامج 
تصميم البرامج التعليمية 

 المحوسبة

6.250 1.949 14.500 2.608 

 الكلية الدرجة
21.000 4.913 46.063 5.092 

( وجةةود فةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية فةةي القيةةاس البعةةدي مقارنةةة 9يتضةح مةةن الجةةدول )
لسةابقة وتحديةد وجهةة داللةة الفةروق بةين بالقياس القبلي لصالح القياس البعةدي وللتحقةق مةن النتةائج ا

اسةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار ويلكوكسةةةون  أفةةةراد العينةةةةالقياسةةةين القبلةةةي والبعةةةدي لمتوسةةةطات درجةةةات 
للتعةةرف علةةى داللةةة هةةذه الفةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية، وفيمةةا يلةةي  Wilcoxon,Tالالبةةارمتري 
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"  فةةةي القياسةةةين القبلةةةي والبعةةةدي Zة"جةةةدول يوضةةةح نتةةةائج الفةةةروق بةةةين المتوسةةةطات الحسةةةابية وقيمةةة
 .ألفراد العينة لالختبار

 (10جدول )

( في  القياسين القبلي Zوقيمة)أفراد العينة دللة الفروق بين متوسطات درجات 
 (12والبعدي)ن=

 العدد المجموعة
 متوسط

 الرتب
 مجموع

 الرتب
 "Z" قيمة

 مستوى

 الداللة

الموديول االول 

 برنامج بوربوينت

0 0.000 0.000 

3.532 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

الموديول الثاني 

8برنامج فالش  

0 0.000 0.000 

3.534 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

الموديول الثالث 

 برنامج فوتوشب

0 0.000 0.000 

3.425 

 

دالة عند 

.0.1 
15 8.000 120.000 

1   

لرابع الموديول ا

برنامج كورس 

 الب

0 0.000 0.000 

3.427 

 

دالة عند 

.0.1 
15 8.000 120.000 

1   

الموديول الخامس 

تصميم البرامج 

التعليمية 

 المحوسبة

0 0.000 0.000 

3.522 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

 الكلية الدرجة

0 0.000 0.000 

3.517 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   
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عليهةا  وسطات الحسابية للدرجات التةي حصةل( وجود فروق بين المت68يتضح من جدول )
" بةةةةةةةةةةين القياسةةةةةةةةةةين علةةةةةةةةةةى Zفةةةةةةةةةةي القياسةةةةةةةةةةين القبلةةةةةةةةةةي والبعةةةةةةةةةةدي، وكانةةةةةةةةةةت وقيمةةةةةةةةةةة" أفةةةةةةةةةةراد العينةةةةةةةةةةة

(، وهةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةيم دالةةةةةةةةةةة 30567(، )30522(، )30427( ، )30425(، )30534(،)30532التةةةةةةةةةةوالي)
 لصالح التطبيق البعدي. (α.0 ≤ 01)د مستوى داللة عنإحصائيا  

، قامةةت الباحثةةة بالمعالجةةة اإلحصةةائية لنتةةائج تطبيةةق االختبةةار الموقةةعلتحديةةد مةةدى فاعليةةة  
 للكسب المعدل.                     Blackباستخدام معادلة بالك  ألفراد العينةالتحصيلي قبليا وبعديا  

  الكسب المعدل لبالك =      

فةةةةى التطبيةةةةق القبلةةةةى والبعةةةةدى .)سةةةةيد،  موقةةةةععلةةةةى فاعليةةةةة ال 6م –/ ن 6م-2حيةةةةث يةةةةدل م
 :( يوضح ذلك66( ويتضح ذلك فى الجدول )27: 6998

 (11جدول )

 بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي  أفراد العينةلدى  الموقعيبين مدى فاعلية 

 

η 2

  0.757 1.23 10 4.250 8.750 الموديول االول برنامج بوربوينت

8الموديول الثاني برنامج فالش  6.750 2.813 8 1.25 0.757  

  0.746 1.24 10 3.813 8.563 الموديول الثالث برنامج فوتوشب

ديول الرابع برنامج كروس المو
  0.746 1.33 8 3.875 7.500 الب

الموديول الخامس برنامج تصميم 
 البرامج التعليمية المحوسبة

14.50

0 
6.250 17 1.25 0.756 

 

 الدرجة الكلية
46.06

3 

21.00

0 
53 1.26 0.756 

 

 

حيث كانت قيم  ة،أفراد العينيتصف بالفاعلية لدى  موقع( أن ال 66يتضح من جدول )
( في جميع الموديوالت والدرجة 6023الكسب المعدل لبالك بين التطبيق القبلي والبعدي أعلى من )

 وهذا ، االختبار والدرجة الكلية أبعاد من بعد لكل كبير التأثير حجم ، كما أنالكلية لالختبار
 جالبرام العلمية لتصميم المعرفة مستوى تحسين أثر الموقع في على يدل

م
2

م   –   
1

 

 ن

م
2

م   –   
1

 

م  -  ن
1
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 ويمكن تفسير نتائج السؤال الثالث لألسباب التالية :،  التكنولوجيا معلمي لدى التعليمية

. الخروج عن الطريقة التقليدية في التدريب واالعداد والتأهيل بالنسبة للمعلمين واتباع  لية جديدة 6

ه ووفق ظروفه للتدريب وهي  لية التدريب اإللكتروني التي تتيح للمعلم فرصة التدريب وفق قدرات

الخاصة بإمكانية التدرب وفق الزمان والمكان المناسب والتخلص من عقبة المكان والزمان التي تقيد 

 المعلم في التدريب التقليدي .

. سهولة الوصول للموقع من محركات البحث وسهولة التعامل مع محتوياته والوصول السريع 2

 ألي زاوية من زواياه .

العديد من المصادر التي تمكن المعلم من الحصول على المعلومات  . احتواء الموقع على3

المطلوبة لتنمية مهارات التصميم المقترحة كتوفير مجموعة من المواقع الصديقة والبرامج المساعدة 

 ومادة إثرائية للبرامج المقترحة بجانب المادة الخاصة والمحددة لها .

لمطلوبة من خالل توفير مجموعة من االسطوانات لتحميل . الممارسة الفعلية والعملية للمهارات ا4

البرامج المقترحة وكذلك تحديد مجموعة من المواقع التي يمكن من خاللها تحميل البرامج بجانب 

 المادة العلمية المصممة لتوضيح كافة المهارات المطلوبة وتنفيذ األنشطة المعدة لتطبيق كل مهارة .
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 :خامسال النتائج المتعلقة بالسؤال

هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند  على ما يلي: لخامسوينص السؤال ا    
( في مستوى المهارة العملية لتصميم البرامج التعليمية المحوسبة في α.0 ≤ 05مستوى دللة)

 ؟التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة المالحظة 

: ل توجد فروق ذات دللة ة التاليةولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضي
( في مستوى المهارة العملية لتصميم البرامج التعليمية α.0 ≤ 05احصائية عند مستوى دللة)

 المحوسبة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة المالحظة

 (12جدول )

 (12والبعدي)ن=في القياسين القبلي  ألفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 المجال

 البعدي القياس القبلي القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الموديول االول برنامج 
 1.746 28.375 5.097 17.875 بوربوينت

الموديول الثاني برنامج 
8فالش  16.313 3.945 28.625 1.544 

 الموديول الثالث برنامج
 1.746 23.125 2.757 10.000 فوتوشب

الموديول الرابع برنامج 
س البروك  12.625 3.074 22.563 1.965 

 4.542 102.688 10.895 56.813 الكلية الدرجة

( وجود فروق بين المتوسطات الحسةابية فةي القيةاس البعةدي مقارنةة 62يتضح من الجدول )

مةن النتةائج السةابقة وتحديةد وجهةة داللةة الفةروق بةين  بالقياس القبلي لصالح القياس البعةدي وللتحقةق

اسةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار ويلكوكسةةةون  أفةةةراد العينةةةة،القياسةةةين القبلةةةي والبعةةةدي لمتوسةةةطات درجةةةات 

للتعةةرف علةةى داللةةة هةةذه الفةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية، وفيمةةا يلةةي  Wilcoxon,Tالالبةةارمتري 

"  فةةةي القياسةةةين القبلةةةي والبعةةةدي Zالحسةةةابية وقيمةةةة" جةةةدول يوضةةةح نتةةةائج الفةةةروق بةةةين المتوسةةةطات

 للمجموعة التجريبية للبطاقة.
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 (13جدول )

 (12( في  القياسين القبلي والبعدي)ن=Zوقيمة) أفراد العينةدللة الفروق بين متوسطات درجات 

 العدد المجموعة
 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
 "Z" قيمة

 مستوى

 الداللة

الموديول االول 

 برنامج

 بوربوينت

1 2.500 2.500 

3.399 

 

دالة عند 

.0.1 
15 8.900 133.500 

0   

الموديول 

الثاني برنامج 

8فالش  

0 0.000 0.000 

3.523 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

الموديول 

الثالث برنامج 

 فوتوشب

0 0.000 0.000 

3.539 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

الموديول 

الرابع برنامج 

 كروس الب

0 0.000 0.000 

3.530 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.500 136.000 

0   

 الكلية الدرجة

0 0 0 

3.520 

 

دالة عند 

.0.1 
16 8.5 136 

0   

عليهةا  وسطات الحسابية للدرجات التةي حصةل( وجود فروق بين المت63يتضح من جدول )
" بةةةةةةةةةةين القياسةةةةةةةةةةين علةةةةةةةةةةى Zفةةةةةةةةةةي القياسةةةةةةةةةةين القبلةةةةةةةةةةي والبعةةةةةةةةةةدي، وكانةةةةةةةةةةت قيمةةةةةةةةةةة" أفةةةةةةةةةةراد العينةةةةةةةةةةة

 (، وهي قيم دالة إحصائيا  30567(، )30522(، )30427، )(30425(، )30534(،)30532التوالي)
 لصالح التطبيق البعدي.  (α.0 ≤ 01)عند مستوى داللة 

ئج تطبيق البطاقة قبليا ، قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتاموقعلتحديد مدى فاعلية ال 
والجةةدول التةةالي   ،وحجةةم التةةأثير للكسةةب المعةةدل Blackباسةةتخدام معادلةةة بةةالك  أفةةراد العينةةةوبعةةديا  

 يوضح ذلك: 
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 (10جدول )

بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي أفراد العينةلدى  الموقعيبين مدى فاعلية 

  
η 2

 
28.375 17.875 30 1.22 0.743 

 

 
28.625 16.313 30 1.31 0.756 

 

 
23.125 10.000 24 1.48 0.758 

 

 
22.563 12.625 24 1.29 0.757 

 

102.688 56.813 108 1.32 0.756  

 

حيث كانت قيم  أفراد العينةيتصف بالفاعلية لدى  موقع( أن ال64يتضح من جدول )
ت والدرجة ( في جميع الموديوال6022الكسب المعدل لبالك بين التطبيق القبلي والبعدي أعلى من )

 يدل وهذا ، والدرجة الكلية البطاقة أبعاد من بعد لكل كبير التأثير حجم ، كما أن الكلية للبطاقة
 البرامج العملية لتصميم المعرفة مستوى تحسين أثر الموقع في على

وتعزى نتائج السؤال الرابع من أسئلة الدراسة التي توصلت إليها التكنولوجيا،  معلمي لدى التعليمية
 الباحثة إلى األسباب التالية:

. شمول الموقع على نماذج متنوعة لمجموعة من البرامج التعليمية المحوسبة الجاهزة حيث تتيح 6

 الفرصة للمعلمين لالطالع عليها واالستفادة من  لية اعدادها وتصميمها .

لفرصة المطلقة ن واعطاء او . تصميم الموقع وتجهيزه بصورة خاصة للفئة المستهدفة وهم المعلم2

م مع ظروفهم وأوقاتهم والتحكم في  لية ء  لهم للتدرب كيفما يشاؤون وبما يناسب قدراتهم وبما يتال

عرض المهارات المطلوبة حيث توافرت مجموعة من المصادر للحصول على المهارة المطلوبة من 

 عروض بوربوينت وفيديوهات وفالشات خاصة .
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أفراد م مني من خالل الموقع سواء بين أفراد المجموعة أنفسهم أتزاال . التفاعل التزامني وغير3

المجموعة مع مشرف الموقع مما يتح فرصة التساؤالت واالستفسارات عن المشاكل التي قد 

 تواجههم.

. توافر مختبر حاسوب ذات تهويه جيدة ومزود بشبكة إنترنت وأجهزة حواسيب حديثة مع شاشة 4

 . LCD وجهاز عرض 
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 :سادسالمتعلقة بالسؤال ال النتائج

 عنةةد احصةةائية دللةةة ذات فةةروق توجةةدل  أنةةه علةةى الدراسةةة أسةةئلة مةةنسةةادس ال السةةؤال يةةنص
 بعةد التعليميةة البةرامج تصةميم لمهةارات المعلمةين امةتالك مسةتوى بةين( α ≤ 0.05)دللةة مستوى
عن هةذا السةؤال قامةت ولإلجابة ؟(%80)  عن يقل ل بما التقان مستوى وبين اإللكتروني التدريب

( α ≤ 0.05)داللةة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق ال توجد: الباحثة بصياغة الفرضية التالية
 مسةتوى وبةين اإللكترونةي التدريب بعد التعليمية البرامج تصميم لمهارات المعلمين امتالك مستوى بين

للعينةةةة  Tمت الباحثةةةة اختبةةةار هةةةذا الفةةةرض اسةةةتخد نعةةة لإلجابةةةةو  (%80)  عةةةن يقةةةل ال بمةةةا االتقةةةان
                                     الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:

 (15جدول )

 المتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البطاقة وكذلك ترتيبها

 الفقرة م
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
   Tمة قي

قيمة 

 المعنوية

  مرحلة التحليل 

 0.002 3.800 95.83 0.500 2.875 46 يحدد الهدف العام من البرمجية 1

 0.000 8.600 97.92 0.250 2.938 47 يحدد المصادر والمراجع والوسائل  2

 0.008 3.034 93.75 0.544 2.813 45 يحدد المحتوى التعليمي 3

 0.008 3.034 93.75 0.544 2.813 45 يحدد خصائص المتعلمين 4

 0.002 3.800 95.83 0.500 2.875 46 يحدد الخبرات السابقة 5

 0.028 2.425 91.67 0.577 2.750 44 يحدد حاجات المتعلمين 6

  272 17.000 1.932 94.44 5.383 0.000 

  مرحلة التصميم 

 0.001 4.093 93.75 0.403 2.813 45 يصيغ األهداف السلوكية 7

 0.002 3.800 95.83 0.500 2.875 46 يحلل المحتوى التعليمي 8

 0.028 2.425 91.67 0.577 2.750 44 يصمم أدوات القياس 9

 0.008 3.034 93.75 0.544 2.813 45 يحدد التغذية الراجعة المالئمة  10
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 الفقرة م
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
   Tمة قي

قيمة 

 المعنوية

  182 11.375 1.784 94.79 3.979 0.001 

  مرحلة التطوير 

11 
ة كافية لجذب االنتباه األلوان المستخدم

 ومناسبة للفئة المستهدفة 
47 2.938 0.250 97.92 8.600 0.000 

12 
استخدام الصور والرسومات باألحجام  

 واألماكن المناسبة
45 2.813 0.544 93.75 3.034 0.008 

 0.001 4.093 93.75 0.403 2.813 45 تنوع في المثيرات الحركية والصوتية   13

14 
النصوص مناسب حجم ونوع  

 ومتناسق
46 2.875 0.500 95.83 3.800 0.002 

 0.002 3.800 95.83 0.500 2.875 46 تصميم الشريحة الرئيسية للبرنامج  15

16 
التحكم في الصفحات وسهولة التنقل  

 عبر المشغالت
47 2.938 0.250 97.92 8.600 0.000 

17 
تصميم الئحة التعليمات للتعامل مع  

 البرنامج
43 2.688 0.479 89.58 2.402 0.030 

  319 19.938 1.340 94.94 9.365 0.000 

 0.000 8.737 94.73 3.439 48.313 773 الكلية الدرجة 

% ممةا يةدل علةى 08يتضح من الجدول السابق أن جميع المهةارات حةازت علةى أعلةى مةن 
محوسةبة وفةق النمةوذج العةام  عمل على تنمية مهارات المعلمين في انتاج برمجية تعليمية لموقعأن ا

  A.D.D.I.E للتصميم 

ويعةةزى تفسةةير نتةةائج هةةذا السةةؤال مةةن الدراسةةة إلةةى تةةوفير الموقةةع للراحةةة النفسةةية للمعلةةم فةةيمكن أن  
يتةةدرب ويصةةمم بالطريقةةة التةةي يراهةةا مناسةةبة لةةه دون قيةةود مةةن أحةةد ودون الشةةعور بالخجةةل واالحةةراج 

مكانية إعادة تطبيق المهارة ألكثر من مرة .عند الفشل في تطبيق مهارة من المهارا  ت وا 

ولقد اتفقت هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التةي أشةارت إلةى فاعليةة التةدريب اإللكترونةي والتةدريب 
( ، ودراسةة يةةونج  2884( ، ودراسةةة الحلفةاوي )2886عةن بعةد كدراسةة كةةل مةن الهةرش والعجلةوني )

 (. Young & W. Lewis,  2007وليويس )
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 :الدراسة توصيات

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج في فاعلية موقع التدريب اإللكتروني في تنمية 

 . مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي التكنولوجيا فإن الباحثة توصي بالتالي

 .الملحة إليه للحاجة نظرا والتعليم التربية وزارة في بعد عن للتدريب مركز إنشاء -6

 .بعد عن التدريب مركز خالل من للمعملين التربوية البرامج تقديم -2

 االهتمام بمهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة وتطويرها لدى المعلمين -3

 .عن بعد والتدريب التعليم مجال في الناجحة العالمية التجارب من االستفادة -4

ريب والتأهيةةل واالعةةداد للمعلمةةين أثنةةاء الخدمةةة وقبلهةةا والخةةروج عةةن الطةةور اتبةةاع  ليةةة جديةةد للتةةد -5
 التقليدي في ذلك بآلية التدريب اإللكتروني .

تشةةجيع المعلمةةين علةةى االشةةتراك فةةي انتةةاج وتصةةميم بةةرامج تعليميةةة محوسةةبة للمقةةررات الدراسةةية  -1
 في التحصيل .يتخدم طلبتهم وخصوصا  الطلبة ضع

 :مقترحات الدراسة 

 امتدادا  للدراسة الحالية تقترح الباحثة مجموعة من المقترحات ومتمثلة في :

. دراسةةة مماثلةةة للدراسةةة الحاليةةة فةةي التةةدريب واالعةةداد علةةى معلمةةي مةةن تخصصةةات متنوعةةة غيةةر 6
 تخصص التكنولوجيا.

التربويةة  كاأللعةابإلكترونيةة ي في تنمية مهةارات تصةميم وسةائط . دراسة فاعلية التدريب اإللكترون2
 .لدى المعلمين وغيرها والمحاكاة 

 البرمجة باستخدام لغات البرمجة المختلفة . ي في تنمية مهاراتدراسة فاعلية التدريب اإللكترون. 3

وزارة التربيةةةةة . دراسةةةةة فاعليةةةةة التةةةةدريب اإللكترونةةةةي فةةةةي تطةةةةوير برنةةةةامج االدارات المدرسةةةةية لةةةةدى 4
 .والتعليم

ختلفةةة وأثرهةةةا علةةى التحصةةةيل تعليميةةةة محوسةةبة فةةةي مراحةةل التعلةةةيم الم. دراسةةة مةةدى تةةةوافر بةةرامج 5
 لدى الطلبة . الدراسي



031 
 

 

 

 

 والمصادر عــالمراج
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 المراجع و المصادر:

 أولا : المراجع العربية

 الكتب العربية . . أ

 .الكريم القرآن .0

كتبااة الطالااا  ا ممقدمةةةة فةةي تصةةةميم البحةةث التربةةةوي(: 2..2األغاااا احسااان واألساااتادا محمااود ) .2

  الجامعيا الطبعة الثانيةا الجامعة االسالميةا غزة.

، الجامعةةة الطبعةةة الثالثةةةمبةةادئ القيةةاس النفسةةي والتقةةويم التربةةوي  (: 6902أبةةو لبةةدة، سةةبع ) .3

 االردنية، عمان.

 للنشةةر، الكتةةب عةةالم التعلةةيم  وتحةةديث المعلومةةات تكنولوجيةةا: ( 2886)  الغريةةب اسةةماعيل، .4

  .القاهرة ، األولى الطبعة

، البنات كلية ( والتطبيق النظرية) التعليم تكنولوجيا في مقدمة :(2882)اللطيف عبد ،رالجزا .5

 .شمس عين جامعة

نتةةاج الوسةةائل التعليميةةة التعلميةةة: ( 2885الحيلةةة، محمةةد محمةةود )  .1 ، دار المسةةيرة تصةةميم واج

 للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن.

، دار المسةةةيرة للنشةةةةر تصةةةةميم التعلةةةيم نظريةةةةة وممارسةةةة: ( 2883محمةةةود ) الحيلةةةة، محمةةةد  .7

 والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن.

 ، عمان ، عالم الكتب الحديث، اربدب الفعال: التدري(2881، أحمد )يب، رداح والخطيبالخط .0

، مكتبة  فاق ينالتربية التكنولوجية  ضرورة القرن الحادي والعشر (: 2886الزعانين، جمال ) .9

 ، غزة .

 ، عمان.، دار المسيرةالتدريب اإللكتروني(:  2868، حنان )الزنبقي .68



032 
 

، الطبعةةةة مبةةةادئ القيةةةاس والتقةةةويم فةةةي التربيةةةة(: 6990عليةةةان، هشةةةام)و  الزيةةةود، فهمةةةي .66

 االولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

اللكترونةةي نمةةوذج اطةةالق برنةةامج التعلةةيم والتةةدريب (: 2868الشةةهري، عجةةالن محمةةد ) .62

 ، دورية االدارة العامة، المجلد الخمسون، العدد الثالث.مقترح

 ، اإلمارات.، دار الكتاب الجامعي، العينتربويات الحاسوب: ( 2888الفار، إبراهيم )  .63

، دار غريةةةةب التربيةةةةة التكنولوجيةةةة وتكنولوجيةةةةا التربيةةةة(: 2882الفرجةةةاني، عبةةةد العظةةةيم) .64

 القاهرة. للطباعة والنشر والتوزيع،

. شةبكة التعليم اإللكتروني السس والتطبيقةات:(2885الموسى، عبد اهلل والمبارك، أحمةد) .65

 ، الرياض .البيانات، الطبعة األولى

، الطبعةةةة الحاسةةةوب وتطبيقاتةةةه التربويةةةة: (2882) النجةةةار، ايةةةاد والهةةةرش، عايةةةد و خةةةرون .61

 ، األردن.الثقافي رمركز النجااألولى، 

نتاجهةةةةا وتطبيقاتهةةةةا : (2883)و خةةةةرون  الهةةةةرش، عابةةةةد .67 تصةةةةميم البرمجيةةةةات التعليميةةةةة واج

 ، األردن.،  الطبعة األولى، مركز النجار الثقافيالتربوية

، عةةالم الكتةةب اسةةتخدام الحاسةةوب التعليمةةي فةةي ريةةاض األطفةةال(: 2881، نةةور )بطاينةةه .60

 ، عمان، األردن.الحديث

األولةةى، مركةةز الخبةةرات  ، الطبعةةةالتةةدريب أصةةول ومبةةادئ (:2887توفيةةق، عبةةد الةةرحمن) .69

 المهنية، القاهرة.

عمةان،  ،، دار التربيةة الحديثةةتصميم وتنفيذ بةرامج التةدريب(: 6996، محمد زياد )حمدان .20

 األردن.
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، المؤسسةةةة تكةةةوين المعلةةةم العربةةةي والثةةةورة العلميةةةة التكنولوجيةةةة :(6901جبرائيةةل، بشةةةارة) .26

 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

. ترجمةةة اسةةتعراض نمةةاذج التصةةميم التعليمةةي: (6997بةةرانش، روبةةرت)جسةةتافون، كنةةت و  .22

 ، الرياض . (2883بدر الصالح )

 ، القاهرة.، مكتبة دار الحكمةعمليات تكنولوجيا التعليم: (2883، محمد عطية )خميس .23

التعلةةةةيم الجةةةةامعي بةةةةين رصةةةةد الواقةةةةع ورؤى (: 2884، البنةةةةدري )رشةةةةدي، أحمةةةةد ومحمةةةةد .24

 القاهرة.  ،ربي، دار الفكر العالتطوير

 ، دار محاولة عربية التدريسية األهداف تصنيف(: 6995زيتون، كمال) حسن و زيتون، .25

 ، اإلسكندرية .المعارف

 ، عمان. ، دار الشروق، الطبعة الثانيةأساليب تدريس العلوم: (6991زيتون، عايش ) .21

الرشةةةةد، ، مكتبةةةةة : تكنولوجيةةةةا التعلةةةةيم والتعلةةةةيم اإللكترونةةةةي(2884سةةةةالم، أحمةةةةد محمةةةةد) .27

 الرياض.

ة للنشةةةر ، األهليةةةالحاسةةةوب فةةةي التعلةةةيم: (2882)سةةةالمة، عبةةةد الحةةةافظ وأبةةةو ريةةةا، محمةةةد .20

 ، عمان، األردن.والتوزيع، الطبعة األولى

 كليةة  النظريةة والعمليةة التعلةيم تكنولوجيةا فةي : مقدمةة(2000) الجةزار اللطيةف عبةد .29

 ، القاهرة.شمس عين جامعة البنات،

، التعليم العالي اإللكتروني محدداتةه ومبرراتةه ووسةائطه(: 2885عبدالحي، رمزي احمةد ) .38

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية .

نتةةةةاج الوسةةةةائل التعليميةةةةة: (2886، ماجةةةةدة السةةةةيد )عبيةةةةد .36 ، دار صةةةةفاء للنشةةةةر تصةةةةميم واج

 ، عمان،األردن.والتوزيع
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ء للنشةةر والتوزيةةةع، الصةةةفا ، دارالمعلةةةم إعةةداده وتدريبةةةه وكفاياتةةه(: 2881) عبيةةد، جمانةةة .32

 ، عمان.الطبعة األولى

، اإلدارة التعليميةةة واإلشةةراف التربةةوي أصةةولها وتطبيقهةةا :(2886عطةةوي، جةةودت عةةزت ) .33

 الدار العلمية الدولية، عمان.

، دار صةةفاء السةةتراتيجيات الحديثةةة فةةي التةةدريس الفعةةال: (2880، محسةةن علةةى )عطيةةة .34

 ، األردن.انوالتوزيع ، الطبعة األولى، عم للنشر

، ، مكتبةة أفةاق للطباعةة والنشةرأساليب تدريس الحاسةوب: (2885، وأخرون )عفانة، عزو .35

 غزة.

، اإلصةةدار الخةةامس، كليةةة القيةةاس والتقةةويم فةةي العمليةةة التربويةةة(: 2882عةةودة، أحمةةد ) .31

 العلوم التربوية، جامعة اليرموك، دار األمل للنشر والتوزيع

التجاهةات المعاصةرة فةي التةدريب أثنةاء الخدمةة (: 6905، سلطان وحنان ،سةلطان )غانم .37

 .، الرياضدار العلوم للطباعة والنشر التعليمية 

، جمهوريةة التعلةيم اإللكترونةي مةدخل إلةى التةدريب غيةر التقليةدي: (2883غراب، ايمان ) .30

 ، القاهرة.لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امصر العربية

 فةي المنهةاج المعرفةة التربويةة المصةطلحات معجم: (6999جمل، علةي ) قاني، احمد ول .39

 الكتب ، القاهرة. الطبعة الثانية ،عالم ،التدريس وطرق

كيةةةف يكةةةون التةةةدريب : (2868محمةةةد، الطيةةةب عبةةةد الوهةةةاب و المبةةةارك، عبةةةد الصةةةادق ) .48

 ، مصر الجديدة .، المكتب العربي للمعارف، القاهرةممتعاا 

   ، دار  لةةيم عةةن بعةةد والتعلةةيم الجةةامعي المفتةةوحإدارة التع(: 2884نشةةوان، يعقةةوب حسةةين) .46

 .، عمانالفرقان
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نتاجها: (2887، حسن أحمد )نصر .42 ، خوارزم العلمية للنشر تصميم البرمجيات التعليمية واج

 ، جدة.والتوزيع، الطبعة األولى

، دار قبةةةاء تكنولوجيةةةا التعلةةةيم بةةةين الفكةةةر والواقةةةع: (2886، إبةةةراهيم عبةةةد الفتةةةاح )يةةةونس .43

 ، القاهرة.والنشرللطباعة 

 
 المجالت والدوريات . . ب

، لتةةدريب التقليةةدي ومةةا هةةو االخةةتالف: التةةدريب اإللكترونةةي وا(2882حمةةد )، محسةةن مالعبةةادي .6
 . 69العدد الواحد والتسعون  ص  ،مجلة المعرفة

 والمعةةرض المةةؤتمر إلةةى مقةةدم بحةةث. بعةةد عةةن التةةدريب تقنيةةات(: 2884)  دم محمةةد السةةيد، .2
 للتعلةيم العامةة المؤسسةة. م 2884 ديسةمبر 65 الى 66 من الفترة في لمنعقدا ، الثالث التقني
 .الرياض المهني، والتدريب الفني

 تنميةةة فةي التةةدريبي الحاسةوب برنةةامج اسةتخدام أثةةر(: 2886) محمةد والعجلةةوني، عايةد الهةرش، .3
 العةدد ،مسةتقبلية دراسةات مجلة المتغيرات، بعض ضوء في نحوه المتدربين المعلمين اتجاهات
 . اسيوط جامعة ،2883 يوليو العاشر،

  ،"والحلةةةول المعوقةةات" العربةةي الةةةوطن فةةي بعةةد عةةن والتةةةدريب التعلةةيم(: 2884) محمةةد بةةرايس، .4
 م،2884ديسةمبر 65الةى 66 مةن الفتةرة في المنعقد ،الثالث التقني للمؤتمر مقدمة عمل ورقة

   . الرياض المهني، والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة
(: التنميةةةة المهنيةةةة عبةةةر اإلنترنةةةت أداة لتطةةةوير األداء التدريسةةةي 2887حسةةةين، هشةةةام بركةةةات ) .5

المؤتمر الدولي األول لستخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت لتطوير التعليم قبةل للمعلم، 
 م، مدينة مبارك للتعليم، القاهرة. 2887ابريل  24إلى  22، المنعقد في الفترة من الجامعي

ورقةةةة عمةةةل مقدمةةةة  ،لةةةوجي وأثةةةره فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة(: التقةةةدم التكنو 2889)خليةةةف، نةةةاجي .1
، جامعةة النجةاح للمشاركة فةي العمليةة التربويةة فةي القةرن الحةادي والعشةرين واقةع وتحةديات

 ، نابلس . الوطنية
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(: تصةةةميم برنةةةامج تةةةدريبي فةةةي مجةةةال توظيةةةف التقنيةةةة فةةةي التعلةةةيم لةةةدى 2885، عةةةادل )سةةةرايا .7
أعضاء هيئة التدريس بكليةات المعلمةين بالمملكةة العربيةة السةعودية" الجمعيةة المصةرية للمنةاهج 

 .2885المئة، يناير : العددمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسوطرق التدريس، 
: فعاليةةةة برنةةةامج تةةةدريبي مقتةةةرح فةةةي تنميةةةة المهةةةارات (2882شةةةحاته ، محمةةةد والشةةةيخ ، نةةةوال ) .0

مجلةة دراسةات فةي المنةاهج وطةرق علمات الرياضيات في المرحلةة االبتدائيةة، التدريسية لدى م
 ، العدد الثالث والثمانون، كلية التربية ، جامعة عين شمس .التدريس 

 مجةاالت العةالي وبعةض التعلةيم نمةاذج كأحةد بعةد عةن التعلةيم: (2885 (وحيةد صةيام، محمةد .9
 المنعقةد ،الجةامعي التعلةيم جةودة"لخةامسالتربوي ا المؤتمر  أنظمته في النوعية الجودة ضبط
 .م، جامعة البحرين، المنامة 2885 ابريل 63 إلى 66 من الفترة في

: أثةةر اخةةتالف الةةةنمط التعليمةةي والتخصةةص األكةةةاديمي (2885، عبةةد العزيةةةز )عبةةد الحميةةد .68
علةةى اكتسةةاب الطةةالب المعلمةةين كفايةةات التصةةميم التعليمةةي لبرمجيةةات الةةتعلم اإللكترونةةي لةةدى 

المةةةؤتمر العلمةةةي العاشةةةر للجمعيةةةة المصةةةرية لتكنولوجيةةةا طةةةالب المعلمةةةين بكليةةةة التربيةةةة  ، ال
،   تكنولوجيةا التعلةيم اإللكترونةي ومتطلبةات الجةودة الشةاملةالتعليم بالتعاون مع كليةة البنةات

 ، القاهرة.2885يوليو  7-5لمنعقد في الفترة ا
ريب الطةةالب المعلمةةين علةةى اسةةتخدام : برنةةامج مقتةةرح لتةةد(2882)عبةةد الحميةةد، عبةةد العزيةةز .66

نتةةاج برمجيةةات تعليميةةة متعةةددة الوسةةائط  Power Point العةةروض التقديميةةة  فةةي تصةةميم وا 
المةؤتمر العلمةي الرابةع عشةر " منةاهج ، التعلةيم وتنميةة اتجاهةاتهم نحةو اسةتخدام الكمبيةوتر فةي

لضةةةيافة ، المجلةةةد م، دار ا 2882يوليةةةو  25، المنعقةةةد فةةةي التعلةةةيم فةةةي ضةةةوء مفهةةةوم األداء
  ، جامعة عين شمس.األول، العدد الرابع والعشرون

 : المسةةةتحدثات التكنولوجيةةةة فةةةي مجةةةال التعلةةةيم طبيعتهةةةا(6991، علةةةي محمةةةد )عبةةةد المةةةنعم .62
معيةة ، الج، القةاهرةالنظريةة والتطبيةق المةؤتمر العلمةي الرابةع  تكنولوجيةا التعلةيم، وخصائصها

 . 29، ص المصرية لتكنولوجيا التعليم
 فةي عمل مقدمة ورقة، بعد عن التعليم اقتصاديات: (2884 (عبدالوهاب عاصم عبدربه، .63

الفتةرة مةن  فةي ، المنعقةدةالبشةرية المةوارد وتنميةة إلدارة العربيةة للشبكة عشر الثاني الجتماع
 عمان . ، مسقط،2884ديسمبر 63إلى  66
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انوي فةةي تنميةةة وعةةيهم : أثةةر برنةةامج لتةةدريب معلمةةي ومعلمةةات الثةة(2882، محمةةد )عسةةقول .64
، العةةدد مجلةةة دراسةةات فةةي المنةةاهج وطةةرق التةةدربسبالوسةةائل التعليميةةة ومهةةاراتهم االنتاجيةةة " 

 ، الجمعية المصرية .2882اغسطس  مانين،الحادي والث
(: واقةةةةع إعةةةةداد وتةةةةدريب المعلمةةةةين أثنةةةةاء الخدمةةةةة وأهةةةةم 6998علةةةةي محيةةةةي الةةةةدين راشةةةةد ) .15

 .   إعداد المعلم "التراكماتالمؤتمر العلمي الثاني المعوقات من خالل أراء المعلمين،
 مجلةة الخةارج، فةي المعلمةين المصةريين تةدريب برنةامج تقةويم: (2003) المنشةاوي عيشةة، .61

 .القاهرة شمس، عين جامعة ،التربية كلية
مجلةة ، لمين في مجال التقنيةات التربويةون(: تدريب المع6994)فتح الباب، عبد الحليم سيد .67

 ، المجلد الرابع.لتعليم الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمتكنولوجيا ا
 لالحتياجةات الجغرافيةا معلمةي تةدريب بةرامج مةدى مراعةاة ):  6990) العزيةز عبةد فهيمةة .60

 ،التةدريس وطةرق المصةرية للمنةاهج الجمعيةة مجلةة التعلةيم، تكنولوجيةا مجةال فةي التدريبيةة
 . 72ابع والخمسون ،صالعدد الر  التدريس، وطرق المناهج في دراسات

 
 
 دكتوراه ( –الرسائل الجامعية ) ماجستير  . ت

توظيةةةف أسةةةلوب الةةةنظم فةةةي تعلةةةيم إنتةةةاج بةةةرامج الكمبيةةةوتر : (2886البةةةراوي، أحمةةةد محمةةةد ) .1
 ، جامعة حلوان، مصر.، رسالة دكتوراه، كلية التربية التعليمية متعددة الوسائط

لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية لدى  برنامج قائم على الكفايات: (2868الحولي، خالد ) .2
 ، غزة.لية التربية، الجامعة االسالمية، ك، رسالة ماجستيرمعلمي التكنولوجيا

  بالريةاض الجامعة العربيةة ببرامج الدارسين التحاق عوامل (:2881) خلةف الدوسري، عيسى .3
 سعود، الرياض. الملك التربية، جامعة ، كليةماجستير رسالة

 التربيةة فةي وزارة بعد عن للتدريب مركز إنشاء إلى الحاجة: (2880، عبد اللطيف )العجاجي .4
، المملكةة ، رسةالة ماجسةتير، جامعةة الملةك سةعودالتربةوي مشةرفي التةدريب نظةر وجهة من والتعليم

 العربية السعودية .
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ة معلمي : فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلب(2866، باسم )العجرمي .5
، ، رسةالة ماجسةتير(2008التعليم الساسي بجامعة الزهر غةزة فةي ضةوء اسةتراتيجية المعلمةين )

 جامعة االزهر بغزة .

 معلمةي تواجةه التةي المشكالت على التغلب في التربوي اإلشراف دور(: 2880العكر، نجةالء) .6
 الجامعةة التربيةة، كليةة ، ماجسةتي رسةالة غةزة  محافظةات بمةدارس التطبيقيةة التكنولوجيةا والعلةوم

 ، غزة .اإلسالمية
نمةةوذج مقتةةرح إلنشةةاء مركةةز تةةدريب عةةن بعةةد بالمديريةةة العامةةة م(:  2885سةةالم ) ،المطرفةةي .7

جامعةة نةايف  ،الة ماجسةتير، قسةم العلةوم الشةرطية، رسللدفاع المدني في المملكة العربية السعودية
 العربية للعلوم األمنية، الرياض.

تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسةية الةدنيا أثنةاء الخدمةة : (2882جبر، نبيل داوود ) .8
 ، غزة .، جامعة األزهرر، رسالة ماجستيبمحافظات غزة

أثةر اسةتخدام الطريقةة األدائيةة فةي تةدريب الطلبةة المعلمةين علةى إتقةان (: 2866حربا، علي ) .9
، رسةةةالة ماجسةةةتير، كليةةةة Authorwareمهةةةارات برنةةةامج تصةةةميم البةةةرامج التعليميةةةة التفاعليةةةة 

 التربية، جامعة دمشق .

أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعةدد الوسةائط فةي تنميةة مهةارات (: 2880رضوان، ياسةر) .11
اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات والتحصةةيل والتجةةاه نحوهةةا لةةدى هيئةةة التةةدريس بكليةةة فلسةةطين 

 سطين.، فلر، كلية التربية، جامعة االقصى، رسالة ماجستيالتقنية
أثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجية الةةتعلم اإلتقةةاني فةةي تةةدريب طلبةةة معلةةم  :(2862زهةةرة، نسةةرين ) .11

 frontالصةف علةى إتقةان مهةارات برنةامج تصةميم مواقةع اإلنترنةت التعليميةة مةن خةالل برنةامج 
page  جامعة دمشق .رسالة ماجستير، كلية التربية ، 

أسةاليب الةتحكم فةي برنةامج كمبيةوتر  أثةر التفاعةل بةين: (2881، سةليمان جمعةة )نسةليما .12
لتنمية مهارات إنتاج برنامج متعدد الوسائط وأنماط التعلةيم علةى بعةض نةواتج الةتعلم وعالقةة ذلةك 

 ، مصر.، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرةبدافعية اإلنجاز
 معلمةي لةدى البرمجةة مهةارة لتنميةة مقتةرح برنةامج : فاعليةة)2887(عطايةا عابةد، .13

 .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية رسالة ماجستير،  غزةب التكنولوجيا
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برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية العليةا : (2885عودة ، رائةد ) .14
نتةاج التقنيةات التربويةة ، جامعةة األزهةر، ، رسةالة ماجسةتيرفي محافظة غزة على كفايات تصةميم واج

 لسطين.غزة، ف
 مقترح لتنميةة بعةض الكفايةات التعليميةة لةدى معلةم : برنامج(6996) الدين، هاشم كمال .15

التربية،  كلية ،دكتورا رسالة ،الخدمة في أثناء بالسودان التجارية الثانوية بالمرحلة التجارية المواد
 .، القاهرةشمس عين جامعة
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 اء المحكمينقائمة بيسم

 

 

 

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم الرقم
 وزارة التربية والتعليم دكتوراه تكنولوجيا تعليم د. محمد ابو شقير 1
 جامعة األقصى دكتوراه تكنولوجيا تعليم د. حسن النجار 2
 جامعة األقصى دكتوراه تكنولوجيا تعليم د. فؤاد عياد 3
 جامعة األقصى لوجيا تعليمتكنو  دكتوراه د. منير عوض 0
 الجامعة االسالمية ماجستير تكنولوجيا أ.  منير حسن 5
 الجامعة االسالمية ماجستير تكنولوجيا تعليم دهم البعلوجيأأ.  2
 الجامعة االسالمية دكتوراه تكنولوجيا تعليم د. محمود الرنتيسي 1
 يةالجامعة االسالم ماجستير تكنولوجيا تعليم أ. مجدي عقل 8
 جامعة األقصى دكتوراه علوم د. جمال الزعانين 9

 جامعة األقصى دكتوراه علوم د. تيسير نشوان 10
 الجامعة االسالمية دكتوراه علوم د. فتحية اللولو 11
 الجامعة االسالمية دكتوراه د. ابراهيم االسطل 12
 جامعة األقصى دكتوراه د. حسن مهدي  13
 مدرس/ وكالة الغوث ماجستير علوم أ. رائد حسين الزعانين 10
مديرية التربية والتعليم شمال  تعليم ماجستير تكنولوجيا أ. احمد ابو علبة 15

 غزة
مديرية التربية والتعليم شمال  ماجستير علوم أ. رنان االشقر 12

 غزة
 وزارة التربية والتعليم مهندس حاسوب بدر أحمد م. بدر  11
 وزارة التربية والتعليم ندس حاسوبمه محمد فرج الصفدي م. 18
 وزارة التربية والتعليم مهندس حاسوب محمد زكريا المدهون م. 19
 وزارة التربية والتعليم  مهندس حاسوب م. محمد ابو حطب 20

 (2ملحق رقم )
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 (3ملحق رقم )

 كتاب حتكيم قائمة املهارات املراد تنميتها عرب موقع التدريب االلكرتوني

                                             
 

 الكرتوني لتصميم  التدريبقائمة املهارات املراد تنميتها عرب موقع 

 الربامج التعليمية احملوسبة

 

 العرض على السادة احملكمني

 موضوع الدراسة

تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية  يففاعلية موقع تدريب الكرتوني 

 ةالتكنولوجيا بغزحموسبة لدى معلمي 

 :إعداد

 كرم خليلإميان أ

 :إشراف

 عسقولعبد الفتاح حممد . د أ.

 م6193مارس /
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 السيد /                                                                      حفظه اهلل
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.      

 
م على قائمة المهارات المراد تنميتها عبر موقع التدريب االلكتروني أرجو من سيادتكم التكرم بالتحكي

 بحث تجريبي بعنوان بإجراءفي تصميم البرامج التعليمية المحوسبة حيث أن الباحثة تقوم 
فاعلية موقع تدريب الكتروني في تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية محوسبة لدى "

 ".معلمي التكنولوجيا بغزة
على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بكلية التربية تخصص تكنولوجيا  وذلك للحصول

التعليم، حيث يهدف البحث إلى تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية محوسبة لدى معلمي 
 التكنولوجيا بغزة عبر موقع التدريب الكتروني 

 لذا أرجو من سيادتكم الحكم على صحة هذه المهارات من ناحية :
 مول المواضيع التابعة لهاش• 
 ومن حيث صحتها العلمية.• 
 الصياغة.• 
 المضمون.• 
 األهمية.• 
في الخانة موافق أو غير موافق وكتابة التعديالت إن وجدت )×( أرجو من سيادتكم وضع عالمة  و

 أو إضافة مهارات جديدة.
 العام لكل موديول  مالحظة / مرفق الهدف العام من موقع التدريب االلكتروني وكذلك الهدف

                                                      
 ولسيادتكم جزيل الشكر                                                                   

                                                                                                                 
 يمان أكرم خليلإالباحثة / 
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 الهدف العام لموقع التدريب اللكتروني هو تدريب المعلمين لتنمية مهارات تصميم
 البرامج التعليمية المحوسبة.

 أربعة أهداف رئيسية وهى :وتفرع من هذا الهدف العام 
 الهدف العام للموديول األول :

 بوربوينت  تنمية بعض مهارات برنامج
 الهدف العام للموديول الثاني :

 تنمية بعض مهارات برنامج فالش 
 الهدف العام للموديول الثالث :

 تنمية بعض  مهارات برنامج فوتوشوب
 الهدف العام للموديول الرابع :

  (course lab) الب كورس برنامج تنمية بعض مهارات 
 :للموديول الخامس العام الهدف

 A.D.D.I.Eصميم البرامج التعليمية المحوسبة وفق النموذج العام للتصميم تنمية مهارات ت 
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 المقترحة لتصميم برامج تعليمية محوسبةالبرامج  استخدامبمهارات  قائمة

 
 رأي المحكم المهارة م

  2001 بوربوينت برنامج:  الموديول الول 
 (power point2007) مالحظات غير موافق موافق 

    بوربوينت ببرنامج األدوات شريط ماستخدا 6
    الشرائح على الحركات ضعو  2
    تنسيقها مراعاة مع  الصورة جادر إ 3
    تنسقها مراعاة مع األشكال جادر إ 4
    منسقا   جدوال رسم 5
    صوتا   جادر إ 1
    الفنية النصوص ةباكت 7
    فيديو جادر إ 0
    تشعبي ارتباط إنشاء 9

    امتدادات بعدة الملف نيخز ت 68
  الفوتوشوب الصور تحرير برنامج الموديول الثاني :

 (Adobe Photoshop)   
 

    بالبرنامج األدوات شريط ماستخدا 6
    معينة بخصائص جديدا    عمال   إنشاء 2
    التلوين فرشاة أداة ماستخدا 3
    النصوص مع تعاملال 4
    قاتالطب مع عاملالت 5
    متحركة صور انشاء 1
    مختلفة بامتدادات ملف حفظ 7
    األشكال رسم 0
    الصورة على التأثيرات ضعو  9

    صورة من أكثر دمج 68
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أي إضافات أخرى : 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 
 

 المهارة م
 رأي المحكم

 

 مالحظات غير موافق موافق ( Flash8) الفالش برنامج:  الموديول الثالث

    جبالبرنام األدوات شريط ماستخدا 6
    إطارات إلنشاء الزمن خط ماستخدا 2

3 
 Motion   خرإلى  مكان من ا  عنصر  كيحر ت

Tween   
 

    في مسار غير مستقيم  ا  ك عنصر يحر ت 4
    Maskالقناع حركة ميصمت 5
    Shape خر الى شكل من شكل ليحو ت 1
    Button زراراأل إنشاء 7
    مختلفة بصيغ البرنامج حفظ 0
    (course lab)كورس الب  برنامج:  وديول الرابعالم
    ا  جديد ا  تعليمي ا  مقرر  إنشاء 6
    العادية ( –العنوان  –الشرائح ) الرئيسية  ريحر ت 2
    النصوص المنسقة  جادر إ 3
    الصور جار إد 4
    التعليمي للمقرر الملفات ةفاضإ 5
    التعليمي للمقرر الروابطإضافة  1
    التعليمي المقرر اختبارات ميصمت 7
    التعليمي المقرر نشر 0



049 
 

 
 A.D.D.I.Eتصميم البرامج تعليمية المحوسبة وفق نموذج  مهارات  قائمة

 رأي المحكم المهارة م

  A.D.D.I.Eوديول الخامس : تصميم البرامج التعليمية وفق نموذج الم

 مالحظات غير موافق موافق  Analysisمرحلة التحليل :  أوال  

    د الهدف العام من البرمجيةيحدت 6
    د المصادر والمراجع والوسائل يحدت 2
    د المحتوى التعليمييحدت 3
    د خصائص المتعلمينيحدت 4
    د الخبرات السابقةيحدت 5
    د حاجات المتعلمينيحدت 1

    Designمرحلة التصميم  : ثانيا  
    األهداف السلوكية ةغاصي 6
    ل المحتوى التعليمييحلت 2
    م أدوات القياسيصمت 3
    د التغذية الراجعة المالئمة يحدت 4

    Developmentمرحلة التطوير   :ثالثا  

 االنتباه ومناسبة لجذب ناسبةالم أللوانااستخدام  1
  المستهدفة للفئة

   

2 
واألماكن  باألحجام والرسومات الصور استخدام 

 المناسبة
   

    والصوتية الحركية المثيرات تنوع   3
    متناسقالمناسب و الحجم ونوع النصوص اختيار   4
    تصميم الشريحة الرئيسية للبرنامج  5

الصفحات وسهولة التنقل عبر التحكم في   1
 المشغالت

   

    تصميم الئحة التعليمات للتعامل مع البرنامج  7
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأي إضافات أخرى : ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 ( 0ملحق رقم ) 
 لمحوسبةالتعليمية ابطاقة المالحظة لمهارات استخدام البرامج المقترحة لتصميم البرامج 

 ...............................اسم المعلم/  ......................................
 مستوى الداء لكل مهارة المهارة م

 منخفض متوسط عالي (power point2007)  2001الموديول الول  : برنامج بوربوينت 
    يستخدم شريط األدوات ببرنامج بوربوينت 6
    يضع الحركات على الشرائح 2
    يدرج الصورة  مع مراعاة تنسيقها 3
    يدرج األشكال مع مراعاة تنسقها 4
    منسقا   يرسم جدوال   5
    يدرج صوتا   1
    يكتب النصوص الفنية 7
    يدرج فيديو 0
    ا  تشعبي ا  ينشئ ارتباط 9
    يخزن الملف بعدة امتدادات 68

 لثاني : برنامج تحرير الصور الفوتوشوب الموديول ا
 (Adobe Photoshop)    

    يستخدم شريط األدوات بالبرنامج 6
    ينشئ عمال   جديدا  بخصائص معينة 2
    يستخدم أداة فرشاة التلوين 3
    يتعامل مع النصوص 4
    يتعامل مع الطبقات 5
    متحركة ا  ينشئ صور  1
    ادات مختلفةبامتد ا  يحفظ ملف 7
    يرسم األشكال 0
    يضع التأثيرات على الصورة 9
    يدمج أكثر من صورة 68
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 مستوى االداء لكل مهارة المهارة م
 منخفض متوسط عالي ( Flash8الموديول الثالث : برنامج الفالش )

    يستخدم شريط األدوات بالبرنامج 6
    يستخدم خط الزمن إلنشاء إطارات 2
    Motion Tween خر  إلى من مكان  ا  يحرك عنصر  3
    في مسار غير مستقيم  ا  يحرك عنصر  4
    Maskيصمم حركة القناع 5
    Shapeمن شكل الى  خر يحول شكال   1
    Buttonينشئ االزرار  7
    يحفظ البرنامج بصيغ مختلفة 0

    الموديول الرابع : برنامج كورس الب 
    ا  جديد ا  تعليمي ا  مقرر ينشئ  .6
    يصمم الشرائح بأنواعها .2
    يدرج  النصوص للمقرر التعليمي .3
    يدرج الصور للمقرر التعليمي . 4
    للمقرر التعليمي ا  معين ا  يضيف ملف .5
    يضيف رابط موقع للمقرر التعليمي .1
    يصمم اسئلة المقرر التعليمي .7
    لتعليمي وفق معيار معينينشر المقرر ا .0
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 (5ملحق رقم )

 لدى المعلم A.D.D.I.E بطاقة تقييم منتج لبرنامج تعليمي محوسب وفق النموذج العام للتصميم 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسم المعلم /

 رأي المحكم المهارة م
  A.D.D.I.Eالموديول الخامس : تصميم البرامج التعليمية وفق نموذج 

غير  موافق  Analysisمرحلة التحليل :  أولا 
 مالحظات موافق

    من البرمجية يحدد الهدف العام 6
    يحدد المصادر والمراجع والوسائل  2
    يحدد المحتوى التعليمي 3
    يحدد خصائص المتعلمين 4
    يحدد الخبرات السابقة 5
    يحدد حاجات المتعلمين 1

    Designمرحلة التصميم  : ثانياا 
    يصيغ األهداف السلوكية 6
    يحلل المحتوى التعليمي 2
    يصمم أدوات القياس 3
    يحدد التغذية الراجعة المالئمة  4

    Developmentمرحلة التطوير   :ثالثاا 
     المستهدفة للفئة االنتباه ومناسبة لجذب كافيةال األلوانيستخدم   1
    واألماكن المناسبة باألحجام والرسومات الصور ميستخد  2
    صوتيةوال الحركية المثيرات في نوعي  3
    متناسقالمناسب و الحجم ونوع النصوص يستخدم   4
    م الشريحة الرئيسية للبرنامجيصم  5
    تحكم في الصفحات وسهولة التنقل عبر المشغالتي 1
    م الئحة التعليمات للتعامل مع البرنامجيصم 7
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 (2ملحق رقم )

 كتاب حتكيم اخلتبار املعريف 

                                             
 

 حتكيم اختبار معريف 

 

 العرض على السادة احملكمني

 موضوع الدراسة

تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية  يففاعلية موقع تدريب الكرتوني 

 التكنولوجيا بغزةحموسبة لدى معلمي 

 :إعداد

 كرم خليلإميان أ

 :إشراف

 عسقولعبد الفتاح حممد  أ.د.

 م6193مارس /
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 اهلل حفظه                                                              /  السيد
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.      

 
االختبار المعرفي لقياس مستوى المعرفة العلمية لتصميم البرامج أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم 

 جراء بحث تجريبي بعنوانالباحثة تقوم با حيث أنلدى معلمي التكنولوجيا  التعليمية المحوسبة 
لدى معلمي  برامج تعليمية محوسبةتنمية مهارات تصميم  فيفاعلية موقع تدريب الكتروني 

 التكنولوجيا بغزة
تخصص تكنولوجيا  المناهج وطرق التدريس بكلية التربيةوذلك للحصول على درجة الماجستير في 

لدى معلمي  برامج تعليمية محوسبةحيث يهدف البحث إلى تنمية مهارات تصميم  ،التعليم
 عبر موقع التدريب الكتروني  التكنولوجيا بغزة

 ثم ومن ألداةالنهائية لهذه ا الصورة إلى للوصول وذلكا االختبار هذ لذا أرجو من سيادتكم تحكيم
  الدراسة عينة على تطبيقها

 : ناحية من عبارات االختبار هذه صحة على الحكم سيادتكم من أرجو لذا
 لها التابعة المواضيع شمول •
 .العلمية صحتها حيث ومن •
 .الصياغة •
 .المضمون •

 .مناسبا ترونه بما لها اإلضافة أو التعديل إمكانية مع
                                       

 تعاونكم         حسن لكم شاكرين                                                         
                                                                                                

                                                                                                                
 ايمان أكرم خليل/  ةالباحث
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 جدول المواصفات لالختبار المعرفي في تنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية المحوسبة
 

  الموديول
الوزن 
 النسبي 

عدد مفردات  التطبيق الفهم  التذكر
السئلة لكل 

 موديول
94% 62% 62% 

 برنامج) الول الموديول
 ( بوربوينت

94% 9-4-91 6-9-2-8 3-2-7 91 

 8 92-99-96 98 97-92-93-99 %92 (فالش برنامج) الثاني الموديول

 برنامج)  الثالث الموديول
 (فوتوشوب

94% 61-69-63 94-62 66-69-62-

67-68 

91 

 كورس برنامج) الرابع الموديول
 ( لب

92% 31 64-39-33-

32-32 

36-39 8 

 تصميم)  الخامس الموديول
 ( التعليمية البرامج

36% 37-38-34-91-

99-96-93-99-

92-92-94-21-

29-26-23 

97-98 - 97 

 23 93 99 62 %911 المجموع
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 الدرجة:مدة االختبار: ساعة                                                                      

 

 .................................................................:.......................اسم املعلم

:هدف االختبار 

 حتديد مستوى املعرفة العلمية ملهارة تصميم الربامج التعليمية

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 عزيزي املعلم:

بة الصحيحة وتفريغها يف فقرة من نوع اختيار من متعدد وعليك اختيار االجا (23)يتكون االختبار من  

 اجلدول املرفق

 



057 
 

 

 رقم 

 املوديول
 رمز اإلجابة رقم الفقرة

 

 املوديول

 الرابع

 "برنامج

كورس 

 "الب

 د ج ب أ 64

 د ج ب أ 31

 د ج ب أ 39

 د ج ب أ 36

 د ج ب أ 33

 د ج ب أ 39

 د ج ب أ 32

 د ج ب أ 32

 

 

 

 

 املوديول

 اخلامس

 "تصميم

 الربامج

 التعليمية

 ة"احملوسب

 

 د ج ب أ 37

 د ج ب أ 38

 د ج ب أ 34

 د ج ب أ 91

 د ج ب أ 99

 د ج ب أ 96

 د ج ب أ 93

 د ج ب أ 99

 د ج ب أ 92

 د ج ب أ 92

 د ج ب أ 97

 د ج ب أ 98

 د ج ب أ 94

 د ج ب أ 21

 د ج ب أ 29

 د ج ب أ 26

 د ج ب أ 23

 

 

 

 رقم 

 املوديول
 رمز اإلجابة رقم الفقرة

 
 

 املوديول

 االول

 "برنامج

 "بوربوينت

 د ج ب أ 9

 د ج ب أ 6

 د ج ب أ 3

 د ج ب أ 9

 د ج ب أ 2

 د ج ب أ 2

 د ج ب أ 7

 د ج ب أ 8

 د ج ب أ 4

 د ج ب أ 91

 

 

 املوديول

 الثاني

 مج"برنا

 "8فالش 

 د ج ب أ 99

 د ج ب أ 96

 د ج ب أ 93

 د ج ب أ 99

 د ج ب أ 92

 د ج ب أ 92

 د ج ب أ 97

 د ج ب أ 98

 

 

 

 املوديول

 الثالث

 "برنامج

 "فوتوشوب

 د ج ب أ 94

 د ج ب أ 61

 د ج ب أ 69

 د ج ب أ 66

 د ج ب أ 63

 د ج ب أ 69

 د ج ب أ 62

 د ج ب أ 62

 د ج ب أ 67

 د ج ب أ 68
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 وديول األول : برنامج بوربوينتالم
 .في  PowerPoint يستخدم برنامج .6

      كتابة الرسائل ب.       . تصميم صفحات الويبأ
 د. الجداول الحسابية     تصميم العروض التقديمية  .ج

 
 .تتكون شاشة برنامج بوربوينت من . 2

 ب. صفحات  أ. خاليا
 د. صور  ج. شرائح 

 
 .ص فني من خالل أيقونة دراج ن. يمكن إ3

 ب.  أ. 
 د.  ج. 

 
 .. لالنتقال إلى شريحة أخرى في العرض التقديمي الخاص بك ندرج ارتباط تشعبي لة 4

 ب. ملف موجود    أ. مكان في هذا المستند    
 د. ملف جديد ج. عنوان البريد االلكتروني  

 
 . من خالل االيقونة  SmartArt. يتم اضافة 5

 ب.  أ. 

 د.  ج. 
 

 . يتم اختيار شكل الشريحة المالئم لطبيعة العمل من قائمة  .1
 ب. تصميم أ. إدراج

 د. انتقاالت ج. تنسيق
 

 .من خالل استخدام  كلالش على الكتابة تتم. 7
    الصورب.          النص مربعأ. 
                   التشعبي االرتباطج. 
 

 كلالش على مرتين الضغطد. 
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 .من السرقة و التعديل نحفظه بخيار. لحماية الملف 0

 Power Point 97-2003ب.     Power Point Showأ. 
  Power Point Templateد.    Power Point Presentationج. 

 

 .. من امتدادات ملفات بوربوينت 9
 PSTXب.  PPTأ. 

 FALد.  ج. أ+ ب

بوربوينت تظهر إشارة داخل الشريحة توحي بوجود ملف . عند إدراج الصوت في برنامج ال68
 صوتي وتكون على شكل .

 ب.  أ.  

 د.   ج. 

 الموديول الثاني : برنامج فالش
 .عناصر العمل في  .  يتم عرض66

 Layersب.  Frameأ. 
 Panelsد.  Stageج. 

 
 .لتشغيل واختبار الفيلم )المشهد( بعد تجهيزه نضغط  . 62

             ب.            Alt+      أ. 
 Ctrl+ Homeد.   Ctrl +Enterج. 

 
 .  من فالش برنامج في الزمن خط .   يتكون63

 Framesب.  Layersأ. 
 Sceneد.  ج. أ+ ب

 
 .جديد بالضغط على مفتاح    Symbol . يتم ادراج 64

 F5ب.  F8أ. 
 F7د.  F6ج. 
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 ط على األيقونة .يتم الضغ Motion Gid. إلنشاء طبقة 65

 ب.  أ.  

 د.   ج. 
 

 

 .عدا  Symbol إدراج عند تظهر التالية . الخيارات61  
 Buttonب.  Gridأ. 
 Graphicد.    Move Clipج. 

 
 .في شريط الزمن مقسم إلى   button. يظهر الزر 67

 أقسام 4 ب. أقسام   3أ. 
 أقسام 1د.  أقسام 5ج. 

 
 .Flash امتداد ملف مصمم باستخدام برنامج فالش .60

 Fls       ب. Flm       أ. 
 Flhد.  Flaج. 

 
 الموديول الثالث : برنامج فوتوشوب

 االمتداد . ذات هي ومضغوطة حجمها بصغر تمتاز التي الصور . ملفات69
 Bmp       ب. Wav       أ. 
 Gif د. . Jpegج. 

 
ضافة بدمج يقوم برنامج. 28  . التأثيرات الفنية على الصور هو وا 

 Scanner       ب.  Word  أ. 
 Flashد.  Photoshopج. 

 
 .الى شركة  Photoshop. يرجع برنامج 26

 Adope       ب. Macromedia       أ. 
 Microsoftج. 
 

 Windowsد. 
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 .اف الصورة وتنعيمها نستخدم األمروضوح حو  . لتحديد مدى22
 Delete       ب. Shap       أ. 
 Fatherد. Toolج. 

 

 .  واحدة عدا الصور ملفات امتدادات من يلي ما جميع. 23
 BMP       ب.  PPT  أ. 
 JPEGد.  GIFج. 

 

 .ريك في الفوتوشوب نستخدم االداة . للتح24
      ب.   أ. 
 د.  ج. 

  
 .عن خلفيتها فإنك تستخدم األداة  . عندما تريد فصل صورتك الشخصية الخاصة بالهوية25

        ب.   أ. 

 د.    ج. 
  

 . لتحديد أكثر من طبقة في برنامج الفوتوشوب نضغط من لوحة المفاتيح الزر. 21
 Delete       ب. Crtl       أ. 
 shiftد.  Altج. 

 
 .ي نختار األداة . لكتابة نص عمود27

        ب.        أ. 

 د. أ + ب ج. 

 يتم اضافة طبقة جديدة في برنامج الفوتوشوب من خالل االيقونة .. 20
  ب. أ. 
 د.  ج. 
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 الموديول الرابع : برنامج الكورس لب
 . عند إنشاء مقرر جديد في برنامج كورس الب يتطلب منك تحديد .29

 اسم المجلد  ب. أ. اسم الملف
 د. اسم الشريحة ج. اسم الملف والمجلد

 
 .نامج الكورس الب لعدة أنواع عدا . تنقسم الشرائح في بر 38

 ب. الشريحة الرئيسية أ. الشريحة األم 
 د. الشريحة العادية  ج. شريحة العنوان

 
 .األمر  خالل مكتبة الكائنات وفق . لربط المقرر التعليمي المصمم بموقع انترنت من36

 External URL ب. External Fileأ. 
 Testد.  IFRMEج. 

 
 من قائمة .  test box. يمكن إنشاء مناطق ذو تنسيق نصي من خالل اختيار األمر 32

  Fileب. Moduleأ. 
 Toolsد.  Insertج. 

 
 Tools. يتطلب منك في برنامج الكورس الب تحسين الصورة وتقليل حجمها من خالل قائمة 33

 باختيار األمر.
 Compress Imagesب. pictureأ. 
 Clip Artد.  Optionsج. 

  
 . إلضافة ملف إلى المقرر التعليمي يتم إدراجه من مكتبة الكائنات بإختيار األمر .34

 Testب. Externalأ. 
 Designج. 
 

 

 

 Ballonد. 
 
 



063 
 

االختبارات االلكترونية من خالل . يمكن تحديد عدد المحاوالت لإلجابة الصحيحة عند تصميم 35
 األمر .
 Limitationsب. Feed bakeأ. 
 Questionد.  Scoringج. 

 
. بعد االنتهاء من عملية تصميم المقرر التعليمي يتطلب منك نشره وفق معيار معين من خالل 31

 بالضغط على األمر.  Fileقائمة 
 Recent courseب. saveأ. 
 Save allد.  Publish courseج. 

 
 الموديول الخامس : تصميم البرامج التعليمية المحوسبة

 .مرجوة من البرمجية التعليمية هي عملية التأكد من تحقيق األهداف ال. 37
 الوسائل التعليمية ب. أ. النشاطات التعليمية

 د. األهداف ج. التقويم
 

 .لفني للبرمجية التعليمية الجيدة . من عناصر التصميم ا30
 األهداف ب. لمحتوىأ. ا

 د. االختبارات ج. الخط واللون
 

 هوالتقويم الذي يحدد المتطلبات والخبرات السابقة التي يمتلكها المتعلمين قبل البدء بالبرمجية . 39
 القبلي ب. أ. البنائي

 د. العام ج. الختامي
 

 .تها النهائية مية قبل وضعها بصيغ.  يهدف الى تنقيح وتحسين وتطوير البرمجية التعلي48
 التقويم الختامي ب. التقويم القبلي أ.

 د. التقويم التكويني ج. التقويم المستمر
 

 . عدا  A.D.D.I.E. جميع ما يلي من مراحل التصميم وفق نموذج 46
 التقويم ب. أ. التحليل

 ج. التركيب
 

 د. التطوير
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 .مرحلة التحليل بعدة خطوات منها  . تمر42
 تحليل المحتوى ب. ف السلوكيةأ. صياغة االهدا

 د. تقديم التغذية الراجعة ج. تحديد خصائص المتعلمين
 

 .ئص المتعلمين وحاجاتهم في مرحلة . يتم تحديد خصا43
 التحليل ب. أ. التنفيذ
 د. التصميم ج. التقويم

 
 هي .. عملية ترجمة مخرجات عملية التصميم وتحويله إلى مادة متمثلة في برنامج إثرائي 44

 التطوير ب. أ. النشاطات التعليمية
 د. التنفيذ ج. التطبيق

 
 .ياغة االهداف السلوكية في مرحلة . تتم ص45

 التصميم ب. أ. االعداد
 د. التطوير ج. التخطيط

 
 .مرحلة التصميم بعدة خطوات منها  . تمر 41

 تحديد المصادر ب. أ. صياغة األهداف السلوكية
 د. تحليل السياق مج. تحديد الهدف العا

  
 . إحدى مراحل التصميم يتم من خاللها االستخدام الفعلي للبرمجية المصممة  .47

 ب . التصميم التقويم أ.
 د. التنفيذ ج. اإلنتاج

 
 .. تحديد الوسائل التعليمية الالزمة عبر البرمجية تندرج تحت بند  40

 راجعب . تحديد المصادر والم أ. تحديد الغاية التعليمة
 د . تحديد الوسائل المساعدة  ج . تحديد الحاجات
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إلى  نقاط الضعف وتحسين مستواهم التحصيلي قبل االنتقال ة. مساعدة المتعلمين في معالج49
 .مستوى متقدم  خر 

 التعزيز  ب. أ. التشخيص والعالج
 د. المساعدة ج. التقويم

 
 

 يلي. . من معايير تصميم البرمجية التعليمية ما58
 ادراج الرسوم واالشكال  ب. أ. جذب االنتباه

 د. جميع ما سبق ج. التحكم بالبرمجية
 

ذ البداية بمثابة دليل . توضح  لية التعامل مع البرمجية وسهول التنقل عبر الصفحات من56
 .للمستخدم 

 التعليمات واالرشادات ب. أ.الشاشة الرئيسية
 د. شاشة المساعدة ج. شاشة التعزيز

 
 في مرحلة .  A.D.D.I.E. يتم تحليل محتوى المادة التعليمية وفق خطوات نموذج 52

 التنفيذ ب. أ. التصميم 
 د. التطوير ج. التحليل

 
 .واحدة  عدا. تتصف البرمجية الجيدة بعدة خصائص منها ما يلي 53

 ب. وضوح االهداف أ. وضوح العنوان
 اتد. تنوع االختبار  ج. التوسع في المحتوى 
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 (7ملحق رقم )

 كتاب حتكيم موقع التدريب االلكرتوني

                                            
 

 حتكيم موقع التدريب االلكرتوني 

 

 العرض على السادة احملكمني

 موضوع الدراسة

تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية  يففاعلية موقع تدريب الكرتوني 

 التكنولوجيا بغزةي حموسبة لدى معلم

 :إعداد

 كرم خليلأميان إ

 إشراف

 عسقولعبد الفتاح حممد  أ.د.

 م6193مارس /
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 اهلل حفظه                                                   /            السيد
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.      

 
موقع التدريب االلكتروني لتنمية مهارات  تصميم البرامج التعليمية بتحكيم  أرجو من سيادتكم التكرم

 جراء بحث تجريبي بعنوانالباحثة تقوم با حيث أنالمحوسبة لدى معلمي التكنولوجيا  
لدى معلمي  برامج تعليمية محوسبةتنمية مهارات تصميم  فيفاعلية موقع تدريب الكتروني 

  التكنولوجيا بغزة
تخصص تكنولوجيا  المناهج وطرق التدريس بكلية التربيةل على درجة الماجستير في وذلك للحصو 

لدى معلمي  برامج تعليمية محوسبةمهارات تصميم تنمية حيث يهدف البحث إلى  التعليم،
 عبر موقع التدريب الكتروني  التكنولوجيا بغزة

 على تطبيقه ثم ومن النهائية له الصورة إلى للوصول وذلكا الموقع هذ لذا أرجو من سيادتكم تحكيم
 وفق قائمة الفحص التالية . الدراسة عينة
 .مناسبا ترونه بما لها اإلضافة أو التعديل إمكانية مع

                              /http://paltrainingcenter.comرابط الموقع :         
                                                     
 تعاونكم         حسن لكم شاكرين                                                  

                                                                                                     
                                                                                                                                    

 يمان أكرم خليلإ/  ةالباحث
 

 

 

 

 

 

 

 

http://paltrainingcenter.com/
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 أي إضافات أخرى : 

  

 رأي المحكم قائمة المعايير المجال

 ل الى حد ما نعم  موقع التدريب اللكتروني

 المحتوى
 

    الموقع ومضمون هدف يعكس الموقع عنوان .6
    .المستهدف الجمهور مع وقعالم محتوى مالءمة .2
    (.المطبعية اإلمالئية، اللغوية، ) األخطاء من المعلومات خلو .3
    . امكانية  التحميل بسهولة4
 أكثر الموقع لزيارة المستخدم وتجذب غنية المتوافرة . المعلومات5
 مرة من

  
 

سهولة 
 التعامل

    .معه والتعامل وفهمه الموقع استخدام . سهولة6
    .الموقع في والتصفح المعلومات إيجاد . سهولة2
    .البحث محركات من الموقع إيجاد . سهولة3

 التصميم 

    .التصميم في االبتكار حيث من الموقع بالجاذبية . يتصف6
    .الموقع يقدمها التي الخدمة لنوع مالئم . التصميم2
    التفاعلية واإلمكانيات المتعددة الوسائط توافر.3
    قراءتها يسهل المستخدمة والخطوط األلوان . تناسق4
    للموقع التحديث تاريخ توافر .5

    .للمستخدم الشخصية المعلومات خصوصية على .الحفاظ6 الداء
    منها )المحادثات  ، البريد االلكتروني ( خدمات وجود .2

 روابطال

 الموضوع جوانب بين للربط داخلية روابط على المصدر .احتواء6
 الفرعية

  
 

 في أخرى لمواقع خارجية روابط على المصدر . احتواء2
 نفسه الموضوع

  
 

 للمستخدم تسهل بحيث صفحة كل في مساعده روابط وجود .3
في  أخرى صفحة أية خالل من الرئيسة الصفحة إلى االنتقال
 الموقع 

  
 

 ترتبط ال أنها بمعنى)  بالفعل متاحة المصدر في .الروابط4
 .متغيرة( مغلقة، محذوفة، بصفحات
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 ( 8ملحق رقم )
 دليل المعلم

اكتسابها عزيزي المعلم نرفق بين يديك المادة التدريبية والتي تعرض لك كافة المهارات المطلوب 
هذه المادة التدريبية على توضيح وشرح لكافة المهارات وعليك االطالع أثناء فترة التدريب وتشتمل 

عليها لتساعدك في التطبيق العملي الذي سيتم عرضه لك من خالل موقع التدريب االلكتروني 
 الذي صمم من اجل تنفيذ هذه المهارات 

 . 2007برنامج بوربوينت  مهاراتبعض  تنمية  .6
 .8برنامج  فالش  مهاراتبعض  تنمية  .2
 .cs4برنامج فوتوشوب  مهاراتبعض  تنمية  .3
 تنمية  بعض مهارات برنامج كورس الب. .4
 .وفق النموذج العام للتصميم مهارات تصميم البرامج التعليمية المحوسبة تنمية .5

  
 وضع الحركات على الشرائح    
  صور مع مراعاة تنسيقهاالادراج    
 ادراج االشكال مع مراعاة تنسقها    
   رسم جدوال منسقا    
   أو فيديو عبر الشرائح ادراج صوتا    
 كتابة النصوص الفنية      
 انشاء ارتباط تشعبي بين الشرائح    
  امتداد بتخزين الملفPPSX    

   
    

   مع تحريكه رسم عنصرMotion Tween    
   

  تصميم حركة القناعMask لجسم  معين  
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  تحويل عنصر من شكل الى  خرShape  
 

   تحريك عنصر في مسار غير مستقيم 
   

  انشاء االزرارButton    
  حفظ الملف بصيغة  ( swf)  

   
  

 " وبخصائص محددة وهي    6انشاء عمال   جديدا  باسم  نشاط " 
((Size=custam ,Width=15cm , Heigh=20cm , Resolution=300pixels/inch 

,Color Mode=RGB/8bit 
 استخدم اداة فرشاة التلوين    
  ادراج النصوص      
 انشاء صورة متحركة    

   
  رسم اشكال محددة       
  دمج اكثر من صورة    
 وضع التأثيرات على الصورة 

  

  
 Analysisأولا : مرحلة التحليل 

 تحديد الهدف العام من البرمجية .6
 تحديد المصادر والمراجع والوسائل  .2
 تحديد المحتوى التعليمي .3
 تحديد خصائص المتعلمين .4
 تحديد الخبرات السابقة .5
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 تحديد حاجات المتعلمين .1
 Designثانياا : مرحلة التصميم 

 صياغة األهداف السلوكية .6
 محتوى التعليميتحليل ال .2
 تصميم أدوات القياس .3
 تحديد التغذية الراجعة المالئمة  .4

فعلية وفيها يتم تحويل ما تم تصميمه الى اجراءات  Developmentثالثاا : مرحلة التطوير  
  مراعيا المعايير التالية .

 األلوان المستخدمة كافية لجذب االنتباه ومناسبة للفئة المستهدفة  .6
 رسومات باألحجام واألماكن المناسبةاستخدام الصور وال .2
 تنوع في المثيرات الحركية والصوتية .3
 حجم ونوع النصوص مناسب ومتناسق .4
 تصميم الشريحة الرئيسية للبرنامج ) واجهة البرنامج ( .5
 التحكم في الصفحات وسهولة التنقل عبر المشغالت .1
 تصميم الئحة التعليمات للتعامل مع البرنامج .7



072 
 

 استخدام شريط االدوات 
 التصميم والحركات للشرائح 
 ادراج الصور وتنسيقها 
 ادراج االشكال وتنسقها 
 ادراج الجدول وتنسيقه 
 ادراج الصوت 
  ادراج النصوص الفنية 
 ادراج فيديو 
 يانشاء ارتباط تشعب 
 تخزين الملف بعدة امتدادات 
 

  إن المنطقة التي يظهر فيها التغيير بشكل ملحوظ هي المنطقة أعلى إطارPowerPoint .
فبدال  من القوائم وأشرطة األدوات التي أعتدت على رؤيتها، هناك شريط طويل يظهر أعلى الشاشة 

 ح والمرتبة في مجموعات.يحتوي على العديد من األوامر المرئية بشكل واض
  يطلق على هذا الشريط الطويل "الشريط"، وهو يعتبر اآلن مركز التحكم الذي سيساعدك على

إنشاء عرض تقديمي. ستتعرف على تصميمه وتشاهد بنيته بالتفصيل بحيث تبدأ في التعامل معه 
 بسهولة.
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 ة  على شرائح مفردة.في الصورة الموضحة في جزء الشريحة، يمكنك العمل مباشر  .6
تحدد الحدود المنقطة العناصر النائبة )عناصر نائبة: مربعات لها حدود منّقطة ويمكن لهذه  .2

المربعات أن تحتوي على العنوان والنص األساسي أو كائنات مثل التخطيطات، والجداول، 
 والصور.(، حيث تستطيع كتابة النص أو إدراج الصور والتخطيطات 

بويب شرائح إصدار صورة مصغرة لكل شريحة بالحجم الكامل تظهر في تعرض عالمة الت .3
جزء الشريحة. وبعد أن تقوم بإضافة شرائح أخرى و يمكنك سحب المصغرات إلعادة ترتيب الشرائح 

ا إضافة الشرائح أو حذفها من عالمة التبويب  في العرض التقديمي الخاص بك. تستطيع أيض 
 شرائح.

المالحظات: الجزء في العرض العادي حيث تكتب مالحظاتك  في جزء المالحظات، )جزء .4
 التي تريدها أن ترافق شريحة ما. 

 

  إن تصميم الشرائح يهدف الى  اختيار الشكل المرغوب فيه لتكون عليها الشريحة والتي تظهر
 عليها بعض التأثيرات كاأللوان والصور 

 النقر على قائمة تصميم في الشريط العلوي فتظهر مجموعة  يمكن تصميم الشريحة من خالل
كبيرة من اشكال الشرائح اختر ما يناسبك منها  ، كما أنه يمكن التعديل عليها كما ترغب من 

 اختيار لون الخلفية وتأثيرات معينة وانماط الخلفية 

 

0 

2 

3 

4 
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 نسدل يتم من اما لتحديد طريقة عرض الشريحة فيمكن ذلك من تبويب حركات فيظهر شريط م
خالله تحديد الحركة المطلوبة للشريحة الحالية وهكذا لباقي الشرائح كما وانه يمكن اختيار تنسيقات 

معينة من خالل هذا الشريط كمالزمة صوت معين لهذه الشريحة والتوقيت وغيره من التنسيقات 
 . التي يحتاج اليها المستخدم

 

 

فتظهر مجموعة من    WordArtانقر فوق ادراج ثم انقر ايقونة  إلدراج النص الفني، .6
 «.6»االنماط المختلفة اختر منها ما يناسبك كما في شكل 

 يظهر مربع نص داخل الشريحة اكتب ما تريد داخله . .2
التنسيق من الشريط من تعبئة للخلفية واختيار نمط  بإجراءبعد الكتابة حدد مربع النص وقم  .3

 الخلفية كذلك .
يمكنك التنسيق على النص من نفس الشريط من تعبئة النص واختيار اللون المناسب وتحديد  .4

 «2»الحد الخارجي للنص وغيرها من التنسيقات كما في شكل 
تلميح : يمكن ادراج مربع نص عادي بنفس الخطوات السابقة بالنقر على تبويب ادراج ثم  .5

 باقي الخطوات السابقة وتطبيق      ايقونة مربع نص من الشريط      

 . بتحديد النص الذي تريد النقر فوقه لتنشيط االرتباط التشعبي.6
أو بدال  من ذلك، يمكنك تحديد كائن )جزء من قصاصة فنية، على سبيل المثال، أو رسم 

(SmartArt). 
 ارتباط تشعبي. . من عالمة التبويب إدراج، وفي المجموعة ارتباطات، انقر فوق2
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في مربع الحوار إدراج ارتباط تشعبي، انقر فوق الزر المناسب في مربع البحث واختر االرتباط  .3
 الخاص بك )أي المكان حيث يأخذك هذا االرتباط(.

لالنتقال إلى شريحة أخرى في العرض التقديمي الخاص بك، على سبيل المثال، انقر فوق  .4
 مكان في هذا المستند.

 
 
 .د االنتقال إليها ثم انقر موافقية التي تر يححدد الشر  .5
ستالحظ عند الضغط على النص او الشكل الذي تريد ربطه مع الشريحة قد انتقل الى الشريحة  .1

 .المطلوبة 

 
 .انقر فوق أشكال ضمن قائمة ادراج فتظهر قائمة تحتوي عدة اشكال 6
شكل الذي تريده، ثم انقر في أي مكان على الشريحة، واسحب لوضع هذا الشكل .انقر فوق ال2

أثناء  SHIFT وإلنشاء مربع أو دائرة )أو لتقييد أبعاد أشكال أخرى(، اضغط باستمرار على 
 السحب.

حسب ما  SmartArt.تلميح  يمكنك إضافة أشكال فردية إلى مخطط أو إضافة أشكال رسم  4 
 يتطلب منك العمل

يمكن الكتابة مباشرة على الشكل عند الضغط عليه وتنسيق النص حسب المعتاد في أي برنامج  .5
  خر 
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حدد الشكل وانقر تنسيق أدوات الرسم فتظهر مجموعة ايقونات للتنسيق وفق مجموعة أنماط  .1
 االشكال ومنها يمكنك تنسيق الشكل حسب ما ترغب من خالل االيقونات التالية 

 ذي تريدهاختار النمط ال 
  مادة (. –الوان  –تدرج  –تعبئة الشكل ) صورة 
  المخطط التفصيلي للشكل والذي يخص االطار الخارجي للشكل من سماكة ونوع الخط

 ولونه.
  استدارة ثالثية االبعاد (. –توهج  –انعكاس  –تأثيرات االشكال )ظل 

يتم التنسيق   WordArt. تنسيق النصوص داخل الشكل من خالل تحديده ومن مجموعة انماط 7
 حسب المطلوب

 

فتظهر نافذة لخيارات الصوت من  .من قائمة ادراج انقر االيقونة الخاصة بالصوت   6
 أو تسجيل صوت  ولنختر هنا صوت من ملفClip Organizerملف أو صوت من  

 
 

 الصوت من ملفه المحفوظ على الجهاز  إلدراجتظهر نافذة أخرى 
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 م بتحديد ملف الصوت المراد ادراجه ومن ثم انقر االمر ادراج .ق2

 الصوت  بإدراج. تظهر اشارة  داخل الشريحة لتشعرنا 3
.اضغط على هذه االشارة داخل الشريحة فتظهر خصائص لها في الشريط ) ادوات الصوت (ويتم 4

لى الشرائح حسب الصوت ع إلدراجمن خاللها التعديل على الصوت انقر االمر تشغيل الصوت 
 المطلوب وليكن مثال  تشغيل عبر الشرائح والحظ النتيجة 

 :  

فتظهر نافذة لخيارات الفيديو من ملف أو   .من قائمة ادراج انقر االيقونة الخاصة بالفيديو 6
 فيديو من موقع ويب ولنختر هنا فيديو من ملف

 المحفوظ على الجهاز تظهر نافذة أخرى الدراج الفيديو من ملفه 
 .قم بتحديد ملف الفيديو المراد ادراجه ومن ثم انقر االمر ادراج 2
 . يظهر الفيديو داخل الشريحة 3
 . اضغط على الفيديو في الشريحة وقم باجراء التنسيقات التي ترغبها كما في ادراج الصوت  4
 . اضغط على عرض الشرائح واختبر الفيديو بالضغط عليه 5

 عند تصميم أي جدول تريده هناك عدة خيارات .6

فتظهر نافذة تشمل عدة خيارات  انقر قائمة ادراج واختر من الشريط ايقونة جدول  .2
 وهي 

ظهور مجموعة مربعات عند اختيار عدد منها يحدد لك عدد الصفوف واالعمدة حسب ما  .3
 ( 6ترغب كما في شكل )

نقر عليه تظهر نافذة أخرى يطلب منك تحديد عدد الصفوف بند ادراج جدول عند ال .4
 (2والعمدة كما في شكل )

 رسم جدول وهذا لترسم به باليد حسب ما تريد من خاليا  .5
 (3كما في شكل )Excelحيث تتعامل معه وفق برنامج   Excelبند ادراج جدول بيانات  .1
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ر خيارات ادوات الجدول في اعلى الشريط ومنها يتم تنسيق قم بتحديد الجدول الذي تم ادراجه فتظه
تخطيط ( ومن خالل االيقونات التي تظهر يمكن  –الجدول بالضغط على احد االمرين ) تصميم 

التنسيق حسب ما تريد باختيار شكل الجدول أو حذف وادراج خاليا أو تنسيق النصوص داخل 
 في االشكال أدناه الجدول وغيره من التنسيقات حسب ما هو موضح 

 

يتم حفظ الملف في برنامج البوربوينت وفق الطريقة المعتادة في أي برنامج  خر من قائمة ملف 
في حالة حفظ الملف للمرة االولى فتظهر نافذة الحفظ والتي من   saveأو  save asاختر 

وينت امتدادان متعارف د امتداده ولملفات البوربخاللها يتم تحديد اسم الملف المطلوب  وتحدي
 عليهما 

  امتدادPPT   وهذا االمتداد عندما نحفظه كعرض عادي مثل أي ملف في برنامج  خر ويتم
 من نافذة حفظ كنوع  Power Point Presentationباختيار 

Power فهو قالب جاهز للعرض وال يمكن التعديل عليه باختيار PPSX االمتداد اآلخر  

Point show. 

 شريط االدوات استخدام 
  اطارات إلنشاءاستخدام خط الزمن 
    التعرف على كيفية تحريك العنصرMotion Tween 
  تصميم حركة القناعMASK 
 ادراج صورة والتحكم في ابعادها 
  ادراج الصوت 
 التحول من شكل الى  خرShape 
  أزرار انشاءButton 
 حفظ ملف بامتدادات مختلفة 



079 
 

menus Bar: 
 الوظائفمثل اي برنامج فانه يحتوي على شريط القوائم الذي يمكن من خاللُه الوصول الى 

 الخاصة بالبرنامج وهو موجود في اعلى البرنامج
Documents Tap : 

 لتسهيل التنقل بينهاعرض اسماء االعمال المفتوحة في نفس الوقت 

 

:Layers 
الطبقات وهي تستخدم افصل عناصر العمل عن بعضها فيسهل التعامل معها والتعديل عليها وهي 

 ضرورية للحركة وتكون مرتبة رأسيا  فوق بعض لترتيب العناصر في مسرح العمل
 

TimeLine: 
وهي اساس  Frame خط الوقت ويتكون من صفوف من المستطيالت الصغيرة التي تسمى الفريم

الحركة في الفالش والتي تسمح بتحديد حالة العناصر من مكان ودوران وشفافية والكثير .... 
 واالرقام العلوية تحدد عدد الفريم دخل الفيلم الفالشي

Tool Box: 
 العناصر في مسرح العمل إلنشاءيحتوي على كل ادوات التلوين والرسوم التي تستخدم 

Panels: 
 اضافية تحتوي على وظائف التحكموهي نوافذ 
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Stage: 
مسرح العمل وهو يكون باللون االبيض في منتصف البرنامج وتحديد المساحة الفعلية للفيلم وفيها 

 يتم عرض العناصر
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من الفريمات كل فريم  عبارة عن نافذة كبيرة موجودة أعلى مسرح العمل مباشرة ومكون من مجموعة
له رقم وهذه الفريمات تحدد بداية ونهاية حركة كل عنصر ويمكن التحكم بسرعة كل عنصر من 

 خالل زيادة او انقاص المسافة بين نقطة البداية والنهاية بجانب الطبقات
 الزمن خط مالحظة : يجب عمل كل حركة في طبقة مستقلة على

 
 Frame  و Key Frame  الفرق

) Frame.1 اإلطار:) 
 ولذا شيء أي به يوجد ال فارغا يكون أن إما نوعان وهو ، األول اإلطار يلي إطار أي هو 

 ذلك تمثيل ويمكن ، فارغا هو كما بقي طالما بعمله سنقوم الذي الفيلم زمن يحتسب في ال
 ولم عدب نستعمله لم الذي الخام الفيلم شريط من الجزء المتبقي أو الخام السينمائي بالفيلم
 الفيلم من الجزء هذا بإقطاع في السينما المونتاج يقوم حيث ، عليه شيء أي تسجيل يتم

 . المهمالت سلة في به واإللقاء
 المدة إطالة هو منها والهدف ، ساكنه ولكنها عناصر أو عنصر به أطار هو الثاني والنوع 

 المطلوب دوره أدى ثلبمم ذلك تشبيه يمكن ذلك ولتوضيح ، العناصر تلك الزمنية لوجود
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 مجرد أي ، حركة أي دون المشهد من التالية اللقطات التواجد في في يستمر ولكنه منه
 . أطول لوقت ظهور

: Keyframe .2 
 أو خاليا كان أن بعد فيه عناصر أو عنصر بظهور إما ، ما تحول نقطة به يحدث إطار فهو
 رفع من ثواني بعد السابق المثال وفى . قبل من موجودة كانت التي العناصر طرأ على بتغير
 Balnk Key  ال يتحول اللحظة هذه في ، الممثلين ظهور بداية خاليا نرى للمسرح ورؤيتنا الستار

frameالى Key frame 
 F 7  و F6  و F5 التالية المفاتيل من وظيفة كل
 إطار إدراجF5  أو Insert Frame 
 مفتاحي إطار إدراجF6 Insert Key frame  
 فار  مفتاحي إطار إدراج  F7 Insert Blank Key Frame  
 Scene و Symbol العرض إلى تقسيم

   Scene   أولا : التعامل مع المشهد 
 ويمكن مستقل مسرح مشهد كل يمثل حيث Sceneمشاهد  إلى الفالش برنامج تقسيم يمكن

 .سكربت األكشن بلغة مبرمجة تحكم أزرار بواسطة االنتقال من مشهد الى مشهد
 : تحريره المراد المشهد تحديد كيفية
 Edit bar شريط االدوات إظهار من التأكد أوال   يجب
 Edit bar.ثم Toolbars ثمwindow قائمة من وذلك

   SymboL  ثانياا : التعامل مع   
: Symbol أو عناصر على يحتوي قد و واحدة ككتلة معه التعامل يتم عنصر عن عبارة هو 

 F8ة ويتم ادراجه بالضغط علىفرعي مشاهد

  

 Movie Clip, Button, Graphic :بين  الفرق
 : Movie Clip باستدعائه نقوم و المسرح عن بعيدا   المكتبة في ننشئه فيلم عن عبارة وهو 

 يشغلها التي مساحة من يزيد الترتيب، وال الجهد، ونضمن و الوقت يوفر وبهذا الحاجة عند
 . مرة من ائن أكثرالك تكرار عند البرنامج

 : Button معين أمر لتنفيذ يستخدم زر عن عبارة وهو  
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 Graphic الفيلم في المستخدمة والكائنات الصور عن عبارة :وهي 

 (6) الصورة. من قائمة االدوات قم باختيار شكل الدائرة كما في 6
بالضغط عليه مره واحده ثم قم  الدائرةقم باختيار شكل  selection  tool األداة. وباستخدام 2

 (2من لوحة المفاتيح فيظهر لك المربع الحواري الموضح في صورة رقم ) F8 بالضغط على 
 الحركةلنتمكن من اعطاء الشكل  movieلتحويل الشكل الى صيغة  movie clip باختيار. قم 3

 okثم اضغط  المطلوبة

 

  إلنشاء  F6واضغط  25هناك اختر الفريم رقم  TimeLineالوقت . ثم اذهب الى خط 4
KeyFrame  لتحديد الوقت الزمني للكليب واالن واثناء وقوفك علىframe 25  قم وباستخدام

  الشاشةبتحريك الشكل الى يمين  selection tool األداة

 

الفأره االيمن واضغط بزر   frame 25و frame 1 ك اذهب الى اي منطقه بين وبعد ذل. 5
 وسوف تظهر لك قائمة اختيارات

 create motion tween باختيارقم 

 

  motion tweenبعد تحديد خاصية  time line والحظ االختالف في لون 
 تتحرك من الشمال الى اليمين  الدائرةستالحظ ان  Ctrl + Enterشاهد العرض بالضغط على

0 

2 
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 .(6من قائمة االدوات قم باختيار شكل الدائرة كما في الصوره ) .6
 .قم باختيار شكل الدائره بالضغط عليه مره واحده selection  toolوباستخدام االداه 

 .(2من لوحة المفاتيح فيظهر لك المربع الحواري الموضح في صورة ) F8ثم قم بالضغط على  .2
لنتمكن من اعطاء الشكل الحركه  movieيل الشكل الى صيغة لتحو  movie clipقم بأختيار  .3

 .okالمطلوبه ثم اضغط 

 
 "2"                                                          صورة "6صورة "                

النشاء  F6واضغط  38هناك اختر الفريم رقم  TimeLineثم اذهب الى خط الوقت  .0
KeyFrame  الوقت الزمني للكليب لتحديد. 

 
وعند  6كما في شكل       بالضغط على االيقونة  Motion Gideقم بإنشاء طبقة  .5

 .2أول فريم في هذه الطبقة نرسم بالقلم خط غير مستقيم كما في شكل 
 38التحريك وعند فريم  بأداةننقل الجسم الى بداية الخط  6. نعود الى طبقة الجسم وعند فريم 1

 .الى نهاية الخط ننقله 
االيمن  الفأرةواضغط بزر  frame 30و  frame 1وبعد ذلك اذهب الى اي منطقه بين  .7

 .create motion tween باختياروسوف تظهر لك قائمة اختيارات قم 
 . motion tweenبعد تحديد خاصية  time lineوالحظ االختالف في لون  .0
تتحرك من مسار الخط المرسوم  الدائرةتالحظ ان سCtrl + Enter.شاهد العرض بالضغط على9

 .Motion Gideالخط نضغط على العين في طبقة  وإلخفاء
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 «2»شكل «                          1»شكل 

 

 .قم برسم دائرة في اإلطار األول  .6
إلنشاء إطار مفتاحي فار  أي إلزالة الدائرة من  F6لتحديده ثم اضغط  35.انقر على اإلطار 2

 المسرح ( ثم قم برسم مستطيل .

 

في أسفل الشاشة وفى القائمة  Propertiesلتحديده ، ثم من لوح  6.انقر على اإلطار رقم 3
 Shapاختر النوع  Tweenالمنسدلة 

 

إلى اللون األخضر الفاتح ،  ماذا تالحظ اآلن ؟  لقد تغير لون اإلطارات بين اإلطار األول واألخير
 وظهر سهم بين اإلطارين .

 

 الختبار فيلمك ، حيث ترى الدائرة تتحول إلى مستطيل تدريجيا.  Ctrl+Enter.اضغط 4

 عند اللير االول نكتب النص المراد .6
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 ثم ننقر يمين الفأرة ونختار (layer1)نقف عند اللير السابق .2
  Insert Layer    6»كما في الشكل» 
  Ctrl+G بالضغط علىlayer2) . نرسم مربع فوق النص ثم تجميعه عند أول فريم له في)3
في لير  F5وعند نفس الفريم نضغط  (layer2)في لير المربع F6 . عند فريم معين نضغط 4

 «2»كما في الشكل (layer1)  النص

 

 لى يمين النص عند الفريم االول للمربع نحرك المربع ع.5
  Creat       Motion Tween. بين الفريم االول واالخير للمربع نضغط يمين الفأرة ثم نختار 1

 «6»كما في الشكل 
  Enterثم نضغط « 2»كما في الشكل  Maskنضغط على لير المربع ثم يمين الفأرة ونختار . 7

 الختبار العمل

 

 الزر وليكن على شكل مستطيل نقوم برسم .6
( ونختار 6كما هو موضح في الشكل) Buttonلنحوله الى زر   F8نحدد هذا الزر ونضغط  .2

  okثم انقر  Buttonاالمر  Typeمن قائمة 
( فيظهر في 2بعد ذلك نضغط على الشكل مرتين ليدخل في نافذة تحرير الزر كما في الشكل ) .3

عند التأشير على  Overالزر في حالته )المستقرة(،  ويعني upشريط الزمن كلمات منها 
عند إبعاد المؤشر على الزر)الحدود الفعالة( ويمكن  Hitعند الظغط على الزر،  Downالزر،

 F5نضغط   Hitثم اختيار لون محدد ما عدا   F6اعطاء لون لكل منهم بالوقوف عليها والضغط 
ثم اختبر العمل بالضغط  sceneلضغط على والحظ االختالف عند الرجوع الى مسرح العمل با

 ctrl+enterعلى 
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  Flash هناك ملفان هامان سنتعامل معهما كثيرا في
 fla فيه مشروعك من أجل إنتاج الفيلم ويكون هذا الملف بامتداد ئهو الملف الذي تنش :األول 

 . نفسه Flash نامجالتعديل فيه إال بواسطة بر  وهذا الملف ال يتم فتحه أو
 أو بواسطة متصفح مثل Flash Player هو ملف الفيلم المنتج ويتم تشغيله بواسطة :الثاني 

Internet Explorer ويكون هذا الملف بامتداد swf وهى اختصار لة Shockwave Format 
  Small Web Format أو

 : انظر للصورة التالية للتعرف على االختالف بين شكل الملفين
 
  fla ملف بصيغة- 6
 
  swf ملف بصيغة - 2
 

نستعمل الطريقة المعروفة للحفظ في أي برنامج من قائمة   flaلحفظ  ملف الفالش بصيغة   
وفي هذا النوع من الملفات يمكن التعديل عليه    File > saveأو   File > save asملف

 كما تشاء 

 

fla swf 
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يمكن تشغيله بمشغل فالش أو على صفحات النت ،  أما إذا أردت تحويل الملف إلى فيلم نهائي
فتطهر نافذة الحفظ نكتب اسم الملف في   File > Export >Export Movieنذهب للقائمة 

 flash Movie(*swf)نختار   save as typeخانته كالمعتاد عليه أما في خانة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ام شريط االدواتاستخد  
 العمل الجديد انشاء 
  استخدام اداة فرشاة التلوين 
  التعامل مع النصوص 
 التعامل مع الطبقات 
 انشاء صور متحركة 
  حفظ ملف بامتدادات مختلفة 
  رسم االشكال 
 التأثيرات 
 دمج اكثر من صورة 
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البرنامج هو برنامج خاص بعمل الرسومات الفوتوشوب هو أحد برامج شركة أدوبي الشهيرة .. وهذا 

،وهو البرنامج األول في العالم من ناحية القوة وكثرة المستخدمين وهذا البرنامج يمكنك من إنشاء 
 الصور والتصاميم التي يمكنك استعمالها فيما تريد من أمورك
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 فتح الصورتين المراد دمجهما ببرنامج الفوتوشوب ولتكن الصورتين  .6

 

 CTrl+Cعمل نسخ لصورة الطفلة عن طريق تحديد الصورة ثم   .2
   وبعد ذلك تحديد المكان الذى نريد دمج الصورة األولى فيه بالصورة الثانية وذلك بإختيار .3

Eliptical Marquee tool 
  ى هذه الصورةمن شريط األدوات وتحديد المكان عل
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   ونختار  المحددةFeatherثم بعمل كليك يمين داخل الدائرة   .6
 Feather  >>>  45 وهنا تحدد مدى وضوح حواف الصورة بعد دمجها نحدد قيمة

 

  زادت درجة شفافية حواف الصورة 45وكلما زادت القيمة عن 
 بعد ذلك نلصق الصورة األولى داخل المنطقة المحدد عن طريق .6

Shift+Ctrl+V 
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فتظهر شاشة حفظ الملف   save asونختار االمر  fileعند االنتهاء من العمل نذهب الى قائمة 
كما هو معتاد عليه نحدد اسم الملف في خانة االسم ومن ثم نختار احدى االمتدادات المحددة 

 بالون االزرق كما تريد 
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  انشاء مقرر تعليمي جديد 

  العادية ( –الرئيسية  –تحرير الشرائل )العنوان 

   ادراج النصوص وتنسيقها 

  ادراج الصور وتنسيقها 

 التعليمي المقرر الى ملف اضافة 

 التعليمي المقرر الى  موقع رابط اضافة 

 التعليمي المقرر اسئلة تصميم 

 التعليمي المقرر نشر 

 courselabنبذة عن برنامج كورس لب 

 (courselabما هو برنامج كورس لب )

تحرير المقررات الدراسية، طور هذا البرنامج من شركة ويب  هو أحد أقوى األدوات المستخدمة في
. حيث يمكن www.courselab.com ، الموقع الرسمي للنظام websoft.ru سوفت في روسيا

المستخدم من تكوين محتوى تعليمي عالي الجودة، مع امكانية رفع المحتوى مباشرة على أنظمة 
 التعلم االلكتروني، كما يمكن إخراج النتيجة النهائية على هيئة متوافقة مع أقراص الليزر.

يسمح لك  بإنشاء األنشطة والبرامج ونشرها على شبكة االنترنت، كما Course Lab يسمح برنامج
بتطبيق برامج المحاكاة، والتدريب القائم على الحاسوب، ومحتوى التعلم االلكتروني التفاعلي وفق 
معيار سكورم، قوي وسهل االستخدام إلنشاء المواد التعليمية التفاعلية )دورات التعلم اإللكتروني( 

أو من خالل األقراص وجعلها متاحة لالستخدام على شبكة اإلنترنت، في نظام التعلم عن بعد، 
 المدمجة أو غيرها من وسائل الميديا.
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هي صناعة المحتوى االلكتروني للمقررات  Course Lab والغرض الرئيسي من برنامج   
 الدراسية .

 السمات والمميزات الرئيسية للبرنامج

 يوجد العديد من السمات التي يتميز بها برنامج الكورس وهي كالتالي:

 المواد التدريبية. انشاء وتحرير  .1

 SCORM 2884النشر في نظاِم إدارِة التعّلم، الذي يدعم المعيار  . 2

 .أو أي لغة برمجية أخرى html ال يتطلب معرفة المستخدم بلغة  .3

 القدرة على بناء اختبار داخل النموذج )تصميم بيئة امتحانات متكاملة( . 4

 .ة من دون أي تعقيدوجود شخصيات  يسهل بناء المواد التعليمي . 5

 .وجود واجهة مفتوحة تسهل استخدام مكتبة الكائنات . 1

 .. إمكانية إضافة الوسائط من: فالش، جافا، الفيديو بعدة أنواع، وغير ذلك7

 .داخل المحتوى التعليمي (PowerPoint)إمكانية استيراد عروض تقديمية  .0

 .الرسوم المتحركة بشكل مباشريمكن من خالله إنتاج أعمال تفاعلية تقوم على  . 9

 .تم بناؤه بطريقة بسيطة لوصف العمل . 68

يتضمن مجموعة من القوالب الجاهزة لالستعمال المباشر والقدرة على إعادة استعمال كائن تم  .63
 .إدراجه في أحد النماذج

 :دعم المعايير

لكتروني ومن هذه يدعم مجموعة من المعايير تتوقف على طريقة النشر في مجال التعليم اإل 
    : المعايير 

 النشر في نظاِم إدارة التعّلم، الذي يدعم معيار AICC 
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 النشر في نظاِم إدارة التعّلم، الذي يدعم SCORM 1.2  

  النشر في نظاِم إدارة التعّلم، الذي يدعم معيار SCORM 2004  

 واجهة البرنامج

 

،وبحسب طبيعة  (Module)واسم الوحدة ( (Chapterيحوي على اسم الفصل( : 1الجزءاألول )*
 كل وحدة يتم تقسيمها إلى مجموعة فصول.

 Slides)يضم الشرائح )(: 2الجزء الثاني ) *

 حقل العمل حيث تظهر الشريحة التي يتم اختيارها من الجزء الثاني.(: 3الجزء الثالث ) *

مكن إضافتها إلى الشرائح يحوي على مجموعة من العناصر أواألدوات التي ي(: 0الجزء الرابع )*
 مثل: شخصيات فالشية ،اختبارات متنوعة، وسائط متعددة، بالونات نص و غيرذلك من العناصر.

 أولا : إنشاء مقرر جديد

 (6( كما في شكل )(Courseثم مقرر  Newاختر جديد   Fileمن قائمة ملف .6

 (2كما في شكل ) Nextتظهر شاشة اخرى اضغط على  .2

 

 (2شكل )                                                                                            (1شكل )
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 امور وهي  عند االنتهاء من الخطوة السابقة تظهر لك الشاشة التالية تطلب منك تحديد عدة. 3

  اكتب اسم الملف  وليكن مادة العلوم 

  اكتب اسم المجلد وليكن المدرسة 

  حدد مكان التخزين في الجهاز على القرص
c مثال 

 Next. اضغط 4

تظهر شاشة أخرى لتحديد اسم النموذج ونمطه كما .5
 في الشكل أدناه 

 اكتب اسم النموذج 

 مادة العلوم  حدد نمط النموذج الموحد لصفحات المقرر وليكن 

 

و بذلك يكون قد تم إنشاء المقرر بنجاح ، و يظهر القالب بالشكل   Finishثم  Next. اضغط 1
 الذي اخترته

 ملحوظة :

المقرر ، تظهر في الجانب  بعد االنتهاء من إنشاء المقرر يقوم البرنامج  لي ا بإنشاء شجرة بشرائح
 األيسر من
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إنشائه وبداخله شرائح  يتضمن داخله اسم النموذج الذي تم الشاشة وتحتوي على اسم الملف الذي
 األساسية  المقرر

 بيئة برنامج كورس لب 

 أولا :ترتيب الشرائل وطريقة عرضها

 المقرر الرئيسية  (slides) و يتضمن شرائح (Normal):قسم الشرائل العادي  .6

 ويتم تحديدها وتحديد محتوياتها  

 تضمن الشريحة األولى للمقرر أثناء العرض.و ي:   (Title).قسم العنوان2

 الفرعية التي ترتبط  (slides)و يتضمن الشرائح :  (Master).قسم الرئيسة 3

 (Master)و يمكن وجود أكثر من (  (Normalبالشرائح الرئيسية الموجودة في قسم ال 

 خاص لكل شريحة .  (Master)، حيث يمكن تحديد  

على الشريحة  (Normal)غط بالزر األيمن في لوحة الشرائح العادي : اضلتغيير اسم الشريحة* 
 المحددة ثم اختر "تغيير االسم"

 ثانياا: استعراض الكائنات في لوحة المهام

  Object Library  مكتبة المصادر -أ

 شخصية تمثيلية 

 شخصيات متحركة يمكن من خاللها تحديد حركات معينة بناء على أحداث معينة في اإلطار 

 على جهازك . ..الحظ هذه األداة مصممة ببرنامج الفالش لذا يجب أن يكون مشغل الفالش مثبت

  عند اختيارWait for return action   ال يعود الشخص إلى وضعه السابق إال من
خالل حدث جديد ،كما يمكن إضافة أحداث أخرى للكائن من خالل لوحة األحداث فينفذها 

 بالترتيب .
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 البالونات 

 بالونات حوار لتحديد مفهوم معين عند الوقوف على مكان معين يعرض

 البالون معلومات معينه ،كما يمكن تحديد لون واتجاه السهم ونص الرسالة  

 داخل البالون وحجم إطار البالون .

 روابطال 

 External File  

 External Fileيمكن إدراج ملفات خارجية إلى إطار العمل من خالل الضغط المزدوج على 

أو بالضغط والسحب إلى مساحة العمل فتظهر أيقونة على مساحة العمل ولتحديد الملف اضغط 
  Properties   مزدوجا على األيقونة أو اضغط بالزر األيمن للفأرة واختر 

 وحدد مكان الملف وعنوانه وموقعه وطريقة النقر

 External URL 

تحديد شكل  كما يمكنك   External Fileيمكن إدراج عنوان موقع انترنت كما هو في 
األيقونة للرابط وعنوان الموقع وحجم النافذة التي يظهر بها و ما يظهر في مستعرض االنترنت 

 وما ال يظهر.

 IFRAME 

عرض الملف أو موقع االنترنت على مساحة العمل داخل اإلطار وليس في مستعرض االنترنت 
  مستقال عن إطار العمل الحالي كما سبق.
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  السئلة : وتحوي عدد من السئلة وهي 

1 .Single Choice  االختيار الوحيد : يمكنك اختيار عنصر واحد فقط صحيح من قائمة من
 االختيارات .

2 . Multiple Select  . االختيارات المتعددة : كما في الكائن السابق 

3 .Ordering م ترتيب في هذا النوع يتطلب من المستخد :ترتيب العناصر 

 العناصر بشكل صحيح.

4 .Numeric . رقم اإلجابة الصحيح : يجب إدخال رقم اإلجابة الصحيح 

5. Text  . الفرا  النصي : يتطلب من المستخدم كتابة اإلجابة الصحيحة 

1 .Matching Pairs  األزواج المتماثلة ) صل ( : يتطلب من المستخدم 

 نية .ربط المجموعة األولى بالمجموعة الثا 

 االختبارات 

6. Test يستخدم لعمل اختبار من عدة أنواع من األسئلة كما مر بنا في 

 المجموعة السابقة  

2. Current Resultsتستخدم لعرض نتيجة التقدم الحالي للمستخدم 

 وما حققه من نقاط : كما يعرض النقاط الكلية لألهداف . 

3. Results by objectives دة ، كائن يعرض نتائج أهداف متعد 

 بالنسبة المئوية.ويمكنك أن تضيف األهداف المراد عرض نتائجها ويتم اختيار عرضها 
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 ثانياا : تحرير الشرائل 

  (Title slid)أولا : تحرير شريحة العنوان 

   viewلتحديد شريحة العنوان يتم اختيارها من قائمة . 1

 فتكون  Titleنختار من القائمة المنسدلة امر

 المعروضة هي شريحة العنوان الشريحة 

 .      أو يتم تحديدها من االيقونة اسفل الشاشة     

 . عند اختيار شكل المقرر من اعداداته تظهر مجموعة 2

   insert logeعبارات في الشاشة فمثال عبارة 

 وهذا لتحديد شعار المقرر أو الوحدة ولتحريره 

 ن خاللها قم بالضغط مرتين عليه فتظهر شاشة يتم م

 كتابة اسم الشعار وادراج صورة ان أردت ذلك من 

 نفس الشاشة وتنسيق كل ما تريده من خالل هذه 

 النافذة ليظهر على شاشة العنوان .

   insert course name.لتحديد اسم المقرر نضغط على العبارة 3

 مرتين فتظهر نفس الشاشة في الخطوة السابقة قم بكتابة اسم المقرر 

 فيظهر على شاشة العنوان  okيقه ثم اضغط وتنس

  view module. لمشاهدة العرض نختار أمر 4

          ط على االيقونة     أو بالضغ moduleمن قائمة 

2 

3 

0 
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  (master slid)ثانياا : تحرير الشريحة الرئيسية 

   view. لتحديد شريحة العنوان يتم اختيارها من قائمة 6

 فتكون  masterنسدلة امرنختار من القائمة الم

 الشريحة المعروضة هي الشريحة الرئيسية 

 أو يتم تحديدها من االيقونة اسفل الشاشة           .

   insert course name. لتحديد اسم المقرر نضغط على العبارة 2

 فيظهر على الشاشة  okمرتين فتظهر شاشة قم بكتابة اسم المقرر وتنسيقه ثم اضغط 

 طوات شريحة العنوان  كما في خ

  view module. لمشاهدة العرض نختار أمر 3

                                أو بالضغط على االيقونة  moduleمن قائمة 

 

  (normal slid)ثالث ا : تحرير الشريحة العادية  

   view. بنفس الخطوات في الشرائح السابقة يتم تحديدها من قائمة 6

 فتكون  normalن القائمة المنسدلة امرنختار م

 الشريحة المعروضة هي الشريحة العادية 

 وأي تغيير على الشريحة الرئيسية يظهر على الشرائح العادية 

 .    أو يتم تحديدها من االيقونة اسفل الشاشة             

 . لتغيير اسم الشريحة نقف عليها كما 2

 .  Renameمر في الشكل وبيمين الفأرة نختار اال

0 

0 

3 

0 

3 

2 
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 . فتظهر نافذة جديدة يتم من خالها كتابة اسم الشريحة المطلوب. 3

 كما ويظهر  view slide. لمشاهدة العرض نختار امر  4

  الذي تم تعديله في مسرح العمل . slide nameاسم الشريحة في خانة 

 . الدراج شريحة جديدة نقف على أي شريحة وبيمين الفأرة نختار 5

 new slide . فتظهر شريحة جديدة بنفس التنسيق لباقي الشرائح 

 

 

 

 ثالثاا :ادراج النص

 تنسيق نصي ويمكن اضافة الجداول  ذاتيمكن انشاء مناطق 

 يمكن اضافة النص باتباع الخطوات التالية 

 textاختر االمر   insert. باختيار ايقونة النص           من شريط االدوات أو من قائمة 6
box  6»كما في الشكل» 

 فتظهر منطقة إلدخال نص في مساحة العمل                                                

. وبالضغط عليها مرتين يمكن تحرير النص وكتابة النصوص المطلوبة مع امكانية تنسيقها من 2
شة تحرير النص بالضغط حجم الخط وااللوان باإلضافة  الدراج الجداول حسب الطلب من نفس شا

 «  2»االيقونة           كما في الشكل  ىعل

 

 

 

 

2 

 

5 

3 4 



207 
 

 رابعاا :ادراج الصور

 الدراج الصور الى النموذج التعليمي يمكن اتباع الخطوات التالية 

. من شريط االدوات نضغط على االيقونة الخاصة بادراج الصور كما في أي برنامج ونختار نوع 6
 Clip Artاجها سواء من ملف أو قصاصة فنية الصورة المطلوب ادر 

فتظهر قائمة اخرى نختار منها  pictureفنختار من القائمة المنسدلة امر  Insert. أو من قائمة 2
 «6»نوع الصورة المطلوب ادراجها كما في الشكل 

سن . بعد ادراج الصورة يتطلب منك في برنامج الكورس الب تحسين الصورة لتكون ذات جودة اح3
نختار من القائمة   Toolsوافضل عند تغيير ابعاد وحجم الصور   ويتم ذلك بتحديدها ومن قائمة 

الخاص بضغط الصورة وتقليل مساحتها التخزينة على  Compress Imagesالمنسدلة امر 
الشريحة وضبط حجم جميع الصور وتكون موحدة االرتفاع والعرض بجانب تحويل الصور ذو 

لتقليل حجم الملف كما في وذلك  PNGواعادة حفظها في صورة   BMP-WMF-EMFاالمتداد 
 «2»شكل 

 

 

 

 

 «2»الشكل                                              «          6»الشكل  

 اضافة ملف الى المقرر التعليمي خامساا: 

 يتم اضافة ملف خارجي سواء ملف وورد أو بوربوينت الى 

 اتباع الخطوات التاليةالمقرر التعليمي ب

  External. من مكتبة الكائنات على يمين الشاشة نختار االمر6
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   External File.فتظهر قائمة منسدلة نختار منها االمر 2

 (6ونقوم بسحبه الى مسرح العمل كما في شكل )

 . تظهر عبارة خاصة لتحريرها واضافة الملف 3

 (2في الشكل )واستيراده من مكانه المحفوظ فيه كما 

 

 

 

 

نضغط مرتين على العبارة لستراد الملف المطلوب فتظهر شاشة اخرى تطلب منك تحديد . 0
 (3مكان الملف ووصف الملف كما في شكل )

ايقونة         فتذهب بك الى المكان الموجود فيه الملف يتم تحديده واستيراده . نضغط على ا5
 الشاشة  وظهور اسمه في خانة الملف في نفس

 وليكن اسم الملف المستورد مثال عملية الهضم  Caption. قم بوصف الملف في خانة 2

. قم بتحديد الية فتل هذا الملف من خالل الضغظ بالماوس على اسم الملف الذي كتبته في 1
 خانة الوصف 

 . بعد ذلك اضغط موافق فيظهر الملف على مسرح العمل في الشريحة المخصصة لذلك 8

 

 

 

 

0 

2 
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.....      
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 اضافة رابط موقع  الى المقرر التعليمي سادساا: 

 يتم اضافة رابط موقع خارجي الى المقرر التعليمي باتباع الخطوات التالية

  External. من مكتبة الكائنات على يمين الشاشة نختار االمر6

   External URL.فتظهر قائمة منسدلة نختار منها االمر 2

 (6الى مسرح العمل كما في شكل ) ونقوم بسحبه

 (2. تظهر عبارة خاصة  بالرابط  لتحريره كما في الشكل )3
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. نضغط مرتين على العبارة لستراد الرابط المطلوب فتظهر شاشة اخرى تطلب منك تحديد اذا 0
الرابط لذلك ما اردت استخدام اليقونة الفتراضية للرابط ولكن هنا سنستخدم صورة معينة لفتل 

 قم بحذف عالمة الصل الموجودة كما في الشكل

 . نضغط على اليقونة         لتحديد الصورة الخاصة لفتل الرابط 5

 بنسخه من موقعه الصلي   URL. قم بتحديد الرابط المطلوب من الشريط 2

ل على . قم بتحديد الية فتل هذا الرابط عند الضغط على الصورة من خالل وضع اشارة ص1
 آخر امر في الشاشة

. بعد ذلك اضغط موافق فتظهر الصورة المربوطة بالموقع المطلوب على مسرح العمل في 8
 الشريحة المخصصة لذلك 
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 تصميم اسئلة المقرر التعليمي سابعاا : 

 سئلة وهي اا من األالسئلة : وتحوي عدد 

1 .Single Choice نك اختيار عنصر واحد فقط صحيح من قائمة مناالختيار الوحيد : يمك 
 االختيارات .

2 . Multiple Select  كما في الكائن السابق . : االختيارات المتعددة 

3 .Ordering .   ترتيب العناصر : في هذا النوع يتطلب من المستخدم ترتيب العناصر بشكل
 صحيح.

4 .Numeric  جابة الصحيح .رقم اإلجابة الصحيح : يجب إدخال رقم اإل 

5. Text  . الفرا  النصي : يتطلب من المستخدم كتابة اإلجابة الصحيحة 

1 .Matching Pairs   األزواج المتماثلة ) صل ( : يتطلب من المستخدم ربط المجموعة
 .األولى بالمجموعة الثانية 

 

 مالحظة هامة :

نوع واحد وما ينطبق على هذا  ادتصميم جميع االسئلة تأخذ نفس االعدادات وهنا سوف نقوم باعد
اسئلة من النوع صح أو خطأ واليك  باعدادالنوع ينطبق على باقي انواع االسئلة وهنا سوف نقوم 

 الخطوات 

 :خطوات تصميم اسئلة صل أو خطي

 Questionنقوم باختيار أمر هذا النوع من االسئلة من مكتبة الكائنات بالضغط على االمر  .6

وسحبها لمسرح    نختار منها ايقونة السؤال صح أو خطأ  فتظهر أنواع االسئلة
 العمل فيظهر الشكل المخصص لذلك 
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منك تحديد بعض  نضغط على الشكل مرتين الضافة نص السؤال فتظهر شاشة أخرى تطلب .2
 النقاط كما يلي:

 

فتظهر  شاشة أخرى لكتابة نص السؤال    . نكتب نص السؤال بالضغط على االيقونة 3
 قه حسب الرغبة وتنسي

           اجابة السؤال أو حذف اجابة ال تريدها من خالل االزرار  إلضافة. 4

 فتظهر شاشة اخرى إلضافته. نضغط على نص االجابة 5

 (3. نكتب النص المطلوب كما في الخطوة )1

. تحديد اذا كانت االجابة هي الصحيحة أم الخطأ بوضع عالمة صح في المربع المخصص في 7
 .الة االجابة الصحيحةح
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. لتغيير االجابة الصحيحة في حالة اعادة السؤال مرة اخرى وتبديل االجابة فيمكن اعادتها من 0

                            خالل وضع اشارة امام الشكل   

ينة  من خالل . لتقديم التغذية الراجعة في حاالت االجابة سواء الصحيحة او الخاطئة بعبارات مع9
 الضغط االيقونة

. لتحديد عدد المحاوالت للوصول لالجابة الصحيحة من خالل الضغط على االيقونة 68

               

 

 

 

 

 

 

 نشر المقرر التعليمي ثامناا : 

 خطوات نشر المقرر :

 publish courseمن قائمة ملف اختر نشر المقرر  .6

  Nextستمرار اضغط . سوف تفتح لك نافذة جديدة لال2

في نظام إدارة التعلم  6،2. اختر نوع النشر ) نشر على شكل اسطوانة أو وفق معيار  سكورم 3
في نظام إدارة التعلم أو  AICCفي نظام إدارة التعلم أو وفق معيار   2884أو وفق معيار  سكورم 

  Nextثم نضغط  2884نشره في موقع الكورس الب ( وفي الغالب يتم نشره وفق معيار سكورم 

  Next. تظهر نافذة جديد لتحديد اسم المقرر ومكان حفظ المقرر ثم اضغط 4

6 

7 

9 

01 

لتحديد زمن اجابة 

 السؤال 
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 Finish. سوف يقوم بالتأكيد عليك لبدأ النشر اضغط على5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اسم المقرر

 مكان حفظ المقرر

 معيار نشر المقرر
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 تصميم البرمجية التعليمية
 البرامج اجإنت خطوات تصميم و عن مبسطا شرحا نقدم المادة التدريبية  ا الجزء منهذ وفي

عداد مراحل عن نظرة عامة على ويشمل التعليمية، والدروس البرمجيات التعليمية من خالل  وا 
 أشهر من ولعل ، التعليمية البرامج وتصميم تحليل التعليمي في التصميم نماذج من نموذج اتباع
كافة والذي يجمع بين  A.D.D.I.E Modelsالنماذج النموذج العام للتصميم التعليمي  هذه

 الخطوات التي تشملها نماذج التصميم المخصصة لذلك 
 

 A.D.D.I.E Modelالنموذج العام لتصميم التعليم ما هو 
من خمس مراحل رئيسة يستمد  A.D.D.I.E Modelيتكون النموذج العام للتصميم التعليم 

 النموذج اسمه منها، وهي كاآلتي:
        Analysisالتحليل  .1
   Designالتصميم  .2
 Developmentالتطوير  .3
     Implementationالتنفيذ  .0
      Evaluationالتقويم  .5

 
وجميع نماذج تصميم التعليم باختالفها  تدور حول هذه المراحل الخمسه الرئيسة، ويكمن االختالف 

 في نماذج التصميم التعليمي بحسب التوسع في عرض مرحلة دون األخرى.
 (Analysis):التحليل. 1
حلة التحليل تمثل حجر األساس لجميع المرحل األخرى لتصميم التعليم، وخالل هذه المرحلة مر 

 عليك أن تحدد المشكلة، ومصدرها، والحلول الممكنة لها.
وقد تشمل هذه المرحلة أساليب البحث مثل تحليل الحاجات، تحليل المهام، وتحليل المحتوى، 

 وتحليل الفئة المستهدفة.
ه المرحلة في العادة أهداف التدريس، وقائمة بالمهام أو المفاهيم التي سيتم وتشمل مخرجات هذ

تدريسها، وتعريفا  بالمشكلة والمصادر والمعوقات وخصائص المتعلم وتحديد ما يجب فعله، وتكون 
 هذه المخرجات مدخالت لمرحلة التصميم.

 وفي هذه المرحلة يتم تحديد ما يلي:
 تحليل المهمة وتشمل 
 غاية التعليمية )الهدف العام من الدرس(.تحديد ال 
 .تحديد المحتوى العلمي 

E 

I 

D 

A 

D 
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 .تحديد المصادر والمراجع 
  تحديد خصائص المتعلمين: ويتضمن تحديد الخصائص العامة للمتعلمين من حيث

المستوى التعليمي ، وخبراتهم السابقة التي من خاللها يتم تحديد االهداف السلوكية والوسائل 
 المناسبة لهم .

   تحديد الحاجات : ويقصد بذلك تقدير حاجات المتعلمين لهذه البرمجية ومدى حاجتهم
 لمزيد من الخبرات لموضوعات المنهج المقرر لديهم 

 .تحليل السياق: مكان وزمان تطبيق المنتج التعليمي 
 (Design Phase): التصميم. 2

عن طريق وضع المخططات  وهي عملية ترجمة التحليل إلى خطوات واضحة قابلة للتنفيذ  وذلك
والمسودات األولية لتطوير المنتج التعليمي، وتتضمن هذه المرحلة األساليب واإلجراءات والتي 

 تتعلق بكيفية تنفيذ علميتي التعليم والتعلم، وتشمل مخرجاتها ما يأتي:
 صياغة األهداف التعليمية سلوكيا  وترتيب تتابعها. -
 تحليل المحتوى وتنظيمه    -
 دوات القياستصميم ا -

 (Development Phase): أو اإلنتاج التطوير.3
ويتم في مرحلة  ائي، إثر برنامج في متمثلة مادية صيغة إلى التصميم مواصفات تحويل عملية وهو

التطوير ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسيناريوهات إلى مواد تعليمية حقيقية، فيتم 
نتاج  مكونات الموقف أو المنتج التعليمي، وخالل هذه المرحلة ستقوم في هذه المرحلة تأليف وا 

 بتطوير التدريس وكل الوسائل التعليمية التي ستستخدم فيه، وأية مواد أخرى داعمة
 (Implementation): التنفيذ )التطبيق(.0

في يتم في هذه المرحلة عملية تطبيق البرمجية التعليمية في الواقع بشكل فعال، سواء كان ذلك 
الصف، أو بالتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وبنهاية هذه المرحلة يجب أن يتم تحقق تعلم 

تقانهم لألهداف المحددة مسبقا .  الطالب وا 
 (Evaluation): التقويم.5

في هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية التدريس، والحقيقة أن التقويم يتم خالل جميع مراحل 
التعليم، أي خالل المراحل األربعة السابقة وبينها وبعد التنفيذ، وقد يكون التقويم عملية تصميم 

 تكوينيا  أو ختاميا .
 
 
 



227 
 

 :Formative Evaluationالتقويم التكويني أ.
 تنقيح عملية عنه وينتج البرنامج، وتطوير تحسين بقصد البرنامج حول معلومات جمع وهو 

ستمر أثناء كل مرحلة وبين المراحل المختلفة، ويهدف إلى للمنتج، كما أن  التقويم م وتحسين
 تحسين إنتاج البرمجية التعليمية قبل وضعها بصيغتها النهائية.

 :Summative Evaluationالتقويم الختامي ب.
ويكون في العادة بعد االستخدام الفعلي للبرنامج التعليمي ، ويقيم هذا النوع الفاعلية الكلية  

اد من التقويم النهائي في اتخاذ قرار حول شراء البرنامج التعليمي على سبيل المثال للتدريس، ويستف
 ريس بهذه الطريقة أو التوقف عنه.أو االستمرار في التد

 
ما وتتصف البرمجية التعليمية الجيدة بخصائص وصفات تتناسب مع األهداف التربوية ك

 المرغوب في تحقيقها لدى الفئة المستهدفة. 

يجب أن تبدأ البرمجية بعرض عنوان الدرس ليسّهل على الطالب اختيار  وضوح العنوان: .6
 المادة الدراسية المراد تعلمها. 

يجب أن تحتوي البرمجية على صياغة جيدة لألهداف السلوكية  :وضوح األهداف التعليمية .2
ة التعليمية التي تحتويها هذه المراد تحقيقها، وأن تكون مشتقة من محتوى دروس الماد

 البرمجية، بحيث تكون مصاغة بعبارات سلوكية محددة يسهل قياسها ومالحظتها. 
نظرا  لتقنيات الحاسوب العالية، فإنه من السهل برمجة أي مادة  التعليمات واإلرشادات: .3

علم على تعليمية بحيث يستطيع المستخدم أو الطالب تعلمها ذاتيا  لوحده أو تحت إشراف الم
حد سواء، لهذا السبب تعتبر البرمجيات التعليمية من العناصر الرئيسة التي تساعد على 
تفريد التعليم. وهذا يتطلب وضوح التعليمات واإلرشادات منذ البداية للمتعلم، ليسهل عليه 
استعمالها والتعامل مع تطبيقاتها المتنوعة بكل يسر وسهولة. باإلضافة إلى إرفاق نشرة 

ل المستخدم والتي تحتوي على إرشادات تساعد على دراسة هذه البرمجية وتعلم محتواها دلي
 بطريقة سهلة تساعد على تحقيق األهداف التربوية التي صممت من أجلها.    

تعتبر عملية تحديد فئة الطلبة المستهدفين بالبرمجة  مراعاة الفروق الفردية للطلبة: .4
مجية التعليمية الجيدة مثل )صف الطالب، مستواه التعليمية من معايير إنتاج البر 

التحصيلي، وعمره، وذكاؤه، ..إلخ(. وهذا يساعد الفريق المنتج للبرمجية على تحديد اختيار 
 الدروس المراد برمجتها من خالل الحاسوب بحيث تكون في مستوى تحصيل الطالب. 

يمية الجيدة على بعض يجب أن تشتمل البرمجية التعل :تشّويق المتعلم وتذكي نشاطه .5
المؤشرات الصوتية واألشكال والرسوم المتحركة واأللوان التي تساعد على جذب انتباه 
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الطالب وتشويقه بالمادة التعليمية المعروضة، كما يزيد من فّعالية المادة التعليمية 
 المعروضة على شاشات الحاسوب. 

تكتب المادة المراد برمجتها من يجب أن  البتعاد عن الحشو اللغوي الذي يؤدي للملل: .1
خالل الحاسوب بوضوح. وأن تصا  بأسلوب شيق بعيدا  عن التكرارات التي تؤدي إلى 

 الرتابة والملل. 
ينبغي أن تبرمج المادة التعليمية بطريقة تساعد على تفعيل دور  تفعيل دور الطالب: .7

بات والنشاطات الذاتية الطالب، وذلك من خالل ما تحتويه من أنواع االختبارات والتدري
 التي تكون كمثيرات تشجع الطالب على قراءة المادة التعليمية المعروضة. 

يجب ان تحتوي البرمجية التعليمية على أنواع مختلفة من  تنّوع الختبارات والتدريبات: .0
االختبارات التي تتناسب وأهداف البرمجية، وأن تتدرج من السهل للصعب، بحيث تتيح 

 صة اختيار نوع االختبار المناسب له. للطالب فر 
: من شروط البرمجية التعليمية الجيدة أن يسير الطالب حسب قدراته دوران الشاشة .9

وسرعته الذاتية. وأن يتحكم الطالب بالبرمجية بحيث ينتقل من شاشة إلى أخرى حسب 
 رغبته وسرعته، وعدم دوران الشاشة حسب توقيت زمني محدد.

وفر البرمجية التعليمية الجيدة تغذية راجعة فورية للمتعلم سواء أكانت ت التغذية الراجعة: .68
إجابته صحيحة أم خطأ، وذلك إلتاحة الفرصة له ليتأكد من تحقيقه األهداف التربوية 

 المرجوة. 
: يعتبر التعزيز شكال  من أشكال التغذية الراجعة، الذي تقدمه البرمجية التعليمية التعزيز .66

شكل ألفاظ ) صح، أحسنت، عظيم، رائع.. إلخ( وموسيقى وصور  الجيدة، ويكون على
 متحركة، مع تقديم الدرجة التي حصل عليها الطالب. 

يجب أن تتيح البرمجية التعليمية الجيدة الفرصة  للطالب تكرار  التشخيص والعالج: .62
ي محاولة إعطاء اإلجابة الصحيحة في حالة عدم تمكنه من إعطائها في المرة األولى. وف

حالة عدم تمكنه من معرفة اإلجابة الصحيحة في المرة الثانية، يقدم الحاسوب اإلجابة 
للطالب قبل االنتقال إلى السؤال الثاني. باإلضافة لذلك  فيمكن أن تحتوي البرمجية على 
تدريبات ونشاطات مرتبطة  بموضوع الدرس، التي يختارها الطالب الذي لم يحقق األهداف 

ودة، والتي تساعد على معالجة ضعف هؤالء الطلبة وتحسين مستواهم التربوية المنش
 التحصيلي قبل االنتقال إلى مستوى متقدم  خر.

يجب أن تحتوي كل برمجية تعليمية على مساعدة تمكن الطالب من حل  :المساعدة .63
المشكالت المعقدة التي تواجهه أثناء متابعة البرمجية شريطة أن تكون هذه المساعدة 
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ة، وذلك لحث الطلبة وتشجيعهم على استكشاف الحل المناسب من خالل المحاولة، محدود
 وتنمية مهارة حل المشكلة لديه، مما يساعد على تنمية قدراته العقلية.

 
 وت تتطلب عملية تصميم البرمجية التعليمية الجيدة مراعاة عناصر التصميم الفني كالص

والصورة والشكل والخط واللون، والتي تلعب دورا  كبيرا  في تحسين جودة ونوعية البرمجية 
 التعليمية.

  من المعلوم أن البرمجيات التعليمية توفر فرص التعلم الفردي سواء داخل الغرفة الصفية أو
علم خارجها على حد سواء، ويمكن استعمالها في تعلم المجموعات والرزم التعليمية والت

 بالمجموعات الكبيرة )المحاضرة(.

  دراج الصور واألشكال والرسوم في أماكنها المناسبة لمحتوى البرمجية التعليمية إن إدخال وا 
من العناصر الفنية األساسية التي تساعد على تقريب المفهوم إلى ذهن الطالب، وتساعد 

 دة التعليمية المعروضة.على تركيزه وتشويقه بالما
  ويجب أن تدرج هذه الصورة واألشكال والرسوم في أماكنها المناسبة والصحيحة داخل المتن

من أجل أن تحقق األهداف التربوية المنشودة ويفضل أن تظهر الحركة، إذا كان الشيء 
يد من قدرة الحقيقي الذي تمثله متحركا ، مما يساعد على تقريب الواقع الحقيقي للمتعلم، وتز 

 الفهم للمتعلم واالستيعاب لديه.
  ومن المعروف أن الصورة واألشكال والجدول والرسوم لها دور رئيسي في جذب انتباه

المتعلم وتثير فضوله نحو محتوى المادة الدراسية، وتوفر المتعة والتشويق وتثير دافعيته 
 نحو المتابعة.

 عة من النقط المتجاورة، أي أنه يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة.الخط هو عبارة عن مجمو  
  الخط المستخدم بالبرمجية التعليمية هو الطباعة أو الكتابة أو المعالجة المرئية للنص من

ناحية اختيار شكل حرف الطباعة، ونوعه ونمطه )حجمه(، لونه، ومكانه على شاشة 
 الحاسوب.

 لمات والحروف، التي تتكون من مجموعة من إن نص المحتوى يتكون من مجموعة من الك
 الخطوط، والخطوط ترتبط بعملية القراءة.

  وتعتمد سهولة القراءة على حجمها ونوعها ولون هذه الخطوط وتباين لونها مع لون الخلفية
لشاشة الحاسوب، مع مراعاة المسافات بين السطور، وعدد األسطر في كل شاشة وعدد 
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ر، كما أن الخطوط العريضة الغامقة تساعد على تسهيل الكلمات والحروف في كل سط
 عملية القراءة، وتلفت انتباه المتعلم للمفاهيم والمصطلحات المهمة داخل النص.        

اللون له القدرة على جذب المتعلم ولفت انتباهه نحو المادة التعليمية المعروضة على شاشة  
امها بطريقة مناسبة وفي أماكنها الصحيحة حتى ال تفقد أهميتها، فكثرة الحاسوب شريطة استخد

األلوان تشتت االنتباه وتفقد عنصر اإلثارة وال يفضل استعمال أكثر من ثالثة ألوان في المادة 
 التعليمية المناسبة لتالميذ المرحلة األساسية الدنيا.

 فة ومعانيها ، فيجب على المصمم ويتطلب استخدام األلوان معرفة مجموعة األلوان المختل
التعليمي للبرمجيات التعليمية اإللمام باأللوان وأنواعها ومعانيها ومدلوالتها، لكي يستطيع 
استخدامها بطريقة صحيحة. فوضوح األلوان واالستعمال المحدد والمناسب لها يسهل على 

حصيله وفهمه للمادة المتعلم الوصول إلى المعلومة والتركيز على معناها مما يزيد من ت
 التعليمية المعروضة على شاشة الحاسوب. 

  الصوت عبارة عن موجات أو ذبذبات أو اهتزازات ميكانيكية لألجسام، تنتقل في المواد
الصلبة والسائلة والغازية والسوائل. للموجات الصوتية مدى كبير التردد يمّكن أذن اإلنسان 

 وتمييزه من حيث النوع والشدة والدرجة. من سماع الصوت،
  يشترط في المادة السمعية التي يتم تسجيلها على البرمجية التعليمية أن تكون واضحة

 ومعبرة ومناسبة لخصائص الطلبة، وأن تسجل تسجيل بشكل متزامن مع محتوى كل شاشة. 
 يد الحساسية وعند تسجيل المادة السمعية يجب اختيار ميكرفون ذا مواصفات عالية شد

اللتقاط الصوت. واختيار الشخص الذي لديه صوت واضح فيه مرونة ويمتلك مهارة فن 
 اإللقاء، ألن ذلك يمّكن من تسجيل مادة سمعية واضحة ومطابقة لمحتوى البرمجية.

  
من منهاج الصف الثامن الساسي في مادة  سو در أحد البرمجية  نموذج خطوات اعداد

 . A.D.D.I.Eذج العام للتصميم وفق النمو  التكنولوجيا

 (Analysis)أولا : مرحلة التحليل   

 البرمجية من العام الهدف يحدد .6

  والوسائل والمراجع المصادر يحدد .2

 التعليمي المحتوى يحدد .3
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 المتعلمين خصائص يحدد .4

 السابقة الخبرات يحدد .5

 المتعلمين حاجات يحدد .1

 (Design)ثانياا : مرحلة التصميم 

 لسلوكيةا األهداف يصيغ .6

 التعليمي المحتوى يحلل .2

 القياس أدوات يصمم .3

 المالئمة الراجعة التغذية يحدد .4

في خطوتي التحليل وفيها يتم تحويل ما تم تصميمه  Developmentثالثاا : مرحلة التطوير  
 .  مراعيا المعايير التاليةباستخدام أحد البرامج السابقة الى اجراءات فعلية والتصميم 

 خدمة كافية لجذب االنتباه ومناسبة للفئة المستهدفة األلوان المست .6
 استخدام الصور والرسومات باألحجام واألماكن المناسبة .2
 تنوع في المثيرات الحركية والصوتية .3
 حجم ونوع النصوص مناسب ومتناسق .4
 تصميم الشريحة الرئيسية للبرنامج ) واجهة البرنامج ( .5
 غالتالتحكم في الصفحات وسهولة التنقل عبر المش .1

  تصميم الئحة التعليمات للتعامل مع البرنامج .7

 أولا : خطوات مرحلة التحليل 

  وهي خطوات بعدة المرحلة هذه وتمر

 (.الدرس من العام الهدف) التعليمية الغاية تحديد:  أولا 

 الفيوزات على التعرف أهدافها من االساسي الثامن للصف التكنولوجيا مادة ذلك على مثال
 (.عام هدف) والمكثفات
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  .والمراجع المصادر تحديد

 أنواع -فيديو لقطات بإضافة تضمينها المفترض من التي التعليمية الوسائط تحديد خالل من وذلك
 بجانب المتعددة الوسائط – المتحركة الصور – الثابتة الصور – األلوان – المستخدمة الحركات
  . البرمجية عبر الكتروني لتعليم يلهاتحو  المراد العلمية المادة لتحديد المدرسي الكتاب

 :تحديد المحتوى التعليمي

 وغير المطبوعة المراجع خالل من أو العلمية للمادة المقرر خالل من ذلك تحقيق وتستطيع
 .المطبوعة

 .   االساسي الثامن للصف التكنولوجيا كتاب من والفيوزات المكثفات وحدة:  مثال

 نالمتعلمي خصائص تحديد:  ثانياا 

 التي السابقة وخبراتهم ، التعليمي المستوى حيث من للمتعلمين العامة الخصائص تحديد ويتضمن 
 . لهم المناسبة والوسائل السلوكية االهداف تحديد يتم خاللها من

 : والفيوزات المكثفات درس في لديهم السابقة الخبرات

 الكهربائي التيار أنواع يعدد أن  
 الكهربائي التيار لقياس دميستخ الذي الجهاز يسمي أن  
 الكهربائي التيار قياس وحدة يذكر أن 

  الحاجات تحديد:  ثالثاا 

 لموضوعات الخبرات من لمزيد حاجتهم ومدى البرمجية لهذه المتعلمين حاجات تقدير بذلك ويقصد
 اهممستو  رفع أو لديهم مشكلة على للقضاء إما البرنامج، لهذا حاجتهم ومدى لديهم المقرر المنهج

 . مرغوب وضع إلى قائم وضع تغيير او المادة هذه في

 والفيوزات المكثفات عمل  لية فهم من التكنولوجيا مادة في يعانون الثامن الصف طالب: مثال  
 وغيرها الكهربائية لألجهزة الزمني العمر على الحفاظ في واهميتها وأنواعها أشكالها على والتعرف

 . المفاهيم من
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  ( Design)  :التصميمخطوات مرحلة 

  يلي ما المرحلة هذه خالل من ويتم

 السلوكية األهداف صياغة: أولا 

 العام الهدف من يؤخذ الذي الدقيق الهدف بذلك ويقصد

 :مثل خاصة اهداف عدة( والمكثفات الفيوزات على التعرف)  السابق العام الهدف من يندرج: مثال

 الكهربائي المكثف يعرف أن   
 الكهربائي المكثف صائصخ يعدد أن 
 الكهربائية المكثفات توصيل طرق يحدد أن 
 الكهربائية المكثفات استخدامات يعدد أن 
 الفيوز تركيب يصف أن 
 الكهربائية الفيوزات يصنف أن 
 الكهربائية الفيوزات استخدامات يعدد أن 

  وتنظيمه المحتوى تحليل:  ثانياا 

 تم ومعلومات معرفة من المحتوى عليه يشتمل ما على التعرف خاللها من يتم التى العملية وهي  
 وذلك صغيرة خطوات إلى المحتوى تحليل ويتم المتعلمين خصائص مع تتفق بطريقة تنظيمها
 و المفردات ترابط للمتعلم تتضمن وبطريقة متسلسل بشكلٍ  صغيرة أجزاء إلى المفاهيم لتقسيم
 .الفيوزات و المكثفات دةوح في برمجية لمحتوى استعراض يلي وفيما المفاهيم

 تحليل المفهوم المفهوم الدرس
 عند وتفريغها الكهربائية الشحنات بتخزين  يقوم صغير جهاز عن عبارة المكثف . المكثفات1

 البطارية خالف على  للطاقة ودائم متغير مخزن المكثف يعتبر وعليه الحاجة
 تعتبر التي اتالمقاوم وبعكس دائم وغير للطاقة ثابت مصدر تعتبر التى

  للطاقة مستهلك مصدر
 خصائص 

 المكثف
 متغيرة كهربائية مقاومة له. 
 عمل يعمل و المستمر التيار بمرور يسمل ول المتردد التيار بمرور يسمل 

 .المصفاة
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 التيار أمام منخفضة ومقاومة المستمر التيار أمام عالية مقاومة له  الكهربائي
  .المتردد

 الكهربائية قةللطا ودائم متغير مخزن. 
سعة  

 المكثف
 كهربائية شحنات من المكثف يستوعبه ما مقدار هي
 (ج) الجهد فرق(/  ش) الشحنة= السعة *

 الفولت/  كولوم=  الفاراد بوحدة السعة  وتقاس
انواع  

 المكثفات
 قطبي غير مكثف - قطبى مكثف -متغير مكثف - ثابت مكثف

استخدامات  
 المكثف

  التحويل دوائر  -والتلفاز المذياع لوحات -star teru النيون مصابيل
AC,DC - الكهربية اإلشارات لتصفية اإللكترونية الحواسيب دوائر 

 أو الكلى التلف من الكهربائية األجهزة لحماية يستخدم صغير جهاز عن عبارة الفيوز . الفبوزات2
 المسموح الحد من أعلى قيمة ذي كهربي تيار مرور يسببه قد الذي الجزئي

 كهربي تماس أو عطل حدوث عند أو للجهاز به
تركيب  

 الفيوز
 موصلتين معدنيتين قطعتين 
 معين سمك ذي بينهما موصل سلك  
 لحمايته بالستيكي غالف 

تصنيف  
 الفيوزات

 هما رئيستين نقطتين على بناءا   الفيوزات تصنيف
 يحترق أن دون الفيوز عبر مروره المسموح الكهربي للتيار قيمة أعلى - أ  
  سلكان ينقطع أو
  الفيوز يحتاجها  التي الزمنية الفترة أي وانقطاعه الفيوز تجاوب سرعة - ب

 به المسموح للحد التيار تجاوب بعد سلكه ينقطع حتى
استخدامات  

الفيوزات 
 الكهربائية

 التجارية  المحالت وفى المنازل في الكهربائية األجهزة معظم حماية 
 اآللية والمركبات األجهزة جميع في الكهربائية األنظمة حماية  
 اإللكترونية القياس أجهزة معظم حماية 
 الشخصية الحواسيب في القدرة تزويد وحدات جميع حماية 

 

  القياس أدوات تصميم:  ثالثاا 

 االسئلة وضع يتم بحيث االهداف تحقق مدى قياس على تركز التي واالختبارات االدوات وتتضمن
 متعدد من اختيار نوع من تكون أن البرمجيات في ويفضل واالهداف التعليمية المادة مع ميتالئ بما
 .  طويلة اجابات تحتاج التي االسئلة عن واالبتعاد والخطأ الصواب أو المزاوجة أو
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 فهم سهولة مراعاة مع النهائية واالختبارات التكوينية االختبارات تشمل االختبارات أن العلم مع
 . واضحة بطريق صياغتهو  السؤال

 منها التصميم عملية أثناء مراعاتها يجب المور من مجموعة وهناك

 المكتوبة النصوص تحديد 
 الشاشة على وموقعها واأللوان المتحركة والصور واألصوات والرسوم االشكال تحديد 
 اخر الى اطار من االنتقال طريقة تحديد 
 وتسلسلها الشاشات عدد تحديد 
 دراسية وحدة كل بعد االسئلة ونوع كم تحديد 
 الخاطئة او الصحيحة االجابة عند سواء للمتعلم ستقدم التي الراجعة التغذية تحديد 

 :Development خطوات مرحلة التطوير

 في ويتم ائي، إثر برنامج في متمثلة مادية صيغة إلى التصميم مواصفات تحويل عملية وهي
 تعليمية مواد إلى وسيناريوهات مخططات من ميمالتص عملية مخرجات ترجمة التطوير مرحلة
نتاج تأليف المرحلة هذه في فيتم حقيقية،  . التعليمية البرمجية وا 

 :Implementation التنفيذ مرحلة خطوات

 عملية فتبدأ ، وانتاجها تصميمها تم التي للبرمجية والواقعي الفعلي االستخدام التنفيذ بعملية ويقصد
 تبدأ ثم ممغنطة اسطوانة على مخزنة تكون قد والتي  الحاسوب ذاكرة في يةالتعليم المادة تحميل
 . صفحات أو اطارات شكل في للحاسوب العرض شاشة على البرمجية تلك عرض عملية

 

                               : Evaluation التقويم مرحلة خطوات

 خالل يتم التقويم أن والحقيقة ، التعليمية البرمجية وفاعلية كفاءة مدى قياس التقويم بعملية ويقصد
 السابقة األربعة المراحل خالل أي التصميم، عملية مراحل جميع
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 كل المختصين من مجموعة على عرضها طريق عن البرنامج تنفيذ في البدء قبل تقويمها يتم حيث
 .مجاله في

 التعليمية المادة في متخصصين. 
 التعليم تكنولوجيا في متخصصين. 
 الحاسوب ةبرمج. 

 : التقويم من والهدف   

 العامة األهداف لتحقيق السلوكية لألهداف البرنامج مناسبة مدى. 
 االجرائية باألهداف المحتوى ارتباط مدى على الحكم  
 التقويم طرق مناسبة مدى على الحكم. 
 للبرنامج السلوكية العامة األهداف صياغة أسلوب على الحكم 
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 النشطة التدريبية( 9ملحق رقم )

 النشاط الول : الموديول الول ) برنامج بوربوينت (

  قم بإنشاء ملف باسم المكثفات والفيوزات مراعيا  فيه النقاط التالية 
  تصميم الشرائح باختيار أحد نماذج التصميم 
  كتابة العناوين بالنصوص الفنية مع ادراجها داخل شكل معين منسق 
 مع مراعاة ادراج ملف فيديو من خاللها  تصميم الشريحة االولى 
 ادراج جدول بسيط ومنسق كما هو في النشاط 
 وضع بعض التأثيرات الحركية على الشرائح والنصوص 
  اداج ملف صوتي عبر كافة الشرائح التالية للشريحة االولى منذ بداية العرض حتى نهايته 
  الصفحة الرئيسية ( السابق ا –الربط بين الشرائح بأزرار التحكم ) التالي 
  ( حفظ الملف بامتدادينpptx _ ppsx ) 

 ترتيب الشرائل 

 الشريحة االولى : قم بإدراج ملف فيديو من خالل هذه الشريحة تتحكم في عرضه  .6
 الشريحة الثانية ) الرئيسية ( : تشمل العبارات التالية  .2

 عنوان الوحدة / المكثفات والفيوزات  
 اعداد المعلم/ 
  المدرسة /  
   2863/2864العام الدراسي /  
  الشريحة الثالثة : تصميم الجدول التالي  .3
 تحليل المفهوم  المفهوم الدرس

 
 
 
 
 

عبارة عن جهاز صغير يقوم  بتخزين الشحنات الكهربائية  المكثف 
وتفريغها عند الحاجة وعليه يعتبر المكثف مخزن متغير ودائم 

التى تعتبر مصدر ثابت للطاقة للطاقة  على خالف البطارية 
 وغير
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 المكثفات

خصائص المكثف 
 الكهربائي

 

 له مقاومة كهربائية متغيرة •
يسمح بمرور التيار المتردد وال يسمح بمرور التيار  •

 المستمر و يعمل عمل المصفاة
له مقاومة عالية أمام التيار المستمر ومقاومة  •

 منخفضة أمام التيار المتردد 
 الكهربائية مخزن متغير ودائم للطاقة •
 

 سعة المكثف 
 

 هي مقدار ما يستوعبه المكثف من شحنات كهربائية
 * السعة =الشحنة )ش(/  فرق الجهد )ج(

 وتقاس  السعة بوحدة الفاراد = كولوم/  الفولت 
 

مكثف غير  -مكثف قطبى  -مكثف متغير -مكثف ثابت  أنواع المكثفات
 قطبي 

 ليله من الجدول السابق في شريحة منفصلة باقي الشرائح وضع كل مفهوم  مع تح .4
 انشاء ارتباط تشعبي في الجدول لكل مفهوم مع الشريحة الخاصة به  

 ) برنامج فالش (  الموديول الثاني  النشاط التدريبي الثاني :    

  انشئ ملف جديد باسمmotion1  مراعيا  تطبيق المهارة التالية 
 swf  ،flaيم وحفظه بامتداد تتحرك في خط مستق ادرج شخصية كرتونية

 انشئ ملف باسم mask   مراعيا  تطبيق المهارة التالية 
بحركة الماسك )القناع( وحفظه بامتداد من خلف جدار مع ظهورها  ادرج شخصية كرتونية

swf  ،fla 
 انشئ ملف جديد باسمshape   مراعيا  تطبيق المهارة التالية 

 swfوحفظه بامتداد  دائرة بلون مختلفكل يتحول إلى ش بيضاويرسم عنصر على شكل 
 ،fla 
  انشئ ملف جديد باسمmotion2  مراعيا  تطبيق المهارة التالية 

  swf ، flaوحفظه بامتداد  مسار دائري مخفي رسم عنصر على شكل دائرة تتحرك في 
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  انشئ ملف جديد باسمButton  مراعيا  تطبيق المهارة التالية 
للتنقل عبر الشرائح  وحفظه دون وضع احداث عليه  على شكل مستطيلتصميم زر 

  swf ،flaبامتداد 
 ( فوتوشوب) برنامج  لثالثالموديول ا الثالث :النشاط 

 -الفرع الول : 

صمم لفتة  ترشد فيها طالبك للمحافظة على نظافة مختبر الحاسوب موضحا فيها جهة  
 الشراف مع مراعاة المهارات التالية 

 , Size=custom ,Width=30cm)بالخصائص التالية انشاء عمل جديد  .6
Heigh=40cm , Resolution=300pixels/inch ,Color Mode=RGB/8bit 

 استخدام اداة الفرشاة بما يتناسب مع التصميم .2

 ادراج النصوص بتنسيقات مناسبة لجذب االنتباه .3

 التعامل مع الطبقات بصورة صحيحة لكل عنصر  .4

 م مع التصميماستخدام االشكال بما يتالئ .5

 التعامل مع التصميم كصورة متحركة  .1

 حفظ الصورة باالمتداد المناسب  .7

 -الفرع الثاني : 

. قم بانشاء  ملف جديد  خر  بخصائص ترغبها وقم من خاللها دمج صورتين مع بعضهما 6
 بطريقة جذابة 

 .JPEG. قم بحفظ الملف بامتداد 2

  كورس لب ( الموديول الرابع  ) برنامج  النشاط الرابع :

  انشئ مشروع تعليمي باسم التكنولوجيا للصف الثامن االساسي 
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  احفظ المشروع داخل مجلد باسم مديرية الشمال 

  احفظ المجلد على سطح المكتب داخل المجلد الخاص بك 

 سمي الوحدة التعليمية بالمكثفات الكهربائية 

  اختر نوع النموذج المناسب وليكنclouds 

 االعادية(  –الرئيسية  –العنوان  تحرير الشرائل )

 أولا : شريحة العنوان قم بتحريرها مراعيا التالي .

  ادرج شعار مديرية التربية والتعليم شمال غزة 

  صمم الشريحة كواجهة لبرنامج محوسب مناسب يضم اسم الوحدة وليكن المكثفات
 الكهربائية مع ادراج اسم المصمم ومدرسته واسم المقرر .

 :الشريحة الرئيسية قم بتحريرها مراعياا التالي ثانياا 

 ادرج شعار باسم التكنولوجيا للصف الثامن + شعار مديرية الشمال 

  اسم المقرر او الوحدة المكثفات الكهربائية 

 ثالثاا : الشرائل العادية . قم بتحرير مجموعة من الشرائل كالتالي 

 الشريحة الولى تضم . 

 لتعرف على المكثفات الكهربائية (الهدف العام للوحدة ) ا 

 : االهداف الخاصة وتشمل 

 يعرف المكثف الكهربائي  

 يعدد انواع المكثفات الكهربائية  

 يحدد خصائص المكثفات الكهربائية  
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 الشريحة الثانية وتضم .

  تعريف المكثف الكهربائي مع ادراج صورة له 

 الحاجة عند وتفريغها الكهربائية شحناتال بتخزين  يقوم صغير جهاز عن تعريف المكثف :  عبارة
 ثابت مصدر تعتبر التى البطارية خالف على  للطاقة ودائم متغير مخزن المكثف يعتبر وعليه
 . للطاقة مستهلك مصدر تعتبر المقاومات التي وبعكس  دائم وغير للطاقة

 

بموقع ذات صلة الشريحة الثالثة وتضم انواع المكثفات الكهربائية مع ادراج صورة وربطها 
 بموضوع الشريحة أو الدرس.

 . أنواع المكثفات الكهربائية 

  fixed capacitor  ثابت مكثف - أ 

 هذا من هى الكهربائية الدوائر فى المستخدمة المكثفات وغالبية تغيرها يمكن ال ثابتة سعته أن أي
 النوع

 Varibal cabacitorمتغير مكثفا  ب

 محددة قيمة عند ضبطها أو معين نطاق ضمن باستمرار يدويا اتغيره يمكن المكثف سعة أن أي
 والتلفاز المذياع أجهزة في النوع هذا استخدام ويكثر

 الشريحة الرابعة وتضم 

 خصائص المكثف الكهربائي مع دراج عبارة تنقلك الى ملف بوربوينت 

 : منها بعدة خصائص والمكثف الكهربائي يتميز 

 له مقاومة كهربائية متغيرة •
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 يسمح بمرور التيار المتردد وال يسمح بمرور التيار المستمر و يعمل عمل المصفاة •

 له مقاومة عالية أمام التيار المستمر ومقاومة منخفضة أمام التيار المتردد  •

 مخزن متغير ودائم للطاقة الكهربائية •

 الشريحة الخامسة وتضم السؤال التالي 

 : اجب عن السؤال التالي-  

 التيار. بمرور لكهربائيا المكثف يسمح 

 . المستمر3    . الثابت2                        المتردد .6

 على نفس مجلدك الخاص بتنفيذ هذا النشاط  2884وأخيرا  احفظ الملف بمعيار سكورم 

 سيناريو تصميم البرمجة التعليمية وفق المعايير التالية

 عزيزي المعلم عزيزتي المعلمة 

يتوقع منك تصميم البرمجية التعليمية   (A.D.D.I.E)ج التصميم العام بعد االطالع على نموذ
 مراعيا  توافر المعايير التالية بها . 

   A.D.D.I.Eمعايير التصميم التعليمي وفق ما ورد في النموذج العام للتصميم 

 Analysis التحليل مرحلة:  أولا 

 البرمجية من العام الهدف ديحدت 

 والبرامج الالزمة  والوسائل عوالمراج المصادر ديحدت 

 التعليمي المحتوى ديحدت 

 المتعلمين خصائص ديحدت 

 السابقة الخبرات ديحدت 

 المتعلمين حاجات ديحدت 
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 Design التصميم مرحلة:  ثانياا 

 السلوكية األهداف ةغصيا 

 التعليمي المحتوى ليحلت 

 القياس أدوات ميصمت 

 المالئمة الراجعة التغذية ديحدت  

خطوات السابقة كسيناريو تصميم على ورق ومن ثم تنفيذها عبر المرحلة الثالثة مرحلة يتم تتبع ال
 .التطوير 

وفيها يتم تحويل ما تم تصميمه الى اجراءات فعلية  Development  التطوير مرحلة:  ثالثاا 
 مراعيا المعايير التالية .

 فةالمستهد للفئة ومناسبة االنتباه لجذب كافية المستخدمة األلوان  

 المناسبة واألماكن باألحجام والرسومات الصور استخدام 

 والصوتية الحركية المثيرات في تنوع 

 ومتناسق مناسب النصوص ونوع حجم 

 للبرنامج ) واجهة البرنامج ( الرئيسية الشريحة تصميم 

 المشغالت عبر التنقل وسهولة الصفحات في التحكم 

 البرنامج مع للتعامل التعليمات الئحة تصميم 
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 الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي لكل موديول( 68ملحق رقم )

  مراحل التنفيذ

 المصادر والوسائل االنشطة واالختبارات  الى من المهارة المرحلة الموديول
الموديول 
 االول 
برنامج 

 بوربوينت 

المرحلة 
 االولى

  استخدام شريط األدوات 
  ادراج الشرائح الجديدة 
 ركات على الشرائحوضع الح 
 ادراج الصورة  مع مراعاة تنسيقها 
 ادراج األشكال مع مراعاة تنسقها 
   رسم جدوال منسقا 
 

6/1/2863 3/1/2863  كما الدروس أحد تحضير فيه تعرض ملف بإنشاء قم 
 فيه مراعيا   كمعلم بك الخاص للدورس تحضيرك دفتر في

  التالية النقاط
 التصميم نماذج أحد باختيار الشرائح تصميم  
 شكل داخل ادراجها مع الفنية بالنصوص العناوين كتابة 

  منسق معين
 من فيديو ملف ادراج مراعاة مع االولى الشريحة تصميم 

  خاللها
 يقابلها وما الدرس اهداف يتضمن بسيط جدول ادراج 

 صفية انشطة من
 والنصوص الشرائح على الحركية التأثيرات بعض وضع 
 للشريحة التالية الشرائح ةكاف عبر صوتي ملف اداج 

  نهايته حتى العرض بداية منذ االولى
 ا  السابق – التالي)  التحكم بأزرار الشرائح بين الربط

 ( الرئيسية الصفحة
 بامتدادين الملف حفظ  (ppt _ ppsx ) 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة

المرحلة 
 الثانية 

 ادراج الصوت 
  الفنية ادراج النصوص 
 ادراج فيديو 
 انشاء ارتباط تشعبي 
 تخزين الملف بعدة امتدادات 

4/1/2863 1/1/2863  شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
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الموديول 
 نيالثا

برنامج 
 فالش

 
المرحلة 
 االولى

 استخدام شريط االدوات 
  استخدام خط الزمن النشاء

 اطارات
    تحريك العنصر

MotionTween 
  تحريك عنصر في مسار غير

 مستقيم

7/1/2863 9/1/2863  تطبيق مراعيا  ( 6)فالش باسم جديد ملف انشئ 
  التالية المهارة
 مستقيم خط في تتحرك دائرة شكل على عنصر رسم 

 swf بامتداد وحفظه
 تطبيق مراعيا  ( 2) فالش باسم أخر ملف انشئ 

  التالية المهارة
 وحفظه( القناع) اسكالم بحركة ظهورها مع اسمك كتابة 

 swf بامتداد
 تطبيق مراعيا  ( 3)فالش باسم جديد ملف انشئ 

  التالية المهارة
 المربع شكل إلى يتحول دائرة شكل على عنصر رسم 

 swf بامتداد وحفظه
 تطبيق مراعيا  ( 4)فالش باسم جديد ملف انشئ 

  التالية المهارة
 غير خط في تتحرك دائرة شكل على عنصر رسم 

 swf بامتداد حفظهو  مستقيم
 تطبيق مراعيا  ( 5)فالش باسم جديد ملف انشئ 

  التالية المهارة
 بامتداد وحفظه  الشرائح عبر للتنقل زر تصميم swf 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
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المرحلة 
 الثانية

  تحول جسم من شكل الى
 Shape خر

  تصميم حركة القناعMASK  
 يل  انشاء أزرار التشغButton 
 حفظ ملف بامتدادات مختلفة 

68/1/
2863 

63/1/
2863 

  شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
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الموديول 

 الثالث
برنامج 

 فوتوشوب

 
المرحلة 
 االولى

 استخدام شريط أدوات البرنامج 
 انشاء العمل الجديد 
  استخدام اداة فرشاة التلوين 
 قاتالتعامل مع الطب 

64/1/
2863 

67/1/
2863 

  . ( مع مراعاة 6انشاء ملف جديد باسم صورة )(أ
   تطبيق المهارات التالية(

 محددة " وبخصائص6باسم  نشاط " جديدا    عمال   انشاء 
 وهي    

((Size=A4 ,Width=15cm , Heigh=20cm , 
Resolution=300pixels/inch ,Color 

Mode=RGB/8bit 
 لوينالت فرشاة اداة استخدم   
 منسقة النصوص ادراج    
 متحركة صورة انشاء    
  . ( مع 2انشاء ملف جديد  خر باسم صورة )(ب

   مراعاة تطبيق المهارات التالية(
 اشكال محددة  رسم    
 صورة  من اكثر دمج    
 الصور على التأثيرات وضع 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة

 
المرحلة 
 الثانية

 تعامل مع النصوص ال 
 انشاء صور متحركة 
 التأثيرات على الصورة 
 دمج اكثر من صورة 
  رسم االشكال 
 حفظ ملف بامتدادات مختلفة 

60/1/
2863 

26/1/
2863 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
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الموديول 
الرابع 
برنامج 
كورس 
 الب

المرحلة 
 االولى 

  انشاء مقرر تعليمي جديد 
  تحرير الشرائح 
  ادراج النصوص 
 ادراج الصور 

22/1/
2863 

25/1/
2863 

 التكنولوجيا للصف الثامن :  باسم تعليمي مقرر انشئ  
 مع  ( العادية – العنوان – الرئيسية)  الشرائح حرر

مراعاة ادراج شعار مديرية الشمال خالل الشريحة 
 ية الرئيسية وتسميتها بوحدة الفيوزات والمكثفات الكهربائ

  حرر شريحة العنوان وتوضيح االهداف العامة
 والخاصة عبر هذه الشريحة 

  حرر الشريحة العادية مع مراعاة ادراج النصوص
 والصور 

  ادراج شريحة جديدة تشمل رابط الكتروني لموقع
 تعليميي

 تنقلك لملف  خر من نوع وورد أو  جديدة شريحة ادراج
 بوربوينت 

  خطأ أو من نوع صمم سؤال معين من نوع صح أو
 اختيار من متعدد

 على اسطوانة التعليمي  المقرر انشرCD 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
المرحلة 
 الثانية 

 وورد  اضافة الملفات (– 
للمقرر ( pdf –بوربوينت 
 التعليمي

 اضافة الروابط للمقرر التعليمي 
 تصميم اختبارات المقرر التعليمي 
  ر التعليمي نشر المقر 

21/1/
2863 

38/1/
2863 

 شروح بوربوينت 
 عروض فيديو 
  مواقع انترنت

 ذات صلة
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الموديول 
 الخامس
نموذج 

التصميم 
A.D.D.I

.E 

 Analysisأوال  : مرحلة التحليل  
الهدف العام من  . صياغة6

 البرمجية
المصادر والمراجع  اختيار .2

 والوسائل 
 المحتوى التعليميتحديد.3
 د خصائص المتعلمينتحدي.4
 د الخبرات السابقةتحدي .5
 حاجات المتعلمينتحديد.1

 Designثانيا  : مرحلة التصميم 
 األهداف السلوكية صياغة .6
 المحتوى التعليمي تحليل .2
 أدوات القياس تصميم .3
 التغذية الراجعة المالئمة  تحديد .4
ثالثا  : مرحلة التطوير    

Development 
 واجهة البرنامج يمتصم .6 
أزرار التحكم والتنقل  تصميم .2

6/7/2863 68/7/
2863 

تصميم برمجية ألحد الدروس التي تدرسها مع 
 مراعاة خطوات التصميم وفق النموذج العام 

 بوربوينت شروح 
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 عبر الشاشات 
الوسائط المناسبة  اختيار .3

 لمحتوى البرنامج
شاشة التعزيز والتغذية  تصميم .4

 الراجعة
الشاشات التي تشمل  تصميم .5

 محتويات البرنامج
 شاشات التقويم تصميم .1
الئحة التعليمات  تصميم .7

 للتعامل مع البرنامج
 

 

 تقويم البرنامج التدريبي :ا 

نة بها بتطبيق الخطوات التي مرت في مرحلتي التعليمية والتي قمت باالستعا الدروس الحد بسيطة تعليمية برمجية االلكتروني تصميم التدريب لبرنامج االخيرة المرحلة
روج بالبرمجية المطلوبة التحليل والتصميم عليها ومن ثم تنفيذها عبر مرحلة التطوير مع مراعاة النقاط المطلوب توافرها عبر البرمجية من خالل هذه المرحلة للخ

 باستخدام البرامج السابقة بما يناسب البرمجية التي ستقوم بتصميمها .
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 ( بعض صفحات موقع التدريب اللكتروني11ملحق رقم )
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 ( بعض نماذج تصميم البرامج التعليمية المحوسبة من قبل المعلمين12ملحق رقم )

 

... 
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