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الملخص

أخذت تقنيات التعليم ادلوقع الذي مكنها من إحداث تغيريات ملموسة وجذرية يف فلسفة التعليم وعملياتو ،وتغيري
ْ
النمط التلقيين الذي كان يضطلع فيو بعض ادلعلمني .وتكمن مشكلة البحث ،فيما أشارت إليو نتائج بعض
الدراسات؛ أن أغلب مدرسي ادلواد الشرعية بادلعاىد العلمية ،مل يتلقوا أية دورات تدريبية تربوية يف مجيع اجملاالت.
ىدف البحث؛ تشخيص أثر برنامج حاسويب مقرتح ،لتنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية ،أثر الربنامج على
التحليل ادلعريف ،وعلى أداء ادلهارات لدى معلمي ادلعاىد العلمية مبنطقة القصيم .اتبع ادلنهج التجرييب يف قياس أثر
ادلتغري ادلستقل برنامج حاسويب ،على ادلتغري التابع التحصيل ادلعريف و ادلهاري .مت اختيار عينة عشوائية قدرىا 15
معلماً من مجيع ادلعاىد اخلمس .مت إجراء االختبار التحصيلي القبلي تلى ذلك تطبيق الربنامج احلاسويب مث إجراء
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني
االختبار التحصيلي البعدي.
ْ
متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي يف اختبار التحصيل ادلعريف لصاحل التطبيق
البعدي .وإىل صلاح التجربة يف رفع مستوى التحصيل ادلعريف وادلهاري لدى أفراد اجملموعة التجريبية .أوصى الباحث
االىتمام بالتدريب الرتبوي للمعلمني يف رلال تقنيات التعليم.
كلمات مفتاحية :التدريب االلكرتوين ،تنمية مهارات ،التقنيات التعليمية.
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Abstract
Teaching techniques have radically changed the philosophy and processes of education,
changing the automatic mode in which some teachers have been involved. The objective of the
research; to diagnose the impact of a proposed computer program, to develop skills in the use of
educational devices, the impact of the program on the cognitive analysis, and on the
performance of skills among teachers of scientific institutes in Qassim region. The experimental
approach was implemented to measure the impact of the independent variable computer
program, on the dependent variable cognitive and skill collection. A random sample of 15
teachers from all five institutes was selected. The tribal test was carried out, followed by the
application of the software and the post-test. The findings revealed that there were statistically
significant differences at (0.05) between the average scores of the experimental group members
in the tribal and remote application in the cognitive achievement test in favor of the post
application. And to the success of the experiment in raising the level of cognitive and skill
achievement of the experimental group members. The researcher recommended more attention
should be pay to the teachers’ educational training.
Keywords: electronic training, skills development, educational techniques.

المقدمة

 لغرض،تشمل تقنيات التعليم مجيع الطرائق واألدوات وادلواد واألجهزة والتنظيمات ادلستخدمة يف نظام تعليمي معني

 إهنا العلم الذي يدرس العالقة بني اإلنسان ومصدر التعلم.)68:2004 ،حتقيق أىداف تعليمية زلددة (احليلة
"ادلعرفة" من حيث إنتاجها أو استخدامها أو إتاحتها لتحقيق أىداف زلددة يف إطار من فلسفة الرتبية ونظريات
.)22:2009 ،التعلم (أمحد وشبل
 ) أن تقنيات التعليم مل تعد إضافية يف العملية التعليمية بل أصبحت ادلدخل التعليمي ذاتو17:2001( ،ويرى يونس
يتم اختي ارىا على أساس أىداف وحاجات وطبيعة ادلوقف التعليمي ويراعى تناسقها وترتيبها وتوقيت عرضها يف
.منظومة زلكمة وىذا ىو جوىر تقنيات التعليم
 وأهنا تساعد يف تعليم أفضل وتوفر،أظهرت الدراسات الرتبوية؛ أن الوسائل التعليمية أساسية ومهمة يف التدريس
 ودتكنو من استغالل، ترفع درجة كفاية ادلعلم ادلهنية: وتكمن أمهيتها يف أهنا. وترفع من مستوى التعليم،اجلهد والوقت
 وتساعد يف التغلب على حدود الزمان وادلكان يف الصف، وتساعد يف إثارة الدافعية لدى الطلبة،الوقت ادلتاح
.)69:2004 ،(احليلة
 يف حتقيق األىداف اليت،وبذلك تلعب اجتاىات ادلعلمني ضلو تقنيات التعليم أثر بالغ يف صلاح الوسيلة التعليمية
.)147:2004،صممت من أجلها كما أن مهارة ادلعلم يف استخدام الوسيلة بفاعلية يسهم بنجاحها (احليلة
 واستخدام إمكانيات التقنيات احلديثة، ألجل استيعاب تقنيات العصر،وىذا يتطلب االىتمام بإعداد ادلعلم وتدريبو
 التدرب على، التدريب على استخدام الوسائط ادلتعددة: وميكن أ ْن يشمل اإلطار العام لعملية التدريب.يف التدريس
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إعداد واستخدام قواعد بيانات وشرائح العرض ،وإدخال الصور والتسجيالت الصوتية وأفالم الفيديو الستخدامها يف
الربامج التعليمية ،واستخدام شبكة ادلعلومات الدولية ،وتصميم ادلواقع وحتميلها .ىذا إىل جانب دتكني الطالب من
االستفادة من ادلواقع ،وكذلك سرعة وخصوصية االتصال بينو وبني ادلعلم يف أي وقت ومن أي مكان ،عرب وسائل
االتصال ادلتاحة (سامل.)408:2004 ،
وتكمن أمهية التدريب االلكرتوين للمعلمني؛ يف جتديد ادلعرفة وادلهارات ،تفاديا دلا قد ينجم من تقادم ،ويف التكييف
دلستجدات ادلهنة ،وتبادل اخلربات يف ادلستجدات وتذليل حل ادلشكالت ،كما إنو يساىم يف إحداث تنمية ذاتية
على ادلستوى الفردي للمعلم وللمدرسة (اإلبرىيم،شيخة،قمرب.)81:2000 ،
أخذت تقنيات التعليم ادلوقع الذي مكنها من احداث تغيريات ملموسة وجذرية يف فلسفة التعليم وعملياتو،
بذلك
ْ
وتغيري النمط التلقيين /ادلتسلط الذي كان يضطلع فيو بعض ادلعلمني ،ويتحكمون من خاللو بكل شي ،جتاه التحول
إىل النظرة البنائية االجتماعية التفاعلية ،اليت يشارك فيها ادلتعلمون يف بناء تعلمهم ،ويتحول دور ادلعلمني إىل مديرين
للمعلومات ومدربني ميسرين للتعلم بكل شي (مخيس .)61:2003 ،بذلك حتول دور ادلعلم إىل الرائد الذي يأخذ
بيد الطالب وادلتعلم ،ويدعمو مبا ينفعو من خربات تتناسب وقدراتو واستعداداتو وبيئتو ومطالب رلتمعو (أمحد وشبل،

 .)73:2009فيكون مديرا للموقف التعليمي ،ومصمما للعملية التعليمية ،ومنتجاً للمواد التعليمية ومرشدا للمتعلم
ومقوماً للنظام التعليمي تقومياً مستمراً (سامل.)257:2004 ،
ومن أجل ذلك حيتاج ادلعلم إىل إعداد خاص ،ألجل إتقان جملموعة من ادلهارات العملية يف إنتاج الوسائل التعليمية،
واستخدام األجهزة السمعية البصرية يف تعليم طالبو ،وكذلك إتقان أجبدية العصر احلديث ادلتمثلة يف توظيف
احلاسوب يف العملية الرتبوية .وتلعب اجتاىات ادلعلمني ضلو تقنيات التعليم دوراً مهماً يف صلاح الوسيلة التعليمية ويف
حتقيق األىداف اليت صممت من أجلها .يساعد يف ىذا مهارة ادلعلم يف استخدام الوسيلة بفاعلية وصلاح (احليلة،
.)147:2004
إذ إ ّن تدريب ادلعلمني "ىو عملية منظمة تتم من خالل رلموعة إسرتاتيجيات معلوماتية ،وفق معايري زلددة لألداء
ادلرغوب فيو ،تتضمن بناءً معرفياً زلدداً إلكساب مهارات معرفية وتطبيقية؛ هبدف رفع كفاءة العاملني يف رلال الرتبية
والتعليم ،بشكل يتوافق مع األىداف ويتواكب مع العصر أدلعلومايت" (احمليسن.)429:2006 ،
ويعرف الباحث الربنامج التدرييب احلاسويب إجرائياً بأنو رلموعة من اخلطوات ادلنظمة وادلتسلسلة وفق إطار نظري زلدد
الفعال لتقنيات التعليم يف العملية
موجهة دلعلمي ادلعاىد العلمية ومصممة لتطوير العملية التعليمية وللتوظيف َّ
التعليمية وتنمية مهارهتم يف استخدام التقنيات التعليمية
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ومن ىذا ادلنطلق ،قامت جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،بتزويد ادلعاىد العلمية التابعة ذلا بأحدث الوسائل
والتقنيات احلديثة كأجهزة احلاسب وأجهزة العرض الضوئي ،وجتهيزىا مبعامل احلاسب واللغات ،والتقنيات الرتبوية
احلديثة اليت أخذت حيز كبرياً من اىتمام ادلسؤولني يف اجلامعة؛ رغبة يف مواكبة التطورات احلديثة ،واالرتقاء مبستوى
العملية الرتبوية والتعليمية ،وتقدًن الدعم للقائمني عليها مبا يسهل اصلاز أعماذلم ومسؤولياهتم بكل يسر ألجل حتقيق
األىداف ادلنشودة .إال إ ّن وجود ىذه الوسائل والتقنيات احلديثة؛ ال يعد دليال إجيابيا على استخدامها االستخدام
األمثل يف مجيع األعمال التعليمية والرتبوية.
مشكلة البحث

رغم أمهية ما يقدمو التدريب من أثر ملموس يف رفع مستوى أداء ادلدرسني ،ويف مستوى حتصيل الطلبة .إال إ ّن نتائج

بعض الدراسات اليت عنيت بتوظيف تقنيات التعليم ودورىا يف ورفع كفاءة ادلعلمني؛ قد شخصت ،أن أغلب مدرسي
ادلواد الشرعية بادلعاىد العلمية مل يتلقوا أي دورات تدريبية تربوية  -أثناء اخلدمة – يف مجيع اجملاالت الرتبوية (القرين،
 .) 1426لذلك أوصت باالىتمام بالتدريب الرتبوي للمدرسني يف ادلعاىد العلمية بشكل عام ،ويف رلال تقنيات
التعليم بشكل أخص.
إ ّن عدم كفاية الربامج التدريبية ادلقدمة للمعلمني ،يف ادلعاىد العلمية التابعة جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية،
يف رلال تقنيات التعليم؛ يعد مشكلة تواجو معلمي ادلعاىد العلمية التابعة جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية،
اللذين ىم حباجة ماسة إىل برامج تدريبية حاسوبية ،من أجل رفع قدراهتم العلمية ومهاراهتم يف رلال استخدام
التقنيات التعليمية ،اليت تساعدىم يف توظيف تلك القنيات يف رلال التعليم.
أهداف البحث
إ ّن اذلدف الرئيس للبحث ىو تشخيص أثر برنامج حاسويب مقرتح لتنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية ،على
معلمي ادلعاىد العلمية التابعة جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية يف منطقة القصيم .ويتفرع عن ىذا اذلدف
ىدفان فرعيان ،مها:
األول :معرفة أثر الربنامج احلاسويب على التحليل ادلعريف لدى معلمي ادلعاىد العلمية.
والثاين :معرفة أثر الربنامج احلاسويب على أداء ادلهارات لدى معلمي ادلعاىد العلمية.

174

التدريب اإللكرتوين ودوره يف تنمية مهارة استخدام التقنيات التعليمية دلدرسي ادلعاىد العلمية جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

أهمية البحث
تأيت أمهية البحث ،من الدور الذي تؤديو الربامج التدريبية يف استخدام التقنيات التعليمية ،وحتفيز ادلعلمني لالستفادة
منها ،وما ذلذه الربامج من أثر إجيايب على ادلعلمني ،ضلو استخدام التقنيات التعليمية ،اليت تساعد يف حتقيق األىداف
التدريسية ،وتشويق الطالب ،وجذب انتباىهم ،وتقريب موضوع الدرس إىل مستوى إدراكهم وحتسني عملية التعليم.
إ ّن نتائج ىذا البحث ميكن أن ختدم اجلهات ادلعنية بتدريب ادلعلمني ،يف ادلعاىد العلمية ،يف رلال االحتياجات
التدريبية وتنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية.
ذلذا البحث دور يف إثراء رلال البحث الرتبوي ،يف رلال تنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية ،وخاصة على
ادلستوى احمللي ،الذي حيتاج دلثل ىذا النوع من الدراسات اليت ميكن أن تساعد يف تنمية مهارات ادلعلمني يف
استخدام التقنيات التعليمية،
الدراسات السابقة
حظي موضوع تدريب ادلعلمني باىتمام بالغ من قبل الباحثني ،دلا لو من أمهية يف رفع مستوى األداء ،ومساعدة ادلعلم
يف نقل ادلعارف وادلعلومات للمتعلمني بشكل أفضل وفق أحدث النظم واألساليب الرتبوية ،وصوالً إىل حتقيق أىداف
التعليم .ومن الدراسات اليت اىتمت بالتدريب وتوظيف ادلخرجات احلديثة لتقنيات التعليم:
أوالً :دراسة شعالن1426( ،ه) "فاعلية برنامج تدرييب مقرتح مبساعدة كمبيوتر متعدد الوسائط دلعلمي التدريبات
الصناعية بادلدارس الثانوية الصناعية"؛ ىدفت إىل التوصل إىل قائمة باالحتياجات التدريبية للمعلمني ،يف ضوء
ادلستحدثات وسوق العمل ومتطلباتو ادلستقبلية ،وحتديد الربنامج احلاسويب ادلالئم وتصميم برنامج تدرييب ،والكشف
عن كفاءتو يف التحصيل ادلعريف واألداء ادلهاري ،والتعرف على اجتاىات ادلعلمني جتاه الربنامج.

قام الباحث بتصميم برنامج حاسويب لتدريب ادلعلمني ،وتطبيق الدراسة على عينة من معلمي التدريبات العملية أثناء
اخلدمة يف التعليم الصناعي .حيث توصلت الدراسة إىل :جود فرق ذي داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة ،لصاحل اجملموعة التجريبية ،يف كل من متوسط درجات االختبار التحصيلي وأداء ادلهارات الثالث
اليت تضمنتها الدراسة ومقياس االجتاه .وإ ّن درجات الكسب التعليمي الذي حصلت عليها اجملموعة التجريبية اليت
تدربت باستخدام احلاسب؛ كانت أفضل من درجات الكسب التعليمي الذي حصلت عليها أفراد اجملموعة الضابطة
اليت تدربت بالطريقة العادية.
ثانياً :دراسة مصطفى 2006( ،ه) اليت ىدفت إىل تصميم برنامج لتنمية مهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية،
لدى طالب كلية الرتبية .تكونت عينة الدراسة من ( )91طالباً وطالبة بكلية الرتبية .طبقت الدراسة برنامج تدرييب
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عرب اإلنرتنت كأحد الوسائط التعليمية ادلساعدة للمعلم .كانت أدوات الدراسة :اختبار حتصيلي الكرتوين يف اجلانب
ادلعريف ادلرتبط مبهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية ،واختبار التحصيل األدائي لقياس مهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت
التعليمية ،وبطاقة مالحظة األداء دلهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية .وتوصلت الدراسة إىل فعالية الربنامج ادلقرتح
يف إكساب رلموعة البحث مهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية ،وأوصت الدراسة بالتوسع يف تطبيق نظم التعليم
والتدريب عرب اإلنرتنت يف ادلرحلة اجلامعية.
ثالثاً :وىدفت دراسة إبراىيم2004( ،م) إىل التعرف على فعالية برنامج مقرتح متعدد الوسائط ،يف تنمية مهارات
التجول داخل شبكة اإلنرتنت .تكونت عينة الدراسة من ( )104طالبا وطالبة من شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية
صمم الباحث برنارلاً متعدد الوسائط (صوت وصورة ونص) لتنمية بعض مهارات التجول
الرتبية جبامعة الزقازيقّ .
جاءت نتائج الدراسة لتبني :وجود فروق دالة إحصائياً يف األداء ادلهاري لبعض مهارات
داخل شبكة اإلنرتنت.
ْ
التجول داخل الشبكة لصاحل الطلبة الذين تدربوا على برنامج الوسائط ادلتعددة ادلقرتح.

رابعاً :أما دراسة الزىراين 2003( ،م) فهدفت إىل التعرف على أثر استخدام صفحات اإلنرتنت يف التحصيل
الدراسي ،لدى طالب مقرر تقنيات التعليم بكلية ادلعلمني بالرياض .تكونت عينة الدراسة من ( )34طالباً ،بينت
النتائج إسهام اإلنرتنت يف حل مشكالت التدريب أثناء فرتة الدراسة .وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية
باستخدام اإلنرتنت لتدريب ادلعلمني يف ادلدارس وأعضاء ىيئة التدريس واجلامعات .كما أشارت إىل أن توظيف
اإلنرتنت سيكون حالً جديراً بالثقة يف تقليص بعض ادلشكالت ادلتعلقة باالنفجار ادلعريف ،وزيادة أعداد الطالب ،وما
يقابلو من نقص يف أعضاء ىيئة التدريس ،وقلة عدد القاعات الدراسية.

خامساً :وىدفت دراسة احمليسن1999( ،م) إىل معرفة مدى إمكانية التدريب على احلاسوب ،عرب الشبكة التلفزيونية
ادلغلقة ،واكتساب مهارات احلاسوب األساسية ،والتطبيقات التعليمية للمتدربات .تكونت العينة من ( )30طالبة من
الدراسات العليا يف مقرر تكنولوجيا التعليم .شتملت أدوات الدراسة على :اختبار أدائي واستبانة ومقابلة ىاتفية
مسبقا .دلت نتائج الدراسة على فائدة ىذا النوع من التدريب يف إكساب ادلتدربات ادلهارات
ً
أعدت أسئلتها
األساسية للحاسوب وتطبيقاتو التعليمية .وكان من أبرز إجيابيات ىذه الطريقة من وجهة نظر عينة الدراسة؛ االقتصاد
يف الوقت والرتكيز على ادلنفعة الشخصية.
كزت دراسة فاطمة الوىييب1995( ،م) بعنوان "التدريب أثناء اخلدمة دلعلمات ادلواد االجتماعية بادلرحلة
سادساً :ر ْ
االبتدائية يف ادلملكة العربية السعودية :دراسة مسحية وبرنامج مقرتح" .ىدفت التعرف إىل أىم االجتاىات ادلعاصرة يف
رلال تدريب ادلعلمني ،إىل جانب وضع تصور لربنامج مقرتح لتدريب معلمات ادلواد االجتماعية .وأظهرت نتائج
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الدراسة حاجة ادلعلمات إىل التدريب ألجل تنمية مجيع مهارات التدريس لديهن ،يف اجملاالت الثالثة :ختطيط
التدريس وتنفيذه وتقوميو .خلصت الدراسة إىل وضع تصور لنموذج مقرتح لربنامج لتدريب معلمات ادلواد االجتماعية.
يف ضوء استعراض الدراسات السابقة ،يتضح أن برامج التعليم والتدريب باستخدام التقنيات احلديثة ،ووسائلها من
الربامج واإلمكانات اليت تعرضها الشبكة العنكبوتية؛ قادرة على دعم التعليم والتدريب ،وإن ذلا أثراً فاعالً يف تنمية
اجلوانب ادلعرفية وكذلك تنمية القدرات وادلهارات .فمعظم الدراسات السابقة أكدت أن استخدام تلك الربامج يف
التعليم؛ كان لو العديد من ادلزايا اليت سامهت يف حل مشكالت التعلم ،ورفع نوعيتو وزيادة دافعية ادلتعلمني (إبراىيم،
2004م) .واتفقت معظم الدراسات على ضرورة تدريب ادلعلمني عرب شبكة اإلنرتنت ،حاجة ادلعلمني إىل تدريب
أكثر على استخدام اإلنرتنت يف التعليم( .كنجي وآخرون2000 ،؛ الزىراين .)2003 ،ومدتثل الدراسة احلالية إضافة
نوعية للدراسات السابقة؛ كما تعترب من أوائل الدراسات اليت عنيت بالتدريب باستخدام الربامج احلاسوبية يف وكالة
اجلامعة لشؤون ادلعاىد العلمية؛ نظراً لندرة الدراسات يف رلال التدريب اإللكرتوين ،وتوظيف سلرجات التقنية احلديثة
يف تدريب ادلعلمني ،على حد علم الباحث.
منهج البحث
ىذا البحث يتبع ادلنهج التجرييب يف قياس أثر ادلتغري ادلستقل )برنامج حاسويب) على ادلتغري التابع )التحصيل ادلعريف و
ادلهاري( والتعرف على مدى فاعليتو.
مجع البيانات:
بلغ عدد رلتمع البحث  173معلم موزعني يف مخسة معاىد .مت اختيار عينة عشوائية قدرىا  15معلماً من مجيع
شتملت العينة معلمني يف ادلرحلتني؛ ادلتوسطة ( 5معلمني) ،والثانوية ( 10معلمني) .وقد تنوعت
ادلعاىد ،حبيث
ْ
فيهم اخلربات التعليمية وادلؤىالت العلمية بني البكالوريوس وادلاجستري.

إجراءات البحث
مت تنفيذ ىذا البحث من خالل إتباع اإلجراءات اآلتية:
أ .مراجعة األدبيات اخلاصة باستخدام التقنيات التعليمية ،وتدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة.
ب .بناء قائمة أولية مبهارات التقنيات التعليمية الواجب توافرىا لدى معلمي ادلعاىد العلمية.
ت .عرض ىذه القائمة على رلموعة من اخلرباء يف تقنيات التعليم لتحكيمها.
ث .حتديد االحتياجات التدريبية دلعلمي ادلعاىد العلمية يف رلال استخدام التقنيات التعليمية
ج .إعداد االختبار التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات استخدام جهاز عرض البيانات يف شكل استبانة وتقنينو.
ح .اختيار عينة الدراسة كما ىو موضح باجلزء اخلاص بالعينة.
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خ .تطبيق االختبار التحصيلي القبلي دلهارات االستخدام على العينة واستخراج النتائج.
د .تطبيق الربنامج احلاسويب يف رلال تنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية دلعلمي ادلعاىد العلمية.
ذ .تطبيق االختبار التحصيلي ادلعريف البعدي دلهارات االستخدام على العينة واستخراج النتائج.
ر .حتليل النتائج من خالل األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية.
ز .مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي ومعاجلة إحصائيا دلعرفة اثر الربنامج احلاسويب.
س .تفسري النتائج وحتليلها.
أدوات البحث
البرنامج الحاسوبي
بعد دراسة للعديد من مناذج تصميم الربامج التعليمية احلاسوبية األجنبية والعربية؛ مت اعتماد منوذج عبد اللطيف بن
صفي اجلزار ،يف تصميم وإنتاج الربنامج احلاسويب الذي سيقدم إىل ادلتعلمني ،لبساطتو ومناسبتو ألىداف وخصائص
ادلتعلمني ،واإلمكانات ادلتاحة وظروف التعلم ،وتضمن النموذج ادلراحل واخلطوات الالزمة لعملييت التصميم واإلنتاج.
التصميم وعملياتو :مت يف ىذه ادلرحلة تصميم أطر الربنامج احلاسويب ،مبا تتضمنو الشاشة من كتابة وألوان وصور وما
يصاحبو من استخدام الصوت ومقاطع الفيديو ،حيث تنوعت األطر ادلستخدمة يف الربنامج وذلك حسب الغرض
منها .مت اعداد وتنفيذ الربنامج عن طريق برنامج " "power pointومت تصديره بشكل ملف تنفيذي بواسطة
برنامج " "Ispring presenterوقد دتت مراعاة توفر قائمة شروط ومواصفات الربنامج اجليد ،منها :تكامل
األىداف مع احملتوى والتقوًن .تتابع ادلادة ادلعروضة بشكل منطقي ومتسلسل .توفر خاصية الصوت .توفر خاصية
الصور والفيديو التوضيحية .سهولة تشغيلو والتعامل معو .مراعاة معايري إنتاج الربامج التعليمية احلاسوبية.
وقد مشل التقوًن اخلطوات التالية:
حتكيم الربنامج :وتتمثل يف عرض النسخة ادلبدئية على خرباء وادلتخصصني يف تكنولوجيا التعليم ،ويف ادلادة العلمية
للتأكد من مناسبتها لتحقيق األىداف ،وتسلسل العرض ،ومناسبة العناصر ادلكتوبة وادلرسومة وادلصورة وجودهتا،
والرتابط والتكامل هبذه العناصر ،وسهولة االستخدام
إجراء التعديالت :وتتمثل يف إجراء التعديالت الالزمة على نسخة العمل ادلبدئية يف ضوء النتائج اليت مت احلصول
عليها من قِبل اخلرباء وادلتخصصني
جتريب الربنامج :بعد االنتهاء من تصميمات الشاشات وإعداد الربنامج؛ جرى استخدام النسخة النهائية وجتهيزىا
للعرض ،بعد إضافة التعديالت وادلقرتحات اليت مت احلصول عليها من خالل عملية التجريب ادلبدئي.
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االختبار التحصيلي المعرفي المرتبط بمهارات االستخدام
صمم االختبار التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات االستخدام ،لتقوًن الربنامج وقياس مدى حتقيق األىداف اليت تشري
بدورىا إىل مدى فاعلية الربنامج وأثره وىذه االختبارات؛ االختبار القبلي /بعدي ،على عينة الدراسة ،بعد أن مت
التأكد من صدقو وثباتو.
ثبات االختبار:
يقصد بثبات االختبار أن يعطي نفس النتائج ،إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت ظروف متماثلة ،وكذلك فإن من
أىداف قياس ثبات االختبار؛ معرفة مدى خلو االختبار من األخطاء اليت قد تغري من أداء ادلعلم من وقت ألخر عند
إجراء االختبار.
ولقد مت اعتمد طريقة التجزئة النصفية لتقدير درجات الثبات ،وفيها مت تطبيق االختبار مرة واحدة على عينة عشوائية،
ومن مث تقسيم فقرات االختبار إىل أسئلة فردية وزوجية ،وقياس معامل االرتباط بني درجات األسئلة الزوجية والفردية،
من خالل إدخال النتائج لربنامج  SPSSومعاجلتها إحصائياً ،وذلك بتطبيق معادلة بريسون  Pearsonلقياس معامل
االرتباط والذي بلغ  0.790ومن مث استخدام معادلة "سبريمان وبراون" لقياس ثبات االختبار ،وىي 2[ :ر+1 /
رر] .حيث إ ّن "ر" قيمة معامل االرتباط بني درجات األسئلة الزوجية والفردية .وبتطبيق ادلعادلة السابقة وجد أن
معامل الثبات بلغ 0.882
بطاقة المالحظة

اذلدف من البطاقة ؛ مت إعداد بطاقة مالحظة ألداء ادلعلمني يف ادلعاىد العلمية ،خلطوات اإلعداد والتشغيل؛ ألجل
قياس مهارة استخدام األجهزة ،يف ضوء أىداف احملتوى التعليمي للربنامج احلاسويب ،وحتليل ادلهارة.
تتكون بطاقة ادلالحظة من أربعة أجزاء مصممة لقياس ثالثة مهارات ىي:
اجلزء األول :قياس مهارة إعداد األجهزة ،يتكون من إثنا عشر بنداً ،وفق ثالثة مستويات ىي :مرتفع /متوسط /رديئ،
على أن تكون الدرجات ىي 1 ،2 ،3على الرتتيب ،تكون أعلى عالمة من.36
اجلزء الثاين قياس مهارة تشغيل األجهزة ،يتكون من عشر بنود  ،وفق ثالثة مستويات ىي :مرتفع /متوسط /رديئ،
على أن تكون الدرجات ىي  1 ،2 ،3على الرتتيب ،تكون أعلى عالمة من 30
اجلزء الثالث :قياس مهارة إيقاف التشغيل يتكون من عشر بنود وفق ثالثة مستويات ىي :مرتفع /متوسط /رديئ،
على أن تكون الدرجات ىي  1 ،2 ،3على الرتتيب وبالتايل تكون أعلى عالمة من 30
تقنيني بطاقة ادلالحظة:
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لقد مت إجياد صدق بطاقة ادلالحظة بطريقة صدق احملتوى :حيث مت عرض مفردات ادلقياس بصورتو األولية على أستاذ
يف تقنيات التعليم وأحد مشريف إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة القصيم ،وثالثة من أمناء مصادر التعلم ،لإلدالء بآرائهم
حول صالحية مفرداتو .وبعد دراسة توجيهاهتم وإرشاداهتم واقرتاحاهتم ،دتت إعادة صياغة البطاقة وف ًقا دلا طرأ عليها
من تعديالت ومالحظات ،حيث مت حذف بعض البنود وتعديل بعضها؛ وبذلك أخذت شكلها النهائي ،فأصبحت
على درجة من الصدق تسمح باستخدامها كوسيلة لتقوًن مهارات االستخدام.

ثبات البطاقة باستخدام معادلة "ىولسيت" :مت تقدير ثبات بطاقة ادلالحظة ،على أفراد العينة االستطالعية ،باستخدام
معادلة ىولسيت ،باالستعانة بإثنني من العاملني يف ادلعهد الذي أجريت فيو الدراسة ،شلن لديهن خربة ودراية بتقنيات
التعليم؛ قام الباحث بتصحيح البطاقات ،ومن مث حساب معامالت االتفاقات بني درجات ادلالحظات الثالثة
باستخدام ادلعادلة التالية:
معامل االتفاق=

نقاط االتفاق
االختالف نقاط االتفاق نقاط

0100

معامل االتفاق بني ادلالحظ األول والباحث كانت 5،89
معامل االتفاق بني ادلالحظ الثاين والباحث كانت 80
معامل االتفاق بني ادلالحظ األول و ادلالحظ الثاين كانت 75،84
يبني العرض آنفاً أن معامالت االتفاق كانت  % 75،84وىذا معامل جيد ،ويطلق على ىذا النوع من الثبات
باالتساق عرب األفراد ،و يقصد بو وصول احمللل نفسو مع أشخاص آخرين عند تطبيق إجراءات عملية التحليل
نفسها ،شلا يؤكد ثبات األداة.
تطبيق البرنامج

بعد إعداد الربنامج احلاسويب يف شكلو النهائي وتقنينو .مت اختيار عينة الدراسة كما ىو موضح باجلزء اخلاص بالعينة.

من حيث اخلصائص واألعداد وكذلك ادلتطلبات القبلية.
 .1مت تطبيق االختبار التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات االستخدام القبلي ،على العينة واستخراج النتائج.
 .2بعد ذلك مت تطبيق الربنامج احلاسويب يف رلال تنمية مهارات استخدام جهاز عرض البيانات ،دلعلمي ادلعاىد
العلمية.
 .3مت قياس اجلانب ادلهاري للمتعلمني وتسجيل النتائج يف بطاقة ادلالحظة ،واستخراج النتائج.
 .4تطبيق االختبار التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات االستخدام البعدي على العينة واستخراج النتائج.
 .5حتليل النتائج من خالل األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية.
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 .6مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي ومعاجلة إحصائيا دلعرفة اثر الربنامج احلاسويب.
 .7تفسري النتائج وحتليلها.
نتائج البحث وتفسيرها

ناقش ىذا الفصل ،التحقق من صحة الفروض اإلحصائية ،يف مدى تأثري برنامج حاسويب لتنمية مهارات مستوى
التحصيل ادلعريف و ادلهاري للمجموعة التجريبية ،وللتحقق من ذلك يف االختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية.

أن تم جمع البيانات ،وتفريغ النتائج وتحميمها إحصائيا ،ولمعرفة الفروق بين المجموعات ،أمكن اإلجابة
فبد ْ
عمى السؤال الرئيسي للبحث احلايل وىو:

ما أثر برنامج حاسويب مقرتح يف رلال تنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية على معلمي ادلعاىد العلمية التابعة
جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية يف منطقة القصيم ؟
قام الباحث مبقارنة متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ،اليت استخدمت الربنامج احلاسويب ،يف نتائج االختبار
التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات االستخدام وجانب التحصيل ادلعريف ،اجلدول اآليت:
جدول رقم ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية
وقيمة ) ت ( في االختبار التحصيلي المعرفي
ادلتوسط

االضلراف

احلد األعلى

احلد األدىن

قيمة

درجة

مستوى

احلسايب

ادلعياري

للدرجات

للدرجات

"ت"

احلرية

الداللة

2.153

19

11

2.144

30

24

29.4

14

.003

االختبارات

العدد

االختبار القبلي

15

14.73

االختبار البعدي

15

27.20

يف ىذا اجلدول مت التعبري عن الدرجات كالتايل:
درجات االختبار القبلي:
متوسط الدرجات مساويا لـ (.)14.7333
االضلراف ادلعياري مساويا لـ (.)2.15362
درجات االختبار البعدي:
متوسط الدرجات مساويا لـ (.)27.2000
وكان االضلراف ادلعياري مساويا لـ (.)2.14476
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ومعامل االرتباط اخلطي بريسون قيمتو ().708
ومستوى الداللة عند مستوى  .05تبلغ ().003
تأسيساً على ذلك يتبني أن ادلتوسط األعلى كان لصاحل اجملموعة التجريبية ،اليت تعرضت للربنامج احلاسويب ،وبالتايل
يتم قبول الفرض أي أنو :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات أفراد
اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي يف اختبار التحصيل ادلعريف حملتوى الربنامج احلاسويب لصاحل التطبيق
البعدي.
النتائج ادلتعلقة بأثر الربنامج احلاسويب لتنمية مهارات استخدام التقنيات التعليمية ،على التحليل ادلعريف لدى معلمي
ادلعاىد العلمية .وعلى أداء ادلهارات لدى معلمي ادلعاىد العلمية:
أشارت نتيجة االختبار التحصيلي ادلعريف ادلرتبط مبهارات االستخدام القبلي والبعدي يف الشكل رقم ( )1ألفراد
اجملموعة التجريبية ،يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي؛ صلاح التجربة يف رفع مستوى التحصيل ادلعريف
وادلهاري لدى أفراد اجملموعة التجريبية ،شلا يعين أن للربنامج أثر اجيايب يف تنمية التحصيل ادلعريف و ادلهاري لدى
اجملموعة.
الشكل رقم ( )1درجات التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المعرفي
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التدريب اإللكرتوين ودوره يف تنمية مهارة استخدام التقنيات التعليمية دلدرسي ادلعاىد العلمية جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

بطاقة ادلالحظة الشكل رقم ( )2اآليت تعرب عن رلمع درجات اجملموعة التجريبية
الشكل رقم ( )2درجات بطاقة المالحظة

ويرجع الباحث األثر اإلجيايب للربنامج ادلقرتح لألسباب التالية :
 - 1عرض الربنامج للمادة العلمية بشكل رلز ومبسط.
 - 2تضمني الربنامج أنشطة متنوعة يسهل على ادلتعلمني التفاعل معها.
 -3اعتمد الربنامج الوسائط ادلتعددة ،ليتناسب مع الفروق الفردية بني ادلتعلمني.
 -4زلتوى الربنامج متنوعة ومرتابطة ومتسلسلة منطقيا ،مكن ادلتعلم من التعلم بصورة ذاتية.
بذلك اتفقت نتائج البحث مع نتائج بعض الدراسات ،اليت أكدت أمهية استخدام الربامج التعليمية احلاسوبية،
والتعليم عن بعد بواسطة الشبكة العادلية (االنرتنت) يف التدريب ،مثل :دراسة شعالن1426( ،ه) ،ودراسة
مصطفى2006( ،م) ودراسة إبراىيم2004( ،م) ،ودراسة احمليسن1999( ،م) ،ودراسة فاطمة1995( ،م)،
ودراسة كاصلي وآخرون ) ،(Kanji and others, 2004ودراسة راجنان وآخرون ) (Ragnan and others, 2002و
دراسة كيسل ).(Kessel, 2000
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