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فاعلية برنامج تدريبي يف إكساب بعض الكفايات 
التكنولوجية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة 

 املتوسطة مبنطقة حائل
 *سلطان بن عبدهللا بن برجس العردان

 

 

بي في  امللخص_ لمي اللوت اللسبُت في بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت لدي مل آدظابهدًذ هره الدزاطت للخلسي ئلى ًاكلُت بسهامج جدٍز

بي وجٖىهذ  ، وجٖىهذ أداجا الدزاطت 30ً )ــت مــطزالدات ــكُىاإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل، وجم اطخخدام اإلاىهج شبه الخجٍس
ً

ً ـم( مللما

اد ملامل الثباث ٘ بؼاُت اإلاالخـت )ُبلي /بلدي(، وجم بىاء ألاداجحن مً ُبل الباخث وجم ئًجالـً خـئي مز أداخخباواي ـملسًز اـخخبا

بي اإلاِترح في ئٓظاب بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت إلاللمي اللوت  م الخدٍز والصدَ لهما. أؿهسث هخائج الدزاطت وحىد ًاكلُت ٓبحرة للمُى

 بحن الُِاطحن (α = 0.05) اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت، خُث دلذ الىخائج ئلى وحىد ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت كىد مظخىي الداللت

الِبلي والبلدي في اخخباز الخدصُل اإلالسفي للٌٕاًاث الخٕىىلىحُت لصالح الُِاض البلدي. ٓما أؿهسث هخائج الدزاطت وحىد ًسوَ ذاث 

بُت كلى الٌٕاًاث اإلاخللِت باألداء اللملي باطخخدام  (α = 0.05) داللت ئخصائُت بحن الُِاطحن الِبلي والبلدي ألًساد اإلاجمىكت الخجٍس

بي لصالح الُِاض البلديالبرهامج   .الخدٍز

بي، مللمي اللوت اللسبُت، اإلاسخلت اإلاخىطؼت :الكلمات املفتاخية  .الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت، بسهامج جدٍز
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 ميملعل التكىولوجية الكفاًات بعض إكساب في ثدريبي برهامج فاعلية

 خائل بمىطقة املتوسطة املرخلة في العربية اللغة
 املقدمة. 1

        
ً
ع واُلا لِد أصبذ الخللُم ؤلالٕترووي وجىؿٌُه في كملُت الخدَز

لّد دمج الخِىُت في كملُتي الخللُم والخللم  وخاصت في وشازة الخللُم، َو

س اللملُت الخللُمُت؛ إلاا جِدمت الخِىُت في  لخؼٍى
ً
ا  خٍُى

ً
م  مؼلبا طبُل ًز

ت بجهد أُل وهىكُت أًظل خُث أشاز أحِى ] [ ئلى أن 1اإلاخسحاث التربٍى

اهدشاز جٕىىلىحُا اإلاللىماث بالشٖل الري ولِشه الُىم ُد أوحد 

س أطالُب الخللم، وػَس  الخاحت ئلى اطخوال٘ هره الخِىُت في جؼٍى

ّ الخللُم اإلاسن اإلادظم الٌاكلُت دون طسوزة  ت كً ػٍس آدظاب اإلالًس

الازجباغ بلامل الصمً واإلاٖان. ًالخللُم ؤلالٕترووي ٌلّد اطخجابت 

خُُِِت للثىزة الخدًثت في أطالُب وجِىُاث الخللُم، وئذا أزدها ئًجاد 

حلٍسٍ شامل لهرا الىمؽ أو اإلاصؼلح ًاهىا هجد أهه لم ًخم الاجٌاَ 

خ٘ى جددًد مٌهىم مىخد وشامل له، خُث ئن ملـم اإلاداوالث هـسث 

 .شواًا مخخلٌت خظب ػبُلت الاهخمام والخخصص ئلُه مً

لت الىاججت كً الخؼىز الللمي       دظم اللصس الخالي بالخوحراث الظَس ٍو

والخٕىىلىجي وجِىُت اإلاللىماث؛ لرا أصبذ مً الظسوزي أن جىآب 

ت هره الخوحراث التي أدث ئلى ؿهىز أهماغ وػسائّ كدًدة  اللملُت التربٍى

 .للخللُم

ا ألاطاض لم ٌلّد الهدي مً الخللُم في هرا اللصس وكلى هر     

ت والخِائّ ًِؽ، بل حلّداه ئلى طسوزة ئٓظابه  ئٓظاب اإلاخللم اإلالًس

 كلى مىآبت 
ً
اإلاهازاث والِدزاث والاكخماد كلى الراث؛ لُٖىن ُادزا

مخوحراث اللصس الخٕىىلىحُت. ومً هرا اإلاىؼلّ خسصذ ٓثحر مً 

ت والخللُمُ ت كلى ألاخر بصمام اإلابادزة، وجىؿٍُ اإلاإطظاث التربٍى

 ].2الخِىُاث بما ًدِّ أهداًها ]

[ خحن أوضح أن الخٕىىلىحُا حلُد هُٖلت 3وهرا ما أشاز ئلُه باالزد ]      

هـام الخللُم ومإطظاجه، ًهي جِدم ئلى اإلاخللمحن ػسائّ حدًدة 

حن ت، وؤلاداٍز ع وجِدًم اإلالًس  للخللم، واإلاللم ػسائّ حدًدة للخدَز

د اطدثمس الخللُم هرا  ػسائّ حدًدة في جىـُم الىـام الخللُميي. ُو

الخِدم، وؿهسث الاطخٌادة مً هره الخِىُاث داخل الِاكت الدزاطُت، 

وبحن أزوُت اإلاإطظاث الخللُمُت. وأدي ذلٗ ئلى جأطِع حللم مخٖامل 

ملخمد كلى هره الخِىُاث، وهى ما ٌظمى بالخللم ؤلالٕترووي الري 

حن زئِظحن هما: الخللم الِائم كلى اطخخدام الخاطىب، ًخظمً هىك

 .والخللم الِائم كلى ؤلاهترهذ

 ألهمُت الخللُم ؤلالٕترووي ؿهسث الخاحت اإلااطت ئلُه مً ُبل      
ً
وهـسا

اإلاإطظاث الخللُمُت ومنها الجاملاث التي حظعى بدوزها ئلى مىآبت 

لٕترووي في اللملُت اإلاظخددزاث الخِىُت، خُث أصبذ ئدخا٘ الخللُم ؤلا

، وفي هاًت ألاهمُت؛ للدوز ألاطاس ي الري ًللبه في 
ً
الخللُمُت أمسا ملّخا

جصوٍدها باإلاللىماث الللمُت اإلاخجددة باطخمساز، ٓما ًمًٕ اطخخدامه 

ٔىطائل ملُىت للمللم في جدَزع اإلاِسزاث الدزاطُت مً أحل ئحساء 

ٍ الخللُمي ]  ].4اإلاُى

 ً اإلاٖىهاث ألاطاطُت اإلاىهج، وأن ألاهداي ــّد مــع حلـــٍدز ــَس الخــئن ػ       

واإلادخىي ال ًمًٕ جدِِهما ئال بىاطؼت اإلاللم والؼَس التي ًدبلها في 

ٔان اللملُت  ًىا أطاًطا مً أز ظه، ًان ذلٗ ًجلل اإلاللم ٓز جدَز

الخللُمُت، وكىصًسا مهما مً كىاصسها، الِادز كلى الخأزحر ًيها، خُث 

ٌاءجه ووكُه بدوزه ألاطاض في كملُت الخللُم، وبرله حلخمد كلى ٓ

ت اإلاىاطبت.  ُصازي حهده؛ إلٓظاب اإلاخللم اإلاللىماث والخبراث التربٍى

صذ دوزه وخصسجه في هِل 
ّ
ع ُل ئال أن الىـسة الخِلُدًت للملُت الخدَز

ت، وجلُِىه للمخللمحن؛ مما أدي ئلى خلل اللملُت الخللُمُت،  اإلالًس

ِدانها كىصس ا   .لخٌاكل اإلايشىد بحن اإلاللم واإلاخللمًو

لِد أزس الخؼىز الٕبحر واإلادظازق لخِىُت اإلاللىماث واطخخدامها في       

ِت أداء اإلاللم واإلاخللم في الِاكت الدزاطُت،  اللملُت الخللُمُت في ػٍس

ا حدًدة للخللم أدث ئلى حوُحر الىـسة الخِلُدًت لدوزهما، 
ً
وأؿهس ػُس

ٔان اإلالل م مدىز اللملُت الخللُمُت، ٌلخمد كلُه في جدظحر ًبلد أن 

وجلِحن اإلاللىماث واإلالازي، وجصمُم الىطائل الخللُمُت وصُاهت 

الاخخبازاث، أصبذ دوزه ًخللّ بالخخؼُؽ والخىـُم وؤلاشساي كلى 

 .اللملُت الخللُمُت

 ؛ُت باجاخت الٌسص اإلاىىكت للمخللمٓما ازجبؽ دوزها في ؿل الخِى        

حز كلى ئٓظابه مهازاث الخللم للمشا ت في اللملُت الخللُمُت، والتٓر ٓز

ت مخىىكت صٌُت وهحر  الراحي والخلاووي، مم دمج اإلاخللم بيشاػاث جسبٍى

صٌُت، جإدي ئلى بلىزة مىاهبه، وجٌجس ػاُاجه، وجىمي ُدزاجه، وحلمل 

 ].5كلى جٖامل شخصِخه ]

هه في ؿل هره الخوحراث، [ خحن ذٓس أ6وهرا ما أٓد كلُه اللٌخان ]        

ؿهس ؤلاهترهذ ٔىطُلت حللُمُت حدًدة لها أزس ٓبحر في خُاة اإلاللم 

واإلاخللم، وهي حلّد أضخم جؼبُّ لخٕىىلىحُا اإلاللىماث في اللالم، ئذ 

هدخاج الُىم ئشاءها ئلى اطخخدام الخٕىىلىحُا الخدًثت، وما ًسجبؽ بها 

الدولُت؛ لىيخِل مً مً خاطباث وشبٖاث هِل اإلاللىماث اإلادلُت و 

ل دوز اإلاللمت مً مجسد  خالت الخللُم الجامد ئلى الخللم اإلاسن، وجدٍى

ملُِت للمللىماث ئلى مظاكدة ومىحهت، ودوز الؼالبت مً مجسد 

الاطخِبا٘ ئلى البدث والاطخِصاء باطخخدام جٕىىلىحُا الظُؼسة 

 .الٖاملت كلى اإلاللىماث

رلٗ أٓدث اإلاإجمساث اللملُت        الخللُمُت في اللصس الخدًث كلى  ٓو

الدوز الٕبحر لإلهترهذ في مظاكدة اإلاللم في ئكداد الىطائل الخللُمُت، 

وجىمُت أدائه، وداًلُخه، وجدصُل ػلبخه. ٓما أن اطخخدامها ًإدي دوز 

الىطُؽ بِىه وبحن الؼالب؛ إلزطا٘ السطائل لجمُم الؼالب، باإلطاًت 

في اإلاِسز، والىاحباث اإلاجزلُت، والسد  ئلى ئزطا٘ حمُم ألاوزاَ اإلاؼلىبت

 دوز الىطُؽ 
ً
كلى الاطخٌظازاث ٓما ًإدي اطخخدام ؤلاهترهذ أًظا

حر الىزَ  للخص٘ى كلى الخورًت الساحلت. وفي هرا اللمل ًخم جًى

ذ والجهد، خُث ًمًٕ حظلُم الىاحب اإلاجزلي في اللُل أو في النهاز  والُى

 .دون الخاحت إلاِابلت اإلاللم

 ة الدراسةمشكل. 2

 ت الاطخٌادة مً الخللُم ــاولــت في مدــت الخالُــدزاطــت الــلــدد مشٕــجخد      
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ؤلالٕترووي في خل اإلاشٕالث التي جىاحه اللملُت الخللُمُت إلاىآبت 

الخؼىز الخٕىىلىجي خُث جخمثل مشٖلت البدث الخالي في خلى بسامج 

ت في مىؼِت خائل مً ئكداد مللمي اللوت اللسبُت للمسخلت اإلاخىطؼ

ئٓظابهم بلع الٌٕاًاث اإلاخللِت بالخٕىىلىحُا بالسهم مً خاحتهم ئلى 

ظُت إلاِسز اللوت اللسبُت  جلٗ الٌٕاًاث ٔىنها حظاكد في اللملُت الخدَز

 .للمسخلت اإلاخىطؼت

حزة         إلاا ًمثله مللم اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت ٔىهه ٓز
ً
وهـسا

ٔان مىـىمت الخللُم واإلاإزس أطاطُت في اللملُ ت، وأخد أهم أز ت التربٍى

 في كصس ًدظم باإلاللىماجُت، ًاإلادازض بداحت ئلى 
ً
ًيها، وخصىصا

ً في ؤلاكداد وألاداء، وذوي ٌٓاءاث ومهازاث حللُمُت  مللمحن مخمحًز

[، ًٌٕاءة 7] كالُت، ًمٕنهم جسحمتها ئلى أطالُب حللُمُت ًلالت آ٘ شاهس

ىطؼت ال جِاض ًِؽ بما لدًه مً كلم في جخصصه، مللم اإلاسخلت اإلاخ

بل ال بد مً ُُاض مدي امخالٓه للٌٕاًاث الخٕىىلىحُت الالشمت، 

 .وممازطخه لها

 مً كمل الباخث ٓمداطس في أطالُب ومىاهج ػَس        
ً
واهؼالُا

شسي كلى اللدًد مً الؼلبت اإلاللمحن الرًً ًؼبِىن في  ع َو الخدَز

 في الخؼبُّ اللملي اإلاخللّ اإلادازض اإلاخىطؼت، الخ
ً
ف أن هىاْ طلٌا

بالٌٕاًاث الخٕىىلىحُت في جدَزع اللوت اللسبُت، مما دًم الباخث 

بي في  ىي كلى ًاكلُت البرهامج الخدٍز إلحساء مثل هره الدزاطت للُى

بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت لدي مللمي اللوت اللسبُت في  آدظاب

 .اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

 أسئلة الدراسة أ.

ما ًاكلُت  :جخددد مشٖلت الدزاطت في الظإا٘ السئِع الخالي       

بي اإلاِترح في ئٓظاب بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت لدي  البرهامج الخدٍز

خٌسق كً  مللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل؟ ٍو

 :هرا الظإا٘ السئِع الٌسطُاث آلاجُت

بي اإلاِترح له جأزحر اًجابي ذو داللت ئخصائُت كىد البرهامج الخدٍز -

ُت لدي مللمي  (α = 0.05) مظخىي الداللت في ئٓظاب الٌٕاًاث اإلالًس

 .اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

بي اإلاِترح له جأزحر اًجابي ذو داللت ئخصائُت كىد  - البرهامج الخدٍز

الٌٕاًاث اللملُت لدي مللمي في ئٓظاب  (α = 0.05) مظخىي الداللت

 .اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

 أهداي الدزاطتب. 

 :حظعى الدزاطت الخالُت ئلى جدُِّ ألاهداي الخالُت     

الّخلسي كلى الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت الالشمت إلاللمي اللوت اللسبُت في  •

 .اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

بي إلٓظاب الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت إلاللمي اللوت جصمُم بسهامج  • جدٍز

 اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

بي اإلاِترح في ئٓظاب الٌٕاًاث  • الٕشٍ كً ًاكلُت البرهامج الخدٍز

 .الخٕىىلىحُت إلاللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

 أهمية الدراسةج. 

 :ت أهمُتها مًحظخمد هره الدزاط       

بي ًمًٕ أن ٌظخخدم في جىمُت الٌٕاًاث لدي  -1 جِدًم بسهامج جدٍز

 .مللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل

ت بيخائج كلمُت  -2 ُد حظهم هخائج هره الدزاطت في ئزساء اإلإخبت التربٍى

 الهؼالَ بدىر أخسي 
ً
 .زبما جٖىن مهمت وأطاطا

ه الدزاطت في جِدًم حورًت زاحلت ألًساد كُىت ُد حظهم هخائج هر -3

البدث واإلاظئىلحن كً الاخخُاحاث الالشمت إلاللمي اإلاسخلت اإلاخىطؼت 

 .ًُما ًخللّ باطخخدام الخٕىىلىحُا

بي ًخظمً أهم الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت الالشمت  -4 جصمُم بسهامج جدٍز

س أداء مللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت  .لخؼٍى

 كً أهمُت اطخخدام  -5
ً
 واضخا

ً
ًمًٕ أن جِدم الدزاطت الخالُت جصىزا

ب لُخمٕىىا مً اجخاذ ؤلاحساءاث اإلاىاطبت  الخللُم ؤلالٕترووي في الخدٍز

 .في طىء هرا الخصىز 

 خدود الدراسةد. 

الخدود اإلاىطىكُت: جِخصس هره الدزاطت كلى جىا٘و الٌٕاًاث  -1

اإلاللىماث إلاللمي اللوت اللسبُت في الالشمت وجددًدها في مجا٘ جٕىىلىحُا 

بي إلٓظابهم جلٗ الٌٕاًاث  .اإلاسخلت اإلاخىطؼت، زم جصمُم بسهامج جدٍز

الخدود الصماهُت: الٌصل الدزاس ي الثاوي لللام الدزاس ي  -2

 .هـ1436/1437

 .الخدود اإلاٖاهُت: اإلادازض اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل -3

ت: مللمي اللوت اللسبُت ف -4 ي اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت الخدود البشٍس

 .خائل

 مصطلحات الدراسةه. 

 [ الخللم ؤلالٕترووي بأهه:8لسي اإلاىس ى واإلاباْز ]ٌ :الخللم ؤلالٕترووي

ِت للخللُم باطخخدام آلُاث الاجصا٘ الخدًثت، مً خاطب  "ػٍس

وشبٖاجه ووطائؼه اإلاخلّددة، مً صىث، وصىزة، وزطىماث، وآلُا 

رلٗ بىاباث الشبٕت اللاإلاُت جبدث، ومٕخباث ئلٕتروهُت،  ٓو

ٔان مً بلد أو في الٌصل الدزاس ي، ًاإلاِصىد هى  للمللىماث، طىاًء 

اطخخدام الخِىُت بجمُم أهىاكها في ئًصا٘ اإلاللىمت للمخللم بأُصس 

ذ، وأُل حهد، وأٓبر ًائدة  ".ُو

مجمل طلْى اإلاللم الري ًخظمً اإلالازي واإلاهازاث "هي  :الٌٕاًت

ـهس ذلٗ مً والاججاهاث بلد ا إلاسوز في بسهامج ًىلٕع أزسه في أدائه ٍو

ه 9خال٘ أدواث ُُاض خاصت حلد لهرا الوسض" مظاكده ] لًس [ َو

 بأهه " وص٘ى اإلاللم ئلى مظخىي مددد مً الدُت 
ً
الباخث ئحسائُا

 ."وؤلاجِان لخىؿٍُ مهازاث جٕىىلىحُا اإلاللىماث في اللملُت الخللُمُت

 الدراسات السابقة .3

[ دزاطت اطتهدي ئلى ئكداد بسهامج مِترح 10حسي أبى خؼىة ]أ      

ُاض ًاكلُخه في جىمُت بلع  ب ؤلالٕترووي كً بلد ُو ُائم كلى الخدٍز

ع في الجاملت  مهازاث الخللُم ؤلالٕترووي لدي أكظاء هُئت الخدَز

بي لخدُِّ أهداي  د اطخخدم الباخث اإلاىهج الخجٍس الخلُجُت، ُو

دث وحىد ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت كىد البدث، وأؿهسث هخائج الب

دزحاث الخؼبُّ الِبلي والبلدي ألدواث  مخىطؼيبحن  0.01≤ مظخىي 

ع، وذلٗ  ُُاض مهازاث الخللُم ؤلالٕترووي لدي أكظاء هُئت الخدَز

ب ؤلالٕترووي كً بلد البلديلصالح الخؼبُّ  د ًاكلُت الخدٍز ؛ مما ًٓإ

عفي جىمُت مهازاث الخللُم ؤلالٕترووي لد  .ي أكظاء هُئت الخدَز

امذ خلُل ]       [ بدزاطت هدًذ ئلى الخلسي كلى مدي ًاكلُت 11ُو

ب ئلٕترووي في جىمُت مهازاث جصمُم بسامج حللُمُت مدىطبت  م جدٍز مُى
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لدي مللمي الخٕىىلىحُا بوصة، جم ئكداد ُائمت إلاهازاث جصمُم البرامج 

مً هىق اخخُاز مً  الخللُمُت، ومً خاللها جم وطم الاخخباز الخدصُلي

مخلدد، وبؼاُت اإلاالخـت لُِاض مظخىي اإلاهازة اللملُت لخصمُم 

البرامج الخللُمُت، باإلطاًت ئلى بؼاُت جُُِم مىخج بسهامج حللُمي 

ب  م الخدٍز مدىطب، ولخدُِّ أهداي الدزاطت جم جصمُم مُى

ؤلالٕترووي لخىمُت مهازة جصمُم البرامج الخللُمُت، واخخازث الباخثت 

ومللم مً مللمي الخٕىىلىحُا للمسخلت  61ُىت ُصدًت مٖىهت مً ك

ت التربُت والخللُم  ألاطاطُت الللُا الخابلحن إلادازض الخٖىمت بمدًٍس

بي ذا الخؼبُّ الِبلي والبلدي  شما٘ هصة، وجم اطخخدام اإلاىهج الخجٍس

لللُىت الىاخدة. وبلد جؼبُّ اإلالالجاث ؤلاخصائُت جىصلذ الدزاطت الى 

ت الللمُت إلاهازاث وحىد  ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي اإلالًس

جصمُم البرامج الخللُمُت اإلادىطبت لصالح الخؼبُّ البلدي في اخخباز 

ب ؤلالٕترووي م الخدٍز  .الخدصُل اإلالسفي لدي مللمي اللُىت حلصي إلاُى

ٓما أؿهسث الىخائج ئلى وحىد ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت في       

ت اللملُت إلاهازاث جصمُم البرامج الخللُمُت اإلادىطبت  مظخىي اإلالًس

لصالح الخؼبُّ البلدي في بؼاُت اإلاالخـت لدي مللمي اللُىت حلصي 

ب ؤلالٕترووي م الخدٍز  .إلاُى

[ دزاطت هدًذ ئلى اطخِصاء ًاكلُت بسهامج 12وأحسي الظلدوي ]      

ب حلاووي  م ٍو ٖي  -حللُمي مِترح باطخخدام مُى ادة ا -ٍو لخدصُل في ٍش

وجىمُت الاججاهاث الاًجابُت هدى اإلادخىي الخللُمي لدي الؼالب 

ِت الخدَزع اإلالخادة بالخؼبُّ كلى مجمىكت  اإلاللمحن مِازهت بؼٍس

( ػالبا مً ػالب ٔلُت اإلاللمحن بجاملت اإلالٗ طلىد 40ُىامها )

اإلاسجلحن في مِسز اإلاخاخٍ واإلالازض الخللُمُت، وجم جِظُمهم ئلى 

بي كبر مجمىكخحن طا بُت، وجم اطخخدام اإلاىهج الشبه ججٍس بؼت وججٍس

بىاء اخخباز جدصُلي جىصلذ الدزاطت ئلى وحىد ًسوَ ذاث داللت 

بُت ولصالح اإلاجمىكت  ئخصائُا بحن اإلاجمىكخحن الظابؼت والخجٍس

بُت في ٔل مً الخدصُل والاججاهاث  .الخجٍس

ت أزس اط13ٓما أحسث شهسة ]       خخدام [ دزاطت هدًذ ئلى ملًس

ب ػلبت مللم الصٍ كلى ئجِان الخللم ؤلا اطتراجُجُت جِاوي في جدٍز

 front مهازاث بسهامج جصمُم مىاُم ؤلاهترهذ الخللُمُت مً خال٘ بسهامج

page  ٍواكخمدث الباخثت اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي في اطخِصاء ووص

جِاوي، وجددًد مهازاث جصمُم مىاُم الخللم ؤلا اطتراجُجُتخؼىاث 

بي ذي اإلاجمىكت الىاخدة ؤلا  هترهذ الخلمُمُت، واكخماد اإلاىهج الخجٍس

 وػالبت أؿهسث هخائج الدزاطت ئلى 34وجٖىهذ كُىت الخجسبت مً )
ً
( ػالبا

وحىد ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت، بحن مخىطؽ دزحاث الؼلبت / 

ُت /الِبلُت، ومخىطؽ دزحاتهم  اإلاللمحن في الاخخبازاث الخدصُلُت اإلالًس

ُت البلدًت، في ٔل مهازة مً مهازاث في الاخخ بازاث الخدصُلُت اإلالًس

ووًّ  front page جصمُم مىاُم ؤلاهترهذ الخللُمُت باطخخدام بسهامج

جِاوي، ووص٘ى ملـم الؼلبت / إلاللمحن ئلى مساخل اطتراجُجُت الخللم ؤلا

 .%85مظخىي ئجِان 

ت أزس اطخخ14ٓما أحسي خسبا ]       دام [ دزاطت هدًذ ئلى ملًس

ب الؼلبت اإلاللمحن كلى ئجِان مهازاث بسهامج  ِت ألادائُت في جدٍز الؼٍس

ٔاهذ كُىت البدث كُىت كىِىدًت  جصمُم البرامج الخللُمُت الخٌاكلُت و

 وػالبت وألهساض البدث اطخخدم الباخث 31كشىائُت ُىامها )
ً
( ػالبا

ُلي ألادواث اإلاخمثلت في اطدباهت اإلاسح الاطخؼالعي والاخخباز الخدص

ٔان مً أهم هخائجها  اإلالسفي الِبلي / البلدي، واطدباهت الاججاهاث و

 خِّ الؼلبت / اإلاللمىن ملُاز ؤلاجِان اإلاددد في حمُم مهازاث بسهامج

Authorware  كدا مهازة اطخخدام بيُت اللمل اإلاؼىز، ووحىد صلىباث

ب كلى مهازاث بسهامج وجخجلى أهم هره  Authorware كدًدة للخدٍز

س الىطائل الصل ىباث مً وحهت هـس الؼلبت / اإلاللمحن في كدم جًى

ذ  دخاج البرهامج ئلى ُو اإلاظاكدة مً ألاحهصة الٖاًُت للدد الؼلبت، ٍو

ب، كدم وحىد اللدد الٖافي مً اإلادزبحن الرًً ًخِىىن  ٓثحر للخدٍز

 .مهازاث البرهامج

ام الخىلي ]       لى [ بدزاطت هدًذ ئلى ئكداد بسهامج ُائم ك15ُو

الٌٕاًاث لخىمُت مهازة جصمُم البرامج الخللُمُت لدي مللمي 

 لؼبُلت الدزاطت اإلاىهج البىائي 
ً
ِا الخٕىىلىحُا واطخخدام الباخث ًو

لبىاء البرهامج اإلاِترح الِائم كلى الٌٕاًاث لخىمُت مهازة جصمُم البرامج 

بي ذو الخؼبُّ الِبلي والبلدي كلى هٌع  الخللُمُت، واإلاىهج الخجٍس

 ومللمت 20إلاجمىكت واخخاز الباخث كُىت ُصدًت مٖىهت مً )ا
ً
( مللما

مً مللمي الخٕىىلىحُا للمسخلت ألاطاطُت الللُا الخابلحن إلادزاض 

ام ببىاء أدواث  ت التربُت والخللُم بخان ًىوع، ُو الخٖىمت بمدًٍس

ت  الدزاطت والتي جمثلذ في الاخخباز الخدصُلي لُِاض مظخىي اإلالًس

ت اإلاالخـت لُِاض مظخىي اإلاهازة اللملُت لخصمُم البرامج الللمي وبؼاُ

ُت  ما أؿهسث الىخائج ان للبرهامج ازس ٓبحر في جدظحن اإلالًس الخللُمُت ٓو

الللمُت واإلاهازاث اللملُت لخصمُم البرامج الخللُمُت لدي مللمي 

 .الخٕىىلىحُا

 [ دزاطت هدًذ للخلسي ئلى مدي جىاًّ ٌٓاءة16وأحسي ٓسمت ]       

مللم التربُت الخٕىىلىحُت مً وحهت هـس مدًسيهم وملاًحر الٌٕاءة إلاللم 

م وجٖىهذ كُىت 2008التربُت الخٕىىلىحُت الصادزة كً الُىوظٖى 

مدًسا ومدًسة مً ُؼاق هصة، واطخخدم الباخث اإلاىهج  28الدزاطت مً 

الىصٌي، وأؿهسث هخائج الدزاطت ُلت الابخٖاز لدي مللمي الخٕىىلىحُا 

 .حهت هـس مدًسيهما وأن مظخىاهم ال ًسقى ئلى ملاًحر الُىوظٖىمً و 

[ هدًذ ئلى الخلسي كلى اللىامل 17وفي دزاطت ُام بها ماهدًصاده ]      

التي ًمًٕ في طىئها جٌظحر اطخخدام اإلاللمحن لبِئاث الخللُم 

( 178وجٖىهذ كُىت الدزاطت مً ) .ؤلالٕترووي في الخللُم الجامعي

 في أُظا
ً
ام  wageningen  م مخخلٌت في حاملتمدزطا في هىلىدا. ُو

الباخثىن باكداد اطدباهت، للخلسي كلى اللىامل اإلاجددة الطخخدام 

 :أوضخذ هخائج الدزاطت أنو  .الخللُم ؤلالٕترووي

ع لها الدوز الخاطم في اطخخدام  -1 اججاهاث وآزاء أكظاء هُئت الخدَز

% مً الخباًً في 43جمثل بِئاث الخللُم ؤلالٕترووي بالجاملاث، خُث 

 .مخوحر اطخخدام بِئاث الخللم ؤلالٕترووي

ع خ٘ى ألاوشؼت اإلاؼبِت مً خال٘  -2 ئًجابُت آزاء أكظاء هُئت الخدَز

 .شبٕت اإلاللىماث والخللُم بمظاكدة الخاطب آلالي

ع ُُمت ًائدة بِئاث الخللم  -3 أهمُت ئدزاْ أكظاء هُئت الخدَز

 .للملُت الخللُمُتؤلالٕترووي في جدُِّ أهداي ا

ام كباد ]       [ بدزاطت هدًذ ئلى الخلسي كلى ًاكلُت بسهامج 18ُو

د اطخخدم  مِترح لخىمُت مهازة البرمجت لدي مللمي الخٕىىلىحُا، ُو

الباخث اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي لخدلُل وخدة الخىازشمُاث وبسمجت 
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ما اطخخدم باإلاهازاث الخاصت بلوت البرمجت، ٓ تكداد ُائمئالخاطىب، و 

بي اإلاِترح، ًُما اطخخدم اإلاىهج  اإلاىهج البىائي لبىاء البرهامج الخدٍز

ت ًاكلُت البرهامج اإلاِترح كلى كُىت الدزاطت اإلاٖىهت مً  بي إلالًس الخجٍس

ام الباخث باكداد ادواث الدزاطت وهي اخخباز  20  ومللمت، ُو
ً
مللما

البرمجت،  ملسفي لُِاض مظخىي آدظاب اإلاللىماث الللمُت إلاهازة

وبؼاُت مالخـت لُِاض مظخىي اإلاهازة اللملُت للبرمجت أؿهسث هخائج 

الدزاطت ئلى وحىد ًسوَ ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي آدظاب 

اإلاللىماث الللمُت واإلاهازة اللملُت بحن الخؼبُّ الِبلي والبلدي لصالح 

لصي ذلٗ للبرهامج اإلاِترح  .الخؼبُّ البلدي َو

[ بدزاطت هدًذ ئلى الخلسي كلى اطخخدام 19خحن ]ٓما ُام جسه      

ع في الجاملاث،  جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث مً أحل الخدَز

.
ً
 ًلاال

ً
وجٖىهذ  وجدلُل اإلاشٕالث التي جىؼىي كلى اطخخدامها جدلُال

ع في حاملت جىزٍىى وجىصلذ  .كُىت الدزاطت مً أكظاء هُئت الخدَز

ع ًمُلىن ئلى كدم اطخخدامها الدزاطت ئلى أن أكظاء هُئت الخد َز

ا مً ؤلاخساج؛ لرلٗ جم اُتراح مشسوق شاهادو
ً
ب، وجم  خًى للخدٍز

د صدح هرا اإلاشسوق مٌاهُم خاػئت  جؼبُِه في حاملت جىزٍىى. ُو

ع، وأؿهس مشسوق شاهادو مدي جؼىز وعي  لدي أكظاء هُئت الخدَز

س اإلادخىي، ظُت في جبني ههج واطم وجؼٍى ت  أكظاء الهُئت الخدَز واإلاشآز

رلٗ أؿهسث الىخائج ًاكلُت  في ألاوشؼت الخلاوهُت كلى ؤلاهترهذ. ٓو

ع، واطخمسازهم في  ألاطلىب لدي كدد ٓبحر مً أكظاء هُئت الخدَز

 .اطخخدام جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث؛ لدكم حللُمهم

[ هدًذ ئلى وطم 20‘‘ ]والخىن، ولُىدا‘‘وفي دزاطت ُام بها ٔل مً       

لٌٕاًاث جٕىىلىحُا اإلاللىماث لدي اإلاللمحن في مدازض شُٖاهى  جصىز 

ّ اإلالاًحر الدولُت، واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىصٌي مً خال٘  ًو

%( مً 60أداة اشخملذ كلى حظم مجاالث، وجىصلذ الدزاطت ئلى أن )

 ّ مللمي مدازض شُٖاهى مظخلدون لخىٌُر الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت ًو

أجضح أن هىاْ جدوي ٓبحر في مجالي جصمُم صٌداث اإلالاًحر الدولُت. و 

ب مً بحن حظم مجاالث. ٓما أؿهسث هخائج الدزاطت كدم وحىد  الٍى

ب 80ًسوَ حلصي إلاخوحر الجيع. وأن ) %( مً اإلاللمحن ػلبىا الخدٍز

 .السطمي أزىاء الخدمت ألهه مً شأهه أن ًىصلهم للملاًحر الدولُت

ئلى الخلسي كلى ُدزة الخللُم  [ دزاطت هدًذ21وأحسي ًماوي ]      

ؤلالٕترووي كلى مىاحهت جددًاث الخللُم اللالي مً خال٘: الخلسي كلى 

أهم جددًاث الخللُم اللالي، والٕشٍ كً اججاه اللُىت هدى ًاكلُت 

الخللُم ؤلالٕترووي إلاىاحهت الخددًاث، وجدلُل أهم الخددًاث التي 

ُم اللالي، وئبساش الىطائل جىاحه الخللُم ؤلالٕترووي في مإطظاث الخلل

 152وجٖىهذ كُىت الدزاطت  .اإلاظاكدة كلى جؼبُّ الخللُم ؤلالٕترووي

ع في ٔل مً حاملت أم الِسي، وحاملت اإلالٗ  مً أكظاء هُئت الخدَز

 :ومً أهم هخائج الدزاطت .خالد، واطخخدمذ الاطدباهت ٓأداة للدزاطت

د اللُىت بشٖل ٓبحر جؼبُّ الخللُم ؤلالٕ. 1 ترووي؛ إلاىاحهت جددًاث جٍإ

 .الخللُم اللالي

ع في مجا٘ اطخخدام . 2 س مهازاث هُئت الخدَز طلٍ ئكداد وجؼٍى

الخِىُت الخدًثت والخللُم ؤلالٕترووي ًإزس في جؼبُّ الخللُم ؤلالٕترووي 

 .بٌاكلُت

ــُـائـصـت ئخـــسوَ ذاث داللـــاْ ًــهى. 3 ــائـىطــالــلّ بــا ًخلــُمـت ًـ  اكدة ــل اإلاظـ

كلى جؼبُّ الخللُم ؤلالٕترووي بحن ٔلُت الللىم الاحخماكُت في حاملت 

لُت الهىدطت بجاملت أم الِسي لصالح  أم الِسي وبحن ٔلُت اللوت ٔو

 .الٖلُت الثاهُت

[ دزاطت هدًذ الدزاطت ئلى الخلسي كلى واُم 22وأحسي الصهساوي ]      

ٍاطُاث باإلاسخلت اطخخدام الخاطب آلالي وؤلاهترهذ في جدَزع الس 

اث، والاججاهاث هدى اطخخدام  ت مً خُث الاطخخدام، واإلالُى الثاهٍى

اطُاث، وجٖىهذ كُىت الدزاطت  الخاطب آلالي وؤلاهترهذ في جدَزع الٍس

 و)158مً )
ً
، واطخخدمذ الاطدباهت ٓأداة 15( مللما

ً
ا  جسبٍى

ً
ا ( مشًس

طب آلالي للدزاطت. وأشازث أهم هخائج الدزاطت ئلى أن اطخخدام الخا

، وبدزحت ٓبحرة في حمُم مجاالث اطخخدامه ٔىطُلت 
ً
ٔان مخدهُا

اث اطخخدام  م جدصُل الؼالب. ومً أبسش ملُى رلٗ في جٍِى حللُمُت ٓو

ب كلى اطخخدام خدماث ؤلاهترهذ في  ع: ُلت الخدٍز ؤلاهترهذ في الخدَز

ع،  ذ الخصت الطخخدام ؤلاهترهذ في الخدَز ع، وكدم ٌٓاًت ُو الخدَز

ت لدي اإلاللمحن، وبؽء كمل الشبٕت. وطلٍ م ظخىي اللوت الاهجلحًز

رلٗ ًِد أشازث الىخائج ئلى أن اججاهاث اإلاللمحن هدى اطخخدام  ٓو

اطُاث ئًجابُت، وبدزحت كالُت ع الٍس  .ؤلاهترهذ في جدَز

ام كىدة ]       [ بدزاطت هدًذ ئلى الخلسي كلى بسهامج مِترح 23ُو

ب مللمي لخٕىىلىحُا للمسخلت ألاطاطُت الللُا في مداًـت هصة  لخدٍز

ت، واطخخدام اإلاىهج لىصٌي واإلاىهج  كلى جصمُم واهخاج الخِىُاث التربٍى

البىائي، وجٖىن اإلاجخمم مً حمُم مللمي الخٕىىلىحُا للمسخلت 

(، 54ألاطاطُت الللُا في اإلادازض الخٖىمُت بمداًـت هصة، كددهم )

ٔاهذ اللُىت حمُم اًساد اإلاجخمم، وألهساض  الدزاطت اطخخدم الباخث و

ألاداة اإلاخمثلت في الاطدباهت للخلسي كلى ٌٓاًاث جصمُم الخِىُاث 

ت الالشمت إلاللمي الخٕىىلىحُا، وجىصل الباخث ئلى اُتراح  التربٍى

ت الالشمت إلاللمي الخٕىىلىحُا للصٍ  مجمىكت مً الخِىُاث التربٍى

لخِىُاث الظابم ألاطاس ي، وئكداد ُائمت بٌٕاًاث جصمُم وئهخاج ا

ت الالشمت إلاللمي الخٕىىلىحُا للمسخلت ألاطاطُت الللُا في  التربٍى

ب مللمي الخٕىىلىحُا للمسخلت  مداًـت هصة، واُتراح بسهامج لخدٍز

ت  .ألاطاطُت الللُا كلى ٌٓاًاث جصمُم وئهخاج الخِىُاث التربٍى

[ يهدي ئلى الٕشٍ كً أزس 24وفي دزاطت أحساها كبد الخمُد ]      

ٔادًمي كلى آدظاب الؼالب اخخال  ي الىمؽ الخللُمي واإلاخصص ألا

د  اإلاللمحن ٌٓاًاث الخصمُم الخللُمي لبرمجُاث الخللم ؤلالٕترووي، ُو

ت دبلىم 56بلى كدد أًساد كُىت الدزاطت )  وػالبت مً الٌُس
ً
( ػالبا

خاص بٖلُت التربُت حاملت اإلاىصىزة اإلاسجلحن إلاِسز اهخاج البرمجُاث 

ألهساض الدزاطت اطخخدام الباخث اخخباز جدصُلي في الخللُمُت، و 

ُت اإلاسجبؼت بالخصمُم الخللُمي لبرمجُاث الخللُم  الجىاهب اإلالًس

ؤلالٕترووي، ومُِاض الاججاه هدى الخصمُم الخللُمي لبرمجُاث الللُم 

ؤلالٕترووي، وبؼاُت جُُِم جؼبُّ الؼالب لخؼىاث الخصمُم الخللُمي 

الب للبرمجُاث الخللُمُت، وأشازث هخائج وبؼاُت جُُِم اهخاج الؼ

ٔادًمي في آدظاب  الدزاطت ئلى وحىد جأزحر دا٘ للامل الخخصص ألا

ُت وألادائُت والاججاهاث هدى الخصمُم  الؼالب لٖل مً لجىاهب اإلالًس

الخللُمي لبرمجُاث الخللُم الالٕترووي، وجٌَى مجمىق الخللم الراحي 

  .باطخخدام اإلاىدًالث الخللُمُت

 امب وهاوي ــظٕـدـسن ووٍــلبــسا وطخٕــً دًبـــل مــا ٓـــساهـــت أحــي دزاطـــًو      
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وهى أخد هماذج  Goals [ هدًذ ئلى بدث ًاكلُت همىذج25ووزادٔلٍ ]

الخصمُم الخللُمي للخللم مً بلد في كملُت ؤلاكداد اإلانهي إلاللم 

ص باإلكداد اإلانهي وئخصائي جٕىىلىحُا الخللُم، والىمىذج اإلاظخخدم خا

ت بحن كدد صوحر  للمللمحن، وهرا الىمىذج ٌلخمد كلى الخلاون واإلاشآز

مً الؼالب أزىاء كملُت ؤلاكداد اإلانهي لهم في مجا٘ جٕىىلىحُا الخللُم، 

وهى همىذج خاص بأهـمت الخللم مً بلد، في طىء اإلالاًحر اللاإلاُت 

 NCATE دزة كً هُئتلإلكداد اإلانهي في مجا٘ جٕىىلىحُا الخللُم الصا

د جم جؼبُّ هرا الىمىذج في طىء اإلالاًحر الظابِت كلى (2001) ، ُو

د بُيذ هخائج 22كُىت جٖىهذ مً ) ( ػالب مً ػالب الجاملت. ُو

الدزاطت ًاكلُت الىمىذج في طىء جلٗ اإلالاًحر في ئٓظاب الؼالب 

هم واإلاللمحن للمهازاث اإلاهىُت الخاصت بخٕىىلىحُا اإلاللىماث ومظاكدت

 .في حىاهبه اإلاهىُت ألاخسي 

[ هدًذ ئلى الخلسي كلى جأزحر 26وفي دزاطت مىزالص وزْو ]         

د ػىز ٔل كظى هُئت  ت الصٍ. ُو اطخخدام الخٕىىلىحُا في هًس

ع، أشازث الىخائج ئلى أن اطخخدام  ع اطتراجُجُت خاصت به للخدَز جدَز

ت الصٍ أدي ئلى جدظً ملمىض في الخد صُل كىد الخٕىىلىحُا في هًس

الؼلبت، ٓما أدي ذلٗ ئلى خلّ اججاه ئًجابي لديهم هدى اللملُت 

خللُمُت، ٓما أوحد لدي الؼلبت شلىزا بِدزتهم كلى اخخُاز ما ال

ًخللمىن؛ مما ًىلد كىدهم مظإولُت الخٌاؾ كلى اإلاللىماث التي 

حللمىها. وأشازث الىخائج ئلى وحىد بلع اللىائّ التي جدد مً 

ت الصٍ، ومً أهمها ؛خىي بلع  اطخخدام الخٕىىلىحُا في هًس

ذ إلكداد  ألاطاجرة مً اطخخدام الخٕىىلىحُا ع، وطُّ الُى في الخدَز

 مً ًِدان 
ً
ا د أؿهس بلع ألاطاجرة جخًى ب كليها. ُو البرامج والخدٍز

ع لم  س أطالُب حدًدة في الخدَز وؿائٌهم، ٓما بسشث خاحتهم ئلى جؼٍى

 .ٌلخادوا كليها مً ُبل

[ بدزاطت هدًذ ئلى ئكداد بسهامج مِترح 27ٓما ُام كبد الخمُد ]       

ب الؼالب  power اإلاللمحن كلى اطخخدام اللسوض الخِدًمُت لخدٍز

point  في جصمُم واهخاج بسمجُاث حللُمُت مخلددة الىطائؽ وجىمُت

اتهم هدى اطخخدام الٕمبُىجس في الخللُم. اجبم الباخث اإلاىهج هاججا

بي كىد  الىصٌي الخدلُلي وذلٗ كىد جددًد اإلاهازاث، واإلاىهج الخجٍس

ّ الدزاطت كلى ػالب اإلاظخىي الثالث جؼبُّ البرهامج، واُخصس جؼبُ

الدزاطت اطخخدم الباخث  وألهساضبٖلُت التربُت حاملت اإلالٗ ًُصل 

م مظخىي اهخاج الؼالب للبرمجُاث  الادواث اإلاخمثلت في بؼاُت جٍِى

ُت التي  الخللُمُت مخلددة الىطائؽ واخخباز جدصُلي في الجىاهب اإلالًس

اهاث هدى اطخخدام الٕمبُىجس في ًخظمنها البرهامج اإلاِترح ومُِاض اجج

مهازاث جصمُم واهخاج البرمجُاث الخللُمُت باطخخدام اللسوض 

باإلاِازهت مم اإلاجمىكت الظابؼت التي دزطذ  power point الخِدًمُت

هٌظها بدون اطخخدام اللسوض مما ٌشحر ئلى ًاكلُت هرا البرهامج 

  اإلاِترح

 :التعقيب على الدراسات السابقة

صث كلى  ًالخف      أن الدزاطاث الظابِت ُظمذ ما بحن دزاطاث ٓز

ب ؤلالٕترووي ودزاطاث جىاولذ جصمُم البرامج  ب والخدٍز الخدٍز

ب اإلاللمحن، ٓما  الخللُمُت اإلادىطبت ودزاطاث جىاولذ ئكداد وجدٍز

جىىكذ اإلاىاهج اإلاخبلت في الدزاطاث الظابِت وزٓصث هالبُتها كلى اإلاىهج 

بي، وزٓصث اللُى اث كلى اإلاللمحن وػالب الجاملاث وػالب الخجٍس

اإلادازض، ٓما جىىكذ أدواث الدزاطاث ما بحن الاخخباز بؼاُت اإلاالخـت 

 .والاطدباهت

        
ً
واخخلٌذ هره الدزاطت كً الدزاطاث الظابِت أنها جىاولذ مجاال

ِت الخدٍزب  ب وهي ػٍس  وهى اطخخدام ػَس حدًدة للخدٍز
ً
 حدا

ً
هاما

هامج خاص للمللمحن في آدظاب بلع الٌٕاًاث ؤلالٕترووي كبر بس 

ب  صث هره الدزاطت كلى ًاكلُت بسهامج جدٍز الخٕىىلىحُت، ٓما ٓز

ئلٕترووي مِترح في ئٓدظاب بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت لدي مللمي 

 .اإلاسخلت اإلاخىطؼت

 الطريقة وإلاجراءات. 4

 مىهج الدراسةأ. 

بي ذو جصمُم ا      إلاجمىكت الىاخدة جم اطخخدام اإلاىهج شبه الخجٍس

 (.)الِبلي، والبلدي ذاث الُِاض

 مجتمع الدراسةب. 

 .حمُم مللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت في مىؼِت خائل     

  عيىة الدراسة. ج

جٖىهذ كُىت الدزاطت مً مللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت      

 30في مىؼِت خائل والبالى كددهم )
ً
 .( مللما

 اسةأدوات الدر د. 

جم ئكداد أداحي الُِاض اإلاخمثلت باخخباز ملسفي للٌٕاًاث        

الخٕىىلىحُت وبؼاُت مالخـت لُِاض ألاداء اللملي إلاللمي اللوت اللسبُت 

 :وجٖىهذ اداجا الُِاض مً

الاخخباز اإلالسفي: لُِاض جدصُل اإلاللمحن جم بىاء اخخباز ملسفي مٖىن . 1

 34مً )
ً
 .( طإالا

 :صدَ أدواث الُِاض

 :خخباز الخدصُلصدَ ا

للخأٓد مً صدَ الاخخباز جم كسطه كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن       

( طإالا مً هىق الاخخُاز مً 32وجٖىن الاخخباز بصىزجه ألاولُت مً )

مخلدد وبلد كسطه كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن أخر الباخث بلحن 

( 34الاكخباز اُتراخاتهم، وبرلٗ جٖىن الاخخباز بصىزجه النهائُت مً )

طإالا مً هىق الاخخُاز مً مخلدد بأزبلت بدائل ومً ؤلاحابت ب )صح أو 

 (.خؼأ

حسب الباخث الاخخباز كلى كُىت اطخؼالكُت مً هحر مللمي كُىت  -

 وخلل الباخث الاخخباز وجم ما ًلي25الدزاطت بلى كددهم )
ً
 :( مللما

ت لٖل ًِسة مً ًِساث الا  - خخباز ئًجاد ملامل الصلىبت والِدزة الخمُحًز

ت ما بحن ) ( وجساوخذ ُُم ملامل 0.72-0.35ًتراوخذ الِدزة الخمُحًز

( وبرلٗ ًاوى حمُم ًِساث الاخخباز 0.80-0.26الصلىبت ما بحن )

بحن الجد٘و ) ت والصلىبت ٍو ( 1مىاطبت مً خُث الِدزة الخمُحًز

 .ملامالث الصلىبت والخمحز ألطئلت الاخخباز
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 . 1 جدول 

 ألسئلة الاختبار معامالت الصعوبة والتمييز 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

1 0.27 0.60 18 0.73 0.40 

2 0.50 0.40 19 0.76 0.53 

3 0.52 0.47 20 0.37 0.35 

4 0.77 0.40 21 0.37 0.53 

5 0.80 0.47 22 0.43 0.47 

6 0.43 0.53 23 0.33 0.40 

7 0.67 0.47 24 0.70 0.47 

8 0.50 0.47 25 0.26 0.40 

9 0.37 0.60 26 0.71 0.42 

10 0.60 0.40 27 0.74 0.49 

11 0.50 0.47 28 0.57 0.31 

12 0.67 0.40 29 0.32 0.43 

13 0.40 0.40 30 0.41 0.45 

14 0.30 0.47 31 0.31 0.40 

15 0.27 0.40 32 0.60 0.40 

16 0.63 0.72 33 0.39 0.44 

17 0.30 0.47 34 0.36 0.48 

 :الثباث

ِت الاخخباز زباث ملامل اطخخساج جم        (Test – retest) ؤلاكادة بؼٍس

 َ  اللُىت أًساد دزحاث بحن الازجباغ ملامل وبلى أطبىكحن شمني بٌاز

 هٌظه الاخخباز كلى ودزحاتهم ألاولى، اإلاسة في الاخخباز كلى الاطخؼالكُت

 (.0.85) الثاهُت اإلاسة في

 :اإلاالخـت بؼاُت وزباث صدَ

 مً مجمىكت كلى كسطها جم اإلاالخـت بؼاُت صدَ مً للخأٓد       

 الُِاض في واإلاخخصحن الخدَزع هُئت أكظاء الخبراء مً اإلادٕمحن

م  اإلاالخـت بؼاُت زباث مً وللخأٓد بمالخـاتهم، ألاخر جم خُث والخٍِى

 مً مللمحن( 3) مً مٖىهت كُىت كلى مالخـْحن، ُبل مً جؼبُِها جم

 وجم الدزاطت كُىت خازج مً اإلاخىطؼت للمسخلت اللسبُت اللوت مللمي

 ٔىبس ملادلت خظب اإلاالخـحن زباث خظاب وجم أدائهم، زصد

COOPER 

 زباث اإلاالخـحن = 

 كدد مساث الاجٌاَ   

X 100  كدم كدد مساث الاجٌاَ + كدد مساث

 الاجٌاَ

 لبؼاُت الثباث ملامل ُمتُ بلوذ الظابِت اإلالادلت وبخؼبُّ     

 الُِمت هره وحلد( 92.8) اللملي الجاهب بُِاض اإلاخللِت اإلاالخـت

 .الدزاطت إلحساء مىاطبت

 بسهامج ًاكلُت أزس جددًد ئلى الدزاطت هره هدًذ :الدزاطت جصمُم

بي  اللوت إلاللمي الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث بلع ئٓظاب في مِترح جدٍز

 الدزاطت هره وحلد خائل، مىؼِت في اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت

بُت مًٕ ججٍس  :الخالي الىدى كلى الدزاطت مخوحراث جصيٍُ ٍو

 :اإلاظخِل اإلاخوحر

بي البرهامج .أ ب ًُه جم الري الخدٍز  اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي جدٍز

 .اإلاخىطؼت

 :الخابم اإلاخوحر

 .اإلالسفي الاخخباز في الخدصُل .أ

 .لياللم ألاداء في الخدصُل .ب

 ومىاقشتها الىتائج. 5

 :السئِع بالظإا٘ اإلاخللِت الىخائج كسض

بي البرهامج ًاكلُت ما: "كلى السئِع الظإا٘ هص        في اإلاِترح الخدٍز

 اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث بلع ئٓظاب

 "خائل؟ بمىؼِت اإلاخىطؼت

بي البرهامج ًاكلُت ولُِاض        بلع ئٓظاب في اإلاِترح الخدٍز

 في اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث

 وذلٗ ,(Black) لبلُٗ الٕظب ملادلت اطخخدام جم خائل، مىؼِت

 اإلالسفي الاخخباز مً لٖل والبلدي الِبلي اإلاخىطؽ بحن للمِازهت

٘  واللملي،  .الىخائج هره ًىضح( 6) والجدو
 2 جدول 

 بليك بمعادلة املقترح التدريبي البرهامج لفاعلية املعدل الكسب وسبة

 املستوى إلاخصائي وسبة الكسب املعدل الفاعلية متوسط درجات التطبيق البعدي متوسط درجات التطبيق القبلي املستوى 

٘  1.11 16.8 23.77 7.00 اإلالسفي  مِبى

٘  1.41 3.02 4.32 1.30 اللملي  مِبى
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 2الجد٘و )ًبحن       
ً
ٔان مِبىال بي اإلاِترح  م الخدٍز ( أن جأزحر اإلاُى

باليظبت مِازهت بالُِاض الِبلي، خُث أن وظبت الٕظب اإلالد٘ لبلُٗ 

( وهي جِم في 1.41(، وفي الاداء اللملي )1.11حظاوي في الاخخباز اإلالسفي )

د ًاكلُت 2 -1اإلاـدي الري خدده بلُٗ للٌاكلُت وهى مً ) (، وهرا ًٓإ

بي اإلاِترح في ئٓظاب بلع الٌٕاًاث الخٕىىلىحُت البره امج الخدٍز

ُت واللملُت( إلاللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت  .)اإلالًس

 :الىخائج اإلاخللِت بالٌسطُت ألاولى

بي اإلاِترح له جأزحر اًجاب -  ي ذو ــــهصذ الٌسطُت ألاولى كلى: البرهامج الخدٍز

في ئٓظاب الٌٕاًاث  (α = 0.05) داللت ئخصائُت كىد مظخىي الداللت

ُت إلاللمي اللوت اللسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت بمىؼِت خائل  .اإلالًس

وللخدِّ مً هرا الٌسض جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت 

ت إلاجمىكتي الدزاطت كلى اخخباز الخدصُل ٓما جم  والاهدساًاث اإلالُاٍز

بحن الجد٘و ) ساي ( اإلاخىطؽ الخظابي والاهد3خظاب ُُمت "ث" ٍو

ُمت "ث" كلى اخخباز الخدصُل اإلالسفي بحن الُِاض الِبلي  اإلالُازي ُو

 .والبلدي

 3 جدول 

 املتوسطات الحسابية والاهدرافات املعيارية وقيمة "ت" على اختبار التدصيل املعرفي بين القياس القبلي والبعدي

 خصائيةالداللة إلا  قيمة "ت" الاهدراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد القياس

 000. 22.1 2.7 7.00 30 ُبلي

 4.9 23.8 30 بلدي

٘  مً ًالخف         كىد ئخصائُت داللت ذاث ًسوَ جىحد أهه( 3) الجدو

 في اللسبُت اللوت مللمي أداء مخىطؼي بحن (α = 0.05) الداللت مظخىي 

 الخٕىىلىحُت للٌٕاًاث اإلالسفي الخدصُل اخخباز كلى اإلاخىطؼت اإلاسخلت

 للبرهامج حلصي  البلدي الُِاض ولصالح والبلدي الِبلي ُاطحنالِ بحن

بي  مً أٓبر وهي 22.087 اإلادظىبت" ث" ُُمت بلوذ خُث اإلاِترح الخدٍز

بي للبرهامج أن ٌلني وهرا الجدولُت" ث" ُُمت  ئٓظاب في ٓبحر أزس الخدٍز

ُت الٌٕاًاث اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي  اإلاخللِت اإلالًس

 .الخٕىىلىحُت لٌٕاًاثبا

 الثاوي بالٌسض اإلاخللِت الىخائج

بي البرهامج: كلى الثاهُت الٌسطُت هصذ -  اًجابي جأزحر له اإلاِترح الخدٍز

 ئٓظاب في (α = 0.05) الداللت مظخىي  كىد ئخصائُت داللت ذو

 بمىؼِت اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي اللملُت الٌٕاًاث

 .خائل

 الخظابُت اإلاخىطؼاث خظاب جم الٌسض هرا مً دِّوللخ     

ت والاهدساًاث بحن اللملي لألداء اإلالُاٍز ٘  ٍو  اإلاخىطؼاث( 4) الجدو

ت والاهدساًاث الخظابُت ُمت اإلالُاٍز  بحن اللملي ألاداء كلى" ث" ُو

 .اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي والبلدي الِبلي الُِاض

 4 جدول 

 الدراسة عيىة الفراد العملي ألاداء اختبار على" ت" وقيمة والبعدي القبلي القياسين بين املعيارية والاهدرافات ابيةالحس املتوسطات

 الداللة إلاخصائية قيمة "ت" الاهدراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد القياس الكفاًة العملية

 000. 85.040 17. 1.49 30 ُبلي البُاهاث ئزطا٘

   10. 4.37 30 بلدي

 000. 54.074 14. 1.27 30 ُبلي البُاهاث اطخِبا٘

 28. 4.34 30 بلدي

 000. 96.839 00. 1.60 30 ُبلي البدث مهازة

 17. 4.61 30 بلدي

 000. 90.397 00. 1.00 30 ُبلي هىز  هـام اطخخدام

 21. 4.51 30 بلدي

 000. 30.982 00. 1.22 30 ُبلي ؤلالٕترووي اإلاِسز 

 41. 3.56 30 بلدي

 000. 113.718 04. 1.30 30 ُبلي ٖٓل ألاداء اللملي

 13. 4.32 30 بلدي

٘  مً ًالخف             ئخصائُت داللت ذاث ًسوَ جىحد أهه( 4) الجدو

(α = 0.05) في اللسبُت اللوت إلاللمي والبلدي الِبلي الُِاطحن بحن 

 باطخخدام اللملي داءباأل  اإلاخللِت الٌٕاًاث كلى اإلاخىطؼت اإلاسخلت

بي البرهامج " ث" ُُمت بلوذ خُث البلدي، الُِاض ولصالح الخدٍز

" ث" ُُمت مً أٓبر وهي ٖٓل اللملي ألاداء كلى 113.718 اإلادظىبت

بي للبرهامج أن ٌلني وهرا الجدولُت   الخدٍز
ً
  أزسا

ً
    ئٓظاب في ٓبحرا

 اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي الخللُم لخٕىىلىحُا اللملُت الٌٕاًاث

  .اإلاخىطؼت

 الىتائج مىاقشة .6

بي للبرهامج أزس وحىد ئلى الدزاطت هخائج أؿهسث       في اإلاِترح الخدٍز

ُت الٌٕاًاث اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت كلمي ئٓظاب  اإلالًس

لصو  للخٕىىلىحُا، وألادائُت بي البرهامج أن ئلى الظبب الباخث َو  الخدٍز

 الخظابُت اإلاخىطؼاث ُُم أن الىخائج أشازث ثخُ بالٌاكلُت، ًخصٍ

 اإلالسفي الاخخباز مً ٔل كلى كالُت حاءث والبلدي الِبلي الُِاطحن بحن

 لٖل ٓبحرا ٔان الخأزحر حجم أن الىخائج أؿهسث ٓما ،(اللملي ألاداء)

  هىاْ أن كلى د٘ــً راــوه ت،ــالٖلُ تـــدزحـــوال ازـــالاخخب اثـــاًــٌٓ ًـــم تــــٌٓاً
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ً
  أزسا

ً
بي للبرهامج واضخا ت مظخىي  جىمُت في اإلاِترح الخدٍز  الللمُت اإلالًس

 .اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي لدي

  الظبب الباخث ٌلصو  ٓما     
ً
ِت كً الخسوج ئلى أًظا  الخِلُدًت الؼٍس

ب في  حدًدة آلُت وئجباق للمللمحن باليظبت والخأهُل وؤلاكداد الخدٍز

ب ب آلُت وهي للخدٍز ب ًسصت للمللم جدُذ التي يؤلالٕتروو الخدٍز  الخدٍز

ّ ّ الخدزب بامٖاهُت الخاصت ؿسوًه ووًّ ُدزاجه ًو  واإلاٖان الصمان ًو

 الخدٍزب في اإلاللم جُِد التي والصمان اإلاٖان كِبت مً والخخلص اإلاىاطب

٘  طهىلت الخِلُدي م الىصى ٔاث مً للمُى  الخلامل وطهىلت البدث مدس

اجه مم ٘  مدخٍى م والىصى ت ٔل ئلى الظَس  .شواًاه مً شاٍو

[ 15] والخىلي[ 11] خلُل مً ٔل دزاطت مم الىدُجت هره واجٌِذ      

 ئلى هخائجها جىصلذ التي[ 29] وطلُمان[ 18] وكباد[ 28] وزطىان

ت مظخىي  في ئخصائُت داللت ذاث ًسوَ وحىد  إلاهازاث الللمُت اإلالًس

 اخخباز يف البلدي الخؼبُّ لصالح اإلادىطبت الخللُمُت البرامج جصمُم

م ألزس حلصي  اللُىت مللمي لدي اإلالسفي الخدصُل ب مُى  الخدٍز

 كلى البرهامج اخخىاء أن ئلى الظبب الباخث ٌلصو  ٓما ؤلالٕترووي،

٘  مً اإلاللم جمًٕ التي اإلاصادز مً اللدًد  اإلاللىماث كلى الخصى

حر اإلاِترخت الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث لخىمُت اإلاؼلىبت  .له ئزسائُت مادة وجًى

  الباخث ًسي  ٓما       
ً
 للٌٕاًاث واللملُت الٌللُت اإلامازطت أن أًظا

بي البرهامج خال٘ مً اإلاؼلىبت رلٗ الخدٍز  اإلاىاُم مً مجمىكت جددًد ٓو

 اإلاصممت الللمُت اإلاادة بجاهب البرامج جدمُل خاللها مً ًمًٕ التي

 جىٌُر ئلى ئطاًت الدزاطت ُُد الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث ٔاًت لخىطُذ

 .الٌٕاًاث جلٗ مً ٌٓاًت ٔل لخؼبُّ اإلالدة شؼتألاو

سي         هره أن ئليها الخىصل جم التي الىخائج خال٘ مً الباخث ٍو

 ئن خُث اإلالسفي، بالجاهب اللملي الجاهب غاــــجباز ئلى أٓدث الدزاطت

 اإلاسخلت في اللسبُت اللوت إلاللمي اإلالسفي الخدصُل دزحاث ازجٌاق

 ما أن ًلىي وهرا اللملي، داءألا ثاــحدز يــً قاــجٌاز اخبهــص اإلاخىطؼت

 .اللملي ألاداء حاهب في جىؿٌُه جم اإلاللم آدظبه

بي البرهامج أن ٓما       للخلسي اإلاللمحن أمام الٌسصت أجاح اإلاِترح الخدٍز

ُت الٌٕاًاث كلى ٌُُت بالخٕىىلىحُا اإلاخللِت اإلالًس  كملُا، جؼبُِها ٓو

س ئلى ئطاًت  مىاحهت في كليها الخولب ًخم لتيا الللمُت الخؼىاث جًى

اث  ذلٗ قحائز ًمًٕ ٓما الٌٕاًت، أداء حلترض التي الخؼبُُِت اإلالُى

 جم التي بالٌٕاًاث اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي اهخمام ىـلئ

بي البرهامج كلى جظمُنها ٘  ئلى الظبب ٌلصي  ٓما. الخدٍز  البرهامج شمى

 الجاهصة اإلادىطبت الخللُمُت البرامج مً إلاجمىكت مخىىكت هماذج كلى

 ئكدادها آلُت مً والاطخٌادة كليها لالػالق للمللمحن الٌسصت جدُذ خُث

 .وجصمُمها

 اللوت إلاللمي خاصت بصىزة وججهحزه البرهامج جصمُم أن ٓما      

 وبما للخدزب لهم اإلاؼلِت الٌسصت وئكؼاء اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت

اتهم ؿسوًهم مم الءمًخ وبما ُدزاتهم ًىاطب  آلُت في والخدٕم وأُو

٘  اإلاصادز مً مجمىكت جىاًسث خُث اإلاؼلىبت الٌٕاًاث كسض  للخصى

يذ كسوض مً الٌٕاًاث جلٗ كلى ُدًىهاث بىزبٍى الشاث ًو  .خاصت ًو

 ئلى جىصلذ التي[ 27] الخمُد كبد دزاطت مم الىدُجت هره واجٌِذ    

ب مِترح بسهامج ًاكلُت  اللسوض اطخخدام كلى للمحناإلا الؼالب لخدٍز

  مخلددة حللُمُت بسمجُاث اجــوئهخ مــجصمُ يــً power point تـــالخِدًمُ

 .الخللُم في الٕمبُىجس اطخخدام هدى اججاهاتهم وجىمُت الىطائؽ

 الىخائج أؿهسث التي[ 19] جسهخحن دزاطت مم الىدُجت هره جخٌّ ٓما      

 والاجصاالث؛ ىماثاإلالل جٕىىلىحُا اطخخدام في ألاطلىب ًاكلُت ئلى

 وطخٖلبرن دًبرا مً ٔل دزاطت مم الىدُجت هره جخٌّ ٓما الخللُم، لدكم

 الىمىذج ًاكلُت هخائجها بُيذ التي[ 25] ووزادٔلٍ وهاوي  ووٍدظٖامب

 اإلاهىُت للمهازاث واإلاللمحن الؼالب ئٓظاب في اإلالاًحر جلٗ طىء في

 .ألاخسي  اإلاهىُت حىاهبه في ومظاكدتهم اإلاللىماث بخٕىىلىحُا الخاصت

بي البرهامج أن الباخث ًسي  ٓما      بحن الخٌاكل الٌسصت أجاح الخدٍز

 ٓبحرة ًسصت أجاح مما أهٌظهم اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي

ٌُُت جىاحههم ُد التي اإلاشأل كً والاطخٌظازاث الدظاؤالث ػسح في  ٓو

 .كليها الخولب

 خلُل ودزاطت[ 10] خؼىة أبى طتدزا مم الىدُجت هره واجٌِذ      

[ 14] خسبا ودزاطت[ 13] شهسة ودزاطت[ 12] الظلدوي ودزاطت[ 11]

 ودزاطت[ 18] كباد ودزاطت[ 28] زطىان ودزاطت[ 15] الخىلي ودزاطت

 وحىد ئلى الىخائج أؿهسث خُث[ 30] البراوي  ودزاطت[ 29] طلُمان

 الِبلي الخؼبُّ دزحاث مخىطؼي بحن ئخصائُت داللت ذاث ًسوَ

 الخؼبُّ ولصالح الالٕترووي الخللُم مهازاث ُُاض ألدواث والبلدي

 .البلدي

بي البرهامج أن ًخضح الدزاطت هخائج كسض خال٘ ومً         أطهم الخدٍز

 اإلاخىطؼت اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي امخالْ في ٓبحرة بدزحت

ُت للٌٕاًاث  كمل اإلاِترح ٍبيالخدز  البرهامج أن ًد٘ مما وألادائُت اإلالًس

لصو  اللُىت، ألًساد ومِظسة كلمُت بصىزة الٌٕاًاث جلٗ جىمُت كلى  َو

حر ئلى الظبب الباخث ب في للمللم الىٌظُت للساخت البرهامج جًى  الخدٍز

 ودون  شسغ أو ُُد دون  البرهامج كلى الخدزب اإلاللم اطخؼاكت خُث مً

 جلٗ مً ٌٓاًت جؼبُّ في الٌشل كىد وؤلاخساج بالخجل الشلىز 

 .مسة مً ألٓثر جؼبُِها ئكادة وئمٖاهُت الٌٕاًاث

 أؿهسث التي[ 31] حٌُسي  دزاطت مم الدزاطت هره هدُجت واخخلٌذ       

 دزحاث مخىطؽ بحن ئخصائُا دالت ًسوَ وحىد كدم ئلى هخائجها

ِت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت  واإلاجمىكت الخِلُدًت بالؼٍس

بُت  .هازاثاإلا وأداء اإلالسفي الخدصُل في الخجٍس

 التوصيات. 7

 الباخث ًان ومىاُشتها الدزاطت ئليها جىصلذ التي الىخائج طىء في     

 :ًلي بما ًىص ي

بي البرهامج اطخخدام -  في اللسبُت اللوت مللمي جدَزع في اإلاِترح الخدٍز

 جىمُت في ٓبحرا أدوز  مً له إلاا ألاخسي  اإلاساخل ومللمي اإلاخىطؼت اإلاسخلت

ُت الٌٕاًاث  .للخٕىىلىحُا ُتواللمل اإلالًس

بي البرهامج اكخماد - ع في اإلاِترح الخدٍز  دوزاث وكِد اإلاللمحن جدَز

بُت  .البرهامج لهرا ألامثل الاطخخدام كلى للمللمحن جدٍز

 البرهامج ًلالُت اطخٕشاي في أولُت مداولت جمثل الدزاطت هره أن -

بي  ىطؼتاإلاخ اإلاسخلت في اللسبُت اللوت مللمي ئٓظاب في اإلاِترح الخدٍز

 وفي أخسي  مسة اإلاداولت هره جٕساز ًان وبالخالي الخٕىىلىحُت، الٌٕاًاث

ادة في ٌظاهم أن ًمًٕ الخللُم وشازة مدازض في أوطم هؼاَ  ٍش

 .للمللمحن الخٕىىلىحُت الٌٕاًاث
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THE EFFECTIVENESS OF A PROPOSED 

TRAINING PROGRAM TO ACQUIRE SOME 

TECHNOLOGICAL COMPETENCIES 

AMONG ARABIC LANGUAGE 

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AT 

HAIL AREA 

SULTAN A. ALARDAN 

University of Hail 

ABSTRACT_ This study aimed to find out about the impact of the effectiveness of a proposed 

training program to acquire some technological competencies for Arabic Language elementary 

school teachers at Hail Area. The quasi-experimental approach was used and study sample 

consisted of (30) teachers. The tools of the study consisted of a cognitive test and a performance 

test through an observation card (pre/post). The two tools were constructed by the researcher. 

Validity and reliability were determined. The results of the study showed that the proposed 

training program has a great effective to acquire some technological competencies for the Arabic 

language elementary teachers. Results of the study also showed that there are statistically 

significant differences (α = 0.05) between the two measurements (pre-post) for the experimental 

group related to the competencies of practical performance in using the training program and in 

favor of the post measurement. 

KEY WORDS: technological competencies, a training program, Arabic language teachers, the 

elementary stage. 

 

 

 


