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 البحث باللغة العربيةملخص 

فاعليةةة برنةةامر تةةدريبي لةةالم علةة  التصةةميم يهدد البحث ددحلبح ددىحملرحدد ل    دد ل 

التعليمةةي باسةةةتخدام مصةةةادرالمعلومات اةلكترونيةةةة لتنميةةة مهةةةارات تصةةةميم و نتةةةا  

،لرذلتأحفد لينةد للالورش التدريبية لدى طالبات جامعة األميةرة نةورة بنةت عبةدالرحمن

لخدل لبح دى بحث حلل نلبحمجتمعلبحكل لحطىحثىتلبجى   لبال ن ةلندرةةلبةد ليثد بح  منل

(لطىحث ل.وكىن لأدوبتلبحث دحل كرند ل دنلبختثدىةل25وي دهمل)8341/8341بحجى   ل

    ددملوبطى دد ل ل ودد .لوأتهدد تلنتددىوجلبحث ددحللوةددردل دد ونلدبحدد لر  ددىونىليةدد ل

ةةددىتلبحطىحثددىتلينةدد لبح ةبىدد ل دد لبحىنددى لبحىثلدد لول(لبددننل ترىددط لد08,0 سددتر)ل)

بحث  )لحلختثىةلبحم   دملوكدكحللحثطى د ل ل ود لب دب ل دملت دمنملبحدرةيلبحت ةيثند ل

ل.ب سدبل  ىدحد لبدل ل5,8ح ىححلبحىنى لبحث  ي،لولت ىقل ىيلن لبةسث لكسبلأكث ل نل

كمىلبثث لبحث نى جل ىيلنت ل ملبثىةةلحلدت لملبييجدىبملولرتى د لبحف لد لحلطىحثدىتلحل دربةل

وبحةىىيلبحثةى ل نلخل لتثىد لبحخث بتل نمىلبنةهن،ل علترةنهلبحثى ثد ل)أىدتىذةلبحمىد ة(لل

حهنلوترلنللبحتغكي لبح بة  ل مىلأىهمل  لتطري ل  ةتهنليل لت منملوتةفندكلبحدرةيل

ىددىي لبحث نددى جلبحتدد ةيثملبحطىحثددىتليلدد لبحمنددىةك ل دد لبةددى لبحم   دد لبحت ةيثندد .لكمددىل

mailto:dr.seham95@gmail.com


8102لسنة   حزيرانوالسبعون .  الرابعمجلة الفتح ..................................................................... العدد   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq  

 

-000- 
 

بحج يدد ة،لوبحتربلددللبح لمددملل مددىليثدد )ليملندد لبحددت لم.ل ددعلتنددجنعلبحة ددجلبحجمددىي ل

حلطىحثددىتل ددملبةددى لبحم   دد لبحج يدد ةلوتطثنىهددى،لوتثددىد لبمةب لوبحخثدد بتل مددىلي يدد ل ددنل

ل(لي دلبحكلمىتل ملبحملخص813ث ح.)خث ةلبحمت لملبحف دي ،لوبىحتىحملت ىنقلأه بالبح

 

 

The effectiveness of a training program based on educational 
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Abstract: 

The present study aims to identify the effectiveness of a training 

program based on educational design using electronic information 

resources to develop the skills of designing and producing 

training workshops for students of Princess Noura Bint 

Abdulrahman University, The sample of the study consisted of 

the total community of female students at Princess Noura bint 

Abdulrahman University during the academic year 1438/1437, 

the number of (52) students. The search tools consisted of a 

cognitive test and a note card, The results of the study showed 

that there were statistically significant differences in the level of 

(01.0) between the average score of the students in the study 

sample in the tribal and remote measurement of the cognitive test 

as well as the performance note card in the design of the 

workshops for the benefit of telemetry, And achieved an 

efficiency ratio of gain greater than 2.1 according to the Black 

equation. The program also proved effective in stimulating 

positive learning and providing students with the opportunity to 
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engage in dialogue and constructive discussion through 

exchanging experiences among themselves,    

With the guidance of the researcher (professor of the course) for 

them and the delivery of feedback, which contributed to the 

development of their ability to design and implement workshops. 

The training program also helped students to participate in 

building new knowledge and scientific communication, thus 

enriching the learning process, While encouraging the collective 

achievement of female students in building new knowledge and 

applying it, and exchanging views and experiences which 

increases the individual learner's experience and thus achieve the 

objectives of the study. 

 

 

 :Introductionالمقدمة 

شه لبحمجى لبحت بريل ملي  نىلبح ىحملتى  ىلهىولل مل جدى لبحتكةرحرةندىلتربكثد ل دعل

بالنفجىةلبحم   ملو رح لبح ىحملبح ل  ي لكرنن للغن ةلت  قل نلخلحهىلتطرةلتىةندىتل

بحت لنملحتثةملأىسليلمن لوت بري لته تل ةهدىل جدىالتلت د دلهريتهدىلبحت لنمند ل،لو دنل

ىحت دمنملبحت لنمدملبحىدىومليلدد ل ةور د لتكةرحرةندىلبحت لددنملهدكبلبحمةطلدقلتهد ل ىيسددم لب

بكى  لخطربت لو  ب ل ل.لو  ل   ليلمى لت دمنملبحت لدنملبح  يد ل دنلبحت درةبتلحت دمنمل

بحت لنمليطلقليلنهىلنمىذجلت منملبحت لنملوهملتر  لرطىةبلبة بونىلنوى نىلحثةى لبحمرب د ل

ل(.ل5005بحت لنمن لورنتىجلبحمربدلبحت لنمن ل)بح ىحح،

رنلت منملبنئىتلبحت لملبحف ى ليةثثقل نلبحتطثنقلبحمى ردلحةو ي لت لمل  نة ل،ل هرل ىومل

يلدد لت ىنددقلهدد الىددلركمل،وب دد ب لت لددملنندد ل،لوت ددىونلبددننلبحمت لمددننل،لوت لنددلل

خ ىو هم،لوت لنللبحم تر)لوبةى لبىت بتنجنىتل ةىىث لح  ضلبحم تدر)ل دعلبح  يد ل

مىةىدد ل ةىىددث لتخدد  لت ىنددقلبحهدد الو ددقلأنمددرذجلبحت ددمنمل ددملبحددت لملبحددكبتملوتددر ن ل 

بحت لنمددمل ددنلهددكبحمةطلقلتثدد الأهمندد لبحت ددمنملبحت لنمددملودوةةل ددملبةددى ل خطدد لبول

خ يط للت يملبحتد ةيسلوبحتد ةيبلل دملبحت لدنملبحجدى  ملوبح دى لوبحد ب لبدننلتكةرحرةندىل

بحنكللبحتطثنىدملبحف دى لللبحت لنملونو يىتلبحت بن لوت ريللبحت لمل نلبالطىةلبحةو يلرح 

 نلخل ل مىةىىتلت بري لتخ  لكى  لش بوحلبحمجتمعليتمثلل ملتى يملبحرةيلبحت ةيثن ل

.بددددد نىةل5004وبحددددد وةبتلبحتىهنلنددددد لوترتنفهدددددىل دددددملبنئدددددىتلت لنمنددددد ل.ل.)خمدددددنسل،

ل(.Dagdilelis,2008.ل5002.لبحمرى لوبحمثىة ل،5003وبخ ون،



8102لسنة   حزيرانوالسبعون .  الرابعمجلة الفتح ..................................................................... العدد   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq  

 

-001- 
 

 ل ددنلتددر  ل  تددر)ليلمددملةندد ل ددعلتددر  لط يىدد لوحت ىنددقلبحتطثنددقلبحف ددى لحلتىةندد لالبدد

بح  ر ليل لهكبلبحم تر)،لوبةى ليلندهلأ تد لبحتطدرةلبحتىةدملحل  در ليلد لبحم تدر)ل

بح لممل نلخل ل  ىدةلبالحكت ونن لحلم لر دىتل وهد تلبحمكتثد لبيحكت ونند لو ربيد ل

الحكت ونند لبحم لر ىتلبالحكت ونن لوبحةن لبالحكت وندملوبحكتدبلوبحد وةيىتلوبحمد ونىتلب

وبىحتىحملبادبدتلأهمن لبحتكةرحرةنىلبحم لر ىتن ل ملبحت لنملبحجى  ملوبح ى لوابدلبالهتمى ل

ل(.ل5001بط نلبحث حل نهىل.)ش ي لوبسنرنمل،

و ددعلتهددرةل  ددىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد ،لتهدد تلبح ىةدد لرحدد لتدد ةيبلطىحثددىتل

 ونملويل لبختنىةلوبىتخ ب لبح ةبىىتلبح لنىلوبحثكىحرةير ليل ل هىةبتلبحث حلبيحكت

ويل لبينت ن لوبحتمل نلشأنهىلأنلتدههلهنلحدنكنللCD-ROM  ىدةل  لر ىتليل ل

ويملن لبحت ةيبلالب لأنلتكرنل ثةند ل.بى ثىتل ىيلتل ملبحمجتمعلبحم لر ىتملبحم ىل 

بأىددسلو  ددىين لت بريدد لتت ىددقل ددملبحت ددمنملبحت لنمددملوبحددتمكنل ةددهل ددملخ  دد لبح ملندد ل

 .        وت ىنقلأه ب هىلبحت لنمن 

 

 :Research problemمشكلة البحث 

رنلبحت منملبحت لنممليه البح لتجسن لب ه بالبحت بريد لحلمر د لبحت لنمدمل دمللدرةةل

نمددرذجلأولت ددرةلو ددقل  ددىين لوبىددسلت بريدد ل ددعلت ىنددقلهددك لبالهدد بال ددملبحمر دد ل

تجسدن لبحهد البت ىندقل(لوهرل ىتمل ملهكبلبحث دحل دنل5085بحت لنمملبفىيلن ل.)ةردت،

(لبكى د ل  ب لد لADDIE ىيلن لبحث نى جلبحت ةيثملبحىىومليل لبحت منملبحت لنمملبح ى ل)

 ىحثددىعليى ددىعلتنددت  ل نددهلأالددبلبحةمددىذجللADDIEوخطربتدد ل،لرذليمثددللب نمددرذجلبح ددى ل

لAnalysisبحمطددرةةلحلت ددمنملبحت لنمددملبى تربوددهليلدد لبحم ب ددللب ىىىددن  لبحت لنددلل

وللImplementationوبالىدددتخ ب للDevelopmentوبحتطدددري للDesignوبحت دددمنمل

 علبختلال جملوي دلبالة ب بتلبحتملتةفدكل دملكدلل   لد )أبرللEvaluationبحتىريمل

(ل،لوذحللبىىتخ ب ل  ىدةلبحم لر ىتليث لبينت ن لبحت لت تريليل ل5002ىري جل،

بحمتددر  ةل ددملبحمكتثدد للتنددكنل لوبىدد  ل ددنل  لر ددىتلةندد ةلتفددرنل ددملكمنتهددىلبحم لر ددىت

بحتىلن يدد .و نلهددكبلبحمةطلددقلويةدد لت  يدد ل ىةددىتلبحطىحثددىتلبحف لندد لبحتددملتهدد تلحدد )ل

بحثى ث ل ملنىصلبحخث ةل مل جدى لبحت دمنملبحت لنمدملوبحتد ةيبل دملبىدتخ ب لبينت ند ل

و ملبحث حل مل ربي لبحم لر ىتلبيحكت ونن ل مىليهديلبىحطىحثىتلرح لي  لبحى ةةليلد ل

ىدةل ةهىليل لبحرةهلبحمطلربلأولرحد لبح  در ليلد لبحكثند ل دنلبحم لر دىتلاند لبالىتف

بحمفن ةلأولان لبحمرثرنلبهى،ل مىلي تملضد وةةلت  يد لبحطىحثدىتلبحجى  ندىتلبمهدىةبتل

بىدددتخ ب ل  دددىدةلو ربيددد لبحم لر دددىتلبيحكت وننددد لبحتدددمليةثغدددمليلدددنهنلأنليكتسدددثةهىل

 ى لأته تلنتىوجلبح  ي لل(5004بحج ال،وت ةيثهنليل ل هىةبتلبحث حلبيحكت ونم.)ل

 نلبح ةبىىتلأهمن لبحت ةيبل ملركسىبلبحمت ةبننل هىةبتلبحث حلبيحكت ونم.ل نلهك ل

(بحتدددمل ى ددد ل نهدددىلبت دددمنملب ندددى جل8222،ل(Christieبح ةبىدددىتلدةبىددد لك يسدددتملل
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حت ةيبلطلبلو  لمملر  )لبحم بة لبحمترىط ليل ل هىةبتلبىدتخ ب لبينت ند لبمدىل

ذحددللبىددتخ ب ل ربيدد لبحم لر ددىت،ل رةدد تلأنلبحم لمددننلألددث ربلأكثدد ل مىىددىل ددملل ددم

بىتخ ب لبحخ  ىتلبيحكت ونن لياةى لبحمدةهجلوكم د ةلرضدى ملحل  در ليلد لدةو ل

حلمستىثل.لوألثحلبحطلبل دىدةينليلد لبىدتخ ب لبينت ند ل دملبحث دحليدنلبحم لر دىتل

لMacFarlandتخ  ل دى ل ىةالند ل)لوبح  ر ليلنهىليكمى لبحربةثىتلبحم ةىن .لوبىد

(بىتثىن لحتىريملنتىوجلب نى جلحتد ةيبلأي دى لهنئد لبحتد ةيسلبحمتفد اننلة وندىل8221،

%ل نلأي ى لهنئ لبحت ةيسل ملةى  د لنر دىلبحجةربند لبحند  ن ل دمل00وبحكينلينكلرنل

رةد لأىثريى،ل ل85 لرةي بليل لبىتخ ب لأنوم لبحم لر ىتلبيحكت ونن ل ملبحمكتث لحم ةل

بحثى حلأنلبحمت ةبننل نلأي ى لهنئ لبحت ةيسل  لبادبدتل  ةتهمليل لبىتخ ب لأنومد ل

%.لللرنلت  يد ل هدىةبتلبحث دحلبيحكت وندملحلثى ثدىتل48بحم لر ىتلبيحكت ونن لبةسث ل

و ةسددربىتلبحمكتثدد لىددراليمكددةهنل ددنل هددملبحكثندد ل ددنلبحمفددىهنملب ىىىددن ل ددملبحث ددح،ل

 لبىددت بتنجنىتل  ىحدد ل)نىة دد (ل ددملبحث ددحل ددمل ربيدد لوىددنهديلبىحتددىحملرحدد لبىددتخ ب

لبحم لر ددىتلوىددرالي دد هنليلدد لأو لخطددربتلبحث ددحلبحةددىةحل ددمل ربيدد لبحم لر ددىت.

وبىحةو لرح لبح ملن لبحت لنمن لنجد لأنلأهمند لبحت دمنملبحت لنمدملتتمثدلل دملكرندهلبح ى دلل

منمهىلورنتىةهدىلبط يىد لبح ىىمل مل ىيلن لأولي  ل ىيلن لبح ملن لبحت لنمن لرذبلأُ سنلت د

ةن ةلت بيملبحمتغن بتلوبح رب للبحت بري لوبحفةند ،كمىلتهكد لبح  يد ل دنلبح ةبىدىتل ثدلل

(ل5000بحطدىه ،ل  ,5002ولبدى فلح،ل5003ولبنجلننل،ةدىةي.ل5000دةبى ل)خمنسل،

يل لأهمن لبحت منملبحت لنمملوتةفنك لبنكلل  ى لوةن لودوةةل ملت سدننلةدردةلبحت لدنمل

ورنتددىجلبحمددىدةلبح لمندد ل ددعلأهمندد لوةددردلبينت ندد لكم دد ةل هددملحلم لر ددىتلوبحتدد ةيبل

بت حل نلدةبى لبحرب علبح ىح لو نلخدل لدةبىد ل ىد ةلتىةندىتلو  (.5002)بح تنثم،ل

بحت لنملللحطىحثىتلةى   لبال ن ةلنرةةلكمى ةل  لحجمنعلبحكلنىتلل نحلبندهل ىد ةليخد  ل

بنئدد لبحددت لملبالحكت ونددملب ةةدد لكثندد ةلولليتمندد ل ىدد ةلتىةنددىتلبحت لددنمليددنلاندد  ل ددنل

بحتىةنددد لوتطثنىدددهل  ددد  لبحمىددد ةبتلب  بثددد ل ربضدددن هلو ربكثتدددهلمخددد لبحتطدددرةبتل

بالىت بتنجنىتلبحت لنمن .كمىلأنلبحمى ةلي ردلبفىو ةلكثن ةلحلطىحثىتلىرب لأكدنلت بريدىتل

أ ل ةتسثىتلحتخ  ىتلأخ )ل نلطثن د ل رضدريىتلبحمىد ةلت دردلبىحفىود ةلبحمثىشد ةل

يلندللكطىحثد لةى  ند لتطمددحلحتطدري ل هىةبتهدىلحتكدرنل ت لمدد ل تمند ةل دملا دنلىدد يعل

بحتثدد  ،لوبنطل ددىعل ددنلطثن دد لبحمىدد ةلوتمىشددنىعل ددعلبىددت بتنجنىتلبحددت لملبح  يثدد لبحتغندد لو

بحىىوم ليل لبحت لمليث لبحمندىةيعلوبحتطثندقلبح لمدملحكدللبحم لر دىتلبحةو يد لتدأتملهدك ل

بحفك ةلبحث ثن لحلث نى جلبحت ةيثملحلطىحثىتلبحخ يجىتلكثم ةلحهك لبحترةهىتلبال  لبحدكيل

ةيبلبحكت ونملو دقل  دىين لتخد  لخ يجدىتلبحجى  د لبمختلد لينجعليل لبي بدلبنئ لت 

بحتخ  ددىتلوتمكنددةهنل ددنلبيدد بدلوةيلت ةيثندد ل ددمل جددىالتل ختلفدد لحخ  دد لشدد بوحل

ل. بحمجتمعلبحت لنمملوان لبحت لنممل
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وتأىنسىعيل ل ىىثقلو نلخدل لطثن د ليمدللبحثى ثد لك  درلهنئد لتد ةيسلو دنلدبخدلل

 نكل لبحث حلتتمثللل  لوةردل  درةل دملبحمهدىةبتل بحمن بنلبحت بريلبحجى  ملتج لأن

بحلا دد لحت ددمنملورنتددىجلبحددرةيلبحت ةيثندد للحدد )لطىحثددىتلةى  دد لب  ندد ةلنددرةةلبةدد ل

يثدد بح  منلويدد  لبحم   دد لبحكى ندد لبخطددربتلبحت ددمنملبحت لنمددملبحمتث دد ل ددملت ددمنمل

حت ةيثند ل،لبحرةيلبحت ةيثن لوككحللض  لتتثعلبحم ىين لوبالىدسلحثةدى لوتةفندكلبحدرةيلب

 علض  لكفىيد لبحم   د لبكنفند لبحث دحلبىح دىدةلبالحكت ونند لبحلا د لحت دمنملورنتدىجل

ل.بحرةيلبحت ةيثن ل

 

 : Research questionsث   أسئلة االبح

 التساؤل الرليس  التال : نكل لبحث حل  ليمكنللنىا ل

  دىدةلبحم لر دىتل ىل ىيلن لب نى جلت ةيثمل ىومليل لبحت منملبحت لنمملبىىدتخ ب لللللل

بيحكت ونن لحتةمن ل هىةبتلت منملورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ند ةل

 نرةةلبة ليث بح  من.؟

 ويتفرع من ذلك التساؤالت التالية:

خطددربتلبحت ددمنملبحت لنمددملبحلا دد لحتةمندد ل هددىةبتلت ددمنملورنتددىجلبحددرةيل ددىل -8

لبة ليث بح  منل؟للبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةة

 ىحم دىين لوب ىددسلبحلا د لحثةددى لوتةفندكلبحددرةيلبحت ةيثند لحدد )لطىحثدىتلةى  دد ل -5

لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل؟

 ددىل  ددىدةبحم لر ىتلبحت لنمندد لبالحكت ونندد لبحلا دد لحت ددمنملورنتددىجلبحددرةيل -4

لبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  من؟

ب نى جلت ةيثمل دىومليلد لبحت دمنملبحت لنمدملبىىدتخ ب ل  دىدةبحم لر ىتل ىل ىيلن لل-4

بيحكت ونندد لل ددملتةمندد ل هددىةبتلت ددمنملورنتددىجلبحددرةيلبحت ةيثندد لحدد )لطىحثددىتلةى  دد ل

 ب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل؟

 

 :  research goals أهداف البحث

لللللللل لرح  لبحث ح ل يه ا لت ةيثم لب نى ج ل ىيلن  ل  ) لبحت منملبحكن لين ليل  ىوم

لورنتىجل ل هىةبتلت منم لتةمن  ل م ل لبحم لر ىتلبيحكت ونن  ل  ىدة بحت لنمملبىىتخ ب 

لبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  من.ل

 

حلت ىقل ىيلن لب نى جلت ةيثمل ىومليل لل:Research hypotheses فروض البحث  

ةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد لحتةمندد ل هددىةبتلت ددمنملبحت ددمنملبحت لنمددملبىىددتخ ب ل  ددىد

ورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثدىتلةى  د لب  ند ةلندرةةلبةد ليثد بح  من.تملبختثدىةل

 :بحف وضلبحتىحن 
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(لبدددننل ترىددط لدةةدددىتل08,0يرةدد ل دد نلدب لر  دددىونىليةدد ل سدددتر)ل  ةريدد ل) -0

بحطىحثىتلينة لبح ةبى ل  لبحىنى لبحىثل لوبحث  )لحلختثىةلبحم   ملبحمت منللخطربتل

بحت ددمنملبحت لنمددملبىىددتخ ب ل  ددىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد لحتةمندد ل هددىةبتلت ددمنمل

ورنتددىجلبحددرةيلبحت ةيثندد لحدد )لطىحثددىتلةى  دد لب  ندد ةلنددرةةلبةدد ليثدد بح  منلح ددىححل

ل  ).لبحىنى لبحث

(لبدددننل ترىددط لدةةدددىتل08,0يرةدد ل دد نلدب لر  دددىونىليةدد ل سدددتر)ل  ةريدد ل) -6

بحطىحثىتلينةد لبح ةبىد ل د لبحىندى لبحىثلد لوبحث د )لحللثطى د لبالدب لبحمت دمةهلخطدربتل

بحت منملبحت لنمملبىىتخ ب لبحم ىدةلبيحكت ونن لحتةمن ل هىةبتلت منملورنتىجلبحدرةيل

   ن ةلنرةةلبة ليث بح  منلح ىححلبحىنى لبحث  ).بحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب

 

ل the importance of Researchأهمية البحث 

تطري لبحمهدىةبتلبحلا د لحت دمنملورنتدىجلبحدرةيلبحت ةيثند للحد )لطىحثدىتلةى  د ل -0ل

ب  نددددد ةلندددددرةةلبةددددد ليثددددد بح  منلعل دددددنلخدددددل لبحت دددددمنملبحت لنمدددددملبىىدددددتخ ب ل

ل  ىدةبحم لر ىتلبيحكت ونن ل.ل

وةيلت ةيثن ل نلخل ل  دىين لبحت دمنملبحت لنمدملحتد ينملبح مدللبحجمدىي للت منملل-5

بددننلبحطىحثددىتل دد لبةددى لبحم ددىةالبحج يدد ةلبحخىلدد لبىحمهددىةبتلبح ملندد ل ددملبنتددىجلوةيل

لت ةيثن لت لنمن للوتثىد لبمةب ل نمىلبنةهم.

 لو  تدر)لترتن ل  ىدةبحم لر ىتلبيحكت ونن لحثةدى لوةيلت ةيثند لبأىدسليلمندل-4

 ت لنممل علتةمن ل هىةبتلبحةرثنقلبح لممل.

 

 :  The limits of the Researchحدود البحث 

بح دد ودلبحمرضددرين  للب نددى جلتدد ةيثمل ددىومليلدد لبحت ددمنملبحت لنمددملبىىددتخ ب ل .0

  ددىدةبحم لر ىتلبيحكت ونندد لحتةمندد ل هددىةبتلت ددمنملورنتددىجلبحددرةيلبحت ةيثندد لحدد )ل

نرةةلبةد ليثد بح  من.ل دنلخدل ل ىد ةلتىةندىتلبحت لدنملكمىد ةللطىحثىتلةى   لب  ن ة

ل  ليى  لحجمنعلطىحثىتلبحجى   ل.

لبح  ودلبحمكىنن ل لكلن لبحت بن لبجى   لبال ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل.ل.5

 .بحمرب قل5080/5081بح  ودلبح  ىنن ل لبحف للبح ةبى لبحثىنملحل ى لبح ةبى لل.4

ل .82/1/8341هر ت ل80/2/8341 ملبحفت ةل نل

 

ليل لل:Methodology of the studyمنهر البحث  لبح ىحن  ل لبح ةبى  بيتم ت

ل لبحت لنمملبىتخ ب  لبحت منم ليل  ل ىوم لت ةيثم لب نى ج ل ىيلن  لحىنى  لبحتج يث  بحمةهج

بىىتخ ب ل  ىدةبحم لر ىتلبيحكت ونن لحتةمن ل هىةبتلت منملورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن ل

ل.ثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منح )لطىح
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ل ىومل- Study variables :0متغيرات البحث   لت ةيثم لب نى ج ل  لبحمستىل بحمتغن 

 يل لبحت منملبحت لنمم.

بحمتغندد لبحتددىبعل لويتمثددلل دد لب دب لبحمهدددىة)للوبحم   ددملحت ددمنملورنتددىجلبحدددرةيل-5

طىحثدىتلةى  د لب  ند ةلندرةةللبحت ةيثن لبىىدتخ ب ل  دىدةلبحم لر دىتلبيحكت ونند لحد )

لبة ليث بح  من

 

 :Terminology of Researchمصطلحات البحث 

هرلبة ب ل ةوملينمللخطربتلت لنللبحت لنملوت منمهلوتطري  لالتصميم التعليمي :-0

(ل.لكمىلينىةلرحنهلبأنهلبح ملن لبحتملت  دل,2001لSeels, &Richeyوتةفنك لوتىريمهل)

ل(،5088)ش ىته،كن لىن   لبحت لمل

ن دد ال  ددىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد لبأنهددىلئتلددللبحرثددىوقللالمصةةادر االلكترونيةةة :-6

ل”لبحتملتتَّخكلشكلعلرحكت ونن عىعلحندتملبحرلدر لرحنهدىليدنلط يدقلبح ىىدبلبمحدم وتَْ ةِدملكدلَّ

حَ ل نلشكلهىلبحرة ملبحتىلن ي،لرحد لبحندكللبحدكيليُىد  ألأنربعلأوين لبحم لر ىتلبحتملتَ رَّ

 (5082ويُْثَ حلبربىط لبح ىىربل)لبحنىيعلوبح نن ،

 

 The theoretical framework and اةطار النظرى والدراسات السابقة

previous studies 

 التصميم التعليمي:

بحت منملبحت لنمملهرلذحللبح لملبحكيليتمل نلخلحهلبح ب لبننلنو يىتلبحت لنملوبحت لمل

لبحةو يىتل لبنن لبت ى  ل لى  لتكرين ليتم لخلحه ل ن لوبحكي لبحرب ع ل   لتطثنىىتهى وبنن

لبحت لنمملهمل  عل نل  وعل لبحت منم لبنليملن  ل، لبح  يث  لبحتكةرحرةنى لوبنن بحت بري 

لبحتملتهتملبىحث ح   لبحةو يىتلبحمتخ   ل  لبىت بتنجنىتلبحت لنملويملن للبحم    

لو  لي   ل)بح نل ل، لبالىت بتنجنىت. لحهك  لبحت لنملهرل5001بحتطري لوبحتةفنك ( لت منم

لوتةونمهىل لوت لنلهى لت منمهى لبحم بد لبحت لنمن  لبحمىدة لبىختنىة لتت لق ل ختلف  رة ب بت

ل ةىهجلت لن لوذحلل نلأةللت منم لوتىريمهى لبط يى لوتطري هى ليل لبحت لم لتسىي  من 

أ  للوأى ع،لوتسىي لبحم لمليل لرتثىعلأ  للبحط نلبحت لنمن ل ملأ للو  لوةه ل

ل لب يج  لي  ه لكمى لبحط نللBriggs مكةنن. لأ  ل لحتخطن  ل ةهجن  لط يى  بأنه 

بحت لنمن لوتطري هىلحت ىنقل ىةىتلوأه بالبحت لملبحم ارب لو قلش وطل   دةلتنتملل

لرىىوللبحت لنمن لوت  ي هىلوتىريمهىلحجمنعلننىطىتلبحت لنم.يل لتطري لبح

 

 نماذ  التصميم التعليمي: 

لنمىذجل ليلنهى ليطلق لبحت لنم لحت منم لبحت رةبت ل ن لبح  ي  لبحت لنم لت منم ليلمى     

لرة بونىعلنوى نىعل حثةى لبحمر  لبحت لنمن للSystematicت منملبحت لنم.لوهملتر  لرطىةبع
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لب لبحمربد لرنتىج لأو لبحت لنم لحت منم لبح ى  لب نمرذج لوي   ل نللADDIEحت لنمن . وب  

لبإطىةل لبحم مم لي ود لبحت لنم لت منم لأىلربلنوى ملح ملن  لوهر لبحت لنم نمىذجلت منم

لرة بوملي منلأنللتكرنلبحمةتجىتلبحت لنمن لذبتل ىيلن لوكفى ةل ملت ىنقلب ه با.

ل لبحت لنم لحت منم لبح ى  لبحةمرذج لةونس للADDIE Modelيتكرن ل  ب ل لخمس  ن

ل((Branson,et,1975;Schlegel,1995يستم لبحةمرذجلبىمهل ةهى،لوهملكىمتم ل

لبحت لنلل8 .Analysisلت لنللوتى ي لب تنىةىتل ل ع لوبح لر لبحممكة  لبحمنلك  لت  ي   

لبحمت لمنن،لوت لنللبحم تر)لبح لمم.

فنكلينلط يقلوضعل لوهرلت ةم لبحت لنللرح لخطربتل ىبل لحلتةDesign.لبحت منمل5

لوت منمل لب ه با للنىا  ل. ثل لتةفنكهى لكنفن  لو لبح لمن  لبحمىدة لالنتىج لأوحن  خ يط 

لللب ننط ل،وت  ي لبالىت بتنجنىتل،لوبختنىةلنرعلبحتىةنىتل.

 تتملت ةم ل خ ةىتليملن لبحت منمل نل خططىتلرح لDevelopment.لبحتطري ل4

 بحمر  لبحت لنمم.ل ىدةليلمن ل  لن ل نلتأحنقلورنتىجل كرنىت

لبحتةفنكل3 .Implementationلوهرتطثنقل ىتملبنتىةهلبىحف لل ملبنئ لبحت لم،لوينملل 

لتطثنقلب ننط لولبحتغكي لبح بة  .ل

ل   لنىللEvaluation.لبحتىريمل2 لوذحل ل ةور ن  لةؤي  لوون ل ستم ة  وهريملن 

لللونهىونىل ملبحمر  لبحت لنمم.

لبىخ لبحت لنم لت منم لنمىذج لبح ونس ،لوةمنع لبحخمس لبحم ب ل لهك  ل ر  لت وة ل تل هى

لبحت لنمملب سبلبحترىعل ملي ضل   ل لدونل ويكمنلبالختلال ملنمىذجلبحت منم

ل لبح ىحح، ةستى سرن)ب خ ). لت ةم  ل)ى بيى،5004وآخ ون، (ل5001(وي  ا

ت رةليىلمل ج دلحرل لبية ب بتلوبح ملنىتلبحخىل ل" تمرذجلت منملبحت لنملبأنه

 بحت لنملوتطري ة)لبنتىة لوتىريم ل(،لوبح ل ىتلبحتفىيلن لبحمتثىدح لبنةهىلوتمثنلهىلبت منم

لبحت لنمن ل. لبح ملن  لبمستر) لب ةتىى  لرح  لبحت لنم ل م لتطثنىهى لية  لبحةمىذج وته الهك 

بأىسل ةور ن لوت سننلردبةةلبحت منملوبحتطري لبحت لنممل نلخل لبحترةن لوبحت كمل

(لو  لب ـت ضللبحت بريـرنلبحمهتمـرنلبتـ ةيبللبحم لـــمل5004ل  ل،بىحت لملبحف ى ل.)لى

ل  ;Darwazeh, Branch, & El-Hindi, 1991; Earle, 1991)أ ثــــى 

Graham, 1991)ل لت ـمنملل لحمهىةبت لبحم لم ل مىةى  لبنن لريجىبن  ليل   لهةى  أن

ل لبحكي ل ـىحم لم ل لآخـ  ليم ة  ل ل. لبحـرتنفم ل لأدبوـ  ل سـتر) ل هـىةبتلبحت لـنم يمىة 

ت ـمنملبحت لـنمليتر ـعلأنليكـرنلت لنمنـ للأ  لل ـنللبحم لـملبحكيلالليمىة ل ثللهك ل

ل.وحلت منمل لبح لمم لوت  نلهم لبحطلب لو ستر) لأد  ليل  لذحل لية كس بحمهىةبت.و

لتةري ل لو   ل لبحت لنمن ، ل ملبح ملن  لترتنفهى ليتم ل  تث  ل لو ةن  بحت لنممل  ىين لت بري 

 ( له   لبح ةبى ل5000ملهكبلبحمجى ل ةهىل لدةبى ل  م ليطن لخمنس)بح ةبىىتل 

لوبحفىوى ل لبحمت  دة لبحرىىو  لنوم لورنتىج لحت منم لوشى ل  لود نى  ل  يث  ل  ىين  لبةى  رح 

وأوض  لبحةتىوجللل ن لةمنعلبحم ىين لحتطثنىهىلية لت منملنوملبحرىىو لل,بحتفىيلن 
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 ( له   لبح ةبى ل8222  طف لةردتللىححل)لبحمت  دةلوبحفىوى لبحتفىيلن ،لولدةبى 

ل مل لبح ىىرب لب ب ج لينتىج لبحلا   لبحفةن  لوبحمتطلثىت لبحت بري  لبحم ىين  لت  ي  رح 

بحم بة لبحثىنري ،لو  لتمكة لبح ةبى ل نلبحترلللرح لتطري ل جمري ل نلبحم ىين ل

ليت لبمى لبحت لنمن  لبح ىىرب لب ب ج لينتىج لبحت لنمم ل لحلت منم لوطثن  لبحت بري  رب ق

ل) لبحث بوي لأ م  لدةبى  ل.و لبح ةبىن  لبىتى ى ل5008بحمةىهج لرح  ل ه   لبح ةبى  ) 

لبحمت  دةل لبحرىىو  لب ب ج لورنتىج لت منم ل هىةبت لبكتسىب ل م ل ىت ح لب نى ج  ىيلن 

لبح ىىربل لب ب ج لت منم لحت لنم لبحمةىىب لبحمةور م لخ ىوصلبحةمرذج لت  ي  وبي ى

لبحمت   لبحرىىو  لذبت ل لبحت لنمن  لبح ةبى  ليةهى لأىف ت لبحتم لبحةتىوج لو ن لورنتىةهى دة

وضعلنوى لت لنمملحت ةيسلبحمى ةبتلبحم تثط لبت لنملت منملورنتىجلب ب جلبح ىىربل

لخل ل ل ن لبحجى  ن . لبكلنىت لبحمختلف  لحلتخ  ىت لبحمت  دة لبحرىىو  لذبت بحت لنمن 

 ةبى لبح ىحن لبحمت لى لبىت  بضلنتىوجلبح ةبىىتلبحسىبى ليت حلأنهىلتتفقل علأه بالبح

بمىر ىتلبحت لنللوبحت منملوبحتطري لوبحتىريمل مليملن لبحت منملبحت لنمملبنكلليى ل،ل

ل  ىدةبحم لر ىتل لبىىتخ ب  لبحت ةيثن  لحلرةي لبحت لنمم لبحت منم لأهمن  ليلن  ويةثةم

لوبنتىةهىل بيحكت ونن لوة عل ستر)لبحطىحثىتلبحجى  نىتل ملت منملبحرةيلبحت ةيثن ل

لل لبحمستر)لبحت لنمملوحخ   لكى  لش بوحلبحمجتمعل.ي

 

 المصادر اةلكترونية للمعلومات:

حى لأىهملبحتى  لبحتىةمل ملر  ب لثرةةل ملبحم ىدةلبيحكت ونن لورث ب لبحى ب ةلوبحةند لل

ىلوكنفعى،لوىىي تلبحتكةرحرةنىل ملت ريدلل لدملبحت ى دلل دعلبحم دىدةل وبحث حلبح لمملكمع

ىدد .لو ددنلهددك لبحتكةرحرةنددىت لتهددرةلبح ىىددثىت،لويملنددىتلبالختدد بنلبح  مندد لرحدد ل ىن

ل(.5088بح  مملحلم لر ىت،لوبنتنىةلبحنثكىتلبحمتطرةة.)ل ة رةلويرى ل،

 

 5002Chiparausha and )لحدملوبريدلل،مميزات المصادر اةلكترونية للمعلومةات 

Sithole,2008.، (Rotenstreich,2011ل-4ي ل.لبحسدد ل-5بالتى دد لبحمت دد دةل.ل-8ل

بحىىبلند لحلتخد ينل-2ريدىدةلبالىدتخ ب .ل-3بحم تر)لبحهىوللحلم لر ىتل نلكى  لبحرىىو ل.ل

ىددهرح لبح مددللوبحتطددري لل-1بحفىيلندد لوبحتةددرعل.ل-1 جىنندد لبحم لر ددىتل.ل-0وبحت دد يحل.ل

وهددملأىددلربل  ربيدد لبحثنىنددىتل-8أمثلةةة لمصةةادر المعلومةةات اةلكترونيةةة :حلم لر ددىت.ل

 لر ىتليثس لكنفن لردخىحهدىلوت د يلهىلوبىدتخ بةهىل دمللدرةةل لومد ل   دلحتةونملبحم

و ىيدد ةلبحم لر ددىتل و ددنلأ ثلتهددىل ل  لدد لبنىنددىتلأةيددل.و فهر د لحلمسددتخ  لحمجمريدد 

بحت بري ل،لو ىي ةل  لر ىتلبح لدر لبينسدىنن ل،لوبحمكتثدىتلبح  مند ل ثدللبحمكتثد لبح وحند ل

 و كتثدد لبحددرةبن،, بجى  دد ليددى لب   يكندد (،لبحمكتثدد لبح  مندد لICDLبح  مندد لحفطفددى )

وبحمكتث لبح  من لبحس ردي لو كتث لبيىكة ةي ل.لو د لأة يد ليد ةلدةبىدىتلليدنلطد نل

(ل5004بحث ددحل ددمل  ددىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد لوأهمنتهددىل ةهددىللدةبىدد ل)بحجدد ال،
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%ل دنلطىحثدىتلبح ةبىدىتل3%ل دنلأي دى لهنئد لبحتد ةيسل0بحتملأتهد تلنتىوجهدىلأنل

لنىلبجى   لبحملللى ردليسدتط نلبىدتخ بجلب ب دى ل دنلبينت ند .لحدكحللهد   لهدكبلبح 

(ل8بحث ددحلرحدد لبحت  يدد لبمهددىةبتلبحث ددحل ددمل  ددىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد ل ثددل ل)

(لكنفنددد لبختندددىةل ربيددد ل5ت ددد الوبىدددتخ ب ل   كدددىتلبحث دددحلبح ى ددد لوبحمتخ  ددد ل)

ت ددددى لبىربيدددد لبحم لر ددددىتل(لبال4بحم لر ددددىتلبحمطلربدددد لو ىددددىلحتخ ددددصلبحثى ثدددد ل)

(لبحىد ةةليلد لبحث دحل2(لت  ال كرنىتل ىي ةلبحم لر دىتلبيحكت ونند ل)3بيحكت ونن ل)

(ل0 مل ربي لبحم لر ىتلبىىتخ ب لبحث حلبحمتى  لوبحث حلبحثسن لوبحكلمىتلبحمفتى ن ل.ل)

ترثنقلبحم بةعلبحمستخ ة ل نلبينت ن .لوحتةمند ل هدىةبتلبىدتخ ب ل ربيد لبحم لر دىتل

أول لبح ةبى لب  وةةلأنلتىر لبحجى   لبتر ن لخ   لبينت ن لدبخللأ سى لبحطىحثىتل

ور كىنندد لبالت ددى لبىحمكتثدد لبحم ك يدد لوبحث ددحل ددمل هدد  لبحمكتثدد لو ربيدد لبحم لر ددىتل

بحمتددر  ةل نهددىل ددنلدبخددللبحجى  دد لوخىةةهددى،لوتى يمدد وةبتلت ةيثندد ل ي ددى لهنئدد ل

 ةسربىتلبحمكتث لوةلد ل ن بنند لحلتد ةيب،لوةبد لبحت ةيسلوطىحثىتلبح ةبىىتلبح لنىلو

بحمكتث لبحم ك ي لبغن هىل نلبحمكتثىتلبحم لن لوبح  بن لوبح ىحمن لور كىنند لبحث دحل نهدىل

 ددنلدبخددللبحجى  دد لوخىةةهددى،لوتددر ن لبحدد يملبحفةددم،لوريدد بدلكتنددبلرةشددىدي،لوت دد يحل

بحتكةرحرةندد لل  تددر)ل ىدد ةبتلبحث ددحلبح لمددملبىحكلنددىتلب نددحلتتةىىددبل ددعلبحتطددرةبت

ل.بح  يث 

 Henderson andوأتهدد تلنتددىوجلدةبىدد ل ى دد لبهددىلهة ةىددرنلو ددى لبيددربن)ل

MacEwan , 1997باديىدلي دلبحمستخ  ننلحم ىدةلبحم لر ىتلبيحكت ونند لايدىدةلل)

 ل رت .ل خل لىت لبشه ل ى ،لبىتخ   لدبو ةلبحم دىةالبحث يطىنند لبيحكت ونند ل دمل

 دد ة،لوخددل لشدده لوب دد لبىددتخ   لن ددر لبحدد وةيىتلل830.000ةى  دد لبةسددلفىننىل

 د لوب د ل دنل ن بنند لل د ة.لوألدثحلحلم دىدةلبيحكت ونند ل1200بيحكت ونن لبحكى ل ل

 كتث لل82(ليل ل1998،لKilpatrickبحمكتثىت.ل ى لأته تلدةبى لأة بهىلكنلثىت  )ل

%ل دنل ن بننتهدىلبحمخ  د ل80%لرحد ل0.52أكىديمن لأنلتلللبحجى  ىتلتةفقل ىلبدننل

حلم ىدةلبحت لنمن ليل ل  ىدةلبحم لر ىتلبيحكت ونن .لوتتمن لبحم لر ىتلبيحكت ونند ل

 لة ب،لوتغطملبكث لي دل مكنل نلبح وةيىتلأولبحتىىةي لأولبي  ىونىتل دملبأنهىل  يث

ودةبىددد لك يسدددتمللل.بحتخ دددص،لويدددتملت ددد يثهىلوبيضدددى  لرحنهدددىلبىىدددتم بةلوبسددد ي 

Christie)(بحتددمل ى دد ل نهددىلبت ددمنملب نددى جلحتدد ةيبلطددلبلو  لمددملر دد )ل,1995ل

ذحددللبىددتخ ب ل ربيدد للبحمدد بة لبحمترىددط ليلدد ل هددىةبتلبىددتخ ب لبينت ندد لبمددىل ددم

بحم لر ىت،ل رة تلأنلبحم لمننلألث ربلأكث ل مىىىل ملبىتخ ب لبحخ  ىتلبيحكت ونن ل

ياةددى لبحمددةهجلوكم دد ةلرضددى ملحل  ددر ليلدد لدةو لحلمسددتىثل.لوألددثحلبحطددلبل

 ددىدةينليلدد لبىددتخ ب لبينت ندد ل ددملبحث ددحليددنلبحم لر ددىتلوبح  ددر ليلنهددىليكمددى ل

(بىددتثىن لحتىددريمل,1997ل(MacFarlandتخ  ل ددى ل ىةالندد للبحربةثددىتلبحم ةىددن .لوبىدد

%ل00نتىوجلب نى جلحت ةيبلأي دى لهنئد لبحتد ةيسلبحمتفد اننلة وندىلوبحدكينليندكلرنل
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 نلأي ى لهنئ لبحت ةيسل ملةى   لنر دىلبحجةربند لبحند  ن ل دمل لرةيد بليلد لبىدتخ ب ل

رة لبحثى دحلأنلبحمتد ةبننلأىثريى،ل ل85أنوم لبحم لر ىتلبيحكت ونن ل ملبحمكتث لحم ةل

 دددنلأي دددى لهنئددد لبحتددد ةيسل ددد لبادبدتل ددد ةتهمليلددد لبىدددتخ ب لأنومددد لبحم لر دددىتل

ل%.48بيحكت ونن لبةسث ل

و نلبح ةبىىتلبحتملتوه لأهمن لبحت ةيبليل لبىتخ ب ل  ىدةلبحم لر ىتلبيحكت ونن ل

 Tenopirلوط نلبحت ةيبلبحمختلف لبحتدملتسدتخ  هىلبحمكتثدىتلدةبىد لتةدرب لوننر دىنج

and Neufang)كتث ل دنلبحمكتثدىتلبحث ثند لب ي دى ل دملل10(.لرذلوة بلأنل,1995ل 

ل24ةببط لبحمكتثىتلبحث ثن لتىد  لتد ةيثىليلد لبىدتخ ب لبينت ند لدبخدللبحمكتثد .لويىدر ل

 كتثد ل ةهدىلبحتد ةيبلبحجمدىيم،لل31 كتث لبت لنملوت ةيبلكللةبو ليل ل  ة،لويستخ  ل

 كتث لب دح لل32 ةيبلدبخلل  ر لخىل لبىينت ن ،لويستخ  ل كتث لبحتل31ويستخ  ل

بحمطثري .لوالليستخ  لأيل نلبحمكتثىتلبحت ةيبلينلط يقلبح ىىبلأولأش ط لبحفن يرل

يلدد لبحدد امل ددنلأنهددىلتسددتخ  هىل ددملبحتدد ةيبليلدد لأ ددرةلأخدد ).لبىحةسددث لحمسددتخ  مل

ند ل دملتد ةيبلبحد وبدل كتثد لتسدتخ  لبينت ل51بحمكتث لينلب د ،لأتهد تلبح ةبىد لأنل

 ةهددىلل84 كتثد لبحت لدنملبحفدد ديليدنلط يدقلبحتلفددرن،لويسدتخ  لل82يدنلب د ،لويسددتخ  ل

 ةهدىلبحث يد لبيحكت وندملوبحتد ةيبليلد لل80  ر لرنت ن لةمىين لخىلد ،لويسدتخ  ل

بحنىش .لويى  ل  ومهىلبحت ةيبلبحجمىيم،لولي ى لب  هىلدوةبلتل مل  د ةل  دننلأول

 ملب  هىليكهبل ةسربرلبحمكتث لرح ل كىتبلأي ى لهنئد لبحتد ةيسلتكةرحرةنىل  نة .لو

وبحم ى ددلليةدد ب لبحتدد ةيبلبحفدد ديل ددملبحمر ددعلنفسدده.لو ددملب دد لبحجى  ددىتلأيدد تل

حلت ةيبليل لبح  يد ل دنلبحم دىدةلوب نومد لبمسدىي ةللmoduleبحمكتثىتلو  ةلنسىن ل

أهمن لبحةهرضلبمجى لبح ىىب.و نلخل ل جمري لبح ةبىىتلبحسىبىهلو ىدح ليلنهل نل

بحتكةرحرةنددىل ددملبحت بندد لوت  يدد ل سددىةلبحت ددمنملبحت لنمددملوطدد نلبحث ددحلبالحكت ونندد ل

لوتةونملبحم لر ىتلورنتىجلةنلل ت لمننل تمكةننليلمنىلوتىةنىلو هىةيىل.ل

 

 منهجية البحث و جراءاته

لبة ل لنرةة لب  ن ة لبجى    لت ةيس لهنئ  لك  ر لبحثى ث  ليمل لطثن   لخل   ن

لبحث حل يث بح  منلوتج بتهىل ملبحت ةيسلوبحت ةيبلكىنلدب  ىل ريىليي بدلويمللهكب

به البي بدلخ يجىتل تمكةىتل نلتى يملوةيلت ةيثن لتخ  لكى  لش بوحلبحمجتمعلو قل

لو نحلأنل ةه ل ل تكى ل  لوتىةن  لت بري  لبحمةهجلبحتج يثملبحىىوملةؤي  لبحث حلهر جلهكب

لبحمةطلقل بحمجمري لبحرب  ةل علبحتطثنقلبحىثلملوبحث  يل دوبتلبحىنى .يل لل  نلهكب

لبحخطربتل لو ق لبالة ب ت ل ن ل جمري  لب مل لبحثى ث  ل ى   لبح ةبى  له ا وحت ىنق

 بحتىحن  
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حكل لتكرنل جتمعلبحث حل نلبحمجتمعلب:  research community مجتمع البحث

لبة ل لنرةة لبال ن ة لبجى    ل لبحجى    لكلنىت ل ختل  ل ن لبحةهىون  لبحسة  حطىحثىت

ل(ل.5081-5080يث بح  منللحل ى لبحجى   ل)

 

لينة ينربون ل The research sample عينة البحث ل ن لبحث ح لينة  لتكرن   

لبجى   ل ل لبحجى    لكلنىت ل ختل  ل ن لبحةهىون  لبحسة  لطىحثىت ل جمري  ل ن  ى ردة

ل) لبحجى    لحل ى  ل ليث بح  من لبة  لنرةة ل نل5081-5080بال ن ة لبحفت ة ل م )

لو ت ل80/2/8341 ل  )ل82/1/8341  ليل  ل)ل82  لوي دهم ل، لطىحث ل25أىثرع )

لوبحلتملي ةىنل ى ةلتىةنىتلبحت لنمل.

 

 :  search toolsأدوات البحث 

  عداد اختبار التحصيل: -0

 لبحطىحث ل نى ل      لرح  لبحرةيلبحت ةيثن ليه البالختثىة لوتةفنك ىتل ملت منم

 و قلنمىذجلبحت منملبحت لنمملوبىىتخ ب لبحم ىدةلبيحكت ونن لبحت لنمن .ل

 ري بدل ف دبتلبالختثىة ليتكرنلبالختثىةل نل جمري للأىئل لبح رببلوبحخطى ل

لبحم ىض بتلبحمى   ل ل  ىوة لتت منلكى   ل، لبحمت  دوبيكمى  ل نلبالختنىة و جمري 

لطىحث ل نلت منملبحرةيلبحت ةيثن ل.حتمكننلبح

  لضث لبالختثىةل)بح  نلوبحثثىت(ل

لبحمةىهجللللل ل م لبحمتخ  نن ل ن ل جمري  ليل  لي ضلبالختثىة لبحم كمنن  ل ن

ل ل قل لو ل وىتهم، لت  يلهل سبلترةنهىتهم لوتم ل، لوتىةنىتلبحت لنم وط نلبحت ةيس،

     ( .1ة مل)

 لب لتطثنق لتم لبحثثىت ل  ى ل لح سىب ل  لكلن لبحثثىت لطىحثىت ل ن لينة  ليل  الختثىة

لبلغل  ى للبحثثىتل) لو   لك ونثىخ، لأحفى ل  ىدح  لوبىىتخ ب  لوهملنسث ل0.1ل8بحت بن ، )

لثثىتل ىثرح .ل

)تمل سىبل  ى للبحثثىتلبىىتخ ب لبحت لنللبي  ىوملحث نى جلبح ا لبي  ىون لحل لر ل

 (ل.لSPSS بالةتمىين 

  بحتطثنقلبحىثلملالختثىةلبحت  نل 
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 ( ليمة ت للعينة في التطبيق القبلي الختبار تحصيل المجموعة التجريبية6جدول )

بالن  باللبحمترى لبح  دلبحمجمري 

لبحم نىةي

 ستر)لل نم لت

لبح الح 

ل0.08ل0.45 3.38ل1،00ل25لبحتج يثن 

لان لدبح 

 

لت  لنتىوجلبحت لنللبي  ىوملي  لوةردل  ونلذبتلدالح لر  ىون ل ملبحتطثنق 

لبحم   ن لحم ىين لل لينن لرح لض  ل     لبىحم ى ننل ل مى بحىثلملالختثىةلبحم   مل،

ل ثلل ل لبيحكت ونن  ل  ىدةبحم لر ىت لبىىتخ ب  لبحت ةيثن  لحلرةي ل لبحت لنمم بحت منم

 .  دةبى ل ى ةلتىةنىتلبحت لنملو ثللبةى لنمرذجلببحم ىين بحمتثعل ملهك لبح ةبى 

بىته   لبطى  لبحمل و ل نى لب دب ل: ال نلبحثطى  بحه _ بطالة مالحظة  : أ _ 6

ليت لقلبأدبوهنل ملتةفنكلوتى يملبحرةيلبحت ةيثن ل ل نمى بحمهىة)لحطىحثىتلبحسة لبحةهىون ل

لول لبحت لنمم لبحت منم لنمىذج لوبىتخ ب  ل، ل لبحت لنم لتىةنىت ل ى ة لدةبى  لخل   ن

 ىتلبحت لنمل.  ىدةبحم لر ىتلبحكت ونن للبحت لنمن لو قل ست  ثىتلتىةن

لخطربتلت منمهى ل ى  لبحثى ثهلبإي بدلبطى  لبحمل و لو قلبحةمرذجلبحتىحمل لب _

 

 ( مخطط مشروع تصميم وتنفيذ الورش التدريبية0نموذ  ) 

   لر ىتلبح وةة/لأىمى لبحمجمري  

 بح ةربن 

 بحفئ لبحمسته    

ل  ديلثل لأه بالةونسن لىنتمكنل نلت ىنىهىلبحمت لملبةهىي 

لبح وةة

أه بالبحرةش ل

لبحت ةيثن 

 بحم تر) ول لبسن ل هملب  كىةلبحتملىنتملت لمهىل ملبح وةةلبحت ةيثن 

بىىتخ ب لأ  لنمىذجلبحت منملبحت لنممل ر ملبت منملبحرةش ل

بحت ةيثن ل رض  ل ىذبلىتف لننل ملكللخطرةل نلخطربتل

كى ل لبحت منمل علبح   ليل لبح   لوبحرضرحلوبيطى لتفىلنلل

ل ر لكللخطرة.

لبحت منملبحت لنمم

بح ةة ل

لبحمست ى 

لبح ةة  لبحرل  لبحم نىة

ل ل8 ل لبحت لنل

ل ل8 ل لبحت منم

ل ل8 ل لبحتطري 

ل ل8 ل لبحتةفنك
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ل ل8 ل لبحتىريم

ل ل2 ل لبحمجمرع

لبحم تثط ل لبحمربضنع لأ   لين لتى يمم لي ض لت منم بحمطلرب

ل لويتم لت ةيثن . لكرةش  لبتى يمهى لوت اثنن ت منملبتخ  ل

بح  ضلبىالىتةىدليل لبحت منملبحت لنمملحل وةة.لوأنليتمل  بيىةل

ل  ىين للت منملبح  ضلبحتى يمن .

لبح  ضلبحتى يمم

ل

بح ةة ل

لبحمست ى ل

لبح ةة ل لبحم نىة

تسلسللبحمرضرعلوت تنبل 8 

 ب  كىة

ردةبجل ىطعللرتملأول 8 

  ن يرلأول لي

 وضرحل جملبحخ لونريه 8 

 بحخلفنىت 8 

 بالىتخ ب لبح  نحلحفحربن 8 

ردخى لبح رةلووضر هىل 8 

لو ةىىثتهى

بالبتكىةلوبيب بعل مل 8 

 بح  ض

لتةىىقلبحن بوح 8 

شمر لبحم تر)لبحت لنممل 8 

لبحمى  

بحن حل)يلت  لبحجمنعل 8 

لبىح  رة(

لبحمجمرع 80 

لبحسلنمل لبحترثنق لبح   ليل  ل ع لبحخىل  لكتىبتل ل ن بحم تر)

حلم لر ىتلوبي  ىونىتلوبال تثىىىت،لوالليىثللبحم تر)لبحمةىر ل

لدةة ل لكىن  ل همى لبحم ىدة ل ن لان هى لبو لبالنت ن  ل رب ع  ن

لدةبىت ل ل ىتم لكى   ل  بيىة ل ع لبحرةش  لحم تر) لبحمةىر   ةىىث 

ل لترثنق ل ع لرةشىدبت ل ن لبحم ىض ة لأىلربلخل  ليتثع بحم بةع

APAلويتملل لوب كىديمن . لبح لمن  لوب ب ى  لبحكتىبىت ل م بحمتثع

تةسنقلبحمستة لبنكللب ت ب مل علبدةبجلبح رةلوتر ن لبحخطرطل

لوت تنبل لب ىط  لوتثىي  لبحهرب ش لوضث  لوبح ةىوين وب حربن

لبحفى بت

لبحم تر)لبح لمم
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لبح ةة لبحمست ى ل لبح ةة ل لبحم نىةل

ل لوبحموه لبح ى لبيخ بج 0

ل بحم لر ىتلل ن  ل 0

لود نى 

ل حغ لي بن لىلنم لوخىحن ل 0

ل نلبالخطى 

ل لبحم بةعل رثى لب    0

ل شمر لبحم لر ىتل 0

لحم تر)لبحرةش 

ل لبحمجمرع 5

ت تريلبحرةش ليل ل ىالليىللينلننىطننل ختلفنن.لل علت ىنقل

بحةنىط.لوت ىنقلبيب بعلوبيبتكىةل ملت منملوأىلربلتى يمل

لبحةنىطلحه ال نلأه بالبحرةش لوبةتثىطهلبم تربهى

ب ننط لولأوةبنل

لبح مل

 

لبح ةة لبحمست ى ل لبح ةة ل لبحم نىةل

ل ل8 لبحةنىطلب و 

ل ل8 لبحةنىطلبحثىنم

ل ل8 لبيب بعلوبيبتكىة

ل ل8 يل  لبحةنىطلبم تر)ل

لبحرةش 

ل ل8 أىلربلتى يملبحةنىطلدبخلل

لبحرةش 

ل ل2 لبحمجمرع

لنمىذجل لبىىتخ ب  لبيحكت ونن  لبحتىننم لبىتثىن  لممم

 .Google Formsةرةل

يمكةللبالىت ىن لبىىتثىنىتلتىننملبح وةبتلبحمتر  ةليل لبالنت ن ل

الليىلل حلىت ىن لبةرين لب ىئل لبحتمليتملط  هىليل لبحمنىةكىت.

لنتىوجل لأىئل .بىتخل  لخمس  لين لبحمط و   لب ىئل  ي د

 بالىتثنىنلبمل لبكسل

بىتثىن لبحتىننمل

لبيحكت ونن 

 

لبح ةة لبحمست ى ل لبح ةة ل لبحم نىة

ل ل5 لت منملبىتثىن لرحكت ونن ل

ل ل8 لخمسلأىئل ل

ل ل8 نن لبالىتثىن لوتراي هىل

لرحكت وننىعل

ل ل8 بىتخل لنتىوجلبالىتثنىنل
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ب  ضهىليل لبحم كمننليب ب لبح أيل  ل  )ل: بحت ىقل نلل نلبطى  لبحمل و  -جـ

لو  )ل لحله البحكيلأي تل نلأةله، لبحثطى   لحلمهىةبتل لوم  ل  ىوةلبحثطى    لوم 

بحمةس ح لأىفلهىل،لو  )لىل  لبح نىا لبحلفون لوبح لمن لحمهىةبتلبحثطى  ل،و  )ل  ةةل

ليمكنل ل ىت  ىت لأي لوتى يم ل ل وته، لبحم بد لبحسلر  لول  ليل  لبحثطى    هىةبت

ل نى ل ليل  لو  ةتهى لبحثطى   لل ن لحتهك  لبحم كمنن لبىتجىبىت لةى ت لوحى  رضى تهى.

لبتلبحمطلرب ل ملبح ةبى ل. هىة

ينلط يقلريجىدل  ى للبيةتثىطلبننلدةةىتللأدب لبحمل و ل  سىبل  ى للبحثثىت   -د

لبحم ىض بتلكىتىننمل لبحطىحثىتلخل  لأدب  لحتىننم لبحثطى   لبىىتخ ب  لبحثى ث   نحل ى  

ل لبحةهىوم لبحتىننم لحلم  ل  ل ت لولرحهن ل   لم لثم لكللل، لبنن لبالةتثىط ل  ى ل ريجىد

بح ةةىتلبحتملتملةل هىل،لوتملريجىدلبحمترى لبح سىبملحم ى لتلبالةتثىطل نحلبلغل

لبمل لبكسل

ل ل2 لبحمجمرع

بحس ىبملةرةللدةبي لبولب ت مل جل ل ملأ  ل رب علبحتخ ينل

 دةوبركسلبولونلدةبي لوان هى.

 ب فوملةمنعل لفىتلبحمن وعل ملبحمجل لكلمل ليل ل   .

 رحملةبب لبحمجل لرح لبىةكردلينلط يقلأ  ل رب علرننى ل

 /http://www.barcode-generator.orgبحثىةكردل ثلل

 ململلرةةلبحثىةكردليل لةهىا لو نلثملتىر لةبو ةلكلل

 بىةىىحهىلرح لبىتىذةلبحمى ة جمري ل

لبحثىةكرد

 

بح ةة ل

لبحمست ى ل

لبح ةة ل لبحم نىةل

ل ل5 بننى ل جل ليل لىطحلبحمكتبليت منل

ةمنعلبحملفىتئلبح  ضلبحتى يمم،ل

،لب ننط ،لpdfبحم تر)لبح لممل

لبىتجىبىتلبالىتثىن لب نغ لبكسلئ

ل ل8 ل تحل سىبل ملةرةلل

ل ل8 لة عل جل لبحرةش ل مل ر للدةبي 

ل ل8 ل نىةك لةبب لبحرةش ل علبىتىذةلبحمى ة

ل لرنتىجلبىةكردلحلرةش  0

ل لبحثىةكردليت منلةبب  0

ل لبح بب لي مللبنكللىلنم 0

ل ل80 لبحمجمرع
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ل ا بضلبح ةبى ل(11,0  ة ) ل ةىىث  ل نم  لوه  لبحثطى   ل لثثىت ل  ى ل لذحل ويمثل

ل.ل.لبح ىحن .لو  لضر لذحللألث  لبحثطى  للىح  لحلتطثنقلو  للرةتهىلبحةهىون 

 

 م التجريبي للبحث :التصمي

لب نى جلت ةيثمللللللل ليه البحث حلرح لبحكن لينل  )ل ىيلن  لحلث حل  بحه البح ى 

 ىومليل لبحت منملبحت لنمملبىىتخ ب ل  ىدةلبحم لر ىتلبيحكت ونن لل ملتةمن ل هىةبتل

لت منملورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  من.

لبكى  لللللل ليتر عل نلبحطىحثىتل ملنهىي لبالختثىةلبيحمى لوبحم     ب ه بالبحتف نلن  

ل  ىين لت منملوتةفنكلبحرةيلبحت ةيثن لو قلةؤي لت بري لوتىةن ل نلخل  ل

لورنتىجل-8 لت منم ل هىةبت لحتةمن  لبحلا   لبية بون  لبىحخطربت ل ىوم  لرح  بحترلل

 ةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل.بحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتل

لوتةفنكل-5ل لحثةى  لبحلا   لبحت لنمم لحلت منم لوب ىس لبحم ىين  ل ن ل جمري  ت منن

لبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل.ل

لخطربتلت منملوتةفنكلحلرةيلبالدةيثن لو قلبحم ىين لبحت بري لحلت منملبحت لنمملل 

لملبحت لنمملبحت منل-

لبحث حل مل  ىدةلبحت لملبالحكت ونن لل-

ل هىةبتلت منملبح  وضلبحتى يمن لل-

لت منملبىتمىةبتلبحتىننملبالحكت ونن لل-

لبننى لوت مننلبحثىةكردللللللل-

ولتحقيق أهداف البحث وضمان جودة تطبيق أدوات البحث لامت الباحثة بالخطوات 

 التالية :

ل نل. .تحليل خصالص المتعلمين -0 ل جمري  ل لوهم لخ ىوصلبحمت لمنن لت  ي  تم

ل لوي دهم ل لنرةة لبال ن ة لةى    لبحةهىون  لبحسة  لبحث نى جلل25طىحثىت ل نح ل،و طىحث 

%ل نل جمرعلدةةىتلل42بحت ةيثمل ت  دلبحفربو ل هرل  لعلينلكرنهلينكلل ىنسثتهل

بنكلل تمن ليمكةلللحمى ةلتىةنىتلبحت لنملراللأنهلأي ىعل ىدةلت ةيثن ل متىاةلرذبل ىلأي ت

تى يمهىلحجمهرةلأكث لوأوىعليث لوكىح لبحكلن لحنهونلبحطىحثىتلوية وكلىنتملب تسىبهىل

لبحمهىةي لىجلل ل م لبح ملل. كسىيىت ل  يق لضمن لبحطىحث  لىتىر  لبحث نى ج لهكب  م

لتخ صل لضمن لت ةيثن  لوةش  لوتى يم لبت منم لبحطىحثىت ل ن ل جمري  ل ن بحمكرن

ل لحل  رة لب نحلتى   ليت منلبحطىحث  ل  نن ل ر ل رضرع لت ةيثن  لدوةة لبحرةش   م

لوبحرةش ل ليكمنلبحف نلبننلبحم ىض ة لوهةى ل   دة. ذحللت ةيبلبح  رةليل ل هىةة

لبح  رةل ليل  لبحمجى  ل م ل خت   ل  لر ىتلتلىنهى لين ليثىةة ل ىحم ىض ة بحت ةيثن 

لبحرةش ل لأن ل نن ل م لحلمستم نن، لبحم ىض  ل ن لوب   لبىتجى  لبحتفىيل ليكرن ب نح

لذولب حت ةيثن ليثىةةلينلننىطلتفىيلملبننل ى   لبحرةش لوبننلبح  رةلحنكرنلتفىيلع
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ل لت م ل مل جمريىتلكلل جمري  لبحطىحثىتل لتىسنم لتم لو ل، طىحثىتللل80ل-3بتجىهنن.

ل (لبحتىحمل 8و قلة و لة مل)

ي دللبحكلن ل

لبحطىحثىتل

لبىملبحرةش لبحمىت حلبي بدهىل نل ثللبحطىحثىتل

ل رةههلل3لكلن لبحت بن ل لبىحل ب لبحت لم ل ر  لت ةيثن  وةش 

 حلطىحثىتلبحم لمىتل

وةش لت ةيثن ل ر لتةمن لبحمسهوحن لبالةتمىين لل3لكلن لبحلغىتل

لحكى  لش بوحلبحمجتمع

لل50لكلن لبحخ   لبالةتمىين ل لل-8وةشتنن لبالحكت ونن   هىةبتلل-5بحج بوم

لبح كال ل) لبالحكت ونن  لبحخ  ىت تطري 

لحلطىحثىتلبحجى   ل.وبالضى  ل(ل

لل80لكلن لبح لر ل ل  لئبحمةى علل-8وةشتنن لبح نري  بحم ىدبت

لوبالض بةلئ

لى طىنلبحثةك يى .لحكى  لش بوحلبحمجتمعلل-5

لش بوحلل0لكلن لردبةةلوباليمى ل لحكى   لبحثة ى  لبحفنل ل ر  لت ةيثن  وةش 

لبحمجتمع

لونومل لبح ىىب كلن 

لبحم لر ىتل

لل3 لبح رىث  ل ر  لش بوحلوةش  لحكى   بحس ىبن 

لبحمجتمع

لحكى  لل3لكلن لبحت ى نملوبحفةرنل لبالةتمىيم لبحتربلل ل رب ع ل ر  وةش 

لش بوحلبحمجتمع

 

لبحت لنمن لتحديد الحاجات التعليمية للمتعلمين :  -6 لبي تنىةىت لأهم لرح  حلرلر 

ل لت بري  ل  ىين  لو ق لبحرةيلبحت ةيثن  لبي بد ل لحلطىحثىتل م وتىةن لللوبحمهىةبتلبح ملن 

لتةفنكل ل سبلخط  ل  ىض بتل  تث  ليت منل ل  تر)ل تلسلسل لبتى يم  ى  لبحثى ثت 

ل  ىدةل ل، لبح  وضلبحتى يمن  ل ل، لبحت لنمم لبحت منم ل) لكىحتىحم بحرةيلبحتج يثن وهم

ل ةهىل لبحت لنم لتىةنىت ل ست  ثىت ل، لبيحكت ونم لبحتىننم ل، لبيحكت ونن  بحم لر ىت

ل. لأ سى لكلل سملي تث لبأ  ل  ىض بتل ىحث نى جلبحت ل)بحثىةكرد((ل ليةىسملح  ة ةيثمل

بحمى ةلوبحتملىتكرنلبمثىب لتطثنقليملم.تتملبمتىب  لأدب لبحتكلنفىتلوبحربةثىتلأىثريىعل

ب  لأىثرعل ت لتكتمللتثىيىعلحت ثحل ملآخ لبحف للبح ةبىملبحرةش لبحت ةيثن ل تكى ل ل

لوةىه ةلحل  ض.ل

لر التعليمية المتاحة: تحديد والع الموارد والمصاد -3لل لخ ىوصلبنئ لرذ لت لنل تم

بحت لمل نلخل ل ل و لوى دلبي كىننىتلبحمىدي لوبحثن ي لبىحكلن لوه لترب  لأةه ةل

 ىىبلآح ل ت ل لبىينت ن لح خر لبحطىحثىتليل لبنئ لبحريبلبثةى لتى يملبحم ىض ةل

لو لتىةن  لبط يى  لبحرةش  لبي بد ل تطلثىت لكى   ل      ل ن لتى  لوتمكةهى ل نح  ةوم 
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لبحكت ونمليخ  ل لت لنمم لحت ىنقلنوى  لبحريبلى نى ل نلخل  ل  ىض بتهى لكى   بحثى ث 

ل) لت تر)لبحكلن ليل لي د لرذ ل. لدبخللوخىةجلبحجى    لكلل3بحطىحث  (ل  ى للحل ىىب،

(ل3،لي دل)LCD(لشىش ل80،لي دل)Core 2 duo(لةهىالكمثنرت ل80  مللي مل)

لب ةه ل  للين لبن ى ، ل نلىثرةة ل جه ة لبىحطىحثىتلوبحم ى ل لبحخىل  لبحلر ن   ة

لبحتنغنل،ل ل)ب ب جلنوم ل ثل لب ب ج ل،وترب   لبحملوم  لوبحمىىي  لبحكه بى   نحل  ىدة

 وب ب جل ست  ضىتلبحريب(.

لبىي بدوبناء عل  التصميم التجريبي للبحث   لبحثى ث  لبحلا  ل  ى   لبىحم ىين   ىوم 

لك ل ل لبحرةيلبحت ةيثن  لوتى يم لتسلسللحتةفنك ل سب لبحمل و  لبطى   ل م لوبضح لهر مى

ل عل ل رةردة لبحىىوم  لهك  لتكرن ل. لوتىةن  لت بري  ل تطلثىت لوو ق لبحمى ة   ىض بت

لبةى لل82بحطىحثىتلطرب لىلس لبحم ىض بتليل ل  )ل ليتم ل ملكلل  ىض ة أىثرعل

لطىحثىتل لأ ى  لوتى يمهى لتةفنكهى ل   ل  لبح  لبحطىحث  لت ل لأن لبح  لبحرةش  ل ن ة  

لبحخ يجىتلبتةفنكلبحمجم لب  هى لتىر  لنهىوملحلمجمري  لكىتىننم لنفسهى لبح ةبى  لينة  ري 

لبحرةش ليل لنطىنلوبىعلدبخللوخىةجلبحجى   ل،

 

 Discussing and interpreting the منالشة نتالر الدراسة وتفسيرها

results of the study  

بحت لنمملبحلا  لحتةمن ل ىلخطربتلبحت منمللإلجابة عن السؤال األول وينص عل : -0

 هددىةبتلت ددمنملورنتددىجلبحددرةيلبحت ةيثندد لحدد )لطىحثددىتلةى  دد لب  ندد ةلنددرةةلبةدد ل

 نلخل ل  ىض ةلبحت دمنملبحت لنمدمل ى د لبحثى ثد لبترضدنحلبحخطدربتل؟  يث بح  من

بحمتث  ل ملبحت منملبحت لنمملوبحمستة ةليل ل جمري ل نلبح ةبىىتل مل جى لبحت دمنمل

،بحثدددددىتعل800،ل ل ل5005هدددددىلدةبىددددد لكدددددلل دددددنل)أ ةدددددىنلدةوا ل،لبحت لنمدددددمللأهم

،لل5001،لىدددددددددددددددددددددددددد بيىل5005وبح ددددددددددددددددددددددددددىححل5004وخمددددددددددددددددددددددددددنسل5080

Branson,et,1975;Schlegel,1995لوهك لبحخطربتلهمللل لل) 

   : ل رضرعلالتحليل لبىختنىة لتخ  هى ل سب لكل لبحطىحثىت ل جمري  تىر 

لوبحىنى  حلرةش  ل، لبحت ةيثن  لبحرةش  ل ن لبحه ا لوت  ي  لحم تر)لل، ل خت   برل 

 و ك ةلبحرةش ل.

  : تتفقلكلل جمري ل نلبحطىحثىتلب ملل خط لحمىلىراليىمنلبهل ملالتصميم

تةفنكلبحرةش لكىخ يط لذهةن لوخط ليمللتراعليل لكللطىحث ل ملبحمجمري لحت ةن ل

 .  دوةلكللطىحث 

 لبحم تر)للالتطوير لبتةونم ل لبحرةش  ل تطلثىت لبتر ن  لبحطىحثىت ل جمري  ل نى   

وةمعلكى  لبحرىىو لبحمتى  ل نلبحريبللAPAوةم هل مل ستة لو  بة  لبحترثنقلو قل

 ثللةوبب لو ىىطعلبحفن يرلوبح رةلوبح ىر ىتلوبحثنىنىتلبي  ىون لويمللبح  ضل

،أول Power Pointبحم ىض ةلوهملبحتى يمملبىىتخ ب لب  )لبحث ب جلبحمتفقليلنهىل مل
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أولان  للPowtoonأوللPrezi،لأولتطثنقلب ي يلGoogle Slidesةرةللبح  وضل

لوأىلربلتى يمل لوط يى  لأننط  لبالنت ن .وببتكىة لبح  وضليل  لتطثنىىتلت منم  ن

 بحرةش لبحت ةيثن لبمىلي ىقلبحه ال ةهىل.ل

  لبح ةبالتنفيذ لب ىي  لدبخل لبحت ةيثن  لبحرةش  لتى يم لكلل  لبحم ىض ة لوبثةى  ىن 

ليل لوةشتننلت ةيثنتننلخل ل ل ىسم لب نحليكرنلوتلبحم ىض ة ليل ل  ة  جمري 

لكى  ل لوو ق لبحم ىوة لكى   ل ت مةه لبحت ةيث  لبحرةش  لتى يم لخلحهى ليتم لىىيىت بةبع

بحم ىين لبحمى   ل ملبح ةبى ل.)لبح  ضلبحتى يممل ت منلبحم ةر)لوب ننط لوةبوب ل

ن لو رب علبحم بةعلوبحم ىدةلوأي ىلةبب لبىتمىةةلبحتىننملبالحكت ونمل(لبحرىىو لبحت لنم

وتكرنلةمن هىل رةردةلدبخللبحثىةكردلبحكيلتملبننىؤةل نل ثللبحمجمري لويتملبةىىح ل

 الىتىذةلبحمى ةلحلتىنننملوأي ىلحجمنعلبحطىحثىتلينة لبح ةبى ل.

  بحت ةيثن لحكى  لبحم ىين ل ليكرنلبحتىننملبةى ليل لرتمى ل جمري لبحرةش لالتقويم

(بحتملتستخ  هىل8بحمتفقليلنهىلبثةى لبحم ىض بتلو نلخل لبطى  لبحمل و ل)نمرذجل

لبحثى ث لبثةى لبحتىننملبحم  لملوبحةهىومل.

ولالجابة عن السؤال الثاني وينص عل   : مالمعايير واألسس الالزمة لبناء  -6

 رة نورة بنت عبدالرحمن ؟وتنفيذ الورش التدريبية لدى طالبات جامعة األمي

لالدب ل لبحمل و  لبطى   لتومةتهى لبحم ىين  ل ن ل جمري  لوتةونم لبجمع لبحثى ث   ى  

بحطىحثىتل ملت منملوتةفنكلبحرةيلبحت ةين لوبىتة تلبحثى ث ل ملذحلليل لخث تهىل مل

لوبح نن ل ل)بحنىيع لبح ةبىىتلأهمهى ل ن ليل ل جمري  لبحت ةيسلوبحت ةيبلوأي ىع  جى 

ولبنجلننل5004و،لخمنسلل5000وبحطىه ،لل,5002،لولبى فلح،ل5080ىتعل،بحث5082

(لوكىن لهك ل5000،لولخمنسل،5000و،لةردتلل5005ولدةواةلل,5003،ةىةي.ل

 و قلبحت تنبلبحتىحمل  بحم ىين 

بىىتخ ب لأ  لنمىذجلبحت منملبحت لنمملتىر لبحطىبىتلبت منمل لالتصميم التعليمي -8

لتةفنك،لبحرةش لبحت ةيثن ل رض  ل ل)ت لنل،لت منم،لتطري ، ىتف لننلخطربتلبحت منم

 ت  ي له البحرةش لبحت ةيثن ل ب  ل,  تىريم(لبكللد  

للالعرض التقديمية : -5 لأن لبحطىحث  لتستطنع لبحم ىض ة لش ح لخل  ت منمل ن

لكرةش ل لبتى يمهى لوت اب لبتخ  هى لبحم تثط  لبحمربضنع لأ   لين لتى يمم ي ض

لت ةيثن .

 الىتةىدليل لبحت منملبحت لنمملحل وةة.يتملت منملبح  ضلبى 

  لرنتىجلبح  ضلبىىتخ ب لبح  وضل Power Point يتم  Google،أولةرةل

Slidesل لب ي ي لتطثنق لأو ،Preziلل لت منمللPowtoonأو لتطثنىىت ل ن لان   أو

 بح  وضليل لبالنت ن .

 ش ي  .ل40واللي ي لينلل80أنلالليىللي دلبحن بوحلينل 

 يلبننلأ  بدلبحمجمري .يتملتىسنملبح مللبىحتسىو 
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 أنليتملت  ي لبح ةربنل ملأو لش ي  ل ملبح  ضلوذك لأىمى لأ  بدلبحمجمري ل

  ملآخ لش ي  .

 .ىلود نىعىليلمنعى لأنليكرنلبحم تر)لل ن ع

 أنلي تريلبح  ضليل للرةلول ىطعل ن يرليل لأنليكرنلبحمىطعل  ةةىعل مل

 بح  ضلوحنسليل لشكللةبب .

 بط يى لربتكىةي لو نر  .أنليتملتى يملبح  ضل 

 للحجمعللوترثنقلبحم تر)لبح لمملل نلخل ل ىلتملترضن  لالمصادر االلكترونية -4

ل ملبحمى   ةلتستطنعلبحطىحث لأنلتلت  لبمىيلمل 

 لحلم لر ىتل لبحسلنم لبحترثنق ليل  لبح    ل ع لبحخىل  لكتىبتهى ل ن بحم تر)

 نل رب علبالنت ن لبولان هىلوبي  ىونىتلوبال تثىىىت،لوالليىثللبحم تر)لبحمةىر ل

  نلبحم ىدةل همىلكىن لدةة ل ةىىث لبحمةىر لحم تر)لبحرةش .

 . بحكتىب لبلغ لي بن لىلنم لخىحن ل نلب خطى لبحلغري لوبي لون 

 ل  ةعل لبمثىب  لحنكرن لبحرةش  ل م لبحربةدة لبحم لر ىت لةمنع لينمل بحم تر)

 حل  رة.

 ل لأىلرب ليتثع لبحم بةع للAPAترثنق ل م لبح لمن لبحمتثع لوب ب ى  بحكتىبىت

 وب كىديمن .

 لوب حربنل لبحخطرط لوتر ن  لبح رة لبدةبج ل ع لب ت ب م لبنكل لبحمستة  تةسنق

 وبح ةىوينلوضث لبحهرب شلوتثىي لب ىط لوت تنبلبحفى بت

ت تريلبحرةش ليل ل ىالليىللينلننىطننل ختلفنن.لاألنشطة و أوراق العمل : -3

 ملت منملوأىلربلتى يملبحةنىط.ل  للينلت ىنقل علت ىنقلية  لبيب بعلوبيبتكىةل

 بحةنىطلحه ال نلأه بالبحرةش لوبةتثىطهلبم تربهى.

لتستطنعلبحطىحث لأنلاستبانة التقييم اةلكترونية:  -2 لبحمى   ل  نلخل لبحم ىض ة

.ل علر كىنن للGoogle Formsت مملبىتثىن لبحتىننملبيحكت ونن لبىىتخ ب لنمىذجلةرةل

لبىىت لب ىئل لبالىت ىن  لبةرين  ليل لبالنت ن لحلىت ىن  لبح وةبتلبحمتر  ة ثىنىتلتىننم

بحتمليتملط  هىليل لبحمنىةكىت.ولأنلالليىللي دلب ىئل لبحمط و  لينلخمس لأىئل .ل

  علبىتخل لنتىوجلبالىتثنىنلبمل لبكسل.

   نلخل ل ىلتملش   لوترضن  ل ملبحم ىض ةلتتمكنلبحطىحث ل نالباركود :  -0

 ل ل ملأ  ل رب علبحتخ ينلبحس ىبملةرةللدةبي لبولدةوبركسلبولونل تحل ج

لدةبي لوان هى.

 .   ل ف لةمنعل لفىتلبحمن وعل ملبحمجل لكلمل ليل ل

 ل ثلل لبحثىةكرد لرننى  ل رب ع لأ   لط يق لين لبىةكرد لرح  لبحمجل  لةبب  ت ريل

http://www.barcode-generator.org/ل
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 ثملتىر لةبو ةلكلل جمري لبىةىىحهىلت منلللرةةلبحثىةكردليل لةهىا لو نل

لرح لبىتىذةلبحمى ة.

 ىل  ىدةبحم لر ىتلبحت لنمن ل_ ولالجابة عن السؤال الثالث وينص عل  : 3

بالحكت ونن لبحلا  لحت منملورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةل

 نلخل لدةبى ل  ىض ةل  ىدةلبحم لر ىتلبالحكت ونن لوب  ل؟ بة ليث بح  من

     لكى  لخ ىو هىلو من بتهىلودوةهىل ملبحث حلوبحت لملتملترةنهلبحطىحثىتلل

 :حتكرينلبحم تر)لبح لمملحلرةيلبحت ةيثن ل نلخل لبحث حليث لبحريبل ملبحتىحمل

 ربي لبحثنىنىتلبحت بري لوتنملل  

للTHE ERIC DATA BASE  ل لبنىنىتلرةيللل-

لEDUSEARSH ىي ةلبحم لر ىتلبحت بري ل-

لHUMANINDEX ىي ةل  لر ىتلبح لر لبينسىنن ل-

لدحنللبحمجلتلبح لمن ل فتر  لبحم  ةلل-

https://-resource-l ibrary.ppu.edu/ar/free

resources-access-category/openلل

ل ثل- لبح  من  لحفطفى )ل-8ل: بحمكتثىت لبح  من  لبح وحن  بحمكتث ل-ICDL) 6بحمكتث 

ل لب   يكن . ليى  لبجى    ل-4بح  من  لبحرةبن. ل-3 كتث  بحمكتث ل-2بيىكة ةي . كتث 

.ل  للينلتى يملوش حلحط يى لبحث حل مل ر للو قلبحج و لSDLبح  من لبحس ردي 

ل(بحتىحمل 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.ppu.edu/ar/free-resource-category/open-access-resources
https://library.ppu.edu/ar/free-resource-category/open-access-resources
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https://library.ppu.edu/ar/free-resource-category/open-access-resources
https://library.ppu.edu/ar/free-resource-category/open-access-resources
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 ( شرح لطريقة البحث في لولل3جدول )

ل ل وىتل ثــــى لط يى لبالىتخ ب  تىةن لبحث ح

  بغلبننلكلمىتللANDول

لبحث ح

بحمتىددددد  لت دددددعل دددددملبحث دددددحللبحسنىى لبال ت ىد

كلمددددددىتلبحث ددددددح لبحسنىىدددددد ل

بال ت دددىدل دددملخىنددد لت تدددريل

ةمنددددعلهددددك لبحكلمددددىتلبدددد ونل

لرضى  لأيليل ىت.

بىتخ ب لرشىةةل

لبح بو ل+

لبحسنىى ل+لبال ت ىد

لANDبحسنىى للANDبىتخ ب ل

لبال ت ىد

 دددددملبحث دددددحلبحمتىددددد  لت دددددعللبحثت و لORبحةف للORبىتخ ب للORأول

بحثتدد و لكلمدىتلبحث دح لبحدةف ل

 ددملخىندد لت تددريلأيددىعل ددنلهددك ل

بحكلمدددددىتلبددددد ونلرضدددددى  لأيل

ليل ىت.

 ىلي بل

NOTل

بىتخ ب لرشىةةل

ل-بحةى صل

 ملبحث حلبحمتى  لت دعلكلمد  للبح هنرنن ل–بحنهردي ل

بحنهرديدددد ل ددددملخىندددد لت تددددريل

ةمنددددعلهددددك لبحكلمددددىتلوكلمدددد ل

بح هنرنن ل ملخىن لاللت تدريل

ليل لهك لبحكلمىت

لNOTبحنهردي للNOTبىتخ ب ل

لبح هنرنن 

بحث حل

لبحة م

ل)ينليثىةة(

بىتخ ب ليل  ل

لبحتة نصلئلئ

 دددددملبحث دددددحلبحمتىددددد  لت دددددعللئبحت بن لبيىل ن ئ

كلمدددددددىتلبحث دددددددح لبحت بنددددددد ل

بيىدددل ن ل دددملخىنددد لت تدددريل

هددددك لبحجملدددد لبدددد ونليل دددد ل

لبحتة نص.

لبحث ح

)بحمت بخل(ل

لبحم كب

تستخ  لب  رب ل)لل

ل(

ل–)بحثت و ل+لبحخلنج(ل

لبحس ردي 

 ملبحث دحلبحمتىد  لت دعلكلمد ل

بحثت و لبحخلدنجل)بد ونلرضدى  ل

أيليل ىت(ل ملخىند لت تدريل

ةمندددعلهدددك لبحكلمدددىتلوت دددعل

كلمددد لبحسددد ردي ل دددملخىنددد لالل

لت تريليل لهك لبحكلمىت.

 ىل ىيلند لب ندى جلتد ةيثمل دىومليلد لولالجابة عن السؤال الرابع وينص عل  :  -8

  ىدةلبحم لر دىتلبيحكت ونند ل دملتةمند ل هدىةبتلت دمنملبحت منملبحت لنمملبىىتخ ب ل

تملبيةىبد للورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثىتلةى   لب  ن ةلنرةةلبة ليث بح  منل؟

ليل لهكبلبحسهب ل نلخل لبختثىةلبحف وضننلبحتىحننن 
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(ل08,0يرة ل  نلدب لر  ىونىلية ل ستر)ل  ةري ل)الفرض األول والذى ينص عل : 

ترىددط لدةةددىتلبحطىحثددىتلينةدد لبح ةبىدد ل دد لبحىنددى لبحىثلدد لوبحث دد )لحلختثددىةلبددننل 

بحم   ملبحمت منللخطربتلبحت منملبحت لنمملبىىتخ ب ل  ىدةبحم لر ىتلبيحكت ونند ل

حتةمن ل هىةبتلت منملورنتىجلبحرةيلبحت ةيثن لح )لطىحثدىتلةى  د لب  ند ةلندرةةلبةد ل

يرةد ل د نلذولدالحد لر  دىون ليةد ل لوة لبأنهليث بح  منلح ىححلبحىنى لبحث  ).لويلن

=&(بننل ترىطملدةةىتلبحطىحثىتلل ملت منملبحرةيلبحت ةيثن لو دقل0.02 ستر)ل)

  دىين لو ربلدفىتلبحت دمنملبحت لنمددمل ثدللدةبىد ل ىد ةلتىةنددىتلبحت لدنملوب د  لح ددىححل

 لبالختثددىةلبحث دد يللوالختثددىةللدد  لهددكبلبحفدد ضلتمدد لبحم ىحجدد لبال  ددىون لبىىددتخ ب

وذحددللح نةتددننل دد تثطتننلحمىىةندد لدةةددىتلتطثنددقلل wilcoxonبختثددىةلويلكركسددرن

ح الح لبحف ونلبدننل ترىدطملدةةدىتلبحتطثنىدننلل z(لنتىوجل3بالختثىة.لويرضحلة و ل)

 بحىثلملوبحث  يل مل جى لبحم    لبخطربتلو  ىين لت منملبحرةيلبحت ةيثن لوتةفنكهىل.

 

للفروق بين متوسطي درجات  Wilcoxonنتالر اختبار ويلكوكسون  (4جدول )

 االختبار القبلي والبعدي

لبح تبللنلبالختثىةلبحمجى   ترى 

ل،+(-)

 جمرعل

لبح تبل

 z نم ل

ل25لبحىثلمل بحت منملبحت لنممل

ل

ل1ل1

ل

ل1.05-

ل855،0ل85.50ل25لبحث  ي

لبحت لمل ل  ىدة ل م بحث ح

 بالحكت ونن ل

ل1 25لبحىثلمل

ل

ل1

ل

ل2.03-

ل25،0ل88،82ل25لبحث  ي

ل1.02-ل2ل2 25لبحىثلمل ت منملبح  وضلبحتى يمن ل

ل22،0ل2،20ل25لبحث  ي

لبحتىننمل لبىتمىةبت ت منم

 بالحكت ونن ل

لللللللللل3،44-ل0ل0 25لبحىثلمل

ل10،0ل1،00ل25لبحث  ي

ل0،22-ل2ل2 25 بحىثلملبننى لوت مننلبحثىةكردل

ل04،8ل0،48ل25لبحث  ي
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بحت منملبحت لنممل(ل مل جى ل1.05-بحم سرب لبلغ ل) (z) (لأنل نم ل3يرضحلة و ل)

بحم سرب ل (z) وبلغ لل نم لبحث حل مل  ىدةلبحت لملبالحكت ونن ل(ل مل جى ل2.03-و)

ل مل جى ل(ل مل جى ل1.02-بلغ ل) لبح  وضلبحتى يمن ل مل ننلكىن ل نمتهى ت منم

ل لبحتىننم لبىتمىةبت لوت مننلل3،44-بالحكت ونن )ت منم لبننى  ل جى  ل م لو نمتهى )

(،وذحللية ل ستر)ل81بحج وحن لبحتملتثلغل)ل(z)وهملأ لل نل نم ل(لل0،22-بحثىةكرد)

ل) ل)0،02دالح  لوينة  لبحط البحرب   لودالح  لكىن ل25( لبحطىحثىت لأن ليرضح لوهكب )

لرح لذحل لي ةع لبن لويمكن ل. ل لكثن ة لبحت ةيثم لبحث نى ج ل ن لبحث نى جلبىتفىدتهم لبن  

بحت ةيثمل نلخل ل  ىض بتل ى ةلتىةنىتلبحت لنملويل ل  )ل  للدةبىملكى للل  ل

لبحت منمل ليملن  لية  لوبىت ةبكهى لو  ىةا ل  لر ىت لبكتسىب ليل  لبحطىحثىت ىىي 

حلرةيلبحت ةيثن ل. مىي  الأهمن لبحت منملبحت لنممل ملخ   لبح ملن لبحت لنمن لكمىل مل

(لدةواةل5000(لةردتل)5005(لبح ىححل)5080،لبحثىتعل)(5004دةبى ل)لخمنسل)

 (.ل5005)

 

ل  ةري لالفرض الثاني والذى ينص عل :  ل ستر) لية  لر  ىونى لدب  ل  ن يرة 

لوبحث  )ل08,0) لبحىثل  لبحىنى  ل   لبح ةبى  لينة  لبحطىحثىت لدةةىت ل ترىط  لبنن )

ل لبحت لنمم لبحت منم لو  ىين  لخطربت لبحمت مةه لب دب  بىىتخ ب لحلثطى  

لح )ل لبحت ةيثن  لبحرةي لورنتىج لت منم ل هىةبت لحتةمن  لبيحكت ونن    ىدةبحم لر ىت

لبة ليث بح  منلح ىححلبحىنى لبحث  ). لنرةة والختثىةلل  ل طىحثىتلةى   لب  ن ة

لينة ل لطىحثىت لدةةىت ل ترىط  لبنن لبحف ن لح الح  ل)ت( ل نم  ل سىب لبحف ضلتم هكب

  )،لوذحللبىىتخ ب لبختثىة)ت(لحمترىطننل  تثطتننلبح ةبى لل  لبحىنى لبحىثل لوبحث

لبىىتخ ب ل لبحت لنمم لبحت منم ليل  ل ىوم لت ةيثم لب نى ج لخل  ل ن لت لم  لبحت  حل نة 

لبحت ةيثن  لبحرةي لورنتىج لت منم ل هىةبت لتةمن  ل م لبيحكت ونن  ل  ىدةبحم لر ىت

 وبحج و لبحتىح ليرضحلذحل 

بل  والبعدى بالنسبة لنتالر بطالة مالحظة ( اةحصاء الوصف  للتطبيقين الق5جدول )

 األداء 

لنلبحتطثنق
بحمترى ل

لبح سىب ) (

بين  بال

لبحم نىة))ع(

دةة ل

لبح  ي 
ل نم ل)ت(

 ستر)ل

لبح الح 

 ثل )   لمل

ل ى ثللبحةهىومل(
ل

ل25

ل

ل3225,8ل1112,8
ل100,50ل43

دبح لية ل

ل08,0
ل1128,4ل2,83لب  )

(لوه لدبحد لر  دىونىل50،100 نم )ت(لبحم سرب لبلغ ل)ينن لبحج و لبحسىبقلرح لأنل

(لوهكبلي  ليل لوةردل  ونلذبتلدالح ل43(لودةة ل  ي ل)08,0ية ل ستر)ل  ةري )
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 مدىليد  ليلد لنتدىوجلبطى د ل ل ود لب دب لر  ىون لبننل ترى لدةةىتلبحطىحثىتل د ل

بةتفدىعل سددتر)ل د ةةلبحطىحثددىتل دملت ددمنملوتةفنددكلبحدرةيلوهددكبليد  ليلدد لأنلبحفدد ضل

بحثىن ل  لت ىق.وتفس لبحثى ث لهكبلبحتمىي لبدننلبحىندى لبحىثلد لوبحث د )لي ةدعلرحد لب ثد ل

بحف ى لبحك)لأ  ثتدهلبح ةبىد لبحث ثند لحلطىحثدىتلبحسدة لبحةهىوند ل دنلخدل للدةبىد لنمدىذجل

 لنمددملوبدد ب جلبح دد وضلبحتى يمندد لوط يىدد لبحث ددحلبحف ددى ل ددمل  ددىدةلبحت ددمنملبحت

بحم لر ددىتلبالحكت ونندد لوتىدد يملبحتىنددنملبالحكت ونددملو  دد لكى دد لبحم تددر)للبىىددتخ ب ل

بحثددىةكردليثدد ل  ىضدد بتل تسلسدد ل ددمل ىدد ةلتىةنددىتلبحت لددنمل نددحلتىددر لكددلل جمريدد ل

حلتىر لكدلل جمريد لبتىندنملب  ضلبحرةش لوترايعلبىتمىةةلبحتىننمليل لا نلتهنلب ن

أدبوهدمللبحمجمري لب خد )لو دقلةببد لبىدتمىةةلبحتىندنملبحمرضدحل دملبحثدىةكردلو تىب د ل

تددمل سددىبلنسددث لبحكسددبلبحم دد  لكمةةا حلمهددىةبتلبح ملندد ل ددملت ددمنملبحددرةيلبحت ةيثندد ل.

بىحةسددث لحلجىنددبلبحمهددىة)لبحخددى لبددأدب لطىحثددىتلبحسددة لبحةهىوندد لل ددملت ددمنملبحددرةيل

لوتةفنكهىللتملبتثىعلبحخطربتلبحتىحن  بحت ةيثن ل

 سىبل ترى لدةةىتلأ  بدلينة لبحث حل  لبحىنىىننلبحىثل ل)ل   لم(لوبحث  )ل -8

 حثطى  لبحمل و .

ويمكدنلترضدنحلنتنجد لحت  ي لنسث لبحكسبلبحم   للBlakeبىتخ ب ل  ىدح لبل ل -5

ل  ىدح لبحكسبلبحم   لكمىل  لبحج و لبحتىح ل 

معدل لقياس فاعلية برنامر تدريبي لالم عل  التصميم ( نسبة الكسب ال2جدول)

التعليمي باستخدام مصادرالمعلومات اةلكترونية  في تنمية مهارات تصميم و نتا  

 الورش التدريبية

لدل ل لنلبحمىنى 
نسث لبحكسبل

لبحم   

ل3,5ل45ل2,80ل1,5ل25لبطى  ل ل و لب دب بت

ل

بحم د  لحلجىندبلبالدبودمل دملت دمنملبحدرةيليت حل نلبحج و لبحسىبقلأنلنسث لبحكسدبل

ل5,8وه لأيلد ل دنل3,5بحت ةيثن لو قلبحم ىين لنمىذجلبحت منملبحت لنممللوه لتسىو)ل

بىىدتخ ب ل  دىدةللبحث ندى جلبحتد ةيثملبحىدىومليلد للبحت دمنملبحت لنمدملل مىليهك ل ىيلن ل

ثىتلبحسدة لبحةهىوند لبحم لر ىتلبالحكت ونن ل ملت مننملوتةفنكلبحرةيلبحت ةيثن للح )لطىح

بجى   لبال ن ةلنرةةللبة ليث بح  منل.وهر ىليتفقل علب  لبح ةبىىتل ملأهمن لت لمل

ول5004ط نلبحث ثفمل  ىدةلبحم لر ىتلبالحكت ونن لل ثللدةبىد لكدلل دنل)لبحجد ال

Henderson and MacEwan , 1997ودةبىد للKilpatrick ,1998ودةبىد لل

Tenopir and Neufang, 1995.كمددىلبثثدد لبحث نددى جل ىيلنتددهل ددملبثددىةةلحلددت لملل(ل

بييجىبملولرتى  لبحف ل لحلطىحثىتلحل ربةلوبحةىىيلبحثةى ل نلخل لتثىد لبحخث بتل نمىل

بنةهن،ل علترةنهلبحثى ث ل)أىتىذةلبحمى ة(للحهنلوترلنللبحتغكي لبح بة  ل مدىلأىدهمل د ل
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ىددىي لبحث نددى جلبحتدد ةيثمللكمددىلتطددري ل دد ةتهنليلدد لت ددمنملوتةفنددكلبحددرةيلبحت ةيثندد .

بحطىحثىتليل لبحمنىةك ل  لبةى لبحم    لبحج ي ة،لوبحتربلللبح لمملل مدىليثد )ليملند ل

بحت لم.ل علتنجنعلبحة جلبحجمىي لحلطىحثىتل ملبةى لبحم    لبحج ي ةلوتطثنىهى،لوتثدىد ل

لث ح.بمةب لوبحخث بتل مىلي ي ل نلخث ةلبحمت لملبحف دي ،لوبىحتىحملت ىنقلأه بالبح

 

 التوصيات: ف  ضوء نتالر البحث الحال  توص  الباحثة بما يل :

بيىدددتفىدةل دددنلبحم دددىين لبحمىت  ددد ل ددد لبح ةبىددد للبح ىحنددد ل ددد ل جدددى لبحت لدددنملل -8

بالحكت ونددملوت ويدد ل خططدد لبحثدد ب جلبحت لنمندد لبحخىلدد لبىىددتخ ب لبحم ددىين لبحمىت  دد للل

 ملبح ى لأولبحت لنملبحجى   . ملتى يملبحمىدةلبح لمن للىرب ليل ل ستر)لبحت لن

بالىت شىدلبةمىذجلبحت منملبحت لنممل ملبحتخطن لحل ةو لوتمكننلطد نلبحث دحل -6

بالحكت ونملحم ىدةلبحم لر ىتل د ل ىد ةبتلأخد )ل د لبحت لدنمل ثدللبحجدى   لوبحت لدنمل

  بحجى   .

بالهتمى لبىحت ةيبلبحم  جلوت منملبحدرةيلبحت ةيثند لبم دىين لبحت دمنملبحت لنمدمل -4

  ملبحت لنملبح ى لوبحجى  مل.

تةمند ل هددىةبتلطدد نلبحث دحلبحمختلفدد ل ددمل  دىدةلبحم لر ددىتلبيحكت ونندد لحدد )ل -3

 بحمت لمننلكى  للوبحم لمننلوأي ى لهنئ لبحت ةيسل ملبحجى  ىت.ل

 

 المقترحات: تقترح الباحثة الموضوعات البحثية التالية:

نن ل مللبةى لبحخ بو للبحت لنمن ل نى ل ىيلن لبىتخ ب ل  ىدةلبحم لر ىتلبالحكت و  -0

لبيحكت ونن لحلمى ةبتلبحجى  ن لل.

لبحكبتملبولل-5 ل ملتطري ل هىةبتلبحت لم لبحت لنممل لنمىذجلبحت منم  نى لأث لبىتخ ب 

 . بحت لنملبح ى لوبحجى  م بحت  نللبح ةبىمل مل ى ةبت

 

 لالمة المراجع 

 المراجع العربية :-أوال 

ل.) -8 لرىمىينل لأ م  لىري ح، ل5002أبر ل.” لبحت منمل( ليل  ل ىوم لت ةيثم ب نى ج
لح )ل لبحتكةرحرةن  لبحمهىةبت لب   لحتةمن  لبحت ةيثن  لبال تنىةىت لضر  ل م بحت لنمم

ل ل  لمملبحتكةرحرةنى  ل ملبحمةىهجلوط نلبحت ةيس” لكلن للدةبى  ل، ل ىةستن  لةىىح  ،

لبحت بن ،لبحجى   لبيىل ن ل،لا ة.

ل.) -5 ل سن ل، ل5080بحثىتع لرح ل(  لبحسلركن  ل ن لبينت ن  ليث  لبحت لنمم بحت منم
ل.لدبةلبحجى   لبحج ي ةل.للبحثةىون ل لنمىذجلوتطثنىىت

لةىةيل) -4 ل، ل5003أنجلنن لوبحمستىثل(  لبحمىضملوبح ىض  لبحت لنم  ،للتكةرحرةنى

لبنل،لت ةم  للىححلبنل ثىة لبح بىىمل،لب ةلبنليث لهللالJGyraGل.Aلnilgتأحن  ل
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ل م لبح ىححل،لةى   لبحملللى رد،لبح يىضل.

،ل تر  للدوةلبحم ة ل ملتللبحت لنملبيحكت ونم( ل5002بى فلحل،ل ىتنلى ن .) -3

ل  لبحمر ع -piih //:parh-ilGy.orryghri.:ro/5085/80/aGgilt:iarGir يل 

hzgayG.piorgasdd3G1ZE1J5Jلل

لدونىح ل;ب نىة،أنم -2 لوبحتطثنقل(.5003و م،تر ى .)ل;وكةةجهى ، بحةو ي 
لوبحمستىثل لوبح ىض  لبحمىضم لبحت لنم ل)   ة(تكةرحرةنى لأنجلنن لةىةي لبنةهمى، م

ل،ل821_838) لوبحمطىبع لبح لمم لبح ىحح(،بحةن  لوب ة ل، لبح بىىم للىحح لت ةم  ل) )

لةى   لبحملللى رد.

ل) -0 لى  . لةيمى ل5004بحج ا، لبحم لر ىتلبيحكت ونن ل هىةبت(  ل ربي  لبىتخ ب 

ل،كلن لبحلغىتلوبحت ةم ،لةى   لبحملللى ردلبحةىش  ل  ك لبحث ر ل.لبح يىض.

ل -1 لةوب ت لوب بنش، لكة ، ل8221)ةستى سرن، لبحت منمل(. لنمىذج بىت  بض
ل(.لبح يىض.5004.لت ةم لب ةلبح ىححل)بحت لنمم

لبحت لنملنو ي لو مىةى (،5001بح نل ،  م ل  مرد) -1 ،لدبةبحمسن ةل3،طت منم

لبالةدن.ل–حلةن ،يمىنل

ل.دبةلبحس ىب.بحىىه  ليملنىتلتكةرحرةنىلبحت لنم( ل5004خمنسل،  م ليطن ل.) -2

ل)ل•لدةوا ، -80 لنون  لت منمل5005أ ةىن لحمهىةبت لبحم لم ل مىةى  لأث  ل  ) 

ل لـ لوت  نللطلثته لودب  ن  ليل لأدبوه لحلت بن بحت لنم لبح  بن  ل  كمهللبحمجل  ل جل  ل) ،

ل) لبحمجل  ل( لوبح لر  لوبحثىى   لحلت بن  لبح  بن  لبحمةوم  لين لت  ة ل،ل55ن  لىةريه )

ل 5005هـل.لديسمث ل8354(لشرب ل5بح  دل)

ل، -88 ل)لاالر  ل  مرد ل5000خىح  ل  لبحكمثنرت ل( لب ب ج ل م لبحثةىون  لبح ل ىت أث 
لبحكمثنرت  لبحرىىولل،ليل لبحت  نلل مل ىدة ل،لل ت  دة ،لةىىح لدكترةب لان ل ةنرةة

لكلن لبحت بن ل،لةى   ل لربنل.

،لدبةلوبوللحلةن للبحت منملبحت لنمملوبحت لملذولبحم ة ( ل5001ى بيى،يىد ل.ل) -85

ل،ليمىنل_بالةدن.

ل،دبةلبحخ يجمل،لبح يىض.لت منملبحت ةيس ل(5004ىل  ،يث بح ى  ) -84

(.ئبحم ىين لبحت بري لحثةى ل ر علت لنم ليل لشثك ل5088ش ىته،لننر)لة   ل) -83

ل لبيحكت ون بينت ن ئ. لبحت لنم ليل ل جل  . تر  

ل(لpiih //zoiy.oiGg.zht.zy/aGhzs.hphبحمر ع

بننلبحمنر لبح ل  ل( ل5001وبحثسنرنمل،ىى ن ليل ل.)ل;ش ي ،أىمى لرب بهنمل -82
لبحةى   لبحتفكن  لوب  ل هىةبت لبيحكت ونن  ليى ألبحى بون  ل) ىذب لبحثى ن لبح لمم .بحمهتم 

يرحنر،لبحجم ن لل80_2ب طفى لوبحنثىب؟لوحمىذبليى أون؟وحمنليى أون(ل ملبحفت ةل نل

لبحم  ي لحلى ب ةلوبحم    .

ل -80 ل،    لبح نن )ل;بحنىيع ل5082أ ةىن لب ىسلوبح(  لبحت لنم ،للتطثنىىتتكةرحرةنى

http://child-trng.blogspot.com/2012/10/instructional-design.html#ixzz4n7EZ7A2A
http://child-trng.blogspot.com/2012/10/instructional-design.html#ixzz4n7EZ7A2A
http://child-trng.blogspot.com/2012/10/instructional-design.html#ixzz4n7EZ7A2A
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لدبةلبح ش ل،لبح يىض.

ليث هللا.) -81 ل.ب ة لنجىحل5005بح ىحح ل م لبحمهث ة لبحت لنمم لبحت منم ل تغن بت  )

ل(لوبح يىض.83.بح  د) جل لةى   لبحملللى ردب ب جلبحت لنملينلب  ل.ل

،لةى   للبحت منملبحت لنمملحلت لملبيحكت ونم( 5085لىححل،ل  طف لةردت.) -81

لىتلبح لنى،لبح يىضبحمللللى ردل،يمىدةلبح ةبى

لةردت) -82 ل  طف  ل، لبحت لنم( 5001لىحح لبح ىىثىتلوبحنثكىتل م ،للتطثنىىت

لبحىىه ةل

ت  ي لبحم ىين لبحت بري لوبحمتطلثىتلبحفةن ل( ل8222لىححل،ل  طف لةردتل) -50
،لةىىح ل ىةستن لان ل ةنرةة،لينتىجلب ب جلبحكمثنرت لبحت لنمن ل ملبحم ةى لبحثىنري 

ل  ل لربنل.كلن لبحت بن ل،لةى 

لبحسن .) -58 لأ ل ل5000بحطىه ، لئ لبحثىبت ل(  لحل رة لبحمكىنم لبحتكرين لبنن بح ل  
ئ.ل)ةىىح ل ىةستن لان للوبحمت  ك ل ملب ب جلبحرىىوللبحمت  دةلوبحت  نللبح ةبىم

ل ةنرةة(،لةى   لبح  ىايق.ل

ل) -55 لشىه  لين  ل5002بح تنثم، لبيحكت ونن (. لبحت لنمم لبحم تر) ل تر  لت منم .

ل(.piih //mmm.ipozhigl.:ro/.o/gprmiplzih.hphti=428بحمر عل)يل ل

ل5002حم،ىتربةت،وبريل،  بننس.) -54 لبحم ىدةبيحكت ونن (  ل جمري  .للتةمن 

ل،بح يىض.51-52ت ةم ليث هللالبحنىيعل، كتث لبحمللل ه لبحرطةن ل،ل ل ل

  ىدةلبحم لر ىتلبيحكت ونن ل( ل5088 ة رة،لي ى لويرى ،ي ىربل لل) -53
(ل كتث لأ ىنل،ل8،لطل)لبحمكتثىتلو  بك لبحم لر ىتل  فىهنملنو ي لوتطثنىىتليملن  مل

ل،لبحكري ل.ل2-50لصل

ل5002وبحمثىة ،أ م .); بحمرى ،يث هللا -52 لب ىسل(  لبيحكت ونم بحت لنم
ل(ل كتث لبح ثنكىنل،ل4.لطل)وبحتطثنىىت

لبح يىض.
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