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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 قال تعاىل:



} يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا 

الْعِلْمَ دَرَجَات{ 

 (11)المجادلة، آية 
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 اءاإلهد

  

 ،على الدين  ربيانيمن ، إلى صغيرا يانربيمن إلى  إلى ذوي الفضل األول
 حفظهما هللا.يخالق الحسنة... والدّي واأل

  عبد هللا يأبجهاد و  يأبعبدهللا و  يأبمحمد و  ي... أب إخوانيإلى أحبــابي 
 .مؤمن يأبو 

  ة ا منصور ومنّ ممنصور وأبنائه يأبي وزوجها أنالغالية ... أم أختيإلى
 ومهند.

  دخله فسيح وأ رحمه هللا وغفر له، الدين بو عزّ أإلى روح أخي ... أيمن
 جناته.

  شغاليانرت لي سبل الراحة واحتملت وفّ  التيإلى زوجتي. 
  أصلح هللا مستقبلهم. أسماء وسارة وكمال أبنائي األعزاءإلى 
  عسقول الذي اقتطععبدالفتاح محمد  ستاذ الدكتورومشرفي األإلى أستاذي 

 وقته الثمين ومن علمه وخبرته.لي من 
 إلى الصابرين والثابتين والمرابطين على أرض فلسطين. 
 الدراسة أثناء معي طيب أثر له أنك من كل إلى. 

المتواضع الجهد هذا أهدي جميعا اليهم  

 

 الباحث       

شرف كمال القصاصأ  
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 وتقدير شكر
 
رف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أش

 ،،يوم الدين أما بعد إلى  ومن سار على دربه


ذ  من قوله تعالى: " انطالقا ُتم   َلِئن   َربُُّكم   َتَأذَّنَ  َواِ  ُتم   َوَلِئن  ۖ   أَلَِزيَدنَُّكم   َشَكر  "  َلَشِديد   َعَذاِبي أن َكَفر 
علمنا محمد صلى هللا عليه وسلم " من لم يشكر قول سيدنا وحبيبنا ورسولنا وم ( و7)ابراهيم:

األستاذ الدكتور  القدير أستاذناإلى  ني أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقديرنإالناس لم يشكر هللا" ف
في  تكنولوجيا التعليموزير التربية والتعليم العالي السابق، وأسـتاذ  ،محمد عبد الفتاح عسقول

 ،شراف على هذه الدراسة وقد تـشرفت بإشرافهإلبقبول ا ل عليّ الجامعة اإلسالمية بغزة الذي تفض
والمراجعـة المستمرة لكل خطوة من  ،في تقديم التسهيالت والتوجيهـات المثمـرة يتوانحيث لم 

 يمتعـه بالـصحة والعافية. أنوأسأل هللا  ،فجزاه هللا عني كل خير ،خطوات الدراسة


أبــو شــقير علــى توجيهاتــه المتميــزة  ســليمانمحمــد  الــدكتورلألســتاذ  وأتشــرف بتقــديم الشــكر الكبيــر
 التي أثرى بها عملي هذا.

هاتـه واقتراحاتـه أتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور مجدي سعيد عقل على توجي أنكما يطيب لي 
 فادت عملي هذا.أالمتميزة والتي 

م أدوات الدراسة وبرنامج للسادة المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكي واتقدم بالشكر الجزيل
 الدراسة، فجزاهم هللا عني خير الجزاء.

فـي الكليـة الجامعيـة لـرئيس مركـز الحاسـوب  في هذا المقام التوجه بالشـكر الجزيـل سى أيضاا أنول 
المهنـــدس محمـــد المـــدهون، ولـــرئيس قســـم تكنولوجيـــا المعلومـــات المهنـــدس ماجـــد للعلـــوم التطبيقيـــة 

 ،الالزمـةفي تطبيق البرنامج وتسـهيل اإلجـراءات اإلداريـة  ياتانإمكمن البيطار على ما وفروا لي 
كمــا وأخــل بالــذكر هنــا المهنــدس يوســس خضــر مــدرس مســاق مقدمــة فــي الحاســب ا لــي الــذي 

 فجزاهم هللا عني خير الجزاء. ،عينة الدراسةتطبيق الدراسة على  سهل علي

 ، فجزاهبعمل تدقيق لغوي ونحوي للرسالةللدكتور بسام مهرة على تفضله  واتقدم بالشكر الجزيل
 هللا عني خير الجزاء.
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ة البحــث علــى التعــاون واللتــزام معنــا فــي فتــرة تطبيــق عيّنــ واانكــالــذين  كمــا أشــكر اإلخــوة الطــالب
 البرنامج.

لتفضله مناقشة هذه الدراسة  مجدي سعيد عقل الـدكتور إلى كما أتوجه بخالل شكري وتقديري 
 اءة فجزاه هللا كل خير.وتوجيهاته البنّ  لتنال من فيض علمه

 
لتقبله مناقشة هذه  حسن عبدهللا النجار الدكتورإلى  بوافر الشكر والتقدير أتقدم أنكما يطيب لي 

مة فجزاه هللا عني خير الدراسة ستزداد قيمة بعد اإلفادة من مالحظاته القيّ  أنالدراسة، ول شـك 
 الجزاء.



وهللامنوراءالقصد،،

باحثال
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 ملخص الدراسة

تصميم العروض لتنمية مهارات  موقع ويب تفاعلي بناءإلى  هدفت هذه الدراسة
، وقد تحددت مشكلة الدراسة في ثرهأودراسة  التقديمية لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 السؤال الرئيس ا تي:

طلبة الكلية دى لتقديمية ويب تفاعلي في تنمية مهارات تصميم العروض ال ما أثر موقع
 ؟ الجامعية للعلوم التطبيقية

 عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية: وانبثق
  الراد تنميتها لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم تصميم العروض التقديمية ما مهارات

 ؟التطبيقية

  لدى التقديمية عروضال تصميم مهاراتما صورة موقع الويب التفاعلي الالزمة لتنمية 
 ؟طلبةال

  هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  (α≤0.05 بين متوسطي درجات )
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الختبار المعرفي البعدي؟

 مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد هل (α≤0.05 )درجات يمتوسط بين 
 المالحظة؟ لبطاقة البعدي التطبيق فيوعة التجريبية المجموعة الضابطة والمجم طـالب

 
 :منهجين وهما الدراسة لطبيعة وفقاا استخدم الباحث  ولإلجابة عن هذه األسئلة

( التقديمية العروضوحدة ) الخامسة الوحدة محتوى  لتحليل: التحليلي الوصفي المنهج
 تصميم بمهارات ةقائم لستخراج وذلك ا لي، الحاسب في مقدمة كتـاب الواردة في
 .التقديمية العروض وحـدة فـي الواردة التقديمية العروض

تصميم المجموعتين باختبار قبلي للتحقق من تكافؤ من خالل  المنهج التجريبي
 تفاعلي ويبموقع المجموعتين واختبار بعدي لدراسة أثر المتغير المستقل وهو استخدام 

 .لدى الطلبة التقديمية العروض تصميم مهارات تنميةفي 
 تأكد من صدقها وثباتها: و دوات الدراسة التالية أالباحث  وقد اعدّ 

 .دداختبارياا من نوع اختيار من متع ( سؤالا 41تكون من )و  ،الختبار التحصيلي -
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وقام الباحـث  ،( فقرة37حيث تكونت من )، تصميم العروض التقديميةبطاقة مالحظة لمهارات  -
الـواردة فـي  تصـميم العـروض التقديميـةبمهارات إعداد قائمة بقام  حيث ر،( محاو 6)إلى  بتقسيمها
 (.الخامسةالوحدة )مقدمة في الحاسب ا لي كتاب 

مجموعــــة مــــن المحكمــــين بعضــــهم علــــى األدوات  عــــرضدوات قــــام الباحــــث باأل صــــدق ولضــــمان
بعضــهم و  ،وبعضــهم خبــراء بمــواد تكنولوجيــا المعلومــات ،فــي المنــاهج وطــرق التــدريس مختصــين

 خبراء في مجال تكنولوجيا التعليم وأتم التعديالت التي تم اقتراحها.

عدد  بلغ وقد ،المجموعتين نظام وطبق شعبتين من مكونة عشوائية عينةباختيار  الباحث قام
 طالب من ( طالباا 24ما التجريبية فقد بلغ عددها )أ  ،طالباا ( 22) طالب المجموعة الضابطة

 .التطبيقية للعلوم الجامعية الكليةب ا لي في مساق مقدمة في الحاس

تصميم العروض  مهارات لتنمية موقع ويب تفاعلي ببناء الباحث قامأيضاا  الدراسة هذه جازنإلو 
 .للتطبيق وصالحيته سالمته، من للتأكد المحكمين على وعرضه التقديمية

 :ما يليوأظهرت نتائج الدراسة 

( بين متوسطي درجات α≤0.05)  مستوى  فروق ذات دللة إحصائية عند وجود -1
لصالح  والمجموعة التجريبية في الختبار المعرفي البعدي ،المجموعة الضابطة
 .المجموعة التجريبية

 طـالب درجات يمتوسط بين( α≤0.05) مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  وجود -2
لصالح  المالحظة ةلبطاق البعدي التطبيق فيوالمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة
  .المجموعة التجريبية

 :ةالتالي التوصياتإلى  وخلصت الدراسة

 .ويب تفاعلية مقرراتإلى  الجامعية التعليمية المقررات لتحويل السعي -1

وذلك  ،تطبيق البرنامج المقترح على طلبة الكليات لمساق مقدمة في الحاسب ا لي -2
 لتنمية مهارات تصميم العروض التقديمية لديهم.

م التعلّ  تحقيق في ودورها ،من خالل الويب التفاعلي التعلم بأهمية األكاديميين تثقيس -3
 ال.الفعّ 
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Abstract: 

This study aims to build an interactive Web site for the development of 

the skills of design presentations at the University College of Applied 

Sciences students and study its impact. 

The problem states in the following major question: 

What is the effect of an interactive Web site on development skills in 

design presentations to the students of the University College of Applied 

Sciences? 

The following sub-questions are stems from the major question: 

 What necessary skills required  to design presentations to 

students? 

 What image of interactive Website needed for development skills  

for design presentations to the students? 

 Are there any statistical significant differences at the level of 

(α≤0.05) between the mean scores of the control group and the 

experimental group in the post Test knowledge? 

 Are there any statistical significant differences at the level of 

(α≤0.05) between the mean scores of students of the control 

group and the experimental group in the post application for the 

Note card? 

 

To answer these questions، the researcher used according to the nature 

of the study two approaches، namely: 

Descriptive and analytical approach: to analyze the fifth unit content 

(presentations unit) in book of Introduction to Computer، in order to 

extract the list of presentations design skills contained in the unit 

presentations. 
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Experimental method designed to test tribal groups to verify the 

equality of the two groups and another test after study done to check 

the impact of the independent variable which is the use of impact of an 

interactive Website on development of presentations design skills at the 

University College of Applied Sciences students. 

The researcher prepares the following study tools which has been 

confirmed from the validity and reliability: 

- Achievement test consists of 41 questions examination of multiple-

choice type. 

- Note card for presentations design skills، where consisted of (37) 

paragraphs، the researcher divided it into (6) axes، where he prepared a 

list of the skills of presentations design contained in the book 

Introduction to Computer (fifth unit). 

To ensure the sincerity of the tools، the researcher presented a set of 

tools to arbitrators، some experts in curriculum and teaching methods 

and some materials information technology experts and some experts in 

the field of educational technology and completed the amendments that 

have been proposed. 

The researcher selected a random sample of two branches ،the number 

of students in control group (22)، and the number of students in 

experimental group  was (24). 

Also for the completion of this study، the researcher building an 

interactive Website on development of presentations design skills and 

presented to the arbitrators to make sure of its safety، and suitability for 

the application. 

The study showed the following results: 

 There is a statistically significant differences at the level (α≤0.05) 

between the mean scores of the control group and the 

experimental group in the post test knowledge. 

 



 ي

   

 There are statistically significant differences at the level (α≤0.05) 

between the mean scores of the control group and the 

experimental group students in post application note card. 

The study concluded the following recommendations: 

 Seek to convert courses to an interactive Website courses. 

 Apply the proposed program on college students for the course 

Introduction to Computer. 

 Learn and educate teachers and academics the importance of 

learning through interactive Websites and its role in achieving 

effective learning. 

 

  



 ك

   

 فهرس الدراسة
 

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
رقم 

 الصفحة

 ب قرأن كريم
 ج اإلهداء

 د شكر وتقدير
 و ملخل الدراسة

 ح ملخل الدراسة باإلنجليزية
 ك فهرس الدراسة
 ن قائمة الجداول
 ط قائمة المالحق

 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 2 دمةمقال
 5 وأسئلتها مشكلة الدراسة
 6 فروض الدراسة

 6 أهداف الدراسة

 7 أهمية الدراسة

 7 حدود الدراسة
 8 مصطلحات الدراسة

 : اإلطار النظريالثانيالفصل 

 10 المحور األول : استخدامات الويب في التعليم

 10 الويب هو ما

 13 أجيال الويب
التفاعلي الويب هو ما  17 

 19 م عبر الويبالتعلي
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 23 الويب عبر التعليم أنواع

 26 الويب عبر التعليم خصائص
 29 تعليمية كأداة الويب شبكة خصائص

 29 التعليم في الويب استخدام معيقات
 31 الويب استراتيجيات التعليم والتعلم عبر

السابقة االستراتيجيات على الباحث تعليق  38 

 40 الويب عبر ميةالتقدي العروض: الثانيالمحور 

 40 التقديمية العروض

 40 اإلنترنت شبكة عبر لكترونيةاإل التعليمية العروض

 43 التقديمية العروض تصميم مهارات

 45 الدراسة من تحقيقها المراد التقديمية العروض تصميم مهارات قائمة
 48 (Microsoft PowerPoint) باوربوينت ميكروسوفت التقديمية العروض برنامج

 49 التعليم في( PowerPoint) التقديمية العروض برنامج استخدامات
 51 التعليم في( PowerPoint) التقديمية العروض برنامج مميزات
 52 التقديمية العروضإنتاج  برامج

 55 .الويب خالل من التقديمية العروض مميزات

 57 الويب على القائمة التقديمية العروض برامج عيوب
 ل الثالث: الدراسات السابقةالفص

 59  الويب توظيس تناولت دراسات: المحور األول

 63 على دراسات المحور األولالتعقيب 

 65  المحوسبة البرامج توظيس تناولت دراسات :الثانيالمحور 

 69 الثانيعلى دراسات المحور  التعقيب

 72 األدائية المهارات تنمية تناولت دراسات :الثالثالمحور 

 78 الثالثعلى دراسات المحور  التعقيب

 81 السابقة الدراسات من الباحث استفادة مدى
 الفصل الرابع: إجراءات الدراسة

 83 منهج الدراسة

 83 مجتمع الدراسة

 84 عينة الدراسة
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 85 أدوات الدراسة

 85 المحتوى  تحليل أداة -

 88 المعرفي أداة الختبار -
 101 المهاري  اءاألد مالحظة أداة بطاقة -

 109 التجربة بدء قبل الدراسة مجموعتي تكافؤ ضبط
 111 التفاعلي الويب موقع وبناء إعداد

 128 خطوات الدراسة

 130 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 الفصل الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات

 134 اإلجابة عن السؤال األول

 134 ابة عن السؤال الثانياإلج
 135 الثالثالسؤال عن اإلجابة 

 138 الرابعالسؤال عن اإلجابة 

 141 توصيات الدراسة

 141 الدراسة مقترحات
 قائمة المراجع

 143 المراجع العربية

 152 المراجع األجنبية

 153 إنترنت مواقع

 154 المالحق
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 فهرس الجداول

 ـــداولبيان الجـــــــــــــ م
رقم 
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 الفصل األول

 فية الدراسة وأهميتهاخل
 المقدمة
والتي شقت لها طريقاا بين  ،لقد أثارت ثورة المعلومات أمواجاا متعاقبة من التغيرات الجذرية      

فالتكنولوجيا التي نتجت عن تلك الثورة أصبحت اليوم  ؛في كل العالم يةانسناإلدروب المجتمعات 
رفها ولم يألفها إل من ستغناء عنها، وهو الذي لم يعال اإلنسانأساساا من أساسيات الحياة ل يستطيع 

والتي أصبحت  ،واإلنترنتتشار الحواسيب واألجهزة المحمولة أنول أدل على ذلك من  بضع سنين،
 أنلم تكن نتائج تلك الثورة قاصرة على النتائج المادية فقط، بل  ،لزماا من لوازم كل فرد في المجتمع

ت هي األكبر واألعمق واألبقى أثراا.  ففي الوقت الذي سهلت فيه ناية كنتائجها المعنوية والمعرف
ا ثار المادية للثورة التكنولوجية التواصل عبر األجهزة المحمولة والشبكات والحواسيب، تفاعل 

 اا ونوعاا من المعارف لم يشهد له التاريخ مثيالا من قبل.لينتج كمّ  ،بين طرفي التواصل اإلنسان
 حيث المعاصر، اإلنسان حياة في تؤثر التي الرئيسية السمات من اليوم التغير صفة أصبحت وقد"
 على العتماد أصبح وبالتالي الستقرار، حياة تفسد والمتالحقة السريعة التكنولوجية الختراعات أن

 والتي ،والتكنولوجيا العلم مجال في الهائلة التغيرات مع يتماشى ل وتكنولوجياا  علمياا  مستقر نظام
 أليّ  المستقبلية الخطوات في كبيراا  خلالا  يحدث أن هأنش من الذي األمر يومية، شبه بصورة تحدث
 2001ين، ان)الزع."شك دون  بها يتأثر التي العالمية التغييرات عن بعيداا  ويقبع العولمة يستبعد مجتمع

:72) 
ذا ك ماط السلوك أنفي المجتمعات و ت الثورة التكنولوجية أثارت ما أثارت، وغّيرت ما غّيرت ناوا 

ظمة التعليمية وحثتها على إعادة النظر في المنظومة التعليمية نها قد وخزت األأنها لبد و أنالبشري، ف
النظام التعليمي الذي يراجع المناهج التعليمية كل عشر  أن :وطريقة إدارتها. فعلى سبيل المثال

ين، والذي يعتمد على التلقين والتحفيظ على لمعّلماسنوات، والذي يعتمد على سنوات الخبرة لتدريب 
ه ذلك الغصن األخضر الذي يسهل تشكيله أنه طريقة التدريس األفضل، والذي ينظر للطالب على أن

الخبير، لم يعد ذلك النظام مقبولا به أبداا في عصر الثورة التكنولوجية. لقد وجد  المعّلمعلى يد ذلك 
بل متجددة أجبرتهم على إعادة  ؛فسهم أمام متطلبات جديدةأني العالم ظمة فناألتلك القائمون على 

 النظر في ذلك النظام ككل وأجزاء.
ظمة التعليمية على إعادة النظر فيها، نلكن التكنولوجيا التي ساهمت في إجبار القائمين على األ

ح من السهل يصعب تغييرها، أصب نحل لتلك المشكلة. فالمناهج التي كاساعدتهم في إيجاد ال
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دراك نواحي  المعّلمتغييرها ونشرها في فترات زمنية متقاربة. و  الذي من الصعب الوصول إليه وا 
بل  ؛القصور لديه ومتابعة ملفه، أصبح من السهل تعقب سجله واإلدراك اإللكتروني لحتياجاته

طلبة، جاءت ين والالمعّلموالمساهمة في تطويره. وفي مشكلة المعارف التي تراكمت فوق رؤوس 
بل تجاوزت تلك  ؛تلك المعارفإلى  ين والطلبة على حد سواءالمعّلمالتكنولوجيا لتسهل وتنظم وصول 

. حيث ظهر ما يسمى بالبرامج هاانأركالنقطة لتفتح باباا جديداا؛ أل وهو تنظيم الخبرة التعليمية بكامل 
م أداء الطالب مرحلياا وختامياا، وتقدم والتي تمهد وتعرض المادة التعليمية، وت، التعليمية المحوسبة قوِّ

التغذية الراجعة له وتعززه. وبذلك تكون التكنولوجيا أسهمت إسهاماا عظيماا في تنمية تحصيل الطلبة 
 لذلك الكم الهائل من المعارف والخبرات التعليمية.

 ذلك وأكد التعليمية، بيئـةولل ـمللمعلِّ  جيـد بإعداد نقوم أنلبد لنا  نابالنظام التعليمي ك ولإلرتقاء
 ليساهم والمعلوماتية، المعرفـة مجتمعات يواكب التعليمي نظامنا نجعل ولكي: "بقوله (2004)مازن، 

 ".لها مصنعاا  بل ؛للمعلوماتية مستهلكاا  فقط يكون  أن في ليس النظام هذا
على الباحثين التربويين القيام بالمزيد من ف ،ل التعليميلقد أوجب فتح الباب أمام البرمجيات في المجا

تنمية المهارات المختلفة لدى الطلبة وكذلك الدراسات للتعرف على فاعلية وأثر تلك البرمجيات على 
تحصيل الطلبة. فهل تلك البرمجيات تحدث ذلك األثر المرجو منها؟ وهل الستثمار في زيادة 

كل فاعل في معالجة تدني التحصيل الدراسي وتراكم المعارف على البرمجيات التعليمية سيسهم بش
ا مجموعة من الباحثين حول جابت عن هذه التساؤلت بعض الدراسات التي قام بهألقد الطلبة؟ 
دراسة و  ،(2014)دغمشدراسة الدراسات هذه ومن  ،الوطن المحليوبعض الباحثين من العالم، 
درست توظيس البرامج المحوسبة في تنمية مهارات  والتي( 2010ودراسة نصرهللا ) ،(2012الحداد )

ت قامت كما ويوجد دراسا  ،بالمقارنة مع الطريقة التقليدية فاعلية تلك البرامج تمختلفة وأظهر 
 ،لكترونية لتنمية بعض المهارات وزيادة التحصيل المعرفي لدى الطلبةبتوظيس الويب والمواقع اإل

 ،اتانالبي قواعد تصميم مهارات تنميةلتي سعت الى ا( 2013) لبلعاوي ا دراسـةومن هذه الدراسات 
نو  تصميم مهارات تنميةالتي سعت إلى  (2011) العباسيودراسة   التقويم أدوات بعض تاجا 

 العنـزي  ودراسة ،اإللكتروني التعلم تقنيات اسـتخدام مهارات لتنمية( 2011) كمفر ودراسة لكتروني،اإل
 .واإلنترنت ا لي الحاسب راتمهـا لتنميـة( 2011)

فال ينبغي  ،يشد بعضه بعضاا  أنإجراء البحوث في هذا المجال، لبد و  أنمع ضرورة التأكيد ب
ظمة نالقرار في األ عيانصتتكاتس البحوث لتعطي  أنبل لبد  ،العتماد على نتائج دراسة بعينها

 التعليمية الصورة الواسعة.
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إجراءها، لهي من الدراسات الطالئعية التي تدرس توظيس البرمجيات الدراسة التي يعتزم الباحث  أن

لع عليها الباحث الدراسات التي اطّ أغلب  ذلك ألن ،في المجال التربوي  التفاعلي القائمة على الويب
وليس برمجيات ( Desktop Applications)ت تبحث في توظيس برمجيات سطح المكتب ناك

التوجه الحالي  أنفي المجال التربوي. كما ( Interactive Web Applications)التفاعلية الويب 
وذلك لما يتميز به الويب  ،في قطاع التكنولوجيا يميل وبشكل ملحوظ نحو تطبيقات الويب بشكل عام

 أنجمع أفمن خالل برمجيات الويب يمكن للعالم  ،من سهولة الوصول الواسع ألكبر شريحة ممكنه
تكون حائل  مكانيةو أفعن طريق الويب ل حدود جغرافية  ،و المعلومةأ البرمجية المرادةإلى  يصل

إلى  غلب التطبيقات الخاصة بسطح المكتب يتم تحويلهاأ  أنفنالحظ  ،المعلومةإلى  للوصول
د وبرنامج ر و برنامج الو  :وفيس مثلمثلة على ذلك برامج مجموعة األتطبيقات ويب تفاعلية ومن األ

تنزيل هذه إلى  لم يعد المستخدم بحاجة ،جميعها تعمل من خالل الويب نالباوربوينت وغيرها األ
برامج  عنوانومن ثم طلب  ،اإلنترنت كل ما عليه فعله هو تشغيل متصفح ،جهازهإلى  البرامج الكبيرة
الويب إلى  كذلك من البرمجيات التي يتم تحويلها ،من جوجل أووفيس من ميكروسوفت مجموعة األ

تعرف لل ،(Chrome OS)هناك مشروع تقوم به شركة جوجل وهو  أن حيث ،فسهاظمة التشغيل نأن
 فبإمكان ،الويب يتميز بسرعة التحديث نجد أن، على مميزات الويب بالمقارنة مع التطبيقات التقليدية

و معلوماته لتصل هذه أيقوم بعمل تحديث لبرنامجه  أنو صاحب البرنامج أو الباحث أ المعّلم
تنزيل إلى  ه ل يحتاجأنكما ويتميز الويب ب ،جمع دفعة واحدةأالعالم إلى  حدثةالمعلومات الم

تعمل على أكثر  أنبرمجياته يمكنها  أنب كذلك، ويتميز برمجيات ضخمة على الحاسب الشخصي
هناك العديد من المميزات التي تميز برمجيات الويب عن  اا طبع من منصة أو أكثر من نظام تشغيل،

 .نكتفي بما سبق المكانلضيق  ونظراا  ،غيرها
 

دراكه لنقل الدراسات التي تناولت إلى  لقد تنامى خلد الباحث بعد الطالع على أدب المجال، وا 
وبعد تواصل الباحث مع مدرسي ، التفاعلي الموضوع خاصة البرامج المحوسبة القائمة على الويب

,  الطلبة بين الكبير التفاوت من تكييش مساق مقدمة في الحاسب اللي وجد ان الكثير من المدرسين
 لديهم تتوفر ل خرون أ وطلبة والبرامج نترنتواإل الحاسوب مع التعامل في كبيرة قدرة لديهم طلبة فتجد
 من فمنهم الكلية طلبة جميع يدرسه ا لي الحاسب في مقدمة مساق ان من ناتج وذلك القدرات هذه
 في متخصل هو من ومنهم الشريعة في تخصلم هو من ومنهم العربية اللغة في متخصل هو
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عدم بحجم المشكلة المتمثلة في  وبعد إحساس الباحث ،التفاوت هذا نجد ان الطبيعي فمن, البرمجة
وخاصة في مساق مقدمة في الحاسب  ،بعض المهارات الحاسوبية الالزمة إتقانمقدرة بعض الطلبة 

، لي على جميع طالب الكلية دراسته والنجاح فيهوبالتا ،فهذا المساق عبارة عن متطلب كلية، ا لي
، هناك طالب متميزين في استخدام الحاسوب أنقدرات فردية مختلفة فنجد  والطالب ذو  نأل ونظراا 

من هنا استشعر الباحث  ،المهارات الكافية للعمل على الحاسوب بينما بعض الطالب ل يملكون 
 خالل ومن حيثتحاول التخفيس من هذه المشكلة  ل بد من القيام بعمل دراسة نافك ،بالمشكلة
الحاسب ا لي وكذلك كتب مقدمة في الحاسب ا لي الذي يتم  كتب من العديد على الباحث اطالع

 التطبيق عن بعيداا  العلمية المادة تقديم يتم هأن وجد الباحث ،تدريسه للطلبة في الكلية الجامعية
 في ضعيفاا  يكون  ولكنه ،العلمية المادة يحفظ اا طالب خّرجي مما علمية، مادة من تقدم لما العملي
 لكي، التدريب بمراكز اللتحاقمن  بعد فيما الخريج الطالب يضطر اممّ  األدائي،المهاري و  بانالج

 .موضوعات تتعلق بالحاسوب في األدائيالمهاري  بانالج في الضعس يعّوض أن يستطيع
 مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر في تبحث والتي ،الدراسة هذه مثل أن الباحث تقدير وفي

 دراسات وجود عدم ولسيما ،للمساق الطالب متعلّ  نتيجة اكتسابها المتوقع التقديمية العروض تصميم
 طلبة لدى حركية النفس بانوالجو  التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية مجال في مباشرة سابقة

 هذا من لالستفادة ينالمعّلم وتوجيه ،الطلبة على كبيرة فائدة لها ون يك أن ُيتوقع الكلية الجامعية
 .األسلوب

 :دراسةمشكلة ال

عصر الالمعرفي الذي يشهده  فجارنالإلى  ، إضافةبعد يوم المعلومات وتضاعفها يوماا  لتزاحم نظراا 
في أقل مدة ترفع كفاءة البشر  أنها أندافع إلجراء دراسات من شعبارة عن  ناكل هذا ك ،الحالي

لرفع  العصريةي الوسيلة ه واإلنترنتمهارات الحاسوب  أنل يخفى على أحد كما زمنية ممكنه. 
احث بمشكلة الدراسة التي تتمثل الب اقتناعوبعد  ،اكبة هذا الكم الكبير من المعرفةكفاءة البشر في مو 

متمرسين في استخدام  بعض الطلبة أنفنجد  ت فردية بين الطلبة واسعة الفجوة،هناك فروقا أنب
خر لديه ، بينما البعض ا مهاري وأدائي عالي في استخدام الحاسب ا لي جانبالحاسوب ولديهم 

عبارة عن متطلب  ،تدريس مساق مقدمة في الحاسب ا لي ناا كولمّ  ،الجانبضعس كبير في هذا 
يدرس بجوار  اإلنسانيةسات فطالب الدرا ،على جميع طلبة الكلية دراسة المساق لزاماا  نالذا ك ،كلية

 ،المشكلةبدأت وبالتالي نجد هناك فروقات فردية كبيرة من هنا  ،طالب البرمجيات وطالب التصميم
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لطلبة  مهارات تصميم العروض التقديميةتنمية  من الضروري القيام بدراسة بحثية تفيد في نالذا ك
د اختار الباحث موضوع العروض وق .التفاعليالويب باستخدام  الحاسب ا ليمقدمة في مساق 

مشكلة الدراسة في اإلجابة  دتتحدوبهذا  التقديمية نظرا ألنه يتعلق بمجال عمله وله خبرة كبيرة فيه.
 :التالي يالسؤال الرئيسعن 

طلبة الكلية الجامعية دى لويب تفاعلي في تنمية مهارات تصميم العروض التقديمية  أثر موقعما 
 ؟ للعلوم التطبيقية

 السابق األسئلة الفرعية التالية: ينبثق عن السؤال الرئيسوي
  ما مهارات تصميم العروض التقديمية الراد تنميتها لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم

 التطبيقية؟

  لدى التقديمية العروض تصميم مهاراتما صورة موقع الويب التفاعلي الالزمة لتنمية 
 ؟طلبةال

 ائية عند مستوى هل توجد فروق ذات دللة إحص  (α≤0.05 بين متوسطي درجات )
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الختبار المعرفي البعدي؟

 مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد هل (α≤0.05 )طـالب درجات يمتوسط بين 
 المالحظة؟ لبطاقة البعدي التطبيق فيالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

 الدراسة: ضفرو  

( بين متوسطي درجات α≤0.05)  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  .1
 البعدي.والمجموعة التجريبية في الختبار المعرفي  ،المجموعة الضابطة

 درجات يمتوسط بين( α≤0.05) مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجدل  .2
  .المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق فيوالمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة طـالب

 :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى:

ـــــــــة طلبـــــــــةل الالزمـــــــــة التقديميـــــــــة العـــــــــروض تصـــــــــميم مهـــــــــارات تحديـــــــــد .1 ـــــــــة الكلي  الجامعي
  .التطبيقية للعلوم
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دى لـــــــــ التقديميـــــــــة العـــــــــروض تصـــــــــميم مهـــــــــاراتلتنميـــــــــة  تفـــــــــاعلي موقـــــــــع ويـــــــــببنـــــــــاء  .2
ة الجامعيــــــــــــة للعلــــــــــــوم مســــــــــــاق مقدمـــــــــــة فــــــــــــي الحاســــــــــــب ا لـــــــــــي فــــــــــــي الكليـــــــــــ طلبـــــــــــة
  .التطبيقية

 العــــــــــروض تصــــــــــميم مهــــــــــارات تنميــــــــــةفــــــــــي  التفــــــــــاعلي الويــــــــــب أثــــــــــرالكشــــــــــس عــــــــــن  .3
 .طلبــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــاق مقدمــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي الحاســــــــــــــــــــب ا لـــــــــــــــــــــيلـــــــــــــــــــــدى  التقديميــــــــــــــــــــة

 
 :أهمية الدراسة  

 تكمن أهمية الدراسة في:
 توفير موقع ويب تفاعلي للوحدة الخامسة الواردة في كتاب مقدمة في الحاسب ا لي. .1

 همة في رفع مهارة تصميم العروض التقديمية لدى الطلبة.المسا .2

مهارات لتنمية  التفاعلي عبر الويب بناء برامج محوسبةفي ندرة الدراسات العربية التي تبحث  .3
 .تصميم العروض التقديمية

 عبر الويب برامج محوسبةجديدة للباحثين الراغبين في دراسة توظيس  اا قد تفتح الدراسة آفاق .4
 .في مساقات أخرى  مهارات تصميم العروض التقديميةلتنمية  التفاعلي

مهارات تصميم العروض في تنمية  معلمي مساق مقدمة في الحاسب ا ليقد تساعد  .5
 .لدى طلبتهم التقديمية

لمهارات ة تركز على ضرورة امتالك الطلبة وضع توصيات ومقترحات للجهات المختص .6
 .يب التفاعليالقائم على الو استخدام التعليم المحوسب 

 

 :حدود الدراسة
 الدراسة بالحدود التالية: تحددت

مساق  يدرسون  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الذين طالبالدراسة على  اقتصرت .1
 .(2014/2015) العام الجامعيفي  مقدمة في الحاسب ا لي

دة الوحالواردة في  تصميم العروض التقديميةحوسبة مهارات الدراسة على  اقتصرت .2
 .مساق مقدمة في الحاسب ا لي من وحدة العروض التقديميةالخامسة 
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 مصطلحات الدراسة:

 التفاعلي الويب موقع: 

 تصـميم مهـاراتلتنميـة تفاعليـة خبـرات موقـع إلكترونـي يقـدم ه أنـب موقع الويب التفاعليالباحث  يعرف
دوات أباسـتخدام  م تصـميمهويـت، قدمـة فـي الحاسـب ا لـيمسـاق مفـي لـدى الطلبـة  التقديميـة العروض
وبنــاء  ،تســهل تصــميم والتــي تقــدم مجموعــة مــن الخصــائل البرمجيــة والقوالــب الجــاهزة التــي ،جوجــل

 .سهلة الستخدام من قبل الطلبةبحيث تكون الواجهات على الويب 
 المهارة: 

 .انتقوا   ودقة بسرعة شطةنواأل المهام جازأن على القدرة هييقصد بها الباحث معناها العام و  

 :العروض التقديمية 

 فـــي تســـتخدم، و والبيانـــات المعلومـــات وعـــرض لتقـــديم طريقـــةهـــا أنف الباحـــث العـــروض التقديميـــة بيعـــرِّ 
، الحضــور مــن مجموعــة أمــام مــا موضــوع لعــرض والخاصــة العامــة والجتماعــات المــؤتمراتالتعلــيم و 

 البـرامج مـن والعديـد ،بوينتر او ب برنامج ومنها ،العروض هذه إعداد في ا لي الحاسب برامج تستخدمو 
 .األخرى 

  العروض التقديمية:مهارة تصميم 

قــدرة الطالــب علــى تصــميم العــروض التقديميــة  هــاأنب مهــارة تصــميم العــروض التقديميــةالباحــث يعــرِّف 
من خالل برنامج الباوربوينت المقرر لديه في الكتاب من الوحـدة الخامسـة بحيـث ينفـذها بسـرعة ودقـة 

تقان  .راعاته معايير التصميممع م وا 
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري 
 

 

 المحور األول: استخدامات الويب في التعليم. 

  الويب عبر التقديمية العروض :الثانيالمحور. 
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 المحور األول: استخدامات الويب في التعليم

ومن الضروري مواكبة  ،التقني والمعرفي والثقافي فجارنوالاليوم  في عصر التكنولوجيا  تعيش األمة
الحياة في عصر المعلوماتية لها كثير من المتطلبات  أنهذا التطور ونسايره ونتعايش معه ونحاكيه، 

يعملوا جاهدين على إكساب الطلبة القدرات والكفايات التي  أنين المعّلمالتي تفرض على المربين و 
هذه المتطلبات القدرة على الحصول على تجعلهم قادرين على تلبية هذه المتطلبات، ويأتي في مقدمة 

المعلومات من عدة مصادر في ظل عصر تتضاعس فيه المعرفة كل فترة، بدلا من العتماد على 
فقط في حشو عقول الطالب بكم من المعلومات قابلة للتغيير والتزايد خالل وقت قصير. لذا  المعّلم

 س يحصل على المعرفة بنفسه.ولكن نعلمه كي ،م الطالب معرفةوجب علينا أل نعلّ 

يقوم الطالب باستظهار  أنتركز على  داخل المحاضرةشطة التقليدية التي يتم ممارستها ناأل أن
من أجل الحصول على الدرجات،  انالمتحالمعرفة وحفظها من أجل استرجاعها وكتابتها في ورقة 

ومجموعات العمل تضع الطالب  ،اتبينما استخدام أساليب التدريس المعتمدة على تكنولوجيا المعلوم
ر دقة من التعليم المعتمد على ال وأكثمركز للنشاط التعليمي التعلمي، حيث يكون هناك تعلم فعّ 

ب في توظيس الويإلى  من هنا برزت الحاجة ،والحفظ لمحتوى تعليمي يتم تحديده مسبقاا  ،ستظهارال
 العملية التعليمية التعلمية.

 الويب في التعليم : استخداممجاالت بعض المحور عن في هذا  سيتحدث الباحث

 .ما هو الويب 

 .أجيال الويب 

 .ما هو الويب التفاعلي 

 التعليم عبر الويب. 

 استراتيجيات التعليم والتعلم عبر الويب. 

 

 ؟الويب ما هووال ً: أ

. هو وِ  ( أو اختصاراا  World Wide Web: جليزيةنباإلالويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية ) يب 
. ويستطيع المستخدم تصّفح اإلنترنت نظام من مستندات النل الفائق المرتبطة ببعضها تعمل فوق 
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هذه المستندات باستخدام متصّفح ويب، كما يستطيع التنّقل بين هذه الصفحات عبر وصالت النل 
 الفائق. وتحوي هذه المستندات على نصول، صور ووسائط متعددة.

 المعلومات بعرض يقوم النترنت على ضخم معلوماتي مهو "نظا الويب نأ العمران  يرى      
 أنها بمعنى, للمتصفح يقدمها التي والبرمجيات الخدمات من مجموعة على ويحتوي  وتصفحها
,  الويب صفحات:  ذلك ومن,  للمعلومات الوصول بغرض النترنت على تستخدم التي التطبيقات
 (15 :2009, العمران".  )الويب متصفحات,  اإللكتروني يدالبر  برامج,  البوابات, المواقع

 من مجموعة عن عبارة" هو الويب أن والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة وترى        
فراد منظمات طريق عن الويب صفحات تنتشر.  النترنت على منشورة تشعبيا المرتبطة الصفحات  وا 
 باسم معينة لمنظمة تعود التي الويب صفحات مجموعة ىتسم النترنت على أنفسهم بوضع مهتمين
 (26: 2012, والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة".)الويب موقع

، هناك اإلنترنت ه بسبب ضخامة شبكةأنإذ  ،ومن أهم األدوات في شبكة الويب هي محركات البحث
 وبة.إليجاد المعلومات المطل اإلنترنت حاجة لستعمال خدمات البحث في

 في الُمَخزَّنة( hypertext documents) المترابط النل وثائق من مجموعة هو :الويب موقع ،ذنإ
 :التالية الرئيسة األسس على المواقع هذه وتقوم. الويب خادمات

 التصميم (layout). 
 المحتويات (Content). 
 الروابط (links). 
 اإلبحار أدوات (navigation tools). 

 يوظس بينما ،(URL) المصدر موقع محدد على تعتمد فهي ،الويب مواقعإلى  لالوصو  آلية اأمّ 
 ُمستعِرض عبر ترد التي( Clients) الزبائن طلبات لنقل( HTTP) المترابط النل نقل بروتوكول

 الصفحات إرسال طريق عن بدوره الويب خادم ويجيب ،(Web server) الويب خادمإلى  الويب
 الويب، مواقع شاءنأل( HTML) المترابط النل لغة ُتستخَدم أخرى، ناحية ومن. الموقع من المطلوبة

 .المحتويات ظهور كيفية الويب لمستعرض ُتحدد معتمدة نصول طريق عن
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 :اإلنترنت شبكة
في تاريخ الحاسوب  جازاتناإلفي تاريخ البشرية، ومن أعظم  جازاتناإل من أهمّ  اإلنترنت شبكة ُتعد

من التقنيات التي أحدثت ثورة في أسلوب التعامل بين  ُتعدا المعلومات، حيث والتصالت وتكنولوجي
تمين بأمور الحاسوب عامة والعاملين في قطاع العلوم األخرى خاصة)سعادة والسرطاوي، هالم

123:2010.) 

 كمفهوم: اإلنترنت

ن ميزات عدة كونها أحد التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم؛ لما فيها م اإلنترنت شبكة عدّ تُ 
 فت شبكةرّ شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم، وقد عُ 

 (:99:2011 بالعديد من التعريفات منها) قطيط، اإلنترنت

 .شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب ا لي المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم 

 صلة ببعضها البعض حول العالم لتبادل المعلومات فيما بينها.مجموعة من الشبكات المت 

 .منظومة عالمية تربط مجموعة من الحواسيب بشبكة واحدة 

  ّا يسهل من عملية الشبكة العالمية القائمة على اتصال أجهزة الحاسوب ببعضها البعض؛ مم
 التواصل وتبادل المعلومات بين األفراد باختالف أماكنهم.

 

 ه:أنب اإلنترنت ف الباحثعر  لتعريفات السابقة، ي  وبناًء على ا

 األجهزة هذه وتتصل ،العالم حول ببعضها مرتبطة والسيرفرات الكومبيوتر أجهزة من متصلة شبكة هو
ويتم التفاهم  ،الصناعي القمر أو البصرية األلياف أو الكابالت طريق عنت ناأك سواء مختلفة بطرق 

 و( HTTP)بروتوكول  :مثل طريق بروتوكولت يتم تعريفها مسبقاا جهزة والسيرفرات عن بين هذه األ
(FTP ).وغيرها الكثير 

  :يقدمها التي الخدمات هذه ومن ،العالم حول للمستخدمين خدمات ةعدّ  اإلنترنت يقدم و

 الويب خدمة. 
 لكترونياإل البريد واستقبال إرسال. 
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 طريق عن الملفات نقل بروتوكول(FTP). 
 خالل من البصري  و السمعي التخاطب(VOIP). 
 الحوار خدمة(Chatting service). 
 جافا برمجيات(Java applets). 
 الفتراضية الشبكات(VPN). 

 
 ،اإلنترنت حد بروتوكولتأوالقائم على  اإلنترنت : أحد خدمات شبكةهأنف الباحث الويب بعر  وي  

وقد تحتوي  ،مرتبطة ببعضهاويتكون الويب من مستندات النل الفائق ال(، HTTP/s)ى والذي يسمّ 
ويتم الوصول له  ،هذه المستندات على النصول والصور والصوت والفيديو ووصالت النل الفائق

 و مستعرض ويب.باستخدام متصفح أ
 
 :الويب أجيال: اً انيث

 ( . الوصفي الويب: ) Web 1.0 ويب:  األول الجيل
 التي الميكانيكية الحقبة، بهذه قصدي .2001 عام حتى تدريجياا  وتقلصت 1994 عام من بدأت      

 من على مقتصرة العنكبوتية الشبكة على النشر عملية كانت فقد اإللكتروني، النشر في استخدامها تم
 بإنشاء قومي من األفراد من القلة وكان. والشركات المنظمات على وأيضا البرمجة في خبرة لديهم
 . بالنصول تهتم التي HTML ال يستخدم وكان. بيالو  على له موقع أو صفحة

 
 1.0 الويب. 1.5 الويب و 1.0 الويب ُيسمى ما هناك كان ، 2.0 الويب مصطلح ظهور فقبل     

 فهي(. ثابت محتوى ) تحديثها يتم ما ونادراا تفاعلية غير( static) ثابتة html صفحات يتضمن
 تكون  والتي ”الديناميكية الويب“ عن عبارة وهي ،1.5 الويب جاءت ذلك بعد  فقط، للقراءة مواقع
. المحتويات إدارة نظم باستخدام البيانات قواعد محتويات من فوراا ُتنشأ النترنت شبكة صفحات فيها
 الوقت ذلك في وظهر. منتجاتهم عن معلومات لنشر التجارية الشركات أصحاب بها المهتمين وكان
 ومنتديات المحادثة األخبار، مجموعات بريدية،ال القوائم اإللكتروني، البريد خدمة مثل خدمات عدة

 .الحوار
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 دون  اإلنترنت، شبكات على المنشورة المعلومات قراءة الفرد يستطيع الويب، من النوع هذا في     
 جيداا  مصدراا  1,0 الويب فيمثل. واحد اتجاه من فقط المشاهدة أي المعلومات؛ هذه على كتابي تعليق

 سوى  القارئ  يمتلك ول الموقع صاحب من تنتج المعلومة إن أي احد،و  باتجاه ولكن للمعلومات
 المحتوى  وتعديل تحرير يتم كان الويب من الجيل هذا في انه كما ، فقط التلقي أو القراءة إمكانية
 الهتمام دون  فقط المعرفي الجانب على التركيز النوع هذا عيوب ومن  النظام مدير طريق عن

 .الجتماعية بالمهارات
 
 :1.0 الويب خصائص

 فقط للقراءة:  الستخدام نمط  
 الصفحة: المحتوى  وحدة 
 ثابت: الحالة  
 فقط المتصفح عبر:  المحتوى  على الطالع 
 الموقع مؤلفي خالل من:  المحتوى  تكوين. 

 ( :التفاعلي الويب)  Web 2.0 ويب:  الثاني الجيل

 بدل عمل منصة الى النترنت تحويل على يقوم الويب من جديدة نسخة بأنه تعريفه يمكن        
 عليها تعمل أن من بدل المواقع خالل من تعمل التطبيقات تكون  أن يعني وهذا فقط مواقع كونها من
 الجهاز على البرامج لتثبيت حاجة هناك يكون  ل قد أنه آخر بشكل يعني وهذا الشخصي جهازك من
نما  . المتصفح داخل برنامجال على العمل ويتم مواقعها من تشغيلها وا 

 وذات اجتماعية شبكة تمثل فهي ،ويب ديناميكية صفحات مجرد من اكثر هو 2.0 الويب     
 خبراء أنشأها والتي المتطورة الجديدة الويب خدمات مستخدمي وهم) المستخدمين على اكبر اعتمادية
 النصول لتوصيس XML ويستخدم تقدماا، أكثر الشبكة على المواقع تصميم أصبح حيث ،(الشبكة
 .الدللي المحتوى  بحسب
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بداء التعليقات وكتابة اإلنترنت، شبكات على المنشورة المعلومات قراءة الفرد يستطيع وفيه       وا 
 في تكون  التفاعلية فالعملية نفسه، الوقت في والكتابة القراءة، أي المعلومات؛ هذا حول ا راء

 إس آر و والويكي، المدونات،(:2)ويب أمثلة ومن ،(1)ويب في كما واحد، اتجاه في وليس اتجاهين
 للتركيز باإلضافة المعرفي، الجانب على الويب من النوع هذا اهتم داألدوات. وق من وغيرها إس،
 . الويب من الول الجيل سفعالة. بعك بصورة والمشاركة والتواصل الجتماعية المهارات على الكبير

 :2.0 ويب خصائص

دا تحمل( العالمية الشبكة على معتمدة - تطبيقات) ببساطة وه 2.0 ويب  التي الخصائل من عدا
 :ا تي في ُتلَخل أن مكني الخصائل هذه". 1.0 ويب " عن تميزها

 وكتابه مساهمات:  الستخدام نمط 
 السجيلة:  المحتوى  وحدة 
 ومستمر متحرك و متغير(:  التحديث)  الحالة 
 شخل أي خالل من:  المحتوى  تكوين 
 ال وخدمة المحمولة والهواتس المتصفح عبر:  المحتوى  على الطالع  RSS  التلقيم قارئ 

 .للمحتوى  البسيط

 (:الذكي او الداللي الويب)  Web 3.0 ويب:  الثالث الجيل

 المعلومات لتبادل عالمي كوسيط لي برنارز تيم W3C منظمة مدير قبل من اقتراحه تم        
 الفكار هذه واحد النترنت من الثالث الجيل في التفكير بدأ و  2004 ديسمبر يف. البشرية والمعرفة

 بحيث كبير بشكل المور تسهيل تحاول حيث( semantic web) اللغوية بالويب يسمى ما هي
هندلر:  جيم الدكتور يوضح قرأتها التي المقالة وفي للحواسيب أيضا فهما اكثر الصفحات تجعل

 جون  إسمي ان اللة ستعرف ألبنتي صورة وهذه هندلر جيم اسمي ان ما صفحة في اكتب نحي“
 والذي النترنت من الثالث الجيل في تطبيقها سيحاول التي المقترحات احد وهي  ”ابنة لي وان هندلر

 .2001 العام في كتبها ان سبق مقالة في لي بيرنز تيم عنه تحدث قد
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 الويب" تقديم بعد. العالمية الويب شبكة قبلمست لوصس مستخدم مصطلح هو 3.0 ويب       
 الصناعة وقادة والصحفيين التقنيين من كثير أصبح الحديثة، الويب ثورة عن يعبر الذي" 2.0

 .اإلنترنت إلبداع المستقبلية الموجة إلى ليشيروا" 3.0 الويب" مصطلح يستخدمون 

 ظهور أن البعض يعتقد. الويب ةثور  من التالية المرحلة حول متفاوت بشكل الرؤى  وتختلس     
 الويب، استخدام طريقة سيغير( الكلمات معاني فهم على يعتمد ويب)الدللي الويب مثل التقنيات
 ازدياد أن يعتقدون  ا خرين المتنبئين بعض. الصناعي الذكاء في جديدة احتمالت إلى وسيؤدي
 الدور سيلعب الحاسوب مياترسو  في والتقدمات الويب، وتطبيقات اإلنترنت، اتصالت سرعة

 . العالمية الويب شبكة تطور في األساسي

 نوعية بمفهوم وليس المحتوى  نوعية بمفهوم جديد جيل هي Web 3.0 أن الخبراء بعض ويرى      
 من قدرا اليوم تضم العنكبوتية الشبكة أن إلى إيسكولد أليكس يذهب اإلطار هذا وفي. التقنية

 بمقياس ليقدر الجيجابايت أو بالميجابايت القياس إمكانية حجمه في وزتجا والبيانات المعلومات
 مستخدمي حواسيب عن المتباينة ولغاتها بتشفيرها تختبئ النفيسة المعلومات جعل ما وهو التيرابايت،

 تغيير على قادرة Semantic Web الذكية الويب اتجاهات من كاتجاه Web3.0 أن ويرى . الشبكة
 وستكون  الويب، خدمات تقدم التي المواقع تلك إل تكون  لن الكبرى  المواقع إن حيث الحقيقة، هذه
 . العالم على ونشرها العنكبوتية الشبكة داخل المختبئة الثمينة المعلومات استخالل على قادرة

 أو المعاني فهم على قادرة ا لت لجعل المتبعة والتقنيات الطرائق من مجموعة الدللي الويب      
 يمكن التي البيانات من شبكة الدللي الويب. العالمية العنكبوتية الشبكة على للمعلومات" لدللتا"

 قابليةا  أكثر الويب جعل هو الدللي الويب. مباشر غير أو مباشر بشكل ا لت قبل من معالجتها
 Intelligent) ءاألذكيا للعمالء مناسبة تحتية بنية بناء هو الدللي الويب. ا لت قبل من للفهم

Agents )لمستخدميهم معقدة بعمليات للقيام. 

 الويب، تطبيقات من العديد في الموجودة المعلومات عن الصريح التعريس هو الدللي الويب    
 المعرفة واستخراج اإلنترنت، إلى الدللي المعنوي  الوصول وتوفير ذكية، بطريقة المعلومات ودمج
 أن الكمبيوتر وأجهزة المختلفة البحث محركات تستطيع الويب من النوع هذا وفى. النصول من
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 Semantic الدللي الويب علية يطلق ما وهو علية المخزنة البيانات فهم على القدرة لديها تكون 
Web الصطناعي الذكاء أنواع من نوع ذلك ويعد. 

 :3.0 ويب خصائص
 عمالقة بيانات قاعدة لىإ الويب لتحو  التي المعايير من مجموعة بانها 3 الويب البعض يصس
 :خصائصها اوضح ولعل

 اكثر عنك يبعد ل اسنان طبيب مع موعدا لك يجد ان الحاسوب من تطلب كأن دللي ويب 
 كم 10 من

 الخرة الحياة برنامج الشهير ومثاله البعاد ثالثي ويب 
 عن لبحثبا فيقوم بصورتك البحث محرك تزود كأن المتعددة الوسائط على مرتكز ويب 

 بها الشبيهة الصور
 وتغلق الطقس حالة لمعرفة باإلنترنت والستائر المنزل نوافذ توصل كأن النفاذ واسع ويب 

 .الجوية للظروف وفقا تلقائيا وتفتح
 

 :: الويب التفاعلياً الثث
 إمكانيات جعل الثالثة األلفية بداية منذ التكنولوجي المجال في حصل الذى الهائل التقدم ان     

 الكمبيوتر ويعد, المعلومات صناعة عصر في األن نعيش فنحن, فعال أثر ذات والتفاعل التواصل
 والدروس, الفائقة والوسائل التفاعلية الوسائل من والستفادة التعليم لتطوير الرئيسي المحور والنترنت

,   وعقل  الرنتيسي) ويبال على القائمة والمقررات الفتراضية التعلم وبيئات اللكترونية والمحاضرات
2003). 
 أن ويشترط أكثر أو عنصرين بين تبادلية أحداث عنه ينجم اتصال أو نشاط هو: بالتفاعل يقصد
 .البعض بعضها في العناصر هذه تؤثر
 تعريفه: يمكن االلكتروني التعلم في التفاعل أما
 المتعلمين حاجات مع لتكيسا يمكنه الكتروني وبرنامج متعلم بين متبادل وتأثير تواصلي حوار هو

خميس, )  المعلومات وبناء التعلم في النشطة والمشاركة التعليم في للتحكم الحرية من درجة ويعطيهم
 .(218:2009 دممح
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 المادة في المستخدمة التعليمية وللوسائط وللمعلم ا خرين وللطلبة للمحتوى  الطالب مشاركة هو
 .(Thurmond,2003:4) الدراسية
الويب التفاعلي حسب ما يرى الباحث، بأنه عبارة عن موقع ويب تعليمي يوفر مجموعة ويقصد ب

 التعليمية وللوسائط وللمعلم ا خرين وللطلبة للمحتوى  الطالب مشاركةبأدوات تفاعلية بحيث تسمح 
 .الدراسية المادة في المستخدمة

 أنواع التفاعل عبر الويب:
 :بالمحتوى  الطالب تفاعل -1

 في المشاركة او الختبارات تقديم أو الدراسي للمحتوى  الطالب دراسة عند التفاعل هذا يحدث
 .(moor G. & kearsly G.,1996.)الفصلية النشطة

 من الهدف مع يتعامل ألنه الخرى  التفاعالت لباقي الساس هو التفاعل من النوع وهذا
 .التعليمي لمحتوى ا في الموجودة التعليمية الهداف تحقيق وهو مباشرة التفاعل
 الطالب بين والمتكرر المستمر التفاعل طريق عن الويب عبر التعلم يتحسن ان ويمكن

 (Leasure et al.,2000 ; Swan,2001.)والمحتوى 
 :الطالب مع الطالب تفاعل -2
 او تشاركي تعلم او عمل فريق شكل على يكون  ان يمكن الويب عبر الطلبة بين التفاعل 

 (Alavi M.,1994; Palloff M & Pratt K.,2001) تعاوني تعلم
 قد انه ال الطلبة بين لوجه وجه التفاعل يوفر ل الويب عبر التفاعلي ان من الرغم وعلى
 (.Thurmond A. & Wambach K.,2004) الطلبة بين وعمقاا  تأثيرا اكثر يكون 
 &.Moore .G) للتعلم والتشجيع التحفيز في الطلبة التفاعل من النوع هذا يساعد وقد

Kearsely G.,1996) 
 يحتويه لما وذلك التقليدي الفصل في يحدث الذي التفاعل الى النواع أقرب هو النوع وهذا
 .الطلبة بين التعاوني والتعلم والمناقشة الحوار عمليات من
 :المعلم مع الطالب تفاعل -3
 حين في لوجه وجه تفاعلال طريق عن التقليدي الفصل في والمعلم الطالب بين التفاعل يتم 
 ويكون  وتأثير، فاعلية أكثر وسائط باستخدام الويب بيئة في والمعلم الطالب بين التفاعل يتم

 (Gutierrez J.,2000. )التعلم بتبسيط يتعلق هام دور للمعلم
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 بين التفاعل جودة عن تزيد او تتساوى  قد التي والمعلم الطالب بين التفاعل جودة ان كما
 (Len hart et al.,2001. )التقليدي الفصل في علمالم الطالب

 
 الى يفتقد الطالب ان ال الويب بيئة في المعلم مع الطالب تفاعل اهمية من الرغم وعلى
 تعلم مثل التقليدي الفصل في المدرس مع تفاعله خالل من يكتسبها قد التي المهارات بعض
 بعزلة يشعر قد الطالب ان الى شارةباإل ذلك على ويؤكد والشخصية، والمظهر الحديث آداب
 Atack L. & Rankin J.,2002 ; Billings M.et) .الويب عبر التفاعل في المعلم عن

al .,2001) 
 :الواجهة مع الطالب تفاعل -4

 المادة تعلم على كبير تأثير من له لما وذلك النواع أهم من التفاعل من النوع هذا يعتبر
 بشكل التفاعل من النوع هذا في التكنولوجيا ظهور الى هذا ويرجع الدراسية،

 (Hillman C.et al.,1994.)كبير
 والزرار والقوائم الدوات وكذلك الحاسوب بها يعمل التي البيئة هو هنا بالواجهة والمقصود

 تفاعل تناولت التي الدراسات معظم ان هو ذلك يؤكد ما ولعل ، الطالب معها يتفاعل التي
 Sckrum) دراسة مثل الطلبة تعلم على الحاسوب تأثير الى اشارة جهةالوا مع الطالب

L.&Hong S.,2002) ودراسة (Soon K.et al.,2000.) 
 ل الواجهة مع التفاعل في صعوبة يجدون  الذين الشخال تفاعل ان لىإ هنا شارةاإل يجدر
 ذلك رجعوي ،(Kenny A.,2002; Leasure R.et al.,2000) سلبية بنتائج غالباا  يأتي
 الصعوبة درجة تقل وبذلك محاولة كل عند الواجهة على الشخال هؤلء تعود الى

 .المستمر بالتدريب
 :: التعليم عبر الويباً رابع

 حول النقاط التالية: القسمفي هذا  سيتحدث الباحث
 .مقدمة 
   عد.التعليم عن ب 
 .التعليم عبر الويب 
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، وقد (2009التعلم عن بعد، -)موقع انترنتالماضي  في الستينات من القرن عن ُبعد بدأ التعليم  
 جلتراإنحيث استخدم هذا النمط من التعليم في التعليم الجامعي في ، ُعرف بالتعليم بالمراسلة

 ستراليا.أو 
عد، وذلك بُ  ها األكثر نضجاا وتطبيقاا لمفهوم التعليم عنأنالمفتوحة  يةانالبريطولقد أثبتت الجامعة 

بما يتالءم وظروف الدارسين الجتماعية و ، نظراا لنظام الدراسة المتبع والمواد التعليمية المستخدمة
الكلفة القتصادية أصبحت أقل بكثير من التعليم الجامعي في الجامعات  أنإلى  القتصادية إضافة

 .التقليدية

تي اهتمت بهذا والممارسات العملية ال ،نظريةمن خالل األطر العن ُبعد ولقد تبلور مفهوم التعليم 
 النمط من التعليم.

و التعليم أما ُيعرف بالتعليم المفتوح  فهو كثيراا  ،عدبُ التعليم عن   وتعددت تعريفات مصطلح
ما يُ  لكتروني،اإل  وصس بصيغة التعليم بالمراسلة، وهناك تعبيرات أخرى متعددة منها:وكثيرا ا

بعضهم بالتعليم  انبأذهوغيرها، ويرتبط  والدراسة من الخارج.. اسة المستقلة،الدراسة المنزلية، والدر 
 (50: هـ1425 الموسى،)طلق عليه اسم التربية المستمرة..غير المدرسي أو غير النظامي، ويُ 

 .ولكنها ل تستوعب كافة صيغهعن ُبعد أمثلة للتعليم  عدّ جميع هذه المسميات تُ  أنوحقيقة 

 :عدب   نمفهوم التعليم ع

 تعريفات التعليم عن ُبعد ما يلي : ومن أهمّ 

 (:8: م1999 ،وآخرون  انعلي)تعريف 

بمعنى ، الفرل التعليمية المتاحةإلى  تعليم جماهيري يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد في الوصول
نوع  ول يقتصر على مستوى أو، ه تعليم مفتوح لجميع الفئات ،ل يتقيد بوقت وفئة من المتعلمينأن

 .المجتمع وأفراده وطموحاتهممعين من التعليم، فهو يتناسب وطبيعة حاجات 
ولكنه  ،وهو نظام يتعلم فيه الدارس وهو ليس تحت اإلشراف المباشر للمعلم في معظم أوقات التعلم

 .عن ُبعد يحصل تحت مسئولية مؤسسة لتنظيم التعلم 

 :هأنب (6: هـ1423،العمري ) ذلك ذكر كمافه الجمعية األمريكية وتعر  
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 توصيل لمواد التدريس أو التدريب عن طريق وسيط نقل تعليمي إلكتروني الذي قد يشمل :  
 .، الحاسوب وغيرهااألقمار الصناعية ،أشرطة الفيديو، األشرطة الصوتية

 
: نظام تقوم به مؤسسة تعليمية يعمل على إيصال المادة  هأنب (51: هـ1425 ،الموسى)فه وعر  

 .عن طريق وسائط اتصال متعددة كانم وقت وأيّ  ة أو التدريبية للمتعلم في أيّ التعليمي
 

المنظم للوسائط  ستخدامال ه:أن(  ب250: هـ1425 ،اننشو ) في جاء كما فته اليونسكوو عر  
بين  فصالنالجيداا من أجل جسر  تكون معدة إعداداا  أنالمطبوعة وغيرها، وهذه الوسائط يجب 

 .فير الدعم للمتعلمين في دراستهموتو ، ينّلمالمعالمتعلمين و 
 

الخاصة بالتعليم  اإلنترنت الع الباحث على العديد من مقالتمن خالل التعريفات السابقة وبعد اطّ 
: نظام يتم من خالله ايصال المادة العلمية هأنعن ب عد برف التعليم يع   أنيمكن للباحث عن ُبعد 

 ،والبريد ،اإلنترنت :مثل ،عن طريق وسائل اتصال عديدة يةمكانأو  زمانيةللمتعلم بدون قيود 
 والحاسوب وغيرها. ،والويب

 :عدخصائص ومميزات التعليم عن ب  

بعض الخصائل التي يتصس بها  ( 9 :هـ1422، زيتون ) و( 17 : هـ1423 ،العمري ) حّدد 
 : يليما  منها ،عدالتعليم عن بُ 

ا ممّ  اا،و كالهما معأ والمكان الزماندريس من حيث الت في عملية المعّلمتباعد بين المتعلم و  .1
حيث تتم  ،مقارنة بنظم التعليم المعتادة انوالزم انالمكتحرير الدارسين من قيود إلى  يؤدي

 . المعّلملوجه بين المتعلم و  المواجهة وجهاا 
من استخدام وسائط اتصال متعددة تعتمد على المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية وغير ها  .2

وذلك للربط بين  واإلنترنت ،والبريد اإللكتروني ،الحاسبات :مثل ،وسائط تكنولوجية متقدمة
 .ونقل المادة التعليمية المعّلمو  المتعلم

خاصة بالنسبة عن ُبعد وجود مؤسسه تعليميه معينه مسؤولة عن عملية التعليم والتعلم  .3
 ليات التقويم والمتابعة .دارة وعماد المواد التعليمية واإلعدا  لتخطيط البرامج و 
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وجود اتصال ثنائي التجاه بين المؤسسة التعليمية والمتعلم لمساعدته على الستفادة من  .4
بما يمكن المتعلم من  ،نخريوزمالئه من الدارسين ا  المعّلمالبرامج او الدخول في حوار مع 

 المشاركة اإليجابية في برامج التعليم التي يحتاجها.
دارسين وبين المشرفين ومنسقي المواد التعليمية القاءات دورية بين عقد ل يةانإمك .5

 أهداف تعليميه واجتماعية . لتحقيق
خصوصية عملية التعليم والتعلم حيث تعتمد على ارتباط التعلم بحاجة المتعلم ودوافعه بما  .6

 يتناسب مع قدراته.
 انالمتحج التعليمية ودخول حرية المتعلم في اختيار الوقت المناسب للتسجيل واختيار البرام .7

حيث  ،والتخرج بما يناسب ظروفه الشخصية بدرجة تفوق قرينة في التعليم النظامي التقليدي
 يتقيد الطالب بلوائح نظم موضوعه .

عن وفق معايير معينة تتفق مع طبيعة التعليم  عداد المواد التعليمية مسبقاا إ العتماد على  .8
نو  ،ُبعد قرال أوشرائط فيديو و   ذاعيةا  يمية في صورة برامج تلفزيونيه و هذه المواد التعل تاجا 

 .ى مستوى عال من الجودة والكفاءةعل تاجهاإنا يكفل ممّ  ،مدمجة وحقائق تعليمية وغيرها

 :عبر الويب التعليم مفهوم

-100:  2011منها ا تي )قطيط، شبكات الويبقد وضعت العديد من التعريفات للتعليم عبر ل
101:) 

 ج تعليمي يستفيد من خصائل ومصادر الشبكات المحلية والعالمية، وما تتيحه من برنام
وسائط فائقة لخلق بيئة تعلم هادفة، من خالل تطبيق الستراتيجيات التعليمية المناسبة 

 انمك المتعلم في أيّ إلى  لتحقيق التعليم المعزز والمدعم، والذي يمكن من خالله الوصول
 يدرس في الوقت المناسب له.؛ لكي  شبكة الويبعبر 

 عبر ما يطلق عليه التعليم حسب هانمكالمتعلم بغض النظر عن إلى  الوصول بالتعليم ،
، الذي يفتح أمام المتعلمين عالماا واسعاا من البدائل المتاحة التي (  On-Demand) الطلب

 تتالءم مع ميولهم واستيعابهم الذاتي.

  تعتمد أساساا على المهارات الالزمة للمشاركة بين الطلبة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي
 .انمك وقت وأيّ  ين شبكياا، في أيّ المعّلمو 
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  العامة أو الخاصة من خالل توظيس هذه الشبكات في  الويبالتعليم القائم على شبكات
والوسائل وسبل التواصل بين  اتانواإلمكعملية التعليم؛ لما تتمتع به من وفرة في المصادر 

 األفراد بصور متنوعة.

 التعليم عبر الويب: واعأن

 ه يمكن تقسيم التعليم عبر الويبنإف ،لكترونيشكال التعليم اإلأأحد التعليم عبر الويب هو  نالما ك
 :واعأن ثالثةإلى 

  المتزامنالتعليم. 
  متزامنال غيرالتعليم.  
  عنه بشكل من  لحديثوسيتم ا، )اعتمد الباحث هذا الشكل في الدراسة .المدمجالتعليم

 .(التفصيل لحقاا 
 التعليم المتزامن: .1

 المعّلم بين وتبادلها اتانوالمتح والدروس المعلومات نقل يتم وفيه (174: 2005 ،نخا) 
 من الدروس تلقي أو ،الفورية المحادثة :مثل ،المادة لتدريس الفعلي الوقت نفس في والمتعلم
 .الفتراضية بالدروس يسمى ما خالل

 أو( Chat) المباشر اإللكتروني بالحديث أكان سواء ،التصال عبر والمتعلم المعّلم يجمع وهو
 . و الصورةأالصوت 

 مميزات التعليم المتزامن:

 انمك وأيّ  وقت بأيّ  الوصول وسرعة سهولة.  
 باستمرار كمياتها تتزايد لين ون أ مساقات من مكونات اختيار يةانإمك.  
 لين ون أ وتمارين اتانوامتح واجبات ستخداما عند فورية راجعة تغذية.  
 التعليمية المكونات وتوزيع تحرير و تحديث مراجعة، وسرعة سهولة.  

 
 (174: 2005 ،نخا) متزامن:ال غيرالتعليم  .2
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 انوالمك الوقت فيه يحدد ،مخطط دراسي برنامج وفق حصل أو دورات على المتعلم يحصل وفيه
المحاضرات  :مثل ،عبر الويب التعلم أساليب بعض وظيست طريق عن ظروفه مع يتناسب الذي

 المتعلم يقضيه الذي الوقت على ويعتمد ،وملفات العروض التقديمية ،الفيديو ومقاطع ،المكتوبة
 .الدرس إليها يهدف التي المهاراتإلى  للوصول

 :متزامنالمميزات التعليم غير 

 أم التعلم بطيء انكأ سواء ،وقدراته ياتهانإمك وحسب له المتاح الوقت حسب يتعلم المتعلم 
 .سريع

 وقت إيّ  في إلكترونياا  إليها والرجوع ودراستها التعلم مادة إعادة. 
 العدد كثيري  واانك ولو الطلبة متابعة يسهل. 

 متأخر وقت في إلّ  ،المعّلم قبل من للمتعلم راجعة تغذية تقديم عدم ،متزامنالما يعيب التعليم غير 
 .الدورة من تهاءنال عند أو

 التعليم المدمج: .3

 على تقوم التي اإللكتروني التعلم ماطأن أحد هأنب المدمج التعليم( Kiser, 2002:4) كيسر فعرّ يُ 
 ماطهأنب اإللكتروني والتعلم التقليدية، الدراسة حجرات في لوجه وجهاا  التعلم من كل مميزات بين المزج
 .المختلفة وأجياله

 ،التجريبية العينة على الدراسة تطبيق في المدمج التعليم شكل ىتبن   حثالبا أن بالذكر الجدير من
 ناك وكذلك ،المعّلم وجود مع المختبر في المتعلمين تواجد خالل من تقليدي تعليم هناك ناك حيث
 .البيت من التفاعلي الويب موقع خالل من يدرسون  الطالب ناك حيث ،لكترونيإ تعليم هناك

التعليم و  ،التعليم المزيج ،(150: 2011كما ذكر )الرنتيسي وعقل،  لمدمجمسميات التعليم اومن 
 .التعليم المؤلسو  ،التعليم المتمازجو  ،الخليط

 التعلم تعزز والتي بعضاا  بعضها لتتمم ،المصممة الوسائط من مجموعةالتعليم المدمج  يشملو 
 :مثل معلّ الت أدوات من عدد على( المدمج ميالتعل) ويشمل برنامج. وتطبيقاته

 مثل التعلم من خالل موقع ويب تفاعلي. الفوري  الفتراضي التعاوني التعلم برمجيات 
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 مثل المقررات اإللكترونية التي تنشئها بعض الجامعات اإلنترنت على المعتمدة المقررات ،
 لطلبتها ليتسنى لهم الدراسة عن بعد من خالل النترنت.

 الذاتي التعلم ومقررات. 
  اإللكترونية ألداءا دعم ظمةأنو. 
 دارة  ، مثل نظام الموودل.التعلم نظم وا 

 فيها يلتقي التي التقليدية الفصول في التعلم تتضمن التعليم من ماطأن عدة( المدمج التعلم) يمزج 
 . المتزامن وغير المتزامن التعلم بين مزج وفيه الذاتي، والتعلم لوجه، وجهاا  الطالب مع المعّلم

  :مدمجمشكالت التعليم ال

)الرنتيسي ل يخلو التعليم المدمج من مشكالت يجب النظر إليها بعين العتبار ومنها
 (:2011:165وعقل،

بعض الطالب أو المتدربين تنقصهم الخبرة أو المهارة الكافية للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر  .1
نوع من التعلم  عن الحديث أنكلكتروني وخاصة إذا إلوهذا يمثل أهم عوائق التعلم ا ،والشبكات
 .الذاتي

األجهزة الموجودة لدى المتعلمين أو المتدربين في منازلهم أو في  أنمن  انضم ل يوجد أيّ  .2
على نفس الكفاءة والقدرة والسرعة  لكترونياا إأماكن التدريب التي يدرسون بها المساق 

 .ها تصلح للمحتوى المنهجي للمساقأنو  ،والتجهيزات
 .وسرعات الشبكات والتصالت في أماكن الدراسةظمة أنصعوبات كثيرة في  .3
 .خذ الغيابأصعوبات عدة في التقويم ونظام المراقبة والتصحيح و  .4
ولم يجد  ،ووجد صعوبة ما ،فلو التحق طالب بمساق مامفقودة، تكون  اانأحيالتغذية الراجعة  .5

 .مشوقاا  أنالتغذية الراجعة الفورية على مشكلته فلن يعود للبرنامج مهما ك
 . ميالنوع من التعللهذا توفر الكوادر المؤهلة  عدم .6

بعض الطالب ليس  ولقد واجهت الباحث بعضا من هذه الصعوبات اثناء تطبيق الدراسة ومنها،     
مساعدة لديهم خبرة كافية للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر وقد تم التغلب على هذه المشكلة من خالل 

دة الطلبة القران ذوي الخبرة، كما واجهتنا مشكلة أجهزة الطلبة، وكذلك مساعهؤلء الطلبة ل المدرس
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حيث ان بعض الطلبة ليس لديهم أجهزة حاسوب موصولة باإلنترنت وقد حاولنا التغلب على هذه 
الصعوبة بتوفير خدمة النترنت للطالب داخل اسوار الكلية الجامعية وكذلك القيام بالشروحات داخل 

ضافة الى مشاكل اخرى كانت تتعلق بغياب بعض الطلبة، وكذلك النقطاع مختبرات الكلية، باإل
 الكبير للتيار الكهربائي وبشكل مستمر.

 (2015التعليم القائم على الشبكات، -)موقع إنترنت عبر الويب:لتعليم اص خصائ
للتعليم  قوياا  ي تجعل منه منافساا يتصس التعليم عبر الويب بمجموعة من الخصائل والمميزات الت

 ومن هذه الخصائل: ،التقليدي
 الحضور الفعلي: 

لبد للطالب اللتزام بجدول زمني محدد وملزم في العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي، 
التقنية الحديثة وفرت طرقاا لالتصال دون الحاجة للتواجد في  نفلم يعد ذلك ضرورياا  أل نا األأمّ 
 يةانوالمك يةانالزمفرصة لتخطي الحواجز  الويبمعين، لذا أصبح التعليم عبر  انوزم نامك

 موقعها. أنالمعلومة أينما كإلى  والوصول
 

 المرونة: 
يراجع دروسه أو يتلقاها خالل فترات تتغير وفق ظروفه ووقته،  أنحين يرغب المتعلم في 

وهذه الميزة تجعل الطالب قادراا على  ،المناهجإلى  ا يؤكد على الستمرارية في الوصولممّ 
 الذي يناسبه. انوالمكالحصول على المعلومة التي يريدها في الوقت 

 

 تساوي الفرص: 
وغرف الحوار  ،والمنتديات مجالس النقاش، :مثل ،التي يوفرها الويبتتيح أدوات التصال 

ت الدرس التقليدية التي وقت ودون حرج، خالفاا لقاعا الفرصة لكل طالب لإلدلء برأيه في أيّ 
 ا بسبب الخجل أو الخوف أو غيرها من األسباب.تحرمه هذه الميزة، إمّ 

 

 المالءمة: 
يركز  أنوالمتعلم، حيث يتيح للمعلم  المعّلمالمناخ المالئم لكل من  الويبيحقق التعليم عبر 

من  ون انيعين على األفكار المهمة أثناء إعداده للمحاضرة أو الدرس، كذلك يتيح للطلبة الذ
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ها تكون مرتبة ومنسقة نصعوبة التركيز وتنظيم المهام لالستفادة من المادة الدراسية، وذلك أل
 بصورة سهلة و جيدة.

 

 الفاعلية: 
التعليم أكثر تأثيراا وفاعلية في المتعلم نظراا لستخدامه الوسائل  شبكات الويبتجعل 

شطة الجماعية نالشبكات تعمل على دعم األ أن حيث، التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية
 والتعاونية، مع تدعيم التفاعل بين الطلبة في المشروعات التي أعدوها.

 

 االتصال: 
وغرف الحوار مجالا لتبادل وجهات النظر في  ،مجالس النقاش :مثل ،تتيح المنتديات الفورية

زمالئه ومعلميه، كما يساعد ذلك ا يزيد فرل الترابط بين الطالب و الموضوعات المطروحة، ممّ 
 على خلق بيئات جديدة للتفكير وحل المشكالت والتعليم التعاوني.

 

 التفاعل: 
، فالطالب يستخدم بيئة تعلم إلكترونية الويبمن المراحل المهمة عند تطبيق التعليم عبر  عدّ يُ 

واع من أنأربعة إلى عن ُبعد متكاملة يتفاعل فيها، ويمكن تصنيس التفاعل في نظم التعليم 
 التفاعل هي:
  تفاعل بين المتعلم والمحتوى. 

 تفاعل بين المتعلم وزميله. 

  المعّلمتفاعل بين المتعلم و. 

 تفاعل بين المتعلم وواجهة التفاعل. 

 ،ربعة من التفاعل يمكن تحقيقها من خالل التعلم عبر الويبواع األنهذه األ أنمن الواضح 
يح كذلك تفاعل المتعلم مع ويت ،علم مع المحتوى التعليميتفاعل المت إمكانيةفالويب يتيح 

والمجموعات الجتماعية كل ذلك من خالل  ،والتعليقات ،من خالل غرف الحوار زمالئه
تفاعل المتعلم  يضاا أويتيح  ،المعّلمكما ويتيح التعلم عبر الويب تفاعل المتعلم مع  ،الويب

 ت الموقع.وواجهة التفاعل أي واجهة مواقع الويب وصفحا

 

 المعل ماالتصال ب: 
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وذلك خارج  ،في أسرع وقت المعّلمإلى  سهولة كبيرة في الوصول الويبأتاح التعليم عبر 
العديد م من خالل يرسل استفساراته للمعلِّ  أنالمتعلم أصبح بمقدوره  نأوقات العمل الرسمية، أل

ت الجتماعية عبر الفيس والمجموعا ،والمنتديات ،غرف الحوار :ومنها ،من وسائل التصال
 وغيرها الكثير. ،والبريد اإللكتروني ،بوك

 

 تنوع أدوات تقييم المتعلم: 
للمعلم طرقاا متنوعة لبناء  الويبالتعليم القائم على  يتيحهاأعطت أدوات التقييم الفوري التي 

ألهداف  حقيقهموت ،وتوزيع وتصنيس المعلومات بصورة سريعة وسهلة لتقييم مدى تطور المتعلمين
دوات تبارات التقويمية من خالل بعض األينشئ الخ أنم فيمكن للمعلِّ  ،المحاضرة أو الدرس

 ،مر يتعدى ذلكاأل أنبل  ،المتاحة عبر الويب بسهولة تامة وينشرها للطلبة بكل سهولة ويسر
ئل المميزة من الخصا اا فاألدوات المتوفرة لعمل الختبارات العادية والختبارات السريعة توفر عدد

 ومن هذه الخصائل:
  شاء فقرات الختبار.أنسهولة 

 .سهولة نشر وتوزيع الختبار على المتعلمين 

 يجيب عن الختبار داخل وخارج حجرة الصس. أنالطالب  بإمكانصبح أ 

 .التصحيح التلقائي إلجابات المتعلمين 

 حصائية لتوضيح نسب النجاح والرسوب.توفير الرسوم التوضيحية اإل 

 في وقت. المعّلمشاء بنك من السئلة التي يرجع لها أن 

 (quiz-school، Google Forms، WebQuiz) :دوات على سبيل الذكر ل الحصرمن هذه األ
 

  ماط تعلم الطلبةأنتنوع األدوات لمالءمة تنوع: 
ماطهم الحركية و السمعية أنطرقاا مختلفة وأدوات عديدة للمتعلمين على اختالف  الويبتيح ي

والبصرية للتعلم، فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية، وآخرون تناسبهم الطريقة المسموعة أو 
 المقروءة.
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 :كأداة تعليمية الويبخصائص شبكة 
كأداة تعليمية عن غيرها من األدوات التعليمية األخرى باألمور المهمة ا تية  اإلنترنت تتميز شبكة

 (:135:2010 )سعادة والسرطاوي،

 ر جو من المتعة والتشويق أثناء البحث عن المعلومات أكثر من طرق البحث من خالل توفي
الكتب والمراجع والمجالت، وذلك نظراا لحتوائها على عناصر الوسائط المتعددة من أصوات 

 وصور متحركة ورسوم وأشكال.

  ّتوصل  ا يربط المستخدمين بآخر ماحداثة المعلومات على الشبكة وتجددها باستمرار، مم
 مجال من المجالت المعرفية أو التخصصية. إليه العلم في أيّ 

  التي توفر خيارات تعليمية عديدة للمعلمين والطلبة. ياتانواإلمكتنويع المعلومات 

 .إعطاء دور جديد للمعلم من خالل توفير فرل التطوير األكاديمي والمهني 

 محدد،  انزمغرفة الصس أو  توفير بيئة تعليمية تتصس بالحرية وعدم القتصار على
ا يساعد على التحرر من الوقت والحيز، ويساعد على ، ممّ انمك وقت وأيّ  م في أيّ والتعلّ 

 أخذ المعلومات من مصادر مختلفة، وتكوين قدرات ذاتية.

 مثل: مهارة القيادة، ومهارة بناء  ،إكساب الطلبة مهارات إيجابية من خالل التعامل مع الشبكة
رة التواصل مع ا خرين، ومهارة التفكير الناقد وغيرها، والعمل على تطوير هذه الفريق، ومها

 م محتوى التخصل فقط.المهارات على مدى أبعد من مجرد تعلّ 

التصال المباشر وغير المباشر عبر  يةانإمكهذه الخصائل إلى  (108:2011 ،قطيط)ويضيس 
والتخاطب الصوتي ( Chat)لتخاطب الكتابي فالتصال المباشر)المتزامن( يتم عن طريق ا، الشبكة

(voice conferencing) والتخاطب بالصوت والصورة ،(video conferencing) ّا التصال ، أم
 ريد اإللكتروني، والبريد الصوتي.غير المباشر)غير المتزامن( فيكون عن طريق الب

 :في التعليمالويب معيقات استخدام 
كغيرها من الوسائل الحديثة، وهذه  العوائقيصاحبه بعض التعليم الويب في توظيس  أنيمكن القول 
 (:2011،110 ،قطيط)تكون مادية أو بشرية كما أشار إليها  أنالعوائق يمكن 

 التكلفة المادية: 
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لخطوط هاتس بمواصفات معينة، وحواسيب معينة. ونظراا لتطور  اإلنترنت يحتاج تأسيس شبكة
بعض المؤسسات ل  أنعبئاا آخر على المؤسسات التعليمية. كما هذا يضيس  أنالبرامج واألجهزة ف

مطلب أساسي من مطالب القرن  هو مالحقة التطور أنتوفر هذا خالل سنوات قليلة، ثم  أنتستطيع 
 هذا بعين العتبار عند التأسيس.إلى  الحالي، لذلك لبد من النظر

 المشاكل الفنية: 
رسال الرسائل لسبأثناء ال اإلنترنت شبكة قطاعان ُيعدّ  مشكلة  ،فني أو غيره ببحث والتصفح وا 

إلى  الرجوع مرة أخرى إلى  ر المستخدما يضطّ تواجهها المؤسسات التعليمية في الوقت الحاضر، ممّ 
 عملية بحث جديدة.إلى  التي توصل إليها أو تحتاج اتانالبيوقد يفقد ، الشبكة

 اللغة: 
باللغة  اإلنترنت معظم البحوث المكتوبة في نونظراا أل نتيجة لمحدودية المراجع باللغة العربية،

أو  جليزيةناإلتقن اللغة الستفادة الكاملة من هذه الشبكة ستكون من نصيب من يُ  أن، فجليزيةناإل
 ه يمكن التغلب على ذلك باستخدام برامج الترجمة الموجودة على الشبكة نفسها.أنلغات أخرى، إل 

 وعةاألماكن الممنإلى  الدخول: 
 بعض المواقع التي تدعوإلى  توجد عوائق تقس أمام استخدام هذه الشبكة بشكل مطلق، منها الدخول

من هذا قامت بعض المؤسسات التعليمية بوضع برامج  الرذيلة ونبذ القيم والدين واألخالق. وللحدّ إلى 
قع.تمنع الدخول لتلك الموا( Firewall)خاصة أو ما يسميه البعض بحاجز الحماية 

 موثوقية المعلومات: 
يعتقدون بصوابها  اإلنترنت الباحثين عندما يحصلون على المعلومة من أنإلى  أشارت نتائج األبحاث

هناك مواقع غير معروفة أو على األقل مشبوهة.  أنذلك  ،وصحتها، وهذا خطأ في البحث العلمي
والدراسات والحكم  اتانالبيموثوقية  يتحروا الدقة ومدى أنولهذا على الباحثين والمستخدمين للشبكة ب

 عليها قبل اعتمادها.
  واإلنترنتين نحو استخدام الحاسوب المعل ماتجاهات:  

 أسباب منها:إلى  ين، ويعود ذلكالمعّلمفي التعليم من قبل  الويبيوجد عزوف عن استخدام 
 .عدم الوعي بأهمية هذه التقنية 

 .عدم القدرة على الستخدام 

 لحاسوب.عدم استخدام ا 
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ضرورة وضع برامج تدريبية للمعلمين خاصة بكيفية استخدام الحاسوب إلى  لذلك تتم الدعوى دائماا 
 ، و كيفية استخدام هذه التقنية في التعليم.واإلنترنت

 :م عبر الويبالتعليم و التعل   : استراتيجياتاً رابع
 تعريف استراتيجيات التدريس:

إلى  وتهدف ومتسلسل، منظم بشكل تحدث التيو  الصس، رةحج داخل المعّلم تحركات مجموعة" هي
 (.130 :1988 ،انسليم)" مسبقاا  المعدة التدريسية األهداف تحقيق
 تدريس طريقة ةأيّ  ناهجاا  التدريس في الخال ألسلوبه وفقاا  يسير قد المعّلم أن التعريس هذا ومفاد

 .بالستراتيجية عرفوت العامة يةالتدريس إجراءاته يحدد عام إطار عن يخرج ل لكنه يختارها،
 
 قبل من سلفاا  المختارة التدريس إجراءات من مجموعة" :هاأنب( 281 :1999 زيتون،) فهاعرّ يُ  و

 األهداف يحقق بما التدريس تنفيذ أثناء لستخدامها يخطط والتي التدريس، مصمم أو ،المعّلم
 ".  المتاحة اتاناإلمك ضوء وفى ممكنة، فاعلية بأقصى المرجوة التدريسية

 
 :وهي المكونات من مجموعة من اإلستراتيجية وتتكون 
 األهداف. 
 (.والنقاش ،والتدريب ،والتنسيق ،والعرض ،التقديم) :مثل ،التحركات مجموعة.. 
  التقويم طرق. 
 المحتويات. 
 التعزيز. 
 التعليمية البيئة. 

على الويب وهي على النحو م القائمة مجموعة من استراتيجيات التعليم والتعل   وسيذكر الباحث
 التالي:

 (332 -299 :2009 ،الغريب) : (E-Lecture) المحاضرة اإللكترونية (1

 بطريقة المحاضرة تتم وقد ،الشبكة عبر المحاضرات إلقاء طريق عن الدرس المعّلم ينقل أن يمكن
 عبر موالمتعلِّ  ّلمالمع بين المباشر الحي اللقاء التزامنية بالطريقة ويقصد تزامنية، غير أو تزامنية
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 نشرها خالل من منقولة تكون  أن فيمكن تزامني، غير بشكل تكون  أن ويمكن الوقت، نفس في الشبكة
رسالها ،اإلنترنت شبكة على  كما البريدية، القوائم أو اإللكتروني البريد طريق عن المتعلمين إلى وا 
 إلقاء أو ،اإلنترنت خالل من متعلمينلل المستقبل في كمرجع منها والستفادة بثها أو تسجيلها يمكن

 أن الممكن من الفيديو على القائمة التفاعلية اإللكترونية والمحاضرة الفيديو مؤتمرات عبر المحاضرة
 ومن وقت أيّ  في للطالب متاحة تكون  بحيث اإلنترنت شبكة على عرضتُ  ذلك وبعد ،تسجيلها يتم
 .انمك أيّ 

ا  شبكة على ترفع ثم جداول، داخل وتوضع صغيرة أجزاء على المحتوى  مسّ قيُ  أن الممكن من أيضا
 هذه وفي يريد، وقت أيّ  في المحاضرة من جزء أليّ  يدخل أن الطالب يستطيع بحيث اإلنترنت

 يتم أو الحي، اللقاء خالل من مباشر بشكل والمتعلم المعّلم بين التفاعل يتم أن يمكن اإلستراتيجية
رسال البريدية والقوائم اإللكتروني البريد لخال من مباشر غير بشكل التفاعل  والستفسارات، األسئلة وا 
 عند ويجب رئيسية وعناصر نقاط في ترتيبها يجب كما والتشويق، باإلثارة المحاضرة تتميز أنو  ولبد

دارة شكل مراعاة المحاضرات تصميم  نحو دافعيته و المتعلم اهتمام يثير شيق بشكل المحاضرة وا 
 هذه عن باإلجابة المعّلم ويقوم واستفساراتهم أسئلتهم تسجيل أو تدوين للمتعلمين يمكن كما التعلم،

 .لحق وقت في الستفسارات
  
 :(E-Programmed Instruction) التعليم المبرمج اإللكتروني (2

وحدات تعليمية صغيرة مرتبطة مع بعضها بشكل تحدد فيه مسارات إلى  يتم فيه تجزئة المحتوى 
المتعلم بين أجزاء البرمجية على إجابته عن األسئلة  تقالانويعتمد  ،اعل معها المتعلممتعددة يتف

 (.316 :2005المختلفة من خالل الختبارات ذاتية التصحيح )زين، 
  
 :(E-Brain Storming) العصف الذهني اإللكتروني (3

)رونالد أورليخ و آخرون،  :ةإثارة التفكير وقدح الذهن و يتبع فيها القواعد التاليإلى  هو أسلوب يهدف
2003 : 429 – 431(. 
 قبول جميع األفكار. 
  ّنقد ل يسمح بتوجيه أي. 
 تشجيع الطالب لكي يبنوا على أفكار ا خرين. 
  استخراج األفكار وا راء من األعضاء الصامتين وا عطائهم تعزيزاا إيجابياا. 
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 (:295-293 :2008 عزمي،)كما يوضحها  الذهني العصس جلسة وإلجراء
 .الرئيسي السؤال طرح .1
 .الطالب بانج من والستفسارات األسئلة تحديد .2
 إلبداء المتعلمون  يتجاوزه أل ينبغي زمني وقت تحديد مع الطالب، بانج من الرأي إبداء .3

 .استجاباتهم
 ثم مختلفة اتجاهات أو أفكاراا  عليهم باقتراح إثارتهم يتم الطالب لدى بالفتور الشعور عند .4

 :كالتالي فئات في كاراألف تصنس
 للنجاح احتمالا  األكثر األفكار. 
 القصير المدى على األفكار أفضل. 
 الطويل المدى على األفكار أفضل. 
 استخدامها قبل منها التحقق يمكن التي األفكار. 

 المناقشات لوحة على تقييمها بعد إليها التوصل تم التي والحلول التعميمات تلخيل يتم .5
 .منهم بكل الخال اإللكتروني البريد على إرسالها ميتّ  أو، بالطال كل ليراها،

 
 :(E-Discovery) االكتشاف اإللكتروني (4

إستراتيجية تجعل المواقس التعليمية تحتوى على مشكالت تثير لدى المتعلم شعوراا بالحيرة والتساؤل، 
من تكوين السلوك  البحث والستقصاء عن المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تمكنهإلى  وتدفعه

ويقوم المتعلم بالبحث  ،(402: 2008)عزمي،  هالّ حالذي يساهم في فهم هذه المشكالت و 
  والستقصاء عن المعلومات باستخدام الويب.

 (. 219 – 218 :1998 ،انسلم: )إلى االكتشاف ماطأن تقسيم ويمكن
 في خبرة الطالب لدى يكون  ل عندما ستخدميُ ( Guided Discovery) الموجه االكتشاف .1

 حتوّض  بسيطة ونماذج أولية دروسإلى  يحتاجون  فالطالب لذلك، الكتشاف طريق عن مالتعلّ 
 بنفسه الدراسة مشكلة طرح المعّلم على يجب لذا ،مالتعلّ  من النوع هذا في السير خطوات لهم

 لهم مويقدّ  ،الطالب عنها يجيب فرعية أسئلةإلى  وتبسيطها، فرعية مشكالتإلى  وتقسيمها
 ينبغي التي الخطوات عن نصائح إعطاء صورة في ذلك يكون  وقد، إليه احتياجهم عند التوجيه

 . األسئلة هذه عن لإلجابة الطالب يتبعها أن
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 الجزئيات بدراسة المتعلم يقوم عندما يحدث( Discovery Inductive) االستقرائي االكتشاف .2
دراك  . عميماتوالت الكلياتإلى  منها للوصول العالقات وا 

 حيث ،الستقرائي الكتشاف عكس وهو( Deductive Discovery) االستنباطي االكتشاف .3
 استخدام عند ويالحظ الجزئيات ضوئها في ليفسر؛ والتعميمات الكليات من المتعلم يبدأ

 المعّلم وجود بعدم ترتبط معينة ضغوط تحت يكون  الطالب أنف لكترونياإل الكتشاف إستراتيجية
 بالبحث الخاصة مجهوداته على هذا وينعكس بذلك يتأثر قد هأنف ثم ومن لوجه، اا وجه معه

 ،منه قريب هأنب اإلحساس الطالب ويعطى الحقيقة هذه المعّلم يعي أن لبد هنا ومن ،والكتشاف
 تليفونياا  حتى أو ،اإللكتروني البريد طريق عن به لالتصال مواعيد تحديد طريق عن وذلك

 من لمزيد المتعلم يدفع سوف وهذا ،معه متزامن تفاعل إلحداث الشبكة على تواجده ومواعيد
 .الكتشاف

  
 :(E-Problem Solving) حل المشكالت إلكترونياً  (5

مساعدة المتعلم، ليتمكن من إدراك المفاهيم المعرفية األساسية إلى  تهدف طريقة حل المشكالت
اعد المتعلم على توجيه سلوكه وقدراته، في حل المشكالت التعليمية التي قد تواجهه، كما تس

عن طريق طرح مشكلة بحثية على  لكترونياإلم ويمكن تطبيق إستراتيجية حل المشكالت في التعلّ 
بحيث يطلب منهم توظيس ما قد تعلموه  Online Course الطالب من خالل صفحة المقرر

واسطة البريد اإللكتروني أو ب المعّلملحل المشكلة ولكن بشكل فردى، ويمكن لكل طالب مناقشة 
 (.216 :2005الحوار المباشر )زين، 

 متعلم كل ترك و ،حولها المتعلمين مناقشة و ،باختيارها المعّلم يقوم بحثية مشكلة طرح يمكن كما
 المناقشة لوحة على توضع و الحلول تجمع ثم من و ،لحلها نظره وجهة يطرح لكى ؛حده على
(Discussion Boards )المتعلمين كافة بواسطة موسعة جدلية مناقشات حولها دورت بحيث 

 ثم، سبناأل الحل يلتبنّ  الكافية المبررات وضع و ،الحلول هذه سبأن لتحديد حولها ا راء ألخذ
 .(415: 2008 عزمي،) الطالب كل على تعميمه و الحل بهذا نهائي لقرار الوصول

 حيث المشكلة حل أسلوب وفق التفكير على مينالمتعل قدرات تنمية في اإلستراتيجية هذه تفيد و
 حل أسلوب بإتباع المتعلمين يقوم ثم ة،معين مشكالت تمثل بمواقس المتعلمين مواجهة على تعتمد

 المواقس لهذه حلول إيجاد في المشكلة
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  :(Web Quest)تقصي الويبإستراتيجية  (6
 :هاأنب( Dodge, B. 2001،) يبيرن دودج فهايعر  
 الفهم،) المختلفة الذهنية القدرات تنمية وتتوخى والتقصي البحث على ترتكز تربوية شطةأن

 الموجودة اإللكترونية المصادر على اا يكل أو جزئياا  وتعتمد ،المتعلمين لدى...( التركيب، التحليل،
 واألقرال والمجالت كالكتب أخرى  بمصادر تطعيمها مكني والتي مسبقاا، والمنتقاة ب،يالو  على

 .المدمجة
 (March, T.2003) مارش توم ويرى 
 الستخدام مع للحواسيب، ينالعقال والستعمال المحكم التربوي  التخطيط نيب جمعي نموذجبأنها 
 .التعليمية الممارسات لتعزيز ترنتنلأل الفعال
 :من الويب عبر المعرفية الرحالت وتتكون 
 من والغرض أهميتهو  الدرس، موضوع عن البسيطة الفكرة على تنطوي  وهى :المقدمة 

 .التلميذ عزيزي  تباهكأن وجذب لدراسته والتشويق دراسته
 واألدوار المهام كؤُ وزمال تأن التلميذ عزيزي  عليك المعّلم وزعسيُ  الجزء هذا وفى :المهام 

 تالميذ، ةخمس من مكونة مجموعة مع تعمل أنك المعرفية الرحلة في بها ستقومون  التي
 أو تحليلها أو المعلومات هذه تنظيم أو معينة معلومات عجم في محدد دور لك يكون  أو

 الرسوم أو يةانالبي المخططات أو المفاهيم كخرائط مختلفة أشكال هيئة في عرضها
 ...قصيرة بحوث أو جغرافية تقارير هيئة على كتابتها أو التوضيحية،

 ذات الشبكية المصادر من مقترحة مجموعة المعّلم لك قدمسيُ  المرحلة هذه في :المصادر 
 روابط هناك تكون  أن ويمكن ،(البحث موضوع) ُيدرس الذى بالموضوع الوثيقة الصلة
 .بسرعة المطلوبة المعلوماتإلى  بك تصل المواقع بهذه مباشرة

 إلى  تنضم أنك العمل، وتنفيذ بإجراء المباشرة كيفية يتم المرحلة هذه في :العمليات
 تختل مجموعة فهناك المجموعات تتنوع حيث معلمك، لك يحددها التي المجموعة
 تختل وأخرى  الروابط، على بالضغط تختل وأخرى  المفاتيح، لوحة على بالعمل
 وعرضه البحث بتنظيم تقوم ومجموعة بالموضوع، صلة ذات أخرى  مواقع عن بالبحث
 .لئقة جغرافية بصورة
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 به جدول خالل من عملك تقييم الجزء هذا في التلميذ عزيزي  منك وسيطلب :التقييم 
 زمالئك، مع تعاونك ومدى أدائك، تقييم يتضمن حيث التقييمية اتالمحك بعض

 .التكنولوجية ومهاراتك
 يتوقع التي التربوية والغايات النتائج يتضمن كويست الويب من الجزء وهذا :الخاتمة 

 .المعرفية الرحلة نهاية بعد واكتسابها بها القيام زمالئك ومن منك
 
 :المناقشة اإللكترونيةإستراتيجية  (7

 )32 :2009تتميز هذه اإلستراتيجية بعدة مميزات أهمها: )الباتع، 
  ّها تسمح للطالب بالتعبير عن آرائهم وأفكارهمنم مشتركة وتفاعلية ألخلق بيئة تعل. 
  التشاركيتشجع العمل التعاوني. 
  التحليل، ومعالجة تعمل على تنمية مهارات التفكير المنظم الذي تسمح للطالب بالتفسير، و

 .المعلومات
  ُلهم الشعور واإلحساس بهوية  يعطتؤسس مجتمع افتراضي أو بيئة افتراضية للمتعلمين ت

 .الجماعة
  ُوعرض أفكاره  ،تاح للطالب التفكير بعمق فيما يكتببسبب وجود مرونة في الوقت، ي

 .بطريقة يفهمها ا خرون 
، (Wiki)  كييو  و ،(Forums) اإللكترونية وتتضمن أدوات المناقشة اإللكترونية المنتديات

واعها أنب( Chatting) والمحادثة اإللكترونية ،(Facebook) فيسبوكو ، (Blogs)  والمدونات
، الغريب)( Mailing Lists) والقوائم البريدية( E-mail) المكتوبة والمسموعة والبريد اإللكتروني

2009: 306.) 
  
 :التعاونية الناقدة باألحداث اإللكتروني مالتعل   إستراتيجية (8

 خالل من وتجسيدها نقدها المتاح الحالية والمواقس األحداث تجميع على تقوم إستراتيجية هي
 الحدث بين التكامل على اإلستراتيجية تلك وتركز تعاونية، مجموعات في دراستها ليتم ؛اإلنترنت
 باستخدام تعاونياا  حوله والخبراء التدريس ئةوهي الطالب يقدمها التي النقدية وا راء والتعليقات الحالي
 ةثالث خالل من التعاونية الناقدة باألحداث مالتعلّ  إستراتيجية في الطالب ويتشارك ،اإلنترنت خدمات
 (:327 -325 :2009، الغريب) هيو  محاور
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 حيث من الطالب، خالل من نقدها سيتم التي األحداث على بالتعرف يهتم: األول المحور 
 األكبر التأثير ذات برتتع التي المهمة والخصائل حدوثه، وكيفية ووصفه، الحدث تعريس

 .الحدث خالل من مالتعلّ  عملية حدوث في
 مالتعلّ  أثناء الطالب يتبعها التي اإلجراءات عرض أساليب بتحديد يهتم: الثاني المحور 

 و وبعضهم بالطال بين الرئيس التفاعل وسيط باعتبارها ،اإلنترنت خدمات باستخدام
 ألحداث مواقس عرض يتم المرحلة هذه وفي. التدريس هيئة عضو من وتوجيه بمالحظة
 تلك تجميع خالل من موقس، كل حدوث أسباب تحدد ثم للنقد، تحتاج الطالب على حقيقية

 استخدام يتنوع كما م،التعلّ  عملية أثناء الطالب يعرضها التي النقدية ا راء من األسباب
 الجتماعية الشبكات خدمات بينها ومن( Web2) للويب الثاني الجيل اتلخدم الطالب

(Social Network )التدريس هيئة عضو دور ويستمر المعلوماتي، بالتشارك تهتم التي 
 مالتعلّ  أثناء الطالب ينفذه أن ل يجب وما يجب ما بتحديد بعد من الطالب مع بالتعاون 

إلى  للوصول الفوائد من قدر أكبر وتحقيق حددة،م بانجو  حول التعاوني التشارك انلضم؛
 .التعلم أهداف تأكيد

 
 الناقدة وا راء للمعلومات الطالب تجميع حيث ،والتطبيق النظرية بين الدمج: الثالث المحور 

إلى  وصولا  وتقويمها المجمعة المعلومات تطبيق على الطالب ليعمل بعد، من تعاونياا  للحدث
 .مالتعلّ  أهداف تحقيق

 

 :(E-Simulation) لكترونيةاإل  استراتيجية المحاكاة (9
 على دراستها مالمتعلّ  على يصعب التي الحقيقية المواقس من مجموعة أو لموقس تمثيل هي المحاكاة
 عن المحتملة نتائجها على فوالتعرّ  أسرارها، لستكشاف فيها والتعمق عرضها يتيسر حتى الواقع،
 مثلة عليها:ومن األ ،خطورته أو لتكلفته نظراا  الحقيقة، في معين موقس تجسيد يصعب عندما قرب
 النووية. التجارب 
 الخطيرة الكيميائية والتفاعالت. 

 (:269 :2003 سالمة،) التعليم مجال في المحاكاة فوائد أهم ومن 
 (. التشويق) الطالب اهتمام إثارة 
 الواقع في هي كما الحياتية المشكالت من الكثير على التعرف . 
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 معرفةإلى  للوصول ببراعة مختلفة متغيرات لمعالجة للمتعلمين الكافية الفرصة تيحت 
 .العالقات

 لبعض همهوتوجي ،للطالب المعلومات واستكشاف لتوضيح ؛المحاكاة طريق عن التدريب يستخدم 
 اءالفيزي مجال في خصوصاا  المحاكاة برامج تقديم في المتخصصة المواقع أو العلمية المحاكاة تجارب

 . معينة مفاهيمإلى  للوصول التجارب هذه في الطالب مناقشة ثم ،والكيمياء
 

 تعليق الباحث على االستراتيجيات السابقة:
 للتعلم الحديثة التجاهات أن يتضح الويب عبر لالستراتيجيات عرض من تقدم ما ضوء في     

ا وتوضيح تفصيل الى تحتاج التي المتغيرات من بالكثير ارتبطت اللكتروني  المعرفة بمفهوم بدءا
 والتفاوض التشارك تدعم استراتيجيات ثم ومن الويب عبر المعرفة بناء وبيئات بأدوات مروراا وبناءها

 .المعرفة بناء لعمليات وصولا  الويب عبر الجتماعي
 أنه غير ،واألهداف المقررات وتنوع  المتعلمين تنوع مع لتتناسب اللكتروني التعلم بيئات تتنوع     
 التدريس في المستخدمة الستراتيجيات تحديد دون   اإللكتروني التعلم مع للتعامل الحماس ينبغي ل
 يتضمن حيث للمتعلمين، التعليم تقديم بها يتم التي الكيفية بها ويقصد اإللكتروني التعلم خالل من
 الثاني الجيل خدمات من النظام يتضمنه بما مختلفة تعلم استراتيجيات تصميم اإللكتروني التعلم نظام
حداث المحتوى  نقل في إلكترونية وأدوات للويب  عددا التعلم استراتيجيات وتتضمن التعلم، عملية وا 
 وتتنوع التعليمية األهداف تحقيق على المتعلمين يساعد بشكل التعليمي المحتوى  لتقديم اإلجراءات من
 هو الهدف يكون  عندما والمران التدريب استراتيجية اماستخد فيمكن األهداف بتنوع الستراتيجيات تلك

 الحقائق لتقديم E-Lecture اإللكترونية المحاضرة  استراتيجية استخدام يمكن كما مهارات اكتساب
 أو النصول ملفات أو الفيديو ملفات أو الصوت، ملفات خالل من تقديمها يمكن والتي والمعلومات
 معا الطالب يتعاون  عندما E-Cooperative Learning لكترونياإل التعاوني التعلم  استراتيجية
  استراتيجية أو  الشبكة على ما مفهوم عن البحث أو بحثية ورقة ككتابة محدد تعليمي هدف لتحقيق
 الذهن وقدح التفكير إثارة الهدف كان إذا  ، E-Brainstorming اإللكتروني الذهني العصس
 الصامتين األعضاء من وا راء األفكار واستخراج ا خرين فكارأ على يبنوا لكى الطالب وتشجيع
 المواقس لجعل  E-Discovery اإللكتروني الكتشاف  استراتيجية أو إيجابياا  تعزيزاا  وا عطائهم
 البحث إلى وتدفعه والتساؤل، بالحيرة شعوراا  المتعلم لدى تثير مشكالت على تحتوى  التعليمية

 فهم في يساهم الذى السلوك تكوين من تمكنه التي والمفاهيم الحقائقو  المعلومات عن والستقصاء
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 التي والمواقس المعلومات لدراسة simulation المحاكاة  استراتيجية أو وحلها المشكالت هذه
 المرتبطة لألخطار التعرض دون  دراستها فيتم خطورتها أو ندرتها أو لصعوبتها نظرا دراستها يصعب
 لتحقيق السابقة الستراتيجيات من  استراتيجية من أكثر بين الجمع الممكن نوم التعليمي بالموقس
 .التعلم مخرجات وتحقيق التعلم عملية لدعم تعليمية نشاطات وابتكار المطلوب التعلم

 
 ولقد استخدم الباحث مجموعة من االستراتيجيات اثناء تطبيق الدراسة ومنها:     

 نية.استراتيجية المحاضرة اللكترو  -1
 .E-Brainstorming اإللكتروني الذهني العصس  استراتيجية -2
 .E-Cooperative Learning اإللكتروني التعاوني التعلم  استراتيجية -3
  .اإللكترونية المناقشة إستراتيجية (7 -4
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 : العروض التقديمية عبر الويبالثانيالمحور 

 العروض برنامج، و التقديمية العروض صميمت مهاراتة، و التقديمي العروضيتناول هذا المحور، 
مميزات ، و التقديمية العروض برامج، (Microsoft PowerPoint)باوربوينت ميكروسوفت التقديمية

 العروض التقديمية من خالل الويب.

 :ةالتقديمي ضو العر : أوالً 

 أو اا صور  أو اا نص تتضمن متتالية( Slides) شرائح عن عبارةها أنب (2: 2011، الرازق  عبد)يعرفها  
 حديثة كوسيلة التعليمية العملية في وتستخدم العناصر، من غيره أو اا هيكلي اا تخطيط أو اا يانبي اا تخطيط
 تحويه بما الشرائح عرض خالل من والفهم الشرح روتيسّ  ،الطالب تباهان وجذب المعلومات لعرض

 : يلي ما قدميةالت العروض برامج أمثلة ومن، إعدادها وتصميمها سبق معلومات من

 Power Point  

 Flash  

 Freelance Graphics 

 Director 

 Authorware 

 Google Slides 

 :يلي فيما ويحددها التقديمية للعروض التعليمية الستخدامات( 32-19 :2004 الساعي،) ويتناول

 وتصميمها إعدادها سبق معلومات لعرض تعليمية وسيلة. 

 التعليمي المحتوى  وشرح لتدريس مساعدة وسيلة. 

 الطالب ودافعية تباهأن إلثارة تستخدم وسيلة. 

 ين.المعّلم مع الطالب بمشاركة فعالة تعليمية عروض تصميم 

 الضوء وتسليط المعلومات تدفق على السيطرة العناصر، بتحريك تسمح حديثة اتصال أداة 
 محددة. نقاط على

 األسس من عديدال وجودعلى ( 388 :2003 الحيلة،) و ( 43 :2004 عيادات،)من  كل أكدّ  ولقد
 :وهى التقديمية العروض استخدام عند مراعاتها المعل م على يجب التي واإلرشادات
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 الطارئة الحاسب مشكالت مع التعامل على القدرة. 

 المناسب بالتعديل للقيام الطالب أمام عرضها قبل الشرائح عرض على التدريب. 

 المناسب العرض جهاز استخدام  (Data Show ). 

 المناسبة اإلضاءة تهيئة مع عرض شاشة أو ضوئية سبورة تجهيز. 

 الشاشة في الشرائح محتوياتإلى  لإلشارة الليزر قلم استخدم. 

 الشريحة على والكتابة للتعليق العرض برامج يصاحب الذي القلم استخدم. 

 خالفه أو ءالكهربا قطاعان أو األجهزة أحد في خلل حدث حال في المناسبة الوسيلة توفير. 

 

 :اإلنترنت شبكة عبر لكترونيةاإل  التعليمية العروض

 تتطلب وهى ،والمفاهيم بالحقائق الخال التتابع لشرح البصرية الوسائل تستخدم تدريس طريقة هي
 برؤية للمتعلمين تسمح، المتعلم بانج من والمالحظة المعّلم بانج من والعرض والتهيئة اإلعداد
 تلك يؤدى وهو المعّلم مشاهدة خالل من معينة مشكلة حل أو محددة مهمة أداء بها يتم التي الكيفية
 كما المعلومات تلك وتطبيق ،العمليات من سلسلة داخل الخطوات بعض في المشاركة أو العملية
 (5: 2011، الرازق  عبد). متزامنة غير أو متزامنة متعددة وسائط كترونيةلاإل العروض تتضمن

 والمؤتمرات( Web Casting) الشبكة عبر العمل فريق على المتزامنة لكترونيةاإل العروض وتشتمل
 Real Time) بالنصول المصحوبة المباشرة والدردشة( Network Conferences) الشبكة عبر

Chatting Accompanied by Text)، أقرال على ملفات المتزامنة غير العروض تتضمن بينما 
 مصاحبة رسوم أو ،المكتوب بالنل مصاحبة صوت ملفات أو ،مسجلة فيديو لقطات أو ،مدمجة
 التي الرتباطات من سلسلة حتى أو ،الرقمية الفوتوغرافية الصور مع الصوت أو ،المكتوب للنل
 (7: 2011، الرازق  عبد) .مالتعلّ  عمليات خالل األمامإلى  خطوة خطوة التقدم من المتعلمين نتمكّ 

 :كما يلي لكترونيةاإل التعليمية العروض استخدام خطوات (6: 2011، الرازق  عبد)ويذكر 

والذي وتقديمه ومتابعته من الجدير بالذكر ان هذه الخطوات تفيد في معرفة اعداد العرض التقديمي 
 استفاد منه الباحث اثناء تطبيق الدراسة حيث احتوى التطبيق على اغلب الخطوات المذكورة ادناه.
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  اإلعداد:  األولى الخطوة

 شيء فكل ،العرض في البدء قبل واإلجراءات واألدوات المعلومات كل المعّلم يعدّ  أن يجب حيث
 أن يجب كما، الفعّ  العرض يصبح لكي ؛محدد وقت في للتشغيل وجاهز للتنفيذ قابل يكون  أن يجب

 .المعروضة بالعناصر الشاشة تزدحم ل حتى العتبار في التعليمية المادة حجم عَض و يُ 

 أن يجب كما مرشد، كدليل اتباعه يمكن عام مخطط أو مكتوبة خطة هناك تكون  أن جبي كما
 أو الخطة هذه مع يتعاملوا أن للمتعلمين يمكن حتى ،التعليمي الموقع على المخطط هذا عوَض يُ 

 هذا تخطيط يتم أن يجب كما المحتوى، ذلك مع للتعامل استعداد على يكونون  عندما المخطط
 لهذا، طبقاا  طوله في يختلس ثم ومن ،المستهدفين المتعلمين طبيعة حول كزيتمر  بحيث العرض
 الواجب الحتياجات بعض فهناك ،العرض لهذا المتعلمين متابعة وضرورة الشبكة لزدحام ونظراا 

 أجزاءإلى  يقسم أن يمكن الفيديو طريق عن زمنياا  طويلة إجرائية عملية عرض نإف وبالتالي توافرها،
 التحميل أثناء قطع أو تباطؤ يحدث ل وحتى ،الشبكة عبر المشاهدة تعزيزل مقاطع أو

(Downloading) والعرض. 

 التقديم أو العرض:  ةالثاني الخطوة

 أداء عند للمهارات الرئيسية واألفكار واإلجراءات الخطوات مختلس بوصس مللمعلّ  الخطوة تلك تسمح
 تباهنا لجذب المألوفة والكلمات ،القصيرة والجمل ةاألساسي المصطلحات استخدام ويجب ،العملية هذه

 كل أن من للتأكد مخططاا  يتبع أن المعّلم على يجب كما، بفهم إليهم المعلومة وتوصيل ،المتعلمين
 واحدة نقطة دمتقّ  وبحيث ،مختصر بشكل المعلومات يقدم ثم ،مناسب بشكل أداؤها تم قد الخطوات

 ميقدّ  أن المعّلم على ينبغي كما ،جيداا  وفهمها المقدمة لفكرةا وضوح من للتأكد وذلك ،مرة كل في
 خصوصية األكثرإلى  وسهولة عمومية األكثر من ينتقل بحيث متتابعة خطوات في المعلومات

 .المشاركين المتعلمين فهم على بناء التالية الخطواتإلى  تقالنال يتم كما، وتعقداا 

 بسطأ في تكون  أن يجب كما أداؤها، يتم التي إلجرائيةا الخطوات مع المعلومات تتزامن أن ويجب
 المتعلمين أنّ  إل ؛ما شيء ألداء ةعدّ  طرق  وجود من الرغم وعلى المعنى، في تغيير بدون  لها صورة
 .أخرى  طريقة تجربة قبل تماماا  منها تعلموا همأنب التأكد يجب كما، معينة بطريقة يتعلموا أن يجب

 مع ويربطونها ،بالفعل المتعلمون  مهايعلّ  التي المعلومات بمعرفة بدأي أن المعّلم على يجب كما
 ممكن وقت قربأ في الطالب بانج من العرض مشاهدة تتم أنو  تقديمها، يراد التي الجديدة المعارف

 يكون  وسوف للمشاركة، الفرصة نيالمتعلم لدى تكون  حتى( المتزامن غير العرض حالة في)
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 أو ،واألجهزة اتالمعدّ  نفس لستخدام الفرصة لديهم أنّ ب علموا إذا بالدرس اهتماماا  أكثر المتعلمون 
 .المناسب الوقت وفى الخاصة بطريقتهم تعلموه قد ما تطبيق

 .التطبيق: الثالثة الخطوة
 وقد ،المعّلم عرض خالل شاهدوه وأ ،سمعوه قد ما على بالتدريب للمتعلمين التطبيق يسمح حيث
 خالل ومن أداؤها، تم التي العملية نفس على المتعلم أداء تزامني غير أو منيتزا بشكل المعّلم يراقب

 ولكن المعّلم أداها أنو  سبق التي ،والخطوات اإلجراءات إعادة على نيقادر  المتعلمون  يصبح التطبيق
شعاره إليه اللوم وتوجه المتعلم نقد عدم المهم ومن، الخاصة بطريقتهم  على الملقاة المسئولية بفداحة وا 
 التفكير على المتعلم ويساعد ،األخطاءإلى  المعّلم يشير أن يجب ولكن ،للعرض أدائه أثناء عاتقة
 الثقة على المتعلمين نشجع أن المهم ومن، وتصحيحه الخطأ تصحيح بها يمكن التي الطرق  في
 ائهمأخط ن يتفهمو  ثم ومن ،الخال بأسلوبهم األداء في المشاركة في يترددوا ل حتى فسهمأنب

 .تصحيحيها علىن ويعملو 

 .والمتابعة االختبار:  الرابعة الخطوة

، المعّلم إليها يهدف التي العرض أهداف من وتمكن فهم قد المتعلم ناك إذا ما الخطوة تلك حتوّض 
 سوف المتعلم أنّ  كما قبل، من أمامه المعّلم أجراها التي المهارة ويستكمل ذينفّ  أن يجب متعلم وكل
 لمالحظة تستخدم ولكنها للمساعدة المعّلم تقديم لمجرد ليست الخطوة وهذه أدائه، عن ابالرض يشعر
 المعايير يحقق أن المتعلم على يجب كما طارئ، حدوث حالة في فقط والمساعدة ،المتعلمين ءأدا

 .منها والتمكن المهارة مراجعة في يبدأ أن قبل من المعّلم وضعها التي واألهداف

 

 .تصميم العروض التقديمية : مهاراتثانياً 
 تصميم أغراض في توظيفها يمكن التي التقديمية العروض تصميم مهارات أهم تحديد ويمكن

 يلي: كما ، فقد قام الباحث ببناء قائمة المهارات وتصنيفها حسب المراحلالتقديمية العروض

  

 وتشمل التقديمي العرض شاءنأل  التخطيط مرحلة: 

 المرجوة النتائج– اإلجراءات – فيه المستخدمة المواد-منه دفاله) التقديمي العرض وصس
 نماذج استعراض التقديمي، العرض من المستفيدين الطالب وخصائل عمر تحديد ،(منه

 المصادر تحديد معه، التعامل المراد المحتوى  تخطيط الوسائط، متعددة تقديميه لعروض
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 تحديد ،(دروس-مواقع-مراجع-مدرسية كتب)  التقديمي العرض إعداد في المستخدمة
 وحدة لكل األساسية األسئلة تحديد دراسية، وحدة بكل تضمينها المراد المتعددة الوسائط
 .للمحتوى  النهائية واألسئلة

 وتشمل التقديمي العرض شرائح تصميم مرحلة: 

 التقديمي العرض برنامج تهيئة ،الحالي الملسإلى  تقديمي عرض ملس من شرائح إدراج
 شاءنإ ،( والقوائم األدوات أشرطة تخصيل– للبرنامج السريع التشغيل) معه عاملالت قبل

 إدراج التقديمي، بالعرض خال قالب شاءنإ التقديمي، العرض لشرائح تفصيلي مخطط
 التقديمي. العرض شرائحإلى   (Word) ملس من نل

 وتشمل التقديمي العرض شرائح تنسيق مرحلة: 

 خلفية تعبئة ،يةانبي وأشكال تخطيط إدراج النصول، تنسيق ،اناأللو  ظمةأن في التحكم 
 واألشكال، الكائنات تحديد األشكال، والتفاف اندور  الشرائح، خلفية تأثيرات تغيير األشكال،
 .الشريحة في ومحاذاتها األشكال ترتيب

 وتشمل التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مرحلة: 

 إضافة ،ةانأسطو  من موسيقية قطعة إضافة فيلم، إدراج صوت، سمل أو فيديو لقطات إدراج
 رسوم إدراج ،اإلنترنت شبكة على من وأشكال صور إدراج ( صوتي سرد)  صوت تسجيل

 .(Clip Art) من

 وتشمل التقديمي العرض مستوى  تحسين مرحلة: 

 الشكل تغيير مخصصة، حركة إضافة الحركة، ظمةأن ،إضافة واألشكال الصور تنسيق
 .ملس وأ ويب موقع: إلى  يشير تشعبي ارتباط إدراج، (3D) ثالثية بأبعاد ليظهر

 وتشمل التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مرحلة: 

 توقيت ،إعداد العرض مراجعة العرض شرائح ،طباعة ويب كصفحة التقديمي العرض حفظ
 .(  PPSامتداده) التقديمي العرض حفظ التشغيل، ذاتي عرض إعداد العرض،

 والمتمثلة ،التقديمية العروض تصميم مبادئ على( 39 :2004 ،انحمد) ديؤكّ  الصدد هذا وفى
 :يلي فيما

 للمحتوى  الجيد اإلعداد. 

 والعقلية الستيعابية الطالب ولقدرات للعرض المخصل للزمن المحتوى  مةءمال. 
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 الصعبإلى  السهل من المحتوى  عرض تدرج. 

 المعلومات لعرض المنطقي التسلسل. 

 المعلومة توضيح في تسهم التي والنماذج يةانالبي والرسوم الصور بعض العرض يتخلل نأ 
 .وترسيخها

 الطالب. بين الفردية الفروق  مراعاة 

 الدراسة. بقاعة انمك أيّ  من رؤيته يمكن وواضحاا  كبيراا  الخط يكون  أن 

  أسطر. ستة ةالواحد الشريحة في األسطر عدد ل يتجاوزأن 

 ،انحمد): يلي كما التقديمية العروض تصميم عند مراعاتها يجب أخرى  اراتاعتب توجد كما  
2004: 40) 

 دفعة وليس تدريجياا  العناصر عرض يتيح اممّ  ؛العناصر على الحركة تأثيرات استخدام 
 .واحدة

 الواحدة الشريحة في موضوع أو جزئية من أكثر عرض عدم . 

 وواضح مميز بلون  المهمة الكلمات إبراز. 

 بعده أو قبله بما محتواها ارتباط حالة في بعدها أو قبلها بما الشريحة صلةإلى  رةاإلشا. 

 الشرائح محتويات شرح على لتعين المالحظات صفحة كتابة على الحرل. 

 الشرائح جميع في دموحّ  تصميم استخدام على الحرل. 

 اإلمالئية.و  اللغوية سالمتها حيث ومن ،وصحتها المعلومة دقة حيث من المحتوى  مراجعة 

 
 قائمة مهارات تصميم العروض التقديمية المراد تحقيقها من الدراسة:

قام الباحث بتحليل الوحدة الخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب ا لي المقرر على طلبة الكلية 
فقرة. ( 37) من تكونت حيث ، المهارات المراد تنميتهابقائمة  تم إعداد ،الجامعية للعلوم التطبيقية

 (.1 رقم ملحقال ظرنأ)
 :وتكونت قائمة المهارات من المراحل التالية

 .الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات .1

 الباوربوينت برنامج يفتح. 

  ُالباوربوينت برنامج غلقي. 
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 باوربوينت ملس يفتح. 

 والقوائم األدوات شريط يستخدم. 

  ُوالقوائم األدوات أشرطة خصلي. 

 معين جراءإ عن يتراجع. 

 وأ ،طباعــة وأ ،حفــظ وأ ،ملــس فــتح اختصــارات :مثــل، المفــاتيح لوحــة اختصــارات دميســتخ 
 ...وغيرها العرض بدء

 

 ..التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات .2

  ُادراج قائمة من شريحة درجي. 

  ُالحالي الملسإلى  تقديمي عرض ملس من شرائح درجي. 

 موجودة شريحة من شريحة  ينسخ. 

  ُالتقديمي العرض حلشرائ تفصيلي مخطط نشئي. 

  ُالتقديمي بالعرض خال قالب نشئي. 

  ُملس من نل درجي (Word)  التقديمي العرض شرائحإلى. 

 

 .التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات .3

  ّوالسمات اناأللو  ظمةأن في ميتحك. 

  ُالنصول قنسِّ ي. 

  ُيةانبي وأشكال تخطيط درجي. 

 األشكال خلفية ُيعبئ. 

 ئحالشرا خلفية تأثيرات يغير. 

 األشكال والتفاف اندور  يتحكم في. 

  ُواألشكال الكائنات دحدّ ي. 

  ُالشريحة في ومحاذاتها األشكال برتِّ ي. 
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 .التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات .4

  ُفيديو لقطات درجي. 

  ُصوتي ملس درجي. 

  ُاإلنترنت شبكة من وأشكال صور درجي. 

  ُمن رسوم درجي((Clip Art. 

  ُذكي مرس درجي (Smart Art). 

  ُنل درجي( (Word Art. 

 

 .التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات .5

  ُواألشكال الصور قنسِّ ي. 

 للشريحة الحركة ظمةأن ُيضيس. 

  ُمخصصة حركة ضيسي. 

  ُملس وأ ويب موقع: إلى يشير تشعبي ارتباط درجي. 

  ُ3ثالثية بأبعاد ليظهر الشكل رغيِّ ي-D . 

 بها ويتحكم رئيسية شريحة يبني. 

 

 .التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات .6

 الباوربوينت ملس على الحاصلة التغييرات يحفظ. 

 خرآ باسم باوربوينت ملس يحفظ. 

 الطباعة قبل ومراجعتها العرض شرائح يطبع. 

  ُالتشغيل ذاتي عرض عدّ ي.(.pps).  
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 :(Microsoft PowerPoint)ميكروسوفت باوربوينت  العروض التقديمية برنامج: ثالثا

صبح أبل  ؛تنزل واعداداتإلى  لم تعد برامج العروض التقديمية تأتي على هيئة برمجيات تحتاج
تنزيل أي برمجيات إلى  الوصول لبرامج العروض التقديمية من خالل الويب وبدون الحاجة باإلمكان

لتنتج لنا برامج  ؛عطى الفرصة للشركاتأ فالتطور الهائل في البرمجيات القائمة على الويب  ،ضافيةإ
 إنترنتم خدمة و المتعلّ أ المعّلمعروض تقديمية تعمل عبر الويب مباشرة، كل ما يحتاج له 

 ومتصفح ويب فقط، ويمكنه بعد ذلك البدء بتصميم عروض تقديمية بجودة عالية.
 صبح هناك نوعين من برمجيات العروض التقديمية وهي:ه أأنا سبق يتضح ممّ 

 عدادات مسبقةإ إلى  والتي تحتاج ،برمجيات سطح المكتب العادية: وهي النوع التقليدي، 
 وتنزيل على جهاز الحاسوب.

 عدادات مسبقة إ إلى  ول تحتاج ،: وهي البرمجيات التي تعمل من خالل الويببرمجيات الويب
حدث يتسو ومتصفح ويب.  اإلنترنت خدمةإلى  و تنزيل على جهاز الحاسوب، فقط تحتاج،أ

 .الويب خالل من التقديمية العروض مميزاتعن  لحقاا الباحث 
 

 Microsoft) بوربوينــت مــايكروســوفتالدراسة الحالية قائمة على برنامج  نّ أل ونظراا 

PowerPoint)، كثر من غيره من برامج العروض التقديميةسيقوم بالتركيز عليه أ الباحث نإف، 
 التقديمية.برامج خاصة بتصميم العروض  قوم بسرد عدةيومن ثم س

 
 :(Microsoft PowerPoint) العروض التقديمية برنامج

 واستخداماا  تشاراا ان وأوسعها التقديمية العروض برامج أفضل من (PowerPoint) برنامج عتبريُ 
، التقديمي العرض شرائح تصميم التقديمي، العرض شاءنأل التخطيط: مثل خصائل ةبعدّ  لتميزه
 من عديد ،يتضمن الشرائح وحذف إضافة، للشرائح المتعددة لوسائطا إضافة وتدويره، النل تحريك
 شرائح تنسيق سهولة ،يةانبي رسوم شكل على اتانالبي عرض، الشرائحإلى  إضافتها يمكن الرسوم
 .الشرائح على وحركية صوتية مؤثرات إضافة يةانإمك، متعددة بأشكال العرض

 
 :(PowerPoint) العروض التقديمية برنامجتعريف 

 :هأنب (2015مايكروسوفت_باوربوينت،  -)موقع انترنت تعرفه الموسوعة الحرة
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 البرنامج يوفر حيث التقديمية، للعروض مخصل وهو أوفيس حزمة ضمن الموفرة البرامج أحد
 وصور ،كتابات عليها افتراضية شرائح على تحتوي  إلكترونية ملفات تاجنإل األدوات من مجموعة
 في( المقدم) شخل قبل من بحاسوب مرتبط( بروجكتور) سينمائي عرض جهاز على تستخدم
 التعليمية والمراكز الشركات في الستخدام كثير وهو ،(المجتمعين) األشخال من مجموعة حضور
 يف أيضاا  ستخدمويُ  متحركة، والغير المتحركة العروض في يستخدم. الالزمة المعدات بها تتوفر التي

 الصور إدراج أيضاا  ويمكن الشرائح، من نهائي ل عدد خالله من مكنويُ . المتتالية المتغيرة اللوحات
 الروابط استخدام خالله من ويمكن الروابط، أو المقاطع إدراج أيضاا  ويمكن والثابتة، المتحركة
 (.2003،2007،2010،2013) نسخة فتوجد المطورة النسخ من العديد يوجد. التشعبية

 
 بداخلها يتم التي العمل صفحة هي والشريحة، المتتالية الشرائح من مجموعة من العرض ويتكون 
 الشرائح وتظهر ،األبيض اللون  ذات فقط واحدة شريحة تظهر البرنامج تشغيل وبمجرد ،التصميم

 وتتضمن مسلسل، رقم شريحة كل تأخذ كما النافذة يمين على رةمصغّ  بصورة تصميمها تم التي
 بداخلها نضعللمحتوى و ف :ةالثانيا امّ  للعنوان :ولىألا ،حاويتين بشكل افتراضي على يحةالشر 

 البرنامج يتيح كماوغيرها،  البيانيوالصوت ومقاطع الفيديو والرسم  والصور واألشكال النصول
 ،الشرائح تخطيط الخيار البرنامج ويتضمن ،والتجاه والطول الرتفاع حيث من الشريحة حجم تعديل
 حيث ،بالشريحة إدخالها المراد اتانالبي مع لتتناسب الشرائح على التعديالت لعمل يستخدم والذي

 .بينها من الختيار يمكن الشرائح تصميمات من مجموعة يتضمن
 

 : التعليم في( PowerPoint)التقديمية العروض برنامج استخدامات

 الدروس بعض بإعـداد المعّلم يقوم حيث المعّلم( PowerPoint) التقديمية العروض برنامج يخدم 
 إعداد وكذلك ،المعملية التجارب مـن نمـاذج وتقـديم ،ا لي الحاسب بواسطة تدريسها يمكن التي

 من الصورة نقلإلى  تهدف التي التعليمية المواد عرض وكـذلك ،المدرسـي بـالمنهج المتعلقة الرسومات
 والبـصرية السمعية األجهزة بين والربط ،أو مكبرة مصغرة فعلية نماذج له توفير يصعب الذي الواقع

 .التعليمية المادة تقديم بهدف(  اتانالبي وعرض ،الكاسيت مسجل ،الفيديو)  المختلفـة

 الموسى،) :مثـل التعلـيم في( PowerPoint)التقديمية العروض لبرنامج استخدامات عدة هناك 
 (.399:ه 1421
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 ثواألبحا الدراسات نتائج عرض. 

 الموضوعات بعض(  شرح)  لتدريس مساعدة وسيلة. 

 ليدرسوا للطالب عطىتُ  شـرائح)  اإلنترنت شبكة أو الحاسب طريق عن مللتعلّ  مساعدة وسيلة 
 (.الدروس من درساا  خاللها من

 السبورة عن بديالا  العرض يكون  أن. 

 الطالب ودافعية تباهنال إلثارة يستخدم. 

 اتناإلعال وتصميم كتابة. 

 الشفافة العرض شرائح وتصميم بةكتا. 

 ملم ٣٥"  الصغيرة الشرائح وتصميم كتابة ". 

 خالل من وذلك ،الطالب خدمة في( PowerPoint) التقديمية العروض برنامج أنّ إلى  إضافة 
 الستطالع حب وتنمية، انواإلتق المهارات وتنمية، دافعية وأكثر هادف بشكل المعلومات تقديم

 .تاجيةناإل وزيادة المالحظات وتـسجيل الوقت تنظيم كذلك الجماعي، والعمل والبتكار

    
 عن غيره: (PowerPoint) العروض التقديمية ما يميز برنامج

 حيث ((Microsoft Office عائلـة ببرامج يمتـزج أن( PowerPoint) البوربوينت لبرنامج يمكن
 أحد أو ،(Excel) برنامج خالل من عدادها إ تم التي يةانالبي الرسـوم أو الجداول أحد استدعاء يمكن

 باستخدام تـصميمه يتم الذي العرض شرائح أحد لتتضمنها (Word )ببرنامج أعـد مـا أو ،المستندات
 بل ؛الحد هذا عند( PowerPoint) البوربوينت برنـامج يقـس ولم، (PowerPoint) البوربوينت

 شاشات على ذلك بعد لتعرض المنتقاة لشرائحا بعـض أو بأكملـه التقديمي العرض طباعة يمكن
 فبواســطة ،اإلنترنت شــبكات علــى الويــب كــصفحات لينــشر أو ،المؤتمرات في العمالقة العرض

 شاشة على ((Presentation عـرضإلى  مختلفـة أفكـار تحويـل يمكن( PowerPoint) البوربوينت
 بالصوت عرض تصميم يمكن حيث ،العرض لمشاهدة نالحاضـري تبـاهأن بـذلك لتجذب ا لي الحاسب
 العـرض شـرائح خالل من وشرحها ،الجمهور على طرحها المطلوب األفكار تلـك لتحويل والصورة
 .(1: 2000 ،الخميس) المختلفة

 السبورة كدور هنا دوره ويكون ، تعليمية كوسيلة استخدامه هو ا لي الحاسب استخدامات أحد نإ
 برنـامج عبر ا لي بالحاسب اوعرضه معينة دروس بتحضير يقومف المعّلم أما، ضالعر  جهاز وكذلك
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(PowerPoint) بالـصور أنكـ إذا العـرض أسـلوب أنّ  شك ول ،والجهد الوقت المعّلم يوفر وهنـا 
 في ينالمعّلم معظم يـستخدمها علمية طريقة وهي ،للطالب اباا ذّ ج يكون  سوف والحركات والرسوم
 (.134ه: 1421)الموسى، ضرالحا الوقت

 : التعليم في( PowerPoint)التقديمية العروض برنامج ميزاتم

 تجعل التي المهمة المواصـفات مـن بالعديد( PowerPoint) التقديمية العروض برنامج يتميز
 السهولة في غاية أمراا  بالتدريس المتعلقـة تلك وخاصة ،التعليمية األغراض لخدمة استخدامه
( ) 13: 1995 ،المحيـسن)  من كالا  ذلك حوّض  كما البرنامج ذلك به يتميز ما أهم ومن، واألهمية
 (.399 :ه1421 الموسـى،

 توظيفه من نيمكّ  األمـر وهـذا ،معين لغرض يعد ولم ،المحتوى  من البرنامج هذا خلو 
 . العلوم مواد فيها بما مختلفة دراسية ولمواد ة،محدد تعليمية أغراض لخدمة

 والمجرد العلمي التفكير علـى كالتدريب، التربوية األهداف من الكثير البرنامج ذلك يناسب 
 بينه للتفاعل كبيرة حرية المتعلم يعطي ـهنأل ذلـك، والبتكار المشكالت حل على والتدريب

 .الجهاز وبين

 التقديمية العروض برنامج يساعد (PowerPoint )المشكالت مـن العديد حلّ  على 
من ناحية  – النامية الدول مدارس في وخصوصاا ، المدارس في ا لي الحاسبب المتعلقة

 ،البرنامج لهذا فقط واحـدة نسخةإلى  إل مدرسة أيّ  تحتاج لن حيث ،المادية المشكالت
 المواد وبقية العلوم في المواضيع مئات بل ؛عشرات تعطي أن ممكن النسخة وهذه

 ." مالمعلّ "  مالمصمّ  يريده ما حسب األخرى،

 مدارسهم داخل عليه ينالمعّلم جميع تدريب مثالا  فيمكن، عليه التدريب سهولة. 

  ُالتقديمية العروض برنامج عدّ ي (PowerPoint )عند المتعلم إليه يحتاج ما أفضل من 
 .ويةانالث المرحلة من تخرجه وبعد الجامعية دراسته مواصلة

 هي و، البرنامج بهذا المرتبطـة بيقـاتالتط من متعددة بأشكال غنية العالمية األسواق نّ إ 
 .أخرى  برمجيات بأيّ  مقارنة منافسة بأسعار تقدمها

 التقديمية العروض برنامج يرتبط ل (PowerPoint )إضافية قوة يعطيه ـاممّ  ؛معينـة بلغـة 
 .العربي الوطن في لستخدامه



52 

 

 التقديمية العروض برنامج يتميز (PowerPoint )العرض شرائح وحـذف إضافة بسهولة. 

 التقديميـة العـروض برنامج يتميز (PowerPoint )شرائح واسترجاع حفـظ بسهولة 
 .العرض

 شرائح مجموعة تحوي  صفحة، كاملة شريحة) الشرائح لطباعة متعددة خيارات يوفر ،
 .(لمفّص  عرض، المالحظات صفحة

 للشرائح إضافتها يمكن التي الرسوم من العديد يوفر. 

 العرض داخل انيةبي رسوم شكل على اتانيالب عرض يةانإمك. 

 متعددة بأشكال العرض شرائح تنسيق سهولة. 

 الشرائحإلى  فيديو مقاطع إضافة يةانإمك. 

 الشرائح على وحركية صوتية مؤثرات إضافة يةانإمك. 

 متعددة بمؤشرات الشرائح نقل يةانإمك. 

 العرض أثناء شريحةال على والرسم الكتابة يةانإمك. 

 السوداء السبورة يشبه ماإلى  العرض شاشة حويلت يةانإمك. 

 آلياا  الشرائح تقالان توقيت يةانإمك. 

 على، شفافة شرائح على، مطويات على، الشاشة على) متعددة بطرق  العرض تقديم يمكن 
 .( ملـم 35 صغيرة شرائح

 :التقديمية العروضإنتاج  برامج :رابعاً 
 في استخدامها يمكن والتي ،التنـسيق مـن عال مستوى  ذات شرائح تصميم للمستخدم تتيح برامج هي

 تعديلها تتيح كما، والدعايات والدورات والدروس  المحاضـرات فـي للمعلومـات والتوضيح الشرح
 . بسهولة أشكالها وتغيير
 يكون  أن يحتاج ول(   العرض شاشات)  الشرائح من مجموعة على التقديمي العرض ويحتوى 
 جاهزة وتخطيطات تصميمات وجود و الستخدام سـهولة بسبب التصميم في بارعاا  المستخدم
، Presentation Programs)) التقديمية العروض شاءأنو   لتـصميم متعـددة بـرامج وجديُ  .للشرائح
 الموسى،) .بوربوينــت ومــايكروســوفت (Freelance Graphics) جــرافيكس النسفري :منها

 .(398ه :1421

 (2011، )عبدالرازق  :يلي ما تشاراً ان وأكثرها أهمها من التقديمية العروض برامج من عديدال وجدت  



53 

 

 برنامج (3D Studio Max:) 

نو  نواإلعال الدعاية تاجنإ برامج أحد وهو ،Discreet)) شركة تاجأن من  المتحركة الرسوم تاجا 
نو  ،وتحريكها ألبعادا الثالثية األشكال شاءإنب يقوم حيث ،الحاسب وألعاب السينمائية والخدع  تاجا 
 المصممين من الكثير إقناع وجيزة فترة في البرنامج هذا استطاع حيث ،والفيديو المتحركة الرسوم
مك وظائس من يمتلكه لما وذلك ،اتهانبإمك  األقصر والسبيل المثلى األداة يكون  نأل تخوله اتانوا 

 .اإلبداع في غاية لمشهد للوصول

 البرنامج ، كما أنّ والتحريك والطالء التصميم أدوات من مالمصمّ  هطلبيت ما كل بالبرنامج يتوفر
 وبعدها ،الخامات من نوع من بأكثر هاؤ طال يمكن التي المجسمات من واعأن عدة مع يتعامل
 ،المشهد يحتاجها التي اإلضاءة البرنامج ويتضمن والضبط التحريك أساليب من الكثير يتيح
 .الثنين بين خليط أو ناعيةص أو طبيعية إضاءة أكانت سواء

 برنامج (Authorware:) 

 السهل من يجعل البرنامج وهذا( Highly Interactive) عالية تفاعلية وأدوات عناصر يتضمن
 لجذب رائعة ياتانإمك من به يتميز لما فعالة مشاريع لتصميم عملهم وتنظيم ،المستخدمين ربط
 تاجنإل إليها نحتاج التي األدوات على يحتوي  ليتفاع استوديو يتضمن ،كما المستخدمين تباهأن

 الصوت ،والحركة الرسوم ،التقديمية العروض ،النصول معالجة برامجا: منه ،المتعددة الوسائط
 .وغيرها والموسيقى

 برنامج (Macromedia Flash MX:) 

 لهذا يصاا خص ميصمّ  لم هأن رغم الواقع تحاكي متحركة رسوم مشاهد شاءأن يةانإمك البرنامج يتيح
 بوسائل الدراسي الفصل في والمتبعة الحالية التقليدية التدريس طرق  تغيير نّ إ حيث ،الغرض
 .للطالب إفادة أكثر هأنو  بل ؛التعلم عملية فقط يسهل ل تفاعلية أكثر

 متجهة صور شاءأن يةانإمك لديه أنّ  كما ،ويب صفحات شاءأن (Flash MX) برنامج ويتيح 
vector graphics)) الصور  من حجماا  أصغر هأنب يتميز حيث ،الصور ملفات واعأن أحد وهو

 (.(bitmapالنقطية 
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 المتحركة الرسوم مشاهد نّ أل وذلك ،المتحركة الرسوم تصميم في ((Flash MX برنامج ستخدميُ 
 المتحركة الصور عن تاجناإل في سهولة أكثر وأيضاا  ،التدريس في فعالية أكثر تعتبر به المنشأة

 رسوم شاءنأل أساسية بصورة البرنامج يستخدم كما ،((QuickTime النوع من األفالم حتى أو،
 رسوم على تحتوي  اإلنترنت على مواقع لديها الشركات من فالعديد ،الويب لصفحات متحركة
 مع التفاعل يةانإمك للمستخدم الفالش يتيح كما ،فالش برنامج بواسطة هاؤ شاأن تم متحركة
 من أمامه يعرض فيما يتحكم أن يمكن فالمستخدم ،الشاشة على تظهر التي ةالمتحرك الرسوم
 العناصر من أيّ  سحب أو نقل أو األزرار على الضغط أو ،الكتابة خالل من متحركة رسوم

 .أمامه المعروضة

 متجهة صور ملفات شاءنإ تيحي حيث ،المتحركة الرسوم لعمل ((Flash MX برنامج ويستخدم
 خالل فمن ،ويسر بسهولة شخل أليّ  الملفات تلك نقل يةانإمك يسهل ا؛ ممّ الحجم صغيرة
 واجهة شاءأن يمكنك حيث ،والفاعلية بالجاذبية تتسم متحركة رسوم تاجأن يمكن فالش برنامج

 أدوات تصميم نّ إف وبالطبع ،تمرير كأشرطة تحكم أدوات من تحتويه وما ،المفضلة برنامجك
 أو ((Windows ناكأ سواءا  ،التشغيل نظام لك يحهيت اعمّ  مرناا  يكون  هذه التحكم

(Macintosh)، تلك من كفاءة أقل ستكون  هاأنف ،جيد بشكل العناصر تلك تصميم تم لو وحتى 
 .مألوفة غير عناصر باعتبارها بفالش تصميمها تم التي

 من عالية درجة وعلى ،الجودة عالية عناصر شاءأن( Flash MX) برنامج خالل من ويمكن
 عن فضالا  ،العرض شاشة جودة عن النظر بغض وذلك ،متقن بشكل تعمل بحيث فاعليةالت

 .(Flash MX) برنامج ينتجها التي الفيديو ملفات واعأن من جديدة نوعيات

 :يلي ما أهمها من المميزات من بعدد ((Flash MXبرنامج  ويتميز

 .المختلفة واألشكال الصور تحريك .1

 .بالفيديو حكموالت الصوتية المؤثرات إضافة .2

 .المتعددة التأثيرات ذات التقليدية غير األزرار إضافة .3

 .األبعاد ثالثي الرسم يةانإمك .4

 .التصميم داخل العناصر وضع تحديد في التامة الحرية .5
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 خصائل في التحكم في تفيد والتي (،Action Script) بلغة برمجية أكواد إضافة يةانإمك .6
 .عليه لتفاعليةا من مزيداا  وتضفي برمجياا  التصميم

 يتم التي المتحركة الرسوم مزايا بنفس (Flash MX)بـ شاؤهاأن يتم التي المتحركة الرسوم وتتميز
 ضرورياا  يعد لم حيث ،تاجناإل عملية في الوقت تختصر هانإ حيث ،الحاسب خالل من تصميمها
 البرنامج يتيح ذلك من وبدلا ( البينية والمسافات الحركة مفاتيح) الصور من كبير عدد مع التعامل
 التحكم يةانإمك يتيح البرنامج أنّ  ذلك من واألهم ،متحركة صور تاجأن في المتجهة الصور استخدام

 .العملية هذه مع الناتجة المتحركة الرسوم في

 الويب: خالل من التقديمية العروض : مميزاترابعاً 
إلى  ول تحتاجعمل من خالل الويب، لبرمجيات التي تبرمجيات الويب هي ا أنّ  سلفنا سابقاا كما أ

ومتصفح ويب.  اإلنترنت خدمةإلى  فقط تحتاج، أو تنزيل على جهاز الحاسوب؛ بل عدادات مسبقةإ 
 أمثلة برامج العروض التقديمية القائمة على الويب ما يلي:ومن 

1- Google Slides 
2- Microsoft PowerPoint Online 
3- Knovio Web 
4- Prezi 
5- PowToon 

الباحث كثيرا من هذه البرمجيات حيث انه قام بإنتاج العديد من العروض التقديمية ولقد استفاد 
( وقد تم عرض هذه العروض من خالل موقع الويب التفاعلي Google Slidesباستخدام )

 للطلبة اثناء تطبيق برنامج الدراسة.

 ،فضل من البرامج التقليديةالتالية والتي تجعلها االمميزات بتتمتع هذه البرمجيات القائمة على الويب 
  المميزات ما يلي : ومن هذه

 عداد مسبق، فهي تعمل بشكل مباشر من خالل متصفح الويب.إ و أتنزيل إلى  ل تحتاج .1
كثر من أيقوم  أن يضاا أبل يمكن  ؛شخل حول العالم بكل سهولة ويسر يمكن مشاركتها مع أيّ  .2

تغييرات الحاصلة على التصميم في شخل بتصميم نفس العرض التقديمي، ويمكنهم رؤية ال
 الوقت الفعلي.
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بغض النظر عن الحدود  انمك من أيّ للعرض التقديمي و التصميم أيمكن القيام بعملية العرض  .3
 بغض النظر عن المناطق الزمنية. انزم أيّ من ، و ةالجغرافي

بها على ملس  التي تقومو  ،تدعم معظم البرمجيات القائمة على الويب ميزة الحتفاظ بالتغييرات .4
تغيير قمت بعمله بكل سهولة، فهذه  فيمكنك الرجوع أليّ  ،ثناء عملية التصميمأالعرض التقديمي 

، ويتم الحتفاظ بهذه هالبرمجيات تقوم بعمل إصدارات عديدة لكل ملس تقوم بعمل تغيير علي
 التغييرات بشكل تلقائي دون التدخل منك.

و من خالل أشرة يمكنها العمل من خالل الويب مباالعروض التقديمية القائمة على الويب  .5
على تطبيقات  لتقوم بعرضها لحقاا  ؛التطبيقات التقليدية، فهي توفر لك نسخة قابلة للتحميل

 ا يعطي زيادة في المرونة.سطح المكتب التقليدية، ممّ 
لقائمة على فالبرمجيات ا ،م العرض التقديمي بحاجة لحفظ التغييرات التي يقوم بهالم يعد مصمّ  .6

الويب تقوم بعمل حفظ للتغيرات بشكل تلقائي، وبالتالي ل خوف على مجهودك من الضياع 
، فكل خطوة تقوم بعملها يتم حفظها اإلنترنت خدمة قطاعانو أ ،التيار الكهربائي قطاعانبسبب 
 .تلقائياا 

عطي ا يُ مّ م ؛يمكن نشر العرض التقديمي عبر مواقع التواصل الجتماعية بكل سهولة ويسر .7
 لنشر العرض التقديمي لشريحة كبيرة من الناس بسهولة وسرعة. يةانإمك
مقابل  ، ول تحتاج لدفع أيّ يةانمجبرامج العروض التقديمية القائمة على الويب  غلبأ 

 مدفوعة. لستخدامها، بخالف البرامج التقليدية التي تكون غالباا 
 ،و جهاز األيبادأ ،ضها على جهاز الموبايلجهاز، فيمكن استعرا تعمل هذه العروض على أيّ  .8

 جهزة التي يوجد بها متصفح ويب.و غيرها من األأ ،يو الحاسوب الشخصأ
الدردشة داخل العرض التقديمي،  يةانإمكغلب برامج العروض التقديمية القائمة على الويب أ تتيح  .9

دث مع بعضهم ملس عرض تقديمي، فيمكنهم التحن كثر يستعرضو أو أ اناثنهناك  نافلو ك
 البعض، وكتابة التعليقات والمالحظات.

 تحديث برامج العروض التقديمية يتم بشكل تلقائي وبدون تدخل من المستخدم، فيحصل دائماّ  .10
في البرمجيات  ناضافي لتحديث برنامج كما كدثة ول يحتاج لعمل مجهود إحّ معلى برامج 

 التقليدية.
العروض التقديمية، تقوم الشركة المزودة بعمل لبرامج  صيانةل يحتاج المستخدم لعمل  .11

 الالزمة ودون تدخل من المستخدم. الصيانة
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 :ومن هذه العيوب ،عيوب برامج العروض التقديمية القائمة على الويب
 الويب ومتصفح الويب استخدام أساسيات في خبرةإلى  المتعلم او المعّلم يحتاج. 
 الويب على القائمة التطبيقات يدعم حديثاا  متصفحاا  الويب متصفح يكون  أن يجب. 
 واإلنترنت الويب على قائمة برمجيات فهي تعمل، حتى اإلنترنت خدمة توفير يجب. 
 للمستخدمين الفكرية الملكية حقوق  تهاكان بعدم اتانضم يوجد ل. 
 شاء حساب شخصي عند مزود الخدمة، وذلك نإإلى  شاء عرض تقديمي تحتاجنإ لتصميم أو

  شائها في حسابك الشخصي.أنلعروض التي تقوم بلحفظ قائمة ا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 .دراسات تناولت توظيف الويب 

 .دراسات تناولت توظيف البرامج المحوسبة 

  دائيةاألدراسات تناولت تنمية المهارات. 
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 الدراسات السابقة:

 العروض تصميم مهاراتنمية في ت تفاعلي ويبأثر موقع الكشس عن إلى  الحالية تهدف الدراسة
طالع على مجموعة لحاسب ا لي. لذا قام الباحث بالالطلبة في مساق مقدمة في ا لدى التقديمية

 الزمني ترتيبها حسب الدراسات هذه بعرض أيضاا  قام وقدمن الدراسات السابقة في هذا المجال،
 ةثالثإلى  نيس تلك الدراساتتصب وقد قام الباحث ،قدماألإلى  حدثاأل من متسلسلة تكون  بحيث
 :هي محاور

 أواًل: دراسات تناولت توظيف الويب.
 : دراسات تناولت توظيف البرامج المحوسبة.ثانياً 

 دائية.دراسات تناولت تنمية المهارات األثالثًا: 
 
 دراسات تناولت توظيف الويب. أواًل:
 :(2014) عابددراسة  .1

 التفكير خرائط تصميم مهارات تنمية في 2 ويب أدوات فاعلية عن الكشسإلى  الدارسة هدفت
  بغزة قصىألا بجامعة التربية بكلية ينالمعّلم الطلبة لدى والتواصل

 الوحدتين محتوى  لتحليل وذلك، التحليلي الوصفي المنهج الدارسة هذه في الباحثة استخدمت 
 المتضمنة التفكير خرائط عوا أنب قائمة استخراج وتم ،التدريس تقنيات مساق من( والسابعة السادسة)

 قبلي تطبيق مع الواحدة المجموعة على ئمالقا التجريبي شبه المنهج استخدمت كما ،الوحدتين في
 قصىاأل بجامعة ينالمعّلم التربية كلية طالبات من (طالبة 40) من الدراسة عينة وتكونت ،بعدي

 هدافأ  من وللتحقق .(م2014/2013) الثاني الدراسي للفصل التدريس تقنيات لمساق والمسجلين
 التفكير خرائط تصميم مهارات اختبار في تمثلت والتي، الدراسة دواتأ ببناء الباحثة قامت الدراسة
 (فقرة 24) من تكون  لكتروني الذياإل التواصل مهارات قياس داةوأ ،( فقرة 30) من تكونت التي

 استخدام جرى  وقد .المناسبة بالطرق  هماوثبات صدقهما من التأكد تم وقد، محاور ةثالث على موزعين
 .الدراسة فرضيات لفحل بيرسون  ومعامل، كنلبال الكسب ومعامل، مرتبطتين لعينتين( ت)

 الطلبة لدة والتواصل التفكير خرائط تصميم مهارات تنمية في 2 ويب تادو أ فاعلية النتائج وأظهرت
 لمعدل فقاا و  1.2 من كبرأ كسب معدل اعليةف 2 ويب تادو أ قتحقّ  لم لكن، التربية بكلية ينالمعّلم
 .قصىألا بجامعة التربية بكلية ينالمعّلم الطلبة لدى التواصل مهارات تنمية في لبالك الكسب
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 :(2014) انخ دراسة .2

  في اللوحية الحواسيب عبر الويب على القائم المتنقل التعليم فاعلية عن الكشسإلى  الدراسة هدفت
 المنهج استخدام تم الدراسة هدف ولتحقيق. الخامس الصس تلميذات يلتحص على الرياضيات مقرر
 الخامس الصس طالبات من (طالبة 54) حجمها بلغ عينة على الدراسة طبقت حيث، التجريبي شبه

 الويب على القائم المتنقل التعليم بتطبيق الباحثة وقامت ،متكافئتين مجموعتينإلى  وزعت، البتدائي
 وقد ،التقليدية بالطريقة الضابطة المجموعة درست بينما ،التجريبية للمجموعة حيةاللو  الحواسيب عبر
 شارتوأ. وثباتها صدقها من تحققت وقد التحصيلي الختبار وهي الدراسة دواتأ ببناء الباحثة قامت
 ،التجريبية المجموعة درجات متوسط بين حصائيةإ دللة ذات فروق  وجودإلى  الدراسة نتائج

 .التجريبية المجموعة لصالح وذلك ،التحصيلي لالختبار البعدي القياس في الضابطة ةوالمجموع
 

 :(2014) الدوسري  دراسة .3

 في( Web 2.0) للويب الثاني الجيل تطبيقات بعض استخدام فاعلية عن الكشسإلى  الدراسة هدفت
 بالتعليم المشترك البرنامج طالبات لدى نحوها والتجاه ،ا لي الحاسب بمقرر المعرفي التحصيل

 .المكرمة مكة بمدينة المقررات نظام وي انالث

 بلغ عينة على الدراسة طبقت حيث ،التجريبي شبه المنهج الباحثة استخدمت الدراسة ألهداف وتحقيقاا 
 الحاسب مقرر يدرسن والالتي ،وي انالث بالتعليم المشترك البرنامج طالبات من( طالبة 52) حجمها
 (26 من منهما كل تكونت ،ضابطة خرى األ، و تجريبية حداهماإ مجموعتينإلى  تقسيمها وتم ،ا لي

 الثاني الجيل تطبيقات بعض باستخدام الدراسة وحدتي التجريبية المجموعة درست حيث ،طالبة)
 أداتي الباحثة متصمّ  وقد ،المعتادة التقليدية بالطريقة الضابطة المجموعة درست بينما ،للويب
 من التأكد تم وقد ،الويب تطبيقات نحو االتجاه ومقياس ،المعرفي التحصيل ختبارا :وهما ،الدراسة
 متوسطي بين حصائيةإ دللة ذات فروق  وجود عن الدراسة نتائج سفرتوأ  ،وثباتهما صدقهما
 نتائج شارتوأ كما، التجريبية المجموعة لصالح البعدي المعرفي التحصيل في المجموعتين درجات
 في والضابطة التجريبية استجابات متوسطي بين حصائيةإ دللة ذات فروق  دوجو إلى  الدراسة
 .التجريبية المجموعة لصالح وذلك ،التجاه قياس ألداة البعدي التطبيق
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 :(2013دراسة ابراهيم ) .4

 التربية كلية طالب لدى( البالغة الصرف، النحو،) العربية اللغة مفاهيم تنميةإلى  الدراسة تهدف
 أدوات أحد (Blogs) المدونات على قائم برنامج خالل من نحوه واتجاهاتهم" عربية ةلغ تخصل"

 فعالية لدراسة التجريبي المنهج الباحث استخدم ذلك لتحقيقو (. Web2.0) للويب الثاني الجيل
 اللغة طالب لدى( والتجاه العربية اللغة مفاهيم) التابعين المتغيرين في( البرنامج) المستقل المتغير
لقياس  ةانواستب التحصيليالباحث أدوات الدراسة المتمثلة في الختبار  عدّ وقد أ  التربية، بكلية العربية
 درجات و القبلي التطبيق درجات بين إحصائياا دالة فروق  وجودإلى  الدراسة توصلت وقد ،التجاه
 ومقياس العربية لغةال مفاهيم تحصيل اختبار من كل في التجريبية المجموعة لدى البعدي التطبيق
 .البعدي التطبيق لصالح وذلك التجاه،

 
 (:2013) الباز دراسة .5

 تنمية في 2.0 الويب تقنيات على قائم تدريبي برنامج فعالية عن الكشسإلى  الدراسة هذه هدفت
 الباحثة استخدمت وقد الخدمة، أثناء العلوم معلمي لدى نحوه والتجاه اإللكتروني التدريس مهارات

 التدريبي البرنامج وا عداد الدارسة بمشكلة الصلة ذات األدبيات لوصس التحليلي الوصفي نهجالم
 مهارات تنمية في التدريبي البرنامج فعالية لقياس التجريبي شبه المنهج استخدمت كما المقترح،
 ،بورسعيد محافظة من (معلماا  25) من الدراسة عينة وتكونت نحوه، والتجاه والتحصيل التدريس
 الذاتي التقويم وبطاقة تحصيل واختبار لكترونياإل التدريس مهارات قائمة في الدراسة أدوات وتمثلت
 للمعارف التحصيل تنمية في التدريبي البرنامج فعاليةإلى  الدراسة وتوصلت ،االتجاه ومقياس
 ين،المعّلم اهاتاتج تنمية وأيضاا  ،العلوم معلمي لدى لكترونياإل التدريس ارت مها وتنمية التربوية
 .اإللكتروني التدريس مهارات على التربية بكليات ينالمعّلم الطالب تدريب بضرورة الدراسة وأوصت

 
 :(2013دراسة خليل ) .6

 برامج تصميم مهارات تنمية في إلكتروني تدريب موقع فاعلية مدى على التعرفإلى  الدارسة هدفت
 البرامج تصميم  لمهارات قائمة بإعداد الباحثة وقامت ،بغزة التكنولوجيا معلمي لدى محوسبة تعليمية

 االختبار في تمثلت الدارسة أدوات ببناء الباحثة قامت المهارات قائمة خالل ومن التعليمية،
 بطاقةإلى  باإلضافة المهارة مستوى  لقياس المالحظة وبطاقة، متعدد من اختيار نوع من التحصيلي

 التدريب موقع بتصميم الباحثة قامت الدارسة أهداف ولتحقيق، محوسب تعليمي برنامج منتج تقييم
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 16) من مكونة قصديه عينة الباحثة واختارت، التعليمية البرامج تصميم مهارة لتنمية اإللكتروني
 بمديرية الحكومة لمدارس التابعين العليا األساسية للمرحلة التكنولوجيا معلمي من (ومعلمة اا معلم
 التطبيق ذا التجريبي المنهج الدارسة لطبيعة  وفقاا  الباحثة واستخدمت ،غزة لشما والتعليم التربية
  العلمية المعرفة مستوى  في فروق  وجودإلى  الدراسة توصلتوقد  ،الواحدة للعينة والبعدي القبلي

  المعرفي التحصيل اختبار في البعدي التطبيق لصالح  المحوسبة التعليمية البرامج تصميم لمهارات
 .لكترونياإل التدريب لموقع تعزى  العينة معلمي لدى
 

 :(2013) الغندور دراسة .7

 اتجاز ناإل على والمثابرة ساسيةاأل المهارات تنمية في تفاعلي موقع فاعلية قياسإلى  الدراسة تهدف
 وتكونت ،النوعية التربية بكلية الرابعة الفرقة طالب لدى التعليمية جهزةاأل ةانصي مقرر في الالزمة

 المجموعة ،مجموعتين على عشوائياا  وتوزيعهم اختيارهم تم (وطالبة طالباا  30) من الدراسة ةعين
 ةانصي مقرر التجريبية المجموعة درست بينما، المعتادة التقليدية بالطريقة المقرر درست الضابطة

 وشملت ،عسابيأ سبعة التجربة واستمرت، اإلنترنت على القائم اللكتروني مالتعلّ  بطريقة جهزةاأل
 الالزمة المثابرة ومقياس ،المهاري  داءاأل مالحظة وبطاقة المعرفي التحصيل اختبار البحث دواتأ

 التحصيل تنمية في الموقع استخدام فاعلية تحققإلى  تشير الدراسة نتائج تناوك ،جهزةاأل ةانلصي
 المجموعة حلصال حصائيةإ دللة ذات فرق  ووجود ،التجريبية المجموعة طالب لدى المعرفي
 الموقع لستخدام الباحثة ترجعه والمثابرة ،المهاري  داءواأل ،التحصيلي الختبار في التجريبية
 .التفاعلي

 
 (:2011) واالشقر عياد دراسة .8

 (Moodle) مالتعلّ  إدارة نظام في 2.0 الويب أدوات استخدام أثر على التعرفإلى  الدراسة هدفت
 واستخدم ،بغزة اإلسالمية بالجامعة المعلومات تكنولوجيا لبةط لدى التعاوني مالتعلّ  تحقق على
 لمساق المسجلين والطالبات الطالب جميع من الدراسة عينة وتكونت ،الوصفي المنهج انالباحث

 عدد بلغ حيث (2009/2010) الثاني الدراسي الفصل في اإلسالمية بالجامعة المعلومات ظمةأن
 أداة انالباحث استخدم الدراسة أهداف من وللتحقق ،(طالبة 21) الطالبات وعدد طالبا 23 الطالب
  الخصائل، تلك من الطلبة استفادة ومدى الويكي أداة خصائل أهمية تقويم ةاناستب :وهي ،واحدة

 مالتعلّ  أنّ و  ،البحث عينة طلبة لدى الويكي اداة خصائل أهمية درجة ارتفاع عن النتائج وكشفت



63 

 

 دراسة أثناء في الويكي ألداة استخدامهم خالل من جيد بشكل تحقق قد الطلبة هؤلء بين التعاوني
 حول والطالبات الطالب بين إحصائية دللة ذات فروق  وجود عدم وعن. المعلومات ظمةأن مساق
 .األداة كلت خصائل من الستفادة ودرجة الويكي أداة خصائل أهمية درجة
 

 :لاألوالتعقيب على الدراسات السابقة في المحور 

 ضح ما يلي:تّ ي، األولفي المحور   من خالل استعراض الدراسات السابقة
 .الدراسات السابقة حديثة أنّ  .1

وذلك ، ومواقع الويب التدريبية 2 ويبوتطبيقات ال أدواتتناولت الدراسات السابقة استخدام  .2
 .المهارات المراد تحقيقهاتنمية ل

، ومقياس لالتجاه، من اختبار تحصيل السابقة تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات .3
 وبطاقة تقييم منتج. ،وبطاقة مالحظة

والبعض ، فبعضها اختار عينة من طلبة المدارس، تنوعت العينة المختارة في الدراسات .4
بينما البعض الخر من ، نيالمعّلموالبعض الخر من الطلبة  ،ر من طلبة الجامعاتا خ

 الهيئة التدريسية.

 ،غراض الدراسةافقت مع الدراسة الحالية من حيث أهداف وأ لسابقة تو غلب الدراسات اأ  .5
 وكذلك من حيث مجتمع الدراسة. ،الدراسة ،وأدوات

 

 وأغراضها هداف الدراسةالتعقيب من حيث أ: 
جل تنمية من أ التربوي  المجال في الويب توظيسقامت بمن العرض السابق لهذه الدراسات التي 

الدراسات السابقة من حيث المضمون، وهو الوقوف مع  فقت الدراسة الحالية ، فقد اتالمهارات األدائية
 التفكير خرائط تصميم مهارات تنميةل( 2014) عابد دراسةومن هذه ، األدائيةمهارات العلى تنمية 
 التدريس مهارات تنميةل( 2013) الباز ودراسة ،التربية بكلية ينالمعّلم الطلبة لدى والتواصل

 لدى محوسبة تعليمية برامج تصميم مهارات تنميةل( 2013) خليل ودراسة، نحوه التجاهو  لكترونياإل
 جازاتناإل على والمثابرة األساسـية المهـارات تنميـةل( 2013) الغندور ودراسة، التكنولوجيا معلمي
 .الالزمة
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 الدراسة منهج حيث من السابقة الدراسات على التعقيب: 

 وتحديد المنهاج لتحليل التحليلي للمنهج إتباعها في السابقة الدراسات بأغل مع الدراسة هذه اشتركت
 :مثل ،الدراسات من النوع هذا لمثل مناسبنهاج كمـ و شبه التجريبي، أالتجريبي والمنهج المهارات
 .(2013) الباز ودراسة و ،(2014) عابد دراسة

 ودراسة ،(2014) انخ دراسةفهي  ،فقط التجريبي المنهجا الدراسات التي تفردت لستخدامها أمّ 
 .(2013) الغندور ودراسة ،(2013) خليل ودراسة ،(2013) ابراهيم ودراسة ،(2014) الدوسري 

 لوحده. الوصفي المنهجفقد استخدمت  (2011)واألشقر عياد دراسةا أمّ 
 

 :التعقيب من حيث أدوات الدراسة 
وبذلك تكون قد اشتركت  ،ظة كأداة للدراسةوبطاقة المالح معرفياستخدمت هذه الدراسة الختبار ال

 تحصيلي اختبارالتي استخدمت أداتي هذه الدراسة في استخدام أدوات الدراسة مع بعض الدراسات 
ا أمّ  ،(2013) الغندور ودراسة ،(2014) عابد دراسة  :ومن هذه الدراسات ،مالحظة وبطاقة معرفي

حيث استخدم الختبار  (2014) انخ راسةد :فهي،الدراسات التي استخدمت أداة واحدة فقط 
ا الدراسات التي استخدمت أمّ  ،تقييم استبانةحيث استخدم  (2011)واألشقر عياد ودراسة ،التحصيلي
بينما الدراسات  ،(2013) ابراهيم ودراسة ،(2014) الدوسري  دراسة :فهي، اتجاه ومقياس الختبار

 الباز دراسةفقد تفردت بها  ،التجاه ومقياس لذاتيا التقويم وبطاقة تحصيلي اختبارالتي استخدمت 
 ومقياس منتج تقييم وبطاقة تحصيلي اختبارفقط استخدم فيها  (2013) خليل دراسةا وأمّ  ،(2013)

 .التجاه

 
  الدراسة وعينة مجتمعالتعقيب من حيث: 

 عابد سةدرا :مثل ،الجامعات طلبة وهم ،وعينتها الدراسة مجتمع في الدراسة هذه مع اشتركت
 بينما ،(2011)واألشقر عياد ودراسة ،(2013) الغندور ودراسة ،(2013) ابراهيم ودراسة ،(2014)

 :مثل ،المدارس طلبة على طبق من فمنهم والعينة، الدراسة مجتمع في الدراسات باقي مع اختلفت
 يومعاون يمعلم طلبة على طبق من ومنهم ،(2014) الدوسري  ودراسة ،(2014) انخ دراسة

 (.2013) خليل ودراسة ،(2013) الباز دراسة :مثل ،تدريس هيئة عضاءأ 
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  الدراسة نتائجالتعقيب من حيث: 

إلى  نتائج الدراسات السابقةأشارت حيث  ،اشتركت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات في النتائج
 تصميم مهارات تنميةل (2014) عابد دراسةومنها  ،نجاحها في تنمية المهارات األدائية المراد تحقيقها

 مهارات تنميةل( 2013) الباز ودراسة ،التربية بكلية ينالمعّلم الطلبة لدى والتواصل التفكير خرائط
 تعليمية برامج تصميم مهارات تنميةل( 2013) خليل ودراسة، نحوه والتجاه لكترونياإل التدريس
 على والمثابرة األساسـية المهـارات ميـةتنل( 2013) الغندور ودراسة، التكنولوجيا معلمي لدى محوسبة

 .الالزمة جازاتناإل
 

 :: دراسات تناولت توظيف البرامج المحوسبةثانياً 
 

 :(2014دراسة دغمش ) .1

نو  تصميم مهارات تنمية في فعاليته ومعرفة تدريبي، برنامج بناءإلى  الدراسة هدفت   ملس تاجا 
  .بغزة بالجامعة اإلسالمية التربية ليةك طالبات لدى نحوه والتجاه لكترونياإل جازناإل

نو  تصميم مهارات قائمة بإعداد الباحثة قامت وقد  ببناء قامت ثم ومن، اإللكتروني جازناإل ملس تاجا 
 اختيار نوع من اختبارياا  بنداا  (43) من تكون  حيث المعرفي الختبار في تمثلت والتي، الدراسة دواتأ

 على األدوات تعرض ثم ،تجاهال مقياسإلى  باإلضافة ،ةمالحظ بطاقة بناء وكذلك ،متعدد من
 .للتطبيق وصالحيتها سالمتها من للتأكد المحكمين من مجموعة

نو  تصميم مهارات لتنمية التدريبي البرنامج ببناء الباحثة قامت الدراسة ولغرض  جازناإل ملس تاجا 
 بلغ سالميةاإل الجامعة في بيةالتر  كلية طالبات من قصدية عينة الباحثة واختارت  ،اإللكتروني

 الدارسة لطبيعة وفقاا  الباحثة واستخدمت .(م2013-2012) الدراسي العام من (طالبة 17) عددها
نتاج تصميم مهارات لتنمية المقترح البرنامج لبناء البنائي المنهج  والتجاه ،اإللكتروني اإلنجاز ملس وا 
إلى  الدراسة توصلت وقد .المجموعة نفس على بعديوال القبلي التطبيق ذا التجريبي والمنهج نحوه
 تصميم لمهارات التجاه في وكذلك ،العملي داءاأل في وكذلك ،المعرفي بانالج في فروق  وجود

نو   .البعدي التطبيق لصالح وبعده المقترح البرنامج تطبيق قبل اإللكتروني جازناإل ملس تاجا 
 

 :(2014)  العينين ابو دراسة .2
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 ا لي الحاسب مادة في المعرفي التحصيل على المحاكاة برنامج فاعلية قياسلى إ الدراسة تهدف
 ودراسة محاكاه برنامج بتصميم الباحث قام ذلك ضوء وفي ،اإلعدادي األول الصس تالميذ لدى

 األول الصس تالميذ لدى ا لي الحاسب مادة في المهاري  واألداء المعرفي التحصيل على فاعليته
 األول للصس ا لي الحاسب منهج دراسة في التحليلي الوصفي المنهج الباحث خدماستو اإلعدادي. 
. المحاكاة برنامج تصميم وفى ،الدراسات هذه نتائج ودراسة ،السابقة الدراسات تحليل وفى اإلعدادي

مكانية البحث فروض صحة من للتحقق التجريبي شبه المنهج يستخدم حين في  الدراسة تطبيق وا 
 . مالحظة بطاقة و تحصيلي اختبار: الدراسة أدوات ببناء الباحث قامو . وتعميمها

 وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين ضابطة وتجريبية.

 على المحاكاة برنامج باستخدام درست والتي، التجريبية المجموعة تفوق إلى  الدراسة نتائج أشارت وقد
 لالختبار الكلية الدرجة من لّ  في كُ  ذلكو  ،المعتادة بالطريقة درست والتي ،الضابطة المجموعة
 .المالحظة لبطاقة الكلية والدرجة التحصيلي

 
 :(2014) الغامدي دراسة .3

 الفنية التربية منهج في مقترحة وحدة تصميم ومتطلبات مبررات على التعرفإلى  الدراسة هدفت
 في مقترح لكترونيإ وى محت عدادإ  خالل من وذلك، الباوربوينت التقديمية العروض برنامج باستخدام

 .متوسط ولاأل للصس الفنية التربية منهج

 من الدراسة مجتمع وتكون ، المسحي الوصفي التحليلي المنهج استخدام تم الدراسة هدافأ  ولتحقيق
 امّ أ ،المكرمة مكة بمنطقة المتوسطة للمرحلة العام التعليم مدارس في الفنية التربية ومعلمات مشرفات
 جميع من عشوائية بطريقة اختيارهم تم مشرفة (16)و معلمة (60) من تكونت دفق الدراسة عينة

 وتحققت الدراسة أداة الباحثة تعدّ أ  وقد هذا. العام التعليم مدارس في الفنية التربية ومشرفات معلمات
 دللة ذات فروق  وجود عن الدراسة نتائج سفرتأ وقد ،الستبانة أداة وهي ،وثباتها صدقها من
 وفقاا  المتطلبات توافر درجة ومحور من اتالمعّلمو  المشرفات استجابات متوسطات بين ةحصائيإ

 ،المتوسطة المرحلة أفراد لصالح التعليمية والمرحلة ،المشرفات لصالح الوظيفي ىالمسمّ  لمتغيرات
 .سنوات (10 – 5)من المجموعة لصالح الخبرة سنوات وعدد
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 :(2013دراسة عقل ) .4

 عرض جهاز) العرض أجهزة استخدام مهارات لتنمية األبعاد ثالثي برنامج تصميمى إل الدراسة هدفت
 ،المنظومات تطوير أسلوب الباحث استخدم ولقد ،(التفاعلي واللوح الشفافيات عرض جهاز ،اتانالبي

 التعليمي، للتصميم (Stephen & Staley) "لىانواست استيفين" نموذج خطوات بتطبيق وذلك
وتحديد  في تحليل المحتوى   التحليلي الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفيهداف ولتحقيق أ 

ألجهزة  الالزمة في تصميم وتحديد المهارات استخدم الباحث المنهج البنائي كما، حاجات المتعلمين
  في التجريبي  استخدم الباحث المنهج العرض التعليمية وتطوير أدوات البرنامج ثالثي األبعاد أيضاا 

 مساق في التربية كليات طالبات من طالبة( 20) من الدراسة عينة تكونتو  ،اء تجربة الدراسةإجر 
. السابقة لألجهزة مالحظة بطاقات ثالث في المستخدمة الدراسة أدوات وتمثلت التعليم، تكنولوجيا

 ضعر  بجهاز الخاصة المهارات متوسط في التجريبية المجموعة وق تفّ إلى  الدراسة نتائج لتتوّص 
 متوسط في الضابطة المجموعة تفوقت حين في الضابطة، المجموعة على التفاعلي واللوح الشفافيات
 معدل عند البرنامج فاعلية الدراسة نتائج أظهرت كذلك ،اتانالبي عرض بجهاز الخاصة المهارات
 خداماست عند أيضاا  النتائج وأظهرت األجهزة، جميع استخدام مهارات تنمية في( 1)عن يزيد كسب
 المالحظة بطاقة درجات متوسط بين اختالف وجود (Kruskal-Wallis) واليس كارسكوال اختبار

 مهارات تنمية على األبعاد ثالثي البرنامج عمل حيث التجريبية، للمجموعة البعدي التطبيق في
 قياسيةال المعايير بتصميم بالهتمام الدراسة وأوصت األجهزة، باقي من أكثر( LCD) جهاز استخدام
 أجهزة لبعض ومباشر فعلي تدريب توفير ضرورة وكذلك األبعاد، ثالثية البرامج لتصميم الالزمة
 .الستخدام عند متعددة مهاراتإلى  تحتاج والتي ،العرض

 :(2012دراسة الحداد ) .5

ة معرفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية مهارات كتابة الصيغ الكيميائيإلى  هدفت الدراسة
اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من بين و لدى طالب الصس الحادي عشر، 

للبنين، وذلك في الفصل الدراسي األول  ويةانالثالشعب الدراسية الموجودة في مدرسة العلمي 
مج ، حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرناالتجريبيواستخدم الباحث المنهج  ،م (2011/2012)
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الذي أعده الباحث، بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريساا للوحدة الدراسية بالطريقة التقليدية، كما 
في تحليل وحدات الدراسة واستخراج الصيغ الكيميائية،  الوصفي التحليليالمنهج  أيضاا  واستخدم
إلى  توصلت الدراسةالتحصيلي، و  االختباراألدوات التالية: تحليل المحتوى وبناء  أيضاا واستخدم 

في  همانبأقر وجود فروق في القياس البعدي لختبار التحصيل بين المجموعة التجريبية مقارنة 
  المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 

 

 :(2010نصر هللا ) .6

 مع مهارات التعامل لتنمية المحاكاة أسلوب على قائم محوسب برنامج بناءإلى  الدراسة هذه هدفت
في اختبار  الدراسة شبكات لدى طالب كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية. وقد تمثلت أدواتال

 (18)مكونة من  الشبكات مع التعامل لمهارات المالحظة فقرة، و بطاقة (30)تحصيلي مكون من
 ددع لقلة نظراا  الواحدة المجموعة نظام وطبق ،شعبتين من مكونة قصدية عينة الباحث فقرة. اختار

 مجتمع في كلية الشبكات قسم طالب من طالباا (  23)  عددهم بلغ وقد. الواحدة الشعبة في الطالب
 الدراسة لطبيعة وفقاا  الباحث استخدم و ،(التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية) والتطبيقية المهنية العلوم
 . وقد أظهرتالتجريبي والمنهج ،البنائي والمنهج ،التحليلي الوصفي المنهج :وهي ،مناهج ثالثة

طالب  درجات متوسط (بينα≤0.05) مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  النتائج وجود
 ذات فروق  المعرفي. كما أظهرت وجود لالختبار البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في المجموعة

 لقبليا التطبيق في طالب المجموعة درجات متوسط ( بينα≤0.05) مستوى  عند إحصائية دللة
 .المالحظة لبطاقة والبعدي

 
 :(2010دراسة هاشم ) .7

معرفة أثر برنامج مقترح لتنمية التربية الوقائية بالعلوم لدى طالب الصس التاسع إلى  هدفت الدراسة
( 71، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )التجريبيع الباحث المنهج واتبّ  ،األساسي بغزة

 :مجموعتينإلى  مةاسع األساسي بمدرسة حطين األساسية بغزة مقسّ من طالب الصس الت طالباا 
( طالباا، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة بمفاهيم 33وضابطة ) ( طالباا 38تجريبية )

( فقرة، 40لمفاهيم التربية الوقائية مكونة من ) اختبارالتربية الوقائية، وتم بناء البرنامج، وكذلك بناء 
، وأظهرت النتائج فاعلية وبعدياا  ق البرنامج على طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية قبلياا وطب

وذلك من خالل النتيجة التالية: توجد فروق  ،البرنامج المقترح في تنمية مفاهيم التربية الوقائية بالعلوم
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ي اختبار مفاهيم والضابطة ف ،ذات دللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
 التربية الوقائية لصالح التجريبية تعزى لستخدام البرنامج المقترح.

 
 :(2010بو شقير وعقل )دراسة أ .8

 التعليم أسـلوب على قائم محوسب برنامج فاعلية مدى على التعرفإلى  الحالية الدراسة هدفت
 وقد ،الخاصـة ياجاتالحت ذوي  الطلبة لدى التقديمية العروض مهارات اكتساب في الخصوصي

إلى  للوصـول التجريبي المنهج وكذلك ،المحوسب البرنامج بناء في البنائي المنهج انالباحث استخدم
 المعاقين)الخاصة الحتياجـات ذوي  الطلبـة مـن طالبـاا ( ١٦)مـن الدراسـة عينـة وتكونت الدراسة نتائج
 الفروق  على للوقوف مالحظة بطاقة ببناء انالباحث قام. األساسي التاسع الصس طالب من( سمعياا 
 دللة ذات فروق  وجود عن الدراسة كشفت ولقد وبعده، البرنـامج تطبيـق قبـل الطلبة أداء بين

 الطلبـة اكتساب على للبرنامج كبير تأثير وجود النتائج أظهرت كما البرنامج، لصالح إحصائية
 .التقديمية العروض لمهـارات

 :الثانيالسابقة في المحور  التعقيب على الدراسات

 تضح ما يلي:ي، الثانيفي المحور   من خالل استعراض الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة حديثة. نّ إ .1

، ومقياس لالتجاه، من اختبار تحصيل السابقة تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات .2
 وبطاقة تقييم منتج. ،وبطاقة مالحظة

والبعض  ،فبعضها اختار عينة من طلبة المدارس ،الدراساتتنوعت العينة المختارة في  .3
خر من بينما البعض ا ، نيالمعّلمخر من الطلبة والبعض ا  ،ر من طلبة الجامعاتا خ

 الهيئة التدريسية.

ومن  ،غراض الدراسةافقت مع الدراسة الحالية من حيث أهداف وأ غلب الدراسات السابقة تو أ  .4
 ث مجتمع الدراسة.وكذلك من حي ،أدوات الدراسة

 مهاراتكتناولت توظيس البرامج المحوسبة لتنمية مهارات في مجالت متعددة  ،الدراسات نّ إ .5
مهارات التعامل مع الشبكات في التكنولوجيا ومهارات كتابة الصيغ و  العرض أجهزة استخدام

 .وغيرها محوسبة تعليمية برامج تصميم مهاراتو  الكيميائية في العلوم
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فمنها من استخدمت المنهج الوصفي التحليلي  ،نهج الدراسة فقد تنوعت الدراساتبالنسبة لم .6
 ومنها من استخدمت المنهج التجريبي، ومنها من جمعت بينهما.،

 الدراسات أثبتت فاعلية البرامج المحوسبة في المجال التربوي. نّ إ .7

 
 

 وأغراضها هداف الدراسةالتعقيب من حيث أ: 
من  التربوي  المجال في البرامج المحوسبة توظيسقامت براسات التي من العرض السابق لهذه الد

الدراسات السابقة من حيث المضمون، مع  ، فقد اتفقت الدراسة الحالية جل تنمية المهارات األدائيةأ
 مهارات تنميةل( 2014) دغمش :ومن هذه الدراسات، األدائيةمهارات الوهو الوقوف على تنمية 

نو  تصميم  برنامج فاعلية( 2014) العينين بوأ  ودراسة، نحوه والتجاه لكترونياإل جازناإل ملس تاجا 
فاعلية برنامج ثالثي األبعاد ( 2013)  عقل ودراسة، المهاري  واألداء المعرفي التحصيل علي محاكاة

 الصيغ كتابة مهارات لتنمية( 2012) الحداد  ودراسة ،في تنمية مهارات استخدام أجهزة العرض
 وشقير عقل  ودراسة ،الشبكات مع التعامل مهارات تنمية( 2010) هللا نصر  ودراسة، ئيةالكيميا

 .التقديمية العروض مهارات اكتساب( 2010)
 

 الدراسة منهج حيث من السابقة الدراسات على التعقيب: 

 وتحديد المنهاج التحليلي لتحليل للمنهج باعهاتّ ا في السابقة الدراسات أغلب مع الدراسة هذهاتفقت 
 :مثل ،الدراسات من النوع هذا لمثل مناسب هاجكمـن و شبه التجريبي، أالتجريبي والمنهج المهارات
 ا الدراسات التي تفردت لستخدام المنهجأمّ  ،(2012) الحداد  ودراسة ،(2014) العينين بوأ  دراسة

 ستخدمت المنهجفقد ا (2014) الغامدي أما دراسة .(2010) هاشم  فهي دراسة ،التجريبي فقط
 دغمش :فمنها دراسة ،التجريبي والمنهج البنائي ا الدراسات التي استخدمت المنهجالوصفي لوحده. أمّ 

 البنائيالمنهج و  الوصفي المنهجوهناك دراسات استخدمت .(2010)وشقير عقل  ودراسة ،(2014)
 .(2010) هللا نصر  ودراسة ،(2013)  عقل دراسة :مثل ،والتجريبي

 
 ب من حيث أدوات الدراسة:التعقي 

هذه  اتفقت قدوبذلك تكون  ،وبطاقة المالحظة كأداة للدراسة معرفياستخدمت هذه الدراسة الختبار ال
 تحصيلي اختبارالتي استخدمت أداتي الدراسة في استخدام أدوات الدراسة مع بعض الدراسات 
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 هللا نصر ودراسة ،(2014) العينين بوأ دراسة :ومن هذه الدراسات ،مالحظة وبطاقة معرفي
  ودراسة ،(2012) الحداد  دراسة :فهي ،ا الدراسات التي استخدمت أداة واحدة فقطأمّ  ،(2010)

حيث استخدم  ،(2014) الغامدي  ودراسة ،حيث استخدم الختبار التحصيلي فقط ،(2010) هاشم
 بطاقةاستخدم  حيث (2010) وعقل شقير بوأ ودراسة ،(2013)  عقل دراسةو ،فقط استبانة
 دراسة :فهي ،اتجاه ومقياس مالحظة وبطاقة الختبارا الدراسات التي استخدمت أمّ  ،فقط مالحظة
 .(2014) دغمش

 
  الدراسة وعينة مجتمعالتعقيب من حيث: 

 دغمش دراسة :مثل ،الجامعات طلبة وهم وعينتها الدراسة مجتمع في الدراسة هذه معاتفقت 
 الدراسات باقي مع اختلفت بينما  ،(2010) هللا نصر  ودراسة ،(2013)  عقل ودراسة ،(2014)

 ،(2014) العينين بوأ  دراسة :مثل ،المدارس طلبة على طبق من فمنهم والعينة، الدراسة مجتمع في
 طبق من ومنهم   ،(2010) هاشم  ودراسة ،(2012) الحداد  ودراسة ،(2014) الغامدي  ودراسة
 (.2010)وشقير عقل  دراسة :مثل ،صةخا احتياجات ذوي  طلبة على
 

  الدراسة نتائجالتعقيب من حيث: 

نجاحها إلى  حيث تشير نتائج الدراسات السابقة ،هذه الدراسة مع أغلب الدراسات في النتائج تفقتا
 تصميم مهارات تنميةل( 2014) دغمشومنها دراسة  ،في تنمية المهارات األدائية المراد تحقيقها

نو   محاكاة برنامج فاعلية( 2014) العينين بوأ  ودراسة، نحوه والتجاه لكترونياإل جازناإل ملس تاجا 
فاعلية برنامج ثالثي األبعاد في ( 2013)  عقل ودراسة، المهاري  واألداء المعرفي التحصيل علي

 الصيغ كتابة مهارات لتنمية( 2012) الحداد  ودراسة ،تنمية مهارات استخدام أجهزة العرض
 وشقير عقل  ودراسة ،الشبكات مع التعامل مهارات تنمية( 2010) هللا نصر  ودراسة، ةالكيميائي

 .التقديمية العروض مهارات اكتساب( 2010)
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 دائية:المهارات األًا: دراسات تناولت تنمية لثثا
 :(2014) اليامي دراسة .1

 وتوظيس تصميم هاراتم لتنمية تفاعلي إلكتروني كتاب فاعلية قياسإلى  الحالية الدراسة هدفت
 من الا كّ  الدراسة هذه إلجراء استخدم وقد ات،المعّلم الطالبات لدى الويب عبر المعرفية الرحالت
 معلمة طالبة (30)  من الدراسة عينة تألفت كما ،التجريبي شبه والمنهج التحليلي الوصفي المنهج

 ببرنامج التعلم وصعوبات هبةالمو  مساري  في الخاصة التربية بقسم العملية التربية مرحلة في
 العام من األول الدراسي للفصل جدة بمدينة عبدالعزيز الملك جامعة في التربوية العليا الدراسات
 طالبة  (15)و التجريبية للمجموعة معلمة طالبة (15) في تمثلت والتي (1434/1435) الجامعي
 التأكد وجرى  للدراسة والكمية النوعية األدوات من مجموعة إعداد تم وقد ،الضابطة للمجموعة معلمة
 عبر المعرفية الرحالت تصميم بمهارات قائمة في الدراسة أدوات تمثلت حيث، وثباتها صدقها من

 وبطاقة العرفي، التحصيل واختبار الويب، عبر المعرفية الرحالت توظيس بمهارات وقائمة الويب،
 دالة فروق  وجودإلى  الدراسة خلصت وقد ،تفاعلي إلكتروني وكتاب مالحظة، وبطاقة منتج تقييم

 .التجريبية المجموعة لصالح المالحظة وبطاقة المنتج تقييم وبطاقة التحصيلي الختبار في حصائياا إ
 

 :(2013) البلعاوي  دراسة .2

 قواعد تصميم مهارات تنمية على التعليمية الواجهات توظيس أثر معرفةإلى  الدراسة هذ هدفت
 قام حيث  ،التجريبي المنهج الباحث استخدم وقد، خانيونس-والتكنولوجيا العلوم ةكلي لطلبة البيانات
 الباحث واستخدم ،اإلنترنت على برنامجين طريق عن البيانات قواعد لمقرر تعليمية واجهات بتصميم
 قاموقد ، منسدلة قوائم بشكل الثاني الواجهة وتصميم ،الطار قوائم بشكل الواجهة األولي تصميم

 حيث ،البيانات قواعد مادة مقرر لمحتوى  البيانات قواعد تصميم بمهارات قائمة بإعداد احثالب
 قصدية بطريقة الدراسة عينة اختيار وتم مجالت،(4)على توزعت راا مؤش (38 )على القائمة اشتملت

 العلوم بكلية البرمجيات تخصل من طالباا  (27) من فتكونت عشوائية بطريقة توزيعهم وتم
 واتبعت طالب، (9) من تكونت مجموعة كل متساوية بطريقة توزيعهم تم ،بخانيونس نولوجياوالتك

 للطلبة المعرفي التحصيل لقياس اختبار من تتكون  الدراسة أدوات تناوك التجريبي، المنهج الدراسة
 قدو  ،األدوات  وصدق صالحية من الباحث وتحقق المهاري، الداء لقياس تقييم بطاقة إلي باإلضافة

 المجموعة لصالح وذلك ،المعرفي الختبار في حصائياا إ دالة فروق  وجود على الدراسة نتائج شارتأ
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 المجموعة لصالح المهاري  داءاأل في حصائياا إ دالة فروق  لوجود النتائج شارتأ وكذلك ،التجريبية
 .التجريبية

 
 :(2013) شاويش بوأ دراسة .3

 المقررات تـصميم مهـارات لتنمية التعليمي التصميم على قائم مقترح برنامج بناءإلى  الدراسة هدفت
 تكنولوجيا طالبـات لـدى اإللكترونية المقررات تصميم مهارات تنمية على أثره وقياس ،اإللكترونية

 لقيـاس تحصيلي اختبار :وهي ،الدراسة أدوات ببناء الباحث وقد قام ،بغزة األقصى بجامعة التعليم
 الجانب لقياس منتج تقييم مالحظة وبطاقة ،اللكترونية المقررات تصميم اتلمهـار  المعرفـي الجانب
 وقد ،صدقها من وتأكد دواتاأل بتحكيم قام وقد ،اللكترونية المقررات تصميم لمهـارات الدائـي
 ومرحلة والتحليـل الدراسـة مرحلـة في الوصفي التحليلي المنهج الدراسة لطبيعة وفقاا  الباحث استخدم
 والمنهج (ADDIE) العـام التعليمـي التـصميم نموذج باستخدام األدوات و ،البرنامج بناء في ميمالتص

 مكونة عينة على المقترح البرنامج الباحث طبق وقد ،التقويم مرحلة في البرنامج قياس عند التجريبي
 الختبار حثالبا طبق و ،بغزة قصىاأل بجامعة التعليم تكنولوجيـا طالبـات مـن طالبة( 28) من

 الطالبات تدريب تم التي اإللكترونية المقـررات تـصميم لمهـارات المعرفـي الجانب لقياس التحصيلي
 بطاقة الباحث طبق بعدياا. ثم و قبلياا  فقرة( 40) فقراتـه عـدد وبلغ المقترح، البرنامج خالل من عليها

 تدريب تم التي لكترونيةاإل لمقـرراتا تـصميم لمهارات األدائي الجانب لقياس منتج تقييم مالحظة
 ظهرتوأ ،بعدياا  و قبلياا  فقرة( 20) الفقـرات عدد وبلغ المقترح، البرنامج خالل من عليها الطالبات

 تطبيـق قبـل التحصيل في الطالبات درجات بين إحصائية دللـة ذات فـروق   هناك أن الدراسة نتائج
 دللـة ذات فـروق  وجود وكذلك. البعدي التطبيق لصالح التطبيق بعد ودرجاتهن المقترح البرنامج

 التطبيق بعد ودرجاتهن ،المقترح البرنامج تطبيـق قبـل التصميم في الطالبات درجات بين حصائيةإ
 .البعدي التطبيق لصالح

 
 :(2012) الغول دراسة .4

 في التشاركي مالتعلّ  على قائم إلكتروني تدريبي برنامج فعالية عن الكشسإلى  الدراسة هذه هدفت
 وقد التدريس، هيئة أعضاء معاوني لدى للويب الثاني الجيل خدمات استخدام مهارات تنمية

 من( 41) من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 اختبار في دراسةال أدوات وتمثلت المنصورة، بجامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء معاوني
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 وبطاقة للويب، الثاني الجيل خدمات بعض استخدام لمهارات المعرفية بانالجو  يقيس تحصيلي
 .للمهارات األدائي الجانب لقياس مالحظة

 التي والمهارات المعرفية الجوانب الدراسة عينة إكساب في البرنامج فعاليةإلى  الدراسة وتوصلت
 البرامج لتصميم وضعها تم التي المعايير قائمة من بالستفادة الدراسة وأوصت البرنامج، تضمنها
 .التدريبية

 
 :(2012) زهرة دراسة .5

 على الصس ممعلّ  طلبة تدريب في اإلتقاني التعلم استراتيجية استخدام أثر معرفةإلى  الدراسة هدفت
 واعتمدت (front page) برنامج خالل من التعليمية اإلنترنت مواقع تصميم برنامج مهارات إتقان

 وتحديد ،اإلتقاني التعلم استراتيجية خطوات ووصس استقصاء في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة
 وتكونت ،المجموعة الواحدة ذي التجريبي المنهج واعتماد التعميمية، اإلنترنت مواقع تصميم مهارات
لدراسة وتحققت من صدقها ا أدوات.وقد قامت الباحثة ببناء  وطالبة طالباا  (34) من التجربة عينة

 دللة ذات فروق  وجود في تمحورت النتائج وأهم ،وهي الختبار التحصيلي وبطاقة رصد المهارات
 ومتوسط القبلية،/ المعرفية التحصيلية الختبارات في ينالمعّلم/الطلبة درجات متوسط بين إحصائية،
 مواقع تصميم رات مها من مهارة لك في البعدية،/ المعرفية التحصيلية الختبارات في درجاتهم
 ووصول ،ياناإلتق التعلم استراتيجية مراحل ووفق (front page) برنامج باستخدام التعليمية اإلنترنت
 .(%85 ان)إتق مستوى إلى  ينالمعّلم/الطلبة معظم

 
 :(2012) انعثم دراسة .6

 المقررات تـصميم اراتمهـ لتنميـة مقتـرح تـدريبي برنامج فاعلية عن الكشسإلى  الدراسة هدفت
 القاهرة بجامعة المعاونـة والهيئـة التدريس هيئة عضاءأ  لدى العنكبوتية الشبكة على القائمة اإللكترونية

 التجريبي المنهج الباحثة واستخدمت ،معاونة وهيئة تدريس هيئة عضو (58) العينة جماليإ ناوك،
 همأ  ومن ،المهـاري  داءاأل لرصد مهارات وقائمة اا تدريبي برنامجاا : التالية الدوات الباحثة عدتأ  كما

 المجموعة درجـات متوسـط بـين( 0.01) مـستوى  عند حصائيةإ دللة ذات فروق  وجود نتائجها
 . البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين في التجريبية
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  :(2011) عماشة دراسة .7

- الوسائط بث تقنية تكنولوجيا بين التكامل على مقائ تدريبي برنامج تصميمإلى  الدراسة هذه هدفت
 التطبيقات استخدام مهارات بعض تنمية في وفاعليته الجتماعية الخدمات وشبكات -البود كاستينج

 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد نحوها، واتجاهاتهم العام التعليم معلمي لدى للويب التعليمية
 البرنامج فاعلية عن الكشس في التجريبي والمنهج المقترح، يالتدريب البرنامج إلعداد التحليلي
 إعدادي – ابتدائي) العام التعليم معلمي من معلماا  (48)من الدراسة عينة وتكونت المقترح، التدريبي

 تحصيل اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت السعودية، العربية بالمملكة القصيم منطقة في( ثانوي  -
 التطبيقات استخدام مهارات لبعض األدائي الجانب تقييم وبطاقة األداء تبارواخ المعرفي الجانب
 الخدمات وشبكات -البود كاستينج- الوسائط بث تقنية استخدام نحو اتجاه ومقياس للويب، التعليمية

 بانوالج المعرفي بانالج تنمية في المقترح البرنامج فاعليةإلى  الدراسة وتوصلت الجتماعية،
 العام، التعليم معلمي اتجاه تنمية وفي للويب، التعليمية التطبيقات استخدام مهارات بعضل األدائي
 وتشجيع التدريبية البرامج تطوير ضرورة مععن ُبعد  التدريب برامج على بالعتماد الدراسة وأوصت
 .البرامج هذه بمثل اللتحاق على ينالمعّلم

 
 :(2011) العباسي دراسة .8

 تصميم مهارات لتنمية الويب على قائم إلكتروني برنامج فاعلية عن الكشسى إل الدراسة هذه هدفت
نتاج  الوصفي المنهج الباحث واستخدم التربية، كلية طالب لدى لكترونياإل التقويم أدوات بعض وا 

 بكلية الثالثة الفرقة طالب من عشوائية عينة على الدراسة واقتصرت التجريبي، والمنهج التحليلي
نتاج تصميم مهارات على الدراسة اقتصرت كما ،اا طالب (30)المنصورة امعةبج التربية  اإلنجاز ملس وا 

 مالحظة وبطاقة المعرفية الجوانب لقياس تحصيلي اختبار في الدارسة أدوات وتمثلت اإللكتروني،
 التحصيل على للبرنامج كبير تأثير وجود الدراسة نتائج أهم من أنوك األدائي، الجانب لقياس

 القياس لصالح التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياا  دال فرق  لوجود األدائي جانبوال
 كليات في المعّلم بإعداد بالعناية الدراسة وأوصت المالحظة، وبطاقة التحصيلي لالختبار البعدي
 ازجناإل ملس وتطبيق لتصميم الالزمة المهارات اكتساب من اإلعداد هذا نهيمكّ  بحيث التربية

 في اإللكترونية جازناإل ملفات على بالتدريب الباحث أوصى كما ،التعليمية المؤسسة في اإللكتروني
 .تخصصه في كل الجامعات
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 :(2011) كمفر دراسة .9

 طالبات لـدى اإللكتروني مالتعلّ  تقنيات استخدام مهارات لتنمية مقترح مقرر تقديمهدفت الدراسة إلى 
وبناءا على أهداف الدراسة وأسئلتها استخدمت الباحثة المنهج  ،القرى  أم بجامعة العليا اتالدراس

 عرضها وتم اإللكتروني مالتعلّ  بمهـارات قائمة الباحثة أعدت ثم استبانة الباحثة واستخدمت ،الوصفي
 وبالتالي ،اإللكتروني موالتعلّ ، والمعلومـات التعلـيم تكنولوجيا في المختصين من خبيراا  (30) على

 لمواصفات قائمة أعدت ثـم ،الطالبات تحتاجها التي التقنيات استخدم مهارات على الباحثة تعرفت
 نظم" انبعنو  دراسية وحدة الباحثة بنت ثم ،والعملي النظري  المحتوى  ومفردات وأهداف المقترح المقرر
 العليا الدراسات تالطالبا احتياجات تحديد النتائج أهم ومن".  اإللكترونية والمقررات اإللكتروني التعلم

 ووحدة مقترح ومقرر اإللكتروني التعلم تقنيات لمهارات قائمة وا عداد اإللكترونـي الـتعلم لمهـارات
 وتطبيقاتـه اإللكتروني مالتعلّ  تقنيات مقرر إدخال البحث توصيات أهم ومن.  مقترح كنموذج دراسية
 .التخصصات لجميع العليا الدراسات برنـامج فـي
 
 :(2011) نزي الع دراسة .10

 طالب لدى واإلنترنت ا لي الحاسب استخدام مهارات لتنمية دراسي مقرر تصميمإلى  الدراسة هدفت
 . لديهم المهارات تلك تنمية في فاعليته على والتعرف ـ،المتوسط األول الصس

 ،البحـث أدوات ولبنـاء المقرر لتصميم الوصفي :هما ،منهجين الباحث استخدم ذلك ولتحقيق
 عينـة تناوك ،واإلنترنت الحاسب استخدام مهارات كل في البرنامج فاعلية على للتعرف تجريبيوال

 الباحث واستخدم ،التعليمية عرعر بمنطقة الفاروق  مدرسة من طالباا ( 40) من مكونة عشوائية البحث
 نتـائجال أهم ومن ،(40) وعددهم التعليم تكنولوجيا في المختصين نظر وجهة على للتعرف استبانة
 وحـدات، عـدةإلى  المقرر قسم حيث ،التعليمية الوحدات ألسلوب وفقاا  مقترح دراسي مقرر تصميم
 بـين المهـاري  األداء في إحصائية دللة ذات فروق  الباحث وجد. التالميذ على المقرر تطبيق وبعد

 دراسـية ـرراتمق إدخال ضرورة التوصيات أهم من أنوك ،البعدي لصالح والبعدي القبلي التطبيق
 .مستقلة كمادة المتوسطة المرحلة صفوف جميع في واإلنترنت للحاسب
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 :(2011دراسة حسنين ) .11

في تنمية مهارات  (W.Q.Sمعرفة فاعلية استخدام استراتيجية تقصي الويب)إلى  هدفت الدراسة
وصفي تصميم صفحات الويب لدى طالب الصس التاسع األساسي.  وقد استخدم الباحث المنهج ال

( طالباا من طالب مدرسة ذكور بني 57التحليلي والمنهج التجريبي. وتكونت عينة الدراسة من )
أداة تحليل  :وهي ،خمس أدوات البياناتسهيال اإلعدادية )ب( لالجئين. واستخدم الباحث لجمع 

 ب.المحتوى، واختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة، وبطاقة تقييم منتج نهائي لتصميم صفحات الوي

في تنمية مهارات تصميم  (W.Q.Sالويب) استراتيجية تقصيعدم فاعلية إلى  وتوصلت الدراسة
، حيث تراوحت قيم نسب الكسب المعدل معامل صفحات الويب لدى طالب المجموعة التجريبية

-0.26لبالك في التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة ومحاورها على المجموعة التجريبية بين )
 ( كحد لعتبار الستراتيجية فاعلة.1.2( وهي أقل من القيمة التي وضعها بالك )0.91

 
 :(2010) الحولي دراسة .12

 لدى التعليمية البرامج تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج إعدادإلى  الدراسة هذه هدفت
 اذ التجريبي المنهج و لمقترح،ا البرنامج لبناء البنائي المنهج الباحث بعاتّ  حيث التكنولوجيا، معلمي
 تم ومعلمة معلماا  (20)  من الدراسة عينة وتكونت المجموعة، نفس على والبعدي القبلي التطبيق
 لمهارة مالحظة بطاقة و تحصيلي، اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت قصديه، بطريقة اختيارهم
 متوسط بين إحصائية دللة ذات فروق  توجد هأنإلى  النتائج أشارت وقد التعليمية، البرامج تصميم
 إجراء قبل التعليمية البرامج التصميم العملية والمهارة العلمية المعرفة في التكنولوجيا معلمي درجات
 المعرفة تحسين في اا كبير  اا أثر  للبرنامج أنّ  أيضاا  النتائج وأظهرت البرنامج، لصالح وبعدها التجربة
 الباحث أوصى و التكنولوجيا، معلمي لدى التعليمية البرامج لتصميم العملية والمهارات العلمية
 وكذلك التدريب، في الحديثة التكنولوجيا وتوظيس ينالمعّلم تدريب في حديثة طرق  يتبنّ  بضرورة
 المهني بالنمو والهتمام التعليمية، البرامج تصميم مجال في التدريبية الدورات من العديد إجراء

 .بهم والرتقاء مستواهم لرفع والمهارى  المعرفي المجال في التكنولوجيا لمعلمي
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 :(2010) الوهاب عبد دراسة .13

 لدى اإللكتروني التقيـيم مهـارات لتنميـة متقرحـة برمجيـة فاعلية عن الكشس تنميةإلى  الدراسة هدفت
 هوشب التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد.  سوهاج بمحافظة التجاري  التعليم معلمي

 الختبار أداتي الباحث واستخدم ومعلمة معلماا ( 30) قوامها عشوائية عينة الباحث واختار التجريبي،
 .وبعدياا  قبلياا  األدائـي والختبار التحصيلي المعرفي

 لدى اإللكتروني الـتعلم لمهـارات واألدائـي المعرفـي الجانبين لتنمية أدت البرمجية أنّ  النتائج أهم ومن 
 .لبحثا مجموعة

 العملية في وتوظيفهـا اإللكتروني التصميم مهارات من ينالمعّلم استفادة ضرورة التوصيات أهم ومن
 .التعليمية العملية احتياجات لتناسب المعّلم إعداد طريقة في النظر وا عادة التعليمية،

 
 :الثالثالتعقيب على الدراسات السابقة في المحور 

 تضح ما يلي:ي، الثالثفي المحور   بقةمن خالل استعراض الدراسات السا
 .الدراسات السابقة حديثة أنّ  .1

متنوعة في لكترونية وبرامج تفاعلية وبرامج ورقية مج إبراتناولت الدراسات السابقة استخدام  .2
 .المهارات المراد تحقيقهاتنمية 

، ، ومقياس لالتجاهمن اختبار تحصيل السابقة تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات .3
 وبطاقة تقييم منتج. ،وبطاقة مالحظة

ر والبعض ا خ ،تنوعت العينة المختارة في الدراسات فبعضها اختار عينة من طلبة المدارس .4
خر من الهيئة بينما البعض ا ، نيالمعّلمخر من الطلبة والبعض ا  ،من طلبة الجامعات

 التدريسية.

، ومن غراض الدراسةمن حيث أهداف وأ  افقت مع الدراسة الحاليةغلب الدراسات السابقة تو أ  .5
 وكذلك من حيث مجتمع وعينة الدراسة. ،دوات الدراسةحيث منهج وأ

 

 وأغراضها هداف الدراسةالتعقيب من حيث أ: 
فقد اتفقت الدراسات السابقة ، بتنمية المهارات األدائيةمن العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت 

ومن هذه ، األدائيةمهارات الضمون، وهو الوقوف على تنمية مع الدراسة الحالية من حيث الم
 ،الويب عبر المعرفية الرحالت وتوظيس تصميم مهارات لتنمية( 2014) اليامي دراسة :الدراسات
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( 2013) شاويش أبو ودراسة، اتانالبي قواعد تصميم مهارات لتنمية( 2013) البلعاوي  ودراسـة
 مهارات لتنمية( 2012) الغول ودراسة، الويب عبر كترونيةاإلل المقررات تصميم مهارات لتنمية

 مواقع تصميم برنامج مهارات انتقإل( 2012) زهرة ودراسة، للويب الثاني الجيل خدمات استخدام
 عماشة ودراسة، اإللكترونية المقررات تصميم مهـارات لتنميـة( 2012) انعثم ودراسـة، اإلنترنت

نو  تصميم مهارات لتنمية( 2011) العباسي ودراسة، كترونيةلاإل الدروس وبث تصميمل( 2011)  تاجا 
 مالتعلّ  تقنيات اسـتخدام مهارات لتنمية( 2011) كمفر ودراسة لكتروني،اإل التقويم أدوات بعض

 الحولي ودراسة، واإلنترنت ا لي الحاسب مهـارات لتنميـة( 2011) العنـزي  ودراسة، اإللكتروني
 مهارات تنميـة( 2010) الوهاب عبد ودراسة، التعليمية البرامج يمتصم مهارة لتنمية( 2010)

 . اإللكتروني التصميم
 

 الدراسة منهج حيث من السابقة الدراسات على التعقيب: 

 وتحديد ،المنهاج لتحليل التحليلي للمنهج باعهاتّ ا في السابقة الدراسات أغلب مع الدراسة هذهاتفقت 
 :مثل ،الدراسات من النوع هذا لمثل مناسب هاج كمـن و شبه التجريبي، أالتجريبي والمنهج المهارات
 زهرة ودراسة ،(2012) الغول ودراسة ،(2013) أبو شاويش ودراسة ،(2014) اليامي دراسة

 ودراسة ،(2011) العنزي  ودراسة ،(2011) العباسي ودراسة ،(2011) عماشة ودراسة ،(2012)
 دراسةفهي  ،فقط التجريبي المنهجلتي تفردت لستخدامها ا الدراسات اأمّ ،(2010) الوهاب عبد

 (.2012) انعثم ودراسة ،(2013) البلعاوي 

ومن الدراسات التي استخدمت  ،لوحده الوصفي المنهجفقد استخدمت  (2011) كمفر دراسةأما 
 (.2010) الحولي دراسةفهي  التجريبي والمنهج البنائي المنهج

 
 ة:التعقيب من حيث أدوات الدراس 

هذه  اتفقت وبذلك تكون قد ،وبطاقة المالحظة كأداة للدراسة معرفياستخدمت هذه الدراسة الختبار ال
 تحصيلي اختبارالتي استخدمت أداتي الدراسة في استخدام أدوات الدراسة مع بعض الدراسات 

 ،(2013) البلعاوي  ودراسـة ،(2014) اليامي دراسة :ومن هذه الدراسات ،مالحظة وبطاقة معرفي
 العباسي ودراسة ،(2012) زهرة ودراسة ،(2012) الغول ودراسة ،(2013) شاويش أبو ودراسة

ا الدراسات التي استخدمت أمّ  (.2010) الوهاب عبد ودراسة ،(2010) الحولي ودراسة ،(2011)
. وهناك دراسات استخدمت ثالث (2012) انعثم دراسـة :فهي مثل ،األداء لرصد مهارات قائمة
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. (2011) عماشة دراسة :وهي ،اتجاه ومقياس ،مالحظة وبطاقة ،تحصيلي اختبار :وهي ،تأداو 
 (.2011) العنـزي  دراسة :هي ،اتجاه مقياسومن الدراسات التي استخدمت 

 
  الدراسة وعينة مجتمعالتعقيب من حيث: 

 البلعاوي  دراسـة :مثل الجامعات طلبة وهم ،وعينتها الدراسة مجتمع في الدراسة هذه معاتفقت 
 بينما ،(2011) كمفر ودراسة ،(2011) العباسي ودراسة ،(2013) شاويش بوأ ودراسة ،(2013)

 :مثل ،طلبة المدارس على طبق من فمنهم والعينة، الدراسة مجتمع في الدراسات باقي مع اختلفت
 :مثل ،تدريس هيئة عضاءأ  ومعاوني نيمعلم طلبةومنهم من طبق على  ،(2011) العنزي  دراسة
 ،(2012) انعثم ودراسة ،(2012) زهرة ودراسة ،(2012) الغول دراسةو  ،(2014) اليامي دراسة
 .(2010) الوهاب عبد ودراسة ،(2010) الحولي ودراسة ،(2011) عماشة ودراسة

 
  الدراسة نتائجالتعقيب من حيث: 

في  رامج المستخدمةنجاح األدوات والبإلى  هانتائج أشارتحيث  ،أغلب الدراسات في النتائجاتفقت 
 البلعاوي  ودراسـة ،(2014) اليامي دراسة :ومن هذه الدراسات ،تنمية المهارات األدائية المراد تحقيقها

 .(2012) الغول ودراسة ،(2013) شاويش أبو ودراسة ،(2013)
 

 السابقة: والدراسات الحالية الدراسة بين االختالف أوجه
 وأهدافها الدراسة موضوع حيث من: 

أثر موقع ويب تفاعلي على تنمية مهارات تصميم العروض التقديمية  الدراسة هذه موضوع ولتنا
 .التحديد وجه على تصميم العروض التقديمية مهارات تنمية السابقة الدراسات من أيّ  تطرح لم،حيث 

 الدراسة وعينة مجتمع حيث من: 
 مع تتشابه لم بذلك وهي م التطبيقية،الكلية الجامعية للعلو  طالب من ومجتمعها الدراسة عينة تمثلت
 .السابقة الدراسات من أيّ 

 الدراسة في المستخدم المنهج حيث من: 
 ،التجريبي والمنهج ،البنائي والمنهج ،التحليلي المنهج :وهي ،مناهج ثالثة الدراسة هذه استخدمت

 .فقط منهجين أو منهجاا  استخدمت والتي ،الدراسات معظم مع اختلفت والتي
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 الدراسة أداة حيث من: 
والالتي اعتمدتا على قائمة المهارات التي  ،المالحظة وبطاقة الختبار أداة على الدراسة هذه اعتمدت

 بذلك وهياستخلصها الباحث من تحليل الوحدة الخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب ا لي، 
 .الدراسات أغلب مع تختلس

 
وظفت موقع ويب ها من أوائل الدراسات التي أن ،ت السابقةالدراسة الحالية عن الدراسا وما تميزت به

 لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. التقديمية العروض تصميم مهارات تنميةل تفاعلي
 

 :مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة
 ما يلي:في السابقة الدراسات من الباحث ستفادا
 اليامي دراسة :وذلك مثل ،العروض التقديمية تـصميم راتبمهـا الخـال النظري  اإلطار بناء 

 ،(2012) الغول ودراسة ،(2013) شاويش أبو ودراسة ،(2013) البلعاوي  ودراسـة ،(2014)
 .(2011) عماشة ودراسة ،(2012) انعثم ودراسـة ،(2012) زهرة ودراسة

 (2014) اليامي دراسة :لمث ،والتجريبي والبنائي التحليلي المنهج ووه الدراسة منهج اختيار، 
 .(2012) الغول ودراسة ،(2013) أبو شاويش ودراسة

 (2014) انخ ودراسة،(2014) عابد دراسة :ومن هذه الدراسات ،عليموقع الويب التفا بناء،
 .(2013) براهيمإ ودراسة

  ةدراس :ومن هذه الدراسات ،المالحظة وبطاقة التحصيلي الختبار :وهي ،البحث أدوات بناء 
 .(2013) شاويش أبو ودراسة ،(2013) البلعاوي  ودراسـة ،(2014) اليامي

 العينين بوأ دراسة :ومن هذه الدراسات ،التعرف على األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة 
 ،(2010) هللا نصر  و دراسة  ،(2013) الغندور ودراسة ،(2013) خليل ودراسة،(2014)

 .(2010) عقل ودراسة

 التي تخدم وتثري الدراسة الحاليةلى العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التعرف ع، 
 ،(2014) دغمشودراسة،(2014) الدوسري  ودراسة ،(2014) انخ ودراسة :ومن هذه الدراسات

 ،(2013)  عقل ودراسة ،(2014) الغامدي  ودراسة ،(2014) العينين بوأ  ودراسة
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 الفصل الرابع

 راسةإجراءات الد
 

 

 

 منهجالدراسة. 

 مجتمعالدراسة. 

 عينةالدراسة. 

 أدواتالدراسة. 

 إعدادوبناءموقعالويبالتفاعلي. 

 خطواتالدراسة. 

 المستخدمةفيالدراسةاألساليباإلحصائية.
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

 

، وثباتها صدقهاو  دراسةال أدواتو  الدراسة، عينةو  الدراسة، منهج من لكل شرحاا  الفصل هذا يتضمن
 يلي فيما و. فيها المستخدمة اإلحصائية واألساليب الدراسة، وخطوات ،موقع الويب التفاعلي ا عدادو 

 :كالتالي السابقة للعناصر وصس
 

 :منهج الدراسة 

لدى  التقديمية العروض تصميم مهارات تنميةل تفاعلي ويبموقع بناء  هو الدراسة من الهدف ناك المّ 
 وهي:التالية مناهج ال الدراسة لطبيعة وفقاا  الباحث فقد استخدم ،ق مقدمة في الحاسب ا ليطلبة مسا
 كتـاب فـي( التقديمية العروض) الخامسة الوحدة محتوى  لتحليل: التحليلي الوصفي المنهج 

 الواردة التقديمية العروض تصميم بمهارات قائمة لستخراج وذلك ،ا لي الحاسب في مقدمة
 .التقديمية العروض ةوحـد فـي

 واختبار  ،المجموعتينباختبار قبلي للتحقق من تكافؤ  بتصميم المجموعتين يالتجريب منهجال
 على المتغير التابع وهو تفاعلي ويبموقع ثر المتغير المستقل وهو استخدام بعدي لدراسة أ

 .لدى الطلبة التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية
 

 :مجتمع الدراسة 
مقدمة مساق  والذين يدرسون ، الجامعية للعلوم التطبيقيةكلية الب الطالبجتمع الدراسة كل يشمل م

 طالب. 690، وعددهم (2014/2015)لعام الجامعيلفي الحاسب اآللي 
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 :عينة الدراسة 
 شعبمن باختيار شعبتين  الباحث قام. حيث العشوائيةبالطريقة الدراسة عينة اختيار ب قام الباحث
واألخرى  (،101)شعبة رقم ، إحداهما ستمثل المجموعة التجريبية مة في الحاسب ا ليمساق مقد

 .(10 رقم ملحقال ظرأن). (102)شعبة رقم ستمثل المجموعة الضابطة
 طالب. 46وقد بلغ العدد الجمالي لعينة الدراسة 

 
 (1) جدول

 ونسبتها تقسيمعينةالدراسة 

 النسبة المئوية العدد العينة
 %47.8 22 المجموعة الضابطة
 %52.2 24 المجموعة التجريبية

 %100 46 المجموع
 

 استطالعية وذلك:عينة من الجدير بالذكر ان الباحث استعان ب

 وتمثلت ببعض طلبة  ،قام الباحث باختيار عينة استطالعية وذلك من خارج عينة الدراسة
 ظرأن) .( طالباا 23( وقد تكونت من)151)رقم  شعبة مساق مقدمة في الحاسب ا لي

 .(10رقم  ملحقال
  اختار الباحث هذه العينة لتقدير زمن الختبار، وفحل معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات

 الختبار، وثبات وصدق الختبار وبطاقة المالحظة.
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 :أدوات الدراسة 

لختبار المعرفي وبطاقة قام الباحث ببناء ثالث أدوات وهي تحليل المحتوى و ا
 المالحظة وهي على النحو التالي:

 أواًل: أداة تحليل المحتوى:

مهـــارات لتحديـــد مقدمـــة فـــي الحاســـب ا لـــي كتـــاب الوحـــدة الخامســـة مـــن  قـــام الباحـــث بتحليـــل محتـــوى 
 . المتضمنة داخل الوحدة تصميم العروض التقديمية

صــر األساســية التــي تتكــون منهــا المــادة العلميــة العناإلــى  ويقصــد بمفهــوم تحليــل المحتــوى هــو التعــرف
 .(57 : 2005)الهويدي، التي يتم تحليلها 

)مطـر، و  (124: 2006ي، نا)الحمـد مـن كـل حـددها التـي المحتوى  تحليل خطوات باعاتّ  خالل ومن
 :التالية للخطوات وفقاا  المحتوى  تحليل بعملية الباحث قام فقد (72 : 2010

التقديميـــة  العـــروض تصــميمتحديــد قائمـــة بمهـــارات  هـــوالتحليــل  الهـــدف مـــن: هــدف التحليـــل .1
 .الوحدة الخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب ا لي داخل المتضمنة

مهـارات تصـميم العـروض التقديميـة األدائيـة المتمثلـة فـي المعرفية و وهي المهارة  فئة التحليل: .2
 .ليالخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب ا  الوحدة داخل المتضمنة

ــة التحليــل:  .3 مقدمــة فــي الحاســب ( مــن  كتــاب العــروض التقديميــة) الخامســةهــي الوحــدة عين
 .طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالمقرر على  ا لي

 م اتخاذ الفقرة كوحدة لتحليل المحتوى. ت وحدة التحليل: .4
عتبـر لقيـاس، ويُ وا أصـغر جـزء فـي المحتـوى ويختـاره الباحـث للعـدّ  هـي التسجيل:تحديد وحدة  .5

أو  ،أو الجملــة ،الكلمــة :مثــل ،ظهـوره أو غيابــه أو تكــراره دللــة معينــة فــي رسـم نتــائج التحليــل
صـفحة، وفـي هـذه الدراسـة تـم إلـى  الفقرة، والفقرة هي العبارات المترابطة المعنى التـي قـد تمتـد

 . المهارة كوحدة للتسجيلاعتماد 
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 ضوابط عملية التحليل: .6
 سس التالية لتحليل المحتوى:التحليل، تم وضع األ دة نسبة ثباتلزيا

  لمهارات تصميم العروض التقديميةاإلجرائي  التعريس ضوءتم التحليل في. 
  فـــي مقدمـــة كتـــاب  مـــن( التقديميـــة العـــروضوحـــدة ) الخامســـةيشـــمل التحليـــل الوحـــدة 

 .ا لي الحاسب
 لعملية.يشمل التحليل األشكال والرسومات األمثلة واألسئلة والتجارب ا 

 إجراءات عملية التحليل:  .7
د تم تحديـد الصـفحات التـي خضـعت لعمليـة التحليـل فـي الكتـاب وقراءتهـا جيـداا لتحديـ .1

 صفحة. 82المهارات التي تضمنتها الوحدة وعددها 
 تقسيم كل صفحة لعدد من الفقرات بحيث تشمل كل فقرة مهارة واحدة.  تم  .2
 تضمنة في كل فقرة. الم تصميم العروض التقديميةتحديد مهارات  .3
والرسـومات والتجـارب  في األمثلة والتمارين التقديمية العروض تصميمتحديد مهارات  .4

 .العملية
 موضوعية عملية التحليل: .8

 :تـــم عـــرض التحليـــل الـــذي قـــام بـــه الباحـــث علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء  صـــدق التحليـــل
ات حــــول ، وقــــد أبــــدى المحكمــــون بعــــض المالحظــــ(9 ملحــــق رقــــمالظــــر أن)والمختصــــين 

وتـم عمـل  ،اسـهايقيـاس هـذه المهـارات أو مالحظتهـا، وتـم اقتـراح مهـارات يسـهل ق يةانإمك
 .المالحظات الواردةالتعديالت الالزمة في ضوء 

 :تــم للوحــدة الخامســة، وقــد  الطلــب مــن احــد الــزمالء القيــام بعمــل تحليــلتــم  ثبــات التحليــل
م حسـاب مـدى التفـاق بـين تـث حيـ ،حساب الثبات من خالل ثبـات التسـاق عبـر األفـراد

وبــين نتــائج التحليــل التــي توصــل إليــه مــدرس  ،نتــائج التحليــل التــي توصــل إليهــا الباحــث
فـاق كبيـر وأسـفرت النتـائج عـن وجـود اتّ  (.4 ملحق رقمالظر أن) مقدمة في الحاسب ا لي
 ح ذلك.يوّض  والجدول التاليبين عمليتي التحليل، 
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 (2) جدول

 لتحليل المحتوى  تصميم العروض التقديميةجدول معامل التفاق لمهارات 
 معامل الثبات مجموع النقاط نقاط االختالف نقاط االتفاق 

 %89.4 38 4 34 الباحث ومدرس المساق

 ا يدل على ثبات تحليل الباحث.ممّ ، 0.894معامل الثبات الكلي  ناولقد ك

 ادلة: معامل الثبات = تم احتساب معامل الثبات وفق المع
 نقاط التفاق
 نقاط الختالف

 =𝟑𝟒

𝟑𝟖
  =89.4 

تصميم العروض مهارة من مهارات  (38): أسفرت عملية التحليل عن وجودنتائج التحليل .9
 لطلبةالمقرر  مقدمة في الحاسب ا لي كتابمن الخامسة في الوحدة  التقديمية الواردة 

 .بيقيةالكلية الجامعية للعلوم التط

 
 :الصورة النهائية لقائمة المهارات .10

( 38) من تكونت حيث األولية، اصورته في قائمة المهارات المراد تنميتها إعداد تم سبق ما ضوء في
 وذلك ،(5 رقم ملحقال ظرأن) مينالمحكّ  من مجموعة علىقائمة المهارات عرض  . تممهارة

 :النقاط هذه حول آرائهم لستطالع
 لهاالتابعةالمواضيعشمول. 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 األهمية.

 قام  حيث ا خر، البعض ضافةوا    ،البعض وحذف ،الفقرات بعض تعديلإلى  المحكمون  أشار قد و
 من تكون القائمة النهائية لتنمية مهارات تصميم العروض التقديمية ت صبحلت التعديالت بهذه الباحث

 .(1ر ملحق رقم )أنظمهارة  (37)
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 :لمهارات تصميم العروض التقديمية الجوانب المعرفية: اختبار قياس ثانياً 
 باع الخطوات التالية:ت  اتم إعداد بنود االختبار ب

ـــاعلي .1 ـــد وحـــدة الدراســـة المـــراد الكشـــس عنهـــا باســـتخدام موقـــع الويـــب التف وهـــي الوحـــدة  ،تحدي
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.الخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب ا لي لطلبة 

 تصــــميم مهــــارات انإتقــــ علــــى قــــدرة الطالــــب مــــدى تحديــــد الهــــدف مــــن الختبــــار وهــــو قيــــاس .2
 تصــميم وحـدة – الخامسـة الوحـدة – ا لـي الحاسـب فــي مقدمـة كتـاب مـن التقديميـة العـروض
 التقديمية. العروض

فقـرة، المبنيـة  (41)ار المكـون مـن الباحث في بناء الختبـ اناستعإعداد األسئلة الختبارية :  .3
 التقديمية. العروض على تنمية مهارات تصميم

 مور ا تية في بناء فقرات الختبار: وقد اعتمد الباحث على األ .4

  الباحـــث لــه خبــرة كبيــرة فـــي برنــامج تصــميم العــروض التقديميـــة  نإخبــرة الباحــث: حيــث
 .حسب طبيعة عمله الباوربوينت

  ة مهــارات تصــميم العــروض التقديميــةالختبــار مــن خــالل قائمــ غلــب فقــراتتــم اســتنباط أ، 
 والتي تم تصديقها. والتي قام بإعدادها الباحث مسبقاا 

  خاصة بمهارات تصميم العروض  اإلنترنت باختبارات سابقة موجودة على الستئناس تم
 التقديمية.

  ّوالدراسات السابقة في هذا المجال األدب التربوي الع الباحث على اط. 

 
 وقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة فقرات االختبار :

  للدقة العلمية واللغويةمراعاة الفقرات. 

 قياسها. المرجو واألهداف للمحتوى  تكون الفقرات ممثلة أن 
 تكون الفقرات عبارة عن أسئلة محددة وواضحة وخالية من الغموض. أن 

 في مستوى الحفظ والتذكر والتطبيق.تكون المستويات المعرفية للفقرات جميعها  أن 
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 قام الباحث ببناء االختبار وفق الخطوات التالية:

 تحديد الهدف من االختبار: -1
 التقديمية العروض تصميمالجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات  الهدف من االختبار وهو قياس

 التقديمية. وضالعر تصميم وحدة – الخامسة الوحدة – اآللي الحاسب في مقدمة كتاب من

 

 دائية الالزمة لتصميم العروض التقديمية:واأل تحديد المهارات المعرفية -2

وهددديلدددياآلالحاسدددبفددديمقدمدددةكتدددابمدددنالخامسدددةالوحدددد بتحليدددلالباحدددثقدددامأنبعدددد

التقديميدددةالعدددروضتصدددميمبمهددداراتقائمدددةعنهددداندددتجوالتدددي،التقديميدددةالعدددروضوحدددد 

دد،وقدددتددمتصدددييوتحكدديمالقائمددة،يارتددبطبهدداجوانددبتعلددممعرفدد انددتجقائمددةمهدداراتمم 

 فقر لالختباركفقراتأولية.46،وقامالباحثبصياغة(1ملحيرقمالظرأن)نهائية
 

 :يعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلإ -3

 التي الختبار فقرات وعدد، ناحية من والمحتوى  األهداف بين تربط قائمة جدول المواصفات هو:
 .(2002)عبدالهادي،  أخرى  ناحية من تمثلها

 

قامالمحكمينمنعدداستشار وبعد،التقديميةالعروضتصميمبمهاراتقائمةالباحثعدأأنبعد

بالتحصيليلالختبارمواصفاتجدولبإعدادالباحث المتعلقة العروضتصميمللجوانبالمعرفية

والتطبييالتذكرالمستويينالباحثاختاروقدبلوم،لتصنيفالمعرفيةالمستوياتفيوالتقديمية

التذكر،مستوىإلىنحتاجوبالتاليالتقديميةالعروضتصميمبمعرفةيتعلياالختبارنألوذلك

نحتاجوبالتاليالتقديميةالعروضتصميملالمهاريباألداءاالختباريتعليوكذلك مستوىإلى

مثلالتحصيلياالختبارمواصفاتجدولبإعدادالمتعلقةالمراجعبعضإلىوبالرجوع،ييالتطب

 :التاليالمواصفاتبجدوليخرجأنالباحثاستطاع،وقد(1956:45،هيل،بلوم)

 

 (3) جدول

حمواصفاتاالختبارالتحصيليجدوليوض 

 الموضوع

 التطبيق التذكر
عدد 

ةسئلاأل  

أرقام فقرات 

 االختبار

النسبة 

عدد  المئوية

سئلةاأل  

النسبة 

 المئوية

عدد 

سئلةاأل  

النسبة 

 المئوية

%2.4 1التعامل مع   2 4.9%  10 1،2،5،6،7،8، 24.4%  
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 برنامج

 الباوربوينت

0 0.0%  2 4.9%  9،18،20،30 

1 2.4%  0 0.0%  

1 2.4%  1 2.4%  

1 2.4%  1 2.4%  

 شرائح متصمي

 العرض

 التقديمي

2 4.9%  1 2.4%  

8 
11،13،23،24، 

29، 34،36،37 
19.5%  1 2.4%  1 2.4%  

1 2.4%  2 4.9%  

تنسيق شرائح 

العرض 

 التقديمي

1 2.4%  1 2.4%  

7 
3،12،14،16، 

32،25،26 
17.1%  

1 2.4%  1 2.4%  

1 2.4%  1 2.4%  

1 2.4%  0 0.0%  

إضافة الوسائط 

عددة المت

لشرائح العرض 

 التقديمي

1 2.4%  2 4.9%  

6 
4،19،28،31 

،33،41 
14.6%  0 0.0%  1 2.4%  

1 2.4%  1 2.4%  

 مستوى تحسين

 العرض

 التقديمي

1 2.4%  1 2.4%  

6 
15،17،21،22، 

27،38 
14.6%  1 2.4%  2 4.9%  

0 0.0%  1 2.4%  

 الحفظ

 والطباعة
1 2.4%  1 2.4%  4 10،35،39،40 9.7%  



91 

 

 للعرض

 التقديمي
1 2.4%  1 2.4%  

%44 18 المجموع  23 56% فقرة 41 41   100%  

 

 وضع تعليمات االختبار: -4
شرح فكرة إلى  قام الباحث بوضع تعليمات الختبار التي تهدف ،بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها

عليمات الختبار ما وقد راعى الباحث عند وضع ت ،اإلجابة على الختبار في أبسط صورة ممكنة
 يلي:

 السم والتاريخ. :وهي ،خاصة بالطالب اتانبي .1
 وعدد البدائل. ،وعدد الفقرات ،وهي: عدد األسئلة ،تعليمات خاصة بوصس الختبار .2
 تعليمات خاصة بكيفية اإلجابة عن جميع األسئلة.  .3

 
 

 تصحيح االختبار: -5
 23تكونت العينة الستطالعية من )تم تصحيح الختبار بعد إجابة طالب العينة الستطالعية 

ت اإلجابة صحيحة، ناعلى فقراته، حيث يحصل الطالب على درجة للسؤال الواحد في حال ك (طالباا 
ن ( درجة، حيث تكوّ 41-وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب محصورة بين )صفر

 سماء طلبة العينة الستطالعية(.ؤية ألر ، 1ملحق رقم الظر أن).فقرة (41الختبار في صورته النهائية من )
 

 :االختبار زمن تحديد -6
 ،الستطالعية العينة تقديم لزمن الحسابي المتوسط طريق عن لالختبار الطلبة تأدية زمن حساب تم 
 بتطبيق وذلك.  دقيقة (30) يساوي  العينة فرادأ استغرقها التي الزمنية المدة متوسط زمن أنفك

 التالية: المعادلة

= الختبار إجابة زمن
زمن إجابة الطالب األول+زمن إجابة الطالب األخير

𝟐
  =𝟒𝟎+𝟐𝟎

𝟐
  =30 
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 (:Test Validityر )ختباصدق اال -7

 األغــــــا)ان" نقصــــــ وأ زيــــــادة دون  فقــــــط لقياســــــه وضــــــعت مــــــا داةاأل تقــــــيس بالصــــــدق "أن يقصــــــدو 
 التالية الطرق  باتباع ارالختب صدق من التحقق على الباحث حرل لذا .(110 :2003،ستاذواأل

 :الختبار صدق لقياس
 

 أوالً: صدق المحكمين:

فقرة  (46قد تحقق الباحث من صدق الختبار عن طريق عرض الختبار في صورته األولية )ل
أساتذة ومجموعة  ،مدرسي مساق مقدمة في الحاسب ا ليعلى مجموعة من  اختيار من متعدد

 وطرق التدريس، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم. المتخصصين في المناهجمن جامعيين 

 وأهم النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي:

 لها.التابعةالمواضيعشمول 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 االختبار.فقراتمنفقر لكلالبدائلمناسبة 

 ،مناسبا تراهمااإلضافة،الحذف 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 األهمية. 

ليصبح  أسئلة (5وتعديل بعضها ا خر وعددها ) ،ضوء تلك ا راء تم استبعاد بعض األسئلة وفي
وأرقام الفقرات المقابلة لكل  النسبية لألهداف اناألوز وقد تم تحديد  ،فقرة( 41) فقرات الختبارعدد 
 ح ذلك:والجدول التالي يوّض  مجال،

 (4) جدول

 األسئلة لكل مهارة والوزن النسبي لها جدول يّبين عدد 

 عدد األسئلة المهارة م
الوزن 
 النسبي

أرقام فقرات 
 االختبار
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 %24.4 10 برنامج الباوربوينت مع التعامل مهارات 1
1،2،5،6،7،8، 

9،18،20،30 

 %19.5 8 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات 2

11،13،23،24، 

29، 34،36،37 

 %17.1 7 التقديمي العرض ئحشرا تنسيق مهارات 3

3،12،14،16، 

32،25،26 

 %14.6 6 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات 4

4،19،28،31 

،33،41 

 %14.6 6 التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات 5

15،17،21،22، 

27،38 

 10،35،39،40 %9.7 4 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات 6

 فقرة 41 %100 41 موعالمج


 (:(Internal Consistency Validity: صدق االتساق الداخلي  ثانياً 

 ويقصد به  قوة الرتباط بين درجات كل سؤال من األسئلة ودرجة الختبار الكلي.

جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لالختبار بتطبيق الختبار على العينة الستطالعية،  ومن 
امل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكلية للمجال ثم حساب مع

 ح ذلك:والجدول التالي يوّض  ،(SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  ) ،الذي تنتمي إليه
 

 (5) جدول

ية للمجال الذي تنتمي إليهالدرجة الكلّ معامل ارتباط كل فقرة مع 

لمهارةا معامل  الفقرة 
معامل  الفقرة المهارة مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط

رات
مها

عام 
الت  ل

ج  مع
رنام

ب
ور 
البا نت
بوي

 

1 0.631*  0.01 

رات
مها

افة 
إض

وسا 
ال تعد ئط
الم رائح دة
لش

ض 
لعر
ا

ديم 
التق  ي

4 0.742*  0.01 

2 0.537**  0.05 19 0.844*  0.01 
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5 0.697*  0.01 28 0.795*  0.01 

6 0.575**  0.05 31 0.736*  0.01 

7 0.711*  0.01 33 0.762*  0.01 

8 0.615**  0.05 41 0.726*  0.01 

9 0.698*  0.01 

رات
مها

 
سين

تح
 

ى  و
ست
م

 
ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 

15 0.768*  0.01 

18 0.738*  0.01 17 0.617**  0.05 

20 0.861*  0.01 21 0.923*  0.01 

30 0.818*  0.01 22 0.801*  0.01 

رات
مها

 
ميم
تص

 
رائح

ش
 

ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 

11 0.845*  0.01 27 0.768*  0.01 

13 0.641*  0.01 38 0.554**  0.05 

23 0.866*  0.01 

رات
مها

 
فظ
الح

 
عة
طبا
وال

 
ض
لعر
ل

 
مي
قدي
الت

 
10 0.542**  0.05 

24 0.938*  0.01 35 0.816*  0.01 

29 0.708*  0.01 39 0.911*  0.01 

34 0.621**  0.05 40 0.705*  0.01 

36 0.579**  0.05 

 

37 0.794*  0.01 

رات
مها

 
يق
نس
ت

 
رائح

ش
 

ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 

3 0.531**  0.05 

12 0.663*  0.01 

14 0.688*  0.01 

16 0.580**  0.05 

25 0.716*  0.01 

26 0.654*  0.01 

32 0.791*  0.01  

 0.641( = 0.01( وعند مستوى دللة )21*ر الجدولية عند درجة حرية )
  0.514( = 0.05( وعند مستوى دللة )21**ر الجدولية عند درجة حرية )

 
  )0.05،0.01جميع الفقرات دالة إحصائياا عند مستوى دللة ) أنّ ح من الجدول السابق يتّض 

والدرجة  ُبعدالختبار تم حساب معامالت الرتباط بين درجة كل  ألبعاد وللتأكد من التناسق الداخلي
 ح في جدول التالي:الكلية لالختبار كما هو موّض 
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 (6) جدول

 عد من أبعاد الختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامالت ارتباط كل بُ 

االرتباط مع الدرجة الكلية  البعد
الداللة مستوى  لالختبار  

 0.01دالة عند  0.938 برنامج الباوربوينت مع التعامل مهارات

 0.01دالة عند  0.939 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات

 0.01دالة عند  0.849 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات

 0.01دالة عند  0.808 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات

 0.01دالة عند  0.830 التقديمي العرض مستوى  تحسين تمهارا

 0.01دالة عند  0.801 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات



 أنّ ( وهذا يؤكد 0.01دالة إحصائياا عند مستوى دللة ) األبعادجميع  أنّ ول السابق ح من الجديتّض 
 الختبار يتمتع بدرجة عالية من التساق الداخلي.

 

 (:Test Stability) ختبارثبات اال -8
عند تكرار القياس في الظروف  ويقصد بثبات الختبار هو الحصول على النتائج نفسها تقريباا 

داة دراسة ل يمكن أ أيّ  نإحيث ، (108: 2008 ،ستاذغا واألالمقياس نفسه )األنفسها باستخدام 
فقد تم حساب ثبات الختبار ( 484: 2010 ،)ابو عالم ت ثابتة أولا ناذا كإل إأن تكون صادقة 

 :وهما ،من خالل تطبيق واحد لالختبار على عينة تجربة الختبار الستطالعية بطريقتين
 . 21 سون  ريتشارد -ودرو كالتجزئة النصفية 

 

 : (Split-Half method )طريقة التجزئة النصفية:اوالً 

 وتطبيق( SPSS) برنامج طريق عن النصفية التجزئة بطريقة الختبار ثبات من التحقق تم
حيث احتسبت درجة ، ( لألبعاد التي تحتوي على عدد فقرات فرديةGuttmann) انجتم معادلة

من الدرجات وذلك  الثانيالختبار وكذلك درجة النصس  أبعاد من بعدالنصس األول لكل 
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 انسبيرمبحساب معامل الرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طول البعد باستخدام معادلة 
  يوضح ذلك: التاليوالجدول  (  Spearman-Brown)براون 

 

 (7) جدول

الختبار قبل التعديل ومعامل الرتباط  أبعادمن  بعدح معامالت الرتباط بين نصفي كل يوّض 
 بعد التعديل

 البعد
 عدد
 الفقرات

 االرتباطمعامل 
 قبل التعديل

 االرتباطمعامل 
 بعد التعديل

 0.864 0.761 10 برنامج الباوربوينت مع التعامل مهارات

 0.814 0.689 8 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات

 0.940 0.934 *7 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات

 العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات
 التقديمي

6 0.840 0.913 

 0.761 0.614 6 التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات

 0.746 0.595 4 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات

 0.961 0.959 *41 الدرجة الكلية لالختبار

 *تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين

 

( وهي معامالت ثبات عالية، 0.746ها أعلى من )معامالت الثبات كلّ  أنّ يتضح من الجدول السابق 
 يزيد أن ينبغي الجيد الثبات معامل أنإلى ( Foram ،1991:85) فورام إليه أشار ما مع وبالمقارنة

تطبيقها إلى  الختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحث أنّ وهذا يدل على (، 0.7)عن
 على عينة الدراسة.

 
ً انيث  (:Richardson and Kuder) 21 نريتشارد سو -كودرطريقة  -ا

، ختبـارمـن طـرق حسـاب الثبـات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات ال ثانيـةريقـة استخدم الباحـث ط
ختبـار ككـل طبقـاا للمعادلـة لال يـةللدرجـة الكلّ  (21)كـودر ريتشـارد سـون حيث حصل على قيمـة معامـل 

 التالية :  
  ( م – ك م ) = 1   - 21ر 
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ع
2
ك   

 :  التباين 2ع       :  م  :  المتوسط             ك  : عدد الفقرات       إنحيث 

 (8) جدول

 الختبار أبعاد من بعدلكل  (21)ريتشارد سون  -ح طريقة كودريوّض 
 21ريتشارد سون  -طريقة كودر عدد الفقرات البعد

 0.880 10 مهارات التعامل مع برنامج الباوربوينت

 0.902 8 مهارات تصميم شرائح العرض التقديمي

 0.794 7 تنسيق شرائح العرض التقديمي مهارات

 0.882 6 مهارات إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض التقديمي

 0.834 6 مهارات تحسين مستوى العرض التقديمي

 0.728 4 مهارات الحفظ والطباعة للعرض التقديمي

 0.959 41 المجموع

 

 الختبار أنّ وهذا يدل على  ،(0.728) أعلى منالثبات  تمعامال أنّ  السابقح من الجدول يتّض 
 .تطبيقها على عينة الدراسةإلى  تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثي

 

 :التمييز ومعامل الصعوبة معامل -9
 إجابات نتائج تحليلب قام الباحثالستطالعية،  العينة على المعرفي الختبار تطبيق تم أن بعد

 :على التعرف بهدف وذلك، فيالمعر  الختبار أسئلة على الطلبة
 الختبار أسئلة من سؤال كل صعوبة معامل. 

  ّي.معامل الصعوبة الكل 
 الختبار أسئلة من سؤال لكل التمييز معامل. 

  ّي.معامل التمييز الكل 
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 :الصعوبة معامل :اوالً 
 في للراسبين ةالمئوي النسبة هأن  بمعنى الفقرة عن خاطئة إجابة أجابوا الذين الطلبة به نسبة يقصد و 

 (170 :1998، نا)الزيود و علي الختبار
 :التالية للمعادلة  وفقاا  الصعوبة معامل حساب:  وتم

= الصعوبة معامل
عدد الذين أجابو إجابة خاطئة
عدد الذين حاولوا اإلجابة

  

 
 (9) جدول

 الختبار تافقر  من فقرة لكل الصعوبة معامالت

 معامالت الصعوبة م ت الصعوبةمعامال م

10.50 220.79 

20.50 230.64 

30.64 240.29 

40.50 250.64 

50.43 260.57 

60.79 270.50 

70.71 280.43 

80.57 290.64 

90.50 300.57 

100.64 310.43 

110.71 320.64 

120.64 330.43 

130.43 340.64 

140.71 350.29 
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150.50 360.43 

160.43 370.71 

170.50 380.50 

180.64 390.43 

190.71 400.36 

200.50 410.43 

يمتوسط معامل الصعوبة الكل   0.71 21  0.55 



  أنّ  الباحث وجد الختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادوا    السابقة المعادلة وبتطبيق
 يالكلّ  الصعوبة معامل متوسط انوك ،(0.79 – 0.29) بين ما حتتراو  الصعوبة معامالت

 صعوبة درجة مستوى  لمناسبة وذلك الختبار، فقرات لجميع الباحث اطمئنّ  النتائج وبهذه، (0.55)
 .(0.80من ) قلوأ (0.20) من أكثر الصعوبة معامالت تناك حيث الفقرات،

 
 :التمييز معامل: ثانياً  

، نا)الزيود و علي الضعاف الطلبةو  الممتازين الطلبة بين التمييز على رالختبا قدرة به ويقصد
1998 :170) 

 :  التالية المعادلة حسب التمييز معامل حساب تم

عدد المجيبين بشكل صحيح من ذوي  الفئة العليا−عدد المجيبين بشكل صحيح من ذوي  الفئة الدنيا = التمييز معامل
عدد أفراد إحدى الفئتين

 

 
 
فرز وقد تم كما ، المعرفي الختبار في عالماتهم بحسب  تنازلياا  الطلبة درجات ترتيب تم وقد

جمالي عدد طلبة العينة إ من (%27) أعلىالمجموعة العليا  وتمثل ،ودنيا عليا مجموعتين
جمالي عدد طلبة إ من (%27)أما المجموعة الدنيا فتتمثل من ، العليا الدرجات ذات الستطالعية

 لكل التمييز معامل حساب تم السابقة المعادلة وبتطبيق ،الدنيا الدرجات ذات  الستطالعية العينة
 المعادلة استخدام بعد الختبار لفقرات  التمييز معامالت جميع تراوحت وقد الختبار، فقرات من فقرة

 معامل متوسط غبل وقد ،والدنيا العليا الفئتين إجابات بين للتمييز (0.71 - 0.29)   بين السابقة



100 

 

 ،واخرون  ينالكيال) 0.20 أكثر بلغ إذا التمييز معامل القياس علم ويقبل  (0.65) يالكلّ  التمييز
 .الختبار ترافق جميع على الباحث ىيبق وبذلك( 448 :2008

 
 (10) جدول

 الختبار تافقر  من فقرة لكل التمييز معامالت

 التمييزعامالت م م معامالت التمييز م

1 0.71 22 0.43 

2 0.43 23 0.71 

3 0.71 24 0.57 

4 0.43 25 0.43 

5 0.57 26 0.57 

6 0.43 27 0.71 

7 0.57 28 0.57 

8 0.57 29 0.43 

9 0.71 30 0.57 

10 0.43 31 0.57 

11 0.57 32 0.71 

12 0.71 33 0.57 

13 0.57 34 0.43 

14 0.29 35 0.57 

15 0.71 36 0.57 
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16 0.57 37 0.57 

17 0.43 38 0.43 

18 0.71 39 0.29 

19 0.57 40 0.71 

20 0.71 41 0.57 

 0.65 يمتوسط معامل التمييز الكل   0.57 21
اثنتين من نهما (، احتفظ بهما الباحث نظرا أل0.29* مالحظة توجد فقرتين ذات معامل تمييز ضعيف نوعا ما )

 .قيمة غير سالبة كبير، وانهاتالي ال يكون لهما تأثير وبالاصل واحد واربعين فقرة 

 

 (11) جدول

لمقارنةالقدر التميزيةللفقراتبيلإمعايير

تقويمالفقراتدليلالتمييز

فقراتجيد جدا فأعلى0.40

ولكنممكنتحسينها،حدماإلىفقراتجيد 0.39–0.30

تحسينإلىتحتاجفقرات0.29–0.20

وتعديلهافقراتضعيفةيتمحذفهاأ0.19أقلمن

 

 لالختبار: النهائية الصورة -11
 نوع من فقرة  (41) على اشتمل حيث ،النهائية صورته في ختبارال إعداد تم سبق ما ضوء في

 (2لحق رقم )أنظر الم فقط واحد بديل باختيار الطالب يقوم ،بدائل ةربعأ فقرة ولكل متعدد من اختيار


:داء المهاري مالحظة األبطاقة أداة : اً الثث

قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لتقييم أداء عينة الدراسة للمهارات التي  هدف الدراسةفي ضوء 
تضمنها البرنامج المقترح لتحديد مدى تمكن طلبة الكلية الجامعية من مهارات تصميم العروض 

 داة:خطوات التالية في بناء األباحث الوقد اتبع ال ،التقديمية
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 :الهدف من بطاقة المالحظة .1
دائية لتصميم العروض التقديمية الواردة في كتاب المالحظة لقياس مستوى المهارة األتهدف بطاقة  

 مقدمة في الحاسب ا لي لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

 ة:دائية لتصميم العروض التقديميتحديد المهارات األ .2
)وحدة  ا ليقام الباحث بتحليل محتوى الوحدة الخامسة من كتاب مقدمة في الحاسب  أنبعد 
 (37)وقد تكونت من  ،دائية لتصميم العروض التقديميةأض التقديمية( خرج بقائمة مهارات العرو 
 .مهارة

 صياغة فقرات بطاقة المالحظة: .3
( 41)روض التقديمية قام الباحث بصياغة تم تحديد قائمة بالمهارات األولية لتصميم الع أنبعد 
وقد  ،لبطاقة المالحظة في صورة اهداف سلوكية يمكن مالحظتها باستخدام المالحظة المباشرة مفردة

عطى الباحث لكل فقرة وزن تدريجي يتكون أ وقد  ،محاور رئيسية( 7)قام الباحث بتوزيع الفقرات على 
 فض(.منخ –متوسط  -م تدريجي ثالثي )عالي من سلّ 

 
 حساب زمن تطبيق بطاقة المالحظة: .4

 ناوك ،تم حساب زمن تطبيق البطاقة من خالل تطبيقها على نفس عينة الختبار الستطالعية
وهي شعبة خارج عينة ( 151)( من طلبة مساق مقدمة في الحاسب ا لي شعبة اا طالب 23عددهم )
، حيث تم حساب الزمن باستخدام لكل طالبدقيقة ( 31)زمن تطبيق البطاقة  ناوقد ك، الدراسة
 .الساعة

 صدق بطاقة المالحظة: .5
 :وهي ،واع من الصدقأن ةباع ثالثلقد تحقق الباحث من صدق بطاقة المالحظة من خالل اتّ 

 على النحو التالي: ،وصدق التساق الداخلي ،وصدق المحكمين ،صدق المحتوى 
 :المحتوى صدق  - أ
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الحظــــة مــــن خــــالل إجــــراءات بنــــاء بطاقــــة وقــــد تحقــــق الباحــــث مــــن صــــدق محتــــوى بطاقــــة الم
وهـــي تحليـــل محتـــوى الوحـــدة الخامســـة مـــن كتـــاب مقدمـــة فـــي الحاســـب ا لـــي وحـــدة  ،المالحظـــة

ومـن  ،دائيـة لتصـميم العـروض التقديميـة، وتحديـد قائمـة بالمهـارات األتصميم العروض التقديميـة
 المعرفية. دائية دون المالحظة بحيث تمثل المهارات األ ثم صياغة فقرات بطاقة

 صدق المحكمين: - ب
 التعليم تكنولوجيا من المحكمين المختصين في مجالدد على ع بطاقة المالحظةتم عرض 
وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح ، المناهج وطرق التدريسوفي مجال 

الزمة، التعديالت ال فقام الباحث بعمل مةوقيّ  مهمة، وقد أبدى المحكمون مالحظات فقرةكل 
ومدى قياس ما وضعت ألجله، وعليه  ،كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات

 الفقراتعلى صالحيتها، هذا وقد استبعد الباحث  ون التي اتفق المحكم الفقرات تقاءانفقد تم 
 والجدول التالي ،فقرة( 37) عدد فقرات بطاقة المالحظةصبح يل التي أشار إليها المحكمون 

 وزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها.ن تيبيّ 

 (12) جدول

 ن توزيع فقرات بطاقة المالحظة جدول يبيّ 

 عدد الفقرات المهارات م
 8 برنامج الباوربوينت مع التعامل مهارات 1

 5 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات 2

 9 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات 3

 5 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات 4

 6 التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات 5

 4 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات 6

 37 المجموع 
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 صدق االتساق الداخلي: - ت
عينة على بتطبيقها المالحظة لبطاقة الداخلي االتساق صدق من بالتحقي الباحث قام

طالب23)كونةمنيةماستطالع ا ( بحسابمعامالتارتباطبيرسونبيندرجاتكل، قام ثم

 الفقراتمع من التيتفقر  الانتميإليهالمهار  مع لدرجة الكلية التاليكل والجدول مهار ،

حذلك:وض ي 

 (13) جدول

للمجال الذي تنتمي إليهلية الدرجة الكمع  البطاقةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة المهارة
معامل  الفقرة المهارة مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط

رات
مها

 
مل
تعا
ال

 
 مع

ج 
رنام

ب نت
ربوي

باو
ال

 

1 0.931* 0.01 

رات
مها

 
افة
إض

 
ائط
وس
ال

 
ددة
متع
ال

 
رائح

لش
 

ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 

1 0.596** 0.05 

2 0.871* 0.01 2 0.681* 0.01 

3 0.854* 0.01 3 0.705* 0.01 

4 0.753* 0.01 4 0.698* 0.01 

5 0.856* 0.01 5 0.846* 0.01 

6 0.892* 0.01 

رات
مها

 
سين

تح
 

ى  و
ست
م

 
ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 

1 0.712* 0.01 

7 0.804* 0.01 2 0.743* 0.01 

8 0.679* 0.01 3 0.704* 0.01 

رات
مها

 
ميم
تص

 
رائح

ش
 

ض
لعر
ا

 
ال

مي
قدي
ت

 

1 0.921* 0.01 4 0.751* 0.01 

2 0.691* 0.01 5 0.598** 0.05 

3 0.943* 0.01 6 0.641* 0.01 

4 0.853* 0.01 

رات
مها

 
فظ
الح

 
عة
طبا
وال

ض 
لعر
ل

مي 
قدي
الت

 

1 0.627* 0.01 

5 0.919* 0.01 2 0.926* 0.01 
رات
مها

 
يق
نس
ت

 
رائح

ش
 

ض
لعر
ا

 
مي
قدي
الت

 
1 0.721* 0.01 3 0.781* 0.01 

2 0.899* 0.01 4 0.965* 0.01 

3 0.624* 0.01 

 

4 0.808* 0.01 

5 0.679* 0.01 

6 0.853* 0.01 

7 0.536** 0.05 

8 0.663* 0.01 

9 0.658* 0.01 

 0.641( = 0.01( وعند مستوى دللة )21*ر الجدولية عند درجة حرية )
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  0.514( = 0.05مستوى دللة ) ( وعند21**ر الجدولية عند درجة حرية )


 .(0.05،0.01جميع الفقرات دالة إحصائياا عند مستوى دللة ) أنّ ح من الجدول السابق يتّض 

تم حساب معامالت الرتباط بين درجة كل مهارة والدرجة  لفقرات البطاقةتأكد من التناسق الداخلي ولل
 الي:التجدول الح في كما هو موّض لبطاقة المالحظة ية الكلّ 

 

 (14)جدول 

 معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية للبطاقة

االرتباط مع الدرجة الكلية لبطاقة  البعد
 مستوى الداللة المالحظة

 0.01دالة عند  0.655 مهارات التعامل مع برنامج الباوربوينت -1

 0.01دالة عند  0.679 عرض التقديميمهارات تصميم شرائح ال -2

 0.01دالة عند  0.742 مهارات تنسيق شرائح العرض التقديمي -3
مهارات إضافة الوسائط المتعددة لشرائح  -4

 العرض التقديمي
 0.01دالة عند  0.935

 0.01دالة عند  0.893 مهارات تحسين مستوى العرض التقديمي -5

 0.01دالة عند  0.818 التقديمي مهارات الحفظ والطباعة للعرض -6


( 0.01، 0.05جميع الفقرات دالة إحصائياا عند مستوى دللة ) أنّ  ةح من الجداول السابقيتّض 
 .تمتع بدرجة عالية من التساق الداخليت البطاقة أنّ ا يدل على ممّ 

 ثبات بطاقة المالحظة:  .6
عينة الستطالعية العلى  البطاقةتم حساب ثبات بطاقة المالحظة من خالل تطبيق 

 :ماوه بطريقتين
 .التجزئة النصفية طريقة .1
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 ثبات الفراد. .2
 

 :(Split-Half method )ة طريقة التجزئة النصفي -1

 وتطبيق( SPSS) برنامج طريق عن النصفية التجزئة بطريقةالبطاقة  ثبات من التحقق تم
حيث احتسبت درجة ، ةلألبعاد التي تحتوي على عدد فقرات فردي( Guttmann) انجتم معادلة

من الدرجات وذلك بحساب  الثانيوكذلك درجة النصس البطاقة  أبعاد من بعدالنصس األول لكل 
 براون  انسبيرممعامل الرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طول البعد باستخدام معادلة 

(Spearman-Brown)  يوضح ذلك: التاليوالجدول 

 

 

 (15) جدول

البطاقة قبل التعديل ومعامل الرتباط  بعد من أبعادح معامالت الرتباط بين نصفي كل يوّض 
 بعد التعديل

 النصفين غير متساويين ن  أل  انجتم*تم استخدام معادلة 

( وبعد التعديل 0.771قبل التعديل )الثبات  تمعامالمجموع  أنّ ح من الجدول السابق يتّض 
من الثبات  جيدةتتمتع بدرجة البطاقة  أنّ وهذا يدل على عالية،  ( وهي معامالت ثبات839.0)

 تطبيقها على عينة الدراسة.إلى  ثتطمئن الباح
 

 البعد
 عدد
 الفقرات

 االرتباطمعامل 
 قبل التعديل

 االرتباطمعامل 
 بعد التعديل

 مهارات التعامل مع برنامج الباوربوينت -1
8 0.873 0.932 

 لتقديميمهارات تصميم شرائح العرض ا -2
*5 0.913 0.952 

 مهارات تنسيق شرائح العرض التقديمي -3
*9 0.900 0.923 

مهارات إضافة الوسائط المتعددة لشرائح  -4
 العرض التقديمي

*5 0.801 0.807 

 مهارات تحسين مستوى العرض التقديمي -5
6 0.516 0.680 

 مهارات الحفظ والطباعة للعرض التقديمي -6
4 0.810 0.895 

 لمالحظة ككلا
*37 0.770 0.771 
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 ثبات المالحظة عبر األفراد: -2
ويقصــد بهــا مــدى التفــاق بــين نتــائج المالحظــة التــي توصــل إليهــا الباحــث وبــين نتــائج المالحظــة 
التــي توصــل إليهــا مالحــظ آخــر مخــتل فــي التكنولوجيــا، وقــد اختــار الباحــث أحــد زمالئــه مــن الــذين 

الحاسـب ا لـي، وطلـب منـه القيـام بعمليـة المالحظـة بشـكل مسـتقل يقومون بتـدريس مسـاق مقدمـة فـي 
ت النتيجــة تــدل علــى وجــود اتفــاق نــاطــالب فــي نفــس الموقــس الــذي لحــظ فيــه الباحــث، وقــد ك ةلخمسـ

 كوبر وتم ذلك باستخدام معادلة ،وهذا يدل على صدق عملية المالحظة ،كبير في عمليات المالحظة
COOPER)) ( وهـي نسـبة مرتفعـة يطمــئنّ 0.87) المالحظتـينللبطاقـة بـين  معامـل الثبـات أنحيـث كـ 
 الباحـث يطمـئنّ  وتجعـل، الثبـات مـن مناسـب بقـدر تتمتـع المالحظـة أداة أنّ  علـى وتـدل، لهـا الباحـث
 .لعلمية المالحظة لتطبيقها على العينة األداة لستخدام

 ثبات المالحظين =
 عدد مرات التفاق

X 100 
 دد مرات عدم التفاقعدد مرات التفاق + ع

 وبتطبيق المعادلة السابقة تكون معامالت الثبات كما يلي: 

 

 

      

 انالطمئن( وهي نسبة عالية يمكن من خاللها 87.0نسبة الثبات المحسوبة بلغت )% أنّ الحظ يُ 
 ح نقاط التفاق والختالف لكل بطاقة على حدة.الجدول التالي يوّض  ،بطاقة المالحظةإلى 

 (16)جدول 
 ح ثبات المالحظة عبر األفراديوّض  

بين الباحث  نقاط االختالف بين الباحث وزميله نقاط االتفاق رقم البطاقة
 مجموع النقاط وزميله

1 35 2 37 
2 33 4 37 

ثبات المالحظين 
= 

161 
X  100  =87.0 

161  +24 
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3 31 6 37 

4 32 5 37 

5 30 7 37 

  24 161 مجموعال
 

 يةالكلّ  الثبات نسبة أنّ و  ،مقبولة نسب هي الفقرات ثبات نسب جميع أنّ  السابق الجدول من حيتّض 
 بطاقة ثبات على يدل اممّ ، ومقبولة عالية ثبات نسبة وهي (%87.0)هي المالحظين نتائج بين

 .المالحظة

 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة: .7
صبحت البطاقة جاهزة في صورتها النهائية أ ،ثبات بطاقة المالحظةتم التأكد من صدق و  أنبعد 

عادة توزيع وصياغة بطاقة المالحظة بعين العتبار ما إ خذ الباحث عند أوقد ( 3ملحق رقم الظر أن)
ومن هذه المالحظات والقتراحات  ،تم اقتراحه من قبل المحكمين عند صياغة فقرات بطاقة المالحظة

 ما يلي:

 هداف سلوكية بصيغة المضارع.أ لصياغة على شكل تكون ا أن 
 وواضحة وخالية من الغموض. انمكاإلتكون العبارات قصيرة قدر  أن 
 واضحة وغيرها غامضة أنتم حذف بعض الفقرات نتيجة حكم المحكمين عليها ب. 
  واضحة بشكل كبير.التم عمل تعديل لبعض الفقرات الغامضة وغير 
 فقط. ةاحدداء و أتحوي الفقرة مهارة  أن 

هداف سلوكية يمكن مالحظتها باستخدام المالحظة أ فقرة في صورة ( 37)صحبت تتكون من أقد  و 
عطى الباحث لكل فقرة وزن أ وقد  ،محاور رئيسية (6)وقد قام الباحث بتوزيع الفقرات على ،المباشرة

باألرقام  انوز األوقد تم تمثيل  ،منخفض( -متوسط  -تدريجي يتكون من سلم تدريجي ثالثي )عالي 
 درجة (. 111 إلى  درجة  37فراد العينة بين )أوبذلك تنحصر درجات  ،( 1 - 2 - 3) 
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 :التجربة بدء قبل الدراسة مجموعتي تكافؤ ضبط
 :من كل بتطبيق وذلك ،الدراسة مجموعتي تكافؤ من بالتأكد الباحث قام

الجوانب المعرفية  في دراسةال مجموعتي تكافؤ من التحقق بغرض القبلي المعرفي الختبار .1
 .التقديمية العروض تصميم بمهاراتالمتعلقة 

 في الدراسة مجموعتي تكافؤ من التحقق بغرض القبلية المهاري  داءاأل مالحظة بطاقة .2
 .التقديمية العروض تصميم مهارات امتالك

لعينتين  (ت)( طالب، وألن الباحث سيستخدم اختبار 30نظرا ألن عدد عينة الدراسة أقل من )
استخدم الباحث لذا  ،تتبع التوزيع الطبيعي البياناتلتأكد من أن مستقلتين فأننا بحاجة الى ا

 البرنامجمستخدما ( Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف سمرنوف )
 .تتبع التوزيع الطبيعي أم ل البياناتلمعرفة هل ( SPSS) اإلحصائي

اختبار التوزيع بداية الفصل الخامس من هذه الدراسة بعرض نتيجة  مالحظة: قام الباحث في
، وقد تبين أّن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، مما يطمئن الباحث الطبيعي كولمجروف سمرنوف

 30لستخدام اختيار )ت( لعينة عدد افرادها اقل من 

 الدراسة مجموعتي فؤتكا عن للكشس( T- test Independent sample) ت اختبار استخدام تم
 :ليهإ التوصل تم ما حتوّض  التالية والجداول ،المالحظة وبطاقة المعرفي الختبار من كل في

 :المعرفي القبلياالختبار في  الدراسةتكافؤ مجموعتي . 1
 

 (17)جدول 

والضابطة ين التجريبية ومستوى الدللة للمجموعت"ت"  المعيارية وقيمة حرافاتنوالالمتوسطات 
  الختبارلتحصيل في لتعزى 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
 حرافناال 

 المعياري 
 قيمة "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

غير دالة  0.734 0.341 1.103 3.792 24 تجريبية الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات
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 حصائياإ   1.231 3.909 22 ضابطة

 العرض شرائح تصميم مهارات
 التقديمي

 0.126 1.454 2.125 24 تجريبية

 

0.900 

 

غير دالة 
 1.593 2.182 22 ضابطة حصائياإ

 العرض شرائح تنسيق مهارات
 التقديمي

 0.216 1.316 2.583 24 تجريبية

 

0.830 

 

غير دالة 
 1.300 2.500 22 ضابطة حصائياإ

 المتعددة الوسائط إضافة مهارات
 التقديمي العرض رائحلش

 1.090 2.167 24 تجريبية
0.093 0.927 

غير دالة 
 1.125 2.136 22 ضابطة حصائياإ

 العرض مستوى  تحسين مهارات
 التقديمي

 1.239 1.333 24 تجريبية
0.176 0.861 

غير دالة 
 1.077 1.273 22 ضابطة حصائياإ

 للعرض والطباعة الحفظ مهارات
 التقديمي

 0.721 0.792 24 تجريبية

0.541 0.591 
غير دالة 

 0.750 0.909 22 ضابطة حصائياإ

 االختبار ككل
 1.719 12.792 24 تجريبية

0.211 0.834 
غير دالة 

 2.045 12.909 22 ضابطة حصائياإ

 2.00( = ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

  2.66( = ≥  α 0.01( وعند مستوى داللة )44ية عند درجة حرية )*قيمة "ت" الجدول
 

قيمة )ت(  من أقلوهو  1.834 ككل هو رلالختبا مستوى الدللة أنيالحظ من الجدول السابق 
المعرفة اختبار ه ل يوجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في أن، أي الجدولية
 المجموعتين متكافئتين في أنقبل بدء التجربة وهذا يعني روض التقديمية لمهارات تصميم الع القبلية

 .التحصيل في الختبار المعرفي
 

 
 :القبليةبطاقة المالحظة في  الدراسةتكافؤ مجموعتي . 2

 (18) جدول

والضابطة يبية ومستوى الدللة للمجموعتين التجر "ت"  المعيارية وقيمة حرافاتنوالالمتوسطات 
  بطاقة المالحظةمتغير تعزى ل

 المتوسط العدد المجموعة البعد
 حرافناال 

 المعياري 
 قيمة "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات
 2.493 16.292 24 تجريبية

1.167 0.249 
غير دالة 

 2.114 17.091 22 ضابطة حصائياإ
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 العرض شرائح تصميم مهارات
 التقديمي

 2.111 9.750 24 تجريبية
1.459 0.152 

غير دالة 
 1.764 10.591 22 ضابطة حصائياإ

 العرض شرائح تنسيق مهارات
 التقديمي

 2.205 15.583 24 تجريبية
0.217 0.829 

غير دالة 
 1.765 15.455 22 ضابطة حصائياإ

 المتعددة الوسائط إضافة مهارات
 التقديمي عرضال لشرائح

 1.706 10.292 24 تجريبية
0.840 0.405 

غير دالة 
 1.342 9.909 22 ضابطة حصائياإ

 العرض مستوى  تحسين مهارات
 التقديمي

 1.213 11.417 24 تجريبية
0.581 0.564 

غير دالة 
 0.973 11.227 22 ضابطة حصائياإ

 للعرض والطباعة الحفظ مهارات
 التقديمي

 0.992 7.125 24 تجريبية
0.400 0.691 

غير دالة 
 1.812 6.955 22 ضابطة حصائياإ

 ككل البطاقة
 6.255 70.458 24 تجريبية

0.486 0.629 
غير دالة 

 4.163 71.227 22 ضابطة حصائياإ

 2.00( = ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

  2.66( = ≥  α 0.01( وعند مستوى داللة )44د درجة حرية )*قيمة "ت" الجدولية عن
 
أقل من قيمة وهو  (1.629) لبطاقة المالحظة ككل هو مستوى الدللة أنّ الحظ من الجدول السابق يُ 

بطاقـة في متغيـر ه ل يوجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة أنأي  )ت( الجدولية،
 .بطاقة المالحظة المجموعتين متكافئتين في أنّ وهذا يعني  ،ربةقبل بدء التج  المالحظة

 
 :التفاعلي الويب موقع وبناء إعداد

 تصــميم العــروض التقديميــةتنميــة مهــارات لتفــاعلي  ويــب موقــعبنــاء إلــى  الدراســةهــذه هــدفت 
 ب.لعينة من الطال الموقعفاعلية هذا مدى ومعرفة  طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةلدى 

 و قد اعتمد الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالية :

 البحوث و الدراسات السابقة.  -1

 ت الحديثة في تعليم التكنولوجيا.التجاها  -2

فــي تصــميم  العــام التصــميم نمــوذجحيــث اســتخدم خصــائل بنــاء البــرامج التعليميــة المحوســبة  -3
 .وبناء الموقع
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 :فاعليتال ويبال موقعمراحل إعداد و بناء 

طلبة الكليـة لدى  تصميم العروض التقديميةتنمية مهارات لتفاعلي  ويب موقعبناء إلى  الدراسة تهدف
تناولـت  يطالع على مجموعة من الدراسات السـابقة التـ. لذا قام الباحث باإلالجامعية للعلوم التطبيقية
 الدوســــري  ودراســــة ،(2014) انخــــ ودراســــة ،(2014) عابــــددراســــة  :ومنهــــا ،بنــــاء البــــرامج التعليميــــة

ـــــين بـــــوأ  ودراســـــة ،(2014) دغمـــــشودراســـــة ،(2013) بـــــراهيمإ ودراســـــة ،(2014)  ،(2014) العين
وغيرهـــــا مـــــن  (2013ودراســـــة أبـــــو شـــــاويش ) ،(2013) عقـــــل ودراســـــة ،(2014) الغامـــــدي  ودراســـــة
 الدراسات السابقة الذكر وغيرها. الع الباحث علىومن خالل اطّ  ،الدراسات

وهنــا  ،غلــب الدراســات اتبعــت نمــوذج التصــميم العــام فــي بنــاء البــرامج التعليميــةأ  أناحــث بــفقــد وجــد الب
 :وهي (A.D.D.I.E) العام التصميم نموذج مجموعة من المبررات التي دعت لختياريسرد الباحث 

 من  ونموذج كلّ  ،نموذج زيتون  :مثل ،تصميم التعليم نماذج من الكثير على الطالع بعد
 العام التصميم نموذج الباحث اختار ،النظامي  المنحى حسب التعليم تصميمل حمدي و توق 

(A.D.D.I.E )لطبيعة سبنه األأن وجد حيث ،التفاعلي الويب موقع تصميم في كأساس 
 .األخرى  التصميم بنماذج قياساا  متشعبةال وغير الواضحة بالخطوات يتصس لما الدارسة

 ومن  كبيراا  نجاحاا  وأثبت ،التربوية والبحوث لدارساتا من الكثير في تطبيقه تم النموذج هذا 
( 2009) عيد ودراسة ،(2013) خليل ودراسة ،(2013) شاويش أبو دراسة  :الدراسات هذه

 .المشابهة الدراسات من وغيرها

 باللتزام توحي وأسهم بخطوط متصلة غير عناصره نّ إ حيث بالسهولة النموذج هذا يتميز 
 .طبيقهت عند الخطي والتتابع

 التعليمي التصميم نماذج أغلب في الواردة التصميم لخطوات بشموليته النموذج هذا يتصس 
 .متشعبة وغير مختصرة بصورة
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 :لموقع الويب التفاعليبع الباحث المراحل اآلتية عند بنائه وقد ات  

    مرحلة اإلعداد للبرنامج: 

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات ا تية:

 بمراحلـه (A.D.D.I.E) للتصـميم العـام النمـوذج علـى تصـميمه فـي بـعاتّ الباحـث  أنّ ب سلفنا سابقاا فكما أ
 :كالتالي المتعددة

        Analysisالتحليل  .1

   Designالتصميم  .2

 Developmentالتطوير  .3
     Implementationالتنفيذ  .4

     Evaluationالتقويم  .5

 

  :(Analysis ) التحليل مرحلة: أوالً 

 لبد المرحلة هذه وخالل التعليم، لتصميم األخرى  حلاالمر  لجميع األساس حجر هي التحليل مرحلة
 :مثل ،البحث أساليب المرحلة هذه تشمل وقد لها، الممكنة والحلول ومصدرها، المشكلة، تحديد من

 هذه مخرجات وتشمل المستهدفة، الفئة وتحليل المحتوى، وتحليل المهام، تحليل الحاجات، تحليل
 بالمشكلة وتعريفاا  تعليمها، سيتم التي المفاهيم أو بالمهام وقائمة التدريس، أهداف العادة في المرحلة

 مدخالت المخرجات هذه وتكون  فعله، يجب ما وتحديد المتعلم وخصائل والمعوقات والمصادر
 :بالخطوات التالية المرحلة يقوم الباحثوفي هذه  ،(2004 ،السيد) التصميم لمرحلة

 :لموقع الويب التفاعلي التعليمية األهداف ديدتح .1

 :هداف الخاصة وهي على النحو التاليواأل الهدف العام بتحديد الباحث قام

 :التفاعلي الويب موقع من العام الهدف - أ

E 

I 

D 

A 

D 
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 مـن وذلك ،التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية
 الغرض. لهذا معد تفاعلي ويب موقع استخدام خالل

 :الخاصة األهداف - ب

  الباوربوينت برنامج مع التعامل مهاراتتنمية. 

  التقديمي العرض شرائح تصميم مهاراتتنمية. 

  التقديمي العرض شرائح تنسيق مهاراتتنمية. 

  التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهاراتتنمية. 

  التقديمي العرض مستوى  تحسين مهاراتتنمية. 

  التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهاراتتنمية. 

 

 : للبرنامج المصاحبة التعليمية والوسائل المصادر تحديد .2

 المتنوعــة التعليميــة والمــواد والوســائل المصــادر مــن العديــد علــى موقــع الويــب التفــاعلي اشــتمل
العـروض  تصـميم مهـارات اباكتسـ علـى المتعلمين لتساعد ؛عملية التعلم خالل يمكن استخدامها التي

 : التالية العناصر في المصادر هذه حصر التقديمية، ويمكن

 فراد العينة.ذات عدد يتناسب مع عدد أ اإلنترنت جهزة حاسوب متصلة بشبكةأ 

 جهزة عرض ذات شاشة كبيرة والمعروفة بشاشة أLCD).) 

 المصــــادر مــــن العديــــد علــــى ملتتشــــ، اوالعملــــي النظــــري  بانــــبالج متعلقــــة تعليميــــة مــــادة 
 ومـــواد ،مســـاعدة ضـــافيةإ وبـــرامج ،صـــلة ذات ومواقـــع ،وفيـــديوهات ،كعـــروض بوربوينـــت

 .إثرائية

 تنميـة مهـارات تصـميم العـروض إلى  مجموعة من التمارين والتدريبات العملية التي تؤدي
 التقديمية.
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 و ،بــــوك الفــــيس مجموعــــة وهــــي ،الطلبـــة بــــين والتفاعليــــة الجتماعيــــة الويــــب مجموعـــات 
 .(Google Hangout) وتأ جناه جوجل على التفاعلية المحاضرات عةمجمو 

 

 (12ملحق رقم الظر أن) موقع الويب التفاعليتحديد محتوى  .3

والتي تم تحديدها  ،قائمة المهارات المراد تنميتهافي ضوء  موقع الويب التفاعليتم تحديد محتوى 
حاسوب وخاصة برنامج تصميم العروض في برامج ال الخبرة الشخصية للباحثإلى  باإلضافة سابقاا 

الكلية في  مقدمة في الحاسب ا ليوالخبرة التي تم استطالعها من مدرسي مساق  ،التقديمية
 .الجامعية للعلوم التطبيقية

لبرنــامج امراعاتهــا عنــد اختيــار محتــوى  ( التــي يجــب82:2008 )شــقفة،هنــاك مجموعــة مــن الشــروط و 
  :وهيالتقني 

 أهداف معينة.لى إ يستند المحتوى  أن 
 خصائل العقلية والنمائية للطلبةمناسباا لليكون النشاط المصاحب للمحتوى  أن. 
 متنوعة. الدليلتكون الخبرات التي يشتمل عليها  أن 

باختيار المحتوى والخبرات التي  الباحثقام  لبرنامجأهداف ا في ضوءلسابقة، و افي ضوء الشروط و 
في اختيار المحتوى بما توفر له من  الباحث، وقد استرشد افسهم في تحقيق هذه األهدت أنيمكن 
 .حول الموضوع ودراسات سابقة أدبيات

التي تم  قائمة المهاراتفي اختيار دروس المحتوى هو  الباحثاألساس الذي اعتمد عليه  أنوك
ه الذي يتم تدرسي، و مقدمة في الحاسب ا ليكتاب خالل تحليل الوحدة الخامسة من إعدادها من 

 لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

 بما يلي: موقع الويب التفاعليتمثل محتوى قد و 

  التقديمية العروض تصميم مهارات البرنامج: انعنو. 
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 تعريس بالبرنامج. 

 والتــي تمثلــت بمجموعــة المهــارات المــراد  ،الخامســة لوحــدةالخاصــة ل هــدافالهــدف العــام واأل
 تنميتها.

 والتي تم ترتيبها حسب قائمة المهارات ،يديوهات التعليميةقائمة الدروس والف. 

 والمتمثلة بمجموعة من التمارين والتدريبات العملية. التقويم البنائي 

 .التقويم الختامي 

 
 :المتعلمين خصائص تحديد .4

 اإلنترنت ا لي وشبكة استخدام الحاسب مهارات امتالكه. 

 لويبا ومستعرضات متصفحات مع التعامل على القدرة. 

 العروض التقديمية تصميم حول وخبرات معارف امتالكه. 

 وتأ هانجوجوجل  ،الفيس بوك :مثل ،الويب الجتماعي مع التعامل على القدرة. 

 وفــي برنــامج العــروض  ،أدائيــة جديــدة فــي الحاســب بشــكل عــام مهــارات اكتســاب علــى القــدرة
 .التقديمية بشكل خال

 :حاجات المتعلمين تحديد .5

 مهارات لتنميةالالزمة  والمعارف الخبرات من لمزيد علمينتالم حاجات تقدير بذلك ويقصد
 لتصميم العام النموذج نموذج حددها كما التعليمية الحاجات تشملو  ،العروض التقديمية تصميم
 التعليمية الحاجات ترتبط وبذلك ،فيها العام والغرض الدراسة موضوع فـي( A.D.D.I.E) التعليم

 الحاجات بتحديد الباحث قام وبالتالي ،التقديمية العروض تصميم مهـارات ـةلتنمي بالحاجـة
 تصميم مهارات تنمية أجل من التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة يحتاجها التي التعليمية
 : يلي كما ،التقديمية العروض

 من خالل الويب مبالتعلّ  المرتبطة المفاهيم على التعرف. 

 القائمة على الويب بالمقررات المرتبطة مالمفاهي على التعرف. 
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 بالويب التفاعلي الخاصـة المتعددة الوسائط على التعرف. 

 القائمة على الويب بالمقررات الخاصة المتعددة الوسائط وتوظيس استخدام على القدرة. 

 بوك الفيس مجموعات :مثل ،الجتماعية الويب مجموعات على التعرف. 

 القائمة على الويب للمقررات الالزمة راجعوالم المصادر على التعرف. 

 القائمة على الويب للمقـررات الالزمة والمراجع المصادر تحديد على القدرة. 

 ما لكترونيإ لمقرر الصلة ذات المواقع تحديد على التعرف. 
 

 : مرحلة التصميم:ثانياً 

 المخططــات وضــع قطريــ عــن وذلــك ،للتنفيــذ قابلــة واضــحة خطــواتإلــى  التحليــل ترجمــة عمليــة وهــي
 األسـاليب المرحلـة هـذه وتتضـمن، (2003 ،الحـافظ عبـد) التعليمـي المنـتج لتطـوير األولية والمسودات
 :يأتي ما مخرجاتها وتشمل م،والتعلّ  التعليم علميتي تنفيذ بكيفية تتعلق والتي ،واإلجراءات

 .تتابعها وترتيب سلوكياا  التعليمية األهداف صياغة .1

 يمه.وتنظ المحتوى  تحليل .2

 .األهداف وتحقيق المحتوى  إليصال المناسبة التعليمية اإلستراتيجية تحديد .3

 القياس. دواتأ تصميم .4
 صياغة االهداف السلوكية: .1

حسـب المـراد تنميتهـا مـن خـالل موقـع الويـب التفـاعلي و  ،القابلة للقياسهداف السلوكية تمثلت األ
 :الدروس التالية

 .الباوربوينت مجبرنا مع التعامل مهارات :األول الدرس

 الباوربوينت برنامج يفتح. 

  ُالباوربوينت برنامج غلقي. 

 باوربوينت ملس يفتح. 
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 والقوائم األدوات شريط يستخدم. 

 والقوائم األدوات أشرطة يخصل. 

 معين جراءإ عن يتراجع. 

 وأ ،طباعــة وأ ،حفــظ وأ ،ملــس فــتح اختصــارات :مثــل، المفــاتيح لوحــة اختصــارات يســتخدم 
 ...رهاوغي العرض بدء

 ..التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات :الثاني الدرس

  ُادراج قائمة من شريحة درجي. 

  ُالحالي الملسإلى  تقديمي عرض ملس من شرائح درجي. 

 موجودة شريحة من شريحة  ينسخ. 

  ُالتقديمي العرض لشرائح تفصيلي مخطط نشئي. 

  ُالتقديمي بالعرض خال قالب نشئي. 

  ُملس من نل درجي (Word)  التقديمي العرض شرائحإلى. 

 .التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات :الثالث الدرس

  ّوالسمات اناأللو  ظمةأن في ميتحك. 

  ُالنصول قنسِّ ي. 

  ُيةانبي وأشكال تخطيط درجي. 

 األشكال خلفية ُيعبئ. 

 الشرائح خلفية تأثيرات يغير. 

 األشكال والتفاف اندور  يتحكم في. 

  ُالواألشك الكائنات دحدّ ي. 

  ُالشريحة في ومحاذاتها األشكال برتِّ ي. 

 .التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات: الرابع الدرس
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  ُفيديو لقطات درجي. 

  ُصوتي ملس درجي. 

  ُاإلنترنت شبكة من وأشكال صور درجي. 

  ُمن رسوم درجي((Clip Art. 

  ُذكي رسم درجي (Smart Art). 

  ُنل درجي( (Word Art. 

 .التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات: الخامس سالدر 

  ُواألشكال الصور قنسِّ ي. 

 للشريحة الحركة ظمةأن ُيضيس. 

  ُمخصصة حركة ضيسي. 

  ُملس وأ ويب موقع: إلى يشير تشعبي ارتباط درجي. 

  ُ3ثالثية بأبعاد ليظهر الشكل رغيِّ ي-D . 

 بها ويتحكم رئيسية شريحة يبني. 

 .التقديمي للعرض والطباعة الحفظ السادس: مهارات الدرس

 الباوربوينت ملس على الحاصلة التغييرات يحفظ. 

 خرآ باسم باوربوينت ملس يحفظ. 

 الطباعة قبل ومراجعتها العرض شرائح يطبع. 

  ُالتشغيل ذاتي عرض عدّ ي.(.pps). 

 

 :التعليمي المحتوى  عناصر تحديد .2

حه كمـا يوّضـ درس لكـل التعليمـي ى المحتـو  عناصـر الباحـث حـدد التعليمية األهداف تحديد ضوء في 
 الجدول التالي:
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 (19) جدول

توزيع الدروس والموضوعات على البرنامج

 موضوع الدرس رقم الدرس

 الدرس األول
 التقويم القبلي. -

 .الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات -

 تقويم الدرس األول. -
الثانيالدرس   .التقديميالعرضشرائحتصميممهارات - 

.الثانيتقويمالدرس -

 .التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات - الدرس الثالث

 تقويم الدرس الثالث -
 .التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات - الدرس الرابع

 تقويم الدرس الرابع. -
 .التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات - الدرس الخامس

 امس.تقويم الدرس الخ -

 الدرس السادس
 .التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات -

 تقويم الدرس السادس. -

 التقويم النهائي. -
 

 :األهداف وتحقيق المحتوى  إليصال المناسبة التعليمية اإلستراتيجية تحديد .3

 مورولتحقيق األهداف لهو من األ للطالبيصال المحتوى ستراتيجية والطريقة المناسبة إلتحديد اإل أن
 المعّلـممـن الواجـب علـى  أنلذا ك عيوب،ومجموعة من ال مزاياطريقة لها مجموعة من اللكل ف ،المهمة

الفــــروق الفرديــــة للمتعلمــــين يتوافــــق مــــع طبيعــــة المــــادة و بحيــــث  ســــلوب المناســــبتحديــــد الطريقــــة واأل
 المتوفرة. واإلمكانيات
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 التقني: في تنفيذ البرنامج ا تية يةالتدريس األساليب واإلجراءاتم الباحث بتوظيس وقد قا

 وكذلك من خالل جهاز العرض ،من خالل موقع الويب التفاعلي عرض المادة التعليمية 
(LCD). 

 الحية من خالل برنامج البوربوينت. ضرب األمثلة التوضيحية 

 وكذلك من خالل مجموعات الفيس بوك. ،ت من خالل المحاضراتناوقد ك المناقشة والحوار 
 شطة والتمرينات والتدريبات العملية.نعلى األ ائمالتقويم الق 

 

 تصميم أدوات القياس: .4

شطة نواأل، المالحظة وبطاقات ،والبعدية القبلية الختبارات خالل من القياس أدوات متصمّ 
(، ولقد احتوى 2،3،8رقم  مالحق ظرأن) درس من الدروس لكل المصاحبة والتمارين والتدريبات

 قام بإنشائه الباحث على ما يلي:موقع الويب التفاعلي الذي 

 باوربوينت برنامج عن تعريفية جولة (Microsoft PowerPoint). 

 وتمارين دروس عليها مهارة وكل للطلبة الالزمة بالمهارات قائمة. 

 باستخدام الويب على عروض خالل من المشروحة بالدروس قائمة (Google 

Slides.) 

 باستخدام كتوبةمال بالدروس قائمة (Google Docs.) 

 التعليمية بالفيديوهات قائمة. 

 التوضيحية والشكال والدروس بالتمارين قائمة. 

 والتقويمات الختبارات من مجموعة. 

 شركة من مقدمة الباوربوينت في متقدمة دروس (Lynda.) 

 ملفاته يرسل او تعليقاته الطالب يكتب بحيث الموقع، خالل من الطالب تفاعل امكانية 
 .الخرين الطالب عم ليشاركها

 بوك فيس مجموعات باستخدام الطالب بين اجتماعية تفاعل مجموعات وجود 
(Facebook Group.) 

 اوت هانج جوجل على التفاعلية المحاضرات (Google hangout.) 
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  الختبارات المباشرة التي يجيب عنها الطالب بشكل مباشر من خالل الموقع وذلك
 (.Google Formsباستخدام )

 
 :: مرحلة التطويرالثاً ث

 ةيتعليم موادإلى  وسناريوهات مخططات من التصميم عملية مخرجات ترجمة عملية وهي
 الويب التفاعلي موقع وتصميم بناء المرحلة هذه في فيتم ،(104: 2003 جودت،) حقيقية
 (.12رقم  ملحقال ظرأن) محتوياته بكافة
 
 التصميم مرحلة في اتو دأ من اختياره تم ما ىعل بناءا  التفاعلي الويب موقع تطوير وبناء تم

نتاجتطوير  في الباحث استخدم فقد التعليمي،  :التالية دواتواأل البرامج التفاعلي الويب موقع وا 

 

 شركة تقدمها التي وفيسأ مجموعة برامج أحد: (Microsoft PowerPoint) برنامج -1
(Microsoft )تـصميم: مثـل التقديمية العروض لعمل الالزمة اتو الد البرنامج هذه ويقدم 

 البصرية المـؤثرات إضافة والصور، الرسومات استخدام وتشغيلها، العروض واستخدام
 عملية في المساعدة التقديمية العروض بعض تاجنإل الباحـث استخدمه وقد والـصوتية،

 .مالتعلّ 

 لكنه( Microsoft PowerPoint) برنامج كبير حدإلى  يشبه: (Google Slides)برنامج -2
 استخدمه وقد، لديه البرنامج لتنزيل المستخدم يحتاج ول الويب خالل من يعمل هأنب يتميز
 Microsoft) باستخدام اعدادها تم التي التقديمية العروض ملفات لعرض الباحث

PowerPoint)، حتى التقديمية العروض ملفات استعراض من الطالب نيتمكّ  حتى وذلك 
 .(Microsoft PowerPoint) برنامج الشخصي حاسوبه على لديه يكن لم لو

 شركة تقدمها التي وفيسأ مجموعة برامج أحد: (Microsoft Word) الكتابة برنامج -3
(Microsoft )استخدمه وقد النصول، لمعالجة قوية وبيئة اتو دأ البرنامج هذا ويوفر 

 على المقررة( قديميةالت العروض تصميم وحدة) الخامسة الوحدة دروس كتابـة فـي الباحـث
 .التفاعلي الويب موقع على الدروس هذه نشر اجل من وذلك، الجامعية الكلية طلبة

 يتميز لكنه( Microsoft Word) برنامج كبير حدإلى  يشبه: (Google Docs) برنامج -4
 استخدمه وقد ،لديه البرنامج لتنزيل المستخدم يحتاج ول ،الويب خالل من يعمل هأنب
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 تم التي( التقديمية العروض تصميم وحدة) الخامسة الوحدة دروس ملفات ضلعر  الباحث
 الدروس استعراض من الطالب نيتمكّ  حتى وذلك( Microsoft Word) باستخدام عدادهاإ 

 برنامج الشخصي حاسوبه على لديه يكن لم لو حتى الويب مستعرض خالل من مباشرة
(Microsoft Word). 

( Google) شركة تقدمها التي دواتاأل من مجموعة عن رةعبا: (Google Forms)برنامج -5
 الكثير ضافةإ يةانإمك تعطي والتي ،والختبارات اتانالستبو النماذج  وبناء تصميم جلأ من
 التي المجال سئلةوأ ،المفتوح النل سئلةوأ ،متعدد اختيار سئلةأ :ومنها ،سئلةاأل واعأن من

 ،القبلي الختبار بناء جلأ من الباحث استخدمه قدو  ،الكثير وغيرها اتانالستب في تستخدم
 بطريقة الختبارات على جابةاإل من الطلبة نيتمكّ  حتى وذلك ،البعدي الختبار وكذلك

 في استخدمه وكذلك ،المالحظة بطاقة بناء في الباحث استخدمه كذلك، وتفاعلية لكترونيةإ
 .(SPSS) حصائيةاإل لمعالجةا لبرنامج وتحويلها واستخراجها الطلبة استجابات جمع

( Google) شركة تقدمها التي دواتاأل من مجموعة عن عبارة: (Google Sites) برنامج -6
 دواتواأل الصفحات ضافةإ يةانإمك تعطي والتي ،لكترونيةاإل المواقع وبناء تصميم جلأ من

 ،فيديوال وملفات ،الكلمات معالجة وملفات ،التقديمية العروض ملفات :مثل ،التفاعلية
 وهو التفاعلي الويب موقع بناء في الباحث استخدمه وقد ،الكثير وغيرها الصور وملفات
 (.12 رقم ملحقال ظرأن) الدراسة موضوع

 Google)مجموعات الويب الجتماعية التفاعلية: مثل مجموعة الفيس بوك ومجموعة  -7

Hangout)، لبة العينة مع جل ربط الطلبة مع بعضهم البعض بحيث يتفاعل طوذلك من أ
 شطة الخاصة بموضوع الدراسة.نفكار واأل، ويتشاركون في طرح األبعض

 يقوناتاأل محرر وبرنامج ،الرسام برنامج :مثل ،المساعدة دواتواأل البرامج من مجموعة -8
 للمساعدة دواتاأل هذه الباحث استخدم وقد( PrntScr) الشاشة من الصور التقاط وبرنامج

 .للدروس ميةالعل المادة تحضير في

 
 :التنفيذ مرحلة: رابعاً 
محاضرات مساق مقدمـة فـي الحاسـب ا لـي حسب مواعيد  المقترح تطبيق البرنامجو  ت عملية تنفيذتم

 (11ملحق رقم الظر أن) :وهي على النحو التالي ،للشعب الدراسية
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  المجموعة التجريبية.وتمثل ( 101)رقم شعبة 
  بطة.المجموعة الضاوتمثل ( 102)رقم شعبة 
 ت موضوعات تنفيذ البرنامج حسب الجدول التالي:ناوقد ك

 (20)جدول 
ح خطوات تطبيق الدراسة على العينةجدول يوّض 

 مالحظات الموضوع م.

 على العينة الستطالعيةالمعرفي تطبيق الختبار   .1
 151شعبة خارجية 

 عيةتطبيق بطاقة المالحظة على العينة الستطال  .2
 101شعبة  للمجموعة التجريبية القبلي تطبيق الختبار  .3

 102شعبة  للمجموعة الضابطة القبلي تطبيق الختبار  .4

 101شعبة  تطبيق بطاقة المالحظة  القبلية للمجموعة التجريبية  .5

 102شعبة  تطبيق بطاقة المالحظة  القبلية للمجموعة الضابطة  .6

 وربوينتالبا برنامج مع التعامل مهارات  .7

بدء تطبيق وتفاعل طلبة المجموعة التجريبية مع 
 ببنائهموقع الويب التفاعلي الذي قام الباحث 

 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات  .8

 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات  .9

 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات  .10

 يميالتقد العرض مستوى  تحسين مهارات  .11
 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات  .12
 101شعبة  للمجموعة التجريبية البعدي تطبيق الختبار  .13

 102شعبة  للمجموعة الضابطة البعدي تطبيق الختبار  .14

 101شعبة  للمجموعة التجريبية المالحظة البعديةتطبيق بطاقة   .15

 102بة شع للمجموعة الضابطة المالحظة البعديةتطبيق بطاقة   .16
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 المقترح: البرنامج تنفيذأثناء  الباحث تواجهالصعوبات التي 

 القبلي والبعدي وبطاقة  تطبيق الختبار نإحيث  ،المساق يضيق الوقت لدى مدرس
 لقاء موزعة على ثالث شعب دراسية (16)إلى قليحتاج على األ وتنفيذ البرنامج  المالحظة

 البرنامج( لتطبيق الزمني لرؤية الجدول ،11رقم ملحق الظر أن) .(ظر الجدول السابقأن)

 مع الختبار بعض الطلبة يتعاملون  نإف ،الختبار ل يحاسب عليه أننظرا لمعرفة الطالب ب
 بقليل من الهتمام.

  الدراسة، وقد تغلبنا على ذلك بإرشاد الطالب ثناء الطلبة عن المحاضرات أغياب بعض
 .للدراسة من خالل الموقع

 تأخر بعض الطلبة في الدراسة من خالل موقع إلى  ا أدىممّ  ،لتيار الكهربائي بكثرةا انقطاع
 الويب التفاعلي.

 
 :التقويم مرحلة: خامساً 

 العــروض تصــميم مهــارات تنميــة مــدى لقيــاس صــممت التــي دواتاأل خــالل مــن التقــويم عمليــة تمــت
 البنـائي أو القبلـي بـالتطبيق أكـان سـواء ،التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة لدى المطلوبة التقديمية

 .المالحظة بطاقة و الختبار وهي الدراسة ألدوات البعدي أو

 

 :التقويم عملية في التالية ماطناأل الباحث استخدم وقد

 :القبلي التقويم .1

عتي مجمـو علـى  (التفـاعلي الويـب موقـع)يتم تنفيذ هذا التقويم قبل البدء بتنفيذ برنامج الدراسـة المقتـرح 
 :إلى القبلي التقويم خالل من الباحث ويهدف( 2ملحق رقم الظر أن)الدراسة الضابطة والتجريبية 

تصــــميم العــــروض التقديميــــة لــــدى طلبــــة مســــاق مقدمــــة فــــي  مهــــارات تــــوفر مــــدى قيــــاس -
 تنميتها.إلى  موقع الويب التفاعلي يسعى الحاسب ا لي والتي

 طة والتجريبية.لكشس عن مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابا -
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 :البنائي التقويم .2

 مجموعــة فــي ويتمثــل ،علــى طلبــة المجموعــة التجريبيــة المقتــرح البرنــامج تنفيــذ أثنــاء التقــويم هــذا ويــتم
ـــــات ـــــدريبات التمرين ـــــات والت ـــــة والتطبيق ـــــدريبات(  12ملحـــــق رقـــــم الظـــــر أن) العملي ـــــة التمـــــارين والت لرؤي
 :إلى التقويم من النوع هذا ويهدف الشرح، هايشمل التي تنميتها المراد للمهارات المصاحبة

 .فعالية كل بعد األهداف تحقق مدى عن الكشس -

 .الفاعلة المشاركة انوضم التعليمي الموقس في الطالب دمج -

 

 (: الختامي) النهائي التقويم .3

 يـقتطب تركـه الـذي األثـر رصـدإلـى  ويهـدف، المقتـرح البرنـامج تنفيـذ مـن تهـاءنال بعد التقويم هذا ويتم
لــدى طلبــة مســاق مقدمــة فــي  التقديميــة العــروض تصــميم مهــارات تنميــة علــى التفــاعلي الويــب موقــع

 وبطاقــة المالحظــة ،الختبــار البعــدي :وهمــا ،داتــي الدراســةوقــد اســتخدم الباحــث هنــا أ ،الحاســب ا لــي
 (.2،3حق رقم مالالظر أن)
 

 :البرنامج ضبط

 :ا تية الخطوات باعتّ با وذلك متهسال من والتأكد البرنامج ضبط على الباحث حرل

  
 (المحكمين سماءأ لرؤية 9 رقم ملحقال ظرأن) :المحكمين على البرنامج عرض 

 التفاعلي الويب موقعإلى  اذهب) األولية صورته في ووضعه التفاعلي الويب موقع بناء تم أن بعد 
 تم للتطبيق، صالحيته نم التأكد أجل ومن ،http://pptskills.ucas.edu.ps): الرابط خالل من

 المشرفين وكذلك التدريس، وطرق  المناهج في المتخصصين المحكمين من مجموعة على عرضه
 مدرسي وكذلك ،المعلومات تكنولوجيا تخصل في المحاضرين بعضإلى  باإلضافة التربويين،

 (8 رقم ملحقال ظرأن: )ا تية النقاط في الرأي إبداء منهم ُطلب قدو  ا لي الحاسب في مقدمة مساق

 الموقع مع التعامل سهولة. 

 مك األهداف، مالءمة  .تحقيقها يةانوا 

 باألهداف وارتباطه المحتوى  مالءمة. 
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 المقترحة والوسائل شطةناأل مالءمة. 

 البرنامج إثراء في تسهم مقترحات أية تقديم. 

 باألهداف وارتباطه التصميم مالئمة. 

 بسهولة ومةللمعل والوصول البرنامج مع التفاعل سهولة. 

 

 الالزمة التعديالت إجراء: 

 بعين أخذها تم إثرائه، في أسهمت والتي البرنامج، علىالمهمة  المحكمين آراء رصد بعد
 بالصدق يتمتع البرنامج أصبح وبذلك ،المطلوبة التعديالت بإجراء الباحث قام وقد العتبار،
 .للتطبيق تمهيداا  النهائية صورته وأخذ الظاهري 
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 خطوات الدراسة:

من اإلجراءات  اا بع عددفقد اتّ  ،جراء الدراسة  بطريقة فعالة وسليمة ومنظمةإمن الباحث على  حرصاا 
 والخطوات لتنفيذ هذه الدراسة، وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل ا تية:

 :المرحلة األولى 

 العلمية،والمجالت  الع على األدب التربوي المتمثل في كتب التكنولوجيا،الطّ  .1
 السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. والدراسات

و برامج أ ،بعض الدراسات السابقة التي استخدمت برامج محوسبةوتلخيل استعراض  .2
 بانجو تنمية المهارات التكنولوجية، والستفادة منها في بعض إلى  والتي تهدف ،ويب

 الدراسة الحالية.
 

  ة:الثانيالمرحلة 

لخامسة )وحدة تصميم العروض التقديمية( من كتاب مقدمة في تحليل محتوى الوحدة ا .3
الحاسب ا لي المقرر على طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وذلك من أجل 
استخراج قائمة مهارات تصميم العروض التقديمية المتضمنة في الوحدة ثم عرضها على 

ا على مجموعة من مدرسي المساق لتصبح جاهزة في صورتها األولية، ثم عرضه
المختصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات بغرض 

 (.1ملحق رقم الظر أنالصورة النهائية لها )إلى  التحكيم، وصولا 
 

ت تصميم العروض وذلك بالعتماد على قائمة مهارا ،إعداد الختبار التحصيلي .4
بحيث تأخذ كل مهارة سؤالا أو أكثر  ،ي الخطوة السابقةعدها الباحث فأ التقديمية  التي 

في الختبار، وعرضه على مجموعة من المختصين في المناهج وطرق التدريس 
ملحق الظر أنوتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات، وصولا إلي الصورة النهائية له. )

 (.2رقم 
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حيث تم اشتقاق ، العروض التقديميةدائية لمهارات تصميم إعداد بطاقة المالحظة األ .5
ها الباحث، وقد تم عرضها على مجموعة من فقراتها من قائمة المهارات التي أعدّ 

 ؛وتكنولوجيا المعلومات ،وتكنولوجيا التعليم ،المختصين في المناهج وطرق التدريس
 (.3ملحق رقم الظر أنلتصبح جاهزة في صورتها النهائية. )

 

  :المرحلة الثالثة 

تنمية مهارات تصميم إلى  والذي يهدف ،ء موقع الويب التفاعلي وهو موضوع الدراسةبنا .6
وقد تم بناء الموقع  ،العروض التقديمية الواردة في كتاب مقدمة في الحاسب ا لي

 ها الباحث.عدّ أ عتماد على قائمة المهارات التي بال
ولية على بعض ه األاعلي قام الباحث بعرضه بصورتتم بناء موقع الويب التف أنبعد  .7

بالتعديالت  اموق ،خذ بعض المالحظاتأوقد  ،مدرسي مساق مقدمة في الحاسب ا لي
 ( وذلك8،9 حق رقم مالالظر أنالمحكمين )ثم قام بعرضه على مجموعة من  ،الالزمة

وقد قام الباحث بعمل التعديالت التي اقترحها  ،للتأكد من سالمته، وصالحيته للتطبيق
 المحكمين.

 

 الرابعة:لمرحلة ا  

الع على في هذه المرحلة بدء التطبيق العملي لخطوات الدراسة على العينات، لالطّ 
 (.11)ملحق رقم ظر للجدول الزمني لتطبيق برنامج الدراسة أن ،الخطوات بالتواريخ

تطبيق الختبار وبطاقة المالحظة على عينة استطالعية بهدف التحقق من الصدق  .8
 .تعديالت الالزمةوالثبات و إجراء ال

 مجموعتين ضابطة وتجريبية.إلى  تقسيم أفراد العينة .9
 تطبيق الختبار التحصيلي  ومن ثم بطاقة المالحظة قبلياا على عينة الدراسة. .10
موقع الويب التفاعلي في إلى  بدء التجربة باستخدام الطريقة العملية باإلضافة .11

ملية فقط في تدريس المجموعة تدريس المجموعة التجريبية، واستخدام الطريقة الع
 الضابطة.



130 

 

 ،على عينة الدراسة ومن ثم بطاقة المالحظة بعدياا   ،تطبيق الختبار التحصيلي .12
 ورصد الدرجات.

 .(SPSS) تحليل النتائج باستخدام برنامج .13
 عرض النتائج ومناقشتها و تفسيرها. .14
 تقديم المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها. .15





 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 األساليب اإلحصائية التالية:استخدم الباحث في هذه الدراسة 

 .معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق التساق الداخلي لالختبار و بطاقة المالحظة 

 ثبات  إليجاد 21و معادلة كودريتشاردسون  ،و معامل ألفا كرونباخ النصفية التجزئة طريقة
 الختبار.

 المالحظة بطاقة ثبات إليجاد كوبر معادلة و ،النصفية التجزئة طريقة استخدام تم. 

 سمرنوف كولمجروف اختبار (Kolmogorov-Smirnov )التوزيع تتبع البيانات هل لمعرفة 
 ل؟ ام الطبيعي

 ارالختب في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق  إليجاد( ت) اختبار 
 .التقديمية العروض تصميم لمهارات المعرفي

 بطاقة في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق  إليجاد( ت) اختبار 
 .التقديمية العروض لتصميم العملي األداء مالحظة

  معامل مربع إيتا( وd ).لحساب حجم التأثير 
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 الفصل الخامس
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها




 األول السؤال عن اإلجابة. 

 الثاني السؤال عن اإلجابة. 

 الثالث السؤال عن اإلجابة. 

 الرابع السؤال عن اإلجابة. 

 الدراسة توصيات. 

 الدراسة حات مقتر. 
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة

 

 راسةالد تجربة إجراء من تهاءناإل بعد إليها التوصل تم التي الدراسة لنتائج عرضاا  الفصل هذا يتضمن
 الدراسة أسئلة عن اإلجابة خالل من إحصائياا  وتحليلها الدرجات ورصد التصحيح ثم ،أدواتها وتطبيق
 التي المقترحات يتضمن كما وتفسيرها، النتائج تلك مناقشةإلى  باإلضافة فرضياتها، من والتحقق
 :لذلك عرض يلي وفيما استخالصها، تم التي والتوصيات الدراسة، مجال في صياغتها تمت

نا أننا سنستخدم اختبار ت لعينتين مستقلتين فنطالب، وأل 30أقل من عينة الدراسة عدد  ننظرا أل
استخدم الباحث اختبار التوزيع الطبيعي لذا  ،تتبع التوزيع الطبيعي البيانات أنلتأكد من بحاجة الى ا

لمعرفة ( SPSS) اإلحصائي البرنامجمستخدما ( Kolmogorov-Smirnovكولمجروف سمرنوف )
ية المعّلممعظم الختبارات  نتتبع التوزيع الطبيعي أم ل وهو اختبار الفرضيات أل البياناتهل 

لكل من الختبار نتائج الختبار  ينالتالي ينويوضح الجدول طبيعياا، البياناتيكون توزيع  أنتشترط 
وهذا يدل على ( 0.05)ر من قيمة مستوى الدللة لكل بعد أكب أنحيث المعرفي و بطاقة المالحظة، 

 ية.المعّلمتتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الختبارات  البيانات أن

 (21) جدول

 الختبار المعرفي.النتائج  (Kolmogorov-Smirnovالتوزيع الطبيعي )

 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار  البعد

 0.167 1.115 ربوينتمهارات التعامل مع برنامج الباو 

 0.242 1.027 مهارات تصميم شرائح العرض التقديمي

 0.068 1.300 مهارات تنسيق شرائح العرض التقديمي
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 0.023 1.495 مهارات إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض التقديمي

 0.237 1.032 مهارات تحسين مستوى العرض التقديمي

 0.008 1.669 تقديميمهارات الحفظ والطباعة للعرض ال

 0.338 0.941 االختبار ككل

 

 (22) جدول

 لنتائج بطاقة المالحظة. (Kolmogorov-Smirnovالتوزيع الطبيعي )

 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار  البعد

 0.331 0.947 مهارات التعامل مع برنامج الباوربوينت

 0.267 1.002 قديميمهارات تصميم شرائح العرض الت

 0.318 0.958 مهارات تنسيق شرائح العرض التقديمي

 0.205 1.067 مهارات إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض التقديمي

 0.179 1.098 مهارات تحسين مستوى العرض التقديمي

 0.287 0.984 مهارات الحفظ والطباعة للعرض التقديمي

 0.590 0.772 البطاقة ككل

 أنوهذا يدل على  0.05قيمة مستوى الدللة لكل بعد أكبر من  أنتضح من الجدولين السابقين ي *
وبالتالي يمكننا استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين عدد افراد العينة تتبع التوزيع الطبيعي  اتانالبي

 .30اقل من 
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  :والذي ينل على :اإلجابة عن السؤال األول

وض التقديمية المراد تنميتهـا لـدى طلبـة الكليـة الجامعيـة للعـوم ما مهارات تصميم العر 
 التطبيقية؟

هــذا الســؤال فقــد قــام الباحــث ببنــاء أداة تحليــل المحتــوى، وقــام بتحديــد مهــارات  ولإلجابــة عــن
" المقـرر مقدمـة فـي الحاسـب ا لـى" الخامسـة مـن كتـابالـواردة فـي الوحـدة  تصميم العـروض التقديميـة

، ومــن ثــم تــم عــرض هــذه المهــارات علــى مجموعــة مــن ة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــةيــطلبــة الكلّ علــى 
قياسـها أو مالحظتهـا حسـب توصـياتهم  يـةانإمكمين، وقد تـم تعـديل وحـذف بعـض الفقـرات لعـدم المحكّ 

ملحق رقم الظر أن) .محاور 6موزعة على  ( مهارة37)إلى  لتصل عدد المهارات في صورتها النهائية
1) 

 

 : والذي ينل على :الثانيالسؤال عن اإلجابة 

مــا صــورة موقــع الويــب التفــاعلي الالزمــة لتنميــة مهــارات تصــميم العــروض 
 التقديمية لدى الطلبة؟

 الدراسـات من ومجموعة ،التربوي  دباأل على العبالطّ  الباحث قام ولإلجابة عن هذا السؤال
 الـذي سـبناأل المقتـرح التصـور تحديـد تـم ثـم ومـن ،الدراسـة تأدوا كأحـد الويـب مواقـع اسـتخدمت التي

 تحديــد تــم وقــد ،الكليــات طلبــةالمســتهدفة وهــي فئــة  فئــةلل مناســباا  يكــون  أنو  ،الدراســة هــذه لمثــل يصــلح
 فـي تفصـيلي بشـكل توضـيحها تـم والتـي ،التفـاعلي الويـب موقـع وتصـميم لبنـاء الخطوات من مجموعة
  .الدراسة هذه بوابأ من الرابع الباب

 

  



135 

 

 :والذي ينل علىعن السؤال الثالث: اإلجابة 

( بـين متوسـطي درجـات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي البعدي؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باختبــار صــحة الفــرض األول مــن فــروض الدراســة، و يــنل 
 على:

( بين متوسطي درجات المجموعة α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )ال ت
 الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي البعدي.

 البعدي المعرفي الختبار في الدراسة عينة درجات إدخال تم الفرضية، هذه صحة من وللتحقق
 -T" مستقلتيناختبار "ت" لعينتين  بإجراء اا إحصائي وتحليلها( SPSS) اإلحصائي البرنامجإلى 

test Independent sample يوضح ذلك التالي" والجدول: 

 

 (23)جدول 

نتائجاختبار)ت(بينمتوسطيدرجاتالمجموعةالضابطةوالتجريبيةفياالختبارالبعدي

 المتوسط العدد المجموعة البعد
 حرافناال 

 المعياري 
 مة "ت"قي

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات
 1.429 8.042 24 تجريبية

4.991 0.000 
دالة عند 

0.01 
 1.593 5.818 22 ضابطة

 العرض شرائح تصميم مهارات
 التقديمي

 1.062 6.542 24 تجريبية

7.570 0.000 
دالة عند 

0.01 
 1.174 4.045 22 ضابطة

 العرض شرائح تنسيق مهارات
 التقديمي

 1.103 5.500 24 تجريبية

2.782 0.008 
دالة عند 

0.01 
 1.224 4.545 22 ضابطة

دالة عند  0.000 4.136 1.013 4.625 24 تجريبية المتعددة الوسائط إضافة مهارات
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 1.202 3.273 22 ضابطة التقديمي العرض لشرائح
0.01 

 العرض وى مست تحسين مهارات
 التقديمي

 1.215 4.458 24 تجريبية

2.747 0.009 
دالة عند 

 1.144 3.500 22 ضابطة 0.01

 للعرض والطباعة الحفظ مهارات
 التقديمي

 0.776 2.917 24 تجريبية

4.290 0.000 
دالة عند 

 0.958 1.818 22 ضابطة 0.01

 2.466 32.083 24 تجريبية االختبار ككل
10.447 0.000 

دالة عند 
 3.395 23.000 22 ضابطة 0.01

  2.70( = =  α 0.01( وعند مستوى دللة )44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

جميــع األبعــاد قيمــة "ت" المحســوبة أكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي  أنّ ح مــن الجــدول الســابق يتّضــ
وهذا يدل علـى وجـود فـروق ذات  ،(=0.01αة )عند مستوى دللدالة الدرجة الكلية لالختبار البعدي و 

 البعــدي تطبيــقالفــي  والمجموعــة التجريبيــة ،المجموعــة الضــابطةمتوســط درجــات دللــة إحصــائية بــين 
 .التي درست المجموعة التجريبيةت الفروق لصالح ناقد كو ، المعرفي لالختبار

التــأثير بواســطة كــل  مــن حجــم قــام الباحــث بحســاب ، الصــدفة نتيجــة تحــدث لــم الفــروق  أنّ  مــن وللتأكــد
ويتحـدد حجـم التـأثير  ،(SPSS) اإلحصـائي البرنـامجباستخدام ، "d" معاملو "   η 2"معامل مربع إيتا 

 (:38:2000إذا ما كان كبيراا أو متوسطاا أو صغيراا كا تي )عفانة، 2ηلقيمة 

 (24) جدول
2مستوى حجم التأثير لقيمة مربع إيتا  

η 

 صغير متوسط كبير

1.14 1.16 1.11 
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 :" وحجم التأثير لكل محورd" و " η 2قيمة "ت" و "ح والجدول التالي يوّض  

 (25)جدول 

 " وحجم التأثير لكل محورd" و " η 2قيمة "ت" و "

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" البعد

 كبير 1.505 0.361 4.991 لباوربوينتا برنامج مع التعامل مهارات

 كبير 2.283 0.566 7.570 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات

 كبير 0.839 0.150 2.782 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات

 كبير 1.247 0.280 4.136 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات

 كبير 0.828 0.146 2.747 ديميالتق العرض مستوى  تحسين مهارات

 كبير 1.294 0.295 4.290 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات

 كبير 3.150 0.713 10.447 االختبار ككل

 

وكــذلك حجــم التــأثير  ،بعــاد الختبــارعــد مــن أكبيــر لكــل بُ حجــم التــأثير  أنّ  الســابقح مــن الجــدول يتّضــ
 كبير لالختبار ككل.

 بــــــين إحصــــــائية دللــــــة ذات فــــــروق  وجــــــود إلــــــىالمتعلقــــــة بالســــــؤال الثالــــــث،  قةالســــــاب النتــــــائج تشــــــير
 المعرفــــــــــي الختبــــــــــار  فــــــــــي التجريبيــــــــــة والمجموعــــــــــة الضــــــــــابطة، المجموعــــــــــة درجــــــــــات متوســــــــــطي
ـــــــر، تـــــــأثير وبحجـــــــم التقديميـــــــة العـــــــروض تصـــــــميم لمهـــــــارات  فـــــــي الفضـــــــل أنّ  الباحـــــــث ويـــــــرى  كبي
ـــــه حيـــــث تخدمالمســـــ التفـــــاعلي الويـــــب لموقـــــع يعـــــود الســـــابقة النتيجـــــة ـــــب ينّمـــــي أن اســـــتطاع إّن  الجان
ــــي ــــدى المعرف ــــة ل ــــث الدراســــة عين ــــط إنّ  حي ــــع رب ــــب موق ــــاعلي الوي ــــي مقدمــــة بمنهــــاج التف  الحاســــب ف
ــــــي ــــــى أدى الــــــدروس مــــــن درس لكــــــل ا ل ــــــادة إل ــــــوى  المــــــتعّلم بــــــين التفاعــــــل زي ــــــع ومحت  الويــــــب موق

ــــاعلي ــــه الدراســــات الســــابقة التف ائمــــة علــــى توظيــــس الويــــب الق، ويؤيــــد هــــذه النتيجــــة مــــا توصــــلت الي
 الدوســــــري  ودراســــــة ،(2014) انخــــــ ودراســــــة ،(2014) عابــــــد دراســــــة:مثــــــل ،فــــــي المجــــــال التربــــــوي 

 ،(2013) خليـــــــــــــل ودراســـــــــــــة ،(2013) البـــــــــــــاز ودراســـــــــــــة ،(2013) بـــــــــــــراهيمإ ودراســـــــــــــة ،(2014)
مــــــن حيــــــث فاعليــــــة اســــــتخدام الويــــــب  (2011)واألشــــــقر عيــــــاد ودراســــــة ،(2013) الغنــــــدور ودراســــــة
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فقــــد أفــــادت نتــــائج هــــذه الدراســــة ومــــن خــــالل علــــى تنميــــة المهــــارات المختلفــــة، التربــــوي  فــــي المجــــال
الويــــب فــــي تنميــــة المهــــارات بفاعليــــة اســــتخدام  التحلــــيالت اإلحصــــائية بوجــــود نتــــائج دالــــة احصــــائياا 

 المختلفة.

 السؤال الرابع: عن اإلجابة

 ينل السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على ما يلي:

 طــــالب درجـــات متوســـطي بـــين( α≤0.05) مســـتوى  عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق  توجـــد هـــل
 المالحظة؟ لبطاقة البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة ،الضابطة المجموعة

من فـروض الدراسـة، ويـنل علـى  الثانيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض 
 ه: أن

ـــروق  توجـــد ال ـــة ذات ف ـــد إحصـــائية دالل ـــين( α≤0.05) مســـتوى  عن  طــــالب درجـــات متوســـطي ب
 .المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة

 ةالبعدي بطاقة المالحظة في الدراسة عينة درجات إدخال تم الفرضية، هذه صحة من وللتحقق
 -T" مستقلتين"ت" لعينتين  اختبار بإجراء إحصائياا  وتحليلها( SPSS) اإلحصائي البرنامجإلى 

test Independent sampleح ذلكيوّض  " والجدول التالي: 

 (26) جدول

التطبيق البعدي لبطاقة نتائجاختبار)ت(بينمتوسطيدرجاتالمجموعةالضابطةوالتجريبيةفي
المالحظة

 المتوسط العدد المجموعة البعد
 حرافناال 

 المعياري 
 ة "ت"قيم

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات
 2.007 17.875 24 تجريبية

3.602 0.001 
دالة عند 

0.01 
 1.659 15.909 22 ضابطة
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 العرض شرائح تصميم مهارات
 التقديمي

 1.615 12.208 24 تجريبية

3.338 0.002 
دالة عند 

0.01 
 1.945 10.455 22 ضابطة

 العرض شرائح تنسيق مهارات
 التقديمي

 2.036 19.833 24 تجريبية

2.884 0.006 
دالة عند 

0.01 
 2.380 17.955 22 ضابطة

 المتعددة الوسائط إضافة مهارات
 التقديمي العرض لشرائح

 1.818 14.500 24 تجريبية

3.012 0.004 
دالة عند 

0.01 
 1.647 12.955 22 ضابطة

 العرض مستوى  سينتح مهارات
 التقديمي

 1.719 15.000 24 تجريبية

3.001 0.004 
دالة عند 

 1.436 13.591 22 ضابطة 0.01

 للعرض والطباعة الحفظ مهارات
 التقديمي

 1.319 10.000 24 تجريبية

3.245 0.002 
دالة عند 

 1.711 8.545 22 ضابطة 0.01

 5.845 89.417 24 تجريبية ككل البطاقة
5.860 0.000 

دالة عند 
 5.721 79.409 22 ضابطة 0.01

  2.70( = =  α 0.01( وعند مستوى دللة )44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

جميــع األبعــاد قيمــة "ت" المحســوبة أكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي  :أنّ ح مــن الجــدول الســابق يتّضــ
ـــة  للبطاقـــة عنـــد مســـتوى الدرجـــة الكليـــة و  (، وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود فـــروق ذات دللـــة  =0.01α)دلل

ــا، ولقــد كفــي التطبيــق البعــدي التجريبيــةوالمجموعــة  ،الضــابطة إحصــائية بــين المجموعــة ت الفــروق ن
 للبرنامج أثراا. أنّ وهذا يعني ، المجموعة التجريبيةلصالح 

 

ر بواســطة كــل  مــن التــأثيقــام الباحــث بحســاب حجــم ، الصــدفة نتيجــة تحــدث لــم الفــروق  أنّ  مــن وللتأكــد
η 2"معامــل مربــع إيتـــا 

، والجــدول التـــالي ((SPSS اإلحصـــائي البرنــامج، باســـتخدام "d" ومعامــل"   
 ح النتيجة:يوّض 
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 (27) جدول

 " وحجم التأثير لكل محورd" و " η 2قيمة "ت" و "

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" البعد

 كبير 1.086 0.228 3.602 الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات

 كبير 1.006 0.202 3.338 التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات

 كبير 0.870 0.159 2.884 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات

 كبير 0.908 0.171 3.012 التقديمي العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات

 كبير 0.905 0.170 3.001 التقديمي العرض ى مستو  تحسين مهارات

 كبير 0.978 0.193 3.245 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات

 كبير 1.767 0.438 5.860 ككل البطاقة

 كبير.حجم التأثير  أنّ  السابقح من الجدول يتّض 

  فروق  ودوج إلىالتي تتعلق بالسؤال الرابع؛ حيث تشير  السابقة النتائجكما هو واضح في 
  في التجريبية والمجموعة الضابطة، المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية دللة ذات
 أنّ  الباحث ويرى  كبير، تأثير وبحجم التقديمية العروض تصميم لمهارات العملي األداء
 الجانب ينّمي أن استطاع إّنه حيث المستخدم التفاعلي الويب لموقع يعود النتيجة في الفضل
 الويب موقع إنّ  حيث الدراسة عينة لدى التقديمية العروض تصميم بمهارات المتعلق المهاري 
 ومصورة مكتوبة دروس هيئة على كانت والتي التفاعلية الدروس على يحتوي  كان التفاعلي
 المتعّلم بين التفاعل زيادة إلى أدى مما وغيرها تقويمية وتدريبات وتمارين فيديو ودروس
 تناولت التيالسابقة مع الدراسات هذه النتيجة واتفقت ، لتفاعليا الويب موقع ومحتوى 
 بوأ  ودراسة ،(2014) دراسة دغمش :مثل ،التربوي  المجال في المحوسبة البرامج توظيس
 الحداد  ودراسة ،(2013)  عقل ودراسة ،(2014) الغامدي  ودراسة ،(2014) العينين

قني على تنمية ية استخدام برنامج تمن حيث فاعل (2010) هللا نصر  ودراسة ،(2012)
فقد أفادت نتائج هذه الدراسة ومن خالل التحليالت اإلحصائية بوجود المهارات المختلفة، 
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بفاعلية استخدام موقع ويب تفاعلي على تنمية مهارات تصميم العروض  نتائج دالة احصائياا 
 ية الجامعية للعلوم التطبيقية.التقديمية لدى طلبة الكلّ 

 ا القول بأّن البرامج المحوسبة والويب التفاعلي له تأثير كبير على العملية التعليمية يمكنن
 في العملية التعليمية. المتعلِّموعلى اندماج 

 :توصيات الدراسة
 :الباحث يقترح التوصيات اآلتية ن  إفي ضوء نتائج الدراسة ف

  وحدة " الخامسةالوحدة  الذي أعده الباحث في تدريس موقع الويب التفاعليالستفادة من
ية المقرر لطلبة الكلّ  ،مقدمة في الحاسب ا لي" من كتاب تصميم العروض التقديمية
 .الجامعية للعلوم التطبيقية

 ويب تفاعلية مقرراتإلى  التعليمية المقررات لتحويل السعي. 

 نمية تطبيق البرنامج المقترح على طلبة الكليات لمساق مقدمة في الحاسب ا لي وذلك لت
 مهارات تصميم العروض التقديمية لديهم.

 التعلم الفعال. تحقيق في ودورها ،من خالل الويب التفاعلي مالتعلّ  بأهمية األكاديميين توعية 
  أثناء مقدمة في الحاسب ا لي كتاب الواردة في  األدائيةضرورة التركيز على المهارات

 ومالحظة تنفيذها من قبل الطلبة. ،التدريس
 :ت الدراسةمقترحا

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث إجراء الدراسات والبحوث ا تية:    

  داخـــــــل  التكنولوجيـــــــةمهـــــــارات اللتنميـــــــة قائمـــــــة علـــــــى الويـــــــب التفـــــــاعلي تقنيـــــــة بـــــــرامج بنـــــــاء
وخـــــــــارج مؤسســـــــــات التعلـــــــــيم العـــــــــالي  فـــــــــي ضـــــــــوء حاجـــــــــات الطـــــــــالب وواقـــــــــع المجتمـــــــــع 

 ومتطلبات وتحديات العصر.

 كتـــــاب فـــــي ء دراســـــات بحثيـــــة قائمـــــة علـــــى الويـــــب التفــــاعلي لبـــــاقي الوحـــــدات الدراســـــية إجــــرا
 ووحــــدة ،وحــــدة برنــــامج معــــالج الكلمــــات :ومــــن هــــذه الوحــــدات ،مقدمــــة فــــي الحاســــب ا لــــي

       .وغيرها اإلنترنت
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  ـــــــة بـــــــرامج بنـــــــاء ـــــــاعلي تقني ـــــــى الويـــــــب التف ـــــــدريس التخصصـــــــات األخـــــــرى قائمـــــــة عل فـــــــي ت
ـــــــة  ،علميـــــــة وغيرهـــــــاوال ،يةانســـــــناإلكـــــــالعلوم  ـــــــى تحصـــــــيل الطـــــــالب وتنمي ـــــــك عل ودراســـــــة ذل
 المهارات.

 ــــدرس أثــــر  إجــــراء ــــب التفــــاعليدراســــة بحثيــــة ت ــــر اتجــــاه الطــــالب نحــــو  مواقــــع الوي فــــي تغيي
 المادة العلمية والتحصيل.
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. بغزة. رسالة ماجستير، كلية يائية لدى طالب الصف الحادي عشر األساسيكتابة الصيغ الكيم
 بغزة. -التربية، الجامعة اإلسالمية 

أثر التعليم اإللكتروني في تدريس الدراسات االجتماعية (. 2007الحصري، كامل دسوقي ) .8
التربية  . كليةعلى تنمية التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي

 ،جامعة المنوفية.
. عمان: مؤسسة الوراق للنشر مناهج البحث العلمي(. 2006الحمداني، موفق وآخرون) .9

 والتوزيع.
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برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارة تصميم البرامج (. 2010الحولي، خالد عبد هللا ) .10
 عة اإلسالمية، غزة.، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامالتعليمية لدى معلمي التكنولوجيا

نظرية وممارسة. دار المسير للنشر والتوزيع.  التصميم ا لتعليمي(. 1999الحيلة، محمد ) .11
 عمان ـ األردن.

: نظرية و ممارسة ،عمان، دار المسيرة  تصميم التعليم(. 2003الحيلة، محمد محمود ) .12
 للنشر و التوزيع و الطباعة.

. الرياض، مطبعة السفير،  الطبعة والتربية العولمةهـ(. 1423الدباسي، صالح مبارك ) .13
 األولى.

فاعلية استخدام بعض تطبيقات الجيل (. 2014الدوسري، الصفاء بنت سعيد بن سعد ) .14
في التحصيل المعرفي بمقرر الحاسب اآللي واالتجاه نحوها لدى  Web2.0الثاني للويب 

. رسالة ماجستير دينة مكة المكرمةطالبات البرنامج المشترك بالتعليم الثانوي نظام المقررات بم
 غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

. غزة: التربية التكنولوجية ضرورة القرن الحادي والعشرين(. 2001الزعانين، جمال ) .15
 مكتبة آفاق.

 PowerPointفاعلية توظيف برنامج العرض التقديم (. 2004الساعي، أحمد جاسم ) .16
، مجلة العلوم ية والجماعية على أداء طالبات كلية التربية بجامعة قطرالمتبوع باألنشطة الفرد

 التربوية، كلية التربية، جامعة قطر، العدد السادس، يونيو.
 .  الكويت، مكتبة العيدروس.التعليم وخدمة المجتمعهـ(.  1423السعدون، فؤاد حسن ) .17
من بعد باستخدام  نموذج مقترح لبرامج التعلم(. 2004السيد، سوزان عطية مصطفى ) .18

، رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات والبحوث التربوية : شبكات الحاسبات في التعليم الجامعي
 جامعة القاهرة. 

(. فاعلية برنامج إلكتروني قائم على الويب لتنمية 2011العباسي، محمد أحمد محمد ) .19
نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني لدى طالب كلية  . مجلة كلية التربيةمهارات تصميم وا 

 ل، يناير. 1،529، ج 75التربية بالمنصورة : العدد 
جمعية  )المفاهيم والتطبيقات (2.0الويب  ( . 2009العمران , حمد إبراهيم , آخرون ) .20

 1المكتبات والمعلومات السعودية . ط 
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، اهالتعليم عن ب عد باستخدام اإلنترنت. رسالة دكتور هـ(.  1423العمري، عالء الدين ) .21
 شوال. 91مجلة المعرفة، الرياض، العدد 

تصميم مقرر دراسي مقترح لتنميـة مهـارات (. 2011العنزي، حماد بن طيار معيوف ) .22
، رسالة دكتوراه غيـر منشورة، جامعة أم الحاسب اآللي واإلنترنت لدى طالب المرحلة المتوسطة

 القرى.
وحدة مقترحة في منهج التربية  تصميم(. 2014الغامدي، أمل بنت أحمد بن عبدالرحمن ) .23

.رسالة Power Point)الفنية الجديد باستخدام برنامج العروض التقديمية البور بوينت )
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

، التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(. 2009الغريب، زاهر إسماعيل ) .24
 تب.القاهرة: عالم الك

فاعلية موقع تفاعلي فـي تنميـة المهـارات األساسـية (. 2013الغندور، ريهام أحمد ) .25
والمثابرة على اإلنجازات الالزمة في مقرر صيانة األجهـزة التعليميـة لـدى طالب الفرقة الرابعة 

 . رسالة ماجستير غيـر منـشورة، لكلية التربية بجامعة طنطا.بكلية التربية النوعية
(. فعالية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على التعّلم 2012، ريهام محمد أحمد )الغول .26

التشاركي في تنمية مهارات استخدام خدمات الجيل الثاني للويب لدى معاوني أعضاء هيئة 
 .329 - 287، 1، ج78مصر. العدد - مجلة كلية التربية بالمنصورةالتدريس. 

، عمان : دار الفكر ستخدام الحاسوب في التعليما(. 2002الفار، إبراهيم عبد الوكيل ) .27
 للطباعة والنشر.

. مصر، المنيا، دار الهدى تكنولوجيا المواقف التعليمية(. 2000الفرجاني، عبد العظيم ) .28
 للنشر والتوزيع.

 . الرياض، مكتبة العبيكان.التعليم اإللكتروني(. 2002الموسى، عبدهللا ) .29
(. المعلومات واالتصاالت باستخدام 2012المهني )المؤسسة العامة للتدريب التقني و  .30

 . الرياض . إكسبلورراالنترنت 
( على تحصيل الطالبات المعل مات في WebCT)أثر برنامج (. 2005النباهين، همام ) .31

مساق "تكنولوجيا التعليم في مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية 
 .اإلسالمية: غزةاجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة ا. رسالة مواتجاهاتهن نحوه
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(. تجربة أنشاء موقع على اإلنترنت يعنى برصد 2003النصار، صالح بن عبد العزيز ) .32
، مجلة كلية التربية : جامعة الرسال العلمية والبحوث المحكمة المتعلقة بتدريس اللغة العربية

 الملك سعود.
(. فاعلية كتاب إلكتروني تفاعلي لتنمية مهارات تصميم 2014اليامي، هدى يحي ناصر ) .33

. رسالة ماجستير، كلية التربية، وتوظيف الرحالت المعرفية عبر الويب لدى الطالبات المعل مات
 جامعة أم القرى.

 Web(. فعالية برنامج قائم على الجيل الثاني للويب 2013إبراهيم، أحمد جمعة أحمد ) .34
. دراسات عربية لغة العربية لدى طالب كلية التربية واتجاهاتهم نحوهفي تنمية مفاهيم ال 2.0

 .153-113، 1، ج33السعودية. العدد -في التربية وعلم النفس 
(. فاعلية برنامج محاكاة علي التحصيل 2014أبو العينين، طارق رجب مصطفي ) .35

. رسالة إلعداديالمعرفي واألداء المهاري في مادة لحاسب اآللي لدي تالميذ الصف األول ا
 ماجستير. مصر: جامعة المنوفية.

برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم المقررات (. 2013أبو شاويش، عبدهللا عطية ) .36
. رسالة ماجستير، اإللكترونية عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة

 بغزة. -كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 
، دار العلوم للنشر (. االتجاهات الحديثة في التعليم. الكويت2002سعيد )أنور، أحمد  .37

 والتوزيع.
 ، دار النهضة العربية، القاهرة.(. التعليم وتكنولوجيا التعليم1988جابر، جابر ) .38
. ترجمة استعراض نماذج التصميم التعليمي(. 1997جستافسون، كنت، وبرانش، روبرت ) .39

 (. الرياض.2003بدر الصالح )
(. تنمية مفاهيم التعليم والتعل م اإللكتروني ومهاراته 2005جمال مصطفي عبد الرحمن ) .40

 .58.مجلة كلية التربية جامعة المنصورة، العدد لدي طالب كلية التربية بسلطنة عمان 
، (. برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية لدى الطالبة المعل مة2005حسن، منير) .41

 منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.رسالة ماجستير)غير 
(. فاعلية التعليم المتنقل القائم على الويب عبر 2014خان، أمل بنت عبد الملك أسعد ) .42

. رسالة ماجستير الحواسيب اللوحية في مقرر الرياضيات على تحصيل طالبات الصف الخامس
 غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
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اسـتراتيجيات التعلم ( 2005خان، بدر الهدى، ترجمة علي بن شرف الموسوي وآخـرون ) .43
 ، الرياض: شعاع للنشر والعلوم.اإللكتروني

(. فاعلية توظيف معمل الرياضيات في تنمية التفكير الهندسي 2013خلس هللا، مروة ) .44
نشورة، كلية . رسالة ماجستير غير موالتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح

 .اإلسالمية: غزةالتربية، الجامعة 
مدى فاعلية موقع تدريب إلكتروني في تنمية مهارات (. 2013خليل، إيمان اكرم حسن  ) .45

، كلية التربية، تصميم برامج تعليمية محوسبة لدى معلمي التكنولوجيا بغزة. رسالة ماجستير
 بغزة. -الجامعة اإلسالمية 

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم (. 2014دغمش، هالة عادل صادق  ) .46
نتاج ملف اإلنجاز االلكتروني واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة االسالمية  وا 

 بغزة. -. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة
(. ترجمة: د. عبد 2003دونالد أورليخ. ريتشارد كالهان. روبرت هاردر. هاري جبسون ) .47

 ، الكويت: مكتبة الفالح.دليل نحو تدريس أفضل -: استراتيجيات التعليمهللا أبو نبعة
أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية (. 2009دياب، سهيل) .48

. مجلة جامعة األزهر على تحصيل طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات
 .11زة، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد غ
، القاهرة، دار  PowerPoint(. من البداية إلى االحتراف مع 2000زناتي، رحاب ) .49

 الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
(. أثر استخدام استراتيجية التعل م اإلتقاني في تدريب طلبة معلم 2012زهرة ،نسرين ) .50

مواقع اإلنترنت التعليمية من خالل برنامج الصف على إتقان مهارات برنامج تصميم 
(FrontPage).رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق. 
، الجزء األول، عالم الكتب، (. تصميم التدريس: رؤية منظوميه1999زيتون، حسن ) .51

 القاهرة.
 ، عالم الكتب، الطبعة الثانية.(. تصميم التدريس رؤية منظوميه2001زيتون، حسن ) .52
. تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالتهـ(.  1422كمال عبد الحميد ) زيتون، .53

 األردن، عمان، العربية للنشر والتوزيع.
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(. تطوير كفايات المعل م للتعليم عبر الشبكات في منظومة 2005زين، محمد محمود ) .54
 ، القاهرة: عالم الكتب.التعليم عبر الشبكات

. فاعلية ثالث طرق لعروض الباوربوينت ) (2001سالم، عماد أحمد سيد ) .55
PowerPoint التعليمية على التحصيل الفوري في ضوء استخدام المنظمات المتقدمة  ) ،

بحث منشور، مجلة البحوث في مجالت التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا، 
 السنة األولى، العدد األول.

استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين (. 2010) سعادة، جودت و السرطاوي، عادل .56
 . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.التربية والتعليم

 . دار الخريجين. الرياض.(. تصميم التدريس2003سالمة، عبد الحافظ ) .57
أثر ادراك الطالب المعل م للحدود الفاصلة بين طرائق (. 1998سليمان، ممدوح محمد ) .58

، ريس واستراتيجيات التدريس في تنمية بيئة تعليمية فعالة داخل الصفالتدريس وأساليب التد
 جامعة البحرين، كلية العلوم وا داب والتربية.

، دبي: دار القلم تعليم الدراسات االجتماعية(. 2000سليمان، يحي عطية وسعيد نافع ) .59
 للنشر والتوزيع.

مج للعروض العملية باستخدام فاعلية برنامج فاعلية برنا(. 2003سيد أحمد، خالد محمد ) .60
الحاسب في تدريس فوانين نيوتن وأثر البرنامج على التحصيل واكتساب مهارات االستقصاء 

، رسالة دكتوراه منشورة بمجلة البحث العلمي واالتجاه نحو الفيزياء لطالب الصف األول الثانوي 
 ابع عشر، العدد األول، يوليو.في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد الس

(. نموذج مقترح لتطوير الجامعة االفتراضية والتعليم 2004سيد، محمود صفاء ) .61
، دراسات في المناهج وطرق التدريس، 95، العدد اإللكتروني لمساندة الجامعات المصرية
 الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.

، تحرير العقل آفاق وتقنيات جديدة للتعليمالتعليم اإللكتروني و (. 2009شحاتة، حسن ) .62
 ، القاهرة: دار العالم العربي.1ط
(. فعالية برنامج تدريبي مقترح بمساعدة كمبيوتر 2005شعالن، السيد أحمد إبراهيم ) .63

، رسالة ماجستير )غير متعدد الوسائط لمعلمي التدريبات العلمية بالمدارس الثانوية الصناعية
 ، جامعة عين شمس، مصر.منشورة(، كلية التربية
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برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض (. 2008شقفة، رمزي صالح ) .64
، رسالة المهارات اإللكترونية في منهاج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة

 ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
إثراء منهاج العلوم بعمليات العلم وأثره على مستوى النمو العقلي (. 2001شلدان، أنور ) .65

. رسالة ماجستير غير منشورة، لتالميذ الصف الخامس وميولهم نحو العلم في محافظة غزة
 .األزهر: غزةكلية التربية، جامعة 

 أثر توظيف تقنيات التعليم في تنمية مهارات للتفكير العلمي لدى(. 2001صيدم، محسن ) .66
، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة طلبة الصف السابع في مادة العلوم

 اإلسالمية بغزة، فلسطين.
في تنمية مهارات تصميم  2فاعلية أدوات ويب (. 2014عابد، فاطمة نعمان عبد العزيز ) .67

. رسالة بغزة خرائط التفكير والتواصل لدى الطلبة المعل مين بكلية التربية بجامعة األقصى
 بغزة. -ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

تصميم العروض التقديمية متعددة الوسائط على (. 2011عبد الرازق، السعيد السعيد ) .68
 . مجلة التعليم اإللكتروني، الرياض، العدد السابع ،مايو.شبكة اإلنترنت

فعالية تدريب الكتروني مقترح (. 2009عبد الرازق، السعيد السعيد، محمد رفعت البسيوني ) .69
إلكساب المعل مين مهارات تصميم عروض تقديميه متعددة الوسائط، المؤتمر العلمي الخامس 
، للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية والذي نظمته باالشتراك مع كلية التربية اإلسماعيلية

وارد البشرية " اإلسماعيلية، مركز جامعة قناة السويس،  بعنوان "التدريب اإللكتروني وتنمية الم
 أغسطس. 13-12المؤتمرات بكلية الطب جامعة قناة السويس ، 

أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر اإلنترنت (. 2004عبد العزيز، احمد ) .70
، في تقنيات التعليم والتصال بجامعة الملك سعود. رسالة على تحصيل طالب كلية التربية

 ة التربية، جامعة الملك سعود.ماجستير كلي
مدخل إلى القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال (. 2002عبد الهادي، نبيل ) .71

 ،الطبعة الثانية، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. التدريس
فاعلية استخدام برمجية مقترحـة علـى تنميـة مهارات (. 2010عبد الوهاب، محمد محمود ) .72

، كلية التربية، جامعة وني لدى معلمي التعليم التجاري بمحافظـة سـوهاجالتصميم اإللكتر 
 سوهاج.
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فاعلية برنامج تدريسي مقتـرح لتنميـة مهـارات (. 2012عثمان، آيات محمد محمود ) .73
تصميم المقررات اإللكترونية القائمة على الشبكة العنكبوتية لدى أعضاء هيئـة التدريس 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة قاهرةوالهيئة المعاونة بجامعة ال
 القاهرة.

، القاهرة، دار تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، الطبعة األولى(. 2008عزمي، نبيل جاد ) .74
 الفكر العربي .

فاعلية برنامج ثالثي األبعاد في تنمية مهارات استخدام (. 2013عقل، مجدي سعيد ) .75
. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، دى طالبات كلية التربيةأجهزة العرض ل

 أكتوبر. 191ل –157المجلد الحادي والعشرون، العدد الرابع، ل
فاعلية برنامج محوسب قائم على (. 2010عقل، مجدي سعيد و شقير، محمد سليمان ) .76

مية لدى الطلبة ذوي أسلوب التعليم الخصوصي في اكتساب مهارات العروض التقدي
. مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد الثامن عشر، االحتياجات الخاصة
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. عمان، دار الصفاء وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم(. 1999عليان، ربحي مصطفى ) .77
 للنشر، الطبعة األولى.

الذكية  2.0أثر برنامج تدريبي عن تقنيات الويب (. 2011اغب )عماشة، محمد عبده ر  .78
للتعلم اإللكتروني على استخدامها في تصميم وبث الدروس اإللكترونية لدى أعضاء هيئة 

 - 273مصر،  -دراسات وبحوث -. تكنولوجيا التربية التدريس في ضوء احتياجاتهم التدريبية
232. 

في  2.0أثر استخدام أدوات الويب (. 2011يم محمود )عياد، فؤاد عياد واألشقر، عبد الكر  .79
( على تحقق التعلم التعاوني لدى طلبة تكنولوجيا المعلومات Moodleنظام إدارة التعل م )
 . مجلة دراسات المعلومات. السعودية، العدد العاشر، يناير.بالجامعة اإلسالمية

، عمان، دار التربوية الحاسوب التعليمي وتطبيقاته(. 2004عيادات، يوسس أحمد ) .80
 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

 . دار الفكر، األردن.تصميم التدريس(. 2001قطامي ورفاقه ) .81
 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.حوسبة التدريس(. 2011قطيط، غسان ) .82
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مقرر مقترح لتنمية مهارات اسـتخدام (. 2011كمفر، رحاب بن يوسس بن عبد الحميد ) .83
، رسـالة ماجستير غير التعل م اإللكتروني لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة أم القرى تقنيات 

 منشورة كلية ا داب والعلوم اإلدارية للبنات قسم التربية وعلـم النفس بجامعة أم القرى.
. مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعلم اإللكترونـي والـشبكي(. 2004مازن، حسام محمد ) .84

 العلمـي الـسادس. المجلد األول، جامعة عين شمس.المؤتمر 
. دار أساسيات أنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم(. 2006مندور، عبد السالم ) .85

 الصميعي للنشر والتوزيع. الرياض.
أثر استخدام اإلنترنت على تنمية بعض المفاهيم (. 2003موافي، سوسن محمد عز الدين ) .86

، التفكير االبتكاري لدي الطالبات المعل مات بكلية التربية للبنات بجدةالرياضية والقدرة على 
، 90دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،العدد 

 نوفمبر.
. الردن، عمان، دار الفرقان التربية في الوطن العربيهــ(.  1425نشوان، يعقوب حسين ) .87

 للنشر والتوزيع.
فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب المحاكاة في (: 2010هللا، حسن غالب  ) نصر .88

. رسالة تنمية مهارات التعامل مع الشبكات لدى طالب كلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية
 بغزة. -ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

ية مفاهيم التربية الوقائية بالعلوم برنامج مقترح لتنم(. 2010هاشم، إبراهيم أسعد موسى ) .89
 -. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية لدى طالب الصف التاسع االساسي بغزة

 بغزة.
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 . تم السترداد من:2015 ،ابريلتاريخ السترداد . مايكروسوفت_باوربوينت -4
 https://ar.wikipedia.org/wiki فت_باوربوينت/مايكروسو 
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 . تم السترداد من:2015 ،ابريلسترداد تاريخ ال. تطبيقات الويب -6
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 (1ملحق رقم )

الموجودة في كتاب مقدمة في الحاسب اآللي وحدة  التقديمية العروض تصميم مهاراتب قائمة

  العروض التقديمية )الوحدة الخامسة(

 م
 المهارة

الباوربوينترنامجب مع التعامل مهارات

.برنامجالباوربوينتفتحي1

يغليبرنامجالباوربوينت.2

.باوربوينتملففتحي3

.والقوائماألدواتشريطستخدمي4

.والقوائماألدواتأشرطةخصصي5

.معيناجراءعنتراجعي6

بدءاوةطباعاوحفظاوملففتحاختصاراتمثل)المفاتيحلوحةاختصاراتستخدمي7

..(.وغيرهاالعرض

.شريحةمنقائمةادراجدرجي8

تصميم شرائح العرض التقديمي مهارات م

.الحاليالملفإلىتقديميعرضملفمنشرائحدرجي1

.موجود شريحةمنشريحةينسخ2

.التقديميالعرضلشرائحتفصيليمخططئنشي3

.التقديميبالعرضخاصقالبئنشي4

.التقديميالعرضشرائحإلىWordملفمننصدرجي5

تنسيق شرائح العرض التقديمي مهارات م
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.والسماتاناأللوظمةأنفيتحكمي1

.النصوصنسيي2

.يةانبيوأشكالتخطيطدرجي3

.األشكالخلفيةتعبئةيقومب4

.الشرائحخلفيةتأثيراتغيري5

.لاألشكاوالتفافاندوريقومبعمل6

.واألشكالالكائناتحددي7

.الشريحةفيومحاذاتهااألشكالرتبي8

إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض التقديمي مهارات م

.فيديولقطاتدرجي1

يدرجملفصوتي.2

.اإلنترنتشبكةمنوأشكالصوردرجي3

.Clip Artمنرسومدرجي4

.Smart Artذكيرسمدرجي5

.Word Artنصرجدي6

التقديمي العرض مستوى تحسين مهارات م

.واألشكالالصورتنسيييقومبعمل1

للشريحة.الحركةظمةأنإضافةيقومب2

.مخصصةحركةيضيف3

.ملفاوويبموقع:إلىيشيرتشعبيارتباطدرجي4

.D-3ثالثيةبأبعادليظهرالشكلتغييريقومب5
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سيةويتحكمبهايبنيشريحةرئي6

 التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهارات م

يحفظالتغييراتالحاصلةعلىملفالباوربوينت.1

يحفظملفباوربوينتباسماخر.2

.الطباعةقبلومراجعتهاالعرضشرائحطباعةيقومب3

(pps.).التشغيلذاتيعرضيعد4

 

 
  



158 

 

 (2ملحق رقم )

تصميم العروض التقديمية لدى طالب الكلية الجامعية للعلوم  مهارات لقياس المعرفي االختبار

 التطبيقية

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 العليـا  الدراساتبرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس
  كلية التربية     



 ،،عزيزي الطالب
 بعد:، و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 فـي مقدمـة كتـاب مـن التقديميـة العـروض تصـميم مهـاراتل إتقانـكمـدى يأتي هذا الختبار ليقيس 
 .التقديمية العروض تصميموحدة  – الخامسة الوحدة – ا لي الحاسب

ما لغرض البحث العلمي أن، و هذا االختبار ليس له أية عالقة بدرجاتك في المساق أنالباحث يؤكد و 
 فقط.

 في اإلجابة.قبل الشروع بشكل جّيد رجو منك قراءة تعليمات الختبار ن

 تعليمات االختبار:
 ( دقيقة.30زمن الختبار ) .1
 ( من نوع )الختيار من متعدد(.1عدد األسئلة ) .2

 .قم باختيار بديل واحد فقط ،لكل فقرة اربع بدائل ،( فقرة41يتكون السؤال من ) .3

 ة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة.ءيرجى قرا .4

 جابةالصحيحة.االلتحديد الجابة ضع دائرة حول رمز .5

 تمنياتنا للجميع بالتفوق والنجاحمع 

 الباحث                                            

   اشرف كمال القصاص                                       
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الوحدة  – مقدمة في الحاسب االلىمن كتاب  التقديمية العروض تصميم مهاراتاختبار لقياس 
 ميم العروض التقديميةوحدة تص -الخامسة

 

 : .......................الشعبة  : ......................................اسم الطالب

 : .......................التاريخ: ........................................التخصص

 الكلمة على بالفأرة الضغط يتم كلمة تحديدل .1

 

 متتاليتين انمرت -ب واحدة مرة -ا

 ل يمكن تحديد الكلمة -د متتالية مرات ثالث -ج

 في   األيقونة هذه تستخدم .2

 
 ملس تحميل -ب جديد مستند فتح -ا

 تكرار العنصر المحدد -د العنصر المحدد نسخ -ج

 تغيير في  األيقونة هذه تستخدم .3

 
 النل نيلو ت -ب الخلفية نيلو ت -ا

 سبق ما كل -د الصورة نيلو ت -ج

 المستند في إدراجها يمكن التي اتانالبي واعأن من .4

 
 الصور -ب النل -ا

 جميع ما سبق -د الجداول -ج



160 

 

 جراء معين باستخدام لوحة المفاتيحإللتراجع عن  .5

 
 Ctrl +Zاضغط زري  -ب Ctrl + S ي اضغط على زر  -ا

 ل يوجد تراجع -د Ctrl +Yاضغط زري  -ج

 األمر نختار ملف قائمة من بحفظه قمت الذي ملفال إلغالق .6

 
 Close -ب Exit  -ا

 ليس مما سبق -د New -ج

 مرإلغالق برنامج الباوربوينت من قائمة ملف نختار األ .7

 
 Open -ب Close -ا

 Save As -د Exit -ج

 األمر نختار بكتابته قمت الذي المستند لحفظ .8

 
 Save -ب Save As -ا

 Delete -د Open -ج

 يجب النص على تنسيق أي إجراء قبل .9

 
 عدم تحديد النل -ب النل تحديد -ا

 كل ما سبق -د نسخ النل -ج

 هو تعليمي برنامج لتصميم البرامج سبأن .10

 Photoshop -ب PowerPoint -ا 
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 Word -د Excel -ج

 تستخدم الشريحة الرئيسية لـ: .11

 
 ئح بشكل متشابهالشراتصميم تكرار  -ا

الشرائح وتوفير الجهد تصميم توحيد  -ب
 والوقت

 كل ما سبق -د تخصيل الحركات -ج

 لتحديد سمة للشرائح .12

 من قائمة تصميم -ب من قائمة ملس -ا 

 من قائمة تخطيط الصفحة -د من قائمة إدراج -ج 

 إلخفاء شريحة معينة نقوم .13

 

 الشريحة من قائمة ادراج نختار اخفاء -ب بحذف الشريحة -ا

نختار اخفاء الشريحة من قائمة عرض  -ج
 الشرائح

 ل يمكن اخفاء الشريحة -د

 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات من .14

 
 والشكال النصوصيينست-ب والسماتاناأللوظمةأنفيحكمالت -ا

 جميع ما سبق -د لألشكال والتفاف اندور  عمل -ج

 مسار الحركة؟ما هو  .15

 الشرائح تنقل طريقة -ب التأثير خيارات من نوع -ا 
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 كل ما سبق -د الشريحة في العناصر تحريك طريقة -ج

 :تستخدم كأنف واحدة مرة الشرائح لجميع المظهر نفس لتطبيق .16

 
 شريحة اضافة الخيار -ب الشريحة تخطيط الخيار -ا

 السمات قوالب احد -د التفصيلي المخطط عرض -ج

 trigger المشغل هو ما، الحركات في .17

 

 للشريحة ينتقل هأنف ،زر على النقر عند -ا
 التالية

 إجراء بتنفيذ يقوم الشريحة على عنصر -ب
 عليه النقر عند

 كل ما سبق -د اسم مسار الحركة -ج

 :تستخدم كأنف لصديقك بالبريد ترسله أن ردتأو  تقديمي عرض شاءأنب قمت اذا .18

 
 مرفق كملس ترسله -ب بالرسالة العرض تضمين طريقة -ا

 سبق مما ليس -د للرسالة تحويل او رد بعمل تقوم -ج

 يانبي رسم عنصر تحريرل .19

 

 متتاليتين ضغطتين العنصر على تضغط -ب واحدة ضغطة العنصر على تضغط -ا

 بعمل وتقوم العنصر على تضغط -ج
 وافالت سحب

 حصحي سبق ما كل -د

 الباوربوينت برنامج من للخروج .20

 
 البرنامج ايقونة على مرتين اضغط -ا

 العلوية الزاوية في الموجودة
 المستند اغالق زر على نضغط -ب
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 صحيح غير سبق ما كل -د البرنامج تصغير زر على نضغط -ج

 بـ: نا نقومأنف مخصصة، حركة المهام جزء باستخدام الحركة مسار تأثير لمعاينة .21

 
 التأثير إظهار الزر على نقرلا -ب Play التشغيل زر على نقرلا -ا

 سبق ما كل -د الحركة مسار فوق  مزدوجا نقرا نقرلا -ج

 :الشريحة عرض بدء في تستخدم التي الخاصة المؤثرات على يطلق .22

 
 مخصصة حركات -ب المؤثرات -ا

 الحركات الحالية -د تقالتنال -ج

23. 
 حول الماوس وتحريك األيسر الماوس زر على باستمرار الضغط عند المستخدم لحالمصط

 الشريحة؟

 
 Dragging سحب -ب Highlighting ابراز -ا

 Moving تحريك -د Selecting تحديد -ج

 :طريق عن الشرائج لجميع خلفية صورة بإضافة موحد مظهر شاءأن يمكن .24

 
 الرئيسية الشريحة تعديل -ب قالب شاءأن -ا

 سبق ما كل -د التلقائي التصحيح معالج استخدام -ج

 يكون: أن ممكناتجاه الشريحة  .25

 
 افقي -ب عمودي -ا

 كل ما سبق غير صحيح -د ا + ب -ج
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 الباوربوينت عرض طرق  من طريقة ليس واحد مما يلي .26

 
 الشرائح فارز -ب الشرائح عرض -ا

 ةالشريح عرض -د تقديمي عرض -ج

 عدا ما الشريحة عمل لتقدم التالية االزرار استخدام يمكن .27

 Enter Key الدخال زر -ب Space Key المسافة زر -ا 

 اليسر الماوس زر -د Esc Key الهروب زر -ج 

 أحد االختصارات التالية يستخدم إلدراج شريحة جديدة .28

 Ctrl + N -ب Ctrl + M -ا 

 سبق صحيح كل ما -د Ctrl + S -ج 

 شريحة هي: من أخرى  نسخة شاءنأل  طريقة أفضل .29

 
 كل حدد ثم الشريحة على اضغط -ا

 جديدة شريحةإلى  سخهاأن ثم العناصر
 بالزر الشريحة حدد الشرائح مخطط من -ب

 الشريحة تكرار المر اختر ثم اليمين

 
 في عنصر كل شاءأن بإعادة قم -ج

 ةانيالث الشريحةإلى  الولى الشريحة
 صحيح غير سبق ما كل -د

 من خالل: التوضيحي الرسم و النص مربع و الصور، إلى الوصول يمكنك .30

 تحرير قائمة -ب ملس قائمة -ا 

 العرض قائمة -د ادراج قائمة -ج 
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 :لـ توضيحي رسم لعمل SmartArt يستخدم .31

 ملفات قائمة -ب نقاط قائمة -ا 

 سبق ما كل -د اتانالبي تنسيق -ج 

 بـ نقوم للشرائح ترقيم إلدراج .32

 
 ترقيم نختار الشريحة على اليمين بالزر -ا

 الشريحة
 الشريحة رقم المر نختار ادراج قائمة من -ب

 
 رقم ادراج المر نختار ادراج قائمة من -ج

 الصفحة
 صحيح سبق ما كل -د

 الباوربوينت لبرنامج التقديمي العرض في .33

 فيديو ملس ادراج يمكن -ب صوتي ملس ادراج يمكن -ا 

 فيديو ملس او صوتي ملس ادراج يمكن ل -د الثنين ادراج يمكن -ج 

 :هأنف ادراج قائمةمن خالل  ملف من صورة اختيار عند .34

 فقط صورة ادراج يمكن -ب Clip Arts فنية قصاصة ادراج يمكن -ا 

 صحيح سبق مام شيء ل -د فنية قصاصة+  صورة ادراج يمكن -ج 

 :نضغط الباوربوينت برنامج في التقديمي العرض لبدء .35

 F11 الختصار -ب F5 الختصار -ا 

 
 عرض نختار العرض قائمة من -ج

 الشرائح
 انصحيح والثالث الول انالخيار  -د
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 الحالية الشريحة على الخلفية رسومات إلخفاء .36

 
 منها نختار الشريحة على اليمين بالزر -ا

 الخلفية رسومات اخفاء
 رسومات اخفاء نختار تصميم قائمة من -ب

 الخلفية

 
 اخفاء نختار عرض قائمة من -ج

 الخلفية رسومات
 صحيح سبق ما كل -د

 جديدة شريحة بإضافة لك تسمح التالية الطرق  من اي .37

 جديدة شريحة نختار ادراج قائمة من -ب جديدة شريحة نختار ملس قائمة من -ا 

 جديد نختار ملس قائمة من -د ملس فتح نختار ملس قائمة من -ج 

 بـ نقوم االبعاد ثالثي بشكل الشكل إلظهار .38

 
 ادراج قائمة من نختار ثم الشكل نحدد -ا

 البعاد ثالثي تنسيق
 تنسيق نختار اليمين بالزر ثم الشكل نحدد -ب

 البعاد ثالثي تنسيق نحدد ثم الشكل

 
 قائمة من نختار ثم الشكل نحدد -ج

 البعاد ثالثي تنسيق تصميم
 صحيح سبق ما كل -د

 بـ نقوم التشغيل ذاتي عرض لبناء .39

 
 باسم حفظ نختار ملس قائمة من -ا

 pps ونختار
 عرض نحدد الشرائح عرض قائمة من -ب

 التشغيل ذاتي

 صحيحغير  سبق ما كل -د التشغيل ذاتي عرض عمل يمكن ل -ج 

 بـ نقوم الطباعة قبل تقديمي عرض ستندم لمعاينة .40
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 طباعة نختار ملس قائمة من -ب Ctrl + P الختصار على الضغط -ا 

 تقديمي عرض مستند طباعة يمكن ل -د ا+ ب -ج 

 بـ نقوم مسبق تنسيق ذات نص إلدراج .41

 WordArt نختار ادراج قائمة من -ب نل مربع نختار ادراج قائمة من -ا 

 
 التنسيق نحدد تصميم مةقائ من -ج

 المناسب
 صحيح سبق ما كل -د

 









،،والنجاحبالتفوقللجميعتمنياتنامع

الباحث

 اشرفكمالالقصاص
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 (3ملحق رقم )

 اآلليالموجودة في كتاب مقدمة في الحاسب  التقديمية العروض تصميم  لمهارات المالحظة بطاقة

 وحدة العروض التقديمية )الوحدة الخامسة(

 

 

..........................................................اسمالطالب:

م

المهار 
مستوىاداءالمهار 

 منخفض متوسط عالي

برنامج مع التعامل مهارات

 الباوربوينت

   

.برنامجالباوربوينتفتحي1

يغليبرنامجالباوربوينت.2

.باوربوينتملففتحي3

.والقوائماألدواتشريطستخدمي4

.والقوائماألدواتأشرطةخصصي5

.معيناجراءعنتراجعي6

7
فتحاختصاراتمثل)المفاتيحلوحةاختصاراتستخدمي

..(.وغيرهاالعرضبدءاوطباعةاوحفظاوملف



.شريحةمنقائمةادراجدرجي8

تقديميتصميم شرائح العرض ال مهاراتم

.الحاليالملفإلىتقديميعرضملفمنشرائحدرجي9
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.موجود شريحةمنشريحةينسخ10

.التقديميالعرضلشرائحتفصيليمخططئنشي11

.التقديميبالعرضخاصقالبئنشي12

.التقديميالعرضشرائحإلىWordملفمننصدرجي13

ئح العرض التقديميتنسيق شرا مهاراتم

.والسماتاناأللوظمةأنيستخدم14

.النصوصنسيي15

.يةانبيوأشكالتخطيطدرجي16

.األشكالخلفيةتعبئةيقومب17

.الشرائحخلفيةتأثيراتغيري18

.األشكالوالتفافاندوريقومبعمل19

.واألشكالالكائناتحددي20

.الشريحةفيومحاذاتهااألشكالرتبي21

م
إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض  مهارات

التقديمي



.فيديولقطاتدرجي22

يدرجملفصوتي.23

.اإلنترنتشبكةمنوأشكالصوردرجي24

.Clip Artمنرسومدرجي25

.Smart Artذكيرسمدرجي26

.Word Artنصدرجي27
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التقديمي العرض مستوى تحسين مرحلةم

.واألشكالالصورتنسيييقومبعمل28

للشريحة.الحركةظمةأنإضافةيقومب29

.مخصصةحركةيضيف30

.ملفاوويبموقع:إلىيشيرتشعبيارتباطدرجي31

.D-3ثالثيةبأبعادليظهرالشكلتغييريقومب32

يبنيشريحةرئيسيةويتحكمبها33

التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مرحلةم

يحفظالتغييراتالحاصلةعلىملفالباوربوينت.34

يحفظملفباوربوينتباسماخر.35

.الطباعةقبلومراجعتهاالعرضشرائحطباعةيقومب36

(pps.).التشغيلذاتيعرضيعد37
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 (4ملحق رقم )

 

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 العليـا  الدراساتبرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس

  كلية التربية     


 التقديمية العروض تصميم في تفاعلي ويب موقع عبر تنميتها المراد المهارات قائمة



المحكمينالساد علىالعرض

:الدراسةموضوع

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات نميةت في تفاعلي ويب موقع أثر

التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



 إعداد الباحث:

اشرفكمالالقصاص

 :االستاذ الدكتور إشراف

محمدعبدالفتاحعسقول





2015مارس
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

هللاحفظه............................/...السيد

وبركاته،،هللاةورحمعليكمالسالم



فيتفاعليويبموقععبرتنميتهاالمرادالمهاراتقائمةعلىبالتحكيمالتكرمسيادتكممنأرجو

:انبعنوتجريبيبحثبإجراءيقومالباحثأنحيثالتقديميةالعروضتصميم

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

 التطبيقية للعلوم يةالجامع الكلية طلبة



تكنولوجياتخصصالتربيةبكليةالتدريسوطرقالمناهجفيالماجستيردرجةعلىللحصولوذلك

الجامعيةالكليةطلبةلدىالتقديميةالعروضتصميمتامهارتنميةإلىالبحثيهدفحيثالتعليم،

.تفاعليويبموقععبربغز التطبيقيةللعلوم

:ناحيةمنالمهاراتهذهصحةعلىالحكمسيادتكممنأرجولذا

 لهاالتابعةالمواضيعشمول. 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 األهمية. 

 

وجدتأنالتعديالتوكتابةموافيغيرأوموافيةانالخفيعالمة)*(وضعسيادتكممنأرجو

.جديد مهاراتإضافةأو



شاكرينلكمحسنتعاونكممعنا

 الباحث:أشرفكمالالقصاص





173 

 

مقارنةبيننقاطاالختالفوالتوافيبينتحليلالباحثوتحليلمدرسالمساقللوحد الخامسةمن

كتابمقدمةفيالحاسباآلليالستخراجقائمةبمهاراتتصميمالعروضالتقديمية:

م
المهار 

 المدرس الباحث شاء العرض التقديمينالتخطيط أل مهارات

النعم.الوسائطمتعدد تقديميهلعروضنماذجاستعراض1

العرضإعدادفيالمستخدمةالمصادرتحديد2

(.دروس،مواقع،مراجع،مدرسيةكتب)التقديمي
النعم

وحد بكلتضمينهاالمرادالمتعدد الوسائطتحديد3

.دراسية
النعم

م
برنامج مع التعامل مهارات

الباوربوينت
 المدرس الباحث

 نعم نعم.البرنامجوإغالقفتح4

 نعم نعم.باسموحفظ،وحفظه،باوربوينتملففتح5

 نعم نعم.والقوائماألدواتشريطاستخدام6

 نعم نعم.والقوائماألدواتأشرطةتخصيص7

 نعمنعم.معيناجراءعنالتراجع8

اختصاراتمثل)المفاتيحلوحةاختصاراتاستخدام9

العرضبدءاوطباعةاوحفظاوملففتح

..(.وغيرها

 نعم

 نعم

 نعم نعم.وحذفهاشرائحادراج10

 نعم نعم.وسيطأياوصور اوشكلاونصتحديد11

 المدرس الباحثتصميم شرائح العرض التقديمي مهاراتم



174 

 

الملفإلىتقديميعرضملفمنشرائحإدراج12

.الحالي

 نعم نعم

 نعم نعم.موجود شريحةمنةشريحنسخ13

 نعم نعم.التقديميالعرضلشرائحتفصيليمخططشاءأن14

 نعم نعم.التقديميبالعرضخاصقالبشاءأن15

العرضشرائحإلىWordملفمننصإدراج16

.التقديمي

 نعم نعم

 المدرس الباحثتنسيق شرائح العرض التقديمي مهاراتم

 نعم نعم.والسماتانلواألظمةأنفيالتحكم17

 نعم نعم.النصوصتنسيي18

 نعم نعم.يةانبيوأشكالتخطيطإدراج19

 نعم نعم.األشكالخلفيةتعبئة20

 نعم نعم.الشرائحخلفيةتأثيراتتغيير21

 نعم نعم.األشكالوالتفافاندور22

 نعم نعم.واألشكالالكائناتتحديد23

 نعم نعم.الشريحةفيذاتهاومحااألشكالترتيب24

م
إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض  مهارات

التقديمي
 المدرس الباحث

 نعم نعم.صوتملفأوفيديولقطاتإدراج25

 نعم نعم.اإلنترنتشبكةعلىمنوأشكالصورإدراج26

 نعم نعم.Clip Artمنرسومإدراج27
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 نعم نعم.Smart Artذكيرسمادراج28

 نعم نعم.Word Artنصإدراج29

 المدرس الباحثالتقديمي العرض مستوى تحسين مهاراتم

 نعم نعم.واألشكالالصورتنسيي30

 نعم نعم.الحركةظمةأنإضافة31

 نعم نعم.مخصصةحركةإضافة32

 نعم نعم.ملفاوويبموقع:إلىيشيرتشعبيارتباطإدراج33

 نعم نعم.D-3ثالثيةبأبعادليظهرالشكلتغيير34

 نعم نعمبناءشريحةرئيسيةوالتحكمبها35

 المدرس الباحثالتقديمي للعرض والطباعة الحفظ مهاراتم

 ال نعم.PDFكملفالتقديميالعرضحفظ36

 نعم نعم.الطباعةقبلومراجعتهاالعرضشرائحطباعة37

 نعم نعم(pps.).التشغيلذاتيعرضإعداد38



 نقاطالخالفبينالباحثوالمدرسنقطتينفقط.........أنمالحظات/...منالمالحظ





هذاوباركهللافيكم،،

الباحث

 اشرفكمالالقصاص
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 (5ملحق رقم )

 االلكتروني التدريب موقع عبر تنميتها المراد المهارات قائمة تحكيم كتاب

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 العليـا  ساتالدرابرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس

  كلية التربية     


 التقديمية العروض تصميم في تفاعلي ويب موقع عبر تنميتها المراد المهارات قائمة



المحكمينالساد علىالعرض

:الدراسةموضوع

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

التطبيقية للعلوم يةالجامع الكلية طلبة



 إعداد الباحث:

اشرفكمالالقصاص

 إشراف:

محمدعبدالفتاحعسقولأ.د



2015مارس
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

هللاحفظه/......................................السيد

وبركاته،،هللاورحمةعليكمالسالم



فيتفاعليويبموقععبرتنميتهاالمرادهاراتالمقائمةعلىبالتحكيمالتكرمسيادتكممنأرجو

:انبعنوتجريبيبحثبإجراءيقومالباحثأنحيثالتقديميةالعروضتصميم

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

 التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



تكنولوجياتخصصالتربيةبكليةالتدريسوطرقالمناهجفيالماجستيردرجةعلىللحصولوذلك

الجامعيةالكليةطلبةلدىالتقديميةالعروضتصميمتامهارتنميةإلىالبحثيهدفحيثالتعليم،

.تفاعليويبموقععبربغز التطبيقيةللعلوم

:ناحيةمنالمهاراتهذهصحةعلىالحكمسيادتكممنأرجولذا

 الهالتابعةالمواضيعشمول. 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 األهمية. 

 

وجدتأنالتعديالتوكتابةموافيغيرأوموافيةانالخفيعالمة)*(وضعسيادتكممنأرجو

.جديد مهاراتإضافةأو



شاكرينلكمحسنتعاونكممعنا

 الباحث:أشرفكمالالقصاص
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مجموعةمنالمراحلوهي:إلىوتنقسم،قائمةبمهاراتتصميمالعروضالتقديمية

م

رأيالمحكمالمهار 

شاء العرض نالتخطيط أل مهارات

 مالحظات غير موافق موافق التقديمي

1
لعروضنماذجاستعراض

.الوسائطمتعدد تقديميه



2

فيالمستخدمةالمصادرتحديد

كتب)التقديميالعرضإعداد

،مواقع،مراجع،مدرسية

(.دروس



3
المرادالمتعدد الوسائطتحديد

.دراسيةوحد بكلتضمينها




برنامج مع التعامل مهارات

 مالحظات غير موافق موافقالباوربوينت

.البرنامجوإغالقفتح4

5
،وحفظه،باوربوينتملففتح

.باسموحفظ



.والقوائماألدواتشريطاستخدام6

 
األدواتأشرطةتخصيص

   .والقوائم

   .معيناجراءعنالتراجع 7

8 

لوحةاختصاراتاستخدام

فتحاختصاراتمثل)المفاتيح

بدءاوطباعةاوحفظاوملف

..(.وغيرهاالعرض
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   .وحذفهاشرائحادراج 9

10 
اوصور اوشكلاونصتحديد

.وسيطأي

   

 
تصميم شرائح العرض  مهارات

 مالحظات موافقغير  موافقالتقديمي

11 
عرضملفمنشرائحإدراج

.الحاليالملفإلىتقديمي

   

12 
شريحةمنشريحةنسخ

.موجود 

   

13 
لشرائحتفصيليمخططشاءأن

.التقديميالعرض

   

14 
بالعرضخاصقالبشاءأن

   .التقديمي

15 
إلىWordملفمننصإدراج

.التقديميالعرضشرائح

   

 
سيق شرائح العرض تن مهارات

 مالحظات غير موافق موافقالتقديمي

16 
اناأللوظمةأنفيالتحكم

.والسمات

   

   .النصوصتنسيي 17

   .يةانبيوأشكالتخطيطإدراج 18

   .األشكالخلفيةتعبئة 19

   .الشرائحخلفيةتأثيراتتغيير 20

   .األشكالوالتفافاندور 21
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   .واألشكالالكائناتتحديد 22

23 
فيومحاذاتهااألشكالترتيب

.الشريحة

   

 

إضافة الوسائط  مهارات

المتعددة لشرائح العرض 

 مالحظات غير موافق موافقالتقديمي

24 
ملفأوفيديولقطاتإدراج

.صوت

   

25 
علىمنوأشكالصورإدراج

.اإلنترنتشبكة

   

   .Clip Artمنرسومإدراج 26

   .Smart Artذكيرسمجادرا 27

   .Word Artنصإدراج 28

 
 العرض مستوى تحسين مهارات

   التقديمي

   .واألشكالالصورتنسيي 29

   .الحركةظمةأنإضافة 30

   .مخصصةحركةإضافة 31

32 
:إلىيشيرتشعبيارتباطإدراج

   .ملفاوويبموقع

33 
بأبعادليظهرالشكلتغيير

   .D-3يةثالث

   بناءشريحةرئيسيةوالتحكمبها 34

 مالحظات غير موافق موافق والطباعة الحفظ مهارات 
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التقديمي للعرض

35 
كملفالتقديميالعرضحفظ

PDF.   

36 
العرضشرائحطباعة

   .الطباعةقبلومراجعتها

37 
ذاتيعرضإعداد

   (pps.).التشغيل



..............................................................مالحظات/..............

........................................................................................

........................................................................................



فيكم،،هذاوباركهللا

الباحث

 اشرفكمالالقصاص
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 (6ملحق رقم )

 تنميتها المراد التقديمية العروض اختبار معرفي لقياس مهارات تصميم تحكيم كتاب

 ويب تفاعلي موقع عبر

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 العليـا  الدراساتبرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس

  كلية التربية     


 الموضوع

 حتكيم اختبار

المحكمينالساد علىالعرض

:الدراسةموضوع

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



 إعداد الباحث:

اشرفكمالالقصاص

 :االستاذ الدكتور إشراف

محمدعبدالفتاحعسقول

2015ابريل
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

هللاحفظه............................/...السيد

وبركاته،،هللاورحمةعليكمالسالم



تصميم العروض التقديمية مهارات لقياس المعرفي االختبارهذابتحكيمالتكرمسيادتكممنأرجو

:انبعنوتجريبيبحثبإجراءيقومالباحثأنحيث

 لدى التقديمية العروض متصمي مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

 التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة

تكنولوجياتخصصالتربيةبكليةالتدريسوطرقالمناهجفيالماجستيردرجةعلىللحصولوذلك

الجامعيةالكليةطلبةلدىالتقديميةالعروضتصميمتامهارتنميةإلىالبحثيهدفحيثالتعليم،

.تفاعليويبموقععبربغز التطبيقيةللعلوم



:ناحيةمنفقراتاالختبارصحةعلىالحكمسيادتكممنأرجولذا

 لهاالتابعةالمواضيعشمول. 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 االختبارفقراتمنفقر لكلالبدائلمناسبة. 

 ،مناسبا تراهمااإلضافة،الحذف 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 األهمية. 

 



ونكمشاكرالكمحسنتعا

الباحث:أشرفكمالالقصاص
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تصميم العروض التقديمية لدى طالب الكلية الجامعية للعلوم  مهارات لقياس المعرفي االختبار

 التطبيقية

 ،،عزيزي الطالب

 بعد:، و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 كتــاب نمــ التقديميــة العــروض تصـميم مهــارات إتقــان قــدرتك علـىمــدى يـأتي هــذا الختبــار ليقـيس 
 .التقديمية العروض تصميموحدة  – الخامسة الوحدة – ا لي الحاسب في مقدمة

ما لغرض البحث العلمي أن، و هذا االختبار ليس له أية عالقة بدرجاتك في المساق أنالباحث يؤكد و 
 فقط.

 قبل الشروع في اإلجابة.بشكل جّيد رجو منك قراءة تعليمات الختبار ن

 تعليمات الختبار:

 ( دقيقة.50ن الختبار )زم .6
 ( من نوع )الختيار من متعدد(.1عدد األسئلة ) .7

 .قم باختيار بديل واحد فقط ،لكل فقرة اربع بدائل ،( فقرة46يتكون السؤال من ) .8

 يرجى قراة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة. .9

 االجابةالصحيحة.لتحديد الجابة ضع دائرة حول رمز .10

 

           بالتفوق والنجاح تمنياتنا للجميعمع 

     

 الباحث                                          

   اشرف كمال القصاص                                       
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الوحدة  – مقدمة في الحاسب االلىمن كتاب  التقديمية العروض تصميم مهاراتاختبار لقياس 
 يةوحدة تصميم العروض التقديم -الخامسة

 

 : .......................الشعبة  : ......................................اسم الطالب

 : .......................التاريخ: ........................................التخصص

 

 الكلمة على بالفأرة الضغط يتم كلمة بتحديد تقوم لكى .1

 ينمتتاليت انمرت -ب واحدة مرة -ا 

 ل يمكن تحديد الكلمة -د متتالية مرات ثالث -ج

  في   األيقونة هذه تستخدم .2

 ملس تحميل -ب جديد مستند فتح -ا 

 تكرار العنصر المحدد -د نل نسخ

   في  األيقونة هذه تستخدم .3

 الخط لون  -ب الخلفية لون  -ا 

 سبق ما كل -د لون الصورة -ج

 المستند في إدراجها يمكن التي اتانالبي واعأن من .4

 الصور -ب النل -ا 
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 جميع ما سبق -د الجداول -ج

 للتراجع عن اجراء معين باستخدام لوحة المفاتيح .5

 CTR+Zاضغط زري  -ب اضغط على زر تراجع -ا 

 ل يوجد تراجع -د CTR+Yاضغط زري  -ج

 مراأل اختر ملف قائمة من بحفظه قمت الذي الملف إلغالق .6

 Close -ب Exit  -ا 

 ليس مما سبق -د New -ج

 إلغالق برنامج الباوربوينت من قائمة ملف نختار االمر .7

 Open -ب Close -ا 

 Save As -د Exit -ج

 األمر يستخدم بكتابته قمت الذي المستند لحفظ .8

 Save -ب Save As -ا 

 Delete -د Open -ج

 يجب النص ىعل تنسيق أي إجراء قبل .9

 عدم تحديد النل -ب النل تحديد -ا 

 كل ما سبق -د نسخ النل -ج
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 :( ال يمكن PowerPoint)استخدام بوربوينت  .10

 الصور حركة ظهور في التحكم -ب الكائن مسار تصميم -ا 

 النصول حركة ظهور في التحكم -د الشرائح حركة ظهور في التحكم -ج 

 هو تعليمي برنامج لتصميم البرامج سبأن .11

 Photoshop -ب PowerPoint -ا 

 Real Player -د   Author ware -ج

 تستخدم الشريحة الرئيسية لـ: .12

 توحيد الشرائح وتوفير الجهد والوقت -ب تكرار الشرائح بشكل متشابه -ا 

 كل ما سبق -د تخصيل الحركات -ج

 لتخصيص حركة لعنصر يتم: .13

 بدون تحديد العنصر -ب نصر اولتحديد الع -ا 

 ليس مما سبق -د تحديد النل -ج

 لتحديد سمة للشرائح .14

 من قائمة تصميم -ب من قائمة ملس -ا 

 من قائمة تخطيط الصفحة -د من قائمة إدراج -ج 

 إلخفاء شريحة معينة نقوم .15
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 ل يمكن اخفاء الشريحة -ب بحذف الشريحة -ا 

لشريحة من قائمة عرض نختار اخفاء ا -ج
 الشرائح

 ليس مما سبق -د

 التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات من .16

 والشكال النصوصيينست-ب والسماتاناأللوظمةأنفيحكمالت -ا 

 جميع ما سبق -د لألشكال والتفاف اندور  عمل -ج

 :قةبطري لها عرض افضل يكون  ،وارقام نصوص على تحتوي  مادة عرض عند .17

 التعدد النقطي -ب الجدول -ا 

 ما سبقكل  -د عناوين -ج

 ما هو مسار الحركة؟ .18

 الشرائح تنقل طريقة -ب التأثير خيارات من نوع -ا 

 كل ما سبق -د الشريحة في العناصر تحريك طريقة -ج

 :تستخدم كأنف المظهر نفس لديها التقديمي العرض في شريحة كل تريد كنت إذا .19

 شريحة اضافة الخيار -ب الشريحة تخطيط الخيار -ا 

 السمات قوالب احد -د التفصيلي المخطط عرض -ج

 trigger المشغل هو ما، الحركات في .20

 إجراء بتنفيذ يقوم الشريحة على عنصر -ب للشريحة ينتقل هأنف ،زر على النقر عند -ا 
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 عليه النقر عند التالية

 كل ما سبق -د اسم مسار الحركة -ج

 :تستخدم كأنف لصديقك بالبريد ترسله أن واردت تقديمي عرض شاءأنب قمت اذا .21

 مرفق كملس ترسله -ب بالرسالة العرض تضمين طريقة -ا 

 سبق مما ليس -د للرسالة تحويل او رد بعمل تقوم -ج

 يانبي رسم لعنصر تحرير بعمل لتقوم .22

 متتاليتين ضغطتين العنصر على تضغط -ب واحدة ضغطة العنصر على تضغط -ا 

 بعمل وتقوم العنصر على تضغط -ج
 وافالت سحب

 صحيح سبق ما كل -د

 الباوربوينت برنامج من للخروج .23

 البرنامج ايقونة على مرتين اضغط -ا 
 العلوية الزاوية في الموجودة

 المستند اغالق زر على نضغط -ب

 صحيح غير سبق ما كل -د البرنامج تصغير زر على نضغط -ج

 عليك يجب مخصصة، حركة المهام جزء باستخدام الحركة مسار تأثير لمعاينة .24

 التأثير إظهار الزر على قرأن -ب Play التشغيل زر على قرأن -ا 

 سبق ما كل -د الحركة مسار فوق  مزدوجا نقرا قرأن -ج

 عدا ما يلي ما كل باستخدام جديد تقديمي عرض شاءأن يمكن .25
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 شريط في جديد زر على الضغط -ا 
 القياسي الدوات

 ملس فتح نختار ملس قائمة من -ب

 جديد المر ملس قائمة من نختار -د CTR + N الختصار على الضغط -ج 

 :الشريحة عرض بدء في تستخدم التي الخاصة المؤثرات على يطلق .26

 مخصصة حركات -ب المؤثرات -ا 

 الحركات الحالية -د تقالتنال -ج

 الماوس وتحريك األيسر الماوس زر على باستمرار الضغط عند المستخدم المصطلح ما .27
 الشريحة؟ حول

 Dragging سحب -ب Highlighting ابراز -ا 

 Moving تحريك -د Selecting تحديد -ج

 ئح؟الشرا لجميع خلفية صورة إضافة طريق عن موحد مظهر شاءأن يمكنك كيف .28

 الرئيسية الشريحة تعديل -ب قالب شاءأن -ا 

 سبق ما كل -د التلقائي التصحيح معالج استخدام -ج

 يكون: أناتجاه الشريحة يحتمل  .29

 افقي -ب عمودي -ا 

 كل ما سبق غير صحيح -د عمودي او افقي -ج

 الباوربوينت عرض طرق  من طريقة ليس االتي من اي .30
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 الشرائح فارز -ب الشرائح عرض -ا 

 الشريحة عرض -د تقديمي عرض -ج

 عدا ما الشريحة عمل لتقدم التالية االزرار استخدام يمكن .31

 Enter Key الدخال زر -ب Space Key المسافة زر -ا 

 اليسر الماوس زر -د Esc Key الهروب زر -ج 

 أي من االختصارات التالية يستخدم إلدراج شريحة جديدة .32

 CTR + N -ب CTR + M -ا 

 كل ما سبق صحيح -د CTR + S -ج 

 شريحة؟ من أخرى  نسخة شاءنأل  طريقة أفضل هي ما .33

 كل حدد ثم الشريحة على اضغط -ا 
 جديدة شريحةإلى  سخهاأن ثم العناصر

 بالزر الشريحة حدد الشرائح مخطط من -ب
 الشريحة تكرار المر اختر ثم اليمين

 في عنصر كل شاءأن بإعادة قم -ج 
 ةالثاني الشريحةإلى  الولى الشريحة

 صحيح غير سبق ما كل -د

 التوضيحي الرسم و النص مربع و الصور، إلى الوصول يمكنك قائمة اي من .34

 تحرير قائمة -ب ملس قائمة -ا 

 العرض قائمة -د ادراج قائمة -ج 

 :لـ توضيحي رسم لعمل SmartArt يستخدم .35
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 ملفات قائمة -ب نقاط ةقائم -ا 

 سبق ما كل -د اتانالبي تنسيق -ج 

 بـ نقوم للشرائح ترقيم إلدراج .36

 ترقيم نختار الشريحة على اليمين بالزر -ا 
 الشريحة

 الشريحة رقم المر نختار ادراج قائمة من -ب

 رقم ادراج المر نختار ادراج قائمة من -ج 
 الصفحة

 صحيح سبق ما كل -د

 الباوربوينت لبرنامج التقديمي العرض في .37

 فيديو ملس ادراج يمكن -ب صوتي ملس ادراج يمكن -ا 

 فيديو ملس او صوتي ملس ادراج يمكن ل -د الثنين ادراج يمكن -ج 

 :هأنف ملف من ثم صورة ثم ادراج قائمة اختيار عند .38

 قطف صورة ادراج يمكن -ب Clip Arts فنية قصاصة ادراج يمكن -ا 

 صحيح سبق مما شيء ل -د فنية قصاصة+  صورة ادراج يمكن -ج 

 التقديمي العرض لبدء ،الباوربوينت برنامج في .39

 F11 الختصار نضغط -ب F5 الختصار نضغط -ا 

 عرض نختار العرض قائمة من -ج 
 الشرائح

 انصحيح والثالث الول انالخيار  -د
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 :لخال  من يتم تشعبي ارتباط إلدراج .40

 نختار اليمين بالزر ثم العنصر تحديد -ا 
 تشعبي ارتباط

 نختار ادراج قائمة من ثم العنصر تحديد -ب
 تشعبي ارتباط

 صحيح غير سبق ما كل -د صحيح سبق ما كل -ج 

 الحالية الشريحة على الخلفية رسومات إلخفاء .41

 منها نختار الشريحة على اليمين بالزر -ا 
 لفيةالخ رسومات اخفاء

 رسومات اخفاء نختار تصميم قائمة من -ب
 الخلفية

 اخفاء نختار عرض قائمة من -ج 
 الخلفية رسومات

 صحيح سبق ما كل -د

 جديدة شريحة بإضافة لك تسمح التالية الطرق  من اي .42

 جديدة شريحة نختار ادراج قائمة من -ب جديدة شريحة نختار ملس قائمة من -ا 

 جديد نختار ملس قائمة من -د ملس فتح ختارن ملس قائمة من -ج 

 بـ نقوم االبعاد ثالثي بشكل الشكل إلظهار .43

 ادراج قائمة من نختار ثم الشكل نحدد -ا 
 البعاد ثالثي تنسيق

 تنسيق نختار اليمين بالزر ثم الشكل نحدد -ب
 البعاد ثالثي تنسيق نحدد ثم الشكل

 قائمة من نختار ثم الشكل نحدد -ج 
 البعاد ثالثي تنسيق صميمت

 صحيح سبق ما كل -د

 بـ نقوم التشغيل ذاتي عرض لبناء .44
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 باسم حفظ نختار ملس قائمة من -ا 
 pps ونختار

 عرض نحدد الشرائح عرض قائمة من -ب
 التشغيل ذاتي

 صحيحغير  سبق ما كل -د التشغيل ذاتي عرض عمل يمكن ل -ج 

 بـ نقوم الطباعة بلق تقديمي عرض مستند لمعاينة .45

 طباعة نختار ملس قائمة من -ب CTR+ P الختصار على الضغط -ا 

 تقديمي عرض مستند طباعة يمكن ل -د صحيح سبق ما كل -ج 

 بـ نقوم مسبق تنسيق ذات نص إلدراج .46

 WordArt نختار ادراج قائمة من -ب نل مربع نختار ادراج قائمة من -ا 

 التنسيق نحدد تصميم قائمة من -ج 
 المناسب

 صحيح سبق ما كل -د

 





،،والنجاحبالتفوقللجميعتمنياتنامع

الباحث

 اشرفكمالالقصاص
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 (7) ملحق رقم

 المراد التقديمية العروض تصميم لمهارات المالحظة بطاقة تحكيم كتاب

 ويب تفاعلي موقع عبر تنميتها

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 عليـا ال الدراساتبرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس

  كلية التربية     


الموجودة في كتاب مقدمة في الحاسب اآللي  التقديمية العروض تصميم  لمهارات المالحظة بطاقة

 وحدة العروض التقديمية



المحكمينالساد علىالعرض

:الدراسةموضوع

 لدى ميةالتقدي العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



 إعداد الباحث:

اشرفكمالالقصاص

 إشراف:

عبدالفتاحعسقولأ.د.محمد

2015ابريل
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

هللاحفظه................................/...السيد

وبركاته،،هللاورحمةعليكمالسالم



المرادالتقديميةالعروضتصميملمهاراتبتحكيمبطاقةالمالحظةاالدائيةمالتكرسيادتكممنأرجو

:انبعنوتجريبيبحثبإجراءيقومالباحثأنحيثتفاعليويبموقععبرتنميتها

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

 التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



تكنولوجياتخصصالتربيةبكليةالتدريسوطرقالمناهجفيالماجستيردرجةعلىلللحصووذلك

الجامعيةالكليةطلبةلدىالتقديميةالعروضتصميمتامهارتنميةإلىالبحثيهدفحيثالتعليم،

.تفاعليويبموقععبربغز التطبيقيةللعلوم

:ناحيةمنحظةفقراتبطاقةالمالصحةعلىالحكمسيادتكممنأرجولذا

 لهاالتابعةالمواضيعشمول. 

 العلميةصحتهاحيثومن. 

 الصياغة. 

 المضمون. 

 

.وجدتأنالتعديالتوكتابةالمناسبةةانالخفيعالمة)*(وضعسيادتكممنأرجو



شاكرينلكمحسنتعاونكممعنا

 الباحث:أشرفكمالالقصاص
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الموجودة في كتاب مقدمة في الحاسب اآللي  التقديمية ضالعرو تصميم  لمهارات المالحظة بطاقة

 وحدة العروض التقديمية

..........................................................اسمالطالب:

م
المهار 

مستوىاداءالمهار 

 منخفضمتوسطعالي

    شاء العرض التقديمينالتخطيط أل مهارات

.الوسائطمتعدد تقديميهلعروضنماذجستعرضي1

.دراسيةوحد بكلتضمينهاالمرادالمتعدد الوسائطحددي3

م
برنامج مع التعامل مهارات

الباوربوينت



.البرنامجغلييوفتحي4

.باسمهحفظيو،حفظهيو،باوربوينتملففتحي5

.والقوائماألدواتشريطستخدمي6

.والقوائمألدواتاأشرطةخصصي7

.معيناجراءعنتراجعي8

فتحاختصاراتمثل)المفاتيحلوحةاختصاراتستخدمي9

..(.وغيرهاالعرضبدءاوطباعةاوحفظاوملف



.حذفهايوشرائحدرجي10

.وسيطأياوصور اوشكلاونصحددي11

تصميم شرائح العرض التقديمي مهاراتم

.الحاليالملفإلىتقديميعرضملفمنشرائحدرجي12



198 

 

.موجود شريحةمنشريحةينسخ13

.التقديميالعرضلشرائحتفصيليمخططئنشي14

.التقديميبالعرضخاصقالبئنشي15

.التقديميالعرضشرائحإلىWordملفمننصدرجي16

لتقديميتنسيق شرائح العرض ا مهاراتم

.والسماتاناأللوظمةأنفيتحكمي17

.النصوصنسيي18

.يةانبيوأشكالتخطيطدرجي19

.األشكالخلفيةتعبئةيقومب20

.الشرائحخلفيةتأثيراتغيري21

.األشكالوالتفافاندوريقومبعمل22

.واألشكالالكائناتحددي23

.الشريحةفيومحاذاتهاكالاألشرتبي24

م
إضافة الوسائط المتعددة لشرائح العرض  مهارات

التقديمي



.صوتملفأوفيديولقطاتدرجي25

.اإلنترنتشبكةعلىمنوأشكالصوردرجي26

.Clip Artمنرسومدرجي27

.Smart Artذكيرسمدرجي28

.Word Artنصدرجي29

التقديمي العرض مستوى تحسين مرحلةم
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.واألشكالالصورتنسيييقومبعمل30

.الحركةظمةأنإضافةيقومب31

.مخصصةحركةيضيف32

.ملفاوويبموقع:إلىيشيرتشعبيارتباطدرجي33

.D-3ثالثيةبأبعادليظهرالشكلتغييريقومب34

ويتحكمبهايبنيشريحةرئيسية35

التقديمي للعرض والطباعة الحفظ مرحلةم

.الطباعةقبلومراجعتهاالعرضشرائحطباعةيقومب37

(pps.).التشغيلذاتيعرضيعد38





مالحظات/............................................................................

........................................................................................

........................................................................................





هذاوباركهللافيكم،،

الباحث

 اشرفكمالالقصاص
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 (8ملحق رقم )

 الويب التفاعلي موقع تحكيم كتاب

 غزة  –عة اإلسالمية الجام
 العليـا  الدراساتبرنامج 

 قسم مناهج وطرق تدريس

  كلية التربية     
 الموضوع

 التفاعلي الويب موقعحتكيم 



المحكمينالساد علىالعرض

:الدراسةموضوع

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة



 إعداد الباحث:

اشرفكمالالقصاص

 :االستاذ الدكتور إشراف

محمدعبدالفتاحعسقول



2015مايو
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

هللاحفظه............................/...السيد

وبركاته،،هللاورحمةعليكمالسالم



تصميم العروض التقديمية مهارات لتنميةالويب التفاعلي  موقعبتحكيمالتكرمسيادتكممنأرجو

:انبعنوتجريبيبحثبإجراءيقومالباحثأنحيث

 لدى التقديمية العروض تصميم مهارات تنمية في تفاعلي ويب موقع أثر

 التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية طلبة

تكنولوجياتخصصالتربيةيةبكلالتدريسوطرقالمناهجفيالماجستيردرجةعلىللحصولوذلك

الجامعيةالكليةطلبةلدىالتقديميةالعروضتصميمتامهارتنميةإلىالبحثيهدفحيثالتعليم،

.تفاعليويبموقععبربغز التطبيقيةللعلوم



علىتطبيقهثمومنلهالنهائيةالصور إلىللوصولوذلكالموقعهذاتحكيمسيادتكممنأرجولذا

.التاليةفيالصفحةالفحصقائمةوفيدارسةالعينة

.مناسباترونهبمااإلضافةأوالتعديليةانإمكمع

 /http://pptskills.ucas.edu.ps:رابطالموقع

 



شاكرالكمحسنتعاونكم

الباحث:أشرفكمالالقصاص









http://pptskills.ucas.edu.ps/
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 راي المحكم قائمة المعايير المجال

 ال محايد نعم موقع الويب التفاعلي

 المحتوى 

    الموقع يعكس هدف ومضمون الموقع. عنوان 1

    المحتوى يتالءم مع الفئة المستهدفة. 2

    المحتوى غني بالمعلومات ويجذب الطالب لزيارة الموقع اكثر من مرة. 3

    بعية.خلو محتويات الموقع من االخطاء اللغوية و المط 4

    يحتوي الموقع على تمارين وتدريبات وتقويم واختبارات. 5

سهولة التعامل 
 مع الموقع

    سهولة فهم محتويات الموقع والتعامل معه. 1

    سهولة ايجاد المعلومة في الموقع. 2

    سهولة الوصول للموقع من خالل محركات البحث. 3

 التصميم

    .والخطوط األلوانتناسق  1

    توافر تاريخ التحديثات على محتويات الموقع. 2

    توافر الوسائط المتعددة والتفاعل معها في الموقع. 3

    يتصف الموقع بالجاذبية من حيث التصميم. 4

 التفاعل

    يحتوي الموقع على صور ومقاطع فيديو تعليمية. 1

2 
 Googleوك و يحتوي الموقع على مجموعات تفاعلية مثل فيسب

Hangout. 
   

    يحتوي الموقع على تمرينات وتدريبات تفاعلية. 3
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 الروابط

    الصفحة الرئيسية.إلى  وجود روابط داخلية من أي صفحة للوصول 1

    وجود روابط داخلية لكل موضوع بحيث تنقلك للمواضيع الفرعية. 2

    الموضوع نفسه.وجود روابط خارجية لمواقع اخرى لكل موضوع في  3

    الروابط مصنفة بطريقة تسهل الوصول ألي موضوع. 4

 

 اضافات اخرى: ...................................................................................................

       ................................................................................................... 

 الباحث

 اشرف كمال القصاص
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 (9ملحق رقم )

 لمحكمين للبرنامج وأدوات الدراسةقائمة بأسماء السادة ا

الدرجة  العمل انمك االسم م
 الصفة االعتبارية العلمية

 م. اكرم كمال القصال 1
الكلية الجامعية للعلوم 

 بكالوريوس التطبيقية
مة في مدرس مساق مقد
 الحاسب األلى

 م. فادي زكريا هنية 2
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 ماجستير

مدرس مساق مقدمة في 
 الحاسب األلى

 م. مريم حسن ابو مغصيب 3
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 بكالوريوس

مدرس مساق مقدمة في 
 الحاسب األلى

 م. وفاء محمد الحناوي  4
علوم الكلية الجامعية لل
 التطبيقية

 بكالوريوس
مدرس مساق مقدمة في 

 الحاسب األلى
 أستاذ مساعد دكتوراه بغزة -الجامعة السالمية  سعيد عقل د. مجدي 5

 خضر انرمضم. يوسس  6
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 ماجستير

مدرس مساق مقدمة في 
 الحاسب األلى

 أستاذ مساعد دكتوراه بغزة -الجامعة السالمية  البعلوجي د. أدهم 7
 أستاذ مشارك دكتوراه بغزة -الجامعة السالمية  ابو شقير د. محمد 8
 محاضر دكتوراه بغزة -الجامعة السالمية  حسن انسليممنير  د. 9

 رشيد اليازجي ابتسامم.  10
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 ماجستير

مدرس مساق مقدمة في 
 الحاسب األلى

 كوارع انسليم. ناصر م 11
الكلية الجامعية للعلوم 

 بكالوريوس التطبيقية
مدرس مساق مقدمة في 

 الحاسب األلى

 مانغم. أسامة عبد الفتاح  12
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 ماجستير

مدرس مساق مقدمة في 
 الحاسب األلى

 م. حسن غالب نصرهللا 13
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 مشرف شبكة الحاسوب جستيرما

 م. محمد داود المدهون  14
الكلية الجامعية للعلوم 

 التطبيقية
 رئيس مركز الحاسوب ماجستير
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 (10ملحق رقم )

 (العينة التجريبية: )101قائمة بأسماء طلبة عينة الدراسة شعبة رقم 

التخصصاالسمم

 التربيةالرياضية مهناسليمانأحمدابراهيم .1

 إدار أمنالمؤسسات مديوسفحسينعليأحمدمح .2

 الزراعة باللحسينعبدالكريمابواسد .3

 التربيةالرياضية سعديعبدالحكيمسعيداشنينو .4

 فنيسمعياتطلعتاسماعيلخضرخضر .5

 فنيسمعيات عبدهللازقوتهانيعبدهللا .6

 الزراعة الكفارنةعالءناصرسالمه .7

 الخدمةاالجتماعية عالءوائلمحمدابوعمر .8

 واإلعالنالعالقاتالعامة قصينعيمحسينعياد .9

 التربيةالرياضية مؤمنجبرمحمدصالح2 .10

 التمريض محمدابراهيمصالحالركيعي2 .11

 التربيةالرياضية محمدايادروبينالجيش2 .12

 هندسةالمساحة محمدبشيرداودعاشور2 .13

 اضيةالتربيةالري محمدجمالسعديجندية2 .14

 الخدمةاالجتماعية محمدحسينابراهيملبد2 .15

 الخدمةاالجتماعية محمدسعيدمحموديونس2 .16

 الخدمةاالجتماعية محمدفايزسعيدشمالي2 .17

 المحاسبة محمدماجدعليموسى2 .18

 التمريض محمديونسمحمديونس3 .19

 التربيةالرياضية معتزفالحعليحوس3 .20

 التمريض منصورحسنأحمدالموسى3 .21

 الخدمةاالجتماعية نشوانيوسفسعيدمحمد3 .22

 الزراعة يوسفسميرابراهيمدلول3 .23

المحاسبةالغرباويابراهيمخليلزكريا .24



(الضابطةالعينة ):102طلبةعينةالدراسةشعبةرقمقائمةبأسماء

التخصصاالسمم

 المحاسبة رضوانحسنزهيرمحمدآل1

 التمريض معروفحمزهاسعديوسف2
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 واإلعالنالعالقاتالعامة الدحدوححمدانحمزهوائل3

 فنيعمليات ابوالعراجشعبانرائدعبدالناصر4

 واإلنعاشالتخدير راميمحمدعود براك5

 التمريض سامحأحمدسالمبنسعيد6

 التأهيلالمجتمعي سامححسنيمصطفىالنجار7

 إدار أمنالمؤسسات وداللضياءالديننبيلسعدياب8

 إدار أمنالمؤسسات طاهرمعينمحمدالدحدوح9

 واإلعالنالعالقاتالعامة غانمعبدالحميدظافرعبدالحميد10

 اإلدار التكنولوجية عبدالرحمنابراهيمعبدالمجيدالبهلول11

 التمريض عبدهللاحمادسالمالرش12

 التمريض ودمحمرمضانعبدهللاأحمد13

 التمريض يوسفسالمهقشطهعدنان14

 فنيسمعيات رباحفرجهللاعنانعالء15

 التربيةالرياضية عالءمحمودمحاربعبدالجواد16

 التمريض عليموسىصالحابوجياب17

 المكاتب)سكرتاريا(وأتمتهإدار  مالكمحمدعليالرنتيسي18

 مريضالت محمدتيسيرموسىحماد 19

 التربيةالرياضية محمدجمالعليمحسن20

 الزراعة محمدماجدمحمدابوكميل21

 واإلعالنالعالقاتالعامة الغر محمدمنصورعبدهللا22
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(العينة االستطالعية):151طلبةعينةالدراسةاالستطالعيةشعبةرقمقائمةبأسماء

التخصصاالسمم

 واإلنعاشالتخدير اتأحمدابراهيمأحمدشت1

 التمريض ابوصالحسليمانأحمدجمال2

 التمريض ابراهيمخالدعبدهللاالطبجي3

 الهندسةالمدنية ابراهيمعصاممحمدابوموسى4

 التمريض ابراهيممحيالدينأحمدابومصطفى5

 التربيةالرياضية سعونيصادقالسالويأن6

 المحاسبة د المجايسليمانعمرسليمان7

 التمريض عبدالرحمناسماعيلعبدهللادبور8

 تأهيلدعا ومحفظين عبدهللايحيىمحمودزعرب9

 التمريض عبدهللاوليدمحمدابوعاذر 10

 تأهيلدعا ومحفظين ياسينعمراالسطلعثمان11

 واإلنعاشالتخدير عديجميلعود ابودقه12

 تكنولوجياالوسائطالمتعدد  افسيفسعالءنصرهللاعبدهللا13

 التربيةالرياضية علمالدينعبدالكريمجودتعاشور14

 هندسةإلكترونياتالسيارات غازيكاملكريمابوسته15

 التمريض ابوزهريحميدانفتحيغسان16

 تكنولوجياالوسائطالمتعدد  كريماشرفجميلعبدالفتاح17

 تأهيلدعا ومحفظين االسطلقاسمرضوانمالك18

 التمريض محمدعادلمحمدأبوماضي19

 هندسةإلكترونياتالسيارات االسطلسليمانمحمدياسين20

 التمريض محمودخالدسعيدأبوسعود21

 واإلنعاشالتخدير محمودمحمدمحمودابودقه22

 تأهيلدعا ومحفظين منيرجميلمحمداللحام23
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 (11ملحق )

 البرنامج لتنفيذالجدول الزمني 

 :البرنامج لتنفيذأوال: الجدول الزمني 

 للشعب الدراسية وهي:محاضرات مساق مقدمة في الحاسب ا لي تم تطبيق البرنامج حسب مواعيد 

  101شعبة المجموعة التجريبية رقم. 
  102شعبة المجموعة الضابطة رقم. 
  151شعبة المجموعة الستطالعية رقم. 

 :التي حسب ما هو واضح في الجدول ت عملية التطبيق في التواريخ قد تمو  

 مالحظات الساعة التاريخ اليوم الموضوع م.

1.  
 ص 10:00 11/5/2015 االثنين تطبيق االختبار على العينة االستطالعية

 151شعبة خارجية 

2.  
 ص 9:00 13/5/2015 االربعاء تطبيق بطاقة المالحظة على العينة االستطالعية

3.  
 101شعبة  ص 8:00 5/7/2015 االحد للمجموعة التجريبية القبلي تطبيق االختبار

4.  
 102شعبة  ص 10:00 5/7/2015 االحد للمجموعة الضابطة القبلي تطبيق االختبار

5.  
 101شعبة  ص 8:00 7/7/2015 الثالثاء تطبيق بطاقة المالحظة القبلية للمجموعة التجريبية

6.  
 102شعبة  ص 10:00 7/7/2015 الثالثاء ظة القبلية للمجموعة الضابطةتطبيق بطاقة المالح

7.  
بدء تطبيق وتفاعل  ص 8:00 12/7/2015 االحد الباوربوينت برنامج مع التعامل مهارات

طلبة المجموعة 
التجريبية مع موقع 
الويب التفاعلي 
الذي قام الباحث 

 ببنائه

8.  
 ص 8:00 14/7/2015 الثالثاء التقديمي العرض شرائح تصميم مهارات

9.  
 ص 8:00 19/7/2015 االحد التقديمي العرض شرائح تنسيق مهارات

10.  

 العرض لشرائح المتعددة الوسائط إضافة مهارات
 التقديمي

 ص 8:00 21/7/2015 الثالثاء
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11.  
 ص 8:00 26/7/2015 االحد التقديمي العرض مستوى  تحسين مهارات

12.  
 ص 8:00 28/7/2015 الثالثاء ميالتقدي للعرض والطباعة الحفظ مهارات

13.  
 101شعبة  ص 8:00 2/8/2015 االحد للمجموعة التجريبية البعدي االختبارتطبيق 

14.  
 102شعبة  ص 10:00 2/8/2015 االحد للمجموعة الضابطة البعدي االختبارتطبيق 

15.  
 101 شعبة ص 8:00 4/8/2015 الثالثاء للمجموعة التجريبية المالحظة البعديةتطبيق بطاقة 

16.  
 102شعبة  ص 10:00 4/8/2015 الثالثاء للمجموعة الضابطة المالحظة البعديةتطبيق بطاقة 

 

 :أثناء تطبيق البرنامج واجهت الباحث: الصعوبات التي ياً انث

 المالحظة وبطاقة والبعدي القبلي الختبار تطبيق أن حيث ،المساق مدرسي لدى الوقت ضيق 
 .دراسية شعب ثالث على موزعة لقاء 16إلى  لقلا على يحتاج  البرنامج وتنفيذ

 بعض الطلبة يتعاملوا مع الختبار بقليل  أنالختبار ل يحاسب عليه ف أننظرا لمعرفة الطالب ب
 من الهتمام.

  البرنامج.الطلبة عن المحاضرات اثناء تطبيق غياب بعض 

 ي الدراسة من خالل موقع تأخر بعض الطلبة فإلى  مما أدى، التيار الكهربائي بكثرة انقطاع
 الويب التفاعلي.
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 (12ملحق )

 بعض صور موقع الويب التفاعلي الذي اعده الباحث
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  (13ملحق ) 

المختبر في الدراسة برنامج طبيقت أثناء صور
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 14ملحق رقم 

 جدول مواصفات االختبار التحصيلي

اعد الباحث قائمة بمهارات تصميم العروض التقديمية وبعد استشارة عدد من المحكمين قام  أنبعد 
العروض الباحث بإعداد جدول مواصفات لالختبار التحصيلي للمهارات المعرفية والدائية لتصميم

المستويينبلوملتصنيفالمعرفيةالمستوياتوفيالتقديمية الباحث اختار وقد والتطبييالتذكر،
وبالتنوذلكأل العروضالتقديمية تصميم يتعليبمعرفة مستوىالتذكر،إلىلينحتاجااالختبار

 المهاري باألداء االختبار يتعلي لوكذلك التقديمية العروض نحتصميم تاجوبالتالي مستوىإلى
مثلالتحصيلياالختبارمواصفاتجدولبإعدادالمتعلقةالمراجعبعضإلىوبالرجوع،التطبيي

(1956،45،هيل،بلوم)

:التاليالمواصفاتبجدوليخرجأنالباحثاستطاع

 الموضوع
عدد 

 المحاضرات
 المهارة

 التطبيق التذكر
عدد 

سئلةاأل  

أرقام فقرات 

 االختبار

النسبة 

يةالمئو عدد  

سئلةاأل  

النسبة 

 المئوية

عدد 

سئلةاأل  

النسبة 

 المئوية

التعامل مع 

 برنامج

 الباوربوينت

1 

ويغلق  يفتح

برنامج 

.الباوربوينت  

1 2.4%  2 4.9%  

10 

1،2،5،6،7،8، 

9،18،20،30 

24.4%  

 يستخدم

 شريط

 األدوات

.والقوائم  

0 0.0%  2 4.9%  

 عن يتراجع

.معين جراءإ  
1 2.4%  0 0.0%  

 يستخدم

 اختصارات

 لوحة

.المفاتيح  

1 2.4%  1 2.4%  

 عناصر يدرج

قائمة  من

.إدراج  

1 2.4%  1 2.4%  

 تصميم

 شرائح
 شريحة يدرج 1

ويكررها 
2 4.9%  1 2.4%  8 11،13،23،24، 19.5%  
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 العرض

 التقديمي

.ويخفيها  29، 34،36،37 

 مخطط ينشئ

 تفصيلي

 لشرائح

 العرض

.التقديمي  

1 2.4%  1 2.4%  

 قالب ينشئ

 خاص

 بالعرض

.التقديمي  

1 2.4%  2 4.9%  

تنسيق 

شرائح 

العرض 

 التقديمي

1 

 في يتحكم

 ظمةأن

 اناأللو

.والسمات  

1 2.4%  1 2.4%  

7 
3،12،14،16، 

32،25،26 
17.1%  

 تخطيط يدرج

 وأشكال

.يةانبي  

1 2.4%  1 2.4%  

 تأثيرات يغير

 خلفية

.الشرائح  

1 2.4%  1 2.4%  

 الكائنات يحدد

.واألشكال  
1 2.4%  0 0.0%  

إضافة 

الوسائط 

المتعددة 

لشرائح 

العرض 

 التقديمي

1 

 لقطات يدرج

 فيديو

 وصوت

 شكالوأ

.وصور  

1 2.4%  2 4.9%  

6 
4،19،28،31 

،33،41 
14.6%  

 رسم يدرج

 Smart ذكي

Art. 

0 0.0%  1 2.4%  

 نص يدرج

Word Art. 
1 2.4%  1 2.4%  
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 تحسين

 مستوى

 العرض

 التقديمي

1 

 بعمل يقوم

 تنسيق

 الصور

.واألشكال  

1 2.4%  1 2.4%  

6 
15،17،21،22، 

27،38 
14.6%  

 ظمةأن يُضيف

 الحركة

.للشريحة  

1 2.4%  2 4.9%  

 الشكل غيريُ 

 بأبعاد ليظهر

-3ثالثية D. 

0 0.0%  1 2.4%  

 الحفظ

 والطباعة

 للعرض

 التقديمي

1 

 يحفظ

 يراتالتغي

 الحاصلة

 ملف على

.الباوربوينت  

1 2.4%  1 2.4%  

4 10،35،39،40 9.7%  
 بطباعة يقوم

 شرائح

 العرض

 ومراجعتها

.الطباعة قبل  

1 2.4%  1 2.4%  

%44 18 20 6 المجموع  23 56% فقرة 41 41   100%  
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