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مهارات و تنمية التفكري االبداعيلبرنامج تدريبي باستخدام الرحالت املعرفية 
 تصميم املقررات اإللكرتونية لدى معلمي احلاسب اآليل يف دولة الكويت

 د.نادية خليل سيد ابراهيم القالف
 بالكويتوزارة التربية 

 مستخلص
برنامج تدريبي باستخدام الرحالت الدراسة التعرف على فاعلية  هذه استهدفت 

المعرفية على تنمية التفكير االبداعى مهارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى معلمي 
وقامت الباحثة  التجريبيالباحثة المنهج  تواستخدام الحاسب اآللي في دولة الكويت

باختيار عينه الدراسة بالطريقة العمدية معلمي الحاسب اآللى للمرحلة المتوسطة بدولة 
( معلم ومعلمة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين 60الكويت، ويبلغ قوام العينة )
معلمة(، واألخرى ضابطة 15معلم، و15( مفردة منهم )30أحدهما تجريبية وقوامها)

معلمة(، وتم إجراء الدراسة االستطالعية على 15معلم، و15( مفردة منهم )03وقوامها )
( معلم ومعلمة من داخل مجتمع الدراسة وخارج العينة األساسية للبحث 20عينة قوامها )

الحاسب اآللى لدى هداف محددة لمقرر طرق تدريس ن األأوكانت من اهم النتائج انة 
ساليب تدريس متنوعة فى تعليم أستخدام طرق و هناك تنوع فى امعلمى الحاسب اآللى و 
البد من التنوع فى استخدام الوسائل التعليمية ووسائط االتصال مقرر الحاسلب اآللى و 

لتطبيق  بالمرحلة المتوسطة عدادالمعلمين فى فترة اإلو  ن يتدرب عليها الطالبأالتى يجب 
ساليب أتستخدم طرق و و  النظرى والتطبيقى بشقيهالحاسب اآللى محتوى طرق تدريس 

التى تتالئم مع  تقويم متنوعة حيث يجب التنوع واالستمرارية فى استخدام اساليب التقويم
 .مقرر الحاسب اآللىطبيعة محتوى مقرر طرق تدريس 

 الكلمات المفتاحية :
 الرحالت المعرفية، التفكير االبداعى، تصميم المقررات اإللكترونية معلمو الحاسب اآللي
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A training program using WebQuest to develop creative 
thinking and the skills of designing electronic courses 

for computer teachers in the State of Kuwait  
Dr. Nadia Khalil Syed Ibrahim Al-Qallaf 

Ministry of Education in Kuwait 

Abstract: 
The study aimed to identify the effectiveness of a training 

program using cognitive trips on developing creative thinking and 

designing electronic courses skills for computer teachers in the 

State of Kuwait. The researcher used the experimental method. 

The researcher selected the study sample in an intentional way. 

Computer teachers for middle school in the State of Kuwait, and 

the sample strength is (60) One male and female teacher, and they 

were divided into two equal groups, one of which is experimental 

and consists of (30) individual teachers (15 male and 15 female 

teachers), and the other is control and consisted of (30) individual 

of them (15 male and 15 female teachers). The exploratory study 

was conducted on a sample of (20) male and female teachers from 

within Study population and outside the basic sample of the 

research and among the most important results is that the goals 

are specific for the course on methods of teaching computers to 

computer teachers, and there is a diversity in the use of various 

methods and methods of teaching in teaching the computer 

course, and there must be diversity in the use of educational aids 

and communication media that must be trained on. Students and 

teachers in the preparatory period in the middle stage to apply the 

content of computer teaching methods, both theoretical and 

practical, and methods and methods of evaluation are used. A 

variety where there must be diversity and continuity in the use of 

evaluation methods that are compatible with the nature of the 

course content, methods of teaching the computer course. 

Key words: WebQuest, creative thinking, skills of designing 

electronic courses, computer teachers  
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 :مقدمة
يشهد عالمنا ونحن في األلفية الثالثة تحوالت جذرية في النظم المستخدمة 

المجتمعات النامية في إيجاد موقع  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة، وتتسابق
مميز لها في عالم جديد أكثر انفتاحًا، تختفي فيه الحدود السياسية ويعتمد على مورد 
المعلومات والمعرفة، وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا رئيسيَا في دفع عجلة التنمية 

المعلومات لدعم اتخاذ ثقافية والتعليمية من خالل توفير االقتصادية واالجتماعية وال
، ص 2004، محمد الهادي)                 القرارات لمعالجة قضايا التنمية واإلصالح.

15) (1)    
ولقددد كددان مددن بددين أبددرز تلددك الطرائددق التدريسددية الواعدددة هددي تلددك الطرائددق التددي 
ظهرت مواكبدة لظهدور شدبكة اإلنترندت والتدي ظهدرت فدي التسدعينيات مدن القدرن الماضدي، 

الددتعلم المرحلددة األولددى هددى مرحلددة  :حيددث مددرت هددذه الطرائددق بمددرحلتين متتددابعتين همددا
والتي ظهرت أواًل مدع ظهدور ، Computer-based Learningالمستند على الكمبيوتر 

ظهدور شدبكة المرحلة الثانية تزامنت مدع ، و ذي أطلق عليه الكمبيوتر التعليميالكمبيوتر وال
قددام البدداحثون والتربويددون بتطددوير طرائددق وممارسددات تربويددة قائمددة علددى  اإلنترنددت مباشددرةً 
مدرت  ،، أضد  إلدى ذلدك Web-based Learning Approachesاسدتخدام اإلنترندت 

الطرائق التدريسية القائمة على الويب أو اإلنترنت بمراحل متعددة من التطور والتي تمثلدت 
والتدي تمثلدت فدي  (Web 1.0) الويدبفدي ظهدور جيلدين مدن اإلنترندت: الجيدل األول مدن 

الواجهددة الكتابيددة مددن خددالل تبددادل رسددائل البريددد اإللكترونددي واإلمكانددات البسدديطة للشددبكة 
 العنكبوتية من خالل البحث من خالل محركات البحث المختلفة، ثم الجيل الثاني من الويب

(Web 2.0) وكدذلك شدبكات التواصدل  ،والدذي تميدز بظهدور الواجهدات التفاعليدة لتنترندت
 Watson 2009p52   (Zlotin 1999p 62)) ).االجتماعية وغيرها

فدى ويقوم التعلم اإللكتروني على مدا تدوفره التكنولوجيدا الحديثدة مدن أدوات متمثلدة 
، والتدى كاندت سدببًا فدى انتشداره وتطدويره ، حيدث يسدتخدم وشدبكة اإلنترندت اآللىالحاسوب 

                                                 
 American Psychological بأل ريك عع  ح  ععث بحعع   ( إتبععا بحب ععا  اععوث بحتلخاععب بحمععو  بوح    عع   1

Association (APA)  لبسث بح د ، خث سع   بح شعر ، بحبو خ بإلصدبر بحسود ، ل شار بحب د بأللل إحى بسث
 خث رقث بحص   .
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بمددا فيهددا شددبكة اإلنترنددت ومددا تتمتددع بدده مددن سددرعة فددى تدددفق جميددع الوسددائط المتعددددة 
المعلومددات فددى المجدداالت المختلفددة لتسددهيل اسددتيعاب الطالددب وفهمدده للمددادة العلميددة وفددق 

                                                                                                               (65 ص ،2001)محمد العطروزى،  .قدراته وفى أى وقت شاء
العمليدة ويعمل التعلم اإللكتروندي علدى تدوفير بيئدة تعليميدة غنيدة بالمصدادر تخددم 

السددتخدام فددي صددورة معياريددة مثددل: ا، كمددا أندده يقدددم نمذجددة التعلالتعليميددة بكافددة محاورهددا
األمثل لتقنيات الوسائط المتعددة وبنوك األسئلة النموذجية ، كما يسمح بنشر المستحدثات 
عدداد جيدل مدن المعلمدين والمتعلمدين قدادرين  التكنولوجية فدي كافدة المسسسدات التعليميدة واد

 (439 ص ،2007)مى الدهش،   .على التعامل مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة
 

بيئة التعلم االلكتروني واالنترنت أرض خصدبة لنمدو بيئدة الدتعلم التشداركى عد كما ت  
وبناءهددددا بشددددكل فعددددال، حيددددث تددددوفر وجددددود النددددواحي االجتماعيددددة للددددتعلم التشدددداركي مددددن 

بعض األدوات المتاحة التي تتسم بالتشاركية والتي يمكن اسدتالاللها وتوظيفهدا علدى   خالل
ع مددن الددتعلم قددائم علددى تبددادل المعلومددات بددين ضددوء الددتعلم التشدداركي، حيددث أن هددذا النددو 
فددي صددياغة المناقشددات أو إعددادة تنظدديم المددواد أو  مجموعددة مددن المتعلمددين يشددتركون معدداً 

المفاهيم لبناء عالقات جديدة بينهما، ومن خدالل تشدكيل وصدياغة أفكدار الدارسدين بفكدرهم 
 ,Gewertz). في الفريقوآرائهم الخاصة، وكذلك تلقي الرجع والتقويم من خالل زمالئهم 

2012, p. 6) 
 

 مشكلة الدراسة:
التكنولوجيا بالتعليم،  شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في توظي  ودمج

حيث تالير دوره  ،وقد تأثرت كل عناصر الموق  التعليمي بالتكنولوجيا، وعلى رأسها المعلم
من ناقل للمعرفة إلى مسهل لعملية التعلم، فأصبح المعلم يصمم بيئة التعلم، ويشخص 

، ويص  لهم ما يناسبهم من المواد التعليمية، ويتابع تقدمهم ويرشدهم، يات طالبهمستو
 .ويوجههم حتى تتحقق النتاجات المطلوبة

ونتيجة لذلك أصبحت القضية التي تواجه العالم اليوم تتصل بمدى القدرة على 
التعامل مع ظاهرة المعلوماتية المعاصرة والتجاوب معها والقدرة على النهوض بتبعات ذلك 
التعامل لتنمية المجتمع ككل، لكي يتجاوب مع هذه التقنية المتطورة، وتحويلها إلى 
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   (33، ص 2004 ،محمد الهادي)طور والتقدم. عناصر يمكن استثمارها في الت
، بل أصبح المتعلم نتيجة أدوات التكنولوجيا، فلم يعد متلقيًا سلبياً كما تالير دور  

التي  ساليبنشطًا إيجابيًا، وأصبح التعلم متمركزًا حول المتعلم، وذلك باالهتمام بالطرق واأل
  .يتبعها المتعلم في الوصول للمعرفة

العلمية والتكنولوجية جعلت العالم أكثر اندماجًا وسهلت حركة األفراد ن الثورة إ
ورأس المال والسلع والخدمات وانتقال المفاهيم واألذواق والمفردات فيما بين الثقافات 

فهي الطاقة المولدة المحركة للقرن الحادي والعشرين في كل سياقاته  ،والحضارات
، 1995الدين زاهر ، ضياء) .لثقافية والتربويةاالقتصادية والسياسية واالجتماعية وا

  (7ص
ومن ثم أصبح توظي  أدوات التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم مطلبًا ملحًا له   

لذا فإن توفر أدوات التكنولوجيا  ،ما يبرره، فالمعلم يحتاج إلى التعليم والتدريب المستمرين
ويأتي توظي   ،في برامج إعداد المعلم يجعل منها عامل تاليير في دور وأداء المعلم

لما تمتلكه من ميزات عدة،  ،اإلنترنت في العملية التعليمية كأداة تكنولوجية ضرورة ملحة
كما أن توظي  اإلنترنت في العملية التعليمية له تطبيقات عدة ومنها الرحالت المعرفية، 

زديادًا مطردًا في الرحلة المعرفية إ زدادت أهمية استخدام "الويب كويست"، ولقد إوالجوالت
ويشجعه على  الميدان التربوي، كونه يسهم في مساعدة المتعلم على البحث والتقصي،

 (17 ، ص2011)غسان قطيط، . التفكير التأملي
ومن الضروري انتقاء بعض النظريات العلمية األكثر ارتباطًا بموضوع الدراسة 
الراهنة واستعراضها لتحديد كيفية االستفادة منها ومن معطياتها، كما كان من الضروري 

 غموض. تحديد المفاهيم األساسية الواردة في الدراسة لتفادي أي
ومددن ثددم تتمثددل مشددكلة الدراسددة الحاليددة فددي سددد العجددز ورأب القصددور فددي إعددداد 

درًا من خالل التنمية المهنية المستمرة على تنمية مهاراته الذاتية فدى امما يجعله ق ،المعلم
وكددذلك تنميددة قدراتدده اإلبداعيددة حتددى تتنقددل إلددى المتعلمددين،  ،تصددميم المقددررات اإللكترون ددة

 وهنا يمكن تحديد السسال الرئيسى التالي:
عبر الويب القائمة في تنمية مهارات تصميم  للرحالت المعرفيةما فاعلية برنامج تدريبى 

 المقررات اإللكترونية والتفكير اإلبداعي لدى معلمي الحاسب اآللي فى دولة الكويت؟
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 الدراسة:  ؤالتتسا
عبر الويب القائمة في تنمية للرحالت المعرفية ما فاعلية برنامج تدريبى السسال الرئيسى: 

مهارات تصميم المقررات اإللكترونية والتفكير اإلبداعي لدى معلمي 
 الحاسب اآللي فى دولة الكويت؟

 فيما يلي:ينبثق من السسال الرئيسي السابق مجموعة من األسئلة الفرعية تتمثل و 
 هي مهارات تصميم المقرارات االلكترونية لدى معلمى الحاسب االلى؟ ما .1
 تصميم المقرارات االلكترونية لدى معلمى الحاسب االلى؟ ريما هي معاي .2
لمهارات تصميم المقررات  الجوانب المعرفيةما فاعلية الرحالت المعرفية على تنمية  .3

 اإللكترونية لدى معلمي الحاسب اآللي؟
مهدددارات تصدددميم المقدددررات الددددوائب األدبيدددة لعلدددى تنميدددة  الدددرحالت المعرفيدددةفاعليدددة مدددا  .4

 اإللكترونية لدى معلمي الحاسب اآللي؟
علددى تنميددة مهددارات التفكيددر اإلبددداعي لدددى معلمددي مددا فاعليددة الددرحالت المعرفيددة علددى   .5

 الحاسب اآللي؟
 أهداف الدراسة: 

 التالية: األهدافتهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 
تنميدة مهدارات  مسدتوى عبدر الويدب القدائم علدى  الرحالت المعرفيةنامج تدريبى بيان أثر بر   .1

 معلمي الحاسب اآللي فى دولة الكويت. اإللكترونية لدىتصميم المقررات 
عبدر الويدب القدائم للحدل اإلبدداعي للمشدكلة فدي  الدرحالت المعرفيدةان أثر برنامج تدريبى بي .2

 كير اإلبداعي لدى معلمي الحاسب اآللي فى دولة الكويت.تنمية مهارات التف
 الدراسة:  ضوفر

 تهدف الدراسة إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية:
القياسات القبلية  ىتمتوسط بين (0.05عند مستوي ) داللة إحصائية وق ذوجد فري .1

 اآللىالبعدى لدى معلمى الحاسب  لصالح القياس بعدية فى مستوى التفكير اإلبداعىوال
 مجموعة الدراسة التجريبية.
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القياسات القبلية  ىمتوسطت بين( 0.05داللة إحصائية عند مستوي ) ووجد فرق ذي .2
البعدى لدى معلمى  لصالح القياساإللكترونية  تصميم المقرراتوالبعدية فى مستوى 

 الحاسب اآللى مجموعة الدراسة التجريبية.
القياسين البعديين لدى  ىمتوسطت بين( 0.05داللة إحصائية عند مستوي ) ووجد فرق ذي .3

 ولصالح القياسمجموعتى الدراسة "التجريبية والضابطة" في مستوى التفكير اإلبداعى 
 مجموعة الدراسة التجريبية. اآللىالبعدى لدى معلمى الحاسب 

القياسات القبلية  ىمتوسطت بين( 0.05داللة إحصائية عند مستوي ) ووجد فرق ذي .4
البعدى لدى معلمى  لصالح القياساإللكترونية  تصميم المقرراتوالبعدية فى مستوى 

 الحاسب اآللى مجموعة الدراسة التجريبية.
 :   الدراسة صطلحاتم
 WebQuestعبر الويب  المعرفية الرحالت( 1

تربويدة تعتمدد "أنشدطه عبر الويدب بأنهدا  الرحالت  المعرفية Dodge  دودجعرف       
تحليدل وتركيدب قدرات الذهنية المختلفدة مدن فهدم و التقصي وتستهدف تنمية العلي البحث و 

نترنددت، والتددي يمكددن تدددعيمها بالمصددادر لتكترونيددة عبددر اإل مددن خددالل المصددادر ا وغيرهددا،
                                                               التقليديدددددددددددددددة، مدددددددددددددددن كتدددددددددددددددب و مجدددددددددددددددالت، وأقدددددددددددددددراص مدمجددددددددددددددده وغيرهدددددددددددددددا".

Dodge, 1995, p. 30)) 
 ( التفكير االبداعى 2

والتدي تعبدر  ،مستوى التفكير اإلبداعي لدى معلمي الحاسدب اآللدي بدولدة الكويدت"  
والتي تتضمن درجداتهم فدي  ،عنها الدرجة التي يحصل عليها في المقياس المخصص لذلك

 ."، وكدددددذلك الحساسدددددية للمشدددددكالت(الطالقدددددة، المروندددددة، األصدددددالة، اإلفاضدددددة)كدددددل مدددددن 
   (28م,ص2002)العنزى,

 ( المقررات اإللكترونية3
وتكنولوجيدا التعلديم اإللكتروندي فدي تصدميميه  قائم علي التكامل بين المادة التعليميدة مقرر
الطدالب مدن خاللده علدى الجلسدات التدريسدية التدي تعقدد طلدع يَ  ،نشائه وتطبيقه وتقويمدهاد و 

ويخصددص وقددت الجلسددة التعليميددة لحددل األسددئلة ومناقشددة التكليفددات  ،خددارج قاعددة الدراسددة
وذلددك بهدددف تنميددة بعددض الجوانددب المعرفيددة  ،المنزليددة التددي كلدد  بهددا المعلددم المتعلمددين
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أواًل، ثدم  التربية بدولة الكويت معلمي الحاسب اآللي في وزارةلكل من والمهارية والوجدانية 
 (21,ص20017)مى الهرش,.الطالب الحقًا"

 :الدراسةمنهج 
لكونهدا أنسدب أندواع الدراسدات مالئمدة  ،شدبه التجريبديالمنهج تنتمي هذه الدراسة إلى     

 .لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها وتساسالتها
 :دراسةجمتمع ال

الدراسدي للمرحلة المتوسطة للعدام  اآللىيمثل مجتمع الدراسة على معلمي الحاسب 
 ( بدولة الكويت.2018/2019)
 

 الدراسة:عينة 
 اآللدددىباختيددار عيندده الدراسددة بالطريقددة العمديددة معلمددي الحاسددب  الباحثددة تقامدد

 إلدى( معلم ومعلمة، وتم تقسيمهم 60للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت، ويبلغ قوام العينة )
(، معلمدة15معلدم، و15( مفدردة مدنهم )30مجموعتين متكافئتين أحدهما تجريبيدة وقوامهدا)

معلمددة(، وتددم إجددراء الدراسددة 15معلددم، و15( مفددردة مددنهم )30ضددابطة وقوامهددا ) واألخددرى 
( معلم ومعلمة من داخل مجتمع الدراسة وخارج العينة 20عينة قوامها ) علىاالستطالعية 

 األساسية للبحث.
 أدوات ووسائل مجع البيانات:  

 االختبارات المستخدمة للدراسة:   (1) 

 لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية.معرفى لقياس الجانب المعرفى اختبار  -
 مهارات تصميم المقررات اإللكترونية.مالحظة لقياس الجانب االدائى لبطاقة  -
 . مقياس التفكير اإلبداعي لمعلمي الحاسب اآللي -

 استمارات االستبيان المستخدمة:  (2) 
 استمارة إستطالع أراء الخبراء حول اختبار مهارات تصميم المقررات االلكترونية. -1
 .استمارة إستطالع أراء الخبراء حول بطاقة مالحظة مهارات تصميم المقررات اإللكترونية -2
  .الرحالت المعرفيةالبرنامج المقترح باستخدام اسلوب استمارة إستطالع أراء الخبراء حول  -3
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 :الدراسة االستطالعية
معلم زمعلمة  بمرحلة  (80)بعمل دراسة استطالعية علي عينة قوامها  الباحثة تقام

 -1صلية في الفترة من ) األ دراسةومن غير عينة ال دراسة،من مجتمع ال التعليم المتوسط
 ( وذلك بهدف : م2018/ 15/9

 واألدوات المستخدمة.تأكد من صالحية األجهزة ال -1
 .دراسةقيد الالتفكير اإلبداعي(  -االختبارات )المعرفيةالتأكد من مناسبة  -2
ر االلكترونى لمعلمى الحاسب استمارة قياس مستوى القدرة على تصميم المقر  (أ)

 (1ملحق ):اآللى
بالدراسات نات الخاصة طالع على االستبياباإل الباحثة تمحاور االستبيان قام لتحديد -
وبناء على ذلك تم استخالص عدد  ،(14،  10،  3( والمراجع العلمية )11، 8،  7)
 -:هىللقدرة على تصميم مقرر االلكترونى  ( محاور4)

 

طبيقي المحتوى النظري والت –التعليمية  األهداف) الخمسةالتعليمية بمجاالتها  األهداف .1
الوسائل التعليمية  -التدريس  أساليبطرق و  - اآللىلطرق تدريس مقرر الحاسب 

 التقويم(. أساليبطرق و  -ووسائط االتصال
 .اآللىمقرر الحاسب المحتوى النظرى والتطبيقى لطرق تدريس  .2
 التدريس.  أساليبطرق و  .3
 الوسائل التعليمية ووسائط االتصال. .4
 التقويم. أساليبطرق و  .5

( خبراء من اعضاء هيئة التدريس تخصص 10تم طرح محاور االستبيان على عدد )و 
رائهم حول محاور االستبيان . آبهدف التعرف على  اآللىالحاسب مناهج وطرق تدريس 

 (2ملحق ) 
صبحت هذه المحاور هى المحددات الرئيسية أ( و 5وافق السادة المحكمين على المحاور ) .1

 لبناء االستمارة .
خرى على الخبراء  بالرض أوتم عرضها مرة  ،صياغة المفردات الخاصة بكل محورثم تم  .2

 .الدقة ومالئمة المفردات لكل محورفيها الوضوح و داة قياس يتوفر ألى إالتوصل 
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وبناء عليه  ،بداها السادة المحكمينأراء والمالحظات التى على بعض اآل الباحثة تحصل .3
حدى أوحذف  ،التعديالت فى صياغة المفردات(جراء التعديالت المطلوبة )كانت إتم 

التعليمية بمجاالتها  األهدافول )( فى المحور األ 14، 11، 5المفردات مثل المفردة رقم )
( فى المحور الثانى )المحتوى النظرى والتطبيقى لطرق 6، 3ضافة المفردة )اد و  ،الثالثة(
 .(اآللىالحاسب تدريس 

 المعامالت العلمية لالستبيان :  -
دراسة، وذلك معلم من خارج عينة ال (80تم تطبيق االستبيان على عينة قوامها )

يام على نفس العينة أ( 8بعد ) هعادة تطبيقإمن خالل  ،لحساب ثبات وصدق االستبيان
( 6( ، )5رقم ) ينوقد تحقق ذلك من الجدول ،اليجاد معامل الثبات والصدق لكل مفردة

  كالتالى :
 إيجاد معامل صدق اإلستمارة بالمقارنة الطرفية    -

بإيجاد معامل الصدق من خالل صدق  الباحثة تستمارة قامللتأكد من صدق اال 
ستمارة على وذلك بتطبيق اال ،المقارنة الطرفية بمقارنة األرباع األعلى باألرباع األدنى

 . معلم( 80عينة الدراسة االستطالعية وعددها )
 (1جدول )
  الحاسب اآللىستمارة تقييم مقرر طرق تدريس الالمقارنة بين األرباع األعلي واألرباع األدني 

 لدراسةقيد ا فى ضوء النتائج التعليمية المستهدفة
 الدالالت       

            
 اإلحصائية
 
 المحاور 

 وحدة
القيا
 س

 األرباع األعلي
 20ن=

 األرباع األدني
 الفرق  20ن=

 بين
المتوسطي
 ن

 قيمة )ت(
مستو 
ى 
 الداللة

معامل 
الصد
 ع± َس  ع± َس  ق

هداف األ
التعليمي
 ة

األهداف 
 درجة  المعرفية

27.60 0.8
9 

23.40 1.6
7 

4.20 4.95* 0.00 0.87 

 األهداف 
 (

المهارية
 درجة  (

21.00 0.7
1 15.40 0.8

9 5.60 10.98
* 0.00 0.97 

 0.94 0.00 *7.75 1.76.20 0.013.80 20.00 درجة األهداف 
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االنفعالي
 ة

0 9 

المحتوى النظرى 
والتطبيقى لطرق 

مقرر تدريس 
 درجة  الحاسب اآللى

32.00 0.0
0 

20.00 5.2
0 

12.00 5.16* 0.00 0.88 

طرق وأساليب 
 درجة  التدريس  

12.80 1.1
0 

8.60 0.8
9 

4.20 6.64* 0.00 0.92 

الوسائل التعليمية 
 28.00 درجة ووسائط االتصال  

0.0
0 15.20 

2.6
8 12.80 

10.67
* 0.00 0.97 

طرق وأساليب 
0.8 19.40 درجة  التقويم   

9 14.00 1.0
0 5.40 9.00* 0.00 0.95 

المجموع الكلي 
 درجة لتستمارة

151.4
0 

3.7
1 

124.0
0 

6.2
0 

27.40 8.47* 0.00 0.95 

 (2.31( = ) 0.05معنوي عند مستوى)  قيمة )ت( الجدولية عند
( الخاص بالفروق بين األرباع األعلي واألرباع األدني في 1)رقم يتضح من جدول       
فى ضوء النتائج التعليمية  الحاسب اآللىستمارة تقييم مقرر طرق تدريس امحاور 

حيث ، ستمارة ، أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائيةالمستهدفة إليجاد معامل صدق اال
 ( وهذه القيمة مرتفعة نسبياً 10.98إلي  4.95تراوحت قيمة )ت( المحسوبة ما بين ) 
( ، كما تراوحت قيم معامل  2.31( = ) 0.05عن قيمة )ت( الجدولية عند مستوى ) 

تقيس بالفعل ما  دراسةستبيان قيد ال( مما يسكد أن اال 0.97إلي 0.87الصدق ما بين  ) 
 وضعت من أجله، وأنها تستطيع التمييز بين المستويات المختلفة.

   :داة القياس أثبات 
(  من مجتمع 80الباحثةبتطبيقها على عينة قوامها ) تستبيان قامإليجاد ثبات اال

أيام   (10)مرة أخرى بعد  اتطبيقه الباحثة تثم أعاد ،ومن خارج العينة األصلية دراسةال
وقد تم إيجاد معامل االرتباط )الثبات( بين التطبيقين األول والثاني  ،على نفس العينة

 والجدول التالي يوضح معامل االرتباط )الثبات( بين التطبيقين األول والثاني.
 (2جدول )

  الحاسب اآللى ستمارة تقييم مقرراالفروق بين التطبيق األول والتطبيق الثاني إليجاد ثبات 
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 (80=  ن)            فى ضوء النتائج التعليمية المستهدفة
الدالالت                        
 اإلحصائية 

  
 المحاور 

الفرق بين  التطبيق الثاني التطبيق األول
قيمة  المتوسطين

 )ت(
معامل 
 الثبات

معامل 
الصدق 
 ±ع س ±ع س ±ع س الذاتي

األهداف 
 التعليمية

 األهداف المعرفية
26.
10 

1.8
9 

25.
85 

1.8
7 0.25 

0.
72 

1.
56 

0.93
* 0.96* 

 األهداف النفس 
 ) المهارية(

18.
25 

2.2
0 

17.
40 

2.2
6 0.85 2.

72 
1.
40 0.25 0.50* 

.17 األهداف االنفعالية
35 

2.6
4 

16.
85 

2.1
1 

0.50 3.
27 

0.
68 

0.07 0.76 

المحتوى النظرى والتطبيقى لطرق 
 مقرر الحاسب اآللىتدريس 

28.
30 

5.5
5 

29.
70 

3.3
7 

-
1.40 

2.
80 

2.
24 

0.92
* 0.96* 

.11 طرق وأساليب التدريس  
15 

1.7
6 

10.
75 

1.6
8 0.40 1.

39 
1.
29 

0.67
* 0.82* 

.21 الوسائل التعليمية ووسائط االتصال  
10 

4.8
8 

21.
00 

3.6
6 

0.10 1.
92 

0.
23 

0.94
* 

0.97* 

 طرق وأساليب التقويم   
16.
70 

2.2
0 

17.
35 

2.2
5 

-
0.65 

2.
37 

1.
23 

0.44
* 0.66* 

138 المجموع الكلي لتستمارة
.95 

11.
09 

138
.90 

6.9
8 0.05 7.

19 
0.
03 

0.77
* 0.88* 

* قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي )         2.09=  0.05*معنوية قيمة )ت( عند مستوي    
0.05  = )0.295 

( والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2)رقم يتضح من جدول 
ستمارة إليجاد معامل والفروق بين متوسطي التطبيق األول والتطبيق الثاني لمحاور اال

الثبات عدم وجود فروق دالة إحصائيا حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( 
 وتراوحت قيم معامل الثبات ما ،في جميع المحاور 2.09=  0.05الجدولية عند مستوي 

=  0.05( وهي أكبر من قيمة ) ر( الجدولية عند مستوي 0.94إلي  0.44بين  )
فى ضوء  مقر الحاسب اآللى ستمارة تقييم مقرر طرق تدريساكد أن ، مما يس  0.433
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ذا ما أعيد تطبيقها إنها تعطى نفس النتائج أالنتائج التعليمية المستهدفة تتسم بالثبات و 
 مره أخرى على نفس العينة  وفي نفس الظروف.

 (2007) السيد محمد أبو هاشم إعداد التفكير: أساليب مقياس -2
Sternberg & Wagner  (1991  ،)لتفكير لسدتيرنبرج وواجندر قائمة أساليب ا

ثالثددة عشددر أسددلوبًا مددن أسدداليب  (، ويقدديس2007وتددم تعريددب السدديد محمددد أبددو هاشددم )
( مفدردة بمعددل خمدس مفدردات لكدل أسدلوب مدن أسداليب 65التفكير، وتتكون القائمة مدن )

فكيرهم التي يستخدمونها فدي التفكير، وهى من نوع التقرير الذاتي يسأل األفراد عن طرق ت
أداء األشددياء داخددل المدرسددة أو الجامعددة أو المنددزل أو العمددل فددي ضددوء مقيدداس سددباعي 
االستجابة ) ال تنطبق إطالقًا، ال تنطبق بدرجدة كبيدرة، ال تنطبدق بدرجدة صداليرة، ال أعدرف، 

،  3،  2 ،1وتعطدى الدرجدددات ) ,تنطبق بدرجة صاليرة، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق تمامدًا(
( وليست للقائمة درجة كلية، إنمدا يدتم التعامدل مدع درجدة كدل مقيداس فرعدى 7،  6، 5،  4

( توزيددع العبددارات علددى أسدداليب 3ويوضددح الجدددول رقددم ) )كددل أسددلوب تفكيددر( علددى حدددة
 التفكير.

 (3جدول )
 توزيع بنود قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج   

 

 

 

 

 

 البنود األساليب البنود األساليب

  60 ، 47 ، 34 ، 21 ، 8 الهرمي 53 ، 40 ، 27 ، 14 ،1 التشريعي
  61 ، 48 ، 35 ، 22 ، 9 الملكي 54 ، 41 ، 28 ، 15 ، 2 التنفيذي
 62 ، 49 ، 36 ، 23 ، 10 األقلي 55 ، 42 ، 29 ، 16 ، 3 الحكمي
 63 ، 50 ، 37 ، 24 ، 11 الفوضوي   56 ، 43 ، 30 ، 17 ،4 العالمي
 64 ، 51 ، 38 ، 25 ، 12 الداخلي 57 ، 44 ، 31 ، 18 ، 5 المحلى
 65 ، 52 ، 39 ، 26 ، 13 الخارجي  58 ، 45 ، 32 ، 19 ، 6 المتحرر
   59 ، 46 ، 33 ، 20 ، 7 المحافظ
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 :لالختبار العلمية المعامالت
 :الصدق *

 تددم حيددث الددداخلي، اإلتسدداق صدددق سددتخداماب ختبدداراال صدددق بحسدداب الباحثددة تقامدد      
 ومن دراسةال مجتمع من من معلمى الحاسب اآللى ( 80) قوامها عينة على ختباراال تطبيق
 : التالي النحو على وذلك البينية اإلرتباط معامالت حساب وتم ،األساسية العينة غير

 (4) جدول
مهارات التفكير اإلبداعىمعامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات   

(80)ن =        للمقياسوالدرجة الكلية   
رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

رقم 
 العبارة

 معامل 
 رتباطاال 

1 0.850 12 0.850 23 0.750 34 0.680 45 0.680 56 0.690 
2 0.710 13 0.660 24 0.700 35 0.630 46 0.610 57 0.620 
3 0700 14 0.800 25 0.710 36 0.620 47 0.751 58 0.600 
4 0851 15 0.710 26 0.760 37 0.690 48 0.752 59 0.685 
5 0.680 16 0.750 27 0.750 38 0.680 49 0.710 60 0.680 
6 0.750 17 0.811 28 0.630 39 0.610 50 0.690 61 0.850 
7 0.620 18 0.840 29 0.750 40 0.687 51 0.620 62 0.750 
8 0.810 19 0.860 30 0.710 41 0.630 52 0851 63 0.850 
9 0.800 20 0.650 31 0.760 42 0.680 53 0.691 64 0.790 
10 0.690 21 0.660 32 0.650 43 0.850 54 0.852 65 0.890 
11 0.630 22 0.670 33 0.640 44 0.674 55 0.841   

  0.295( =  0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي ) * 
 

 من عبارة كل درجة بين اإلرتباط معامالت تراوحتأنه  ( 4)رقم  الجدول من يتضح
 معددامالت وهددى( 0.890  ، 0.600) بددين مددا الشخصددية ختبددارال الكليددة والدرجددة العبددارات
 لالختبار. الداخلي اإلتساق إلى يشير مما إحصائياً  دالة إرتباط

 مهارات التفكير اإلبداعىعبارات  من لكل الكلية الدرجة بين اإلرتباط معامالت (5) جدول
 (80=  ن)         لالختبار الكلية والدرجة واألبعاد الفرعية

 معامل اإلرتباط األبعاد  معامل اإلرتباط األبعاد 
 0.980 الهرمي 0.920 التشريعي
 0.860 الملكي 0.850 التنفيذي
 0.941 األقلي 0.960 الحكمي
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 0.860 الفوضوي  0.900 العالمي
 0.890 الداخلي 0.850 المحلى
 0.840 الخارجي 0.961 المتحرر
   0.860 المحافظ

  0.295( =  0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي )         
 بعدد لكدل الكليدة الدرجدة بدين اإلرتبداط معدامالت تراوحتأنة ( 5) الجدول من يتضح

 بدين مدا ختبدارلال الكليدة والدرجدة مقياس مهارات التفكير اإلبداعى أبعاد من ورئيسي فرعى
 الدداخلي اإلتسداق إلدى يشدير ممدا إحصدائياً  دالدة إرتبداط معدامالت وهى( 0.980 ، 0.850)
 . ختبارلال
 :الثبات *

 تددم حيددث ،ختبدداراال إعددادة طريقددة سدتخداماب المقيدداس ثبددات بحسدداب الباحثددة تقامد        
عددادة ختبدداراال تطبيددق  مددنمددن معلمددى الحاسددب اآللددى ( 80) قوامهددا عينددة علددى تطبيقدده واد
 بددين أيددام عشددر( 10) قدددره زمنددي وبفاصددل ،األساسددية العينددة غيددر ومددن دراسددةال مجتمددع
( 10) رقدم والجددول التطبيقدين بدين اإلرتبداط معدامالت حساب وتم والثاني، األول التطبيقين
 .النتيجة يوضح

 معامالت اإلرتباط بين التطبيقين األول والثاني لمقياس مهارات التفكير (6جدول )
 (80)ن =                                                                         

 أبعاد االختبار
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م اإلرتباط

 0.860 0.54 32.10 0.51 22.85 درجة التشريعي
 0.820 0.63 25.32 025 24.32 درجة التنفيذي
 0.800 0.57 22.15 0.21 21.54 درجة الحكمي
 0860 0.85 27.90 0.14 27.32 درجة العالمي
 0.840 0.62 19.25 0.11 18.96 درجة المحلى
 0.890 0.25 21.22 0.32 20.62 درجة المتحرر
 0.800 0.63 23.55 0.25 22.41 درجة المحافظ
 0.861 0.62 22.15 0.41 21.36 درجة الهرمي
 0.840 0.85 21.55 0.62 20.98 درجة الملكي
 0.870 0.54 32.25 0.62 22.52 درجة األقلي
 0.860 0.36 23.48 0.85 22.98 درجة الفوضوي 



ارات تصميم المقررات تنمية التفكير االبداعي ومهلبرنامج تدريبي باستخدام الرحالت المعرفية 
 نادية خليل سيد ابراهيم القالف                    الحاسب اآللي في دولة الكويتلدى معلمي اإللكترونية

 
 

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  
264 

 0.869 0.54 24.99 0.63 23.54 درجة الداخلي
 0.860 0.32 25.41 0.21 24.22 درجة الخارجي

  0.295( =  0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي ) 
 األول التطبيقددين بددين اإلرتبدداط معددامالت تراوحددتأندده ( 6)رقددم  الجدددول مددن يتضددح

 ،إحصائياً  دالة إرتباط معامالت وهى( 0.890 ، 0.800) بين ما الشخصية ختبارال والثاني
 .الثبات من مناسبة بدرجة المقياس تمتع إلى يشير مما
بداها المحكمين ليصبح االستبيان يحتوى على أعادة صياغة المفردات كما إب الباحثة تقام

 ( مفردة موزعة كالتالى : 74( محاور ينبثق منها ) 5عدد )
( 37عدد )، وعددها(االنفعالية-المهارية –التعليمية بمجاالتها الثالثة )المعرفية  األهداف -1

 .مفردة
 .( مفردة16) هاعددو  ،اآللىالحاسب المحتوى النظرى والتطبيقى لطرق تدريس  -2
 ات.( مفرد7) هاعدد، و التدريس أساليبطرق و  -3
 ات.( مفرد8) هاعدد، و الوسائل التعليمية ووسائط االتصال -4
 ات.( مفرد6) هاعدد، و التقويم أساليبطرق و  -5

 (3ملحق ) ،لح لجمع البياناتوصاصبح المقياس جاهز للتطبيق فى صورته النهائية أو 
المالحظة لقياس مستوى القدرة على تصميم المقرر االلكترونى لمعلمى الحاسب  بطاقة
 -االلى: 

 تحديد الهدف من البطاقة: -أ

لمهارة فى ضوء هدف البحث تم تحديد الهدف من البطاقة وهو تقييم األداء 
  االلكترونيةمعلمى الحاسب االلى في القدرة على تصميم المقرارات 

 للبطاقة:تحديد الدرجة الكلية  -ب

بعد تحديد الهدف من البطاقة بعرض البطاقة فى صورتها األولية  الباحثةقامت 
لتحديد الدرجة الكلية للبطاقة والدرجة  تكنولوجيا التعلمعلى السادة الخبراء فى مجال 
 الباحثةث وتوصلت قيد البح تصمم المقرارات االلكترونيةالخاصة بكل مهارة من مهارات 

بعد استطالع رأى الخبراء إلى الصورة النهائية لبطاقة تقييم األداء على أن تكون الدرجة 
 ( عشرون درجة موزعة كاآلتي : 20الكلية للبطاقة )
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 البرنامج المقترح للويب كويستمهارات الجمباز التى يتضمنها  (7جدول )
 الدرجة اسم المهارة الدرجة اسم المهارة

 3 القدرة على التنفيذ 2 القدرة على التحليل 
 2 القدرة على التقييم 2 القدرة على التصميم 
 3 القدة على التقويم  2 القدرة على التخطيط 
 3 التعلم إثرالقدرة على بقاء  3 القدرة على التطوير

خبراء في ( 3تم تقييم األداء للعينة قيد البحث عن طريق لجنة مكونة من )
من أعضاء هيئة  طرق التدريس وتكنولوجيا التعلممن الخبراء فى مجال  تكنولوجيا التعلم

( على 15( خمسة عشر عامًا مرفق )15التدريس بكلية التربية ولديهم خبرة ال تقل عن )
فى  المقمينأن يتم حساب الدرجة النهائية من خالل حساب متوسط مجموعة درجات 

 لذلك. إستمارة معدة
 مستوى األداء لمهارة تصميم المقررالمعامالت العلمية لبطاقة تقييم 

صدددق وثبددات وذلددك علددى النحددو بحسدداب المعددامالت العلميددة مددن  قامددت الباحثددة 
 :التالى
 الصدق:أ د 

قيد البحث عن طريق صدق المقارندة الطرفيدة وذلدك علدى  تم حساب صدق البطاقة
( 10) وعدددهمخارج عيندة البحدث األساسدية عينة استطالعية مماثلة لمجتمع البحث ومن 

المسددتوى المرتفددع  ذو المعلمددينتصدداعديًا لتحديددد  المعلمددينوتددم ترتيددب درجددات  معلمددين،
وتدم حسداب  معلمدين( 5) مالمسدتوى المدنخفض وعددده ذو والمعلمين معلمين( 5) موعدده

 النتيجة.( يوضح 8داللة الفروق بينهما فى المهارات الواردة بالبطاقة والجدول )
تصمم الخاصة ب اتمهار لل األداءتقييم بطاقة داللة الفروق بين األرباعى األعلى واألدنى فى  (9جدول )

(20)ن =   بطريقة مان ويتنى الالبارومترى  قيد البحث المقرر  

 المهارات
 وحدة
 القياس

 ذو المعلمين
 المستوى المرتفع 

 (10)ن = 

 ذوذات المعلمين
المستوى 

المنخفض )ن = 
10) 

 متوسط
 الرتب

U W  قيمةz 
احتمالية 
 الخطأ

 ع م ع م

 7.80 0.11 0.55 0.14 0.90 درجة القدرة على التحليل
3.20 1.00 16.00 -2.55 0.011 
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 7.60 0.22 0.40 0.18 0.75 درجة القدرة على التصميم
3.40 2.00 17.00 -2.37 0.018 

 8.00 0.14 0.60 0.11 1.05 درجة القدرة على التخطيط
 0.006 2.74- 15.00 صفر 3.00

 8.00 0.14 0.65 0.22 1.10 درجة القدرة على التطوير
 0.006 2.74- 15.00 صفر 3.00

 7.60 0.27 0.45 0.11 0.80 درجة القدرة على التنفيذ
3.40 2.00 17.00 -2.37 0.018 

 7.70 0.11 0.55 0.14 0.85 درجة القدرة على التقييم
3.30 1.50 16.50 -2.46 0.014 

 7.60 0.22 0.40 0.18 0.75 درجة القدة على التقويم
3.40 2.00 17.00 -2.37 0.018 

القدرة على بقاء إثر 
 التعلم

 8.00 0.22 0.40 0.11 0.95 درجة
 0.005 2.78- 15.00 صفر 3.00

 ذو المعلمدددين( وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين 9يتضدددح مدددن الجددددول )
لمهدارة تصدمم  األداءبطاقدة تقيديم المستوى المدنخفض فدى  ذو والمعلمينالمستوى المرتفع 

المسدتوى المرتفدع حيدث  ذو المعلمدينوفى اتجداه  المقرر االلكتورنى لمعلمى الحاسب االلى
( ممددا يشددير إلددى صدددق البطاقددة 0.05أن قيمددة احتماليددة الخطددأ دالددة عنددد مسددتوى داللددة )

  المختلفة.بين المجموعات وقدرتها على التمييز 
 الثبات:ب د 

عددادة  لحسدداب ثبددات البطاقددة قيددد البحددث اسددتخدمت الباحثددة طريقددة تطبيددق االختبددار واد
 زمنديمن مجتمع البحث ومن خارج العيندة األصدلية بفدارق  معلم( 20تطبيقه على عينة قوامها )

ثددم تددم إيجدداد معامددل االرتبدداط بددين التطبيقددين األول والثددانى  التطبيقددين،( ثالثددة أيددام بددين 3مدتدده )
 النتيجة.( يوضح 10والجدول )

 

 الخاصة بتصمم المقررات لمهار ل األداءبطاقة تقييم معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى فى  (10جدول )
 (10)ن =  قيد البحث 

 المهارات

 وحدة 
القيا
 س

 الثانىالتطبيق  التطبيق األول
معامل  مج س.ص

 2مج ص مج ص 2مج س مج س االرتباط

 0.88 5.94 6.31 7.75 5.69 7.25 درجة القدرة على التحليل
 0.96 4.06 4.25 6.00 3.94 5.75 درجة القدرة على التصميم
 0.81 7.69 8.19 8.75 7.44 8.25 درجة القدرة على التخطيط
 0.82 8.88 9.63 9.50 8.44 8.75 درجة القدرة على التطوير
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 0.92 4.81 5.19 6.75 4.56 6.25 درجة القدرة على التنفيذ
 0.85 5.50 5.88 7.50 5.25 7.00 درجة القدرة على التقييم
 0.96 4.06 4.25 6.00 3.94 5.75 درجة القدة على التقويم

القدرة على بقاء إثر 
 0.87 5.94 6.63 7.50 5.56 6.75 درجة التعلم

 0.632( = 0.05( ومستوى داللة )8الجدولية عند درجة حرية ) قيمة )ر(
 يلى : ( ما10يتضح من جدول )

لمهدارة تصدميم  األداءبطاقدة تقيديم تراوحت معامالت االرتبداط بدين التطبيقدين األول والثداني ل
معامالت ارتبداط دالدة إحصدائيا حيدث أن قديم )ر(  وهي( 0.96،  0.81قيد البحث ما بين ) المقرر
( ممددا يشددير إلددى ثبددات هددذه 0.05حسددوبة أكبددر مددن قيمددة )ر( الجدوليددة عنددد مسددتوى داللددة )الم

 البطاقة.
استمارة المالحظة لقياس مستوى التحصيل المعرفى للقدرة على تصميم المقرر االلكترونى 

 -لمعلمى الحاسب االلى: 
 طوات بناء االختبار المعرفي:خ

بداإلطالع علدى الدراسدات والبحدوث والمجدالت لبناء االختبار المعرفي قامت الباحثدة  
( فدي بنداء االختبدارات 13(,)11(,)9(,)2) ةالعملية والمراجدع المتخصصدة العربيدة واألجنبيد

المعرفيددة بصددفة عامددة ، وفددى مجددال الدراسددة بصددفة خاصددة ، وفيمددا يلددي خطددوات بندداء 
 االختبار.

 تحديد الهدف من االختبار:  .1

تحصيل المعلمين لمهدارات تصدمم المقدرارات االلكترونيدة فدي يهدف هذا االختبار الي قياس 
لكترونيدددة          ) قيدددد المعدددارف والمفددداهيم والمعلومدددات الخاصدددة بتصدددمم المقدددرارات اال 

 (.البحث
 تحديد نوع االختبار ومفرداته:  .2

تددم تحديددد نددوع االختبددار المعرفددي مددن خددالل أسددئلة )الصددواب والخطددأ (، وذلددك           
حيحها وتقليدل التخمدين بهدا، ويعتبدر مدن أفضدل أندواع االختبدارات الموضدوعية لسهولة تص

  وأكثرها شيوعًا واستعمااًل.
 تحدد ابعاد االختبار: .3
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قامددت الباحثددة بتحديددد المسددتويات المعرفيددة التددي سددوف يدددور حولهددا االختبددار            
إذ . Bloom صني  بلوم  وهي المستوى األول )المعرفة( والمستوى الثاني )الفهم( وفقًا لت

 أن معظم الدراسات قد أكدت على هذين المستويين للجانب المعرفي.
 تحليل المحتوى: .4    

قامددت الباحثددة بتحليددل المحتددوي الدراسددي لمقددرر الصدد  التاسددع المتوسددط لمددادة  
مدن خدالل  بشدكل تفصديلي وذلدك الحاسب االلى والذي يقوم المعلمين عنة البحث بتدريسية

استطالع راي الخبدراء بمجدال تكنولوجيدا الدتعلم وذلدك بهددف تحديدد أهدم المحداور المناسدبة 
 لالختبار المعرفي وهدف الدراسة والمرحلة التعليمية المطبق عليها االختبار.

 تحديد محاور االختبار: .5
يدد محدداور اسدتنادا الدي مددا قامدت بده الباحثدده مدن تحليددل المحتدوي الدراسدي تددم تحد        

االختبددار المتضددمنة فددي المقددرر مددن خددالل القددراءات النظريددة للبحددوث والمراجددع العلميددة 
     المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعلم ، توصلت الي تحديد محاور االختبار كما يلي :

  األهداف المعرفية  

  األهداف المهارية 

 )األهداف االنفعالية )السلوكية 

 على الخبراء :.عرض محاور االختبار 6
( خبددراء 10تددم عددرض محدداور االختبددار علددى الخبددراء المتخصصددين ويلددغ عددددهم ) 

 <بهدف تحديد المحاور المناسبة واألهمية النسبية لكل محور وعدد العبارات

(11دول )ج  

 10ن = النسبة المئوية لمحاور االختبار المعرفي طبقاً آلراء الخبراء 

 النسبة المئوية عدد اراء الخبراء المحاور 

 %100 10 األهداف المعرفية 

%100 10 األهداف المهارية    

%100 10 األهداف السلوكية   

 ( األهميدددددة النسدددددبية لكدددددل محددددداور االختبدددددار حيدددددث بلالدددددت 5وضدددددح جددددددول )ي 
 ( محاور .3( ، لذا تم قبول جميع المحاور وعددها )%100لنسبة المئوية )ا
 االختبار:. تحديد وصياغة عبارات 7
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قامت الباحثة بدراسة انواع عبارات االختبدار الموضدوعية وشدروط صدياغتها بحيدث  
يددتم صددياغة أسددئلة االختبددار وفقددًا  للشددروط والمواصددفات الواجددب اتباعهددا ووضددعها فددي 
أسدددتمارة لعرضدددها علدددي الخبدددراء وقدددد روعدددي فدددي تلدددك االسدددئلة ) الوضدددوح فدددي التعبيدددر ، 

جمعددت عليهددا الدراسددات التددي أالشددمولية ، الدقددة ،  والتددي  مناسددبتها لمسددتوي المعلمددين ،
أجريت بالرض بناء اختبار معرفي في مستوى التحصيل لمقرر الحاسب االلى ، وبناء علي 

( عبدارة موزعدة علدى 37ما سبق تم صياغة عبارات االختبار بصورة مبدئية  وبلغ عددها )
ء الخبراء كما تم اعداد العبارات الخاصة ( محور لالختبار تبعًا لألهمية النسبية وآرا3عدد )

( عبدارة ،  16بكل عبارة .  حيث بلالت عبارات االسئلة الخاصة بمحور األهداف المعرفية )
( عبدارات ، وبدذلك 10( عبدارة ومحدور االهددف االنفعاليدة ) 11ومحور األهداف المهاريدة) 

 ( سساال    37غ ) يكون عدد االسئلة لالختبار المعرفي في صورته المبدئية فد بل

 االختبار:. التحقق من صدق وثبات 8
 المعامالت اإلحصائية لالختبار المعرفي : -

 المعرفي:صدق االختبار 
االتسدداق الددداخلي عددن طريددق حسدداب معامددل الثبددات  صدددققامددت الباحثددة باسددتخدام       

علدى عيندة بواسطة حساب معامدل االرتبداط بدين كدل محدور والدرجدة الكليدة لالختبدار وذلدك 
 من مجتمع البحث وخارج العينة االساسية  معلم( 20استطالعية قوامها )

 االتساق الداخلي بين العبارة والمحور ككل (12دول )ج
 الداللة االرتباط رقم المفردة الداللة االرتباط رقم المفردة الداللة االرتباط رقم المفردة

 دال .640 25 دال 0.810 13 دال .630 1

 دال .740 26 دال .630 14 غير دال .*240 2

 غير دال *.250 27 دال .560 15 غير دال *.214 3

 دال .667 28 دال 0.810 16 غير دال *.240 4

 دال .775 29 غير دال *.240 17 دال .580 5

 غير دال *.250 30 دال 0.810 18 غير دال .*189 6

 غير دال *.214 31 غير دال *.189 19 دال .770 7

 دال .540 32 دال .580 20 دال .630 8

 دال .765 33 غير دال *.214 21 دال .570 9

 غير دال *.250 34 غير دال *.240 22 دال .630 10

 دال .650 35 دال .630 23 دال .580 11

 دال .855 36 دال .669 24 غير دال *.214 12

 دال 0.574 37      
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 0.468 = 0 ,5قيمة ر الجدولية عند مستوي * 
( وجود عالقات ارتباطيه دالة بين العبارات والمجموع الكلى 12يتضح من جدول )

 .للمحور مما يدل على صدق  قياس العبارات للمحور 
 -االختبار: حساب ثبات 
والبددالغ  عينددة البحددثوأخددذ درجددات  النصددفية،اسددتخدمت الباحثددة طريقددة التجزئددة  
،  العبدارات الزوجيدة مجموعدة )ب(و ،  الفرديدة مجموعدة )أ(في العبارات  معلم( 20عددهم )
 معامل االرتباط لسبيرمان وبراون لحساب ثبات المقياس بين النصفين )أ، ب(  توأجر 

  16ن = المعرفي                    االختباربات ث  (  9 جدول )

 المعامالت اإلحصائية
 البيانات

االرتباط  لمعام العبارات الزوجية العبارات الفردية
 النصفي

  معامل االرتباط

/س ع+  /س  ع+   

 0.954 0.789 0.58 25.49 1.11 29.51  االختبار

تصل درجة معامل االرتباط بطريقة االختبار المعرفي ( أن  9 جدول ) يوضح 
يدل علي وجود ارتباط عالي  مماقد بلغ  االختبارالتجزئة النصفية لسبيرمان وبراون أن 

بالكش  بجداول حساب معامل ثبات االرتباط بطريقة التجزئة  بلغاالختبار، و بين نصفي 
  .النصفية لسبيرمان وبراون 

 : البرنامج المقترح باستخدام الويب كويست: اً بعسا
)الويب  الرحالت المعرفيةباستخدام إلعداد البرنامج المقترح باستخدام أسلوب 

بتحديد مكونات البرنامج، كما قام بعرضه على مجموعة من  الباحثة ت، قامكويست(
السادة الخبراء في قسم المناهج وطرق التدريس والحاسبات والمعلومات بدولة الكويت 
وبمصر، الستطالع آرائهم حول مدى مناسبة البرنامج المقترح للجوالت االفتراضية )الويب 

ه وتنظيم مكوناته ومناسبته لهدف قيد الدراسة، ومحتوا اآللىكويست( لمعلمى الحاسب 
 الدراسة، فأصبح في شكله النهائي كالتالي:

 الهدف العام من البرنامج: .1
فاعلية برنامج تدريبي للجوالت االفتراضية عبر الويب الهدف العام هو التعرف على 

في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية والتفكير  TRIZقائمة على مبادئ نظرية 
 .معلمي الحاسب اآللي في دولة الكويت اإلبداعي لدى

 المحتوي التعليمي للبرنامج:.2
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)المسددتوى الثددامن( للصدد   اآللددىبدداإلطالع علددى مددنهج الحاسددب  الباحثددة تقامدد 
مددن اختيددار  الباحثددة تالثدداني اإلعدددادي    )المرحلددة المتوسددطة(، ومددن خددالل ذلددك تمكندد

 المحتوي كالتالي:
 مقدمة عن البرنامج   .أ
للمرحلة المتوسطة بدولة  اآللىومقرر الحاسب  اآللىفكرة عامة عن برامج الحاسب  .ب

 الكويت وبعض اللقطات المتعلقة بمقرر المستوى الثامن قيد الدراسة.
 .اآللىالنواحي المعرفية لتطور الحاسب  .ج
 إلكترونيًا. اآللىالنواحي الفنية والتعليمية لمهارات تصميم مقرر الحاسب  .د

والحقائق والمعلومات المرتبطة بهذه األجزاء، واختيار ملفات الفيديو ذات  فار اختيار المع .ه
الجودة العالية والمقاطع الصوتية والمسثرات الموسيقية والنصوص التعليمية والمواد 

 التعليمية األخرى التي وقع عليها االختيار، وتنظيم ذلك علي نحو تربوي معين.

 :ومراحل تنفيذها التجربة األساسيةًا: ثامن
( 21بواقدددع ) 2019أشدددهر مدددن فبرايدددر إلدددى مدددايو  (3)يسدددتالرق تطبيدددق التجربدددة 
( دقيقدة ليحداكي فدرص المحاضدرات العلميدة لمعلمدى 120محاضرة، وزمن الوحدة المقتدرح )

 .اآللىالحاسب و 
وتتمثددل المحاضددرة األولددى فددى تقددديم توجيهددات عددن كيفيددة تطبيددق الويددب كويسددت 

 ( دروس. 5( مراحل رئيسية ممثلة في )5ة تقسم إلى )( محاضر 20وباقي )
 

 ( ساعة.1تم إعداد معمل الحاسب اآللي المتخصص لالستخدام مرة واحدة أسبوعيا لمدة ) .1

يحتددوي الويددب كويسددت علددي مهددام  يبحددث عنهددا المعلددم، ولكددي يددتمكن مددن تنفيددذ المهددام  .2
ام برحلدة استكشدافية داخدل السابقة ينبالي عليده التوجده إلدي الدرابط الخداص بالمصدادر للقيد

 .اآللىشبكة اإلنترنت عن مهارات التدريس في الحاسب 

بعد انتهاء مرحلة االستكشاف من علي اإلنترنت من خالل الويدب كويسدت التعليمدي، يقدوم  .3
المعلمين بإعداد ما توصلوا إليه في صورة عرض تقديمي استعدادًا لمناقشته وتنفيذه داخل 

 الوحدة عمليًا.

المطلوبددة طبقددًا للنمددوذج  األهدددافم أداء المعلمددين داخددل المجموعددة نحددو تحقيددق يددتم تقيددي .4
 المعد من قبل المعلمين علي الويب كويست التعليمي.  
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 :: عرض النتائجوالً أ
تصميم المقرارات  ومعايير مهاراتمن خالل تحليل المحتوى والعرض السابق تم تحديد  -1

المحتوى النظري والتطبيقي لطرق والتي تضممنت ) االلكترونية لدى معلمى الحاسب االلى
التعليمية ووسائط االتصال  الوسائل-طرق وأساليب التدريس  تدريس مقرر الحاسب اآللى

وذلك بعد اتفاق الخبراء وأيضا بعد اجراء المعامالت العليمة كما  (وأساليب التقويم طرق -
 ( 2(,)1في جدول )

 بداعى التفكير اإل القياس القبلى والبعدى فى مستوى داللة الفروق بين  ( 10جدول )
  ( 30ن=)التجربيبية  دراسةلدى معلمى مجموعة ال

وحدة  المتاليرات
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبلي 
الفروق بين 
 المتوسطين 

نسبة 
 التحسن
% 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

المتوسط
االنحراف  
المعياري 
المتوسط 
االنحراف  
المعياري 
 

توى التفكير مس
 بداعىاإل

.152 درجة 
32 

5.2
1 

250.3
2 7.65 98.00 39.14 13.25 

 دال

 1.697(= 0,05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )
حصائية بين متوسطات ( وجود فروق ذات داللة إ10رقم )جدول اليتضح من 
لدى معلمى الحاسب اآللى بداعى ية والبعدية فى مستوى التفكير اإلالقياسات القبل
كبر من قيمتها المحسوبة يث جاءت قيمة )ت( الجدولية أح ،التجريبية مجموعة الدراسة

 .( ولصالح القياس البعدى0,05عند مستوى الداللة )
 داللة الفروق بين القياس القبلى والبعدى فى مستوى القدرة على تصميم مقرر الحاسب  ( 11جدول )

 (  30)ن=     اآللى لدى معلمى مجموعة الدراسة التجربيبية 

 المتاليرات
وحدة 
القيا
 س

 القياس البعدى  القياس القبلي 
الفروق 
بين 

 المتوسطين 

نسبة 
 التحسن
% 

قيمة 
 )ت(

مستو 
ى 
 الداللة

المتوسط
االنحراف  
المعياري 
المتوسط 
االنحراف  
المعياري 
 

 لى لكترونى فى الحاسب اآلالقدرة على تصميم مقرر اإل 

41.2  هداف التعليمة األ
1 2.65 65.2

8 1.11 24.07 36.8
 دال 8.98 7

المحتوى النظري 
والتطبيقي لطرق تدريس 

 لىمقرر الحاسب اآل

18.9 درجة
8 

2.16 27.6
5 

1.02 8.67 31.3
5 

8.15 
 دال
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12.2 1.63 8.21 درجة  ساليب التدريس  أطرق و 
0 

0.66 3.99 32.7
0 

 دال 8.69

الوسائل التعليمية 
 ووسائط االتصال   

 درجة
8.98 1.30 

14.5
0 0.75 5.52 

38.0
6 8.54 

 دال

10.2 0.36 7.10 درجة ساليب التقويم   أطرق و 
0 0.69 3.10 30.3

9 8.25 
 دال

 1.697(= 0,05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )
إحصائية بين متوسطات ( وجود فروق ذات داللة 11يتضح من الجدول رقم )

القياسات القبلية والبعدية فى مستوى القدرة على تصميم المقرر اإللكترونى لدى معلمى 
الحاسب اآللى مجموعة الدراسة التجريبية، حيث جاءت قيمة )ت( الجدولية أكبر من 

 ( ولصالح القياس البعدى.0,05قيمتها المحسوبة عند مستوى الداللة )
مستوى  والضابطة فى( داللة الفروق بين القياسين البعديين لدى مجموعتى البحث التجريبية 12جدول )

 (60)ن=   لىلدى معلمى الحاسب اآلبداعى التفكير اإل

 المتاليرات
وحدة 
القيا
 س

المجموعة 
 التجريبية 

 30= 1ن

 المجموعة الضابطة
  30= 2ن

الفروق 
بين 
المتوسطي
 ن 

نسبة 
 التحسن

قيمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط الداللة

االنحراف  
المعياري 
المتوسط 
االنحراف  
المعياري 
 

 مستوى التفكير االبداعى
 درجة 

250.32 
7.6

5 
153.32 0.36 97 

38.75

% 
 دال  5.98

 1.671(= 0,05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )
القياسين حصائية بين متوسطات جود فروق ذات داللة إو  (12)رقم جدول اليتضح من 

لدى بداعى اإل مستوى التفكيرالتجريبية والضابطة فى  دراسةالبعديين لدى مجموعتى ال
حيث جاءت قيمة  ،لى  وفى اتجاة القياس البعدى للمجموعة التجريبيةمعلمى الحاسب اآل

 .(0,05محسوبة عند مستوى الداللة )كبر من قيمتها الأالجدولية )ت( 
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بين القياسين البعديين لدى مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى مستوى  داللة الفروق  ( 13جدول )
 (60)ن=   القدرة على تصميم مقرر الحاسب اآللى لدى معلمى الحاسب اآللى

وحدة  المتاليرات
 القياس

المجموعة 
 التجريبية 

 30= 1ن

المجموعة 
 الضابطة

الفروق بين   30= 2ن
 المتوسطين 

نسبة 
 التحسن

قيمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط الداللة

االنحراف  
المعياري 
المتوسط 
االنحراف  
المعياري 
 

 القدرة على تصميم مقرر االلكترونى فى الحاسب االلى 

  األهداف التعليمية 
65.28 1.11 

42.2

1 
 دال  5.91 35.34% 23.07 0.18

المحتوى النظري 
والتطبيقي لطرق تدريس 
 مقرر الحاسب األلى

 درجة

27.65 1.02 
18.8

0 
0.36 8.85 32.00% 5.47 

 دال 

 دال  4.95 %29.83 3.64 0.52 8.56 0.66 12.20 درجة  طرق واساليب التدريس  

الوسائل التعليمية 
 ووسائط االتصال   

 درجة
14.50 0.75 8.89 0.15 5.61 38.68% 5.65 

 دال 

 دال  5.88 %24.60 2.51 0.65 7.69 0.69 10.20 درجة طرق واساليب التقويم   

 1.671(= 0,05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياسين 13يتضح من الجدول رقم )

البعديين لدى مجموعتى الدراسة التجريبية والضابطة فى مستوى القدرة على تصميم 
اتجاة القياس البعدى للمجموعة المقرر اإللكترونى لدى معلمى الحاسب اآللى  وفى 

التجريبية، حيث جاءت قيمة )ت( الجدولية أكبر من قيمتها المحسوبة عند مستوى الداللة 
(0,05.) 

 -نتائج الدراسة: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياسات ( 11يتضح من جدول ) 

الحاسب اآللى مجموعة الدراسة القبلية والبعدية فى مستوى التفكير اإلبداعى لدى معلمى 
التجريبية، حيث جاءت قيمة )ت( الجدولية أكبر من قيمتها المحسوبة عند مستوى الداللة 

وترجع الباحثة تلك النتيجة الى استخدام أسلوب الرحالت  ( ولصالح القياس البعدى0,05)
رف ويعتمد المعرفية لدى معلمى الحاسب االلى والذى يتضمن الكثير من األفكار والمعا

 على البحث بشكل اساسى في تحسين عملية التفكير.
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علي أن تنمية  م(2005) دعاء حمدي الباحثين مثل اتفق معظم وترى الباحثة  
التفكير ت عد من األهداف الرئيسية للتربية والتعليم, وأن حفظ المبحث الدراسي ال يسدي 

أهمية رعاية اإلبداع في جميع مراحل بالضرورة إلي تطور مهارات التفكير، كما أكدوا على 
حياة الفرد، ألن الخبرات في التفكير اإلبداعي تساعد علي كيفية استخدام القدرات العقلية 

 في مجال التفكير المتمايز, والحل اإلبداعي للمشكالت.
والسمات  وال سيما في الجانب االنفعالي, ،تعددت صفات المبدعين مما يميزهم عن غيرهم

 ،بتكارشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من اإلن األأوجد   حيث ،ية المتميزةاالجتماع
 .           يتميزون بالخيال الواسع, واالنفتاح علي الخبرات الجديدة, وحب المخاطرة

 Bowyer, R.E, 2008,p210)) 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 12يتضح من الجدول رقم )

القبلية والبعدية فى مستوى القدرة على تصميم المقرر اإللكترونى لدى معلمى القياسات 
الحاسب اآللى مجموعة الدراسة التجريبية، حيث جاءت قيمة )ت( الجدولية أكبر من 

( ولصالح القياس البعدى وترجع الباحثة 0,05قيمتها المحسوبة عند مستوى الداللة )
 عرفية لدى معلمى الحاسب االلى.تلك النتيجة الى استخدام الرحالت الم

توجده الطدالب  ،الرحالت المعرفية عبارة عن أنشطة قائمة علدى االستقصداء وتعتبر
نترنت، ويعملون فدي مجموعدات أو فدي بيئدات للتعلم من خالل االستخدام المقنن لشبكة اإل 

بحيددث يتحمددل كددل مددنهم مسددئولية  ،تعاونيددة لددتعلم المعلومددات المرتبطددة بمددوادهم الدراسددية
تعلمدده، بالددرض الوصددول الصددحيح والمباشددر للمعلومددة بأقددل جهددد ممكددن لتنميددة القدددرات 

 الذهنية العليا لديهم.
 

إحدددى طرائددق التدددريس التددي يسددتخدمها المعلددم، ( 2005العنددزي )وهددذا مددا أكدتدده 
ظيم المعدارف التدي ومن خاللها يسدى الطالب األنشطة القائمة على البحث واالستقصاء بتن

يحصدددلون عليهدددا مدددن اإلنترندددت، ومدددن خدددالل التفاعدددل مدددع اآلخدددرين يمكدددنهم التفكيدددر فدددي 
.) العنددزي، الموضدوع قيدد البحدث بشدكل ناقدد، ممدا يددسدي إلدى نمدو المهدارات الذهنيدة لدديهم

2005) 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياسين 13يتضح من الجدول رقم )

البعديين لدى مجموعتى الدراسة التجريبية والضابطة فى مستوى التفكير اإلبداعى لدى 
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معلمى الحاسب اآللى  وفى اتجاة القياس البعدى للمجموعة التجريبية، حيث جاءت قيمة 
يتضح من الجدول ( 0,05داللة ))ت( الجدولية أكبر من قيمتها المحسوبة عند مستوى ال

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياسين البعديين لدى 10رقم )
مجموعتى الدراسة التجريبية والضابطة فى مستوى القدرة على تصميم المقرر اإللكترونى 
لدى معلمى الحاسب اآللى  وفى اتجاة القياس البعدى للمجموعة التجريبية، حيث جاءت 

وترى الباحثة  (0,05يمة )ت( الجدولية أكبر من قيمتها المحسوبة عند مستوى الداللة )ق
المراحل أو الخطوات التي  تلك النتيجة الى استخدم الرحالت المعرفية حيث انها من اهم

يجب على الطالب إتباعها أثناء تنفيذ المهمة أو النشاط، كما تتضمن التعليمات أو 
أو المخططات الزمنية أو اإلستراتيجيات أو حتى األدوار التعاونية التوجيهات أو النصائح 

التي يقوم الطالب بأدائها، وهنا يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات وتوزيع العمل فيما 
بينهم، وتحديد الوقت الالزم إلنجاز المهمة، وتوضيح التعليمات والتوجيهات 

ط، وبعد ذلك يتم إدراج األنشطة أو واإلستراتيجيات التي يجب إتباعها في إنجاز النشا
 .المهام المطلوب منهم تنفيذها في العمليات

 االستنتاجات:
مستوى القدرة على تصميم مقرر اإللكترونى لدى معلمى ظهرت نتائج تقييم ألقد 

ضوء النتائج التعليمية المستهدفة عن بعض االستنتاجات وتتلخص فيما  لى الحاسلب اآل
 يلى :

 .لىآللى لدى معلمى الحاسب االحاسب اآلهداف محددة لمقرر طرق تدريس ن األأ .1
 . لىمقرر الحاسلب اآلساليب تدريس متنوعة فى تعليم أهناك تنوع فى استخدام طرق و  .2
ن يتدرب أعليمية ووسائط االتصال التى يجب البد من التنوع فى استخدام الوسائل الت .3

لتطبيق محتوى طرق تدريس  بالمرحلة المتوسطة عدادالمعلمين فى فترة اإلو  عليها الطالب
 .النظرى والتطبيقى بشقيهلى ب اآلالحاس

 . لىالحاسب اآللطرق تدريس لكترونى اإل عدم توفير الكتاب المنهجى  .4
ساليب تقويم متنوعة حيث يجب التنوع واالستمرارية فى استخدام اساليب أتستخدم طرق و  .5

 .لىمقرر الحاسب اآلالتى تتالئم مع طبيعة محتوى مقرر طرق تدريس  التقويم
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 توصيات الدراسة 
استخدام أسلوب الويب كويست كاحد البرامج الرئيسية في تنمية المهارات التدريسية -1

 االلكترونية لمقرر الحاسب االلى.
 الحاسب االلى. االستفادة من نتائج البحث الحالي في تطوير المهارات التدريسية لمعلمى-2
الربط بين األجزاء العملية والنظرية لما لها من دور هام في تنمية القدرة على تحسين -3

 القدرات المهارية في تصمم المقرارات.
  مقرتحات الدراسة:

 المنهجى.هداف المحددة وعالقتها بالمحتوى ووضعها بالكتاب كيد على األأالت .1
 .مقرر الحاسب اآللىساليب تدريس مقرر طرق تدريس أيجب زيادة التنوع فى طرق و  .2
ن يتم توفير الوسائل التعليمية المتنوعة وتدريب الطالب عليها وكيفية توظيفها فى أيجب  .3

 العملية  
 كثر.أللمراحل العمرية المختلفة بدرجة  مقرر الحاسب اآللىالتعليمية لتعليم  .4
تكررة للجانبين النظرى والتطبيقى مع ن يتم التقويم المرحلى بصورة موضوعية ومأمراعاة  .5

 المستمرة.اه خالل عملية التقويم ضرورة معرفة الطالب المعلم بمستو 
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