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 عمرها. هللا عني خير الجزاء وأطال في

كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لعمادة كلية التربية بجامعة دمشق وأعضاء هيئة 

 التدريس فيها لما يقدموه من جهد متواصل لخدمة الطلبة.

 كما أتقدم بجزيل الشكر لجميع األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بتحكيم أدوات البحث.

من تسهيالت في سبيل  الثانية بجامعة تشرين لما قدموه ليوالشكر موصول إلدارة كلية التربية 

 .البحث أدوات تطبيق

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للطلبة عينة البحث لما قدموه من تعاون صادق في أثناء 

 تطبيق البحث.

 البحث........... هذا ولكل..... وكل من وجه أو ساهم، أو أبدا رأيه تجاه
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:مقدمة-  

زاد االهتمام بالدعوة إلى استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم في اآلونة األخيرة، وخاصة 
لتأثير مجموعة من العوامل وفي مقدمتها عدم قدرة  محّصلةفي التعليم الجامعي، وجاء هذا االهتمام 

نظام التعليم الجامعي الحالي على استيعاب األعداد الكبيرة من الطلبة بسبب الممارسات العملية 
 السائدة المرتبطة بطرائق التعليم وتقنياته واستراتيجياته.

ّعالة إلعادة ابتكار نموذج "لذلك على النظم التعليمية وفي مقدمتها الجامعة أن تبحث عن بدائل ف
جديد في التعليم يحقق كفاءتها وفاعليتها ودعمها في قيادة عملية تشكيل المستقبل" 

 (.19، ص2010)العبدهللا،
ونتيجة دخول تقنيات التعليم ميدان التربية عملت على حل الكثير من المشكالت المختلفة من 

لمعلم في إدارة المواقف التعليمية فتغير دوره من خالل دورها الفّعال، والذي أدى إلى تحسين أداء ا
الناقل للمعلومات إلى المشرف والمخطط والمصمم للتعلم، كذلك سهلت هذه التقنيات على المتعلم 

 اكتساب الخبرات التعليمية وزيادة دافعيته للتعلم.
ولوجيا التعليم وهذا ما أكدته الندوات التربوية كالمؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لتكن

، 2005")ديب،نقاًل عن الذي أوصى "بأهمية تطبيق تقنيات التعليم في العملية التعليمية1996عام
 (.6ص

، والذي أوصى"بضرورة 2001والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم عام
التعليم")المؤتمر العلمي التدريب المستمر لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات في 

 (.512-506،ص2001الثامن،
ويحتاج توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات  إلى العمل وفق نظريات التصميم 
التعليمي الذي يتميز بأهمية كبرى  في جعل المنظومة التعليمية أكثر ضبطًا وبالتالي العمل 

منظومي شامل للتعليم في جميع مناحي العملية المستمر على تطويرها، ويسعى إلى إحداث تغيير 
التعليمية التعلمية، ومواجهة التّغير السريع الذي يشهده عالمنا، والتطور التكنولوجي الذي غزا جميع 
جوانب الحياة، وتمثل في تقديمه نماذج في غاية الفائدة واألهمية لتطوير أداء المعلم والطالب 

راتيجيات تعليم فّعالة تساهم في تحقيق األهداف التعليمية بأقصر المعلم من خالل إتباع طرائق واست
وقت وجهد ممكنين، وفي تطوير قدرات المعلمين في المؤسسات التربوية من خالل دمج علم 
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التصميم التعليمي وبرامجه في برامج اإلعداد المهني للمعلمين والمدربين من أجل إحداث التغيير 
هذا تعتمد االتجاهات الحديثة في بناء البرامج التدريبية على الجذري وتطبيق مدخل النظم، ل

 االهتمام بأساسيات التصميم التعليمي.
 "وبما أن تصميم التعليم يعد أحد ركائز تكنولوجيا التعليم فهو يتفرع إلى نماذج ونظريات متعددة"

ذجًا تعليميًا ( ومن هذه النظريات نظرية ميرل حيث" تعتبر نظرية ميرل نمو 3، ص2013)المحمد،
يستطيع تطبيقه المصممون، لتطوير االستراتيجيات التعليمية، ثم تصميم النظرية لتطوير التعليم من 

 (.7،ص2011خالل المفاهيم ومن خالل تزويد المتعلم بالتحكم الجيد")صالح،
 جيةاالستراتي"تفترض النظرية أنه من خالل تحديد المحتوى، واألداء المرغوب ومن ثم إضافة شكل 

الةالتعليمية، فسيكون لدينا خبرة تعليمية  وفريدة، وللحصول على هذه الخبرة فسيكون على  فعًّ
 (.2009،1التعليمية")المرابط، االستراتيجيةالمصمم أن يحدد المحتوى، والتعلم المرغوب وأن يطور 

وبحكم فاعلية هذه النظرية في العديد من المواد الدراسية، رأت الباحثة تطبيقها في مجال تكنولوجيا 
 التعليم أو برامج الحاسوب التطبيقية، وتحديدًا برنامج بور دايركتور.

حيث  قامت الباحثة بتصميم برنامج تدريبي وفق نظرية ميرل إلكساب الطلبة/ المعلمين مهارات 
مج بور دايركتور والذي يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة/المعلمين؛ ألن استخدام برنا

الفيلم المّصور المدعم بالصورة، والحركة يساعد على إيصال المادة التعليمية إلى جميع 
الطلبة/المعلمين، وبخاصة لذوي نسب الذكاء المتوسطة، بسبب قدرته على التقديم، واإلرجاع 

مكانية تثبيت الصورة، كذلك تسجيل الفيلم وا عادته في الوقت المطلوب يتيح واإليقاف، والت شغيل، وا 
للطلبة/المعلمين استرجاع المادة، وحفظها، وفهمها بشكل أفضل من السماع الشفوي، بسبب 
عناصر الجذب، والتشويق وزيادة الدافعية للتعلم، ويتيح للطالب/المعلم القيام بعملية التقويم المستمر 

وصًا في برامج التربية العملية من خالل قدرته على التصوير، وبالتالي يستطيع الوقوف على وخص
نقاط ضعف الطلبة/المعلمين ويعمل على تجاوزها، األمر الذي دفع الباحثة إلى تدريب 

 الطلبة/المعلمين على مهارات برنامج بور دايركتور.
 مشكلة البحث:1-

حياة وفي المجال التربوي خاصة، وقد وصفت منظمة الحاسوب في جميع مجاالت اليستخدم 
 اليونسكو كل من ال يعرف شيئًا عن الحاسوب ومجاالت استخدامه باألمي.
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(  عن ضعف طلبة كلية التربية بجامعة دمشق في استخدام 2005إذ كشفت دراسة ) صاصيال،
ى لها بأن ( في دراسة أخر 2008الحاسوب في عملية التعلم والتعليم، كما وجدت)صاصيال،

المهارات التكنولوجية موجودة لدى طلبة كلية التربية ولكن بدرجة منخفضة. كذلك أظهرت دراسة 
( بأن الطالب/المعلم بجامعة دمشق يدرك أهمية التقنيات التعليمية ومع ذلك ال 2009)كنعان،

 تقنيات التعليم ، يستخدمها بإتقان، وهذا ما الحظته الباحثة من خالل تدريسها للجانب العملي لمادة 
تبّين لها أن هناك ومن خالل سؤالها للطلبة/المعلمين واستطالع آرائهم حول برنامج بور دايركتور، 

 ومدى حاجة الطلبة/المعلمين إغفااًل لبرامج الوسائط المتعددة ومن ضمنها برنامج بور دايركتور،
، والتقاط صورة ، ومراقبة أدائه هصوت، ألّنه برنامج ُيمكن الطالب/المعلم من تسجيل لهذا البرنامج

بشكل ذاتي، في أثناء تنفيذ سلوك تدريسي معين، "ثم مشاهدة ما تم تسجيله، والقيام بعملية التقويم 
 .المستمر، وبذلك يتحقق الضبط الذاتي لعملية التعلم

رنامج لقياس أثر استخدامها في إكساب طلبة معلم صف مهارات بنظرية ميرل تناولت الباحثة وقد 
 بور دايركتور والذي هو محط اهتمام الباحثة.

 وبناًء على ذلك تعالج الدراسة هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال التالي:
ما أثر استخدام نظرية ميرل للتصميم التعليمي في اكتساب طلبة معلم الصف مهارات برنامج بور 

 دايركتور؟
 بإلقاء الضوء على النقاط اآلتية:: تأتي أهمية البحث البحث أهمية -2

 تشجيع الطلبة/المعلمين  إلى اتباع أساليب جديدة في التدريس وفق نظرية ميرل . -2-1
تزويد مصممي المناهج والعاملين على تطويرها بأساليب ونظريات جديدة في التصميم 2-2- 

 التعليمي.    
 برنامج بور دايركتور.     يتعلق بمهارات الطلبة/المعلمين فيما  زيادة السعي إلى -2-3

 تشجيع الباحثين  إلى إجراء أبحاث تتناول جوانب ومهارات أخرى في هذا الموضوع الهام.  2-4-
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 أهداف البحث: -3
 يهدف البحث الحالي إلى:

قياس أثر استخدام نظرية ميرل للتصميم التعليمي  في إكساب طلبة معلم صف لمهارات  3-1-
 .power directorبرنامج

 تعّرف اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي بعد تنفيذه. 3-2-
من وجهة  power directorتعّرف الصعوبات التي تعترض التدريب على مهارات برنامج -3-3

 .المعلم/نظر الطالب
 التربوي.تّعرف مقترحات الطلبة/المعلمين لتطوير تدريس مادتي تقنيات التعليم والحاسوب  -3-4

 :البحث متغيرات -4
 المتغيرات المستقلة:1--4
البرنامج التدريبي الذي يتضمن مهارات برنامج بور دايركتور والمصمم وفق نظرية  1--4-1

 ميرل للتصميم التعليمي.
 الجنس الذكور، اإلناث.المتغيرات الديمغرافية : --2 4
 المتغيرات التابعة:-4-3

 التحصيل المعرفي: التحصيل في االختبار التحصيلي المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل.  1-3-4-
 األداء: أداء الطلبة/المعلمين في االختبارات األدائية الثالثة. 2-3-4-
االتجاه: للتّعرف على اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي المصمم وفق  -3-3-4

 برنامج بور دايركتور. نظرية ميرل الكتساب مهارات
 :البحث أسئلة-5

 انطالقًا من السؤال الرئيس المحدد في مشكلة الدراسة يمكن صياغة األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما المهارات األساسية والفرعية لبرنامج بور دايركتور؟ -1-5
 للتصميم التعليمي  في إكساب الطلبة/المعلمين مهارات برنامج بور   ما أثر نظرية ميرل -2-5

 دايركتور.
 ما اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي؟ -3-5

 ما صعوبات التدريب على مهارات برنامج بور دايركتور في كليات التربية من وجهة نظر  4-5-
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 الطلبة/المعلمين؟
 رضيات البحث:ف -6
 :(0,05)التحقق من صدق الفرضيات عند مستوى الداللة  تم  

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-1
التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي، وبين متوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي 

 المعرفي/البعدي، وذلك في الجانب المعرفي. التجميعي
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار ال6-2-

( في مهارة 1( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم)1األدائي/القبلي رقم)
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور.

ختبار ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في اال -6-3
( في مهارة 2( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم )2األدائي/القبلي رقم )

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-4

( في مهارة 3ألدائي/البعدي  رقم )( ومتوسط درجاتهم في االختبار ا3األدائي/القبلي رقم )
 تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار 6-5-
التحصيلي التجميعي المعرفي / البعدي وبين متوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي / 

 الجانب المعرفي.التجميعي / المعرفي / المؤجل، وذلك في 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-6

( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم 1األدائي/البعدي رقم )
 فيديو باستخدام مجموعة صور.

ة/المعلمين في االختبار ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلب -6-7
( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم 2األدائي/البعدي رقم )

 فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-8
االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم ( ومتوسط درجاتهم في 3األدائي/البعدي رقم )

 فيديو باستخدام الكاميرا.
 : اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية المنهجين )الوصفي التحليلي والتجريبي(منهج البحث -7

 .إلطار النظري في جمع ا إذ تم  استخدام المنهج الوصفي التحليلي 
كذلك تم  استخدام المنهج التجريبي في الجانب التجريبي التطبيقي من الدراسة، وبيان أثر نظرية 

مهارات برنامج بور دايركتور، واعتمدت  الطلبة/المعلمين ميرل للتصميم التعليمي في اكتساب
التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة، ألنه يتناسب مع أغراض الدراسة التصميم الباحثة نظام 

الحالية، إذ طبق االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/البعدي واالختبارات األدائية 
 القبلية/البعدية المتعلقة بجميع مهارات برنامج بور دايركتور.

التصميم التجريبي لبرنامج تدريب الطلبة/المعلمين على اكتساب مهارات ويوضح الشكل اآلتي 
 برنامج بور دايركتور

 
 
 
 
 
 
 

 (التصميم التجريبي للبحث1) الشكل

 وعينته:البحث مجتمع  -8
 :البحثمجتمع 1-8- 

ة الثانية شمل المجتمع األصلي للبحث جميع طلبة السنة الثالثة قسم معلم صف في كلية التربي
 2014-2015( طالبًا وطالبة للعام الدراسي264بلغ عددهم )إذ  ،  )طرطوس( بجامعة تشرين،

 )وفقًا لبيانات قسم شؤون الطالب في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين( .

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
 المعالجة التجريبية 

 اختبار تحصيلي

االختبارات األدائية 

 +بطاقة المالحظة

 اختبار تحصيلي 

االختبارات األدائية+ 

 بطاقة المالحظة

 استبانة اتجاهات 

تطبيق البرنامج التدريبي على الطلبة/المعلمين )عينة 

البحث(الكتسابهم مهارات برنامج بور دايركتور 

 المختارة والمتمثلة في

 يو باستخدام مجموعة صور.تصميم فيد-1

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.-2

 تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.-3
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( بنسبة حوالي 237%( على حين بلغ عدد اإلناث )10.22( بنسبة )27بلغ عدد الذكور )
 .  %(  والجدول اآلتي يوضح ذلك89.77)

 (1الجدول )
 الجنسوفق متغير 2014-2015 توزع طلبة السنة الثالثة للعام الدراسي

 النسبة المئوية العدد المتغير الجنس
 %10.22 27 ذكور
 %89.77 237 إناث

 100 264 المجموع
 

 :المجتمع األصلي، وقسمتها الباحثة إلى أفراد جميع البحث عينة : شملتالبحث عيّنة -8-2
( طالبًا 13، قوامها) مقصودةبطريقة  عيّنةتّم اختيار ال: ة التجربة االستطالعيةعينّ 1-2-8-

وطالبة، من أجل إجراء الدراسة السيكومترية )معامل الصدق والثبات( لمهارات البرنامج وهم من 
خارج مجموعة التجربة األساسية، وعلى أفراد هذه العينة طبقت الباحثة البرنامج التدريبي استطالعيًا 

 .2014-2015 بقصد التمهيد للتطبيق النهائي وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي
: بعد حصول الباحثة على أسماء طلبة السنة الثالثة /معلم عيّنة التجربة األساسية2-2-8-

، قامت الباحثة باختيار 2014-2015الصف من كلية التربية الثانية بجامعة تشرين للعام الدراسي 
وتم  تطبيق  وطالبة،( طالبًا 26العينة حوالي )وشملت عينة قصدية لمن يجيد استخدام الحاسوب، ، 

، وقد تّم استبعاد الطلبة أفراد  2014-2015الفصل الثاني من العام الدراسي  التجربة األساسية في
 عينة التجربة االستطالعية.

 ( يبين توزع أفراد عيّنة التجربة األساسية وفقًا لمتغير الجنس2الجدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 38.46 10 الذكور

 61.53 16 اإلناث

 100 26 المجموع
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(من جميع أفراد التجربة األساسية، 38.46( وبنسبة)10(أن عدد الذكور)2نالحظ من الجدول )
مستثنيًا من ذلك أعضاء  ( من جميع أفراد التجربة األساسية.61.53( وبنسبة )16وعدد اإلناث)

 التجربة االستطالعية.
 حدود البحث:-9

 . 2014-2015عام الفصل الدراسي الثاني من الالحدود الزمانية: تم  تطبيق البرنامج في 
 الحدود المكانية: كلية التربية الثانية بجامعة تشرين.

 .مهارات البرنامج التدريبي المطلوب التدرب عليها الحدود العلمية:
 وس( بجامعة تشرين.الحدود البشرية: طلبة معلم الصف في كلية التربية الثانية )طرط

 :البحث أدوات -10
 .الذي يتضمن مهارات برنامج بور دايركتور برنامج التدريبيال10-1- 

 /المعرفي القبلي التجميعي أدوات التقويم في البرنامج التدريبي)االختبار التحصيلي -10-2
، بطاقة استبانة اتجاهات ،المؤجلة/، واالختبارات األدائية الثالث القبلية/البعديةالمؤجل/البعدي

 (.المالحظة
 : قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية :البحث إجراءات-11

 .االطالع على األدب التربوي ذي الصلة بموضوع البحث1-11-
 تحديد المهارات األساسية والفرعية لبرنامج بور دايركتور.2-11-
 للتصميم التعليمي ، مع أدوات التقويم اآلتية: بناء البرنامج التدريبي وفق نظرية ميرل -3-11

 بناء االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل.1-3-11-
 بناء االختبارات األدائية لكل مهارة من مهارات البرنامج التدريبي المقترحة. 2-3-11-
التدريبي بحسب نص بناء بطاقة مالحظة لقياس كل مهارة من مهارات البرنامج  -3-3-11

 االختبار.
 اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي.استبانة بناء  -4-3-11

 تحكيم البرنامج التدريبي مع أدواته من قبل السادة أعضاء الهيئة التدريسية. -4-11
 اختيار عينة الدراسة وتقسيمها إلى عينة التجربة االستطالعية، عينة التجربة األساسية. -5-11
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االختبار المعرفي، واالختبارات األدائية، وذلك عن  التحقق من صدق البرنامج وثباته: 6-11-
 طريق األساليب اإلحصائية.

 تطبيق البرنامج التدريبي بشكله النهائي.7-11-
 التحصيلي التجميعي المعرفي. تطبيق االختبار-8-11
 اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي.استبانة تطبيق  -9-11

 تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، لبيان النتائج. -10-11
 عرض النتائج وتفسيرها.11-11-
 تقديم المقترحات في ضوء ما تفسره نتائج الدراسة. 12-11-

 مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية: -12
الناتج من تدخل المتغير المستقل في المتغير  التّغيرمقدار  "يعرف بأنه: Effectاألثر -1-12

المستقل أي مقياس قوة العالقة بين المتغير  التابع، ويطلق عليه )قوة اإلحصاء( أو قوة األثر؛
والمتغير التابع، بهدف تحديد إن كان تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع هو تأثير مباشر 
وجوهري، أم إنه تأثير ضعيف لم يصل في قوته إلى درجة يحدث الفروق، على الرغم من وجود 

( وسوف 485،ص2005.)فهمي،"فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات درجات المجموعات
 الباحثة هذا التعريف.  تتبنى

نظرية شاملة في تصميم التعليم وتعليمه، وأعدت لتنظيم محتوى الدراسة "نظرية ميرل: 2-12-
وتعليمه على المستوى المصغر، وهو المستوى الذي يتناول مجموعة محدودة من المفاهيم 

 (.1999)دروزة،".دقيقة45 والمبادىء واإلجراءات، كل على حدا في حصة زمنية تقدر ب 
إحدى نظريات التصميم التعليمي للمستوى المصغر،  وتّعرف الباحثة نظرية ميرل إجرائيًا بأنها:

 والتي يتم من خاللها تنظيم المحتوى التعليمي لمهارات برنامج بور دايركتور.
هو علم يصف اإلجراءات التي تتعلق باختيار المادة التعليمية المراد "التصميم التعليمي:  -3-12

تصميمها، وتحليلها وتنظيمها، وتطويرها، وتقويمها، من أجل تصميم مناهج تعليمية تساعد على 
التعلم بطريقة أفضل وأسرع، وتساعد على اتباع أفضل الطرائق التعليمية في أقل وقت وجهد 

 (.102،ص2004.)سرايا وآخرون،"ممكنين
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نموذج التصميم التعليمي لميرل وفق  وتعّرف الباحثة التصميم التعليمي إجرائيًا: إجراءات متبعة
 لمهارات بور دايركتور حيث تم  تحليلها وتنظيمها وتطويرها وفق برنامج تدريبي.

العملية التي يحول الكائن الحي استجابته لتكون جزءًا من ذخيرته "االكتساب:  -4-12
 .وسوف تتبنى هذا التعريف 8)، 2007)العمري،".السلوكية
صف: وهم الطلبة المسجلين في كلية التربية الثانية )طرطوس( سنة ثالثة طلبة معلم ال -5-12

 .2014-2015بجامعة تشرين، خالل الفصل الدراسي
المهارة: "القدرة على أداء مهام معينة أو تحصيل أهداف معينة، وتكون أغلب األحيان -6-12

 ةالمهارات في ثالث وغالبًا ما تصنف مكتسبة من خالل فترات طويلة في التدريب والممارسة،
 (. p.205،2005،shaklaمجاالت هي : المهارات العقلية، الوجدانية، والحس حركية")

وتعرفه الباحثة إجرائيًا: الدرجة التي يحصل عليها الطالب/المعلم من تنفيذ مهارات البرنامج التدريبي 
 بشكل أدائي تطبيقي وفق المعايير الموضوعة.

هو برنامج تحرير وتعديل لملفات وتعرفه الباحثة إجرائيًا :  power directorبرنامج -7-12
 الفيديو الرقمية باختصار.

البرنامج التدريبي: "مجموعة موديالت منظمة ومخططة تمكن المعلمين من النمو في -8-12
المهنة من خالل إمدادهم بالمزيد من الخبرات الفنية والمهنية والشخصية والثقافية وكل ما من شأنه 

 (.8،ص2008يرفع مستوى عملية التعليم والتعلم، ويزيد طاقات المعلمين اإلنتاجية")فودة ، أن
وُتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه: خطة تدريبية مصممة وفق نظرية ميرل تهدف إلى استخدام الطريقة 

 power director.األدائية والعروض العملية، في تدريب الطلبة/المعلمين على مهارات برنامج
 :دراسات سابقة -13

تي أمكن للباحثة الوصول إليها وفقًا لتسلها الزمني من األقدم إلى األحدث ال تسيتم عرض الدراسا
 بصرف النظر عن مكان الدراسة.

 اليمن(1999دراسة )المحزري،-1-13
تالمذة أثر أنموذجي )ميرل/تنسون وهيلدا تابا( في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى : عنوان الدراسة

 .في الجمهورية اليمنية الصف السابع األساسي
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أثر استخدام أنموذجي )ميرل/تنسون وهيلدا تابا( في اكتساب المفاهيم  تعرُّف هدف الدراسة:
 الرياضية لدى تالمذة الصف السابع األساسي.

( 129: اتبع الباحث التصميم التجريبي، بحيث تكَونت عينة الدراسة )تهاوعينّ  الدراسةمنهج  
 تلميذًا بالصف السابع األساسي وقسمت إلى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة.

 توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
ليس هناك فرق بين متوسط درجات الطلبة المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق أنموذج 

 )هيلدا تابا(.ميرل/تنسون ومتوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست وفق أنموذج 
 Geoff, A Sinom,2001) )Australiaدراسة-2-13

Are multimedia To meet the needs of education petter traditional lecture? 

 : هل بإمكان الوسائط المتعددة تلبية احتياجات التعلم أفضل من المحاضرة التقليّدية؟عنوان الدراسة
 مجّهز بشكل تربوي.مرفق بالفيديو و قياس فاعّلية برنامج متعدد الوسائط  :هدفت الدراسة

تّعرف مزايا التعلم بالوسائط وهل نتائجه أفضل من المحاضرة التقليدية، موجهة إلى طالب جامعة و 
(deakin). 

استخدم الباحثان المنهج التجريبي، حيث ألحق البرنامج بفيديو كبير بحيث يصبح  منهج الدراسة:
ميزة رئيسة في شاشات البرنامج، وذلك من خالل لقطات الفيديو، محاضرة قصيرة، كتب مرجعية، 

 محاكاة تفاعلية.
تفاعّلية وبرنامج الفيديو مقسم إلى أقسام منفصلة قصيرة ويقّدم تمارين تعليّمية على شكل رسومات 

 لطالب المجموعة التجريبية التي تتعّلم بوساطة برنامج متعدد الوسائط.
 بالطريقة التقليدية للمحاضرة. تتعّلمأما المجموعة الضابطة 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
%( وأصبحت بعد 25أن درجات الطلبة في المجموعة التجريبية كانت قبل االختبار) -

 %(.62االختبار)
%( و أصبحت بعد 24أن درجات الطلبة في المجموعة الضابطة كانت قبل االختبار) -

 (.38%االختبار)
معظم طالب المجموعة التجريبية كانت آراؤهم على مستوى عال جدّا من االرتباط بالبرنامج وهم  -

 ليدية.سعداء لوضوح المحتوى التعليمي وفضلوا تجربة العمل بالبرنامج على حضور المحاضرة التق
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 (Ham،2001دراسة هام)3-13-
Project  teach  implements  verstite  soft ware. 

 : مشروع تعلم استعمال أدوات البرامج المتعددة.عنوان الدراسة
: إلى تدريب محاضرين على دمج التكنولوجيا داخل المقررات الدراسية، وتضمن هدفت الدراسة

التدريب على برامج الميكرو سوفت والوسائط المتعددة وتصميم التدريب جزأين: تناول األول: أنظمة 
صفحات ويب، والثاني: تدريبهم على استخدام المستحدثات داخل المقررات الدراسية باستخدام 

 الحاسوب ومن خالل العروض التي تضمنت نصوصًا، ورسومًا متحركة، ومؤثرات صوتية .
( ساعة لمدة عام دراسي 90ترة التدريب )( محاضرًا، أخذت ف33: تكونت من)عينة الدراسة

 وبانتهاء التدريب قدمت عروض لكل من المحاضرين.
 اآلتية:  إلى النتائج توصلت الدراسة

احتياج المحاضرين لبرامج تدريبية متنوعة تقابل احتياجاتهم من أجل التمكن من دمج التكنولوجيا  -
 داخل المقررات الدراسية. 

 المحاضرين حول دمج التكنولوجيا في المقررات الدراسية قبل التدريب وبعدهوجود فروق لدى  -
 العراق (2002دراسة)الساعدي،4-13-

تينسون وهيلداتابا في اكتساب المفاهيم العلمية  -أثر استخدام انموذجي ميرل :عنوان الدراسة
 واستبقائها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية.

تينسون وهيلداتابا في اكتساب المفاهيم العلمية  -تعُّرف أثر استخدام انموذجي ميرل :هدف الدراسة
 واستبقائها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية:

: اختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي الذي يتميز باالختبار نتهامنهج الدراسة وعيّ 
 ابطة(.البعدي ويتضمن)مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ض

( تلميتتذة، وزعتتت علتتى مجموعتتات البحتتث، وقتتد كوفئتتت المجموعتتات 83تّكونتتت عينتتة الدراستتة متتن )
الثالث في)متغيرات الذكاء، والتحصيل الستابق فتي متادة العلتوم، واختبتار المعرفتة الستابقة فتي المتادة 

أعتتتدتها، ثتتتم  العلميتتتة، وقتتتد قامتتتت الباحثتتتة بتتتتدريس المجموعتتتات التتتثالث وفقتتتًا للخطتتتط التدريستتتية التتتتي 
طبقتتت الباحثتتة اختبتتارًا تحصتتيليًا فتتي نهايتتة التجربتتة اتستتم بالصتتدق والثبتتات؛ أعدتتته لقيتتاس تحصتتيل 

. بعتتتد ذلتتتك استتتتخدمت 20)-التلميتتتذات، وقتتتد حستتتبت الباحثتتتة الثبتتتات بمعادلتتتة )كيتتتودر ريتشاردستتتون 
 تحليل التباين األحادي، واختبار توكي في معالجة البيانات.
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 :اآلتيةالنتائج  إلى توصلت الدراسة 
تينسون وهيلدا تابا، وتفوق المجموعتين -عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين انموذجي ميرل -

 التجربيتين على المجموعة الضابطة.
عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجاميع الثالث في استبقاء المفاهيم  -

 العلمية.
 غزة (2003دراسة )شاكر، -5-13

: أثر برنامج مقترح يعتمد على العروض المسجلة بالفيديو على تطوير مهارات عنوان الدراسة
 التواصل باللغة االنكليزية لدى طلبة الصف الحادي العاشر في محافظات غزة.

: معرفة تأثير برنامج مقترح على العروض المسجلة بالفيديو على تنمية مهارات هدفت الدراسة
 االنكليزية لدى طلبة الصف العاشر في محافظات غزة. التواصل باللغة

: استخدم الباحث األسلوب البنائي والتجريبي في الدراسة، وقد تم تطبيق تهامنهج الدراسة وعين  
( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر، وقد أعد الباحث 74البرنامج على عينة مكونة من )

معرفة الفروق في تحصيل وظائف اللغة بين  اختبارين األول سماعي، واآلخر شفوي بهدف
( (T-testالمجموعتين، وقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار

 للوصول إلى النتائج.
 اآلتية:إلى النتائج توصلت الدراسة 

كل من  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين األداء البعدي للمجموعتين في
 اختباري االستماع والتحدث، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 العراق (2004دراسة )العقيلي، -6-13
باطي ن: أثر استخدام كل من نموذج هيلدا تابا االستقرائي ونموذج ميرل/تينسون االستعنوان الدراسة

 نحوها.على تحصيل تالميذ الصف السادس األساسي لمفاهيم العلوم واتجاهاتهم 
: معرفة أثر استخدام كل من نموذج هيلدا تابا االستقرائي ونموذج ميرل/تينسون هدف الدراسة

 على تحصيل تالميذ الصف السادس األساسي لمفاهيم العلوم واتجاهاتهم نحوها. ياالستنباط
ائيًا ( تالميذ وزع أفرادها عشو 107: قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من )عيّنة الدراسة

 على ثالث مجموعات متكافئة اثنتين منها تجريبيتين والثالثة ضابطة.
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 :توصلت الدراسة  إلى النتائج اآلتية
تفوق أفراد المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق نموذج )ميرل/ تينسون(االستنباطي في  -

وفق نموذج )هيلدا التحصيل لمادة العلوم على كل أفراد المجموعة التجريبية التي درست 
تابا(االستقرائي والمجموعة الضابطة التي درست نموذج )ميرل/تينسون(االستنباطي في االتجاه نحو 
مادة العلوم على كل من أفراد المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق نموذج )هيلدا 

 ة في المدارس.تابا(االستقرائية والمجمعة الضابطة التي درست بالطرائق التقليدية المتبع
عدم وجود فروق بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في كل من التحصيل  -

 العلمي واالتجاه.
 (العراق2005دراسة)الدليمي،-7-13

: أثر استخدام أنموذجي ميرل ورايجلوث الموسع في تحصيل طالب الصف الرابع عنوان الدراسة
 مادة التاريخ.العام وتنمية تفكيرهم الناقد في 

معرفة أثر استخدام أنموذجي ميرل ورايجلوث الموسع في تحصيل طالب الصف  :هدف الدراسة
 الرابع العام وتنمية تفكيرهم الناقد في مادة التاريخ.

( 108استخدم الباحث المنهج التجريبي وتم تطبيقه على عينة مكونة من ) :تهامنهج الدراسة وعينّ 
( طالبًا وطالبة على كل مجموعة من 36الصف الرابع العام، بواقع )طالبًا وطالبة من طالب 

 المجموعات الثالث 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

تفوق طالب المجموعة التجريبية األولى على طالب المجموعتين اآلخريتين، وتفوق طالب  -
 التحصيل.المجموعة التجريبية الثانية على طالب المجموعة الضابطة في 

تفوق طالب المجموعة التجريبية األولى على طالب المجموعتين اآلخريتين، وتفوق طالب  -
 المجموعة التجريبية الثانية على طالب المجموعة الضابطة في التفكير الناقد.

 مصر (2005دراسة )زيدان، 8-13-
 على التحصيل الفوري والمرجأ.عنوان الدراسة: فاعلية مثيرات الكمبيوتر المرئية في برامج الفيديو 

للكشف عن التأثير األساسي للمتغيرات اآلتية: متغير عرض بيانات  الرسومات  هدفت الدراسة:
العرض اإلحاللي( في برامج الفيديو التعليمية في -التوضيحية اللفظية المكتوبة )العرض التدريجي
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غرافية، متغير األسلوب المعرفي كل من التحصيل الفوري والمرجأ لموضوع إنتاج الصورة الفوتو 
للمتعلم واالستقالل عن المجال اإلدراكي مقابل االعتماد عليه( عند تعرضه لبرامج الفيديو التعليمية 

 التي تتناول موضوع إنتاج الصورة  الفوتوغرافية، بغض النظر عن المتغيرين السابقين.
( طالبًا 88ي وتألفت عينة الدراسة من ):  اتبع  الباحث المنهج التجريبتهاعين  منهج الدراسة و  

وطالبة من طلبة كلية التربية، شعبة تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، مقسمة إلى ثماني مجموعات 
 تجريبية.

 اآلتية:إلى النتائج توصلت الدراسة 
هناك فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في كل من التحصيل المعرفي، والمرجأ 

إنتاج الصورة الفوتوغرافية من خالل برامج الفيديو التعليمية يرجع إلى التأثير األساسي لموضوع 
العرض  -الختالف طريقة عرض الرسومات التوضيحية: المتضمنة في هذه البرامج )العرض الكلي

البنائي( لصالح أفراد المجموعات التجريبية الذين يتعرضون لبرنامجي الفيديو المعالجين بطريقة 
 عرض الكلي للرسومات التوضيحية.ال

 الكويت  (2005دراسة )الظفيري، -9-13
لدى طلبة  بعض مهارات الكتابة والنحوتنمية تنسون في  -فاعلية نموذج ميرلعنوان الدراسة: 

 .الصف الثاني المتوسط
تنسون في اكساب عينة من طلبة الصف الثاني  -تعرف مدى فاعلية نموذج ميرلهدف الدراسة: 

المتوسط بدولة الكويت بعض مهارات الكتابة والنحو، مقارنة بالطريقة التقليدية المعتاد استخدامها 
 بمدارس التعليم العام.

( طالبًا، 129اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) منهج الدراسة وعينّتها :
 لتعليمية.تم  انتقاؤهم من مدرسة واحدة للبنين بمنطقة العاصمة ا

(، وتدرس بالطريقة التقليدية، 64ضابطة وتكونت من ) وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين، األولى
( طالبًا، وتدرس باستخدام نموذج ميرل/تنسون في تقديم المفاهيم 65والثانية تجريبية وتكونت من )

يختص بالمفاهيم  المرتبطة بالكتابة والنحو، خضع جميع أفراد عينة الدراسة الختبارين: األول
الكتابية، والثاني يختص بالمفاهيم النحوية في قياسين أحدهما قبلي واآلخر بعدي، بعد أن تم التأكد 

 من صدقهما وثباتهما قبل التطبيق.
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كما استخدم األساليب اإلحصائية المالئمة الختبار صحة الفروض، حيث تم استخدام نسبة المعدل 
ميرل في تنمية مهارتي الكتابة والنحو لدى أفراد عينة البحث،  لبالك لمعرفة مدى فاعلية نموذج
( من طلبة عينة البحث مهارتي الكتابة والنحو، واختبار 80-70%وأسلوب نسبة الكفاءة إكساب )

)ت( الستخراج داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من 
 االختبارين.

 تائج اآلتية:توصلت الدراسة للن
أن نموذج ميرل/تنسون ذو كفاءة مقبول تربويًا في إكساب طلبة الصف الثاني المتوسط بعض  -

 مفاهيم الكتابة وكذلك بعض مفاهيم النحو.
أن نسبة بالك للكسب لدى أفراد المجموعة التجريبية مقبولة بشكل دال إحصائيًا في كل من  -

 اختباري النحو الكتابة.
ل/تنسون ينمي المفاهيم الكتابية والنحوية بشكل دال إحصائيًا إذا ماقورنت بالطريقة أن نموذج مير  -

 التقليدية.
 األردن (2007دراسة )الحراسيس،-10-13

طلبة المفاهيم التاريخية لدى تنسون وتابا في تحصيل  –أثر نموذجي ميرل عنوان الدراسة: 
 .وفي اتجاهاتهم نحو مبحث التاريخ المرحلة األساسية في األردن

تنسون وتابا في تحصيل طلبة الصف العاشر –الكشف عن أثر نموذجي ميرل  هدف الدراسة:
 األساسي للمفاهيم التاريخية، واتجاهاتهم نحو مبحث التاريخ.

( طالبة 126( طالبًا،)127( طالبًا وطالبة، منهم )253اشتملت العينة على ) عيّنة الدراسة:
( لإلناث وذلك في مدرستين من مدارس مجتمع 3( للذكور)3( شعب دراسية، )6موزعين على )

 الدراسة، حيث تم اختيارها بالطريقة القصدية.
وتم توزيع الشعب على طريقة المعالجة بالطريقة العشوائية. ولمعالجة تحليل البيانات، تم استخدام 

 بار)ت(.التباين األحادي، ومعامل ارتباك بيرسون، واخت
 وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
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عاشر للمفاهيم لالصف ا طلبة ( في تحصيلa=0.05فروق ذات داللة إحصائية )هناك  -
التاريخية بين الطلبة الذين درسوا باستخدام نموذج ميرل وهيلدا تابا والطريقة التقليدية ولصالح 

 تنسون.-نموذج ميرل
في تحصيل الصف العاشر للمفاهيم التاريخية تعزى a=0.05) فروق ذات داللة إحصائية)هناك  -

 للجنس ولصالح الطالبات.
في اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو مبحث  (a=0.05) فروق ذات داللة إحصائيةهناك  -

 تنسون وهيلدا تابا والذين درسوا بالطريقة التقليدية.-درسوا باستخدام نموذج ميرل للذين التاريخ
في اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو مبحث a=0.05) ات داللة إحصائية)فروق ذهناك  -

 التاريخ تعزى للجنس.
 (2008دراسة)جيليف ومنكوفا،-13-11

 دراسة تحليلية مقارنة ألدوات تأليف وتطبيقات الوسائط المتعددة. عنوان الدراسة:
Comparative analysis of autoring tools for multimedia applications 

development.    

 (authorwre،toolbook،Director: المقارنة بين البرامج التالية )هدف الدراسة
 تها:منهج الدراسة وعينّ 

 اعتمد الباحثان على المنهج المقارن  فاستخدما قائمة تحليل أعدت لغرض المقارنة.
 (authorwre،toolbook،Director)شملت  عينة الدراسة البرامج الثالثة اآلتية 

 توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
يعتمد على الصفحات في إنشاء ملفاته،   toolbook برنامجمن حيث البيئة وجد الباحثان أن  -

على األيقونات التي توضع على خط التدفق، ويعتمد برنامج على  authorwreبينما يعتمد برنامج 
 الخط الزمني

فإن كل من برنامج يدعمان ملفات الصوت  Director  ، authorwre وفي مجال الصوت -
 هذا النوع من الملفات.  toolbook يدعم برنامج المضغوطة في حين ال

مكنه من إضافة تأثيرات حركية ثالثية األبعاد ي،فDirectorا التأثيرات الحركية في حين برنامج أمّ 
 وهو ماال يستطيع البرنامجان اآلخران فعله.
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هو األفضل في دعم النصوص و تنوع األسئلة،   toolbookخلص الباحثان إلى أن برنامج-
فهو األفضل في   authorwreا برنامجهو األفضل في إعداد العروض أمّ  Director وبرنامج

سهولة إعداد عمليات التحكم التعليمي، وفي تصميم األسئلة المحوسبة، وفي االتصال بقواعد 
 البيانات.

 ( اإلمارات العربية المتحدة2011دراسة )السواعدي،اإلمام،-13-12
: أثر المشاركة في نادي الفيديو كأسلوب للتنمية المهنية في تحسين تدريس عنوان الدراسة

 ّيات لدى معلمي المرحلة الثانوية.الرياض
: استكشاف أثر الفيديو في تحسين ممارسات المعلمين التدريسّية بما يتالئم والرؤية هدفت الدراسة

الجديدة لتعليم الرياضّيات وتعلمها، كذلك تّعرف وجهات نظر المعلمين حول نادي الفيديو كأسلوب 
 للتنمية المهنية.

: استخدم الباحثان المنهج التجريبي، تّم تطبيق البرنامج على تسعة معلمي منهج الدراسة وعيّنتها
رياضّيات في مدرسة ثانوية في إمارة أبو ظبي، واستخدما أداتان هما: مقياس األداء التدريسي 
لمعلمي الرياضّيات، والمقابالت  تّم تطبيق األداة قبليًا وبعديًا، بينما تّم تطبيق األداة الثانية في 

ية البرنامج، استمر البرنامج لثالثة فصول دراسية تم  خاللها تصوير حصص درسّية للمعلمين نها
عن طريق الفيديو، تضمن البرنامج لقاءات متعددة للمعلمين شاهدوا خاللها الحصص المّصورة، 
وناقشوها، وقدموا تغذية راجعة لزمالئهم الذين دّرسوا هذه الحصص، كذلك قّدم الباحثان تغذية 

 راجعة، وتدريبًا مختصرًا يتعلق بمادة الدروس المشاهدة.
 توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:

قد ساهم البرنامج في تحسين الممارسات التدريسّية للمعلمين في جميع المجاالت التي يقيسها  -
األداء التدريسي لمعلمي الرياضّيات. كذلك كانت وجهات نظر المعلمين حول البرنامج ايجابية 

 بشكل عام.
 فلسطين ( 2011دراسة )صالح،-13-13

طلبة الصف الرابع على تحصيل  في تعليم المفاهيم أثر استخدام نظرية ميرل: عنوان الدراسة
 سلفيت.مادة العلوم في المدارس الحكومية في محافظة في األساسي 
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على تحصيل العامة لدى طلبة الصف الرابع لدى  تّعرف أثر استخدام نظرية ميرل هدف الدراسة:
 طلبة الصف الرابع في المدارس الحكومية في محافظة سلفيت.

( طالبًا وطالبة، موزعين في أربع 143طبقت الباحثة الدراسة على عينة تألفت من ) عيّنة الدراسة:
لذكور وأخرى مدارس مختلفة )مدرستان للذكور، ومدرستان لإلناث(، واختيرت شعبتان)شعبة ل

لإلناث( بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين، ودرستا باستخدام نظرية ميرل كطريقة 
أما الشعبتان األخيرتان فقد  ( طالبة،37( طالبًا و)35( منهم )72للتدريس، وكان عدد أفرادها)

 ( طالبة.37و)( طالبًا 34(، منهم )71درستا بطريقة التدريس التقليدية، وكان عدد أفرادها)
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 يوجد فرق بين تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبار التحصيلي. ال-
كان متوسط درجات تحصيل الذكور في العينة الضابطة أفضل من متوسط درجات تحصيل -

اإلناث لنفس العينة الضابطة أفضل من متوسط درجات تحصيل اإلناث لنفس العينة )الضابطة(، 
حين كان متوسط درجات تحصيل اإلناث في العينة التجريبية أفضل من متوسط درجات على 

 نة)التجريبية(.تحصيل الذكور لنفس العي
أنثى( وبين المجموعتين التجريبية والضابطة معًا، بينما  فرق يعزى للجنس)ذكر، ليس هناك -

كانت المتوسطات الحسابية لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية, ولصالح الذكور في المجموعة 
 الضابطة.

 الحسكة (2013،المحمددراسة) -13-14
في إكساب مهارات برنامج الفوتوشوب لدى  أثر استخدام نظرية رايجلوث التوسعية عنوان الدراسة:

 المعلمين الملتحقين بمركز تدريب الحاسوب.
:إلى بناء برنامج تدريبي ُيمكن المعلمين/المتدربين من إتقان مهارات برنامج  هدفت الدراسة

 الفوتوشوب وتعّرف اتجاهاتهم نحوه.
معلمًا ( 22اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتمثلت عينة الدراسة من ) منهج الدراسة وعين تها:

 ومعلمة من المعلمين الملتحقين بمركز تدريب الحاسوب.
 توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
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وجود فروق بين متوسطات أداء المعلمين/المتدربين في االختبارات األدائية القبلية والبعدية في -
قات، وفي مهارة استخدام أدوات التحديد والقص للصورة، وفي مهارة استخدام مهارة التعامل مع الطب

أداة كتابة النص ورسم األشكال، وفي معالجة الصور، وفي مهارة تصميم واجهة موقع الكتروني، 
 وفي مهارة تصميم كتاب.

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المعلمين/المتدربين في االختبار  -
 ميعي/التحصيلي/المعرفي/القبلي/البعدي.التج
لم يكن هناك فروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في االختبارات األدائية -

 والمعرفية.
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:-3
 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:-4

الباحثة في دراستها الحالية المنهج التجريبي، وهو المنهج المستخدم في معظم  استخدمت4-1- 
 الدراسات السابقة.

تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في أدوات التقويم، والسيما االختبار  -2-4
 التحصيلي.

 ودراسة زيدان في استخدام عينة من طلبة الجامعة. تتفق الدراسة الحالية مع دراسة جيفو3-4-
 أوجه اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:5-

يعدُّ البحث من أوائل الدراسات المحلية من حيث التدريب على مهارات برنامج بور 1-5- 
 .دايركتور
ال مستحدثات خصوصية مكان التطبيق حيث تعدُّ خبرات الطلبة/المعلمين ضعيفة في مج2-5- 

  تكنولوجيا التعليم، وكذلك اإلمكانات التكنولوجية المتوافرة في هذه الكلية المحدثة.
حجم العينة المختارة من طلبة السنة الثالثة قسم معلم صف في كلية التربية الثانية صغر  -3-5

 بجامعة تشرين.
طبيعة المتغيرات المستقلة والتابعة، فالمتغير المستقل هو البرنامج التدريبي نظرية ميرل، 4-5-

، األداء)أداء الطلبة/المعلمين في والمتغير التابع هو تحصيل الطلبة في االختبارين القبلي والبعدي
 االختبارات األدائية القبلية/البعدية(.
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 وث والدراسات السابقة:جوانب استفادة الدراسة الحالية من البح -6
 االطالع على منهجية الدراسة المتبعة في الدراسات السابقة.1-6-
 االطالع على األدوات المستخدمة في كلِّّ دراسة.2-6-
 اختيار األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج الدراسة.3-6-
 االطالع على المصادر والمراجع ذات العالقة مع الدراسة الحالية. 4-6-

 خالصة
تّم في هذا الفصل عرض منهجية الدراسة وتمثلت هذه المنهجية  في عرض المقدمة، ومشكلة 
البحث، واألهمية واألهداف، كذلك صاغت الباحثة  مجموعة من الفرضيات للتحقق من النتائج قبل 
التطبيق وبعده؛ لبيان أثر نظرية ميرل للتصميم التعليمي، ثم  حددت األسئلة التي تتمحور حولها 
الدراسة، وتم  تحديد منهج الدارسة المتبع، ومجتمع الدراسة وعينتها، وكانت مجموعة من 
الطلبة/المعلمين بكلية التربية الثانية)طرطوس( بجامعة تشرين، كذلك بيّنت الباحثة متغيرات الدراسة 
ت المستقلة منها والتابعة، وعرضت الخطوات اإلجرائية المتبعة  للدراسة، وحددت المصطلحا

 والتعريفات اإلجرائية التي اعتمدتها في هذه الدراسة .
لة للدراسات السابقة، لكن ما تختلف به هذه الدراسة إنها  ترى الباحثة أن الدراسة الحالية مكمِّّ
تستخدم نظرية ميرل للتصميم التعليمي، وهي من النظريات الحديثة في التربية والتي أثبتت فاعليتها 

 (.2011شارت إليه دراسة )صالح،في التعليم بحسب ما أ
ولهذا اعتمدت الباحثة عليها في تصميم برنامج تدريبي موّجه للطلبة/المعلمين في مجال تكنولوجيا 

 التعليم، وهذا لم تتطرق إليه )في حدود علم الباحثة( دراسات سابقة في هذا المجال.
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 مقدمة:
يشكل التقدم التقني في ميدان الفيديو السبب الرئيس لالهتمام المتزايد باستخدامه كمصدر للتعليم 

وتبع ذلك اهتمام التربويين والباحثين بإمكانياته التعليمية وأسس واالتصال على كافة مستوياته، 
في  ودوره استخدامه لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة منه، إذ تؤكد دراسات كثيرة أهمية الفيديو

التي أكدت " أن برامج الفيديو والتلفزيون   Beentijesكدراسة وزيادة تحصيلهم ،جذب انتباه الطلبة
م، حيث تستثمر كمية ضئيلة التعليمية تس هم في جذب انتباه المتعلمين نحو المحتوى التعليمي المقدِّّ

من المجهود العقلي المبذول، األمر الذي يمكِّن الطالب من مالحظة ومتابعة أي مهمة تعليمية" 
(55-56،1989،Beentijes لهذا اعتمدت الباحثة على نظرية ميرل في تصميمها لبرنامج بور ،)

 مفهوم التصميم التعليمي وعالقته بتكنولوجيا التعليم،ر، وكان البد من إلقاء الضوء على :دايركتو 
، النماذج التعليمية عناصرها نظرية ميرل، االفتراضات التي بنت نظرية ميرل، فرضياتها، مبادئها، 

 .في نظرية ميرل
مراحل التعليم  ،برنامج بوردايركتور مزايا وخصائص كما تناولت تعريف الفيديو، وخصائصه،

 أنواعها، بالفيديو، ومزاياه، وحدود استخدامه، وتناول القسم األخير المهارات  من حيث تعريفها،
 طرق تقويمها. ، شروط اكتسابها مكوناتها،

 :مفهوم التصميم التعليمي وعالقته بتكنولوجيا التعليم1-
إن كلمة "تصميم" مشتقة من الفعل "صمم" أي عزم ومضى على أمره بعد تفحص دقيق لألمور من 
جميع جوانبها. أّما مفهوم "التصميم" اصطالحًا يعني هندسة الشيء بطريقة ما وفق محكات معينة 

 (2003،25أو عملية هندسية لموقف ما)الحيلة،
 ها تخطيط وبناء وتطوير التعليميقصد ب عملية : Instrution Designوتصميم التعليم

 (.2010،696)التوردي،
من مجاالت تكنولوجيا التعليم، بل إن تاريخ تكنولوجيا والتصميم التعليمي هم المجال الرئيسي 

التعليم الحديث وتطوره ارتبط بتاريخ التصميم التعليمي، فتطور تكنولوجيا التعليم قام أساسًا على 
 (.2011،46ي،تطور التصميم التعليمي)البيش
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العلم الذي  :تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي أشار إلى أن تكنولوجيا التعليم هي
يبحث في النظريات والممارسات التطبيقية المتعلقة بمصادر التعليم وعملياته من حيث تصميمها 

دارتها وتقويمها.)سر   (2007،32ايا،وتطويرها)إنتاجًا وتقويمًا( واستخدامها، وا 
جراءاته ونماذجه إلى التطبيق المنهجي المنظم و  يستند التصميم التعليمي بمهاراته وأنشطته وا 

 للمبادئ التعلم والتعليم والمستمدة من أفكار وتطبيقات نظريات التعليم والتعلم)سليمان،
 (2013،19سلوم،

فتكمن أهميته في محاولته بناء  التصميم التعليمي في العملية التعليمية)التدريبية( مأّما أهمية عل
جسر يصل بين العلوم النظرية )نظريات علم النفس العام، وبخاصة نظريات التعلم( من جهة 

) استعمال الوسائل التكنولوجية في عملية التعلم( من جهة أخرى، فيهدف هذا  والعلوم التطبيقية
 .التعليمية في تحسين الممارسات التربوية النظريةى استعمال العلم إل

 ويمكن تلخيص فائدة تصميم التعليم في النقاط اآلتية:
يؤدي تصميم التعليم إلى توجيه االنتباه نحو االهداف التعليمية حيث إنه من الخطوات األولى في -

 السلوكية الخاصة للمادة المراد تعليمها.تصميم التعليم  وتحديد األهداف التربوية العامة، واألهداف 
يزيد التصميم من رفع كفاءة المعلم في تعليم المادة التعليمية، حيث إن التصميم المسبق للموقف -

 التعليمي يكشف عن الصعوبات والمشكالت التي تواجه المعلم ومحاولة تالفيها.
مية التي تؤدي إلى تحقيق األهداف يزودنا  علم التصميم بأفضل الطرائق واالستراتيجيات التعلي-

التعليمية في أقصر وقت وجهد ممكنين في صورة أشكال وخرائط مقننة "نماذج" وذلك لمواجهة 
 التغير السريع الذي يشهده عالمنا المعاصر والتطور التكنولوجي الذي شمل جميع جوانب الحياة.

 (60-2007،61)سرايا،إحداث االنسجام واالتساق بين األهداف واألنشطة والتقييم.-
يلقي الضوء على الدور الذي تقوم به التغذية الراجعة في التطوير المستمر لمدخالت وعمليات  -

 ومخرجات الموافق التعليمية.
يهتم علم التصميم التعليمي باالستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية في المواقف التعليمية كمكون  -

 (2003،127أساسي من مكوناتها.)سرايا،
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 الجذور التاريخية لنظرية ميرل:-2
تعود الجذور التاريخية لهذه النظرية إلى كل من "إيفانز وهوم وجليسر" وتتمحور أهم األسس التي 
تقوم عليها حول القاعدة واألمثلة بحيث يجب أن تبدأ بعرض الفكرة العامة أواًل )القاعدة أو المبدأ( 

 (.1995توضحها)دروزه،ثم االنتقال إلى عرض األمثلة التي 
واستند ميرل إلى هذه األسس  بتوسيع نظام التصنيف من خالل الفصل مابين المحتوى ومستوى 
األداء، إذ يتألف ُبعد األداء من: تذكر شاهد، تذكر عمومية، استخدام عمومية بشاهد متوافق، 

يجاد)اشتقاق(عمومية.  ، اإلجراءات، القواعد.أّما ُبعد المحتوى فيتألف من: الحقائق، التصورات وا 
وأضاف تصنيفًا مفصاًل أكثر حول أشكال العرض، حيث إن التعليم يكون أكثر فعالية عندما 
يحتوي على أشكال العرض الضرورية األولية والثانوية وأشكال العرض األخرى، فالدرس الكامل هو 

التذكر( والممارسة الذي يقوم على األهداف بمزيج من القواعد واألمثلة واالستحضار الذهني)
العملية، والمالحظات، والمساعدة، ومعاني المصطلحات المناسبة للموضوع والغرض التعليمي، 
وفي الواقع يفترض النموذج مزيجًا فريدًا من أشكال العرض والذي ينتج خبرة تعلم فّعالة، لهدف 

 (.2009،1تعليمي معطى ولمتدربين معنيين )الطالب،
 :أشكال العرض3-

 أشكال العرض من:تتكون 
أشكال العرض األولية وتتألف من قواعد )عرض توضيحي للعموميات(، أمثلة )عرض 3-1-

 توضيحي لألمثلة(، استذكار)طلب عموميات(، تمرين)طلب أمثلة(.
أشكال العرض الثانوية وتتألف من: معلومات تم   إضافتها من أجل تسهيل التعلم مثل: 3-2-

 المصطلحات، والتغذية الراجعة.  مساعدة لجذب االنتباه، شرح
 واستراتيجيةأشكال العرض األخرى مثل : المحفز، النتيجة النهائية، اإلرشاد، المصطلحات 3-3-

 التعلم.
ولكتتتتتتتتل تصتتتتتتتتنيف نتتتتتتتتوع المحتتتتتتتتتوى، ومستتتتتتتتتوى األداء. يقتتتتتتتتوم نمتتتتتتتتوذج عتتتتتتتترض العناصتتتتتتتتر بوصتتتتتتتتف 
تشتتتتتتتكيلة متتتتتتتن أشتتتتتتتكال العتتتتتتترض األوليتتتتتتتة والثانويتتتتتتتة، واألختتتتتتترى التتتتتتتتي تتضتتتتتتتمن استتتتتتتتراتيجية فّعالتتتتتتتة 

 (.2009،1وكفوءة )المرابط،
  



28 

 ميرل نظرية  بنيت عليها االفتراضات التي-4
االفتراضات التي تبنى عليها النظرية، فبعد التسليم بوجود أنواع  Merrill( 1983شرح ميرل )

أن تراكيب الذاكرة الترابطية، والذاكرة الخوارزمية ترتبط مباشرة  مختلفة من الذاكرة، رأى ميرل
بمكونات األداء)التذكر، االستعمال، االشتقاق( على التوالي، والذاكرة  الترابطية ذات تركيبة شبكية 

على مخططات أو قواعد، واالختالف مابين أداء االستعمال،  الخوارزميةتسلسلية. تحتوي الذاكرة 
في الذاكرة الخوارزمية هو استخدام المخطط الحالي؛ لمعالجة المدخالت مقابل خلق وأداء تصميم 

 (.28-2011،29مخطط جديد من خالل إعادة تنظيم القواعد الموجودة )صالح،
 
 
 
 
 
 
  
 

 الشكل)نوع المحتوى ومستوى األداء(
 :رضيات نظرية ميرلف -5

 وتعتمد هذه النظرية على فرضيتين أساسيتين هما:
 عملية التعلم تتم في إطارين :إن 

 ( وهي تتضمن خطوتين:Teilingعرض المادة التعليمية وشرحها)1-5-
  .عرض األفكار)المعلومات(العامة من مفهوم، أو مبدأ، أو إجراء -1-1-5
  .عرض المثال الذي يوضح الفكرة العامة -2-1-5

ويمكن استعمال هذين اإلطارين مع عنصرين من عناصر المحتوى التعليمي من وجهة نظر ميرل 
 (.Examples( واألمثلة التي توضحها)Generelitesوهما األفكار العامة )

 إن نتائج العملية التعليمية تصنف بناء على بعدين هما:2-5-

 
 

 األداء

 المحتوى 
 القواعد اإلجراءات المفاهيم الحقائق 

     التذكر

     االستخدام

     االشتقاق
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 .، إجراءات، أمثلة وحقائق( ئمبادنوع المحتوى التعليمي المراد تعلمه )مفاهيم، 1-2-5-
مستوى األداء التعليمي المتوقع من المتعلم إظهاره بعد عملية التعلم )تذكر خاص، تذكر 2-2-5-

  .اكتشاف( تطبيق، عام،
إلى التدرج في محتوى الدرس سواء من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى  وقد دعا ميرل

 (.1995العام، ثّم استخدام فقرات تدريبية للممارسة، ثم إعطاء التغذية الراجعة )دروزة،
 مبادئ النظرية:-6

 من أهم مبادئ نظرية ميرل:
 التذكر،االستعمال،االشتقاق(.التعليم سيكون فّعااًل إذا تواجدت أنواع األداء الثالثة ) -1-6
 تقديم أشكال العرض األولية من خالل استراتيجية الشرح )العطاء( أو استراتيجية )األخذ(. -2-6
 تعاقب أشكال العرض األولية ليس حاسمًا مادامت كلها موجودة. -3-6
يجتتتتتتتتتتتتتتتتب أن يعطتتتتتتتتتتتتتتتتى للمتتتتتتتتتتتتتتتتتدربين التتتتتتتتتتتتتتتتتحكم ببنتتتتتتتتتتتتتتتتود األمثلتتتتتتتتتتتتتتتتة والتمرينتتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتتتتتي  -4-6

 (.2009،1يستقبلونها)المرابط،
 مميزات نظرية ميرل:7-

 تتضمن بعض نقاط القوة في هذه النظرية حيث أنها:
تفصل الموضوع عن األداء، فهي تميز بين أربعة مكونات رئيسية في التعلم: الحقائق،  -1-7

 اإلجراءات، والقواعد.  التصورات،
التعلم بل إلى التمييز بين أربعة أشكال من فنظرية عرض العناصر ال تهدف إلى سلسلة عملية 

 األحداث التعليمية )أشكال العرض(.
 توليدية لكل أنواع المواد واإلعدادات وهذا ما يكسبها القوة.  -2-7

 تزود النظرية بإرشادات تساعد في اتخاذ قرار تصميمي دقيق.3-7- 
حيث إن  القرارات موجهة باتجاه التعليم، فإن االفتراض األساسي التي تقوم عليه هو أن المتعلم 

 .واالستراتيجيةيستطيع التحكم بالمحتوى 
ومن الممكن تطبيق هذه النظرية في تصميم البرامج، المقررات، المواد، أو الدروس الفردي 

 .29)،2011)صالح،
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 تطوير استراتيجية العناصر:8-
إن التعليم  وفق هذه النظرية سيكون فّعااًل أكثر إذا اشتمل على أشكال العروض األولية والثانوية  

الالزمة، ثم تحديد الهدف، وثم تحديد المحتوى وبدأ العمل على ابتكار استراتيجية تعليمية لتحقيق 
 األداء المطلوب.

تتتتتتتتاج إليهتتتتتتتا( موجتتتتتتتودة وعتتتتتتتدد أشتتتتتتتكال العتتتتتتترض لتتتتتتتيس هامتتتتتتتًا مادامتتتتتتتت األشتتتتتتتكال المطلوبتتتتتتتة )المح
 (.2009،1)الطالب،

 خصائص تنظيم المحتوى وفقًا لنظرية العناصر ميرل:
تعد نظرية العناصر التعليمية لميرل من النظريات التي تهتم بتنظيم المحتوى التعليمي وفقًا للمستوى 

 الجزئي أو العام ، لذا فهي تتميز بعدة خصائص أهمها:
  من األفكار، لذا فهي تستغرق وقتًا قلياّل، وتحقق أهدافًا تتناول بالتنظيم عددًا محدودًا

 تعليمية قصيرة األمد.
  تركيز تنظيم المحتوى وفقًا لها على ما تكتسبه ذاكرة المتعلم من معارف أكثر من التركيز

 على الطريقة التي تنظم فيها هذه المعلومات.
 )يجري في غرفة الصف،  مباشرة نحو ما ،اتجاه التنظيم على المستوى الجزئي)المصغر

 ويرمي إلى تحسين طرائق التدريس وتدعيمها، لذا فهو خاص بالمدرس والمتعلم.
  فاعلية التنظيم على المستوى الموسع بدرجة كبيرة على فاعلية التنظيم على المستوى اعتماد

ن النجاح في تنظيم محتوى الدروس كاًل على حدة، يساعد في إإذ  ،الجزئي أو)المصغر(
 .(2013،172،سلومبشكل عام )سليمان، النجاح في تنظيم محتوى المنهاج 

 األمور التي يجب مراعاتها عند تنظيم المحتوى:-9
قد يختار المدرس طريقة ما، مناسبة للتنظيم، وهنا يعتمد على الشروط التعليمية التي يتعامل معها، 

 174-175)،2013والمتغيرات التي تؤثر في عملية التعلم التي منها:)سليمان، سلوم،
 وبمعنى آخر  ؟الحقائق وهل تغلب عليه المفاهيم أو المبادىء أ :نوع المحتوى التعليمي

  .أدبية وهل المادة علمية أ
 هل هو كبير، متوسط، صغير؟  :حجم المحتوى التعليمي 
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 وهو الذي يتوقع من المتعلم إظهاره، هل هو هدف قصير المدى، نوع الهدف التعليمي :
، أو هدف طويل المدى يتعلق بالجانب المهاري والوجداني......الخ، يحدد بالفترة الزمنية 

إذ احتوى البرنامج على أهداف قصيرة المدى تتعلق باألهداف المعرفية، التي قاسها 
ه يهدف إلى الحكم على مدى تحقق األهداف االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي؛ ألن

 المهاري.المعرفية المتعلقة للمهارات المقترحة، وأهداف طويلة تتعلق بالجانب 
 من ناحية الذكاء، النضج، الدافعية، القدرات واالستعدادات التي خصائص المتعلم :

ي ذلك إلى ، طبق البرنامج على طلبة معلم صف في السنة الثالثة، ويرجع السبب فيمتلكها
 أنهم وصلوا إلى مستوى من النضج والقدرات والتحصيل يفوق طلبة السنتين األولى والثانية.

 هل تتوافر فيها التقنيات ؟: هل هي غنية أو فقيرةالشروط المادية للبيئة التعليمية ،
ثة ؟، في الواقع كانت بيئة التعلم فقيرة بالتقنيات التعليمية، لهذا استعانت الباحالتعليمية

البد للمدرس من مراعاة بأربعة حواسيب محمولة إضافية لكي تدعم عملية التعلم، وكان 
مبادئ وقواعد التعلم. عند التنظيم كالتسلسل من المعلوم إلى المجهول، ومن الكل إلى 

أخذها تتطلب من المدرس  ،هذه المتغيرات كلها وغيرهاالجزء ومن المجرد إلى المركب، 
ومن خالل عملية التعليم، لكي يتم اختيار  تنظيم المحتوى التعليمي،بالحسبان من خالل 

 االستراتيجية األكثر مناسبة لتحقيق األهداف.
 :وعالقتها بمحتوى البرنامج التدريبي نظرية ميرلل التعليمية عناصرال-10

 تتكون نظرية العناصر التعليمية من عدة عناصر هي:
 أربعة أنواع رئيسية وهي:: ويتضمن نوع المحتوى التعليمي1-10-

أو  ،أو الرموز ،: هي عبارة عن مجموعة من الموضوعات(Conceptsالمفاهيم)1-1-10-
بحيث يمكن أن  ،أو الحوادث التي تجمع فيما بينها خصائص مميزة مشتركة ،العناصر

 .يعطي كل جزء منها االسم نفسه
 ،مفهومين  ة  التي تربط بين: وهي عبارة عن العالقة السببي(Principlesالمبادئ)2-1-10-

  .أو أكثر وتصف طبيعة التغير بينهما
وهي مجموعة من المعلومات اللفظية اإلخبارية التي نسمي األشياء  (:Factsالحقائق)-3-1-10

 .ونؤرخ الحوادث، ونطلق األلقاب ونعطي العناوين، ونرمز بالرموز
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أو  ،أو الطرق  ،المهارات : هي عبارة عن مجموعة من(Proceduresاإلجراءات)4-1-10-
 .بحيث يؤدي إجراؤها إلى تحقيق هدف ،الخطوات المرتبة بتسلسل معين

: وتعّرف بأنها األساليب التعليمية المتعلقة بتعليم المحتوى طرائق التدريس الرئيسية2-10-
 ، اتبعت الباحثة طريقتين أساسيتين هما: الطريقة األدائية، والعروض العملية.التعليمي

: ويعّرف بأنه السلوك الذي يتوقع من المتعلم أن يقوم به بعد مستوى األداء التعليمي3-10-
  .عملية التعليم

من  ؛: وتعّرف بأنها مجموعة اإلجراءات اإلضافية التي تستعملطرائق التدريس الثانوية 4-10-
أجل مساعدة المتعلم على تعلم المعلومات األساسية التي عرضت من خالل طرائق 

، استخدمت الباحثة طريقتين إضافيتين هما: المناقشة، والحوار، من أجل التدريس الرئيسية
التوضيح، والشرح، أو إضافة معلومات جديدة لما تّم تعلمه في طرائق التدريس الرئيسية 

 (.2013،176)سليمان، سلوم،
: على المعلم أن يراعي مجموعة من الشروط شروط األمثلة التي توضح الفكرة العامة5-10-

 والمواصفات التي يجب أن تتمتع بها هذه األمثلة في أثناء عملية التدريس وهي:
 أن تكون األمثلة متنوعة.1-5-10-
 أن تكون األمثلة متدرجة في مستوى الصعوبة.2-5-10-
 ممثلة للظاهرة المدروسة أو الموضوع.أن تكون 3-5-10-
 أن تكون األمثلة المختارة لتعليم الفكرة العامة متناظرة مع األمثلة المضادة التي ال4-5-10-

تمثل تلك الفكرة، وذلك من أجل المقارنة بين األمثلة واال أمثلة التي من شأنها أن تزيد من 
 (.2013،176سلوم، )سليمان، .قدرة المتعلم على التمييز

جدول مواصفات األهداف المعرفية والمهارية عرض من خالل تحديد األهداف التعليمية: 6-10-
 .(5ور جدول رقم)تلبرنامج بور دايرك

دة لقياس مدى تحقق األهداف التعليمية : فاالختبار هو الوسيلة المعّ تحديد فقرات االختبار         7-10-
والموضوعية لكي يكون ، والثبات  ،الصدق :مثل المرسومة، ويجب أن تتوافر شروط ومواصفات

 ، فقد استخدمت الباحثة ثالثة اختبارات :من المقاييس التعليمية الجيدة
 الختبار التحصيلي المعرفي.ا 
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 االختبارات األدائية. 
 .اتاالتجاهاستبانة  

 النماذج التعليمية في نظرية ميرل: -11
كاستراتيجيات تعليمية، ويشتمل كل نموذج على نماذج تعليمية استخدمت جاءت نظرية ميرل في 

وهذه النماذج   Questioningأو الشرح وطريقة السؤال أو االختبار  Tellingطريقة للعرض
 هي:

 نموذج تعليم المفاهيم العامة ويتضمن طريقة تعلم المفهوم العام: -1-11
ا مجموعة من العناصر ذات ُيعّرف المفهوم العام: بأنه مجموعة من الفئات التي تندرج في إطاره

صفات مشتركة والتي يمكن تصنيفها تحت اسم الفئة المناسبة التي تنتمي إليها، وتتضمن الخطوات 
التالية بالترتيب :ذكر اسم المفهوم، تعريف المفهوم، تعريف العناصر التي يتكون منها المفهوم، 

 توضيح  العالقات الداخلية التي تربط بين عناصر المفهوم.
 طريقة المثال الذي يوضح المفهوم العام:-

ُيعرف المثال الذي يوضح المفهوم بأنه عبارة عن موضوع أو عنصر أو رمز أو حادثة محددة في 
الخارجية ويشكل عضوًا في فئة المفهوم، ويتضمن الخطوات التالية بالترتيب: ذكر اسم مثال البيئة 

يوضح المفهوم، بيان الخصائص الحرجة التي  المفهوم، عرض المثال أو الموضوع الحقيقي الذي
تجعله عضوًا في فئة المفهوم، عرض الالمثال الذي يمثل المفهوم وذلك من أجل عقد مقارنة بين 

 األمثلة والال أمثلة.
 طريقة السؤال عن المفهوم العام:-

ا يكون على وهو األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث عملية تعلم المفهوم، والسؤال هن
 عدة مستويات وهي:

)تذكر عام( وذلك عندما يطلب سالسؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على استرجاع المفهوم المدرو  -
المعلم من المتعلم ذكر اسم المفهوم كتابة او لفظًا عندما يعطيه تعريفه، وعملية التذكر هنا إًما أن 

  . المتعلم  بكلماتتكون حرفية بكلمات الكتاب المدرسي أو غير حرفية 
السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على تطبيق المفهوم المدروس في مواقف تعليمية جديدة، وذلك -

 بأن يطلب المعلم من المتعلم تصنيف أمثلة جديدة للمفهوم.
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السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على استنباط الخصائص الحرجة لمفهوم غير مدروس مسبقًا، أو -
أمثلة جديدة يراها ألول مرة، وهنا تكمن ريف لهذا المفهوم وذلك من خالل إعطاء المتعلم اشتقاق تع

 طريقة التعلم باالكتشاف.
 طريقة السؤال عن المثال الذي يوضح المفهوم العام: -

وتعًرف بأنها األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث عملية تعلم مثال المفهوم، وبما أن 
الة خاصة محددة ال يمكن تعميمها على مواقف أخرى مشابهة، لذا فإن السؤال الذي المثال هو ح

يختبر قدرة المتعلم على استرجاع مثال المفهوم المدروس فقط يكون على مستوى التذكر الجزئي 
 الخاص وبكال فرعيه:

 تذكر حرفي وتذكر غير حرفي وهنا يطلب من المتعلم إعادة تصنيف أمثلة للمفهوم .
 نموذج تعليم المبادئ 2-11-

 استراتيجية تعليم المبدأ العام:
ُيعرف المبدأ العام : بأنه العالقة السبيبة التي تربط بين مفهومين أو أكثر وتصف طبيعة التغير 

 بينهما. لذلك فإن استراتيجية تعليم المبدأ تتضمن الخطوات التالية بالترتيب:
 العناصر التي يتكون منها المبدأ.ذكر اسم المبدأ، تعريف المبدأ، تعريف 

 استراتيجيات تعليم المثال الذي يوضح المبدأ العام:-
ُيعّرف المثال الذي يوضح المبدأ عبارة عن التفسير لحدوث ظاهرة معينة أو التنبؤ بنتيجة ما، لذا 

أ، تعليم مثال المبدأ تتضمن الخطوات التالية بالترتيب: ذكر اسم مثال المبدفإن أفضل طريقة 
عرض المثال، أو الموقف مع ذكر متغيراته  وشروطه، ثم  وصف العالقة السببية التي تربط بين 

 المتغيرات.
 استراتيجيات السؤال عن المبدأ العام-

ُتعًرف هذه االستراتيجية : بأنها األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث تعلم المبدأ والسؤال 
 مستويات هي:يكون هنا أيضًا على عدة 

السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على استرجاع المبدأ المدروس)تذكير عام( وذلك بأن يطلب من -
المتعلم إعادة تفسير العالقة السببية المتعلمة كتابة أو لفظًا، وعملية التذكر هنا حرفية أو غير 

 حرفية.
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ي مواقف تعليمية جديدة، وذلك بأن السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على تطبيق المبدأ المدروس ف-
 يطلب المعلم من المتعلم تطبيق المبدأ المتعلم.

السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على اكتشاف العالقة السببية لمبدأ غير متعلم، وذلك بأن يطلب -
 التنبؤ بالنتيجة أو التفسير لظاهرة بطريقته الخاصة.المعلم من المتعلم 

 المثال الذي يوضح المبدأ العام استراتيجية السؤال عن-
تعّرف هذه االستراتيجية : بأنها األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث عملية تعلم مثال 
المبدأ، وبما أن المثال هو حالة خاصة محددة ال يمكن تعميمها على مواقف أخرى، لذا فإن السؤال 

يكون على مستوى التذكر الجزئي فقط، وبكال الذي يختبر قدرة المتعلم على تعلم مثال المبدأ و 
 فرعيه: تذكر حرفي وتذكر غير حرفي، وذلك بأن يطلب من المتعلم أن يعطي تفسيرًا للظاهرة.

 نموذج تعليم اإلجراءات -3-11
ُيعرف اإلجراء : بأنه مجموعة من المهارات)الخطوات أو الطرق( التي يؤدي أداؤها بتسلسل معين 

 إلى تحقيق هدف ما .
 لذا فإن استراتيجية تعليم اإلجراء تتضمن الخطوات التالية بالترتيب:

إعطاء اسم اإلجراء، تعريف اإلجراء، تذكر الخطوات التي يتألف منها بترتيب معين، ثم  ذكر 
الخطوات المتعلقة بالخطوات الرئيسية والخطوات الفرعية المراد إجراؤها. أي القرارات التي تبيّين 

 االنتقال من خطوة إلى أخرى. للمتعلم كيفية
 استراتيجية تعليم المثال الذي يوضح اإلجراء العام:-

ُيعّرف المثال الذي يوضح اإلجراء العام بإنه: عبارة عن االنخراط الفعلي باإلجراء، أي أن اإلجراء 
تالية: هو طريقة أدائه وتجربته مباشرة. لذا فإن استراتيجية تعليم مثال اإلجراء تتضمن الخطوات ال

ذكر اسم اإلجراء، ذكر الخطوات التي يتكون منها أو تحضير األدوات المراد معالجتها، ثّم  العمل 
 الفعلي وأداء هذه الخطوات بترتيب معين أو استعمال األدوات والمواد.

 استراتيجية السؤال عن اإلجراء العام-
م للتأكد من حدوث عملية تعليم وُتعّرف هذه االستراتيجية بأنها: األسلوب الذي يستعمله المعل

 اإلجراء والسؤال هنا يكون على عدة مستويات هي:
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السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على استرجاع اإلجراء المدروس)تذكر عام( وذلك بأن يطلب من -
المتعلم ذكر الخطوات التي يتكون منها اإلجراء كتابة، أو لفظًا بتسلسل معين مع ذكر القرارات 

ة بأدائه كما ذكرت أو أجريت في غرفة الصف، وذلك عندما يعطي المتعلم اسم اإلجراء، أو المتعلق
 يطلب المعلم من المتعلم ذكر اسم اإلجراء كتابة أو لفظًا عندما يعطيها الخطوات الالزمة ألدائه.

لك بأن السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على تطبيق اإلجراء المتعلم في مواقف تعليمية جديدة وذ -
 يطلب من المتعلم أداء خطوات اإلجراء المتعلمة في مواقف جديدة.

السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على اكتشاف إجراء غير مدروس مسبقًا من خالل معالجة  -
مواقف جديدة، كأن يطلب المعلم من المتعلم تجريب خطوات تمكنه من الوصول إلى نتيجة معطاة 

 يجة من خالل أدائه لخطوات معطاة.أو يطلب منه أن يكتشف نت
 استراتيجية السؤال عن المثال الذي يوضح اإلجراء العام-

ُتعرف هذه االستراتيجية بأنها: األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث عملية تعلم اإلجراء، 
تعلم مثال وبما أن المثال هو حالة خاصة محددة، لذا فإن السؤال الذي يختبر قدرة المتعلم على 

اإلجراء يكون على مستوى التذكر الجزئي الخاص فقط وبفرعيه: تذكر حرفي، وتذكر غير حرفي 
فالسؤال هنا يكون بالطلب من المتعلم إعادة أداء اإلجراء كما شاهده في غرفة الصف، وقد يطلب 

نه، أو للتكاليف منه تمثيل اإلجراء بطريقة رمزية بداًل من المعالجة الفعلية نظرًا للخطر الناجم ع
 الباهظة التي يحتاجها لدى االنخراط الفعلي.

 نموذج تعليم الحقيقة: -11-4
ُتعّرف الحقائق :بأنها مجموعة من العالقات التي تربط بين الموضوعات أو العناصر أو الرموز أو 

 الحوادث بشكل عشوائي.
 استراتيجية السؤال عن الحقيقة-

عملية تعلم الحقيقة، وبما أن الحقيقة وُتعّرف بأنها: األسلوب الذي يستعمله المعلم للتأكد من حدوث 
هي حالة خاصة ال يمكن تعميمها على مواقف أخرى لذا فإن االختبار يكون على مستوى التذكر 

 الجزئي فقط وبكال فرعيه: حرفي وغير حرفي.
والطلب من المتعلم إكمال الجزء األخير كأن نعرض فالسؤال هنا يكون بعرض أجزاء من الحقيقة 

 (34-2011،39اسم المعركة ونطلب من المتعلم ذكر التاريخ الذي حدثت فيه.)صالح،
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 :ميرل  وفق متطلبات البرنامج التدريبي نظرية توظيف12-
الباحثة خطوات نظرية ميرل؛ في تدريب الطلبة/المعلمين على إتقان مهارات برنامج وظفت لقد 

 بوردايركتور.
عملت الباحثة على إضافة خطوة تحديد األهداف التعليمية ألنها غير موجودة ضمن النموذج 
األساسي لميرل كما عملت على دمج ثالثة خطوات وهي تقويم المواد التعليمية وا عادة اختبار 

 .التصنيف وتقويم صعوبة الحاالت في خطوة واحدة وهي التقويم
  يب الخطوات وفقًا لمتطلبات البرنامج التدريبي كاآلتي:كما عملت على إعادة ترت

 الخطوة األولى: تحديد األهداف التعليمية.
 .تحديد المحتوى  الخطوة الثانية:
 .: تحديد المفاهيمالخطوة الثالثة
 .تحديد أهمية الدرس الخطوة الرابعة:

 .إعادة تنظيم المحتوى  الخطوة الخامسة:
 .تصميم موجهات للمتعلم المرحلة السادسة:
 .تصميم االستراتيجيات المرحلة السابعة:

 .التقويملمرحلة الثامنة :ا
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 (147،2010النموذج األصلي لنظرية ميرل نقاًل عن)صيام وآخرون، (2الشكل )        

 :التعليمية الفيديوبرامج   -3
 تعريف الفيديو:1-3-

جاء المصطلح فيديو من الالتينية )إني أرى(، وترجع بشكل عام إلى أشكال تحزين متعددة للصور 
نما يشمل الجانبين البصري  المتحركة، غير أن  مصطلح الفيديو ال يقتصر على الجانب البصري، وا 

 (2008،39والسمعي في آن واحد.) حسامو،
المستخدمة في مجال االتصال، قام بقفزة نوعية "الفيديو وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة 

كبيرة في سلسلة التطور والتقدم التكنولوجي التواصلي الذي انتقل إلى السينما الناطقة والملونة إلى 
التلفزيون الناطق والملون إلى البث المباشر عبر األقمار االصطناعية التي تقوم فيها سيول من 

لصورة باأللوان، ليستفاد منها في االتصال والتعليم.)القال الحزم االلكترونية بنقل الصوت وا
 (2000،315وصيام،
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من أفضل البرامج المستخدمة لمونتاج ملفات الفيديو وأقوى  power director:برنامج  -2-3
البرامج التي تدعم ملفات الصوت المضغوطة ويستطيع إضافة تأثيرات ثالثية األبعاد ال تتوافر في 

مكانات البرامج األخر  ى، وهو األفضل في إعداد العروض، ولهذا البرنامج خصائص ومزايا وا 
ومؤثرات تجعل ملفات الفيديو في غاية الروعة والجمال، ومن خالل إتقان الباحثة لمهارات برنامج 

 بور دايركتور وغيره من البرامج وجد ت بأنه يمتاز بعدة مزايا وخصائص:
تصميم أفالم مكونة من مجموعة من الصور الثابتة، سواء أكانت ملتقطة  يساعد على -1-2-3

 من كاميرا الديجتال أو تم  إدخالها إلى الكمبيوتر بواسطة الماسح الضوئي.
يحتوي على شريحة من المؤثرات التي تجعل من الفيديو البسيط عمل احترافي، ويتوافق  2-2-3-

والتقنيتتتتتات المستتتتتجدة، وصتتتتيغ الكتتتتتاميرات متتتتع عتتتتدد كبيتتتتر متتتتتن صتتتتيغ  الفيتتتتديو والصتتتتوت، 
 االحترافية.

تعدد مسارات الفيديو والصوت، تمكننا من دمج المئات من المقاطع في فيديو واحد،  3-2-3-
 كذلك األمر بالنسبة لدمج الصوتيات.

إضافة تأثيرات على الفيديو أو النصوص أو الصور مثل: األلوان، واإلضاءة ، ووضع  4-2-3-
 إطار.

 يسمح باستخدام أكثر من صيغة للفيديو في عمل واحد. 5-2-3-
 .D2إلى  3Dيحّول صيغة الفيديو من  -6-2-3

 قدرته على تعديل زمن عرض الفيديو إّما بجعل مدة عرضه طويلة أو قصيرة. 7-2-3-
 .captureتصويره لجميع األحداث من البداية بواسطة أيقونة التصوير 8-2-3-
 د الصور وأفالم الفيديو.قدرته على استيرا -9-2-3

 اتصال تعليميةكوسيلة خصائص الفيديو  -3-3
يعتبر الفيديو طريقة فّعالة من طرائق االتصال، لما له من ميزات  وخصائص عديدة  تؤكد دوره 
كطريقة اتصال تعليمية ضرورية في المجاالت كافة كالتعليم، وأن الفيديو كوسيط تعليمي يمكن أن 

فّعالة في عملية التعليم؛ لنقل المعارف، والمعلومات، والمهارات، واالتجاهات، وكذلك يستخدم كأداة  
 قواعد التفكير والسلوك العلمي السليم إلى المتعلم، ومن خصائص الفيديو:

 تقديم المعلومات الجديدة في صورة سهلة وبسيطة ومفهومة. 1-3-3-
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 إطالة فترة تذكر المعلومات واألفكار الجديدة لدى الملتقي لمدة طويلة. -2-3-3
 قصر الوقت المستخدم في تعليم األفراد، ونقل الخبرات المستهدفة إليهم. -3-3-3
 القدرة على عرض استمرارية الحركة في صورتها الطبيعية كما تحدث في الواقع. -4-3-3
ياء واألجسام؛ مّما يسهم في تنمية المهارات، وتوفير تقديم بديل للواقع الحركي لألش -5-3-3

 (2010،1القدرة على تنفيذها بدقة وسهولة.)الفولي،
المرونة في مرحلة اإلنتاج: وفي هذه المرحلة نستطيع أن نغير صورة مكان صورة، أو  -6-3-3

 نص مكان نص، أو صوت مكان صوت، أو تبديل خلفية بأخرى، وهناك مرونة أخرى يشعر بها
المستخدم في مرحلة العرض، فيستطيع أن يكبر الصورة أو النص، وبالتالي يستطيع التصغير، 
ويمكن له اإلبحار حيث شاء، كذلك في إعادة التعلم في التوقيت الذي يناسبه وبالسرعة الممكنة 

 (40-2010،41التي توائمه، وفي المكان المريح له شخصيًا.)مشتهى،
 بالفيديومراحل التعليم 4-3- 

البد من عرضها بشكل مخطط ومنظم، كذلك بما  من أجل استخدام الفيديو في العملية التعليمية
يتناسب وأسلوب المعلم وحاجات المتعلمين، حيث أكد  الكثير فعالية الفيديو في أن يعّرف كل من 

 المعلم والمتعلم كيف يستخدم الفيديو؟ ومتى....؟
 القيام بها عند استخدام الفيديو هي: وهناك ثالثة مراحل أساسية يجب

: يقوم المعلم بمجموعة من العمليات، مثل: مشاهدة البرنامج مرحلة التحضير والتقديم1-4-3- 
بصورة مستقلة، ثم  تهيئة مكان العرض بشكل مناسب، كذلك تهيئة المتعلمين لمشاهدة 

 سية في موضوع الدراسة.البرنامج الذي سوف ُيعرض عليهم، ولفت نظرهم إلى النقاط األسا
: يعرض المعلم البرنامج على المتعلمين مراعيًا وضوح كل من الصورة مرحلة العرض -2-4-3

والصوت، كذلك ينفذ الطلبة في هذه المرحلة ويسجلون مالحظاتهم واستفساراتهم التي 
 يرغبون في إثارتها بعد العرض.

األخيرة، حيث تتناول مناقشة المتعلمين : وهي المرحلة مرحلة التطبيق والمتابعة3-4-3- 
للمواقف التعليمية التي عرضها البرنامج، ثم  مشاركة المعلم والمتعلمين باإلجابة عن 
االستفسارات التي يثيرها الطالب، كذلك ينفذ المتعلمون بعد مرحلة العرض نشاط هذه 

 المرحلة وكتابة التقارير عن البرنامج المعروض.
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يذ المرحلة السابقة الذكر تجعل العملية التعليمية منظمة ومنهجية بشكل أفضل، وأن التخطيط لتنف
 10-15لذلك يقترح توزيعّا زمنيًا لتنفيذ العملية التدريسية بوساطة الفيديو بحيث يخصص من 

دقيقة لمرحلة التطبيق  10-25دقيقة لمرحلة العرض،  20-30لمرحلة التحضير والتقديم، ومن 
 (.336، 2000وصيام، والمتابعة )القال

 مزايا استخدام برامج الفيديو في العملية التربوية:5-3- 
بما أن الطالب هو  هدف عملية االتصال التعليمي، كان البد من االهتمام بالرسالة كي تحقق أكبر 
درجات التأثير فيه، من خالل تأكيد حاجاته وميوله، واالنطالق من الخبرات التي يمتلكها إلى 

 سع مجااًل.خبرات أو 
يتلقى الدارس عن طريق الفيديو موضوعات المنهاج عن طريق مخاطبة حاستي السمع  1-5-3-

والبصر ومن خالل تجربة علمية لقياس األثر. مثال ذلك: تم  نقل معلومة معينة للمستقبل 
عن طريق حاسة السمع فقط، والمعلومة ذاتها عن طريق حاستي السمع والبصر معًا، فوجد 

ي ذهن المستقبل بالقياس إلى مدة زمنية معينة كالتالي : بلغت أن نسبة بقاء المعلومة ف
%،  أّما في 58%،بينما بلغت في حاسة البصر 37.5النسبة في مخاطبة حاسة السمع 

 %.86حاستي السمع والبصر فكانت النسبة 
يعتبر الفيديو وسيلة تعليمية جامعة، بمعنى أنه يمكن عن طريق عرض جميع المواد  -2-5-3

والبصرية األخرى، فيمكن عرض أفالم كاملة، أو مقتطفات منها، كذلك يمكن  السمعية
عرض الصور الثابتة، والشرائح، واالسطوانات، واللوحات اإليضاحية، والرسوم، والعرائس،  
إضافة إلى ذلك يمكن استخدام العديد من األجهزة والوسائل؛ ألنه يقدم للمتعلم رزمة 

 متكاملة من وسائل التعلم.
تحقيق مبدأ ربط النظرية بالتطبيق العملي، بحيث تشرح النظرية، وتعرض التجربة لدافع  3-5-3-

المتعلم، وبحماس ذاتي إلى ترجمة النظريات إلى واقع حياتي منتج، إذ إن كثيرًا من 
التجارب ال يمكن جلبها  للمتعلمين، بسبب نقص المواد التعليمية، والمختبرات في بعض 

ة تحقيقها في المختبر لخطورتها، أو بسبب الكلفة. ولكن عن طريق المدارس، أو لصعوب
 (.1996،38برامج الفيديو أصبح باإلمكان عرض هذه التجارب. )البلخي،
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حرية المعلمين والمتعلمين باختيار مكان عرض برامج الفيديو في العملية التعليمية  4-5-3-
تي فإن الطالب ال يختار المكان وزمانه، فعندما يستخدم الفيديو في مجال التعلم الذا

نما يختار المادة العلمية التي يرغب بمشاهدتها، إضافة إلى أنه يتعلم البرنامج  والزمان، وا 
حسب قدراته، وسرعته الذاتية، مما يدعو إلى القول: أن تقنية الفيديو تناسب إلى حد كبير 

 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
إمكانيات كبيرة في غرفة الصف، حيث يستطيع المعلم عرض البرنامج في " كما أن لهذا النهج 

 (.Atkinson،217،1975اللحظة المقرر ة، دون أن يرتبك بطريقة التشغيل أو طريقة العرض)
سهولة عملية النضج أو المونتاج، وكذلك النقل، والحذف في أشرطة الفيديو 5-5-3-

 (1993،372)العقيلي،
أهمية الفيديو في تعليم المهارات، والتي ترجع أسبابها إلى أن الفيديو يتناول المهارة  6-5-3-

بشكل كافِّ لمهامها، ويبرز األعمال األساسية من خالل العرض البطيء للصورة والتعليق 
عليها، باإلضافي إلى كونه يبرز المؤشرات ذات الداللة والتي يمكن ربطها بمؤشرات لفظية 

ف الحركات غير الجوهرية، و توضيح المراحل الصعبة في المهارة أو حركية وحذ
 (.2008،42)حسامو،

كذلك يشكل الفيديو وسيلة جديدة مسّلية وممتعة ومّشوقة يتعلمون  من خاللها أكثر مما يتعلمون 
 (2000،104من الكتب )السيد،

 حدود ومشكالت استخدام الفيديو في العملية التعليمية:6-3-
يرى بعض المربيِّّن أن استخدام برامج الفيديو في العملية التعليمية يؤثر سلبًا في  1-6-3-

المتعلمين، بحيث يضعهم موضع المتفرج، الذي ال يقوم بدور ايجابي في العملية التعليمية، 
ألنهم مجرد مستقبلين للمعلومات وال يقومون بسلوك آخر المتعلم حتى يتم  التعلُّم، ولكي 

الطلبة الخارجي )الظاهري( إيجابيًا، يجب على المعلم إثارة األسئلة يصبح سلوك 
 والمشكالت التي تهمُّ المتعلمين، وتكليفهم بأنشطة  مثل كتابة ملخص.

يؤخذ على برامج الفيديو أنها تسير بسرعة واحدة )إما بشكل سريع، أو فوق المتوسط(،  2-6-3-
بين المتعلمين، علمًا أن الدارس يتعلم بصورة مما ال يتيح الفرصة لمراعاة الفروق الفردية 

مكاناته الذاتية، ويمكن معالجة ذلك من  أفضل عندما تقدم إليها المعلومات حسب سرعته وا 
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خالل تصميم المعلم لخبرات تعليمية تساند برامج الفيديو، وتحقق أهداف التدريس، كذلك 
ي، والوصول إلى التعلُّم المتقن، هذا تسجيل الفيديو، وا عارته للطلبة، من أجل التعلُّم الذات
 يمكن أن يقدم مساهمة مناسبة في حل هذه المشكلة.

النقص الواضح في إعداد وتأهيل المعلمين في مجال استخدام تقنيات التعليم بشكل   -3-6-3
عام، وتقنية الفيديو بشكل خاص، وهذا بدوره يؤدي إلى العزوف عن استخدام هذه التقنية 

 (.2008،47لتدريسية؛ نتيجة جهل المعلمين إلمكاناتها التربوية.)حسامو،في العملية ا
يساعد اعتماد برامج الفيديو، باستمرار في عملية التدريس على نشوء جيل من  -4-6-3

المتعلمين يكتسب خبراته واتجاهاته عن طريق شاشة التلفزيون، حيث يقل اكتساب الخبرات 
لب والمعلم، وفي ذلك خسارة كبيرة للمتعلمين، إذ عن طريق العالقات الشخصية بين الطا

إن عمليات التفاعل والتأثر التي تحقق من خالل اتصال المعلم بالطالب مباشرة، ال يمكن 
أن تضاهيها وسيلة تعليمية أخرى، إذ كان البد من إيجاد التوازن بين كل من المدرس 

 وبرنامج الفيديو كمصادر للمعلومات.
ات دقيقة بوساطة الفيديو تتضمن أجزاء دقيقة، فإنها ال تكون في عرض موضوع5-6-3-

واضحة بشكل مناسب في أثناء عملية العرض، ويمكن مراعاة ذلك عندما يتم كتابة 
السيناريو، والقيام بتصوير البرنامج، ويتم تحديد لقطات قريبة األجزاء الدقيقة، ثم  تعرض 

 (1995،65بواسطة الفيديو فيما بعد.)صيام،
 المهارات:4-

 تعريف المهارة:1-4-
هي " نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة،  المهارة

 (1980،478بحيث تؤدى بطريقة مالئمة" )أبو حطب وصادق،
"المهارة تربويًا نمط من األداء المتقن الموجه نحو إنجاز عمل  من األعمال أو مهمة معينة بسيطة 
أو معقدة، وتتكون من سلسلة من األعمال أو السلوكات والحركات التي يقوم بها المتعلم بسرعة 

تقان وبأقل جهد ووقت وتكاليف، وأن تكون ماهرّا يعني أن تكون قادرًا على أن تؤدي  نشاطًا وا 
متعلمًا على نحو جيد وعن إرادة ورغبة وتصميم، فالمهارات نشاط متعلم يمكن تنميتها. من خالل 
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المعرفة والممارسة والتدريب وهذه القدرات ال تنفصل عن شخصية المتعلم ومهاراته الحياتية. 
 .220)،ص2008)زيتون،

ان مع االقتصاد في الجهد والوقت وتعّرف المهارة أيضًا:" بأنها القدرة على أداء عمل معين بإتق
 (.2005،1825وتحقيق االقتصاد" )ابراهيم،

 ُيالحظ من التعريفات السابقة للمهارة بأن هناك معايير عديدة ترتبط باألداء الماهر وهي :
 تعلم المهارات يتطلب القيام بالتدريب المستمر على مكونات هذه المهارة. 
 -األمان في العمل -اإلتقان–السرعة  -)الدقةالمهارات يجب أن تتصف بصفات أساسية  

 االقتصاد في الوقت والجهد .
 تصنف المهارات إلى: أنواع المهارات: -2-4

والتفكير الناقد، والعملي والتحليلي  ،وحل المشكالت، مهارة البحث :مثلمهارات عقلية:  1-2-4-
واالستداللي، وسواها، ومهارات االتصال، والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة، وتحليل 

صدار اإلحكام.  العالقات واالرتباطات، والتعديل، والتعميم، والتركيب، وا 
لصور، وعمل : مثل: الركض، المشي، ورسم الخرائط وعرضها، ورسم امهارات حركية 2-2-4-

النموذج، ومظاهر االتصال غير اللفظي باإليحاءات وحركة الجسم، ومهارة استخدام 
األجهزة والمعدات، وتناول األدوات وحركات األطراف ومختلف أعضاء الجسم، وسواها من 

( وبشكل مختلف يصنف 2009،47حركات الجسم الكبرى والدقيقة المنسقة.)أبو سويرح،
 ت إلى نوعين؛ مهارات ناسخة، ومهارات منتجة ."روميزوسكي " المهارا

:هي المهارات التي تتطلب تخطيطًا قلياًل، وتبدي تباينا قلياًل في التنفيذ من مثال المهارات الناسخة
 آلخر.

: هي المهارات التي تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا، وتبدي تباينًا جوهريًا في المهارات المنتجة
 (283، 2008التنفيذ)جابر،

قامة عالقات معهم والعمل مهارات اجتماعية  -3-2-4 : مثل : مهارات االتصال باآلخرين، وا 
 على التكيف االجتماعي، واالنضمام مع الجماعة والمشاركة الجماعية قواًل وفعاًل.

: مثل: ضبط مخارج األصوات وتنسيق األصوات مع الكلمات لكي تكون مهارات لغوية 4-2-4-
 عبير بالصوت واالتصال اللفظي باآلخرين.ذات معنى وتنسيق الت
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 (2013،43) المحمد ،تقسم المهارة إلى ثالثة جوانب أساسية  مكونات المهارة: -3-4
المهارة تتكون من المكونات المعرفية والعقلية المتنوعة التي تسهِّل  الجانب المعرفي: 1-3-4-

 على المتعلم فهم المهارة.
ن أداًء محددًا وقاباًل للمالحظة والقياس.: المهم الجانب األدائي 2-3-4-  هنا في المهارة أن تكوِّ
: تترك الخبرات العاطفية أثرًا في نمو المهارة لدى المتدربين حيث إن الجانب االنفعالي -3-3-4

تعّلم المهارة يحتاج للكثير من الخصائص الشخصية واالنفعالية مثل " ضبط األعصاب، 
ة بالنفس، والقدرة على التركيز، وزيادة الرضا عن العمل، والرغبة واالسترخاء، والثق والهدوء،

 في األداء.
وأخذت الباحثة بعين االعتبار المكونات الثالثة للمهارة في أثناء بناء البرنامج، فجسد المكّون 

) دراسة خصائص األيقونات، المفاهيم، الخلفية النظرية للمهارةالمعرفي في شرح الباحثة 
يس هذا المكّون من خالل االختبار التحصيلي المعرفي القبلي/البعدي، أّما الجانب المصطلحات( ق

 االتجاهات. استبانة وقيس هذا المكّون من خاللفي مقدمة كل مهارة  االنفعالي،
فتقوم الباحثة بتطبيقه خطوة بخطوة أمام الطلبة وبمشاركتهم، وقيس هذه المكون أّما الجانب األدائي 
 المالحظة التي تبين مدى تحقق األهداف المهارية.من خالل بطاقة 

 شروط اكتساب المهارات: -4-4
: يقصد باالقتران تزامن حدوث وحدات المثيرات واالستجابات، وهذا يعني االقتران1-4-4-

 االهتمام بالتوقيت والتآزر والترتيب الصحيح في أثناء أداء المهارة.
التوجيه باستخدام النماذج: يسمى هذا النوع من التوجيه بالتوجيه اآللي أو الميكانيكي  2-4-4-

حيث يتم تقديم نموذج للمتدرب عن المهارة، ثم  يطلب إليه محاكاة النموذج، تزداد قيمة هذا 
 إصدارالنوع من التوجيه إذا ماقدم في المراحل المبكرة من التدريب مما يساعد على 

 (2000،305لصحيحة منذ البداية)القال وناصر،االستجابات ا
معرفة النتائج" التغذية الراجعة": تأتي أهمية التغذية الراجعة في كونها تعطي مؤشرات  -3-4-4

نجازها، كّما تبين مراكز الضعف وتعمل على عالجها، وتسهم  عن مدى تحقق األهداف  وا 
 (Liddy,et al.,2005,P.864؛Mandernach,2005,P.1)بمعلوماته في زيادة ثقة المتعلم 
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يشترط في تعلم المهارة أيضًا أن تكون ذات وظيفة في حياة المتدرب، بحيث يقبل على 4-4-4- 
تقانها، وتكون مناسبة لمستوى النضج العقلي واالجتماعي والعضوي، وال تعتمد  تعلمها وا 

 (2005،123على التعلم اللفظي كليًا، وتمارس في وقتها.)الموسوي،
 ق تقويم المهارات:ائطر 5-4- 

: وفيها يتم التقويم في ضوء النتائج، ويكون المعيار هو مدى صحة الطريقة الكلية1-5-4-
النتيجة التي وصل إليها المتعلم ومدى جودة العمل الذي قام به والسرعة التي أنجز بها 

 (2012،46)حسامو،العمل.
أثناء الممارسة الفعلية  في مالحظة المتعلم: تعتمد إلى حد كبير على الطريقة التحليلية -2-5-4

للمهارات المراد تقويمها، حيث تعتبر المالحظة وسيلة مفيدة في تقويم المهارات اإلجرائية، 
وفي هذه الطريقة تحلل المهارة المراد قياسها أو إلى مجموعة من العمليات السلوكية 

ن تتوافر لدى المتعلم، ثم الفرعية التي يمكن مالحظتها، أو إلى صفات سلوكية يجب أ
 ( .154-2004،155يالحظ مدى تحقيقها في أثناء ممارسة المهارة)عاّلم،

ويطلق على هذا األسلوب أسلوب مالحظة األداء، وتسمى أداة التقويم باسم بطاقة المالحظة حيث 
نبها تتضمن قائمة محدودة من الكلمات أو العبارات أو الفقرات التي يمكن للمالحظ أن يضع بجا

 عالمة تدل على قيام الشخص بالعمل المطلوب.
ويقوم البحث الحالي على قياس نتاجات تعليمية، باستخدام بطاقات المالحظة حيث تم تحليل 
المهارات المراد قياسها إلى إجراءات سلوكية قابلة للمالحظة، وتسجل درجات التقدير لمستوى 

 امج بور دايركتور المقترحة.الطالب بعد إدائه للجوانب الخاصة بمهارات برن
 : power directorتحديد مهارات برنامج  -6-4

حددت الباحثة مهارات البرنامج بعد البحث ودراسة اإلطار النظري للمهارة ، وذلك للخروج بمهارات 
دراجها كمهارات رئيسية وفرعية في البرنامج التدريبي.  تناسب الطلبة/المعلمين، وا 

تدريب الطلبة/ المعلمين على "المهارات الناسخة" ألن هذا النوع من المهارات ولقد اختارت الباحثة 
 ال يبد تباينًا  جوهريًا في التنفيذ، مما يساعد في بناء أدوات التقويم، وتوحيد عملية التصحيح.

ا موفيوأفادت الباحثة من شروط تعلم المهارات في أثناء التدريب، وفي أثناء بناء البرنامج التدريبي، 
يتعلق بمبدأ التوجيه باستخدام النماذج قامت الباحثة بتصميم نموذج عن كل مهارة مقترحة من 
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مهارات برنامج بور دايركتور ونسخه على قرص مضغوط بهدف عرضه على الطالب/المعلم قبل 
وهي من الخطوات المهمة في ، كذلك معرفة النتائج "التغذية الراجعة" البدء بالتدريب على المهارة

 نظرية ميرل للتصميم التعليمي، وهذه المهارات هي:
مهارة التطبيقات الخاصة بأقسام وقوائم واجهة برنامج بور دايركتور: وهي أول مهارة يحتاج  

 إليها الطالب/ المعلم الستخدامه لوحات البرنامج واألوامر الفرعية لكّل قائمة ووظائفها.
ي مهارة مهمة يحتاج إليها مستخدم مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور: وه 

 البرنامج الستيراد الصور، وتعديلها من حيث التباين في السطوع اللوني وحدة اللون.
مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات: وتأتي أهمية التدرب على هذه المهارة  

 للتعامل مع الفيديوهات من حيث تقطيعها ودمجها ضمن فيديو واحد.
 صميم فيديو باستخدام الكاميرا: وتشكل إحدى المهارات المهمة في البرنامج.مهارة ت 
 خالصة:

ُيالحظ أن هناك عالقة وثيقة بين نظرية ميرل، وبرامج الفيديو من خالل برنامج بور دايركتور، 
وبين المهارات، فتصميم برنامج بور دايركتور يتطلب امتالك المهارات، وفي ضوء ذلك فإن نظرية 

ُيمكن أن تستخدم في تصميم برامج الفيديو ونتائج البحث الحالي ستظهر إلى أي مدى يمكن  ميرل
 أن تنجح في تحقيق ذلك.
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 إجراءات الدراسة 
 مقدمة:
هذا الفصل من المراحل والخطوات التي مرت بها الباحثة في أثناء إعداد أدوات البحث  تألف

 توالحاجة إلى البرنامج التدريبي  كّما وضح -منهج الدراسة وعينتهاتناول الفصل إذ الحالي، 
خطوات إعداد البرنامج التدريبي، وتضمن عرضًا تفصيليًا لكيفية تصميم أدوات الدراسة )اختبار 

االتجاهات(، كّما تضمن استبانة تحصيلي تجميعي معرفي، اختبارات أدائية، بطاقات المالحظة، 
بي مع األدوات بصورته األولية، ثّم مرحلة التعديل لألدوات، ثم  مرحلة تحكيم البرنامج التدري

التجريب االستطالعي بتجريب البرنامج كاماًل على مجموعة استطالعية بهدف تالفي الثغرات 
التي تظهر على البرنامج التدريبي، ودراسة أدوات البرنامج دراسة سيكومترية من صدق وثبات؛ 

 ائي للبرنامج على عينة التجربة األساسية. ومن ثم  التطبيق النه
: اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية المنهجين:)الوصفي التحليلي منهج الدراسة -1

والتجريبي(إذ اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات وعرضها، وتحديد 
 اإلطار الّنظري.

الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول  "فالمنهج الوصفي التحليلي يساعد الباحث في
الظواهر استنادَا إلى الواقع، وتعدُّ األبحاث الوصفية أكثر من مشروع لجمع معلومات فهي تصف 

 (.2006،76وتحلل وُتقيم وتفسر")دويدار،
وأيضًا اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، ُويقصد به :"تغ ير متعمد ومضبوط للشروط المحددة 

الظاهرة موضوع الدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغير من آثار في هذا الواقع، أو  للواقع أو
الظاهرة، مع محاولة ضبط كلِّّ المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة، أو الواقع ماعدا المتغير 

 (.2003،83التجريبي المراد دراسة أثره على متغير تابع أو أكثر")دياب،
يبي التطبيقي من الدراسة، وبيان أثر نظرية ميرل للتصميم التعليمي وتم  استخدام المنهج التجر 

التجريبي ذي المجموعة الواحدة، ألنه  التصميم للبرنامج التدريبي المقترح، واعتمدت الباحثة نظام
يتناسب مع أغراض الدراسة الحالية، إذ طب ق االختبار المعرفي القبلي/البعدي واالختبارات األدائية 

 البعدية بجميع مهارات برنامج بور دايركتور من خالل استخدام نظرية ميرل.القبلية/
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 :المجتمع األصلي للبحث وعينته -2
المجتمع األصلي هو جميع مفردات أو وحدات الظاهرة تحت البحث، وقد يكون هذا المجتمع 

كلية أو  مكونًا من سكان مدينة أو محافظة أو بلد ما، أو قد يكون مكون من طلبة مدرسة أو
 (.2007،273جامعة )محمود،

جميع الطلبة/المعلمين في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين  مجتمع الدراسةوعلى ذلك يمثل 
 .طالبًا وطالبة 264والبالغ عددهم  (2014-2015)طرطوس( للعام الدراسي )

المجتمع األصلي، وقسمتها الباحثة إلى  فرادعينة الدراسة كامل أتضمنت : عينة الدراسة -1-2
 مجموعتين:

( طالبًا 13الباحثة بطريقة مقصودة، قوامها)ها : اختارتالتجربة االستطالعية مجموعة1-1-2- 
  .وطالبة، من أجل إجراء الدراسة السيكومترية )معامل الصدق والثبات(

التدريبي بعد التأكد من : التي ُطبق عليها البرنامج مجموعة التجربة األساسية2-1-2- 
( طالبًا 26بلغ عددها)و  ، صالحية أدوات الدراسة من خالل التجربة االستطالعية

 وطالبة.
 الحاجة إلى البرنامج التدريبي: -3

الطالب/المعلم الناجح مهنيًا وأكاديميًا يؤدي إلى نجاح العملية التربوية، وتحقيق أهداف  إن إعداد
الباحثة لعدد من طلبة معلم صف للسنة الثالثة، تبين لها مدى سؤال التربية والتعليم، فمن خالل 

"، كون حاجة الطلبة/المعلمين إلى برامج تفيدهم في مهنة التدريس والسيما برنامج "بور دايركتور
برنامج "بور دايركتور" من البرامج التي تستخدم في مونتاج الفيديو، وتمكن الطالب/المعلم من أن 
 يّصور نفسه في برامج التربية العملية، وبالتالي ُيمكنه من تقييم أدائه وتطويره على النحو األمثل.

رات برنامج "بور لذا اقترحت الباحثة تصميم برنامج تدريبي إلكساب الطلبة/المعلمين مها
دايركتور"ضمن برنامج الدراسة في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين، وتطبيقه وبيان نتائجه 

 .برنامج بور دايركتور ومعرفة اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو
اعتمادًا على ذلك تم تحديد هدف البرنامج التدريبي المعّد وفق نظرية ميرل للتصميم التعليمي في 

 لطلبة/ المعلمين مهارات برنامج بور دايركتور.إكساب ا
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 إعداد البرنامج التدريبي: -4
اعتمدت الباحثة نظرية ميرل للتصميم التعليمي، وذلك لمناسبتها إلجراءات الدراسة الحالية؛  
ضمن النموذج  ةتجدر اإلشارة أن نظرية ميرل ال تراعي تحديد األهداف التعليمية غير موجودو 

األساسي، ولكن تغلبت الباحثة على ذلك بإضافة هذه الخطوة إلى النموذج، كذلك عملت على 
دمج خطوات تقويم المواد التعليمية وا عادة اختبار التصنيف وتقويم الحاالت الصعبة ضمن فقرة 

 التقويم.
 خطوات إعداد البرنامج التدريبي: -5

 تحديد األهداف العامة:1-5-
يعدُّ تحديد األهداف من أهم األمور في أي عمل تربوي، لذا فالبرنامج التدريبي الفع ال هو الذي   

يكون له أهداف واضحة ومحددة، ألن هذه األهداف هي التي تعمل على توجيه العمل التدريبي 
 (. 2009،13نحو ما نسعى لتحقيقه من نتائج مرغوبة لعملية التعلُّم)الطناوي،

هداف العامة بمثابة "الخطوط العريضة، ومعالم الطريق للعملية التربوية بكلِّّ معالمها، تعدُّ األو 
(.  ويعد 2006،98وهي المرشد العملي والحقيقي لكلِّّ التربويين والقائمين على المناهج")شاهين،

ًا تحديد األهداف خطوة أساسية ألي برنامج تدريبي ناجح، وعلى هذا األساس حّددَت الباحثة أهداف
 عامة لكلِّّ مهارة من مهارات البرنامج التدريبي وفق اآلتي:

 تعريف الطلبة/المعلمين بأقسام بيئة برنامج بور دايركتور. 
 تدريب الطلبة/المعلمين على تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور. 
 تدريب الطلبة/المعلمين على تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات. 
 الطلبة/المعلمين على تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.تدريب  

كما أن وضوح تلك األهداف وأسلوب تحقيقها يتطلب ترجمة كل منها إلى عدد من األهداف 
 (.2005،128اإلجرائية التي تميز نوع السلوك الذي يراد تنميته لدى المتعلم.)ديب،

بلتتة للمالحظتتة والقيتتاس؛ تتتتوزع إلتتى وقتتد اشتتتقت الباحثتتة متتن هتتذه المهتتارات عتتدة أهتتداف خاصتتة قا
أهتتداف معرفيتتة وأختترى مهاريتتة، بحيتتث تتتتوزع األهتتداف المعرفيتتة إلتتى مستتتويين همتتا التتتذكر والفهتتم 
فقتتتط، وقتتتد اقتصتتترت الباحثتتتة علتتتى هتتتذين المستتتتويين ألن المستتتتويات المعرفيتتتة األختتترى يمكتتتن أن 

تتد فتتي أثنتتاء أداء المهتتارة عمليتتًا؛ فالمتتتدرب حتتين يتتؤدي ال مهتتارة بخطواتهتتا عمليتتًا، إنمتتا يجستتد ُتجس 
 مستوى التطبيق.
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وقد تمت صياغة األهداف بعبارات سلوكية محددة ا، وقد روعي في صياغة األهداف أن تكون 
شاملة لجميع جوانب الخبرات التعليمية، واقعية ممكنة التحقيق، مصاغة بطريقة إجرائية تفيد في 

 تحديد وتنظيم المحتوى.
 .دريبيةبن عدد األهداف الخاصة بكلِّّ وحدة ت( بيّ 7والملحق رقم )

 )إعداد أدوات البرنامج التدريبي( -2-5
 إعداد االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل: -1-2-5

تعدُّ االختبارات التحصيلية من أكثر أدوات القياس وأهمها شيوعًا في ميدان التربية والتعليم وذلك 
 في:ألنها تساعد 

تحديد ما تحقق من األهداف المخطط لها بعد مرور الطالب بالخبرات واألنشطة  
 التعليمية.

تزود المدرس بالتغذية الراجعة من حيث)طريقة التدريس، الوسائل التعليمية، طرائق  
 التقويم(.

 (.2009تساعد في تصنيف الطالب إلى مستويات، ومعرفة قدرات كلِّّ طالب )المزيني، 
تبتتتتار التحصتتتتيلي بأنتتتته :"إجتتتتراء متتتتنظم وفتتتتق معتتتتايير محتتتتددة يرمتتتتي إلتتتتى قيتتتتاس متتتتا وُيعتتتترف االخ

اكتستتتتتتبه المتعلمتتتتتتون متتتتتتن الحقتتتتتتائق، والمفتتتتتتاهيم، والتعميمتتتتتتات، والمهتتتتتتارات، بعتتتتتتد دراستتتتتتة موضتتتتتتوع 
ر تعليمتتتتتتتتي، متتتتتتتتن حيتتتتتتتتث التتتتتتتتتذكر، والفهتتتتتتتتم، والتطبيتتتتتتتتق، والتحليتتتتتتتتل  دراستتتتتتتتي، أو وحتتتتتتتتدة، أو مقتتتتتتتتر 

 (.2008،300والتركيب، والتقويم )عطية،
جراء عملية القياس فنيات ضرورية من أجل إنجاح العملية التعليمية )إبراهيم  ن بناء االختبار وا  وا 

،2004،78) 
 اتبعت الباحثة في إعداد االختبار الخطوات اآلتية:

 :التجميعي/المعرفي/القبلي/البعديتحديد الهدف من االختبار التحصيلي           1-1-2-5- 
يهدف االختبار التحصيلي إلى الحكم على مدى تحقق األهداف المعرفية المتعلقة بالمهارات 
ن المعرفي  المقترحة، وبالتالي قياس أثر استخدام نظرية ميرل للتصميم التعليمي في تنمية المكو 

 للمهارات المقترحة للبرنامج التدريبي لدى الطلبة/ المعلمين.
اعتمتتتتتتدت الباحثتتتتتتة فتتتتتتي بنتتتتتتاء االختبتتتتتتار التحصتتتتتتيلي  لة:تحديددددددد نددددددوع األسددددددئ 1-1-1-2-5-

علتتتتى أستتتتئلة االختيتتتتتار متتتتن متعتتتتدد بأربعتتتتتة خيتتتتارات؛ واحتتتتتد منهتتتتا فقتتتتط هتتتتتو الصتتتتحيح، ألن هتتتتتذا 
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تتتتي جوانتتتتب المتتتتادة  النتتتتوع هتتتتو األكثتتتتر مرونتتتتة، ويتتتتتيح إعتتتتداد عتتتتدد كبيتتتتر متتتتن األستتتتئلة، ممتتتتا يغطِّّ
وانتتتتتب نتتتتتواتج التتتتتتعّلم بأنواعهتتتتتا العلميتتتتتة، كمتتتتتا أن هتتتتتذا النتتتتتوع متتتتتن األستتتتتئلة ّيمكِّتتتتتن  متتتتتن قيتتتتتاس ج

المختلفتتتتتتتة العليتتتتتتتا والتتتتتتتدنيا، وُيقلتتتتتتتل متتتتتتتن فتتتتتتترص التخمتتتتتتتين إلتتتتتتتى الحتتتتتتتدود التتتتتتتدنيا، ويتتتتتتتوفر شتتتتتتتروط 
 (.2009،97؛عالم،2006،327الموضوعية والدقة، والسرعة في التصحيح )ميخائيل،

  هدف االختبار تبعًا لزمن تطبيقه:2-2-5-
 التجميعي/المعرفي/القبلي:االختبار التحصيلي 1-2-2-5-

مهارات البرنامج التدريبي بهدف على   تدريب الوهو االختبار الذي يجريه الباحث قبل البدء ب
 تحديد مستوى الطلبة/المعلمين فيما يتعلق بموضوعات برنامج "بور دايركتور".

 االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/البعدي:2-2-2-5-
مهارات البرنامج، ويهدف إلى  الطلبة/المعلمين على االنتهاء من تدريب تطبيق االختبار ذاته بعد

نهم من تحقيق األهداف المحددة لمهارات البرنامج  قياس مدى تحصيل الطلبة/المعلمين وتمكُّ
 التدريبي.

 االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/المؤجل:3-2-2-5-
زمنية من تنفيذ البرنامج، ويهدف إلى قياس  هو االختبار التحصيلي ذاته يعاد تقديمه بعد فترة

 (2009،148مدى احتفاظ المتعلمين بالمعلومات.)العاتكي،
 إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي:3-2-5-

حددت الباحثة في هذا الجدول عدد األسئلة في كلِّّ مهارة، وحدد المستوى الذي يقع فيه كلِّّ 
إلى تحديد عدد ومستوى أسئلة االختبار ككل، ونسبة كلِّّ مستوى منها إلى سؤال، لينتهي بذلك 

(الحقًا. وهنا تأتي أهمية جدول المواصفات من"كونه 6مجموع األسئلة كما سيظهر في جدول رقم)
يعطي مؤشرًا واضحًا عن نسبة تمثيل االختبار للمادة العلمية، وإلعداد هذا الجدول تم تحديد 

وى المعرفي في كلِّّ مهارة، وعدد األهداف السلوكية المتعلقة بالمحتوى الوزن النسبي للمحت
 (.2004،23المعرفي في كلِّّ مهارة")الفتالوي،

 ت: ، أعدمفتاح تصحيح اإلجابة لالختبار التحصيلي التجميعي/ المعرفي إعداد4-2-5-
ح مفتاح 3مفتاح اإلجابات الصحيحة عن بنود االختبار الملحق ) ةالباحث اإلجابة عن بنود ( يوضِّّ

 االختبار التحصيلي.
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: ُخصّصِّ لكلِّّ بند في االختبار تصحيح االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي5-2-5-
 التحصيلي درجة واحدة فقط لإلجابة الصحيحة، ودرجة الصفر لإلجابة الخاطئة.

 إعداد االختبارات األدائية وتصميم مستلزماتها: -2-2-6
هي االختبارات التي تتطلب من المتعلم أداء بعض العمليات المعقدة التي  االختبارات األدائية:

 (2012،55يمكن مالحظتها في ظروف مقننة )ديوب،
الباحثة  من الطالب/المعلم في االختبارات  تطلبو وقد أعدت الباحثة ثالثة اختبارات أدائية، 

الشخصي للباحثة، إلنجاز الموجود على الحاسب   power directorاألدائية استخدام برنامج 
الطلبة االختيار األدائي الخاص بكل مهارة ، وبالتالي فإن تصحيح االختبار األدائي سيكون من 

وفي ضوء ذلك تمت عملية  خالل مالحظة الطالب /المعلم في أثناء أدائه لالختبار األدائي،
 إعداد االختبارات األدائية وفق الخطوات اآلتية:

الحكم على إلى تهدف االختبارات األدائية  ف من االختبارات األدائية:تحديد الهد1-2-2-6-
 مدى تحقق األهداف المهارية، وبالتالي تعّرف مدى اكتساب الطلبة/المعلمين للمهارات المقترحة.

تحتاج االختبارات األدائية إلى  تحديد مستلزمات االختبارات األدائية: 2-2-2-6-
مستلزمات:)كالصور بأنواعها، وملفات "الفيديو"، وملف المهارة األساسي، الذي يتطلب من 
المتدرب محاكاته(، ولهذا السبب وتجنبًا إلضاعة الوقت، ورغبًة في توحيد عملية القياس والتقويم، 

بعدد االختبارات األدائية، ونسخها  صمم ت الباحثة تلك المستلزمات بنفسها، ووضعها في ملفات
 على قرص مضغوط خاص بمستلزمات االختبارات األدائية.

 بطاقات المالحظة:2-2-7-  
 إعداد بطاقات المالحظة لقياس أداء الطالب/المعلم في االختبارات األدائية: -1-2-2-7

األدائية، وبطاقات تعمل بطاقات المالحظة في هذه الدراسة كساللم لتصحيح االختبارات 
المالحظة ليست أداة مستقلة بل جزء ال يتجزأ من االختبار األدائي، ولهذا الغرض أعدت الباحثة 
بطاقة مالحظة خاصة لكّل اختبار أدائي من نوع قائمة المراجعة، إذ يوجد لكل بند في قوائم 

فضل وسيلة لتصحيح غير محقق(، ولذلك فإن أ -المراجعة مستويان للتحقق ال ثالث لهما) محقق
االختبارات األدائية هي قوائم المراجعة التي تعّرف بأنها" وسيلة لتسجيل حدوث أو عدم حدوث 

 (.2012،56عمل ما أو وجود خاصية من الخصائص")ديوب،



55 

حيث تقوم المدربة بمالحظة أداء الطالب/المعلم، لتحديد ما إذا كانت العملية المعينة أو النتائج 
( أمام المحك الذي تحقق، وذلك داللة √على حدة، وتضع المدربة عالمة )تحقق محكات كل 

على أنه تم  مالحظة هذا المحك، وأنه متوفر بدرجة مرضية، والدرجة التي تقدر لكل محك هي 
 (155-2005،156عدد العالمات التي وضعت أمامه )عالم،

من الطالب/المعلم في أحد  ويمكن توضيح سبب اختيار هذا النوع وفق المثال اآلتي: قد يطلب
االختبارات األدائية إدراج نص على الفيديو، وفي هذه الحالة، فإن ملف العمل الذي أعده 
ّما ال يتضمن ذلك النص، فلكلِّّ بند خياران للتحقق ال  الطالب/المعلم إّما أن يتضمن النص، وا 

االختبارات األدائية هو غير موجود(، ولذلك فإن أفضل وسيلة لتصحيح –ثالث لهما)موجود 
 بطاقة مالحظة.

 واتبعت الباحثة في إعداد بطاقات المالحظة الخطوات التالية:
: إن الهدف من بطاقات المالحظة هو  تحديد الهدف من بطاقات المالحظة -2-2-2-7

 الحكم على مدى تنفيذ الطالب/المعلم للمهمات التي ُطلبت إليه في االختبارات األدائية.
ُكتبت التعليمات في صفحة مستقلة إعداد قائمة تعليمات لبطاقة المالحظة:  -3-2-2-7

ح : رقم البطاقة، رقم االختبار التابعة له، عنوان المهارة التي تتم مالحظتها، عدد بنود  توضِّّ
بطاقة المالحظة، الدرجة المخصصة للبطاقة، توضيح طريقة استخدامها، باإلضافة إلى اسم 

 الدراسة )الجنس(. المتدرب، ومتغيرات
 نحو البرنامج التدريبي:استبانة االتجاهات إعداد 2-2-8-

 االتجاهات:استبانة  خطوات بناء1-2-2-8-
لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الخاص بتحديد اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو 

لهذا الغرض وفق استبانة االتجاهات البرنامج التدريبي والرضا عنه، قامت الباحثة بتصميم 
 الخطوات التالية:
 االتجاهات:استبانة  تحديد الهدف من 2-2-2-8-

قامتتتت الباحثتتتة بتتتالعودة إلتتتى عتتتدد متتتن الدراستتتات الستتتابقة استتتتبانة االتجاهتتتات قبتتتل البتتتدء بتصتتتميم 
المتعلقتتة بموضتتوع االتجتتاه، التتتي هتتدفت إلتتى بنتتاء مقتتاييس االتجتتاه نحتتو البتترامج التدريبيتتة، ومتتدى 
الرضتتا عنهتتا، إضتتافة إلتتى بعتتض الكتتتب والمراجتتع التتتي تحتتدثت عتتن موضتتوع االتجاهتتات وكيفيتتة 
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استتتتعانت بهتتتا الباحثتتتة متتتا يتتتأتي : دراستتتة )أبتتتو تصتتتميم مقاييستتتها، ومتتتن البحتتتوث والدراستتتات التتتتي 
 .2013)،)المحمد،2011)(،)الحربا،2001يونس،

االتجاهات، هو: قياس اتجاهات استبانة في ضوء هذه المراجعة حددت الباحثة هدف  
 الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي والرضا عنه، وأهميته في العملية التعليمية.

 االتجاهات: ستبانةا تحديد محاور3-2-2-8-
 فتتتي ضتتتوء مراجعتتتة األدبيتتتات التربويتتتة والبحتتتوث الستتتابقة، وفتتتي ضتتتوء أهتتتداف الدراستتتة وطبيعتهتتتا،

بمتتدى قبتول الطلبتة/المعلمين جمتيعهم للبرنتامج والرضتتا استتبانة االتجاهتات محتاور  الباحثتةحتددت 
 عنه، من خالل المحاور اآلتية:

 دايركتور"، نظرية ميرل، التقويم.إخراج البرنامج التدريبي، برنامج "بور 
االتجاهات خمسة خيارات هي: موافق بشدة، موافق، الرأي لي،   استبانة يوجد لكلِّّ بند في إذ 

غير موافق، غير موافق أبدًا، وفي ضوء ذلك فإن تصحيح المقياس سيكون وفق مقياس ليكرت 
(Likert)(1؛ بمعنى أن درجة كلِّّ بند تندرج من الدرجة األولى)  ،)لإلجابة )غير موافق أبدًا
( لإلجابة )موافق(، والدرجة 4والدرجة )( محايد، 3والدرجة )موافق(،  ( لإلجابة )غير2والدرجة )

 ( والعبارات السلبية لها تصحيح معاكس.شدة( لإلجابة )موافق ب5)
 كما أضيف سؤاالن مفتوحان: هدف األول منهما تعّرف صعوبات التدريب على مهارات برنامج

 "بور دايركتور"
على حين هدف الثاني تعّرف مقترحات الطلبة/المعلمين لتطوير تدريس مادتي تقنيات التعليم 

 والحاسوب في كليات التربية.
 تحديد المحتوى التعليمي3-5-

ويقصد بالمحتوى: مجموعة المعارف والمهارات والخبرات التي يجب تنظيمها في شكل معين من 
 الموضوعة، وقد روعي عند اختيار المحتوى اآلتي:أجل تحقيق األهداف 

 أن يرتبط المحتوى بالمهارات. 
 أن يستند المحتوى إلى أهداف واضحة ومحددة. 
 أن تكون المعارف صحيحة علميًا ومستمدة من مصادر متعددة، وذات أهمية للمتدربين. 
 أن يكون المحتوى في مستوى الطلبة/المتدربين، حتى يتمكنوا من تعلمه. 
 أن تزود الوحدات بمجموعة من األنشطة. 
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وقد قامت الباحثة بجمع وتحليل كلِّّ ما يتعلق ببرنامج" بور دايركتور" وحصلت على العديد من  
المهارات التي يوفرها البرنامج، بغرض االعتماد على أفضل هذه المهارات في التدريب، ويشير 

يستهدف الوصف الدقيق ُيقال عن  ( في هذا الصدد بأن تحليل المحتوى Lasswillالزويل )
موضوع معين، في وقت معين، أو البحث عن المعلومات الموجودة في موضوع ما، والتفسير 
الدقيق للمضامين التي جاءت في المحتوى والتعبير عنها بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة، 

استخدامهم للبرنامج  وبعد هذا التحليل حصرت الباحثة المهارات التي تناسب الطلبة/المعلمين في
 في العملية التعليمية وبنفس الوقت تشرح أدوات وأيقونات البرنامج.

 وقد تم  تحديد محتوى البرنامج بالمهارات الرئيسة اآلتية.
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور. -
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات. -
  تصميم الفيديو باستخدام الكاميرا. -
 :كاآلتي البرنامجضمن  ةيدريبترتيب الوحدة التقامت الباحثة بولقد -

اتبعت الباحثة بعد أن أكملت إعداد وجمع عناصر البرنامج التدريبي مع أدواته ووحداته، توليف 
 هذه العناصر وترتيبها، إلخراج البرنامج التدريبي في صورته الكاملة استنادًا إلى تصميم ميرل
للتصميم التعليمي؛  بقصد عرضه على السادة المحكمين للتأكد من صدق محتواه، لذلك ُبنيت 

 تعليمية في البرنامج التدريبي وفق الترتيب اآلتي: كلِّّ وحدة
 : اختارت الباحثة لكلِّّ وحدة عنوانًا مختصرًا يدل على مضمونها.عنوان الوحدة1-6-
اشتقت األهداف الخاصة بالوحدة من األهداف العامة،  األهداف الخاصة بالوحدة:2-6-

 وصيغت بحيث تكون قابلة للمالحظة والقياس.
متتتتتع بطاقتتتتتات المالحظتتتتتة التتتتتتي تقتتتتتيس متتتتتدى تحقيتتتتتق االختبدددددار األدائدددددي القبلي/البعددددددي 3-6-

 الطلبة/المعلمين للمهمات المطلوبة في االختبار.
: وتتضمن المراحل والخطوات التي سوف يتم عرضها في كل  مقدمة حول المهارة -4-6
 مهارة.

عرض المحتوى المعرفي بشرح يتحدث هذا الجزء عن  : المحتوى المعرفي للمهارة5-6-
 ، مع تقديم صور توضيحية عن كلِّّ فكرة في كل مهارة مقترحة. فصلم



58 

وُيقصد به تطبيق خطوات أداء (: )النشاط التدريبي المحتوى المهاري  تنفيذ المهارة        7-6-
من منهاج الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي والتي تناسب  مأخوذ مثال المهارة على

 الطالب/المعلم.
 : أدواته البرنامج التدريبي معدراسة موثوقية  -6

على عرض البرنامج على السادة المحكمين، ومن ثم  تجربته  في ذلك الباحثة اعتمدت 
 استطالعيًا على عينة من الطلبة/المعلمين.

( محكمين ، ثالثة متخصصين في تقنيات التعليم، ومتخصص 9كان عدد السادة المحكمين )و 
في طرائق التدريس، ومهندسين من ذوي الخبرة، ومتخصص في الحاسوب وبرامجه، ولغويان 

النكليزية، وكان الهدف من اثنان: األول منهما في اللغة العربية، والثاني متخصص في اللغة ا
 ذلك االسترشاد بآراء السادة أصحاب االختصاص، وتدقيق البرنامج علميًا ومنهجيًا ولغويًا.

 ( يوضح بعض جوانب التعديل2جدول )
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 وقد أبدى السادة المحكمون مالحظاتهم، وأجمع معظمهم على اآلتي:
 ( بعض جوانب التعديل.2)جدول يوضح  

 المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل. إعادة صياغة بعض أسئلة االختبار التحصيلي 
 التجميعي المعرفي.التعديل في صياغة بعض بدائل خيارات بنود االختبار التحصيلي  
 )مفاهيم(. التركيز على مراحل نظرية ميرل في البرنامج التدريبي بما تتضمنه من 

 بعد التحكيم قبل التحكيم الرقم
 تتألف بيئة البرنامج من أربعة أجزاء. تتألف بيئة البرنامج من أربعة أقسام. 1
 سحب الملفات. الملفات.نقل  2
 إزالة الصوت من البرنامج. حذف الصوت من البرنامج. 3
4 (D): (D:) 
5 

()  
 التعديالت الخاصة باالختبار التحصيلي

حدود A -  لوضع: Maskنستخدم خيار 1
 للصورة.

إطار   A-    لوضع:  Maskنستخدم خيار
 للصورة.

2 Activ Active 
3 modity Modity 
4 Crop imag Crop image` 
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 تعديل بعض بنود بطاقات المالحظة، بما يتوافق مع نصوص االختبار. 
 تعديل بعض نصوص االختبار األدائي. 
 وضع أسماء للغرف في شريط األدوات بداًل من األرقام. 
 ردت ضمن البرنامج التدريبي.تصغير األشكال التي و  

 وقد أكدت آراء السادة المحكمين )عدا ما سبق( على النقاط اآلتية:  
 وضوح األهداف العامة والخاصة للبرنامج التدريبي. 
 شمولية المحتوى. 
 مناسبة االختبارات لألهداف العامة والخاصة للمهارة. 
 الصياغة اللغوية الجيدة ووضوحها. 
 اللغة االنكليزية الواردة في البرنامج التدريبي. دقة الترجمة لمصطلحات 

 البرنامج التدريبي بعد عرضه على السادة المحكمين:-7
طرأت تغيرات عديدة على البرنامج التدريبي نتيجة المالحظات التي أبداها السادة المحكمون، 

 .وفي ضوء ذلك كان البد من إعادة توصيفه من جديد
 ( جدول مواصفات األهداف المعرفية والمهارية في وحدات البرنامج التدريبي3جدول )        

الوحدات 
 التعليمية

 % مج األهداف المهارية األهداف المعرفية
 % مج العدد % مج % فهم % تذكر

الوحدة 
 األولى

3,5،7،9 11.42 4،6،8 8.57 7 20 1،2 2 5.71 9 25.71 

الوحدة 
 الثانية

- - - - - - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 10 28.57 10 28.57 

الوحدة 
 الثالثة

2،7،9 2.8 3 2.85 4 11.42 1،4،5،6،8 5 14.28 9 25.71 

الوحدة 
 الرابعة

1 2.85 - - 1 2.85 2،3،4،5،6،7 6 17.14 7 20 

 100 35 65.7 23 23 34.27 12 11.42 4 22.84 8 المجموع
 

 يلي: ( ما3يتبين من جدول رقم) 
  منها يقع في (34.27(هدفًا للوحدات التعليمية؛ 35البرنامج التدريبي إلى تحقيق)يهدف )%

 منها يقع في المجال المهاري. (65.7المجال المعرفي و)
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 (هدفّا في مستويين حسب تصنيف بلوم هما التذكر 12تقع األهداف المعرفية البالغ عددها )
 ( من المجموع العام لألهداف.22.84والفهم، و)

 ( هدفًا من العدد الكلِّي لألهداف، وبنسبة 4األهداف الواقعة في مستوى الفهم ما يعادل) تشكل
 ( من المجموع العام لألهداف.11.42)
 (هدفًا من العدد الكلِّي لألهداف، 23تشكل األهداف الواقعة في المجال المهاري ما يعادل )

 ( من المجموع العام لألهداف.65.7) وبنسبة
التذكر( متقارب، أما األهداف  األهداف في المجال المعرفي بالمستويين)الفهم،ُيالحظ أن نسبة 

في المجال المهاري فقد زادت على أهداف المجال المعرفي وذلك ألن البرنامج التدريبي يركز 
 على الجانب المهاري أكثر من الجانب المعرفي.

 التوصيف والتغيرات التي طرأت على األدوات: -7-1
االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل: ُحذفت بعض مفردات  -1-1-7

 ( بندّا.50االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي، وُعدل بعضها اآلخر، فبقي)
المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل بعد عرضه على  التجميعي/ ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي4جدول )

 المحكمينالسادة 
حدات الو 

 التعليمية
المجمو  أرقام مفردات االختبار التحصيلي ومستوياتها

 ع
النسبة 
 الفهم  التذكر  المئوية

الوحدة 
 األولى

1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،13،14،15،
16،21،22،23،24،26 

8،10،19،20،25،38،39،40،41،
42، 

29 58% 

الوحدة 
 الثانية

-- 17،18،28،29،30،43، 6 12% 

الوحدة 
 الثالثة

46،47، 45، 3 6% 

الوحدة 
 الرابعة

31،35،48،49،50 27،32،33،34،36،37،44، 12 24% 

 %100 50 24 26 المجموع
النسبة 
 المئوية

52% 48% 100% 100% 

 

ثتتتتة اختبتتتتارات وعتتتتدد بطاقتتتتات بلتتتتغ عتتتتدد االختبتتتتارات األدائيتتتتة ثال االختبددددارات األدائيددددة:-2-1-7
ح ذلك:  ةالمالحظ  ثالثة بطاقات، والجدول اآلتي يوضِّّ
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 (عدد بطاقات المالحظة وعدد بنود كلٍّّ منها5جدول رقم)

 النسبة المئوية عدد البنود بطاقة المالحظة الوحدات التعليمية
 - - - الوحدة األولى
 %8.80 18 (1االختبار األدائي) الوحدة الثانية
 %30.43 14 (2االختبار األدائي) الوحدة الثالثة
 %30.43 14 (3االختبار األدائي) الوحدة الرابعة
 %100 46 بطاقات ((3 المجموع

 

( بندًا، وكلِّّ بند هو 46( أن عدد بنود بطاقات المالحظة مجتمعة هو )5من جدول ) ُيالحظ
ح الجدول رقم )سلوك أدائي   ( هدفًا مهاريًا، وكلِّّ 23( أن البرنامج التدريبي يتضمن )4، ويوضِّّ

( بندًا، مع العلم أن 46هدف هو مهارة فرعية، واآلن يظهر بأن عدد بنود بطاقات المالحظة )
االختبارات األدائية وبطاقات المالحظة أُعدت لقياس األهداف المهارية، ويعود السبب في ذلك 

ص لقياسها أكثر من بند في بطاقات المالحظة.  إلى كون بعض األهداف المهارية ُخصِّّ
االتجاهات، وا عادة صياغة بعضها استبانة تم  تعديل بعض بنود  االتجاهات: تبانةاس 3-1-7-

( بندًا موزعة على أربعة محاور، إضافة 26اآلخر حسب ما أشار إليه السادة المحكمون، وبقيت)
 إلى السؤالين المفتوحين.

 .اهوفق محاور  استبانة االتجاهات توزيع (6جدول)
 النسبة المئوية المجموع المقياسأرقام بنود المحور في  المحور الرقم

إخراج البرنامج  1
 التدريبي

1،2،3،4،5،6،7،8،9 9 34.61% 

 %19.23 5 10،11،12،13،14 برنامج بوردايركتور 2

 %26.92 7 15،16،17،18،19،20،21 نظرية ميرل 3

 %19.23 5 22،23،24،25،26 أدوات التقويم 4

 100 26  المجموع

 

 :ستطالعي للبرنامج التدريبي مع أدواتهالتجريب اال -8

 :للبرنامج التدريبي ةستطالعياالالتجربة  الهدف من 1-8-

 .تعديل البرنامج التدريبي قبل البدء بالتجريب النهائي 
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 .التحقق من كفاية األساليب التدريبية لتحقيق الهدف المنشود من البرنامج 
 .التجريب النهائيالتأكد من مناسبة الزمن إلجراء  
 .محاولة تحديد نقاط الضعف في البرنامج 
 .علمينالم / طلبةمة مهارات البرنامج ومستواه للئتعرف مدى مال 
 .التأكد من مدى تحقق األهداف الخاصة لكل مهارة 
معامل الصدق : )دراسة أدوات التقويم ووحدات البرنامج دراسة سيكومترية ممثلة بت  
 (.والثبات

المعلمين وفق /خططت الباحثة لتدريب الطلبة: المتدربين /تنظيم المعلمين 1-2-8- 
، واستعانت الباحثة بأربعة للمختبر ولعدد الحواسيب كبير بالنسبة كون عدد المتدربين, مجموعتين

 حواسيب  شخصية إضافية.

المعلمين على مهارات برنامج /قامت الباحثة بتدريب الطلبة: تحديد مكان التدريب2-2-8- 
 .بجامعة تشرين ( طرطوس)بور دايركتور في مختبر الحاسوب في كلية التربية الثانية 

المتدربين المهارات  /حددت الباحثة الوقت الالزم إلكساب المعلمين : تحديد الوقت -3-2-8
 .هر الحقاً كما سيظ, من خالل إجراء التجريب االستطالعي للبرنامج التدريبي, المقترحة

والوسائل , تحديد األجهزة, يقصد بتحديد مصادر التدريب: تحديد مصادر التدريب -4-2-8
, تتضمن C.Dsووفقًا لذلك أعدت الباحثة قرصًا مضغوطًا , واألدوات التي تلزم عملية التدريب

الباحثة مستلزمات األنشطة التدريبية بما في ذلك النموذج الكامل لكل نشاط تدريبي, حيث ستقوم 
 بتزويد كل متدرب بنسخة من البرنامج التدريبي, ويستثنى من ذلك كل ما يتعلق بأدوات التقويم.

 اختيار عينة التجريب االستطالعي: 5-2-8-
اجتمعت الباحثة مع الطلبة/ المعلمين وطرحت عليهم فكرة التجربة االستطالعية, ثّم تّم اختيار 

( طالبًا وطالبة 13مؤلفة من )مقصودة لمن يجيد استخدام الحاسوب ويرغب في التدريس، عينة 
من المتدربين, وبينت الباحثة لهم أهداف الدراسة وخطوات سير التجربة وظروفها ومدى أهميتها 

 في نجاح الدراسة.
 تطبيق االختبارات القبلية/ البعدية:6-2-8- 
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االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي / القبلي, قبل البدء بالتدريب على مهارات  ةطبقت الباحث
طبقت الباحثة ثًم البرنامج التدريبي, وذلك لتّعرف معلومات الطلبة/المعلمين عن البرنامج, 

المعلمين على المهارات المحددة بالبرنامج /الطلبةلقياس أداء  ة مجتمعةالقبلي ةاألدائي اتاالختبار 
تدريبي قبليًا دون تلقي أي تدريب من أجل إحكام عدم انتقال أثر التعلم للمهارات عند اتباع ال

وتم  تطبيق االختبار األدائي/البعدي الخاص  جلسة تدريبية عن المهارة,ثم , قبلي /اختبار أدائي
 التجميعي, وانتهت الجلسات التدريبية بتطبيق االختبار التحصيلي بالمهارة في الجلسة التالية

 وانتهاًء بتاريخ 2015  /15/3, كذلك فترة التطبيق ابتداًء منالتجاهاتا استبانةو  المعرفي/البعدي
اعتمدت خاللها الباحثة طريقة العروض العملية  والطريقة األدائية في تدريب  30/3/2015

 .المتدربين على مهارات البرنامج التدريبي /المعلمين 

 التدريبية في التجربة االستطالعيةتواريخ الجلسات ( 7)جدول 

رقم 
 المكان المدة التاريخ الموضوع الجلسة

 األولى
 /المعرفيالتجميعي  االختبار التحصيلي 

 القبلي
 

 األحد
15/3/2015 

 ساعة
11-10 

 
 

مخبر 
 الحاسوب

 (1-2-3دائية القبلية)االختبارات اال الثانية
 الثالثاء

17/3/2015 
 ساعة وربع

12.15-11 

 بيئة البرنامج الثالثة
 الخميس

19/3/2015 
 د30ساعة و

10.30-9 

 الرابعة
 األحد تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور

22/3/2015 

 د 30ساعتان و
10- 12.30 

 

 (1االختبار األدائي رقم )
 االثنين

23/3/2015 
 د40 

11-11.40  

 الخامسة
 الثالثاء تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات

24/3/2015 
 د30ساعتان و

11-1.30 

 األربعاء (2االختبار األدائي رقم)
25/3/2015 

 د 45
12.30-1.15  

 السادسة
 الخميس تصميم فيديو باستخدام الكاميرا

26/3/2015 
 ثالث ساعات

12-9 

 األحد (3االختبار األدائي رقم )
29/3/2015 

 ساعة
11-10 

البعدي +  /االختبار التحصيلي المعرفي  السابعة
 استبانة االتجاهات

 االثنين
30/3/2015 

 ساعة
12-11 

  :تعديله نظرية ميرل بعد البرنامج التدريبي المصمم وفق خطوات -2-8
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حيث تعتبر العنصر الرئيس الذي ُيعتمد عليه في اختيار تحديد األهداف التعليمية:  -1-2-8
المحتوى التعليمي، وطرائق تدريسه، ووسائله التدريبية، وكذلك أدوات التقييم. وقد اشتقت الباحثة 
عدة أهداف قابلة للمالحظة والقياس، وقد توزعت على أهداف معرفية وآخرى مهارية على الشكل 

 التالي:
 مهاري.2 فهم،3تذكر، 4الوحدة األولى: 
 مهاري. 10الوحدة الثانية: 
 مهاري.5 فهم،1تذكر، 3 الوحدة الثالثة:
 ( يبّين عدد األهداف التعليمية. 7مهاري، أو الملحق رقم ) 6تذكر،1 الوحدة الرابعة:

: حددت الباحثة محتوى البرنامج التدريبي بثالث مهارات رئيسية، محتوى البرنامج 2-2-8-
 تي تمثلت على الشكل اآلتي:مجموعة من  المهارات الفرعية والوقد اشتقت منها 

 : تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور ضمت المهارات الفرعية اآلتية:المهارة الرئيسية األولى
 .Dاستيراد الصور من القرص  
 سحب الصور لنافذة العمل والتعديل الزمني. 
 وضع الصور بجانب بعضها البعض. 
 التعديل على الصور. 
 تسجيل صوت جديد. 
 إضافة مقطع صوتي. 

: تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات وقد تضمنت المهارات المهارة الرئيسية الثانية
 الفرعية اآلتية:

 Dاستيراد الفيديوهات من القرص  
 سحب الفيديوهات لنافذة العمل والتعديل الزمني. 
 وضع الفيديوهات بجانب بعضها البعض. 
 التعديل عليه.تقطيع الفيديو و  
 دمج فيديوهين مع بعضهما. 
 تعديل زمن عرض الفيديو. 

 : وقد تضمنت المهارات الفرعية اآلتية:المهارة الرئيسية الثالثة
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 تسجيل الفيديو. 
 إزالة الصوت من الفيديو. 
 إضافة المؤثرات على الفيديو. 
 إضافة نص على الفيديو. 
 حفظ الفيديو بصيغه المختلفة. 

لقد استخدمت الباحثة مثال تطبيقي عن ثالثة مفاهيم هي مفهوم  :تحديد المفاهيم 3-2-8-
وهي موجودة في نهاية كل  مفهوم القوة وأنواعها-مفهوم الخلية الكهربائية-المغناطيس

ضمن  ًا يوضح خطوات نظرية ميرلالباحثةً  درس ( والحقت2-3-4وحدة تدريبية)
 (.9الملحق رقم )

ية كل القد تجلت هذه األهمية من خالل المقدمة الموجودة في بد الدرس:تحديد أهمية 4-2-8-
وحدة تدريبية إذ سوف تلقي الباحثة الضوء على أهم المهارات التي سوف يتم تناولها 

 ضمن كل وحدة تدريبية
لقد عرضت الباحثة محتوى البرنامج التدريبي على السادة  :إعادة تنظيم المحتوى -5-2-8

 ( ولقد أعادت الباحثة تنظيم المحتوى وفقًا للمالحظات التي أبدوها9المحكمين وقد بلغ عددهم)
 اقترحوها.و 

لقد استخدمت الباحثة العروض العملية قبل شرح البرنامج  تصميم موجهات للمتعلم:6-2-8-
على الطلبة/المعلمين من أجل تهيئتهم وا عطاءهم فكرة عن البرنامج، ألنه برنامج جديد 
وغير مدرس في الكلية من قبل حيث قامت الباحثة بشرح مهاراته من خالل عرض 

 شريحة. 50 بوربوينت مؤلف من تقديمي 
هي مجموعة من الخطوات المنظمة يؤدي إجراؤها إلى تحقيق  جيات:تصميم االستراتي7-2-8-

اتبعت الباحثة طريقة رئيسية تجلت باستخدام الطريقة األدائية ولقد طبقت على هدف 
 مجموعة مراحل :

جراءات فرعية، وقدرت الزمن التخطيط- : جزأت الباحثة كل مهارة رئيسية إلى مجموعة خطوات وا 
 لتنفيذ كل خطوة من خطوات المهارة.الذي تستغرقه كل مرحلة 

 : قسمتها إلى نوعين:التهيئة-
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: مكان التدريب)مختبر الحاسوب( قبل دخول الطلبة/المعلمين، حيث قامت بتنصيب المكانية-
 البرنامج عل كل جهاز حاسوبي في المختبر.

ة : هيأت الطلبة/المعلمين من خالل االجتماع معهم واطالعهم على ظروف عمليالبشرية-
جراءاتها.  التدريب وا 

التقديم: من خالل شرح المحتوى المعرفي الذي يتكون من مجموعة من المهارات الرئيسية -
 والفرعية.

 : قسمت إلى ثالثة أقسام:الممارسة-
: لم تطلب إلى الطالب القيام بأي أداء مهاري، ألن الباحثة سوف تؤدي المهارة مع المضبوطة-

 توضيح لفظي لكل ما تقوم به.
نما مع المتدربين.الموجهة-  : تعيد الباحثة المهارة، ولكن ليس بمفردها وا 
 : تطلب الباحثة إلى الطلبة/المعلمين التدرب على المهارة بأنفسهم.المستقلة-

اتبعت الباحثة طريقتين ثانويتين هما: المناقشة والحوار من خالل مناقشة أفكار المحتوى  ولقد
 ج في جو تفاعلي يتخلله حوار، وأسئلة حول أهمية كل فكرة.المعرفي الذي يتضمنه البرنام

 :ويشمل ثالثة خطوات التقويم-8-2-8
  :وتقويم المواد التعليمية تقويم الطلبة/المعلمين -1-8-2-8

تمتع طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين )طرطوس( 
 بخصائص عديدة أهمها:

 عامًا. 20-22أعمارهم متقاربة جدًا بين  
 (أنثى.237) ذكرّا مقابل (27اإلناث أكثر عددًا من الذكور؛ حيث بلغ عدد الذكور) 
 مقررَا أكاديميًا معظمها في العلوم التربوية. (28) درس هؤالء حتى نهاية السنة الثانية 

التعليم والحاسوب التربوي وطرائق درس الطلبة/ المعلمين في السنة الثالثة مقررات تتعلق بتقنيات 
كما  التدريس ولعل هذا ما دفع الباحث إلى اختيار عينته من طلبة السنة الثالثة دون غيرهم

حددت الباحثة أجهزة الحاسوب التي ستعتمد عليها في عملية التدريس، والتأكد من صالحيتها 
ازي، وأجهزة الحاسوب همزود بجلالستخدام ومن مناسبتها للمهارات المذكورة، فمختبر الحاسوب 

مرتبطة ببعضه البعض بوساطة كرت الشاشة، ولكن نظرًا لالنقطاع المتكرر للكهرباء وأعطال 
 .إضافية بالحواسيب فقد استعانت الباحثة بأربعة حواسي
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 ( إذ قامت الباحثة  بتطبيق أدوات التقويم  قبليًا وبعديًا ، إعادة اختبار التصنيف:2-8-2-8-
ثًم قياس الفرق بين األداء القبلي  والبعدي، وبالتالي استخالص النتائج، أّما التقويم المعرفي 

 فتمثل في تطبيق االختبار التحصيلي التجميعي قبليًا وبعديًا وقياس الفرق بالنتائج. 
 تقويم وتغذية الحاالت الصعبة: -3-8-2-8

 لالختبار التحصيلي المعرفي/فقد وضحته الباحثة من خالل حساب معامل الصعوبة 
 لتغذية الراجعة:أما بالنسبة ل .(5القبلي/البعدي/المؤجل وهو موجود ضمن الملحق)

وقد رافقت جميع المراحل السابقة؛ ابتداًء من بداية في نظرية ميرل   ات المهمةالخطو من هي 
التدريب وانتهاًء بأخر جلسة تدريبية، ففي أثناء التدريب على المهارة زّودت الباحثة األفراد بتغذية 

أداء األفراد،  مهارات البرنامج، ومؤجلة بعد تصحيحراجعة فورية ومؤجلة، فورية في  أثناء شرح 
الوقوع فيها من قبل الطلبة، ثّم إعادة التدريب عليها سواًء ضمن  واكتشاف األخطاء التي تمّ 

الجلسة التدريبية أو على هامشها، وفي ضوء نتائج الطلبة/المعلمين على االختبارات التحصيلية 
 واألدائية.

 :نتائج التجريب االستطالعي للبرنامج التدريبي مع أدواته 9-
من خالل نتائج التجريب االستطالعي تب ين أن : تحديد زمن تطبيق البرنامج التدريبي1-9- 

 .عرض توزيع هذه الجلسات( 8) وجدول, جلسات تدريبية( 7)البرنامج التدريبي يحتاج إلى 
االختبتتتتار التحصتتتتيلي ) تتتتتم  تطبيتتتتق أدوت التقتتتتويم : تحديددددد زمددددن تطبيددددق أدوات التقددددويم 2-9-

 ,االتجاهتتاتاستتتبانة متتع  ,لستتابعةوااألولتتى : فتتي الجلستتات( البعتتدي/القبلتتي/التجميعتتي المعرفتتي 
بعتد كتل جلستة  البعديتة واالختبتارات األدائيتةواالختبارات األدائية القبلية قبتل التتدريب علتى المهتارة 

 /وحدد ت الباحثة الزمن الذي استغرقته االختبارات بجمع الزمن الذي استغرقه أول معلتم , تدريبية
متدرب وقسمة الناتج علتى اثنتين  /متدرب انتهى من االختبار مع الزمن الذي استغرقه آخر معلم 

 :وفق المعادلة التالية

زمن انتهاء أول متدرب من اإلجابة+زمن انتهاء آخر متدرب من اإلجابة=   زمن االختبار 

2
 

تحتاج إلى الزمن ومن خالل تطبيق التجريب االستطالعي تبين أن أدوات البرنامج التدريبي 
 (.8)الموضح في الجدول 
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 الزمن الالزم لتطبيق أدوات البرنامج التدريبي )8)جدول

 زمن االختبار   زمن انتهاء آخر طالب/معلم زمن انتهاء أول طالب/معلم رقم االختبار األدائي القبلي/البعدي
 17 22 12 (1) االختبار األدائي رقم
 21 25 17 (2) االختبار األدائي رقم

 26 29 23 (3االختبار األدائي رقم )
 45 55 35 االختبار التحصيلي المعرفي

 25 30 20 اتجاهات استبانة
 143  مجموع زمن تطبيق أدوات التقويم

 

 :التأكد من صالحية أدوات التقويم -3-9
المعرفي االختبار التحصيلي التجميعي : يبلغ عدد أدوات التقويم في هذه الدراسة خمس أدوات 

(, 1,2،3)المؤجلة ذوات األرقام /البعدية/االختبارات األدائية القبلية, المؤجل/البعدي /القبلي
 .مقياس االتجاهات

 :بالطرق اآلتية, تأكدت الباحثة من صدق األدوات السابقة وثباتها وموضوعيتها
 .المؤجل /البعدي /صالحية االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي القبلي 1-3-9-

 صدق االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/البعدي/ المؤجل:-1-1-3-9
يشير صدق االختبار إلى الدرجة التي يقيس فيها االختبار الصدق هو الدقة المتناهية التي يقيس 

(, ويرتبط الصدق بالهدف من 2001,353بها الباحث ما يجب أن يقيسه ) عبد الهادي, 
االختبار, إذ إن االختبار قد يكون صادقًا لهدف ما, ولكنه غير صادق آلخر )دونالد وآخرون, 

(, ومن الجدير بالذكر أن صدق االختبار التحصيلي يعتمد على قدرة بنوده على 2003,351
االختبار صادقًا (, لذا ينبغي أن يكون 1998,211(, )عبد الرحمن, 1998,52التمييز) عوض, 

 حتى يكون صالحًا لالستعمال.
يفترض هذا النوع من الصدق أن  :Content Validity)صدق المحتوى ) 2-1-3-9-

, وللتأكد (Morrison, et al, 2005, 109)تغطي األداة جميع جوانب الموضوع التي تقيسه 
االختصاصات من ذلك عرض الباحث االختبار التحصيلي على السادة المحكمين من ذوي 

 وأصحاب الخبرة, حيث عدلت بعض بنوده وفقًا لما أشارت إليه مالحظاتهم.
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حسب من خالل الجذر التربيعي لمعامل ثبات :((Self Validityالصدق الذاتي2-1-3-9-
( 0.76أداة الدراسة, ومعامل ثبات االختبار التحصيلي, فكان معامل ثبات االختبار التحصيلي )

 ( هو معامل صدق مناسب للدراسة.0.87ق الذاتي )وعلى ذلك يكون الصد
 ثبات االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/البعدي/ المؤجل:  -3-1-3-9

تعرف األداة الثابتة: بأنها األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا ما تكرر تطبيقها 
(, ويقصد بثبات االختبار: أن يعطي االختبار النتائج 2006,264تحت الظروف ) المغربي, 

(, 1998,163نفسها تقريبًا إذا ما أعيد تطبيقه على نفس المجموعة  من األفراد )عبد الرحمن, 
(. وقد حسب معامل ثبات االختبار التحصيلي بطرائق عدة نوضحها فيما 1998,53)عوض, 

 يأتي:

تم حساب معامل االتساق :(s alpha),Cronbachطريقة ألفا كرونباخ -9-3-1-3-1

وهذه القيمة جيدة ومناسبة ( 0.76)فكان , الداخلي للعينة نفسها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
 (.11)ألغراض الدراسة الحالية جدول رقم 

: قام الباحث باستخراج معامل ثبات (Split Half)طريقة التجزئة النصفية  -3-1-3-9-2
براون  –التجزئة النصفية على العينة نفسها من التطبيق األول باستخدام معادلة سبيرمان

(Spearman Brown) ( 9( جدول )0.66فكان معامل ثبات التجزئة النصفية للدرجة الكلية.) 
 ( يبّين الثبات بطريقة التجزئة النصفية, وألفا كرونباخ9جدول )

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الدرجة الكلية لالختبار

0.66 0.76 
 

وأمام هذه النسب من صدق وثبات لالختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/ 
البعدي/المؤجل ترى الباحثة أنها جيدة ومقبولة للقيام بالدراسة الحالية, وتقع ضمن الحدود المقبولة 

 القياس والتقويم.كما أشار إليها علماء 
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 :تحديد معامالت السهولة والتمييز لكل مفردة من مفردات االختبار التحصيلي 2-1-3-9-
تأتي أهمية هذه الخطوة من كونها تعطي الباحث فكرة واضحة عن طريقة فهم المتدربين لمفردات 

, أسئلة االختبار كما أنها تعد إحدى الوسائل المهمة والفاعلة في تحسين كفاية ونوعية, االختبار
 (.2004,249, الفتالوي )

 : Difficulty Indexesتحديد معامالت السهولة  -1-2-1-3-9

تم حساب معامل سهولة جميع مفردات االختبار إذ يمثل حساب معامل السهولة لكل بند من 
 (.2006,97البنود التي يضمها االختبار الخطوة األولى في عملية تحليل البنود )ميخائيل, 

 من خالل تطبيق المعادلة التالية:

عدد اإلجابات الصحيحةمعامل السهولة = 

عدد اإلجابات الصحيحة+عدد اإلجابات الخاطئة
 

 ( وهي معامل سهولة مقبولة لكل بند من بنود االختبار.(0.46-0.76 تبين أنها تتراوح بين 
ضوء ذلك عدت ( وفي 0.65وكان متوسط معامالت سهولة مفردات لالختبار التحصيلي, )

جميع مفردات االختبار التحصيلي ذات صعوبة مناسبة, ويرى )أبو عالم( أن معامل الصعوبة 
يدل على نسبة الناجحين في المفردة إلى العدد الكلي للطالب الذين أجابوا عن هذه المفردة, 
 ويؤكد بأنه كلما زادت سهولة المفردة, لذلك يجب أال يزيد متوسط معامل صعوبة مفردات

( يّبين معامالت 5( والملحق رقم )2005,328( )أبو عالم, 0.77االختبار الكلي عن )
 السهولة. 

 : Discrimination Indexesتحديد معامالت التمييز3-1-3-9-

تساعد معامالت التمييز على تعرف المفردة الجيدة في االختبار التحصيلي, وهي المفردة التي 
 (.2001,417ف عن الفروق الفردية بينهم )عبد الهادي, تستطيع التمييز بين الطلبة وتكش

 الخطوات التالية: ةولحساب معامالت التمييز اتبع الباحث
ترتيب درجات أفراد التجربة االستطالعية تصاعديًا في االختبار التحصيلي التجميعي  

 المعرفي القبلي/البعدي/المؤجل.
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مجموعتين متساويتين عددًا, مجموعة حصلت تقسيم أفراد عينة التجربة االستطالعية إلى  
على درجات مرتفعة في االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/القبلي/البعدي/ المؤجل, 

 والمجموعة الثانية حصلت على درجات منخفضة.
 تطبيق معادلة حساب التميز وهي:

Discrimination Index =𝑁𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝐻− 𝑁𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝐿

𝑁(0.5)
 

عدد األفراد الناجحين من المجموعة العليا، :(NCorrectHمكن توضيح المعادلة وفق التاليي
NCorrectL: عدد األفراد الناجحين من المجموعة الدنيا؛N:  عدد أفراد المجموعتين العليا

 (2005،330معامل التمييز ()أبو عالم،Discrimination Index:والدنيا؛
السابقة أن معامل تمييز بنود االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/ تبين بعد تنفيذ اإلجراءات 

( في حين يبلغ المتوسط العام لمعامل 0.50–0.33القبلي/البعدي/ المؤجل يتراوح بين القيمتين )
( وهي 0.38تمييز بنود االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/القبلي/البعدي/ المؤجل ككل )

سب معيار )ميخائيل(, إذ إن البنود التي يقل معامل التمييز فيها عن معامالت تمييز مقبولة ح
(, لذا فإن التأكد من 100، 2006( ال تعد مرغوبة ويجب تعديلها أو حذفها )ميخائيل،0.20)

( يّبين معامالت 6ارتفاع معامالت التمييز يسهم في الحصول على اختبار صادق والملحق رقم )
 التمييز.

 :المؤجلة/صالحية االختبارات األدائية القبلية/البعدية 2-3-9-
يبلغ عدد االختبارات األدائية القبلية/البعدية في هذه الدراسة ثالثة اختبارات, تم التأكد من صدقها 

 وثباتها وفق اآلتي:
 صدق االختبارات األدائية القبلية/البعدية/المؤجلة: -1-2-3-9

عرضت الباحثة االختبارات األدائية : (Content Validity)صدق المحتوى 1-1-2-3-9-
القبلية/البعدية / المؤجلة والبالغ عددها ثالثة اختبارات مع بطاقات المالحظة الخاصة بكل منها 
على السادة المحكمين من ذوي الخبرة وأصحاب االختصاص, بقصد التأكد من قدرتها على 

كل حسب اختصاصه على صدق محتوى قياس ما أعدت لقياسه, وقد أكد السادة المحكمون 
 االختبارات األدائية.
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 ثبات بطاقات المالحظة: - 2-2-3-9
يؤكد أبو عالم في هذا السياق حساب معامل ثبات بطاقات المالحظة يتم عن طريق حساب 
معامل اتفاق مالحظتين اثنين. فالمالحظ الثاني يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به التطبيق الثاني 

 (.2005,386لالختبار أو الصورة المكافئة ) أبو عالم, 
قامت الباحثة بحساب معامل ثبات بطاقات المالحظة من خالل مالحظة ثالثة متدربين من عينة 
التجربة االستطالعية بناًء على بنود بطاقة المالحظة, بالمقارنة مع مالحظ آخر من نفس 

 االختصاص دربته الباحثه على آلية عمل المالحظة وقياس تحقيقها.
مل ثبات )اتفاق( المالحظين على أداء المعلمين/المتدربين اعتمدت الباحثة في طريقة حساب معا

 التالية: (Cooper)معادلة كوبر 

عدد مرات االتفاقنسبة االتفاق = 

عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف
 (.2005,478)أبو عالم,       

حظ ( بندًا, واتفق المالحظان )الباحث والمال14مثال: تتألف بطاقة المالحظة األولى من )
( بندًا, لكنهما اختلفا في تصحيح بندين فقط, فحسب معامل االتفاق 12الثاني( على تصحيح )

 السابقة كما تظهر: (Cooper)وفق معادلة كوبر
.𝟎نسبة االتفاق  𝟖𝟓 =

𝟏𝟐

𝟐+𝟏𝟐
 

الثاني والثالث, ثم تم الطالب /المعلم ووفق هذه الطريقة تم حساب معامل االتفاق لكل من أداء 
الثالثة, وهكذا بالنسبة إلى بقية لطلبة/المعلمين متوسط معامل االتفاق على أداء احساب 

 (.10البطاقات, وذلك وفق ما يوضحه جدول )
 ( ثبات بطاقات المالحظة وفق طريقة حساب معامل ثبات )اتفاق( المالحظين.10جدول رقم )

الوحدة 
 التعليمية

أرقام بطاقة 
المالحظة الخاصة 

 باالختبار
 ئياألدا

متوسط  نسبة االتفاق عند الطالب/ المعلم عدد البنود
معامل 
 االتفاق

 الثالث  الثاني  األول
 0.94 1 0.94 0.88 18 2 األولى
 0.89 0.92 0.92 0.85 14 3 الثانية
 0.95 0.85 1 1 14 4 الثالثة

 

بطاقات ( أن معامل ثبات )اتفاق( المالحظين على تصحيح بنود 10يالحظ من جدول )
(؛ مما يشير إلى أن بطاقات المالحظة المعتمدة في الدراسة 0.85-1المالحظة يتراوح بين )
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تحقق شروط الموضوعية, فال تسمح بتدخل العوامل الشخصية في تصحيحها, وهو ما يؤكد ثبات 
بطاقة المالحظة بشكل يتراوح من ثبات جيد للبطاقات الخاصة بالمراحل )الثانية،الثالثة( إلى 

 .(Fiala, 2000,3)ثبات للبطاقة ممتاز)األولى( حسب المعايير التي وضعها 
يتضح مما سبق أن االختبارات األدائية القبلية/ البعدية, تتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات 

 تجعلها صالحة لالستخدام كأداة للدراسة الحالية.
 نحو البرنامج التدريبي: استبانة االتجاهاتصالحية  3-3-9-

من  استبانة االتجاهاتتأكدت الباحثة من صدق : االتجاهات استبانةصدق  1-3-3-9-
 :خالل الطرائق التالية

ويركز هذا النوع من الصدق على : (Content Validity)صدق المحتوى  1-1-3-3-9-
استبانة (, قامت الباحثة بعرض 2, 1996حكم الخبراء والمختصين في المجال المعين )الهزاع, 

محكمين( تشمل مختصين في التربية, والمختصين بالبرامج 9 على السادة المحكمين) االتجاهات
الحاسوبية من مدرسين وأساتذة في كلية التربية من جامعة دمشق, ومن خارج الجامعة, وذلك 
للوقوف على سالمة البنود ومدى ارتباطها بالهدف العام للمقياس, إضافة إلى إبداء مالحظات 

يراها المحكمون ضرورية من حيث تقدير مدى صدق البنود للغرض الذي أعدت من  أخرى قد
 أجله.

بعد ذلك استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين, وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في 
وتطويره قبل توزيعها على أفراد عينة التجربة  استبانة االتجاهاتضوء مقترحاتهم, وقامت بتعديل 

 العية.االستط
ستبانة : تم  حساب الصدق الذاتي ال(Self Validity)الصدق الذاتي  2-1-3-3-9-

, وقيمة معامل ثبات االستبانةمن خالل حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات  االتجاهات
( مما يشير 0.83(, وعلى هذا يكون معامل الصدق الذاتي )0.69كما سيتضح الحقًا) االستبانة

 .لالستبانة العاليإلى الصدق 
 االتجاهات:استباتة ثبات  3-1-3-3-9-

على ثالثة طرائق, وذلك للتأكد من أن  استبانة االتجاهاتاعتمدت الباحثة في دراستها لثبات 
 المقياس يتمتع بمستوى ثبات موثوق به ومن هذه الطرائق:
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: قام الباحث باستخراج معامل ثبات (Split Half)ثبات التجزئة النصفية 1-3-1-3-3-9-
 (Spearman Brown)براون  –التجزئة النصفية على العينة نفسها باستخدام معادلة سبيرمان

 (.0.67فكانت نسبة الثبات )
 Internal)ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ 2-3-1-3-3-9-

Consistency)،وتفيد في تحديد مدى تجانس  : وهي طريقة لحساب معامل االتساق الداخلي
 (.2002،144مفردات األداة" )عالم،

"أفضل التقديرات الخاصة لحساب الثبات  كما وأّن حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي هو
 (.1992،227وأكثرها شيوعًا في بعض المواقف )الحارثي،

s ,(Cronbachتم  حساب معامل االتساق الداخلي للعينة نفسها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

alpha) ( وفيما يلي جدول0.69فكانت النسبة ,)(يوضح نتائج معامالت الثبات.14 ) 
 االتجاهات ستبانةال( يّبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية, وألفا كرونباخ 11جدول رقم )

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية  الستبانةلالدرجة الكلية 

0.67 0.69 
 

( يالحظ أن معامل الثبات التجزئة النصفية, ومعامل ثبات االتساق 14بالنظر إلى جدول )
 الداخلي بمعادلة  ألفا كرونباخ, هي معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

: اعتمدت الباحثة المعايير التالية في تصحيح االتجاهاتاستبانة  تصحيح 4-1-3-3-9-
 االتجاهات:استبانة 

( فهذا يعني أن لدى 2إذا كان متوسط اتجاهات المعلمين/ المتدربين نحو البند أقل من )
 نحو مضمون البند. سلبيًا جداً المعلمين/ المتدربين اتجاهًا 

( فهذا يعني أن لدى المعلمين/ المتدربين 3.3وأقل من )( 2إذا كان متوسط االتجاه  نحو البند )
 نحو مضمون البند. سلبياً اتجاهًا 

( فهذا يعني أن لدى المعلمين/ 4.3( وأقل من )3.3إذا كان متوسط االتجاه  نحو البند )
 نحو مضمون البند. ايجابياً  المتدربين اتجاهاً 

ذا يعني أن لدى المعلمين/ المتدربين ( فه4.3إذا كان متوسط االتجاه  نحو البند أكثر من )
 نحو مضمون البند. ايجابيًا جداً اتجاهًا 
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ولمزيد من الدقة والتوضيح حول الباحث متوسط االتجاه من البنود ونحو األبعاد ككل إلى نسبة 

 النسبة المئوية للبنود=   مئوية, معتمدًا في ذلك على المعادلة التالية:
المتوسط  الحسابي
أعلى درجة للبند

  × 100 

 التوصيف النهائي للبرنامج التدريبي: 10-
 ( صفحة، ُبنيت وفق نظرية "ميرل"86يتألف البرنامج التدريبي مع أدوات التقويم من ) 

ويحتاج  ، ويهدف إلى تحقيق ثالثة مهارات رئيسية في برنامج "بور دايركتورللتصميم التعليمي  
 تدريبية. ات( جلس9تطبيق البرنامج التدريبي مع أدوات التقويم إلى )

 (هدفًا في 12( هدفًا؛ هناك )35يبلغ عدد األهداف الخاصة بمهارات البرنامج التدريبي )
 ( هدفًا في المجال المهاري.23المجال المعرفي، و)

 (أدوات، اخت6يبلغ عدد أدوات التقويم في البرنامج التدريبي ) بار تحصيلي تجميعي
 ، وجميعها صادقة وثابتة.وبطاقة مالحظة اتجاهاتاستبانة ( اختبارات أدائية 3معرفي واحد، و)

 ( بندًا، وتتمتع بمعامل ثبات قدره 50يتألف االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي من )
 (.0.87(، كما بلغ معامل الصدق الذاتي حوالي )0.76)

 :) التجربة األساسية ( للبرنامج التدريبي مع أدواتهالتطبيق النهائي  -1-10
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على المهارات األساسية 

 والفرعية لبرنامج "بور دايركتور".
بعد التأكد من صالحية أدوات البرنامج وتالفي الصعوبات التي ظهرت في التجربة 

 التجربة األساسية وفق الخطوات التالية: االستطالعية، بدأت
بما أن العينة مقصودة للدراسة فقد طبقت الباحثة  اختيار عينة التجربة األساسية: 1-1-10-

 26من طلبة كلية التربية الثانية بجامعة تشرين  حيث بلغ عددهم   10%البرنامج التدريبي على 
 طالبًا وطالبة.
اجتمعت الباحثة مع الطلبة/ المتدربين  ة/ المعلمين:اجتماع الباحثة مع الطلب 2-1-10-

)مجموعة التجربة األساسية ( في مخبر الحاسوب في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين وذلك 
لتوضيح سير التدريب. ومراحله وكيفية تطبيق االختبارات والجلسات التدريبية  وأهمية مشاركة 

 وانعكاس ذلك عليهم أواًل وتحقيق أهدافه ثانيًا.كل الطلبة/المتدربين في التدريب 
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بعد ذلك تأكدت الباحثة من عدد الحواسيب بالنسبة لعدد أعضاء العينة ومدى إمكانية استخدامها 
 في التدريب.
 تطبيق االختبارات: 3-1-10-

طبقت الباحثة االختبار التحصيلي  تطبيق االختبار التحصيلي/ القبلي: 1-3-1-10-
معرفي/ القبلي بتوزيع نسخة ورقية من االختبار مع ورقة اإلجابة لكلِّّ طالب/ معلم التجميعي ال

يكتب اسمه أو رمز يختاره من أجل المقارنة مع االختبار التحصيلي البعدي وبعد االنتهاء من 
 جمع األوراق يتم وضعها في ملف خاص ليتم تحليلها وتفريغها فيما بعد.

طبقت الباحثة االختبارات األدائية القبلية  األدائية /القبلية:تطبيق االختبارات  -2-3-1-10
قبل تطبيق الجلسات التدريبية وهو ما تقتضيه دراسة الفروق لفرضيات الدراسة عند المقارنة بين 

 االختبارين القبلي والبعدي لكلِّّ مهارة من مهارات البرنامج التدريبي.
ه الخاص به وتصميم المهارة المطلوبة وفق نص على أن يقوم كلِّّ طالب/معلم باستخدام حاسوب

 االختبار.
 تطبيق الجلسات التدريبية للوحدات التعليمية: 3-3-1-10-

 Dataحددت الباحثة مخبر الحاسوب مكانًا للتدريب، وتأكدت من عمل جهاز عرض البيانات )
Show وضبط الصورة على شاشة العرض واإلعتام الجزئي للمخبر بغرض وضوح الصورة إلى )

 ماهنالك من تجهيزات فنية وفيزيقية.
تين رئيسيتين في التدريب، وهما طريقة استخدمت الباحثة طريق طريقة التدريب:-4-3-1-10

تعليمي له إمكانات العروض العملية والطريقة األدائية وهما بالتعريف "العروض العملية نشاط 
( الطريقة األدائية هي بالتعريف " أسلوب تدريسي 2009فَعالة في التدريس")قطيط وخريسات،

مهارات بحيث تتكامل مع الشرح اليعتمد على التوضيح اللفظي المقترن بعرض عملي لكيفية أداء 
 (1995،71ب،اللفظي في هذه الطريقة مع التدريب العملي في سلسلة متكاملة من المراحل")دي

ولذا قامت الباحثة بالعمل والشرح عند توضيح خطوات تصميم المهارة بما يتوافق مع خطوات 
نظرية"ميرل" للتصميم التعليمي  إذ أن كل مهارة ُصممت على أساس هذه الخطوات والتي تبدأ 

ر وقد تم بتحديد األهداف العامة والتعليمية لكلِّّ مهارة، ثم  تأتي خطوة تحديد فقرات االختبا
تحديدها مسبقًا، ثم تأتي خطوة تحديد المحتوى التعليمي وفيها تعرض الباحثة مهارات البرنامج 
حتى تصبح مألوفة للطلبة/ المعلمين، ثم  تأتي خطوة تحديد شروط األمثلة والتي يجب أن تكون 
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بي والغرض من متنوعة، ومتدرجة في الصعوبة، وممثلة للظاهرة المدروسة، ثم  تنتهي بنشاط تدري
ثم  وزعت  ذلك تطبيق الطلبة/ المعلمين المهارة بشكل كيفي، وبهذا تنتهي الجلسة التدريبية،

الباحثة بطاقات التقويم وهي مجموعة من أسئلة االختيار من متعدد وذلك بعد االنتهاء من عرض 
تساؤالت  مهارات البرنامج التي عرضت هنا يكون دور الباحثة إشرافي توجيهي لإلجابة عن

 الطلبة/المعلمين واستفساراتهم.
تخصص الجلسة التالية في اليوم التالي  البعدية: /تطبيق االختبارات األدائية -5-3-1-10

. وهكذا ُطبقت كافة الجلسات التدريبية البعدي الذي يلي التدريب على المهارة لالختبار األدائي
 واالختبارات األدائية.

 االتجاهات: واستبانة التحصيلي/ البعدي تطبيق االختبار -6-3-1-10
خصصت الباحثة يوم خاص لالختبار التحصيلي البعدي وهنا وزعت الباحثة أوراق االختبار مع 

االسم( أو الرمز الخاص بكلِّّ واحد منهم -أوراق اإلجابة لكلِّّ طالب/ معلم بكتابة البيانات )الجنس
األوراق  التحصيلي القبلي، ثم  وزعت الباحثةوفق البيانات التي كانت في تطبيق االختبار 

جمعت الباحثة األوراق الخاصة بالبرنامج التدريبي، وعند االنتهاء  استبانة االتجاهاتب الخاصة
 الطلبة/المعلمين وعمادة الكلية على جهودهم وتعاونهم مع الباحثة.وشكرت 

 ائية المؤجلة:واالختبارات األد تطبيق االختبار التحصيلي المؤجل -7-3-1-10
وذلك لقياس احتفاظ أعضاء العينة  الباحثة فترة زمنية بين االختبارين البعدي/ المؤجل حددت

بالمعلومات عن البرنامج وبقاء أثر التعّلم  وعلى ذلك طبقت الباحثة االختبار المؤجل دون علم 
انتهى تطبيق التجربة الطلبة/ المعلمين بيوم االختبار وذلك لموثوقية االختبار وصدقه وبذلك 

( يظهر خطوات التطبيق بالتاريخ واأليام وكذلك األمر بالنسبة لالختبارات 15األساسية جدول )
 األدائية المؤجلة.

  



78 

 ( يظهر خطوات التطبيق بالتاريخ واأليام12جدول )

رقم 
 المكان المدة التاريخ الموضوع الجلسة

 األولى
 /المعرفيالتجميعي  االختبار التحصيلي 

 القبلي
 

 األحد
19/4/2015 

 ساعة
12-11 

 
 

مخبر 
 الحاسوب

 الثالثاء (1-2-3دائية القبلية)االختبارات األ الثانية
21/4/2015 

 د 15ساعة و
10.15-9 

 األربعاء بيئة البرنامج الثالثة
22/4/2015 

 د30 ساعة و
10.30-9 

 الرابعة
 الخميس تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور

23/4/2015 

 د 30ساعتان و
10- 12.30 

 

 الخميس (1االختبار األدائي رقم )
23/4/2015 

 د40 
1.40-1 

 الخامسة
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات

 األحد
26/4/2015 

 د30ساعتان و
11-1.30  

 االثنين (2االختبار األدائي رقم)
27/4/2015 

 د 45
12.30-1.15  

 السادسة
 الثالثاء باستخدام الكاميراتصميم فيديو 

28/4/2015 
 ثالث ساعات

12-9 

 األربعاء (3االختبار األدائي رقم )
29/3/2015 

 ساعة
11-10 

االختبار التحصيلي المعرفي / البعدي +  السابعة
 استبانة االتجاهات

 الخميس
30/3/2015 

 ساعة
12-11 

 الخميس التطبيق المؤجل لالختبار التحصيلي المعرفي الثامنة
14/5/201 

 د  45
11.45-11 

 

 التطبيق المؤجل لالختبارات االدائية  التاسعة 
(3-2-1) 

 األحد
17/5/2015 

 ساعة
12-11 

 

إلى  19/4/2015( أن التجربة األساسية استغرقت من تاريخ 12من خالل جدول ) يتبّين
قامت الباحثة بجمع  والمؤجل ، وبعد االنتهاء من إجراءات التطبيق البعدي17/5/2015تاريخ

 .spccالنتائج إلكترونيًا وورقيًا وذلك لتفريغها وتحليلها بواسطة الحاسوب معتمدة على برنامج 
في تحليل إجابات الطلبة/المعلمين عن  أيضّا استخدمت الباحثة اختبارات اإلحصاء البارامتري 

االختبار التحصيلي التجميعي وعن االختبارات األدائية، مستندة في ذلك إلى رأي المختصين 
على أن من المفضل استخدام االختبارات المعلمية )البارومترية( الستخراج الفروق بين 

جم العينة في المجموعة المتوسطات، سواًء كانت مستقلة أو مترابطة، وذلك عندما يكون ح
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( فردًا، وخصوصًا إذا أظهر االختبار القبلي تكافؤ المجموعتين 20( أو)15الواحدة يزيد عن )
 (.153، 2007)محمود،
 األساليب واالختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 2-10-

ج الرزمة للتحقق من أهداف الدراسة وللوصول إلى النتائج المتوخاة، جرى استخدام برنام
(، حيث تم استخدام المعالجات اآلتية للتحقيق من صالحية Spssاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

 أدوات الدراسة:
 معامل االرتباط "بيرسون" لحساب صدق االتساق الداخلي. 
 معامل االرتباط"ألفا كرونباخ" لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي. 
 الثبات بطريقة اإلعادة.معامل االرتباط"بيرسون" لحساب  
 براون.-معامل التجزئة النصفية بمعادلة"سيرمان 

 كما تم  استخدام المعالجات التالية للوصول إلى النتائج اآلتية:
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئوية لإلجابة عن  

 أسئلة الدراسة.
والعينات المترابطة، وذلك لإلجابة عن فرضيات  ( للعينات المستقلةT-testاختبار) 
 .(  paired SamplesTestالدراسة )
 اختبار نسبة الكسب المعدل. 
 (.Eta sguaredاختبار حجم األثر "ايتا مرب ع") 
 (.Cohenمعايير" كوهين") 
( لحساب حجم أثر البرنامج التدريبي، ولتوضيح نتائج الرسالة عن Excelالبرنامج ) 

 البيانية. طريق الرسوم
 خالصة:

تّم في هذا الفصل عرض كيفية تصميم أدوات الدراسة ابتداًء من الحاجة إلى البرنامج التدريبي 
وتحديد محتوياته:  تحديد األهداف العامة، تحديد المهارات، تصميم أدوات التقويم، االختبار 

وفق نظرية "ميرل"، ثم بناء  استبانة االتجاهاتالتحصيلي، االختبارات األدائية، بطاقة المالحظة، 
البرنامج التدريبي وتوليفه بصورة أولية ليتم تحكيمه من قبل السادة المحكمين ألجزاء البرنامج 
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المهارية، وتوصيف أدوات التقويم التغيرات التي  وجدول المواصفات ألهداف البرنامج المعرفية و
 طرأت عليها بعد التحكيم .

ستتتتتتطالعيًا باختيتتتتتار عينتتتتتة التتتتتتدريب ليتتتتتتم تطبيتتتتتق البرنتتتتتامج بكافتتتتتة ثتتتتتم  جربتتتتتت الباحثتتتتتة البرنتتتتتامج ا
أدواتتتتته قبليتتتتًا وبعتتتتديًا بهتتتتدف تحديتتتتد زمتتتتن تطبيتتتتق البرنتتتتامج وأدواتتتتته والتأكتتتتد متتتتن صتتتتالحية أدوات 

للبرنتتتتتتامج التتتتتتتدريبي متتتتتتع  والمؤجتتتتتتل انتهتتتتتتى الفصتتتتتتل بتتتتتتالتطبيق البعتتتتتتدي( التقويم)الصتتتتتتدقتالثبات
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. أدواته )التجربة األساسية( وعرض ما هي
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 الفصل الرابع
 تحليل النتائج وتفسيرها 
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 تحليل النتائج وتفسيرها
درست الباحثة إجابات الطلبة/المعلمين عن االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي  مقدمة:

االتجاهات، استبانة القبلي/البعدي/المؤجل وعن االختبارات األدائية القبلية/البعدية/المؤجلة ، وعن 
( وأجابت عن سؤال الدراسة الرابع ونصه 0.05ثمًّ اختبرت فرضيات الدراسة عند مستوى داللة )

أثر البرنامج التدريبي المصمم وفق نظرية ميرل إلكساب الطلبة/المعلمين مهارات برنامج بور )ما
 دايركتور؟( وذلك كما توضحه الفقرات اآلتية:

 تحليل النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي: -1
وهي المعرفي/القبلي/البعدي ، التجميعيالتحصيلي المرتبطة باالختبار  يةاختبرت الباحثة الفرض

 .الفرضية األولى
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في  ال: الفرضية األولى-1-1

االختبار  في االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي، وبين متوسط درجاتهم
 في.المعر  بالتحصيلي التجميعي المعرفي/البعدي، وذلك في الجان

للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار T-test( اختبار13جدول )
 التحصيلي المعرفي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي.

االختبار 
 التحصلي

 المعرفي

حجم    paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي
)ايتا األثر

 مربع(

 مستوى 
حجم 
 األثر

 نسبة
 الكسب 
 المعدل

 االنحراف المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة
Sig)) 

   

 1.36 كبير 0.42 0.000 25 -18.180- 1.328 -24.153- 6.563 22.73 القبلي

 3.409 46.40 البعدي
 

أصتتغر متتن مستتتوى الداللتتة المتتأخوذ  (0.000) ( أن قيمتتة مستتتوى الداللتتة13) ُيالحتتظ متتن جتتدول
(0.05،)  (p.Value =0.000<0.05 ) دال إحصتتتائيًا بتتتين حقيقتتتي  فتتترق ممتتتا يؤكتتتد وجتتتود

متوستتطات درجتتات الطلبتتة/المعلمين فتتي التطبيقتتين القبلي/البعتتدي لالختبتتار التحصتتيلي التجميعتتي 
البعتدي، وفتي ضتوء النتتائج درجتات الطلبتة/المعلمين فتي التطبيتق لصتالح  المعرفي، وهذه الفتروق 

 السابقة نرفض الفرضية ونقبل البديلة ويتخذ القرار اآلتي:
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فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي : يوجد القرار
 التجميعي المعرفي/البعدي، وذلك في الجانب المعرفي لصالح االختبار البعدي.

 :ضمن الفرضيات ميرلحساب أثر استخدام نظرية ولتبيان كيفية  
للتصميم التعليمي, األولى: نسبة  اعتمد ت الباحثة طريقتين لحساب أثر استخدام نظرية ميرل

 Eta, والثانية: تعتمد على حجم األثر )إيتا مربع( (Black)الكسب المعدل حسب معادلة 
Squared. 

وتقوم على حساب أثر استخدام نظرية ميرل في إكساب الطريقة األولى )نسبة الكسب المعدل(: 
لي والبعدي المباشر حسب معادلة المعلمين مهارات برنامج بور دايركتور في التطبيقين القب

(Black) :التالية 

معدل الكسب = 
م2−م1
ع−م1
  +

م2−م1
ع

 

 الرموز:
 : المتوسط الحسابي لالختبار القبلي.1م
 : المتوسط الحسابي لالختبار البعدي.2م

 ع: الدرجة العظمى لالختبار.
( حتى تكون فاعلية البرنامج مقبولة 1.2أن هذه النسبة يجب أال تقل عن ) (Black)يرى بالك 

( نسبة الكسب المعدل في كل وحدة 16( يوضح جدول رقم )2008,103نقاًل عن) محمد أمين, 
 من وحدات البرنامج التدريبي.

 :Effect Sizeالطريقة الثانية )حساب حجم األثر(  -
ال بد من داللة االختبارات اإلحصائية من حساب حجم األثر عندما يكون الفرق ذا داللة 

(Thompson,1998, 34). 
(. 2005,130يعّرف أبو يونس حجم األثر بأنه طريقة تستخدم في حساب الفاعلية )أبو يونس, 

وحجم  وعلى هذا األساس يمكن تعريف حجم األثر بأنه أسلوب إحصائي يقيس أهمية وفاعلية
 ,Meca,et al.2003,449, Becher)األثر الذي أحدثه المتغير التجريبي

200,Ledesma,et al.2009,25)  وعلى هذا قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات
درجات المعلمين/ المتدربين في االختبارات األدائية القبلية/ البعدية واالختبار التحصيلي 
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 T-test( مستخدمًا في ذلك 18البعدي كما يظهر في جدول رقم )التجميعي / المعرفي/ القبلي/ 
 للفروق وقانون إيتا مربع لحجم األثر, مقارنة مع معايير )كوهين( في المعادلة التالية:

= قيمة إيتا مربع لحجم األثر 
𝑡2

𝑑𝑓+𝑡2
 

 قيمة )ت( المحسوبة  t2الرموز: 
Df          درجة الحرية 
 المعايير:

 فما فوق. 0.14كبير عند قيمة = 
 0.14حتى  0.06متوسط عند قيمة = 
 (.2001,133) العجرمي, 0.06حتى  0.01ضعيف عند قيمة = 

ولمعرفة األثر الذي تركه البرنامج التدريبي لدى الطلبة/المعلمين تم حساب حجم األثر وقد بلغ 
( 0.14( أكبر من)0.42ربع )( ولمًّا كانت قيمة ايتا م1.36( وقيمة الكسب المعدل )0.42)

(أكبر من 1.36وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب تصنيف )كوهين( وقيمة نسبة الكسب المعدل)
(، فإن  ذلك يعد موشرًا على حجم Black( وهي العتبة إلثبات األثر حسب معادلة بالك)1.2من)

على تحصيل الطلبة/المعلمين في اكتسابهم مفاهيم  األثر الكبير الذي أحدثته نظرية ميرل
ومعلومات عن برنامج "بور دايركتور" والشكل اآلتي يبيِّّن قيمة  متوسط درجات عينة التجربة من 

 الدرجة العظمى  في االختبار التحصيلي التجمعيي المعرفي القبلي/البعدي:
 

 
 (3الشكل)

 الطلبة/المعرفي/المعلمين في االختبار التحصيلي/ المعرفي/البعديقيمة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات 

0

20

40

60

المعرفي القبلي

المعرفي البعدي

22.73

46.4
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( أن قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى قد زادت من 3ّيالحظ من الشكل)
 ( في االختبار التحصيلي المعرفي/البعدي.46.4( في االختبار القبلي إلى)22.73)

 :تصميم  فيديو باستخدام مجموعة صور مهارة2- 
 .ة الثانية: الفرضيي(، وه1باالختبار األدائي رقم ) ةالمتعلق يةاختبرت الباحثة الفرض

: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في نيةالفرضية الثا 1-2
( في مهارة تصميم 1األدائي/البعدي رقم)االختبار األدائي/ القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار 

 فيديو باستخدام  مجموعة صور.
للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  T-test( اختبار 14جدول رقم)

 (1األدائي القبلي/ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم)
االختبار 
 األدائي 

 (1رقم )

حجم  paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار الوصفي اإلحصاء
 األثر

)ايتا 
 مربع(

 مستوى 
حجم 
 األثر

 نسبة
 الكسب
 االنحراف المتوسط المعدل

 المعياري 
 فرق 

 المتوسطين
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

مستوى 
الداللة
Sig)) 

 1.32 كبير 0.53 0.000 25 -28.250- 1.568 -8.692- 1.158 8.69 القبلي
 0.89 17.37 البعدي

( أصغر من مستوى الداللة المأخوذ 0.000) ( أن قيمة مستوى الداللة14)ُيالحظ من جدول 
(0.05 (،)0.050.000<=p.Value وهذا يشير إلى فرق  حقيقي ودال إحصائيًا بين ،)

( وهذه 1القبلي/البعدي في االختبار األدائي رقم) متوسطات درجات الطلبة/المعلمين في التطبيقين
الفروق لصالح متوسطات درجات الطلبة/المعلمين في التطبيق البعدي، وهذا ما يجعلنا نرفض  

 الفرضية ونقبل الفرضية البديلة ويتخذ القرار اآلتي :
بار : يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين  في االختالقرار

األدائي/القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي البعدي. ولمعرفة األثر الذي تركه البرنامج 
(، ولما 1.32( وقيمة الكسب المعدل )0.53لدى الطلبة/المعلمين تم حساب حجم األثر وقد بلغ)

( وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب تصنيف 0.14( أكبر من )0.53كانت قيمة ايتا مربع )
( وهي العتبة إلثبات األثر حسب 1.2( أكبر من )1.32كوهين وقيمة نسبة الكسب المعدل )

(، فإن  ذلك يعد مؤشرًا على حجم األثر الكبير الذي أحدثته نظرية"ميرل" Blackمعادلة بالك)
 على مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور.
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 (:1الدرجة العظمى في االختبار األدائي رقم)( قيمة متوسط درجات عينة التجربة من 4والشكل )

 م فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات مهارة تصمي -3
 .ة الثالثةالفرضي ي(، وه2باالختبار األدائي رقم ) ةالمتعلق ةاختبرت الباحثة الفرضي

: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في الثالثة الفرضية 1-3
( 2االختبار األدائي/القبلي ومتوسط درجات المعلمين في االختبار األدائي/البعدي رقم)

 في مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  T-test( اختبار 15جدول )

 (2األدائي القبلي/ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي)
االختبار 
األدائي 

 (2رقم )

حجم  paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

)ايتا 
 مربع(

 مستوى 
حجم 
 األثر

 بةنس
 الكسب
 المعدل

 االنحراف المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

مستوى 
الداللة
Sig)) 

 1.49 كبير 0.43 0.000 25 -18.994- 1.476 -5.5000- 1.142 8.11 القبلي

 0.637 13.61 البعدي

 

( أصغر من مستوى الداللة المأخوذ 0.000مستوى الداللة )( أن قيمة 15)ُيالحظ من جدول 
(0.05 (،)0.050.000<=p.Value وهذا يشير إلى فرق حقيقي ودال إحصائيًا بين ،)

( وهذه 2متوسطات درجات الطلبة/المعلمين في التطبيقين القبلي/البعدي في االختبار األدائي رقم)
في التطبيق البعدي، وفي ضوء النتائج السابقة الفروق لصالح متوسطات درجات الطلبة/المعلمين 
 نرفض الفرضية ونقبل بديلتها  ويتخذ القرار اآلتي:
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: يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار القرار
( في مهارة تصميم 2األدائي/القبلي ومتوسط درجات المعلمين في االختبار األدائي/البعدي رقم )

 فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.

( 0.43ولمعرفة األثر الذي تركه البرنامج لدى الطلبة/المعلمين تم  حساب حجم األثر وقد بلغ)
( وهي العتبة 0.14( أكبر من )0.43ولما كانت قيمة ايتا مربع )1.49) وقيمة الكسب المعدل )

(حسب 1.2( أكبر من )1.49لحجم أثر  كبير حسب تصنيف كوهين  وقيمة الكسب المعدل )
(، فإن  ذلك يعد مؤشرًا على حجم األثر الكبير الذي أحدثته نظرية"ميرل" Blackمعادلة بالك )

 على مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
 

 
 (5الشكل )

 (:2قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار األدائي رقم)
 

( أن قيمتتتة متوستتتط درجتتتات عينتتتة التجربتتتة متتتن الدرجتتتة العظمتتتى لتتتدرجات 5الشتتتكل )ّيالحتتتظ متتتن 
( قتتتتتد زادت متتتتتن فتتتتتي االختبتتتتتار األدائتتتتتي القبلتتتتتي 2الطلبتتتتتة/المعلمين فتتتتتي االختبتتتتتار األدائتتتتتي رقتتتتتم )

 البعدي.( في االختبار 13.61(إلى)8.11)
 مهارة تصميم فيديو باستخدام الكاميرا -4

 .ة الرابعة: الفرضيي(، وه3باالختبار األدائي رقم ) ةالمتعلق ةاختبرت الباحثة الفرضي
:ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين  رابعةالفرضية ال  -4-1

في االختبار األدائي/القبلي ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي/ البعدي 
 الكاميرا.( في مهارة تصميم فيديو باستخدام 3رقم)
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للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  T-test( نتائج اختبار 16جدول )
 (3رقم) األدائي القبلي/ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي

 

( أصغر من مستوى الداللة 0.000( أن قيمة مستوى الداللة)16)ُيالحظ من جدول 
(، وهذا يشير إلى فروق دالة إحصائيًا بين p.Value= 0.050 >0.000 (،)0.05المأخوذ)

( وهذه 3رقم)متوسطات درجات الطلبة/المعلمين في التطبيقين القبلي/البعدي في االختبار األدائي 
الفروق لصالح متوسطات درجات الطلبة/المعلمين في التطبيق البعدي، وهذا ما يجعلنا نرفض 

 الفرضية ونقبل بديلتها ويتخذ القرار اآلتي :
: يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين  في االختبار القرار

ر األدائي البعدي، ولمعرفة األثر الذي تركه البرنامج األدائي/القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبا
(، ولما 1.94( وقيمة الكسب المعدل )0.53لدى الطلبة/المعلمين تم حساب حجم األثر وقد بلغ)

( وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب تصنيف 0.14( أكبر من )0.53كانت قيمة ايتا مربع )
( وهي العتبة إلثبات حجم األثر حسب 0.53( أكبر من )1.49كوهين وقيمة الكسب المعدل)

"ميرل"  (، فإن  ذلك يعد مؤشرًا على حجم األثر الكبير الذي أحدثته نظريةBlackمعادلة بالك)
 على مهارة تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.

 
 (3( قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار األدائي رقم )6الشكل)
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االختبار 
األدائي 

 (3رقم )
 

حجم    paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي
األثر)

ايتا 
 مربع(

 مستوى 
حجم 
 األثر

 نسبة
 الكسب 
 المعدل

 االنحراف  المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة
Sig)) 

 1.49 كبير 0.53 0.000 25 -28.232- 1.243 -6.884- 0.967 7.15 القبلي
 0.870 14.03 البعدي
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 المؤجل . البعدي//المعرفي التجميعي/ تحليل النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي -5
المعرفي/البعدي/المؤجل،  التجميعي/ باالختبار التحصيلي المتعلقة  ةاختبرت الباحثة الفرضي

 .ي الفرضية الخامسةوه
االختبار يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في  ال :الخامسة الفرضية-1-5

التحصيلي التجميعي المعرفي/البعدي، ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي 
 التجميعي/المعرفي/المؤجل، وذلك في الجانب المعرفي.

للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلين في االختبار T-test ( اختبار 17جدول )
 الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي المعرفي المؤجل.التحصيلي المعرفي البعدي ومتوسط درجات 

االختبار 
 التحصلي

 المعرفي

 paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي

 االنحراف  المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة 
 الحرية

 ((Sigمستوى الداللة

 0.770 25 0.296 1.986 0.115 3.409 46.88 القبلي
 3.153 46.76 المؤجل

 

( أكبر من مستوى الداللة 0.000( أن قيمة مستوى الداللة )17من جدول )ُيالحظ 
(  مما يؤكد عدم وجود فرق حقيقي ودال  p.Value = 0.770>(0.05(0.05المأخوذ)

(، 46.88في االختبار التحصيلي البعدي ) إحصائيًا بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين
(، وفي  ضوء  ُتقبل 46.76ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي المؤجل)

 الفرضية وُيتخذ القرار اآلتي:
ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي التجميعي  :القرار 

جاتهم في االختبار التحصيلي التجميعي/المعرفي/المؤجل، وذلك في المعرفي/البعدي، ومتوسط در 
 الجاني المعرفي.
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 (7الشكل)

 قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي/البعدي/المؤجل.

في االختبار التجميعي  ى( أن قيمة متوسط درجات عينة التجربة العظم7ُيالحظ من الشكل )
( في 46.76( في االختبار البعدي، وبلغت )(46.88التحصيلي المعرفي)بعديتمؤجل( بلغ

االختبار المؤجل الذي يؤكد مدى أثر  البرنامج التدريبي المصمم وفق نظرية ميرل للتصميم 
لى أن التعليمي في احتفاظ الطلبة/ المعلمين بالمعلومات وبقاء أثر التعلم، وهذا يدل ع
 الطلبة/المعلمين ما زالوا يمتلكون المعارف والمهارات التي اكتسبوها أثناء تطبيق البرنامج.

 النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم =
متوسط الطلبة المعلمين في االختبار التحصيلي المؤجل
متوسط الطلبة المعلمين في االختبار التحصيلي البعدي
 ×100 

 118)،2008نقاًل عن )محمد أمين،
( 46.76وبالتطبيق نرى أن متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي  المؤجل )

( وبذلك تكون النسبة 46.88ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي البعدي )
%(  وهو ما يدل على أثر عاٍل في احتفاظ الطلبة/المعلمين 99.79المئوية لبقاء أثر التعلم)
 باستخدام نظرية"ميرل".

 تحليل النتائج المتعلقة باالختبارات األدائية /المؤجلة. -6
 السادسة الفرضيات ياختبرت الباحثة الفرضيات المتعلقة باالختبارات األدائية /المؤجلة، وه

 . والسابعة والثامنة
ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  :السادسة الفرضية 1-6-

(، في 1( ، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )1األدائي /البعدي رقم)
 مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور.
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الطلبة/المعلين في االختبار األدائي للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات T-test ( اختبار 18جدول )
 (.1البعدي ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي /المؤجل رقم )

االختبار 
األدائي رقم 

(1) 

 paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي

 االنحراف المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
 للفرق المعياري 

 ت
 المحسوبة

 درجة 
 الحرية

مستوى 
 (( Sigالداللة

 0.103 25 1.690 0.464 0.153 0.897 17.38 القبلي
 0.951 17.23 المؤجل

( أكبر من مستوى الداللة المأخوذ 0.000( أن قيمة مستوى الداللة )18من جدول )ُيالحظ 
(0.05)0.05)<p.Value =0.103   حقيقي ودال إحصائيًا بين (  مما يؤكد عدم وجود فرق

(، ومتوسط 1( رقم )17.38متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي البعدي )
(، وفي  ضوء  ُتقبل 1( رقم )17.23درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي المؤجل )

 الفرضية وُيتخذ القرار اآلتي:
( 1الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي /البعدي رقم ): ال يوجد فرق بين متوسط درجات القرار 

(، في مهارة تصميم فيديو باستخدام 1، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )
 مجموعة صور.

 

 
 (1( قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار األدائي البعدي/المؤجل رقم)8الشكل )

 

ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي  :الفرضية السابعة-6-2
(، في مهارة 2( ، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )2البعدي رقم)/

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
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درجات الطلبة/المعلين في االختبار األدائي للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط T-test ( اختبار 19جدول )
 (.2البعدي ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي /المؤجل رقم )

االختبار 
األدائي رقم 

(2) 

   paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي
 االنحراف  المتوسط

 المعياري 
 فرق 

 المتوسطين
 االنحراف
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة 
 الحرية

 (( Sigمستوى الداللة

 0.327 25 1.00 0.392 0.076 0.637 13.61 القبلي
 0.646 13.53 المؤجل

( أكبر من مستوى الداللة المأخوذ 0.000( أن قيمة مستوى الداللة )19من جدول )ُيالحظ 
(0.05)0.05)< p.Value =0.327  وجود فرق حقيقي ودال إحصائيًا بين (  مما يؤكد عدم

(، ومتوسط درجات 2رقم ) متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي البعدي
(، وفي  ضوء  ُتقبل الفرضية وُيتخذ القرار 2الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي المؤجل رقم )

 اآلتي:
( 2مين في االختبار األدائي /البعدي رقم ): ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلالقرار 

(، في مهارة تصميم فيديو باستخدام 2، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )
 مجموعة فيديوهات.

 
 (2( قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار األدائي البعدي/المؤجل رقم)9الشكل )

 

ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي  :الثامنةالفرضية -6-3
(، في مهارة 3( ، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )3البعدي رقم)/

 تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.
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الطلبة/المعلين في االختبار األدائي للعينات المرتبطة للفرق بين متوسط درجات T-test ( اختبار 20) جدول
 (3البعدي ومتوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي /المؤجل رقم )

االختبار 
األدائي رقم 

(3) 

 paired SamplesTestللعينات المرتبطة T-Testاختبار اإلحصاء الوصفي

 االنحراف المتوسط
 المعياري 

 فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

 ت
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 (( Sigمستوى الداللة

 0.161 25 1.44 0.271 0.076 0.870 14.03 القبلي
 0.915 13.96 المؤجل

 

( أكبر من مستوى الداللة المأخوذ 0.000( أن قيمة مستوى الداللة )20من جدول )ُيالحظ 
(0.05)0.05)<p.Value =0.161 حقيقي ودال إحصائيًا بين (  مما يؤكد عدم وجود فرق

(، ومتوسط درجات 3متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي البعدي رقم )
(، وفي  ضوء  ُتقبل الفرضية وُيتخذ القرار 3الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي المؤجل رقم )

 اآلتي:
( 3ختبار األدائي /البعدي رقم ): ال يوجد فرق بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االالقرار 

(، في مهارة تصميم فيديو باستخدام 3، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي /المؤجل رقم )
 الكاميرا.

 

 
 (3قيمة متوسط درجات عينة التجربة من الدرجة العظمى في االختبار األدائي البعدي/المؤجل رقم)( 10الشكل )
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 الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي:تحليل اتجاهات 3.
اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج  لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي نصه: ما

 من األبعاد التالية: ت االستبانةالتدريبي؟ وذلك وفق ما تضمن
 البرنامج التدريبي كل بند من بنوداتجاهات الطلبة/المعلمين نحو  متوسط (21)جدول

 النسبة  المتوسط المحور األول )إخراج البرنامج التدريبي( الرقم 
 المئوية

نوع 
 االتجاه

 البند

إيجابي  89.2 4.46 حجم خط الطباعة في البرنامج التدريبي مناسب. 1
 جداً 

إيجابي  92.4 4.62 تتسلسل مهارات البرنامج التدريبي من السهل إلى الصعب. 2
 جداً 

 إيجابي 83 4.15 أرى أن البرنامج التدريبي  يخلومن األخطاء المطبعية.  3
 إيجابي 81 4.08 يخلو البرنامج التدريبي من األخطاء اللغوية. 4
 إيجابي 85.4 4.23 يخلو البرنامج التدريبي من الجمل الغير صحيحة. 5
 إيجابي  85.4 4.27 تتضمن مهارات البرنامج األشكال المناسبة. 6
 إيجابي 82.4 4.12 يشكل المحتوى تكاماًل بين الجانب النظري والعملي. 7
 إيجابي 85.4 4.27 أعتقد أن مهارات البرنامج  تشتمل على الصور المناسبة لألدوات. 8

 إيجابي 83.8 4.19 تلبي حاجتي كمعلم صف power Directorأشعر أن مهارات برنامج  9

 يالمحور الثان
 10        

إيجابي  86.2 4.46 .على تنمية التفكير power Directorيساعد برنامج 
 جداً 

على اكتساب مفاهيم ومصطلحات  power Directorيساعد برنامج    11
 تقنية جديدة.

إيجابي  95.4 4.77
 جداّ 

 إيجابي 83.8 4.19 الثقافة المعلوماتية. power Directorينمي لدي برنامج  12
إيجابي  90.8 4.54 استخدام البرنامج في التدرب على مادة التربية العملية.يساعدني  13

 جداً 
إيجابي  power Director. 4.46 89.2أرغب أن أستمر في التدرب على برنامج  14

 جداً 
 ثالمحور الثال

15  
 إيجابي 83.8 4.19 أسهمت خطوات النظرية للتصميم التعليمي في توضيح المهارات.

 إيجابي 84.6 4.23 تطبيق نظريات التصميم في جميع المراحل.أفضل  16

 إيجابي 77 3.85 تساعدني األنشطة التدريبية المقترحة على اتقان المهارة. 17

 إيجابي 75.4 3.77 يعرض المدرب المهارة بأسلوب مثير وشيق. 18

إيجابي  88.4 4.42 يربط بين المهارات السابقة والالحقة. 19
 جداً 

 إيجابي 79.2 3.96 يوضح المدرب المصطلحات األجنبية في أثناء التدريب. 20

 إيجابي 80.8 4.04 يزودنا المدرب بالتغذية الراجعة في حينها. 21

 عالمحور الراب
22  

 إيجابي 84.6 4.23 أحبذ االختبارات األدائية ألنها مصاغة صوغًا دقيقًا.

 إيجابي 80.8 4.04 جميع جوانب المهارة.أعتقد أن االختبارات األدائية تغطي  23



95 

 إيجابي 86.2 4.31 أشعر أن مفردات االختبار التحصيلي مصاغة صوغًا دقيقًا. 24

إيجابي  87 4.35 أرى أن الوقت المخصص لالختبار التحصيلي كاف. 25
 جداً 

 إيجابي 82 4.00 أعتقد أن االختبار التحصيلي يغطي جميع جوانب المهارة المدروسة. 26

 

-2-1، باستثناء البنود)( أن متوسط االتجاه نحو المحاور جاءت ايجابية21نالحظ من الجدول)
 ( كان متوسط االتجاه  تجاهها ايجابي جدًا. 25-19-14-13-10

 

 
 (11الشكل)

 نسبة المتوسط من الدرجة العظمى التجاهات الطلبة/المعلمين نحو المحاور ككل
 

أن اتجاهات عينة التجربة جاءت بأعلى نسبة إيجابية للمحور الثاني ( 11من الشكل ) نييتبِّّ 
(، وأخيرًا 83.6(، ثم المحور الرابع بنسبة )85.2(، تالها المحور األول بنسبة )89.2%بنسبة)

(، األمر الذي يؤكد مدى تأثير نظرية ميرل في محتوى البرنامج 82.2جاء المحور الثالث بنسبة)
من خالل خطواتها، وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن سؤال الدراسة  التدريبي وعرض المهارات

 ما اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي؟ الخامس ونصه"
.نتائج األسئلة المتعلقة بالصعوبات التي تعترض التدريب على مهارات برنامج" بور 4

 دايركتور":
سؤااًل مفتوحًا هدفت من خالله اإلجابة عن السؤال  استبانة االتجاهاتأدرجت الباحثة في 

 السادس للدراسة ونصه:) ما صعوبات التدريب على مهارات برنامج "بور دايركتور"؟(
لقد حظي السؤال المفتوح باهتمام جميع أفراد عينة التجربة، ولذلك وصلت نسبة من أجاب عن 

مها الطلبة/المعلمين ورتبتها تنازليًا، ( درست الباحثة الصعوبات التي قد  100%هذا السؤال إلى)
 ( اآلتي:22وذلك على النحو الذي يظهر في الجدول رقم )
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 ( صعوبات التدريب على مهارات برنامج" بور دايركتور"من وجهة نظر الطلبة/المعلمين:22جدول )
 النسبة% التكرار الصعوبة الرقم 
 %31.57 18 يحتاج إلى وقت كبير للتدريب. 1
 %26.31 15 وجود العدد الكافي من المدربين الذين يتقنون مهارات البرنامج.عدم  2
 %24.56 14 عدم توفر مخابر حاسوبية لتدريب الطلبة على الحاسوب في الكلية. 3
 %8.77 5 عدم توفر أجهزة الحواسيب المناسبة. 4
 %3.50 2 كثرة أعطال الحواسيب في المختبر. 5
 %1.75 1 المتكرر.انقطاع الكهرباء  6
 %1.75 1 المصطلحات المذكورة باللغة األجنبية. 7
 %1.75 1 يحتاج إلى دقة أثناء التدريب. 8

 %100 57 المجموع
 

 ( النقاط اآلتية:22نستنتج من جدول )
إن أكثر الصعوبات تكرارًا من وجهة نظر الطلبة/المعلمين هي عدم توفر الوقت الكافي للتدريب 

( 57%( من مجموع الصعوبات ال)31.57على مهارات برنامج بور دايركتور وجاءت بنسبة )
وتعزو الباحثة هذه الصعوبة إلى األسباب اآلتية: أواًل البرنامح الحاسوبي "بور دايركتور" ليس 

ًا ضمن مقررات تقنيات التعليم والحاسوب التريوي، وهذا يخفف من دافعية الطلبة/المعلمين مدرج
على التركيز والتدريب عليه، ثانيًا : نظرة الطلبة/المعلمين إلى أن برنامج"بور دايركتور" مقتصر 

 على فيديوهات مصمصة من صور فقط.
مدربين الذين يتقنون مهارات البرنامح تأتي في المرتبة الثانية عدم توفر العدد الكافي من ال

(، وتعزو الباحثة هذه الصعوبة إلى أن 57%( من مجموع صعوبات ال)26.31وجاءت بنسبة)
فقط وليس لديهم معلومات عن برنامج"بور  Icdlغالبية المدربين يتقنون البرامج الخاصة ب

 دايركتور" الخاص بالمونتاج.
ت: عدو توفر قاعات مخصصة لتدريب الطالب على جاءت في المرتبة الثالثة من الصعوبا 

الحاسوب في الكلية، وتعزو الباحثة هذه الصعوبة إال أن القاعات المخصصة للتدريب على 
 الحاسوب مخصصة لطالب دبلوم التأهيل التربوي.

ح  مقارنة الصعوبات بالنسب المئوية:  والشكل اآلتي يوضِّّ
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 (12) الشكل

 النسب المئوية لصعوبات التدريب على مهارات برنامج بور دايركتور
 

 .دراسة مقترحات الطلبة/المعلمين:5
والذي  استبانة االتجاهاتإجابات الطلبة/المعلمين عن السؤال المفتوح الُمدرج في درست الباحثة 

التقنيات والحاسوب في يمثل السؤال السابع للدراسة، ونصه: )ماذا تقترح لتطوير تدريس مادتي 
 كليات التربية.

لقد حظي السؤال المفتوح باهتمام أفراد عينة الدراسة، ولذلك وصلت من أجاب عن هذا السؤال 
 %(.100بنسبة)

درست الباحثة المقترحات التي قدمها الطلبة/المعلمين، ورت بتها ترتيبًا تنازليًا وذلك على النحو 
 ي:( اآلت38الذي يظهر في جدول رقم)

 ( مقترحات الطلبة/المعلمين لتدريس مادة التقنيات والحاسوب في كليات التربية23جدول )
 النسبة% التكرار المقترحات الرقم

 %31.74 20 تحديث كتاب تقنيات التعليم والحاسوب التربوي. 1
 %28.57 18 تدريب مدرسي المادتين على برنامج بور دايركتور. 2
 %23.80 15 كل سنوات الدراسة الجامعية. إدراج مادة الحاسوب في 3
 %15.87 10 تخصيص وقت أكبر للتدريب. 4

 %100 63 المجموع
 

 ( النقاط التالية:23من جدول )نستنتج 
إن أكثر المقترحات تكرارًا هو تحديث كتاب تقنيات التعليم والحاسوب التربوي حيث بلغت 

الباحثة ذلك إلى أن الكتابين يحويان  و%(، وتعز 31.74( مرة وبنسبة مئوية)20التكرارات )
معلومات نظرية وال يتم التطبيق العملي إال ما ندر، ونحن بحاجة للتدريب على الحاسوب 
وبرامجه ومكوناته، وبالتالي التركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، ويأتي في 

31.74%

28.57%

23.80%

15.87%
المقترح األول

المقترح الثاني

المقترح الثالث

المقترح الرابع
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( مرة 18بور دايركتور جاء بتكرار )المرتبة الثانية مقترح تدريب مدرسي المادتين على برنامج 
%( من مجموع االقتراحات، وتعزو الباحثة ذلك ألن برنامج بور دايركتور 28.57وبنسبة مئوية)

برنامج جديد وغير معروف من قبل المدربين، فضاًل عن أهميته في برامج التربية العملية حيث 
ر أدائه، وتمكن الطلبة اآلخرين تمكن الطالب من ثوثيق شرحه صورة وصوت واالحتفاظ به لتطوي

من االستفادة، وجاء المقترح إدراج  مادة الحاسوب في كل سنوات الدراسة الجامعية بالمرتبة 
( وتعزو الباحثة ذلك بإننا نعيش في عصر التكنولوجيا ويطلق 23.80%الثالثة وبنسبة مئوية )

لك البد أن يمتلك الطلبة ولو اسم األمي على كل من ال يعرف شيئًا عن الحاسوب ومجاالته، لذ
 الجزء اليسير من هذه برامج هذه التقنية والتي تخدمهم في المستقبل.

%( وهذا 15.87أما تخصيص وقت أكبر للتدريب فحل بالمرتبة األخيرة من المقترحات وبنسبة )
 يعود ألن المتدرب يجب أن يميز بين وظائف وخصائص األيقونات كي يتقن المهارات المقترحة،
وهذا لن يحدث دون تدريب متواصل وطويل نسبيًا، وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن سؤال 

 الدراسة؟ نتائجالتي توصلت إليها  تالمقترحاالدراسة السابع ونصه"ما 
ح مقارنة المقترحات بالنِّّسب المئوية:        والشكل اآلتي يوضِّّ

 

 
 

 (13) الشكل
 الطلبة/المعلمينالنسب المئوية لمقترحات 

 مناقشة نتائج الدراسة: -6
مناقشة وتفسير الفرضيات المتعلقة في التطبيق القبلي/البعدي/ لالختبار التجميعي التحصيلي 

 المعرفي:

31.74%

28.57%

23.80%

15.87%
المقترح األول

المقترح الثاني

المقترح الثالث

المقترح الرابع
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أظهرت النتائج إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة/المعلمين في 
 لبعدي.االختبار التجميعي/التحصيلي المعرفي/القبلي/ا

إذ أك دت قيم إيتا مربع على حجم األثر الكبير والفعلي والمهم الذي أحدثته نظرية "ميرل" لمهارات 
برنامج"بور دايركتور"، وهذا مؤشر واضح على أثر النظرية في تطبيق مهارات برنامج "بور 

ن البرنامج التدريبي وما يحتويه من صور وأشكال وأنشطة تدريبية ساهمت في تنمية ألدايركتور" 
معرفة الطلبة/المعلمين، باإلضافة إلى أن المادة العلمية الخاصة بمهارات برنامج" بوردايركتور" 
والمصممة وفق مراحل نظرية ميرل ساهمت في تشكيل البناء المعرفي لدى الطلبة/المعلمين من 

 التغذية الراجعة أو التعليق على إجابات الطلبة/المعلمين على إجاباتهم كان شائقًا ، في كما أن  
حين كان الطلبة قبل تطبيق البرنامج كثيري الشرود والخطأ في أثناء التطبيق في البحث، 
ة المتنوعة وهو ما بينته العديد من الدراسات السابقة والبحوث التجريبية حول أثر النظرية في زياد

 (2013المحمد،،2011، ،السواعدي، 2005مستوى التحصيل تتفق مع دراسات )الظفيري،
الفرضيات المتعلقة في االختبارات األدائية لمهارات برنامج بور دايركتور في  مناقشة وتفسير

 التطبيق )القبلي/البعدي(:
متوستتتتطات أداء تشتتتتير نتتتتتائج اختبتتتتار الفرضتتتتيات إلتتتتى وجتتتتود فتتتترق حقيقتتتتي ودالِّّ إحصتتتتائيًا بتتتتين 

الطلبتتتتتتة/المعلمين فتتتتتتتي االختبتتتتتتتارات القبليتتتتتتتة ومتوستتتتتتتط أدائهتتتتتتتم فتتتتتتتي االختبتتتتتتتارات البعديتتتتتتتة، وتتتتتتتترى 
الباحثتتتتتتة أن هتتتتتتذا الفتتتتتترق يعتتتتتتود إلتتتتتتى استتتتتتتخدام نظريتتتتتتة "ميتتتتتترل"، حيتتتتتتث أشتتتتتتارت نستتتتتتبة الكستتتتتتب 
المعتتتتدل إلتتتتى أثتتتتر نظريتتتتة ميتتتترل فتتتتي التتتتتدريب، وأكتتتتدت قتتتتيم إيتتتتتا مربتتتتع علتتتتى حجتتتتم األثتتتتر الكبيتتتتر 

ي أحدثتتتتته نظريتتتتة"ميرل" فتتتتي أثنتتتتاء التتتتتدريب علتتتتى مهتتتتارات برنتتتتامج "بتتتتور دايركتتتتتور" والفعلتتتتي التتتتذ
فالتتتتتتتتدريب استتتتتتتتخدام مهتتتتتتتارات البرنتتتتتتتامج وفتتتتتتتق نظريتتتتتتتة"ميرل" يمكتتتتتتتن الطالتتتتتتتب/المعلم متتتتتتتن فهتتتتتتتم 
المهتتتتارة ولقتتتتد أدى التكامتتتتل بتتتتين الجانتتتتب النظتتتتري والعملتتتتي للمهتتتتارة لجانتتتتب العمتتتتل إلتتتتى وصتتتتول 

( كحتتتتتتد أدنتتتتتتى، 85%مين إلتتتتتتى مستتتتتتتوى إتقتتتتتتان مقتتتتتتداره )%( متتتتتتن الطلبتتتتتتة/المعل85إلتتتتتتى أكثتتتتتتر )
 (2007،الحراسيس ،2003،شاكر، .HAM،2001وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )،

مناقشة وتفسير الفرضيات المتعلقة بالتطبيق البعدي/المؤجل لالختبار التجميعي التحصيلي 
 المعرفي، والتطبيق البعدي/المؤجل لالختبارات األدائية

عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في  أظهرت النتائج
 االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي/المؤجل واالختبارات األدائية البعدية/المؤجلة .
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة/المعلمين قد احتفظوا بالمعلومات ورسخت لديهم مفاهيم 
يسمى ببقاء أثر التعّلم،  نتيجة استخدام الصور الموضحة للبرنامج وهو ما برنامج"بور دايركتور"

وهذا يعني أن نظرية "ميرل" تساعد في زيادة االحتفاظ بالمعلومات فترة طويلة ودليل ذلك أثر 
البرنامج التدريبي وفاعليته في احتفاظ الطلبة/المعلمين بالخبرات والمعلومات التي تضمنها 

 ي، وقد يعود ذلك إلى أحد األسباب اآلتية:البرنامج التدريب
 ترتيب وحدات البرنامج وفق مراحل نظرية"ميرل". 
موقف الطلبة/المعلمين اإليجابي والمتفاعل مع البرنامج وفضولهم لتعرف أثر نظرية  

 ميرل والسيما إنها تطبق ألول مرة في البرامج الحاسوبية.
، واختلفت 1999المحرزي، 2005،الدليمي،2003وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات)العقيلي،

 .2005)، زيدان، 2003مع  شاكر،
 صعوبات الدراسة: -7

واجهت الباحثة عدة صعوبات في تطبيق الدراسة، وهذه األمر طبيعي ألن من شان أي دراسة 
مخط ط له، وبين  تجريبية أن تعترضها بعض المعوقات والعقبات، وأن تجد فروقًا بين هو ماهو

 الواقع الفعلي عند التطبيق، وكانت من أبرز هذه الصعوبات:
 .انقطاع التيار الكهربائي 
  ضيق الوقت، ألن وحدات البرنامج التدريبي)مهارات بور دايركتور( ليست ضمن

 المنهاج، وبذلك تحتاج هذه المهارات إلى تخصيص جزء من الوقت لتطبيقها.
  الكافية إلعداد الطلبة ، فقد طبقت الباحثة البرنامج على أربعة عدم توفر الحواسيب

 حواسيب إضافية.
 مقترحات الدراسة: -8

 توصلت الباحثة لمجموعة من المقترحات هي:
ضرورة االستمرار في تقديم البرامج التدريبية، لتنمية مهارات الطلبة/المعلمين في مجال  

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم.
تدريبية  في مجال اكتساب مستحدثات تكنولوجيا التعليم للمعلمين وللطلبة/ عقد دورات  

المعلمين، يشرف عليها مختصو هذا المجال، وذلك لتحسين أدائهم وتنمية معارفهم 
 ومهاراتهم.
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 ثات التقنية.دالعمل على إعداد مواصفات البيئة التعليمية المناسبة لتوظيف المستح 
تدريب الطلبة/المعلمين على إتقان مهارات استخدام  االعتماد على نظرية ميرل في 

 تقنيات التعليم الحديثة.
االعتماد على البرنامج التدريبي الذي اقترحته الباحثة كمادة تدريبية في الجزء العملي من  

 مادة تقنيات التعليم والحاسوب التربوي.
ليم والحاسوب زيادة الوقت المخصص للتدريب العملي، وفي كل من مادة تقنيات التع 

 التربوي.
 إجراء المزيد من األبحاث حول كل من أثر استخدام نظرية ميرل وبرنامج"بور دايركتور". 
هو جديد ومفيد  تطوير مناهج وبرامج كليات التربية، بحيث تستوعب كل ما 

 للطالب/المعلم.
ن زيادة عدد أجهزة الحاسوب في مخابر كليات التربية بحيث يتمكن كل طالب/ معلم م 

 استخدام الحاسوب بمفرده في أثناء التدريب.
إنشاء أكثر من مختبر في الكلية بحيث تستوعب المختبرات أعداد طلبة كلية التربية الذي  

 يتزايد عددهم باستمرار.
 .icdlتوفير مدرسين لتدريب الطلبة/المعلمين في العطلة الصيفية على مناهج  
 خالصة:

تحليلها  بدايًة من الفرضيات المتعلقة باالختبار التحصيلي تناول هذا الفصل مناقشة النتائج و 
التجميعي المعرفي القبلي/البعدي، وكانت النتيجة بوجود فروق دالة إحصائيًا بين االختبار 
التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي/البعدي وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين االختبار 

نسبة لمتغير الجنس وبين االختبار التحصيلي التجميعي التحصيلي المعرفي/القبلي/البعدي بال
المعرفي/البعدي/المؤجل، وكذلك األمر أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين االختبارات 
األدائية/القبلية/البعدية،  وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين االختبارات األدائية /البعدية بالنسبة 

ختبارات األدائية/البعدية/المؤجلة، ومن خالل استخدام قانوني ايتا مربع لمتغير الجنس وبين اال
ونسبة الكسب المعدل حيث أظهرت النتائج حجم األثر الكبير الذي أحدثته نظرية ميرل في 

 التطبيق البعدي من خالل استخدام مهارات البرنامج التدريبي المصمم وفق مراحل النظرية.
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لمين نحو البرنامج التدريبي عرضت الباحثة اتجاهات مؤلفة من أربع ولبيان اتجاهات الطلبة/المع
محاور وهي : إخراج البرنامح التدريبي، برنامج بور دايركتور، نظرية ميرل، أدوات التقويم وأعلى 

األول، ثم  جاء المحور الرابع ،  نسبة جاءت للمحور الثاني ، ثم  جاء بالمرتبة الثانية المحور
وأخيرًا المحور الثالث ، ثم  عرضت نتائج األسئلة المتعلقة بصعوبات التدريب على مهارات 

 برنامج بور دايركتور والمقترحات لينتهي الفصل بمناقشة وتفسير النتائج. 
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 ملخص البحث
 :مقدمة

التعليمية الحديثة في التعليم في اآلونة األخيرة، زاد االهتمام بالدعوة إلى استخدام التقنيات 
ويحتاج توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات  إلى . وخاصة في التعليم الجامعي

العمل وفق نظريات التصميم التعليمي "وبما أن تصميم التعليم يعد أحد ركائز تكنولوجيا التعليم 
 فهو يتفرع إلى نماذج ونظريات متعددة"

ومن هذه النظريات نظرية ميرل حيث" تعتبر نظرية ميرل نموذجًا تعليميًا يستطيع تطبيقه 
المصممون، لتطوير االستراتيجيات التعليمية، ثم تصميم النظرية لتطوير التعليم من خالل 

 (.7،ص2011المفاهيم ومن خالل تزويد المتعلم بالتحكم الجيد")صالح،
تدريبي وفق نظرية ميرل إلكساب الطلبة/ المعلمين مهارات  حيث  قامت الباحثة بتصميم برنامج

 استخدام برنامج بور دايركتور 
 مشكلة البحث:1-

 وبناًء على ذلك تعالج الدراسة هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال التالي:
 ما أثر استخدام نظرية ميرل للتصميم التعليمي في اكتساب طلبة معلم صف مهارات برنامج بور

 دايركتور؟
 : تأتي أهمية البحث بإلقاء الضوء على النقاط اآلتية:البحث أهمية -2

 تشجيع الطلبة/المعلمين  إلى اتباع أساليب جديدة في التدريس وفق نظرية ميرل . -2-1
تزويد مصممي المناهج والعاملين على تطويرها بأساليب ونظريات جديدة في التصميم 2-2- 

 التعليمي.    
 السعي إلى زيادة مهارات الطلبة/المعلمين فيما يتعلق ببرنامج بور دايركتور.      -2-3

تشجيع الباحثين  إلى إجراء أبحاث تتناول جوانب ومهارات أخرى في هذا الموضوع   2-4-
 الهام.
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 أهداف البحث: -3
 يهدف البحث الحالي إلى:

للتصميم التعليمي  في إكساب طلبة معلم صف لمهارات  قياس أثر استخدام نظرية ميرل 3-1-
 .power directorبرنامج

 تعّرف اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي بعد تنفيذه. 3-2-
من  power directorتعّرف الصعوبات التي تعترض التدريب على مهارات برنامج -3-3

 .المعلم/وجهة نظر الطالب
الطلبة/المعلمين لتطوير تدريس مادتي تقنيات التعليم والحاسوب  تّعرف مقترحات -3-4

 التربوي.
 :البحث متغيرات -4
 المتغيرات المستقلة:1--4
البرنامج التدريبي الذي يتضمن مهارات برنامج بور دايركتور والمصمم وفق نظرية  1--4-1

 ميرل للتصميم التعليمي.
 المتغيرات الديمغرافية :الجنس الذكور، اإلناث. --2 4
 المتغيرات التابعة:-4-3

 التحصيل المعرفي: التحصيل في االختبار التحصيلي المعرفي/القبلي/البعدي/المؤجل. 1-3-4-
 األداء: أداء الطلبة/المعلمين في االختبارات األدائية الثالثة. 2-3-4-
الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي المصمم وفق االتجاه: للتّعرف على اتجاهات  -3-3-4

 نظرية ميرل الكتساب مهارات برنامج بور دايركتور.
 :البحث أسئلة-5

 انطالقًا من السؤال الرئيس المحدد في مشكلة الدراسة يمكن صياغة األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما المهارات األساسية والفرعية لبرنامج بور دايركتور؟ -1-5
 ما أثر نظرية ميرل للتصميم التعليمي  في إكساب الطلبة/المعلمين مهارات برنامج بور   -2-5

 دايركتور.
 ما اتجاهات الطلبة/المعلمين نحو البرنامج التدريبي؟ -3-5
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ما صعوبات التدريب على مهارات برنامج بور دايركتور في كليات التربية من وجهة  4-5-
 نظر 

 الطلبة/المعلمين؟
 رضيات البحث:ف -6
 :(0,05)التحقق من صدق الفرضيات عند مستوى الداللة  تم  

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-1
التحصيلي التجميعي المعرفي/القبلي، وبين متوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي 

 الجانب المعرفي.التجميعي المعرفي/البعدي، وذلك في 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار 6-2-

( في مهارة 1( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم)1األدائي/القبلي رقم)
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور.

الطلبة/المعلمين في االختبار ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات  -6-3
( في مهارة 2( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم )2األدائي/القبلي رقم )

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-4

( في 3درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي  رقم )( ومتوسط 3األدائي/القبلي رقم )
 مهارة تصميم فيديو باستخدام الكاميرا.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار 6-5-
التحصيلي التجميعي المعرفي / البعدي وبين متوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي / 

 / المؤجل، وذلك في الجانب المعرفي. التجميعي / المعرفي
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-6

( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم 1األدائي/البعدي رقم )
 فيديو باستخدام مجموعة صور.

بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -6-7
( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم 2األدائي/البعدي رقم )

 فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات.
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -6-8
ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم  (3األدائي/البعدي رقم )

 فيديو باستخدام الكاميرا.
 : اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية المنهجين )الوصفي التحليلي والتجريبي(منهج البحث -7

 إذ تم  استخدام المنهج الوصفي التحليلي  في جمع اإلطار النظري.
 التجريبي في الجانب التجريبي التطبيقي من الدراسة كذلك تم  استخدام المنهج

 وعينته:البحث مجتمع  -8
 :البحثمجتمع 1-8- 

شمل المجتمع األصلي للبحث جميع طلبة السنة الثالثة قسم معلم صف في كلية التربية الثانية 
 2014-2015( طالبًا وطالبة للعام الدراسي264)طرطوس( بجامعة تشرين، ،  إذ بلغ عددهم )

 ( طالبًا وطالبة، فمثل هؤالء عينة التجربة األساسية.26ولقد اختارت الباحثة عينة قصدية قوامها)
 حدود البحث:-9

 . 2014-2015الحدود الزمانية: تم  تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني من العام 
 الحدود المكانية: كلية التربية الثانية بجامعة تشرين.

 مهارات البرنامج التدريبي المطلوب التدرب عليها.الحدود العلمية: 
 الحدود البشرية: طلبة معلم الصف في كلية التربية الثانية )طرطوس( بجامعة تشرين.

 الفصل الثالث إعداد أدوات البحث وتطبيقها
 تناولت الباحثة في هذا الفصل ما يأتي:

 إعداد البرنامج التدريبي وبناؤه. -
 التحصيلي المعرفي/القبلي/البعدي.إعداد االختبار  -
 إعداد االختبارات األدائية القبلية/البعدية. -
 التجريب االستطالعي للبرنامج التدريبي والتحقق من صدق أدواته وثباته. -
 التطبيق النهائي للبرنامج التدريبي مع أدواته )التجربة االستطالعية(. -
 

 الفصل الرابع تحليل النتائج وتفسيرها
 ت الباحثة للنتائج اآلتية:توصل



107 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار التحصيلي  -
التجميعي المعرفي/القبلي، وبين متوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي التجميعي 

 المعرفي/البعدي، وذلك في الجانب المعرفي.
سط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي/القبلي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متو  -

( في مهارة تصميم فيديو باستخدام 1( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم)1رقم)
 مجموعة صور.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي/القبلي  -
( في مهارة تصميم فيديو باستخدام 2درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي رقم )( ومتوسط 2رقم )

 مجموعة فيديوهات.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار األدائي/القبلي  -

 ( في مهارة تصميم فيديو3( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي  رقم )3رقم )
 باستخدام الكاميرا.

ال يوجتد فترق ذو داللتتة إحصتائية بتتين متوستط درجتتات الطلبتة/المعلمين فتتي االختبتار التحصتتيلي -
التجميعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي المعرفي/البعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين متوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتهم فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي االختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

 وذلك في الجانب المعرفي. التحصيلي/التجميعي/المعرفي/المؤجل،
درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط -

( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم فيديو 1األدائي/البعدي رقم )
 باستخدام مجموعة صور.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -
ي االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم فيديو ( ومتوسط درجاتهم ف2األدائي/البعدي رقم )

 باستخدام مجموعة فيديوهات.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة/المعلمين في االختبار  -

( ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/المؤجل في مهارة تصميم فيديو 3األدائي/البعدي رقم )
 باستخدام الكاميرا.

وجد صعوبات عديدة للتدريب على مهارات البرنامج في كليات التربية وتتجلى أهم هذه ت -
 الصعوبات من وجهة نظر الطلبة/المعلمين في : 
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 انقطاع التيار الكهربائي.  -
 ضيق الوقت. –
 عدم توفر الحواسيب الكافية ألعداد الطلبة. -

 يم والحاسوب التربوي أهمها: اقترح الطلبة/المعلمون لتطير تدريس مادة  تقنيات التعل
 تحديث كتاب تقنيات التعليم والحاسوب التربوي. 
 تدريب مدرسي المادتين على برنامج بور دايركتور 
 إدراج مادة الحاسوب في كل سنوات الدراسة الجامعية . 
 تخصيص وقت أكبر للتدريب. 

 توصلت الباحثة لمجموعة من المقترحات هي: :مقترحات البحث
االستمرار في تقديم البرامج التدريبية، لتنمية مهارات الطلبة/المعلمين في مجال ضرورة  -

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم.
عقد دورات تدريبية  في مجال اكتساب مستحدثات تكنولوجيا التعليم للمعلمين وللطلبة/  -

 م ومهاراتهم.المعلمين، يشرف عليها مختصو هذا المجال، وذلك لتحسين أدائهم وتنمية معارفه
 ثات التقنية.دالعمل على إعداد مواصفات البيئة التعليمية المناسبة لتوظيف المستح -
االعتماد على نظرية ميرل في تدريب الطلبة/المعلمين على إتقان مهارات استخدام تقنيات  -

 التعليم الحديثة.
كلية التربية الذي  إنشاء أكثر من مختبر في الكلية بحيث تستوعب المختبرات أعداد طلبة -

 يتزايد عددهم باستمرار.
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 المراجع

(. عمان: دار 1غ()ط-)ح موسوعة التدريس الجزء الثالث(.2004ابراهيم، مجدي عزيز. ) -

 أسامة.

. الجزء الخامس )الطبعة الثانية(. عمان : موسوعة التدريس(.2005ابراهيم، مجدي عزيز.) -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

. القاهرة: مكتبة االنجلو علم النفس التربوي(. 1980وصادق، أمال.) حطب، فؤادأبو -

 مصرية.

برنامج تدريبي قائم على التصميم التعليمي في ضوء (. 2009أبو سويرح، أحمد سالم.) -

. رسالة االحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمي التكنولوجيا

 لية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير منشورة، ك

 .عمان :دار المسيرة.1، طتقويم التعليم(.2005أبو عالم، رجاء محمود. ) -

فاعلية برنامج متعدد الوسائط لتدريس الهندسة في الصف (. 2001) .أبو يونس، إلياس-

منشورة، كلية رسالة دكتوراه غير الثاني اإلعدادي، دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة، 

 التربية، دمشق، سورية.

. رسالة فاعلية استخدام الفيديو في تدريس مادة التاريخ(.1996البلخي، محمد عامر. )  -

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتحسين األداء التدريسي (.2010بيان، محمد سعد الدين .) -

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.ن أثناء الخدمةللمعلمي

(. تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء هيئة 2011البيشي، عامر بن مترك سياف.) -

التدريس بجامعة الملك خالد على استخدام مستلزمات بيئة التعليم اإللكتروني في ضور 

توراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة احتياجاتهم التدريبية، رسالة دك

 العربية السعودية.

(. أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة اإللكترونية 2010التوردي، عوض حسين.)-

 التالي : على الرابط2015 /12/9كلية التربية، جامعة الملك سعود. تم استرجاعه بتاريخ

http://bairak.yoo7.com/t6434-topic 

: دليل التدريس والتعلم والبحث  أطر التفكير ونظرياته(. 2008جابر، جابر عبد الحميد.) -

 )الطبعة األولى(. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 دار الصفا.. 1ط. االستفتاءات وقياس االتجاهات(. 1992الحارثي، زايد ) -
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تنسون وهيلدا تابا في تحصيل  -أثر نموذجي ميرل(. 2007، صابرين محمد. )الحراسيس -

، المفاهيم التاريخية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن وفي اتجاهاتهم نحو مبحث التاريخ

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمات للدراسات العليا، األردن.

الطريقة األدائية في تدريب الطلبة المعلمين على أثر استخدام (.2011حربا، علي منير. ) -

رسالة ماجستير .  Authorwareبرنامج تصميم البرامج التعليمية التفاعلية إتقان مهارات

 غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق.

 دور تسجيالت الفيديو في إكساب طلبة معلم الصف مهارات تصميم(.2008حسامو، سهى.)-

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق.ةوإنتاج التقنيات التعليمي

(.عمان :دار المسيرة 2(.التصميم التعليمي نظرية وممارسة)ط2010الحيلة، محمد محمود.)-

 للنشر والتوزيع.

. مركز التوثيق واألبحاث، 2، طإجراءات في تصميم المناهج(.1995دروزه، أفنان نظير. ) -

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

، عمان: دار 1، طاألسئلة التعليمية والتقييم المدرسي(. 2005دروزة، أفنان نظير. ) -

 الشروق.

استخدام أنموذجي ميرل ورايجلوث الموسع في أثر (. 2005الدليمي، خالد جمال حمدي .) -

. رسالة دكتوراه، تحصيل طالب الصف الرابع العام، وتنمية تفكيرهم الناقد في مادة التاريخ

 ربية، جامعة بغداد، العراق.كلية الت

 استراتيجيات التعليم دليل(.2003).دونالد، أورليش، روبرت ج، ريتشارد، جيبسون، هاري  -

 ، ترجمة: عبد هللا أبو نبيعة، الكويت: مكتبة الفالح.نحو تدريس أفضل

 المرجع في مناهج البحث في علم النفس وفنيات كتابة البحث(.2006دويدار، عبد الفتاح. ) -

 .  اإلسكندرية:دار المعرفة الجامعية. 4. طالعلمي

 غزة: مكتبة آفاق. .مناهج البحث العلمي أدواته وأساليبه(. 2003دياب، سهيل ) -

 العمل قسم في ميدانية دراسة:الحركية الحسية المهارات تدريس مشكالت1995 ).) .أوصاف،ديب-
ة، كلية التربية، منشور غير ماجستير رسالة.السوري  العربي القطر في المدرسين إعداد بمعهد اليدوي 

 .جامعة دمشق، دمشق

فاعلية برنامج تدريبي في تقنيات التعليم لمعلمي المرحلة (. 2005ديب، أوصاف .) -

، رسالة دكتوراه غير منشورة،  في ضوء احتياجاتهم األساسية في محافظتي دمشق وريفها

 كلية التربية، جامعة دمشق.
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. مدخل إلى تقنيات (2010.)فواز صيام، محمد وحيد، العبد هللا، ابراهيم،أوصاف،  ديب، -

 التعليم. دمشق: منشورات جامعة دمشق.

أثر استخدام خطة كيلر في اكتساب الطلبة لمراحل تصميم مقّرر عبر (. 2012ديوب، عال .)-

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق.االنترنت

فهم وتحليل  -spccالنظام اإلحصائي (. 2004والطالفحة، عباس .) الزعبي، محمد بالل -

 )الطبعة الثانية(. عمان، األردن: دار وائل. البيانات اإلحصائية

. سيكولوجية التدريس  الصفي(. 2007الزغلول، عماد عبد الرحيم والمحاميد شاكر عقلة .) -

 عمان : دار المسيرة.

 . دمشق.التعلم الذاتي ومهاراته كفايات(. 2008) زيتون، عدنان والعبد هللا، فواز.  -

فاعلية مثيرات الكمبيوتر المرئية في برامج الفيديو (. 2005زيدان، أشرف عبد العزيز. ) -

. رسالة دكتوراه غير منشورة، ، جامعة حلوان، مجلة اتحاد على التحصيل الفوري والمرجأ

 .3المجلد، 1العدد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،

تنسون وهيلدا تابا  -أثر استخدام انموذجي ميرل(. 2002الساعدي، رملة جبار كاظم .) -

. رسالة اكتساب المفاهيم العلمية، واستبقائها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية التعليميين في

 ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.

. مصر: مكتبة 1. طمنظومة تكنولوجيا التعلم(. 2003محمد .) سرايا، عادل السيد، أحمد -

 الرشد.

 (.عمان: دار وائل.2(.التصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى)ط2007عادل.) سرايا،-

 . دمشق :منشورات جامعة دمشق.2تصميم التعليم(. 2013سليمان، جمال، سلوم، طاهر ) -

المشاركة في نادي الفيديو كأسلوب للتنمية  أثر(. 2011اإلمام، يوسف.) السواعدي، عثمان،-

. المجلة الدولية لألبحاث المهنية في تحسين تدريس الرياضيّات لدى معلمي المرحلة الثانوية

 .29جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد التربوية،

 يتكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو ف(.2000عاطف.) السيد، -

 مطبعة رمضان وأوالده. اإلسكندرية: .التعليم

أثر برنامج مقترح يعتمد على العروض المسجلة (. 2003شاكر، إصالح عبد الفتاح. ) -

بالفيديو على تطوير مهارات التواصل باللغة االنكليزية لدى طلبة الصف الحادي عشر في 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة. .محافظات غزة

دار  . القاهرة:1. طأساسيات وتطبيقات في علم المناهج(. 2006شاهين، نجوى عبد الرحيم ) -

 القاهرة.
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تقنيات (.2005غليتدا.إ وغانتر، رتندلف.أ.) توماس.ج وغنتر، .بوكاشمان، غازي شيلي،-

 عيسى، مصباح وآخرون، العين: دار الكتاب الحديث..ترجمة :الحاج حديثة تربوية

االحتياجات التكوينية الالزمة لمعلمي التعليم األساسي في ضوء ( 2005صاصيال، رانيا. )-

 (2(، العدد)21. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المجلد )التحديات المعاصرة

في تنمية المهارات الحياتية دور كلية التربية في جامعة دمشق (.2008صاصيال، رانيه. )-

، دراسة مقبولة للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة

 التربوية.

أثر استخدام نظرية ميرل في تعليم المفاهيم على (. 2011صالح، جهان محمد أحمد .) -

الحكومية في محافظة س بع األساسي في مادة العلوم في المدارتحصيل طلبة الصف الرا

 منشورة، كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية. . رسالة ماجستيرسلفيت

بناة األجيال.  .تقنية الفيديو ودورها في تطوير العملية التربوية(.1995صيام، محمد وحيد.)-

 .13العدد دمشق، السنة الرابعة، نقابة المعلمين.

  5/2015/ 10تم استرجاعه بتاريخ .(CDTنظرية ميرل)(. 2009الطالب، صليحة ) -

thtml -article-f.net /Arabic /Show www.edutrapedia.illa//%http  

استراتيجياته تقويمه.  التدريس الفعّال تخطيطه مهاراته(. 2009الطناوي، عفت مصطفى. ) -

 . عمان، األردن:دار المسيرة.1ط

تنسون في تنمية بعض مهارات الكتابة -نموذج ميرل فاعلية(. 2005الظفيري، محمد دهيم .) -

 دراسة تجريبية بدولة الكويت. -والنحو لدى طلبة الصف الثاني المتوسط

فاعلية الطريقة االستقصائية في اكتساب التالميذ المفاهيم (. 2009العاتكي، سندس ماجد. ) -

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق.رسالة ماجستير االجتماعية. 

 دار الفكر العربي. . القاهرة:النفسي النظرية والتطبيق القياس(.1998عبد الرحمن، سعد .) -

واقع التعليم غير النظامي في سورية من وجهة  نظر الدارسين (. 2010العبد هللا، فواز. ) -

 (.3( العدد )26مجلد). مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، الفيه

إتقان  التعلم على  استراتيجيةأثر استخدام (. 2001عبد الهادي، جمال الدين توفيق يونس .) -

. االبتدائيتحصيل المفاهيم العلمية وتنمية االتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ الصف السادس 

-144مصرية للتربية، (، جامعة عين شمس، الجمعية ال4، العدد )4مجلة التربية العلمية، مجلد

117. 
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلبة (. 2011العجرمي، باسم .) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األساسي في جامعة األزهرلتعليم معلمي ا

 األزهر، غزة.

. عمان: دار (1دريس الفعّال )طاالستراتيجيات الحديثة في الت(.2008عطية، محسن علي ) -

 الصفاء.

مكتبة دار القلم  .الرياض:1ط.تقنية التعليم واالتصال(.1993العقيلي، عبد العزيز محمد.)-

 والكتاب.

أثر استخدام كل من نموذج هيلدا تابا االستقرائي ونموذج (. 2004العقيلي، يحيى عبد هللا .) -

/تنسون االستنباطي على تحصيل تالميذ الصف السادس األساسي لمفاهيم مادة العلوم  ميرل

. رسالة جامعية، كلية التربية، جامعة صنعاء، واتجاهاتهم نحوها في الجمهورية اليمينية

 صنعاء.

م، صالح الداين. ) - التقويم التربوي البديل أسسه النظرية والمنهجية وتطبيقاته (. 2004عالا

 . القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.نيةالميدا

م، صالح الدين - عمان: دار المسيرة  .القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2007) .عالا

 للنشر والتوزيع والطباعة.

م، صالح الدين محمود. ) - ، 2. طالقياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(.2009عالا

 للنشر والتوزيع.دار الشروق  عمان، األردن:

تم  استرجاعه . التعليم دور المعلم في ضوء تقنيات (.2007عرمان محمد.) سارة العمري،-
 .   www.o1ksa.com/vb/attachmentid  12/3/2015بتاريخ 

. مصر: دار المعرفة القياس النفسي بين النظرية والتطبيق(. 1998عوض، عباس .)-

 الجامعية.

: أنموذج في تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم(. 2004الفتالوي، سهيلة محسن كاظم .) -

 القياس والتقويم التربوي. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

. عمان : دار الشروق 1ط .المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل(. 2006الفتالوي، سهلية. )-

 نشر والتوزيع.لل

 جامعة دمشق. دمشق: .تقنيات التعليم(.2000فخر الدين وصيام، محمد وحيد.)القال   -

(.أصول التدريس)الجزء الخامس(.دمشق: منشورات 2000القال فخر الدين وناصر، يونس.)

 جامعة دمشق.

http://www.o1ksa.com/vb/attachmentid


114 

اإلحصاء بال معاناة المفاهيم مع التطبيقات باستخدام  ىء(.2005فهمي، محمد شامل ) -

 . معهد اإلدارة العامة.spssبرنامج 

فاعلية برنامج مقترح (.2008فودة، فاتن عبد المجيد السعودي، وأحمد، حمدي عبد العزيز. )-

مجلة كلية  .لتدريب معلمي العلوم التجارية على استخدام الذكاءات المتعددة في التدريس

 (.3(،الجزء )66بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ) التربية

 15/3/2015تم استرجاعه بتاريخ  .(. خصائص الفيديو كطريقة اتصال تعليمية2010الفولي، محمد.)-

    http://kenanaonline.com/drFouly. 

.عمان : دار الثقافة 1ط .طرائق التدريس العامة(.2009.)سمير، وخريسات غسان، قطيط،-

 للنشر والتوزيع.

تقييم برامج تربية المعلمين ومخرجاتها وفق معايير الجودة من (. 2009كنعان، أحمد علي.) -

. مجلة جامعة وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم الصف وأعضاء الهيئة التعليمية

 (.3+4(، العدد)25دمشق للعلوم التربوية، المجلد )

ميرل/تنيسون وهيلدا تابا في –أثر أنموذجي (.1999المحزري، عبد هللا عباس مهدي. )-

. رسالة ةاكتساب المفاهيم الرياضية لدى تالمذة الصف السابع األساسي في الجمهورية اليمني

 جامعة صنعاء، صنعاء. جامعية، كلية التربية،

م نظرية رايجلوث التوسعية في اكتساب مهارات أثر استخدا(.2013المحمد، أحمد عباس .)-

. رسالة ماجستير غير برنامج الفوتوشوب لدى المعلمين الملتحقين بمركز تدريب الحاسوب

 منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق.

فاعلية استراتيجية تبادل األدوار في تنمية التفكير (.2008محمد أمين، أميمة بنت محفوظ .)-

، رسالة واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الثاني الثانوي بالمدينة المنورةالناقد والتحصيل 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طيبة، السعودية.

مكتبة  مصر: القاهرة، .البحث العلمي في البحوث السلوكية(.2007محمود، جودت شاكر.)-

 األنجلو المصرية. 

تم  Compoment Displaythoryعرض العناصرنظرية (.2007المرابط، عمران .)-

        15/5/2015بتاريخ استرجاعه

http// :edurapedia.illa f.net/Arabic/cat articles.thtml?cid=a2      

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية مهارات التفكير (.2010مشتهى، أحمد مجدي .)- 

. رسالة ماجستير غير الصف الثامن األساسيالبصري في التربية اإلسالمية لدى طلبة 

 منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

   .واالجتماعيةأساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية (.2007المغربي، كامل محمد. )-

 :دار الثقافة. عمان.1ط

http://kenanaonline.com/drFouly
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كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق : مديرية الكتب  .نظريات التعلم(. 1999منصور، علي .)

 الجامعية.

. الجمعية المصرية E.Shool(.المدرسة االلكترونية 2001المؤتمر العلمي الثامن. )-

 .506-512ص لتكنولوجيا التعليم، أكتوبر،

. دمشق: منشورات جامعة والتقويم في التربية الحديثة لقياس(.ا2006ميخائيل، امطانيوس .)-

 شق، مركز التعليم المفتوح.دم

 . أربد: عالم الكتب.الدليل إلى التربية العلمية(. 2005الموسوي، عبد هللا حسن.) -

األسس : فسيولوجيا الجهد البدني لدى األطفال والناشئين(.1996الهزاع، هزاع محمد )-

للطب ، الرياض: االتحاد السعودي واإلجراءات المعملية للقياسات الفسيولوجية النظرية

 الرياضي.
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 المقدمة:

الحاستتوب هتتو أداة اتصتتال تعليميتتة ولتته دور فتتي تأكيتتد االتجاهتتات التربويتتة الحديثتتة نحتتو التتتتعلم،  
التعلتتيم وخصوصتتًا متتع زيتتادة مستتؤولية الفتترد عتتن تعلمتته، باإلضتتافة إلتتى زيتتادة الحاجتتة إلتتى تفريتتد 

ليتناسب متع قتدرات الفترد واحتياجاتته ومراعتاة الفتروق الفرديتة بتين المتعلمتين بأنمتاط واستتراتيجيات 
 (.PIow man،56،2000متنوعة  )

وقد أثبتت دراسات  كثيرة أهمية برامج الحاسوب ضمن العملية التعليمية وأثرها على التحصيل  
 (.2010(، دراسة الديك )2006)(، ودراسة زين الدين 2001مثل دراسة  السحيم )

وقد أصبحت لبرامج الفيديو التعليمية أهمية خاصة في إدخال التقنيات التعليمية الحديثة في 
التعليم، بشرط أن ينظر إلى برامج الفيديو كّمكون من مكونات منظومة متكاملة تتأثر بباقي 

 (1991،157مكونات هذه المنظومة وتؤثر فيها) عبد المنعم،
ع أفتتالم الفيتتديو تعزيتتز المحاضتترات والقتتراءات وتتتوفير قاعتتدة مشتتتركة للمعرفتتة، حيتتث يّعتتد وتستتتطي
متتتتن أنظمتتتة تتتتتأليف الوستتتائط المتعتتتتددة، وبتتتتالطبع يستتتتفيد المتحتتتتدثون باللغتتتتة director برنتتتامج 

االنكليزيتتتتتة متتتتتن هتتتتتذه األنظمتتتتتة إلتتتتتى حتتتتتد كبيتتتتتر؛ إذ أن  معظتتتتتم هتتتتتذه البتتتتترامج غيتتتتتر مّعربتتتتتة حتتتتتتى 
 (2011،160اآلن.)حربا،

حيث أضافت برامج الفيديو بعدًا جوهريًا بتفعيل دور المتعلم في تحقيق أهداف التعلم وليس مجترد 
تقديم المعلومات التي يحفظها، ولكن مع انتشار هذه البرامج وتزايد االهتمام بها وما لها من فوائتد 

متتن قبتتل  اوتصتميمهتشتجع الطلبتتة علتى التتتعلم، ولكتتن المشتكلة تكمتتن أن هتتذه البترامج يتتتم إعتتدادها 
أشخاص غيتر تربتويين، لتيس لتديهم خبترات إال القليتل عتن الكيفيتة التتي يتتعلم بهتا الطلبتة، لتذا متن 
الضتروري أن يمتلتتك الختريجين متتن طلبتة كليتتة التربيتة هتتذه المهتارات وانطالقتتًا متن الحاجتتة الملحتتة 

ل للتصتميم التعليمتي اختارت الباحثة برنامج بور دايركتور واعتمدت في تصميمه علتى نظريتة ميتر 
علتتى المستتتوى المصتتغر، وهتتو  وللتعريتتف نظريتتة ميتترل نظريتتة شتتاملة فتتي تصتتميم التعلتتيم وتعليمتته،

كتتل علتتى حتتدا فتتي  والمبتتادئ واإلجتتراءات، المستتتوى التتذي يتنتتاول مجموعتتة محتتدودة متتن المفتتاهيم،
  (.1995دقيقة )دروزة,45 حصة زمنية تقدر ب 
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لقتتد تتتّم تحديتتد مهتتارات البرنتتامج فتتي ضتتوء حاجتتة الطالتتب/المعلم متتع الحتترص علتتى أن ُتمكتتن تلتتك 
نتاج فيديوهات تعليمتة، لتذلك تتألف البرنتامج التتدريبي المصتمم وفتق  المهارات متقنها من تصميم وا 
 نظرية ميرل للتصميم التعليمي إلكستاب الطلبتة/المعلمين مهتارات برنتامج بتور دايركتتور متن ثالثتة

 مهارات رئيسية هي:                                     

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور. 
 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات . 
 تصميم فيديو باستخدام الكاميرا. 

بعد تحديد المهارات تتم تحليلهتا إلتى عناصترها)مفاهيم،إجراءات( تتم بنتاء اختبتارات أدائيتة وتصتميم 
الحظة، وتم استتنادًا إلتى المهتارات الرئيستية والفرعيتة تحديتد األهتداف التعليميتة للبرنتامج بطاقات م

التتتدريبي، واألهتتداف الخاصتتة لكتتل مهتتارة، كمتتا تتتم إعتتداد اختبتتار معرفتتي قبلي/بعتتدي،كما تضتتمن 
 البرنامج التدريبي تقويم نهائي لكل مهارات البرنامج.  

 

 الباحثة   
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 األهداف العامة للبرنامج التدربيي

 

 بأقسام بيئة بور دايركتور.تعريف الطلبة /المعلمين 1-

 

تدريب الطلبة/المعلمين على تصميم فيديو باستخدام مجموعة  2-

 صور.

 

 

تدريب الطلبة /المعلمين على تصميم فيديو باستخدام مجموعة 3-

 فيديوهات.

 

 

 تدريب الطلبة/المعلمين على تصميم فيديو باستخدام الكاميرا. 4-
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األهداف : يتوقع من الطالتب/المعلم بعتد االنتهتاء متن دراستة بيئتة برنتامج بتور دايركتتور أن يكتون 
 قادرًا على أن:

 .يفتح البرنامج 
  اختصارًا للبرنامج في شريط المهام.يضع 
 .يعدد أقسام بيئة برنامج بور دايركتور 
 السريعة لبرنامج بور دايركتور. ريميز وظائف أيقونات األزرا 
 .يذكر أسماء الغرف الموجودة في شريط المهام 
 .يميز بين وظائف الغرف الموجودة لشريط األدوات في برنامج بور دايركتور 
  العمل والتعديل الزمني.يعدد أقسام نافذة 
 .يشرح بأسلوبه وظيفة نافذة العرض لبرنامج بور دايركتور 
 .يذكر وظائف اختصارات لوحة المفاتيح الواردة في بيئة البرنامج 

  

 بيئة برنامج بور دايركتور الوحدة التعليمية األولى 
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المعرفي  التجميعي  االختبار التحصيلي
 البعدي /القبلي
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 دقيقة45 مدة االختبار: 

 درجة 50درجة االختبار:

 مقدمة االختبار:

 عزيزي الطالب/الطالبة:

( سعع ام مفيايععا  ةععام أيبععام   أععار 50تضععا الباة ععة أععيك  يععديرا اختبععارا  تلفععيميا  م ل ععا  مععك 

 ،تهدف الباة ة مك خالله إلى تفيف مستاى مفماماترا عك البيبام ، وهعاا االختبعار داييكتار

يتران مك  سئمة االختيار مك متفدد، اهناك  رأفعة خيعارال لمسع ام الااةد،و ةعد هعاي التيعارال 

صليح، اهناك  رأفة خيارال لمس ام الااةد، و ةد هاي التيارال صليح، عمما   ن هاي البيابال 

 غياض البلث الفممي اقط.أل مستستتد

 مالةظال ةام اإلجاأة :

 تدويك البيابال التاصة أك عمى ص لة اإلجاأة قبل البدء أاالختبار. 

 قياءة الس ام أدقة. 

 اختيار إجاأة واةدة اقط مك أدائل إجاأال كل س ام. 

 التأكد مك اإلجاأة عك جميا األسئمة. 

 البيابال الفامة:

 االسا.............................

 ، أنثى )               (الجنس: ذكي          (

  

 

 القبلي/البعدياالختبار التحصيلي الشامل 
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 power directorيستتدم أيبام  .1
 

A. . لمعالجة الصور 

B. . لمعالجة الصوت 

C. . لمونتاج الفيديو 

D. .لدوبالج الصوت 
 

  يقابة االختفار الماجادة عمى سطح المرتب والتاصة أبيبام  أار داييكتارهي:-2

A. .     C                                         
 

B. D                                         .    
 

 :الشاشة اليئيسة اي أيبام  أار داييكتار-              3

A.     . C                 

B      .                . D. 

  ي مك اآلتي ليس مك  قسام أيبام  أار داييكتار:-            4
 

A.شريط األدوات. 

B.شريط القوائم. 

C.نافذة العرض. 

D.صندوق الملفات. 
 

 عك دقق النظي ثا  جب  power directorيبيك شييط األدوال لبيبام  اآلتي الشرل -

 األسئمة التالية:         
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 (1الشرل رقا  

 :(ب(1اليقاالتي يشيي إليها تسمى الناااة -5
A.  نافذة األلوان. 
B. . نافذة العمل 
C. نافذة العرض . 
D. ينافذة التعديل الزمن . 

 

 ( إلى شييط يسمى:2يشيي اليقا  .6

A. . األدوات 
B. العرض . 
C. . الملفات 
D. .  الزمن 

 

 :ريطشى إل (3)يشيي اليقا.7

A. .الكتابة 
B. .التكبير 
C. .التصغير 
D. القوائم. 

 

 :م(4 األيقابة التي تلمل اليقاتستتدم .8

A. . حذف الملفات 
B. . استيراد الملفات 
C. . قص الملفات 
D. نسخ الملفات . 

 

 : على التي تقعيتا التفديل الزمني عمى ال يديا أااسطة الناااة.9

A. . يمين شاشة البرنامج 
B. . يسار شاشة البرنامج 
C. . أسفل شاشة البرنامج 
D. وسط شاشة البرنامج. 

1 

2 

4 

3 
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 مك خالم:power directorيمرك إدراج مقطا ايديا إلى أيبام  . 10

A. .      C                                     
 

B.   .                               D      
 

دقق النظعي ثعا  جعب ععك األسعئمة  power directorيبيك شييط األدوال لبيبام  اآلتي الشرل 

 التالية 

 

 

 (2الشرل رقا  

 يسمى ىشريط األدوات في برنامج بوردايركتور بشريط: .11
A. الغرف. 
B. .األيقونات 
C. .اللوائح 
D. النوافذ. 
 

 :يحتوي شريط األدوات على.12
. A10غرف 

B.5 .غرف 
C.9 .غرف 
D.7 غرف. 

 

 :ب( (1تسمى األيقونة التي يشير إليها رقم. 13
A. Cutting room 
B. Media room 
C. Effect room 
D. Playing room 

2 

 

1 
3 
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 :يه (2)أاليقا االمشار إليهاأليقابة .14
A. Pip objects room 
B. Audio mixing room 
C. Voice-over recording room 
D. Title room  
 

 ل: تستخدم هذه األيقونة.15
A.قص جزء من الصورة . 
B .لكتابة على الفيديو . 
C.إضافة مقطع صوتي . 
D.قص جزء من الفيديو . 
 

 :على مجموعة ضخمة من (3)الرقم  التي تحمل ةتحتوي األيقون.16
A. التأثيرات التي تطبق على الفيديو. 
B. .التأثيرات التي تطبق على الصور 
C. .التأثيرات التي تطبق على الصوت 
D. .التأثيرات التي تطبق على الصوت والصور 
 

 لوضع: Maskنستخدم خيار . 17
A..إطار للصورة 
B.للصورة. خلفية 
C.شريحة للصورة . 
D عنوان للصورة.  . 

 

 نختار: 2Dإلى  3Dلتحويل الفيديو من صيغة  18.
A. Crop image 
B. Power tools 
C. Slideshow 
D. Key frame 
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 (3)الشكل رقم 

 :أوامر تساعد على  fileقائمةال تتضمن.19
A.  تغيير الخط. 
B.  استيراد الملفات. 
C.  تكبير الخط. 
D. تعديل على الفيديو. 

 

 في الوصول إلى: أوامر تساعد  editقائمة تتضمن .20
A. .لصق الملفات 
B. نسخ الملفات. 
C. .قص الملفات 
D. .قص ونسخ ولصق الملفات 

 

 :نقوم ب  viewمن قائمة .21
A. استيراد الملفات. 
B.  حذف الملفات. 
C. إظهار الغرف في شريط األدوات. 
D. طلب المساعدة. 

 

 :في  play back قائمة ساعد .ت22
A.  الدخول إلى البرنامج. 
B. إيقاف الصوت. 
C. يقاف تشغيل  .البرنامج وا 
D. الخروج من البرنامج. 
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 (4)الشكل رقم 

 :إلى(4)تشير الصورة التي تحمل رقم .23
A. نافذة العرض. 
B. نافذة القطع. 
C. شريط المهام. 
D.  شريط العناوين. 
 

 :إلى شريط( 1)يشير الرقم .24
A. التمرير. 
B. زمن الفيديو. 
C.  الرسم. 
D. التكبير. 

 

 :في  (2)إليه بالرقم  رالمشايستخدم الرمز . 25
A. حذف الفيديو. 
B.   إيقاف الفيديو. 
C. تشغيل الفيديو. 
D. تإرسال الفيديو عبر االنترن  . 

 

 :ىفي عرض الفيديو عل (3)يساهم الرمز الذي يحمل رقم . 26
A. منتصف الشاشة. 
B. كامل الشاشة. 
C.   شاشة التوقف. 
D. الشاشة الرئيسية  . 

 :للتحكم ب يستخدم الرمز . 27

2 

1 

3 
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A. الصوت. 
B. التصوير. 
C. بحجم الفيديو. 
D. بطول الفيديو. 
 

 
 (5الشكل رقم )

 :إلى (5رقم ) تشير النافذة. 28
A. نسخ الصورة. 
B. قص الصورة. 
C. إرسال الصورة. 
D. حذف الصورة. 

 

 :ل (1)الرقم ذات ( reset)نستخدم. 29
A. تعديل على الصيغة. 
B. إعادة اإلعدادات االفتراضية. 
C. حذف الصورة. 
D. قص ولصق الصورة . 

 :لتغيير طريقة ظهور الصورة نختار.30
A. motion. 
B. Modify. 

1 
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C. Fix/enhance. 
D. Properties 

 

 
 (6الشكل رقم )

 :إلى (6)التي تحمل الرقم تشير الصورة .31
A. صيغ الفيديوهات  . 
B. اسم الملفات المستوردة. 
C. أنواع األدوات. 
D. صيغ الصور المستخدمة بالفيديو. 
 

 :إلى ( 7)يوضح مضمون الشكل رقم .32
A.  العمل النهائيعرض. 
B. تعديل على الفيديو . 
C. تغيير صيغة الفيديو . 
D. حذف الفيديو بشكل نهائي. 

 
 (7الشكل رقم )

 :ل1) اليقايستتدم الزر الاي يشيي إليه  .33
A. إضافة صورة. 
B. حفظ مكان الفيديو ثنائي األبعاد. 
C. نشر كتاب الكتروني. 

1 

3 

2 
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D. إضافة ملف صوتي. 
 

 ل :2)ا الزر المشار إليه أاليق  ىبضغط عم .34
A. إضافة مقطع فيديو. 
B. فصل الصوت عن الفيديو. 
C. حفظ مكان فيديو ثالثي األبعاد. 
D. الحفظ نتغيير مكا. 
 

 :حجم  (3) يعني الرمز الذي يشير إليه الرقم . . 35
A. DVD . 
B. الفيديو. 
C. الصور المستخدمة بالفيديو. 
D. الخط ونوعه. 

1                              
 

 

 (8)الشكل رقم

 :ىتظهر موسيق(1 )الزر المشار إليه أاليقاعندما بضغط عمى .36
A. تشغيل الفيديو ءأثنا. 
B. عند إيقاف الفيديو. 
C.  للداللة على نوع الصوت. 
D. للداللة على نوع الفيديو. 
 

 ( ب:2 اليقا إليه يشيي يالزر الايقام .37
A. تشغيل األغنية. 
B. عدم تشغيل أي أغنية. 
C. تشغيل األغنية في منتصف الفيديو. 
D. تشغيل األغنية في نهاية الفيديو. 
 

 :وظي ة (3 )ي دي الزر المشار إليه أاليقا .38

2 

3 
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A. تصميم فيديو. 
B.  تشغيل أغنية 
C.  تشغيل فيديو . 
D. تشغيل الكمبيوتر. 

 (9)الشكل رقم 
 :عند ((9رقم يظهر لدينا الشكل. 39
A.  الفيديوتشغيل 
B. إطفاء البرنامج 
C. تشغيل البرنامج 
D. تشغيل الكومبيوتر 

 

 :إلى اختيار(1 )الزر المشار إليه أاليقاالضغط عمى  ي دي .40
A. الصور المالئمة. 
B. وضعية الشاشة المالئمة . 
C. صيغة الفيديو المالئمة. 
D. المالئم األغنية نوع. 
 

 :اختيار  التلرا ايي دي إلى  (2)اليقاأ هإليإن الضغط عمى الزر المشار . 41
A. طريقة العمل في البرنامج. 
B. طريقة العرض. 
C. بيئة البرنامج. 
D. وضعية الشاشة. 

 

 :إلى تشغيل البرنامج  (3 )اليقاالاي يلمل  الزر ي دي.42

1 

2 

3 
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A. كعارض للصور. 
B. بكل الخيارات الممكنة. 
C. كعارض للشرائح. 
D.  كقارئ للفيديو. 
 

 :إلزالة الفيديو من نافذة العمل نختار. 43
A. cut. 
B. copy. 
C. Remove. 
D. past. 
 

 :نختارإلزالة الصوت من الفيديو . 44
A. Unlink Video And Audio. 
B. link Video And Audio 
C. Easy editor 
D. Transition. 
 
 

 

 

 

 (10)الشكل رقم 

 :التحكم ب(duration settings) يقصد بعنوان.45
A. بالشكل. 
B. بوقت استعراض الفيديو. 
C.  طفاء  .البرنامجبوقت تشغيل وا 
D. بألوان شاشة الكومبيوتر. 
 

 : تعديل إلىفي  (1)يشير الرقم . 46
A. الشكل. 

2 

1 
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B. األلوان. 
C. الوقت. 
D. الصوت. 

 

 :إلى المواقفة على  ( 2)يشير الرقم . 47
A. التعديل. 
B. إلغاء التعديل. 
C. إنهاء البرنامج. 
D. إيقاف الفيديو. 
 

 
 (11)الشكل رقم 

 :منقو  يظهر عندما (11رقم ) الشكل. 48
A. الفيديو الذي نعمل عليه حفظ. 
B. إغالق البرنامج. 
C. تشغيل الفيديو. 
D. استيراد ملفات من األقراص. 

 

 :ل(1)يشير الرقم.  49
A. مكان حفظ الفيديو. 
B. اسم الفيديو. 
C. نوع الفيديو. 
D. تاريخ الفيديو.. 
 

 من أجل:ctrl+r  يستخدم االختصار.50

1 
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A. إعادة تشغيل البرنامج. 
B. تشغيل البرنامج. 
C. إغالق البرنامج. 
D. الخروج من البرنامج. 
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 الوحدة التعليمية األولى

 power directorبيئة برنامج 
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 :مقدمة

وسنقوم باستخدامه للتعرف على فكرة البسيطة والممتعة  برنامج بور دايركتور من البرامج يعدا  

وتنسيقها بحيث تتحول إلى رسالة ورة المونتاج والتي تعني ترتيب المشاهد واللقطات المصا 

 ومحددة المعنى. مترابطة، جذابة،

حيث يتيح لنا البرنامج إنشاء وتصميم فيديوهات ذات جودة عالية، إذ يحتوي البرنامج على 

واجهة يسهل التعامل معها ، إضافة إلى احتواء البرنامج على العديد من القوائم التي تستخدم في 

 لف البرنامج من أربعة أجزاء وهي شريط القوائم، شريط األدوات،تصميم الفيديوهات، إذ يتأ

 نافذة العرض، نافذة التعديل الزمني وللبرنامج مزايا عديدة منها:

 الكتابة على الفيلم في أوله أو آخره. 

 إضافة تأثيرات رائعة ومراحل انتقالية بين الصور. 

لك األمر بالنسبة لملفات إمكانية التعرف دمج عدة مقاطع فيديو  في مقطع واحد وكذ 

 الصوت.

 التقاط أي لقطة في هيئة صورة. 

وسنتعرف على واجهة وقوائم البرنامج من خالل مهارة التطبيقات الخاصة بأقسام وقوائم واجهة 

 برنامج بور دايركتور.

 

 :بيئة البرنامج1- 

تعرف بيئة هذا البرنامج ووظائف كل من األزرار   power directorبرنامج  مع يتطلب التعامل
 .والقوائم التي يتضمنها

 :الشكل التالي  power directorتتخذ أيقونة برنامج 

 

 

 

 

 فتح البرنامج -1-1

 
 أيقونة البرنامج -1الشكل
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 powerيتتؤدي النقتتر المتتزدوج  أوالنقتتر بتتالزر اليمينتتي واختيتتار خيتتار فتتتح علتتى أيقونتتة برنتتامج 
director  إلى ظهور مربع الحوار التالي: 

 

 مربع حوار يظهر عند فتح البرنامج 2لالشك

 إجراءات فتح البرنامج1--2

 :تظهر مجموعة من العبارات عند تثبيت البرنامج والتي تعني مايلي

 الشرح المعنى العربي المعنى األجنبي

set the project's 
aspect 
ratio 

المالئمة لعرض البرنامج بما يتالءم  مع شاشة اختيار النسبة  
 الحاسوب الخاصة للمستخدم

select an editing mode   اختيار نمط أو أسلوب العمل على البرنامج وهذا الخيار يتضمن
استخدامه من قبل  د المشروع المرا ثالث خيارات بما يتناسب مع

 :وهذه الخيارات هي  المستخدم
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1- Full feature editor محرركامل 
 الخيارات

هذا الخيار يعني تشغيل البرنامج مع كامل الخيارات وكامل 
 والشائع استخدامه التطبيقات المتاحة فيه وهو المفضل

2- Easy editor هذا الخيار يعني تشغيل البرنامج مع تشغيل أوتوماتيكي لمحرر  محرر سهل االستخدام
خيارات برمجية جاهزة من قبل  واستخداميقوم بإضافة تعديالت 

 البرنامج من دون تدخل المستخدم بها هذا الخيار جيد للقيام
 بمشاريع وفيديوهات سريعة

3- Slideshow creator هذا الخيار يعني تشغيل البرنامج مع تشغيل محرر خاص يقوم  مصمم الشرائح
 لعرضها بشكل متتابع بعرض مجموعة صور يختارها المستخدم

وهذا power pointفقط كبرنامج  (ضمن فيديو يحوي هذه الصور
 .سهل جدا من أجل الفيديوهات القليلة الحجم والسريعة الخيار

 

 

 

الشتتكل الستتابق يخبتتر المستتتخدم بأنتته يمكتتن عنتتد تحديتتده فتتتح البرنتتامج  هتتذا الخيتتار موجتتود أستتفل
فيفتتح البرنتامج متن دون أن يعترض هتذا المربتع  (full feature editor)مباشترة واتختاذ خيتار 

مع مالحظة أنه يمكن تعديل الخيار إلى أحد الخيارين اآلخرين وذلتك بتالعودة .. الحوار مرة أخرى 
 .صة بالواجهة إلى إعدادات البرنامج الخا

 :بعد اختيار الخيار المناسب من مربع الحوار السابق يفتح البرنامج ويظهر لدينا الشكل التالي 

 

 

 

 حوار مربع ظهور ن دو من مباشرة البرنامج خيارلفتح–3الشكل
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 واجهة البرنامج الرئيسية -4الشكل

 :تتألف بيئة البرنامج من أربعة أجزاء وهي1-3- 

 شريط القوائم 
 شريط األدوات 
 نافذة العرض 
 نافذة العمل والتعديل الزمني 

 :يتكون هذا الشريط من أربعة قوائم أساسية وهي :شريط القوائم: 1-1-3

 قائمة ملف( file) 
 قائمة تحرير(edit) 
 قائمة عرضview)) 
 قائمة إعادة تشغيلplayback)) 
  (ملف)قائمةfile : جديددة أو فدت  ( فيديوهات)هذه القائمة تستخدم من أجل البدء بمشاريع

مشدداريع سددابقة أو اسددتيراد ملصددات وتادددير ملصددات وواددع ا اددمن القائمددة المددراد العمددل 
 .علي ا

 شريط القوائم

 نافذة العرض شريط األدوات

 نافذة العمل والتعديل الزمني 
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  ( تحريددر)قائمددةedit:  لاددم ملصددات معينددة أو /نسدد /هددذه القائمددة تسددتخدم مددن أجددل قدد
 .وكذلك تستخدم من أجل التراجع عن عمل قام به المستخدم....فيديوهات معينة

  ( عدددرض)قائمدددةview:  هدددذه القائمدددة تسدددتخدم مدددن أجدددل عدددرض والدددتحكم بشدددريط األدوات
 .واألدوات المراد استخدام ا والتالعب في ا والعمل علي ا

  ( إعادة التشغيل)قائمةplayback: يقافده  وهذه القائمة تستخدم من أجل تشدغيل الصيدديو واق
جراء التعديالت الالزمة كتقديمه أو ترجيعه   .ال ...واستيراد فيديو آخر للعمل عليه واق

  نالحددأ أياددا وجددود أزرار تحددت وبجانددب شددريط القددوائم  تندددرأل تحددت اسددم شددريط األدوات
 :وتظ ر بالشكل التالي( أزرار الواول السريعة)وهذه األزرار تسمى 

 

 
 ةأزرار الوصول السريع -5الشكل 

 للتراجع عن آخر أمر تم القيام به  
 

 لحصأ المشروع     
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Effect 
room 

Media 
room  

Pip 
objects 
room 

Title 
room 

Particles 
room 

Audio 
mixing 
room 

Transition 
room 

Voice-over 
recording 

room 

 التراجع عن التراجع               

 عرض الملصات الموجودة في المكتبة 

 لتكبير وتاغير ملصات المكتبة   
 

 :(يسمى شريط الغرف)شريط األدوات: -2-1-3

لكل من ا وظيصة معينة وأعمال رئيسدية هامدة ( غرفة)يتكون هذا الشريط من ثماني أيقونات داللية 
 :وهي

هددذه الغرفددة تحتددوج علددى جميددع الملصددات مددن  (:غرفددة الوسددائط)1-2-1-3-
 .المشروعهذا اور وأغاني وفيديوهات المراد استخدام ا في 

مجموعدددة رائعدددة مدددن  هدددذه الغرفدددة تحتدددوج علدددى (:غرفدددة التدددأثيرات)2-2-1-3-
 التأثيرات 

 .تطبيق ا على الملصات الموجودة امن الصيديو المراد العمل عليه يمكن  التي
 هذه الغرفة تحتوج على مجموعة من  (:اللوجو أو االطاراتغرفة )3-2-1-3-
 .يتم تطبيق ا على الصيديو المراد العمل عليه المعالجات التي
 وهذه الغرفة تحتوج على مجموعة من  (:غرفة تأثيرات خااة)4-2-1-3-
 .على الصيديو كإسقاط النجوم على الاور امن الصيديوتطبم التأثيرات التي 
 هذه الغرفة تحتوج على اور وملصات يمكن  (:كتابة العناوينغرفة )-5-2-1-3

 .يو عنوان فرع الكتابة علي ا والتعديل الكتابي علي ا ككتابة عنوان أساسي
 هذه الغرفة تحتوج على مجموعة  :(غرفة التأثيرات االنتقالية)6-2-1-3-

اخمة من التأثيرات واإليماءات التي تطبم على الصيديو بما يحتويه من ملصات 
 .واور 

 (6الشكل)
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 هذه الغرفة وظيصت ا التعديل على األغاني (:غرفة التحكم بالاوت)7-2-1-3-
 .والملصات الاوتية الموجودة في الملصات المتامنة بمكتبة البرنامج  

الجديدة المحدثة في البرنامج والتي هذه الغرفة من الغرف  (:غرفة التسجيل)8-2-1-3-
 .مباشرة والعمل والتعديل علي ا حيث تسم  الغرفة بتسجيل األغاني,تحاكي المستخدم 

 

 
 (6تابع للشكل)

)غرفة الصال(: هذه الغرفة وظيصت ا ابط عالمات الصال بشكل أوتوماتيكي أو  -9-2-1-3
 ، تقوم بترتيب المقاطع.يدوج للمشروعات

)غرفة العنوان الصرعي(: نستطيع في هذه الغرفة إاافة عنوان فرعي إلى عملية  -10-2-1-3
 أياًا نستطيع الكتابة في بداية الصيلم أو وسطه أو ن ايته. txtإنتاأل الصيديو، من خالل نقل 

 :نافذة العمل والتعديل الزمني: 3-1-3

 والتعديل الزمنينافذة العمل  -7الشكل

األساس و التي يعتمد علي ا من أجل التعديل والعمل على الصيديو المختار  حيث ي النافذة ه هذه
تكون النافذة  مقسمة إلى عدة أقسام  أفقية بحيث يتم واع الملصدات المدراد العمدل علي دا والتعدديل 

ملصدات فمدثال هنداك علي ا بحيث يكون كل قسم من هذه األقسام مخا  لواع نوع محدد مدن ال

 

Chater Room 

Subtitle  Room 
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قسم خا  للملصات الاوتية  وقسم آخر للتأثيرات التي تخا  للاور والصيديوهات وقسدم آخدر  
 .مخا  لواع الاور امن ا والتعديل علي ا

 

 :كما يوا  الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 :نافذة العرض4-1-3 - 

 

 نافذة العرض -9الشكل

 نافذة العمل  -8الشكل

يعني هذا الرمز إن هذا القسم مخصص لوضع 

 .الفيديوهات فيه

يعني هذا الرمز إن هذا القسم مخصص لوضع 

 .الملفات الصوتية فيه

 

يعني هذا الرمز تفعيل أو عدم تفعيل هذا المسار خالل 

 .عرض الفيديو

يعني قفل المسار هذا أو عدم قفله وبالتالي ال يمكن التعديل 

 .عليه وال حذفه

هذا الرمز إن هذا القسم مخصص لتطبيق  يعني

 .التأثيرات  على الصور ومقاطع الفيديوهات 
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 تشغيل وإيقاف الفيديو 

 تقديم وترجيع الفيديو 

  التقاط صورة من الفيديو 

 الفيديو  لتكبير الصور داخ 
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A. ect  

 

الطالددددب/المعلم بعددددد االنت دددداء مددددن دراسددددة م ددددارة تاددددميم فيددددديو باسددددتخدام    األهددددداف: يتوقددددع مددددن 
 مجموعة اور أن يكون قادرًا على أن:

 .يستورد مجموعة من الاور المخزنة إلى بيئة برنامج بور دايركتور 
 .يسحب مجموعة من الاور إلى نافذة العمل والتعديل الزمني لبرنامج بور دايركتور 
  بجانب بعا ا البعض.ياع مجموعة من الاور 
 .يحدد بداية كل اورة موجودة امن نافذة العمل والتعديل الزمني 
 .يحدد ن اية كل اورة موجودة امن نافذة العمل والتعديل الزمني 
   الخاائ  اللونية للاور الموجودة امن الصيديو. يريغ 
 .يحول الصيديو من ايغة ألخرى 

  

 تاميم فيديو باستخدام مجموعة اور الوحدة التعليمية الثانية
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تصميم فيديو باستخدام لمجموعة من الصور الخاصة االختبار األدائي القبلي الخاص بمهارة 
 بموضوع تعليمي معين

 دقيقة17 :مدة االختبار
 درجة18 درجة االختبار: 

مع العلم بأن جميع مستلزمات  دهبنوبكافة  االلتزامانتباه واحرص على وبدقة  اقرأ نص االختبار
 .(:D)( في القر  1االختبار موجودة في حقيبة االختبار األدائي رقم )

 نص االختبار:
األساسي، يتألف هذا الدرس من الثاني فوائد النبات :عنوان أحد دروس مادة العلوم للاف 

 فقرتين المقدمة، النبات مادر غذائي لإلنسان.
( افت  هذا 1باسم تاميم فيديو ) power directorيوجد على سط  المكتب ملف برنامج1- 

 التالية:الملف ثم آجر عليه التعديالت 
 ( الموجود على سط  المكتب.1المسمى االختبار ) power directorافت  ملف  -2

 
1)        )                        (2)                            3)) 

 إلى نافذة العمل والتعديل الزمني.الثالثة اسحب الاور 3-
 .خاائ  السطوع اللوني للاورة األولىغير -4
 إطارًا للاورة الثانية.أاف -5
 طريقة ظ ور الاورة الثالثة. غير   -6

 D2إلى  D3غير  ايغة الصيديو من 7- 
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تصميم فيديو ( الخاص بمهارة 1الطالب في االختبار األدائي رقم ) اءبطاقة مالحظة أد
 لمجموعة من الصور:

فيديو لمجموعة  م ارات فرعية لم ارة تاميمل تمثود ( بن18هذه من )ة ظلمالحااقة طب فتتأل
 ة واحدةدرج يخاصما محققة أو غير محققة. من الاور بحيث تكون الم ارة الصرعية هذه إ

هذا األساس تكون الدرجة وعلى للم ارة التي تحققت ودرجة الاصر للم ارة التي لم تتحقق 
 .درجة18) )ختبار وفقا لبطاقة المالحظة هذه االالكلية العظمى ل ذا 

 دقيق يرجي التقيد بالتعليمات التالية:ل  الطالب بشك ءأدامالحظة ل ومن أج
 تدوين البيانات الخاصة بالطالب كما هو موضح أدناه.1-
 الخاص بكل الطالب , ثم مالحظة المهارات الفرعية.power directorفتح ملف برنامج 2-
 في الحقل الذي يعبر عن مستوى تحقق البند )المهارة الفرعية(( √)وضع اشارة 3-
 إعادة تشغيل الملف الذي أعده الطالب عدة مرات والتأكد من مالحظة جميع البنود.4-

 البيانات الخاصة:
 االسم:...............
 الجنس:..............
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 الرقم

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 مستوى التحقيق
 غير محقق محقق

1 
 

 .دايركتور ملء الشاشةواج ة برنامج بور تصت  
  

2 
   يظ ر شريط أدوات أزار الواول السريع.

3 
   Dيستورد الاور المطلوبة من القر  

4 
   .يسحب الاورة األولى إلى نافذة العمل والتعديل الزمني

5 
   تظ ر الاورة األولى في نافذة العمل والتعديل الزمني

6 
   .والتعديل الزمني يسحب الاورة الثانية إلى نافذة العمل

7 
   تظ ر الاورة الثانية إلى نافذة العمل والتعديل الزمني.

8 
   يسحب الاورة الثالثة إلى نافذة العمل والتعديل الزمني

9 
   الاور الثالث بجانب بعا ا البعض.ياع 

10 
   تظ ر بداية ون اية كل اورة.

11 
   .ينقر مرتين على الاورة األولى

12 
   .بشكل احي  propertiesخيارينصذ 

13 
   .ينقر مرتين على الاورة األولى

14 
   .بشكل احي  Mask خيار ينصذ 

15 
   .تظ ر الاورة بعد إاافة إطار علي ا

16 
   .ينقر مرتين على الاورة الثالثة
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17 
   .بشكل احي   motion خيارينصذ 

18 
   .بشكل احي   Power tools خيارينصذ 
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 الوحدة التعليمية الثانية

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة من الصور الثابتة
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 مقدمة:

هو من البرامج التي نستطيع من خاللها صنع أفالالم مكونالة مالن مجموعالة  برنامج بور دايركتور

 صور ثابتة سواء أكانت ملتقطة بكاميرا الديجتال أو كاميرا عادية أو من خالل الماسح الضوئي 

أو مستورة من خالل النت، حيث يمكننا مالن خاللاله التعالديل علالى الصالور مالن حيالث الخصالائص 

الالا  ب دخالالال اللونيالالة، وطريقالالة ههورهالالا ضالالمن ال فيالالديو، وإدخالالال الصالالوت إلالالى الصالالور الثابتالالة إم 

 موسيقى خفيفة أو أي مقطع صوتي كي يتناسب مع الفيلم.

وسوف نتعرف في هذه الجلسة التدريبية على مهارة تصميم فيديو باستخدام مجموعة من الصور 

 الثابتة
 

 مجموعة صورتصميم فيديو لشرح درس معين باستخدام 2- 
 :نقوم بpower director برنامجصت  ل –2-1

 . full featuresنختار خيار  برنامج , ثم  النصت  -1-2-1
نحصددأ  الملددف ونخزندده  فددي أحددد أقددرا  الحاسددب وذلددك تحسددبا ألج عطددل فنددي فددي  -2-2-1

 الحاسب, تذكر يمكنك حصأ هذا العمل بأج طريقة من الطرق التالية:
 save Project as نأخذ   fileالطريقة األولى: من إجراء  
 الطريقة الثانية: النقر على زر الحصأ في أزرار الواول السريعة. 
 ctrl +Sالطريقة الثالثة: استخدام االختاار  
الطريقة الرابعة: أغلم البرنامج ومن ثم سيظ ر لك مربع حوار يسألك هل تريدد حصدأ هدذا  

 العمل أم ال.
 

 تاميم فيديو باستخدام مجموعة اورل2-2-
 (:D) نقوم باستيراد الملصات وفم المراحل التالية  -2-2-1

نادددغط علدددى الدددزر الموجدددود فدددي فدددي شدددريط األدوات مدددن أزرار الوادددول السدددريعة ,) 2-2-2- 
 ( (1الرقم الذج يشير اليه

 أما عندما ناغط على هذا الشكل نستورد الملصات الموجودة على االنترنت  
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 تاستيراد الملفا10-كلالش

 ( نكون أما خيارين هما:1عندما نصت  الشكل المشار إليه بالرقم)
 Import Media Files 
     Import Media Folder نختار الخيار األول مكان تحزين الملصات 

(     D)نددخل إلدى القدر  امن دو  Openمنختار الخيار األول مكان تخزين الملصات فتصت  نافدذة باسد 
 ( 2بالرقم) من خالل الشكل المشار إليه

 (.3المشار إلي ا بالرقم) Openثم نأخذ  ختار الاور المراد العمل علي ان3-2-2- 

 
 مكان استيراد الملفات -11لالشك

ب  افذة العرض وبالتالي ياليتم تنزيل ا بشكل كامل على المكان الموجود يسار ن
 .المرادة س لة ويمكن الواول إلي ا مباشرة كما سنالحأ في الخطوةالثالثة الاوراختيار 

 :سحب الملصات والاور المرادة إلى نافذة العمل والتعديل الزمني -2-3

 

 

1 

2 

3 
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بعددد مددا أاددبحت الاددور كل ددا فددي المكددان الددذج يحددوج الملصددات المسددتوردة )يسددار نافددذة العددرض( 
علي ددا بددالزر األيسددر ومددع بقدداء الاددغط علي ددا نختددار الاددورة المناسددبة لمشددروعنا حيددث ناددغط 

وسحب ا لناع ا في أحدد أقسدام نافدذة العمدل والتعدديل الزمندي )كمدا شدرحنا سدابقا فدإن نافدذة العمدل 
تكون مقسمة لعدة أقسام وكل قسم مخا  لنوع معين من الملصات( فنادع ا فدي القسدم الخدا  

 .بالاور
  ا لنافذة العمل تظ ر أشارة ا  بلون أخار ة ونريد سحبمالحظة هامة عندما نختار الاور 

 التالي كما في الشكل

 
 
 

 :واع الاور بمالاقة بعا ا4-2-
بمددا أن مشددروعنا يبحددث فددي الاددور فقددط أج العمددل يكددون فددي قسددم الددذج يواددع فيدده الاددور مددن 

القيدام بسدحب الادور المدرادة لنافدذة العمدل نادع تلدك دون أقسام األغاني أو الصيديوهات فإننا بعدد 
الاددور بمالاددقة بعادد ا الددبعض وذلددك ليددتم عددرض تلددك الاددور فددي الصيددديو المددراد وراء بعادد ا 
الدبعض مباشددرة حيدث تظ ددر هندداك فواادل معينددة بدين تلددك الاددور تحددد بدايددة ون ايدة كددل اددورة 

 من الاور الموجودة امن الصيديو.
 
 
 
 
 
 

 

 المؤشر -13لالشك                   

 

 :على الاورالتعديل  -5-2

 
 ( سحب الملفات لنافذة العمل12الشكل)
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بعد الخطوات السابقة  أاب  باإلمكان التعديل على الاور حيث ناغط مدرتين علدى أج ادورة 
نريدها من الاور الموجودة في نافذة العمل وبعدها يظ ر لدينا مربع حوار يسدم  لندا بالتعدديالت 

 التي نريدها كما في الشكل:

 
 رنافذة التعديل على خصائص الصو -14الشكل

 

وهنا  في هذا المربع الحوار الظاهر لدينا يمكننا التعديل على خاائ  الاور في المكدان الدذج 
 يشير إليه  الس م حيث تعني ...:

 properties:  التغيير في خاائ  الاورة من التباين اللوني والسطوع وحدة اللون 
 motion: وهنا يمكن تغيير طريقة ظ ور الاورة وعرا ا امن الصيديو. 

 
 ( يوضح طريقة ظهور الصورة ضمن الفيديو15الشكل رقم )

 

 Mask : وهنا يمكن واع الاور أثناء عرض الصيديو امن إطار معين. 
 saveلحصأ التغييرات المطلوبة على الاور نأخد 
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شريط الاور أاب   في القسم األول مدن أقسدام نافدذة بعد القيام بالخطوات األربعة السابقة يكون 
العمدددل فتظ دددر لندددا النافدددذة ب دددذا الشدددكل وموجدددودة فدددي أعالهدددا الخيدددارات التدددي سنشدددرح ا بالتصاددديل 

 وسنبدأ من األمر اليميني األول:

 
 أوامر نافذة العمل –16الشكل

 Modify : شرح ا في الصقرة عند الاغط على هذا األمر تظ ر لنا القائمة نصس ا التي تم
 .السابقة

 Crop image :  عند الاغط على هذا األمر يظ در لندا مربدع حدوار نقدوم بخاللده بقد
 الاورة بما يتناسب مع مشروعنا

 Fix/enhance : عند الاغط على هذا األمر يظ ر لنا مربع حوار للتعديل على ألدوان
 ال ...بإاالح ا أو تحسين ا ...الاور الموجودة امن الصيديو 

 Power tools : 3هذا األمر يساعد في تحويل اديغة الصيدديو مدنD   2إلدىD  وأمدور
 .أخرى من التعديالت في الايغ وعمليات التانيف والتحويل

 Slideshow: يسدداعدنا هددذا األمددر عنددد الاددغط عليدده  بالسددماد للاددور الموجددودة لدددينا
 .بعرا ا على شكل شرائ 

 Key frame: بمددا ( بدايتدده ون ايتدده)للتعددديل علددى الاددور وكددذلك التعددديل علددى الصيددديو
 .يتناسب مع العرض

 Duration: من أهم العناار في هذه القائمة وهذا األمدر يسداعد فدي تغييدر زمدن عدرض
 . الصيديو بما يتناسب مع الوقت الالزم إلياال الصكرة المطلوب

 

-Voiceنالالذهب إلالالى  رفالالة التسالالجيل فالالي شالالريط ا دوات :تسالالجيل الصالالوت ضالالمن الفيالالديو2-6- 
over recording room ثم تفتح نافذة كما في الشكل التالي: 
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 نافذة تسجيل الصوت( 17)لشكل ا                                           
 

لتسجيل الصوت ننقر على الدائرة الحمراء المشار إليها بالرقم واحد فيتم تسجيل الصوت وعندما 

 ننقر على نفس الدائرة فيتم إنهاء عملية التسجيل.ننتهي من عملية التسجيل 
 

إضافة مقطع صالوتي :لكالي نضاليف مقطالع صالوتي لمجموعالة مالن الصالور نتبالع الخطالوات  -7-2

 التالية:

  استيراد ا  نية أو المقطع الصوتي المراد العمل عليه من القرصD. 
 . سحب المقطع الصوتي إلى نافذة العمل والتعديل الزمني 
 وضع المقطع الصوتي في المكان المخصص له كما يوضح الشكل التالي 

 

 
 ( مكان وضع المقطع الصوتي18الشكل )

 يصبح لدينا فيديو متكامل صوت مع صور . 
 

 

 

 

 

  

 مالحهة هامة:

 إلزالة أية صور من  نافذة العمل والتعديل الزمني نضغط بالزر اليميني ثم نختار
Remove. 

1 
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 مثال تطبيقي:                         :

 المغناطيس اسم المفهوم:1-

 جسم صلب يجذب ا جسام الحديدية. تعريف المفهوم:2-

 للمغناطيس نوعان: عناصر المفهوم:-3

  الطبيعي 
  الصنعي له أشكال مختلفة 
 

 ا مثلة السالبة ا مثلة الموجبة -4

 
 المسامير تنجذب بالمغناطيس 

 

 

 
 يعتبر مغناطيس  مشط الشعر ال

 

 
 

 ما تعريف المغناطيس السؤال عن المفهوم:-5

 سؤال المثال الموجب:-6

 برادة الحديدأيهما يعتبر مثاالً للجسم الذي ينجذب بالمغناطيس القلم أم 

 سؤال المثال السالب:7-

 هل الماء ينجذب بالمغناطيس ولماذا؟

 ينجذب بالمغناطيس  نه جسم سائل وليس صلب  الماء ال

 التي وردت في الممارسة والتدريب وإعطائها للطلبة  اإلجاباتالتغذية الراجعة وفق 8-

 ضع خطاً تحت ا شياء التي يجذبها المغناطيس 
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 اذكر خطوات تاميم فيديو باستخدام مجموعة اور.1-

ثدالث ادور مدن مجموعدة  باسدتخدام power director فيديو باسدتخدام برندامج  اميمقم بت2- 
 .../Dالاور الموجودة في الحقيبة 

     

      (1     )                           (2                        )       ( 3) 

  

 نشاط تدريبي
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المعلم بعد االنت اء من دراسة م ارة تاميم فيديو باستخدام مجموعة    /يتوقع من الطالب: األهداف
 :فيديوهات أن يكون قادرًا على أن

 يستورد مجموعة من الصيديوهات إلى نافذة العمل والتعديل الزمني لبرنامج بوردايركتور. 
 يذكر وظيصة الزرSplit. 
 .يميز بين أجزاء الصيديو التعليمي المقطع 
 .يدل على مؤشر القطع 
 .يدمج فيديوهين تعليميين مع بعا ما البعض 
 .يدل على وسائل الربط بين الصيديوهات 
 يذكر وظيصة الخيارduration 
 .يعدل زمن الصيديو إلى قيمة محددة 
  يذكر وظيصةPlay .الزر الموجودة في نافذة العرض 

  

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات الوحدة التعليمية الثالثة



164 
 

االختبار األدائي القبلي الخاص بمهارة تصميم فيديو لشرح درس معين باستخدام مجموعة 
 فيديوهات

العنكبوتية أو قد يكون هناك مجموعة من الصيديوهات في المراجع االلكترونية وعلى الشبكة 
مجموعة من الصيديوهات التي يتم انع ا من قبل المدرسين تناقش مواوع معين  ....وهذه 
الصيديوهات قد تكون جيدة ومناسبة  من أجل إعطاء درس معين ويحتاج ا مدرس إلكمال شرد 
درسه, ولكن يجب أن يتم جمع هذه الصيديوهات في فيديو واحد مناسب وس ل وممتع بحيث يتم 

 د الدرس باالستصادة من جميع المعلومات التي تحمل ا تلك الصيديوهات ....شر 
 دقيقة14مدة االختبار: 
 درجة 21درجة االختبار:

 نص االختبار:
مددددددددددع العلددددددددددم بددددددددددأن جميددددددددددع  هانتباه واحرص على االلتزام بكافة بنودوختبار بدقة الاقرأ نص ا

 .(D)( في القر  2مستلزمات االختبار موجودة في حقيبة االختبار األدائي رقم )

 

( افت  هذا 2باسم تاميم فيديو ) power directorيوجد على سط  المكتب ملف برنامج 
 الملف ثم آجر عليه التعديالت الالزمة:

 full featuresافت  برنامج بور دايركتور ثم اختر الخيار-1
 (الموجود على سط  المكتب.2المسمى االختبار ) power directorافت  الملف برنامج  2-
 إلى نافذة العمل والتعديل الزمني . الملف الموجود امن هاتل الصيديو نز   3-
 .ذج يحمل فوائد النبات ال 1رقم  ع الصيديو التعليميقط   4-
 الموجودين امن الملف. األول والثاني  ادمج الصيديوهين التعليميين5-
 دقائم. 4دقائم بداًل من 5غير  زمن الصيديو لياب   -6
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تصميم فيديو ( الخاص بمهارة 2ء الطالب في االختبار األدائي رقم )داءبطاقة مالحظة أ
 باستخدام مجموعات فيديوهات

فيددديو لمجموعددة  م ارات فرعية لم ارة تاميمل تمثود ( بن14)مددن هالالذهة ظلمالحااقة طب فتتأل
 لم ددارةلدرجددة  يخاصمددن الاددور بحيددث تكددون الم ددارة الصرعيددة هددذه إمددا محققددة أو غيددر محققددة.

هذا األساس تكون الدرجة الكلية وعلددددددددددددددددددددددددى التي تحققت ودرجة الاصر للم ارة التي لم تتحقق 
 .درجة (14فقا لبطاقة المالحظة هذه )االختبار و العظمى ل ذا 

 دقيق يرجي التقيد بالتعليمات التالية:ل بشك الطالب أداءمالحظة ل ومن أج

 تدوين البيانات الخاصة بالطالب كما هو موضح أدناه.-1

 مالحظة المهارات الفرعية. الخاص بكل الطالب , ثم   power directorفتح ملف برنامج 2-

 في الحقل الذي يعبر عن مستوى تحقق البند )المهارة الفرعية(( √)وضع اشارة 3-

 تشغيل الملف الذي أعده الطالب عدة مرات والتأكد من مالحظة جميع البنود.إعادة 

 البيانات الخاصة:

 االسم:.....................

 الجنس:..................
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 الرقم

 

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 مستوى التحقيق

 غير محقق محقق

1 
 .Dمن القر  يستورد الصيديوهات المطلوبة

 
  

2 
   يسحب الصيديو األول إلى نافذة العمل والتعديل الزمني.

3 
   في نافذة العمل والتعديل الزمني. (1يظ ر الصيديو رقم )

4 
 يسحب الصيديو الثاني إلى نافذة العمل والتعديل الزمني.

 
  

5 
   في نافذة العمل والتعديل الزمني. (2يظ ر الصيديو رقم )

6 
 الصيديوهات بجانب بعا ا البعض.تظ ر 

 
  

7 
   يحرك مؤشر القطع بشكل احي  .

8 
   .splitيصعل خيار القطع 

9 
   المقطع. يظ ر الصيديو التعليمي

10 
   .يشغل الصيديو التعليمي المقطع

11 
   الصيديوهين المدمجينتظ ر وسائل الربط بين 

12 
   .يظ ر شريط أوامر نافذة العمل

13 
   بشكل احي . durationالخياريصعل 

14 
   العرض.يظ ر الصيديو المدمج في نافذة 
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 الوحدة التعليمية الثالثة

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات
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 مقدمة:

 ننا نستطيع من خاللها دمج عدة  تعتبر هذه المهارة من أهم المهارات في برنامج بور دايركتور

مقاطع  فالم في مقطع واحد وكذلك تقطيع ملفات الصوت والصور بغية الوصول إلى فيديو 

متكامل، وأن ا شكال والصور التي تعرض في هذه المهارة مأخوذة من منهاج العلوم للصف 

 الثاني ا ساسي.

 تصميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات -3
 . power directorنصت  برنامج  3-1-

 :نقوم باستيراد الملصات وفم المراحل التالية -1-1-3
  صتناغط على الزر الموجود في شريط األدوات من أزرار الواول السريعة ... فت-2-1-3

 .(Dندخل إلى القر ) اومن  Openنافذة باسم 
تنزيل ا بشكل كامل على المكان الصيديوهات المراد العمل علي ا .....ليتم نختار  -3-1-3

الموجود يسار نافذة العرض وبالتالي ياب  اختيار الصيديو المراد س ل الواول إليه مباشرة كما 
 سنالحأ في الخطوة الثالثة..

 :سحب الملصات والاور المرادة إلى نافذة العمل والتعديل الزمني-3-2
الملصات المستوردة )يسار نافذة العرض(  بعد ما أابحت الصيديوهات كل ا في المكان الذج يحوج 

نختار الصيديوهات المناسبة لمشروعنا حيث ناغط علي ا بالزر األيسر ومع بقاء الاغط علي ا 
وسحب ا لناع ا في القسم الخا  بالصيديوهات من أقسام نافذة العمل والتعديل الزمني ...وهنا 

 شرد الدرس.يبدأ العمل على هذه الصيديوهات بما يناسب المعلم ل

 
 سحب الفيديوهات لنافذة العمل -19الشكل

مالحظة: يجب واع الصيديوهات كما في الم ارة السابقة الخااة بالاور بمالاقة بعا ا 
 البعض لكي يتم عرض الصيديوهات بعد التعديل وراء بعا ا البعض مباشرة.

  



169 
 

 تقطيع الصيديو والتعديل عليه: -3-3
ليست كالاور ألن الصيديو بشكل عام يقسم لقسمين قسم اور يواع نالحأ هنا أن الصيديوهات 

في القسم الخا  بالاور و قسم اوت يتم واعه مباشرة في القسم المخا  للاوت كما 
 نالحأ في الشكل:

 

 الفيديو في نافذة العمل -20الشكل

لتقطيع هذا الصيديو نقوم بواع المؤشر الموجود بالشكل في األعلى في المكان المراد اقتطاع 
حيث وظيصة هذا  (Split)الصيديو من عنده ونختار من القائمة الموجودة فوق نافذة العمل خيار 

األمر هو اقتطاع الصيديو من المكان المشير عليه وياب  الصيديو يبدأ من المكان الجديد الذج تم 
 االقتطاع منه لياب  لدينا كما في الشكل:

 

  

 

 

 

 

 

 

القسم الخاص 

 بصور الفيديو

القسم الخاص 

 المؤشر بصوت الفيديو

ا مر الذي يقوم 

 باالقتطاع

 الفيديو المقتطع

الفيديو الذي 

 (الجديد)سيعرض 

 مؤشر القطع

 اقتطاع الفيديو – 21الشكل 
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 :دمج فيديوهين مع بعا ما -3-4

بعد القيام بالخطوات السابقة من تقطيع وتعديل على الصيديو إذا أردنا دمج فيديوهين مع بعا ما 
فإننا نقوم بواع وسائل ربط بين ما لكي ال يتم التعرف على بداية الصيديو الثاني ون اية  الصيديو 

 األول ونغير
كل الصيديوهات بنصس الايغة وكأنه فيديو واحد فقط كما سنالحأ ايغة الصيديو حيث تاب  

 بالشكل:

 

 

 :تعديل زمن عرض الصيديو -3-5
بعد القيام بالخطوات الخمسة السابقة ...إذا أردنا تعديل زمن عرض الصيديو إما بجعل زمن 

مع مشروع معين او يمكن جعله طويال بما فيه الكصاية ليتماشى مع  عراه قايرا لكي يتالئم
عملنا ...حيث نختار من الخيارات المسموحة لنا فوق نافذة العمل )كما في الشكل ( الخيار 

(duration: ) 

 

 ملأوامر نافذة الع -23الشكل

 

 األمر الذي يتحكم بزمن عرض الفيديو

 وسائل الربط

الفيديوهات 

 المدموجة

 دمج الفيديوهات -22الشكل
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 مربع الحوار التالي:بعد الاغط على هذا األمر يظ ر لنا 

 

 

 

 

 

 تستخدم األزار التي يشير إلي ا الس م في التحكم بالوقت الالزم لعرض الصيديو.
بعد القيام بجميع الخطوات السابقة لم يتبقى لنا سوى مشاهدة عملنا على نافذة العرض ...نقوم 

المشار إليه ( playنافذة العمل ومن ثم ناغط على زر )بتحديد الصيديو المقطع والمدمج في 
 في نافذة العرض ومن بعدها يمكننا مشاهدة عملنا .بالس م 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعديل زمن الفيديو -24الشكل 

 نافذة العمل   -25الشكل 
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                              مثال تطبيقي

 اسم المفهوم: الخلية الكهربائية.1- 

 الكهرباء.تعريف المفهوم: هي إحدى مصادر 2- 

 :عناصر المفهوم: للخلية قطبان3- 

 .موجب 

 .سالب 

 ا مثلة السالبة ا مثلة الموجبة -4

المصباح الكهربائي يضيء بواسطة 
 الخلية الكهربائية.

 الكرسي ال يعتبر خلية كهربائية 

 تعريف الخلية الكهربائية السؤال عن المفهوم: ما-5

 سؤال المثال الموجب:-6

 مثاالً للخلية الكهربائية البطارية أم بردة الحديد.أيهما يعتبر -

 سؤال المثال السالب:-7

 الخلية الكهربائية.تتغذى من هل الشجرة -

 التغذية الراجعة: -8

 أمأل الفرا ات بالكلمات المناسبة:

 موجب، مصادر، ا جهزة، سالب

 الخلية  الكهربائية إحدى .............الكهرباء.

 قطبان قطب.............. وقطب.......................  ةللخلية  الكهربائي

 تعمل بعض .................................... بالخاليا الكهربائية.
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مدن خدالل الصيدديوهات الموجدودة   power director فيدديو باسدتخدام برندامج  ادميمقدم بت1- -
 .دقائم 4مع مراعاة تغيير الوقت الالزم لعرض الصيديو وجعله ... /Dفي الحقيبة 

 

  (1(                                     )2(                               )3) 

  

 نشاط تدريبي
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دراسددة تاددميم فيددديو باسددتخدام الكدداميرا أن األهددداف: يتوقددع مددن الطالددب/المعلم بعددد االنت دداء مددن 
 يكون قادرًا على أن:

  يذكر وظيصة الخيارcapture 
 .يحدد بداية تاوير الصيديو 
 .يحدد ن اية تاوير الصيديو 
 .يحصأ الصيديو الماور على سط  المكتب 
 .يحذف الاوت من الصيلم 
 .يايف تأثيرات حركية على الاور 
  الصيديو الماور.يكتب مجموعة من الكلمات على 

  

 تصميم فيديو باستخدام الكاميرا  الوحدة التعليمية الرابعة
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 االختبار األدائي القبلي الخاص بمهارة تصميم فيديو باستخدام الكاميرا
 ائقدق26 مدة االختبار: 

 درجة14 درجة االختبار: 
مع العلم بأن جميع مستلزمات   هبكافة بنودااللتزام ه واحرص على انتباواقرأ نص االختباربدقة 

 :((D( في القر  1االختبار موجودة في حقيبة االختبار األدائي رقم )
باسم تاميم فيديو  power directorن  االختبار: يوجد على سط  المكتب ملف برنامج 

 (افت  هذا الملف ثم أجر عليه التعديالت الالزمة:3)
 الموجودة على سط  المكتب. power director افت  ملف برنامج -1

 دقائم. 3ور باستخدام كاميرا البرنامج فيديو لمدة ا  2- 
 ازل الاوت من الصيديو الماور.3-
 ااف مؤثرات حركية على الصيديو الماور.4-
 على الصيديو الماور.القوة وأنواع ا اكتب عبارة 5-
 المكتب.احصظ ملف البرنامج باسمك الخاص وخزنه على سط  6-
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تصميم فيديو (الخاص بمهارة 1الطالب في االختبار األدائي رقم ) أداءبطاقة مالحظة 
 كاميراباستخدام ال

فيديو لمجموعة م ارات فرعية لم ارة تاميم ل ( بندا تمث14من ) ذههة ظلمالحااقة طب فتتأل
درجة واحدة يخاص قة أو غير محققة.من الاور بحيث تكون الم ارة الصرعية هذه إما محق

هذا األساس تكون الدرجة وعلى للم ارة التي تحققت ودرجة الاصر للم ارة التي لم تتحقق 
 درجة(.14االختبار وفقا لبطاقة المالحظة هذه )الكلية العظمى ل ذا 

 دقيق يرجي التقيد بالتعليمات التالية:ل الطالب بشكداء مالحظة أل ومن أج
 ا هو موضح أدناه.تدوين البيانات الخاصة بالطالب كم1-
 الخاص بكل الطالب , ثم مالحظة المهارات الفرعية. power directorفتح ملف برنامج 2-
 في الحقل الذي يعبر عن مستوى تحقق البند )المهارة الفرعية(( √)وضع اشارة 3-
 إعادة تشغيل الملف الذي أعده الطالب عدة مرات والتأكد من مالحظة جميع البنود.-4
 الخاصة:يانات بال

 

 االسم:.....................
 الجنس:..................
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 الرقم

 

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 مستوى التحقيق

 غير محقق محقق

1 
   بشكل احي  . captureيعمل خيار التاوير

 عند بداية التاوير. يظ ر الشكل  2
  

3 
   دقائم. 3التاوير ينت ي بعد مرور 

4 
   يشغل الصيديو الماور.

5 
   يحتصأ بالصيديو الماور على سط  المكتب.

6 
   بشكل احي . video and audio unlinkيصعل خيار

7 
   Deleteيحذف الاوت باستخدام الزر  

8 
   يظ ر مقطع الصيديو بعد فال الاوت عنه.

 يشكل احي .يصعل الخيار 9
  

10 
   يظ ر مقطع الصيديو بعد إاافة المؤثرات عليه.

 بشكل احي .يغعل الخيار 11
  

12 
   تظ ر كافة خيارات الكتابة.

13 
   تظ ر عبارة القوة وأنواع ا على الصيديو الماور.

14 
   حصأ البرنامج على سط  المكتب .
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 :مقدمة

تعتبددر إاددافة الناددو  والتعليقددات علددى الصدديلم تتكامددل هددذه الم ددارة مددع الم ددارات السددابقة، حيددث 
من األمور ال امة والتي يجب أن نركز علي ا، وكدذلك األمدر بالنسدبة للمدؤثرات التدي تدؤدج طريقدة 
عرض المقطع إلحداث اإلثارة والتشويم، ويمكن أن نايف أكثر من مدؤثر علدى المقطدع الواحدد، 

 .ديو باستخدام الكاميراوسوف نستعرض هذه الخطوات من خالل م ارة تاميم في

 .تصميم فيديو باستخدام الكاميرا  -4
  تسجيل الصيديو -4-1

 فت  ايقونة التاوير: 1-4-1-
 أج الخيار الخا  بالتاوير (captureنختار من شريط القوائم القائمة ) 
 

 
 قوائم تظهر عند فتح أيقونة التصوير  -26الشكل

بالخيدددارات المتاحدددة مدددن أجدددل التادددوير كمدددا فدددي الشدددكل بعدددد القيدددام ب دددذا الخيدددار يظ دددر لندددا قائمدددة 
 :التالي

 

 خيارات التصوير -27الشكل
 

 والتي تعني بدءًا من اليمين الخيار األول والثاني جميع الكاميرات والثالث التسجيل من التلصاز أما 
الخامس فيعني التسجيل من المايك والخيار السادس ا ر الخيوالرابع فيعني التسجيل من الدش أما 

 .CDتعني أوديو أما الخيار السابع فيعني التسجيل من 

1 5 7 

6 

3 

4 2 
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أو الالبتوب الخا  وهي تلك األيقونة التي  نختار التاوير الخا  بكاميرا الكمبيوتر-2-4-1
 :يختارها البرنامج افتراايا وبعد ذلك يظ ر لنا كما يلي

 

 pcالتصوير بكاميرا  -28الشكل

 لتحديد زمن التصوير  Time  Limitزر بداية التصوير 

 حجم الفيديو  المسجل     LimitSizeالتحكم بالصوت  
 

 

 حفظ الفيديو الذي تم تصويره -29الشكل

 الصيديوهات والاور الملتقطة. 

1 

2 

5 

 3 

4 
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 مكان تخزين الصيديوهات والاور الملتقطة. 
  عن سعة مكان التخزينللتعبير . 
 طول الصيديو المسجل. 
 الختيار ايغة الصيديو. 
 

 :إزالة الصوت من الفيديو-4-2

 :بعد الحصول على الفيديو نقوم ب نزال الفيديو إلى نافذة العمل والتعديل الزمني كما في الشكل

 انزال الفيديو على نافذة العمل والتعديل الزمني -30الشكل

( Unlink Video And Audio)اليميني على الصيديو ونختار من القائمة الخيارنختار بالزر 
 لكما في الشك( فك االرتباط  بين الصيديو واوت الصيديو نصسه )وهذا الخيار يعني 

 

 اختيار الخيار الالزم لفصل الفيديو عن صوته -31الشكل
التعديل والعمل على كل من ما وبعد اختيار ذلك الخيار يتم فال الصيديو عن اوته بحيث يمكن 

 :على حدا كما سنالحأ
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 (Delete)يمكننا تعيين الاوت بالاغط عليه بالزر األيسر ومن ثم ناغط على زر اهذوبعد 
ذا نكون قد قمنا بإزالة ب و  تظ ر مجموعة من الخيارات نختار الخيار األول  في لوحة المصاتي 

 الاوت عن الصيديو 
 

  الصيديوإاافة مؤثرات على -4-3
 كما  مل والتعديل الزمني بعد االنت اء من تاوير الصيديو الخا  نقوم بإنزال الصيديو إلى نافذة الع

 الفيديو في نافذة العمل والتعديل الزمني  -32الشكل

ومن ثم نقوم بإنزال ا ( Effect Room)ومن ثم نقوم باختيار أحد المؤثرات من غرفة المؤثرات
 :نافذة العمل والتعديل الزمني وناع ا في القسم المخا  للمؤثرات كما في الشكل إلى

 

 انزال المؤثرات على  نافذة العمل والتعديل الزمني -33الشكل

 يشير الرقم ا ول إلى اختيار إحدى المؤثرات 

في نافذة العمل أما الرقم الثاني يشير إلى سحب هذا المؤثر ووضعه في القسم المخصص له 

 .وبعدها نشغل الفيديو في نافذة العرض وسوف نشاهد التغييرات الجديدة

1 

2 
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  إاافة ن  على الصيديو-4-4
بعد االنت اء من تاوير الصيديو الخا  نقوم بإنزال الصيديو إلى نافذة العمل والتعدديل الزمندي كمدا 

 :في الشكل

 الفيديو في نافذة العمل والتعديل الزمني  34-الشكل

ونختار من ا أحد ( Title Room)نذهب إلى غرفة  الكتابة والناو  في شريط األدوات 
األشكال أو الخيارات الخااة للكتابة على الصيديو و إنزال الذج اخترناه إلى القسم الخا  به في 

 :نافذة العمل والتعديل الزمني كما في الشكل 

 ملغرفة الكتابة والنصوص واختيار المناسب ووضعه في نافذة الع -35الشكلا

 

اختيار أحد الخيارات في غرفة الكتابة والناو  أما الس م الثاني فيشير إلى يشير الس م األول 
 .إلى سحب هذه الخيار وواعه في القسم المخا  له في نافذة العمل

1 

2 
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وبعد ذلك ناغط مرتين على الخيار الذج تم واعه في نافذة العمل والتعديل الزمني ليظ ر 
وكيصية العرض على الصيديو وهو كما في  لدينا مربع حوار يساعدنا في إظ ار ما نريد كتابته

 :الشكل

 

 مربع حوار الختيار ما نريد كتابته وكيفية العرض -36الشكل

 .saveثم نأخذ 3 نكتب في القسم الذج يشير إليه الرقم ثم 

 :ايغ حصأ الصيديو4-5-

 
 مربع حوار الختيار إحدى صيغ الفيديو( 37)الشكل 

 وتعني ايغ الصيديو 
  

3 

4 
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1-5-4- Avi 
  Windows Micro Soft Videoاختاار 

تابع لشركت ميكروسدوفت وقدد ابتكدر خايادًا ليدتم عراده بطريقدة البدث المباشدر علدى ادصحات 
االنترنددت وهددي تمتدداز بعددرض جددودة اددورة واددوت عاليددة وتجعددل حجددم الملددف متوسددط أو كبيددر 

 لابط إعدادات جودة عرض الاوت والاورة .
5-4-MpEG-2 

هدددذا االمتدددداد يندددتج عدددن طريقدددة ترميدددز فيدددديو معقددددة جددددًا  تدددتم فدددي أكثدددر مدددن خطدددورة ويدددتم ترميدددز 
ومددن ثددم يددتم إعددادة ترميزهددا للتددوزع علددى عدددة قنددوات اددوئية MPEG-1الاددوت بإحدددى ترميددزات
 AACوأخيرًا يتم ترميزها بترميز

3-5-4-MpEG4 
تطدوير ترميدز ذو جدودة أعلدى ودعدم اكبدر ابتكرت لعدة أسباب من ا محاربة انت اك الملكية وكذلك 

للكثير من التقنيات المتطورة كالتلصاز الرقمي والرسدوميات المتطدورة والزالدت هدذه التقنيدة فدي تطدور 
 حتى اآلن.
4-5-4-MOV 

هذه الايغة تميزت عن غيرها بمالئمت ا لتدفم البيانات عبر االنترنت وبتوافق ا مع اصحاته ممدا 
 .Appleقطه ب ذه الايغة داخل اصحة االنترنت المبتكربعني إمكانية مشاهدة م

5-5-4-H.264 
يعتبر الترميز األكثر استخدامًا على هذا الكوكب نتيجدة النتشدار األقدرا  الادوئية والبدث وتددفم 

تخاددع لحقددوق الملكيددة الصرديددة وهددو H.264أسددواق الصيددديو ومددع ذلددك فددأن العديددد مددن اسددتخدامات
األمر الذج ينبغي وادعه فدي االعتبدار قبدل اسدتخدام ا والعوامدل األخدرى التدي يجدب وادع ا فدي 

التابعدة لجوجدل  MWEbاالعتبار تتامن الجودة النسبية مقابل غيرها من التقنيدات المتاحدة مثدل 
  زة المستخدمة.فااًل عن توافرها من أجل قدرات فك التشصير على المناات واألج

 H.264موااصات
 H.264 تعددددد تقنيددددة لاددددغط الصيددددديو أو ترميددددز طددددور بشددددكل مشددددترك مددددن قبددددل االتحدددداد الدددددولي

والمنظمة الدولية للمعدايير اللجندة الدوليدة الك درو تقنيدة مجموعدة خبدراء  H.264لالتااالت باسم 
 بالتالي فإن شروط و  AVCوترميز الصيديو المتقدم أو  10الجزء H.264الاور المتحركة باسم 
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H.264 و AVC.تعني الشيء نصسه وقابل للتبادل 
6-5-4-AVC 

وهددو النسددم األكثددر اسددتخدامًا وخاواددًا الكدداميرات العاكسددة لتسددجيل الصيددديو وقددد طددورت النسددخة 
 HD Ful lوفدائم الجدودة HDوقدد ادمم لحصدأ الصيدديو عدالي الجدودة 2003 األولى من هذا عام 

وهددذا يعنددي أندده فيددديو مصقددد لددبعض األلددوان  MPEG.4أنمدداط الصيددديو ويعتبددر هددذ النسددم مددن أحددد
وهددو حاليددًا  H.264والتصاادديل ويعتمددد فددي عمليددة الاددغط والترميددز علددى معيددار ترميددز الاددغط 

 (COdecأفال طريقة ترميز معروفة ) 
 نسم الصيديو هذا يحمل عدة مسميات مثل :-

H.264  / AVC وAVC/H.264 
 AVC   H.264/H0264 أو

 H.264 AVC/MPEg4أو    
7-5-4- MkV 

حدددار حدددر للوسدددائط المتعدددددة اددديغة ملدددف تقبدددل عدددددًا ال محددددود مدددن مسدددارات الصيدددديو والادددوت 
والاور وملصات الترجمة بداخل ملف واحدد ال ددف مدن هدذه الاديغة تدوفير حداد يسدتطيع تادمين 

ا في عمل ا مع حاويدات ملصات الوسائط المتعددة والتي تتنوع في ايغت ا, تتشابه ايغة ماتروسك
AVI وmp4 وASF  ،كمددا  إال أن ددا تختلددف عددن م فددي أن ددا مصتوحددة غيددر مقيدددة فددي خاائادد ا

(. للصيديو مع إمكانيات احتوائه MKVأن ا تختوج على برامج حرة في طيات ا، امتدادات ملصات ا ) 
(  MKSاألبعداد و)( لمحتدوى الادوت للصيدديو ثالثدي MKAإلى مسارات اوتية وملصات ترجمدة و)

 لملصات الترجمة.
 فتصت  نافذة كما في الشكل السابم نختار إحدى ايغ الصيديو وبعد ذلك Produceالخيار نصعل 

 ناغط على هذا الشكل ويقوم بتحويل الصيديو للايغة المختارة  
 

 
 يشير لتحويل الفيديو لصيغ أخرى (38)الشكل 
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فيدتم  Saveثدم نختدار Save Asفتصت  نافدذة باسدم ذلك ناغط على هذا الشكل   وبعد
 الحصأ.   
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 مثال تطبيقي:

 القوة وأنواع ا اسم المص وم: -1

 تعريف المص وم: تحرك األجسام بالدفع أو السحب 2-

 عناار المص وم: للقوة أنواع3-

 عالية 
 قوة الرياد 
 قوة المغناطيس 

 األمثلة السالبة األمثلة الموجبة -4
 دواليب العربة ال تعتبر قوة  العربة قوة الحاان تجر

 
 السؤال عم المص وم: ما تعريف القوة5-
 سؤال المثال الموجب: 6-

 أي ما يعتبر مثااًل للقوة التي تحرك األجسام الشجرة أم الرياد
 سؤال المثال السالب: -7

 هل أسنان الطصل تتحرك بالرياد
 التغذية الراجعة وفم اإلجابات التي وردت في الممارسة واقعطائ ا للطلبة 8-

 امأل الصراغات التالية بالكلمات المناسبة
 الرياد -تحريك -الدفع

 يمكن للقوة...................... الجسم الساكن.
 القوة تحرك األجسام بالسحب أو..........................

 .................................تتحرك أغاان األشجار بقوة 
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ومن ثم قم بالاغط على خيدار التادوير وادور مقطدع   power directorقم بصت  برنامج 1- 
 . Dفيديو لك لمدة دقيقة وقم بدمجه مع أحد الصيديوهات الموجودة في الحقيبة 

  

 نشاط تدريبي
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 )فوائد النبات(<<فيديوهاتخطوات تصميم فيديو باستخدام مجموعة صور ومجموعة 

  power directorفت  برنامج _الخطوة األولى

 فت  برنامج بور دايركتور بالنقر المزدوأل عليه.1- 

احصدددأ الملدددف وخزنددده علدددى أحدددد أقدددرا  حاسدددبك وذلدددك تحسدددبًا ألج عطدددل فندددي فدددي الحاسدددب  -2
 وهناك عدة  طرائم:        

   File/Save project asالطريقة األولى: -

 
 يبين أحد طرق حفظ الملف (39الشكل رقم)

 الطريقة الثانية :النقر على زر الحصأ -

 
 (يبين شكل زر الحفظ40الشكل)

 s +ctrlاستخدام االختاار الطريقة الثالثة: -

الطريقة الرابعة: أغلدم البرندامج وعندئدذ سديظ ر مربدع حدوار سيسدألك إذا كندت تريدد حصدأ البرندامج 
 أو ال

 تاميم فيديو باستخدام مجموعة اور_ الخطوة الثانية

 1المشار إليه بالرقم  نستورد الاور من خالل الشكل 
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 يبين مكان استيراد الملفات (41الشكل)

  Dومن ا ندخل إلى القر  openنختار العبارة المحاطة بالمستطيل فتصت  نافذة باسم  
 على البرنامج فيتم تنزيل الاورopen ونختار الاور المرادة ومن ثم نأخذ 

نستورد الاور الثالثة وناع ا امن نافذة العمل والتعديل الزمني كما في الشكل المشار  
 (44إليه بالرقم )

 

 
 ( يبين مكان وضع الصور في نافذة العمل42الشكل)

ننقر نقرتين على الاورة األولى من أجل التعديل على خاائ  الاورة فتصت  نافذة ثم  
 (45لواع إطار للاورة كما في الشكل) motion   نختار 

 
 يوضح طريقة ظهور الصورة ضمن الفيديو( 43) الشكل رقم

 لحصأ التتغيرات الجديدة على الاورة. Saveنأخذ  
 Maskننقر نقرتين على الاورة الثانية من أجل التعديل على خاائا ا ثم نختار خيار 

 save( ثم نختار 45لواع إطار للاورة كما سنالحأ في الشكل رقم )

1 
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 ( يظهر وضع إطار للصورة44الشكل)

 _ تاميم فيديو باستخدام مجموعة فيديوهات يتم وفم المراحل التالية:ةالثالخطوة الث
كما ورد في الشكل  1نستورد الصيديوهات المطلوبة من خالل الرمز الذج يحمل رقم  

تصت   import  Media Files( ثم نختار عبارة 43السابم الذج يحمل رقم )
 Open.ونختار الصيديوهات المطلوبة ثم نأخذ أمر Dثم ندخل إلى القر    openنافذة

 نسحب الصيديوهات المطلوبة لنافذة العمل والتعديل الزمني. 
ناع الصيديوهات المطلوبة بجانب بعا ا البعض لكي يتم عرض الصيديوهات وراء  

 بعا ا البعض.
 كما في الشكل التالي: splitاألمرنقط ع الصيديو األول باستخدام  

 

 2ثم نختار أمر القطع المشار إليه بالرقم  1نحرك مؤشر القطع الذج يشير إليه الرقم 
 .3وبعد ذلك نحال على الصيديو المقتطع المشار إليه بالرقم

مع بعا ما ناع الصيديو األول بجانب الصيديو الثاني فيظ ر مربع  لدمج فيديوهين 
اغير ثم نربط الصيديو األول مع الثاني إذا أردنا أن نزيد وقت الصيديو أو انقااه 

 durationنستخدم األمر 

3 1 

2 
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 : تاميم فيديو باستخدام الكاميرا يتم وفم الخطوات التالية :ةرابعالخطوة ال
 ثم نقوم بإنزاله إلى نافذة العمل والتعديل الزمني.بعد تاوير الصيديو نحصظه 

نقوم بإزالة الاوت من الصيديو الماور ناغط بالزر اليميني تصت  نافذة نختار من ا األمر  
unlink video and audio  كما في الشكل التالي الحظوا كيف تم فال الاورة عن

 الاوت.

 

في لوحة  deleteنعين الاوت بالاغط عليه بالزر األيسر ومن ثم ناغط على زر 
 المصاتي  تظ ر مجموعة من الخيارات كما في الشكل

 
 ( نافذة تبين فصل الصوت عن الفيلم45الشكل )

 نختار الخيار األول وب ذا نكون قد أزلنا الاوت من الصيديو.   
واختيار أحد  Effect Roomالغرفة  إاافة مؤثرات على الصيديو من خالل فت  

الخيارات ثم نقوم بإنزال ا إلى نافذة العمل والتعديل الزمني في القسم المخا  للمؤثرات 
 كما في الشكل التالي:
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واعت الباحثة المؤثر في الوسط  وعندما نشغل الصيديو في نافذة العرض سوف نالحأ 
 المؤثرات الجديدة عندما نال لمنتاف الصيديو.

ونختار أحد األشكال الخااة  Title Roomإاافة ن  على الصيديو من خالل فت  الغرفة  
بالكتابة وننزله إلى نافذة العمل والتعديل الزمني في القسم المخا  للكتابة  وبعد ذلك 
ناغط مرتين على الخيار الذج تم واعه في نافذة العمل والتعديل الزمني فيظ ر لدينا 

 (48لشكل )مربع حوار كما في ا

 
 ( نافذة تبين خطوات الكتابة على الفيلم46الشكل )

فتظ ر الكتابدة  2ثم نكتب في القسم المشار إليه بالرقم  1نختار أحد الخطوط المشار إلي ا بالرقم 
ثددمن نشدداهد التغييددرات الجديدددة علددى الصيددديو فددي نافددذة  saveنأخددذ  3فددي القسددم المشددار إليدده بددالرقم 

 العرض.

  

1 

3 

 

2 
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القاهرة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا نحو تعلم أفضل باستخدام التكنولوجيا في الوطن العربي، 
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 البرنامجاختصارات (2)الملحق

 استيراد ملف خارجي   :ctrl+shift+r 

 إعادة تشغيل البرنامج  :ctrl+r 

 تحديد جميع الملصات المستوردة :ctrl+a 

  حصأ الصيديو  :ctrl+s 

  (: أغنية-فيديو–اورة )ق  ملف معينctrl +x 

  نس  ملف معين    :ctrl+c 

 لام ملف معين :ctrl+v 

  إلى الحالة السابقةإرجاع:ctrl+y  

  الخروأل من رابط الدخول لالنترنت للبرنامجAlt+f4 

  :إنشاء مشروع جديدctrl +n 

 إظ ار مميزات المشروع:Alt+enter 

 :فت  المشروع الموجودctrl + o  

 : إظ ار خيارات سمعية متناسقةctrl+Alt+T 

 مساحة عمل جديدة :ctrl+shift+w 
 

 

 الترتيب األبجدي المصطلح باللغة االنكليزية معنى المصطلح باللغة العربية

 Active A تفعيل
 Aspect قبول

 Add إضافة
 Apply تطبيق
 Background B خلفية

 Batch دفعة
 Capture C التقاط صورة

 CD Create discانشاء 
 Copy نسخ
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 Cut قص
 Clip تطبيق للملتيميديا

 Content محتوى
 Display D إظهار

 Disc قرص
 DVD قرص ثابت

 Edit E تحرير
 Easy editor محرر سهل

 Effect تأثير
 Exit خروج

 File F ملف
 Full كامل

 Features مميزات
 Graphic G تصميم

 Group مجموعة
 Icon I أيقونة
 Import استيراد
 Information معلومات
 Help H مساعدة
 Hide اخفاء

 Highlight اضاءة عالية
 Key K مفتاح

 Keyword كلمة مفتاحية
 Knowledge معرفة
 Label L عبارة

 Location موقع
 Menu قائمة

M وضع Mode 
 Media ميديا

 Magic tools أدوات ذكية
 Mute الغاء الصوت

 Modify تعديل
 New project N مشروع جديد

 
 رقم

Number 

 Open O فتح

 Option خيار
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 Preview P عرض
 Past لصق
 Produce انتاج

 Preference خصائص

 Ratio R نسبة

 Redo الغاء التراجع

 Remove ازاحة

 Set تفعيل
S 

 Select اختيار

 Slideshow عرض شرائح

 Save حفظ

 Sort تصنيف

 Stop ايقاف

 Split تقسيم

 Trim يقطع األغنية
T 

 Text نص

 Test اختبار

 Time وقت

 Tools أدوات

 Transition تأثير حركي

 Ungroup U فك تجمع

 Use استخدام

 Wait w انتظار

 Wrong خطأ

 تكبير
Zoom 

Z 
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 (3)ملحق

البعدج الخا  ببرنامج تاميم الصيديوهات  /مصتاد اإلجابة عن اسئلة االختبار التحايلي القبلي 
 . power directorوالمونتاأل  

 :الرجاء تدوين البيانات التالية

 دقيقة45 :مدة االختبار :.........                    الجنس:...........     االسم

 :الاحيحة إلى يسار رقم كل سؤالاكتب حرف اإلجابة 

 حرف اإلجابة الصحيحة رقم السؤال حرف اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 c 26 b 
2 a 27 a 
3 c 28 b 
4 d 29 b 
5 d 30 a 
6 a 31 a 
7 d 32 b 
8 b 33 b 
9 c 34 c 
10 c 35 a 
11 a 36 a 
12 a 37 c 
13 c 38 b 
14 c 39 c 
15 a 40 b 
16 a 41 a 
17 a 42 b 
18 b 43 c 
19 b 44 a 
20 d 45 b 
21 c 46 c 
22 c 47 a 
23 a 48 a 
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24 b 49 b 
25 c 50 a 
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 (4ملحق)

 اتجاهات حول البرنامج التدريبياستبانة 

 طلبتنا األفاال

( بندًا تم تاميم ا من قبل الباحثة, وذلك بقادد التعدرف 26تألف من )ت استبانة أاع بين أيديكم
على اتجاهاتكم وآرائكم نحو البرنامج التدريبي, لذا يرجى التكرم بقراءة البنود, واإلجابة عن كل بند 

لدددن االسدددتبانة ( فدددي الحقدددل المناسدددب, مدددع التنويددده أن هدددذه xبشدددكل موادددوعي, بوادددع العالمدددة)
 ألغراض البحث العلمي ستخدم إالت

 مع فائم التقدير واالحترام لتعاونكم

 

 ( إلى جانب ما يناسبكxمعلومات أساسية: اع إشارة )

 الجنس       ذكر         أنثى 

 ك( في الحقل الذج يعبر عن رأيx: اع إشارة )االستبانةبنود 
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 مستويات اإلجابة البند الرقم
 موافم
 بشدة

 غير محايد موافم
 موافم

غير 
 موافم
 أبداً 

 إخراأل البرنامج التدريبي
 
     .حجم خط الطباعة في البرنامج التدريبي مناسب 1

 
 

 تتسلسل م ارات البرنامج التدريبي من الس ل 2
 إلى الاعب  

     

مددددددددن األخطدددددددداء  يخلددددددددو البرنددددددددامج التدددددددددريبيأرى أن   3
 المطبعية

     

      اللغوية يخلو البرنامج التدريبي من األخطاء 4
      يخلو البرنامج التدريبي من الجمل الغير احيحة 5
      تتامن م ارات البرنامج األشكال المناسبة. 6
      يشكل المحتوى تكاماًل بين الجانب النظرج والعملي 7
أعتقددددددد أن م ددددددارات البرنددددددامج تشددددددتمل علددددددى الاددددددور  8

 المناسبة لألدوات
     

تلبي   Power Directorم ارات برنامج أشعر أن  9
 حاجتي كمعلم اف

     

 محور برنامج بور دايركتور
 

علددددى تنميددددة  Power Directorيسدددداعد برنددددامج  10
 التصكير

     

على اكتساب  Power Directorيساعد برنامج  11
 .مصاهيم وماطلحات تقنية جديدة

     

الثقافة  Power Directorينمي لدج برنامج  12
 .المعلوماتية

     

 .التربية العمليةالتدرب على  يساعدني البرنامج في 13
 

     

 Powerأرغب أن أستمر في التدرب على برنامج  14
Director. 

     

 محور نظرية ميرل في البرنامج التدريبي
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فدددددي خطدددددوات النظريدددددة للتادددددميم التعليمدددددي أسددددد مت  15

 تواي  الم ارات
     

      تطبيم نظريات التاميم في جميع المراحل أفال 16
تساعدني األنشطة التدريبية المقترحة في البرنامج  17

 .على اتقان الم ارة
     

      شائم.المدرب الم ارة بأسلوب مثير و يعرض  18
      .يربط المدرب بين الم ارات السابقة والالحقة 19
أثناء يوا  المدرب الماطلحات األجنبية في  20

 .التدريب
     

      .يزودنا المدرب بالتغذية الراجعة في حين ا 21
 محور أدوات التقويم

 
      مااغًا اوغًا دقيقاً  إلن ااالختبارات األدائية أحبذ  22
جميدددع جواندددب تغطدددي  االختبدددارات األدائيدددة أعتقدددد أن  23

 الم ارة
     

مااغًا اوغًا مصردات االختبار التحايلي أشعر أن  24
 دقيقاً 

     

      الوقت المخا  لالختبار التحايلي كافأرى أن  25
جميدددع جواندددب يغطدددي االختبدددار التحاددديلي أعتقدددد أن  26

 الم ارة المدروسة
     

 

 في كليات التربية. Power Directorبرأيك ما اعوبات التدريب على م ارات برنامج  -27

 مادتي تقنيات التعليم والحاسوب في كليات التربية.ماذا تقترد لتطوير تدريس  -28
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 (5ملحق)

 معامل السهولة لمفردات االختبار التحصيلي
 معامل السهولة  مجموع اإلجابات الخاطئة مجموع اإلجابات الصحيحة  الرقم 

1 10 3 0.76 

2 10 3 0.76 

3 9 4 0.69 

4 8 5 0.61 

5 8 5 0.61 

6 8 5 0.61 

7 10 3 0.76 

8 10 3 0.76 

9 8 5 0.61 

10 10 3 0.76 

11   7 6 0.53 

12 7 6 0.53 

13 8 5 0.61 

14 7 6 0.53 

15 7 6 0.53 

16 6 7 0.46 

17 6 7 0.46 

18 7 6 0.53 

19 6 7 0.46 

20 10 3 0.76 

21 10 3 0.76 

22 10 3 0.76 

23 8 5 0.61 

24 8 5 0.61 

25 9 4 0.69 

26 10 3 0.76 

27 7 6 0.53 

28 8 5 0.61 

29 7 6 0.53 

30 10 3 0.76 

31 7 6 0.53 

32 10 3 0.76 

33 8 5 0.61 

34 8 5 0.61 

35 10 3 0.76 

36 8 5 0.61 

37 10 3 0.76 

38 8 5 0.61 

39 7 6 0.53 

40 7 6 0.53 

41 10 3 0.76 

42 9 4 0.69 

43 9 4 0.69 

44 10 3 0.76 

45 10 3 0.76 

46 10 3 0.76 

47 10 3 0.76 

48 8 5 0.61 

49 10 3 0.76 

50 10 3 0.76 



205 
 

 (6ملحق)                     

 معامل تمييز مفردات االختبار التحصيلي
 معامل التمييز الرقم

1 0.50 

2 0.50 
3 0.50 
4 0.50 
5 0.50 
6 0.50 
7 0.50 
8 0.50 
9 0.50 

10 0.50 
11 0.33 
12 0.33 
13 0.50 
14 0.33 
15 0.33 
16 0.50 
17 0.50 
18 0.33 
19 0.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 0.50 
24 0.50 
25 0.50 
26 0.50 
27 0.33 
28 0.50 
29 0.50 
30 0.50 
31 0.33 
32 0.50 
33 0.50 
34 0.50 
35 0.50 
36 0.50 
37 0.50 
38 0.50 
39 0.33 
40 0.33 
41 0.50 
42 0.50 
43 0.50 
44 0.50 
45 0.50 
46 0.50 
47 0.50 
48 0.50 
49 0.50 
50 0.50 
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 (7ملحق)

 األهداف السلوكية ومستوى كل منها

 الوحدة األولى
 األهداف الم ارية األهداف المعرفية

 1،2 ف م تذكر
 3،5،7،9 4،6،8 

 الوحدة الثانية
 األهداف الم ارية األهداف المعرفية

 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 ف م تذكر
  

 الوحدة الثالثة
 األهداف الم ارية األهداف المعرفية

 1،4،5،6،8 ف م تذكر
2،7،9 3 

 الوحدة الرابعة
 األهداف الم ارية األهداف المعرفية

 2،3،4،5،6،7 ف م تذكر
1،  

 أعضاء لجنة التحكيم (8)الملحق

كم  التحكيممجال  الوهيفة االختصاص المح 

أ.د محمد وحيد 
 صيام

 كامل البرنامج أستاذ/كلية التربية جامعة دمشق تقنيات

أ.د فواز العبد 
 هللا

 كامل البرنامج أستاذ/كلية التربية جامعة دمشق تقنيات

 كامل البرنامج أستاذ/كلية التربية جامعة دمشق طرائق تدريس العلوم أ.د أحمد دبسي

 كامل البرنامج مدرس/جامعة الفرات تقنيات التعليم د.سهى حسامو

د.عائشة عهد 
 حوري

 كامل البرنامج أستاذ مساعد/ جامعة حلب لغة عربية 

 كامل البرنامج مدرس في محافهة طرطوس أستاذ معلوماتية أ.سامر علي

م. أروى 
 خلوف

 كامل البرنامج قائم با عمال/جامعة تشرين مهندسة معلوماتية

 كامل البرنامج موهف في الجمعية العلمية للمعلوماتية  مهندس معلوماتية  م.باسل حبيب

 كامل البرنامج مدرسة في محافهة طرطوس أستاذة لغة انكليزية أ.عبق صالح
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 ( درس نموذجي يوضح خطوات نهرية ميرل9الملحق )

 اسم المفهوم: الكهرباء-1

 تعريف المفهوم: عبارة عن شحنات متحركة.-2

 الشحنات: هي عبارة عن جزيئات صغيرة. -المفهوم: أعناصر -3

 متحركة: تنتقل من مكان آلخر.-ب                      

 ا مثلة السالبة ا مثلة الموجبة

اإلضاءة من النيون الموجود داخل -1

 الصف تعتبر كهرباء

 ضوء الشمعة ال يعتبر كهرباء-1

جرس المدرسة الكهربائي يعمل  -2

 بالكهرباء

 جرس يدوي اليعمل بالكهرباء -2

 ؟السؤال عن المفهوم: ما تعريف الكهرباء – 5

 سؤال المثال الموجب: 6-

 ضوء سلك التوهج مصباح الغرفة أم ضوء الشمعة؟أيهما يعتبر مثاالً على الكهرباء  -1

 ضوء سلك التوهج في مصباح الغرفة يعتبر مثاالً على الكهرباء.

 بالكهرباء ولماذا؟هل جرس الساعة يعمل  -2

 نعم،  نه يوجد في الساعة بطارية وهي من مصادر الكهرباء.

على سؤال أو  ةالممارسة والتدريب: يكون بعد الشرح، في نهاية الحصة يكلف الطلبة باإلجاب -7

 عدة أسئلة على الورقة كتابياً مثل:

 -قنديل -شعرصنف ما يلي إلى أجهزة كهربائية وأجهزة  ير كهربائية : مجفف ال -1س

 إشارة المرور -المصعد

 ثانياً: المبادئ 

 اسم المبدأ: العالقة بين إضاءة المصباح ووجوب إ الق الدارة الكهربائية-1

تعريف المبدأ: العالقة السببية التي تربط بين إضاءة المصباح والدارة الكهربائية المغلقة  -2

 بشكل طردي.

: هي عبارة عن بطارية وأسالك ومصباح كهربائي الدارة الكهربائية -عناصر المبدأ: أ -3

 وقاعدته ومفتاح كهربائي)قاطعة(

المصباح يتكون من سلك التوهج وزجاجة المصباح ولولب  المصباح  -ب                   

 وقاعدة المصباح.
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 إذا كانت الدارة مغلقة يضيء المصباح. -4

 

 المثال السالب المثال الموجب -5

مغلقة يضيء  المصباح  إذا كانت الدارة
ويكومن من خالل عرض أمثلة من البيئة 

 الصفية.

مصباح)قنديل -إضاءة الشمعة -فتح الحنفية
 زيتي(

وفي أثناء الشرح يتم توصيل الدارة الكهربائية بأشكال مختلفة لمحاولة إضاءة المصباح أمام 

 الطلبة، وطرح أسئلة حول سبب اإلضاءة أو عدمها في المصباح، واإلجابة مباشرة على السؤال 

 السؤال عن المبدأ: في أي حالة يضيء المصباح في الدارة الكهربائية ؟-6

 كون الدارة مغلقة.يضيء المصباح عندما ت

 الممارسة والتدريب: ويكون من خالل طرح عدة أسئلة كتابياً على الورقة مثل -7

 هل يعتبر فتح الحنفية مثاالً على الدارة الكهربائية، ولماذا؟ -1س

 هل يعتبر فتح الراديو مثاالً على الدارة الكهربائية، ولماذا؟ -2س

أسئلة الممارسة والتدريب التي أعطيت في آخر  الراجعة: وهي عبارة عن إجابات ةالتغذي -8

 الحصة بعد االنتهاء من الشرح.

تعود إلى نفس  ال يعتبر فتح الحنفية مثاالً على الدارة الكهربائية  ن المياه المتدفقة ال -1س

 )نقطة البداية(النقطة

 صوت يعتبر فتح الراديو مثاالً على الدارة الكهربائية بسبب تحول الكهرباء إلى -2س

 ثالثا : اإلجراءات

 خطوات اإلجراء بالترتيب:

 -نحاس -أسالك توصيل -مصباح صغير مع قاعدته -تحضير ا دوات الالزمة مثل البطارية-1

 مفتاح كهربائي.

 عرض صور  شكال مختلفة لمحاولة إضاءة المصباح. -2

 تنفيذ ا شكال بالترتيب -3

 ا شكال المتبقية )الموجودة في الدرس(في حالة إضاءة المصباح نتوقف عن تتمة  -أ

 في حالة عدم اإلضاءة للمصباح، نكمل ا شكال حتى نصل إلى الشكل الصحيح . -ب

 السؤال عن اإلجراء: كيف يمكن إضاءة المصباح -4

 ويتم التوضيح للطلبة بأن هناك الكثير من ا مثلة على انتقال الشحنات بين ا جسام مثل:
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 لمدفأة عند تشغيل مفتاح التشغيل.اإلضاءة الصادرة عن ا-1

 الصوت الصار عن الراديو عند إدارة مفتاح التشغيل.-2

 ثالثاً : اإلجراءات

 اسم اإلجراء: كيف يصنع المغناطيس

 التمغنط بالدلك -تعريف اإلجراء : معرفة طريقة صناعة المغناطيس وهي :أ-

 التمغنط بالتيار الكهربائي -ب                                                                  

 يشير هذا الشكل إلى كيفية التمغنط بالدلك 

 خطوات اإلجراء: الطريقة ا ولى: التمغنط بالدلك -3

 دبابيس. -مسمار -إحضار ا دوات التالية: مغناطيس قوي-1

 فوق المسمار من النقطة)أ( إلى النقطة)ب(. تحريك المغناطيس-2

 رفع المغناطيس  في الهواء للعودة إلى )أ(. -3

 تحريك المغناطيس من )أ( إلى )ب( وبنفس االتجاه لعدة مرات. -4

 تقريب المسمار بعد ذلك من الدبابيس أو برادة الحديد ومالحهة ما يحدث. -5

 ماذا  حدث عند تقريب المسمار من الدبابيس أو برادة الحديد؟ – 1السؤال عن اإلجراء: -4

 ما سبب جذب المسمار للدبابيس؟ -2

 ماذا  نسمي هذه الطريقة؟ -3

 وتتم اإلجابة عن هذا السؤال خالل الحصة الدرسية.

 يشير هذا الشكل إلى كيفية التمغنط بالتيار الكهربائي

 الكهربائيالطريقة الثانية :التمغنط  بواسطة التيار 
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 -سلك نحاسي معزول -سلك الحديد -إحضار ا دوات التالية: قطعة أو مسمار من الحديد-1

 مسمار من الفوالذ -برادة الحديد -بطارية

 القيام بتعرية طرفي السلك.-2

 لف السلك على قطعة الحديد عدة لفات.-3

 وصل طرفي السلك على قطبي البطارية.-4

 رادة الحديد ومالحهة انجذاب البرادة نحوها.فتح طرفي قطعة الحديد من ب-5

فتح الدارة الكهربائية ب بعاد أحد طرفي السلك عن قطب البطارية، ومالحهة هل بقيت البرادة -6

 على قطعة الحديد.

 تكرار النشاط باستخدام مسمار من الفوالذ.-7

 ماذا حدث عند فتح الدارة الكهربائية؟-1السؤال عن اإلجراء: -4

 مي المغناطيس المصنوع باستخدام قطعة الحديد؟ مؤقت.ماذا نس-2

 ماذا نسمي المغناطيس المصنوع باستخدام قطعة الفوالذ؟ نعم.-3

 ما هي طرق صناعة المغناطيس؟-4

 رابعاً: الحقائق وا مثلة

 القاطعة)المفتاح(-المصباح-ا سالك -مكونات الدارة الكهربائية: هي البطارية)مصدر(-1

 الكهربائي هي: الداخلي: ويكون عبارة عن سلك مصنوع من النحاس.أجزاء السلك -2

الخارجي: يغطي السلك النحاسي ، ويكون مصنوعاً من مادة بالستيكية ال توصل بالكهرباء، 

 أي أن الكهرباء ال نستطيع السير فيها.

 قاعدة المصباح. -لولب المصباح -زجاجة المصباح–مكونات المصباح هي : سلك التوهج  -3

 مقص.–مسمار  -مواد يجذبها المغناطيس مثل :إبرة -4

 ممحاة.-بالستيك -زر -ورق ملون–ومواد ال يجذبها المغناطيس : طبشورة 

 المصعد. -الحاسوب -الغسالة –أجهزة تستخدم فيها الكهرباء: الثالجة -5

 معدنيةقطعة نقود -مسمار حديد-أمثلة على المواد العازلة للتيار الكهربائي: سلك نحاس -6

 المولدات- -2بطارية 1-مصادر التيار الكهربائي هي: -7

 للمغناطيس قطبان: وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي. -8
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 Summaryملخص البحث باللغة االنكليزية                    

Chapter1 

Introduction: 

The interest to use the teaching technology through the teaching process 

has increased resently, especially the university teaching, and it needs to 

employ the newest technology and in formation to work as designing 

theories of teaching. 

Because the desingningof teaching is one of the bases in teaching 

technology, it goes to many patterns and theories, as Merl,s theory which 

is considered a tesching pattern designers can apply to develop the 

teaching plans. 

The researcher has designed a training orogramebaased on Merl,s theory 

to make teachers/ learners have the skills of using power director 

programe. 

1- The question of the research 

This study is discussesed through answering the following question: 

What is the effect of using Merl,s theory of teaching designing in having 

the students of class teaching the skills of power director programe? 

2- The importance of the research: 

2-1-Encouraging learners / teachers to follow new skills in teaching as 

Merl,s theory. 

2-2-Accommodation the designers of the curriculums who work to 

develop them new methods and theories in designing teaching. 

2-3-Aiming to raise the knowledge level and developing some new 

skills of power director programe. 

2-4-Encouraging the researchers to do research about sides and other 

skills in this important question. 

3-The aims of the research: 

Thisresearch aims to: 
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3-1-Measuring the effect of Merl,s theory of designing teaching in 

having the students of class teaching the skills of power director 

programe. 

3-2-Knowing the opinios of learners / teachers about the training 

programe after doing it. 

3-3-Knowing the difficulties that face training the skills of power 

director programefrom learners,s/teacher,s opinion. 

3-4-Knowing learners / teachers suggestions to develop teaching the 

subjects of teaching techniques and educational computer. 

4- study,s changes: 

The independent changes: 

1-1-4-The training programe that contains skills of power director 

programe that is designed as Merl,s theory of designing teaching. 

2-1-4-Gender: Male and Female 

The following changes: 

1-2-4-The knowledge aiming test. 

2-2-4-The acting test. 

3-2-4-The direction: The researcher has showed in the previous  

studies fifteen Arabic and foreigner studies about this study. 

5- The guestions of the study: 

5-1- What are the main and second skill of power director programe? 

5-2-What is the effect of Merl,s theory in designing teaching to make 

learners/teachers have the skills of power director programe? 

5-3-What are the directions of learners/teachers towards the training 

programe? 

5-4-What are the training difficulties on the power director programe 

skills in the educational faculty from learners,/teachers, point of view? 
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6-The assumption of the research: 

It has been proved that the assumption are true at level/0.05/: 

6-1-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/knowledge aiming test and their 

average marks in the before/knowledge gathering test, from the 

knowledgement part. 

6-2-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(1) in designing video 

skill by using group of photos. 

6-3-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(2)  and theireaverage 

marks in the before/acting test(2) in designing video skill by using 

group of videos. 

6-4-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(3)  and their  average 

marks in the before/acting test(3) in designing video skill by using 

camera. 

6-5-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after /knowledge gathering aiming test  

and their average marks in the after done /knowledge gathering 

aiming test  from the knowledgement part. 

6-6-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(1)  and their average 

marks in the after done /acting test in designing video skill by 

using of photos. 

4-7-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(2)  and their average 

marks in the after done /acting test in designing video skill by 

using of videos. 

4-8-There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(3)  and their 

averagemarks in the after done /acting test in designing video skill 

by using of videos.marks in the after done /acting test in designing 

video skill by using a camera. 

7-The content of the research: 
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The research depends in this study on the ( descriptive analytical and 

trying) contents. 

8-The research: and the samples of the study: 

The native society of the study contains all students of class teaching 

departmevt of the third years in Tishreenuniversity, and their numbers 

(264) students boys and girls. 

The researcher has chosen a snample of (26) students intentionally those 

students  boys and girls presentthe sample of the basic attempt. 

9-The limit of the research: 

Time limlts: This programe has been done in 2014-2015 between 

fifteenth of March 2015 and eleventh of May 2015. 

Location limits: The second educational faculty in Tishreenuniversity 

Scientific limits: The designed training programe as Merl,stheory of 

designing teaching. 

Human limits: The students of class teaching in the second educational 

faculty(Tartous) Tishreen university. 

-Chapter 3- 

The researcher has discussed in thischapterthe following: 

 Preparing the training programe and building it. 

 Preparing the before/after knowledge aiming test. 

 Preparing thebefore/after  actingtest. 

 The explorative attempt of the training programe and making sure 

that its tools are true and steadiness. 

 (the explorative ttempt) 

-Chapter 4- 

The researche had got these following results: 

- There are no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/knowledge aiming test and their 

average marks in the before/knowledge gathering test, from the 

knowledgement part. 
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- There are no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(1) in designing video 

skill by using group of photos. 

- There are no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(2)  and theireaverage 

marks in the before/acting test(2) in designing video skill by using 

group of videos. 

- 7There are no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the before/acting test(3)  and their  average 

marks in the before/acting test(3) in designing video skill by using 

camera. 

- There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after /knowledge gathering aiming test  

and their average marks in the after done /knowledge gathering 

aiming test  from the knowledgement part. 

- There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(1)  and their average 

marks in the after done /acting test in designing video skill by 

using of photos. 

- There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(2)  and their average 

marks in the after done /acting test in designing video skill by 

using of videos. 

- There is no statistic distinction between the average marks of 

learners / teachers in the after/acting test(3)  and their 

averagemarks in the after done /acting test in designing video skill 

by using of videos.marks in the after done /acting test in designing 

video skill by using a camera 

- The analysis of the results and their explanation- 

- There are many training difficulties on the skills programe in the 

educational faculties. The most difficultyas learners/teachers say: 

- The electrical power cut. 

- There is no enough time. 

- The computers are not available for all students. 

- Learners/teachers suggest many points to develop teaching the two 

subjects of teaching techniques and educational computer: 
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- Developing the teaching technology and educational computer 

book. 

- Training the teachers of these two subjects according to power 

director programe. 

- Teaching the subject of computers in all university years study. 

- Making time of training longer. 

- The suggestions of the research: 

- The researcher has suggested many points: 

- Having training workshops in taking the newest teaching 

technology for learners/teachers, supervised by specialists, to 

improve their work and make their skills grow up. 

- Working to prepar the suitable educational qualities to employ the 

newest technology. 

- Depending on Merl,s theory to trainlearners/teachers to prefect 

using the modern teaching techniques. 

- Building more than one laboratory in the faculty to contain all the 

students of the educational faculty. 

- Estableshing a scientific magazine about the studies of teaching 

techniques and educational computer. 

- The analysis of the results and their explanation- 

- There are many training difficulties on the skills programe in the 

educational faculties. The most difficultyas learners/teachers say: 

- The electrical power cut. 

- There is no enough time. 

- The computers are not available for all students. 

- Learners/teachers suggest many points to develop teaching the two 

subjects of teaching techniques and educational computer: 

- Developing the teaching technology and educational computer 

book. 

- Training the teachers of these two subjects according to power 

director programe. 

- Teaching the subject of computers in all university years study. 

- Making time of training longer. 

- The suggestions of the research: 

- The researcher has suggested many points: 
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- Having training workshops in taking the newest teaching 

technology for learners/teachers, supervised by specialists, to 

improve their work and make their skills grow up. 

- Working to prepar the suitable educational qualities to employ the 

newest technology. 

- Depending on Merl,s theory to trainlearners/teachers to prefect 

using the modern teaching techniques. 

- Building more than one laboratory in the faculty to contain all the 

students of the educational faculty. 

- Estableshing a scientific magazine about the studies of teaching 

techniques and educational computer. 

- The suggestions of the research: 

- The researcher has suggested many point: 

- Having training workshops in taking the newest teaching 

technology for learners teachers , supervised by specialists, to 

improve their work and make their skills growup. 

- working to prepare  the suitable educational qualities  to employ 

the newest technology. 

- Depending on merl,s theory to train learners teachers to perfect 

using the modern teaching technigues. 

- Building more than one laboratory in the faculty to contain all the 

students of the educational faculty. 
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