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  ءداـــــــاإله        

  
  م الحياة بحكمةمني أن أرتقي سلّإلى من علّ

  ليمهد لي طريق العلم إلى من حصد األشواك عن دربي
  سعادة م لنا لحظةإلى من كلّت أنامله ليقّد

  )والدي العزيز(من أحمل اسمه بكل فخر إلى 
  

  انيو الحنان والتف إلى معنى الحّب

  الوجود الحياة وسّر إلى بسمة
  ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيؤإلى من كان دعا

  )الغاليةأمي ( الحبايب إلى أغلى

  

  إلى إخواني األعزاء أحمد ومحمد وجهاد

  و إلى أخواتي غادة والحبيبة آالء

  

و باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاءإلى من تحلّ  

 ياة برفقتهم في دروب الح من سعدت إلى
  تيوأحّب إلى أصدقائي
 

  من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي ثم إلى كّل

  من تتوق نفسه إلى حدائق المعرفة و ذوقه إلى نسائم العلم والثقافة إلى كّل اًوأخير

  

  أهدي هذا الجهد المتواضع

  
  
  

  

  الشكر والتقدير



  ث 

  

األنبياء رسـولنا وحبيبنـا محمـد     الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم  

نجاز هذا العمل المتواضـع  إصلوات اهللا عليه وسلم، وأبدأ شكري هللا العظيم الذي ساعدني على 

مه لي من عون ما قّدل الدكتور الفاضل علي زهدي شقور مشرفي م بالشكر الجزيل إلىوبعد، أتقّد

 ،وتوجيهاتـه  ،مـل بمالحظاتـه  فتح أمامي أبـواب األ قد و ،ومساندة في مراحل إعداد الدراسة

وأتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور عبد الخالق عيسى الذي أشرف  .ة إنجاز هذه الدراسةبإمكانّيو

  .وتعهدها بالعناية واالهتمام الكبيرين ،على هذه الدراسة

الدكتور أحمـد فهـيم   وأتقدم بالشكر والتقدير من السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة،   

على ما بذلوه من جهد في قراءة ومناقشة هذه  ،ممتحناً داخلياًاً خارجياً، وعلي حبايب جبر ممتحن

  .مةالرسالة وعلى ما أبدوه من مالحظات قّي

كما أتقدم بالشكر إلى مكتب التربية والتعليم في مدينة نابلس وجنوبها ولمكتب التعليم في   

ـ وأتقدم بالشكر والعرفان إلى ال ،وكالة الغوث الدولية  ،ارمشرف التربوي الفاضل عز الدين نّص

جهدها في تصـميم برنـامج    علىمة عبير شاور وإلى المعلّ ار،والمشرف التربوي شريف نّص

مات اللغـة العربيـة للصـف    مي ومعلّمعلّلى مدراء المدارس، وإوالدروس التعليمية المحوسبة، 

  . وإتمامها هذه الدراسةاألول األساسي لما قدموه لي من مساعدة وتسهيالت لتطبيق إجراء 

 أشكر كل من أعانني على إخراج هذه الدراسة بهذه الصورة، وكل مـن سـاهم   وأخيراً  

  .بالخير وأدعو اهللا لهم جميعاً ،ومهما كان بسيطاً ،مساعدتي بأي شكل كانب

       

  
  الباحثة

  
  
  

  

  



  ج 

  

  

  إقرار

ام برامج الـدروس التعليميـة   أثر استخد :ة الرسالة التي تحمل العنوان/ة أدناه، مقدم/أنا الموقع

المحوسبة في تعلم اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة 

  نابلس

  

  

ما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إنّ ،الرسالةما اشتملت عليه هذه  أقر بأّن

م من قبل لنيل أية درجة أو لقب م يقّدأو أي جزء منها ل هذه الرسالة ككل، ّنأإليه حيثما ورد، و

  .علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  س 

م اللغة العربية على تحصيل طلبة أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّ

  الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس

  إعداد 

  نداء عبد الرحيم مصطفى دار صالح

  إشراف

  دكتور علي زهدي شقورال

  الدكتور عبد الخالق عيسى

  

  الملخص

م لتعّرف إلى أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّهدفت هذه الدراسة ا

وقد اعتمدت . اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس

  .الدراسة على المنهج شبه التجريبي

) 313(أداة الدراسة على عينة قصدية تكونت من  قتطّبر فرضيات الدراسة والختبا

ووكالة الغوث  ،والخاصة ،في المدارس الحكومية طالباً وطالبة من طلبة الصف األول األساسي،

موزعين على . )2009/2010(الدولية في محافظة نابلس للفصل الدراسي األول للعام 

) 155( عددهات باستخدام الدروس التعليمية المحوسبة بلغ متعلّ ،حداهما تجريبيةإمجموعتين 

  .طالبا وطالبة) 158(  عددهامت بالطريقة التقليدية بلغ طالبا وطالبة، وأخرى ضابطة تعلّ

فلسطين " طالع على الوحدة الثانيةبعد اال) االختبار التحصيلي(أداة الدراسة  اعتُمدتوقد         

ة للصف األول األساسي، وتم إعداده بحيث ينسجم مع أهـداف  من كتاب اللغة العربي "الخضراء

  .ويقيس مستويات عقلية مختلفة حسب تصنيف بلوم المعرفي ،الدراسة

ثبـات   نسـبة وهذه  )0.82(من صدقه، وحساب ثباته وقد بلغت قيمته وتحققت الباحثة       

اإلحصائية النتائج اآلتية أظهرت التحليالت و ، وقد تمت معالجة البيانات إحصائيامناسبة ومقبولة

  .)α=0.05(عند مستوى الداللة 



  ش 

التحصيل لدى طلبة في  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود  -

علـى القيـاس القبلـي فـي     والجـنس  متغير نوع المجموعة ل الصف األول األساسي تعزى

   .هاجميع مجموعات الدراسة

التحصـيل لـدى طلبـة    في  )α=0.05(ائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحص -

 على القياس القبلي في مجموعات الدراسة المدرسةمتغير نوع ل الصف األول األساسي تعزى

  .وأخيرا المدارس الحكومية ،ثم وكالة الغوث الدولية ،ولصالح المدارس الخاصة هاجميع

التحصيل لدى طلبـة الصـف    في )α=0.05(عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية  توجد -

األول األساسي في مادة اللغة العربية على االختبار البعدي تعزى لنوع المجموعة فـي كـل   

 وذلك عنـد مـدارس العينـة    ،ولصالح أفراد المجموعة التجريبية مدرسة من مدارس العينة،

رجـات أفـراد   دال توجد فروق دالة بين حيث  ،السالم األساسية للذكورعدا مدرسة  هاجميع

  .درجات أفراد المجموعة الضابطة على االختبار البعديوالمجموعة التجريبية 

التحصـيل لـدى طلبـة    في  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

بين المجموعات التجريبية علـى القيـاس القبلـي    الصف األول األساسي في مادة اللغة العربية 

  .القياس البعدي ولصالح ،والبعدي

التحصيل لدى طلبة في  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

على القياس القبلي  الضابطةبين المجموعات  الصف األول األساسي في مادة اللغة العربية

  .ولصالح القياس البعدي ،والبعدي

ميـة المحوسـبة وتوظيـف    وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام برامج الدروس التعلي

وإجراء المزيد مـن البحـوث    ،المستحدثات التكنولوجية المختلفة لتحسين نتائج العملية التعليمية

وفي مـواد دراسـية    ،حول استخدام برامج الدروس التعليمية في محافظات أخرى من الوطن

  .أخرى
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها وأهميتها

  المقدمة 1:1

ريعة كان ن إلى تغيرات سيلج القرن الحادي والعشرتتتعرض المجتمعات اإلنسانية وهي       

 ،والعلميـة  ،والثقافيـة  ،والتربويـة  ،واالقتصـادية  ،لها أثر واضح على نظم الحياة االجتماعية

مـن  لإلفادة  ؛والتكنولوجية، وأمام هذه التحوالت الهائلة، البد من استجابة متبادلة بين هذه النظم

بـوي األهميـة   وتشكل اسـتجابة النظـام التر  . لصالح ترقية الحياة والنهوض بها هذه التغيرات

ل المدخل الشمولي الذي ينهض بالنظم األخرى داخـل  تمثّ لكونها المركزية بين هذه االستجابات،

الكيان االجتماعي، وحتى تكون التربية معاصرة، وقادرة على هذه التحوالت ال بد مـن جعلهـا   

حتى تكـون  وصياغة أهدافها وطرائقها ووسائلها،  ،من خالل تنظيم مدخالتها ،مسألة تكنولوجية

  ).2008 طويق،و العزة،و ،الطيطي(رتغّيأداة قادرة على أداء وظيفتها في هذا العالم الم

وفي ضوء هذا التطور التكنولوجي الذي يالزمنا في هـذا العصـر، أصـبح اسـتخدام         

م عن دورها التقليدي الحاسوب في التعليم ضرورة ال يمكن االستغناء عنه، وخرجت وظيفة المعلّ

لكي يتمشى  ؛قين، وأصبحت له وظائف جديدة يحتاج أداؤها إلى خبرات جديدة في إعدادهفي التل

م القرن الحادي والعشرين يجـب أن يكـون   معلّ إنَّ :مع التطور التكنولوجي، وبذلك يمكن القول

وهذا ما زاد االهتمـام بالـدعوة لـدمج    ). 2000الحيلة، ( اًمتطوراً وتكنولوجي اًوتربوي اًأكاديمي

فـي  هـا  جميعولوجيا ومستحدثاتها من حواسيب وشبكات ووسائط متعددة في مراحل التعليم التكن

 وقد جاء هذا االهتمام نتيجة لعدة عوامل منها عدم مقدرة نظام التعليم التقليـدي . اآلونة األخيرة

وقـادرين علـى أن    ،إعداد طلبة متمكنين من مسايرة التطورات المتسارعة مـن حـولهم   على

  . ر منتجة في مجتمعاتهميصبحوا عناص

 فـي  تعـود  وهـي وتعد البرامج التعليمية المحوسبة إحدى مستحدثات هذه التكنولوجيا،  

وما قدمته فيما يتعلـق   ،في منتصف الخمسينات  Skinner) سكنر(جذورها إلى أفكار السلوكي 
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عامـة  بومع تطور الحاسب منذ ذلك الحين شهد قطـاع البـرامج الحاسـوبية    . بالتعليم المبرمج

تم فيها دمج العديد من التقنيات  ، إذملحوظين وتقدماً تطوراً ةوالبرامج التعليمية المحوسبة بخاص

من  متعددةً اًمما أنتج أنواع. وقواعد البيانات ،والنظم الخبيرة ،كالذكاء االصطناعي ،لهذه البرامج

    .  التطرق إليها الحقاً البرامج سيتمهذه 

ومـن  مج التعليمية المحوسبة فاعلية في المواقف التعليمية المختلفة، هذه البرا وقد أثبتت      

يميـة فـي   على العديد من األدبيات فقد تم تصنيف مزايا برامج الحاسـوب التعل  طالعاالخالل 

ـ    والتي ،Gagne جانيهم، وفقا لعناصر إستراتيجية عمليات التعلّ م أو ينبغي أن يقـوم بهـا المعلِّ

االحتفـاظ  واالختبـار،  والممارسة، والتقديم، والتوجيه، : لعناصر هيوهذه ا ،برنامج الحاسوب

  ). 2009أبو خطوة وعبد العاطي،  ( والنقل

م بشكل جذري، فوجد وقد الح في األفق بوادر عصر ذهبي لتطوير عمليتي التعليم والتعلّ   

دام البـرامج  م وتلميذه في الحاسوب غايتهما المنشودة، وأثبتت األبحـاث أن نتيجـة اسـتخ   المعلّ

  : التعليمية كانت أكثر فاعلية من الطرق التقليدية في الحاالت اآلتية

 . من كثرة التكرار وال تمّل ، فإن الحواسيب ال تكّلعّدة في حالة الحاجة لتقديم المادة مرات •

على إتقان مهارة ما، ألن اكتساب المهارة يحتـاج  ه وتدريبم عندما يكون الهدف إكساب المتعلّ •

 .لتكرار المتعددإلى ا

من وقته للقيام بأعمال أكثر فائدة للتالميذ، ألن الحواسيب استفادة المدرس عندما يكون الغرض  •

 عيـادات، (وجهـده  تستطيع أن تقوم باألعمال الروتينية التي تستهلك الكثير من وقت المـدرس  

2004(. 

الت فإن األطفال الذين وفي معظم الحا ،لألطفال ممتعاً نشاطاً التعامل مع الحاسوب يعدو   

بممارسة اللعـب علـى أجهـزة     أوقاتهم يستمتعون بقضاء سنوات )5-3(تتراوح أعمارهم من 

  ).Hoover, 1986(ب الحاسو
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إليمانها بما يمكن  ؛إدخال الحاسوب في التعليمبوقد أولت العديد من الدول اهتماما كبيرا     

م، وبريطانيـا  1970التعليم سنة  فينسا الحاسوب فر م، فقد أدخلتمه لعمليتي التعليم والتعلّأن يقّد

فكان دخول الحاسوب في بداية السبعينات، وفـي أمريكـا بـدأ     م، أما في نيوزيلندا1980سنة 

 أدخلـت  العربيـة فقـد    أما الـدول عقد الخامس من القرن العشرين، التربية في الاستخدامه في 

 دولـة م، و1988سـنة  بـه   بدأت ة الكويتدولف في سنوات متفاوتة عملية التعليم الحاسوب في

  ).2002القريوتي، ( م1984سنة م واألردن 1983البحرين سنة  م، ومملكة1989اإلمارات سنة 

 Computer Assistedلظهور التعلـيم بمسـاعدة الحاسـوب     )2000(وأشار الحيلة    

Intruction  ّاتكنسـون "مـن   على يد كـل  " Atkinson  ويلسـون "و "Wilsonسـبوس " و "

Suppes،   وهو برنامج في مجاالت التعليم كافة، يمكن من خالله تقديم المعلومـات وتخزينهـا، 

مما يتيح الفرص أمام المتعلم، ليكتشف بنفسه حلول مسألة من المسائل، أو يتوصل لنتيجـة مـن   

  : وقد تم استحداث الكثير من البرامج التعليمية والنظم لهذه الغاية، منها. النتائج

  Drill Programs & Practice تمرين والممارسةبرامج ال .1

 Tutorial Programs الفرديبرامج التعليم  .2

 Gaming Programs  برامج اللعب  .3

  Simulation Programs برامج المحاكاة .4

  ).2006يوسف،و2000الحيلة، (   Programs Problem Solvingالمشكالت  برامج حّل .5

نظريات التربوية التي أشارت إلى أهمية استخدام إلى العديد من ال) 2009(ويشير شقور      

، وقد كـان  معمليتي التعليم والتعلّ تطوير مثل هذه البرامج التعليمية في التدريس وبينت أثرها في

ه المدرسة تعتمد بشـكل  للمدرسة السلوكية أثرها في مجال تكنولوجيا االتصال التعليمي، كون هذ

لمهام والتعزيز اإليجابي والسلبي واستمرارية هذا التعزيز مفردات كالتكرار وتتابع ا أساسي على

م والتعلـيم  من خالل آالت الـتعلّ  د كان لمفهوم التعزيز وتطبيقاتهفق. مأثناء عمليتي التعليم والتعلّ
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وساعدت األفكـار التـي   . عند سكنر أثر في تطوير التدريس المعتمد على التكنولوجيا المبرمج

م هذه استغالل إمكانات الحاسب بعـد ظهـور الحاسـب الشخصـي     اعتمدت عليها آالت التعلي

للحاسب إلى ظهور العديد من البرامج التعليميـة التـي    قد أدى هذا االنتشار الواسعو. وانتشاره

وقد مكنت إمكانات الحاسب  ،اعتمدت في معظمها على فكرة التعليم المبرمج التي طورها سكنر

لمهتمين في استخدام الحاسب في لقة في إعطاء النتائج والّد المتمثلة في سرعة المعالجة والتخزين

ومـن ضـمن هـذه    . مالتعليم من تطوير برامج متنوعة أثبتت فاعليتها في عمليتي التعليم والتعلّ

   .والتعليم الخصوصي ،والمحاكاة ،البرامج برامج التمرين والممارسة

م مـن خـالل المثيـر    التعلّ ت األنظار منالمدرسة اإلدراكية قد حولّ أّن ويضيف شقور

، ومـن  م للمعلومـات م من خالل معالجة المتعلّالتعلّ إلىواالستجابة الذي تبنته المدرسة السلوكية 

نموذج معالجة المعلومات بمراحله الثالث، حيث  اإلدراكيةأهم المفاهيم التي جاءت بها المدرسة 

وفي المرحلة الثانية يتم معالجة  ،مسةالمعلومة بواسطة الحواس الخ إدخاليتم  األولىفي المرحلة 

الذاكرة الدائمة لتخزينهـا أو اسـتعادتها    إلىومن ثم يتم نقلها  ،هذه المعلومة في الذاكرة المؤقتة

طريقة معالجة الحاسـوب  أما فيما يتعلق بالحاسب فقد شجع اعتقاد اإلدراكيون بأّن  ،وقت الحاجة

إلى اقتناعهم بإمكانية برمجة الحاسب ليقوم  ،علوماتللمعلومات شبيهة بطريقة معالجة اإلنسان للم

وتتمثـل هـذه   . بعملية التفكير كاإلنسان، وهذه البرمجة أصبحت تعرف باسم الذكاء الصـناعي 

من خالل  وبتزويده بإجابات مناسبة طبعاً ،مالطريقة بجعل الحاسب يستجيب لما يمليه عليه المتعلّ

    .سبقاًزينه من معلومات في الحاسب مما يتم تخ

العديد من المبادئ واألفكـار التـي    هناكف ،المدرسة البنائيةويشير شقور إلى ما أضافته 

ن يكـون  ألضـرورة   وهنـاك  ،يمكن من خالل تطبيقها استغالل إمكانات التكنولوجيا التعليمية

ه في هـذه  ر والدليل والموّجم الميّسوأن يكون المعلّ ،مفي عملية التعلّ إيجابٌي ونشطٌ م دوٌرللمتعلّ

    .العملية
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 وبذلك يمكننا اإلشارة إلى أن الحاسوب وبرامجه التعليمية و تكنولوجيا االتصال التعليمي 

 البرمجيات التعليمية الحاسوبية لمحتوى المـادة  ماستخداف ، مور المتعلّد ر فييتستطيع إحداث تغي

   .لها ، وعارضٍإلى باحث عنها للمعلومة متلقٍٍٍٍٍم من من تغيير دور المتعلّلمعلم ان يمكّ نفسه

 اراتـا تنمية مهـم من خاللهة إلى طرائق خاصة نعلّـة ماسـا فنحن بحاجـومن هن

م، والبرامج التعليمية مين في سن مبكرة، وبالتالي نساعدهم على التعلّالفعـال لدى المتعلّ التفكير

م الطفل على التفكير والـتعلّ ، إذ إنها تساعد نالمحوسبة لها فائدة خاصة من وجهة نظر التربويي

  ).2002الحيلة وغنيم، (بطريقة أفضل 

ها أهمية قصوى في مراحل التعلـيم  عطاؤتعتبر اللغة من العلوم األساسية التي ينبغي إو      

ـ   هيالمبكرة، ف الت التفاعـل  من أهم الروابط بين أبناء البشرية، وهي النتاج الطبيعـي لمحّص

ة، وعقائد، وعادات، وتقاليد، ومظاهر اقتصـادية، وسياسـي  علوم، وآداب، وفكر،  البشري، من

ألنها وسيلة التفاهم بـين النـاس،    ؛هي ظاهرة إنسانية حضاريةواجتماعية، منذ أقدم العصور، و

  ). 2002غنيم، (وآلة التفكير، وواسطة نقل األفكار 

نفسـية،   إن اللغة ظـاهرة سـيكولوجية  : "شامالً للغة فيقول أنيس فريحة تعريفاً ذكروي      

اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، ال صفة بيولوجية مالزمة للفرد، تتألف من مجموعة رموز صـوتية  

لغوية، اكتسبت عن طريق االختيار لمعان مقررة في الذهن، وبهذا النظـام الرمـزي الصـوتي    

 "تستطيع جماعة ما من أن تتفاهم، وتتفاعل، وأن تحافظ على تراثها، وتنقلـه ألجيالهـا القادمـة   

     ).  2002غنيم، (

  : أهداف اللغة وأهميتها في كونها )2002، غنيم(وقد لخصت 

 . أداة التوجيه الفكري واالجتماعي والثقافي والحضاري .1

 . أداة االتصال والتواصل وبناء العالقات اإلنسانية .2

 . بأشكاله وأنواعه، وللتخطيط والبحث ،ل حجر األساس للتفكيرتشكّ .3
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 .نساني، وأداة إلظهاره، والتعبير عنهتمثل مرجعا للذكاء اإل .4

 . وناقلته للحاضر والمستقبل ،أداة تخليد الماضي .5

 . ومن الثورة الهائلة من المعرفة ،ن اإلنسان من اإلفادة من الخبرات المنجزةأداة تمكّ .6

  .والمعانيأداة نقل األفكار  .7

لغـة القـرآن    فھي ؛عامة، واللغة العربية منها خاصـة ب اتومن هنا جاء االهتمام باللغ

دادنا ،الكريم ة أج ألنها جسر التواصل بـين   ؛واالهتمام بتعلمها ،واجبنا المحافظة عليهاومن  ،ولغ

تدريسـها بجميـع    وعليه فقد بـات  ،وهي األم التي بها يتم التواصل بين أبناء المجتمع، الناس

 ؛قـراءة والكتابـة  ال تـا ا، وأهم تلك المهارات وأكثرها ضرورة مهارمهاراتها وفنونها أمرا ملّح

المهارات والفنون اللغوية التي يتناولها الطلبة منـذ   أولوم، تعلّ كّلبالدرجة األولى ألنهما أساس 

  .نعومة أظافرهم

لفتت القراءة أنظار الدارسين والباحثين منذ زمن طويل فتناولوها بالدراسة والبحث وقد       

 إلـى أن اآلباء والمعلمـين   ووجهوانفسية، والتحليل، وبينوا ما تنطوي عليه من عمليات عقلية و

     يضعوا تعلم القراءة والكتابة على قائمة األولويات لمـا لهـا مـن أهميـة للصـغار والكبـار      

  . )2000، مطاوع(

فقد تضاعف العبء الملقـى   ،وفي ضوء ما تم تحديده حول أهمية اللغة متمثلة بالقراءة      

ارة دافعيتهم لتعلمها، وبات التعـاون بـين المدرسـة    لطلبة وإثاعلى عاتق المدرسة في تعليمها 

القراءة والكتابة بالصورة الصحيحة،  متعلّيجابية نحو والبيت أمرا ضروريا لتنمية االتجاهات اإل

، وتكوين االتجاهات االيجابية م القراءةتعلّن إوتنمية مهاراتها األساسية، ولذلك فال نغالي إذا قلنا 

  . )2002، الحيلة وغنيم( .ال المدرسة الحديثةنحوهما من أهم ما يشغل ب

لتطور الذي شهدته السنوات األخيرة في حقل تعليم اللغات، فقد ثبت لعلماء اللغة نتيجة لو      

. العربية ومعلميها أن األساليب النمطية والطرائق التقليدية لم تنجح في تحقيق األهداف المرجـوة 
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ل وأساليب جديدة وبديلة لتعلم المهـارات القرائيـة   مما جعل المختصين يفكرون في إيجاد وسائ

  ). Coleman, 1990(والكتابية 

، وال بـد مـن تنميـة    يثة وجديدة إلثارة دافعية الطلبةتباع طرق حداومن هنا ال بد من     

األساسية عنـد   م القراءة والكتابة بالشكل الصحيح، وتنمية مهاراتهايجابية نحو تعلّاالتجاهات اإل

جاءت األساليب التعليمية الحديثة تركز على استخدام تكنولوجيا تعليميـة ذات مسـتوى   و .الطلبة

 التعليميـة  ى ذلك باستخدام البرامجرات في معرفة التالميذ، وقد تجلّعالٍ، وتسهم في إحداث تغّي

ت بعض وقد أكّد. (Huppert, Yaakobi, & Lezarovvitz, 2001) كافة بأنواعها المحوسبة

  : في التعليم ومنها المحوسبة وفاعلية كبيرة لتطبيق البرامج التعليمية ،يجابيثر اإلالدراسات األ

 كانـت CAI) ( الحاسوب تشير إلى أن التعليم بمساعدة برامجو )Tzeng(تزينغ  دراسة      

ع حـب االسـتطال   وتزيد من والتحدي، الدافعية، روتثي ز،تحفّة التي يمكن أن هممن العوامل الم

ن الحاسـوب اهـتم بالمهـارات    إعالوة على ذلك ف .األطفالتعليم زيز المتعة في وتع والمراقبة،

تفاعلي، فهو يمكِّـن مـن    العقلية العليا من خالل المزج بين الخبرات البصرية والسمعية بشكل

إلى ما يحتويه الحاسـوب مـن مـؤثرات صـوتية      أكثر من منظومة رموز، باإلضافة استخدام

   (Pogrow, 1994).التربويةالتعليمية  البرامجنحتاجها في إعداد 

فـي   Ketteeringالتي جرت في مدارس مدينـة كيتـرنج    Leahy, 1989)(ودراسة    

نت عند الطلبة من خالل اسـتخدام  أن مهارات القراءة والكتابة قد تحّس ، وأكدت الدراسةأوهايو

ـ ". الكتابة من أجل القراءة " برنامج تعليمي محوسب اسمه  تند إلـى فكـرة أن   وهو برنامج يس

مهم القراءة باستخدام نظام التهجئة لتحويـل األصـوات   الكتابة قبل تعلّ ااألطفال يجب أن يتعلمو

من هنا يتعلم األطفال كتابة ما يستطيعون قوله، وقراءة . والحروف إلى حروف وكلمات مكتوبة

كتابـة مسـتخدمين   القـراءة وال  اطفل تعلمو 100000أكثر من  أّن اتت الدراسه، ودلّنما يكتبو

   ).2004دات، ايع(برنامج الكتابة من أجل القراءة 

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية المحوسبة ) 2002(وأجرى الحيلة وغنيم    

والعادية، في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي، مقارنـة بالطريقـة   
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 ة علـى ـق مجموعة األلعاب التربوية اللغوية المحوسبالدراسة تفّوالتقليدية االعتيادية، وأظهرت 

  .  ة في التحصيل اآلني والمؤجلالمجموعة العادّي

ـ         ،ة للرقـي بالمسـتوى التعليمـي   وبناء على ما سبق بدأ التربويون يلمسون حاجة ماّس

بحيـث يفكـر    ،وبشكل إيجابي ونشط ،يتفاعل كيالمتعلم واستخدام اإلمكانات المتاحة، لمساعدة 

   .مع مادة التعليم ويستجيب

  مشكلة الدراسة 2:1

تعاني المدارس الفلسطينية من ضعف تحصـيل الطلبـة فـي مختلـف الموضـوعات        

التابع لـوزارة التربيـة    دائرة القياس والتقويمت البحوث التربوية الصادرة عن األساسية، وقد دلّ

عامـة،  في الموضـوعات كلهـا ب  ألساسية والتعليم على تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحلة ا

وزارة ( %56وبلغ متوسـط التحصـيل    حيث جاء دون المتوسط ،خاصةب لغة العربيةال ومبحث

  ). 2008التربية والتعليم، 

في بناء المعرفة العلمية، وخاصة طلبة الصـف  أهمية  األساسية الدنيا من ولما للمرحلة      

فإن هـذه   .التطور والنمو قيدلت في بدايتها، وال زالت بنيتهم المعرفية الزا كوناألول األساسي 

الدراسة تبحث في مدى فاعلية استخدام البرامج التعليمية المحوسبة في تـدريس مبحـث اللغـة    

العربية في المرحلة األساسية، وخاصة طلبة الصف األول مـن أجـل حـّل المشـكالت التـي      

ـ  أّن أشارت إلـى  لميةالعديد من الدراسات واألبحاث العحيث أن  .تواجههم ج التعليمـة  ـالبرام

غرض توليد ب ؛ي مع التسليةـي يمتزج فيه التحصيل العلمـالمحوسبة تسهم في إيجاد مناخ تعليم

وتتحدى قدراتهم للتوصـل إلـى    ،مب األطفال وتستثير دافعيتهم للتعلّاإلثارة والتشويق التي تحّب

أثر استخدام برامج الـدروس   ستقصاءا وتتمحور أسئلة الدراسة حول محاولةمستويات أفضل، 

م اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مـدارس  التعليمية المحوسبة في تعلّ

  .محافظة نابلس
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  أسئلة الدراسة 3:1

  : الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية حاولت  

 اللغة العربية تعـزى  متعلّ ساسي فيهل هناك أثر في التحصيل لدى طلبة الصف األول األ .1

 ؟ هاجميع في مجموعات الدراسة ونوع المدرسة ،والجنس ،متغيرات نوع المجموعةل

 العربية تعـزى  م اللغةتعلّهل هناك أثر في التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في  .2

 ؟لمتغير نوع المجموعة في كل مدرسة من مدارس العينة

اللغة العربية تعـزى  م تعلّاألول األساسي في هل هناك أثر في التحصيل لدى طلبة الصف  .3

 ؟بين المجموعات التجريبية على القياس القبلي والبعديلطريقة التدريس 

اللغة العربية تعـزى  م تعلّهل هناك أثر في التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في  .4

 ؟على القياس القبلي والبعدي الضابطةبين المجموعات لطريقة التدريس 

  همية الدراسةأ 4:1

   :يأتيتكمن أهمية هذه الدراسة فيما   

تعتمد  ،ية استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة كطريقة تدريس حديثةالتعرف إلى أهم .1

وتعمل على مراعاة الفـروق   ،وتوفر بيئة تفاعلية ،أسلوب التشويق واإلثارة كعنصر أساسي

  . ألساسيالفردية بين المتعلمين لدى طلبة الصف األول ا

م مـادة  ، يدعو إلى استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّتربوياً موضوعاً جتعال .2

 .وتقصي أثرها على تحصيل طلبة الصف األول األساسي ،اللغة العربية

أثر اسـتخدام   تبحث في هيو ،في فلسطين) حسب علم الباحثة(األولى هي هذه الدراسة  تعد .3

م اللغة العربية على تحصيل طلبة الصـف األول  ية المحوسبة في تعلّبرامج الدروس التعليم

  .األساسي
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  أهداف الدراسة  5:1

  :  تيةهذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآل سعت  

التعرف إلى أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة على تحصيل طلبة الصف األول . 1

 .تها بالطريقة التقليديةم اللغة العربية ومقارناألساسي في تعلّ

التعرف إلى أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة على تحصيل طلبة الصف األول  .2

فـي   ونـوع المدرسـة   ،والجـنس  ،نوع المجموعة حسب ،م اللغة العربيةاألساسي في تعلّ

 .هاجميع مجموعات الدراسة

   فرضيات الدراسة 6: 1

  :لصفرية اآلتيةحاولت الدراسة اختبار الفرضيات ا  

التحصيل لدى طلبة في  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1

على القياس  ونوع المدرسة ،والجنس ،متغيرات نوع المجموعةل الصف األول األساسي تعزى

   .هاجميع القبلي في مجموعات الدراسة

التحصيل لدى طلبة  في) α=0.05( داللةالتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال . 2

البعدي تعزى لنوع المجموعة في كل  االختبارعلى  اللغة العربية متعلّالصف األول األساسي في 

  .مدرسة من مدارس العينة

التحصيل لدى طلبة في  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

 بين المجموعات التجريبية على القياس القبلي ولغة العربية ال متعلّالصف األول األساسي في 

  .البعدي

التحصيل لدى طلبة في  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

على القياس القبلي  الضابطةبين المجموعات  اللغة العربيةم تعلّالصف األول األساسي في 

  .والبعدي
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  الدراسة حدود 7: 1

  :تيةت هذه الدراسة بالمحددات اآلدحّد

 .في محافظة نابلس الصف األول األساسيطلبة  على هذه الدراسةاقتصرت  .1

 ،والخاصـة  ،الحكوميةمدارس في ال الصف األول األساسيطلبة  على هذه الدراسة اقتصرت .2

 .ووكالة الغوث الدولية

ـ لفصـل  ل الصف األول األساسـي طلبة  على هذه الدراسة اقتصرت .3 األول للعـام  ي الدراس

  .2009/2010الدراسي 

هذه الدراسة على دراسة أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسـبة علـى    اقتصرت .4

 . تحصيل الطلبة

 .الوحدة الثانية من مادة اللغة العربية للصف األول األساسيهذه الدراسة على  اقتصرت .5

  : الدراسة مصطلحات 8: 1

 : ةالطريقة التقليدي •

، والتي نص عليها دليل المعلم الفلسطيني الصادر عن الشائعة في مدارسنا لطريقةاوهي       

 خطـوات الـدرس،    م على سـير ـ، والتي يهيمن فيها المعلّوزارة التربية والتعليم الفلسطينيـة

وتعتمد على اسـتخدام األنشـطة    ،آخر حيناً اً، ومقلدحيناً اًودور الطالب في هذه الطريقة مستمع

  .)1999عبده، ( للمعلومات اًأساسي اًتباره مصدرباع ،ي الكتابالموجودة ف

  :التحصيل الدراسي •

يقـاس  هو و ،هو التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسة      

 ). 1999عبده، (بعالمته التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي 
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م من ضهم لعملية التعلّبعد تعّر لتي يحصل عليها الطلبةه متوسط الدرجات ابأنّ:  ويعرف إجرائيا

أو برامج الدروس التعليمية المحوسبة، ويتضح فيـه أداؤه مـن خـالل     ،خالل الطريقة التقليدية

   .االختبار التحصيلي

 :البرامج التعليمية المحوسبة •

مي فيها منبثقـا  بحيث يكون المحتوى التعلي ،برامج تعليمية يتم إعدادها باستخدام الحاسب      

المترابطة بتتـابع  ) اإلطارات(من المنهاج الدراسي محور الدراسة، وهي مجموعة من الشاشات 

دة، لتقديم المحتوى المطلوب، باستخدام مجموعة متكاملة من معين، وفق استراتيجية تعليمية محّد

الشاشات وتقديمها  ذه، ويتم تنظيم ه...)ابةوالصوت، واأللوان الجذّ كالصورة،(الوسائط المتعددة 

فهـي   ،ميجابي للمتعلّ، مع توفير فرصة الجو التفاعلي اإلباستخدام إحدى لغات برمجة الحاسوب

وسـهولة   ،وتمتاز هذه الدروس بتوفير التغذية الراجعـة  ،متثير التشويق والمتعة في عملية التعلّ

  .االستخدام ومناسبتها لألطفال في هذا العمر

 :ج الدروس التعليمية المحوسبةالتعليم باستخدام برام •

ة حسـب صـيغة أو   يقصد به استخدام جهاز الحاسوب في التعليم عن طريق برامج معّد       

  . م المطلوبيتفاعل معها المتعلمون بطريقة معينة، للحصول على التعلّ ،استراتيجيه معينة

  :نوع المدرسة •

حسب الجهة المشرفة على  ،اسةتم اعتمادها في هذه الدر ،هي ثالثة أنواع من المدارس    

والمدارس الخاصة التابعة لـوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي،      ،، المدارس الحكوميةالمدرسة

  .  والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس

  :وكالة الغوث الدولية •

 ،(U.N.R.W.A)وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنـى  هي     

 ،أنها اعتبرت وكالة مؤقتـة  وعلى الرغمم، 1950باشرت عملها في مايو و ،م1949ت عام ئأنش
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وهي تعد تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي  ،تم تجديد واليتها بانتظام كل ثالث سنوات إال أنه

  .)2007، عاشور( 194لقضية الالجئين وفقاً لقرار  في إيجاد حلٍّ

 :ةالمرحلة األساسي •

األساسي حتـى الصـف العاشـر    وهي السنوات العشر األولى التي تبدأ بالصف األول     

     .)1998, خطة المنهاج الفلسطيني األول( األساسي
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  مةالمقّد 1:2

ت هذه التطـورات التـي   لفة، وقد أّديشهد العالم تطورات هائلة في مجاالت الحياة المخت

التعليم  معظم مناحي حياة اإلنسان، ويعّد فيجاءت على شكل طوفان من التكنولوجيا إلى التأثير 

الحياة عمادهـا   الزمة من لوازم الحياة اإلنسانية، والسبيل إلى تطورها، ومواجهة تعقيداتها، ألّن

والتعليم معني ببناء اإلنسان، وتكوينه المعرفي اإلنسان، فهو العنصر الفاعل فيها، بل وصانعها، 

ـ  . والوجداني والمهاري ة ومن هنا وجد العاملون والمهتمون في التربية والتعليم ضـرورة ملّح

ى إلى إعادة النظر في م العلمي والتكنولوجي قد أّدالتقّد إلعادة النظر في النظم التربوية، حيث أّن

والتخلص مـن   ،وتنمية التفكير العلمي ،اد وأساليب التدريسالتعليم ومناهج الدراسة لمختلف المو

التعليم، لتسهم فـي  واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في  ،والتركيز على التفكير الناقد ،التلقين

وتساعد في معالجـة   ،م بقدر من المعرفة ومن المهارات الضرورية، وتنمي تفكيرهتزويد المتعلّ

فـي   منتجـاً  وتسهم في إعداده اإلعداد الالزم ليكون عنصراًاد المتعلمين، عدإالزيادة الكبيرة في 

اسـتخدام   وكان من بين هذه الوسائل والتقنيات الحديثة ،عالم يعتمد على التكنولوجيا ومستحدثاتها

  .الحاسوب والبرامج التعليمية المحوسبة في التعليم

، أن متوسـط  تعليمية المختلفـة احل الوقد أثبتت التجارب التي أجريت على تالميذ المر

فـي  % 63درجات التالميذ الذين يدرسون بوساطة البرمجيات التعليمية الحاسوبية وصل إلـى  

االختبارات النهائية، بينما وصل متوسط درجات التالميذ الذين يدرسون بالطرائق العاديـة إلـى   

طرائق العادية لضعاف ، كما وجد أن استعمال البرمجيات الحاسوبية أفضل من التدريس بال50%

يجابية باستخدام البرمجيات التعليمية إالتالميذ، كما أن اتجاهاتهم نحو دراسة مادة ما، كانت أكثر 

  ).2009الجبان، (في الحاسوب 
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  التقليدي التعليم 2:2

نجاز العملية التعليميـة،  إم والمحتوى الدراسي في يركز التعليم التقليدي على دور المعلّ

  .)2006، عبد السالم(حشو المعلومات في أذهان الطلبة وعلى أهمية 

تعتبر طريقة التعليم التقليدية طريقة تدريس شائعة في مدارسنا، وتقوم على المناقشـة  و 

الشفوية بشكل رئيس، واستخدام أسئلة الكتاب ألغـراض التثبيـت وتأكيـد نتائجـه المعرفيـة،      

   .)1999عبده، (ألغراض التقويم الصفي والواجب البيتي 

وربما المصدر األوحـد   ،الًأو اًمصدربوصفه م التقليدي على المعلّ ييقوم النظام التعليمو

ة محاور يرتكز و .)2003، زعرور بوأ( للمعلومات ى ثالث المعلّـم والمـتعلّم   : ھي، أساسيةعل

دي . والمعلومة يم التقلي د وجد التعل وال يمكـن   ،وهو مستمر حتى وقتنـا الحاضـر   ،منذ القدموق

يجابياتـه  إفمن أهـم  . يجابيات ال يمكن أن يوجدها أي بديل آخرإلما له من  ؛الستغناء عنه كليةا

فهـذه أقـوى وسـيلة     ،م وجهاً لوجه، وكما هو معلوم في وسائل االتصـال م والمتعلّالتقاء المعلّ

بالمشاعر واألحاسيس،  ،والصوت ،ففيها تجتمع الصورة. ونقل المعلومة بين شخصين ،لالتصال

ويحـدث   ،وبذلك يتم تعديل السلوك ،وتتأثر به ،ث تؤثر على الرسالة والموقف التعليمي كامالًحي

والتقدم الهائل في  ،المعرفي واالنفجار ،رات المعاصرةإال أن التغّي " متحدث عملية التعلّ"و ؛النمو

بـر مـن أن   أك ومتطلباتها جعل تحديات العملية التعليمية ،مجال تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصال

الحـالي يواجـه التعلـيم     تغيرات العصر ه في ظّللى أنّإ .تلبيها طريقة التعليم التقليدية بمفردها

  :لالتقليدي منفرداً بعض المشكالت مث

 .الزيادة الهائلة في أعداد السكان وما يترتب عليها من زيادة في أعداد الطلبة -1

 .مين المؤهلين تربوياًقلة أعداد المعلّ -2

 .لمعرفي الهائل وما يترتب عليه من تشعب في التعليماالنفجار ا -3

م ملزم بإنهاء كم من المعلومات فـي  فالمعلّ ،القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة -4

ومـع بـروز هـذه    نفسـها  وقت محدد، مما قد يضعف بعض المتعلمين من متابعته بالسـرعة  
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ـ  تالحاجة تدعو إلى استخدام استراتيجيا المشكالت فإّن  اتعليمية تساعد على التخفيف من آثاره

  .)2005فرج، (

ى  تعليمية تساعد  الحاجة تدعو إلى استخدام أساليب مع بروز مثل ھذه المشكالت، فإنّ   عل

إلحـداث              وبالتالي أصبحت األساليب التقليدية طرقاً غير كافيـة  .التخفيف من آثارها

الشـاملة             تعصية، وبناء شخصـية المـتعلم   المس وحل المشكالتالمرجّوة،  التغييرات

الحديثة لتركز        ر والحداثة، في حين جاءت األساليب التعليميةالتعامل مع التطّوعلى  القادرة

وقد أوجـدت  ، معرفة التالميذ فيرات م في إحداث تغّيوتسه التكنولوجيا التعليمية، على استخدام

ــتحدثات ــل األ  المسـ ــة الحـ ــدعم التكنولوجيـ ــب لـ ــة نسـ ــة العمليـ                 التعليميـ

(Huppert, Yaakobi, & Lezarovvitz, 2001).  

إلى تحقيق غايات أو أهـداف   تسعى العملية التعليمية أّنإلى ) 2006( عبد السالم وأشار

م أن يعلّ إلعداد السليم، ويجبوطموحاته في إعداد أفرادها اه وتوقعاتتعكس آمال المجتمع  ،عامة

، نه العمل في ضوء هـذه األهـداف  كم هذه الغايات أو األهداف العامة، حتى يممعلّ ويدرك كّل

، يسية في مداها البعيدة، والمتوسـطة، والقريبـة  وحتى يمكنه االهتداء بها في رسم خططه التدر

واألنشطة التعليميـة،   ،لمحتوىوا ،وفي تحقيق الترابط بين أهداف المواقف التدريسية، والخبرات

   . األهدافمما يساعده في تحقيق نواتج تعليمية تعكس تلك 

والتي زاد بروزها في ظل تسارع  ،جوانب القصور في التعليم التقليديمن هنا نجد أن و  

خاصة وقد أوجدت  .ي هذه الجوانبأوجدت حاجة إليجاد بدائل تغطّ ،التطور التكنولوجي

برز أوبالمثل فلقد أصبح من  األنسب لدعم العملية التعليمية، وجية الحّلالمستحدثات التكنول

وتوجيههم  ،أغراض التعليم اليوم تنمية الوعي واإلدراك لدى أفراد المجتمع بما يدور حولهم

 ى ذلك باستخدام الحاسوب التعليمي وبرامجهوقد تجلّ. للعيش في مجتمع متغير ومتجدد

اسوب التعليمي من خالل وسائله التعليمية البرمجية ودروسه هذا ما يحاول الحف ،المحوسبة

  .  لهأن يعّدالتعليمية المحوسبة 
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  تكنولوجيا التعليم البدايات والتطور 3:2

ع لما يطرأ على التكنولوجيا من تطورات متسارعة في الوقت الراهن أن هـذه  يجد المتتّب

مجريـات  دى ذلك إلى تغيير جذري في وقد أ. بحت تغزو مجاالت حياتية مختلفةأص التكنولوجيا

التعامل مع التكنولوجيا واالستفادة منهـا بصـورة   بحيث أصبح لزاما علينا  ،أمور هذه المجاالت

  . لكي نفهم طبيعة هذه التغييرات والتعامل معها بالشكل الصحيح ؛صحيحة

تقـاء  االرالتعلـيم، والهـدف   خاصة ها وبجميعاقتحم التقدم التكنولوجي أنشطة الحياة و

. وبذلك أصبحت تكنولوجيا التعليم إحدى المكونات الرئيسية في منظومة التعليم الحديث بنوعيته،

وقـد أضـفى تطورهـا     ،من التطور والتحديث المسـتمر  لقد مرت تكنولوجيا التعليم بمراحلو

   ).1998محمود، ( عها أهمية خاصة على استعمالها في العملية التعليميةوتنّو

   كنولوجيا التعليممفهوم ت 1: 3:2

في المرحلة التعليمية لم يتعد عمره نصف القرن،  جديداً تعتبر تكنولوجيا التعليم مفهوماً" 

فـي   ويرجع الفضل في ظهور وتطور هذا المفهوم إلى حركة التعليم المبـرمج التـي ظهـرت   

  .)2002، الدايل وسالمة" (الستينات من القرن العشرين

ولـذلك   ،المهارة في فن التـدريس  تعني معناها لوجدناها ىللو أرجعنا كلمة تكنولوجي إ  

والتنظيمات المستخدمة في نظـام   ،واألجهزة ،والمواد ،واألدوات ،فتكنولوجيا التعليم هي الطرق

مة تسير في خطوات منظّ، تباع منهج وأسلوب وطريقة في العملاوذلك من خالل  ،تعليمي معين

فكلمة تكنولوجيـا   .موفق نظريات التعليم والتعلّ ،التكنولوجيا مهااإلمكانات التي تقّد وتستخدم كّل

شيء بدءاً  ها في مصطلح تكنولوجيا التعليم تعني كّلإال أنّ ،تعتبر إحدى الكلمات متعددة المعاني

  .)1996، أحمد( ينة وحتى التقويم والتحديث التربويمن تحديد األهداف التعليمي

األجانـب  ولوجيا التعليم من جانـب التربـويين   وكثرت التعريفات الخاصة بمفهوم تكن

ها تنظيم متكامـل  بأنّ) 1998( كما ورد في سالمة (Huban, 1965)والعرب، فقد عرفها هوبان

 اإلنسان، واآللة، واألفكار، واآلراء، وأساليب العمل واإلدارة بحيث تعمل جميعـاً : يضم عناصر

  . في إطار واحد
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العمليات التـي تتعلـق    أن التكنولوجيا هي إلى )Brown Jetal, 1984( براون وأشار

 ف ذلـك فيعـرّ  (Heinich, 1989)هينيـتش  أما . وتقويمها ،وتنفيذها ،بتصميم عمليات التعليم

سـالمة،  ( م البشري في المواقف التعليمية التعلميـة ه تطبيق المعرفة العلمية عن التعلّالمفهوم بأنّ

1998(.  

ه بأنّتعريفا لتكنولوجيا التعليم ) 2003(بد الجليل المشار إليه في ع) 1983(وطرح الشيخ 

، وتعني تصميم البيئات أو الظروف وفق المعرفة العلمية عـن السـلوك   )علم صناعة اإلنسان(

، في الوقت الذي يرى فيه غصـوب  واجتماعياً بهدف بناء شخصيته أو تكوينها نفسياً ؛اإلنساني

خال أجهزة ووسائل آلية في النظام التربوي التقليدي تكنولوجيا التعليم على أنها عملية إد) 1987(

ة م، وزيـاد وتحسينه، واالستفادة من التقنيات الحديثة، من أجل تغيير البيئة العضوية لعملية التعلّ

ومختلـف   ،من خالل الربط الوثيق بـين األهـداف التربويـة    المردود التعلمي وتحسينه، وذلك

 القضـاة، والخطيـب،  و ،حمدي(ة في نظام تعليمي متوازن العوامل التكنولوجية والبشرية المتاح

1992.(  

ها عملية منهجية أنّوذكرت  تعريفا لتكنولوجيا التعليم) 1994(وعويدات وأضافت حمدي 

تقـوم   ،في صورة أهداف محـددة وتنفيذها وتقويمها مية لعملية التعليمية التعلّامنظمة في تصميم 

وتستخدم الموارد البشـرية وغيـر البشـرية     ،المختلفةعلى نتائج البحوث في مجاالت المعرفة 

  . م بكفاءة وفاعليةلتحقيق التعلّجميعها؛ 

ها عملية اإلفادة مـن المعرفـة العلميـة    تكنولوجيا التعليم بأنّ )2000( عرف الحيلةكما 

علـى  واحدة وتقويمها كل  ،وتنفيذها ،وطرائق البحث العلمي في تخطيط خبرات النظام التربوي

م، مسـتعينة فـي   بغرض تحقيق سلوك معين في المتعلّ ،وككل متكامل بعالقاته المتشابكة ،انفراد

  . ذلك بكل من اإلنسان واآللة

فـي   مةطريقة منظّه أنّ وهوتكنولوجيا التعليم ل جامع مفهوم يمكن استخالصومما سبق 

تقـوم علـى    ها؛كاملب ميةلعملية التعليمية التعلّلوالتقويم،  ،والتنفيذ ،والتطوير ،واإلعداد ،التخطيط

م بشـرية وغيـر   واستخدام مصادر تعلّ ،عن التعلم اإلنسانيمعارف تطبيق هيكل من العلوم وال
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وسائل تقنية متنوعة، تعمل جميعهـا وبشـكل منسـجم مـع     و ،أسس علميةتقدم على مبشرية، 

  .م فعالوالوصول إلى تعلّلتحقيق األهداف التعليمية  ؛العناصر البشرية

    تكنولوجيا التعليم ممفهوور تط 2: 3:2

 Visual Instruction)(لقد جاء مفهوم تكنولوجيا التعليم متسلسال من التعليم المرئـي  

كان لـه   قدو ،ومن ثم بدأ إدخال مفهوم االتصال في مجال التعليم ،إلى التعليم المرئي والمسموع

حيث أصبح التركيـز علـى    وإيضاحه، دور كبير في إبراز المفهوم النظري لتكنولوجيا التعليم

ـ  ،عملية نقل المعلومات من المصدر إلى المستقبل  اوقد كان للعلوم السلوكية تأثير على تكنولوجي

وغيرهـا مـن    ،لتعزيز الفوري لسكنر وتطبيقها في التعليم البرنـامجي من عملية االتعليم بدءاً 

  ).1996أحمد، ( السلوكية تالنظريا

   :ر مفهوم تكنولوجيا التعليمحل تطووفيما يلي توضيح أهم مرا

ــى  ــة األول ــيم: المرحل ــي  التعل ــموع  –المرئ ــي والمس ــيم المرئ ــيم – التعل  التعل

  .هاجميع عن طريق الحواس

التعليم المرئي أو ( واس م عن طريق الحتعتمد على فكرة التعلّومرحلة مخاطبة الحواس 

  . )السمعي

  .سللتدريالوسائل التعليمية معينات : المرحلة الثانية

تكون هي األساس فـي طـرق التـدريس    ، لاستخدمت الوسيلة التعليمية كمعين للتدريس

  . محتى تسهل وتيسر عملية التعلّ ،والوسائل المعينة لها

ــ  :المرحلـــة الثالثـــة   )المرســـل(م الوســـائل التعليميـــة وســـيط بـــين المعلّـ

  ).المستقبل ( م والمتعلّ
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أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقـال  مرحلة االتصاالت، واالتصال هو العملية وهي    

 ،وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين ،حتى تصبح عامة ومتوافرة ؛المعرفة من شخص آلخر

  ). والتغذية الراجعة ،ووسيلة نقل الرسالة ،ومستقبل ،ورسالة ،مرسل(وتتكون عملية االتصال من 

  .التعليمالوسيلة جزء من منظومة : المرحلة الرابعة

مرحلة المنظومات، فالنظام هو مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة التي تعمل  يوه

 فـي  الوسائل التعليمية عنصر من مجموعة عناصـر متكاملـة    أي أّن ؛لتحقيق هدف معين معاً

سميت الوسائل التعليميـة   ، وقدهذه الوسائل لتحقيق األهداف التعليمية وتستخدمالعملية التعليمية، 

  ).2008عبد الحي، ( بوسائل تكنولوجيا التعليم التعليممن منظومة جزء ك

  الستخدام تكنولوجيا التعليم ةوالتربوي النفسيةألسس ا 3: 3:2

أثرهـا   لقد أثبتت البحوث التربوية الحديثة التي تناولت التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعليم

 ،للمادة العلميةنها، فانعكست إيجاباً على تقبلّهم إذ استفادوا مفي التعليم، بعد تطبيقها على الطالب 

ـ ). 2005، يلالدا( االبتكارية لديهم القدرات نمتالدراسي و متحصيله زادو ة لذا فإن الحاجة ملّح

ـ  ،إلى ضرورة معرفة الجذور التي نشأت منها تكنولوجيا التعليم النفسـية والتربويـة    سواألس

  .الستخدامها

تها من المستخدم أو المهتم بتكنولوجيا التعليم حتى يتأكد أنهـا  من األمور التي يجب مراعاو

األسـس التـي تتضـمن     ههـذ  ،تلبي الغاية المطلوبة معرفة األسس النفسية للوسائل التعليميـة 

  .ملإلدراك واالتصال والتعلّسيكولوجية 

ـ  ،ف بأنه نشاط نفسي يقوم به الفردويعّر: اإلدراك - ي هـذا  ويعني أن يعي اإلنسان ما حوله ف

اإلنسان أدوات اإلدراك الـذي   وتمثل حواّس ،األشياء واألحداث ،ليفهم باستخدام الحواّس ،العالم

  .يسبق عملية االتصال
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ر األسـاس  أن الوسائل التعليمية توفّ تتمثل فياإلدراك بالوسائل التعليمية ف عن عالقةأما      

  ).1998سالمة، (م ة الضرورية لإلدراك والتعلّالمناسب من الخبرات الحسّي

لتبـادل  ) شخصين، أو جماعتين، أو مجتمعين(عملية تفاعل مشترك بين طرفين هو : االتصال -

 ،ومهما تعددت أشكال عمليات االتصال وإمكاناتها ومجاالتها ،فكرة أو خبرة معينة عن وسيلة ما

  :عناصرها تكاد تكون ثابتة في هذه العملية، وهذه العناصر هي نجد أّن

  لالمرس -1

  المستقبل     -2

  الرسالة -3

  قناة االتصال -4

  .)2006 شحادة،(التغذية الراجعة  -5

م، وكيفية مزاوجة االتصـال  اإلشارة إلى نظريات التعليم والتعلّمن وفي هذا المقام ال بد 

سـاب الطلبـة السـلوك    ، قادرة علـى اك مية ناجحةالنظريات في إطار بناء مواقف تعليمية تعلّب

  : ومن أهم هذه النظريات .المرغوب فيه

 :Behavior Theoryالنظرية السلوكية  -

يستدعي ) Stimulus(م إلى مثيرم يحصل نتيجة تعريض المتعلّترى هذه النظرية أن التعلّ

م المتعلّيجابي يشجع إوأن هذه االستجابة يعقبها تعزيز . ممن طرف المتعلّ) Response(استجابة

  .م في تعديل استجابته وتصحيحهايساعد المتعلّ ،لبيم، أو تعزيز سعلى مواصلة التعلّ

م في إحـداث المثيـر، وتلقـي االسـتجابة     وبالرغم من أن هذه النظرية أكدت دور المعلّ

م، في عملية التعلّ مالمتعلّعلى مشاركة  ّ  وتقويمها، وتقديم التعزيز المناسب بعد ذلك، إال أنها تحث

م المهارات، وتفعيل ضرورة التكرار، وبخاصة في تعلّ كما تؤكد. يجابي فيهاإوأن يكون له دور 
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وتصحيح مساره، من خالل شعوره بالرضـا عـن   ، مالتعلّلمواصلة  دور التعزيز بوصفه حافزاً

ـ   ،م على استجابتهفعل المعلّ أدائه، سواء من خالل رّد الـداخلي   اأو من خالل شـعوره بالرض

  .    ما قام بهواإلحساس بالنجاح في

وهذا يتفق مع  ،والمستقبل لح أن االتصال يؤكد ضرورة التفاعل بين المرسومن هنا يتض

كما أن تأكيـد النظريـة   . م الفعاللضمان التعلّ) مالمتعلّ( النظرية السلوكية في تفعيل دور المتلقي

السلوكية على دور المثير يتوافق مع ضرورة توفير عناصر التشويق الالزمـة إلثـارة انتبـاه    

، ربيـع (اسـتمرار  ، ورفع دافعتيه بهالعناصر إلدامة التواصل مع ه، وتنويع هذ)مالمتعلّ( المتلقي

2006(. 

 :Cognitive Theoryالنظرية المعرفية  -

م، اسـتنادا  اتجهت النظرية المعرفية إلى دراسة العمليات العقلية التي تجري داخل المتعلّ

لعقلية المتعاقبة التي تؤدي في النهايـة  ما هو حاصل جملة من العمليات ام إنّإلى إيمانها بأن التعلّ

م بما ينسـجم مـع   وتغيير السلوك، وان المحتوى التعليمي ينبغي أن ينظّ ،إلى حصول اإلدراك

مرحلـة   ترتبط بطبيعة اإلدراك نفسه، وما يتطلبه في كـلّ  ،تسلسل هذه العمليات في بنية هرمية

ذلـك يتطلـب    ن الفهم وليس الحفظ، وأّنع م ينبغي أن يكون ناتجاًالتعلّ وأكدت أّن. من مراحله

م في ما يتم بتوسيع دور المتعلّم، وأن ذلك إنّتأسيس الخبرات الجديدة على الخبرات السابقة للمتعلّ

ت النظرية ضـرورة مراعـاة اخـتالف    كما أكّد. م توجيهيام، وأن يكون دور المعلّعملية التعلّ

م على التغذيـة  وأكدت أهمية حصول المتعلّ. المتعلمين في قدراتهم وطرائق تفكيرهم ومهاراتهم

 عبـود، ( مه، ومدى ما هو مطلوب لتحقيق األهداف المطلوبـة منـه  الراجعة بخصوص ما تعلّ

2007( .  

  Constructional Theory: النظرية البنائية  -

عناصر عملية  م، وعلى أّنفي عمليات التعلّ وترابطاً هناك تكامالً تؤكد هذه النظرية أّن

م بمفرده، دون أن يكـون  م ليس عملية فردية تتعلق بالمتعلّم تتشابك في تفاعالتها، وأن التعلّلّالتع
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هي مركب معقد ينتج عن شبكة مـن   مالتعلّم متفاعال مع معلمه وزمالئه، وذلك أن عملية المتعلّ

ـ  وهنا يكون الطالب مـتحمالً . العالقات والتفاعالت لعناصر عدة في العملية التعليمية ؤولية لمس

 باتجاه ،وعناصر البيئة التعليمية األخرى ،مهومعلّ ،، باحثا عن الحقيقة، متفاعال مع زمالئهمالتعلّ

تعدد الوسائل المسـتخدمة فـي    ّنإق األمر بعملية االتصال فوبقدر تعلّ. بناء الحصيلة المعرفية

ساسـية فـي نظـر    يشكل دعامـة أ  ومضموناً مي وتفاعل تأثيراتها شكالًالموقف التعليمي التعلّ

  .م الفعالأصحاب النظرية البنائية لتحقيق التعلّ

ومن هنا تبرز أهمية االتصال ببناء الرسالة، وكذلك بطرائق تقديمها بما يتالءم وطبيعـة    

والتفاعل مع الجمهـور، بمـا    الصدى،الفردية بين المتلقين، واالهتمام برجع  تالمتلقي والفروقا

  ).2007 عبود،) (مالمعلّ(تصاليضمن تحقيق أهداف القائم باال

، مـات وهـو عمليـة نقـل المعل    االتصـال التعليمـي  ما تقـدم أن   ونستخلص من كّل

م، سواء بالطريقـة  م إلى المتعلّوشتى أنواع السلوك من المعلّ ،والمهارات ،والخبراتوالمعارف،

ة الفـرد  فـي شخصـي   اللفظية الشفوية، أو الكتابية، أو بأية طريقة أخرى، بهدف إحداث تأثير

ـ   ،بما يخدم العملية التربوية والتعليمية ،مالمتعلّ ف نجـاح  ويحقق األهداف المرسومة، كمـا يتوقّ

  .االتصال في العملية التعليمية ةم على مدى فهمه لدور عمليالمعلّ

هناك بعض األسس النفسية والتربوية على مستخدم الوسيلة التعليمية أن يراعيها، ومن : مالتعلّ -

  :هذه األسس

  .الفروق الفردية. 1

 .عدم تشتيت جهد المتعلم باستخدام العديد من الوسائل التي ال فائدة منها. 2

 .هاوتنظيم انتقاء طرق استخدام الوسائل التعليمية. 3

 .تجربة الوسيلة قبل استخدامها. 4

 .الموضوعية في استخدام الوسيلة. 5
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 تحديد الغرض من استخدام الوسيلة. 6

   ).1998سالمة، (سيلة التقويم للو. 7

أمام الباحثين ورجال التربية المهتمين بالوسائل التكنولوجية للتعلـيم هـو    لم يعد الشاغول

البالغ أيضا في كيفيـة إعـداد    ماهتمامه حكيفية استخدامها في العملية التعليمية فقط، وإنما أصب

ثـم االهتمـام    ،بوية السـليمة فعالة وكفاءة عالية لتحقيق األهداف التر وإنتاجها بطريقة ،موادها

  : باستراتيجية االستخدام، وهنا يتطلب مراعاة األسس النفسية التربوية اآلتية

مساهمة فعالة فيما يجري في حجرة الدراسة، وقد  م مساهماًما كان المتعلّيزداد أثر التعليم كلّ. 1

تعليم، بحيث تطلب مـن  البرامج التي تتبع أسلوب الوسائل التكنولوجية المبرمجة لل ت كّلصمّم

طـوال فتـرة تعلمـه مـن      ايجابيإويكون نشاطه  ،المتعلم مساهمة مستمرة في العملية التربوية

  .البرنامج

م من حجرة الدراسة إلى مواقف أخرى في الحياة اليومية لالسـتفادة  ينبغي أن ينتقل أثر التعلّ. 2

برمجة للتعليم على تحقيق ذلك بتقريـب  وقد عملت الوسائل التكنولوجية الم. م الفرد منهامما تعلّ

 . المسافة بين حجرة الدراسة والعالم الخارجي للتلميذ

أثبتت التجارب العلمية أن أثر االتصال عن طريق الكالم وحده محدود، وال يبقى وال يحتفظ . 3

تقوم عن طريق استخدام أكبر عدد من الحواس، وهذا خير ما  ،به التلميذ إال إذا عززناه بالتعليم

 . الوسائل التكنولوجية المبرمجة للتعليم

ـ  ف: تهيئة أذهان الدارسين. 4 ه عند إعداد الوسيلة يراعي مصممها أن تحتوي على مثيـرات توّج

مهـا، فـذلك يسـهل علـى     ونريد أن يتعلّ ،التي تبرزها تالدارسين لمالحظة العناصر والعالقا

نه يساعدهم على إعـادة ترتيـب المجـال    أا كم ،ع هذه المثيرات ثم االستجابة لهاالدارسين توقّ

 . اإلدراكي فيما بعد
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ينبغي عنـد  ، ولكي يكون التعليم أبقى أثراً ؛طةإتاحة الفرصة للدارسين للقيام باستجابات منشّ. 5

ـ  ،ع الدارسينم بحيث تحتوي على مواقف وخبرات تشّجإعداد الوسيلة أن تصّم ن أوتسمح لهم ب

التعليمية، وبذلك يشارك الدارسون مشاركة فعالة فـي العمليـة    يقوموا باستجابات نشطة للمادة

 . التعليمية

احتواء الوسيلة على ما يعزز السلوك المرغوب فيه، ولذلك يجب على مصـمم الوسـيلة أن   . 6

يستخدم خاللها عبارات التشجيع لالستجابات الصحيحة، ويمكن إعطاء االسـتجابات الصـحيحة   

 ).2008عبد الحي، (إجاباتهم ليقارن الدارسون بينها وبين 

الستخدام تكنولوجيـا   مراعاة األسس النفسية التربويةوأن الوعي النفسي يتضح مما سبق و

وتقـدم   ،تضمن الحصول على أفضـل النتـائج   ،التعليم يساعد على استخدامها بطريقة صحيحة

  .لتحقيق األهداف التربوية المعلومات في أطر نفسية مقبولة ومناسبة

  مم والمتعلّتكنولوجيا التعليم ودور المعلّ  4: 3:2

منذ أن دخلت تكنولوجيا التعليم الميدان التربوي، والعملية التعليمية فـي تطـور مسـتمر    

ولكنها فـي المقـام األول    ،وتسارع مع الزمن، وتكنولوجيا التعليم ليست مجرد استخدام اآلالت

م قد تغير م والمتعلّالمعلّ يؤديهذي ينبغي أن في العمل، لذا فإن الدور ال ، ومنهجطريقة في التفكير

ى في تهيئة الظروف م في هذا العصر التقني يتجلّفقد أصبح دور المعلّ، في عهد تكنولوجيا التعليم

ا سيتطلب ستساعدهم على حل المشكالت، مّم الذينالطلبة  فيهاوالمواقف التعليمية التي سينخرط 

لعمليـة   لهـا، ومتابعـاً   عليها، مديراً لها، مشرفاً ية، موجهاًللعملية التعليم ماًمنه أن يكون مصّم

للمعلومات، عالوة على ضرورة امتالكه المهارات التقنية الالزمـة   سيرها أكثر من كونه شارحاً

  ).2006 ،دروزة(توظيفها في عملية التعليم ل

لوجيـا  م وفق مفهوم تكنوم والمتعلّأدوار كل من المعلّ) 1994 وعويدات، حمدي(ولخصت 

  : اآلتي فيالتعليم 

 .ةم ومهندس للبيئة الصفّيه، والمرشد، والمصمم لعملية التعليم والتعلّم هو الموّجالمعلّ. 1
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ر المعرفـي  ويدرك التجديدات التي تحدث نتيجة التفجليس المصدر الوحيد للمعلومة،  المعلّم. 2

ثة وراغب في تطوير نفسه مـن  متابع للتطورات التكنولوجية الحدي وتكنولوجيا المعلومات، فهو

 . خاللها

م م على اكتشاف المعلومة ال تزويده بها، ألن الـتعلّ تكمن هنا في مساعدة المتعلّ المعلّممهمة . 4

 . يحدث على أساس فردي، ويختلف المتعلمون في قدراتهم وإمكاناتهم

الكتاب المقـرر،  جانب  إلى و ،مدرك لوجود مصادر معلومات تقنية أخرى إلى جانبه المعلّم. 5

 .كالحاسوب، والفيديو، والتلفاز، ومختلف التقنيات الحديثة

  :  هم في هذه الحالة فينظر إليه على أنّأما دور المتعلّ

 . مهالمسؤول األول عن تعلّ .1

ولـيس   ،نها تتضمن مشاركة الفـرد إم عملية تفاعلية نشطة وليست سلبية، إذ يدرك أن التعلّ .2

 . مجرد تلقي المعلومات

 .جيداً استخدامهاًيستخدمها إليها وليصل يبحث عن المعلومة  فهو ،مم مهارة التعلّن المتعلّيتق .3

 .ينخرط في منهجية التعلّم الناقد .4

 .واالتصال ،والحوار ،واتخاذ القرارات، المشكالت ر مهارات مناسبة في حّليطّو .5

فـي   راًحدث تغّياعتماد تكنولوجيا التعليم في المدارس سوف ي أّن) 1989العريني، (وذكر

م التقليدي، وأضاف هيدموس أن اختيار تكنولوجيا التعليم وإدماجها بطريقة مناسبة في دور المعلّ

اسـتخدام   في تحصيل الطلبـة، كمـا أنّ   فاعالً يجابياًإ دوراً يؤدي المواقف التدريسية يمكن أن

اسـتثارة  : م الصفي منهاعلّمن النتاجات لدى الطلبة في الت تكنولوجيا التعليم يمكن أن يحقق عدداً

م في استدعاء الخبرات السابقة، وإثارة اهتمام الطلبة بتغذية راجعـة فاعلـة،   دافعية الطلبة للتعلّ

  .  )2001، هيدموس(وتشجيع الطالب على الممارسات المناسبة في المواقف التعليمية 
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م أسـاليب الـتعلّ   ولقد ساهمت تكنولوجيا التعليم بتوفير وسائل وتقنيات تهدف إلى تطوير

ويعمـل علـى إثـارة     ،ز الطلبةا يحفّ، مّمفاعالً تربوياً ر مناخاًوالتعليم، والتي من شأنها أن توفّ

خاصـة  ب، وتشجعهم على التفكير ون أن ينشأ بينهم من فروق فردية اهتماماتهم، ومسايرة ما يمك

ب التعليمي وبرامجه المتنوعـة  التفكير الناقد، ومن أهم التقنيات المستخدمة في التعليم هو الحاسو

  ).1997أبو زينة وعبابنة ،(

مـن  ، فوبما أننا نعيش اآلن في عصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفـي والثقـافي  

ونتـرجم لآلخـرين    ،ونتعايش معه ونحاكيـه  ،أن نواكب هذا التطور ونسايره الضروري جداً

من أهم المهارات التدريسية المعاصـرة مهـارة    ولعلَّ ،إبداعنا، ونبرز لهم قدرتنا على االبتكار

واستغالل الحاسوب فـي هـذا    لمصلحة المواد الدراسية والتدريس، وتوظيفه استخدام الحاسوب

علـى   والخروج من الروتين المتكرر الذي يطغى غالباً ،ريوالتغي ،المجال يساعدنا على التجديد

  . أدائنا التدريسي داخل حجرات الدراسة

  وب التعليميالحاس 4:2

الحاسوب عبارة عن مجموعة من الوحدات اإللكترونية المرتبطة مع بعضـها الـبعض،   

 ،ومعالجتهـا  ،وتقوم باستقبال البيانـات  ،تعمل فيما بينها بأسلوب متناسق من خالل البرمجياتو

  .)2007، عبد الحق(وإخراج المعلومات بسرعة ودقة متناهية 

 ضحة في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصاديةبصورة واالحاسوب زاد استخدام وقد 

الـة فـي   تستخدم بصورة فّع ،داة ووسيلة تعليميةأوالسياسية والتربوية، وأصبح جهاز الحاسوب 

المواقف التعليمية، حيث أن القطاع التربوي من أكثر القطاعات حاجة لتعزيز دور الحاسوب في 

السـعي   إلىة األخيرة بهذه األهمية، مما دفعهم وقد شعر التربويون في اآلون .مؤسساته المختلفة

الحثيث من أجل إعادة النظر في محتوى العملية التربوية وأهدافها ووسائلها، بما يتـيح للطالـب   

  ).2006 ربيع،( التعليمي اكتساب المعرفة المتصلة بالحاسوب
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ف عن تختل مادية وبرمجيات ال مكونات فالحاسوب التعليمي عبارة عن جهاز يتكون من

ألنه يحتوي علـى برمجيـات    ؛أجهزة الحواسيب األخرى، ولقد وصف هذا الحاسوب بالتعليمي

تعليمية يتم إنتاجها وتدريسها من خالل الحاسوب، حيث يقوم الحاسوب التعليمي بتقـديم المـادة   

   .)2007، عبد الحق(م بأسلوب تفاعلي الدراسية للمتعلّ

  مم والتعلّتطور استخدام الحاسوب في التعلي 1:4:2

في المدارس كـان فـي بدايـة عـام      يةتشير الدراسات إلى أن انتشار الحاسوب بفاعل  

مستمر فـي أسـعار    رة، وما رافق ذلك من تدنٍلتطور الحواسيب المصغّ، وذلك نتيجة )1977(

التكلفة، واستمرار إدخال التحسينات على خصائص هذه األجهزة وقدراتها، حيث دخلـت إلـى   

ولقد أثارت عملية إدخـال  . في الدول المتقدمة، وفي كثير من دول العالم الناميمعظم المدارس 

مرعـي  (ين والعـاملين بشـؤون التربيـة والتعلـيم     الحاسوب إلى المـدارس اهتمـام المـربّ   

  ). 1998والحيلة،

ة من عقد الثمانينات والتسعينات نقاشـات  ت سنوات عّدوقد شهدت تلك الحقبة التي امتّد  

األمريكية وأوربا، والتي بدأت تنتشر حينها، حول مدى ما  ةة في الواليات المتحدبخاصوواسعة، 

. م، في عملية التعليم والـتعلّ بعضهم يمكن أن يحققه الحاسوب من فوائد، وربما مضار كما يرى

نجازات التقنية التي وقبل أن ينتهي عقد التسعينات من القرن العشرين كانت قد بدأت جملة من اإل

حوالت مهمة في ميدان استخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمة العملية التعليمية، وتغيير أحدثت ت

، بما ينطـوي  همن وب جزءاًـاج الذي يكون الحاسـم والطالب، وتطوير مفهوم المنهأدوار المعلّ

م، وتوظيفها في خدمة التعليم والتعلّ ،واسترجاعها ،ومعالجتها ،عليه من إمكانات خزن المعلومات

مية في ضوء ما أحدثته التطـورات المشـار إليهـا مـن      وإعادة صياغة المواقف التعليمية التعلّ

  ).2007عبود، (مستجدات 

إن المراحل الزمنية لتطور الحاسوب في الوطن العربي كانـت  ) 2004( ويقول عيادات  

  : تيعلى النحو اآل
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ـ   • منهـا  جميعهـا و اة أخذت الدول العربية تتسابق في إدخال الحاسوب في مجـاالت الحي

 . التعليمية واإلدارية

ت برامج في طن العربي في مطلع الستينات، وصّممبدأ البحث في التعليم المبرمج في الو •

 ،والكويـت  ،وبغـداد  ،ودمشـق  ،من القـاهرة  م الذاتي مطبوعة على الورق في كلٍّالتعلّ

 . والجزائر

في مجاالت متعددة األغـراض  في السبعينات بدأت الجامعات العربية باستخدام الحاسوب  •

 . خاصة المجاالت اإلداريةوب

خاصة بو ،في منتصف الثمانينات بدأت الدول العربية إدخال أجهزة الحاسوب في مدارسها •

 . الثانوية منها

العربية للتربية والثقافة والعلوم دراسة في مجال استخدام الحاسـوب فـي    ةنشرت المنظم •

 6-4ة التي عقدت في الدوحة في قطر في الفتـرة بـين   التعليم، وتمت مناقشتها في الندو

استخدام "وعنوان الندوة كان  ،ت لتلك الندوةضمن مجموعة أوراق أعّد 1985 تشرين ثانٍ

  .)2004عيادات، " (الحاسوب في التعليم مادة ووسيلة

ـ  فيوقد دأبت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية    ي اإلفادة من استخدام الحاسوب ف

، وكـان لهـا   )1994(مها مهام وزارة التربية والتعليم عاماللحظة األولى لتسلّ منذالتعليم، وذلك 

محاوالتها المتواضعة في ذلك، فقد قامت بإدخال الحاسوب في مناهجها، ولـم تفـرد الـوزارة    

في المنهاج الرسـمي الفلسـطيني، ولكـن    ) 10-5(منهاجاً خاصاً بالحاسوب في الصفوف من 

% 33حتوى منهاج مادة التكنولوجيا للصفوف المذكورة وحدات عن الحاسوب بحـوالي  من متّض

من محتوى تلك الكتب المدرسية، باإلضافة إلى مادتي المعلوماتية اللتين تدرسان بواقع حصـتين  

أسبوعياً للصفين الحادي عشر والثاني عشر في الفروع الثانوية المختلفة، واستطاعت الـوزارة  

الدولية لها بتوفير الكثير من مراكز الحاسوب في  رادة من مشاريع الدعم والتطويومن خالل اإلف

صت كذلك إدارة خاصة المدارس الحكومية، وعينت المعلمين المؤهلين للنهوض بالتجربة، وخّص
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بالحاسوب ضمن اإلدارة العامة للتقنيات، تشرف على تزويد المدارس بالحواسيب، وعلى صيانة 

واإلفادة منه في  يوما زالت المحاوالت جارية إلدخال الحاسوب التعليم ،يرهاوتطو هذه األجهزة

  ).2007 جبر،( كافة تدريس المباحث المدرسية األخرى

مية تتمثل فـي  وهناك وظائف متعددة يمكن أن يؤديها الحاسوب في العملية التعليمية التعلّ

لذلك أصبح االهتمام منصًبا ، العليا وحتى المرحلة الجامعية ،من مرحلة الروضة ابتداًءاستعماله 

لوجيا وسائل التكنو بوصفها إحدى الحاسوبعلى تطوير األساليب المتبعة في التدريس باستخدام 

 ،السـرطاوي ( م بطرق أكثر تشويقًا، الذي يمكنه معالجة نقاط الضعف في تحصيل المتعلّالحديثة

2001.(  

  الحاسوب التعليمية استخدامات 2:4:2

ـ   ،ويشتمل على مكونات الحاسوب وبرمجته للدراسةبوصفه موضوعاً  الحاسوب. 1 ا ـوهـو م

 .بثقافة الحاسوب يعرف

 :العملية التعليمية في أداةًبوصفه الحاسوب . 2

التي من خاللها يسـتطيع  خالل برمجيات التطبيق الجاهزة،  من الحاسوب عمل الطالب يسهل •

يسـتخدم  و. واسـترجاعها  ،وتخزينهـا  ،ثالكثير من المسائل الحسابية، وطباعة األبحـا  حّل

جميـع   إعـداد مـن خـالل    ،أداة مساعدة في اإلدارة التعليمية والهيئة التدريسـية الحاسوب 

وجميع المجاالت الماليـة واإلداريـة المتمثلـة     ،وخططها ،نيتها، وميزاوتقاريرها ،مراسالتها

 .بالواردات والمصاريف والرواتب وغيرها

منهـا إعـداد    ة نـواح، داة مساعدة ألعضاء هيئة التدريس في عّدأبوصفه استخدام الحاسوب  •

مثل برنامج بوربوينت، واستخدام بعض  ،المحاضرات وعرضها باستخدام البرمجيات الجاهزة

وإجـراء   ،في طباعة االمتحانات وكتابـة التقـارير  ) Word( البرامج مثل معالج النصوص

 . البحوث التربوية وغيرها
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بهدف تحسـين المسـتوى    ؛م بمساعدة الحاسوبويعني التعلّ :عليميةبوصفه مادة تالحاسوب  .3

 .المشكالت وأسلوب حّل ،وتنمية مهارات التفكير ،العام لتحصيل الطالب الدراسي

تقديم دروس محوسـبة  وذلك من خالل  :في التعليم اًمساعد عامالًبوصفه استخدام الحاسوب  .4

 مية المحوسبة، وتأخذ هذه البرامج أنماطاًعن طريق استخدام البرامج التعلي ،للطالب مباشرة

 : مختلفة منها

  Drill Programs & Practice برامج التمرين والممارسة  - أ 

م هـذه  وتقّدم سلسلة من التمرينات واألسئلة والتدريبات من البرمجيات التعليمية، م للمتعلّيقّد

ع، ثم يعطيه الحاسوب من التفاعل بين الطالب والحاسوب بشكل سري مميزاً البرمجيات نمطاً

، أو يحيله مباشرة إلى معلومة معينة يجب مراجعتها ئهاأو خط لمدى صحة استجابته تعزيزاً

  . م الموضوع، إلى أن يصل المتعلم إلى المستوى المطلوب في تعلّقبل استمرار التدريب

 Tutorial Programs فرديبرامج التعليم ال  - ب 

لمواد التعليمية أو المعلومات بشكل فقرات أو صـفحات  وهنا يقوم البرنامج التعليمي بتقديم ا

وفقا لهذه البرامج إال من  تعلّمعلى شاشة العرض، متبوعة بأسئلة، وتغذية راجعة، وال يتم ال

 . م والحاسوبخالل تفاعل المتعلّ

 Gaming Programs  برامج اللعب   - ج 

مـن   ؛معة واإلثارة فـي الـتعلّ  لمتلم قمة الدافعية م للمتعلّّوهي نمط شائع من البرمجيات، تقّد

كما يمكن له أن ينافس جهـاز   ،خالل ألعاب تعليمية يمكن للمتعلم أن ينافس فيها متعلما آخر

في أذهانهم أن يكون الهدف النهائي من بـرامج   امين أن يضعوالحاسوب نفسه، وعلى المعلّ

 .  اللعب تعليمياً

  Simulation Programsبرامج المحاكاة   -د 

وتمثيله على شاشـة   ،نها تقوم على محاكاة الواقعإ ، إذر البرامج متعة وتشويقاوتعد من أكث

لما يواجهه من مواقف فـي   شبيهاً م موقفاًوفي هذا النوع من البرامج يجابه المتعلّ، الحاسوب
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بظواهر يصعب أو يستحيل تنفيـذها مباشـرة فـي     ممثالً م تجسيداًالحياة الحقيقية، حيث يقّد

 . تتبع مسار قمر صناعي في مداره حول األرضغرفة الدراسة، ك

   Programs Problem Solvingالمشكالت  برامج حّل - هـ

المشكالت والمسائل المرتبطـة بموضـوعات    ب على حّلب التدّروهي برامج تتيح للمتدّر

وكيـف يسـتخدمون    ،وتعليمهم كيف يفكرون ،معينة الستراتيجيات حّل ة وفقاًتعليمية محدّد

 2007النوايسـة،  و 2000الحيلة، (المشكلة  لية والمنطقية ليصبحوا أفضل في حّلقواهم العق

   ).2006يوسف، و

، هاجميع جوانب العملية التعليميةد لتشمل الحظ مما سبق أن استخدامات الحاسوب تتعّدن

فـي   وتسـخيرها  ،المختلفةبرامجه مما يجعلنا نرغب في خلق فرصة أمام طالبنا لالستفادة من 

ودمـج   ،، واالنفتاح نحو التجديد ومواكبة متطلبات العصـر ستوى التعليم في مدارسناتحسين م

م والمادة من المعلم والمتعلّ التكنولوجيا العملية التعليمية واالستفادة مما تقدمه هذه التكنولوجيا لكلٍّ

  .التعليمية

   ي التعليمب فوأهمية استخدام الحاس 3:4:2

التربوية،  اتيةـدام الحاسب والبرامج المعلومـية استخرات الدولية أهمـت المؤتمّدـأك

المؤتمر "تحت اسم ) 1989المنعقد في باريس عام (عن مؤتمر اليونسكو  فعلى سبيل المثال جاء

أن المعلوماتية مدعوة إلى احتالل مكان دائم لها في عـداد األدوات  " دولي للتربية والمعلوماتيةال

  . )2007، حبيب(اخلية والخارجية للنظم التربوية القادرة على تحسين الفاعلية الد

 فـي تتلخص التعليمية المعينة في العملية  الوسائلمواصفات  أّن) 2006(ورأت دروزة 

مـين  ومناسبتها للمرحلة التعليمية للمتعلّ ،ومراعاتها للفروق الفردية ،ارتباطها المباشر بالمحتوى

مـين  الستخدام المتكرر، واسـتثارتها لحـواس المتعلّ  وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم، وقابليتها ل

  .م ومناسبتها لروح العصر التقنيودافعيتهم للتعلّ
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ى في الحاسوب التعليمي، فجهاز الحاسـوب يمتلـك   وهذه الصفات جميعها نراها تتجلّ 

ر له يفكّويجع ،مي تفكير المتعلّم، كما أن جهاز الحاسوب ينمِّالقدرة العالية على إثارة دافعية المتعلّ

  .بطريقة إبداعية خالقة

ب وب مادة للتدريس، ويمكن أن يكون أيضاً آلة تعليمية، فالحاسوويمكن أن يكون الحاس

مية وإنجازها، من خالل المساعدة في شرح الـدروس،  يساعد على إتـمامِ العملية التعليمية التعلّ

اقع في المخابر والمعامل، وتـمثيل التمارين، وتقديم المعارف، وإجراء تمارين الُمحاكاة للو وحلِّ

وفـق  الظواهر الطبيعية أو ُمـحاكاتـها، كما يساعد الُمدرس على تصميم الـدروس التعليميـة   

  .)2006، القال، وناصر، وجمل( الموضوعةاألهداف التعليمية 

نتيجة لتلك المعطيات وضع الباحثون والتربويون مجموعة مـن األسـباب السـتخدام    و

  : ملية التعليمية وهيالحاسوب في الع

 . اقدرة الحاسوب والبرمجيات التعليمية المحوسبة على تحقيق األهداف التعليمية كما خطط له .1

 ،مثـل التلفـاز   ،العديد من األدوات والوسائل التعليميـة  قدرة الحاسوب على أن يحل محّل .2

 .  والشفافيات ،والعارض الرأسي ،والتسجيل الصوتي و،والفيدي

 . م وجذب انتباههعلى إثارة دافعية المتعلّقدرة الحاسوب  .3

مما  تها،ومراعا م في تحديد الفروق الفردية بين المتعلمينقدرة الحاسوب على مساعدة المعلّ .4

 . يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم

الذي يبذله في التخطـيط للـدروس اليوميـة     هوجهدم قدرة الحاسوب على توفير وقت المعلّ .5

 . نشطة والخطط العالجيةوإعداد االختبارات واأل

 . ةقدرة الحاسوب على التمثيل والمحاكا .6

 . قدرة الحاسوب على توفير مصادر المعلومات مثل شبكة االنترنت .7
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 . الحاسوب على القيام بالتجارب المخبرية قدرة .8

 .نقدرة الحاسوب على رفع مستوى المتعلمي .9

النوايسـة،  و 2007، الحـق عبد ( على تحسين عملية التعليم وزيادة كفاءتها ة الحاسوبقدر. 10

2007.( 

  في الحاسوب التعليميم و المتعلّم خصائص المعلّ 4:4:2

ال يتم إال من خـالل   العملية ية التعليمية مكانة خاصة، ونجاح هذهم في العملالمعلّ يحتّل

م م عندما تم االنتقال مـن التعلـيم التقليـدي إلـى التعلـي     ر دور المعلّم، وقد تطّومساعدة المعلّ

ى في تهيئة المحوسب، فبعد أن كان دوره محوريا في العملية التعليمية التقليدية، أصبح دوره يتجلّ

 ح، وأصـب المشكالت لتساعدهم على حّل ؛ها الطلبةفيالظروف والمواقف التعليمية التي سينخرط 

فضالً عـن   .للمعلومات لعملية سيرها أكثر من كونه شارحاً ،ومتابعاً ،ومديراً ،ومشرفاً ،موجهاً

وقدرته على توظيف الحاسوب فـي عمليـة التعلـيم     ،ضرورة امتالكه المهارات التقنية الالزمة

   ).   2006دروزة، (

م في عصر الحاسوب التعليمي وأدواره، ومـن  نتيجة لذلك يجب دراسة خصائص المعلّو

  : هذه الخصائص واألدوار

مثل  ،ليمية مناسبة للحاسوب التعليميتع تعلى استخدام أساليب واستراتيجيا أن يكون مدرباً )1

وجـذب انتباهـه للبرمجيـة     ،موطرق إثارة دافعية المـتعلّ  ،موإتقان التعلّ ،م الذاتيمفاهيم التعلّ

 . التعليمية، بحيث تساعد الطلبة على التفكير اإلبداعي

ميـة  إعداد البرمجيات التعليعلى  وملحاقاته، ومدرباً على استخدام الحاسوب أن يكون مدرباً )2

 . واستخدامها المحوسبة

 .مثل شبكة االنترنت ،على استخدام مصادر المعلومات أن يكون مدرباً )3

 . ن من أدائه في مجال التربية ومجال الحاسوبأن يشارك في الورشات والندوات التي تحّس )4
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إلـى دور   ،ل من دور الشارح لمادة الكتاب المدرسي ومصدر المعلومات الوحيـد أن يتحّو )5

 . طلمشرف والمخطّالمنظم وا

مين التربويين وأولياء األمـور  ة والمعلّلى توفير قنوات االتصال مع الطلبأن يكون مدرباً ع )6

عبـد الحـق،   (وتوفر له مصادر معلومات إضافية  ،والمؤسسات التربوية التي تزيد من خبراته

2007.( 

 م، وألّنأن العملية التعليمية أصبحت تتمحور حول المـتعلّ ) 2007( وأضاف عبد الحق

م في عصـر  الطالب أصبح المحور األساسي في هذه العملية، فيجب استعراض خصائص المتعلّ

  : يأتيهذه الخصائص بما  تلخصالحاسوب التعليمي، وت

أن يكون مدرباً على استخدام جهاز الحاسوب حتى يتمكن من استخدام البرمجيات التعليميـة   )1

 . المحوسبة

الحاسوب التعليمي يعتمد وبصـورة كبيـرة    ّنأل ؛تعلم الذاتيم مهارات الالمتعلّ إكسابيجب  )2

 . م الذاتيعلى توظيف التعلّ

، من خالل البحث عن وتنميتها يجابي واإلبداعيم تطوير مهارات التفكير اإلأن يحاول المتعلّ )3

 . مصادر معلومات متعددة

 . أن يكون قادراً على استخدام شبكة االنترنت )4

 ،مر له قنوات االتصال مع زمالئه ومع المعلّت االتصال، وأن نوفّم مهاراالمتعلّ إكسابيجب  )5

 .م المرغوب فيهومصادر المعلومات واألدوات التي تلزمه لتحقيق التعلّ

كـل  م ، فبعد أن كان المعلّملحوظاً راًر تغّيم قد تغّيم والمتعلّسبق أن دور المعلّنالحظ مما و

يسـتخدم الوسـيلة التعليميـة،    ورح المعلومات، يشويحضر الدرس،  شيء في العملية التعليمية،

 اًأكثر من كونه شارح ،على العملية التعليمية ،واإلشراف ،والتنظيم ،أصبح دوره يتعلق بالتخطيط

ليشـارك   ؛مختلفـة  ز على دمج الطالب بنشاطاتلمعلومات الكتاب المدرسي، وأصبح دوره يركّ
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م وكيفية استخدامها في الـتعلّ  ،الوسائل التقنية إلىتعرف يو ،التعليمية العملية في بإيجابية وفاعلية

ومزود بالمهارات  ،في مدى قدرته على خلق طالب مؤهل ومدرب دوره أيضا ىيتجلّو .والتعليم

 ،علـى مجابهـة التحـديات    قادراً ليكون فرداً ؛التقنية التي أهمها القدرة على استخدام الحاسوب

  .برياءبات العصر بكل ثقة وكمتطلّ والوقوف أمام

  ةللطلب التعليمي استخدام الحاسوبمزايا  5:4:2

ه يقـدم  باستخدام الحاسوب التعليمي في التعليم، منها أنّ الطلبةمزايا عديدة تعود على هناك 

وإتقـان   ،على ممارسـة التفكيـر الناقـد   هم ج مناسب لقدرات الطلبة، ويحثّالمادة التعليمية بتدّر

باإلضافة إلى تشجيع الطلبـة علـى اإلفـادة مـن     مشكالت، وحل ال ،بتكاريالتفكير اال مهارات

والتدريب على  ،وتقويمها ،واختيارها ،وتنمية مهارات تحليلها ،رها الحاسوبالمعلومات التي يوفّ

وتقريب الخبرات غير المباشرة والرمزية عالية التجريد إلى الخبرة المباشرة، . ةاستخدامها بكفاء

ألحداث والعالقات والتفاعالت بشكل أفضل بكثيـر مـن   صور امن إدراك وت ن الطالبمما يمكّ

المجـالي،  ( المجرد من المفاهيم والحقـائق  قريبالطرق التقليدية، بحكم قدرته على المحاكاة وت

ـ  م من خـالل الحـوار التعل  لتفاعل مع المتعلّل اًر الحاسوب فرصيوفّكما ، )2005 ن مـي، ويمكّ

 ر الحاسـوب األلـوان  الئمة لميوله ورغباتـه، ويـوفّ  الحاسوب الطالب من اختيار األنشطة الم

يتيح للطالب التمتع بعمليـة  و ،م أكثر متعةمما يجعل عملية التعلّ؛ والموسيقى والصور المتحركة

 ،بحيث يستطيع الطالب إنجاز مهام أكثر ه،وجهدالطالب يوفر وقت ه نّأكما م ورفع دافعيته، التعلّ

ة الطالب من مخاطر التجريب التي يمكن أن تواجهه فـي  ويساعد الحاسوب في حمايبدقة أعلى، 

كمـا يحصـل فـي الطـرق      ،صه من عبء الخجل والخوف من المواجهة، ويخلّالمختبر مثالً

دون خوف من اإلتقان التقليدية، مما يساعده على إعادة المحاولة وتكرارها حتى يصل إلى درجة 

  ).2007عبود، ( من النقد أو اإلحراج

ومساعدة الطلبة  ،ةالميزات أيضا، تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية المعقّدومن أهم هذه 

قة وإتقان، والسرعة في استرجاع المادة المخزونـة  في إجراء العمليات الرياضية واإلحصائية بّد

وإمكانية االحتفاظ بما ينجزه الطالب لحين العودة وإكمال ما يريد تحقيقـه،   في ذاكرة الحاسوب،
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 باإلضافة لتوفير فرص أوسع لبطيئـي . م بالمحتوى وتنظيمه وفق قدراته ورغباتهالتحكّ ةوإمكاني

مع توفر الفرصة دائمـا لإلفـادة مـن    ، م الفردي والذاتي والتعاونيم، وتوفير فرص التعلّالتعلّ

  .مم واإلفادة من خبرات أقرانه أثناء عملية التعلّتوجيهات المعلّ

وتمكين الطالب من إجراء عمليـة التقـويم الـذاتي     ،رةتوفير التغذية الراجعة المستمو 

يسمح إذ يساعد على مراعاة الفروق الفردية وومعرفة كيفية عالج األخطاء التي تواجهه،  ،ألدائه

 .)2007النوايسة، ( م بحسب سرعتهمللطلبة بالتعلّ

يساعد في رفـع  وسيلة تعليمية بوصفه استخدام الحاسوب أن  )2007( عبد الحق وأضاف

في هذه  م أقّلم في عملية التعلّالوقت الذي يستغرقه المتعلّ ّنأذكر و ،ةعاممستوى تحصيل الطلبة 

م يقابلها تعزيز، وتشجيع من قبـل  الجيدة للمتعلّ ةاالستجاب أّنو ،ي الطرق التقليديةالطريقة منه ف

ه بإمكان أنّ اكم، البرنامج مرات ومرات دون ملل لالحاسوب، ويستطيع التالميذ الضعاف استعما

ن عملية يحس هوأن استخدام، الضعاف تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهم لطلبةا

ل فيهـا  رة، تشـكّ للتعايش مع بيئـة تقنيـة متطـوّ    ؛إعداد الطلبة وتأهيلهمعلى  ويساعد ،التعليم

  .رالحواسيب ونظم المعلومات القاعدة الرئيسية للتنمية والتطّو

بعمليـة   نهـوض لدور كبير فـي ا و ،مزايا عديدةالحاسوب له  إّنلقول مما سبق يمكننا او

والسيطرة في تقديم المادة التعليميـة،   ،والدقة ،بقدرة كبيرة من حيث السرعةز فهو يتمي ؛التعليم

 أوالً وتوجيههـا  الطلبـة استجابات  وتوجيه وتصحيح ،في عمليات التقويم المستمر كذلك يساعد

م المناسب لطبيعة من شأنها تقديم التعلّن الة، يكووفورية فّعبتغذية راجعة الطالب  يمّد كمابأول، و

 .واهتماماته وسرعته له مستواه الخاص، مستقالً بوصفه فرداً ،الطالب

  عيوب الحاسوب التعليمي  6:4:2

 إال أّن ،اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي للطلبـة    المزايا التي أضـافها   من رغمعلى ال

الحاسوب ال يخلـو  ، فخر سلبيآيجابي وإلها جانب " ينحّد اذ اًسالح"ما يقال كالتكنولوجيا تبقى 

تتمثل في نقص األجهزة، وقلـة صـيانتها،   ، والعيوب والصعوبات التي تواجه تطبيقه بعض من
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بعض البـرامج   كما أّنوندرة وجود برامج ذات نوعية جيدة، ، المالمةونقص البرامج التعليمية 

باإلضافة إلى نقص تـدريب  امها مع أجهزة حاسوبية من أنواع أخرى، المصممة ال يمكن استخد

  .للتعامل مع الحاسوب وبرامجه ومهنياً المعلمين تربوياً

وجـود   فكما هو معلـوم فـإنّ   ،للمعرفة) الضمني(لتمثيلجهاز الحاسوب يفتقد ا كما أّن

ـ  ،ل تعابير الوجـه من خال ،ى عدة رسائل في اللحظة نفسهام يجعله يتلقّم أمام المعلّالمتعلّ  ةولغ

غيـر  (التفـاهم والتخاطـب   وغيرها من طرق  ،واستخدام اإليماء ،واإلشارة ،والوصف ،الجسم

  ).2002الحيلة، ( التي ال يستطيع الحاسوب تمثيلها بالشكل الطبيعي) الصريحة

من  وال بّد ،عملية مكلفة هاأنّ ،التعليم بالحاسوب تطبيقالصعوبات التي تواجه من أهم و 

نجنيهـا   يمكـن أن حاسوب موازنة بالفوائد التي ألخذ بعين االعتبار تكاليف التعليم عن طريق الا

ـ  ،وذلك من ناحية التعليم والتدريب ،منه مشـكلة،   بز ة الحاسـو فقد تصبح عملية صيانة أجه

، المجـالي و 1994، غزاويو اسكندر ( ضت هذه األجهزة لالستعمال الدائمما تعر إذاوبخاصة 

2005(. 

ب ضرورة حتمية في الوقت الحالي ال يمكن االستغناء عنه والحاسيبقى  الرغم من ذلكبو

  مه ضـرورة وأصبح تعلّ، الحضاري أو جزءاً مهماً من ثقافة التقدم رمزاًفيه  عصر أصبح في

  .للتوافق التعليمي والمهني

  البرامج التعليمية المحوسبة  5:2

تركز التي  األساليب التعليمية الحديثةديد من إلى العالحديثة  تأشارت العديد من الدراسا

رات فـي معرفـة   هم في إحداث تغّيــوتس ،تعليمية ذات مستوى عال استخدام تكنولوجياعلى 

هـي  و ،)2007، الشرعة وعدوان( المحوسبةالتعليمية ى ذلك باستخدام البرامج التالميذ، وقد تجلّ

هاز الحاسوب بإحدى البرامج التطبيقيـة أو  تلك البرامج التي يتم تصميمها وبرمجتها بواسطة ج

أطر وأجزاء صـغيرة   إلىمة لغات البرمجة، تحتوي على مواد تعليمية من مقررات دراسية مقّس

ـ  آخر إلى إطارم من بالمتعلّ تتنقل، بينها عالقات ويوجد ة،منطقيب متسلسلة ل ، وهذه األطـر تمثّ
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على االستجابة والتعزيز حتى يتحقق ذلـك   وهذه األطر معتمدة ،والمتتابعأنماط السلوك المخطط 

  .)2002سالمة، ( م المرغوب فيهالتعلّ

ضرورة تهيئة الطالب نحو تكنولوجيا التعليم  (Kinzie, 2000)ويرى كينزي 

ة في زيادة المحوسبة؛ لما لالتجاهات المتولدة بوساطة البرامج التعليمية المحوسبة من فاعلّي

توجيه التالميذ نحو استخدام  أّن ريتشارد يرىو ،التعليمية كفاءات المتعلمين نحو المواضيع

الحاسوب وتطبيقاته وإدراك مزاياه يشكل ضرورة؛ لما لالتجاهات من أثر في استخدامه، برامج 

وهذه البرامج  ،كما أن التفاعل الذي يحدث بين التالميذ. واإلقبال عليه، واالستفادة من إمكاناته

    ممما يزيد من دافعيتهم للتعلّ ؛إيجابية لدى التالميذ د اتجاهاتيولّ مهمفي أثناء تعلّالمحوسبة 

(Richard,1997).  

التفاعل بين المتعلمين مع بعضهم البعض ومع  ر البرامج التعليمية المحوسبةتوفّكذلك و

  .(Lindroth, 1999) ممثيرات وتعزيزات للمتعلّ وتوجدم، المعلّ

مـن  , بما تقّدمه من أنماط تعليمية جديدة, مية المحوسبةومن هنا نلمس أهمية البرامج التعلي

 ,مواستخدامها للرقي بعملية التعليم والـتعلّ محوسبة، الدروس التعليمية بطريقة حديثة  مخالل تقدي

من خـالل تطـوير دور    التعلّمو وتطوير عملية التعليم, الذي نعيشه اليوم لتواكب عصر الحداثة

على التفاعل مـع العمليـة   وزيادة قدرات الطالب , ليب التعليميةوتحسين الطرق واألسا, مالمعلّ

  .ةالتعليمي

  خصائص الدروس التعليمية المحوسبة 1: 5:2

سـم  التي يجب أن تتوفر في الدروس التعليمية المحوسبة حتى تتّ مورهناك العديد من األ  

  : وأهمهاهذه الدروس بالفاعلية، 

 . لوكية واضحة قابلة للمالحظة والقياسيجب توضيح األهداف وصياغتها صياغة س. 1

 . يل المحتوى التعليميوذلك من خالل تحل ،توضيح المفاهيم األساسية والتركيز عليها. 2
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 . مناسبة المحتوى التعليمي للفئة المستهدفة، بحيث تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم السابقة. 3

 . توفير فرص التعليم الفردي. 4

مثـل   ،من خالل عرض المادة التعليمية، واستخدام الوسـائط المتعـددة   مجذب انتباه المتعلّ. 5

 . والرسومات ،والحركية ،المؤثرات الصوتية

 ،ويتم ذلك من خالل اسـتخدام التعزيـزات المتنوعـة    ،وزيادة تفاعله ،مإثارة دافعية المتعلّ. 6

 . فق عليهاوفق المعايير المتّ ،وتصميم شاشات البرنامج

من خالل تعريفهم بمستوى أدائهم، وتقديم اإلجابات الصحيحة  ،مالراجعة للمتعلّ توفير التغذية. 7

  ).2007عبد الحق، (

  التعليمية المحوسبة في التعليم مميزات استخدام الدروس 2: 5:2

ـ  عديدة، ة مميزات ـللدروس التعليمية المحوسب ّنإ  فمـن  ؛ةـمن أهمها إثـارة الدافعي

   يجـابي،  هو زيادة التفاعل اإلالمحوسبة لدروس التعليمية ا متخدافيها اسراألمور التي يسهم ـأكث

والطالـب   ،)المحتوى(م المعلومات الحاسوب يقّدفسوب، وزيادة التبادل النشط بين الطالب والحا

باإلضافة إلى تفريـد   ،د الحاسوب مسار العملالطالب يحّد على استجابة وبناًء ،االستجابة يعطي

قدم التغذية الراجعة عند الحاجة، بمـا  ها تأنّ كماوق الفردية بين المتعلمين، اة الفرمراعالتعليم، و

 . ر إيجابيا على فاعلية الدرسيؤثّ

، كـالخوف  نفوس كثيـر مـن الطـالب؛   من اختفاء العناصر السلبية وتساعد أيضا في 

مج فالطالب يتمتع بكامل حريته في التفاعل مـع الجهـاز والبرنـا   . التردد، والخجلو ،الرهبةو

من خالل الدراسات أن الدروس  نوتبّي. دون خوف أو خجل من أحد ،المحوسب التعليمي للدرس

ـ مع تنّو ،لدى العديد من الطلبة التعليمية المحوسبة تجد قبوالً ه ال ع أسبابهم لهذا القبول، منهم ألنّ

للسـيطرة  آخرون وم من خالل جهاز الحاسوب، التعلّ ض للنقد من هذا الجهاز، ومنهم لحّبيتعّر

أنماط اإلفادة من و ي إلى التحصيل العالي لدى الطلبةمما يؤد ؛والتحكم في سير العملية التعليمية

 ).2004عيادات، (عرضها بطرق التدريس التقليدية يصعب ؛ تعليمية مختلفة
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ز به الدروس التعليمية المحوسـبة خاصـية   من أهم ما تتمّي أّن وورد سابقاًنالحظ مما و

وتجعلـه أكثـر    ،لموقف التعليمياً في اإيجابتؤثر  مهمةوهي ميزة  ؛تتيحها للطالب التفاعل التي

بشكل يدفعـه للمشـاركة    مفهي تثير المتعلّ، ةوأكثر تحقيقاً ألهداف العملية التعليمي ،متعة وإثارة

والتغلب على الملـل أو   ،العمل مع البرنامج من أجل مواصلةطاقاته  ستثيروتالدرس  فيالة الفّع

م هذه البـرامج  من ناحية أخرى تقّدفي الطرق التعليمية التقليدية، و مالمتعلّ قد تصيب التيتابة الر

ممـا   مالمـتعلّ  الستجابةتعزيزاً  هذا ُيعدو ،التي تجذب انتباه الطالبالصور والمؤثرات الصوتية 

  .كمل وجهعلى أ وتحقيق أهدافها ،في العملية التعليمية رويدفعه لالستمرالية عاأكثر فيجعله 

  بيات الدروس التعليمية المحوسبةسل 3: 5:2

في العملية التعليمية،  التعليمية المحوسبة الدروس بالرغم من المميزات العديدة الستخدام

 ،وبشكل كبير على القراءة والمهارات المرئيـة  فهي تعتمد ها ال تخلو من بعض السلبيات،أنّ إال

 تعليمية المحوسبة على شكل نصوص ليقرأها الطالب،عادة ما تعرض المعلومات في الدروس الف

وقد تختلف القـدرة علـى   . ولذلك يعتمد هذا النوع من الدروس على قدرة الطالب على القراءة

للتعبيـر   ؛البرمجية أن يستخدم الصور واألصوات القراءة من طالب آلخر، لذلك يجب على معّد

 ،التصـميم الضـعيف للشاشـة    ّنإو ،فقـط  المعلومات وللتقليل من االعتماد على القـراءة  نع

وبشكل كبير على كفاءة عادة ما تكون مؤثرة  ،ومحدودية األلوان التي تعمل بها ونوعية الصور

   .تلك الدروس

ر م ومصمم البرمجيـة أن يطـوّ  على المعلّ فينبغي ،كما أنها بحاجة إلى تطوير المهارات

ما هو جديد في هذا المجـال،   عرف إلى كلويت ،مهاراته في إعداد الدروس المحوسبة باستمرار

لعـا علـى النظريـات التربويـة     الدروس المحوسـبة أن يكـون مطّ   م ومعّدويجب على المعلّ

عده على إعـداد دروس محوسـبة   ذلك يسا ألّن ؛واستراتيجيات التعليم وأدوات التقويم والتعزيز

  .  )2007عبد الحق، ( ناجحة

ولكـن إذا   ،نات وسلبيات للـدروس المحوسـبة  هناك حس ّنإنستطيع القول  مما سبقو

وعلـى نظريـات    ،ومبني على األسس العلمية الصحيحة ،استطعنا تصميم الدروس بشكل منظم
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 وتؤدي الغـرض الـذي   ،فإن محاسنها ستفوق سلبياتها بشكل كبير ،مونظريات التعلّ ،علم النفس

  .م بكاملهاوهو تحسين عملية التعلّ مت من أجلهصّم

  للغة أهمية ا 6:2

التفكير واالتصال باآلخرين والتعبير  فهي أداة الفرد في ؛للغة أهمية كبيرة في حياة البشر

لتذوق، ولغتنا العربية هـي  ، ووسيلة لالستمتاع واالحضاري عن حاجاته، وهي من وسائل التقدم

  .لما تمتلكه من خصائص وصفات ؛لها منزلتها الخاصة بين لغات العالم ،الكريم لغة القرآن

ويدخل تعليم اللغة ضمن األولويات التي تحرص األمم على بقائها واستمرارها، إلبـراز  

  .مميزاتها والحفاظ على هويتها، وإثبات بعدها الحضاري واإلنساني واالجتماعي

  مفهوم اللغة 1: 6:2

وجاء في لسـان   اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعريف اللغة وتحديد مفهومها،

بمعنى تكلم، وأضاف اللغة أصوات يعبر بهـا كـل قـوم عـن     ) لغا(فعل : ن منظورالعرب الب

  . من لَغَْوت أي تكلَّمت، وأصلها لُغْوة) فُْعلةٌ(أغراضهم، وهي 

فاللغة فـي    "صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمهي أ: "بقولهوأشار ابن جني للغة 

دث بطريقة معينة بالنسبة إلى جسـم  حد ذاتها حادثة صوتية فسيولوجية، بمعنى أنها أصوات تح

لجنة من أعضـاء  (  لقوم من خالل الداللة على المعنىاإلنسان، قصد بها أن تعبر عن أغراض ا

  ).2007قسم اللغة العربية، 

عبارة عن أصوات ورموز تجمع في شكل كلمات وجمل توضع في شكل تراكيب "وهي 

صوات يستخدمه الفرد لالتصال نظام لأل"وهي ، (Norton, 1993)" لغوية لتعطي معنى

، أما ستيرنبرغ (Kroch, 1994)" باآلخرين في مجتمعه شفاهياً أو بشكل مكتوب له سياق

)Sternberg, 2003 (استخدام منظم للكلمات من أجل تحقيق االتصال بين : فقد عرفها على أنها
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عدد من الكلمات  أداة اتصال وتعبير تحتوي على: على أنها) Dewey(وقد عرفها ديوي  ،الناس

  ). 2004العتوم، (بينها عالقات تركيبية؛ تساعد على نقل الثقافة والحضارة عبر األجيال  

واللغة في رأي بعض المربين كالم مفيد وإشارات معبرة، ورموز اصطالحية واضحة 

تترجم مخزونا ذهنيا، وذلك رغبة من الفاعل في نقل هذا المخزون إلى الطرف اآلخر، أي من 

لم إلى مستمع ومن مشير إلى مشار إليه ومن كاتب إلى قارئ، ولكن هذا النقل يستلزم وجود متك

بهذه  داللة لفظية أو معنوية حقيقية أو مجازية في اللفظ المنقول وينبغي أن يكون المتلقي عارفاً

ت وقواعد ، وتتكون الداللة من معاني المفرداأو منعدماً الدالالت وإال كان الفهم واإلدراك ناقصاً

  ).2006أبو نوفل، ( التنظيم وقواعد البنية وقواعد األسلوب ومهارة التبليغ

  اللغة العربية 2: 6:2

      سـبحانه   -أقدم اللغات الحية علـى وجـه األرض، وقـد تكفّـل اهللا      العربية اللغةتعد 

إنا نحن نزلنـا الـذكر   :" ل تعالىحتى يرث اهللا األرض ومن عليها، قا اللغةبحفظ هذه  -تعالىو

هي الكلمات التي يعّبر بها العـرب عـن   : للغة العربية بقولهوأشار العاليني ". إنا له لحافظونو

 .أغراضهم، وقد وصلت إلينا عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم واألحاديـث الشـريفة  

 ،في معظم أرجاء المعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم العربيةم األولى انتشرت ومنذ عصور اإلسال

الحضارة فضالً عن كونها لغة حت لغة العلم و األدب والسياسة ووارتبطت بحياة المسلمين فأصب

  .الدين والعبادة

  :من نواحٍ عّدة؛ أهمها العربية اللغة أهمية تنبعو

من بين لغات  اللغةارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و القرآن الكريم، فقد اصطفى اهللا هذه  .1

إِنَّا أَنَزلَْناُه قُْرآًنـا  " : العالم لتكون لغة كتابه العظيم و لتنزل بها الرسالة الخاتمة فقال تعالى

 العربيـة ومن هذا المنطلق ندرك عميق الصـلة بـين    ،)2:يوسف( "لَّكُْم َتْعِقلُونََعَربِيا لََّع

  .واإلسالم
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، ذلك أنها تتيح لمتعلمهـا اإلطـالع   العربيةأن اللغة العربية مفتاح إلى الثقافة اإلسالمية و .2

ش الدنيا عّدة قرون، وخلّفت إرثاً حضارياً على كم حضاري وفكري ألّمة ترّبعت على عر

  ).2006أبو نوفل، ( ضخما في مختلف الفنون وشتى العلوم

في أنها من أقوى الروابط و الصالت بين المسلمين، ذلك أن  العربية أهميةومن هنا تنبع 

وقد دأبت األمة منذ القدم على الحـرص علـى   . قّومات الوحدة بين المجتمعاتمن أهم م اللغة

لم تعد  العربيةنشرها للراغبين فيها على اختالف أجناسهم و ألوانهم وما زالت، ف، وتعليم لغتها

ليـوم  لغة خاصة بالعرب وحدهم، بل أضحت لغة عالمية يطلبها ماليين المسلمين في العـالم ا 

من غيـر المسـلمين    اللغةم الرتباطها بدينهم و ثقافتهم اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة في تعلّ

   .للتواصل مع التراث العربي و اإلسالمي من جهة أخرى، ومن جانب اللغةللتواصل مع أهل 

  وظائف اللغة العربية 3: 6:2

لة اتصال بين البشر، وهي وسيلة تفكير أيضا وهي أهـم وسـيلة الكتسـاب    اللغة وسي

المعلومات من اآلخرين أو نقلها إليهم، والتواصل بين البشر يتم االستماع إلـيهم أو قـراءة مـا    

  . كتبوه، ونقل األفكار واألحاسيس إليهم

يلة التفـاهم  األداة التي تساعد الفرد على ضبط تفكيره ونقله إلى اآلخرين، وهي وس فهي

وبها يمتع اإلنسان نفسه، كاالنتفاع بأوقات الفراغ والقـراءة والتسـلية   . بين األفراد والجماعات

والنشاطات والتذوق الجمالي وغير ذلك، وأنها الوسيلة األولى لنقل التجارب بين األفراد، فهـي  

حفـظ التـراث الثقـافي    األداة التي تنقل بها المعارف، والثقافات بين األفراد وبين األجيـال، وت 

  ). 2005الساموك و الشمري، ( .والحضاري

 :العربية وظائف كثيرة من أهمها للغةويمكن القول إّن 

 ،والجمـل  ،العربي  في التفكير، فنحن عندما نفكـر نسـتخدم األلفـاظ    اإلنسانإنها وسيلة  .1

 .اكيب العربية في كالمنا وكتابتناوالتر
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 .  يمة التي يتضمنها القرآن الكريمأنها تحمل المبادئ اإلسالمية السل .2

  المتكلمين بها هدي القـرآن وهـدي رسـول اهللا     إلىفهي تحمل أصيل العقيدة اإلسالمية، ت .3

قـال   لكريم نزل باللغة العربيـة افالقرآن في قوالب رصينة محكمة، ) صلى اهللا عليه وسلم(

، والحديث النبـوي كـان   )3:فصلت(" ْومٍ َيْعلَُمونَ ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِيا لِّقَ" : تعالى

  ).صلى اهللا عليه وسلم(دثها الرسول باللغة العربية التي يتح

تساعد اللغة العربية على حفظ التراث العربي الثقافي وحضارة العرب، وما فيها من مالمح  .4

 . الثقافة العربية وآدابها

 تها وشخصية أفرادهـا، وتؤكـد هـويتهم   أنها من مقومات األمة العربية التي توثق شخصي .5

  .)2003والوائلي،  الدليمي(

    مكانة اللغة العربية التعليمية 4: 6:2

تظفر اللغة العربية بأوفر الحصص المقررة في الخطط العامة للدراسة بين سائر المواد، 

، فما يخص فروعها مـن زمـن الدراسـة فـي     جميعها وفي جميع المراحل األساسية والثانوية

السـاموك  (المـواد   ألسبوع الواحد يستغرق ما يقرب ثلث مجموعة الجدول األسـبوعي لكـلّ  ا

  ). 2005والشمري، 

  أهداف تدريس اللغة العربية 5: 6:2

ـ   ه يمكـن حصـر   عند الحديث عن وظيفة اللغة في حياة األفراد والجماعات، يتبـين أنّ

  : تيةاستعمال اللغة في المواقف الوظيفية اآل

 . ة ما يكتب بالفصحىقراء: القراءة •

 .كتابة ما يريد اإلنسان نقله إلى اآلخرين بالفصحى: الكتابة •

 .التعبير عن األفكار والمشاعر والحاجات بالفصحى: التحدث •

  ).2002جابر، (جل فهمه أاإلصغاء لما يقال بالفصحى من : االستماع •
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  : ما يأتي ها تشملأما أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة األساسية فإنّ      

  .تزويد التلميذ بالمهارات األساسية للقراءة والكتابة -1

مناسبة من الناحية الهجائية، مراعياً في  ةإكساب التلميذ القدرة على الكتابة الصحيحة بسرع -2

 . كتابته قواعد الخط الصحيحة، وقواعد الترقيم

 . ، وتعبيراً كتابياً فصيحاًأن يعبر التلميذ عن حاجاته ومشاعره وخبراته تعبيراً شفوياً سليماً  -3

نفسـه ، وتدريبـه علـى     تزويد التلميذ بالثروة اللغوية المناسبة، وغرس الميول القرائية في -4

 . تذوق النصوص األدبية

أن يستوعب التلميذ مضمون ما يقرأه أو يسمعه، ويتفاعل مع المقروء والمسموع، واكسـابه   -5

مهما كان بسيطا حول مـا هـو مقـروء أو    القدرة على مناقشة األفكار فيه واعطاء الرأي 

 . مسموع

، وتنميـة قدرتـه علـى حسـن     استخدام معاجم اللغة والموسوعات اللغوية تلميذأن يألف ال -6

 . استغالل أوقات فراغه؛ وذلك بقراءة الكتب المتنوعة والقصص المفيدة

 1999،إبـراهيم  . (تنمية اعتزاز التلميذ بأمته العربية اإلسالمية، وترسيخ انتمائه إلى وطنه -7

   ).2003والدليمي والوائلي، 

   الحاسوب واللغة العربية 6: 6:2

بسبب التطـور العلمـي   كلها؛  شهدت األلفية الثالثة تطورات سريعة في مجاالت الحياة

التي دفعته إلى االكتشاف واالبتكار للوسـائل المختلفـة،   ولوجي الناتج عن مدنية اإلنسان، والتكن

حياته وثقافته، وفي ضوء هذا الواقع فقد أصبح لزاماً على المختصـين   من مستوى توالتي رفع

والقائمين على مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها البحث عن وسائل جديدة في تدريس اللغـة  
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             الوسائل وكذلك الصور واألفالم وما إلـى ذلـك  جهوا إلى ربط اللغة بالمحسوسات ووفتالعربية، 

  ).2008، عبد الاله(

وهناك ما يشير إلى أن استخدام الحاسوب في ميدان التعليم يحمل بارقة أمل جديدة نحو 

لما يتمتع به أسلوب التدريس هذا من إمكانات تحقق الغاية المسـتهدفة مـن   , تحسين تعليم اللغة

قـوم  لكـي ت , فهناك توجه نحو إنتاج برمجيات تعليمية متخصصة في تعليم اللغة العربية، مالتعلّ

وتشير المراجع إلى عدة أنواع مـن  . مبدور أساسي في تطوير اللغة العربية وتنميتها عند المتعلّ

وبرمجيات لتعليم , كبرمجيات تعليم اللغة والكتابة, البرمجيات التي تستخدم في تعليم اللغة العربية

ـ , وبرمجيات لتعليم القراءة واالستيعاب من خالل الحاسوب, كتابة القصص ات تعتمـد  وبرمجي

, النيـادي (وبرمجيات تعتمد على التعلم الذاتي والمحاكـاة وغيرهـا   , برامج التدريب والممارسة

2009.(      

عن طريـق تقـديمها للتلميـذ     ؛مما سبق يمكننا القول أن الحاسوب يخدم اللغة العربيةو

ميـة  بصورة جذابة وأسلوب جديد وشائق، فيمكننا من خالل جهاز الحاسـوب وبرامجـه التعلي  

المختلفة تقديم دروس اللغة العربية بشكل جديد، واآلن وبعد دخول الحاسوب التعليمي إلى ميدان 

تعليم اللغات وظهور البرمجيات لتعليم القراءة والكتابة والقواعد، فإن على معلم اللغة العربية أن 

العصـر  يعيد النظر إلى أسلوبه وطريقة تدريسه، وعليه أن يسرع الخطى ليواكـب تطـورات   

الجديد ويساير هذه التغيرات التي ظهرت في ميدان التربية والتعليم ويسـتثمرها فـي تحسـين    

  .مستوى تحصيل طلبته في اللغة العربية

  لدراسات السابقة ا 7:2

أجريت العديد من الدراسات العربية والمحلية واألجنبية حول استخدام التكنولوجيـا فـي   

هتمـام بتوظيـف الحاسـب    أهمية اال إلى العديد من الدراساتأشارت التعليم بمختلف أشكالها، و

  :ومنها. اآللي، وبرامجه وتقنياته، ومستجداته في تحسين التعليم وزيادة التحصيل
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  الدراسات العربية 1: 7:2

  )2009(دراسة النيادي  .1

ة في تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في قواعد اللغ برمجية تعليميةأثر : عنوان الدراسة

  .العربية في منطقة العين التعليمية

ودراسة أثرهـا فـي    ،هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برمجية تعليمية في اللغة العربية

وقـد  . تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في قواعد اللغة العربية في منطقة العين التعليمية

ألساسي والثانوي فـي منطقـة   طالباً من مدرسة الظاهر للتعليم ا) 40(نت عينة الدراسة من تكّو

وقـد تـم   . واألخرى ضابطة ،العين التعليمية، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية

تدريس طلبة المجموعة التجريبية باستخدام البرمجية التعليمية، في حـين تـم تـدريس طلبـة     

ولتحقيـق  . دام السبورةالمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية االعتيادية من خالل الشرح، واستخ

فقرة، من نوع االختيار المتعدد، ولكل ) 15(ن من كّولدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي تأهداف ا

حيث تم تطبيقه على المجمـوعتين قبـل تدريسـهم بالطريقـة      ؛ن، أحدهما صحيحافقرة اختيار

الل حساب متوسط حيث تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين من خ .التقليديةالحاسوبية والطريقة 

ثم قام الباحث بتطبيق الدراسة علـى   ،مجموعة على االختبار التحصيلي درجات الطالب في كّل

كما قام الباحث بتحديد المادة التعليمية المتعلقة بالجملـة الفعليـة والجملـة     ،مجموعتي الدراسة

وقـد   (PowerPoint) االسمية، ثم تم تصميمها بوساطة الحاسوب من خالل برنامج البوربوينت

وذلك لسهولة التعامل مع هذا البرنامج،  ،(Data Show) عرض بوساطة جهاز عرض البيانات

ولما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية، وقد تم إضافة اإلرشادات على كل شريحة في البرنـامج،  

حة كي تساعد الطالب على استخدام المادة التعليمية بواسطة الحاسوب، كـالرجوع إلـى الشـري   

  .الرئيسية، أو الخروج من البرنامج

  :أتيوقد أظهرت نتائج الدراسة ما ي
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في أداء ) α = 0.05(عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .1

، مما )التجريبية والضابطة(ر المجموعة أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي وحسب متغّي

   .دراسةيدل على تكافؤ مجموعتي ال

في أداء أفراد ) α = 0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .2

، ولصالح )التجريبية، والضابطة(ر المجموعة عينة الدراسة على االختبار البعدي وحسب متغّي

   .أداء طلبة المجموعة التجريبية على االختبار البعدي

في أداء طلبة ) α = 0.05(ى الداللة اإلحصائية وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستو .3

، ولصالح أداء طلبة المجموعة )قبلي، وبعدي(االختبار ر المجموعة التجريبية وحسب متغّي

ألدائهم ) 4.65(مقابل متوسط حسابي ) 11.35(التجريبية على االختبار البعدي بمتوسط حسابي 

  .على االختبار القبلي

  )2008(دراسة زليعي  .2

لطـالب   اإلنجليزية اللغة قواعد متعلّ على اآللي الحاسب برامج أحد استخدام أثر: ن الدراسةعنوا

  .ةجّد بمدينة ثانوي األول الصف

  لةـوسيبوصفـه  اآللي الحاسب برامج أحد استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه دفتـه  

 علـى  ) المسـتقبل  / لمضارعا / الماضي : الفعل زمن (اإلنجليزية اللغة قواعد تدريس في تعليمية

 تصنيف الفهم حسب ومستوى التذكر مستوى عند ةجّد بمدينة ثانوي األول الصف طالب تحصيل

 السـبورة  واستخدام اللفظي العرض على القائمة التقليدية بالطريقة مقارنةً ،المعرفية لألهداف بلوم

يث طبقت الدراسة علـى عينـة   وقد اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي، ح. نةالملّو واألقالم

 القـدس  مدرسة منتم اختيارهم  ،طالبا من طالب الصف األول ثانوي )42(قصدية بلغ حجمها 

  . هـ1428/1429 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في جدة بمدينة الثانوية

 درست طالباً )22(من وتكونت تجريبية، مجموعتين إلى الكلية الدراسة عينة تقسيم تم وقد

) 20( وتكونت  من ضابطة ومجموعة تعليمية، اآللي كوسيلة الحاسب باستخدام المستهدفة القواعد
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 واالسـتعانة  العرض اللفظـي  على القائمة التقليدية الوسائل باستخدام نفسها القواعد درست طالباً

 تم تحصيلي تباراخ عن عبارة الدراسة أداة كانت وقد .الملونة واألقالم والسبورة المدرسي بالكتاب

 . الدراسة مجموعتي على فعلياً تطبيقه قبل وثباته من صدقه والتأكد تحكيمه

  : تيةوأظهرت الدراسة النتائج اآل

 وبـين  في المجموعة التجريبية الطالب تحصيل متوسط بين إحصائيةوجود فروق ذات داللة . 1

  .ريبية عند مستوى التذكرفي المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التج الطالب تحصيل متوسط

 وبـين  في المجموعة التجريبية الطالب تحصيل متوسط بين إحصائيةوجود فروق ذات داللة . 2

  .في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى الفهم الطالب تحصيل متوسط

ريبية وبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطالب في المجموعة التج .3

متوسط تحصيل الطالب في المجموعة الضابطة في االختبار الكلي البعدي لصـالح المجموعـة   

  .  التجريبية

  )2007، جبر(دراسة  .3

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السـابع فـي الرياضـيات    : عنوان الدراسة 

  . واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية

إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السـابع  راسة الدهدفت  

مقارنة بالطريقة التقليدية، ومعرفة اتجاهات معلميهم نحـو اسـتخدامه    .الرياضياتاألساسي في 

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي في مـدارس محافظـة   . كوسيلة تعليمية

كما ضم مجتمع الدراسـة معلمـي الصـف     )2007، 2006(سي في العام الدرا جميعهم سلفيت

  .معلماً ومعلمة) 37(والبالغ عددهم  همجميع السابع األساسي في الرياضيات
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طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع األساسـي فـي   ) 94(وقد بلغ حجم عينة الدراسة 

ـ ( ومعلمه اًمعلم) 37(وبلغ عدد المعلمين  ،)2006،2007(المحافظة للعام  الرياضـيات   يمعلم

لدراسة اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية،  )همجميع للصف المذكور في المحافظة

) 47(وبلغ عدد أفرادها  ،تجريبية درست باستخدام الحاسوب: م الطلبة في مجموعتينوبعد أن قّس

وأخـرى   ،طالبـة ) 23(طالباً وإناث عددهن ) 24(طالباً وطالبة مقسمة لشعبتي ذكور وعددهم 

ا مشـابه  موعدد أفراد كل منه ،عة في شعبتي ذكور وإناثضابطة درست بالطريقة التقليدية موّز

  .لمثيله في المجموعة التجريبية

  :وقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين   

ساسـي  ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف السابع األ -

 في وحدة المجموعات؟

ما اتجاهات معلمي الرياضيات نحو اسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة تعليميـة فـي تـدريس        -

 الرياضيات؟

ولإلجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحث برنامجاً محوسباً تـم إعـداده باسـتخدام    

البيانات وطبقت أدوات الدراسة على عينتها، وجمعت ) Power point(برنامج عرض الشرائح 

اإلحصائية، واستخدم تحليل التباين األحادي للتحقق من تكـافؤ  ) SPSS(وحللت باستخدام رزمة 

المجموعات في االختبار القبلي، وتحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغيـري طريقـة التـدريس    

قارنـات  كريمر للم -والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل في االختبار البعدي، واختبار توكي

  .البعدية بين مجموعات الدراسة

  :وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي

بين متوسـطات تحصـيل   ) α 0.05 = (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

طلبة الصف السابع األساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضـيات تعـزى   
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ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن ) اسوب، تقليديةح(لطريقة التدريس 

 .أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ،وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس

يجابية لدى معلمي الرياضيات للصف السابع األساسي نحو استخدام الحاسوب إتوجد اتجاهات  -

 .كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات

  )2006(وعبابنة والداللعة دراسة الهرش . 4

تعليميتين مختلفتين في تحصيل تلميذات الصـف األول   نأثر استخدام برمجيتي: عنوان الدراسة

  .األساسي في الرياضيات

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر اختالف نمط التدريس في برمجيتين تعليميتين في و

) 41(وتكونت عينة الدراسة مـن  . في مادة الرياضياتتحصيل تلميذات الصف األول األساسي 

تلميذة تم اختيارهن بطريقة قصدية، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلـى مجمـوعتين بطريقـة    

مت بأسلوب التعليم الخصوصي المحوسب، تعلّ) تلميذة 21(المجموعة التجريبية األولى : عشوائية

  .مت بأسلوب األلعاب التعليمية المحوسبةعلّت) تلميذة 20(والمجموعة التجريبية الثانية 

 ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل المباشر بين مجموعتي الدراسة

  .مت بنمط األلعاب التعليمية المحوسبةولصالح المجموعة التي تعلّ

  )2005(دراسة الدايل . 5

رياضيات على تحصيل طـالب الصـف   أثر استخدام الحاسوب في تدريس ال: عنوان الدراسة

  .الثاني االبتدائي

ستقصاء أثر استخدام الحاسوب في اكتسـاب مهـارات العمليـات    اهدفت هذه الدراسة 

لطالب الصف الثاني االبتدائي في معهـد العاصـمة   ) جمع، وطرح، وضرب(الحسابية الثالث 

 :آلتيينالين الالنموذجي في الرياض، وبالتحديد فقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤ



 56 

ألفراد عينة الدراسة فـي  ) اآلني(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر  -

  م بواسطة الحاسوب؟ستراتيجية التعلّتعزى إلى ا) وطرح، وضربجمع، (المهارات الحسابية 

اسة في ألفراد عينة الدر) االحتفاظ(لة إحصائية في التحصيل المؤجل هل توجد فروق ذات دال -

  م بواسطة الحاسوب؟ستراتيجية التعلّتعزى إلى ا) جمع، وطرح، وضرب(بية المهارات الحسا

طالباً من الصف الثاني االبتـدائي  ) 40(ولإلجابة عن األسئلة تكونت عينة الدراسة من 

ضـابطة تعلمـت   : في معهد العاصمة النموذجي بالرياض وتم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين

) 21(طالباً، والثانية تجريبية تعلمت باسـتخدام الحاسـوب   ) 19) (االعتيادية(لتقليدية بالطريقة ا

  .طالباً

وبعد تطبيق إجراءات الدراسة على أفراد العينة، تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية    

وجود  ند تحليل البيانات تم التوصل إلىوع العينة،واالنحرافات المعيارية للعالمات الكلية ألفراد 

ألفـراد عينـة   ) االحتفـاظ (والمؤجل ) اآلني(روق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر ف

  .م باستخدام الحاسوبستراتيجية التعلّثالث تعزى إلى استخدام االدراسة في المهارات الحسابية ال

 )2005(دراسة عبيدات . 6

عض المفاهيم الرياضـية  ثر استخدام األلعاب التربوية المحوسبة في تحصيل بأ: عنوان الدراسة

  .لطلبة الصف الثالث األساسي

ي أثر استخدام األلعاب التربوية المحوسـبة فـي تحصـيل    إلى تقّص هدفت هذه الدراسة

طالبـاً  ) 68(تكونت عينة الدراسة من و.  بعض المفاهيم الرياضية لطلبة الصف الثالث األساسي

وائية، مجموعتين تجـريبيتين إحـداهما   وطالبة، تم توزيعهم إلى أربع مجموعات بالطريقة العش

طالبـاً  ) 34(للذكور واألخرى لإلناث درستا من خالل األلعاب التربوية المحوسبة، وتكونتا من 

وطالبة، ومجموعتين ضابطتين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث درسـتا بالطريقـة التقليديـة    

  . طالباً وطالبة) 34(وتكونتا من 
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  : تيةاآلنتائج الوأظهرت الدراسة 

وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة لبعض المفاهيم الرياضية على االختبار المباشر  -

  .ولصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت من خالل األلعاب التربوية المحوسبة ،والمؤجل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر والمؤجـل ألفـراد المجموعـة     -

  .جريبية، تعزى إلى الجنسالت

  )2003(دويدي دراسة. 7

 التحصيل ونمو التفكير ة فيالتعليميوبرامجه الحاسب اآللي ألعاب أثر استخدام : عنوان الدراسة

  .المنورة بالمدينة والكتابةالقراءة االبتدائي في مقرر األول تالميذ الصف دى ل ياإلبداع

عـاب الحاسـب اآللـي وبرامجـه     هدفت الدراسة إلـى استقصـاء أثـر اسـتخدام أل    

التعليمية على التحصيل ونمو التفكير اإلبـداعي لـدى تالميـذ الصـف األول االبتـدائي فـي       

  .مقرر القراءة والكتابة

لـت عينـة البحـث    استخدم الباحث المـنهج التجريبـي لدراسـة هـذا األثـر، وتمثّ     

دام ألعـاب الحاسـب   تم توزيعهم إلى ثالث مجموعـات، تـم اسـتخ    تلميذاً) 59(العشوائية في 

اآللي التعليمية مع المجموعة التجريبية األولـى، واسـتخدم برنـامج حاسـب آلـي تعليمـي       

إضافة أللعاب الحاسب اآللي للمجموعة التجريبية الثانيـة، بينمـا درسـت المجموعـة الثالثـة      

  .ضابطةبالطريقة المعتادة كمجموعة 

لتعليميـة فـي التحصـيل تـم     ولقياس أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجـه ا 

إعداد اختبار تحصـيلي فـي المجموعـة السادسـة للحـروف بمقـرر القـراءة والكتابـة         

، وطبـق اختبـار   واألناشيد لتالميذ الصف األول االبتـدائي بالمملكـة العربيـة السـعودية    

لتحديـد أثـر اسـتخدام ألعـاب      ؛بتكاري والمقنن على البيئـة السـعودية  تورانس للتفكير اال

الطالقـة، والمرونـة،   ( اآللي وبرامجه التعليمية على عناصر التفكيـر اإلبـداعي    الحاسب

  ).واألصالة، والتفاصيل



 58 

  : تيوجاءت النتائج على النحو اآل

) α =0.05(الداللـة  مسـتوى  عنـد لم تظهر النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية     -

  .تحصيل المجموعات الثالث في

      الداللـة فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       بينما أسفرت النتائج عـن ظهـور   -

) = α0.05 (        في نمو كل قـدرة مـن قـدرات التفكيـر اإلبـداعي علـى حـدة)  ،الطالقـة

وكذلك في تنمية قـدرة التفكيـر اإلبـداعي ككـل لصـالح      ) والمرونة، واألصالة، والتفاصيل

 .تعليميةالمجموعة التجريبية األولى والتي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي ال

  )2002( دراسة الحيلة وغنيم .8

أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية : عنوان الدراسة

  .لدى طلبة الصف الرابع األساسي

  ة فيـدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعاديـه

علم القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية في معالجة صعوبات الت

) 48(مدرستين من المدارس الخاصة في محافظة مدينة عمان، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   

: تم اختيارهم بنـاء علـى نتـائج تطبيـق أداتـين همـا      ) طالبا 18و طالبة 30(طالبا وطالبة 

وذلك بهدف الكشف عـن الطلبـة الـذين     ؛لمطور للبيئة األردنيةالمعرب وا" مايكل بست"مقياس

يعانون من صعوبات في التعلم، واختبار تشخيص في اللغة العربية للكشـف عـن الصـعوبات    

وثباتهما، وقد وزع أفراد عينة الدراسة  نالقرائية التي يعاني منها الطلبة، وقد ثبت صدق األداتي

طالبـات،  10(طالبا وطالبة ) 16(لت كل مجموعة من عشوائيا إلى ثالث مجموعات بحيث تشك

تم معالجة الصعوبات القرائية لدى أفراد المجموعة األولـى باسـتخدام األلعـاب    و، )طالب 6و

 عولجـت اللغوية المحوسبة، والمجموعة الثانية استخدمت األلعاب التربوية العاديـة، والثالثـة   

ة من األلعاب التربوية اللغويـة بعـد تشـخيص    الباحثان مجموع بالطريقة االعتيادية، وقد صمّم

  .الصعوبات القرائية، وبناء الخطط العالجية، وقد استمر تطبيقها مدة شهر واحد بشكل مكثف
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  : وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي

بين متوسطات عالمـات   )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

الختبار التحصيلي المباشر والمؤجل، ولصالح الطلبة الـذين  طلبة مجموعات الدراسة على ا

باأللعـاب   عولجـوا ، ثم لصالح الطلبة الـذين  تم معالجتهم باأللعاب اللغوية المحوسبة أوالً

 . بالطريقة االعتيادية عولجوا، ثم لصالح الطلبة الذين التربوية اللغوية ثانياً

بين متوسطات عالمـات   )α  =0.05( لةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال •

طلبة مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي المباشر والمؤجل تعزى إلى جنس الطلبة 

 .ولصالح اإلناث

وقد أشار الباحثان إلى ضرورة اعتماد األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة فـي معالجـة   

  . ات الكتابيةالصعوبات القرائية، واستقصاء أثرها في معالجة الصعوب

  )2001(بادي ةدراس. 9

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصـف  : عنوان الدراسة

   .العاشر األساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سلفيت

سعت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام أسلوب الـتعلم بواسـطة الحاسـوب اآللـي     

لبة الصف العاشر األساسي في محافظة سلفيت في مبحـث الكيميـاء،   التعليمي على تحصيل ط

  . مقارنة بأسلوب المحاضرة التقليدية والشرح العادي في التعليم

طالبـة مدرسـة   ) 35(طالبا و) 22(طالبا وطالبة منهم ) 57(تكونت عينة الدراسة من و

افظة سلفيت مـوزعين علـى   دير بلوط الثانوية للبنين، ومدرسة دير بلوط الثانوية للبنات في مح

طالبة، وأخرى تجريبية تكونت من ) 18(طالبا و) 11(مجموعتين، مجموعة ضابطة تكونت من 

طالبة، وفي المجموعتين الضابطة والتجريبية تلقوا أفـراد عينـة الدراسـة    ) 17(طالبا و) 11(

تخدام أسلوب أو بواسطة اس ،المعلومات العلمية سواء بواسطة أسلوب المحاضرة والشرح العادي
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في  العمل يجري مدارسهم ولكن فيالحاسوب التعليمي في مجموعات تفصل الذكور عن اإلناث 

  . فترة واحدة، حيث تنقل الباحث بين مدرستي الذكور واإلناث

وسبق الدراسة تصميم . لكل مجموعة_ عشر لقاء ياثن_استمرت الدراسة لمدة أسبوعينو

على أفـراد العينـة جمـيعهم، أعيـد     طّبق و ،حث الكيمياءاختبار لقياس معلومات الطلبة في مب

وباالعتماد على نتائج هذا االختبار تـم   ،)إجراء االختبار وإعادة االختبار(استخدامه مرة أخرى 

  ).المجموعة الضابطة والتجريبية(تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين 

شركة صخر لبـرامج   هأعدتتم استخدام برنامج تعليمي محوسب في موضوع الكيمياء و  

علـى  ) الطريقة التقليديـة (واستخدم الباحث أسلوب المحاضرة والشرح العادي . الحاسوب اآللي

وتم شرح المادة التعليمية نفسها مع مراعاة ضبط جميع المتغيرات ما  ،طلبة المجموعة الضابطة

  .باستثناء األسلوب التعليمي الذي هو محور البحث لهذه الدراسة ،أمكن

  : تيةلت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلوحاو

بين متوسـط تحصـيل    )α  =0.05(عند مستوى الداللة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .1

  الطلبة في اختبار المعرفة القبلية ومتوسط تحصيلهم في اختبار التحصيل العلمي اآلني؟  

بين متوسـط تحصـيل    )α  =0.05(مستوى الداللة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  .2

 الطلبة في اختبار التحصيل العلمي المؤجل؟

بين متوسـط تحصـيل    )α  =0.05(مستوى الداللة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  .3

 الطلبة في التحصيل يعزى لطريقة التدريس؟

بين متوسـط تحصـيل    )α  =0.05(مستوى الداللة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  .4

 تحصيل يعزى لمتغير الجنس؟الطلبة في ال

  : تيوجاءت النتائج على النحو اآل
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ـ       -  اختبـار   يكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي متوسـطات تحصـيل الطلبـة ف

  .المعرفة القبلية واختبار التحصيل البعدي ولصالح االختبار البعدي

كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات التحصـيل العلمـي اآلنـي           - 

 .متوسطات التحصيل العلمي المؤجلو

مـوا  لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات تحصـيل الطلبـة الـذين تعلّ     - 

 .التقليديموا عن طريق األسلوب عن طريق الحاسوب التعليمي والطلبة الذين تعلّ

لم تكن هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات تحصـيل الطلبـة الـذين           - 

مـوا بالطريقـة التقليديـة فـي     دام الحاسـوب التعليمـي والطلبـة الـذين تعلّ    موا باستختعلّ

 .المحافظة على المعلومات

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصـائية فـي متوسـطات التحصـيل تعـزى لمتغيـر         - 

 .الجنس

  ) 2000(دراسة التويم  .10

ائي في مقرر أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طالب الصف السادس االبتد: عنوان الدراسة

  .قواعد اللغة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تـدريس  

اللغة العربية للصف السادس االبتدائي في مدرسة عبد الملك بـن مـروان بمدينـة     مادة قواعد

   .الرياض

لدراسـة أثـر المتغيـر     قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي, ولتحقيق أهداف الدراسة

) 60(على عينة الدراسة التي تكونـت مـن   ) التحصيل(على المتغير التابع ) الحاسوب(المستقل 

: والذين تم تـوزيعهم إلـى مجمـوعتين   , طالباُ في مدرسة عبد الملك بن مروان بمدينة الرياض

  .طالباً كمجموعة ضابطة) 30(والثانية , طالباً كمجموعة تجريبية) 30(األولى 
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) 0.05(الداللـة   وافترض الباحث أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   

مستوى الفهـم ومسـتوى   و مستوى التذكر: مجموعة الضابطة فيالتجريبية و البين المجموعة 

  .التطبيق ومجمل االختبار التحصيلي

   ر المسـتقل ولكي يتحقق من هذه الفرضيات استخدم المنهج التجريبي لدراسة أثر المتغي  

النتائج  ىالباحث إل توصل، و)التحصيل الدراسي(على المتغير التابع ) الحاسوب كوسيلة مساعدة(

  : التالية

ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب في مستوى التـذكر لصـالح    توجد فروق -1

  .المجموعة التجريبية

والتطبيـق  الب في مستوى الفهم سط تحصيل الطتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متو ال -2

 .االختبار إجماالً وفي

  )2000الترك، (دراسة  .11

م المبرمج على تحصيل طالب الصف التاسع األساسي أثر استخدام طريقة التعلّ: عنوان الدراسة

  .في مبحث الرياضيات في محافظة رام اهللا والبيرة

لمبرمج، والتعليم العادي فـي  التعليم ا: وهدفت الدراسة إلى مقارنة أثر كل من طريقتي

    م لطالب الصف التاسع األساسي فـي محافظـة مـدينتي    التحصيل والزمن المستغرق في التعلّ

  .رام اهللا و البيرة في تدريس وحدة اإلحصاء من مادة الرياضيات لهذا الصف

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع في مـدارس محافظـة مـدينتي رام اهللا          

، )مدرسـة البيـرة الجديـدة   (رسة بنين الدراسة فقد تم اختيار مد عن عينةأما جميعهم، البيرة و

بطريقة قصدية من مدارس تربية رام اهللا والبيـرة البـالغ   ) مدرسة الفجر الجديد(ومدرسة بنات 

وقد اختيرت هذه . وطالبة اًطالب) 130(مدرسة بنين وبنات، وبلغ عدد أفراد العينة ) 80(عددها 

  .المدارس ضمن شروط معينة
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  :السؤال اآلتيوقد حاولت الدراسة اإلجابة على 

 التـي  هل توجد فروق بين متوسطات تحصيل الطلبة في الرياضيات بين المجموعة التجريبية - 

مهم مت بالطريقة التقليدية عند تعلّمت بطريقة التعليم المبرمج والمجموعة الضابطة التي تعلّتعلّ

تم اتباع ما السؤال  ادة الرياضيات للصف التاسع األساسي؟ ولإلجابة عنلوحدة اإلحصاء من م

  :يلي

قبل التجربة، خضع طلبة الصف التاسع األساسي المشاركون في هـذه الدراسـة إلـى       

التأكـد مـن    ، وتمم وحدة اإلحصاءفقرة تشمل المتطلبات الالزمة لتعلّ) 30(اختبار قبلي يتضمن 

من  اًطالب) 26(فحصه على مجموعة من  ما ثبات االختبار فقد تّمأ ،صدقه بوساطة لجنة محكمين

 لالختبـار طلبة الصف التاسع غير المشمولين في عينه الدراسة، حيث بلغ معامل الثبات الكلـي  

  .وقد اعتبرت هذه القيمة كافية إلغراض الدراسة) 0.78(

ر الفروق بين المتوسطات الختبا) t- test(للمجموعتين المستقلتين ) ت(استخدم اختبار و      

 االختبارالحسابية لمجموعتي الدراسة والمقارنة، وقد أظهرت نتائج التحليل لعالمات الطلبة على 

  .القبلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة والمقارنة

إلـى   بعد انتهاء التجربة خضع طلبة الصف التاسع في مجموعتي الدراسة والمقارنـة و      

فقرة على وحدة اإلحصاء، حيث تم التأكـد مـن صـدقه    ) 30(اختيار تحصيلي بعدي يتضمن 

طالباً من طلبة ) 25(بواسطة لجنة محكمين، أما ثبات االختبار فقد تم فحصه على مجموعة من 

) 0.89( لالختبـار الصف التاسع غير المشمولين في عينة الدراسة، حيث بلغ معالم الثبات الكلي 

  .تبرت هذه القيمة كافية إلغراض الدراسةوقد اع

ن هناك فروق لمعرفة فيما إذا كا) ANOVA  2 way(ثم استخدم تحليل التباين الثنائي      

م بين مجموعتي الدراسة والمقارنة في التحصيل والزمن المستغرق في التعلّ إحصائيةذات داللة 

  .تعزى لطريقة التدريس أو الجنس

  :أتيينتائج ما الوقد أظهرت 
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على  في تحصيل الطلبة )α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -1

 .المجموعة التجريبية االختبار البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح

م تعـزى  في زمن التعلّ )α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -2

 .مجموعة التجريبية والضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبيةللطريقة بين ال

فـي التحصـيل علـى     )α  =0.05(الداللة عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -3

واإلناث فـي المجموعـة الضـابطة     ،في المجموعة التجريبية اإلناثاالختبار البعدي بين 

 .في المجموعة التجريبية اإلناثلصالح 

فـي التحصـيل علـى     )α  =0.05(الداللة عند مستوى  إحصائيةت داللة وجود فروق ذا -4

والذكور في المجموعـة الضـابطة    ،االختبار البعدي بين الذكور في المجموعة التجريبية

  .لصالح الذكور في المجموعة التجريبية

  )1994( دراسة حمدي وعويدات. 12

نة مـن  ارسة المحوسبة في قدرة عّيأثر استخدام استراتيجية التدريب والمم: عنوان الدراسة 

طلبة الصف الثامن األساسي على ضبط أواخر الكلمات في قطـع أدبيـة مختـارة، ودرجـة     

 .استيعابهم لمضمون هذه القطع

ثر الحاسوب في تدريب طلبة الصف الثامن األساسي أوقد هدفت الدراسة إلى استقصاء 

التعرف على مـدى اسـتيعاب الطلبـة    لى إعلى ضبط أواخر الكلمات في قطع أدبية مختارة، و

لمحتويات القطع، وكما هدفت إلى استقصاء أثر المستوى التحصيلي للطلبة في نتـائج قـدرتهم   

استقصاء  وإلى ،البحث عن تفاعل قد يحدث بين هذه المتغيرات إلىعلى التشكيل واالستيعاب، و

  .التغير في اتجاهات الطلبة بعد تطبيق التجربة

في الصف الثامن األساسي من إحـدى   يت الدراسة على عينة من أربعين طالباًوقد أجر

وقـد   ،المدارس الخاصة الواقعة في محافظة عمان، وتم توزيع العينة إلى شـعبتين متسـاويتين  
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وقـد  . درست المجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب والضابطة باستخدام الطريقـة التقليديـة  

  : أتييأظهرت نتائج الدراسة ما 

أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بين تحصيل طلبة المجموعـة التجريبيـة، وتحصـيل طلبـة       - 

المجموعة الضابطة، ولكن متوسط عالمات المجموعة التجريبية كانـت أعلـى مـن متوسـط     

  .عالمات المجموعة الضابطة

كـان  و ،تجاهات طلبة المجموعة التجريبية، فقد تحسنت بعد استخدامهم للحاسـوب ا عنأما   - 

 .الفرق بين اتجاهات المجموعة التجريبية داال إحصائيا

يجابيـة منهـا فـي    إأن اتجاهات الطلبة نحو المساق والمدرس في المجموعة التجريبية أكثر  - 

 .المجموعة الضابطة

   الدراسات األجنبية 2: 7:2

  : وهي بعنوان) Hawsawi,2002( هاوساوي دراسة. 1

Teachers perceptions of computers technology competencies working 

with students with mild cognitive delay 

ـ      فوالتي كان موضوعها التعرف على إدراك المدرسين العاملين مع الطالب ذوي التخل

وتكونت عينة الدراسة من . العقلي البسيط لمهارات االستخدام التقني للحاسب اآللي في التدريس

والثانوية، وقد تمت الدراسة  ،والمتوسطة ،مدرسة تمثل المراحل االبتدائية )12(مدرساً في ) 17(

  .في ثالث مدن تقع في واليتين من واليات الشمال الغربي من الواليات المتحدة األمريكية

ـ  ه اتبع الباحث األسلوب الكيفي في البحث، وقام بتصميم بطاقة مالحظة باإلضافة إلى أنّ

   :اآلتي وقد أظهرت نتائج الدراسة. الذين قام بمالحظتهمقام بمقابلة كل المدرسين 

 ،التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط يمكنهم االستفادة من استخدام الحاسب بطرق عديـدة أّن   - 

والرياضـيات، ومهـارات    ،والكتابة ،بحيث ترفع من مستوى تحصيلهم األكاديمي في القراءة

  . استخدام الحاسب
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باإلضافة إلى  ،االحتياجات الخاصة يستمتعون كثيراً باستخدام الحاسوبالتالميذ من ذوي  أّن  - 

إيجابيات وفوائد استخدام الحاسوب للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة ولـذوي   أّن

  .التخلف العقلي البسيط بصفة خاصة كثيرة جداً

      : وھي بعنوان) Changzai, 2000( شانغزيدراسة . 2

Teaching Upper Secondary School Mathematics on Real Number 

System Through Re-medial Computer Assisted Instruction.                 

م الطلبـة  م في المدرسة الثانوية أثناء تعلّم وسلوك المتعلّهدفت إلى دراسة مخرجات التعلّ  

  .نيم باستخدام الحاسب اإللكترولألعداد الحقيقية من خالل التعلّ

درسوا فـي ثـالث مـدارس وكانـت أدوات      ً،مامتعلّ) 34(وتكونت عينة الدراسة من    

مة بالطريقة التقليدية، والبرنامج المحوسب، واالختبار األولي، واالختبـار  المادة المتعلّ: الدراسة

  .البعدي، وسجل مالحظات لتسجيل المالحظات المهمة حول سلوك الطلبة وآلية عملهم

م، وبعد انتهاء كـل  بدء عن طريق الخطة التقليدية للتعلّالمة في المادة المتعلّتلقى الطلبة و

ـ  مـة ى الطلبة المـادة المتعلّ تلقّ -موضوع البحث -وحدة من الوحدات الثالث  بوسـاطة   هانفس

الحاسب اإللكتروني، وأثناء ذلك كان الباحث يسجل المالحظات المهمة عن سلوك الطلبة وردود 

  .قف تعليميأفعالهم على كل مو

ى الطلبة اختبار التحصيل البعدي المبرمج مسبقاً وبعد انتهاء تدريس الوحدات الثالث، تلقّ

عقد بعد تلقي الطلبة المادة المتعلمـة  (ثم حللت نتائج االختبار األولي  ،على الحاسب اإللكتروني

ة لبيـان مـدى تقـدم    والبعدي بأخذ األوساط الحسابية واالنحرافات المعياري ،)بالطريقة التقليدية

  .الطلبة تعليمياً

موا باستخدام الحاسب اإللكتروني كانت نتائجهم أغلبية الطلبة الذين تعلّ بينت النتائج أّنو   

 ،وأن انتبـاههم  ،من نتـائج االختبـار األولـي   % 50أعلى بعد االستعانة بهذا البرنامج بنسبة 

  .د استخدام الحاسب اإللكترونيحقق أعلى المستويات بع ،وتحملهم للمسؤولية ،وانضباطهم
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  : وهي بعنوان) Joy, 2000(جوي دراسة  . 3

Integrating Technology into Instruction in an Inclusive Classroom for 

Diverse Learners.  

وهدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام الحاسب اإللكتروني كطريقة للتعليم على تحصيل 

  .غيير مهارات المعلمين واتجاهاتهم نحو هذه الطريقة التعليميةوت ،الطلبة واتجاهاتهم

 ذهـاهم عن هـي، رضـموا باستخدام الحاسب اإللكترونون، الذين علّـمد أكد المعلّـفق

  .حيث اكتسبوا مهارات تعليمية إضافية مفيدة لهم للتعامل مع المواقف التعليمية المختلفة الطريقة،

  : تيأكما أشارت النتائج إلى ما ي

% 95م إذ أشار زادت دافعيتهم نحو التعلّ ،موا باستخدام الحاسب اإللكترونيأن الطلبة الذين تعلّ - 

وعللوا ذلك بتلقيهم المسـاعدة عنـد    ،رغبتهم بوجود شريك لهم على جهاز الحاسب اإللكتروني

  . كوجود المسائل الصعبة، كما أكدوا زيادة استمتاعهم بالدرس التعليمي أثناء وجود الشري

عـن  % 23موا بالطريقة التقليدية  قد حصلوا على فائدة تعليميـة بنسـبة   أن الطلبة الذين تعلّ -

 . موا باستخدام الحاسب اإللكترونيللطلبة الذين تعلّ% 38االختبار القبلي مقابل 

طريقة استخدام الحاسب اإللكتروني فـي   ويؤكد الباحث أن هذه النتائج هي دليل على أّن    

  .اكتساب الطلبة للمفاهيم التعليمية المختلفة بصورة دقيقة في عالتعليم تسّر

     :بعنوان وهي   (Klein & Doran, 1999)دورانوكلين  دراسة .4

Implementing Individual & Small Group Learning Structures With A 

Computer Simulation     

وني والتعلّم الفردي بمساعدة لتعاالتعلّم امن  تطبيق استراتيجّية كّللدراسة وهي 

من التعلّم التعاوني والفردي بمساعدة الحاسوب في ماّدة  الحاسوب، كان هدفها معرفة أثر كّل
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     من طلبة مدرسة تابعة لجامعة والية أريزونا األمريكّية ) 105(الحساب، واستخدمت عينة عددها 

فما  Bفي الفصل السابق" مة إلى الحسابمقّد"، ومّمن كانت تقديراتهم في )طالبة 42طالباً و 63(

فوق، وتّم اختيار المجموعات عشوائّياً وتعيينها للمعالجة بعد التأكّد من تكافئها باستخدام اختبار 

قّسمت المجموعات عشوائّياً إلى ثالث استخدمت و ،قبلي يقيس معلومات الطلبة في الحساب

  :الحاسوب في دراسة المساق، وهذه المجموعات هي

   .التعلّم الفردي. 1 

   .التعلّم التعاوني من خالل المجموعات الصغيرة. 2 

  .التعلّم االستشاري من خالل المجموعات الصغيرة. 3 

كأداة قياس، وتكّون  KR-21باستخدام . 75واستخدم اختبار تحصيلي بعدي معّدل ثباته    

ة، واستخدم تحليل التباين منها تكّون استجابات مقالّي 14منها اختياري، و  21فقرة،  35من 

األحادي لتحليل نتائج االختبار البعدي، وحلّلت كل عبارة في استبانة االتجاهات باستخدام مرّبع 

: كاي، وتّم تصنيف التفاعالت الحاصلة في مجموعات الطالب التعاونّية واالستشارّية إلى فئات

من العمل، واستخدم مرّبع كاي لتحليل المناقشة، واالنتهاء والتشجيع، واإلجابة، وطرح األسئلة، 

، ولخّصت استجابات الطالّب الذين تّمت مقابلتهم )α0.05 = (كل من الفئات التفاعلّية السابقة 

المتغير المستقل استراتيجية التدريس،  واستخرجت نسبها المئوّية، وبالنظر إلى ما سبق فإّن

  .ة القياس االختبار التحصيليمن الطلبة وأدا) 105(والتابع التحصيل، والعينة هي 

النظر عن شكل  صرفب ،وقد أشارت النتائج إلى أن عالمات األداء كانت مرتفعة    

)structure ( في تحصيل الطالب  ةداللة إحصائيفروق ذات التعلّم، أي أنّه لم يكن هناك أي

من تعلّموا  إلى أّن وحدهم من أولئك الذين تعلّموا في مجموعات، كما أشارت النتائجالذين تعلّموا 

كمجموعة تفّوقوا في عملّية المناقشة، وطرح السؤال على نظرائهم مّمن تعلّموا في المجموعات 

عن دافعّية الطالب الذين عملوا وحدهم فقد كانت  االستشارّية وبداللة إحصائّية واضحة، وأّما

سلبّية من قبل الذين تعلّموا  ة نحو استخدام الحاسوب كتعلّم فردي، وكانتإيجابية، وبداللة إحصائي
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وهي استخدام الحاسوب كمجموعة، وأّما ، كمجموعات نحو اإلستراتيجية التي تعلّموا بها

  .ة لدى الغالبّية العظمى منهماستخدام الحاسوب فقد كانت إيجابياتجاهات الطالب نحو 

  : وهي بعنوان (Backman,1995) دراسة باك مان . 5

The Effect of Computer Games on  Creative Thinking Development 

for School Children. 

تتراوح أعمـارهم   ،تنمية قدرات التفكير اإلبداعي عند مجموعة من األطفالوهدفت إلى 

طالبـاً  ) 244(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،بين السادسة والثامنة باستخدام ألعاب الحاسب اآللي

مجموعتين، تجريبية وضابطة، دربت المجموعة التجريبيـة  وقسمت عينة الدراسة إلى ، وطالبةً

  .على ممارسة أربعة أنواع مختلفة من ألعاب الحاسب اآللي

  : أتيوأظهرت النتائج عند المقارنة بين المجموعتين ما ي

فـي أبعـاد التفكيـر اإلبـداعي     بدرجة ذات داللة إحصائية أن المجموعة التجريبية تفوقت  - 

المجموعة الضابطة، وكانت درجـات األصـالة فـي     على) لطالقةاو المرونة،واألصالة، (

  .التفكير اإلبداعي هي األعلى بين درجات التفكير اإلبداعي

    :وهي بعنوان) Clayton, 1992(دراسة كاليتون . 6

The Relationship Between Computer Assisted Instruction in Reading 

and Mathematics Achievement and Selected Student Variables  

راسة صممت لتحديد فاعلية الحاسوب المساعد في التعليم في القراءة وتحصيل الطلبـة  د

راسة علـى الصـفوف مـن    طبقت الدو ،في الرياضيات، واتجاهاتهم نحو القراءة والرياضيات

 ،يـة في خمس مدارس في الريف والمدينة، في شمال غرب كارولينا الجنوب ،)الخامس -الثاني(

ت المجموعة التجريبية مهارة القراءة والرياضيات باستخدام الحاسـوب المسـاعد فـي    وقد تلقّ
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وقـد أظهـرت    التعليم، وأما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية، لمدة سنة كاملة،

  : يأتيالنتائج ما 

الرابـع،   الصـف  بةفي تحسين مهارة القراءة عند طل اًأن للحاسوب المساعد في التعليم دور  - 

وزيادة في االتجاهات الموجبة نحو القراءة في الصفين الثالث والرابع في المناطق الريفية ذات 

  .الوضع االقتصادي واالجتماعي المتدني

أن تحصيل الطلبة الذين تلقوا مادة الرياضيات باستخدام الحاسوب كان عاليـا مقارنـة مـع      - 

 .تحصيل الطلبة في المجموعة التقليدية

  :وهي بعنوان (Webster, 1991) وبستر  دراسة .7

 The Relationship of Computer-Assisted Instruction to Mathematics 

Achievement, Students Cognitive Styles, and Students and  Teacher 

Attitudes (fifth-grade) .         

مساعدة الحاسـوب والتحصـيل فـي    دراسة إلى معرفة العالقة بين التدريس بالهدفت و

تكونـت عينـة   و ،الرياضيات لطلبة الصف الخامس، واتجاهات الطلبة والمعلمين نحو الحاسوب

طالباً من طلبة الصف الخامس الملتحقين في خمس مدارس أساسية في ريف ) 120(الدراسة من 

  . دلتا المسيسيبي في الواليات المتحدة األمريكية

طالباً درسوا ) 64(المجموعة التجريبية تألفت من : ى مجموعتينوقسمت عينة الدراسة إل

طالباً درسوا بالطريقة ) 56(المادة التعليمية بمساعدة الحاسوب، والمجموعة الضابطة تألفت من 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التدريس بمساعدة الحاسوب يعتبر تدريساً فعـاالً،  ، االعتيادية

  .  صيل الطلبة في الرياضياتعلى تح انعكس إيجاباًو

  : نتائج الدراسة إلى وقد أشارت

  .التدريس بمساعدة الحاسوب يعتبر تدريساً فعاالً أّن - 
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   .الرياضيات ة فيعلى تحصيل الطلب انعكس إيجاباًالتدريس بمساعدة الحاسوب  أّن -

  ملخص الدراسات السابقة والتعليق عليها 3: 7:2

  :الدراسات العربية: أوالً

داللة إحصائية في أداء أفراد عينة  ي، وأظهرت عدم وجود فرق ذ)2009النيادي، (راسة د •

التجريبية (وحسب متغير المجموعة ) في قواعد اللغة العربية(الدراسة على االختبار القبلي 

 ، بينما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)والضابطة

)α=0.05( ثر استخدام برمجية تعليمية في أداء أفراد عينة وأطلبة الصف الرابع  في تحصيل

، ولصالح أداء )التجريبية، والضابطة(الدراسة على االختبار البعدي وحسب متغير المجموعة 

داللة إحصائية عند مستوى  يطلبة المجموعة التجريبية على االختبار البعدي، ووجود فرق ذ

قبلي، (في أداء طلبة المجموعة التجريبية وحسب متغير االختبار  )α=0.05(الداللة اإلحصائية 

 . ، ولصالح أداء طلبة المجموعة التجريبية على االختبار البعدي)وبعدي

 متوسـط  بينوقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،)2008زليعي، (دراسة  •

في المجموعة الضـابطة   الطالب تحصيل متوسط وبين، في المجموعة التجريبية الطالب تحصيل

لصـالح المجموعـة    اإلنجليزيـة  اللغة قواعد متعلّ على اآللي الحاسب برامج أحد الستخدامتعزى 

 تحصيل متوسط بين إحصائيةكما أظهرت وجود فروق ذات داللة  .التجريبية عند مستوى التذكر

وعة الضابطة لصـالح  في المجم الطالب تحصيل متوسط وبين ،في المجموعة التجريبية الطالب

باإلضافة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  .المجموعة التجريبية عند مستوى الفهم

تحصيل الطالب في المجموعة التجريبية وبين متوسط تحصيل الطالب في المجموعة الضابطة 

  .  في االختبار الكلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية

     داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      هرت وجود فروق ذات ، وأظ)2007جبر، (دراسة  •

)α  =0.05(   في تحصيل الطلبة في الرياضيات تعزى لطريقة التـدريس)  حاسـوب، تقليديـة (

ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى   ،ولصالح التدريس بالحاسوب
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مي ا أظهرت وجود اتجاهات ايجابية لدى معلّكم. للجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 .كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات ،الرياضيات نحو استخدام الحاسوب

، وأظهرت وجود فروق دالـة إحصـائيا أثـر اسـتخدام     )2006الهرش وآخرون، (دراسة  •

تعليميتين مختلفتين في تحصيل تلميذات الصـف األول األساسـي فـي الرياضـيات      نبرمجيتي

 .  مت بنمط األلعاب التعليمية المحوسبةالمجموعة التي تعلّ الحولص

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي    ،)2005لدايل، ا(دراسة  •

ـ  ) االحتفاظ(والمؤجل ) اآلني(التحصيل المباشر  ابية ألفراد عينة الدراسة في المهـارات الحس

  .م باستخدام الحاسوباستخدام إستراتيجية التعلّعزى إلى ت) جمع، وطرح، وضرب(الثالث 

وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة ، وقد أظهرت الدراسة )2005عبيدات، (دراسة  •

ستخدام األلعـاب التربويـة   ال تعزى لبعض المفاهيم الرياضية على االختبار المباشر والمؤجل

ـ ـبعض المفمت الح المجموعة التجريبية التي تعلّـالمحوسبة ولص الل ـاهيم الرياضية من خ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي   بينما أظهرت النتائج  ،األلعاب التربوية المحوسبة

  .التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد المجموعة التجريبية، تعزى إلى الجنس

النتائج إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      أشارت و، )2003دويدي، (دراسة  •

في تحصـيل المجموعـات الـثالث فـي مقـرر القـراءة        )α=0.05(الداللة مستوى  عند

بينمـا أسـفرت   . والكتابة يعزى السـتخدام ألعـاب الحاسـب اآللـي وبرامجـه التعليميـة      

نمـو   فـي  )α=0.05(الداللـة  النتائج عن ظهور فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  

الطالقـة، والمرونـة، واألصـالة،    (قدرة من قدرات التفكيـر اإلبـداعي علـى حـدة      كّل

وكذلك في تنمية قدرة التفكير اإلبـداعي ككـل لصـالح المجموعـة التجريبيـة      ) والتفاصيل

 .األولى والتي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعليمية

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ، )2002الحيلة وغنيم، ( دراسة •

بين متوسطات عالمات طلبـة مجموعـات الدراسـة علـى      )α=0.05(عند مستوى الداللة 
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االختبار التحصيلي المباشر والمؤجل تعزى لطريقة التدريس، ولصـالح الطلبـة الـذين تـم     

، ثم لصالح الطلبة الـذين تـم معـالجتهم باأللعـاب     معالجتهم باأللعاب اللغوية المحوسبة أوالً

كمـا أظهـرت    ،لذين تم معالجتهم بالطريقة االعتيادية، ثم لصالح الطلبة االتربوية اللغوية ثانياً

بـين متوسـطات    )α=0.05(النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

عالمات طلبة مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي المباشر والمؤجل تعزى إلى جنس 

 .الطلبة ولصالح اإلناث

فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي      توجد هدراسة أنّوقد أظهرت ال ،)2001بادي، ( دراسة •

اختبار المعرفة القبلية واختبار التحصـيل البعـدي ولصـالح     يمتوسطات تحصيل الطلبة ف

ستخدام أسلوب تعزى الالتحصيل ذات داللة إحصائية في  اًوأن هناك فروق. االختبار البعدي

ولم  ،التحصيلي اآلني على المؤجلولصالح االختبار  ،م بواسطة الحاسوب اآللي التعليميالتعلّ

مـوا عـن طريـق    الـذين تعلّ بين الطلبة فروق ذات داللة إحصائية تظهر نتائج الدراسة أية 

فـي متوسـطات    موا عن طريق األسـلوب التقليـدي  والطلبة الذين تعلّ ،الحاسوب التعليمي

لة إحصائية ال توجد فروق ذات دال هكما أنّ ،في المحافظة على المعلوماتو تحصيل الطلبة،

 .الجنس في متوسطات التحصيل تعزى لمتغير

عنـد   ذات داللـة إحصـائية  ق توجد فرو وقد أظهرت الدراسة أنه، )2000التويم، ( دراسة  •

فـي متوسـط    بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضـابطة   )α=0.05(الداللة  مستوى

يلة تعليمية في تدريس مادة تعزى الستخدام الحاسوب كوستحصيل الطالب في مستوى التذكر 

فـروق ذات  ولم تظهر نتائج الدراسة أيـة  . لصالح المجموعة التجريبيةو قواعد اللغة العربية

 .في االختبار إجماالًالتطبيق و داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب في مستوى الفهم و

ئية عند مستوى وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصا ،)2000التـرك،  (دراسة   •

في تحصيل الطلبة بين أفراد المجموعتين التجريبيـة والضـابطة تعـزى      )α=0.05(الداللة 

كما أظهـرت   ،لصالح األفراد في المجموعة التجريبية) التعليم المبرمج، التعليم العادي(للطريقة 

طة لصـالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية في زمن التعليم بين المجموعتين التجريبية والضاب



 74 

المجموعة التجريبية، وكما أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    

لتحصيل على االختبار البعدي بـين اإلنـاث فـي المجموعـة     في ا )α=0.05(مستوى الداللة 

وأيضا وجود  ،التجريبية واإلناث في المجموعة الضابطة لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية

في التحصيل على االختبار البعـدي   )α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق 

بين الذكور في المجموعة التجريبية والذكور في المجموعة الضـابطة لصـالح الـذكور فـي     

  .المجموعة التجريبية

 وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فـرق دال إحصـائياً  ، )1994حمدي وعويدات، ( دراسة •

حصيل طلبة المجموعة التجريبية، وتحصيل طلبة المجموعة الضابطة، تعـزى السـتخدام   بين ت

على ضبط أواخر الكلمات في قطع أدبيـة مختـارة،    استراتيجية التدريب والممارسة المحوسبة

ولكن متوسط عالمات المجموعة التجريبية كانت أعلـى  ، ودرجة استيعابهم لمضمون هذه القطع

وأظهرت النتـائج أن اتجاهـات طلبـة المجموعـة      .موعة الضابطةمن متوسط عالمات المج

التجريبية، قد تحسنت بعد استخدامهم للحاسوب وكان الفرق بين اتجاهات المجموعة التجريبيـة  

وكانت اتجاهات الطلبة نحو المساق والمدرس في المجموعـة التجريبيـة أكثـر     ،داال إحصائياً

  .يجابية منها في المجموعة الضابطةإ

  ملخص الدراسات األجنبية: نياًثا

وقد أظهرت الدراسـة أن التالميـذ ذوي التخلـف    ، )Hawsawi, 2002(هاوساوي دراسة  •

بحيث ترفـع مـن مسـتوى     ،العقلي البسيط يمكنهم االستفادة من استخدام الحاسب بطرق عديدة

 وأشـارت  .والرياضيات، ومهارات استخدام الحاسب ،والكتابة ،تحصيلهم األكاديمي في القراءة

باإلضافة إلى  ،التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة يستمتعون كثيراً باستخدام الحاسوب أّن إلى

ولـذوي   ،للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة هوفوائد أن إيجابيات استخدام الحاسوب

 .التخلف العقلي البسيط بصفة خاصة كثيرة جداً

أغلبيـة الطلبـة الـذين     قد بينت نتائج الدراسة أّن، و)Changzai, 2000(دراسة شانغزي  •

المحوسب بنسبة  بالبرنامجموا باستخدام الحاسب اإللكتروني كانت نتائجهم أعلى بعد االستعانة تعلّ
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ـ   ،من نتائج االختبار األولي% 50 ق أعلـى  وأن انتباههم وانضباطهم وتحملهم للمسـؤولية حقّ

 .يالمستويات بعد استخدام الحاسب اإللكترون

مـوا باسـتخدام   وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبـة الـذين تعلّ  ) (Joy, 2000(دراسة جوي  •

رغبتهم بوجود شـريك لهـم   إلى % 95م إذ أشار الحاسب اإللكتروني زادت دافعيتهم نحو التعلّ

 عدة عند وجـود المسـائل الصـعبة،   وا ذلك بتلقيهم المسا، وعلّلعلى جهاز الحاسب اإللكتروني

مـوا  الطلبـة الـذين تعلّ   كما أّن ،استمتاعهم بالدرس التعليمي أثناء وجود الشريك أكدوا زيادةو

% 38عن االختبار القبلـي مقابـل   % 23بالطريقة التقليدية قد حصلوا على فائدة تعليمية بنسبة 

 . موا باستخدام الحاسب اإللكترونيللطلبة الذين تعلّ

ت نتائج الدراسة أنّه لم يكن هناك وأظهر  (Klein & Doran, 1999)كلين و دوران دراسة •

وحدهم بمساعدة الحاسوب من في تحصيل الطالب الذين تعلّموا  إحصائيةأي فروق ذات داللة 

وحدهم أن دافعّية الطالب الذين عملوا  أولئك الذين تعلّموا في مجموعات، وأشارت النتائج إلى

علّم فردي، وكانت سلبّية من قبل ة نحو استخدام الحاسوب كتإيجابّية وبداللة إحصائيقد كانت 

وهي استخدام الحاسوب  ،مجموعات نحو اإلستراتيجية التي تعلّموا بهافي الذين تعلّموا 

كمجموعة، وأّما اتجاهات الطالب نحو استخدام الحاسوب فقد كانت إيجابّية لدى الغالبّية العظمى 

  .منهم

أن المجموعة التجريبية التي ة ، وأظهرت نتائج الدراس(Backman, 1995) دراسة باك مان •

 األصالة، المرونة،(استخدمت ألعاب الحاسب اآللي تفوقت إحصائيا في أبعاد التفكير اإلبداعي 

على المجموعة الضابطة، وكانت درجات األصالة في التفكير اإلبداعي هي األعلـى  ) الطالقة

 .بين درجات التفكير اإلبداعي

أن للحاسوب المساعد في التعلـيم   قد أظهرت النتائجو ،),Clayton 1992(دراسة كاليتون  •

في تحسين مهارة القراءة عند طلبة الصف الرابع، وزيادة في االتجاهات الموجبة نحـو   اًدور

القراءة في الصفين الثالث والرابع في المناطق الريفية ذات الوضع االقتصادي واالجتمـاعي  
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لذين تلقوا مادة الرياضيات باستخدام الحاسوب تحصيل الطلبة ا أّنإلى وأشارت أيضا . المتدني

  .كان عاليا مقارنة مع تحصيل الطلبة في المجموعة التقليدية

هدفت إلى معرفة العالقة بـين التـدريس بمسـاعدة    و(Webster, 1991) وبستر  دراسة  •

مين نحـو  الحاسوب والتحصيل في الرياضيات لطلبة الصف الخامس، واتجاهات الطلبة والمعلّ

 أّن، وأن التدريس بمساعدة الحاسوب يعتبر تدريساً فعـاالً ها إلى نتائج وقد أشارت ،سوبالحا

 .الرياضيات ة فيعلى تحصيل الطلب انعكس إيجاباالتدريس بمساعدة الحاسوب 

   :تعليق على الدراسات السابقة

م من دراسات عربية وأجنبية أن معظم هذه الدراسات قد أجمعت يتضح من خالل ما تقّد

ـ   ى تفّوعل األسـلوب   ىق أسلوب التدريس باستخدام الحاسوب وبرامجه التعليميـة المختلفـة عل

الهـرش  ( ،)2007جبـر،  ( ،)2008زليعـي،  ( ،)2009النيـادي،  (كما في دراسـة   .التقليدي

التـويم،  ( ،)2002الحيلـة وغنـيم،   (، )2005عبيدات، (، )2005الدايل، (، )2006وآخرون، 

ان، )2000الترك، (، )2000  باك مـان    ،)Joy, 2000(، جوي )Changzai, 2000(غزي ش

(Backman,1995) ، كاليتون)Clayton, 1992(، وبستر(Webster, 1991). هذه  وأشارت

في جوانب  اًتوظيف برامج الحاسوب المختلفة في العملية التعليمية تؤثر إيجابّي أّن إلى الدراسات

ـ ي، والدافعّيالعملية التعليمية المختلفة كالتحصيل الدراس ـ لة، والتفاع قـدرات التفكيـر    ة، وتنمي

  .  اإلبداعي

م باستخدام البرامج التعليمية المحوسبة في هذه الدراسات إلـى  ق أسلوب التعلّويعزى تفّو      

م المـادة التعليميـة بأسـلوب مبنـي علـى المثيـر،       النوع من البرمجيات التعليمية يقّد هذا أّن

م ا يدفع المتعلّمّم ة،فالبرمجية التعليمية تخاطب عقل المتعلم مباشر. ةواالستجابة، والتغذية الراجع

الذي قد ال يتوفر باستعمال أسـاليب التـدريس    ،بالحماس والجد مليئاً جواً شمعها، ويعيللتفاعل 

الثابتـة   ،والصـور  ،حتـوي علـى الصـوت   ت التي نمط من البرمجيات التعليمية وفه ،التقليدية

   .م ذاتياالمناسبة التي تساعد على إثارة دافعية الطالب للتعلًواأللوان  ،والمتحركة
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يتبين من الدراسات السابقة قلة الدراسات العربية التي تناولت أثـر اسـتخدام بـرامج    و

فمعظم  ،الدروس التعليمية في تعليم اللغة العربية على طلبة الصف األول األساسي بشكل خاص

  . ب بشكل عام في مراحل أخرىالدراسات تناولت أثر استخدام الحاسو

أثر اسـتخدام بـرامج    تتميز هذه الدراسة عن غيرها في أنها استهدفت معرفةومن هنا 

 ،م اللغة العربية على تحصيل طلبة الصـف األول األساسـي  الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّ

س التعليميـة  تحاول تطوير أساليب تدريس اللغة العربية عن طريق استخدام برامج الدرو هيو

  .ودراسة أثر هذه البرامج المحوسبة على التحصيل المعرفي ،المحوسبة
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  الثالثالفصل 

  الطريقة واإلجراءات

 مجتمـع  تتضـمن  هـي و الدراسة، هذه اتبعتها التي عرضاً للمنهجية الفصل هذا يشمل  

 والمعالجـات  الدراسـة  هذه تطبيق وفقها تم التي وإجراءاتها ألدواتها ووصفا الدراسة وعينتها،

 وصـف  يأتي يماوف االستنتاجات، إلى لوصولل البيانات لتحليل والالزمة اإلحصائية المستخدمة

  :السابقةللعناصر 

  منهج الدراسة 1: 3

ـ  القائم على شبه التجريبي المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمت       ر فحص أثر المتغّي

، والعمل على ضـبط  )التحصيل في اللغة العربية(ر التابع على المتغّي) طريقة التدريس(المستقل 

رات الدخيلة عبر استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب؛ وهو إجراء إحصائي يسـتخدم  تغّيالم

وعند عدم التمكّن من توزيع أفراد الدراسة على  ،للضبط التجريبي بعد إجراء المعالجة التجريبية

قبل إجراء المعالجـة التجريبيـة، وذلـك     متكافئمجموعات الدراسة الضابطة والتجريبية بشكل 

وقامت الدراسة على أساس وف عدة ال تمكّن الباحثة من التحكم الكلي في ظروف التجربة، لظر

فحص أثر استخدام برنامج الدروس التعليمية المحوسبة الـذي تـم تطبيقـه علـى المجموعـة      

مت بالطريقـة التقليديـة، وشـملت    التجريبية، ومقارنة نتائجه مع المجموعة الضابطة التي تعلّ

الذكور واإلناث، وتم إجراء قياسين؛ قبلي وبعدي وتصميم الدراسـة بـالرموز    الدراسة الجنسين

  :          هو

   

        

إلـى المجموعـة    G2إلى المجموعة التجريبية، ويشير الرمـز   G1حيث يشير الرمز 

للمعالجة وهي طريقة التـدريس   X1إلى االختبار القبلي، والرمز O3 و  O1الضابطة والرمز 

  .إلى االختبار البعديO4 و O2 لدروس التعليمية المحوسبة، والرمزباستخدام برامج ا

G1    O1  X1  O2 

G2    O3  -   O4 
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  مجتمع الدراسة 2: 3

 ،تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول األساسي في المـدارس الحكوميـة  

للفصـل الدراسـي األول للعـام     ،ووكالة الغـوث الدوليـة فـي محافظـة نـابلس      ،والخاصة

وضح توزيعات الطلبة والمدارس فـي مجتمـع الدراسـة    ي) 2(، والجدول رقم )2009/2010(

   .، ومكان المدرسة)الجهة المشرفة على المدرسة(بحسب متغيرات الجنس، ونوع المدرسة 

  )1(جدول رقم 

  توزيع الطلبة والمدارس في مجتمع الدراسة حسب المتغيرات المستقلة

 %النسبة المئوية العدد المتغيرات المستقلة

 الجنس
 52 3126 ذكر
 48 2927 أنثى

 100 6053 المجموع

 نوع المدرسة

 79 111 حكومية
 6 8 وكالة الغوث
 15 22 خاصة
 100 141 المجموع

 مكان المدرسة

 51 52 مدينة
 42 43 قرية
 7 7 مخيم

 100 102 المجموع
  

  عينة الدراسة 3: 3

مع الدراسة، وهي تلـك  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من بين مدارس مجت

المدارس التي تّوفر فيها شرطان هما؛ تّوفر أجهزة الحواسيب الالزمة لتنفيذ الدراسـة، ووجـود   

ـ اآلتن ي في المدرسة الواحـدة، والجـدوال  أكثر من شعبة للصف األول األساس يوضـحان   ناي
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الجهـة  (توزيعات الطلبة والمدارس في عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس، ونوع المدرسـة  

    .، ومكان المدرسة)المشرفة على المدرسة

  )2(جدول رقم 

  توزيع الطلبة والمدارس في عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة

 %النسبة المئوية العدد المتغيرات المستقلة

 الجنس
                61.7 193 ذكر
 38.3 120 أنثى

 100 313 المجموع

 نوع المدرسة

 29.7 93 حكومية
 47.9 150 وكالة الغوث
 22.4 70 خاصة
 100 313 المجموع

 مكان المدرسة

 22.4 70 مدينة
 29.7 93 قرية
 47.9 150 مخيم

 100 313 المجموع

مـن  %) 61.7(، ويشكّل هذا ما نسبته )193(يالحظ أن عدد الذكور في العينة قد بلغ و

، وهذا %)52(كور في مجتمع الدراسة التي بلغت حجم العينة، وهذه النسبة تختلف عن نسبة الذ

االختالف في النسبتْين عائد إلى عدم تمكّن الباحثة من تنفيذ دراستها على بنات الصف األول في 

المدارس الخاصة، لعدم توفر األدوات الالزمة لتنفيذ هذه الدراسة فيها، لذا اقتصر األمـر علـى   

ة وهم طالب المدرسة اإلسالمية للـذكور والبـالغ   ذكور طلبة الصف األول في المدارس الخاص

 ن عدد الذكور في عينةإطالباً، وذلك إلمكانية تنفيذ الدراسة عليهم، لذا يمكن القول ) 70(عددهم 

من %) 51(طالباً وهذا يشكّل ما نسبته ) 123(الدراسة بعد استثناء ذكور المدرسة اإلسالمية بلغ 

  .عن توزيع الذكور في مجتمع الدراسة حجم العينة، وهذه النسبة ال تختلف
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  )3(جدول رقم 

  توزيع الطلبة بحسب المدارس في المجموعات الضابطة والتجريبية

 موقع المدرسةنوع المدرسة المدرسة

 عدد الطلبة

المجموعة  المجموع
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

مدرسة السـالم األساسـية   
 للذكور

 46 22  24 قرية حكومية

خولة بنـت األزور  ة مدرس
 األساسية للبنات

 48 23 25 قرية حكومية

ــكر  ــور عس ــة ذك مدرس
 األساسية

 77 38 39 مخيم وكالة الغوث

ــكر   ــات عس ــة بن مدرس
 األساسية

 72 37 35 مخيم وكالة الغوث

 70 35 35 مدينة خاصة المدرسة اإلسالمية للذكور 
 313 155 158 المجموع

   أداة الدراسة 4: 3

،عمدت الباحثة إلى بناء اختبار أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها نع لإلجابة   

  .خطوات بناء االختبار التحصيلي أتيتحصيلي في اللغة العربية، وفيما ي

  :بناء جدول المواصفات :أوالً

ط تفصيلي يتم فيه ربط محتوى المادة الدراسـية  يعّرف جدول المواصفات على أنه مخطّ

لموضـوعات المـادة    (منها  وتحديد األوزان النسبية المناسبة لكّل ،السلوكيةباألهداف التعليمية 

واألهـداف السـلوكية    ،ومقدار الدرجات لكل درس أو وحدة دراسـية  ،ولعدد األسئلة ،الدراسية

ـ  منوالتأكد  ،، والغرض منه تحقيق التوازن في االختبار المنوي بناؤه)بمستوياتها المختلفة  ه أنّ

ة ألهداف التدريس ومحتوى المادة الدراسية التي يراد قيـاس التحصـيل فيهـا    يقيس عينة ممثل

  ).2008جواد، (
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  :خطوات إعداد جدول المواصفات

  .اختيار الوحدة الدراسية التي يراد قياس تحصيل الطالب فيها .1

 مجاالت تحديدتحليل المحتوى للمادة الدراسية التي سيجري بناء االختبار التحصيلي عليها، و .2

 .الفرعية ومھاراتھا قويمالت

ألهداف المعرفية ا حال، وكذلك وموضوعاتها المادة الدراسيةاألوزان النسبية لدروس إيجاد  .3

بمستوياتها المختلفة، وإيجاد عدد األسئلة في كل موضوع لكـل مسـتوى مـن مسـتويات     

  .األهداف

لالختبار، وتحديـد   تحديد عدد أسئلة االختبار، وتحديد المجموع الكلي لعدد األسئلة الجزئية .4

  .الدرجة الكلية لالختبار

 .تحليل الورقة االختبارية .5

  :الدراسية الوحدة اختيار: أوالً

في  األول األساسي الصف تالميذ على رةالمقّر )فلسطين الخضراء(وحدة  اختيار تم لقد

 داف المعرفيةالمهارات واأله تنّوع، أهمها أسباب لعدة الوحدة هذه اختيار مادة اللغة العربية، وتم

 الكتسـاب  التالميذ أمام للتلميذ، وإتاحة الفرصة المعرفية البيئة تكوين في مهماً جانباً تمثل التي

  . مللمتعلّ الدافعية وزيادة المختلفة المهارات

  :أداة تحليل المحتوى: ثانياً

فلسـطين  (في الوحـدة الثانيـة    المهارات الواردة تحديد إلى المحتوى تحليل أداة تهدف

 فيها داستمارة تحّد من األداة من كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي، وتتكون) الخضراء

  .التحليل ووحدات ،التحليل فئات

وذلـك   المـادة  محتوى دراسة في المستخدمة المناهج أحد بأنه المحتوى تحليل فويعّر

 معينـة  خطة أساس علىكيفاً و اًكم وتحليلها، وتقسيمها ،التحليل موضوع المادة من نةعّي باختيار

  ).1993 وعزمي، العبد(
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المهـارات اللغويـة واألهـداف     على المشتملة للمحتوى التحليل أداة استخدام جرى وقد

، )فلسطين الخضـراء (كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي في الوحدة الثانية  في المعرفية

  :المحتوى حليلت أداة بناء عند اآلتيةالخطوات  اتبعت الباحثة وقد

  .المهارات واألهداف المعرفية الواردة في الوحدة الدراسية موضوع التحليل تحديد .1

 .اإلجرائي للمهارات، واألهداف المعرفية التعريف .2

 .التحليل عملية من الهدف .3

 .التحليل نةعّي .4

 .وفئاته التحليل وحدة .5

 .التحليل عملية ضوابط .6

 :المهارات واألهداف المعرفية تحديد. 1

مهـارة القـراءة،   : لغوية هـي  مهاراتأربع  الوحدة الدراسية المستهدفة على ملتاشت

في ذلك مستويات األهداف المعرفية  ، ومهارة التحّدث، متضَمنةاالستماعومهارة الكتابة، ومهارة 

   . لدى بلوم وهي، التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم

  :ارات، واألهداف المعرفيةاإلجرائي للمه التعريف. 2

يقـال  والحذق واإلجادة بكل عمل، فالماهر هو الحاذق بكل عمـل  : بأنها المهارةتعّرف 

فيعنـي إحكـام    مهر في العلم وفي الصناعة بمعنى أنه أجاد وأحكم فيها، أما التعريف اللغـوي 

إلتقان عـن  القدرة على أداء العمل على مستوى عال من اأنها  ، وتعرف اصطالحاً علىالشيء

 وتعـّرف المهـارة   ،)2009 إبـراهيم، ( ، مع االقتصاد في الجهد والوقت المبذولينطريق الفهم

صوتي أو غير صوتي يتميز بالسرعة والكفـاءة والفهـم، مـع    اللغوية اصطالحاً على أنها أداء 

الشـفهي،  القراءة، والتعبير : داء الصوتي يشملاألقة والمكتوبة، والمنطو اللغويةمراعاة القواعد 

االستماع، والكتابة بأنواعها، والتـذوق  : صوتي فيشملالالتذوق الجمالي البالغي، أما األداء غير 

     اللغويـة الجمالي الخطي وغير الخطي، ويتميز هذا األداء بالسرعة والدقة والكفـاءة والسـالمة   

   ).2003 والوائلي، الدليمي (
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لسليم، وإخراج الحروف من مخارجهـا،  ومن مهارات اللغة التحّدث وهي تعني النطق ا

والتنغيم الصوتي، وتمثيل المعنى بالحركات واإلشارة، وترتيب األفكار، وتسلسـلها وترابطهـا،   

بتطبيق القواعد اإلمالئية، وضع عالمات  فتعنى الكتابةوالضبط النحوي والصرفي، أما مهارات 

تناسق بـين الحـروف والكلمـات    ومراعاة قواعد النحو والصرف، وسالمة الخط، وال الترقيم،

 إلـى والجمل والعبارات، واستقامة السطور، والتنسيق، والتنظيم، بينما تشير مهـارات القـراءة   

النطق الصحيح للكلمات والجمل والفقرات، وحسن األداء، وإخراج الحـروف مـن مخارجهـا،    

  ).2003يمي والوائلي، الدل(والتعبير عن المعاني، والفهم، والسرعة، والتحليل، والنقد، والحكم 

السلوك المتوقع حدوثه من التلميـذ نتيجـة لحـدوث    أما تعريف األهداف المعرفية فهي 

بلوم في تصنيفه وهي؛ التذكر  إليهاة أشار ، وهناك ستة أهداف معرفّي)مخبرة التعلّ(م عملية التعلّ

علمها التلميذ، وهنـاك  أو التعّرف للخبرة التي سبق أن ت االسترجاعم على قدرة المتعلّ ونعني به

، أمـا  أو تحويلهـا أو إدراكهـا   الفهم يعني قدرة المتعلم على ترجمة معنى المفاهيم التي يدرسها

في مواقف أخرى أو جديـدة،   مهام على استخدام المفاهيم التي تعلّقدرة المتعلّ إلىالتطبيق فيشير 

ة المكونـة للظـاهرة إضـافة    لّيالمكونات والعناصر األو إدراكبينما نعني بالتحليل قدرته على 

 إلـى إلدراكه لطبيعة العالقات والروابط بين عناصر الظاهرة أو الموضوع، أما التركيب فيشير 

صياغة الموقف أو تجميع العناصر المبعثرة لينتج أشياًء معينة، وأخيراً هنـاك   إعادةالقدرة على 

مة المعلومات الناتجة مـن التحليـل   التقويم وهذا الهدف يرتبط بقدرة المتعلم على الحكم على قي

  ).2009قطامي، (والتركيب أو قيمة ما فعله 

  :التحليل من الهدف تحديد. 3

قياس المهـارات واألهـداف    االعتباريتمثل الهدف في بناء اختبار تحصيلي يأخذ بعين 

  .المعرفية التي يجب أن يمتلكها المتعلم في الصف األول األساسي في اللغة العربية

  :التحليل ينةع. 4

  الوحدة الثانية من كتاب اللغة العربية، وهي وهي مقصودة بطريقة التحليل عينة اختيرت

  .تحوي موضوعين هما؛ البرتقال والليمون، والماء والحياة 
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  :وفئاته التحليل وحدة. 5

 التحليل وفئة للتحليل كوحدة المحتوى فقرات حولها تدور التي األساسية الفكرة اختيرت

  .لمهارات اللغوية، واألهداف المعرفية الستة لدى بلوموهي ا

 :التحليل عملية ضوابط .6

 :التحليل عملية أثناء اآلتية الضوابط وقد روعيت

 .اإلجرائي للمهارات اللغوية واألهداف المعرفية التعريف ضوء في التحليل يتم أن •

ن فـي الوحـدة   ة الوارديالليمون، والماء والحياعلى موضوعي البرتقال و التحليل يقتصر أن •

  .الثانية من كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي

 .المهارات واألهداف لرصد جدول استخدام •

  :التحليل إجراءات -

الوحدة الثانية من كتاب اللغة العربية للصـف األول األساسـي مـن     تحليل عملية تمت

 :خالل

 .محددة فكرة على قرةف كل تحتوي بحيث الفقرات من عدد إلى صفحة كل تقسيم •

  .المحددة التحليل فئات إحدى إلى الصفحة في فقرة تصنيف كل •

 . التحليل فئات من فئة كل في وتكرارها الفقرات عدد حساب •

  :التحليل صدق -

مـن   التحليل أداة صدق قياس تم وقد، التحليل أداة خالل من التحليل صدق على يستدل

التدريس في جامعة النجاح الوطنيـة،   وطرق مناهجبال المختصين المحكمين على عرضها خالل

 عـدلت  كما لها، اإلجرائي والتعريف ودقتها التحليل فئات شمولية يقيس مدى هذا الصدق وكان

  .المحكمين آراء وفق اإلجرائية والتعريفات بعض اإلجراءات،

  :التحليل ثبات -

بعد مـرور   نفسها الوحدة تحليلإعادة ب قامت كما المذكورة، الوحدة بتحليل الباحثة قامت

 يعـرف  ما وهذا، تحليلينال بين واالختالف االتفاق نقاط حسابفترة زمنية تقدر بأسبوعين، وتّم 
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 أسـاس في ضوء التحليل علـى   واالختالف االتفاقنسب  يوضح) 1(والملحق المقدرين، بثبات 

 باسـتخدام  تحليلـين ال بين االتفاق معامل حسب الثبات معامل حساب تمفقد . المهارات اللغوية

  ): 2003نصار، (هولستي  معادلة

  .مجموع الفئات الكلي/ مجموع الفئات المتفق عليها X 2= معامل ثبات األداة 

 مما ثبات مرتفع ومناسب معامل ، وهذا2X 183 /392  =0.93= معامل ثبات األداة 

  .صالحية التحليل يؤكد

التحليل وعلى أسـاس أهـداف    يوضح نسب االتفاق واالختالف في ضوء) 2(والملحق 

، وهو X 277 /588  =0.94 2= بلوم المعرفية، وبحسب معادلة هولستي، فإن معامل الثبات 

  .معامل ثبات مرتفع

  :موضوعات المادة الدراسية، ولألهداف المعرفيةلتحديد األوزان النسبية لدروس و: ثالثاً

مـن   في المحتوى المسـتهدف  موضوع األوزان النسبية لكّل إلىالباحثة بالتعرف  قامت

يوضـح األوزان   )3(والملحـق  ومستويات األهداف المعرفية المتضمنَّة فيـه،   ،حيث المهارات

ة من جهة أخرى، كما جاءت فـي ضـوء   النسبية للمهارات اللغوية من جهة، واألهداف المعرفّي

  .تحليل المحتوى للوحدة الدراسية المنتقاة

  :ار ودرجاته، وإعداد فقراتهتحديد عدد أسئلة االختب: رابعاً

 باالختبـار تم بناء جدول المواصـفات الخـاص    ،ودرجاته االختبارلتحديد عدد أسئلة 

التحصيلي، ثم تم تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار في ضوء الزمن المتـاح لإلجابـة، ونـوع    

ن مستويات األسئلة، وخصائص العينة، ثم تم تحديد عدد األسئلة في كل موضوع لكل مستوى م

  : لمعادلة اآلتيةلاألهداف، وفقاً 
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لنسـبي للمحتـوى المهـاري          الـوزن ا × العـدد الكلـي لألسـئلة    = عدد أسئلة الموضوع ( 

كما تم تحديد درجات أسئلة كل موضوع فـي  ، ) الوزن النسبي ألهداف الموضوع× للموضوع 

  : لمعادلة اآلتيةكل مستوى من مستويات األهداف، والمحتويات المهارية وفقاً ل

الـوزن النسـبي للمحتـوى المهـاري     × الدرجة النهائية لالختبار = درجة أسئلة الموضوع ( 

يوضحان عـدد األسـئلة    تيانن اآلوالجدوال. ) الوزن النسبي ألهداف الموضوع× للموضوع  

  .ودرجاتها وفقاً لجدول المواصفات

  )4(جدول رقم 

  ل المواصفاتتوزيع األسئلة وعددها ودرجاتها في جدو

المهارات 

 اللغوية

األسئلة 

والدرجات 

مجموع  األهداف المعرفية

األسئلة 

مجموع  

الدرجات

نسبة 

التركيز 

للموضوعات

التركيبالتحليلالتطبيق الفهمالتذكر

19 61 60 9 20 17 50 

71 القراءة
 1.43 0.64 2.50 2.57 0.78 األسئلة

7.92 23.31 42% 
 4.20 1.89 7.35 7.56 2.31 الدرجة

36 الكتابة
 0.71 0.32 1.25 1.29 0.40 األسئلة

3.97 11.67 21% 
 2.1 0.95 3.68 3.78 1.16 الدرجة

56االستماع
 1.12 0.50 1.96 2.02 0.62 األسئلة

6.22 18.34 33% 
 3.3 1.50 5.78 5.94 1.82 الدرجة

 6 التحّدث
 0.14 0.06 0.23 0.24 0.07 األسئلة

0.74 2.23 4% 
 0.40 0.18 0.71 0.72 0.22 الدرجة

 10 4.52 17.52 18 5.51 مجموع الدرجات
مجموع 

 األسئلة

مجموع  

الدرجات
100% 

 %100 55.55 18.85 %20 %9 %35%36 %11 نسبة التركيز لألهداف
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  )5(جدول رقم 

  بصورته النهائيةتوزيع األسئلة وعددها ودرجاتها في جدول المواصفات 

 املهارات اللغوية
األسئلة 

والدرجات 
جمموع  األهداف املعرفية

األسئلة 
جمموع  
الدرجات

نسبة التركيز 
للموضوعات  التركيبالتحليلالتطبيق الفهم التذكر

19 61 60 9 20 17 50 

71 القراءة
 1 1 2 2 1 األسئلة

7 22 42% 
 4 2 7 7 2 الدرجة

36 ابةالكت
 1 0 1 1 0 األسئلة

3 10 21% 
 2 0 4 4 0 الدرجة

56االستماع
 1 1 2 2 1 األسئلة

7 18 33% 
 3 2 6 6 1 الدرجة

 6 التحّدث
 0 0 0 0 0 األسئلة

0 0 4% 
 0 0 0 0 0 الدرجة

 9 4 17 17 3 جمموع الدرجات
جمموع 
األسئلة

جمموع  
الدرجات

100% 

 %100 50 17 %20 %9%35%36%11 هدافنسبة التركيز لأل

  

  :تيةوبعد ذلك تم القيام بالخطوات اآل

على االختيار من متعدد، كونها  اًوكان معظمها قائم ،تم صياغة مفردات االختبار بعدة طرق •

فردات االختبار، ووضع تتميز بالموضوعية، وسهولة التصحيح، والبعد عن الذاتية، وبعد كتابة م

 :ي تتمثل فيالتتعليماته، 

  .قراءة جيدة من المفحوصين قبل الشروع في اإلجابة األسئلةقراءة  إلىالتنبه  •

 .ت اإلجابة خاطئةعّد وإالأن تكون اإلجابة واحدة فقط من اإلجابات المتعددة،  •

  .توضيح كيفية تسجيل اإلجابة ومكانها •
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معتي النجاح مين من جاعلى مجموعة من المحكّ لالختبارثم تم عرض الصورة المبدئية  •

، ومناهج وطرق وأساليبها والقدس المفتوحة والمختصين في مجاالت تدريس اللغة العربية

د من صالحية االختبار، ومدى مناسبة األسئلة للطلبة، التدريس، والقياس والتقويم، بغية التأكّ

 سؤال للهدف الذي وضع لقياسه، وفي ضوء آراء السادة المحكمين ومدى تحقيق كّل

 التعديالت أجمعتم إعادة صياغة بعض األسئلة، وحذف بعضها، وبعد إجراء هذه و، هاتهموتوجي

 ، يحتوي بعضهاسئلةأ) 10(على  االختبارحتوى للتطبيق، وا االختبارالمحكمون على صالحية 

          سؤاالً، وكان مجموع الدرجات) 17(أسئلة فرعية، وبالتالي أصبح عدد األسئلة  على

  :من األمور التي روعيت عند وضع األسئلة، و)درجة 50(

شمولها لمحتويات دروس اللغة العربية في الوحدة الثانية للصف األول األساسي الواردة في  •

  .المنهاج الفلسطيني

  .تنوعها وشمولها من حيث ما تتضمنه من مهارات وأهداف •

  .األساسيمناسبتها لطلبة الصف األول  •

وكانت اإلجابة من خالل ، طريقة اإلجابة عليها سهلةو ،واضحة، وقصيرة متنوعة األسئلة •

الخطوط، وقراءة الحروف التي تتكون  باستخداموضع دائرة حول الخيار المناسب، والوصل 

 الصورعن يبها لتكوين جمل مفيدة، والتعبير ، وترتوتركيبها منها الكلمات، وتحليل الكلمات

  .مفيدة، وكتابة الحروف والكلمات تكوين جملب

  :تحليل الورقة االختبارية: ساًخام

التحصيلي مع جدول  االختبارالتأكد من مدى انسجام بناء  إلىسعت هذه الخطوة   

ح توزيع أسئلة االختبار وعددها يوّض تيالمواصفات الذي تم التوصل إليه، والجدول اآل

  .ودرجاتها في ضوء ما سبق
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  ات اللغوية واألهداف المعرفيةتحليل الورقة االختبارية بالنسبة للمهار

المهارات 

 األهداف
 المجموع التحدث االستماع الكتابة القراءة

األوزان 

 النسبية

 التذكر
  السؤال التاسع  السؤال األول

 

 
2 12% 

 الفهم
، )أ(السؤال الثاني 

 )ب(السؤال الثاني 

، )أ(السؤال العاشر  السؤال السادس

 )ب(السؤال العاشر 

 
5 29% 

 التطبيق
، )أ(السؤال الثالث 

 )ب(السؤال الثالث 

السؤال الحادي عشر  السؤال السابع

، السؤال الحادي )أ(

 )ب(عشر 

 

5 29% 

 التحليل
السؤال الثاني عشر   السؤال الرابع

 )أ(

 
2 12% 

 التركيب
السؤال الثاني عشر  السؤال الثامن السؤال الخامس

 )ب(

 
3 18% 

 17 7 3 7 المجموع الكلي

األوزان النسبية  100% 17

 الكلية
41% 18% 41% 100% 

  :لالختبار االستطالعيةالتجربة : سادساً

في صورتها المبدئية، وبعد عرضها على مجموعـة مـن    االختباربعد صياغة مفردات 

على  االختبار، تم توزيع وتوجيهاتهم مين، وبعد إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمينالمحكّ

طالباً وطالبـة، مـنهم   ) 74(، وبلغ حجم العينة طلبة الصف األول األساسي عية منعينة استطال

  :طالبة، وهذا بهدف) 30(طالباً، و) 34(

  .حساب زمن االختبار •

  .حساب صدق االختبار •

  .حساب ثبات االختبار •

  .تحديد معامالت السهولة، والصعوبة لمفردات االختبار •

 .تحديد معامل التمييز لمفردات االختبار •
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 :حساب زمن االختبار :أوالً

خر دارس آبجمع زمن أول دارس سلم ورقة اإلجابة، مع زمن  االختبارتم حساب زمن 

) 42(ووجد أنه يسـاوي   .)2000 عالم،() 2(سلّم ورقة اإلجابة، وتقسيم مجموع الزمنين على 

  .دقيقة

  :صدق االختبار: ثانياً

تمثّل في آراء  قدو حتوىلمصدق اتم استخدام طريقة  االختبارصدق أسئلة  إلىللوصول 

فقرة في األداة على اإلسهام في الدرجـة   المحكمين، وطريقة صدق البناء؛ ويعّبر عنه بقدرة كّل

الكلية ويعّبر عن ذلك إحصائياً بمعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لألداة بغض النظر عن معنى 

  .)1986السيد، (وظيفياً  االرتباطهذا 

) 17(رات من خالل تطبيق االختبار بصورته األولية المكّون من وتم حساب صدق الفق

ضـرورة اسـتخدام    إلى) 1981(على العينة االستطالعية المذكورة سابقاً، وأشار أحمد  سؤاالً

وتلك التي يجب أن تحذف، ويتم  ،بين الفقرات التي ستبقى في األداة ارتباط للفصلمحك معامل 

تبعاً ألهداف القياس أو المدى المرغوب لديه في امتالك السمة  تحديد هذا المحك من قبل الباحثة

معامـل  داللـة  اعتمدت الباحثة محك  ،بالنسبة للعينة، وللحصول على أكثر الفقرات صدقاً بنائياً

  .األسئلةللفصل بين 

 هدفبمعامل ارتباط سالب ب لالختباركما تم استبعاد األسئلة التي ارتبطت بالدرجة الكلية 

وتم استبعاد سؤال واحد  سؤاالً) 16(قيمة هذا المعامل، واستقر االختبار بعد ذلك على  النظر عن

وهذا بدوره زاد  ذات صدق البناء المرتفع، األسئلةبقاء  إلىوهو السؤال التاسع، األمر الذي أدى 

التـي اسـتقرت فـي     األسئلةي يوضح ارتباط درجات تمن معامل ثبات المقياس، والجدول اآل

  :لالختبارر بالدرجة الكلية االختبا
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  )7(جدول رقم 

  )لالختبارارتباط درجات األسئلة بالدرجة الكلية (صدق البناء لألسئلة 

 رقم السؤال
 االرتباطمعامل 

 بالدرجة الكلية
 رقم السؤال

 بالدرجة الكلية االرتباطمعامل 

 0.58** السؤال الثامن  0.44** السؤال األول

 0.01 السؤال التاسع 0.49** ) أ(السؤال الثاني 
 0.50** )أ(السؤال العاشر  0.50** )ب(السؤال الثاني 

 0.21** )ب(السؤال العاشر  0.35** )أ(السؤال الثالث 

 0.38** )أ(السؤال الحادي عشر  0.35** )ب(السؤال الثالث 

 0.44** )ب(السؤال الحادي عشر  0.42** السؤال الرابع
 0.34** )أ(ؤال الثاني عشر الس 0.52** السؤال الخامس
 0.45** )ب(السؤال الثاني عشر  0.51** السؤال السادس
   0.61** السؤال السابع

  )α=0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** 

  :االختبار ألسئلة السهولة معامل: ثالثاً

لدرجات مجموع امن خالل قسمة  االختبار أسئلة من الواحد للسؤال السهولة معامل يحدد

المعادلة  يأتي، وفيما مضروباً بمائة) درجة السؤال× عدد الطالب (المحصلة على سؤال ما على 

  :الخاصة بذلك

= م س 
نم

س
×

×100  

ه من الممكن كما أشار ، بيد أنّ%)75- %50(السهولة ما بين  معامل يتراوح أن ويفضل

بشرط أن %) 90- %10(سهولتها ما بين  قبول البنود التي تتراوح درجة) 1994(أبو ناهية 

، وفيما يلي قيم معامالت السهولة %)50(ككل في حدود  لالختباريكون معدل معامالت السهولة 

  .لالختباروالدرجة الكلية  االختبارألسئلة 
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  االختبارألسئلة  سهولةمعامالت ال

 رقم السؤال
بالدرجة  االرتباطمعامل 

الكلية
 رقم السؤال

بالدرجة  االرتباطمعامل 
 الكلية

 0.78 السؤال السابع 0.64 السؤال األول

 0.64 السؤال الثامن  0.58 ) أ(السؤال الثاني 
 0.84 )أ(السؤال العاشر  0.75 )ب(السؤال الثاني 

 0.55 )ب(السؤال العاشر  0.31 )أ(السؤال الثالث 

 0.30 )أ(السؤال الحادي عشر  0.33 )ب(السؤال الثالث 

 0.32 السؤال الرابع
السؤال الحادي عشر 

 )ب(
0.16 

 0.90 )أ(السؤال الثاني عشر  0.32 السؤال الخامس
 0.05 )ب(السؤال الثاني عشر  0.34 السؤال السادس
 0.52 الدرجة الكلية

  

، )0.90-0.16(يتضح من نتائج الجدول السابق أن معامالت السهولة تراوحت بين و

الثاني  السؤال ، ومن الجدير ذكره أنه قد تم حذف)0.52(ككل  لالختباروبلغ معامل السهولة 

، لذا استقر االختبار على )0.05(معامل سهولته حيث بلغ  النخفاضوذلك ، )ب(عشر فرع 

  . سؤاالً) 15(

  :حساب ثبات االختبار: رابعاً

لي الداخ االتساقحساب الثبات باستخدام طريقتين هما؛ طريقة  إلىعمدت الباحثة   

صدق االختبار تم  إلى، فبعد التعّرف )Cronbach's Alpha(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

ككل، في حين بلغ معامل  لالختبار)  0.80(وبلغ معامل كرونباخ ألفا  ،احتساب معامل الثبات
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 )Spearman-Brown(الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون 

  .وهذه معامالت ثبات مناسبة ومقبولة) 0.82(عد التصحيح بلغ معامل الثبات ، وب)0.73(

  :حساب معامالت التمييز: خامساً

، فإذا السهولةيرتبط بدرجة كبيرة بمعامل أن معامل التمييز  إلى) 1986( السيدأشار 

السؤال  فإّن ،ق بين القادرين من الطالب وأولئك األقل قدرةكان الغرض من االختبار هو أن يفّر

ل في تحديد مدى فاعلية ن مهمة معامل التمييز تتمثّإالمميز هو الذي يقود إلى هذا الغرض، إذ 

القدرة العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسه الذي يفرق  ذيسؤال ما في التمييز بين الطالب 

 االختبارئلة ، وكي تتحقق الباحثة من قدرة أساالختبار بينهما في الدرجة النهائية بصورة عامة

من الطلبة الحاصلين %) 27(تم اختيار أعلى  تمييز الطلبة المتفوقين من غير المتفوقين على

نة من الطلبة الحاصلين على أدنى الدرجات في العّي%) 27(على أعلى الدرجات، و

  ): 1994أبو ناهية، (لحساب معامالت التمييز  تي، ثم استخدام القانون اآلاالستطالعية

  

= م ت 
نم
صس

×
−

×100  

مجموع الدرجات التي حصلت عليها المجموعة ) س(معامل التمييز، و: حيث م ت

مجموع الدرجات ) م(المجموعة الدنيا، ومجموع الدرجات التي حصلت عليها ) ص(، والعليا

  .عدد األفراد في إحدى المجموعتين) ن(المخصصة للسؤال، و

، أما )0.97- 0.36(بين  االختبارسئلة ألالتمييز  تعامالوباستخدام القانون السابق تراوحت م

معامل التمييز عن ما زاد وهو معامل تمييز مرتفع، فكلّ) 0.67(متوسط معامالت التمييز فقد بلغ 

  ).2000عالم، (الواحد كان ذلك أفضل  إلىقترب وا) 0.20(المحك 

  :لالختبار النهائية الصورة: سادساً

أصبح  المحكمين راءآ ضوء وفي االستطالعية، نةج العّينتائ عنه أسفرت ما ضوء في

عت بمعامالت سهولة وتمييز مناسبة، سؤاالً تمتّ) 15(من يتكون النهائية في صورته االختبار
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ات اإلحصائية وبعد حذف األسئلة التي لم تستوِف المحكّ صدق وثبات مناسبة، ومؤشرات

 .درجة) 47(ككل من  لالختبارأصبحت الدرجة الكلية 

  إجراءات الدراسة 5: 3

  :تباع الخطوات اآلتيةالتحقيق هدف الدراسة، تم       

  .الموافقة من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة على مدارس عينة الدراسة تأخذ •

  . موافقة مديري المدارس لتطبيق الدراسةأخذت  •

ة للصف األول األساسي، وهي الوحدة الثانية من منهاج اللغة العربي ،الوحدة الدراسية حّددت •

  .وذلك بعد التشاور مع المشرفين التربويين ومجموعة من المعلمين ذوي الخبرة

وطّبقت فر فيها األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ الدراسة، االمدارس المناسبة التي تتوحّددت  •

ـ  زارتهذه الدراسة على طلبة الصف األول األساسي في مـادة اللغـة العربيـة، و    ة الباحث

من أجهزة الحاسوب والبرامج الالزمـة لتشـغيل    تالمدارس التي ستطبق فيها الدراسة وتأكد

  .البرمجية وصالحيتها ومناسبتها إلجراء هذه الدراسة

تم اختيار برنامج الدروس التعليمية المحوسبة لمنهاج اللغة العربية للصف األول األساسـي   •

ارس وكالة الغوث الدولية بعد التشاور مـع  وتم اختيار برنامج تعليمي محوسب من إعداد مد

  .المشرفين على الدراسة

  .تم اختيار أفراد عينة الدراسة، وتوزيع الطلبة على مجموعتي الدراسة؛ الضابطة والتجريبية •

تم إجراء اختبار قبلي ألفراد المجموعتين لقياس تحصيلهم في الوحدة الدراسـية التـي تـم     •

  .اختيارها

 ).CD(قراص مضغوطة تجهيز البرنامج على أ •

تنفيذ الدراسة، حيث تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، بينمـا تـم تـدريس     •

المجموعة التجريبية باستخدام برنامج الدروس التعليمية المحوسبة في دروس الوحدة الثانيـة  

 :ا يليمن مادة اللغة العربية وفق م
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  وع الدراسةمحتويات الوحدة الدراسية موض

 عدد الحصص الدرس الوحدة 

الوحدة الثانية فلسطين 
 الخضراء

 10 البرتقال والليمون: الدرس السادس

 10 الماء والحياة: الدرس السابع

مي العمل على توضيح أهداف الدراسة لمعلّببإجراء الدراسة،  شروعقامت الباحثة قبل ال •

بـدليل اسـتخدام البرنـامج     االستعانةة، وتم في تنفيذ الدراس ساعدوااللغة العربية الذين 

  .المحوسب المرفق مع البرنامج، وتوضيح كيفية استخدامه من قبل الطلبة

بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة وقيام الطلبة بدراسة الوحدة، تم إجراء اختبـار بعـدي    •

  . لمجموعتينل

  .تم إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة •

  رات الدراسةمتغّي 6: 3

  :ة وهيرات المستقلّالمتغّي -أ

طريقة التدريس باستخدام برامج الدروس التعليمية : وتقسم إلى مستويين هما ،طريقة التدريس .1

  .المحوسبة مع المجموعة التجريبية، وطريقة التدريس التقليدية مع المجموعة الضابطة

 .ذكر، وأنثى: الجنس وله مستويان .2

ومدرسة تابعة لوكالـة الغـوث    ،وخاصة ،حكومية: يات هيوله ثالثة مستو ،متغير نوع المدرسة .3

 . الدولية

 : رات المضبوطةالمتغّي -ب

  . وهو الصف األول األساسي: الصف. 1

وعنوانها فلسطين الخضراء في منهاج  ،وهي مجموعة دروس الوحدة الثانية: المادة الدراسية. 2

  .اللغة العربية للصف األول األساسي
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وهو تحصيل طلبة الصف األول األساسي في اختبار التحصيل لوحدة اللغـة   :ر التابعالمتغّي -ج

 .العربية موضوع الدراسة

  المعالجات اإلحصائية 7: 3

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة برنامج الرزم 

  - :تيةوتم استخدام المعالجات اإلحصائية اآل ،)SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .المعيارية واالنحرافاتالتكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية  .1

 .حساب زمن االختبار .2

 .صدق االختبار باستخدام معامالت ارتباط بيرسون .3

 .السهولة معامل .4

وسبيرمان براون ) Cronbach's Alpha(ثبات االختبار باستخدام معادلتي كرونباخ ألفا  .5

)Spearman-Brown.( 

 .ت التمييزمعامال .6

واختبار كولمجروف سميرنوف  ،نات الصغيرةللعّي) Shapiro-Wilk(اختبار شابيرو ولك  .7

)Kolmogorov-Smirnov (عتدالية التوزيعانات الكبيرة لفحص للعّي. 

 ،نيحسابي نحص داللة الفرق بين متوسطيلف) Independent sample t-test(اختبار  .8

لفحص داللة الفرق بين وسيطين ) Mann-Whitney( لعينتين مستقلتين واختبار مان ويتني

 .لعينتين مستقلتين

لفحص داللة الفروق بين عدة وسيطات ) Kruskal-Wallis(اختبار كروسكال واالس  .9

  .لعينات مستقلة

 .الالمعلمي للمقارنات المتعددة) Dunn(اختبار دان  .10

لعينتين  لفحص داللة الفرق بين وسيطين) Wilcoxon test(اختبار ويلكوكسون  .11

 .مترابطتين
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  .النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1:4

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2:4

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3:4

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4:4

  .ملخص النتائج 5:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّم "هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

، كما هـدفت  "اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس

على تحصيل  )ونوع المدرسةنوع المجموعة والجنس (رات الدراسة على دور متغّيإلى التعرف 

  :وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل الفرضياتدة اللغة العربية، الطلبة في ما

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : هت الفرضية األولى على أنّنّص

)α  =0.05 ( عة متغيرات نوع المجمول التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي تعزىفي

  .على القياس القبلي في جميع مجموعات الدراسة ونوع المدرسةوالجنس 

ألداء  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة  والختبار هذه الفرضية

الطلبة على االختبار التحصيلي بحسب المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة، وبحسـب  

كل مدرسة مـن جهـة،   في وذلك في القياس القبلي، وهذا نوع الجنس، وبحسب نوع المدرسة، 

  .توضح ذلك تيةمن جهة أخرى، والجداول اآل جميعها وعند مدارس العينة

  )10(جدول رقم 

بحسب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي 

  القياس القبليفي  متغير نوع المجموعة

  المدرسة
  المجموعات الضابطة  جموعات التجريبيةالم

  انحراف معياري  المتوسط  انحراف معياري المتوسط
  8.11  24.11  8  23.75  مدرسة ذكور عسكر األساسية 

مدرسة خولة بنت األزور األساسـية  
  للبنات

20.18  6.78  20.86  7.53  

  5.87  26.24  4.90  27.40  مدرسة بنات عسكر األساسية 
  6.21  27.34  6.98  27.34  )ذكور(األساسية المدرسة اإلسالمية 

  8.51  20.67  7.33  21.25  مدرسة السالم األساسية للذكور
  7.60  24.26  7.33  24.59  الدرجة الكلية
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  )11(جدول رقم 

بحسب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي 

  القياس القبليفي  متغير الجنس

   

  انحراف معياري  المتوسط  المدرسة  الجنس

  ذكور

  8.00  23.93  مدرسة ذكور عسكر األساسية 
  8.00  20.94  مدرسة السالم األساسية للذكور 

  6.56  27.34  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية 
  7.84  24.45  الدرجة الكلية للذكور

  إناث
  5.38  26.84  مدرسة بنات عسكر األساسية

  7.12  20.54  ة بنت األزور األساسية للبناتمدرسة خول
  6.83  24.37  الدرجة الكلية لإلناث

  

  )12(جدول رقم 

بحسب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي 

  القياس القبليفي  متغير نوع المدرسة

  

  انحراف معياري  المتوسط المدرسة نوع المدرسة

  يةحكوم
  7.12  20.54  مدرسة خولة بنت األزور األساسية للبنات

  8.00  20.94  مدرسة السالم األساسية للذكور 
  7.47  20.74  الدرجة الكلية للمدارس الحكومية

  وكالة الغوث
  5.38  26.84  مدرسة بنات عسكر األساسية
  8.00  23.93  مدرسة ذكور عسكر األساسية
  6.98  25.35  لغوثالدرجة الكلية لمدارس وكالة ا

  6.56  27.34  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية   خاصة

هناك فروقاً ظاهرية بين درجات الطلبة بحسب متغيرات  أّن ةول السابقاضح من الجديتّ 

نوع المجموعة، ونوع الجنس، ونوع المدرسة، ولفحص داللة هذه الفروق بين القياسات القبليـة  

االختبار التحصيلي سيتم أوالً فحص اعتدالية توزيع درجات أفراد  رات علىفي ضوء هذه المتغّي

) Shapiro-Wilk(يوضح نتائج اختبار شابيرو ولك  تيالعينة على االختبار القبلي، والجدول اآل

نات الكبيرة للعّي) Kolmogorov-Smirnov(نات الصغيرة واختبار كولمجروف سميرنوف للعّي

مـن  جميعها المدارس  فينة من جهة، ودرسة من مدارس العّيكل م فيعتدالية التوزيع الفحص 

  .جهة أخرى
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  )13(جدول رقم 

كولمجروف سميرنوف  واختبار )Shapiro-Wilk(ولك شابيرو نتائج اختبار  

)Kolmogorov-Smirnov ( القبلي االختبارلفحص اعتدالية التوزيع على  

 مستوى الداللة قيمة اإلحصائي  العدد  المدرسة

 0.19 0.97  77  ر عسكر األساسيةمدرسة ذكو
 0.63 0.98  48  مدرسة خولة بنت األزور األساسية للبنات

 0.60 0.98  72  مدرسة بنات عسكر األساسية 
 0.32 0.98  70  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية 

 0.80 0.99  46  مدرسة السالم األساسية للذكور
  0.000  **0.08  313  الدرجة الكلية

  )α=0.01(ائياً عند مستوى الداللة دالة إحص** 

كل مدرسة من  فيالقبلي  االختبارضح من نتائج الجدول السابق أن الدرجات على يتّ

ب عنده استخدام اختبارات معلمية مدارس العينة كانت تتبع التوزيع الطبيعي، األمر الذي يتوّج

القبلية عند كل  باراتاالختلفحص أثر متغيرات نوع المجموعة، والجنس، ونوع المدرسة على 

مدرسة، بينما كانت توزيع الدرجات ال يتبع التوزيع الطبيعي عند فحص ذلك عند العينة الكلية، 

األمر الذي يتوجب عنده استخدام اختبارات ال معلمية لفحص أثر متغيرات نوع المجموعة، 

حدة، وذلك على القبلية عند جميع المدارس دفعة وا االختباراتوالجنس، ونوع المدرسة على 

  :تيالنحو اآل

 :القبلي االختبارفحص أثر نوع المجموعة على الدرجات في   . أ

لفحص الفروق بـين درجـات   ) t-test(لفحص أثر المجموعة استخدمت الباحثة اختبار 

لفحص الفـروق فـي   ) Mann-Whitney(، واختبار مان ويتني منفردةالطلبة في كل مدرسة 

  .يوضح ما أسفرت عنه النتائج اآلتيالمجموعة، والجدول الدرجات الكلية عند متغير نوع 
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  )14(جدول رقم 

 عند كل مدرسة القبلي االختبارلفحص أثر المجموعة على ) t-test(نتائج اختبار 

  مستوى الداللة  )t(قيمة   التكرارات  المجموعة  المدرسة

  مدرسة ذكور عسكر األساسية

 39  الضابطة
0.20 0.84 

 38  التجريبية

رسة خولة بنت األزور األساسية مد
  للبنات

  25  الضابطة
0.32  0.75  

  22  التجريبية

  مدرسة بنات عسكر األساسية

  35  الضابطة
0.91  0.37  

  37  التجريبية

المدرسة اإلسالمية األساسية 
  )ذكور(

  35  الضابطة
0.000  1.000  

  35  التجريبية

  مدرسة السالم األساسية للذكور

  24  الضابطة
0.25  0.81  

  22  التجريبية

  .)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  )15(جدول رقم 

القبلي  االختبارلفحص أثر نوع المجموعة على  )Mann-Whitney(نتائج اختبار مان ويتني 

  لجميع المدارس

  الدرجة الكلية

  مستوى الداللة قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  نوع المجموعة

  158  ضابطة
 

156.30 
12134 0.89 

 157.70 155  تجريبية

  .)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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القبلي  االختبارر في درجات متغير نوع المجموعة لم يؤثّ أنضح من نتائج الجدول السابق يتّو

  .عند كل مدرسة من مدارس العينة، وعند جميع المدارس كوحدة واحدة

 :القبلي االختبارعلى الدرجات في  نسالجفحص أثر   . ب

) Mann-Whitney(لفحص أثر الجنس استخدمت الباحثة الباحثة اختبار مـان ويتنـي   

  .يوضح ما أسفرت عنه النتائج اآلتيعند الدرجة الكلية، والجدول 

  )16(جدول رقم 

القبلي  االختبارلفحص أثر نوع الجنس على  )Mann-Whitney(نتائج اختبار مان ويتني 

  لجميع المدارس

  .)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

 باراالختمتغير نوع الجنس لم يؤثر في درجات  أّنضح من نتائج الجدول السابق يتّو

  .جميعها القبلي عند مدارس العينة

 :القبلي االختبارعلى الدرجات في  نوع المدرسةفحص أثر   . ج

-Kruskal(لفحص أثر نوع المدرسة استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واالس 

Wallis ( والجدول القبلي االختبارالدرجة الكلية ألفراد العينة على لفحص داللة الفروقات في ،

   :تائج هذا االختباريبّين ن تياآل

  

  

  الدرجة الكلية

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  نوع الجنس

  193  ذكور
 

158.07 
11373 0.79 

 155.28 120  إناث
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 )17(رقم جدول 

لفحص داللة الفروقات في درجات أفراد ) Kruskal-Wallis(نتائج اختبار كروسكال واالس 

  القبلي االختبارالعينة على 

 مستوى الداللة درجات الحرية  قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  نوع المدرسة

 113.04 93 حكومية
 168.08 150 ة الغوثوكال  **0.000  2  34.52

 191.66 70 الخاصة

  .)α=0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** 

ر نوع المدرسة كان له تأثيره على درجات متغّي أّنضح من نتائج الجدول السابق يتّو

القبلي  االختبارالقبلي، ولفحص داللة الفروقات بين أنواع المدارس في درجات  االختبار

وهو اختبار ال معلمي يقابل  ،للمقارنات المتعددة )Dunn(لباحثة اختبار دان استخدمت ا

اختبارات المقارنات البعدية في االختبارات المعلمية، وهذا االختبار يقوم على فحص مدى كون 

ر المستقل أكثر أو أقل من قيم الفروقات بين متوسطات رتب كل مستوى من مستويات المتغّي

ر إذا كان الفرق بين متوسطي رتب أي مستويين من مستويات المتغّيالفروقات الحرجة، ف

المستقل أكبر من القيمة الحرجة للفروق كانت الفروقات بين متوسطي الرتب في هذه الحالة ذات 

مستويين  أيبين ) L.S.D(قيم الفروقات الحرجة  والحتسابصحيح،  نقيض، والإحصائيةداللة 

  :تيستخدم القانون اآلر المستقل نمن مستويات المتغّي

L.S.D= C2
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

+
2

1
1

1
12

)1(
nn

NN  

  :أن حيث

:C قيمة جدولية.  

:N الحجم الكلي للعينة.  

:n1 عدد األفراد في المجموعة األولى.  

:n2 عدد األفراد في المجموعة الثانية.  
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  )18(جدول رقم 

 االختبارة على للمقارنات المتعددة لمستويات متغير نوع المدرس) Dunn(نتائج اختبار دان 

  القبلي

  )L.S.D(الفروق الحرجة   الفروقات بين متوسطات الرتب نوع المدرسة
  60.67  55.04- وكالة الغوث  حكومية

  62.53  *78.12- الخاصة
  25.78  23.78- الخاصة  وكالة الغوث

  .)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *     

فروقات بين متوسطات الرتب كانت ذات داللة ضح من نتائج الجدول السابق أن اليتّو

ا إحصائية عند المقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ولصالح المدارس الخاصة، أّم

الفروقات بين المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث من جهة، والفروقات بين مدارس وكالة 

  .اللة إحصائيةلم تكن ذات د من جهة ثانية الغوث والمدارس الخاصة

درجات مجموعات الدراسة على االختبار القبلي لم  ضح أّنمن خالل العرض السابق يتّو

ر نوع المدرسة، حيث كانت أفضل الدرجات لدى طلبة المدارس تكن متكافئة، وذلك بسبب متغّي

نوع  راالخاصة، ثم طلبة مدارس وكالة الغوث، ثم جاء أخيراً طلبة المدارس الحكومية، أما متغّي

 .لم يؤثرا في ذلكفالمجموعة والجنس 

  :بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة  2:4

      الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال : هعلى أنّ ثانيةت الفرضية النّص

)α  =0.05 (اللغة العربية على  متعلّالتحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في  في

  .تعزى لمتغير نوع المجموعة في كل مدرسة من مدارس العينةاالختبار البعدي 

ألداء  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة  والختبار هذه الفرضية

وذلـك فـي    ،الطلبة على االختبار التحصيلي في المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة

ـ ) 16(، والجـدول رقـم   جميعها مدارس، وعند المنفردةالقياس البعدي عند كل مدرسة  ح يوّض

  .النتائج الخاصة بذلك
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  )19(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي في 

  القياس البعديالمجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة في 

  

  المدرسة
  المجموعات الضابطة  المجموعات التجريبية

  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري متوسط
  7.15  35.17  4.34  42.72  مدرسة ذكور عسكر األساسية

  7.63  30.44  4.89  40.00  مدرسة خولة بنت األزور األساسية للبنات
  7.30  38.67  3.63  43.63  مدرسة بنات عسكر األساسية 
  7.96  38.56  2.38  44.43  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية 

  11.77  31.12  8.40  37.68  مدرسة السالم األساسية للذكور
  8.84  35.36  5.19  42.25  الدرجة الكلية

هناك فروقاً ظاهرية بين درجات الطلبة في المجموعات  ضح من الجدول السابق أّنيتّو 

الضابطة من جهة، والمجموعات التجريبية من جهة أخرى، ولفحص داللة هذه الفـروق بـين   

البعدية للمجموعات التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي تم فحـص اعتداليـة   القياسات 

اإلحصائي المناسب، والجدول  االختبارتوزيع درجات أفراد العينة على االختبار البعدي، لتحديد 

نات الكبيرة للعّي) Kolmogorov-Smirnov(ح نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف يوّض تياآل

نات الصغيرة لفحص إعتدالية التوزيع عنـد كـل   للعّي) Shapiro-Wilk(و ولك واختبار شابير

  .مدرسة من مدارس العينة

  )20(جدول رقم 

واختبار شابيرو ولك ) Kolmogorov-Smirnov(نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف 

)Shapiro-Wilk ( البعدي االختبارلفحص اعتدالية التوزيع على  

 مستوى الداللة ئيقيمة اإلحصا  العدد  المدرسة

 0.000 **0.87  77  مدرسة ذكور عسكر األساسية
 0.040 *0.95  47  مدرسة خولة بنت األزور األساسية للبنات

 0.000 **0.79  73  مدرسة بنات عسكر األساسية 
 0.000 **0.72  70  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية 

 0.000 **0.88  46  مدرسة السالم األساسية للذكور
  0.000  **0.15  313  درجة الكليةال

  )α=0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** 

  )α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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البعدي لم تتبـع التوزيـع    االختبارضح من نتائج الجدول السابق أن الدرجات على يتّو

اختبارات ال معلمية لفحص ، األمر الذي يتوجب عنده استخدام جميعها الطبيعي في مدارس العينة

البعدي، ولفحص أثر المجموعة استخدمت الباحثة اختبار مـان   االختبارأثر نوع المجموعة على 

  .ح ما أسفرت عنه النتائجيوّض ، والجدول اآلتي)Mann-Whitney(ويتني 

  )21(جدول رقم 

  البعدي االختبارنتائج اختبار مان ويتني لفحص أثر المجموعة على 

  .)α=0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** 

  .)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

ر نوع المجموعة كان له تأثير في درجات متغّي أّنضح من نتائج الجدول السابق يتّو

عدا جميعها وذلك عند مدارس العينة  ،البعدي، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية االختبار

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  لمجموعةا  المدرسة

مدرســة ذكــور 
  عسكر األساسية

 214 52.88  38  التجريبية
 

0.000** 
 25.47 39  الضابطة 

مدرسة خولة بنت 
األزور األساسية 

  للبنات

 52.88 23  التجريبية
214 
 

0.000** 
  25.47  25  الضابطة 

مدرسة بنات 
  عسكر األساسية

 353 45.21 37  التجريبية
 

0.01* 
  28.09  35  الضابطة 

المدرسة 
اإلسالمية 

  )ذكور(األساسية 

 46.26 35  التجريبية
236 
 

0.000** 
  24.74  35  الضابطة 

مدرسة السالم 
  األساسية للذكور

 176 27.52 22  التجريبية
 

0.051 
  19.81  24  الضابطة 

  الدرجة الكلية
 200.14 155  التجريبية

55581 0.000** 
 144.17 158  الضابطة
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لم تختلف درجات أفراد المجموعة التجريبية عن درجات  إذ ؛السالم األساسية للذكورمدرسة 

  .البعدي االختبارأفراد المجموعة الضابطة على 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3:4

ـ ال : هعلى أنّ ثالثةت الفرضية النّص       ائية عنـد مسـتوى الداللـة   توجد فروق ذات داللة إحص

)α  =0.05 ( ـ  التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي فيفي بـين  اللغـة العربيـة   م تعلّ

  .المجموعات التجريبية على القياس القبلي والبعدي

ألداء  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة  والختبار هذه الفرضية

  ار القبلي واالختبارلك على االختبوذ ،صيلي في المجموعات التجريبيةعلى االختبار التح الطلبة

  .ح النتائج الخاصة بذلكيوّض) 19(البعدي عند كل مدرسة، والجدول رقم 

  )22(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي في 

  ين القبلي والبعديعلى االختبارالمجموعات التجريبية 

  

  المدرسة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري متوسط
  7.15  35.17  4.34  42.72  مدرسة ذكور عسكر األساسية

مدرسة خولة بنت األزور األساسية 
  للبنات

20.18  6.78  40.00  4.89  

  3.63  43.63  4.90  27.39  مدرسة بنات عسكر األساسية 
ــية  ــالمية األساس ــة اإلس المدرس

  )ذكور(
27.34  6.98  44.43  2.38  

  8.40  37.86  7.33  21.25  مدرسة السالم األساسية للذكور
  5.15  42.25  7.33  24.59  الدرجة الكلية

هناك فروقاً ظاهرية بين درجات الطلبة في القياسين  ح من الجدول السابق أّنيتّضو   

جريبية، ولفحص داللة هذه الفروق بين القياسات القبلية والبعدية القبلي والبعدي للمجموعات الت

استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون  في المجموعات التجريبية على االختبار التحصيلي

)Wilcoxon test (يوضح النتائج تيللمقارنة بين كل القياسين القبلي والبعدي، والجدول اآل.  
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  )23(جدول رقم 

  بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعات التجريبيةكسون للمقارنة نتائج اختبار ويلكو

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي القياس المدرسة

  مدرسة ذكور عسكر األساسية
 القبلي

-5.38**  0.000  
 البعدي

مدرسة خولة بنت األزور األساسية 
  للبنات

 القبلي
-4.11**  0.000  

 البعدي

  ساسيةمدرسة بنات عسكر األ
 القبلي

-5.38**  0.000  
 البعدي

  )ذكور(المدرسة اإلسالمية األساسية 
 القبلي

-5.16**  0.000  
 البعدي

  مدرسة السالم األساسية للذكور
 القبلي

-4.11**  0.000  
 البعدي

  الدرجة الكلية
 القبلي

-10.80**  0.000  
 البعدي

  .)α=0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** 

الفروقات بين القياسات القبلية والبعدية كانت ذات  ضح من نتائج الجدول السابق أّنيتّو

جميعها نة ولصالح القياسات البعدية عند مدارس العّي )α=0.01(داللة إحصائية عند مستوى 

  .والدرجة الكلية

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4:4

     توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال: على أنّهرابعة الفرضية الت نّص

)α  =0.05 ( بين  اللغة العربية متعلّالتحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في في

  .على القياس القبلي والبعدي الضابطةالمجموعات 
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ألداء  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة  والختبار هذه الفرضية

وذلك على االختبار القبلي واالختبـار   ،لبة على االختبار التحصيلي في المجموعات الضابطةالط

  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) 21(البعدي عند كل مدرسة، والجدول رقم 

  )24(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي في 

  على االختبارين القبلي والبعدي بطةالضاالمجموعات 

  المدرسة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري متوسط
  7.23  35.11  8.12  23.91  مدرسة ذكور عسكر األساسية

مدرسة خولة بنت األزور األساسية 
  للبنات

20.86  7.53  30.44  7.63  

  7.31  38.67  5.87  26.24  مدرسة بنات عسكر األساسية 
ــية  ــالمية األساس ــة اإلس المدرس

  )ذكور(
27.34  6.21  38.56  7.96  

  11.77  31.13  8.52  20.67  مدرسة السالم األساسية للذكور
  8.84  35.33  7.61  24.26  الدرجة الكلية

  

هناك فروقاً ظاهرية بين درجات الطلبة في القياسين  ح من الجدول السابق أّنيتّضو

ي للمجموعات الضابطة، ولفحص داللة هذه الفروق بين القياسات القبلية والبعدية القبلي والبعد

استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون  في المجموعات الضابطة على االختبار التحصيلي

)Wilcoxon test (ح النتائجيوّض تيللمقارنة بين القياسين القبلي والبعدي، والجدول اآل.  
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  )25(جدول رقم 

  بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعات الضابطةاختبار ويلكوكسون للمقارنة نتائج 

 

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي القياس المدرسة

  مدرسة ذكور عسكر األساسية
 القبلي

-5.42**  0.000  
 البعدي

مدرسة خولة بنت األزور األساسية 
  للبنات

 القبلي
-4.29**  0.000  

 البعدي

  ات عسكر األساسيةمدرسة بن
 القبلي

-5.16**  0.000  
 البعدي

المدرسة اإلسالمية األساسية 
  )ذكور(

 القبلي
-5.09**  0.000  

 البعدي

  مدرسة السالم األساسية للذكور
 القبلي

-4.29**  0.000  
 البعدي

  الدرجة الكلية
 القبلي

-10.83**  0.000  
 البعدي

  .)α=0.01(داللة دالة إحصائياً عند مستوى ال** 

الفروقات بين القياسات القبلية والبعدية كانت ذات  ح من نتائج الجدول السابق أّنيتّضو

 جميعها ولصالح القياسات البعدية عند مدارس العينة )α=0.01(داللة إحصائية عند مستوى 

  .والدرجة الكلية

  :ملخص النتائج 5:4

القبلي عند مدارس  االختبارعلى درجات  نوع المجموعة ونوع الجنس تأثير لمتغير لم يكن •

 .نةالعّي
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الفروقات بين القبلي، فكانت  االختباركان لمتغير نوع المدرسة تأثيره على درجات  •

متوسطات الرتب ذات داللة إحصائية عند المقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس 

ومية ومدارس وكالة الخاصة ولصالح المدارس الخاصة، أما الفروقات بين المدارس الحك

 من جهة ثانية فلمالغوث من جهة، والفروقات بين مدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة 

 .ذات داللة إحصائية

ن درجات مجموعات الدراسة على االختبار القبلي لم تكن متكافئة، وذلك بسبب متغير نوع إ •

تالهم طلبة مدارس المدرسة، حيث كانت أفضل الدرجات لدى طلبة المدارس الخاصة، ثم 

لم فنوع المجموعة والجنس  اروكالة الغوث، ثم جاء أخيراً طلبة المدارس الحكومية، أما متغّي

 .يؤثرا في ذلك

البعدي، ولصالح أفراد المجموعة  االختباركان لمتغير نوع المجموعة تأثيره في درجات  •

لم  ، إذساسية للذكورالسالم األعدا مدرسة  جميعها، وذلك عند مدارس العينة ؛التجريبية

تختلف درجات أفراد المجموعة التجريبية عن درجات أفراد المجموعة الضابطة على 

  .البعدي االختبار

بين القياسات القبلية والبعدية  )α=0.01(فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى كان هناك  •

العينة والدرجة عند جميع مدارس في المجموعات التجريبية ولصالح القياسات البعدية 

 .الكلية

بين القياسات القبلية والبعدية  )α=0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى فروقات كان هناك  •

  .عند جميع مدارس العينة والدرجة الكليةفي المجموعات الضابطة ولصالح القياسات البعدية 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  ولىمناقشة نتائج الفرضية األ 1: 5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2: 5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3: 5

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4: 5

  التوصيات 5: 5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

ـ هدفت هذه الدراسة إلى معرفة        م أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلّ

وقد توصلت . العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس اللغة

  :الدراسة في الفصل السابق إلى نتائج يمكن إجمالها ومناقشتها على النحو اآلتي

  لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة ا 1: 5

ئية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصا: هت الفرضية األولى على أنّلقد نّص

متغيرات نوع ل التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي تعزىفي ) α  =0.05(الداللة 

  .هاجميع على القياس القبلي في مجموعات الدراسة ونوع المدرسةالمجموعة والجنس 

  : يأتوقد أظهرت النتائج ما ي

التحصـيل لـدى   في ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود  -أ

على القياس القبلي فـي مجموعـات    نوع المجموعة غيرمتل طلبة الصف األول األساسي تعزى

  .هاجميع الدراسة

على التحصيل في ) ضابطة وتجريبية(بعد فحص أثر المجموعة فقد أظهرت النتائج 

مدرسة لفحص الفروق بين درجات الطلبة في كل ) t-test(واستخدام اختبار  االختبار القبلي

لفحص الفروق في الدرجات الكلية عند متغير ) Mann-Whitney(، واختبار مان ويتني منفردة

أن متغير نوع المجموعة لم يؤثر في درجات االختبار القبلي عند كل مدرسة . نوع المجموعة

نة، وعند جميع المدارس كوحدة واحدة، وتقود هذه النتيجة إلى قبول الفرضية من مدارس العّي

التحصيل في ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : فريةالص

على القياس القبلي في مجموعات  نوع المجموعة رغّيمتل لدى طلبة الصف األول األساسي تعزى

  .)ضابطة وتجريبية(مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة  .هاجميع الدراسة
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داللة  يفرق ذالتي أظهرت عدم وجود  ،)2009النيادي، ( دراسة وتتفق هذه الدراسة مع

وحسب  )في قواعد اللغة العربية( نة الدراسة على االختبار القبليفي أداء أفراد عّي إحصائية

  .)التجريبية والضابطة(متغير المجموعة 

التحصيل لدى في ) α  =0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ووجعدم  _ب

 الجنس على القياس القبلي في مجموعات الدراسة رمتغّيل الصف األول األساسي تعزىطلبة 

  .هاجميع

لفحص أثر  عند الدرجة الكلية) Mann-Whitney(فقد أشارت نتائج اختبار مان ويتني 

ر نوع الجنس لم يؤثر أيضا في درجات االختبار القبلي عند جميع مدارس متغّي أّنالجنس، 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : الصفرية النتيجة إلى قبول الفرضية العينة، وتقود هذه

 متغيرل التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي تعزىفي ) α  =0.05(مستوى الداللة 

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى  .هاجميع على القياس القبلي في مجموعات الدراسةالجنس 

  .كور واإلناثتشابه الظروف التي يعيشها الذ

التحصيل لدى طلبة في ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  _ج

 في مجموعات الدراسة على القياس القبلي المدرسةر نوع متغّيل الصف األول األساسي تعزى

  .هاجميع

لفحص داللة الفروقات ) Kruskal-Wallis(كروسكال واالس  وأظهرت نتائج اختبار

أن متغير نوع المدرسة كان له تأثيره على  ،الدرجة الكلية ألفراد العينة على االختبار القبليفي 

درجات االختباري القبلي، ولفحص داللة الفروقات بين أنواع المدارس في درجات االختبار 

وأشارت نتائج االختبار أن الفروقات . للمقارنات المتعددة )Dunn(القبلي استخدم اختبار دان 

ين متوسطات الرتب كانت ذات داللة إحصائية عند المقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس ب

الخاصة ولصالح المدارس الخاصة، أما الفروقات بين المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث 

لم تكن ذات ف من جهة ثانية من جهة، والفروقات بين مدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة
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في ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وبالتالي. ائيةداللة إحص

  .على القياس القبلي المدرسةمتغيرات نوع ل التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي تعزى

درجات تحصيل مجموعات الدراسة على االختبار القبلي لم تكن متكافئة،  أّن ويالحظ

سة، وكانت أفضل الدرجات لدى طلبة المدارس الخاصة، ثم تالهم وذلك بسبب متغير نوع المدر

  .طلبة مدارس وكالة الغوث، ثم جاء أخيراً طلبة المدارس الحكومية

نتائج دراسة التقويم الوطني لطلبة الصف الرابع األساسي "وهذا يتفق مع ما أشارت إليه 

ها تفوق تحصيل طلبة المدارس ت نتائجبّينحيث  "2007/2008في اللغة العربية للعام الدراسي 

وزارة التربية والتعليم، (نظرائهم في المدارس الحكومية في مادة اللغة العربية  لىالخاصة ع

2008(.   

 يةالتعليم الظروفإلى أن م في نتائج الطلبة في المدارس الخاصة وتعزو الباحثة هذا التقّد

لبيئة الصفية والمدرسية ة، كما أن االحكومي المدارس عمفي المدارس الخاصة أفضل بالمقارنة 

إلتقان ة على أوراق العمل المعّد تركيز المدارس الخاصة وقد يعود ذلك أيضا إلى. مةأكثر مالء

كل  ،المهارات المختلفة بما يتناسب مع قدرات الطلبة المختلفة وتنمية مهارات التفكير لديهم

دة اهتمام إدارة المدارس الخاصة باإلضافة إلى زيا. حسب حاجاته وقدراته الخاصةطالب ب

  .والعمل على عالجها ،عند الطلبة ،نقاط الضعف العامةومعلميها ب

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2: 5

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال : لقد نّصت الفرضية الثانية على أنّه

األول األساسي في تعلّم اللغة العربية على  التحصيل لدى طلبة الصففي ) α  =0.05( الداللة

  .االختبار البعدي تعزى لمتغير نوع المجموعة في كل مدرسة من مدارس العينة

، لفحص أثر المجموعة على )Mann-Whitney(وقد أظهرت نتائج اختبار مان ويتني 

وأظهرت  عدي،أن متغير نوع المجموعة كان له تأثير في درجات االختبار الب االختبار البعدي،

التحصيل لدى طلبة  في) α  =0.05 (عند مستوى النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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الصف األول األساسي في مادة اللغة العربية على االختبار البعدي تعزى لنوع المجموعة في كل 

يعها ولصالح أفراد المجموعة التجريبية؛ وذلك عند مدارس العينة جم مدرسة من مدارس العينة،

أفراد ، إذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات السالم األساسية للذكورعدا مدرسة 

  .المجموعة التجريبية عن درجات أفراد المجموعة الضابطة على االختبار البعدي

وتعزو الباحثة تقّدم الطلبة في نتائج التحصيل إلى استخدام بـرامج الـدروس التعليميـة    

ت أثراً إيجابياً على تحصيلهم، بما توفّره من فرصة للتفاعـل مـع العمليـة    المحوسبة التي ترك

التعليمية، وتجعل من الطلبة محوراً للعملية التعليمية، باإلضافة إلى التغذية الراجعة التي توفّرها 

في نهاية كل تدريب، كما أن لبرامج الدروس التعليمية مّيزات متعددة في عرض المادة التعليمية، 

خدام المؤثرات بأشكالها المختلفة، كالصوت، والصورة، والحركة، واللون، وكلهـا تجـذب   كاست

الطلبة في هذا العمر، وتزيد من دافعيتهم وإقبالهم على التعلّم، باإلضافة إلى التجديـد باسـتخدام   

 طريقة جديدة لتعلّم اللغة العربية، والخروج بذلك عن الطريقة التقليدية السائدة فـي المـدارس،  

والبعد عن الروتين والتقليد، وتتمثل هذه الطريقة باستخدام برامج الدروس التعليميـة المحوسـبة   

التي تتيح للطالب فرصة التفاعل معها، بحيث يكون فاعالً نشطاً ويستغل حواسه، وتـوفّر جـواً   

جاذبيـة  للمشاركة والتفاعل وإثارة الحواس، مّما زاد من فاعلية المادة التعليمية، وجعلها أكثـر  

  . والحصول على النتائج اإليجابية التي أظهرتها الدراسة

، )2009النيـادي،  : (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السـابقة منهـا  

عبيـدات،  (، )2005الـدايل،  (، )2006الهرش وآخرون، (، )2007جبر، (، )2008زليعي، (

 باك مـان ، )Changzai, 2000(شانغزي  ، )2000الترك، ( ،)2002الحيلة وغنيم، (، )2005

(Backman, 1995) كاليتــون ،)Clayton, 1992(، وبســتر (Webster, 1991) وقــد ،

أظهرت نتائج دراساتهم إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فـي االختبـار   

  .البعدي

 في) α  =0.05(أما عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في تعلّم اللغة العربية على االختبار البعدي تعزى 
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لنوع المجموعة في مدرسة السالم األساسية للذكور، فترجح الباحثة أن يكون سبب هذه النتيجة 

التعليمي عائداً إلى تفاعل الظروف التجريبية مع مشاعر األفراد واتجاهاتهم بشكل يجعل الموقف 

شبه مصطنع، وخاصة عند محاولة زيادة الضبط التجريبي لزيادة الصدق الداخلي على حساب 

لتجربة الصدق الخارجي، ويزداد أثر هذا التفاعل وضوحاً إذا شعر األفراد بأنهم مراقبين أثناء ا

رتب وقد يعود ذلك أيضاً إلى ما يت).  Hawthorne effect( ن رثووهو ما يشار إليه بأثر هو

على  الظروف التجريبية وشعور المجموعة الضابطة أنهم بحالة منافسة مع المجموعة 

التجريبية؛ مما قد يؤدي إلى زيادة مستوى أدائهم فوق المتوقع، وهذا ما يشار إليه بأثر جون 

وكذلك قد يعود ذلك إلى األثر الناتج عن موقف غير مألوف ).  John Henry effect(هنري 

؛ وينتج عن اهتمام األفراد واندفاعهم بشكل غير )effect Novelty(أثر الجدة  وهو ما يسمى

طبيعي نحو االشتراك في موقف يشعرون بأنه جديد بالنسبة لهم، ولكن تكرار الموقف قد يخفف 

  .من درجة االهتمام وبالتالي ينخفض مستوى أدائهم

السلبيات فيها إال أنه يوجد باإلضافة إلى الطريقة التقليدية، فعلى الرغم من وجود بعض 

لها إيجابيات تمّيزها، وأهمها التقاء المعلّم والمتعلّم وجهاً لوجه؛ ويمثل هذا االلتقاء أقوى وسيلة 

لالتصال ونقل المعلومة بين شخصين، ففيها تجتمع الصورة والصوت بالمشاعر واألحاسيس، 

بذلك يتم تعديل السلوك، وتحدث عملية فتؤثر على الرسالة والموقف التعليمي كامالً وتتأثر به؛ و

م المحفّز للطلبة الذي شّجع طلبته الذين يدرسون وقد يعود السبب أيضا إلى دور المعلّ. التعلّم

بالطريقة التقليدية على منافسة زمالئهم الذين يدرسون بطريقة الدروس التعليمية المحوسبة، 

يمتلك عشر سنوات من الخبرة العملية في  باإلضافة إلى خبرته الكبيرة في مجال التعليم، فهو

  . تدريس الصف األول األساسي

 ،)1994حمـدي وعويـدات،   (، )2003دويدي، (وتتّفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

عـدم  فقد أظهرت نتـائج دراسـاتهم   .  (Klein & Doran, 1999)جيمس كلين ومارثا دوران

ـ   في درجات التحصيل وجود فروق ذات داللة إحصائية   ةبين المجموعـة الضـابطة والتجريبي

 . تعزى لطريقة التدريس
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  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3: 5

            توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   ال :  ت الفرضية الثالثة أنهنّص   

)α  =0.05 ( ـ التحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي فـي  في بـين  عربيـة  اللغـة ال  متعلّ

  .المجموعات التجريبية على القياس القبلي والبعدي

للمقارنة بين كـل القياسـين القبلـي    ) Wilcoxon test(اختبار ويلكوكسون وقد أظهرت نتائج 

التحصيل لدى في  )α=0.01 (الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أنه  والبعدي،

بين المجموعات التجريبية على القياس القبلي للغة العربية ا متعلّطلبة الصف األول األساسي في 

   .، ولصالح القياسات البعدية عند جميع مدارس العينة والدرجة الكليةوالبعدي

أي أن الطلبة قد أحرزو تقدما في االختبار التحصيلي البعدي بعد أن تم تدريس المـادة  

 مشير إلى مدى استفادتهم من طريقة الـتعلّ التعليمية بطريقة الدروس التعليمية المحوسبة، وهذا ي

الباحثة هذه الفروقات إلى استخدام طريقة الـدروس التعليميـة   المعتمدة على الحاسوب، وتعزو 

م اللغة العربية وذلـك بتوظيـف بـرامج    ديد في استخدام طريقة جديدة لتعلّوإلى التج ،المحوسبة

التعليمية الطلبة بطريقـة جديـدة محوسـبة    الدروس التعليمية المحوسبة بشكل تحاكي فيه المادة 

م، باإلضافة إلى مالءمة مادتها ومحتواها الهتمامات الطلبـة  تجعلهم يتجاوبون ويقبلون على التعلّ

واحتياجاتهم وميولهم، ومالءمتها لخصائص هذه المرحلة العمرية، فقد جاءت الدروس التعليميـة  

 ،والرسومات ،والصور ،مزودة بالصوت ،األطفالنة باأللوان التي يرغبها المحوسبة بأشكال ملّو

والتعزيزات التي تثير انتباه األطفال وتجذبهم، مما يخلـق جـوا مـن     ،والشخصيات المتحركة

وبالتـالي   ،مويزيد من دافعيته للـتعلّ  ،التفاعل اإليجابي بين برنامج الدروس المحوسبة والطالب

بين المجموعات التجريبيـة   رجات التحصيلفي دوجود فروق ذات داللة إحصائية نتائج ال تظهر

  . ولصالح القياسات البعدية عند جميع مدارس العينة والدرجة الكلية ،على القياس القبلي والبعدي

التي أشارت أنه يوجد فروق ذات ، )2001بادي، (دراسة  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع

في اختبار المعرفة القبلية ) لحاسوبطريقة ا(داللة بين متوسط تحصيل طلبة المجموعة التجريبية

ومتوسط تحصيلهم في اختبار التحصيل البعدي ولصالح االختبار البعدي، وبعد مراجعـة األدب  
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لـم تعثـر   _ في حدود علم الباحثة_ التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة 

  . الباحثة على دراسات تخالف في نتائجها هذه النتيجة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4: 5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :هت الفرضية الرابعة على أنّلقد نّص 

بين  اللغة العربية متعلّالتحصيل لدى طلبة الصف األول األساسي في في ) α  =0.05(الداللة 

  .على القياس القبلي والبعدي الضابطةالمجموعات 

للمقارنة بين القياسين القبلـي   )Wilcoxon test(رت نتائج اختبار ويلكوكسون وقد أظه

داللة هذه الفروق بين القياسات القبلية والبعدية في المجموعات الضابطة على االختبـار   والبعدي

بين القياسات القبلية والبعدية كانت ذات داللـة إحصـائية عنـد     فروقات يوجد هنّأو ،التحصيلي

  .نة والدرجة الكليةولصالح القياسات البعدية عند مدارس العّي )α=0.01 (مستوى 

في االختبار التحصيلي البعدي بعد أن تم تدريس المـادة   تقدماً االطلبة قد أحرزو أي أّن

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أثر استخدام الطريقة التقليديـة فـي   . التعليمية بالطريقة التقليدية

جيد يتناسب مع األهـداف  ن مميزات ال يمكن إغفالها إذا تم التخطيط لها بشكل وما لها م ،ميالتعل

وياتهم التعليمية الطلبة من الجنسين مهما كانت مست ألّن ؛، وهذه النتيجة منطقية ومعقولةالتعليمية

من شرح المادة الجديدة عليهم بالطريقة التقليديـة،   اذكائهم ال بد وأن يستفيدو ومهما كانت نسب

  . لما بينهم من فروق فردية ؛ن نسبة االستفادة تختلف من طالب آلخرولك

ه يوجد فـروق  أنّ إلى التي أشارت، )2001بادي، (دراسة  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع

في اختبار المعرفـة  ) الطريقة التقليدية(ذات داللة بين متوسط تحصيل طلبة المجموعة الضابطة 

ار التحصيل البعدي ولصالح االختبار البعدي، وبعد مراجعـة  القبلية ومتوسط تحصيلهم في اختب

لـم   -في حدود علم الباحثة -األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة 

  .تعثر الباحثة على دراسات تخالف في نتائجها هذه النتيجة
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  :التوصيات 5: 5

  :أتيا يفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصي الباحثة بم

  توصيات للباحثين 1: 5:5

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة  .1

 .على تحصيل الطلبة

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة  .2

 .في محافظات أخرى من الوطن وفي مواد دراسية أخرى

علـى التحصـيل    البيئة المكانيةمية لدراسة أثر إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العل .3

 .العلمي للطلبة

  توصيات للجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في محافظات فلسطين 2: 5:5

دثات توفير األدوات والمستلزمات والتقنيات الالزمة في المدارس لالسـتفادة مـن المسـتح    .1

يجـابي فـي   إلما لها من أثر  ؛الحاسوب والبرامج التعليمية المحوسبة وأهمها ،التكنولوجية

 .تحسين مستوى تحصيل الطلبة

يسعون لتوظيف كل جديد ومسـتحدث   مّمن ،مين ذوي األداء المتميز والمتجددالمعلّ مكافأة .2

لتقيد بأسلوب المحاضـرة  في عالم التكنولوجيا لتحقيق النتائج األفضل لتالميذهم بعيداً عن ا

 .والتلقين

مين حول أهمية تفعيل برامج الدروس التعليمـة المحوسـبة   عقد ندوات وورش عمل للمعلّ .3

 ،كمستحدث تكنولوجي تهدف إلى التعرف على طرق توظيفها وحسن اختيارهـا وأهميتهـا  

 .الدورات التدريبية وتوظيفها فيوإعداد البرامج الحاسوبية 
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  لمين توصيات للمع 3: 5:5

مين بتنويع أساليب التدريس، مع االهتمام باستخدام البرامج التعليمية توصي هذه الدراسة المعلّ. 1

  . المحوسبة في العملية التعليمية

المراحـل  فـي  دة مين على تصميم برامج دروس تعليمية محوسبة للمواد المتعّدتشجيع المعلّ .2

 .حتى يتسنى لطالبنا االستفادة منها ؛المختلفة

المـدارس   بادل الخبرات التعليمية مع معلميمين في القطاعات الحكومية على تجيع المعلّتش .3

واالستفادة من هذه الخبرات فـي تطـوير    ،التابعة لوكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة

 .العملية التعليمية

 

  

  

  

  

  

  

  



 124 

  

  

  

  

  المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع العربية: أوال

  األجنبيةالمراجع : ثانيا



 125 

  المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع العربية: أوال

عـالم الكتـب،    .معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلّم). 2009. (إبراهيم، مجدي عزيز -

  .مصرالقاهرة، 

القاهرة،  ،المكتبة األكاديمية. )1ط( .تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظام). 1996. (أحمد، زاهر -

  .مصر

المصرية،      مكتبة النهضة . القياس النفسي والتربوي).  1981( .حمد عبد السالمأحمد، م -

  .القاهرة، مصر

 مقدمة في التكنولوجيـا التعليميـة،   .)1994(اسكندر، كمال يوسف وغزاوي، محمد ذيبان،  -

  .مكتبة الفالح للنشر، الكويت. )1ط(

القـاهرة   ار المعرفـة الجامعيـة،  د .طرق تدريس اللغة العربية). 1999. (إسماعيل، زكريا -

  .مصر

أثر استخدام الحاسوب التعليمـي علـى التحصـيل اآلنـي     ). 2001( .بادي، عبد اهللا ضامن -

 .والمؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الكيمياء فـي محافظـة سـلفيت   

  .نابلس، فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية

أثر استخدام طريقة التعلم المبرمج على تحصـيل طـالب الصـف    ). "2000. (الترك، بسام -

رسالة ماجستير  ".التاسع األساسي في مبحث الرياضيات في محافظة رام اهللا والبيرة

  .نابلس، فلسطين. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. غير منشورة

م الحاسوب على تحصيل طالب الصف السادس أثر استخدا"). 2000(التويم، عبد اهللا بن سعد  -

ر غير منشـورة ، كليـة   ـالة ماجستيـرس االبتدائي في مقرر قواعد اللغة العربية،

   .المملكة العربية السعودية ،التربية جامعة الملك سعود، الرياض
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   .دمشق، سورية

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السـابع  ). 2007. (وجيه جبر جبر، وهيب -

رسالة ماجسـتير   .امه كوسيلة تعلميةفي الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخد

  .نابلس، فلسطين. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. غير منشورة

              جــدول المواصــفات واالختبــارات    ).2008( .جــواد، منصــور بــن حيــدر    -

               وزارة التربيــــة والتعلــــيم الشــــؤون التعليميــــة إدارة  .التحصــــيلية

ــارات ا ــولالختبـ ـــالمملك، والقبـ ـــة العـــ ـــربية السعـــ  .وديةـــ

http://taqwiem.com/uploads/sp.doc.   

 ،الُمستوى اإللكترونـي   االرتقاء بتعليم العربية التقليدي إلى ).2007. (حبيب، ماهر عيسى -

 .، سـوريا جامعة حلـب  ،الجامعية واالختصاصات اهج بحث ُمقدم إلى ندوة تطوير المن

http://hcsr.gov.sy/archive/downloads/dr.maher.doc  

  

أثر تدريس الكيميـاء باسـتخدام    .)2005. (الحذيفي، خالد بن فهد والدغيم، خالد بن إبراهيم -

آللي في تنمية التفكير العلمي واالتجاه نحو مـادة الكيميـاء لـدى طـالب     الحاسب ا

  ). 103(، عالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. المرحلة الثانوية

أثر استخدام اسـترتيجية التـدريب والممارسـة    ).1994( .حمدي، نرجس وعويدات، عبداهللا-

على ضبط أواخر الكلمات  المحوسبة في قدرة عينة من طلبة الصف الثامن األساسي

 21، ، مجلة الدراساتفي قطع أدبية مختارة، ودرجة استيعابهم لمضمون هذه القطع

)1( ،99-131.  
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منشـورات   .تكنولوجيا التربيـة  .)1992( .خالد ،لطفي والقضاة، نرجس والخطيب ،حمدي -

  .األردن، عمان، القدس المفتوحة جامعة

ـ  ). 1992. (حمدي، نرجس - ي مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي األردن           مدى وعـي مدرس

               ،بمفهوم التقنيـات التعليميـة وواقـع اسـتخدامهم لهـا فـي التـدريس الفعلـي        

  .465-453، )2(25، دراساتالمجلة 

دار المسيرة  .)2ط( تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ).2000. (الحيلة، محمد محمود -

   .، عمان ، األردنطباعةللنشر والتوزيع وال

ر األلعاب التربوية اللغويـة  أث). 2002. (الحيلة، محمد محمود وغنيم، عائشة عبد القادر غنيم -

مجلة . بة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الرابع األساسيسوالمح

  .626-590،)2( 16، جامعة النجاح الوطنية،المجلد جامعة النجاح لألبحاث

أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم علـى   ).2008.(الد، جميلة شريف محمدخ -

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. نابلس

التعلم االلكترونـي   ).2009. (عاطي، حسن الباتع محمدأبو خطوة، السيد عبد المولى وعبد ال -

دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، . )1ط( .اإلنتاج_ التصميم _ الرقمي النظرية

   .مصر

أثر استخدام الحاسوب في تـدريس الرياضـيات علـى    ). 2005. (الدايل، سعد عبد الرحمن -

جامعـة  ، م التربويـة والنفسـية  مجلة العلـو  تحصيل طلبة الصف الثاني االبتدائي،

  .61-46، ، المجلد الثالثالبحرين، المملكة البحرينية

 .مدخل إلى تقنيات التعلـيم ). 2002. (الدايل، سعد عبد الرحمن و سالمة، عبد الحافظ محمد -

 .دار الخريجين للنشر والتوزيع، السعودية، الرياض
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دار الشـروق للنشـر   . )1ط( .يمهـا المنـاهج ومعـايير تقي  ). 2006( .دروزة، أفنان نظير -

  .عمان ، األردن. والتوزيع

اللغة العربية مناهجها  ).2003( .سعاد عبد الكريم عباس، الوائليو  طه علي حسين ,الدليمي -

  .، فلسطينغزة ,مكتبة ومطبعة دار الشروق. ق تدريسهاائو طر

آللي وبرامجه التعليمية أثر استخدام ألعاب الحاسب ا). 2003. (دويدي، علي بن محمد جميل -

في التحصيل ونمو التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتـدائي فـي مقـرر    

جامعة الملـك عبـد   ، مجلة رسالة الطبع العربـي القراءة والكتابة بالمدينة المنورة، 

  . 92العزيز، المدينة المنورة، العدد

مكتبة المجتمـع العربـي   . )1ط(. عاصرتكنولوجيا التعليم الم). 2006( .ربيع، هادي مشعان -

  .عمان، األردن. للنشر والتوزيع

أثر استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب بلغة  ). 2003(  .أبو زعرور، رنا حمد اهللا درويش -

فيجيوال بيسك على التحصيل في الرياضيات ودافع اإلنجاز اآلني والمؤجـل لطلبـة   

ـ  ر. الصف السابع األساسي في مدينة نابلس ورة، جامعـة  سالة ماجستير غيـر منش

  .نابلس، فلسطينالنجاح الوطنية، 

أثر استخدام أحد برامج الحاسب اآللي على تعلم ). 2008. (زليعي، رياض بن أحمد إبراهيم -

رسالة ماجستير غير . قواعد اللغة اإلنجليزية لطالب الصف األول ثانوي بمدينة جدة

  .، السعوديةمنشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

: تـدريس الرياضـيات للمبتـدئين   ). 1997. (، فريد كامل وعبابنة، عبد اهللا يوسفأبو زينة -

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويترياض األطفال والمرحلة االبتدائية، 

ناهج تقويم اللغة العربية م ).2005(. الساموك، سعدون محمود و الشمري، هدى علي جواد -

  . دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن .1ط ،اوطرق تدريسه
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معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه في المدارس الحكوميـة  ). 2001. (السرطاوي، عادل فايز -

رسالة ماجسـتير غيـر    ،بمحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة

   .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، منشورة

دار الفكـر  . )2ط( ،"وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم). 1998. (حافظسالمة، عبد ال -

  .عمان، األردن. للطباعة والنشر والتوزيع

، دار الفكـر للطباعـة والنشـر    )1ط(، الحاسوب في التعليم). 2002. (سالمة، عبد الحافظ -

  .والتوزيع، عمان، األردن

دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة،  .صائيعلم النفس اإلح). 1986. (السيد، فؤاد البهي - 

  .مصر

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، .)1ط(. التكنولوجيا التعليمية). 2006(شحادة، أمل عايد،  - 

  . عمان، األردن

اتجاهات تالميذ الصف  ).2007( .العدوان، زيد سليمان محمدو الشرعة، ممدوح منيزل فليح -

دام الحاسوب في ضوء اسـتخدامه فـي تـدريس مـادة     العاشر األساسي نحو استخ

       .عمان، األردن ،جامعة البلقاء التطبيقية كلية األميرة عالية الجامعية .الجغرافيا

ــدي   - ــي زهـــ ــقور، علـــ ــتعلم  ).2009. (شـــ ــات الـــ  .نظريـــ

lhttp://www.alizuhdi.com/pedagogy.htm .  

إنتـاج وتصـميم   ). 2008. (الطيطي، محمد عيسى والعزة، فراس محمد وطويق، عبد اإلله -

  . ، األردنعمان ،عالم الثقافة للنشر والتوزيع). 1ط( الوسائل التعليمية

فاعلية برنامج التعلـيم المسـاند فـي تحسـين      ).2007. (عبد الرحمن أسعد عاشور، ختام -

مي التعليم المساند ومعلماته في مـدارس وكالـة   تحصيل الطلبة من وجهة نظر معل

نـابلس،  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيـة  .الغوث في فلسطين

   .فلسطين
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دار تسـنيم،   ).1ط( .الحاسوب التعليمي مفاهيم وتطبيقات). 2007. (عبد الحق، محمد سمير -

  .عمان ،األردن

والتقنيـات التربويـة تكنولوجيـا     التعليميـة ئل الوسـا  ).2008( .الحي، رمزي احمد عبد -

  .مصر زهراء الشرق ، القاهرة، .المعلومات

اكتساب معلمي اللغة العربية في المـدارس  ). 2003. (عبد الجليل، حنين محمود عبد الجليل -

األساسية في محافظات شمال فلسطين لمفهوم تكنولوجيا التعليم وواقع اسـتخدامهم  

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة النجـاح الوطنيـة،     .ميلها في تدريسهم اليو

  .نابلس، فلسطين

. مـي للمعلـأساسيات التدريس والتطوير المهن). 2006. (عبد السالم، عبد السالم مصطفى - 

  .، اإلسكندرية ، مصردار الجامعة الجديدة للتوزيع والنشر). 2ط(

ألسلوب اإلحصائي و استخداماته في ا). 1993. ( زكي أحمد العبد، عاطف عدلي و عزمي، -

  .دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، مصر. )1ط( .العام و اإلعالم بحوث الرأي

العلـم   .تعليم اللغة العربيـة باسـتخدام الحاسـوب   ). 2008. (عبد الاله، مختار عبد الخالق -

  .واإليمان للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر

أساسـيات البحـث العلمـي فـي العلـوم التربويـة       . )1999. (عبده، شـحادة مصـطفى   -

  .، نابلس، فلسطيندار الفاروق للثقافة والنشر ).1ط(  .ةـواالجتماعي

، دار وائـل للنشـر والتوزيـع    .)1ط( .الحاسوب في التعليم). 2007.(عبود، حارث محمود -

  .األردن ،عمان

في تحصيل بعض المفـاهيم  أثر األلعاب التربوية المحوسبة ). 2005. (عبيدات، لؤي طالب -

رسالة ماجستير غير . الرياضية لطلبة الصف الثالث األساسي في مديرية إربد األولى

  .منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن
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، عمـان،  ، دار المسيرة للنشر والتوزيععلم النفس المعرفي ).2004( .العتوم، عدنان يوسف -

 .األردن

مجلـة رسـالة    في تقنية التعلـيم،  حديثةاتجاهات  .)1989( .يمانسل الرحمنالعريني، عبد  -

  .العربية السعودية ، المملكة28، العدد ليج العربيخال

للطباعـة   ردار الفك .االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية .)2000(صالح الدين ، عالم -

  .والنشر، عمان، األردن

ى تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي فـي  مستو). 2001( .عالونة، عمر حلمو عبد اهللا -

رسـالة ماجسـتير غيـر     .فهم المادة المقروءة باللغة العربية في محافظة نـابلس 

  . منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

   .ربد، األردنإدار األمل للنشر ،  .جامع الدروس العربية. ت.د. العاليني، الشيخ مصطفى -

فـي التربيـة   أساسيات البحث العلمي ). 1992. (ن وملكاوي، فتحي حسنعودة، أحمد سليما -

  .اربد، األردن). 2ط( .والعلوم اإلنسانية

دار المسيرة للنشر  .الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). 2004. (عيادات، يوسف أحمد -

  . ، عمان، األردنوالتوزيع والطباعة

األلعاب التربوية اللغويـة وأثرهـا فـي معالجـة     ). 2002. (عبد القادر حسن غنيم، عائشة -

رسـالة   .الصعوبات القرائية والكتابية لدى طالبات الصف الرابع األساسي في األردن

  . ماجستير غير منشورة، جامعة الفاشر، السودان

العدد  ،المجلة التربوية ".توظيف االنترنت في التعليم ومناهجه). "2005. (فرج، عبد اللطيف -

74،110-150.  
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مجلة  .عقليةة الالكمبيوتر واإلنترنت وتعليم األطفال ذوي اإلعاق ).2002( .م، إبراهيالقريوتي -

   .43-42 ،156العدد ،المنال

 ،عمـان  للنشر والتوزيع، دار الفكر. علم النفس التربوي .)2009( .يوسف محمود ،قطامي -

  .األردن

طرائق التدريس العامة في  ).2006( ادجمل، محمد جه ، يونس وناصر والقال، فخر الدين،  -

  .اإلمارات العربية المتحدةدار الكتاب الجامعي،  .عصر المعلومات

. جامعة النجاح الوطنيـة . )1ط(. اللغة العربية). 2007(لجنة من أعضاء قسم اللغة العربية،  -

  . نابلس، فلسطين

ار اليازوري العلمية للنشـر  ، د)1ط.(تكنولوجيا الوسائل التعليمية). 1998. (محمود، صباح -

 .والتوزيع، عمان، األردن

المجموعـة العربيـة   . )1ط( .تقنيات وتكنولوجيا التعلـيم ). 2008( .محمود، شوقي حسانى -

  .للتدريب والنشر، القاهرة، مصر

  .، األردن، مؤتةعمركز يزيد للنشر والتوزي. الحاسوب التعليمي. )2005( .المجالي، محمد -

دار الفكر للنشر . )1ط( .تفريد التعليم). 1998. (والحيلة، محمد محمود احمدمرعى، توفيق  -

  .والتوزيع، عمان، األردن

نتائج أولية لدراسة التقويم الوطني  دائرة القياس والتقويم،  ).2008( وزارة التربية والتعليم -

لطلبة الصف الرابع األساسي فـي اللغـة العربيـة والرياضـيات والعلـوم للعـام       

  .رام اهللا، فلسطين. 2007/2008دراسيال

ــطيني  - ــاهج الفلس ــز المن ــطيني األول ). 1998. (مرك ــاج الفلس ــة المنه  رام اهللا،.خط

  .فلسطين
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فعالية األلعاب الكمبيوترية فـي تحصـيل التالميـذ معسـر     ). 2000. (ضياء الدين مطاوع، -

مملكة العربيـة  لبعض مفاهيم العلوم بالمرحلة المتوسطة في ال) الدسلكسيين(القراءة 

  .197-139 ،)77(،رسالة الخليج العربي ،السعودية

، المجلد الخـامس عشـر، دار   لسان العرب .ت د، .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم -

   .صاد، بيروت، لبنان

المعرفي فـي التحصـيل و    v استخدام نموذج الشكل ثرأ). 2003(عبد الحكيم محمد ، نصار -

 .الصف العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة غزة علمية لدى طالباكتساب االتجاهات ال

  .، فلسطينغزة ،اإلسالميةالجامعة  غير منشورة، رسالة ماجستير

دار كنـوز  . )1ط(. االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعلـيم ). 2007. (النوايسة، عبد اهللا -

  .المعرفة، عمان، األردن

تعليم اللغة قـراءة  المرشد المعين للسادة المعلمين على المرشد المعين للسادة المعلمين على  .)2006. (أبو نوفل، الحمزة بشير  -

   .الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر ر، دااوتعبير

أثر برمجية تعليمية في تحصيل طالب الصـف الرابـع    ).2009(شافع محمد سيف، النيادي -

 .ةالعربيـة المتحـد   األساسي في قواعد اللغة العربية في منطقة العين بدولة اإلمارات

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=295  

). 2006. (أحمد" محمد أمين"، أسامةالداللعةزياد، وليد محمد والهرش،عايد حمدان وعبابنة،  -

أثر استخدام برمجيتين تعليميتين مختلفتين فـي تحصـيل تلميـذات الصـف األول     

سلسـلة اآلداب  _ مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  .اتاألساسي في الرياضي

  .66-55 ،)1( 28 ، المجلدوالعلوم اإلنسانية

الكمبيـوتر   .1ط). 2008.( الهرش، عايد حمدان وفاخوري، مها محمود ويامين، حاتم يحيى -

  .اربد، األردن. كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. التعليمي بين النظرية والتطبيق
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أثر استخدام الحاسوب كأدة مساعدة في التعلـيم  ، )2001(يدموس، ياسر مصطفى يوسف ه -

 ،الفيزياء واتجاهاتهم نحو اسـتخدامه  يفي تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي ف
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  )1(الملحق رقم 

  نقاط االتفاق واالختالف بين المحللتْين بالنسبة للمهارات اللغوية

الرقم
 اتالفقر

مهارة 
 القراءة

 المجموعمهارة التحّدث مهارة اإلستماع مهارة الكتابة

 4 + + + + 62ص 1تدريب 1
 4 + + + + 63ص 2تدريب 2
 4 + + + + 63ص 3تدريب 3
 3 - + + + 63ص 4تدريب 4
 3 - + + + 64ص 1تدريب 5
 3 - + + + 65ص 2تدريب 6
 4 + + + + 65ص 3تدريب 7
 4 + + + + 65ص 4تدريب 8
 4 + + + + 67ص 1تدريب 9
 4 + + + + 67ص 2تدريب 10
 3 + - + + 67ص 3تدريب 11
 4 + + + + 67ص 4تدريب 12
 3 - + + + 68ص 1تدريب 13
 3 + - + + 68ص 2تدريب 14
 3 + - + + 68ص 3تدريب 15
 4 + + + + 69ص 1تدريب 16
 4 + + + + 69ص 2تدريب 17
 4 + + + + 70تدريب ص 18
 3 - + + + 71ص 1تدريب 19
 4 + + + + 71ص 2تدريب 20
 4 + + + + 71ص 3تدريب 21
 4 + + + + 72ص 1تدريب 22
 4 + + + + 73ص 2تدريب 23
 4 + + + + 73ص 3تدريب 24
 4 + + + + 73ص 4تدريب 25
 4 + + + + 73ص 5تدريب 26
 4 + + + + 74ص 1تدريب 27
 4 + + + + 75ص 2تدريب 28
 4 + + + + 75ص 3تدريب 29
 4 + + + + 76تدريب ص 30
 3 + - + + 77ص 1تدريب 31
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الرقم
 اتالفقر

مهارة 
 القراءة

 المجموعمهارة التحّدث مهارة اإلستماع مهارة الكتابة

 4 + + + + 77ص 2تدريب 32
 4 + + + + 77ص 3تدريب 33
 4 + + + + 78ص 4تدريب 34
 3 + - + + 78ص 5تدريب 35
 4 + + + + 79ص 1تدريب 36
 4 + + + + 79ص 2تدريب 37
 4 + + + + 80ص 1تدريب 38
 4 + + + + 80ص 2تدريب 39
 4 + + + + 80ص 3تدريب 40
 3 + - + + 81ص 1تدريب 41
 3 + - + + 81ص 2تدريب 42
 4 + + + + 81ص 3تدريب 43
 4 + + + + 82تدريب ص 44
 4 + + + + 83ص 1تدريب 45
 4 + + + + 83ص 2تدريب 46
 3 + - + + 83ص 3تدريب 47
 4 + + + + 84ص 4تدريب 48
 4 + + + + 85تدريب ص 49

 183 44 41 49 49 المجموع

  

  .مجموع الفئات الكلي/ مجموع الفئات المتفق عليها X 2= معامل ثبات األداة 

  .ثبات مرتفع معامل ، وهذاX 183 /392  =0.93   2= معامل ثبات األداة 
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  )2(ملحق رقم 

  نقاط االتفاق واالختالف بين المحللتْين بالنسبة لألهداف المعرفية لدى بلوم

المجموع التقويمالتركيب التحليلالتطبيق الفهمالتذكر الفقرات الرقم
 5 - + + + + + 62ص 1تدريب 1
 5 - + + + + + 63ص 2تدريب 2
 5 - + + + + + 63ص 3تدريب 3
 6 + + + + + + 63ص 4تدريب 4
 6 + + + + + + 64ص 1تدريب 5
 6 + + + + + + 65ص 2تدريب 6
 5 _ + + + + + 65ص 3تدريب 7
 6 + + + + + + 65ص 4تدريب 8
 6 + + + + + + 67ص 1تدريب 9
 6 + + + + + + 67ص 2تدريب 10
 6 + + + + + + 67ص 3تدريب 11
 6 + + + + + + 67ص 4تدريب 12
 6 + + + + + + 68ص 1تدريب 13
 5 + - + + + + 68ص 2تدريب 14
 6 + + + + + + 68ص 3تدريب 15
 6 + + + + + + 69ص 1تدريب 16
 6 + + + + + + 69ص 2تدريب 17
 6 + + + + + + 70تدريب ص 18
 6 + + + + + + 71ص 1تدريب 19
 5 + - + + + + 71ص 2تدريب 20
 5 + + + + + + 71ص 3تدريب 21
 5 + + + + - + 72ص 1تدريب 22
 6 + + + + + + 73ص 2تدريب 23
 6 + + + + + + 73ص 3تدريب 24
 6 + + + + + + 73ص 4تدريب 25
 6 + + + + + + 73ص 5تدريب 26
 4 - + + - + + 74ص 1تدريب 27
 4 - + + - + + 75ص 2تدريب 28
 5 - + + + + + 75ص 3تدريب 29
 5 + + - + + + 76تدريب ص 30
 6 + + + + + + 77ص 1تدريب 31
 6 + + + + + + 77ص 2تدريب 32
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المجموع التقويمالتركيب التحليلالتطبيق الفهمالتذكر الفقرات الرقم
 6 + + + + + + 77ص 3تدريب 33
 6 + + + + + + 78ص 4تدريب 34
 6 + + + + + + 78ص 5تدريب 35
 6 + + + + + + 79ص 1تدريب 36
 6 + + + + + + 79ص 2تدريب 37
 5 + + + - + + 80ص 1تدريب 38
 5 + + + + - + 80ص 2تدريب 39
 5 + + + + - + 80ص 3تدريب 40
 6 + + + + + + 81ص 1تدريب 41
 6 + + + + + + 81ص 2تدريب 42
 6 + + + + + + 81ص 3تدريب 43
 6 + + + + + + 82تدريب ص 44
 6 + + + + + + 83ص 1تدريب 45
 6 + + + + + + 83ص 2تدريب 46
 6 + + + + + + 83ص 3تدريب 47
 5 + - + + + + 84ص 4تدريب 48
 6 + + + + + + 85تدريب ص 49

 277 42 46 48 46 46 49 المجموع

  .وهو معامل ثبات مرتفع ،X 277 /588  =0.94 2= معامل الثبات 
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  )3(ملحق رقم 

  األوزان النسبية لألهداف المعرفية والمهارات اللغوية

          

المهارات 

 األهداف

المجموع التحدث االستماع الكتابة القراءة
األوزان 

 النسبية

 التذكر

، 63ص 2، تدريب62ص 1تدريب

، 64ص 1، تدريب63ص 3تدريب

، 65ص 4، تدريب65ص 2تدريب

، 77ص 3، تدريب77ص 2تدريب

، 83ص 2، تدريب79ص 1تدريب

، 63ص 3تدريب

، 65ص 4تدريب

 ، 79ص 1تدريب

، 62ص 1تدريب

، 63ص 2تدريب

، 77ص 3تدريب

، 83ص 1تدريب

 ، 83ص 2تدريب

 1تدريب

  83ص

19 11% 

 الفهم

، 63ص 2، تدريب62ص 1تدريب

، 63ص 4، تدريب63ص 3تدريب

، 65ص 3، تدريب64ص 1تدريب

، 67ص 1، تدريب65ص 4تدريب

، 67ص 3، تدريب67ص 2تدريب

، 69ص 1، تدريب67ص 4تدريب

، 71ص 3، تدريب71ص 2تدريب

، 73ص 2، تدريب72ص 1تدريب

، 73ص 4، تدريب73ص 3تدريب

، 74ص 1، تدريب73ص 5تدريب

، 78ص 5، تدريب75ص 2تدريب

، 82، تدريب ص81ص 3تدريب

، 84ص 4، تدريب83ص 2تدريب

، 63ص 3تدريب

، 65ص 4تدريب

، 67ص 2تدريب

، 69ص 1تدريب

، 71ص 2تدريب

، 71ص 3تدريب

، 81ص 3تدريب

، 82تدريب ص

 ، 84ص 4تدريب

، 62ص 1تدريب

، 63ص 2تدريب

، 63ص 4تدريب

، 65ص 3تدريب

، 67ص 1تدريب

، 67ص 3تدريب

، 67ص 4تدريب

، 70تدريب ص

، 71ص 2تدريب

، 71ص 3تدريب

، 72ص 1تدريب

، 73ص 2تدريب

، 73ص 3تدريب

، 73ص 4تدريب

، 73ص 5يبتدر

، 74ص 1تدريب

، 75ص 2تدريب

، 76تدريب ص

، 78ص 5تدريب

، 82تدريب ص

، 83ص 1تدريب

 ، 83ص 2تدريب

تدريب 

، 70ص

 2تدريب

، 71ص

 3تدريب

، 71ص

 1تدريب

 ، 72ص

61 36% 

 التطبيق

، 65ص 4، تدريب63ص 3تدريب

، 67ص 4، تدريب67ص 2تدريب

، 71ص 1، تدريب68ص 3تدريب

، 71ص 3، تدريب71ص 2تدريب

، 75ص 2، تدريب74ص 1بتدري

، 77ص 2، تدريب75ص 3تدريب

، 63ص 3تدريب

، 65ص 4تدريب

، 67ص 2تدريب

، 68ص 3تدريب

 ،71ص 1تدريب

، 71ص 2تدريب

، 67ص 4تدريب

، 68ص 3تدريب

، 70تدريب ص

، 71ص 1تدريب

، 71ص 2تدريب

، 71ص 3تدريب

تدريب 

 85ص

60 35% 
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المهارات 

 األهداف

المجموع التحدث االستماع الكتابة القراءة
األوزان 

 النسبية

، 78ص 4، تدريب77ص 3تدريب

، 79ص 2، تدريب79ص 1تدريب

، 81ص 1، تدريب80ص 3تدريب

، 81ص 3، تدريب81ص 2تدريب

، 83ص 2، تدريب82تدريب ص

، 84ص 4، تدريب83ص 3تدريب

 85تدريب ص

، 71ص 3تدريب

، 79ص 1تدريب

، 80ص 3تدريب

، 81ص 1تدريب

، 81ص 2تدريب

، 81ص 3تدريب

، 82تدريب ص

، 84ص 4تدريب

 85تدريب ص

، 74ص 1تدريب

، 75ص 2تدريب

، 75ص 3تدريب

، 77ص 3تدريب

، 78ص 4تدريب

، 79ص 2تدريب

، 80ص 3تدريب

، 81ص 1تدريب

، 82تدريب ص

، 83ص 1تدريب

، 83ص 2تدريب

، 83ص 3تدريب

 85تدريب ص

 التحليل

، 68ص 1، تدريب67ص 4تدريب

 ، 80ص 1تدريب

، 68ص 1تدريب

 80ص 1تدريب

، 67ص 4تدريب

، 68ص 1تدريب

، 76تدريب ص

 80ص 1تدريب

 

9 5% 

 التركيب

 ،68ص 3، تدريب68ص 2تدريب

، 71ص 2، تدريب71ص 1تدريب

، 80ص 3، تدريب80ص 2تدريب

 84ص 4تدريب

، 68ص 2تدريب

، 68ص 3تدريب

، 71ص 1تدريب

، 71ص 2تدريب

، 80ص 2تدريب

، 80ص 3تدريب

 84ص 4تدريب

، 68ص 2تدريب

، 68ص 3تدريب

، 71ص 1تدريب

، 71ص 2تدريب

، 80ص 2تدريب

 ، 80ص 3تدريب

 

20 12% 

المجموع 

 الكلي
71 36 56 6 

169 100% 
األوزان 

النسبية 

 الكلية

42% 21% 33% 4% 
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  )4(ملحق رقم 

  االختبار التحصيلي
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  :تعليمات االمتحان

 . يجب متابعة المعلم للطالب في كتابة اسمه واسم مدرسته .1

 ). سؤال فن االستماع(قراءة الكلمات التي يستمع إليها الطالب من المعلم  .2

للتالميذ ويترك لهم حرية اإلجابة دون تدخل أو يقرأ المعلم السؤال بالكامل  .3

 .تنويه أو إيماء

 . يجب مراعاة عدم شرح أي سؤال لطالب على السبورة .4

 . يجب أال يسبق الطالب في اإلجابة عن األسئلة .5

يجب أن يقوم المعلم المراقب بالتجول بين التالميذ للتأكد من سير الطالب  .6

 . معه في االمتحان

  .دقيقة 45دد لالختبار التقيد بالوقت المح .7

  

  
 

 
  

  
  

  :الطالباسم 
  

  : اسم المدرسة
  

 : الشعبة
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      ألساسي         األول ا: بسم اهللا الرحمن الرحيم           الصف          اللغة العربية  :المادة
 

  )      عالمة 2(       :                            أجب عن جميع األسئلة التالية

           :ا يليضع دائرة         حول حرف الالم فيم  :السؤال األول

  

  
  : حول حرف الهمزة فيما يلي   ضع دائرة       

  

  

  

       )      عالمات 7(                       :السؤال الثاني

  )عالمة 2( :حول الكلمة الدَّالة على الصورة  ضع         -أ
               
                         

                         
  

   

    

  

  

  )اتعالم5( :نصل الجملة المناسبة بالصورة  _ب

            

  ُيقَلُِّم نَبيُل الْلَْيمون   
     

   َوفاُء تَْعِلفُُ الدَّجاج   
   

    َأَمُل تَْسقي الزَّْرَع بَِدلْوٍ َصغير   

  

       ب   ن  ل  م

   ء   يـ   بـ  ر

   فوْل      ُبرتُقال لَْيمون

     َرْأس           كَْأس فَْأس 
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  لُْبنى  لَيموناًً   تَقِْطفُ   
 
 ُيطِْعُم اَألْرنَب َأمينُُ   

  

  قالغْرُِس َمناُل الُْبْرتُتَ  

  

  )عالمات 6(                 :السؤال الثالث

  )عالمات 3(: استخدم تنوين الكسر في قراءة الكلمات التالية: أ

  

  

  )عالمات 3( :استخدم تنوين الفتح في قراءة الكلمات التالية: ب

  

  
  

  )عالمة 3(         : اقرأ كل حرف وحده في الكلمات التالية :السؤال الرابع

  

              
  

  )عالمات 4(    :نكّون من كل مجموعة من الحروف اآلتية كلمة مفيدة :امسالسؤال الخ

    

  ن  َأ  يـ  مـ                ل   َأ   مـ    
      

      .....................                                      ..................................  
     

        

   ُل    ا   مَـ   نـ          يـ   فـ   ل      
    .....................                                      ..................................  

  

  ْرنَب َأ       ماء     فـول

ـْر       فَْأس    لَيمون ـِئ   ب

 َوفـاُء نَـبـيـل
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  :عبر عن الصور التالية بجملة مفيدة: السؤال السادس
                       ) عالمات 4(                                            

  

  ِمَن    نَْأخُذُ      الْبِْئر    الْماَء 
 

...................................................  

  

  

  

 َيْأتي    ِمَن    الْماُء    الَْمطَر

  

.................................................  

  

  
  

              )عالمات 4(        :ضع تنوين الكسر في آخر الكلمات التي تسمعها من المعلم :السؤال السابع

   

ـَن    ـَب   َدلـو  _ر     نا_  وفاء   _   ب     با_   لَوح   _  ل

  
  

  

                  )عالمة 2(       :                         ركب الحروف لتصبح كلمة :السؤال الثامن

           
  

   
......................                                       ...   ................  

                     
  

 ل       ا        ل      بـِ ي تـ       أ      يَـ
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  )عالمات 6( :العاشرالسؤال 

  :  التي سيقولها المعلم، وضع دائرة حول الصورة المناسبة الكلمةاستمع إلى : أ

  

                             
  

  

  
 
  

                     
  
  

  :استمع إلى العبارة التي سيقولها المعلم، وضع دائرة حول الصورة المناسبة : ب
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  )عالمات 6( :السؤال الحادي عشر
  :ضع دائرة         حول الحرف الذي تسمعه من المعلم -أ

  

  

  

  

  

  

  
  :ضع دائرة       حول الكلمة التي تسمعها من المعلم :ب

  

  

  

  

  

  

  

  
                                      :                         السؤال الثاني عشر

    )عالمة 3(                    :التي استمعت إلى حروفها من المعلمضع دائرة حول الكلمة : أ

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ُأّمي      َأبـي    َحـليب      َأحَمد

 لى       لي    ال

لٍ                      ٌل                 الً

  ٍء          َء                   ًء                 

  فولٍ        فوٌل        فوالً

   ِئل وا       ِئمنا    ِئلنا

  َجمال       بِالل    َمنال
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  :مالحظة
  : ةتيفن االستماع هي اآلأسئلة الكلمات والحروف التي يجب على المعلم قراءتها للطالب في  

   :لسؤال السابعا

  سر في آخر الكلمات التي تسمعها من المعلمضع تنوين الك

  لَوح   .1

  با ب  .2

  نا ر  .3

 َدلـو .4

   :العاشرالسؤال 

  التي سيقولها المعلم، وضع دائرة حول الصورة المناسبة الكلمةاستمع إلى : أ
 ماء  .1

  برتقال .2

  استمع إلى العبارة التي سيقولها المعلم، وضع دائرة حول الصورة المناسبة: ب

 يقطف بالل برتقاالً •

  :لسؤال الحادي عشرا

  :حول الحرف الذي تسمعه من المعلم ضع دائرة -أ

  الً .1
  ٍء. 2

  لي. 3

  :   ضع دائرة حول  الكلمة التي تسمعها من المعلم -ب

  فولٍ. 1

  ناِئل .2

  بِالل. 3

                                    :                           السؤال الثاني عشر

  التي استمعت إلى حروفها من المعلملمة ضع دائرة حول الك: أ

  )ي -ب - أ(ياء  –باء  –ألف 
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  )5(ملحق رقم 

  دليل استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة
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  وھم الشخصيات المتحدثة في كل شريحة 

  
  )الماوس ( تخدام الفأرة أثناء مشاھدة الصور التالية ، يجب الضغط عليھا باس

  .لمعرفة  الھدف من الشريحة وتنفيذ النشاط المطلوب فيھا
  

    الشريحة التالية
  ھذا الشكل يعني االنتقال إلى الشريحة التالية 

  
  ھذا الشكل يعني االنتقال والعودة 

الرئيسية الشريحة   )األولى(إلى
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  )6(ملحق رقم 

  مقتطفات من برنامج الدروس التعليمية المحوسبة

لـ  ل  والليمونالبرتقال  الّدرُس السادس     6

لُبْرتُقااْل ُلنَبي ُملُِّيقَ
ْيموناًلُِ لُُ َيقِْطفُ بِال

لُبْرتُقاْل اُلتَغْرُِس َمنا

ْيموناًَلْبنى ُلتَقِْطفُ 

1

3

4

2

  
  

ُيقَلُِّم نَبيُل الُْبْرتُقال
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ً يموناًًَلْبنى  ُلتَقِْطفُ 

لُبْرتُقاْل اُلتَغْرُِس َمنا

ُبْرتُقالْلا ُلنَبي ُملُِّيقَ

يموناًًَلُ  لَُُيقِْطفُ بِال

لُبْرتُقاْل اُلتَغْرُِس َمنا

ُبْرتُقالْلا ُلنَبي ُملُِّيقَ

يموناًًَلُ  لَُُيقِْطفُ بِال

ً يموناًًَلْبنى  ُلتَقِْطفُ 

  
  

  

لــْيمونَل

 تجريُد َحْرِف الالم

لـ،ل 

للُبْرتُقا حلَـَب للفيـل
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خ
سش ز ذدأ ظطضصر
لكقف

يوهـنم غع

حجثتب

  
  

  

  

مأ

ك خن
ل لـ

لل

ت لـ
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نَْملنَْمل
َرْملَرْمل

َرْملَرْمل

َرْملَرْمل
  

  

الًُلُ لُِلَلل

ليلوال

نَبيلبِالل لُْبنى
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تجريُد تَنْوين الفَتح 

باًباًبا ناًناًلَْيمو

  
  

ُل َل

لي
ْل

لِ
ُلُ 

ال لو
الً

  
  

  

  

  

  



 159 

  

ليـــف
ـبلــ نــنـــبُلــ

ليــ ـف
ىى

انــ رمَـ ا نــ رمَـ
  

  

  

فوُلُ 

ُلُ فو
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ئـأ ء  َوالَْحياة  ُءالْما  الّدرُس الّسابع     7
ُء تي الْماْأَي

ِمَن الَْمطَر

 تَْعِلفُُ ُءَوفا
الدَّجاج  َءخُذُ الْماْأَن

رْئِمَن الْبِ

َمُل تَْسقي الزَّْرَع َأ
بَِدلْوٍ َصغير

2

3

4

1

مينُُ ُيطِْعُم َأ
ْرنَب اَأل 5

  
  

  

ْرنَبمينُُ ُيطِْعُم اَألَأ
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  )7(ملحق رقم 

  ية التنظيمية الخاصة بإنجاز وتطبيق الدراسة في المدارساإلجراءات اإلدار
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 Impact of Using Educational Software in the Learning of Arabic on 
the Achievement of the First Graders in Nablus Governorate Schools 

By  
Nedaa Abedelrahim Dar Saleh 

Advisors  
Dr. Ali Zuhdi Shaqour 
Dr. AbedlKhaliq Issa 

 

Abstract 

This study sought to find out the effect of using educational software 

programs in the teaching of the Arabic language on the achievement of the 

first graders in Nablus Governorate schools. To this end, the researcher 

used the quasi experimental method. 

To test the hypotheses of the study, an instrument was administered 

to an intentional sample of 313 male and female students in the first grade 

attending three types of schools: public, private and UNRWA. The 

instrument was administered to the subjects of the study in the academic 

year 2009/2010. 

The subjects were distributed into two groups. The first one, 

experimental,  learned by using computerized lessons. This group had 155 

male and female students. The other group, control, learned the Arabic 

lessons in the traditional way. The group had 158 students of both sexes. 

This study instrument (achievement test) was developed after study 

of the Second Unit "Green Palestine" in the first grader's textbook. The test 

was prepared in harmony with the objectives of this study and it measured 

different mental abilities according to Bloom's taxonomy of educational  

objectives cognitive domain. 



 C 

The researcher tested both the validity and reliability of the 

instrument. The latter's value was found to be 0.82. These were reliable  as 

well as appropriate and acceptable coefficients.  

After collection of the subjects’ responses, they were encoded and 

fed into the computer. Then they were statistically processed using SPSS 

and appropriate statistical processes. The statistical analysis revealed the 

following findings at α = 0.05. 

• It was found that there were no statistically significant differences at α = 

0.05 in the achievement of the first graders, which might be attributed to 

type of the group and sex, on the pretest in all the study groups. 

• However, it was found that there were statistically significant differences 

at α = 0.05 in the achievement of the first graders, which might be 

attributed to type of school, on the posttest in all the study groups and in 

favor of the private school graders, the UNRWA schools and the public 

schools respectively. 

• It was also found that there were statistically significant differences at α = 

0.05 in the achievement of the first graders, in the learning Arabic 

language, on the posttest which might be attributed to the type of the group 

in each school of the sample. 

• Achievements were in favor of the experimental group in all the sample's 

schools except Es-Salam Primary School for Boys. The marks of the first 

graders in the experimental group were not different from the marks of 

those in the control group in the posttest. 
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• There were also statistically significant differences at α = 0.05 in the 

achievement of the first graders, in the learning of Arabic, between the 

experimental groups in the post- and pretests in favor of the posttest. 

• Finally, it was found that there were statistically significant differences at 

α = 0.05 in the achievement of the first graders, in the learning of Arabic, 

between the control groups and the experimental group on the pretest in 

favor of the latter. 

In the light of the study findings, the researcher recommends the use 

of educational software programs and other new technologies to improve 

the output of the educational process. She also suggests conducting further 

research on the use of educational software modules in other governorates 

and in other basic disciplines such as English, math and science. 

 

  




