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فعالية حوسبة منهاج االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للصف السادس 

 الطالبات في  لدى األساسيةتنمية بعض مهارات الحاسوب فياالبتدائي 
  .مدارس وكالة الغوث الدولية

  
   بحث مقدم لمؤتمر تطوير نوعية التعليم في فلسطين

  
  الباحثان

                    برهوم  أحمد حمدان.أ             لـمجدي سعيد عق.أ
  مدير كلية التربية       محاضر بقسم تكنولوجيا التعليم

   غزة-    الجامعة اإلسالمية        غزة–الجامعة اإلسالمية 
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  ملخص الدراسة
هدف الدراسة إلى التعرف على فعالية حوسبة منهاج الحاسـوب للـصف الـسادس              

فـي مؤسـسة الغـوث       الطالبات   تنمية بعض مهارات الحاسوب لدى    االبتدائي على   
تبع الباحثان المنهج البنائي في بناء المنهاج المحوسب و المنهج التجريبي في            ا،الدولية

 درجات المجموعة الضابطة قبل الدراسة و بعدها ،كذلك لمعرفة          معرفة الفروق بين  
عد الباحثان  أ المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة،و لهذه الغرض         الفروق عن 

 للوقوف على الفروق بين المجموعة التجريبية التي تدرس باسـتخدام           بطاقة مالحظة 
 مدى نجاح الطريقة التقليدية فـي   و كذلك لمعرفةالمنهاج المحوسب و المجموعة التقليدية    

) 38( عينة الدراسة بـين      تكونت،   تنمية بعض مهارات الحاسوب لدى المجموعة الضابطة      
  .طالبة من طالبات الصف السادس االبتدائي

كشفت الدراسة عن وجود فروق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة قبل           و لقد   
 لصالح المجموعة البعدية فـي بعـض        )α≤0.05(الدراسة و بعدها عند مستوى داللة     

،كـذلك كـشفت   ) المجلدات(و عدم وجود فروق في محور   ) ،الملفاتاإلدارة(المحاور
  .في تنمية بعض مهارات الحاسوبالدراسة عن وجود تأثير متوسط للطريقة التقليدية 

كذلك كشف الدراسة عن وجود فروق بين متوسط درجـات المجموعـة الـضابطة              
 لصالح المجموعة   )α≤0.05(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عند مستوى داللة      

،كذلك كشفت الدراسة عـن     ) ،الملفات،المجلداتاإلدارة(التجريبية في جميع المحاور   
  . في تنمية بعض مهارات الحاسوبامج المحوسبللبرن كبيروجود تأثير 

  :و لقد قدمت الدراسة لعديد من التوصيات و منها
ضرورة تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية بشكل عام و المقررات المتعلقة بالنواحي العملية  -1

  .بشكل خاص
 .هاضرورة اتاحة البرنامج المحوسب على اسطوانات ليتمكن جميع الطلبة من الحصول علي -2

 .تحفيز الطالب الستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الحصول على المعلومات-3

 .عمل العديد من الدراسات ذات العالقة بالموضوع الحالي على مقررات ذات تخصص مختلف -3

 .إقامة ورش عمل للمعلمين لتوضيح أهمية دور الحاسوب كمساعد في التدريس -4
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Abstract: 
This study aimed to clarify the effectiveness of computerized the 
information and communication  curriculum in improve the basic 
computer skills at 6th primary class in UNRWA schools, the 
researchers followed the constructive approach to design the 
computerized curriculum and the empirical  approach to clarify the 
differences between the experimental group and the controlled 
group, also to clarify the differences between the controlled group 
after and before the study. 
For this purpose the researchers designed a note card to apply on 
the (38)  sample from 6th primary class. 
The importance of this research is to show how to develop the 
quality of general learning in Palestine and to compromise with the 
capabilities of learning associations via computers. 
The study discovered that there is a statistical  differences between 
the  controlled group after and before the study in fields(manage, 
files) favor to the after study group. the study also discovered that 
there is a statistical  differences between the controlled group and 
the experimental group in all fields(manage ,files and folders)favor 
to the experimental group. 
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  مقدمة الدراسة
 التربية و التعليم المؤشر الحقيقي لمدى تقدم األمم جمعيها في شتى الميادين المتعلقـة               نيعتبر ميزا 

تطيع بناء الجيـل الـصالح علـى        فبالتربية و التعليم وحدهما نس    بالقيم و التطور العلمي و الثقافي،     
 قولـه عـز   أساس متين من القواعد السليمة،كيف ال وقد كان أول ما أنزل على رسولنا الكريم            

 ، مما يؤكد على أهمية العلم والتعلم ]1:القل م [        وجل 

 األسر غزوة بدر و جعل فداء للرجل من   حينما اسر المشركين في     عملياً وهذا ما مارسه النبي       
  .م عشر من المؤمنينلأن يع

 المتاحـة   اإلمكانات باختالف   ألخر من مكان    أيضالكن تختلف طريقة التعليم من زمان ألخر و         و  
تدليل التعلم لكـي  وارد المختلفة التي تساعد على إيجاد طرق جديدة للتعليم من شأنها تسهيل و     والم

  .ند المتعلم و يثير لديه الدافعية نحو تعلم كل ما هو جديداً عيلقى قبوالً حسن
ولما كانت التربية والتعليم بوابة الطريق ووسيلة األمم لمواكبة حاضرها وبناء مستقبلها ، وخاصة              

لتربية والتعليم باعتباره يشكل بعداً أساسياً في سياسة الدول ، ولهذا           اأن األنظار بدأت تتجه لمجال      
م األمم ينصرف نحو التربية والتعليم فما من أمة ترنو إلى أن تأخذ دورها بين األمم                نجد جل اهتما  

إال أولت العملية التربوية التعليمية اهتماماً بالغاً ، وصبت جل اهتمامهـا للوصـول إلـى أعلـى                  
   ). 2 : 2005الوالي ، . ( مستويات الجودة في مجال التربية والتعليم 

يم والتعلم في اآلونة األخيرة تطوراً مثيراً خصوصاً بعد ظهور التقنيات ولقد تطورت أساليب التعل
الحديثة المعتمدة على التعليم والتعلم اإللكتروني، فهناك العديد من الدراسات التي تناولت أهمية 
استخدام الحاسب اآللي والتعليم اإللكتروني، وأثر استخدام البرمجيات التعليمية في التعليم، حيث 

ندوة الحاسوب في جامعات دول الخليج العربية بضرورة التأكيد على أهمية وضع كل أوصت 
دولة من دول الخليج العربية لنفسها خطة وطنية معلوماتية واضحة تحدد أهدافها التنموية وما 

، وهذا )201:1993رسالة الخليج،(ينبغي أن تقوم به من أجل مواجهة تحديات العصر المعلوماتي 
إحدى التقنيات الحديثة، ذات ك تقنية الحاسب اآللي حين أشار إلى ) 2:2007(حذيفيما يؤكده ال

تأثير إيجابي في حياة اإلنسان المعاصر، ودخلت في العصر الحالي مجال التعليم كوسيلة تعليمية 
لذا فإن االتجاهات التعليمية . أثبتت أهميتها في هذا المجال إلى جانب الوسائل التعليمية األخرى

معاصرة في الدول المتقدمة اعتمدتها تقنية وأسلوب باعتبارها من األساليب الحديثة والسريعة ال
  .والمجدية في إنجاز البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها
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 عن طريق التقدم فعلى الساحة الفلسطينية ، أدخلت وزارة التربية والتعلـيم  ىين بمنأ طو لم تك فلس   
نولوجية ألول مرة في مدارسها كمادة إلزامية لطلبة الـصفوف مـن            الفلسطينية منهج التربية التك   

م ، بهدف تكوين الوعي التقني لـديهم        2000/2001الخامس األساسي إلى األول الثانوي في العام        
وإكسابهم مهارات التفكير المتنوعة ، ومهارة حل المشكالت لتمكين الطلبة من مواكبة عـصرهم ،   

ـ       واستيعاب نتاجـه التكنولـوجي و      ن عناصـر مـدخالت التنميـة       جعلهـم عنـصراً فعـاالً م
   ) .1 : 2001،سالمة(المنشودة

 فـي مجـال حوسـبة        األجنبية الفلسطينية و العربية و      أجريت العديد من الدراسات   لقد  و
التي هـدفت الـى     ) 20006( دراسة أبو ورد   مثلالمناهج واستخدام البرامج المحوسبة في التعليم       

برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس في اكتساب طالبـات العاشـر           التعرف على أثر استخدام     
 و االتجـاه نحـو مـادة التكنولوجيـا،    ) برمجة لغة بيسك المرئية(األساسي للمهارات األساسية في  

التي هدفت إلى تعرف أثر عـرض إحـدى برمجيـات الحاسـوب علـى        )1981(العمردراسة  و
التي هـدفت   )1423(دراسة الدعيلج  الرياض،و ةالتحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات في مدين      

إلى تعرف أثر برمجية إليكترونية منتجة محلياً على تحصيل طالبات الصف الثاني متوسـط فـي                
التي هدفت إلى تعرف أثر الحاسـوب عنـد اسـتخدامه           ) 1420(مادة الرياضيات،ودراسة التويم  

ـ               سادس االبتـدائي، ودراسـة    كوسيلة تعليمية في تدريس مادة قواعد اللغـة العربيـة للـصف ال
التي  استهدفت قياس أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريس علـى التحـصيل               )1992(مصلوخ

واالحتفاظ بالمحتوى العلمي وزمن التعلم لدى تالميذ الصف الثاني متوسـط بالمدينـة المنـورة،               
 الحاسـب   التي  هدفت إلى تعرف أثر استخدام برمجية من برمجيـات          )1998(ودراسة المطيري 

  .السادس االبتدائي بمدينة الرياضاآللي في مادة العلوم على تحصيل طالب الصف 

  معرفة تأثير العـروض إلىالتي  هدفت ) Rieber ) 1991دراسة ريبر و من الدراسات األجنبية 
المتحركة والثابتة واستراتيجيات الجمع البصري لعرض مادة العلوم بالحاسب اآللي على االنتبـاه             

التي هدفت إلى تعـرف أثـر الـتعلم بمـساعدة           ) Cook)1995تقائي للطالب، ودراسة كوك     االن
ودراسـة كـاالواي    ، الحاسوب الشخصي على التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي        

Callaway) 1997 (              التي  هدفت الى تعرف أثر استخدام برنامج محوسب متعدد الوسـائط فـي
المعرفية واألنماط التعليمية التي أهملت في الطريقة التقليدية،ودراسة        بنائه على خصائص الطالب     

التي  هدفت الستقصاء فعالية برمجية الوسائط المتعددة في تحصيل عينة مـن           ) Allen)1998ألن  
  . في مقرر األحياء الدقيقة، واحتفاظهم بالتعلم(Texas)طالب جامعة تكساس 
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تقليدية في تدريس المواد التي لها عالقة بالحاسوب و هل          و يبقى السؤال في مدى نجاح الطريقة ال       
هناك فرق بين استخدام برنامج محوسب لتنمية مهارات ذات عالقة بالحاسوب و بـين تدريـسها                

 فـي واقـع     العملي على التدريس    أيضا كهذه و للوقوف     إجاباتقة التقليدية،و للوقوف على     يبالطر
  . لألسئلة إجابات إلىفي التوصل  أمالمدارسنا أحرى الباحثان هذا البحث 

  
  مشكلة الدراسة 

  : تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
فعالية حوسبة منهاج االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للصف السادس االبتدائي في تنمية ما 

  .ةبعض مهارات الحاسوب األساسية لدى الطالبات في مدارس وكالة الغوث الدولي
  : التاليةاألسئلةو يتفرع من السؤال الرئيس 

بين متوسط درجات المجموعة الضابطة     ) α≤0.05( هل توجد فرق دالة إحصائيا عن مستوى         -1
  .قبل و بعد الدراسة

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية     ) α≤0.05(هل توجد فرق دالة إحصائيا عن مستوى         -2
وسب ومتوسط درجات المجموعـة الـضابطة التـي تـدرس          التي تدرس باستخدام البرنامج المح    

  .بالطريقة التقليدية
  
  ض الدراسةوفر

بـين متوسـط درجـات المجموعـة        ) α≤0.05(ق دالة إحصائيا عن مستوى      وتوجد فر  -1
  .الضابطة قبل و بعد الدراسة

بين متوسـط درجـات المجموعـة       ) α≤0.05(ق دالة إحصائيا عن مستوى      وال توجد فر   -2
درس باستخدام البرنامج المحوسب ومتوسط درجات المجموعة الـضابطة     التجريبية التي ت  

  .التي تدرس بالطريقة التقليدية
  

  أهداف الدراسة
واالتصاالت للصف  حوسبة مواضيع الحاسوب الموجودة في منهاج تكنولوجيا المعلومات-1

  . االبتدائيالسادس

  .ة في التحصيل معرفة الفروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابط-2
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تنمية بعض مهارات الحاسوب لدى  في  الفروق بين التدريس التقليدي قبل و بعد الدراسةمعرفة-3
  الطلبة

  
  أهمية الدراسة

 مدرسي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المـدارس االبتدائيـة التابعـة             الدراسة فيدتقد   . 1
 العملية التعليمية داخل مركـز الحاسـوب    للطالب أثناء التعليميةالمادة  في عرض   لألونروا بغزة،   

 .المدرسي

 مدرسي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المـدارس االبتدائيـة التابعـة             الدراسة فيدتقد   . 2
 للطالب أثناء العملية التعليمية داخل      التعليميةالمادة  في عرض   لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية،     

 .مركز الحاسوب المدرسي

 فـي الـتعلم     وزارة التربية والتعليم الفلسطينية االبتدائيـة      طلبة مدارس     أن تساعد  الممكنمن   . 3
  .الذاتي

الـصف   لـدى طلبـة   يمن الممكن أن يساهم المشروع في رفع المستوى المعرفي والمهـار         . 4
 .السادس االبتدائي في المواضيع المتعلقة بالحاسوب

  .تدريس الحاسوب في المدارس طبيعةتقدم الدراسة للقائمين على التعليم معلومات حول  . 5
 
 

 حدود الدراسة

  . المشتركة لالجئين مدرسة بنات الرمال االبتدائية:الحد المكاني
  .ـ ه1429/هـ1428 م؛2007/2008 الفصل الدراسي األول :الحد الزماني
  . طالبات الصف السادس االبتدائي:الحد البشري
  .التصاالت للصف السادس االبتدائيالثالثة من منهاج الحاسوب و االوحدة :الحد الدراسي

  
  مصطلحات الدراسة

مناسبة لطبيعة البحث ،و يعرف الباحثان هذه المصطلحات استخدام الباحثان عدة مصطلحات 
  : كما يليإجرائياتعريفا 
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 :حوسبة المنهاج

 و التقويم المتعلقة في األنشطة و المحتوى و األهداف الحاسوب في عرض إمكاناتتوظيف 
  . الدراسيالمنهاج

  
  :منهاج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

 دائرة التربية و التعليم بوكالة الغوث الدولية للمرحلة من الصف الخامس أقرتهالمنهاج الذي 
  .اإلعدادياالبتدائي و حتى التاسع 

  
 :مدارس االونروا

ي قطاع غزة موزعة  مدرسة ف190المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية و البالغ عددها حوالي 
  ).رفح،خانيونس،الوسطى،غزة،الشمال(على المناطق الخمس

  
  :مھارات الحاسوب

اإلدارة و الملفـات    ( و التـي تـشمل     XPبعض التطبيقات العملية على نظـام تـشغيل وينـدوز         
  .،والتي تساعد الطلبة في القيام ببعض المهام األساسية الضرورية داخل نظام التشغيل)المجلدات(و
  

  الدراسةمنهج 
المنهج البنائي ) 22:2001( ويعرف األغا  حوسبة المنهاج،ان بالمنهج البنائي فياستعان الباحث

بأنه خطوات منظمة إليجاد هيكل معرفي تربوي جديد، أو لم يكن معروفاً بالكيفية نفسها من قبل 
يستفيد الباحث  عية،،يتعلق باستخدامات مستقبلية، و يتواءم مع الظروف المتوقعة  واإلمكانات الواق

  . من خاللها من رؤى تشاركيه للخبراء أو المعنيين في مجال معين لتحقيق أهداف معينة
) 359:2000(، و يعرف ملحم للوصول إلى نتائج الدراسةلمنهج التجريبي كما استخدم الباحثان ا

مدخل األكثر المنهج التجريبي بأنه أقرب مناهج البحث لحل المشكالت بالطريقة العلمية، وال
صالحية لحل المشكالت التعليمية، كذلك يعبر التجريب عن محاولة للتحكم في جميع المتغيرات 
والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد و قياس 

  .تأثيره في العملية
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  الدراسات السابقة
، وتنوعت لتشمل تـدريس العلـوم   رامج المحوسبةالبتعددت الدراسات التي تناولت فاعلية  

اثر برمجيات الوسـائط     التعرف على    إلى بدراسة هدفت    )2006(ابووردام  واالتجاه نحوها، فقد ق   
 و االتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الـصف      األساسيةالمتعددة في اكتساب مهارة البرمجة      

طالبة استخدم خاللها المنهج التجريبـي      ) 60(ن  ،حيث اختار الباحث عينة قصديه مكونة م      العاشر
فـي   إحـصائيا د فروق دالة    و جو في التعرف على أثر البرنامج المحوسب،و كشف الدراسة عن          

 بين المجموعة التجريبية و الضابطة لـصالح البرنـامج          األساسيةمتوسط اكتساب مهارة البرمجة     
  .المحوسب 

أثر عرض إحدى برمجيات الحاسـوب   دراسة هدفت إلى تعرف     )1981( العمر أجرىكما  
على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات في مدينة الرياض، وقد أظهرت الدراسة عدم وجود              
فرق جوهري ذي داللة إحصائية بين طالب المجموعة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة فـي                

ـ )2003(مستويات التذكر والفهم والتطبيق، وهذا ما خالف دراسة التودري           ي هـدفت إلـى     والت
 وأثـر   ،للرياضيات فعالية التدريس الخصوصي بالكومبيوتر في دراسة طالب كلية التربية        تعرف  

، حيث بينت نتائج الدراسة أن للحاسب اآللي أثر فعال علـى    ذلك على تنمية القدرة الرياضية لديهم     
  .التحصيل وتنمية القدرة الرياضية

تعرف أثر برمجية إليكترونية منتجة محلياً على       بدراسة هدفت إلى    )1423(وقامت الدعيلج 
تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات، وأظهرت الدراسة عدم وجـود فـرق               
ذي داللة إحصائية في مستوى تحصيل الطالبات بين المجموعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة     

تشابهت هذه الدراسة مع دراسـة العمـر،        ، و )التذكر، والفهم، والتطبيق  ( في المستويات المعرفية    
  .ولكنها اختلفت مع دراسة التودري

دراسة هدفت إلى تعرف أثر الحاسوب عنـد اسـتخدامه كوسـيلة     )1420(وأجرى التويم 
تعليمية في تدريس مادة قواعد اللغة العربية للصف السادس االبتدائي، وبينت الدراسة عدم وجـود            

ى تحصيل الطالب بـين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة           فرق ذي داللة إحصائية في مستو     
الضابطة في مستوى الفهم والتطبيق، في حين وجد فرق جوهري بين المجموعتين عنـد مـستوى    

  .التذكر في صالح طالب المجموعة التجريبية
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فأجرى دراسة استهدفت قياس أثر اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي              )1992(أما مصلوخ 
واالحتفاظ بالمحتوى العلمي وزمن التعلم لدى تالميذ الصف الثاني متوسط          التدريس على التحصيل    

بالمدينة المنورة، ووضحت نتائج هذه الدراسة وجود فرق دال إحصائياً في التحـصيل الدراسـي               
يميز طالب الصف الثاني متوسط الذين درسوا موضوعات مختارة في مـادة العلـوم بواسـطة                

  .ا عن طريق المعلم مباشرةًالحاسب اآللي عن الذين يدرسونه

دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام برمجية من برمجيات الحاسب )1998(وأجرى المطيري
اآللي في مادة العلوم على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض، وتوصلت 

عند مستوى الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطالب في مادة العلوم 
  . التذكر والفهم لصالح طالب المجموعة التجريبية

 بدراسة عن تأثير العروض المتحركة والثابتة واسـتراتيجيات  )Rieber  )1991قام ريبر 
الجمع البصري لعرض مادة العلوم بالحاسب اآللي على االنتباه االنتقائي للطالب، وقـد أظهـرت               

عطوا عروضاً متحركة للدرس بواسطة الحاسب اآللي فاق        نتائج الدراسة أن إنجاز الطالب الذين أ      
  .أقرانهم

دراسة هدفت إلى تعرف أثر الـتعلم بمـساعدة الحاسـوب           ) Cook)1995وأجرى كوك   
وأظهرت نتيجة الدراسة تحسناً    ، الشخصي على التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي       

بعة التي شملتهم الدراسة في تحصيل الرياضيات       طفيفاً لدى تالميذ مجموعتين من المجموعات األر      
  .بمساعدة الحاسوب

في دراسته تعرف أثر استخدام برنـامج محوسـب         ) Callaway )1997وتناول كاالواي   
متعدد الوسائط في بنائه على خصائص الطالب المعرفية واألنماط التعليميـة التـي أهملـت فـي        

د فرق ذي داللة إحصائية بين متوسـط درجـات          الطريقة التقليدية، وأظهرت نتائج الدراسة وجو     
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست بنظام الوسائط           

 حول أثـر اسـتخدام الوسـائط        )McDonald )1997وهذا يتفق مع دراسة ماكدونالد      . المتعددة
ليب التعلم حيـث وجـد أن اسـتخدام         المتعددة على اتجاهات الطالب وتحصيلهم وعالقة ذلك بأسا       

كما وجد أن له تأثيراً إيجابياً      . الوسائط المتعددة زاد من تحصيل الطالب في مقرر العلوم الصحية         
  .على اتجاهات الطالب نحو المقرر
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 الستقصاء فعالية برمجية الوسائط المتعددة في تحصيل        )Allen)1998وسعت دراسة ألن    
 في مقرر األحياء الدقيقة، واحتفاظهم بـالتعلم، وكـذلك          (Texas)عينة من طالب جامعة تكساس      

اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسب اآللي متعدد الوسائط في تدريس محتوى األحياء الدقيقة، وبلغ عدد              
طالباً تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وكـشفت          ) 76(أفراد عينة الدراسة    

 أسبوعاً عن وجود فروق دالـة إحـصائياً لـصالح المجموعـة             16ت  نتائج الدراسة التي استغرق   
التجريبية التي درست بالوسائط المتعددة على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتـادة             

  .في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم واالتجاه نحو الحاسب اآللي

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة
ابقة المنهج التجريبي في إجراء الدراسة و هذا يتفق مـع مـنهج       استخدمت جميع الدراسات الس   -1

  .الدراسي الحالي

توصلت جميع الدراسات السابقة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لـصالح البـرامج المحوسـبة               -2
  .)1420(ماعدا دراسة التويم

انـت   و ك  )1981( العمـر  أولها دراسـة  تمت الدراسات السابقة في فترات زمنية مختلفة فكان         -3
  .)2006( ابوورد دراسةأخرها

) 1423( و دراسة الدعيلج   )1981(العمر تنوعت ادوات الدراسة فمنها االختبار كما في دراسة          -4
  Rieber ،في حين استخدمت بعض الدراسات بطاقـة المالحظـة مثـل   )1420(و دراسة التويم

)1991.(  
  

  النظري للدراسةاإلطار

   :الحاسوب في التعليم
وهـو  " سـوبس   "و  ، " ويلسون  " و  ،" أتكنسون" مساعدة الحاسوب على يد كل من       ظهر التعليم ب  

يمكن من خاللها تقديم المعلومات وتخزينها مما يتـيح الفـرص        ، برنامج في مجاالت التعليم كافة      
أو التوصل لنتيجة من النتـائج وعلـى        ، ليكشف في نفسه حلول مسألة من المسائل        ، أمام المتعلم   

، إال أن زيادة تكاليف إعدادها      ،  واسعا كبيرا في أول األمر       انتشارار هذه البرامج    الرغم من انتشا  
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 .وإغفالها لموضوع العنصر البشري بين المعلم والمتعلم كانا سببا من أسباب التقليل من أهميتهـا               
  .)321 : 2001، الحيلة (

انتشارا ويشار إليه عـادة     ويعتبر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية هو االستخدام األكثر شيوعا و         
حيـث   ، Computer Assisted Instruction (CAI)بعبارة التعليم  بمـساعدة الحاسـوب   

يمكن للحاسوب أن يقدم الدروس والمبادئ والنظريات بالتدريج خطوة بخطوة وأن يوفر تمـارين              
اجعـة  ويختبر مدى استيعاب الدارس ويعطـي تغذيـة ر        ، تطبيقية على هذه المبادئ والنظريات      

وكما أنه يعرض المادة التعليمية والتمارين حسب       . مباشرة وتعليمات معتمدة على استجابة المتعلم       
ويمكن للطالب أن يأخذ الوقت الـذي يالئمـه         ، مستوى تقدم المتعلم ويقدم له المساعدة عند تعثره         

 يساعد المعلـم    وكما، ويكرره كما يحتاج ويتمرن عليه بالقدر الذي يناسبه         ، الستيعاب الموضوع   
. في متابعة أدائه وهو بذلك يريح المعلم من التدريبات الروتينية ويوفر وقته لألمور أكثـر تعقيـد     

وال ننسى أن الحاسوب يوفر الصوت والموسيقى والصور الملونة التي تسمح بتفاعل كبيـر بـين                
  . الدارس والحاسوب تاركة في ذهن المتعلم أثرا قويا للتعلم

ن أن كثيراً من المؤلفين و الباحثين قد احدث خلطاً كبيراً بين دور الحاسوب كوسيلة               و يرى الباحثا  
تعليمية و دوره كأداة في التعليم،وإذا نظرنا إلى المخطط في األسـفل نـستطيع فهـم تقـسيمات                  

  :الحاسوب في التعليم كما يلي

  

 الحاسوب في التعلیم

 ثقافة حاسوبیة  التعلیمإدارةالحاسوب في  الحاسوب في المناھج

  كأداة مساعدةبالحاسو الحاسوب في التدریس
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  :يصنفها الباحثان كما يليلحاسوب في التعليم و التي يتضح من الشكل السابق أشكال استخدام ا
  :ثقافة حاسوبية -1

النواحي الـثالث   و في هذا المجال يمكن تقديم معلومات عامة حول استخدامات الحاسوب في             
  :الرئيسة و هي

  : النواحي المعرفية-أ
ل حيث يتم تقديم العديد من المصطلحات و المفاهيم الخاصة بالحاسوب و التـي تكـون بـشك                

  :أساسي و هام، و من أمثلة النواحي المعرفية ما يلي
  .معرفة مفهوم نظام التشغيل •
  .اإلخراج و اإلدخالمعرفة الفرق بين وحدات  •
 ).وحدات تخزين،وحدة نظام،وحدة معالجة مركزية(معرفة مكونات الحاسوب الرئيسة •

 .معرفة الفرق بين الكيان المادي و الكيان البرمجي للحاسوب •

 م شبكة االنترنت معرفة مفهو •

 معرفة مفهوم البرامج التطبيقية •

 ).النظام الثنائي( عمل جهاز الحاسوبآليةمعرفة  •

 

  :النواحي المهارية-ب
و في هذا المجال يتم تقديم كم مناسب من المهارات العملية للمتعلم بحيث يكون قـادراً علـى                  

  :إجراء بعض المهام البسيطة على نظام التشغيل و منها
  .ز الحاسوبتشغيل جها •
 ).ويندوز( نظام التشغيلآلةتسجيل الدخول  •

 ).ابدأ(الضغط على قائمة  •

 . المجلداتإنشاء •

 .التمييز بين الملفات و المجلدات •

 .أخرى هيكلية لترتيب الملفات و المجلدات داخل مجلدات إنشاء •

 .البحث عن ملف معين داخل نظام التشغيل •

 ).الصور الثابتة،الصور المتحركة و الفيديو،األصوات( الوسائط المتعددة المختلفةتشغيل •

 .تركيب بعض البرامج المهمة للمستخدم •

 .إجراء التغيرات المناسبة لسطح المكتب •
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 . من الفيروساتاألقراصتفحص  •

 .نسخ الملفات و المجلدات •

  .حذف الملفات و المجلدات •
  .قص الملفات و المجلدات •
 .الدخول لشبكة االنترنت •

 .)GOOGLE(نترنت باستخدام محرك بحث معينإجراء بحث على شبكة اال •

األصوات،الـصور الثابتة،الـصور المتحركـة      الكتب،(تحميل الوسائط المتعددة المختلفـة     •
 .من شبكة االنترنت) والفيديو

 . و التعليميةاإلخباريةتصفح المواقع  •

 .تصفح البريد االلكتروني و الرد على الرسائل االلكترونية •

  .تحديث مضادات الفيروسات •

  
  النواحي الوجدانية-ج
 أال البيئة التي يتوفر فيهـا الحاسـوب يجـب    إلى انتقال المتعلم من البيئة التعليمية التقليدية        إن
 تقديم التعزيز المناسب للمتعلم لكي ينتقـل      البداية أو دفعة واحدة،و لكن يجب في        إجبارياكون  ي
يتـسنى للمـتعلم اسـتيعاب      لكي  تعـددة، م استخدام الحاسوب و قد يكون ذلك على فترات          إلى

الحاسوب كعنصر هام و فعال ال بد أن يتكون لدى المتعلم اتجاه ايجابي نحو الحاسوب ويمكن                
  :إحداث ذلك كما يلي

 .تشجيع المتعلم على استخدام الحاسوب •

 .توضيح مدى فاعلية جهاز الحاسوب كأداة معاصرة •

 .تعزيز استجابات المتعلم للحاسوب •

 .تخدم الحاسوب عن المتعلم الذي يستخدم الطريقة التقليديةتحفيز المتعلم الذي يس •

 .مراعاة شروط التصميم الجيد على شاشة الحاسوب •

  .تقديم أكثر من مثير أثناء شرح المعلومات •
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  :الحاسوب في إدارة التعليم-2
يلعب الحاسوب دوراً هاما في إدارة التعليم،بل تعدى األمر إلى كون الحاسـوب عنـصر               

 اإلدارةرة التعليم ال يمكن االسـتغناء عنه،والسـتخدامات الحاسـوب فـي           أساسي في إدا  
  :التعليمية أشكال متعددة،نذكر منها على سبيل المثال

 .تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد •

 .تخزين بيانات جميع الطالب •

 .تخزين درجات الطالب المختلفة •

 .تتبع حالة الطالب الشهرية و مستوى تقدم أو تدني درجاته •

 .إرسال الدعوات إلى البريد االلكتروني الخاص بأولياء األمور •

 .طباعة الشهادات الفصلية و النهائية •

 .ترفيع الطالب من مرحلة إلى أخرى •

 .طباعة اإلجازات المرضية للمدرسين •

 .طباعة اإلحصائيات الخاصة بالدرجات •

 .طباعة التقارير الشهرية •

 .عمل الخطة المدرسية السنوية •

 .ول المدرسي تصميم الجد •

 .التوقيع اآللي لحضور المدرسين •

 .مخاطبة الجهات التعليمية العليا •

 .استقبال مقترحات أولياء األمور على البريد االلكتروني الخاص بالمدرسة •

 .طباعة النشرات الخاصة بالتعريف بالمدرسة •

  . الحضور و الغياب لكل طالبأيامرصد عدد  •
  

  :الحاسوب في المناهج المدرسية-3
،وينبغي هنـا أن  ل هذا الجانب هو األهم حيث تظهر فيه الوظيفة الفعلية للحاسوب في التعليم         لع

  :نميز بين 
  :الحاسوب كأداة مساعدة في المناهج المدرسية-أ 

  :والتي يستخدم فيها الحاسوب كأداة مكملة لبعض المهام مثل 
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  .طباعة البحوث للطالب •
 .رسم بعض الوسائل التعليمية •

 )LCD(ومات في الفصل باستخدام جهاز عرض بعض الرس •

  
   في تدريس المناهج المدرسيةب الحاسو- ب

  :ويمكن تصنيف التدريس بمساعدة الحاسوب إلى المجاالت التالية 
 :التدريس الخاص التفاعلي . 1

مـن  ، مادة تعليمية محوسبة للطالب يستطيع تعلمها ذاتيـا          إنتاجيعتمد هذا النوع من البرامج على       
ويتم تصميم هذا النوع من البرامج التعليمية بطريقة يـسهل علـى   ، و وجود المعلم دون مساعدة أ 
وتقديم األهداف ثم عرض المادة التعليمية علـى  ، من حيث عرض عنوان الدرس    ، المتعلم تتبعها   

، ويتبع كل وحـدة أسـئلة     ،  المعروضة   شكل وحدات وبعض األمثلة التوضيحية والتطبيقية للمادة      
فوريـة  بمقارنة إجابة المتعلم مع اإلجابة المخزنة فيه ويعطـي تغذيـة راجعـة              ويقوم الحاسوب   

ويـسير المـتعلم    ، ويمكن من خالل هذه البرامج تعلم المصطلحات والمفاهيم والمهارات          .للطالب
باإلضافة إلـى   ، ويمكن استخدام هذه البرامج لمختلف المراحل التعليمية        ، حسب سرعته الذاتية      

النجـار وآخـرون    .( لجمع المهتمين بتحصيل الثقافـة       يئي التعلم ومناسبتها أيضا   مناسبتها لفئة بط  
،2002:20(.  
  
 :التمرين والممارسة  . 2

ثم تسمح للطلبة بالعمل على المـواد المحـددة   ، وهي البرمجيات التي توفر المعلومات الخام أوال     
  .ليحفظوا المعلومات من خالل التمرينات المتكررة والمتواصلة 

علم أمر مسلم به ونعني بها ضمنا أن المتعلم يتلقى التغذية           أهمية التمرين والممارسة في الت     كما أن 
، وكذلك التعزيز عنـد كـل إجابـة صـحيحة        ، الراجعة التي تخبره بصحة أو خطأ حل المسألة         

، فالتغذية المرتدة تكون صعبة جدا للمعلم إذا كان المطلوب من المتعلم حل كم كبير من التمارين                 
لك يعد مصمم البرنامج كم كبير من التمارين ذات نوع معين ومواصفات تحقق الهدف التعليمي               لذ

باإلضافة إلى ذلك يسجل الحاسب مستوى أداء المتعلم ويحدد وقت وصـوله إلـى              ، من البرنامج   
  .)332: 1998،الحيلة . ( مستوى األداء المقبول 
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 التي يحتاج فيها المتعلمـين إلـى ممارسـة          وتكون هذه البرامج مفيدة إلى حد كبير في المواقف        
وهذه البرامج تثير المتعلمين لمتابعة الممارسة ألنها تعطي المـتعلم          ،إضافية لتطوير مهارة معينة     

  )67: 2000، صالح . ( فرصة لعمل شيء مختلف عن أسلوب العمل الكتابي 
  
 :المحاكاة  . 3

 الظـواهر فنجد الحاسوب كمحاك يكون نماذج تحـاكي        ، هي نموذج محوسب من الحياة الحقيقية       
ومـشاهدة  ،الطبيعية واالجتماعية ويساعد على تفهم العالقات بين أجزاء النموذج الممثل للواقـع             

  . تأثيرات على بقية النموذج وهنا يصبح دور المعلم مساعدا وتكميليا 
 فـي   مخبريـه ة موضوعات تتعلق بمشكالت إدارية تجارية وتجـارب         وقد تتناول برامج المحاكا   

العلوم الطبيعية وفي حاالت أخرى فإن المتعلم يقوم بمعالجة مسائل رياضية مع مالحظة التـأثير               
ضبط مصنع إلنتاج الطاقة النووية وتعتبر المحاكـاة        ، الناتج عن تغيير بعض المتغيرات من ذلك        

 1993،الخطيـب  (.جيدة على هذا النوع من الحوسبة س من األمثلة الالمتعلقة بالتنبؤ بأحوال الطق 
:41(  

إال أنه يمكـن القـول   ، وبالرغم من ندرة الدراسات التي تتناول فعلية برمجيات المحاكاة التربوية  
بأن المحاكاة بالحاسوب ماهي إال محاولة لتزويد المتعلم بنفس الخبـرات دون تعريـضه لـبعض      

كما أنها تمكن المتعلم من االنشغال فـي        ، التي قد تنجم عن الخبرة الواقعية        األفكار أو الصعوبات  
مواقف تختلف عن المواقف الصفية االعتيادية وتتفوق عليها من حيث تصعيد دافعيته نحو الـتعلم              

  )Boblick,1972,Kenzer et.al,1986:337-334.(وتشويقه

  
 )الطريقة السقراطية(نظم الحوار . 4

تعتمد على تقديم المعلومـات عـن       ، كالمعلم الخصوصي    إرشاديةتراتيجية  هي نظم قائمة على إس    
طريق تبادل الحوار بين المتعلم والحاسوب فالبرنامج يطرح السؤال والمتعلم يجيب والحاسـوب             
يصحح االستجابات ويوفر هذا األسلوب للمتعلم أن يناقش الحاسوب في المشكالت التي تعتـرض              

 التفاعل المستمر بين الجهاز والمتعلم من خالل حوار مـنظم يـتم   سبيله وتهدف هذه الطريقة إلى   
فيه طرح األسئلة واإلجابة عنها مع التركيز على جوانب معرفية مهمة حيث يمكـن للطالـب أن                 

باإلضافة إلـى بعـض أسـاليب الـذكاء     ، يطرح بعض األسئلة المتعلقة بالموضوع بلغة طبيعية        
 )2002:72،ي والموس. ( اللغات الطبيعية االصطناعي التي تمكن الحاسوب من فهم 
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وتتمثل مشكلة استخدام هذا األسلوب في صعوبة فهم الحاسوب للغة المتعلمين وخاصة من كـان               
في المرحلة االبتدائية ألنه ال يمكن إلزام المتعلم في المرحلة االبتدائية بـصياغة األسـئلة التـي                 

ال يمكن التنبؤ بمـا سـوف يثيـره مـتعلم           ومن ناحية أخرى    ، يوجهها للحاسوب بطريقة معينة     
المرحلة االبتدائية من أسئلة وأيضا يواجه هذا ألسلوب مشكلة التمييز بين الكلمة المكتوبة والكلمة              

  ).295: 2002، إبراهيم(.المنطوقة من المتعلم
  
 :أسلوب حل المشكلة  . 5

واآلخر يتعلق بمـا    ، فسه  النوع األول يتعلق بما يكتبه المتعلم ن      ،يوجد نوعان من هذه البرمجيات      
  .هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين من أجل مساعدة المتعلم على حل المشكالت 

بكتابة برنامج على   ،ففي النوع األول يقوم المتعلم بتحديد المشكلة بصورة منطقية ثم يقوم بعد ذلك            
لكافيات من  ووظيفة الحاسوب هنا هي إجراء الحسابات والمعالجات ا       ،الحاسوب لحل تلك المشكلة     

أما النوع اآلخر من هذه البرمجيات فـإن الحاسـوب     . أجل تزويدنا بالحل الصحيح لهذه المشكلة       
ففـي  ،يقوم بعمل الحسابات بينما تكون وظيفة المتعلم هنا معالجة واحد أو أكثر من المتغيـرات                

 بالعوامل ومـا    مسألة حسابية متعلقة بالمثلثات فإن الحاسوب يمكن أن يساعد المتعلم على تزويده           
  ).41  :1993،الخطيب. (على المتعلم سوى الوصول إلى حل المشكلة 

ويستثمر هذا النمط في تنمية مهارات حل المشكالت لدى المتعلم وتطبيقها في المواقف األخـرى               
  )2002:274،البغدادي . (المشابهة أو المخالفة مما يساعد على انتقال أثر التعلم 

 ):صاءاالستق(الحاسب مورداً  . 6

يوصل الدارس بشبكة مـن األفـراد والبيانـات بواسـطة شـبكة             ، عندما يعمل الحاسب مورداً     
وبذلك تنمو عند المتعلم مهارات البحـث واالستقـصاء فيمكنـه أن يبحـث عـن                ، االتصاالت  

، المعلومات في قواعد البيانات واستشارة الزمالء أو الخبراء من خالل المناقشات عبـر الـشبكة    
الب المعلومات التي قد يطلبها وتكون مخزنة في شكل قاعدة بيانات خاصة فـيمكن أن               وحيث للط 

تكون هذه البيانات عبارة عن قاموس يتكون من كلمات ومعانيها بحيث إذا أدخل المـتعلم الكلمـة        
  ).2000:267سالمة ( .حصل على معناها 

 االلكترونيـة والقـواميس     االنترنت وبنوك المعلومات والمكتبـات    : ومن أشكال هذه البرمجيات     
  . بأنواعها
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 :األلعاب التعليمية  . 7

تعرف األلعاب التعليمية بأنها نشاط موجه يقوم به المتعلمون لتنمية سـلوكهم وقـدراتهم العقليـة               
وأسلوب التعلم باللعب هو اسـتغالل     ، والجسمية والوجدانية ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية       

. لمعرفة وتقريب مبادئ العلم للمتعلمين وتوسـيع آفـاقهم المعرفيـة            أنشطة اللعب في اكتساب ا    
حيث يتفاعل طالبان   ،نشاط منظم منطقياً في ضوء مجموعة من قوانين اللعب          "وتعرف أيضاً بأنها    

  )2002:266،أبو ريا ، سالمة (" .أكثر لتحقيق أهداف محددة وواضحة أو
  )2002:219، زيتون (:وتتكون اللعبة الحاسوبية من 

  .واإلرشاداتوعلى القواعد ، وتحتوي على الهدف من اللعبة : المقدمة  •

 .السيناريو الكامل لمسار اللعبة : جسم اللعبة  •

 .التحقق من إنجاز الهدف والتغذية الراجعة : النهاية  •

  :فوائد التعلم باللعب 
 .يتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرين  •

 .لتزم بها يتعلم احترام القوانين والقواعد وي •

 .يعزز انتمائه للجماعة  •

 . يساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل •

  .يكتسب الثقة بالنفس ويسهل من اكتشاف قدراته  •
  )111: 2004  ، عيادات (  كما يرىمبررات استخدام الحاسوب في التعليمو من أهم 

ق الفردية وبالتالي يؤدي الـى تحـسين    تعزيز التعلم الذاتي مما يساعد المعلم في مراعاة الفرو  -1
  نوعية التعلم والتعليم 

 .تحسين فرص العمل مستقبليا بتهيئة الطالب لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة -2

 يقوم الحاسوب بدور الوسائل التعليمية في تقديم الصور واألفالم والتسجيالت الصوتية  -3

لى العمل انطالقـا مـن      إلب من الحفظ والتلقين      الطا تنقليثير انتباه الطلبة فهو وسيلة مشوقة        -4
 ".عمله بيدي أتعلمه أسمعه أنساه وما أراه أتذكره وما أ ما ":المثل الصيني 

نشطة العالجيـة التـي     عرض المادة التعليمية وتحديد نقاط ضعف الطالب وإمكانية طرح األ          -5
 تتفق وحاجة الطالب  



 20

بيانات وتحليلها وتركيبها وحل المـشكالت والتفكيـر         مثل جمع ال    العقلية العليا  مهاراتال تنمية -7
 الناقد 

 احتياج الطالب إلى قدر مناسب من الثقافة الحاسوبية ومهارات التعامل معـه ومـع بعـض                 -8
وبذلك فإن الدراسة من خالل الحاسوب ال تعمل فقط على تحسين عملية التعلم بل إنهـا               ، تطبيقاته  

   .ي يعيش فيهتعد الفرد بأسلوب عصري للمجتمع الذ

  
و نتيجة للعديد من األبحاث،اظهر الحاسوب العديد من المميزات عند استخدامه في مجال التعلـيم               

  :)112-113: 2004 (عيادات كتلك التي يشير اليها 
 . زيادة تفاعل الطالب مع الحاسوب ومشاركته في العملية التعليمية  -1

 .لب والمعلم وهو الحاسوب أي تكون عملية التعليم بين الطا تفريد التعليم  -2

 .وذلك لوجود الوسائط المتعددة،للمتعلمينالدافعية زيادة  -3

يوفر الراحة النفسية للطالب فال يشعر الطالب بالحرج أو الخجل إذا أخطأ أو إذا حصل علـى                  -4
 .عالمة متدنية 

ـ     مما يساعد ة مرات عديدة    معدم الشعور بالملل أو الكلل عند تكرار المعلو        -5 تعلم  في إتقـان الم
 .المادة التعليمية واالرتقاء بتحصيله 

 .من كتب الكترونية ومجالت ومواقع انترنت أخرى بشكل فوري المعلومات  توفر مصادر  -6

 .  سهولة االحتفاظ بالمعلومات والسجالت  -7

 .  مصداقية الدروس التعليمية المحوسبة  -8

 . على وفت التعلمسيطرة المتعلم-10 

  
 استخدامات الحاسوب التعليميـة فـي       إلى جملة من  ) 50-49، 2002، النجار وآخرون (و يشير   

    :المدارس ضمن أحد األنماط الثالثة اآلتية 
  : الحاسوب بوصفه معلماً -1

إن سهولة برمجة الحاسوب وإنتاج مادة تعليمية مبرمجة بطريقة يسهل على الطالب تعلمها ذاتيـاً               
وان الدرس وأهـداف المـادة التعليميـة    فيعرض الحاسوب عن  . من دون الحاجة إلى وجود معلم       

ويعرض المحتوى بشكل يسهل فهمها  وكذلك يعرض له التدريبات المتتابعة واالستجابة لها ومن              
  . ثم يقوم الحاسوب بتعزيزه وتزويده بالتغذية الراجعة الفورية 
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  : الحاسوب بوصفه أداة -2

والطلبة أو أي مستعمل إلنجاز مهـام       يستعمل الحاسوب في هذه الحالة برمجيات تساعد المعلمين         
  . عامة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية

  :الحاسوب بوصفه متعلماً -3
وتعني باختـصار تعلـيم     . يمكن استعمال الحاسوب بوصفه متعلماً في حاالت برمجة الحاسوب          

  . الحاسوب والتخاطب معه بإحدى لغات البرمجة 
  

 إليهـا من العوائق التي قد تحد من انتشاره كما يشير          ويواجه تطبيقات الحاسوب في التعليم العديد       
  :) 88-87 : 2001(اسماعيل 

 . ارتفاع أسعار أجهزة الحاسوب وبرامجها التعليمية وارتفاع تكلفة الصيانة  -1

وتظهر مشكلة عدم التوافق بين     ،  سرعة التطور وتنوع أجهزة الحاسوب وملحقاتها وبرامجها         -2
والحجة إلى بعض التغييرات الجذرية في البنيـة األساسـية          ،  يلاألجهزة والوحدات وأنظمة التشغ   

 . للتجهيزات الحاسوبية بالمؤسسات التعليمية 

 يعيق مـن اسـتخدامه فـي         وهذا    ضعف برامج التدريب على الحاسوب بالمؤسسات العلمية       -3
 . العملية التعليمية وتطوير اإلدارة التعليمية 

، وار عضو هيئة التـدريس فـي الموقـف التعليمـي         سيطرة طرق التدريس التقليدية على أد      -4
 . واستبعاد دور الحاسوب في تحديثها

 غياب تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمدارس على اسـتخدام التـأليف والعـرض               -5
 . لتصميم وإنتاج برامج حاسوب تعليمية

 

   الدراسةإجراءات
سات السابقة المتعلقة بهذه الدراسة،تم بناء بعد اطالع الباحثين على جملة من األدب التربوي و الدرا

 في تصميم البرنامج )2005:20،جاد( جادنبیل، وقد اتبع الباحثان نموذج البرنامج المحوسب
  .المحوسب
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  مراحل تصميم البرنامج

  مرحلة تقييم االحتياجات -1
 البرنامج المبررات و األهداف العامة لبناءو في هذه المرحلة تم جمع العديد من المنطلقات و 

  .المحوسب
  
  )2005:20،جاد(  التخطيط المبدئيمرحلة -2

كما هو موضح في كمقدمة لتصميم البرنامج  التخطيط المبدئي من عدة إجراءات تتكون مرحلة
  :األسفل

  
  
  
  
  
  
  
  
 )2005:20،جاد( تصميم السيناريومرحلة  -3

ح الشكل التالي و يوض ، للواجهة و الشاشاتالتصميماتتبدأ مرحلة التخطيط المسبق و وضع 
  .خطوات هذه المرحلة

  
  
  
  
  
  

التخطیط 
  المبدئي

 

 األهداف االجرائيةالسلوكية 
 حديد واختيار المحتوىت

تحديد المتطلبات 

 االنتهاء من التعليم

 هداف العامةاأل

 التقویم المبدئي

تقديم التغذية 
 الراجعة

 تحديد نقاط التفرع

 اريواعداد الصورة النهائية للسين
 ضبط التفاعالت تصميم الشاشات

تصميم 
 وضع خريطة المفاهيم السيناريو

  االستجابةأنماط التقويم التكويني
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 )2005:20،جاد(  الضبط التجريبيمرحلة -4

 و التأكد من جاهزية البرنامج للتطبيق،و تكونت  ضمن هذه المرحلةةتم اختبار المراحل التجريبي
   .خطوات هذه المرحلة كما هو في المخطط في األسفل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )2005:20،جاد(  اإلنتاج النهائيمرحلة -5

كما هو موضح في في هذه المرحلة تم تجهيز البرنامج للتطبيق،و تنفيذ جميع خطوات المرحلة 
  .األسفل

  
  
  
  
  
  
  
  الدراسة اةأد

 نظرا لتطبيقها "المجلدات في نظام التشغيل الملفات وإدارة"  الوحدة الثالثة و التي بعنواناختار الباحثان
 أداة البحث بطريقة نحدة الطابع المهاري لهذا اعد الباحتاخالل الفصل الدراسي الثاني،و تأخذ هذه الو

الضبط 
 التجريبي

 تحديد األجهزة المطلوبة جمع الوسائط المتاحة

 التجريب المبدئي النهائيالضبط 

 ليفأاختيار نظام الت
 انتاج الوسائط المطلوبة

 التصميم المبدئي

  النهائياإلنتاج
 البرمجيات المطلوبة للتشغيل

 توثيق البرنامج وعةالتعليمات المطب

 التوزيع
 حجم الملفات
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فقرة بعد حذف بعض ) 24(،و قد تكونت البطاقة من تتناسب مع المهارة و هي بطاقة المالحظة
  .رات نتيجة للتحكيمقالف
  

 األداةثبات 
 للثبات مفهوم واحد يلتقي عنده البحث العلمي في مختلف المجاالت ، ومع ذلك تتفـاوت أسـاليب                
التحقق منه من مجال إلى آخر ، كما يتفاوت اإلحساس بأهميته من دراسـة ألخـرى ، ويلخـص           

  : رشدي طعيمه ثالث طرق مختلفة لقياس الثبات ، وهي 
   . Test – Retestطريقة إعادة االختبار  •
   . Equivalent Formsطريقة الصور المتكافئة  •
  )179-176 : 1987ه ، رشدي طعيم . ( Split - Halfطريقة التقسيم النصفي  •

وللتأكد من مدى ثبات بطاقة المالحظة و من أنها ستعطي نتائج متقاربة في حال تطبيقها مرة أخرى 
  .في ظروف متشابها، تم حساب معامل ثبات البطاقة بطريقتين مختلفتين

  
  : بطريقتيناألداةولقد قام الباحثان بالتأكد من ثبات 

  Cronbach's Alpha معامل ألفاكرونباخ -أ
و هي نسبة ثبات ) 0.84(بلغت قيمة معامل ألفاعند احتساب معامل االرتباط بين فقرات المالحظة 

  .عالية
  Split - Half  التجزئة النصفية-ب

و بعـد  ) 0.75( تم احتساب معامل التجزئة النصفية حيث بلـغ       أخرىللتأكد من ثبات البطاقة مرة      
 لألعـداد  Spearman-Brown Coefficient اونتعديل النسبة عن طريق معادلة سبيرمان بـر 

  .و هي نسبة ثبات عالية) 0.86(الموحدة بلغت قيمة الثبات
  

  األداةصدق 
  صدق المحكمين  -1

 على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في هذا المجال،و بعدها تم تعديل البطاقةتم عرض 
  .البطاقة بالشكل الذي يتناسب مع توجيهات المحكمين
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   البنائيدق االتساقص -2
للتأكد من شمولية البطاقة للهدف الموضوعة من اجله عن طريق حساب معامل االرتباط بين كل 

ئج كما يوضحها الجدول ،حيث كانت النتا)17=ر( لدرجة حرية األبعادمجموع  من البطاقة و بعد
  .التالي

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط بیرسون  البعد

  دالة **0.85  اإلدارة

  دالة  **0.9  الملفات 

  دالة  **0.85  المجلدات

  )0.01(دالة عند ** 
يتضح من الجدول السابق أن جميع  معامالت االرتباط لألبعاد دالة إحصائيا عند مـستوى داللـة       

  .، مما يدل على أن فقرات البطاقة على درجة عالية من الدقة0.01
  

  تكافؤ المجموعات
قبل تطبيق البرنامج و ذلك باستخدام ) التجريبية و الضابطة(تتم حساب مدى تجانس المجموعا

و كانت ،لعينتين مستقلتين و صغيرة العدد) U- test ) Mann-Whitneyاإلحصائي األسلوب
  .النتائج كما يظهرها الجدول التالي

  العدد  المجموعة
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب
  U( sig(قيمة 

  427.5  22.5  19  تجريبية

  313.5  19.5  19  ضابطة
123.5  0.95  

 بين متوسط درجات المجموعة إحصائيةيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة 
 مما يدل على تجانس نامجبرالتجريبية و متوسط درجات المجموعة الضابطة قبل تطبيق ال

  .المجموعات
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  نتائج الدراسة
 ذلك بحـساب الفـروق     ،و الدراسة ئلةسأى   عل لإلجابة إحصائية أساليبقام الباحثان باستخدام عدة     

ذلك بحساب الفروق بين متوسط     بين متوسط درجات المجموعة الضابطة قبل الدراسة و بعدها ،ك         
مرب ع ایت ا    درجات المجموعة التجريبية و متوسط درجات المجموعة الضابطة،ثم استخدم الباحثان           

)2η(إلیجاد حجم التأثیر .  
  األولى بار فرضية الدراسةاخت:أوال

بين متوسط درجات المجموعة    ) α≤0.05(توجد فرق دالة إحصائيا عن مستوى        :"وقد نصت على  
  ".الضابطة قبل و بعد الدراسة

 )Welcoxon(ویلكوك سون  باسـتخدام اختبـار   الباحثـان   قام والختبار مدى صحة هذا الفرض    
و كانـت    ) .بعـدي   و قبلي(تين مرتبطتين     بين مجموع    في بطاقة المالحظة   الفروق للتعرف على 

  :النتائج على النحو التالي
ــط   العدد  المجموعة  المجال متوسـ

  الرتب
ــوع  مجمـ

  الرتب
  Z  Sigقيمة 

  اإلدارة 12.5 3.13  19  قبلي
 177.5 11.85  19  بعدي

-3.323 0.001 
  

  الملفات 20 6.7  19  قبلي
 170 10.60  19  بعدي

-3.02 
 

0.003 
 

  المجلدات 69 9.85  19  ليقب
 102 9.27  19  بعدي

-0.720 
 

0.472 
 

  المجموع  25.5 6.38  19  قبلي
 164.5 10.96  19  بعدي

-2.799 
 

0.005 
 

  1.96)=0.05(القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند داللة 
  )249:1993( عالم.2.58)=0.01(القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند داللة 

تضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة البعدية عند مستوى داللـة             ي
  .و عدم وجود فروق في المحور المتعلق بالمجلدات)  الملفات–اإلدارة (في المحاور التالية)0.05(
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  حساب حجم التأثير للطريقة التقليدية في تنمية المهارات:ثانياً

ومن  )2η( مربع ایتا لطريقة التقليدية في تنمية المهارات ،استخدام الباحثان اللتعرف على مقدار تأثير
  :  والذي يتضح من خالل الجدول التالي التي تعبر عن حجم التأثيرd) (ثم حساب قيمة

42
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  حجم التأثير dقيمة  η2قيمة  )Z(قيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة

 6.38  19  التجريبية

 10.96  19  الضابطة
  كبیر  3.88 0.66 2.799-

،و هذا الطريقة التقليدية متوسط و بالتالي حجم تأثير متوسطة) d(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
لدى الطالبات قبل إجراء التجربة و بعده هناك تغيير بنسبة متوسطة بين متوسط المهارات يعني أن 

  .لصالح الدراسة البعدية
  :تفسير النتائج المتعلقة بالفرض األول

للمرة الثانية بعـد الـصف   تتعرض طالبات الصف السادس االبتدائي لهذا النوع من المهارات       -1
  .عمل الملفات نظام التشغيل والخامس ،فتجيد الطالبات طريقة إدارة

   .معهل على المجلدات إلى تفكير أعمق و دقيق ،لهذا لم تنجح الطريقة التقليدية يحتاج العم-2
  .يتيح المعلم الفرصة للطالبات لتطبيق الشرح العملي،مما يعزز المعلومات لدى الطالبات-3
 من الملفات،و هـذا ال يتحقـق لـدى    أكثر خطوات إلىطريقة عمل و ترتيب المجلدات تحتاج    -4

 .معظم الطالبات

   الثانيةاختبار فرضية الدراسة:ثاًثال
بـين متوسـط درجـات      ) α≤0.05(ق دالة إحصائيا عن مستوى      وال توجد فر   :" وقد نصت على  

المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام البرنامج المحوسـب ومتوسـط درجـات المجموعـة              
  ."الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية
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للتعـرف   Mann-Whitney)(باستخدام اختبـار    الباحثان   قام   والختبار مدى صحة هذا الفرض      
تجريبيـة  ( بين مجموعتين مـستقلتين غيـر مـرتبطتين         ة البعدي  في بطاقة المالحظة   الفروق على

  :و كانت النتائج على النحو التالي) .وضابطة 
ــط   العدد  المجموعة  المجال متوسـ

  الرتب
ــوع  مجمـ

  الرتب
 U Sigقيمة 

  اإلدارة 551  29  19  التجريبية
 190 10  19  الضابطة

190 
  

0.000  

  الملفات 529 27.84  19  التجريبية
 212 11.15  19  الضابطة

212 
  

0.000  

  المجلدات 537 28.26  19  التجريبية
 204 10.73  19  الضابطة

204 
0.000  
0.000  

  المجموع 549 28.9  19  التجريبية
 192  10.10  19  الضابطة

192 
0.000  

ل السابق وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية عنـد مـستوى             يتضح من الجدو  
فـروق لـصالح    مما يؤكد وجود    )  المجلدات - الملفات   –اإلدارة  (،في جميع المحاور  )0.01(داللة  
  .لبرنامج المحوسب قياساً بالطريقة التقليديةا

  
   للبرنامج المحوسب في تنمية المهاراتحساب حجم التأثير:رابعاً
 dومن ثم حساب قيمة  )2η( مربع ایتا الباحثانلتعرف على مقدار تأثير البرنامج المحوسب،استخدام ل

  :  والذي يتضح من خالل الجدول التاليالتي تعبر عن حجم التأثير

42
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  حجم التأثير dقيمة  η2قيمة  )Z(قيمة  )U(قيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة

  28.9  19  التجريبية

  10.10  19  الضابطة
  كبیر  5.2 0.87  5.228-   192

،و هذا يعني أن كبيرة و بالتالي حجم تأثير البرنامج كبير) d(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
  . أفضل من تدريسهن بالطريقة التقليديةتدريس الطالبات باستخدام البرنامج المحوسب

 20006(دراسـة أبـو ورد  و لقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع كثير من الدراسات الـسابقة مثـل       
ــر ــة العم ــدعيلج) 1981(ودراس ــة ال ــة) 1423(ودراس ــصلوخودراس ــة 1992( م ودراس

اي  ودراسة كاالو1995(Cookودراسة كوك ) 1991 ( Rieberودراسة ريبر )1998(المطيري
Callaway) 1997 ( ودراسة ألنAllen)1998(. 

  :تفسير النتائج المتعلقة بالفرض الثاني
  :يعزي الباحثان أسباب التوصل إلى تلك النتائج عدة عوامل من أهمها

 .يتم تشغيل البرنامج المحوسب بأسلوب بسيط ،ال يحتاج إلى تكليف أو تدريب مسبق -1

  .طالب مما يتيح له فرصة إعادة الدرس أكثر من مرةيقدم البرنامج المحوسب التحكم الكامل لل -2
 في األمثلة التي كان يقدمها للطالب،مما يعطي للطالب فرصة ةاستخدم البرنامج طريقة المحاكا -3

 .المعايشة الحقيقية للموقف التعليمي

تنوعت المثيرات داخل البرنامج من صوت و صورة و فيديو مما عمل على تعزيز المعلومات  -4
 .المقدمة

احتوت كل وحدة من وحدات البرنامج المحوسب على تقويم ختامي فيه تغذية راجعة و أنواع  -5
 .مختلفة من األسئلة

تظهر نتيجة التقويم فور انتهاء الطالب من حل األسئلة مما أثار لدى الطالبات حب المنافسة  -6
  .للحصول على درجات أعلى
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  توصيات الدراسة

  : من أهمهاالتيلباحثان فإنهما يقدمان بعض التوصيات و اإليها للنتائج التي توصل في ضوء
ضرورة تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية بشكل عام و المقررات المتعلقة بالنواحي العملية  -5

  .بشكل خاص
 .ضرورة اتاحة البرنامج المحوسب على اسطوانات ليتمكن جميع الطلبة من الحصول عليها -6

 .وجيا المتقدمة في الحصول على المعلوماتتحفيز الطالب الستخدام التكنول-3

 . على مقررات ذات تخصص مختلفذات العالقة بالموضوع الحاليعمل العديد من الدراسات  -7

 .إقامة ورش عمل للمعلمين لتوضيح أهمية دور الحاسوب كمساعد في التدريس -8

 .تدريب المعلمين على تصميم و إنتاج البرامج المحوسبة-5
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