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  شكر وتقدیر
إلنجاز ھذا العمل وأصلي وأسلم على الرحمة ي أحمد هللا العلي العظیم الذي وفقن        

  .المھداة سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

عھد علم النفس بجامعة باتنة الذین نھلنا من علمھم تقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة مأ    

والموقر الدكتور یوسف قادري  أستاذي الكریم وعلى رأسھم ، وتشرفنا بالدراسة على أیدیھم

الثمین إلرشادي ذل من وقتھ وبالذي تفضل بإشرافھ على ھذا البحث والذي كان سندا لي 

رحابة صدره فجزاه هللا خیرا وتذلیل الصعوبات في طریق بحثي بسعة علمھ و وتوجیھي

  .ما قدم وجعلھ في میزان حسناتھع

الذي ساعدني السعید العقون معلم السنة الخامسة  ذاتساألقدم بالشكر الخالص إلى أتكما     

التي یحتاجھا تالمیذ السنة (دروس الدعم في اللغة العربیة)في تحدید دروس البرمجیة 

  .الخامسة تالمیذه

فیما یخص  بلمساتھ الفنیةالخالص إلى األستاذ توفیق عبید الذي ساعدني  قدم بالشكرأتكما   

  تھا.امظھر البرمجیة وإطار

على اإلطالق لنصائحھ عبد القادر بلھ باسي تقدم بالشكر الخالص إلى شیخ المعلمین أكما 

  .لتمارین)و ا الدروسحتوى(وتقییمھ للبرمجیة من حیث الم

كل باسمھ مدرسة ھواري بومدین االبتدائیة موظفي  كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 

  .لي بنصائحھمعالذین لم یبخلوا و

طلبة دفعة ماجستیر تكنولوجیا التربیة الذین قضینا معھم قدم بالشكر الجزیل إلى كل تأو 

  ،والمنفعة العلمیةأوقاتا مفعمة بالود والتفاھم واالحترام 

ا خالصا لوجھھ الكریم، وأن ذھ يیجعل عملاألخیر أسأل هللا العلي القدیر أن وفي     
  السداد والتوفیق فیما بقي إنھ على ذلك قدیر وباإلجابة جدیر.ي یلھمن

والحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین.
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  لعربیةللغة املخص البحث با
لتغیر الحاصل حول ھدفت الدراسة الحالیة إلى إیجاد الحلول البدیلة للمشكل القائم في ا     

المدرسة والمتمثل في التطور التقني واالنفجار المعرفي وعدم تغیر المدرسة وبقائھا في 

، وھذه المشكلة ال تخرج في حلھا النمط القدیم من حیث طرق التدریس والوسائل التعلیمیة

  عن  ثالثة احتماالت ھي:

مصدر المعلومة  / كبح جماح التغیر التكنولوجي في محیط المدرسة حتى یبقى1

  المفید و المبرر ھو المدرسة.

  / تغییر ما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمة حتى تجاري كل التحوالت من حولھا.2

/ تغییر انتقائي لما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمیة حتى تستطیع منافسة نوعیة 3

  المعلومة المتوفرة خارجھا من خالل برمجة توظف ما ھو مفید للمتعلم.

  قد تبنى الباحث الحل الثالث وإلثبات نجاعتھ قام باآلتي:و

بعمل إجرائي متبعا المنھج الفرضي االستنتاجي وفق مقاربة حل المشكالت قام الباحث       

یتمثل في إنجاز برمجیة (دروس تدعیمیة في تطبیقي لجون دیوي، الذي یقتضي القیام بعمل 

في متحان شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي اللغة العربیة للخامسة ابتدائي) تحضیرا ال

یتمثل في قیاس فاعلیة ھذه البرمجیة لذلك قام الباحث  أساسي، وعمل قرص مضغوط

تلمیذا ممن یمتلكون حواسیب في بیوتھم) 14بتصمیم تجریبي بین مجموعتین تجریبیة (

  فد من البرمجیة. تلمیذا) لم تست13استفادت من البرمجیة لمدة شھرین، ومجموعة ضابطة (

واستعمل الباحث اختبار"ت" لمعرفة إن كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین      

درجات تحصیل المجموعتین: التجریبیة والضابطة في االختبار القبلي والبعدي تبین وجود 

فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة، وھذه النتیجة 

ل علیھا تدلل على فاعلیة البرمجیة التعلیمیة ونجاعة الحل المطروح، وھذا ما المتحص

تغییر انتقائي لما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمیة حتى یدعونا إلى تبني الحل المذكور، وھو 

مفید تستطیع منافسة نوعیة المعلومة المتوفرة خارجھا من خالل برمجة توظف ما ھو 

  آنیة. ا توفره التكنولوجیا الحدیثة من وسائط متعددة ومعلومات، وباالستفادة ممللمتعلم
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  زیةینجلالللغة املخص البحث با
       The present study aimed at finding alternative solutions to the problem of 

asynchronous change between the school and its environment. While the environment of the 

school witnesses a rapid change in the field of information technology and communication, 

the school has not followed suit, and that time lag initiated by change took the monopoly of 

teaching from the school, as a legitimate holder of knowledge, to cyberspaces and 

technological media.  

Still applying the traditional style in terms of teaching methods and educational media, 

the authorities responsible for the school are facing a problem of time lag between the school 

and its environment, and are left with three alternative solutions to maintain equilibrium 

between the school and its environment:  

1  / either stop technological change in the school environment so that it remains the only 

source of useful knowledge, 

  /2 or introduce information and communication technologies in schools as well as adapt 

methods of teaching to those media, a rapidly to catch up with the time lag, 

3  / or introduce a gradual and selective change in the educational institutions so that it can 

adapt to new technologies and compete with the quality of information available outside of it, 

by first training teachers to use those technologies and adapt their methods of teaching to 

them, which needs time. 

The researcher adopted the third solution and aims at contributing to that change by 

providing an example of how to introduce a technological teaching medium and by showing 

how it can be produced and tested for its usefulness.  

      The methodological approach is a problem solving one. The research is both applied and 

pure science. The method is that of  K. Popper, known as the hypothetico-deductive method. 

  The researcher applied the psychological theory of J. Piaget as well as a number of 

software to produce the teaching medium. He designed an experimental study in a primary 

school in order to test that medium's usefulness and tested the result of using that medium, 

statistically, by applying the "T TEST" to determine whether there is any significant difference 

between the experimental and the control groups.  

The result obtained demonstrates the effectiveness of the produced medium, which 
result confirms the adopted hypothesis. 
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  المقدمة 

نعیش الیوم في عصر المعلوماتیة الذي یتمیز بالتطورات والتغیرات السریعة          

والتقني الذي شھده العالم في العقد األخیر من القرن العشرین الناجمة عن التقدم العلمي 

...وال )1(وبدایة القرن الحادي والعشرین، والتي كان من أبرزھا تطور استخدام الحاسوب

شك فیھ أن ثورة المعلومات وتكنولوجیا التعلیم المتزایدة في عصرنا الحالي تشكل تحدیا 

ویة، فقد مس التغیر كل مجاالت الحیاة إال أن المدرسة للتربویین والقائمین على العملیة الترب

بقیت تعیش النمط القدیم الذي ال یمت بصلة للعصر الذي نعیشھ فلم تعد المدرسة قادرة على 

صنع اإلنسان المتكیف مع التغیرات والتطورات التي یشھدھا العصر مما اضطر بالطلبة 

ة واآلنیة لكل التطورات الحادثة في إلى إیجاد طرق أخرى للوصول إلى المعلومة الجاھز

  محیطھ.

من ھنا جاءت ھذه الدراسة لتحاول إیجاد حلول لھذه المشكلة، بطرح بدائل تكون الحل      

الحاصل في  إزاء ھذا التغیریجب أن تقوم بھ المدرسة  وماھذه المشكلة لاألمثل واألنجع 

  محیطھا

ل التنظیر للموضوع والجزء الثاني لذلك فقد قسم البحث إلى جزأین: الجزء األو     

  احتوى الجزء األول على الفصول اآلتیة: التطبیقات المیدانیة، وقد 

من خاللھ أھم الدراسات  تقدیم موضوع البحث، حیث استعرضخصص ل :الفصل األول

ثم المشكل المشخص والبحث المتبع في منھج ثم ال ھ،أھـدافوأھمـیة البحث السابقة وبعدھا 

  ھ.أما في:متغیراتوحدود البحث ثم تم التعرض لبدیلة (فروض البحث) الحلول ال

 التعلیم والتعلم وكانت البدایة بتعریف كال من التعلم الذاتي،فتم فیھ عرض : الفصل الثاني 

...ثم التعلیم التقلیدي ب تھمقارنوبعدھا كانت  تھنشأوتعریف التعلم الذاتي والفرق بینھما ثم 

األسس النفسیة للتعلم الذاتي  وأخیرا .... ھنماذجو ھأنماطواتي أھداف التعلم الذ ذكر

  ، أما:خالصةب تطبیقھ وختم الفصلتعترض التي صعوبات وال

                                                           
  2مھا بنت عمر بن عامر السفیاني ص -1
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  ـن 
 

فقد تم فیھ تعریف التعلیم المبرمج وتاریخھ  التعلیم المـبرمج.: وھو بعنوان الفصل الثالث 

لتعلیم المبرمج وأھم وأھدافھ ومسوغاتھ ومن ثم ممیزاتھ ثم األساس النفسي والتربوي ل

الخصائص الرئیسیة للتعلیم المبرمج وبعدھا عوامل نجاح التعلیم المبرمج وأنواع البرمجة 

ثم تم عرض تطبیقات التعلیم المبرمج وخطوات إعداد درس مبرمج وفي األخیر تم تقدیم 

مثال توضیحي عن التعلیم المبرمج وعیوب التعلیم المبرمج وختم الفصل كذلك 

  ما:بخالصة.أ

والذي عنون بـ: نظریة بیاجیھ في النمو المعرفي و أثرھا على العملیة  :الرابعالفصل 

التعلیمیة التعلمیة. وقد ذكر في ھذا الفصل المراحل النمائیة للتفكیر عند الطفل من المھد إلى 

ھي: المرحلة الحسیة الحركیة، مرحلة ما قبل ھذه المراحل و مرحلة التفكیر المجرد

مرحلة العملیات العیانیة(المحسوسة)، مرحلة التفكیر المجرد وختم الفصل بأھم   العملیات،

  أما: ،تطبیقات النظریة المعرفیة في التعلیم  وخالصة الفصل

فتم التعرض فیھ للتعلیم المرقمن بتعریفھ ثم ذكر نشأتھ وتطوره ثم أھمیتھ : الفصل الخامس

ماھیتھا وأھمیتھا وأھم البرامج برصد میة وأھدافھ، ثم تم التعریج على البرمجیات التعلی

المساعدة في إنجاز البرمجیات التعلیمیة المرقمنة ثم ختم الفصل بالخطوات الرئیسیة إلعداد 

   .برنامج مرقمن

  طبیقي فقد احتوى على فصلین:توھو الجزء ال الجزء الثاني أما  

نماذج ب ابدءة في البحث تصمیم البرمجیة المقترح فقد تم فیھ ذكر مراحل :الفصل السادس 

وبعدھا النمـوذج المقترح إلنتاج البرمجیة التعلیمیة ثم تصمیم برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة 

  أما: خالصةوختم الفصل كذلك بإجراءات تصمیم البرمجیة المقترحة في البحث 

ي المنجز اإلجراءات المنھجیة لقیاس مدى فاعلیة البرنامج التعلیم فقد تم فیھ الفصل السابع 

ثم اإلجراءات المنھجیة المتبعة لقیاس فاعلیة البرمجیة المنجزة. وأدوات جمع البیانات بذكر: 

االستنتاج  وفي األخیر ،تفسیر و مناقشة النتائج اوبعدھعرض و تحلیل المعطیات المیدانیة. 

   والمالحق. قائمة المراجع والمصادرالمقترحة وأخیرا  التوصیاتو العام والخاتمة



  
  

  األولالجزء 
  
  
  

  التنظیر للموضوع
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  تمھید

یة والعلمیة تدور حركة التطور البشري العالمیة الیوم بكل أبعادھا ومحاورھا االقتصاد    

والثقافیة واالجتماعیة في إطار تكنولوجیا المعلومات وارتباطھا بتطور االتصاالت 

واالنفجار المعلوماتي، وھو محور شامل غیّر طبیعة العالقات االقتصادیة والبشریة 

 علىوالثقافیة والعلمیة وجعلھا تدور في دینامیكیة وتغیر متسارع، وطرح تحدیات كبیرة 

  معطیات القرن الحادي والعشرین. تكیف معللالمجتمعات 

ومعظم الشعوب الیوم تعیش في حالة تحضیر شامل على كل الصعد لتحدیث البنى 

واألفكار والتوجھات وبناء الكوادر البشریة وتنظیم المؤسسات من جدید بناء على ھذا 

تصال التطور المذھل في تكنولوجیا ونظم المعلومات وما تبعھا من تطور في وسائل اال

   )1(.واإلعالم العالي من فضائیات ومن شبكة عالمیة..

و  االتصال أصبحقد ولیست الحیاة العلمیة والتربویة، بمنأى عن ھذه التغییرات ف  

   .المعلومة عنصران جوھریان في العملیة التربویة

جدوى استعمال ھذه التكنولوجیات ونتج عن ھذا التحول دراسات علمیة للوقوف على   

  المدرسة نذكر منھا:في 

  الدراسات السابقة -1

  دراسات حول التعلیم المرقمن (االلكتروني):

العالقة بین التدریس بمساعدة الحاسوب بعنوان:( Webster, 1991) دراسة وبستر1

واتجاھات الطلبة والمعلمین نحو ، والتحصیل في الریاضیات لطلبة الصف الخامس

ً من طلبة الصف الخامس الملتحقین في  )120) تكونت عینة الدراسة من (الحاسوب طالبا

خمس مدارس أساسیة في ریف دلتا المسیسیبي في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقسمت 

                                                           
 ، 1998، 1سوریا، ط -، مركز الرضا للكمبیوتر، دمشق1تكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرین ج :ھاني شحادة الخوري-1

 .5ص 
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ً درسوا المادة 64عینة الدراسة إلى مجموعتین: المجموعة التجریبیة تألفت من ( ) طالبا

ً درسوا بالطریقة ) 56التعلیمیة بمساعدة الحاسوب، والمجموعة الضابطة تألفت من ( طالبا

 ً االعتیادیة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التدریس بمساعدة الحاسوب یعتبر تدریسا

ً، انعكس إیجابا على تحصیل الطلبة في الریاضیات   . )1(فعاال

تصمیم برمجیة تعلیمیة محوسبة بعنوان: ( 2002) دراسة محمد ذیبان غزاوي 2  
تحصیل طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفاھیم ودراسة أثر متغیر الحركة في 

) ھدفت ھذه الدراسة إلى تصمیم برمجیة تعلیمیة حسب معاییر معترف بھا، ودراسة الحج

أثرھا وأثر متغیر الحركة والجنس في تحصیل طلبة الصف السادس األساسي في األردن 

عینة بعد االطالع على لبعض مفاھیم الحج، ولتحقیق ھذا الھدف تم إعداد برمجیة تعلیمیة م

) 107األدب التربوي والدراسات السابقة، ثم تم تطبیقھا على عینة الدراسة المتكونة من (

طالب وطالبة تم تقسیمھا إلى ثالث مجموعات معالجة، وزعت على ست شعب، لمعرفة أثر 

البرمجیة التعلیمیة في تحصیل الطلبة وأثر كل من متغیر الحركة والجنس في ذلك من 

الل اختبار تحصیل تم التأكد من صدقھ وثباتھ، استعمل تحلیل التباین المصاحب واختبار خ

  نیو منكولز للمقارنات البعدیة.

أظھرت النتائج فروقا دالة إحصائیا تعزى إلى طریقة التدریس وإلى صالح الطریقة    

ة لمثیرات الحاسوبیة، وتعزى إلى عامل الحركة، وإلى صالح الطریقة الحاسوبیة المتضمن

متحركة، وھذا یشیر إلى أن لكل من البرمجیة التعلیمیة ومتغیر الحركة أثرا إیجابیا في 

التعلم، وعزا البحث ذلك إلى صفات البرمجة التعلیمیة التي طورت حسب مبادئ تصمیم 

التعلیم، وإلى دور الصور المتحركة مقارنة بالصور الثابتة في جذب االنتباه وتمثل المفھوم 

حد كبیر، وبخاصة إذا كان ھذا المفھوم یتضمن حركة. أوصى الباحث بضرورة تصمیم إلى 

                                                           
ل األساسي في الریاضیات :عاید حمدان الھرش وآخرون-1 ّ ، مجلة أثر استخدام برمجیّتین تعلیمیّتین مختلفتین في تحصیل تلمیذات الصف األو

  . 60، ص2006)، 1) العدد (28( المجلد اآلداب والعلوم اإلنسانیةسلسلة  -جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة 
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برمجیات تعلیمیة محوسبة في موضوعات دراسیة متنوعة ولمستویات مختلفة من الطلبة 

  )1(.بحیث تعرض المفاھیم بشكل واقعي قدر اإلمكان

 متعددة سائطو برنامج فاعلیة: (2005 الجنزورى السید العزیز عبد عباس دراسة-)3

 وتكونت) اإلعدادیة المرحلة لتالمیذ اآللي الحاسب منھج أھداف تحقیق في تفاعلیة

 الباحث واستعمل اإلعدادي، الثاني الصف تالمیذ من تلمیذاً ) 36( من البحث مجموعة

 ولغة اإلنترنت شبكة مع التعامل مھارات بعض إلى التوصل في: التحلیلي الوصفي المنھج

HTML، واألداء المعرفي التحصیل على البرنامج فاعلیة من للتحقق: التجریبي والمنھج 

 وتوصل. البحث مجموعة لدى HTML ولغة اإلنترنت مع التعامل مھارات لبعض العملي

 المتعددة الوسائط تقنیة باستخدام التدریس أسلوب في فاعلیة وجود إلى دراستھ في الباحث

   )HTML)2 ولغة باإلنترنت المرتبطة راتوالمھا المعارف بعض تنمیة فى التفاعلیة

على تحصیل طالبات الصف  أثر استخدام الوسائط المتعددة ھـ:(1422دراسة السحـیم  )4

  الرابع االبتدائي في مادة العلوم). 
وھدفت الدراسة إلى التعرف على اثر التدریس، باستخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط.  

  بع االبتدائي. في مادة العلوم. في مدینة الریاض. على تحصیل طالبات الصف الرا

  ن الدراسة النتائج التالیة: عونتج  

) بین متوسطي تحصیل  0.  (05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -1 

طالبات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام برنامج الحاسوب المتعدد الوسائط 

بطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في مجمل االختبار التحصیلي وطالبات المجموعة الضا

  لصالح المجوعة التجریبیة. 

) بین متوسطي تحصیل   0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( -2

                                                           
تصمیم برمجیة تعلیمیة محوسبة ودراسة أثرھا متغیر الحركة في تحصیل طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفاھیم محمد ذیبان غزاوي:  -1

 .14، ص 2002، دیسمبر 4العدد 3، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلدالحج
، فاعلیة برنامج وسائط متعددة تفاعلیة في تحقیق أھداف منھج الحاسب اآللي لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة عباس عبد العزیز السید الجنزورى: -2

  .199، ص 2005جامعة المنوفیـة،  جمھوریة مصر العربیة،  -رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص تكنولوجیا التعلیم، كلیة التربیة النوعیـة
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طالبات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام برنامج الحاسوب المتعدد الوسائط 

ابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في مستویین معرفیین ھما: وطالبات المجموعة الض

  التذكر والفھم لصالح المجموعة التجریبیة.

) بین متوسطي  0.  (05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -3

تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام برنامج الحاسوب المتعدد 

مستویین معرفیین   لبات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة فيالوسائط وطا

  ھما: التطبیق والتحلیل. 

وأوصت الدراسة: بأھمیة تحدید مواصفات تربویة ومعاییر علمیة وفنیة، یفترض توافرھا   

. واصفات من نظریات التعلممفي البرامج التعلیمیة المتعددة الوسائط. على أن تنبع ھذه ال

خطة  وفي ضوء احتیاجات المتعلم وقدراتھ. وباستخدام األھداف السلوكیة المناسبة. ووضع

  )1(.عمل تنفیذیة: لتجھیز المدارس. بأجھزة الحاسوب المتعددة الوسائط وصیانتھا

دراسة ھدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تحسین ( 2006دراسة ولید بخوش  )5

داء األكادیمي: دراسة تجریبیة في مادة العلوم الطبیعیة بعض العملیات المعرفیة واأل

طالبا وطالبة، المجموعة  80) وكانت عینة الدراسة متكونة من لتالمیذ الثالثة ثانوي

) طالبا درسوا باستخدام الحاسوب، والمجموعة الضابطة تألفت من 40التجریبیة تألفت من (

ً درسوا بالطریقة االعتیادیة. 40(   ) طالبا

  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنھ:   

توجد فروق ذات دالة إحصائیة في مستوى الذاكرة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة  

   لصالح ھذه التجریبیة.

توجد فروق ذات دالة إحصائیة في مستوى األداء األكادیمي بین المجموعتین التجریبیة 

  )2( والضابطة لصالح ھذه التجریبیة.
                                                           

أثر استخدام برنامج حاسوبي في تدریس مادة تقنیات التعلیم على تحصیل طالب كلیة المعلمین في مدینة  :خالد بن عبد المحسن فالح الشمري -1
  .56،57ص ص .2007 ،(دراسة شبھ تجریبیة)،رسالة ماجستیر غیر منشورة،في علوم التربیة، المملكة العربیة السعودیة  حائل

: دراسة تجریبیة في مادة العلوم الطبیعیة  لتالمیذ یات المعرفیة واألداء األكادیميأثر استخدام الحاسوب في تحسین بعض العملولید بخوش :  -2
  .104، ص 2006الثالثة ثانوي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص علوم التربیة، جامعة بااتنة، الجزائر، 
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  تعقیب 
) یعتبر لتعلیم المرقمنبمساعدة الحاسوب (ا اتفقت ھذه الدراسات على أن التدریس       

ً، انعكس إیجابا على تحصیل الطلبة  ً فعاال الطریقة االعتیادیة، وخاصة في ب مقارنةتدریسا

بینما أشارت دراسة السحیم إلى أنھ  والمھاري، مستویات: الفھم، التذكر، األداء األكادیمي،

  .  مستویي: التطبیق والتحلیل  وق ذات داللة إحصائیة فيفر دوجت ال

  دراسات حول التعلم الذاتي:

: التي تھدف إلى مراجعة أبحاث التعلم لإلتقان(أحد 1988دراسة جوسكي وبجوت  -1

) 1985) و (1975) دراسة أجریت ما بین عامي (36أنماط التعلم الذاتي) وقد حلال فیھا (

تعلیمیة مختلفة، ومجاالت عدیدة من المنھج المدرسي، وذلك وقد أعطت الدراسات مراحل 

) 4) دراسات في اللغات و(6) دراسة في العلوم و (11) دراسة الریاضیات و (22بواقع (

) دراسة أظھرت نتائج 43دراسات في التربیة وعلم النفس، وقد وجد جوسكي وبجوت أن: (

) دراسات أي 3اإلتقان بینما لم تظھر( موجبة في تحصیل التالمیذ نتیجة لتطبیق إستراتیجیة

تأثیر موجب لھذه اإلستراتیجیة، وقد أرجع الباحثون ذلك إما للفروق بین المعلمین، أو 

   )1(الختالفات مبدئیة بین المجموعات.

 الصعوبات المحتملة لتنفیذ التعلم الذاتي في(التي أجراھا عن : 1993دراسة العابد  -2

التي توصل إلیھا في دراستھ التحلیلیة آلراء المعلمین  ئجالنتا وقد أظھرت  ي)الوطن العرب

فمنھم  ،في آراء المعلمین اضحاو یناتبا، في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة في سلطنة عمان

في حین یرى  ،ق في الوطن العربيطالقلة ترى عدم وجوب تطبیق التعلم الذاتي على اإل

ومنھم  ،ة كل العوامل التي تكفل لھ النجاحئبشرط تھی ،جدا یاالكثیر أنھ یمكن أن یكون مجد

 ،وعلى المرحلة الثانویة دون اإلعدادیة ،صاره على المواد األدبیة دون العلمیةقتمن یرى ا

والواضح أن الكثیر منھم یأمل في مزید من برامح التوعیة عن ھذا األسلوب إلقناع الطالب 

                                                           
، رسالة ماجستیر والمھاریة في مجال األشغال الفنیةاستخدام التعلیم المفرد كمصدر إلثراء الحصیلة المعرفیة سمیرة یاسین حسن بن یوسف:  -1

 ..81، ص 2008المملكة العربیة السعودیة، -غیر منشورة، تخصص علوم التربیة، جامعة أم القرى
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   )1(.وغیرھم بھذا األسلوب ،ورموأولیاء األ

قیاس إستراتیجیة التعلم ذاتي التنظیم وتحدید ( 2009دراسة سالم علي سالم الغرایبة  -3

  )أبعادھا وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى عینة من الطلبة الجامعیین

إلى بناء مقیاس یتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولة لقیاس  وھدفت الدراسة إلى التعرف

التعرف على أبعاده، وعالقتھ بالتحصیل الدراسي، لدى استراتیجیات التعلم ذاتي التنظیم، و

طالبا، وأسفرت النتائج إلى  453عینة من طلبة جامعة القصیم، وقد كانت عینة الدراسة 

وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائیا بین المقیاس واستراتیجیاتھ الثالثة (اإلستراتیجیة 

ما وراء المعرفة) من جھة، والتحصیل المعرفیة، إستراتیجیة التوجیھ الذاتي إستراتیجیة 

   )2(األكادیمي للطلبة من جھة أخرى.

فعالیة استخدام التعلم بعنوان: ( 2010دراسة حارص عبد الجابر عبد الاله عمار  -4

الذاتي القائم على النظم الخبیرة الكمبیوتریة في تدریس الجغرافیا على التحصیل المعرفي 
) بعینة عشوائیة االقتصادیة لدى طالب الصف األول الثانويوتنمیة التفكیر الناقد والقیم 

من طالبات األولى ثانوي (لم یذكر الباحث عددھا)، وقد اعتمد الباحث على المنھج 

التجریبي التربوي واستخدم الباحث طریقة المجموعة الواحدة، إلظھار أثر برمجیة تعلیمیة 

ر الناقد والقیم االقتصادیة، وتوصلت في مادة الجغرافیا على التحصیل الدراسي والتفكی

  الدراسة إلى النتائج التالیة:

درجات الطالبات  متوسطات ن) بی0.05( ىوستد مندال إحصائیا ع قیوجد فر - 1 

 تيم الذایخدام العلتباس "ةئضایا البیقاإلنسان و" ثانيقبل دراسة الباب ال لبحثمجموعة ا

یق بطتح الللصا البعدي  القبلي و التطبیق فيده رة الكمبیوتریة وبعیظم الخبنالقائم علي ال

  یل المعرفي. تحصبار التالبعدي الخ

درجات الطالبات  متوسطات ن) بی0.05( ىوستد مندال إحصائیا ع قیوجد فر - 2

                                                           
 ..77ص مرجع سابق، ، سمیرة یاسین حسن بن یوسف - 1
، مجلة ا وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى عینة من الطلبة الجامعیینقیاس استراتیجیة التعلم ذاتي التنظیم وتحدید أبعادھ : سالم علي سالم الغرایبة - 2

  .    91، ص2010، یونیو 2العدد 7جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة، المجلد
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م یخدام العلتباس "ةئضایا البیقاإلنسان و" ثانيقبل دراسة الباب ال لبحثمجموعة ا

 البعدي  القبلي و التطبیق فيكمبیوتریة وبعده رة الیظم الخبنالقائم علي ال تيالذا

  . التفكیر الناقدبار تالخ يیق البعدبطتح الللصا

درجات الطالبات  متوسطات ن) بی0.05( ىوستد مندال إحصائیا ع قیوجد فر - 3

 تيم الذایخدام العلتباس "ةئضایا البیقاإلنسان و" ثانيقبل دراسة الباب ال لبحثمجموعة ا

یق بطتح الللصا البعدي  القبلي و التطبیق فيرة الكمبیوتریة وبعده یم الخبظنالقائم علي ال

  صادیة.تبار مواقف القیم االقتالخ يالبعد

الجغرافیا لھ  ریسرة الكمبیوتریة في تدیظم الخبنالقائم علي ال تيالذا التعلمخدام تإن اس 4- 

صادیة لدي توالقیم االقاقد نر الیفكتیة النمیل المعرفي وتتحصوي التفاعلیة علي رفع مس

   )1(.يوانثالبات الصف األول الط

  

  تعقیب
عبد الاله عمار السابقة الذكر وجود نتائج و الغرایبة و وبجوت  :أظھرت دراسات    

موجبة في تحصیل التالمیذ نتیجة لتطبیق إستراتیجیة التعلم الذاتي أو اإلتقان على الرغم أنھ 

، وقد أرجع أي تأثیر موجب - رغم قلتھا -ستراتیجیة لم یظھر في بعض استخدامات ھذه اإل

  الباحثون ذلك إما للفروق بین المعلمین، أو الختالفات مبدئیة بین المجموعات.

قلة فتطبیق التعلم الذاتي في  ،في آراء المعلمین اضحاو یناتبادراسة العابد بینما بینت       

 یاالكثیر أنھ یمكن أن یكون مجد في حین یرى ،في الوطن العربي تطبیقھترى عدم وجوب 

صاره على المواد قتومنھم من یرى ا ،ة كل العوامل التي تكفل لھ النجاحئبشرط تھی ،جدا

مقاومة التغییر والواضح أن  ،وعلى المرحلة الثانویة دون اإلعدادیة ،األدبیة دون العلمیة

ھذا األسلوب لالتوعیة  مزید من برامحلألسالیب الجدیدة یبقى دائما موجودا مما یستدعي ال

                                                           
لتحصیل فعالیة استخدام التعلم الذاتي القائم على النظم الخبیرة الكمبیوتریة في تدریس الجغرافیا على ا:حارص عبد الجابر عبد الاله عمار - 1

، رسالة دكتوراه غیر منشورة (ملخص)، تخصص: مناھج وطرق المعرفي وتنمیة التفكیر الناقد والقیم االقتصادیة لدى طالب الصف األول الثانوي
  .3. ص2010التدریس الدراسات االجتماعیة، جامعة صوھاج، مصر، 
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  ...بجدواه ورمأولیاء األالمعلمین وإلقناع الطالب و

   

  :التعلیم المبرمجدراسات حول    

أثر استخدام التعلیم المبرمج والحاسب ( 1425دراسة ثاني عوید بن ثاني الفھیقي:-)1

اآللي في تدریس الھندسة المستویة والتحویالت على تحصیل طالب كلیة المعلمین 
  )افظة سكاكابمح

على عین وزم ابال) ط 90ت عینة الدراسة في (تمثلشبھ التجریبي، و جوقد تم إتباع المنھ

 تجریبیتین ومجموعة ضابطة.مجموعتین 

  التالیة : ئجالتوصل إلى النتا موت

بالنسبة للتحصیل  التقلیدیة الطریقةیم المبرمج على علأثبتت الدراسة تفوق طریقة الت -  1

  یا . ئاإحص الةبدرجة د

بدرجة  التقلیدیةالطریقة  علىالحاسب اآللي  باستخدامم علأثبتت الدراسة تفوق طریقة الت -   2

  یا. ئدالة إحصا

المبرمج التعلیم ى طریقة علالحاسب اآللي  باستخدامم علأثبتت الدراسة تفوق طریقة الت  - 3

  . یائبدرجة دالة إحصا

ستخدام التعلیم المبرمج في تحصیل طلبة أثر ام: (2002دراسة محمود كریم مطلق  -)2  

  ) الصف الثالث األساسي لمادة العلوم العام مقارنة بالطریقة التقلیدیة

رمت الدراسة إلى معرفة أثر طریقة وأسلوب التعلیم المبرمج مقارنھ بطریقة التعلیم المعتاد  

  في رفع مستوى التحصیل في مادة العلوم. 

التحلیلي في دراسة تكون مجتمع الدراسة األصلي من  استخدم الباحث المنھج الوصفي 

جمیع الطالب للصف المعني في مدارس األردن ذكورا وإناثا، واستخدم الباحث المادة 

  التعلیمیة المبرمجة باإلضافة إلى االختبارات التحصیلیة كأدوات لجمع البیانات والمعلومات. 

  من أھم نتائج الدارسة  
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مما یمكن من االستفادة من الوقت المتبقي في    صاره في زمن أقلتوفیر وقت التعلیم واخت

  أنقطة تربویة أخرى تعود على المتعلم بالفائدة، 

ھناك ارتفاع ملحوظ في مستوى التحصیل الدراسي وعائده العالي خالف التحصیل 

  بالطریقة المعتادة في التدریس. 

م الذاتي المبرمج في مختلف المواد، أوصت الدراسة بإجراء المزید من الدراسات حول التعل 

وأھمیة توفیر أكبر قدر ممكن من التسھیالت والمواد واألجھزة التي تتناسب مع أسلوب 

   )1(.التعلیم المبرمج

دام تخسا اعلیةفبعنوان: (رضیة علي محمد الكاف دراسة زینب عبد الحفیظ فرغلي،  -)3

 االقتصاد تلبااالصناعة لطاألوفرلوك تشغیل ماكینة في تعلم ب بالحاسو التعلیم المبرمج
األوفرلوك  ةنیباستخدام الحاسوب عن ماك اتعلیمی مجابرناواستعملت الباحثتان  )المنزلي

االقتصاد المنزلي بجدة ، ت من طالبا ةطالب   (29)، وطبق على عینة مكونھ من یةالصناع

. ة) طالب 21وامھا (قنة بلغ دریس على عیتاد في التالمع التقلیديم لعتوب السلذلك بأ ارنةومق

عن  معرف على اتجاھات الطالبات نحو ھذا األسلوب في التعلیتالدراسة إلى ال وسعت

 و ةلییالتحص تختباراالا متتخدسد، كما اعالم تتجاھااال قیاسوم حرقتالم جالبرنامیق طر

 "ت" تخدام اختبارسیا بائاصجھا إحئتان ةوالتي تم معالج، حظةالالم ةوبطاق ةالمھاری

  .ونسالرتباط لبیراومعامل  test kruskal walisكال والیس سكرو ر"واختبا

  على:  ئجالنتا فرتوأس 

دال إحصائیا وتفوق المجموعة التجریبیة على  ىوب بمستوسبالحا حترقالم جفاعلیة البرنام

عن  النتائجت ر. كما أسفريداء المھاألوا يختبار التحصیلفي االبطة لضاا ةالمجموع

  )2(للبرنامج المقترح.لبات نحو التعلم باستخدام الحاسوب لطات اھااجیة اتجابیإ

ریس دفي ت جیم المبرمعلام أسلوب التداستخم: (  2002 اسة عاطف عوض هللارد - )4  

                                                           
 .191، ص2008، جوان 18، مجلة دراسات تربویة، العددرق تطبیقھالتعلیم المبرمج ماھیتھ،ممیزاتھ ،عیوبھ طأسامة نبیل محمد أحمد:  - 1
فاعلیة استخدام التعلیم المبرمج بالحاسوب في تعلم تشغیل ماكینة األوفرلوك  الصناعة زینب عبد الحفیظ فرغلي، رضیة علي محمد الكاف:  -2

، 2004العربیة السعودیة،  المملكة -امعة الملك عبد العزیز، جدة، بحث مقدم في الندوة الثانیة لالقتصاد المنزلي، جلطالبات االقتصاد المنزلي
 .407ص
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  ) ي، والمعرب للصف العاشر أساسىة المبندوح

التقلیدیة اسة إلى تعرف أثر ومقارنة طریقة التعلیم المبرمج وطریقة التعلیم ررمت الد 

تكون مجتمع الدراسة  ،استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیليوعلي التحصیل الدراسي. 

استخدم الباحث النص  ،بالمملكة العربیة السعودیة يب الصف العاشر أساسالمن ط

اختار الباحث عینة عشوائیة إلجراء  ،كأدوات لجمع البیانات يالمبرمج واالختبار التحصیل

  اسة. رالد

إلى النتائج اآلتیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  ھاسترصل الباحث في دتو 

  اسة بین البرمجة والطریقة المعتادة. رووجود فرق في الزمن المستھلك للد ،التحصیل

فاعلیة التعلیم إلظھار  ،أوصت الدراسة باآلتي إجراء دراسات مشابھة االختبار    

یة وإخضاعھا للتجریب المتوى ومنھج التربیة اإلسإدخال وحدات مبرمجة في مح ،المبرمج

   )1(.اني المستمر في المدارس وتقویمھادالمی

وھو عبارة على دروس في الریاضیات : "النبراس في الریاضیات"القرص التعلیمي  )5

  )2( .معدة لتالمیذ الخامسة ابتدائيمضغوط على قرص 

  تعقیب:
ھما: المنھج التجریبي والمنھج  علمیینھجین استعمل الباحثون في ھذه الدراسات من      

أما زینب عبد الحفیظ  التجریبي، شبھ المنھج، ثاني عوید بن ثاني الفھیقيالوصفي، استخدم 

 عاطف عوض هللاومحمود كریم  مطلقفاستخدمت المنھج التجریبي، وأما الباحثان  فرغلي،

   .فاستخدما المنھج الوصفي

أثر إیجابي للتعلیم المبرمج تمثل في زیادة على وجود ھذه الدراسات جمیع اتفقت      

  التحصیل األكادیمي لدى المتعلمین بالمقارنة مع الطریقة المعتادة في التدریس.

وجود فرق في على  عاطف عوض هللا ودراسة محمود كریم مطلق واتفقت دراسة     

  .المعتادةالطریقة التعلیم البرمجة والتعلیم باسة بین رالزمن المستھلك للد
                                                           

 .192أسامة نبیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  .دس ،الجزائر -الجزائر للنشر والتوزیع، ، صوت الحكمةالنبراس في الریاضیات :قرص مضغوطصوت الحكمة.  -  2
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 باستخدامم علیتفوق طریقة التبنتیجة:  ثاني عوید بن ثاني الفھیقي وانفردت دراسة   

  یا.ئالمبرمج بدرجة دالة إحصاالتعلیم طریقة و التقلیدیةالطریقة كل من  علىالحاسب اآللي 

غفل أ ه(دروس وتمارین)لكن منجزأما القرص التعلیمي فإنھ عبارة عن عمل تطبیقي      

    انب التعزیز وھو مھم في مثل ھذه األعمال.ج فیھ

  تعلیق على الدراسات السابقة:
مدى فاعلیة التعلیم المرقمن وھي  جل الدراسات المذكورة أعاله تھدف إلى الكشف عن

كونھا تھدف إلى إزالة الغموض بخصوص أثر رفمنة التعلیم على التحصیل الدراسي فھي 

  تندرج ضمن الدراسات األساسیة.

الھدف المعرفي والھدف الحسي الملموس، أي بین ن الدراسات التي مزجت بین من بی

بعنوان:(تصمیم التي ھي  محمد ذیبان غزاويدراسة  ؛البحث األساسي والبحث التطبیقي

برمجیة تعلیمیة محوسبة ودراسة أثرھا وأثر متغیر الحركة في تحصیل طلبة الصف 

الجنزورى  السید العزیز عبد اسة عباسودر ،)1()السادس األساسي لبعض مفاھیم الحج

 اآللي الحاسب منھج أھداف تحقیق في تفاعلیة متعددة وسائط برنامج فاعلیة(: بعنوان

(دراسة  برمجیة تعلیمیة مرقمنة انوالتي صمم فیھا الباحث ،)اإلعدادیة المرحلة لتالمیذ

القرص التعلیمي أما .أثر تلك البرمجیة على التحصیل (دراسة أساسیة) اودرس تطبیقیة)

    .لمؤسسة صوت الحكمة فإنھ بحت

األقرب  مھ "النبراس في الریاضیات"تطبیقي العمل الو أعاله تانالمذكور تانالدراس

لموضوع بحثنا الحالي من حیث كما جرى في الدراسة أعاله أننا قمنا بتصمیم برنامج 

تعلیمي تفاعلي توظیفا وتطبیقا لتكنولوجیا المعلومات بشقیھا الصلب(الحاسوب ولواحقھ) 

والمرن(البرمجیات التطبیقیة) وقمنا بقیاس مدى تأثیر تلك البرمجیة على التحصیل الدراسي 

. وبالتالي نكون قد مزجنا بین الدراسة ا القیاس في حد ذاتھ یشكل دراسة أساسیةحیث أن ھذ

  یضفي على الدراسة ككل طابع البحث اإلجرائي. وھذا والدراسة األساسیة  ةیالتطبیق

                                                           
 .14، صمرجع سابق :محمد ذیبان غزاوي - 1
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 .أھمـیة البحث -2

  تتضح أھمیة البحث في اآلتي: 

مزج بین التي ت المتمثلة في كونھ یندرج في الدراسات اإلجرائیةفي خصوصیتھ،   .1

في شاعت الدراسات األكادیمیة األساسیة الدراسة التطبیقیة والدراسة األساسیة علما أن 

، أو اإلجرائیة، العلوم االجتماعیة في الجامعة الجزائریة، على حساب الدراسات التطبیقیة

كما تبین من خالل عناوین مذكرات الماجستیر ورسائل الدكتوراه المتواجدة على مستوى 

   .ات الجامعیة الجزائریةالمكتب

أفق البحث العلمي  ا فيتوسیعوخروجا عن النمطیة  كونھافي إذن أھمیة الدراسة تكمن  .2

لدى طالب الجامعات، و إرساء تقالید جدیدة في البحث العملي، یكون الھدف فیھا الفائدة 

الملموسة بدل أن نستمر في تكدیس المعارف و الكشف عن القوانین و كأن الفائدة 

لمعنویة أولى من الفائدة الحسیة المیدانیة، في التنظیم و اإلصالح، وحل المشاكل ا

المطروحة بإلحاح، على المواطن بصفة عامة، وعلى التلمیذ والمعلم و اإلداري في 

 .بصفة عامة مدارسنا

من خالل تقییم فاعلیة االستعانة بالوسائط  إظھار أھمیة دمج التكنولوجیا في التعلیم .3

 .جیة في عملیتي التعلیم والتعلمالتكنولو

 أھداف البحث  -3

  ترمي ھذه الدراسة إلى: 

إدماج تكنولولجیا  المعلومات واالتصال في المدرسة وتصمیم وإنتاج برامج تعلیمیة  .1

 تفاعلیة ویقترض أنھا حلوال لمشكل التغیر الغیر متزامن بین المدرسة ومحیطھا.

والمقترحة على المتعلم من خالل قیاس مدى المنتجة التعلیمیة  ةمعرفة أثر البرمجی    .2

الوقوف على مدى فاعلیة ووالعملیة التعلیمیة برمتھا.تأثیرھاعلى التحصیل الدراسي.

  التعلیم المرقمن التفاعلي على ضوء الدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالیة.
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تي تسھم الالكشف عن مواطن الخلل بعد تقییم البرمجیة المقترحة واقتراح توصیات  .3

 في العملیة التعلیمیة والتعلمیة.الذاتي بفاعلیة  التعلمالمبرمج و في استخدام التعلم

السنة الخامسة  تالمیذ لمساعدةفي اللغة العربیة  تعلیمي مرقمن تفاعلي برنامج إعداد .4

 ابتدائي في التخضیر المتحان شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي.

 یات التعلیمیة، نظرا لقلتھا ورداءة ما تقدمھ.وضع لبنة في میدان البرمج .5

  .التطبیقي النفعي البحثإرساء تقالید  .6

  

  منھج البحث: -4

بما والمنھج االستنتاجي المنھج الفرضي االستنتاجي وفق مقاربة حل المشكل، مزیج بین     

إنتاج شيء ملموس  كونھ یھدف إلى  نفعي براغماتيموقف عملي  أن موقف الباحث ھو

رمجیة التعلیمیة التي یقصد منھا المساھمة في وضع اللبنات األولى في أدماج وھو الب

فإن الخطوات المنھجیة ستلتزم االنتقال من تكنولولجیات المعلومات واالتصال في المدرسة 

الفكرة الكلیة (النظریة) إلى الجزء التطبیقي المحصور في فئة سنیة محددة في الزمان 

عدیدة نذكر منھا اإلمكانیات المادیة واللوجستیة امل أخرى والمكان كما ھو محصور بعو

والوقت المتاح إلتمام البحث والبرمجیات التطبیقیة المساعدة في تصمیم وإنتاج الدروس 

  .من العوامل غیر ذلكالمرقمنة التفاعلیة إلى 

ض الذي للغرزم قیاسا لمدى توافق تلك البرمجیة البرمجیة التعلیمیة في حد ذاتھ یستلإنتاج  

  أنتجت من أجلھ. عملیة القیاس تلك تزودنا بمعلومات حول جودة المنتوج. 

وفق ھذا المنظور یتضح أن الدراسة ھي في مراحلھا األولى دراسة تطبیقیة وفق المنھج 

بتشخیص المشكل  االستنتاجي ینتقل فیھا البحث من الكل أي النظریة التي قام من خاللھا

إلى الجزء: وھو إنتاج برمجیة مكیفة لخصوصیة ظروف  واقعیة،وتحدید الحلول البدیلة ال

  .)الطفولة المتأخرة( السنیة التي تقترح علیھم البرمجیة(الجزء) من حیث الفئة خاصة 
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 ،، في مرحلة قیاس جودة المنتوج فإن الدراسة تأخذ منحى معرفيأما في مرحلتھا النھائیة

ولكن ھو  موس(أقراص مدمجة تعلیمیة)أي ان الباحث ال یھدف إلى تحقیق شيء حسي مل

من  ، وللتحققیھدف لتحقیق شيء معنوي فقط، أي التعرف على مدى فاعلیة البرنامج المنتج

تحدید عینة من التالمیذ، عینة تجریبیة تستفید ریبي یتلخص في جذلك لجأ الباحث لتصمیم ت

الذي ھو عینة جزء ال استقراء لىعمن البرنامج التعلیمي المرقمن وأخرى ضابطة وبناء 

من الكل الذي ھو المجتمع األصلي للبحث یتم معرفة إن كان ھناك إمكانیة لتعمیم  البحث

   النتائج المتحصل علیھا.

، جون دیويمن بین أھم المنظرین لمثل ھذه المقاربة یمكننا ذكر الفیلسوف األمریكي 

وفیما یلي  براین ھولمزطاني ، والعالم في التربیة المقاربة البریكارل بوبروفیلسوف العلم 

  تفصیل لرؤیة كل واحد من ھؤالء بخصوص الخطوات المنھجیة لھذه المقاربة:

یتمحور حول ستة خطوات أساسیة تتلخص في  لدیويالتفكیر التحلیلي بالنسبة  -أ 
  اآلتي:

الشعور بمشكل (الجھل، الجوع، القفر..).ثم یطرح الفرضیة أو الحل كما یبدو ألول     

تحلیل المشكل، ثم معرفة األبعاد الزمنیة والمكانیة، وبعد ذلك االستنتاج  وھلة، ثم

المنطقي بعد التحالیل السالفة الذكر(العقلنة أو جدلیة المنطق الصوري ومنطق الواقع) 

  وأخیرا ثبات الحل األول أو تفنیده (موقف الباحث).

   اسیة تتلخص في:أس توامس خطخ ،ولح رومحیت العلميأن المنھج  ى:رفی بوبرل ركاا مأ 

ة یدجد حیاتیة ارسةأو ممكان یة نظرباحث الفسھ على نكل یطرح شلي مإطرق تال

 تیاصخصو ءوض) على استنتاج( البدیل (فرضیة). ثم التنبؤ وحل أثم اقتراح ال .ظة)الح(م

التجریب ھو الذي ھو عبارة عن مقارنة بین االستنتاجات  .ة)عقلنوف المحلیة ( الرالظ

. والحوادث الجاریة (جدلیة المنطق الصوري ومنطق الواقع المتغیر)، ثم یتم المنطقیة

اختیار بدیال مناسبا وفق معاییر للتقییم التي قام على أسسھا البحث سواء كان ذلك وفق 

قف و(م...معیار التقدم االقتصادي أو اللیبیرالیة أو االشتراكیة أو االستقرار السیاسي
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  ث) حباال

: المنھج الذي أخذه من كل من دیوي و بوبر یتلخص في الخطوات ولمزھأما فیما یخص  

  التالیة: 

استناد إلى نماذج مثالیة تحلیلیة  فرض تقنیة الصونفات أي االمشكل تقنی تشخیص -أ 

  (بناء عقالني) سوسیولوجیة (المالحظة).  

  اقتراح الحل أو الحلول البدیلة (االفتراض). - ب 

و مقارنة المنطق بالواقع في خصوصیاتھ المتغیرة االستنتاجات الزمنیة و المكنیة أ -ج 

  (قیاس النجاعة).

نسبة الكما ذكرت ب ،ر التقییم المختلفةیالتنبؤ حسب معایالقیاس الذي یؤدي إلى  -د 

حل من بین الحلول البدیلة ثبت أو یفند نجاعة وفاعلیة والتي تجعل الباحث ی ،لبوبر

  ف الباحث). ویقترحھا على رجال السیاسة و أصحاب القرار(موق

) لھولمز ھو التغییر المفاجئ تومصدر المشاكل القابلة للمقاربة وفق نظریة (االنفجارا     

و الغیر المتزامن  بین مختلف مكونات الواقع االجتماعي كما یبینھا من خالل صونفتھ 

العامة المتمثلة في األبعاد األربعة للمجتمع (التشریعي، المؤسساتي، الفیزیقي، 

ولوجي) حیث یعتقد ھولمز أن المجتمع المثالي ھو المجتمع المتوازن في جوانبھ السایك

الحسیة و جوانبھ المعنویة كما تفصلھ الصونفة التي یقترح و أن التغیر السریع الذي یحدث 

    )1(.في المجتمع یفقده ذلك التوازن الوظیفي الصحي

 المشكل المشخص. -5

ل أبعادھا ومحاورھا االقتصادیة والعلمیة بكم یة الیوالمالتطور البشري الع ةتدور حرك

وارتباطھا بتطور االتصاالت  ،لوجیا المعلوماتتكنولووالثقافیة واالجتماعیة في إطار 

ت االقتصادیة والبشریة قاطبیعة العال غیروھو محور شامل  ،وعلوم اإلدارة العلمیة الحدیثة

 على یرةوطرح تحدیات كب ،متسارع یروتغ میكیةوالثقافیة والعلمیة وجعلھا تدور في دینا
                                                           

 ، منتدى علوم التربیة، متاح على االنترنت على الرابط :مناھج البحث في علوم التربیة :يیوسف قادر - 1
http://www.oocities.com/youcef_kadri/Methodology.htm 23:35الساعة  29/11/2010، بتاریخ  

http://www.oocities.com/youcef_kadri/Methodology.htm
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  المجتمعات لالنتقال بقوة ونجاح إلى معطیات القرن الحادي والعشرین. 

شامل على كل الصعد  یرحالة تحض شمحتلف الشعوب الیوم تعیوربما یمكن القول أن  

 ،وتنظیم المؤسسات من جدید ،ادر البشریةالكووالتوجھات وبناء  كارفألوا ىلتحدیث البن

وما تبعھا من تطور في وسائل  ماتعلولملوجیا ونظم اتكنوھل في لمذى التطور ابناء عل

أولویة تطویر أصبحت  من ھنا، یات ومن شبكة عالمیةئي من فضالماالتصال واإلعالم العا

 للتغلب على ءا بتعدیل أسالیب ومنھحیات التعلیمدب ،ءات البشریةلكفاالعنصر البشري وا

   )1(ي.ني التقدریر والتحعرفي السلمیات التضاعف ادتح

المدرسة الجزائریة وكباقي المؤسسات العالمیة، تعیش ھذا التغیر الذي یحدث خارج 

جدرانھا، بانتشار الحواسیب وقاعات االنترنت و وغزو وسائل االتصاالت الحدیثة لكل 

بینما  البیوت مثل الھواتف النقالة ووسائل اإلعالم المتطورة كالبث التلفزیوني الرقمي...الخ

ما تزال المدرسة الجزائریة تعیش على النمط القدیم في وسائلھا التعلیمیة ومناھجھا وطرق 

  تدریسھا. 

ومن ھنا یطرح المشكل بالنسبة للمدرسة في الخلل المترتب عن "التغیر و عدم        

 التغیر"كما ینظر إلیھ الباحث البریطاني في التربیة المقارنة براین ھولمز، ومن قبلھ

إذن ھناك  .فیلسوف العلم كارل بوبر في نظریتھ المعروفة بالھندسة االجتماعیة المقطعیة

خلل بین المحیط والمدرسة، فكیف نستطیع القضاء على ھذا الخلل بین المدرسة وبین 

المحیط الذي یشھد تغیرا سریعا، فإما التغیر والمسایرة لما یحدث من تغیرات أحدثتھا 

واالتصال أو عدم التغیر، وھو عدم مسایرة المدرسة لھذا التحوالت تكنولوجیا المعلومات 

السریعة جدا من حولھا و التي تنافسھا في وظیفتھا األساسیة بالجودة و الفاعلیة في توفیر 

  المعلومة و إیصالھا لطالبھا بطرق أكثر جاذبیة من الطرق التقلیدیة السائدة في مدارسنا.

  فنطرح السؤال  

  ؟ن إیجاد التوازن بین المدرسة والمحیط المتسارع تكنولوجیاكیف یمك      

                                                           
 .5،6، ص مرجع سابق: ھاني شحادة الخوري- 1
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 الفرضیة المتبناة ھي:): فروض البحثالحلول البدیلة ( -6

 رقمنة مادةالشروع في اإلدماج التدریجي للتكنولوجیا الحدیثة في المدرسة من خالل مثال  

ر أن ھذا الحل ھو حل باعتباحتى تقوم بوظیفة مكملة لدور المعلم التقلیدي  ،وبرمجتھاتعلیمیة 

(موقف سیاسي محافظ)  وسط بین كبح جماح التطورات التكنولوجیة المحیطة بالمدرسة

وإدخال التكنولوجیات الحدیثة بسرعة فائقة(موفق تقدمي ولكنھ غیر ممكن في الواقع ألن ذلك 

ق یتطلب تغییر عناصر أساسیة ضمن المؤسسة التعلیمیة بالسرعة المنظر لھا والتي ال تحق

 كالذھنیات مثال حیث كما یقال في المثل المعروف تزول الجبال وال تزول الطبائع) ،بسھولة

ذلك الحل الوسط یحتاج لمرحلة انتقالیة یتم فیھا تھیئة ظروف إدماج تلك التكنولوجیات بما في 

لك من بین أھم تلك المعاییر قیاس أثر ت ،بمعاییر جودة المنتوج التكنولوجي التعلیمي فاءیاإل

التي الوسائط على التحصیل المدرسي وھو ما نھدف إلى تحقیقھ من خالل البرمجیة التعلیمیة 

للمتعلم كما نظر لھا بیاجیھ وبعض خصائص السیكولوجیة الراعینا في تصمیمنا إیاھا 

  . سن المتعلم)(قضیة التعزیز بما یناسب  وبافلوفالنظریات األخرى المرتبطة بسكینر

أنجع برامج الحاسوب التطبیقیة الضروریة لبرمجة الدروس ولنا توظیف حاومن ناحیة أخرى 

  .التفاعلیة المتعددة الوسائط

التي تمزج بین البحث  معا یضقیان على موضوع بحثنا طابع الدراسة اإلجرائیة انالھدف

     .التطبیقي والبحث األساسي

   بحثحدود ال -7

  من حیث:

  الدراسة التطبیقیة:  -7-1

 نوات (طفولة متأخرة)س 10 الفئة السنیة: -
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 وھي: عدد من البرمجیات التي تدمج الصورة والصوت والحركة -

 )camtasie6  ، power point ( 

 الدراسة األساسیة: -7-2

 الحدود البشریة:  -7-2-1
  العینة:     

تختلف طرق تحدید العینة من دراسة إلى أخرى، ویرجع ذلك إلى طبیعة الموضوع واختیار 

تلمیذ  27تحدید مدى تمثیلھا للمجتمع األصلي وتتكون من العینة من األھمیة بمكان في 

وتمثل نسبة العینة التجریبیة إلى كل  اتلمیذ 47من أصل الخامسة ابتدائيوتلمیذة من تالمیذ 

لعدم امتالك أغلبیة وھي نسبة صغیرة نظرا  %27.65المدرسة بالموجودین التالمیذ 

لبرنامج في األوقات المناسبة لكل فرد التالمیذ حواسیب في منازلھم تمكنھم من متابعة ا

عینة تجانس وصفات وقد تم اختیار عینة الدراسة بطریقة مقصودة حتى یكون لھذه ال منھم،

، من حیث الخصائص المراد دراستھا في )1( مشتركة بینھا وبیـن المجتمع األصلي وممثلة لھ

  ھذه الدراسة وتتمثل خصائص العینة فیما یلي:

  یوضح  توزیع عینة الدراسة  - 02-ول رقمالجد            
  المجموعات                           
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  الجنس

  7  8  ورــالذك
  7  5  اثــاإلن

  14  13  وعـالمجم
   

  :الحدود المكانیة

دائرة الواقعة بحي الحریة ببلدیة ابن ناصر  "ھواري بومدین"أجریت الدراسة بابتدائیة  
                                                           

، 1األردن، ط - ،  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمانمدخل إلى مناھج البحث في التربیة وعلم النفسمحمد خلیل عباس وآخرون:  - 1
 .229، ص2007
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   مساحتھا: 1988أنشئت سنة ، األولى الطیبات وإداریا تابعة لمقاطعة الطیبات والیة ورقـلة.

  أما المنشآت التي تحتویھا المؤسسة فھي كاآلتي: 2م 2268

     12عدد الحجرات العادیة: -        
     01عدد المكاتب اإلداریة : -        
           01المكتبة: -        
           01عة المطالعة: قا-        

  :  النتــــائج         

بالنسبة للنـتـــائج فإن المـؤسسة حققـــت نتائج جــــد  إیــجابیة  سـواء في المـنافسـات        

كانت دائـما تحـصل على حیث  ،مرحلة التعلیم االبتدائيالثـقافـیة أو في امتحان نھایة 

ــاطعـة وآخــــر نتـــیجة المــــــوسم الفـارط  المرتبة األولى على مستوى المقـــ

تحصلت على المرتبة حیث  في امتـــــحان  نھایة مرحـلة التعـلیم االبتدائي  2009/2010

  .% 100األولى على مستوى دائرة الطیبات حیث كانت  النتیجة: 

  الحدود الزمنیة:  -7-2-2

إلى نھایة  في شھر مارس ،باشرةالفصل األخیر أي بعد عطلة الربیع مبدایة ابتداء من     

وقدمت قرص مدمج على  تفاعلیةبرمجة دروس تدعیمیة تم  2009/2010السنة الدراسیة 

، من أجل استخدامھا في التحضیر الذین یملكون حواسیب في البیتھذه الدروس للتالمیذ 

   المتحان شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي.

  متغیرات البحث:  -8

وفق مقاربة ھولمز لحل المشكالت التربویة في عناصر  ك المتغیراتتتمثل تل     

معاینة الخلل المترتب عن التغیر والتي من خاللھا یمكن  ،الصونفة التي یقترحھا ھذا التغیر

الغیر متزامن فیما بینھا، ذلك التغیر غیر المتزامن ھو وفق براین ھولمز مصدر المشاكل 

تغیر  في التوازن والتجانس بین تلك العناصر، وإذا وقع باعتبار أن الحالة المثلى تتجلى
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بعض تلك العناصر دون األخرى فذلك یشكل فقدانا للتوازن وابتعادا عن الحالة الصحیة 

  المتمثلة في التجانس والتوافق بین تلك العناصر.

اسب نتوفیر الرجل المناسب في المكان الم إذا اعتبرنا أن من وظائف المؤسسة التعلیمیة     

ستجابة لمطالب محیطھا االجتماعي، أو بعبارة أخرى مسایرة التحوالت التي تقع من الأي ا

فذلك  ،حولھا بصفة متزامنة، فإن لم تسایر المدرسة تلك التحوالت وتكیف نشاطاتھا وفقھا

یعتبر مشكال مطروحا على مستوى المؤسسة التعلیمیة، یعتبر ذلك المشكل بمثابة خلل یقع 

االجتماعي المتمحور حول المؤسسة التعلیمیة، وفق ھذا المنظور إصالح الخلل في النسق 

 في ھذا الخلل تــؤثر، ولذلك فإن المتغیرات التي یعتبر ھندسة اجتماعیة كما ینظر إلیھا بوبر

  ھي:

  .)ألقراص المدمجة ومقاھي اإلنترنتاالبعد الحسي (الجغرافیا اإلنسانیة والمحیط الفیزیقي..

  .نوي (التشریع في المقررات، الھیكل و التنظیم، اإلدارة...)البعد المع

  .التعلیم، في أبعادھا الحسیة و المعنویة)والبعد المؤسساتي (مؤسسات...

  .البعد النفسي (الذھنیات، االتجاھات، المواقف، الكفاءات)
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  تمھید
یعیش العالم طفرة من انفجار المعلومات المتغیرة یوما بعد یوم بل لحظة بعد لحظة، في      

ع في مناھجھا وطرق الوقت الذي یظھر فیھ عجز المدرسة عن مواكبة ھذا التغییر السری

الطلبة بالجدید في عالم التقنیة والمعلومات األمر الذي جعل الكثیر من  فتدریسھا وتعری

المتعلمین سواء كانوا متمدرسین أو غیر ذلك، یفكرون في طرق أخرى لمعرفة الجدید في 

وسوعي، الذي میدان العلم و المعرفة والتقنیة، فكان التعلم الذاتي خیر وسیلة لذلك. التعلیم الم

ربما كان یناسب بیداغوجیا األھداف التي یرید المعلم أن یحققھا لدى تلمیذه، أصبح غیر 

  مجد في عالم تعولمت فیھ المعلومة

إذا كان التعلیم الموسوعي یرتكز على المدرس باعتباره صاحب سلطة معرفیة یقدمھا     

ض نفسھ في الجزائر، بما یعرف للتلمیذ جاھزة، التعلم من خالل حل المشاكل المستجدة فر

  اآلن ببیداغوجیا الكفاءات (مناھج التدریس البراغماتیة). 

 لدى الكفائیة القدرات عن البحث تستھدف التي الكفاءات بیداغوجیا على قائم ھو تعلیم    

 أقل أو معقدة وضعیات في ووضعھ التعلم سیرورة طوال وإنجازات عبر أداءات المتعلم

 المحیطة الواقع مشاكل مع التعامل في كفاءاتھ وقدراتھ وتقویم السلوكي أدائھ الختبار تعقیدا

الفردیة. لماذا؟ ألن المتعلم ھو  الفوارق یراعي بھ. و تجدر اإلشارة ھنا أن التعلیم بالكفاءات

صاحب القرار في مساره التعلیمي وھو الذي یختار من الطرق في التعلم ما یناسب 

  دات و اھتمامات و قدرات.خصوصیة ذاتھ من استعدا

التعلم، وفق الفلسفة البراغماتیة یقوم على االعتقاد أن الحیاة سلسلة من المشاكل التي     

التعلیم الذي یتبنى كل، تواجھ اإلنسان، و اإلنسان یعرف وفق تلك الفلسفة أنھ حالل المشا

ة في تعلمھ كیف یحل مشاكلھ تلك المبادئ الفلسفیة ال یمكنھ إال أن یشجع مبادرة المتعلم الذاتی

  بوتیرة سریعة في عالمنا المعاصر.  الیومیة، المستجدة 

المتعلم وفق ھذه الفلسفة ال یتعلم كل شيء كما ھو الشأن في الفلسفة الموسوعیة لكن     

یتعلم منھجا، طریقة لحل المشاكل، یتعلم مادة واحدة ھي منھجا في التفكیر، طریقة لحل 

جھھ. في ھذه الحالة المشكل ھو الذي یوجھ المتعلم للمادة التعلیمیة التي المشاكل التي توا
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تفیده، و لیس المعلم ھو الذي یختار لھ المادة التي تفیده. عوض أن یتعلم عدد غیر متناه من 

المواد التي اختارھا لھ المعلم، المتعلم یتعلم فقط ما ینفعھ لحل المشاكل التي تواجھھ. بین 

ماتي و التعلیم الموسوعي فرق في الكم من المواد التعلیمیة التي على المتعلم التعلیم البراغ

  أن تلقن لھ في المدرسة.

ع مالتعلیم الموسوعي یھدف إلى تلقین التلمیذ معارف محددة و كثیرة اختارھا لھ المجت    

في حل لكي یستطیع حل مشاكلھ الحیاتیة بینما التعلیم بالكفاءات یھدف إلى تحقیق الكفاءة 

  الحس/حركیة. المشاكل و لیس إلى تحقیق كم من األھداف المعرفیة أو الوجدانیة أو

التعلیم بالكفاءات یھدف إلى تلقین المتعلم طریقة إیجاد حلول للمشاكل. ھو یھدف إلى      

تعلیمھ كیف یبحث بنفسھ عن المعلومة المفیدة لخصوصیة المشكل الذي یطرح نفسھ علیھ. 

اءات ال یمنح التلمیذ سمكة لتلبیة حاجة لھ بل یعلمھ كیف یصطاد. أما إذا نظرنا التعلیم بالكف

إلى ھذا النوع من التعلیم وفق منظور المتعلم، فیمكننا القول أن التعلم وفق بیداغوجیا 

   )1(.الكفاءات ھو تعلم ذاتي

  :التعلیم والتعلم -1 

  تعریف التعلم: -1- 1
  :للتعلم التعریف اللغوي - 1-1- 1
علما،  علموعلم نقیض الجھل، ال" عرف في لسان العرب  عل الشكل التالي:ت كلمة تعلم: -

وعالمة إذا بالغت في وصفھ  .....وعلم ھو نفسھ، ورجل عالم وعلیم من قوم علماء 

" َ ھ َّ ق َ ف َ ت َ َ و م َّ ل َ ع َ ، أي ت َ ھ َقِ َ وف م لِ َ     )2(.بالعلم... قال ابن برى: وتقول ع

یة فكل فرد منا یتعلم ویكتسب خالل تعلمھ حیاتنا االعتیاد يإن التعلم أمر مألوف ف 

یقوم بھا اإلنسان  ياط التشالن نألوا فيھر نتائج التعلم ظبھا وت شیعی يلتلوك اسأسالیب ال

  زه من أعمال. جوفیما ین

  للتعلم: التعریف االصطالحي - 1-2- 1

                                                           
  منشور. ة باتنة، مقال غیر، جامع بیداغوجیا الكفاءات: ستاذ محاضرأ ،یوسف قادري -1
 ،لبنان -، دار احیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع بیروتلسان العرب البن منظور :مجمد الصادق العبیدي، مین مجمد عبد الوھابأ -2

  .370، ص  1999 ، 2ط ،9الجزء
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 لم یتفق علیھ الخبراء فكل منھم ینظر إلیھ حسب خلفیتھ العلمیة،وتعریف التعلم  

  النظریات. ف ختالوا

ذلك أنأ ال نستطیع مالحظة عملیة التعلم  يفلیس من السھل تعریف التعلم والسبب ف" 

 و ،أو ندرسھا كوحدة منعزلة لةوال یمكن أن نشیر إلیھا كوحدة منفص ،ذاتھا بشكل مباشر

و السلوك، والسلوك یعتمد على عملیات ھع دراستھ قالوا يیمكن ف يالذ دالوحی يءالش

من  علیھا یستدل  عملیة افتراضیة نھظر إلى التعلم على أنولذلك ن علمتلا ةیخرى غیر عملأ

  )1(ذاتھ".السلوك مالحظة 

  : يلتعلم نذكر ما یللتعریف االنفس  ءا علماھاغص يالتعاریف الت نتایبولقد تعددت وت   

   :"جیتس" یفتعر 

الجھد  فة بذلصفة االستمرار، وصلوك لھ سال يتغیر ف: "أن التعلم سیرى جیت 

  . "ایاتھغحقق تدوافعھ و ياستجابة ترض ىتكرر حتى یصل الفرد إللما

ه توجھ دو حاجة عنأن الفرد یتعلم إذا كان لدیھ دوافع أا التعریف یوضح لنا ذوھ

   لحاجة.تلك ا إشباعھذا الدافع أو  ذلك الھدف بإرضاء حقیق لتسلوكھ 

  : تعریف "ھیلجارد" و"باور"  
 لعفل رد ال خالالسلوك  ایتغیر بھ يالتعلم ھو العملیة الت"بأن : ھیلجارد و باوررشیی 

أو  ،و النضجالسلوك الفطري أالتغیر على أنھ نزعة من  سرفبشرط أال ی، فقلمواجھة مو

  . "دیرخة عن التعب أو التجاتنة قتویة مؤضحالة ع

 نموهة جتیندمیھ قعلى  فوقتطیع الوسی ينا القول بأن الطفل الذنكال یم ومثال ذلك 

المصباح تعلما  ءوضعندما یبھرھا  اإلنسانوال أن انقباض عین  قوف،تعلم الو قد بیعيالط

    )2( .سكعھو فعل من لب

ن العملیات م شأنھ في ذلك شأن كثیر اتراجع أو ان تقدم: "قد یكوي وبورزرجثیقول و

  ا".یر یمكن أن یسمى تعلمغكل ت سوكذلك لی ،األخرى

المرء وھي في موعة تغیرات تكیفیة تحدث لسلوك م بأنھ مجعلالت ثوربووصف 

عن خبراتھ في التالؤم مع البیئة، وباختصار فإن التعلم عملیة تغیر في  محصلتھا تعبیر

                                                           
 .134، ص2001مصر،  دط، -، القاھرةةالمصری جلوناأل مكتبھ ،المدخل إلى علم النفس التربوي :محمود عبد الحلیم منسي وآخرون -1
 .135سابق، ص المرجع ال -2
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  )1(سلوك اإلنسان بفعل الخبرة.

"یتم تحت إشراف المعلم وتوجیھھ، وفق خطط وعملیات  بقولھ: محمد لبصیصویعرفھ     

اتھ معارف وخبرات وقدرات وكفاءات ومھارات، وعلیھ فإن یكتسب المتعلم بذاتھ واستعداد

یرغب في  التعلم یمثل المسافة التي یقطعھا المتعلم بنفسھ في اتجاه الكفاءات الجدیدة التي

  .)2(امتالكھا ویمنحھ الثقة في نفسھ ویجعلھ في موقف إیجابي"

 میعلتالتعریف  -2- 1
  التعریف اللغوي: - 2-1- 1
وھو التلقین؛ تلقین المعارف وإرشاد إلى قواعد  تعلم،كلمة التعلیم جاءت من فعل "

   )3(السلوك".

ھو ال ینطلق من داخل التلمیذ بل ھو أمر من أن التعلیم من المعنى اللغوي یتضح       

   الخارج  یكون فیھ التلقین ھو سید الموقف وال یعطى التلمیذ الدور النشط والفعال.

  التعریف االصطالحي: - 2-2- 1
مھنة یقوم بھا المعلم أو " :فیرى خالد لبصیص أنھ :اصطالحا میعلتال مفھوم أما      

المدرس بمعیة تالمیذه في أي مستوى وفي مكان معلوم، ویعرف بأنھ مجموعة من الخطط 

التقلیدیة أو الحدیثة، أو العملیات ذات الصلة، ینفذھا األولیاء والمعلمون بكیفیة تجعل التعلم 

ن والحفظ و االستظھار و التكرار، وھي خطط وعملیات صادرة عن ممكنا، بواسطة التلقی

خارج ذاتیة التلمیذ(المتعلم) وعن إرادتھ ورغبتھ، ومیلھ، بحیث یكون عدیم المشاركة، سلبي 

الموقف في إنجاز وتحقیق الفعل التعلیمي، التعلمي، مما أثار حفیظة علماء التعلیم المحدثین 

  )4(."ملوا مفھوم التعلم عن التعلیضفف

ویضیف أیضا: "ھو إلقاء الدروس داخل األقسام لتحقیق غایات التربیة وأھدافھا ألن العملیة 

التعلیمیة تتجھ مباشرة إلى الجانب العقلي في الشخص، إذ تعتمد الفعالیات الذھنیة من ذاكرة 

حقیق وذكاء، وقدرة وكفاءة على الحساب. والمعارف العقلیة والعملیة التعلیمیة ھي وسیلة لت

أھداف التربیة في إعداد وتكوین الشخصیة المتكاملة القادرة على التالؤم والتكیف مع 

المجتمع من ناحیة، والمؤھلة لإلسھام في تطویر المجتمع ودفعھ نحو التقدم والرقي من 
                                                           

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون نظریات التعلم دراسة مقارنة :علي حسین حجاج :جورج إم غازدا وآخرون، ترجمة -1
  .15،16، ص ص 1983الكویت،  –واآلداب 

 .10 ، ص2004، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، ي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھدافالتدریس العلم :خالد لبصیص -2
 133المرجع السابق، ص -3
  10المرجع السابق، ص -4
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  )1(ناحیة أخرى".

عملیة امتالك منظم للمعارف والخبرات  التعلیم ھو" :ذكر أنف. بوغوسلوفسكي فیوأما 

والمھارات الضروریة في السیاق النھائي للقیام بالنشاط العملي ولتربیة خضوع المواطنة، 

(وجھان) من كل بد وھما المعلم والتلمیذ، لكن ھذا صانشخویشارك في النشاط التعلیمي 

بل كل شيء قلیس عملیة نقل بھذه البساطة للمعلومات من الواحد إلى اآلخر، وإنما ھي 

  )2(.لمعارف والمھارات والخبرات وبإشراف المعلم"عملیة امتالك نشط ل

أن التعلیم ھو إكساب الفرد المعرفة والمھارة العقلیة والحركیة ": فرج عبد القادرویقول   

الالزمة لھ إلزالة ما یعانیھ من أمیة في المجاالت المختلفة، سواء كانت ھذه األمیة في مجال 

وم البسیطة(على نحو ما ھو شائع عن معنى األمیة) القراءة أو الكتابة ومبادئ الحساب والعل

أو سواء كانت ھذه األمیة في مجال الثقافة والفكر والعمل واإلنتاج على نحو ما ینبغي أن 

  )3(."یشملھ تعریف األمیة

للمعلم دور فعال في العملیة التعلیمیة ذلك أنھ ینفذ فیھ یتضح مما سبق أن التعلیم یكون       

معدة بصفة متعمدة من أجل إیصال معلومات ومھارات للتلمیذ ظروف  خطة تعلیمیة في

  بأسالیب التدریس المختلفة.

  الفرق بین التعلیم والتعلم: -1-3
 ھناك فرق بین التعلیم والتعلم، وھذا الفرق یكمن في تعریف كل من المصطلحین."  

ھ من أن یتعلم فالتعلیم ھو العملیة التي تتناول من خاللھا عن قصد بیئة الفرد لكي تمكن

عناصر سلوكیة معینة، أي أن التعلیم في ھذه الحالة ھو عملیة خارجیة منظمة ال تعرف 

یتم من خاللھا تھیئة البیئة التعلیمیة بطریقة مقصودة وذلك بھدف إحداث تغییر  الصدفة،

  في سلوك المتعلم.

تعلیم عادة بمدى ما تحقق فالتعلیم بمعنى آخر ھو أداة لعملیة التعلم، ویتم قیاس فاعلیة ال     

أي أنھا ال تؤدي إلى  ؛من األھداف المرسومة لھ، فقد تكون مواقف تعلیمیة غیر فاعلة

حدوث تعلم وبھذا یمكن القول أن التعلیم منفصل عن عملیة التعلم ومثال ذلك: عندما یشاھد 

لومات وبالتالي الطلبة برنامجا تلفازیا تعلیمیا أو تثقیفیا عاما فقد یلتقطون منھ بعض المع
                                                           

  .133ص مرجع سابقخالد لبصیص،  -1
 -في الجمھوریة العربیة السوریة، دمشق ، منشورات وزارة الثقافةعلم النفس العامجوھر سعد:  :ف. ف. بوغوسلوفسكي وآخرون، ترجمة -2

  .258، ص 1997سوریا، دط، 
 .158، ص1988، 5مصر، ط-دار المعارف، القاھرة  ،علم النفس وقضایا العصرفرج عبد القادر طھ:  -3
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أي أن ھناك تعلما ولكن لم یكن ھناك تعلیم مقصود، وفي المقابل قد یعد المعلم  ؛یحدث التعلم

البیئة التعلیمیة وینظمھا ویعد المواد التعلیمیة والمنھج، ویبذل قصارى جھده لتوصیل ھذا 

لیس لدیھ  المنھج، ولكن بسبب أو أسباب ال یحدث التعلم كأن یكون الطالب مشتت الذھن أو

  )1(."دافعیة

یتضح مما سبق عملیة التعلیم عملیة مقصودة یتم اإلعداد لھا لتحقیق أھداف تعلیمیة    

حتى دون  ھي عملیة مستمرة في كل أحوال اإلنسانأما عملیة التعلم فسلفا، مرسومة 

  . تخطیط

  :الفرق بین تفرید التعلیم والتعلم الذاتي -1-4
تفرید التعلیم مفھوم آخر بحیث یقصد بتفرید التعلیم  أماذاتھ والتعلم الذاتي مفھوم مستقل ل"   

تحلیل خصائص الفرد مثل أسالیبھ في التعلیم وتحلیل قدراتھ ومستویاتھا وتحلیل خبراتھ 

السابقة ومعارفھ، أي مراعاة خصائص الفرد في جوانبھ ثم تصمیم برامج تعلیمیة تتناسب 

لضرورة تعتمد على التعلم الذاتي، فمن الممكن وقدرات ھذا الفرد، وھذه البرامج لیست با

إعداد برنامج تعلیمي مصمم لفرد واحد بھدف معالجة نواحي ضعف لدیھ وإثراء قدراتھ وال 

یساعده المعلم بینفذ بأسلوب التعلم الذاتي، أي أن الفرد ھو الذي یحصل على المادة ویتعلمھا 

 ص الفردیة للتعلم فھو برنامج مفرد.أو أحد زمالئھ وطالما یراعي ھذا البرنامج الخصائ

وتفرید التعلیم نظام تعلیمي یمد كل متعلم بمفردات تدریسیة تتناسب مع حاجاتھ وإدراكھ 

واھتماماتھ، ویكون كل متعلم حرا في اختیار المادة التي تناسبھ ویتفاعل مع البیئة التعلیمیة 

 )2(.وفقا لقدراتھ بطریقتھ الخاصة

 .الذاتيتعریف التعلم  - 2

 التعریف اللغوي -1- 2

   ."ذاتي"و،  "تعلم"التعلم الذاتي مكونة من كلمتین: عبارة     

   .أما كلمة "تعلم" فقد تم تعریفھا سابقا

                                                           
 .188، ص 2002، 1دن، طاألر -، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمانالتكنولوجیا الحدیثة والتربیة والتعلیم :عبد هللا إسماعیل الصوفي -1
 .189 ص  سابق،المرجع ال --2
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ذات الشيء حقیقتھ "...: أن فنجد في لسان العرب فھي نعت للذاتوأما كلمة الذاتي:  

  )1(."وخاصتھ

تعلم الذاتي" كعبارة، تعني من یتضح مما سبق أن تركیب معنى الكلمتین یدل على أن "ال   

الناحیة اللغویة تحصیل العلم بدافع نابع من خصوصیة الشخص المتطلع لتحصیل العلم. أو 

 بعبارة أخرى ھو تعلم مكیف للخلفیة اإلدراكیة والستعدادات المتعلم. 

  التعریف االصطالحي:  2- 2

"عملیة بناءة نشطة  ھو أن التعلم الذاتي معجم المصطلحات التربویة والنفسیةنجد في       

یقوم فیھا المتعلم بوضع األھداف، ثم تخطیط وتوجیھ وتنظیم وضبط معارفھ ودافعیتھ 

  وسلوكیاتھ والسیاق الذي یتم فیھ التعلم من أجل تحقیق تلك األھداف."

ال تستطیع مؤسسة تعلیمیة تلقین الطالب كل المعارف اإلنسانیة وال تستطیع أن تبقیھ "     

بالتأكید ھو إكساب الطالب مھارات المدرسة  ھولكن ما تستطیع ،ال حیاتھكتلمیذ طو

الحصول على المعرفة بالتعلم الذاتي من مصادرھا المختلفة باستخدام وسائل التكنولوجیا 

واختیار األمثل منھا،  ة كالحاسوب واالنترنت ومحاولة تمحیص المعلومات ونقدھاثیدالح

أخرى یستعین بھا الطالب في تعلمھ بجانب المدرسة  وھو ما سوف یؤدي إلى تدخل وسائل

   )2("أو دون المدرسة، سواء عن طریق التعلیم النظامي أو غیر النظامي.

معارفھ تؤثر  نویرى شانك:" أن المتعلم باحث ذاتي عن المعلومات ومجھز نشط لھا وأ    

  )3(بدرجة كبیرة"  اإلنجازيفي دافعیتھ ومثابرتھ وتوجیھھ لسلوكھ 

"التعلم الذاتي ھو طریقة تعلیمیة ھدفھا ھو التمكن من : فیرى أن أما روبرت م .جانییھ     

المعرفة التي تتیح لكل طالب أن یمضي قدما خالل سلسلة تعلیمیة حسب معدل قدرتھ 

  . )4(وسرعتھ"

                                                           
 ..11 ص ،5الجزءمرجع سابق، ، مجمد الصادق العبیدي، مین مجمد عبد الوھابأ -1
 .113، ص 2003، 1مصر، ط - ، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرةمعجم المصطلحات التربویة والنفسیة :اتة و زینب النجارححسن ش -2
 .6، ص 2006، 1مصر، ط -، دار عالء للكتب، القاھرةالتعلم المنظم ذاتیارشوان: ربیع عبده أحمد  -3
، النشر العلمي أصول تكنولوجیا التعلیمعبد الرحمن بن إبراھیم الشاعر: وروبرت م .جانییھ، ترجمة: محمد بن سلیمان بن حمود المشیقح،  -4

 .51 ، ص2000جامعة الملك سعود، السعودیة، دط،  –والمطابع 
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ون التعلم الذاتي على أنھ العملیة التي یقوم فیھا المتعلم Rouwntreeلقد عرف رونیتري "    

بتعلیم أنفسھم بأنفسھم مستخدمین التعلیم المبرمج أو أي مواد أخرى أو مصادر تعلیمیة ذاتیة 

  "لتحقیق أھداف واضحة دون مساعدة مباشرة من المعلم

"وقد عرف صالح مراد، محمد محمود مصطفى التعلم الذاتي على أنھ القدرة على حل 

مناسبة في التعلم، واإللمام بمصادر المشكالت، والقدرة على اإلحساس باألشیاء العامة وال

المعرفة والقدرة على استخدامھا والمھارة في تنظیم الموقف واألنشطة التعلیمیة واالعتراف 

بالمسؤولیة وتحملھا في عملیة التعلم، والمھارة في إتباع التعلیمات والقواعد بمرونة، وحل 

شیاء الجدیدة والمعقدة، والثقة المشكالت وإنجاز العمل وبذل الجھد، والمثابرة لتعلم األ

  )1(.بالنفس، وفھم الذات والدافعیة الذاتیة في إشباع الذات"

وع من أنواع التعلم الحدیثة التي نمما سبق یمكن أن نخلص إلى أن: التعلم الذاتي ھو       

نشطا: فھو الذي یحدد أھدافھ جعل المتعلم ی ذيوال ،التكنولوجي التطوربزیادة ازدھرت 

ویسیر في تحصیلھ وفق مع حاجاتھ ومیوالتھ واستعدادتھ وقدراتھ ما یتناسب میة بالتعل

الخاصة تعلیمیة من أجل تحقیق األھداف التعلیمیة مستعمال وسائلھ ال سرعتھ الخاصة،

  للتعلم. تھدافعیفي ذلك وتحركھ 

م ذاتیا، ولھ تسمیات أخرى مثل: التعلم المستقل، والتعلم االستراتیجي، والمتعلم المنظ    

  التعلم المنزلي.

 .الذاتيالتعلم نشأة   -3

عندما استخدم طریقة  )قبل المیالد 399-469(ترجع نشاة التعلم الذاتي إلى سقراط "

 )2( ."الحوار وطرح األسئلة لكي یستفید من أجوبة المتعلم

 : عشرینیات القرن الماضي حیثأن تاریخ التعلم الذاتي یبدأ من  "جاري أنجلین"یرى 

أو حركة الكفاءة االجتماعیة  ،لعقل بالعضلة قبول الحركة النفعیةاشیوع تشبیھ  سرعة تأد

على المدارس أن توفر الخبرات التي  أنّ  كان یعتقدالتي أبداھا فرانكلین بوبیت الذي 
                                                           

 .119، ص 2008، 1األردن، ط–، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان التعلم النشط:كریمان محمد بدیر -1
-التوزیع، اربدمؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیة ودار الكندي للنشر و ،علم النفس العام :صالح حسن أحمد، وھیب مجید الكبسي -2

 .169ص، دس،  1األردن، ط



  التعلم الذاتي.                                                                                                الفصل الثاني 

31 

 

، ترجمت ھذه األفكار لخبرات الضروریة للمعیشة الناجحةمن ا ھااشتقاقبیطلبھا المجتمع، 

تطبیق مقاصد التعلم الموجھ باألھداف، وكانت بإلى منھج وتعلیم حقیقي وأفكار ثروندایك 

إلى  1913التي بدأت في أواخر الفترة من  تلك الخطط ھي خطط تفرید التعلیم المشھورة

، حیث ظھرت خطة وأصبحت أكثر شعبیة في العشرینیات الخططثم تطورت ھذه  1919

" في مدرسة سان فرانسیسكو   Frederic  Burckوفریدیریك بیرك" Mary Ward"ماري وارد

للمتعلمین بالتقدم في تعلمھم حسب  تسمحكان اعتمادھا على مواد التعلیم الذاتیة التي التي 

.ثم ابتكر مساعدي بیرك خططا للتعلیم الذاتي كانت قدراتھم مع تدخل محدود من قبل المعلم

    )1(.أفضل وأكثر تفصیال

 اكتبوبموجب ھذه الخطة أصبح المتعلم یستخدم  "Winnetkaوینیتكا "واشیرت خطة  ابتكر

ُ  تحدید اختبارات ذاتیة أیضا.و وتعداه إلى بناءللتعلیم الذاتي  ورت خطة دالتون من كما ط

الستخدامھا بواسطة الطالب المقعدین، واستخدمت فیما بعد على ما  قبل باركھیرست

یصبحون ، مع المعلم الب على العقودفبعد موافقة الط نسمیھ الیوم "التعلیم بواسطة التقاعد"

، وال یسمح بعقود جدیدة إال حسب سرعتھم في التعلم في إنجازھا فیما بعد أحرارا بعد ذلك

   .المبرمبعد إتمام مرضي للعقد 

في خمسینیات القرن الماضي أعید التأكید على جدوى التعلم ، ومع ظھور التعلیم المبرمج

تینیات ازداد تطور التعلم الذاتي بظھور التعلیم السمعي في السو .لإلتقان والتعلم الذاتي

  .البصري

باستخدام أما في الثمانینات كان لظھور الحاسوب األثر البالغ على تطور التعلم الذاتي 

    )2(التعلم بالحاسوب.

بعدد من نظریات التعلم فیرى أن نشأة التعلم الذاتي تأثرت  أما ربیع عبده أحمد رشوان    

  :تظھر في األتي علماء النفسعدد من بأعمال و

                                                           
، النشر العلمي الماضي والحاضر والمستقبلبین تكنولوجیا التعلیم  :أنجلین، ترجمة: صالح بن مبارك الدباسي، و بدر بن عبد هللا الصالح جاري -1

 .17،18ص ، ص2004المملكة العربیة السعودیة، ب ط،  - جامعة الملك سعود–والمطابع 
  .24- 18ص  ، مرجع سابق، صجاري أنجلین -2
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v  تأكید نظریة الجشطالت على مبادئ اإلغالق والتنظیم واالستمراریة، والتي توضح أن

منفصلة ولكن وأن المتعلم ال ینظم وحدات المعلومات  ،المعرفة تتضمن التنظیم

  بصورة متكاملة.

v  ھ المبكرة عن وأبحاث 1932في عام  ‘بارتلیت‘جھود علماء النفس المعرفي: أمثال

واالتصاالت والتي وضحت كیف یمكن للفرد استرجاع المعلومات الناقصة الذاكرة 

على أن المتعلم ھذا األخیر حیث برھنت نتائج  ،طالما أنھا رسخت في البنیة المعرفیة

  .الخاصة بھ یتذكر المعلومات التي یكتسبھا تبعا لخططھ وتوقعاتھ

v العدید من وفي القرن التاسع عشر،  ‘بینییھ‘من  إسھامات نظریات تطور الذكاء: ابتداء

یشیر إلى  الذي أن تطور الذكاء ینبع من التكیف البیئي،الذین یرون علماء النفس 

الموجودة - البنیاتھذه تكوین تقدم ولتمثیل وتنظیم المعلومات ویرجع الطرق المنطقیة 

  إلى التقدم في العمر حسب ھؤالء العلماء. -بالفعل

v والتي وجھت االھتمام إلى الخبرات 1978-1962في تسكيأعمال فیجو :

البنیة ودورھا في تحسین التنظیم وأكدت على العملیات الداخلیة وإعادة  ،االجتماعیة

ما یعد إكماال لألعمال السلوكیة التي تؤكد على البنیة الذاتیة الواقعیة  الذاتي، وھو

    )1( .للمالحظة القابلة

v  ھا أربعة من علماء النفس ھم: فرید س كیلر وج جیلمور طوروالتي  كیلرخطة ظھور

ورودرلفو آزي وكارولینا بوري من جامعة ساو باولو  ،شیرمان من جامعة كولومبیا

مدى بجامعة بالبرازیل واستخدمت ھذه الطریقة ألول مرة في برنامج قصیر ال

 )2( .1963كولومبیا في عام 

 

 لذاتي:مقارنة بین التعلیم التقلیدي والتعلم ا  -4

  :(3) اآلتي التعلم الذاتي یكون فيوالتعلیم التقلیدي  بین مجال المقارنة

  
  

                                                           
  .5رشوان، مرجع سابق، ص  ربیع عبده أحمد -1
 .51 روبرت م. جانییھ، مرجع سابق، ص -2
 .120مرجع سابق، ص  ،كریمان محمد بدیر -3
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  ) یوضح الفرق بین التعلم الذاتي والتعلیم التقلیدي02جدول (          

  التعلم الذاتي  التعلیم التقلیدي  مجاالت المقارنة
  التعلم محور فعال في  .متلق سلبي  المتعلم
ّقن  المعلم   تكار واإلبداعیشجع االب  .مل

  .متنوعة تناسب الفرق الفردیة  المتعلمین  واحدة لكل  الطرائق
  متعددة ومتنوعة   سمعیة بصریة لكل المتعلمین  الوسائل

  .والھیئة التفاعل مع العصر  وسیلة لعملیات ومتطلبات   الھدف
ّم   .یقوم بھ المعلم  التقویم   یقوم بھ المتعل

  

  مبررات التعلم الذاتي   -5

  ت البیداغوجیة:المبررا  -1- 5

التلقین والشرح، وتحویل اھتماماتھ إلى مھام أكثر فاعلیة تحریر المعلم من أعباء  )1

  تتعلق بتوجیھ التلمیذ لتحقیق أھدافھ التربویة ذاتیا.

التربویة الصفیة ف من النماذج ولأالتقلیص من سلوك المعلم السلطوي والم )2

  مج للمادة التعلیمیة.، بل یتحول المعلم إلى مرشد وموجھ، ومبرالتقلیدیة

نظام التعلیم الذاتي یتیح للمعلم فرصة االعتناء وتوجیھ ومعرفة كل تلمیذ على حدة  )3

 مما یوثق الصلة بین المعلم والمتعلمین. كما لو كان حالة منفردة.

  یتیح تنظیم بیئة التعلم التي تمزج  بین النظریة والتطبیق في مجال الفروق الفردیة )4

عدة خیارات للتلمیذ في مجال موضوع التعلم وطریقتھ وانتقاء  یتیح التعلم الذاتي )5

  التعلیمي المالئم الستعداداتھ وقدراتھ الذاتیة. الھدف

واالنتباه إلى موضوع والمتعة التعلم الذاتي یجعل التلمیذ في وضعیة االنجذاب  )6

  .التعلم ویقلل من تشتت االنتباه إلى مواضیع خارج االھتمام وقت التعلم

  الذاتي یمكن التلمیذ من التعلم بالسرعة التي تناسب قدراتھ.التعلم  )7

یمكن التعلم الذاتي الموھوبین من التالمیذ تجاوز وتخطي المستویات الدراسیة كما  )8

یمكن ضعفاء العقول بمختلف مستویاتھم من التعلم حسب مستویاتھم وبالسرعة التي 

  شل التربویین.والف اإلحباطوبذلك یتم القضاء على كل مصادر تالئمھم 
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ولیس بمعیار  تقییم التلمیذ وفقا لمعاییر المحك المرجعيیتیح نظام التعلم الذاتي  )9

  كفاءات وقدرات غیره من التالمیذ.

التقویم الذاتي وتزویده بنظام التغذیة الراجعة في كل  یمكن التلمیذ من ممارسة )10

  ى التلمیذ.مراحل وخطوات الدرس مما یمكن من تجاوز مفھوم التقویم كعقاب لد

  تعلمھا. ادرالممعرفة لیمكن التلمیذ من االتصال المباشر بالمصادر المتعددة ل )11

التي یتحقق بواسطتھا المعلم الواحد للتلمیذ  ةالوحید یغةالص ھوإن التعلم الذاتي  )12

وضع التلمیذ في عالقة مباشرة بالمادة التعلیمیة ومختلف مصادرھا من ب ،الواحد

 )1(.اآللة خالل الكتاب المبرمج أو

عیة قویة للمتعلمین من خالل توفیر التنوع في المواد التعلیمیة دافیوفر  )13

  والنشاطات واألھداف.

  )2(.یساعد في التغلب على التكرار الممل الذي یالزم التعلیم الجماعي )14

یعود الطالب على مواجھة المشاكل والعمل على حلھا مما یكون لھ األثر  )15

 صة في مراحل الدراسة األولى).اإلیجابي على نمو الطالب (خا

أن التعلم الذاتي عن طریق التعلیم المبرمج یؤدي إلى التقدم في التعلیم واختصار  )16

الوقت، إلى جانب تفوقھ في حجم التركیز وطول مدة احتفاظ المتعلم بالخبرة 

 (3) المتعلمة في ذاكرتھ، وكذلك انتقال أثر التدریب ودافعیة التعلم.

في التعلم الذاتي تكمن  اتومبررأن  يوھیب مجید الكبسوأحمد،  یرى صالح حسن     

  :تياآل

إقامة العدید من المؤتمرات والحلقات الدراسیة الخاصة بالتعلیم المستمر على صعید  - 1

  دول العالم ومنظمة الیونسكو.

في زیادة التحصیل من التعلیم إن الدراسات العلمیة أوضحت فعالیة ھذا النوع - 2

 )4(كتساب العادات واالتجاھات الحسنة والمھارات الضروریة لإلنسان.الدراسي وفي ا

                                                           
، الملتقى الوطني الثاني حول وسائل التعلیم الحدیثة لتدریس العلوم اإلسالمیة التعلیم الذاتي وتكنولوجیا التعلیم والمعلوماتیة :العربي فرحاتي -1

 الجزائر –، قسنطینة 2001نوفمبر  7-6األمیر عبد القادر،المنعقد في الفترة:واإلنسانیة، جامعة 
 .15 ،  الكویت، ص2009، مایو 327، جریدة اوان الطفل، العدد التعلم الذاتي..عالم مفتوح أمام األطفال :نجیب كیالي -2
  .50 ، ص2005، 1مصر،ط-ة للنشر والتوزیع، القاھرة، الدار العالمیأسالیبھ -أسسھ -التعلم الذاتي مفھومھ: ف عامروطارق عبد الرؤ -3
 .170ص  ، مرجع سابق، صالح حسن أحمد، وھیب مجید الكبسي -4
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  :اآلتيیرى أشرف زیدان وفي نفس السیاق     

ً من علماء النفس والتربیة، .1 باعتباره  إن التعلم الذاتي كان وما یزال یلقى اھتماما كبیرا

 ا إیجابیاأخذ دوروی تھ للتعلمییعتمد على دافع ،تعلممال أسلوب التعلم األفضل، ألن

ً في التعلم  .ونشیطا

الالزمة لمواصلة تعلیم نفسھ بنفسھ ویستمر معھ  المھارات األساسیة المتعلم إتقان - 2

 . مدى الحیاة

باستمرار ال تستوعبھ نظم التعلم وطرائقھا  إن العالم یشھد انفجارا معرفیا متطورا3- 

لتعلم الذاتي لیستمر التعلم إتقان مھارات ا تمكن المتعلم من إستراتیجیةمما یحتم وجود 

  )1(.معھ خارج المدرسة وحتى مدى الحیاة

 تعلمھ.تحمل مسؤولیة المتعلم  عودیو بیئة خصبة لإلبداع یحقق - 4

ذاتي تكمن الأھمیة التعلم  ما ذھب إلیھ أشرف زیدان في أن ویؤكد مصطفى محمد كامل     

تھ یولؤظھر مزیدا من الوعي بسیفالمتعلم ذاتیا  ،وینھمكسعى إلى تیب الذین الفي نوع الط

ت والمھارات التعلیمیة الوینظر إلى المشك  ،ألدائھ الذاتي تھمراقببجعل التعلم ذا معنى ی حیث

 یتھدافع  مما یزید في  ،لھاالالتعلم من خبرغب في مواجھتھا واالستمتاع یباعتبارھا تحدیات 

ق أھداف یتراتیجیات مختلفة لتحقستخدم اسأن ینفسھ في ب تھقث وزیادة تھلیالواستق تھثابرمو

   )2(التعلم الذي وضعھا لنفسھ.

باستمرار ال تستوعبھ نظم التعلم وطرائقھا  إن العالم یشھد انفجارا معرفیا متطورا - 5

إتقان مھارات التعلم الذاتي لیستمر  تمكن المتعلم من إستراتیجیةمما یحتم وجود 

  )3(.التعلم معھ خارج المدرسة وحتى مدى الحیاة

جوانب وعملیات ) إلى أن التعلم الذاتي یسھم في تفعیل Missidlineویشیر مسلدین (  -6

وكیة سلصیة والخالش ملیاتن العیب لیااعفة التعلم حیث یجعل التعلم تیلممتعددة لع

داخل العملیة التعلیمیة األمر  یاودافع اة بما ینشط المتعلمین سلوكیا ومعرفییالبیئو

                                                           
الذاتي  20%التعلیم/http://groups.google.com/group/intela/web ، متاح على االنترنت على الرابطالتعلم الذاتي :أشرف زیدان  -1

 م 01:02:16  2010/ 08/ 30 بتاریخ :
فعالیة برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتیا في تنمیة مھارات الكتابة اإلبداعیة لدى طالب المرحلة وحید السید حافظ و جمال سلیمان عطیة: -2

 . 21، ص 2006، أكتوبر 28، مجلة كلیة التربیة جامعة بنھا، المجلد الیادس العدد الثانویة
 مرجع سابق. ، أشرف زیدان -3

http://groups.google.com/group/intela/web
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بب وكیفیة استخدام العدید من العملیات سلھم في تقدیم وصف سالذي ی

  . األكادیمیةسھم في إنجاز المھام تالتي  ،واالستراتیجیات

سھم بشكل أساسي في یذاتي الإلى أن التعلم  )Juleل (جوشیر یھ فسوفي اإلطار ن  - 7

ویختارون   فھمد أھدایدحب بتالوم الطقلھ یالتحكم المتعلم في عملیة التعلم فمن خ

ك تلذون فم ینثداف ھاأل یقھم في تحقستي یمكن أن تاالستراتجیات ال

   )1(تلك األھداف. یقراقبون تقدمھم نحو تحقیاالستراتیجیات و

  المبررات االبستمولوجیة: -2- 5

اتي على مسلمات بدیھیة توصلت إلیھا البحوث والتجارب في ذیتأسس نظام التعلم ال     

  العلوم التربویة ومن بین ھذه المسلمات:

إلنسان دوما إلى الحریة، وممارستھا بقدر ما یحتاج لھ ذلك في كل نزوع ا .1

وكل البحوث التربویة تنصب نتائجھا ، وسلوكاتھ فمنذ جان جاك روسو النشاطات

وقد بلغت أوجھا  ،في إثبات ضرورة احترام حریة الطفل في كل المواقف التربویة

رة استقاللیة التلمیذ عن النظریة السلوكیة وتجارب سكینر التي تعزز فك إثباتاتفي 

  .المعلم حتى یمارس حریتھ في التعلم بكل حریة

بروز سمة االختالف والتنوع كظاھرة ثابتة في معظم التصورات الفلسفیة ونتائج  .2

  وتراجع سمة التوحید والتنمیط تبعا لذلك.البحوث التربویة والعلمیة 

فمعظم الدراسات یجب احترامھا  بروز ظاھرة الفروق الفردیة كظاھرة طبیعیة .3

أن التالمیذ المتعلقة بالذكاء واستجابات األفراد یثبت بما ال یدع مجاال للشك 

  واستجاباتھم في كل المواقف التربویة. یتمایزون ویتباینون في درجات ذكائھم

كل النظریات التربویة العلمیة تتنوع مصادر المعرفة: لم تعد المعرفة في ضوء  .4

فقد أكدت البحوث مسلمة تنوع مصادر المعرفة  ،وذات مصادر واحدة ثابتة

بعدئذ لفكرة المعلم المصدر الوحید للمعرفة اھتماما في فلم یبق  ،وتغیرھا باستمرار

كما لم یبق عند كثیر من التصورات الفلسفیة أسبقیة المعرفة  ،المجال البیداغوجي

ّ الذات ھي المنتجة للمعرف  .)2(ةعن الذات بل أصبح المنظور السائد ھي أن

                                                           
  .21 ص مرجع سابق،  ،حافظ و جمال سلیمان عطیةوحید السید  -1
  مرجع سابق.، العربي فرحاتي -2
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  : قتصادیةاال مبرراتال -3- 5
 التنمیة متطلبات لمواجھة الموارد قصور من النامیة الدول معظم تعاني       

بناء عدد من الفصول وتدریب  مثل التعلیمیة بالخدمات یتعلق ما وخاصة االقتصادیة

اید التزالتي تناسب  علیمیةاریین وتوفیر الوسائل واألدوات التإلدعدد من المعلمین وا

 عدلذلك ی   ،فةتلیادة عدد من ھم في مراحل التعلیم المخزو ،في عدد السكان الكبیر

یادة في عدد المتعلمین مع مراعاة توفیر زاللجوء إلى أنماط تعلیمیة جدیدة تستوعب ال

نظم ل ةبدیل ةظم تعلیمین تاستحدثف ،النفقات من األھداف التي تسعى إلیھا دول العالم

ا غیرھذاعة المسموعة أو المرئیة والتعلم بالمراسلة وإلم باعلنظام التك  یدیةقلالفصول الت

   )1( .ل التعلم الذاتيئمن وسا

  

  الفلسفات التربویة الحدیثة:  انتشار -4- 5

لتلمیذ محور العملیة اجعل الفعال ویم علالفلسفات التربویة الحدیثة على الت حثت 

تي، وتشجع علیھ، م الذاعلفي مضمونھ إلى الت یشیر ھذاو التعلیمیة واتخاذ الدور اإلیجابي،

 نذكر ما یلي: لفلسفات التي نادت بالتعلم الذاتيھذه ا نومن بی

v  أو نھع عدوال أو السلوك لھذا تعزیزا -الفرد سلوك یلعدت إلى یودى الذي معلالت أن 

  .ذاتیا كون أن إال نیمك ال- جدید لسلوكا اكتساب

v ساعة وحتى الحیاة إلى الفرد وصول منذ تبدأ یاةالح مدى مستمرة عملیة معلالت أن 

  . رحیلھ

v  فالفرد الفرد، ریقھاط عن یتعلم التي ساتؤسالم إحدى إال ھي ما المدرسة أن 

 .الخ...والشارع والمسجد تبةكوالم زلالمن في معلالت یعطتیس

v الوسیط الذي یسھل عملیة  ورة التعلیمیة ما ھو إال دعملیأن دور المعلم في ال

 علم.الت

v كن لدى المتعلم یم شخصأ آخر تعلیمأ فعاأل ما لم علن أي شخص أن یكالیس بإم

  اد وقدرات دراسیة. عدرغبة واست

                                                           
 .32، ص  سط، ددكلیة التربیة، مصر،  ، بین النظریة والتطبیق استراتیجیات التعلم النشط :عبد الجابر عبد الاله عمار صحار -1
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v  و استعدادات ومیول اتغبور حاجات على تبنى يالت ھي معلالت أنواع أفضل إن 

   .الدارسین وقدرات

v  أذھان وحشو جیل إلى جیل من المعلومات لنق یعد لم التربیة من الھدف إن 

كوین تملة وكاكوین الشخصیة المتتبل إن ھدف التربیة ھو   ،بالمعلومات یذالمالت

  )1(.مل الذي یستطیع أن یواصل تعلمھ في المستقبلكاالشخص المت

  

  المبررات االجتماعیة: -5- 5 

فتحول نظام األسرة من إن المجتمعات الیوم تتسارع فیھا التغیرات االجتماعیة      

حتى داخل  تلیة الفرد وتعمقفردیة واستقال تنامتف تدة إلى األسرة النوویة األسرة المم

 ،بھ من عمل أو سلوكسفأصبح لكل فرد الحریة في اختیار ما ینا ،األسرة الواحدة

   .الحاصل على مستوى المجتمعیواكب التغیر ل

مجتمعات وقد حددت ھذه التغیرات االجتماعیة ما على التربیة القیام بھ لمواجھة ال    

اإلطالع ب التغیرات االجتماعیةتفاعل مع متكیف والمالفرد ال وإنتاج ،الحدیثة وتغیراتھا

 ھا الفردفالحیاة مدرسة یتعلم من ،التعلم الذاتي ھو وأنجع حل لذلك ،ھیجري حول ،تمرسالم

  الكثیر 

   نذكر ما یلي:وطرق التكیف معھا وأھم التغیرات االجتماعیة الحادثة    

v   معتمدا شتقاللیة الفرد وتوفیر الظروف والفرص لیعیاستنامي متزاید ظھور و 

الحریة  حن یمنأ . مما كان لزاما على التعلیمھ ویتخذ قراراتھ بمفردهفسعلى ن

 سبان ما یرید تعلمھ بالطریقة التي تنانسوأن یختار اإل ،لیة في التعلمستقالواال

  ماتھ في الوقت والمكان الذي یرید.قدراتھ واھتما

v  النظم  خاصة في ،ضعف العالقات والتفاعالت بین المجموعات االجتماعیة

لذا ال بد  ،المجموعات الصغیرة أو األفراد واقتصارھا على االجتماعیة الكبیرة 

 باكتساب ،من التعلیم أن ینمي القدرة لدى الفرد على التفاعل مع اآلخرین

ھذا التفاعل واالتصال المھارات الفكریة والعملیة الذاتیة التي تمكنھ من 
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  .الذاتيالتعلم  ھذا مما یھدف إلیھوالتواصل االجتماعي 

v داد التباین بین زفقد ا ،لتعمق مفھوم الفردیة في المجتمعات المعاصرة نظرا

یة األمر الذي ساساألفراد من حیث اھتماماتھم ومیولھم واتجاھاتھم وحاجاتھم األ

   .ذي یقوم علیھ التعلیم المفردوھو المبدأ ال ،مبدأ الفروق الفردیةز یعز

v اء ویر ألن الحیاة االجتماعیة متغیرة سغالدور االجتماعي الذي یقوم بھ الفرد مت

رض علیھ أسلوب التعلم ما یفم  ،على مستوى المھنة أو الوظیفة التي یقوم بھا

أحسن  ىعلوالقیام بھ  هھ أفضل الطرق لفھم دورفسالذاتي أو المفرد لیكتشف بن

 مما یحتم علیھ ،بنفس السببأن المھنة التي یقوم بھا الفرد متغیرة  كما وجھ،

التعلم الذاتي والتعلم  یحتم علیھوذلك ، الزمة لھذه المھنةلا ھتطویر مھارات

  )1(المستمر.

v  قد ال تسمح ظروف الكبار من التحاقھم بالمدارس ألنھم تعدوا السن المقررة أو

بمراكز تعلیم الكبار مع أن ھؤالء لیس  ألن ظروف عملھم ال تمكنھم من االلتحاق

لدیھم عادات التعلم الذاتي لذلك وجب إدخال مھارات التعلم الذاتي في المقررات 

  )2(.الدراسیة في مختلف األطوار الدراسیة

  :الحاجة الثقافیة -6- 5

وذلك بظھور ھذا التفجر المعرفي، فمثال كان المطبوع من الكتب حتى القرن      

ال یتجاوز بضعة آالف وكانت عملیة تزوید المكتبة بالكتب تستغرق السادس عشر 

عشرات السنوات أما اآلن فإن عدد الكتب التي تصدر سنویا یتجاوز نصف ملیون، ھذا 

 جعل ،يمعرفال تفجر، ھذا ال)3(باإلضافة إلى المجالت المتخصصة والمقاالت العلمیة

فظھرت الحاجة إلى التخصص  ،فةكثیرة من المعر عاإلحاطة بأنوا عن یعجزان نساإل

ل سائتقدم وھو  ھأحدثالذي و، وھذا توجھ ثقافي وعلمي جدید ،الدقیق في المعرفة

وسائل اإلعالم  ،جھزة المتقدمة كاألقمار الصناعیةمثل األ ،الحصول على المعرفة

فأصبح الفرد على اتصال مع غیره من األفراد في  ،وأجھزة التصویرواالتصال 

وظھور  ،خرى عبر أجھزة االتصال األمر الذي أدى إلى تنوع الثقافاتالمجتمعات األ
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 تتمثل فيفرض على الفرد والمجتمع تحدیات جدیدة  غزت الثقافة المحلیة األمر ثقافات

 ،ل الثقافیة مع المحافظة على الثقافة المحلیة األصلیةالبدائ االستفادة من ھذهكیفیة 

  .المجال المعرفي والتكنولوجي باإلضافة إلى ما یستجد من تغیرات في

فإن التربیة بدأت تواجھ العدید من التحدیات نظرا لما تفرضھ المتغیرات الثقافیة  ولھذا

 كل یوم من متطلبات لمواجھة حاجات الفرد والمجتمع المتغیر في علم سریع التغیر

  :في النقاط التالیة  الثقافیةالحاجة الثقافیة للتعلیم حدد تو

ü الذاتي والمفردعلم تالمعرفي على التربیة ضرورة األخذ بال یفرض التسارع، 

وذلك لتمكین كل فرد من تعلیم نفسھ بنفسھ من أجل متابعة التطورات المعرفیة 

  .التي تحدث كل یوم

ü والتي ال   ،أن التطورات المعرفیة والثقافیة تتطلب التعدیل في أھداف التربیة ذاتھا

ق التعلیم الفردي والتعلم الذاتي توظیف طرائو  ،كد على فردیة التعلمؤبد أن ت

   .على تعلیم نفسھ بنفسھ بحیث یصبح المتعلم قادرا

ü  أو   ،التربیة المستمرة ھوو ،في التربیة جدیدا نمطاقافیة الثالتغیرات  فرضت

   .دى الحیاة ألن التطورات المعرفیة مستمرة ومتنامیةمالتربیة 

ü غیرة نتیجة ما یستقبلھ من ثقافات أخرىعلى التربیة مراعاة حاجات الفرد المت، 

ص الثقافیة ھذه الثقافات البدیلة وبین الخصائنة بین زاووأن تجعلھ قادر على الم

   .دةئالسا

ü استخدام  خاللثقیف والتعلیم الجماھیریة توظیف التعلیم عن بعد من تل الئمن وسا

ال الجامعات ومن األسالیب المتبعة في ھذا المج ،المتطورة افعال للتكنولوجی

یعتمد في الذي التعلیم عن بعد و ،المفتوحة التي أخذت تنتشر في اآلونة األخیرة

   )1(.والتعلیم المستمر ،التعلم الذاتي  :أساسھ على ركیزتین ھما

   الحاجة التكنولوجیة-7- 5

أصبح یواجھ تغیرات في  بلفقط وثقافیة تغیرات اجتماعیة الیوم ال یعیش اإلنسان      

حیاة الفرد  افقد دخلت التكنولوجی ،ل التكنولوجیة التي أصبحت سمة ھذا العصرالوسائ

مما جعل  ،العامة والخاصة فوجد نفسھ یتعامل مع األجھزة المتقدمة حتى داخل منزلھ
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في كونھا لم تعد قادرة على تكوین الفرد المتكیف مع ھذه  جدیدا یاتحد التربیة تعیش

ومن ثم التكیف   ،المصادر الجدیدة من تطبیقات العلمإدراك واستیعاب ھذه و ،التغیرات

   .معھا واستخدامھا على النحو الذي ینفعھ وینفع مجتمعھ

من  لیاحا ئمفرضت ھذه التغیرات التكنولوجیة إعادة النظر في النظام التربوي القا لقد    

  الیة:لذلك البد من أخذ تدابیر الت ءم وھذه التغیراتاللھ بما یتئحیث أھدافھ ووسا

v ل تكنولوجیة ئمن وسا ئمال بد من التركیز على استیعاب الفرد المتعلم لما ھو قا   

  .باإلضافة إلى ما یستجد في ھذا المجال

v  األجھزة      كي یتمكن من استخدامارات التعلم الذاتي لمھیحتاج المتعلم إلى

 یا.ذات ألن ھذا االستخدام ال یكون إال ،ل والطرق التكنولوجیة بنفسھئوالوسا

v         لما كان تفاعل األفراد مع التغیرات التكنولوجیة وتطوراتھا متباینا، فال بد  من 

  .األخذ بمبدأ التعلم الذاتي لكي یتعلم كل فرد بحسب میولھ ورغباتھ

v باستخدام  الذاتيیف برامح التعلم أصبح باإلمكان في الوقت الراھن توظ

 .یةسافي كافة الموضوعات الدر برامجلبما یساعد على توفیر ھذه ا ،الكمبیوتر

v   یمكن أن  -سات غیر التربویةؤسحتى في الم-إن برامج التدریب في أثناء الخدمة

  )1(.وتوظیف األجھزة التكنولوجیة لھذا الغرض  ،التعلم الذاتي جتطبق برام

وظھور وسائل االتصال میدان العلمي والتكنولوجي، الإن التغیرات المتسارعة في      

یفكر في طرق لمالحقة ھذا التطور، أوجدت لإلنسان مبررات للحدیثة والتفجر العلمي، ا

 الما لھوھذا ما یوجب إعادة التفكیر في الطرق التقلیدیة المطبقة حالیا فكان التعلم الذاتي، 

 ھاوالحصول علیھا من مصادر ،لتلمیذ في اختیار المعلومة التي تناسبھامن تقیید لحریة 

دون الحاجة لتي باتت عدیدة في الوقت الحالي مع سھولة الوصول إلیھا، او، األصلیة

توفیر تعلیم یراعي  من نوعھا، لذا كان لزاماھو نسخة فریدة ف، لوصایة المعلم علیھ

 خصوصیات ھذه النسخة.

 ھداف التعلم الذاتي:أ  - 6

  ما یلي: التعلم الذاتي أھدافمن 
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  متكافئة في التعلیم:تحقیق العدل والمساواة ومنح الفرص ال  -6-1

بالعیش  المقصود بھ حق الطالب في تنمیة قدراتھ ومعارفھ بالشكل الذي یسمح لھ   

بكامل حظوظھ في المجتمع، وھذا یتطلب الفرص التعلیمیة المتكافئة التي قد ال یوفرھا 

 التعلیم التقلیدي، وتتحقق من خالل التعلم الذاتي، الذي یتیح للطالب التعلم حسب قدراتھ

  وإمكاناتھ وطرائقھ المناسبة لھ ھو.

  مواجھة ازدیاد أعداد الطالب على مقاعد الدراسة وقلة أعداد المؤھلین:  -6-2

إن تزاید أعداد السكان أدى إلى تزاید أعداد الطلبة، فأصبحت قاعات الدراسة      

مما  مكتظة، إلى جانب قلة المعملین المؤھلین، ھذه الظروف أثرت على نوعیة التعلیم،

حذا بالتربویین للبحث عن طرق أخرى للتعلیم، ولعل التعلم الذاتي یأتي في مقدمة ھذه 

الطرق نظرا للمرونة في الزمان والمكان، وتوفر المصادر التعلیمیة بتطور وسائل 

  اإلعالم واالتصال (االنترنت...)

  استثارة دافعیة المتعلمین نحو التعلم: -6-3

التعلم النظامي قد فشل في إثارة دافعیة المتعلم، ألنھ ال یشعر  رأت سھیلة الفتالوي أن    

بذاتیتھ، بل یشعر أنھ مجرد واحد من بین مجموعة، تتم معاملتھا على ھیئة نمطیة واحدة 

ال على أنھ نمط فرید من نوعھ، في االتجاھات والمیول...الخ، على ھذا األساس یصبح 

وب أو الفصل في حین أن تحقیق فھم الدرس الدافع األساسي للتعلم ھو الخوف من الرس

وإتقانھ وممارستھ والنجاح فیھ أقوى دوافع التعلم ومصدر االستثارة الداخلیة في التعلم 

  الذاتي.

  نقل السلوك الناجح من التعلم وممارستھ في المواقف الحیاتیة: -6-4

رات الضروریة التي حقیقة إن التعلیم النظامي فشل في إعداد المتعلمین وإكسابھم المھا   

تجھلھم قادرین على التكیف مع التطور والتغیر السریع والمستمر في العلم  والمفاھیم 

العلمیة والتقنیة، والتعلم الذاتي من األنماط التعلیمیة التي تساعد الطلبة على اكتساب نمط 

درین السلوك المتوقع منھم وممارستھ في المواقف الحیاتیة المختلفة بحیث یصبحون قا

  على التكیف مع أنفسھم ومجتمعھم.
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  تلبیة الحاجات اإلبداعیة: -6-5   

بالتعلم اإلبداعي  التعلم الذاتي یقوم بتوفیر الظروف المناسبة للمتعلم من أجل القیام     

لیة القتساطة التعلیمیة كافة بشوبدافع ذاتي فإذا كان المتعلم یقوم باألن ،المنبثق من نفسھ

فإنھ  ،اجعة تظھر مدى تقدمھ نحو تحقیق الھدفرویحصل على تغذیة  ،ھفسمعتمدا على ن

 فستقرار النفسي الذي یضمن زیادة الثقة بالنسوبالتالي اال ،سیصل إلى الرضا عن الذات

عندما یبحث الفرد أو ینظم أو یبتكر أو یتواصل مع و .یاد القدرة على االعتماد علیھازدوا

  .فإنھ یقوم بعمل إبداعي  ،اآلخرین

   

   ن:ع المتعلم إلى اإلتقافد -6- 6

ھمھ  ج ودرجاتھ التحصیلیة ھيیینبغي أال تكون الشھادة التي تعطى للمتعلم الخر    

الوحید بل یجب األخذ بعین االعتبار الجانب المھاري، والكفاءة في األداء واإلتقان، فال 

بحیث ال  ذاتيس التعلیم السومبدأ اإلتقان من أھم أفائدة من الشھادة إذا لم یكن ھناك إتقان، 

 .)1(ء جدید إال إذا أتقن المھارات السابقةالطالب شيیتعلم 

  یجعل المتعلم مسؤول عن تعلمھ ومخططا لھ: -7- 6
 خالللك من ذو ،ى التعلمعلد ارة األفردزیادة مق يللتربیة ف الرئیسیة  وظیفةالل ثتمت      

یھ یتولى فاھیم وفك المتلأحد  یمثل تيلذااتعلم ن الإو ،الجلمالمناسبة في ھذا ااھیم فتبني الم

 یتعلموا كیف وفي ھذا اإلطار یلزمھم أن  لتعلمھم  التخطیطولیة األولى عن ؤسمال اداألفر

 نھعلموتول ما یحم ھوا قراراتذویتخیجیاتھم ستراتباوا أویتنب يكل علمشأھدافھم بغوا وصی

   .ھماتارقرج ئت نفسھ مع نتاوقال يیة تعلمھ ویتعاملوا ففوكی

   :المعلومات وتوظیفھا مصادراستخدام  -8- 6

تغیر ف یتكیف وییتعلم كیف یتعلم وك يھو الذأن الرجل المتعلم فقط ز یومرل ریرى كا     

والمعلومة یحس عرفة معن ال ثعملیة البح وفي  ..لھ معرفة مضمونة أنھرك دی يلذا وھو

ان، ولكن ذلك لن یتأتى من فراغ، فال بد الفرد بالمتعة وعند الوصول إلیھا یشعر باالطمئن

للفرد من امتالك مھارات البحث والمقدرة على حل المشاكل التي تعترضھ، وزیادة المقدرة 

على التكیف مع الجدید المتغیر دون انقطاع بتنظیمھ وتصنیفھ للخروج باستنتاجات منطقیة 
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من  موها تعلمق ین لتطبعلمیلمتام امل أالمجان ذلك یفسح مرتبطة بالمعطیات المطروحة، إ

رسة والحیاة دالحواجز بین الم إزالة يھم فسی ياألمر الذ جھایاتھم خارح ية فرسالمد

   ھا.خارج

   التقییم الذاتي -9- 6
 علىرتھ داصة إلى زیادة قخبصفة  يالتعلم الذات طارإ يعامة وف صفةیحتاج المتعلم ب      

مستوى معارفھ ومستوى  ریدى تقعل قدرتھة یادم بالضرورة زستلزبنفسھ وذلك ی نفسھتقویم 

ن یات اآلخردرود قحدراك دال عن إضراتھ وإمكانیاتھ فدود قحدمھارتھ ومن ثم إدراك 

ن الضعف طلمتعلم على إدراك مواا اعدم یسییتقمن ال األسلوبحیث أن ھذا  ..وإمكانیاتھم

في طریق تحقیق  ، وذلك حتى یسر تعلمھاعدة معلمھسا أو بمیذاتعالجھا على  ملفیع

  األھداف المرسومة من قبل.

  إكساب المتعلمین االتجاھات اإلیجابیة: -10- 6
تھ نم بصفة عامة ونحو مھعللتاجابیة نحو إیت ھالمتعلم اتجاامن الضروري اكتساب     

ن نحو یلمتعلماتجاھات ادیل عنھا تشأ منلتربویة ات ارروإذا كانت المق ص،بوجھ خا

یة نمت يھم أیضا فسی اتلمقررالك ت یسرتد يف يأسلوب التعلم الذاتتخدام اسفإن  ،مھنتھم

 واإلحساسات ذفضال عن تأكید ال فسة بالنقثالو االنجازو ،بالكفاءة الشخصیة اإلحساس

  .)1(لسرورابالرضا و

 أنماط التعلم الذاتي:-7

   :الذاتي متعددة أبرزھا ما یأتي أنماط التعلم

 
  التعلم الذاتي المبرمج : - 7-1

التي  یقوم المتعلم بنفسھ باكتساب قدر من المعارف والمھارات واالتجاھات والقیم     

یحددھا البرنامج الذي بین یدیھ من خالل وسائط وتقنیات التعلم (مطبوعة أو مبرمجة على 

وتتیح ھذه البرامج الفرص أمام كل متعلم  ،الحاسوب أو على أشرطة صوتیة أو مرئیة)

ً لسرعتھ الذاتیة مع توافر تغذیة راجعة مستمرة وتقدیم التعزیز و ألن یسیر في دراستھ فقا

                                                           
  .24-22طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابق، ص ص  -1
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 ھذه سلبیاتومن  .أو التشعبیة الخطیةباستعمال البرمجة  .الدافعیة المناسب لزیادة

 :الطریقة

 .السیطرة اللفظیة على المادة التعلیمیة  -1

 .مع الجماعة إلغاء تفاعل الفرد -2

 . ر لدى المتعلمینتقدیم خبرة واحدة وعدم التجدید واالبتكا -3

  :الحاسوباستخدام التعلم الذاتي ب - 7-2 

ً للتعلم الذاتي     یوفر فرصا كافیة للمتعلم للتعلم بسرعتھ الخاصة، حیث  یعد الحاسوب مثالیا

ویزود المتعلم بتغذیة راجعة فوریة، وفقا الستجابتھ في الموقف  ،تفرید التعلیم بشكل یحقق

ن المتعلم من استخدامھ في المكان والزمان ، حیث یمكّ التعلیمي ویحقق مرونة التعلیم

ن المتعلم من التعامل الفعال مع الخلفیات المعرفیة المتباینة للمتعلمین، كما یمكّ  المناسبین لھ،

ویساھم في  ،كما یوفر في وقت المتعلم وجھده ومالھ، مما یحقق مراعاة الفروق الفردیة

  .)1(زیادة ثقة المتعلم بنفسھ"

 -:الموجھ لھذه الطریقة النقد

 . ارتفاع تكلفة األجھزة والبرامج1-

 . اإلنساني إغفال الجانب2-

 .التفاعل بین المتعلم والجھاز3-

 
  التعلیمیة: التعلم الذاتي بالحقائب والرزم - 7-3

من االتجاھات الحدیثة التي تقوم على مبدأ التعلم التعلیمیة  التدریبیة أوالحقیبة تعد      

تتصل بموضوع تعلیمي والبدائل التعلیمیة  مجموعة من األنشطةعبارة على ي الذاتي وھ

وتتضمن العناصر األساسیة للتعلیم(األھداف، أألنشطة، المواد والخبرات التعلیمیة  معین

ھي بھذا المعنى تعد نظاما متكامال یتم تصمیمھا بطریقة منھجیة ومنظمة، و والتقویم)

   :صورة مواد مكتوبة یلحق بھا عادة للتعلیم، وتكون ھذه الحقائب في

   (فیدیو، شفافیات، شرائح) تسجیالت مرئیة -
                                                           

  .90،91: ص ص ،2007 األردن، عمان، والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري دار ،التعلیم وتكنولوجیا االتصال :عبد الحافظ محمد سالمة-1
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  )1( .من الوسائط غیرھا أو ت)سیقرص مضغوط، شریط كا(سمعیةتسجیالت  -

 برامج الوحدات المصغرة: - 7-4

لمتعلم افیھا  قدمالبرامج من وحدات محددة ومنظمة بشكل متتابع، یت تتكون ھذه        

لكل  تھ الذاتیة، ولتحقیق ھذا الھدف تم تقسیم المحتوى إلى وحدات صغیرةحریة وفق سرعب

اجتیاز اختبارات  وحدة أھدافھا السلوكیة المحددة، ولتحدید نقطة االنطالق المناسبة للتعلم یتم

االستعداد لالنتقال  اختبارا تقویمیا لتحدید مدىالمتعلم متعددة، وبعد إنجاز تعلم الوحدة یجتاز 

  )2( أخفق في اجتیاز االختبار فإنھ یعید الوحدة حتى یتقنھا. وإذا ،الیةة التإلى الوحد

 
  برامج التربیة الموجھة للفرد:5- -7

ویركز بصورة أساسیة على التعرف بالضبط على الحاجة المعرفیة لكل طالب،      

ة وأنشطة المادة الدراسیة بطریقة تعمل على تلبیة ھذه الحاج وبالتالي تنظیم عناصر

  )3(.طالب  المعرفیة، وتكییف ومالءمة التدریس كما ونوعا وتوقیتا بما یتالءم مع قدرات كل

د) -ج- ب-مناھج كل مادة في ھذه البرامج إلى مستویات أربعة(أ میتقسوتتم عملیة التعلم ب    

مستوى إلى آخر بعد إتقان المستوى السابق لكل مادة على حدة وفق  وینتقل المتعلم من

وللتأكد من إتقان ویالئم خصائصھ وإمكاناتھ  فیھوباألسلوب الذي یرغب  لذاتیةسرعتھ ا

   )4( .في نھایة كل مستوى اللجوء لالختبارات المتكررة التعلم یتم

 أسلوب التعلم لإلتقان: - 7-6

ویعتني ھذا النموذج بتوفیر الوقت الكافي لكل طالب إلنجاز وإتقان المھام حیث یسعى "    

إلى مساعدة كل طالب على إنجاز وإتقان األداء حسب سرعتھ الخاصة، ھذا النموذج 

ورعایة  ویر المبادرة الذاتیة لدى الطالبوتطویر قدرتھ لیصل إلى درجة اإلتقان، وتط

  )5( "القدرة على حل المشكالت وتوفیر ظروف تساعد على إثارة الدافعیة والتقویم الذاتي.

                                                           
لیبیا  - ، طرابلس الحقیبة التدریبیة،الدورة التدریبیة لمسؤولي تدریب المعلمین أثناء الخدمة في وزارات التربیة والتعلیم العربیة :جبرائیل بشارة -1

 .116، ص 1996 ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إدارة التربیة، تونس،1995أكتوبر 21-31
  مرحع سابق. ،أشرف زیدان -2
 .103، ص 1997سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر  149 -147، مجلة التربیة، العددالتعلم الذاتي وتفرید التدریس :تیسیر رمضان -3
 ، مرجع سابق.أشرف زیدان -4
 .103تیسیر رمضان، مرجع سابق، ص -5
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 :یة ھيثالث مراحل أساس ویتم ھذا التعلم وفق

وذات أھداف سلوكیة  وتتضمن تقسیم المحتوى إلى وحدات صغیرة مرحلة اإلعداد: 1- 

وإجراء التقویم التشخیصي  وإعداد دلیل للدراسة مع أكثر من نموذج لالختبارات النھائیة،

  .في عملیة التعلم واالختبارات القبلیة لتحدید مستوى كل طالب ونقطة البدایة

العلمیة لكل وحدة واستیعابھا،  وتتضمن ھذه المرحلة دراسة المادة لي:مرحلة التعلم الفع 2- 

  الوحدة السابقة وال یتم االنتقال من وحدة إلى أخرى إال بعد إتقان

األھداف المحددة لكل  تھدف إلى التأكد من تحقیق كل مرحلة التحقق من إتقان التعلم: 3-

التقویم الختامي لكل وحدة  إجراء یتملمقرر وبدرجة من اإلتقان، واوحدة دراسیة أو 

الطالب وإذا اجتاز  األداء، دراسیة، ویتم تصحیح االختبار فوریا ویعلم المتعلم بنتائج

أخفق  أما إذاوحدات المقرر  االختبار بنجاح ینتقل للوحدة التالیة حتى ینتھي من دراسة كل

إما بإعادة وذلك  ،للوحدةیقدم للمتعلم في االختبار النھائي  الذيستخدم التعلم العالجي ی

المتعلم بمعلومات بدیلة كمشاھدة أفالم تعلیمیة أو  دراسة الوحدة مرة أخرى أو بتزوید

 فإذا وصل المتعلم إلى ،ختامیا لجمیع وحدات المقرر كما یتضمن تقویما ،محاضرات معینة

ّف أما إذا لم یحصل على المستوى المطلوب فإنھ ،المستوى المطلوب ینجح في المقرر  یكل

  )1( .مرة أخرى بإعادة المقرر أو یكلف بأنشطة عالجیة

  

  :المصغرأسلوب التعلم  - 7-7

بأنھ: "اختزال عملیة التعلیم الواقعیة في بعد واحد  عباسنوري الحمداني و موفق عرفھ     

یتألف من عشرات التالمیذ أو یقوم المعلم بتعلیم صف كامل  أنأو أكثر من أبعادھا، فبدال 

ة یقتصر على خمسة تالمیذ فقط مثال، وبدال من أن یقوم المعلم بالتدریس لساعات فإنھ الطلب

كما یجري  یدرس لعشر دقائق فقط، وبدال من أن یشرح المدرس عدة أفكار أو موضوعات،

                                                           
 ، مرجع سابق.أشرف زیدان -1
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في الحصة التدریسیة عادة فإنھ یقتصر على طرح فكرة واحدة أو موضوع واحد، وبدال من 

  )1( التدریس... فإنھ یقتصر على طریقة واحدة...." طرقا مختلفة من استعمالھ

ویستعمل في ھذا النوع من التعلم التقنیة حیث تسجل الحصة التدریسیة بواسطة الفیدیو أو 

الحقة حتى یتم التقویم الحصة الیعرض الشریط المسجل في  و ،المسجل إذا لم یتوفر األول

، وبعد ذلك یقوم السلوك الناجحعزیز تحسین التعلیم وتإلى ؤدي تحتى  ،وتصحیح األخطاء

لھا ، المعلم بتعدیل خطة درسھ بناء على التقویم السابق لیتم عرضھ على مجموعة جدیدة

   )2( وبعد االنتھاء یأتي التقویم كذلك.نقس العدد والمستوى 

"في أوائل K. Ryan" و"كیفن ریان D.Allen"دوفیت آلن وقد ابتكر ھذا األسلوب من 

القرن العشرین في جامعة ستانفورد بأمریكا، وكانت دورة التدریس المصغر  الستینیات من

في بدایتھ تتكون من ست خطوات ھي: التخطیط للدرس ـ التدریس ـ النقد ـ إعادة التخطیط 

ـ إعادة التدریس ـ إعادة النقد، ثم اختصرت في ھذه الخطوات إلى ثالث خطوات فقط ھي: 

  التخطیط ـ التدریس ـ النقد.

د نجح ھذا األسلوب في إعداد المعلمین وتدریبھم ثم انتشر في المدارس لما یتمیز بھ من وق

   )3(.القدرة على ضبط الوقت التعلیمي وتقدیم التغذیة الراجعة الفوریة

  خطة كیلر: - 7-8

مع عدد تتساوى لبرنامج الدراسي إلى سلسلة من الوحدات ایقسم  ر،ضى خطة كیلتبمق  

في التعلیم في  امتمم اجزء ضراتوال تشكل المحا ،في الغالب الدراسيصل فاألسابیع في ال

من الطالب التمكن  بطلویظل ھذا األسلوب، وترتب الوحدات في سلسلة مرتبة محدودة 

وعادة ما تستخدم  ،لمضي قدما إلى الوحدة التالیةام بھمن كل وحدة قبل أن یسمح ل

ویستطیع الطالب أداء ھذه ، وحدة االمتحانات الموجزة لتقییم تمكن الطالب من كل

اجعة فوریة را. وبعد أداء االمتحان، یتلقى الطالب تغذیة ھل انھ مستعدأاالمتحانات متى رأى 

م حسن األداء في البرنامج ھن سبق لممھ یقدمھا لھ مراقب أو مرشد ئدابأمباشرة فیما یتعلق 
                                                           

، الدورة التدریبیة لمسؤولي تدریب المعلمین أثناء الخدمة في وزارات التربیة تعلیم المصغر نشأتھ وأسسھ وتطبیقاتھال: عبد هللا العابد أبو جعفر -1
 .154والتعلیم العربیة، مرجع سابق، ص 

 .202، 201، ص ص مرجع سابقعبد الحافظ محمد سالمة،  -2
، 2001مصر، د ط،  - ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرةلیمالمكتبات الشاملة في تكنولوجیا التعإبراھیم عبد الفتاح یونس:  -3

 .27،28ص
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 إنمافإنھ ال یعاقب لذلك و ،ذا أخفق الطالب في االمتحان الموجز في أي وحدةإالدراسي. و

 ،إلى أن یجتازھا ،ویؤدي امتحانات بدیلة فیھا ،یعطى الفرصة لكي یراجع مواد تلك الوحدة

، أن یظھر الطالب تمكنھ من كل وحدةالعملیة إلى أن ینتھي الفصل الدراسي أو  ذهھ وتستمر

لتي یتمكن ات دد الوحداعا تتوقف درجة التقییم الخاصة بكل مقرر دراسي على م ایركثو

  منھا الطالب وكذلك على الدرجات التي حصل علیھا في امتحانھا. 

  عن طرق التعلیم التقلیدیة ھي :  اخمس خصائص رأى أنھا تمیزھ ركیل خطةول

  اشتراط التمكن من الوحدة.  -  1

  أسلوب متابعة الطالب للبرنامج على قدر معدل سرعتھ وقدرتھ.  إتباع -   2

  . للطالب أو المرشد بمراقاستخدام ال -  3

  لى التعلیم الكتابي. عاالعتماد  -   4

   )1(.عدم التركیز على المحاضرات -  5

  

  النظام اإلرشادي السمعي : - 7-9

عن شریط سمعي  وھو عبارة Postleth-Waitبوستلویت  قد ابتكره عالم التاریخ الطبیعي:"...و

 ،ي مقصورة خاصة بمعمل تعلیميبنظام معین یمكن للطالب أن یستمع إلیھ منفردا فمسجل 

ویكرر االستماع إلى كل جزء حتى یفھمھ، وإذا احتاج إلى استفسار یلجأ إلى خبیر بالمعمل 

وأین یتوقف عن  وعلى المادة المسجلة تعلیمات یعرف منھا الطالب متى ،یجیب على أسئلتھ

ي كراستھ أو أو یحل مسألة ف ویوقف الشریط لیفحص عینة أو نموذجا بجواره، ،االستماع

  )2("یدرس شریحة، أو یدیر فلما عن نفس الموضوع.

  التعلیم بالمراسلة: -7-10 

یعمم ھذا األسلوب في عدة دول من العالم وال یقتصر على الدول المتقدمة دون غیرھا "    

من سائر الدول. وقد یكون ھذا األسلوب قائما بذاتھ في مؤسسات خاصة بھ توظف جمیع 

المعلمین وتدریبھم أثناء الخدمة، أو أن یكون ھذا األسلوب جزءا من نظام برامجھا إلعداد 

                                                           
 .51،52ص روبرت م. جانییھ، مرجع سابق، ص -1
 .26 إبراھیم عبد الفتاح یونس، مرجع سابق، ص -2
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جزءا من البرامج المھنیة التي  التعلیم العالي عن بعد، وبالتالي تصبح برامج إعداد المعلم

  )1("یقدمھا ھذا البرنامج.

في  م بالمراسلةیوتكاد تكون النرویج من الدول التي تقدم مثاال ناجحا في أسلوب التعل  

ویتم التعلیم بالمراسلة في النرویج بتقدیم  ،برامج إعدادا المعلمین المتعلقة بالجانب التربوي

، رغبة منھا من التعلیم النرویج إلى التمویل على ھذا األسلوببعض المقررات، وعمدت 

الرتقاء بمستوى اإلعداد لأفضل استثمار ممكن  الحدیثةفي استثمار تكنولوجیا االتصاالت 

  بوي.التر

وعمدت الیابان إلى جعل التعلیم بالمراسلة من برامج إعداد المعلمین وجزءا من نظام 

بدایة النصف األول حا منذ ضالتعلیم العالي، حیث یشھد التعلیم العالي عن بعد تطورا وا

  )2(.من القرن العشرین

  برامج التعلم المشخص للفرد: -7-11

اعد الفرد على التعلم بالسرعة المناسبة وھي برامج توفر بیئة تربویة من شأنھا مس

  وبالطریقة التي تالئم خصائصھ وإمكاناتھ، وتتحدد في البرامج عدة خطوات من أھمھا:

  صیاغة أھداف عامة لجمیع تالمیذ المدرسة التي یطبق فیھا البرنامج. .1

  صیاغة أھداف خاصة لكل برنامج. .2

لمنشودة وذلك عن طریق قیاس قدرة كل تلمیذ واستعداده للوصول إلى األھداف ا .3

  االختبارات القبلیة.

  صیاغة أھداف خاصة لكل تلمیذ تبعا لنتائج االختبارات القبلیة. .4

  تصمیم برامج خاصة لكل تلمیذ تتناسب مع خصائصھ. .5

 )3(قیاس درجة إتقان كل تلمیذ عن طریق االختبارات المتعددة. .6

  تفرید التعلیم: -7-12

نظام ذو مرونة عالیة یتألف من "أنھ: بالتعلیم  عرف یعقوب حسین نشوان تفرید       

 برامجمواد كثیرة و إجراءات حیث یتاح للتلمیذ القیام بمسؤولیة كبیرة في تخطیط 
                                                           

  .98،99طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابق، ص ص  -1
 .99 سابق، صالمرجع ال -2
 .103، 102 ، ص صسابقالمرجع ال -3
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 أساستقدمھم على  دوفیھا یتحد ،ك لمساعدة المتعلمینلوذ ،مةنظدراسیة، وھي برامج م

   ."ھذا التخطیط

تترك الفرصة للفرد  أن " :ھو لتعلیمتفرید ااألبراشي بأن المقصود من  وأشار       

   )1( "ھ عضوا عامال فیھسویقوم بوظیفتھ الخاصة في المجتمع الذي یعد نف ،لیعمل مستقال

  :عن بعد التعلیم -7-13

سواء بتعریفھ  بعدھناك العدید من الجھود السابقة التي حاولت توضیح مصطلح التعلیم عن 

   :د ما یليومن تلك الجھو ،صھئبتحدید عدد من خصاأو 

نظام أكثر مرونة " :بأنھ بعدعرف التعلیم عن  والذي  Edgar four تعریف إدغارفور    

ویحاول توزیع التعلیم من  ،وحریة في اختیار الدارس للمكان والزمان الذي یتعلم فیھ

   ".اتصال معینة ئلمعتمدا على وسا ،حیث الزمان والمكان

ي مختلف صور غطتعلیم ی" :بأنھ بعدعلیم عن عرف الت فقد Holmbergولمبرج ھ أما    

یات التعلیمیة التي ال تخضع فیھا العملیة التعلیمیة إلشراف والدراسة في كافة المست

سي ویحدد ؤسولكنھا تخضع لتنظیم م ،مستمر ومباشر من المشرفین في قاعات الدراسة

في تحقیق االتصال بین ودورھا  ،ط التقنیة في العملیة التعلیمیةسائذلك التنظیم مكانة الو

   ."المعلم والمتعلم دون االلتقاء وجھا لوجھ

التعلیم عن أن   Rekkedal & Qvist-Eriksenفیست إریكسونق وقد وضح ركدال أو      

  ص التالیة:ئم بالخصاسھو ذلك النمط من التعلیم الذي یت" :بعد

  .بین المعلم والمتعلم الدائم شبھ ) االنفصال1

وتزوید الطلبة ، مة التربویة في عملیة التخطیط وتقدیم مواد التعلمالمنظ تأثیر)  2

  .بخدمات الدعم

  .یة على المتعلمس) استخدام الوسائط التقنیة في توصیل محتوى المواد الدرا 3

 .) توفیر االتصال في اتجاھین قدر اإلمكان 4

لكل ، اإللكترونیة طئاسعن طریق الو ) التعلم الفردي، مع إمكانیة اللقاء وجھا لوجھ أو 5

                                                           
 .30 ص، مرجع سابق، یوسفبن حسن  یاسینسمیرة  -1



  التعلم الذاتي.                                                                                                الفصل الثاني 

52 

 

  )1(."األغراض التعلیمیة أو االجتماعیة

  بناء على ما سبق یمكن أن نخلص إلى أن:

التعلم الذاتي لھ عدة أنماط وأسالیب تختلف في الطرق والوسائل واألسالیب، لكنھا تصب  

في اتجاه واحد، (مبادئ التعلم الذاتي) حیث أن معظم ھذه األنماط تركز على إتقان المادة 

التعلیمیة، بتعلم الطالب وفق سرعتھ الخاصة، أي األخذ بمبدأ الفروق الفردیة، وتقدیم 

ال ینتقل الطالب من وحدة دون إتقان الوحدة في معظم ھذه األنماط االختبارات التقویمیة، و

السابقة واللجوء للوقفات العالجیة، عند إخفاق الطالب في ھذه االختبارات، مع وجود تغذیة 

   تأكد من التمكن من المادة التعلیمیة أو التدریبیة، ولزیادة ثقة الطالب بنفسھ.راجعة لل

  

  :ذاتيالنماذج التعلم  -8
 النموذج الثالثي للتعلم المنظم ذاتیا: - أ

وھو من  1989-1988-1987 في وزمالئھ "زیمارمان"افترض ھذا النموذج من قبل 2

 ،وء نظریة التعلم المعرفي االجتماعيوتم بناؤه في ض تفسر التعلم الذاتيأھم النماذج التي 

في: المحددات  أفترض "باندورا" ثالث محددات أساسیة للنشاط اإلنساني تتمثل فقد

والمحددات  والسلوك)تعلم الجاھات مؤثرة في ات ،معتقدات :العوامل الذاتیة(الشخصیة

بل األقران جودة التدریس و التغذیة المرتدة والمعلومات المعروضة والعون من ق(البیئیة

ومكونات بیئة (المتغیرات البیئیة )،مثل تأثیر األداء السابق(والمحددات السلوكیة )واألسرة

وذلك عالقة تبادلیة حیث یؤثر كل منھا في اآلخر توجد بین ھذه المحددات  )التعلم المكانیة

ناتج والتعلم یكون  ،حسب السیاق الذي تتم فیھ، أي لیس ھناك نمطیة أو ثبات في التأثیر

  )3(لھذه التأثیرات المتبادلة. 

ویعبر "باندورا"عن العالقة التبادلیة الثالثیة بقولھ: "أن السلوك ناتج لكال من األحداث 

 تأثیر  الذاتیة وتأثیر المصادر الخارجیة" ولذلك فھناك ثالث استراتجیات عامة لزیادة

واستراتیجیات  ط السلوك،العملیات الشخصیة (الذاتیة) التنظیمیة وھى استراتیجیات ضب
                                                           

إدارة الخدمات الطالبیة بمؤسسات التعلم العالي عن بعد من وجھة نظر خبراء اإلدارة التربویة(نموذج مقترح محمد بن فالح مبروك الجھني: -1
المملكة  -تربویة، غیر منشورة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة)، رسالة دكتوراه، تخصص اإلدارة اللتلبیة احتیاجات طلبة الجامعة العربیة المفتوحة

 .11 ، ص2009العربیة السعودیة، 
  .13،14ربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  -2
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 الضبط البیئي، واستراتجیات التنظیم الذاتي المستتر (الضمني) وھو ما یتضح من الشكل

  التالي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 لـ "باندورا"(الثالثي) نموذج الحتمیة التبادلیة  -1)1( شكل

 الذاتي للتعلم تتبع ثالثة وتبعا لھذا النموذج افترض زیمرمان أن عملیات التنظیم 

  أطوار تربطھا عالقة تبادلیة وھذه األطوار ھي: 

أن السلوك یحفز ویرشد حیث العملیات التي تسبق مرحلة التنفیذ أو األداء   :الطور الكشفي

  من خالل اإلمكانیات البیئة المتاحة ومتطلبات العمل.  ،بواسطة األھداف والنتائج المتوقعة
  ویشتمل على العملیات التي تحدث أثناء التعلم أو التنفیذ.  :اإلرادي لضبطا أو األداء طور 

والذي یعد مرحلة بعدیة یتم فیھا تقییم المتعلم لنتائج مجھوده ورضاه  :الذاتیة التأمالت طور 

عن األداء. وفي كل طور من ھذه األطوار توجد مجموعة من عملیات التنظیم الذاتي تعد 

  )2(أدناه یوضح ذلك. الشكلوتنظیمیة لتحقیق األھداف المرغوبة، بمثابة استراتیجیات 

  

  

  

  
                                                           

  .16ربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  )، المصدر:1الشكل ( -1
  .16،17 ص  ربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص -2

  التنظیم الذاتي

 للسلوك

  التنظیم الذاتي

 ةللبیئ

  استخدام اإلستراتیجیة                  التغذیة المرتدة الفعالة          
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  طوار التبادلیة للتعلم المنظم ذاتیا وعملیاتھا الفرعیةاأل: 1)2شكل (                   

یتضح مما سبق أن نموذج "بندورا" یرجع في تفسیره للتعلم الذاتي إلى المحددات     

   .لوكیة وتفاعلھا المتبدل فیما بینھا حیث أن الشخص في تعلمھالشخصیة والبیئیة والس

 النموذج المعرفي االجتماعي لألھداف والتنظیم الذاتي: - ب

في  ،1990،1991،1994وزمالؤه في  Pintrichافترض ھذا النموذج من قبل بینتریش 

عیة الذاتي بإحداث نوع من التكامل بین المكونات الدافمحاولة لتفسیر عملیات التعلم 

والمعرفیة، وینقسم النموذج على ضوء ذلك إلى قسمین، فالمكومات المعرفیة تتضمن: 

  المعرفة وما وراء المعرفة.

وتنقسم المعرفة إلى مكونین ھامین ھما المعرفة الفعلیة (المعرفة المستقرة في البنیة  

نان یمثالن التمیز المعرفیة)  واالستراتیجیات المعرفیة الخاصة بالتعلم والتفكیر وھذان المكو

المتوازي بین المعرفة التقریریة والمعرفة اإلجرائیة، فالمعرفة التقریریة تتضمن ما یعرفھ 

المتعلم عن المعلومات المقدمة بینما اإلجرائیة تتضمن المعرفة بطرق تعلم وتذكر وفھم تلك 

  المعلومات.

  والمراقبة والتنظیم. أما ما وراء المعرفة فتتضمن االستراتیجیات الخاصة بالتخطیط  

  ویفترض في ھذا النموذج أن التعلم الذاتي یتضمن ثالث فئات مختلفة من االستراتیجیات:

ر والفھم وتتمل في كم والتذلفي التعالتي یستخدمھا الطالب المعرفیة:  تاالستراتیجیا
                                                           

 .17ربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص المصدر: ) 2(الشكل  -1
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  ).یر الناقدفكوالت ،تحویللوالتنظیم أو ا ،والتفصیل، (التسمیع

  : تتمثل في (التخطیط والمراقبة).اء المعرفةما ور تاستراتیجیا

وتتضمن القدرة على تنظیم التعلم وإدارتھ بالشكل الذي  إدارة المصادر: تاستراتیجیا

یؤدي إلى ضبط الجھد ومقاومة المشتتات مثل كالضوضاء مثال وتتمثل االستراتیجیات 

 )1( ب العون األكادیمي)في:(إدارة وقت وبیئة الدراسة، وتنظیم الجھد، وتعلم األقران، وطل

ا مھا ادي دورؤثة مكونات عامة یفترض أنھا تالدافعیة في ھذا النموذج ثال ثلبینما تم   

  :ي دافعیة المتعلم ھيف

ویتمثل في تحدید المادة واألھداف وأھمیة المادة لالستفادة منھا بالقدر  :قیمةالمكون  -

   األمثل.

   .ن الكفاءة في أداء األعمال األكادیمیةعب الویتضمن معتقدات الط :مكون التوقع -

تعلم عند مقلق االختبار وردود الفعل االنفعالیة التي قد یبدیھا الویتضمن  :المكون الوجداني-

   ...الشعور بالذنب ل،جخال ،فخرال :ثلم ماالتعامل مع مھمة 

الدافعي لوك سلاة من معا طثة أنماثال ىدات الدافعیة تقود إلقأن ھذه المعتض في فتر"وی 

لمشاركة أو االندماج في مستوى ا )،ر القیام بعمل ما دون آخریافي االختیار (اخت ثلتتم

 رةبا، مستوى المثوالمعالجة في المستویات العمیقةتجھیز وال المھمة أو العمل بفاعلیة،

  .)2("عوبات)لصفي العمل رغم مواجھة ا(االستمرار 
  رتس"النموذج الثالثي الطبقات لـ "بوكا -ج

ن لمتعلموكھا اللخاص بماھیة الكفاءات التي یمتا ؤالسالویجیب ھذا النموذج عن  

تعمل  تيذااللتعلم لث كفاءات لھذا النموذج ھناك ثال عاوتمكنھم من تنظیم تعلمھم ذاتیا ؟ وتب

  :يھث مناطق مختلفة في ثال

   .منطقة تنظیم منظومة تجھیز ومعالجة المعلومات •

   .تعلملایم عملیات ظتن طقةمن  •

 .منطقة تنظیم الذات •

تعلم للمعلومات وتنظیم عملیات اایم منظومة تجھیز ومعالجة ظویمكن اعتبار أن تن 

                                                           
  20،21 ص ربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص -1
 .21سابق، ص المرجع ال -2
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لذات یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ اذاتي بینما تنظیم التعلم للبمثابة الجانب المعرفي 

  .الجانب الدافعي

یم منظومة ظات التعلم وتنیلتحیط بتنظیم عم الذي البوتقةتنظیم الذات بمثابة  یعتبرو 

 يمعرفالفاعلیة التنظیم الذاتي للجانب ل دبمثابة المحدتعتبر و ،تجھیز ومعالجة المعلومات

   )1( خالل الشكل التالي:من  حوھو ما یتض

     
  

  

  

  

  
  
  

  النموذج الثالثي الطبقات للتعلم الذاتي: 2)3الشكل(
  دور المعلم في التعلم الذاتي: -9

م في إستراتیجیة التعلم الذاتي عن دوره في التعلیم التقلیدي حیث یختلف دور المعل     

ینتھي دور التلقین وتقدیم المعرفة الجاھزة للتلمیذ حیث یتغیر دوره إلى دور المرشد 

  والموجھ والناصح لتالمیذه ویظھر المعلم في التعلم الذاتي في اآلتي:

واالختبارات التقویمیة ومن ثم  التعرف على میول التالمیذ وقدراتھم من خالل المالحظة - 1

 تقدیم الغون المناسب لكل تلمیذ حسب تلك المیول والقدرات.

إعداد المواد التعلیمیة الالزمة مثل الرزم التعلیمیة، مصادر التعلم، وتوظیف التقنیات  - 2

 الحدیثة كالتلفاز والحاسوب في التعلم الذاتي.

 دء التي حددھا التقویم التشخیصي.توجیھ الطلبة الختیار أھداف تتناسب مع نقطة الب - 3

تدریب الطلبة على المھارات المكتبیة وتشمل: مھارة الوصول إلى المعلومات   - 4

 ومصادرھا، ومھارة االستخدام العلمي األمثل لھذه المعلومات.
                                                           

 .21صربیع عبده أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  -1
 .22سابق، ص المرجع ال المصدر:): 3الشكل ( -2
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 وضع خطط عالجیة تمكن الطالب من سد الثغرات واستكمال الخبرات الالزمة لھ. - 5

ون مع المتعلمین في كل مراحل التعلم في التخطیط والتنفیذ القیام بدور المستشار المتعا - 6

 )1(والتقویم.

 خصائص المتعلم ذاتیا: - 10
  حدد طلعت منصور الخصائص الممیزة لألشخاص المتعلمین ذاتیا فیما یلي:

  اإلدراك الكافي للواقع أكثر مما ھو جاري عادة. §

  ثیر". انفتاح المجاالت اإلدراكیة إلى أقصى حد "مجال إدراكي غني وم §

  التحرر من أسر الشعور بالذنب. §

  التحرر من أسر الثقافة أو الجماعة في مجال الكسل العلمي خاصة. §

  الوعي بالذات والثقة فیھا والتقبل اإلیجابي. §

  التحرر من الخوف من الفشل أو النقد. §

  تحمل الغموض. §

  القدرة على عقد العالقات مع اآلخرین والتوحد معھم وتقبلھم. §

  ذاتي واالعتماد المتبادل على اآلخرین.االستقالل ال §

  القدرة على استخالص قواعد ومبادئ جدیدة من الخبرة أي تعلم أن یتعلم. §

  المرونة في استخدام القواعد والمبادئ. §

  االتجاه نحو حل المشكالت وامتالك أھداف بعیدة المدى. §

  )2(القدرة على التعامل مع اآلخرین.

  الذاتي:األسس النفسیة والتربویة للتعلم  - 11

ھي أن  األسس النفسیة والتربویة للتعلم الذاتي یرى عبد هللا إسماعیل الصوفي أن      

الفرد یحاط بعدة مثیرات ومطالب تستدعي منھ االلتحاق بنظام تعلیمي نظامي وإن لم یجده 

  فإنھ سیبحث عن تعلم ذاتي یستطیع من خاللھ أن یلبي رغباتھ واحتیاجاتھ ویحقق :

  : في التوافق الرغبة -1- 11

                                                           
 .125،126، ص ص سابقمرجع  ،كریمان محمد بدیر -1
 .128،129، ص ص سابقالع مرجال -2
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وھو التوافق االجتماعي والنفسي وتحسین مركزه االجتماعي وتعدیل األدوار 

 االجتماعیة التي یؤدیھا في مجتمعھ.

 : حریة االختیار-2- 11

فمن خالل التعلم الذاتي یختار ما یشاء إلشباع مثیرات لدیھ وبالمستوى الذي یطمح     

 )1(إلیھ.

  النفسیة والتربویة للتعلم الذاتي ھي كاالتي:أما أمل األحمد فترى أن األسس  

  الحاجة إلى تحقیق الذات: -3- 11

حاجة اإلنسان إلى معرفة بیئتھ وذاتھ في آن واحد حاجة أصیلة، ألنھ یستطیع عن      

یتحقق لدیھ تكیف دینامیكي یسایر بھ التغیرات البیئیة وتطورھا، ولعل و ،طریق إشباعھا

ھم، إذ تأتي في رأس قائمة الحاجات عند ماسلو، الذي یربط تحقیق الذات ھو الحاجة األ

تحقیقھا باالنفتاح على الخبرات والتجارب الجدیدة التي یمر بھا، ویعد التعلم الذاتي الطریقة 

المثلى لتحقیق الذات، فتجد الطالب في تعلمھ یتجھ نحو أھداف تتوافق وحاجاتھ ومیولھ 

  ورغباتھ.

  ي:الدافعیة للتعلم الذات-4- 11

"والدافع ھو حالة داخلیة أو استعداد فطري أو مكتسب، شعوري أو ال شعوري      

عضوي أو اجتماعي نفسي یثیر السلوك الحركي أو الذھني ویسھم في توجیھھ إلى غایة 

شعوریة أو الشعوریة، فالدوافع ھي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أھدافھ وغایاتھ لتحقق 

. وھوالشيء الوحید )2(ئ لھ أحسن تكیف ممكن مع البیئة الخارجیة"التوازن الداخلي أو تھی

الذي ال یتم بدونھ التعلم، وتشیر الدراسات والبحوث النفسیة أن اإلنسان میال بطبعھ إلى 

الفضول وحب االستطالع، ویرتبط حب االستطالع ارتباطا وثیقا بالدافعیة حیث یرى 

دافع الداخلي حیث أن انتباھا ینشد إلى شيء برونر:"حب االستطالع ھو الصیغة األولى لل

غیر مكتمل وغیر مؤكد. إن تحقیق الوضوح أو حتى مجرد العمل من أجلھ  غیر واضح،
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ھو الذي یرضینا ویشبع حاجتنا، وبالتالي فإن عملیة التعلم یجب أن تتوجھ إلى رعایة حب 

  )1(االستطالع.

  ف ھي:وللدافعیة في عالقتھا بالتعلم ثالث وظائف أو أھدا

  الدوافع تمد السلوك بالطاقة وتنشط الكائن العضوي. -ا

  الدوافع تؤدي إلى تكوین وجھة عقلیة تسھم في اختیار استجابات تكیفیة. - ب

  )2(الدوافع توجھ السلوك نحو الھدف. - ج 

  ومن أنواع الدوافع المؤثرة في التعلم الذاتي نذكر: 

  الدافعیة لإلنجاز:  - 4-1- 11

ة في النجاح وتحقیق ایاإلنجاز یتحدد في ضوء الغ أن دافع Maklellandیرى ماكلیالند 

مستوى معین من االمتیاز والتفوق ویرتبط دافع اإلنجاز بعدد من السمات مثل الثقة 

بالنفس، والقدرة على الضبط الذاتي، والحاجة إلى تقدیر الذات وغیرھا وما دام الدافع 

  م بدوره یؤدي إلى تنمیة ھذا الدافع.یؤدي إلى تحسین عملیة التعلم فإن التعل

   مستوى الطموح: - 4-2- 11

 .والتعلم الذاتيتحقیق النجاح وتجنب الفشل یقود إلى الحدیث عن مستوى الطموح 

اف تتناسب مع دساعد الطالب على اختیار أھیویعد مستوى الطموح أساسا نفسیا ھاما 

لقد  التعلم الذاتي والنجاح فیھ.قدراتھ وإمكاناتھ الشخصیة، وتعینھ على تحمل مسؤولیة 

دلت الدراسات التي قام بھا (ماھون) على أن تكرار النجاح والفشل یمكن أن یؤثر في 

األھداف التي یسعي للطالب لتحقیقھا في مستوى طموحاتھم. وانطالقا من أھمیة 

ن النجاح وتجنب الفشل لدى اضمفي طیاتھا الذاتي النجاح یجب أن تضم برامج التعلم 

  االحباطات المتكررة، ذلك ألن النجاح یقود للنجاح. لمتعلمین وا

  االتجاھات: - 4-3- 11
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"االتجاه استعداد خاص عام یكتسبھ األشخاص بدرجات متفاوتة لیستجیبوا للمواقف 

، وھو على صلة وثیقة )1( التي تعترضھم بأسالیب معینة قد تكون مؤیدة أو معارضة

معرفیة، وھذا ما بجعلھ أحد أسس التعلم الذاتي النفسیة بالجوانب العاطفیة والدافعیة وال

الھامة، واالتجاه یضفي معنى على المادة التعلیمیة موضوع االتجاه فییسر تعلمھا في 

حالة تأییدھا، ویعیق تعلمھا في حالة معارضتھا. وبالتالي فھو یعمل على تحریض 

  السلوك إما بالقوة أو الضعف.

   ات:واالھتمام المیول - 4-4- 11 

"المیل شعور سار أو اتجاه موجب نحو نشاط أو موضوع أو دراسة معینة، وبمكن 

الربط بین المیول والتعلم: كالمیل نحو األسماك وربطھ بدراسات علم األحیاء مثال، 

وتعتبر المیول من  )2(ومیل دراسة معینة ألي نشاط خاص ییسر القیام بھ والتقدم فیھ."

الدافعیة  ني، فھو ینطوي على قوة دافعیة، لكنھ یختلف عأھم المحركات للتعلم الذات

كونھ بأخذ قوة إیجابیة دائما، والفرد ال یمیل إلى شيء أو موضوع إال إذا كان یحبھ 

ضلھ، ویھتم بھ ویجلب لھ السرور والمتعة، ولذا كان من الضروري أن تراعي فوی

ن ومیولھم عن طریق تنویع برامج التعلم الذاتي في مادتھا استثارة اھتمامات المتعلمی

  )3( ھذه المواد والنشاطات فتكون مشوقة ومحببة.

لھا صفة دافعیة تستثیر سلوك التعلم وتحفزه وتمكنھ من التغلب اإلرادة:  - 4-5- 11

على الصعوبات... "وھي القوة الدافعة للفعل أو ما یدفع الفعل إلى التحقق بعد أن كان 

طاقة الدافعة التي تخرج العمل من مجال التصور في حیز التصور والتخیل...أو ھي ال

  )4( التجریدي إلى مجال العمل الواقعي المتحقق بالفعل."

"وتنطوي إرادة التعلم على جملة من المقومات أھمھا : اإلقناع الذاتي، والقدرة على  

اتخاذ القرارات المناسبة، توجیھ األوامر إلى الذات، وترتبط ھذه المقومات بالقدرات 
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لعقلیة مثل: القدرة على التحلیل والتركیب،والتعمیم والتجرید..الخ...وعلى أي حال ا

   )1(فإن اإلرادة تقوي التعلم الذاتي".

  یم دوافع التعلم الذاتي وتحفیزھا في غرفة الصف:ظتن - 11-5      

 تتطلب ھذه العملیة تنظیم بیئة المتعلم، بحیث تستثیر میولھ، اتجاھاتھ ودوافعھ و      

ومیولھ وتوجھھا نحو طرق التعلم المناسبة لھ، وتمكنھ من اختیار الطرائق واألسالیب 

التي تحقق أھدافھ التعلیمیة، وال یستطیع المتعلم تنظیم بیئة التعلم فھو یحتاج إلى 

  والتوجیھات الالزمة لھ. اإلرشاداتمساعدة المعلم، الذي یمتلك الخبرة، ویقدم 

  في غرفة الصف قبل الدرس وأثناءه وبعده، یتطلب ما یلي:إن تنظیم دوافع التعلم    

تقدیم مشكالت تعلیمیة سھلة، بحیث یتمكن المتعلم من حلھا، واالنتقال تدریجیا  .1

 إلى المشكالت األقل سھولة فاألصعب وھكذا.  

وضع المتعلم في موقف إشكالي، بحیث یشعر بوجود مشكلة ثم یقوم  .2

  بتشخیصھا وتحدیدیھا.

  یجاد الحل المناسب للمشكلة أو المھمة.إلعیة لدى المتعلم تحریض الداف .3

ما یعرض المشكلة یتقدیم نماذج محلولة لمشكالت مماثلة، كأن یرى المتعلم ف .4

  وحلھا.

  تقدیم إرشادات وتوجیھات تساعد المتعلم على التوصل إلى الحل بنفسھ. .5

ومات، ، للحصول على ما یحتاجھ من معلوفیر مصادر متعددة تساعد المتعلمت .6

 وكتب ودوریات، وجداول وبیانات ورسوم بیانیة..الخ.

 توفیر الوسائل والتقنیات المتاحة إلنجاز الحل المطلوب.  .7

تقدیم المعززات الضروریة المتاحة وخاصة الفوریة منھا، لتأكید الحل  .8

 الصحیح وتثبیتھ.
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 تجنب استخدام العقاب في حال وقوع المتعلم في الخطأ. .9

أن یطلع على نتائج عملھ، ویقومھا بنفسھ، ویتعرف على مساعدة المتعلم في  .10

  )1(أسباب الخطأ، وطرائق الحل الصحیح.

یتضح مما سبق أن الجانب النفسي ھو المحرك األساسي للتعلم الذاتي خاصة الدافعیة      

والرغبة ذلك أن الدافعیة تضمن االستمرار و المثابرة للنجاح من أجل تحقیق الذات والتوافق 

 فسي.الن

 الذاتي.التعلم  صعوبات تعترض  -12

  من الصعوبات التي تعترض التعلم الذاتي ما یلي:

عدم القدرة على متابعة التعلیمات بسبب ضعف مستوى القراءة لدى تالمیذ االبتدائي  )1

  خاصة، أو بسبب فقدان الخبرات المعرفیة السابقة الالزمة للمعرفة الجدیدة.

ھذه  ىمھارات القراءة واالستیعاب، وللتغلب علعدم توفر المھارات اللغویة خاصة  )2

 .بتركیز متواصلمع بذل جھد متكامل الصعوبة یستوجب توفر أكثر من معلم 

واالعتقاد الخاطئ أن كل تلمیذ استوعب  عدم التشخیص الدقیق ألخطاء التالمیذ، )3

 المادة التعلیمیة الدراسیة.

 التفاوت في الصعوبة بین مادة وأخرى. )4

 الذاتي في التعلیم االبتدائي.صعوبة التعلم  )5

، مثل الموسیقى والتمثیل واأللعاب بعض المواد یصعب تعلمھا بطریقة فردیة خالصة )6

 الریاضیة.

صعوبة االفتراض أن التعلم الذاتي یناسب جمیع المواضیع وجمیع التالمیذ وجمیع  - 1

كل من ، بل ھناك شروط ومحددات یجب توفرھا في المعلمین بصورة متكافئة

 والطالب والمعلم حتى یكون ھناك تعلم فعال.وع الموض
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  خالصة.      

ل الفرد عیضم كل أنواع التعلم التي تجیعتبر التعلم الذاتي نمطا حدیثا من التعلم      

إلى خطواتھ ألنھ ھو المنفذ من اجل الوصول مسؤوال عن تعلمھ في تخطیطھ ورسم 

ھ طریقة یجب أن یدرج في المناھج ألنھ التعلم الذاتي ھو في حد ذاتاألھداف المنشودة و

لن یبقى دائما متعلقا بالمدرسة بل ھو في حباتھ المتغیرة  ھألن یعلم الطالب كیف یتعلم 

باستمرار یجب أن یمتلك مھارات البحث التي توصلھ إلى التكیف ومن ثم الشعور 

   .باالطمئنان



  

  برمج.ـالتعلیم الم: ثالثالالفصل 

  تمھید   
  تعریف التعلیم المبرمج. -1
  التعلیم المبرمج عبر التاریخ. -2
  التعلیم المبرمج  ومسوغات أھداف -3
  .ممیزات التعلیم المبرمج -4
  األساس النفسي والتربوي للتعلیم المبرمج. -5
  الخصائص الرئیسیة للتعلیم المبرمج.  -6
  التعلیم المبرمج. عوامل نجاح  -7
   ةأنواع البرمج -8
  تطبیقات التعلیم المبرمج. -9

  .درس مبرمجخطوات إعداد  -10    
   .التعلیم المبرمج نتوضیحي ع مثال -11
 .عیوب التعلیم المبرمج -12

  .خالصة    
  

  

  

  

  

  



 تعلیم المـبرمجال                                                                                              ثالثالفصل ال
 

65 
 

  تمھید

حیث    المبرمج بالموازاة مع تطور تقنیات االتصال و معالجة المعلومةتطور التعلیم     

صبحت التقنیات التكنولوجیة الحدیثة مستعملة بشكل كبیر في مختلف مجاالت الحیاة ولیس أ

الذي یعتبر الكترونیا التعلیم المبرمج  انبثق عن ھذا التطورالتعلیم بمعزل عن ذلك، حیث 

 ،من خالل ما یمیزه عن غیره من أنواع التعلیم األخرى التقنیةاألكثر شیوعا في استعمال 

أو في ھذا الفصل من خالل محاولة إعطاء تعریف للتعلیم المبرمج  نوضحھما سوف  وھو

وأیضا مبادئ و قواعد  ،وأھم أھدافھ وأنواعھكما یطلق علیھ أحیانا "التعلیم المرفمن"، 

نذكر  ألخیرافي و ھ.وبعض السلبیات التي تعترض تطبیق رقمنة التعلیم وبرمجتھوممیزات 

   .درس مبرمجخطوات إعداد 

  :التعلیم المبرمج تعریف -1 

  التعریف اللغوي: -1- 1

  التعلیم المبرمج مكونة من كلمتین:

    تم شرحھا في الفصل الثاني.: تعلیم -

البن  اللغة العربیة مثل لسان العرب، كتبفي أو برمج ال وجود لكلمة مبرمج  :مبرمج -

وعة المصطلحات أو كتب المصطلحات مثل كتاب مجم، للخلیل معجم العین منظور،

الفنیة والعلمیة، لمجمع اللغة العربیة، أو كتاب الكلیات: معجم في المصطلحات 

 دائرة معارف القرن العشرین،والفروق اللغویة، ألبي البقاء أیوب الحسیني الكفوي، أو

برنامج: كاآلتي:  في منجد اللغة واألعالم برنامجلمحمد فرید وجدي، فتم االكتفاء بكلمة 

خطة یخطھا .أو نشرة تعرف وقائع الحفالت.. الورقة الجامعة للحساب،فیھا واألصل "

 . )1("لعمل یریده المرء
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 ترتكزعلىتعلیم للطریقة  والمقصود بھاprogrammé  وفي اللغة الفرنسیة: مبرمج من الكلمة

 بمقتضى ،كل شخصلالتحصیل  ات واستعدادتمكانیحسب إتكییف المادة المراد تعلیمھا 

   )1(متعلم.لا لفھمقصد تبسیطھا وتسھیلھا إلى أجزاء التعلیمیة سم المادة برنامج یق

  التعریف االصطالحي: -2- 1

ترى كوثر كوجك أن التعلیم المبرمج طریقة للتدریس، تقسم فیھا المادة الدراسیة  

بطریقة منطقیة إلى خطوات صغیرة منظمة في تتابع، تتطلب كل خطوة منھا استجابة 

وعن طریق التدعیم المتدرج الستجابات التلمیذ، وعن طریق تزوید. ایجابیة من التلمیذ، 

  بتغذیة مرتدة تتصل بصحة استجابتھ ، یتقدم التلمیذ نحو تعلم ما قصد لھ أن یتعلمھ.

ھو أحد أسالیب التعلم  الذاتي، والتي تمكن الفرد من أن یعلم نفسھ بنفسھ ذاتیا بواسطة 

نظریة السلوكیة (نظریة سكنر) في علم النفس، برنامج أعد بأسلوب خاص، یستند  إلى ال

ھذا البرنامج یعرض المادة العلمیة في صورة كتاب مبرمج أو أداة  تعلیمیة أو فیلم مبرمج، 

و تعد المادة العلمیة مسبقا، وتقسم إلى أجزاء أو وحدات صغیرة (أطر)، وال ینتقل المتعلم  

  وتنفیذ ما یطلب منھ بصورة صحیحة. من إطار إلى آخر إال بعد اجتیاز اإلطار األول ،

والتعلیم المبرمج باعتباره تعلیما ذاتیا یتم فیھ التفاعل بین التلمیذ والمدرس إلى أقصى درجة  

من درجات الكفایة، وذلك من خالل البرنامج التعلیمي الذي یعده بمھارة أو یوضع في آلة 

تلمیذ أن یستقبل المادة العلمیة، تعلیمیة، وبواسطة البرنامج التعلیمي المبرمج یستطیع ال

واألمثلة والتوضیحات، ویجیب علیھا، ویتلقى بعدھا التوجیھات الجدیدة، ویعرف فورا ھل 

  )1(كانت استجابتھ صحیحة أم ال، وھكذا یستمر في التفاعل مع البرنامج.

التالمیذ  وعرفھ خیر هللا بأنھ: "ننوع من التعلیم الذاتي، الذي یعمل فیھ مع المعلم في قیادة

 ً ً خاصا وتوجیھھم نحو السلوك المنشود، برنامج تعلیمي أعدت فیھ المادة التعلیمیة إعدادا

  )3(وعرضت في صورة كتاب مبرمج أو آلة تعلیمیة"

 ً كما عرفھ عمیره بأنھ: " نوع من أنـواع التعلیم الذاتي، الذي یأخذ فیھ المتعلم دورا

ً ، ویقوم فیھ البرنامج  ً وفعاال   بدور الموجھ نحو أھداف معینة".إیجابیا
                                                           

1- Pluri dictionnaire, Larousse, Larousse de collègue, Larousse, paris, France, 1977, P 1120.  
 .104، ص2004، 2، طمصر –، عالم الكتب، القاھرة تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصاالت :كمال عبد الحمید زیتون -  1
 3ص ، مرجع سابق :أمل األحمد -  3
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یعد التعلیم المبرمج تطبیقا لمبادئ، األشراط اإلجرائي السابقة على التعلم البشري، في    

المواقف الصفیة، وھو: "تقنیة جدیدة في التدریس الذاتي یضبط فیھ سلوك المتعلم بوساطة 

شكل البرنامج حجر برنامج تعلیمي، یقود المتعلم خطوة خطوة نحو التعلم المنشود. وی

األساس بالنسبة لھذا النوع من التعلیم، وقد عرفھ (كود ومولر) بأنھ: "خطة محكمة لعمل 

منسق، فھو سلسلة من العملیات المعدة سلفا، والتي تشكل في مجموعھا عملیة، ویتطلب 

 إعداد البرنامج تحلیل كل مكونات العمل المرغوب أداؤه، بحیث تتألف كل وحدة تعلیمیة من

  المكونات التالیة:

  المكونات التي تعطى للطالب والتي تتبع بأسئلة.-1

  استجابة المتعلم عن األسئلة المطروحة أو قیامھ بالعمل أو اإلجابة اللفظیة. - 2

  تعزیز إجابة المتعلم بإطالعھ على النتیجة الصحیحة لإلجابة.-3

  ف التعلیم المبرمج كما یلي: والنفسیة، فیرد تعرییة والتربالمصطلحات أما في معجم      

ادة المتعلم یلق -المعلم  عفیھ م یعمل الذي يالذات من التعلیم نوعبأنھ مج مبرالیعرف !لتعلیم  "  

 خاللوعرضت من إعدادا خاصا  ةت فیھ المادعدأ يبرنامج تعلیم -منشودلا هتجاالنحو ا

  .ةیملیلة تعآكتاب مبرمج أو 

لھ أن یعلم المن خ للمتعلمیمكن  يلذا،  يیم الفردعلنھ إحدى طرق التبأیضا أویعرف  

یم المعلومات قسبت خاص یسمح ج معد بأسلوب مل برناالھ بطریقة ذاتیة  من خسسھ بنففن

 ،ایلوكیا بحیث یستجیب لھا المتعلم تدریجسرتیبا منطقیا وتوترتیبھا  ،إلى أجزاء صغیرة

   .المرغوب يائھوك النى السلإلالنھایة  يف لكد من صحة استجابتھ حتى یصأویت

م لمتعللم التعلیم یقدت دف إلىھ) ھو تقنیة محددة تج(المبرم يومن ثم فإن التعلیم البرنامج 

ت الآخدم وسائل مطبوعة  أو ستد تقو ،إلى منھجیة مقننة داراتھ واستناقدتھ وجوفقا لحا

ة من وطخ لكإتقانھ ل نعدیدة للتأكد مأسالیب وتتبع  ،أجھزة الحاسوب وأتعلیمیة بسیطة 

   .ة أخرىوطخإلى  لسماح لھ باالنتقالا لم قبلوات التعطخ

في نر یریة سكظى التطبیقات التربویة لنحدإ یمثل ين التعلیم البرنامجأك ذلومعنى  

 يالتعلم فنفس  لتطبیق نظریات علم   ن ھذا األسلوب ما ھو إال نتاجإومن ثم .. ف ،علمتال

  وجیا التعلیم. لنتاجات تكنو حدنھ أأ يأ ،ة التعلیمیةیواقع العمل
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 teaching machinesیم لتعلالت اآبمفھوم  يلوب التعلیم البرنامجستبط أروقد ا 

، يمھ الحالبمفھو يم البرنامحعلیابقا على ظھور التسور آالت التعلیم ھذه كان ھرغم أن ظ

  .1912لة تعلیمیة عام آ لوأحیث ظھرت 

   Ohio الیة أوھایوبجامعة وSidney L.Pressey ى ل. بریسى ندیعلى بد مصممھا س

تبار ختصمیمھا بھدف ا كان  بلذه اآللة لم یكن الھدف منھا ھو التعلیم: ھاألمریكیة. ولكن 

وعلى المتعلم اختیار إجابة  ،ة اآللةشمجموعة أسئلة تظھر على شا خاللمیذ من التالذكاء 

   1"ة.واحدة للسؤال من بین أربع إجابات اختیاریة معطا

  السابقة یمكن أن نخلص إلى التعریف االتي: اتالتعاریف من
التعلیم المبرمج ھو أحد طرق التعلم الذاتي، یستند إلى النظریة السلوكیة (نظریة سكنر) 

معدة سلفا مقسمة إلى وحدات صغیرة (أطر) مشوقة،  ویقوم على عرض مادة تعلیمیة،

طالب بالتفاعل مع ھذا البرنامج تعرض في آلة تعلیمیة(كتاب، برنامج تعلیمي) ویقوم ال

حسب سرعتھ الخاصة وال ینتقل من إطار أو وحدة تعلیمیة إال إذا أتقن الوحدة السابقة یتخلل 

  ذلك تعزیز إیجابي. وذلك من أجل إقامة جسر بین علم التعلم وفن التعلیم.

   التعلیم المبرمج عبر التاریخ -2

تكنولوجیة حدیثة في حین یرى آخرون أن  یعتبر البعض أن التعلیم المبرمج طریقة     

 جذوره تمتد إلى عھد الفالسفة الیونان القدماء.

، والمناقشة في تعلیمھ، وتعتمد على أسلوب dialogueفقد استخدم سقراط طریقة الحوار  -

من إجابتھ إلعطائھ أسئلة جدیدة وھي طریقة لقیادة   األخذ والعطاء مع الدارس واالستفادة،

وطریقتھ في ذلك ھي االنتقال بالمتعلم من المعلوم إلى ) 2(.ى األھداف المنشودةالمتعلم إل

  )3(المجھول، ومن البسیط إلى المعقد بالتدریج، ولذلك اعتبر سقراط من المبرمجین األوائل.

والخطوات الصغیرة والمعرفة  أفالطون أشار إلى  ضرورة اعتماد مبدأ اإلجابة الفاعلة  - 

  وتجنب األسالیب القھریة في التعلیم وھذا من مبدأ التعلم المبرمج. الفوریة للنتائج،

كوانتیلیانان ذكر أن المتعلم أثناء تعلمھ یعتمد على مبدأ الخطوات الصغیرة واإلكثار من  -
                                                           

 .110،111حسن شحاتة و زینب النجار، مرجع سابق، ص  - 1
  .106  105، مرجع سابق، ص صكمال عبد الحمید زیتون -  2
ى طالب جامعتي راسة تجریبیة عل\ التعلیم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي في تخصص المكتبات والمعلوماتعماد عیسى صالح محمد:   - 3

  .33، ص1999مصر،  - القاھرة وحلوان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص المكتبات والمعلومات، جامعة القاھرة



 تعلیم المـبرمجال                                                                                              ثالثالفصل ال
 

69 
 

  األسئلة واستمرار التعزیز الموجب.

التعلم في القرن السابع عشر وصف كومینوس نوعا من التعلم یتمیز بالفاعلیة ویزید من  -

  )1(ویقلل أثر المعلم وھذا أیضا ما یعتمد علیھ التعلم البرنامجي.

 دقف   ،الحیوانات على "بافلوف"و "رندیك"ثو تجارب بدأت ینرالعش رنقال مطلع ومع -

 ناجحال لفعال أن لھ ظھر حیث ،تجاربھ في Law of effect األثر قانون" رندایكثو استخدم

من  ندیك،رثو تبعدسا وبذلك  ،ارخط أو أذى یجلب الذي ذلك من إلعادتھ احتماال لكثر یكون

 دایكنرثو تجارب تلشك وقد  ،ابثوال رأث اقیبمست ابقالع على یؤكد الذي الجزء األثر قانون

  ر".كن"س لنظریة قویا أساسا ھذه

 ةسالمدر تنكا وقد  ،التجریب على المبنى جالمبرم بالتعلیم العلمي االھتمام بدأ ھنا من     

 قام 1926 امع يفف. جالمبرم بالتعلیم اھتمت التي لنفسا علم سمدار سرأ على سلوكیةال

 اعنھ وقال الموضوعیة االختبارات ححیصت في استخدمت آلة أول بصنع Perssy برسي

   تھاقیقح في أنھا مع  ،التعلیم بعملیة ومقوت بالدرجات وتخبر اختبارات تعطي نھاأ يسبری

، آلة صغیرة للتصحیح الذاتي ذات 1925ریكي برسي حوالي سنة اخترع عالم النفس األم- 

ولم یظھر  إجابات متعددة، ولم یكن ببالھ أھمیة البرنامج الذي صمم لتصحیح روائز معینة.

   .)2(التعلیم المبرمج فعال في صورتھ الحقیقیة إال في الخمسینیات

 يتال ھیرةشال المحاضرة دعب مسییاتالخ فترة في جالمبرم بالتعلیم عليفال االھتمام بدأ وقد     

 لنفسا علم مؤتمرات أحد في 1954 عام B.F.Skinnner رنیسك األمریكي لنفسا عالم اھاقأل

 تعتمد الذاتي للتعلم طریقة ابتكر حیث "سیدرتال وفن التعلم علم": بعنوان ھارفارد بجامعة

 دتعدت ثم ،جالمبرم التعلیم یھاعل وأطلق  ،التعلیمیة والمادة المتعلم بین المتصل التفاعل على

 حوأصب جالمبرم للتعلیم األساسیة المعالم وضحت حتى رینسك ةقطری ىعل التجریبیة البحوث

 مواألفال اإللكترونیة والحاسبات التعلیمیة اآلالت بعض تخدامسایھ عل ومیق الذي ساألسا ھو

كنولوجیا التعلیمیة الت ، وغیر ذلك مما توصلت إلیھ الدول المتقدمة في مجالةمجالمبر

  )3(المعاصرة.

                                                           
  .106كمال زیتون، مرجع سابق، ص  - 1
  .25ص ،1977، 2ط ،،ترجمة: میشال أبي فاضل، منشورات عویدات، بیروت، لبنان التعلیم المبرمج :موریس دو مونموالن-  2
 .34عماد عیسى صالح محمد، مرجع سابق، ص - 3
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  : التعلیم المبرمجومسوغات أھداف  -3
    

  المسوغات واألھداف إلى قسمین ھما :  ذهوتتقسم ھ 

  مسوغات وأھداف تخص المعلمین .  -أ 

  مسوغات وأھداف تخص المتعلمین .  - ب 

   :ما یخص المعلمین وھي -أوال 

ف تلتجھ صوب التعلیم اإللكتروني بمخی  سیةالمدر اتلمؤسسلمعظم ااالتجاه العام أن  - 1 

تدریب  فيتوظیف معطیات (التقنیة) واإلفادة من اآللة التعلیمیة  بإصرارتحاول أشكالھ، و

  . المعلم على استخدام تقنیة التعلیم ما أمكن إلى ذلك سبیال

 ءوني المعلمین على أدااللكتریساعد التعلیم المبرمج بأیة وسیلة خاصة التعلیم ا  - 2

   .عنھم ءولیاتھم التربویة ویخفف بعض العبؤمس

إنتاج برامج تعلیمیة إلكترونیة،  فيأنھ لدى بعض المعلمین اھتمامات متزایدة للمساھمة   - 3

  .ویمكن ھنا االستعانة بخبرات إعالمیة لتعزیز ھذه االھتمامات مثال

 وإعدادلم طریقة عمل تع فيءاتھم العلمیة والتربویة كفامار تثتشجیع المدرسین على اس -  4

  نماذج من األطر النظریة للتعلیم المبرمج. 

اتھم على ذلك رتشجیع المدرسین على وضح برامجھم الخاصة عندما یشعرون بقد  - 5

  برنامج تعلیمي مبرمج.  إعدادمجال  في مستقبال

عمل البرنامج التعلیمي  فيتعریف المعلمین بالخطوات األساسیة الالزم إتباعھا   - 6

  لتدرب علیھا . وا

مساعدة   في ثمره تویس وقتایتیح استخدام البرنامج التعلیمي من قبل المعلم أن یكسب  -   7

   )1(الجوانب التي ال یستطیع البرنامج أن ینجح فیھا. فيطالبھ 

   وھي: ما یخص المتعلمین - ثانیا 

ساب المھارات یسمح للطالب بإتقان المعلومات واكت أن التعلیم المبرمج اإللكتروني - 1 

   .المقرر الدراسي وتدعیمھا وفق قدراتھ الذاتیة  في التعلیمیة المحددة لكل وحدة تعلیمیة

 .ھ كمفھوم تربويیخأن التعلیم المبرمج یھتم بمسألة تشكیل سلوك المتعلمین وترس  - 2
                                                           

 .66ص ،2003البحرین، العدد الثامن، أبریل ، مجلة التربیة، التعلیم المبرمج إطار نظري :یوسف یعقوب مدن - 1
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   .منظمالي، ورفوالتعزیز بواسطة ال

طرق   فيودون ضیاع وقت كما ھو الحال ل جھد قأن یفھم التالمیذ المادة التعلیمیة بأ  - 3 

   .التعلیم التقلیدیة

اتي ضمن برنامج تعلیمي ذ تعلیم نفسھ بمجھود   فيالمتطورة  آللةأن یستفید التلمیذ من ا  - 4

   ، و یعزز ثقتھ بنفسھ.یف یتعلم بنفسھكم لمحكم، وأن یدرب نفسھ على تع

جة عالیة دون حاجة إلى تدریس تقلیدي میذ على قراءة البرنامج المعد بدرتلأن یتدرب ال  - 5

  للتعلم الذاتي یعتمد فیھ التلمیذ على ذاتھ.  اباعتباره أي التعلیم المبرمج نموذج

یمكن للبرنامج أن یساعد التالمیذ خاصة متوسطي الذكاء على إتقان مادة التعلم أو   - 6

%) منھم وما فوق على   (90، ومساعدة غالبیة التالمیذتیعاب المحتوى التعلیمي للبرنامجاس

  التمكن من فھم األسئلة واإلجابة علیھا. 

أن یدرب المتعلم نفسھ على تكوین عالقة تفاعل مستمر یبنھ وبین مادة التعلیم على نحو   - 9

   )1(لم متقن لموضوع البرنامج.عللوصول إلى ت موجھا اھتمامھیكون فیھ 

  

  :ممیزات التعلیم المبرمج -4  

 تعلیم الفاعلة التي أثبتت نجاحھاق الئت للتعلیم المبرمج تجعلھ من طراھناك عدة ممیزا    

  في مجال التعلیم، وبخاصة المحسوب منھا، والتي تؤدي إلى تفضیل استخدامھ، ھي: 

لوصول إلیھا مما یؤدي إلى دقة اختیار لالعنایة الشدیدة بتحدید األھداف، السلوكیة  -1- 4 

  األھداف.  المواقف التعلیمیة التي تحقق ھذه

 ر المعلمین من المھمات الروتینیة، ویتیح لھم فرص التفرغ ألعمال تربویةریح -2- 4

   .الطلبة ومتابعتھم وإرشادمثل، توجیھ عملیات التعلم، مھمة 

 إلىیشعر الطلبة بالنجاح، ویحثھم على التقدم، ألن كل مھمة تعلیمیة مقسمة -3- 4 

  خطوات صغیرة. 

بما  ةنظمالمحریة اختیار المواد التعلیمیة لھم، و إتاحةالل خمن دافعیة الطلبة  یثیر-4- 4

  یتالءم، واھتماماتھم، وقدراتھم. 
                                                           

  .65سابق، ص امرجع یوسف یعقوب مدن،  - 1



 تعلیم المـبرمجال                                                                                              ثالثالفصل ال
 

72 
 

  .تجنب المتعلم سلبیة التعلیم واإلخفاق إلىاالستجابة اإلیجابیة، التي تؤدي  -5- 4

  .تحقیق التعلمل، منھا الصحیحة یؤكد الذيالحصول المباشر على نتیجة االستجابة، -6- 4

من مرور البرنامج في مراحل تجریبیة متعددة، وتعدیلھ بما یتالءم ومستوى یض -7- 4

  .االستفادة التامة من وقت المتعلم وأكبر قدر من التعلم من أجل المتعلمین، 

ة الخلفیة العلمیة، والخبرات السابقة التي صاخص المتعلمین، وبئالتعرف إلى خصا -8- 4

   .یبني علیھا تعلم المادة الجدیدة

في الصفوف  افي التعلیم العالجي، لذوي التحصیل المتدني، خصوص استعمالھ  -9- 4

  أجزاء من المقرر بسبب التغیب لفترة زمنیة طویلة. فاتتھم أومنالمزدحمة 

اشتمال تطبیقات التعلیم المبرمج المراحل األساسیة والثانویة والجامعیة حیث یتم  -4-10 

  مساق. عن طریق تعلیم مساق كامل، أو أجزاء من

 تنمیة عادة االعتماد على النفس، إذ إن المتعلم مطالب أن یكشف بنفسھ الكلمة، أو  -11- 4

  )1( ..الكلمات المناسبة حتى یتم المعنى

الممیزات فإنھ قد تم االعتماد على مبادئھ ھذه  مثلالشتمال التعلیم المبرمج على        

مھم كي یلم تتح لھم فرصة إكمال تعلبرامج تعلیمیة مرقمنة تساعد الكثیر ممن إلنجاز 

  .یتعلموا ما یرغبون في تعلمھ في الوقت الذي یناسبھم

  األساس النفسي والتربوي للتعلیم المبرمج: -5
  : یقوم التعلیم المبرمج على عدة أسس نفسیة وتربویة وھي

الي تحدید مستوى السلوك المبدئي الح : أيالتحدید الدقیق للسلوك المبدئي للتلمیذ -5-1

للتلمیذ ثم بواسطة عملیة التسلسل التعلیمي المبرمج ینتقل بھ تدریجیا بخطوات صغیرة تقربھ 

   .)2(من السلوك النھائي
وضع أھداف محددة قابلة التحدید الدقیق ألنواع السلوك النھائي المرغوب فیھ:  -5-2

  تلمیذ أن یكتسبھا للقیاس و المالحظة مما یستدعي أن تكون إجرائیة، و ھي التي ینتظر من ال

  
                                                           

، 2005 ،1األردن، ط - التوزیع والطباعة، عمان، دار المسیر للنشر وطرق التدریس في القرن الواحد والعشرینعبد اللطیف بن حسین فرج: - 1
 .177- 175ص

 227، ص2002، دار الفكر العربي، القاھرة، مص، ط، تكنولوجیا التعلیم والتعلم :محمد رضا البغدادي -  2
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  ).1( أثناء انجازه للبرامج
ھي استجابة فعالة  االھتمام باالستجابات المنشأة أكثر من االستجابات المختارة: -5-3

تنطوي على حدوث فعل یقوم بھ المتعلم فیعطي إجابة ینشئھا بنفسھ و لیست مختارة من عدة 

عاء أي ینشئھا بنفسھ ولیس بالتعرف إجابات إجابة التلمیذ في ھذا النوع یعتمد على االستد

  .)2(علیھا

بعد استجابة المتعلم للمثیر البد من تعزیزه،  تثبیت االستجابة أو التعزیز الفوري لھا: -5-4

وذلك بأن یعرف المتعلم نتیجة استجابتھ، ألن ذلك سیدفعھ إلى الخطوة التالیة والمواصلة في 

  .)3(ن حماستھ تضعفذا تأخرت نتیجة االستجابة، فإالتعلم، أما إ
  استخدام التلقینات و التلمیحات كمثیرات ممیزة: -5-5

عادة ما تستخدم التلقینات و التلمیحات كمثیرات ممیزة لزیادة احتمال حدوث االستجابة مع 

  االضمحالل التدریجي لھا حتى التالشي .

تقدیم البناء أو  إخبار التلمیذ بما یجب أن تكون علیھ االستجابة بجملتھا قبل التلقین ھوو

اإلطار لھ، والتلمیح إیماء أو إیحاء لإلجابة من خالل مفاتیح اإلرشاد، أو إشارات خفیة 

  موجودة في سیاق الكالم في اإلطار أو البند.

  وقد صنف سكینر التلقینات إلى صنفین :

د من حیث عد وھي عبارة عن إیماءات تبین للتلمیذ شكل االستجابةتلقینات شكلیة:  -5-5-1

  الكلمات أو عدد الحروف أو من ناحیة الحجم .. الخ. 

وھي عبارة عن تلمیحات تعتمد على معنى كلمة أو جملة، فھي  ة:تلقینات معنوی -5-5-2

 تعتمد على الصفات العامة للمثیر الملقن أكثر من اعتمادھا على شكلھ.

 ،ناء تقدیم مادة جدیدةمفیدة و ضروریة في األجزاء األولى من البرنامج، وأث والتلقینات   

ویعتبر حرمان التلمیذ من التلقینات و تركھ بمفرده لیستجیب دون االستعانة بھا  أمر غیر 

                                                           
یر غیر منشورة في التربیة ، ماجستأثر استخدام التعلیم المبرمج على تعلیم المھارات األساسیة لریاضة كیك بوكسینغمحمد إسماعیل حامد عثمان، -  1

  .17، ص 2003الریاضیة، جامعة حلوان، مصر، 
 .229مرجع سابق، ص ،محمد رضا البغدادي -  2
 .197، صمرجع سابقعبد الحافظ محمد سالمة، -  3
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مرغوب فیھ، ومع ذلك فإن التقلیل منھا مھم، وفاعلیة البرنامج ھي الوصول إلى استجابة 

 .)1(المتعلم بأقل قدر ممكن من التلقین

   یة لھذا السلوك:تحلیل الخبرات التعلیمیة المؤد -5-6

ویكون ھذا التحلیل بتقدیمھا بالتدرج في شكل مشكالت أو مثیرات یستجیب لھا المتعلم     

ینتقل من مشكلة إال إذا أتقن  فالوتترتب ھذه المشكالت على ضوء استجابة المتعلم السابقة، 

  .)2(السابقة لھا

  زیادة دافعیة المتعلم نحو التعلم: -5-7
لھامة التي تساعد على زیادة دافعیة التالمیذ نحو تعلم باستخدام التعلیم ھناك بعض العوامل ا

 المبرمج وھو:

إذا ما وجد التلمیذ نفسھ قادرا على االستجابة بطریقة صحیحة التغذیة الراجعة:  -5-7-1

   .باستمرار قد یجد في قدرتھ ھذه عامال دافعا قویا لھ

رمج و االھتمام الزائد بھا  قد یكون لھما أثر : أن الجدیة طریقة التعلم المبالجدیة -5-7-2

  دافعي قوي في أداء التالمیذ .دون المبالغة الزائدة في ذلك حتى ال یكون لھا أثر عكسي. 

إن تعزیز أنماط السلوك المقترن مثل تركیز االنتباه  تعزیز أنماط السلوك المقترن: -5-7-3

المثیرات أو القراءة بعنایة أو ما إلى ذلك قد یؤدي في النھایة إلى زیادة أو االلتفات إلى 

  .)3(اھتمام التلمیذ وزیادة دافعیتھ لمواصلة استخدام للبرنامج و استجابتھ لھ بنشاط و فعالیة

فالطالب یتعلم حسب سرعتھ ألنھ یملك السیر في التعلم وفقا لسرعة المتعلم الذاتیة:  -5-8

(البرنامج) مما یساعده على المواصلة وعدم الملل، فھو  كم في المعلمالقدرة على التح

   .)4(المطلوب منھ طال الوقت أو قصر

یتلخص في تحدید المبرمج  األساس النفسي والتربوي للتعلیم یمكن استخالص أن       

 ،في الوقت المناسب التعزیز الفوري لھابالمتعلم للمثیر  استجابةتثبیت والسلوك المبدئي 

  وزیادة دافعیتھ. 

  الخصائص الرئیسیة للتعلیم المبرمج: - 6
                                                           

 ..229ص مرجع سابق،  ،محمد رضا البغدادي - 1
 .25،  ص2004، 1یر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط،  دار المسالحاسوب التعلیمي وتطبیقاتھ التربویة :تدایوسف أحمد عیا-  2
  .231، مرجع سابق، صمحمد رضا البغدادي -  3
 .30، ص2007، مرجع سابقخالد بن عبد المحسن فالح الشمري،  -  4
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  تتمثل ھذه الخصائص في: 

v .یعمل كل تلمیذ في التعلیم المبرمج  بمفرده، لذا فھو تعلیم ذاتي  

v  حسب و حسب میولھ، واستعداداتھ واھتماماتھیتعلم كل تلمیذ في التعلیم المبرمج

  )1(.ة بین التالمیذالفردی تھ الخاصة، لذا فھو یواجھ الفروقسرع

v  حصول المتعلم على التعزیز الداخلي یؤدي على تأكید االستجابة الصحیحة وزیادة

 دافعیتھ للتعلم.

v  یوجھ البرنامج التلمیذ، عندما یخطئ في اإلجابة عن أحد األسئلة، إلى ما یجب علیھ

 عملھ قبل انتقالھ الى اإلطار التالي.

v وصف السلوك النھائي للمتعلم.الدقة المتناھیة في تحدید األھداف و 

v 2(یمكن استخدام التعلیم المبرمج في العدید من الموضوعات التعلیمیة(. 

 

  عوامل نجاح التعلیم المبرمج :-7
  )3( لكي یؤدي ھذا النوع من التعلیم فاعلیتھ بنجاح ینبغي مراعاة اآلتي:  

v مطلوب.ترتیب المحتوى العلمي ترتیبا متناسبا مع تتابع خطوات األداء ال  

v .الدقة في توظیف األداء المطلوب ممارستھ في كل موقف من المواقف التعلیمیة 

v .التدرج من القلیل إلى الكثیر ومن البسیط إلى المركب ومن السھل الى الصعب 

v .المتابعة الفوریة لكیفیة األداء وإدراك نوعیتھ، وتمییز الصواب من الخطأ  

  ة:أنواع البرمج -8
  التعلیمیة:البرمجة تعریف  -8-1
تھا بواسطة الحاسوب لتكون مقررات ھي تلك المواد التعلیمیة التي یتم تصمیمھا وبرمج"

مبدأ تقسیم العمل إلى أطر أو أجزاء دراسیة. وھذه البرمجیات تعتمد في إنتاجھا على 

  .)4("المبرمجمتتابعة منطقیا وھو ما یعرف بالتعلیم  صغیرة 

  برمجة خطیة: -8-2 
                                                           

  .107، مرجع سابق، ص كمال عبد الحمید زیتون -  1
 .200مرجع سابق، ص عبد الحافظ محمد سالمة، -  2
 42، ص 1979نجلو مصریة، القاھرة ، مدخل تحلیلي مقارن، مكتبة االدینامیكیة التربیة في المجتمعاتسلیمان :  عرفات عبد العزیز -  3
 .265، ص2002، 1األردن، ط –، دار األھلیة للنشر والتوزیع، عمان الحاسوب في التعلیم :عبد الحافظ سالمة، محمد أبو ریا - 4
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وتقوم فكرة البرمجة الخطیة على تفسیم )المدرسة السلوكیة(سكنر) (سم العالم افترنت با    

المادة الدراسیة إلى أجزاء منفصلة یطلق على كل جزء إطار، الذي یتكون من ثالثة أجزاء 

أساسیة ھي: المعلومات والمثیرات واالستجابات التي تتبعھا التغذیة الراجعة والتعزیز 

ال فإذا أجاب الطالب إجابة صحیحة فإنھ یعزز نفسھ بموسیقى الفوري، فكل إطار یلیھ سؤ

أوعبارات تشجیعیة، أما إذا كانت إجابتھ خاطئة فیطلب من الطالب إعادة قراءة اإلطار وال 

ینتقل إلى اإلطار الالحق إال إذا اتقن اإلطارالسابق. وتتوالى األطر في خط أفقي متتابع 

   .)1(یمویطلق علیھا كذلك برنامج الخط المستق

   برمجة تفریعیة: -8-3

فقد الحظ وھو مدرب تقني أن موقف  1960 ھذا النوع من البرمجة(كرودر)لقد طور    

الطالب التقني یختلف عن موقف الطالب في الریاضیات عندما یواجھ مشكلة. فالمشكلة التي 

اء أثناء یواجھھا الطالب التقني ھو كیفیة تحدید سبب العطل، وال مناص من وقوع األخط

عملیة التشخیص ووفق البرمجة الخطیة یمر الطلبة على مسارات مختلفة تبعا لالستجابة 

  التي یقوم بھا كل واحد والشكل التالي یوضح ذلك: 

          

  

  
  

  یوضح البرمجة التفریعیة -2)4شكل(

     

یم من خالل الشكل قد یسیر الطالب الذي یعطي إجـابة صحیحة في كل مرة على خط مستق

) على الترتیب، وقد یرتكب طالب آخر أخطاء تدفعھ 21، 11، 7، 4، 3، 1حتى النھایة: (

)ألنھ في كل مرة یرجع إلى 21، 11، 7، 20، 19، 4، 3، 2، 1إلى مسارات أخرى مثل: (

المسار الرئیسي بعد أن یصحح أخطاءه، ومن ھنا جاءت تسمیة المتفرع أو المتشعب نظرا 

                                                           
، 2000، 2األردن، ط -، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمانبین النظریة والتطبیقتكنولوجیا التعلیم  :محمد محمود الحیلة -  1

  334.333ص
 .30: یوسف أحمد عیادات، مرجع سابق، ص)1(الشكل  -  2
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نقیض من البرمجة الخطیة الوحیدة المسار حیث یتبع جمیع الطلبة لتعدد المسارات على ال

   )1( نفس المسار.

یمكن أن نخلص إلى أن البرمجة الخطیة أسھل من ناحیة البرمجة سبق من خالل ما       

بینما البرمجة التفریعیة فتحتوي على عدة  ،واحدامستقیما نظرا إلتباعھا خطا الرقمیة 

  لمبرمج. تفریعات تصعب من مھمة ا

 تطبیقات التعلیم المبرمج -9
 تم استخدامھ بنجاح بدءا من التعلیم االبتدائي حتى تعلم الكبار في فروع المعرفة.-

یمكن أن یضیف كثیرا من الخبرات للطالب المتفوقین، والتي ال یستطیع المعلم أن یوفرھا -

 في وقت الحصة.

 لتعلم .یستخدم في إعادة التعلم للطالب الضعاف وبطیئي ا-

  .للطالب تؤھلھم لدراسة وحدات أكثر تقدما یستخدم في إعداد خلفیة قویة-

 

  : درس مبرمجخطوات إعداد  -10
لمي المراد عال )لمحتوى(یدا دقیقا تبنى علیھ المادة تحدلمھا تعید األھداف المراد دحت .1

  الطلبة.لمھ عأن یت

أي وصف المستوى النھائي للمتعلم بعد االنتھاء من البرنامج  كوصف السلو  .2

المطلوب من المتعلم إنجازه بعد أن یكون قد أنھى البرنامج. وقیمة ھذا الوصف تأتي 

   .لمستوى األداء عند المتعلم اعتبر مقیاسیمن كونھ 

تؤدي  ثفي تسلسل مناسب بحی ام ترتیبھث التعلیمي إلى أصغر مھمة كتحلیل السلو .3

  التالي وھكذا.  - المھمة - كل استجابة إلى االنتقال إلى اإلطار

م للبرنامج ببعض األنشطة أو طلب الرجوع إلى مادة تعلیمیة تساعد المتعلم في ییالتق .4

  السیر في البرنامج. 

                                                           
 .30یوسف أحمد عیادات، مرجع سابق، ص -  1
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ومن  ،الضغط على الزربأو  ،یسجل استجابتھ إما كتابة ثبعد ذلك یبدأ البرنامج بحی .5

 ةحیحصتھ المناسب. إذا كانت إجاب یزم یقرنھا باالستجابة الصحیحة. لیأخذ التعزث

  صحیحة.ر یھ غتإجاب نتإذا كا قالي. أو الرجوع إلى إطار سابتل إلى اإلطار التقنیو

  ب البرنامج على عدد قلیل من المتعلمین بھدف التقویم. یتجر .6

وال یغیب عن البال االختبارات القبلیة التي تجرى لتحدید مستوى الطلبة. وكذلك  .7

  )1(.متعلم بعد االنتھاء من البرنامجحصلھ ال االختبارات البعدیة. التي تحدد ما

غیر االختالف في  ،میةة تعلیرمجیجاز بناحل ھي األقرب إلى خطوات إروھذه الم     

  و ھي الحاسوب.  اآللة أو األداة المستعملة
                     

  توضیحي على التعلیم المبرمج: مثال -11

  عملھاو كان وأخواتھا         
   

  كما یلي:ستعمال في المثال وتتلخص طریقة اال

 "یحضر الدارس ورقة مقواة أو غیر شفافة. -1

 یبدأ الدارس بقر اءة اإلطار األول، مغطیا بالورقة المقواة ما یلیھ من إطارات.  -2

یحاول الدارس ملء الفراغ في اإلطار بما یناسبھ، وفق ما درس من قبل(وقد كتبنا  -3

 ا).في اإلطارات أكثر من كلمة لیختار واحدة منھ

یحرك الدارس الورقة إلى اإلطار التالي، حیث یجد في الھامش األیسر من الصفحة  -4

اإلجابة المطلوبة عن اإلطار السابق، حیث یتثبت من إجابتھ، فإن وجد أن إجابتھ 

 خاطئة فعلیھ أن یقرأ اإلطار مرة أخرى.

ة ینتقل إلى اإلطار الجدید، ویحاول تكملة الناقص فیھ وفق الخطوات المذكور -5

 أعاله...وھكذا.

                                                           
 .33، صمرجع سابق، خالد بن عبد المحسن فالح الشمري - 1
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حینما یصل الدارس إلى االختبار یحاول اإلجابة عن أسئلتھ.وإن استغلق علیھ أمر،  -6

أو أراد التثبت من إجابتھ، فعلیھ أن یعود إلى اإلطار المذكور رقمھ أمام كل 

 .)1(سؤال"

  
  دأ ـدرست الجملة االسمیة، عرفت أنھا تب" 

   باسم، وتتكون من ركنین أساسیین ھما المبتدأ

  و..............................

  ـــــــــــــــــــــــ

  الخبر  -                                                        

  وكل من المبتدأ والخبر اسم مرفوع، ولكن إذا  

  ا، ـدخل علیھا الفعل (كان) بقي المبتدأ مرفرع

  وأصبح الخبر منصوما . انظر الى جملة : الدرس 

  برـھل، فھي جلة أسمیة وكل من ألمبتدأ والخس

  فیھا مرفوع . فإذا دخلت علیھا (كان) أصبح  

،( ً ً، فـ(سھال ُ سھال   الخبر منصوبا. فنقول: كان الدرس

  قع . . . . . . . .......لكـان . اسم منصوب ألنھ و 

  ــــــــــــــــــــــ  

  خبرا -                                                          

  عرفت  أن (كان) لم إذا دخلت على الجملة   

  رــإالسمیة بقي المبتدأ مرفوعا وأصبح الخب

ً،ـمنصوبا. ففي جملة : كان االمتحان صعب    ا

ا) اسم . . . . . . . .  ألنھ وقع خب  اـ(صعبً ً   ر

  لـ(كان) . 

  ــــــــــــــــــــــ
                                                           

المملكة العربیة  -الریاض–جامعة الملك سعود –، الناشر :عمادة شؤون المكتبات النحو العربي المبرمج: ون، محمود إسماعیل صیني وآخر - 1
 من مقدمة الكتاب. "ن"، ص 1987، 1السعودیة، ط
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  منصوب  -                                                        

  وھناك كلمات أخرى تعمل عمل كان وتسمى 

  (أخوات كان) منھا الفعل (أصبح)، كما في: 

ً) اسم مأص   نصوببح الجو مشمسا، فـ(مشنسا

  ألنھ وقع خبرا لـ.....................

  ــــــــــــــــــــــ

  أصبح -                                                             

 ر إلىــوالفعل (ظل) من أخوات كان. انظ

  جملة : طل الجیش منتصرا على األعداء،  

ا) اسم منصوب ألنھ وقتجد ً   ع ـأن (منتصر

  لـ................................خبرا 

  ــــــــــــــــــــــ  

  ظل -                                                            

س) ففیومن أخوات كان أ  ْ َی   يــضا الفعل (ل

  جملة: لیس المدیر موجودا في مكتبھ، تجد أن  

  ( موجودا) اسم منصوب ألنھ وقع خبرا.  

  لـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ـــــــــــــــــــــ

  لیس.  -                                                          

  (مادام) أیضا ین أخوات كان انظر إلى و 

  جملة: سأنتظر ما دام المدیر غائبا. تجد أن  

  (غاثبا) اممم منصوب ألنھ وقع خبرا. 

  ..............  لـ 

  ـــــــــــــــــــ

  مادام -                                                            
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  ومن أخوات كان أیضا كل من: أضحى،  - 

  أمسىء بات،  صار،  مازال، وجمیعھأ تعمل 

  عمل كان فھي (تنصب/ ترفع) الخبر. 

  ــــــــــــــــــــــــ

  تنصب -                                                           

  عرفت ان كان وأخواتھأ أفعال تدخل على 

  الجملة االسمیة فتنصب الخبر، وھذه األفعال 

  بتدأ مؤنثا . ففي قولنا:تؤنث إن كان الم

  أصبحت الشمس مشرقة . تظل األم ساھرة  

  لمرض طفلھا. كل من (أصبح ، ظل) فعل

   )1(لحقتھ . . . . . . .ألن المبتدأ اسم مؤنث. 

  ــــــــــــــــــــــ

  تاء التأنیث     -                                                       

   )2(االختبار التحصیلي 
  :) علیھا√ضع عالمة (ویأتي ب ممااختر التكملة الصحیحة  

  
  …………………صار  خبرلعلى المبتدأ وا)كان(ذا دخل الفعل إ  -1

  المبتدأ والخبر مرفوعین -ا 
  .اعمرفو لخبرمنصوبا وا أالمبتد -ب
   لمبتدأ مرفوعا والخبر منصوبا.ا -ج

  )اموجودب كلمة (عردا) ندیر موجوملة (لیس الالجمفي  - 2
...........................  

 خبرا لـ (لیس). -ا
 خبرا لـ (المبتدأ). - ب
  اسما لـ (لیس). -ج

                                                           
  .97- 95ص  مرجع سابق، ص محمود إسماعیل صیني وآخرون، - 1
 .107،108المرجع السابق، ص  - 2
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  كان وأخواتھا أفعال تدخل على الجملة االسمیة فتؤنث إذا كان................ - 3

 المبتدأ مؤنثا. -ا 

 الخبر مؤنثا. - ب

  المبتدأ والخبر مؤنثین. -ج

  
  :عیوب التعلیم المبرمج - 12

  ویمكن تلخیصھا في ما یلي:     

یقول فؤاد أبو حطب :"أن التعلیم المبرمج یؤدي إلى ملل المتعلمین وسامھم، وكأن  .1

بعصھم یخدع نفسھ باستخدام البرنامج، ویخدع آلة التدریس عن طریق التخمین أو 

  . )1( "اللعب باالستجابات البدیلة

على أنھ أقل قدرة على تحقیق ال یعطي فرصة إلبداء العواطف واالنفعاالت مما یدل  .2

 األھداف االنفعالیة وأكثر مالءمة لتحقیق األھداف المعرفیة والحركیة.

قد یتحول التعلیم المبرمج إلى عمل میكانیكي آلي یقوم فیھ المتعلم باالستجابة بصورة  .3

 )2(میكانیكیة لكل إطار على حدة دون اإللمام الكامل بالبرنامج قبل االنتھاء منھ.

والمعرفة العلمیة للتلمیذ بطریقة مجزأة مما یصعب م المبرمج یقدم المعلومات التعلی .4

للمادة التعلیمیة مما یتنافى مع تحقیق التكامل في  على التلمیذ تكوین فھم متكامل

 .المعرفة والنمو للتلمیذ والبحث العلمي

صائص السماح للمتعلم بالتقدم حسب سرعتھ الذاتیة في عملیة التعلم یعتبر من الخ .5

المبرمج ومع ھذا فإن ھناك خالفا حول الحد األعلى الذي المنھج الرئیسیة التي تمیز 

 یجب أن یتوقف عنده العمل بھذا المبدأ.

اد واع مخضإ یمكنفبینما كافة المواد الدراسیة تعلیم ل یصلح برمج اللمتعلیم الا .6

ن كالفنجد مواد نا فإن لتلك الطریقةواللغة  والقواعدل الریاضیات والعلوم ثدراسیة م

   في تدریسھا.ھذه الطریقة  تصلح واألدب ال یرلتعباو

                                                           
 .66یوسف یعقوب مدن، مرجع سابق، ص  -  1
  . 28یوسف أخمد عبیدات، مرجع سابق، ص - 2
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یحقق أھدافا ھ فرغم أن كافة األھداف التعلیمیةیق قتحل یصلح برمج اللمتعلیم الا .7

مثل أھداف أخرى مثل: اكتساب المھارات المختلفة  قیقمعرفیة فإنھ ال یصلح لتح

  وتكوین القیم.المھارات الیدویة وتنمیة المیول واالتجاھات 

ال مجم لھ حیتی الطیة في االستجابة، فلنمعلى ا التالمیذیعود  قد برمجلمتعلیم الا .8

استخدام التعبیر عن الحاجات، واألفكار، واألحاسیس، أو غیر ذلك من مثل اإلبداع 

رات. مھاات. والدات. والعامعلولم، واكبیر من المعارف كم تحتاج إلى  تيلاومن 

   )1(.الھامج تساعوا ، ولیتھان شممج مربلملیم اتعال حدی دي قت. والموالقی

 عن أن بعض المتعلمین ال یجتازون كشفت بعض البحوث (فؤاد حطب) .9

االختبارات بنجاح حتى بعد إكمالھم للبرنامج بنجاح، ومعنى ھذا أن التعلم باستخدام 

  .التعلیم المبرمج قد ال یكون فعاال مثلما یحدث في أي طریقة أخرى

امج یعتمد على إثارة الدافعیة، والرقابة الذاتیة لدى التلمیذ، فإذا ضعفتا لدیھ البرن .10

شعر بالملل وأضاع الوقت، وبالتالي فإن التعلیم المبرمج قد ال یفید كثیرا في تعلیم 

  التلمیذ بعد استغراق وقت أكبر من الوفت الالزم لالنتھاء من البرنامج.

تماعیة والعالقات الشخصیة مع المعلمین افتقار المتعلمین إلى المكافآت االج .11

ویحد من الشعور البشري  والزمالء والتي ال تتوافر إال حین ال یستخدم البرنامج،

  )2(.والحدس والخبرة واإلبداع

األدبي) الذین  وھناك مشكلة متوقعة قد تعیق التالمیذ (خاصة تالمیذ المسار .12

 ى ھؤالء عجزعن التفاعل یدرسون مادة البرنامج، وفي أغلب األحیان یكون لد

 .)3(التعلیمیة التي یتضمنھا البرنامجاإلیجابي مع المادة 

  
  
  

                                                           
أثر تدریس وحدة دراسیة في مادة العلوم بواسطة التعلیم المبرمج على التحصیل واالتجاه نحو المادة عبد المنعم بن حسن محمد الذیبة الغامدي:  - 1

 السعودیة،المملكة العربیة - جامعة أم القرى ،، رسالة ماجستیر غیر منشورة في تخصص طرق تدریس العلوملدى تالمیذ الصف األول المتوسط
 .(حسب الفھرس) 19ص   ،2009

  .38،  صمرجع سابقأمل األحمد،  -  2
/id-savemobile-action-home/mobileshttp://www.mshkor.com-(استراتیجیة تدریس حل المشكالت) استراتیجیات التدریس - 3

3292.htm  25 -11 -2010  21:55:00  

http://www.mshkor.com/
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 خالصة 
  

لقد ساعد التطور الحاسوب والوسائط المتعددة في تطور التعلیم المبرمج وانتشار         

استعمالھ، لیوفر مزیدا من الحلول للتعلیم لكل األعمار الدراسیة ولكل المستویات وھو بذلك 

یحل مشاكل من تخلفوا لسبب أو آلخر عن المدرسة أن یلتحقوا بالركب العلمي ولو لیس 

بنفس الجودة في التعلیم العادي، فما یترك كلھ ال یترك جلھ، ویحل كذلك مشاكل بطیئي 

  التعلم بأن یتعلموا وفق سرعتھم الخاصة، لیصلوا إلى حد اإلتقان. 



  

  رابعالالفصل 

النمو المعرفي و أثرھا على العملیة التعلیمیة  يف ھنظریة بیاجی 
  .التعلمیة

  .تمهید         

  .المرحلة الحسیة الحركیة .1

  .مرحلة ما قبل العملیات .2

  .مرحلة العملیات العیانیة(المحسوسة) .3

 .مرحلة التفكیر المجرد .4

   .من تطبیقات النظریة المعرفیة في التعلیم .5

 .خالصة
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  تمھید 
ظریة بیاجیھ في النمو المعرفي تعرف باسم نظریة المراحل المعرفیة. یرى بیاجیھ أن ن

تتمیز كل مرحلة بأنھا محصلة للتفاعل بین  ،النمو المعرفي للفرد یمر عبر مراحل أساسیة

الوراثة والبیئة . وانتقال الفرد من مرحلة ألخرى یتوقف على مدى التقدم الذي أحرزه في 

  المراحل السابقة . من ثم فإن كل مرحلة جدیدة إنما تنبثق من المرحلة السابقة علیھا .

  :)1( قسم بیاجیھ مراحل النمو المعرفي إلى أربع مراحل رئیسیة

  

  المرحلة الحسیة الحركیة -أوال  

تمتد المرحلة الحسیة الحركیة من المیالد وحتى نھایة العام الثاني للطفل . یتسم ارتقاء  

لتفكیر في ھذه المرحلة بأنھ تفكیر حسي حركي. أي أن الطفل في ھذه المرحلة یعتمد على ا

حواسھ المختلفة فیما یكتسبھ من معلومات عن البیئة المحیطة بھ، و تفكیر الطفل في ھذه 

المرحلة ال یحمل أي معنى للتخطیط أو التجرید بل یكون محكوما باألفعال المنعكسة 

  یقوم بھ. والنشاط الحركي الذي

  )2(و یقسم بیاجیھ المرحلة الحسیة الحركیة إلى ست مراحل فرعیة، ھذه المراحل ھي:

  

 مرحلة تعدیل األفعال المنعكسة األولیة - 1
تبدأ ھذه المرحلة خالل الشھر األول من العمر، حیث یولد الطفل وھو مزود بمجموعة    

یقوم بھا البناء المعرفي  (مثل انعكاس المص أو جذب األشیاء)المنعكسة  داءاتمن األ

طفال، یقوم الطفل بھذه األیتشابھ فیھا وراثیة االنعكاسي الذي یوجد على شكل مخططات 

  .)3(تساعده على التوافق والتكیف مع الحیاة  األداءات المنعكسة لكي

  األولیة الدائریة مرحلة االستجابات  - 2 
ز یالشھر الرابع. وفیھا یبدأ الطفل التمی وتمتد ھذه الفترة من بدایة الشھر الثاني وحتى"     

م فیھا قوألن الطفل ی" يعل الدائري األولفت بفترة رد الیوقد سم ،يبین األشیاء بشكل أول
                                                           

  .181، ص2003، 1، مكتبة الدار العربیة للكتاب،مصر، طمقدمة في علم النفس االرتقائيفادیة علوان:  -  1
  .181،182المرجع السابق، ص ص،  -  2
  .189، ص 2000 ،1ط  األردن،- ، األھلیة للنشر والتوزیع، عماننمو الطفل المعرفي واللغوي: یوسف قطامي  -  3
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ت الحتى تظھر تعدی ،وغیرھا) مرات عدیدة ،بضقوال ،المص(بتكرار مخططاتھ األولیة 

  )1( "ویظھر التآزر بینھا ،في ھذه المخططات
  
 الدائریة الثانویة: مرحلة االستجابات - 3

  
تمتد ھذه المرحلة من بدایة الشھر الرابع حتى نھایة الشھر السابع . تتسم أفعال الطفل  

في ھذه المرحلة بأنھا ترتبط بأشیاء خارجیة ، حیث یكرر الفعل عن قصد خاصة الذي 

التي وخالل ھذه المرحلة یحدث تآزر بسیط بین االستجابات  تؤدي إلى نتائج ذات فائدة لدیھ

  .)2( كالتآزر بین رؤیة األشیاء وبین اإلمساك الطفل تصدر عن

  

 مرحلة التآزر بین التنظیمات السلوكیة والثانویة: - 4
تمتد ھذه المرحلة من بدایة الشھر الثامن وحتى نھایة العام األول ویبدأ الطفل یمیز      

  . )3( العالم الخارجي كشيء منفصل عن ذاتھ

یكرر السلوك لتحقیق غرض ما أو ھدف فلغرضیة أو القصدیة، ویتسم سلوك الطفل با   

كما تظھر لدیھ بوادر اللعب الرمزي فھو یلعب بالعصا على أنھا حصان وھي تلعب  ،)4(ما

  بالدمیة على أنھا أختھا.

   مرحلة االستجابات الدائریة الثالثة:.•   5
 يریة الثانویة فئاألفعال الدا   دودر الثامن عشر، تبدأ رھتى الشحو يبدایة العام الثان نم   

أألفعال الدائریة  دودوھذا ما یمیزھا عن ر ،تكرار األفعال بھدف التجریب يوتعن  ،الظھور

محاولتھ  مثلللوصول إلى الغایات  دخول عامل المحاولة والخطأ ،ترات السابقةفال يف

اه أو قكرة بفمھ لھى فلیال عل دویعد ھذا  ،ھاتة تحمخبأریك الوسادة للحصول على اللعبة الحت

   )5(دوام األشیاء.

                                                           
  140، ص2001، 1مصر، ط –، دار مكتبة زھراء الشرق، القاھرة علم نفس النمو قضایا ومشكالتمحمد محمد عبد الرحیم السید:  - 1
 .107،ص2000، 1، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكویت،طسیكولوجیة النموبدر إبراھیم الشیباني: -  2
  .85، ص1996، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، ط ،علم نفس النموكامل محمد محمد عویضة:  -  3
  .183، مرجع سابق، صفادیة علوان -  4
 .141ص مرجع سایق،محمد محمد عبد الرحیم السید،  - 5
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  مرحلة بدایة التصورات العقلیة: -   6 

نھایة  ىوتمتد من الشھر الثامن وحت ،یة الحركیةسر فترة من فترات المرحلة الحآخوھى    

إلى مستوى  ي/حركستوى الذكاء الحسالفترة من م ذهھخالل ل الطفل ینتق. ويالعام الثان

 وتظھر لدیھلیا)، قا على تصور األشیاء واألحداث داخلیا (عدرح قاصبفیالمتصور،  الذكاء

 ھر. كما یظلألشیاءالذھنیة) اللفظیة  یم أو التمثیالت (الصورھافاللغة مما یسھل تكوین الم

  اإلخراج).  يضبط عملیت (مثلانا لحل مشكلة االستجابة المرجأة قلدى الطفل إت

 جعلبتخدامھا. فالطفل یحاول سوالمھارة في ا على المواءمة يكمثال ح قلیدویظھر الت   

عدم  يتعن ياط بما یسمى بالخبرة الوقتیة التنشخر. كما یتمیز الآء يا لسلوك شقمطاب سلوكھ

ل قوكل یوم مست ،ء قائم بذاتھيعلى األحداث، فكل ش يل الزمنلسالتس ءاضفرة على إقدال

   )1( .عن سواه

  ثانیا: مرحلة ما قبل العملیات 
سنوات).حیث تنمو لدى الطفل القدرات العقلیة في 7ذه المرحلة (من سنتین إلى تمتد ھ 

تمثیل الصور الذھنیة لألشیاء فھي موجودة لدیھ وإن كانت غائبة عنھ(دوام الشيء) كما 

تتمیز ھذه المرحلة بظھور الوظائف الرمزیة واللغة كوسیلة الستیعاب المؤثرات البیئیة، 

الذھنیة لألشیاء)عوض الوجود  ناتھ العقلیة (الصورفیحل مشكالتھ عن طریق تكوی

االجتماعي، كما یمكنھ إعادة أو تقلید بعض األعمال  ھالمحسوس لألشیاء، ویزداد تفاعل

  : )2(التي حدثت أمامھ قبل ساعات ویقسم بیاجیھ ھذه المرحلة إلى مرحلتین فرعیتین

  مرحلة ما قبل المفاھیم  -

 مرحلة التفكیر (البدیھي)الحدسي. -

 

 

 : خصائص مرحلة ما قبل العملیات - 1

  
                                                           

 .141،142المرجع السابق، ص - 1
 .161 160بدر إبراھیم الشیباني، مرجع سابق، ص ص  -  2
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یبدأ الطفل في معرفة األشیاء واأللوان و األحجام والمستویات على الرغم أن الطفل      

   :)1(المرحلةفي ھذه المرحلة یبقى مشدودا إلى الموضوعات المحسوسة، وأھم ما یمیز ھذه 

ü  .التمركز حول الذات  

ü ي. القدرة على التفاعل الرمزي، واللعب التخیل  

ü  أن الطفل غیر قادر على التركیز  أيتصلب التفكیر حیث یكون استاتیكیا، غیر مرن

 على بعدین أو أكثر للمشكلة في وقت واحد مثل التصنیف على أساس الحجم أو

  .)2( اللون أو الشكل

ü  تتسم أفكار الطفل في ھذه المرحلة بأنھا غیر مترابطة حیث التفكیر نصف المنطقي

جم والوزن في تثیره المتناقضات الواضحة.(العالقة بین الح .والبصورة منطقیة

سنوات یستطیع الطفل القیام بالتفكیر المنطقي والتعامل مع  7الطفو على الماء).وبعد

 األرقام بصحة أكثر. 

 

  concrète opération ثالثا :مرحلة العملیات العیانیة(المحسوسة):

  
على التفكیر المنطقي في األمور الحسیة، أو بعبارة و یقصد بالعملیات العیانیة القدرة        

أوضح  في األشیاء التي تقع في خبرة الطفل المباشرة في حیاتھ الیومبة، ویتضمن ھذا 

التحدید للعملیات العیانیة خاصتین ھامتین: األولى ھي منطقیة التفكیر فیما ھو عیني 

نكون قد استبعدنا إمكانیة التفكیر  محسوس مما یقع في خبرة الطفل الیومیة المباشرة، وبذلك

  )3(المجرد الذي ھو من خصائص النمو المعرفي للمرحلة التالیة(مرحلة المراھقة)

یستعمل  عشرة، الثانیة أو عشرة الحادیة حتى العمر من السابعة من المرحلة ھذه وتبدأ

وینظر االستنتاج لحل المشكالت المحسوسة، ویرتب األشیاء حسب أكثر من بعد، الطفل 

  .)4( إلى األشیاء بوجھات نظر مختلفة ویعالج عدة أشیاء في وقت واحد

                                                           
  .86مرجع سابق، ص كامل محمد محمد عویضة، -  1
  .162ھیم الشیباني، مرجع سابق، ص بدر إبرا -  2
  .33محمد عماد الدین إسماعیل، مرجع سابق، ص  - 3
 .42ص،  1985 ،2،ط ، دار الفكر العربي، مصرالطفولة والمراھقة :سعد جالل -  4
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تفكیره  یتمیز و ،المنطق أسس مع تتفق أن یمكن التي االستداللیة العملیاتلدیھ  وتظھر     

بالموضوعیة، وقابلیة العكس، (تصوره لحالة األشیاء والحال التي كانت علیھا) والمرونة 

 كما ،وینتفي التفكیر الذاتي االجتماعیة اللغة أو االجتماعي التفكیرب یسمى ما لدیھ وینمو

 المرحلة في الطفل بعكس استجابتھ یؤخر أن یستطیع حیث ه:تفكیر على السیطرةیستطیع 

   .)1(ذاتھ حول تمركزا أقل ویكون السابقة،

حلة  لم یعد إن أھم ما یمیز ھذه المرحلة ھو سیطرة العامل الذھني فالطفل في ھذه المر      

مستقبال: تحكمھ الخصائص الفیزیقیة لألشیاء كما كان من قبل، ففي ھذه المرحلة تزداد 

تدخالتھ ألنھ محكوم في الكثیر من األحیان بالخبرات والحركة الذھنیة، والسیطرة على 

األداء الحسي ومحاولة النفاذ إلى خصائص األشیاء التي تقوم بین یدیھ أو حواسھ و ھو 

في ھذه المرحلة إلى الوصول إلى حالة توازن معرفي، تلك الحالة تتطلب منھ مزیدا مدفوع  

 )2(من إخضاع األشیاء والمواد للمعالجة أكثر من مرة بھدف تطویرھا وتعدیلھا.

إلى أن الطفل  ویشیر بیاجیھ"یصبح تفكیر الطفل منطقیا بمجرد انتظام كل عملیاتھ العقلیة، 

الكفاءة التامة في فھم وخزن اللغة، وفي تبویب المعلومات،  ھنا یكون قد وصل إلى مرحلة

  .)3(وفي الربط  بین  مواد المعرفة" 

أطفال ھذه المرحلة شغوفون بالمعالجات الحسیة، وفرحون بالعملیات الذھنیة التي و   

توظف من أجل إنجاز المھمات التي یكلفون بھا، وبما لدیھم من خبرات وعملیات ذھنیة 

ن المعرفة والخبرة ویضیفون إلیھا، ویلونونھا لكي تصبح لھم، وجزءا منھم نشطة یذوتو

  .)4(وتصطبغ بطابعھم، فتأخذ مالمح ھویتھم التي تسعى للتمیز والتبلور

فوجوده بین الرفاق تتطلب منھ المرونة والنشاط،  االجتماعیةوالطفل محكوم بالدوافع 

وقوانین المدرسة، ویالحظ ان الطفل قد  ومعرفة قوانین الجماعة، وھو معني أیضا بتعلیمات

                                                           
  .43ص ،1989، 1التوزیع، الكویت، ط،  دار القلم للنشر و2، الجزءالطفل من الحمل إلى الرشد :محمد عماد الدین إسماعیل - 1
 .251مرجع سابق، ص یوسف قطامي،  -  2
  .100، ص 1996مصر، دط، - مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة سیكولوجبة الطفل(علم نفس الطفولة)،ألفت حقي:  - 3
  .252مرجع سابق، ص یوسف قطامي،  - 4
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ال یستطیع التحدث عن األشیاء لفظیا أو لغویا، ولكنھ یستطیع أن یحسھا أو یستشعرھا، 

  ویقوم باألداء المناسب لتحقیق حالة االلتزام والتكیف مع الجماعة.

  تعتبر ھذه المرحلة نقلة ذھنیة معرفیة واسعة و یمكن تحدید ھذه النقالت بما یلي:

  النتقال من العشوائیة إلى النظام. ا •

  االنتقال من الحریة إلى القیود والتعلیمات المحددة. •

االنتقال من  األعمال من دون انتظار نتائج إلى نتاجات محددة قابلة للحكم وفق  •

  معاییر.

االنتقال من الحدس و التخمین (الجانب الحسي)إلى تقدیم تبریرات لما یجري  •

  فكیر المنطقي).استداللھ (كنوع من الت

االنتقال من الصمت وعدم المسؤولیة إلى اإلجابة المحددة التي تحتمل الصواب  •

  والخطأ.

  االنتقال من السلبیة إلى الحیویة والنشاط الذھني المعرفي. •

التقلیل من العملیات الذھنیة المرتبطة بالتمثل والسعي الجاد للوصول إلى حالة  •

  المواءمة.

اتھ لممارسة عملیات المواءمة للوصول إلى حالة التكیف زیادة سعة الذھن و عملی •

الذھني المسؤولة، وانتظار عملیات التغذیة الراجعة المرتدة من األطفال المحیطین 

  )     1(والوالدین والمعلمین لتطویر صورتھ المعرفیة والخبراتیة.

محدود، عالم ولھذا تم التركیز على ھذه المرحلة التي تشكل نقطة تحول للطفل من عالم 

األسرة و العائلة، والروضة إلى عالم لھ متطلباتھ، ونظامھ، وقوانینھ و تعلیماتھ و الذي 

 ) 2(یتطلب جھدا ذھنیا، معرفیا أكثر تنوعا وتعددا، وتغیرا مما كان في السابق

  

  
                                                           

  .256 – 254مرجع سابق، ص یوسف قطامي،  - 1
  .245المرجع السابق، ص  -  2
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   formal operational-stage  رابعا : مرحلة التفكیر المجرد 

  

فصاعدا، ویظھر التفكیر الصوري  سنة1 2سن تمتد مرحلة التغیر الصوري من 

الرمزي، المجرد فھو یأخذ نتائج ھذه العملیات المحسوسة ویضعھا في صورة قضایا ثم 

یربط بینھا بشكل منطقي دون الرجوع إلیھا في شكلھا المحسوس، ویأخذ التفكیر منحى 

 التنبؤ باألمور المستقبلیة.

  :)1(منھا ما یلي وتتمیز ھذه المرحلة ببعض الخصائص، نذكر 

یستطیع المراھق أن یفكر في جمیع الحلول واإلمكانیات الخاصة للمشكلة التي   •

أمامھ، مثل الباحث الذي یضع الفروض ویحاول أن یختبر صحة ھذه 

 الفروض.

أكثر تجرید وأكثر عمومیة. حیث یستطیع أن یدرك المعاني الضمنیة تفكیره  •

ذلك یكون تفكیره أكثر تحلیال ودقة في كثیر من العبارات التي تقدم لھ، ك

 ومرونة مما ھو علیھ في المراحل السابقة.

یستطیع القیام بعملیات غیر مرتبطة بخبرات عاشھا أو موضوعات قد رآھا  •

 .ألنھ یكون قادرا على الحركة العقلیة خلف ما ھو ملحوظ

، حیث یركز على العالقات أكثر من المرونة في التفكیر حیث یستطیع •

الرموز المجردة،  استخدمویقل اعتماده على الجانب المادي م ىالمحتو

  .ویتحرر في تفكیره من معوقات الزمان و المكان

التحكم أو الضبط في التفكیر تحكما دقیقا لما یقوم بھ من نشاط عقلي، وعند  •

 .تعاملھ مع مشكلة ما فانھ یضع كل المقدمات المنطقیة في اعتباره

 

  و في نظریة التطور المعرفي لدى بیاجیھ كما یلي :ویمكن إجمال مراحل النم

  قسم بیاجیھ ھذه المراحل إبى أربع مراحل أساسیة ھي:

                                                           
أثر المقررات المقدمة للطالب الجدد بكلیة المعلمین بالدمام في نمو مرحلة التفكیر التجریدي وفق نظریة هللا بن یحیى الرافعي:  یحیى بن عبد-  1

  .21 20، ص ص 2001 رسالة ماجستیر في علم النفس غیر منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة، ،بیاجیھ
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  : المرحلة الحسیة الحركیة  - 1

  

وتمتد من المیالد إلى سنتین وینتقل فیھا الطفل من األفعال المنعكسة إلى النشاطات      

ه المرحلة ست مراحل فرعیة ھي: ذالھادفة، باستعمال النشاط الحسي الحركي، وتضم ھ

مرحلة  ،مرحلة االستجابات األولیة الدائریة  ،مرحلة تعدیل األفعال المنعكسة األولیة

مرحلة ، مرحلة التآزر بین التنظیمات السلوكیة والثانویة، االستجابات الدائریة الثانویة

   .مرحلة بدایة التصورات العقلیة ،االستجابات الدائریة الثالثة

  

 سنوات) ویكون لدى الطفل اللعب الرمزي7: (من سنتین إلى لة ما قبل العملیاتمرح - 2

مرحلة وتنقسم ھذه المرحلة إلى: ، متمركز حول الذات، وتفكیره في اتجاه واحدویكون 

  ما قبل المفاھیم، ومرحلة التفكیر (البدیھي)الحدسي.

 عشرة الحادیة حتى رالعم من السابعة وتمتد من مرحلة العملیات العیانیة(المحسوسة): - 3

استعمال التفكیر المنطقي  باكتساب  ،قوانین االحتفاظ و الترتیب والتصنیفالطفل فھم ی

 مبدأ المقلوبیة.

نة فصاعدا، وفیھا یتدرج الطفل في استعمال س1 2تمتد من سن :مرحلة التفكیر المجرد - 4

 . مبدأ التفكیر العلمي في حل المشكالت ویكون تفكیره مجردا

 

  :عملیة التعلیم والتعلم ولنظریة المعرفیة اخامسا: 
  

بما أن النظریة المعرفیة تركز اھتمامھا في جوانب النمو على الجانب       

المعرفي لذا سنذكر فیما یلي أھم الجوانب المعرفیة وكیفیة االستفادة منھا في 

 العملیة التعلیمیة التعلمیة حیث نجد: 
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الفرد مثل التفكیر، والتخطیط،  التي تجري داخل على العملیاتتركز النظریة المعرفیة  -1

الخارجیة أو االستجابات  واتخاذ القرارات وما شابھ، أكثر من تركیزھا على البیئة

  الظاھرة.

 یفسر التعلم في ضوء النظریة المعرفیة بأنھ تغیر في المعرفة المخزونة في الذاكرة. -2

تستند إلیھ النظریة المعرفیة،  أن المبدأ األساسي الذي إلى Driscollویشیر درسكول 

 یتم التحكم فیھ من خالل العملیات المعرفیة -بما في ذلك التعلم–ھو أن معظم السلوك 

 الداخلیة ولیس من خالل المؤثرات أو األحداث الخارجیة. ومن ثم، فإنھ لفھم السلوك

 ةالخارجي یتوجب أوال فھم كیفیة عمل الذاكرة أو العقل البشري. وتتصف الذاكر

ا نشیطة ولیست نھا منظمة ولیست عشوائیة، وأنھالبشریة بمیزتین أساسیتین ھما: أ

 (أو سلبیة).  خاملة

العقلیة  التدریس في ضوء ذلك یحتاج إلى جھد مركز ومتأن لتوجیھ تلك العملیاتولذا ف -

تساعد  ودعمھا. والمسؤولیة األساسیة لخبیر التدریس ھي تنظیم الظروف الخارجیة التي

 المیذ على تنشیط العقل وخزن المعلومات وتنظیمھا واسترجاعھا. الت

المعلمین تنظیم المعلومات المقدمة للتالمیذ،  ینبغي على ضوء النظریة المعرفیةفي  -

الجدیدة بما لدى التالمیذ من معلومات وخبرات أولیة أو قدیمة،  ومحاولة ربط المعلومات

انتباه التالمیذ وحسن تخزین المعلومات  وخطط لتوجیھ ودعم واستخدام استراتیجیات

  استرجاعھا عند الحاجة. وتنظیمھا ومن ثم حسن

التي یستند إلیھا المنحى المعرفي ما ذكره كل من العقلیة الفكریة ومن أھم االفتراضات 

  قطامي فیما یلي:نایفة ویوسف  قطامي

رفیة تزود وعملیاتھ وتطوره والبنى المع واستراتجیاتھإن دراسة طرق التفكیر  .1

  بركائز فھم أساسیة لفھم عملیة التعلم. المتعلم

  تعتبر البنیة المعرفیة وحدة التعلم. .2

  تتطور البنى المعرفیة وتزداد بالتفاعل مع المواقف التي تتھیأ للطالب. .3

  إن أداة المعرفة ھي العقل (وھو آلة التعلم) الذي یھیأ لمعالجة العملیات الذھنیة .4

  ، والتفكیر واالستبصار، والترمیز والتنظیم، والتصنیفوھي: االنتباه واإلدراك
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 والتذویب والشخصنة واإلدماج، والتكامل، والتخزین، والتذكر، واالسترجاع،

  والتعرف.

  لكل متعلم أسلوبھ وسرعتھ في إعادة بناء أبنیتھ المعرفیة وتنظیمھا.  .5

 واقف التيالفروق بین الطالب ترجع إلى العملیات الذھنیة المستخدمة في الم - .6

  ا في مواقف التعلم.نا، وإلى طرق المعالجة التي یوظفونھیواجھو

  إن معرفة البنى المعرفیة المتوافرة لدى المتعلم تحدد نقاط البدء في التدریس. - .7

  عملیة تطویر التفكیر ومخططاتھ. التعلم - .8

 مة،یتحدد المحتوى الذي یطوره المتعلم بعاملین ھما: العملیات الذھنیة المستخد - .9

 )1(.والزمن المستغرق في إعمال الذھن بالتفاعل مع المدخل التعلیمي

  

   :نظریة المعرفیة في التعلیمأخرى للتطبیقات 
    

 و اداتدعواالست لخاصةات راالقدوالذكاء  نموو فھم النمو العقلي والمعرفيیؤدي    .1

یث یوصل ملیة التربویة حعلال في صیالتح علىة رلمقدالتفكیر والتذكر والتخیل وا

   .جستوى النضوملمرحلة ایة والتعلیم التي تناسب ربلتاطرق  لإلى أفض

م یختلفون في قدراتھم ھنأیبن تالمیذه و للفروق الفردیةس درلمااك دري أف دتفی   .2

لجماعیة ابالتربیة  المدرس يفتالخ وھكذا ال یكم..جسمیة ومیولھالقلیة والعوطاقاتھم 

  )2(تھ.اردحسب ق درفیة الفردیة حیث یراعى كلي لتربا إلىیضا أ انتباھھ جھبل یو

أطفال ھذه المرحلة متلھفون للتعلم، ویجب على المعلمین استغالل ھذه الخاصیة في  .3

  بناء الدافعیة للتعلم لدیھم.

ولى االبتدائیة قصیرا، ویرتفع مدى االنتباه یكون مدى انتباه طفل الصفوف األ .4

بھ مدرسو ھذه المرحلة إلى أن الطفل ال تدریجیا مع نمو الطفل، لذا یجب أن ینت

  یستطیع تركیز تفكیره أو االنتباه لفترة طویلة من الزمن.
                                                           

، بحث منشور في مجلة "القراءة والمعرفة" ممارسات المعلمین في ضوء نظریات التعلمار: صالح بن عبد العزیز النص علي بن محمد الصغیر، - 1
 :.9، ص 2002) نوفمبر 18العدد: (

 19كامل محمد محمد عویضة ، مرجع سابق، ص - 2
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یعتمد التذكر في ھذه المرحلة على الصور البصریة والحركیة، لذلك یجب أن یكثر  .5

  الدرس من الخبرات الحسیة المباشرة ویبتعد عن المفاھیم المجردة.

بل فكرة ما دون نقد وتحقیق منطقي) كبیرا،وأكبر (تق تكون قابلیة الطفل لالستھواء .6

  مما في مرحلة المراھقة.

نمو الذكاء في ھذه المرحلة مطرد، إال أن ھناك فروقا فردیة واضحة بین األطفال  .7

وتؤثر ھذه الفروق في استعداد األطفال  في الذكاء یجب أن ینتبھ المعلمون إلیھا.

  .للتعلم في تحصیلھم المدرسي.

تعمل األطفال الكلمات النابیة، وھم یعرفون أن ذلك غیر مرغوب فیھ كثیرا ما یس .8

داخل الفصل، ولكنھم ال یعرفون لماذا یمنع استعمالھا، وعلى المدرسین أن 

  .ستسقط من نفسھا بسبب عدم تعزیزھا أنھالمات النابیة على كیستجیبوا في البدایة لل

والصواب، أما الطریقة لتكوین یبدأ األطفال في ھذه المرحلة بتطویر مفاھیم الخطأ  .9

حدوثھا. وطبقا لبیاجیھ، فإن االنتقال من ھذه المفاھیم فتتم بمناقشة أعمال محددة حین 

یأخذ مكانھ في الفصل الثاني االبتدائي  (نحن) الكالم الذاتي إلى الكالم االجتماعي

  تقریبا.

والتنقیب  جدا في ھذه المرحلة، كما أن جمع األشیاءیكون حب االستطالع قویا  .10

بدرجة كبیرة، وعلى المدرس في ھذا المجال أن یجیب عن استفسارات  ىیقوعنھا 

األطفال وأن یشجعھم على إیجاد اإلجابات بأنفسھم إذا كان ذلك ضمن حدود 

للطفل، كما قدراتھم، كما یجب أن یبتعد المدرسون عن أیة إجابة جاھلة مضلة 

وري أن یعرف المدرس كل شيء علیھم أن یوضحوا لألطفال أنھ لیس من الضر

بكثیر من أن  فاألطفال یتوقعون أن ھناك أشیاء یجھلھا المدرس، وھذا قطعا أفضل

  یجیب المدرس إجابة جاھلة أو مغلوطة قد تفقده ثقة تالمیذه.

یصبح األطفال في ھذه المرحلة أكثر استقاللیة، وفي الوقت نفسھ یحتاجون إلى  .11

أن یكونوا صبورین ومتفھمین ما أمكن، حیث إنھ إرشادات الكبار، وعلى المدرسین 

إذا أطھر التلمیذ شرورا أو شذوذا في سلوكھ فإن ذلك یكون نتیجة للتضارب في 
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  )1(.الحاجات

، بالمقارنة مع المراحل السابقة إال أنھ الطفل في ھذه المرحلةتفكیر ورغم تقدم 

  الصعوبات: یعاني من بعض الصعوبات التي تعیق التفكیر السلیم، ومن ھذه

  ضعف قدرتھ على االستدالل اللفظي. .1

  ضعف قدرتھ على اكتشاف المغالطات اللفظیة. .2

 )2(عجزه أمام الفروض التي تغایر الواقع. .3

تسھم أسئلة المعلم والمفردات التي یبدأ بھا المعلم مثل: ماذا، لماذا، كیف في تطویر  .4

إلى حالة التوازن  البنى المعرفیة و حواراتھ الذھنیة الداخلیة، بھدف الوصول

 .)3( المعرفي

الطفل ال یعاني، و لكن وفق خصوصیة تلك المرحلة، ھو یعیش وقتھ، و بالتالي ال     

یعاني. خصوصیة تلك المرحلة تقتضي تكییف طریقة تعلیم مناسبة لھا لكي یستوعب التلمیذ 

  معاني القاعدة.

على المعلم أن ال یتركھ یقرأ أو إن كانت المرحلة مرحلة عملیات ذھنیة حسیة (عینیة)      

یلقي علیھ قاعدة اللغة لیفھم (ألن القانون، أو القاعدة عبارة عن مجموعة من المفاھیم 

المجردة تعبر عن واقع ملموس، مطبق في التواصل بین الناس، و قد یكون أوالئك الناس 

فھما ملموسا، عن فئة من فصحاء المجتمع. على المعلم أن یجعلھ یفھم تلك العاني المجردة 

طریق توظیف الحواس لیدرك القاعدة، و بالتعزیز، من خالل الصورة والحركة و الصوت، 

الواقع من خالل التغذیة  إدراكتكون مناسبة لنزوع الطفل للعب الملموس الذي یساعده على 

  .الراجعةـ السارة أو المؤلمة، التي یتلقاھا في لعبھ، من ذلك الواقع)

الحدیثة یمكن أن تضیف إلى طریقة التعلیم التقلیدیة إمكانیة التعامل مع  التكنولوجیات   

الصورة المتحركة و المجسمات مع برمجیات الحاسوب المتعددة الوسائط، في إطار من 

                                                           
  .184،185،ص ص بدر إبراھیم الشیباني، مرجع سابق - 1
  .186سابق، صالمرجع ال  - 2
  .256مرجع سابق، ص یوسف قطامي،  -  3
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اللعب التفاعلي المحسوس، لیتلقى استجابة سارة أو محزنة جراء تفاعلھ النشط باللمس 

فیق والتشجیع، صلصورة و سماع األصوات السارة كالتبالفأرة و لوحة المفاتیح، ومشاھدة ا

  األصوات المزعجة، التي یمكن لبرمجیة مرقمنة أن تحققھا بواسطة جھاز حاسوب. أو

 

  خالصة:
  

تتمیز مرحلة الطفولة المتأخرة والنمو المعرفي تطوریة في یمر الطفل بمراحل     

جب علیھ ستویمما وتالمیذ  تعلیموقوانین بما فیھا من بخروجھ من المنزل ودخولھ المدرسة 

في ضوء ذلك یحتاج إلى جھد مركز ومتأن لتوجیھ المربي فلذا  ،التكیف مع الوسط الجدید

 وذلك حسب المستوى العمري العقلیةالمعرفیة و العملیات التالمیذ ومساعدتھم على دعم

على التفكیر  مومساعدتھتساعد التالمیذ على تنشیط العقل  تنظیم الظروف الخارجیة التيب

  .السلیم

       



  
    

   .المرقمنالتعلیم : خامسالفصل ال
  

 تمھید.  

  .المرقمنتعریف التعلیم  .1

  وتطوره. المرقمننشأة التعلیم  .2

 .المرقمنأھمیة التعلیم  .3

  .المرقمنالتعلیم  أھداف .4
  .ات التعلیمیة ماھیتھا وأھمیتھایالبرمج .5
 المرقمنة. التعلیمیة المساعدة في إنجاز البرمجیاتمج اأھم البر .6
 .رقمنسیة إلعداد برنامج مالخطوات الرئی .7

   خالصة.
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  تمھید 

تطور وسائل المعلوماتیة ویعرف عصرنا الحالي تطورا منقطع النظیر بظھور       

التعلیم االستفادة من ھذه التربیة ون على یاالتصال، لذا كان لزاما على المسؤولین والقائم

االستفادة من وسائل اإلعالم واالتصال والنظام التعلیمي، وبتأھیل الطالب والمعلمین التقنیة 

المعتمد على الكمبیوتر وشبكات االنترنت و المرقمنمن ھنا ظھرت فكرة التعلیم  ،الحدیثة

وما ھي  المرقمنفما ھو یا ترى التعلیم  )1(،واألقراص المدمجة والبرمجیات الجاھزة

  ؟أھمیتھما ممیزاتھ وكیف ظھر وما ھي أنواعھ و

  رھا سیتم اإلجابة عنھا ھذا الفصل.كل ھذه األسئلة وعی 

 : المرقمنتعریف التعلیم  - 1

، وذلك راجع للخلفیات العلمیة والتخصصات المرقمن على تعریف التعلیمال یوجد اتفاق 

، االنجلیزیةباللغة E-Learning بـ: المرقمنواھتمامات من عرفوه، ویبدأ مصطلح التعلیم 

فتعني: التعلیم. كما  learningالكتروني، وأما " وتعني Eltectonicاختصار لكلمة "" Eو"

أن ھناك تسمیات أخرى لھذا النوع من التعلیم مثل: التعلیم المرقمن أو الرقمي، التعلیم 

 Computer-Basedالتعلیم المعتمد على الحاسوب  Virtual Classroomsاالفتراضي

Learning  التعلیم المعتمد على الویب ،Web-Based Learning.  

  :اتیما یلي نستعرض بعض التعاریفوف

استخدام التكنولوجیا الحدیثة التي تعتمد  بھیعرفھ: طارق عبد الرؤوف عامر بقولھ: "یقصد 

للتفاعل بین  internetأساسا على المھارات الالزمة للتعامل مع شبكة االنترنت الدولیة 

  .)2(بحدود الزمان والمكان"الطالب واألساتذة الكترونیا دون القید 

  كما یلي :  (USDLA)وتعرفھ الجمعیة األمریكیة للتعلیم عن بعد 

                                                           
، 1للنشر والتوزیع ، مصر، ط ، دار المكتبة العصریةالتعلیم االلكتروني كمدخل لتطویر التعلیم تجارب عربیة وعالمیة: محمد توفیق سالم - 1

 . 2،3، ص2009
  .175، ص2007، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، العلیم عن بعد والتعلیم المفتوحطارق عبد الرؤوف عامر،  -  2
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ة، ویشمل ذلك األقمار المرقمن"تقدیم التعلیم أو التدریب من خالل الوسائل التعلیمیة 

  )1(.الصناعیة والفیدیو واألشرطة الصوتیة المسجلة وبرامج الحاسوب"

: "عبارة عن المرقمنلیم واتفق كل من: عادل سرایا وطارق عبد الرؤوف على أن التع

تقدیم محتوى تعلیمي(الكتروني)عبر الوسائط المتعددة على الكمبیوتر وشبكاتھ إلى المتعلم 

بشكل یتیح لھ إمكانیة التفاعل النشط مع ھذا المحتوى، ومع المعلم، ومع أقرانھ سواء أكان 

ي الوقت والمكان ذلك بصورة متزامنة أو غیر متزامنة، وكذلك إمكانیة إتمام ھذا التعلم ف

وبالسرعة التي تناسب ظروفھ وقدراتھ، فضال عن إمكانیة إدارة ھذا التعلم أیضا من خالل 

  )2( ".ھذه الوسائط

طریقة فاعلة في التعلیم تجمع بن النقل الرقمي " :بأنھ تھففقد عرمنظمھ الیونسكو  أما 

ور المعلم في دعم للمحتوى وتوفر الدعم والخدمات التعلیمیة، والمقصود بالدعم ھو د

ومساعدة المتعلم في أي وقت، وھو نظام تعلیمي یتم تخطیطھ وإعداده وتنفیذه بشكل 

  . )3("إلكتروني ویتم نقلھ عبر شبكة المعلومات واالتصاالت

ھو طریقة  المرقمنیمكن أن نجمل أن ھذه التعاریف كلھا أجمعت على أن التعلیم   

  ئط الكترونیة منقولة أو منقول إلیھا.للتدریس بنقل المادة العلمیة عبر وسا

نظام تقدیم المناھج (المقررات الدراسیة) عبر شبكة : "الشھري بأنھفایز عبد هللا  ھعرفی    

فزیون التفاعلي تلمار الصناعیة أو عبر االسطوانات أو الألقاإلنترنت أو شبكة محلیة أو ا

  ".للوصول إلى المتعلمین

نظام تعلیمي یستخدم تقنیات المعلومات وشبكات " :غلوم بأنھ منصور وقد عرفھ 

مجموعة من الوسائل منھا:  خاللالحاسوب في تدعیم وتوسیع نطاق العملیة التعلیمیة من 

ارة وزما من قبل المختصین في الإالمعدة  ،ةالمرقمنرنت والبرامج تأجھزة الحاسوب واإلن

 .)4( "أو الشركات

متمركزة حول  ،عیة لتقدیم بیئة تفاعلیةطریقھ إبدا" :بأنھ خانبادر ویل  وعرفھ
                                                           

 .16، ص2004، 1، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،  األردن، طالتعلیم االلكتروني :ماھر حسن رباح -  1
استخدام بعض مداخل التعلیم االلكتروني لتنمیة مھارات التفكیر االبتكاري لدى طالب كلیة التربیة النوعیة بجامعة  :نھلة المتولى إبراھیم سالم -  2

  .22، ص2007كتوراه غیر منشورة، في تخصص تكنولوجیا التعلیم، جامعة قناة السویس، مصر، ، رسالة دقناة السویس
أھمیة واستخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمات  :مھا بنت عمر بن عامر السفیاني -  3

  .11ھـ، ص1429خصص علوم التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  توالمشرفات التربویات
  .12المرجع السابق، ص -  4
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وفي أي مكان، وأي وقت  ،ومصممة مسبقا بشكل جید ومیسرة ألي فرد ،المتعلمین

باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنیات الرقمیة بالتطابق مع مبادئ التصمیم 

  . )1("والمرنة، والموزعة التعلیمي المناسبة لبیئة التعلم المفتوحة،

كل من: إیمان الغراب ومنى فرھود على أنھ: "أداة من أدوات التعلیم عن  وقد اتفقت

للتعلیم باستخدام آلیات االتصال الحدیثة كالحاسب والشبكات والوسائط  طریقةبعد، وھو 

المتعددة واالنترنت من أجل إیصال المعلومات للمتعلمین بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة 

  .)2( "المتعلمین أداءیة وضبطھا وقیاس وتقییم تمكن من غدارة العملیة التعلیم

لھ  متكامال انظام المرقمنالسابقة یرون أن التعلیم التعاریف أصحاب أن و یتضح  

العملیة بل یھتم بكل عناصر  ،ال یھتم فقط بتقدیم المحتوىمدخالت وعملیات ومخرجات، 

  م).أھداف ومحتوى وأنشطة وأسالیب تقویمناھج، (التعلیمیة التعلمیة 

على أنھ: نظام متكامل لتقدیم المحتوى  المرقمنویمكن مما سبق یمكن أن نعرف التعلیم 

التعلیمي، بواسطة وسائل االتصال الحدیثة مثل االنترنت، والوسائط المتعددة كاألقراص 

  المضغوطة، وغیرھا، في أي زمان أو مكان، ویكون للمتعلم فیھ دور إیجابي. 

 وتطوره المرقمننشأة التعلیم  -2

عندما كان  1930ترجع إلى عام  المرقمنیرى "عبد العزیز النملة" أن بدایة التعلیم    

الجیش األمریكي ینتج الكتب المبرمجة ویستخدمھا جنوده دون تدخل المعلم، في حین یرى 

بدأ مع بدایة الستینیات بالتحدید في  المرقمن"إبراھیم الفار" أن االستخدام الفعلي للتعلیم 

)   Rwat,Anderson,Ieonid، حیث قام كل من (رواث و اندرسون و یونید1959

ذ المھام التعلیمیة وقاموا ببرمجة عدد من المواد بافتراح تطبیق استخدام الحاسوب في تنفی

التعلیمیة، وفي بدایة السبعینیات في الوالیات المتحدة األمریكیة كان عدد كبیر من 

الحاسوب التعلیمیة، وبعد  إمكانیاتلعسكریة قد استكشفوا المؤسسات االقتصادیة والصحیة وا

                                                           
  .11، صمرجع سابق ،مھا بنت عمر بن عامر السفیاني -  1
  .30نھلة المتولى إبراھیم سالم، مرجع سابق، ص -  2
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خمس سنوات أصبح ما یقرب من أربعین مؤسسة تربویة في العالم تستخدم الحاسوب في 

  .)1(عملیة التعلیم والتعلم

إلى ستینیات القرن الماضي  المرقمنأما "عبد الرحمن العریفي" فیعید أصل التعلیم         

  ابھ عن التعلیم المبرمج. عندما ألف "سكنر" كت

  مر تاریخیا بالمراحل التالیة: المرقمنفي حین یرى أحمد سالم أن التعلیم     

  وكان التعلیم تقلیدیا قبل ظھور الكمبیوتر. :1973المرحلة األولى قبل سنة 

وھي مرحلة الوسائط المتعددة وقد تمیزت باستخدام  ) :1993- 1973المرحلة الثاني (

  ات واجھة رسومیة.أنظمة تشغیل ذ

وقد ظھرت فیھا الشبكات العالمیة للمعلومات وشبكة ): 2000-1993المرحلة الثالثة (

  سھولة. ، مما جعل عملیة االتصال أكثرالمرقمناالنترنت، والبرید 

 أتاحتظھر الجیل الثاني للشبكة العالمیة للمعلومات التي ): 2008-2000المرحلة الرابعة (

تعلم وأصبحت أسرع في عملیة االتصال والتفاعل، وبدأ دخول أنظمة الشبكة فرصا أكبر لل

  .)2( في الفصول الدراسیة المرقمنالتعلم 

یدعو للتنبؤ  فھذابما أن الجانب التقني الرقمي في تطور مطرد جراء الطفرة العلمیة     

وتحمل مزیدا من التطور یمكن  قصراأكثر بسرعة ظھور مرحلة أخرى یكون مداھا 

   لھ في میدان التربیة والتعلیم.استغال

  أھمیة التعلیم المرقمن -3

یفید في تنمیة المدرسین مھنیا خاصة الذین یعملون طول الیوم یجدون صعوبة في حضور  )1

  المقررات التقلیدیة المقدمة داخل الحرم الجامعي. 

                                                           
  .10مھا بنت عمر بن عامر السفیاني، مرجع سابق، ص -  1
  .14سابق، صالمرجع ال - 2
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تاجھا یفید التعلیم المرقمن في تغییر طریقة أسلوب جمع المادة العلمیة والبحثیة التي یح )2

  الطالب ألداء واجباتھم.

  یساعد على تعلم اللغات األجنبیة. )3

یمكن أن یفید الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، وغیر القادرین على التنقل إلى المدرسة  )4

  بسبب ارتفاع تكلفة السفر، أو تعطل المواصالت العامة.

  یساعد على التعلم الذاتي. )5

باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في یكون ذا فاعلیة لسكان المجتمعات النائیة  )6

 .)1(مجال التعلیم والتدریب

  المرقمنالتعلیم  دافأھ -4

  ف عدیدة ، من بینھا ما یلي :اھدأ المرقمنیم علللت     

  دمج التكنولوجیا في النسق التعلیمي:  -1- 4
 ،للعمل فلم تعد االنترنت للترفیھ فقط بل أصبح إتقان الكمبیوتر واالنترنت مطلبا   

، وسیتم وأصبحت المؤسسات التعلیمیة تنشر المھارات التي سیتعلمھا الطالب قبل تخرجھم

استعمال مختلف الوسائط التكنولوجیة والبرامج التعلیمیة التي تجعل الطالب یتعلمون كما لو 

 وبذلك یتحول دور المعلم من ملقم للمعلومة إلى مرشد وموجھ لھا. كان المعلم موجودا،

أو محاكاة حركة رب كیمیائیة تجا رتحضیكبفضل الكمبیوتر محاكاة الواقع الفعلي  بحصوأ

  .الكواكب

   تأكید الجودة:-2- 4

ثانیا وھي عملیة تقویم، وأخیرا عملیة تحسین مستمر  ،الجودة ھي ما یرضي المستفید

إلى ولذلك تشیر الدراسات  ،)2(یقوم بھا جمیع من في المؤسسة ،والخدماتاإلنتاج لعملیات 

                                                           
 .176، 175ارق عبد الرؤوف محمد، مرجع سابق، ص ص ط -  1
، مؤتمر كلیة التربیة السادس العلوم التربویة والنفسیة إدارة الجودة الشاملة: نماذج وتجارب عالمیةسالم بن سلیم بن محمد الغنصبوصي:  - 2

  .4، ص 2005نوفمبر 24- 22فترة المملكة األردنیة الھاشمیة، في ال- (تجدیدات وتطبیقات مستقبلیة)، جامعة الیرموك، اربد



 المرقمن تعلیمال                              الخامس                                          الفصل  

105 

 

تشكل عنصرا حیویا لدعم المؤسسة التعلیمیة وبقاء  المرقمنالتعلم الجودة النوعیة في أن 

واإلرشادات فھي مجموعة من اإلجراءات  ،كي تتمكن من منافسة المعاھد األخرى برامجھا

، وإنتاج مادة تعلیمیة جیدة بھا في تنظیم عملھا لیھتدىتضعھا المؤسسة التعلیمیة  التي تطبقھا

، أو األفالم المسموعة مع تقدیم واألقراص المدمجة قررات الدراسیة وأفالم الفیدیوكالم

خدمات فعالة مع استطالع رأي المستخدمین، أو قیاس تحصیل الطلبة بما یتفق مع ھذه 

، وإذا لم تظھر ھذه المؤسسة التعلیمي اھتماما وحاجات الدارسین وسوق العمل المعاییر

الب بحثا عن طویھجرھا ال فإنھا ستفقد ثقة المجتمع بھا اییرواضحا والتزاما بھذه المع

   .أخرىتعلیمیة مؤسسات 

من قبل خبراء المدروس ووالشیق والمبھر تحسین جودة التعلیم التقدیم الجید في یسھم و    

  )1(.، والمتدرج في الصعوبة لیالئم جمیع المستویات ویراعي الفروق الفردیةومتخصصون

  طیة التعلیم:تحقیق دیمقرا -3- 4
، فالتعلیم ھناك الكثیر من الحاالت التي یتعذر فیھا على الطالب االلتحاق بالتعلیم النطامي 

یوفره التعلیم  لبي احتیاجات كل فرد في التعلیم الذي الیالفرصة، و ذهیوفر ھ المرقمن

تعلیم كما أنھ یتیح الفرصة لمن لم یلتحق بال النظامي في مجال الفنون والعلوم واآلداب،

أو  عقلیة أو جسدیة كاإلعاقة أو اجتماعیة كبعض التقالید بالنسبة للنساء  ألسباب عمریة أو

  .الموجودین في مناطق نائیة، أو المعزولة..الخ

  تحقیق التعلم الذاتي: -4- 4
إن تسارع المعلومات وتطور التكنولوجیا الحدیثة وسرعة تقادم المعلومات وضرورة إعادة 

، كضرورة علم مدى الحیاة كل ھذه األمور تفرض وجود التعلم الذاتيتالالتدریب وضرورة 

االلتحاق بالدورات التدریبیة للمؤسسات للجمیع دائما یتاح  ألنھ ال، تحتمھا طبیعة العصر

 ،برغم ضیق الوقتمواكبة التطورات  ق العمل یفرض، كما أن االلتحاق بسواالقتصادیة

ي، حیث یصمم بشكل تفاعلي، ویدرب الطالب على یوفر التعلم الذات المرقمنوالتعلم 

مھارات التعلم الذاتي التي یحتاجونھا في سوق العمل ومن أجل تنمیة مھاراتھم المختلفة 

                                                           
 .25،26ص ص  محمد توفیق سالم، مرجع سابق،  - 1
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  )1(.لمواكبة التطورات الحدیثة

  فردیة:لمراعاة الفروق ا -5- 4
ع واحدة لجمی لجمیع الطالب ووسائل تدریسیةالمناھج النظامیة تعتمد على محتوى واحد 

الطالب ووسائل تدریسیة واحدة وزمن تمدرس واحد لجمیع الطالب، واختبارات تقویمیة 

مشتركة ولھذا تحاول دائما االختبارات أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، األمر الذي 

، یجعل المتفوقین والمتأخرین الرتفاع أو انخفاض مستوى االمتحانات عن مستوى تحصیلھم

یمكن أن تسھم في عالج ھذه  المرقمناسات أن صیغة التعلم ولقد أشارت بعض الدر

وذلك بتنوع الوسائل التكنولوجیة لتصل بالطالب إلى مستوى اإلتقان المطلوب الطاھرة 

بغض النظر عن زمن التعلم، ألن الطالب یظل في حالة تعلم حتى یصل إلى المستوى 

ذوي القدرات  المرقمنالمرغوب فیھ دون وجود عنصر ضغط علیھ، كما ساعد التعلم 

العقلیة المرتفعة في تخطي مرحلتھم التعلیمیة إلى المستوى األعلى، وساعد بطیئي التعلم 

  الذین یحتاجون إلى وقت أطول للتعلم.

  خلق جسور بین التنمیة والتعلیم: -6- 4
علم ھم عناصر التنمیة وإلحداث النھضة، البد أوال من رفع رایة التعلیم، والتالتعلم ھو أحد أ

أحد الصیغ التي تخلق جسورا متواصلة مع حركة التنمیة، فقد أثیتت كثیر من  المرقمن

ینمي مھارات الطالب ویمدھم بمھارات التواصل واالتصال  المرقمنالدراسات أن التعلم 

والبحث عن المعلومات والتعامل مع تكنولوجیا المعلومات بشكل جید األمر الذي یجعل 

  ا من غیرھم في اكتساب المھارات وبالتالي االلتحاق بسوق العمل.ھؤالء الطالب أوفر حظ

  تحقق التعلم مدى الحیاة: -7- 4
یتصف العصر الذي نعیشھ اآلن بتسارع المعلومات والتطور المذھل في التكنولوجیات 

یؤدي إلى سرعة تقادم المعلومات والمھارات معا مما یتطلب ضرورة التعلیم األمر الذي 

، ومواكبة تلك التكنولوجیات ،، وإعادة التدریب لمالحقة ھذه المعلوماتتمروالتدریب المس

بسھولة االلتحاق بھ من أي مكان یوفر تلك االحتیاجات حیث یتمیز  المرقمنوالتعلیم 

وسھولة تعدیل محتواه لمواكبة أحدث االكتشافات  ،بالتطور المستمر للوسائط المرتبطة بھو
                                                           

 .27،28ص ص  المرجع السابق،  - 1
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  .العلمیة وتطورات العلم الحدیث

  كاآلتي: المرقمنویرى فھد التركي أن أھداف التعلیم     

  .تغییر المفھوم التقلیدي للتعلیم لمواكبة التطور العلمي والثورة المعرفیة 

  .دارة عمل المؤسسات التعلیمیةإرى تتمثل في خلق شبكات تعلیمیة لتنظیم وخالعامة األ

  .ورماأل ءیالزل وأونقة بین المدرسة والملعالد ایطتو

  .وتنمیة التطویر المھني للمعلمین والعملیة التعلیمیة 

  .ر لحل المشاكلكودعم وسائل االتصال التعلیمي لفتح باب اإلبداع والتدریب المبت 

   .ب المعرفة، وتوسیع نطاق العملیة التعلیمیةحى لب إلع الطافود 

  المعلوماتیة. ح من خالل الشبكات وتالفرصة للطالب كي یتعامل مع العالم المف وإتاحة

   .الخاصة المرقمناف التعلم ھدأ -*  
   .داف المواد الدراسیةھبأنھا تتمثل في تعزیز أ

  .وتعزیز التعلم الذاتي يدراسلوتعزیز المھارات المرتبطة بالمنھج ا

  .دارك المتعلممتوسعة  التعلم من خالل المتعة 

  .يعدابتنمیة التفكیر اإل 

  .العالممواقع المحادثة في أنحاء ال المعلم بأقرانھ من خالل تصا 

  .تنترناالستفادة من دوائر المعارف الموجودة على شبكة اإل 

  ) 1(.في التواصل مع المعلم المرقمندام خدمة البرید خ، واستسئلةوك األنع على بالاالط 

 

   :ات التعلیمیة ماھیتھا وأھمیتھایالبرمج  -5

تاج برمجیة تعلیمیة یتطلب إدخال بیانات، من المعلوم أن عملیة البرمجة وتصمیم وإن    

ویتم معالجة ھذه البیانات داخل الحاسوب،   وذلك من خالل استخدام إحدى لغات البرمجة،

البیانات ھى عبارة عن األرقام والرموز و للحصول على النتائج والمعلومات المطلوبة، 

ھذه العملیة ت علیھا، وتدعى یتم إجراء العملیاثم والحروف التي یتم إدخالھا إلى الحاسوب، 

                                                           
، 426، جریدة الجریدة، الكویت، العدد التعلیم االلكتروني ومحو أمیة الحاسوب أبرز خطوط التربیة في برنامج عمل الحكومةفھد التركي:  - 1
  .3، ص2008أكتوبر 5



 المرقمن تعلیمال                              الخامس                                          الفصل  

108 

 

المطلوبة في شكل: برامج المعلومات وبعد المعالجة نحصل على بمعالجة البیانات، 

وسھولة وبأقل جھد مقارنة مع الطریقة  بكل یسرأومخرجات حسابیة أورسومیة أوغیرھا... 

  )1(.الیدویة

  والمعلومات البیانات بین العالقة یوضح) 5( والشكل      

 

  

  

  
  طریقة معالجة البیانات للحصول على ألمعلومات المطلوبة  )5الشكل (        

  
وكتابة نقاطھم التحصیلیة وحساب المعدالت  مستوى معینإدخال أسماء الطلبة ل ذلك: مثال

وترتیبھم حسب المعدل وإظھارھم في شكل منحنیات بیانیة أو أعمدة، ومعرفة عدد الطلبة 

وتوزیعھم على الشعب..الخ وغیرھا من العملیات سبین، الحاصلین على معدل القبول والرا

آلیا من خالل الحاسوب. كل ویتم معالجتھا ووالحصول على النواتج الریاضیة واإلحصانیة، 

ذلك یتم بدقة وبسرعة متناھیة، مھما كان حجم العینة كبیرا. وھذا یتطلب برمجة الحاسوب 

ر األوامر والتعلیمات للحاسوب للقیام دى لغات البرمجة التي تمكن المستخدم من إصداحبإ

  .وعرض النتائج المطلوبة بعملیة معالجة البیانات 

  البرنامج -1- 5
یمكن تعریف البرنامج على أنھ مجموعة من التعلیمات واألوامر المتسسلة التى توجھ     

  )2 (الحاسوب للقیام بالعمل المطلوب وتنفیذ ما یحتاجھ المستخدم.

  ات نواع البرمجیأ -2- 5
  تقسم البرمجیات إلى نوعین رئیسین ھما:   

  برمجیات نظم التشغیل:  - 1

                                                           
جامعة الیرموك، –، كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویةدان الھرش وآخرون: عاید حم - 1

 29، ص2003، 1األردن، ط - اربد
  .30صمرجع سابق، ، تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویةعاید حمدان الھرش وآخرون:  - 2
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ھي مجموعة التعلیمات التي تتابع موقع وجود البیانات والبرامج، وتنحصر عالقة أنظمة   

التشغیل بوحدة المعالجة المركزیة، وإذا كانت المعدات ھي أشبھ بمدینة فإن أنظمة التشغیل 

التي تبین الطرق والمفارق وأرقام الشوارع حیث یمكن تحدید  ھي أشبھ بخریطة المدینة

ومعرفة كل شيء في المدینة على الخریطة وبالطبع فكما أن كل خریطة مدینة تختلف عن 

وھناك نوعان من نظم ، )1( خریطة مدینة أخرى، ھكذا یختلف نظام تشغیل معین عن آخر

 Disk Operating :لعبارةوھي اختصار DOSلـنظام الدوس  :ھما    Microsoftلشركة التشغیل

System وھذا النظام یتطلب إدخال أوامر  وھوأقدم نظام أنتجتھ شركة مایكروسوفت

للحصول على النواتج المطلوبة. وقامت شركة مایكروسوفت بتطویر نظام جدید وھو نظام 

مر الذي یسھل عملیة التعامل مع الحاسوب من خالل اختیار األوا   Windowsالنوافذ

ویقوم بتطویر ھذا النوع من برمجیات النظم ..المعروضة على الشاشة على شكل "أیقونات"

  مبرمجون مختصون في علوم الحاسوب وھندسة البرمجیات وھندسة الحاسوب.

.. وغیرھا من أنظمة osمة تشغیل أخرى مثل أبل ماكنتوش و نظام ظكما أنھ توجد أن

  )2(.التشغیل

  البرمجیات التطبیقیة:- 2
ھي مجموعة التعلیمات التي تحدد للكمبیوتر كیف ینفذ عمال معینا ومحددا كأن یصنف     

لنا أسماء المشتركین في النادي أو یطبع عناوینھم على المظاریف..الخ ومعنى ذلك أن 

في الصورة التي تكفل تنفیذ ھذا األداء المعین واعتمادا  البرنامج التطبیقي ینبغي أن یكتب

على نظام التشغیل المختار فالبرنامج التطبیقي في حاجة إلى خریطة، یتعرف بواسطتھا إلى 

مثل برامج وھي  )3(أوجھ السیر والمرور والتنقل ضمن إطاره المادي أي ضمن المعدات.

 Powerوبرنامج البوربوینت  Excel وبرنامج الجداول االلكتروني Wordمحرر النصوص 

point  إلى برمجیات نظم  رامج تطبیقیة تستخدم كوسیط لنقل أوامرالمستخدمبوغیرھا من

  )4(.التشغیل

   
                                                           

 11، ص1994، 2لبنان، ط -، مكتبة لبنان، بیروتموسوعة الكمبیوتر المیسرة طوان بطرس:أن - 1
 .31ص مرجع سابق، ، : تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویةعاید حمدان الھرش وآخرون - 2
 .11مرجع سابق، ص أنطوان بطرس، - 3
  .31ص مرجع سابق، ، لتعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویةتصمیم البرمجیات ا: عاید حمدان الھرش وآخرون - 4
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  .المرقمنة التعلیمیة البرمجیات إنجاز في المساعدةطبیقیة تال مجاالبر أھم -6

  : STORY BOARDبرنامج ستوري بورد  -6-1

  من أوائل البرامج المستخدمة في بناء العروض وبعض المناھج یعتبر ھذا البرنامج    

 dosللمواد التي تحتاج لوسائط متعددة، وقد بدأ استخدام ھذا البرنامج مع نظام التشغیل 

، و بالرغم من اإلمكانیات التي یوفرھا ھذا البرنامج إال أن لھ IBMللحاسبات المتوافقة مع 

  عیوبا منھا:

یمھا لعرض العروض یكون كبیرا جدا، وأوامر التشغیل معقدة إلى الملفات التي یتم تصم-

حد ما كما یصعب التغییر في الملفات بعد إنشائھا، و یصعب تشغیلھا في نظام ویندوز وال 

یمكن تشغیل ھذه النوعیة من الملفات على شبكة الحاسوب نظرا لوقت تنقلھا بین 

 الحواسیب. 

    :استخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددةبAuther Ware برنامج أوثر ویر  -6-2

ھو أداة للمستخدمین یستطیعون من خاللھا خلق تطبیقات تفاعلیة معدة لالنترنت      

ویستخدم أیضا بالتطبیقات الغنیة بالوسائط المتعددة... ویحتوي على مجموع من المیزات 

س فقط في إنتاج برامج ھذا البرنامج لھ إمكانیة ھائلة لیو )1(المخصصة لتطبیقات التعلیم.

تعلیمیة وعروض، ویستعمل أیضا في إنتاج أفالم تلفزیونیة، وكارتون، نظرا لما لھذا 

البرنامج من أدوات متعددة في إعداد الصور المتحركة، وإضافة أصوات، وأفالم فیدیو، 

وبعض النصوص، وتحریكھا بأشكال، وألوان و خلفیات رائعة، ولكن ھذا البرنامج لھ 

فھو غالي الثمن، و یحتاج إلى تدریب لمدة طویلة، و یحتاج إلى حواسیب ذات عیوب: 

إمكانیة عالیة من الذاكرة، ووسائط التخزین، وبطاقة خاصة لتشغیل الوسائط المتعددة، 

وبالتالي فإنھ ال جدوى اقتصادیة الستخدام ھذا البرنامج، كمرشح لیكون أداة تنفیذ مناھج 

ب في الجامعات، ورغم ھذا، فقد تم تنفیذ العدید من المناھج تعلیمیة على شبكات الحواسی

                                                           
 .218یوسف أحمد عیادات، مرجع سابق، ص-- 1
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التعلیمیة للتلفزیون المصري، ومشاریع أخرى خلیجیة لعمل مناھج للثانویة العامة باستخدام 

  ھذا البرنامج.

  :Maero Mind Directorبرنامج ماكرو مایند دایركتر -6-3

ات أخرى أنھ یمكن العمل بھ لھ نفس خصائص برنامج أوثر ویرو، لكنھ یتمیز بممیز   

أیضا على الحواسیب أبل ماكنتوش، ویمكن تخزین العرض في صورة أفالم فیدیو، و لكن 

لھ نفس عیوب سابقھ، مثل التكلفة الغالیة، أو التدریب التخصصي العالي، أو حجم الملفات 

حواسیب. الكبیر نسبیا و كذلك عدم إمكانیة تداول ھذا النوع من الملفات خالل شبكات ال

یوجد الكثیر من المناھج العلمیة، والعروض المتخصصة، التي تم بناؤھا بھذا البرنامج، و 

لكن لیس ھناك جدوى اقتصادیة الستخدام ھذا البرنامج، إلنتاج مناھج تعلیمیة للقاعدة 

  الطالبیة.

 :Power Pointبرنامج باوربوینت -6-4

، والذي فرض نفسھ Windowsالتشغیل نظام  منیأخذ ھذا البرنامج شعبیتھ، وانتشاره  -1

خالل السنوات الماضیة، و أصبح وجوده حتمیا من مكونات مجموعات البرامج المباعة مع 

أجھزة الحواسیب الشخصیة، و نظرا لسھولة تعلم استخدام ھذا البرنامج فقد أصبح مؤخرا 

 .  )1(لملتقیاتأكثر البرامج شیوعا، نظرا الستعمالھ في العروض التقدیمیة في البحوث وا

  ویتمیز ھذا البرنامج بالممیزات اآلتیة:   

  السرعة والدقة في تصمیم الشرائح. §

  الطرق المنظمة والمنسقة والجمیلة والمقنعة في عرض الشرائح. §

  إمكانیة تنسیق وحفظ الشرائح والتعدیل علیھا. §

 )2(إمكانیة طباعة الشرائح على االلة الطابعة. §

  

  
                                                           

–،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان  استخدام الحاسوب واالنترنت في میادین التربیة والتعلیم :جودة أحمد سعادة، عادل فایز السرطاوي - 1
  .51،52،  ص ص2003، 1األردن، ط

  .234أخمد عیادات، مرجع سابق، ص  یوسف - 2
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 .AutoPlay.Menu.Builder-v5.5.1328 يبال األوتو برنامج -6-5

 

 

 

 

 

  

  

  

  .AutoPlay.Menu.Builder-v5.5.1328) یوضح صورة برنامج 6شكل (            

 نسخ كل مثل جمیل بشكل اإلقالع، ذاتیة أسطوانة لعمل اإلمكانیات كل یوفر البرنامج ھذا

 تقوم  األقراص مشغل في وضعھا بعد البرنامج بھذا أسطوانة إنشاء فعند الجدیدة، الویندوز

 أدوات أفضل یعتبر فإنھ البرنامج بھذا مصنوعة النسخ ھذه أكثر تلقائیا،ً نفسھا بتشغیل

 أیضاً  وحجمھ األخرى البرامج في یوجد الذي التعقید عن البعد كل بعید ألنھ القوائم تصمیم

 كثیراً  معدل اراإلصد وھذا استخدامھ في سھل بالفعل أنھ بإمكانیاتھ -بایت میغا 3- یقارن ال

وھو برنامج تولیف وإنجاز القوائم  )1(.بالعربیة الكتابة یدعم وھو السابق اإلصدار عن

  التنفیذیة لھذه البرمجیة.

لرسم الصور   Windows: برنامج أساسي في نظام التشغیل م وأدواتھاالرس امجنبر §

 وتحریرھا.

 Microsoft Office PowerPoint 2007-2003 أو wordإعداد النصوص  برامج  §

 والفیدیو مثل: إعداد الصوت برامج §
                                                           

1 - achour kamel: AutoPlay Menu Builder v5.5.1328 :منتدیات المبدعین، متاح على االنترنت على الرابط ، 
http://mobdi3ine.keuf.net/t955-topic  :ص  09:36:38  2010/ 12/ 28 بتاریخ 

http://mobdi3ine.keuf.net/t955-topic
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Camtasia Studio6 -6ویعتبر شروحات وعمل الشاشة التقاط برامج أشھر أحد البرنامج : ھذا 

ما یجري  التقاط البرنامج بھذا وتستطیع برنامج أي ال یظاھي مجالھ في برامجال أحسن أحد

  علیھا. شروحات وعمل على سطح المكتب

  

  

  

  

  

  
  Camtasia Studio6 -6یوضح صورة برنامج  )7(شكل 

  منھا: الممیزات من الكثیر ولھ

ü وأقواس رموز وإضافة شروحاتك على تعدیل تستطیع رائع محرر لھ  

ü االنترنت. صفحات یلتقط   

ü الشاشة. لقطات إلى التأثیرات إضافة تستطیع   

ü الفالش.  أو الفیدیو امتدادات من بكثیر عملك تصدیر تستطیع  

ü نھ یعمل بكفاءة مع برنامج باوربوینت، لتسجیل الدروس والعروض لھ خاصیة أ

 التقدیمیة بالصوت والصورة.

 Web: ]Mp4 - SWF - WMV - MOV - AVI- M4V - MP3 - RM - CAMV إلى یسجلھا اللي الصیـغ

GIF[. )1(    

لجمیع  والصوت الفیدیو لتحویل البرامج أقوى من: Total Video Converter  امجنبر -7-6

 االمتدادات، جمیع جدا، ویشغل عالیة ممیزات ذو Player مشغل لوجود باإلضافة االمتدادات

 وتعدیل ضبط بإمكانیة البرنامج ویتمیز الملفات، أنواع من العدید بتحویل البرنامج یقوم

  .التحویل عملیة من الناتج الملف
                                                           

http://www.help-، متاح على االنترنت، العرب، منتدیات  Camtasia Studio 6 برنامج شرح :سلمان الجوفي -1
ar.com/vb/showthread.php?t=4297  م 12:40:21  2010/ 12/ 27 بتاریخ. 

http://www.help
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  Total Video Converter  امجنبریوضح صورة ) 8شكل (

  : البرنامج اتممیز

 ,RM, FLV, AVI, ASF, WMV, DVB, MPG مثل المعروفة الملفات معظم من الفیدیو تحویل - 1

MPEG, VOB, PSP, 3GP 3G2, MP4, RMVB   

  MP4, 3GP, 3G2 PSP, iPod, MPG, MPEG, AVI, GIF, SWF, DVD, SVCD, VCD, FLV, MOV إلى

 ,CDA, MP3, MP2, WAV, WMA, RA مثل المعروفة الملفات معظم من الصوت تحویل - 2

OGG, AMR, AC3, AU, SWF   

  .MP3, WAV, WMA, OGG, , AMR, AC3, AU, MP4 الصیغ أو االمتدادات إلى

 الناتج الملف جودة خفض مثل التحویل عملیة من الناتجة الملفات وتعدیل ضبط إمكانیة - 3

  صغیرة. ومساحة مناسبة بجودة وحفظھ

 على DVD, SVCD, VCD إلى المحولة الملفات نسخ أو حرق سھبنف البرنامج یستطیع - 4

  األقراص.

  الفیدیو أقراص وتحویل الصوتیة المدمجة األقراص ملفات تحویل البرنامج یتیح - 5

   ملفات الفیدیو من حده على كل والفیدیو الصوت استخراج أو نزع البرنامج یتیح - 6

  )1(واحد. فیدیو ملف في الصوت وملفات الفیدیو ملفات دمج إمكانیة یتیح - 7

 تم تعریفھ سابقا)Microsoft Office PowerPoint 2003:(-2007 برنامج:-8-6
                                                           

 متاح على االنترنت على الرابط:مسلم، ال، منتدى أنا Total Video Converter الصیغ یللتحو رائع برنامجمحب خطاب: - 1
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=355122  ص 11:44:10  2010/ 12/ 26 بتاریخ.  

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=355122
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  :Nero6  نم Nero Wave Editor برنامج: 9-6-

  

  

  

  

  

  

  Nero Wave Editorبرنامج صورة   ) یوضح 9شكل(                          

وتحریر (حذف، قص، لصق)الصوت  تسجیلیعطي إمكانیة   Nero Wave Editor برنامج

مع إمكانیة تصفیة الصوت ویتیح ) MIC( الصوت القط استعمالب مباشرة بواسطة الحاسوب

  . )1( شخصیة، ثم نسخھا على القرص المضغوطھذا البرنامج كذلك إنشاء مقاطع صوتیة 

   Nero Image Drive برنامج
  

  

  

  

  
  

  Nero Image Drive صورة  برنامج  ) یوضح10شكل(                               
  

ویظھر على  ،(قارئ أقراص وھمي) وھمیة، سواقةیمكن إنشاء  ة ھذا البرنامجبواسط   

ھذا  یفید، و)2(ویقوم بنفس مھامھ في فتح الملفات والبرامج الموجودة فیھشكل قارئ حقیقي 
                                                           

1  - nero6, guide de démarrage rapide, imprimé en Allemagne, 2004, p7. 
2  - Précédent référent, p8.    
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 تستطیع image ھیئة أو على ISO تخزین األقراص المدمجة على ھیئة ملف  فيالبرنامج 

   .قرص حقیقيعلى كأنھ   بھذا البرنامج افتحھ

  

 :رقمنالخطوات الرئیسیة إلعداد برنامج م -7
  تمر عملیة إعدادا وتطویر البرمجیات التعلیمیة بعدة مراحل ھي:

  مرحلة التحلیل والتصمیم.  -1

 مرحلة اإلنتاج.  -2

 مرحلة التقویم. -3

 مرحلة االستنساخ والتوزیع والتنفیذ. -4

حلة من ھذه المراحل بعدد من المراحل الجزئیة كما أن كل مرحلة وتتكون كل مر

جزئیة تتكون من عدد من األنشطة بحیث أن تكامل جمیع ھذه األنشطة یؤدي إلى 

تكامل بناء البرمجیة التعلیمیة ویجب أن تخضع كل مرحلة أثناء عملیة اإلعداد إلى 

 .)1( ة التعلیمیةمعاییر خاصة  ویبین الشكل التالي مراحل إعداد البرمجی

  

  

  

  

  

      
  رقمنالخطوات الرئیسیة إلعداد برنامج میبین  2)11( الشكل                            

  أوال:  مرحلة التحلیل والتصمیم: 

 تشمل ھذه المرحلة مرحلتین فرعیتین تدل علیھما التسمیة وھما 

                                                           
  285عبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق،  ص - 1
  285) المصدر: عبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق،  ص11الشكل( - 2

مرحلة االستنساخ 
 والتوزیع

 مرحلة اإلنتاج

مرحلة 
 التحلیل

 مرحلة التقویم
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أبعادھا: المعرفیة ویقصد بھ تحدید األھداف السلوكیة الدقیقة بكل  :التصمیم -1

  حركیة ویتم في مرحلة التحلیل بالتحدید ما یلي -والوجدانیة والنفس

  تحدید الجزء المراد تعلیمھ (المحتوى) -أ 

 –التطبیق  –الفھم واالستیعاب  –تحدید األھداف بكل مستویاتھا: المعرفة   - ب 

 حركیة.- أھداف نفسیة –أھداف انفعالیة  –التقویم  –التركیب  –التحلیل 

 أكد من توفر صفات الھدف الجید وھي: الت  -ج 

 تضمنھا على فعل سلوكي واحد  §

 إمكانیة تحقیقھا  §

 مالحظتھا  §

 وجود معاییر للھدف  §

 وصف لظروف التحقیق  §

 )1( .إمكانیة قیاسھا §

 :التحلیل -2

  وتشمل ھذه الخطوة ما یلي :

  تحلیل المادة (المحتوى) إلى أجزاء صغیرة. –ا 

البرمجیة)من :تدریب وممارسة التعلیم الخاص تحدید طریقة التدریس(نمط  - ب

  .المتفاعل....الخ

تحدید نوعیة المادة المقدمة ھل ھي معرفیة؟ أم مھارات ؟ أم میول  - ج

  تجاھات؟..الخ.الوا

 )2(.تحدید ماذا یفعل المتعلم لتحقیق األھداف -د 

 

                                                           
 .286،  صعبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق  - 1
 .287سابق،  صالجع مرال - 2



 المرقمن تعلیمال                              الخامس                                          الفصل  

118 

 

 ثانیا: مرحلة اإلنتاج: 

  تكون من عدة مراحلوھي المرحلة األساسیة في أنتاج البرمجیات التعلیمیة وت

  ھي:

  تحدید عنوان للوحدة الدراسیة المبرمجة -1

تحدید الفئة المستھدفة وخاصة المستوى الثقافي لفئة المستفیدین من ھذه  -2

 البرمجیة

 وصف المتطلبات السابقة عند المتعلم الجتیاز ھذه البرمجیة -3

عرض األھداف السلوكیة في بدایة الوحدة والتي تم تحدیدیھا في مرحلة  -4

 تحلیل.ال

 االختبار القبلي للمتعلم و الذي یحدد أمكانیة كل متعلم -5

 تنظیم عرض المادة التعلیمیة بحیث تكون من السھل إلى الصعب  -6

 األمثلة والرسومات یجب أن تكون مناسبة للمتعلم. -7

 مراعاة عنصر التشویق. -8

 مراعاة وجود أنشطة متنوعة -9

 .التفاعل والتعزیز المناسب والمباشر بعد االستجابة - 10

التصمیم واإلنتاج بحیث تسمح البرمجیة للمتعلم التحكم في البرنامج ولیس  - 11

 العكس.

 االمتحان البعدي (النھائي). - 12

حمایة البرمجیة: ویقصد بھذه الخطوة أن ال یتوقف البرنامج نتیجة الخطأ  - 13

 )1(.الذي قد یقع فیھ المتعلم

 ثالثا: مرحلة التقویم 

لتصمیم أثناء اإلنتاج وحتى النھایة ویمكن تحدید نوعین التقویم المستمر في بدایة التحلیل وا

  من التقویم 
                                                           

 288، 287ص ص  ،عبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق - 1
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  التقویم أثناء التحلیل والتصمیم واإلنتاج: – 1

ویتم ذلك:عن طریق تطبیق البرمجیة على مجموعة من الطلبة یمثل الفئة المستھدفة من 

جب تكرار خالل امتحان لمعرفة لمعرفة نقاط الضعف في البرمجیة وتعدیلھ نحو األفضل وی

  عملیة االختبار والتعدیل .

  التقویم أثناء التنفیذ:  -2

یجب تطبیق البرمجیة في مرحلتھا النھائیة بعد التطبیق الجزئي على مجموعة ممثلة للفئة 

المستھدفة بصورة أوسع م المرحلة السابقة مع وجود مراجعات دوریة أثناء التنفیذ الشامل 

  )1(.على جمیع الفئات المستھدفة

  ابعا : مرحلة االستنساخ والتوزیع:ر

بعد التقویم بمرحلتین:الجزئیة في مرحلة اإلنتاج والكلیة (أثناء مرحلة التنفیذ) والتي تشمل "

التعدیل والمراجعة المستمرة بعد ذلك تأتي مرحلة االستنساخ لھذه البرمجیة بأعداد كبیرة 

أو الجامعات)لتطبیقھا مطمئنین لتوزیعھا على المؤسسات التعلیمیة (المدارس أو الكلیات 

  )2( "على حیازتھا على كل الصفقات الجیدة.

  خالصة:

یعتبر الحاسوب العنصر األساسي والمحرك الرئیسي للتعلیم المرقمن، فال وجود       

لالنترنت بدونھ وال برامج تعلیمیة محوسبة، ولكن ال یكفي وجوده إلقامة تعلیم الكتروني 

نمیة في البالد فما الفائدة من توفیر الحواسیب في المدارس وتركھا یساھم في دفع عجلة الت

عرضة للضیاع والغبار، بل یستوجب وجود منظومة كاملة تشرف على ھذا التعلیم تعنى 

بتدریب المدرسین الذین سیؤطرون ھذا التعلیم وإقامة بنیة تحتیة متطورة، وتوفیر كل 

   الالزمة إلنجاح ھذا المشروع. الشروط

                                                           
 .290، صعبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق - 1
 .289ص المرجع السابق،   - 2



  
  

  الثانيالجزء 
  
  
  

  التطبیقات المیدانیة
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  الفصل السادس : مراحل إعداد البرمجیة التعلیمیة المقترحة
  

  تمهید   
  نماذج تصمیم برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة.  . .1
 . النمـوذج المقترح إلنتاج البرمجیة التعلیمیة في هذا البحث .2

  تصمیم البرمجیة المقترحة في البحث إجراءات .3
  خالصة  
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  تمهید 
(انظر الفصل األول) قام الباحث بتحدید الحلول البدیلة كل القائم بعد تشخیص المش       

: الواقعیة وذلك عن طریق االنتقال من الكل إلى الجزء وفق المنھج الفرضي فقام بإنتاج 

برمجیة مكیفة لخصوصیة ظروف خاصة (الجزء) من حیث الفئة السنیة التي تقترح علیھم 

  .الطفولة المتأخرةوھي  البرمجیة 

وضح في ھذا الفصل الخطوات المتبعة في إنجاز ھذه البرمجیة تماشیا مع النماذج سن   

لخطوات إنجاز برمجیة تعلیمیة مع ذكر أھم الصعوبات التي اعترضت طریق النظریة 

  إنجاز ھذه البرمجیة.

  نماذج تصمیم برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة. - 1 
 كر منھا:ھناك عدة نماذج لتصمیم البرمجیات التعلیمیة نذ

  : Brain Blum نموذج برین بلوم -1-1

د نموذج برین بلوم    َ واحدا من نماذج  إنتاج برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة  Brain Blum یُع

ددة الوسائط ویتكون النموذج من مجموعة من المراحل یوضحھا الشكل التالي َ ع ُ    )1( :مت

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 65، ص مرجع سابق :عباس عبد العزیز السید الجنزورى - 1
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التفاعلیة المتعددة الوسائط وإنتاج لتصمیم بلوم برین نموذج) 12( شكل                      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحدید فریق العمل

  التحلیل
 متعلم، محتوى، نظام تعلیمي 

  التصمیم التعلیمي
 أھداف، تتابع، نموذج معرفي، تصمیم ورقى

  تصمیم التفاعل
  متطلبات وظیفیة، تسلسالت، خرائط التفاعل

 خطة التفاعل

  التطویر
  لوحات القصة، خرائط التدفق، التصمیم التنفیذي

 اإلنتاج

 التقویم والمراجعة

 التجمیعي التوزیع والتقویم
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     )Stephen & Staley )1نموذج استیفن واستانلى  -1-2

ي التعلیمیة ف ر" لخطوات تصمیم وإنتاج برمجیات الكمبیوتStephen & Staley یعرض"    

  الشكل التالي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وإنتاج برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة ) نموذج استیفن واستانلى لتصمیم 13(2شكل        

                                                           
  . 66ص  ،مرجع سابق :عباس عبد العزیز السید الجنزورى - 1
 .66سابقالمرجع ال - 2

إ
دارة المشروع / البرنامج

 

 STANDERDSالمعاییر 

  
  تعریف المجال وتحدید خصائص المتعلمین

  تحدید الظروف والشروط والقیود
  تكلفة المشروع

  إعداد وثائق التخطیط
  تحدید وتجمیع المصادر الالزمة

  وضع التصور المبدئي
دیالت الالزمة َ جراء التُع ٕ  آراء المستفیدین وا

  
  أفكار المحتوى مبدئیاً صیاغة 

  تحدید المهام وتحلیل المفاهیم
  عمل وصف مبدئي للبرنامج

  إعداد خرائط التدفق والقصة المصورة
  إعداد السیناریو

دیالت الالزمة َ  عمل المراجعات والتُع

  
  إعداد النص

  كتابة كود البرنامج
  إنشاء الرسوم الثابتة والمتحركة

  إنتاج  الصوت والصورة
  البرنامجترمیز مكونات 

  إعداد المواد المساعدة
  إجراء اختبار ألفا

دیالت الالزمة َ   عما التُع
  إجراء اختبار بیتا
  إجراء اختبار بیتا

 إجراء المراجعة النهائیة

 
مرحلة التخطیط

 
مرحلة التصمیم

 
مرحلة التطویر / اإلنتاج

 

  

جعة
الرا

یة 
تغذ

 وال
ویم

التق
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    نموذج احمد محمد عبد السالم البراوي: -1-3

     ً ً إلنتاج برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة یعرض فیھا وصفا "یقدم  احمد عبد السالم، نموذجا

ً لمجموع ة المراحل التي یشملھا إنتاج برمجیات الوسائط المتعددة التفاعلیة، ویكون تفصیلیا

                    )1( من خمس مراحل یوضحھا الشكل التالي": جھذا النموذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ددة الوسائط14(2شكل  َ ع ُ   ) نموذج احمد عبد السالم البراوى إلنتاج برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة مت

  المقترح إلنتاج البرمجیة التعلیمیة في ھذا البحث:  النمـوذج -2

حرصا على أن یكون ھناك اتساق بین نموذج التصمیم التعلیمي للدروس المبرمجة للعینة    

  علیھ في تصمیم  المقترحة في ھذا البحث وبین نموذج التصمیم التعلیمي الذي تم االعتماد

                                                           
   .67، ص مرجع سابق :عباس عبد العزیز السید الجنزورى - 1
  67، ص المرجع السابق -  2

 مرحلة التصمیم

 مرحلة اإلنتاج

 لتقویممرحلة ا

  

 مرحلة االستخدام

  

   مرحلة التحلیل

  

  

  

  

  

التغذیة 
  الراجعة

  

  

  

  

  

  

  المتعلم. تتحدید سما -
 تحدید الحاجات التعلیمیة والغرض العام. -

 دراسة الواقع واإلمكانات المتاحة. -

  صیاغة األهداف سلوكیًا وترتیب تتباعها. -
 مي.تحدید عناصر المحتوى التعلی -

 بناء اختبار محكي المرجع. -

 والعناصر لكل هدف. ةاختیار الخبرات التعلیمی -

 تصمیم النصوص التنفیذیة للعناصر. -

 تصمیم التفاعل والتحكم. -

 تصمیم السیناریو الرئیسي. -

  إحضار المتوفر. -
 تنفیذ تصمیمات العناصر. -

 تنفیذ السیناریو الرئیسي. -

 التقویم التكویني . -

 التقویم التجمیعي. -

 ریر التقویم.تق -

  الدمج والنسخ والتوزیع. -
 المتابعة والتقویم المستمر. -
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  ذج المقترح إلنتاج البرمجیة التعلیمیة في ھذا البحثالنمـو-) 4شكل (

وإنتاج البرنامج التعلیمي الذي تم تقدیمھ للمتعلمین، تم اقتراح نموذج لتصمیم وإنتاج 

  البرنامج التعلیمي بما یتناسب مع أھداف وخصائص المتعلمین، واإلمكانات المتاحة 

ات الالزمة لعملیتي التصمیم وظروف التعلم الخاصة، وتضمن النموذج المراحل والخطو

  ) یوضح مراحل وخطوات النموذج المقترح:5واإلنتاج. والشكل رقم (
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 إجراءات تصمیم البرمجیة المقترحة في البحث: -  3        

  :التحلیل مرحلة -3-1    

تعتبر مرحلة التحلیل أول مرحلة في إعداد البرنامج التعلیمي وتتضمن ھذه المرحلة    

  :التالیةاحل الجزئیة المر

  :المتعلمین حاجات تحدید -3-1-1

  تحدید ھذه الحاجات في النقاط التالیة: أمكن  

ما دام التالمیذ مقبلین على اختبار رسمي وھو اختبار نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي،  §

إذن فھم في حاجة إلى دروس تدعیمیة في المواد األساسیة: اللغة العربیة والریاضیات، 

 اللغة الفرنسیة، لذلك تم تقدیم ھذه الدروس المبرمجة في اللغة العربیة. و

  :  التعلیمیةالمھام  تحدید-3-1-2

تناسب مع طبیعة كل تأھداف لكل درس قصد تحقیقھ وھي تم تحدید األھداف العامة ی فیھا   

  حة.للدروس المقتر للتمكن والفھم الجید الوصولدرس یُقدم إلى التالمیذ بحیث یمكنھم 

  :  المتعلمین خصائص تحدید -3-1-3

من حیث بدرجة كبیرة ، الفروق بینھم غیر متباینة السنة الخامسة ابتدائيتالمیذ  ھم   

أما الحاجات وكذا ال توجد بینھم فروق من الناحیة العمریة، األكادیمیة، العلمیة و النواحي

كن أكثر من المادة العلمیة فھي تدعیم ھؤالء التالمیذ بدروس تساعدھم في التمالتعلیمیة 

المبرمجة لھم في المقرر الدراسي في مادة اللغة العربیة، الجتیاز امتحان نھایة مرحلة 

تعلیمي  برنامجتقدیم ل كان مبررا، وھذا ما التعلیم االبتدائي بمزید من الكفاءة والثقة بالنفس

دروس المقرر  ھؤالء التالمیذ یحتوي مجموعة من أھم یتناسب مع قدرات واحتیاجات

  الوزاري للتربیة والتعلیم.
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 :  ـيتحدید السلوك المدخل -3-1-4

: وفي ھذه ن بالفعلووالمھارات التي یمتلكھا المتعلم والمعلوماتویتضمن تحدید المعارف 

البرمجیة تم اقتراح وإعداد الدروس بناء على أن التالمیذ قد درسوھا في قاعة الصف 

تي ھذه الدروس لزیادة الفھم الناجم عن لتكرارھا عبر القرص بالطریقة االعتیادیة، ولكن تأ

التعلیمي، فالطالب أو التلمیذ یدرس متى شاء أن یدرس بتوفیر المعلم االفتراضي(القرص 

   .المدمج)، وتقویم نفسھ من خالل التمارین الموجودة على نفس القرص

  :  والبرمجیة تحدید المتطلبات المادیة -3-1-5

یلي  وفیماالالزمة لإلنتاج واالستخدام، والبرمجیات المادیة  األجھزة مواصفاتحیث  من

  :مجیةأمثلة لألجھزة والبرامج الالزمة إلنتاج البر

 المتطلبات المادیة -3-1-5-1

  :اآلتیة بالمواصفات كمبیوتر جھاز •

  میجاھرتز فأعلى. 800تبدأ من  بسرعة Processorsمركزي  معالج §

  میجابایت فأعلى. 128/256من  تبدأ RAMعشوائیة  ذاكرة §

  .Mother Boardالرئیسیة  اللوحة §

  فأعلى. 800* 600  بوصة ودقة وضوح 15یبدأ من  بمقاس Monitorعرض  شاشة §

فأرة  إلىمفاتیح مزودة بإمكانیات التعامل مع عروض الوسائط المتعددة، باإلضافة  لوحة §

  مزودة بزرارین ومفتاح لسحب وتحریك الشاشات.

  جیجا بایت فأعلى. 30تبدأ من  بسعة Hard Discصلب  قرص §

  + سماعات. میكرفون §

بدرجات لونیة تصل إلى  VGA 600 *800ضوئي / كارت صوت / كارت شاشة  ماسح §

  ..لون 256
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 :البرمجیة المستخدمةالمتطلبات -3-1-5-2 

  .AutoPlay.Menu.Builder-v5.5.1328 بالي األوتو برنامج -1 

شاء صلب البرمجیة بتجمیع الوسائط المتاحة: من فیدیو، تم استخدام ھذا البرنامج في إن

وصور ثابتة ومتحركة، شرائح باوربوینت..الخ والتولیف بینھا في بیئة تعلیمیمة متعددة یتم 

االنتقال فیھا من إطار إلى آخر عن طریق األزرار بالضغط على الفأرة.وبواسطة ھذا 

كانیة التشغیل التلقائي، مع وجود اختصار البرنامج كذلك أمكن إنشاء القرص التعلیمي مع إم

 ممیز للقرص التعلیمي یظھر على الحاسوب. 

ستخدم ھذا البرنامج في نسخ الصور وإجراء بعض التغیرات وا: وأدواتھ ماالرس امجنبر

  على الصور بمحو أجزاء أو كتابة عناوین...الخ.

نصوص الدروس : واستعمل ھذا البرنامج في كتابة  wordإعداد النصوص  برامج  §

 وقواعدھا وكذا تحریر التمارین.

§ 2003-:Microsoft Office PowerPoint 2007  یعتبر من بین أھم البرامج التي استخدمت في

وتلوین وارتباطات  وما فیھا من حركةوالتمارین التطبیقیة البرمجیة حیث تم إنشاء الدروس 

التعلیق على الدروس المنشأة بدمجھ  إمكانیةاالستفادة من ، مع ة ھذا البرنامجبواسطتشعبیة 

 الذي تم التطرق إلیھ آنفا. Camtasiaمع برنامج كامتازیا 

 والفیدیو مثل: إعداد الصوت برامج §

Camtasia Studio6 -2 :من بین أھم البرامج التي استخدمت في كذلك  البرنامج ھذایعتبر

خالل التعلیق علیھا حیث أمكن بواسطتھ إنشاء الدروس بالصوت والصورة من البرمجیة 

بواسطة المیكروفون والتي تم انشاؤھا بواسطة الباوربوینت سلفا، كما تم االستفادة من 

البرنامج في التعدیل على مقاطع الفیدیو إما بالقص للمقاطع الزائدة أو التي توجد فیھا أو 

  اللصق بزیادة أجزاء تم تصحیحھا.

 منلباحث ھذا البرنامج في تحویل مقاطع استخدم ا: Total Video Converter امجنبر -3

ألغراض البرمجیة حیث أن البرمجیة سیتم تشغیلھا في حواسیب قد ال  والصوت الفیدیو
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تدعم قراءة بعض أنواع الفیدیو لذلك تم تحویل ھذه المقاطع إلى أبسط نوع من الفیدیو لتتم 

یة فصل الفیدیو عن قراءتھ من كل الحواسیب، كما تمت االستفادة من البرنامج في خاص

الصوت ألغراض تصحیح األخطاء الواردة خاصة في الصوت: في الخطأ في النطق أو من 

ناحیة اللغة أو رداءة التسجیل، فیتم فصل الصوت ویتم إعادة تسجیلھ أو تعدیلھ في برنامج 

التسجیل یتم دمج الصوت مع الصورة   وبعد  wave editorآخر للتسجیل وھو برنامج 

  لمقطع صحیحا.فیصبح ا

 Nero6 - 4 منNero Wave Editor:  وتمت االستفادة من ھذا البرنامج في تسجیل الصوت

ویكون ھذا في حال ظھور أخطاء على التسجیالت أثناء  ،والقیام ببعض التعدیالت علیھ

 التعلیق، حیث یوفر ھذا البرنامج إعادة تسجیل الصوت (الدرس) بواسطة المیكروفون أو

  أو إضافة أي جزء یتم االحتیاج إلیھ.إمكانیة قص 

   : Nero Image Drive برنامج -4
وتمت االستفادة من ھذا البرنامج في تجریب القرص التعلیمي قبل حرقھ على القرص 

المضغوط لیتسنى لنا إصالح الخلل الذي یمكن أن یظھر أثناء تشغیل القرص عندما یكون 

دة من إمكانیات ھذا البرنامج فبعد إنجاز القرص في شكلھ الحقیقي النھائي، ویتم ذلك باالستفا

 Auto وھذه الخاصیة یتیحھا برنامج التولیف ISO ملفأو  image ھیئةالتعلیمي على 

Play.Menu.Builder نقوم بتحویل الـ imageعلى الحاسوب  تشغیلھاومن ثم وھمیة،  إلى سواقة

كأنھ    Nero Image Driveالبرنامجبفتحھ  ستطیعوتظھر في شكل قارئ أقراص مضغوطة ن

  قرص حقیقي على ھذا القارئ الوھمي.

  مھارة الغلق: تحدید -3-6

ر بصورة عامة من خالل الضغط على ز مجیةللبرتحدید مھارة الغلق الخاصة  تم   

  خروج.

  :التالیة الخطوات وتتضمن التصمیم: مرحلة -3-2

  :ةالتعلیمیاألھداف  صیاغة -3-2-1 
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  :ةلتعلیمیااألھداف تعریف -3-2-2

فیقول: "ھي ما ینبغي أن یعرفھ التلمیذ أو أن یكون قادرا على فعلھ أو  Pophamیعرفھا 

تفضیلھ أو اعتقاده عند نھایة تعلیم معین یتغلق بتغییر یرید المدرس إحداثھ لدى التلمیذ"، أما 

محمد الدریج فیقول: "ھي أھداف مصاغة بعبارات واضحة محددة تعبر عن السلوك المراد 

تحقیقھ عند التلمیذ وعن المھارات القابلة للمالحظة والتي سیمتلكھا في نھایة التعلیم" وتمتاز 

ھذه األھداف كونھا یمكن قیاسھا، تصرح عن إنجاز یتم في حصة أو درس ،وترتبط 

 )1(بمحتوى معین سیكتسبھ التلمیذ.

ط للنوایا التعلیمي الھدف ھو تخطی الھدفبقولھ: " .Birzeoa S س. بیرزوا  یعرفھ

"ھو وصف لمجموعة البیداغوجیة، وتحدید نتائج سیرورة التعلیم"، ویعرفھ ر. ماجر بقولھ: 

   )1(.من السلوكات أو االنجازات التي سیبرھن المتعلم من خالل القیام بھا على قدراتھ"

  التعلیمیة المرجو تحقیقھا من البرمجیة:األھداف -3-2-3

ً على أن: ه الدروس التدعیمیةنھایة ھذ في      ینبغي أن یكون التلمیذ قادرا

  الحال المفردة. علىیتعرف  §

 یتعرف على حاالت كتابة الھمزة في آخر الكلمة. §

 على عمل كان وأخواتھا. یتعرف §

 على عمل إن وأخواتھا. یتعرف §

  عمل كان وأخواتھا وعمل إن وأخواتھا.یُفرق بین  §

 یتعرف على أنواع الجموع. §

 یمیز بین أنواع الجموع. §

 عرف على األفعال الخمسة.یت §

                                                           
 .23، ص1999الجزائر، دط، –، دار الھدى ، عین ملیلة نموذج التدریس الھادف أسسھ وتطبیقاتھمحمد الصالح حثروبي:  - 1
د  یة،مغربال،  دار الحطابي للطباعة، المملكة 2سلسلة علو م التربیة، كیف تدرس بواسطة األھداف؟ :عبد اللطیف الفاربي وعبد العزیز الغرباس - 2

  .30، ص 1989مارس ط،
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 یحدد عالمات إعراب األفعال الخمسة. §

 یتعرف على الفعل المعتل والفعل الصحیح. §

 یصنف الفعل الصحیح والفعل المعتل. §

 یتعرف على الفعل المجرد والفعل المزید. §

 یمیز بین الفعل المجرد والفعل المزید. §

  الفعل المعتل والفعل الصحیح. بین یفرق §

  لة االسمیة والجملة الفعلیة.یحدد عناصر الجم §

 .  اإلدماجیةیتعرف على كیفیة بناء فقرة في الوضعیة  §

 واالسم المنقوص. یمیز بین االسم الممدود واالسم المقصور §

یتعرف على نموذج الختبار شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي، ونصائح عن طریقة  §

 اإلجابة.

   المتوفرة على القرص. یختبر تعلماتھ بإنجاز التمارین والحولیات §

ً من  مجیةتسعى البر التيد األھداف التعلیمیة یتحدتم  وقد       الحالیة إلى تحقیقھا اشتقاقا

  بعض المصادر، منھا:

  مصادر تحدید األھداف:-3-2-4

التي في السنة الخامسة و اللغة العربیةاألھداف العامة لتدریس  قائمة األول: المصدر

  والتعلیم.وضعتھا وزارة التربیة 
   منھاج مادة اللغة العربیة للسنة الخامسة.في  یتمثل الثاني: المصدر

  واجھة التفاعل: تصمیم -3-2-2  

 من( شاشات العرض )  یةبتصمیم واجھة التفاعل ھو تصمیم إطارات البرمج والمقصود  

  تصمیمھا على النحو التالي:تم ومكوناتھا، و احیث صیاغتھا وأنواعھا ومداھ

  ( شاشات العرض ): یةرمجبالتصمیم إطارات  -3-2-2-1
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أن تصمیم الشاشة الجیدة (طریقة عرض المادة على الشاشة) یسھل   "أثبتت الدراسات     

   )1( تفاعل المتعلم مع المادة العلمیة ویزید من دافعیتھ واستمراره في التعلم لذلك یجب:"

  عدم عرض كمیة كبیرة من المعلومات. 

 كانت تزید من فاعلیة التعلم مع عدم المبالغة فیھا حتى ال سوم إذاروالوان لاستخدام األ 

  االنتباه. تشتت

توفیر أسالیب جذب االنتباه إذا كانت ضروریة مثل: الرسوم الكاریكاتوریة والصوت  

  والرسوم المتحركة.

  ترك مسافات كافیة في الكتابة بین السطور تسھیال للقراءة والمالحظة. 

ة السریع في االنتقال بین شاشة إلى أخرى أثناء عرض المادة العلمیة أو تجنب دوران الشاش 

  )2( التدریب وذلك مراعاة للفروق الفردیة بین المتعلمین في القراءة والفھم واالستجابة.

  تصمیم إطارات البرمجیة على النحو التالي:  تم وقام 

  إطارات البرمجیة: صیاغة -3-2-2-2

، وتمثل البرمجیةین اللفظیة وغیر اللفظیة في صیاغة إطارات الباحث اللغت استخدم     

 یةللبرمج التعلیمياستخدام اللغة اللفظیة المكتوبة ( نصوص مكتوبة ) فى تقدیم المحتوى 

 المادة العلمیة) فى تقدیم  وصورة ( صوتوالمرئیةاللغة اللفظیة المسموعة  تبینما استخدم

  جع.فى البرمجیة أو فى تقدیم معلومات الر

 وأیضاً مقدمة البرمجیة، صوت العصافیر في  ياستخدام اللغة غیر اللفظیة ف وتمثل    

م الرسومات الخطیة لمعالجة ااستخدتم ، كما اإلجابة على التطبیقاتالمؤثرات الصوتیة عند 

  أن یتضمن اإلطار الواحد لغة لفظیة وغیر لفظیة. ویمكن، یةالمحتوى التعلیمي للبرمج

  اإلطارات (الشاشات): عانوأ -3-2-2-3

 وقداإلطارات واختلفت حسب موضعھا في البرمجیة، وحسب الھدف منھا،  تنوعت    

  استخدمت البرمجیة الحالیة األنواع التالیة:
                                                           

  ..274 مرجع سابق، ص :یوسف أحمد عیادات  - 1
 .275المرجع السابق، ص  - 2
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  Introduction Screensإطارات التعریف:  -
 عن إنتاجھا، والمرحلة التعلیمیة أو المسئولةلعرض عنوان البرمجیة، والجھة  تستخدم  

  الفئة المستھدفة المقدمة لھا.

  

  

  

  

                 
  

  بالبرمجیة التعریف إطار) 16( شكل                    
  
  Principal Screens: الصفحة الرئیسیة إطار -

  

  

  

  
  
  
    

  
  الصفحة الرئیسیة) إطار 17( شكل

الموضوع فكرة عامة عن المحاور الرئیسیة للبرمجیة التعلیمیة بذكر لعرض  ستخدمی   

َد المتعلم والبرمجیة،  تتناولھالذي  ع ُ لتقدیم المفاھیم سواء بطریقة لفظیة أو غیر لفظیة لت

  العام أو األھداف التعلیمیة الخاصة بالبرمجیة. الھدفأو لعرض لطریقة استعمال البرمجیة 

  Chaining Screensإطارات تسلسل:  -
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وضعت إلنشاء مجموعة من  تظھر عناوینھا في شكل قوائممن إطارات  سلسلة    

  في المعارف، وتبدأ بتقدیم بدرس معینالخاصة  المعارفأو لتنمیة مجموعة من  االستجابات

، ومثل ھذه اإلطارات إطار الدروس.الموضح في الشكل متسلسلة أو اإلجراءات حلقات

          أدناه.

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

    Restarted Screens -تسلسل إطار) 18( شكل   
  Testing Screen رات اختباریھ:إطا -

      

  

  

  

  

  

  

  

  Experiential Screenاختباري   إطار) 19( شكل

  معرفتھا، وھي تأتى  تمالنقاط التعلیمیة التي  فيالغرض منھا اختبار المتعلم  إطارات 

  ،(إطارات التمارین).فیھا التلمیحات والتلقینات نھائیاً  قدموتُ بعد دراسة نقطة تعلیمیة 
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ع آخر من اإلطارات االختیاریة یتعرض فیھ التلمیذ لیختبر فیھا قدراتھ في شكل وھناك نو

  اختبارات نموذجیة الختبار شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Experiential Screen  -2- اختباري إطار) 20( شكل
  :Exit Screen من البرمجیة الخروجإطار  -
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  

  من البرمجیة الخروجإطار )  21(  شكل                         

یبین للمتعلم طریقة  الذي) 11من البرمجیة مثل اإلطار شكل ( الخروجتھدف إلى  إطارات

  البرمجیة.الخروج من 

 :اإلطار مكونات -3-2-2-4

 التعلیمي :  لإلطارالمكونات األساسیة 
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  المثیرات:   - 1
َ حیث یُ  لمعلومات أو األسئلة المعطاة للمتعلم،وھي ا       فيالمتعلم مادة تعلیمیة مقسمة  ىعط

المراحل  فياإلطار أو البنود األولى. أي  في مفاھیم شكل معلومات محددة أو حقائق أو

م ااستخد تم وقد، )1( لم من إنشاء جوابھ الصحیح المحددمتعلم حتى یتمكن التعاألولى من ال

  أھداف التعلم. إلنجازة وغیر اللفظیة إلثارة اھتمام المتعلم ودافعیتھ المثیرات اللفظی
  االستجابات الظاھرة:   - 2

َ وھي الجواب الذي یعطیھ المتعلم عن السؤال المُ       كل إطار، وقد یتم ذلك عن  فيى لھ عط

 ونظرااختیار إجابة من عدة إجابات.  بـ(صحیح أو خطأ) فراغ أو فيوضع كلمة  ریقط

بأن تكون صیغة البنود أو األسئلة تعتمد على اختیار إجابة من تم االكتفاء الصعوبات لبعض 

ً لسھولة استخدامھا وعدم تطلبھا مھارات خاصة باستخدام الفأرة  بین عدة إجابات مقترحة، نظرا

ل عن دِ   راغ. ف فيكلمة  عاألسئلة التي تحتاج إلى وض وعُ

  ري أو التغذیة الراجعة: والتعزیز الف  - 3
 اإما أوتوماتیكی- ھ االستجابة، فیطلعئري أمام المتعلم إال بعد إجراووال تظھر التعزیز الف    

على اإلجابة - الكتب المبرمجة فيمن قبل المتعلم نفسھ كما  إرادیا التعلیمیة أو آللةبا

  ) 2(سابقا.لنفس االستجابة المنشأة  اتعزیز الصحیحة، األمر الذي یعتبر مكافأة لھ أو

  :وتنظیمھ المحتوى اختیار -3-2-3

للبرمجیة التعلیمیة الحالیة، وھي إما جاھزة تم تجمیعھا من  اختیار الوسائل األكثر مناسبةوتم تحدید    

  مصادر أخرى أو تم تصمیمھا لتكون مناسبة للبرمجیة الحالیة.

  :ي اآلتيف التعلیميوسائل تقدیم المحتوى  وتمثلت    

  Textالنصوص المكتوبة:  §
ً فى برمجیات الكمبیوتر  لعبت    ً ھاما ، وقد استخدمت التعلیمیةالنصوص المكتوبة دورا

بصورة على الشاشة  وفقرات عناوینالمادة العلمیة في شكل  إظھارالنصوص المكتوبة ھنا 
                                                           

  .69یوسف یعقوب مدن: مرجع سابق، ص  - 1
  .69المرجع السابق ، ص  - 2
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، البرمجیة يف ةالمعروض حسب الغرض منھا، في إظھار المادة التعلیمیة ثابتة أو متحركة

وباستعمال  Microsoft PowerPoint و   Microsoft wordوذلك باستعمال برنامج 

   .pdfالماسح الضوئي في نصوص 

  الصور الثابتة:  §
التي توضح المدرسة وقاعة الدرس والتالمیذ وتم مجموعة من الصور الثابتة  تم تجمیع    

استخدام ب ثم تمت معالجتھا وإدخال بعض التغییرات علیھا .االنترنت منالحصول علیھا 

 واجھات إلنجازوذلك  Photoshop 7.0.1 وبرنامج الرسام من مایكروسوفت""امج برن

    مجیة.ثابتة لشاشات البر

  Soundالصوت : 
لھا دور فعال في إثارة الكمبیوتر التعلیمیة   برمجیات يفال شك أن المثیرات الصوتیة    

للمثیرات  بةي تكون في شكل أصوات موسیقیة مصاح، وھالمتعلم وزیادة دافعیتھ للتعلم

، وقد استخدم في ھذه البرمجیة أصوات الحیوانات )1(البصریة، أو أصوات حیوانات

كالعصافیر في مقدمة البرمجیة والموسیقى في بعض اإلطارات، واألصوات البشریة لشرح 

المادة العلمیة أو للتعقیب على استجابة المتعلم في حالة إجابتھ على األسئلة، وتم تجمیعھا إما 

    عبر المیكروفون.من أقراص مدمجة أو من االنترنت أو تم تسجیلھا 

    Animationsالرسومات المتحركة:  §
تعمل على تیسیر عملیة التعلیم والتعلم وذلك من خالل  بأنھاالرسومات المتحركة  تتمیز   

، كما تعتبر وسیلة فعالة فى شرح وتفسیر المعلومات التي مستمرةجذب انتباه المتعلم بصفة 

ة والصعبة، كما تعمل على تفسیر المعلومات المركب خاصةیتضمنھا موضوع التعلم 

الظواھر خاصة تلك التي ال یمكن إدراكھا ومالحظتھا  لبعضالعالقات البنائیة والوظیفیة 

    )2(.أثناء حركتھا

                                                           
 .234، ص 2002، 1ألردن، طا -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عماناستخدام الحاسوب في التعلیم :إبراھیم عبد الوكیل الفار - 1
 . 140، ص ، مرجع سابقعباس عبد العزیز السید الجنزورى - 2
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في شكل صور ضاحكة في إطارات م الرسومات المتحركة ااستخد ذلك تمضوء  وفى    

تلمیذ وزیادة جاذبیتھ للمواصلة، التغذیة الراجعة كنوع من المثیرات التي تزید في دافعیة ال

  واستخدمت وفي الصفحة الرئیسیة كنوع من أنواع الجذب.

    vidéoالفیدیو:

وتظھر في لقطات فیلمیة متحركة سجلت بطریقة رقمیة وتعرض بطریقة رقمیة أیضا 

وتتعدد مصادرھا لتشمل كامیرات الفیدیو، وعروض التلفاز، واسطوانات الفیدیو عن طریق 

  وھذه اللقطات یمكن إسراعھا وإبطاؤھا أو إیقافھا أو إرجاعھا.مشغالتھا 

أما بالنسبة للفیدیو في ھذه البرمجیة فقد تم تسجیلھ عن طریق الحاسوب باستعمال        

إلنتاج  Microsoft PowerPointبرنامج  ذي یعمل بالتنسیق مع وال camtasia6برنامج 

  مقاطع فیدیو بالصوت والصورة. 

    أنماط التفاعل: تحدید-3-2-4

أكثر األمور التي یسھم فیھا التدریس بالحاسوب ھو زیادة التفاعل اإلیجابي وزیادة      

التبادل النشط بین الطالب والحاسوب، فالحاسوب یقدم المعلومات (المحتوى) والطالب 

یعطي االستجابة وبناء على استجابة الطالب یحدد الحاسوب مسار العمل. أما في التدریس 

التقلیدي ربما یغفل الطالب ویفوتھ الدرس وال تحقق األھداف التعلیمیة، أما في الدروس 

المحوسبة فالجھاز یبقى منتظرا ویقدم االرشادات والتعلیمات اإلضافیة في حالة عدم فھم 

الطالب للمحتوى، والدروس المحوسبة الفعالة تشجع التفاعل لتحافظ على مشاركة 

  )1(الطالب.

  البرمجیة على النحو التالي:ھذه ید أنماط االستجابة التي استخدمت في إنتاج تحد تمو    
  Response Buttonاستجابة الضغط على زر:  -1

  لیمكنھ من القفز والتنقل عبر البرمجیة. المستخدمفي إنشاء زر یضغط علیة  تستخدم     

                                                           
 .112یوسف أحمد عیادات: مرجع سابق، ص - 1
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  ر) استجابة الضغط على ز22( شكل                  
  
  

  Pull-down Menu Responseاستجابة القائمة الرأسیة   -3

أو  الدروستظھر التعلیمیة ل الكمبیوتربین برامج  اانتشار االستجاباتأشكال  أكثر من   

  البرمجیة. یھحتولما ت ،الشاشة علىقائمة  شكل ھوالموضوعات التمارین أو 
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جابة القائمة الرأسیة) است23( شكل               

   Keypress Responseاستجابة الضغط على مفتاح   -5
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عندما یضغط المستخدم على مفتاح  معینإلى مكان  البرمجیةھذه االستجابة تتفرع  في    

دد، وفیھ یُطلب من  اختباراتعادة ما تستخدم في و ،ھذه االستجابةلمحدد  َ ع ُ االختیار من مت

   للفأرة. سرالضغط على الزر األی لبدائل من خال عدةحدة من بین المستخدم اختیار إجابة وا

  
  
  
  

                   

  
                                         

  

  ) استجابة الضغط على مفتاح24( شكل                                            

 مراحلھامة من  مرحلةتأتى  ،التفاعلتصمیم واجھة التفاعل وأیضا تحدید أنماط  وبعد   

ددة  َ ع ُ ، أال وھى مرحلة تصمیم وتنفیذ البرمجیة الوسائطإنتاج برمجیات الكمبیوتر التعلیمیة مت

ً لإلنتاج الفعلي  ، وھذه العملیة یُطلق علیھا مرحلة كتابة سیناریو لھاعلى الورق تمھیدا

  كتابة النص التعلیمي. وأالبرمجیة، 

  :)سیناریو البرمجیة(يالتعلیم النصكتابة  -5- 2- 3

إلى  البرمجي تصمیمللالعریضة  الخطوطالمرحلة التي یتم فیھا تحویل وترجمة  وھى   

وعلى معد سیناریو البرمجة القیام ، )1( بشكل مكتوب على الورقإجراءات تفصیلیة مسجلة 

  بما یلي :

وتحدید "تحدید النصوص واألشكال ومواقعھا على الشاشة، وتحدید عناصر التفاعل    

التفاعل المؤثرات بھدف جذب انتباه المتعلم كاأللوان والصور التوضیحیة والحركة 

                                                           
، رسالة فعالیة استخدام برنامج وسائط متعددة في تحصیل واتجاه طالب كلیة التربیة بمقرر تكنولوجیا التعلیم :أشرف عویس محمد عبد المجید - 1

  .48،  ص2003مصر،  - أكتوبر، القاھرة6یر منشورة، تخصص تكنولوجیا التربیة، جامعة ماجستیر غ
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وتحدید عدد الشاشات  والمؤثرات الصوتیة ، وتحدي كیفیة االنتقال من شاشة إلى أخرى،

   )1( .وتسلسلھا، وتحدي سلوك المتعلم المتوقع عند التعامل مع كل شاشة"

  :ھذه البرمجیةكتابة سیناریو    

  المتاحة وحسب مستوى المبرمج. اإلمكانیاتالجوانب السالفة الذكر حسب مراعاة تمت  

  :اإلنتاجمرحلة -3-3

  التالیة.. الخطوات وتتضمن     

   الوسائط المتاحة: تجمیع-3-3-1

تجمیع بعض الرسومات،  وكانالبرمجیة،  إلنتاجإحضار المتوفر من العناصر الالزمة تم 

من خالل  وأیضا ،الملفات أو المشاھد واألفالم المتوفرة خاللو من الصور، ومقاطع الفیدی

  . األقراص المضغوطةاإلنترنت وبعض 

  المتطلبة: الوسائطإنتاج -2- 3- 3

وذلك باستخدام البرامج الالزمة  للعناصرفي ھذه المرحلة تنفیذ التصمیمات التنفیذیة  تم   

  :التاليلكل عنصر. وقد تم التنفیذ وفق الترتیب 

  : الصوت ملفات -

باقتنائھا من االنترنت أومن بعض األقراص التعلیمیة تنفیذ كل ملفات الصوت الالزمة  تم   

وھو wave editorالمتوفرة في السوق المحلیة تم تسجیل البعض اآلخر باستخدام برنامج 

  . Wavتم حفظ الملفات الالزمة باالمتداد و Nero من تطبیقات برنامج

  الثابتة: لرسوماتواملفات الصور  -
  :التالیةتنفیذ ھذه الملفات باستخدام البرامج  تم   

 7 فوتوشوبأدوب  برنامجAdobe Photoshop.  

  .الرسام من مایكروسوفتبرنامج  -
                                                           

، 1،2007ط جمھوریة مصر العربیة، - القاھرة، دار مكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزیع، طرق تدریس الحاسوب :إبراھیم عبد الوكیل الفار - 1
  .235ص 
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  ملفات الرسومات المتحركة: -
  .جلب ھذه الرسومات من االنترنت أو من األقراص المضغوطة تم

  ملفات الفیدیو:-

حیث یتم ، الذي یعمل بالتوازي مع برنامج باوربوینت catasie6 امج نبر تم إنتاجھا بواسطة

التعلیق على الدروس المنجزة بالباوربوینت وباستعمال الحركة المبرمجة في الدروس 

الموجودة على القرص یتم أنشاء مقاطع فیدیو بالصوت والصورة، وقد تم حفظھا بأبسط 

تسنى لكل جھاز كمبیوتر قراءتھ دون الحاجة حتى ی وبأقدم نسخة منھ wmvامتداد فیدیو وھو 

إلى برامج فیدیو خارجیة، كما ھو الحال بالنسبة للفیدیو الذي ینتجھ الھاتف النقال فھو یحتاج 

  إلى برامج فیدیو أخرى تضاف للكمبیوتر.

  اختیار نظام التألیف:-3-3-3

ھذه  بینلتألیف مرحلة ا تأتياكتمال النصوص ورسم الرسوم وتسجیل الصوت والفیدیو  بعد

، وقد تم استخدام في صورتھا المجتمعة العناصرالتفاعلیة البرمجیة العناصر، وتشكیل 

ھذا  اختیارإنتاج البرمجیة، ویرجع سبب  في  AutoPlay_Menu_Builder_v5.5.1328برنامج 

    لألسباب اآلتیة: نامجالبر

( المتعددة الوسائط  غیلتشأدوات مبنیة فیھ یمكن من خاللھا التحكم في نامج یوفر البر .1

  النص والصورة والصوت والفیدیو).

تتحكم  التيیمُكن المستخدم من إضافة عدید من األزرار والقوائم والرسومات المتحركة  .2

 في اتجاه سیر المستخدم فیما یراه المستخدم أمامھ على الشاشة.

لمستخدم لھذه سھولة استخدامھ وإمكانیة تحویل المحتوى إلى قرص ذاتي اإلقالع ألن ا .3

البرمجیة لیس لدیھ درایة كافیة باستخدام الحاسوب لذلك یقوم الحاسوب بھذه الطریقة 

بالتشغیل التلقائي للقرص فور وضعھ في قارئ األقراص وھذا یسھل استخدامھ على 

  المستخدم 
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    اختیار البرامج المساعدة: -3-3-4

ُعین  وتتمثل .1 مجیة وتمكنھ من إنتاجھا بشكل في إنتاج البر صممالمُ في البرامج التي ت

 :التالیةبالبرامج  ةستعانتمت االجید، وقد 
 Microsoft Office PowerPoint 2003 -2007و   Total Video Converter و Speed Bit Video 

Converter و   Photoshop و Nero Wave EditorوNero,  Nero image Drive و PowerPoint To Flash 

v2.0 

  .لمساعدة األخرىوبعض البرامج ا

    عمل المعالجات الرقمیة: -3-3-5

وضعھا في مكانھا وتجریب كل عنصر فإذا  العناصرھذه الخطوة تم تجمیع ملفات  في     

كان ھنالك خلل أو نقص یتم تداركھ، ثم تم وضعھا في ملفات حسب نوع كل ملف و حفظھا 

ً إلنتاج البرمجیة. على دادا َ ع ُ   الكمبیوتر است

  ج البرمجیة المبدئیة:إنتا -3-3-6

والفیدیو)  والرسوم المتحركة(ملفات النص والصوت  الملفاتھذه الخطوة تم تجمیع  في    

في أمكانھا ثم تم إنشاء الشاشات المختلفة وكتابة عناوین الدروس والتمارین بالترتیب 

تباطات المناسب ثم جاءت عملیة الربط بین الشاشات والوسائط المتعددة عن طریق إنشاء ار

تشعبیة ثم تم إنجاز اختصار البرمجیة وتجمیعھا في قرص ذاتي اإلقالع. وفیما یخص 

  برمجة الدروس فقد تم إتباع البرمجة الخطیة لمناسبتھا للفئة العمریة التي ستقدم لھا.

  :الصعوبات المعترضة أثناء البرمجة -3-4

، فھنالك دروس سجلت تسجیلإعادة التسجیل عدة مرات نظرا لألخطاء اللفظیة ونوعیة ال -

  .أكثرمرات أو  10حوالي 

تأخر الصوت عن الصورة أثناء التعلیق، وقد تم التغلب علیھا بإعادة فصل الصوت عن  -

  . الصورة وتقدیم الصوت لیكون في نفس التوقیت مع الصورة
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فإنھ  Microsoft Officeعند برمجة دروس الباوربوینت ونظرا الختالف اإلصدارات من -

وجد حاالت ال یتم قراءة الملف من اإلصدارات القدیمة مما استلزم أن یتم إنتاج الدروس ت

حتى یتسنى قراءتھ من جمیع الحواسیب التي تحتوي على  Microsoft Officeبأقدم إصدار من 

إصدارات قدیمة. وقد حدث نفس الشيء بالنسبة لمقاطع الفیدیو مما وجب لزاما إنتاج مقاطع 

  (االمتدادات التي تقرأھا كل الحواسیب.) من الفیدیونوع فیدیو بأبسط 

األجھزة المستعملة في تسجیل الصوت والصورة بسیطة ومكان التسجیل غیر مجھز -

بالوسائل الحدیثة، ووجود الضوضاء حول مكان التسجیل أثر سلبا على نوعیة الصوت 

  وسرعة الصورة.

ى كثرة تدریب علیھ، ویكون مناسبا صعوبة الحصول على البرنامج الذي ال یحتاج إل -

لیس باألمر السھل مما أخذ  (مدة شھرین) لنوعیة الدروس المبرمجة في فترة إنجاز قیاسیة

  وقتا لیس بالقلیل للوصول إلى البرنامج المذكور أعاله للتولیف بین الوسائط المجمعة.

وإن بھا لالحتداء  ذلكو قلة البرمجیات التعلیمیة في الساحة التربویة وعلى مستوى السوق -

  .محتوىال فارغةوجدت فھي 

    انشغال الباحث بالوظیفة فالعمل صباح مساء (التدریس في االبتدائي الطور األول) -

  التقویم: مرحلة-3-5

والتصمیم وأثناء اإلنتاج، وحتى النھایة ویمكن تحدید  من بدایة التحلیل والتقویم مستمر

  نوعین من التقویم:

 التحلیل والتصمیم واإلنتاج:التقویم أثناء  -1

ویتم ذلك عن طریق تطبیق البرمجیة على مجموعة من الطلبة تمثل الفئة المستھدفة       

من خالل امتحان لمعرفة نقاط الضعف في البرمجیة، وتعدیلھ نحو األفضل ویجب تكرار 

  عملیة االختبار والتعدیل.

  التقویم أثناء التنفیذ:  -2



  المقترحة التعلیمیة البرمجیة إعداد مراحل                                            السادس الفصل

145 

 

مرحلتھا النھائیة بعد التطبیق الجزئي على مجموعة ممثلة للفئة  یجب تطبیق البرمجیة في

المستھدفة بصورة أوسع من المرحلة السابقة، مع وجود مراجعات دوریة أثناء التنفیذ 

   )1(الشامل على جمیع الفئات المستھدفة.

  وقد تمت عملیة التقویم كاآلتي: 

  ة:البرمجی تحكیمیة والتجربة االستطالعیة للبرمج -3-5-1

تم عرض النسخة المبدئیة على معلمین لھم تجربة في التعلیم وممن درسوا قسم السنة     

مراقبتھا من ناحیة للتأكد من مناسبتھا لتحقیق األھداف، والخامسة  وأساتذة في اللغة العربیة 

وكذا تمت استشارة خبراء في مجال التربیة الفنیة وعلم النفس إلبداء ، العرضتسلسل اللغة و

مناسبتھا للفئة العمریة العناصر المكتوبة والمرسومة وجودتھا، و أیھم في طریقة إظھارر

باإلضافة إلى الصعوبات واألخطاء التي ، وسھولة االستخدام، التي أعدت لھا ھذه البرمجیة

البرمجیة  توظیفل  المتابعة المستمرةتظھر عند استعمال التالمیذ للبرمجیة، حیث كانت تتم 

، باإلضافة إلى وأسئلتھم عن ذلك.البرمجیةلمعرفة ردود أفعال التالمیذ حول  رمن حین آلخ

دیالت الالزمة. األخرىكل النواحي التربویة والفنیة  َ ع ُ   التي أغفلنا عنھا، والمقترحات والت

  نقاط الضعف:تحدید -3-5-2

ُغویة في التعلیق الصوتي  أخطاء  إطارات البرمجیة. لبعضل

 اشات العرض (اإلطارات) وعدم جاذبیتھا.عدم مناسبة الصور في ش

 عدم عمل بعض األزرار.

 عدم اشتغال الفیدیو في بعض الحواسیب.

 مشكلة ظھور الكلمات في شكل رموز وعدم فك شفرة الخط عند بعض الحواسیب.

  دیل وتطویر البرمجیة:عت -3-5-3

  كالتالي:دیل البرمجیة وتطویرھا عتم ت یةللبرمجضوء التجربة االستطالعیة  في  

  نطق بعض كلمات الشاشة. يتصحیح بعض األخطاء اللغویة ف 

                                                           
 .289،  صعبد الحافظ سالمة و محمد أبو ریا، مرجع سابق - 1
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 حذف وتعیل بعض من ملفات الصوت وملفات الصور. 

 زیادة بعض النصائح وبعض الحولیات (اختبارات تقویمیة).

  تحویل مقاطع الفیدیو إلى أبسط نوع من الفیدیو بالنسبة للحواسیب 

 نت تظھر في شكل رموز غیر مقروءة.حل مشكلة ظھور الحروف والكلمات التي كا

 تغییر صور شاشات العرض وجعلھا أكثر جاذبیة.

إصالح األزرار وإنشاء ملفات الباوربوینت بأقدم نسخة من باوربوینت لیتم قراءتھا من أي 

 نسخة من باوربوینت.

  

دیالت:-3-5-4 َ ُع   إجراء الت

  م البرمجیة كالتالي:تقویكان آرائھم  وتحلیلعرض البرمجیة على المحكمین  بعد   

دیالتاتفق معظمھم على بعض المقترحات  َ ع ُ   كالتالي: والت

  

  تخطى المستخدم للشاشة االفتتاحیة. إمكانیة

دیالت بعض الصور واألشكال وإعادة صیاغة لبعض الجمل. حذف َ ع ُ   وت

  .األسئلةإعادة صیاغة بعض األسئلة في إطارات 

  تثبیت أماكن األزرار في كل الشاشات.

دیالت التي أوصى بھا المحكمون على البرمجیة المبدئیة:إجرا  َ ع ُ   ء الت

واألخطاء التي أشار إلیھا السادة المحكمون  التعدیالت إجراءھذه المرحلة تم  في  

البرمجیة في قرص مدمج  ثم وضع والصعوبات التي صادفت التالمیذ أثناء االستعمال

المدمج  للقرصلغالف الخارجي . كما تم تصمیم الالستخدام النھائي جاھزةلتصبح 

  وأصبحت البرمجیة جاھزة للتطبیق.

  مرحلة التوزیع: -3-5-5

بعد المراحل السابقة الذكر وبعد أن أصبح القرص التعلیمي جاھزا لالستعمال، یتم     

توزیعھ على عینة البحث، وقبل ھذا یزود التالمیذ بطریقة االستعمال، بصفة مباشرة بتشغیل 
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ثم تعطى لھم نصائح بوجوب المداومة في استعمال القرص التعلیمي وتبقى القرص أمامھم، 

 المتابعة مستمرة، لظھور أي استفسار أو غیره. 

  
  خالصة

  
نیة، الحسیة االعملیات العییمرون بمرحلة  "بیاجیھ" حسب إن تالمیذ المدارس االبتدائیة     

لتكنولوجیا باستخدام ما توفره اوذلك ، ھمالتي تستوجب على المعلم تكییف طریقتھ في تعلیم

في إنتاجھا  تحتاجالتي  ،تم تصمیم ھذه البرمجیة من ھنا .متعددة وسائط منالرقمیة 

وتصمیمھا إلى إتباع خطوات منھجیة حتى تحقق الھدف الذي أنجزت من أجلھ، وتحتاج 

مظھر ني إلخراجھا في أحسن ـباإلضافة إلى العمل البرمجي التقني إلى جھد نفسي تربوي ف

قلل من مللھ أثناء استخدامھا، وال نغفل المحتوى التعلیمي الذي تلتحقیق الجاذبیة للمتعلم و

من الوسائط المتعددة: صور، صوت وفیدیو،  یجب أن یكون قیما مفیدا للمتعلم، بما یحتویھ

، والبد أن تحتوي والتي تحتاج إلى توافر أجھزة  توفر الجودة لھذه الوسائط نصوص

  .لإلجابات الصحیحة و التعزیز السلبي لإلجابات الخاطئة ياإلیجاب :التعزیز علىالبرمجیة 

فیا ترى ما مدى نجاح ھذه البرمجیة في تحقیق المطلوب الذي ھو تعلیم قواعد اللغة العربیة 

من خالل توظیف حواس اللمس و السمع و البصر في إطار من اللعب و التفاعل مع 

  ؟الحاسوب

من النقائص ولكن التقویم والتطویر والتجربة من شانھ أن یقلل من ھذه ھذا وال یخلو عمل  

  النقائص.

  

   

 



 

 
 

 
  بعالفصل السا 

لقیاس مدى فاعلیة البرنامج اإلجراءات المنھجیة 
                            .التعلیمي المنجز

                     
             

  تمھید.            
 .جمع البیانات واتدأ .1

 .قیاس فاعلیة البرمجیة المنجزةاإلجراءات المنھجیة المتبعة ل .2

 یدانیة.عرض و تحلیل المعطیات الم .3

 تفسیر و مناقشة النتائج. .4

 استنتاج عام. .5
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  تمھید 

ي      وھو جزء مكمل للبحث، حیث تعرض للجانب اإلحصائي یتم الالفصل سھذا ف

واستخالص أھم  تھامناقشو ھاوتفسیر ھاتحلیلثم یتم وإلیھا عرض أھم النتائج المتوصل ت

   ما ترمي إلیھ ھذه النتائج.

  السجالت المدرسیة و نتائج امتحان شھادة التعلیم االبتدائي)(.اناتجمع البی ةأدا -1

 البحث، لفرضیةلمناسبتھ وذلك  التحصلي االختبار تم اختیاركأداة لجمع البیانات      

االختبارین في الضابطة والمجموعة المجموعة التجریبیة من أخذ درجات كل تم حیث 

نتائج شھادة نھایة مرحلة التعلیم البعدي وھو االختبار الفصل األول و القبلي وھو نتائج

في  حیث أن التلمیذ یجتاز ثالثة اختبارات ،2009/2010من السنة الدراسیة  االبتدائي

شھادة نھایة مرحلة نتائج العتماد وأما بالنسبة في مادة اللغة العربیة، األول الفصل 

شھادة رسمیة یمكن نتائج  نظرا ألنھا في نفس المادةكاختبار بعدي  التعلیم االبتدائي

وبالتالي یفترض أن تكون أداة الدراسة صادقة  من حیث الموضوعیة. ھابالوثوق 

  وتتصف بالثبات.

 .اإلجراءات المنھجیة المتبعة لقیاس فاعلیة البرمجیة المنجزة -2
  لدراسة بالخطوات المنھجیة اآلتیة:القیاس االمبیریقي لفاعلیة البرمجیة لمرت إجراءات 

  .مجموعتین متجانستین من العینة األصلیة للبحثبشكل قصدي ار اختی -

على المجموعة  في مادة اللغة العربیة توزیع النسخة األولیة من البرمجیة التعلیمیة -

كما  إعداد القرص المدمج بعدة مراحل التجریبیة على قرص مدمج، وقد مر

  .أوضحناه في الفصل السابق

  ل القرص.إعطاء تعلیمات لكیفیة استعما -

فیفري 17في صورتھا التجریبیة لمدة شھر من  الدروس التدعیمیة المحوسبةتقدیم  -

  .2010 فیفري15إلى 

تعدیل النقائص التي تم رصدھا بعد تمكین العینة التجریبیة من تطبیق البرمجیة  -

  .لمدة شھر سالفة الذكر
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لمدة  التجریبیة ألفراد المجموعةعلى القرص المضغوط توزیع البرمجیة المعدلة  -

مارس 19من(قبیل االمتحان الوطني لشھادة التعلیم االبتدائي  شھرین ونیف

  .، وعدم إعطائھ للمجموعة الضابطة)2010ماي27إلى

شھادة نھایة التجریبیة و الضابطة بنفس االختبار الخاص ب كل أفراد العینة قیام -

  .مرحلة التعلیم االبتدائي

ة مرحلة التعلیم االبتدائي تم أخذ درجات أفراد العینة بعد ظھور نتائج شھادة نھای -

 لدورة األولى و الثانیةا ھا فيدرجاتلفصل األول وفي االضابطة العینة التجریبیة و

  .)01(انظر الملحق رقم.نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي الختبار شھادة

  .SPSS إدخال البیانات للحاسوب من أجل تحلیلھا إحصائیا عن طریق برنامج -

  اإلحصائیة المستخدمة:  ألسالیبا-*
كأداة  هاریاخت ولذلك تم )1( ")30یصلح اختبار "ت" للعینات الصغیرة (أقل من"     

 تینبین المجموعفي التحصیل  ذات داللة إحصائیةفروق  لمعرفة إن كانت ھناك

ج شھادة نتائ ونتائج الفصل األول  :كل منفي غیر المتساویتین. التجریبیة والضابطة 

  .2009/2010نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي من السنة الدراسیة 

 :و تحلیل المعطیات المیدانیةعرض  -3
   

  :البحث فرضیة -3-1
الحلول البدیلة التي تقوم مقام كما ذكر سابقا فإن فرضیات ھذه الدراسة ھي   

لموضوع باعتبار أن ا ،في الدراسات األساسیة التفسیریة للظواھر المدروسة الفرضیات

المدروس ھنا لیس ظاھرة تحتاج إلى كشف للعوامل المفسرة لھا و لكن إیجاد حلول و 

المشكل عبارة عن تغیر غیر  لیس تفسیرات لمشكل مطروح على أرض الواقع. أن

الحلول و ،متزامن بین محیط المدرس و المؤسسة التعلیمیة، في مقرراتھا و تجھیزاتھا

  :ةالبدیلة ھي ثالث

التغیر التكنولوجي في محیط المدرسة حتى یبقى مصدر المعلومة  / كبح جماح1

  المفید و المبرر ھو المدرسة.
                                                           

  .107، ص 2003، 2، الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیةاإلحصاء والقیاس النفسي والتربويمقدم عبد الحفیظ:  - 1
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  / تغییر ما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمة حتى تجاري كل التحوالت من حولھا.2

/ تغییر انتقائي لما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمیة حتى تستطیع منافسة نوعیة 3

  ھا من خالل برمجة توظف ما ھو مفید للمتعلم.المعلومة المتوفرة خارج

من بین الحلول البدیلة للمشكل كما تم تشخیصھ (انفجار تكنولوجي في میدان المعلومة 

و االتصال أحدث تغیرا غیر متزامن بین المدرسة و محیطھا و شكل  تحد لما یقدمھ 

عد تشخیصنا المعلم لتلمیذه من حیث جودة الرسالة التعلیمیة و طریقة عرضھا). ب

للمشكل و تحدید الحلول المحتملة البدیلة، رجحنا الحل الثالث، حیث نفترض أن اإلدماج 

التدریجي للتكنولوجیا الرقمیة في المؤسسة التعلیمیة ھو أكثر الحلول واقعیة و یرفع 

التحدي حیث یسمح بتقدیم المعلومة بوسائط تكنولوجیا الوسائط المتعددة، ومن شأنھ أن 

ارا إیجابیة على التحصیل. ھذا من جھة و من جھة أخرى یفسح المجال أمام یترك آث

أفراد الطاقم التعلیمي لكي یبادروا في برمجة دروسھم و توفیرھا لتالمیذھم حیث نعتبر 

نتائج ھذه الدراسة كلبنة أولى في نھج التغیر التدریجي االنتقائي نحو رقمنة المناھج 

  التقلیدیة، التي تجاوزھا الزمن. الدراسیة و تغییر وظیفة المعلم

البرنامج المقترح و الذي یفترض أنھ یرفع التحدي الذي أشرنا إلیھ أعاله، یحتاج إلى 

قیاس لمدى فاعلیتھ في تحقیق النتائج المفترضة، حیث أن جودة المعلومة التعلیمیة 

لموالیة تترك بالضرورة آثارا إیجابیة على تحصیل التالمیذ. ھل حصل ھذا؟ النتائج ا

  تزودنا بصورة موضوعیة عن القضیة.

 :نتائج البحث إحصائیا -3-2

  لفي اللغة العربیة"القبلي"ل )نتائج اختبار(ت) لنتائج اختبار الفصل األو3جدول (

قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد العینة
عند  الداللة الداللة "ت"

0.05  
 1.55 8.63 14 العینة الضابطة غیر دالة 0.639 0.475 1.70 8.93 13 العینة التجریبیة

  من خالل جدول یالحظ من الجدول  یالحظ ما یلي: 
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) وھذا یدل على عدم وجود 0.05 ≥ 0.639عند مستوى داللة ( 0.475قیمة ت = 

داللة إحصائیة عند ھذا المستوى أي عدم وجود فروق في التحصیل بین المجموعة 

  طة.التجریبیة والمجموعة الضاب

 0.3فیما یتعلق بالمتوسط الحسابي للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق طفیف یساوي 

  لصالح المجموعة التجریبیة. 

فیما یتعلق باالنحراف المعیاري للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق طفیف كذلك یساوي 

  لصالح المجموعة التجریبیة. 0.15

تحصیلي األكادیمي، إضافة إلى ونستخلص أن المجموعتین متجانستین في المستوى ال

  المستوى العمري.  

                   اختبار شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي في اللغة  )نتائج اختبار(ت) لنتائج4جدول (
  "البعدي الدورة األولى" العربیة                                         

عند  الداللة الداللة "ت"قیمة  المعیاري االنحراف المتوسط الحسابي العدد  العینة
0.05  

 1.58 8.50 13 العینة التجریبیة
  غیر دالة 0.713 0.364

 0.84 8.32 14 العینة الضابطة
  ھذا الجدول یمكن مالحظة ما یلي:من خالل 

) وھذا یدل على عدم وجود 0.05 ≥ 0.713عند مستوى داللة ( 0.364قیمة ت = 

ا المستوى أي عدم وجود فروق في التحصیل بین المجموعة داللة إحصائیة عند ھذ

   التجریبیة والمجموعة الضابطة.

 0.18فیما یتعلق بالمتوسط الحسابي للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق طفیف یساوي  

  لصالح المجموعة التجریبیة. 

وي فیما یتعلق باالنحراف المعیاري للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق طفیف كذلك یسا

  لصالح المجموعة التجریبیة. 0.74

  وتعزى ھذه النتائج إلى:
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عدم نجاح تلمیذین من المجموعة التجریبیة في اختبار الشھادة نظرا لحصولھما على 

  )4.5،  6.5نتائج متدنیة مقارنة بأفراد العینة حیث بلعت درجاتھما: (

  یة والبعدیة نتائج درجات المجموعة الضابطة والتجریبیة في االختبارات القبل

 المجموعة التجریبیة -1

معدل  اللغة العربیة في   الرقم
  الفصل األول

العربیة في اختبار  معدل اللغة
شھادة نھایة مرحلة التعلیم 
  االبتدائي الدورة األولى

العربیة في اختبار  معدل اللغة
شھادة نھایة مرحلة التعلیم 
 االبتدائي الدورة الثانیة

1 7.9 9.5 9.5 

2 7.5 8 8 

3 8.7 8 8 

4 5.85 8.5 8.5 

5 5.15 6.5 9 

6 7.1 9 9 
7 6.8 10 10 
8 8.75 10 10 
9 6.65 8 8 

10 8.55 9.5 9.5 
11 8.55 9.5 9.5 
12 5.7 9.5 9.5 
13 2.95 4.5 9 
 9.038 8.5  6.934 المعدل

 المجموعة الضابطة -2

معدل  اللغة العربیة   الرقم
  في الفصل األول

بیة في اختبار العر معدل اللغة
شھادة نھایة مرحلة التعلیم 
  االبتدائي الدورة األولى

العربیة في اختبار  معدل اللغة
شھادة نھایة مرحلة التعلیم 
 االبتدائي الدورة الثانیة

1 5.25 7 7 
2 5.55 8 8 
3 7.85 8.5 8.5 
4 6.7 8 8 
5 5.55 8 8 
6 5.55 7.5 7.5 
7 8.4 10 10 
8 7.9 8.5 8.5 
9 8.6  9 9 

10 9.05 9.5 9.5 
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11 5.15 7.5 7.5 
12 7.35 9 9 
13 6 8.5 8.5 
14 4 7.5 7.5 
 8.321429  8.384 6.635714 المعدل

 

ألن من المجموعة التجریبیة،  13ورقم  6وھما رقم:  تلمیذان فقطالثانیة شارك في الدورة  مالحظة: 
  لة التعلیم االبتدائي.ى من شھادة نھایة مرحنجحوا منذ الدورة األول البقیة 

 اختبار شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي في اللغة العربیة )نتائج اختبار(ت) لنتائج6جدول (
  "البعدي الدورة الثانیة"

عند  الداللة الداللة "ت"قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد العینة
0.05  

 0.84 8.32 14 العینة الضابطة  دالة 0.026 2.37 0.72 9.03 13 العینة التجریبیة

  یمكن مالحظة ما یلي: )1(ھذا الجدولمن خالل 

) وھذا یدل على وجود داللة 0.05 ≤ 0.026عند مستوى داللة ( 2.37قیمة ت =

إحصائیة عند ھذا المستوى أي وجود فروق في التحصیل بین لصالح المجموعة 

  التجریبیة.

لصالح  0.71ي للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق یساوي فیما یتعلق بالمتوسط الحساب

  المجموعة التجریبیة. 

فیما یتعلق باالنحراف المعیاري للمجموعتین یالحظ أنھ یوجد فرق طفیف كذلك یساوي 

  لصالح المجموعة الضابطة.  0.12

  وتعزى ھذه النتائج إلى:

یدان اللذان اجتازا اختبار وھما الوح –نجاح التلمیذین الذین لم ینجحا في الدورة األولى

من المجموعة التجریبیة في اختبار الشھادة نظرا لحصولھما على نتائج  -الدورة الثانیة

  )9،  9جیدة في ھذه الدورة  حیث بلعت درجاتھما: (
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  نتائج:المناقشة  تفسیر  -4

 من خالل النتائج المحصل علیھا في العمل المیداني تم الوقوف على أنھ توجد فاعلیة   

للبرمجیة التعلیمیة المستخدمة(دروس دعم في اللغة العربیة لتالمیذ السنة الخامسة 

ابتدائي) وھذه الفاعلیة كانت في الفرق في التحصیل بین المجموعة التجریبیة 

  والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة ویُعزى ذلك إلى:

متنوعة ومدمجة ومنظمة، حیث إعطاء الفرصة أن تقدم المعلومات للمتعلم في أشكال  §

عرضھا في أشكال متنوعة من بینھا النص المكتوب والرسومات والصور ولقطات 

  الفیدیو والمؤثرات الصوتیة، تساعد على زیادة الجذب للتعلم والدافعیة نحو التعلم.

إعطاء الفرصة للمتعلم بالممارسة العملیة الذاتیة للتعلم حیث أن التلمیذ یدرس متى  §

القرص المضغوط ھو مثل المعلم الذي ال یمل حتى یمل تلمیذه) وھذا یسمح لھ شاء (ف

  بتكرار الدروس والذي یمكنھ من إتقان المعارف المتوفرة على القرص.

توفر جانب التفاعلیة من قبل المتعلم والحاسوب مما یساعد على تعزیز اإلجابة،  §

مما یدفع التلمیذ إلى التقدم أو إعادة تصحیح أخطائھ وفي الحالتین تعزز تعلمھ 

 وتزیده. 

العالقة بین بعنوان:( Webster, 1991وبستروقد اتفقت ھذه الدراسة مع دراسة:     

، التحصیل في الریاضیات لطلبة الصف الخامسالتدریس بمساعدة الحاسوب و
 2002محمد ذیبان غزاوي ومع دراسة  )واتجاھات الطلبة والمعلمین نحو الحاسوب

تصمیم برمجیة تعلیمیة محوسبة ودراسة أثرھا متغیر الحركة في تحصیل بعنوان: (

دراسة ولید بخوش واتفقت مع  )طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفاھیم الحج

أثر استخدام الحاسوب في تحسین بعض العملیات المعرفیة واألداء ( بعنوان 2006

وھذه  )األكادیمي: دراسة تجریبیة في مادة العلوم الطبیعیة لتالمیذ الثالثة ثانوي

  الدراسات كلھا اتفقت على وجود فعالیة للتدریس بالحاسوب على تحصیل الطلبة.

 أثر استخدام الوسائط المتعددة(ن: بعنواھـ 1422دراسة السحیم واختلفت مع     

عدم وجود فروق  في على تحصیل طالبات الصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم)
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) بین متوسطي تحصیل طالبات  0.  (05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام برنامج الحاسوب المتعدد الوسائط 

مستویین معرفیین   وعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة فيوطالبات المجم

  ھما: التطبیق والتحلیل.

: التي ھدفت إلى 1988واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة جوسكي وبجوت       

 2009مراجعة أبحاث التعلم لإلتقان واتفقت مع دراسة سالم علي سالم الغرایبة 

یم وتحدید أبعادھا وعالقتھا بالتحصیل الدراسي (قیاس إستراتیجیة التعلم ذاتي التنظ

لدى عینة من الطلبة الجامعیین) واتفقت مع: دراسة حارص عبد الجابر عبد الاله 

بعنوان: (فعالیة استخدام التعلم الذاتي القائم على النظم الخبیرة  2010عمار 

الناقد والقیم الكمبیوتریة في تدریس الجغرافیا على التحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر 

االقتصادیة لدى طالب الصف األول الثانوي) وأسفرت نتائج ھذه الدراسات على 

وجود نتائج موجبة في تحصیل التالمیذ نتیجة لتطبیق إستراتیجیة التعلم الذاتي أو 

  التعلم لإلتقان.

(أثر استخدام  1425واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة ثاني عوید بن ثاني الفھیقي:   

یم المبرمج والحاسب اآللي في تدریس الھندسة المستویة والتحویالت على تحصیل التعل

م: 2002دراسة محمود كریم مطلق طالب كلیة المعلمین بمحافظة سكاكا) ومع 

(أثر استخدام التعلیم المبرمج في تحصیل طلبة الصف الثالث األساسي لمادة بعنوان

م:   2002 اسة عاطف عوض هللاردع وم العلوم العام مقارنة بالطریقة التقلیدیة)

، والمعرب للصف العاشر ىة المبندریس وحدفي ت جیم المبرمعلام أسلوب التد(استخ

بعنوان: رضیة علي محمد الكاف دراسة زینب عبد الحفیظ فرغلي،  ومع أساس)

الصناعة تشغیل ماكینة األوفرلوك في تعلم ب بالحاسو التعلیم المبرمجدام تخسا اعلیةف(

أثر إیجابي للتعلیم المبرمج وجود ) وكل ھذه الدراسات تثبت المنزلي االقتصاد تالبالط

  في التحصیل األكادیمي لدى المتعلمین بالمقارنة مع الطریقة المعتادة في التدریس.
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  :االستنتاج العام
دروس دعم في اللغة العربیة لتالمیذ السنة (بعد إنجاز البرمجیة التعلیمیة     

وقیاس فاعلیتھا تم وتقدیمھا لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي ) دائيالخامسة ابت

التوصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل بین المجموعة 

الشيء الذي یؤدي  مما یبین یقینا فاعلیة البرمجیة ،التجریبیة والمجموعة الضابطة

) في المؤسسة التعلیمیة تغییر انتقائي لما لم یتغیر(إلى استنتاج أن الحل البدیل 

لمشكلة التغیر الحاصل في محیط المدرسة وعدم التغیر في نمط التعلیم فیھا یعتبر 

الحلول األخرى القاضیة بكبح جماح التغیر ألنھ مستحیل أو  رفضو ،الحل األنجع

 تغییر ما لم یتغیر في المؤسسة التعلیمة حتى تجاري كل التحوالت من حولھا

ال تمت بصلة لھویتھا أجیال وإنتاج  بأصالة وھویة المدرسة الشيء الذي قد یمس

  .اللغویة والدینیة والفكریة
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  الخاتمة 
وقیاسي تطبیقي إجرائي: على ضوء ما تم حصده من معلومات نظریة وعمل        

دروس دعم في اللغة العربیة لتالمیذ (التطبیقي فیتمثل في إنجاز برمجیة تعلیمیة اأم

 يقیاسالأما وابتدائي، وتقدیمھا لعینة من تالمیذ السنة الخامسة  )الخامسة ابتدائيالسنة 

وقیاس وتم ھذا العمل اإلجرائي لجعلھ كحل بدیل  ھذه البرمجیة،فاعلیة في قیاس فیتمثل 

  . المدرسة في ظل التغیر الحادث في محیطھا أن تقوم بھیجب  المنجاعتھ 

  النتائج اآلتیة:استخالص  وتم   
بین تحصیل المجموعة التجریبیة والمجموعة داللة إحصائیة فروق ذات وجود        

دروس دعم في اللغة ( تثبت فاعلیة ھذه البرمجیةالضابطة لصالح المجموعة التجریبیة 

للمدرسة ل مثالحل األنجع واأل مما یدلل على أن ،)العربیة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي

التكنولوجیا  باستعمال) وذلك لم یتغیر في المؤسسة التعلیمیةتغییر انتقائي لما (ھو 

باالستفادة مما توفره من وسائط متعددة وأجھزة متطورة مثل الحاسوب بإنتاج برمجیات 

تتوافق مع المراحل العمریة والتخصصات  ، وإنشاء مواقع الكترونیةتعلیمیة قیمة

البیت والمدرسة في أي مكان تساھم في رفع التحصیل المعرفي للتلمیذ في العلمیة 

ن وتعلیمھ الطرق التي تجعلھ یتعلم كیف یعلم نفسھ بنفسھ أل ،تتوفر لھ ھذه الوسائط

المدرسة لھا فترة محدودة بالنسبة لھ، وبالتالي تحقیق التربیة المستدامة التي تجعل الفرد 

  یتأقلم مع كل جدید وفي اتصال مباشر مع مستجدات العصر.

  ا الحدیث عن إیجابیات تكنولوجیا التعلیم ونذكر منھا:من ھنا یمكنن    

 تحسن نوعیة التعلیم وزیادة فاعلیتھ. وھذا التحسن ناتج عن: - 1

  حل مشكالت ازدحام الفصول قاعات المحاضرات. •

  المؤھلین علمیا وتربویا.مواجھة النقص في أعداد ھیئة التدریس  •

  مراعاة الفروق بین الطلبة. •

  عائقا في سبیل التنمیة في مختلف مجاالتھا.مكافحة األمیة التي تقع  •

التمشي مع النظرة التربویة الحدیثة التي تعتبر المتعلم محورا للعملیة  •

  التعلیمیة.

للتعلم فال شك أن الوسائل تؤدي إلى استثارة اھتمام المتعلم وإلشباع حاجاتھم  - 2
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تقدم  والنماذج واألفالم التعلیمیة والرحالت التعلیمیة المختلفة كالحاسوب

 خبرات متنوعة یأخد منھا كل طالب ما یحقق أھدافھ ویثیر اھتمامھ.

وھي استعمال المدرس ألفاظا لیس لھا تؤدي إلى البعد عن الوقوع في اللفظیة  - 3

عند التلمیذ نفس الداللة التي لھا عند المدرس، فإذا تنوعت الوسائل فإن اللفظ 

الذي یساعد على زیادة  یكتسب أبعادا من المعنى تقترب من الحقیقة األمر

 التطابق والتقارب بین معاني األلفاظ في ذھن المدرس والتلمیذ.

 تحقق تكنولوجیا التعلیم زیادة المشاركة اإلیجابیة للتلمیذ في العملیة التربویة.  - 4

مل والتفكیر العلمي الخالق في الوصول إلى حل أتؤدي إلى تنمیة القدرة على الت - 5

 وتنظیمھا وفق نسق مقبول.المشكالت وترتیب األفكار 

تحقق ھدف التربیة الیوم والرامي إلى تنمیة االتجاھات الجدیدة وتعدیل  -6

  )1(السلوك.
  ومن سلبیات التكنولوجیا في التعلیم نذكر ما یلي:

 في التكنولوجیا سلبیات عن التعلیم تكنولوجیا كتابھ في السمیع عبد مصطفى. د یقول 

 العملیة في أھمیتھ على الحاسوب إن خاص، شكلب الحاسوب عن تحدث وقد التعلیم

 الحاسوب وإنما بتاتا، المدرس عن االستغناء ویمكن المدرس، مكان یأخذ ال التعلیمیة

  -: ھي عدة أسباب نتیجة وھذا للمدرس، الكبیر المساعد أو لھ الیمنى الید بمنزلة

  .الطالب یسألھا التي األسئلة جمیع عن یجیب ال الحاسوب إن. 1

  .یحبونھا التي صفاتھ بعض یستشفون فھم للتالمیذ، قدوة المدرس. 2

 دور للمعلم ولھذا الحاسوب، من تخرج التي الكلمات ینطق أن المعلم إلى نحتاج. 3
  .الحاسوب استخدام عند إرشادي

  .للحاسوب خالفا وقت أي في التلمیذ یساعد أن یستطیع قد المعلم. 4

 الذي المدرس بعكس والحاسوب، التلمیذ بین رالحوا أو للمناقشة عنصر یوجد ال. 5
  .الحاسوب بھا یلم ال قد موضوعات في الطلبة ویحاور یشجع

                                                           
  .123،124عبد الحافظ سالمة، مرجع سابق، ص ص  - 1
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 بعض ینفذ ولكنھ شيء، بكل القیام یستطیع وال اإلنسان، یوازي ال الحاسوب. 6

 یعتبر النھایة في لكنھ ألوان، تظھر أو صوت یخرج فقد اإلنسان، یفعلھا التي األوامر،

 أن فیمكن اإلنسان أما الحاسوب، ذاكرة نكبر أن نستطیع أننا كما. اإلنسان نم بكثیر أدق

  .محدودة ألنھا ذاكرتھ، نكبر أن نستطیع ال ولكننا قدراتھ، ننمي

  -: مثل أخرى سلبیات ھناك أن الباحث ویرى

  .مكثفة بطریقة یستعملھ لمن االنتباه تشتت. 1

  .اإلنسان مھارات نم تقلل كلي بشكل التكنولوجیا على االعتماد. 2

 الجھاز وتوتر الدیسك مثل األمراض بعض یسبب الحاسوب أمام الجلوس كثرة. 3
  .النظر ضعف واالنطواء، العصبي

  .المكثف الحاسوب باستعمال تقل اإلنسان مھارات الن العمل فرص من تقلل. 4

  .استخدامھا نحسن لم كان إذا مكلفة. 5

  .سیئة اتسلوك من خوفا داخلي ضبط إلى تحتاج. 6

  .الصیانة أو البرمجیات في األعطال لتصحیح فنیین وجود عدم. 7

 سوء مثل السلوكیات بعض وانعدام الكسل، یورث للتكنولوجیا المفرط االستخدام. 8

  )1(.السریع الذھني الحساب الخط،

  

   .یاتوصتو تراحااقت 
  

  توصیات اآلتیة:الالخروج بیمكن ما تم التوصل إلیھ من نتائج في ھذا البحث في ضوء 

 تكوین المعلمین في مختلف األطوارمقررات دراسیة تھتم وتركز على إدخال  .1

   على استعمال الحاسوب في الجانب التربوي

إنتاج برمجیات عربیة باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلیة تشرف على إنتاجھا  .2

وصول إلى وزارة التربیة والتعلیم یقوم على أساس التعلم الذاتي حتى یمكن ال

  احتیاجات التلمیذ ویحقق أھدافھ. تعلم یلبى
                                                           

  االنترنت- 1



 لقیاس مدى فاعلیة البرنامج التعلیمي المنجزیة اإلجراءات المنھج                 السابع الفصل
 

161  
 

تحت أشراف  في مختلف األطوار الدراسیة لمعلمینلعقد دورات تدریبیة  .3

فھم بالبرامج الحاسوبیة. وكیفیة إعدادھا واستخدامھا في یمدربین مؤھلین لتعر

  التدریس. 

لعربیة اللغة اعلمین على استخدام البرامج الحاسوبیة في تدریس لمتشجیع ا .4

  والریاضیات وغیرھا من المواد الخاصة بالجانب الوظیفي والفھم. 

بما  المناھج الدراسیةتشجیع العاملین والقائمین على التعلیم على تجدید وتطویر    .5

  .واالنفجار التكنولوجي والمعرفي یواكب مستجدات العصر

تھا المدارس بأجھزة حواسیب وتوظیف متخصصین في تدریسھا وصیانتجھیز    .6

  وجعلھا وسیلة تعلیمیة ال مادة دراسیة.

وتعریف  ،قامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمیة الھادفة. لنشر الوعيإ .7

 في مختلف مجاالت الحیاة الیومیة الحاسوببأھمیة وخاصة المعلمین الجمیع 

ألنھ بوجود مثل  ،یات المتحجرةھنوالقضاء على الذ وخاصة التربیة والتعلیم،

  والحضارة الرقمیة ميمواكبة الفكر العول لذھنیات لن تستطیعھذه ا

استخدام  فاعلیةد من البحوث والدراسات التي تتناول زیإعداد المالتشجیع على     .8

  .برامج الحاسوب في تنمیة الجانب المعرفي

ي المواد الجیدة فإعداد المتخصصین في إنتاج البرامج الحاسوبیة العربیة  .9

  الدراسیة المختلفة

  .الذاتيوالتعلیم المبرمج  تشجیع .10
  

  



 قائمة المراجع والمالحق
 

162  
 

  

 قائمة المراجع والمصادر
 

، دار قباء للطباعة المكتبات الشاملة في تكنولوجیا التعلیم :سإبراھیم عبد الفتاح یون .1
 .2001 ،مصر، دط -ةوالنشر والتوزیع، القاھر

، دار الفكر للطباعة والنشر استخدام الحاسوب في التعلیم: إبراھیم عبد الوكیل الفار .2
  .2002، 1األردن، ط -والتوزیع، عمان

، دار مكتبة اإلسراء للطبع والنشر طرق تدریس الحاسوبإبراھیم عبد الوكیل الفار:  .3
 .1،2007جمھوریة مصر العربیة، ط -والتوزیع، القاھرة

 :الرابط على متاح ،التعلیم في المعلومات تكنولوجیا توظیف ،كردى السید أحمد .4
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68218/posts/154690  23 /12 /2010  

 .ص 08:28:56
، بحث مقدم في تخصص أصول التعلیم المبرمجأحمد بن عبد هللا العمیریني:  .5

 .تكنولوجیا التعلیم ،جامعة الملك سعود، السعودیة
،عیوبھ طرق تطبیقھ، مجلة  التعلیم المبرمج ماھیتھ،ممیزاتھ: أسامة نبیل محمد أحمد .6

  .2008 ، جوان18دراسات تربویة، العدد
 ، متاح على االنترنت على الرابطالتعلم الذاتي: أشرف زیدان .7

http://groups.google.com/group/intela/web/2010/ 08/ 30 : بتاریخ  الذاتي20%التعلیم  
 م. 01:02:16

 للكتاب، اإلسكندریة مركز ،)الطفولة نفس علم(الطفل ولوجبةسیك: حقي ألفت .8
  .1996 دط، مصر، -اإلسكندریة

التعلیم الذاتي وتكنولوجیا التعلیم والمعلوماتیة، الملتقى الوطني : لعربي فرحاتيا .9
، جامعة األمیر الثاني حول وسائل التعلیم الحدیثة لتدریس العلوم اإلسالمیة واإلنسانیة

  .الجزائر – ، قسنطینة2001 نوفمبر 7-6:نعقد في الفترةعبد القادر،الم
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر التعلم الذاتي في عصر المعلومات: أمل األحمد .10

 .2002 ،1لبنان، ط –والتوزیع، بیروت
، دار لسان العرب البن منظور :مد عبد الوھاب، مجمد الصادق العبیديحأمین م .11

 ،2، ط9لبنان، الجزء -والنشر والتوزیع بیروتاحیاء التراث العربي للطباعة 
1999.  

 ،2لبنان، ط -، مكتبة لبنان، بیروتموسوعة الكمبیوتر المیسرة :أنطوان بطرس .12
1994. 

، منشورات مركز المخطوطات والتراث سیكولوجیة النمو: بدر إبراھیم الشیباني .13
  .2000 ،1والوثائق، الكویت،ط

 149 - 147، مجلة التربیة، العددلتدریسالتعلم الذاتي وتفرید ا: تیسیر رمضان .14
  .1997 سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر

 :صالح بن مبارك الدباسي، و بدر بن عبد هللا الصالح: جاري أنجلین، ترجمة .15
جامعة – ، النشر العلمي والمطابعتكنولوجیا التعلیم بین الماضي والحاضر والمستقبل

  .2004 المملكة العربیة السعودیة، ب ط، - الملك سعود

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68218/posts/154690
http://groups.google.com/group/intela/web
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الدورة التدریبیة لمسؤولي تدریب المعلمین أثناء  الحقیبة التدریبیة،: جبرائیل بشارة .16
، 1995أكتوبر 31-21 لیبیا- ، طرابلسالخدمة في وزارات التربیة والتعلیم العربیة

  .1996المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إدارة التربیة، تونس، 
استخدام الحاسوب واالنترنت في میادین : سرطاويجودة أحمد سعادة، عادل فایز ال .17

  .2003 ،1األردن، ط– ،دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان التربیة والتعلیم
، نظریات التعلم دراسة مقارنةجورج إم غازدا وآخرون، ترجمة علي حسین حجاج:  .18

  .1983 الكویت، –سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
استراتیجیات التعلم النشط بین النظریة حارص عبد الجابر عبد الاله عمار،  .19

  .دط، دس  ، كلیة التربیة، مصر،والتطبیق
فعالیة استخدام التعلم الذاتي القائم على النظم حارص عبد الجابر عبد الاله عمار،  .20

فكیر الخبیرة الكمبیوتریة في تدریس الجغرافیا على التحصیل المعرفي وتنمیة الت
، رسالة دكتوراه غیر الناقد والقیم االقتصادیة لدى طالب الصف األول الثانوي

مناھج وطرق التدریس الدراسات االجتماعیة، جامعة : ، تخصص)ملخص( منشورة
  .2010 صوھاج، مصر،

، الدار المصریة معجم المصطلحات التربویة والنفسیةحسن شحاتة و زینب النجار:  .21
 .2003 ،1صر، طم -اللبنانیة، القاھرة

 للنشر الحكمة صوت ،الریاضیات في النبراس: مضغوط قرص. الحكمة صوت .22
 .دس الجزائر، -الجزائر والتوزیع،

أثر استخدام برنامج حاسوبي في تدریس مادة : خالد بن عبد المحسن فالح الشمري .23
دراسة شبھ (  تقنیات التعلیم على تحصیل طالب كلیة المعلمین في مدینة حائل

،رسالة ماجستیر غیر منشورة، في علوم التربیة، المملكة العربیة السعودیة، )ةتجریبی
2007. 

 ،1مصر، ط - ، دار عالء للكتب، القاھرةالتعلم المنظم ذاتیا: ربیع عبده أحمد رشوان .24
2006 .  

محمد بن سلیمان بن حمود المشیقح، عبد الرحمن بن : جانییھ، ترجمة. روبرت م .25
جامعة الملك  – ، النشر العلمي والمطابعولوجیا التعلیمأصول تكن: إبراھیم الشاعر

  .2000 سعود، السعودیة، دط،
فاعلیة استخدام التعلیم المبرمج : زینب عبد الحفیظ فرغلي، رضیة علي محمد الكاف .26

، بالحاسوب في تعلم تشغیل ماكینة األوفرلوك الصناعة لطالبات االقتصاد المنزلي
 - قتصاد المنزلي، جامعة الملك عبد العزیز، جدةبحث مقدم في الندوة الثانیة لال

  .2004 المملكة العربیة السعودیة،
نماذج وتجارب عالمیة، : إدارة الجودة الشاملة: سالم بن سلیم بن محمد الغنصبوصي .27

، )تجدیدات وتطبیقات مستقبلیة( مؤتمر كلیة التربیة السادس العلوم التربویة والنفسیة
  .2005 نوفمبر24- 22 لكة األردنیة الھاشمیة، في الفترةالمم-جامعة الیرموك، اربد

قیاس استراتیجیة التعلم ذاتي التنظیم وتحدید أبعادھا سالم علي سالم الغرایبة:  .28
، مجلة جامعة الشارقة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى عینة من الطلبة الجامعیین

 .2010 ، یونیو2العدد 7للعلوم اإلنسانیة، المجلد
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، منتدیات العرب، متاح على  Camtasia Studio 6 برنامج شرحوفي: سلمان الج .29
  2010/ 12/ 27 بتاریخ  http://www.help-ar.com/vb/showthread.php?t=4297االنترنت، 

  .م 12:40:21
  .1985 ،2لعربي، مصر ،ط، دار الفكر االطفولة والمراھقةسعد جالل:  .30
استخدام التعلیم المفرد كمصدر إلثراء الحصیلة : سمیرة یاسین حسن بن یوسف .31

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المعرفیة والمھاریة في مجال األشغال الفنیة
  .2008 المملكة العربیة السعودیة،-تخصص علوم التربیة، جامعة أم القرى

، مؤسسة حمادة للخدمات علم النفس العامي: صالح حسن أحمد، وھیب مجید الكبس .32
  .، دس1األردن، ط -والدراسات الجامعیة ودار الكندي للنشر والتوزیع، اربد

أسالیبھ، الدار العالمیة  -أسسھ -التعلم الذاتي مفھومھ: طارق عبد الرؤؤف عامر .33
  .2005 ،1مصر،ط-للنشر والتوزیع، القاھرة

  مصر، دط، دس.-رھال بوك شوب، القاھرة، داالذكاء وقوة اإلرادة :عاطف عمارة .34
تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا : عاید حمدان الھرش وآخرون .35

 ،1األردن، ط -جامعة الیرموك، اربد– ، كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیةالتربویة
2003.  

في تحصیل أثر استخدام برمجیّتین تعلیمیّتین مختلفتین عاید حمدان الھرش وآخرون،  .36
ل األساسي في الریاضیات ّ ، مجلة جامعة تشرین للدراسات و تلمیذات الصف األو

  .2006 ،)1( العدد) 28( سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة المجلد -البحوث العلمیة
فاعلیة برنامج وسائط متعددة تفاعلیة في تحقیق : عباس عبد العزیز السید الجنزورى .37

، رسالة ماجستیر غیر تالمیذ المرحلة اإلعدادیةأھداف منھج الحاسب اآللي ل
  جامعة المنوفیـة، -منشورة، تخصص تكنولوجیا التعلیم، كلیة التربیة النوعیـة

  .2005 جمھوریة مصر العربیة،
، دار األھلیة للنشر والتوزیع، الحاسوب في التعلیم: عبد الحافظ سالمة، محمد أبو ریا .38

  .2002 ،1األردن، ط – عمان
افظ محمد سالمة، االتصال وتكنولوجیا التعلیم، دار الیازوري العلمیة للنشر عبد الح .39

  .2007 والتوزیع، عمان، األردن،
، سلسلة كیف تدرس بواسطة األھداف؟: عبد اللطیف الفاربي وعبد العزیز الغرباس .40

  .1989دار الحطابي للطباعة، المملكة المغربیة، د ط، مارس  ،2علو م التربیة
، دار المسیر طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین: ن حسین فرجعبد اللطیف ب .41

  .2005، 1األردن،  ط  -للنشر والتوزیع والطباعة، عمان
، مؤسسة الوراق التكنولوجیا الحدیثة والتربیة والتعلیم: عبد هللا إسماعیل الصوفي .42

  .2002 ،1األردن، ط - للنشر والتوزیع، عمان
أثر تدریس وحدة دراسیة في مادة العلوم : بة الغامديعبد المنعم بن حسن محمد الذی .43

بواسطة التعلیم المبرمج على التحصیل واالتجاه نحو المادة لدى تالمیذ الصف األول 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة في تخصص طرق تدریس العلوم، جامعة أم المتوسط

  .2009المملكة العربیة السعودیة،-القرى
، مدخل تحلیلي مقارن، دینامیكیة التربیة في المجتمعات :عرفات عبد العزیز سلیمان .44

  .1979 مكتبة االنجلو مصریة، القاھرة

http://www.help-ar.com/vb/showthread.php?t=4297
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ممارسات المعلمین في : علي بن محمد الصغیر، صالح بن عبد العزیز النصار .45
) 18: (العدد" القراءة والمعرفة" ، بحث منشور في مجلةضوء نظریات التعلم

  .2002 نوفمبر
التعلیم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي في تخصص : عماد عیسى صالح محمد .46

، رسالة راسة تجریبیة على طالب جامعتي القاھرة وحلوان\ المكتبات والمعلومات
 مصر، -ماجستیر غیر منشورة، تخصص المكتبات والمعلومات، جامعة القاھرة

1999.  
، ، علم النفس العام ،جوھر سعد :بوغوسلوفسكي وآخرون، ترجمة. ف. ف .47

 سوریا، دط، -ات وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة، دمشقمنشور
1997.  

مصر،  -دار المعارف، القاھرة  ،علم النفس وقضایا العصر: فرج عبد القادر طھ .48
  .1988 ،5ط

  .1996 ،1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طعلم نفس النمو: كامل محمد محمد عویضة .49
 –دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، التعلم النشط: كریمان محمد بدیر .50

  .2008 ،1األردن، ط
، عالم تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصاالت: كمال عبد الحمید زیتون .51

  .2004، 2مصر، ط – الكتب، القاھرة
األردن،   ، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،التعلیم االلكترونيماھر حسن رباح:  .52

 .2004 ،1ط
ّ  محب .53  المسلم، أنا منتدى ،Total Video Converter الصیغ لتحویل رائع برنامج: ابخط

 :الرابط على االنترنت على متاح
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=355122 2010/ 12/ 26  بتاریخ  

  ص 11:44:10
أثر استخدام التعلیم المبرمج على تعلیم المھارات إسماعیل حامد عثمان:  محمد .54

، ماجستیر غیر منشورة في التربیة الریاضیة، األساسیة لریاضة كیك بوكسینغ
  .2003 جامعة حلوان، مصر،

، دار الھدى ، عین نموذج التدریس الھادف أسسھ وتطبیقاتھ: محمد الصالح حثروبي .55
  .1999 الجزائر، دط،– ملیلة

إدارة الخدمات الطالبیة بمؤسسات التعلم العالي عن : محمد بن فالح مبروك الجھني .56
نموذج مقترح لتلبیة احتیاجات طلبة (بعد من وجھة نظر خبراء اإلدارة التربویة

، رسالة دكتوراه، تخصص اإلدارة التربویة، غیر )الجامعة العربیة المفتوحة
  .2009 المملكة العربیة السعودیة، -منشورة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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ة م  والمالحق المراجع قائ
 

 01 
  

  نتائج درجات المجموعة الضابطة والتجریبیة في االختبارات القبلیة والبعدیة  

 المجموعة التجریبیة -1

معدل  اللغة   الرقم
العربیة في الفصل 

  األول

العربیة في  معدل اللغة
اختبار شھادة نھایة 

مرحلة التعلیم االبتدائي 
  الدورة األولى

العربیة في  معدل اللغة
شھادة نھایة  اختبار

مرحلة التعلیم االبتدائي 
 الدورة الثانیة

1 7.9 9.5 9.5 
2 7.5 8 8 
3 8.7 8 8 
4 5.85 8.5 8.5 
5 5.15 6.5 9 
6 7.1 9 9 
7 6.8 10 10 
8 8.75 10 10 
9 6.65 8 8 
10 8.55 9.5 9.5 
11 8.55 9.5 9.5 
12 5.7 9.5 9.5 
13 2.95 4.5 9 

 9.038462 8.5 6.934615 المعدل
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 المجموعة الضابطة
معدل  اللغة   الرقم

العربیة في الفصل 
  األول

العربیة في  معدل اللغة
اختبار شھادة نھایة 

مرحلة التعلیم االبتدائي 
  الدورة األولى

العربیة في  معدل اللغة
اختبار شھادة نھایة 

مرحلة التعلیم االبتدائي 
 الدورة الثانیة

1 5.25 7 7 
2 5.55 8 8 
3 7.85 8.5 8.5 
4 6.7 8 8 
5 5.55 8 8 
6 5.55 7.5 7.5 
7 8.4 10 10 
8 7.9 8.5 8.5 
9 8.6 9 9 
10 9.05 9.5 9.5 
11 5.15 7.5 7.5 
12 7.35 9 9 
13 6 8.5 8.5 
14 4 7.5 7.5 

المعد
 ل

6.635714 8.384  8.321429 

 

  من المجموعة التجریبیة، ألن البقیة        13ورقم  6م: شارك في الدورة  الثانیة تلمیذان فقط وھما رقمالحظة: 

  نجحوا منذ الدورة األولى من شھادة نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي.            
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02  
 قیم االختبار "ت" الذي یوضح تجانس المجموعتین قبل تطبیق الدروس التدعیمیة، محسوبة بواسطة 

SPSS  

  
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=VAR00001   /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
 [DataSet0]  

Group Statistics 
 VAR000

02 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
VAR00001 1.00 13 6.9346 1.70225 .47212 

2.00 14 6.6357 1.55420 .41538 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
    
  F Sig. t df 

VAR00001 Equal variances assumed .010 .919 .477 25 
Equal variances not assumed   .475 24.318 

Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 
   
  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 

Difference 
VAR00001 Equal variances assumed .638 .29890 .62664 

Equal variances not assumed .639 .29890 .62884 
Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of the Difference 
  Lower Upper 

VAR00001 Equal variances assumed -.99169- 1.58950 
Equal variances not assumed -.99806- 1.59586 
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الذي یوضح عدم وجود فروق في التحصیل بین   SPSS قیم االختبار "ت" محسوبة بواسطة
  1المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار البعدي 

  
  

T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2) /MISSING=ANALYSIS  /VARIABLES=VAR00001 /CRITERIA=CI(.95). 
T-Test 

 [DataSet0]  
Group Statistics 

 VAR00
002 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

VAR00001 1.00 13 8.5000 1.56791 .43486 

2.00 14 8.3214 .84597 .22609 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

    
  F Sig. t df 

VAR00001 Equal variances assumed 2.529 .124 .372 25 

Equal variances not 
assumed   .364 18.141 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
   
  

Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 

VAR00001 Equal variances assumed .713 .17857 .47986 

Equal variances not 
assumed 

.720 .17857 .49012 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

VAR00001 Equal variances assumed -.80971- 1.16686 

Equal variances not 
assumed 

-.85057- 1.20771 
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الذي یوضح عدم وجود فروق في التحصیل بین   SPSS قیم االختبار "ت" محسوبة بواسطة
  2المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار البعدي 

  
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2) /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=VAR00001   /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
 [DataSet0]  

Group Statistics 
 VAR000

02 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
VAR00001 1.00 13 9.0385 .72058 .19985 

2.00 14 8.3214 .84597 .22609 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
    
  F Sig. t df 

VAR00001 Equal variances assumed .348 .561 2.362 25 
Equal variances not assumed   2.376 24.830 

Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 
   
  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 

Difference 
VAR00001 Equal variances assumed .026 .71703 .30361 

Equal variances not assumed .026 .71703 .30176 
Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of the Difference 
  Lower Upper 

VAR00001 Equal variances assumed .09173 1.34234 
Equal variances not assumed .09533 1.33874 
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