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  - ب  -

  

  
 

َّأمل تروا أن اهللاََّ[ ََ َْ َ َ ِسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض  ْ ْ َ َ َّ َّ َ ََ ْ َِ َِ َِ ُ َّ

ْوأسبغ عليكم ُْ ْ َ ََ َ َ ِنعمه ظاهرة وباطنَة ومن النَّاس من جيادل يف  َ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ َ َ َ َ ُ ًَ ًَ ِ

َبغري علم وال هدى وال اهللاَِّ َ َْ ًَ ُ ٍ ِ ِ ْ َ ٍ كتاب منريِ ِ ُِّ ٍ َ[ 

  صدق ا العظيم
  

  )20: ة اآلی،لقمانسورة (



  - ج  -

  
  داءــــــإه

  
  ...رحمه اهللا.... الحبيب روح والديإلى 

  ...أطال اهللا في عمرها.... إلى أمي الحنون
  إياد صيام، /الشهيد... إلى روح صديقي وحبيب قـلبي

  ....وإلى شهداء عائلة صيام الكرام رحمهم اهللا
  ...الغاليةإلى زوجتي 

  ) إياد-  محمد-  ربا–ريم - أنس(إلى أبنائي وبناتي 
  وأخواتي .. إلى إخوتي 

  ) هنية– منى – زيدان – عوض – محمود –إياد (



  - د  -

  شكر وتقدير
  

أحمــدك ربــي حمــد العابــدین الــشاكرین وأســتغفرك وأتــوب إلیــك، وأتوكــل علیــك وأثنــي 
 ركــوع وال ســجود وال تــذلل وال علیــك الخیــر كلــه، أنــت ربــي وأنــا عبــدك، ال معبــود ســواك وال

والء إال إلیـــك، ســــبحانك فأنــــت مــــالذ المــــؤمنین الــــصادقین، حــــافظ المــــسلمین المجاهــــدین، 
مخـزي المنـافقین المتخـاذلین، واشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـریك لـه، وأشـهد أن سـیدنا 

 ســهل ًس فیــه علمــا یلــتمًمــن ســلك طریقـا: (ًوقائـدنا وشــفیعنا محمــدا عبــد اهللا ورسـوله القائــل 
  :، وبعد ) إلى الجنةًاهللا له به طریقا

ال یـــشكر اهللا مـــن ال یـــشكر (ًانطالقــا مـــن حـــدیث رســول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســلم 
ــدكتور/، فــأنني أتقــدم بعظــیم الــشكر والعرفــان للــدكتور)النــاس ســامي أبــو /محمــد علیــان، وال

ٕم نـــافع، وتوجیـــه وارشـــاد ناصـــر، لقبـــولهم اإلشـــراف علـــى رســـالتي، ولمـــا قـــدماه لـــي مـــن علـــ
  .صائب، فلهم مني كل تقدیر ووفاء

 اســماعیل/الــدكتور ًكمــا وأتقــدم بالــشكر الجزیــل لعــضوي المناقــشة والحكــم، كــال مــن
همــا ووقتهمـا، وتوجیهــاتهم م اللـذان لــم یـبخال بعلعبــدالكریم محمـد لبــد/، والـدكتورصـالح الفــرا

  .السدیدة، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء
شكر والتقــدیر ألخــي وصــدیقي نعــیم أبــو غلــوة لمــا قدمــه لــي مــن نــصائح وأتقــدم بالــ

ثمینـة، ولمــساعدته لـي فــي التحلیــل اإلحـصائي للوصــول إلـى نتــائج هــذه الدراسـة، فلــه منــي 
  .كل الحب واالحترام

ــدالعزیز أبــو صــفیة علــى مــا  وال أنــسى أن أتقــدم بعظــیم الــشكر ألخــي وصــدیقي عب
ـــامج التـــدریبي المحوســـب فلـــه كـــل التحیـــة قدمـــه لـــي مـــن اقتراحـــات وآراء بخـــصوص  البرن

  .والتقدیر
ًوأخیـــرا ال یـــسعني إال أن أتوجـــه بـــشكري وعرفـــاني لكـــل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاز هـــذا   

  ...ًالبحث، فلهم مني جمیعا كل حب وتقدیر
 

  



  - ه  -

 
  رقم الصفحة  ـوعــــــــــــــــــــالموضـــ

  أ  الة نتیجة الحكم على الرس-
  ب  اآلیة القرآنیة -
  ج   اإلهداء-
  د   شكر وتقدیر-
  هـ   قائمة المحتویات-
  ط   قائمة الجداول-
  ي   قائمة المالحق -
  ك   ملخص الدراسة باللغة العربیة-

  1  خلفیة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول
  2  المقدمة

  5  مشكلة الدراسة
  5  أسئلة الدراسة

  5  فروض الدراسة
  6  الدراسةأهداف 

  6  أهمیة الدراسة
  6  حدود الدراسة

  7  مصطلحات الدراسة
  9  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

  10  المقدمة
  10  )البرامج التطبیقیة(تطبیقات الحاسوب : المبحث األول 
  11  معالج الكلمات

  11  وظائف معالج الكلمات
  12  الخصائص العامة لمعالجات الكلمات

  MS Word 14نظام 
  16  مشكالت وأخطاء في تطبیق معالجات الكلمات

  17  الجداول االلكترونیة
  17  خصائص الجداول االلكترونیة في الحاسب



  - و  -

  رقم الصفحة  ـوعــــــــــــــــــــالموضـــ
  MS Excel 18نظام 

  20  مشكالت وأخطاء في تطبیق معالج الجداول االلكترونیة
  21  الحاسوب في التعلیم: المبحث الثاني 

  21  نشأة وتطور التعلیم بمساعدة الحاسوب
  22  تعریف الحاسوب التعلیمي

  23  مجاالت استخدام الحاسوب في التربیة
  25  دواعي استخدام الحاسوب في التعلیم

  26  فوائد وممیزات استخدام الحاسوب في التعلیم
  27  عیوب الحاسوب التعلیمي

  28  مجاالت استخدام الحاسوب التعلیمي
  29  معوقات استخدام الحاسوب في التعلیم

  31  لحاسوب الضروریة للمعلممهارات ا
  32  البرامج التعلیمیة المحوسبة: المبحث الثالث

  32  )المبرمجة(نشأة البرامج التعلیمیة المحوسبة 
  33  التطور التاریخي للبرمجیات التعلیمیة

  34  برامج الحاسوب المستخدمة في التعلیم
  35  أنواع البرمجة

  35  دةالخصائص العامة للبرمجیات التعلیمیة الجی
  36  مبادئ التعلیم المبرمج

  36  أنماط البرمجیات التعلیمیة
  39  خطوات تصمیم البرمجیات التعلیمیة المحوسبة
  41  معاییر تصمیم البرمجیات التعلیمیة المحوسبة
  42  تصنیف شاشات البرمجیة التعلیمیة المحوسبة

  42  صفات الدرس التعلیمي المبرمج الفعال
  43  رمجیات التعلیمیة المحوسبةكفایات التدریس بالب

  44  دور المعلم المستخدم للبرمجیات التعلیمیة المحوسبة
  45  االتجاه: المبحث الرابع
  45  مفهوم االتجاه



  - ز  -

  رقم الصفحة  ـوعــــــــــــــــــــالموضـــ
  45  مكونات االتجاه

  45  خصائص االتجاه
  46  وظیفة االتجاه

  46  تنمیة االتجاه نحو التعلیم المحوسب
  48  بقةالدراسات والبحوث السا: الفصل الثالث
 ومقــــررات مختلفــــة، مــــساقاتدراســــات اهتمــــت بتــــصمیم بــــرامج محوســــبة ل: المحــــور األول

  وقیاس أثرها وفاعلیتها على بعض المتغیرات
49  

 ومقـــررات مـــساقاتبحـــوث ودراســـات اهتمـــت بتـــصمیم بـــرامج محوســـبة ل: المحـــور الثـــاني 
رنـــــامج التعلیمـــــي مختلفــــة وقیـــــاس االتجـــــاه نحـــــو المـــــادة التعلیمیـــــة قبـــــل وبعـــــد اســـــتخدام الب

  المحوسب
57  

  63  تعقیب على الدراسات السابقة
  65  تعقیب عام على الدراسات السابقة

  66  الطریقة واإلجراءات: الفصل الرابع
  67  الطریقة واإلجراءات

  67  منهج الدراسة
  67  مجتمع الدراسة
  68  عینة الدراسة

  68  أدوات الدراسة
  68  یقات الحاسوب قائمة المهارات الخاصة بتطب-ًأوال

  68       خطوات بناء القائمة
  70   االختبار األدائي لمهارات تطبیقات الحاسوب-ًثانیا

  70       خطوات بناء االختبار األدائي
  79   بناء استبیان االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب-ًثالثا
  84   بناء البرنامج-ًرابعا

  96  خطوات الدراسة
  97  األسالیب اإلحصائیة

  98  مناقشة النتائج وتفسیرها: لفصل الخامسا
  99  نتائج السؤال األول وتفسیره



  - ح  -

  رقم الصفحة  ـوعــــــــــــــــــــالموضـــ
  99  نتائج السؤال الثاني وتفسیره

  99  نتائج السؤال الثالث واختبار الفرضیة األولى وتفسیرها
  101  نتائج السؤال الرابع واختبار الفرضیة الثانیة وتفسیرها

  103  ثالثة وتفسیرهانتائج السؤال الخامس واختبار الفرضیة ال
  105  نتائج السؤال السادس واختبار الفرضیة الرابعة وتفسیرها

  107  أهم ما قدمته الدراسة
  108  توصیات الدراسة
  108  مقترحات الدراسة

  109  قائمة المصادر والمراجع
  119  المالحق

  168  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة
 



  - ط  -

 
رقم 
  الجدول

رقم   لجدولعنوان ا
  الصفحة

1  
حـــساب معـــامالت االرتبـــاط لبیرســـون بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار والدرجـــة 

  الكلیة لالختبار
73  

  75  معامل التمییز لمهارات االختبار  2
  77  معامل الصعوبة لمهارات االختبار  3
  79  توزیع فقرات المقیاس على مجاالته الثالثة  4
  80  )بعد التحكیم(االته الثالثة توزیع فقرات المقیاس على مج  5
  81  ارتباطات درجة فقرات المجال لمقیاس االتجاه مع الدرجة الكلیة للمجال  6
  82  ارتباطات درجة مجاالت مقیاس االتجاه مع الدرجة الكلیة للمقیاس  7
  83  معامل الثبات لمجاالت المقیاس باستخدام التجزئة النصفیة وجتمان  8
  83  الت المقیاس باستخدام معامل ألفا كرونباخمعامل الثبات لمجا  9
  89  جلسات البرنامج وأهدافها واألنشطة ووسائل التقویم  10

11  
بــین متوســط درجــات مجموعــة الطالبــات فــي االختبــار " ت"نتــائج اســتخدام اختبــار 

  القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي
100  

12  
رجــات مجموعــة الطالبــات نحــو مقیــاس بــین متوســط د" ت"نتــائج اســتخدام اختبــار 

  االتجاه القبلي ومتوسط درجاتهن نحو مقیاس االتجاه البعدي
102  

13  
الجــدول المرجعــي المقتــرح لتحدیــد مــستویات حجــم التــأثیر بالنــسبة لكــل مقیــاس مــن 

  مقاییس حجم التأثیر
104  

14  
تبــار بــین متوســط درجــات مجموعــة الطالبــات فــي االخ" ت"نتــائج اســتخدام اختبــار 

  القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي
104  

15  
 للكــشف عــن حجــم تــأثیر البرنــامج "d"، وقیمــة مربــع إیتــا "ت"حــساب قیمــة اختبــار 

  104  التدریبي المحوسب على تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى أفراد العینة

16  
نحــو مقیــاس بــین متوســط درجــات مجموعــة الطالبــات " ت"نتــائج اســتخدام اختبــار 

  االتجاه القبلي ومتوسط درجاتهن نحو مقیاس االتجاه البعدي
106  

17  
 للكـشف عـن حجـم تـأثیر البرنـامج التـدریبي "d"، وقیمـة مربـع إیتـا "ت"حساب قیمـة 

  المحوسب على تنمیة اتجاهات الطالبات نحو استخدام البرامج التطبیقیة
106  



  - ي  -

 
رقم 
  الملحق

م رق  عنوان الملحق
  الصفحة

  120  االختبار في صورته األولیة قبل التحكیم  1

قائمة بأسماء الـسادة المحكمـین لقائمـة المهـارات واالختبـار األدائـي والبرنـامج   2
  التدریبي المحوسب

123  

  124  االختبار في صورته النهائیة بعد التحكیم  3
  129  المقیاس في صورته األولیة قبل التحكیم  4
  133   السادة المحكمین على مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوبقائمة بأسماء  5
  134  المقیاس في صورته النهائیة بعد التحكیم  6

 ,MS Word  قائمــة المهــارات الحاســوبیة المطلوبــة لتطبیقــات الحاســوب  7
MS Excel 

137  

  139  دلیل المعلم  8
  152  دلیل استخدام البرنامج التدریبي المحوسب  9

صور أثنــاء تطبیــق البرنــامج التــدریبي المحوســب علــى طالبــات كلیــة بعــض الــ  10
  165   غزة–التربیة بجامعة األزهر 



  - ك  -

  
  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة برنامج تدریبي محوسب لتدریس تطبیقات الحاسوب 
 نحوها، حیث تم تحدید  غزة واتجاهاتهم–في تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األزهر 

  :مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي 
  

ما مدى فاعلیة استخدام برنامج تدریبي محوسب لتدریس تطبیقات الحاسوب في تنمیة بعض "
  المهارات الحاسوبیة لدى أفراد العینة واتجاهاتهم نحوها؟

  

راسـة مـن طالبـات كلیـة التربیـة وقد اتبع الباحث المنهج شبه التجریبي، حیـث تـم اختیـار عینـة الد  
طالبـة، وقـد تـم إخـضاع المتغیـر المـستقل ) 30(، والبـالغ عـددهن )1( علوم الحاسوب مساقالمسجالت ل

ــــى المتغیــــر التــــابع " البرنــــامج التــــدریبي المحوســــب" المهــــارات الحاســــوبیة فــــي تطبیقــــات "وقیــــاس أثــــره عل
، وتـــم تنفیـــذ الدراســـة خـــالل "یقـــات الحاســـوباتجاهـــات الطالبـــات نحـــو تطب"، والمتغیـــر التـــابع "الحاســـوب

  .2012/2013الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  

ولتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة بالمهـارات الحاسـوبیة المتـضمنة فـي تطبیقـات الحاسـوب   
MS Word, MS Excelواختبارا أدائیا لمهـارات تطبیقـات الحاسـوب، ومقیـاس االتجـاه نحـو تطبیقـ ،ً ات ً

الحاســـوب، وبعـــد التحقـــق مـــن صـــدق وثبـــات أدوات الدراســـة، تـــم تطبیـــق االختبـــار القبلـــي والبعـــدي علـــى 
مجموعــة الدراســـة، وكـــذلك تطبیـــق مقیــاس االتجـــاه نحـــو تطبیقـــات الحاســوب قبـــل وبعـــد تطبیـــق البرنـــامج 

ًالتـدریبي المحوسـب علـى مجموعــة الدراسـة، وحللـت النتــائج قبلیـا وبعـدیا للتعـرف علــى داللـ ة الفـروق بــین ً
متوســـط درجـــات الطالبـــات قبـــل وبعـــد التطبیـــق، حیـــث تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحـــسابیة، واالنحرافـــات 

  :، ومربع إیتا، وقد أسفرت النتائج عن "ت"المعیاریة ومعامل االرتباط 
بـین متوسـط درجـات الطالبـات )   ≥ 0.01(وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مـستوى داللـة    - 1

  .تبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي لصالح التطبیق البعديفي االخ
أن مقیـــاس االتجـــاه فـــي مجـــال طبیعـــة المـــادة ومـــدى صـــعوبتها، ومجـــال قیمـــة المـــادة وأهمیتهـــا،    - 2

ً، وكــــذلك دال إحــــصائیا عنــــد )0.01(ًومجــــال االســــتمتاع بالمــــادة، دال إحــــصائیا عنــــد مــــستوى 
  .تجاه نحو تطبیقات الحاسوب ككلفي مقیاس اال) 0.01(مستوى 

توجـــد فاعلیـــة للبرنـــامج التـــدریبي المحوســـب فـــي تـــدریس تطبیقـــات الحاســـوب علـــى تنمیـــة بعـــض    – 3
  .المهارات الحاسوبیة لدى المجموعة التجریبیة

توجد فاعلیة للبرنامج التدریبي المحوسب في االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب لدى المجموعة   - 4
  .التجریبیة



  - ل  -

ي ضوء ما أسفرت عنه الدراسـة مـن نتـائج قـام الباحـث بعـرض بعـض التوصـیات التـي تهـدف وف  
إلـى االسـتفادة مـن البرنــامج التـدریبي المحوسـب لتــدریس تطبیقـات الحاسـوب علــى تنمیـة بعـض المهــارات 

  .غزة واالتجاه نحوها-جامعة األزهرالحاسوبیة لدى طلبة 
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  
  :مقدمة 

جاهــدة إلـى بنـاء مـستقبلها، ومــستقبل أبنائهـا وخلـق أجیـال واعــدة الیـوم األمـم والمجتمعـات تـسعى 
ورة وذلــك فــي ظــل مــا یــشهده هــذا العــالم مــن تطــورات متــسارعة فــي شــتى میــادین الحیــاة وخاصــة ومتطــ

التطور العلمي والتكنولوجي الناتج عن انفجار الثورة التكنولوجیة فـي العـالم بـشكل عـام والمجتمـع العربـي 
 طـرق وعتنـ تطـور التربیـة وأثـر علـىبشكل خـاص وذلـك خـالل الربـع األخیـر مـن القـرن الماضـي، والـذي 

  .وأسالیب التدریس
  
ـــذین یتمكنـــون مـــن اكتـــساب  تهـــدفالتربیـــة كوســـیلة للتغییـــرف  إلـــى تنمیـــة المفكـــرین الناضـــجین ال

، وهي النظـام الرسـمي إلعـداد تالمیـذ الیـوم )15: 1996روبرت مارزانوا وآخرون،  (المعرفة واستخدامها
لتالمیـذ عـن طریـق االسـتجابة الفوریـة لمجتمع الغد، وأنها المسئولة عن رسم شكل صورة مـستقبل هـؤالء ا

للتغیــــرات الــــسریعة الحادثــــة فــــي المجتمــــع وطبیعــــة الحیــــاة األســــریة والتحركــــات والمتغیــــرات االجتماعیــــة 
  .وغیرها ...والتوازنات والضغوط المختلفة وظروف البیئة

  
قـد هیــأ ظهــور جیــل الحواســیب الشخــصیة مرونـة عالیــة فــي االســتخدام والتوظیــف فــي مجــاالت ف

ًوفـي الوقـت الـذي ال یـزال الجـدل فیـه قائمـا بـین العـاملین فـي .  لحیاة كافة، وبخاصـة فـي التعلـیم والـتعلما
التربیة والتعلیم في كافة أقطار الوطن العربي حـول فاعلیـة اسـتخدام التقنیـات التربویـة بأشـكالها التقلیدیـة، 

اله وتوظیفـه فـي سـیاق نظـام تربـوي یقوم الجدل والنقـاش فـي الـدول المتقدمـة حـول أفـضل الـسبل؛ السـتعم
تعلیمـــي جدیـــد یـــؤدي فیـــه الحاســـوب الـــدور الـــرئیس فـــي جمیـــع المـــواد الدراســـیة، وعلـــى مـــستوى المراحـــل 

  .)65 : 1999سالمة، عبدالحافظ (التعلیمیة جمیعها 
  
ـــ إن مـــا یمیـــز الحاســـب اآللـــي التعلیمـــي، برمجیاتـــه المتـــضمن لهـــا، حیـــث مـــن المفتـــرض لتلـــك ف

 المعــارف، والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة لبــةقــدم مــواد تعلیمیــة، تهــدف إلــى إكــساب الطالبرمجیــات أن ت
ًلقــد أصـبح المعلــم مرشـدا وموجهـاو، حـسب مجـال أو مــساق معـین  للعملیـة التعلیمیــة، كمـا أصــبح ً، وقائــداً

    . لذلك أنماط وطرائق التدریس المتبعةً عن المعلومة، وتغیرت تبعاً ومنقباًدور الطالب باحثا
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بنـاء علـى ذلـك كـان علـى البرمجیـات التعلیمیـة المـستخدمة مـن خـالل الحاسـب اآللـي، أن تــسهم 
 ً ومرشـدةًةهـفي تحقیق تلك األدوار الجدیدة التي طرأ علیها التغییر، ولن یكون لها ذلك حتى تـصبح موج

 لهـا، لیكتـسب مـن خاللهـا ً عن المعلومة وناقـداً ومنقباً للموقف التعلیمي یتفاعل معها الطالب باحثاًوقائدة
المعــارف والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة، كمــا ال بــد أن تتــوفر فــي البرمجیــات التعلیمیــة معــاییر تربویــة، 
ـــیم، مـــن أجـــل تحقیـــق األهـــداف المرســـومة بكفـــاءة  وأخـــرى فنیـــة متعـــارف علیهـــا فـــي مجـــال تقنیـــات التعل

  .وفاعلیة
  

ــــة لموجــــة التطــــور فــــي هــــذه األیــــامومــــع االنتــــشار الــــسریع ألجهــــزة الحاســــوب وتوفرهــــا  ، ومواكب
ــــة ــــات لــــم تنتــــشر فقــــد امــــتألت، العالمی ــــة بالبرمجیــــات المتعــــددة، إال أن هــــذه البرمجی  المكتبــــة االلكترونی

حیـث أصـبحت هـذه  Microsoft officeاالنتـشار الواسـع الـذي انتـشرت بـه البرمجیـات التطبیقیـة لـشركة 
 شخــصي، وعلیــه تظهــر الحاجــة ألن یــتقن األفــراد البرمجیــات هــي األســاس فــي عمــل أي جهــاز حاســوب

أهمیـــه فـــي الحیـــاة الشخـــصیة والعملیـــة، ومـــا تقدمـــه مـــن مرونـــة فـــي مـــن اســـتخدام هـــذه البـــرامج لمـــا لهـــا 
  هذه البرامج بالطریقة الصحیحةلاالستخدام، والنفع العائد على المستخدم من جراء استخدامه 

  .)2: 2007أكرم أبو حمام، (
  

ــــة  یجــــب ویــــرى الباحــــث أنــــه ــــى المؤســــسات التعلیمی تعمــــل علــــى تطــــویر أداء المتعلمــــین أن عل
مستعینین بكل ما تقدمه التكنولوجیـا، وتقـدیم كـل مـا ینمـي مهـارات الطلبـة، ویعمـل علـى اتـساع معـارفهم، 

ـــتـــسعى إلـــى تكمـــا ال بـــد أن  مهم كیـــف یفكـــرون للحـــصول علـــى المعـــارف الالزمـــة لحیـــاتهم بأنفـــسهم، یعل
  . المعلوماتتلقینب  عن أسلواالبتعادو

  

ًمطلـــوب منـــه أن یطـــور مـــن نفـــسه وأن یـــصبح باحثـــا للمعرفـــة بكـــل الطـــرق فالطالـــب الجـــامعي 
ًالمتاحة، وعلیه ال بد له أن یكون قادرا على توظیف التكنولوجیا في تعلمه، وال یكون ذلـك إال مـن خـالل 

ن مجـــال الحـــدیث هنـــا عـــن مـــادة مـــروره بـــالخبرة الكافیـــة منهـــا المـــساقات الدراســـیة المقـــررة علیـــه وحیـــث أ
تطبیقات الحاسوب التي من خاللها نقطة االنطالق لعالم تكنولوجیـا الحاسـوب والتـي تعـد قاعـدة األسـاس 

  .التي ینطلق من خاللها المستخدم الستخدام أي برمجیات أخرى جدیدة
  

 سـلوب الـتعلمأ : ًواستحـسانا ًقبـوال القـت التـي والطرائـق األسـالیب بـین مـن فـإن المجال هذا وفي
 دراسـة: منهـا األسـلوب لهـذا اإلیجابیـة النتـائج إلـي أشـارت الدراسـات مـن ًكثیـرا ألن وذلـك بالحاسـوب،

 دلـت وقـد )2008هـاني صـیام، (، ودراسـة )2008سـالم البابـا، (دراسـة ، و)2011موسـى الـشیخي، (
 هـذا اسـتخدام عـدب الطلبـة فـي تحـصیل إیجابیـة ونتـائج مؤشـرات علـي الـسابقة الدراسـات فـي النتـائج

  .األسلوب
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مـادة  تعلـم فـي الحاسـوب استخدام أساس علي تقوم التي الدراسة بهذه للقیام الباحث دفع ما وهذا
 غـزة، – المقـررة علـى طلبـة كلیـة التربیـة بجامعـة األزهـر Ms Word, MS Excelتطبیقـات الحاسـوب 

 الوصول غیرها بوساطة یمكن ال أشیاء لبةللط توفر أن علي قادرة متمیزة إمكانیات من الجهاز لهذا لما
تـدریس المـساقات  مجـال فـي ودكتـوراه ماجـستیر رسـائل مـن أجیـز مـا كثـرة ورغـم علیهـا، والحـصول إلیهـا

 هـذه  أو فعالیـةأثـر لبیـان دراسـات أیـة – الباحـث علـم حـسب – تجـر لـم فإنـه ،والمـواد الدراسـیة المختلفـة
تنمیـة بعـض  فـي تطبیقهـا نحـو الباحـث اتجـاه فـإن لـذا ،تنمیـة مهـارات تطبیقـات الحاسـوب علـي الطریقـة

 ویـري ًمفیـدا، الباحـث یـراه -البـرامج التطبیقیـة–تیـسیر إتقانهـا  بهـدفو المهـارات الحاسـوبیة لـدى الطلبـة،
األداء المهـاري للبـرامج  تحـسین فـي العـصر تقنیـات مـن واالسـتفادة إلجرائهـا ملحـة ضـرورة هنـاك أن

  .م نحو تطبیقات الحاسوبالتطبیقیة، وتحسین اتجاهاته
  
من هنا كان الدافع والمحفز للباحث أن یقوم بإعـداد هـذه الدراسـة والتـي مـن خاللهـا یطمـح بـأن ف

ً، یكــــون فعــــاال وقــــادرا علــــى تنمیــــة بعــــض المهــــارات الحاســــوبیة الخاصــــة ًا محوســــبًا تــــدریبیًایقـــدم برنامجــــ ً
  . غزة– لطلبة جامعة األزهر MS Word, MS Excelبتطبیقات الحاسوب 
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   : مشكلة الدراسة
  :مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس التالي تتحدد 

  بعــضتنمیــةتطبیقــات الحاســوب فــي مــادة لتــدریس محوســب  تــدریبي اســتخدام برنــامج فاعلیــةمـا 
  ؟ أفراد العینة واتجاهاتهم نحوهالدى  الحاسوبیةمهاراتال
  

  : أسئلة الدراسة 
  :لتالیة وینبثق من السؤال الرئیس التساؤالت ا

 والمطلـوب MS Word, MS Excel مـا المهـارات الحاسـوبیة المطلوبـة لتطبیقـات الحاسـوب  - 1
  تنمیتها لدى أفراد العینة؟

   المحوسب الذي سیستخدم لتدریس تطبیقات الحاسوب؟التدریبيما البرنامج    - 2
ة فــي یــتجریب المجموعــة الالبــاتتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات طهــل    - 3

  ؟البعدي –القبلي  في القیاس تطبیقات الحاسوبمهارات 
المجموعــة التجریبیــة فــي  البــاتطتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات هــل    – 4

  ؟البعدي –القبلي  في القیاس تطبیقات الحاسوباالتجاه نحو 
بعـض  علـى تنمیـة یقـات الحاسـوبتطبالمحوسـب فـي تـدریس التـدریبي توجد فاعلیة للبرنامج هل    – 5

  ؟المجموعة التجریبیة لدى المهارات الحاسوبیة
ــــدى   - 6 ــــامج التــــدریبي المحوســــب فــــي االتجــــاه نحــــو تطبیقــــات الحاســــوب ل ـــة للبرن هــــل توجــــد فاعلیـ

  ؟المجموعة التجریبیة
  

  :فروض الدراسة 
درجــــات بــــین متوســــطي ) α > 0.05(توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى داللــــة    -1

  . البعدي–طالبات المجموعة التجریبیة في مهارات تطبیقات الحاسوب في القیاس القبلي 
بــــین متوســــطي درجــــات ) α > 0.05(توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى داللــــة    – 2

  .ي البعد– في االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب في القیاس القبلي المجموعة التجریبیةطالبات 
بعـــض  علـــى تنمیـــة تطبیقـــات الحاســـوبالمحوســـب فـــي تـــدریس  التـــدریبيفاعلیـــة للبرنـــامج توجـــد    – 3

  .المجموعة التجریبیة لدى الحاسوبیةهارات الم
توجــد فاعلیــة للبرنــامج التــدریبي المحوســب فــي االتجــاه نحــو تطبیقــات الحاســوب لــدى المجموعــة   - 4

  .التجریبیة
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  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى 

الجانــب التطبیقــي لبرنــامجي ) 1( علــوم الحاســوب مــساقیــد قائمــة بالمهــارات المتــضمنة فــي تحد  - 1
MS Word, MS Excel.  

تـــوفیر برنـــامج محوســـب باســـتخدام البرمجـــة الحاســـوبیة لتنمیـــة بعـــض المهـــارات الحاســـوبیة لـــدى   - 2
  .الطلبة

 تعــزى للبرنــامج بیةبعــض المهــارات الحاســو تنمیــة دالــة فــيفــروق الكــشف عمــا إذا كانــت هنــاك    – 3
  .تهم نحو تطبیقات الحاسوبا، وفي اتجاهالتدریبي المحوسب

 لتحــسین تطبیقــات الحاســوبالمحوســب فــي التــدریبي لبرنــامج ل فاعلیــة معرفــة مــا إذا كــان هنــاك   – 4
  . واتجاهات الطلبة نحوهااستخدام البرامج التطبیقیةفي مهارات الطلبة 

  
  :أهمیة الدراسة 

   :سة فيتكمن أهمیة الدرا
، یمكــــن أن یفیــــد منهــــا المعلمــــون تعلــــیم تطبیقــــات الحاســــوب محوســــبة فــــي تدریبیــــةمــــادة تقــــدیم    – 1

  .والطالب والمشرفون وباحثون أخرون
ً ودلـــــیال للمعلـــــم یمكـــــن أن یـــــستفید منهـــــا تطبیقـــــات الحاســـــوبنمـــــاذج إعـــــداد دروس فـــــي تقـــــدیم    – 2

  .المعلمون
ًسطین أسلوبا تعلیمیا یوظف الحاسـوب فـي تقدم هذه الدراسة للمعلمین في فل قد   – 3 تـدریس تطبیقـات ً

  .الحاسوب
 وتركیزهــا علــى تنمیــة تطبیقــات الحاســوبمــادة تــدریس هــذه الدراســة فــي تحــسین طــرق قــد تــسهم    – 4

  .المتعلم واالهتمام بهالحاسوبیة لدى هارات الم
 غــزة -امعــة األزهــرقــد تــسهم هــذه الدراســة فــي تنمیــة بعــض المهــارات الحاســوبیة لــدى طلبــة ج  - 5

  .وتحسین اتجاهاتهم نحو تطبیقات الحاسوب
  

  :حدود الدراسة 
  :تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالیة 

 المقــرر )1(علــوم الحاســوب كتــاب  ًاســتنادا إلــى البرنــامج التــدریبي المحوســبإعــداد : الحــد الموضــوعي 
  :حاسوبیة التالیة ً ومتضمنا المهارات ال.-الجانب العملي–على طلبة كلیة التربیة 

  )وغیرها...الحذف، النقل، النسخ، إعادة التسمیة،(التعامل مع الملفات    – 1
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  )وغیرها...التشغیل، اإلنهاء، فتح مستند، االنتقال بین البرامج،(التعامل مع البرامج    – 2
حفــظ المــستند، طباعــة المــستند، تغییــر خــصائص الحــروف، إدراج الــصور، (تحریــر النــصوص    – 3

دراج الجداول والتعامل معها، تصحیح األخطاء اإلمالئیة، التعامل مـع مربعـات الـنص، البحـث إ
  )وغیرها.... عن النص واستبداله

طباعــة البیانــات الموجــودة فــي جــدول، إدخــال المعــادالت (التعامــل مــع برنــامج الجــداول الزمنیــة   - 4
د وخالیــا الجــدول، فـــرز فــي الخالیــا، تغییــر خــصائص الـــنص فــي خالیــا الجــدول، تنـــسیق حــدو

  )وغیرها... البیانات في الجدول، إدراج المخططات البیانیة
  

 الت المـــسج غـــزة– بجامعـــة األزهــر التربیـــةالدراســة علـــى طالبـــات كلیــة  ســـوف تقتـــصر :الحــد البـــشري 
  .)1( علوم الحاسوب مساقل
  

  . غزة– جامعة األزهر :الحد المكاني 
  2013 – 2012 األول الفصل الدراسي :الحد الزماني 

  

  : مصطلحات الدراسة 
  :ًتم تعریفها إجرائیا 

  : البرنامج المحوسب -1
اســــتخدام وحــــدة دراســــیة مــــصممة باســــتخدام البرمجــــة الحاســــوبیة لتناســــب عملیــــة التــــدرب علــــى 

مجموعــة مــن التــدریبات شــرح الــدروس، و، متــضمنة (MS Word, MS Excel)البــرامج التطبیقیــة 
ً، ومتـــضمنة أیـــضا األنـــشطة، والوســـائل، وأســـالیب التـــدریس وأســـالیب التقـــویم بیـــةكلیـــة الترالعملیـــة لطلبـــة 

، وتقـــاس فاعلیـــة البرنـــامج بالدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا الطلبـــة فـــي االختبـــار لتحقیـــق أهـــدافها المنـــشودة
  .رضها من خالل البرنامج المحوسبتم عاألدائي المتضمن للمهارات التي 

  
  :  المهارة – 2

 ودقة، العمل بسرعة أداء المهارة: "بقوله ) 52: 1982، مصطفىصالح (فها والمهارة كما عر
 بفعـل وتنمـو علیهـا، والممارسـة والتـدریب بـالخبرة یكتـسبها اإلنـسان أن أي ونامیـة، مكتـسبة بأنهـا وتتمیـز
  ."السابقة العوامل

عمــل مــا، المهــارة قــدرة الفــرد علــى القیــام ب) "37: 2000، رداح الخطیــب وآخــرون(كمــا ویعرفهــا   
ًأو تعلم شيء مـا، سـواء كـان جـسدیا أم عقلیـا، بـسهولة ودقـة وبدرجـة مـن الـسرعة واإلتقـان مـع االقتـصاد  ً

  .في الجهد المبذول
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 (MS Word,MS Excel) اسـتخدام البـرامج التطبیقیـة فـي ات الطالبقدرةویعرفها الباحث بأنها 
اســـتخدام مهــارة تقـــاس ولجهــد المبــذول، تقـــان مــع االقتــصاد فـــي اإلبــسهولة ودقــة وبدرجـــة مــن الــسرعة وا

   :بالدرجة التي تحصل علیها الطالبات في المهارات التالیة البرامج التطبیقیة
  )وغیرها..الحذف، النقل، النسخ، إعادة التسمیة،(التعامل مع الملفات    - 1
  )یرهاوغ.. التشغیل، اإلنهاء، فتح مستند، االنتقال بین البرامج،(التعامل مع البرامج   - 2
حفــظ المــستند، طباعــة المــستند، تغییــر خــصائص الحــروف، إدراج الــصور، (تحریــر النــصوص   - 3

إدراج الجداول والتعامل معها، تصحیح األخطاء اإلمالئیة، التعامل مـع مربعـات الـنص، البحـث 
  )وغیرها... عن النص واستبداله

جــودة فــي جــدول، إدخــال المعــادالت طباعــة البیانــات المو(التعامــل مــع برنــامج الجــداول الزمنیــة   - 4
فــي الخالیــا، تغییــر خــصائص الـــنص فــي خالیــا الجــدول، تنـــسیق حــدود وخالیــا الجــدول، فـــرز 

  )وغیرها... البیانات في الجدول، إدراج المخططات البیانیة
  
   :تطبیقات الحاسوب االتجاه نحو – 3

ً التــي تعــد مؤشــرا للقبــول أو تطبیقــات الحاســوبنحــو اســتجابات أفــراد العینــة : ویعرفــه الباحــث بـــ 
 ن الســـتجاباتهاتحـــصل علیهـــا الطلبـــتالـــرفض أو الحیـــاد نحـــو تلـــك الوحـــدة، ویعبـــر عنـــه بالدرجـــة التـــي 

  .لفقرات مقیاس االتجاه المستخدم في الدراسة
  
   :تطبیقات الحاسوب – 4

توبـة علـى أنهـا مجموعـة مـن البـرامج الخاصـة والمعـدة لتنفیـذ وظـائف محـددة مكویعرفها الباحـث 
  .ًمن قبل شخص أو شركة محددة حیث یمكن شراؤها أو نسخها واستخدامها فورا

ٕو تمتــــاز هــــذه البرمجیــــات بــــسهولة االســــتخدام الســــتخدامها النوافــــذ واللــــوائح وامكانیــــة اســــتخدام 
  . لإلطالع على البرنامج والتعرف على ظروف تشغیله وكیفیة االستفادة منهHelpالمساعدة 

  : وتقتصر على  Microsoft Officeرامج التطبیقیة لشركة وهي هنا مجموعة الب
  .)MS Word( برنامج معالجة النصوص -
 .(MS Excel)برنامج معالجة الجداول االلكترونیة  -
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  )البرامج التطبیقیة(تطبیقات الحاسوب   : المبحث األول -
  وب في التعلیمالحاس: المبحث الثاني  -
  البرامج التعلیمیة المحوسبة:  المبحث الثالث -
  االتجاه: المبحث الرابع  -
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  الفصل الثاني
  ريـــــــــــار النظــــــــــــاإلطـ

  

  :المقدمة 
تـدریبي محوسـب لتـدریس تطبیقـات الحاسـوب فــي لمـا كـان الهـدف مـن هـذه الدراسـة بنــاء برنـامج 

 واتجاهـــات والوقــوف علـــى فاعلیتــه غـــزة  - لـــدى طلبــة جامعـــة األزهــرتنمیــة بعــض المهـــارات الحاســوبیة
البــرامج (یعــرض فــي هــذا الفــصل تطبیقــات الحاســوب ، فــإن الباحــث  نحــو تطبیقــات الحاســوبالبــاتالط

صها وأهمیتهــــا، كمــــا ســــیعرض ، ومعــــالج الكلمــــات، ومعــــالج الجــــداول االلكترونیــــة، وخصائــــ)التطبیقیــــة
جــاالت اســتخدامه، ووظائفــه، ودواعــي اســتخدامه فــي التعلــیم، وفوائــده الباحــث، الحاســوب فــي التعلــیم وم

  .وممیزاته، كما سیتم التطرق إلى عیوب الحاسوب التعلیمي، ومعوقات استخدامه في التعلیم
 الباحث البـرامج التعلیمیـة المحوسـبة ونـشأتها وتطورهـا التـاریخي، وبـرامج الحاسـوب یعرضكما و

ها، وأنماطهــا، وخطــوات تــصمیم البرمجیـات التعلیمیــة المحوســبة، كمــا المـستخدمة فــي التعلــیم، وخصائـص
  .  االتجاه ومكوناته، وخصائصه، ووظیفتهوسیتم الحدیث عن معاییر تصمیم البرمجیات التعلیمیة، 

  :بشيء من التفصیل كما یلي عرض هذه المفاهیم یوفي ضوء ما تقدم فإن الباحث س
  

    :)رامج التطبیقیةالب (تطبیقات الحاسوب: المبحث األول
بأنها برامج تتعامل مباشرة مـع المـستخدم لجهـاز الحاسـب ) 99 :2006محمد معاطي، (عرفها ی  

  .اآللي ویتم توفیرها للمستخدم من قبل شركات متخصصة في إنتاجها مثل شركة میكروسوفت وأبل
دوات المــساعدة بأنهــا عبــارة عــن تلــك البــرامج الجــاهزة وأ) 50: 2009خالــد الــسید، (كمــا عرفهــا   

  .التي تنتجها شركات الحاسب اآللي بهدف استخدامها في مختلف األعمال
  

ویــرى الباحــث أن البرمجیــات التطبیقیــة هــي بــرامج یــتم إنــشائها ألغــراض مختلفــة فمنهــا مــا هــو 
جــاهز ویبــاع فــي األســواق كـــبرامج شــركة میكروســوفت أوفــیس، وتــسمى البــرامج التجاریــة، ومنهــا مــا هــو 

وغیرهـــا مـــن البــــرامج ... ب طلـــب المـــستخدم لهـــا مثـــل البــــرامج التربویـــة والتعلیمیـــة والثقافیـــةمجهـــز حـــس
  .الخدماتیة
  

تعـــد التطبیقـــات أهـــم البـــرامج الجـــاهزة الموجهـــة لخدمـــة المـــستخدمین فـــي تنفیـــذ أعمـــال محـــددة، و
یرهــا مــن   وغ،وبخیــارات متعــددة، مثــل معالجــة النــصوص وتــصمیم المواقــع وتنفیــذ العملیــات اإلحــصائیة

  .)8-6 : 2007الزهیري، طالل (المهام 
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 علــى مجموعــة التطبیقــات التــي تــصدرها شــركة میكروســوفت، ضــمن مجموعــة  الباحــثركزیوســ
، (MS Word)وبـاألخص تطبیقیـات معـالج الكلمـات ، (Microsoft Office)المكتـب المعروفـة باسـم 

بــات ة إلــى مؤســسات المعلومــات والمكتكونهــا األكثــر فائــد، (MS Excel)ومعــالج الجــداول االلكترونیــة 
  :كاآلتي ، ٕفي تنفیذ خدماتها واجراءاتها

  
  :معالج الكلمات  -1

معالجــات الكلمــات عــن .  تــستخدم معالجــات الكلمــات بــشكل عــام مــن أجــل اإلنتــاج الشخــصي  
طریـــق الحاســـب تـــوفر لـــك إمكانیـــة إدخـــال، تعـــدیل، تنقـــیح، تـــشكیل، تخـــزین، اســـترجاع، وطباعـــة الـــنص 

ًمعظم معالجات الكلمات الیوم توفر للمـستخدم إضـافة رسـوم وصـور وجـداول جنبـا إلـى جنـب .  وبالمكت
أشـــهر بـــرامج معالجـــات الكلمـــات للحاســـب الشخـــصي برنـــامج میكروســـوف وورد .  مـــع الـــنص المكتـــوب

Win Word وورد بیرفكـت WordPerfect مـن كوریـل، باإلضـافة إلـى مجموعـة میكروسـوفت ووركـس 
Worksركس ، وأبل ووApple Works)  كالریس ووركسClaris Works (ًسابقا.  

معالجــات الكلمــات أدوات للكتابــة، تقلــل الكثیــر مــن الــصعوبات المرتبطــة بالتعــدیل فــي الكتابــة، 
ًإمالئیـا ونحویـا(كما أنها تعطیك نـسخة مـصححة  مـن العمـل المكتـوب عنـدما تـدخل الـنص یظهـر علـى ) ً

ت فــي الكتابــة فإنــه یمكنــك تــصحیح الخطــأ قبــل الطباعــة فــي شاشــة الحاســب أو شاشــة عــرض إذا أخطــأ
.  التعـــدیالت المعقـــدة مثـــل تحریـــك أو إدخـــال فقـــرة فإنـــك تتعامـــل معهـــا مثـــل تعـــدیل كلمـــة أو حـــرف خطـــأ

یمكـــن أن تـــضع الـــنص بالوضـــع الـــذي ترغبـــه، وكـــذلك تعـــدیل مقاســـات الحـــروف وأشـــكالها، كمـــا یمكنـــك 
باعـــة نـــسخة نظیفـــة خالیـــة مـــن األخطـــاء فـــي النهایـــة بعـــد یمكنـــك ط.  مراجعـــة صـــحة الهجـــاء واإلعـــراب

ــــى قــــرص لالســــترجاع أو التعــــدیل أو  التعــــدیل والتــــشكیل والتــــصحیح كمــــا یمكنــــك تخــــزین مــــا كتبتــــه عل
  . االستخدام فیما بعد

  

  : معالج الكلمات وظائف
  : تقع أهم وظائف معالج الكلمات في أربعة محاور رئیسیة   

  .إدخال النص وتعدیله  - 1
  .تشكیل النص ووضع الصفحة للطباعة  - 2
  ).منها القواعد والهجاء(خصائص مساعدة أخرى   - 3
  .تخزین الوثیقة واسترجاعها  - 4

  )42 : 2008حمدي عبدالعزیز، (
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كــذلك تقـدم درجـة عالیـة مــن .  تبـسط معالجـات الكلمـات إدخـال النــصوص وتعـدیلها بـشكل كبیـر  
الرغم من أن مظهر الصفحة علـى شاشـة الحاسـب یعطـي وعلى .  التحكم في مظهر الصفحة المطبوعة

الیــوم .  بدقــة مظهــر الــصفحة المطبوعــة إال أن الــصفحة المطبوعــة قــد یختلــف شــكلها مــن معــالج آلخــر
.  What You See Is What You Get مـا تـشاهده تجــده WYSIWYGظهـر معیـار یــسمى 

ًشة مـا تجـده عنـد الطباعـة تمامـا دون بعبارة أخـرى معالجـات الكلمـات الیـوم تحـاول أن تعـرض علـى الـشا
ًویوجـد تقریبـا فـي كـل .  ًالمـساعدة الخاصـة تجعـل كتابتـك أسـهل وتقریبـا خالیـة مـن األخطـاء. أدنى تغییر

لــم یعــد .  بــالطبع كــل المعالجــات بهــا حفــظ واســترجاع للوثــائق. المعالجــات مــدقق إمالئــي ومــدقق قواعــد
یمكنـــك ببـــساطة .  میـــذك كـــل مـــرة یتغیـــر فیهـــا المقـــررًمطلوبـــا أن تبـــدأ مـــن الـــصفر لعمـــل متطلبـــات تال

.  استرجاع النسخ المخزنة من قرص من األقراص وتقوم بالتعدیالت المناسبة للمحتوى الجدیـد ثـم تطبعهـا
  . لقد أوقفت معالجات الكلمات مسألة البدایة من أول وجدید

  
  :الخصائص العامة لمعالجات الكلمات 

بعـــض الخـــصائص العامـــة لمعالجـــات الكلمـــات ) 43-42:  2008حمـــدي عبـــدالعزیز، (ذكـــر   
  :ومنها 

  : إدخال النص والتحكم والتعدیل – أ
ًنقـل الكلمــة تلقائیـا إلـى سـطر جدیـد أثنــاء الكتابـة، مفتـاح اإلدخـال معنــاه : االلتفـاف حـول الكلمـة   -   

  .نهایة الفقرة
أرة لتغییـر وضـع عالمـة التأشــیر اسـتخدام مفـاتیح االتجاهـات أو مؤشـر الفـ: الـتحكم فـي المؤشـر   -   

  .داخل الصفحة
  .إدخال تلقائي للنص في موقع التأشیرة: اإلدخال   -   
  .مسح النص بدایة من موقع التأشیرة: الحذف   -   
اختیـــار أو التعلـــیم علـــى الجـــزء المطلـــوب التعامـــل معـــه بالحـــذف أو القـــص أو : اختیـــار الـــنص   -   

  .النسخ
  .خ، النقل، التشكیل وبعبارة أخرى التعامل مع الجزء المختار ككتلةالنس: عملیات الكتلة   -   
ًإیجـــاد واســـتبدال حـــرف فـــي كلمـــة أو كلمـــة مكـــان كلمـــة متكـــررة كثیـــرا فـــي : البحـــث واالســـتبدال   -   

  .الوثیقة
التراجــع عـن تعــدیل أو تــصحیح أو تعـدیل أو نــسخ أو لــصق أو نقـل باســتخدام عالمــة : التراجـع   -   

  . قبل الحفظ، إذا تم الحفظ ال یوجد تراجعالتراجع وذلك
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  :  تشكیل النص – ب
  .شكل الخط ونوعه وحجم: الخط   -   
  .خصائص النص ثقیل، مائل، تحته خط: أسلوب الطباعة   -   
یقصد بها حـواف الـصفحة والجـداول ویمكـن الـتحكم فیهـا عـن طریـق الـتحكم : الحواف والجدولة   -   

  .في أبعاد الصفحة
  .یمكن وضع النص في وسط أو یمین أو یسار الصفحة أو ضبط كلي: عیة النص وض  -   
  .سطر مفرد أو الكتابة على سطر وسطر أو تضییق المسافة بین األسطر: تباعد األسطر   -   
  .مقاس الصفحة وأبعادها والكتابة أفقیة أو رأسیة: إعدادات الصفحة   -   
  .یقة في المكان وبالمساحة المرغوب فیهاإدراج صور أو رسوم في الوث: النقوش   -   
إدراج وتنــسیق الجــداول ویــتم الــتحكم فــي كــل عمــود أو صــف أو خلیــة بــشكل مــستقل : الجــداول   -   

  .عن مثیله
  .وما تتضمنه من عبارات متكررة أو أرقام الصفحات: رأس وتذیل الصفحة   -   
  .على الشاشة قبل الطباعةبعد االنتهاء من الكتابة یمكن استعراضها : الطباعة   -   
  
  : خصائص مساعدة – ج

ًأو مـدقق اإلمــالء یتعـرف تلقائیـا علــى الكلمـة المختلفـة عــن شـكلها فـي القــاموس : مـدقق الهجـاء   -   
  .الملحق بالبرنامج

  .مدقق القواعد یتعرف على الجمل والعبارات غیر المتفقة مع القواعد النحویة  -   
  .تساعد في البحث عن المترادفات وبدائل الكلماتوهي : الموسوعة اللغویة   -   
  .قوالب جاهزة لبعض الوثائق مثل الخطابات، الرسائل العلمیة، الكتابات اآلدبیة  -   

  

وهنا یضیف الباحث خاصیة أخـرى لـم تـذكر فـي األعلـى وهـي خاصـیة الترجمـة، حیـث نـستطیع   
  .المتوفر من قوامیس اللغاتالتأشیر على كلمة من الكلمات وترجمتها إلى لغة أخرى حسب 

  
  : التخزین واالسترجاع – د
ً یمكـن حفـظ الوثیقـة علـى قـرص مـرن أو اسـطوانة لیـزر أو قـرص صـلب وتمـنح اسـما :التخزین   -   

  .یسهل الرجوع إلى الوثیقة فیما بعد 
یمكــن نــسخ الوثیقــة مــن القــرص الــذي ســبق التخــزین علیــه أو وضــعها فــي الــذاكرة  : االســترجاع  -   

  .ًؤقتام
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یمكــن للمــرء تخــزین واســترجاع ملفــات معالجــات الكلمــات المختلفــة المكتوبــة : اســتیراد وتــصدیر   -   
معظـــم المعالجـــات یمكنهـــا فـــتح الوثـــائق وحفـــظ مـــستندات شـــبكة . بنظـــام األســـكي أو نـــص عـــام

  .االنترنت والویب
  

خـــر جدیـــد غیـــر  أنـــه بإمكاننـــا أن نقـــوم بإعـــادة تخـــزین وثیقـــة إلـــى اســـم آیـــضیف الباحـــث هنـــاو  
  ).حفظ باسم(السابق، وتتكون هنا نسخة جدیدة مستقلة عن النسخة السابقة، ویطلق علیها 

  
  :MS Wordنظام  - 2

التطبیقـات الجـاهزة لغـرض معالجـة النـصوص   بإصـداراته المختلفـة هـو أحـد Word  ن نظـامإ
اللغــات،  ام متعـددویعــد نظـ Microsoft Office وهـو أحـد مكونـات مجموعــة مایكروسـوفت المكتبیـة

الممیـزات اإلنتاجیـة المتـوفرة فـي  صمم من أجل االسـتفادة مـن ممیـزات نظـام تـشغیل الوینـدوز فـضال عـن
ًخصیـصا لمـن یعملـون فـي بیئـة مختلطـة  مایكروسـوفت وورد نفـسه، فهـو یجمـع بـین الممیـزات المـصممة

  .)8-6 : 2007الزهیري، طالل ( عربیة أو أوربیة
   : ومن هذه الممیزات

التعامـل مـع أكثـر مـن لغـة فـي أن واحـد مـن حیـث  Word للـورد اللغـات المتعـددة حیـث یمكـن - 1
 . وبناء النص المزدوج .... التصحیح اإلمالئي والنحوي

 . ذات اتجاهین من الیمین ومن الیسار إمكانیة مزج فقرات - 2
 . ول ثنائیة اللغةاإعداد جد - 3
س مــن ضــمن التحــسینات التــي أضــفتها اللغــة ویعــد إمكانیــات هــذا القــامو  تــوفر قــاموس ثنــائي - 4

 .للورد شركة مایكروسوفت
 .إمكانیة بناء النص المترابط باالعتماد على وظیفة االرتباط التشعبي - 5
 .  إمكانیة التدقیق اإلمالئي والنحوي والتصحیح التلقائي - 6
 . وترتیب النص العربي  فرز - 7
 .  إمكانیة التعامل مع التقویم الهجري والمیالدي - 8
 . سلوب وآلیة للبحث عن النص واستبداله استخدام أ - 9

 . والفقرات  أنماط مختلفة لترقیم الصفحات -10
 . ٕإظهار عالمات التشكیل واخفاؤها بسهولة كبیرة   -11
 . صفحات للنشر على اإلنترنت بیسر وسهولة تصمیم   -12
 . في البرنامج أو الجهاز استرداد الملفات في حال حدوث أي عطل   -13
 . وتطبیقات أخرى  الملفات من برامج وأنظمةإمكانیة استیراد وتصدیر   -14
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 . وأشكال هندسیة تساعد المستخدم في إبداع عمله مخططات جاهزة   -15
 . إمكانیة إصالح النص المقطوع   -16
 .إبراز عرض الملفات واستردادها من خالل جزء المهام   -17
عتمـادا غـراض األ یمكن النظام المستخدم من بناء نمـاذج نـصیة لمختلـف ا، فضال عن كل ذلك -18

 .على نماذج جاهزة وتصامیم مختلفة
  

غــراض التــي یــراد منهــا أل هــو معــالج نــصوص یــستخدم لمختلــف اwordن نظــام أوبــالرغم مــن 
ن تــستخدمه فـي تنفیــذ العدیـد مـن المهــام والوظـائف التــي أن مؤســسات المعلومـات یمكـن أبنـاء نـص، إال 

  :لمهامن تحسن خدماتها باتجاه المستفیدین ومن هذه اأمن شأنها 
  .خرىألتنفیذ المخاطبات الرسمیة بین المؤسسة والمؤسسات ا .1
 .طباعة نماذج بطاقات الفهرس البطاقي .2
 .تنفیذ نشرة اإلحاطة الجاریة .3
 . تصمیم اإلعالنات وقوائم اإلضافات الجدیدة .4
 .تنفیذ القوائم الببلیوغرافیة وكشافات الدوریات .5
 .ٕتنفیذ هویات اإلعارة واشعارات الكتب المتأخرة .6
 . تنفیذ القوائم اإلحصائیة وقوائم الجرد السنویة الخاصة بعمل المؤسسة .7
  

  : للمعلمین والتالمیذ معالجات الكلماتأمثلة الستخدام
  :یمكن للمعلم والتلمیذ أن یستخدما معالجات الكلمات بطرق شتى كما یلي   

  )49- 44 : 2008حمدي عبدالعزیز، (
  :استخدامات للمعلمین  - 1

  .طة الدرس، قراءات، أوراق عمل، ومواد تعلیمیة أخرىإعداد خ  -   
  .تسجیل األفكار خالل العصف الذهني داخل الفصل  -   
  .كتابة التدریبات واالمتحانات الدوریة وأنماط أخرى من التقویم  -   
كتابة خطابات، ملء طلبـات واسـتمارات، كتابـة األخبـار وكـذلك أنمـاط االتـصال األخـرى بأولیـاء   -   

  . ور والتالمیذ والمسؤولیناألم
  .إعداد أوراق عمل، ومواد تعلیمیة أخرى  -   
  .عمل ملصقات ولوحات والفتات وبطاقات مواد تعلیمیة لعرضها في الفصل  -   
  .ووضعها في قاعدة بیانات) صور التالمیذ(الحصول على معلومات نقوشیة   -   
ٕتصمیم وانتاج النشرات اإلخباریة وارسالها إلى   -      .أولیاء األمور في المنازلٕ
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  : استخدامات للتالمیذ - 2
  .كتابة أوراق بحثیة والواجبات المطلوبة في شكلها المكتوب  -   
  .القیام بأنشطة ما قبل الكتابة مثل العصف الذهني، تدوین المالحظات، وتجمیع األفكار  -   
 على التعلم وخاصـة عنـد المـذاكرة إعادة كتابة الدروس والمالحظات المكتوبة بخط الید للتشجیع  -   

  .ًاستعدادا لالمتحان
  .إنتاج رسومات الستخدامها في األجندات، التقاریر، والمواد األخرى  -   
  )أو أي بیانات تحتاج للتمثیل البیاني(إنتاج رسومات بیانیة لبیانات تم جمعها في معمل العلوم   -   
  .ة المدرسة والكتاب السنويوبة للمدرسة مثل مجللإنتاج األعمال المط  -   
  

  :في تطبیق معالجات الكلماتمشكالت وأخطاء 
على الرغم من أن معالجـات الكلمـات أدوات ذات قیمـة فإنهـا ال تخلـو مـن مـشكالت خاصـة بهـا   

بعــض أخطــاء .  یجــب علــى المــستخدم تعلــم أعمــال روتینیــة لیــضمن كتابــة وطباعــة الــنص بــشكل جیــد
مثــل المــشكالت األساســیة المتعلقــة بــشكل الــنص، منهــا عــدم االتــساق فــي ًالمــستخدم وهــي تقریبــا شــائعة 

 ة مـــن مفتـــاح الجدولـــة لمحـــاذاًشـــكل الفقـــرات، وجـــود مـــسافات أو ســـطور زائـــدة، اســـتخدام المـــسافات بـــدال
ًأیـضا مـن المـشكالت الـشائعة اسـتخدام البحـث واالسـتبدال بـشكل عـام ینـتج عـن اسـتبدال كلمـة .  الفقرات
"Tree" بكلمـة "Pine" أن تتغیــر جملـة Main Street" إلــى جملــة "Main Spinet" وهـذا خطــأ بــدال ً

من الرغبة في التصحیح یمكن التغلب على مثل هذه المشكلة بالبحث عن الكلمـة بالكامـل ولـیس البحـث 
هنـاك .  عنها بشكل حر فیترتـب علیـه تغیـر مقطـع بعـض الكلمـات فتـصبح خطـأ بعـد أن كانـت صـحیحة

ن یقـــع فیـــه المعلـــم بـــأن االعتمـــاد علـــى معالجـــات الكلمـــات ســـوف یـــضعف مهـــارات خطـــأ مـــن الممكـــن أ
ًبكـــل تأكیـــد یجـــب أال تحـــل الكلمـــات تمامـــا محـــل التـــدریب علـــى الكتابـــة .  التالمیـــذ فـــي الكتابـــة الیدویـــة

عنـدما یـتعلم التلمیـذ التعامـل مـع معالجـات الكلمـات یـصبح اسـتخدام لوحـة المفـاتیح مـن األمـور .  الیدویة
التلمیذ الـضعیف فـي مهـارات الكتابـة  بلوحـة المفـاتیح سـوف یعـاني مـن بـطء فـي الكتابـة وكـذلك . ةالمهم

هنـــاك خطـــورة مـــن االعتمـــاد الكلـــي علـــى معالجـــات الكلمـــات علـــى ســـبیل المثـــال فالتلمیـــذ المعتمـــد علـــى 
یجــب علــى التالمیــذ تركیــز .  تــصحیح الهجــاء مــن مــدقق اإلمــالء یمكــن أن یــضع لفــظ مكــان لفــظ أخــر

یجــب أن تــضع فــي ذهنــك أن معالجــات الكلمــات وحــدها ال تقــدم منــافع .  النتبــاه علــى محتــوى الكتابــةا
ًســحریة یجــب علــى المــستخدم أن یعیــر انتباهــا جیــدا لمــا یكتبــه ویجــب أن یــتعلم كیــف یــستخدم البرنــامج  ً

فـــي كمـــا یجـــب علـــى المعلمـــین أن یـــدخلوا التعامـــل مـــع معالجـــات الكلمـــات بـــشكل طبیعـــي .  بـــشكل جیـــد
  . الكتابة للحصول على أقصى فائدة
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  : الجداول االلكترونیة  - 3
تعتبــــر الجــــدول االلكترونیــــة أدوات حــــسابیة لالســــتخدام العــــام وهــــي مــــشتقة مــــن الجــــداول التــــي   

الجـدول االلكترونـي مثـل مـساحة كبیـرة مـن الـورق مقـسمة فـي .  استخدمها المحاسبون في یوم مـن األیـام
ینــــتج مــــن تقــــاطع الــــصفوف مــــع األعمــــدة .  Grid لتكــــون شــــبكة Columns وأعمــــدة Rowsصــــفوف 

 لكـل صــف ولكـل عمــود رمـز یمیــزه وذلــك Cellمـساحات منفــصلة عـن بعــضها تـسمى كــل مـساحة خلیــة 
ــــه ــــصفوف .  لــــسهولة الرجــــوع إلی ــــخ، وتــــستخدم ... 5، 4، 3، 2، 1عــــادة مــــا تــــستخدم األرقــــام مــــع ال ال

وبهـــذا یـــصبح مـــن الـــسهل تمییـــز الخالیـــا .  الـــخ... A,B,C,D,E,F,Gالحـــروف األبجدیـــة مـــع األعمـــدة 
 تعبــر عــن خالیــا A1,A2,A3,A4,A5األرقــام والرمــوز التالیـة . بتعریـف الــصف والعمــود الناتجـة عنهمــا

.  العمـــود األول، الـــصف األول والثـــاني والثالـــث والرابـــع والخـــامس وهكـــذا مـــع بـــاقي الـــصفوف واألعمـــدة
ـــة:  مـــن المعلومـــات تحتـــوي كـــل خلیـــة عـــادة علـــى نـــوع مـــن ثالثـــة طالمـــا أن .  رقـــم، أو نـــص، أو معادل

الجــداول االلكترونیــة أدوات حــسابیة فإنــه مــن الطبیعــي أن تحتــوي الخالیــا علــى أرقــام وهــي األســاس فــي 
النـــصوص التعریفیـــة مثـــل األســـماء والتـــي تـــستخدم لبیـــان ماهیـــة أجـــزاء الجـــدول، یـــتم تجاهلهـــا .  الجـــدول
 تعبیــرات ریاضــیة توجــه الجــدول ألداء العملیــات الحــسابیة المختلفــة علــى المعــادالت عبــارة عــن.  ًحـسابیا

ـــة فـــي الخالیـــا تعمـــل المعـــادالت علـــى القـــیم فـــي الجـــدول االلكترونـــي بمرجعیـــة الخلیـــة .  األرقـــام المدخل
  .التي تحتوي تلك القیمة) تعریف الخلیة برقم الصف ورمز العمود(
  

، لــوتس Microsoft Excelج میكروســوفت اكــسل بــرامج الجــداول االلكترونیــة الــشائعة برنــام  
Lotus 1-2-3 وكوتـارو بـرو ،Quatro Pro  . باإلضـافة إلـى ذلـك توجـد الجـداول االلكترونیـة ضـمن

 مـــن برنـــامج الجـــداول Cruncherكرنـــشر .   ووركـــس، وأبـــل ووركـــستالــرزم المتكاملـــة مثـــل میكروســـوف
تقــدم الجــداول االلكترونیــة العدیــد مــن المزایــا .  ًااللكترونیــة المــصممة خصیــصا لالســتخدام فــي المــدارس

عن استخدام الجداول الورقیة وتـشمل المعـادالت الریاضـیة المختلفـة مـضمنة فـي البرنـامج، إمكانیـة نـسخ 
معادلــة مــن ورقــة عمــل إلــى أخــرى فــي نفــس الملــف، ســرعة إعــادة العملیــات الحــسابیة، ســرعة مــشاهدة 

بهـا جمیـع العنـاوین والمعـادالت ) قالـب(مكانیة إعداد ورقـة عمـل تأثیر التعدیالت على الناتج الریاضي، إ
  في أماكنها بدون البیانات وحفظها لحین وضع البیانات

  .)57- 56 : 2008حمدي عبدالعزیز، (
  

  :خصائص الجداول االلكترونیة في الحاسب 
حــسابیة تــدعم معظــم بــرامج الجــداول االلكترونیــة مــدى جیــد مــن الوظــائف ال: وظــائف حــسابیة   -   

بــداخلها  مثــل العملیــات اإلحــصائیة البــسیطة، العملیــات الریاضــیة، حــساب المثلثــات، والعملیــات 
  .كل ما سبق یبسط بدرجة كبیرة حفظ وبناء المعادالت المختلفة.  االقتصادیة
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یمكــن تــشكیل وصــیاغة المعلومــات المدخلــة فــي جــدول البیانــات بأوضــاع : التــشكیل والــصیاغة   -   
 وضــع العنـاوین واألرقـام، واســتخدام األرقـام العـشریة بمعالمــات مختلفـة مثـل إظهــار مختلفـة مثـل

).   جنیــه10 × 4 أس10 جنیــة أو 1000(ة یــكــم المــال فــي صــیغة الجنیــة أو فــي صــیغة علم
  .كما یمكن توظیف أسالیب مختلفة من الخطوط وأحجامها وكذلك األشكال

بعـد اختیـار .  لبیانیة وهي متـوفرة فـي معظـم البـرامجوتشمل الصور والرسوم الخطیة وا: النقوش   -   
الجزء المناسب مـن الجـدول، یمكنـك الحـصول علـى رسـم بیـاني للمعلومـات والبیانـات التـي قمـت 

هذه الخاصیة تسهل علیك عـرض العالقـات المختلفـة بـین البیانـات التـي .  بتحدیدها في الجدول
  .لدیك في الجدول

ًعلى الـرغم مـن الجـداول االلكترونیـة مـصممة خصیـصا للحـسابات إال : عناصر قاعدة البیانات   -   
علــى ســبیل المثــال، یمكنــك بنــاء قاعــدة .  أن معظمهــا یــشمل بعــض عناصــر بنــاء قواعــد بیانــات

ثـم بعـد ذلـك .  بیانات بسیطة في جزء من الجدول بمعاملة إحدى الخالیـا كمجـال لقاعـدة بیانـات
  .لعملیات في الجدولتربط المدخالت في قاعدة البیانات با

علـى الــرغم مــن أنهــا ال تقتــصر .  اختــصار لترمیــز سلــسلة مـن األعمــال فــي الحاســب: مـاكروز   -   
علــى الجــداول االلكترونیــة إال أنهــا شــائعة االســتخدام مــع الجــداول تقــدم المــاكروز وســیلة ألداء 

یل المثــال فـــي إنهـــا تبــسط األعمــال المعقــدة علـــى ســب.  عــدد مــن الخطــوات العملیـــة بــأمر واحــد
كشف درجات التالمیـذ یمكنـك إنـشاء مـاكرو لینـسخ بـشكل تلقـائي الربـع األخیـر مـن الدراسـة إلـى 

  .مكان أخر في الجدول أو نسخ أسماء التالمیذ بدون درجاتهم لوضع الدرجات الجدیدة
الحفــظ تقــدم كــل بــرامج الجــداول االلكترونیــة إمكانیــة الطباعــة و: الطباعــة والحفــظ واالســترجاع   -   

وبـسبب . ٕواالسترجاع للجداول التي تم إنـشاؤها مـن والـى األقـراص الـصلبة والمرنـة واالسـطوانات
ًكبـــر مـــساحة الجـــدول االلكترونـــي حیـــث یـــصل عـــدد الخالیـــا أحیانـــا إلـــى عـــشرات اآلالف مـــن 
الخالیــا فإنهــا تقــدم إمكانیــة الطباعــة بــشكل رأســي أو أفقــي مــع اســتمراریة طباعــة الجــدول علــى 

متتالیـــة مكملـــة بعـــضها الـــبعض وذلـــك فـــي حالـــة صـــغر مـــساحة ورق الطباعـــة عــــن صـــفحات 
  الجدول ثم تقوم بتجمیع الصفحات ولصقها، دون الحاجة لتغییر الطباعة أو مساحة الورق

  .)58- 57 : 2008حمدي عبدالعزیز، (
  
   :MS Excelنظام  -  4

تــم )  أعمــدة وصــفوفتنــتظم فیــه البیانــات داخــل(جــداول بیانــات   هــو برنــامجExcelاألكــسل 
، وذلــك لیحــل )غــراض المحاســبة والمالیــةألوصــمم أساســا (والبیانــات،  عــدادألتــصمیمه لغــرض تحلیــل ا

وصـفحات الـدفاتر المحاسـبیة المجدولـة بمـا یـسهل التعامـل مـع األعـداد والمعـادالت  محـل اآللـة الحاسـبة
ادة مـا نحـصل علـى نظـام عـ. مـع تمكـین المـستخدم مـن تقـدیم عملـه بـصورة منـسقة ومنمقـة والنـصوص،
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 تـشمل office الـذي تنتجـه شـركة مایكروسـوفت ومنظومـة)  (officeكجـزء مـن منظومـة المكتـب أكـسل
 بإمكانـك اسـتخدام windows  وهـي تعمـل تحـت نظـامPowerPointو word مجموعـة بـرامج منهـا

میزانیــة معقــدة  ءأكــسل للقیــام بأعمــال محاســبیة بــسیطة مثــل تــسجیل المــشتریات الیومیــة للمنــزل أو إنــشا
یــسمى كــل ملــف  . تعمــل بهــا للــشركة التــي) ســواء مــن ناحیــة حجمهــا أو المعــادالت المــستخدمة فیهــا(

فقـد  . ومـستند تـشیر إلـى نفـس المعنـى یمكننـا اعتبـار ملـف ومـصنف (book) تكونـه فـي اكـسل مـصنفا،
.  د الــسنوي وهكــذاالمخــازن ومــصنفا أخــر للجــر یكــون هنالــك بــشركة مــا مــصنفا للمیزانیــة وأخــر لحركــة

فالورقــة هــي مــا تظهــر علــى الــشاشة عنــد )  (worksheetsیحتــوي المــصنف علــى عــدد مــن األوراق
فیه المدخالت، فمثال في مصنف یخص الرواتـب فقـد تخـصص  تشغیل أكسل، وهي المكان الذي تسجل

. سب الـشرائحللمـوظفین بینمـا تخـصص الـصفحة الثانیـة للـضرائب المـستحقة حـ الورقة للبیانات األساسـیة
   لك باستخدام أجزاء مختلفة من نفس الورقة لتسجیل البیانات إال أن اكسل یسمح

  .)8-6 : 2007الزهیري، طالل (
  

ن یـــستخدم العـــاملون فـــي مؤســـسات المعلومـــات هـــذا النظـــام لتنفیـــذ العدیـــد مـــن المهـــام أویمكـــن 
  :والوظائف التي تخدم المؤسسة في المجاالت اآلتیة 

ي جـــزء مـــن البیانـــات أة مـــن ســـجل التزویـــد یـــسمح بالبحـــث الـــسریع باســـتخدام بنـــاء نـــسخة رقمیـــ .1
 .الببلیوغرافیة للكتاب

 . تنفیذ الموازنة السنویة للمؤسسة .2
 . تنفیذ جداول إحصائیة بعدد المستفیدین وحركة مصادر المعلومات .3
 . تنفیذ نظام الرواتب الخاص بالعاملین في مؤسسة المعلومات .4
 .ة التي تعكس نشاطات المؤسسة خالل مدة زمنیة محددة تصمیم الرسوم البیانی .5
 .   تصمیم جداول بقوائم جرد موجودات المؤسسة .6
  

  : للمعلمین والتالمیذ  الجداول االلكترونیةأمثلة الستخدام
  :یمكن للمعلم والتلمیذ أن یستخدما تطبیقات الجداول االلكترونیة بطرق شتى كما یلي   

  )59- 58 : 2008حمدي عبدالعزیز، (
  :استخدامات للمعلمین  - 1

  .عمل كراسة كشوف الدرجات  -   
  .االحتفاظ بمعلومة إضافیة عن أنشطة التالمیذ  -   
  .االحتفاظ بسجل لتكلفة المواد المستهلكة مثل تكلفة المواد الكیمیائیة في معمل الكیمیاء  -   
  . الربح المركبأداء عملیات حسابیة معقدة في الفصل أمام التالمیذ مثل حساب  -   
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  :استخدامات للتالمیذ  - 2
  .االحتفاظ بسجل للتمویل من إیرادات ومصروفات الجمعیات المختلفة بالمدرسة  -   
  .إدارة الدخول والمصروفات الشخصیة  -   
  .إدخال وتحلیل بیانات نتائج التجارب العلمیة  -   
؟ عــن ارتفــاع ..الــسؤال مــاذا یحــدث لــوأداء بعــض العملیــات االفتراضــیة التخیلیــة لإلجابــة عــن   -   

  .األسعار، زیادة األجور، تغیر سعر الفائدة في البنوك، تغیر أقساط شركات التأمین
  

  :في تطبیق معالج الجداول االلكترونیةمشكالت وأخطاء 
ئعة فــي اســتخدام الجــداول، إدخــال معــادالت غیــر دقیقــة وذلــك بــسبب منطــق مــن األخطــاء الــشا  

یقـــصد بالخطــــأ المنطقــــي هــــو فــــشل التالمیـــذ فــــي بنــــاء طریقــــة صــــحیحة .  تركیبــــيغیـــر ســــلیم أو خطــــأ 
أمـا الخطـأ التركیبـي فیقـصد بـه الخطـأ فـي اسـتخدام .  للوصول إلى حل المشكلة التي یعملون علـى حلهـا

أولویات حل المعادالت مثل الضرب والقسمة تتم قبل الجمع والطـرح إذا لـم تـستخدم األقـواس، مـا بـداخل 
من السهل اكتشاف المعـادالت غیـر الدقیقـة .  ًتم أداؤه أوال ثم ما بین األقواس وبعضها البعضاألقواس ی

ًولكــن أحیانــا یــصعب اكتــشاف الخطــأ ولــذلك فإنــه مــن .  وذلــك ألن القــیم الناتجــة تكــون واضــحة الخطــأ
ًالمهم دائما مراجعة معادالت الجدول مرتین وتكن حذرا من وجود أخطاء لم تكتشف ً.  

  

ول االلكترونیــة تخفــف العــبء الثقیــل للعملیــات الكثیــرة والمعقــدة المطلوبــة وتعطــي الفرصــة الجــدا  
ًأحیانــا ال .  للتالمیــذ للتركیــز علــى عناصــر المــشكلة وكیفیــة حلهــا وفــي حــاالت كثیــرة تكــون هــي األفــضل

لكترونیــة عنــد اســتخدام الجــداول اال.  یــدرك التالمیــذ محــددات الجــداول وذلــك لعــدم اســتیعابهم للمعــادالت
في التعلیم یجب علـى المعلـم أن یـسعى لتحقیـق تـوازن مناسـب بـین اإلقـالل مـن العملیـات الحـسابیة غیـر 

  ٕالضروریة واعطاء فهم مناسب لمعنى الجدول االلكتروني وكیفیة االستفادة منه
  .)59 : 2008حمدي عبدالعزیز، (

  

ات، والجــداول االلكترونیــة، یتـضح للباحــث مـن خــالل العــرض الـسابق أن بــرامج معالجــات الكلمـ  
ٕیتـــوفر بهـــا العدیـــد مـــن المزایـــا وان تعـــددت الـــشركات المنتجـــة لهـــذه البرمجیـــات، ولكـــن مـــن الواضـــح أن 

ئص والممیــزات التــي تــم ًبرمجیـات شــركة میكروســوفت أوفــیس هــي األكثــر انتــشارا وشــمولیة لكافــة الخــصا
  .ذكرها من خالل العرض السابق
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   :التعلیم في الحاسوب: المبحث الثاني 
ًیعـــد الحاســـب اآللـــي ناتجـــا مـــن نـــواتج التقـــدم التقنـــي المعاصـــر، كمـــا یعـــد فـــي الوقـــت ذاتـــه أحـــد 
الــدعائم التــي تقــود هــذا التقــدم، ممــا جعلــه فــي اآلونــة األخیــرة محــور اهتمــام المــربین والمهتمــین بالعملیــة 

 إلـى اسـتخدامه سـواء فـي اإلدارة التعلیمیـة والتعلمیـة، وقـد اهتمـت الـنظم التربویـة بالحاسـب اآللـي، ودعـت
  .المدرسیة أو التدریس

فأصـبح  الوقـت، نفـس فـي تعلیمیـة ووسـیلة ًمعلمـا منـه جعلـت الحاسـوب بـرامج تطـویركمـا أن 
 مـا توضـح للمـتعلم راجعـة بتغذیـة الجهـاز هذا فیرد استجابة، منه فیتلقى للمتعلم، المعلومة یقدم الحاسوب

 إلـى الجهـاز صـحیحة، فیوجهـه غیـر أو داخلـي، تعزیـز علـي فیحـصل صـحیحة، اسـتجابته كانـت إذا
  . الصحیحة اإلجابة إلى لیصل یسلكه؛ أن یمكن الذي السبیل

  

 تطـور فـي هائلـة تكنولوجیـة طفـرة األیـام هـذه الرسـمي وغیـر الرسـمي بنمطیهـا التربیـة كما وتـشهد
 مـصراعیه؛ علـى البـاب فـتح المـستخدمة البرامج وفي الحاسبات بنیة في الهائل التطور وهذا الحاسبات،
 تكنولوجیـا اسـتخدام التطبیقـات تلـك بـین ومـن كثیـرة، تطبیقـات فـي الحاسـبات تكنولوجیـا السـتخدام
 Computer الحاسـب بمـساعدة )الذكیـة (التعلـیم نظـم باسـم یعـرف مـا وهـو التعلـیم، فـي الحاسـبات

Assisted Instruction Intelligent)   ،162 : 1999مصطفى محمد(.  
  

  
   :الحاسوب بمساعدة التعلیم وتطور شأةن

 منذ  Computer Assisted Instruction الحاسوب بمساعدة التعلیم بموضوع االهتمام بدأ
 بالتوصـیف المـتعلم یقـوم، والتـي تطلبـت أن Frames األطـر باسـتخدام البدایـة وكانـت ،١٩٥٤ عـام

 باإلضافة ٕواجاباتها واألمثلة سهاتدری المطلوب بالمادة الخاصة النصوص عرض مثل شيء لكل الكامل
 علیهـا یطلـق البـرامج هذهو.  النهائي للسلوك یصل حتى للطالب بالنسبة الدرس لسیر محدد تسلسل إلى

 كـان حیث االتجاه هذا تطور ١٩٦٠ عام وفي.  سكینر مبتكرها إلى نسبة السكینریة أو الخطیة البرامج
 عـن وذلـك الـدروس مـن محـددة أجـزاء إلـى لتوجیهـه ةالمختلفـ لألمثلـة الطالـب سـتجابةا علـى عتمـادالا

 التغذیـة مـن ًنوعـا يتعطـ والتـي كـراودر مبتكرهـا إلى نسبة الكراودیة أو التفریعیة البرامج یسمى ما طریق
.  بالطالـ السـتجابة التـدریس مواءمـة إلـى باإلضـافة Corrective Feedbackالمرتـدة التـصحیحیة 

 القوالـب واسـتخدام الحاسـوب، بواسـطة المـسائل بتولیـد تـسمح لكـي الـنظم هـذه تطـورت ١٩٧٠ عـام وفـي
 ولكـن بهـا الطالـب تكلیـف یـتم التـي المهـام صعوبة مدى وقیاس للمشكالت، العشوائي االختبار النصیة،

 وتحلیـل استیعابه ومدى الطالب مستوى یحدد نموذج یوجد ال وكذلك المادة موضوع حول البرامج كانت
 التـدریس السـتراتیجیات البـرامج تـضمین فـي القـصور إلـى باإلضـافة هـذا ك،ذلـ غیـر أو األخطـاء نوعیـة
 بأنـه االقتنـاع أبد ١٩٨٠ عام وفي   .خاص بوجه الفردیة الفروق لمراعاة الالزمة وللمسارات عام بوجه
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 والمجــال المعرفــي Epistemology المنظومــة التعلیمیــة بمفــاهیم نظریــة المعرفــة فــي االهتمــام یجــب
Cognitive Domain وأصول التدریس Pedagogy وعلى هذا األساس بـدأ إنتـاج العدیـد مـن البـرامج 

 بالحاسـوب التعلـیم بـرامج أن تبـین وقـد.  العلمیـة للمـواد والتحلیـل الـشرح تتنـاول التـي والتدریبیـة التعلیمیـة
 طـرق مـع متكامـل كجـزء وتوظـف الطـالب لكـل ومناسـب حقیقـي مـدخل یـضمن بـشكل تـصمم أن یجـب

 األسـلوب اختیـار عنـد فعالیـة أكثـر یكونـون الدارسـین أن وجـد فقـد المعرفـي للمجـال وبالنـسبة  .التـدریس
   العلوم تدریس في وبخاصة الدراسي بالتحصیل ذلك ویرتبط الحاسوب بمساعدة للتعلیم المناسب

  ).19: 2000 هندیة، دینا(
  

  : التعلیمي الحاسوب تعریف
 مثلـه جهـاز هـو: "الحاسـوب التعلیمـي بقولـه ) 107-106 : 2004یوسف عیـادات، (ویعرف   

 مـن غیـره عـن یمیـزه ممـا ٕوان األساسـي، تركیبـه فـي عنهـا یختلـف ال األخـرى، الحواسـیب أجهـزة كمثـل
 وهـذه والمـتعلم، المعلـم یـد في طیعة أداة یجعله مما یستخدمها التي البرمجیات نوع هو الحواسیب أجهزة

 إنتاجهـا یـتم كمـا ،مخـتص فریـق قبـل مـن ٕواعـدادها صمیمهاتـ یـتم تعلیمیـة مـواد عـن عبـارة البرمجیـات
 تقـدیم هـو الحالـة هـذه مثـل فـي التعلیمـي الحاسـوب دور ویكـون الحاسـوب، أجهـزة بواسـطة وتدریـسها
   .المتعلم مع متفاعل بأسلوب التعلیمیة  المادة وعرض

 التعلــیم عملیــة إدخــال الحاســوب فــي"بأنــه ) 33 : 1994ســلیم الزغبــي، ومنــى مطــر، (ویعرفــه   
وهـــذا یعنـــي رفــــع مـــستوى التعلـــیم عــــن طریـــق الحاســـوب واإلفــــادة منـــه، وتـــوفیر بــــرامج المـــواد التعلیمیــــة 

  ".ومستلزماتها، لیتم استخدامها وتوظیفها في العملیة التعلیمیة بفاعلیة
االسـتخدام الـصحیح للحاسـوب للتعلـیم وهـو الـذي "بأنـه ) 167 : 2003محمد خمـیس، (ویعرفه   

، فالحاســــوب هنـــا مــــصدر للتعلـــیم والــــتعلم، ویقـــصد بــــه تلـــك البــــرامج )الحاســــوب التعلیمـــي(یطلـــق علیـــه 
االلكترونیــة متعــددة أنمــاط اإلثــارة التــي تنــتج وتــستخدم مــن خــالل الحاســوب إلدارة التعلــیم أو نقــل التعلــیم 

ًمباشرة وكـامال إلـى المتعلمـین، لتحقیـق أهـداف تعلیمیـة محـددة، تـرتبط بمقـررات دراسـیة معینـ ة كجـزء مـن ً
  ".تعلیمهم الرسمي النظامي

الحاســــوب "كمــــا یتــــضح أعــــاله أن أدبیــــات المجــــال تكــــاد تجمــــع علــــى مفهــــوم موحــــد لمــــصطلح   
الـذي أكـد فیـه أن مـا یمیـز الحاسـب ) 11: 2004عبدالحافظ سـالمة، (، ویلخص ذلك المفهوم "التعلیمي

مها ممـا یجعـل منـه أداة طیعـة فـي یـد اآللي التعلیمي، عن األجهزة األخـرى، نـوع البرمجیـات التـي یـستخد
المعلم، أو المتعلم، أو مطوري المناهج، وواضـعي الـسیاسات التربویـة، حیـث یـستخدم برمجیـات تعلیمیـة، 

ٕ عـــن مـــواد تعلیمیـــة یـــتم تـــصمیمها واعـــدادها بواســـطة فریـــق متخـــصص، -تلـــك البرمجیـــات–وهـــي عبـــارة 
 مــرن، ولهــذه البرمجیــات أنمــاط، وطــرق وتخــزن علــى القــرص الثابــت الــصلب فــي الجهــاز أو علــى قــرص

  .للتعامل معها
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  :استخدام الحاسوب في التربیة مجاالت 
 )192-191: 1992  الطیطي،عبدالجواد  : (مجالین في یستخدم التربیة في الحاسوب

  :  اإلداریة الوظائف - 1
 المـدارس فـي والتوجیـه واإلرشـاد المـساقات وجـداول للمیزانیـة، اإلداري التنظـیم فـي ویـستخدم

 والمــوظفین الطالبـات وشـئون واللــوازم والتقـویم واالمتحانـات والمالیــة المكتبیـة واألعمـال والكلیـات
 أن القـول ویمكـن إجـازاتهم، و رواتـبهم ورصـد التدریـسیة، الهیئـات تنظـیم وفـي اإلحـصائیة، والتحلـیالت

  . لیمیةالتع المؤسسات في ًعاما أصبح قد اإلداریة الوظائف في الحاسوب استخدام
  
   :التعلیمیة الوظائف - 2

 :  التالیة المجاالت وفق التعلیمیة الوظائف في الحاسوب ویستخدم
   :CMI النمط هذا على ویطلق كاملة، إدارة التدریس عملیة یدیر الحاسوب  -أ

 التعلـیم نحـو االتجـاه لزیـادة نتیجـة  Computer Managed Instructionsوهـي اختـصار
  :ألنه التدریس إدارة في ًهاما ًدورا بالحاسو لعب؛ الفردي

 . تلمیذ لكل الشخصیة الممارسة طریق عن لهم ُتعطى التي التمارین للتالمیذ یقدم  -   
 وتقـویم كـل (Posttests) واالختبـارات البعدیـة (Pretests) القبلیـة االختبـارات للتالمیـذ یقـدم  -   

  .ومراقبته طالب
 . المعرفیة األهداف تقدیم  -   
  . تلمیذ لكل المناسبة العملیة األنشطة وصف  -   
 .االستیعاب على القدرة لزیادة الخطوات واقتراح تعلمه خالل تلمیذ كل مراقبة  -   
  

 یهـدف مـا أول یهـدف -للـتعلم أداة باتخـاذه- بالحاسـوب الـتعلم أن المجـال هـذا فـي سـید ویـرى
 تعلمـه عملیـة فـي القـرار صـاحب هـو المـتعلم یكـون لكي والمتعلم، الحاسوب بین التواصل ثنائیة لتحقیق

 علـى ذلـك ویقـوم التعلـیم، عملیـة تتطلبهـا أشـكال فـي یعرفهـا التـي المعلومـات لیـشكل أو كبیـر، حـد إلـى
  :  أساسین

 وللبحـث وللمناقـشة للقـراءة، محتـاج فهـو تعلمـه، طـرق فـي التنـوع إلـى بحاجـة المـتعلم أن  :األول  -   
 . ... وهكذا ،وللتجریب ولالستماع، وللكشف،

 بـل ًكبیـرا، ًاعتمـادا المـدرس علـى المتعلم اعتماد یسوده الحاضر تعلیمنا أن البحوث، أثبتت وقد
 الحاسـوب جهـاز باسـتخدام نـسعى فـنحن ولذلك الوحید، المعلومات مصدر هو المعلم یكون یكاد

 ومیسر التعلم لعملیة موجه إلى للمعلومات وحید كمصدر المعلم دور یریتغ إلى -مللتعلی أداة-
  .تعلمه مصادر ومن التعلم فاعلیة من نزید وأن لها،
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 علـى یـصعب قـد نـوع مـن مهـارات الحاسـوب طریـق عـن نعلـم أن نریـد أننـا األهـم وهـو:  الثاني  -   
 بـرامج تعلمـه اعمـ یختلـف نـوع ومـن العادیـة، الظـروف في الدراسة، حجرة في ییسرها أن المعلم

 بـرامج تعلمـه اوعمـ تعلمهـا، الـسابق المهـارات تجویـد إلـى ًأساسـا تهدف التي والتمرینات التدریب
 ًقـرارا یتخـذ كیـف نعلمـه أن نریـد نحـن مـا؛ فكـرة فهـم إلـى خطـوة خطـوة المـتعلم تقـود التـي الریـادة
   الواقعیة حیاته شئون في منا واحد كل یحتاجه  ما وهو بنفسه،

 .)95-94 : 1990 سید،فتح الباب (
  
   :(CAI) علیه ویطلق التدریس عملیة في المساعد الحاسوب  -ب

 بــدأت اســتخدامات الحاســوب فــي  Computer Assisted Instructionوهــي اختــصار
، حیــث عــده علمــاء الــنفس والتربیــة 1954عــام التــدریس فــي دول العــالم وخاصــة فــي الوالیــات المتحــدة 

  : وذلك للتدریس مثالیة وسیلة
 .والحركة والصورة بالصوت وتمتعه حداثته،ل ًنظرا التالمیذ دافعیة یثیر ألنه  -   
 .الحاجة عند تسترجع كثیرة معلومات تخزین یتم بحیث الحاسوب، ذاكرة سعة بسبب  -   
  .التعلم في الحاسوب الستخدام كثیرة ًطرقا یهیئ  -   

  

 هـؤالء بـین التفاعـل یحـدث وهنـا ، مباشـرة التالمیـذ إلـى تعلیمیـة دروس تقـدیم الحاسـوب بإمكـان
 إلـى التعلیمیـة البـرامج هـذه تـصنیف ویمكننـا الحاسـوب، یقـدمها التـي التعلیمیـة البـرامج وهـذه میـذالتال

  :  هي عدة أصناف
، (Gaming)، وبـرامج اللعـب (Tutorial) وتعلیمیـة بحتـة (Drill and Practice)التمـرین والممارسـة 

  (Problem Solving)، وحل المشكالت (Discovery)، واالكتشاف (Simulation)والمحاكاة 
  .)39 : 1993لطفي الخطیب، (

  
 خـالل مـن الـتعلم خطـوات نتتبـع أن الكمبیـوتر بواسـطة التطبیـق قبـل یفـضل أنـه "غنیمـة ویؤكـد

 الـسلوك هـو الـنفس علـم موضـوع إن : یقـول حیـث صـالح زكـي أحمـد یلخـصها والتـي التعزیـز، نظریـة
 عـن یـتم وهـذا االسـتجابة، حـدوث احتمـال زیـادة هـو والـتعلم الظـاهر، الـسلوك غیـر شـيء وال الظـاهر،

 . االستجابي االشتراط عن یفترق الذي اإلجرائي االشتراط طریق
  

 تغذیـة طریقهـا عـن یمكـن التـي األساسـیة العناصـر علـى الحاسـوبو التربیـة أسـاتذة ویركـز
  .للمعلم عظیم كمساعد نجاحه ولضمان التعلیمیة التعلمیة العملیة إتقان على سیطرته لضمان الكمبیوتر
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  : هذه العناصر فیما یلي (Brown J. et., 1979)ویلخص 
 . سلوكه وتقویم التعلیمیة للعملیة إتقانه المطلوب : التلمیذ   - 1
  . المعلم بوظیفة القائم أو المعلم،   - 2
 .للتلمیذ وتقدم تبسط سوف التي المركبة المعرفة مصادر   - 3
 للبحـث إیجابیـة خطـوات اتخـاذ فـي للتلمیـذ تـسمح بحیـث هاعناصـر بجمیـع التعلیمیـة البیئـة ترتیب   - 4

  .ٕواتقانها المشكلة حل من یتمكن حتى واقعه عن
 .المعدل السلوك وفحص التقویم عملیات إتمام لضمان للتلمیذ تقدم ٕوارشادات نصائح   - 5
  

 سـلوك تعـدیل لـضمان ،بالحاسـوب الراجعـة التغذیـة سـجل فـي أساسـیة تعتبـر العناصـر وهـذه
 كرامـة مـع تتفـق بطریقـة البـرامج هذه تقدم أن شرط على التعلیمیة، العملیة إتقان من یتمكن حتى ذ،التلمی

 .)146-145 : 1998، غنیمةمحمد  ( العقلي نموه استمراریة على والمحافظة اإلنسان
 

  :استخدام الحاسوب في التعلیم  دواعي
 إذا مـا حـال فـي التعلیمـي، لالمجـا فـي عظیمـة وأدوار خـدمات یقـدم التعلیمـي، اآللـي الحاسـب

 كـسبته أیقـدمها التـي والخـدمات األدوار تلـك معینـة، معطیـات وفـق األمثـل االسـتخدام اسـتخدامه، ُأحسن
 یوضـح مـا بـین ومـن التعلـیم، فـي المـستخدمة األخـرى والمـواد األجهـزة سـائر دون لـه نحـتُم أهمیـة،
 ،162: 1999، محمــدطفى مــص(مــن كــل أورده مــا التعلیمــي، المجــال فــي اســتخدامه مبــررات

: 2007، عـامرطـارق و ،44: 2004، الفـارابراهیم و ،41: 2003، السرطاويعادل و ،سعادة جودتو
   : التالیة النقاط في) 164

 الثقافـة أصـبحت حیـث اجتماعیـة، مبـررات مـن ینطلـق التعلـیم، فـي اآللـي الحاسـب اسـتخدام  - 1
 . ادلألفر االجتماعي التقدم لمدى ًمؤشرا الحاسوبیة،

 بمـا العمـل فـي الراغبین أو المعلمین، تأهیل ضرورة المختلفة، للمهن الحاسوبي الغزو استوجب  - 2
  . الجدیدة األدوار لعب لهم ییسر

 أثبـت فقـد والـتعلم التعلـیم منظومـة فـي ودمجـه اسـتخدامه التعلیمیـة، المبـررات ضـمن مـن أصبح  - 3
 برمجیـات طریـق عـن الدراسـیة المنـاهج داتمفـر تقـدیم وفـي التـدریس، أنمـاط تطـویر فـي فعالیته
  . متمیزة تقویم وضوابط عالیة، بكفاءة الذاتي التعلم تیسر

 المكونـات إلعـداد مناسـبة ومعلوماتیـة مهاریـة كفـاءة علـى كـوادر إعـداد بمكـان، األهمیـة مـن  - 4
 . والتقنیات المعارف في المتجددة األحداث مجریات متابعة تعتمد بأسالیب البرمجیة،

 تـتالءم حاسـوبیة بـرامج إلـى ماسـة بحاجـة المعـاقین، أو والموهوبـون، الفـائقون، الطـالب  - 5
  . الخاصة واحتیاجاتهم
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 المـواد كتـضخم التعلیمیـة، المـشكالت بعـض لمواجهـة الوسـائل أنـسب اآللـي الحاسـب یعتبـر  - 6
 . المعلومات وتدفق المعرفي، واالنفجار التقلیدیة، الوسائل وعجز التعلیمیة،

 هائـل كـم مـع التعامـل إلـى بحاجـة فاإلنـسان المعلومـة، علـى الحـصول فـي الـسرعة إلـى الحاجـة  - 7
 والحاسـب أهـدافنا تحقیـق مـن یقربنـا فإنـه وجهـد، وقـت بأسـرع ذلـك كـان وكلمـا المعلومـات، مـن

  . لذلك وسیلة أفضل اآللي
 . المعقدة الریاضیة والعملیات األعمال، أداء في واإلتقان المهارة إلى الحاجة  - 8
 البیانـات وجمـع والتفكیـر، المـشكالت، كحـل العلیـا، العقلیـة المعرفیـة المهـارات تنمیـة فـي یـساهم  - 9

  . المتقدمة
 حـول تعلیمهـا یتمحـور تعلیمیـة مخرجـات إلـى بحاجـة فـنحن المـستقبلیة، العمـل فـرص تحـسین  -10

  . المتقدمة التقنیات
 المجتمعـات لـسكان فاعلیـة تحقیقـه فـي كـذلك، میتـهأه تتجلـى التعلـیم، فـي اآللي الحاسب إدخال  -11

 .والتدریب التعلیم مجال في واالتصاالت المعلومات تقنیات باستخدام النائیة،
  

  :فوائد وممیزات استخدام الحاسوب في التعلیم 
-149، 2008عمـاد الزهرانـي، (، وقـد ذكـر الممیـزات مـن بعـدد التعلیمـي اآللـي الحاسـب ینفـرد

  :التالیة النقاط فيًبعضا منها  )150
 مـن الكثیـر ٕواجـراء منطقیـة، صـورة فـي وعرضـها الذاكرة، في المعلومات من كبیرة كمیة اختزاله   - 1

 . والجهد الوقت یوفر مما العملیات،
 . له المعلم بأداء بالمقارنة أقل، وأخطاء أكبر بسرعة واألعمال الوظائف، بعض أداء  - 2
 . یریده مجال أي في الكافیة بالمعلومات وتزویده علم،المت لدى األفكار بتشعب یسمح  - 3
 . التعلم في تقدمه مدى لتحدید المتعلم، استجابة تسجیل في قدرته  - 4
  . والفعالة والفوریة، المرتدة، التغذیة تقدیم  - 5
 . مستمر ونشاط إثارة حالة في المتعلم جعل  - 6
 . له معلمه تحقیر أو رفاقه، سخریة المتعلم تجنب  - 7
  . الطالب فئات لجمیع مناسبة أداة  - 8
 . التعلیمي الموقف ضمن ًمعا ودمجها األخرى، التعلیمیة الوسائل من باإلفادة السماح  - 9

  . للمعلومات المرئي العرض على القدرة  -10
 . الملحقات من العدید ٕوادارة التحكم على القدرة   -11
  . والمحاكاة التمثیل على القدرة له  -12
 . بعد عن التعلیم عملیة ویوفر المعلمین، ضعف مشكلة الجیع  -13
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 . الخاصة االحتیاجات ذوي للطالب ومساند االجتماعي، التفاعل یدعم  -14
 . تدریجي بتقدیم والبرمجیة، المتعلم بین التفاعل یحقق  -15
 . التعلیمیة البرامج نحو االتجاهات یحسن قد وبالتالي التعلم، في التشویق من یزید  -16
 خـصوصي كمـدرس اآللـي الحاسـب یعمـل حیـث المنـزل، إلـى المدرسـة مـن الـتعلم عملیـة نقـل  -17

  . الدراسة مفردات من كثیر لتوضیح
 . جدیدة وأسالیب طرائق وفق الدراسیة، المواد معظم تدریس في یساعد  -18
 والفنیـة، یـةاإلدار الجوانـب بتنـاول وذلـك أدائـه، وتحـسین التعلیمـي، النظـام تطـویر فـي مـساهمته  -19

 . والتطویریة التقویمیة والجوانب والبحثیة، األكادیمیة، والجوانب
 . وتحسنه مستواهم بتقدم بإشعارهم وذلك ، بأنفسهم الطالب ثقة من یزید  -20

  
  :عیوب الحاسوب التعلیمي 

 عیـوب) 166: 2007، عـامرطـارق و ،447: 1998، الحیلـةمحمـد و ،مرعـيتوفیـق  (یحـدد
   :اآلتي في تعلیميلا اآللي الحاسب

  . مكلفة عملیة اآللي بالحاسب التعلیم یزال ما  - 1
 األجهـزة هذه تعرضت ما إذا خاصة مشكلة الفني، والدعم والصیانة المتابعة عملیات تصبح قد  - 2

  . المكثف لالستعمال
 . المتعلم لدى الوجدانیة الجوانب تنمیة صعوبة  - 3
 . ركیةح النفس المهارات تنمیة في القصور  - 4
 . التعلیمیة العملیة في المعرفي الجانب على التركیز  - 5
 یـسبب مما كالشم األخرى الحواس باقي دون أكبر، بدرجة والبصر السمع حاستي على التركیز  - 6

 . التطبیقیة المعملیة الدراسات في ًشدیدا ًقصورا
  

ي موضـوع ممیـزات لقد اتضح للباحث أن أدبیات البحث في هذا المجـال قـد عرضـت وفـصلت فـ  
ُالحاســب اآللــي التعلیمــي، أمــا عــن العیــوب، فالقلیــل منهــا یعــرض ویفــصل، ولعــل الممیــزات التــي یتــصف 

إن أهمیــة .  بهــا الحاســب اآللــي التعلیمــي، والخــدمات التــي قــدمها، قــد عملــت علــى تغطیــة تلــك العیــوب
وظیـف فعـال للحاسـب اآللـي فـي معرفتنا تلك العیوب تجعلنا نتدارك، أو نتحاشى الوقـوع فیهـا، ولـضمان ت

  .التعلیم، أو على األقل نأخذها في عین االعتبار عند توظیفها الفعلي في المواقف التعلیمیة
  
  
  
  



- 28 -  

  :مجاالت استخدام الحاسوب التعلیمي 
ــــیم، لتــــشمل كــــل البــــرامج    تتعــــدد مجــــاالت االســــتفادة مــــن إمكانیــــات الحاســــوب فــــي مجــــال التعل

  .وب في هذا المجالواالستخدامات التطبیقیة للحاس
أهـــم اســـتخدامات الحاســــوب ) 228: 2002عبـــدالحافظ ســــالمة، ومحمـــد أبـــو ریــــا، (وقـــد ذكـــر   

  :التربویة وهي 
  . التعلم عن الحاسوب-1
  . التعلم من الحاسوب– 2
  . تعلم التفكیر باستخدام الحاسوب– 3
  . إدارة التعلم بالحاسوب– 4

ـــیم خمـــسة مجـــا) 166 : 2003محمـــد خمـــیس، (وقـــد ذكـــر    الت الســـتخدام الحاســـوب فـــي التعل
  :وهي

  ).ثقافة الحاسوب( تعلیم الحاسوب – 1
  . اإلدارة المدرسیة والتعلیمیة– 2
  .التعلم القائم على الحاسوب:  التعلیم – 3
  . البحوث وحل المشكالت– 4
  . االستخدام الحر– 5

    

المجـال فقـد وجـد أن ومن خالل اطالع الباحث على بعض الدراسات الـسابقة والبحـوث فـي هـذا   
ًمعظــم الدراســات قــد ركــزت علــى ثــالث تطبیقــات للحاســب اآللــي التعلیمــي، وهــذا أیــضا مــا أكــد علیــه كــل 

ــــد الهــــرش، وآخــــرون، (مــــن  ــــسرطاوي، 2003عای ــــاد النجــــار 2003، وجــــودت ســــعادة، و عــــادل ال ٕ، وای
  :وهذه االستخدامات هي ) 1989، محمد مندورة، وأسامة رحاب، 2002وآخرون، 

  . استخدام الحاسوب كمادة دراسیة– 1
  . استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسیة– 2
  . استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة– 3
  

  :استخدام الحاسوب كمادة دراسیة : ًأوال 
یـــستخدم الحاســـوب كمـــادة دراســـیة ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي نطـــاق رفـــع األمیـــة التكنولوجیـــة أم فـــي   

تعلــیم المهنـــي أو فــي التـــدریب، وذلــك لتثقیــف المتعلمـــین بهــذا العلـــم التخصــصات المهنیــة فـــي مــستوى ال
  .)49 : 2002عبداهللا الموسى، (وأبعاده والتعرف على كیفیة استخدامه وتشغیله وطرق االستفادة منه 
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  : استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسیة : ًثانیا 
، فـــالمعلم یقـــضي )ٕم وادارة الطالـــبالبـــرامج الفائدیـــة للمعلـــ(ویطلـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن البـــرامج   

ٕالوقت الكثیر فـي عمـل وتـصحیح االختبـارات، واعـداد خطـة الدراسـة، وتنظـیم أنـشطة الطـالب، ومراجعـة 
األعمال الیومیة، لذلك ظهر العدید من البرامج التـي یمكـن أن تخفـف عـن المعلـم عنـاء القیـام بكثیـر مـن 

ب عـن المعلـم فـي إعـداد االختبـارات، أو إعـداد كـشوف األعمال وبخاصة الروتینیات منها، فمنهـا مـا ینـو
  الدرجات للطالب، أو تحدید مستویات الطالب أو الصعوبات التي یواجهونها 

  .)50: 2002عبداهللا الموسى، (
  

  :استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة : ًثالثا 
 (Wilson) و (Atkinson)ظهـــــــر الحاســـــــوب كوســـــــیلة تعلیمیـــــــة مفیـــــــدة علـــــــى یـــــــد كـــــــل مـــــــن   

، عنـدما طـرح بـرامج فـي مجـاالت التعلـیم كافــة، بحیـث یمكـن مـن خاللهـا تقـدیم المعلومــات (Suppes)و
وتخزینهـا، ممــا یتـیح الفــرص أمـام المــتعلم ألن یكـشف بنفــسه حلـول مــسألة مـن المــسائل أو الوصـول إلــى 

  .)45 : 2003جودت سعادة، وعادل السرطاوي، (نتیجة من النتائج 
  

 أهمیـة وفاعلیـة اسـتخدام الحاسـوب كوسـیلة تعلیمیـة، لمـا لـه مـن دور فـي وأثبتت نتـائج الدراسـات  
ٕتفعیل دور الطالب وزیادة تحصیله، واثارة الدافعیـة نحـو الـتعلم، كمـا وتـستعمل بـرامج الحاسـوب التعلیمیـة 
فـــي معالجـــة ضـــعف الطلبـــة مـــن خـــالل إنتـــاج برمجیـــات إثرائیـــة وعالجیـــة تتناســـب وقـــدراتهم ومـــستواهم 

  .)22 : 2003عاید الهرش، وآخرون، (عتهم الذاتیة التحصیلي وسر
  

 :  التعلیم في الحاسوب استخدام معوقات
تكــاد تتفــق أدبیــات البحــث، حــول المــشكالت والعقبــات التــي تقــف فــي طریــق اســتخدام الحاســوب 
ًفــي المجــاالت التعلیمیــة، وهــذه العقبــات تمثــل تحــدیا یجــب التغلــب علیهــا مــن أجــل إتاحــة الفرصــة أمــام 

ومــن هــذه . الب للحــاق بــاألمم المتقدمــة، لتــضیق الفجــوة التقنیــة بــین الــدول المتقدمــة والــدول النامیــةالطــ
  :المشكالت ما یلي 

 الحاسـوب بأهمیـة التربویـة اإلدارات فـي القـرارات صـانعي لـدى الكـافي االقتنـاع تـوافر عـدم   -1
  . التربویة األنظمة في المعلومات وتكنولوجیا

 المنـاهج مـع تطابقهـا لعـدم األجنبیـة باللغـات والمتوفرة الجاهزة التعلیمیة مجیاتالبر مةءمال عدم  - 2
 . العربیة المدارس في المطبقة

 إمكاناته ومن منه واالستفادة الحاسوب، استخدام على ًكافیا ًتدریبا المدربین المعلمین توفر دمع  - 3
 . والتعلم التعلیم عملیتي في كاملة بصورة
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 لالسـتعانة للتلمیـذ الـالزم الوقـت تـوفیر أمـام ًحائال یقف الراهنة بصورته المدرسي الجدول تنظیم  - 4
  . تعلیمه في بالحاسوب

 یـستفید أن یرید الذي المعلم تواجه مشكلة أصبحت للتلمیذ المناسبة التعلیمیة البرمجیات اختیار  - 5
  للتالمیذ الفردیة االحتیاجات یحقق بما ویوظفها البرمجیات هذه من

  .)86-84 : 1998اهیم الفار، ابر(
 المختلفـة، الـدول فـي التربیـة جهـاز فـي التعلیمـي الحاسـوب مجـال فـي المتخصـصة الكـوادر قلـة  - 6

 الـدول فـي وخاصـة والتعلـیم التربیـة مجـال فـي الحاسـوب إدخـال ألهمیـة الكـافي الـوعي وقلـة
  .النامیة

 لتـصمیم المطلـوب؛ الكبیـر الجهـد بببـس الرفیـع المـستوى ذات مـةئمالال الحاسـوبیة البـرامج قلـة  - 7
 الحاسـوب علـى سـاعة نـصف مدتـه تعلیمـي برنـامج إنتـاج أن تبـین وقـد. وكتابتهـا البـرامج

  ). ساعة عمل100 – 70یستغرق ما بین (
 تكـالیف بالحـسبان األخـذ مـن بـد وال مـا، حـد إلـى ًمكلفـا التعلـیم فـي الحاسـوب اسـتخدام یعتبـر  - 8

  . ةطویل لفترات وتشغیله الجهاز
 باسـتعمال أنـه المـربین بعـض یـرى حیـث : الطلبـة اتجاهـات علـى الحاسـوب مـن الخـوف  - 9

 . اإلنسانیة الصبغة عن بعیدة التعلیمیة العملیة ستصبح الحاسوب
 العملي والتجریب الیدویة المهارات لتعلم مباشرة ًفرصا الحاسوب یوفر ال  -10

 .)57-56 : 2003جودت سعادة، وعادل السرطاوي، (
 أن وظـنهم التـدریس فـي اسـتخدامه علـى قـدرتهم لعدم الحاسوب نحو السلبیة المعلمین اتجاهات  -11

 . عنهم االستغناء إلى األیام من یوم في سیؤدي الحاسوب
  . كافیة ألعداد الحواسیب توفر عدم  -12
 شـيء هفیـ األمـر وهـذا الحاسـوب، لنـوع ًتبعا البرمجیات تنوع یقتضي مما الحاسوب أجهزة تباین -13

  .)283 : 2008 عطیة،محسن  (الصعوبة من
 . دوریة بصفة الحاسوب أجهزة صیانة تكلفة ارتفاع  -14
 . تدریسها في الحاسوب دور مع لتتوافق التطویر؛ إلى الدراسیة المناهج حاجة  -15
 فنیـة عمالـة لتخـریج الحاسـوب؛ أجهـزة صـیانة فـي المتخصـصة الفنیـة العلمیـة المعاهـد نـدرة   -16

  . الحاسوب أجهزة وصیانة إصالح في ةمتخصص
 الحاسـوب بـأن وشـعورهم األمـور، وأولیـاء والطـالب المعلمـین بعـض لـدى العلمیـة الرؤیـة غیـاب  -17

  . التعلیمیة العملیة في توظیفه وفرص البشري العقل نمو من یقلل
 میـةالتعلی المؤسـسات مالحقـة یـستلزم ممـا وبرامجهـا، الحاسـوب أجهـزة صـناعة تطـور سـرعة  -18

 . المیزانیة توافر لعدم التحقیق صعب وذلك لها، لتوظیفه جدید هو ما كل وشراء للتطور
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 دور واسـتبعاد التعلیمیـة، المواقـف فـي المعلمـین أدوار علـى التقلیدیـة التـدریس طـرق سـیطرة  -19
  .)88-87 : 2001 إسماعیل،الغریب  (تحدیثها في الحاسوب

  
   :مهارات الحاسوب الضروریة للمعلم

 :2005، عبدالحمیدمحمد و ،143  :2003، السرطاويعادل و ،سعادةجودت ( من كل حددی
  :اآلتي النحو على وبیانها للمعلم، الالزمة بولحاسا مهارات )327

 .الضوئي والماسح كالطابعة، به الملحقة واألجهزة اآللي، الحاسب جهاز مكونات معرفة  - 1
 . اآللي الحاسب مجال في لمستخدمةا واالختصارات المصطلحات، بعض معرفة  - 2
 . التعلیم في اآللي الحاسب استخدام أنماط معرفة  - 3
 . التعلیمیة العملیة لتسهیل اآللي، الحاسب استخدام  - 4
 إلدخـال بكفـاءة الـضوئي والماسـح والفـأرة، المفـاتیح، لوحـة : مثـل اإلدخـال، لوحـدات اسـتخدامه  - 5

 . اآللي حاسبال ذاكرة إلى والمعلومات البیانات،
 النتائج الستقبال بكفاءة والراسم والطابعة، الشاشة، : مثل المختلفة، اإلخراج لوحدات استخدامه  - 6

  . اآللي الحاسب بواسطة المعدة
 .الشاشة على المخرجات شكل لتنسیق بكفاءة، المهام وشریط المكتب، سطح مع التعامل  - 7
 الـدمج أو التعـدیل أو الحـذف، أو البحـث، أو بـالحفظ، ًسـواء ، والبـرامج ، الملفـات مـع التعامـل  - 8

  . بكفاءة
 . بكفاءة اآللي الحاسب في األساسیة التشغیل نظم أوامر مع التعامل  - 9

  . بكفاءة األقراص ومشغالت التخزین، وحدات مع التعامل  -10
 اآللـي حاسـبال لجهـاز المعتـاد المـستخدم تواجـه التـي الـشائعة، الفنیـة المـشاكل علـى التغلـب  -11

 . الصادرة للرسائل ویستجیب
 . منه والتخلص للجهاز، مهاجمته عند الفیروس وجود عن الكشف  -12
 الشخـصي اآللـي الحاسـب : مثـل اآللـي، الحاسـب أجهـزة مـن مختلفـة نوعیـات مـع التعامـل  -13

  . بكفاءة الكف حاسبات أو والمحمول،
 . وتنظیمه إدارته وكیفیة تخصصه، مجال في محوسب تعلیمي برنامج إعداد على قادر  -14
 . التعلیمي التصمیم بمجال العالقة ذات األساسیة بالمبادئ معرفته  -15
 داخـل التالمیذ مع جماعي أو فردي، بشكل المتنوعة اآللي الحاسب برامج استخدام على قدرته  -16

  . الدراسیة الحجرة
 . للطالب یدةوالمف المناسبة، اآللي الحاسب برامج تحدید على قدرته  -17
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  : امج التعلیمیة المحوسبةرالب: المبحث الثالث 
 ابطــة ومتــضمنةروحــدة تعلیمیــة مــصممة بطریقــة مت : "بأنهــا) 12: 2010عمــرو قــنن، (یعرفهــا 

 ات واألنـــشطة والوســـائل وأســـالیب التـــدریس وأســـالیب التقـــویم المتنوعـــة، یـــتم عرضـــهارمجموعـــة مـــن الخبـــ
  ".ضوع ماباستخدام الحاسوب بهدف تدریس مو

  
  

اســــــیة مــــــصممة باســــــتخدام البرمجــــــة روحــــــدة د: " بأنهــــــا)  12: 2008ســــــالم البابــــــا، (ویعرفهــــــا 
  واألنـشطةيومظـف المـدخل المنظـات التربویـة التـي توروتتضمن مجموعة من األهداف والخبـ الحاسوبیة

  ".والوسائل التعلیمیة والفیدیو وأسالیب التقویم، التي تحقق األهداف التربویة
  

 المكونــات مجموعــة: "نهــا بأ )76: 2004، المطیعــيعــاطف و ،الجبــانریــاض ( هـاعرفوی
 الحاسـب طریـق عـن محـددة أهـداف لتحقیـق األنمـاط مختلفـة تعلیمیـة مواد صورة في تقدم التي المنطقیة

 ".استجابته حسب فوریة راجعة تغذیة له تقدم و المتعلم معها ویتفاعل اآللي،
  

 الناحیـة مـن التعلیمیـة البرمجیـات إن) : "18: 2002، رونوآخـ ،شـلبایةمـراد ( عرفهـای كمـا
 تعنـي فهي الشكلیة الناحیة ومن والتعلم االتصال وسائل من أكثر أو وسیلتین بین التكامل تعني اللغویة

 فـي األفكـار توصـیل فـي المتحركـة أو الثابتـة الـصور مع المسموع الصوت مع المكتوب النص استخدام
  ". التسلیة في أو التجاریة الدعایة في أو التعلیم

  
 تلـك المـادة التعلیمیـة التـي تـم إعـدادها وبرمجتهـا: "بأنهـا) 415: 2002محمد الحیلـة، (ویعرفها 

  المبنیـــة علـــى مبـــدأ)ســـكنر(ریـــة ظبواســـطة الحاســـوب مـــن أجـــل تعلمهـــا، وتعتمـــد عملیـــة إعـــدادها علـــى ن
 ابة المـــستحبة مـــن المـــتعلم لتعزیـــزریـــة علـــى أهمیـــة االســـتجظاالســـتجابة والتعزیـــز، حیـــث تركـــز هـــذه الن

  ".إیجابي من قبل المعلم
  : من خالل التعریفات السابقة یرى الباحث أن البرنامج

ًمــصمم مــن عــدة وحــدات مــصممة تــصمیما منطقیــا، متــضمنة أهــدافا یــسعى البرنــامج لتحقیقهــا، ً ً 
  .متعددةات متنوعة، كما أنه یتضمن أسالیب تقویم راءات وخبرجٕایتضمن أنشطة و كما أنه

  
  ) :المبرمجة(نشأة البرامج التعلیمیة المحوسبة 

ن كانــت المبــادئ الــسیكولوجیة التــي ترتكــز علیــه قدیمــه، ٕاُیعــد التعلــیم المبــرمج حــدیث النــشأة، و  
ٕفمــنهج المحــاورة وطــرح األســئلة علــى المــتعلم، واشــراكه فــي الــرأي، وتلقــي االســتجابة منهــا بــصورة فوریــة 

، فقــد اســتخدم طریقــة الحــوار فــي تعلیمــه، والتــي تعتمــد علــى إعطــاء "ســقراط "، أمــا"أفالطــون"تعــود إلــى 
، للوصـول "سـقراط"المتعلم أسئلة جدیدة بعد االستفادة من إجابته، وهـي طریقـة لتولیـد األفكـار، كمـا یراهـا 
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 ًبالمتعلم إلى األهداف المرجـوة، حیـث كـان یـستخدم أسـلوب التـدرج المنطقـي، مـستفیدا مـن أجوبـة المـتعلم
وجــوب اعتمــاد مبــدأ " كونتیلیــان"وبهــذا یكــون ســقراط فــي مقدمــة الــذین أشــاروا إلــى برمجــة التعلــیم، وذكــر 

ًالخطوات الصغیرة، واإلكثار من األسئلة، واستمرار التعزیز الموجـب، وجعـل المـتعلم معتمـدا علـى نفـسه، 
  )1998ة، توفیق مرعي، ومحمد الحیل(ُوهذه المبادئ تعد من أساسیات التعلیم المبرمج 

ًفـــي القـــرن الـــسابع عـــشر نوعـــا مـــن التعلـــیم الـــذي یعتمـــد علـــى الخطـــوات " كومینـــوس"ووصـــف   
ـــتعلم، وفـــي القـــرنین التاســـع عـــشر  ـــیم، ممـــا یقلـــل مـــن أثـــر المعلـــم، ویزیـــد مـــن ال ّالـــصغیرة فـــي أثنـــاء التعل

ر صـــــاحب نظریـــــة االرتبـــــاط الـــــشرطي بـــــین المثیـــــ" بـــــافلوف"والعـــــشرین، كانـــــت أبحـــــاث العـــــالم الروســـــي 
صـاحب قـانون األثـر الـذي یـشیر إلـى االرتبـاط القـائم " ثورندایك"واالستجابة في التعلیم، والعالم األمریكي 

بـین المثیـر واالســتجابة، والـذي یقــوي نتیجـة اإلشــباع الـذي یتبــع االسـتجابة، تــضع حجـر األســاس فـي مــا 
آلـــة " ســـدني بریـــسي " صـــمم عـــالم الـــنفس األمریكـــي)1920(یعـــرف اآلن بـــالتعلیم المبـــرمج، وفـــي عـــام 

ٕصـــغیرة تقـــوم باختبـــار المـــتعلم، واعطـــاء الـــدرجات، بمعنـــى أن الـــشخص المفحـــوص هـــو الـــذي یـــصحح 
ـــم أكثـــر حریـــة لیقـــوم بعملـــه األكثـــر أهمیـــة فـــي بعـــث  اختبـــاره بنفـــسه، واألهـــم مـــن ذلـــك، أنهـــا تتـــرك المعل

" بریـــسي"الواضـــحة لعمـــل الحماســـة، وتنمیـــة القـــدرة علـــى التفكیـــر لـــدى المتعلمـــین، وبـــالرغم مـــن األهمیـــة 
  بالنسبة للمعلمین، إال أنه لم یفكر فیها على أنها جزء من البرمجة 
  .)310- 309: 2003محمد الحیلة، (

  

أمـــا فـــي الخمـــسینات، فقـــد ظهـــرت فلـــسفة التعلـــیم المبـــرمج بـــصورته الحقیقیـــة، والتـــي نراهـــا اآلن   
وتجاربــه وأبحاثـه، والتــي أعلــن عنهــا فــي " ســكنر"نتیجـة مجهــودات العــالم األمریكــي لعلـم الــنفس الــسلوكي 

علــم "، والتــي كانــت بعنــوان )1954(فــي محاضــرته المــشهورة عــام " هــارفرد"مــؤتمر علــم الــنفس بجامعــة 
، وعـرض فیهـا مـا توصـل إلیـه مـن نتـائج علـى الفئـران، والحمـام، وربـط بـین نتـائج هـذا "ّالتعلم وفن التعلیم

ّالـتعلم، وتعلــم اإلنــسان، حیــث أجــرى تجار بــه علــى ابنتــه، ومــدى تحــصیلها فــي مــادة الریاضــیات، وأســباب ّ
ٕقـــصورها، واعطـــاء برنـــامج عالجـــي لهـــا، نـــتج عنـــه تفوقهـــا فـــي التحـــصیل، وفـــي نهایـــة محاضـــرته، بـــین 

  .)1998توفیق مرعي، ومحمد الحیلة، (األسس والمبادئ التي یقوم علیها التعلیم المبرمج 
  

  :التطور التاریخي للبرمجیات التعلیمیة 
ــــى برمجیــــات الوســــائط    ــــاریخي مــــن برمجیــــات تقلیدیــــة إل ــــة بتسلــــسل ت مــــرت البرمجیــــات التعلیمی

، وابــــراهیم 162: 1999مــــصطفى محمـــد، (المتعـــددة إلـــى برمجیــــات الوســـائط الفائقــــة، كمـــا حــــدد ذلـــك 
  :)164: 1999 ویس قندیل، ،595: 2003المحیسن، 

محدودیـة األهـداف، حیـث تهـدف إلـى تـدریب تتصف البرمجیات التقلیدیة ب: البرمجیات التقلیدیة   – 1
الطالب على حل أسئلته في موضـوع معـین، أو إلـى تقـدیم صـفحات مـن المعـارف لـه، ولـذا فـإن 
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البرمجیــات التعلیمیــة تعتمــد علــى لغــات برمجــة محــدودة وأســالیب برمجیــة بــسیطة، ومــن أشــهرها 
  .برمجیات التدریب والمران

برمجیات الوسـائط المتعـددة باالتـساع للكثیـر مـن األهـداف تتصف : برمجیات الوسائط المتعددة  - 2
التي تسعى إلى تحقیقها، فقد تشمل هذه األهداف مجـرد تـدریبات تعریفیـة محـددة، كمـا قـد تـشمل 
تقدیم دروس للتعلم الذاتي تحتوي كافة أنواع الوسـائل التعلیمیـة المطبوعـة والمـصورة والمـسموعة 

  .یات التعلم الخصوصيفي إطار متكامل، ومن أشكالها برمج
تتــشابه برمجیـات الوسـائط الفائقــة مـع برمجیـات الوســائط : برمجیـات الوسـائط المتعــددة الفائقـة   - 3

المتعددة في جوانب كثیرة، من أهمها إمكانیة احتواء البرمجیة علـى كافـة أنـواع الوسـائط المرئیـة 
لیمیـــة خاصـــة، ال ســـیما فیمـــا والمـــسموعة، إال أن برمجیـــات الوســـائط الفائقـــة تتمتـــع بممیـــزات تع

 تحقـق لهـا تلـك المیـزات التـي ال تتـوفر ،یتعلق بالقدرات العلیا، وذلك لكونها تعـد وفـق تقنیـة أكثـر
  .في أغلب األحیان في برمجیات الوسائط المتعددة

  
  : التعلیم في المستخدمة الحاسوب برامج

 :هي  رئیسة اعأنو خمسة إلى التعلیم في المستخدمة الحاسوب برامج تصنیف یمكن
 ًخصیـصا؛ صـممت وقـد الدراسـیة، الفـصول داخـل تـستخدم البـرامج وهـذه : التعلیمیـة البـرامج    - 1

 وبـرامج األلعـاب والمـران التـدریب أمثلتهـا ومـن . المختلفـة والمهـارات الدراسـیة المـواد لتـدریس
 واالسـتعانة بالتغذیـة التعلـیم تعزیـز عملیـة إلـى البـرامج هـذه وتهـدف  .المحاكـاة وبـرامج التعلیمیة
 قـدرة هـذا الـشأن فـي أجریـت التـي األبحـاث مـن العدیـد أكـدت وقد التعلیم، عملیة لدعم الراجعة؛

  . الطالب تحصیل مستوى زیادة على البرامج هذه
 أنهـا تعـد إال للطالـب األسـاس فـي ال تـصمم البـرامج هذه أن من الرغم على : التطبیقات برامج  - 2

 اسـتخدامها بفاعلیـة یمكـن حیـث الدراسیة، الفصول داخل تطبیقاتها في ًظاح البرامج أنواع أكثر
 برامج  ومن أمثلتها .المختلفة الدراسیة الموضوعات وتفسیر لتوضیح أو المشكالت، لحل كأداة

  .وبرامج االتصاالت اإللكترونیة الجداول برامج الرسوم، برامج الكلمات، معالجة
النـصوص  عـرض عملیـة علـى الحاسـوب اسـتخدام یقتـصر لـم : المتعـددة الوسـائط بـرامج  - 3

 الصوتیة، كمـا بالمؤثرات المدعمة الحیة الفیدیو عروض مشاهدة في استخدامه تم بل والرسوم،
 الحاسـوب، وقـد یـصدرها التـي التوجیهـات وسـماع المحادثـات وتـسجیل للحاسـوب التحـدث أمكن

 الثابتـة والمتحركـة الـصور مـن یـركب كـم لتخـزین الفرصـة؛ التخـزین وسـائط تكنولوجیـا أتاحـت
 بقدرتها هذه البرامج وتتمیز الحاسوب شاشة على لعرضها استرجاعها وسهولة الفیدیو، ولقطات

  . للمتعلم ًوجذاب جدا تفاعلي بشكل المتفرعة والنصوص والصورة، الصوت توظیف على
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 أي الطالـب، ٕوادارة للمعلـم الخدمـة أو الفائـدة، ببـرامج البـرامج هـذه تـسمى : المعلـم خدمة برامج  - 4
وتـصحیح   عمـل :مثـل لـه االعتیادیـة األعمـال إلنجـاز المعلـم بمـساعدة تقـوم البـرامج هـذه أن

 . الیومیة األعمال ومراجعة الطالب، أنشطة وتنظیم الدراسة، خطة ٕواعداد االختبارات،
 حیـث یقـوم ة،معینـ مـشاكل لحـل خوارزمیـات لتنفیـذ البرمجـة؛ لغـات تـستخدم : البرمجـة لغـات  - 5

 اسـتخدام إحـدى ًوأخیـرا خوارزمیـة، وضـع ثـم الحلـول، أفـضل وضـع ثـم المـشكلة بتحدید الطالب
 ٕالـسابقة والمـامهم الدراسـیة خبـراتهم إلـى مـستندین الخوارزمیـة، هـذه لتنفیـذ البرمجـة؛ لغـات

  .)128-123:  2006مشعان، ربیع (المختلفة  والنظریات بالحقائق
  

  :أنواع البرمجة 
نــوعین رئیــسیین للبرمجـة الــشائعة االســتخدام، وهمــا علــى ) 29: 2004یوســف عیــادات، (یحـدد   

  :النحو التالي 
حیث یتم فیهـا تحلیـل المـادة الدراسـیة إلـى أجـزاء منفـصلة، یطلـق علـى كـل  :البرمجة الخطیة  -

جـــزء منهـــا إطـــار، وتتـــوالى األطـــر فـــي خـــط أفقـــي متتـــابع، وتقـــدم األســـئلة مباشـــرة فـــي البرنـــامج 
ي، بحیث یتاح للطالب الوصـول إلـى اإلجابـة الـصحیحة بنـاء علـى مـا درسـه فـي اإلطـارات الخط

ـــــة  الـــــسابقة، وبعـــــد تثبیـــــت اإلجابـــــة ینتقـــــل الطالـــــب إلـــــى اإلطـــــار التـــــالي، الـــــذي یتـــــضمن اإلجاب
  .الصحیحة، إضافة إلى تقدیم المعلومات الجدیدة، وهنا یحدث تعزیز االستجابة مباشرة

ًیوجـه الطالـب وفـق البرمجـة إلـى مـسارات متنوعـة طبقـا لالسـتجابة حیـث  :البرمجة المتفرعـة  -
التي یقوم بها، لذلك فهناك عدة ممرات ممكنة، والممر المتبع یعتمـد علـى األجوبـة التـي یطرحهـا 
الطالــب فــي كــل مرحلــة، ویمكــن أن یــسیر الطلبــة فــي مــسارات متباینــة، مــن هنــا جــاءت تــسمیته 

بتعــدد المــسارات علــى النقــیض مــن البرمجــة الخطیــة الوحیــدة بــالمتفرع أو المتــشعب، الــذي یتمیــز 
  .ًالتسلسل أو المسار، حیث یتبع الطالب جمیعا نفس المسار

  
  :الخصائص العامة للبرمجیات التعلیمیة الجیدة 

 إن الغرض األساسي لعملیـة التـدریس، هـو تـسهیل عملیـة الـتعلم علـى وجـه العمـوم، وعلیـه ال بـد
 . لكترونیة ببعض الخصائص لتحقیق ذلك الغرضأن تتمتع البرمجیات اإل

  
  : الخصائص العامة للبرمجیات الجیدة في النقاط التالیة)322: 2004، الفارابراهیم (لقد حدد 

 تشد االنتباه.  
 تبلغ المتعلم الهدف.  



- 36 -  

 تثیر، وتساعد على تذكر المتطلبات السابقة للتعلم.  
 تقدم مواد تعلیمیة مثیرة.  
 ترشد المتعلم.  
 ى اإلنجازتقود إل.  
 توفر تغذیة راجعة، تتعلق بتصحیح اإلنجاز.  
 ویم اإلنجازَقت.  
 تساعد على التذكر، ونقل أثر التعلم. 

  
  :مبادئ التعلیم المبرمج 

 :أن أهم مبادئ التعلیم المبرمج ما یلي ) 1988حسین الطوبجي، ( یرى 
یرة واإلجابـة عـن كـل تقسیم كل عمل إلى أعمال صغیره وبـذلك یمكـن تتبـع هـذه الخطـوات الـصغ   -1

منهــــا حتــــى یتحقــــق الهــــدف ویــــصل المــــتعلم إلــــى مــــستوى األداء المطلــــوب وذلــــك تجنبــــا للفــــشل 
  .واكتشاف الخطأ عند وقوعه وتحدیده في نطاق ضیق

اســـتجابة المـــتعلم ومـــشاركته االیجابیـــة حتـــى یـــتم اكتـــساب الخبـــرة التـــي تـــؤدي إلـــى الـــتعلم نتیجـــة    -2
  . والموقف التعلیمي الذي یحیط بهالتفاعل االیجابي بین المتعلم

  .المعرفة الفوریة بنتیجة االستجابة التي تمت أو ما یعرف باسم التعزیز الفوري   -3
  .السیر في التعلم حسب قدرة المتعلم الذاتیة الن البرنامج یتیح للمتعلم التعلم وفق رغبته   -4
 أخطـاءه بنفـسه وبـذلك یـصبح معیـار االعتماد على التقـویم الـذاتي للمـتعلم حیـث یكتـشف المـتعلم   -5

  .نجاح البرنامج هو سلوك المتعلم ومدى تعلمه وتحقیقه لألهداف
     

  :مبادئ للتعلم المبرمج منها ) 2005، قطاميیوسف (یذكرو
   .تسلسل المادة التعلیمیة في خطوات متتالیة تعمل على استمرار نشاط المتعلم  -1
  .كل خطوة لیعرف نتیجة عملهتزوید المتعلم بالتغذیة الراجعة في   -2
  .تزوید المتعلم بالتعزیز المناسب بعد كل استجابة  -3
 مــن البــسیط للمركــب، ومــن االســتجابات المألوفــة إلــى غیــر ،التأكیــد علــى مبــدأ الــتعلم التــدریجي   -4

  .حیث یرى أن السلوك المركب هو تكوینات للصیغ البسیطة من السلوك، المألوفة
  .تائج المتعلم السابقةتوقف أي تعلم على ن  -5
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  :أنماط البرمجیات التعلیمیة 
) 224-202: 2004، وكمـال زیتـون، 225-222: 2005عبدالحافظ سـالمة، (ُحدد كل من   

  : ًمجموعة من أنماط البرمجیات التعلیمیة سوف یذكر الباحث بعضا منها، وهي 
  Tutorial Programs برامج التعلیم الخصوص – 1
  Drill and Practice Programsریب والممارسة  برامج التد– 2
  Problem Solving Programs برامج حل المشكالت – 3
  Simulation Programs برامج المحاكاة – 4
 Instructional Games Programs برامج األلعاب التعلیمیة – 5
  
  Tutorial Programs برامج التعلیم الخصوصي – 1

 المـادة عـرض البرمجیـات مـن النوع هذا في یتم) : "374: 2004عبدالحافظ سالمة، ( وعرفها
 أو لهـا التالیـة األسـئلة عـن یجیـب ثـم المـتعلم، لیدرسـها شاشـات یـسمى مـا أو أطـر شـكل علـى الدراسـیة

 ٕواال تعزیـز علـى یحـصل صـحیحة اسـتجاباته كانـت ٕواذا األنشطة بعض تتضمن وقد خاللها، الممزوجة
  .والنشاطات األسئلة إلى والعودة لتعلمل األطر إلى العودة منه فیطلب

 فـردي بـشكل  ...ومهـارات، معلومـات مـن الجدیـدة الدروس محتوى بتعلیم البرامج هذه وتختص
 فـي الخـصوصي المعلـم مـسئولیة الواحـد البرنـامج یتـولى حیـث )الشخـصي (اآللـي الحاسـب خـالل مـن

 معلـم كأنـه البرنـامج إلـى النظـر یمكـن الـذ . فردیـة وبـصورة الجدیـد الـدرس محتـوى الواحـد المـتعلم تعلـیم
  . إلكتروني خصوصي

المقدمـة، ) : 205: 2004ابـراهیم الفـار،  ( حـددها التـي المراحـل أو المكونـات البرنـامج ویشمل
  .، التتابعات، الملخص، التمارین، االختبار النهائي)مراجعة متطلبات التعلیم السابقة(المنعش 

 فـي تتمثـل) 205: 2004كمـال زیتـون،  ( حـددها فكمـا صالخـصو التـدریب برامج ممیزات أما
 المـساعدة تقـدم كمـا الراجعـة، التغذیـة خـالل مـن ذلـك ویـتم المتعلمین تواجه التي الصعوبات مشكلة حل

 فـي تـساعد كمـا إضـافیة، تمرینـات باسـتخدام أخطـائهم وتـصحیح فهـم علـى المتعلمـین لتـساعد التعلیمیـة
 المعلومـات، تكـرار فـي رغبتـه وعـدم الـسریع المعلـم ملـل فـي تتمثـل تيوال التقلیدیة الحصة عیوب تالشي

 فـي الرغبـة وعـدم والقلـق الخـوف مـشكالت علـى ویقـضي تكلفـة، وأقـل مرنـة بطریقـة المعلومـات وعـرض
  . المتعلم عند المشاركة

  
  Drill and Practice Programs برامج التدریب والممارسة – 2

 ًإتقانـا أكثـر لجعلـه واألسـئلة، التمـارین مـن عدد حل على علمالمت تدریب على البرامج هذه تعمل
 عـدد المـتعلم إعطـاء خـالل مـن دراسـته، لـه سـبق معـین موضوع في مهارات أو معلومات من تعلمه لما



- 38 -  

 الراجعـة التغذیـة البرنـامج لـه یقـدم ثـم بحلهـا فیقـوم صـعوبتها فـي المتدرجـة التـدریبات أو األسـئلة مـن
 كانـت ٕواذا المناسـبة األشـكال أو بالعبـارات اإلجابـة البرنـامج یعـزز صـحیحة ابتـهإج كانت فإذا المناسبة،

   الصحیحة لإلجابة  تقوده التي واإلرشادات باألفكار فیزوده خاطئة إجابته
  ).23: 1999د، محممصطفى (

  

 قائمـة المقدمـة،) 43: 2005، والمبـارك ، وأحمـدالموسـىعبـداهللا ( حـدد كمـا البرنـامج یتكـونو
 الممارسـة بـرامج وممیـزات . جالبرنـام مـن الخـروج الراجعـة، التغذیـة اإلجابـة، علـى الحكـم ،األسـئلة

 األلـوان طریـق عـن والجاذبیـة اإلثـارة ) : 374: 2004عبـدالحافظ سـالمة،  (حـددها كمـا والتـدریب
 جابـاتإل الراجعـة التغذیـة بأسـالیب االهتمـام التعلم، في االستمرار في والرغبة الحماس ویثیر واألصوات

 الكافیـة االسـتجابة للمـتعلم البرنـامج یعطـي لإلتقـان، التعلـیم إجـراءات فیرتـوو والخطـأ، الـصحیحة التلمیـذ
  . وقدرته سرعته حسب على

  

  Problem Solving Programs برامج حل المشكالت - 3
لیـا ًوتختص هذه البرامج بتنمیة حل المشكالت لدى المتعلم فضال عن تنمیـة مهـارات التفكیـر الع  

وغیـر ذلـك مـن أنـواع التفكیـر، ... األخرى مثل التفكیر الناقد أو االبتكاري أو القدرة علـى اتخـاذ القـرارات،
وتصمم هذه البرامج على أساس قیام البرنـامج بعـرض مـشكلة علـى المـتعلم تتحـدى فكـره، وعلیـه توظیـف 

ا أن علیــه جمــع معلومــات ًمــا لدیــه مــن مفــاهیم ومبــادئ ومهــارات تعلمهــا ســلفا للبحــث عــن حــل لهــا، كمــ
  .)105: 2005حسن زیتون، (متصلة بالمشكلة ومن ثم اقتراح حلول واختبارها 

  :وهناك نوعان لبرامج حل المشكالت هما   
بـــرامج تعـــرض مـــشكالت مرتبطـــة بموضـــوعات دراســـیة محـــددة یدرســـها المـــتعلم ضـــمن المقـــررات  -

  .الدراسیة
ررات دراســیة معینــة وهــي تهــدف إلـــى بــرامج تعــرض مــشكالت غیــر مرتبطــة بموضـــوعات أو مقــ -

 .)105: 2005حسن زیتون، ( تنمیة مهارات حل المشكالت بشكل مستقل عن موضوع معین
  
  Simulation Programs برامج المحاكاة – 4

: وتختص هذه البرامج بتنمیة عدد مـن المهـارات وكـذا التـدریب علیهـا ومـن أمثلـة هـذه المهـارات   
بتكـــاري، كمـــا تخـــتص هـــذه البـــرامج بتوضـــیح إلات التخیـــل العلمـــي والتفكیــر امهــارات اتخـــاذ القـــرار، مهـــار

  .)167: 1999یس قندیل، (مفاهیم أو ظواهر معینة معقدة 
وتصمم هذه البرامج بعرض مواقـف أو أحـداث أو ظـواهر افتراضـیة تحـاكي الواقـع الفعلـي، ومـن   

شطة المحاكیـة، وتعطـي هـذه البـرامج ثم یطلب مـن المـتعلم التفاعـل معهـا مـن خـالل قیامـه بعـدد مـن األنـ
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فهـي تـستخدم لتعلـیم الظـواهر الكبیـرة أو .  فرصة التحكم في هذه المواقف وارتكاب األخطـاء وتـصحیحها
  .ٕالصغیرة أو الموسمیة، أو تشخیص واجراء العملیات الخطیرة على اإلنسان

  
  Instructional Games Programs برامج األلعاب التعلیمیة – 5

ًبرامج األلعاب التعلیمیة كثیـرا مـع بـرامج المحاكـاة، حیـث تقـوم بـرامج األلعـاب علـى تعلـیم تتشابه   
موضوعات الدراسة من خالل األلعـاب المـسلیة بهـدف التـسلیة والتـشویق واإلثـارة فـي تعلـم الموضـوعات، 

اتخـــاذ وتنمــي هــذه البـــرامج المعلومــات والمهـــارات واالتجاهــات، كمـــا تنمــي القـــدرة علــى حـــل المــشكالت و
  .القرار والمرونة والمبادرة والمثابرة والصبر

وتحتــوي هــذه البــرامج علــى عــدد مــن المكونــات منهــا مــضمون اللعبــة ذاتهــا، األهــداف التعلیمیــة 
  للعبة، قواعد اللعبة، ودور الالعب أو الالعبین، التوجیهات التي تشرح كیفیة اللعب 

  ).36: 2003عاید الهرش وآخرون، (
: 2004عبــدالحافظ ســالمة، (یــات األلعــاب التعلیمیــة فهــي عدیــدة منهــا مــا حــدده أمــا مزایــا برمج

تزوید المتعلم بخبـرات أقـرب إلـى الواقـع العملـي، تـوفیر الـسالمة واألمـن للمـتعلم فـي حالـة ): 371-372
  .التدرب على مواد خطرة على حیاته، أقل تكلفة مادیة من التدریبات األخرى

  
 :المحوسبة  علیمیةتصمیم البرمجیات الت خطوات

، سـالمةعبـدالحافظ  (یبینهـا ، المراحـل مـن عـدد فـي التعلیمیـة، البرمجیـات تـصمیم عملیـة تمـر
 :في النقاط التالیة ) 421: 2006ن، ماز وحسام ،285: 2002 ، ریاأبو ومحمد
   :والتصمیم التحلیل مرحلة

 بكـل الدقیقـة الـسلوكیة األهـداف تحدیـد بهـا یقـصد التـي التـصمیم، مرحلـة المرحلـة، هـذه وتـشمل
 األهـداف وتحدیـد العلمـي، المحتـوى تحدیـد یـتم ففیهـا حركیـة، والـنفس والوجدانیـة، المعرفیـة أبعادهـا،

 . الجید الهدف صفات توفر من والتأكد السلوكیة،
 نـوع وتحدیـد التدریس طرق وتحدید المحتوى، تحلیل حیث من التحلیل، مرحلة على تشتمل كما

 المـتعلم یفعلـه مـا تحدیـد یـتم كمـا اتجاهـات، أم میـول، أم مهـارات، أم معرفیـة، هـي هـل التعلیمیـة، المـادة
  . األهداف لتحقیق

  

  :اإلنتاج مرحلة
 وتحدیـد الدراسـیة الوحـدة عنـوان تحدیـد یـتم وفیهـا البرمجیات، إنتاج في األساسیة، المرحلة وهي

 واالختبـار الوحـدة بدایـة فـي وكیةالـسل األهـداف وعـرض الـسابقة، المتطلبـات ووصـف المـستهدفة، الفئـة
 والـصوت، الفیـدیو ومقـاطع والـصور بالرسـوم وتـدعیمها التعلیمیـة، المـادة عـرض وتنظـیم للمـتعلم، القبلـي
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 والتعزیـز التفاعـل وتحقیـق متنوعـة أنـشطة وجـود ومراعـاة المعلومـات، وصـحة التشویق، عنصر ومراعاة
 . المتعلم قبل من االستجابة بعد والمباشر المناسب

  

  :التقویم مرحلة
 . النهایة وحتى اإلنتاج، وأثناء التحلیل، بدایة من مستمرة عملیة والتقویم

  

  :والتوزیع االستنساخ مرحلة
 كـل علـى حیازتهـا علـى طمئنـانالا بعـد والتوزیـع، االستنـساخ مرحلـة تـأتي الـسابقة، المراحل بعد

 . الجیدة الصفات
 لـه بـد الالمحوسـبة  التعلیمیة البرمجیات تصمیم أن فیرى) 209: 2004، عیاداتیوسف ( أما

  :ة التالی الخطوات یأخذ أن
 یجـب األساسـیة العناصـر – اإلنتـاج قبـل وتحلیـل تفكیـر(وتـشمل التطـویر، لعملیـة التخطـیط  -   

 بمـا المحتـوى تحـضیر – المـستخدمة المعـدات تـوفیر – المـستهدفة الفئـة تحدیـد – تـصورها
 تفاعـل وكیفیـة البرمجیـة واجهـة تحدیـد – إلـخ ... اتورسـوم ونـصوص صـور مـن یتـضمنه

  ).رالتطوی لعملیة المتوفرة المصادر تحدید – معها المستخدم
 . مرات لعدة والتفكیر التخطیط، ٕواعادة البرمجیة، إلتمام العناصر تجمیع  -   
 - ماتالمعلو عرض في والتناغم التناسق – العرض واجهات تصمیم(ویشمل واإلنتاج، التصمیم  -   

 ).النهائي بالشكل إخراجه – المنتج ضبط – المصممة الهیكلیة داخل المحتوى وضع 
  

 برمجیـة لتـصمیم التالیـة الخطـوات یـورد) 138: 2005، الموسـىعبـداهللا ( نجـد المقابـل فـي
  : محوسبة تعلیمیة

 هـزةاألج تـوفر ومـدى المـادة، ثبـات ومـدى الـدرس، فحـص(  ویتـضمن المیـداني، التحلیـل إجـراء  -   
 وكـذلك وبرمجیاتـه اآللـي الحاسـب اسـتخدامات نحـو الطـالب واتجاهـات الدراسـة، قاعـات فـي

  ).المعلمین
 وتحلیـل المقـرر محتویـات اسـتیعاب( ذلـك ویتـضمن للـدروس، العلمیـة المـادة علـى الحـصول  -   

  ).واألعمال المفاهیم
  .مستویاتها حسب وتصنیفها سلوكي، بشكل وصیاغتها التعلیمیة، األهداف تحدید  -   
  . واألعمال الموضوعات وتسلسل تتابع  -   
  . الدرس محتوى كتابة  -   
  . والشاشات اُألطر تصمیم  -   
 . المناسبة البرمجة لغة اختیار  -   
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  . الدرس وثائق إنتاج  -   
 . الدرس ومراجعة تقویم  -   
 . والمتابعة االستعمال  -   
  

  :حوسبة الم التعلیمیة البرمجیات تصمیم معاییر
 وجـوب علـى وأكـدت اإللكترونیـة، التعلیمیـة البرمجیـات تـصمیم معـاییر البحـث أدبیـات تناولـت

 تلـك بـین ومـن المختلفـة التعلیمیـة المواقـف ضـمن تطبیقهـا ینـوي التـي المـصممة، البرمجیـات فـي توافرها
 وابـراهیم ،215، 2004، زیتـونكمـال و ،323: 2005، الحمید عبدمحمد ( من كل أورده ما األدبیات،

 : حیث أوردوا المعاییر التالیة ) 322، 2004الفار، 
 . ومعالجتها قراءتها تسهل بطریقة المصممة البرمجیة خالل من المعلومات تنظیم یجب  -   
 .واضحة أهداف لها یكون أن بد ال التعلیمیة، البرمجیة ضمن والصور الرسومات عناصر  -   
  . الشاشة ىعل المعروض النص تصمیم جودة   -   
  . الشاشة تصمیم جودة  -   
 . التعلم أثر نقل على البرمجیة تساعد أن بد ال  -   
 . التعلیمیة للمهام المتعلم إنجاز مدى تقوم أن بد ال  -   
 . السابقة المعلومات تذكر في المتعلم تساعد أن بد ال  -   
 . للمحتوى عرضها في صحیحة تربویة لنظریات تبنیها  -   
 . العلمیة وسالمته المحتوى قةد  -   
 . مقبولة تعلیمیة ألنشطة استخدامها  -   
  . المتعلمین قدرات مع تتناسب  -   
  . معها للتفاعل المخصص الوقت مع تتناسب  -   
 . المستخدم قبل من اآللي بالحاسب مسبقة ًمعرفة استخدامها یتطلب ال  -   
 . المستخدم قبل من المحتملة جاباتاالست لكل الفوریة الراجعة التغذیة توفر  -   
 . وضوح بكل التعلیمیة األهداف تعرض  -   
  . المحتوى مع األهداف تكامل  -   
 . منها الخروج وسهولة البرمجیة، إلى الدخول سهولة  -   
  . المضمون مع الشاشة على البرمجیة دروس عرض ترابط  -   
 . البرمجیة ضمن المعد المحتوى من محددة أجزاء استخدام تتیح  -   
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  : التعلیمیة المحوسبة البرمجیة شاشات تصنیف
  :التالیة األنواع إلى البرمجیة، شاشات) 380: 2004، الفارابراهیم ( یصنف

 المنفـذ اسـم إلـى إضـافة البرمجیـة، موضـوع توضـح وعـادة : بالبرمجیـة التعریـف شاشـة  -   
  . خإل ... والسینیاریست، والمشرف، والمراجع، والمصمم،

 التعریـف خاللهـا مـن یـتم حیـث أكثـر، أو واحـدة شاشـة مـن عـادة تتكـون التـي : المقدمة شاشة   -   
  . وموضوعها للبرمجیة المتعلم وتشویق بالبرمجیة،

 العامـة األهـداف تتـضمن حیـث أكثـر، أو واحـدة شاشـة مـن ًعادة تتكون التي : األهداف شاشة  -   
 . لطالبا ألداء السلوكیة واألهداف للبرمجیة،

 سـیر فـي المتعلم یتحكم طریقها وعن أكثر، أو واحدة شاشة من كذلك وتتكون : القائمة شاشة  -   
 طریـق عـن یـتم حیـث المنـسدلة، القـوائم أو األزرار، مـن مجموعـة مـن تتكـون مـا وعـادة الـدرس،

 دروس مـن البرمجیـة تحتویـه مـا تعكـس الـشاشة فهـذه البرمجیـة، شاشـات بقیـة تـدفق اختیاراتهـا
 المـتعلم تعریـف واختیـار البرمجیـة، بموضـوع التعریـف اختیـار تتـضمن مـا وعـادة وموضـوعات،

 بعـرض خـاص واختیـار بالـدرس الخاصـة األهـداف بعـرض خـاص واختیـار اسـتخدامها، بكیفیـة
 أداء بتقـویم وآخـر الـدرس، بعـرض خـاص واختیـار الـدرس فقـرات أو لموضـوعات ملخـص
  . البرمجیة من جالخرو إمكانیة تتضمن كما المتعلم،

 عـرض خاللهـا مـن یـتم التـي الـشاشات، مـن متنوعـة مجموعـة تكـون وعـادة : العـرض شاشـة  -   
 . المتعلم قبل من الفعالة المشاركة خالل من التعلیمیة المواد

 خاللهـا مـن یـتم متنوعـة، شاشـات فـي تكـون مـا وعـادة : والتـدریبات والتمرینـات األمثلة شاشة  -   
 . الراجعة التغذیة جانب على التركیز ضرورة مع والتدریبات، مریناتوالت األمثلة عرض

 مفـردات عـرض خاللهـا مـن یـتم الـشاشات، مـن متنوعـة مجموعـات فـي وتـأتي : التقـویم شاشة  -   
 . اإلتقان أو التشخیص أو التقویم بهدف االختبار

 .للبرمجیة الصحیح االستخدام على المستخدم الطالب معاونة شأنها من : المساعدة شاشة  -   
 . راجعة تغذیة حالة كل في واحدة شاشة من وتتكون : راجعة تغذیة شاشة  -   
 المـتعلم تـودع مـا عـادة التـي أكثر، أو واحدة شاشة في تكون التي : الخاتمة أو النهایة شاشة  -   

  . الرقیقة الكلمات ببعض
  

   :الفعال المبرمج التعلیمي الدرس صفات
 صممُوتـ عـدُت أن یجـب التعلـیم، فـي أثـر وذات فاعلـة، المحوسـبة لتعلیمیـةا الـدروس تكـون حتـى

 والتعلـیم الـتعلم ونظریـات التعلیمـي التـصمیم نظریـات علـى باالعتمـاد وذلـك ومقننـة، سـلیمة بطریقـة
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 الفعـال المحوسـب الـدرس یتـصف أن ویجـب الفاعلیـة، هـي المحوسـبة الـدروس اسـتخدام فـي واألصـل
 : ة التالی الصفات) 120: 2004، عیاداتیوسف ( منها یذكر الصفات، ببعض

 . ومحددة واضحة تعلیمیة أهداف على ىبنُی  -   
  . المتعلم صفات مع یتناسب  -   
 . والمشاركة التفاعل من یزید  -   
  . بالفردیة یتمیز  -   
  . المتعلم انتباه على یحافظ  -   
 . إیجابي بشكل المتعلم من ویقترب یتواصل  -   
 . الراجعة التغذیة من متنوعة خلفیة فریو  -   
  . التعلیمیة البیئة مع ینسجم  -   
 . مناسب بشكل األداء یقیم  -   

  

 تعلیمــي لبرنــامج وصــولنا كیفیــة تناولــه، حــین) 146: 2005، الموســىعبــداهللا ( ویــضیف
 اعـاةمر یفـضل – تعبیـره حـد علـى – فإنـه البـشري، النمـوذج محاكـاة مـن یمكنـه الـذي للمـستوى محوسـب
   :التالیة الجوانب

 . معنى ذي التعلیم جعل  -   
 . للمتعلم المعرفیة الخلفیة على التعرف  -   
 . المتعلم ببیئة متعلقة أمثلة استخدام  -   
  . البرنامج مع المستخدم تفاعل  -   
 . المتعلم استجابات تحلیل  -   
  . البرنامج في المتعلم تحكم  -   
 

 : التعلیمیة المحوسبة تبالبرمجیا التدریس كفایات
 طریـق عـن التـدریس علیهـا یعتمد التي التالیة، المسلمات) 55 : 2003، الفارابراهیم ( یضمن

  :المحوسبة  البرمجیات
 عـن والـتعلم التعلـیم عملیتـي فـي بالبرمجیـات التـدریس حالـة فـي والطالـب، المعلـم دور اخـتالف  -   

  . التقلیدي النظام
 .علیها تدریبه تم ما إذا بالبرمجیات، للتدریس أساسیة مهارات إتقان ممعل طالب كل یستطیع  -   
 تحـضیر، مهـارات محـل تحـل سوف بالبرمجیات، الدروس وتدریس وتخطیط، تحضیر، مهارات  -   

 . التقلیدیة بالطریقة الدروس وتدریس ،وتخطیط
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  :البرمجیات طریق عن للتدریس التالیة الكفایات ضمن فقد وعلیه
 البرمجیـة تحتویـه مـا تحدیـد – البرمجیـة تقیـیم – البرمجیـة انتقـاء(  وتتضمن ، خطیطتال یاتكفا  -   

 ).والبرمجیة دوره تكامل بهدف المعلم، دور تحدید –
 متابعـة – التعلیمیـة المـادة ٕوادارة تقـدیم فـي البرمجیـة اسـتخدام( وتتـضمن التنفیـذ، كفایـات  -   

 علـى طالـب لكـل المـساعدة تقـدیم – بالبرمجیـة المتـضمنة الـدرس ألهـداف طالب كل استعراض
 بالـدرس والخاصـة البرمجیـة، فـي المتـضمنة المفـاهیم مـن الطالـب تمكـن متابعـة – حـده

 طالـب كـل متابعـة – البرمجیـة فـي المتـضمنة للحقـائق طالـب كـل تعلـم متابعـة – المـستهدف
 المتـضمنة التـدریباتب العمـل خـالل الطالـب تفاعـل متابعـة – البرمجیـة فـي المتـضمنة للنظریات

  ).البرمجیة في
 داخـل البرمجیـة تركتهـا التـي الـشوائب مـن الـتخلص مهـارات (وتتـضمن التنفیـذ، بعـد مـا كفایـات  -   

 مهـارة - وطباعتهـا الطـالب أداء تقـاریر جمـع مهـارة – اآللـي الحاسـب بـأجهزة التخـزین وحـدات
  ).البرمجیة عمل على المناسبة التعدیالت بعض إجراء

 إنتـاج لمتطلبـات اإلعـداد كفایـات – التـصمیم كفایـات(  وتتـضمن البرمجیـات، إنتـاج فایـاتك  -   
 البرمجیـة نقـد كفایـات – البرمجیـة تنفیـذ كفایـات – البرمجیـة سـیناریو إعـداد كفایـات – البرمجیـة
  ).وتطویرها

  
 :التعلیمیة المحوسبة  للبرمجیات المستخدم المعلم دور

 ، المحوسـبةالتعلیمیـة للبرمجیـات المـستخدم المعلـم بـأن) 118: 2004، عیـاداتیوسـف ( یذكر
  :یلي ما بینها من مختلفة، وأدوار بأعمال یقوم أن علیه
 التـي النقـاط مـن مجموعـة مـن سلـسلة عـن عبـارة ألنهـا ودقـة، بعنایـة، المحوسـبة البرمجیة تقدیم  -   

 . اءاألخط من قدر بأقل الموضوعات أحد إتقان إلى بالمتعلم تصل أن یجب
 اإلرشـادات تلـك بـین ومـن المحوسـبة، البرمجیـة باسـتخدام البـدء قبـل للطـالب، اإلرشـادات تقـدیم  -  

 لهـم المتاحـة الزمنیـة المـدة عـن الطـالب إعـالم – تحقیقهـا المـراد التعلیمیـة األهـداف توضـیح(
 التـي واتالخطـ توضـیح ،علیهـا التركیـز یلزم التي المفاهیم، بأهم الطالب تزوید – التعلم إلتمام
 إلنجـاز اتباعهـا للطالـب یمكـن التـي التـسهیالت تحدیـد – مـا تعلـم إلنجاز اتباعها الطالب على
 بعـد الطالـب بها سیقوم التي األنشطة تحدید–  لتحصیله الطالب تقییم كیفیة توضیح – ما تعلم

 ادهٕوارشـ البرمجیـة مـن نـسخة طالـب كـل تـسلیم المحوسـبة البرمجیـة محتویـات دراسة من انتهائه
 البرنـامج، إلـى للـدخول اسـتجابات بعـدة الطـالب یقـوم باالسـتخدام البـدء عند – له المعد للجهاز
 مّقـوُ یثـم – لهـا باالسـتجابة یقـوم وبـدوره الطالـب علـى أسـئلة عـدة اآللـي الحاسـب یطـرح حیـث

  .بالطال استجابة اآللي الحاسب
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  االتجاه: المبحث الرابع 
مكتــسبة لـدى الفـرد مـن خـالل احتكاكــه مـع البیئـة مـن حولـه، فقــد یـشیر االتجـاه إلـى المعتقـدات ال  

ًیحبــذ شــیئا ویقبلــه أو یعتــرض عیــه ویرفــضه، فمــثال عنــد تنــاول موضــوع مــا لمناقــشته مــع مجموعــة مــن  ً
ًاألفـــراد، فـــإن كـــال مـــنهم یـــستجیب لـــه تبعـــا النطباعاتـــه ومـــشاعره وأحاسیـــسه فیكـــون مؤیـــدا أو رافـــضا أو  ً ً ً

  . االتجاهًمحایدا وهذا یعبر عن
  

  :مفهوم االتجاه 
اســــتجابات أفــــراد العینــــة نحــــو مــــادة : "یمكــــن تعریــــف االتجــــاه نحــــو تطبیقــــات الحاســــوب بأنــــه و  

ًتطبیقــات الحاســوب التــي تعــد مؤشــرا للقبــول أو الــرفض أو الحیــاد نحــو تطبیقــات الحاســوب، ویعبــر عنــه 
  ".تجاه المستخدم في الدراسة لفقرات مقیاس االن الستجاباتهاتبالدرجة التي یحصل علیها الطلب

  
  :مكونات االتجاه 

 مـن خـالل حـوارهم مـع كثیـر مـن Davies, and Houghtonلقـد أكـد كـل مـن دیفیـز وهوتـون   
أو مكونـــات أساســـیة ظهــــرت واضـــحة ومتأصــــلة فـــي وصــــفهم العمـــال علـــى أن لالتجــــاه ثالثـــة عناصــــر 

: Davies and Houghton، 1995دیفیــز، وهوتــون . (معرفــي، عــاطفي، ســلوكي: لالتجــاه وهــي 
ویتفـــق تریانـــدس مـــع دیفیـــز وهوتـــون فـــي أن لالتجـــاه المكونـــات الثالثـــة الـــسابقة ویبـــین كـــل مكـــون ) 51

   :)82 : 1992ابراهیم غازي، (كالتالي 
  .یمثل معلومات الفرد عن موضوع معین: مكون معرفي   – 1
  .جبة مع أو ضد هذا الموضوعیمثل انفعاالت أو مشاعر الفرد السابقة أو المو: مكون عاطفي    – 2
یمثــل نزعــة الفــرد أو اســتعداده للقیــام أو الموافقــة علــى ســلوكیات مرتبطــة بهــذا : مكــون ســلوكي    – 3

  .الموضوع
  

  : خصائص االتجاه 
 وحامـد زهـران، ،71: 1999، نأحمـد النجـدي وآخـرو(إن لالتجاه خصائص كما ذكرها كل من   
  :هي ) 174: 1994 وصالح الدین حمامة، ،174-175 : 2000

  .وجود قضیة أو موضوع ینصب علیه االتجاه  - 1
ًاالتجاه یتضمن عنصرا عقلیا معرفیا یعبـر عـن معتقـدات الفـرد، أو معرفتـه العقلیـة، وخبراتـه عـن   - 2 ً ً

  .موضوع االتجاه
  .االتجاه تغلب علیه الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواه  - 3
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ًییمــا لـدى الفــرد یعبــر عــن مـدى میلــه أو اســتجابته االنفعالیــة لموضــوع ًاالتجـاه تحمــل حكمــا أو تق  - 4
  .االتجاه

  .ًاالتجاهات باقیة نسبیا ولكن من الممكن تعدیلها وتغییرها تحت ظروف معینة  - 5
  . بالسلوكئاالتجاهات تتنب  - 6
د مـن تختلف االتجاهات في درجة قوتها وضعفها وفي درجة ثباتها وتغیرهـا لـدى الـشخص الواحـ  - 7

  .زمن إلى زمن آخر
  

یتــضح ممــا ســبق أن االتجــاه مكتــسب مــن خــالل تفاعــل الفــرد مــع بیئتــه المحیطــة بــه، واكتــسابه   
ً، وعنـدما یواجـه الفـرد موضـوعا أو قـضیة )Donald :73، 1999دونالـد، (خبرات مباشرة وغیر مباشـرة 

ًمــا فإنــه یكتــسب خبــرات تثیــر وجدانــه وتوجــه ســلوكه فیكــون اتجاهــا ســلبیا ً أو إیجابیــا نحــو هــذه الخبــرات ً
ًویكون هذا هو تقییمه لها، كما یكون االتجاه باقیا نسبیا، ویصعب تغییره إال في ظروف معینة ً.  

  
  :وظیفة االتجاه 

یـــشبع احتیاجـــات نفـــسیه مختلفـــة لـــدى الفـــرد "لالتجـــاه وظیفـــة هامـــة یوضـــحها فرانـــزو فیؤكـــد أنـــه   
 & Manstead 1996تد وهوســـــتون، مانـــــس(ویـــــصف ) Franzoi :190، 1996فرانـــــزو، (

Hewstone :50 ( أخــذ أو تحدیــد اتجـاه صــحیح نحــو البیئـة الخارجیــة، ویزیــد "ًبأنـه أیــضا یــساعده علـى
مـن قـدرة هـذا الفــرد علـى تحدیـد سـلوكه واتخــاذ قراراتـه فـي المواقـف النفــسیة المتعـددة بـشيء مـن االتــساق 

ق لــه الرضــا العــاطفي ویــساعده فــي فهــم ســلوك واالتفــاق دون تــردد أو تفكیــر مــستقل فــي كــل مــرة ویحقــ
  .)12-11: 1991محمود منسي، (اآلخرین 

  
  :تنمیة االتجاه نحو التعلیم المحوسب 

نمیــة االتجــاه نحــو التعلــیم المحوســب ضــرورة ملحــة فــي عــصرنا الحــالي؛ لمواجهــة التغیــرات إن ت  
  .السریعة في العلوم والتكنولوجیا

سب تـإلـى أن االتجاهـات تك) Davies, Houghton  :57، 1995دیفیز، وهوسـتون، (ویشیر   
خالل الخبرة واالحتكاك مع العالم من حولنا كنمو فردي تدریجي یكـسبهم نـزوع العقائـد، فاالتجاهـات هـي 

  .جزء من تأثیر طریقة التفاعل مع اآلخرین وقد تتغیر بواسطة خبرات ومعلومات جدیدة
علــى أن دور المدرســة یــأتي هنـــا ) 85-84: 1997عــامر الــشهراني، وســعید الـــسعید، (ویؤكــد   

فــي إكــساب التلمیــذ لهــذه الخبــرة، وتــوفیر فــرص االحتكــاك والتفاعــل بینهمــا، وبــذلك تــساعد التلمیــذ علــى 
تحدیــــد ســــلوكه إزاء موضــــوع مــــا بــــالرفض أو القبــــول، ویــــتم ذلــــك بطــــرق غیــــر مباشــــرة كمناقــــشة المعلــــم 

 التـي تـصف االتجـاه نحـو هـذا الموضـوع وفـي نهایـة ًلموضوع معین مع تالمیذه موضحا معـاني الكلمـات
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ــــسلیمة عــــن هــــذا الموضــــوع مبتعــــدین عــــن الخرافــــات  ــــى المعلومــــة ال هــــذه المناقــــشة یتوصــــل التالمیــــذ إل
  .والتعمیمات الجارفة

مـــع تالمیـــذه، ســـینتج مـــن خاللهـــا معرفـــة ) تعـــاطي المخـــدرات(ًفمـــثال مناقـــشة المعلـــم لموضـــوع   
آثارهــا الــسیئة علــى كــل مــن الفــرد والمجتمــع، كمــا أن تنــاول أمثلــة حقیقیــة التالمیــذ للمخــدرات وأنواعهــا و

مناقشة أي موضوع بطریقـة مباشـرة مـع التالمیـذ قـد "ًتكون لدى التالمیذ اتجاها سلبیا نحوها، ویالحظ أن 
تـــؤدي إلـــى نتـــائج غیـــر مرغوبـــة نتیجـــة عـــدم تفـــاعلهم معـــه، وهكـــذا فـــإن نتیجـــة عـــدم تفاعـــل التلمیـــذ مـــع 

ًادة العلــوم یكــون لدیــه اتجاهــا ســلبیا نحــو هــذه المــادة وهــذا االتجــاه الــسلبي نحــو العلــوم هــو موضــوعات مــ ً
  .)276: 1994صالح الدین حمامة، (أحد عوامل انخفاض التحصیل لدى التالمیذ 

ویمكــن تنمیـــة االتجـــاه لـــدى التالمیـــذ نحـــو التعلـــیم المحوســـب باســـتخدام مجموعـــة مـــن األســـالیب   
قصص العلماء والعروض العلمیـة، والـدروس العملیـة، واألنـشطة المختلفـة باسـتخدام والخبرات التعلیمیة ك

  .)77: 1999أحمد النجدي، وأخرون، (الحاسوب، حیث یتیح للتلمیذ التفاعل مع هذه الخبرات 
  

وقــد أجریــت مجموعــة مــن الدراســات العربیــة واألجنبیــة والتــي اســتخدمت بعــض أســالیب وطــرق   
 وجــود اتنهــا فــي تنمیــة االتجــاه نحــو التعلــیم المحوســب، فأثبتــت هــذه الدراســالتــدریس موضــحة أثــر كــل م

  .فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة
  

یتضح مما سبق أن البرمجیات التطبیقیة هـي بـرامج یـتم إنـشائها ألغـراض مختلفـة ومنهـا مـا هـو   
ألسواق ومنها ما هو مجهز حسب طلب المستخدم لها مثـل البـرامج التربویـة والتعلیمیـة جاهز ویباع في ا

معــــالج الكلمــــات، ومعــــالج الجــــداول (ركــــزت هــــذه الدراســــة علــــى تطبیقــــات الحاســــوب  حیــــثوالثقافیــــة، 
ــــة المحوســــبة، ومــــن خاللهــــا یــــستنتج الباحــــث أن )االلكترونیــــة ، والحاســــوب التعلیمــــي، والبــــرامج التعلیمی

ب تقنیة علمیة هائلة ال بـد مـن االسـتفادة منهـا فـي كافـة المجـاالت، وهـو وسـیلة قـادرة علـى تنمیـة الحاسو
ًالمهارات وأسالیب التفكیر، كما یمكن استخدامه كوسیلة تعلیمیة ناجحة، قد تكـون أكثـر أثـرا مـن الوسـائل 

لدیـه القـدرة علـى االحتفـاظ ً في حالة التعلم الذاتي، علما بأنه ًمساعدااألخرى، ویمكن استخدام الحاسوب 
بكم كبیر مـن المعلومـات واسـتعادتها فـي وقـت یـسیر، كمـا أنـه قـادر علـى التعامـل مـع أصـعب التفاصـیل 
ًالعلمیــة وأدقهــا، وأثبــت نجاحــا فــي تــدریس كثیــر مــن المــواد والعلــوم، ویمكنــه تنمیــة االتجــاه نحــو التعلــیم 

لیمیة كقصص العلماء والعـروض العلمیـة والـدروس المحوسب باستخدام األسالیب المختلفة والخبرات التع
  .العملیة واألنشطة المختلفة
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 ومقـــررات ساقاتدراســـات اهتمـــت بتـــصمیم بـــرامج محوســـبة لمـــ: المحـــور األول   -   

  .مختلفة، وقیاس أثرها وفاعلیتها على بعض المتغیرات
 ساقات ودراســـات اهتمـــت بتـــصمیم بـــرامج محوســـبة لمـــبحـــوث: المحـــور الثـــاني    -   

ومقـــررات مختلفـــة، وقیـــاس االتجـــاه نحـــو المـــادة التعلیمیـــة قبـــل وبعـــد اســـتخدام 
  .البرنامج التعلیمي المحوسب

  .تعقیب على الدراسات السابقة  -   
  .تعقیب عام على الدراسات السابقة   -   
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  الفصل الثالث
  الدراسات والبحوث السابقة

  
هـــذا الفـــصل الدراســـات والبحـــوث الـــسابقة ذات الـــصلة بموضـــوع البحـــث الحـــالي وذلـــك یتـــضمن   

لمعرفة مـا تـم التوصـل إلیـه واالسـتفادة منـه، وقـد تـم تـصنیف هـذه الدراسـات والبحـوث حـسب مجالهـا إلـى 
  :محورین هما

 ومقــــررات مختلفــــة، وقیــــاس أثرهــــا ساقات بحــــوث ودراســــات اهتمــــت بتــــصمیم بــــرامج محوســــبة لمــــ–ًأوال 
  .فاعلیتها على بعض المتغیراتو

 ومقـررات مختلفـة، وقیـاس االتجـاه نحـو ساقات بحوث ودراسات اهتمت بتصمیم برامج محوسبة لم–ًثانیا 
  .المادة التعلیمیة قبل وبعد استخدام البرنامج التعلیمي المحوسب

  :وفیما یلي عرض لهذه الدراسات والبحوث   
  

 ومقــررات مختلفــة، ساقاتمج محوســبة لمــدراســات اهتمــت بتــصمیم بــرا: المحــور األول
  .وقیاس أثرها وفاعلیتها على بعض المتغیرات

لـــى فاعلیـــة اســـتخدام الوســـائط إبدراســـة هـــدفت التعـــرف ) 2012(قامـــت شـــیخة محمـــد الحـــساني   
المتعــددة الحاســوبیة فـــي تــدریس وحـــدة مــن مقــرر التجویـــد فــي إجـــادة تــالوة القــرآن الكـــریم لــدى تلمیـــذات 

، واســـتخدمت الباحثــــة المــــنهج التجریبــــي والتــــصمیم شــــبه مكــــة المكرمــــةبتــــدائي فــــي الـــصف الخــــامس اال
طالبـــة تـــم تقـــسیمهم بالتـــساوي إلـــى مجمـــوعتین؛ مجموعـــة ) 60(التجریبـــي، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

تجریبیـــة، وأخـــرى ضـــابطة، وتـــم اختیـــارهم بطریقـــة عـــشوائیة، وقـــد صـــممت الباحثـــة أدوات الدراســـة مـــن 
  :یة، واختبار معرفي تحصیلي، وبطاقة مالحظة، وكانت أبرز نتائج الدارسة التاليالبرمجیة التعلیم

 بـــین متوســـطي درجـــات المجمــــوعتین 0.05ًوجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا عنـــد مــــستوى الداللـــة    – 1
  .) والفهم والتطبیقالتذكر(الضابطة والتجریبیة في مقرر التجوید للتطبیق البعدي عند مستوى 

  
لـــى فاعلیـــة برنــــامج إبدراســـة هـــدفت التعـــرف ) 2011(ام موســـى الــــشیخي ومـــن جهـــة أخـــرى قـــ  

نـــت، .حاســوبي تعلیمـــي مقتـــرح إلكــساب طـــالب المرحلـــة الثانویــة مهـــارات البرمجـــة بلغــة الفیجـــوال بیـــسك
حیـــث اســـتخدم الباحـــث المـــنهج شـــبه التجریبـــي علـــى مجمـــوعتین متكـــافئتین مـــن طـــالب الـــصف الثالـــث 

طالـــب تـــم اختیـــارهم بطریقـــة عـــشوائیة، تـــم ) 68(بلغـــت عینـــة الدراســـة الثـــانوي بمحافظـــة القنفـــذة، حیـــث 
) 34(ًطالبـــا، ومجموعـــة ضـــابطة وعـــددها ) 34(تقـــسیمهم إلـــى مجمـــوعتین؛ مجموعـــة تجریبیـــة وعـــددها 
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ًطالبــا، وقــد صــمم الباحــث أدوات الدراســة برنــامج حاســوبي تعلیمــي ووحــدة تدریــسیة بعنــوان البرمجــة بلغــة 
  : بار تحصیلي، وكانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي نت، واخت.الفیجوال بیسك

وجــود فــروق بــین متوســطي درجــات أفــراد المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي اختبــار المجــال    – 1
  ).0.05(عند مستوى داللة والعملي النظري 

 فــي مجمـل االختبــار وجـود فــروق بـین متوســطي درجـات أفــراد المجمـوعتین التجریبیــة والـضابطة   – 2
  ).0.05(نت عند مستوى داللة .التحصیلي للغة الفیجول بیسك

  
بدراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن فاعلیــة برنــامج محوســب فــي تنمیــة ) 2009(وقــام أكــرم الرقــب 

مهارات التالوة لدى طالب الـصف الحـادي عـشر، وقـد اتبـع الباحـث المـنهج البنـائي والتجریبـي، وتكونـت 
ـــد الحـــسن الثانویـــة ) 60(عینـــة الدراســـة مـــن  ًطالبـــا مـــن طـــالب الـــصف الحـــادي عـــشر مـــن مدرســـة خال

، تــم اختیــارهم بطریقــة قــصدیة، وقــام بتقــسیمهم إلــى مجمــوعتین؛ المجموعــة التجریبیــة وتتكــون بخــانیونس
ــــا، وأخــــرى ضــــابطة وتتكــــون مــــن ) 28(مــــن  ــــا، وتكونــــت أدوات الدراســــة مــــن البرنــــامج ) 32(ًطالب ًطالب

وجـود فـروق ذات : تحصیلي، وبطاقة مالحظـة، ومـن أبـرز مـا توصـلت الدراسـة إلیـهالمحوسب، واختبار 
داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة لـصالح المجموعـة التجریبیـة فـي االختبـار 

  .القبلي والبعدي لالختبارات التحصیلیة واألدائیة
  

فـة أثـر برنـامج محوسـب باسـتخدام المـدخل بدراسة هدفت إلـى معر) 2008(كما وقام سالم البابا 
المنظـــومي لتنمیـــة المفـــاهیم العلمیـــة واالحتفـــاظ بهـــا لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر األساســـي، وقـــد اســـتخدم 

ًطالبــا وطالبــة مــن طلبــة الــصف العاشــر ) 140(الباحــث المــنهج التجریبــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
سیمهم إلـى مجمـوعتین؛ المجموعـة التجریبیـة وتكونـت األساسي بمخیم البریج في المنطقة الوسطى، تم تق

ًطالبـــا وطالبــة، وقـــد صــمم الباحـــث ) 70(ًطالبـــا وطالبــة، والمجموعـــة الــضابطة وتكونـــت مــن ) 70(مــن 
 الجـزء –مـن كتـاب العلـوم ) الطاقـة(ًبرنامج محوسب متضمنا المـدخل المنظـومي لـدروس الوحـدة األولـى 

التجریبیــة (وقــام بتطبیقــه علــى المجمــوعتین ، ر للمفــاهیم العلمیــةاألول للــصف العاشــر، وقــام ببنــاء اختبــا
ًقبلیـــا وبعـــدیا، وآجـــال لقیـــاس مـــدى أثـــر البرنـــامج المحوســـب فـــي التـــدریس، وأظهـــرت نتـــائج ) والـــضابطة ً ً

الدراســة فاعلیــة البرنــامج المحوســب ودوره فــي تنمیــة المفــاهیم العلمیــة واالحتفــاظ بهــا لــدى طلبــة الــصف 
حیــــث تبــــین أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین درجــــات طلبــــة المجموعــــة العاشــــر األساســــي، 

ًالتجریبیــة والــضابطة فــي االختبــار البعــدي تعــزى الســتخدام البرنــامج المحوســب، وأیــضا ال توجــد فــروق 
  .ذات داللة إحصائیة بین درجات طلبة المجموعة التجریبیة لالختبار المؤجل تعزى للجنس
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 برمجیــة وتطبیــق تــصمیمبدراســة هــدفت إلــى ) 2008(د الزهرانــي ومــن جهــة أخــرى قــام عمــا
 فـي المعلمـین كلیـة لطـالب الدراسـي التحـصیل فـي أثرهـا لقیـاس التعلـیم تقنیـات لمقـرر تفاعلیـة إلكترونیـة

، حیــث اســتخدم الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي علــى مجمــوعتین تجــریبیتین، ومجموعــة ضــابطة، الباحــة
بیة األولى بنمط التعلیم المـدمج الـذي یـدمج فیـه مـا بـین اسـتخدام البرمجیـة حیث درست المجموعة التجری

التعلیمیــة والمحاضــرة التقلیدیــة، وتطبیــق نمــط التعلــیم الــذاتي مــع المجموعــة التجریبیــة الثانیــة، حیــث تعلــم 
أفرادهـــا بأنفــــسهم عـــن طریــــق اســـتخدامهم البرمجیــــة التعلیمیـــة، كمــــا درســـت المجموعــــة الـــضابطة بــــنمط 

ًطالبـا تـم اختیـارهم وتعییـنهم بطریقـة عـشوائیة، ) 20(ضرة التقلیدیـة، وقـد ضـمت كـل مجموعـة منهـا المحا
وقــد اســتخدم الباحــث أداتــان للدراســة تمثلتــا فــي اختبــار التحــصیل المعرفــي، واختبــار التحــصیل المهــاري، 

  :وكانت أهم نتائج الدراسي ما یلي
  .مقارنة بأداء المجموعة الضابطةتفوق المجموعتین التجریبیتین في أدائهما،    - 1
ًوجود فروق دالة إحصائیا بین أداء المجموعتین التجریبیتین حیث كان أداؤهما مشابها   – 2 ً .  
  

بدراسة هـدفت إلـى التعـرف إلـى أثـر برنـامج محوسـب بأسـلوبي ) 2008(ًوقام أیضا هاني صیام   
ى المهـارات العلمیـة لـدى طلبـة الـصف التعلیم الخصوصي والتـدریب والممارسـة لتـدریس وحـدة الطاقـة علـ

ــــاء البرنــــامج المحوســــب بأســــلوبي  ــــیم "الــــسابع األساســــي، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج البنــــائي لبن التعل
، والمــنهج التجریبــي مــن خــالل تطبیــق البرنــامج المحوســب بأســلوب "التــدریب والممارســة"و" الخــصوصي

ـــیم الخـــصوصي علـــى المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى، و أســـلوب التـــدریب والممارســـة علـــى المجموعـــة التعل
ًطالبــا مــن طــالب الــصف الــسابع األساســي بمدرســة ) 90(التجریبیــة الثانیــة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

لالجئـــین، تـــم تقـــسیمهم إلـــى ثـــالث مجموعـــات؛ المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى ) ج(ذكـــور رفـــح اإلعدادیـــة 
لمحوســــب بأســــلوب التعلــــیم الخــــصوصي، والمجموعــــة ًطالبــــا، والتــــي تعلمــــت بالبرنــــامج ا) 30(وعــــددها 

ًطالبــا، والتــي تعلمــت بالبرنــامج المحوســب بأســلوب التــدریب والممارســة، ) 30(التجریبیــة الثانیــة وعــددها 
ًطالبا والتي تعلمت بالطریقـة التقلیدیـة، وكانـت أدوات الدراسـة تتكـون ) 30(والمجموعة الضابطة وعددها 

ت العلمیــة المعرفیـة فـي وحـدة الطاقــة، وبطاقـة مالحظـة للمهـارات العلمیــة اختبـار تحـصیلي للمهـارا: مـن 
  :األدائیة في وحدة الطاقة، وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي 

فاعلیة البرنامج المحوسب بأسلوبي التعلیم الخصوصي والتـدریب والممارسـة فـي تنمیـة المهـارات    - 1
  .اقة لدى طلبة الصف السابع األساسيالعلمیة المعرفیة في وحدة الط

فاعلیة البرنامج المحوسب بأسلوبي التعلیم الخصوصي والتـدریب والممارسـة فـي تنمیـة المهـارات    – 2
  .العلمیة األدائیة في وحدة الطاقة لدى طلبة الصف السابع األساسي
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اســتخدام بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر ) 2008(ومــن ناحیــة أخــرى قــام ریــاض زیلعــي   
أحــد بــرامج الحاســب اآللــي علــى تعلــم قواعــد اللغــة االنجلیزیــة لطــالب الــصف األول ثــانوي بمدینــة جــدة، 

) 42(حیث اسـتخدم الباحـث المـنهج شـبه التجریبـي، وتـم تطبیـق الدراسـة علـى عینـة قـصدیة بلـغ حجمهـا 
دینــة جــدة فــي العــام ًطالبــا مــن طــالب الــصف األول ثــانوي، تــم اختیــارهم مــن مدرســة القــدس الثانویــة بم

ًطالبـــا درســـت ) 22(، وتـــم تقـــسیمهم إلـــى مجمـــوعتین؛ مجموعـــة تجریبیـــة وتكونـــت مـــن )2007/2008(
) 20(القواعـــد المـــستهدفة باســـتخدام الحاســـب اآللـــي كوســـیلة تعلیمیـــة، ومجموعـــة ضـــابطة تكونـــت مـــن 

اللفظــــي واالســــتعانة ًطالبــــا، درســــت القواعــــد نفــــسها باســــتخدام الواســــائل التقلیدیــــة القائمــــة علــــى العــــرض 
بالكتــــاب المدرســــي والــــسبورة واألقــــالم الملونــــة، وقــــد كانــــت أداة الدراســــة عبــــارة عــــن اختبــــار تحــــصیلي، 

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط تحــصیل الطــالب فــي الجموعــة التجریبیــة وبــین    – 1

ة الـــضابطة لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة عنـــد مـــستوى متوســـط تحـــصیل الطـــالب فـــي المجموعـــ
  . والفهمالتذكر

وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط تحــصیل الطــالب فــي المجموعــة التجریبیــة وبــین    – 2
متوسط تحصیل الطالب في المجموعة الضابطة في االختبار الكلـي البعـدي لـصالح المجموعـة 

  .التجریبیة
  
بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام أنــشطة ) 2008(مــالكي كمــا وقــام عبــدالعزیز ال  

اثرائیـــة بواســـطة برنــــامج حاســـوبي فــــي عـــالج صــــعوبات تعلـــم الریاضــــیات لـــدى تالمیــــذ الـــصف الثالــــث 
ًطالبــا مـــن ) 60(االبتــدائي، حیــث اســـتخدم الباحــث المـــنهج شــبه التجریبـــي، وتكونــت عینـــة الدراســة مـــن 

مدینة مكـة المكرمـة، حیـث تـم اختیـارهم بطریقـة قـصدیة بنـاء علـى ترشـیح طلبة الصف الثالث االبتدائي ب
المعلمــین بوجــود صــعوبة لــدیهم فــي تعلــم الریاضــیات، وتــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین، مجموعــة تجریبیــة 

ًطالبـــا تعلمـــوا ) 30(ًطالبـــا تعلمـــوا بأســـلوب التعلـــیم المحوســـب، وأخـــرى ضـــابطة وعـــددهم ) 30(وعـــددهم 
قــد اســتخدم الباحــث معلمــي صــعوبات الــتعلم فــي تــشخیص الطــالب ذوي صــعوبات باألســلوب العــادي، و

بعـــدي فــي حقــائق الجمــع األساســیة كــأدوات للدراســة، وقـــد /تعلــم الریاضــیات، كمــا اســتخدم اختبــار قبلــي
  :أظهرت نتائج الدراسة إلى 

وعتي ًوجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین االختبــار القبلــي والبعــدي فــي التحــصیل واألداء بــین مجمــ
  .الدراسة ولصالح المجموعة التي تعلمت بنمط التعلیم المحوسب، حیث دلل ذلك على فعالیة البرنامج

  
بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر توظیــف ) 2008(وفــي ســیاق متــصل قامــت حنــان رزق   

 الــتعلم البنــائي فــي برمجیــة بمــادة الریاضــیات علــى تحــصیل طالبــات الــصف األول المتوســط بمدینــة مكــة
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المكرمـة، حیــث اســتخدمت الباحثـة فــي هــذه الدراسـة المــنهج التجریبــي بتـصمیمه شــبه التجریبــي، وتكونــت 
ــــى ) 50(عینــــة الدراســــة مــــن  ــــم تقــــسیمهم إل ــــارهم عــــشوائیا مــــن مدرســــتین مختلفتــــین، وت ًطالبــــة، تــــم اختی

 طالبـــة، وقامــــت) 25(طالبــــة، وأخـــرى ضـــابطة وعـــددها ) 25(مجمـــوعتین، مجموعـــة تجریبیـــة وعـــددها 
الباحثــة بتــصمیم برمجیــة الــتعلم البنــائي لوحــدة المجموعــات، ودلیــل إرشــادي للمعلمــة الســتخدام البرمجیــة 
وتطبیق استراتیجیة التعلم القائم على المـشكلة لنمـوذج ویتلـي، وتمثلـت أداة الدراسـة فـي اختبـار تحـصیلي 

بلـــي علـــى المجمـــوعتین، ثـــم التـــذكر، الفهـــم، التطبیـــق، وطبقـــت الباحثـــة اختبـــار ق: للمـــستویات المعرفیـــة 
درسـت المجموعـة التجریبیـة باسـتخدام البرمجیـة القائمـة علــى توظیـف الـتعلم البنـائي بنمـوذج الـتعلم القــائم 
علـــى المـــشكلة لـــویتلي، والمجموعـــة الـــضابطة درســــت بالطریقـــة التقلیدیـــة، ثـــم طبقـــت الباحثـــة االختبــــار 

ت الدراســـة إلـــى تفـــوق طالبـــات المجموعـــة التحـــصیلي علـــى المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة، وتوصـــل
التــذكر، الفهــم، التطبیــق، : التجریبیــة علــى المجموعــة الــضابطة عنــد جمیــع المــستویات المعرفیــة الثالثــة 

وجمیـــع المـــستویات مجتمعـــة، وذلـــك فـــي متوســـط درجـــات االختبـــار التحـــصیلي البعـــدث، حیـــث أن هـــذا 
تویات المعرفیـــة الـــسابقة، وكانـــت قیمـــة حجــــم لجمیـــع المــــس) 0.05(ًالتفـــوق دال إحـــصائیا عنـــد مـــستوى 

  .ًالتأثیر للمعالجة التجریبیة مرتفعا في المستویات السابقة كلها مما أدى إلى قبول جمیع فروض الدراسة
  
 فـي WebCTبدراسة هدفت إلـى الكـشف عـن فاعلیـة برنـامج ) : 2007(كما وقام مجدي عقل   

 لـــدى طالبـــات كلیـــة تكنولوجیـــا المعلومـــات بالجامعـــة تنمیـــة مهـــارات تـــصمیم األشـــكال المرئیـــة المحوســـبة
طالبـــة مـــن ) 19(اإلســـالمیة، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، وقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

طالبـــات المـــستوى الثالـــث، وقـــد تـــم اختیـــارهم بطریقـــة قـــصدیة، وكانـــت أدوات البحـــث، اختبـــار تحـــصیل 
ة ومعرفــــة الفــــروق بــــین تحــــصیل المجموعــــة التجریبیــــة لقیــــاس تحــــصیل الطالبــــات فــــي النــــواحي المعرفیــــ

والــضابطة باإلضــافة إلــى بطاقــة تقیــیم لقیــاس تحــصیل الطالبــات فــي النــواحي المهاریــة، ومعرفــة الفــروق 
  : بین تحصیل المجموعة التجریبیة والضابطة، وتوصلت الدارسة إلى النتائج التالیة 

بـــــین متوســـــط درجـــــات ) α > 0.05(اللــــة توجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحــــصائیة عنـــــد مـــــستوى د   – 1
لتصمیم األشكال المحوسبة قبـل إجـراء التجربـة وبعـدها والمعرفیة الطالبات في المهارات األدائیة 

  .لصالح البرنامج
بین درجات الطالبـات فـي ) α > 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    – 2

المحوســـــبة ودرجــــاتهن فــــي المهــــارات المعرفیــــة لتـــــصمیم المهــــارات األدائیــــة لتــــصمیم األشــــكال 
  .األشكال المحوسبة بعد إجراء التجربة

  
بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام ) 2007( ومــن ناحیــة أخــرى قــام خالــد الــشمري 

برنـامج حاســوبي فــي تــدریس مــادة تقنیــات التعلــیم علــى تحــصیل طــالب كلیــة المعلمــین فــي مدینــة حائــل، 
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دم الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي علــى مجمــوعتین متكــافئتین، وصــمم أداتــي الدراســة، مـــن حیــث اســتخ
طالــب ) 62(البرنـامج الحاســوبي، واختبـار تحــصیلي، وقـام بتطبیقهمــا علـى عینــة الدراسـة والبــالغ عـددهم 

 ، تــم اختیــارهم بطریقــة)و100(مــن طــالب كلیــة المعلمــین بحائــل والــذین یدرســون مقــرر تقنیــات التعلــیم 
طالــب، وأخــرى ضــابطة ) 30(عــشوائیة، حیــث تــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین، مجموعــة تجریبیــة وعــددهم 

  :طالب، وقد كانت أبرز نتائج الدراسة كما یلي ) 32(وعددهم 
ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى    – 1  بـــین متوســـطات درجـــات المجموعـــة 0.50ال توجـــد فـــروق ذات دالل

التذكر في تحصیل طالب كلیة المعلمین فـي مدینـة التجریبیة والمجموعة الضابطة، في مستوى 
  .حائل

 بـــــین متوســــطات درجـــــات المجموعـــــة 0.50توجــــد فـــــروق ذات داللــــة إحـــــصائیة عنـــــد مــــستوى    – 2
التجریبیة والمجموعة الضابطة، في مـستوى الفهـم فـي تحـصیل طـالب كلیـة المعلمـین فـي مدینـة 

  .حائل
 بـــــین متوســــطات درجـــــات المجموعـــــة 0.50توجــــد فـــــروق ذات داللــــة إحـــــصائیة عنـــــد مــــستوى    – 3

  .التجریبیة والمجموعة الضابطة، في مجمل تحصیل طالب كلیة المعلمین في مدینة حائل
  

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر برنــامج محوســب فــي تنمیــة ) 2006(وقـام معــین منــصور   
مــــنهج البنــــائي مهــــارات التحویــــل الهندســــي لــــدى طــــالب الــــصف العاشــــر بغــــزة، وقــــد اســــتخدم الباحــــث ال

ًطالبـا، تـم اختیـارهم بالطریقـة القـصدیة، وتـم تقـسیمهم إلـى ) 72(التجریبي، وقد تكونت عینـة الدراسـة مـن 
ًطالبـا، وقــد ) 36(ًطالبـا، وأخـرى ضـابطة وبلـغ عـددها ) 36(مجمـوعتین؛ مجموعـة تجریبیـة وبلـغ عـددها 

قیــاس مهــارات التحویــل الهندســي، صــمم الباحــث برنــامج محوســب لوحــدة التحــویالت الهندســیة، واختبــار ل
  :كأدوات للدراسة، وقد توصلت الدارسة إلى النتائج التالیة 

فــي مهــارة االنــسحاب األفقــي بــین ) α > 0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى    – 1
  .طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

فــي مهـارة االنــسحاب الرأســي بــین ) α > 0.05(اللــة إحـصائیة عنــد مــستوى توجـد فــروق ذات د   – 2
  .طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

فـــي مجموعـــة مهـــارات التحویـــل ) α > 0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى    – 3
  .الضابطة لصالح المجموعة التجریبیةالهندسي بین طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة 

  
 الحاسـب بدراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام بـرامج (Judge : 2005)كمـا وقـام جـودج 

 لتحقیـق، وأفریقـي أصـل مـن األمریكـان الـصغار لألطفـال األكـادیمي التحـصیل علـى التعلیمیـة، اآللـي
 مـوزعین وطالبـة، طالـب) 1601(مـن تكونـت عـشوائیة عینـة اختیـار إلـى الباحـث عمـد الدراسـة، هـدف
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 ریـاض مرحلـة فـي یدرسـون الـذین أمریكـان األفـرو باألطفـال خاصـة حكومیـة مدرسـة )274 (علـى
 اإلنـاث، نـسبة مـن أعلـى الـذكور األوالد نـسبة وكانـت االبتدائیـة المرحلـة مـن األول والـصف األطفـال،

 مرحلـة فـيالطـالب %) 93.7 (نـسبة مثلـت كمـا العینـة، نـسبة مـن%) 48.4(اإلنـاث نـسبة مثلـت حیـث
 اكتمـال وبعـد االبتدائیـة، المرحلـة مـن األول الـصف فـي یدرسـون الـذین بنظـرائهم ًمقارنـة األطفـال ریاض
 اآللـي الحاسـب بـرامج اسـتخدام زیـادة أن علـى النتـائج دلـت وتحلیلهـا الدراسـة ومعلومـات بیانـات كامـل

 . األكادیمي بالتحصیل إیجابي ارتباط ذات الدراسي، الفصل أو المنزل، في سواء التعلیمیة

  
 التعلـیم اسـتخدام أثـر معرفـة خاللهـا مـن هـدفت راسـةًأیـضا بد) 2004 (زعـرور أبـو رنـاقامـت و
 المؤجـل اإلنجـاز ودافـع الریاضـیات فـي التحـصیل علـى) بیـسك فیجـوال (بلغـة اآللـي الحاسـب بمـساعدة
ثـة المـنهج شـبه التجریبـي، وقـد اسـتخدمت الباح نـابلس، مدینـة فـي األساسـي الـسابع الـصف لطـالب

طالبـــة وطالـــب مـــن طـــالب الـــصف الـــسابع األساســـي فـــي المـــدارس ) 140(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
 وتـــم ،)الحكومیـــة التابعـــة لمدیریـــة التربیـــة والتعلـــیم فـــي محافظـــة نـــابلس، تـــم اختیـــارهم بطریقـــة عـــشوائیة

 تعیـین وتـم، لإلنـاث مدرسـتان، ورللـذكو مدرسـتان؛ مختلفة مدارس أربع في مجموعات أربع إلى توزیعهم
 وتـم التجـریبیتین الدراسـة مجمـوعتي لتمـثال عـشوائیة بـصورة اإلنـاث مـن وأخـرى الـذكور، مـن مجموعـة
ًطالبـا ) 42(ًطالبـا وطالبـة، مـنهم ) 80 (أفرادهـا عـدد وكـان )بیـسك الفیجـوال( برمجیة باستخدام تدریسهما

) 60 (أفرادهـا عـدد وكـان التقلیدیـة بالطریقـة تدریـسهما متـ فقـد اُألخـریتین المجمـوعتین أمـا .طالبـة) 38(و
 داللـة ذات فـروق وجـود وأسـفرت نتـائج الدراسـة إلـى.  طالبـة) 30(ًطالبـا، و) 30(ًطالبـا وطالبـة؛ مـنهم 

 الـصف لطلبـة والمؤجـل اآلنـي، العلمـي التحـصیل متوسـطات بـین 0.01 داللـة مـستوى عنـد إحـصائیة
 داللـة ذات فـروق توجـد كمـا التجریبیـة، المجموعـات لـصالح تـدریسال لطریقـة عـزىُت األساسـي الـسابع

 عـزىُت األسـاس الـسابع الـصف لطـالب العلمـي التحـصیل متوسـطات بـین 0.01 مـستوى عنـد إحـصائیة
 متوسـطات ین بـ0.01 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود وعـدم اإلناث لصالح الجنس إلى

 كمـا والجـنس، التـدریس طریقـة بـین للتفاعـل عـزىُت ساسـياأل الـسابع الـصف لطـالب العلمـي التحـصیل
 والمؤجـل اآلنـي، اإلنجـاز دافـع متوسـطات بـین 0.01 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق توجـد

 المجموعـات لـصالح التـدریس لطریقـة عـزىُت الریاضـیات مـادة نحـو األساسـي الـسابع الـصف لطـالب
 اإلنجـاز دافـع متوسـطات بـین 0.01 مـستوى عنـد یةإحـصائ داللـة ذات فـروق وجـود كـذلك التجریبیـة،

 فـروق توجـد وال.  اإلنـاث لـصالح الجـنس إلـى عـزىُت األساسـي الـسابع الـصف لطـالب والمؤجـل اآلنـي،
 الـصف لطـالب والمؤجـل اآلنـي، اإلنجـاز دافـع متوسـطات بـین 0.01 مستوى عند إحصائیة داللة ذات

 ذات فـروق توجـد وال والجنس، التدریس طریقة بین فاعلللت عزىُت الریاضیات مادة نحو األساسي السابع
  .للزمن عزىُت والضابطة التجریبیة للمجموعات اإلنجاز دافع في 0.01ى مستو عند إحصائیة داللة
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 فـة هـدفت إلـى معر (Siegle & Foster : 2001)وفي دراسة أجراهـا كـل مـن سـیقل وفوسـتر
 مـستوى علـى الشخـصي الحاسـب خـالل مـن النظریـة العـروض وبـرامج المتعـددة، الوسـائط اسـتخدام أثـر

 مقـرر مـن الفـسیولوجي بالتـشریح الخاصـة التعلیمیـة الوحـدات فـي الثانویة، المرحلة في الطالب تحصیل
 العلـوم مقـرر مـن التعلیمیـة الوحـدات بعـض تحدیـد إلـى الباحثـان عمـد الدراسـة، هـدف ولتحقیـق العلـوم،
 تعلیمیـة برمجیـة صـورة فـي إنتاجهـا ثم ومن والفسیولوجیا، تشریحال بموضوعات المتعلقة الثانویة للمرحلة
 علـى تحمیلهـا ًوأخیـرا ،)بوینـت البـور( النظریـة العـروض وبـرامج المتعـددة الوسـائط علـى تعتمـد محوسـبة

 بتلـك التجریبیـة المجموعـة طـالب تزویـد بعـد فیمـا لهـم لیتـسنى )محمولـة( شخـصیة حاسـبات أجهـزة
 (Idaho) المـدارس الثانویـة بالمنـاطق الریفیـة فـي والیـة في تجربتهما تطبیق انالباحث حدد وقد.  األجهزة

ًطالبــا وطالبــة، ولــم یحــدد الباحثــان نــسبة ) 16(األمریكیــة، حیــث تــم تعیــین المجموعــة األولــى المتــضمنة 
 اعتمـدها التـي الدراسـة متغیـرات مـن یكـن لـم الجـنس متغیـر حیـث العینـة،الذكور واإلناث المتضمنة في 

 كـذلك الباحثـان یحـدد ولـم ًطالبـا وطالبـة، ) 11 (تـضمنت فقـد الثانیـة للمجموعـة بالنـسبة أمـا باحثـان،ال
 ضـابطة؛ مجموعـة وأیهمـا تجریبیـة، مجموعـة منهـا ًأیـا الباحثان یحدد لم كما فیها، واإلناث الذكور نسبة
 ویـتم الدراسـي العـام لـةطی التجربـة إجـراء تـم حیـث العینـة، نـوع تمثیلهمـا فـي المجمـوعتین لتنـاوب ًنظـرا

 ربـع كـل فـي أربـاع، أربعـة إلى قسم الذي ،دراسي فصل ربع مضي بعد المجموعتین بین المقارنة خالله
 وتتناوبـان التجریبیـة، المجموعـة األخـرى تمثـل بینمـا الضابطة، المجموعة المجموعتین إحدى تمثل منها
 تزویـدها یـتم تجریبیـة، مجموعـة مجمـوعتینال إحـدى تمثیـل حال في.  الدراسي العام نهایة حتى ذلك في

 الـسماح یـتم كمـا تعلیمـه، المـراد التعلیمـي المحتـوى المتـضمن )المحمـول( الشخـصي الحاسـب بـأجهزة
 التـي األخـرى المجموعـة تـدریس یـتم حـین فـي منـازلهم إلـى األجهـزة تلـك اصـطحابهم المجموعـة ألفـراد

 المـصحوبة التقلیدیـة العلمیـة ضـراتالمحا طریـق عـن نفـسه المحتـوى ضـابطة، مجموعـة أصـبحت
 أسـفرت بیاناتهـا وتحلیـل الدراسـي، العـام نهایـة التجربة تطبیق من ًكلیا االنتهاء وبعد المعملیة، باألنشطة

 فتـرات طیلـة الـضابطة، المجموعـة فـي بنظـرائهم مقارنـة التجریبیـة المجموعـة طـالب تفـوق عـن النتـائج
   .التعلیمیة المادة محتویات تعلیمهم أثناء المحوسبة التعلیمیة البرمجیة وتوظیف استخدام نتیجة التجربة

  
 التـي هـدفت إلـى إجـراء (Sethi & Newbill : 2001) ونیوبیـل سـیثي من كل دراسةكما وفي 

 الوالیـات فـي الـشركات بعـض قبـل مـن المنتجـة التعلیمیـة، البرمجیـات مـن مختلفین، نوعین بین تامقارن
 باسـتخدامهما الباحثـان قـام حیـث أفـضل، وتعلـم تعلـیم، تحقیـق فـي علیتهـافا ومـدى األمریكیـة، المتحـدة

 فـي الجامعیـة، المرحلـة مـن األولـى المـستویات فـي األرض علـوم مقـررات تدریـسهما عنـد ،البـرمجیتین
 وحـدة تـدریس فـي اسـتخدامه تـم منهـا األول النـوع . ةاألمریكیـ المتحـدة بالوالیـات )فـورد راد( جامعـة

 خـالل مـن للتـدریس المعلم یستخدمه العرض لبرنامج ًمدیرا لیكون صمم والذي )ضاألر طبقات عرض(
 )الجوفیـة المیـاه جـودة قـضایا(  وحـدة تـدریس فـي اسـتخدامه تـم فقـد اآلخر النوع أما  .تالمجموعا نظام
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 عـدم إلـى هنـا اإلشـارة وتجـدر . صـغیرة مجموعـات وفـي الفـردي، التعلـیم أسـالیب لیخـدم صـمم والـذي
 یتم كان الذي الطالب، تقویم أسلوب إلى باإلشارة واكتفیا.  أفرادها وعدد الدراسة لعینة َباحثینال توضیح

. يالدراسـ وتحـصیله مـستواه یتبـین خاللهـا ومـن المـتعلم، أداء علـى تعتمـد تطبیقیـة جلـسات طریـق عـن
 ألهـدافا تحقیـق فـي التعلیمیـة، البرمجیـات مـن النـوعین كـال فاعلیـة :مفادهـا نتیجـة إلـى وتوصـال
  .المنشودة

  
 بدراســـة هـــدفت إلـــى استقـــصاء أثـــر اســـتخدام (Coll, 1999)ومـــن ناحیـــة أخـــرى قـــام كـــول   

الحاسـوب فـي تـدریس المفــاهیم األساسـیة المتـضمنة فــي ثـالث وحـدات مـن كتــاب الفیزیـاء للـصف الثالــث 
ًبـا مـن المرحلـة طال) 66(في نیویورك، وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي، وتكونت عینـة الدراسـة مـن 

) 33(المتوســـطة مـــن والیـــة نیویـــورك، وقـــام بتقـــسیمهم إلـــى مجمـــوعتین؛ مجموعـــة تجریبیـــة وتكونـــت مـــن 
ًطالبـــا وتـــم تدریـــسهم ) 33(ًطالبـــا تـــم تدریـــسهم باســـتخدام الحاســـوب، والمجموعـــة الـــضابطة وتكونـــت مـــن 
 األساســـیة المتـــضمنة فـــي بالطریقـــة المعتـــادة، وقـــد قـــام الباحـــث ببنـــاء برنـــامج محوســـب لتـــدریس المفـــاهیم

الوحدات الثالث من كتاب الفیزیاء للصف الثالث، كما واستخدم اختبـار تحـصیلي، وقـد توصـلت الدراسـة 
إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي االختبـــار التحـــصیلي القبلـــي 

  .والبعدي
  

 ومقـررات مختلفـة، ساقاتبة لمبحوث ودراسات اهتمت بتصمیم برامج محوس: المحور الثاني
  .وقیاس االتجاه نحو المادة التعلیمیة قبل وبعد استخدام البرنامج التعلیمي المحوسب

  
 إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام برنــامج تعلیمــي هــدفتبدراســة ) 2011(قــام مــاهر أبــو الهطــل   

ثــامن األساســـي محوســب فــي تـــدریس الریاضــیات علـــى تنمیــة التفكیـــر الریاضــي لـــدى طالبــات الـــصف ال
واتجاـهاتهن نحوهـا، حیــث اسـتخدم الباحـث المــنهج التجریبـي، وتكــون مجتمـع الدراسـة مــن جمیـع طالبــات 

طالبــة، ) 977(الــصف الثــامن بمنطقــة غــرب غــزة التعلیمیــة التابعــة لوكالــة الغــوث الدولیــة البــالغ عــددهم 
درســــة بنــــات الــــشاطئ طالبــــة مــــن طالبــــات الــــصف الثــــامن بم) 80(وكانــــت عینــــة الدراســــة مكونــــة مــــن 

درســت محتــوى وحــدة ) تجریبیــة(األولــى : بغــزة، حیــث قــسمهما الباحــث إلــى مجمــوعتین ) ب(اإلعدادیــة 
درســـت ) ضــابطة(باســتخدام برنـــامج تعلیمــي محوســب، واألخــرى ) الوحــدة الثانیــة الجــزء األول(الهندســة 

، وكانــت أدوات الدراســة )2011-2010(بالطریقــة العادیــة وذلــك فــي الفــصل الدراســي األول مــن العــام 
ــــا وبعــــدیا .  ًعبــــارة عــــن؛ اختبــــار التفكیــــر الریاضــــي، ومقیــــاس االتجــــاه نحــــو تعلــــم الریاضــــیات وذلــــك قبلی

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
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وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة الــــضابطة لــــصالح   - 1
  .البعدي في اختبار التفكیر الریاضيالمجموعة التجریبیة في القیاس 

توجـد فاعلیـة كبیــرة للبرنـامج المحوسـب فــي تنمیـة التفكیــر الریاضـي لـدى طالبــات الـصف الثــامن   - 2
 .األساسي

  
 التــــي هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى تــــأثیر التــــدریس تهفــــي دارســــ) 2010(وأكــــد محمــــد أبــــو زهــــرة 

ة العربیـة لـدى تالمیـذ الحلقـة األساسـیة، حیـث باستخدام الحاسوب على التحـصیل واالتجـاه نحـوه فـي اللغـ
ٕاتبــع المــنهج التجریبــي، ولتحقیــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بإعــداد اختبــار تحــصیلي، واعــداد مقیــاس 

ًتلمیــذا، مــن إحـــدى ) 79(لالتجاهــات، والبرنــامج التعلیمــي المحوســـب، وبلــغ إجمــالي عینــة الدراســـة إلــى 
ًتلمیـــذا، ) 40(وتــم تقـــسیمهم إلــى مجمــوعتین؛ المجموعـــة التجریبیــة المــدارس االبتدائیــة بمدینـــة دمنهــور، 

  :وقد كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة التالي . ًتلمیذا للمجموعة الضابطة) 39(و
اتجاهــــات التالمیــــذ نحــــو اســــتخدام الحاســــوب كمــــساعد فــــي عملیــــة التــــدریس كانــــت ســــالبة فــــي    – 1

  %.50.54نسبة المئویة للمتوسط مجموعها حیث بلغ مجموع نتائج ال
عــدم وجــود فــروق فــي تحــصیل التالمیــذ تعــزى إلــى طریقــة التــدریس بمــساعدة الحاســوب، أي أن    – 2

ــــة  ًالتحــــصیل ال یتــــأثر بطریقــــة التــــدریس بمــــساعدة الحاســــوب إیجابیــــا كمــــا یــــشیر مــــستوى الدالل
  .إلى ذلك) 0.585(
  

سة أثر تـصمیم برنـامج كمبیـوتري متعـدد بدارسة هدفت إلى درا) 2008(كما وقام یاسر رضوان 
الوسائط في تنمیة مهارات اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات والتحـصیل واالتجـاه نحوهـا لـدى هیئـة التـدریس 
بكلیـــة فلـــسطین التقنیـــة، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي القـــائم علـــى المجموعـــة الواحـــدة مـــع القیـــاس 

عضو هیئة تـدریس بكلیـة فلـسطین التقنیـة، وقـد اسـتخدم ) 20(القبلي والبعدي على عینة البحث وعددها 
الباحث استبانة لتقدیر االحتیاجات التدریبیة في اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات لـدى هیئـة التـدریس بكلیـة 
فلــسطین التقنیــة، كمــا اســتخدم الباحــث مقیــاس االتجــاه نحــو اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات لعــضو هیئــة 

سطین التقنیــة، وبطاقــة مالحظــة لقیــاس مهــارات اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات لعــضو التــدریس بكلیــة فلــ
هیئــة التــدریس، واســتخدم الباحــث اختبــار تحــصیل للجانــب المعرفــي فــي تكنولوجیــا المعلومــات، وتوصــل 

بین متوسطي درجـات هیئـة التـدریس ) 0.05(الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
طین التقنیــة فــي التطبیــق القبلــي والبعــدي علــى بطاقــة مهــارات اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات بكلیــة فلــس

لصالح التطبیق البعـدي، كمـا توصـل إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي درجـات هیئـة 
ولوجیـا التدریس بكلیة فلسطین التقنیة في التطبیق القبلـي والبعـدي علـى مقیـاس االتجـاه نحـو اسـتخدام تكن

المعلومـــات لـــصالح التطبیـــق البعـــدي، ووجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات هیئـــة 
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التدریس بكلیة فلسطین التقنیة في التطبیق القبلـي والبعـدي علـى اختبـار التحـصیل المعرفـي فـي اسـتخدام 
  .تكنولوجیا المعلومات لصالح التطبیق البعدي

 
 دراسة أثر عن الكشف إلى هدفت دراسةب )2006(رة كنساومن ناحیة أخرى قام إحسان محمد 

 ولتحقیق الحاسوب، نحو واتجاهاتهم الطالب تحصیل على" ٕوانتاجها التعلیمیة البرمجیات تصمیم"مساق
 مكـة في المعلمین كلیة طالب جمیع في المتمثلة دراسته، عینة اختیار إلى الباحث عمد الدراسة، هدف

 أثنـاء" ٕوانتاجهـا التعلیمیـة البرمجیـات تـصمیم "مـساق فـي المـسجلین جـده، فـي المعلمـین وكلیـة المكرمـة،
 )علمـي تخـصص( المكرمـة مكـة فـي المعلمـین كلیة طالب من ًطالبا) 14 (ضمت وقد الدراسة، تطبیق

 تخـصص( جـده فـي المعلمـین كلیـة مـن ًطالبـا) 15(ل مقاب في )أدبي تخصص(  ًطالبا) 15(جانب إلى
 تحلیـل وبعـد ،ًطالبـا )81  (الدراسـة عینـة مجمـوع بـذلك لیكـون) أدبـي صصتخـ (طالبـا) 27 (و )علمـي
 أداء بـین 0.05 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود عـن النتـائج أسـفرت الدراسـة، بیانـات
ق مـسا دراسـة الطـالب تـأثر یعني مما البعدي، االختبار لصالح والبعدي، القبلي، االختبارین على الطلبة

 ذات فـروق وجـود عـدم عـن النتـائج أسـفرت كمـا. تحـصیلهم فـي" ٕوانتاجهـا التعلیمیـة یـاتالبرمج تـصمیم"
 التفاعـل أو التخـصص، أو الكلیـة، إلـى عـزىُت الطـالب تحـصیل بـین 0.05 مستوى عند إحصائیة داللة

 بـین 0.05 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود عـدم علـى كـذلك النتـائج ودلـت بینهمـا،
 الطـالب اتجاهـات اخـتالف عـدم یعنـي ممـا والبعـدي، القبلـي االتجاهـات مقیـاس علـى الطـالب اتجاهات

 علـى كـذلك النتائج ودلت، "ٕوانتاجها التعلیمیة البرمجیات تصمیم "لمساق دراستهم نتیجة الحاسوب، نحو
 أو للكلیـة، عـزىُت الطـالب اتجاهـات بـین 0.05 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود عـدم

  . البعدي االتجاهات مقیاس على وذلك بینهما التفاعل وأ التخصص
  

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر اسـتخدام برمجیـات الوسـائط ) 2006(وأجرى إیهاب أبو ورد 
برمجیـــة لغـــة بیـــسك (المتعـــددة فـــي اكتـــساب طالبـــات الـــصف العاشـــر األساســـي للمهـــارات األساســـیة فـــي 

 حیـث اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي، وتكونـت عینـة الدراسـة واالتجاه نحـو مـادة التكنولوجیـا،) المرئیة
طالبـــة، تـــم اختیـــارهم بطریقـــة قـــصدیة مـــن طالبـــات الـــصف العاشـــر األساســـي بمدرســـة بـــشیر ) 60(مـــن 

طالبـــة، ) 30(الـــریس الثانویـــة للبنـــات، حیـــث تـــم تقـــسیمهم إلـــى مجمـــوعتین؛ مجموعـــة تجریبیـــة وتتكـــون 
بــة، وقـــد اســتخدم الباحـــث اختبــار تحــصیلي تـــم تطبیقــه علـــى طال) 30(ومجموعــة ضــابطة وتتكـــون مــن 

عینتي الدراسة قبل وبعد تطبیق البرنامج، باإلضافة إلى مقیاس االتجاه، وقد توصـل الباحـث إلـى النتـائج 
وجــود فــروق ذات داللـة إحــصائیة فــي متوسـط اكتــساب مهــارات البرمجـة األساســیة لبرنــامج لغــة : التالیـة 

بین طالبـات المجموعـة التجریبیـة الالتـي ) الخورزمیات وبرمجة الحاسوب(لمقترحة بیسك المرئیة للوحدة ا
ــــة لــــصالح طالبــــات المجموعــــة  ــــواتي درســــن بالطریقــــة التقلیدی ــــاتهن الل ــبة وقرین ــــة المحوســ درســــن البرمجی
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ًالتجریبیــة، وتوصــل الباحــث أیــضا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي متوســط االتجــاه نحــو مــادة 
جیا بین طالبـات المجموعـة التجریبیـة الالتـي درسـن البرمجیـة المحوسـبة وقرینـاتهن اللـواتي درسـن التكنولو

  .بالطریقة القبلیة لصالح المجموعة التجریبیة
  

 (WebCt)بدراسة هدفت إلى معرفـة أثـر برنـامج ) 2006(ومن ناحیة أخرى قام همام النباهین 
ــــ ــــة بالجامعــــة اإلســــالمیة علــــى تحــــصیل الطالبــــات المعلمــــات فــــي مــــساق تكنولوجی ــــة التربی ــــیم بكلی ا التعل

واتجاهاتهن نحوه واالحتفاظ به، وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي، حیـث قـام ببنـاء برنـامج محوسـب 
 یتـضمن محتویـات الوحـدة الـسادسة مـن كتـاب WebCtیعمل من خالل شـبكة االنترنـت باسـتخدام نظـام 

 تـدریس تلـك الوحـدة مـن خـالل هـذا البرنـامج لمجموعـة تجریبیـة الوسائل وتكنولوجیـا التعلـیم، وذلـك بهـدف
طالــــب، وتكونــــت أدوات الدراســــة مــــن اختبــــار تحــــصیلي لقیــــاس تحــــصیل ) 22(مــــن الطالبــــات عــــددهن 

الطالبات ومعرفة الفروق بین تحصیل كل من المجموعتین التجریبیة والضابطة ومقیـاس االتجـاه لمعـرف 
ًجیــا التعلــیم، وجــاءت نتــائج الدراســة بوجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي اتجــاه الطالبــات نحــو وســائل وتكنولو

ًالتحــصیل لــصالح المجموعــة التجریبیــة، وكــذلك وجــود فــروق دالــة إحــصائیا لــصالح الطالبــات مرتفعــات 
التحصیل لصالح المجموعة التجریبیة، أما بالنـسبة للطالبـات منخفـضات التحـصیل فلـم توجـد فـروق ذات 

ا، وكــذلك فــي قیــاس االحتفــاظ لطالبــات المجموعــة التجریبیــة لــم توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بینهمــ
داللة إحصائیة فـي التطبیـق البعـدي الفـوري لالختبـار التحـصیلي والتطبیـق البعـدي المؤجـل، وعـدم وجـود 
فروق ذات داللة إحـصائیة بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة فـي االتجـاه نحـو الوسـائل والتكنولوجیـا 

  . التعلیمفي
  

بدراســـته التــي هـــدفت إلــى معرفـــة أثـــر توظیــف الحاســـوب فـــي ) 2005(وأكــد ســـمیر أبــو شـــتات 
تـدریس النحـو علـى تحـصیل طلبــة الـصف الحـادي عـشر واتجاهـاتهم نحوهــا واالحتفـاظ بهـا، فقـد اســتخدم 

طالبـــة مـــن مدرســـة الخنـــساء بمحافظـــة ) 64(المـــنهج التجریبـــي والوصـــفي، وتكونـــت عنیـــة الدراســـة مـــن 
طالبـــــة، ودرســـــت هـــــذه ) 32(خـــــانیونس، وتـــــم تقـــــسیمهم إلـــــى مجمـــــوعتین؛ مجموعـــــة تجریبیـــــة وعـــــددها 

طالبـة، تــم تدریـسهم بالطریقــة ) 32(المجموعـة عـن طریــق الحاسـوب، والمجموعــة الـضابطة وتتكـون مــن 
البرنــامج المحوســب الــذي تــضمن محتویــات الوحــدة الثانیــة مــن : وتكونــت أدوات الدراســة مــن . التقلیدیــة

تـــاب التـــدریبات اللغویـــة للـــصف الحـــادي عـــشر،  اختبـــار تحـــصیلي، مقیـــاس اتجـــاه مـــن بنـــاء الباحـــث، ك
ًوجـود فـروق دالـة إحـصائیا فـي مـستوى تحـصیل النحـو : وكانت أهم النتائج التي توصلت إلیهـا الدراسـة  

ــــضابطة، وجــــود فــــروق دا ــــأقرانهم فــــي المجموعــــة ال ــــة لــــصالح طالبــــات المجموعــــة التجریبیــــة، مقارنــــة ب ل
ًإحــصائیا فــي االحتفــاظ فــي النحــو لــصالح طالبــات المجموعــة التجریبیــة مقارنــة بــأقرانهم فــي المجموعـــة 
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ً، وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي االتجــاه نحــو مــادة النحــو لــصالح المجموعــة التجریبیــة علــى .الــضابطة
 .حساب المجموعة الضابطة

  
 اسـتخدام فاعلیـة قیـاس إلـى فتهـد دراسـةب )2004(الـشمرانيوفي سیاق أخـر قـام محمـد حـسن 

 الفراغیـة الهندسـة نحـو واالتجـاه التحـصیل، علـى الفراغیـة الهندسـة تـدریس في المتعددة الوسائط برمجیة
 المـدارس بعـض مـن عـشوائیة، عینـة باختیـار الباحـث قـام وعلیـه الثـانوي، الثـاني الـصف طـالب لـدى

 فـي الطـالب مـن مجموعـة تـضم التـي المقدسـة، مةبالعاصـ البنـین لتعلـیم العامـة لـإلدارة التابعـة الثانویـة
 وتـم الثـانوي، الثـاني للـصف المقـررة الریاضـیات موضـوعات بعـض لتدریسهم الطبیعیة، العلوم تخصص
 واألخـرى المحوسـبة التعلیمیـة البرمجیـة باستخدام تدریسها یتم تجریبیة إحداهما مجموعتین، إلى توزیعهم
 وجـود عـن النتـائج أسـفرت بیاناتهـا، وتحلیل التجربة تطبیق وبعد یة،التقلید بالطریقة تدریسها یتم ضابطة
 لالختبـار ًسـواء الدراسـي التحـصیل متوسـطات فـي 0.05) (مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق

 داللـة ذات فـروق وجـود علـى النتـائج أكـدت كـذلك، التجریبیـة المجموعـة لـصالح اآلجـل أو الفـوري،
 التجریبیـة، المجموعـة لـصالح والبعـدي القبلـي، االتجـاه متوسـطات فـي )0.05 (مـستوى عنـد إحـصائیة

 لـصالح الفراغیـة الهندسـة لـتعلم المستغرق الوقت متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود وكذلك
 . التجریبیة المجموعة

  
  

 فـي اآللـي الحاسـب اسـتخدام أثـر معرفـة إلـى هـدفتبدراسـة  )2001 (النمـري حنـانوقامـت 
 ،ًمـستقبال اسـتخدامه نحـو اتجاهـاتهن وفـي العربیـة، اللغـة تـدریس مهـارات المعلمـات لبـاتالطا إكـساب
 البـور (برنـامج باسـتخدام محوسبة تعلیمیة برمجیة ٕوانتاج بتصمیم الباحثة قامت الدراسة، هدف ولتحقیق
 مـن المعلمـات الطالبـات تتـضمن دراسـتها عینـة وكانـت العربیـة، اللغـة تـدریس مهـارات تتـضمن  )بوینـت
 فـي التـدریس ویمارسـن التربـوي اإلعـداد برنـامج فـي یدرسـن الالتـي القـرى، أم بجامعـة العربیـة اللغـة كلیـة

 إلـى ًعـشوائیا تـوزیعهن وتـم العملیـة، التربیـة فتـرة خـالل والثانویـة المتوسـطة، الحكومیـة المـدارس
 الباحثـة قبـل مـن نتجـةالم البرمجیـة باسـتخدام وتـدریبها تدریـسها یـتم تجریبیـة، إحـداهما مجمـوعتین،

 واشـتملت التقلیدیـة بالطریقـة وتـدریبها تدریـسها یـتم ضـابطة واألخـرى طالبـة،) 39(علـى واشـتملت
 لتطبیـق )عمدیـة (قـصدیة بطریقـة مـنهن مجموعة كل من طالبة) 20 (تعیین تم كما.  ةطالب) 38(على

 تفـوق عـن النتـائج أسـفرت بیاناتهـا، وتحلیـل التجربـة تطبیـق وبعـد) المالحظـة (الدراسـة أدوات إحـدى
 عـن النتـائج أسـفرت كمـا الـضابطة، المجموعـة طالبـات بنظیـراتهن ًمقارنـة التجریبیـة المجموعـة طالبـات

 لمهـارات البعـدي والتطبیـق التحـصیلي، االختبـار درجـات بـین إحـصائیة داللـة ذات عالقـة وجـود عـدم
 العربـي، األدب تـدریس لمهـارات ديالبعـ التطبیـق درجـات بـین عالقـة وجـود عـدم وكـذلك ،العربـي األدب
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 إلـى ذلـك الباحثـة عـزت وقـد ،ًمـستقبال العربیـة اللغـة تـدریس فـي اآللـي الحاسـب اسـتخدام نحـو واالتجـاه
 منهـا أكثـر مطبوعـة معلمـة إلـى تحتـاج دراسـیة مـادة إنـه حیـث العربـي، األدب بهـا یتمیـز التـي الطبیعـة

  . مصنوعة
  

فت إلـــــى زیـــــادة تحـــــصیل الطلبـــــة فـــــي تـــــدریس هـــــدبدراســـــة ) 2001(صـــــبح كمـــــا وقـــــام یوســـــف 
الریاضــــیات باســــتخدام الحاســــوب وتحــــسین اتجاهــــاتهم نحــــو اســــتخدامه، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج 

طالــب وطالبــة، مــن الــصف العاشــر األساســي فــي مدرســتي ) 60(التجریبــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
طالـب، وفـصل اإلنـاث ) 36( فصلین، فصل الذكور كان عددهم دار األرقم للبنین والبنات موزعین على

) 18(طالبــة، وقــد وزعــوا بالطریقــة العــشوائیة علــى أربــع مجموعــات األولــى ضــابطة ) 24(وكــان عــددهم 
) 12(طالبـــة، والرابعـــة تجریبیـــة وعـــددهم ) 12(ًطالبـــا، والثالثـــة ضـــابطة ) 18(ًطالبـــا، والثانیـــة تجریبیـــة 

اســة عبــارة عــن البرنــامج المحوســب، اختبــار تحــصیلي، مقیــاس اتجــاه، وكانــت  وكانــت أدوات الدر.طالبــة
تغییــر إیجــابي فــي اتجاهــات طلبــة المجموعــة التجریبیــة نحــو : أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة 

اســتخدام الحاســوب فــي التعلــیم نتیجــة تعلمهــم باســتخدام الحاســوب، فاعلیــة نمــط اســتخدام الحاســوب فــي 
لــــیم وتعلــــم الریاضــــیات باســــتخدام الحاســــوب فــــي تحــــسین اتجاهــــات الطــــالب نحــــو مــــادة أحــــد أنمــــاط تع

  .الریاضیات
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   :الدراسات السابقةتعقیب على 
  :من حیث الهدف : ًأوال 

تنوعــت الدراســات الــسابقة فــي المحــور األول مــن حیــث أهــدافها فمنهــا هــدف إلــى معرفــة فاعلیــة 
، )2012(ة من العملیـة التعلیمیـة كدراسـة؛ شـیخة الحـساني استخدام البرامج الحاسوبیة في جوانب مختلف

، ومنهـا )2007(، ودراسـة مجـدي عقـل )2009(، ودراسة أكـرم الرقـب )2011(ودراسة موسى الشیخي 
من هدف إلـى استقـصاء أو معرفـة أثـر الحاسـوب فـي التـدریس فـي جوانـب مختلفـة مـن العملیـة التعلیمیـة 

، ودراسـة )2008(، ودراسة أحمـد زیلعـي )2008(ة عماد الزهراني ، ودراس)2008(كدراسة؛ سالم البابا 
، ودراســـــة )2006(، ودراســـــة معـــــین منـــــصور )2007(، ودراســـــة خالـــــد الـــــشمري )2008(حنـــــان رزق 

(Judge, 2005) ودراســة )2004(، ودراســة رنــا أبــو زعــرور ،(Siegle & Foster, 2001)  ،
إلــى أثــر البــرامج المحوســبة بأســلوبي التعلــیم ، ومنهــا مــن هــدف إلــى التعــرف (Coll, 1999)ودراســة 

ــــة التعلیمیــــة كدراســــة؛ هــــاني صــــیام  الخــــصوصي والتــــدریب والممارســــة فــــي جوانــــب مختلفــــة مــــن العملی
، ومنـهـا مــن هــدف إلــى التعــرف علــى أثـــر اســتخدام أنــشطة إثرائیــة بواســطة بــرامج الحاســـوب، )2009(

، والتـي هـدفت إلـى (Sethi & Newbill, 2001)، كمـا أن دراسـة )2008(كدراسة عبدالعزیز المـالكي 
إجـــراء مقارنـــات بـــین نـــوعین مختلفـــین مـــن البرمجیـــات التعلیمیـــة المنتجـــة مـــن قبـــل بعـــض الـــشركات فـــي 

  .الوالیات المتحدة األمریكیة
  

كما وتنوعت الدراسات السابقة في المحور الثاني من حیث أهـدافها فمنهـا هـدف إلـى معرفـة أثـر 
وبیة التعلیمیــة فــي جوانــب مختلفــة مــن العملیــة التعلیمیــة، وكــذلك اتجاهــات أفــراد اســتخدام البــرامج الحاســ

، ودراســـة یاســـر )2011(عینـــة الدراســـة نحـــو المـــساقات الدراســـیة المختلفـــة كدراســـة؛ مـــاهر أبـــو الهطـــل 
،  ومنهــــا مــــن )2006(، ودراســــة همــــام النبــــاهین )2006(، ودراســــة إیهــــاب أبــــو ورد )2008(رضــــوان 

 علـــى تـــأثیر أو فاعلیـــة التـــدریس باســـتخدام الحاســـوب علـــى التحـــصیل واالتجـــاه نحـــو هـــدف إلـــى التعـــرف
، )2006(، ودراســــة إحــــسان كنــــسارة )2010(المــــساقات الدراســــیة المختلفــــة كدراســــة؛ محمــــد أبــــو زهــــرة 

، )2001(، ودراسـة یوسـف صـبح )2004(، ودراسة حـسن الـشمراني )2005(ودراسة سمیر أبو شتات 
عرفة أثـر اسـتخدام الحاسـوب فـي إكـساب أفـراد عینـة الدراسـة مهـارات فـي جوانـب ومنها  من هدف إلى م

مختلفـة مــن العملیــة التعلیمیــة، واتجاهــاتهم نحــو اســتخدام الحاســوب فــي العملیــة التعلیمیــة، كدراســة حنــان 
  ).2001(النمري 

  
بیقــات هــدف إلــى معرفــة فعالیــة برنــامج تــدریبي محوســب لتــدریس تطتأمــا الدراســة الحالیــة فإنهــا 

  .غزة واتجاهاتهم نحوها–الحاسوب في تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األزهر 
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  :من حیث العینة : ًثانیا 
 عینـــات متنوعـــة فمنهـــا مـــن اســـتخدام عینـــات مـــن األولاتبعـــت الدراســـات الـــسابقة فـــي المحـــور   

، ودراسـة عمـاد الزهرانـي )2009(، ودراسـة أكـرم الرقـب )2011(الذكور فقط، كدراسـة؛ موسـى الـشیخي 
، ودراســة عبــدالعزیز المــالكي )2008(، ودراســة ریــاض زیلعــي )2008(، ودراسـة هــاني صــیام )2008(
، (Coll, 1999)، ودراسـة )2006(، ودراسـة أحمـد منـصور )2007(، ودراسة خالـد الـشمري )2008(

، ودراســة حنــان )2012(ودراســات أخــرى اســتخدمت عینــات مــن اإلنــاث فقــط، كدراســة؛ شــیخة الحــساني 
، ومنهــا دراســات اســتخدمت عینــات مــن الــذكور واإلنــاث )2007(، ودراســة مجــدي عقــل )2008(رزق 

، ودراســــة رنــــا أبــــو زعــــرور (Judge, 2005)، ودراســــة )2008(ًمعــــا؛ كدراســــة ســــالم ســــامي البابــــا 
  .(Siegle & Foster, 2001)، ودراسة )2004(
  

لمحور الثـاني عینـات متنوعـة فمنهـا مـن اسـتخدام عینـات مـن كما واتبعت الدراسات السابقة في ا  
، إحــــسان كنــــسارة )2008(، ودراســــة یاســــر رضــــوان )2010(الــــذكور فقــــط، كدراســــة محمــــد أبــــو زهــــرة 

،  ودراســـات أخـــرى اســـتخدمت )2004(، محمـــد الـــشمراني )2006(، ودراســـة همـــام النبـــاهین )2006(
، ودراسـة )2006(، ودراسـة إیهـاب أبـو ورد )2011(عینات من اإلناث فقط كدراسـة؛ مـاهر أبـو الهطـل 

، ودراســـات أخـــرى اســـتخدمت عینـــات مـــن )2001(، ودراســـة حنـــان النمـــري )2005(ســـمیر أبـــو شـــتات 
  ).2001(ًالذكور واإلناث معا؛ كدراسة یوسف صبح 

  
أمــا الدراســـة الحالیــة فقـــد اســتخدمت عینـــة مـــن طالبــات كلیـــة التربیــة بجامعـــة األزهــر غـــزة، لیـــتم   

  .ریسهم باستخدام البرنامج التدریبي المحوسبتد
  

  :من حیث المنهج : ًثالثا
أما من حیث المنهج المتبع فقد اسـتخدمت الدراسـات الـسابقة جمیعهـا فـي المحـور األول والثـاني   

مما دفع الباحث أن یحذو حـذوهم فـي اسـتخدام المـنهج شـبه التجریبـي فـي دراسـته المنهج شبه التجریبي، 
  .جموعة الواحدةذو تصمیم الم

    
  :من حیث األدوات : ًرابعا

تباینــــت أدوات الدراســــة المــــستخدمة فــــي الدراســــات الــــسابقة، فجمیــــع الدراســــات الــــسابقة اهتمــــت 
بتـــصمیم برنـــامج تعلیمــــي محوســـب، كمــــا أن جمیـــع الدراســــات الـــسابقة اســــتخدمت اختبـــار تحــــصیلي أو 

 الـسابقة لبطاقـة مالحظـة فقـط اسـتخدمت العدیـد ، أمـا بالنـسبة السـتخدام الدراسـات)مهـاري(اختبار أدائـي 
، ودراسـة )2009(، ودراسة أكـرم الرقـب )2012(من الدراسات لبطاقة مالحظة كدراسة شیخة الحساني 
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، كمـــا أن بعـــض الدراســـات قـــد اســـتخدمت دلیـــل )2007(، ودراســـة مجـــدي عقـــل )2008(هـــاني صـــیام 
  ). 2008(للمعلم كدراسة حنان رزق 

  
ت الدراســـة المـــستخدمة فـــي الدراســـات الـــسابقة فـــي المحـــور الثـــاني، فجمیعهـــا كمـــا وتباینـــت أدوا

اهتمـت بتــصمیم برنــامج تعلیمــي محوســب، كمــا أن جمیـع الدراســات الــسابقة اســتخدمت اختبــار تحــصیلي 
  .، ومقیاس اتجاهات خاص بالدراسة)مهاري(أو اختبار أدائي 

  
اختبـار أدائـي لمهـارات تطبیقـات الحاسـوب، : أما الدراسة الحالیـة فقـد اسـتخدمت األدوات التالیـة 

  .ومقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب، ودلیل المعلم
  

 : على الدراسات السابقة  عامتعقیب
  :بعد استعراض الدراسات السابقة یتضح للباحث ما یلي

أن اســتخدام الحاســوب كمــساعد تعلیمــي فــي تــدریس المباحــث المختلفــة مهــم فــي زیــادة مهــارات    -1
  .طالبال

  .أن معظم الدراسات أثبتت جدوى من استخدام الحاسوب في التعلیم   - 2
  .أن هناك أثر الستخدام الحاسوب في زیادة مستوى التحصیل في جمیع المواد الدراسیة  - 3
  .ًأن كثیرا من الدراسات أثبتت تفوق الحاسوب على الطرائق التقلیدیة في رفع مستوى الطالب  - 4
 تـــأثیر إیجـــابي علـــى مـــستوى تحـــصیل الطلبـــة منخفـــضي التحـــصیل ومرتفعـــي إن الحاســـوب لـــه  - 5

  .التحصیل
ًعینـــات الدراســـة أخـــذت تقریبـــا مراحـــل التعلـــیم، ابتـــداء مـــن المراحـــل الدراســـیة الـــدنیا وصـــوال إلـــى    - 6 ً

  .المراحل العلیا
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

  
  : الطریقة واإلجراءات

 تهذا الفصل منهجیة الدراسة ومجتمعها وعینتها، باإلضافة إلى األدوات التي استخدمیتناول 
ٕفي الدراسة، واجراءات الدراسة، واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت للتحقق من الصدق والثبات 

 أو تلك األسالیب ، ومقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب المستخدم في الدراسةدائياأللالختبار 
 بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة ؛اإلحصائیة المستخدمة في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفروضها

  :تفصیل ذلكوتحلیلها، وفیما یلي 
  

  : منهج الدراسة
علیة برنامج تدریبي محوسب لتدریس تطبیقات فاالكشف عن تستهدف  هذه الدراسة ًنظرا ألن   

 غزة واتجاهاتهم نحوها، فإن –الحاسوب في تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األزهر 
  : األهدافتحقیق لالمنهج التالي  اتبعالباحث 

  
  ثبات الفروض واتخاذ سلسلة منإ هو المنهج الذي یستخدم التجربة في :التجریبيشبه المنهج 

 اإلجراءات الالزمة لضبط تأثیر العوامل األخرى غیر العامل التجریبي 

  ).193: 2000عطوي، جودت (
 وتم تطبیق االختبار القبلي على ،الطالباتمن  واحدة ة تجریبیةوتم استخدام مجموع   

 وتم تطبیق ،المعدالتدریبي المحوسب  كافة دروس البرنامج ة ومن ثم تدریس المجموعة،المجموع
  . بعد االنتهاء من البرنامجةختبار البعدي على المجموعاال
التجریبي المعتمد على مجموعة واحدة بقیاسین قبلي وبعدي كما شبه واتبع الباحث التصمیم    

  :یلي
  .قیاس بعدي معالجة               قیاس قبلي             ):طالبات إناث(المجموعة 

  
  :مجتمع الدراسة

) 1( علـــوم الحاســـوب ساقكلیـــة التربیـــة المـــسجلین لمـــة مـــن جمیـــع طلبـــة یتـــألف مجتمـــع الدراســـ  
) 227 (بواقــعًطالبــا وطالبــة، ) 680( والبــالغ عــددهم ،)2012/2013(للفــصل األول مــن العــام الدراســي 

   .طالبة) 453(ًطالبا، وبلغ عدد الطالبات 



- 68 -  

  :عینة الدراسة
  . الفعلیةالعینة االستطالعیة، والعینة: والتي اشتملت على عینتین 

، )1(لمــساق علــوم الحاســوب  مــن طالبــات كلیــة التربیــة المــسجالت الفعلیــةتألفــت عینــة الدراســة   -   
، حیـث تـم اختیـار هـذه العینـة بطریقـة )2012/2013(في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قـــصدیة، بهـــدف تـــسهیل مهمـــة الباحـــث، وذلـــك لتقـــسیم الطلبـــة إلـــى شـــعب دراســـیة متعـــددة فقـــام
الباحـــــث باختیـــــار إحـــــدى هـــــذه الـــــشعب بنـــــاء علـــــى اختیـــــار عمـــــادة كلیـــــة الهندســـــة وتكنولوجیـــــا 

 طالبــة، طبـق علــیهن البرنــامج) 30(المعلومـات، واشــتملت علـى الطالبــات والالتــي یبلـغ عــددهن 
  .التدریبي المحوسب

 علـوم ساقلمـالمـسجالت طالبـة مـن طالبـات كلیـة التربیـة ) 28(وتألفت العینة االسـتطالعیة مـن   -   
  .بخالف عینة الدراسة األصلیة) 1(الحاسوب 

  
  :أدوات الدراسة

فاعلیـة برنـامج تـدریبي محوسـب لتـدریس تطبیقـات لكـشف عـن لتهـدف ألن الدراسـة الحالیـة ًنظرا   
،  غـــزة واتجاهــاتهم نحوهـــا–الحاســوب فــي تنمیـــة بعــض المهـــارات الحاســوبیة لـــدى طلبــة جامعـــة األزهــر 

  : بحث المتمثلة فيلذلك تم إعداد أدوات ال
  .MS Word( ،(MS Excel)( قائمة المهارات الخاصة بتطبیقات الحاسوب – 1
  .)إعداد الباحث(،  اختبار أدائي لمهارات تطبیقات الحاسوب-  2
  .)إعداد الباحث(،  مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب-  3
 . مموريعلى شكل أسطوانة، أو فالش) البرنامج المحوسب( دلیل المعلم – 4
 

  .(MS Excel)، (MS Word)قائمة المهارات الخاصة بتطبیقات الحاسوب : ًأوال
  :خطوات بناء القائمة   
  :ًقام الباحث بإعداد قائمة المهارات الخاصة بتطبیقات الحاسوب، متبعا الخطوات التالیة     

الجانب العملي ) 1( علوم الحاسوب مساقاالطالع على المنهج المقرر لطلبة كلیة التربیة في    – 1
  ).Word ،Excelتطبیقات الحاسوب، (

منها برنامج  ) 13(مهارة، تشمل ) 27(قام الباحث بحصر هذه المهارات والتي یبلغ عددها    – 2
(MS Word)أخرى لبرنامج ) 14(، و(MS Excel)وقائمة المهارات في صورتها األولیة ،:  

  

   :MS Word قائمة المهارات المطلوبة في برنامج - أ
  .مهارة إعداد الصفحة واختیار نوع وحجم الورق   – 1
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  .تغییر نوع الخط وحجمه و) ضبط– یسار – وسط -یمین (مهارة الكتابة ومحاذاة النص    – 2
  .مهارة الكتابة وجعل النص أسود عریض   – 3
  .مهارة الكتابة في مربع نص   – 4
  . مهارة تغییر لون النص وتحریر مربع النص– 5
  .رة كتابة فقرة وتحریر النصمها   – 6
  .الكلمات مهارة تسطیر بعض   – 7
  .مهارة إضافة صورة إلى النص وتحریر الصورة   – 8
  .Word Artمهارة إدراج شكل    - 9

  .، وتسطیره، وتوضیح حدودهمهارة إدراج جدول   -10
  .مهارة إضافة ظالل داخل حقول الجدول   -11
  .مهارة إضافة أشكال تلقائیة   -12
  .مهارة رسم مخطط وتحریره   -13
  

  : MS Excelالمطلوبة في برنامج مهارات القائمة  -ب 
  .مهارة إدراج صورة   – 1
  .مهارة تحریر الصورة وتغییر حجمها   – 2
  .مهارة إضافة عنوان وتوسیطه عبر عدد من الخالیا   – 3
  .مهارة إدخال البیانات في الحقول لتكوین جدول   – 4
  )الخ .. - تاریخ – رقم –نص (البیانات المدخلة مهارة تحدید نوع    – 5
  .مهارة تحریر البیانات وتغییر نوع الخط وحجمه   – 6
  .Sumمهارة استخدام دالة الجمع    – 7
  .Averageمهارة استخدام دالة المعدل    - 8
  .(*)مهارة استخدام دالة الضرب    - 9

  .مهارة الجمع والطرح لعدد من الخالیا   -10
  .IFتخدام الدالة الشرطیة مهارة اس   -11
  .MIN ودالة MAXمهارة استخدام دالة    -12
  .Counta، أو Countمهارة استخدام دالة    -13
  .مهارة إدراج مخطط بیاني وتحریره   -14
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الباحث بعرض هذه المهارات في صورتها األولیة على عدد من المختصین وأساتذة وقام      
قدها في عمادة كلیة الهندسة وتكنولوجیا المعلومات، وذلك جامعة األزهر من خالل ورشة عمل تم ع

  :بهدف التأكد من
 الصیاغة اللغویة للمهارات.  
 مدى صالحیة المهارة لتمثیل التطبیق العملي المطلوب. 

 التأكد من شمولیة المهارات المذكورة للتطبیق المراد قیاسه.  
  

م إجــراء التعــدیالت فــي مهــارة رقــم  اآلراء والمالحظــات التــي خلــصت إلیهــا الورشــة تــوفــي ضــوء   
 – یــسار – وســط -یمــین "مهــارة الكتابــة ومحــاذاة الــنص ( والتــي تــنص علــى Wordمــن مهــارات ) 2(

مهـارة الكتابـة ومحـاذاة (لتصبح مكونة من مهارتین تنص األولى علـى ) تغییر نوع الخط وحجمهو" ضبط
ــــة علــــى ") ضــــبط– یــــسار – وســــط -یمــــین "الــــنص  رة الكتابــــة وتغییــــر نــــوع الخــــط مهــــا(، وتــــنص الثانی
ــــى Wordمــــن مهــــارات ) 10(، وفــــصل المهــــارة رقــــم )وحجمــــه ، مهــــارة إدراج جــــدول( والتــــي تــــنص عل

، )مهـــارة إدراج جـــدول( لتـــصبح مكونـــة مـــن مهـــارتین؛ تـــنص األولـــى علـــى )وتـــسطیره، وتوضـــیح حـــدوده
 تـم إضـافة مهـارة Excel، أمـا فـي مهـارات )مهـارة تـسطیر الجـدول وتوضـیح حـدوده(وتنص الثانیـة علـى 

لتــصبح قائمـــة المهــارات فـــي صـــورتها ) Word Artمهــارة إدراج شـــكل (والتـــي تــنص علـــى ) 15(رقــم 
  ).7ملحق ( مهارة،) 30( وعدد النهائیة بعد التحكیم

  
  : األدائي لمهارات تطبیقات الحاسوب االختبار : ًثانیا

  :وصف االختبار 
  :األدائي االختبار خطوات بناء 

ـــــاالقـــــام الباحـــــث   ـــــى طالع  ب ـــــة والخـــــاص المـــــنهج المقـــــرر لطلبـــــةعل ـــــة التربی ـــــوم  كلی بمـــــساق عل
 بمهــارات الحاســـوب المكتــسبة مـــن خــالل بـــرامج  والبحــوث والدراســـات والمقــاالت المتعلقـــة،)1(الحاســوب

 مـن ، التعـرف علـى األدوات التـي اسـتخدمتبهـدف ،(MS Word, MS Excel)تطبیقـات الحاسـوب 
  . الذي اعتمدت علیه هذه الدراسةاألدائيء االختبار أجل االستفادة منها في بنا

  
  : بالخطوات التالیةاألدائيوقد مرت خطوات بناء االختبار 

  . تحدید الهدف من االختبار-1
  . االختباریقیسها التي األدائیة تحدید المهارات -2
  . االختبارفقرات صیاغة -3
  . وضع تعلیمات االختبار-4
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  .  ر الصورة األولیة لالختبا-5
  : ویشملً إجراءات ضبط االختبار إحصائیا-6

  . متوسط زمن أداء االختبار-أ  
  .ثبات االختبار  -ب        
   . صدق االختبار-ج        
   . معامل التمییز ومعامل الصعوبة لمفردات االختبار-د         

  
   :تحدید الهدف من االختبار: ًأوال
لمهـــارات الحاســـوبیة المكتـــسبة لـــدى الطالبـــات، حتـــى یـــتمكن معرفـــة ایهـــدف هـــذا االختبـــار إلـــى       

الباحــــث مــــن وضــــع برنــــامج مناســــب لعــــالج القــــصور فــــي المهــــارات الحاســــوبیة الالزمــــة فــــي تطبیقــــات 
  .(MS Word, MS Excel)الحاسوب 

  
  :األدائي  االختبار یقیسها تحدید المهارات األساسیة التي :ًثانیا

 والتـي یجـب علـى (MS Word, MS Excel)لحاسـوب لخاصـة بتطبیقـات ا المهـارات اوهـي  
، وتكونـت مـن )1( علـوم الحاسـوب مـساقالطالبات أن یكتسبنها من خالل دراسـتهن للجانـب العملـي فـي 

 MSمهارة أساسیة، ومهارات أخرى تخص برنامج ) 15(، وعددها MS Wordمهارات تخص برنامج 

Excel مهارة أساسیة) 15( وعددها.  
  

   : االختبارقراتفصیاغة : ًثالثا
  : االختبار بحیث كانتمهاراتوقد صیغت 

  . تراعي الدقة العلمیة واللغویة-1
  . محددة وواضحة وخالیة من الغموض-2
  . المرجو قیاسها األدائیةلمهاراتامثل نموذج االختبار األدائي ی -3
  .البات الطى مستوتناسب -4
  

  :وضع تعلیمات االختبار: ًرابعا
قــد ف ، تعلیمــات االختبــارفــيوصــیاغتها مهــارات الــالزم تطبیقهــا فــي االختبــار، العــدد بعــد تحدیــد   

  :راعى الباحث عند وضع تعلیمات االختبار ما یلي
 .والرقم الجامعي االسم، :الطالبة وهيببیانات خاصة  - 1

 .إرشاد الطالبة إلى عدم البدء بالحل إال إذا طلب منها ذلك - 2
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 . على جهاز الحاسوبإرشاد الطالبة إلى مسار تخزین االختبار - 3

 .توزیع الدرجات على كل مهارة تؤدیها الطالبة - 4
  

   : الصورة األولیة لالختبار :ًخامسا
 فـي صـورته األولیـة، حیـث اشـتمل علـى األدائـي قـام الباحـث بإعـداد االختبـار سبق في ضوء ما  

وضـع فقـرة مهـارة أساسـیة ) 15( وعـددها MS Wordقائمتین للمهارات، األولى مهـارات تخـص برنـامج 
مهــارة ) 15( وعــددها MS Excelفقــرة، والثانیــة تخــص برنــامج ) 15(لكــل مهــارة لتــصبح عــدد الفقــرات 

 تـم عرضـه علـى إعـداد االختبـاروبعـد .  فقـرة) 15(أساسیة، وضع فقـرة لكـل مهـارة لتـصبح عـدد الفقـرات 
صــصین فــي مجــال  مــن كلیــة الهندســة وتكنولوجیــا المعلومــات فــي الجامعــة، والمتخلجنــة مــن المحكمــین

 أســـماء )2(ملحـــق (  :  الســـتطالع آرائهـــم حـــول مـــدى صـــالحیة كـــل مـــنوالتـــي هـــدفت علـــوم الحاســـوب
  :)المحكمین

  .عدد مهارات االختبار   - 1
  . للمهارات المطلوبة في تطبیقات الحاسوب االختبارمهارات تمثیل ىمد   - 2
  .ً االختبار لغویافقرات صحة ىمد   - 3
  .ات الطلبى االختبار لمستوفقرات مناسبة ىمد   - 4

 إلى مناسبة هذه الفقرات للمهـارات المطلوبـة فـي تطبیقـات الحاسـوب، لیـصبح ونوقد أشار المحكم
  .ًاالختبار جاهزا في صورته للتقنین

  

 :صدق وثبات االختبار: ًسادسا

 طالبة مـن مجتمـع الدراسـة) 28( مكونة من  بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة الباحثقام
للتعـــرف علـــى مـــدى ، )1( علـــوم الحاســـوب مـــساقاألصـــلي والمتمثـــل بطلبـــة وطالبـــات كلیـــة التربیـــة فـــي 

) 28(، والبــالغ عـــددهم )1( علــوم الحاســوب مـــساق شــعبة مــن شــعب ، وطبــق االختبــار علـــىیتهصــالح
) 30( العینــة التجریبیــة األصــلیة والتــي اشــتملت علــى غیــرطالبــة مــن طالبــات كلیــة التربیــة، وهــذه العینــة 

  .طالبة
  :وهدف الباحث من تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة التعرف على

 األدائيمتوسط زمن أداء االختبار .  
 صدق االختبار. 

 ثبات االختبار. 

 االختبارفقراتمعامل التمییز ومعامل الصعوبة ل . 
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  : صدق االختبار-ًأوال 
   :تبع الباحث الطرق التالیةاللتحقق من صدق االختبار 

   :صدق المحتوي: الطریقة األولي
 علـــوم الحاســـوب مـــساقبـــالمقررات الدراســـیة الخاصـــة بًاالختبـــار مـــستعینا مهـــارات أعـــد الباحـــث   

، وقـام بعرضـه علـى مجموعـة مـن األدائیـة والبحوث والدراسات السابقة التي استخدمت االختبـارات ، )1(
بهــدف االســتفادة مــن خبــرتهم  األزهــر، جامعــةمــن أســاتذة علــوم الحاســوب المحكمــین المتخصــصین فــي 

  : فیما یلي
 .الصیاغة اللغویة للمهارات   - 1
 .الحاسوبیة في تطبیقات الحاسوب االختبار للمهارات مهارات مةءمال   - 2
 .ًمقترحات بخصوص االختبار عموما   - 3

  والدرجــة العلمیــة ومكـــان عملهــم، وفــي ضـــوءهمئســـماأوعــدد المحكمــین ) 2(ویوضــح ملحــق رقـــم 
  .بعض التعدیالت اللغویة قام الباحث بإجراء ،مالحظات المحكمین

  
  :صدق االتساق الداخلي : الطریقة الثانیة

قـــام الباحـــث بحـــساب معـــامالت االرتبـــاط لبیرســـون بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار والدرجـــة   
  :یوضح ذلك  ) 1( الكلیة لالختبار، جدول 

  

   )1( جدول 
  یرسون بین كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة لالختبارحساب معامالت االرتباط لب

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  **0.554  16  **0.554  
2  **0.783  17  **0.674  
3  **0.484  18  *0.435  
4  *0.411  19  **0.554  
5  **0.513  20  *0.435  
6  **0.551  21  **0.524  
7  *0.405  22  **0.544  
8  *0.405  23  **0.524  
9  **0.783  24  **0.704  

10  *0.417  25  **0.622  
11  *0.420  26  **0.565  
12  **0.554  27  **0.622  
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  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
13  *0.411  28  **0.742  
14  **0.859  29  *0.401  
15  *0.420  30  *0.523  

  0.05دالة عند مستوى *   0.343       28= درجات الحریة 
  0.01وى دالة عند مست** 0.452        

  

  .یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط مقبولة مما یعطي صدق لالختبار  
  :ثبات االختبار -ًثانیا

  :للتحقق من ثبات االختبار استخدم الباحث الطرق التالیة
  

   :الثبات عن طریق إعادة تطبیق االختبار: الطریقة األولي
طالبــة، ) 28(والمكونــة مــن تطالعیة نفــسها یــث تــم تطبیــق االختبــار مــرتین علــى العینــة االســح

 فـي التطبیـق اتلبـا، وتـم حـساب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین درجـات الطثالثة أسـابیع زمني مدته صلبفا
، یـــدل علـــى أن االختبـــار  وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال،)0.79( فـــي التطبیـــق الثـــاني فكـــان ناألول ودرجـــاته

  .یتمتع بدرجة عالیة من الثبات
  

  :معامل ألفا كرونباخ بطریقة الثبات : انیةالثالطریقة 
، حیــث )21( ریتـشاردسون -كـودربمعادلـة اسـتعان الباحـث فـي حـساب معامـل الثبــات لالختبـار 

علـى مما یطمئن الباحث لتطبیـق االختبـار  قیمة عالیة وهو )0.81(تبین أن معامل ألفا كرونباخ یساوي 
  . عینة الدراسة

  
  : لالختباربةتمییز ومعامل الصعوال معامل -

 التـي المهـارة فـي ات الممتـازاتلبـا مدى قدرتها على التمییـز بـین الطفقرة االختبار،یقصد بتمییز 
تـم إتبـاع  المهـارات، ولغـرض حـساب تمییـز المهـارة فـي تلـك یفات الـضعاتلبـایقیـسها االختبـار، وبـین الط

  :ما یلي
 فــي طالبــة) 28( والبــالغ عــددهن طالبــات العینــة االســتطالعیة علیهــا تب الــدرجات التــي حــصلیــرتت 

  .ًاالختبار تنازلیا من أعلى درجة إلى أدني درجة
 علـى أعلــى الـدرجات وتمثــل ن حـصلالبـات اللــواتيأخـذ مجمـوعتین مــن الـدرجات، تمثـل إحــداهما الط 

 العلیــا والــدنیا )%28( علــى أدنــى الــدرجات، وقــد وجــد أن نــسبة ال الطالبــات اللــواتي حــصلنالثانیــة 
  .الفقرات تمثل أفضل نسبة یمكن أخذها في إیجاد تمییز من الدرجات

 )79: 1997عبد الجلیل الزوبعي وآخرون، (
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  28( علـى أعلـى الـدرجات والتـي تمثـل ن حـصلاللـواتي اتمن الطلبـ) 8(وقد اختار الباحث عدد%( 
ى  علـن حـصلاللـواتي اتمـن الطلبـ) 8(، وعـدد )28(من مجموع عینة الدراسة االسـتطالعیة البالغـة 
  .أدني الدرجات والتي تمثل نفس النسبة السابقة

 بصورة صحیحة في كل من المجموعتین العلیا والدنیاطبقن المهارة  لواتي الاتإحصاء عدد الطلب. 

 فـي ات مـن عـدد الطلبـللـواتي طـبقن المهـارة بـصورة خاطئـة في المجموعة الـدنیا ااتطرح عدد الطلب 
بــصورة صــحیحة، ثــم یقــسم النــاتج علــى نــصف مجمــوع عــدد اللــواتي طــبقن المهــارة المجموعــة العلیــا 

 .فقرة االختبار في المجموعتین العلیا والدنیا، والقیمة الناتجة هي قوة تمییز اتالطلب
    

  ):571: 2005كمال زیتون، (ومعادلة إیجاد قوة تمییز المفردة هي 
  د   م-   ع م                    

  100     ×                         =     ت 
  ك0.5                      

  

  :حیث
  .فقرة االختبارقوة تمییز = ت 

  .مجموع اإلجابات الصحیحة للمجموعة العلیا = عم
  .مجموع اإلجابات الصحیحة للمجموعة الدنیا = دم

  . في المجموعتین العلیا والدنیااتمجموع عدد الطلب= ك 
  
فقـــرة مـــن فقـــرات  مـــن تحدیـــد معامـــل التمییـــز لكـــل وبـــالتعویض فـــي هـــذه المعادلـــة تمكـــن الباحـــث   

 الممیـزة هـي التـي یكــون الفقــرة، وقـد اعتبـر الباحـث أن ) فقـرة30ن االختبـار مكـون مــن أحیـث (االختبـار 
، وهـى قـیم تـشیر إلـى القـدرة التمییزیـة لالختبـار) 0.2(معامـل تمییزهـا الیقـل عـن وًمعامل تمییزها موجبـا، 

  .یوضح ذلك ) 2( والجدول 
  

  ) 2 (دول ج
  معامل التمییز لمهارات االختبار

 المھارة
اإلجابات 

الصحیحة للفئة 
 العلیا

اإلجابات 
الصحیحة للفئة 

 الدنیا

مجموع اإلجابات 
 الصحیحة للفئتین

الفرق لإلجابات 
 معامل التمییز الصحیحة للفئتین

 0.37 3 11 4 7 .مهارة إعداد الصفحة واختیار نوع وحجم الورق
 یسار – وسط -یمین (ة ومحاذاة النص مهارة الكتاب

 0.62 5 11 3 8 ) ضبط–

 0.50 4 12 4 8 .مهارة الكتابة وتغییر نوع الخط وحجمه
 0.50 4 10 3 7 .مهارة الكتابة وجعل النص أسود عریض

 0.37  3 11 4 7 .مهارة الكتابة في مربع نص
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 المھارة
اإلجابات 

الصحیحة للفئة 
 العلیا

اإلجابات 
الصحیحة للفئة 

 الدنیا

مجموع اإلجابات 
 الصحیحة للفئتین

الفرق لإلجابات 
 معامل التمییز الصحیحة للفئتین

 0.50 4 12 4 8 .مهارة تغییر لون النص وتحریر مربع النص
 0.50 4 12 4 8 .رة كتابة فقرة وتحریر النصمها

 0.50 4 10 3 7 .مهارة تسطیر بعض الكلمات
 0.37 3 9 3 6 .مهارة إضافة صورة إلى النص وتحریر الصورة

 Word Art. 8 4 12 4 0.50مهارة إدراج شكل 
 0.37 3 7 2 5  .مهارة إدراج جدول

 0.37 3 7 2 5 .مهارة تسطیر الجدول وتوضیح حدوده
 0.37 3 9 3 6 .مهارة إضافة ظالل داخل حقول الجدول

 0.37 3 11 4 7 .مهارة إضافة أشكال تلقائیة
 0.25 2 12 5 7 .مهارة رسم مخطط وتحریره

 0.50 4 8 2 6 .مهارة إدراج صورة
 0.37 3 11 4 7 .مهارة تحریر الصورة وتغییر حجمها

 0.37 3 11 4 7 .مهارة إضافة عنوان وتوسیطه عبر عدد من الخالیا
 0.37 3 11 4 7 .مهارة إدخال البیانات في الحقول لتكوین جدول

 – رقم –نص (مهارة تحدید نوع البیانات المدخلة 
 0.50 4 10 3 7 )الخ .. -تاریخ 

 0.37 3 11 4 7 .مهارة تحریر البیانات وتغییر نوع الخط وحجمه
 Sum. 6 3 9 3 0.37مهارة استخدام دالة الجمع 

 Average. 7 3 10 4 0.50ارة استخدام دالة المعدل مه
 0.37 3 9 3 6 (*).مهارة استخدام دالة الضرب 

 0.50 4 10 3 7 .مهارة الجمع والطرح لعدد من الخالیا
 IF. 6 2 8 4 0.50مهارة استخدام الدالة الشرطیة 

 MIN. 6 2 8 4 0.50 ودالة MAXمهارة استخدام دالة 
 Counta. 5 2 7 3 0.37، أو Count مهارة استخدام دالة

 0.37 3 9 3 6 .مهارة إدراج مخطط بیاني وتحریره
 Word Art. 7 4 11 3 0.37مهارة إدراج شكل 

  
   : االختبار بالمعادلةفقره من فقراتقام الباحث بحساب معامل الصعوبة لكل  -

  )573: 2005كمال زیتون، (
  

  في المجموعتین العلیا والدنیا اإلجابات الصحیحةعدد                                   
 100                                                     ×  =  للفقرة         معامل الصعوبة

  )مجموع عدد الطلبة في المجموعتین العلیا والدنیا(                                   
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) 0.8 ، 0.2(محصورة بین الحذف المهارات غیر وكان الهدف من إیجاد معامل الصعوبة   
  .یوضح ذلك ) 3( والجدول وهذه القیم جیدة ألغراض هذه الدراسة، 

  
  ) 3 (جدول 

   لمهارات االختبارالصعوبةمعامل 

 المھارة
اإلجابات 

الصحیحة للفئة 
 العلیا

اإلجابات 
الصحیحة للفئة 

 الدنیا

مجموع اإلجابات 
الصحیحة 

 للفئتین

ات الفرق لإلجاب
الصحیحة 

 للفئتین

معامل 
 الصعوبة

 0.6875 3 11 4 7 .مهارة إعداد الصفحة واختیار نوع وحجم الورق
 یسار – وسط -یمین (مهارة الكتابة ومحاذاة النص 

 0.6875  5 11 3 8 ) ضبط–

 0.75 4 12 4 8 .مهارة الكتابة وتغییر نوع الخط وحجمه
 0.625 4 10 3 7 .مهارة الكتابة وجعل النص أسود عریض

 0.6875 3 11 4 7 .مهارة الكتابة في مربع نص
 0.75 4 12 4 8 .مهارة تغییر لون النص وتحریر مربع النص

 0.75 4 12 4 8 .مهارة كتابة فقرة وتحریر النص
 0.625 4 10 3 7 .مهارة تسطیر بعض الكلمات

 0.5625 3 9 3 6 .مهارة إضافة صورة إلى النص وتحریر الصورة
 Word Art. 8 4 12 4 0.75 إدراج شكل مهارة

 0.4375 3 7 2 5  .مهارة إدراج جدول
 0.4375 3 7 2 5 .مهارة تسطیر الجدول وتوضیح حدوده

 0.5625 3 9 3 6 .مهارة إضافة ظالل داخل حقول الجدول
 0.6875 3 11 4 7 .مهارة إضافة أشكال تلقائیة
 0.75 2 12 5 7 .مهارة رسم مخطط وتحریره

 0.5 4 8 2 6 .رة إدراج صورةمها
 0.6875 3 11 4 7 .مهارة تحریر الصورة وتغییر حجمها

 0.6875 3 11 4 7 .مهارة إضافة عنوان وتوسیطه عبر عدد من الخالیا
 0.6875 3 11 4 7 .مهارة إدخال البیانات في الحقول لتكوین جدول

 – رقم –نص (مهارة تحدید نوع البیانات المدخلة 
 0.625 4 10 3 7 )الخ.  .-تاریخ 

 0.6875 3 11 4 7 .مهارة تحریر البیانات وتغییر نوع الخط وحجمه
 Sum. 6 3 9 3 0.5625مهارة استخدام دالة الجمع 
 Average. 7 3 10 4 0.625مهارة استخدام دالة المعدل 
 0.5625 3 9 3 6 (*).مهارة استخدام دالة الضرب 

 0.625 4 10 3 7 .خالیامهارة الجمع والطرح لعدد من ال
 IF. 6 2 8 4 0.5مهارة استخدام الدالة الشرطیة 
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 المھارة
اإلجابات 

الصحیحة للفئة 
 العلیا

اإلجابات 
الصحیحة للفئة 

 الدنیا

مجموع اإلجابات 
الصحیحة 

 للفئتین

ات الفرق لإلجاب
الصحیحة 

 للفئتین

معامل 
 الصعوبة

 MIN. 6 2 8 4 0.5 ودالة MAXمهارة استخدام دالة 
 Counta. 5 2 7 3 0.4375، أو Countمهارة استخدام دالة 

 0.5625 3 9 3 6 .مهارة إدراج مخطط بیاني وتحریره
 Word Art. 7 4 11 3 0.6875مهارة إدراج شكل 

  

 تمییـز ومعامـل الـصعوبةال معامـلبعد قیام الباحث بالتأكد من صدق االختبار وحساب كل من و    
وجد أن جمیع فقرات االختبار تمتاز بمعامل تمییـز مناسـب ومعامـل صـعوبة مقبـول ممـا یظهـر  لالختبار

  .مهارة بمعدل فقرة واحدة لكل ةمهار) 30(فقرة تقیس ) 30(االختبار بشكله النهائي مكون من 
  
   :زمن أداء االختبار -
 ةعن طریق المتوسـط الحـسابي لـزمن اسـتجابة أول طالبـ ختبارالل اتتم حساب زمن تأدیة الطلب   

 ة بینمــا زمــن اســتجابة آخــر طالبــ، دقیقــة)80( حیــث بلــغ ،االختبــارمفــردات  مــن االســتجابة علــى تانتهــ
هـو الـزمن دقیقـة، و) 90( الـزمنین یـساوي ، لـذا فقـد كـان متوسـطدقیقـة) 100( االختبار بلـغ مفرداتعلى 

  .االختبار أسئلة نالمناسب لالستجابة ع
  
   : تصحیح االختبار-

) 28( والمكونـــة مــــن ،قـــام الباحـــث بتـــصحیح االختبـــار بعـــد تطبیقــــه علـــى العینـــة االســـتطالعیة  
  .درجة) 30(الدرجة الكلیة لالختبار ككل لتصبح ، مهارةعطاء درجة واحدة لكل إطالبة، وتم 

  
   :الصورة النهائیة لالختبار

بدرجــة مقبولــة مــن یتمتــع  أصــبح االختبــار فــي صــورته النهائیــة بنــاء علــى مــا تــم مــن إجــراءات  
 والتــي تقـیس المهــارات الــسابقة الــذكر فقــرة،) 30( مـن ًامكونــللفقــرات  وكــذلك مـن تمییــز ،الثبـات والــصدق

  ، لتالي یمكن تطبیقـه علـى أفـراد عینـة الدراسـة وبافقرة واحدة،بحیث یكون لكل مهارة مهارة ) 30(وعددها 
  .)3(ملحق 
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   االتجاه نحو تطبیقات الحاسوبانةاستببناء : ًثالثا
بعــد االطــالع علــى األطــر النظریــة والدراســات الــسابقة فــي مجــال تطبیقــات الحاســوب والبــرامج 

  :وات التالیة التطبیقیة قام الباحث بإعداد مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب وفق الخط
   :ةوصف االستبان – 1

 باإلطالع على األدب التربوي الخاص بإعداد مقاییس االتجاه نحـو الحاسـوب بـشكل قام الباحث  
مـاهر أبـو (دراسـة : ًعام وتطبیقاته وبرامجه التطبیقیة بشكل خاص، واستفاد الباحث من دراسات كـال مـن

ایهــاب (، ودراســة )2008یاســر رضــوان، (راسـة ، ود)2010محمــد أبــو زهــرة، (، ودراســة )2011الهطـل، 
فــي تحدیــد مجــاالت مقیــاس االتجــاه نحــو تطبیقــات الحاســوب وقــد حــددها الباحــث فــي ) 2006أبــو ورد، 

  :المجاالت الثالث التالیة 
  .طبیعة المادة ومدى صعوبتها -
 .قیمة المادة وأهمیتها -

 .االستمتاع بالمادة -
  

ــــسابقة ــــاء فقــــرات المقیــــاس ال ــــى اتجاهــــات الطالبــــات نحــــو تطبیقــــات إ التعــــرف  بهــــدف،قــــام ببن ل
فقـــرة، فـــي صـــورة المقیـــاس األولیـــة، ) 31(الحاســـوب، ومـــن ثـــم اختـــار الباحـــث فقـــرات المقیـــاس وعـــددها 

  .یوضح المقیاس بصورته األولیة) 4(ملحق 
  : التالي یبین توزیع فقرات المقیاس على مجاالته الثالثة  )4 ( والجدول

  
   )4( جدول 

   المقیاس على مجاالته الثالثةتوزیع فقرات
  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المجال

  25، 5، 4، 3، 2، 1  6   ومدى صعوبتهاطبیعة المادة
، 23، 22، 19، 18، 14، 13، 10، 9، 8  14  قیمة المادة وأهمیتها

24 ،26 ،27 ،28 ،31  
، 21، 20، 17، 16، 15، 12، 11، 7، 6  11  االستمتاع بالمادة

29 ،30  
  
   :ةاالستبانصدق  – 2

، وقــد اتبــع )254: 1997صــفوت فــرج، (أن یقــیس االختبــار مــا صــمم لقیاســه "والــذي یقــصد بــه   
  : الطریقتین التالیتین االستبیانالباحث لحساب صدق 
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  ) : المحكمین( صدق المحتوى – أ
قـــام الباحـــث بعـــرض المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن األســـاتذة المتخصـــصین فـــي طـــرق التـــدریس،   

موعة من المختصین في علم النفس إلبداء أرائهـم ومالحظـاتهم حـول الفقـرات سـواء باإلضـافة وكذلك مج
هــم فــي فقــرات المقیــاس وقــد اســتجاب ء آراونف أو التعــدیل علــى الفقــرات، حیــث أبــدى المحكمــذأو الحــ

  .ةالباحث آلرائهم وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في فقرات المقیاس في ضوء مقترحاتهم السابق
  

ٕبعــــد األخــــذ بمالحظــــات المحكمــــین وأرائهــــم واجــــراء التعــــدیالت الــــسابقة علــــى المقیــــاس أصــــبح   
  .یوضح المقیاس بعد التحكیم) 6(فقرة، ملحق ) 35(المقیاس في صورته النهائیة مكون من 

  :)بعد التحكیم(التالي یبین توزیع فقرات المقیاس على مجاالته الثالثة  ) 5( والجدول 
  

   )5( جدول 
  )بعد التحكیم(توزیع فقرات المقیاس على مجاالته الثالثة 

  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المجال
  35، 34، 25، 5، 4، 3، 2، 1  8   ومدى صعوبتهاطبیعة المادة

، 23، 22، 19، 18، 14، 13، 10، 9، 8  14  قیمة المادة وأهمیتها
24 ،26 ،27 ،28 ،31  

، 21، 20، 17، 16، 15، 12، 11، 7، 6  13  االستمتاع بالمادة
29 ،30 ،32 ،33  

  
 متـــردد، – أوافـــق –أوافـــق بـــشدة (ًوتـــتم االســـتجابة علـــى المقیـــاس وفقـــا لتـــدرج لیكـــرت الخماســـي 

، أمــا الفقــرات العكـــسیة )1، 2، 3، 4، 5(وتــصحح علـــى التــوالي بالــدرجات )  أعــارض بــشدة–أعــارض 
، 25، 14، 12، 6، 5، 4، 3، 2، 1(ي ، وهــ)5، 4، 3، 2(فتــصحح علــى التــوالي بالــدرجات ) الــسالبة(

27 ،32 ،34.(  
  
  : صدق االتساق الداخلي – ب

علــى العینــة االســتطالعیة بعــد تطبیقــه قــام الباحــث بحــساب االتــساق الــداخلي لفقــرات المقیــاس   
وذلك بحساب معامالت االرتباط بین درجـة فقـرات المجـال والدرجـة الكلیـة للمجـال ودرجـة كـل مجـال مـع 

  .یة للمقیاسالدرجة الكل
  :تم حساب معامالت االرتباط بین درجة فقرات المجال والدرجة الكلیة للمجال، كما یلي   
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   )6( جدول 
  ارتباطات درجة فقرات المجال لمقیاس االتجاه مع الدرجة الكلیة للمجال

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  المجال
  0.01دالة عند   **0.778   1
  0.01دالة عند   **0.759  2
  0.01دالة عند   **0.688  3
  0.01دالة عند   **0.728  4
  0.01دالة عند   **0.609  5

  0.01دالة عند   **0.535  25
  0.01دالة عند   **0.775  34

  المجال األول
طبیعة المادة ومدى 

  صعوبتها

  0.01دالة عند   **0.510  35
  0.01لة عند دا  **0.878  8
  0.01دالة عند   **0.941  9

  0.01دالة عند   **0.862  10
  0.01دالة عند   **0.862  13
  0.01دالة عند   **0.716  14
  0.01دالة عند   **0.798  18
  0.01دالة عند   **0.632  19
  0.01دالة عند   **0.581  22
  0.01دالة عند   **0.695  23
  0.01دالة عند   **0.656  24
  0.01دالة عند   **0.882  26
  0.01دالة عند   **0.625  27
  0.01دالة عند   **0.798  28

  المجال الثاني
  قیمة المادة وأهمیتها

  0.01دالة عند   **0.813  31
  0.01دالة عند   **0.848  6
  0.01دالة عند   **0.916  7
  0.01دالة عند   **0.804  11

  المجال الثالث
  االستمتاع بالمادة

  0.01دالة عند   **0.793  12
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  المجال
  0.01دالة عند   **0.854  15
  0.01دالة عند   **0.683  16
  0.01دالة عند   **0.778  17
  0.01دالة عند   **0.889  20
  0.01دالة عند   **0.630  21
  0.01دالة عند   **0.921  29
  0.01دالة عند   **0.851  30
  0.01دالة عند   **0.724  32
  0.01دالة عند   **0.831  33

  0.05دالة عند مستوى *   0.352       33= درجات الحریة 
  0.01دالة عند مستوى ** 0.462        

  

یتبین من الجـدول الـسابق أن جمیـع فقـرات المقیـاس حققـت ارتباطـات دالـة مـع كـل مجـال تنتمـي 
  ).0.01(إلیه هذه الفقرات عند مستوى الداللة 

  

یــاس، كمــا كمـا تــم حــساب معــامالت االرتبـاط بــین درجــات مجــاالت المقیـاس والدرجــة الكلیــة للمق
  :یلي 

  
   )7 (جدول 

  ارتباطات درجة مجاالت مقیاس االتجاه مع الدرجة الكلیة للمقیاس
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المجاالت

  0.05دالة عند   *0.385  طبیعة المادة ومدى صعوبتها
  0.01دالة عند   **0.876  قیمة المادة وأهمیتها

  0.01دالة عند   **0.774  االستمتاع بالمادة
  

یتضح مـن الجـدول الـسابق أن جمیـع مجـاالت مقیـاس االتجـاه الثالثـة حققـت ارتباطـات دالـة مـع 
 0.385(وتراوحــت معــامالت االرتبــاط بــین ) 0.01، 0.05(الدرجــة الكلیــة للمقیــاس، عنــد مــستوى داللــة 

، ممـــا یـــدلل علـــى أن المقیـــاس فـــي صـــورته النهائیـــة یتـــسم بدرجـــة عالیـــة مـــن صـــدق االتـــساق )0.876و
  .الداخلي
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   :ةاالستبان ثبات – 4
ویقصد بالثبات الحـصول علـى نفـس النتـائج عنـد تكـرار القیـاس باسـتخدام نفـس األداة وفـي نفـس   

، وقـــد قـــام الباحـــث بحـــساب معامـــل ثبـــات االســـتبیان بـــالطرق )120: 1997إحـــسان األغـــا، (الظـــروف، 
  :التالیة 

  

  : طریقة التجزئة النصفیة – 
اس بطریقــة التجزئــة النــصفیة وذلــك بحــساب معامــل االرتبــاط بــین درجــات  ثبــات المقیــتــم حــساب   

طالبــة علــى الفقــرات الفردیــة لكــل مجــال ودرجــاتهن علــى ) 28(أفــراد العینــة االســتطالعیة والبــالغ عــددها 
 عـــدد الفقـــرات الزوجیـــة والفقـــرات الزوجیـــة، ثـــم اســـتخدام معادلـــة ســـبیرمان بـــراون لتعـــدیل طـــول المجـــال ذ

النــصفین غیـــر ( عـــدد الفقــرات الفردیـــة و، ومعادلــة جتمـــان لتعــدیل طـــول المجــال ذ)اویینالنــصفین متـــس(
  :، وقد بلغت قیم معامالت الثبات بعد التعدیل كما یلي )متساویین

  

  ) 8 (جدول 
   وجتمانمعامل الثبات لمجاالت المقیاس باستخدام التجزئة النصفیة

  مستوى الداللة  اتمعامل الثب  معامل االرتباط  عدد الفقرات  المجاالت
  0.01دالة عند   0.827  **0.705  8  طبیعة المادة ومدى صعوبتها

  0.01دالة عند   0.824  **0.701  14  قیمة المادة وأهمیتها
  0.01دالة عند   0.827  **0.705  13  االستمتاع بالمادة

  

صفیة یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن معــامالت الثبــات لمجــاالت المقیــاس باســتخدام التجزئــة النــ  
  .وهذا یدلل على درجة عالیة من الثبات) 0.01(ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة 

  

  :معادلة ألفا كرونباخ  -
تــم تقــدیر ثبــات المقیــاس بحــساب معامــل ألفــا كرونبــاخ لفقــرات المقیــاس بمجاالتــه الجــدول التــالي 

  : یوضح ذلك 
  

  ) 9 (جدول 
  ألفا كرونباخمعامل الثبات لمجاالت المقیاس باستخدام معامل 

  مستوى الداللة  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجاالت
  0.01دالة عند   0.828  8  طبیعة المادة ومدى صعوبتها

  0.01دالة عند   0.836  14  قیمة المادة وأهمیتها
  0.01دالة عند   0.838  13  االستمتاع بالمادة
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ــــاخ مرتفعــــة ومحــــصو ــــسابق أن قــــیم معامــــل ألفــــا كرونب  0.828(رة بــــین یتــــضح مــــن الجــــدول ال
، وهذا یدلل على أن المقیاس یتسم بدرجة عالیـة مـن الثبـات تفـي بمتطلبـات تطبیقـه علـى أفـراد )0.838و

  .العینة
ممــا ســـبق یتـــضح للباحـــث أن مقیـــاس االتجـــاه نحـــو تطبیقـــات الحاســـوب موضـــوع الدراســـة یتـــسم 

ول علــى النتــائج النهائیــة  یعــزز النتــائج التــي ســیتم جمعهــا للحــصوهــذابدرجــة عالیــة مــن الــصدق والثبــات 
  .للدراسة

  
  :بناء البرنامج : ًرابعا 

تــدریبي محوســب لتــدریس تطبیقــات الحاســوب فــي تنمیــة بعــض هــدفت الدراســة إلــى بنــاء برنــامج   
اكتـساب هـذه  علـى البـاتوكـذلك كیفیـة تـدریب الط ، غـزة–المهارات الحاسوبیة لدى طلبـة جامعـة األزهـر 

المهــارات الحاســوبیة األساســیة فــي تطبیقــات الحاســوب ، بحیــث تنــاول جالمهــارات المتــضمنة فــي البرنــام
(MS Word, MS Excel)،ات كلیـة التربیـة فـي لبـا ومعرفـة فاعلیـة تـدریس هـذا البرنـامج لعینـة مـن ط

  : ، وقد اعتمد الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالیة)1( علوم الحاسوب مساق
  . البحوث والدراسات السابقةلحاسوب و الدراسیة لعلوم امساقاتال    - 1
  .تدریس تطبیقات الحاسوباالتجاهات الحدیثة في    - 2
  .والمختصین في علوم الحاسوب لبناء البرنامجآراء الخبراء    - 3
  

 وبناء على آراء المحكمین للمهارات، االختبار األدائيعلى المهارات المتضمنة قي وبناء    
األدائي كاختبار قبلي للمجموعة التجریبیة من بعد تطبیق االختبار والتحقق من الصدق والثبات، و

) 7(، ملحق التي یعالجها البرنامج المقترحالحاسوبیة ، قام الباحث بتحدید قائمة المهارات الطالبات
  : یوضح هذه المهارات التي قام البرنامج بعالجها 

  

  :خطوات التالیةقام الباحث بعدد من الخطوات لبناء البرنامج تمثلت في ال
  :   شتمل اإلطار العام علي ما یليا تحدید اإلطار العام للبرنامج وقد : ًأوال

  .   )تعریف البرنامج ( مقدمة للبرنامج-أ
  .لبرنامجل األهداف العامة - ب
  .               مبررات إعداد البرنامج-ج
  .األسس التي تم في ضوئها البرنامج - د

  . رنامجتحدید محتوى الب: ًثانیا 
  .تحدید أسالیب تدریس البرنامج: ًثالثا 
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  . تحدید األنشطة المصاحبة والوسائل المساعدة: ًرابعا 
  .  في إطار هذا البرنامجالباتتحدید أسالیب تقویم تعلم الط: ًخامسا
   ضبط البرنامج : ًسادسا
  . تحدید الخطوات اإلجرائیة للدراسة: ًسابعا

  : وفیما یلي شرح تفصیلي لذلك
  

  :  اإلطار العام للبرنامج: ًأوال
   .ویتناول هذا اإلطار تعریف بالبرنامج ومبرراته وأسسه وأهدافه  

  :عنوان البرنامج
برنامج تدریبي محوسب لتدریس تطبیقـات الحاسـوب فـي تنمیـة بعـض المهـارات الحاسـوبیة لـدى "

   ". غزة–طلبة جامعة األزهر 
  

  : المدة الزمنیة للبرنامج
ً أسـبوعیا، واسـتغرق تنفیـذ البرنـامج ء واحـدلقـاوذلـك بواقـع لقـاء دراسـي، ) 12( مـن تكون البرنـامج  

، وهــذا مــن خــالل تــصنیف البرنــامج 2013-2012 األولا یعــادل الفــصل الدراســي مــ أي ،أســبوع) 12(
  .ساعتین دراسیتینإلى جلسات كل جلسة تحتوي على 

  
   :)تعریف البرنامج( مقدمة البرنامج -أ

تدریبي محوسب یتم من خالله تنمیة بعض إعداد برنامج  حرص الباحث على ًانطالقا من    
  المحوسبة، كان البد من التطرق إلى البرامج التعلیمیة كلیة التربیةالباتالمهارات الحاسوبیة لدى ط

وحدة دراسیة "ًالمحوسبة، وعرفه الباحث إجرائیا بأنه ومفهومها، حیث تنوعت وتعددت تعریفات البرامج 
ة باستخدام البرمجة الحاسوبیة لتناسب عملیة التدرب على استخدام البرامج التطبیقیة      مصمم

(MS Word, MS Excel)كلیة البات، متضمنة شرح الدروس، ومجموعة من التدریبات العملیة لط 
ًالتربیة، ومتضمنة أیضا األنشطة، والوسائل، وأسالیب التدریس، وأسالیب التقویم لتحقیق أهدافها 

  .المنشودة
  

  : األهداف العامة للبرنامج -ب
ًبدایة أي نشاط أو برنـامج یعتبـر عنـصرا أساسـیا فـي عملیـة اإلعـداد، بـل تعتبـر األهـداف بمثابـة  ً

 البرنــامج وطبیعتــه ونــشاطاته ووســـائله وأســالیبه التقویمیــة، باإلضــافة إلـــى ىمعیــار یتحــدد بموجبــه محتـــو
  .ه األهدافطریقة التدریس التي تتالءم مع تحقیق هذ
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لطالبات كلیة التربیة بجامعة تدریس تطبیقات الحاسوب إلى وبناء على ذلك یهدف البرنامج 
یتفرع من الهدف العام األهداف العامة و، یهن تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لد غزة بهدف–األزهر 
  : التالیة

 الطالبات وتمكین قات الحاسوب،بتطبیاكتساب المفاهیم والمهارات والكفایات األساسیة المتعلقة   -1
  . الیومیةنمن توظیفها واستخدامها في حیاته

بسهولة ) MS Word, MS Excel(الطالبات القدرة على استخدام البرامج التطبیقیة اكتساب    -2
  .ودقة وبدرجة من السرعة واإلتقان

  ).وغیرها.. الحذف، النقل، النسخ، إعادة التسمیة،(التعامل مع الملفات    -3
  ).وغیرها...التشغیل، اإلنهاء، فتح مستند، االنتقال بین البرامج(التعامل مع البرامج    – 4
حفظ المستند، طباعة المستند، تغییر خصائص الحروف، إدراج الصور، (تحریر النصوص    – 5

إدراج الجداول والتعامل معها، تصحیح األخطاء اإلمالئیة، التعامل مع مربعات النص، البحث 
  )وغیرها... نص واستبدالهعن ال

طباعة البیانات الموجودة في جدول، إدخال المعادالت في (التعامل مع برامج الجداول الزمنیة    – 6
الخالیا، تغییر خصائص النص في خالیا الجدول، تنسیق حدود وخالیا الجدول، فرز البیانات 

  )وغیرها....في الجدول، إدراج المخططات البیانیة،
النظام والترتیب والتركیز والصبر والمثابرة والثقة بالنفس : جاهات وعادات سلیمة مثلتنمیة ات   -7

  .والتعاون وحسن التصرف في المواقف المختلفة
وتذوق جوانب الجمال والتناسق في بنائها تطبیقات الحاسوب تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو    -8

  .وأسلوبها ومحتواها
  .إتقان المهارات بصورة دقیقة وسریعةمن خالل واتهن وتحقیق ذسهن بأنف اتتعزیز ثقة الطالب   -9

  .إثارة القدرات الذهنیة للطالبات ومساعدتهن على حسن توجیهها   -10

  
  :  مبررات إعداد البرنامج- ج

 تي اهتمتال السابقة  والدراسات،)1( علوم الحاسوب مساق الدراسیة في كتبالًاستنادا إلى 
   :استطاع الباحث أن یحدد المبررات التالیة التي دعته لتصمیم البرنامج، ام بشكل عبعلوم الحاسوب

 القصور في الجانب التطبیقي للطالبات، واالهتمام بالجانب النظري فقط. 

  الحاسوبیة التطبیقیة وخاصة برنامجي للمهارات ات الطلبمن  الكثیرعدم إتقان(MS Word, 

MS Excel). 

  موضوع تطبیقات الحاسوب داخل الجامعة في هذا المقرر، محوسبة تعالج برامج یوجد ال 
 .رغم أهمیته
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  الطالبات تطبیقات الحاسوب یساعد على تنمیة أداء الطالبات في البرامج التطبیقیة  تعلیم
 الحیاة مواقف مع التكیف على اتساعده المهارة على ةالطالب فقدرة والحاسوبیة المختلفة،

 .المرجوة األهداف تحقیق يف یسهم مما األحداث، ومتغیرات

  
  :اآلتي إلى االستناد تم ،البرنامج إلعداد دعت السابقة التي المبررات ضوء وفي

 التطبیق قبل لباتاالط التدریبي مع البرنامج أهداف مناقشة. 

  مناقشة طبیعة المهارة سواء في برنامج(MS Word)ج م، أو برنا(MS Excel) من حیث 
تكوین عالقات تتجاوز حدود العالقات المعروفة مع العمل على أنها نشاط أدائي یهدف إلى 

 .تأصیل هذا النشاط

 وقیمهن الطالبات اتجاهات في تغیرات بإحداث وذلك المهاریة، بقدراتهن الطالبات ثقة تنمیة 
 .طاقاتهن مستویات أعلى استخدام على تعینهن التي بالصورة ودوافعهن

 بهدف ،المستوى المتقدم إلى البسیط المستوى من جتتدر التي التدریبات بعض الباحث یقدم 
 .بعض المهارات الحاسوبیة تنمیة

 الطالبات لدى اإلبداع لتنمیة ،ومتنوعة متعددة أسالیب التدریس واستخدام طرق في التنوع 
 .التعلیمي الموقف یقتضیه ما حسب

  
 :التالیة  األسالیب تم استخدام البرنامج هذا إطار وفي

 :التالیة الممارسات خالل من وذلك اتلباالط تشجیع إلى الباحث تممارسا تهدف أن
 .ومتسلسل منطقي بأسلوب البرنامج عرض   - 1
 .المقرر على طالبات كلیة التربیة) 1( علوم الحاسوب مساق یخدم بما البرنامج توظیف   - 2
 .هادفة بأسالیب وأفكار طرق عرض   - 3
 .عبللص السهل من تدریجي بشكل البرنامج عرض   - 4
  .وحلولها مشاكل طرح في الجماعیة المشاركة على الطلبة وتشجیع الذاتي، التعلم توظیف   - 5
 لألهداف البرنامج هذا تحقیق ىمد على التعرف على تساعد تقویم أسالیب البرنامج یتضمن   - 6

 خالل من وتتكون الدرس أثناء األولى تنفد بحیث مرحلتین على التقویم ویتم ،الموضوعة
 ,MS Word  الطالبات أثناء ممارسة تطبیق األنشطة والتمارین الخاصة بتطبیقاتةمالحظ

MS Excel، وتهدف البرنامج نهایة في فتكون الثانیة المرحلة أما األسالیب، من ذلك وغیر 
  .المهارات تلك فيأداء الطالبات  ىمستو على التعرف إلى
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  :وقد راعى الباحث األمور التالیة في البرنامج 
 .غزة-أن یناسب مستوى طالبات كلیة التربیة بجامعة األزهر  - 1
 .ُأن یقدم بطریقة میسرة ومباشرة لیحقق أهدافه  - 2
 .أن یسمح للفرد الذي یدرسه باسترجاع معلوماته فالتغذیة الراجعة أحد مبادئه  - 3
  .وبأن یقدم بصورة مناسبة، تتناسب وطبیعة مادة تطبیقات الحاس  - 4
 

  :التالیة اإلجرائیة المراحل خالل من البرنامج ممُص فقد هنا ومن
 .MS Word, MS Excelمرحلة تحدید المهارات الالزمة في برنامجي   - 1
 .مرحلة تحدید األهداف اإلجرائیة التي یجب تحقیقها عند اكتساب هذه المهارات  - 2
 .مرحلة اختیار الخبرات التعلیمیة وتنظیمها في شكل موضوعات  - 3
 . إعداد األنشطة والتمارین المصاحبة للدروسمرحلة  - 4
 .مرحلة بناء أدوات التقویم والقیاس التي تعتمد على مالحظة األداء للطالبات  - 5
 .مرحلة وضع خطة لدراسة البرنامج  - 6
  
  : البرنامجبناء  األسس التي تم في ضوئها -د

  : سس التالیة في بنائه األىفي ضوء المبررات التي دعت لصیاغة البرنامج تم االستناد إل  
 : األسلوب العلمي -1

  : المقترح على أسلوب علمي ویتمثل هذا األسلوب بما یليالبرنامجاعتمد الباحث في بناء 
ورشة  من خالل MS Word, MS Excelالمهارات الالزمة في تطبیقات الحاسوب تحدید    - أ 

  . غزة–عة األزهر العمل التي عقدت في كلیة الهندسة وتكنولوجیا المعلومات بجام
ٕعرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمین المتخصصین إلبداء الرأي فیه واجراء    - ب

  .التعدیالت الالزمة
  

  : مراعاة التنوع -2
وأسالیب التقویم، التعلمیة ویقصد به التنوع في طرائق التدریس واألنشطة والوسائل التعلیمیة 

  . وتحقیق األهداف المنشودةاتلبال الطوالذي من شأنه أن یضمن فعالیة من قب
  

 :ن ونشاطهاتفعالیة الطالب -3
ًلتعلم، وذلك یعد عنصرا مهما  لنٕواثارة دافعیتهات لبامن خالل تشجیع الط في تنمیة المهارات ً

  .MS Word, MS Excelالحاسوبیة الخاصة بتطبیقات الحاسوب 
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 :فعالیة دور المعلم -4
ًیكون دور المعلم دورا ایجابیا مت ًفاعال في أثناء تطبیق البرنامج، مراعیا للتنوع من خالل ً ً

  . المصاحبة بكافة أشكالهاوأنشطتهللدرس ممارسته 
  

  : تحدید محتوى البرنامج:ًثانیا
 :ًتم اختیار محتوى البرنامج وفقا لألسس التالیة

 .ًأن یكون قابال للتقویم -
 .ًأن یكون متنوعا -
 .ً والمحددة سابقاالمطلوبةة الحاسوبی للمهارات اتاكتساب الطلبیحقق  -
  

   :وصف البرنامج 
ساعة ) 24(بواقع ساعتین دراسیتین جلسة كل جلسة تستغرق ) 12(یشتمل البرنامج على 

  .دراسیة
  .وأهدافها واألنشطة ووسائل التقویمالبرنامج  جلساتیوضح ) 10(والجدول 

  

   )10(جدول 
  جلسات البرنامج وأهدافها واألنشطة ووسائل التقویم

الوسائل التعلیمیة   األهداف الخاصة  الجلسة
  اإلجراءات واألنشطة  التعلمیة

أسالیب 
  الزمن  التقییم

  األولى

  تقدیم البرنامجتعارف و
  .اتلباكلمة ترحیبیة الط -
 .مقدمة عن البرنامج -
 . البرنامجىعرض محتو -
 .عرض أهداف وأهمیة البرنامج -
لمیة التي  التعلیمیة التعوسائل بالاتلباتعریف الط -

 .تساعد في تطبیق البرنامج
 باألنشطة واإلجراءات واألسالیب اتلباتعریف الط -

، مثل أسالیب التدریس المستخدمة في بنیة البرنامج
 .اتلباالتي تراعي كافة المستویات للطالمتبعة و

 الموزعة على موضوعات التدریباتتحدید  -
 ، مثل التدریبات للطالبات على المستوىالبرنامج

العام وتدریبات خاصة بالطالبات المتفوقات، 
  .والتدریبات البیتیة المساندة لجمیع الطالبات

  

  

  ساعتان  

  الثانیة

ـــــــل مـــــــع  ـــــــامج والتعام ـــــــة البرن واجه
  :المستندات

یتوقـــع مـــن الطالـــب بعـــد أنجـــاز هـــذا الـــدرس أن 
  :ًیكون قادرا على 

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDعرض ال

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 

  ساعتان
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الوسائل التعلیمیة   األهداف الخاصة  الجلسة
  اإلجراءات واألنشطة  التعلمیة

أسالیب 
  التقییم

  الزمن

  .Microsoft Word تشغیل برنامج – 1
دوات والوصـول إلـى التعامل مع أشـرطة األ– 2

األوامر المطلوبة من خالل الرموز المختلفة في 
  .أشرطة األدوات

  . جدیدWord إنشاء مستند – 3
  . حفظ المستندات– 4
  . فتح المستندات– 5
  . إغالق المستندات بأنواعها– 6
 بطریقة Microsoft Word إغالق برنامج -7

  .أمنة

تدریبات السبورة، 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الباتالط
  

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 
الطالبات للبرنامج وشرح 
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .رنامجالمصاحبة للب

للمهارات 
المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  البیتیة

  الثالثة

  :تحریر المستند وتنسیقات الخط 
یتوقع من الطالب بعد أنجاز هذا الدرس أن 

  :ًیكون قادرا على 
  . التحكم بمؤشر الكتابة باستخدام الماوس– 1
كتابة باستخدام لوحة  التحكم بمؤشر ال– 2

  .المفاتیح
 استخدام أشرطة األدوات في عملیة – 3
  )النسخ، القص، النقل، اللصق(
 استخدام شریط التنسیق في عملیة تنسیق – 4

  .النصوص

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة هداف المرلتحقیق األ
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 
الطالبات للبرنامج وشرح 
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .المصاحبة للبرنامج

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 

 خالل حل
الواجبات 

  البیتیة

  ساعتان

  الرابعة

  :إعداد الصفحة والتدقیق النحوي 
یتوقع من الطالب بعد أنجاز هذا الدرس أن 

  :ًیكون قادرا على 
  . الوصول إلى شاشة إعداد الصفحة– 1
 اختیار حجم الورق المستخدم للطباعة، – 2

  ). عمودي–أفقي (وتحدید اتجاه الطباعة 
 یسار، أعلى ، یمین،( تحدید الهوامش – 3

 )أسفل، هامش التوثیق
  . إعداد التدقیق اإلمالئي والنحوي– 4
 إجراء التدقیق اإلمالئي والنحوي أثناء – 5

  .الكتابة
 تنفیذ البحث عن كلمة أو نص ضمن – 6

  .المستند
 البحث عن نـص أو كلمـة واسـتبداله بـنص – 7

  .أو كلمة جدیدة

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDلعرض ا
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 
الطالبات للبرنامج وشرح 
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .برنامجالمصاحبة لل

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  البیتیة

  ساعتان

  الخامسة
الصور والكائنات الرسومیة والمعادالت 

  :الریاضیة 
لبرنامج ا

المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر

من خالل 
مالحظة 

أداء 
  ساعتان
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الوسائل التعلیمیة   األهداف الخاصة  الجلسة
  اإلجراءات واألنشطة  التعلمیة

أسالیب 
  التقییم

  الزمن

یتوقع من الطالب بعد أنجاز هذا الدرس أن 
  :ًیكون قادرا على 

 التعرف على أنواع الرسومات المستخدمة – 1
  .Microsoft Wordمستندات في 

 استخدام الكائنات الرسومیة وتضمینها – 2
  .Wordضمن مستندات 

 استخدام الصور وتضمینها ضمن – 3
  .Wordمستندات 

 إدراج األشكال التلقائیة والتعامل معها – 4
  .واستبدالها عند اللزوم

 إدراج مربع نص وتنسیقه ضمن مستندات – 5
Word.  

  .سم ضمن المستندٕ إدراج واضافة خط ر– 6
 وتنسیقه والتعامل مع Word Art إدراج – 7

  .كافة اإلعدادات

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

من الجلسة اتبع الباحث 
 عرض المحاضرة طریقة

 مالحظة بااللقاء من خالل
الطالبات للبرنامج وشرح 
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .المصاحبة للبرنامج

الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  البیتیة

  السادسة

  :الجداول وأعمدة الجریدة 
طالب بعد إنجاز هذا الدرس أن یتوقع من ال

  :ًیكون قادرا على 
  .Word معرفة مكونات الجدول في – 1
  . إدراج الجداول بأكثر من طریقة– 2
  . تنسیق الجداول المختلفة– 3
  . التعامل مع النص داخل الجدول– 4
 تغییر حدود الجدول وتسطیره بأكثر من – 5

  .طریقة
 التعامل مع بیانات الجدول من فرز – 6

  .وغیرها
 إضافة صفوف وأعمدة جدیدة في – 7

  .الجدول
  .حذف خلیة أو صف أو عمود من جدول - 8
 إنــــــــشاء أعمــــــــدة الجریــــــــدة والتعامــــــــل مــــــــع – 9

  .تنسیقاتها

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

ة جولتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 
الطالبات للبرنامج وشرح 
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .المصاحبة للبرنامج

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  لبیتیةا

  ساعتان

  السابعة

ــي  ٕواجهــة البرنــامج وادخــال البیانــات ف
EXCEL:   

یتوقع من الطالب بعد إنجاز هذا الدرس أن 
  :ًیكون قادرا على 

 بأكثر Microsoft Excel تشغیل برنامج – 1
  .من طریقة

التعامل مع أشرطة األدوات والوصول إلى – 2

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء، من خالل 

ت للبرنامج مالحظة الطالبا
وشرح المهارات، وتقوم 

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 

  ساعتان
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الوسائل التعلیمیة   األهداف الخاصة  الجلسة
  اإلجراءات واألنشطة  التعلمیة

أسالیب 
  التقییم

  الزمن

األوامر المطلوبة من خالل الرموز المختلفة في 
  .شرطة األدواتأ
 إنشاء مصنف عمل جدید بأكثر من – 3

 .طریقة
  . تحدید أنواع البیانات المختلفة– 4
 إدخال البیانات المختلفة داخل ورقة – 5

  .العمل
  . إنشاء الصیغ الریاضیة المختلفة– 6
  . حفظ المصنفات بأكثر من طریقة– 7
  . فتح المصنفات بأكثر من طریقة– 8
 .نواعها إغالق المصنفات بأ– 9

 Microsoft Excel إغالق برنامج – 10
  .بطریقة أمنة

الطالبات بتطبیق المهارة   
المقدمة من خالل حل 
التدریبات المصاحبة 

  .للبرنامج

الواجبات 
  البیتیة

  الثامنة

  :تنسیقات ورقة العمل 
الدرس أن یتوقع من الطالب بعد إنجاز هذا 

  :ًیكون قادرا على 
 إدراج الصفوف واألعمدة الجدیدة في ورقة – 1

  .العمل
  . حذف صفوف أو أعمدة من ورقة العمل– 2
  . إدراج أو حذف ورقة عمل من المصنف– 3
 التعامل مع تنسیقات الصفوف واألعمدة – 4
  )االرتفاع، العرض(
 إظهار أوراق العمل في المصنف بأكثر – 5

  .من طریقة
 التعامل مع تنسیقات الخط داخل أوراق - 6

  .العمل
  . إضافة الحدود وحذفها في أوراق العمل– 7

لبرنامج ا
المحوسب، أجهزة 
الحواسیب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
اللقاء، وأسلوب المناقشة با

والحوار، من خالل 
مالحظة الطالبات للبرنامج 
وشرح المهارات، وتقوم 
الطالبات بتطبیق المهارة 
المقدمة من خالل حل 
التدریبات المصاحبة 

  .للبرنامج

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 

خالل 
مشاركة 

الطالبات في 
الحوار، ومن 

الل حل خ
الواجبات 

  البیتیة

  ساعتان

  التاسعة

  :نقل ونسخ البیانات 
یتوقع من الطالب بعد إنجاز هذا الدرس أن 

  :ًیكون قادرا على 
 نسخ ولصق البیانات من مكان إلى أخر – 1

  .داخل المصنف وأوراق العمل
 نقل البیانات من مكان إلى أخر داخل – 2

  .المصنف وأوراق العمل
ات داخل ورقة العمل بأكثر من  تعبئة البیان– 3

  .اتجاه
  . نسخ البیانات بین أوراق العمل– 4
  . نسخ ولصق الصیغ فقط– 5
  . نسخ ولصق القیم فقط– 6

لبرنامج ا
المحوسب، جهاز 

، LCDالعرض 
یبات تدرالسبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء، وأسلوب حل 
المشكالت، من خالل 
مالحظة الطالبات للبرنامج 
وشرح المهارات، وتقوم 
الطالبات بتطبیق المهارة 
المقدمة من خالل حل 
التدریبات المصاحبة 

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، وحل 
التدریبات 
الصعبة، 

ومن خالل 
حل 

الواجبات 

  ساعتان



- 93 -  

الوسائل التعلیمیة   األهداف الخاصة  الجلسة
  اإلجراءات واألنشطة  التعلمیة

أسالیب 
  التقییم

  الزمن

  . التعامل مع نسخ البیانات المطلق– 7
  . إجراء النسخ الفوري-8
  . إعداد وتنفیذ القوائم المخصصة– 9

  البیتیة  .رنامجللب

  العاشرة

ـــــــصور والمخططـــــــات  الرســـــــومات وال
   :EXCELالبیانیة في 

یتوقع من الطالب بعد إنجاز هذا الدرس أن 
  :ًیكون قادرا على 

  .سهمیه لهٕ رسم خط واضافة رؤوس – 1
  . إدراج األشكال التلقائیة وتنسیقها– 2
 إضافة نص داخل األشكال التلقائیة بأكثر – 3

  .من طریقة
  . وتنسیقهWord Art إدراج نص – 4
 عرض كائنات رسومیة أو إخفائها من – 5

  .ورقة العمل
  . إدراج الصور بأكثر من طریقة– 6
  .  تنسیق الصور واألشكال المختلفة– 7
  . المخططات البیانیة إدراج– 8
  . تنسیق المخططات البیانیة وتغییر نوعها– 9

لبرنامج ا
المحوسب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 

 وشرح الطالبات للبرنامج
المهارات، وتقوم الطالبات 
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .المصاحبة للبرنامج

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  البیتیة

  ساعتان

الحادیة 
  عشر

ٕالطباعـــــــة واعـــــــداد الـــــــصفحة فـــــــي 
EXCEL:  

 هذا الدرس أن یتوقع من الطالب بعد إنجاز
  :ًیكون قادرا على 

  . عرض ورقة العمل بأكثر من طریقة– 1
  . تجهیز ورقة العمل للطباعة– 2
  . إضافة رؤوس وتذییالت للصفحة– 3
  .ٕ ضبط الهوامش واعداد الصفحة– 4
 تكرار عناوین الصفوف واألعمدة في كل – 5

  .صفحة
  . تسریع مهمة الطباعة بأكثر من طریقة– 6
  .قة عمل على الصفحة توسیط ور– 7
  . طباعة عدة مصنفات دفعة واحدة-8

لبرنامج ا
المحوسب، جهاز 

، LCDالعرض 
تدریبات السبورة، 

تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .طالباتال
  

  
  

جوة لتحقیق األهداف المر
من الجلسة اتبع الباحث 

 عرض المحاضرة طریقة
بااللقاء من خالل مالحظة 
الطالبات للبرنامج وشرح 

رات، وتقوم الطالبات المها
بتطبیق المهارة المقدمة 
من خالل حل التدریبات 

  .المصاحبة للبرنامج

من خالل 
مالحظة 

أداء 
الطالبات 
للمهارات 

المقدمة في 
الدرس، ومن 
خالل حل 
الواجبات 

  البیتیة

  ساعتان

الثانیة 
  عشر

  تقییم البرنامج
  .واشتملت على تقییم البرنامج بكافة أبعاده

  
  

  ساعتان  

  .یوضح دلیل المعلم) 8(لحق م
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  : تحدید أسالیب تدریس البرنامج:ًثالثا
 الباحث أنه یجب ىتختلف وتتنوع طرق التدریس من طریقة اإللقاء وطریقة الحوار وغیرها، ویر  

 العلمیة الباتأن تتنوع هذه الطرق حسب طبیعة الدرس والموقف التعلیمي وحسب مستویات الط
، ویمكن للمعلم أن یستخدم أكثر من أسلوب في الباتق الفروق الفردیة للطالمختلفة مراعیة هذه الطر

  :نفس الحصة حسب الحاجة، ومن بین األسالیب التي یمكن أن یستخدمها المعلم ما یلي
  .اإللقاءأسلوب  -
  .أسلوب الحوار والمناقشة -
 .أسلوب حل المشكالت -

 محتوى البرنامج تتلخص طالباتالوقد تخلل هذه الطرائق تحركات قام بها المعلم لتسهیل تعلم 
  :هذه التحركات في التالي

  .تحركات التقدیم حیث یبین المعلم الهدف من الدرس وأهمیته وعنوانه - 1
 .تحركات التفسیر وخاصة عند الحصول على النتائج - 2
 . في الدرس بأشكال مختلفةن وتفاعلهطالباتتحركات النقاش حیث یتم تنشیط مشاركة ال - 3
 .ث یقدم المعلم األنشطة والتمارینتحركات التطبیق حی - 4

  

 الحوار  اإللقاء أو أسلوبویقوم المعلم بهذه التحركات سواء أثناء تطبیقه العرض سواء بأسلوب
  : حل المشكالت، ویرجع اختیار الباحث لهذه الطرائق إلى عدة اعتبارات أهمها أسلوبوالمناقشة أو

  . البرنامج المقترحىطبیعة محتو - 1
 .ئقممیزات هذه الطرا - 2
 .اتلبامة هذه الطرائق لمستویات الطءمال - 3
 

 .  تحدید األنشطة المصاحبة والوسائل المساعدة:ًرابعا
ن الوســـیلة التعلیمیـــة عبـــارة عـــن تركیبـــة أ) 48: 2001( عبـــد الـــسمیع وآخـــرون ىیـــذكر مـــصطف  

عــرض هــذا ًتــضم كــال مــن المــادة التعلیمیــة أو المحتــوي واإلدارة والمــتعلم والجهــاز الــذي یــتم مــن خاللــه 
المحتـوي، وطریقــة التعامــل التــي یمكــن مــن خاللهــا ربــط المحتــوي بالجهــاز أو اإلطــار بحیــث تعمــل علــى 

  . ٕتوفیر تصمیم وانتاج واستخدام فعال للوسیلة التعلیمیة یحقق االتصال الكفء
التــي قــام بإعـدادها بمــا یتفــق وطرائــق التعلیمیـة اسـتخدم الباحــث مجموعــة مـن األنــشطة والوســائل و

  :ریس موضوعات البرنامج الحالي، وقد تمثلت هذه األنشطة والوسائل في التاليتد
  . تحل داخل غرفة الصفالباتتراعي الفروق الفردیة بین الطمحوسبة تدریبات   -
  . تحل كنشاط بیتيالبات تراعي الفروق الفردیة بین الطتدریبات مختلفة ومتنوعة  -
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 .ألنشطة والخبراتأن یشتمل البرنامج على أنماط متباینة من ا  -
 .یصعب حلها على تنمیة المهارات من خالل مواجهتهم بمشكالت الباتتشجیع الط  -
 .اآلخرین  على طرح األفكار وربطها وتحلیلها واحترام وتقبل أفكارالباتتشجیع الط  -
 . على طرح األسئلةالبات بأفكارهم وقدراتهم بتشجیع الطالباتتنمیة ثقة الط  -
 

  : ویم المستخدمة في البرنامج أسالیب التق:ًخامسا
في تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى طلبة جامعة ًانطالقا من هدف البرنامج المقترح 

 على اكتساب هذه المهارات المتضمنة في البرنامج فقد اتبع البات وكذلك كیفیة تدریب الطغزة،-األزهر
  : الباحث األسالیب التالیة في تقویم البرنامج المقترح

 الذي تم إجراؤه في بدایة البرنامج التدریبي وقبل شرح أي جزء من المحتوى العلمي، وتم :یم قبليتقو
 لدى لمعرفة المهارات الحاسوبیة المتوفرة المعد من قبل الباحث األدائيذلك من خالل تنفیذ االختبار 

  . أفراد عینة الدراسة
  

ًیكون مصاحبا لعملیات التعلیم والتعلم، وهو یتم  هذا التقویم هو تقویم مستمر و):بنائي(تقویم تكویني 
 وخالل المواقف التعلیمیة المختلفة داخل غرفة الصف، لذا فإن له ،الدراسیةاللقاءات خالل مراحل 

أكثر من وظیفة من حیث تصحیح مسار العملیة التعلیمیة ومن أهمها تحسین عملیة التعلیم والتعلم قبل 
  .تفاقم األخطاء

 والمتابعة المستمرة للتدریبات في كل خطوة من خطوات اتلبامالحظة أداء الطوقام الباحث ب
  :دروس البرنامج وذلك من خالل

  .التدریبات داخل غرفة الصف على اتلبامالحظة إجابات الط - 1
 . في األنشطة داخل غرفة الصف واألنشطة البیتیةاتلبامالحظة أداء الط - 2
 .ت الجدیدة أثناء اكتساب الخبرااتلبامالحظة أداء الط - 3
 .   على التدریبات والتماریناتلباالمتابعة المستمرة ألداء الط - 4
  

  األدائي ویتم بعد االنتهاء من أداء البرنامج، وذلك من خالل تطبیق االختبار):ختامي(تقویم نهائي 
  .البعدي الذي طبق قبل تطبیق البرنامج

  
  :  ضبط البرنامج:ًسادسا

 للخطوات السابقة على مجموعة من السادة المحكمین ًتم عرض البرنامج بعد إعداده وفقا
علیها، وتنظیم الدروس المصغرة ومكوناتها كان إلبداء الرأي حول مدى تنظیم البرنامج بالصورة التي 
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 بیتي، ومدى صالحیة البرنامج للتطبیق، وقد تم تعدیل نشاطتقویم، وأنشطة، ومحتوى، ومن أهداف، 
) عینة الدراسة (اتلباظات لضمان ضبط البرنامج قبل تنفیذه على الطالبرنامج بناء على تلك المالح

  .لیصبح بشكله النهائي
  

  :خطوات الدراسة
  :اشتملت الدراسة الحالیة على الخطوات التالیة

 ًطالع علـى األدب التربـوي المتعلـق بموضـوع الدراسـة متمـثال بالكتـب والـدوریات والرسـائل العلمیـة الا
 .ومواقع االنترنت

 اإلطار النظري للدراسة ودراساتها السابقةإعداد . 

  الحاسوبیة المطلوبة في برنامج إعداد قائمة المهاراتMS Word, MS Excel. 

  ًاألدائي مشتمال على المهارات الحاسوبیة المطلوبةبناء االختبار. 

  :والتي مرت خطوات بنائه بالخطوات التالیة
  . تحدید الهدف من االختبار-1    
  .ید المهارات األساسیة التي سیقوم بقیاسها االختبار التشخیصي تحد-2    
  . االختبارمفردات صیاغة -3    
  .وضع تعلیمات االختبار -4    
  .  الصورة األولیة لالختبار -5    
  : ویشملًإجراءات ضبط االختبار إحصائیا -6    
  . متوسط زمن أداء االختبار-أ    

  . ثبات االختبار- ب       
   . صدق االختبار-ج    

    . معامل التمییز ومعامل الصعوبة لمفردات االختبار-د        
 اختیار العینة االستطالعیة للدراسة. 

 ًإعداد االختبار األدائي وتطبیقه قبلیا. 

 ًإعداد مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب وتطبیقه قبلیا. 

  :والذي مر إعداده بالخطوات التالیة 
  .لمقیاس في صورتها األولیة وضع فقرات ا-أ  
ــــاهج وطــــرق -ب  عــــرض فقــــرات المقیــــاس علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین المتخصــــصین فــــي المن

مـــة مجـــاالت ءمـــة الفقـــرات لمجـــاالت المقیـــاس، ومالءالتـــدریس وعلـــم الـــنفس، ألخـــذ آرائهـــم حـــول مال
  .المقیاس للمقیاس ككل
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 . التحقق من صدق وثبات المقیاس–ج 

  المقترحالمحوسب إعداد البرنامج. 

 اختیار العینة التجریبیة للدراسة. 

 تطبیق البرنامج المقترح. 

 :حیث راعي الباحث األمور التالیة 

 .العرض خالل المناسب الوقت إعطاء  -  
 .نبباله یدور ما عن للتعبیر للطالبات الحریة إعطاء  -  
  .والتنوع العرض طریقة في المستمر الجدید  -  
طة والتمارین المصاحبة للدروس حتى تتمكن الطالبات من تقدیم العدید من األنش  -  

 . تطبیق المهارة في مواقف مختلفة
 .نإعطاء الطالبات الفرصة لتحدید ما یناسبه   -  
 .وتطبیقاتها) 1( علوم الحاسوب مساقفي  للتمكن المهارات تلك أهمیة إبراز    -  
 .تقبلهومس الطالب حاضر في المهارات هذه أهمیة عن الكشف    -  
  .مستمر بشكل الراجعة التغذیة استخدام    -  

  ًبعدیاالتحصیلي تطبیق االختبار. 

 ًتطبیق مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب وتطبیقه بعدیا. 

 جمع البیانات وتحلیلها واستخالص النتائج ووضع التوصیات والمقترحات.  
  

  :األسالیب اإلحصائیة
  : التالیةاستخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة  

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسب المئویة الموزونة   -1
  . االختبارثباتللتأكد من ألفا كرونباخ معامل ارتباط بیرسون ومعادلة    -2
  .معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمییز   -3
 للتعـرف علـى T-Test لعینتـین منفـصلتین T، واختبـار T-Testلعینتین مترابطتین ) T(اختبار    -4

  .داللة الفروق بین مستویات متغیرات الدراسة
للتأكـد مـن أن حجـم الفـروق الناتجـة  )d(وحـساب قیمـة  ")  (2"م حجم التأثیر مربع إیتـا استخدا   -5

  .وقیاس حجم األثر هي فروق حقیقیة
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  :ویشتمل على

 .تفسیرهو األول السؤال  نتائج-1
 . نتائج السؤال الثاني وتفسیره-2
 .واختبار الفرضیة األولى وتفسیرها لثالثا السؤال  نتائج-3
 .واختبار الفرضیة الثانیة وتفسیرها الرابع السؤال  نتائج-4
 .واختبار الفرضیة الثالثة وتفسیرها الخامسالسؤال   نتائج-5
 . واختبار الفرضیة الرابعة وتفسیرهاالسادس السؤال نتائج-6
 .توصیات الدراسة-7
 .مقترحات الدراسة-8
 .المراجع-9
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  الفصل الخامس
  تفسیرهانتائج ومناقشة ال

  
 البرنــــامج حیــــث تــــم اســــتخدام ، إلیهــــا الباحـــثًیتنـــاول هــــذا الفــــصل عرضــــا للنتـــائج التــــي توصــــل  

قائمــة  والمتمثلــة فــي ، الدراســةأدواتأي نتــائج تطبیــق فــي معالجــة بیانــات الدراســة  "SPSS"اإلحــصائي 
األدائـي لمهـارات ، واالختبـار (MS Excel) , (MS Word)رات الخاصـة بتطبیقـات الحاسـوب المهـا

ومقیـــاس االتجـــاه نحـــو تطبیقـــات ،  بتطبیقـــه القبلـــي والبعـــديالمعـــد مـــن قبـــل الباحـــث تطبیقـــات الحاســـوب
ج عرض النتـائج التـي كـشفت عنهـا الدراسـة ومناقـشة هـذه النتـائوسیتم الحاسوب بتطبیقه القبلي والبعدي، 

  . الدراسة واختبار فروضهامن خالل اإلجابة عن أسئلة 
  

   :على ما یلي ینص والذي :إجابة السؤال األول
 والمطلوب MS Word, MS Excelما المهارات الحاسوبیة المطلوبة لتطبیقات الحاسوب "

  ؟"تنمیتها لدى أفراد العینة
  .)69(صفحة المشار إلیه في  )تفصل اإلجراءا(الفصل الرابع اإلجابة عن هذا السؤال في وتمت  
  

   :على ما یلي ینص والذي :الثانيإجابة السؤال 
   ؟"ما البرنامج التدریبي المحوسب الذي سیستخدم لتدریس تطبیقات الحاسوب"

   .)85(صفحة المشار إلیه في  )فصل اإلجراءات(الفصل الرابع اإلجابة عن هذا السؤال في وتمت  
 

   :على ما یلي ینص يوالذ :الثالثإجابة السؤال 
ة في ی المجموعة التجریبالباتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طهل "

  .؟"البعدي –القبلي  في القیاس مهارات تطبیقات الحاسوب
  : األولى والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار 
بین متوسطي درجات ) α > 0.05(لة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دال"

  ". البعدي–طالبات المجموعة التجریبیة في مهارات تطبیقات الحاسوب في القیاس القبلي 
  

  
لعینتین " ت" هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اختبار نولإلجابة ع
  .یوضح ذلك) 11(مرتبطتین والجدول 
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  )11(جدول 
  متوسط درجات مجموعة الطالبات في االختباربین " ت"اختبار نتائج استخدام 

  القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي

 البیان
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

الدرجة الكلیة  3.415 11.63 30 القبلي
 2.311 27.30 30 البعدي لالختبار

  دالة عند 19.985
0.01 

  
وهو أصغر ) 11.63(الجدول السابق یظهر بأن المتوسط الحسابي في التطبیق القبلي یساوي 

المحسوبة تساوي " ت" وكانت قیمة ،)27.30(من المتوسط الحسابي في التطبیق البعدي الذي یساوي 
  ). 0.01(وهي دالة عند مستوى داللة ) 19.985(
  

بین متوسط )   ≥ 0.01( مستوى داللة عندلة إحصائیة  دالو ذقوجد فریوهذا یعني أنه 
  . لصالح التطبیق البعدي الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعديدرجات

    
ودراســـة یاســـر  ،)2008، عبـــد العزیـــز المـــالكي(كـــل مـــن  دراســـةنتـــائج  مـــع النتیجـــةهـــذه  وتتفـــق

 والتـي أشـارت جمیعهـا (Coll, 1999)، ودراسـة كـول )2007، مجـدي عقـل(دراسـة ، و)2008رضوان، 
عــن التطبیــق القبلــي ) بعــد تطبیــق البرنـامج(إلـى تفــوق المجموعــة التجریبیـة فــي التطبیــق البعــدي لالختبـار

   ).  قبل تطبیق البرنامج(لالختبار 
  

 الباحث ذلك إلى أن التعلم في ضوء البرنامج المقترح، والذي یهدف إلى تنمیة بعض وویعز
 على جعل التعلم ذا معني وقائم اتلباغزة، ساعد الط-المهارات الحاسوبیة لدي طلبة جامعة األزهر

على الفهم، كما ساعد على ربط المهارات مع بعضها البعض في شكل مترابط سهل على الطالبات 
معارف فهمه من خالل المعلومات والمواقف الجدیدة المعدة لهن، ومقارنتها بما هو موجود لدیهن من 

، ن في التعرف وفهم ما هو غیر معروف لدیهنسابقة ومفاهیم خاطئة، واستخدام لما هو موجود لدیه
بحیث تناول البرنامج البناء المنطقي في عرض مهارات تطبیقات الحاسوب من خالل الربط بالواقع 

ى بالنسبة والتدریبات واألنشطة المتضمنة في البرنامج المحوسب، حیث أصبحت المهارات ذات معن
 نللطالبات، وأصبحت معقولة ومقبولة، بمعنى أن الطالبات اقتنعن بصحتها وأصبحت ذات قیمة لدیه

  .    وساعدت في التغلب على معظم المشكالت الحاسوبیة التي تواجههن
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  :وقد یعزى التفوق للبرنامج المقترح في العالج إلى  
 التدریس ائقتنظیم محتوى البرنامج، وطر: اعتماد البرنامج على مواصفات محددة وفاعلة مثل -1

ٕ واثارة للطالباتالمختلفة والمتنوعة، واألنشطة والوسائل المستخدمة، كل ذلك أعطى فاعلیة 
  . معنيي إلى تعلم فعال ذأدى للتعلم، وندافعیته

تباعه ا، و  المحوسبةالتنوع في طرائق التدریس التي اتبعها الباحث من خالل عرضه للدروس -2
 . فاعلیةاطرائق متنوعة جعلت البرنامج ذأسالیب و

 العلمیة بما یلبي الطالبات، وتناسبه مع قدرات لطالباتتناسب البرنامج مع إمكانات ا -3
 .    ن واتجاهاتهن ومیولهناحتیاجاته

ٕالبرنامج على تثبیت المهارات الموجودة وتعزیزها واثرائها وتنمیتها، واضافة المهارات غیر  ركز -4 ٕ
 . طالبات بما یناسب قدراتهنالموجودة لدى ال

  
   :على ما یلي ینص والذي :الرابعإجابة السؤال 

المجموعة التجریبیة في طالبات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات هل "
  .؟"البعدي –القبلي  في القیاس تطبیقات الحاسوباالتجاه نحو 

  

  :  والتي تنص علىالثانیة الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار
بین متوسطي درجات ) α > 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة "
  ". البعدي– في االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب في القیاس القبلي المجموعة التجریبیةطالبات 

  

نتین لعی" ت" هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اختبار نولإلجابة ع
للداللة على الفروق في مقیاس االتجاه بین مجموعتین مرتبطتین في القیاسین القبلي مرتبطتین 
  .یوضح ذلك) 12(والجدول والبعدي، 
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  )12(الجدول 
   نحو مقیاس االتجاهمتوسط درجات مجموعة الطالباتبین " ت"نتائج استخدام اختبار 

  دي البعنحو مقیاس االتجاهالقبلي ومتوسط درجاتھن 

 المجال
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

طبیعة المادة  3.52 13.04 30 القبلي
 6.16 17.44 30 البعدي ومدى صعوبتها

  دالة عند 3.442
0.01 

المادة قیمة  6.30 45.22 30 القبلي
 6.58 55.44 30 البعدي وأهمیتها

  دالة عند 6.084
0.01 

 3.25 39.65 30 القبلي
 االستمتاع بالمادة

 4.94 45.89 30 البعدي
  دالة عند 5.743

0.01 

مقیاس االتجاه  7.35 98.00 30 القبلي
 7.70 118.65 30 البعدي ككل

  دالة عند 10.731
0.01 

  
ا، ومجـال قیمـة ح من الجدول السابق أن مقیـاس االتجـاه فـي مجـال طبیعـة المـادة ومـدى صـعوبتهیتض  

ً، وكــذلك دال إحــصائیا عنــد )0.01(ًالمــادة وأهمیتهــا، ومجــال االســتمتاع بالمــادة، دال إحــصائیا عنــد مــستوى 
  .في مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب ككل) 0.01(مستوى 

  
یاسـر رضـوان، (، ودراسـة )2011مـاهر أبـو الهطـل،  (وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة كـل مـن   
، والتــي أظهــرت جمیعهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي )2006إیهــاب أبــو ورد، (، ودراســة )2008

التـي أظهـرت عـدم وجـود ) 2006 كنـسارة، إحسان(اتجاهات الطلبة نحو مقیاس االتجاه، وتختلف مع دراسة 
  .فروق بین اتجاهات الطلبة نحو مقیاس االتجاه

  

  فـي مقیـاس االتجـاه نحـو تطبیقـات الحاسـوباتاتجاهـات الطلبـویرى الباحـث أن األثـر اإلیجـابي نحـو   
  :، كان لألسباب التالیة بعد تطبیق البرنامج

ســـاعد البرنـــامج المحوســـب الطالبـــات فـــي التـــدریب والتمـــرین علـــى تنمیـــة بعـــض المهـــارات الحاســـوبیة   - 1
  .MS Word, MS Excelوالخاصة بتطبیقات الحاسوب 

ًحوســـب المـــادة الدراســـیة بأســـلوب یـــوفر اهتمامـــا خاصـــا بكـــل طالبـــوفـــر البرنـــامج التـــدریبي الم  - 2 ً، تبعـــا ةً
ً التعلیمـــي والـــذي بــــدوره ولـــد لـــدیهن اتجاهــــا إیجابیـــا نحـــو تطبیقــــات ا، ومــــستواها، واســـتعداداتهالقـــدراته ً

  .الحاسوب
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دى تصمیم البرنامج المحوسـب والـذي تمتـع بإمكانیـات اللـون والرسـوم المختلفـة، عـالج نقـاط الـضعف لـ  - 3
ًالطالبات في المهارات الحاسوبیة المختلفة، مما جعل لدیهن اتجاها ایجابیا نحو تطبیقات الحاسوب ً.  

للبــرامج المحوســبة دور فعــال فـــي تــدعیم التفاعــل االجتمـــاعي داخــل غرفــة الـــصف ممــا زاد مــن حـــب    – 4
  .ةیالطالبات للبرامج التطبیق

طة المتنوعـة ویولـد لـدیهن مناقـشات فكریـة ذات دافعیــة یعمـل الحاسـوب علـى إثـارة الطالبـات فـي األنــش   – 5
  .عالیة

    
ًوبــذلك یــرى الباحــث أن البــرامج المحوســبة تتمتــع بقــدرات عالیــة جــدا فــي جــذب انتبــاه الطالبــات وكــسر   

  .الروتین في التعلم الصفي وتكوین اتجاهات إیجابیة لدى الطالبات نحو تعلم تطبیقات الحاسوب
  

   :على ما یلي ینص والذي :الخامسإجابة السؤال 
 على مادة تطبیقات الحاسوبالمحوسب في تدریس التدریبي توجد فاعلیة للبرنامج هل "

  ؟"المجموعة التجریبیة لدى بعض المهارات الحاسوبیةتنمیة 
  : الثالثة والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار

 على تنمیة مادة تطبیقات الحاسوب في تدریس المحوسبالتدریبي توجد فاعلیة للبرنامج "
  ".المجموعة التجریبیة لدى الحاسوبیةهارات بعض الم

  
فــي تــدریس تطبیقــات الحاســوب علــى ) d(التــدریبي المحوســب البرنــامج  تــأثیر حجــم حــسابول  

  :التالیة المعادلة باستخدام)  (2 إیتا مربع بحساب الباحث قام تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة،
  
  

 یرجـع  أن یمكـن الـذي التـابع المتغیـر فـي الكلـي التبـاین نـسبة عـن یعبـر ، إیتـا مربـع)  (2 حیـث  
  .المستقل المتغیر إلى

= t2 ت( قیم مربع(   = ( df)الحریة  درجات  
  

للبرنـامج  التـأثیر حجـم عـن تعبـر التـي) d (قیمـة حـساب قیمـة إیجـاد أمكـن)  (2طریـق وعـن   
  :التالیة دلةالمعا باستخدام المقترح

(Kiess, 1989: 468)  
  

  

t2 

(t2 + df ) 
2 = 

d = 
21 

22 
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  )13(جدول 
  التأثیر حجم مقاییس من مقیاس لكل بالنسبة التأثیر حجم مستوىات لتحدید المقترح المرجعي الجدول

  المستخدمة األداة التأثیر حجم
 كبیر متوسط  صغیر

d 0.2 0.5 0.8 
2  0.01 0.06 0.14       

 حجم یوضح )14( والجدول السابقة المعادالت ستخدامبا التأثیر حجم بحساب الباحث قام ولقد  
  :)d( وقیمة ) (2إیتا مربع منٍّل ك بواسطة التأثیر

  
  )14(جدول 

  متوسط درجات مجموعة الطالبات في االختباربین " ت"نتائج استخدام اختبار 
  القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي

 البیان
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

الدرجة الكلیة  3.415 11.63 30 القبلي
 2.311 27.30 30 البعدي لالختبار

  دالة عند 19.985
0.01 

  
  )15(جدول 

 للكشف عن حجم تأثیر البرنامج التدریبي المحوسب "d"، وقیمة مربع إیتا "ت"حساب قیمة اختبار 
  ت الحاسوبیة لدى أفراد العینةعلى تنمیة بعض المهارا

  قیمة  العدد  البیان
  "ت"

  قیمة
  إیتا

  قیمة
"d"  

حجم 
  التأثیر

تطبیق االختبار على المجموعة 
  التجریبیة

  كبیر  7.42  0.93  19.985  30

  
   : السابق ویتضح من الجدول

 یدل  وهي كبیرة، وهذا)7.42 (بلغت" d" وأن قیمة )0.93 " (2" وقیمة )19.985(بلغت قیمة ت  -
تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة لدى له تأثیر كبیر على المتغیر التابع ) البرنامج(أن المتغیر المستقل 

  .الطالبات عینة الدراسة
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التـدریبي المحوسـب لتنمیـة بعـض یتصف البرنـامج (    وهذا یعني قبول الفرضیة والتي نصت علي 
، ممــا یــدلل علــى )ً وفقــا لمعامــل إیتــا0.8ة تزیــد عــن لــدى أفــراد العینــة بفاعلیــة كبیــرالمهــارات الحاســوبیة 

، )2008هــاني صــیام، (دراسـة  : دراسـة كــل مــنوتتفــق هــذه النتیجـة مــع نتــائج، للبرنـامجكبیــر وجـود أثــر 
   .(Judge, 2005)، ودراسة )2007مجدي عقل، (ودراسة 

     
  :ویعزو الباحث الفاعلیة الكبیرة للبرنامج المحوسب لألسباب التالیة    
قـــدرة البرمجیـــات التعلیمیـــة علـــى تنظـــیم المعلومـــات بـــشكل مناســـب وبأســـلوب مالئـــم للمتعلمـــین    – 1

وتجزـئة المعلومــات وتبــسیطها وتنظیمهــا واإلكثــار مــن األنـشطة التــي تراعــي الفــروق الفردیــة بــین 
  .المتعلمین

 وفـق رغبـتهم، قدرة البرمجیات التعلیمیـة علـى إتاحـة الفرصـة للمتعلمـین للوصـول إلـى المعلومـات   – 2
  .ومن خالل التنقل بین أیقونات البرنامج المختلفة

ًسهولة تناول الطالبـات للمعلومـات علـى شـكل أجـزاء صـغیرة وعرضـها وفقـا الحتیاجـاتهن، ووفـق    – 3
  .تنظیم مرن

  .تعمل البرمجیات التعلیمیة على زیادة التفاعل بین المتعلم ومحتوى البرنامج   – 4
لتعلیمیــة الفرصــة للطالبــات بــالتعرف إلــى العدیــد مــن المعلومــات الغیــر متــوفرة تتــیح البرمجیــات ا   – 5

ًفي المقررات الدراسیة النظریـة، ممـا یثیـر قـدراتهم ویـوفر لهـم مناخـا تعلیمیـا مناسـبا یجعـل عملیـة  ً ً
  .التدریس جذابة ومثیرة لالهتمام

عـــل فـــي تنمیـــة بعـــض ویـــرى الباحـــث أن اســـتخدام البرنـــامج التـــدریبي المحوســـب كـــان لـــه أثـــر فا  
المهارات الحاسوبیة لدى الطالبات، حیث استخدم الباحـث البرنـامج التـدریبي المحوسـب الـذي سـاعده فـي 

  .تقدیم المعلومات للطالبات بأسلوب شیق ومحبب إلى النفس
  

   :على ما یلي ینص والذي :السادسإجابة السؤال 
ه نحو مادة تطبیقات الحاسوب لدى هل توجد فاعلیة للبرنامج التدریبي المحوسب في االتجا"

  ؟"المجموعة التجریبیة
  

  : الرابعة والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار
توجد فاعلیة للبرنامج التدریبي المحوسب في االتجاه نحو مادة تطبیقات الحاسوب لدى "

  ".المجموعة التجریبیة
  

  

فــي تــدریس تطبیقــات الحاســوب علــى تنمیــة ) d( المحوســب التــدریبيالبرنــامج  تــأثیر حجــم ولحــساب   
  :السابقة  المعادلة باستخدام)  (2 إیتا مربع بحساب الباحث قام ،االتجاه نحو مادة تطبیقات الحاسوب
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  )16(الجدول 
   نحو مقیاس االتجاهمتوسط درجات مجموعة الطالباتبین " ت"نتائج استخدام اختبار 

   البعديمقیاس االتجاهنحو القبلي ومتوسط درجاتھن 

 المجال
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

طبیعة المادة  3.52 13.04 30 القبلي
 6.16 17.44 30 البعدي ومدى صعوبتها

  دالة عند 3.442
0.01 

المادة قیمة  6.30 45.22 30 القبلي
 6.58 55.44 30 البعدي وأهمیتها

  دالة عند 6.084
0.01 

 3.25 39.65 30 القبلي
 االستمتاع بالمادة

 4.94 45.89 30 البعدي
  دالة عند 5.743

0.01 

مقیاس االتجاه  7.35 98.00 30 القبلي
 7.70 118.65 30 البعدي ككل

  دالة عند 10.731
0.01 

  
  )17(جدول 

كشف عن حجم تأثیر البرنامج التدریبي المحوسب  لل"d"، وقیمة مربع إیتا "ت"حساب قیمة اختبار 
   نحو استخدام البرامج التطبیقیةالباتعلى تنمیة اتجاهات الط

  البیان
  قیمة  العدد  تطبیق مقیاس االتجاه على المجموعة التجریبیة

  "ت"
  قیمة
  إیتا

  قیمة
"d"  

حجم 
  التأثیر

  كبیر  1.580  0.384  3.443  30  طبیعة المادة ومدى صعوبتها
  كبیر  2.257  0.560  6.084  30  لمادة وأهمیتهاقیمة ا

  كبیر  3.117  0.532  5.743  30  االستمتاع بالمادة
  كبیر  8.846  0.798  10.731  30  مقیاس االتجاه ككل

  

   : السابق ویتضح من الجدول
  ) :طبیعة المادة ومدى صعوبتها(المجال األول 

 وهي كبیرة، وهذا )1.580 (بلغت" d" وأن قیمة ،)0.384 " (2" وقیمة )3.443(بلغت قیمة ت  -
اتجاهات الطالبات نحو طبیعة المادة ومدى له تأثیر كبیر على البرنامج التدریبي المقترح یدل أن 

  .صعوبتها في تطبیقات الحاسوب
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  ) :قیمة المادة وأهمیتها (الثانيالمجال 
 وهي كبیرة، وهذا )2.257 (بلغت" d" وأن قیمة ،)0.560 " (2" وقیمة )6.084(بلغت قیمة ت  -

اتجاهات الطالبات نحو قیمة المادة وأهمیتها في له تأثیر كبیر على البرنامج التدریبي المقترح یدل أن 
  .تطبیقات الحاسوب

  

  ) :االستمتاع بالمادة (الثالثالمجال 
 وهي كبیرة، وهذا )3.117 (بلغت" d" وأن قیمة ،)0.532 " (2" وقیمة )5.743(بلغت قیمة ت  -
اتجاهات الطالبات نحو االستمتاع في مادة له تأثیر كبیر على البرنامج التدریبي المقترح ل أن ید

  .تطبیقات الحاسوب
  

  :مقیاس االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب ككل 
 وهي كبیرة، وهذا )8.846 (بلغت" d" وأن قیمة ،)0.798 " (2" وقیمة )10.731(بلغت قیمة ت  -

  .اتجاهات الطالبات نحو تطبیقات الحاسوبله تأثیر كبیر على  المقترح البرنامج التدریبيیدل أن 
  

التــدریبي المحوســب باتجاهــات یتــصف البرنــامج (    وهــذا یعنــي قبــول الفرضــیة والتــي نــصت علــي 
، ممــا )ً وفقــا لمعامــل إیتــا0.8لــدى أفــراد العینــة بفاعلیــة كبیــرة تزیــد عــن إیجابیــة نحــو تطبیقــات الحاســوب 

مــاهر أبــو الهطــل،  ( : دراســة كــل مــنوتتفــق هــذه النتیجـة مــع نتــائج، للبرنــامجكبیــر  أثــر وجــودیـدلل علــى 
   .)2006إیهاب أبو ورد، (، ودراسة )2008یاسر رضوان، (، ودراسة )2011

  
ویــرى الباحـــث أن البرنــامج التـــدریبي المحوســـب ســاعد الطالبـــات علـــى فهــم تطبیقـــات الحاســـوب   

 وقــدي تنمیــة اتجاهـات إیجابیــه نحــو تطبیقــات الحاســوب المختلفــة، المتنوعـة بــسهولة ویــسر، ممــا ســاهم فــ
یجابیـــة نحـــو تطبیقـــات الحاســـوب مـــن قبـــل الطالبـــات بعـــد تطبیـــق مـــن خـــالل االتجاهـــات اإلظهـــر ذلـــك 

  .البرنامج عنه قبل تطبیق البرنامج
  

   :ما قدمته الدراسةأهم 
 MS Word, MSي قائمة بالمهارات الخاصة بتطبیقات الحاسوب والمتضمنة في برنامج -1

Excel.  
برنامج تدریبي محوسب یتضمن شرح الدروس والتدریبات واألنشطة الالزمة إلتقان المهارات  -2

 .MS Word, MS Excelالالزمة في تطبیقات الحاسوب 
 .دلیل للمعلم، یشمل األهداف، وطرق التدریس، والنشاطات، وسائل التقویم -3



- 108 -  

 .د وتطبیقات أخرىبرنامج محوسب یمكن استخدامه وتحویره في موا -4
ًتدریبیا محوسبا ًقدمت هذه الدراسة برنامجا  -5  تنمیة مهارات حاسوبیة متنوعة للطالبات، في ًفاعالً

 هم أثناء تدریب والمحاضرینمن خالل استخدام أنشطة وطرائق تدریس مختلفة قد تفید المعلمین
 .اتالطلب

  
  : الدراسةتوصیات

  :یلي بما یوصي أن للباحث یمكن نتائج من الحالي البحث إلیه توصل ما ضوء في   
  .بتطبیقات الحاسوب المختلفةالدولیة المتعلقة المحلیة والعربیة واالهتمام بالدراسات  - 1
ٕمادة علوم الحاسوب بشكل مستمر، واعطاء المتضمنة في الحاسوبیة االهتمام بالمهارات  - 2

 . المجالالتدریبات العملیة أهمیة أكبر، ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا
تنمیة بعض المهارات الحاسوبیة المتضمنة في برامج تطبیقات االستفادة من آلیة البرنامج في  - 3

 .الحاسوب المختلفة
التنوع في استخدام طرائق التدریس المختلفة، واالهتمام بالوسائل التعلیمیة الحدیثة سواء  - 4

 .المسموعة أو المرئیة وعدم االكتفاء بالوسائل المعتادة
البرنامج التدریبي المحوسب كمرجع للطلبة واالستفادة من شرح الدروس المتضمنة فیه، اعتماد  - 5

 . مشروح عن تطبیقات الحاسوب ضمن المقررات الدراسیة للجامعةمحتوىلعدم وجود 
 .تجهیز المعامل في الجامعة بجمیع متطلبات استخدام التعلیم المحوسب - 6
 .ة التفكیر االبداعي لدى الطالباتاستغالل البرامج التدریبیة المحوسبة في تنمی - 7
  .االهتمام بالجانب المهاري لدى الطلبة في مقررات الحاسوب المختلفة - 8
  

  : مقترحات الدراسة
  :یقترح الباحث إجراء الدراسات التالیة

 . تطبیقات حاسوبیة أخرىدراسة أخرى مماثلة تتناول - 1
  .Javaلغة البرمجة دراسة أخرى مماثلة تتناول  - 2
 .الحاسوب قائمة على التعلم الذاتيلى برامج لتنمیة مهارات دراسات تقوم ع - 3
 .في إعداد وتصمیم البرامج التعلیمیة المحوسبةدراسة تقوم على تطویر قدرات المعلمین  - 4
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ل ائیة علـــى التحـــصیأثـــر اســـتخدام الفـــروض العملیـــة االستقـــص): "1992(ابــراهیم توفیـــق غـــازي  - 1
، رسـالة "الدراسي وتنمیة عملیات العلم واالتجاهات العلمیة لدى طـالب الـصف الثـاني اإلعـدادي

 .دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة االسكندریة

ـــیم العـــام فـــي المملكـــة العربیـــة ): 2003(ابـــراهیم عبـــداهللا المحیـــسن  - 2 تعلـــیم المعلوماتیـــة فـــي التعل
مجلــة جامعــة الملـــك نظــرة دولیـــة مقارنــة، : ي یجــب أن نتجــه؟ أیــن نحــن اآلن؟ وأ: الــسعودیة 

 .638-589، ص15: ، المجلدسعود، العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة

، الحـادي والعـشرین القـرن وتحـدیات الحاسـوب تربویـات): 1998( ابـراهیم عبـدالوكیل الفـار - 3
 .  العربيالفكر دار: القاهرة

دار الفكـر للطباعـة والنـشر : عمـان، طرق تدریس الحاسوب ):2003( ارفابراهیم عبدالوكیل ال - 4
 .والتوزیع

وتحــــدیات مطلــــع القــــرن الحــــادي : تربویــــات الحاســــوب): 2004(ابــــراهیم عبــــدالوكیل الفــــار  - 5
 .  العربيالفكر دار: القاهرة، والعشرین

مطبعــة المقــداد، : ، غــزة البحــث التربــوي عناصــره ومناهجــه وأدواتــه) : 1997(احــسان األغــا  - 6
 .طبعة الثانیةال

أثــر دراســة مــساق تــصمیم البرمجیــات التعلیمیــة وانتاجهــا فــي ") : 2006(إحــسان محمــد كنــسارة  - 7
ــین فــــي مكـــة المكرمــــة وجــــده علـــى التحــــصیل واتجاهــــات الطلبـــة نحــــو الحاســــوب ، "كلیـــة المعلمــ

 .مركز البحوث التربویة والتقنیة جامعة أم القرى،یة، المملكة العربیة السعود

تــدریس العلــوم فــي العــالم المعاصــر، المــدخل فــي تــدریس "): 1999( وآخــرون أحمـد النجــدي، - 8
 .، القاهرة، دار الفكر العربي"العلوم

فاعلیــة برنــامج محوســب فــي تنمیــة مهــارات الــتالوة لــدى طــالب ) : "2009(أكــرم محمــد الرقــب  - 9
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة"الصف الحادي عشر

فـــي أصـــول الطباعـــة باللغـــة العربیـــة لطلبـــة كلیـــة محاضـــرات ): "2007(د أبوحمـــام أكـــرم محمـــ - 10
 .الدراسات المتوسطة، جامعة األزهر، غزة

: األردن، "الحاسـوب وتطبیقاتـه التربویـة"): 2002(إیاد النجار، وعاید الهرش، ومحمـد غـزاوي  - 11
 .عالم الكتب للنشر والتوزیع
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وســـــائط المتعـــــددة فـــــي اكتـــــساب مهـــــارة البرمجـــــة أثـــــر برمجیـــــات ال") : 2006(ایهـــــاب أبـــــو ورد  - 12
، رســالة ماجــستیر غیــر "األساســیة واالتجــاه نحــو مــادة التكنولوجیــا لــدى طالبــات الــصف العاشــر

 . غزة–منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة 

دار الفكــــر : عمــــان، "تفریــــد التعلــــیم"): 1998(توفیــــق أحمــــد مرعــــي، ومحمــــد محمــــود الحیلــــة  - 13
 .نشر والتوزیعللطباعة وال

اســـتخدام الحاســـوب واالنترنـــت فـــي "): 2003(جــودت أحمـــد ســـعادة، وعـــادل فـــایز الـــسرطاوي  - 14
 . دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان،"میادین التربیة والتعلیم

 :عمـان، "طرقـه اإلحـصائیة-أدواتـه-أسالیب البحث العلمي مفاهیمه" :)2000(جودت عطوي  - 15
 .ار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة األوليدار الثقافة للنشر والتوزیع والد

 . عالم الكتب: القاهرة،"علم النفس االجتماعي"): 2000(حامد عبدالسالم زهران  - 16

مكتبــة : القــاهرة، "تكنولوجیــا المعلومــات ووســائطها اإللكترونیــة"): 2006(حــسام محمــد مــازن  - 17
 .النهضة المصریة

 –المفهـــوم : التعلـــیم االلكترونـــي "فــي التعلـــیم رؤیـــة جدیـــدة "): 2005(حــسن حـــسین زیتــون  - 18
 .الدار الصولتیة: الریاض، " التقییم– التطبیق –القضایا 

دار :  الكویــت،"وســائل االتــصال والتكنولوجیــا فــي التعلــیم"): 1988(حــسین حمــدي الطــوبجي  - 19
 .القلم

 –وات  األد– المبـــادئ –التعلـــیم االلكترونـــي، الفلـــسفة "): 2008(حمـــدي أحمـــد عبـــدالعزیز  - 20
 .الطبعة األولى دار الفكر ناشرون وموزعون، :عمان ،"التطبیقات

أثـر اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي إكـساب الطالبـات المعلمـات ") : 2001(حنـان سـرحان النمـري  - 21
، رسـالة دكتـوراه غیـر "مهارات تـدریس اللغـة العربیـة وفـي اتجـاهتهن نحـو اسـتخدامه فـي التـدریس

 .ملكة العربیة السعودیةمنشورة، جامعة أم القرى، الم

أثــر توظیــف الـــتعلم البنــائي فــي برمجیــة بمــادة الریاضـــیات ): 2008(حنــان عبــداهللا أحمــد رزق  - 22
، رسـالة دكتـوراه، جامعــة أم "علـى تحـصیل طالبـات الــصف األول المتوسـط بمدینـة مكـة المكرمــة

 .القرى، السعودیة

بي فــي تــدریس مــادة تقنیــات أثــر اســتخدام برنــامج حاســو") : 2007(خالــد عبدالمحــسن الــشمري - 23
، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، "التعلــیم علــى تحــصیل طــالب كلیــة المعلمــین فــي مدینــة حائــل

 .جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
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 .مكتبة الرشید: الریاض، "مقدمة في الحاسب واإلنترنت"): 2009(خالد ناصر السید  - 24

 تـدریس العلـوم فـي المتعـددة بالوسـائط كمبیـوتر مجبرنـا فاعلیـة): "2000(دینـا أحمـد هندیـة  - 25
 ، رسالة ماجستیر، معهد "الثانویة المرحلة لطالب المنظمة المعرفة مدخل خالل من البیولوجیة
 . القاهرة جامعة التربویة، الدراسات

 دار: عمـان، "واالنترنـت  الحاسـوب :المعاصـر التعلـیم تكنولوجیـا" ):2006(ربیـع مـشعان  - 26
 . بيالمجتمع العر

 دار :األردن ،"حدیثـة اتجاهـات التربـوي اإلدارة واإلشـراف" ) :2000( وآخرون الخطیبرداح  - 27
  .  الطبعة الثالثة،األمل

ـــیم بمـــساعدة الحاســـوب بلغـــة فیجـــوال ) : "2004(رنـــا حمـــد اهللا أبـــو زعـــرور  - 28 أثـــر اســـتخدام التعل
سابع األساسـي فـي بیسك على التحصیل في الریاضیات ودافع اإلنجاز المؤجل لطلبـة الـصف الـ

 .فلسطین-، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس"مدینة نابلس

ــر، إطــار عمــل للمــنهج وطــرق التــدریس") : 1996(مــارزانو وآخــرون روبــرت  - 29 ، "أبعــاد التفكی
  .  مكتبة الیازجي: غزة،)ترجمة یعقوب نشوان ومحمد خطاب(

دام أحـد بـرامج الحاسـب اآللـي علـى تعلـم قواعـد اللغـة أثر اسـتخ) : "2008(ریاض أحمد زیلعي  - 30
ــــة لطــــالب الــــصف األول ثــــانوي بمدینــــة جــــدة ، رســــالة ماجــــستیر، جامعــــة أم القــــرى، "االنجلیزی

 .المملكة العربیة السعودیة

تـــصمیم البرمجیـــات التعلیمیــــة "): 2004(ریـــاض عـــارف الجبـــان، وعـــاطف محمـــد المطیعـــي  - 31
 . الذهبیةالدار: القاهرة، "وتقنیات إنتاجها

برنــامج محوســـب باســـتخدام المــدخل المنظـــومي لتنمیـــة المفـــاهیم ) : "2008(ســالم ســـامي البابـــا  - 32
، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، الجامعـــة "العلمیـــة واالحتفـــاظ بهـــا لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر

 . فلسطین–اإلسالمیة، غزة 

 .م، جامعة بیت لحالحوسبة التعلیمیة): 1994(سلیم الزغبي، ومنى مطر  - 33

أثــر توظیــف الحاســوب فــي تــدریس النحــو علــى تحــصیل ") : 2005(ســمیر محمــود أبــو شــتات  - 34
كلیــــة رســــالة ماجــــستیر، ، "طالبــــات الــــصف الحــــادي عــــشر واتجاهــــاتهن نحوهــــا واالحتفــــاظ بهــــا

 . غزة–التربیة، الجامعة اإلسالمیة 

فـــي تـــدریس فاعلیـــة اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة الحاســـوبیة ) : "2012(شـــیخة محمـــد الحـــساني  - 35
وحـدة مقـرر التجویــد فـي إجــادة تـالوة القــرآن الكـریم لـدى تلمیــذات الـصف الخــامس االبتـدائي فــي 
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 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة"العاصمة المقدسة

 .ثالثةمكتبة األنجلو المصریة، الطبعة ال: ، القاهرة "القیاس النفسي") : 1997(صفوت فرج  - 36

 اتجـاه عالقـة مـستویات التحـصیل باالتجاهـات نحـو العلـوم لـدى :)1994(صالح الـدین حمامـة  - 37
المملكــة العربیـــة ، )دراســة میدانیـــة(تالمیــذ الــصف الثالـــث االبتــدائي بالمملكـــة العربیــة الـــسعودیة 

 .31، العددمجلة التربیة المعاصرة ،السعودیة

 ،"المعاصـر الفكـر اإلداري ضـوء فـي لمدرسیةا اإلدارة") : 1982 (مـصطفىصالح عبدالحمید  - 38
 . المریخ دار: الریاض

دار الیـازوري العلمیــة : عمـان، "التربیـة والتعلــیم المـستمر"): 2007(طـارق عبـدالرؤوف عـامر  - 39
 .للنشر والتوزیع

ـــــاظم الزهیـــــري  - 40 ـــــرامج الحاســـــوب ومجـــــاالت اإلفـــــادة منهـــــا فـــــي "): 2007(طـــــالل ن تطبیقـــــات وب
ــــــــــــــــي مدونــــــــــــــــة د، بحــــــــــــــــث "مؤســــــــــــــــسات المعلومــــــــــــــــات ــــــــــــــــشور ف ــــــــــــــــري.من .  العــــــــــــــــراق-الزهی

http://drtazzuhairi.blogspot.com 

ـــیم للعـــم): "1997(عـــامر عبـــداهللا الـــشهراني، وســـعید محمـــد الـــسعید  - 41 ، "تـــدریس العلـــوم فـــي التعل
 . الریاض–جامعة الملك سعود 

 ،"ةٕتصمیم البرمجیات التعلیمیة وانتاجها وتطبیقاتهـا التربویـ"): 2003(عاید الهرش، وآخرون  - 42
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان

: الجمهوریــة العراقیــة، "االختبــارات والمقــاییس النفــسیة") 1997(عبـد الجلیــل الزوبعــي وآخــرون  - 43
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل

ــة والتطبیــق"): 1992(عبــدالجواد الطیطــي  - 44 ر الكنــدي دا: األردن، "تقنیــات التعلــیم بــین النظری
 .الطبعة األولىللنشر والتوزیع، 

دار الخریجـي للنـشر : الریـاض، "تطبیقـات الحاسـوب فـي التعلـیم"): 2004(عبدالحافظ سـالمة  - 45
 .والتوزیع

  دار الفكـر العربـي،:عمـان، "وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلـیم"): 2004(عبدالحافظ سـالمة  - 46
 .الطبعة الخامسة

الطبعـة  دار الفكـر العربـي، :عمـان، "لوسائل التعلیمیـة والمـنهجا"): 2005(عبدالحافظ سالمة  - 47
 .الثانیة
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األهلیــة للنــشر : عمــان، "الحاســوب فــي التعلــیم"): 2002(عبــدالحافظ ســالمة، ومحمــد أبــو ریــا  - 48
 .والتوزیع

ـــیم") : 1996(ســـالمة عبـــدالحافظ  - 49 سلـــسلة : عمـــان، "وســـائل االتـــصال والتكنولوجیـــا فـــي التعل
 .الطبعة األولى، )6(قم المصادر التعلیمیة، ر

أثــر اســتخدام أنــشطة إثرائیــة بواســطة برنــامج حاســوبي ) : "2008(عبــدالعزیز درویــش المــالكي  - 50
، رســالة ماجــستیر "فــي عــالج صــعوبات تعلــم الریاضــیات لــدى تالمیــذ الــصف الثالــث االبتــدائي

 .غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

اســتخدام تقنیــة المعلومــات فــي الحاســوب فــي التعلــیم "): 2002(لموســى اعبــدالعزیز عبــداهللا  - 51
مكتبـــة التربیــة العربیـــة لـــدول : الریـــاض، "فـــي دول الخلـــیج العربـــي) المرحلـــة الـــدنیا(األساســي 

 .الخلیج، الریاض

مكتبــة : الریــاض، "اســتخدام الحاســب اآللــي فــي التعلــیم"): 2005(عبــداهللا عبــدالعزیز الموســى  - 52
 .طبعة الثالثة، التربیة الغد

األسـس : التعلـیم االلكترونـي"): 2005(عبداهللا عبـدالعزیز الموسـى، وأحمـد عبـدالعزیز المبـارك  - 53
 . شبكة البیانات: الریاض،"والتطبیقات

 تقنیـات لمقـرر تفاعلیـة إلكترونیـة برمجیـة وتطبیـق تـصمیم") : 2008(عمـاد جمعـان الزهرانـي  - 54
، رسـالة دكتـوراه "الباحـة فـي المعلمـین كلیـة طـالبل الدراسـي فـي التحـصیل أثرهـا لقیـاس التعلـیم

 .غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

برنـــــامج محوســـــب لتنمیـــــة مهـــــارات الرســـــم البیـــــاني فـــــي ): 2010(عمـــــرو أحمـــــد یوســـــف قـــــنن  - 55
الریاضـــیات لـــدى طـــالب الـــصف العاشـــر األساســـي بغـــزة، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة 

 .لجامعة اإلسالمیة، غزةالتربیة، ا

عـالم الكتـب، : القـاهرة، "التعلـیم وتحـدیث المعلومـات تكنولوجیـا"): 2001(الغریـب إسـماعیل  - 56
 .الطبعة األولى

 .الطبعة األولىعالم الكتب، : القاهرة، "الكمبیوتر في التعلیم"): 1990(فتح الباب سید  - 57

 .عالم الكتب، الطبعة الثانیة:  ، القاهرة"التدریس نماذجه ومهاراته: ") 2005(كمال زیتون  - 58

 ،"تكنولوجیـــا التعلـــیم فـــي عـــصر المعلومـــات واالتـــصاالت"): 2004(كمـــال عبدالحمیـــد زیتـــون  - 59
 .الطبعة الثانیةعالم الكتب، : القاهرة
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دار الكنـــدي للنـــشر : األردن، "أساســـیات فـــي الكمبیـــوتر التعلیمـــي"): 1993(لطفـــي الخطیـــب  - 60
 .الطبعة األولىوالتوزیع، 
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 .عة األولىمركز الكتاب للنشر، الطب: ، القاهرة"للطالب المعلم
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  2012/2013الفصل األول ) 1( علوم الحاسوب مساقاالختبار العملي ل

  ونصفساعة : الزمن 
  

  _______________________________: االسم   _____________: الرقم الجامعي 
  

   : Microsoft Wordبرنامج : ًأوال 
  :تعلیمات االختبار 

   :ًصفحة التالیة مراعیا التاليالنموذج الظاهر في ال نفذ MS Wordًمستخدما برنامج 
ــد باســمك الشخــصي فــي محــرك األقــراص  ــك داخــل المجلــد باســم Dأنــشئ مجل ــار (، وخــزن عمل اختب

  ).وورد
ونوع ) یمین، یسار، أعلى، أسفل( سم من كل الجهات 2 إعداد الصفحة بحیث تكون الهوامش – 1

  . A4الورق 
، ومسطر، وسط )Bold( أسود عریض،24 وحجم Traditional Arabic:  البسملة نوع خط – 2

  . الصفحة
  . ، وسط الصفحة)Bold(، أسود عریض 26 وحجم Andalus:  اآلیة نوع خط – 3
، (Bold)، أسود عریض 20، وحجم Traditional Arabic كلمة صدق اهللا العظیم، نوع خط – 4

  .محاذاة إلى الیسار
، (Bold)، أسود عریض 22 وحجم ،Simplified Arabic العنوان في مربع نص، ونوع الخط – 5

  .ٕتسطیر مزدوج، ولون الخط أحمر، واظهار الظالل كما یظهر بالشكل
 مع (Bold)، 14، وحجم Simplified Arabic اطبع النص الظاهر أسفل العنوان بنوع خط – 6

  ). بإمكانك إدراج أي صورة من الجهاز(مراعاة تسطیر الكلمات حسب الشكل، أضف الصورة 
  . ً على أن یكون قریبا من الشكل الظاهرWord Art العنوان للجدول كشكل  إدراج– 7
، Simplified Arabic قم بإدراج الجدول كما یظهر في الشكل مع مراعاة الخط داخل الجدول - 8

  . ، وتسطیر األرقام والكلمات كما یظهر في الشكل14وحجم 
  . قول المظللة فقط والظاهرة في الشكل قم بتعیین ظالل داخل الجدول باللون األصفر حسب الح– 9

  .ً قم بعمل المخطط بعد الجدول مراعیا التسطیر لألشكال حسب الظاهر في الشكل-10
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  ن الرحيمـبسم اهللا الرحم
  )سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم(

  صدق اهللا العظيم

  
 وذلك في االتجاهین األفقي ًسریعاًرا  وتكنولوجیا المعلومات تطوعلوم الحاسوبتطورت  

في  تكنولوجیا المعلومات  ذلك الحاجة لتغطیة أكادیمیة في علوم ونشأ عنوالرأسي، 
  .الحیاتیة والتطبیقیةجمیع مجاالتها 
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  : Microsoft Excelبرنامج  : ًثانیا
  Dباسمك الشخصي في محرك األقراص المنشئ  داخل المجلد ) اكسلاختبار(خزن عملك باسم 

   :ًالنموذج الظاهر في األسفل مراعیا التالي نفذ MS Excelًمستخدما برنامج 
بإمكانك إضافة أي صورة ( إدراج صورة في أعلى الصفحة مع عمل تمدد لها حسب الظاهر في النموذج – 1

   ).من جهازك
 وحجم Simplified Arabicنوع الخط . ر أعمدة الجدولً إضافة عنوان الجدول على أن یكون موسطا عب– 2

  .ٕ، واضافة ظالل خلفیة بلون أزرق)Bold(، أسود عریض 16
 قم بإدخال البیانات الموجودة داخل الجدول مع عمل جمیع التنسیقات المطلوبة، على أن یكون الخط – 3

  .داخل الخالیا، وتوسیط البیانات 14، وحجم Traditional Arabicداخل الجدول من نوع 
  . استخدم الدالة المناسبة  إلیجاد إجمالي الراتب– 4
  . استخدم الدالة المناسبة إلیجاد متوسط الرواتب– 5
   .من الراتب األساسي% 6=  أوجد الضریبة مع العلم بأن الضریبة – 6
   .من الراتب األساسي% 8=  أوجد االدخار مع العم بأن االدخار – 7
  . )االدخار+ الضریبة  (–أساس الراتب = تب وهو  أوجد صافي الرا– 8
   ).منخفض(غیر ذلك اطبع ) مرتفع( اطبع 300في حالة صافي الراتب أعلى من =  الدرجة – 9

   . أوجد أعلى راتب وعدد الموظفین-10
  .  قم بعمل مخطط بیاني یوضح أسماء الموظفین وصافي الرواتب مع إظهار جدول البیانات-11
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  جهة العمل  الدرجة العلمیة  االسم  .م
أستاذ علوم الحاسوب   یوسف نبیل أبوشعبان. د  1

  المساعد
   غزة–جامعة األزهر 

أستاذ علوم الحاسوب   إیهاب زقوت. د  2
  المساعد

   غزة–جامعة األزهر 

أستاذ علوم الحاسوب   أحمد محمود. د  3
  المساعد

   غزة–جامعة األزهر 

ماجستیر هندسة   نائل علیان. أ  4
  الحاسوب

 -كلیة الدراسات المتوسطة
  جامعة األزهر

ماجستیر في   معمر جمیل الیازجي. أ  5
  تطبیقات الحاسوب

   غزة-جامعة األزهر

ماجستیر أنظمة   محمد عوني أبو شعبان. أ  6
  اسوب والشبكاتالح

   غزة–جامعة األزهر 

ماجستیر أنظمة   عمر حامد النحال. أ  7
  الحاسوب والشبكات

   غزة–جامعة األزهر 

بكالوریوس أنظمة   عالء الدین نظیر عكیلة. أ  8
  الحاسوب

   غزة–جامعة األزهر 

ماجستیر علوم   عبدالباسط رجب المصري. أ  9
  الحاسوب

   غزة–جامعة األزهر 

ماجستیر هندسة   حسن خضیررائد م. أ  10
  الحاسوب

  جامعة القدس المفتوحة

ماجستیر هندسة   رامي رابعة. أ  11
  الحاسوب

 –كلیة الدراسات المتوسطة 
  جامعة األزهر



- 124 -  

3 
 

  
  2012/2013الفصل األول ) 1( علوم الحاسوب مساقاالختبار العملي ل

  نصفوساعة : الزمن 
  

  _______________________________: االسم   ____________: الرقم الجامعي 
  

  :تعلیمات االختبار 
  . ال تبدأ بالعمل إال بعد الطلب منك ذلك– 1
  .:D أنشئ مجلد باسمك الشخصي في محرك األقراص – 2
: ً، أوال:D خـزن عملـك داخـل المجلــد المنـشئ باسـمك الشخــصي فـي محـرك األقــراص – 3
  .ملف االكسل: ًلف الورد، وثانیام
  .ً قم بقراءة التعلیمات المقدمة لك جیدا، ونفذ العمل حسب المطلوب– 4
  .وسیتم إعالمك بانتهاء الوقت المخصص للورد، ً إبدأ العمل في ملف الورد أوال– 5
 إذا أنهیــت العمــل فــي ملـــف الــورد بإمكانــك االنتقــال إلـــى ســؤال االكــسل مباشــرة بعـــد – 6

  . من الحفظالتأكد
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  ) درجةMicrosoft Word) : 15برنامج : ًأوال 
   :ًالنموذج الظاهر في الصفحة التالیة مراعیا التالي نفذ MS Wordًمستخدما برنامج 

  
اختبــار (، وخــزن عملــك داخــل المجلــد باســم  Dأنــشئ مجلــد باســمك الشخــصي فــي محــرك األقــراص 

  ).وورد
ونــوع ) یمــین، یــسار، أعلــى، أســفل(م مــن كــل الجهــات  ســ2 إعــداد الــصفحة بحیــث تكــون الهــوامش – 1

  .A4الورق 
، 24، وحجـم Traditional Arabic:  قم بكتابة البسملة بحیث تكـون وسـط الـصفحة، ونـوع الخـط – 2

  .، ومسطر(Bold)أسود عریض 
  .، وسط الصفحة(Bold)، أسود عریض 26 وحجم Andalus: نوع الخط :   قم بكتابة اآلیة –3
، (Bold)، أسـود عــریض 20، وحجـم Traditional Arabicنـوع خــط : ق اهللا العظـیم  كلمـة صـد– 4

  .ومحاذاة إلى الیسار
، أســـود عـــریض 22، وحجـــم Simplified Arabicنـــوع خـــط :  كتابـــة العنـــوان فـــي مربـــع نـــص – 5

(Bold).  
  . لون خط العنوان في مربع النص أحمر، وتسطیر مزدوج– 6
  .لنص كما یظهر في الشكل قم بإظهار الظالل في مربع ا– 7
 أســود عــریض 22، وحجـم Simplified Arabic طباعـة الــنص الظـاهر أســفل العنـوان بنــوع خـط – 8

(Bold)وتسطیر الكلمات حسب الشكل ،.  
  ).بإمكانك إدراج أي صورة من الجهاز( قم بإضافة الصورة كما یظهر بالشكل – 9

  .ًكون قریبا من الشكل الظاهر على أن یWord Art إدراج العنوان للجدول كشكل -10
 Simplified قم بإدراج الجدول، ومراعاة تسطیره كما یظهر في الشكل، نوع الخط داخل الجـدول -11

Arabic 14، وحجم.  
  . قم بتسطیر الكلمات داخل الجدول حسب الظاهر في الجدول-12
  . والظاهرة في الجدول قم بتعیین ظالل داخل الجدول باللون األصفر حسب الحقول المظللة فقط-13
  .ً قم بعمل المخطط بعد الجدول مراعیا التسطیر لألشكال حسب الظاهر في الشكل-14
  . إضافة ألوان ظالل مختلفة لمستطیالت المخطط، ومراعاة شكل الظالل في كل مستطیل-15
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  ن الرحيمـبسم اهللا الرحم
  )سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم(

  صدق اهللا العظيم

  
 وذلك في االتجاهین األفقي ًسریعاً وتكنولوجیا المعلومات تطورا علوم الحاسوبتطورت  

في  تكنولوجیا المعلومات  ذلك الحاجة لتغطیة أكادیمیة في علوم ونشأ عنوالرأسي، 
  .الحیاتیة والتطبیقیةجمیع مجاالتها 

  

 
 

  ـــود                              علـيرامـي                       محم  االســـم
R a m y  M a h m o u d  A l i  Name 

تاریخ ومكان 
  المیالد

  801382898  رقم الهویة  غـزة  1981 – 03 – 15

  تلیفون  رقم المنزل  الشارع  الحي  القریة/ المدینة   المحافظة
  1563  صالح الدین  الزعتر  دیر البلح  الوسطى

  
  
  
  
  
  

 الهندسة وتكنولوجیا المعلوماتكلیة 

Faculty Of Computers & IT 

Computer Science Business Information Systems Computer Science 
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 ) درجةMicrosoft Excel) : 15برنامج  : ًثانیا
  Dباسمك الشخصي في محرك األقراص  داخل المجلد المنشئ ) اكسلاختبار(خزن عملك باسم 

   :ًالنموذج الظاهر في األسفل مراعیا التالي نفذ MS Excelًمستخدما برنامج 
كانك إضافة بإم( إدراج صورة في أعلى الصفحة مع عمل تمدد لها حسب الظاهر في النموذج – 1

  ).أي صورة من جهازك
 Simplifiedنوع الخط . ً إضافة عنوان الجدول على أن یكون موسطا عبر أعمدة الجدول– 2

Arabic أسود عریض 16 وحجم ،)Bold( ،  
  .  في سطر عنوان الجدول قم بإضافة خلفیة بلون أزرق– 3
  . قم بإدخال البیانات الموجودة داخل الجدول– 4
لتنسیقات المطلوبة داخل الجدول، على أن یكون الخط داخل الجدول من نوع  عمل جمیع ا- 5

Traditional Arabic 14، وحجم.  
  . قم بتوسیط البیانات داخل حقول الجدول– 6
  .  استخدم الدالة المناسبة  إلیجاد إجمالي الراتب– 7
  .  استخدم الدالة المناسبة إلیجاد متوسط الرواتب– 8
  . من الراتب األساسي% 6= ع العلم بأن الضریبة  أوجد الضریبة م– 9

  ) درجة1. (من الراتب األساسي% 8=  أوجد االدخار مع العم بأن االدخار –10
  ). االدخار+ الضریبة  (–أساس الراتب =  أوجد صافي الراتب وهو – 11
  ). ضمنخف(غیر ذلك اطبع ) مرتفع( اطبع 300في حالة صافي الراتب أعلى من =  الدرجة – 12
  .  مقابل خانة أعلى راتب أوجد أعلى صافي راتب-13
  .  قم بعمل مخطط بیاني یوضح أسماء الموظفین وصافي الرواتب مع إظهار جدول البیانات-14
  .Word Art كشكل Good Luck في أسفل الجدول والمخطط قم بكتابة كلمة -15
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4 
 

 الرحيم الرمحن ا مبس
  

  ھا هللا،،،/حفظھ......................................................   ة/ت الدكتور/األخ
  

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، وبعد 
  

فاعلیة برنامج تدریبي محوسب لتدریس تطبیقات "یقوم الباحث بإجراء دراسة ماجستیر بعنوان   
، ومن " غزة واتجاهاتهم نحوها-ض المهارات الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األزهرالحاسوب في تنمیة بع

ًاألدوات الالزمة لهذا البحث مقیاس اتجاه نحو مادة تطبیقات الحاسوب، وایمانا من الباحث بأهمیة أخذ  ٕ
آراء المتخصصین لما لها من دور في إثراء مادة هذا البحث ولما لسعادتكم من خبرة ودرایة في هذا 
المجال، تجدون بین أیدیكم مقیاس اتجاه نحو مادة تطبیقات الحاسوب لطالبات كلیة التربیة بجامعة 

  : غزة، فآمل من سیادتكم التكرم بتحكیمه من حیث –األزهر 
  . مدى انتماء البنود من عدمها للمقیاس– 1
  . مدى أهمیة البنود في قیاس اتجاهات الطالبات نحو الموضوع– 2
  . الصیاغة اللغویة وسالمتھا مدى وضوح-  3
  

والباحث إذ یثمن لكم جھودكم ویترك لكم كامل الحریة في التعدیل أو الحذف أو اإلضافة   
  ً.حسب ما ترونھ مناسبا

  
  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم واھتمامكم،،،،

  
    :اسم المحكم     
    :الدرجة العلمیة 
    :جھة العمل     
    :التوقیع         

 
 كرم محمد أبو حمامأ/ الباحث
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تطبیقات الحاسوب لطالبات كلیة التربیة  نحو االتجاهات مقیاس
  غزة-بجامعة األزهر 

  
 :المحكم  عزیزي
  

ات الحاسوب  و تطبیق ب نح ذب الطال و ج وب ھ م الحاس سة لمعل د األدوار الرئی  MS)إن أح
Word, MS Excel(نحو اتلباتجاھات الط، وترغیبھ في دراستھا، ویتكون االتجاه نحو المادة من ا 

سبب تحسنا  ن أن ی ًالمعلم وطریقة تدریسھ، ویرى الباحث أن التدریس باستخدام البرامج المحوسبة یمك
  : نحو تطبیقات الحاسوب وذلك في ثالث مجاالت رئیسة ھي اتًكبیرا في اتجاھات الطلب

  . طبیعة المادة ومدى صعوبتھا– 1
  . قیمة المادة وأھمیتھا– 2
 .اع بالمادة االستمت– 3

استجابات أفراد العینة نحـو تطبیقـات ": مع العلم بأن الباحث یعرف االتجاه نحو تطبیقات الحاسوب بـ 

ً، التــي تعــد مؤشــرا للقبــول أو الــرفض أو (Microsoft word, Microsoft Excel)الحاســوب 
ــي یحــصل علیهــا الط ــه بالدرجــة الت ــر عن ــك الوحــدة، ویعب ــاد نحــو تل ــاالحی  لفقــرات ناته الســتجاباتلب

  ."مقیاس االتجاه المستخدم في الدراسة

رات لتناسب    م إعادة صیاغة بعض الفق د أن ت اییس االتجاه بع ن بعض مق تفادة م م االس وقد ت
ا  اس علم ذا المقی ي ھ ة ف ا مھم رى أنھ ًتطبیقات الحاسوب، وكذلك أضاف الباحث بعض الفقرات التي ی

  :ج التالي بأن الباحث سیستخدم المقیاس الخماسي التدر
  

  ارةـــــــــــالعب  .م
أوافق 
  أعارض  متردد  أوافق  بشدة

أعارض 
  بشدة

تـــــساهم دراســــــة تطبیقـــــات الحاســــــوب فـــــي تحــــــسین   .1
  .قدرتي على استخدام البرامج الحاسوبیة األخرى
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  الصیاغة اللغویة  األهمیة  االنتماء

  ارةـــــــــــالعب  .م
غیر   منتمیة

  غیر  مهمة  منتمیة
غیر   سلیمة  مةمه

  سلیمة
ًأحتــاج دائمـــا إلـــى مـــن یـــساعدني فـــي دروس الـــورد   1

  .واالكسل
            

              .تطبیقات الحاسوب موضوع معقد  2
أخـــــــشى باســـــــتمرار الفـــــــشل والرســـــــوب فـــــــي مـــــــادة   3

  .تطبیقات الحاسوب
            

              .أجد صعوبة في دراسة مقرر تطبیقات الحاسوب  4
ـــى  5 ـــاج إل ـــات الحاســـوب تحت  مهـــارة خاصـــة ال تطبیق

  .أمتلكها
            

ــــــــل عنــــــــ  6 ــــــــرر تطبیقــــــــات دأشــــــــعر بالمل  دراســــــــة مق
  .الحاسوب

            

              .أشعر بأن تطبیقات الحاسوب ممتعة وشیقة  7
أعتقــــد أن دراســــة تطبیقــــات الحاســــوب تــــساهم فــــي   8

ـــرامج الحاســـوبیة  ـــى اســـتخدام الب تحـــسین قـــدرتي عل
  .األخرى

            

اســـوب مهمـــة للحیــــاة أجـــد أن دراســـة تطبیقـــات الح  9
  .العملیة

            

ــــد أن إجــــادة   10 ــــات الحاســــوباعتق  هــــو مكــــون تطبیق
  .خر لشخصیة اإلنسانآ

            

رغــــب فــــي مــــشاركة اآلخــــرین فــــي الحــــدیث عـــــن أ  11
  .تطبیقات الحاسوب

            

              .لست من المعجبین بمادة تطبیقات الحاسوب  12
دة تــساهم دراســـة مـــادة تطبیقــات الحاســـوب فـــي زیـــا  13

  .مهاراتي األدائیة
            

              .أشعر أن دراسة تطبیقات الحاسوب غیر مفیدة  14
              .أشعر باالستمتاع في دراسة تطبیقات الحاسوب  15
ًلـــدي اســـتعداد أن أقــــضى وقتـــا طــــویال فـــي دراســــة   16 ً

  .تطبیقات الحاسوب
            

              .لدي دافعیة عالیة لدراسة تطبیقات الحاسوب  17
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  الصیاغة اللغویة  األهمیة  االنتماء

  ارةـــــــــــالعب  .م
غیر   منتمیة

  غیر  مهمة  منتمیة
غیر   سلیمة  مةمه

  سلیمة
ـــــاتي تف  18 ـــــي حی ـــــات الحاســـــوب ف یـــــدني دراســـــة تطبیق

  .الیومیة
            

أعتقــــد أن اســـــتخدام مهــــارات الحاســـــوب ضـــــروریة   19
  .لإلنسان المعاصر

            

              .ًأستمتع كثیرا في تطبیق دروس الورد واالكسل  20
أتقبــل نــصائح وتوجیهــات معلمــي التــي تفیــدني فــي   21

  .تطبیقات الحاسوب
            

              .ن في مجال الحاسوبأحترم العاملی  22
أشـــــعر أن دراســـــتي للــــــورد واالكـــــسل تفیـــــدني فــــــي   23

  .التعامل مع باقي البرمجیات األخرى
            

أشــعر أن دراســتي لتطبیقــات الحاســوب تزیــد ثقتـــي   24
  .بنفسي

            

              .أود لو كانت تطبیقات الحاسوب اختیاریة  25
 یـــــساعدني تعلـــــم تطبیقـــــات الحاســـــوب فـــــي إنجـــــاز  26

  .أعمالي بشكل أفضل
            

أشـعر بعـدم التطـویر السـتخدام تطبیقـات الحاسـوب  27
  .في حیاتي الدراسیة

            

واقــع الــدروس التطبیقیــة یــساعد فــي تحقیــق أهــدافي   28
  .التعلیمیة

            

أجـــــد متعـــــة عنـــــد مناقـــــشة أســـــتاذي فـــــي تطبیقـــــات   29
  .الحاسوب

            

              .حاسوبأستمتع عند مراجعة دروس تطبیقات ال  30
أعتقــد بــأن مقــرر تطبیقــات الحاســوب یفــتح أمــامي   31

  .مجاالت عدیدة
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5 
 

 
  

  جهة العمل  الدرجة العلمیة  االسم  .م
  وزارة التربیة والتعلیم  أستاذ مساعد  جمال كامل الفلیت. د  1
 جامعة القدس -كلیة التربیة   أستاذ مساعد  حازم عیسى. د  2

  المفتوحة
   جامعة األزهر–كلیة التربیة   أستاذ مساعد  راشد محمد أبو صواوین. د  3
   جامعة األزهر–كلیة التربیة   أستاذ مساعد  عبد العظیم المصدر. د  4
   جامعة األزهر –كلیة التربیة   أستاذ مساعد  عبدالكریم لبد. د  5
   جامعة األزهر-كلیة التربیة   أستاذ مشارك  محمد جواد الخطیب. د  6
   جامعة األزهر–كلیة التربیة   أستاذ مساعد  محمد هاشم أغا. د  7
 جامعة القدس –كلیة التربیة   أستاذ مساعد  منیر میمة. د  8

  المفتوحة
 جامعة القدس –كلیة التربیة   أستاذ مساعد  حاتم جبر أبو سالم  9

  المفتوحة
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6 
 

 الرحيم الرمحن ا بسم
   :عزیزي الطالب

  

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد 
  
  

 لتطبیقات نٕ وادراكهاتلبالدیك مجموعة من العبارات التي تعبر عن اتجاهات الط  
) ×( ووضع إشارة ، الرجاء قراءة كل عبارة بتمهل)MS Word ،MS Excel(الحاسوب 

في العمود الذي یعبر عن الدرجة التي تعتقد أن ما جاء في العبارة یصف حقیقة اتجاهك 
ًنحو تطبیقات الحاسوب ومدى موافقتك على ما جاء في تلك العبارة، علما بأن إجابتك 

  .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، ولن تؤثر بأي شكل في عالمتك في المساق
  

  سن تعاونكم واهتمامكم،،،،ًشاكرا لكم ح
  

  
  أكرم محمد أبو حمام/ الباحث

 

أوافق   ارةـــــــــــالعب  .م 
أعارض   أعارض  متردد  أوافق  بشدة

  بشدة
ـــــاج دائمـــــا إلـــــى مـــــن یـــــساعدني فـــــي دروس الـــــوورد   1 ًأحت

  .واالكسل
          

            .أرى أن تطبیقات الحاسوب موضوع معقد  2
تطبیقـــــــات أخـــــــشى مـــــــن الفـــــــشل والرســـــــوب فـــــــي مـــــــادة   3

  .الحاسوب
          

            .أجد صعوبة في دراسة مقرر تطبیقات الحاسوب  4
أعتقــد أن تطبیقــات الحاســوب تحتــاج إلــى مهــارة خاصــة   5

  .ال أمتلكها
          

            .أشعر بالملل من دراسة مقرر تطبیقات الحاسوب  6
            .أشعر بأن دراسة  تطبیقات الحاسوب ممتعة وشیقة  7
          سة تطبیقات الحاسوب تسهم في تحـسین قـدرتي أعتقد أن درا  8
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أوافق   ارةـــــــــــالعب  .م 
أعارض   أعارض  متردد  أوافق  بشدة

  بشدة
  .على استخدام البرامج الحاسوبیة األخرى

            .أجد أن دراسة تطبیقات الحاسوب مهمة للحیاة العملیة  9
خــــر آون  هــــو مكــــتطبیقــــات الحاســــوباعتقــــد أن إجــــادة   10

  .لشخصیة اإلنسان
          

تطبیقـــــات رغـــــب فـــــي مـــــشاركة اآلخـــــرین الحـــــدیث عـــــن أ  11
  .اسوبالح

          

            .لست من المعجبین بمادة تطبیقات الحاسوب  12
تسهم دراسة مـادة تطبیقـات الحاسـوب فـي زیـادة مهـاراتي   13

  .األدائیة
          

            .أشعر أن دراسة تطبیقات الحاسوب غیر مفیدة  14
            .أشعر باالستمتاع في دراسة تطبیقات الحاسوب  15
ً طـویال فـي دراسـة تطبیقـات ًلدي استعداد أن أقضى وقتا  16

  .الحاسوب
          

            .لدي دافعیة عالیة لدراسة تطبیقات الحاسوب  17
            .تفیدني دراسة تطبیقات الحاسوب في حیاتي الیومیة  18
أعتقـد أن اســتخدام مهــارات الحاسـوب ضــروریة لإلنــسان   19

  .المعاصر
          

            .لًأستمتع كثیرا في تطبیق دروس الوورد واالكس  20
أتقبـــــل نــــــصائح وتوجیهـــــات معلمــــــي التـــــي تفیــــــدني فــــــي   21

  .تطبیقات الحاسوب
          

            .أحترم العاملین في مجال الحاسوب  22
أشــعر أن دراســتي للـــوورد واالكــسل تفیـــدني فــي التعامـــل   23

  .مع باقي البرمجیات األخرى
          

أشــــــعر أن دراســـــــتي لتطبیقـــــــات الحاســـــــوب تزیـــــــد ثقتـــــــي   24
  .بنفسي

          

            .أود لو كانت تطبیقات الحاسوب اختیاریة  25
یـــساعدني تعلـــم تطبیقـــات الحاســـوب فـــي إنجـــاز أعمـــالي   26

  .بشكل أفضل
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أوافق   ارةـــــــــــالعب  .م 
أعارض   أعارض  متردد  أوافق  بشدة

  بشدة
أشــعر بعــدم التطــویر الســتخدام تطبیقــات الحاســوب فــي  27

  .حیاتي الدراسیة
          

واقـــــع الـــــدروس التطبیقیـــــة یـــــساعد فـــــي تحقیـــــق أهـــــدافي   28
  .التعلیمیة

          

            . متعة عند مناقشة أستاذي في تطبیقات الحاسوبأجد  29
            .أستمتع عند مراجعة دروس تطبیقات الحاسوب  30
أعتقــــــد بــــــأن مقــــــرر تطبیقــــــات الحاســــــوب یفــــــتح أمــــــامي   31

  .مجاالت عدیدة
          

أبتعــــد عــــن المــــشاركة فــــي فعالیــــات محاضــــرة تطبیقــــات   32
  .الحاسوب

          

دمة فـي محاضـرة تطبیقـات تثیر انتباهي الوسائل المستخ  33
  .الحاسوب

          

أبتعــــد عــــن المــــشاركة فــــي األنــــشطة التــــي تحتــــاج إلــــى   34
  .تطبیقات الحاسوب

          

أشعر بالضیق من طریقة التدریس المتبعـة فـي تطبیقـات   35
  .الحاسوب
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7 

 

MS Word, MS Excel 
 

   :MS Word قائمة المهارات المطلوبة في برنامج  -ًوالأ
  .مهارة إعداد الصفحة واختیار نوع وحجم الورق   – 1
  .) ضبط– یسار – وسط -یمین (مهارة الكتابة ومحاذاة النص    – 2
  .مهارة الكتابة وتغییر نوع الخط وحجمه   – 3
  .مهارة الكتابة وجعل النص أسود عریض   – 4
  .بة في مربع نصمهارة الكتا   – 5
  .مهارة تغییر لون النص وتحریر مربع النص   – 6
  .مهارة كتابة فقرة وتحریر النص   – 7
  .مهارة تسطیر بعض الكلمات   – 8
  .مهارة إضافة صورة إلى النص وتحریر الصورة   – 9

  .Word Artمهارة إدراج شكل    -10
  .مهارة إدراج جدول   -11
  .دودهمهارة تسطیر الجدول وتوضیح ح   -12
  .مهارة إضافة ظالل داخل حقول الجدول   -13
  .مهارة إضافة أشكال تلقائیة   -14
  .مهارة رسم مخطط وتحریره   -15
  

  : MS Excelالمطلوبة في برنامج مهارات القائمة  -ًثانیا
  .مهارة إدراج صورة   – 1
  .مهارة تحریر الصورة وتغییر حجمها   – 2
  . عدد من الخالیامهارة إضافة عنوان وتوسیطه عبر   – 3
  .مهارة إدخال البیانات في الحقول لتكوین جدول   – 4
  )الخ .. - تاریخ – رقم –نص (مهارة تحدید نوع البیانات المدخلة    – 5
  .مهارة تحریر البیانات وتغییر نوع الخط وحجمه   – 6
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  .Sumمهارة استخدام دالة الجمع    – 7
  .Averageمهارة استخدام دالة المعدل    - 8
  .(*)مهارة استخدام دالة الضرب    - 9

  .مهارة الجمع والطرح لعدد من الخالیا   -10
  .IFمهارة استخدام الدالة الشرطیة    -11
  .MIN ودالة MAXمهارة استخدام دالة    -12
  .Counta، أو Countمهارة استخدام دالة    -13
  .مهارة إدراج مخطط بیاني وتحریره   -14
  .Word Artمهارة إدراج شكل    -15
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  دليل المعلم

 تطبيقـات الحاسوب
MS Word, MS Excel 
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  دلیل المعلم
  

  : مقدمة: ًأوال
الجانب ) 1( علوم الحاسوب مساقتم إعداد هذا الدلیل لمساعدة المعلم على تنظیم تدریسه ل

  .MS Word, MS Excel، )تطبیقات الحاسوب(العملي 

  
  : برنامجاألهداف العامة لل: ًثانیا

  الخ...الحذف، النقل، النسخ، إعادة التسمیة(التعامل مع الملفات.( 
  الخ.. التشغیل، اإلنهاء، فتح مستند، االنتقال بین البرامج(التعامل مع البرامج.( 
  حفظ المستند، طباعة المستند، تغیر خصائص الحروف، إدراج الصور، (تحریر النصوص

حیح األخطاء اإلمالئیة، التعامل مع مربعات النص، إدراج الجداول، والتعامل معها، تص
 ).الخ...البحث عن النص واستبداله

  طباعة البیانات الموجودة في جدول، إدخال المعادالت (التعامل مع برنامج الجداول الزمنیة
في الخالیا، تغییر خصائص النص في خالیا الجدول، تنسیق حدود وخالیا الجدول، فرز 

 ).الخ...ل، إدراج المخططات البیانیة، البیانات في الجدو
  

  : مواصفات البرنامج: ًثالثا
 MS Word, MSبتطبیقــات الحاســوب یــشتمل البرنــامج علــى عــدد مــن الــدروس المتعلقــة  - 1

Excel. 
 . یشتمل كل درس من دروس البرنامج على عدد من المهارات المتنوعة والمترابطة فیما بینها - 2
عــــدد مــــن التــــدریبات واألنــــشطة، وحلــــول لهــــذه األنــــشطة یرافــــق كــــل درس مــــن دروس البرنــــامج  - 3

 .والتدریبات
یشتمل البرنامج على أسالیب تقویم متنوعـة تـساهم فـي الحكـم علـى مـدى تحقـق األهـداف العامـة  - 4

 .للبرنامج واألهداف الخاصة لكل درس
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  : آلیة تنفیذ البرنامج: ًرابعا
 . ذا الجانبیتم توزیع الدروس على الحصص، مع مراعاة المرونة في ه - 1
 : یأتي تتضمن إجراءات كل درس ما - 2

 المدة الزمنیة لتنفیذ الدرس. 
 األهداف الخاصة . 
 المتطلبات السابقة . 
 الوسائل التعلیمیة المساندة. 
 اإلجراءات واألنشطة . 
 أسالیب التقییم . 
 بعض المالحظات .  

ًتقریبـا ثالثـة شـهور دل ًأسبوعیا أي ما یعـاواحدة  ة بواقع جلسبوع أس12یستغرق تطبیق البرنامج  - 3
   .مع تطبیق االختبارات

  
  : جدول توزیع الدروس على المحاضرات: ًخامسا

عدد   الموضوع  الدرس  الوحدة
  اللقاءات

رد 
الو

ج 
رنام

ب
MS

 W
or

d
 

  األول
  الثاني
  الثالث
  الرابع

  الخامس

  .واجهة البرنامج والتعامل مع المستندات
  .تحریر المستند وتنسیقات الخط

  .نات الرسومیة والمعادالت الریاضیةالصور والكائ
  .إعداد الصفحة والتدقیق النحوي

  .الجداول وأعمدة الجریدة

  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة

سل 
الك

ج ا
رنام

ب
MS

 E
xc

el
 

  األول
  الثاني
  الثالث
  الرابع

  الخامس

  .EXCELٕواجهة البرنامج وادخال البیانات في 
  .تنسیقات ورقة العمل

  .ناتنقل ونسخ البیا
  .EXCELالرسومات والصور والمخططات البیانیة في 

  .EXCELٕالطباعة واعداد الصفحة في 

  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة
  محاضرة
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   واجهة البرنامج والتعامل مع المستندات:الدرس األول
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًس أن یكون قادرا على نجاز هذا الدرإیتوقع من الطالب بعد 

  .Microsoft Word تشغیل برنامج – 1
التعامـــل مـــع أشـــرطة األدوات والوصـــول إلـــى األوامــــر المطلوبـــة مـــن خـــالل الرمـــوز المختلفـــة فــــي  – 2

  .أشرطة األدوات
  . جدیدWord إنشاء مستند – 3
  . حفظ المستندات– 4
  . فتح المستندات– 5
  . إغالق المستندات بأنواعها– 6
   

  : سائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرسالو
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .الطالباتالفردیة بین 
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  لتحقیق األهداف المرجـوة مـن الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء مـن خـالل

لطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل مالحظة ا
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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  لخط تحریر المستند وتنسیقات ا:الثاني الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  . التحكم بمؤشر الكتابة باستخدام الماوس– 1
  . التحكم بمؤشر الكتابة باستخدام لوحة المفاتیح– 2
  )قل، اللصقالنسخ، القص، الن( استخدام أشرطة األدوات في عملیة – 3
  . استخدام شریط التنسیق في عملیة تنسیق النصوص– 4
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء مـن خـالل لتحقیق األهداف المرجـوة مـن

مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل 
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

 ل الواجبـــات مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــ
  .البیتیة
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   إعداد الصفحة والتدقیق النحوي:الثالث الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  . الوصول إلى شاشة إعداد الصفحة– 1
  ). عمودي–أفقي ( اتجاه الطباعة  اختیار حجم الورق المستخدم للطباعة، وتحدید– 2
 )یمین، یسار، أعلى ، أسفل، هامش التوثیق( تحدید الهوامش – 3
  . إعداد التدقیق اإلمالئي والنحوي– 4
  . إجراء التدقیق اإلمالئي والنحوي أثناء الكتابة– 5
  . تنفیذ البحث عن كلمة أو نص ضمن المستند– 6
  .أو كلمة جدیدة البحث عن نص أو كلمة واستبداله بنص – 7
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
 اء مـن خـالل لتحقیق األهداف المرجـوة مـن الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـ

مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل 
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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  لكائنات الرسومیة والمعادالت الریاضیةالصور وا: الرابع الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  .Microsoft Word التعرف على أنواع الرسومات المستخدمة في مستندات – 1
  .Wordمستندات  استخدام الكائنات الرسومیة وتضمینها ضمن – 2
  .Word استخدام الصور وتضمینها ضمن مستندات – 3
  . إدراج األشكال التلقائیة والتعامل معها واستبدالها عند اللزوم– 4
  .Word إدراج مربع نص وتنسیقه ضمن مستندات – 5
  .ٕ إدراج واضافة خط رسم ضمن المستند– 6
  .ات وتنسیقه والتعامل مع كافة اإلعدادWord Art إدراج – 7
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  لتحقیق األهداف المرجـوة مـن الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء مـن خـالل

مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل 
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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  یدة الجداول وأعمدة الجر:الخامس الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  .Word معرفة مكونات الجدول في – 1
  . إدراج الجداول بأكثر من طریقة– 2
  . تنسیق الجداول المختلفة– 3
  . التعامل مع النص داخل الجدول– 4
  .الجدول وتسطیره بأكثر من طریقة تغییر حدود – 5
  . التعامل مع بیانات الجدول من فرز وغیرها– 6
  . إضافة صفوف وأعمدة جدیدة في الجدول– 7
  .حذف خلیة أو صف أو عمود من جدول - 8
  . إنشاء أعمدة الجریدة والتعامل مع تنسیقاتها– 9
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
 وســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرض البرنــامج المحLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  لتحقیق األهداف المرجـوة مـن الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء مـن خـالل

لمهـارة المقدمـة مـن خـالل مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق ا
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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 Excelٕ واجهة البرنامج وادخال البیانات في :السادس الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  . بأكثر من طریقةMicrosoft Excel تشغیل برنامج – 1
التعامل مع أشرطة األدوات والوصول إلى األوامر المطلوبة من خالل الرموز المختلفة في أشرطة – 2

  .األدوات
 . إنشاء مصنف عمل جدید بأكثر من طریقة– 3
  . تحدید أنواع البیانات المختلفة– 4
  . إدخال البیانات المختلفة داخل ورقة العمل– 5
  . إنشاء الصیغ الریاضیة المختلفة– 6
  . حفظ المصنفات بأكثر من طریقة– 7
  . فتح المصنفات بأكثر من طریقة– 8
 . إغالق المصنفات بأنواعها– 9

  . بطریقة أمنةMicrosoft Excel إغالق برنامج – 10
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  لتحقیق األهداف المرجـوة مـن الجلـسة اتبـع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء مـن خـالل

حظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل مال
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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  تنسیقات ورقة العمل:السابع الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر : الدرسمدة

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  . إدراج الصفوف واألعمدة الجدیدة في ورقة العمل– 1
  . حذف صفوف أو أعمدة من ورقة العمل– 2
  . إدراج أو حذف ورقة عمل من المصنف– 3
  )االرتفاع، العرض(وف واألعمدة  التعامل مع تنسیقات الصف– 4
  . إظهار أوراق العمل في المصنف بأكثر من طریقة– 5
  . التعامل مع تنسیقات الخط داخل أوراق العمل- 6
  . إضافة الحدود وحذفها في أوراق العمل– 7
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
  وأســلوب لتحقیــق األهــداف المرجــوة مــن الجلــسة اتبــع الباحــث طریقــة عــرض المحاضــرة بااللقــاء

مـــن خـــالل مالحظـــة الطالبـــات للبرنـــامج وشـــرح المهـــارات، وتقـــوم الطالبـــات المناقـــشة والحـــوار، 
 .لمقدمة من خالل حل التدریبات المصاحبة للبرنامجبتطبیق المهارة ا

  
  :أسالیب التقییم

  من خـالل مالحظـة أداء الطالبـات للمهـارات المقدمـة فـي الـدرس، ومـن خـالل مـشاركة الطالبـات
  .في الحوار، ومن خالل حل الواجبات البیتیة
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  نقل ونسخ البیانات:الثامن الدرس 
  . ین، مدة المحاضرة ساعتةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  . نسخ ولصق البیانات من مكان إلى أخر داخل المصنف وأوراق العمل– 1
  . نقل البیانات من مكان إلى أخر داخل المصنف وأوراق العمل– 2
  . تعبئة البیانات داخل ورقة العمل بأكثر من اتجاه– 3
  .لبیانات بین أوراق العمل نسخ ا– 4
  . نسخ ولصق الصیغ فقط– 5
  . نسخ ولصق القیم فقط– 6
  . التعامل مع نسخ البیانات المطلق– 7
  . إجراء النسخ الفوري- 8
  . إعداد وتنفیذ القوائم المخصصة– 9

  
  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس

 البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرض LCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،
  .طالباتالفردیة بین ال

   
  : اإلجراءات واألنشطة

 وأســلوب لتحقیــق األهــداف المرجــوة مــن الجلــسة اتبــع الباحــث طریقــة عــرض المحاضــرة بااللقــاء ،
مــــن خــــالل مالحظــــة الطالبــــات للبرنــــامج وشــــرح المهــــارات، وتقــــوم الطالبــــات حــــل المــــشكالت، 
 .قدمة من خالل حل التدریبات المصاحبة للبرنامجبتطبیق المهارة الم

  
  :أسالیب التقییم

  من خالل مالحظة أداء الطالبات للمهـارات المقدمـة فـي الـدرس، وحـل التـدریبات الـصعبة، ومـن
  .خالل حل الواجبات البیتیة



- 150 -  

 Excel الرسومات والصور والمخططات البیانیة في :التاسع الدرس 
  . حاضرة ساعتین، مدة المةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًنجاز هذا الدرس أن یكون قادرا على إیتوقع من الطالب بعد 

  .ٕ رسم خط واضافة رؤوس سهمیه له– 1
  . إدراج األشكال التلقائیة وتنسیقها– 2
  . إضافة نص داخل األشكال التلقائیة بأكثر من طریقة– 3
  . وتنسیقهWord Art إدراج نص – 4
  .یة أو إخفائها من ورقة العمل عرض كائنات رسوم– 5
  . إدراج الصور بأكثر من طریقة– 6
  .  تنسیق الصور واألشكال المختلفة– 7
  . إدراج المخططات البیانیة– 8
  . تنسیق المخططات البیانیة وتغییر نوعها– 9
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
 رض البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
 مـن خـالل ،لتحقیق األهداف المرجوة من الجلسة اتبع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاء 

مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل 
 .تدریبات المصاحبة للبرنامجحل ال

  
  :أسالیب التقییم

  مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــات
  .البیتیة
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 Excelٕ الطباعة واعداد الصفحة في :العاشر الدرس 
  . ، مدة المحاضرة ساعتینةمحاضر :مدة الدرس

  :  األهداف
  :ًذا الدرس أن یكون قادرا على نجاز هإیتوقع من الطالب بعد 

  . عرض ورقة العمل بأكثر من طریقة– 1
  . تجهیز ورقة العمل للطباعة– 2
  . إضافة رؤوس وتذییالت للصفحة– 3
  .ٕ ضبط الهوامش واعداد الصفحة– 4
  . تكرار عناوین الصفوف واألعمدة في كل صفحة– 5
  . تسریع مهمة الطباعة بأكثر من طریقة– 6
  . عمل على الصفحة توسیط ورقة– 7
  . طباعة عدة مصنفات دفعة واحدة-8
  

  : الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تطبیق الدرس
  البرنــامج المحوســب، أجهــزة الحواســیب، جهــاز العــرضLCD الــسبورة، تــدریبات تراعــي الفــروق ،

  .طالباتالفردیة بین ال
   

  : اإلجراءات واألنشطة
 مـن خـالل ،ع الباحـث طریقـة عـرض المحاضـرة بااللقـاءلتحقیق األهداف المرجوة من الجلسة اتب 

مالحظة الطالبات للبرنامج وشرح المهارات، وتقوم الطالبـات بتطبیـق المهـارة المقدمـة مـن خـالل 
 .حل التدریبات المصاحبة للبرنامج

  
  :أسالیب التقییم

 ت مـــن خـــالل مالحظـــة أداء الطالبـــات للمهـــارات المقدمـــة فـــي الـــدرس، ومـــن خـــالل حـــل الواجبـــا
  .البیتیة
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9 

   
  
 البرنـامج التـدریبي المحوسـب لتـدریس تطبیقـات الحاسـوب فـي تنمیـة بعـض المهـارات  :البرنـامج اسـم -

   غزة–الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األزهر 
  )1( علوم الحاسوب مساق الجانب العملي من  :المبرمجة المادة -
طـالب كلیـة التربیـة المقـررة علـیهم مـادة علـوم : الفئـة المـستهدفة  – .دروس 10 : وسالـدر عـدد -

  )1(الحاسوب 
   : التشغیل متطلبات -

  .بكسل 800 × 1280 الشاشة دقة تكون أن یجب -
  Microsoft Access 2003 برنامج -

 .ویندوز : التشغیل بیئة -
  

  : الرئیسیة الواجهة
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البدایة، وعند الضغط على وتستخدم للدخول إلى شاشة 
  :تظهر الشاشة التالیة ) شاشة البدایة(زر 

  
  

  :وتتكون هذه الشاشة من 
  : شریط القوائم التالي – 1

  
  : ویحتوي على 

  : قائمة أهداف البرنامج – 1  

  
  :ومن خالل هذه القائمة یستطیع المستخدم الدخول إلى الشاشات التالیة   
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  :ا یلي األهداف العامة وهي كم-أ

  
  

  : دلیل المعلم –ب   
  

  
  .ًومن خالل الضغط علیه یخرج المستخدم من البرنامج كلیا: ) إنهاء( الخیار –ج   
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  : قائمة الدروس – 2  

  
  :وتحتوي هذه القائمة على   
وهـــــي تتكـــــون مــــن خمـــــسة دروس، حیــــث أن لكـــــل درس، شـــــرح :  شاشــــة دروس الـــــوورد –أ   

وكــذلك تحتــوي . ذلك األنــشطة والتــدریبات داخــل مختبــر الحاســوبتفــصیلي للمهــارات المتــضمنة فیــه، وكــ
  :هذه الشاشة على تدریبات وأنشطة یقوم الطالب بحلها في البیت، وهي كما یلي 

  
  

ومـن خـالل هـذه الـشاشة یـستطیع الطالــب أو المـستخدم أن یـدخل ویطلـع علـى الـشرح المتــضمن   
  :لكل درس كما یلي 

مــن الــدرس األول إلــى الــدرس . (الــزر الخــاص بالــدرس المطلــوبعلیــه أن یقــوم بالــضغط علــى    - 1
  ).الخامس

فــي الجهــة المقابلــة تظهــر شاشــة معاینــة للــدرس ویظهــر بهــا اســم الــدرس والــزمن المخــصص لــه    – 2
  .وأهداف الدرس

إذا رغــب المــستخدم بــاإلطالع علــى تفاصــیل الــدرس علیــه أن یــضغط ضــغطتین متتــالیتین علــى    – 3
س فیستطیع عندها التنقل داخل هذه الشاشة واالنتقـال بـین أسـطر الـدرس، كمـا شكل معاینة الدر

  :یظهر في الشكل التالي 
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كمـــا ویـــستطیع المـــستخدم أن یقـــوم بتطبیـــق مـــا تعلمـــه مـــن خـــالل التـــدریبات المقدمـــة لـــه فـــي كـــل درس، 
ملــف (ریب ، فیــتم فــتح ملــف التــد3، أو تــدریب رقــم 2، أو تــدریب رقــم 1بالــضغط علــى زر تــدریب رقــم 

  :المتضمن للتدریب ) الوورد

  
كما ویستطیع المستخدم أن یراجع ویقارن حله مع الحل الموجود والمتضمن في هذه الـشاشة، مـن خـالل 

، فیفـتح ملـف التـدریب 3، أو حـل تـدریب رقـم 2، أو حـل تـدریب رقـم 1الضغط على رقم حل تدریب رقـم 
  ).ملف الوورد(المحلول 

  
بإمكــان الطالـب حلهــا فــي البیــت، أو ) تـدریبات عامــة(جموعــة تــدریبات وتــسمى وفـي نفــس هــذه الـشاشة م
  ...أن یقوم بحلها مع المعلم
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  :، یتغیر شكل شاشة المعاینة إلى التالي )3(أو ) 2(أو ) 1(وبالضغط على زر تدریبات عامة 

  
  

ات علـى شـكل ملفـات فكل شاشة مـن شاشـات التـدریبات العامـة یتبعهـا ثالثـة تـدریبات وتكـون هـذه التـدریب
وورد، ویظهــر النمــوذج المــراد حلــه علــى شــكل عالمــة مائیــة یقــوم الطالــب بالحــل والمطابقــة علــى نفــس 

  :الشكل بدون التأثیر على الشكل األصلي، كما في الشكل التالي 
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ومـن خـالل الـضغط علـى هـذا ) تعلیمات المـستخدم(ًویتوفر أیضا في هذه الشاشة زر المساعدة   
  : شاشة التعلیمات واإلرشادات الستخدام هذه الشاشة، وهي كما یلي الزر تفتح

  
  

 وهـــي تتكـــون مـــن خمـــسة دروس، حیـــث أن لكـــل درس، شـــرح تفـــصیلي : شاشـــة دروس االكـــسل –ب 
للمهــارات المتــضمنة فیــه، وكــذلك األنــشطة والتــدریبات داخــل مختبــر الحاســوب، وكــذلك تحتــوي الــشاشة 

  : بحلها في البیت، وهي كما یلي على تدریبات وأنشطة یقوم الطالب

  
  

ومـن خـالل هـذه الـشاشة یـستطیع الطالــب أو المـستخدم أن یـدخل ویطلـع علـى الـشرح المتــضمن   
  :لكل درس كما یلي 



- 159 -  

مــن الــدرس األول إلــى الــدرس . (علیــه أن یقــوم بالــضغط علــى الــزر الخــاص بالــدرس المطلــوب   - 1
  ).الخامس

عاینــة للــدرس ویظهــر بهــا اســم الــدرس والــزمن المخــصص لــه فــي الجهــة المقابلــة تظهــر شاشــة م   – 2
  .وأهداف الدرس

إذا رغــب المــستخدم بــاإلطالع علــى تفاصــیل الــدرس علیــه أن یــضغط ضــغطتین متتــالیتین علــى    – 3
شكل معاینة الدرس فیستطیع عندها التنقل داخل هذه الشاشة واالنتقـال بـین أسـطر الـدرس، كمـا 

  :یظهر في الشكل التالي 
  

  
  

كمـــا ویـــستطیع المـــستخدم أن یقـــوم بتطبیـــق مـــا تعلمـــه مـــن خـــالل التـــدریبات المقدمـــة لـــه فـــي كـــل درس، 
ملــف (، فیــتم فــتح ملــف التــدریب 3، أو تــدریب رقــم 2، أو تــدریب رقــم 1بالــضغط علــى زر تــدریب رقــم 

  :المتضمن للتدریب ) الوورد
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المتضمن في هذه الـشاشة، مـن خـالل كما ویستطیع المستخدم أن یراجع ویقارن حله مع الحل الموجود و
، فیفـتح ملـف التـدریب 3، أو حـل تـدریب رقـم 2، أو حـل تـدریب رقـم 1الضغط على رقم حل تدریب رقـم 

  ).ملف الوورد(المحلول 

  
بإمكــان الطالـب حلهــا فــي البیــت، أو ) تـدریبات عامــة(وفـي نفــس هــذه الـشاشة مجموعــة تــدریبات وتــسمى 

  ...أن یقوم بحلها مع المعلم

  
  :، یتغیر شكل شاشة المعاینة إلى التالي )3(أو ) 2(أو ) 1(وبالضغط على زر تدریبات عامة 

  
  

فكل شاشة مـن شاشـات التـدریبات العامـة یتبعهـا ثالثـة تـدریبات وتكـون هـذه التـدریبات علـى شـكل ملفـات 
سب اكـــسل، ویظهـــر النمـــوذج المـــراد حلـــه علـــى شـــكل صـــورة علـــى جانـــب الـــشاشة األیمـــن أو األیـــسر حـــ
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صــورة (ویقـوم الطالــب بتنفیـذ الحــل دون التـأثیر علــى الـشكل األصــلي ) عربـي، انجلیــزي(طبیعـة النمــوذج 
  :، كما في الشكل التالي )النموذج

  
  

ومـن خـالل الـضغط علـى هـذا ) تعلیمات المـستخدم(ًویتوفر أیضا في هذه الشاشة زر المساعدة   
  :ذه الشاشة، وهي كما یلي الزر تفتح شاشة التعلیمات واإلرشادات الستخدام ه

  
  



- 162 -  

  : قائمة تعلیمات المستخدم – 3  

  
ٕومــن خــالل هــذه القائمــة یــستطیع المــستخدم االطــالع علــى تعلیمــات وارشــادات اســتخدام البرنــامج بــشكل 
ًعــام، أو تعلیمــات خاصــة بــدروس الــوورد وهــي تقــدم أیــضا فــي شاشــة دروس الــوورد، وتعلیمــات دروس 

  :ي شاشة دروس االكسل، كما یلي ًاالكسل وهي أیضا مقدمة ف
  : شاشة تعلیمات -أ 

  
 

  : شاشة تعلیمات دروس الوورد–ب  
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  : شاشة تعلیمات دروس االكسل –ج   

  
  

كـــل مـــا ســـبق مـــن شاشـــات یمكـــن الوصـــول إلیهـــا مـــن خـــالل شـــریط القـــوائم، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك یمكـــن 
  :رار الموضوعة في شاشة البدایة التالیةللمستخدم الوصول إلى الشاشات السابقة من خالل الرموز األز
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  :ونفصلها كما یلي 
  :موجودة في وسط الشاشة كما یلي )  تعلیمات– دلیل المعلم –أهداف البرنامج ( األزرار – 1

  
  :  زر الدخول إلى شاشة دروس برنامج الوورد – 2

 
  
  : زر الدخول إلى شاشة دروس برنامج اكسل – 3
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Abstract 
 
 The purpose of this study was to detect the effectiveness of a 
computerized training program of teaching computer applications in the 
development of some computer skills among the students of Al-Azhar 
University – Gaza and to identify their attitudes towards it where the problem 
of the study was identified by the following main question: 
 "How effective is the use a computerized training program of teaching 
computer applications in the development of some computer skills for the 
sample and their attitudes towards it?". 
 In this study which was carried out during the first semester of the 
academic year 2012/2013, the researcher followed a quasi-experimental 
approach, where the study sample comprising (30) students was chosen from 
the registered students in Faculty of Education in the course of Computer 
Science (1).  The independent variable "computerized training program" has 
been subjected and its impact measured on both dependent variables 
"computer skills in computer Applications", and "attitudes of students 
towards computer applications". 
 
 To achieve the study objectives, a list of computer skills contained in 
the computer applications MS Word, and MS Excel was prepared as well as a 
performance test of computer applications skills, in addition to the measure of 
the trend towards computer applications.  After verifying the validity and 
reliability of the study tools, the pre and post tests were applied on the study 
group, as well as applying the measure of trend towards computer 
applications before and after the application of the computerized training 
program on the study group.  The results of the pre and post application were 
analyzed to identify the significant differences between the average scores of 
students before and after application, using arithmetic means, standard 
deviations, correlation coefficient "T", and "ETA" square.  The following 
results were concluded:  
1 - There is a statistically significant difference at the level of significance 

(α < 0.01) between the average scores in the pre-test and the post test in 
favor of the post application. 

2 - The measure of the trend in the area of the nature of the subject and its 
difficulty, the value and importance of the subject, and the level of 
enjoy of the article, statistically significant at the level (0.01), as well as 
statistically significant at the level of (0.01) in the measure of the trend 
towards computer applications as a whole. 
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3 - There is an effectiveness of the computerized training program in 
teaching computer applications to develop some computer skills in the 
experimental group. 

4 - There is an effectiveness of the training program in the trend toward 
computerized computer applications in the experimental group. 

 
 In the light of the outcome of the study, the researcher presented some 
recommendations that aim to take advantage of the computerized training 
program to teach computer applications to develop some computer skills 
among the students of Al-Azhar University – Gaza and the attitude towards it. 
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