
 الدراسةملخص 

 . اجلامعة: ادللك سعود بالرياض

 . الكلية ادلاحنة: كلية الًتبية

 . القسم العلمي: تقنيات التعليم

 . التخصص/ ادلسار: تقنيات التعليم

بررليجة تعليميجة م مقجرر تقنيجات التعلجيم علج  الصجيل لجة  الكليجة اجلامعيجة  دمج  فاعلية: دراسة عنوان ال
 . حنوىابالقنفذة واجتاىاهتم 

 . زبيديلاسم الباحث: علي بن عبدالرمحن بن زلمد ا

 . الدرجة العلمية: ماجستري

 . ىج02/7/2340تاريخ ادلناقشة: 

 :الدراسة أهداف 
 سعت ىذه الدراسة إىل القيق األىداف التالية : 

 تقدمي منوذج لربرلية تعليمية م مقرر تقنيات التعليم . -2
التعجججرف علججج  فاعليجججة دمججج  بررليجججة تعليميجججة م تعلجججيم مقجججرر تقنيجججات التعلجججيم علججج  الت صجججيل  -0

 الدراسي لطة  الكلية اجلامعية بالقنفذة .

التعجججرف علججج  فاعليجججة دمججج  بررليجججة تعليميجججة م مقجججرر تقنيجججات التعلجججيم علججج  اجتاىجججات لجججة   -4
 الكلية اجلامعية بالقنفذة حنوىا .

 : الدراسة أدوات 
 : مما يلي دراسةتتكون أدوات ال

 -م اجلوانب الثةثة ) التذكراختبار الصيلي لقياس الت صيل ادلعرم م مقرر تقنيات التعليم  -2
 التطبيق ( من تصنيف بلوم لألىداف ادلعرفية . -الفهم



)اجملموعجججة التبريبيججة( حجججو  فاعليججة الربرليجججة اسججتبانة قيججاس اجتاىجججات لججة  الكليجججة اجلامعيججة بالقنفججذة  -0
 مقرر تقنيات التعليم . تعلمالتعليمية م 

 :دراسة منهج ال
شبو التبرييب وادلتمثل بدراسة فاعلية ادلتغري ادلستقل )دم  بررلية قام الباحث باستخدام ادلنه       

 تعليمية م مقرر تقنيات التعليم( عل  ادلتغريين التابعني :

 -الفهجججم  -ةثجججة )التجججذكرالصجججيل لجججة  الكليجججة اجلامعيجججة بالقنفجججذة م مسجججتويات اجلانجججب ادلعجججرم الث -2
 التطبيق( من تصنيف بلوم لألىداف ادلعرفية .

 اجتاىات لة  الكلية اجلامعية بالقنفذة )اجملموعة التبريبية( حنو الربرليات التعليمية .  -0
 :دراسة عينة ال
: إىل رلموعتني مها مت تقسيمها ( لالباً من لة  الكلية اجلامعية بالقنفذة02عينة الدراسة ) بلغت     

 ( لالباً .   42( لالباً واجملموعة التبريبية وعدد أفرادىا )42اجملموعة الضابطة وعدد أفرادىا )

 نتائج الدراسة :

( م متوسطات الصيل لة  الكلية 2020توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ) -2
بني اجملموعة التبريبية اليت درست باستخدام الربرلية التعليمية  مقرر تقنيات التعليم اجلامعية بالقنفذة م

 األو  لتصنيف عند ادلستوى ادلعرموذلك واجملموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريقة التقليدية 
 بلوم لألىداف ادلعرفية )مستوى التذكر( لصاحل اجملموعة التبريبية .

( م متوسطات الصيل لة  الكلية 2020توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ) -0
ة بني اجملموعة التبريبية اليت درست باستخدام الربرلية التعليمي مقرر تقنيات التعليم اجلامعية بالقنفذة م

عند ادلستوى ادلعرم الثاين لتصنيف وذلك واجملموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريقة التقليدية 
 بلوم لألىداف ادلعرفية )مستوى الفهم( لصاحل اجملموعة التبريبية.

( م متوسطات الصيل لة  الكلية 2020توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ) -4
بني اجملموعة التبريبية اليت درست باستخدام الربرلية التعليمية   مقرر تقنيات التعليم اجلامعية  بالقنفذة م

عند ادلستوى ادلعرم الثالث لتصنيف وذلك واجملموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريقة التقليدية 
 بلوم لألىداف ادلعرفية )مستوى التطبيق( لصاحل اجملموعة التبريبية.

( م متوسطات الصيل لة  الكلية 2020ت داللو إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذا -3
بني اجملموعة التبريبية اليت درست باستخدام الربرلية التعليمية  مقرر تقنيات التعليم اجلامعية بالقنفذة م



م رلمل االختبار الت صيلي لصاحل وذلك واجملموعة الضابطة اليت درست باستخدام الطريقة التقليدية 
 اجملموعة التبريبية.

( بني متوسط الدرجة الكلية الستبانة قياس 2020توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ) -0
 االجتاه حنو الربرليات التعليمية م التطبيق القبلي والبعدي عل  اجملموعة التبريبية لصاحل التطبيق البعدي.

 :دراسة توصيات ال
تقنيات التعليم عل  منط احملاضرات التقليدية , اليت تركز عل   عدم االقتصار م تدريس مقررات-2

اجلوانب النظرية أكثر من تركيزىا عل  اجلوانب التطبيقية , وتوظيف أمناط تعليمية أخرى كالربرليات 
التعليمية واليت يت قق من خةذلا دم  التقنيات التعليمية احلديثة اليت من خةذلا ستتم ادلوازنة ما بني 

انب النظرية والتطبيقية ؛ حىت يرتفع مستوى إتقان الطة  واكتساهبم ادلفاىيم العلمية الص ي ة اجلو 
 جملا  تقنيات التعليم ومتكنهم من مهاراتو الةزمة .

اإلفادة من الربرلية التعليمية ادلستخدمة م الدراسة احلالية , من قبل أعضاء ىيئة التدريس -0
عليم م كليات ادلعلمني وكليات الًتبية م ادلملكة العربية السعودية , نظراً ادلتخصصني م رلا  تقنيات الت

دلا حققتو من فاعلية كبرية , انعكست م الت صيل اجليد للمعارف وادلهارات اخلاصة باجملا  لدى عينة 
 الدراسة .

تصميم التعليمي , التوسع م إنتاج الربرليات التعليمية دلقررات تقنيات التعليم , م ضوء مناذج ال-4
 لتساعد الطة  عل  اكتسا  مهارات اجملا  وتكوينهم للمفاىيم العلمية الص ي ة عنو .

تبين منط التعلم الذايت باستخدام الربرليات التعليمية من قبل أعضاء ىيئة التدريس م كليات -3
 .ادلعلمني, ودرلو مع األمناط األخرى , حىت يعوض كل منط نقص األمناط األخرى 

حث لة  كليات ادلعلمجني , ولجة  كليجات الًتبيجة علج  اسجتخدام الربرليجات التعليميجة م التجدريس -0
نظجججراً لفاعليتهجججا م زيجججادة الت صجججيل ادلعجججرم , وتنميجججة ادلهجججارات العمليجججة ادلتنوعجججة وتكجججوين اجتاىجججات ا ابيجججة 

 حنوىا.
 


