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دراسة تكميلية لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس 
  الرياضيات 

  هـ١٤٢٢الفصل الدراسي األول لعام 



  ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل العاجل واآلجـل                    

  :لدى طالب الصف األول الثانوي في مدينة تبوك ، وتحددت مشكلة الدراسة في السؤالين التاليين ) االحتفاظ (
  تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل العاجل لطالب الصف األول الثانوي  ؟ما أثر استخدام الحاسب اآللي في  .١

  .ما أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على بقاء أثر التعلم لطالب الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات ؟  .٢

كـان األول يـين متوسـط أداء        ) ٠,٠٥(ئية عند مستوى    ولهذا فقد أوجدت الدراسة ثمانية فروض توضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا             
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي العاجل عند مستوى التذكر ، والثاني بين                   

ين متوسط األداء عند المستويات الثالثـة مجتمعـة،         متوسط األداء عند مستوى الفهم والثالث بين متوسط األداء عند مستوى التطبيق ،والرابع ب             
والخامس بيين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي اآلجل عنـد                   

 مستوى التطبيق ، والثامن بين متوسـط األداء  مستوى التذكر ، والسادس بين متوسط األداء عند مستوى الفهم ، والسابع بين متوسط األداء عند          
ومن أجل اختبار صحة الفروض السابقة ، تم إعداد أدوات الدراسة وهي عبارة عن برنامج من إنتاج شـركة                   . عند المستويات الثالثة مجتمعة     

مستويات الثالثة األولى لتصنيف بلـوم      المعرفة لوحدة اإلحصاء من منهاج رياضيات الصف األول الثانوي ، وتم بناء اختبار تحصيلي يقيس ال               
وبـصدق ذاتـي    ٠,٩١سؤاالً ، كان معامل الثبات لها       ) ٤٦(وقد تكونت أسئلة االختبار التحصيلي من       )  تطبيق –فهم  -تذكر(للمجاالت المعرفية   

لثانوية في مدينة تبوك ، حيث بلغ        طالباً من طالب مدرسة اإلمام تركي بن عبداهللا ا         ٦٥هذا وقد طبقت التجربة على عينة قوامها         .٠,٩٥٤قدره  
طالباً ، وبعد تطبيق االختبار القبلي والبعدي العاجل والبعدي اآلجل ، استخدم            ) ٣٣(طالباً والمجموعة الضابطة    ) ٣٢(عدد المجموعة التجريبية    

   :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية إلختبار الفروض ، Ancovaالباحث تحليل التباين المصاحب 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسـب اآللـي وبـين متوسـط أداء                       .١

  .في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية ) ٠,٠٥(المجموعة الضابطة عند مستوى 
توسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسـب اآللـي وبـين متوسـط أداء                وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م       .٢

  .في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبية) ٠,٠٥(المجموعة الضابطة عند مستوى 
ست باستخدام الحاسب اآللي وبـين أداء المجموعـة         وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي در            .٣

  .في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق لصالح المجموعة التجريبية) ٠,٠٥(الضابطة عند مستوى 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسـب اآللـي وبـين متوسـط أداء                      .٤

في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق ككل لصالح المجموعة ) ٠,٠٥(المجموعة الضابطة عند مستوى 
  .التجريبية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللـي وبـين متوسـط أداء                      .٥
  .في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية) ٠,٠٥(بطة عند مستوى المجموعة الضا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة                    .٦
  . اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبيةفي االختبار التحصيلي) ٠,٠٥(الضابطة عند مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللـي وبـين متوسـط أداء                      .٧
  . المجموعة التجريبيةفي االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيق لصالح) ٠,٠٥(المجموعة الضابطة عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسـب اآللـي وبـين متوسـط أداء                       .٨
في االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق ككـل لـصالح المجموعـة               ) ٠,٠٥(المجموعة الضابطة عند مستوى     

  .التجريبية
  :بناء على ذلك فقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات من أهمها ما يلي و

  .اتباع معلمي الرياضيات لطريقة استخدام الحاسب التعليمي في تدريس مادة الرياضيات لما له من أثر كبير في تحسين تحصيل الطلبة .١
  .حتوي على تضمينات تربوية للمفاهيمتوفير الكوادر البشرية المتخصصة إلنتاج البرامج التعليمية المحوسبة ، بحيث ت .٢
  .عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات لتمكنهم من تطوير وتفعيل استخدام الحاسوب في تدريس مفاهيم مختلفة في الرياضيات .٣
  .إنشاء مدارس متطورة تستخدم تقنية التدريس عن طريق الحاسب اآللي منذ المرحلة االبتدائية  .٤
  

  الباحث
  

  ة التربيةعميد كلي  المشرف

 محمود محمد كسناوي. د .أ يوسف عبداهللا سند الغامدي. د  عبداهللا سليمان البلوي
 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

وما أوتيتم من 
ُ

 {العلم إالقليال



  

  

 ج

  شكر وتقديرشكر وتقدير
  

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والشكر هللا على توفيقـه     
  :وامتنانه،والصالة والسالم على سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم أما بعد 

أنه يطيب لي أن أرجع بكل اعتزاز وتقدير لكل ذي فضٍل فضله ، متقدماً بخـالص                ف  
ي وتقديري إلى كل من مد ألي يد العون إلنجاز هذه الرسالة، وإلى كل عقل اسـتنرت                 شكر

  .بفكره وساهم بتوجيهاته ، وكل نقد بناء شارك في هذه الدراسة حتى اكتمل بناؤها 
 فكلمة الشكر والتقدير أصوغها والء وعرفاناً وحباً وتقـديراً إلـى أسـتاذي الفاضـل                

 المشرف على هذه الرسالة ، فلقد وجدت فيه األسـتاذ            الغامدي يوسف عبداهللا سند  / الدكتور
البار بأبنائه ، والمرشد الحكيم لطالبه ، يقودهم بعلمه الغزير ، ويحوطهم بعطفه وحنانه، فله               
كل الشكر والتقدير على ما أسداه من نصح وإرشاد ، وصبر على طالبه حتى أنجزت هـذه                 

  .علمه ، وسدد اهللا على طريق الخير خطاه الدراسة ، أطال اهللا في عمره ، ونفع ب

سمير نورالدين  / الدكتوركما يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لسعادة           

عبـاس حـسن    / الدكتور  و،فؤاد عبدالحي   /عدنان صيرفي ، والدكتور   / فلمبان ، والدكتور  

 األثر الكبير في ظهور     الذين ناقشوا خطة البحث ، وكان لتوجيهاتهم وإرشاداتهم لي        غندورة  
  .الدراسة بهذه الصورة ، نفع اهللا بعلمهم ، وجزاهم عني ألف خير

 رئـيس   األستاذ الدكتور سليمان بن محمد الـوابلي      كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة       
قسم المناهج وطرق التدريس و أعضاء هيئة التدريس في القسم الذين كان لتوجيههم ونقـدهم               

وأتقـدم  . الكبير في توجيه البحث الوجهة الصحيحة ، فشكري وتقـديري لهـم             البناء األثر   
  .بشكري وتقديري إلى كل من ساهم في تحكيم أدوات الدراسة

والشكر موصوالً إلى منسوبي إدارة التعليم بمنطقة تبوك الذين ذللوا الصعوبات التـي              
مام تركي بن عبداهللا الثانوية     واجهتني في األعداد لهذه الدراسة ، وكذلك لمنسوبي مدرسة اإل         

  .مديراً ووكيالً ومنسوبين على ما بذلوه من جهد إلنجاح هذه الدراسة
  



  

  

 د

  

 األستاذ فـي قـسم      حفيظ المزروعي / األستاذ الدكتور   كما ال يفوتني أن أشكر سعادة        
المناهج وطرق التدريس لما أبداه من استشارات إحصائية بخصوص الجزء اإلحصائي مـن             

  .اسة هذه الدر

 األستاذ بقسم التربية وعلـم      ربيع سعيد طه  / األستاذ الدكتور والشكر موصوالً لسعادة     
النفس لما أبداه لي من إرشاد في جميع خطوات هذه الدراسة ، ولتوجيهاته بخصوص الجانب               
اإلحصائي من هذه الدراسة ،ولصبره على كثرة تساؤالتي واستفساراتي رغم مشاغله الجمة،            

  .عني خير الجزاء ونفع بعلمه جزاه اهللا 

كما اليفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى منسوبي شركة المعرفة الـسعودية              
ممثلة في سعادة المدير العام الدكتور وليد سليمان أبـانمي لتفـضلهم            ) knowlogyنولوجي  (

  .ةبالموافقة للباحث باستخدام البرنامج المنتج من قبل شركتهم في هذه الدراس
  

ًراجيا من اهللا العلي القدير أن جيزيهم مجيعا عني خري اجلزاء ،،،        ً  
  

   ،الباحث
  
 



ه    

  فهرس احملتويات 

  رقم الصفحة  املوضـــــــــوع

  أ  ملخص الدراسة

  ب  إهداء

  ج  شكر وتقدير

  هـ  قائمة احملتويات 

  الفصـل األول

  مشكلة الدراسة

  

  ٢  مقدمة 

  ٤  مشكلة الدراسة وتساؤالا
  ٥  فروض الدراسة

  ٦  أهداف الدراسة 
  ٦  أمهية الدراسة 

  ٧  حدود الدراسة 

  ٧   مصطلحات الدراسة

  الفصل الثاين
  أدبيات الدراسة

  

  ١١  اإلطار النظري: أوالً
  ١١   استخداماته–مكوناته -  تعريفه –احلاسب اآليل : املبحث األول 

  ١٢   وتطوره التارخييتعريف احلاسب اآليل

  ١٥  أجيال احلاسب اآليل
  ١٨  املكونات األساسية للحاسب اآليل

  ٢١  تصنيف احلاسبات اآللية
  ٢٣  تطبيقات احلاسب اآليل واستخداماته

  ٢٤  املبحث الثاين احلاسب اآليل والتعليم

  ٢٥  احلاسب اآليل والتعليم 

 هـ



و-  

  ٢٥  تاريخ إدخال احلاسب اآليل يف التعليم

  ٢٩  دواعي استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ٣١  أمناط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ٣٤  CMIاسوب التعليم والتعلم املدار باحل

  ٣٥  CBCHالتعليم والتعلم لتنمية التفكري باحلاسوب 

  ٣٥  CAIالتعليم والتعلم مبساعدة احلاسوب 

  ٣٦  CAI تعريف التعليم والتعلم املعزز باحلاسوب

  ٣٨  منط التدريس اخلصوصي

  ٣٩  منط التدريب واملران

  ٤١  منط حل املسائل والتمارين 

  ٤٢  منط األلعاب التعليمية 

  ٤٣  ط التشخيص والعالج من

  ٤٣  منط احملاكاة ومتثيل املواقف

  ٤٦  أسلوب حل املشكالت

  ٤٨  أسلوب التدريس باحلوار

  ٤٩  التعليم عن بعد مبعاونة الكمبيوتر

  ٤٩  اإلنترنت والتعليم

  ٤٩  ململكة العربية السعودية  اب يفباحلاسو االهتمام

  ٥٠  يل يف التعليممشروع وطين الستخدام احلاسب اآل

  ٥٧  معوقات استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية 

  ٥٩  أفضل طريقة للتدريس باستخدام احلاسب اآليل

  ٦٠  الربامج التعليمية: املبحث الثالث

  ٦١  الربامج التعليمية 

  ٦١  تخدمة يف كتابة الربامج التعليمية أنواع الربجمة املس

  ٦٣  إعداد الربامج التعليمية 

  ٦٤  مرحلة التصميم

  ٦٥  مرحلة اإلعداد والتجهيز

  ٦٦  مرحلة كتابة السيناريو



ز-  

  ٦٦  مرحلة التنفيذ

  ٦٧  مرحلة التجريب والتطوير

  ٦٧  اختيار الربامج التعليمية 

  ٦٧  خطوات اختيار الربامج التعليمية 

  ٦٨  ربامج التعليمية اجليدة صفات ال

  ٦٨  اإلبداع

  ٦٩  احملتوى

  ٦٩  شاشة العرض

  ٧٠  تعليمات الربامج

  ٧١  استجابات الربنامج 

  ٧٢  شروط تصميم الدروس باحلاسب اآليل

  ٧٤  تقومي الربجميات التعليمية 

  ٧٨  احلاسب اآليل وتعليم وتعلم الرياضيات:املبحث الرابع  

  ٧٩  يس الرياضياتاحلاسب اآليل وأهداف تدر

  ٨٠  احلاسب اآليل وتعليم الرياضيات

  ٨٢  .متطلبات جناح إدخال احلاسب اآليل يف جمال تعليم وتعلم الرياضيات 

  ٨٤  الدراسات السابقة: ثانياً

دراسات تناولت استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية : احملور األول   
  .يف تدريس الرياضيات 

٨٥  

اسات تناولت استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية       در: احملور الثاين   
  .يف تدريس مواد أخرى

١٠٦  

  ١١٨  التعليق على الدراسات السابقة 

  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

١٢٢  

  ١٢٣  منهج الدراسة
  ١٢٣  جمتمع الدراسة
  ١٢٣  عينة الدراسة

  ١٢٤  التصميم التجرييب



ح-  

  ١٢٤  أدوات الدراسة
  ١٣٢  ة التجريبيةخطوات تطبيق الدراس

  ١٣٦  املعاجلة اإلحصائية 

  :الفصل الرابع 
  حتليل النتائج وتفسريها

١٣٧  

  ١٣٨  عرض النتائج: أوالً 

  ١٣٨  اإلجابة عن الفرض األول

  ١٣٩  اإلجابة عن الفرض الثاين

  ١٤١  اإلجابة عن الفرض الثالث

  ١٤٢  اإلجابة عن الفرض الرابع

  ١٤٤  اإلجابة عن الفرض اخلامس

  ١٤٥  جابة عن الفرض السادساإل

  ١٤٧  اإلجابة عن الفرض السابع

  ١٤٨  اإلجابة عن الفرض الثامن

  ١٥١  مناقشة النتائج وتفسريها: ثانياً

  ١٤٩  مناقشة النتائج املتعلقة باالختبار العاجل: أوالً

  ١٥٢  مناقشة النتائج املتعلقة باالختبار اآلجل:ثانياً 

  :الفصل اخلامس 
  ج والتوصياتمناقشة النتائ

١٥٧  

  ١٥٨  ملخص الدراسة
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  مقدمة
          يعد اهتمام اإلنسان بحل مشكالته التي يواجهها في بيئته من أهم مقومات حياته             
واستمرارها وتطورها، فعلى مر العصور واجهت اإلنسان العديد من المشكالت فاخترع           
اآلالت والوسائل المختلفة لمواجهة تلك المشكالت ، وفي القـرن العـشرين تـضخمت               

لدرجة أصبح معها اإلنسان عاجزاً عن مواكبتها ومتابعتهـا حتـى       المعلومات والمعارف   
، وأصبح اإلنسان أمـام     " عصر المعلومات واالنفجار المعرفي     "أطلق على هذا العصر     

تحديات أجبرته عليها طبيعة العصر الذي يعيشه ، لذلك جاءت فكـرة الحاسـب اآللـي                 
لومـات وحفظهـا وسـهولة      وسيطاً لحل هذه المشكالت ولتيسير إمكانيـة تـداول المع         

استرجاعها أياً كان حجمها ، وأخذ الحاسب اآللي يتطور جيالً بعد جيل مروراً بأربعـة               
أجيال حتى اآلن في تطورات سريعة ومتالحقة ، تطورت معها استخداماته فأصـبح ذو              
طبيعة اقتحامية نتيجة انتشار استخداماته في مختلف مجاالت الحياة ، مما جعلـه بحـق               

نبض في قلب الحياة العامة ، وفي السنوات العشر األخيرة استخدم بشكل واضح             شريان ي 
  .في جميع المجاالت وبالذات مجال التعليم في كافة الدول المتقدمة وبعض الدول النامية

      إن تحديات المستقبل تتطلب تطوير وتحديث التعليم دون تخـوف مـن أن تحـل               
ستعانة بها في ظل وجود المعلـم الـواعي المـدرك           التكنولوجيا محل المعلم ، بل إن اال      

الستخداماتها سيكون حافزاً لتنمية القدرات العقلية للطالب، ودافعاً لزيادة جودة العمليـة            
التعليمية ، فلم يعد ذلك الدور التقليدي للمعلم مستساغاً في هذا الزمن من تلقين المتعلمين               

اد واإلشراف على العملية التعليمية ، وانتقلت       واالستماع لهم بل انتقل إلى التوجيه واإلرش      
التربية إلى التمركز حول المتعلم ومحاولة جعله ينتقل من الحفظ واالستظهار إلى اإلبداع             

  .واالبتكار من خالل الوسائل الحديثة في العملية التعليمية 
ت علـى          كما أكدت االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية تفريد التعليم ،وركـز          

التعلم الذاتي باعتباره استراتيجية تحمل المتعلم مسئولية تعلمه وتراعي قدراته الشخصية           
واحتياجاته ، كما تمكنه من التعلم وفقاً لما تسمح به هذه القدرات ومن خالل السرعة التي                
تناسبه، حيث يسابق المتعلم نفسه في التعلم ويضع لنفسه الحوافز ولعـل فـي اسـتخدام                

 اآللي اختياراً ألنسب الطرق وأكثر األدوات طواعيةً لتنفيذ استراتيجيات الـتعلم            الحاسب
   )٨٢ص:م ١٩٨٩حمدي، .(الذاتي وتفريد التعليم 
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       لقد دخل الحاسب اآللي مجال التعليم في دولنا العربية حديثاً متجاوزاً اسـتخدامه فـي               
 لدوره ، حيـث تعـددت اسـتخدامات         اإلدارة التعليمية إلى استخدامه معاوناً للمعلم ومكمالً      

الحاسب اآللي في مجال العملية التعليمية  فاستخدم كثقافة و كوسيلة تعليمية و كمادة دراسية               
  .في المدارس 

       تربط الحاسب اآللي عالقة قوية بالرياضيات فقد أسهم الحاسب اآللـي فـي تطـوير               
رياضيات فـي جميـع مراحـل التعلـيم         نظريات عديدة وجدت مكاناً مميزاً لها في مناهج ال        

مبادئ نظرية األعداد ، ومفهـوم الفئـة، والمفـاهيم      : المختلفة ، ومن أمثلة هذه الرياضيات       
األساسية للهندسة، و مبادئ الهندسة الترابطية، والمتباينات في الجبر والهندسـة ،ومبـادئ             

ية والمتفرعة ، وبالتـالي     االحتماالت، وهندسة التحويالت، والتحليل العددي، والبرمجة الخط      
فان الحاسب أسهم في تطوير الرياضيات بشكل أصبح من الصعب والعـسير اآلن مواكبـة               
المسؤولين عن مناهج الرياضيات لهذا التطور، لذا اتجه المسؤولون عن المناهج إلى االهتمام             

أن الحاسب  باألساسيات، والتخلي عن تفصيالت ال لزوم لها لمواكبة هذا التطور، وهذا يعني             
اآللي اسهم في إدخال رياضيات جديدة، كما أنه كان سبباً في حـذف بعـض الموضـوعات                 

  ).١٠٣ص:م ١٩٨٧ابراهيم ، .(  القديمة  أو معالجتها بطريقة جديدة
     إن محور األبحاث التي تدور حول استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليميـة تـدور              

استخدام الحاسب اآللـي فـي اإلدارة       : جال هما   حول تصنيفه إلى استخدامين في هذا الم      
وفق أنمـاط   ) CAI( ، واستخدامه كمعزز أو مساعد في العملية التعليمية  ) CMI(التعليمية 

متعددة لهذا األسلوب، كحل المشكالت والمحاكاة وتمثيل المواقف والحـوار والتـدريس            
  .ل الخصوصي واللعب وغيرها من األنماط المستخدمة في هذا المجا

     إن إدخال الحاسب اآللي في التعليم جاء في كثيرٍ مـن الـدول نتيجـة للتغيـرات                 
 اهتمت وزارة   والتطورات السريعة في العملية التعليمية ، وفي المملكة العربية السعودية         

المعارف بتطوير التعليم والرقي به تمشياً مع التطور السريع لهذا العصر فجاء االهتمـام         
 في التعليم أول خطوة في طريق التطوير ، ثم جـاء مـشروع األميـر                بإدخال الحاسب 

ليثري هذا المجـال    " مشروع وطني   " عبداهللا بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي        
ويجدد فيه روح التطور ، لتسهل عملية التعليم وتنتقل من التلقين إلى المشاركة واإليجابية        

نية الفصول الذكية وهي عبارة عـن حاسـب آلـي ذو            من قبل الطالب ، لتأتي أخيراً تق      
مواصفات خاصة ، يتم عن طريقه التدريس للطالب وإدارة الفصل بشكل فعال ويـسهل              
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االتصال بين الطالب والمعلم ، ويهدف إلى تكوين بيئة تعليمية مفتوحة االستخدامات فـي        
الب ، وتبسيط المعلومـة     أي مجال من المجاالت التعليمية لتكون تفاعلية بين المعلم والط         

وزارة المعـارف ،    .( وتقريبها إلى ذهن الطالب وتنمية العمل الجماعي لدى الطـالب           
  )هـ ٣،١٤٢١ص

    لقد أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال، وجاءت معظم هذه الدراسات متباينة         
لي في تعليم   في نتائجها فدراسات دلت نتائجها إلى وجود فاعلية في استخدام الحاسب اآل           

، دراسـة   ) م  ١٩٩٩(، دراسـة جبيلـي      ) م١٩٩٦(الرياضيات مثل دراسـات العلـي       
، دراسة حمـدي    ) م١٩٩٣(، دراسة أبو ريا     ) م١٩٩٥(،دراسة الفار   ) م  ١٩٩٩(الكرش

، و دراسات لم تبين نتائجها وجود فرق في التدريس باستخدام الحاسب اآللي              )م١٩٨٩(
،دراسـة  ) م  ١٩٩٥(،دراسة مـالك    )  م   ١٩٩٩(العمر  والطرق التقليدية مثل دراسات     

، ولم تبين أياً من تلك الدراسات أثر استخدام الحاسب اآللي فـي التعلـيم               ) م١٩٩٠(هام
 – الفهم   –التذكر  (لدى الطالب وفقاً لمستويات     ) بقاء أثر التعلم    ( على التحصيل اآلجل    

  .طبقاً لتصنيف بلوم للمجال المعرفي ) التطبيق
ن هذا المنطلق استمدت هذه الدراسة وجودها، وبرزت إلى حيز الوجود محاولـةً                   م

التعرف على فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تدريس مادة الرياضيات على التحـصيل             
العاجل واآلجل لطالب الصف األول الثانوي ، حيث تأتي هذه الدراسة مكملـةً للجهـود               

ثة استخدام الحاسب اآللي فـي مجـال تـدريس          السابقة في هذا المجال وذلك بسبب حدا      
الرياضيات في المملكة العربية السعودية مما يحتاج معه إلى البحث والتجريب لمعرفـة             

  .آثاره وكيفية االستخدام األمثل له 
  

  :مشكلة الدراسة 
  :     يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤالين الرئيسين التاليين 

في تدريس وحدة اإلحصاء على التحـصيل العاجـل         ما أثر استخدام الحاسب اآللي       .١

  لطالب الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات  ؟

ما أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على بقـاء أثـر الـتعلم                 .٢

  لطالب الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات ؟
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  : فروض الدراسة 
وسط أداء المجموعة التجريبية التي درست      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت        .١

فـي  )  ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
  . االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر بعد ضبط االختبار القبلي

 المجموعة التجريبية التي درست     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء         .٢
فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  . االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى الفهم  بعد ضبط االختبار القبلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٣

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( تخدام  باس
  . االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق بعد ضبط االختبار القبلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٤
فـي  ) ٠,٠٥(ء المجموعة الضابطة عند مستوى      ومتوسط أدا ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق ككل بعـد ضـبط              
  . االختبار القبلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٥
فـي  ) ٠,٠٥(ضابطة عند مستوى    ومتوسط أداء المجموعة ال   ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  .االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر بعد ضبط االختبار القبلي والعاجل
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درسـت               .٦

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
  .االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم  بعد ضبط االختبار القبلي والعاجل

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  أداء المجموعة التجريبية التي درسـت             .٧
فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط  أداء المجموعة الضابطة عند مستوى        ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  . الذي يقيس مستوى التطبيق بعد ضبط االختبار القبلي والعاجلاالختبار التحصيلي اآلجل 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٨

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
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لفهم والتطبيق ككل بعـد ضـبط       االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر وا       
  .االختبار القبلي والعاجل

  :أهداف الدراسة 
  -:تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحـدة اإلحـصاء  علـى التحـصيل                  .١
 – الفهـم    –التذكر  (الدراسي العاجل عند كل مستوى من المستويات الثالثة األولى وهي           

 لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية عند طالب الصف األول الثـانوي فـي     طبقاً) التطبيق
  .مادة الرياضيات 

معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على بقاء أثر التعلم عند             .٢
طبقاً لتصنيف  )  التطبيق – الفهم   –التذكر  (كل مستوى من المستويات الثالثة األولى وهي        

  .معرفية عند طالب الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات بلوم للمستويات ال
  

 

  :أمهية الدراسة 
تتضح أهمية الدراسة من أن معرفة أثر استخدام الحاسب على تحصيل الطـالب يـساعد               

  : على ما يلي 
قد تسهم نتائج البحث في تطوير طرق التدريس واالنتقال من الطرق التقليديـة إلـى                )١

يس ، وإيجاد استراتيجية مثلى للتدريس باستخدام الحاسب اآللـي          الطرق الفاعلة في التدر   
  .  في مادة الرياضيات 

  .دراسة في أيدي المهتمين بتعليم الرياضيات يمكن االستفادة منها  )٢
  .تعطي معلمي الرياضيات تصوراً عن كيفية استخدام الحاسب اآللي في التدريس )٣
ن إمكانـات الحاسـب اآللـي فـي         قد تفيد واضعي المناهج في التخطيط لالستفادة م        )٤

  . التدريس
)  knwology(قد تسهم نتائج هذه الدراسة التجريبية لبرنامج من إنتاج شركة المعرفة             )٥

في تدريس وحدة اإلحصاء باستخدام الحاسب اآللي للصف األول الثـانوي فـي تعمـيم               
  .البرنامج واالستفادة منه 
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رف في إدخال الحاسب اآللـي فـي        قد تسهم هذه الدراسة في دعم سياسة وزارة المعا         )٦
  .جميع مراحل التعليم العام 

  

  : حدود الدراسة 
  :يقتصر هذا البحث على الحدود التالية        

تم تطبيق الدراسة في مدرسة اإلمام تركي بن عبداهللا الثانوية فـي             : الحدود المكانية   .أ 
  .منطقة تبوك التعليمية على طالب الصف األول الثانوي 

 تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثـاني للعـام الدراسـي             :زمانية  الحدود ال    .ب 
  هـ ١٤٢٢-١٤٢١

  :الحدود الموضوعية   .ج 

وحدة اإلحصاء المقررة في الجزء الثاني من كتاب الصف األول الثانوي في المملكـة               )١
  : العربية السعودية ، وتشتمل على الموضوعات التالية 

  جمع البيانات  .ب   مقدمة  .أ 
  التمثيل البياني للجداول التكرارية  .د   داول التكراريةالتوزيعات والج  .ج 
  االنحراف المعياري  .و   المتوسطات  .ه 
يهتم البحث بقياس تحصيل طالب الصف األول الثانوي في وحدة اإلحصاء وذلك في              )٢

طبقاً لتصنيف بلـوم للمـستويات      )  التطبيق – الفهم   –التذكر  (المستويات المعرفية الثالثة    
  .ار العاجل واآلجل في وحدة اإلحصاءالمعرفية  من خالل االختب

  : مصطلحات الدراسة 
   :الحاسب اآللي )١

مجموعـة مـن األجهـزة أو الوحـدات المـستقلة           " يعرفه  صالح العقيلي بأنه           
(Hardware)             تؤدي كُل منها وظيفة معينة وتعمل هذه الوحدات فيما بينها بأسلوب متناسق 

كون األجهزة والبرمجيات معاً مـا يـسمى    وت (Software)ومنظم من خالل البرمجيات 
  )٢٣ص:١٩٨٧العقيلي ،  . (( Computer system )بنظام الحاسوب 

  .     وقد تبنى الباحث هذا التعريف في دراسته
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  : وحدة اإلحصاء )٢
     ويقصد بها في هذا البحث أنها الباب الثامن من مقـرر الرياضـيات للـصف األول                

   -:محتوي على المواضيع التاليةهـ، وال١٤٢٢-١٤٢١الثانوي لعام 
      

  :التحصيل الدراسي   )٣
مجموعة من الخبرات والمهارات التي يكتسبها الطالب       : "        يعرفه محمود عمار بأنه     

  )١٤٥ص:هـ ١٤١٤عمار، " . ( من المنهج المدرسي
ل التي  يحـص   ) العالمات  (        ويمكن تعريفه إجرائيا في هذه الدراسة بأنه الدرجات         

  .عليها طالب الصف األول الثانوي في االختبار التحصيلي المعد ألغراض هذه الدراسة
  

  :مستوى التذكر )٤
هو المستوى األول لتصنيف بلوم وكراثوول لألهداف في المجال المعرفـي ويمكـن                  

  : تعريفه كما يلي
مات بـنفس   هو المستوى الذي يدل على العمليات العقلية لتذكر واسترجاع المعلو               " 

  )٤٣ص:م ١٩٨٧بل ، " ( الطريقة التي قدمت بها تقريباً 
التي  يحصل عليها طالب الـصف       ) العالمات  (  الدرجات       ويمكن تعريفه إجرائياً بأنه   

  .األول الثانوي في فقرات االختبار التحصيلي التي تقيس مستوى التذكر
  
  :مستوى الفهم  )٥

كراثوول لألهداف في المجال المعرفي ويمكـن            وهو المستوى الثاني لتصنيف بلوم و     
  : تعريفه كما يلي

بأنه قدرة المتعلم على استقبال المعلومات المتضمنة في مادة معينة وفهمها واالستفادة                "
منها، دون أن يكون قادراً بالضرورة على ربطها بغيرها من المعلومات أو المواد األخرى       

  )٧٦ص : م ١٩٩١نشواتي ،" (
التي  يحصل عليها طالب الصف      ) العالمات  ( بأنه الدرجات   كن تعريفه إجرائياً          ويم

  .األول الثانوي في فقرات االختبار التحصيلي التي تقيس مستوى الفهم
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  :مستوى التطبيق )٥
     هو المستوى الثالث لتصنيف بلوم وكراثوول لألهداف في المجال المعرفي ويمكـن            

  : تعريفه كما يلي
المستوى الذي يشير إلى القدرة على اسـتخدام الطـرق والمفـاهيم والمبـادئ         هو       " 

   )٧٨ص:م ١٩٩١نشواتي ،"(والنظريات ، في أوضاع واقعية أو جديدة 
التي  يحـصل عليهـا طـالب    ) العالمات ( الدرجات كما يمكن تعريفه إجرائياً بأنه     

  .مستوى التطبيق الصف األول الثانوي في فقرات االختبار التحصيلي التي تقيس 
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  تعريف احلاسب اآليل وتطوره التارخيي
الحاسب "  ، فقد سمي     "Computer" لقد تعددت التسميات للمصطلح واحد االنجليزي              
أو تلفـظ الكلمـة     " الحاسوب اإللكترونـي    "و  " الحاسوب  "و  "العقل اإللكتروني "و  " اآللي

تمد مصطلح الحاسوب   ،أما مجمع اللغة العربية فقد اع     "كمبيوتر"اإلنجليزية بأحرف عربية    
. مـع اسـتخدام تـسميات مـشابه كالحاسـب اآللـي            " Computer"كمرادف لمصطلح   

  )٢ص:م١٩٩٧علي،(
إما بمصطلح الحاسـب     " Computer"       وفي هذه الدراسة سيتم التعبير عن مصطلح        

  .اآللي أو الحاسوب
 مشتقة من    "Computerأن كلمه كمبيوتر    ) ١٨ص:م١٩٩٨(       يذكر هالل أبو الذهب     

والذي يعني باللغة العربية يحسب أو يعد أو يحصي و لذلك فـان كلمـة               " Copute" فعلها  
  .كمبيوتر تعني الحاسب 

جهاز يعمل وفقاً لمجموعة من البرامج المخزنة       " بأنه  ) ٣ص:م١٩٩٧(      ويعرفه علي 
تيجـة لتلـك    الستقبال ومعالجة البيانات بطريقة أوتوماتيكية لكي تعطي معلومات مفيدة ن         

  " .المعالجة
مجموعة متداخلة من   " الحاسب اآللي بأنه    ) ٨ص:م١٩٩٣(      كما عرف محمد فكيرين     

األجزاء لديها هدف مشترك من خالل أداء التعليمات المخزنـة ، و أنـه آلـة حـسابية                  
إلكترونية ذات سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنها قبـول البيانـات وتخزينهـا ومعالجتهـا               

  ".لى النتائج المطلوبة للحصول ع
جهاز إلكتروني قابل للبرمجـة     " بأنه  ) ١٨ص:م١٩٩٧(      كما عرفه هالل أبو الذهب    

  ". ويمكنه تخزين البيانات ومعالجتها بسرعة ودقة واسترجاعها عند الحاجة إليها 
اآللة إلكترونية القادرة على    " بأنه  ) ٥٠٣ص:م١٩٩٦(      كما يعرفه عبدالعزيز العقيلي     

جراء العمليات الحسابية المختلفة بسرعة عالية وهي ترتـب وتخـزن وتحلـل وتطبـع               إ
المعلومات ، حيث يتم تحويل المعلومات أو البيانات إلى لغة يتعامل معها الحاسب اآللي ،               

  . الخ    …(Fortran) والفورتران   (Cobol) والكوبول(Basic)مثل البيسك 
مجموعة من األجهزة أو الوحدات     " بأنه  ) ٢٣ص:م١٩٨٧(     كما عرفه صالح العقيلي     

 تؤدي كٌل منها وظيفة معينة وتعمل هذه الوحدات فيما بينها بأسلوب (Hardware) المستقلة
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 وتكون األجهزة والبرمجيات معـاً مـا    (Software)متناسق ومنظم من خالل البرمجيات 
   . ( Computer system )يسمى بنظام الحاسوب 

  : الستعراض السابق لتعريف الحاسب اآللي يتضح للباحث ما يلي       من خالل ا
  .(Software) وبرمجيات (Hardware)معدات :  أن الحاسب اآللي عبارة عن جزئين  . ١
 أن المعدات والبرمجيات تؤديان معاً وظائف معينة بتناسق وتكامل وتنظيم من خالل             . ٢

  ) .مخرجات( ئج وحلول يتم معالجتها وتحليلها لتخرج بنتا) مدخالت ( معطيات 
استطاع الصينيون في حوالي    مر الحاسب اآللي بتطورات متالحقة منذ زمن بعيد فقد              

، " باإلطار الحاسـب    " المسمى" أباكوس" األلف الثانية قبل الميالد تطوير جهاز أو عداد         
م قام الرياضـي والفيلـسوف الفرنـسي        ١٦٤٢واستعملوه في العد والحساب ، وفي عام        

ل باختراع آلة ميكانيكية نصف آلية تكونت من عجالت مسننة واسـتعملت لجمـع              باسكا
م تحسين آلة باسكال ، فأصبحت قادرة علـى         ١٦٩٤األعداد ، ثم استطاع ليبنيز في العام        

  )٢ص:م١٩٨٧العقيلي ،( . تنفيذ عملية الضرب
" اردجوزيف جاكو "م مع مطلع القرن التاسع عشر استطاع الفرنسي         ١٨٠٦في عام         

م تمكن العـالم    ١٨١٦اختراع آلة نسيج مبرمجة تعمل بوساطة البطاقة المثقبة ، وفي عام            
من اختراع آلة حاسبة ميكانيكية أسـماها آلـة    sharls babage)(اإلنجليزي شارلز باباج 

 ألنها تعمل على أساس فكرة الفرق بين مربعات األعداد ، (Difference machine ) الفرق 
 تصميم آلة حاسبة أخرى أسماها sharls babage)(م استطاع شارلز باباج ١٨٣٣وفي عام 

 وقد قسمها إلى وحدات وظيفية ال تختلف في فكرتها (Analytical engine)) اآللة التحليلية (
عن الوحدات الحالية الموجودة في الحاسوب ، كما أنه أول من فكر باسـتعمال البرنـامج           

ن شـارلز بابـاج يعتبـر األب الحقيقـي للحاسـب            المخزون ، وبذلك يمكـن القـول أ       
  )٩-٢ص :م١٩٨٧العقيلي ، .(الحديث

       بعد هذه المرحلة كان هنالك مرحلة قادمة أكثر قوة من سابقتها فقـد لقـي كتـاب                 
م بعنـوان   ١٨٥٤والذي نـشره فـي عـام         الرياضي والفيلسوف اإلنجليزي جورج بوول    

 حيث تطورت أفكاره فيما بعد إلى ما يسمى حاليـاً   صدى كبيراً ،  " استقراء قوانين التفكير  "
الذي يستعمل في تصميم الدوائر المنطقية فـي الحاسـب          ") المنطقي" الجبر البوولي أو    (

  )١٠ص: م ١٩٨٧العقيلي ،.( اآللي 
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       في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهد مجال الحاسـب اآللـي              
ت الخبرة والشركات المتخصصة وغير المتخصصة باالهتمام في        سوقاً رائجاً مما دفع ببيو    

مجال الحاسب اآللي صناعة وبرمجةً وهندسةً وصيانةً ، حيث تحولت الحواسيب اآلليـة             
من االعتماد على النظام الميكانيكي القديم إلى النظام اإللكتروضوئي أي تحول الحواسيب            

  )٥٠٢ص :م ١٩٩٦عقيلي ،ال.( اآللية  لتعمل بنظام النبضات الكهربائية 
من تطوير فكرة تمثيل البيانات     " هيرمن هوليريث "م تمكن األمريكي    ١٨٨٧      وفي عام   

على البطاقات المثقبة وصنع آلة لتثقيب البطاقات وأخرى لتبويب وفرز البطاقات المثقبـة             
قد و.  المشهورة عالمياً ”IBM “وأسس شركة إلنتاج هذه اآلالت حيث كانت نواة لشركة 

م في إبرام اتفاق مع الحكومة األمريكية إلنتـاج أكبـر آلـة    ١٩٣٥ عام  ”IBM “نجحت
م تمكـن   ١٩٤٤لتبويب البطاقات التي استعملت في نظام التأمين االجتماعي ، وفي عـام             

 وقد تم إنتاجهـا     "Mark-1)"١–مارك  (آيكن وجريس هوبر من تصميم آلة حاسبة سميت         
لعام توصل العالم المجري جون فوف نيـومن إلـى          ، وفي نفس ا    ”IBM“بمساعدة شركة   

فكرة تخزين البرنامج والبيانات داخل ذاكرة الحاسوب بواسطة أرقام النظام الثنائي ، ثـم              
 في كلية   ”ENIAC“انياك  "حاسبة سميت   م قام موشلي وايكيرت بتصميم آلة       ١٩٤٥في عام   

م ١٩٥١م وحتى عـام     ١٩٤٦مور للهندسة الكهربائية في بنسلفانيا ، وفي الفترة من عام           
 ويونيفـاك   ”EDSAC“  وإدسـاك  ”EDVAC“ظهر عدد آخر من الحواسيب ومنها أدفاك 

“UNIVAC”  ) .  ، ٢٢-٢٠ ص :م ١٩٨٧العقيلي.(  
      لقد تزامن مع هذه التطورات المتالحقـة فـي الحاسـبات اآلليـة وجـود أنظمـة                 

 بأنظمة الحاسـبات اآلليـة إلـى        ترانزيستور وكذلك استخدام رقائق السليكون التي انتقلت      
درجة لم تكن متوقعة، فأصبحت الحاسبات اآللية أصغر حجماً وأقل وزناً وأكثـر إنتاجـا               
وتخزيناً وأسرع قدرة في إجراء العمليات المعقدة ، بل زادت سـرعة إجـراء العمليـات                
 فبلغت أجزاء من الثانية ، كما زادت طاقة التخـزين فبلغـت الماليـين مـن البيانـات                 
والمعلومات مما لو خزن مطبوعاً لضاقت به المباني والمـستودعات ، ولـذلك ظهـرت               

العقيلي ،  .(أنظمة تخزين الملفات اآللية وأنظمة حفظ المعلومات بواسطة الحاسبات اآللية           
  ).٥٠٣ – ٥٠٢ص:١٩٩٦

م وحتى يومنا هـذا ظهـر كثيـر مـن الـشركات             ١٩٥١       وبالتالي فانه منذ العام     
ي إنتاج أجهزة الحاسوب ، وشهد عالم الحاسوب تطورات سريعة ومثيـرة،            المتخصصة ف 
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فأصبحت اإلنجازات  في مجال الحاسوب ال تنسب إلى أشـخاص بعيـنهم ، بـل إلـى                  
الشركات الصانعة ، وقسمت الحواسيب إلى أربعة يضاف إليها جيالً خامساً ال يزال تحت              

 متالحقة وسريعة أوجـدها تنـافس       فقد شهد هذا الجيل من الحواسيب تطورات      . التطوير  
الشركات المصنعة للحواسيب لدرجة أصبح من الصعب معها متابعة هذه التطورات، فقـد   

  .أصبح التطور في هذا المجال الحدود له 
  

  أجيال احلاسب اآليل 
م وحتى اآلن وعالم الحاسب اآللي يشهد تطورات سريعة ومثيرة ،           ١٩٥١      منذ العام   

تاج نوع من الحاسبات أو المعالجات إال أشهر قليلة حتى يصبح قـديماً،    فما يمضي على إن   
مما جعل علماء الحاسب اآللي يصنفوه إلى أجيال ، فقد قسمت الحواسيب التي ظهرت منذ               
أواخر األربعينيات إلى أربعة أجيال وبعض العلماء يرى أنها خمسة أجيال حيث بدأ الجيل              

  . م١٩٨٧الخامس منذ عام 
اسيب التي تنتمي إلى جيل معين تمتلك فيما بينها خـواص وصـفات متـشابهة          والحو

أستعمل في تركيبها نفس األساس التكنولوجي وظهرت كذلك ضمن فترات زمنية محددة ،             
  ). ١١ص : ١٩٨٧العقيلي ، .( ”Generation“ولهذا سميت جيالً 

  :  وفيما يلي يستعرض الباحث أجيال الحاسوب ومميزات كل جيل 
  

  :لجيل األول ا
م اسـتخدمت الـصمامات األيونيـة       ١٩٥٣م وحتى عام    ١٩٤١في الفترة ما بين           

الحرارية في إنتاج أجهزة الحاسوب وهي عبارة عن انتفاخ زجاجي له قاعدة ، ويـشبه               
إلى حد كبير المصباح الكهربائي العادي غير أنه يحتوي على بعض الشرائح المعدنيـة              

شكله أسطواني ، والصمامات لها قدرة على تكبير اإلشارات         ومجموعة أسالك إضافية و   
  ).١٨ص :م ١٩٩٨أبو الذهب ، . ( الكهربائية والتحكم فيها بطريقة إلكترونية 

  : ما يلي ) ١٢ص:م١٩٩٥(ومن خصائص حوا سيب الجيل األول كما ذكر القاضي 
  ”Vaccum tube“أنها تعمل على مبدأ الصمامات اإللكترونية  - ١
 عملية في الثانية ويعتبر بطيء      ٥٠٠٠سرعة تنفيذ العمليات الحسابية     يبلغ متوسط    - ٢

  .بالنسبة إلى حواسيب األجيال الالحقة 
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  . حجم حواسيب هذا الجيل كان كبيراً نسبياً  - ٣
  . ارتفاع في التكلفة  - ٤
كانت عملية البرمجة صعبة جداً ، حيث استخدمت حواسيب هذا الجيل لغة اآللـة                - ٥

  . ة بالنسبة للغات البرمجة التي ظهرت الحقاً والتي تعتبر صعبة ومعقد
  

  :الجيل الثاني 
للتلفونات بأمريكـا بـاختراع      "بل  "م قام فريق من العلماء في معامل        ١٩٤٨في عام           

وهو جهاز يستطيع القيام بنفس العمليات التي يقوم بها الـصمام األيـوني             " الترانزستور"
إال أنه أصغر بكثير في الحجم وسهل التصنيع وغير         الحراري من تكبير وتحكم في التيار،       

معرض للتلف السريع وأرخص باإلضافة إلى أنه يستهلك طاقه كهربائية أقل بكثير مـن              
الصمام ، ويعيش مدة أطول ولذلك أدخل الترانزستور في تصنيع الحاسب اآللي في أواخر              

  )١٨ص:م١٩٩٨أبو الذهب ،.(م ١٩٥٩الخمسينات أي في العام 
  -:ما يلي) ١٢ص:م١٩٩٥(خصائص حوا سيب الجيل الثاني كما ذكرها القاضي  ومن 

  .استخدام الترانزستور في تصنيع حاسبات هذا الجيل بدالً من الصمام المفرغ  - ١
 عمليه فـي    ١٥٠٠٠ زيادة في سرعة العمليات الحسابية حيث بلغت في المتوسط           - ٢

  . الثانية
  . انخفاض نسبي في الحجم والتكلفة - ٣
  .غات البرمجة العالية مثل لغة فورتران ولغه الكوبول بدالً من لغة اآللة استخدام ل - ٤
 تطور مهم في أجهزه اإلدخال واإلخراج حيث استعملت األشرطة المغناطيـسية            - ٥

  . كذاكره مساعدة 
قلة األعطال مقارنة بتلك التي كانت تتعرض       : "       ومن خصائص حواسيب هذا الجيل    

جة ارتفاع درجة الحرارة ، كـذلك تـم اسـتخدام الـذاكرة             لها حاسبات الجيل األول نتي    
المصنوعة من القلب الحديدي الذي يمكن مغنطته في اتجاه أو آخر ، وقد أدى هـذا مـع                  
استخدام الترانزستور إلى زيادة في سرعة إتمام العمليات الحسابية وزيادة الطاقة التخزينية            

  )  ٢٤ص:م١٩٩٩علي،" . (إلى عشرة آالف كلمة 
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  -:الجيل الثالث 

        في الستينيات أمكن ضم عدد كبير من أجهزة الترانزستور ومكونات أخرى في دائرة             
واسعة النطاق،وظهرت أجهزة الجيـل  ) Integratel Circuitتسمى بالدائرة المتكاملة (واحدة 

  )١٨ص:١٩٩٨أبو الذهب،(م  ١٩٦٤الثالث في األسواق في عام  
  -:كما يلي) ١٣ص:م١٩٩٥( بخصائص ذكرها القاضي وتتميز حواسيب هذا الجيل

  ) Integratel Circuit(استخدام الدوائر المتكاملة  - ١
 ) ١٠٠٠٠٠(ارتفعت سرعة تنفيذ العمليات حيث بلغت في المتوسـط مـا يعـادل                 - ٢

  . عملية في الثانية
  .صغر الحجم وانخفاض التكلفة - ٣
  ). Multi programming(استخدام فكرة تعدد البرمجية  - ٤
حيـث أدخلـت تحـسينات إلـى األشـرطة       ر في وحدة اإلدخال واإلخراج ،تطو - ٥

المغناطيسية وتم تطوير األقراص المغناطيسية وأشرطة الكاسيت والشاشات وأجهزة         
  . االتصال عن بعد 

  

   -:الجيل الرابع 
بدأ في السبعينات جيل جديد من الحواسيب اآللية امتاز باستخدام الدوائر المتكاملـة                     

سقة المجـال وأشـباه الموصـالت فـي تـصنيع الـذاكرة الرئيـسية ذات المعالجـات                  من
   )٣٨٦ص : هـ١٤١٨عطار،.(الدقيقة

  _:بما يلي) ١٣ص:م١٩٩٥(وتتميز حواسيب هذا الجيل كما ذكر القاضي 
  .تطور استخدام الدوائر المتكاملة في صناعة الحاسب اآللي  - ١
  .تحسن أجهزة اإلدخال واإلخراج وأنظمة التشغيل  - ٢
حيـث اسـتعمل لبنـاء الحواسـيب     ) Micro processor(ظهور المعالج الميكروي - ٣

  . الميكروية 
خصائص أخرى لحواسيب الجيل الرابـع      ) ٨٢ص:هـ١٤١٨(   كما أضاف عبداهللا عطار     

  :منها 
  . استخدام الميكروفيلم والميكروفيش في عمليات اإلدخال واإلخراج  - ٤
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داخلية المخصصة سواء لربط الحاسـوب      كما ظهرت أخيراً عملية إضافة الكروت ال       - ٥
  .بالهاتف أو الفاكس أو إظهار الصوت 

  _:م كما يلي ١٩٨٧      وهناك من يضيف جيالً خامساً إلى األجيال السابقة يبدأ من العام 
  

  -:الجيل الخامس 
م تقريباً أوكلت وزارة التجارة والـصناعة العلميـة اليابانيـة شـركة             ١٩٨٧في عام            
بالعمل على تحديد وتعريف مـشروع  ) Electrical  Laboratories(يكال البروتوريز الكتر

  ).٢٧ص:م١٩٩٧علي،" (نظام للحواسيب في عقد التسعينات بعنوان حواسيب الجيل الخامس
م في المعهد الياباني لتقنية الكومبيوتر من الجيـل         ١٩٨٧     وقد بدأ هذا المشروع في عام       

جل تطوير جيل من األنظمـة التـي تعتمـد علـى المعالجـة              وذلك من أ  ) ICOT(الخامس  
، وقد اعتمد هذا الجيل من الحواسيب  ) Parallel inference procecessing(االستداللية المتوازية 
بدالً من معالجة البيانات أو الوحدات األولية  (Knowledg processing)على معالجة المعرفة 

  .للمعلومات
لحواسيب هذا الجيل تعتمد على فكرة المعالجة المتوازية والتي يتم مـن                 البنية األساسية   

خاللها ربط عدد من الترانزستورات بطرق معينة تسمى الهيكلية البنيوية للحـصول علـى              
حواسيب عمالقة تقوم بإجراء آالف ماليين العمليات الحسابية في الثانية ، فعلى سبيل المثال              

 ١٦٣٨٤ن عدد كبير من هذه المعالجات يصل عددها إلى          الذي يتكون م  ) FPS(هناك جهاز   
ألف مليون عملية حسابية في الثانية أي ما يعادل حوالي          ٢٦٢معالج وقدرة حسابية تصل إلى      

  )٢٨ص :م ١٩٩٧علي ، . ( ضعف سرعة أقوى حاسب من الحواسيب العادية ٢٠٠
  

  املكو�ات األساسية للحاسب اآليل 
بأن الحاسب اآللي أياً كان نوعه يتكون من        )  ٥٤-٤٧ص:م١٩٩٧(يذكر إدريس علي           

مجموعتين من العناصر الرئيسية التي ال يمكن االستغناء عن أي منهما دون اإلخالل بالنظام              
  _:وهما 
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  "  Hard ware)"املادية (العناصر اآللية _:    أوال
الكتروميكانيكيـة التـي             هي األجزاء المادية المحسوسة مثل األجهزة اإللكترونية وا       

  _:يتكون منها الحاسب اآللي وهي تنقسم بدورها إلى أربعة أقسام رئيسية هي 
  _:وتشمل    ( Center processing unit)وحدة التشغيل المركزية  .١

  وحدة العمليات الحسابية المنطقية    وحدة الرقابة والتحكم  
  (RAM) (ROM)الذاكرة الرئيسية  
   (Input Units)وحدات اإلدخال   .٢
  (Output units)وحدات اإلخراج  .٣
   (External Storage)وحدات التخزين  .٤

   

  "  Soft ware" العناصر الربجمية -:    ثا�يا 
العناصر البرمجية مصطلح عام يطلق على البرامج والمرجعيـات المـصاحبة لهـا                      

اسطة الحاسب اآللي   والبرنامج عبارة عن سلسلة من خطوات المعالجة المطلوب أداؤها بو         
  _:ويمكن تقسيم أنواع البرامج إلى نوعين رئيسيين

  : (System programs)برامج تشغيلية  )١

  Operating)هي المسؤولة عن تشغيل الحاسب اآللي و أهمها برامج نظم التشغيل       

 Systems) ء التي تعتبر بمثابة شرطي المرور الذي يقوم بتنظيم حركة البيانات في األجزا
  .المادية المختلفة في الحاسب اآللي 

   : (Application Programs)برامج تطبيقية  )٢

هي مجموعة من البرامج التي يتم تصميمها لحل المسائل التطبيقية المختلفة ،وهناك                  
مؤسسات وبيوت خبرة عالمية تقوم بتصميم هذه البرامج وعرضـها للمـستخدمين فـي              

بـأن الحاسـوب    )  ٥٣-٤٧ص:م١٩٨٧( صالح العقيلي  وفي تصنيف آخر يذكر    .األسواق
  _:يتكون من الوحدات التالية 

  : (Input units)وحدات اإلدخال  )١

حيث تقوم هذه الوحدات بقراءة البيانات والبرامج من وسط التخزين المـستعمل و                    
  ٠ترسلها إلى الذاكرة الرئيسية داخل الحاسوب 
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  :  (Central Processing unit)وحدة المعالجة المركزية  )٢

حيث تقوم هذه الوحدات بمعالجة البيانات حسب التعليمات الـواردة فـي البرنـامج                   
  وترسلها إلى وحدات اإلخراج 

    (Auxiliary Storage):وحدة الذاكرة المساعدة  )٣

حيث تقوم هذه الوحدات بتخزين البيانات والبرامج ونتائج المعالجة لفترة طويلة مـن                  
    . الزمن

  : (OUTPUT  UNITS)وحدات اإلخراج  )٤

     حيث تقوم هذه الوحدات بإخراج النتائج حسب الشغل والطريقة التي تم تحديدها مـن              
   .خالل البرنامج

ومن أهم أنواع أجهزة اإلخراج الطابعات والشاشات المرئية وأجهزة الرسم ومشغل                "
  )٢٥ص:١٩٩٥القاضي ،" (األشرطة واألقراص المغناطيسية وغيرها 

 بالنسبة للحاسوب الجهاز العصبي أو العقل       (CPU)وتعتبر وحدة المعالجة المركزية          "
  ).٢٥ص:م١٩٨٧العقيلي ،"(المشغل والمسيطر على عمل باقي الوحدات 

  _: من المكونات التالية (CPU)     وتتكون وحدة المعالجة المركزية 
  

   : (Main Memory)وحدة الذاكرة الرئيسية  )١

  .تقوم هذه الوحدة بالحفظ المؤقت للبيانات والبرامج ونتائج المعالجة البينية      
  

   :) (Arithmetic and logic unit : ALUوحدة الحساب والمنطق  )٢

    تقوم هذه الوحدة بتنفيذ العمليات الحسابية على البيانات مثل عمليات الجمع والطـرح             
  .ة وكذلك العمليات المنطقي…والضرب والقسمة 

  

  :(Control Unit :C U)وحدة التحكم  )٣

    حيث تقوم وحدة التحكم باإلشراف والتوجيه والتحكم في جميع العمليات التي يقوم بها             
 الذي يخـزن داخـل الـذاكرة        (Supervisor)الحاسب وذلك بوساطة البرنامج المشرف      

العقيلي  ( (Operating System)ويعتبر هذا البرنامج أهم مكونات نظام تشغيل الحاسوب 
  ).٢٥ص:م١٩٨٧،

  :    من خالل استعراض الباحث لمكونات الحاسب اآللي فانه يمكن تفصيله بالشكل التالي
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  تصنيف احلواسيب اآللية
  -: يمكن تصنيف الحواسيب حسب التصنيفات التالية

  .لجها طبيعة البيانات التي تعا .٢  ).حجم الذاكرة ( الحجم  .١
  .غرض االستعمال  .٣

  - :تصنيف الحواسيب حسب الحجم: أوال 
تختلف الحواسيب بعضها عن بعض في الكفاءة و األداء و يمكن اعتبار أن  زيـادة                      

حجم الذاكرة تؤدي إلى زيادة سرعة و كفاءة الحاسوب و بهذا يمكن تقـسيم الحواسـيب                
  :إلى ما يلي) ٥٠٠ص:م١٩٩٦(حسب حجم الذاكرة كما ذكرها سالمة 

 Micro Computerالحاسوب الصغير   )١

 Mini Computerالحاسوب المتوسط    )٢

  Large Computerالحاسوب الكبير   )٣
    . Super Computerالحاسوب العمالق  )٤

  -:تصنيف الحواسيب بحسب نوعية البيانات التي يتعامل معها : ثانيا 

 ذكرهـا القاضـي          حبث يمكن تصنيف الحاسوب حـسب نوعيـة البيانـات كمـا           
  -:إلى ما يلي ) ١٦،١٧ص:م١٩٩٦(

  

 الذاكرة املساعدة
Auxiliary Storage  

  وحدة إخراج
Out put unit  

  وحدة اإلدخال
Input unit  

  

وحدة الذاكرة الرئيسية
Main Memory       

  وحدة احلساب واملنطق
ALU  

 وحدة التحكم
C.U  

ج 
رام
ب

لية
شغي
ت

  
قية
طبي
ج ت
رام
ب

  

 العناصر اآللية
  العناصر الربجمية

CPUوحدة

  ات احلاسب اآليلمكون)٢-١(شكل
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 :Analogue Computer )القياسي ( الحاسوب التناظري   )١

      يعالج البيانات التي تتغير باستمرار و التي ليست لها قيمه ثابتة مثل درجة الحرارة              
والضغط ، بمعنى أن الحاسوب التناظري يقوم بقراءة بيانات فيزيائية ،حيث يـتم تمثيـل               

لبيانات بجهد كهربائي متغير داخل الحاسوب التناظري و له عدة استخدامات من أهمهـا              ا
أنه يستخدم في عمليات التحكم اآللي في المصانع و يستعمل لتصميم نمـاذج الطـائرات               

  .والصواريخ والمركبات 
  : Digital Computer  الحاسوب الرقمي  )٢

تي يمكن تمثيلهـا بواسـطة قـيم عدديـة                 يستعمل البيانات المتقطعة أو الكميات ال     
كالبيانات المستعملة في المؤسسات التجارية والعلمية و غيرها ، وهذا النوع من الحواسيب  
الشائع االستعمال في عصرنا الحالي حيث أنه يناسب كافة التطبيقات التجارية و العملية و              

  .ناظري إالّ أن سرعته أقلو يعتبر الحاسوب الرقمي أكثر دقة من الحاسوب الت. الهندسية 
  : Hyprid Computer الحاسوب المهجن  )٣

     هو حاسوب صمم جزئياً كحاسوب تناظري و جزئياً كحاسوب رقمي ، حيث يجمـع              
  . هذا الحاسوب كالً من خصائص الحاسوب التناظري و الرقمي 

  
  -: تصنيف الحواسيب بحسب غرض االستعمال -:ثالثاً

ية والمهجنة هي حواسيب ذات غرض خاص ألداء أشغال هامة          إن الحواسيب التناظر      
  .، أما الرقمية فمنها ما هو خاص ومنها ما هو متعدد األغراض أو عام 

ــرين   ــا ذكرهــا فكي ــاً لالســتخدام كم ــة تبع ــصنيف الحواســيب الرقمي  ويمكــن ت
  :كما يلي) ١٠،١١ص:م١٩٩٣(
   Special Purpose digital Computerالحواسيب الرقمية ذات الغرض الخاص  .١

يكون برنامج المعالجة مخزونـاً     .يصمم هذا النوع الستخدامات أغراض خاصة محددة          
ومن أمثلتها الحواسيب التي تستخدم في توجيه       . في ذاكرة الحاسب بصفة دائمة و ال يتغير       

  .الطائرات للهبوط األتوماتيكي أو حجز مقاعد الطائرات أو إطالق األقمار الصناعية
   :General Purpose digital Computer الرقمية متعددة األغراض  الحواسيب .٢

     يصمم هذا النوع ألغراض متعددة مثل تنظيم أجور ورواتب العمـال والمـوظفين ،              
 ويكـون برنـامج   . وتنظيم عمليات الخزن في المصانع والمؤسسات وتحليل المبيعـات          
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 آخر ، وهذا النوع أكثر شيوعاً في        المعالجة مخزناً عادة في الداخل ويتغير من مجال إلى        
  .الحياة العملية 

  

  :تطبيقات احلاسب اآليل واستخداماته 
يدخل الحاسب اآللي اليوم في كافة المجاالت ولم يترك الحاسب اآللـي مجـاالً دون                  

مـا  ) ٤٢،٤٣ص:م١٩٩٧(الخوض فيه ومن هذه المجاالت كما يذكرها هالل أبو الذهب           
  :يلي 

  . للبيانات مثل إحصاء عدد السكان أو ما شابهها التحليل اإلحصائي .١
  .في مجال البنوك والشركات .٢
  .في رسم وتصميم الخرائط واألشكال  .٣
  .في مجال الفضاء .٤
  .في مجال التربية والتعليم  .٥
  .في مجال تحليل وتعلم اللغة  .٦
  في مجال االتصاالت .٧
  ).الكتابة (في مجال معالجة الكلمات  .٨
  .في مجال الطب .٩
  . الصناعات المختلفة في مجال . ١٠
  .في المجال الحربي والعسكري . ١١
  .في مختلف المجاالت التجارية  . ١٢
  .في مجال الكشف عن الثروات المعدنية  . ١٣
  .في مجال األرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الجو  . ١٤
  .في مجال الخدمات العامة مثل المرور، والجوازات .١٥
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  :املبحث الثاني
  احلاسب اآليل والتعليم

  اآليل والتعليم  احلاسب  
   دواعي إدخال احلاسب اآليل يف التعليم  
  . تاريخ إدخال احلاسب اآليل يف التعليم  
  . أمناط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  
 CMI التعليم والتعلم املدار باحلاسب اآليل  
 CBCH التعليم والتعلم لتنمية التفكري باحلاسب اآليل  
  CAIسب اآليل  التعليم والتعلم مبساعدة احلا 
  CAI تعريف التعليم والتعلم املعزز باحلاسب اآليل  
  .منط التدريب واملران    . منط التدريس اخلصوصي  
  .منط األلعاب التعليمية    .منط حل املسائل والتمارين  
 منط التشخيص والعالج    .منط احملاكاة ومتثيل املواقف 
 أسلوب التدريس باحلوار   .أسلوب حل املشكالت 
  .ليم عن بعد مبعاونة احلاسوبالتع 
  . اإلنترنت والتعليم  
  .اهتمام اململكة العربية السعودية باحلاسب اآليل 
  .مشروع وطين الستخدام احلاسب التعليمي  
  . مميزات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  
   معوقات استخدام احلاسب اآليل 

  . ما هي أفضل طريقة للتدريس بواسطة احلاسب اآليل 
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  احلاسب اآليل والتعليم 
بدأ استخدام الحاسب اآللي في السنوات األخيرة في التدريس خصوصاً فـي الـدول              
المتقدمة ، فالحاسب ليس مجرد وسيلة تعليمية مثل أي وسيلة أخرى ، بل هو عدة وسائل                
في وسيلة واحدة ، فباإلضافة إلى إمكان قيامه بوظائف عديدة تؤديها الوسائل األخـرى               

 وظائف تعجز عن تحقيقها أي وسيلة أخرى ، إذ أن الحاسب اآللي يـوفر بيئـة                 فإن له 
تعليمية ذات اتجاهين بمعنى أنه عندما يستجيب التلميذ للحاسب فان الحاسب يقوم استجابة             

  )٨ص:م١٩٩٤عبد الحي،.(التلميذ ، كما يقوم بإعطائه معلومات محددة تتعلق باستجابته 
ري العملية التعليمية عنـد اسـتخدامه كمكمـل لألسـاليب            كما يمكن للحاسب أن يث    

التقليدية في التعليم فالحاسب يمكن أن يساعد في توصيل المعلومات وتطـوير مهـارات              
  .الدارس بعدة طرق حيث يمكن أن يستخدم كآلة تعليمية ، كمورد و كأداة 

 تكمن فيما   )٣٢ص:م١٩٩٦(     إن أهمية الحاسب كوسيلة تعليمية كما يراها الطوبجي         
يحققه الحاسب من أهداف سلوكية محددة ضمن نظام متكامل يضعه المـدرس لتحقيـق              
أهداف الدرس ، يأخذ في االعتبار معايير اختيار البرامج التعليمية وطـرق اسـتخدامها              

  . ومواصفات المكان والوقت الذي تستخدم فيه 
أفكار التعليم والتعلم، ويعتقد          لقد أحدثت تكنولوجيا الحاسب اآللي تغيرات عديدة في         

العديد من رجال التربية اليوم أن التثقيف عن الحاسوب سوف يصبح قريباً بمثابة المهارة              
،وعلـى  )القراءة ،الكتابـة ،الحـساب   (الرابعة التي تضاف للمهارات األساسية المعروفة       

 الحاسب اآللي،   مستوى األمم فأن أمة كاليابان يعتبر األمي فيها من ال يعرف التعامل مع            
  .فمن هنا يعتبر الحاسب اآللي عامالً مهماً في عملية التعليم والتعلم 

  

  تاريخ إدخال احلاسوب يف التعليم 
 آلة بسيطة تساعده في تـصحيح       (Pressey)صمم برسي   ) م١٩٢٤(في حوالي عام          

لنفس التربـوي   اختباراته الكثيرة التي كان يجريها أسبوعياً لطالبه في مقرر مبادئ علم ا           
وتشبه هذه اآللة إلى حد كبير      . الذي كان يقوم بتدريسه في جامعة والية أوهايو األمريكية          

اآللة الكاتبة العادية، إال أن لها أربعة مفاتيح فقط باإلضافة إلى نافذة مستطيلة يظهر منهـا       
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ظر لـرقم أو    السؤال مع إجاباته االختيارية األربع ،حيث يقوم الطالب بضغط المفتاح المنا          
حرف اإلجابة التي يعتقد صحتها وبعد ذلك يظهر السؤال الثـاني مـع إجاباتـه األربـع                 

  ).١٢٦ص:هـ ١٤١٨المغيرة ،(وهكذا ...…المحتملة 
م عندما طور   ١٩٥٤     استمرت محاوالت التطوير بعد آلة برسي ولكن ببطء حتى عام           

إلى ذلك ما كان يراه في عـصره        سكنر قواعد جديدة لتحليل السلوك اإلنساني ، وقد دفعه          
من اعتماد التربية كثيراً على العقاب كوسيلة للتعلم فنادى باستبدال العقـاب بـالتعزيز أو               
المكافأة للسلوك الصحيح ، حيث أن التعزيز أو المكافأة أنسب من الناحية االجتماعية كما              

مية أو الكتب المبرمجة قد تكون      أنها أبلغ أثراً من الناحية التعليمية ، لذلك فان اآلالت التعلي          
هي الوسيلة الفعالة لتعزيز السلوك المرغوب فيه ، وعلى هذا األساس قامت حركة التعليم              
المبرمج التي انتشرت وكثر استخدامها خالل الخمسينات الميالدية فقـد طـورت كثيـراً              

ـ ١٤١٨المغيـرة ،    .(اآلالت والبرامج التعليمية المناسبة لهذا النـوع مـن التعلـيم             : هـ
  )١٢٨-١٢٧ص

     إن استخدام الحاسوب كأحد الوسائل التعليمية المساعدة في التعليم يعتبر وسيلة فاعلة            
في العملية التعليمية ، حيث أثبتت معظم األبحاث في مجال الحاسوب والتعلم مدى فاعلية              

يـة  ذلك ، ومن النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات التي أجريت لتقيـيم مـدى فاعل               
  )٢٤٢-٢٤١ص:م١٩٩٢المناعي ، :( الحاسوب بصفته وسيلة مساعدة في التعليم ما يلي

 استخدام الحاسوب بصفته وسيلة مساعدة في التعليم أدى إلى نتائج أفضل في التعلـيم               .١
  .من الطرق التقليدية في الفصل 

ي   استخدام الحاسوب بصفته وسيلة مساعدة في التعليم أدى إلى توفير بعض الوقت ف             .٢
التعليم مقارنة بالوقت العادي الذي يستنفذ في الفصل مع تحقيق الكم والكيف أنفسهما في              

  .المادة التعليمية 
  استخدام الحاسوب بصفته وسيلة مساعدة في التعليم أدى إلى تنمية اتجاهـات أكثـر               .٣

  . إيجابية نحو الحاسوب
ستخدام الطالبـات   حول صعوبات ا  ) م٢٠٠٠(      وفي دراسة أجراها أحمد المذجحي      

: للحاسب اآللي توصل إلى أسباب صعوبات استخدام الحاسب من قبل الطالبات ومنهـا              
عدم توفر الوقت الكافي الستخدام الحاسوب ، وبطء األجهزة نتيجة تحميلها بعدد كبير من        
البرامج ، والجهد الكبير الذي يتطلبه استخدام الحاسب اآللي ، وعـدم تـوافر البـرامج                
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ة لبعض التخصصات ، وصعوبة استخدام جهاز واحد لطالبتين فـي المختبـر ،              المناسب
وعدم كفاية األجهزة المتصلة باإلنترنت ،وازدحام المختبر بالطالبات ، وعـدم تعريـب             
بعض البرامج المهمة ، وعدم مراعاة مستوى الطالبات من قبل مدرس المادة ،وصعوبة             

  .مصطلحات الحاسب ألنها باللغة اإلنجليزية 
  

  :مميزات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية 
      الحاسوب بوصفه وسيلة تعليمية يوفر للطالب متعة التعلم باستثارتهم وجذبهم نحـو            
التعلم ، كما يوفر الفردية في التعلم ، ويشجع التعلم الذاتي ، كما يقلل وقت التعلم ، ويوفر                  

مات ، والوسائط المتعـددة التـي تـوفر         للطالب معلومات مرئية من خالل برامج الرسو      
الصورة والصوت والحركة ،كما يؤكد على التعلم التفاعلي من خالل الحوار والتخاطـب             
ويزيد من إمكانية تدريس بعض الموضوعات التي كانت غير قابلة للتـدريس باسـتخدام              

  )٤ص:م١٩٩٨أبو عمر، .(’Simulation“ والمحاكاة ”Modeling“أساليب النمذجة 
إيجابيات استخدام الحاسوب في الـتعلم      ) ٢٦٧،٢٦٨ص:م١٩٩٦(  ويصف فهد األكلبي     

  :بأنه ينتج عنه نوع من التحوالت في مسار العملية التعليمية كما يلي
  .التحول من نمط المحاضرة إلى نمط التدريب  .١
  .التحول من النمط التنافسي بين الطالب إلى النمط التعاوني .٢
  .ر في العملية التعليمية وفي أنشطتها تحول الطالب لالندماج أكث .٣
  .التحول من تدريس الصف كمجموعة واحدة إلى تدريس مجموعات صغيرة  .٤

للمزايا التالية التي تجعل الحاسب اآللـي       ) ١٨٨ص:م١٩٩٨(    كما يشير عبداهللا الهدلق     
  :وسيلة تعليمية جيدة 

فـة تـوفر    سرعة الحاسب في البحث عن المعلومات وعرضها بأشكال وطـرق مختل           .١
للطالب فرصة الحصول على المعلومات التي يبحث عنها والمواضيع التي يريد تعلمهـا             

  .والتدرب عليها في وقت يسير 
  مع المستخدم من خالل المحاورة  Interactivityمقدرة الحاسب اآللي على التفاعل  .٢

Dialog  والتغذية الراجعة Feedbackلتعلم  تزيد من دافعية الطالب وإقباله على ا.  
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إمكانية تحكم الحاسب اآللي باألجهزة الموصلة به كأجهزة التجارب العلمية والمفـاتيح             .٣
  .الكهربائية تساعد على جعل الموقف التعليمي متكامالً

يوفر الحاسب اآللي فرصاً لمراعاة الفروق الفردية عند المتعلمين من خـالل إعطـاء               .٤
التشعب وتوفير التغذية الراجعة وتنـوع      الطالب فرصة التحكم في زمن التعلم و إمكانية         

  .أساليب العرض وتعدد أساليب جذب االنتباه
صبر الحاسب اآللي الذي ال ينفذ يمكن الطالب من التعلم وفقاً لقدرتـه التعليميـة دون           .٥

  .خوف وال وجل 
  :الخصائص التالية )٨٩ص:م١٩٩٧(     ويضيف محمد المشيقح 

  .ه إمكانية تفريد غايات التعليم ووسائل .١
إمكانية إجراء بحوث عن أنماط التدريس المتنوعة والمتعددة األشكال مع القدرة علـى              .٢

جمع سجالت مفصلة عن أداء التالميذ بحيث تسمح لنا بتقويم فاعلية إجراءات التـدريس              
  .باإلضافة إلى تقويم فاعلية المواد التعليمية ذات البرامج 

البرامج على إنشاء وتطوير المـواد      إمكانية نشوء طرق لمساعدة المدرسين وواضعي        .٣
  .التعليمية

إمكانية تقويم الوسائط التعليمية المستخدمة إلنجاز ومساندة التعلـيم ، مثـل الـشرائح               .٤
الفوتوغرافية ، واألشرطة السمعية واألفالم الضوئية وأساليب العرض باستخدام شاشـة           

وكـشكول الرسـوم    Tuch Plates ولوحات اللمس Tub ccathodaryأنبوبة الشعاع ،الكاثود 
  . الخ.… واآلالت الكاتبة Pds Shetchالتخطيطية 

  :المميزات التالية ) ٦،٧ص:م١٩٩٦(     ويذكر يوسف نصار
  . يتيح الحاسوب للطالب التعلم حسب مستوى سرعته في االستيعاب .١
  يوفر للطالب فرصاً موضوعية وحيادية تمكنه من معالجة مشكالته بخصوصية تامة .٢
  .وب المادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطالبيقدم الحاس .٣
يوفر وقت المعلمين المستغرق في األعمال اإلدارية الروتينية المتعلقة بحفظ البيانـات             .٤

  . وتحليل االختبارات 
بعض القدرات التي يتميـز بهـا       ) ١٨٩ص:م١٩٩٨(   كما أضاف بيكر نقالً عن الهدلق       

  :الحاسوب كوسيلة تعليمية ومنها 
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رة على إيجاد بيئات فكرية يحفز الطالب على استكشاف مواضيع ليست موجـودة             القد .١
  .ضمن المنهج الدراسي الحالي وربما تفوق مستوى كفاءة المعلم 

أي تمثيـل   ( القدرة على توفير خبرات وفرص تعليمية عن طريق النمذجة والمحاكاة            .٢
  ). المواقف

  

  -:لتعليم دواعي استخدام احلاسب اآليل يف جمال الرتبية وا
     إن إدخال الحاسب اآللي إلى المدرسة ال يقتصر على توفير األجهزة بل يجـب أن               
يسبق ذلك دراسات مستفيضة تتناول الغرض من إدخال مثل تلك األجهزة وكذلك نوعية             
البرامج التي ستدرس باستخدامها كي نستطيع اختيار البرمجيات المناسـبة التـي تتفـق              

سب اآللي إلى المؤسسات التعليمية فضالً عن استراتيجيات نقـل          والهدف من إدخال الحا   
المعرفة وطرق التدريس المتبعة في تلك المؤسسات وإال أصبح هذا األمر ضـرباً مـن               

  )٧١ص:م١٩٩٥صالح ، .(ضروب التقليد أو وسيلة من وسائل األلعاب والتسلية 
ي مجال التربية والتعلـيم     إن أسباباً كثيرةً أدت إلى ضرورة استخدام الحاسب اآللي ف            

وفــي مجــال تعلــيم وتعلــم الرياضــيات بوجــه خــاص منهــا مــا ذكــره أبــو  
  ): ٢٦٧،٢٦٨ص:م١٩٩٥(الخير

يعتبر الحاسب اآللي أداة من أدوات التفكير حيث أن استخدام التالميذ للحاسب اآللـي               .١
ـ                ل سوف يؤدي إلى تحسين درجة أدائهم من ناحية تنمية التفكير المنطقـي لـديهم وتحلي

  .برامج الحلول وكذلك تفهم العالقات بين المتغيرات المتعددة
 الحاسب اآللي له قدرة فائقة على محاكاة أو تقليد المواقف التعليمية مثل المحاكاة في               .٢

إجراء التجارب بدالً من إجرائها فعالً وقد تكون هناك خطورة في إجرائهـا أو يـستحيل                
  .ار التجربة أي عدد من المرات اإلعداد لها ، ومن الواضح أنه يمكن تكر

يساعد الحاسوب على تحقيق أهداف التعليم الفردي ، حيث يتيح الفرص المناسبة لكل              .٣
تلميذ لكي يتعلم حسب مستواه وقدراته ومهاراته ودوافعه وسرعة تعلمـه وانـضباطيته             

اء وقدرته على حل المشكالت ، وفي ضوء ذلك يمثل أداة مناسبة لجميع فئات التالميذ سو              
  .الموهوبين منهم أو العاديين أو بطيء التعلم أو المعوقين 

يساعد الحاسوب على تهيئة فرص البحث واالستكشاف أمام التالميذ بحيـث يختـار              .٤
  .التلميذ األسئلة التي يريد اإلجابة عنها والمصادر التعليمية التي يريد أن يلجأ إليها
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ميذ فـي أداء العمليـات الرياضـية         يعمل الحاسب اآللي على توفير وقت وجهد التال        .٥
الطويلة والمعقدة مما يساعدهم على التركيز على فهم المفاهيم الرياضية وحل المشكالت            

  .الرياضية واالنتقال إلى دراسة موضوعات أخرى أكثر تعمقاً
  : يعمل الحاسوب على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية للمدرس ومنها   .٦
ير من األعباء الروتينية التي تتطلب صبراً ودقةً وذاكـرةً           تحرير المدرس من عدد كب      .أ 

  .جيدة 
 تحرير المدرس من القيام بالعمليات الحسابية وتحضير األشكال أو الرسـوم ، وكـل                .ب 

  .هذه األشياء يستطيع أن يستدعيها الحاسوب من بنك الذاكرة السريع لديه 
بة التي قد يسألها بعـض       يساعد المدرس في اإلجابة على عد كبير من األسئلة الصع           .ج 

  . التالميذ
  . يزود المدرس بتقييم دقيق للتالميذ في أي وقت يشاء وألي عدد من المرات   .د 

       يوفر وقتاً كبيراً للمدرس للقيام بالتعليم اإلرشادي وللتركيز على الجوانب االجتماعيـة             
  . واالنفعالية في شخصية التلميذ 

  :األسباب التالية ) ٣٨٩ص:هـ١٤١٨(     كما أضاف عبداهللا عطار 
 يساعد الحاسب اآللي المعلم في تقديم عدد كبير من المعلومات وعرضها في تسلـسل               .٧

  .منطقي شائق مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد 
 تمكن المتخصصون من إعداد برامج مختلفة الستغالل إمكانية الحاسوب في إعـداد             .٨

لية التعليمية ، ومن هذه الوسـائل التـي يمكـن           وإنتاج وسائل اتصال تعليمية تخدم العم     
  :إنتاجها بواسطة الحاسوب 

  أفالم تعليمية بالرسوم المتحركة   .ب   الشفافيات  .أ 
  .تصميم لوحة النشرات  .د   لوحات تشكيلية  .ج 
  إنتاج لوحة بصرية على شكل قطع من الورق لتكوين لوحة بالمقاس المطلوب  .ه 
   عرض الشرائح  .ز   قراءة الصور وإعادة عرضها وطبعها  .و 
  . برامج خاصة للخط العربي   .ح 

  :ما يلي ) ١٥٩،١٦٠ص:م١٩٨٩(كما أضاف العريني 
يمكن الحاسب من انتقال عمليتي التعليم والتعلم لتمارسا داخل المنازل حيـث يعمـل               .٩

  . كمدرس خاص للتلميذ داخل المنزل ويشجع التالميذ هذا األمر ويرحبون به

  .  هـ

  هـ



  

  

-٣١-

  :األسباب التالية) ٧١-٦٧ص:م١٩٩٩(  كما أضاف إسماعيل الرفاعي 
 تضخم المواد التعليمية ، فقد شهد عصرنا الحالي ثورة معرفية نتج عنها ثروة كبيرة               . ١٠

من المعلومات تحتاج إلى آالف المجلدات الحتوائها ، ويعتبر الحاسـوب وسـيلةً فعالـة               
للتصدي لهذه الظاهرة ، وذلك بما يمتلكه من قدرة عاليـة علـى تخـزين المعلومـات                 

  . بصورة أدق وأسرع وأيسر من المصادر الورقية واسترجاعها
  . االنخفاض في أسعار الحاسوب والطلب االجتماعي المتزايد عليه  . ١١
فهو يستطيع أن يغير من اتجاهـات الطـالب         : كما أن للحاسوب دور اجتماعي هام        . ١٢

 إلـى أن الطـالب    Hopkinsتغييراً إيجابيا ، وتدل الدراسات التي جرت في جامعـة  
ثر تعاوناً وأكثر اجتماعية عندما يعملون مع الحاسوب فقد أظهروا اسـتقاللية            يصبحون أك 

أكثر وطلبوا مساعدة أقل من المدرسين ، وكذلك عملوا معاً في حل المـشكالت وتبـادل                
  .المعلومات والمعارف بحرية 
  :ما يلي ) ٩٢:م١٩٩٧(  كما أضاف محمد المشيقح 

  .ألعمال والعمليات الرياضية المعقدة الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء ا . ١٣
  :ما يلي ) ٨٩ص:م١٩٩١(  كما أضاف محمد حسن 

إن الحاسب اآللي يستخدم في كافة مجاالت الحياة وال بد للنظام التعليمي من أن يعـد                 . ١٤
  . قوى بشرية مستعدة للعمل في هذه المجاالت 

   

  

  :أمناط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم 
طلحات التي تصنف الحاسوب في التعليم بسبب االختالف في أسـاليب           تعددت المص       

وطرق استخدامه ، إال أن معظم هذه االستخدامات يمكن تصنيفها حسب المجاالت التاليـة              
  ):٦-٤ص:م ١٩٩٩(كما يذكر ذلك يوسف نصار

  

   :  Computer scienceالحاسوب كمادة تعليمية : أوالً

يم كمادة تعليمية فانه من الضروري االهتمـام بنـوع               عند إدخال الحاسوب في التعل    
ومستوى المهارات الحاسوبية وحجم ونوع المعلومـات وتتركـز معظـم الموضـوعات             

  :الدراسية في هذا المجال حول ما يلي 
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  .التطبيقات الحاسوبية  .٢  . المبادئ األساسية  .١
  .البرمجة ونظم المعلومات  .٣
  .CAI ( Computer Assisted Instruction  .(الحاسوب كوسيلة تعليمية : ثانياً   

 CMI ( Computer Management.(الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية : ثالثــاً

Instruction.  

أنماط وأساليب استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم       ) ٢٠٩ص:م٢٠٠٠(   ويصنف الفار   
  : والتعلم إلى ثالث أنماط 

  ) :CAI(لحاسوب التعليم والتعلم المعزز با:النمط األول 

  .     وهو الذي يكون فيه الحاسوب عوناً للمعلم ، مساعداً له ومكمالً ألدواره 
   :) CMI(التعليم والتعلم المدار بالحاسوب : النمط الثاني 

   . وهو النمط الذي يكون فيه الحاسوب عوضاً أو بديالً عن المعلم

  : CBTH (Computer-Based Thinking(تفكير التعليم والتعلم بالحاسوب لتنمية ال: النمط الثالث 

      وهو النمط الذي يستخدم فيه الحاسوب لمساعدة التالميذ على تطوير أنماط جديـدة             
  . من التفكير التي قد تساعدهم على التعلم في مواقف مختلفة تتطلب المنطق والتحليل 

ليم كما ذكرها تايلور          ويمكن تصنيف االستخدامات المختلفة للحاسوب في مجال التع       
Taylor  إلى ثالثة استخدامات هي  :-  

  Toolالحاسوب كآلة   .٢  Tutorالحاسوب كمعلم خصوصي  .١
  )٣٥ص:م١٩٩٢رمضان ،(  Tuteeالحاسوب كمتعلم   .٣

أن استخدامات الحاسوب لغايـات تربويـة يمكـن         ) ١٤-١٣ص:م  ١٩٨٧(     وذكر أحمد   
  :تقسيمه إلى ثالثة أنواع هي 

وب كمادة تعليمية سواء في نظام محـو األميـة التكنولوجيـة أو فـي               استخدام الحاس  .١
  .التدريب المهني وتكوين األخصائيين على كل المستويات 

  .استخدام الحاسوب كوسيلة لتلقين المعرفة  .٢
  .استخدام الحاسوب كوسيلة في إدارة المؤسسات التربوية  .٣

خدام الحاسـوب فـي العمليـة       في الصفحة التالية مجاالت است    ) ٢(      ويبين شكل رقم    
ويرى الباحث أنها التـصنيف     ). ٥٩ص:م١٩٩٢(التعليمية كما ذكره حسام الدين رمضان       
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الذي يشمل كافة استخدامات الحاسب اآللي في العملية التعليمية  حيث يشمل ثالثة محاور              
  :رئيسية هي 

  .استخدامه كوسيلة تعليمية  .٢  .استخدامه كمادة تعليمية  .١
    .فة تربوية استخدامه كفلس .٣

  
  
    
  

      
  
  
 
 
 

  
  

     
  

            
            

وسوف يتناول الباحث هذه األنماط بشكل موجز ويفصل في نمط التعلـيم والـتعلم المعـزز                
  .ألنه محور هذا البحث  "   C AI"بالحاسوب 

  

   كفلسفة تربوية   كمادة تعليمية

علوم احلاسب
Software  

 هندسة احلاسب
Hardware  

 ة احلاسوبثقاف .١
  تاريخ احلاسوب  .أ 
  مميزاته وعيوبه  .ب 
  استخداماته  .ج 
  مكوناته  .د 

        Programmingالربجمة  .١
   Problem solvingحل املشكالت  .٢
   Thinking Styleمنط التفكري   .٣
   Transfer Of Learningنقل التعلم  .٤

  كوسيلة تعليمية

التعليم والتعلم املدار باحلاسوب 
CMI  

   CAIالتعليم املعان باحلاسوب 
 Tutorialالتعليم اخلصوصي  .١
   Drill &Practic التدريب واملران .٢
  Problem Solvingحل املشكالت  .٣
 Simulationاحملاكاة       .٤
    Gamesاأللعاب    .٥
 Dialogueالتحاور    .٦
  التعلم اإلرشادي  .٧

  )٥٩ص:م١٩٩٢رمضان  (.يوضح جماالت استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية) ٢-٢(شكل 

 CMTإدارة االختبارات  .١
 CMIإدارة عملييت التعليم والتعلم  .٢

 جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
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  (CMI )   التعليم والتعلم املدار باحلاسوب
 من أحدث وأهـم تطبيقـات الحاسـوب         )(CMIتعليم والتعلم المدار بالحاسوب     يعد ال     

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قاطبة في التربية ، حيث يمكن للحاسوب من خـالل             
هذا النمط إن يقـوم بالمهـام التاليـة بـصوره متكاملـة كمـا يـذكر ذلـك ابـراهيم                     

   -):٢٥٢ص:م٢٠٠٠(الفار
  .ى المعرفة الحالي للتلميذ تقديم المعارف وتقويم مستو - ١
  .تشخيص جوانب الضعف في تعلم التلميذ بطيء التعلم  - ٢
وصف وتقديم أنشطة تعليمية عالجية لعالج الضعف الذي أمكن تحديـده للتلميـذ              - ٣

  .بطيء التعلم وكذا وصف وتقديم أنشطة تعليمية إثرائية للتلميذ سريع التعلم 
  . مستمرةمتابعة وضبط تقدم التلميذ في تعلمه بصوره  - ٤

  :الوظائف التالية ) ٢٧٠-٢٦٩:م١٩٩٥(        كما يضيف مدحت أبو الخير 
  . عمل التقارير اليومية لكل تلميذ والتخطيط لحلقات الدراسة للمدرسين - ٥
  . إعداد االختبار اليومي و إعطائه  - ٦
  . عمل التقارير الدورية عن تقدم التلميذ وكتابة التقارير اإلدارية  - ٧
  ".الكورسات "جاح األهداف الموضوعة واألنشطة الدراسية التعرف على مدى ن - ٨

        إن من أهم البرامج التي صنفت طبقاً لهذا الشكل أو المدخل برنامج التعليم الفردي              
، الذي يستخدم في تدريس بعض المقررات  Individuall guided – instructionالموجه 

  ).٢٥٣ص :م٢٠٠٠فار ، ال.  (الجامعية بالواليات المتحدة األمريكية 
  :إلى مستويين هما )CMI(       كما ينقسم التعليم والتعلم المدار بالحاسوب 

   .”Computer Management Testing “CMTإدارة االختبارات  : المستوى األول
 Compute Management Instructionإدارة عمليتي التعليم والتعلم  : المستوى الثاني

“CMI”.  
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   ) CBCH(التعلم لتنمية التفكري باحلاسوب التعليم و
م وسيمور بابرت بـأن تكـون الوظيفـة         ١٩٩٥       لقد نادى كل من آرثر لو هرمان        

 وذلك باتباع برمجيـات ذكيـه   –األولى للحاسوب هي أن نعلمه شيئاً يفعله ، ال أن يعلمنا            
حاسوب أن يفعل  ، وزعما بأن الطالب الذي يتعلم كيف يعلم  ال ICMI)متطورة من نمط 

شيئاً إنما يتعلم كيف يحل المشكالت بطريقة افضل و كيف ينمي قدراته العقلية و اإلبداعية               
  )٢٩٥ص:م ٢٠٠٠الفار، .(و يحسنها أثناء تعليم الحاسوب و برمجته 

     إن الدور الذي يلعبه الحاسوب في تعليم التفكير جديد نسبيا ولكنه على درجه عاليـة               
تمثل في استخدام الحاسوب لمساعدة التالميذ على تطوير أنماط جديـدة           من األهمية حيث ي   

من التفكير قد تساعدهم على التعلم في مواقف مختلفـة تتطلـب المنطـق و التحليـل و                  
سـيمور  "االستنتاج و بالتالي تؤدي إلى االبتكار و يعود الفضل في إبراز هذا الدور إلـى                

ماستـشوست  " في معهد Logo Labaratory” "في مختبر لوغو"  Saymour Papertبابيرت  
  التي تقوم فلسفته على عمل   Massachusetts Institute of Technology (MTI) ”للتكلنوجيا

   ) ٢٩٦ص : ٢٠٠٠الفار،. (العالم النفسي السويسري جان بياجيه
  

  " C A I “التعليم والتعلم مبساعدة احلاسب اآليل 
له عالقـة وثيقـة   )  CAI( وسيلة مساعده في التعليم إن الحاسب اآللي بوصفه         

بتطور التعليم المبرمج ، الذي صمم من أجل جعل المتعلم يلعب دوراً فاعالً في العمليـة                
التعليمية ويتقدم خطوة خطوة بنجاح وفقاً ألهداف تعليمية محدده والتعليم المبرمج يحتـوي             

  :ي ه)٢٤٢ص:م١٩٩٢(على خطوات أساسية يذكرها المناعي 
  . أهداف واضحة ومحدده و صريحة .١
  .خطوات قصيرة ومتسلسلة منطقياً  .٢
  . االستجابة والمشاركة اإليجابية من المتعلم  .٣
  . السير في التعلم حسب قدرة المتعلم الشخصية .٤
  .التعليم المستمر  .٥



  

  

-٣٦-

الذي ) م  . ق   ٣٩٩-٤٧٠(      إن طريقه طرح األسئلة لتعليم الطالب قديمه قدم سقراط          
أما بالنسبة للتعليم المبرمج وبرامج الحاسوب المـستخدمة        .جا لتدريس الهندسة    طور برنام 

  .كوسيلة مساعده في التعليم فهي تتطلب فقط معرفةً واستدعاء واسترجاعاً
 أول من قام بتطـوير أول آلـة   Sidney Pressey      يعد العالم الروسي سدني بريسي 

 على تقديم إجابات متعددة االختيار و كـذلك         م و اختراعه له القدرة    ١٩٢٦للتعليم في عام    
. القدرة على االحتفاظ بالـدرجات و مكافئـة الطـالب مـن اجـل التعزيـز الفـوري                 

  )٢٤٣ص:م ١٩٩٢المناعي،(
  )  CAI(تعريف التعليم و التعلم المعان بالحاسوب 

ـ        : "       يعرفه رايت و فورسير بأنه       ل مصطلح يطلق على بيئة التعلم التي توفر التفاع
بين المتعلم و الحاسوب ، و يكون دور المعلم هنا هو تجهيز بيئة التعلم والتأكد من أن كل                  
متعلم لديه المهارات الالزمة ألداء نشاط معين ، كما أنه يكيف ويعدل نـشاطات الـتعلم                

   ) ٢١٥ص : ٢٠٠٠الفار،" .(لتالئم حاجات المتعلمين واستخدام الحاسوب
استراتيجية تتـضمن   ) :"٢١٥ص:م  ٢٠٠٠الفار ، (لب نقالً عن           كما يعتبره أليس وترو   

  :  أربعة نشاطات تعليمية متكاملة هي
  .توجيه المتعلم .٢  .عرض المعلومات  .١
  ".  تقويم مستوى أداء تعلم الطالب .٤  .تدريب المتعلم الستيعاب المعلومات  .٣

ياضـيات فـي        لقد تمثلت التطبيقات التربوية األولى الستخدام الحاسوب في تعلـم الر          
طريقة التعلم المعان بالحاسوب ، والتي استخدمت تجريباً لتوفير وتحقيق التـدريب علـى              

  .م ١٩٦٥المهارات الحسابية منذ عام 
حالياً إلى طريقة تعليمية مصقولة ينتج عنهـا تقـويم علـى     (CAI)    وطورت طريقة 

م وتحكم وتفاعل الطالب    مستوى رفيع الستجابات الطالب وتفريعات بديلة لمتتابعات التعلي       
 فـي التمـرين    (CAI)ومنظومة التعليم والتعلم وينتقل الطالب الذين يعملـون بطريقـة   

والتدريب على المهارات وأداء االختبارات منها واكتشاف المفـاهيم وعـرض وبرهنـة             
  ).٢٣٠ص:م ١٩٨٧بل ، (المبادئ 

ب لتقـديم مـادة تعليميـة     يتم االستعانة بالحاس (CAI)    في التعليم بواسطة الحاسوب 
تتطلب المشاركة الفعالة من المتعلم واالستجابة من قبل الحاسب لما يعمله المتعلم أو مـا               
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 يجب أن يتوفر  (CAI)،ولكي يتم التدريس بطريقة  ( Feed back)يسمى بالتغذية الراجعة
  _ :ما يلي 

 (Hard Ware)الحاسب اآللي وما يتصل به من معدات و ملحقات   .١

 (Operatlug System Soft ware)مج التي تشغل الحاسوب  البرا .٢

البـرامج  " وتـسمى  (Course Ware)         وهي برامج تصمم خصيصا لتنفيذ التدريس  
   )٣٨ص:م١٩٩٨علي،" .(التعليمية

     ويؤكد معظم التربويين على ضرورة استخدام التعليم المعان بالحاسوب في التـدريس،            
 في التعليم، حيث يذكر  سـالم عبـد          (CAI)لى ضرورة استخدام    وأن هناك مبررات دعت إ    

  -:منها ما يلي ) ١٢٠ص:م١٩٩٧(الرحمن
إنه من الضروري تجميع التكنولوجيا المتوفرة في منظومة متكاملـة تخـدم أهـداف               .١

تطوير األفراد و الوصول بهم إلى مستوى يؤهلهم للتقدم علمياً و تقنياً إلى مراحل أعلـى                
  و التعليم و بذلك يمكن زيادة قدرة وقابلية األفراد سواء في العمل أ

استخدام التكنولوجيا سيقلل من الحاجة الواسعة جداً الستخدام األيدي العاملة لألغراض            .٢
  .التعليمية بشكل عام 

توحيد نوعية المعلومات الواصلة للمتعلم على مستوى المنظومة كحد أدنى للوصـول             .٣
  .ع و التوضيح ووجهات النظر المختلفة إلى المرشدإلى مستوى أعلى و ترك جانب التوس

مـن  (تقليل الكلفة في التعليم بشكل عام و تغيير طابع المدارس االبتدائية و الثانويـة                .٤
  .إلى توجيهي و تربوي أكثر منه تعليمياً) ناحية اإلشراف بشكل خاص 

 مـن إدارة  تحسين نوعية التعليم لما لهذه المنظومة من طابع فردي في قيادة الفـرد و             .٥
  .تعليمية و توجيهية في الخط العلمي المناسب لقابليته 

  ) Rosenhineم ١٩٨٥( فقد صنفها روسنهاين ”CAI“       أما العملية التعليمية وفق نمط 
  -:إلى خمسة أنشطة و مراحل رئيسيه هي 

  .تقديم المعلومات و التعريف بالمهارات المطلوبة .١
  .م المعلومات و تطبيق المهاراتتوجيه المتعلم إلى طريقة استخدا .٢
معالجة نقاط الضعف في تحصيل المتعلم للمعلومات بطرق اكثر تـشويقا و دافعيـةً                .٣

  .للعمل
  .التدريب و التمرين الستيعاب المعلومات و إتقان المهارات  .٤
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  )٢١٦ص:م٢٠٠٠الفار،.(تقويم مستوى تحصيل أو أداء المتعلم  .٥
)  CAI( رمجيات التعليمية المستخدمة وفـق نمـط              وعليه فانه يمكن تصنيف أنماط الب     

  )٢١٧ص:م٢٠٠٠الفار، (-:حسب أنشطة ومراحل العملية التعليمية لروسنهاين كما يلي
 Tutorialالخصوصي          نمط التدريس  .١

  Drill & Practicesنمط التدريب و المران            .٢
  Problem Solving & Exerciseنمط حل المسائل و التمارين      .٣
  Instruction Gamesنمط األلعاب التعليمية      .٤
 Diagnostic/Proscriptiveنمط التشخيص والعالج      .٥

  .  Simulation )النمذجة(نمط المحاكاة وتمثيل المواقف  .٦
  :  وفيما يلي شرح لألنماط السابقة 

  

  -:نمط التدريس الخصوصي 
ع التلميذ كمعلم خـصوصي فيقـوم              يمكن للحاسوب من خالل هذا النمط أن يتعامل م        

بتقديم المعلومات و التعريف بالمهارات المختلفة مع توجيه التلميذ إلى اسـتخدام المعلومـات             
  )٢١٩ص:م ٢٠٠٠الفار،.(وتطبيق المهارات في مواقف جديدة 

        وغالباً ما يكون في برمجيات التدريس اختبارات قبليه لتحديد مستوى الطالب ومن ثم             
به من نقطه مناسبة لهذا المستوى ، وال تخلو هذه البرمجيات مـن بعـض التـدريب                 البدء  

وتنتهي دروس هذه   .والمران بطبيعة الحال نظراً ألهمية ذلك في تعزيز تعلم الطالب وتحسينه          
باالختبار البعدي لكل هدف أو مجموعه من األهداف لمعرفة مدى تمكـن            -عادة-البرمجيات

ض درجة الطالب على الشاشة بعد االختبار، مع مقترحـات          الطالب من األهداف،حيث تعر   
  )٢٤١ص:هـ١٤١٨وزارة المعارف،. (بتدريبات أو دراسات إضافية إذا لزم األمر 

 يتعـرض جميـع     On-Line      ويكون هذا النمط إما خطياً أو متشعباً، ففي حالته الخطية           
، ويقرأ ويمارس، ويـستجيب     المتعلمين لنفس المسار ولنفس المعلومات حيث يطالع المتعلم         

بينمـا فـي    -لكل وحدة أو جزئيه من المقرر بغض النظر عن الفروق الفردية بين المتعلمين            
 ليس بالضرورة أن يتعرض المتعلمـون       –  وهو األكثر شيوعاً      Branchingحالته المتشعبة     

لنفس المسار أو المعلومات، بل يختار كل منهم ما يناسـبه حـسب قدراتـه وبنـاء علـى                   
  ) .٢١٩ص:م٢٠٠٠الفار،.(استجابته
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       ويبين الشكل التالي البناء العام لنمط التدريس الخـصوصي أحـد أنمـاط التـدريس               
  :بمساعدة الحاسوب 

   
      

        
  

  
   

                  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  -:منط التدريب واملران 
تعلم بصورة فردية وهو ما يعني أن على المعلم            يستخدم هذا النوع كأسلوب لتعزيز ال     

 أن يشخص مستوى تعلم طالبه فـي الموضـوع الـذي قـام          – بعد أن يقوم بالتدريس      –
بتدريسه ومن ثم يعين لكل طالب البرمجيات المناسبة للتدريب والمران من أجل تحـسين              

  ) ٢٤٠ص:هـ١٤١٨وزارة المعارف،.(تعلمه أو تعزيزه 

 املقدمـة

 األهداف

مـع(عرض احملتوى طبقاً ملستوى التسكني
  ) درجات التفاعل املمكنةأقصى

مع تغذية راجعة كاملة(تدريبات
  )وفورية

اختبار تشخيصي

 حمتوى لإلثراء

 اختبار إتقان مع توضيح أداء الطالب

 النهاية

حمتوى العالج طبقاً لنتيجة    
مع أقـصى   ( التشخيص  

  )درجات التفاعل املمكنة 

  توجد صعوبات

 ال توجد صعوبات

  )٢١٩ص:م٢٠٠٠الفار،.(ء العام لنمط التدريس اخلصوصييبني البنا)٢-٣(شكل
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 العملية هنا هي إعطاء الفرصة لتقوية االستجابة الـصحيحة وتقويتهـا                    وبالتالي فان 
  .باستمرار من خالل التدريب المستمر عن طريق إعطاء أمثلة جديدة وممارسات عديدة 

    لقد بدأ تطبيق أول برنامج في التدريب والتمرين لرياضيات المرحلة االبتدائيـة فـي              
معة ستانفورد بأمريكا وفي مدينة نيويورك      م تحت إشراف جا   ١٩٦٤/١٩٦٥العام الدراسي   

استخدم برنامج آخر عرف باسم برنامج التمرين بواسطة سماعة التلفون وهذا البرنـامج             
خط تلفون وهذه الخطوط يمكن أن تعمل في وقـت واحـد            ١٦متصل بدائرة تلفونية ذات     

ـ        . ن الـساعة    تلميذاً  بـي    ١٢٠٠وتسمح سعة هذا البرنامج بإعطاء دروس حسابيه يومياً ل
  ٢٧٠ص:م ١٩٩٥أبو الخير،.(الثانية والساعة العاشرة مساء(  

  -:أن تنفيذ هذا األسلوب يتم على النحو التالي) ٢٧١ص:م١٩٩٥(   كما يذكر أبو الخير 
يعطى كل تلميذ عدداً يكون بمثابة دليل لهذا االسم ويكتب كل تلميذ هذا العدد واسـمه                 .١

ه قبل أن يبدأ في الدرس ثم يستجيب الحاسوب بكتابـة           األول باستخدام المفاتيح التي أمام    
االسم األخير للتلميذ وظهور الدرس أمامه على الشاشة و يالحظ أن هناك اختياراً يعطى              
  .للتالميذ قبل دراسة الوحدة وذلك لتحديد مستوى أداء التلميذ حتى يناسب مستواه التعليمي

الصحيحة تدعم بظهور التعبيـر إجابـة       عندما يقوم التلميذ بحل التمارين فان اإلجابة         .٢
صحيحة ثم بظهور التمرين التالي على الشاشة أمام التلميذ وفي حالة قيام التلميذ بإعطاء              

وإذا تكـرر   "حاول مرة أخـرى     " ال" إجابة خاطئة فان الحاسوب يستجيب للتلميذ بالعبارة      
ويظهـر  " …اإلجابة كـذا  " ال" الخطأ للمرة الثانية فان الحاسوب يستجيب للتلميذ بالعبارة         

أمامه اإلجابة الصحيحة ،ثم يظهر بعد ذلك نفس السؤال للمرة الثانية ومهما كانت اإلجابة              
  … صحيحة أم خاطئة فان الحاسوب ينتقل إلى عرض السؤال الذي يليه و هكذا

بعد انتهاء التلميذ من دراسة وحدة معينة فان الحاسوب يقوم بإعطاء اختبـار شـامل                .٣
الوحدة وفي ضوء نتيجة االختبار يتحدد ما إذا كان التلميذ سيتابع الدراسة            لجميع دروس   

  . في الوحدة التالية أو أنه في حاجة إلى تدريس عالجي 
بأن البرمجيات الجيدة من هذا النمط تتميز بما        ) ٢٢٢ص:م٢٠٠٠(    ويشير إبراهيم الفار  

  _:يلي 
  .اإلثارة والجاذبية عن طريق األلوان واألصوات  .١
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هتمام بأساليب التعزيز إلجابات التلميذ الصحيحة والخاطئة على حد سواء ،فقد تقود            اال .٢
إجابة التلميذ الخاطئة إلى استجابة مثيرة من الحاسوب أكثر من اإلثارة التي تحدثها إجابته              

  .الصحيحة أو على األقل نفس درجة اإلثارة 
لطالب أن ينتقل مـن خطـوة       ، فال يستطيع ا    Masteryتوفير إجراءات التعليم لإلتقان      .٣

  . إلى أخرى إالّ بعد التأكد من أنه قد أتقن الخطوة الحالية اتقاناً تاماً 
  :       ويوضح الشكل التالي البناء العام الستراتيجية التمرين والتدريب 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  منط حل املسائل والتمارين 
سائل والتمارين مبدء هاماً يساعدهم علـى       تعتبر تنمية قدرة التالميذ على حل الم           

تنمية أساليب التفكير الصحيح لديهم وتشجيعهم على االكتشاف واالبتكـار ومواجهـة          
) ٢٢٦ص:م٢٠٠٠الفار،.(الظروف المختلفة التي تقابلهم في حياتهم بطريقة ابتكاريه         

ل شاشة  ويسمح الحاسوب للتالميذ أن يحلوا المسائل والتمارين المطروحة عليهم خال         
الحاسوب دون االعتماد على الحساب التقليدي المعتمد على الورقة والقلم ، فاستخدام            
الحاسوب لحل المسائل والتمارين ذات المتغيرات ينقل التركيز من آليات الحل العادي            
إلى إدراك العالقات موضوع الدراسة فالمسائل ربما تتـضمن رسـومات بيانيـة أو              

   ).٢٢٧ص:م٢٠٠٠الفار،.(رياضية نماذج مركبة أو معادالت 
  

  

  استجابة اختيار سؤال مقدمة

احلكم على صحة  تغذية راجعة إغالق
  االستجابة 

  )٢٩٧ص:١٩٩٢خصاونة،(البناء العام الستراتيجية التمرين والتدريب)٢-٤(شكل
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   _:منط األلعاب التعليمية 

       تعالج برمجيات األلعاب التعليمية كثيراً من المواضيع التي تعالجها بقية أنماط           
التعليم والتعلم المعزز بالحاسوب، حيث تصاغ موضوعاتها في شكل مباريات تحمل           

يذ لكي يفـوزوا أن يحلـوا مـسائل         التالميذ على المنافسة لكسب النقاط وعلى التالم      
رياضية وينتهجوا مفردات ويحددوا نقاط على شبكة اإلحداثيات أو يحددوا مواقع على            
خريطة محددة ويقرءوا تعليمات ويفسروها ،ويحلوا مسائل منطقية ويجيبوا عن أسئلة           

الفـار  . (الـخ   ……في موضوع معين ويكتـشفوا القواعـد البنائيـة لنظـام مـا،            
  .) ٢٢٧ص:م٢٠٠٠

   :    ويمكن تمثيل البناء العام الستراتيجية األلعاب التعليمية بالشكل التالي

  
  

  
  
  
  
  

                                 
     

   

أن هناك مميزات يحصل عليها المتعلم عـن        ) ٢٢٨،٢٢٩ص:م٢٠٠٠(        كما يرى الفار  
   : طريق استخدام نمط األلعاب التعليمية هي

  . يقوم المتعلم بالمشاركة اإليجابية والفاعلة في الحصول على الخبرة  .١
  . يصاحب التعلم عن طريق اللعب عملية استمتاع باكتساب الخبرة  .٢
 يسيطر هذا النشاط على مشاعر المتعلم وأحاسيسه ويـؤدي إلـى زيـادة االهتمـام                .٣

  .والتركيز على النشاط الذي يمارسه 
احة فرصة التعلم لألشخاص الذين ال تجدي معهـم الطـرق            يساعد هذا النمط على إت     .٤

  التقليدية في التعليم ، لحاجتهم إلى مزيد من اإلثارة والمشاركة لكي يتم التعليم 
 يتالءم هذا النمط مع مراحل التعليم المختلفة ، فمنها ما يستخدم في مراحل ريـاض                .٥

االجتماعيـة ومنهـا مـا يتفـق        األطفال لتنمية الكثير من المفاهيم الرياضية والعلمية و       

  فعل مطلوب عرض سيناريو مقدمة

  فعل الطالب

  تفاعل معاكس

يث النظامجتديد أو حتد
 إغالق

  ).٢٤٩ص:١٩٩٢حضاونة (البناء العام االستراتيجية األلعاب التعليمية  )٢-٥(شكل 
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ومشكالت التدريب للكبار مثل تدريب الطيارين و إعداد القادة في المجاالت اإلدارية لتفهم      
  .مشكالت اإلدارة والعالقات اإلنسانية واتخاذ القرار 

 يمارس اإلنسان العديد من العمليات العقلية أثناء اللعب كالفهم والتحليـل والتركيـب              .٦
كما يكتب بعض العادات الفكرية المحببة كحل المشكالت والمرونـة          وإصدار األحكام ،    

  .والمبادرة 

  

  : منط التشخيص والعالج 
يستخدم هذا النمط في تشخيص وعالج أداء التالميذ في معلومـات سـابقة عرضـت                     

عليهم ويراد التأكد أو العمل على إتقانهم لها ، حيث يعتمد الحاسوب علـى عـدة صـيغ                  
شخيصية في محتوى محدد ، ويمكن إجراء االختبارات على شاشة الحاسوب           الختبارات ت 

بدالً من الورقة والقلم ، حيث تسجل إجابات المتعلم بواسطة لوحة مفاتيح الحاسوب ومـن               
ثم تصحح وتسجل في سجل خاص بالتلميذ حيث يستدل منه على صـحة إجابـة التلميـذ                 

ا يظهر للمعلم أو المتعلم علـى شاشـة         ومدى التقدم الذي أحرزه في التعلم ، وسرعان م        
الحاسوب نقاط القوة والضعف ، حيث تحدد األهداف التي أتقنها التلميذ واألهداف التي لم              
يتقنها ، وعليه يقوم الحاسب بتوجيه التلميذ إلجراءات عالجية محددة بإعطائه موضوعات            

ن المفهـوم الغـامض     عالجية بطريقة جديدة ومشوقة تعمل على جذب انتباهه للتعلم وإتقا         
  )٢٣١ص:م ٢٠٠٠الفار، . ( عليه أو كسب مهارة تنقصه 

  

  )النمذجة ( منط احملاكاة ومتثيل املواقف 
        يقصد بالمحاكاة هنا توفير مواقف اصطناعية بواسطة الحاسوب تحاكي تماماً مواقف           

  )٢٤١ص:هـ١٤١٨وزارة المعارف، .(حقيقية تحدث في الواقع 
مت النمذجة عن طريق الحاسب منذ ظهوره إذ كانت تستخدم لدراسة بعض                   وقد استخد 

المواقف الخطرة مثل دراسة ما قد يحدث للمفاعالت النوويـة تحـت ظـروف معينـة ، أو        
هــ  ١٤١٨المغيـرة ،    . (للتدريب على بعض المواقف الخطرة مثـل تـدريب الطيـارين            

  ).١٦٣ص:
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-٢٣٢ص:م٢٠٠٠الفار (م نقالً عن ١٩٨٧ Lockard &Many      ويحدد لوكارد وماني 
  -:أربعة أنواع رئيسية لنمط المحاكاة يمكن تلخيصها كما يلي) ٢٣٦
   : Physical Simulationمحاكاة فيزيائية  .١

     وتتعلق بمعالجة أشياء فيزيائية مادية بغرض استخدامها أو التعرف علـى طبيعتهـا             
  .يقة استخدام الحاسوب في الصناعة،ويشمل تشغيل أجهزة أو أدوات كقيادة الطائرة أو طر

  :Procedural Simulationمحاكاة إجرائية  .٢
ويهدف هذا النوع إلى تعلم سلسلة من األعمال أو تعلم الخطـوات بهـدف تطـوير                    

مهارات أو نشاطات للتعرف في موقف معين كالتدريب على خطـوات تـشغيل آلـة أو                
  .ن تشخيص األمراض في مجال تدريب األطباء والطياري

  : Situation Simulationمحاكاة أوضاع  .٣
    وهذا النوع يكون فيه للمتعلم دور أساسي في السيناريو الذي يعرض ولـيس لمجـرد               
تعلم قواعد واستراتيجيات ،كما هو في األنواع السابقة فدور المتعلم اكتـشاف اسـتجابات              

  .مناسبة لمواقف خالل تكرار المحاكاة 
  :Process Simulationمحاكاة معالجة   .٤

     وفيه ال يلعب المتعلم أي دور ،بل يعتبر مراقباً ومجرباً خارجياً وعليـه أن يالحـظ                
  . ويربط العالقات ومن ثم يتعلم باالكتشاف الحر

  : بأنه يتم استخدام أسلوبين للمحاكاة هما ) ٧٠ص:م١٩٩٥(      ويرى مصطفى صالح 
اً لهذا الغرض مثل أجهزة تعليم قيـادة         المحاكاة عن طريق جهاز حاسوب معد خصيص       :أوالً

  .السيارات وتدريب الطيارين 
 برامج المحاكاة المعدة لالستخدام على الحواسيب الشخـصية والمنزليـة والوظيفـة             :ثانياً  

األساسية لهذه البرامج هي نقل المستخدم إلى ميدان الواقع عن طريق اإليحاء ، ممـا يـوفر                 
من التعرض للخطر مثل برامج التـصويب نحـو األهـداف           الجهد والتكلفة ويمنع المستخدم     

  . للرماة 
   -:    ويمكن تمثيل البناء العام ألسلوب المحاكاة في الشكل التالي 
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فـي النقـاط    ) ٢٣٤ص:م٢٠٠٠(    وتتلخص الصفات الرئيسية لهذا النمط كما ذكرها الفار       
  : التالية
يل الموقف من الحياة العملية مع المحافظة على توضيح عمليـات هـذا             عرض وتشك  .١

  .الموقف
 إتاحة الفرصة للمتعلم أو المتدرب أو المشرف على التدريب للتحكم في هذا الموقـف               .٢

  .بدرجات مختلفة 
  . وجود قدر من الحرية يسمح بتعديل بعض هذه المواقف  .٣
ر بأنها عديمة األهمية بالنـسبة       فرصة إهمال بعض المواقف أو جزء منها عند الشعو         .٤

  .للمتدرب
 إتاحة الفرصة للمتعلم بأن يشارك في تعلمه بشكل نشط وأن يتخذ القرارات بنفسه بدالً               .٥

  . من أن يكون مجرد متقبل سلبي للمعلومات 
  :الميزتين التاليتين) ١٦٤ص:هـ١٤١٨(       ويضيف عبداهللا المغيرة 

  .كون نتائجها سيئة   السماح للطالب بارتكاب أخطاء ال ت .٦
  . السماح للطالب بممارسة بعض السلطة في عملية التعلم  .٧

    ومن البرمجيات المشهورة وفق هذا النمط ما استخدمته جامعة إلينوي األمريكية بنجاح          
في تدريب الطالب المعلم في أوقات التربية العملية لحل مشكلة زيـادة أعـداد الطـالب                

رس التي تفي بحاجات تدريبهم ، وعدم توفر المتخصصين من          المعلمين مع عدم توفر المدا    
المشرفين على التدريب وهنا يقوم الحاسوب بعرض نموذج كامل لحجرة الدراسـة علـى          

: شاشته ، وعلى الطالب المعلم أن يتحكم في متغيرات عديدة بشكل مناسب إلنجاح حصته               
… حكم فـي إدارة الـصف ،      كارتفاع الصوت وانخفاضه ، وتوزيع األسئلة الصفية ، والت        

فعل أو إجراء مطلوب من  عرض سيناريو مقدمة
  املتعلم 

حتديث النظام مبوجب إغالق
  فعل املتعلم

يقوم املتعلم بالفعل املطلوب

  ):٢٩٨ص:م١٩٩٢اخلصاونة ، ( اة البناء العام ألسلوب احملاك) ٢-٦(شكل
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الخ ، ويقوم الحاسوب بإعطاء الطالب المعلم بالصوت والصورة رد فعل الطالب فـي              …
حجرة الدراسة ، مع تسجيل نقاط القوة والضعف ألداء الطالب المعلم على أن يعرضـها               
عليه حينما تطلب منه مع توضيح أفضل االحتماالت إلنجاح الحـصة مدعمـة بلقطـات               

  )٢٣٨-٢٣٧ص :م ٢٠٠٠الفار، .(  الدراسة واقعية من حجرة
      وبالتالي فانه في برمجيات المحاكاة يجد الطالب نفسه في موقف يشبه الواقع تماماً ،              
ويواجه بمشكالت تتطلب اختيار مسارات أو بدائل أو اتخاذ قرارات ثم مشاهدة نتائج مـا               

  .يتخذه من قرارات 
تها إلى األنماط السابقة وهي أسلوب حـل        ويرى الباحث أن هناك أنماطاً يمكن إضاف      

المشكالت وكذلك أسلوب التدريس بالحوار التي وردت كأنماط للتعليم المعان بالحاسـوب            
  .في بعض المراجع األخرى

  

  :أسلوب حل املشكالت 
يعتبر أسلوب حل المشكالت أحد األهداف الهامة التي نسعى إلى تحقيقها في تدريس                     

ل التعليم المختلفة والواقع أن هناك عالقة وثيقة بين الحاسـوب وحـل             الرياضيات بمراح 
المشكالت وتبدو هذه العالقة واضحة عندما يقوم التلميذ باستخدام الحاسوب فـي كتابـة              
برنامج أو تشغيله ومراجعته أو تدقيقه فانه سوف يتعرض لـنفس المـسارات التفكيريـة               

. ها عند قيامه بحل المشكالت الرياضـية        والخطوات والمراحل التفكيرية التي يتعرض ل     
  )٢٧٢ص :١٩٩٥أبو الخير ،(

      إن اإلمكانات التي يختص بها الحاسب تجعلـه وسـيلة نموذجيـه لتـدريس حـل                
المشكالت، فهو وسيط تعليمي ذو تفاعل عاٍل يستطيع الطالب من خالله أن يطلب بعـض               

، ويدخل أو يخرج البيانـات،      المعلومات ويستجيب لبعض األسئلة التي يطرحها الحاسب        
كذلك استجابة الحاسب وبسرعة لألجوبة الصحيحة والخاطئة واألهم أنه يستطيع أن ينجز            

  ).١٦٦-١٦٥ص:هـ ١٤١٨المغيرة ،. ( أعماالً ال يمكن أن ينجزها الكتاب المدرسي 
الستخدام الحاسوب  ) ٢٧٢،٢٧٣ص:م١٩٩٥(       وهناك ثالث طرق يذكرها أبو الخير     

  :لمسائل كاآلتي في حل ا
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  : كتابة البرامج  .١

     من المشروعات التي اهتمت بهذه الطريقة مشروع دارتموث وتشرف عليـه كليـة             
م ، وهذان   ١٩٦٧دارتموث التي أنشأت لغة البيسك ، وكذلك مشروع لوكال وذلك في عام             

وب عـن   المشروعان يعمالن بنظام المشاركة الزمنية حيث يقوم التالميذ باالتصال بالحاس         
وتكتب البرامج بإحدى لغات الحاسوب     . طريق أطراف حسابية لكتابة البرامج على الخط        

مثل البيسك أو الفورتران أو الكوبول ،والبديل لطريقة البرمجة على الخط هـي طريقـة               
استخدام البطاقات المثقبة أو ما يسمى بمعالجة البرامج دفعة واحدة وهذه الطريقة تحتـاج              

  .كثير إلى وقت أطول ب
  : استخدام البرامج  .٢

تعتمد هذه الطريقة على فكرة البرامج المحفوظة حيث يستخدم الحاسـوب كـأداة                    
مساعدة للتلميذ في حل المسائل ، فبدالً من أن يكتب التلميذ برنامجاً فانه يجرب برنامجـاً                
سبق كتابته ، ويمكن استخدام هذه البرامج في شـرح بعـض الظـواهر مثـل توزيـع                  

الحتماالت ، كما تستخدم أيضاً في رسم المنحنيات حيث يكون المدخل عبارة عن معادلة              ا
  . والمخرج رسم بياني يمثل المعادلة 

  :حل المسائل أثناء تعلم كتابة البرامج  .٣

لقد كان مشروع لوجو أول المشروعات التي أنشأت هذه الطريقـة لحـل المـسائل                   
علم التالميذ للمفاهيم الرياضية في أثنـاء تعلمهـم         بالحاسوب ،وتعتمد هذه الطريقة على ت     

  .في كتابة البرامج) لغة لوجو ( لكيفية استخدام لغة البرمجة الخاصة بالمشروع 
       كما يعد ابتكار خطة للحل خطوة مهمة في عملية حل المشكالت ، لذا فمن الضروري               

اعده في تصميم خطة الحـل ،       أن يكون الطالب قادراً على استخدام استراتيجيات مختلفة تس        
وهنا تكمن قدرة الحاسب على استخدام الزمن والفراغ بطريقة ال يمكن تحقيقها عن طريـق               
الكتاب المدرسي ، فمثالً بعد عرض المشكلة يعرض اقتراح أو عدد من االقتراحات المساعدة              

حـدهما أو  في تكوين استراتيجية لخطة الحل تومض على الشاشة بانتظار اختيار الطالـب أل       
  .رفضه لها 

     وأيضاً هناك طريقة تعليمية أخرى قد تكون أكثر فعالية من األولى وهذه الطريقة تتمثل              
في عرض المشكلة مع عرض استراتيجية مبدئية تمكن الطالب من البدء فقط في الحـل ثـم                 

نه يـستطيع  يترك الطالب ليتم الحل بنفسه ، أما الطالب الذي يحتاج إلى مزيد من المساعدة فا         
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أن يطلب ذلك من الحاسب ، حيث يعطيه الحاسب دفعة أخرى ثم يتركه ليتم الحـل بنفـسه                  
،وهكذا تستمر محاوالت الطالب ومساعدات الحاسب حتى يصل الطالب إلى مرحلة مناسـبة             

  .تمكنه من المضي في الحل بنفسه
  

  أسلوب التدريس باحلوار 
الحوار مع الحاسب اآللـي وتوجيـه أسـئلة إليـه                  هذا األسلوب يوفر للتلميذ إمكانية      

واستقبال إجاباته وبهذا يستطيع التلميذ أن يناقش ما يواجهه من صعوبات ومن بين المشكالت              
التي واجهت هذا األسلوب هي كيفية فهم الحاسب للغة التالميذ ، وبخاصة تالميـذ المدرسـة    

س لهم بأسلوب المران والتدريب ، فـال        االبتدائية الذين أثبت الحاسب اآللي كفاءة في التدري       
م ١٩٩٧شـوق، . (يمكن التنبؤ بما سوف يثيره الطفل من أسئلة حتى يمكن برمجة إجاباتهـا              

   ).٤٤٣ص:
      ويعتمد أسلوب الحوار على إجراء حوار مباشر بين التلميذ والحاسوب وذلـك بهـدف              

مادة وتزويده بكافة االحتماالت    تدريس مادة دراسية معينة بعد برمجة الحاسوب مسبقاً بتلك ال         
من أجوبة التالميذ على األسئلة ، ويقوم الحاسوب من خالل الحوار بطرح أسـئلة تتطلـب                
إجابة مباشرة وفورية على الشاشة ثم يقوم الحاسوب بتقييم اإلجابة ومقارنتهـا بالمعطيـات              

أبـو  (. الموجودة في ذاكرته ثم تصحيحها إذا تطلـب األمـر وإعطـاء الـرد المطلـوب               
  )٢٧٥ص:م١٩٩٥الخير،

     والواقع أن هذا األسلوب يستخدم بصورة كبيرة في تدريس اللغـات األجنبيـة ، إال أن                
  .استخداماته بسيطة للغاية في تدريس الرياضيات 

  

  التعليم عن بعد مبعاو�ة احلاسوب
         في هذا النظام من التعليم يوضع بتصرف الدارس محطة طرفية أو حاسوب مـزود             

حتى يستطيع في الوقت المناسب المشاركة فـي مناقـشات جماعيـة أو     "  Modemبمودم "
االتصال بمعلمه أو زمالئه الدارسين دونما حدود في الزمان والمكان ، كما يحدث حالياً فـي                
استخدام شبكة اإلنترنت العالمية والتي تربط الشرق بالغرب دونما حدود أو مسافات أو زمن              

 أن يحسن عملية االتصال التربوي ويوفر الكثير من الوقت والجهد ، حيـث              ، وهذا من شأنه   
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يتسنى للباحث جمع مادته العلمية من أي مكان حيث توجد مواقع على شبكة اإلنترنت لكافـة                
المكتبات الكبرى في العالم والتي تسمح لزائرها بتصفح الكتب والمجالت والمقاالت فـي أي              

ء السفر ومشقته وتكاليفه المادية الباهظة ، وهذا بدوره يشجع          وقت مما يوفر على الباحث عنا     
الطالب على البحث والدراسة وعلى التفاعل والمشاركة في االجتماعات واللقـاءات إذا مـا              

  )١٠٤ص :م ١٩٩٧عبدالنبي ، .  ( أحسن استخدام هذه التقنية المتقدمة 
ت مع المنهج ومهنـة التـدريس           وتشير المصادر المختلفة إلى تفاعل تكنولوجيا االتصاال      

والنظام واإلدارة وتدريب المعلمين بمنظومة التعليم الثانوي ، فالتكنولوجيا الجديدة تؤثر فـي             
محتوى المناهج الدراسية وكذا استراتيجية التدريس والتعلـيم التـي يـستخدمها المعلمـين              

السياسات الخاصـة بهـا     بالمدارس الثانوية مما يظهر الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية و         
ومشاركة المعلمين في تحديد األولويات ووضع المعايير التي تسهم فـي كفـاءة التـدريس               
والتعليم ، ويتطلب تنفيذ البرامج الجديدة تحديث برامج إعداد المعلمـين واسـتخدام أسـاليب               

  .  تعليميةجديدة في التدريس داخل الفصل مما يحسن كفاءة العملية التعليمية دون إضافة نفقات
  

  :اإل�رت�ت والتعليم 
     تعد اإلنترنت في العصر الحالي من أهم وسائل المعلوماتية التي يمكن اسـتخدامها             

وكالـة مـشاريع األبحـاث      "ولقد تأسست الشبكة من قبل      . بفاعلية في العملية التعليمية     
 الحرب البـاردة    التي أصبح أسمها بعد   " ”DRPAالمتقدمة التابعة لوزارة الدفاع األمريكية      

DARPA “ " اختصاراً لـ)Deface Advanced Project Agency( م تحت ١٩٦٩في سنة
، ولقد امتدت إلى االستخدامات غير العسكرية في الـسبعينات          ) Arba-net(اسم آربانت   

مؤسـسة  "وهي الشبكة التي أقامتهـا      ) Nfsnet( واستوعبتها في أواخر الثمانينات شبكة        
ولقد أحدثت الشبكة التجارية الخاصة في      . لفرض دعم التعليم واالبحات      "العلوم الوطنية   

أما شبكة انترنت اليوم فهي ) . CIX" (إنترنت للتبادل التجاري" م وهي شبكة ١٩٩١سنة 
وهي تتيح قيام نشاط تجاري فـي       )cix(وشبكة) nfsnet(عبارة عن اندماج ما بين شبكة       

  )١٤٦:هـ ١٤١٦الشدي ، . (الشبكة 
شبكة ضـخمة مـن     : " اإلنترنت بأنها  ) ٤٨ص:هـ١٤٢١(عبداهللا موسى   يعرف       و

  " . أجهزة الحاسوب اآللي المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم 
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    وهناك أربعة أسباب رئيسية الستخدام اإلنترنت في التعليم ذكرها عبـداهللا الموسـى             
  : وهي)William ، 1995( نقالً عن ويليام ) ٥٠ص:هـ١٤٢١(
  . اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم )١
تساعد اإلنترنت على التعليم التعاوني ، فنظراً لكثرة المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت      )٢

فانه من الصعب على الطالب البحث في كل القوائم لذا يمكن اسـتخدام طريقـة العمـل                 
ب ، حيث بقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة يجتمـع الطـالب              الجماعي بين الطال  

  .لمناقشة ما تم التوصل إليه 
  . تساعد االنترنيت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة  )٣
تساعد اإلنترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس ذلك أن اإلنترنت هي بمثابة               )٤

كما يوجد في اإلنترنت    . واء كانت سهلة أو صعبة      مكتبة كبيرة تتوفر فيها جميع الكتب س      
  .بعض البرامج التعليمية باختالف المستويات 

   

  :تطبيقات اإل�رت�ت يف التعليم 
لقد سهلت اإلنترنت تبادل المعلومات فأصبحت البحوث ونتائجها يتم تبادلها خالل ثـوانٍ                  

م السرعة والتطور المتنامي المقـاس  عديدة بين المواقع المختلفة ، وأصبحنا نعيش في عالم ك 
بالثواني ففي ثوانٍ قليلة يتم نشر بحث والبدء بآخر ، فأصبحت اإلنترنت جزء ال يتجزأ مـن                 

  . الباحث ، وبالتالي فقد وفرت عليه عناء السفر والمشقة لطلب المزيد من البحوث
فـي التعلـيم    أهم تطبيقات اإلنترنت    ) ٥١،٥٢ص:هـ١٤٢١(       ويذكر عبداهللا الموسى    

  :ومنها 
استخدام اإلنترنت كوسيلة للبحث واالطالع مثل الـدخول علـى المكتبـات وقـراءة               .١

  .األبحاث
 يمكن استخدام البريد اإللكتروني كوسيط لتسليم الواجب المنزلي حيث يقـوم المعلـم              .٢

بتصحيح اإلجابة ثم إرسالها مرة أخرى للطالب ، وفي هذا العمل توفير للورق والوقـت               
  .د والجه

يمكن تكوين جمعيات للطالب والطالبات المهتمين بشؤون معينة مـا يـسمى بخدمـة               .٣
  ) .News Group( المجموعة 
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 يمكن ربط المدارس الحكومية بشبكة معينة بحيث يمكن تبادل وجهات النظر بما يخدم              .٤
  .العملية التربوية بين مديري المدارس من مختلف المناطق 

لة مساعدة في المناهج حيث يمكـن وضـع المنـاهج            يمكن استخدام اإلنترنت كوسي    .٥
المدرسية في صفحات مستقلة في اإلنترنت وتتاح الفرصـة للطالـب بالـدخول لتلـك               

  .الصفحات في منزله واالستفادة منها 
  . يمكن استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في شرح موضوع معين  .٦
قبال التعـاميم والخطابـات      ربط المدارس مع وزارة التربية والتعليم بحيث يمكن است         .٧

الصادرة من الوزارة بسرعة ، وفي هذا توفير للوقت والجهـد والمـال حيـث يمكـن                 
  .االستغناء عن الورق ورسوم البريد 

 عقد اجتماعات بين المشرفين والمدراء في مختلف المناطق دون اللجوء إلى الـسفر              .٨
  .إلى مقر واحد

 في أي مكان من العالم بكل بـساطة         بث المحاضرات من أي مكان في دول الخليج أو         .٩
  .وبدون تكلفة 

 عقد دورات تربوية للمعلمـين والمعلمـات والمـوجهين والموجهـات والمـديرين              . ١٠
  .والمديرات عبر اإلنترنت 

   ويشير الباحث إلى إمكانية االستفادة من اإلنترنت في التعرف على خبرات الدول التي             
من خالل اإلنترنت على استخدام تقنية المعلومات       سبقتنا في هذا المجال وتدريب المعلمين       

كذلك عمل  . ورفع مستوى المعلمين من خالل اكتساب الخبرة عن طريق شبكة اإلنترنت            
جمعيات تخصصية لكل مقرر أو مادة وتكوين موقع لها على اإلنترنت يتم مـن خاللـه                

ين وذوي  تبادل الخبرات ورفع مستوى المعلم في تخصصه ومراعـاة الطـالب المتفـوق            
  .  الحاجات الخاصة 

  

  :االهتمام باحلاسب اآليل يف اململكة العربية السعودية 
ارتكزت خطط الحاسب في المملكة العربية السعودية على االهتمام بتنمية تفكير الطالب                

والعمليات العقلية التي يقومون بها من استنتاج وقياس ومقارنة وتحليل وأخذ االهتمام يتمثـل              
ركيز على المتعلم تحقيقاً لرغباته وتمشياً مع طموحاته ومسايرةً مع الفكر الجديد للتربية             في الت 

والتعليم ، وقد جاء إدخال الحاسب في التعليم في المملكة العربية السعودية كمـادة دراسـية                



  

  

-٥٢-

هـ الذي يقضي بتعميم التعليم الثـانوي       ١١/٣/١٤٠٥ وتاريخ   ٥٨بقرار مجلس الوزراء رقم     
أنه بعد إلغاء التعليم    : " وأضاف) ٦٥ص:هـ١٤٢١( كما ذكر ذلك عبداهللا الموسى      المطور ،   

الثانوي المطور أصبح الحاسب يدرس حصة واحدة أسبوعياً ، ثم تم تعديل ذلك بحيث أصبح               
هـ بـدأ تغييـر مـسمى المكتبـات         ١٤٢١/هـ١٤٢٠يدرس حصتين أسبوعياً ، وفي عام       

 هذه المراكز إلى استخدام الحاسوب في العمليـة         المدرسية إلى مراكز مصادر التعلم وتهدف     
  ."التعليمية 

هـ ظهر إلى حيز الوجود أحـدث المـشاريع         ١٤٢٢/هـ١٤٢١     ومع بداية العام الحالي     
تطوراً وأعمقها أهدافاً ، أنه مشروع األمير عبداهللا بن عبدالعزيز الـوطني وأبنائـه الطلبـة                

يتناول هذا المشروع استخدام الحاسب اآللي فـي        الستخدام الحاسب اآللي في التعليم ، حيث        
  ) ٦٥،٦٦ص:هـ١٤٢١،الموسى ( :هيالتعليم من ثالثة محاور 

ويشمل التعرف على مكونات الجهـاز      : الحاسوب نظرياً وعملياً وفنياً     ) تعليم  ( تعلم   .١
، واسـتخدام   والقيام بالصيانة األولية ، والتعرف على منطق الحاسوب وأصول البرمجة           

بعض البرامج المكتبية التطبيقية ، والتعرف على طريقة التعامل مع الشبكات ، كل ذلـك               
  .بما يتالءم مع قدرات الطالب في كل مرحلة دراسية 

حيث أن الحاسوب وسيلة للتعلم التفاعلي والذاتي كما أنـه       : التعليم باستخدام الحاسوب     .٢
  .وسيلة إيضاح حيوية للمعلم 

 المعلومات باستخدام الحاسوب من مصادر متعددة مثل مراكز مصادر           الحصول على  .٣
التعلم المدرسية ، والمواقع التعليمية في شبكات المعلومات والموارد التي يقوم بإعـدادها             

  .بنفسه 
      أوجد مشروع األمير عبداهللا بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسـب اآللـي ليكـون              

حله المختلفة من أجل استيعاب تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت           موجهاً للتعليم العام بمرا   
وتوظيفها ، واستخدامها إيجابياً في العملية التعليمية وتطوير قـدرات المعلمـين ورفـع              
المستوى المعرفي للطالب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة ، واالرتقاء            

  .عالية بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات 
يهدف مشروع األمير عبداهللا بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي كمـا            و

إلى مـا   ) ٢٤-١٦ص:هـ١٤٢١وزارة المعارف، (جاء في كتيب التعريف بالمشروع      
  :يلي
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 تنمية مهارات الطالب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع المتطلبات المستقبلية ، وذلك             .١
وتوفر شبكة المـشروع  الخـدمات       .ت في التعليم واالستفادة منها      باستخدام تقنية المعلوما  

  :التالية 
  .التواصل اإللكتروني بين الطالب والمعلمين وأولياء األمور  وإدارة المدرسة   -  أ 
  .توفير آلية التعلم عن بعد   -  ب 
  . تنظيم الندوات والمؤتمرات الطالبية عن طريق الشبكة  -  ج 
  .فية عن بعد المشاركة في المسابقات العلمية والثقا  -  د 
  . تنمية قدرات الطالب من خالل المشاركة في تحرير مجلة الطالب  - ه 
  .تقديم المعلومات العامة للطالب من خالل دليل الطالب الشامل  -  و 
  .إتاحة فرص اإلبداع للطالب من خالل المشاركة في مواقع الطالب  -  ز 
  . ارتباط الطالب السعوديين الدارسين في الخارج بالشبكة   -  ح 

. ات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في األنشطة التعليمية كافة          رفع مستوى قدر   .٢
  :ومن الخدمات التي تقدمها الشبكة للمعلم ما يلي

  .توفير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين اإللكترونية   -أ 
توفير الدروس النموذجية وطرق التدريس واألسـئلة والتمـارين المحلولـة واألمثلـة               - ب 

  .وتطبيقات القوانين 
  .اعدة المعلم في تقديم الواجبات المدرسية والمعلومات والتعليمات للطالب  مس  -ج 
إتاحة الفرصة ألي معلم أن ينفذ موقعاً خاصاً به ضمن مواقع المعلمين علـى شـبكة                  - د 

  .اإلنترنت
  .تقديم المعلومات الخاصة بخدمة المعلمين ضمن دليل المعلم الشامل  -ه 
  . جميع المجاالت التقنية والعلمية والتربويةالربط بالمواقع الخاصة بتدريب المعلمين في  -و 

 إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي المالئم الحتياجـات الطـالب والمعلمـين ،           .٣
ولتحقيق الهدف فان شبكة المشروع توفر الخـدمات        .وإتاحة مصادر التعلم المباشرة لهم      

  :التالية 
ليمية التفاعليـة ومنـاهج الوسـائط       توفير الكتب المدرسية اإللكترونية والبرامج التع       -  أ 

  .التعليمية والبرامج اإلغنائية والمصادر المتعلقة بها 
  .توفير قواعد البيانات األساسية والموسوعات والمعاجم والمراجع التربوية   -  ب 
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  .الربط بالمواقع ذات العالقة بالتعليم   -  ج 
  .العملية الربط بالمواقع التي تقدم التجارب العلمية ، وربط المناهج بالحياة   -  د 
  .توفير مناهج ذوي االحتياجات الخاصة والموهوبين   - ه 
  .توفير بنك األسئلة المتكامل لجميع المواد والمراحل الدراسية   -  و 
  .توفير األلعاب التعليمية لمختلف المستويات   -  ز 

وبالتالي سيسهم  . تحسين العملية التعليمية لتخريج جيل يحسن استخدام تقنية المعلومات         .٤
  : مخرجات التعليم كالتالي المشروع في تحسين

رفع مستوى تحصيل الطالب الدراسي من خالل استغالل تقنية المعلومات بما توفره              -  أ 
  .من أدوات حديثة للتعلم والتعليم 

  .تمكين الطالب من استخدام تقنية المعلومات في العمليات التعليمية   -  ب 
  . واستثمارها  ابتكار األساليب والطرق الكفيلة بارتباط الطالب بشبكة المشروع  -  ج 

ويسهم المـشروع   .اإلسهام في إيجاد نواة لصناعة تقنية معلومات متقدمة في المملكة            .٥
  :في ذلك على النحو التالي

تدريب طالب المرحلة الثانوية على بعض التطبيقات الحاسوبية الهامـة والـشبكات              -  أ 
  .وقواعد البيانات 

  . وضع األسس العامة للتدريب الالحق للمرحلة الثانوية   -  ب 
  . رعاية الطالب المبدعين من خالل برامج خاصة أعدت لهذا الغرض  -  ج 

 تكثيف التوعية الشاملة بأهمية توظيف تقنية المعلومات في التعليم ونـشر المعرفـة              .٦
  :ويسهم المشروع في ذلك من خالل.بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع 

  .توفير الموسوعات والمراجع والمعارف لجميع أفراد المجتمع   -  أ 
  .توفير التدريب التقني والعلمي لجميع أفراد المجتمع   -  ب 
  .توفير الربط بالمواقع المنتقاة المفيدة لجميع أفراد المجتمع   -  ج 

    ويستفيد من هذا المشروع الطالب وأولياء األمور والمعلمون ومسؤلوا المؤسـسات           
ويـون وأسـاتذة    التعليمية وإدارات التعليم ومديرو المدارس واإلداريون والمشرفون الترب       

  .الجامعات والمهتمون بالتربية والتعليم وطالب كليات المعلمين وكليات التربية 
تأمين االرتبـاط   :     كما يقدم المشروع خدمات كثيرة من خالل شبكة المشروع ومنها           

بالمواقع التعليمية للمعلمين والطالب التي توفر لهم الكتـاب المدرسـي ودليـل المعلـم               
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ثائق المناهج والدروس النموذجية وطرق التدريس ، وكذلك تقديم المناهج          اإللكتروني وو 
على شكل وسائط متعددة ، وتوفر الشبكة للمعلمين كذلك االرتباط بمواقـع المعلومـات              

  .الموسوعية الشاملة عن التعليم والتربية 
قات       كما يقدم المشروع خدماته لذوي الحاجات الخاصة والموهوبين ، وعقد المـساب           

والندوات والتنافس بين المدارس المختلفة ، وتوفير بريد إلكتروني لكل عضو من أعضاء             
شبكة المشروع ، وتقديم خدمات خاصة بالطالب الـسعوديين فـي الخـارج ، كمـا أن                 
المشروع يسهل عمل اإلدارة المدرسية والمراسالت فيما بينها وبين الـوزارة ، وتـوفير             

  .ب معلومات عن المدارس والطال
  

  :مراحل تنفيذ املشروع 
أن المشروع يتكون من أربعة مراحل      ) هـ  ١٤٢١(     جاء في كتيب وزارة المعارف      

  :هي 

  :املرحلة األوىل 
وهي مرحلة الدراسات واالستقصاء والتجارب والتعرف على التجارب السابقة في هذا              

  .هـ٢٥/٦/١٤٢١هـ وحتى ١/٣/١٤٢١المجال وبدأت من 

  :�ية املرحلة الثا
    مرحلة التنفيذ والمتابعة والتطوير والتعديل ويتم خالل هذه المرحلـة تـوفير تقنيـة              

. من طالب المملكة بمعدل حاسـب آلـي لكـل عـشرة طـالب               % ٥٠المعلومات لـ   
وسيتزامن تنفيذ خطوات هذه المرحلة في نفس الوقت كما هو مخطط له ، لكن تنفيذ هذه                

هـ بسبب تأخر الـشركات المـشاركة فـي         ١٤٢١ المرحلة تأجل إلى شهر ذي الحجة     
  .المشروع في تقديم عروضها 

  :املرحلة الثالثة 
/ ٢٦وتنفـذ فـي     .      وهي مرحلة استكمال ربط المدارس وبناء شبكاتها وتجهيزهـا          

  .هـ٦/١٤٢٢
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  : املرحلة الرابعة 
    وهي مرحلة ما بعد اكتمال المشروع حيث ستحتاج شـبكة المـشروع وتطبيقاتهـا              
ومحتواها العلمي للمتابعة والتحديث والتعديل المستمر لمسايرة التطور التقني والعلمي في           

  ٤٣-٣٨ص. هذا المجال لضمان تأديتها للغرض المقصود منها 
    هذا وقد سعت المملكة العربية السعودية إلى االستفادة من تقنية المعلومات في التعليم،             

مير عبداهللا وأبنائه الطلبة الستخدام الحاسب اآللـي        مما نتج عن هذا االهتمام مشروع األ      
 كذلك فقد أقيم مؤخراً المؤتمر الوطني السادس        - الذي تم الحديث عنه سابقاً       –في التعليم   

هـ في مدينة الرياض،    ١٤٢١ ذو القعدة لعام     ١٣-١٠عشر للحاسب اآللي في الفترة من       
السعودية للحواسيب لعرض وتداول   وعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة المعارف والجمعية        

التطورات العلمية في مجاالت الحاسب والتعليم ، أما المحور األساسي لهـذا المـؤتمر               
فيدور حول دور الحاسب وتقنية المعلومات في التعليم، كما يهدف إلى عرض المستجدات             

سة وسائل  الحديثة وتوظيفها في مجال الحاسب والمعلوماتية واستخدامها في التعليم، ودرا         
توظيف الحاسب وتقنية المعلومات في مناهج التعليم العام وطـرق التـدريس ودراسـة              

  .التجارب الدولية في هذا المجال 
  :هذا وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات كان من أهمها ما يلي     

  :توصيات خاصة بوزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات  •
الحاسب وتقنيات االتصال والمعلومات  ضمن المناهج الدراسـية          العمل على تضمين     .١

  .في المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية وتوفير التجهيزات والبرمجيات الالزمة لذلك 
  . إدخال خدمة اإلنترنت لجميع المدارس  .٢
  .العمل على جذب المعلمين والمعلمات لمادة الحاسب اآللي  .٣
  .ريبية للمعلمين والمعلمات العمل على تطوير برامج تد .٤
إعطاء الحوافز المادية والمعنوية لمعلم ومعلمة الحاسب لمنع تسربهم خارج القطاعات            .٥

  .التعليمية ولتشجيعهم على حسن األداء ألعمالهم 
العمل على دعم منتجي ومطوري البرمجيات التعليمية والمؤلفين في تقنية المعلومـات         .٦

مدارس المملكة وعلى شبكة اإلنترنت الستفادة الـنشء        ونشر هذه البرمجيات والكتب في      
  .والمعلمين بالمملكة وتشجيع المعلمين على تطوير هذه البرمجيات
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  :توصيات خاصة باجلامعات السعودية وكليات املعلمني وكليات البنات  •
  .فتح برامج لتخريج معلمي ومعلمات الحاسب اآللي بكليات التربية بجامعات المملكة  .١
معلوماتية في مناهج كلية التربية لجميع أقسامها وكليات المعلمـين لتطـوير            إدخال ال  .٢

  .مهارات ومعارف المعلمين بالحاسب اآللي والمعلوماتية 
تشجيع اإلبتعاث في تخصصات الحاسب وباألخص في مجال الحاسب التعليمي لتوفير            .٣

  .الكوادر الوطنية المتخصصة لتعليم الحاسب اآللي في الجامعات 
  .سع في القبول لكليات وأقسام الحاسب وتوفير التجهيزات والمواد الالزمة لها  التو .٤
مضاعفة الجهود في مجاالت الترجمة والتأليف في قطاعات الحاسب وبالذات الحاسب            .٥

   )٢ص:هـ١٤٢١وزارة المعارف،. ( التعليمي 
  

  معوقات استخدام احلاسب اآليل 
بان هناك بعض التحفظات على فكـرة       ) ٢٠٤-٢٠٢ص:م١٩٨٧(يذكر مجدي إبراهيم            

  -:استخدام الحاسوب في التعليم  نتيجة لبعض االعتقادات الخاطئة السائدة في المجتمع ومنها 
  .االعتقاد بان الحاسوب سوف يحد أو يقلص من األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم .١
ن شخصيتهم اإلنسانية   االعتقاد بان الحاسوب سوف يجرد العاملين بالعملية التربوية م         .٢

  .وبهذا تكون وجهة المدارس وجهه مادية صرفه ،تفتقر للعوامل والدوافع اإلنسانية
االعتقاد بان استخدام الحاسوب في التعليم ال يجد ترحيباً وال ينال رضاً وثقة كبيرة من                .٣

  .المعلمين 
النـسبة  االعتقاد بان تكلفة التعليم عن طريق الحاسوب أو بمساعدته تكـون مكلفـة ب              .٤

  .للطرق التقليدية المعتادة 
االعتقاد بأن التعليم عن طريق الحاسوب أو بمساعدته سوف يعيق أو يحد كثيراً مـن                .٥

  . االبتكارات عند التالميذ
إلى مخاطر انتشار تقنية الحاسوب على العمالة       ) ٢٦٩ص:م١٩٩٦(    ويشير فهد األكلبي  

دد السكان ومن بطالة ظاهرة ومقنعة،      واالستخدام في مجتمع يعاني من تزايد سريع في ع        
  . وبالتالي يؤدي فقدان الجانب اإلنساني وهو المهم  في العملية  التعليمية
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معوقات استخدام الحاسوب إلى ثالثـة      ) ٧٧ص:م١٩٩٠(  ويصنف عبداهللا العبدالقادر    

   -:أقسام رئيسية هي 

  - :المعوقات االقتصادية .١
الكثيرة ،إذ أن تقنية المعلومات تتطور بسرعة هائلة مما         وتتمثل في االلتزامات المالية         

يدفع بأجهزة متطورة إلى األسواق خالل فترات قصيرة تجعل األجهزة المشتراة أجهـزة             
مستهلكة تقنياً ،كما أن االستثمار ال يتوقف عند شراء األجهزة والبرمجيات وصيانتها ،بل             

 على تشغيلها كالمدرسين ،ومـن تهيئـة        يشمل ما يتبع هذا االستثمار من تدريب للقائمين       
  .المعامل المناسبة لها 

  -:المعوقات التقنية  .٢
    مثل قلة البرمجيات التعليمية باللغة العربية والصعوبات الفنية التي تواجه المعلمين في            

  .التدريب على البرمجيات المتاحة 
  - :المعوقات االجتماعية .٣

اعر واتجاهات الرأي الـسالبة الـسائدة عنـد         وتشكل المعتقدات غير الصحيحة والمش        
بعض قطاعات المجتمع نحو تقنية المعلومات ، وقد ثبت أن الرأي لدى كثير من النـاس                
معتقدات واتجاهات رأي من هذا القبيل نتيجـة قلـة إدراك بطبيعـة وإمكانيـات تقنيـة                 

إذ أن مـستوى    المعلومات و اتجاهات الرأي نحوها المتولدة من تلك المعتقدات والمشاعر           
وكفاءة االستخدام لتقنية المعلومات يتأثر بطبيعة اتجاهات الرأي لدى المـستخدم بـل إن              
األمر يتعدى  ذلك إلى أن هذه االتجاهات فد تقرر ابتداء قرارات الشراء والرغبـة فـي                 

  . االستثمار 
 عنـد      لقد واجهت وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية عدداً من المـشكالت           

تمثلت فيمـا   ) ٥٢١،٥٢٢ص:م١٩٩٦(إدخال الحاسب اآللي إلى مدارسها ذكرها العقيلي        
  -:يلي 

  .قلة المدرسين المتخصصين في تدريس الحاسب اآللي  .١
عدم مالئمة المدارس لمعامل الحاسب اآللي وهي مشكله تواجه بعض المدارس حيث             .٢

الً دون اسـتيعاب أعـداد      أن سعة الغرف فيها ال تزيد على مساحة الغرف مما يقف حائ           
  .كبيرة من الحواسيب تناسب عدد طالب الفصل
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  .مشكالت الصيانة والتشغيل  .٣
لغات الحاسب اآللي حيث يصعب في جميع األحوال على  الطالب التعامـل باللغـة                .٤

  . اإلنجليزية ولذلك أمنت أجهزة تعمل على نظام الحروف العربية 
  

  .أفضل طريقة للتدريس بواسطة احلاسب 
أنه ليس من المناسب التـصريح  )   CERIسري (     يرى مركز اإلبداع والبحوث التربوية   

بان هذه الطريقة أو تلك هي افضل الطرق للتدريس بواسطة الحاسب فبعض الطرق يمكـن               
اعتبارها ممتازة ألنها تشجع التعليم االنفرادي الذي قد نحتاج إليه ،كما أن بعـض الطـرق                

 ألنها تشجع التعليم التعاوني وبعض الطرق تعتبر ممتازة ألنها تستعمل           يمكن اعتبارها ممتازة  
انه ال بـد مـن    Fong مع جميع طالب الفصل ، هذا من جانب ومن جانب آخر يرى فونغ 

معرفة سبب حاجتنا للبرنامج التعليمي قبل اختيار طريقة التدريس المناسبة فإذا كانت هنـاك              
برامج التدريب والتمرين تكون مناسبة ، أما إذا كانـت          حاجة إلعطاء تمارين وتدريبات فان      

هناك حاجة لتدريس معلومات أو مهارات أو مفاهيم  جديدة فان برامج التعليم الخـصوصي               
تكون مناسبة ، أما إذا رغبنا أسلوب حل المشكالت فان برامج النمذجة والمحاكاة واأللعـاب               

  . )٢٠٠-١٩٩ص:١٩٩٨الهدلق .(التعليمية تكون مناسبة 
    وبالتالي فانه ال يمكننا تحديد طريقة معينة ووصفها بأنها أفضل مـن غيرهـا للتـدريس                
باستخدام الحاسب اآللي ، وأن الشخص الوحيد الذي يمكنه تحديد الطريقة المناسبة للتـدريس              

ة، باستخدام الحاسب اآللي هو المعلم نتيجة معرفته بالبيئة التعليمية ،والبرامج التعليمية المقدم           
  .وطبيعة تالميذه ، وإمكانيات مدرسته ، والتي تعتبر العوامل األهم لنجاح طريقة التدريس 
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  :املبحث الثالث
  الربامج التعليمية 

  . تعريف الربامج التعليمية  
  . أنواع الربجمة املستخدمة يف كتابة الربامج التعليمية  
  . إعداد الربامج التعليمية  
  .ج التعليمية املعدة مسبقاً  اختيار الربام 
  . خطوات اختيار الربامج التعليمية  
   صفات الربنامج اجليد  

  استجابات الربنامج– تعليمات الربنامج – شاشة العرض – احملتوى –اإلبداع 
  .شروط تصميم الدروس باحلاسب اآليل 
  . تقومي الربجميات التعليمية  
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   الربامج التعليمية
تلك المواد التعليمية التي يـتم إعـدادها وبرمجتهـا          : " التعليمية بأنها    تعرف البرامج       

  )٥١٤ص :م١٩٩٦سالمة ،" . (بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها
     وتعتمد عملية إعداد البرمجيات التعليمية بواسطة الحاسـوب علـى نظريـة العـالم              

زيز حيث تركـز هـذه    المبنية على مبدأ االستجابة والتع Skinnerالتربوي الشهير سكنر
النظرية على أهمية االستجابة المستحبة من المتعلم بتعزيز إيجابي مـن قبـل المعلـم أو                
الحاسوب، وتختلف مصادر إعداد ونشر البرمجيات التعليمية وأكثر هذه المصادر انتشاراً           
المؤسسات المنتجة ألجهزة الحواسيب اإللكترونية ودور النشر الخاصة وبيوت متخصصة          

   )٥١٤ص:م ١٩٩٦سالمة،.(لبرمجيات في ا
  

  أ�واع الربجمة املستخدمة يف كتابة الربامج التعليمية 
  -: يتبع في الحاسوب نظامان في برمجة المواد التعليمية وتقديمها للمتعلم هما    
  .Linear" البرمجة الخطية " النظام الخطي  .١
  .Branching" البرمجة المتفرعة" النظام المتفرع أو المتشعب  .٢

   :Linear Programmingالربجمة اخلطية  : أوالً    
 وهي مبنية على النظريـة    B .F. Skinner         أول من طورها عالم النفس األمريكي 

االشتراطية للعالم سكنر وهي أن سلوك المتعلم يشكل بواسطة معلومات تقسم هذه المعلومات             
 في صورة عبارات معينة تسمى أطـراً        إلى أجزاء صغيرة أو خطوات قصيرة وتقدم للمتعلم       

Frams  وتحذف كلمة رئيسية من اإلطار أي أن العبارة تقدم على أنها عبارة ناقصة تتطلب 
من المتعلم تكملتها أو سؤال بتطلب اإلجابة ، والكلمة الناقصة أو السؤال يعتبر مثيراً للمعلم ،                

 تكملـة العبـارة الناقـصة أو اإلجابـة          ثم التعزيز أو المكافأة الفورية التي تقدم للطالب عند        
الصحيحة للسؤال ، واإلجابة الصحيحة التي يوفرها البرنـامج  تعتبـر تأكيـداً أو تعزيـزاً                 
لالستجابة فتثبت فـي خبـرة المـتعلم، وتـشكل مجموعـة مـن هـذه األطـر برنامجـاً                    

  )٢٤٤-٢٤٣ص:م١٩٩٢المناعي،.(متكامالً
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المتعلم أن يغير أو يبدل اتجاه سير البرنامج من              وفي هذا النوع من الدروس ال يستطيع        
  )٤٧ص:م١٩٩٨علي ،.(البداية إلى النهاية 

  :    ويمكن تمثيل البرمجة الخطية بالشكل التالي 
  
  
  
  
  

  

       Branching Programmingالربجمة املتشعبة أو املتفرعة : ثا�ياً
 على يد العالم نورمان كراودر ، وفي هذا النوع                  طور البرنامج المتشعب أو المتفرع    

 وكل إطار رئيـسي   Framesمن البرامج تقسم المادة العلمية إلى أجزاء صغيرة تسمى أطراً 
متصل بإطارات فرعية أخرى تحتوي على أفكار ، والسؤال الذي يطرح للمتعلم عـادة هـو                

لتي بدورها تحدد تقدم التلميذ أو سيره  االختيار من متعدد ، والتلميذ عليه أن يختار االستجابة ا         
في البرنامج فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار الرئيسي الذي يحتوي على فكرة جديدة ، أما إذا                

. كانت اإلجابة خاطئة فيأخذ اإلطار الفرعي الذي يفسر له الخطأ من بين اإلطارات الفرعية               
  )٢٤٤ص: م ١٩٩٢المناعي ،( 

 لألجزاء الرئيسية منهـا ، يـتم        Pretestة غالباً اختبارات قبلية          وتشمل البرامج المتفرع  
على أساسها تحديد مدى تحصيل المتعلم ، كما أن البرامج المتفرعة تحتـوي غالبـاً علـى                 
خطوات للمراجعة حسب حاجة المتعلم ويمكن للمتعلم أن يعرب عن رغبتـه فـي مـساعدة                

مـساعدة  ( أو بأن يكتب كلمة      F1 مثل   البرنامج له وذلك عن طريق الضغط على مفتاح معين        
Help (               على الشاشة، وخطوات المراجعة هذه ترفع حرج الـسؤال عـن المـتعلم).  علـي

  )٤٨ص :م ١٩٩٨،
     والنظام المتفرع يتميز عن النظام الخطي بأنه يسمح للمتعلم بالتحكم في البرنامج بحيـث       

في طرق مختلفة حسب اإلجابـة التـي        يوفر له قدراً كبيراً من الحرية لطرح البدائل والسير          
يدلي بها المتعلم على األسئلة األولى ، كذلك بإمكان المتعلم تخطي أو تجاوز بعض الخيارات               

 ٣إطار ٢إطار  ١إطار   هناية  بداية

END  Fram 3  Frem 2  Fram 1  START  

  )٢٤٥ص:م ١٩٩٢املناعي ، (  Linear Programيوضح مسار الربجمة اخلطية) ٢-٧(شكل 
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أو القفز إلى األمام أو الرجوع إلى الخلف في البرنامج وهذا يعتمد أساسـاً علـى اسـتجابة                  
تعلم الفردي الذي يمكن كل     وهذا النوع من البرامج يتيح فرص ال      . المتعلم صحيحة أو خاطئة     

: م١٩٩٢المنـاعي ،  .(تلميذ من التقدم في البرنامج وفق خبرته واستعداده وسـرعة تعلمـه             
  )٢٤٥ص

  :    ويمكن تمثيل هذا النوع من البرمجة بالشكل التالي 
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  إعداد الربامج التعليمية 
  :مر عملية إعداد البرمجيات التعليمية وتطويرها في عدد من المراحل هي      ت
  .مرحلة التحليل والتصميم  .١
  .مرحلة اإلنتاج  .٢
  )٥٢١ص:م ١٩٩٦سالمة ،.(مرحلة التوزيع والتنفيذ  .٣

وتتكون كل مرحلة من هذه المراحل من عدد من المراحل الجزئية ،كما أن كل مرحلة جزئية                
 بحيث أن تكامل جميع هذه األنشطة يؤدي إلـى تكامـل بنـاء              تتكون من عدد من األنشطة    

ويبين .البرمجية التعليمية ويجب أن تخضع كل مرحلة أثناء عملية اإلعداد إلى معايير خاصة              
  -:الشكل التالي مراحل إعداد البرامج التعليمية 

  
  
 

  هناية  بداية ٣اطار  ١اطار

END  START  

 )٢٤٩ص:م١٩٩٢،املناعي (Branching  Programeيوضح مسار الربجمة املتفرعة ) ٢-٨(شكل

 ٤إطار  ٢اطار

  ب

 أ

 ب أ

 أ

 أ

 جـ
 جـ جـ جـ

  ب ب

  

  أطر أساسية

  أطر فرعية
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تاج البرمجية التعليميـة إلـى خمـسة        مراحل إن ) ٣٦٢ص:م٢٠٠٠(ويصنف إبراهيم الفار     
  -:مراحل ويطلق عليها مسمى دورة إنتاج البرمجية التعليمية وتمثل بالشكل التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  -:مرحلة التصميم : أوال

 هي المرحلة التي يضع المصمم فيها تصورا كامالً لمشروع البرمجيـة أو الخطـوط                  
تحتوي عليه البرمجية مـن أهـداف ومـادة علميـة و أنـشطة              العريضة لما ينبغي أن     

الخ ، حيث يقوم المبرمج بتحديد األهداف التعليمية العامة والخاصة ،ويضع         ……وتدريبات
تصوراً شامالً لما سيحتويه المقرر من مكونات ،وهذا أشبه بخريطة عامة توضح عالقات             

 الطـالب فـي المقـرر       الوحدات بعضها مع بعض ومحتوى كل وحدة ، وكيفية تـسكين          

 مرحلة اإلنتاج

  مرحلة التحليل والتصميم 

  مرحلة  التوزيع

 االختبار والتقييم

  )٥٢١ص:م١٩٦٦سالمة ،(مراحل إعداد الربامج التعليمية)٢-٩(شكل

مرحلة التصميم 
Design  

 مرحلة التجريب والتطوير

مرحلة التنفيذ 
Exccuting 

مرحلة اإلعداد 
Preparation  

مرحلة كتابة السيناريو
Design  

  )٣٦٢ص:م٢٠٠٠الفار، ( دورة إنتاج الربجمية التعليمية)٢-١٠(شكل

Development 
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ومتابعتهم أثناء الدراسة وطريقة تقويمهم والتعريف باألدوار التي يقـوم بهـا المعلمـون              
  .   القائمون على تنفيذ هذه المقررات 

  -:مرحلة اإلعداد والتجهيز :ثا�يا 

 هي المرحلة التي يتم فيها تجميع وتجهيز متطلبات التصميم من صـياغة األهـداف                  
ة العلمية واألنشطة ومفردات االختبار ،وما يلزم العـرض والتعزيـز مـن             وإعداد الماد 

  .الخ ……أصوات وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو
  -:خطوات مرحلة اإلعداد

  .صياغة األهداف التعليمية لموضوع البرمجية بوضوح بطريقة إجرائية .١
ـ                .٢ ي تحليل محتوى موضوع البرمجية وتنظيمه و إعـادة صـياغته فـي تتـابع منطق

  .سيكولوجي 
تحديـد المـستوى العلمـي      : تحليل خصائص المتعلم الموجة إليه البرمجية ويتضمن         .٣

والمهاري للتلميذ ،وكذا تحديد األنماط السلوكية والمهارات النوعية الالزمة للبـدء فـي             
  .تعلمه الكشف عن الخصائص في كافة المراحل 

التنـسيق الجمـالي    –قت  الو:تخطيط الدروس التي سوف تتضمنها البرمجية من حيث          .٤
  .إعداد خطة الدرس –لشاشات العرض 

  .تحديد الوسائل التعليمية المستخدمة  .٥
  .تحديد طرق واستراتيجيات التعليم التي ينبغي أن تتضمنها البرمجية  .٦
  .تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي متوقع  .٧
  .تحديد طرق التعزيز والتغذية الراجعة  .٨
  . ،وكذا نوع التهيئة المطلوبة وتنوع المميزاتتحديد ووصف طرق العرض .٩
 صـواب   –اختيار من متعـدد     :تحديد أنواع األسئلة التي ينبغي أن تتضمنها البرمجية          . ١٠

  .الخ……ترتيب –وخطاء 
  .تحديد المراجع والمصادر والمواد التعليمية المناسبة لموضوع البرمجية  .١١
  ) ٣٦٩-٣٦٧ص:م٢٠٠٠فار ال.(تحديد وسائل التقويم المالئمة لموضوع البرمجية  . ١٢
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  -:مرحلة كتابة السيناريو :ثالثا 

 هي المرحلة التي يتم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي وضـعها المـصمم إلـى                   
إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق مع الوضع في االعتبار ما             

  .تم إعداده وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من متطلبات
 وتتلخص خطة العمل في هذه المرحلة بتسجيل ما ينبغي أن يعرض علـى الـشاشة                    

على نماذج خاصة تعرف بنماذج السيناريو، وهي مصممة ومقسمة بطريقة تـشبه تمامـاً              
  ).  ٣٧٠ص:م٢٠٠٠الفار. (شاشة الحاسوب وهي تختلف حسب نوع شاشة البرمجية

   -:مرحلة التنفيذ :رابعاً 

تم فيها تنفيذ السيناريو في صورة برمجية ووسائط متعددة تفاعلية           هي المرحلة التي ي      
ينبغي على المنفذ القيام بالمهام التالية قبل البدء         " Code"مع كتابة بعض البناءات المنطقية      
   -:وهي) ٣٧٤،٣٧٥ص:م٢٠٠٠(بالتنفيذ كما يذكرها ابراهيم الفار

 االطـالع علـى مكونـات       التعرف على إمكانيات الحاسوب والتدريب على تشغيله و        .١
  .معمل الحاسوب من أجهزة ومكتبة الصور ومكتبة األصوات ومكتبة لقطات الفيديو

استخدام الحاسوب في استعراض بعض البرمجيات الخاصة بتعليم بعض الموضوعات           .٢
بصفة عامة والموضوعات المستهدفة بصفة خاصة ونقدها بهـدف الوقـوف علـى مـا          

  . طبقا لقائمة بنود محددة ومناقشة كيفية تطويرها تضمنته من نواحي القوة والضعف
التدرب على استخدام الحاسوب في سماع العديد من المؤثرات الـصوتية ومـشاهدة              .٣

العديد من الصور الثابتة والمتحركة والرسوم التوضيحية وذلك بهدف اختيار مـا يلـزم              
  .إلنتاج البرمجيات المستهدفة 

سجيل المؤثرات الصوتية ورسم الصور الثابتـة        التدرب على استخدام الحاسوب في ت      .٤
وإنتاج الصور المتحركة والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو وذلك بهدف تخليق ما يلزم            
إلنتاج البرمجيات المستهدفة حالة عدم توافرها بالمعمل وذلك باستخدام برمجيات خاصة           

  .Corell Drow Adob piaers & Soundpro بذلك مثل
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  -:لة التجريب والتطوير مرح:خامسا 
وهي المرحلة التي يتم فيها عرض البرمجية على عدد من المحكمين  المختلفين بهدف                     

التحسين والتطوير ، حيث تعرض البرمجية على خبراء المناهج وطرق التدريس وأساتذة علم         
 األصلي الذي   النفس التربوي ،إضافة إلى عرضها علمياً على عينة من التالميذ تمثل المجتمع           

تطبق فيه هذه البرمجية ،وفي ضوء مقترحات الموجهين والمعلمين وخبراء المناهج وطـرق             
التدريس ،وكذا أساتذة علم النفس التربوي وذلك من خالل قوائم التقويم المعدة لهذا الغرض،              
وفي ضوء مواقف عينة التالميذ والطالب يجرى مزيد من التعديالت على البرمجية إذا لـزم               

:  م ٢٠٠٠الفار  .(األمر إلى أن نصل إلى مستوى يسمح بنشرها و تعميمها على نطاق واسع              
   ) .٣٧٦ -٣٧٠ص
  

  اختيار الربامج التعليمية املعدة مسبقاً
تزخر األسواق حالياً بالعديد من البرامج التعليمية التي تحقق أهدافاً عديدة لمواد تعليميـة                    

تاج البرمجيات التعليمية ، ومن أمثلة تلـك الـشركات          من خالل شركات ضالعة في مجال إن      
شركة الدوالج وشركة نولوجي وصخر للبرمجيات التعليمية ، وكلها تعـد بـرامج للمنـاهج               
المقررة من قبل وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي فقد أصبح الطالـب               

موضوعة لتحقيق أهداف المقررات التدريسية     أو المعلم أمام العديد من البرمجيات التعليمية ال       
التي أعدت من أجلها ، لهذا كان لزاماً على الطالب والمعلم على حد سـواء معرفـة كيفيـة                   

  .اختيار البرامج المناسبة ومعرفة معايير االختيار الجيد وخطواته 
  

  خطوات اختيار الربامج التعليمية 
بعض البرامج مصمم ليعمل فقـط علـى        ف: مالءمة البرنامج لنوع الجهاز المستخدم       - ١

أو أال جهزه المتوافقة معهـا ، وبعـضها مـصمم ليعمـل علـى               ) IBM( أجهزة  
  ). Apple(أجهزة

التأكد من خلو البرنامج من أخطاء البرمجة أو نقاط الضعف في البرمجة وللتأكد من               - ٢
  .ذلك فانه يستحسن تنفيذ البرنامج على الجهاز والتقابل معه
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 هي اختبار فعالية البرنامج من الناحية التعليمية والتربوية ،وهنا يجب           الخطوة األخيرة  - ٣
اعتبار وجهة نظر المدرس ووجهة نظر الطالـب أو الطـالب الـذين يـستخدمون               

  ).١٤٩-١٤٨ص:هـ١٤١٨المغيرة . (البرنامج

  :صفات الربامج اجليدة 
ع الحاسوب أن يفيـد        تعد البرمجيات جزء مهم من أي نظام حاسوبي وبدونها  ال يستطي    

المعلم أو التالميذ مهما كانت مميزاته الخاصة بالمعـدات ولـذا ينبغـي االهتمـام باختيـار       
البرمجيات المناسبة، وهناك مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في البرامج التعليمية             

  -:وهي ) ١٥٦-١٠٥ص:هـ١٤١٨(الجيدة والتي ذكرها عبداهللا المغيرة 
  .اإلبداع - ١
  .وح األهداف التعليمية وتحديدها  وض-٢
  . خلو المحتوى من األخطاء اللغوية والتعليمية -٣
  .تنظيم شاشة العرض  - ٤
  .وضوح التعليمات وكفايتها  - ٥
  .قدرتها على التجاوب مع الطالب بطريقة لطيفة ومشوقة  - ٦
  .استجابات البرنامج وتفاعله مع الطالب  - ٧
  .تعدد وسائل التشويق واإلثارة  - ٨

ي سوف يتطرق الباحث إلى بعض صفات البرامج التعليمية الجيدة بشيء مـن                  وفيما يل 
  :التفصيل 

  :اإلبداع  .١
     ومن أهم صفات البرنامج الحاسوبي الذي يتصف باإلبداع كما ذكـر عبـداهللا المغيـرة               

  -:ما يلي) ١٥٠،١٥١ص:هـ١٤١٨(
 الوسائل  عرض المعلومات أو الخبرات التعليمية بطريقة ال يمكن تحقيقها عن طريق            -أ 

  ) .الخ…الكتاب (األخرى 
التفاعل بين البرنامج والطالب يمكن الطالب من االشتراك فعالً فـي عمليـة التعلـيم                 - ب 

  .وبطريقة إيجابية 
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تكون اختيارات التحكم ضمن البرنامج وتكون بطريقة إبداعية تزيـد مـن التـشويق                -ج 
  .للموضوع وتفضي فعاليةً عليه 

 في عملية التعلم مثل التحكم فـي عـدد الفقـرات            يمكن البرنامج الطالب من التحكم      - د 
،مستوى الصعوبة ،سرعة العرض وما إلى ذلك من العوامل ذات العالقـة بعـرض              

  .الموضوع 
  

  :احملتوى  .٢
  من أهم صفات البرامج التعليميـة ذات المحتـوى الجيـد مـا ذكـره عبـداهللا المغيـرة                   

  -:فيما يلي ) ١٥٢ص:هـ١٤١٨(
  .لمستوى الدراسي المقصود أن يكون المحتوى مناسباً ل  -أ 
  . أن يكون المحتوى ضمن مناهج التعليم العام   - ب 
  .أن يكون للمحتوى قيمة علمية جيدة تبرر برمجته   -ج 
  .أن يتم عرض المحتوى بطريقة فعالة تستفيد من قدرات الحاسب   - د 
  .أن تكون الرسومات واألشكال مصممة جيداً ومناسبة للمحتوى   -ه 
  .بة المحتوى أن يتحكم الطالب في مستوى صعو  -و 
  .أن يتم عرض المحتوى بطريقة منطقية ومنظمة   - ز 
  .أن يكون البرنامج مناسباً من الناحية األخالقية   -ح 

  

  )شاشة العرض (الشاشة التعليمية  )٣
يعد تصميم المادة التعليمية التي ستعرض من خالل الشاشة الحاسوبية من أهم مراحل        

الشاشة التعليمية البد أن يكون لها شكل معين له        إعداد البرمجية التعليمية، وهنا يظهر أن       
  ).١٢-١١ص:م ١٩٩٨الشقران ،.(خصائص محدودة حتى يحكم عليها بأنها جيدة 

ـ ١٤١٨(ومن أهم صفات الشاشة المنظمة ما ذكره عبداهللا المغيرة    فيمـا  ) ١٥٣ص: هـ
  -:يلي 

عض وتكون  في حالة تقسيم الشاشة تكون حدود التقسيم واضحة ومتميزة عن بعضها الب             -أ 
  .كل شاشة مرتبة وصافية 

  هـ
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  .أن تكون كمية المعلومات المعروضة في آن واحد مناسبة وغير مركبة   - ب 
  .أن وضوح وفعالية الرسومات واألشكال والخرائط  -ج 
  .أن االستفادة من األلوان بفعالية في حالة وجود ذلك في الجهاز   - د 
ط موجودة فـي الـشاشة      أن تكون المعلومات الالزمة لألشكال أو الرسومات أو الخرائ          -ه 

  .نفسها وليس على شاشة سابقة أو الحقة 
) طريقة عرض المادة على الشاشة      (     ولقد أثبتت معظم الدراسات أن تقييم الشاشة الجيدة         

يسهل تفاعل المتعلم مع المادة ويزيد من دافعيته واسـتمراره فـي الـتعلم ، فقـد أضـاف                   
لتعليمية يجب مراعاتهـا عنـد انتقـاء        خصائص مهمة للشاشة ا   ) ٢٥٥ص:م١٩٩٢(المناعي

  :البرامج التعليمية ومنها 
توفير أساليب جذب االنتباه إذا كانت ضـرورية مثـل الرسـوم الكاريكاتيريـة                -و 

  .والصوت والرسوم المتحركة 
  .ترك مسافة كافية في الكتابة بين السطور تسهيالً للقراءة والمالحظة   - ز 
  .كلما أمكن توفير حروف كبيرة وصغيرة في عرض المادة   -ح 
  .تجنب دوران الشاشة السريع أثناء العرض في أي برنامج تعليمي   - ط 
استخدام الحروف الساكنة والشاشة الخلفية الفاتحة أو العكس قد يكون أكثر راحـة               - ي 

   .للعين لذلك يجب مراعاة ذلك إن أمكن في تصميم واختيار البرامج التعليمية
  

  :تعليمات الربامج التعليمية  )٤
 التعليمات الجيـدة للبـرامج التعليميـة مـا ذكـره عبـداهللا المغيـرة                من أهم صفات  

  _ :فيما يلي ) ١٥٣،١٥٤ص:هـ١٤١٨(
فـي المـواد المطبوعـة      (يستحسن أن تكون ضمن البرنامج وليست منفصلة عنـة            -أ 

  ).المصاحبة 
  .أن تعرض على الشاشة عند الطلب فقط ،وليس في كل مرة يتم فيها تنفيذ البرنامج  - ب 
 هناك تعليمات أوضح واشمل في المطبوعات المصاحبة الستعمال         يستحسن أن يكون    -ج 

  .المدرس 
  .أن تكون المعلومات واضحة وكافية ويتم عرضها بطريقة منظمة   - د 

  هـ
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  أن تكون بلغة بسيطة ما أمكن وخالية من مصطلحات الحاسب ما أمكن  -ه 
تضمين بعض العبارات التي توضح انشغال الحاسب بأداء عمل ما ،حتـى ال يظـن                 -و 

  . أن خلالً قد حدث الطالب
  .أن يستطيع الطالب الرجوع إليها دائماً ومتى شاء وفي أي جزء من البرنامج   - ز 
  .أن يكون هناك تعليمات إلنهاء البرنامج متى شاء الطالب   -ح 
تسمح للطالب أن يبدأ حيـث يـشاء ،أي ال    (Menu)يكون هناك عدد من االختيارات   - ط 

  .تكون البداية دائماً بداية البرنامج 
تعطل البرنامج لسبب ما فإنه يستحسن أن تكون هناك تعليمات تجعله يبـدأ مـن               عند    -ي 

  .حيث توقف وليس من بداية البرنامج 
  .أن يعمل البرنامج وفقا للتعليمات   - ك 

  

  :استجابات الرب�امج  )٥
   تتسم  البرامج الجيدة باستجاباتها الفاعلة والسريعة التي تشجع الطالب على  اإلبـداع              

  :  هم تلك الصفات ما يليواالبتكار ومن أ
أن تكون استجابات البرنامج لإلجابات الصحيحة للمتعلم أكثر من استجاباته إلجابـات              -أ 

المتعلم الخاطئة مما يغري الطالب بتحري االسـتجابات الـصحيحة للحـصول علـى              
  .استجابة البرنامج الممتعة 

كير دون البـدء    إعطاء توجيهات مساعدة أو طرح بعض األسئلة لممارسة مزيد من التف            - ب 
  .بعرض اإلجابة الصحيحة بسرعة 

  .عدم اإلفراط في المدح خاصة في حالة المحاوالت المتكررة   -ج 
وجود اكثر من عبارة للمدح والثناء بحيث تتنوع في استخدامها حسب جودة اسـتجابة                - د 

  .المتعلم 
  .إمكانية التفرع لمستويات متنوعة السهولة والسرعة حسب مستوى استجابات الطالب   -ه 
  . عرض الفقرات التي أخطأ فيها الطالب في نهاية البرنامج   -و 
-٢٤٧ص:هـ١٤١٨وزارة المعارف،   . (تقديم االستجابات بلغة بسيطة قليلة الكلمات         - ز 

٢٤٨ (  
  

  هـ

  هـ



  

  

-٧٢-

   شروط تصميم الدروس باحلاسب اآليل 

     لتصميم فقرات الدروس باستخدام الحاسب اآللي هناك قواعد عامة ذكرها ابراهيم الفار            
  -:ينبغي مراعاتها في النقاط التالية) ٣٧٩-٣٧٧ص:م٢٠٠٠(

  .أن يخصص لكل فقرة موضوعاً أو فكرة واحدة  .١
  .عدم سرد شرح مطول يتطلب من المتعلم التدخل من جانبه  .٢
  .عدم جعل فترة تلقي الدرس قصيرة للغاية أو طويلة للغاية  .٣
  .لمضمون الكتابالتخلص من أسر المادة المطبوعة فالبرمجية ليست ترجمة مباشرة  .٤
التركيز على النقاط الرئيسية والصعبة ،وعدم االستسالم لعادة زيادة األبسط توضيحاً وإغفال             .٥

  .األعقد لصعوبة تناوله أو عرضه 
تعميق العرض والشرح من خالل األمثلة الكافية و التكرار المحسوب و إعادة طرح األفكار               .٦

  .بصيغ مختلفة 
لتعليمية  ، وعدم زحمها بالنـصوص واألشـكال ، وتـرك     المحافظة على مقروئية الشاشة ا     .٧

  .هوامش وفواصل كافية 
  .إبراز األجزاء الهامة من النصوص واألشكال باستخدام األلوان وتغيير أبناط الحروف .٨
  .يجب تحاشي الجمل الطويلة والمعقدة والمصطلحات المهجورة واالختصارات والمرادفات  .٩
  .وى الكتابة وحصيلة مفرداته اللغويةمراعاة مستوى المتعلم  من حيث مست .١٠
  .استخدام المصطلحات بشكل موحد ومتناسق على امتداد الدرس وبالتالي المنهج .١١
استخدام القوائم وجداول العالقات ومتدرجاتها وذلك إلبراز عالقات الترابط بـين العناصـر              .١٢

  .المختلفة
ة فلـون المـاء ازرق ،       استخدام األلوان دون أخطاء وظيفية كلما أمكن كما هي في الطبيع           .١٣

  .وهكذا … والدم احمر
استخدام األشكال والمؤثرات الصوتية ولقطات الفيديو والكرتون كلما أمكن ذلك ، ولكن دون              .١٤

  .مبالغة
أال يطلب من المتعلم أن يفعل شيئين في وقت واحد ، ويجب أن تكون الرسـائل واضـحة                   .١٥

ما هـو رائـك أو أود أن اسـمع          :ثل  وقاطعة ،وال تستخدم تلك الرسائل ذات الطابع الشفهي م        
  ..إجابتك ؟

استخدام أساليب التماثل ،والربط بين ما يعرض وما سبق عرضة ، وإرجـاع مـا يجـري                  .١٦
  .تقديمه إلى أنماط ونماذج تسهل على المتعلم وتسرع من استيعابه 
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مراعاة تسلسل العرض ومنطقياته من خالل التمهيد والتركيز على الجوهر وترك التفاصيل             .١٧
  .تي تشتت الطالب واالنتقال من األبسط إلى األقل بساطة ال
تجنب االنتقال السريع من شاشة إلى أخرى إثناء العرض إلعطاء فرصـة كافيـة للمـتعلم                 .١٨

  .للقراءة والتفكير واالستجابة مع تجنب البطء الشديد الذي يولد لدى المتعلم الملل والضجر
،صوت ،رسوم أشكال ،رسوم متحركة ،لقطـة       رسالة  :مراعاة تنوع أساليب التغذية الراجعة       .١٩

  .الخ ، وذلك بالنسبة لإلجابة الصحيحة والخاطئة على حد سواء …فيديو ، السالم الوطني 
أن من أهم واجبات المعلم عند التـدريس        ) ٤٤٨،٤٤٩ص  :م  ١٩٩٧شوق ،   ( ويذكر      

  :بمساعدة الحاسب اآللي ما يلي 
  : التخطيط واإلعداد  .١

يار وحدات وتتابعات جديدة الستخدامها في مساعدة التالميذ في الفصل               ويقصد به اخت  
  .حسب حاجات كل منهم ، وتخطيطها وتنظيمها وإعدادها للتطبيق 

  :التقويم   .٢

ويقصد به المعلومات التي يحصل عليها المعلم من الحاسب اآللي عن أداء تالميـذه ،                   
تعرف على نقاط الضعف والقوة عنـده ،        ليستطيع أن يتابع مستوى أداء كل تلميذ ، وأن ي         

  .وأن يخطط دروساً للوقاية والعالج وينفذها 
   : اإلرشاد  .٣

    ويقصد به مساعدة التالميذ في حل مشكالتهم الدراسية وتـوجيههم إلـى المجـاالت              
المناسبة لمتابعة دراستهم فيها ، وذلك بناء على التقويم الذي يساعده فيه الحاسـب الـذي                

  .م فكرة واضحة عن كل تلميذ على حده يعطي المعل
  
  :  المناقشات الجماعية  .٤

المناقشات الجماعية التي يعقدها المعلم مع تالميذه من آن آلخر ، ليتعرف             ويقصد بها     
على الصعوبات التي يواجهونها كمجموعة في دراستهم للبرنامج ، ومـن ثـم يتناولهـا               

اً اجتماعياً سليماً باإلضافة إلـى مردودهـا        بالشرح والتوضيح ، مما يكسب التالميذ سلوك      
  .الجيد في التحصيل الدراسي
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  تقويم الربجميات التعليمية 
       إن كثيراً من التربويين أمثال وليم وهويت يرون أن تطـوير البرمجيـات التعليميـة               
وتقويمها يتطلب جهداً يفوق إعدادها وذلك ألنها تـساعد الطالـب علـى تقـويم وعـرض                 

ات بطرق غير معتادة ال يمكن تحقيقها من خالل الكتب المدرسـية ،وذلـك عـن                الموضوع
طريق المحاكاة مثل استخدام الزمن وإجراء التجارب وغيرها ،وتعتمد كتابة البرامج التعليمية            

  -:غالبا على إحدى اللغات الثالثة التالية 
 ”Genral Purposeلغات البرمجة مثل بيسك وباسكال ولوغو وهي مـا تـسمى بــ     .١

Programming Language .  
   Authoring Language . لغات التأليف  .٢
 . Authoring Systemنظام التأليف  .٣

      ولعل من المالحظ أن البرامج التعليمية خاصة المعدة من قبل المدرسين تعتمـد علـى               
ة التأليف  النوع األول وذلك بكتابة لغة البيسك والتي تتميز بالسهولة وكذلك لغة لوغو ،أما لغ             

.  Pilot وكذلك  Platoوالتي صممت أساساً لبناء البرامج التعليمية ولعل اشهر تلك البرامج 
أما نظام التأليف فانه ال يتطلب إلماما بالبرمجية وإنما تظهر قائمة تتطلب إدخال معلومـات               
وهي ذات كفاءة عالية تفوق اللغات األخرى حيث تعطي  المـستخدم الحـق بـالتحكم فـي                  

  ).١٤١-١٤٠ص:م١٩٩٥، )١(الحازمي.(كاناتها بالرغم من أن المستخدم ال يجيد البرمجة إم
-:    وهناك معلومات أولية ال بد من معرفتها عند تقويم البرمجية التعليمية وهي   

  .وصف البرمجية  .١
  .متطلبات التشغيل .٢
  .سياسة النسخ االحتياطية  .٣

  -:بار عند تقويم البرامج التعليمية هيومن أهم المحاور التي يجب أن تؤخذ في عين االعت
  .خصائص المحتوى  .١
  .خصائص استخدام الطالب .٢
  .خصائص استخدام المعلم .٣
  .خصائص تشغيل البرمجية  .٤

  :      ويمكن إيجاز معايير كل من تلك الخصائص فيما يلي
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  -:معايري اخلصائص املتعلقة باحملتوى : أوالً 
معايير الخصائص المتعلقة بالمحتوى التي يجب      إلى  ) ٣٢٩ص:م٢٠٠٠(   أشار ابراهيم الفار  

  :مراعاتها وهي
  .تبني البرمجية نظريات تربوية صحيحة في عرضها للمحتوى  .١
  .دقة المحتوى وسالمته العلمية  .٢
  .استخدام البرمجية أنشطة تعليمية مقبولة  .٣
  تناسب مقدار التعلم مع ما سيستغرقه المتعلمون من وقت  .٤
  .نطقي للدروس وضوح التسلسل والتتابع الم .٥
  .يراعي تحقيق األهداف المذكورة  .٦
  .االستخدام المالئم لألصوات واأللوان  .٧
  .إمكانية طبع أي جزء من المحتوى  .٨
  .االستخدام المالئم  للرسوم والنماذج المتحركة  .٩
  . الترابط بين أسلوب التمثيل وحركة الرسوم والنماذج بأهداف المحتوى ومضمونة . ١٠

  

  -:صائص املتعلقة باستخدام الطالب معايري اخل:    ثا�ياً 
إلى معايير الخصائص المتعلقة باسـتخدام      ) ٢٢٩،٢٣٠ص:م٢٠٠٠(      أشار إبراهيم الفار  

  :الطالب التي يجب مراعاتها وهي
  .ال تتطلب معرفة مسبقة للطالب بالحاسوب  .١
  .حث الطالب على التعاون والعمل المشترك  .٢
  .ل ال تطلب من الطالب الرجوع لدليل التشغي .٣
  .توفر للطالب ملخصاً عن أدائه  .٤
  .توفر تغذية راجعة فعالة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء .٥
  .أن تكون التغذية الراجعة الموجبة أكثر جاذبية من التغذية الراجعة السالبة  .٦
  .تتيح للطالب أن يتحكم في معدل عرض المعلومات .٧
  .تتضمن وظائف لتحليل أخطاء الطالب  .٨
  .طالب أن يتحكم في تسلسل محتويات الدرس تتيح لل .٩
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  .تتيح للطالب أن يتحكم في اختيار الدرس  . ١٠
  .تتيح للطالب أن يختار العودة لمراجعة أجزاء معينة من درس معين  . ١١
  .تتيح للطالب أن يختار أنماط مختلفة للعرض  . ١٢
  .تتضمن البرمجية عدة مستويات من الصعوبة والسهولة  . ١٣
وضة على الـشاشة باسـتخدام حـروف ذات أحجـام            سهولة قراءة النصوص المعر    . ١٤

  .مناسبة
   ON-Live Helpتتضمن البرمجية وظائف مساعدة  . ١٥
  .التقليل من االعتماد على المعلم   . ١٦
  

  -:معايري اخلصائص املتعلقة باستخدام املعلم : ثالثاً 
إلى معايير الخصائص المتعلقة باستخدام المعلـم       ) ٢٣٠،٢٣١ص:م٢٠٠٠(أشار ابراهيم الفار  

  :لتي يجب مراعاتها وهيا
  .عرض األهداف التعليمية بوضوح  .١
  .تكامل األهداف مع المحتوى  .٢
  .تتيح للمعلم أن يتحكم في مستويات صعوبة بعض الصياغات  .٣
  .تتيح للمعلم أن يغير من قوائم المفردات كالكلمات والمسائل  .٤
  .توفير كتيبات للمعلم أو مواد تعليمية مساعدة  .٥
  .توضيح دور المعلم  .٦
  .ترح خططاً للتدريس تق .٧
  .توفر كراسات عمل مفيدة للطالب  .٨
  .توفر أنشطة عالجية للطالب بطيء التعلم  .٩
  .توفر أنشطة إثرائية للطالب سريعي التعلم  . ١٠
  .توفر ملخص ألداء كل طالب الفصل  . ١١
  .تقبل البرمجية وتقدم أجوبة متنوعة  . ١٢
  .نقترح استخدام أنشطة ومصادر تعليمية أخرى  . ١٣
  .ائج المسجلة إمكانية طبع النت . ١٤
  . إمكانية توليد مفردات االختبارات وطباعتها . ١٥
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  -:معايري اخلصائص املتعلقة بتشغيل الربجمية :  رابعاً 
إلى معايير الخصائص المتعلقة بتشغيل البرمجية      ) ٢٣١،٢٣٢ص:م٢٠٠٠(أشار ابراهيم الفار  

  :التي يجب مراعاتها وهي
  .سهولة الدخول إلى البرمجية والخروج منها  .١
  .جود دليل استخدام البرمجية بصياغة واضحة و .٢
  .ترابط عرض دروس البرمجية على الشاشة مع المعروضات  .٣
  .أن يكون التنسيق على الشاشة واضح وجميل  .٤
  .أن تسمح للمستخدم بتصحيح أخطاء الكتابة  .٥
  .سهولة استخدام البرمجية  .٦
  .أن تتيح اختيار أجزاء محددة من محتوى البرمجية  .٧
  .البرمجية سليمة اللغة واضحة المعنى أن تكون نصوص  .٨
أن تتيح البرمجية تشغيالً موثوقاً وذلك بعدم تعطيلها حالة الضغط على غير المفـاتيح               .٩

  . المطلوبة
  . أن تستخدم البرمجية إمكانيات الحاسوب بشكل جيد  . ١٠

    ويرى الباحث أنه في حالة تحقق الخصائص والشروط السابقة والمتعلقة بكـل مـن              
واستخدام الطالب واستخدام المعلم وتشغيل البرمجية فإن البرنامج يكـون جيـداً            المحتوى  

  .وفعاالً في إثراء العملية التعليمية ، والوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة 
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  :املبحث الرابع
  احلاسب اآليل وتعليم وتعلم الرياضيات

  
  

א  א א .א
אא  מ מ .א
מ  א א

א .מ
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  احلاسب اآليل وأهداف تدريس الرياضيات 
يرى بعض المهتمين سواء على مستوى الجمعيات مثل المجلس القومي لتعلـيم                    

 Schwartz & Heid seymouv Papert & John أو األشخاص مثل )NCTM(الرياضيات 

Kenery  &Kilpatrick   وغيرهم بأن درس الرياضيات يجب أن يرافقه استخدام الحاسـب 
اآللي ، وعلى مستوى الدول المتقدمة فان الحاسب أصبح جزء من المنهج خاصـة فـي                

 UCSMP (The(مجال الرياضيات وخير مثال في الوقت الـراهن مـشروع شـيكاغو    

University of chicago school mathematics”  project " ، الذي ما زالت نتائجه تدرس
م علـى مـستوى المرحلـة       ١٩٩١م ولم ينتهي إال في عام       ١٩٨٣حيث بدأ تطبيقه عام     

الثانوية وكان ضمن محتواه البرمجة وبعض التطبيقات ، بل أن معظم كتبـه تالزمهـا               
  )٢٥ص:١٩٩٥،) ٢(الحازمي . (سبةبرمجيات خاصة به عالوةً على اآللة الحا

وجود عالقة خاصة بين الرياضيات     ) ١٣٥ص:هـ١٤١٨(        كما يؤكد عبداهللا المغيرة     
والحاسب، فالحاسب نشأ كنتيجة للبحث عن وسيلة رياضية تقوم بإجراء العمليات الحـسابية             

ق التدريس  والمنطقية بسرعة ودقة ،لذلك فان تأثير الحاسب في الرياضيات ليس فقط في طر            
  .ولكن قد يكون تأثيره  أقوى وأوضح في المحتوى الرياضي نفسه

  :أهداف تدريس الرياضيات فيما يلي) ٤٦،٤٧ص:م١٩٩٩(    ويلخص محمد أبو سل 
العمليـات األساسـية    – مبـادئ رياضـية      –مصطلحات  ( اكتساب معارف رياضية     .١

  ) . المفاهيم الهندسية –والخوارزميات 
كالعد ، إجراء   ( ليب رياضية والفهم والدقة والسرعة والتطبيق        اكتساب مهارات وأسا   .٢

  .واكتشاف العالقات .. ) …العمليات ، حل المسائل ، القياس
  . اكتساب القدرة على تذوق النواحي الفنية في الرياضيات  .٣
  .اكتساب االتجاهات والميول والقيم المناسبة  .٤
 تنمية  - التفكير االستنتاجي  –تقرائي  التفكير االس (  اكتساب أساليب سليمة في التفكير       .٥

  )القدرات اإلبداعية 
إكساب التالميذ سلوكيات مرغوب فيها كالقدرة على التخطيط وحل المشكالت الحياتية             .٦

  . والتنظيم والترتيب والقدرة على قراءة الرسوم البيانية والجداول واألشكال وتفسيرها
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ليم وتعلم الرياضيات بمراحـل التعلـيم             والواقع إن استخدام الحاسوب في مجال تع      
خاصـة أن   .المختلفة سوف يساعد على تحقيق هذه األهداف بصورة شـمولية وتكامليـة             

الحاسوب أداة تعليمية فعالة لها استخداماتها المتعددة في مجال التدريب والتمرين والتعليم            
  .الخصوصي وحل المشكالت واأللعاب ، وغير ذلك 

  

   وتعلم الرياضياتاحلاسب اآليل وتعليم
لما كان الحاسب اآللي هو الجهاز الذي يخزن الرموز ويخرجها ، فإنه عندما يـرد                     

ذكر الرموز فإن ذلك يسعد علماء الرياضيات ومدرسيها ، فهذا مجال عملهـم ، فقـدرة                
الحاسوب على تخزين الرموز ومنها األرقام وتصنيفها وإخراجها ، لمن األمور التي تفسح             

ل أمام مستخدمي  الحاسوب في مجال الرياضيات لحل المسائل األكثر تعقيداً بمجرد             المجا
  )٦٢ص:م ١٩٩٢رمضان ،. (الضغط على مفتاح معين في جهاز الحاسوب 

الحاسوب يتميز بسرعته ودقته في إجراء العمليات الحسابية المعقدة مما كان له األثر             
لرياضيات قدرة الحاسـوب والوقـت      في اكتشاف رياضيات جديدة ، حيث استغل علماء ا        

الذي كانوا يقضونه في الحسابات في اكتشاف رياضيات جديدة والتنقيب عـن العالقـات              
كذلك فقد أثر الحاسوب في طرق تـدريس        . الرياضية واختبار صحتها مهما كانت معقدة       

بية الرياضيات ، فلم تعد طرق تدريس الرياضيات تهتم بالمهارة في إجراء العمليات الحسا            
وحسب ، بل باإلضافة إلى ذلك اتجه تدريس الرياضيات إلى التأكيد على المفاهيم وعلـى               
دراسة الرياضيات كتركيب وكلغة وعلى أسلوب التفكير وطرقه وصحة االستنتاج والتقييم           

   )٧٤ص:م ١٩٨٥خليفة ،. (
الحاسوب في  باستخدام  " بتسبرج وفالدلفيا   "في مدينتي   " بنسلفانيا  "     وقد قامت جامعة      

"  سولو   ”Soloتدريس الرياضيات لطالب المدن بالمدارس الثانوية وهو ما سمي بمشروع         
وقد أنشئ في منتصف السبعينيات الميالدية ويهدف إلى تجريب استخدام الحاسـوب فـي              

وقد ركز على تطبيقات الحاسوب في مختلف المجاالت ،         . المدرسة الثانوية بطرق عديدة   
رة الطالب ودفعهم للتحليل والتركيب والتقويم وتطبيـق الرياضـيات          وهدف أيضاً إلى إثا   

بأنفسهم باستخدام خوارزميات حل المشكالت واالستخدام الـشمولي للحاسـوب كعوامـل            
  .منشطة 
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تـم  "  سـولو يعمـل      Soloworks"     وفي المرحلة الثانية للمشروع والتي أطلق عليها        
 معمل النمذجة –معمل الحاسوب (سوب هي تكوين خمسة معامل للرياضيات مرتبطة بالحا    

)  معمل التـصميم المنطقـي       – معمل التركيب والتوليف     – معمل الديناميكا    –والمحاكاة  
واستخدمت تجريبياً بواسطة طالب من الصف السادس وحتى الثاني عشر ، وقد هـدفت              

لى مـستوى   هذه المعامل إلى إنماء مداخل بينية المجاالت لتعلم مفاهيم ومبادئ رياضية ع           
 - Top" (   تحـت  –فـوق  "عاٍل مستخدمين مدخالً لتعلم الرياضيات أطلق علية مدخل 

down (               ويبدأ هذا المدخل باختيار أفكار رياضية جوهرية وتحديـد مهـارات وأنـشطة
بحيث يمكن استخدامها لتحفيز الطالب على دراسة هذه األفكار في المدارس ثم تحليلهـا              

اهيم والمبادئ األولى التي يجب التمكن منها أثناء تعلـم كـٍل مـن              لتحديد المهارات والمف  
  )٢٣٤-٢٣٣ص:م ١٩٨٧بل ، .( األفكار العالمية 

      ويمكن استخالص دور الحاسوب في تعليم وتعلـم الرياضـيات بمراحـل التعلـيم              
-١٠٩ص:م  ١٩٨٩أبو الخيـر ،   (: المختلفة كما أكدته بعض الدراسات على النحو التالي         

١١٠(  
رين على إجراء العمليـات الرياضـية الكتـساب          يساعد الطالب في التدريب والتم     .١

  .المهارات الرياضية 
 يعمل على تقديم المادة الرياضية المبرمجة للتالميذ لكي يدرسونها وبالتالي فهو يوفر             .٢

  .اهتماماً خاصاً بكل تلميذ على حسب قدراته واستعداداته ومستواه التعليمي
رياضية مما يساعد على تنميـة       يساعد الطالب على اكتساب مهارة حل المشكالت ال        .٣

  .التفكير المنطقي لديهم 
مما " الخوارزميات  "  يتيح الفرص التعليمية أمام الطالب للتدريب على البرمجة وبناء           .٤

  .يساعدهم على تنمية مهاراتهم الخاصة بحل المسائل 
ـ             .٥ وم  نظراً لما يتمتع به الحاسوب من إمكانات األلوان والرسوم البيانية الملونة والرس

المتحركة فانه يساعد المدرس في توضيح المفاهيم الرياضية للتالميذ وفي عالج نـواحي             
  .ضعف الطالب في المهارات الرياضية 

إن استخدام الحاسوب في المحاكاة يساعد الطالب على فهـم بعـض الموضـوعات               .٦
 إيجابي  الرياضية كاالحتماالت والميكانيكا ولقد أكدت الدراسات أن هذا األسلوب له تأثير          

  .على تحصيل الطالب لمادة الرياضيات 
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 إن استخدام الحاسوب في األلعاب التعليمية يـساعد الطـالب علـى تـذوق مـادة                 .٧
الرياضيات وتقدير النواحي الجمالية والفنية فيها واكتساب مهارات حل المسائل واتخـاذ            

  .القرارات 
 التعلم ، فلقد أوضحت بعض       أنه وسيلة فعالة في تعليم مادة الرياضيات للتالميذ بطيء         .٨

  .الدراسات أن الحاسوب له تأثير إيجابي على التحصيل واالتجاهات نحو مادة الرياضيات
  . أنه وسيلة فعالة في تشخيص وعالج األخطاء الرياضية لدى الطالب  .٩
 استخدام الحاسوب في التدريب والمران يساعد على تخفيف الجهد المبذول في الـنظم     . ١٠

ة ، حيث يبذل المتعلم كثيراً من الجهد والوقت أثناء التدريب ، كما أنه من               التربوية الحالي 
غير العملي أن نجعل التالميذ جميعهم عاطلين بينما يقرر واحد فقط صحة مسألة ما بينما               

  . يكتفي بقية التالميذ بمراقبته
  

  علم الرياضيات متطلبات جناح إدخال احلاسوب يف جمال تعليم وت
رمضان : (     إن إدخال الحاسوب في مجال تعليم وتعلم الرياضيات يتطلب مراعاة ما يلي             

   )٦٨– ٦٧ص :١٩٩٢،
حسن إعداد معلم الرياضيات وتدريبه ، وذلك بالعمل على رفع كفاءة هيئات التدريس              .١

تكنولوجيـا  باستمرار عن طريق إعداد برامج التدريب لهم مع ربطهم بالحديث دائماً في             
الحواسيب في الدول المتقدمة للتعرف على الجديد في تكنولوجيا الحواسـيب والتـدريب             

  .على إعداد البرامج التعليمية في مادة الرياضيات 
 توفير الحواسيب والبرامج التعليمية الالزمة لتدريب معلم الرياضيات ، مع تشجيع كل           .٢

يب والتدريب عليها وكيفية توظيفها فـي       من معلم الرياضيات والطالب على اقتناء الحواس      
  .عملية تعليم وتعلم الرياضيات 

 توفير التمويل الالزم لالستثمار في مجال توصيف وإعداد المناهج الدراسية والبرامج            .٣
التعليمية وتدبير التمويل الالزم لذلك ، على أن يتم ذلك في إطار خطة واضحة الستخدام               

، مع التركيز على إعداد البرامج التعليمية المحلية والعمل         الحواسيب في العملية التعليمية     
  .على تطويرها مع تقليل االعتماد على نقل البرامج الجاهزة األجنبية 

 والعمـل   – فترة اإلعداد بكلية التربية      – االهتمام بإعداد معلم الرياضيات قبل تخرجه        .٤
  . على إدخال الحاسوب ضمن مناهج الرياضيات وطرق تدريسها
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رى الباحث أن كل ذلك يجب أن يسبق بالتخطيط الجيد المدروس المبني على أسس              وي
علمية مستقاة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ، وهذا يتطلب خلـق الـوعي                 
الكافي لدى المستهدفين من الطالب والمعلمين وأولياء أمور الطالب حول أهمية اسـتخدام    

وكذلك ربط المعلمين والطالب مـن خـالل الـدورات          . الحاسوب في العملية التعليمية     
التدريبية بشبكة اإلنترنت وما يحدث من مستجدات في هذا المجال على مستوى العـالم ،               

  .واالستفادة من تلك التكنولوجيا في تطوير مناهج الرياضيات وتطوير أساليب التعلم 
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ًثانيا الدراسات السابقة
  

  
  

 دراسات تناولت استخدام الحاسـب اآللـي كوسـيلة          :أوالً 
  .تعليمية في تدريس الرياضيات 

دراسات تناولت استخدام الحاسـب اآللـي كوسـيلة         : ثانياً   
  .تعليمية في تدريس مواد أخرى

  . التعليق على الدراسات السابقة 
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  الدراسات السابقة
تخدام الحاسب اآللي كوسـيلة تعليميـة       إن محور البحث في هذه الدراسة يدور حول اس                

وهو أحد أنماط استخدام الحاسب اآللي في عملية التعليم والتعلم ، والذي ينقسم بـدوره إلـى                 
  " .CMI"والتعليم والتعلم بإدارة الحاسوب "CAI"التعليم والتعلم المعزز بالحاسوب 

ة تعليمية ،فقـد حـصر           وحيث أن هذه الدراسة تهتم بنمط استخدام الحاسب اآللي كوسيل         
الباحث بحثه عن الدراسات السابقة وفق هذا النمط بما يخدم أهداف البحـث ويـؤدي إلـى                 

  .االستفادة من تلك الدراسات في مجال البحث 
    وقد عمد الباحث إلى تقسيم الدراسات السابقة التي حصل عليها في هـذا المجـال إلـى                 

  :محورين أساسيين هما
אא:أوالً א אמ א
.א

א: א אמ א א
.א
وفيما يلي يستعرض الباحث كل دراسة من الدراسات السابقة مبيناً أوجه الشبه واالختالف                 

  .بينها وبين الدراسة الحالية 
  

א: א אמ א א
.א

  ).م١٩٩٩(دراسة جبيلي  )١
       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي علـى               

وتكـون  .التحصيل المباشر والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي في الرياضيات           
من جميع طلبة الصف الخامس األساسي في المدرسـة النموذجيـة فـي             مجتمع الدراسة   

طالبـاً وطالبـة ،     ) ١٥٠(م والبـالغ عـددهم      ١٩٩٩-٩٨جامعة اليرموك للعام الدراسي     
تجريبيـة  :  طالباً وطالبة ، تم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين           ٦٥وتكونت عينة الدراسة من     
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 ١٦ طالباً وطالبة منهم     ٣٤ا  درست باستخدام الحاسوب كطريقة تدريس وكان عدد أفراده       
 طالبة واألخرى ضابطة درست باستخدام طريقة التدريس الصفي االعتيـادي           ١٨طالباً و 

 طالبة ، وقام الباحـث بإعـداد        ١١ طالباً و  ٢٠ طالباً وطالبة منهم     ٣١وكان عدد أفرادها    
د  فقرات من نوع االختيار من متعد      ٣اختبار تحصيلي تكون من خمسة أسئلة تشتمل على         

وتمارين تكميل وفقرات حل مسألة ، وقد أظهرت التحليالت اإلحصائية لنتائج االختبـار             
المباشر وجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس ، بينما             
لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس أو إلى التفاعـل بـين طريقـة         

.  على فعالية الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس لكال الجنسين         التدريس والجنس مما يدل     
أما االختبار المؤجل فقد أظهرت نتائجه وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح الحاسـوب              
التعليمي كطريقة تدريس ، بينما لم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى الجنس أو             

يدل على أن الطلبة الذين درسوا باسـتخدام        إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس مما        
الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس احتفظوا بالمفاهيم الرياضية التي درسوها بغض النظر           

  .عن الجنس 
   وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في الهدف الرئيسي وتختلف عنها في العينـة              

ة ، بينما عينة الباحث من المرحلة       حيث أن عينة هذه الدراسة من طالب المرحلة االبتدائي        
)  التطبيق – الفهم   –التذكر  ( الثانوية كذلك فان دراسة الباحث تقيس التحصيل عند مستوى          

  .وعند المستويات مجتمعة ، بينما تركز هذه الدراسة على التحصيل بوجه عام 
  

  ) .م١٩٩٩(دراسة الكرش   )٢
في هندسة الـصف    " دة مغير البعد    وح" هدفت هذه الدراسة إلى وضع وحدة تعليمية             

األول الثانوي بمساعدة الحاسوب وبيان أثرها في التحـصيل وتنميـة مهـارات البرهـان             
الرياضي لدى الطالب ، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي للوقوف على فاعلية الوحدة             

 األول المقترحة في تنمية مهارات البرهان الرياضي لدى أفراد العينة من طـالب الـصف          
الثانوي بمدرسة السادات الثانوية للبنين في جمهورية مصر العربية بطريقة عشوائية، حيث            

 ٣٤ طالباً بينما بلغ عدد أفراد المجموعة الـضابطة          ٣٥بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية      
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واختبـاراً فـي مهـارات      " مغير البعد   " طالباً ، واستخدم الباحث اختباراً تحصيلياً لوحدة        
  : لبرهان الرياضي،وتوصل إلى النتائج التالية ا

 بين المتوسط المعـدل لـدرجات       ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
أفراد كل من المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل ككل وذلـك لـصالح              

  .المجموعة التجريبية 
 الحاسوب تتصف بالفاعلية فيمـا      التي أعدها الباحث باستخدام   " مغير البعد   "أن وحدة      

  .يختص بتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى أفراد المجموعة التجريبية 
تتصف الوحدة المقترحة بمساعدة الحاسوب بالكفاءة فيما يخـتص بتنميـة مهـارات              

  .البرهان الرياضي لدى أفراد المجموعة التجريبية 
حاولة التعـرف علـى أثـر التـدريس             وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في م       

بمساعدة الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي لطـالب الـصف األول الثـانوي فـي               
الرياضيات ، وتزيد عن دراسة الباحث في أنها تقيس مدى أثر البرنامج المعد مـن قبـل                 
الباحث على تنمية المهارات الرياضية ، وتختلف دراسة الباحث عنها في كونهـا تركـز               

ووفق )  تطبيق   – فهم   -تذكر( ياس التحصيل العاجل واآلجل وفق ثالث مستويات        على ق 
  .الثالث مستويات مجتمعة 

  

  ) .م١٩٩٩(دراسة العمر  )٣
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر عرض إحدى برمجيات الحاسـوب علـى                    

 مـن    طالبا ٤٤التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات ،وأجريت على عينه تكونت من           
طالب مدرسه خبيب بن عدي االبتدائية في مدينه الرياض قسمت إلى مجموعتين تجريبية             

 طالبا درسوا باستخدام جهاز العارض إلحدى برمجيات الحاسـوب كوسـيلة            ٢٢وعددها  
 طالبا درسوا بالطريقة التقليدية     ٢٢مساعده للطريقة التقليدية ، واألخرى ضابطة وعددها        

ختبارا تحصيلياً من نوع االختيار المتعدد لقياس تحصيل الطالب         واستخدم الباحث ا  . فقط  
-الفهـم -المعرفـة (في المستويات الثالثة األولى في المجال المعرفي ضمن تصنيف بلوم    

ولقد استغرقت التجربة قرابـة ثالثـة أسـابيع فـي الفـصل الدراسـي األول                ) التطبيق
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علـى النتـائج أظهـرت      هـ وبعد تطبيق االختبار البعدي والحصول       ١٤٢٠/هـ١٤١٩
  -:المعالجة اإلحصائية ما يلي 

بـين متوسـط تحـصيل طـالب        ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات دالله عند مستوى         
وفـي مـستوى    ) التـذكر (المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في مستوى        

  . وفي مستوى التطبيق ) الفهم(
في متوسط  التحصيل بـين      ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          

  .         المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار عامةً
 تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها من حيث محاولة التعرف على أثر               

إحدى برمجيات الحاسوب على التحصيل الدراسي فـي الرياضـيات ، وكـذلك قيـاس               
وعند هذه المستويات مجتمعة ، إال أن       ) التطبيق   – الفهم   -التذكر(التحصيل عند مستوى    

دراسة الباحث تختلف عنها في كونها تهدف إلى التعرف على اثر استخدام الحاسب اآللي              
على بقاء أثر التعلم لطالب الصف األول الثانوي مـن خـالل االختبـار اآلجـل عنـد                  

   .وعند هذه المستويات مجتمعة)  التطبيق– الفهم -التذكر(المستويات 
  

  ) .م ١٩٩٨( دراسة عزيز  )٤
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام الحاسوب كمعاون في عملية التعليم والـتعلم فـي                    

مقررات الرياضيات بالتعليم العام بجمهورية مصر العربية وذلك بتدريب كل من الطالب            
ـ             تخدام والمعلمين على استخدام الحاسوب كمعاون في العملية التعليمية ودراسة عالقة اس

البرامج الرياضية بنمو اتجاه الطالب نحو استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات وكـذلك             
تدريب تالميذ المدرسة االبتدائية على البرمجة بلغة اللوجو وتعلـم المهـارات الحـسابية              
والهندسية ورسم بعض األشكال الهندسية المستوية واستخدامها في تخليق أشكال زخرفية           

غباتهم وميولهم وحب استطالعهم، وكذلك يهـدف إلـى توضـيح أهميـة             مختلفة تشبع ر  
الحاسوب في تعليم وتعلم الرياضيات لألطفال المعوقين سمعياً بالصف التاسع من التعلـيم             
األساسي وعالقة ذلك بنمو ميلهم  نحو مادة الرياضيات ، وهدفت إلـى توضـيح أهميـة                 

الجمـع والطـرح وتـدريبهم لجعلهـم        استخدام الحاسوب في تعلم أطفال الحضانة العد و       
طفالً بدار الحـضانة    ) ٥٠(مستخدمي جهاز الحاسوب ، وتكونت مجموعات الدراسة من         
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تلميذاً وتلميذة من المعوقين سمعياً بالصف التاسع من التعليم    ) ١٥(التجريبية للغات بأسوان    
بة رياضيات بكلية   طالباً بالفرقة الثالثة شع   ) ٣٠(األساسي بمدرسة النور واألمل بأسوان و       

طالباً بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام بمدرسة العقاد الثانوية         ) ٨٠(التربية بأسوان و    
معلماً ومعلمة لم يسبق لهم دراسة الحاسوب ومن خريجي كلية التربيـة            ) ٢٠(بأسوان و   

لعام م وحتى ا  ١٩٨٦/١٩٨٧بأسوان ، وتمت الدراسات األربع المختلفة من العام الدراسي          
م ، واستخدم الباحث اختبارات موضوعية فـي الرياضـيات والحاسـوب            ١٩٨٩/١٩٩٠

وبرامج حاسوبية بلغتي البيسك واللوجو ومقياس اتجاهات نحو استخدام الحاسوب في تعليم            
الرياضيات ومقياس الميول نحو المادة الدراسية من إعداد فؤاد أبـو حطـب ، وتوصـل                

  :إلى النتائج التاليةالباحث بعد المعالجة اإلحصائية 
 أن استخدام الحاسوب في تعليم وتعلم الرياضيات ذو تأثير موجـب فـي تحـصيل                

  .المعلمين والمتعلمين سواء العاديين أو المعوقين بجميع مراحل التعليم العام المصري
 شجع الحاسوب المعلمين بعد تدريبهم من قبل الباحث على إعداد بـرامج حاسـوب               

 الرياضيات بالتعليم الثانوي العام وهذه البرامج كانـت ذات تـأثير            تتناسب مع مقررات  
موجب في نمو االتجاه العلمي لطالبهم نحو استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات أضف             

  .إلى ذلك محو األمية لطالبهم وجعلهم على علم باستخدام الحاسوب
 وفعال في تحصيلهم    الحاسوب ذو تأثير موجب في نمو ميول التالميذ المعوقين سمعياً          

  .الدراسي 
   تشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أحد أهدافها وهو استخدام الحاسوب كمعـاون          

  في عملية التعليم والتعلم في مقررات الرياضيات وأثره على التحصيل وتختلف في أنها
تجاه الطالب   تعمل على تدريب المعلمين ومعرفة عالقة استخدام البرامج الرياضية بنمو ا          

نحو استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات وأثر ذلك في نمو ميول التالميـذ المعـوقين               
سمعياً وأنه فعال في تحصيلهم الدراسي ، وقد جمعت هذه الدراسة أكثر من دراسة وأكثر               

وتختلف دراسة الباحث عنها في أنها تركز على معرفة أثر          . من محور في دراسة واحدة      
اسب في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل لطـالب           استخدام الح 

  .الصف األول الثانوي في الرياضيات
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  )م١٩٩٦( دراسة العلي  )٥
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية التعليم بمساعدة الحاسوب من خـالل برنـامج                     

ئي ، ومعرفة اتجاهات    لتعليم األشكال الهندسية على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدا        
المتعلمين نحو البرنامج التعليمي باستخدام الحاسوب ومعرفة أثر الجنس علـى المـستوى             

 تلميذاً وتلميذة   ٤٤التحصيلي وعلى االتجاهات نحو البرنامج ، وتكونت عينة الدراسة من           
من تالميذ الصف الخامس االبتدائي المنتسبين إلـى المدرسـتين التطبيقيتـين للمناشـط              

م حيث بلغ عـدد  ١٩٩٦– ٩٥لطالئعية بمدينة دمشق في الفصل الثاني من العام الدراسي  ا
 تلميـذاً و    ١١ تلميذة ، والمجموعة الـضابطة       ١١ تلميذاً و    ١١أفراد المجموعة التجريبية    

 تلميذة ، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية والـضابطة     ١١
ولتنفيذ التجربة استخدمت الباحثة برنامج حاسوبي في وحـدة         .والبعدي  ذو االختبار القبلي    

األشكال الهندسية لمقرر رياضيات الخامس االبتدائي ،و استبانه لقيـاس االتجـاه نحـو              
البرنامج الحاسوبي واختباراً تحصيلياً قبلياً وبعدياً ،وبعد المعالجة اإلحـصائية أظهـرت            

  :النتائج ما يلي 
ة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين في االختبـار          وجود فرق ذو دالل    

  .التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية 
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ذكـور المجموعـة التجريبيـة               

  .ونظرائهم من المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية 
صائية بين متوسطي درجـات إنـاث المجموعـة التجريبيـة           وجود فرق ذو داللة إح     

  .ونظرائهم من المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية 
أظهرت النتائج أن متغير الجنس ذو تأثير في تحصيل المتعلمين فقط بالنسبة ألفـراد               

تـأثير بالنـسبة ألفـراد      المجموعة الضابطة لصالح اإلناث ، بينما لم يظهر مثل هـذا ال           
  .المجموعة التجريبية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور ودرجات اإلنـاث فـي                
المجموعة التجريبية في استجاباتهم الستبانة االتجاه نحو البرنامج التعليمـي الحاسـوبي            

  ).األشكال الهندسية (
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في أنها تـسعى لمعرفـة فاعليـة التعلـيم                وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث       
بمساعدة الحاسب اآللي على تحصيل الطالب في الرياضيات وتستخدم نفـس المـنهج ،              
وتختلف في أنها تهدف إلى معرفة اتجاهات المتعلمين نحو البرنامج التعليمي بعد التجربة             

 دراسـة   ومعرفة أثر الجنس على المستوى التحصيلي واالتجاهات نحو البرنـامج ، أمـا            
الباحث فإنها تهتم في معرفة أثر استخدام الحاسب على التحصيل العاجل و اآلجل وتطبق              

  .في المرحلة الثانوية 
  

  ) م١٩٩٥(دراسة مجال الدين   )٦
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قدره التغذية الراجعة من خـالل الحاسـوب               

ليمي في وحده اإلحـصاء باسـتخدام       على تفريد التعليم وذلك من خالل بناء برنامج تع        
الحاسوب بصورتين أحدهما بتغذية راجعه واآلخر بدون تغذيه راجعه ودراسة فاعليـه            
كل منهما وعمل مقارنه بين تحصيل الطالب المستخدمين للبرنـامج بـصورتيه وكـذا              

ية االتجاه نحو الحاسوب المعلم ،وأيضا اثر التفاعل بين التغذية الراجعة واألنماط المعرف           
وقد أجريت الدراسة على عينه من      . على تحصيل الطالب    ) معتمد  / مستقل  ( لإلدراك  

بتـصميم  ) نظام الخمس سنوات  (طلبة الصف الرابع الثانوي من الفرع التجاري المتقدم         
المجموعتين التجريبيتين حيث يدرس أحدهما بتغذية راجعة واآلخر بدون تغذية راجعة ،            

الباحثة برنامج تعليمي على الحاسوب معد من قبـل الباحثـة           ولتنفيذ التجربة استخدمت    
إجراء التجربة من إعداد الباحثة     ) قبل وبعد (لقياس مستوى األداء    )بعدي-قبلي(واختبار  

. نحو استخدام الحاسوب المعلم من إعداد الباحثـة       ) طريقة ليكارت (،ومقياس لالتجاهات   
" م١٩٨٨الزرقاوي وسليمان الخضري    "-)الصوره الجمعيه (ثم اختبار األشكال المتضمنة     

وهو االختبار الخاص لتحديد األنماط المعرفية للطالب وقد توصلت الباحثة إلى النتـائج             
  -:التالية 

البرنامج فعال في حالة وجود تغذية راجعة وأقل فاعلية في حالة عدم وجـود تغذيـة                 
  .راجعة

 الطالب ذوي االدراك     بين متوسط درجات   ٠,٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى        
ومتوسـط درجـات الطـالب ذوي       ) بتغذية راجعة   (الذين يدرسون البرنامج    ) مستقل( 
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فـي االختبـار    ) بـدون تغذيـة راجعـة       ( الذين يدرسون البرنامج    ) مستقل  ( االدراك  
  ).التغذية الراجعة( التحصيلي البعدي لصالح 

ات الطالب ذوي اإلدراك     بين متوسط درج   ٠,٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى        
ومتوسط درجـات الطـالب ذوي      ) بتغذية راجعة   ( الذين يدرسون البرنامج    ) معتمد  ( 

في االختبار التحصيلي   ) بدون تغذية راجعة    (الذين يدرسون البرنامج    ) معتمد  ( اإلدراك  
  ).التغذية الراجعة ( البعدي لصالح 

وسـط درجـات الطـالب ذوي       بين مت  ٠,٠٥ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى         
الـذين يدرسـون    ) معتمد  ( ومتوسط درجات الطالب ذوي اإلدراك      ) مستقل( اإلدراك  
  .في االختبار التحصيلي البعدي) بتغذية راجعة ( البرنامج 

يوجد اتجاه إيجابي نحو استخدام الحاسوب المعلم سواء للطالب الـذين نـالوا تغذيـة                
ب الذين لم ينالوا تغذية راجعـة فـي المجموعـة           راجعة في المجموعة األولى أو الطال     

وبالتالي فانه ال يوجد فرق معنوي دال بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة             . الثانية
  .األولى والثانية في مقياس االتجاهات نحو الحاسوب المعلم 

ـ              ة      تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في استخدام الحاسب اآللي كوسـيلة تعليمي
وفي تدريس وحدة اإلحصاء ، وتختلف في كونها تسعى إلى تفريد التعليم من خالل معرفة               

)  بدون تغذية راجعـة      –تغذية راجعة   ( أثر البرنامج المعد في وحدة اإلحصاء بصورتيه        
على التحصيل الدراسي للطالب وكذلك االتجاه نحو الحاسوب المعلـم ، والتفاعـل بـين               

وتختلف دراسة الباحث عن    ) معتمد/مستقل  ( ط المعرفية لإلدراك    التغذية الراجعة واألنما  
هذه الدراسة في أنها تهدف إلى استخدام الحاسب اآللي كمعاون في التدريس وقياس أثـره               

   .على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل لطالب الصف األول الثانوي

  
  

  ) م ١٩٩٥(دراسة الفار  )٧
 Tutorialة أثر استخدام نمط التدريس الخصوصي          هدفت هذه الدراسة إلى معرف

على تحصيل تالميذ الصف    ) CAI(كأحد أنماط تعليم وتعلم الرياضيات المعزز بالحاسوب        
تكونت عينة الدراسة   . األول اإلعدادي لموضوع المجموعات واتجاهاتهم نحو الرياضيات        
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ا بجمهورية مصر ،     تلميذاً بالصف األول اإلعدادي بإحدى مدارس محافظة طنط        ٢٤٠من  
 تلميذاً في المجموعـة الـضابطة       ١٢٠وقد وزعت العينة عشوائياً إلى مجموعتين بواقع        

والتجريبية ، حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب فقط ، بينمـا درسـت              
المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية ، وتم توزيع المجموعة التجريبية إلى أربع            

 واستغرق تدريس المحتوى ثمانية أسابيع لكل مجموعة بواقع حـصتين أسـبوعياً             فصول
وطبق اختبار تحصيلي وكذلك مقياس لالتجاهات نحو الرياضيات ودلت النتائج على مـا             

  :يلي 
بين متوسطات المجمـوعتين    ) ٠,٠٥(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

، وهذا يـشير إلـى فاعليـة نمـط التـدريس        في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية      
  .الخصوصي 

بين درجـات التالميـذ فـي       ) ٠,٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
  .االتجاهات نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية 

     وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في هدفها وهو استخدام الحاسب اآللي فـي              
) نمط التدريس الخـصوصي   (ت وأثره على التحصيل واستخدمت الدراسة       تعليم الرياضيا 

وهو أحد أنماط التعليم بالحاسب اآللي ، واختلفت بذلك عن دراسة البحـث ، كمـا أنهـا                  
وتختلف عنها  . تختلف في قياسها التجاهات الطالب نحو الرياضيات بعد تطبيق التجربة           

إلضافة إلى التحصيل العاجل وفق مستوى      دراسة الباحث في أنها تقيس التحصيل اآلجل با       
  .ووفق المستويات الثالثة ككل)  التطبيق– الفهم –التذكر (
  

  ) م ١٩٩٣( دراسة اهلمشري  )٨
 طالباً موزعـة فـي مجمـوعتين        ٥٠أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من              

ـ              تخدام عشوائياً األولى ضابطة والثانية تجريبية وهدفت الدراسة إلى معرفـة أثـر اس
الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسـي مقارنـة             
بأسلوب التعلم الصفي الذي ال يستخدم الحاسوب في منطقة شمال عمان التابعة لمدارس             

م، ١٩٩٢وكالة الغوث الدولية في األردن ، وقد قام الباحث بالتجربة في العام الدراسي              
تجربة بمجمـوعتين تجريبيـة وضـابطة حيـث درسـت           حيث قام الباحث بتصميم ال    
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المجموعة الضابطة وحدة المعادالت الخطية بطريقة الحذف من خالل التعلم الـصفي            
التقليدي ودرست المجموعة التجريبية وحدة المعادالت الخطية باستخدام الحاسوب وتم          

لة إحـصائية فـي     إعداد اختباراً تحصيلياً بعدياً أظهرت نتائجه أن هناك فروقاً ذات دال          
  .أداء المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

    تتطابق أهداف هذه الدراسة مع أهداف دراسة الباحث إال أنها تختلف فـي عينـة               
الدراسة حيث أنها من المرحلة االبتدائية ، وتختلف عنها دراسة الباحث في كونها تقيس              

حصيل الدراسي العاجل واآلجل عند مـستوى التـذكر         أثر استخدام الحاسوب على الت    
والفهم والتطبيق وعند هذه المستويات ككل،ولم تقتصر على التحصيل العاجل فقط فـي             

  .المستويات ككل كما في هذه الدراسة 
  

  )م١٩٩٣( دراسة  أبو ريا  )٩
فذة من         هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم باللعب المن          

 ضـرب  – طرح –جمع ( خالل الحاسوب في اكتساب مهارات العمليات الحسابية األربع     
لطلبة الصف السادس االبتدائي في المدارس الخاصة في عمان ، وقـد اسـتخدم       ) وقسمة  

 طالباً وطالبـة مـن طلبـة    ١٠١الباحث المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من         
دى المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم فـي         الصف السادس األساسي في إح    

طالبـاً  ٢٨( طالباً وطالبـة     ٥٢عمان الكبرى ، حيث كان عدد أفراد المجموعة التجريبية          
 طالبـاً و    ٢٦ طالباً وطالبـة مـنهم       ٤٩، وعدد أفراد المجموعة الضابطة      )  طالبة   ٢٤و

ستخدام الحاسوب من إنتاج الـشركة      طالبة  ، واستخدم الباحث ثالثة برامج تعليمية با        ٢٣
). برنامج اجمع واطرح ، وبرنامج اضرب واقسم وبرنـامج حـساب الفـضاء            ( العالمية  

واستخدم الباحث االختبارات التحصيلية البعدية الستخراج األثر وقد توصل إلـى النتـائج             
  :التالية 

ـ             ع باسـتخدام   أن طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا المهـارات الحـسابية األرب
استراتيجية التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب ، كان تحصيلهم المباشر والمؤجـل             

 من طلبة المجموعة الضابطة الـذين تعلمـوا المهـارات           ٠,٠٥أفضل بداللة إحصائية    
  .الحسابية األربع بالطريقة االعتيادية 
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 المباشر والمؤجل    في التحصيل  ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          
ألفراد عينة الدراسة الذين تعلموا المهارات الحسابية األربع تعزى إلـى التفاعـل بـين               

  .استراتيجية التعلم وجنس الطلبة 
     تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أنها تستخدم الحاسب اآللي كوسيلة مساعدة             

 العاجل واآلجل ، وتختلـف فـي        في تعليم الرياضيات وقياس أثره على تحصيل الطالب       
كونها تستخدم استراتيجية اللعب المنفذة من خالل الحاسوب وهي أحـد أنمـاط اسـتخدام             
الحاسب اآللي كمساعد في العملية التعليمية وقياس أثره على اكتساب مهارات العمليـات             

يـاس  الحسابية األربع لطالب الصف السادس االبتدائي ، أما دراسة الباحث فتركز على ق            
أثر استخدام الحاسب اآللي على التحصيل العاجل واآلجل لطالب المرحلة الثانويـة فـي              
وحدة اإلحصاء وال تركز على معرفة عالقة التحصيل الدراسي باستراتيجية التعلم وجنس            

  .الطلبة كما في هذه الدراسة 
  

  )م١٩٩٢( دراسة رمضان  )١٠
نامج في الحاسوب لتنمية بعـض             هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور متكامل لبر       

جوانب التعلم لدى شعبة الرياضيات بكلية التربية جامعة الزقازيق وتحديد مدى فعالية هذا             
البرنامج بالنسبة لطلبة شعبة الرياضيات بالكلية وتحديد أثر البرنامج في تنمية مهارات حل       

 طالباً وطالبة من بين     )٦٠(المشكلة الرياضية لدى أفراد العينة ، وتكونت عينة البحث من           
بكلية التربية جامعة الزقازيق للدراسة التجريبيـة       ) الفرقة الثالثة   ( طلبة شعبة الرياضيات    

طالبـاً  ) ٣٠(وتكونت مـن    ) التجريبية  ( وتم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة األولى       
طالباً ) ٣٠(وتكونت من   ) الضابطة( وطالبة ودرست البرنامج المقترح والمجموعة الثانية       

وطالبة ولم تتناول أي دراسة عن البرنامج المقترح ، وبعد المعالجة اإلحـصائية توصـل             
  :الباحث إلى النتائج التالية 

 أن البرنامج المقترح في الحاسوب لطلبة شعبة الرياضيات بكليـة التربيـة يتـصف               
نسبة الكـسب   حيث بلغت   " بالك"كما تقاس بمعادلة    ) ١,٢(بدرجة من الفعالية ال تقل عن       

  ).١,٥" (لبالك"المعدل 
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيـة             
في التطبيق القبلي وبين درجاتهم في التطبيق البعدي في كل من التحصيل كمـا يقـاس                

ة باالختبار التحصيلي في البرنامج المقترح و مهارات استخدام الحاسوب كما تقاس ببطاق           
المالحظة واالتجاه نحو تعلم الحاسوب كما يقاس بمقياس االتجاه نحو تعلم الحاسوب وهذه             

  .الفروق لصالح درجات الطالب في التطبيق البعدي 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية            

خدام الحاسوب واالتجاه   والضابطة في التطبيق البعدي في كل من التحصيل ومهارات است         
  .نحو تعلم الحاسوب لصالح المجموعة التجريبية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة             
في التطبيق القبلي وبين درجاتهم في التطبيق البعدي في االتجاه نحو تعلم الحاسوب كمـا               

  .يقاس بمقياس االتجاه نحو تعلم الحاسوب 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية            

والضابطة في مهارات حل المشكلة الرياضية وفي تحليل المشكلة ووضع خطـة الحـل              
  .وتنفيذ الحل وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

ة فـي   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المجموعتين التجريبية والضابط           
  .مهارة التحقق من صحة الحل للمشكلة الرياضية كما تقاس باختبار حل المشكالت 

     تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في الهدف الرئيسي وتختلف في كونها تبحـث              
في أثر استخدام الحاسب اآللي على تنمية مهارات حل المشكلة الرياضـية مـن خـالل                

 وتختلف دراسة الباحث عنها في أنها تركز على معرفة أثـر            برنامج قام الباحث بإعداده ،    
لطـالب الـصف األول     ) بقاء أثر التعلم    ( استخدام الحاسب اآللي على التحصيل اآلجل       

  .الثانوي 
  

  

  ) .م١٩٩١( دراسة  اجلندي  )١١
 تلميذاً من تالميذ الصف السابع مـن  ٩٦ أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من             

ساسي مختارة من إحدى المدارس بمدينة القاهرة في مصر والتي يتـوفر بهـا              التعليم األ 
معمل للحاسوب ، وهدفت الدراسة لمعرفة فاعلية كل من طريقتي التخاطـب بالحاسـوب              
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Computer Dialog والتشكيل البياني بالحاسوب Computer Graphics   باإلضافة إلـى 
 تحصيلية مختلفة بالحلقة الثانية مـن   على التحصيل الدراسي في مستويات Logoاللوجو 

التعليم األساسي ، واستخدم الباحث ثالث برامج لطريقة التخاطب مع الحاسـوب لوحـدة              
الشكل الرباعي من تصميم الباحث ، وثالث برامج لطريقة التشكيل البياني بالحاسوب من             

ذو األربـع   تصميم الباحث ،  ولتنفيذ التجربة استخدم الباحث المـنهج شـبه التجريبـي               
  :مجموعات كما يلي 

مجموعة تجريبية مخاطبة بالحاسوب لذوي التحصيل المنخفض وتكـافئ المجموعـة            
  .الضابطة األولى 

مجموعة تجريبية التشكيل البياني بالحاسوب لذوي التحصيل المنخفض وتكافئ  
  .المجموعة الضابطة الثانية 

تفـع وتكـافئ المجموعـة      مجموعة تجريبية مخاطبة بالحاسوب لذوي التحصيل المر       
  . الضابطة الثالثة

مجموعة تجريبية التشكيل البياني بالحاسـوب لـذوي التحـصيل المرتفـع وتكـافئ               
  .المجموعة الضابطة الرابعة

        وقد قام الباحث بضبط متغيرات المستوى االجتمـاعي واالقتـصادي ، والجـنس ،              
ر التحصيلي على المجموعات الثمانية ثم      ثم تم تطبيق االختبا   .والعمر الزمني ومستوى الذكاء     

قام الباحث بتدريب المجموعتين التجريبية الثانية والرابعة على استخدام اللوجو في التـشكيل             
البياني لتنفيذ األشكال الهندسية المختلفة وبعد ذلك أعيد تطبيق االختبار البعدي على كل مـن               

وجو ، وقد استغرق تنفيذ تجربة البحث       المجموعتين مرة أخرى للتعرف على أثر استخدام الل       
  :شهرين وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

أن أسلوب التعلم بمخاطبة الحاسوب يعد أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية وذلك عنـد               
  .بالنسبة للتالميذ ذوي التحصيل المرتفع) ٠,٠١(مستوى داللة 

 أكثر فاعلية من الطريقـة التقليديـة        أن أسلوب التعلم بالتشكيل البياني بالحاسوب يعد       
  .بالنسبة لجملة التالميذ ) ٠,٠١(وذلك عند مستوى داللة 

أن أسلوب التعلم بمخاطبة الحاسوب يعد أكثر فاعلية من أسـلوب التـشكيل البيـاني                
وذلك في تعليم التالميذ ذوي التحصيل المـنخفض      )  ٠,٠٥(بالحاسوب عند مستوى داللة     

  .في الرياضيات 
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جد تفضيل ذو داللة إحصائية الستخدام أياً من أسلوبي التعلم بمخاطبة الحاسـوب     ال يو  
والتعليم بالتشكيل البياني بالحاسوب على اآلخر في تعليم التالميذ ذوي التحصيل المرتفع            
  .في الرياضيات وكذلك في تعليم جملة التالميذ ، فكٌل من األسلوبين ذو فاعلية في تعليمهم

عنـد  مع التشكيل البياني بالحاسوب يعد أكثر فاعليـة         ) Logo( و    إن استخدام اللوج   
في تعليم التالميذ ذوي التحصيل المنخفض وذوي التحـصيل المرتفـع           ) ٠,٠١(مستوى  

  .وكذلك بالنسبة لجملة التالميذ وذلك بالمقارنة بالطريقة التقليدية في تعليم الرياضيات 
 في كونها تهدف إلى معرفة أثـر اسـتخدام                 تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث     

الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية على التحصيل الدراسي للطالب ولكنها تختلف فـي عينـة              
الدراسة وهي من التعليم األساسي ، وتختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث فـي أنهـا                

 من مستويات   تقارن بين طريقتين باستخدام الحاسب اآللي وأثرهما على التحصيل الدراسي         
وكذلك استخدم الباحث أربـع مجموعـات       )  تحصيل منخفض    –تحصيل مرتفع   (مختلفة  

تجريبية في هذه الدراسة ، وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أنها تهدف إلـى                
  .معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي على بقاء أثر التعلم 

  

  ) 1991 ( Gilligan دراسة جليجان  )١٢
ه الدراسة إلى إمكانية استخدام البرامج اإلحصائية في تـدريس وحـدة            هدفت هذ      

طالباً من طالب الرياضـيات     ) ٧٨(اإلحصاء الوصفي ، وقد تكونت عينة الدراسة من         
بجامعة الواليات المتحدة األمريكية بالشمال الشرقي ، وتم توزيعهم إلـى مجمـوعتين             

ـ ) ٣٦(أحدهما المجموعة التجريبية وتكونت من     اً ودرسـت باسـتخدام البـرامج    طالب
، والمجموعة األخرى وهي المجموعـة الـضابطة        ) MINITAB( اإلحصائية للحاسوب   

طالباً ودرست بدون استخدام الحاسب اآللـي ، حيـث أن وحـدة             ) ٤٢(وتكونت من   
اإلحصاء الوصفي للمجموعتين كانت مالئمة وتستوجب اهتمامهم وانه كانـت توجـد            

وقد أشارت نتـائج    . ء لعينة الطالب ككل في هذه الدراسة        اتجاهات دالة نحو اإلحصا   
هذه الدراسة إلى أن اإلحصاء الوصـفي موضـوع مناسـب وأن تـضمين البـرامج                
اإلحصائية للحاسب اآللي يمكن أن تنفذ في إطار الوقت نفسه الذي يتوزع عادة علـى               

  .وحدة اإلحصاء الوصفي
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أنها تستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية           تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في        
في تدريس وحدة اإلحصاء الوصفي ، وتختلف في أنها تهدف إلى معرفة مدى مالئمة               
تدريس وحدة اإلحصاء الوصفي عن طريق برامج الحاسب اآللي لعينة الدراسة ومدى            

وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في كونها تهـدف إلـى            . استجابة الطالب لها  
 أثر الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي المعجل والمؤجـل لطـالب الـصف              قياس

  .األول الثانوي 
  

  )1990 ( Mayes دراسة ميز  )١٣
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استخدام البرامج وبرمجة الحاسوب على حل المشكالت                   

كتـشاف حـل   الرياضية في فصول رياضيات المرحلة الثانوية ، وتحديد ما إذا كان تدريس ا        
المشكلة واستخدام استراتيجيات خاصة في حلها سيزيد من مهارة التلميذ في حـل المـشكلة               

في الجبـر   ) ٢(تكونت عينة الدراسة من سبعة فصول يدرسون المقرر رقم          . الرياضية أم ال  
في ثالث مدارس مختلفة من نفس المدينة، وقسمت العينة إلى ثالث مجموعـات المجموعـة               

  General Heuristicودرست باستخدام االكتشاف العـام  )  استخدام الحاسب اآلليبدون( األولى 
) باسـتخدام الحاسـب اآللـي     (واستراتيجيات خاصة في حل المشكلة ، والمجموعة الثانيـة          

ودرست باستخدام االكتشاف العام واستراتيجيات خاصة في حل المـشكلة مثـل المجموعـة        
دليل معلم كمرشد الستخدامه في تطبيق البرامج كوسيلة        األولى ، وباإلضافة إلى ذلك زودت ب      

وشـاركت فـي    ) مجموعة البرمجـة    (الستكشاف المفاهيم الرياضية، أما المجموعة الثالثة       
الرياضية ، وتم اختيار تالميذ هـذه       " الخوارزميات  " استخدام تمارين البرمجة في استكشاف      

، وتوصـلت هـذه     "البيـسك   "سوب بلغة   المجموعة من التالميذ ذوي الكفاءة في برمجة الحا       
 في الحـضور ،     ٠,٠٥الدراسة إلى وجود فروق دالة بين المجموعات المختبرة عند مستوى           

وفي زيادة قدرة التلميذ في حل المشكالت وفي الطرق الثالثة المستخدمة في المعالجة ، وقد               
 في الرياضيات ،    اقترح الباحث عدم استخدام معالجات الحاسوب للتالميذ منخفضي التحصيل        

واستخدامها للتالميذ متوسطي التحصيل في الرياضيات ، ومع التالميذ مرتفعـي التحـصيل             
  .يمكن استخدام أي من المعالجات السابقة 
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   تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أنها تستخدم الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية ،              
لبرمجة وحل المشكالت الرياضية باستخدام     وتختلف في أنها تهدف إلى استخدام طريقتي ا       

الحاسب اآللي وقياس أثرها على نمو مهارات التالميذ في حل المشكالت ، وتختلف أيضاً              
) مجموعـة البـرامج     ( في كونها استخدمت مجموعة ضابطة ومجموعتين تجـريبيتين         

 أنهـا  وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في). مجموعة حل المشكالت الرياضية  (و
تقيس أثر استخدام الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل لطالب الـصف             

  .األول الثانوي 
  

  ) 1990 ( Hammدراسة هـام  )١٤
     هدفت هذه الدراسة إلى تطوير وتنفيذ وتقويم برنامج تعليمي مبني على الحاسـوب             

 هدفت الدراسـة إلـى      للطالب الذين يدرسون حساب التفاضل والتكامل التمهيدي ، كما        
كشف العالقة بين البرنامج التعليمي المبني على الحاسوب المعد في حـساب التفاضـل              

وتكونـت عينـة    . والتكامل وكل من التحصيل في الرياضيات واالتجاه نحو الرياضيات          
طالباً من الطالب الذين يدرسون حساب التفاضل والتكامل التمهيدي ،          ) ٧٢(الدراسة من   

يم العينة إلى مجموعتين إحداهما المجموعة التجريبية وبلغ عدد الطالب فيهـا            وقد تم تقس  
طالباً درسوا باستخدام الحاسوب من خالل البرامج المعدة لهذا الغرض في حجـرة             )٣٢(

وتكونـت  . الدراسة باإلضافة إلى استخدام الحاسوب فـي دروس الواجـب المنزلـي             
. لطريقة المعتادة بدون استخدام الحاسـوب      طالباً درسوا با  ) ٤٠(المجموعة الضابطة من    

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الحاسوب في تدريس حـساب التفاضـل والتكامـل              
التمهيدي ليس له تأثير دال أعلى من أيٍ من تحصيل الطالب في التفاضل والتكامـل أو                

  .اتجاه الطالب نحو الرياضيات 
ي أنها تهدف لمعرفة أثر اسـتخدام برنـامج             تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث ف      

تعليمي عن طريق الحاسوب على التحصيل الدراسي للطالب وتختلف في أنهـا تـسعى              
أيضاً إلى معرفة اتجاهات الطالب نحو الرياضيات ، والكشف عن العالقة بين البرنـامج              
التعليمي المبني على الحاسوب وكل من التحـصيل فـي الرياضـيات واالتجـاه نحـو                
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لرياضيات ، بينما دراسة الباحث تهدف إلى معرفة أثر استخدام الحاسـب اآللـي فـي                ا
  .تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل العاجل واآلجل لطالب الصف األول الثانوي 

  

  ):1989 (Thongyooدراسة ثوجنيو  )١٥
    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استخدام برامج الحاسـوب فـي تـدريس حـساب                

  .التكامل على تحسين تحصيل الطالب التفاضل و
طالباً من الذين درسوا المقرر األول في سلسلة حساب         ٢٩٥   وتكونت عينة الدراسة من     
وتم توزيعهم على أربع مجموعات،وقد اختيرت      " سيراكوس"التفاضل والتكامل في جامعة     

 اختيـار   مجموعتان عشوائياً لتكونا مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين، وقد تم        
مجموعة من برامج الحاسوب في حساب التفاضل والتكامل لالستخدام فـي المجموعـات             
التجريبية وكانت تـستخدم فـي أغـراض العـروض، والتوضـيحات، والفحوصـات،              
واالستكشافات والشرح الخصوصي،والمران، وقد شرح للمجمـوعتين نفـس المحتـوى           

أسند للمجموعة التجريبيـة بعـض الواجبـات        ،وأعطيا اختباراً قبلياً وبعدياً واحداً ، وقد        
وقد استخدمت الدراسة التصميم التجريبي     . المنزلية التي تتطلب استخدام برامج الحاسوب     

  .المبني على القياس القبلي والبعدي
   وقد أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في التحصيل بين الطالب الذين درسـوا              

 لم يستخدموا الحاسب اآللي ، كما وجد أن هناك بعـض            باستخدام الحاسب اآللي ، والذين    
طبيعـة الواجبـات ، ووقـت الحـصة،         : العوامل التي لها تأثير قوي في التحصيل مثل         
  .وامكانيات الحاسوب ، ونوعية البرامج المقدمة 

     تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أنها تستخدم الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية             
 أثر برنامج معد في وحدة من منهاج الرياضيات عن طريق الحاسب اآللي علـى               لمعرفة

التحصيل الدراسي للطالب ، واستخدم لذلك اختباراً قبلياً وبعدياً ، إالّ أن دراسة الباحـث               
تختلف في تركيزها على معرفة أثر الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل    

  ) . تطبيق– فهم –تذكر (ولى لتصنيف بلوم للمجال المعرفي وفق المستويات الثالثة األ
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  ) م١٩٨٨( دراسة السيد علي  )١٦
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى صالحية برنامج حاسوبي بأسلوب                 

حل المشكالت من إعداد الباحث في تدريس الرياضيات وعالقته بتحصيل الطـالب فـي              
  .الرياضيات

 طالباً من الطـالب     ٢٧الدراسة من مجموعة تجريبية واحدة مكونة من            وتكونت عينة   
متوسطي التحصيل في الرياضيات ، وطبق الباحث اختباراً قبلياً فـي حـل المـشكالت               

من إعـداد الباحـث واسـتبانة       )  اللوغريتم   – تطبيقات   – تعميمات   –روتينية  (الرياضية  
سبوعياً في المناخ المدرسي نفـسه ثـم        للطالب ، ثم قام بتجربة البرنامج بمعدل حصتين أ        

  :طبق االختبار البعدي وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى النتائج التالية 
للتدريس بما يتناسب مع الخلفية الرياضية      " برمجة الحاسب اآللي    "  صالحية البرنامج    

  .لتالميذ الصف الثاني الثانوي 
 التالميذ القدرة علـى حـل المـشكالت         في" برمجة الحاسب اآللي    "  ينمي البرنامج    

  ) . اللوغريتم – تطبيقات – تعميمات –روتينيية (
بين تحصيل التلميذ في برمجة الحاسب اآللي وتحـصيله         ) دال موجب ( يوجد ارتباط    

  .في الرياضيات 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ فـي اختبـار حـل                

  -:المشكالت الرياضية 
  )٠,٠١عند مستوى ( تعميمات   .ب   )٠,٠١عند مستوى ( روتينية   .أ 
  )٠,٠١عند مستوى ( الجوريثم   .د   )٠,٠١عند مستوى ( تطبيقات   .ج 

  .في إدراك التالميذ للقيمة الوظيفية للرياضيات" برمجة الحاسب اآللي" يسهم البرنامج  
تخدام الحاسب      تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أنها تعمل على معرفة أثر اس            

اآللي على تحصيل الطالب في مادة الرياضيات ، وتختلف في البرنامج المستخدم بأسلوب             
حل المشكالت ، وكذلك في إجراءات الدراسة حيث طبقت بمجموعة تجريبيـة واحـدة ،               
وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أنها تقيس أثر استخدام الحاسب اآللي علـى               

)  التطبيق – الفهم   –التذكر  ( للطالب عند مستويات    ) بقاء أثر التعلم     ( التحصيل اآلجل أو  
  .وعند هذه المستويات مجتمعة 
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  ) م١٩٨٧(دراسة ميخائيل وآخرون  )١٧
        هدفت هذه الدراسة إلى تدريس موضوع األنظمة العدية والتي يطلق عليها عـادة             

عليها والتحويل من   )  ضرب   – طرح   –جمع  ( أنظمة الترقيم وإجراء العمليات األساسية      
نظام إلى آخر ثم دراسة أثر هذه الوحدة على فهم الطالب المعلمين للنظـام العـشري ،                  
وتناولت تحديد أثر استخدام الحاسوب في تقديم دروس عالجية بوحدة أنظمة العـد علـى               
تحسين فهم طالب معلم الفصل للنظام العشري ، وقد قام الباحثون بدراسـة اسـتطالعية               

دفت إلى الوقوف على الصعوبات واألخطاء التي يقع فيها طالب معلـم الـصف عنـد                ه
 طالباً وطالبة   ١٧التعامل مع أنظمة الترقيم المختلفة وقد اشتملت العينة االستطالعية على           

م بكلية البحـرين    ٨٤/١٩٨٥في العام الجامعي    ) أ١٠١(من المسجلين في مقرر رياضيات      
م تم  ١٩٨٥-٨٤ التي حددتها الدراسة االستطالعية في عام        الجامعية ، وفي ضوء األخطاء    

وضع برنامج للحاسب اآللي يهدف إلى معالجة تلك األخطاء والصعوبات التـي تواجـه              
) أ ١٠١(بكلية البحرين الجامعية من المسجلين لمقـرر رياضـيات        " معلم الفصل " طالب  

ألولى بالمدرسة االبتدائية ، وقد     للصفوف الثالثة ا  " معلم الفصل " الذي تقدمه الكلية إلعداد     
واختبـاراً  ) اختبارا قبليـاً وبعـدياً    (استخدم الباحثون اختبار فهم خواص النظام العشري        

وقد قـام أحـد     . تحصيلياً للوحدة ككل واختباراً عن طريق الحاسب اآللي في أنظمة العد            
 سـاعات   ٤معدل  الباحثين بتدريس الوحدة بنفسه لطالب المقرر على مدى أربعة أسابيع ب          

  : أسبوعياً وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية توصل الباحثون إلى النتائج التالية 
أن متوسط درجات الطالب في اختبار فهم خواص النظام العشري في االختبار القبلي              

  .متوسط ضعيف وبانحراف معياري مرتفع نسبياً 
عشري االختبار البعـدي    أن متوسط درجات الطالب على اختبار فهم خواص النظام ال          

  .أعلى من القبلي مع انخفاض ملحوظ في االنحراف المعياري 
متوسط درجات الطالب على االختبار التحصيلي قبل استخدام الحاسوب فـي تقـديم              

  .الدروس العالجية أقل من متوسط درجاتهم بعد استخدام الحاسوب 
 درجات الطالب فـي      بين متوسط  ٠,٠١وجود فرق ذو داللة إحصائية عند المستوى         

  .اختبار فهم خواص النظام العشري القبلي والبعدي لصالح البعدي
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) فوق المتوسط ، المتوسط ، دون المتوسـط         ( عندما قورن أداء المجموعات الثالثة       
 وجد أن الفرق بيبن متوسـط  –التي صنفت في ضوء تحصيل الطالب لوحدة أنظمة العد        

عد تقديم الدروس العالجية باستخدام الحاسـوب       درجات طالب المجموعة فوق المتوسط ب     
المتوسـط ، ودون    : ليس داالً إحصائياً بينما حدث تغير ملحوظ بين متوسط المجموعتين           

  ٠,٠٥المتوسط عند مستوى الداللة 
وقد أوضحت الدراسة أن دراسة وحدة أنظمة العد واستخدام الحاسـوب فـي تقـديم                

الطبيعيـة ،   ( الب لخواص أنظمـة األعـداد       دروس عالجية أديا إلى تحسن في فهم الط       
أي أن المعالجة التجريبية أدت إلى وجود فروق دالـة   ) النسبية وغير النسبية ، والحقيقية      

  .إحصائياً في فهم الطالب لخواص أنظمة األعداد والعمليات عليها
مية ،        تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعلي           

لكنها تختلف في كونها تستخدم الحاسب اآللي في تقديم دروس عالجية بوحدة أنظمة العد              
ومحاولة معرفة أثرها على تحسين فهم طالب معلم الفصل للنظام العـشري ، وتختلـف               
دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أنها تسعى لمعرفة أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيلة              

بقـاء أثـر    ( ب لمعرفة أثره على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل         مساعدة لجميع الطال  
  ) .التعلم

  

  ) هـ١٤٠٧( دراسة حسني  )١٨
هدفت هذه الدراسة  إلى معرفة مدى فاعلية التدريس بمـساعدة الحاسـب اآللـي              

لمهارات ضرب وقسمة األعداد الكلية في الرياضيات لغير المتمكنين من تالميذ المرحلـة             
ة ، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة التجريبة ،             االبتدائي

) ٤٧( تلميذاً موزعين على مجموعتين متكافئتين كـل مجموعـة           ٩٤وتكونت العينة من    
، ) الرابع والخامس والسادس    ( تلميذاً من الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية         

سة سعد بن معاذ االبتدائية بمكة المكرمة واستمرت التجربـة مـدة   وتم تنفيذ التجربة بمدر  
هـ ، واستخدم الباحـث أربعـة أجهـزة         ١٤٠٧شهرين في الفصل الدراسي الثاني للعام       

حواسيب آلية مصغرة وبرامج تعليمية في موضوعي مهارات ضرب وقـسمة األعـداد             
آللي ، واختبار تحصيلي    بواسطة الحاسب ا  ) كوسات  (الكلية من إعداد الشركة األمريكية      
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قبلي وبعدي ومقياس االتجاهات نحو التعلم بمساعدة الحاسب اآللي وقد توصل إلى النتائج             
  :التالية 

تفوق طريقة التدريس بمساعدة الحاسب اآللي على الطريقة التقليدية بالنسبة للتحصيل            
   ٠,٠١بدرجة دالة إحصائياً عند مستوى 

لذين تعلموا بمساعدة الحاسب اآللي قـد وفـروا فـي           أن أفراد المجموعة التجريبية ا     
من الوقت الذي استغرقه تالميـذ      % ٣٠تعليمهم مهارات ضرب وقسمة األعداد ما يعادل        
  .المجموعة الضابطة في تعلمهم المهارات نفسها 

أن اتجاهات التالميذ الذين تعلموا بمساعدة الحاسب اآللي إيجابية في مجموعها نحـو              
  .الحاسب اآللي التعلم بمساعدة 

       وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونها تستخدم الحاسب اآللي كوسـيلة             
مساعدة في تدريس مادة الرياضيات ، وتختلف في كونها تسعى إلى معرفة أثر التـدريس               
بمساعدة الحاسب اآللي على اكتساب الطالب لمهارات ضرب وقسمة األعداد الكلية فـي             

لطالب غير المتمكنين من تالميذ المرحلة االبتدائية ، وكذلك قياس اتجاهـات            الرياضيات ل 
وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أنها        . الطالب نحو التعلم بمساعدة الحاسوب      

تهتم بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريس لجميع الطـالب وال تقتـصر علـى                
 كما في هذه الدراسة كذلك تقيس تحصيل الطـالب  برنامج عالجي للطالب غير المتمكنين    

  .العاجل واآلجل في مادة الرياضيات بعد إجراء التجربة
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א: א אמ א א
א .א

  )م١٩٩٩(دراسة الرفاعي   )١
عد باستخدام كتاب مبرمج لتدريس قواعد           هدفت الدراسة إلى المقارنة بين برنامج م      

اللغة اإلنجليزية في الصف الثاني المتوسط وبرنامج باستخدام الحاسوب لتدريس قواعـد            
اللغة اإلنجليزية ومعرفة اتجاهات الطالب نحو كال البرنامجين ومدى تأثرهما بـالجنس             

الب الـصف   وتأثيرهما على التحصيل الدراسي ، وقد أجريت الدراسة على عينة من ط           
 طالباً وطالبة واستخدم الباحـث       ٦٠الثاني اإلعدادي في مدارس مدينة دمشق بلغ عددها         

المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الضابطة والتجريبية حيث قسم المجموعة الضابطة           
طالبة لكال المجموعتين التجريبية    ) ١٥(طالباً وإناث   ) ١٥(والتجريبية إلى قسمين ذكور     

وقد قام الباحث بتصميم برنامج تعليمي لتدريس الموضوعات المقررة فـي           والضابطة ،   
الكتاب المدرسي للصف الثاني اإلعدادي برمجت في الكتـاب والحاسـوب واسـتبانه              
لمعرفة اتجاهات الطالب نحو استخدام الحاسوب والكتاب المبرمج ، وتم تطبيق التجربة            

ختباراً قبلياً وبعدياً وتوصـل إلـى       م  واستخدم الباحث ا    ١٩٩٨/ ٩٧في العام الدراسي    
  :النتائج التالية 

  .تفوق الحاسوب على الكتاب المبرمج في تدريس قواعد اللغة اإلنجليزية  
لم تظهر فروق يمكن ردها إلى متغير الجنس باستثناء تفوق المجموعة التجريبية إناث              

وكـان هـذا    ) جيد(من المستوى   ) ذكور(على المجموعة التجريبية    ) جيد(من المستوى   
  .الفرق داالً إحصائياً لصالح اإلناث 

تفوقت المجموعات التجريبية على المجموعات الضابطة في االختبار البعدي المؤجـل       
  .مما يدل على أن الحاسوب أكثر فاعلية من الكتاب المبرمج بالنسبة لالحتفاظ بالمعلومات

اب المبرمج في تـدريس     كانت اتجاهات الطالب إيجابية نحو استخدام الحاسوب والكت        
ولم تظهر فـروق    . قواعد اللغة اإلنجليزية ، ولكن اتجاهاتهم نحو الحاسوب أكثر إيجابية         

ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطالب الذكور واإلناث نحو استخدام الحاسـوب فـي              
  .تدريس اللغة اإلنجليزية 
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فقد أنهـت   % ١٦,٦٧ة  اختزل الحاسوب الزمن الالزم لدراسة البرنامج التعليمي بنسب        
حصة دراسية ، بينما انتهت المجموعة ) ١٢(المجموعة الضابطة البرنامج التعليمي خالل     

  .حصص دراسية ) ١٠(التجريبية من دراسة البرنامج خالل 
      تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها، وتختلف لكونهـا تقـارن بـين               

امج باستخدام الحاسوب لتدريس قواعد اللغة اإلنجليزيـة   استخدام الكتاب المبرمج وبين برن    
، وكذلك في محاولة التعرف على اتجاهات الطالب نحو كال البرنامجين بعـد التجربـة               

وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في أنهـا تقـيس أثـر             . ومدى تأثرهما بالجنس    
  .ية في تدريس الرياضيات استخدام الحاسب اآللي على التحصيل مقارنة بالطريقة التقليد

  

  ) م١٩٩٩(دراسة حممد   )٢
         هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على مدى تأثير دراسة مقرر استخدام الحاسوب             

 –في التخصص بصفته وسيلة تعليمية مساعدة لدى طالب التربية النوعية الفرقة الثالثـة              
بتكاري واالتجاه نحو الحاسوب قبل      على التصميم الفني والتفكير اال     –شعبة التربية الفنية    

قسم التربية  –وبعد الدراسة والمقارنة بينهم وبين نظرائهم طالب كلية التربية الفرقة الثالثة            
واستخدمت الباحثـة المـنهج     . الذين لم يدرسوا هذا المقرر للتأكد من مدى تأثيره           –الفنية  

ة شعبة التربية الفنيـة بكليـة       شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالث        
" استخدام الحاسوب في التخصص   " التربية النوعية في جامعة المنيا ألنهم يدرسون مقرر         

 الـذين لـم يدرسـوا المقـرر ،          – تربية فنية    – الفرقة الثالثة    –ومن طالب كلية التربية     
تقييم للتعرف  ولتطبيق التجربة استخدمت الباحثة بطاقة      . واختيرت العينة بطريقة عشوائية     

على مدى نجاح الطالب بطريقة موضوعية في تناول عناصر التـصميم المحـددة فـي               
األعمدة الثالثة وهي النقطة ، الخط ، النقطة والخط معاً والمعايير األربعة للبطاقة حيـث               

واستخدمت .   ممتاز   – جيد   – مقبول   –ضعيف  :حددت الباحثة أربع مستويات لكل معيار       
وكذلك مقياس االتجاه   " ب"ات األشكال للتفكير االبتكاري لتوارنس الصورة       الباحثة اختبار 

  : نحو الحاسوب وبعد تنفيذ التجربة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية 



  

  

-١٠٨-

أن هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التصميم الفني لدى طالب كلية               
لصالح بعـد   " الحاسوب في التخصص    استخدام  " التربية النوعية قبل وبعد دراسة مقرر       

  .الدراسة 
أن هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التصميم الفني لدى طالب كلية               

ونظرائهم طالب  " استخدام الحاسوب في التخصص     " التربية النوعية الذين درسوا مقرر      
  .لنوعية كلية التربية الذين لم يدرسوا المقرر في التصميم الفني لصالح طالب ا

أن هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التفكير االبتكاري لدى طـالب    
لـصالح  " استخدام الحاسوب في التخصص     " كلية التربية النوعية قبل وبعد دراسة مقرر        

  .بعد الدراسة 
هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التفكير االبتكاري لدى طالب كلية              

ونظرائهم طالب  " استخدام الحاسوب في التخصص     " النوعية الذين درسوا مقرر     التربية  
  .كلية التربية الذين لم يدرسوا المقرر في التصميم الفني لصالح طالب النوعية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات االتجاه نحو الحاسـوب لـدى               
لـصالح  " تخدام الحاسوب في التخصص   اس"طالب التربية النوعية قبل وبعد دراسة مقرر        

  .بعد الدراسة
هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات االتجاه نحو الحاسوب لدى طالب              

ونظـرائهم  " استخدام الحاسوب في التخصص     " كلية التربية النوعية الذين درسوا مقرر       
  . طالب النوعية طالب كلية التربية الذين لم يدرسوا المقرر في التصميم الفني لصالح

    تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في استخدام الحاسوب بصفته وسـيلة تعليميـة              
اسـتخدام  " مساعدة في التعليم ، وتختلف في كونها تهدف إلى معرفة أثر دراسـة مقـرر              

في التخصص على كل من التصميم الفني والتفكير االبتكاري واالتجاه نحـو            " الحاسوب  
 وبعد الدراسة والمقارنة بين طالب التربية الفنية والنوعية ، وتختلف دراسة            الحاسوب قبل 

الباحث عن هذه الدراسة في كونها تهتم بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي على التحـصيل   
  .ال على التفكير االبتكاري والتصميم الفني واالتجاه نحو الحاسوب كما في هذه الدراسة 
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  ) .م١٩٩٩(دراسة اجلمهور   )٣
        هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى فاعليـة اسـتخدام الحاسـوب              
وبرمجياته المتعددة في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية مقارنـة بالطريقـة التقليديـة ،               

 طالباً من طالب الصف األول الثـانوي مـوزعين علـى            ٦٤وتكونت عينة الدراسة من     
ة وقيس مستوى اللغة اإلنجليزية لديهم قبل البدء في التجربـة           مجموعتين ضابطة وتجريبي  

ثم درب طالب المجموعة التجريبية على استخدام الحاسوب وخـصوصاً          ) اختبار قبلي   (
برمجية الصف األول الثانوي لمقرر اللغة اإلنجليزية من إنتاج شركة الـدوالج للتقنيـة ،               

  : نتائج التالية وتوصلت الدراسة بعد المعالجة اإلحصائية إلى ال
في متوسطات تحصيل طالب    ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

األول الثانوي في مادة اللغة اإلنجليزية بين المجموعة التجريبيـة والـضابطة لـصالح              
  .المجموعة التجريبية في مستوى التذكر ومستوى الفهم من تصنيف بلوم 

في تحصيل الطالب فـي     ) ٠,٠٥( ة عند مستوى     ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      
  .مستوى التطبيق 

       تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها وكذلك عينة الدراسة من طالب             
)  التطبيـق    – الفهم   –التذكر  ( الصف األول الثانوي وفي قياس التحصيل وفق مستويات         

كما أن دراسة الباحـث     .غة اإلنجليزية   وفيها مجتمعة ، وتختلف في كونها تدرس مادة الل        
تختلف عنها في كونها تهدف إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللـي علـى التحـصيل                

  .للطالب عينة الدراسة ) بقاء أثر التعلم ( المؤجل 
  

٤(   دراسة عبدا )م١٩٩٩:(  
أحكـام      هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسب اآللي على مستوى إتقان             

  .التالوة والتجويد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدرسة اليوبيل في األردن 
   تكونت عينة الدراسة من جميع طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة اليوبيل ، وكان              

 طالباً وطالبة ، وكانوا موزعين على مجموعتين ضابطة وتجريبية ، حيث تـم              ١١٥عددهم  
عب الخمس إلى مجموعتين ، حيث كان عدد الطلبـة فـي المجموعـة              تقسيم الطلبة في الش   
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، أما عدد الطلبة في المجموعة التجريبية       ) طالبا٣٢ً(و) طالبة٢٥( طالباً وطالبة    ٥٧الضابطة  
  .تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة ) طالبة٢٥(و) طالبا٣٣ً( طالباً وطالبة ٥٨فكان 

حكام بوساطة الحاسوب ، أما المجموعة الضابطة فقد         وقد تم تدريس المجموعة التجريبية األ     
  ).الذي ال يوظف الحاسوب(درست بالتعليم الصفي االعتيادي 

 فقرة من نوع االختيـار      ٢٥اختبار نظري يتكون من     :  وقد استخدم الباحث األدوات التالية      
لتباين لإلجابة  من متعدد ، واختبار شفوي ، وبعد إجراء التجربة قام الباحث باستخدام تحليل ا             

  -:عن أسئلة الدراسة وقد أظهرت النتائج التالية 
  :بالنسبة لالختبار النظري 

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التدريس بمساعدة الحاسوب في األحكـام              .١
 القلقة  -اإلدغام الشفوي -اإلخفاء الحقيقي - االقالب - اإلدغام بغنة  -اإلظهار الحلقي (التالية  

  ).الصغرى
 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس في جميع أحكام التجويد إالّ في                ال .٢

  .حكم اإلدغام بغنة وكان لصالح الذكور وفي حكم اإلدغام بغير غنة لصالح اإلناث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التفاعل بين الطريقة والجنس في جميع               .٣

  .م بغنة واإلدغام بغير غنةأحكام التجويد إالّ في حكم اإلدغا
  :بالنسبة لالختبار الشفوي

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التدريس بمساعدة الحاسوب فـي جميـع               .٤
  .األحكام إالّ في حكم اإلدغام الشفوي

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس في جميع األحكام .٥
إلى التفاعل بين الطريقة والجنس في جميع       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى         .٦

  .أحكام التجويد إالّ في حكم واحد وهو المد الالزم الكلمي المثقل
    تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونها تهدف إلى معرفـة أثـر اسـتخدام                
الحاسب اآللي في التدريس من خالل برنامج معد لذلك على التحصيل الدراسي للطـالب،              

لف في إضافة أثر الجنس وهل هناك فروق بين الجنسين في التحصيل وتستخدم لذلك              وتخت
اختباراً شفوياً وآخر تحريرياً ، في حين أن دراسة الباحث تستخدم اختباراً تحريرياً قبليـاً               
وبعدياً عاجالً وبعدياً آجالً ، وتهدف إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في التـدريس               
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وفـق  ) اكتساب ، واحتفـاظ   ( معد لذلك على التحصيل الدراسي للطالب      من خالل برنامج  
  ). تطبيق- فهم-تذكر(المستويات المعرفية الثالثة األولى لتصنيف بلوم 

  

  )م١٩٩٨( دراسة  الشقران  )٥
برنامج (       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس التربية الفنية بوساطة الحاسوب            

الصف العاشر ألسس التصميم الفني مقارنـة مـع الطريقـة           في اكتساب طلبة    ) الرسام  
 طالبـاً   ٢٧( طالباً وطالبة في المجموعة التجريبية       ٥٤التقليدية وتكونت عينة الدراسة من      

، )  طالبـة  ٢٦ طالباً و٢٧(  طالباً وطالبة في المجموعة الضابطة  ٥٣ومن  )  طالبة   ٢٧و
مدى اكتساب الطلبة ألسس التصميم الفنـي ،        واستخدم الباحث اختباراً قبلياً وبعدياً لقياس       

  :ومن خالل المعالجة اإلحصائية توصل الباحث إلى النتائج التالية 
 في اكتساب طلبة الـصف العاشـر        ٠,٠٥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى         

ألسس التصميم الفني يعزى إلى الطريقة المستخدمة في التـدريس لـصالح المجموعـة              
  التجريبية

 في اكتساب طلبة الصف العاشـر       ٠,٠٥جد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى        ال يو  
  .ألسس التصميم الفني يعزى للجنس 

 في اكتساب طلبة الصف العاشـر       ٠,٠٥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى          
  .ألسس التصميم الفني يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس 

 مع دراسة الباحث في استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميـة فـي                  تتشابه هذه الدراسة  
التدريس ، وتختلف في المتغير التابع وهو اكتساب أسس التصميم الفني ، كما أن دراسـة                
الباحث تختلف عن هذه الدراسة بأنها تحاول معرفة أثر الحاسب اآللي علـى التحـصيل               

  . ية الفنية الدراسي ال على اكتساب أسس التصميم الفني في الترب
  

  ) هـ ١٤١٨آل جمحود ، ( دراسة   )٦
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي علـى تحـصيل طـالب                   

، ثم عنـد    ) التطبيق – الفهم   –التذكر  (الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم عند مستوى         



  

  

-١١٢-

بـي ذو المجمـوعتين     المستويات الثالثة مجتمعة ، واستخدم الباحث المنهج شـبه التجري         
 تلميذاً ، حيث كان عدد كل مجموعـة         ٦٠التجريبية والضابطة وتكونت عينة الدراسة من       

تلميذاً من تالميذ الصف الثاني المتوسط بمتوسطة العاصمة بمكة المكرمة ، وقد تم             ) ٣٠(
تدريس المجموعة التجريبية لموضوعات العلوم بمساعدة الحاسب اآللي أمـا المجموعـة            

ة فقد تم تعليمها بالطريقة التقليدية واستخدم الباحث اختباراً قبليـاً و بعـدياً وبعـد            الضابط
  : تحليل البيانات إحصائياً توصل الباحث إلى النتائج التالية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل التالميذ في المجموعة التجريبية والتي              
لتالميذ في المجموعـة الـضابطة والتـي        درست بمساعدة الحاسب اآللي وبين تحصيل ا      

  .درست بالطريقة اإللقائية لنفس المادة عند مستوى التذكر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل المجموعة التجريبية والـضابطة عنـد              

  .مستوى الفهم والتطبيق لصالح المجموعة التجريبية 
تجريبية والـضابطة عنـد     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل المجموعة ال         

  .لصالح المجموعة التجريبية )  التطبيق – الفهم –التذكر ( المستويات الثالث 
    تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها إال أن دراسة الباحث تختلف عنهـا               
بأنها في مادة الرياضيات ال العلوم وكذلك في محاولة التعرف على أثر استخدام الحاسـب    

 –التـذكر   ( عند التالميذ في االختبار المؤجل عند مستوى        ) بقاء أثر التعلم    ( آللي على     ا
  .ثم عند المستويات الثالثة مجتمعة لطالب الصف األول الثانوي )  التطبيق –الفهم 

  

  )م١٩٩٨(دراسة املطريي  )٧
في  طالباً من طالب الصف السادس     ٦٠أجريت هذه الدراسة على عينه مكونه من               

مدرسة جابر بن حيان االبتدائية بمدينة الرياض و هدف البحث إلى التعرف علـى أثـر                
استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مبادئ العلوم على تحصيل طالب الصف السادس            
االبتدائي واستخدم الباحث المنهج التجريبي في بحثه مستخدماً استبانةً استطالعيةً موجهـةً        

لمرحلة االبتدائية واختباراً تحصيلياً في وحدة األرض و حركتها،         إلى مدرسي العلوم في ا    
  -:وبعد التحليل اإلحصائي توصل الباحث إلى النتائج التالية 



  

  

-١١٣-

في متوسطات تحصيل طـالب     ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى         
رسـت  الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم بين طالب المجموعة التجريبية التـي د            

باستخدام الحاسوب و طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية لـصالح            
طالب المجموعة التجريبية و ذلك في المستوى األول والثاني من تصنيف بلوم لألهداف             

  ) .الفهم ( ومستوى ) مستوى التذكر (المعرفية 
طات تحصيل طالب في متوس ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى          

الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم بين طالب المجموعة التجريبية التـي درسـت              
باستخدام الحاسوب و طالب المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقليديـة          

  ).مستوى التطبيق(و ذلك في المستوى الثالث من تصنيف بلوم لألهداف المعرفية 
في متوسطات تحصيل طـالب     ) ٠,٠٥(له إحصائية عند مستوى     توجد فروق ذات دال    

الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم بين طالب المجموعة التجريبية التـي درسـت              
باستخدام الحاسوب وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقـة التقليديـة فـي             

  .مستوى االختبار ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية 
شابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها إال أن دراسة الباحث تختلف عنها                   تت

بأنها في مادة الرياضات ال العلوم ، وكذلك في محاولة التعرف على أثر استخدام الحاسب               
  .اآللي على بقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل االختبار اآلجل

  

  ) م ١٩٩٦(دراسة دويدي  )٨
       هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسب اآللي والشرائح الـشفافة             

الدورات والمجموعـات فـي     " في تحصيل طالب الصف األول الثانوي لمعلومات وحدة         
وتكونت عينـة   . والمقررة بكتاب الكيمياء في المملكة العربية السعودية        " الجدول الدوري   

موزعين على مجموعة ضابطة و مجموعتين تجريبيتين ، درست         طالباً  ) ٧١(الدراسة من   
المجموعة التجريبية األولى باستخدام الحاسب اآللي ، أما المجموعة التجريبية الثانية فقـد             

فقـرة  ) ٣٠(درست باستخدام الشرائح الشفافة ، واستخدم الباحث اختباراً موضوعياً مـن            
صائية للنتائج  أظهـرت تقـدم المجموعـات         لقياس األثر التجريبي ، وبعد المعالجة اإلح      

الثالث في التطبيق البعدي مقارنة بالتطبيق القبلي ، وكان معدل التقدم الداخلي للمجموعة             



  

  

-١١٤-

التي درست باستخدام الحاسب اآللي أعلى من معدل نقدم المجموعتين الضابطة والتجريبية            
  .الثانية

ها تهدف إلى استخدام الحاسب اآللـي             تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في كون       
كوسيلة تعليمية ومعرفة أثره على التحصيل الدراسي ، وتختلف في كونهـا تقـيس أثـر                
استخدام الشرائح الشفافة باإلضافة إلى الحاسوب على تحـصيل طـالب الـصف األول              
الثانوي في مادة الكيمياء ، وكذلك اختالفها في تصميم التجربة فقد اسـتخدمت مجموعـة               

كما أن دراسة الباحث تختلف عن هذه الدراسة في كونها         . ضابطة ومجموعتين تجريبيتين    
تهدف إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضـيات علـى التحـصيل               

  .وعند المستويات الثالثة مجتمعة)  التطبيق– الفهم –التذكر (العاجل واآلجل عند مستوى 
  

  ) . م١٩٩٥(دراسة مالك  )٩
     هدفت هذه الدراسة  إلى استقصاء أثر استخدام طريقة التعلم بالحاسوب في تحصيل               

طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مادة الكيمياء مقارنة مع الطريقة التقليدية في التعلم              
. وكذلك معرفة التغير في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب بعد تطبيق المعالجة التجريبيـة              

 طالباً مـن مدرسـتي      ٢٣ طالبة و    ٢٦ طالباً وطالبة منهم     ٤٩الدراسة من   وتكونت عينة   
المشارع الثانوية للبنين والمشارع الثانوية للبنات في لواء األغوار الـشمالية فـي األردن              

واألخـرى  )  طالبـاً    ١١ طالبـة و   ١٣( موزعة على مجموعتين إحداهما تجريبية وتضم       
، واستخدم في هذه الدراسة اختباراً تحصيلياً في        )  طالباً   ١٢ طالبة و    ١٣( ضابطة وتضم   

مبحث الكيمياء ومقياس اتجاهات وطبقا قبل التجربة وبعدها ، كما استخدم برنامجاً عـن              
طريق الحاسب اآللي في الكيمياء في موضوع الحسابات الكيميائية طبق على المجموعـة             

حصائياً عند مستوى الداللة    وقد دلت نتائج الدراسة على عدم وجود فرق  دال إ          .التجريبية
 في تحصيل الطلبة في الكيمياء يعزى إلى طريقة التدريس أو الجـنس لكـن كـان              ٠,٠٥

متوسط تحصيل المجموعة التجريبية أعلى من متوسط تحصيل المجموعة الضابطة ووجد           
أن هناك تغيراً إيجابياً في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب بعد إجـراء التجربـة مقارنـةً                

جموعة الضابطة ،وال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب             بالم
  .يعزى إلى الجنس في مجموعتي الدراسة 



  

  

-١١٥-

     تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أهدافها الرئيسية ، وتختلـف فـي كونهـا        
التجربة ، كما   تسعى إلى معرفة التغير في اتجاهات الطلبة نحو الحاسب اآللي بعد تطبيق             

أن دراسة الباحث تختلف عن هذه الدراسة في كونها تهتم بمعرفة أثر الحاسب اآللي على               
وعنـد  )  التطبيـق      – الفهـم    –التذكر  ( التحصيل الدراسي اآلجل والعاجل عند مستوى       

  .المستويات الثالثة مجتمعة 
  

  ) .م١٩٩٤(دراسة العجلو�ي  )١٠
ء أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تنميه التفكير               هدفت هذه الدراسة  إلى استقصا     

الناقد في مادة الجغرافيا لدى طلبه الصف األول الثانوي في اربد، وتكونت عينه الدراسـة       
 طالبا وطالبه من طالب الصف األول الثانوي في المدارس الحكوميـة التابعـة              ١٢٠من  

ضابطة حيث درست المجموعة    لمديرية التربية في اربد قسمت إلى مجموعتين تجريبية و        
التجريبية بطريقه الحاسوب والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ، واسـتخدم الباحـث            

) ١٠٠(جالسر مكون من    /اختبار يقيس التفكير الناقد من إعداده مستعينا باختبار واطسون        
تقويم اإلنتاج والمسلمات واالستنباط والتفسير و    :فقره موزعه على خمس استراتيجيات هي     

الحجج، وكذلك استخدم الباحث برنامج حاسوبي يحتوي على معلومات عن وحده استراليا            
من منهاج الصف األول الثانوي،وبعد المعالجة اإلحصائية للمعلومات توصل الباحث إلى           

  -:المعلومات التالية
في اختبار التفكير الناقد الكلـي      ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى         

وفي كل مستوى من مستويات االستنباط والمسلمات بين الطلبة الذين تعلمـوا بطريقـه              
  .الحاسوب والذين تعلموا بالطريقة التقليدية لصالح طلبه الحاسوب

بين الذكور واإلناث في اختبار التفكير الناقد       ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات دالله إحصائية       
  . و التفسير وتقويم الحججالكلي وفي كل من مستوى االستنتاج والمسلمات

للتفاعل بين طريقه التـدريس     ) ٠,٠٥( وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى         
وجنس الطلبة، إذ أشارت النتائج إلى اثر الطريقة على التفكير الناقد وقد اختلفت باختالف              

لتفاعل الجنس على بعد االستنتاج والمسلمات واالستنباط والتفسير، في حين لم يوجد اثر ل            
  .بين الجنس والطريقة على بعد تقويم الحجج



  

  

-١١٦-

    تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في استخدام الحاسب اآللي كوسـيلة تعليميـة              
مساعدة ، وتختلف في كونها تهدف إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تنميـة               

وتختلف دراسـة   . وتأثرهما بالجنس  التفكير الناقد في مادة الجغرافيا لطالب األول الثانوي       
الباحث عن هذه الدراسة في أنها تركز على معرفة أثر استخدام الحاسـب اآللـي علـى                 

وعنـد  )  التطبيـق    – الفهـم    -التـذكر (التحصيل الدراسي العاجل واآلجل عند مستوى       
  . المستويات الثالثة مجتمعة 

  

  ):م١٩٩٣( دراسة العيسى   )١١
ستقصاء أثر استخدام استراتيجية المحاكاة المنفذة من خـالل              هدفت هذه الدراسة إلى ا    

لـدى  ) االحتفاظ(والمؤجل) البعدي(الحاسوب المساعد في التدريس في التحصيل الفوري        
  .طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلوم الطبيعية 

تـم  طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي        )٣٠٠(    وتكونت عينة الدراسة من     
توزيعهم عشوائياً على مجموعتين متساويتين احداهما ضابطة واألخرى تجريبيـة بواقـع            

طالباً وطالبة لكل مجموعة ، أما أداة الدراسة فقد تمثلت في برنامج تعليمي محوسب              ١٥٠
في مبحث العلوم الطبيعية يناسـب محتـواه طلبـة          " تجربة رذرفورد في بناء الذرة    "عن  

ما أعد الباحث اختباراً تحصيلياً من نوع االختيار مـن متعـدد         ك.الصف العاشر األساسي    
طبق بعد انتهاء التجربة مباشرةً كاختبار بعدي واختبار بعدي أجل بعد ثالثة أسابيع مـن               

  .إجراء التجربة 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة      ) ancova(    وباستخدام تحليل التباين المصاحب     

ري للطلبة في مبحث العلوم الطبيعية تعـزى للتفاعـل بـين            إحصائية في التحصيل الفو   
والجنس ، ولمعرفة مصادر هذه الفروق فقـد تـم          ) محاكاة ، تقليدية  (استراتيجية التدريس 

 (Scheffe) للمقارنة بين الخاليا المتساوية في العدد ، واختبـار شـيفيه             (tuky)استخدام اختبار 
لتحصيل الفوري للطلبة حـسب اسـتراتيجية       للخاليا غير المتساوية ،لمقارنة متوسطات ا     

،تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الـذكور الـذين      ) محاكاة ،تقليدية (التدريس  
  .استخدموا استراتيجية المحاكاة المنفذة من خالل الحاسوب



  

  

-١١٧-

     تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في استخدام الحاسب اآللي كوسـيلة تعليميـة              
كذلك في محاولة معرفة أثر استخدام الحاسب اآللـي علـى احتفـاظ الطـالب               مساعدة و 

بالمعلومات من خالل االختبار التحصيلي اآلجل ، وتختلف عن دراسة الباحث فـي أنهـا               
-فهـم -تذكر(تركز على االختبار التحصيلي ككل دون التفريق بين المستويات المعرفية           

ط واحد من أنماط التعليم بالحاسـوب وهـو         ، وكذلك فان هذه الدراسة تستخدم نم      ) تطبيق
  .المحاكاة 

  

  )م١٩٨٩(دراسة  محدي   )١٢
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الدراسات                 

) ٤٩(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . العليا واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب في التعليم        
إحداهما تعلمت عن   : ، تم توزيعها عشوائياً إلى مجموعتين        طالباً من طلبة الدراسات العليا    

طريق المحاضرة والثانية تلقت محتوى المادة عن طريق برنامج تعليمي باستخدام الحاسب            
اآللي ، وخضعت كلتا المجموعتين إلى امتحان تحصيلي قبلي وبعدي كما تم تطبيق مقياس              

. التعليم قبل البدء بالتجربـة وبعـدها        لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب في        
وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة              
الذين تعلموا عن طريق الحاسوب والطلبة الذين تعلموا عن طريق المحاضرة لصالح طلبة             

ن الـالزم لـتعلم     الحاسوب ، كما أظهرت أن التعلم عن طريق الحاسوب قد اختصر الزم           
الموضوع نفسه عن طريق المحاضرة بمقدار الثلثين تقريباً ، كما بينت الدراسة تحسناً في              
اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو استخدام الحاسوب في التعليم قـد طـرأ نتيجـة               

  .لجلوسهم إلى الحاسوب وتلقيهم التعلم من خالله 
احث في محاولة التعرف علـى أثـر التـدريس               وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الب     

باستخدام الحاسوب على تحصيل الطالب ، لكن دراسة الباحث تختلف عنها فـي أنهـا ال              
تسعى إلى معرفة اتجاهات الطالب نحو الحاسوب ، بل تركز على محاولة التعرف علـى               
أثر استخدام الحاسوب في التدريس على تحصيل الطالب فـي ثـالث مـستويات هـي                

وفق تصنيف بلوم للمجال المعرفي ومعرفة أثره على بقاء أثر          )  التطبيق – الفهم   -تذكرال(
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التعلم لدى الطالب ، كذلك فالعينة من طالب الصف األول الثانوي وليسوا مـن طـالب                
  .الدراسات العليا كما في عينة الباحث في هذه الدراسة 

  

  : التعليق على الدراسات السابقة
راض الباحث للدراسات السابقة وفق محاورهـا وأهـدافها ونتائجهـا           من خالل استع         

  : وإجراءاتها يستنتج ما يلي 
،دراســة ) م١٩٩٨(،دراســة المطيــري ) م١٩٩٣(اهتمــت دراســات الهمــشري  )١

،دراسة الجندي  ) م١٩٨٨(،دراسة السيد علي    ) م١٩٩٦(،دراسة دويدي     ) م١٩٩٩(العمر
بمعرفة أثر استخدام الحاسب اآللي علـى       اهتمت  ) م١٩٩٩(،دراسة الجمهور   ) م١٩٩١(

) م١٩٩٦العلـي،   ( التحصيل الدراسي فقط كمتغير تابع وحيد ، بينما في دراسة كل من             
،دراسـة  ) م١٩٩٣(،دراسة أبوريا   ) م١٩٩٩(،دراسة عبداهللا   ) م١٩٩٩(،دراسة الرفاعي   

يل ،دراسة ميخائ ) م١٩٩٩(،دراسة الكرش     ) هـ١٤٠٧(،دراسة حسين   ) م١٩٩٩(جبيلي  
، دراسـة   ) م١٩٩٥(، ،دراسة الفار    ) م١٩٩٥( ،دراسة جمال الدين    ) م١٩٨٧(وآخرون  

ودراسـة حمـدي    ) م  ١٩٩٠(،دراسة هام   ) م١٩٩٢(،دراسة رمضان   ) م١٩٩٨(عزيز  
بمعرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريس على أكثر من متغير تابع من             ) م  ١٩٨٩(

لتابعة األخرى قد تكون االتجاهات نحو الحاسـب        بينها التحصيل الدراسي ، والمتغيرات ا     
أو أكثر مـن متغيـر كاكتـساب المهـارات          ) هـ١٤٠٧حسين ،   (اآللي كما في دراسة     

  .والتفكير الناقد وغيرها 
) م١٩٩٠ميز،(،دراسة  ) ١٩٩٤،دراسة العجلوني ،    ) م١٩٩٨(   أما دراسات  الشقران       

 استخدام الحاسب اآللي على متغيرات      فقد أهتمت بدراسة أثر   ) ١٩٩١جليجان ،   ( ،دراسة  
الـشقران ،   (غير التحصيل الدراسي ،مثل اكتساب أسس التصميم الفني كما في دراسـة             

أو أثر استخدام الحاسب اآللي على التفكير الناقد كما فـي           ) م١٩٩٩محمد،  (،  )  م١٩٩٨
دراسـة  أو اكتساب مهارات حل المشكلة الرياضية كما في      ) م١٩٩٤العجلوني ،   ( دراسة  

  ) .م١٩٩٩محمد ،(أو على أكثر من متغيرين كما في دراسة ) م ١٩٩٠ميز ،(
 اهتمت جميع الدراسات السابقة بالمقارنة بين استخدام الحاسب اآللي كمـساعد فـي              )٢

فقـد اهتمـت    ) م١٩٩١(التدريس والطرق التقليدية في التدريس ماعدا دراسة الجنـدي          
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 اآللي في التدريس هما التخاطـب بالحاسـوب         بالمقارنة بين طريقتين الستخدام الحاسب    
التي اهتمت بالمقارنـة بـين      ) م١٩٩٩(والتشكيل البياني بالحاسوب ، ودراسة الرفاعي       

استخدام كتاب مبرمج  وبرنامج باستخدام الحاسوب لتدريس قواعـد اللغـة االنجليزيـة              
المقارنـة  التي اهتمت ب  ) م  ١٩٩٥(لطالب الصف الثاني المتوسط، ودراسة جمال الدين        

بـدون تغذيـة    (واآلخر  ) بتغذية راجعة   (بين برنامجين باستخدام الحاسب اآللي أحدهما       
  ) .راجعة 

 أن الدراسات التي اهتمت بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي على التحصيل الدراسـي       )٣
  :يمكن تصنيفها كما يلي 

ي بشكل عام    دراسات اهتمت بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي على التحصيل الدراس           ).أ 
،دراسـة العلـي    ) م١٩٩١(،دراسـة الجنـدي     ) م١٩٩٣(وهي دراسـة الهمـشري      

،دراسـة أبـو ريـا      )م١٩٩٩(،دراسة عبـداهللا    ) م١٩٩٩(،دراسة الرفاعي   )م١٩٩٦(
،دراسـة الكـرش    ) هـ١٤٠٧(،دراسة حسين   ) م١٩٩٩جبيلي ، (،دراسة  ) م١٩٩٣(
،دراسة ) م١٩٩٥(دين  ،دراسة جمال ال  ) م١٩٨٧(،دراسة ميخائيل وآخرون    ) م١٩٩٩(

،دراسـة  ) م١٩٨٨(،دراسة السيد علـي     ) م١٩٩٨(،دراسة عزيز   ) م١٩٩٦(دويدي  
حمـدي  (،دراسة  ) م١٩٩٥(، ،دراسة الفار    ) م١٩٩٠(،دراسة هام   ) ١٩٩٢(رمضان  

  ).م١٩٨٩( Thongyooثونجيو ودراسة ) م١٩٨٩(
ـ                ).ب  صيل دراسات اهتمت بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي فـي التـدريس علـى التح

وعند المستويات الثالثة مجتمعـة     )  التطبيق   – الفهم   -التذكر( الدراسي عند مستوى    
ودراسة العمـر   ) م١٩٩٨(، دراسة المطيري    ) هـ  ١٤١٨(دراسة آل مجحود    : هي  

  ) .م١٩٩٩(ودراسة الجمهور ) م١٩٩٩(
 دراسات اهتمت بقياس أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريس على التحصيل العاجل              ).ج 

، دراسـة أبوريـا     ) م١٩٩٩(دراسـة الرفـاعي   : وهي) بقاء أثر التعلم    ( المؤجل  و
  ) .م١٩٩٣(ودراسة العيسى ) م١٩٩٩(ودراسة جبيلي) م١٩٩٣(

       كما الحظ الباحث بأنه ال توجد دراسات اهتمت بقياس أثر استخدام الحاسب اآللـي              
الفهم والتطبيق وعنـد    في التدريس على التحصيل العاجل والمؤجل عند مستوى التذكر و         

المستويات الثالث مجتمعة ، إذ أنها اقتصرت على االختبار العاجل وفق تلك المـستويات              
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أو االختبار اآلجل للتحصيل ككل ، وهذا الهدف هو ما تتميز بـه هـذه الدراسـة عـن                   
  .الدراسات السابقة 

ب اآللي في    انقسمت الدراسات السابقة من حيث نتائجها في قياس أثر استخدام الحاس           )٤
  :التدريس على المتغيرات التابعة إلى ثالثة أقسام 

 دراسات دلت نتائجها على وجود أثر فاعل للحاسب اآللي في التدريس على التحصيل               ).أ 
ودراسـة  ) م١٩٩١(ودراسة الجنـدي    ) م١٩٩٣(دراسات الهمشري : الدراسي وهي   

 ودراسة أبـو    )م١٩٩٥(، ودراسة  الفار   ) م١٩٩٩(ودراسة  الرفاعي  ) م١٩٩٦(العلي
فـي معظـم    ) م١٩٩٩(، ودراسةعبداهللا   ) م١٩٩٩( ودراسة  جبيلي ،   ) م١٩٩٣(ريا،  

ـ ١٤١٨(ودراسة آل مجحـود     ) م١٩٨٩(أحكام التجويد ، ودراسة حمدي     عنـد  ) هـ
مجتمعـة ،    )  تطبيـق  – فهـم    -تذكر(مستوى الفهم والتطبيق وعند المستويات الثالثة       

ودراسة  ميخائيل وآخـرون  ) م١٩٩٩(ودراسة  الكرش ) هـ١٤٠٧(ودراسة  حسين   
ودراسـة  ) م١٩٩٣(ودراسـة العيـسى     ) م١٩٩٥(ودراسة جمال الـدين     ) م١٩٨٧(

 فهـم   -عند مستوى التذكر والفهم وعند المستويات الثالثة تذكر       ) م  ١٩٩٨( المطيري  
ودراسـة   ) م١٩٩٨(ودراسـة عزيـز   ) م١٩٩٦(مجتمعة ، ودراسة دويدي )  تطبيق –

  ) .م١٩٩٩(ودراسة الجمهور) م١٩٩٢(سة  رمضان ودرا) م١٩٨٨(السيد علي 
 دراسات دلت نتائجها على وجود أثر فاعل للحاسب اآللي في التدريس على متغيرات               ).ب 

) م١٩٩٩(ودراسة  محمـد   ) م١٩٩٨(دراسة  الشقران    : غير التحصيل الدراسي وهي   
  ) م١٩٩٤(ودراسة العجلوني ) م١٩٩١(ودراسة  جليجان ) م١٩٩٠ودراسة  ميـز ، 

راسات أدت إلى عدم وجود أثر فاعل في استخدام الحاسب اآللي كوسيلة مـساعدة               د  ).ج 
ودراسة مالك  ) م١٩٩٠(ودراسة  هـام    ) م١٩٩٩(دراسة  العمر    : في التدريس وهي    

عند ) هـ ١٤١٨(ودراسة  آل مجحود ) م١٩٨٩(Thongyoo ثونجيو ودراسة) م١٩٩٥( 
د مـستوى التطبيـق فقـط ،        عن) م١٩٩٨(مستوى التذكر فقط ، ودراسة  المطيري        

  .عند مستوى التطبيق ) م١٩٩٩ودراسة الجمهور،
على عدم وجود فروق دالة إحـصائياً بـين طريقتـي           ) م١٩٩١(دلت دراسة الجندي     )٥

التخاطب بالحاسوب والتشكيل البياني بالحاسوب ، حيث أثبتت كال الطريقتين فاعليتهمـا            
رنة بين طريقتي تدريس عـن طريـق       في التدريس وهي الدراسة الوحيدة التي تمت للمقا       
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استخدام الحاسب اآللي مما جعل نتيجة هذه الدراسة تؤكد على فاعلية الطرق المستخدمة             
  .للتدريس عن طريق الحاسب اآللي

على أهمية تزويد برامج الحاسوب بتغذيـة       ) م١٩٩٥( دلت نتائج دراسة جمال الدين       )٦
الة راجعة تزود بها البرامج التعليمية حتى تصبح فع.  

 أن عدد الدراسات التي أجريت في المملكة العربية السعودية ، والتي استطاع الباحث              )٧
خمـس دراسـات    ) ٥(الحصول عليها في مجال استخدام الحاسب اآللي في التعليم  يبلغ            

وهو عدد قليٌل جداً ، حيث أن اثنتين منها في مجال تعليم الرياضيات والباقي في مجـال                 
وهذا يعطي البحث الحالي أهمية لدعم نتائج تلك الدراسات ، خاصـة            تعليم مواد أخرى ،     

أن نتائجها متباينة  وأن منها دراسات لم تتوصل إلى أثر فاعل الستخدام الحاسب اآللـي                
  .في التعليم 

  وبالتالي فان دراسة الباحث الحالية ليست تكراراً للدراسات السابقة ، بل أنهـا تـستخدم               
 طريق الحاسوب يجمع بين الوسائط التعليميـة المتعـددة كوضـوح            برنامجاً تعليمياً عن  

الصوت واأللوان والتدعيم بالتغذية الراجعة الفورية والتعزيز لتدريس وحدة اإلحـصاء ،            
كما تتميز الدراسة الحالية أنها تجرى على طالب الـصف األول الثـانوي فـي وحـدة                 

 فـي مجـال     –د علم الباحـث      على ح  –اإلحصاء ألول مرة ، وكذلك لم يسبق لدراسة           
استخدام الحاسب اآللي أن اهتمت بأثر استخدام الحاسب اآللي على بقاء أثر الـتعلم لـدى                

وفـق تـصنيف بلـوم      )  التطبيـق    – الفهـم    –التذكر  ( الطالب وفق المستويات الثالثة     
  .للمستويات المعرفية 

   
  
  

  
 



  
  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إجراءات الدراسة .١
  منهج الدراسة 
  أدوات الدراسة 
   جمتمع وعينة الدراسة  
  إجراءات الدراسة  
  . األسلوب اإلحصائي  

 الفصل الثالث
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  إجراءات الدراسة 
  :منهج الدراسة : أوالً 
الدراسـة  (استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي والمتمثل بدراسة أثر المتغير المـستقل                  

 وفي ذلك   ،)  التحصيل الدراسي في الرياضيات   (على المتغير التابع    ) باستخدام الحاسب اآللي  
أن التجربة إجراء يهدف إلى التحقق من عالقات العلـة          ) "١١٣ص:م١٩٩٢(يذكر أبو عالم    

والمعلول وذلك بتقسيم عدد من األفراد عشوائياً في مجموعات يعالج فيها متغير مـستقل أو               
أكثر والعنصر األساسي في البحث شبه التجريبي هو أن الباحث يضع عن قصد الظـروف               

  "ا مجموعات مختلفة لخبرات مختلفة التي تتعرض فيه
  

  :جمتمع الدراسة : ثا�ياً 
مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف األول الثانوي في المدارس الحكوميـة                   يتكون

التابعة لوزارة المعارف في مدينة تبوك المنتظمين في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي             
  .هـ ١٤٢٢/ هـ١٤٢١

  

  : راسة عينة الد: ثالثاً
اقتصرت عينة الدراسة على خمسٍ وستين طالباً من طالب مدرسة اإلمام تركـي بـن                     

عبداهللا الثانوية في مدينة تبوك ، حيث تم تقسيم الطالب لمجموعتين احداهما تجريبيـة بلـغ                
عددها اثنان وثالثون طالباً بعد استبعاد أحد الطالب نتيجة عدم حـضوره وكثـرة غيابـه،                

ابطة بلغ عددها ثالث وثالثون طالباً ، وقد اختيرت هذه المدرسة قصداً لتـوفر              واألخرى ض 
 ميجـاهيرتز ،    ٢٠٠معمل حاسب آلي متكامل فيها قوامه عشرون جهازاً من نـوع بنتيـوم              

وإلكمال التجربة بنجاح فقد تم تزويد المعمل بثالثة عشر جهازاً آخر وسـماعات أذن لكـل                
  .طالب 
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  :التصميم التجرييب 
   استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي من خالل التـصميم ذو المجمـوعتين التجريبيـة                

  :والضابطة ذو االختبار القبلي والبعدي ، ويوضح الجدول التالي خطوات التصميم التجريبي
  
  
  

  المجموعة التجريبية   المجموعة الضابطة   م
   إجراء االختبار القبلي    إجراء االختبار القبلي .١
   التدريس باستخدام الحاسب اآللي  التدريس باستخدام الطريقة التقليدية  .٢
   إجراء اختبار بعدي عاجل   إجراء اختبار بعدي عاجل.٣
   إجراء اختبار بعدي آجل   إجراء اختبار بعدي آجل.٤

  

  :أدوات الدراسة : رابعاً 
الرياضيات للـصف   برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي لوحدة اإلحصاء من منهاج          ) ١  

األول الثانوي في المملكة العربية السعودية  مـن إعـداد شـركة نولـوجي انترناشـيونال                 
)Knowlogy  (  وحيث أن البرنامج معد مسبقاً ومتوافر في األسواق السعودية فقد راعـى ،

الباحث توفر قائمة شروط ومواصفات البرنامج الجيد في البرنامج المختار لهـذه الدراسـة              
  :ومنها

  . توفر خاصية الصوت  
  . تتابع المادة العلمية المعروضة بشكل متسلسل ومنطقي  
 توافق البرنامج التام مع وحدة اإلحصاء المقررة في كتاب رياضيات الـصف األول              

  .الثانوي
  . توفر خاصية األشكال والرسوم التوضيحية  
  . سهولة تشغيله وسهولة التعامل معه  
عارف بناء على الترخيص الذي تـم  إعطـاءه لهـذه             مصرح به من قبل وزارة الم      

  .الشركة بعد االطالع على محتوياته من قبل عدد من المختصين في الوزارة

    )٣-١(   جدول رقم 
   خطوات التصميم التجرييب للمجموعتني التجريبية والضابطة



  

  

-١٢٥-

، وقد تم اتباع    )  التطبيق   – الفهم   –التذكر  (  اختبار تحصيلي يقيس المستويات الثالث       
  :يالخطوات التالية عند تصميم االختبار التحصيلي ويمكن تفصيلها كما يل

  : تصميم االختبار يف صورته املبدئية   )أ 

  : ويتضمن الخطوات التالية   
א א−:א −:א

  -:وتتحدد األهداف العامة لالختبار كما يلي 
  .قياس فعالية التدريس باستخدام الحاسب اآللي لوحدة اإلحصاء _ ١
 –تذكر  ( مستويات المعرفية الثالثة األولى     قياس تحصيل الطالب وفق تصنيف بلوم لل      _ ٢

  ) . تطبيق –فهم 
المقارنة بين تحصيل طالب المجموعة التجريبية والضابطة فـي االختبـار القبلـي             _ ٣

  .والبعدي العاجل واآلجل 
  :     ومن حيث محتوى االختبار فقد اشتمل على الموضوعات التالية 

  جمع البيانات  .ب   مقدمة  .أ 
  التمثيل البياني للجداول التكرارية  .د   التكراريةالتوزيعات والجداول   .ج 

  االنحراف المعياري.    و  المتوسطات.  هـ
  

א א−:א א ، א
−:א

المفـاهيم ،   (قام الباحث بتحليل محتوى موضوعات وحـدة اإلحـصاء مـن حيـث                   
بهدف فحص محتوى هذه الموضـوعات ، ووضـع أسـئلة           ) المهارات  والتعميمات ، و  

االختبار ، وللتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بإجراء التحليل مرة أخرى بعد فترة زمنية               
مناسبة ، وبعد االنتهاء من عملية التحليل تم حساب درجة ثبات التحليل باستخدام معامـل               

 وبلغ معامـل سـكوت   ،)carncy,1972(ليل لثبات التح"  scott coefficient" سكوت 
  .  وهي قيمة عالية يمكن الوثوق بها ٠,٩٣قيمة  

أما من حيث صدق التحليل فقد تم عرضه على مجموعة من المحكمـين وتـم أخـذ                 
  .آرائهم في مدى مالئمة التحليل لمحتوى الوحدة وتم تعديل الالزم 



  

  

-١٢٦-

ة لكل موضوع من موضـوعات      ومن المحكات التي استخدمت في تحديد األهمية النسبي       
  :وحدة اإلحصاء  ما يلي 

  .الزمن المخصص لتدريس كل موضوع من موضوعات المادة الدراسية _ ١
  .النسبة المئوية لعدد صفحات كل موضوع من موضوعات المادة الدراسة _ ٢
  . النسبة المئوية لعدد األهداف لكل موضوع من موضوعات المادة الدراسة -٣
  .اء في المجال  آراء الخبر-٤

    ولتنفيذ هذه الخطوة قام الباحث بتحديد األهمية النسبية لكل موضوع من موضـوعات             
  :البرنامج كما هو مبين في الجدول التالي 

  
  
  

  األهميــة النسـبيـة

  الموضوعات

دد 
ع

ات
صفح

ال
  

بة 
لنس
ا

وية
لمئ
ا

دد   
ع

ص
ص
الح

بة   
لنس
ا

وية
لمئ
ا

دد   
ع

اف
ألهد

ا
  

ال
بة 
نس وية
لمئ
ا

ية   
هم
 األ
سط
متو

بية
لنس
ا

  

  ٦,٤  ٤,٢  ٢  %٩,٠٩  ١  %٥,٨  ٣   مقدمة )١
  ١٥,٤  ٢٥,٥  ١٢  %٩,٠٩  ١  %١١,٦  ٦   جمع البيانات  )٢
  ٢٥,٤  ٢٩,٨  ١٤  %٢٧,٢٧  ٣  %١٩,٢  ١٠   الجداول التكرارية  )٣
  ٨,٣  ٦,٤  ٣  %٩,٠٩  ١  %٩,٦  ٥   التمثيل البياني      )٤
  ٢٨,٤  ٢١,٣  ١٠  %٢٧,٢٧  ٣  %٣٦,٥  ١٩   المتوسطات )٥
  ١٦,١  ١٢,٨  ٦  %١٨,١٩  ٢  %١٧,٣  ٩   االنحراف المعياري )٦
  ١٠٠  ١٠٠  ٤٧  %١٠٠  ١١  %١٠٠  ٥٢  المجموع )٧

  
א א−:א א א

 – فهـم    -تـذكر ( استخدم الباحث تصنيف بلوم للمجاالت المعرفية الثالثة األولـى          
عند تحديد مستويات التعلم التي تضمنتها وحدة اإلحصاء من منهاج رياضـيات            )  تطبيق

الصف األول الثانوي حيث صنفت األهداف السلوكية في قائمة وعرضت على مجموعـة             
من األساتذة والخبراء والمختصين في المناهج وطرق التدريس الستطالع آرائهـم عـن             
األهداف السلوكية وهل هذه األهداف التي تم إعدادها تمثل مختلف النواتج التعليمية ومدى             

  ) ٣-٢(جدول رقم 
  ينب األمهية النسبية لكل موضوع من موضوعات وحدة اإلحصاء



  

  

-١٢٧-

ناسبتها لكل مستوى من مستويات المعرفـة لتـصنيف         صدقها في قياس المحتوى ومدى م     
وبعـد قـراءة مالحظـات      )  التطبيق – الفهم   -التذكر( بلوم في المستويات الثالثة األولى      

وتوجيهات المحكمين أخذ ما هو مناسب من آرائهم واقتراحاتهم ، حيث تمت التعـديالت              
كل موضوع من مواضـيع     الالزمة وتم التوصل إلى قائمة نهائية باألهداف السلوكية عن          

  .الوحدة التي سوف تدرس للطالب
  

א א א:א א א :א
جدول المواصفات عبارة عن جدول يشتمل على األهمية النسبية لكل موضـوع مـن                  

شملها ويوضح الجدول التالي عدد المفردات التي ي       الموضوعات واألهداف التعليمية معاً ،    
االختبار التحصيلي بالنسبة لكل موضوع من موضوعات وحدة اإلحصاء وعالقتها بكـل            

، "  تطبيـق    –  فهم    -معرفة  " جانب من جوانب المستويات المعرفية وفق تصنيف بلوم         
وكذلك يوضح األهمية النسبية لموضوعات وحدة اإلحصاء وعـدد األسـئلة علـى كـل               

  .موضوع من موضوعات الوحدة 
  
  
  

  وع الدرسموض  جميع المستويات  تطبيق  فهم  تذكر
  %نسبة  الكل %نسبة  عدد  %نسبة  عدد %نسبة  عدد

  ٢,٢  ١  -  -  -  -  ١٠٠  ١  مقدمة
  ٢٦,١  ١٢  -  -  ٥٠  ٦  ٥٠  ٦  جمع البيانات

  ٣٠,٤  ١٤  ١٤,٢  ٢  ٤٢,٩  ٦  ٤٢,٩  ٦  الجداول التكرارية
  ٦,٥  ٣  -  -  ٦٦,٧  ٢  ٣٣,٣  ١  التمثيل البياني
  ٢١,٧  ١٠  ١٠  ١  ٤٠  ٤  ٥٠  ٥  المتوسطات

  ١٣,١  ٦  ١٦,٧  ١  ٥٠  ٣  ٣٣,٣  ٢  االنحراف المعياري
  %١٠٠  ٤٦  ٨,٨  ٤  ٤٥,٦  ٢١  ٤٥,٦  ٢١  المجموع

  

  ) ٣-٣(جدول رقم 

  األمهية النسبية ملوضوعات وحدة اإلحصاء وفق املستويات الثالثة



  

  

-١٢٨-

א א−:א א א א א
:א

فردات االختبار  بعد تحديد أهداف االختبار ووضع جدول المواصفات تم اختيار نوع م               
وهي من نوع االختيار من متعدد حيث يعتبر االختيار مـن متعـدد مـن أكثـر صـور                   

  .االختبارات فعالية في قياس نواتج التعلم المختلفة في المجال المعرفي 
ويتميز اختبار تعدد االختيارات بخلوه من ذاتية التصحيح ، وسهولة التصحيح ، وتغطية             " 

". معدالت صدق وثبات عالية ويقيس قدرات معرفيـة متنوعـة         معظم المحتوى ، ويتميز ب    
  )١٧٥ص:م ١٩٧٩عبدالموجود ،(

وقد تكون االختبار من ست وأربعين سؤاالً يختار الطالب اإلجابة الصحيحة من بين أربعة              
  .خيارات 

  

א א−:א :מ
ضـوعات ووضـع صـفحة      بعد وضع مفردات االختبار وترتيبها وفق تسلـسل المو             

تعليمات توضح الهدف من االختبار وطريقة إجراء اإلجابة على أسئلة االختبـار ، كتـب              
االختبار في صورته المبدئية متضمناً ستاً وأربعين سؤاالً من نوع االختيار من متعـدد ،               
وتم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين بهدف تحكيمه وإبداء الرأي حول التحقق             

وقـد سـارت عمليـة      .صحة العلمية للسؤال ومدى تمثيل األسئلة لألهداف التعليمية       من ال 
  : التقنين على النحو التالي

א−١ :א
  ):صدق المضمون(  صدق المحتوى أو  •

     ويقصد به مدى تمثيل االختبار للمحتوى الذي يقيسه ، وقد أخذ في االعتبـار أثنـاء                
تبار أن تكون هذه المفردات ممثلة بقدر اإلمكان للمحتوى الذي تقيسه ،            إعداد مفردات االخ  

التي يهدف  )  تطبيق   – فهم   -تذكر( وتم اختيار األسئلة بحيث تمثل جوانب التعلم المعرفية         
االختبار إلى قياسها والموضحة بجدول المواصفات المذكور سابقاً باإلضـافة إلـى أراء             

  .ته المحكمين حول االختبار ومصداقي
  
  



  

  

-١٢٩-

  : الصدق الظاهري  •

ويقصد به المظهر العام لالختبار أو الصورة الخارجية له من حيث نـوع المفـردات                    
وصياغتها ودرجة وضوحها ، كذلك تعليمات االختبار ودقتهـا وموضـوعيتها ، وعمـد              
الباحث إلى أخذ مقترحات المحكمين حول االختبار ومدى مناسـبته لألفـراد ووضـوح              

  .حتها ، ويمكن قبول الصورة الخارجية لالختبار الحاليتعليماته وص
  

  :الصدق الذاتي  •

والدرجات الحقيقية وهـو  ) الفعلية (     يقصد به معامل االرتباط بين الدرجات التجريبية       
  .الحد األعلى لمعامل الصدق ، ويقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار 

    الختبارمعامل ثبات ا=  الصدق الذاتي 
  

  ٠,٩٥٤=   ٠,٩١=  الصدق الذاتي 
א  ) :א

     بعد التوصل إلى الصورة المبدئية لالختبار تم عرض االختبار والمحتـوى وكـذلك             
األهداف السلوكية على مجموعة من األساتذة أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القـرى              

، وذلـك بغـرض     " لمعلمين والمـشرفين التربـويين      وكليات المعلمين  ومجموعة من ا     
استطالع آرائهم حول مدى وضوح األسئلة ومصداقيتها ومالءمتها للطالب ومدى وضوح           
تعليمات االختبار ، وبعد التحكيم تم اإلبقاء على الفقرات التـي حـازت علـى موافقـة                 

  :المحكمين وكان ترتيبها كما يلي 
  : لية مستوى التذكر وتمثله األسئلة التا - ١
٣٧،  ٣٥،  ٣٣،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٥،  ٢٠،  ١٨،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٠،  ٨،  ٦،  ٥ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ ،
٤٦، ٣٩، ٣٨  
  : مستوى الفهم وتمثله األسئلة التالية  - ٢
    ٤٠،  ٣٦،  ٣٤،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٣،  ٢١،٢٢،  ١٦،  ١٢،  ١١،  ٩،  ٧،  ٤ ،
٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١  
  : مستوى التطبيق وتمثله األسئلة التالية  - ٣



  

  

-١٣٠-

٤٥ ،٣٢ ،١٩ ،١٧  
  .وهذا الترتيب قبل إجراء الدراسة االستطالعية 

  

א) א :א
     بعد تحكيم االختبار والوصول إلى صورة قابلة للتطبيق ، قام الباحث باختيار عينـة              
استطالعية تكونت من ثالثين طالباً من طالب الصف األول الثانوي في مدرسـة تبـوك               

وية ، حيث تم تقديم تدريس وحدة اإلحصاء عن موعدها المحدد في توزيـع مـنهج                الثان
/ ١٢/ ٢٩الرياضيات باالتفاق مع مدرس المادة، وقد تم ذلك خالل أسبوعين من تـاريخ              

هـ حيث تم تطبيق االختبار على العينـة االسـتطالعية          ١٤/١/١٤٢٢هـ وحتى   ١٤٢١
  :وذلك لمحاولة التعرف على ما يلي 

  . االختبار  حساب زمن )١
  . تعديل وتطوير مفردات االختبار لتالئم مستويات الطالب  )٢
  . تحديد معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار  )٣
  . تحديد معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار  )٤
  . حساب معامل ثبات االختبار  )٥

  : وفيما يلي ما تم في كل عنصر من هذه العناصر 
  
  : ب زمن االختبار حسا )١

     فقد تم تسجيل زمن البداية لالختبار ، ومن ثم تم حساب زمن أسرع طالـب أنهـى                 
اإلجابة على جميع مفردات االختبار فكان بعد مرور ساعة وربع وتم تسجيل زمن آخـر               
طالب أنهى اإلجابة على جميع مفردات االختبار فكان بعد مرور ساعة وخمس وأربعون             

  :م حساب زمن االختبار من المعادلة التالية دقيقة ، ثم  ت
  زمن أبطأ طالب+ زمن أسرع طالب 

  =زمن االختبار
٢  

  

١,٤٥ +١,١٥  
  =زمن االختبار

٢  
   ساعة ونصف١,٣٠= 

  



  

  

-١٣١-

  
  : تعديل وتطوير مفردات االختبار  )٢

   عند تطبيق االختبار استطالعياً تم إعادة صياغة مفردات االختبار التي كان الطـالب             
ستفسرون عنها أثناء إجابتهم عليها واستبعاد الكلمات الغامضة وتوضيح كيفية اإلجابـة            ي

  . على مفردات االختبار في النموذج المعد لذلك 
  
  :حساب معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار  )٣

وبة      بعد تصحيح االختبار للعينة االستطالعية تم حساب معـامالت الـسهولة والـصع            
 وهـذا  ٠,٨ إلـى  ٠,٢لمفردات االختبار وقد تراوحت معامالت السهولة والصعوبة ما بين   

معامالت الـسهولة   ) ١٠(يشير إلى أن األداة مناسبة ألغراض الدراسة ، ويبين ملحق رقم            
  .والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار 

  
  

  :حساب معامل التمييز لكل مفردة  )٤
ردة على التمييز لمعرفة مدى اقتراب أو ابتعاد الفروق الفرديـة           تم حساب قدرة كل مف         

  :التي تقيسها كل مفردة من المفردات باستخدام المعادلة التالية 
  معامل الصعوبة × معامل السهولة  = التباين 

  .يوضح معامالت السهولة والصعوبة والتباين ) ١٠( والملحق رقم 
  

  

  : ثبات االختبار  )٥
بار ثابت إذا أعطي درجات ال تختلف إال قليالً عن الدرجات التي يعطيهـا                 يقال أن االخت  

   )١٣٥ص:١٩٨٠منسي ، " (عند إعادة استخدامه أو عند تطبيق صورة بديلة منه 
  :  وقد اقتصر الباحث في حساب معامل ثبات االختبار على ما يلي

-٤(ين الجدول رقم    حساب معامل ريشاردسون ومعامل ألفا كرونباخ لثبات االختبار ، ويب         
  :قيم هذه المعامالت ) ٣
  
  



  

  

-١٣٢-

  
   )٣- ٤(جدول رقم 

  : يبين قيم معامالت الثبات لالختبار وقد جاءت كما يلي 
 االختبار ككلمستوى التطبيق مستوى الفهممستوى التذكر  المعامل

  ٠,٩١  ٠,٨٨  ٠,٩٠  ٠,٨٩  كودر ريتشاردسون
  ٠,٩٠  ٠,٨٩  ٠,٩١  ٠,٩٠  الفا كرونباخ

  .ثبات عالية يمكن الوثوق بها وهي معامالت 
  :  وأخيراً فقد أصبح ترتيب األسئلة وفق كل مستوى كما يلي

  :األسئلة التي تقيس مستوى التذكرهي )أ 
١٢،١٣،١٤،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٣٠،٣١،٣٢،٣٦،٤١، ١،٢،٣،٥،٦،٨،٩،١٠  

  :األسئلة التي تقيس مستوى الفهم هي )ب 
 ٤،٧،١١،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٣،٣٤،٣٥،٣٧،٣٨،٣٩،٤٠،٤٢  
  : األسئلة التي تقيس مستوى التطبيق هي  )ج 

  ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣  
  

  :خطوات تطبيق الدراسة التجريبية -:خامساً 
  :  اختيار الرب�امج املناسب -:أوالً 

، ومحتواه )  Knowlogy( نولوجي انترناشيونال "       تم استخدام برنامج من إنتاج شركة
  .األول الثانوي الفصل الدراسي الثاني مصمم لمقرر رياضيات الصف 

  

  :حتكيم الرب�امج  .١
       اعتمد الباحث على تقويم وكالة التطوير التربوي في وزارة المعارف بنـاء علـى              
الترخيص الذي تم إعطاؤه لهذه الشركة بعد االطالع على محتوياته من قبـل عـدد مـن                 

  . ي استخدمت لذلك المختصين في الوزارة واجازته ضمن معايير الفحص الت
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  : توفري مستلزمات الدراسة  .٢
     نظراً لعدم توفر أجهزة حاسب آلي في معظم المدارس الحكومية فقد واجهت الباحث             
صعوبة في اختيار المدرسة ومن ثم توفير األجهزة ، ووجد الباحث أن أنـسب مدرسـة                

نوية ، وقد قام الباحـث      يتوفر بها عشرون جهازاً هي مدرسة اإلمام تركي بن عبداهللا الثا          
بتوفير ثالثة عشر جهازاً إضافياً عن طريق نظام اإلعارة حتى يتمكن كل طالب من أفراد               
العينة أن يستخدم جهازاً واحداً منفرداً ، ثم تم توفير أقراص مضغوطة لبرنامج رياضيات              

مـن إنتـاج شـركة نولـوجي انترناشـيونال          " وحدة اإلحـصاء  " الصف األول الثانوي    
)Knowlogy .(  
   

  :  التحقق من تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة  .٣
بعد توزيع عينة الدراسة على مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة تـأتي                    

  : عملية تثبيت بعض المتغيرات التي يحتمل أن تؤثر على نتائج البحث ومنها 
  :  العمر الزمني   )أ 

لفروق بين متوسطي األعمار الزمنية لطالب المجمـوعتين        قام الباحث بحساب داللة ا         
التجريبية والضابطة عند إجراء التجربة وحيث أن متوسط أعمار المجموعـة التجريبيـة             

سنة فأنه ال يوجد فروق ذات داللة       ١٦,١ سنة ، ومتوسط أعمار المجموعة الضابطة        ١٦,٣
لضابطة ، األمر الذي يوضح     إحصائية بين متوسطي أعمار طالب المجموعتين التجريبية وا       

  . تكافؤ هاتين المجموعتين تقريباً من حيث العمر الزمني 
  

  :التحصيل السابق   )ب 
      قام الباحث بحساب داللة الفروق بـين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة        

 ١٤٢١والضابطة في التحصيل السابق المتحان الرياضيات في الفصل الدراسي األول لعام            
  .هو الفصل السابق للفصل الذي تمت فيه التجربة هـ و١٤٢٢/

  :يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين ) ٣-٥( والجدول 
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 العدد  اموعة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

التباين داخل 
  اموعات

 )ت(قيمة قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  ٢,٩٣٩  ٠,٥١٩ ٢٥,٥١  ٣٣  جتريبية
  ٢,٨٧٥  ٠,٥٠١ ٢٥,٧٢  ٣٣  ضابطة

٠,٢٢٥  ٠,٤٥-  ١,٠٤  

الجدولية فأنه يدل على عدم وجـود  ) ت( المحسوبة أقل من قيمة     ) ت( وحيث أن قيمة        
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين في التحصيل السابق عنـد مـستوى              

٠,٠٥.  
  

  :الخبرة السابقة   )ج 
 المتغير التابع ، لذا استبعد الباحث الطالب                  الخبرة من المتغيرات التي تؤثر على     

من المجموعتين التجريبية والضابطة حتى نضمن أن ال يكون مـن           ) الراسبين  ( المعيدين  
بين هؤالء الطالب الذين يحق لهم الدخول في التجربة خبرة سابقة عن مواضيع الدراسـة               

  . جموعتين سواء بالرسوب أو االنقطاع حتى ال تؤثر على نتائج أي من الم
  

  

  : البدء يف تدريس اموعتني -:ثا�ياً
بعد االنتهاء من متطلبات الدراسة واستكمال االستعدادات لها تم البدء فـي إجـراء                     

هـ ، وقـد قـام الباحـث بنفـسه بالتـدريس            ١/١٤٢٢ /٢٠التجربة يوم السبت الموافق     
عة التجريبية باستخدام الحاسب    للمجموعتين التجريبية والضابطة ، حيث تم التدريس للمجمو       

اآللي وللمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ، وتم االنتهاء من تدريس الوحدة فـي يـوم               
  . هـ ٢/١٤٢٢ / ٤السبت 

  

  : إجراء االختبار البعدي العاجل -:ثالثاً
      بعد االنتهاء من تدريس وحدة اإلحصاء المقررة للتجربة في الوقت المحدد تم إجراء             

هــ لكـال المجمـوعتين      ١٤٢٢ /٢ /٥الختبار التحصيلي البعدي العاجل في يوم األحد        ا

   )٣- ٥(جدول رقم

   داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  التحصيل السابق
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التجريبية والضابطة ، وحدد زمن االختبار بساعة ونصف كما حدد سابقاً من خالل العينـة               
  . االستطالعية 

  

  :  إجراء االختبار البعدي اآلجل -: رابعاً
هـ أي بعـد  ١٤٢٢/ ٢ /٢٥سبت الموافق       تم تطبيق االختبار البعدي اآلجل في يوم ال  

مرور عشرين يوماً من االختبار البعدي العاجل نظراً النقضاء العام الدراسي وكثرة غياب             
الطالب لو أجل لألسبوع األخير في الدراسة ، ويعتبر وقتاً مناسب إلجراء االختبار البعدي              

  .اآلجل 
  

  : املعاجلة اإلحصائية 
  -:ليب اإلحصائية التالية قام الباحث باستخدام األسا 
  . لضبط اثر المتغيرات األخرى في التجربة T-Testاختبار  )١
  ).ancova( تحليل التباين المصاحب  )٢

  
 



  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  حتليل النتائج وتفسريها

 الفصل الرابع



  

  

-١٣٧-

  تحليل النتائج وتفسيرها
  -:عرض النتائج : أوالً

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحاسب اآللي في تـدريس وحـدة               
اإلحصاء على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل عند كل مستوى من المـستويات الثالثـة              

طبقاً لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية لـدى طـالب         ) التذكر، الفهم، التطبيق  (األولى وهي   
الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات، وفما يلي اإلجابة عن فروض الدراسة مرتبة في              

  -:ضوء فرضياتها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط         " فيما يتعلق باإلجابة عن الفرض األول      -

 التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللـي وبـين متوسـط أداء             أداء المجموعة 

في االختبار التحـصيلي العاجـل       )α≥05.0(عند مستوى الداللة    المجموعة الضابطة   

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة ألداء       ". الذي يقيس مستوى التذكر   
تحصيلي الذي يقيس مستوى التذكر، ويبين الجـدول        مجموعتي الدراسة على االختبار ال    

  .ذلك) ٤-١(رقم 
  
  )٤-١(جدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الدراسة على االختبار العاجل الذي يقيس 
  مستوى التذكر حسب طريقة التدريس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٢,٦٨  ٩,٥٥  ٣٣  ابطةالض

  ٢,٩٦  ١٦,٩٧  ٣٢  التجريبية
  

ولمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين قام             
الباحث بإجراء تحليل التباين المصاحب لهذه المتوسطات، واستخدم الباحث هذا التحليل وذلك            

  ).٤-٢(بينة في الجدول رقم لتثبيت أثر االختبار القبلي، حيث كانت النتائج كما هي م
  
  

  )٤-٢(جدول رقم 
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نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى 
  التذكر

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط  درجات الحرية
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ٠,٦٥  ٠,٢١  ١,٦٨  ١  ١,٦٨  المتغير المصاحب
األثر التجريبي بين 

  المجموعتين
٠,٠٠  ٩٥,٧٠  ٧٧٠,٩٦  ١  ٧٧٠,٩٦ *  

   ٠,٠٠  ٥٥,٦٧  ٤٤٨,٤٧  ٢  ٨٩٦,٩٣  التباين المفسر
  -  -  ٨,٠٦  ٦٢  ٤٩٩,٤٧  الباقي
  -  -  ٢١,٨٢  ٦٤  ١٣٩٦,٤٠  المجموع

  ) α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعـة          ) ٤-٢(يتبين من الجدول    

التجريبية وبين أداء المجموعة الضابطة وأن هذه الفروق مع العلم كانت بعـد تثبيـت اثـر                 
أعلـى مـن    ) ١٦,٩٧(أن متوسط  أداء طالب المجموعة التجريبية        ، وحيث   االختبار القبلي   

ن هـذه   ،فـإ ) ٤-١( من الجدول رقم     يالحظكما  ) ٩,٥٥(متوسط طالب المجموعة الضابطة     
الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى            

  . التذكر
  -:وبالتالي فان الباحث يرفض الفرضية الصفرية ويقبل بالفرضية البديلة وهي 

لتي درست  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ا      "

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة الـضابطة           

)α≥05.0(            في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر لصالح المجموعـة

  ".التجريبية 
  

بين متوسـط   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       " فيما يتعلق باإلجابة عن الفرض الثاني      -

وبـين متوسـط أداء     ) الحاسب اآللي (أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام       

في االختبار التحـصيلي العاجـل      ) α≥05.0(المجموعة الضابطة عند مستوى الداللة    

حيث حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   " . الذي يقيس مستوى الفهـم    
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والجـدول  " موعتي الدراسة على االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى الفهم          ألداء مج 
  .يبين ذلك) ٤-٣(رقم 

  )٤-٣(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الدراسة على االختبار العاجل الذي يقيس 

  .مستوى الفهم حسب طريقة التدريس

 االنحراف المعياري  حسابيالمتوسط ال  العدد  المجموعة
  ٢,٤٩  ٨,٣٩  ٣٣  الضابطة
  ٣,٢١  ١٤,٠٩  ٣٢  التجريبية

  

ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات األداء فـي                
يبين ) ٤-٤(المجموعتين، تم إجراء تحليل التباين المصاحب لهذه المتوسطات، والجدول رقم           

  .ذلك
  

  )٤-٤(جدول رقم 
  باين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى الفهمنتائج الت

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ٠,٤٩  ٠,٤٧  ٣,٩٢  ١  ٣,٩٢  المتغير المصاحب
األثر التجريبي بين 

  المجموعتين
٠,٠٠  ٦١,٤١  ٥٠٧,٨٠  ١  ٥٠٧,٨٠ *  

   ٠,٠٠  ٣٢,١٥  ٢٦٦٥,٨٦  ٢  ٥٣١,٧٢  التباين المفسر
  -  -  ٨,٢٧  ٦٢  ٥١٢,٦٨  الباقي
  -  -  ١٦,٣٢  ٦٤  ١٠٤٤,٤٠  المجموع

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *  
  

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة        اًن هناك فروق  أب) ٤-٤(يتضح من الجدول    
)α≥05.0 (             بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعة الـضابطة فـي االختبـار

وان هذه الفروق بعد تثبيت أثر االختبار القبلي والمـشار          التحصيلي الذي يقيس مستوى الفهم      



  

  

-١٤٠-

أن متوسط أداء طـالب المجموعـة       ، وحيث   بأنه ليس له اثر دال إحصائياً       إليه في الجدول    
يالحـظ  كما  ) ٨,٣٩(أعلى من متوسط أداء طالب المجموعة الضابطة        ) ١٤,٠٩(تجريبية  ال

كانت لصالح المجموعة التجريبيـة ، وبالتـالي فـان          فإن الفروق   ،  ) ٤-٣(من الجدول رقم    
  :الباحث يرفض الفرضية الصفرية ويقبل بالفرضية البديلة التالية 

ء المجموعة التجريبية التي درست توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أدا      " 

وبـين متوسـط أداء المجموعـة الـضابطة عنـد مـستوى             ) الحاسب اآللـي  (باستخدام  

في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقـيس مـستوى الفهـم لـصالح             ) α≥05.0(الداللة

   " المجموعة التجريبية
   

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط       ال توجد   " فيما يتعلق باإلجابة عن الفرض الثالث      -

أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط المجموعة           

في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقـيس       ) α≥05.0(الضابطة عند مستوى الداللة     

 المعياريـة ألداء    حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     حيث".  مستوى التطبيق   
مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى التطبيـق، حيـث يبـين              

  .ذلك) ٤-٥(الجدول رقم 
  

  )٤-٥(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الدراسة على االختبار العاجل الذي يقيس 

  مستوى التطبيق

 االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم  العدد  المجموعة
  ٠,٩٤  ١,٤٢  ٣٣  الضابطة
  ١,١٦  ٢,٤٤  ٣٢  التجريبية

  
احب ولتحديد ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا، استخدم تحليل التبـاين المـص              

  .يبين ذلك) ٤-٦(والجدول رقم 
  

  
  



  

  

-١٤١-

  )٤-٦(جدول رقم 
على االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني 
  مستوى التطبيق

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
 اإلحصائية

  ٠,٨٧  ٠,٠٣  ٠,٠٣٢  ١  ٠,٠٣٢  المتغير المصاحب
األثر التجريبي بين 

  * ٠,٠٠  ١٤,٢٥  ١٦,٠٧  ١  ١٦,٠٧  المجموعتين

   ٠,٠٠١  ٧,٤١  ٨,٣٦  ٢  ١٦,٧١  التباين المفسر
  -  -  ١,١٣  ٦٢  ٦٩,٩٠  الباقي
  -  -  ١,٣٥  ٦٤  ٨٦,٦١  المجموع

  

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   * 
  

بأنه هناك فروقا ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٤-٦(يتضح من الجدول رقم     
موعة التجريبية وبـين أداء المجموعـة الـضابطة فـي           بين أداء المج  ) α≥05.0(الداللة  

ن متوسط أداء الطلبة فـي      أ، وحيث   االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق        
أعلى منه في أداء الطلبة في المجموعة الضابطة والبالغ         ) ٢,٤٤(المجموعة التجريبية والبالغ    

ه الفروق كانـت لـصالح المجموعـة        ن هذ فإ،  ) ٤-٥(الجدول رقم   من  كما يالحظ   ) ١,٤٢(
  -:التجريبية وبالتالي فان الباحث يرفض الفرضية الصفرية ويقبل بالفرضية البديلة وهي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست       " 

باستخدام الحاسب اآللي وبـين متوسـط المجموعـة الـضابطة عنـد مـستوى الداللـة                 

)α≥05.0 (          في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق لصالح المجموعة

  ".التجريبية 

  
ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط أداء             " فيما يتعلق بالفرض الرابع    -

المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة           

 في االختبار التحصيلي العاجل الـذي يقـيس         )α≥05.0(عند مستوى الداللة    ة  الضابط



  

  

-١٤٢-

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء      ". التذكر والفهم والتطبيق ككل     
  .ذلك) ٤-٧(مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي العاجل ككل ويبين الجدول رقم 

  
  )٤-٧(جدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الدراسة على االختبار التحصيلي 
  .العاجل ككل

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٤,٦٢  ١٩,٣٦  ٣٣  الضابطة
  ٥,٩٤  ٣٣,٥٠  ٣٢  التجريبية

  
 اسـتخدام تحليـل التبـاين     ولتحديد فيما إذا كان هناك فروق بين أداء المجموعتين تم         

  .يبين ذلك) ٤-٨(المصاحب والجدول رقم 
  

  

  )٤- ٨(جدول رقم 
  .نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي ككل

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
  ٠,٦٣  ٠,٢٣  ٦,٥٩  ١  ٦,٥٩  حبالمتغير المصا

األثر التجريبي بين 
  المجموعتين

٠,٠٠  ١١٢,٧٣  ٣٢٢٠,٠٦  ١  ٣٢٢٠,٠٦ *  

   ٠,٠٠  ٥٦,٩٤  ١٦٢٦,٥٩  ٢  ٣٢٥٣,١٧  التباين المفسر
  -  -  ٢٨,٥٧  ٦٢  ١٧٧١,٠٥  الباقي
  -  -  ٧٨,٥٠  ٦٤  ٥٠٢٤,٢٢  المجموع

  

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    * 
بان هناك فروقا ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           ) ٤-٨(يتبين من الجدول رقم     

بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعـة الـضابطة علـى            ) α≥05.0(الداللة  
ن متوسط أداء الطلبة في المجموعـة التجريبيـة         ، وحيث أ  االختبار التحصيلي العاجل ككل     



  

  

-١٤٣-

كان أعلى من متوسط أداء الطلبة في المجموعة الضابطة والمقـدر         ) ٣٣,٥٠( بـ   والذي قدر 
ن هـذه الفـروق لـصالح المجموعـة         فإ ،   )٤-٧(يتضح من الجدول رقم      كما   )١٩,٣٦(بـ

  -:التجريبية ، وبالتالي فان الباحث يرفض الفرضية الصفرية ويقبل الفرضية البديلة وهي 
 متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين     " 

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة الـضابطة           

)α≥05.0(            في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس التذكر والفهم والتطبيق ككل لصالح

  ".المجموعة التجريبية 

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط أداء            " مس  فيما يتعلق بالفرض الخا    -

المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة           

 في االختبار التحصيلي اآلجل الـذي يقـيس         )α≥05.0(عند مستوى الداللة    الضابطة  

 واالنحرافات المعيارية ألداء مجمـوعتي      حسبت المتوسطات الحسابية   " . مستوى التذكر 
الدراسة على االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر، ويبين جـدول رقـم              

  .ذلك) ٤-٩(
  

  )٤-٩(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الدراسة على االختبار التحصيلي اآلجل الذي 

  يقيس مستوى التذكر

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٢,٠٨  ٧,٢٧  ٣٣  الضابطة
  ٣,٦٠  ١١,٥٦  ٣٢  التجريبية

  
ولتحديد فيما إذا كان هناك فروق بين أداء المجموعتين بعد تثبيـت أثـر كـل مـن                  

) ٤-١٠(االختبار القبلي واالختبار البعدي العاجل اللذان يقيسان مستوى التذكر والجدول رقم            
  .يبين ذلك



  

  

-١٤٤-

  )٤-١٠(جدول رقم 

حتليل التباين املصاحب لفروق متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس 
  مستوى التذكر

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
 اإلحصائية

   ٠,٠٤  ٣,٢١  ٢٥,٧٣  ٢  ٥١,٤٧  اثر المتغيرين معا
   ٠,٠٣  ٤,٩٢  ٣٩,٤٤  ١  ٣٩,٤٤  )قبلي(ير المصاحب األول المتغ

  ٠,١٨  ١,٨٢  ١٤,٦٤  ١  ١٤,٦٤ )بعدي عاجل(المتغير المصاحب الثاني 
  *٠,٠٠٤  ٩,٠٣  ٧٢,٤٠  ١  ٧٢,٤٠  اتاألثر التجريبي بين المجموع

   ٠,٠٠  ١٤,٥٧  ١١٦,٨١  ٣  ٣٥٠,٤٣  التباين المفسر
  -  -  ٨,٠١  ٦١  ٤٨٨,٩٤  الباقي
  -  -  ١٣,١١  ٦٤  ٨٣٩,٣٨  المجموع

  

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  * 
بأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٤-١٠(يتبين من الجدول رقم     

بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعة الضابطة بعد تثبيـت          ) α≥05.0(الداللة  
ن متوسط أداء الطلبـة فـي       أ، وحيث   االختبار القبلي واالختبار البعدي العاجل      اثر كل من    

يتـضح مـن    كما  ) ٧,٢٧(أعلى منه في المجموعة الضابطة      ) ١١,٥٦(المجموعة التجريبية   
ن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية وهذا يقودنا إلى رفـض           ، فإ )٤-٩(الجدول رقم   

  -:ة البديلة وهي الفرضية الصفرية والقبول بالفرضي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست       " 

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة الـضابطة           

)α≥05.0 (       لصالح المجموعـة    في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر

   " .  لتجريبيةا
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة         " فيما يتعلق بالفرض السادس      -

التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة            

 في االختبار التحصيلي اآلجل الـذي يقـيس مـستوى           )α≥05.0(عند مستوى الداللة    



  

  

-١٤٥-

 حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على          ."لفهما
  .يبين ذلك) ٤-١١( الذي يقيس مستوى الفهم والجدول رقم االختبار التحصيلي اآلجل

  

  )٤-١١(جدول رقم 
راسة على االختبار التحصيلي اآلجل الذي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمموعيت الد
  يقيس مستوى الفهم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ١,٩٣  ٥,٦٤  ٣٣  الضابطة
  ٣,٣١  ١١,٥٣  ٣٢  التجريبية

  

ولتحديد فيما إذا كان هناك فروق بين أداء المجموعتين علـى االختبـار التحـصيلي               
د تثبيت أثر كل من االختبار القبلـي واالختبـار البعـدي            اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم بع     

  .يبين ذلك) ٤-١٢(العاجل اللذان يقيسان مستوى الفهم والجدول رقم 
  

  )٤-١٢(جدول رقم 
  .حتليل املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

ات درج
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
 اإلحصائية

  ٠,٢٤  ١,٤٢  ١٠,٢٣  ٢  ٢٠,٤٧  اثر المتغيرين معا
  ٠,٧٠  ٠,١٤  ١,٠٦  ١  ١,٠٦  )االختبار القبلي(المتغير المصاحب 
  ٠,١٠  ٢,٧٨  ٢٠,٠٥  ١  ٢٠,٠٥  )االختبار العاجل(المتغير المصاحب 

  * ٠,٠٠  ٢٢,٧٤  ١٦٣,٧٤  ١  ١٦٣,٧٤  األثر التجريبي بين المجموعات
   ٠,٠٠  ٢٧,٠٨  ١٩٥,٠٠  ٣  ٥٨٥,٠٢  التباين المفسر

  -  -  ٧,١٩  ٦١  ٤٣٩,١٢  الباقي
  -  -  ١٦,٠٠  ٦٤  ١٠٢٤,١٥  المجموع معدل

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
بان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٤-١٢(يتبين من الجدول رقم     

بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعة الضابطة بعد تثبيـت          ) α≥05.0(داللة  ال



  

  

-١٤٦-

ن متوسط أداء الطلبـة فـي       أ، وحيث   أثر كل من االختبار القبلي واالختبار البعدي العاجل         
أعلـى مـن أداء     ) ١١,٥٣(المجموعة التجريبية والتي استخدمت الحاسب اآللي والمقدر بـ         

ن هذه الفروق كانت    فإ،  ) ٤-١١(يتضح من الجدول رقم     كما  الطلبة في المجموعة الضابطة     
لصالح المجموعة التجريبية وهذا يقودنا إلي رفض الفرضية الصفرية والقبـول بالفرضـية             

   -:البديلة وهي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبيـة التـي درسـت                   " 

عنـد مـستوى الداللـة      لحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة الـضابطة          باستخدام ا 

)α≥05.0 (            في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم لـصالح المجموعـة

   ".التجريبية
  

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط أداء             " فيما يتعلق بالفرض السابع    -

ة التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة          المجموعة التجريبي 

 في االختبار التحصيلي اآلجل الـذي يقـيس         )α≥05.0(عند مستوى الداللة    الضابطة  

حـسبت المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة ألداء            " . مستوى التطبيق   
 اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيق والجدول       مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي    

  .يبين ذلك) ٤-١٣(رقم 
  

  )٤-١٣(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على االختبار التحصيلي اآلجل الذي 

  .يقيس مستوى التطبيق

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٠,٧٧  ٠,٩٧  ٣٣  الضابطة
  ٠,٨٧  ٢,٥٦  ٣٢  التجريبية

  

ولتحديد فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجمـوعتين علـى               
االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيق بعد تثبت اثر كل من االختبار القبلـي               

  .بين ذلكي) ٤-١٤(واالختبار العاجل اللذان يقيسان مستوى التطبيق والجدول رقم 



  

  

-١٤٧-

  )٤-١٤(جدول رقم 
نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس 

  مستوى التطبيق

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

   ٠,٠٠١  ٧,٧٠  ٤,٣٢  ٢  ٨,٦٤  اثر المتغيرين معا
   ٠,٠٠٨  ٧,٥٥  ٤,٢٣  ١  ٤,٢٣  )االختبار القبلي(المتغير المصاحب 

   ٠,٠٠٦  ٨,١٨  ٤,٥٩  ١  ٤,٥٩ )االختبار البعدي العاجل(المتغير المصاحب 
   *٠,٠٠  ٤٥,٨٧  ٢٥,٧٢  ١  ٢٥,٧٢  األثر التجريبي بين المجموعات

   ٠,٠٠  ٢٩,٦٣  ١٦,٦١  ٣  ٤٩,٨٥  التباين المفسر
  -  -  ٠,٥٦  ٦١  ٣٤,٢٠  الباقي

  -  -  ١,٣١  ٦٤  ٨٤,٠٥  لمجموعا
  

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  * 
بان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٤-١٤(يتبين من الجدول رقم     

ن أث  ، وحي بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعة الضابطة       ) α≥05.0(الداللة  
المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة في المجموعة التجريبية والتي استخدمت الحاسـب اآللـي             

يتضح من الجدول رقـم     كما   أعلى من المتوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة      ) ٢,٥٦(
ن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية وهذا يقودنا إلى رفض الفرضية            إ،ف) ٤-١٣(

   -:بول بالفرضية البديلة وهيالصفرية والق
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درسـت                  " 

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعـة الـضابطة           

)α≥05.0(        لصالح المجموعة    في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيق 

  ."التجريبية 
  

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط أداء             " فيما يتعلق بالفرض الثامن    -

المجموعة التجريبية و التي درست باسـتخدام الحاسـب اآللـي وبـين متوسـط أداء                

جل الذي   في االختبار التحصيلي اآل    )α≥05.0(عند مستوى الداللة    المجموعة الضابطة   



  

  

-١٤٨-

لقـد حـسبت المتوسـطات الحـسابية        ". يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق ككـل        
واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي اآلجـل ككـل            

  .يبين ذلك) ٤-١٥(والجدول رقم 
  )٤-١٥(جدول رقم 

  دراسة على االختبار التحصيلي اآلجل ككلاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة ال

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٣,١٠  ١٣,٨٨  ٣٣  الضابطة
  ٦,٥٨  ٢٥,٦٦  ٣٢  التجريبية

  

ولتحديد فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجمـوعتين علـى               
. بار القبلي واالختبـار البعـدي العاجـل       االختبار التحصيلي اآلجل ككل بعد تثبت اثر االخت       

  .يبين ذلك) ٤-١٥(والجدول رقم 
  
  )٤-١٦(جدول رقم 

  نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني متوسطات اموعتني على االختبار التحصيلي اآلجل ككل

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   قيمة ف
 اإلحصائية

   ٠,٠٠٣  ٦,٤٦  ١٤٤,١٥  ٢  ٢٨٨,٣١  ر المتغيرين معااث
   ٠,٠٢  ٥,٦٨  ١٢٦,٧٢  ١  ١٢٦,٧٢  )االختبار القبلي(المتغير المصاحب األول 
االختبار البعدي (المتغير المصاحب الثاني 
  )العاجل

٠,٠٦  ٨,٠٢  ١٧٨,٨٥  ١  ١٧٨,٨٥   

   *٠,٠٠  ١٤,٢٧  ٣١٨,٢٧  ١  ٣١٨,٢٧  األثر التجريبي بين المجموعات
  ٠,٠٠  ٣٧,٩٩  ٨٤٧,٢٦  ٣ ٢٥٤١,٨٠  المفسرالتباين 

  -  -  ٢٢,٣٠  ٦١ ١٣٦٠,٤١  الباقي
  -  -  ٦٠,٩٧  ٦٤ ٣٩٠٢,٢١  المجموع

  )α≥05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   * 

بان هناك فروقا ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٤-١٦(يتبين من الجدول رقم     
ـ  بين أداء المجموعة التجريبية وبين أداء المجموعة الضابطة         ) α≥05.0(الداللة    ث ، وحي
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ن المتوسط الحسابي ألداء الطلبة في المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام الحاسـب             أ
يتضح كما  ) ١٣,٨٨(أعلى من المتوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة        ) ٢٥,٦٦(اآللي  

لصالح المجموعة التجريبية وهذا يقودنـا إلـى        ن هذه الفروق    ، فإ  )٤-١٥(من الجدول رقم    
   -:رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة وهي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبيـة و التـي              " 

عند مستوى الداللـة    درست باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الضابطة          

)α≥05.0 (            في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر والفهـم والتطبيـق

  " .لصالح المجموعة التجريبية  ككل
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  -:مناقشة النتائج وتفسريها : ثا�ياً 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحاسب اآللي في تـدريس وحـدة               

ى التحصيل الدراسي العاجل واآلجل عند كل مستوى من المـستويات الثالثـة             اإلحصاء عل 
طبقًا لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية عنـد طـالب         ) التذكر، الفهم، التطبيق  (األولى وهي   

الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات ولهذا الغرض اجري في هذه الدراسة اختبـاران              
في تدريس وحدة اإلحـصاء     ) االكتساب(طالب للمعلومات األول يتعلق بقياس مدى تحصيل ال     

بعد المعالجة واالختبار الثاني يتعلق بقياس مدى االحتفاظ للمفاهيم بعد فتـرة مـن تطبيـق                
  .االختبار العاجل

  :     وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة باالختبارين
 حيث أجابت نتائج االختبـار      مناقشة النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي العاجل ،       :أوالً -

  :العاجل على أربعة فروض وهي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت                .١
عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          

)α≥05.0(لذي يقيس مستوى التذكر في االختبار التحصيلي العاجل ا.  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت                .٢

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          
)α≥05.0(في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى الفهم .  
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت             ال توجد    .٣

 )α≥05.0(عند مستوى الداللـة     باستخدام الحاسب اآللي وبين أداء المجموعة الضابطة        
  .في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق 

داء المجموعة التجريبية التـي درسـت       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أ         .٤
عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          

)α≥05.0 (          في االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق
  .ككل

ئية عند مستوى الداللـة     وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصا         
بين التحصيل العاجل لمستوى التذكر، الفهم، التطبيق، والمستويات        ) α≥05.0(اإلحصائية  
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معاً للمجموعة التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين التحصيل العاجل لمستوى التـذكر،             
ستخدام الحاسب اآللي ولـصالح     الفهم، التطبيق، والمستويات معاً للمجموعة التي لم تدرس با        

المجموعة التجريبية التي استخدمت الحاسب اآللي وبالتالي فان تحصيل الطلبة في المجموعة            
التجريبية التي استخدمت الحاسب اآللي كان أعلى من تحـصيل الطلبـة فـي المجموعـة                

 منها مـا    الضابطة، وقد يعود هذا التفوق في التحصيل على االختبار العاجل إلى عدة أسباب            
  -) :م١٩٩٦سالمة، (ذكره

أن الحاسب اآللي يزود المتعلم بتغذية راجعة فورية وذلك حسب استجابة المـتعلم فـي                -
  .الموقف التعليمي

  .أن الحاسب اآللي له صفة التشويق للمتعلم -
  .أن الحاسب اآللي يمكن المتعلم من التقويم الذاتي لنفسه -
فعال مع الخلفيات المعرفية المتباينة للمتعلمـين       يمكن الحاسب اآللي المعلم من التعامل ال       -

  .مما يحقق مراعاة الفروق الفردية
  .كما وان الحاسب اآللي يساهم في زيادة ثقة المتعلم بنفسه وينمي مفهوم إيجابي للذات -
أن الحاسب اآللي يعطي الطالب الفرصة الكافية لتعلم أية فكرة والتمكن منها قبل االنتقال               -

  .إلى فكرة أخرى
  .أن الحاسب اآللي يعرض المادة التعليمية بشكل منظم ومقنن -
يتكيف البرنامج في ضوء قدرة الطالب على التعلم بحيث يستمر في التدريب أو يتفـرغ                -

  .لمراجعة مادة ما حسب نتيجة استجابات الطالب
  .أن الحاسب اآللي يزود الطالب بنتيجة تحصيله أوالً بأول -

إلـى أن فـي اسـتخدام       ) ١٩٨٩حمدي،  (أشار إليه   كما ويمكن تفسير ذلك حسب ما       
الحاسوب التعليمي اختياراً ألنسب الطرق وأكثر األدوات طواعية لتنفيذ استراتيجيات تفريـد            
التعلم والتعليم الذاتي فمنذ اللحظة األولى للعمل على جهاز الحاسب اآللي تبدأ عملية الـتعلم               

وضوع الذي يرغب تعلمه والسرعة المناسبة له       عند المتعلم باختياره للزمن الذي يناسبه والم      
لعرض المعلومات واألسئلة واالستجابات إلى اللحظة التي يكمل فيها نشاط التعلم متى شـاء              
وجميع األنشطة مجتمعه تشكل اإلجراءات العملية في تنفيذ عمليتي الـتعلم الـذاتي وتفريـد               

  .لم الذاتي وتفريد التعليمالتعليم حيث تؤكد االتجاهات التربوية الحديثة على التع
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ويمكن للباحث أن يفسر هذه النتيجة إلى أن استخدام الحاسب اآللي التعليمي كطريقـة        
حديثة في عمليات التدريس وفر دافعية أكبر عند الطلبة الكتساب المفاهيم حيـث أن حداثـة                

ة مما أثار عندهم    الجهاز والبرنامج التعليمي وفر المتعة لدى الطلبة أثناء تعلمهم بهذه الطريق          
عنصر التشويق لتتبع محتويات البرنامج التعليمي ومحاولة الربط باستمرار بين موضوعات           
البرنامج حيث يقوم الطالب بمراجعة الدرس السابق إلمكانية االستمرار بالدرس الالحق لـه             

ـ             وبي ،  وقد الحظ الباحث بنفسه سعادة الطالب وشغفهم الشديد وميلهم لدراسة البرنامج الحاس
وكذلك استفساراتهم المتواصلة عن البرنامج وطريقة الحصول عليه وذلك أثناء قيام الباحـث             

  .بالتجول بين الطلبة خالل عملهم على األجهزة
      وانه في تعامل الطالب الفردي مع جهاز الحاسب اآللي ومع البرنـامج المعـد لهـذه                

اتية في تعلمه ، وإجابتـه عـن األسـئلة          الدراسة الذي يمكن الطالب من تحمل المسؤولية الذ       
المعدة لذلك، فالطالب يستمع للدرس ويقرأ التعليمات ويناقش األمثلة ويتلقى التغذية الراجعة ،             
وهو في ذلك في تفاعل مستمر مع البرنامج األمر الذي جعل التعلم ذو معنى من خالل تعدد                 

  .وب التدريسالوسائل وإجادة التوضيح وسالسة العرض والتجديد في أسل
ولعل استخدام األشكال والرسومات لتوضيح المفاهيم في وحـدة اإلحـصاء والتـي             
استخدمها البرنامج التعليمي كان لها أثراً بالغًا في اكتساب هذه المفاهيم حيث قـام البرنـامج                
بشرح المفاهيم باستخدام الوسائل شبه المحسوسة باألشكال الهندسـية المتحركـة والملونـة             

ة إلى تلوين بعض فقرات المادة التعليمية ومن الممكن أن تكون اسـتراتيجية تلـوين               باإلضاف
زادت من قدرة الطلبة على تمثيل وربط المفاهيم بـشكل          ) م١٩٨٧غزاوي،  (المادة التعليمية   

  .جيد ليعود في النهاية على قدرة تذكرها واستدعائها مرة أخرى
ج الحاسـوبي وكفاءتـه وقدرتـه علـى        كما تدل هذه النتائج أيضاً على نجاح البرنام       

توصيل المعلومات بشكل دقيق ، كما تدل على جودة اإلنتاج واإلخـراج وجـودة المحتـوى       
  .وجودة أسلوب العرض ومراعاته لخصائص ومواصفات البرامج التعليمية الجيدة

   كما وينبغي أالّ يغيب عن األذهان أن استخدام الحاسب اآللـي التعليمـي فـي تـدريس                 
اضيات يوفر الفرصة أمام الطالب للحصول على أكبر قدر ممكن من األمثلة واألشـكال              الري

التوضيحية لشرح المعلومة وفهمها باإلضافة للحصول على عدد كاف من التمارين والمسائل            
التي يريدها في حين أن استخدام طريقة التدريس الصفي االعتيادي ال يمكن أن يوفر للطالب               

  .ة واألشكال التوضيحية والتمارين وذلك لضيق وقت الحصة الصفيةهذا الكم من األمثل
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة من ناحية تفوق استخدام الحاسب اآللي التعليمـي كطريقـة              
) التذكر، الفهم، التطبيـق   (تدريس في تحصيل الطلبة في االختبار العاجل الذي يقيس مستوى           

) م١٩٩٩( والبحوث السابقة مثل دراسة الجبيلي       والمستويات معاً مع عدد من نتائج الدراسات      
ودراسـة  ) م١٩٩٦(ودراسـة العلـي     ) م١٩٩٨(ودراسة عزيز   ) م١٩٩٩(ودراسة الكرش   

، ودراسة أبوريا   ) م١٩٩٥(، ودراسة الفار  ) م١٩٩١(، ودراسة الجندي    )م١٩٩٣(الهمشري  
ـ         ) هـ١٤١٨(،ودراسة آل مجحود    ) م١٩٩٣( م، عند جميع المـستويات عـدا مـستوى الفه

ودراسة ميخائيـل وآخـرون     ) م١٩٩٥(، ودراسة جمال الدين     ) هـ١٤٠٧(ودراسة حسين   
ودراسة الجمهـور   ) م١٩٩٢(، ودراسة رمضان    ) م١٩٨٨(، ودراسة السيد علي     ) م١٩٨٧(
عند جميع المستويات المعرفية عدا مستوى التطبيق،       ) م١٩٩٨(، ودراسة المطيري  ) م١٩٩٩(

  ).م١٩٩٣(ة العيسى ، ودراس) م١٩٩٩(ودراسة عبداهللا 
، ) م١٩٩٥(، ودراسـة مـالك      ) م١٩٩٩( وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة العمر        

عنـد  )م١٩٩٩(و الجمهـور    ) م١٩٩٨(ودراسة كل من المطيـري      ) م١٩٩٠(ودراسة هام   
في أنـه ال يوجـد اثـر إيجـابي          ) م١٩٨٩ (Thongyooمستوى التطبيق ، ودراسة ثونجيو      

  .على التحصيل لدى الطلبةللحاسب اآللي التعليمي 

  
حيث أجابت نتـائج االختبـار      ) االحتفاظ(مناقشة النتائج المتعلقة باالختبار اآلجل      : ثانيا -

  :اآلجل على أربع فروض وهي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت                .١
عنـد مـستوى الداللـة      لـضابطة   باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة ا       

)α≥05.0 (في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر.  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت                 .٢

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          
)α≥05.0 (في االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم.  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت                .٣

عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          
)α≥05.0 (يلي اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيقفي االختبار التحص.  
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت                .٤
عنـد مـستوى الداللـة      باستخدام الحاسب اآللي وبين متوسط أداء المجموعة الـضابطة          

)α≥05.0(فهم والتطبيق ككل في االختبار التحصيلي الذي يقيس مستوى التذكر وال.  
حيث أظهرت النتائج بأنه يوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                

)α≥05.0 (              ًبين التحصيل اآلجل لمستوى التـذكر، الفهـم، التطبيـق والمـستويات معـا
م للمجموعة التي درست باستخدام الحاسب اآللي وبين التحصيل اآلجل لمستوى التذكر والفه           

والتطبيق والمستويات معا للمجموعة التي لم تدرس الحاسب اآللي وبهذا فان تحصيل الطلبة             
في المجموعة التجريبية في االختبار اآلجل كان أعلى من تحصيل الطلبة في االختبار اآلجل              
في المجموعة الضابطة ويمكن أن يفسر الباحث سبب هذا التفوق في التحصيل على االختبار              

 أن استخدام الحاسب اآللي التعليمي كطريقة تـدريس يقـدم المفـاهيم الرياضـية               اآلجل إلى 
المجردة للطالب بطريقة شبه محسوسة وذلك عن طريق تحويل األعداد واألرقام الرياضـية             
المجردة إلى أشكال هندسية وهذا األسلوب يعمل على إثارة انتباه الطالب وانـشغاله بالمـادة               

م مما يؤدي إلى اكتساب المفاهيم بصورة صحيحة باإلضـافة إلـى            التعليمية طيلة وقت التعل   
االحتفاظ به لفترة أطول حيث ترسخ هذه المفاهيم في أذهان الطلبة ويطبقونها فـي حيـاتهم                
اليومية وعلى العكس من ذلك فانهم في طريقة التدريس الصفي االعتيادي ال تقدم مثل هـذه                

سيخ المفهوم في ذهن الطالب حيث تعتمـد فـي          األساليب شبه المحسوسة التي تعمل على تر      
معظمها على استخدام األساليب المجردة والتي سرعان ما تنسى وال يحتفظ بها الطالب لفترة              

  .زمنية أطول
باإلضافة إلى أن استخدام الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس يتطلب في كثيـر مـن              

لطالـب بحيـث ال يقـوم الطالـب         األحيان إجراء بعض العمليات الرياضية ذهنياً من قبل ا        
باستخدام الورقة والقلم والسبورة للحصول على النتيجة بل تتم العلمية ذهنيا وهذا ما الحظـه               
الباحث أثناء تجواله بين الطالب في كال المجموعتين ، فالمجموعة التي استخدمت الحاسـب              

كتسابهم مهارات الـسرعة  التعليمي لم تستخدم الورقة والقلم في معظم المواقف مما أدى إلى ا      
واإلتقان في األداء ، ألن طبيعة البرنامج التعليمي المحوسب تتطلب ذلك ، في حين اسـتخدم                

  . طلبة المجموعة الضابطة الورقة والقلم
ومما ال شك فيه أن استخدام الحاسب اآللي التعليمي كطريقة تدريس يبعد الملل عـن               

بة تعليما ممتعا وشيقا وان استمتاع الطالب في تعلمه         الطلبة في المواقف التعليمية ويوفر للطل     
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من أهم ميزات التعليم الفعال وعندما يستمتع الطالب في تعلمه فانه يحتفظ بما تعلمـه لفتـرة                 
أطول مما لو لم يستمتع في هذا التعلم ، وهذا ما الحظه الباحث مع طلبة المجموعة التجريبية                 

 استمتعوا فـي تعلمهـم ممـا أدى إلـى احتفـاظهم             الذين استخدموا الحاسب التعليمي حيث    
  .بالمعلومات لفترة أطول

      وتتفق نتيجة هذه الدراسة من ناحية تفوق طريقة استخدام الحاسوب التعليمي كطريقـة             
تدريس في تحصيل الطلبة في االختبار اآلجل واالحتفاظ بالمفاهيم والمعلومات مـع دراسـة              

ودراسة العيسى  ) م١٩٩٩(، ودراسة الرفاعي    ) م١٩٩٣(ا  ، ودراسة أبوري  ) م١٩٩٩(الجبيلي  
  ).م١٩٩٣(

    وبالتالي فان هذه الدراسة أدت نتائجها إلى وجود أثر فعال للتدريس باسـتخدام الحاسـب               
بقاء أثر التعلم ، وأن     ) االحتفاظ(للطالب ، وكذلك    ) االكتساب(اآللي على التحصيل الدراسي     
ه الدراسة دوره في ذلك ، ألن البرنامج الجيد يجب أن يعد من             للبرنامج التعليمي المعد في هذ    

قبل فريق عمل من األخصائيين في التربية وفي البرمجة إلخراج برنـامج يثـري العمليـة                
التعليمية ، ويرى الباحث أن  البرنامج المستخدم في هذه الدراسة لم يقتـصر علـى عمـل                  

وي جيد ينم عن خبرة المبرمجين التربوية ،        مبرمجين فقط ، بل أن البرنامج معد بأسلوبٍ ترب        
وهو ما تفقده كثير من البرامج التي تأخذ طابعاً تجارياً وتسويقياً ال دخل للتربية بها ، وهـذا                  
ما أثبتته معظم الدراسات حيث وجد أن معظم البرمجيات التعليمية المعروضة في األسـواق              

ريب في مجال التربية والتعليم، فجـاء       أنتجت من قبل أناس مبرمجين ليس لديهم خبرة أو تد         
اإلنتاج رديئاً ال يطابق احتياجات الطالب التربوية ،مما أصبح شغل الشركات المنتجة لهـذه              
البرمجيات في الدول المتقدمة البحث عن اإلنسان المبرمج التربوي الذي ال يخلو برنامجـه              

  .الذي يعده من تضمينات تربوية تعود بالنفع على طالب العلم 
 



  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ملخص النتائج والتوصيات
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      يتضمن هذا الفصل ملخصاً للدراسة من حيث أهدافها وأهميتها وفروضها ونتائجها،      
ثم يتناول الباحث فيه أهم التوصيات التي نبعت مـن نتـائج هـذه الدراسـة ، وكـذلك                     

  .البحوث المقترحات التي ظهرت الحاجة إلجرائها 
  

  -:ملخص النتائج : أوًال
ذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحاسب اآللي في تـدريس وحـدة              هدفت ه 

اإلحصاء على التحصيل الدراسي العاجل واآلجل عند كل مستوى من المـستويات الثالثـة              
طبقا لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية عنـد طـالب         ) التذكر، الفهم، التطبيق  (األولى وهي   

  .ات الصف األول الثانوي في مادة الرياضي
      وتنبع أهمية الدراسة في إسهامها في تطوير طرق التدريس واالنتقـال مـن الطـرق               
التقليدية إلى الطرق الفاعلة في التدريس ، وإيجاد اسـتراتيجية مثلـى للتـدريس باسـتخدام                
الحاسب اآللي في مادة الرياضيات ، وهذا ما سعت له وزارة المعارف مـن خـالل تعمـيم                  

لي في المدارس كافةً ، وتعميم مشروع األمير عبداهللا بـن عبـدالعزيز             استخدام الحاسب اآل  
  .وأبناؤه الطلبة لالستفادة من الحاسب اآللي في التعليم 

  :        وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤالين الرئيسين التاليين 
ما أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على التحـصيل العاجـل               .١

   األول الثانوي في مادة الرياضيات  ؟لطالب الصف
ما أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة اإلحصاء على بقاء أثر التعلم لطالب               .٢

  الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات ؟
  :وقد أوجدت الدراسة الفروض التالية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست              .١
 فـي   ) ٠,٠٥(عند مستوى   ومتوسط أداء المجموعة الضابطة     ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  . االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر بعد ضبط االختبار القبلي
ين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب       .٢

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
  . بعد ضبط االختبار القبلياالختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى الفهم  
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التـي درسـت   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية          .٣
فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  . بعد ضبط االختبار القبلياالختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التطبيق 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٤

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) يالحاسب اآلل ( باستخدام  
بعـد ضـبط    االختبار التحصيلي العاجل الذي يقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق ككل           

  . االختبار القبلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٥

فـي  ) ٠,٠٥(ء المجموعة الضابطة عند مستوى      ومتوسط أدا ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
  .بعد ضبط االختبار القبلي والعاجلاالختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التذكر 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درسـت               .٦
فـي  ) ٠,٠٥(وى  ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مست     ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

  .بعد ضبط االختبار القبلي والعاجلاالختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى الفهم  
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  أداء المجموعة التجريبية التي درسـت             .٧

فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط  أداء المجموعة الضابطة عند مستوى        ) الحاسب اآللي ( باستخدام  
  . بعد ضبط االختبار القبلي والعاجلتحصيلي اآلجل الذي يقيس مستوى التطبيق االختبار ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي درسـت            .٨
فـي  ) ٠,٠٥(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة عند مستوى       ) الحاسب اآللي ( باستخدام  

بعـد ضـبط    توى التذكر والفهم والتطبيق ككل      االختبار التحصيلي اآلجل الذي يقيس مس     
  .االختبار القبلي والعاجل

طالباً من طالب مدرسة اإلمام تركي بن عبـداهللا         ) ٦٥(    وقد تكونت عينة الدراسة من      
الثانوية في مدينة تبوك ، حيث استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي من خالل التـصميم               

ذو االختبار البعدي والقبلي ، وتكونـت المجموعـة         ذو المجموعيتن التجريبية والضابطة     
 طالباً مـن طـالب الـصف األول         ٣٣ طالباً والمجموعة الضابطة من      ٣٢التجريبية من   

  .الثانوي في المدرسة
والختبار الفروض السابقة أجري في هذه الدراسة اختبار تم تطبيقه مرتين األولـى             

ي تـدريس وحـدة اإلحـصاء بعـد         ف) االكتساب(لقياس مدى تحصيل الطالب للمعلومات    
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المعالجة، والثانية لقياس مدى االحتفاظ للمفاهيم بعد فترة من تطبيق االختبار العاجل ، بعـد        
لوحدة اإلحصاء من منهـاج  ) k nowlogy(أن تم استخدام برنامج من إنتاج شركة المعرفة 

فصل الدراسـي   رياضيات الصف األول الثانوي في مدرسة اإلمام تركي بن عبداهللا خالل ال           
هـ ، وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فـروق ذات           ١٤٢١/١٤٢٢الثاني للعام الدراسي    

داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللـي             
 فـي االختبـار     )α≥05.0(عند مـستوى الداللـة      وبين متوسط أداء المجموعة الضابطة      

التحصيلي العاجل واآلجل في مستويات التذكر والفهم والتطبيق وفي جميع هذه المـستويات            
  . لصالح المجموعة التجريبية

  

  :التوصيات والمقترحات : ثانياً
في ضوء نتائج الدراسة التي بينت أن استخدام الحاسب اآللي التعليمي في عمليـات              

بة أفضل من طريقـة التـدريس الـصفي         التدريس له اثر إيجابي في اكتساب واحتفاظ الطل       
  :االعتيادي  فان الباحث يوصي بما يلي

اتباع معلمي الرياضيات لطريقة استخدام الحاسب التعليمي في تدريس مادة الرياضـيات             .١
  .وذلك لما له من اثر كبير في تحسين تحصيل الطلبة

حوسـبة، بحيـث    توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أجل إنتاج البرامج التعليمية الم          .٢
  .تحتوي على تضمينات تربوية للمفاهيم

عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات لتمكنهم من تطوير وتفعيل استخدام الحاسوب في             .٣
  .تدريس مفاهيم مختلفة في الرياضيات

استخدام البرنامج التعليمي المنتج من قبل شركة المعرفة في تدريس وحدة اإلحصاء نظراً              .٤
  .ي هذه الدراسة إلثبات فعاليته ف

 إنشاء مدارس متطورة تستخدم تقنية التدريس عن طريق الحاسب اآللي فـي المرحلـة               .٥
  .االبتدائية منذ الصفوف األولى 

 محاولة التنسيق بين طرق التدريس األخرى وبين استخدام الحاسـب اآللـي كطريقـة               .٦
األخـرى  تدريس خاصة في زمن السرعة والتطور المعرفي ، بمعنى أن طرق التدريس             

يمكن برمجتها عن طريق الحاسب اآللي في شكل برامج تعليمية مما يزيـد فاعليتهـا ،                
  .ويزيد عنصر التشويق لدى الطالب 
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 إعطاء المجال لشركات القطاع الخاص إلنتاج البرامج التعليمية شرط التزامها بـالجودة             .٧
  .واإلجادة وأن تكون تحت إشراف وزارة المعارف

ض عن طريق الحاسب اآللي لدروس الرياضيات واسـتخدام تقنيـة            استخدام تقنية العر   .٨
  .الفصول الذكية 

 تزويد كل مدرسة بمعمل حاسبات آلية متكاملة التجهيزات ، وأن تكون ذات مواصـفات               .٩
  .جيدة ، متصلة بشبكة محلية ، وبشبكة اإلنترنت 

 والمقررات  محاولة تقويم البرمجيات التعليمية المعروضة في األسواق لمختلف المواد         . ١٠
  .التعليمية ، تمهيداً لتعميم الجيد منها لتدريس الرياضيات 

 ضرورة تطوير منهج الحاسب اآللي في المدارس الثانوية ، وتدريس مادة الحاسـب              . ١١
  .اآللي منذ بداية المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية

تربيـة وكليـات     إدراج مساق من ضمن المساقات اإلجبارية المقررة لطلبة كليات ال          . ١٢
  . المعلمين في المملكة العربية السعودية حول استخدام الحاسب التعليمي في التدريس 

  .تزويد المدارس التي يوجد فيها حواسيب ببرامج محوسبة لمختلف الموضوعات . ١٣
  

  : بحوث مقترحة -: ثالثًا 
  .ت  إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة في وحدات دراسية أخرى من مادة الرياضيا .١
  .إجراء دراسة حول أثر استخدام الحاسب اآللي على اتجاهات الطلبة نحو الرياضات .٢
إجراء دراسة حول عالقة البرنامج المستخدم في هذه الدراسة بأنماط التفكير لدى طالب              .٣

  .المرحلة الثانوية 
  إجراء دراسة حول أثر استخدام الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طـالب               .٤

  .مرحلة الثانوية ال
  إجراء دراسة حول أثر استخدام تقنية الفصول الذكية على تنمية التفكير اإلبداعي لـدى               .٥

  . الطالب 
  . إجراء دراسة حول أثر استخدام الحاسب اآللي في تنمية مهارة حل المشكالت لديهم  .٦

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 قائمة المراجع
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  المراجع 
  :المراجع العربية : أوالً 

: القـاهرة    . ١ط . الكمبيوتر والعملية التعليميـة   ) . ١٩٨٧. (إبراهيم ، مجدي عزيز      -١
  .مكتبة اإلنجلو المصرية 

الكمبيوتر في مناهج الرياضيات بالتعليم الثـانوي       ). " ١٩٨٧.( إبراهيم ، مجدي عزيز      -٢
العـدد  . الصدر لخدمات الطباعـة     : مدينة نصر    . التربيبة المعاصرة مجلة  ".لماذا؟..

   ٢٣٣– ١٩٩ص .م ١٩٨٧الثامن ديسمبر 
أثر استخدام استراتيجية الـتعلم باللعـب       ) . "م١٩٩٣.(أبو ريا ، محمد يوسف إبراهيم        -٣

المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب مهارات العمليات األربع لطلبة الصف السادس            
كلية التربية  :رسالة ماجستير غير منشورة     ".  المدارس الخاصة في عمان      األساسي في 

  .، الجامعة اآلردنية 
 عمان  ١ط .مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها   ). م١٩٩٩.(أبو سل ، محمد عبدالكريم       -٤

  .دار الفرقان : 
الكمبيوتر ودوره في تعلـيم وتعلـم       ) . "م١٩٩٥.( أبو الخير ، مدحت السيد محروس        -٥

العـدد  .اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلـوم         . مجلة التربية " .ضيات  الريا
   .٢٨٦– ٢٦٥ص .م ١٩٩٥مارس .الثاني عشر بعد المائة 

دار : حائـل    . ١ط   .دليل الطالب للحاسـبات اآلليـة     ) . م١٩٩٨.(أبو الذهب ،هالل     -٦
  .األندلس للنشر والتوزيع 

واقع استخدام الحاسـوب فـي مـدارس        )."م١٩٩٨.(أبو عمر عبد اللطيف عبد الحافظ        -٧
رسالة ماجـستير غيـر     ". محافظات جنوب األردن واتجاهات الطالب والمعلمين نحوه      

  .جامعة مؤته االردن .منشورة 
اتجاه طالب وطالبـات القـسم      ). "م١٩٩٦.(األكلبي ، فهد عبداهللا ورشاد علي موسى         -٨

وي نحو استخدام الكمبيوتر الشخـصي      العلمي في المستوى الدراسي الثاني والثالث الثان      
 ، األمانـة    مجلة اتحاد الجامعـات العربيـة     ". وعالقته بالتحصيل في مادة الرياضيات      

– ٢٥٥ص  .١٩٩٦ينـاير   .العدد الحادي والثالثون    . العامة التحاد الجامعات العربية     
٢٩٦.   

ـ        )." هـ١٤١٨.(آل مجحود ،مسلط زائد      -٩ ادة اثر استخدام الحاسب اآللي في تـدريس م
العلوم على التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثاني المتوسط دراسة شبة تجريبية فـي             
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جامعة أم القـرى ،مكـة      . رسالة ماجستير غير منشورة     .إحدى مدارس مكة المكرمة     
  .المكرمة 

ترجمة محمد أمـين    . ٢جـ   .طرق تدريس الرياضيات  ) . م١٩٨٧.(بل، فردريك هـ     -١٠
  .الدار العربية للنشر والتوزيع :رة القاه.المفتي وممدوح سليمان 

أثر اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي علـى         ). " م١٩٩٩.( جبيلبي ،ابراهيم محمد علي      -١١
" . التحصيل المباشر والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي فـي الرياضـيات             

  .كلية التربية :  ، جامعة اليرموك رسالة ماجستير غير منشورة
فاعلية برنامج تعليمي بالكمبيوتر في مادة      ) "١٩٩٥.(د مرسي    جمال الدين ، هناء محم     -١٢

رسالة " . اإلحصاء على تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في التعلم             
  . ، جامعة القاهرة دكتوراة غير منشورة

فاعلية الحاسوب في تدريس اللغـة االنجليزيـة        ) ." م١٩٩٩.( الجمهور ، عبدالرحمن     -١٣
حلول لمـشكالت    "ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات   . "  األول الثانوي    لطالب الصف 

 محـرم   ٥– ٣جامعة الملك سعود ، الفتـرة مـن         : الرياض  ". تعليمية وتدريبية ملحة    
  .م١٩٩٩ابريل ٢١-١٩هـ الموافق ١٤٢٠

فاعلية بعض أساليب استخدام الكمبيوتر في تعليم       ). "م  ١٩٩١.( الجندي ، أسامة عثمان      -١٤
". ن التالميذ ذوي التحصيل المنخفض وذوي التحصيل المرتفع في الرياضـيات            كل م 

  .كلية التربية : جامعة عين شمس  .رسالة دكتوراة غير منشورة
دراسة حول تقويم البرمجيـات الرياضـية       ) ." م١٩٩٥.(، مطلق طلق    ) ١(  الحازمي -١٥

مكتب التربية  : ياض   ، الر  مجلة رسالة الخليج العربي   " .المستخدمة على الحاسب اآللي     
  )١ .(١٥٥-١٣١ص ص .العدد الخامس والخمسون . لدول الخليج العربي 

استخدام الحاسب  اآللي في تعليم الرياضيات       ) . "م١٩٩٥.(، مطلق طلق    )٢( الحازمي   -١٦
. العـدد الخـامس     . الجمعية السعودية للعلوم الرياضـية      :  ، الرياض    مجلة أفكار " . 

  )٢. (هـ ١٤١٦جمادى اآلخرة 
فاعلية التدريس بمساعدة الحاسـب اآللـي       ) . "هـ  ١٤٠٧. (  حسن ، محمد ابراهيم      -١٧

لبعض المهارات األساسية في الرياضيات للتالميذ غير المتمكنين بالمرحلـة االبتدائيـة            
كليـة  : ، جامـة أم القـرى      رسالة ماجستير غير منـشورة      . " بمدارس مكة المكرمة    

  .التربية
أثر استخدام أسلوب التعلم عن طريق الحاسوب فـي          " ) .م١٩٨٩.( حمدي ، نرجس     -١٨

مجلـة  ".تحصيل طلبة الدراسات العليا واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب في التعلـيم            
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، المجلد السادس عشر ، ذو القعـدة        ) ٦العدد  ( الجامعة األردنية ،    :  ، عمان    دراسات
  .هـ ١٤٠٩

يم بمساعدة الحاسوب وأثره في تعليم      نظام التعل ). " م  ١٩٩٢. ( خصاونة ، أمل عبداهللا      -١٩
المجلد . رابطة التربية الحديثة    : القاهرة   . مجلة دراسات تربوية  " . وتعلم الرياضيات   

  ) .٤٥(الجزء . السابع 
مكتبـة  :  ، القـاهرة     ٢ط .معلم الرياضيات   . ) م١٩٨٥.(  خليفة ،  خليفة عبدالسميع       -٢٠

  .اإلنجلو المصرية 
أثر استخدام الحاسب اآللي والشرائح الشفافة فـي        ). "م  ١٩٩٦.( دويدي ، علي محمد      -٢١

الدورات ( تحصيل طالب الصف األول الثانوي بمنطقة المدينة المنورة التعليمية لوحة           
، مجلة مركز البحـوث التربويـة     . دراسة تجريبية )" والمجموعات في الجدول الدوري   

  .جامعة الملك سعود ،: الرياض 
فاعلية تـدريس قواعـد اللغـة االنكليزيـة         ). "م  ١٩٩٩.( الرفاعي ، اسماعيل خليل      -٢٢

المبرمجة بالكتاب والحاسوب ،دراسة تجريبية على طالب الصف الثاني االعدادي فـي            
جامعة دمـشق ، كليـة      :، دمشق   رسالة دكتوراة غير منشورة     ". مدارس مدينة دمشق    

  .التربية 
ي الحاسب االلكترونـي  برنامج مقترح ف). " م ١٩٩٢.( رمضان ، حسام الدين ابراهيم     -٢٣

رسالة دكتوراة  " . لتنمية بعض جوانب التعلم لدى طلبة شعبة الرياضيات بكلية التربية           
  . ، جامعة الزقازيق غير منشورة

دار :عمـان    . ٢ط .أساسيات االحصاء الوصفي  .) م١٩٩٦.( زيتون ، عايش محمود      -٢٤
  .عمار للنشر والتوزيع 

 ١ط . سائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم    و). م١٩٩٦.( سالمة ، عبدالحافظ محمد      -٢٥
  .دار الفكر للطباعة والنشر : عمان . 

برنامج لتـدريس برمجـة الحاسـب اآللـي         ). " م١٩٨٨.(السيد علي ، محمود محمد       -٢٦
رسـالة ماجـستير    ". كأسلوب لحل المشكالت في الرياضيات لتلميذ المرحلة الثانويـة          

دار ثقيف للنشر والتأليف ،     : كتب ، الرياض  ، جامعة عين شمس ، مجلة علم ال       منشورة  
  .هـ١٤١٥العدد الثالث ، المجلد السادس عشر 

 ٢ط. مقدمة في الحاسب اآللي وتقنية المعلومات       ).هـ  ١٤١٦.( الشدي، طارق عبداهللا   -٢٧
  .دار الخريجي للنشر: الرياض.
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  التربيـة مجلة". الثورة التكنولوجية في التربية العربية    ). " م١٩٩٦.( الشربجي ،وجيه    -٢٨
م ، ص   ١٩٩٦ ، مـارس     ١١٦اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، العدد        : ، قطر 
   .٢٢٨-١٥٩ص 

أثر تدريس التربية الفنية بوساطة الحاسـوب       ) ."م١٩٩٨.(الشقران ،عبداهللا عبدالكريم     -٢٩
في اكتساب طلبة الصف العاشر ألسس التصميم الفني مقارنـةً مـع            ) برنامج الرسام   (

جامعة اليرمـوك ، كليـة   :  ، األردن رسالة ماجستير غير منشورة   ".  التقليدية   الطريقة
  .التربية 

. ٢ط. االتجاهات الحديثة في تـدريس الرياضـيات        ) .م١٩٩٧.( شوق، محمود أحمد   -٣٠
  .دار المريخ للنشر: الرياض 

 ،  مجلة عـالم الكمبيـوتر    ". الكمبيوتر والتعلم   ) ."م١٩٩٥.( صالح ، مصطفى جودت      -٣١
  ٧١-٦٨م ،ص ص ١٩٩٥ ، يناير ٨٥الثامنة ، العدد السنة 

وسائل االتصال والتكنولوجيـا فـي التعلـيم        ).   م ١٩٩٦.( الطوبجي، حسن حمدي       -٣٢
   .دار القلم : الكويت .

مجلة عصر الحاسب   " .الحاسب الشخصي في التعليم     ) . " م١٩٩٤.(عبد الحي ، سهير      -٣٣
يوليـو  / هــ   ١٤١٥ية ، صـفر     جمعية الحاسبات السعود  : العدد الثالث ، الرياض     .

  .م ١٩٩٤
التطبيقات المساعدة للحاسبات االلكترونيـة     )." م١٩٩٧.(عبدالرحمن ، سالم عبدالجبار      -٣٤

اللجنة الوطنية القطريـة للتربيـة      :  ، قطر    مجلة التربية " . وأثرها في مستقبل التعليم     
  .١٢٨– ١١٨م ، ص ص ١٩٩٧ ، مارس ١٢٠العدد  . والثقافة والعلوم 

أثر دراسة مادة مباديء الحاسوب في اتجاهـات        ) ."م١٩٩٠.(القادر،عبداهللا حسن    العبد -٣٥
مجلة رسالة الخلـيج    ". الطلبة نحو استخدام الحاسوب باختالف الجنس والخبرة السابقة         

م ، ص   ١٩٩٠ عـام  ٣٤مكتب التربية لدول الخليج العربي ، العدد        : ،الرياض  العربي  
  .١١٠-٧٥ص

. أساسـيات المـنهج وتنظيماتـه     ). م١٩٧٩.(ون  عبدالموجود ،محمد عـزت وآخـر      -٣٦
  .دار الثقافة للطباعة والنشر: ،القاهرة٢ط

تكنولوجيا االتصاالت عن بعد بالتعليم الثانوي      ) . " م١٩٩٧.( عبدالنبي ، سعاد بسيوني    -٣٧
العام دراسة مقارنة الستخداماتها في الواليات المتحدة وانجلترا وامكانية االفادة منها في            

   .١٤٠– ٩٨ص ص.  م ١٩٩٧ نوفمبر ١٢العدد  .  التربية والتنميةمجلة. " مصر



  

  

-١٦٦-

أثر استخدام الحاسوب في اتقـان أحكـام الـتالوة          ). "م١٩٩٩.(عبداهللا ،زياد مصطفى   -٣٨
. الجامعة األردنية :  ، عمان    رسالة ماجستير غير منشورة   ". والتجويد لدى عينة أردنية   
، ٥ط   . مفهومه وأدواته وأساليبه  البحث العلمي     ) .م١٩٩٦. (عبيدات ،ذوقان وآخرون    

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : عمان 
أثر التعلم بواسطة الحاسوب في تنميـة التفكيـر         ). " م١٩٩٤.( العجلوني ،محمد خير     -٣٩

رسالة ماجستير  " .الناقد لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مبحث الجغرافيا            
  .جامعة اليرموك :  ، األردن غير منشورة

مجلـة  ". اتجاهات حديثة في تقنية التعليم      ). " م١٩٨٩.( العريني ، عبدالرحمن سليمان      -٤٠
 ،  ٢٨مكتب التربية لدول الخلـيج العربـي ، العـدد           :  ، الرياض  رسالة الخليج العربي  

  .١٢٨– ١١٨هـ ،ص ص ١٤٠٩
 في تعليم وتعلم الرياضيات     مدى فعالية الكمبيوتر  ) ." م١٩٩٨.(   عزيز ، نادي كمال      -٤١

مركز البحـوث التربويـة والمنـاهج       :  ، الكويت    مجلة التربية ". بالتعليم العام بمصر    
  .٥٠– ٤٤م ،ص ص١٩٩٨العدد الثالث والعشرون ، ابريل . بوزارة التربية 

 ، مكة   ١ط . وسائل االتصال التعليمية  ). هـ١٤١٧.( عطار ، عبداهللا واحسان كنسارة       -٤٢
  .ابع بهادر مط: المكرمة 

عمان  .  البرمجيات –الحاسوب المعدات   ). م١٩٨٧.( العقيلي، صالح ارشيد وآخرون      -٤٣
  .دار التربية الحديثة : 

:  ، الريـاض     ٢ط . تقنيات التعليم واالتـصال   ).م١٩٩٦.( العقيلي، عبدالعزيز محمد     -٤٤
  .مطابع التقنية لألوفست

دار النهـضة   : ، بيروت   ١ط . تقنية الحاسب اآللي  ). م  ١٩٩٧.( علي ، ادريس أحمد      -٤٥
  .العربية للطباعة والنشر

فاعلية التعليم بمساعدة الحاسوب دراسة تجريبية      ) ."م١٩٩٦.( العلي، اقبال عبداللطيف     -٤٦
لتعليم مادة الرياضيات لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في المدارس التطبيقية للمناشط           

  .جامعة دمشق:  ، دمشق رسالة ماجستير غير منشورة". الطالئعية بمدينة دمشق
دار :  ، الرياض    ١ط. الحاسب والمنهج الحديث    ) . هـ  ١٤١٩.(علي ، عبداهللا مهدي      -٤٧

  .عالم الكتب للطباعة والنشر 
نظـرة موضـوعية    (تقويم التحصيل الدراسي    )."هـ١٤١٤.(عمار، محمود اسماعيل     -٤٨

وزارة :دية  ، المملكـة العربيـة الـسعو      ) ٣٤و٣٣( ، العددان    مجلة التوثيق التربوي  )".
  .١٥٩-١٤٢ص . المعارف
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أثر استخدام جهاز عرض برمجيـات      ) . " م١٩٩٩.( العمر، عادل عبدالعزيز عبداهللا      -٤٩
الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات لصف السادس االبتـدائي            

  .جامعة الملك سعود :  ، الرياض رسالة ماجستير غير منشورة". بمدينة الرياض 
أثر استراتيجية المحاكـاة المنفـذة مـن خـالل          ) ." م١٩٩٣.(، عادل موسى   العيسى   -٥٠

الحاسوب المساعد في التدريس على التحصيل الفوري والمؤجل لـدى طلبـة الـصف              
عمـان  .  رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ".العاشر األساسي في مبحث العلوم الطبيعية     

  .الجامعة األردنية:
 اللون واستراتيجية التلوين في تحصيل الطلبة       أثر) ." م١٩٨٧.(غزاوي ، محمد ذيبان      -٥١

واحتفاظهم بالمعلومات لمادة ذات معنى ، أبحاث اليرموك ، سلسلة العلـوم االنـسانية              
  ٦٣-٤٣واالجتماعية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ،ص 

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي      ). م٢٠٠٠.(الفار، ابراهيم عبدالوكيل     -٥٢
  .دار الفكر العربي : ، القاهرة ٢ط.ن والعشري

أثر استخدام نمط التدريس الخـصوصي كأحـد        )."م١٩٩٤. ( الفار، ابراهيم عبدالوكيل   -٥٣
أنماط تعليم الرياضيات المعزز بالحاسوب على تحصيل تالميذ الصف األول االعدادي           

معـة   ، جا  مجلة حولية كلية التربية   ".لموضوع المجموعات واتجاهاتهم نحو الرياضيات      
  .٣٩٢-٣٥٧هـ ، ص ص ١٤١٥قطر ، العدد الحادي عشر 

دار الراتـب   : بيـروت    . أساسيات الحاسب اآللي  ). م١٩٩٣.( فكيرين ، محمد أحمد      -٥٤
  .الجامعية 

دار : عمـان    . مقدمة في علم الحاسـوب    ) . م١٩٩٥.( القاضي ، زياد وجميل الحاج       -٥٥
  .المستقبل للنشر والتوزيع 

أثر تدريس وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر فـي        . " )م١٩٩٩.( الكرش، محمد أحمد     -٥٦
مجلـة  ". التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي           

،عـام  ٧٠مكتب التربية لدول الخليج العربي ،العدد       : ، الرياض   رسالة الخليج العربي    
  .٤٥-١٥ص ص. م ١٩٩٩

ية ألثر الكمبيوتر على التصميم الفنـي       دراسة تقويم ). " م١٩٩٩.( محمد ، هدى أنور      -٥٧
والتفكير االبتكاري واالتجاه نحوه بين طالب التربية الفنية بكليتـي التربيـة والتربيـة              

 ،كلية التربية ، جامعة المنيـا ، العـدد          مجلة البحث في التربية وعلم النفس     ". النوعية  
   .٢٨٨-٢٦٠م ، ص ص ١٩٩٩الثالث عشر ، أكتوبر 
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صعوبات استخدام الحاسوب في التعليم والـتعلم       ). " م٢٠٠٠.(لوان  المذجحي ، أحمد ع    -٥٨
مجلة دراسات  ". من وجهة نظر طالبات كلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة           

. الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس       :  ، القاهرة    في المناهج وطرق التدريس   
  .١١٧– ٩٧م ، ص ص ٢٠٠٠العدد الثاني والستون ، يناير 

دور البرمجيات في تنمية ثقافة الطفل فـي دول         ).  م١٩٩٧.( المشيقح ، محمد سليمان      -٥٩
  .  مكتب التربية  لدول الخليج العربي : الرياض . الخليج العربي

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في      ). " هـ١٤١٩.(المطيري ، سلطان هويدي      -٦٠
رسـالة ماجـستير غيـر      ". بتدائي  مادة العلوم على تحصيل طالب الصف السادس اال       

  .جامعة الملك سعود : ، الرياض منشورة 
جامعـة الملـك    : الرياض   . الحاسب والتعليم ). هـ١٤١٨.( المغيرة ، عبداهللا عثمان      -٦١

  .سعود
أثر استخدام طريقة التعليم بالحاسوب في تحصيل طلبة        ). "م١٩٩٥.(مالك ، حسن علي      -٦٢

رسـالة  " . الكيمياء واتجاهاتهم نحو الحاسـوب    الصف األول الثانوي العلمي في مبحث       
  .جامعة دمشق :دمشق  . ماجستير غير منشورة

" الكمبيوتر وسيلة مساعدة في العمليـة التعليميـة         ). " م١٩٩٢.(المناعي، عبداهللا سالم     -٦٣
 ،يونيـو   ١٠١اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، العـدد         :  ، قطر    مجلة التربية .

  .٢٥٩-٢٤١ص ص .م ١٩٩٢
: القاهرة . مقدمة في االحصاء النفسي والتربوي    ) .م١٩٨٠.( منسي ، محمد عبدالحليم      -٦٤

  .  دار المعارف 
استخدام تقنية المعلومات والحاسوب فـي      ) . هـ١٤٢١.( الموسى ، عبداهللا عبدالعزيز      -٦٥

:  الريـاض  ) .دراسة ميدانيـة    )(المرحلة االبتدائية   ( التعليم األساسي بالدول األعضاء     
  .كتب التربية العربي لدول الخليج م

أثر استخدام الكمبيـوتر فـي تقـديم دروس         ). " م١٩٨٧.( ميخائيل ، ناجي وآخرون      -٦٦
". لخواص النظام العـشري     " معلم الفصل   "عالجية بوحدة أنظمة العد على فهم طالب        
 ، الجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق          مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس     

  .١١٣-٨٧م ، ص ص ١٩٨٧لعدد الثاني ، أكتوبر ا. التدريس 
مؤسـسة  : ، بيـروت     ٥ط   . علم النفس التربـوي   ) . م١٩٩١.( نشواتي ، عبدالمجيد     -٦٧

  .الرسالة 
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قياس اتجاهات معلمي الحاسوب نحو تدريس مبحث       ). " م١٩٩٩.(نصار، يوسف محمد     -٦٨
 غيـر   رسـالة ماجـستير   ". الحاسوب التعليمي وعالقة ذلك بجنسهم وسنوات خبرتهم        

  .جامعة مؤتة ،كلية التربية: ، األردن منشورة 
استراتيجية مقترحة الستخدام الحاسب كوسيلة     ) ." م١٩٩٨.( الهدلق، عبداهللا عبدالعزيز     -٦٩

المجلـد  . ، العلوم التربوية والدراسات االسالمية       مجلة جامعة المللك سعود   " . تعليمية  
  .٢٠٩-١٦٧هـ، ص١٤١٨العاشر 

أثر استخدام الحاسوب التعليمـي علـى تحـصيل         ). "م١٩٩٣.(الهمشري ، فهمي جبر      -٧٠
جامعة :، األردن   رسالة ماجستير غير منشورة     " . طالب الصف الثامن في الرياضيات      

  .اليرموك ، كلية التربية 
  .مطابع العصر: ،الرياض ١ط . دليل المعلم). هـ١٤١٨.( وزارة المعارف -٧١
هللا بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبـة      مشروع األمير عبدا  ) . هـ١٤٢١.( وزارة المعارف    -٧٢

  .وزارة المعارف: الرياض .) برنامج وطني(للحاسب اآللي 
 تقنية الفصول الذكية إلدارة معامـل الحاسـب اآللـي         ) .هـ١٤٢١.( وزارة المعارف    -٧٣

  .وزارة المعارف : الرياض.
توصيات هامة للمؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب        ) ."هـ١٤٢١. (وزارةالمعارف -٧٤

  .وزارة المعارف:الرياض . نشرة مؤتمر الحاسب اآللي السادس عشر ".اآللي
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