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  ملخص الدراسة
 التـسليم،  وأمتاحلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على الرسول االمني، حممد بن عبداهللا عليه أفـضل الـصالة      

  ...وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد 
 يف تدريس مادة تقنيات التعليم على حتصيل طالب كلية املعلمني يف أثر استخدام برنامج حاسويب: عنوان الدراسة

معرفة أثـر اسـتخدام الربنـامج احلاسـويب يف تـدريس مـادة تقنيـات            : وقد حتددت مشكلة الدراسة يف     . حائل مدينة
 التعـرف علـى التطـور التـارخيي     :، وكان من أبرز أهدافها.التعليم على حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل    

التعليمية يف القرآن الكرمية والسنة النبويـة  والتعرف على الوسائل . ملفهوم تقنيات التعليم والوسائل التعليمية 
واستخدام وتوظيف مداخل حديثة لتدريس مقررات تقنيات التعليم قائمة على اإلفادة بسعة الكمبيوتر . الشريفة

والتعرف علي آثر الربنامج احلاسويب علي التحـصيل املعـريف          . التعليمي وبرامج الوسائط املتعددة املعدة من خالله      
  .لية املعلمني حبائللدى طالب ك

التجرييب على جمموعتني متكـافئتني، وصـمم   شبه ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج     
، واختبـار حتـصيلي، وبعـد حتكـيم وضـبط األداتـني قـام الباحـث يف                  سة، من الربنامج احلاسـويب    الباحث أدايت الدرا  

 ).و ١٠٠( كلية املعلمني حبائل الذين يدرسون مقرر تقنيات التعلـيم  تطبيقها على عينة الدراسة، املتمثل يف طالب    
  :وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

 بـني متوسـطات درجـات اموعـة التجريبيـة واموعـة       ٠,٠٥ التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى         -١
  .نة حائل الضابطة، يف مستوى التذكر يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدي

 بـني متوسـطات درجـات اموعـة التجريبيـة واموعـة       ٠,٠٥ توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       -٢
  .الضابطة، يف مستوى الفهم يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل 

موعـة   بـني متوسـطات درجـات اموعـة التجريبيـة وا     ٠,٠٥ توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       -٣
  .الضابطة، يف جممل حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل 

 :ويف ضوء اخللفية النظرية للدراسة، وماخلصت اليه مـن نتـائج قـدم الباحـث عـددا مـن التوصـيات مـن أمههـا          
ة عقـد دورات تدريبيـ   و.التوسع يف إعداد برامج حاسوبية لتشمل مجيع مواضيع تقنيات التعلـيم، واملـواد األخـرى            

ألعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني، حتت أشراف مدربني مـؤهلني لتعـريفهم بـالربامج احلاسـوبية، وكيفيـة       
 على استخدام الربامج احلاسـوبية يف  تشجيع أعضاء هيئة التدريس واملعلمني،  و .إعدادها واستخدامها يف التدريس   

جتهيز معامـل   و. ويف اجلامعات، ويف التعليم العام     .املعلمنيتدريس مادة تقنيات التعليم ويف املواد األخرى، يف كليات          
احلاسب اآليل يف كليات املعلمني بالربامج احلاسوبية، وباملختصني القادرين على تشغيلها، وتوظيفهـا يف العمليـة               

ة احلاسـب  أقامة الندوات واملؤمترات واحملاضرات العلمية اهلادفة، لنشر الوعي، وتعريف اجلميـع بأمهيـ      و .التعليمية
 .اآليل يف خمتلف جماالت احلياة اليومية

إجراء عدة حبوث على أثر استخدام الربنامج احلاسويب يف كليات املعلمني يف مجيـع مواضـيع                 : مقترحات الدراسة  -
إجراء عدة حبوث على أثر اسـتخدام الربنـامج احلاسـويب يف      و .مادة تقنيات التعليم ويف املواد األخرى، على التحصيل       

ات املعلمني يف مجيع مواضيع مادة تقنيـات التعلـيم ويف املـواد األخـرى، علـى اجتاهـات الطـالب حنـو الـربامج                        كلي
وإجراء دراسات عن .  وإجياد حوافز مشجعة على إنتاجهاإعداد املتخصصني يف أنتاج الربامج احلاسوبية، و .احلاسوبية

يم لـبعض الفئـات اخلاصـة كـاملوهوبني واملتـأخرين      أثر استخدام وتوظيف برامج احلاسب يف مقررات تقنيات التعل        
وإعداد قاعدة بيانات كمبيوترية بكليات املعلمني تتناول بعض الدراسـات والبحـوث العربيـة              . دراسياً وبطئ التعلم  

واألجنبية اليت أعدت يف جمال تقنيات التعليم والوسـائل التعليميـة وتوظيـف واسـتخدام احلاسـب يف العمليـة                
جراء دراسات على أثر استخدام الربامج احلاسوبية على التعلم الـذايت يف مـادة تقنيـات التعلـيم ويف              وإ. التعليمية

  .املواد األخرى يف كليات املعلمني

  



 - ب  -

Abstract 
Praise be to Allah, the All- Strong, the All-Mighty. Peace and blessings be upon the 
prophet of Islam, the prophet of guidance, Mohammed, Peace and prayers may be 
upon him, and upon his family and all his companions. 
The research's title: The effects of using the suggestive computer program in 
teaching the teaching the educational technology subject on the acquisition of the 
teacher college's students in Ha'el city. 
The research's problem was to identify the effect of the suggestive computer 
program on teaching the educational technology subject and its effects on the 
acquisition of the teacher college's students in Ha'el city. The research aima to 
identify the efficiency of the suggestive computer program upon the students' 
acquisition in the teachers' college in Ha'el City. In addition, the research aima to 
identify the method of overcoming the individual differences when using the 
traditional teaching methods in comparing with using the suggestive computer 
program. In addition, the research was looking for new teaching methods by using 
the computer programs, and the effects of using these programs in the skills of 
remembering and understanding, compared with the traditional teaching methods. 
To achieve the research's aims, the researcher used the experimental method 
applied upon two equivalent groups. The research designd two studying tools, the 
first is the suggestive computer program and the second is the acquisition test. After 
applying the two tools upon the research's sample of the teacher college's students in 
Ha'el, learning the educational technology subject (100w), the researcher used the 
following statistical methods; Richard Equation, Alpha Cronbach equation, the 
Internal Consistency , T – test, and ANOVA test. 
The research shows the following results:  

1- There is no statistical significance (0.05) between the experimental and 
control groups in the level of remembering skill of Teacher college students' 
acquisition in Ha'el city. 

2- There is a statistical significance of (0.05) between the experimental and 
control groups in the understanding skill of Teacher college students' 
acquisition in Ha'el city. 

3- There is a statistical significance of (0.05) between the experimental and 
control groups in the skill of Teacher college students' and their acquisition 
level in Ha'el city. 

The research reaches the following important results;  
- Preparing more computer programs specialized in the field of teaching 

technology, and other elated subjects.  
- Holding training courses to the teaching stuff of the teacher colleges, under 

the supervision of the qualified computer program trainers to teach them 
how to use and prepare these programs. 

The research suggests the following points; 
- Performing more researches looking for the efficiency of the computer 

programs on the teaching technology subject and other subjects in the 
teacher colleges and looking for the motivations to encourage the production 
of these programs. In addition, the research suggests performing more 
studies about the effect of using the computer programs upon the self-
education in the teaching technology subject and the other subjects of the 
teacher college 
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  إىل من ربياين صغريا
   رعايتهما الكرميةو أولياين

  إىل أيب وأمي رعامها اهللا
  

  إىل من شاركتين مهوم احلياة
  وساعدتين على حتمل عناء الدراسة

  إىل زوجيت الغالية
  

  إىل من أضحكتين وغمرتين بالسعادة
  إىل ابنيت الغالية رغد

  
  ا  مجيعا أهدي هذإليهم

 العمل املتواضع

  اإلهداء
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 احلمد هللا رب العاملني، املتفضل بنعمه، املتعايل بعظمته، املعطي ملن شكر،           
    :واملعذب ملن كفر، القائل يف كتابة العزيز على لسان نبيه سليمان عليه الـسالم   

)Éb> uë ûÓ Í_ ôã Îó ÷rr& ÷b r& tçä3 ô©r& öÅtF yJ ÷è ÏR ûÓ ÉL ©9$# |M ôJyè ÷Rr& ¥í n?tã 4í n?tãur ûît$Î!º ur ÷b r&ur ü@ uH ùå r& $ [sÎ=»|¹ 

çm8|Ê öçs? Ó Í_ ù= Åz÷ä r&ur y7 ÏG pH ôqtçÎ/ í Îû x8Ïä$ t7Ïã öúüÅsÎ=» ¢Á9 ، والــصالة  )١٩سـورة النحـل  ( ). #$
مـن  :  ( والسالم على رسولنا ونبينا وسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم القائل           

 آلـه وصـحبه   وعلـى ). صحيح اجلامع  الصغري   ) (مل يشكر الناس مل يشكر اهللا       
  : وبعد .. أمجعني 

 أشـكر اهللا سـبحانه وتعـاىل،       فال يسعين وقد أيت هـذه الرسـالة إال إن           
 للقيام ا، وأمدين بالعون إلمتامها، وأسـأله جـل وعـال أن يتقبلـها               الذي وفقين 

  .مين خالصة لوجهه الكرمي
 وبعد شكر اهللا تعاىل، يسعدين أن أتقدم خبـالص الـشكر وعظـيم االمتنـان              
جلامعة أم القرى والقـائمني عليهـا مـن مـدراء وعمـداء ووكـالء وأعـضاء هيئـة                  

إبراهيم بن أمحد حممـد عـامل املـشرف علـى           /  الدكتور   التدريس وعلى رأسهم  
الرسالة الذي شـاركين اجلهـد، وبـذل الـثمني مـن وقتـه يف تـوجيهي وإرشـادي،               

زاه اهللا خريا   فج. وتذليل الصعوبات يف طريق دراسيت بسعة علمه، ورحابة صدره        
  .على ماقدم وجعله يف ميزان حسناته

.                    حيىي الل بنزكريا/ كما أقدم خالص شكري وتقديري إىل األستاذ الدكتور 
 سـند الغامـدي؛ لتفـضلهما مبناقـشة هـذه            بن عبداهللا  يوسف/ والدكتور  

س يف الدراسة، وما قدماه يل من توجيهات قيمة وبناءة، سامهت بـشكل ملمـو            
  .إخراج الدراسة احلالية

 حيـىي الل،   بـن زكريـا / كما أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من األسـتاذ الـدكتور    
 سـند الغامــدي؛ لتفــضلهما مبناقــشة خطــة   بــن عبــداهللايوســف/ الـدكتور و

الدراسة، وإبداء املالحظات والتوجيهات واليت كان هلـا بـالغ األثـر يف إثـراء هـذا                
  .العمل 

  شكر وتقدير
 



 - ه  -

كمــا ال يفــوتين أن اشــكر مجيــع احملكمــني للربنــامج احلاســويب، واالختبــار  
التحصيلي، كما أسجل وافر الشكر والتقـدير إىل رئـيس قـسم املنـاهج وطـرق                 

صـاحل بـن حممـد      / التدريس بكلية التربية جبامعة أم القـرى سـعادة الـدكتور            
ى أيـديهم  السيف، وإىل مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، الذين تتلمذت عل    

  .طوال سنوات دراسيت املنهجية
منـذر بـن عبــداهللا   /   وأوجـه شـكري وتقـديري إىل أخـي الفاضــل األسـتاذ      

البليهد رئـيس قـسم تقنيـات التعلـيم بكليـة املعلمـني يف جامعـة حائـل  يف                    
محد بن عـايض،    / مساعديت يف تطبيق أدواة الدراسة، وكذلك األستاذ الفاضل         

صـاحل بـن عبـداهللا اخلـرباء، علـى          / مـني، واألسـتاذ     حيـىي األ  / وسعادة الدكتور   
  .ماقدموا يل من نصح وإرشاد

وختاماً أتوجه بشكر خاص جلميـع زمالئـي بقـسم املنـاهج الـذين قـضيت                
، وعلـى  برفقتهم أوقاتـاً مفعمـة بـالود والتفـاهم واالحتـرام واملنفعـة العلميـة          

  .يمعبداهللا حممد ال مت: نشمي عيادة، واالستاذ: رأسهم االستاذ
ويف اخلتام أسأل املوىل عز وجل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، وأن            

  .يلهمنا التوفيق والسداد يف القول والعمل، إنه ويل ذلك والقادر عليه
  .واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
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  رسالةفهرس حمتويات ال
  رقم الصفحة  املوضوع

  أ  )باللغة العربية  ( ملخص الدراسة

  ب  )باللغة اإلجنليزية ( ملخص الدراسة 

  ج  اإلهداء
  د  شكر وتقدير

  و  ةرسالفهرس حمتويات ال
  ط  فهرس األشكال واجلداول

  ك  فهرس املالحق
  :الفصل األول

  ٢   املقدمة
  ٤  مشكلة الدراسة
  ٦  أسئلة الدراسة
  ٦  أهداف الدراسة

  ٧  ية الدراسةأمه
  ٨  حدود الدراسة

  ٨  مصطلحات الدراسة
  : والدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاين

  ١٣  الوسائل التعليمية
  ١٥   التطور التارخيي لتقنيات التعليم
  ١٦  الوسائل التعليمية التعلمية

  ١٧  تصنيفات وأنواع الوسائل التعليمية
  ٢١  تعريف االتصال

  ٢٢  بالتقنياتعالقة االتصال 

  ٢٤  لتعليم املربمجاتعريف 
  ٢٥  مميزات التعليم املربمج

  ٢٧  خصائص التعليم املربمج
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   ٢٩  األسس اليت يقوم عليها التعليم املربمج
  ٣٠  أنظمة التعليم املربمج

  ٣١  إستراتيجية التعليم الربناجمي
  ٣٣  خطوات إعداد درس مربمج

  ٣٣  طرق عرض الربنامج التعليمي
  ٣٥  ت التعليم املربمجسلبيا

  ٣٨  التعليم مبساعدة احلاسب

  ٣٩  إستراتيجية التعليم باحلاسوب

  ٤٠  شروط استخدام التعليم باحلاسوب

  ٤٢  أهم برامج احلاسوب املستخدمة عامليا يف التدريس
األمناط التعليمية املختلفة الستخدام احلاسب يف 

  الربامج التعليمية
٤٤  

  ٥١  م باحلاسوبمزايا إستراتيجية التعلي

  ٥٣  الدراسات السابقة
  ٦٨  التعليق على الدراسات

  :ة امليدانيةإجراءات الدراس: الفصل الثالث
  ٧٢  منهج الدراسة
  ٧٢  جمتمع الدراسة

  ٧٣  دراسةأدوات ال
  ٧٦  إجراءات تطبيق الدراسة

  :ةدراس الحتليل نتائج: الفصل الرابع

  ٨١  عرض النتائج
  ٨١  اختبار الفرض األول

  ٨٣  اختبار  الفرض الثاين
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  ٨٤  اختبار الفرض الثالث
  ٨٦  مناقشة النتائج وتفسريها

  :التوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس

  ٩٠  التوصيات
  ٩١  املقترحات

  ٩٣  املراجع
  ١٠٠  املالحق
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   واجلداولفهرس األشكال
  

  رقم الصفحة  

  ٧٤  :األوزان النسبية لألهداف :١جدول

  ٧٥  :صفات لالختبار التحصيلي جدول املوا:٢جدول

  ٧٦  :يوضح قيم معامالت الثبات لالختبار: ٣جدول

حرافات املعيارية وقيم ف موعيت ـاملتوسطات واالن: ٤جدول
  :البحث يف االختبار القبلي ملستوى التذكر

٧٧  

حرافات املعيارية وقيم ف موعيت ـاملتوسطات واالن: ٥جدول
  :ستوى الفهمالبحث يف االختبار القبلي مل

٧٨  

حرافات املعيارية وقيم ف موعيت ـاملتوسطات واالن: ٦جدول
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  : مقدمة-
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشـرف األنبيـاء واملرسـلني،  واهلـادي        
إىل الصراط املستقيم، سـيدنا ونبينـا حممـد سـيد األنبيـاء واملرسـلني، وخـري معلـم                

ــصالة وأمت ال     ــضل ال ــه أف ــني، علي ــشرية أمجع ــحبه    للب ــه وص ــى آل ــسليم، وعل ت
  .وبعد...أمجعني

العلمي الـتقين املتـسارع، وضـرورة نقلـه للناشـئة، وكـذلك التزايـد         إن التطور 
 املتعلمني، جيعل املدرسة تواجه اليوم كثرة أعدادوما نتج عنه من  السكاين املتعاظم،

فأصبح واجباً على املؤسسات التربوية أن تواكب هذا العدد اهلائل مـن   قضايا هامة،
على التعليم، مما جعل تلـك املؤسـسات تـضيق ـم ألسـباب      يقبلون  الطالب الذين

وقلة  وقلة التجهيزات املادية، والتكاليف الباهظة للتعليم، املباين، نقص: مادية منها 
إضافة إىل االنفجار املعريف اهلائل الذي طرح معلومـات كـثرية جـداً     املعلمني األكفاء
ويساير املعلومـات اجلديـدة الـيت     حىت يواكب تناوهلا يف وقت قصري البد للطالب من

وبالتايل كان البد هلذه املؤسسات من إجياد حلول هلذه  ،كبري جداً تتوالد يومياً بشكل
وذلك باالستنجاد، واالستعانة بالتكنولوجيا اليت دخلـت ميـدان العلـم يف     املشكالت،

  .من القرن العشرين، واستطاعت أن تسهم يف عالج هذه املشكالت النصف الثاين
وعند الرغبة حلل مثل هذه املشكالت البد من التربويني إجياد وسائل وتقنيات تقوم        

بالرغم من "أنه  ) هـ  ١٤٢١( بتصحيح وحل املشكالت، وهذه التقنيات كما يذكر احليلة       
أن التقنيات التعليمية حتمل يف طياا ثالث معان، نظـام، ونـاتج، ومـزيج مـن النـاتج          

   ).٢٢ص ("والنظام
االهتمـام باملـدخالت والعمليـات كنظـام واملخرجـات كنـاتج للعمليـة              فالبد من   
 وان الوسائل التعليمية جزء مـن تكنولوجيـا التعلـيم، الـيت هـي طريقـة                 التعليمية،

نظامية تسري على وفـق املعـارف اإلنـسانية املنظمـة، وتـستخدم مجيـع اإلمكانـات                 
عمل املرغوب فيه بدرجة عالية مـن     املتاحة، املادية، وغري املـادية، بأسلوب فعال إلجناز ال       
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والوسائل التعليميـة الـيت هـي كـل شـي يـستخدم يف العمليـة                . اإلتقان أو الكفاية  
.التعليمة دف مساعدة املتعلمني علـى بلـوغ األهـداف بدرجـة عاليـة مـن اإلتقـان             

 تقدما علميا سريعا جدا، رافقه ظهور أفكار وطرق جديدة يف           شهد القرن احلايل    
ويعتمد هذا األسلوب على قدرات املتعلم وسرعته يف التعلم، إنه يف   . تعلمالتعليم وال 

ومـن املؤكـد أنـه سـيلعب دورا كـبريا يف بـرامج الـتعلم        ، الواقع تعلـم ذايت لـه شـأنه      
  .اإللكتروين اليت أصبحت األساس يف تعلم اجليل احلايل وأجيال املستقبل

تدريس املناسبة يف الوقـت    واملعلم اجليد هو الذي يستطيع أن يستخدم طريقة ال        
وطرق التدريس نقطة الوصل بني املعلم واملنـهج  . املناسب، حبيث يواجه تلك املشكلة 

سب التربوي حيث يقـوم املعلـم بتقـدمي املنـهج بطريقـة نـشطة فعالـة مـؤثرة تكـ                   
، وطـرق التـدريس متعـددة وال يوجـد مـن بينـها طريقـة                التالميذ املهارات واملعلومـات   

جيـب علـى املعلـم أن    "أنه  ) ٣٠ هـ، ص ١٤٢٢الغنيم،  ( ، ويذكر   تدريسمعينة وحمددة لل  
خيتار التقنيات التربوية ألداء وظيفة حمددة وواضحة مـن أجـل حتقيـق أهـداف الـدرس          

  ". وتقوميه
والتقنيات التربوية والتعليميـة هلـا أمهيـة يف تعـديل وتطـوير املنـاهج وأختيـار             

 ) ٦٨ – ٦٧ص  ، هـ١٤١٨( يذكر الطوجبي   و. اهجانسب املواد التعليمية وفقا ألهداف املن     
للعاملني يف جمال تطوير وتعديل املناهج قدرا       أتاحت   وسائل االتصال والتكنولوجيا     أن

كبريا من اخليــارات، للمفاضلة بـني هـذه املـواد التعليميـة واختيـار انـسبها مالئمـة               
ل يف مجيع نـواحي  لتحقيق األهداف التربوية هلذه املناهج، وتصبح جزء متكامال تدخ    

العملية التعليمية، وأن تكون عامال يف ابتكار أساليب جديدة لتحقيق األهـداف الـيت             
ننشدها، ومعاجلة املشكالت اليت تواجهنـا يف جمـاالت التربيـة، ولـذلك انتقـل مركـز                
االهتمام بتكنولوجيا التعليم من االقتصار على حتسني أداء املدرس يف حجرة الدراسة،      

ت أعلى وامشل تسمح برؤية النظام التعليمي كوحدة متكاملة، فيكـون          إىل مستويا 
ومن هنا أصـبح التأكيـد علـى أمهيـة     . تأثريها ابعد وأعمق يف أحداث التطوير املرغوب  

  : ذه الرؤية اجلديدة ومهاوينيالتكنولوجيا على مستويني رئيسيني يسمحان للترب
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ــا علــى مــستوى التخطــيط و -١   .املنــاهج الدراســيةتطــوير  االهتمــام بالتكنولوجي
 االنتقال بالتكنولوجيا من التكتيك إىل اإلستراتيجية، أي من كوا طرقـا جزئيـة          - ٢

حلل مشكالت موضعية متفرقة هنا وهنـاك يف النظـام التعليمـي إىل اعتبارهـا أحـد        
  . املكونات الرئيسية إلستراتيجية التعليم

 النـاتج عـن   ، واالنفجار املعـريف ،السريعونظراً ملا يتميز به العصر احلايل من التغري  
 يف مجيع ااالت، فقد ظهـرت العديـد     ، وثورة املعلومات  ،التقدم العلمي والتكنولوجي  

من طرق التدريس اليت أظهرت فاعليتها يف مواجهة الكـثري مـن املـشكالت التربويـة                
 ،املـتعلمني زيادة عدد املـتعلمني، ونقـص املعلمـني، والفـروق الفرديـة بـني        : وحلها، مثل 

علومـات،  الثـورة اهلائلـة يف جمـال التكنولوجيـا وامل          وهـذه    .والتدريب املهـين، وغريهـا    
لـذلك جنـد أن الـدول       ريف، هلـا تـأثري كـبري يف التربيـة و           املعـ  والتقدم العلمي، واالنفجار  

 مبتطلبات العـصر    ة تسعى وبشكل فعال، إلجياد وسائل تعليمية جديدة، تفي        ماملتقد
، وتؤكد الدراسات واألحباث يف اـال التربـوي والتعليمـي، أن تقنيـات        من هذه التطورات  

التعليم أصبحت مهمة والبـد مـن توظيفهـا يف ميـادين حياتنـا اليوميـة املختلفـة،                  
  .واالستفادة منها يف تطوير التعليم، واالرتقاء باملستوى التعليمي والثقايف

  
 : مشكلة الدراسة-

يعمل معيدا بقسم تقنيات التعليم يف كليـة      كليات املعلمني بصفة الباحث      أن
 اليت تيسر وتسهل على الطالب معرفـة    قلة الربامج احلاسوبية  املعلمني يف حائل جند     

االنفجـار املعـريف     وبشكل أسرع مبا يتوافق مع التطور و       ، فيها احلقائق واملعارف والعلوم  
هـا يف تطـوير    وإحـساس الباحـث بأمهيـة الوسـائل التعليميـة، ودور        ،والعلمي اهلائل 

  .وحتسني العملية التربوية والتعليمية، وحتسني نواتج العملية التعليمية
 املناهج جنـدها تتطـور وهـذا التطـور يلـزم القـائمني يف العمليـة                 إىلوعند النظر   

التحـسني  ، لـذلك البـد مـن        األهداف تطوير اخلربات التعليمية لتحقيق      إىلالتعليمية  
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 نأ ") هـــ١٤٢١(ويــذكر احليلــة . لتقنيــات التعليميــةوالتطــوير واالبتكــار باســتخدام ا
 علـى هندسـة املوقـف التعليمـي وأدى تطـوير املنـاهج إىل          سـاعدت  نظريات التعليم 

. تطوير البدائل املختلفة واخلربات التعليمية املتنوعة الالزمة لتحقيق أهـداف املنـهاج           
 مفهـوم العلـوم     كل ذلك أضاف أبعادا جديدة إىل جمال التقنيات التعليمية يف ضـوء           

أضحت التقنيات بوجه عام مطلباً مليادين احلياة املختلفة، واستلزم ذلـك      و. السلوكية
غـراض التحـسني والتطـوير      دخوهلا إىل ميادين التربية على وجـه اخلـصوص وذلـك أل           

  .)٤٢ص ( "واالبتكار
موجـودة منـذ وجـود اإلنـسان      املـستحدث بـل جنـد أـا       باألمروالتقنيات ليست   

 اإلنسان بدأ بنقش رسومات ملا أن ) " م١٩٩٩( الكلوب ملعلومة للمتعلم، ويرى إليصال ا
، مث عنـدما نـشأت املدرسـة النظاميـة          ة من احليوانات اليت كانت تعايشه     حوله خاص 

  .)١٩ص ("ليمية ضمن عملية التعلم والتعليم اقتضى األمر إدخال التقنيات التع
 التقنيات باألمر املستحدث يف حياة      مل يكن استخدام   أنه) "  هـ ١٤١٩(فرج  ويذكر  

الفرد، خاصة يف جمال التربية والتعليم، فقد استخدم اإلنسان منذ القـدم األصـوات              
. تـصال بـاآلخرين، وإيـصال املعلومـة للمـتعلم         واإلشارات واحلركـات والتعـبريات يف اال      

قـف جنبـاً إىل جنـب مـع         الـيت ت  يمـي   أحد عناصر املوقف التعل   كوأصبح ينظر إليها    
 . )٣٣٣ص ( "تعليمية ، املادة التعلم، اململعلما

ال وناجح كان ال بد من توفر هذه التقنيات يف مجيـع مـدارس               ومن أجل تدريس فع
التعليم العام حىت يتمكن املعلم من استخدامها، ونظراً ملا يتميز بـه العـصر احلـايل     

تكنولـوجي وثـورة    من التغري السريع واالنفجار املعريف الناتج عـن التقـدم العلمـي وال            
 لذلك البد من استخدام الربامج التعليمية الـيت تـساعد     املعلومات يف مجيع ااالت،   

املتعلم على مواكبة العصر ومتطلباته، واستخدام الربامج التعليمية الـيت تـساعد            
على التعلم الذايت، وإثراء العملية التعليمية بالوسائل التعليمية والتقنيات احلديثـة            

  .املعاصرة
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ومن خالل هذا التطور يظهـر لنـا التوسـع يف مفهـوم التقنيـات لريتـبط بعالقـة                         
واآلالت تكـون مـن عـدد مـن العناصـر مـن التربـويني        وظيفية مـع مفهـوم النظـام امل     
   ).٧٠م، ص ١٩٨٧الطوجبي  ( واألفكار وأساليب العمل واإلدارة 

  
 : أسئلة الدراسة-

تـدريس مـادة تقنيـات    م برنـامج حاسـويب يف   ما أثر استخدا :  سؤال الرئيسي     ال
   كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟ مادة تقنيات التعليم يف حتصيل طالبالتعليم على

  :     ويتفرع من هذا السؤال
عنــد ، تـدريس مـادة تقنيـات التعلـيم     يف حاســويبمـا أثـر اسـتخدام برنـامج      -١

كلية  مادة تقنيات التعليم يفب مستوى التذكر يف اال املعريف، يف درجات حتصيل طال 
  املعلمني يف مدينة حائل؟

عنــد ، تـدريس مـادة تقنيـات التعلـيم    يف  حاســويبمـا أثـر اسـتخدام برنـامج      -٢
 مـادة تقنيـات التعلـيم يف      مستوى الفهم يف اال املعريف، يف درجـات حتـصيل طـالب             

 كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟

عنـد جممـل    ، يات التعلـيم  لتدريس مادة تقن   تخدام برنامج حاسويب  ما أثر اس   -٣
 كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟ مادة تقنيات التعليم يفلتحصيلي لطالب االختبار ا

  
 :    أهداف الدراسة-

  : إىلالدراسةدف         
  . التطور التارخيي ملفهوم تقنيات التعليم والوسائل التعليمية التعرف على-١
  .لتعليمية يف القرآن الكرمية والسنة النبوية الشريفة الوسائل ا التعرف على-٢
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مقـررات تقنيـات التعلـيم قائمـة        استخدام وتوظيف مداخل حديثة لتدريس       -٣
 اإلفادة بسعة الكمبيوتر التعليمـي وبـرامج الوسـائط املتعـددة املعـدة مـن         على
  .خالله
ب كليـة  طـال علي التحصيل املعـريف لـدى      التعرف علي آثر الربنامج احلاسويب       -٤

  .املعلمني حبائل
 الـتعلم الـذايت مـن خـالل     مداخل حديثة للتـدريس قائمـة علـي     التعرف على  -٥

  .تفاعل املتعلم مع برنامج احلاسب متعدد الوسائط التعليمية
ية متعــددة الوســائط التعليميــة علــي   آثــر الــربامج احلاســوب التعــرف علــى-٦

  .ل من خالل درجات التحصيل كلية املعلمني حبائطالباملستويات املعرفية لدى 
، عـن طريـق تـسخري    م جديـدة للعمليـة التعليميـة   ي الكشف عن طـرق تعلـ      -٧

  .باستخدام احلاسب اآليلم يالربامج احلاسوبية للتعل
الـربامج احلاسـوبية علـى مـستوى التـذكر والفهـم مقارنـة              الوقوف على أثر     -٨

  .)التقليدية (عتياديةبالطرق اال
  
   :  أمهية الدراسة-

  :تتضح أمهية الدراسة من خالل     
 ارتباطها بالوسائل التعليمية، وما للوسائل من مميزات واجيابيـات عديـدة، مـن              -١  

خالل االسـتفادة منـها؛ ملواكبـة االنفجـار املعـريف؛ وللتـدريب املهـين ومكافحـة                 
  .األمية؛ وللتغلب على صعوبات التعلم واالنفجار السكاين

  .مي ملفهوم تقنيات التعليم والوسائل التعليميةتقدمي تطور تارخيي إسال -٢
 تقدمي برنامج قـائم علـي توظيـف الكمبيـوتر التعليمـي لتنميـة التحـصيل                  -٣  

  .املعريف لطالب كلية املعلمني حبائل
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ر تقنيات التعليم، قد يـستفاد منـه        تقدمي مداخل حديثة لتطوير تدريس مقر      -٤   
  .تدريس باقي مقررات تقنيات التعليميف 

وتأهيلـه  عداد وتطوير برامج إعداد املعلـم   مواكبة التطور التقين واملعريف يف إ      -٥   
  .وتدريبه

توجيــه القــائمني علــي بــرامج إعــداد املعلــم وتدريبــه إيل أمهيــة توظيــف     -٦   
  .الكمبيوتر التعليمي وبراجمه عند إعداد وممارسة تلك الربامج

املعـريف  يفيد عند تقييم ومتابعـة األداء   تقدمي اختبار حتصيلي معريف ميكن أن      -٧   
  . املعلميف تقنيات التعليم لدى

  
 : حدود الدراسة-

 بعـض    يف تـدريس   حاسـويب برنـامج   صر إجراء الدراسـة، علـى اسـتخدام             يقت 
  . يف كلية املعلمني حبائل)و١٠٠( مقرر تقنيات التعليمموضوعات 

علمـني مبدينـة حائـل، الـذين            وتقع حدود الدراسة املكانية على طالب كليـة امل        
 الثـاين ، واحلـدود الزمنيـة يف الفـصل الدراسـي        )و١٠٠ (يدرسون مقرر تقنيات التعلـيم    

 وجمتمـع الدراسـة املتمثـل علـى طـالب كليـة املعلمـني الـذين                 هـ،١٤٢٨-١٤٢٧لعام  
 طالـب يف مخـس جمموعـات، مت         ١٢٧وعـددهم   ) و١٠٠(يدرسون مقرر تقنيات التعليم     

  .عشوائيا جمموعة ضابطة وجمموعة جتريبية كعينة للدراسةاختيار جمموعتني 
  

  :مصطلحات الدراسة
األثر الذي حتدثـه  "  األثر يعرف معجميا بأنه      إن )"م١٩٩٤( يذكر الفارايب وآخرون     :أثر

الرســـالة علـــى املـــستقبل، وهـــو األثـــر الـــذي حتدثـــه العمليـــة التربويـــة علـــى   
  ).١٦٣ص("التالميذ
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عرفـة هـل هنـاك تـأثري يف اسـتخدام برنـامج             م بأنـه : يـا يعرفه الباحث إجرائ  و     
لم وأيهما أفضل يف إكساب املـتع     .  )التقليدية(  االعتيادية   حاسويب مقارنة بالطريقة  

  .التعلم، وزيادة درجات التحصيل
  

  :استخدام برنامج حاسويب
  :استخدام

، وقد شرح معناها الفريو     : لغةً    م دز آبادي  استخدم على وزن استفعل، وأصلها خ
م و:  " بقوله)  ١٤٤، ص هـ١٤١٢( دخواستخدمه واختدمه ، مه خدمةمه وخيدِخدمه خيد

   ". فوهبه له خادماًهاستوهبفأخدمه 
 : برنامج حاسويب

جمموعـة الـربامج الـيت    ) " م٢٠٠٣( تعريفه مرجعيا كمـا تـذكر سـعادة وآخـرون        
 يف إدخــال البيانــات تــستخدم لتــشغيل اجلهــاز واالســتفادة مــن إمكاناتــه املختلفــة

وختزينها واالستفادة منها، وتعمل الربامج على جعـل كـل جـزء يف اجلهـاز يقـوم بـأداء                
   ) .٣٥ص " ( مهمة معينة
مج اــارة عن برن  ــعبأنه  ب : إجرائيا  استخدام الربنامج احلاسويب   ثــ الباح يعرف

مـادة    بعـض موضـوعات   لتـدريس  Author wareويريصممه الباحث يف برنامج األثر 
 ، وتدريسه للمجموعة التجريبية يف كليـة املعلمـني يف حائـل           )و١٠٠(تقنيات التعليم   

  .ومعرفة أثره على التعلم الذي يؤثر على التحصيل
  

  : مادة تقنيات التعليم
  :التقنيات

قَن)ت . د  (ذكر ابن منظور: لغةً والتقن ،  وخثارتهالتقنة رسابة املاء: "  يف مادة ت
وأتقن الشيء ،  والتقن بقية املاء الكدر يف احلوض،عنه املاء فيتشققالطني الذي يذهب 
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ì (ويف الترتيل العزيز ، أحكمه وإتقانه إحكامه واإلتقان اإلحكام لألشياء tçs?ur tA$ t7Ågø: $# 

$ pkâ: |¡øt rB Zo yâ ÏB% ỳ }ë Édur îçßJ s? §çtB É>$ ys ¡¡9$# 4 yì ÷Y ß¹ «!$# üì Ï% ©!$# z̀ s) ø?r& ¨@ ä. >äóÓx« 4 ¼çm ¯RÎ) 7éçÎ7yz $yJ Î/ öcq è= yè øÿ s? 

ÇÑÑÈ   () ٧٣ – ٧٢ص ( ".ورجل تقن وتقن متقن لألشياء حاذق، )٨٨:النمل.(  
أتقـن االمـر   " فـصل التـاء   -يف باب النـون     ) ٢٩٣هـ، ص   ١٤٢١( ويذكر الفريوز أبادي    

أحكمه، والتقن بالكسر الطبيعة والرجل احلاذق ورجل من الرماة يـضرب جبـودة رميـه               
 البئر ورسابة املاء يف اجلدول او املسيل وتقنو أرضهم تتقنـا أسـقوها املـاء                املثل وترنوق 
 " .اخلاثر لتجود

ــاً ــة : مرجعي ــذكر احليل ـــ  ص ١٤٢١( ي ــه ) ١٧ ه ــا  : ان ــة تكنولوجي اشــتقت كلم
)Technology (       واليت عربت تقنيات مـن الكلمـة اليونانيـة)Techno (   وتعـين فنـا أو

ما أو دراسة ، وبذلك فإن كلمة تقنيات تعين علـم           وتعين عل ) logos( والكلمة   ،مهارة
  .املهارات أو الفنون، أي دراسة املهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة حمددة

 الـيت   ،األدوات واآلالت والتقنيات املختلفـة    : " التقنيات بأا  ) م٢٠٠١( عرف زيتون   
بـة سـواء مت      لتقصي ونقل املعرفة العلميـة إىل الطل       )أو الطالب  (يستخدمها املعلم 

 بقصد حتسني ورفـع نوعيـة العمليـة التدريـسية وبلـوغ      ،ذلك داخل الصف أم خارجه 
 االسـتناد إىل التعلـيم    دون،األهداف التدريـسية املنـشودة يف أقـل وقـت وجهـد ممكـن        

  . )٢٧٤ ص " (اللفظي 
 يدرس جلميـع     من متطلبات األعداد التربوي     متطلب بأا: يعرفها الباحث إجرائيا  

 مت تطبيـق الربنـامج    حيـث   . يتبع لقسم تقنيـات التعلـيم      يف الكليات، و   التخصصات
  .يف هذه املادة والتدريس باستخدامه للمجموعة التجريبيةاحلاسويب 

احلاصل مـن كـل شـيء، مـابقي         " حصل  ) هـ  ١٤٢٣( ذكر ابن منظور    : التحصيل
وها، وحـصلت الـشيء حتـصيال،       نــح اه، ويكون مـن احلـساب واألعمـال و        سو وذهب ما 

  . )٤٧٨ص "(جتمع وثبت: بقيته، وحتصل الشيء: وحاصل الشيء وحمصوله
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هو جمموع درجات الطالب يف اختبار مادة تقنيات التعليم      : يعرفه الباحث إجرائيا  و
يتعلمه الطالب بعد عملية التعلم، سواء باسـتخدام الربنـامج أو الطريقـة              وناتج ما 

  .التقليدية ومقارنتها
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  
  
  

  :اإلطار النظري: أوال 
  : الوسائل التعليمية-١
  : وسائل االتصال والتعليم-٢
  :ربمج التعليم امل-٣
  
  
  
  
  
  

  :السابقةالدراسات : ثانيا 
  :الدراسات العربية -١
 :الدراسات األجنبية -٢
  :التعليق على الدراسات -٣

 

 الفصل الثاني



- ١٣ - 

  : الوسائل التعليمية-١

     ميتد تاريخ ظهور الوسائل التعليمية إىل عهود قدمية ترجع جذورها إىل وجود 
لْق اهللا لإلنسان كانت اللغة هي الوسيلة اليت يتم  اإلنسان على األرض فمنذ بداية خ

 وجيب أن نتذكر دائماً قصة ا االتصال وكذلك اإلشارات واألصوات  املتعارف عليها ،
قَبل من  تقُبِل من هابيل ومل ي ابين آدم قابيل وهابيل وكيف قربا قرباناً هللا عز وجل فت

ôM ( :ع قابيل إىل قتل أخيه، قال تعاىلقابيل مما دف tã §q sÜ sù ¼çm s9 ¼çm Ý¡øÿ tR ü@÷F s% ÏmäÅz r& ¼ã& s#tG s) sù 

yx t6 ô¹ r' sù z̀ ÏB öúïÎé Å£» sÉø: $# ÇÌÉÈ  ( )مل يعرف قابيل ماذا يفعل جبثة أخيه، فأرسل . )٣٠:ئدةاملا
اهللا سبحانه وتعاىل غرابني فاقتتال فقتل أحدمها اآلخر، مث حفر حفـــرةً يف األرض 

[y  ( :قال تعاىل، ودفن الغراب القاتل الغراب املقتول yè t7sù ª! $# $ \/#{è äî ß] ys ö7tÉ í Îû ÇÚ öë F{ $# 

¼çmtÉ Îé ãç Ï9 y# øã x. î Íëº uq ãÉ no uäöq yô ÏmãÅz r& 4 tA$ s% #ÓtL n= ÷É uq» tÉ ßN ÷ìyf tã r& ÷b r& tbq ä.r& ü@ ÷WÏB # xã» yd É>#{èäó ø9$# yì Íëº ur é' sù 

no uäöq yô ÓÅÅ r& ( yx t7ô¹r' sù z̀ ÏB tûü ÏBÏâ» ¨Y9$# ÇÌÊÈ  ( )وهكذا تعلم قابيل كيف يدفن  .)٣١:املائدة
هذه احلادثة كانت املوتى، وقد عد علماء التربية الذين يؤمنون باهللا خالق هذا الكون أن 

  .أول وسيلة تعليمية يف التاريخ
أن هناك ثالثة أشياء رئيسية دفعـت احليـاة    ) ٥٩ - ٥٨ ص ،هـ١٤٢١( ويذكر احليلة  

إىل التطور الكبري، وهي الرساالت السماوية الثالث اليت نزلـت علـى موسـى وعيـسى                
  .وحممد عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم

وسى عليه السالم وذهب مليقات ربه أعطاه األلواح عندما نزلت الرسالة على م
$ ( ::  قال تعاىل،وفيها املواعظ oY ö; tF ü2 ur ¼çms9 í Îû Çy#uq ø9F{ $# ` ÏB Èe@ à2 &äóÓx« Zp sà Ïã öq ¨B WxãÅÁ øÿ s?ur 

Èe@ ä3 Ïj9 &äóÓx« $ yd õã äÜsù ;o§q à) Î/ öçãB ù&ur y7 tB öq s% (#r äã è{ù' tÉ $ pk È]|¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3É Íë'r é' yô uë# yä tûü É)Å¡» xÿ ø9$# ÇÊÍÎÈ ( 
  . ، وهذه األلواح تعد من الوسائل التعليمية)١٤٥:ألعرافا(

أما املسيح عيسى عليه السالم فقد نزلت عليه الرسالة، وكان دائم الوعظ 
للناس وكان لديه املقدرة على شفاء الناس وإحياء املوتى بإذن اهللا وكان يستخدم 

يدعى من قِبلِ تالميذه باملعلم وما أُسلوب ضرب األمثال للناس ليعلمهم بل وكان 
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تالميذه قدرة اهللا سبحانه املائدة اليت نزلت عليه من السماء إال وسيلة ليثْبِت ا ل
$tA (: ، قال تعاىلوتعاىل s% Ó|¤äÏã ßû øó$# zN tÉóè tB ¢O ßg ¯=9$# !$ oY / uë öAÌìR r& $ oY øãn= tã Zo yâ Í¬!$ tB z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9$# ãbq ä3 s? $ oY s9 

#YâäÏã $ oY Ï9̈r X{ $ tRÌçÅz#uäur Zp tÉ#uäur y7Z ÏiB ( $ oY ø% ãóöë $#ur |MRr& ur çé öç yz tûü Ï%Îóº §ç9$# ÇÊÊÍÈ  (  )١١٤:املائدة(.  
أما الرسالة السماوية الثالثة واألخرية فهي تلك اليت نزلت على رسول الرمحة 
 حممد صلى اهللا عليه وسلم، حيث أنه كان يتعبد يف غار حراء، وكان يتأمل ويتساءل
عن هذا الكون، وهذا النظام، ومن الذي يسريه، وكيف وملاذا وإىل مىت، وهكذا حىت نزل 
عليه الوحي من السماء بأول كلمة وهي اقرأ، وهذا دليل على أن هذا الدين هو دين 

ù&tçø%$# ÉO ( : تعاىلعلم، قال óô$$ Î/ y7În/ uë ìÏ% ©!$# t, n= y{ ÇÊÈ   t,n= y{ z̀ » |¡SM} $# ô` ÏB @, n= tã ÇËÈ   ù&tçø% $# y7 ö/ uë ur 

ãPtçø.F{ $# ÇÌÈ   ì Ï% ©!$# zŌ= tæ ÉO n= s)ø9$$ Î/ ÇÍÈ   zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óOs9 ÷Ls>÷è tÉ ÇÎÈ ( ) لقد . )٥-١:العلق
 الذي يسود ،استطاع هذا الدين أن ينقل هذه األمة خالل فترة وجيزة من جمتمع اجلهل

 إىل العلم ، وكل العادات السيئة، ووأد البنات، وشرب اخلمر، والزنا، والنهب،فيه السلب
  .والتقدم واحلضارة

 وممـن  ،وهناك الكثري من العلماء املسلمني ممن نادوا باستخدام الوسائل التعليمية  
 وكـذلك اإلدريـسي، ومنـهم مـن حـث علـى            ،استخدموها حقيقةً كاحلسن بن هيـثم     

  . كالغزايل وابن خلدون وغريهملوسائل التعليميةاستخدام ا
ه الوسائل املختلفة يف جماالت التربية والتعليم حتت أمساء كـثرية  وقد دخلت هذ  

فعرفت أول األمر باسم الوسائل املعينـة أو معينـات التـدريس أو الوسـائل الـسمعية       
والبصرية، وتطورت الوسائل التعليمية بعد احلرب العاملية الثانية لتعلـيم أكـرب عـدد              

  . ائل التعليمية وازدهارهامن اجلنود بأقل وقت، مما أدى إىل تنوع الوس
ـتم بالوسـائل التعليميـة علـى أـا وسـائل          فيهـا   مث جاءت مرحلة أصـبحنا      

 بتــوفري املــواد التعليميــة إىل مــن جمــرد االهتمــاملتحقيــق االتــصال وبــذلك انتقلنــا 
االهتمام جبوهر العمليـة وهـو حتقيـق التفـاهم،  وبـذلك ميكـن أن نقـول أن االهتمـام                     

  : مية مر يف ثالث مراحلبالوســائل التعلي
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عليميـة أو إنتاجهـا   كان االهتمام يف أول األمر منصرفاً إىل جمـرد اختيـار املـواد الت     
مث بدأ االهتمام بعملية االتصال كهـدف وغايـة وأصـبحت            . وتشغيلها وشراء األجهزة 

وأخرياً أصـبح اليـوم التركيـز علـى          .الوسائل جزءاً متمماً لعملية االتصال التعليمية     
 التعليم كأسلوب يف العمل وطريقه يف التفكري وحـل املـشكالت باالسـتعانة          اتتقني

 .بنتائج البحوث العلمية يف ميادين املعرفة

  
  :لتقنيات التعليمالتطور التارخيي 

، فكـل إنـسان      التعليمية قـدمياً قـدم اإلنـسانية        استخدام وسائل االتصال   يعترب
 تعريف ما تدل عليـه  وله من البيئة يفحاول أن يوصل معلومة إىل غريه واستعان مبا ح     

، وينطبـق ذلـك   ونتائجها بل والظروف احمليطـة ـا  ، ويف تفسري أسباا  هذه املعلومة 
  .وجيه والقيادة يف حياة اتمعاتعلى الوالدين يف املرتل أو أويل األمر ومن بيدهم الت

لبدائيـة أو   وملا تعقدت احلياة وازدادت املشاكل ظهرت املـدارس سـواء بأشـكاهلا ا            
، وكان التعليم يف املدرسة يعتمـد علـى      ملنتظمة املوجودة عليها حىت اآلن    بأشكاهلا ا 

، ولكون هذا النظـام خيـرج عـن     بقدر كبري من املعلومات املعقدةاأللفاظ وحشو الذهن 
ميحـو تلقائيـاً أي     الطبيعة الفطرية اليت خلقها اهللا يف اإلنسان واليت جتعله يلفظ أو            

، ولكون هذا النظـام يتعـارض مـع فطـرة اإلنـسان الـيت تـدعوه إىل                  هامنهج خيرج عن  
، ظهرت ردود فعل كثرية من املفكـرين        عرفة و الطموح إىل زيادة اخلربات     االستزادة من امل  

واألدوات واملـشاهدة احليـة      الذين نادوا بأمهية التوضيح بالوسـائل        نيثاحوالعلماء والب 
  .اخل...

ريات التعليميـة والتربويـة املرتبطـة بوســائل         وظهرت بعد ذلك العديد من النظ     
لقائم على مراكز اهتمـام  االتصال التعليمية، ومنها املدرسة اليت منهجها النشاط ا  

، وجـاءت بعـدها   لبوا مثل حياة االسكيمو وغريهـا ، كدراسة موضوعات يط  التالميذ
احليـاة  مدرسة البيئة احمليطة اليت كانت تعىن مبنهج النـشاط القـائم علـى مواقـف          
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االجتماعية كدراسة موضوعات زراعية أو احملافظة على الصحة حيث يكـون الـصف        
  .، واتمع جماالً لالكتشافرباتالدراسي مكاناً لتنظيم اخل

  
  :الوسائل التعليمية التعلمية 

علـى اعتبـار أن الوسـيلة ختـضع         ، ارتبط هذا املسمى بعملية الـتعلم والتعلـيم       
فهي وسيلة تعليمية وأداة ربط وتفاعـل بـني املعلـم           ، علملتعامل كل من املعلم واملت    

عندما يستخدمها املعلـم أثنـاء عـرض الـدرس وشـرح املـادة التعليميـة يف                 ، واملتعلم
وتعترب الوسيلة تعلمية وإحدى مصادر التعلم عندما يرجع هلـا     ، موقف تعلمي حمدد  

 املوجـودة يف الكتـاب     املتعلم باحثاً ودارساً هلا كمحتوى معـريف يثـري املـادة العلميـة            
  ).٢٦-٢٥، صم١٩٩٦الكلوب، . ( املدرسي

ملرجعيـة  وعليه فالوسيلة التعليميـة اجليـدة تـشكل جـزءاً ال يتجـزأ مـن املـادة ا                
أي إن هـذه الوسـيلة ليـست     ، ومرتكـزاً ألسـلوب التعلـيم      ،وحموراً للنشاط التعليمي  

كفـاء بالـشرح   إيضاحية أو معينة يستطيع املعلـم االسـتغناء عنـها مـىت شـاء واأل         
وهكذا فالوسيلة التعليمية تـرتبط وتتعامـل مـع ثالثـة           . الشفوي والكلمة املنطوقة  

  :حماور أساسية هي
 إجناحهـا يف     ارتباطها باملعلم فهو مصممها ومستخدمها وعليه تقع مسؤولية        -

  .أداء دورها التعليمي
وعية معرفـة غـري      ارتباطها باملتعلم حيث تقدم له املعارف واملهارات واخلربات يف أ          -

 .املدرسي يتميز بارتباطها باحلواسالكتاب 

الـيت تـساعد   ،  ارتباطها باملوقف التعليمي حيث تغنيه مبصادر متعددة للمعرفة   -
  .على إجناحه وتزيد من فعاليته يف إجناح كل من دور املعلم واملتعلم
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  : تصنيفات وأنواع الوسائل التعليمية
والـدايل   ) ٩٨ –٩٧ هــ، ص     ١٤٢١( احليلـة   و ) ٤٨ – ٤٥هــ، ص    ١٤١٩( يذكر قنديل   

  :أن الوسائل التعليمية تصنف إىل عدة أصناف نذكر منها) ٢٢-٢١ هـ، ص ١٤٢٥(
  

  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس احلواس: أوالً 
   صنفت الوسـائل التعليميـة وفقـاً هلـذا التـصنيف علـى أسـاس احلاسـة أو                  

  :، وذلك كما يلييهاحلواس اليت ختاطبها وتتركز علا
، وحتمل رموزاً صوتية تـصل إىل       وهي اليت ختاطب حاسة السمع    : عيةوسائل مس 

املخ عن طريق األذن، ومن أمثلة هذه الوسائل التسجيالت الـصوتية، وبـرامج اإلذاعـة،            
 .واألصوات الطبيعية

وهي اليت ختاطب أساساً حاسة النظر، وحتمل رموز بصرية تنفـذ           : وسائل بصرية 
ل العني إىل املـخ، ومـن أمثلـة هـذه الوسـائل املـصورات، واملنـاظر الطبيعيـة،                   من خال 

 .واخلرائط، والنماذج اسمة

وهـي الـيت ختاطـب حاسـيت الـسمع والبـصر أي حتمـل          : وسائل مسعية بصرية  
النوعني من الرموز الصوتية والبصرية، ومن أمثلة هذه الوسائل تـسجيالت الفيـديو،             

 .رائح الشفافة املصحوبة بالصوتوبرامج التلفزيون، والش

وهي اليت ختاطب حاسـة اللمـس وهـي وسـائل مهمـة يف دراسـة           : وسائل ملسية 
بعض ااالت الدراسـية مثـل العلـوم، ومـن أمثلتـها العينـات الـيت تتـضمن أمالحـاً             

 .خشنة أو ملساء، أو سوائل لزجة، أو أجساماً حارة أو باردة

شم وحتمل رموزاً مشيه تصل إىل املخ       وهي اليت ختاطب حاسة ال    : وسائل مشيه 
عن طريق األنف وتتعلق بالروائح املختلفة، وهي وسائل مهمة أيضاً يف دراسة جماالت            
بعينها مثل العلوم واالقتصاد املرتيل، ومن أمثلتها عينات املواد الكيميائية، والعطـور،            

 .واملواد الالزمة لتجهيز األطعمة وحفظها
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اطب حاسة التذوق وحتمل رموزاً ذوقيـه تـصل إىل املـخ    وهي اليت خت : وسائل ذوقية 
عن طريق اللسان وتتعلق بطعم املواد املختلفة وهي مهمة يف دراسة االقتصاد املرتيل          
والعلــوم، ومــن أمثلتــها عينــات املــواد املاحلــة واحللــوة، واحلامــضة والقلويــة، وعينــات 

  .األطعمة املختلفة
 

  :  لى أساس احلداثةتصنيف الوسائل التعليمية ع: ثانيا 
صنفت الوسائل التعليمية وفقا هلذا التـصنيف علـى أسـاس تتبـع الفتـرة            

  :الزمنية اليت ظهرت فيها، وذلك كما يلي
وهي اليت عرفت منذ نشأت املدرسة بشكلها احلـديث وحـىت قبـل    : وسائل قدمية 

 .ملدرسيظهور العدسات، ومن أمثلة هذه الوسائل السبورة الطباشريية، والكتاب ا

وهي اليت ظهرت بعد تطور صناعة العدسات وكامريات التصوير،        : وسائل حديثة 
وتعتمد هذه الوسائل على أجهزة خاصة لعرضها، ومن أمثلة هذه الوسائل الشرائح،   

  .وتسجيالت الفيديو، وبرامج التلفزيون، والشفافيات
  

  :عةتصنيف الوسائل التعليمية على أساس التواجد يف الطبي: ثالثاً 
صنفت الوسائل التعليمية وفقاً هلذا التـصنيف تبعـاً ملـدى توافرهـا بـصورة                 

  :طبيعية، وذلك كما يلي
وهــي وســائل أوجــدها اهللا ســبحانه وتعــاىل يف أرجــاء الكــون  : وســائل طبيعيــة

ــض الظــواهر     ــة، وبع ــات احلي ــان، والكائن ــها الــصحاري، والودي الــشاسع، ومــن أمثلت
 .الطبيعية

 اليت يقوم اإلنسان بـصناعتها، مثـل اخلـرائط، واملـصورات            وهي: وسائل صناعية 
  .واسمات، وتسجيالت الفيديو، والسبورات
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  :التصنيف على أساس طريقة احلصول على الوسيلة: رابعاً 
صنفت الوسائل التعليمية وفقاً هلذا التصنيف تبعاً لطريقة احلصول عليها           

  :ليمن قبل املعلم أو املدرسة إىل قسمني كما ي
وهي وسائل تعد من قِبل شركات متخصـصة يف إنتـاج الوسـائل           : وسائل جاهزة 

  .التعليمية، ومن أمثلتها الصور، واخلرائط، األفالم، والشفافيات
عدة حملياً   وهي وسائل يقوم املعلم أو املتعلم أو كالمها بإعـدادها مـن            : وسائل م

  .نتاج اخلرائط أو النماذج اسمةخامات متوافرة يف املدرسة أو يف البيئة احمللية، كإ
 

  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طريقة عرضها: خامساً 
 :تصنف الوسائل التعليمية إىل قسمني رئيسيني تبعاً إلمكانية عرضها ومها    

وهـي الـيت تبـث مـن خـالل جهـاز، مثـل الـشرائح، واألفـالم،                  : مواد تعرض ضوئياً  
  .والشفافيات، وبرجميات احلاسب

وهي مواد تعـرض مباشـرةً علـى املـتعلمني، ويتعلمـون مـن        : مواد التعرض ضوئياً  
  .وم البيانية، واللوحات، واخلرائطخالهلا بطريقه مباشرة، مثل اسمات، والرس

 

  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس عدد املتعلمني: سادساً 
دد املـستفيدين مـن   صنفت الوسائل التعليمية وفقاً هلذا التصنيف تبعاً لعـ      

  :الوسيلة إىل
وهي وسائل يستخدمها فرد بصورة مستقلة، مثل الصور، واهر،         : وسائل فردية 

 .وآالت التعليم الفردي، وبرجميات الكمبيوتر

وهي وسائل تستخدم لتعلـيم جمموعـة مـن الطـالب يف وقـت              : وسائل مجاعية 
 .تحركةواحد ومكان واحد، مثل اخلرائط، واملصورات، واألفالم امل
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وهي وسائل تستخدم لتعليم عدد كبري من األشخاص يف وقت    : وسائل مجاهريية 
  .واحد ويف مواقع متباعدة، مثل برامج اإلذاعة، وبرامج التلفزيون

 

  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الصوت: سابعاً 
صنفت الوسائل التعليمية وفقاً هلذا التصنيف تبعاً إلظهارها للـصوت مـن               
  :دمه إىلع

وهي الوسائل اليت تعتمد على الـصوت يف عملـها، مثـل األفـالم              : وسائل ناطقة 
  .الناطقة، والتلفزيون، وبرامج اإلذاعة

ت للمـتعلم، مثـل اخلـرائط،    اوهي الوسـائل الـيت ال تظهـر أصـو        : وسائل صامتة 
  .واسمات، والشفافيات
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  : وسائل االتصال والتعليم-٢
  :تعريف االتصال 

يف اللغة العربية مشتق من الفعل املاضي الثالثي ) اتصال (     أصل كلمة 
إليه ) وصل ( أن  ) ٦٤٠-٦٣٩ ص ،م١٩٨٩( ويذكر الرازي ) يصل ( واملضارع منه ) وصل(

%ûwÎ) tûïÏ ( :قال تعاىل. مبعىن أتصل) وصل . ( يصل وصوال أي بلغ ©!$# tbqè= ÅÁtÉ 4í n< Î) ¤Q öq s% öN ä3 oY ÷è t/ 

N æh uZ÷è t/ ur î,» sVãÏiB ÷r r& öN ä.r âä!$ y_ ôN ué ÅÇ ym öN èd âërßâ ß¹ b r& öN ä.q è= ÏG» s)ãÉ ÷r r& (#q è= ÏG» s) ãÉ öN ßg tBöq s% 4 öq s9ur uä!$ x© ª! $# 

öN ßg sǕ= |¡ s9 ö/ä3 øãn= tæ öN ä.q è= tG» s) n= sù 4 Èb Î*sù öN ä.q ä9uî tIôã $# öN n=sù öN ä.qè= ÏF» s) ãÉ (#öq s) ø9r&ur ãN ä3 øäs9Î) zN n= ¡¡9$# $ yJ sù ü@ yè y_ ª! $# ö/ä3 s9 

öN Íköén= tã WxãÎ6 yô ÇÒÉÈ  (  )أي يتصلون)٩٠آية : النساء .  
  واالتصال هو نقل األفكار واملعلومات واملهارات واالجتاهات واخلربات من فـرد آلخـر             
ومن جمتمع آلخر، وهي تعين أيضاً خطـوط املواصـالت وأجهـزة االتـصاالت كاملـذياع                
والتلفاز واهلاتف واألقمار الصناعية وغريها اليت تستخدمه شرائح اتمـع العلميـة        

  .املهنية وغريها كافةًو
        هـو عمليـة تفاعـل مـشتركة بـني طـرفني           : "االتصال) هـ١٤١٧(   ويعرف سالمة   

ــر ) شخــصني أو مجــاعتني أو جمــتمعني ( ــادل فك ــق   لتب ــن طري ــة ع ــربة معين ة أو خ
  .١٤ص"وسيلة

 الـيت   Processالعملية أو الطريقـة     " االتصال بأنه   ) م١٩٨٧(     ويعرف الطوجبي   
ا انتقال املعرفة من شخص آلخر حىت تصبح مـشاعاً بينـهما وتـؤدي             يتم عن طريقه  

  .٢٥ص"فاهم بني هذين الشخصني أو أكثر إىل الت
اتصال هو عملية نقل املعلومات من خالل وسائل        ) " هـ١٤٢١(     ويعرف الصويف   

  .٧ص"أو من شخص، أو من أداة إىل آخر متعددة من نقطة، 
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  :عالقة االتصال بالتقنيات 
ساين  شك أن العالقة بني االتصال وتقنيـات االتـصال قدميـة قـدم اتـصال اإلنـ                 ال
االتـصال بأنـه    ) ٤٩هــ، ص    ١٤١٧( ويعـرف العقيلـي     ، وهي عالقة قوية ومتينـة    ،نفسه

رد آلخـر أو مـن شـخص إىل عـدة       العملية اليت ينتقل مبقتضاها معىن أو فكرة من فـ         
وقدمياً جداً بـدأ اإلنـسان      . كة بينهم كما عرفه بالتفاعل بني األفراد أو املشار      ، أشخاص
وآرائـه إىل اآلخـرين   كمـا قـام بنقـل أفكـاره      ،ه بالتفاعل واملشاركة مع من حولـه   حيات

 اسـتعمل أدوات وآالت بـسيطة يف   - الشـك –وهـو يف هـذا االتـصال        . واستفاد منـهم  
تكوينها سهلة يف تركيبها حماوالً تبـسيط مـا يريـد نقلـه وتوضـيحه وهـذه األدوات                

الت البــسيطة هــي البــدايات األوىل ألدوات االتــصال الــيت اســتعملها اإلنــسان يف واآل
  ، املاضي

وتؤدي هذه األدوات البسيطة القدمية الدور الذي تلعبه آالت االتصال احلديثة اليوم  
ولعل يف صور املعداد القدمي واسـتخدام نـوى التمـر والعظـام واخلـط أو الرسـم علـى         ،

ولعـل لوحـة الرمـل    .  ومفاهيم كلها طرق ووسائل قدميـة تالرمل بأشكال ذات مدلوال  
صورة متطورة للمراحل األوىل اليت حاول اإلنسان من خالهلا أن خيط على األرض بنقل           

كمـا  ، كما أن البوق من الوسائل اليت استخدمها اإلنسان قـدمياً    ،فكرة أو رأي أو شكل      
 أشـعة ممثلـة يف   أن استعمال النار ووضع سطح المـع جتـاه أشـعة الـشمس إلرسـال        

 قدميـة   انكسارات الضوء الواقـع مـن الـشمس علـى الـسطح الالمـع كلـها وسـائل                 
الرسائل بعد  أن روضها     كما استعمل احليوانات يف نقل      ، استعملها اإلنسان لالتصال  

عالقة االتصال بالتقنية قدمية قدم      أن   )٥٠هـ، ص   ١٤١٧( ويذكر العقيلي    .واستأنسها
وعندما أراد هذا اإلنـسان     ، ية اتصال مارسها اإلنسان القدمي    لاإلنسان بدأت مع أول عم    

أن جيري اتصاالً مع شخص بعيد عنه فكر كيف يتـسىن لـه أن يـسمع صـوتاً لـذلك              
اإلنسان البعيد عنه فكان البوق أو تشكيل يده يف صورة بوق لتصبح وسيلة ليسمع              

  .وته لذلك الشخص اآلخر البعيدص
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 قدم وجود اإلنسان على ظهر هـذه األرض فمنـذ           وعالقة االتصال بالوسائل قدمية   
وجود اإلنسان وهي يسعى إىل استخدام الوسـائل املاديـة مـن حولـه يف إجيـاد اتـصال                 

 قدر  –وحاول اإلنسان عندما أراد االتصال بأخيه اإلنسان        ،سهل ميسر ومفهوم وناجح     
ه اسـتعمل يـد   و،وله من أشـجار وأحجـار وأغـصان       ح أن يستخدم كل ما جيد       –طاقته  

  .أحياناً حبركات مميزة
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   :Programmed Instructionالتعليم املربمج 
  : املربمج التعليمتعريف

) "  م ١٩٨٥محدان ،  (نقال عن    ) ١١٣ - ١١٢ ص   ،م١٩٩٤(      يعرف الفارايب وآخرون    
أن التعليم املربمج هو تقنية للتربيـة يـستخدم فيهـا املعلـم بـشكل رئيـسي املـواد              

ملربجمة لتحصيل التالميذ على األهـداف التربويـة، واملـادة التعليميـة املربجمـة هـي                ا
عبارة عن معلومات أو أنشطة منهجية منظمة ومتسلسلة بأسلوب خاص ومكتوب         
بعناية، حبيث تدعو املتعلم إلعطاء إجابة حمددة لفظية أو كتابية أو عمليـة للـسؤال        

ا علـى هيئـة كتـب أو مواضـيع يقـوم التالميـذ              وتكون املادة املربجمـة إمـ     . املقدم إليه 
بقراءا كما هي احلال يف املنـاهج املدرسـية، أو خمزونـة يف آلـة خاصـة علـى شـكل          

ويف . شريط ورقي أو مسعي أو مغناطيسي كما هي احلال مع أآلت الكمبيـوتر وغريهـا               
هلـا  كل األحوال تكون املادة املربجمة مقسمة إىل خطوات صغرية يتقدم املـتعلم خال            

حسب قدرته وسرعته اخلاصة جمهزا عند إجنـاز كـل منـها بتغذيـة راجعـة مباشـرة                  
   ."خبصوص صحة إجابته أو عدمها 

طريقــة مــن طــرق " التعلــيم املــربمج  ) ٦٨-٦٧ ص ،هـــ١٤٠٦(     ويعــرف منــصور    
التعليم الذي يعمل فيه مع املعلم برنامج تعليمي أعدت فيه املادة التعليمية إعـداداً              

)  أجهـزة عـرض  - آلـة تعليميـة   -كتـاب مـربمج   (  وعرضت يف صوره املختلفة     خاصاً
  ". وذلك من أجل قيادة التلميذ وتوجيهه حنو السلوك املنشود 

طريقـة مـن طـرق التعلـيم        " أن التعليم املـربمج      ) ١١٠ ص ،هـ١٤١٤(  ويرى نشوان     
علم دراسـة ذاتيـة،   الذايت الذي يقوم على تقسيم املادة إىل خطوات صغرية يدرسـها املـت         

  ". وحيصل على تعزيز بعد كل خطوة لضمان تقدمه بنجاح 
إعادة املعلم لصياغة املادة " التعليم املربمج  ) ١٤٧ ص،هـ١٤٠٨(  ويذكر محدان     

صـغرية جـداً مـن املعلومـات        ونتف  املنهجية التقليدية املكتوبة على شكل خطوات       
 ". الفصل من جمموع تالميذ % ٩٠يسهل تعلمها من حوايل 
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وضـع الـضوابط    " التعلـيم املـربمج هـو        ) ٢٦١ ص   ،م١٩٨٧(      ويعرف الطوجبي   
على عملية التعلم وذلـك بـالتحكم يف يئـة جمـاالت اخلـربة التعليميـة وحتديـدها                  
بعناية فائقة وترتيب تتابعها يف مهارة ودقة حبيث يقـوم الفـرد عـن طريقهـا بتعلـيم              

يحها حىت يتم الـتعلم ويـصل املـتعلم إىل    نفسه بنفسه واكتشاف أخطائه وتصح   
 ". املستوى املناسب من األداء 

  
  :مميزات التعليم املربمج 

  :جمموعة من مميزات التعليم املربمج منها) ١١٤، صهـ١٤١٧(أورد سالمة 
  .الدقة املتناهية يف حتديد األهداف ووصف السلوك النهائي للمتعلم -١
 .دي إىل تقليل فرص اخلطأ وزيادة النجاحتقسيم العمل إىل خطوات صغرية يؤ -٢

حصول املتعلم على التعزيز الداخلي يؤدي إىل تأكيد االستجابة الصحيحة وزيـادة     -٣
 .دافعيته إىل التعلم

 .يتيح التعليم املربمج للمعلم فرص التفرغ ألعمال تربوية أخرى -٤

نة ألدائه مع غـريه  يتيح الفرصة لكل تلميذ أن يتعلم وفق قدراته اخلاصة دون مقار   -٥
 .مما يثري اخلجل وغريه

 .يساعد يف تكوين التفكري املنطقي عند املتعلم بسبب خطواته املنطقية -٦

برنامج التعليم املربمج غالباً ما يكون متقناً وذلك بسبب مروره يف مراحـل جتريـب                -٧
 .وتعديل كثرية

 .عليميةميكن استخدام التعلم املربمج يف كثري من املوضوعات الت -٨

  .ميكن استخدام كثري من الوسائل التعليمية يف الربنامج الواحد  -٩
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  :مميزات التعليم املربمج كالتايل) ٢٦٦ - ٢٦٥هـ ، ص ص١٤٠٥(كما حدد الطوجبي 
) املتعلم(حتديد ووصف األهداف مع حتديد املعايري السلوكية ملستويات أداء الدارس            -١

  . والوسائل التعليمية اليت حيققهامبا يؤدي إىل دقة اختيار املواقف
 .تقسيم املوقف التعليمي خلطوات صغرية تزيد من فرص جناح التلميذ -٢

إن استجابات املتعلم بصورة إجيابية جتنب سلبية املتعلم وزيادة مشاركته اإلجيابية  -٣
 .يف اكتساب اخلربة وحتقيق التعلم

 .ة استجابته وحتقق تعلمهأن النتيجة الفورية الستجابة املتعلم تؤكد صح -٤

يتيح التعلم الذايت املربمج للمعلم فرص التفرغ للقيام بـبعض األعمـال التربويـة             -٥
 .اهلامة

 .يسري املتعلم يف تعلمه حسب ميوله واستعداداته وقدرته الشخصية -٦

 .يتعلم املتعلم وفق خطوات منطقية متتابعة تسهل عملية التعلم -٧

 .يضمن حتقيق الربنامج ألكرب قدر من التعلمإن التجريب والتعديل  -٨

 .تقدمي الكثري من املواقف التعليمية عن طريق التعليم املربمج -٩

استخدام العديد من الوسائل التعليمية املتنوعة عند عرض املثريات يف الربنـامج           -١٠
  . الواحد

لـيم  تميـز ـا التع    املميـزات الـيت ي     ) ٢٦٨، ص   هــ ١٤٢٢(كما أورد مرعي وآخـرون      
  : وتتمثل باآليتاملربمج

، واملعايري السلوكية ملستويات األداء الـيت حيـاول         العناية الشديدة بتحديد األهداف    -١
املتعلم الوصول إليها، مما يؤدي إىل دقة اختيـار املواقـف التعليميـة الـيت حتقـق هـذه                   

  .األهداف
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فرغ لـبعض األعمـال   حترير املعلمني من املهمات الروتينية، وإتاحة الفرصة هلم للت      -٢
مالحظــة الطــالب ومتابعتــهم، والتعــرف علــى  : التربويــة والتعليميــة املهمــة مثــل

 .مشكالم والعمل على حلها، وبالتايل تزداد فرص التفاعل بني املعلم وطالبه

الطـالب بالنجـاح، وحيـثهم علـى التقـدم، ألن كـل وحـدة               " التعليم املربمج "يشعر   -٣
 .غرية، ومتسلسلةتعليمية مقسمة إىل خطوات ص

 .االستجابات اإلجيابية اليت جتنب املتعلم سلبية التعليم والفشـل -٤

 .التغذية الراجعة الفورية اليت تزيد من دافعية املتعلم حنو التعليم -٥

خـصوصاً  " التعلـيم املـربمج   "استخدام أسـلوب التـشخيص والعـالج يف طريقـة            -٦
 .للطالب ذوي التحصيل الدراسي املتدين

نمية عادة االعتماد على النفس، فاملتعلم مطالب أن يكتشف بنفسه الكلمة، أو ت -٧
 .  الكلمات املناسبة حىت يتم املعىن

 

  :خصائص التعليم املربمج 
ــص عمــرية والــديب  لخ خــصائص التعلــيم املــربمج  ) ١٨٠-١٧٩م، ص١٩٧٧(     ي

  :كالتايل
  .فردهالتعليم الربناجمي تعليم فردي يعمل فيه كل تلميذ مب -١
يف التعلــيم الربنــاجمي يــتعلم كــل تلميــذ بــسرعته اخلاصــة، وهلــذا يعتــرب   -٢

التعليم الربناجمي وسيلة ملقابلة ما بني التالميذ من فروق فردية مـن حيـث الـسرعة                
كما أنه خيتلف عـن األنـشطة التعليميـة األخـرى الـيت تتطلـب نـشاطاً         . يف التعليم 

 .ثابتة واملتحركة والتليفزيون واحملاضرة وغريهامجاعياً من املتعلمني مثل األفالم ال

، وتقـدم               -٣ يف التعليم الربناجمي تقسم املادة العلمية إىل أجزاء صـغرية نـسبياً
وحيتـوى كـل    . (Frame)تسمى كل خطوة منـها إطـاراً        . للمتعلم يف خطوات متتابعة   

علمـه  إطار عادة على قـدر صـغري مـن املـادة العلميـة حبيـث يـستطيع املـتعلم أن يت               
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وينتهي كل إطار بسؤال يطلب من املتعلم اإلجابة عليه، أما بإضافة كلمة            . بسهولة
أو أكثر لتكميل مجلة، أو اإلجابة بنعم أو ال، أو عن طريق اختيار إجابة من بني عدد من                  

 .(Stimulus)ويعترب السؤال يف هذه احلالة مثرياً . اإلجابات املقترحة

 التلميذ علـى الـسؤال املوجـود يف اإلطـار بـصورة             يف التعليم الربناجمي جييب    -٤
  معينـة للمـثري،  (Response)" استجابة"وبعبارة أخرى فإن التلميذ يستجيب     . حمددة

ويصاغ السؤال عادة بصورة جتعل التلميـذ يـستجيب اسـتجابة موفقـة يف معظـم                
 .احلاالت

الـصحيحة  عرفـة اإلجابـة   ، يسمح له فوراً مب   وبعد أن حيدد التلميذ استجابته     -٥
إجابته متفقة مع    فإذا كانت    بني إجابته وبني اإلجابة الصحيحة،     ويقارن   ،على السؤال 

 .   عملية التعليم(Reinforce)" يعزز"، فإن ذلك اإلجابة الصحيحة

  
ــضيف هالــة خبــش  اخلــصائص التاليــة للتعلــيم  ) ٢٠٩ -٢٠٨، ص هـــ١٤١٢( وت

  :املربمج
 فيـه املـتعلم مبفـرده عـن طريـق برنـامج       هو نوع من الـتعلم الفـردي الـذي يعمـل      -١

  .باستخدام آلة تعليمية أو كتاب مربمج
ويتكــون هــذا الربنــامج مــن جمموعــة منظمــة متتابعــة مــن اخلطــوات أو البنــود   -٢

 .الصغرية بشكل منطقي وبينها عالقات، حبيث تثري اهتمام املتعلم

 .عظم احلاالتويستجيب املتعلم إىل هذه البنود بصورة حمددة وصحيحة يف م -٣

 .وتدعم إجابة املتعلم باملعرفة الفورية للنتائج -٤

ويسري املتعلم يف تعلمـه خبطـي صـغرية وحـسب سـرعته وقدرتـه اخلاصـة يف                   - ٥
 .التعلم

إىل املعلومـات    حبيث يتجه املتعلم يف تعلمه مبتدءاً من املعلومـات الـيت يعرفهـا               -٦
 .اليت ال يعرفها واملطلوب إكسابه إياها
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 .التايل فإنه ال يقع يف أخطاء وتكون معظم إجاباته صحيحةوب -٧

 صـحيحة، فـإن الربنـامج    جابةستاوإذا مل يوفق املتعلم يف االستجابة ألحد البنود     -٨
 .يوجهه حنو ما جيب عمله قبل االنتقال إىل البند التايل

 .  وبذلك يصل املتعلم إىل اهلدف املنشود -٩

إن : بقولـه  ) ١٣٨ -١٣٧ ص   هــ، ١٤٠٥( محـدان        كما أوضح أيضاً هذه اخلصائص    
  :التدريس املربمج ميتاز بسبعة خصائص رئيسة هي

  .حتليل السلوك أو املهمة التعليمية -١
 .االستجابة النشطة واملستمرة من قبل التلميذ يف أثناء تعلمه -٢

 .التغذية الراجعة واملباشرة خبصوص صحة االستجابة أو خطئها للتلميذ -٣

 .التلميذ يف عملية التعلم حسب سرعته الذاتيةتقدم  -٤

 .تكونه من خطوات صغرية حمددة يف طوهلا ومتطلباا -٥

 .صناعته املقننة لكشف صالحية وقابلية استعماله من التلميذ -٦

 .النتائج والتسلسل الدقيق من خطوة تعليمية أو مهارة ألخرى -٧

    
  :األسس اليت يقوم عليها التعليم املربمج

س الــسلوكي ســكنر ـعــامل النفــ: أن ) ٢٦٤ -٢٦٢ص ص، م١٩٨٧( كــر الطــوجبي ذ  
(B.F. Skinner)اليت يقـوم عليهـا التعلـيم املـربمج علـى النحـو        حدد األسس التالية 

  :التايل
  .تقسيم العمل إىل خطوات صغرية جتنباً للفشل واكتشاف اخلطأ عند وقوعه -١
ــة   -٢ ــشاركة اإلجيابي ــتجابة وامل ــالل  : (ACTIVE RESPONES)االس ــسب خ تكت

التفاعل اإلجيايب بني التلميذ واملوقف التعليمـي احملـيط ـا حيـث يكتـسب التلميـذ           
 .اخلربة املؤدية إىل التعلم
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 (REINFOR CEMENT)املعرفــة الفوريــة نتيجــة االســتجابة الــيت متــت أو التعزيــز  -٣
(IMMEDIATE CONFIRMATION)وذلك حىت يتم التعلم على أساس صحيح .  

 حــىت (SELF-PACING): الـسري يف الـتعلم حــسب قـدرة املــتعلم الشخـصية     -٤
 .يستمر يف متابعة دراسته وفق رغبته ودون ملل

 ممـا يـسهل   (STUDENT TESTING): االعتماد على التقيـيم الـذايت للمـتعلم    -٥
عملية تشخيص اخلطـأ ووصـف العـالج وبـذلك يـتم الـتعلم واكتـساب املعلومـات                  

 .  لكل تلميذ حسب قدرتهواملهارات احملددة 

  
  :أنظمة التعليم املربمج

أن هنـاك نظامـان أساسـيان للتعلـيم          ) ٢٨٧ -٢٨٥ص  ،  هــ  ١٤٢٥( يرى وليـد         
  :املربمج مها

 : النظام اخلطي املتسلسل -

ويف هـذا الربنـامج ترتـب املـادة يف     " سـكنر  "         والذي يعـزى إىل عـامل الـنفس        
 اليت يـرتبط  ، وجمزأة يف عدد من اخلطوات  الصعب طوات متسلسلة من السهل إىل    خ

الالحق منها بالسابق، وتتشكل كل خطوة من مجله، أو مجلتني، حـذفت كلمـة مـن          
فالنظـام يتكـون   .  الكلمات املوجودة يف خانة مغطـاة     ، ليمألها الطالب من   كل منهما 

رة ، أو عبـا توي كل أطار علـى معلومـة أو مـشكلة   ، وحيFramesمن سلسلة من األطر   
، ويطلـب   ، ولكن هذه اإلجابة تكون خمفيـة      ، وعلى يسارها اإلجابة الصحيحة    ةناقص

إىل املتعلم تسجيل استجابته قبـل الكـشف عـن اإلجابـة الـصحيحة، فـإذا كانـت                  
  .اإلجابة صحيحة انتقل إىل اإلطار الثاين واخذ التعزيز الذايت الداخلي وهكذا

 واحـدة،  ةسمح للمـتعلم إال باسـتجاب        ويف هذا النوع من التعليم املربمج اليـ      
وغالبا مايستخدم يف تعلم املهـارات أو تفـسري املفـردات أو معاجلـة بعـض املعلومـات         

  .هداف اليت حددها واضع الربنامجوذلك وفقا لأل
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 :النظام املتفرع املتشعب -       

 بنمط        والذي يعود الفضل يف بنائه إىل العامل األمريكي نورمان كراودر ويعرف        
، وعلـى املـتعلم    بة على تقدمي فقره أو عدة إجابـات       ويقوم مبدأ الربجمة املتشع   . كراودر

اختيار اإلجابة الـصحيحة مـن بـني البـدائل املطروحـة، فـإذا كانـت اإلجابـة املنتقـاة                    
صحيحة، يوجه الربنامج املتعلم إىل إطار آخر، أما إذا كانت اإلجابة املنتقاة خطا، فـإن       

املتعلم إىل إطار فرعي آخر، يسمى باإلطار العالجي ملعاجلة اخلطأ، حيث  الربنامج يوجه   
تتيح للمتعلم تصحيح اخلطأ، يتضح أن الربنامج املتشعب هو أسـلوب تشخيـصي             

  .عالجي يف الوقت نفسه، يكشف عن مناحي القوة والضعف لدى املتعلم
عي مبدأ التعزيـز         وتشبه الربامج املتشعبة الربامج اخلطية، من حيث أا ترا     

ولكن التعزيز عند سكنر يف  الربامج املتشعبة يكون غالبا اجيابيا، ألن اإلجابـة           . الفوري
 احملـددة،  هالصحيحة تكون مكتوبة يف الربنامج، وعلى الطالب أن يوازن إجابته باال جاب        

 ىأخرأما إذا كانت خطا، فيعود إىل اإلطار مرة . فإذا كانت صحيحة يستمر يف الربنامج   
بينما يكون لدى كرادو سلبيا، الن املتعلم خيتار اإلجابة مـن بـني البـدائل التوضـيحية،      
ويالحظ أن كال من الربناجمني يـشدد علـى اإلجابـة الـصحيحة ولكنـها يف الربنـامج                   
اخلطي تكون مفتوحة، بينما يف الربنامج املتشعب تكـون اإلجابـة منتقـاة مـن تعـدد                  

باإلضـافة إىل  ، شعبة كوا أيسر تنظيما وأسهل بناء    وتتميز الربجمة اخلطية عن املت    
أا تغطي املادة بدقة متناهية، فتبين املفهوم الواحد، وتعطي التدريب حيـث يكـون              
ضروريا لضمان التمكن منه، مث إضافة مفهوم إىل مفهوم آخر، حىت تكتمل الـصورة         

  .لدى املتعلم
  

 ruction Strategy  Programmed Inst:إستراتيجية التعليم الربناجمي 

تبين فكرة التعليم الربناجمي على تقسيم املادة التعليميـة إىل وحـدات صـغرية      
يبدأ بشرح املفاهيم األساسية وينتـهي بـسؤال تـبني إجابتـه            ، يسمى كل منها إطاراً   
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مث يـزود  ، مدى استيعاب املتعلم للشرح الذي تناوله هذا اإلطار أو مـا سـبقه مـن أطـر      
فيحدث تعزيـز ملـا تعلمـه إذا    ، ويقارن إجابته ا  ،  الصحيحة للسؤال  املتعلم باإلجابة 

هــ، ص   ١٤٢٤( يـذكر علـي   و. ويصحح إجابته إذا كانـت خطـأ      ، يحةكانت إجابته صح  
  : هيو التعليم الربناجمي أمناط )٢١١-٢١٠

   :Linear Programsالربامج اخلطية 
يعـرض  و، ارات  تقوم على أساس تقسيم املادة التعليمية إىل جمموعـة مـن اإلطـ            

ويف الوقـت ذاتـه     ، يب لكل إطار  ويطلب منه أن يستج   ، كل منها معلومة على املتعلم    
وهكـذا يتقـدم املـتعلم يف    ، انتقاله إىل اإلطـار التـايل     بتغذية راجعة مباشرة قبل      يزود

تناوله اإلطارات واحد بعد اآلخر على شكل خط أفقي بنجاح حـىت ينتـهي متامـاً مـن                  
  . لربنامجتعلم ا
  :Branching Programsربامج املتشعبة ال

إال أن  ، وفيها تتكون مادة الربجمة من خطوات أو إطـارات كحـال الـربامج اخلطيـة              
طول هذه اإلطـارات وكميـة املعلومـات املقدمـة مـن خالهلـا تكـون أكـرب بكـثري مـن                     

حيث يقدم للمتعلم يف اية كـل إطـار عـدة إجابـات حتتـوي علـى                 ، مثيالا اخلطية 
؛ عندئـذ يعطـي تغذيـة راجعـة بـصحة           فإذا قام املتعلم باختيارهـا    ، يحةحواحدة ص 

أما إذا كانت اإلجابة خطأ . إجابته مع بعض التربير هلا متقدماً يف تناوله ألطر الربنامج
فيطلب من املتعلم الرجوع إىل جزء آخر من الربنامج حيث يبني له خطأ اإلجابة وتقدم        

مث يسمح له باالنتقـال إىل إطـار        ، ىت يتقن اإلطار  سئلة والعبارات ح  له جمموعة من األ   
  .ا حىت ينتهي املتعلم من الربنامججديد وهكذ

  :Skip Programsالربامج القافزة 
املـتعلم يف الربنـامج   إذ يـسري  ، شعبوالربنـامج املتـ  ، جتمـع بـني الربنـامج اخلطـي    

هلذا اإلطار أو مث يقفز من إطار إىل عدة إطارات مبا يتناسب واستيعابه   ، بطريقة خطية 
  .ذا أخطأ يف اإلجابة عن إطار معنييوجه إىل إطار فرعي إ
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  :خطوات إعداد درس مربمج
 خطوات إعـداد املـادة التعليميـة يف هـذا     أن ) ٢٨٨ -٢٨٧هـ، ص ١٤٢٥( يرى وليد    

  :النوع من التعليم تتكون من اخلطوات التالية
العلمي املـراد أن  ) احملتوى(ليه املادة حتديدا دقيقا تبىن ع   حتديد األهداف املراد تعلمها      -١

  .يتعلمه الطلبة
أي وصـف املـستوى   . وصف السلوك النـهائي للمـتعلم بعـد االنتـهاء مـن الربنـامج              -٢

، وقيمة هذا الوصـف تـأيت مـن    زه بعد أن يكون قد أى الربنامج     املطلوب من املتعلم إجنا   
 .كونه يعترب مقياساً ملستوى األداء عند املتعلم

، مث ترتيبها يف تسلـسل مناسـب حبيـث          ل السلوك التعليمي إىل أصغر مهمة     يحتل -٣
 . التايل وهكذا- املهمة -تؤدي كل استجابة إىل االنتقال إىل اإلطار

، أو طلـب الرجـوع إىل مـادة تعليميـة تـساعد      التقدمي للربنـامج بـبعض األنـشطة     -٤
 .املتعلم يف السري يف الربنامج

، بته إمـا كتابـة أو الـضغط علـى الـزر      يث يسجل استجا  بعد ذلك يبدأ الربنامج حب     -٥
 ، إذا كانـت إجابتـه     من مث يقرـا باالسـتجابة الـصحيحة، ليأخـذ التعزيـز املناسـب             و

، إذا كانـت إجابتـه غـري    صحيحة وينتقل إىل اإلطار التـايل، أو الرجـوع إىل إطـار سـابق           
 .صحيحة

 .قوميجتريب الربنامج على عدد قليل من املتعلمني دف الت -٦

 عن البال االختبارات القبلية اليت جترى لتحديد مستوى الطلبة، وكـذلك            بوال يغي  -٧
 .االختبارات البعدية، اليت حتدد ماحصله املتعلم بعد االنتهاء من الربنامج

  
  :طرق عرض الربنامج التعليمي

مج أو أجهـزة عـرض       قد يعرض الربنامج عن طريق آلة تعليمية أو يف كتاب مرب            
    ):٢٠٩، ص هـ١٤١٢، خبش(  يلي كما
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 :اآللة التعليمية -١

         وهي عبارة عن آلة أو جهاز يوضع فيه درس مربمج، ويعرض الربنامج خطوة             
 Feedخطوة، وميكن املتعلم من االستجابة لكل خطوة، مث يـزوده بالتغذيـة الراجعـة    

back               وء أمحـر أو     ونتائج إجابته إذا كانت صحيحة أم خاطئة، عـن طريـق ظهـور ضـ
آلتـه التعليميـة    " يـريس "ومنذ أن أعد    . أخضر أو ظهور كلمة صح أو خطأ أو غري ذلك         

، وقد تواىل ابتكار مثل هذه اآلالت التعليمية، وحتولت اآلالت امليكانيكية إىل ١٩٢٠سنة 
آالت اليكترونية مثل استخدام الكمبيوتر التعليمـي يف التعلـيم املـربمج، ممـا أعطـى              

هذا ومن الضروري تدريب املـتعلم علـى اسـتخدام          . دة للتعليم املربمج  إمكانات متعد 
  . اجلهاز التعليمياآللة أو
 : الكتاب املربمج -٢

، تقـسم فيهـا املـادة الدراسـية إىل       وهو كتاب معد بطريقة معينة مـنظم             
بـني صـفحاته عنـدما يـستجيب لكـل جـزء            أو وحدات صغرية، وينتقل املتعلم      أجزاء  

زود بالتعزيز، إىل اإلطار اآلخر، وهكذا حىت ينتهي من دراسـته وتتميـز الكتـب               وي) إطار(
 .املربجمة بقلة تكاليفها وسهولة استخدامها، إذا ما قورنت باآلالت التعليمية

، فإنـه قـد يـستخدم الفـرد مـواد           الربنامج يف آلـة تعليميـة أو كتـاب        وسواء كان   
  .امجووسائل تعليمية أخرى، حسبما يرشدك إليه الربن

  :أجهزة العرض -٣
هـو اجلهـاز    : "ماهية اجلهاز التعليمي بقوله   ) ١٥١، ص هـ١٤٠٦(      يوضح منصور 

الذي يـستخدم يف توصـيل املعلومـات وزيـادة فاعليـة الـتعلم للدارسـني وتعـديل يف                  
عد ثبتت كفاءته    سلوكهم ع  كما أن األجهـزة التعليميـة ميكـن أن    "ن طريق برنامج م ،

 مثل جهاز عرض الصور الشفافة وجهـاز الـسبورة   لة تعليمية،تكون أجهزة عرض أو آ    
  .الضوئية
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  :سلبيات التعليم املربمج
  إن أية طريقة من طرق التعليم املتبعة يف العامل، ال ميكـن أن تـصل إىل درجـة                  

فجوانب الـضعف يف    . التمام والكمال، فلكل طريقة من هذه الطرق مميزات و سلبيات         
   ):٢٩٠ – ٢٨٩ هـ، ص ١٤٢٥، وليد(  يف النقاط اآلتية ، تتمثلالتعليم املربمج

، وحقول املعرفـة وعـدم   ماله يف جمايل املهارات األدائيةحمدودية جماالت استع  -١
ين بـه اـال   قدرته على الوفاء مبتطلبات اال اهلام من جماالت األهداف التربوية ونعـ   

  .اة املتعلم، الذي يتضمن كثريا من  جماالت حياالنفعايل الوجداين
قد يقود طول الربنامج نظرا لكثرة خطواته إىل شعور بعض التالميذ بنوع من     -٢

 .السأم أو عدم القدرة على املتابعة الفعالة

قد يكون نصاب املعلم الكبري من احلـصص حـائال دون أن يـستطيع أن حيـضر       -٣
سـبوعية  برامج تعليمية مربجمة للتالميـذ، الن اإلعـداد ألكثـر مـن عـشرين حـصة أ                

فال يستطيع القيـام بإعـداد بـرامج        ، حيتاج إىل جهد فوق طاقة املعلم      )نصاب املعلم (
 .وهذا حيول دون حتقيق أهداف  كثرية. ألكثر من حصة أو حصتني يف اليوم

فال يتيح هلم جمال اإلبداع من مثل       ، عود الطلبة النمطية يف االستجابة    قد ي  -٤
حيتاجها ر واألحاسيس أو غري ذلك من األمور اليت         استخدام التعبري عن احلاجات واألفكا    

فالطالب الحيتاج فقط من خالل حياته إىل ملئ فراغ بل هـو حمتـاج              . املتعلم يف احلياة  
ن النـاس املخلفـني يف   إىل أمور أكثر من ذلك يف تفاعله مع أفراد جمتمعـه وغريهـم مـ              

 مـدرج كـبري مـن      والـيت حتتـاج إىل     ،النفـسية واالجتماعيـة والفكريـة     : جمال حيام 
قـد حيـول التعلـيم مـن مشوليتـها          . عـادات واملهـارات والقـيم     املعارف واملعلومـات وال   

 .واتساع جماهلا

: باملناسبة فاألدوات التقنية ليست متاحـة لكـل مدرسـة مـن مـدارس بالدنـا             -٥
لذا فـإن املعلـم البـديل    ، فالقرية واملدينة واملخيم فقد تقطع الكهرباء لسبب أو آلخر        

ر على تكييف املواقف املختلفة يئة للتعلم، هو األصـل، أو هـو املـصدر الـذي       القاد
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الميكن أن تستبدل به كل الوسائل التقنيـة احلديثـة، بعملـه اليـدوي وأن كـان بـدائيا                   
واملعلم وحده قادر على أن يعوض عن كل ماميكنه أن يقف  .بسيطا، رغم كل املعيقات   
  . أهداف يود أن يصل إليها تالميذهوبني حتقيق، حائال بني جهده املبذول

  
  ):٢٧٠ -٢٦٩، ص هـ١٤٢٢  ( من سلبيات التعليم املربمج مرعي وآخرون  ويذكر

 التعليم املربمج األهـداف املعرفيـة واحلركيـة يف التعلـيم، حيـث ـتم هـذه         يالءم -١
الطريقة، مبحتويات املنهاج، واعتمادهـا علـى املعلومـات، أمـا فيمـا يتعلـق باألهـداف                 

الجتماعية، والعاطفية فإا ال تفسح اال إلبداء األحاسيس، والعواطف، مما جيعلها  ا
  .أقل مالئمة هلذا النوع من األهداف

حيدث الضجر عند املتعلمني، وعدم التحـدث الـذي يـسببه طـابع الرتابـة يف الكتـاب                   -٢
. عالية الربنـامج املربمج، وذلك لغياب االتصاالت اإلنسانية اليت يشكل غياا ضرراً يف ف        

ولطول الربنامج، وضرورة مرورهم يف مجيع خطواته الصغرية املتسلسلة، ويشعر قسم           
كمـا يـرى األذكيـاء أنـه ال يتحـدى          . من الطالب بأنـه يتـصف بـالتكرار، وإضـاعة الوقـت           

 .قدرام احلقيقية

، وماالً حيث مير الربنامج الواحد يف عـ             -٣ ، ووقتاً دة مراحـل   تتطلب الربامج اجليدة جهداً
جتريبية حىت يصل إىل صورته النهائية، ومن هنـا يـصعب إنتـاج مثـل هـذه الـربامج                   
بصورة فردية ، مما يستوجب قيام اهليئات، واملؤسسات التعليمية الـيت تتـوافر فيهـا               

 .اخلربة واإلمكانات الالزمة لبناء مثل هذه الربامج

 .تقدم خربة واحدة جلميع الطلبة -٤

عطى الفرصة -٥ لظهور االبتكار لدى املتعلمنيال ي . 

 .، ويهمل التفكرييركز على احلفظ -٦

، والعالقــة بــني أجــزاء الربنــامج، بــرامج التعلــيم املــربمج إىل الـربط يفتقـر بعــض   -٧
إن اهتمـام التعلـيم املـربمج بتحليـل املـادة إىل أجـزاء،           . وافتقارها إىل النظـرة الكليـة     
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الطالـب الكاملـة بالربنـامج، أو يف رؤيـة          ووحدات صغرية، قـد يـؤدي إىل عـدم إحاطـة            
العالقات بني أجزائه، من هنا يرى بعضهم أن التعليم املـربمج يعرقـل عمليـة اإلبـداع          

 .لدى الطالب، ألن الطالب حمدد مبا هو موجود يف الربنامج

 كـثرياً مـن املـدارس ال        ارتفاع تكاليف أجهـزة التعلـيم املـربمج، ومـواده، لدرجـة أن             -٨
 .هاريفتستطيع تو

  :هي أنه" التعليم املربمج"أن عيوب ) ١١٥-١١٤، ص صهـ١٤١٤(ويرى نشوان 
 انه يقدم املعلومات للتالميذ بطريقة جمـزأة حبيـث اليـستطيع التلميـذ أن يكـون                 -١

  .فهما متكامال للمادة التعليمية
كـار ، ألنـه يقيـده    مـن قـدرة املـتعلم علـى اإلبـداع واالبت        " التعليم املـربمج  "حيد   - ٢

، وهي االسـتجابة الـصحيحة الـيت ينبغـي للمـتعلم معرفتـها          تجابة معينة باس
 .وفهمها

،  لتعليم مجيع أهداف تدريس العلـوم، فتنميـة مهـارات البحـث العلمـي           يصلحال -٣
 ".التعليم املربمج"والقدرة على تذوق جهود العلماء من الصعب حتقيقها عن طريق 

  :تعليم املربمج وهيعيوب أخرى لل) ١٤٨، صهـ١٤١٧(كما يذكر سالمة 
، فمعظـم اهتمامـه    يصلح لتحقيـق األهـداف االنفعاليـة      التعليم املربمج ال   -١

  .بتحقيق األهداف املعرفية واملهارات األدائية
 .قد يؤدي إىل امللل بسبب خطواته الصغرية واليت تؤدي إىل طول الربنامج -٢

 خـربة ومهـارة قـد ال    اجلهد املبذول يف إعداد الربنامج اجليـد عظـيم وحيتـاج إىل          -٣
 .تتوفر يف الكثري من املعلمني

قد يتحول التعليم املربمج إىل عمل آيل يهتم املتعلم فيه باالستجابة بصورة    -٤
احلاسـوب يف هـذا     آلية لكل إطار دون ربطه أو مقارنته بغريه خاصة إذا اسـتخدم             

 .النوع من التعليم
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  :ssisted InstructionSystem Computer Aالتعليم مبساعدة احلاسب  -٢
  : نشأته

علـى يـد   ) Computer Assisted Instruction(ظهر التعليم مبساعدة احلاسوب 
وهو ، )Suppes" (سوبس"و ، )Wilson" (ويلسون"و ، )Atknison" ( أتكنسون " كل من  
 ، ميكـن مـن خالهلـا تقـدمي املعلومـات          ،ن برنـامج يف جمـاالت التعلـيم كافـة         عبارة عـ  
، تشف بنفسه حلول مسألة من املسائل يتيح الفرص أمام املتعلم ألن يكمما، وختزينها

مج انتشاراً كـبرياً    وعلى الرغم من انتشار هذه الربا     ، أو التواصل إىل نتيجة من النتائج     
بـني املعلـم   ، وإغفاهلا لعنـصر التفاعـل البـشري   ، إال أن تكاليف إعدادها   ، يف أول األمر  

تقليل مـن أمهيتـها كأسـلوب مـن أسـاليب تفريـد             واملتعلم كانا سبباً من أسباب ال     
  .التعليم يف البيئة العربية
، الدقـة : ات عديـدة منـها  فهو جهاز الكتروين يتسم مبواصف  ، أما احلاسوب نفسه  

ة االســتعمال وقلــة تكــاليف وســهول ،وتعــدد اإلمكانــات، وســرعة اإلجنــاز، واإلتقــان
 فاحلاسـوب ال    ،ا اإلنـسان  ويقوم بتنفيذ العمليـات كافـة الـيت يكلفـه ـ            ،التشغيل

ولكنه يقوم فقط بالوظائف اليت يرمسها له مسبقاً عنـد  ، يتصرف من تلقاء نفسه 
  .)٤٣٩هـ، ص ١٤٢٢مرعي واحليلة،  ( فهو آلة بيد اإلنسان ،وضع الربنامج

وتشري الدراسات إىل أن انتشار احلاسوب بشكل فاعل يف التعليم املدرسي كان يف       
،  لتطور احلاسبات اإللكترونيـة املـصغرة أو امليكروكمبيـوتر         وذلك نتيجة ) ١٩٧٧(بداية  

واستمرار إدخـال التحـسينات علـى     ،ك من تدن مستمر يف أسعار التكلفة      وما رافق ذل  
ويف كـثري   ، حيث دخلت إىل معظم املدارس يف الـدول املتقدمـة         ، خصائص هذه األجهزة  

 ،املدرسـة اهتمـام املـربني   من دول العامل النامي ولقد أثارت عملية إدخال احلاسـوب يف          
يف كـثري مـن   يـستعمل  ، وقد أصـبح اآلن  ، التربية والتعليم والعاملني املهتمني بشؤون    

اليت مل  ، وذلك أنه ليس آلة عادية مثل اآلالت السمعية البصرية        ، البلدان كأداة تربوية  
ظـر يف  وقد أدى استعماله إىل إعادة الن،حتدث ثورة كبرية عند دجمها يف الطرق التربوية       
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فإدخال احلاسوب ضمن وسائل التلقني أجرب علـى         ،رق التلقني ويف املعرفة املكتسبة    ط
ة وإجراء حتليل دقيق حملتوى املـاد     ، وكية ملطلوب إجيادها عند املتعلم    حتديد األهداف السل  

اعتماد وهكذا فإن   ،  جيب اعتمادها ضمن عملية التلقني     واختيار الطرق اليت  ، الدراسية
فتـصبح غايـة     ،ى إىل بنـاء مفـصل للمـادة الدراسـية         أد ،لية التعليم احلاسوب يف عم  

 عملية نقل املعرفة إىل التعليم ليس ما أمكن من املعرفة بل إجياد عنصر التشويق يف         
كيز فيقبل على العلم يف جو ميتاز بالتفاعل والتر       ، علية املتعلم وتزداد بذلك فا  ، املتعلم

  .بفردية ونشاط
يث ميكن استخدامه ح، حلاسوب يف العملية التعليمية   تتعدد جماالت استخدام ا   

وما يهمنا يف ،  أو إدارا، مساعداً يف العملية التعليمية    أو عامالً  ،أو أداة ، هدفاً تعليمياً 
أن ، نعـين بـالتعليم مبـساعدة احلاسـوب    . احلاسـوب هذا اال هـو التعلـيم مبـساعدة         

وهنا حيـدث التفاعـل     ، طالب مباشرة احلاسوب ميكنه تقدمي دروس تعليمية مفردة إىل ال       
  .)٤٤٠هـ، ص ١٤٢٢مرعي واحليلة،  ( وبرنامج احلاسوب، بني املتعلم

  
 : CAI( Assisted Instruction – Computer(:إستراتيجية التعليم باحلاسوب 

بل هو نظام متكامل يتضمن ، رد آلة أو أداة كما يعتقد البعض   احلاسوب ليس جم  
ومتثـل  ، واملتكاملـة وظيفيـاً لتحقيـق أهـداف       ، بطة تبادلياً جمموعة من العناصر املترا   

والربامج ، ن  منها احلاسوب أحد هذه العناصر       اليت يتكو  Hardwareاألجهزة واملعدات   
Software   يف حـني ميثـل العنـصر       ، دم يف تلـك األجهـزة العنـصر الثـاين          اليت تـستخ

واحلاسـوب علـى     ،ثالـث  ال البشري املمثل بالعالقة القائمة بني اآللة واإلنسان العنصر       
هذا األساس هو أحد وسائط التواصل اليت توفر لإلنسان فرصة التفاعل مع إمكانات       

، رعة فائقـة اآللة من استقبال املعلومات وختزينها واحلصول علـى نتـائج دقيقـة وبـس          
  . )٢١٧هـ، ص ١٤٢٤، علي. ( واختاذ قرارات
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ــسر     ــتعلم تي ــة املتخصــصة يف ال ــائل التكنولوجي ــادة  أن الوس ــول للم الوص
 ,Clark" (كـالرك "  كما يتأكد ذلك عند –ولكن تظل ، فوريالتعليمية بشكل فعال و

مع عجزهـا يف حـد ذاـا عـن التـأثري يف      ،  جمرد أداة إيصال ملادة التعليمية – )  2001
إىل أن حتليل الدراسـات الـيت أجريـت علـى           " كالرك  " ويشري  . مستوى حتصيل املتعلم    

 واليت أظهرت أن املتعلمني يكتسبون حصيلة علمية أكثر عند          – استخدام الوسائط 
مقارنـة  ، أو باسـتخدام احلاسـب    ، البصرية / تعلمهم باستخدام الوسائط السمعية   

 األداة الـيت     تبني أن الذي وراء هـذه احلـصيلة العلميـة لـيس            بطرق التعليم التقليدية  
 أساسها مت تـصميم املـادة   إمنا األساليب التعليمية اليت على، استخدمت يف التعليم 

" شـرام   " ويـدعم هـذا مـا توصـل إليـه           . ة واليت قدمت من خالل هـذه األداة       التعليمي
)Schramm, 1977 (     من أن التعلم يتأثر مبحتوى التـدريس وطريقتـه املتبعـة يف املـادة

  .التعليمية أكثر من تأثره باألداة التكنولوجية املستخدمة إليصال تلك املادة
  

  : التعليم باحلاسوبدامستخشروط ا
 البـد مـن تـوافر       هلكي يصبح التعليم باحلاسوب إستراتيجية فعالـة يف تدريـس         

، بـاملعلم  وفيمـا خيـتص   ،واآلخر  باحلاسوب ذاته ،خيتص األول باملعلم  ، ني أساسيني شرط
  :علم قادراً على املينبغي أن يكون انه ) ٢١٧هـ، ص ١٤٢٤( يرى علي 

  .حلاسوب وعمليات ومهارات تشغيليةتعرف املفاهيم اخلاصة با -١
 .استخدام احلاسوب وتطبيقاته التربوية املختلفة -٢

 . بلغة تأليف واحدة على األقلاملواد يف Softwareإعداد الربامج التعليمية  -٣

 .تعرف مصادر الربامج التعليمية املختلفة -٤

متطلبات املوضوع الذي تطوير الربامج التعليمية املتوافرة يف األسواق مبا يتناسب و     -٥
 .يقوم بتعليمه
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 يف املواقـف التعليميـة      تعرف القيم واالجتاهات اليت تنشأ عن استخدام احلاسـوب         -٦
 .املختلفة

  
هنـاك بعـض   أن ) ٢١٨هــ، ص  ١٤٢٤(فـريى علـي   ، اسـوب ذاتـه  أما فيما خيتص باحل  

  :املواصفات اليت ينبغي توافرها يف احلاسوب ذاته وهي 
امج احلاسوب املعلومـات الكاملـة الـيت مـن شـأا أن تـسهل           جيب أن تتضمن بر    -١

  .تشغيل هذه الربامج وفهم خطواا الرئيسية
 .جيب أن يكون حمتوى برامج احلاسوب حمققاً لألهداف التعليمية املنشودة -٢

جيب أن يصحب كل برنـامج مـن بـرامج احلاسـوب دلـيالً أو مرشـداً مكتوبـاً بلغـة                -٣
 .فية السري يف تعلم الربنامج يشرح كي، سهلة وواضحة 

 .لزيادة دافعيته للتعلم، الفوريةجيب أن يعطى الربنامج للمتعلم التغذية الراجعة  -٤

جيب أن حتتوي برامج احلاسوب على رسومات تعليمية وبيانية بألوان متميزة يتـوافر              -٥
مرار يف  وحتفيـزه علـى االسـت     ، جلـذب انتبـاه املـتعلم       ،فيها عنصر احلركة بقدر اإلمكان    

 .التعلم

 .ويناسب حمتواه قدرات املتعلم، جيب أن يتصف برنامج احلاسوب باملرونة  -٦

  
هـو  : الربنامج التعليمي احملوسب  أن  ) ٤٤٨-٤٤٧هـ، ص   ١٤٢٢( ويذكر مرعي واحليلة  

عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت تصميمها بعناية فائقة حبيـث تقـود الطالـب إىل       
قدر من األخطاء قبل بدء الطالـب يف اسـتخدام الربنـامج            إتقان أحد املوضوعات بأقل     

التعليمي احملوسب على املعلـم إرشـاد الطـالب ملـا يـأيت قبـل تـوزيعهم علـى أجهـزة               
  :احلاسوب املتوافرة يف املدرسة 

 . توضيح األهداف التعليمية املراد حتقيقها من الربنامج لكل طالب-١

 .ة للتعلم باحلاسوب إخبار الطالب عن املدة الزمنية املتاح-٢
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أو اخلربات اليت يلزم التركيز عليها وحتصيلها يف أثنـاء  ، تزويد الطالب بأهم املفاهيم      -٣
 .التعلم 

 .أو املسؤوليات كافة اليت على الطالب إتباعها إلجناز تعلم الربنامج،  شرح اخلطوات-٤

ـاء دراسـة    حتديد املواد والوسـائل كافـة الـيت ميكـن للطالـب االسـتعانة ـا إل         -٥
 .الربنامج

 . تعريف الطالب بكيفية تقومي حتصيلهم ألنواع التعليم املطلوب باحلاسوب-٦

 . حتديد األنشطة اليت سيقوم ا الطالب بعد انتهائه من تعلم الربنامج-٧

ــ -٨ ــسليم ك ــامج   ت ــسخة املناســبة للربن ــب الن ــذي   ، ل طال ــاز ال ــن اجله ــاره ع وإخب
 .سيستخدمه

، م احلاسوب يقوم الطالب بعدة استجابات للدخول إىل الربنامج عند البدء باستخدا-٩
 حيـث يقـوم  ، بعدما يدخل احلاسوب يف حوار مع املتعلم الذي يستعمل هـذا الربنـامج         

أو  ،قوم بدوره باالستجابة عن كل سؤالأو مشكالت على الطالب الذي ي، بطرح أسئلة
 .مشكلة مطروحة

جعتـها  باإلجابـة الـصحيحة، مث إصـدار          ومرا،  يقوم احلاسـوب بنقـل االسـتجابة       -١٠
أمــا إذا كانــت اإلجابــة خطــأ فيقــوم بالربنــامج بتقــدمي بعــض  ، اإلجابــة الــصحيحة

أو األســئلة العالجيــة لتوضــيح الــسؤال أو املــشكلة الــيت أخطــأ فيهــا  ، التــدريبات
لينتقـل  ، يعود إىل متابعة تعلُّمـه    ، وبعد أن ينتهي الطالب من هذه التدريبات      ، الطالب

  . السؤال التايل وهكذا حىت ينتهي من كل أسئلة الربنامجإىل
  
  : أهم برامج احلاسوب املستخدمة عامليا يف التدريس-

، واليت أصبح مـن  )Help(    مما الشك فيه أن وجود الربامج التعليمية املساعدة      
الضروري تواجدها مع مجيع الربامج اجلاهزة ميثل أعظم وسيلة تعليمية ظهرت حىت            
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خاصة مع تقدم تكنولوجيا احلاسبات واجلرافيك والربامج املتاحة حاليا لبناء هذه          اآلن،  
  .املساعدات التدريبية

) ٥٢-٥١م، ص ٢٠٠٣ ( وآخـرون وتتمثل أهم هذه الربامج احلاسوبية كما يذكرها سـعادة    
  :يف اآليت
  :باستخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة ) Author ware( برنامج أوثر وير -١

ذا الربنامج له أمكانية هائلة ليس فقط يف إنتـاج بـرامج تعليميـة وعـروض                ه
هلذا الربنامج من أدوات متعددة     يف إنتاج أفالم تلفزيونية وكارتون نظرا ملا         أيضاولكنه  

يف إعداد الصور املتحركة وإضافة أصوات وأفالم فيـديو وبعـض النـصوص وحتريكهـا               
ا الربنامج له عيوب فإنه غايل الـثمن وحيتـاج          ولكن هذ . بأشكال وألوان وخلفيات رائعة   

إىل تدريب ملدة طويلة، وحيتاج إىل حواسيب ذات إمكانات عالية مـن الـذاكرة ووسـائط               
وبالتايل فإنه الجدوى اقتـصادية     . التخزين وبطاقة خاصة لتشغيل الوسائط املتعددة     

شـبكات   تنفيـذ منـاهج تعليميـة علـى     أداةالستخدام هذا الربنامج كمرشح ليكون    
وهذا اليقلل مـن شـأن الربنـامج، فقـد مت تنفيـذ العديـد مـن                 . احلواسيب يف اجلامعات  

املناهج التعليمية للتلفزيون املصري، ومشاريع أخرى خليجية لعمل مناهج للثانويـة           
  .العامة باستخدام هذا الربنامج

  
  :) Power Point( برنامج باور بوينت -٢
  Windows(اره مع انتشار نظام التشغيل يأخذ هذا الربنامج شعبيته وانتش  

Microsoft  (   الربنــامج أنوالــذي فــرض نفــسه خــالل الــسنوات املاضــية، حيــث 
Power Point  جــزء مــن برنــامج )Windows  Microsoft (  أصــبح، الــيت 

ــربامج املباعــة مــع أجهــزة احلواســيب     ــات جمموعــات ال ــا مــن مكون وجودهــا حتمي
 أكثـر  مـؤخرا    أصـبح واستخدام هذا الربنامج فقد     ونظرا لسهولة تعلم    . الشخصية

 متوسط حجـم امللـف املطلـوب        أنالربامج شيوعا من الكثري من املتخصصني، حيث        
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مدته نـصف سـاعة يتعـدى عـشرة ميجـا           ) حيتوي على صوت وصورة     ( لعمل عرض   
 مـا   إذا حدوث عطب يف هـذا امللـف الكـبري أثنـاء تـصحيحه               احتمالبايت، ناهيك عن    

ويعتـرب هـذا العطـب مـشهورا بـني          . ر الكهربائي أثناء عملية ختزين امللف     انقطع التيا 
  .مستخدمي هذا الربنامج

  
  : األمناط التعليمية املختلفة الستخدام احلاسب يف الربامج التعليمية-

إن هنالك بعض األمنـاط التعليميـة املتعلقـة          ) ٨٧ هـ، ص    ١٤٢٥  (    يرى املوسى 
  : منهاباستخدام احلاسب يف التعليم و

م مـن  وـدف إىل الـتعل   ) Tutorial Mode(  طريقة الـتعلم اخلـصوصي    –أ 
  :خالل برنامج مصمم يف السابق

 أن الربنـامج    أي ويف هذا النوع من االستخدام يقوم الربنامج بعملية التدريس               
يدرس فعال فكرة أو موضوعا ما، والطريقة السائدة يف هذا النوع من االستخدام هـي               

لفكرة وشرحها، مث إيراد بعض األمثلـة عليهـا، ويف بعـض األحيـان إيـراد أمثلـه                  عرض ا 
  .معاكسة

     وختتلف الربامج يف هذا املوضوع اختالفا كبريا فبعضها جيد فاعل يقوم على             
أساس التفاعل واحلـوار، ويـستخدم الرسـم، واأللـوان، واألصـوات، واحلركـات بفعاليـة،         

وضوع نفسه، حبيث جيد كل طالب مايالئمـه مـن          ويتضمن طرائق خمتلفة لتدريس امل    
 طرائق التدريس، وبعضها رديء الخيتلف عن طريقة الكتاب أو طريقة احلفظ والـتلقني            

  . )٨٧ هـ، ص ١٤٢٥( املوسى 
 نعــين بــالتعليم مبــساعدة أننــا) ٤٤٢-٤٤١هـــ، ص ١٤٢٢( ويــرى مرعــي واحليلــة 

وهنـا  ، دة إىل الطلبـة مباشـرة  تعليميـة مفـر  أن احلاسوب ميكنه تقدمي دروس   ، احلاسوب
والـربامج التعليميـة الـيت يقـدمها     ، )منفـردين  ( حيدث التفاعـل بـني هـؤالء الطلبـة          

وميكننا تصنيف هذه الربامج إىل أصـناف كـثرية منـها التمـرين واملمارسـة               ، احلاسوب
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)Drill and Practise (   أو ، تعليميـة أن املفهــوم ويفتـرض هــذا النـوع مـن الــربامج ال
يقـدم  ، مج التعليمـي هـذا    وأن الربنـا   ،قـد مت تعليمهـا للمـتعلم      ، و الطريقة أ ،القاعدة

واملفتـاح   ،للمتعلم سلسلة من األمثلة من أجل زيادة براعته يف استعمال تلك املهارة           
مج إما متارين يف مـادة      وغالبية هذه الربا  ، هنا هو التعزيز املستمر لكل إجابة صحيحة      

ومـا  ، أو متارين من أجل النمـو اللغـوي  ، ة لغة أجنبية  أو للتدريب على ترمج    ،الرياضيات
  .وهنالك برامج تدريبية تساعد املتعلمني على بناء اجلمل ،شابه ذلك

ة تقـدم لنـا الكـثري مـن األسـئل       ،  فإن بـرامج التمـرين واملمارسـة       ،باإلضافة هلذا 
يفسح احلاسـوب للمـتعلم الفرصـة للقيـام بعـدة           ، املتنوعة ذات األشكال املختلفة   

وحيتـوي كـل برنـامج علـى مـستويات          ، اوالت قبل أن يعطيـه اإلجابـة الـصحيحة        حم
، يعطي املتعلم تغذية راجعة سواء منها اإلجيابية أو الـسلبية      ،خمتلفة من الصعوبة    

  ).Heinich. Et. Al.,1989(باإلضافة إىل التعزيز عند كل إجابة صحيحة 
  

وــدف إىل ) Drill & Practice Mode( طريقــة التــدريب واملمارســة –ب 
   :التعلم من خالل إعطاء فرصة للمتعلمني للتدرب على إتقان مهارات سبق تدريسها

      ويف هذا النوع من االستخدام يقدم احلاسب عددا من التـدريبات أو التمرينـات         
أو املسائل على موضوع معني سـبقت دراسـته مـن قبـل بطريقـة مـا، ويكـون عمـل           

ناسبة حيث يقوم احلاسب بتعزيـز اإلجابـة الـصحيحة أو    الطالب هو إدخال اإلجابة امل   
 أن اهلـدف يف هـذا النـوع مـن االسـتخدام هـو صـيانة                أيتصحيح اإلجابة اخلاطئـة،     

  .املهارات أو املعلومات والتدرب على تطبيقها بسرعة وبدقة
     ويتميــز احلاســب يف هــذا املوضــوع بقدرتــه الفائقــة علــى إنتــاج كــثريا مــن   

ائل املختلفـة، واملالئمـة ملـستوى معـني، كمـا يتميـز علـى الطريقـة                 التمرينات واملس 
 طريقة احلل بالورقة والقلم مبيزات كـثرية منـها مـثال التغذيـة الراجعـة              أيالتقليدية  

الفورية ذلك ألن احلاسب سيوقفه حاال عنـد ارتكـاب اخلطـأ وقـد يناقـشه حـول هـذا          
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ب شـائقة أكثـر مـن الطريقـة         اخلطأ، كما أن التدريبات والتمرينات عـن طريـق احلاسـ          
  ).٨٧هـ، ص ١٤٢٥ ،املوسى( .التقليدية الرتيبة

  
وــدف إىل تقــدمي منــاذج تفيــد يف بنــاء  ) Simulation (  طريقــة احملاكــاة - ج

 يـصعب القيـام   عملية واقعية من خالل حماكاة ذلك النموذج والتدريب على عمليات       
  :ا يف مواقف فعلية

سيد حـدث معـني يف      لنوع مـن الـربامج عنـدما يـصعب جتـ           وتنشأ احلاجة إىل هذا ا       
  :احلقيقة نظرا لـ

  .مثل إجراء جتارب بالفضاء: لكلفة املادية ا-
  .مثل مشاهدة عملية النمو يف النبات: طول الزمن -
  .مثل طريقة أداء مناسك العمرة: بعد املكان -
  .لعمرةمثل الطريقة الصحيحة ألداء مناسك احلج وا: املكانبعد الزمان و -
املوسـى  ( .مثل إجراء التجارب الكيميائيـة أو جتـارب الطـريان       : خلطر والضرر اجلسدي   ا -
  ).٨٧، ص هـ١٤٢٥،

 املــتعلم يف بــرامج احملاكــاة جيــدانــه ) ٤٤٤هـــ، ص ١٤٢٢( ويــذكر مرعــي واحليلــة 
)Simulation Programs ( إذ جه من مواقف يف احليـاة احلقيقيـة   موقفاً شبيهاً ملا يوا

أو لألعبـاء املاليـة الباهظـة        ،فر للمتعلم تدريباً حقيقياً دون التعرض لألخطـار       إا تو 
  .امت ذا التدريب على أرض الواقعفيما لو ق،  من املمكن أن يتعرض هلا املتدرباليت

جتارب خمربيـة يف    وتتناول برامج احملاكاة موضوعات تتعلق مبشكالت إدارية جتارية و        
أخرى فـإن املـتعلم يقـوم مبعاجلـة مـسائل رياضـية مـع          ويف حاالت    ،العلوم الطبيعية 

 ضـبط مـصنع إلنتـاج       منـه ذلـك   ،  الناتج عن تغـيري بعـض املـتغريات        مالحظة التأثري 
مـن األمثلـة     ،وتعد برامج احملاكاة املتعلقـة بـالتنبؤ بـأحوال الطقـس           ،الطاقة النووية 

  .اجليدة على هذا النوع من الربامج
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واملدنيـة تـستعني ـذا النـوع مـن          ، العـسكرية   عدداً كـبرياً مـن املهـن       إن هناك 
 ، واآلالت الـضخمة   ،الطـائرات :  مثـل  ،من أجل إدارة املعدات املعقدة وصيانتها     ، الربامج

وتقـوم معظــم  . واألجهــزة املتعلقـة بــالنفط  ،واألسـلحة، ومـصانع الطاقــة النوويـة   
سـتعمال  با، أو العـسكرية ، املية الضخمة سـواءً منـها املدنيـة      شركات الطائرات الع  

مـن  ، لـوب لنوع من أجل التقليل من الوقت احلقيقـي واملط   االربامج احلاسوبية من هذا     
وقد استطاعت البحرية األمريكيـة عـن طريـق اسـتعمال           . اجل التدريب على الطريان   

ة دوالر للـساع  ) ٤٠٠٠(هذا النوع من الربامج من ختفيض تكاليف تـدريب الطيـار مـن          
  .ردوال) ٤٠٠(الواحدة إىل حوايل 

ويتوقـف حتديـد   ، وهناك نوع من برامج احملاكاة اليت ال تضمن أيـة أهـداف حمـددة          
وبعـضها ال يقـوم بتزويـد التالميـذ بأيـة           ،هداف على املعلم أو املتعلم نفـسه      هذه األ 

أو  ،ويقوم جهاز احلاسوب بترك حتديد هذه اإلرشادات للمعلـم نفـسه         ، إرشادات خاصة 
 ،اصل نتيجة لتغيري بعـض املـتغريات   التأثري احلأن يقوم التلميذ نفسه باكتشاف مدى    

ميكـن اسـتعماهلا بطـرق خمتلفـة مـن أجـل أن تالئـم        ، وهذا النوع من برامج احملاكـاة    
  .)Heinich. Et. Al.,1989(احتياجات املوافق التعليمية املختلفة 

  
  :أحد برامج احملاكاة ) Virtual Reality(  احلقيقة الواقعية -

ويهدف هذا النـوع  . يقة الواقعية من أهم واحدث برامج احملاكاة       تعد برامج احلق  
وتوصـل  .  يشرك حواس املتعلم ليمر خبربة تشابه الواقع إىل حد كبريأنمن الربامج إىل    

باحلاسـب تتـصل   ) Peripherals( بعض امللحقات يف هذا النوع من الربامج أحيانـا       
يرتديه املتعلم ميكنه   )  قناع   (فقد يكون ذلك على هيئة منظار خاص        . جبسم اإلنسان 

وهـذا القنـاع ميكنـه مـن الرؤيـة          . من رؤية مايعرضه الربنامج، بدال من رؤية الـشاشة        
أو قد يكون غطاء كـامال للـرأس لـيمكن املـتعلم مـن              ). ذات األبعاد الثالثة    ( اسمة  
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ن وقد يكون على شكل قفازات باإلضافة إىل غطاء الرأس ليمكنه م. الرؤية واالستماع
  .اللمس والشعور بدرجة احلرارة، وغري ذلك

  
  : األلعاب التعليمية–د 

    اللعب كما يقول املتخصصون يف علـم نفـس األطفـال أداة طبيعيـة مهمـة                
يستخدمها الطفل لفهم العامل ومواجهته، واسـتخدام احلاسـب للعـب حيـث علـى               

ل علـى االنتبـاه   ت الطفـ ا ويطيل من قـدر    تاكتساب مهارات حل املسائل واختاذ القرارا     
تعاجل هذه الـربامج كـثريا مـن املوضـوعات ولكنـها تـدمج              ... ويشجعها على اخليال    

تعليمها يف شكل مباريات ختيلية حتمـل التالميـذ علـى التنـافس لكـسب العالمـات،         
وعلى التالميذ لكي يفوزوا أن حيلوا مسائل رياضـية مـثال، ويتـهجوا مفـردات وحيـددوا                 

  .ها وحتليل املسائل املنطقية وقراءة التعليمات، وتفسرينقاط على شبكة إحداثيات
ونرى أن طرق التعليم بواسطة احلاسب هي إمـا تعلـيم خـصوصي أو طريقـة                   

. تدريب ومران واأللعاب التعليمية واحملاكـاة قـد تنـدرج حتـت إحـدى هـاتني الطـريقتني                 
   ).٨٧ هـ، ص ١٤٢٥( املوسى 

من ) Gaming Program( برامج اللعب أن) ٤٤٣هـ، ص ١٤٢٢( يذكر مرعي واحليلة
د حيث إن هذا يعتمد فيما إذا كانـت املهـارة املـرا   ، أو ال تكون تعليمية   ، كن أن تكون  املم

 ,Battleship:  وتعد الربامج الترفيهية اآلتيـة ، أم ال،التدرب عليها ذات صلة بالتعليم

Space, Invaders, Blackjack. قبـل   أمثلة جيدة للربامج الترفيهية اليتكثرياً مـا ي 
وهذه الـربامج ميكنـها أن تـؤدي     ، األيام وخاصة يف الدول املتحضرة عليها الشباب هذه  

لنا خدمـة جيـدة مـن أجـل مـساعدة النـاس يف التعـرف إىل مـا يـسمى بأساسـيات                       
وعلــى املعلمــني أن يــضعوا يف  . بطريقــة ممتعــة، )Computer Literacy(احلاســوب 

وميكن للمعلمني السماح   ، ئي من هذه الربامج تعليمياً    أذهام أن يكون اهلدف النها    



- ٤٩ - 

ة هلم على ما قـاموا بـه مـن          كمكافأ، ذهم باستعمال برامج ترفيهية حمضة    لتالمي
  .واجبات

وخاصـة   ،ي على شكل ألعاب ذات دافعيـة قويـة        وتعد الربامج التعليمية اليت ه    
عاب التعليمية يف جمـال  وميكن تطبيق األل، ليت حتتاج إىل اإلعادة يف تعلمها   التدريبات ا 

بـداء اآلراء فيمـا يتعلـق     التدريب اإلداري حيث يشكل املشاركون فرقاً إدارية يقومـون بإ         
. والفريق الفائز هو الذي حيصل على أعلى الدرجات املتعلقة بفوائـد التعـاون       ، بالتعاون

)Heinich. Et. Al.,1989.(  
  

اط التعليمية املتعلقة بعض األمن) ٤٤٥-٤٤٢هـ، ص  ١٤٢٢(ويضيف مرعي واحليلة    
  :باستخدام احلاسب يف التعليم ومنها

   :Tutorial Program الربامج التعليمية البحتة -هـ
ــرى  ــة ي ــي واحليل ـــ، ص ١٤٢٢(مرع ــامج التعليمــي  أن) ٤٤٢ه ــدمي يقــوم الربن بتق

وبعد ذلـك   ، تلك الوحدة ويتبع كل وحدة سؤال خاص عن       ، املعلومات يف وحدات صغرية   
ويوازا باإلجابة الـيت قـد وضـعها مؤلـف     ، بتحليل استجابة املتعلم احلاسوب  يقوم
ذا فـإن تغذيـة راجعـة تعطـي         وعلـى ضـوء هـ     ، ربنامج التعليمي يف داخل احلاسـوب     ال

 حبيـث حيتـوي علـى     ، يقوم بربجمة برناجمه التعليمي    واملؤلف املبدع هو الذي   ، للمتعلم
 من ذلك الربنـامج التعليمـي   أو أقل صعوبة ،فروع لربامج تعليمية أخرى أكثر صعوبة 

والربنامج التعليمي هنا يقوم مقام     ، وقدرام، م مع احتياجات املتعلمني الفردية    تتالء
  .املعلم فجميع التفاعل حيدث ما بني املتعلم واحلاسوب

والـسيطرة يف   ، والدقة، تعليم بقدرة كبرية من حيث السرعة     يتميز احلاسوب يف ال   
حيح وتص،كذلك يساعد يف عمليات التقومي املستمر      ،لتعليميةا) احملتوى  (  املادة   تقدمي

 ميد  مما، ف العالج املناسب ألخطاء املتعلم    ووص ،وتوجيهه، استجابات املتعلم أوالً بأول   
 التعلم املناسب لطبيعـة     وفعالة يكون من شأنه تقدمي    ، املتعلم بتغذية راجعة فورية   
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ممـا جيعـل مـن      ، وسـرعته ، واهتماماتـه ،  لـه مـستواه اخلـاص      كفـرد مـستقل   ، املتعلم
  .احلاسوب وسيلة جيدة للتعلم الذايت

  
  وبـرامج أخـرى يقـدمها    Problem Solving Program برامج حل املـشكالت  -و

  :احلاسوب
: واآلخـر ، يتعلق مبا يكتبه املتعلم نفسه : النوع األول ، يوجد نوعان من هذه الربامج    

من قبل أشخاص آخرين مـن أجـل مـساعدة املـتعلم علـى حـل        يتعلق مبا هو مكتوب     
مث يقـوم   ، ويف النوع األول يقوم التلميذ بتحديد املـشكلة بـصورة منطقـة           ، املشكالت

هـي  ، ووظيفة احلاسوب هنا  . بعد ذلك بكتابة برنامج على احلاسوب حلل تلك املشكلة        
  .صحيح هلذه املشكلةواملعاجلات الكافيات من أجل تزويدنا باحلل ال، إجراء احلسابات

فإن احلاسـوب يقـوم بعمـل احلـسابات بينمـا           ، أما يف النوع اآلخر من هذا الربنامج      
ي مـسألة حـسابية     تكون وظيفة التلميذ هنا معاجلة واحد أو أكثر من املـتغريات ففـ            

وما علـى  ، فإن احلاسوب ميكن أن يساعد التلميذ يف تزويده بالعوامل، متعلقة باملثلثات 
  ) .Heinich. Et. Al.,1989( الوصول إىل حل للمشكلة التلميذ سوى

باإلضافة ملا سبق من تطبيقات حاسوبية تربوية فإنه من املمكن استعمال هـذا             
لفـة  والوسائل التعليميـة املخت   ، اجلهاز من أجل عمل جدول خاص الستعمال احلجرات       

 إليـه  مـا حيتـاج  وكذلك ميكن للحاسـوب عمـل نـسخ        ، مع الطالب يف التعليم الفردي    
وامتحانـات حـني احلاجـة      ، وألغاز، وتوضيحات، ورسومات ،ونشرات، الطالب من كتيبات  

وتـسجيل النفقـات   ، وباسـتطاعة احلاسـوب كـذلك عمـل امليزانيـة         . إىل تلك النـسخ   
وتدوين احتياج املدرسني من مواد ومعدات ومـا تبقـى مـن أمـوال يف ايـة كـل سـنة              

  .مالية
  
  



- ٥١ - 

  :حلاسوب مزايا إستراتيجية التعليم با
انه ميكن أن حتقق إستراتيجية التعلـيم باحلاسـوب         ) ٢٢٠هـ، ص   ١٤٢٤(يذكر علي   
  :املزايا التالية

  .ملا تقدمه من تغذية راجعة،  تساعد على إتقان املعلم-١
 . حتقق مبدأ إجيابية املتعلم-٢

 . تراعي الفروق الفردية-٣

راً لبعـدها املكـاين أو       تقدم خربات بديلة قد تكون من الصعب التعامل معهـا نظـ            -٤
ويظهـر ذلـك جليـاً يف حماكـاة احلاسـوب          ، أو خلطورة التعامل معهـا مباشـرة      ، الزماين

 .لظواهر معينة

 . تنمية قدرة املتعلمني على االعتماد على الذات-٥

  . إكساب املتعلمني االجتاهات اإلجيابية حنو الدراسة والتعلم-٦
 

نه يتمتع التعلـيم مبـساعدة احلاسـوب        ا) ٤٤٦هـ، ص   ١٤٢٢( ويذكر مرعي واحليلة    
  :بعدة مزايا باآليت 

  . يسمح احلاسوب التعليمي للتالميذ بالتعلم حسب سرعتهم اخلاصة -١
 إن الوقت الـذي ميكـن أن يـستغرقه التلميـذ يف عمليـة الـتعلم هـو أقـل يف هـذه                    -٢

 .الطريقة منه يف الطرق التقليدية األخرى 

 .وتشجيع من قبل احلاسوب ،  يقابلها تعزيز إن االستجابة اجليدة للمتعلم-٣

ويستطيع التالميذ الضعاف استعمال الربنامج التعليمي مرات ومـرات         ،  إنه صبور  -٤
 .دون ملل

 . يمكن التالميذ الضعاف من تصحيح أخطائهم دون الشعور باخلجل من زمالئهم-٥

 .علُم أكثر متعةوالصور املتحركة مما جيعل عملية الت، واألصوات،  يوفر األلوان-٦
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 ويف أي وقـت      يوفر تعلماً جيداً للتالميذ بغض النظر عن توفر املعلم أو عـدم تـوفره              -٧
 .ويف أي موقع، يشاءون

وتكــوين بنــك ، واســتعادا،  لــدى احلاســوب قــدرة كــبرية علــى ختــزين املعلومــات -٨
 .املعلومات بيسر ييسر الرجوع إليها بسرعة وبسهولة

مي لتعليم املهـارات الـصحيحة الـيت تطلـب وقتـاً كـبرياً        يصلح احلاسوب التعلي   -٩
 .وذا يوفر الوقت

ولـذلك يـوفر الوقـت للمعلـم     ،  يقوم احلاسوب التعليمي جبمع األعمال الروتينيـة   -١٠
  .ليعطي اهتمامات أكرب للمتعلمني
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  : الدراسات السابقة-٤
  :الدراسات العربية: أوال

الهتمام بالتعليم عن طريق استخدام الـربامج احلاسـوبية          ظهر ا  يف اآلونة األخرية  
متعددة الوسائط اليت جتمع بني الـنص املكتـوب واللـون واحلركـة والـصورة والـصوت              
لتــدريس بعــض املقــررات الدراســية ــدف حتقيــق أهــداف التعلــيم بــصورة عامــة   

إثـارة  ومساعدة املعلم يف نقل املعارف واملعلومات للمتعلمني بشكل أفضل ومشوق و       
  : ومن هذه الدراسات اليت اهتمت ذا اجلانب. الدافعية للمتعلمني

  ): هـ ١٤١٨(  دراسة آل جمحود -١
أثــر اســتخدام احلاســب اآليل يف تــدريس مــادة العلــوم علــى :     عنــوان الدراســة

التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثـاين املتوسـط دراسـة شـبه جتريبيـة يف إحـدى           
  .مدارس مكة املكرمة

 بني حتـصيل تالميـذ اموعـة        ٠,٠٥    هدفها هو معرفة الداللة اإلحصائية عند       
التجريبية الذين درسوا بطريقة احلاسب اآليل، وحتـصيل الطـالب يف اموعـة الثانيـة               

 التذكر، الفهم، التطبيـق، مث عنـد الـثالث          –الذين درسوا بطريقة اإللقاء عند مستوى       
  .مستويات جمتمعة
باحث بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعـة التجريبيـة            واستنتج ال 

  .اليت درست بطريقة احلاسب اآليل
  
  ): هـ ١٤١٩(  دراسة املطريي  -٢

أثر استخدام إحدى برجميات احلاسوب، يف مادة العلـوم، علـى           :     عنوان الدراسـة 
  .حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي

معرفة الفـروق يف حتـصيل طـالب الـصف الـسادس                هدفت هذه الدراسة، إىل     
االبتدائي لبعض املوضوعات، يف مقرر العلوم عند دراستهم هلا، مـن خـالل برجميـات               
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احلاسوب املعروضة حاليا يف األسواق، وبني دراستهم هلا بالطريقة املوضـحة بكتـاب           
التعـرف  املعلم يف العلوم للصف السادس االبتدائي باملـدارس احلكوميـة، وهـدفت إىل      

على بعض اخليارات الـيت ميكـن اسـتخدامها لتطـوير الطـرق املـستخدمة حاليـا، يف                  
  .تدريس العلوم يف املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

  :    ونتج من الدراسة النتائج التالية
يف متوسـطات حتـصيل     )  ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           -١

دس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية الـيت  طالب الصف السا  
درست باستخدام احلاسـوب وطـالب اموعـة الـضابطة الـيت درسـت بالطريقـة                
التقليدية لصاحل طالب اموعة التجريبية وذلك يف املـستوى األول مـن تـصنيف              

  ).مستوى التذكر ( بلوم لألهداف املعرفية 
يف متوسـطات حتـصيل     )  ٠,٠٥( إحصائية عنـد مـستوى      توجد فروق ذات داللة      -٢

طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية الـيت    
درست باستخدام احلاسـوب وطـالب اموعـة الـضابطة الـيت درسـت بالطريقـة                
التقليدية لصاحل طالب اموعة التجريبية وذلك يف املستوى الثاين مـن تـصنيف             

 ).مستوى الفهم ( لوم لألهداف املعرفية ب

يف متوسـطات حتـصيل     )  ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           -٣
طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية الـيت    
درست باستخدام احلاسـوب وطـالب اموعـة الـضابطة الـيت درسـت بالطريقـة                

 طالب اموعة التجريبية وذلك يف املستوى الثالث من تـصنيف       التقليدية لصاحل 
 ).مستوى التطبيق (بلوم لألهداف املعرفية 

يف متوسـطات حتـصيل     )  ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           -٤
طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية الـيت    

ب وطـالب اموعـة الـضابطة الـيت درسـت بالطريقـة             درست باستخدام احلاسـو   
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التقليدية لصاحل طالب اموعة التجريبيـة يف مـستوى االختبـار ككـل لـصاحل               
 .اموعة التجريبية

     وقد أوصت هذه الدراسة، إىل ضرورة التوسع يف استخدام برجميات احلاسوب،           
 املدارس احلكومية، وأوصت يف تدريس مادة العلوم لطالب الصف السادس االبتدائي، يف

كذلك بضرورة وضع خطة تنفيذيـة مرحليـة، يف ضـوء اإلمكانـات املاديـة والبـشرية               
واإلدارية املتـاحة؛ لتوفري أجهزة احلاسوب املالئمة، والربجميات اليت تالءم طبيعة منهج          
العلوم، وضرورة توافر املعايري الفنيـة والعلميـة يف الربجميـات املـستخدمة، وضـرورة                
وجود املتابعة املستمرة، والتقومي الدوري؛ لتجربة استخدام احلاسوب، يف تدريس العلوم           

  .والوقوف على السلبيات، ووضع اخلطط لتالشيها مستقبال
  
  ):هـ ١٤٢٢ – ١٤٢١(  دراسة النمري -٣

أثر اسـتخدام احلاسـب اآليل، يف إكـساب الطالبـات املعلمـات،         :     عنوان الدراسة 
  .لغة العربية، ويف اجتاهان حنو استخدامه يف التدريسمهارات تدريس ال

      دف هـذه الدراسـة، إىل الوقـوف علـى أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل، علـى                   
حتصيل الطالبات املعلمات، مـن كليـة اللغـة العربيـة يف جامعـة أم القـرى؛ ملهـارات                   

تخدامه، وأثـره   تدريس اللغة العربية، عند مستويات بلوم، مقارنـة بالتـدريس دون اسـ            
  .على مستوى األداء التدريسي، وأثره على اجتاهات الطالبات املعلمات

  :نتج من الدراسة النتائج التاليةاهم ما        و
لـصاحل اموعـة    ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           -١

ة عند مستويات   التجريبية يف التحصيل املعريف البعدي ملهارات تدريس اللغة العربي        
بلوم املعرفية العليا على حدة، وعند املستوى الكلي البعدي موع مـستويات بلـوم              

  .املعرفية
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لـصاحل اموعـة    ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           -٢
التجريبية يف التحصيل املعريف البعدي ملهارات تدريس اللغة العربية الالزمة لتدريس  

عريب على حدة، والالزمة لتـدريس النحـو والـصرف علـى حـدة، ويف املـستوى                 األدب ال 
  .الكلي ملهارات تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية

    أوصت الباحثة بعدة توصيات أمهها تبين كليات إعداد املعلمات بشكل عام،           
وتدريبـهن  ومعلمات اللغة العربية بشكل خاص، منط التعليم املعـزز باحلاسـب اآليل،             

  .على تصميم وإنتاج برامج حاسوبية يف مواد ختصصهن
  
  ):هـ ١٤٢٢(  دراسة السحيم -٤

أثر استخدام الوسائط املتعددة، على حتصيل طالبـات الـصف          :    عنوان الدراسة 
  .الرابع االبتدائي، يف مادة العلوم

    وهدفت الدراسة إىل التعرف علـى اثـر التـدريس، باسـتخدام برنـامج حاسـويب               
متعدد الوسائط، على حتصيل طالبـات الـصف الرابـع االبتـدائي، يف مـادة العلـوم، يف         

  .مدينة الرياض
  :       ونتج من الدراسة النتائج التالية

بـني متوسـطي    ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              -١
سـوب  حتصيل طالبـات اموعـة التجريبيـة الـيت درسـت باسـتخدام برنـامج احلا               

املتعدد الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليديـة يف           
  .جممل االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية

بـني متوسـطي    ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              -٢
 حتصيل طالبـات اموعـة التجريبيـة الـيت درسـت باسـتخدام برنـامج احلاسـوب                
املتعدد الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليديـة يف           

  .التذكر والفهم لصاحل اموعة التجريبية: مستويني معرفيني مها
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بني متوسـطي   ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -٣
نـامج احلاسـوب    حتصيل طالبـات اموعـة التجريبيـة الـيت درسـت باسـتخدام بر             

املتعدد الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليديـة يف           
  .التطبيق والتحليل: مستويني معرفيني مها

بأمهيـة حتديـد مواصـفات تربويـة ومعـايري علميـة وفنيـة،              :     وأوصت الدراسة 
ع هذه املواصفات، يفترض توافرها يف الربامج التعليمية املتعددة الوسائط، على أن تنب   

مــن نظريــات الــتعلم، ويف ضــوء احتياجــات املــتعلم وقدراتــه، وباســتخدام األهــداف  
السلوكية املناسبة، ووضع خطة عمل تنفيذية؛ لتجهيز املـدارس، بـأجهزة احلاسـوب             

  .املتعددة الوسائط وصيانتها
  
  ):هـ١٤٢٢(  دراسة البلوي -٥

 يف تـدريس وحـدة اإلحـصاء علـى          أثر اسـتخدام احلاسـب اآليل     :     عنوان الدراسة 
  .التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي يف مدينة تبوك

    وهدفت الدراسة إىل حماولة التعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس         
لـدى طـالب الـصف األول       ) االحتفاظ  (وحدة اإلحصاء على التحصيل العاجل واآلجل       

  . مدينة تبوكالثانوي يف
  :     وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نذكر منها

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء اموعـة التجريبيـة الـيت درسـت         -١
 ) ٠,٠٥( باستخدام احلاسب اآليل وبني متوسط أداء اموعة الضابطة عند  مـستوى     

يس مستوى التذكر والفهم والتطبيق لصاحل   يف االختبار التحصيلي العاجل الذي يق     
  .اموعة التجريبية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء اموعـة التجريبيـة الـيت درسـت         -٢
 ) ٠,٠٥( باستخدام احلاسب اآليل وبني متوسط أداء اموعة الضابطة عند  مـستوى     
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ذكر والفهم والتطبيـق لـصاحل      يف االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الت       
  .اموعة التجريبية 

  
  ):هـ ١٤٢٣ – ١٤٢٢(  دراسة السواط -٦

أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ بـالتعلم؛ لـدى طـالب           :     عنوان الدراسة 
  .الصف الرابع االبتدائي، يف مادة اجلغرافيا

ــر اســتخدام احلاســب اآليل،    ــة أث ــاظ         هــدفت الدراســة إىل معرف يف االحتف
بالتعلم، لدى طالب الصف الرابع االبتدائي، يف مادة اجلغــرافيا، وذلك عند املـسـتويات   

، مقارنـة بالطريقـة     ) التطبيـق    – الفهـم    –التـذكر   : ( الثالثة األوىل من تصنيف بلوم    
  .التقليدية
  :نتج عن الدراسةاهم ما     و

يف االحتفاظ بالتعلم    ) ٠,٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -١
لدى طالب الصف الرابـع االبتـدائي يف مـادة اجلغرافيـا بـني اموعـة الـيت درسـت                    
باستخدام احلاسب االيل واموعـة الـيت درسـت بالطريـة التقليديـة يف مـستوى                

  .التذكر
يف االحتفاظ بالتعلم لـدى   ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -٢

رابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اموعة اليت درست باستخدام          طالب الصف ال  
  .احلاسب اآليل واموعة اليت درست بالطرية التقليدية يف مستوى الفهم

يف االحتفاظ بالتعلم    ) ٠,٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٣
اموعـة الـيت درسـت      لدى طالب الصف الرابـع االبتـدائي يف مـادة اجلغرافيـا بـني               

باستخدام احلاسب اآليل واموعـة الـيت درسـت بالطريـة التقليديـة يف مـستوى                
  .التطبيق
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      وأوصى الباحث بأمهية استخدام احلاسب اآليل، يف تعليم وتعلـم اجلغرافيـا؛            
ألا تؤدي إىل بقـاء الـتعلم أفـضل مـن الطريقـة التقليــدية، كمـا تـؤدي إىل فهـم                  

ائــق واملفاهـيم اجلغرافية، بصورة أفضل من الطريقة التقليدية، كما   واستيعاب احلق 
يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات حول أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل، يف تـدريس                 

  .اجلغرافيا
  
  ):هـ ١٤٢٥ -١٤٢٤(  دراسة الفهيقي -٧

ــدريس :     عنــوان الدراســة  أثــر اســتخدام التعلــيم املــربمج واحلاســب اآليل يف ت
  .اهلندسة املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمني مبحافظة سكاكا

    تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام التعليم املـربمج واحلاسـب           
اآليل يف تدريس اهلندسة املستوية والتحويالت علـى حتـصيل طـالب كليـة املعلمـني                

  .مبحافظة سكاكا
  :ئج التالية    ومت التوصل إىل النتا

 أثبتت الدراسة احلالية تفـوق طريقـة التعلـيم املـربمج علـى الطريقـة التقليديـة           -١
  .بالنسبة للتحصيل بدرجة دالة إحصائية

 أثبتت الدراسة احلالية تفوق طريقة التعلم باستخدام احلاسب اآليل على الطريقة          -٢
  .التقليدية بالنسبة للتحصيل بدرجة دالة إحصائية

دراسة احلالية تفوق طريقة التعلم باستخدام احلاسب اآليل علـى طريقـة             أثبتت ال  -٣
  .التعليم املربمج بالنسبة للتحصيل بدرجة دالة إحصائية

  
  ):هـ ١٤٢٥(  دراسة الغامدي -٨

أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل، يف تـدريس وحـدة الـدائرة، علـى                :     عنوان الدراسة 
  .حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط
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دفت هذه الدراسة، إىل التعرف على أثر استخدام احلاسب، يف تـدريس وحـدة         ه
 متوسطي –مرتفعي التحصيل  : (الدائرة، على حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط      

  .، عند مستويي التذكر والفهم) منخفضي التحصيل–التحصيل 
  :  وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية

بني متوسطات درجات طالب    ) ٠,٠٥( ئية عند مستوى    التوجد فروق ذات داللة إحصا     -١
اموعة التجريبية وطالب اموعة الـضابطة يف االختبـار التحـصيلي البعـدي عنـد            

  .مستوى التذكر
بني متوسطات درجـات طـالب      ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٢

التحـصيلي البعـدي عنـد    اموعة التجريبية وطالب اموعة الـضابطة يف االختبـار         
  .مستوى الفهم لصاحل اموعة التجريبية

بني متوسطات درجـات طـالب      ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٣
اموعة التجريبية وطالب اموعة الـضابطة يف االختبـار التحـصيلي البعـدي عنـد            

  .مستوى االختبار ككل لصاحل اموعة التجريبية
 الباحث بتطوير مناهج الرياضيات، وأساليب تدريسها، حبيث يتواكـب             وأوصى

اســتخدام أنــشطة احلاســوب، مــع األهــداف واألنــشطة الدراســية، وتــوفري املعامــل   
  .املدرسية املتطورة

  
  ):هـ ١٤٢٦ – ١٤٢٥(  دراسة الصنيع -٩

ب أثر استخدام احلاسب اآليل، يف تدريس وحدة من مقـرر تراكيـ           :     عنوان الدراسة 
، على حتصيل طالبات املستوى األول، يف قسم اللغة االجنليزيـة،      )١١٠(اللغة اإلجنليزية   

يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة، وهدفت هذه الدراسة إىل معرفـة أثـر اسـتخدام                 
احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية، يف تـدريس وحـدة مـن مقـرر اللغـة االجنليزيـة، علـى                   
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، يف قسم اللغة االجنليزية، وذلك عنـد مـستويات بلـوم            حتصيل طالبات املستوى األول   
  املعرفية، مقارنة بالطريقة التقليدية،

  : الدراسة مايلياهم نتائجو
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني متوســط درجــات حتــصيل اموعــة     - ١

التجريبية، ومتوسط درجات حتصيل اموعة الضابطة عند مستوى التـذكر،       
  . القبلي، ولصاحل اموعة التجريبيةوذلك بعد ضبط التحصيل

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني متوســط درجــات حتــصيل اموعــة     - ٢
التجريبية، ومتوسط درجات حتصيل اموعة الضابطة عند مستوى الفهـم،     

  .وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي، ولصاحل اموعة التجريبية
ات حتــصيل اموعــة توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني متوســط درجــ   - ٣

التجريبية، ومتوسط درجات حتصيل اموعـة الـضابطة يف جممـل االختبـار             
ــة       ــصاحل اموع ــي، ول ــد ضــبط التحــصيل القبل ــك بع ــصيلي، وذل التح

  .التجريبية
:  ويف ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة مبجموعة من التوصـيات، مـن أمههـا             

ة يف تدريس اللغة االجنليزية بـشكل       توظيف استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمي     
عام، واقترحت إجراء مزيد من الدراسات، حـول أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل كوسـيلة                 

  .تعليمية، يف مقررات ومراحل تعليمية خمتلفة
  
  ):هـ ١٤٢٦(  دراسة الدوسري -١٠

أثر استخدام الوسائط املتعددة، يف تعلـم مـادة قواعـد اللغـة           :     عنوان الدراسة 
ربية، على حتـصيل طـالب الـصف األول املتوسـط، يف املـدارس األهليـة، يف مدينـة               الع

  .الرياض
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     هدفت هذه الدراسة إىل التعـرف علـى أثـر اسـتخدام الوسـائط املتعـددة؛ يف                 
  .تعلم مادة قواعد اللغة العربية، باستخدام املنهج التجرييب

 ) ٠,٠٥(  عند مستوى  كشفت الدراسة على أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية
يف حتصيل مادة قواعـد اللغـة العربيـة، لـصاحل اموعـة التجريبيـة، عنـد مـستوى             

يف  )  ٠,٠٥( الفهم والتطبيـق ، ووجـود فـروق ذات  داللـة  إحـصائية عنـد مـســـتوى                  
  .جممل االختبار التحصيلي، لصاحل اموعة التجريبية

  
  ):هـ١٤٢٦(  دراسة احلمد -١١

أثر استخدام احلاسـب اآليل يف إكـساب الطالبـات املعلمـات            : لدراسة      عنوان ا 
  .بعض مهارات تدريس القرآن الكرمي

الوقـوف علـى أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل يف حتـصيل              :      اهلدف من الدراسـة   
الطالبات املعلمات من قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربيـة للمعلمـات لـبعض            

ــو    ــذ وتق ــداد وتنفي ــارات إع ــدريس دون    مه ــة بالت ــالمية مقارن ــة اإلس مي دروس التربي
  .استخدامه
  :نتج عن الدراسةاهم ما          و

، لـصاحل اموعـة     )٠,٠٥(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             -١ 
التجريبية يف التحصيل املعريف البعدي يف جمال مهـارات إعـداد وتقـومي وتنفيـذ دروس                

  .القرآن الكرمي
، يف التحـصيل   )٠,٠٥(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة      -٢ 

 .املعريف البعدي يف جمال مهارات تنفيذ دروس القرآن الكرمي
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  ):هـ١٤٢٦ ( ي دراسة عبد احل-١٢
أثـر اسـتخدام إسـتراتيجية احلاسـب اآليل يف تـدريس مقـرر              :       عنوان الدراسـة  

ى تنميـة القـدرة االبتكاريـة والتحـصيل الدراسـي لـدى             التشكيل باخلط العـريب علـ     
  .طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة

      هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اثر استخدام إستراتيجية احلاسب اآليل           
قدرة على تنمية ال) ٤٣٤( والطريقة التقليدية يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب 

االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات املستوى السابع بقـسم التربيـة الفنيـة       
  .جبامعة أم القرى

  :     ونتج عن الدراسة
 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي درجـات امـوعتني التجريبيـة               -

 والضابطة يف تقدير التحصيل الدراسي البعدي يف وحدة من وحدات مقرر التـشكيل            
باخلط العـريب تعـزى إىل إسـتراتيجية احلاسـب اآليل املـستخدمة وذلـك بعـد ضـبط                   

  .االختبار القبلي
 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي درجـات امـوعتني التجريبيـة               -

والضابطة يف التحصيل البعدي لعناصر التصميم تعـزى إىل إسـتراتيجية التـدريس     
  . القبلياملستخدمة وذلك بعد ضبط االختبار

 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي درجـات امـوعتني التجريبيـة               -
) القيم الفنية التـشكيلية     ( والضابطة يف التحصيل البعدي ألساسيات التصميم       

  .ترجع إىل استخدام احلاسب اآليل وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي
-            مـوعتني التجريبيـة    توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي درجـات ا

والضابطة يف التحصيل البعدي للمهارات األدائية التقنية ترجع إىل استخدام برنامج  
  .رسم وتلوين الصور املستخدم يف هذه الدراسة و بعد ضبط التحصيل القبلي
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 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـطي درجـات امـوعتني التجريبيـة               -
ي للجانـب الـوظيفي ترجــع إىل التعـبري باســتخدام    والـضابطة يف التحـصيل البعــد  

  .إستراتيجية احلاسب اآليل وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي
  
  ):هـ١٤٢٧-١٤٢٦(  دراسة البيشي -١٣

أثر استخدام برجمية تعليمية موجهـة علـى حتـصيل تالميـذ          :     عنوان الدراسة 
  .الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات يف حمافظة بيشة

دفت هذه الدراسة إىل معرفة اثـر اسـتخدام برجميـة تعليميـة موجهـة علـى                 ه
حتصيل تالميذ الـصف الـسادس االبتـدائي يف مـادة الرياضـيات يف حمافظـة بيـشة،              

  .مقارنة بالطريقة التقليدية
بـني  ) ٠,٠٥( ونتج عن الدراسة أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى             

التجريبية والضابطة عند مستوى التذكر، بينما توجـد        متوسطات درجات اموعتني    
بـني متوسـطات درجـات امـوعتني        ) ٠,٠٥(فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى           

التجريبية والضابطة عند مستوى الفهم، ويف جممـل االختبـار التحـصيلي لـصاحل      
احة بـني   كذلك وجود فروق يف الزمن املستغرق يف تعلم وحدة املس         . اموعة التجريبية 

  .جمموعيت الدراسة لصاحل اموعة التجريبية
  
  ):هـ١٤٢٧(  دراسة غندوره -١٤

أثـر اسـتخدام وسـائط تعليميـة مقترحـة يف تنميـة بعـض           :       عنوان الدراسة 
  .املفاهيم الرياضية لدى أطفال رياض األطفال بالعاصمة املقدسة

  :      هدفت الدراسة إىل
ط تعليميــة مقترحــة يف تنميــة املفــاهيم  الكـشف عــن أثــر اســتخدام وســائ -

 –املفاهيم اهلندسية : الرياضية الكلية، ويف حتصيل كل مفهوم من املفاهيم التالية 
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 مفهــوم املقابلــة أو – مفهــوم الــنمط – مفهــوم التسلــسل –مفهــوم التــصنيف 
  . مفهوم الرسوم البيانية– مفهوم العدد – مفهوم تكافؤ اموعات –املزاوجة 

عمــا إذا كــان هنــاك فــروق بــني الــذكور واإلنــاث مــن أفــراد اموعــة   الكــشف -
التجريبية يف حتصيل املفاهيم الرياضية الكلية، ويف حتصيل كل مفهوم من املفاهيم  

 مفهـوم  – مفهـوم التسلـسل   – مفهـوم التـصنيف   –املفاهيم اهلندسـية   : التالية
 – مفهـوم العـدد   –وعـات   مفهـوم تكـافؤ ام   – مفهوم املقابلة أو املزاوجة      –النمط  

  .مفهوم الرسوم البيانية
  :نتائج الدراسةومن      

 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـط اموعـة التجريبيـة ومتوسـط                 -
اموعة الضابطة يف حتصيل املفاهيم الرياضية الكلية، ويف حتصيل كل مفهوم من           

 – مفهـوم التسلـسل      –نيف   مفهـوم التـص    –املفاهيم اهلندسية   : املفاهيم التالية 
 مفهـوم   – مفهـوم تكـافؤ اموعـات        – مفهوم املقابلة أو املزاوجـة       –مفهوم النمط   

  . مفهوم الرسوم البيانية–العدد 
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني الــذكور واإلنــاث مــن أفــراد اموعــة  -

هوم من املفاهيم التجريبية يف حتصيل املفاهيم الرياضية الكلية، ويف حتصيل كل مف 
 مفهـوم  – مفهـوم التسلـسل   – مفهـوم التـصنيف   –املفاهيم اهلندسـية   : التالية
 – مفهـوم العـدد   – مفهـوم تكـافؤ اموعـات     – مفهوم املقابلة أو املزاوجة      –النمط  

  .مفهوم الرسوم البيانية
  
  ):هـ١٤٢٧(  دراسة الغامدي -١٥

ــة تعليم :       عنــوان الدراســة ــر اســتخدام برجمي ــيم  أث يــة قائمــة علــى التعل
  .اإللكتروين على حتصيل التالميذ الصم يف الرياضيات

  :     دف هذه الدراسة إىل
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 تقدمي برجمية تعليميـة تـساعد يف تعلـيم التالميـذ الـصم يف الـصف الرابـع          -
  .االبتدائي مبعاهد األمل للصم

حتـصيل   تعرف أثر استخدام الربجمية التعليمية يف ضوء تطبيق حمتواها على            -
  .التالميذ الصم يف الرياضيات

    نتج عن الدراسة انـه توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـط درجـات          
الــذين درســوا موضــوعات وحــدة الكــسور االعتياديــة ( تالميــذ اموعــة التجريبيــة 

الـذين  ( ، ومتوسط درجات تالميذ اموعة الضابطة       )باستخدام الربجمية التعليمية    
يف ) ضــوعات وحــدة الكــسور االعتياديــة باســتخدام الطريقــة التقليديــة درســوا مو

عنـد  ( التطبيق البعدي بعد ضبط التحصيل القبلي الختبار التحصيل املعريف ككل      
  ).مستوى التذكر والفهم والتطبيق 

  
  :الدراسات األجنبية: اثاني

) ٤٤ (دراسة مشلـت ) Dalton & Hannafin, 1984(وأجرى دالتون وهانافني  -١٦
حيـث اسـتخدام احلاسـوب يف تـدريس الرياضـيات بطريقـة              ،طالباً باملرحلة اإلعدادية  

احملتـوى  يف حني درست اموعة الضابطة       ،الفردي لطلبة اموعة التجريبية   التعليم  
ــة ــت نتــائج الدراســة لــصاحل جمموعــة الــتعلم  ، نفــسه بالطريقــة التقليدي وكان

  .يلهم الدراسيستوى حتصباستخدام احلاسوب حيث ارتفع م
  
دراسـة هـدفت إىل   ) Champmen, 1986(ويف جامعة براون أجرى شـامبمن   -١٧
يف مشلت عينة الدراسة طالب السنة األوىل       ، ة أثر احلاسوب املصغر يف التعليم     معرف

 ،فقـرة ) ٣٨( عدد فقراا    استبانه  وزعت عليهم     ،بطال) ٣٠٨( جامعة براون وعددهم    
  .ت ساعات التدريب على احلاسوب زاد التحصيل األكادمييأفادت النتائج أنه كلما زاد

  



- ٦٧ - 

  : التعليق على الدراسات-٥
     يتنب من خالل قراءة الباحث للدراسات السابقة، وهـل هلـا عالقـة بالدراسـة               
احلالية، من حيث املتغري املستقل واملتغري التـابع، واسـتفادة الباحـث مـن نتائجهـا يف                 

  : دراسته احلالية، مايلي
تتفـق مـع     أـا يما يتعلق باستخدام برنامج حاسـويب يف التـدريس فنجـد             ف -١

 دراسـة    ولكنـها ختتلـف يف أن      )هــ   ١٤٢٧(ودراسة الغامـدي    )  هـ ١٤١٩(دراسة املطريي   
 ه ومعـد  جـاهزة مج  ا بـرا  اسـتخدم ) هــ   ١٤١٩(دراسـة املطـريي     و )هــ ١٤٢٧( الغامدي    

ده الباحـث بنفـسه مـن خـالل          عبارة عن برنامج يع    مسبقا، أما الدراسة احلالية فهي    
  .Authorwareبرنامج 
كوــا قامــت يف ) هـــ ١٤٢٦(  تتفــق الدراســة احلاليــة مــع دراســة عبــداحلي -٢

ختتلف عنها يف الربنـامج املـستخدم، فنجـد أـا اسـتخدمت           و بالتصميم بنفسها، 
 والباحــث اســتخدم برنــامج األوثــوروير   Adobe Photoshopبرنــامج الفوتوشــوب 

Authorware.  
 فيما يتعلق باملنهج التجـرييب فنجـد أن مجيـع الدراسـات اسـتخدمت هـذا               -٣
دراسـة الدوسـري    و) هــ ١٤٢٦ (يودراسة عبد احلـ   ) هـ١٤٢٧(  كدراسة الغامدي    املنهج،

، ودراسـة النمـري   )هــ  ١٤٢٢( ، ودراسة الـسحيم     ) هـ ١٤١٩(، دراسة املطريي    )هـ١٤٢٥(
، ودراسة الـصنيع    ) هـ   ١٤٢٥(الغامدي  ودراسة  ، )هـ  ١٤٢٢(ودراسة السواط    ،)هـ١٤٢١(
، )هـــ ١٤٢٥ -١٤٢٤( ، ودراسـة الفهيقــي  ) هـــ١٤١٨( ودراســة آل جمحـود  ، )هــ  ١٤٢٥(

، ) هــ  ١٤١٦(، ودراسـة احلمـد   ) هــ  ١٤٢٧( ، ودراسة غنـدورة    )هـ  ١٤٢٢( ودراسة البلوي   
  .)Dalton & Hannafin, 1984(ودراسة دالتون وهانافني 

 والدراسـة احلاليـة     العينة على حـسب الدراسـة     و تمعا ختتلف الدراسات يف     -٤
  .حائل جمتمع كلية املعلمني يف مدينة تدرس
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 جنــد أن معظــم الدراســات اهتمــت باســتخدام احلاســوب وأثــره يف التــدريس، -٥
، ) هـ١٤٢٥(ودراسة الغامدي ، )هـ ١٤٢٢( ، ودراسة السواط )هـ ١٤٢١( كدراسة النمري 
 -١٤٢٤( ، ودراسة الفهيقي    )هـ١٤١٨( ودراسة آل جمحود     ،)هـ  ١٤٢٥( ودراسة الصنيع   

  .)Dalton & Hannafin, 1984(، ودراسة دالتون وهانافني )هـ ١٤٢٥
 جنــد أن بعــض الدراســات اهتمــت باســتخدام الوســائط املتعــددة، كدراســة  -٦

  ).هـ ١٤٢٢( ، ودراسة السحيم )هـ١٤٢٥( الدوسري 
اســتخدمت األســلوب  ، )Champmen, 1986( جنــد ان دراســة شــامبمن   -٧

  .الوصفي
  

يفــرض الباحــث   وأهــدافها وفروضــها،مــن خــالل النظــر يف الدراســات الــسابقة
  :الفروض التالية

 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥ التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            -
مـادة  اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مـستوى التـذكر يف حتـصيل طـالب               

   كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟عليم يفتقنيات الت
 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥ التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            -

مـادة  اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مـستوى الفهـم يف حتـصيل طـالب             
   كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟تقنيات التعليم يف

 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥نـد مـستوى      التوجد فروق ذات داللة إحـصائية ع       -
مـادة  طـالب   ل  االختبار التحصيلي    اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف جممل     

   كلية املعلمني يف مدينة حائل ؟تقنيات التعليم يف
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اجراءات الدراسة 
  امليدانية

  
  

   منهج الدراسة-١
   جمتمع الدراسة وعينتها-٢
 وكيفيــــــة وات البحـــــث  أد-٣

  التحقق من صدقها وثباا
   اجراءات تطبيق الدراسة-٤
ــ-٥ ــصائية  األســـ اليب اإلحـــ

  املناسبة للدراسة
 

 الفصل الثالث
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  : منهج الدراسة-١
  :ني املستقلينسة أثر املتغريالتجرييب، واملتمثل بدراشبه   استخدم الباحث املنهج 

  ، دام برنامج حاسويبتخاس طريقة التدريس ب-
  .االعتيادية طريقة التدريس -

  :التابعة اتعلى املتغري
  ، مدينة حائليف   كلية املعلمنييفيف مستوى التذكر  حتصيل طالب كلية املعلمني - 

  مدينة حائل، يف   كلية املعلمني حتصيل طالب كلية املعلمني يف مستوى الفهم يف-
   مدينة حائل،  كلية املعلمني يف يفاالختبار حتصيل طالب كلية املعلمني يف جممل -

  
 علـى اموعـة التجريبيـة، واملقارنـة بـني           ،، بعد حتكيمه  حاسويبوتطبيق برنامج   

 املواضـيع الـيت     ، يف ألتحـصيلي اموعة التجريبية والـضابطة، عـن طريـق االختبـار           
  ).و ١٠٠(ات التعليم  مادة تقنيدرست يف

  
  : جمتمع الدراسة وعينتها-٢

     يتكون جمتمع الدراسـة مـن مجيـع طـالب كليـة املعلمـني يف حائـل، الـذين                   
 يف الفـصل الدراسـي الثـاين للعـام الدراسـي         و،١٠٠يدرسون مقـرر تقنيـات التعلـيم        

ــب،١٢٧ وعــددهم هـــ،١٤٢٨-١٤٢٧ ــار و وتتكــون مــن مخــس جمموعــات،   طال مت اختي
 طالب، ومت استبعاد طالب واحد لضبط متغري        ٣١ عشوائيا وعددهم    جتريبيةجمموعة  

مت اختيـار جمموعـة ضـابطة     واخلربة الـسابقة ألنـه درس املـادة سـابقا ورسـب فيهـا،         
 طالب، ومت استبعاد طالبني لـضبط مـتغري العمـر، ألـم مـن              ٣٢عشوائية وعددهم   

  .الدارسني
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 كليـة   يف)و١٠٠( تقنيات التعلـيم      وتتكون العينة من شعبتني من شعب مقرر    
مت حتديد الشعبة   م عشوائيا من بني شعب املقرر، و      مت اختياره . املعلمني يف مدينة حائل   

 متثل اموعة الـضابطة عـشوائيا، وقـد    اليت متثل اموعة التجريبية، والشعبة اليت   
الف  لـضبط مـتغري اخـت    ،كـال امـوعتني التجريبيـة والـضابطة       قام الباحث بتدريس    
   .عضو هيئة التدريس

  
  : أدوات الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباا-٣

و يـتم التـدريس بواسـطته مـن         ١٠٠برنامج حاسويب ملادة تقنيات التعلـيم       / ١   
وراعـى الباحـث تـوفر قائمـة       Author ware  األثر ويـر عن طريق برنامجأعداد الباحث 

  :شروط ومواصفات الربنامج اجليد ومنها 
  .تتكامل األهداف مع احملتوى والتقومي -
 .تتابع املادة املعروضة بشكل منطقي ومتسلسل -

 .توفر خاصية الصوت -

 .توفر خاصية الصور والفيديو التوضيحية -

 .توافق الربنامج مع املواضيع املختارة يف مادة تقنيات التعليم -

     .سهولة تشغيله والتعامل معه -
  : حتكيم الربنامج -
  .٣ انظر ملحق ).السيناريو( كيم مدى صالحية التصميم التعليمي  حت-١
  .٤انظر ملحق ). دليل املعلم (  إجياد دليل الستخدام الربنامج -٢
  .٥ انظر ملحق  ).خصائص تشغيل الربنامج( الربنامج احلاسويب  تقومي -٣
ر انظـ (  . وزعت استبانه التحكيم لتحكيم الربنامج احلاسـويب علـى احملكمـني      -٤

  ).٨ملحق 
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   :ألتحصيلياالختبار / ٢
مت وعة التجريبية والـضابطة، بعـد أن         على ام  ،بعدي، و عبارة عن اختبار قبلي       

  ).٦انظر ملحق  ( .التأكد من صدقه وثباته
  . فقرة٣٠ :ألتحصيلي لالختبارعدد األسئلة 

 . فقرة١٢: األسئلة اليت تقيس مستوى التذكر

  . فقرة١٨: فهماألسئلة اليت تقيس مستوى ال
 

 .األوزان النسبية لألهداف :  ١جدول 

  الدرس  اموع  فهم  تذكر

اف
هد
األ

ئلة  
ألس
ا

اف  
هد
األ

ئلة  
ألس
ا

اف  
هد
األ

ئلة  
ألس
ا

  

  ٥  ١  ٠  ٠  ٥  ١  . التطور التارخيي ملفهوم الوسائل التعليمية-١

 ٥ ٢ ٢ ١ ٣ ١  . استخدام الوسائل التعليمية يف القرآن الكرمي-٢

 ٥ ٥ ٤ ٤ ١ ١  .سائل التعليمية يف السنة النبوية استخدام الو-٣

 ٣ ٢ ٢ ١ ١ ١  . استخدام العلماء املسلمني للوسائل التعليمية-٤

 ٦ ٦ ٥ ٥ ١ ١  . تطور مسميات الوسائل التعليمية-٥

 ٦ ٤ ٥ ٢ ١ ١  . الوسائل التعليمية وأمهيتهامفهوم -٦

  ٣٠  ١٩  ١٨  ١٣  ١٢  ٦  اموع

  %١٠٠  %١٠٠  %٦٠  %٦٨,٤  %٤٠  %٣١,٦  األوزان النسبية
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 وللتأكد من ثبات االختبـار قـام الباحـث بدراسـة اسـتطالعية لثالثـون طالـب،               
هــ وحـىت تـاريخ      ٤/٣/١٤٢٨ مـن تـاريخ      ليسو من اموعتني التجريبيـة والـضابطة،      

 ،ية، مث وزعت عليهم األسئلة   اديم الباحث بتدريسهم بالطريقة االعت     وقا هـ٨/٣/١٤٢٨
ابات مفتوح، ومت حساب زمن تـسليم أول طالـب وزمـن تـسليم           وترك زمن تسليم اإلج   

  ٢/ زمن أبطأ طالب + زمن أسرع طالب  = االختبارآخر طالب، ملعرفة زمن 
   ،دقيقة ٤٣ = ٢ ÷ ٥٧ + ٢٩ = زمن االختبار                    

  
  .ألتحصيليجدول املواصفات لالختبار : ٢جدول 

  احملتوى  األهداف

 فهم تذكر

  اموع

  ٣٠ ١٨ ١٢  فقرة

  ٣٠ ١٨ ١٢  درجة

  %١٠٠  %٦٠  %٤٠  األوزان النسبية

  
  :  حتكيم االختبار-
  : االختبار وثبات التحقق من صدق-١
  . تكون األسئلة واملفردات ممثله للمحتوى الذي تقيسهأن  وهو: صدق احملتوى-
وهو املظهر اخلارجي لالختبار من حيـث نـوع املفـردات ودرجـة             : الصدق الظاهري  -

  .وضوحها
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وهو معامل االرتباط بني الدرجات التجريبية والدرجات احلقيقيـة  :  الصدق الذايت -
ومت التأكـد مـن ثبـات االختبـار          .ويقاس حبساب اجلذر ألتربيعـي ملعامـل ثبـات االختبـار          

  . ومعامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات االختبارنبواسطة معامل ريتشارد سو
  

  .ات لالختباريوضح قيم معامالت الثب: ٣جدول 

  جممل االختبار  مستوى الفهم  مستوى التذكر  املعامل

  ٠,٨٨  ٠,٨٦  ٠,٨٧  الفا كورنباخ

  ٠,٩٠  ٠,٨٧  ٠,٨٨  ريتشاردسون

  
  ٠,٩٣  =  √ 0.87=   عامل ثبات االختبار   اجلذر التربيعي مل =  الصدق الذايت  

الختبـار مت    بعـد التوصـل إىل الـصورة املبدئيـة ل          : عرض االختبار على احملكمني    -٢
عرض االختبار واحملتوى واألهداف على جمموعة مـن احملكمـني، بغـرض معرفـة آرائهـم                

  .حول مدى مناسبة األسئلة لألهداف ووضوحها ومالئمتها للطالب
.  دقيقـة  ٤٥=  حلساب زمن االختبـار    :االستطالعية تطبيق االختبار على العينة      -٣

  .٠,٩٣٢= والصدق الذايت، ٠,٨٧= ومعامل ثبات االختبار
ومت حساب معامل السهولة والصعوبة لكل مفـردة مـن مفـردات االختبـار، وقـد            

  . وهذا يشري إىل أن األداة مناسبة ألغراض الدراسة٠,٨ إىل ٠,٢تراوحت مابني 
  
  : إجراءات تطبيق الدراسة-٤
  :ويبحاستصميم برنامج  -

رنـامج  عـن طريـق ب  ويب ـحاسـ امج ـبرنـ تـصميم  ب – بعـون اهللا    – الباحـث        قام
هـ إىل ١١/٣/١٤٢٨ من تاريخ ريبيةعلى اموعة التج وتطبيقه Author wareاألثروير 
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 اديــةياالعتتم التعلــيم بــالطرق ، أمــا اموعــة الــضابطة، فــهـــ٢٢/٣/١٤٢٨تــاريخ 
  .هـ ٢٤/٣/١٤٢٨هـ إىل تاريخ ١٣/٣/١٤٢٨، من تاريخ )التقليدية(

  :بطةالتحقق من تكافؤ اموعتني التجريبية والضا -
، تـوزع      بعد توزيع عينة الدراسة على جمموعتني األوىل جتريبية واألخرى ضابطة    

 بعض املتغريات  ضبط تأيت عملية    ، مث  )٦انظر ملحق   . ( عليهم أسئلة االختبار القبلي   
  :اليت حيتمل أن تؤثر على نتائج البحث ومنها

  .العمر الزمين -
  .  درجات االختبارات السابقة-
  .سابقةاخلربة ال -
  

 يف االختبار القبلي  T-Testللتأكد من تكافؤ اموعات قام الباحث بإجراء اختبار 
  :جلميع فروض الدراسة، للتأكد من تكافؤ اموعة التجريبية والضابطة من عدمه

  

املتوسطات واالنـحرافات املعيارية وقيمة ف موعيت البحث يف االختبار القبلي : ٤جدول 

  .ملستوى التذكر

 االنـحراف  املتوسط  العدد  اموعة

  املعياري

اخلطأ 

  املعياري

  مستوى  قيمة ف

  الداللة

الداللة 

  ٠,٠٥عند 

  ٠,٢١  ١,١٤  ٢,٠٧  ٣٠  التجريبية

  ٠,٢٤  ١,٢٩  ١,٨٣  ٣٠  الضابطة

  غري دالة  ٠,٤٥  ٠,٥٨

 وهـذا  ٠,٤٥ عنـد مـستوى داللـة    ٠,٥٨تـساوي  ) ف  (       يالحظ من اجلدول الـسابق ان قيمـة         

بـني درجـات الطـالب يف    ) ٠,٠٥(يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
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اموعة التجريبية والضابطة عند مستوى التذكر، وهذا يعين تكافؤ اموعتني يف مـستوى             

  .التذكر

 االختبار القبلي  املعيارية وقيمة ف موعيت البحث يفاالنـحرافاتاملتوسطات و: ٥جدول 
  .ستوى الفهممل

 االنـحراف  املتوسط  العدد  اموعة

  املعياري

اخلطأ 

  املعياري

  مستوى  قيمة ف

  الداللة

الداللة 

  ٠,٠٥عند 

  ٠,٣٠  ١,٦٧  ٣,٤٣  ٣٠  التجريبية

  ٠,٣٣  ١,٧٩  ٤,٠٣  ٣٠  الضابطة

  غري دالة  ٠,٩٥  ٠,٠٠٤

 وهـذا   ٠,٩٥لـة    عنـد مـستوى دال     ٠,٠٠٤تـساوي   ) ف  (       يالحظ من اجلدول السابق ان قيمة       

بـني درجـات الطـالب يف    ) ٠,٠٥(يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

اموعة التجريبية والضابطة عند مستوى الفهم، وهذا يعين تكافؤ اموعتني يف مـستوى             
  .الفهم

ار القبلي  املعيارية وقيمة ف موعيت البحث يف االختباالنـحرافاتاملتوسطات و: ٦جدول 
  .مل االختبار

 االنـحراف  املتوسط  العدد  اموعة

  املعياري

اخلطأ 

  املعياري

  مستوى  قيمة ف

  الداللة

الداللة 

  ٠,٠٥عند 

  ٠,٤٣  ٢,٣٦  ٥,٥٠  ٣٠  التجريبية

  ٠,٤٦  ٢,٥١  ٥,٨٧  ٣٠  الضابطة

  غري دالة  ٠,٧٤٩  ٠,١٠٣

 وهـذا  ٠,٧٤٩ عنـد مـستوى داللـة    ٠,١٠٣تساوي ) ف (       يالحظ من اجلدول السابق ان قيمة     

بـني درجـات الطـالب يف    ) ٠,٠٥(يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
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اموعة التجريبية والضابطة عند جممل االختبار، وهذا يعـين تكـافؤ امـوعتني يف جممـل          

  .االختبار التحصيلي

 غـري دالـة إحـصائيا، ممـا يـدل علـى ان           احملوسـبة ) ف( أن قيمـة     ٦ _ ٥ _ ٤يتضح مـن اجلـدول      
  .اموعتني الضابطة والتجريبية متجانستني يف التحصيل القبلي

  
  :إجراء االختبار البعدي

 بتـاريخ  ج التعليمـي للمجموعـة التجريبيـة،        وبعد االنتهاء من عـرض الربنـام   
مـن  وبعـد االنتـهاء     . هـ، وزعت عليهم أسـئلة االختبـار البعـدي العاجـل          ٢٥/٣/١٤٢٨

 توزعــ هـــ، ٢٧/٣/١٤٢٨ بتــاريخ الـشرح بــالطرق التقليديــة للمجموعــة الـضابطة،  
عليهم أسئلة االختبار البعدي؛ للمقارنة بني اموعة التجريبية والضابطة يف درجات         

  ).٧انظر ملحق . (البعدي التحصيل
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حتليل النتائج 
 وتفسريها

  
 

 الفصل الرابع
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  :عرض النتائج: أوال
حاسويب يف تدريس مـادة تقنيـات       سة إىل التعرف على أثر استخدام برنامج          هدفت هذه الدرا  

وكـذلك يف جممـل االختبـار    ) التـذكر والفهـم     ( على التحـصيل عنـد مـستويي        ) و١٠٠( التعليم  
  .التحصيلي لدى طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل

  

  :مت حتليل نتائج الدراسة باستخدام برنامج       

 ) Statistical Package For Social Sciences  ) (SPSS ) (     احلزمـة اإلحـصائية للعلـوم
   ) Analysis of Covariance( ، ومت استخدام حتليل التباين املصاحب )االجتماعية 

 )ANCOVA ( .  

     وملعرفة فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بـني املتوسـطات املعدلـة يف               
 االختبار التحصيلي بـني اموعـة التجريبيـة      مستوى التذكر والفهم ويف جممل    

واموعة الضابطة، مع استخدام متوسطات أداء الطالب على االختبـار القبلـي            
كمصاحب، مث إجراء حتليلـي التبـاين املـصاحب، والختبـار صـحة هـذا الفـرض مت             

ــصاحب     ــاين امل ــل التب ــلوب حتلي ــتخدام أس ) Analysis of Covariance(اس
)ANCOVA(.  
  
 :ر الفرض األولاختبا -١

التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى     : (     ينص الفرض األول على أنه    
 بني متوسطات درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مـستوى           ٠,٠٥

  ).التذكر يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل 
  

اريـة واملتوسـطات املعدلـة     املعياالنـحرافاتحيث حسبت املتوسطات احلسابية و 
  .ألداء جمموعيت الدراسة على االختبار التحصيلي عند مستوى التذكر
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 املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدلة ملستوى االنـحرافاتاملتوسطات احلسابية و: ٧جدول 

  .التذكر

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة

 االنـحراف  املتوسط

  املعياري

املتوسط 

  لاملعد

 االنـحراف  املتوسط

  املعياري

املتوسط 

  املعدل

٩,٤٥  ١,٦١  ٩,٤٧  ٨,٨٩  ١,٤١  ٨,٨٧  

ــة إحــصائية بــني متوســطات األدا    ــروق ذات دالل ــاك ف ء يف وملعرفــة فيمــا أذا كــان هن
  . التباين املصاحب هلذه املتوسطاتاموعتني، مت إجراء حتليل

 موعتني على االختبار التحصيلينتائج التباين املصاحب للفروق بني متوسطات ا: ٨جدول 

  . مستوى التذكرالذي يقيس

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

درجات 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى  Fقيمة 

  الداللة

الداللة 

  ٠,٠٥عند 

  ٠,٢٨  ١,٢١  ٢,٧٦  ١  ٢,٧٦  املتغري املصاحب

   *٠,١٦  ٢,٠٣  ٤,٦٣  ١  ٤,٦٣  طريقة التدريس

غري دالة 
  إحصائيا

    ٢,٢٨  ٥٧  ١٣٠,١٨  اخلطأ

    ٥١٨٠,٠  اموع

   )α ≥ 0.05  (غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
    يتضح من اجلدول أنه التوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة               

، بني اموعة التجريبية وبني أداء اموعة الضابطة، وأن متوسط اموعة )٠,٠٥(
، إال أنه مل يصل      )٨,٨٧( متوسط اموعة الضابطة    ، أكرب من     )٩,٤٧(التجريبية  



- ٨١ - 

إىل الداللة اإلحصائية، ولعل هذا يرجع إىل مستوى التذكر لدى العينـة يتـساوى               
  .عند اموعتني

التوجـد فـروق ذات داللـة      (:    وبالتايل فإن الباحث يقبل الفرضية الصفرية وهـي       
عة التجريبية واموعة    بني متوسطات درجات امو    ٠,٠٥إحصائية عند مستوى    

  ).الضابطة، يف مستوى التذكر يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل 
  
 :اختبار الفرض الثاين -٢

 ٠,٠٥التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ( ينص الفرض الثاين على أنه
هـم يف   بني متوسطات درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مستوى الف         

  )حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل
 املعياريـة واملتوسـطات املعدلـة    االنـحرافاتحيث حسبت املتوسطات احلسابية و 

  .ألداء جمموعيت الدراسة على االختبار التحصيلي عند مستوى الفهم
  

ملستوى  املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدلة االنـحرافاتاملتوسطات احلسابية و: ٩جدول 
  .الفهم

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة

 االنـحراف  املتوسط

  املعياري

املتوسط 

  املعدل

  االنـحراف  املتوسط

  املعياري

املتوسط 

  املعدل

١٥,٩٦  ٢,٩٤  ١٥,٩٣  ٧,٤٤  ١,٨٩  ٧,٤٧  

ء يف وملعرفة فيما أذا كان هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات األدا                 
  . التباين املصاحب هلذه املتوسطاتجراء حتليلاموعتني، مت إ
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نتائج التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار : ١٠جدول 

  .الذي يقيس مستوى الفهم التحصيلي

جمموع   مصدر التباين
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

مستوى  Fقيمة 
  الداللة

الداللة 
  ٠,٠٥عند 

  ٠,٦١٩  ٠,٢٥  ١,٥٤  ١  ١,٥٤  صاحباملتغري امل

    *٠,٠٠  ١٧١,٢٥  ١٠٥٦,٩  ١  ١٠٥٦,٩  طريقة التدريس

دالة 
  إحصائيا

    ٦,١٧  ٥٧  ٣٥١,٧٩  اخلطأ

    ٩٦٤٢,٠  اموع

   )α ≥ 0.05  (دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
    يتضح من اجلدول أنه التوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة               

موعة  اموعة التجريبية وبني أداء اموعة الضابطة، وأن متوسط ا، بني)٠,٠٥(
، إال أنه مل يصل      )٨,٨٧( ، أكرب من متوسط اموعة الضابطة        )٩,٤٧(التجريبية  

اىل الداللة اإلحصائية، ولعل هذا يرجع إىل مستوى التذكر لدى العينـة يتـساوى               
  .عند اموعتني

: ض الفرضية الصفرية ويقبل بالفرضية البديلة وهـي    وبالتايل فإن الباحث يرف  
 بــني متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى (

اموعة التجريبية واموعة الـضابطة، يف مـستوى الفهـم يف حتـصيل طـالب               
  .)كلية املعلمني يف مدينة حائل

 :اختبار الفرض الثالث -٣

توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       ال: (ينص الفرض الثالث على أنه   
 بــني متوســطات درجــات اموعــة التجريبيــة واموعــة الــضابطة، يف جممــل  ٠,٠٥

  ) حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل
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 املعياريـة واملتوسـطات املعدلـة    االنـحرافاتحيث حسبت املتوسطات احلسابية و 
  .حصيليألداء جمموعيت الدراسة على االختبار الت

 املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدلة مل االنـحرافاتاملتوسطات احلسابية و: ١١جدول 
  .االختبار التحصيلي

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة

 االنـحراف  املتوسط

  املعياري

املتوسط 

  املعدل

  االنـحراف  املتوسط

  املعياري

  املتوسط املعدل

٢٥,٧٥  ٢,٦٦  ٢٥,٧٣  ١٦,٣١  ٢,٢٨  ١٦,٣٣  

ء يف وملعرفة فيما أذا كان هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات األدا                 
  . التباين املصاحب هلذه املتوسطاتاموعتني، مت إجراء حتليل

نتائج التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على جممل االختبار : ١٢جدول 
  .التحصيلي

جمموع   مصدر التباين

  اتاملربع

درجات 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى  Fقيمة 

  الداللة

الداللة 

  ٠,٠٥عند 

  ٠,٤٥  ٠,٥٨  ٣,٦٢  ١  ٣,٦٢  املتغري املصاحب

    *٠,٠٠  ٢١٤,٥٣  ١٣٢٨,٢  ١  ١٣٢٨,٢  طريقة التدريس

دالة 
  إحصائيا

    ٦,١٩  ٥٧  ٣٥٢,٩١  اخلطأ

    ٢٨٢٢٦  اموع

   )α ≥ 0.05  (دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
   يتضح من اجلدول أنه التوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                
، بني اموعة التجريبية وبني أداء اموعة الضابطة، وأن متوسط اموعة )٠,٠٥(
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، إال أنه مل يصل      )٨,٨٧( ، أكرب من متوسط اموعة الضابطة        )٩,٤٧(التجريبية  
ع إىل مستوى التذكر لدى العينـة يتـساوى         إىل الداللة اإلحصائية، ولعل هذا يرج     

  .عند اموعتني
  

:    وبالتايل فإن الباحث يرفض الفرضية الصفرية ويقبل بالفرضية البديلة وهـي   
 بــني متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى (

ني اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف جممل حتصيل طالب كليـة املعلمـ    
  )يف مدينة حائل

  
  :مناقشة النتائج وتفسريها: اثاني

حاسـويب يف تـدريس   تعرف على أثر استخدام برنـامج       هدفت هذه الدراسة إىل ال      
) التـذكر والفهـم     ( علـى التحـصيل عنـد مـستويي         ) و١٠٠( مادة تقنيـات التعلـيم      

  .لوكذلك يف جممل االختبار التحصيلي لدى طالب كلية املعلمني يف مدينة حائ
  

 ثالثـة مناقشة النتائج املتعلقة بالفروض، حيث أجابت نتائج االختبـار علـى             
  :فروض وهي

 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥ التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            -
اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مستوى التـذكر يف حتـصيل طـالب كليـة              

  املعلمني يف مدينة حائل ؟
 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥وق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           التوجد فر  -

اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف مستوى الفهـم يف حتـصيل طـالب كليـة            
  املعلمني يف مدينة حائل ؟
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 بـني متوسـطات درجـات       ٠,٠٥ التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            -
 جممل حتـصيل طـالب كليـة املعلمـني يف       اموعة التجريبية واموعة الضابطة، يف    

  مدينة حائل ؟
      

 وقد أظهرت نتائج الدراسـة أنـه يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى               
يف درجات التحصيل ملستوى الفهـم، ويف جممـل االختبـار           ) ٠,٠٥( الداللة اإلحصائية   

 وأنـه  سويب املقتـرح،  لصاحل اموعة اليت درست باستخدام الربنامج احلا      التحصيلي،
يف درجـات  ) ٠,٠٥( اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية            

  .التحصيل ملستوى التذكر
    وميكن أن يفسر الباحث هذه النتيجة إىل أن استخدام الربنامج احلاسويب املقترح يف             

افعيـة أكثـر،   التدريس كطريقـة حديثـة يف عمليـات التـدريس، ويولـد لـدى الطلبـة د                
الكتساب املفاهيم، حيث أن الربنامج احلاسويب املقترح وفر املتعـة لـدى الطلبـة أثنـاء              

  .تعلمهم ذه الطريقة مما أثار عندهم عنصر التشويق لتتبع حمتويات الربنامج
التوجـد فـروق ذات    (:  األول  وتتفق نتيجة هذه الدراسة يف اإلجابة على الفـرض         -   

 بـني متوسـطات درجـات اموعـة التجريبيـة      ٠,٠٥ستوى داللة إحصائية عند مـ  
واموعة الضابطة، يف مستوى التذكر يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة 

 ،)هـــ١٤٢٥( ، ودراســة الغامـدي  )هــ  ١٤٢٧-١٤٢٦(  مــع دراسـة البيــشي  ).حائـل  
، )هــ   ١٤٢٧( وختتلـف مـع دراسـة الغامـدي         ،    )هــ ١٤٢٣-١٤٢٢( ودراسة الـسواط  

-١٤٢٥( ، ودراسة الصنيع )هـ١٤٢٦( ، ودراسة عبداحلي )هـ ١٤٢٧( سة غندورة ودرا
، ودراسة )هـ ١٤٢٢-١٤٢١(  ودراسة النمري ،)هـ١٤٢٢(  ودراسة السحيم ،)هـ١٤٢٦

  ،)هـ١٤١٨( ، ودراسة آل جمحود )هـ ١٤١٩( املطريي 
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ات داللة توجد فروق ذ(:  الثاين وتتفق نتيجة هذه الدراسة يف اإلجابة على الفرض   -
بــني متوســطات درجــات اموعــة التجريبيــة )  ٠,٠٥  (إحــصائية عنــد مــستوى

واموعة الضابطة، يف مستوى التذكر يف حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة 
، ودراسة )هـ ١٤٢٧( ، دراسة الغامدي )هـ١٤٢٧-١٤٢٦(  مع دراسة البيشي ).حائل 

ــداحلي ،)هـــ ١٤٢٧( غنــدورة  ــصنيع )هـــ١٤٢٦(  ودراســة عب -١٤٢٥( ، ودراســة ال
، )هــ ١٤٢٥(  ودراسـة الغامـدي   ،)هــ ١٤٢٦( ، وختتلف مع دراسة الدوسري  )هـ١٤٢٦

ري ـ ودراسة النمـ ،)هـ١٤٢٢( ،  ودراسة السحيم  )هـ١٤٢٣-١٤٢٢( ودراسة السواط 
  ،)هـ١٤١٨( ، ودراسة آل جمحود )هـ ١٤١٩( ، ودراسة املطريي )هـ ١٤٢٢-١٤٢١( 
  
توجـد فـروق ذات     (:  الثالـث  ه الدراسة يف اإلجابة علـى الفـرض        وتتفق نتيجة هذ   -

بني متوسطات درجات اموعـة التجريبيـة       )  ٠,٠٥  (داللة إحصائية عند مستوى   
ب كلية املعلمني يف مدينة واموعة الضابطة، يف مستوى التذكر يف حتصيل طال

، ودراسة )هـ ١٤٢٧( ، دراسة الغامدي )هـ١٤٢٧-١٤٢٦(  مع دراسة البيشي ،)حائل 
 ،)هــ ١٤٢٦( ، ودراسـة الدوسـري     )هــ ١٤٢٦(  ودراسة عبـداحلي     ،)هـ  ١٤٢٧( غندورة  

، ودراسة الفهيقي )هـ١٤٢٥(  ودراسة الغامدي    ،)هـ١٤٢٦-١٤٢٥( ودراسة الصنيع   
، ودراسة )هـ١٤٢٢( ، ودراسة السحيم    )هـ١٤٢٢( ، ودراسة البلوي  )هـ١٤٢٥-١٤٢٤( 

ــري  ـــ ١٤٢٢-١٤٢١( النم ـــ ١٤١٩(ة املطــريي ، ودراســ)ه ــود  )ه ، ودراســة آل جمح
  ).Dalton & Hannafin, 1984( ودراسة دالتون وهانافني ، )هـ١٤١٨(
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  :مقترحات الدراسة - 
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  : توصيات الدراسة-
 من نتائج قدم    إليه اخللفية النظرية للدراسة، وماخلصت          يف ضوء 

  :الباحث عددا من التوصيات منها
  .وتدريبه مقررات تقنيات التعليم يف برامج إعداد املعلم االهتمام يف -١
 توظيـف تقنيـات التعلـيم احلديثـة         صيص مقررات دراسية تم وتركـز علـى       خت -٢

  .د ومؤسسات إعداد املعلم وتدريبهعاهمبكليات و
 تطبيقات احلاسـب واالنترنـت بكليـات    صيص مقررات دراسية تم وتركز على    خت-٣

  .املعلمني
 إعداد برامج حاسـوبية عربيـة متعـددة الوسـائط التعليميـة تـشمل            التوسع يف -٤

  .تقنيات التعليم واملواد األخرىمجيع مواضيع ومقررات 
 علـى التوسع والزيادة يف إعداد ونشر مواقع االنترنـت العربيـة الـيت ـتم وتركـز               -٥
  .تقنيات يف املقررات الدراسيةالظيف تو
دريس يف كليـات املعلمـني يف اســتخدام    عقـد دورات تدريبيـة ألعـضاء هيئــة التـ     -٦

وتوظيــف تقنيــات التعلــيم احلديثــة وخاصــة بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائط  
  .التعليمية يف التدريس

 للمقـررات    إجياد مداخل تدريس حديثـة     ريس على تشجيع وحث أعضاء هيئة التد     -٧
  .الدراسية قائمة علي توظيف الكمبيوتر التعليمي وبراجمه

إعداد بـرامج حاسـوبية لتـشمل مجيـع مواضـيع تقنيـات التعلـيم،        يف  التوسع  -٨
  .واملواد األخرى

دورات تدريبيـة ألعـضاء هيئـة التـدريس يف كليـات املعلمـني، حتـت أشـراف                   عقد   -٩
مدربني مـؤهلني لتعـريفهم بـالربامج احلاسـوبية، وكيفيـة إعـدادها واسـتخدامها يف             

  .التدريس
لـربامج احلاسـوبية يف تـدريس مـادة تقنيـات           املعلمني على اسـتخدام ا    تشجيع   -١٠

  .التعليم ويف املواد األخرى، يف كليات املعلمني
العاملني والقائمني على التعليم العايل على جتديد وتطوير سبل تقدمي           تشجيع   -١١

  .املقررات مبا يواكب مستجدات العصر
ية، وباملختصني  معامل احلاسب اآليل يف كليات املعلمني بالربامج احلاسوب        جتهيز   -١٢

  .القادرين على تشغيلها، وتوظيفها يف العملية التعليمية
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الندوات واملـؤمترات واحملاضـرات العلميـة اهلادفـة، لنـشر الـوعي، وتعريـف                أقامة   -١٣
  .اجلميع بأمهية احلاسب اآليل يف خمتلف جماالت احلياة اليومية

  
  : مقترحات الدراسة- 
 يف  بوثـر اسـتخدام بـرامج احلاسـ       تتناول أ ات اليت   إعداد املزيد من البحوث والدراس     -١

  . يف تقنيات التعليمريفتنمية اجلانب املع
 اجتاهات املعلمني والطالب بكليـات املعلمـني حنـو توظيـف            إعداد حبوث ملعرفة مدى    -٢

تقنيات التعليم احلديثة يف التعليم بصفة عامة ويف تعليم الفئـات اخلاصـة بـصفة              
  .خاصة

  . املختلفة  يف إنتاج الربامج احلاسوبية العربية يف املواد الدراسيةإعداد املتخصصني -٣
ثر استخدام وتوظيف برامج احلاسب يف مقررات تقنيات التعليم   إجراء دراسات عن أ    -٤

  .يف كليات خمتلفة باجلامعة
ثر استخدام وتوظيف برامج احلاسب يف مقررات تقنيات التعليم   إجراء دراسات عن أ    -٥

  . اخلاصة كاملوهوبني واملتأخرين دراسياً وبطئ التعلملبعض الفئات
والبحـوث   إعداد قاعدة بيانات كمبيوترية بكليات املعلمني تتناول بعض الدراسـات          -٦

 وتوظيـف  التعليميةالعربية واألجنبية اليت أعدت يف جمال تقنيات التعليم والوسائل          
  .واستخدام احلاسب يف العملية التعليمية

ت على أثر استخدام الـربامج احلاسـوبية علـى الـتعلم الـذايت يف مـادة           إجراء دراسا  -٧
  .تقنيات التعليم ويف املواد األخرى يف كليات املعلمني
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  :املراجع العربية: أوال
  
  :املصادر: أوال

  .القرآن الكرمي -١
خمتـصر صـحيح   ): م١٩٩٩(م  حممد بن إمساعيل بن إبـراهي     البخاري، أبو عبد اهللا    -٢

  . اليمامة للطباعة والنشر، دمشقالبخاري،
 ،٢ ج،لسان العرب): هـ ١٤٢٣(  ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم        -٣

  .القاهرة، احلديثدار 
، دار ١٨، جلسان العرب): ت .د(  ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم       -٤

  .صادر، بريوت
 .  مكتبة لبنان، بريوتخمتار الصحاح،): م١٩٨٩(زي، حممد بن أيب بكر  الرا-٥

، دار اخلطايب للنـشر     معجم علوم التربية  :  ) م ١٩٩٤(  وآخرون   ف، عبد اللطي  الفارايب -٦
 .والتوزيع

، اجلـزء الرابـع،   ١ط القـاموس احملـيط ،    : )هــ ١٤١٢( الفريوز آبادي، حممـد بـن يعقـوب          -٧
  .مؤسسة الرسالة، بريوت

، دار صـادر،  ٩ ج لسان العـرب،  : )ت. د  ( مكرم بن منظور األفريقي      املصري، حممد بن   -٨
  .بريوت
  

  : والرسائل واملقاالت العربيةالكتب العربية: ثانيا
 للمرحلة الثانويـة يف   التدريس الفعاَّل للعلوم الطبيعية   ): هـ١٤١٢( خبش، هالة طه     -٩

  .دار البالد، جدةمطابع ، ضوء الكفايات التعليمية
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أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة ): هـ١٤٢٧(  البيشي، عامر بن مترك سياف       -١٠
 .على حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مـادة الرياضـيات مبحافظـة بيـشة         

  .رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
اسـتخدام احلاسـب اآليل يف      أثـر   ): هــ   ١٤٢٢(  البلوي، عبداهللا بن سليمان بن عايد        -١١

تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مـادة الرياضـيات لطـالب الـصف               
رسالة ماجستري غري منـشوره، جامعـة أم القـرى، مكـة            األول الثانوي يف مدينة تبوك،      

  .املكرمة
دار الفكــر ، ٢ط، ، عمــانطــرق التــدريس العامــة: ) هـــ ١٤٢٥( ، وليــد أمحــد جــابر -١٢

  . والنشرللطباعة
أثر استخدام احلاسب اآليل يف إكساب   ): هـ١٤٢٦(  احلمد، هند بنت أمحد بن ناصر        -١٣

رسالة ماجستري غري منـشوره،  الطالبات املعلمات بعض مهارات تدريس القرآن الكرمي،       
  .جامعة أم القرى، مكة املكرمة

، وعناصـره،   ، تطوراتـه، وأصـوله    التدريس املعاصر ) : هـ١٤٠٨( ، حممد زياد    محدان -١٤
ان، وطرقه دار التربية احلديثةعم ،. 

، تكنولوجيا التعلـيم بـني النظريـة والتطبيـق       ):  هـ   ١٤٢١(  احليلة، حممد حممود     -١٥
  .،  دار املسرية جامعة الريموك، األردن٢ط
أثر استخدام الوسائط املتعددة، يف تعلم مـادة        ): هـ  ١٤٢٦(  الدوسري، علي مبارك     -١٦

، ربية، على حتصيل طالب الصف األول املتوسـط، يف املـدارس األهليـة        قواعد اللغة الع  
  .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض

  .دار الشروق، عمان، ١ط أساليب تدريس العلوم،:  )م٢٠٠١(  زيتون، عايش حممود -١٧
ى أثـر اسـتخدام الوسـائط املتعـددة، علـ     ): هــ   ١٤٢٢(  السحيم، فاطمـة حممـد       -١٨

 رسالة ماجستري غري منشوره، حتصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي، يف مادة العلوم،     
  .جامعة امللك سعود، الرياض
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اســتخدام احلاســوب  ):م٢٠٠٣( الــسرطاوي، عــادل فــايز، .  ســعادة، جــودت أمحــد-١٩
  .، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن١طواالنترنت يف ميادين التربية والتعليم، 

مـدخل إىل  ): هــ ١٤٢٥ (ن الدايل، سعد بن عبد الـرمح . حممد ظ سالمة، عبد احلاف   -٢٠
 .، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياضتكنولوجيا التعليم

ــا يف   ): هـــ١٤١٧( ، عبــد احلــافظ حممــد   ســالمة-٢١ وســائل االتــصال والتكنولوجي
ان، ١، طالتعليم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيععم ،.  

أثر استخدام احلاسب اآليل    ): هـ  ١٤٢٣ – ١٤٢٢(  السواط، فهد بن هليل بن عايض        -٢٢
 رسـالة   يف االحتفاظ بالتعلم؛ لدى طالب الصف الرابـع االبتـدائي، يف مـادة اجلغرافيـا،              

  .ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
، كليـة التربيـة     ٤، ط ةالتكنولوجيـا والتربيـ   ): هــ   ١٤١٨(  الطوجبي، حسني محدي     -٢٣

  .واآلداب جبامعة الكويت، دار القلم،  الكويت
، دار  وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم    ): م  ١٩٨٧(  الطوجبي، حسني محدي     -٢٤
  .لتوزيع، الكويتلم للنشر واقال
أثر استخدام احلاسـب    ): هـ  ١٤٢٦ – ١٤٢٥(  الصنيع، دالل بنت عبدالكرمي بن محد        -٢٥

، علـى حتـصيل طالبـات    )١١٠(تدريس وحدة من مقرر تراكيب اللغة اإلجنليزية        اآليل، يف   
، رسـالة ماجـستري غـري منـشوره، جامعـة أم            املستوى األول، يف قسم اللغة االجنليزية     

  .القرى، مكة املكرمة
 ،) اجنليـزي  -عريب(معجم التقنيات التربوية  ): هـ١٤٢١(  الصويف، عبداهللا إمساعيل   -٢٦
  .لنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار املسرية ل٢ط
 أثـر اسـتخدام إسـتراتيجية       ):هــ   ١٤٢٦(  عبد احلي، سحر بنت كمال بـن صـاحل           -٢٧

احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب علـى تنميـة القـدرة االبتكاريـة                
والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينـة مكـة      

  . رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمةة،املكرم



- ٩٤ - 

، مكتبـة  ٢ طتقنيـات التعلـيم واالتـصال،   ): هـ١٤١٧(  العقيلي، عبدالعزيز حممد     -٢٨
 .امللك فهد الوطنية

، دار املـسرية،    ١ ط التربية العلمية وتدريس العلـوم،    ): هـ١٤٢٤(  علي، حممد السيد   -٢٩
 .عمان، االردن

تــدريس العلــوم والتربيــة : )م ١٩٧٧( ، فتحــي  والــديب.راهيم بــسيوين عمــرية، إبــ-٣٠
  .، القاهرة، دار املعارف٦، طالعلمية

أثر استخدام احلاسـب اآليل،     ): هـ  ١٤٢٥(  الغامدي، عبدالرمحن بن حممد بن سفر        -٣١
، رسالة ماجـستري  يف تدريس وحدة الدائرة، على حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط    

  .جامعة أم القرى، مكة املكرمةغري منشوره، 
أثر استخدام برجمية تعليمية    ): هـ١٤٢٧(  الغامدي، غرم اهللا بن مسفر بن صاحل         -٣٢

 رسـالة  قائمة على التعليم اإللكتروين على حتـصيل التالميـذ الـصم يف الرياضـيات،          
  .ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

أثر اسـتخدام وسـائط تعليميـة    ): هـ١٤٢٧( ن حسن  غندورة، ابتهال بنت صاحل ب   -٣٣
مقترحة يف تنمية بعض املفاهيم الرياضية لدى أطفـال ريـاض األطفـال بالعاصـمة               

  . رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمةاملقدسة،
 املركـز    دليل تدريس العلوم يف التعليم العـام،       :) هـ   ١٤٢٢( ق يوسف    الغنيم، مرزو  -٣٤

 .العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج

املنــاهج وطـرق التــدريس التعليميــة  : ) هـــ ١٤١٩(  ، عبــد اللطيــف حـسني   فـرج -٣٥
  . ، دار الفنون، جدةاحلديثة
أثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب     ):هـ١٤٢٥ -١٤٢٤(  الفهيقي، ثاين بن عويد      -٣٦

ى حتـصيل طـالب كليـة املعلمـني         اآليل يف تدريس اهلندسة املستوية والتحويالت علـ       
  . رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة أم القرى، مكة املكرمةمبحافظة سكاكا،
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، دار الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم): هـ ١٤١٩ ( ن قنديل، يس عبد الرمح-٣٧
  .النشر الدويل، الرياض

، دار ١، طتعلميــةالوســائل التعليميــة ال) : م١٩٩٦(  الكلــوب، بــشري عبــدالرحيم -٣٨
  .احياء العلوم، بريوت

 التكنولوجيا يف عملية التعلم والتعليم،) :  م ١٩٩٩( يم  الكلوب ، بشري عبد الرح  -٣٩
  .دار الشروق، عمان

أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل يف       ): هــ   ١٤١٨(  آل جمحود، مسلط بـن زائـد مـرزوق           -٤٠
صف الثـاين املتوسـط دراسـة    تدريس مادة العلوم على التحصيل الدراسي لتالميذ ال       

 رسالة ماجستري غري منشوره، جامعـة أم   شبه جتريبية يف إحدى مدارس مكة املكرمة،      
  .القرى، مكة املكرمة

عمان، دار ،٢ط،تفريد التعليم): هـ١٤٢٢(احليلة، حممد حممود .  مرعي، توفيق أمحد-٤١
  .الفكر
إحـدى برجميـات احلاسـوب،    أثر استخدام ):  هـ ١٤١٩(  املطريي، سلطان بن هويدي  -٤٢

 رسـالة ماجـستري غـري    .يف مادة العلوم، على حتصيل طالب الصف السادس االبتـدائي   
  .منشوره، جامعة امللك سعود، الرياض

تكنولوجيــا التعلــيم وتنميــة القــدرة علــى ): هـــ ١٤٠٦(  منــصور، أمحــد حامــد -٤٣
 .، الكويت، ذات السالسلالتفكري أالبتكاري

التعلـيم  ): هــ ١٤٢٥ (ز، املبارك، أمحد بـن عبـد العزيـ        ز عبد العزي   املوسى، عبد اهللا   -٤٤
 .، مؤسسة شبكة البيانات، الرياضااللكتروين األسس والتطبيقات

، ١ط ، بـني النظريـة والتطبيـق   التعليم املفـرد  ): هـ١٤١٤(  نشوان، يعقوب حسني     -٤٥
  .عمـان، دار الفرقـان
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أثـر اسـتخدام احلاسـب اآليل، يف         ): هــ ١٤٢٢ – ١٤٢١(  النمري، حنان بنت سـرحان       -٤٦
إكــساب الطالبــات املعلمــات، مهــارات تــدريس اللغــة العربيــة، ويف اجتاهــان حنــو   

  .جامعة أم القرى، مكة املكرمةرسالة ماجستري غري منشوره،  استخدامه يف التدريس،
  
  

  :املراجع األجنبية: ثانيا
47- Champmen, D. T. (1986). The effects of microcomputer technology on 

undergraduate instruction. (Ed. D. Harvard University). Dissertation 

Abstract International, 47(2), 614-A. 

48- Dalton, David, and Hannafin, Michael (1984). The role of computer – 

assisted instruction in affecting learner slefesteem. A case study. Educational 

technology, December, 1984, P. 42. 

49- Heinich, Robert, Molenda, Michael, and Russell, James D. (1989) 

instructional media and the new technologies of instruction. John Wiley and 

Sons, New York, 321 – 328. 

63- W. Schramm, W., How communication work; the process and affects of 

mass communication (urbana : univ. of Illinois press, 1954) pp. 3 -26. 
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خطاب لسعادة وكيل 
الكلية للتدريب وخدمة 
اتمع بكلية التربية يف 

جامعة حائل موجه من رئيس 
قسم تقنيات التعليم 

  )لتطبيق األداة(
  

  

  ١ملحق 
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اف وحمتوى أهد

واضيع من مقرر امل
تقنيات التعليم 

  )و١٠٠(
  
  

  ٢ملحق 
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  )و١٠٠(ملواضيع من مقرر تقنيات التعليم أهداف وحمتوى ا
  :أألهداف السلوكية للمواضيع اليت سوف يتم دراستها 

  
تصنيف   اهلدف السلوكي  املوضوع

اهلدف 
بالنسبة 
ملستويات 
  املعرفة

التطور التارخيي 
ملفهوم الوسائل 
  :التعليمية

  تذكر  . الطالب مىت بدأت الوسائل التعليمية يتذكرأن 

أن يقدم الطالب تعريفا واضحا لبعض الوسائل التعليمية 
  .املستخدمة يف القرآن الكرمي

استخدام   تذكر
الكرمي القرآن 

للوسائل 
  :التعليمية

  

 بعض الوسائل التعليمية  الطالب دليل علىأن يشرح
  .الكرمي القرآن املستخدمة يف

  فهم

وسائل التعليمية املستخدمة يف السنة أن يعدد بعض ال
  .النبوية الشريفة

  تذكر

أن يشرح الطالب دليل على استخدام السنة النبوية 
  .للحركات املعربة

  فهم

 الطالب دليل على استخدام السنة النبوية للعرض أن يشرح
  .العلمي

  فهم

 الطالب دليل على استخدام السنة النبوية لألشياء شرحأن ي
  . والعيناتاحلقيقية

  فهم

استخدام 
السنة النبوية 

الشريفة 
للوسائل 
  :التعليمية

  

 الطالب دليل على استخدام السنة النبوية للتدريب يشرحأن 
  .واحملاكاة

  فهم

لوسائل العلماء املسلمني الذين استخدموا اأن يعدد الطالب 
  .التعليمية

استخدام   فهم
العلماء 

املسلمني 
للوسائل 

أن يذكر الطالب دور العلماء املسلمني يف تطور الوسائل 
  .  لتعليميةا

  تذكر
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  :التعليمية
  تذكر  .أن يعدد الطالب مسميات الوسائل التعليمية 
  فهم  .أن يشرح الطالب تعريف مسمى وسائل اإليضاح
  فهم  .أن يشرح الطالب تعريف مسمى الوسائل البصرية
  فهم  .أن يشرح الطالب تعريف مسمى الوسائل السمعية

ب تعريف مسمى الوسائل السمعية أن يشرح الطال
  .البصرية

  فهم

تطور مسميات 
الوسائل 
  :التعليمية

  فهم  .أن يشرح الطالب تعريف مسمى الوسائل التعليمية
  فهم  .أن يشرح الطالب مفهوم الوسائل التعليمية

  تذكر  .أن يتذكر الطالب تعريفات متعددة للوسائل التعليمية 
مفهوم 
الوسائل 

التعليمية 
وأمهيتها يف 

عملييت التعلم 
  :والتعليم

  فهم   .أن يشرح الطالب أمهية الوسائل التعليمية 
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استبانه لتحكيم 

التصميم 
  التعليمي

  
  
 

  ٣ملحق 
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    احملترم.............................................................: .................................سعادة 
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 

  بني يديك تصميم تعليمي ملواضيع خمتارة لتدريس مـادة تقنيـات التعلـيم                  
نـامج  يف كلية املعلمني يف مدينة حائل، نريـد أن جنعـل مـن هـذا التـصميم بر         ) و  ١٠٠(

  .حاسويب يتم التدريس بواسطته
  :        األخ الفاضل

  :طالع على فقرات التصميم نرجو منك بعد اال                       
نـك التعليـق علـى ذلـك        إذا كان لديك مالحظات عن كتابـة الـسيناريو فيمك          -١

  .داخل التصميم
 اإلجابة علـى االسـتبانة املرفقـة، فرأيـك يهمنـا جـدا يف مـدى صـالحية هـذا           -٢

  .االستبيان لتنفيذ برنامج تعليمي
  

يـستخدم إال  وتأكد أن املعلومات اليت سيتم احلصول عليها ذه االسـتبانة لـن     
  . وجزاك اهللا خريا ...         العلمي فقط للبحث 

  : معلومات يرجى كتابتها
  ....................................................................................................................: ........مكان العمل

  ...................................................................................:التخصص العلمي حسب آخر مؤهل
   ....................................................................................................................: .....املؤهل العلمي

  
  فقرات مدى صالحية التصميم التعليمي

  اخلاصية  ةدرجة وجود اخلاصي
  ال تنطبق  ضعيفة  جيدة  ممتازة

           .عرض األهداف التعليمية بوضوح  ١
         .تتكامل األهداف مع احملتوى  ٢
          .تتكامل األهداف مع التقومي  ٣
         .شرح األمثلة والفقرات مطوال  ٤
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فترة تلقي الدرس طويلة للغاية، أو   ٥
  .قصرية للغاية

       

         .ةقام بطرح األفكار بصيغ خمتلف  ٦
         .استخدم املصطلحات بشكل موحد  ٧
طلب من املتعلم أن يفعل شيئني يف   ٨

  .وقت واحد
       

استخدم أساليب التماثل والربط بني ما   ٩
  .يعرض وما سبق عرضه

       

راعى تسلسل العرض واالنتقال من األقل   ١٠
  .بساطه إىل األبسط

       

         .راعى دقة احملتوى وسالمته العلمية  ١١
         .استخدم أنشطة تعليمية مقبولة  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :الباحث 
   ٠٥٥٦١٨٠٣٧٤ .خالد بن عبد احملسن فاحل الشمري

 E. mail:  ( khaled.al-tharafy@hotmail.com)  
  مكة املكرمة– جامعة أم القرى –قسم مناهج ووسائل تعليمية 

  

mailto:khaled.al-tharafy@hotmail.com)
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دليل استخدام 

  جالربنام
  )دليل املعلم (

  
  
 

  ٤ملحق 
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  )دليل املعلم ( امجدليل استخدام الربن

  
  

  .برنامج حاسويب لتدريس مادة تقنيات التعليم:  اسم الربنامج-
  .و١٠٠تقنيات التعليم :  املادة املربجمة-
  .طالب كلية املعلمني حبائل:  املستوى الصفي -.              دروس٦:  عدد الدروس-
  . ل بكس٧٦٨ يف ١٠٢٤جيب أن تكون دقة الشاشة  :  متطلبات التشغيل -
  .                                               ويندوز:  بيئة التشغيل-
  : الواجهة الرئيسية  
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  . تستخدم عند الرغبة يف اخلروج من الربنامج يف أي حلظة                
  
  
  

  :التاليةوعند الضغط عليها تظهر لك الرسالة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).القائمة الثانية ( تستخدم عند الرغبة يف الرجوع للقائمة السابقة       

  .   لتشغيل ملفات الفيديو  

  .  لتشغيل ملفات الصوت
  . لالنتقال إىل مواضيع احملاضرات      
  

عنــــــــــــــد الــــــــــــــضغط علـــــــــــــــى   

  :تظهر لك الشاشة التالية
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  .التطور التارخيي ملفهوم الوسائل التعليمية: ألول أضغط على املوضوع ا
 بالشرح صـوت وصـورة إىل ايـة املوضـوع، وعنـد           Authorwareيقوم برنامج   

  لالنتقــال للــشاشة التاليــة، ويف ايــة األســئلة أضــغط  
  . للرجوع للقائمة الثانيةالنهاية أضغط 

  
  

  . القرآن الكرميأنوع الوسائل التعليمية يف: أضغط على املوضوع الثاين 
 بالشرح صـوت وصـورة إىل ايـة املوضـوع، وعنـد           Authorwareيقوم برنامج   

  لالنتقــال للــشاشة التاليــة، ويف ايــة األســئلة أضــغط  
  . للرجوع للقائمة الثانيةالنهاية أضغط 

 
  أضغط على كل وسيلة 

  تعليمية ليقوم
  الربنامج بالشرح 
  .صوت وصورة
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   اخترت القصة فستظهر لك إذا: فمثال

  هذه الشاشة مع الصوت، وبعد االنتهاء
  منها أضغط إيقونة الدليل ليقوم 

  بذكر الدليل  الربنامج
  .صوت وصورة

  وهكذا يف بقية الوسائل
  .السابقة  يف الشاشة

  
  
  

أنــوع الوســائل التعليميــة يف الــسنة النبويــة : أضــغط علــى املوضــوع الثالــث 
  .الشريفة

 بالشرح صوت وصورة إىل اية املوضوع، وعند Authorwareيقوم برنامج 

  لالنتقال للشاشة التالية، ويف اية األسئلة أضغط  
  . للرجوع للقائمة الثانيةالنهاية أضغط 

  
  

  .سوف تظهر لك هذه الشاشة
  
 
   عند الضغط على -

  سيقوم الربنامج بالشرح
  . صوت وصورة

   وعند الضغط على-
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  :شاشة التاليةستظهر لك ال
 
  
  
   

  قم بالضغط على كل
  الوسائل  وسيلة من

   التعليمية املستخدمة
  يف السنة النبوية الشريفة،
  ليقوم الربنامج بالشرح صوت

  . وصورة
  

  
  
  
  
  
  
  

  بعد االنتهاء من الدرس أضغط
   للرجوع إىل مواضيع

  .األوىل  احملاضرة
  

  :أو اضغط على 
  .لثانية القائمة اإىلللرجوع 
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عنـــــــــــــد الـــــــــــــضغط علـــــــــــــى 

  :تظهر لك الشاشة التالية
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  .استخدام العلماء املسلمني للوسائل التعليمية: أضغط على املوضوع األول 

 بالشرح صـوت وصـورة إىل ايـة املوضـوع، وعنـد           Authorwareيقوم برنامج   

  لالنتقــال للــشاشة التاليــة، ويف ايــة األســئلة أضــغط  
  . للرجوع إىل مواضيع احملاضرة الثانية  أضغط النهاية
  

  :أو اضغط على 
  .  للرجوع للقائمة الثانية

  
  

  .تطور مسميات الوسائل التعليمية: أضغط على املوضوع الثاين 
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 بالشرح صـوت وصـورة إىل ايـة املوضـوع، وعنـد           Authorwareيقوم برنامج   

، ويف   لالنتقــال للــشاشة التاليــةايــة األســئلة أضــغط  
  . للرجوع للقائمة الثانيةالنهاية أضغط 

  
  

  ويف اية الشرح تظهر لك هذه 
  :الشاشة 

  قم بالضغط على كل مسمى من
  مسميات الوسائل التعليمية،

  .ليقوم الربنامج بالشرح صوت وصورة
  
  
  
  
  
  
  

  .تعريفات الوسائل التعليمية وأمهيتها: أضغط على املوضوع الثالث 
 بالشرح صـوت وصـورة إىل ايـة املوضـوع، وعنـد            Authorware يقوم برنامج 

  لالنتقــال للــشاشة التاليــة، ويف ايــة األســئلة أضــغط  
  .  للرجوع للقائمة الثانيةالنهاية أضغط 

  
  
  

  :الباحث 
  ٠٥٥٦١٨٠٣٧٤. خالد بن عبد احملسن فاحل الشمري

  E. mail:  ( khaled.al-tharafy@hotmail.com)  
  مكة املكرمة– جامعة أم القرى –وسائل تعليمية قسم مناهج و

mailto:khaled.al-tharafy@hotmail.com)
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استبانه 

لتحكيم الربنامج 
  احلاسويب

  
  
 

  ٥ملحق 
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  احملترم    / ..................................................................سعادة 
  وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  
ج حاسـويب يف تـدريس مـادة تقنيـات     أثر اسـتخدام برنـام  / بعنوان         يقوم الباحث بدراسة    

للحـصول علـى درجـة املاجـستري يف         . التعليم على حتصيل طالب كلية املعلمـني يف مدينـة حائـل           
وقـد اقتـضت الدراسـة اسـتخدام        . املناهج ووسائل تعليمية من كلية التربيـة جبامعـة أم القـرى             

ن بـه مـن مكانـة       ملـا تتمتعـو   ونظـراً   ). و١٠٠ (برنامج حاسويب مقترح لتدريس مادة تقنيات التعليم      
  .علمية وخربة واسعة

      بني يديك قائمة بنود تقومي الربجميات التعليمية ملواضيع خمتـارة لتـدريس مـادة تقنيـات                
  .يف كلية املعلمني يف مدينة حائل) و ١٠٠( التعليم 

املرفقـة،   نرجو منك اإلجابة على االسـتبانة    الربنامج احلاسويب بعد االطالع على    : األخ الفاضل 
  .الربنامج احلاسويبفرأيك يهمنا جدا يف مدى صالحية هذا االستبيان لتحكيم 

  ،،وشكراً لكم على حسن تعاونكم 
  .برنامج حاسويب لتدريس مادة تقنيات التعليم:  اسم الربنامج-
  .و١٠٠تقنيات التعليم :  املادة املربجمة-
  : املوضوع -
  .عليمية التطور التارخيي ملفهوم الوسائل الت-١
  . استخدام الوسائل التعليمية يف القرآن الكرمي-٢
  . استخدام الوسائل التعليمية يف السنة النبوية الشريفة-٣
  . استخدام العلماء املسلمني الوسائل التعليمية-٤
  .اا الوسائل التعليمية وتعريفمفهوم -٥
  . أمهية الوسائل التعليمية يف عملييت التعلم والتعليم-٦
  .طالب كلية املعلمني حبائل:  املستوى الصفي -  .             دروس٦: وسالدر عدد -
  .  بكسل٧٦٨ يف ١٠٢٤جيب أن تكون دقة الشاشة  :  متطلبات التشغيل -
  .                                               ويندوز:  بيئة التشغيل-

  : معلومات يرجى كتابتها 
  ...............................................................................................................: .............مكان العمل

  ...................................................................................:التخصص العلمي حسب آخر مؤهل
  .... ............................................................................................................: .........املؤهل العلمي

  



- ١١٦ - 

  
  

  خصائص تشغيل الربنامج
  اخلاصية  درجة وجود اخلاصية

  ال تنطبق  ضعيفة  جيدة  ممتازة
 واخلروج سهولة الدخول إىل الربنامج  ١

  .منها
         

 بصياغة م للربنامجوجود دليل استخدا  ٢
  .واضحة

       

          . مع املضمونترابط عرض دروس الربنامج  ٣
         .التنسيق على الشاشة واضح ومجيل  ٤
         .سهولة استخدام الربنامج  ٥
ار أجزاء حمدده من حمتوى تتيح اختب  ٦

  .الربنامج
       

 سليمة اللغة واضحة نصوص الربنامج  ٧
  .املعىن

       

         .شغيال موثوقا تتتيح الربنامج  ٨
تستخدم إمكانيات احلاسوب بشكل   ٩

  .جيد
       

  
  
  
  
  
  
  الباحث
    ٠٥٥٦١٨٠٣٧٤/ جوال .  خالد بن عبداحملسن فاحل الشمري

          E. mail: ( khaled.al-tharafy@hotmail.com)  
   مكة املكرمة– جامعة أم القرى –قسم املناهج ووسائل تعليمية 

 

mailto:khaled.al-tharafy@hotmail.com)
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االختبار 
  .التحصيلي

  
  
 

  ٦ملحق 
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درجات الطالب يف 

االختبار 
التحصيلي القبلي 

  .والبعدي
  
  

  ٧ملحق 
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  التجريبية   *الضابطة
  بعدي   قبلي  بعدي  قبلي

لب
طا
م ال
رق

لب  جمموع  فهم  تذكر  جمموع  فهم  تذكر  
طا
م ال
رق

  جمموع  فهم  تذكر  جمموع  فهم  تذكر  
٢٦  ١٨  ٨  ٨  ٤  ٤  ١  ١٨  ١٠  ٨  ٦  ٤  ٢  ١  
٢١  ١٧  ٤  ٦  ٣  ٣  ٢  ١٥  ١٠  ٥  ٢  ١  ١  ٢  
٢٣  ١٣  ١٠  ٦  ٣  ٣  ٣  ١٨  ٩  ٩  ٣  ٢  ١  ٣  
٢٦  ١٦  ١٠  ٨  ٤  ٤  ٤  ١٧  ٨  ٩  ٦  ٥  ١  ٤  
٢٢  ١٣  ٩  ٨  ٥  ٣  ٥  ١٩  ١٠  ٩  ٢  ٢  ٠  ٥  
٢٩  ١٨  ١١  ٧  ٤  ٣  ٦  ١٩  ٩  ١٠  ٩  ٥  ٤  ٦  
٢٤  ١٥  ٩  ٢  ١  ١  ٧  ١٦  ٨  ٨  ٤  ٣  ١  ٧  
٢٥  ١٦  ٩  ٨  ٥  ٣  ٨  ١٨  ٩  ٩  ٥  ٤  ١  ٨  
٢١  ١٢  ٩  ٥  ٤  ١  ٩  ٩  ٤  ٥  ٣  ٢  ١  ٩  
٢٥  ١٥  ١٠  ٣  ٢  ١  ١٠  ١٥  ٧  ٨  ٥  ٤  ١  ١٠  
٢٣  ١٢  ١١  ٩  ٨  ١  ١١  ١٦  ٦  ١٠  ٣  ٢  ١  ١١  
٢٥  ١٧  ٨  ٤  ٢  ٢  ١٢  ١٣  ٥  ٨  ٥  ٤  ١  ١٢  
٢٧  ١٨  ٩  ٦  ٤  ٢  ١٣  ١٥  ٧  ٨  ٧  ٤  ٣  ١٣  
٢٧  ١٨  ٩  ٤  ٣  ١  ١٤  ١٧  ٦  ١١  ٧  ٤  ٣  ١٤  
٣٠  ١٨  ١٢  ٣  ٢  ١  ١٥  ١٥  ٥  ١٠  ٦  ٣  ٣  ١٥  
٢٩  ١٨  ١١  ٨  ٤  ٤  ١٦  ١٧  ٨  ٩  ٩  ٥  ٤  ١٦  
٢٥  ١٨  ٧  ٢  ٢  ٠  ١٧  ١٤  ٦  ٨  ٥  ٤  ١  ١٧  
٢٩  ١٨  ١١  ٢  ١  ١  ١٨  ١٨  ٨  ١٠  ٩  ٦  ٣  ١٨  
٢٥  ١٦  ٩  ٧  ٥  ٢  ١٩  ١٥  ٧  ٨  ٥  ٤  ١  ١٩  
٢٤  ١٧  ٧  ٣  ٢  ١  ٢٠  ١٧  ٧  ١٠  ٤  ٣  ١  ٢٠  
٢٩  ١٨  ١١  ٣  ١  ٢  ٢١  ١٨  ١٠  ٨  ٩  ٨  ١  ٢١  
٢٢  ١٢  ١٠  ٧  ٥  ٢  ٢٢  ١٥  ٦  ٩  ٢  ١  ١  ٢٢  
٢٣  ١٥  ٨  ٤  ٣  ١  ٢٣  ١٥  ٥  ١٠  ٣  ٣  ٠  ٢٣  
٢٨  ١٨  ١٠  ٣  ٢  ١  ٢٤  ١٥  ٧  ٨  ٨  ٤  ٤  ٢٤  
٢٥  ١٥  ١٠  ٩  ٥  ٤  ٢٥  ١٥  ٦  ٩  ١٠  ٥  ٥  ٢٥  
٢٩  ١٨  ١١  ١٠  ٧  ٣  ٢٦  ١٨  ١٠  ٨  ١٠  ٨  ٢  ٢٦  
٢٨  ١٨  ١٠  ٦  ٣  ٣  ٢٧  ١٤  ٤  ١٠  ٥  ٣  ٢  ٢٧  
٢٥  ١٥  ١٠  ٥  ٣  ٢  ٢٨  ٢١  ١٠  ١١  ٨  ٥  ٣  ٢٨  
٢٩  ١٨  ١١  ٤  ٢  ٢  ٢٩  ١٧  ٧  ١٠  ٨  ٦  ٢  ٢٩  
١٨  ٨  ١٠  ٨  ٧  ١  ٣٠  

  

٢٨  ١٨  ١٠  ٥  ٤  ١  ٣٠  
  . درجة٣٠:    جممل االختبار- درجة   ١٨:  درجة   ـ   الفهم١٢: التذكر* 
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  العمل  املؤهل العلمي  االسم

عضو هيئة تدريس تقنيات التعليم يف   أستاذ مساعد  .إبراهيم جبيلي. د
  .كلية التربية يف جامعة حائل

إياد حممد خري . د
  .اخلمايسة

عضو هيئة تدريس مناهج وطرق تدريس لغة  ذ مساعدأستا
  .عربية يف كلية التربية يف جامعة حائل

السر أمحد . د
  .سليمان

عضو هيئة تدريس علم النفس التربوي يف  أستاذ مساعد
  .كلية التربية يف جامعة حائل

   .عبدالرمحن أمحد. د
عضو هيئة تدريس تقنيات التعليم يف  أستاذ مساعد

  .ة يف جامعة حائلكلية التربي

الفاتح مالك . د
  .أمحد

عضو هيئة تدريس تقنيات التعليم يف  أستاذ مساعد
  .كلية التربية يف جامعة حائل

محد بن عايض . أ
  .العايش

عضو هيئة تدريس تقنيات التعليم يف  حماضر
  .كلية التربية يف جامعة حائل

حيىي األمني حممد . أ
  .األمني

يات التعليم يف عضو هيئة تدريس تقن حماضر
  .كلية التربية يف جامعة حائل

صاحل عبداهللا . أ
  اخلرباء

عضو هيئة تدريس تقنيات التعليم يف  حماضر
  .كلية التربية يف جامعة حائل

حممد أمحد . أ
  .اخلطاب

عضو هيئة تدريس هندسة نظم حاسب   إجازة يف اهلندسة
  .يف كلية التربية يف جامعة حائل

  
  


