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 .جامعة امللك سعود :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجامع

 .كلية الرتبية :ةـــــــــة المانحــــالكلي

 .تقنيات التعليم : يــــــــــــــــالقسم العلم

 .تقنيات التعليم : المسار/ التخصص

لتنمية مهارات إعداد الوسائط املتعددة التعليمية فاعلية برجمية تعليمية مقرتحة  :ةـــــوان الرسالــــــــــــــعن

 .لطالبات الدبلوم العام يف الرتبية

 .مسية بنت حممد لطفي بن صاحل أبوداود :ثــــــــــم الباحـــــــــــاس

 .ماجستري تقنيات التعليم :ةــــــة العلميـــــــالدرج

 .م5212/ 52/2: هـ  املوافق11/6/1341 :ةـــــــخ المناقشــــتاري

صاحل بن حممد العطيوي . ، د(اً رئيس اً مشرف)عبدالعزيز بن حممد العقيلي . د.أ :نـــــــــرفيـــــــــــــــــــــالمش

 (.اً مساعد اً مشرف)

 مستخلص الدراسة

هــدفت الدراســة إت التمقــق مــن فاعليــة برجميــة تعليميــة مقرتحــة لتنميــة مهــارات إعــداد الوســائط 
الـ  املتعددة التعليمية لدى طالبات الدبلوم العام يف الرتبية؛ للتغلب علـ  مشـةلة ورـور املقـررات الرتبويـة 

  توظيـــس مســـت دات ، ولتـــدريبهن علـــتعتمـــد علـــ  تقـــد  املفـــاهيم النهريـــة دون ربطهـــا بـــالواو  العملـــي
 .تقنيات التعليم خلدمة العملية التعليمية

  :السؤال التايلاإلجابة عن متثلت مشةلة الدراسة يف حماولة و 

برمجية تعليميـة مقترحـة تتنـاال النمـولع العـاص للتصـميم التعليمـي لتنميـة م ـارا  فاعلية ما 
 التربية ؟لطالبا  الدبلوص العاص في التعليمية الوسائط المتعددة إعداد 

وتةييــــس إجرا اتــــا إلجمتــــال ال جميــــة  (ADDIE)مت اختيــــار النمــــو ل العــــام للترــــميم التعليمــــي 
( 56)التعليميــة املقرتحــة، كمــا مت اســتهدام املــنهر يبــبا الت ــرية بتطبيــق ال جميــة علــ  عينــة  ريبيــة ووامهــا 
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التمرــي  املعــريف، وا دا  )ين التــابع  علــ  املتغــري ( ال جميــة التعليميــة)لدراســة أ ــر املتغــري املســتق  . طالبــة
 .الختبار فرضيات الدراسة( املهاري

اختبـار صرـيلي لقيـاك اكتسـاو ابواجمـب املعرفيـة الـ  تاـمنتها ال جميـة : متثلت أداتا الدراسـة يف
قيــاك التعليميــة واملتعلقــة لراحــ  الترــميم التعليمــي، وبطاوــة تقيــيم برجميــات الوســائط املتعــددة التعليميــة ل

 . اكتساو ابواجمب املهارية من خالل تقييم برجميات أفراد عينة الدراسة ال  مت إجمتاجها
أســــفرت جمتــــائر الدراســــة عــــن وجــــود فــــروس  ات داللــــة إحرــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة أوــــ  مــــن 

حـة يف عل  ك  من التمري  املعريف وا دا  املهاري، مما يدل عل  فاعلية ال جمية التعليمية املقرت ( 2،22)
تنميـة مهــارات إعــداد برجميــات الوســائط املتعــددة التعليميـة، وبــالك مت رفــ، فرضــيات الدراســة، ويف ضــو  

 .جمتائر الدراسة ودمت الباحثة جمموعة من التوصيات واملقرتحات


