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  م تقنيات التعليمـقس
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معلمي  فاعلية برنامج تدرييب مقترح يف تنمية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية لدى

  املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء
  
�املاجستري يف  اآلدابول على درجة قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلص �
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  م٢٠١١ /٦ / ٦هـ املوافق ١٤٣٢ / ٧ / ٤ هذه الرسالة بتاريخ  نوقشت
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هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برنامج تدرييب لتنمية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية  لدى              

  .وقياس فاعليته ، كومية معلمي املدارس الثانوية احل

  : وبصورة أكثر حتديداً فإن البحث حاول اإلجابة عن السؤال التايل

معلمـي املـدارس    ما فاعلية برنامج تدرييب مقترح يف تنمية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية لدى           

  الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء ؟ 

:وتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية
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املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة  ارات تصميم املقررات اإللكترونية الالزمة ملعلميما مه .١

 األحساء ؟

املدارس  ما الربنامج التدرييب املقترح لتنمية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية لدى معلمي .٢

 الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء ؟

 مية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية لدى معلميما فاعلية الربنامج التدرييب املقترح يف تن .٣

 املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء ؟

( تألف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء البالغ عددهم 

 ) ٤٠( مت اختيار عينة عشوائية من ، هـ  ١٤٣١-  ١٤٣٠معلماً يف الفصل الدراسي الثاين  ) ١٥١٤

لماً مت تدريبهم مع) ٢٠(واستخدم التصميم التجرييب من خالل جمموعتني جمموعة جتريبية عددها ، معلماً 

معلماً مل تتعرض لتطبيق الربنامج ) ٢٠(وجمموعة ضابطة عددها ، باستخدام الربنامج التدرييب املقترح 

، وقد مت إجراء التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار وبطاقة املالحظة على اموعتني ، التدرييب 

  :اسبة مت التوصل للنتائج التالية وبتحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية املن

على كل من اجلانب املعريف ) ٠.٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 

وعدم وجود فروق ذات ،  لدى اموعة التجريبية  ملهارات تصميم املقررات اإللكترونيةواجلانب األدائي

 ملهارات  كل من اجلانب املعريف واجلانب األدائيعلى) ٠.٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 

  . لدى اموعة الضابطة تصميم املقررات اإللكترونية

وللجانب األدائي  ، ) ١.٢ > ١.٣٣(وقد بلغت نسبة الكسب املعدلة لبالك للجانب املعريف 

 ريف واجلانب األدائياجلانب املعفاعلية الربنامج التدرييب املقترح يف تنمية وهذا يدل على ) ١.٢ > ١.٣٧(

  .  املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة األحساء  لدي معلمي ملهارات تصميم املقررات اإللكترونية

  

  

  


