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  اإلهداء
  

  .ن تلمذت على يديه صغرياً أو كبرياًإىل كل م
   .الرعاية إىل أيب الذي غرس البذور وقدم يل

  .إىل أمي اليت قدمت كل ما تستطيعه أم بإخالص
  بحثال اذهلوالتعديل  ةالتجربقمت أُو فيها رجت ختيتجامعة ماالنج احلكومية الإىل 

  .إىل كل أقاريب ومن يهمهم أمري
  .هلم مجيعاً فيه النصيب األوفر أهدي هلم مجعياً مثرة جهد؛ كان

  

  



 

 تقديرالو كلمة الشكر

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا 
  . أما بعد. ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر : فامتثاالً لقوله سبحانه وتعاىل

فأشكر اهللا على ما من به علي من النعم،  ،يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهللا غين محيدفإمنا 
اجلامعة اإلسالمية ( ةاملباركه اجلامعة وأشكره سبحانه على أن وفقين للدراسة يف هذ

ني باملرحلة تالعلوم الشىت على مدى سناللغة العربية و االذي تعلمت فيه) احلكومية ماالنج
ه مث إن من شكر اهللا شكر القائمني على هذ، على ما كرم وشرف فاحلمد هللا ماجستري
) من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا(القائل  � سلفاً وخلفاً، اقتداًء دى املصطفى اجلامعة 

  :  فإين أتقدم يف بداية حبثي هذا جبزيل الشكر والتقدير والعرفان إىل
اإلسالمية احلكومية امعة اجل مدير و املاجستريجإمام سوفرايوالدكتور ألستاذ ا .1

 . ماالنج

 اللغـة العربيـة   ختصصأتقدم بالشكر اجلزيل ألساتذيت أعضاء هيئة تدريس يف  .2
على اجلهود اليت بذلوها يف توفري األجـواء  احلكومية ماالنج باجلامعة اإلسالمية 

  .األكادميية املناسبة إلجناح برنامج املاجستري الذي تشرفت بااللتحاق به
الدكتور نور  الفاضلاألول  شرفامل  جزيالً من أعماق قليب أستاذي أشكر شكراً .3

دة يف مراحل إعداد الدراسة، ععلى ما قدمه يل من عون ومسااملرتضى املاجستري 
حيث تبىن الفكرة وشجع على إجنازها إىل أن أصبحت خطة، مث واصل رعايتها 

اب األمل بإمكانية وقدم النصح واإلرشاد، وفتح أمامي مبالحظاته وتوجيهاته أبو
 .إجناز هذه الدراسة



 

املشرف  فيصل حممود آدم إبراهيمأتقدم بالشكر اجلزيل إىل الدكتور الفاضل كما  .4
على حبثي والذي استفدت من علمه وتوجيهاته وأخالقه احلسنة حفظه اهللا  الثاين

 . ورعاه وأمد يف عمره خلدمة دينه

الدكتور توركيس ، والدكتور  أمحدللدكتور سعيد حواية اهللاوأتقدم بالشكر أيضاً  .5
  .ن شرفاين بقبوهلما نقاش وإجازة هذه الرسالةياللذ ،لوبيس املاجستري

اخلرباء الذين سامهوا أو ساعدوا من  كما أزجي شكري وتقديري الكبريين ألكثر .6
يف كل من  األساتذة خاصة وأشكر منهم.  أي مرحلة من مراحل هذه الدراسةيف

قشريي رئيس قسم اللغـة  األستاذ بالذكر ، وأخص منهم يةماالنج احلكومجبامعة 
اللغة  تدريسأستاذ املناهج وطرق األستاذ عينني و، العربية جبامعة ماالنج احلكومية

يف مناقشـة   ةليالذي جلس معي الساعات الطو ماالنج احلكومية،جبامعة  العربية
 .القراءة طرق تدريسأدق التفاصيل يف 

الفضالء الذين كرسوا جهودهم، وبذلوا أوقام لطلبة بالشكر أيضاً األساتذة  .7
العلم فجزاهم اهللا خري اجلزاء على ما قاموا به من جهود مباركة، وجعل ذلك يف 

 .موازين حسنام

صاحب الفضل الكبري بعـد اهللا عـز    نيوأوجه شكري كذلك إىل والدي العزيز .8
  يف مواصليت ملسرية التعليم وجل

اين، وجلميع األصدقاء وهم كثريون الذين ساعدوين وأتقدم كذلك بالشكر إلخو .9
  .على إجناز هذه الدراسة من خالل توفري العديد من الكتب واملراجع

أسأل اهللا للجميع األجر واملثوبة يف فلهؤالء مجيعاً مين الشكر والعرفان، وهلم 
سأل اهللا أن فأ .الدارين، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا مجيعاً للعلم النافع والعمل الصاحل

ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه  "جيزيهم خري اجلزاء، ويرفع قدرهم 
  .)69 النساء( " علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا

  الباحث



 

  خلص البحثستم

  

تصميم الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم  .2008. داريادي، حممد واهب
قسم  .)بقسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية( القراءة

 .تعليم اللغة العربية ختصصالعليا اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج  اتدراسال
الدكتور : املشرف الثاين  ، املاجستريملرتضى نور ا الدكتور: املشرف األول 

  .ابراهيم فيصل حممود آدم
  

  .، تدريس القراءةالربنامج التعليمي، الوسيلة التعليمية، احلاسوب : الكلمات األساسية
  

نال احلاسوب اهتماما كبريا من قبل التربويني واملتخصصني واملهتمني بالعملية 
قرن العشرين املاضي، وازداد هذا االهتمام باحلاسوب د األخرية من الهوالتعليمية يف الع

ورأى الباحث االستفادة منه يف جمال . وبرجمياته يف بداية القرن احلادي والعشرين احلايل
التعليمية باستخدام  الربامج تصميم" تدريس القراءة، لذا، قدم البحث حتت عنوان

 تصميميقصد إىل  البحثذا هف. "لتدريس القراءة جبامعة ماالنج احلكومية احلاسوب
، واكتشاف لتدريس القراءة جبامعة ماالنج احلكومية التعليمية باستخدام احلاسوب الربامج

  .أراء اخلرباء والطلبة عنه
جمموعة من احملكمني املتخصصني يف عدله و. التطوري هذا  البحث  الكيفي

الذي بلغ  والتقوميتكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس والقياس 
، اطالب 18الرابعة جبامعة ماالنج احلكومية، وهم لبة يف املرحلة طال، و أستاذا 16عددها 

) 1( :هيو ،طواتالبحث بإجراء اخل متو. مادة أساليب تدريس اللغة العربيةون درسي
) 4(، حتديد املادة التعليمية) 3( حتديد مستوى املتعلمني، )2(، حتديد األهداف التعليمية



 

حوسبة ) 6(، كتابة إطارات الربنامج) 5(حتديد نظام عرض املادة التعليمية للربنامج، 
 استنساخ الربنامج) 8(، جتريب الربنامج وتعديله) 7(، املادة التعليمية

 ، لتدريس القراءة الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب) أ: ( إىلحث اصل البوو
تدريس مهارة القراءة املختص ب ةاملدرس والطلب إليها مجعت مجيع األدوات اليت حيتاجوقد 

مجل العروض يف سبيل أنتاج وهو يشمل مجيع األدوات الالزمة إلCD  أقراص ليزرية  يف
ن أ) ب(، يف شكل مشوق وازدياد حتصيل الطلبة العلميمهارة القراءة جعل تدريس 

مهارة القراءة تدريس  يفاسوب استخدام الوسائل املتعددة باحل) 1(اخلرباء يرون إن  
يف التعلم  حنو استخدام الكومبيوتر االجيابية مالدراسي و اجتاها ميزيد من حتصيلهلبة لطل

 مهارة القراءةيوفر استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس ) 2(، والتعليم
سي عند درجة عالية من الضبط واالنضباط الذايت داخل الصف قياساً حبالة الصف الدرا

أن استخدام الوسائل املتعددة ) 3(، استخدام جتارب العرض أو التقنيات التعليمية
يقلل من وقت التعلم والتعليم واجلهد الذي تبذله  مهارة القراءةبالكومبيوتر يف تدريس 

 .الطلبة واملدرس قياساً بتجارب العرض

والدراسات يف يف ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء املزيد من البحوث 
أظهرت الدراسة إمكانية تعميم نتائجها على املوضوعات األخرى، ) 1( :ااالت التالية

) 2(، حىت يتسىن تعميم النتائج بدرجة أكرب على اتمع التعليمي مبراحل تعليمية خمتلفة
الربامج التعليمية احلاسوبية ميكن أن تتناول الدراسات املستقبلية مقارنة فاعلية 

مل تتناول الدراسة احلالية )3(، تراتيجيات تعليمية أخرى يف مراحل تعليمية خمتلفةباس
قياس التحصيل املرجأ كعامل تابع أو عمليات معرفية عليا، وعليه ميكن أن تتناول 

  .يف هذه املتغرياتالربامج التعليمية احلاسوبية الدراسات املستقبلية بيان فاعلية 
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ليزية ستخلص البحث باإلجنم  

 
Dariyadi, Moch Wahib. 2008. Scheme study program of Computer aid at Lesson Method 

Study of Reading in State University of Malang.  Islamic State University of 
Malang, Post-Graduate of Arabic language. Counselor I: DR. Nurul Murtadho 
M.Pd, Counselor II: DR Faishol Mahmud Adam Ibrahim. 
 

Keyword: study program, study instrument, computer, and study of reading. 

 

 By the end of 20th century and this early 21st century, computer technology gets a 

profound interest among educators and education observers. In this case, the researcher sees 

the important of usage computer aid on the method study of reading to college student, 

candidate of teachers. Hence, this research entitles “Scheme of study program of Computer 

aid at Method Study of Reading in State University of Malang (UM)”. This research aims to 

design study program at method study of reading in State University of Malang and know 

instrument experts’ opinion, items experts and college student about instrument which have 

been designed.  

This research type is descriptive qualitative with device research of development. This 

research validation is done by 7 instrument experts, 9 items experts and18 college students 

that are taking method study of reading. These research stages steps are: (1) determining the 

target of study, (2) determining student level, (3) determining study items, (4) determining 

program used, (5) writing down appearance grille, (6) workmanship at computer (7) expert’s 

validation, (8) producing. 

Result of this research is: (1) tidy items in CD study at method study of reading, to 

make study process more interesting, (2) this study program can give maximal result at 

students’ achievement; (3) this study program can maximize teaching learning process in 

lecturing room, (4) this program study gives attention at time effectively at teaching learning 

process. 

 The research proposes: (1) other researchers are expected to research with different 

theme, subject, and level (2) research about correlation study of computer aid with other study 

technique, (3) broadening research area and test-drive to know the instrument effective study 

of computer aid. 



 

  ستخلص البحث باإلندونيسيةم

 
Dariyadi, Moch Wahib. 2008. Perancangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer 

pada Matakuliah Metode Pembelajaran Qiroah di Universitas $egeri Malang.   
Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jurusan Pembelajaran Bahasa Arab. 
Pembimbing I : DR. Nurul Murtadho M.Pd, Pembimbing II : DR Faishol Mahmud 
Adam Ibrahim. 
 

Kata Kunci : program pembelajaran, media pembelajaran, komputer, pembelajaran qiroah 

 

 Pada akhir abad 20 dan awal abad 21 sekarang ini, teknologi komputer mendapat 

perhatian yang sangat besar oleh para kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Dengan 

menerapkan pembelajaran berbantuan komputer pada proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini peneliti melihat pentingnya penggunaan media pembelajaran berbantuan 

komputer pada metode pembelajaran qiro’ah bagi mahasiswa calon guru. Maka, penelitian ini 

berjudul “Perancangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer pada Matakuliah Metode 

Pembelajaran Qiro’ah di Universitas Negeri Malang (UM)”. Penelitian ini bertujuan 

merancang media pembelajaran pada matakuliah Metode Pembelajaran Qiro’ah di Universitas 

Negeri Malang dan mengetahui pendapat para ahli media, ahli materi dan mahasiswa tentang 

media yang telah dirancang tersebut. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian 

pengembangan. Validasi pada penelitian ini oleh ahli media sebanyak 7 orang, ahli materi 

sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 18 mahasiwa yang sedang menempuh matakuliah 

metode pembelajaran qiro’ah. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah: (1) menentukan 

tujuan pembelajaran, (2) menentukan jenjang mahasiswa, (3) menentukan materi 

pembelajaran, (4) menentukan program yang digunakan, (5) menuliskan kisi-kisi tampilan, 

(6) pengerjaan pada komputer (7) validasi ahli dan ujicoba, (8) memproduksi. 

Hasil penelitian ini adalah : (a) materi yang dikemas dalam CD pembelajaran pada 

matakuliah metode pembelajaran qiroah, (b) Pandangan para pakar tenteng evektifias program 

pembelajaran ini: (1) dapat memberikan hasil maksimal pada prestasi mahasiswa, (2) program 

pembelajaran ini dapat memaksimalkan proses pembelajaran diruang perkuliahan, (3) 

program pembelajaran memberikan perhatian pada efektifitas waktu dalam proses 

pembelajaran. 

 Usulan dalam penelitian ini adalah : (1) peneliti lain diharapkan melakukan penelitian 

dengan tema, subyek atau jenjang lain, (2) penelitian tentang korelasi pembelajaran 

berbantuan komputer dengan teknik pembelajaran lain, (3) memperluaskan kawasan 

penelitian dan mengujicobakan untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran berbantuan 

komputer. 
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design study program at method study of reading in State University of Malang and know 

instrument experts’ opinion, items experts and college student about instrument which have 

been designed.  

This research type is descriptive qualitative with device research of development. This 

research validation is done by 7 instrument experts, 9 items experts and18 college students 

that are taking method study of reading. These research stages steps are: (1) determining the 

target of study, (2) determining student level, (3) determining study items, (4) determining 

program used, (5) writing down appearance grille, (6) workmanship at computer (7) expert’s 

validation, (8) producing. 

Result of this research is: (1) tidy items in CD study at method study of reading, to 

make study process more interesting, (2) this study program can give maximal result at 

students’ achievement; (3) this study program can maximize teaching learning process in 

lecturing room, (4) this program study gives attention at time effectively at teaching learning 

process. 

 The research proposes: (1) other researchers are expected to research with different 

theme, subject, and level (2) research about correlation study of computer aid with other study 

technique, (3) broadening research area and test-drive to know the instrument effective study 

of computer aid. 



 

  ستخلص البحث باإلندونيسيةم

 
Dariyadi, Moch Wahib. 2008. Perancangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer 

pada Matakuliah Metode Pembelajaran Qiroah di Universitas $egeri Malang.   
Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jurusan Pembelajaran Bahasa Arab. 
Pembimbing I : DR. Nurul Murtadho M.Pd, Pembimbing II : DR Faishol Mahmud 
Adam Ibrahim. 
 

Kata Kunci : program pembelajaran, media pembelajaran, komputer, pembelajaran qiroah 

 

 Pada akhir abad 20 dan awal abad 21 sekarang ini, teknologi komputer mendapat 

perhatian yang sangat besar oleh para kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Dengan 

menerapkan pembelajaran berbantuan komputer pada proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini peneliti melihat pentingnya penggunaan media pembelajaran berbantuan 

komputer pada metode pembelajaran qiro’ah bagi mahasiswa calon guru. Maka, penelitian ini 

berjudul “Perancangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer pada Matakuliah Metode 

Pembelajaran Qiro’ah di Universitas Negeri Malang (UM)”. Penelitian ini bertujuan 

merancang media pembelajaran pada matakuliah Metode Pembelajaran Qiro’ah di Universitas 

Negeri Malang dan mengetahui pendapat para ahli media, ahli materi dan mahasiswa tentang 

media yang telah dirancang tersebut. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian 

pengembangan. Validasi pada penelitian ini oleh ahli media sebanyak 7 orang, ahli materi 

sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 18 mahasiwa yang sedang menempuh matakuliah 

metode pembelajaran qiro’ah. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah: (1) menentukan 

tujuan pembelajaran, (2) menentukan jenjang mahasiswa, (3) menentukan materi 

pembelajaran, (4) menentukan program yang digunakan, (5) menuliskan kisi-kisi tampilan, 

(6) pengerjaan pada komputer (7) validasi ahli dan ujicoba, (8) memproduksi. 

Hasil penelitian ini adalah : (a) materi yang dikemas dalam CD pembelajaran pada 

matakuliah metode pembelajaran qiroah, (b) Pandangan para pakar tenteng evektifias program 

pembelajaran ini: (1) dapat memberikan hasil maksimal pada prestasi mahasiswa, (2) program 

pembelajaran ini dapat memaksimalkan proses pembelajaran diruang perkuliahan, (3) 

program pembelajaran memberikan perhatian pada efektifitas waktu dalam proses 

pembelajaran. 

 Usulan dalam penelitian ini adalah : (1) peneliti lain diharapkan melakukan penelitian 

dengan tema, subyek atau jenjang lain, (2) penelitian tentang korelasi pembelajaran 

berbantuan komputer dengan teknik pembelajaran lain, (3) memperluaskan kawasan 

penelitian dan mengujicobakan untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran berbantuan 

komputer. 
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  الفصل األول

 املقدمة
 
  

   خلفية البحث . أ
تعد تقنيات التعليم ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية وجزًءا ال يتجزأ من 

ولعل التحديات اليت يواجهها العامل هذا اليوم والتغري السريع . النظام التعليمي الشامل
الضروري على املؤسسات التعليمية أن تأخذ  الذي طرأ على مجيع نواحي احلياة جتعل من

. بتقنيات التعليم واالتصال ومستجداا من أجل حتقيق أهدافها وفق املنظومة التعليمية
. ويعد احلاسوب من أبرز املستجدات اليت أنتجتها التقنية احلديثة يف القرن العشرين

عرفية والعملية حىت فظهور احلاسوب فرض كثريا من املتغريات يف مجيع النواحي امل
اآليل واضحة املعامل يف مجيع امليادين لتشكل أداة قوية حلفظ  احلاسوبأصبحت بصمة 

   .املعلومات ومعاجلتها ونقلها
ومع إطاللة القرن احلادي والعشرين أصبح من الصعوبة على األفراد واملؤسسات 

رات احلديثة يف مجيع التعليمية وغريها االستغناء عن أجهزة احلاسوب يف مواكبة التطو
. جماالت احلياة، فال يوجد جمال من جماالت احلياة إال ودخله احلاسوب من أوسع أبوابه
. ويرجع ذلك إىل االنتشار الواسع الذي قطعه احلاسوب يف معظم جماالت احلياة الكثرية

دورا ففي جمال العلوم الطبيعية يرى بعض التربويني أمهية احلاسوب كوسيلة تعليمية تلعب 
مهما يف استثارة اهتمام الطالب، وزيادة خربم العلمية، وبناء املفاهيم العلمية السليمة، 

  .وإشباع حاجام العملية وغري ذلك
نال احلاسوب اهتماما كبريا من قبل التربويني واملتخصصني واملهتمني بالعملية 

اد هذا االهتمام باحلاسوب ود األخرية من القرن العشرين املاضي، وازدهالتعليمية يف الع



 

وبرجمياته يف بداية القرن احلادي والعشرين احلايل، ويظهر ذلك جليا من خالل 
و  التوجهات التربوية احلديثة حنو حوسبة املناهج واملواد الدراسية، وحوسبة املدارس،

 .)E- Learning(احلجرات الصفية، أمال يف تطبيق استراتيجية التعلم اإللكتروين 

والربامج املعلوماتية  احلاسوباملؤمترات الدولية على أمهية استخدام  أكّدت
حتت  1989التربوية، فعلى سبيل املثال جاَء عن مؤمتر اليونسكو املنعقد يف باريس عام 

اسم املؤمتر الدويل للتربية واملعلوماتية بأن املعلوماتية مدعوة إىل احتالل مكان دائم هلا يف 
  .على حتسني الفاعلية الداخلية واخلارجية للنظم التربوية عداد األدوات القادرة

. ويمكن أن يكون احلاسوب مادةً للتدريس، وميكن أن يكون أيضاً آلةً تعليمية  
فاحلاسوب يساعد على إمتامِ العملية التعليمية التعلُّمية وإجنازها، من خالل املُساعدة يف 

ارف، وإجراء متارين املُحاكاة للواقع يف شرح الدروس، وحلِّ التمارين، وتقدمي املع
املخابر واملعامل، وتـمثيل الظواهر الطبيعية أو مـحاكاتـها، كما يساعد املُدرس على 

   .1تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية املوضوعة
يتميز احلاسوب عن التقانات والوسائل التعليمية التقليدية بأنـه جيمع مجيع 

فيمكن استخدام احلاسوب  .2الذايت يف براجمه فهو وسيلة للتعلم الذايت مكونات التعلُّم
كأداة يف التعلم الذايت وآلة تعليمية متكاملة، جتمع بني عرض املعلومات واستجابة املتعلم 

وساعد على توضيح املفاهيم وإزالة الغموض، باإلضافة إىل إجياد عنصر . والتغذية الراجعة
احمليسن، اسوب من إجياد جو تعليمي خارج نطاق قاعة الصف كما يمكّن احل. التشويق

ويساعد على تأمني بنية تفاعلية بني املُتعلم والربنامج احلاسويب، فيقبل املُتعلم على التعلم 
من خالل تأدية املتعلم لعدد من األنشطة التعليمية معاً  .3يف جو يمتاز بالتفاعل والتركيز
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واالستماع واالستجابة للمثريات التعليمية، إضافة إىل اطالعه على مثل القراءة واملُالحظة 
  . نتيجة استجابته بصورة فورية مما يسهم يف تعزيز عملية التعليم وتعديل اجتاهها

وتوصل أحد الباحثني الغربيني لدى مراجعته لكثري من البحوث يف مقالته عن 
علمون عند استخدام احلاسوب أن املتعلمني يت: يف التدريس إىل احلاسوباستخدام 

 40الوقت مبا يعادل  احلاسوببسرعة أكثر من تعلمهم وفق الطرائق العادية، إذ خيتصر 
يثري دافعيتهم حنو التعلم، ويزيد قدرتـهم على  احلاسوبمن الوقت العادي، وأنّ % 

 .4املُتابعة، ويثري انتباههم حنو املوضوع، وعلى االحتفاظ باملعلومات

تأثري عدد من الوسائط أن  Gokhale،5 املذكور يف) Men  )1993 وقد قيم
يف ذاكرة الطالب، حيث وجد إن الطالب " املعلومات احملصلة"التعليمية يف مدى بقاء 

% 50مما يشاهده ويسمعه، % 30مما يسمعه، % 20من القراءة، %  10يتذكر 
إذا قام بعمل % 90عندما يراقب شخصاً ما يقوم بشرح عمل يقوم به، ولكنه يتذكر 
  .(Simulation) الشئي بنفسه حىت لو كان هذا الشئ الذي يعمله عبارة عن حماكاة

بأنه  احلاسوباهلدف األساس من استخدام طريقة احملاكاة ب  Bodendorf وقد حدد
عقلياً للموضوع احلقيقي أو الظاهرة الطبيعية وذلك ) تصوراً(اكتساب املتعلم، منوذجاً 

إن حتقيق هذه اإلمكانية . ق اخلالق ومعاجلة هذا النموذج واختبارهمن خالل التطبي
متيز طريقة احملاكاة عن طريقة التعلم ) التعلم باالكتشاف ومعاجلة املعلومات املكتسبة(

    .6الذايت اخلالص
يف دراسته اليت هدفت إىل املقارنة بني  فاعلية حماكاة  Gokhale كما أشار

املعمل االعتيادية يف القدرة على تعزيز حل املسألة عند  وبني فاعلية طريقة احلاسوب
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الطالب، إن هناك فروقاً إحصائية يف حل املسألة لصاحل اموعة التجريبية اليت 
   .7بواستخدمت طريقة احملاكاة باحلاس

يف  احلاسوب جهاز ماستخدا مع هذا النظام التربوياالنسجام حث االبك نارأي الذ 
طرق التدريس اللغة يف أثناء تدريس ألن . يف تعليم اللغة العربية حهاشرح املفاهيم وتوضي

 ،املتوسطة والثانويةلتالميذ والتلميذات لطريقة تدريس القراءة يف مبحث العربية منها 
واسع، حيث متثل ذلك يف طرح  ملست صعوبة يف طرح الدرس ملا حيتاج إليه من خيال

. مل وصفاً دقيقاً عند شرح املواقع وحتديدهااألمثلة الصحيحة، والتمثيل الصحيح ملعا
مما  ،وعلى الرغم من احتواء الكتاب على أشكال توضيحية إال أن واجهت صعوبة

ومبا أن  .األساسية عليها استلزم وقتاً طويالً نسبيا لشرحها، وحتديد أهم النقاط والدوائر
وجدن صعوبة لبة لطموضوع يعتمد على الفهم والتطبيق أكثر من احلفظ والتذكر، فإن ا

   .يف فهم هذا املوضوع واستيعابه
أي أن يلعب احلاسوب هنا دور شريك  ،بالتعليم مبساعدة احلاسوب الباحث ففكر     

الطالب واملعلم، مما يعين تقدمي احلاسوب دروساً تعليمية مفردة أو مجاعية إىل الطلبة 
م بإعداد اق لذا،التعليمية،  مباشرة، وهناك حيدث التفاعل بني هؤالء الطلبة والربامج

التعليمية الربامج  تصميم"وكان املوضوع هذا البحث برنامج حاسويب مت استخدامه 
جامعة ماالنج  بقسم األدب العريب كلية اآلداب القراءةعليم لت باستخدام احلاسوب

  ."احلكومية
  

  البحثأسئلة . ب

  :  لرسالة هيفأسئلة البحث يف هذه اوبناء على خلفية البحث السابقة  
بقسم األدب  القراءةعليم لت الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب تصميمكيف  .1

 ؟ جامعة ماالنج احلكومية العريب كلية اآلداب
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 الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب تصميم فعاليةما رأي اخلرباء والطلبة عن  .2
 ؟ نج احلكوميةجامعة ماال بقسم األدب العريب كلية اآلداب القراءةعليم لت

  

  أهداف البحث. ج

  :  السابقة  فالبحث  يقصد إىل ما يلىاألسئلة وبناء على   
بقسم األدب العريب  القراءةعليم لت الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب تصميم .1

 .جامعة ماالنج احلكومية كلية اآلداب
 القراءةعليم لت بالربامج التعليمية باستخدام احلاسو فعالية أراء اخلرباء عنمعرفة  .2

 .جامعة ماالنج احلكومية بقسم األدب العريب كلية اآلداب
  
  أمهية البحث. د

التعليمية التعلمية وهو املسؤول عن املناخ  إن املعلم هو حجر الزاوية يف العملية
حنو التعلم الصفي باستخدام ني اجتاهات املعلم الصفي وجناح اإلدارة الصفية، وإن دراسة

قد تفيد نتائج الدراسة املتخصصني يف املناهج  .األمهية  أمراً يف غايةاحلاسوب يعترب
  .حول رفع كفاءة املعلم يف الثقافة احلاسوبية والتدريب على إعادة النظر

وعليه . أساليب تدريس اللغة العربيةمدخالً إىل وحدة مهارة القراءة يعد موضوع 
لتحقيق  أساليب تدريس اللغة العربية مادةيعد املوضوع ذو أمهية خاصة بالنسبة ملعلمني 

علـى تفسـري    مسيساعدهمهارة القراءة كما أن فهم موضوع . أهداف تعليمية خاصة
   .الواقعيةالظواهر 

اجلامعة اليت يتعلم فيها الباحث هذا البحث يشري إىل أمهية كثرية لدي الباحث و
 هيقرأ هذ رين وممنواجلامعة اليت سيأخذها الباحث حمل البحث وسائر اجلامعات اآلخ

   .القصرية من مدرس اللغة العربية الرسالة



 

 ماالنجواألمناط التعليمية للجامعة  صادرإحدى املعسي أن تكون هذه الرسالة  .1
  .احلكومية

وتدخل هذا الوسيلة التعليمية   أن جتعلللجامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج  .2
ت اللغوية خصوصا يف اساليب إحدى الوسائل التعليمية املكثفة لتنمية املهارا

 .تدريس القراؤة

  .  كمدرس اللغة العربيةللباحث أن يكون دافعا يف تنمية اجلودة واملهنة  .3
  

  البحثحدود . هـ

كما أنه ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة إال على العينة اليت متت دراستها، كما    
ملستخدمة يضاف إىل أن صدق النتائج يعتمد بشكل أساس على مدى صدق األدوات ا

  :  البحث علىهذا اقتصر . ذلك حمدودية الوقت املتاح لتنفيذ التجربة مع الطلبة
مادة أساليب على فهم مفهوم سوب التعليمية باستخدام احلاالربامج  تصميم .1

  .تدريس يف مهارة القراءة
 .سة املتوسطة والثانويةاالتالميذ يف املدرلدى تعليم مهارة القراءة  .2
  .عند الطلبة بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية التجربة .3
   

  مصطلحات البحث. و

بتصميمها باستخدام الباحث م احموسبة ق الوسيلة التعليمية استخدام :  التعليمية الربامج
  ديريكتورماكروميديا  برجمية 

 برامج امللتيميديا يستخدم لتكوين العروض التقدميية الكـبرية إحدى :   ديريكتور
  والتفاعلية 

  .امعة ماالنج احلكوميةجب يف املرحلة الرابعة طالباتالطالب وال:   الطلبة
  



 

  السابقة ةالدراس. ز

إن استخدام احلاسوب يف عملييت  التعلم والتعليم يعد من أحدث ااالت الـيت  
إعطاء بعض اللمحات عن جماالت  -هنا بقدر اإلمكان -احلاسوب، وسأحاول اقتحمها

  .يف عملييت التعلم والتعليم اسوباستخدام احل
أثر استخدام احلاسوب على حتصـيل  دراسة حول ) 2007( امحد الرفيقوقد أجرى 

سعت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام  .طالب الصف األول ثانوي يف مقرر الفيزياء
احلاسوب يف حتصيل طالب الصف األول الثانوي يف منهاج الفيزياء ملستويات التـذكر  

ولتحقيق هذا اهلدف، مت تصميم جتربـة قوامهـا   . لفهم والتطبيق حبسب تصنيف بلوموا
. طالبا 25جمموعتان متكافئتان إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة تتألف كل منهما من 

مت تدريس األوىل املادة املقروءة يف منهاج الفيزياء للصف األول الثـانوي باسـتخدام   
يبية، ومت تدريب اموعة الثانية املادة نفسها بالطريقـة  احلاسوب باعتبارها جمموعة جتر

  .التقليدية اليت تؤكد االستخدام العملي للمخترب باعتبارها اموعة الضابطة
. خضعت اموعتان الختبار قبلي وآخر بعدي يف املوضوعات اليت مشلها املنهاج

ت داللة إحصائية، ممـا  وقد دلت نتائج حتليل االختبار القبلي على عدم وجود فروق ذا
  :أما نتائج حتليل االختبار البعدي فقد أسفر عن اآليت . يدل على تكافؤ اموعتني

) مستوى التذكر(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف األول   -1
  .بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة

بني ) مستوى الفهم(املعريف الثاين  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى  -2
  .اموعة التجريبية واموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبيـة

) مستوى التطبيـق (توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف الثالث   -3
  .بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبيـة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار النظري: الباب الثاين

   الوسيلة التعليمية:  املبحث األول 
  الوسيلة التعليميةمفهوم : املطلب األول 

  دور الوسيلة التعليمية : املطلب الثاين 

  أو إعدادها شروط اختيار الوسيلة التعليمية: املطلب الثالث 

   فوائد الوسيلة التعليمية: املطلب الرابع 
  احلاسوب التعليمي: الثاين  املبحث

 نشأة التعلم مبساعدة احلاسوب: املطلب األول 

 التعلم باحلاسوبمفهوم : املطلب الثاين 

   أمهية احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم:  املطلب الثالث
  التعلم عن احلاسوب: املطلب الرابع 

   التعليم مبساعدة احلاسوب: املطلب اخلامس
   التعلم من احلاسوب: املطلب السادس
  د احلاسوب يف جمال التعليمئفوا: املطلب السابع
  وب التعليميةاستخدامات احلاس: املطلب العاشر

  مزايا استخدام احلاسوب يف التعليم: احلادي عشراملطلب 
  سلبيات استخدام احلاسوب يف التعليم: املطلب الثاين عشر

إرشادات عند التعليم مبساعدة : املطلب الثالث عشر
  احلاسوب

   Director MXالتعرف عن الربنامج :  عشر الرابع املطلب

  تعليمية الربجميات ال: طلب اخلامس عشرامل



 

  الثاينالفصل 

  اإلطار النظري
 
  

دور الوسيلة التعليمية يف عملية ، مفهوم الوسيلة التعليمية: علىفصل ال يشتمل هذا
، فوائد الوسيلة التعليمية، أو إعدادها شروط اختيار الوسيلة التعليمية، التعليم والتعلم

عليم مبساعدة الت، التعلم عن احلاسوب، أمهية احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم
سلبيات استخدام ، مزايا استخدام احلاسوب يف التعليم، التعلم من احلاسوب، احلاسوب

    الربجميات التعليمية، Director MX 2004التعرف عن الربنامج ، احلاسوب يف التعليم
  

  الوسيلة التعليمية :  املبحث األول 

  مفهوم الوسيلة التعليمية: ولاألاملطلب 

دوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية أيمية على اا أجهزة والوسيلة التعل
هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني : ميكن القول إن الوسيلة التعليمية. التعليم والتعلم

عملية التعلم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على املهارات، أو تعويد 
، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم املرغوب فيها، دون أن التالميذ على العادات الصاحلة

  .يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام
فمنهم من أمساها وسائل  ،القدم هناك اختالف يف تسمية الوسائل التعليمية منذُ  

ومنهم من أمساها  ،)Teaching  Aids(اإليضاح ومنهم من أطلق عليها معينات التدريس 
ولقد اجته الرأي إىل أن كل هذه التسميات ) Audio - Visual Aids(سائل مسعية وبصرية و

  .قاصرة وتعرب عن وظيفة ضيقة



 

وسائل اإليضاح كان منشؤها تصور أن اللغة املنطوقة أو املكتوبة عاجزة "فتسمية 
عن أن تكون هي وحدها وسيلة التفاهم وأن الكالم وحده عاجز عن نقل احلقائق 

ومات وهذا ما دعا املفكرين إىل استعمال وسائل إضافية أخرى باإلضافة إىل اللغة واملعل
  .8"لتوضيح مدلوالا مثل الرسوم والصور

يستعني ا املعلمون يف  تعين وسائل أخرى غري اللغة اليت" أما معينات التدريس 
 اسم يصف الوسائل السمعية" وكذلك الوسائل السمعية والبصرية هي  ،تدريسهم

، وهنا 9"باحلاستني اللتني تغلبان على اإلنسان عند االستفادة منهما ومها السمع والبصر 
على القراءة  تلك املواد اليت ال تعتمد أساساً": يف هذا اإلطار بأا) Dale(قد عرفها ديل 

واستخدام األلفاظ لنقل معانيها وفهمها وهي مواد ميكن بواسطتها زيادة جودة التدريس 
وهو يف هذا التعريف أراد أن ينقل   ،10"الطالب خبربات تعليمية باقية األثر  وتزويد

الوسائل من جمرد مواد مساعدة للتدريس إىل طرق للتدريس تدرك عن طريق حاسيت 
"  ،منه أن اإلنسان يتعلم عن طريق هاتني احلاستني فقط دون غريمها السمع والبصر ظناً

بل هناك حواس أخرى   ،11"ق السمع والبصر فقط وملّا كان املتعلم ال يتعلم عن طري
" ألن  ،ولذلك وجد أنه من األفضل تسميتها بالوسائل التعليمية .مثل اللمس والتذوق

  . 12"التعريف الشامل يؤكد على كل اإلنسان وعلى اإلمكانات املتوفرة يف بيئة املتعلم 
التعليمية هي املادة مواد وأجهزة تعليمية، فاملادة "بأا تتكون من  محدانعرفها 

، وأما املعرفية املراد إكساا الطالب سواًء مت االتصال بالصوت أم بالصورة أم ما معاً
األجهزة التعليمية فهي وسائط هذا النقل كآلة التسجيل وجهاز الفيديو وآلة عرض 
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األدوات واآلالت واملعدات اليت يستخدمها " بأا  14الدشيت، وعرفها 13"الشفافيات
ا معلم أو الدارس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو املدرسة أو خارجهامل

بقصد حتسني ورفع درجة كفاءة العملية التعليمية وبلوغ األهداف املنشودة يف أقل وقت 
ويربط البعض بني مفهوم  ،"ممكن وبأقل اجلهد وذلك دون االستناد إىل األلفاظ وحدها 

إن الوسائل " حيث يقول  ،15الطوجبي ل االتصال ومنهمالوسائل التعليمية ووسائ
) Instructional Aids(أو معينات تعليم ) Teaching Aids(التعليمية هي معينات تدريس 

وال تشري  ،يستخدمها املعلم يف توضيح املادة العلمية وتسد عجزه يف توصيل املعلومات
أو حتقيق ألهداف سلوكية  إىل أي ارتباط بني أداء الطالب وتعلمه سلوكيات جديدة

أدوات ومواد تستخدم خبربة ودراية يف حتقيق عملية "على أا   ويعرفها توكر ،"حمدودة 
االتصال يف املوقف التعليمي حبيث تتكون من مصدر ومرسل يرغب يف التأثري يف فرد أو 

وهذا . 16"أكثر عن طريق رسالة حتتوي على جوانب معرفية ووجدانية ونفس حركية
عريف ربط الوسيلة التعليمية على أا وسيلة اتصال مهمال بذلك خصائص املتعلمني الت

  .وطبيعة املادة التعليمية
الوسيلة اليت متخضت عنها الثورة يف علم االتصال واليت " بأا ، 17يوسفويعرفها 

" ميكننا استخدامها لتحقيق األهداف التعليمية إىل جانب املعلم والكتاب والسبورة 
من هذا التعريف استخدام التلفزيون والفيديو وجهاز العرض فوق الرأس وغريها ويتض

 ،من األجهزة املفيدة يف التعليم كوسائل تعليمية ألا متخضت عن الثورة يف علم االتصال
جمموعة الوسائل اليت يعتمدها النظام التربوي لتسهيل " بأا  ،18ولقد عرفها الطوجبي
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ح األساليب وأحدث الطرق للوصول باملتعلم إىل جنأوالعمل ب ،عملية التعليم والتعلم
  ".التربية السليمة

وأخرياً كان هلا مفهوم أعم وأمشل من التسميات السابقة حيث ال ينظر إليها على 
أا وسائل يف حد ذاا ولكن على أساس ما حتقق هذه الوسائل من أهداف سلوكية 

الوسائل " واالقتصاد يف التكلفة أي ميكن اعتبار  حمدودة بدرجة عالية من األداء والكفاية
بأا  ،العابدويف ذلك عرفها  .19"داخل نطاق تقنيات التعليم -أو عنصر-جزءاً من 

 ،طريقة منهجية تسري وفق خطوات متطورة متكاملة من أجل أهداف سلوكية حمدودة"
  .20"وباستخدام مستحدثات تكنولوجية من مواد وأجهزة ومواقف تعليمية

هي كافّة األجهزة واألدوات واملواد و الطرق و "بأا ، Steinberg عرفهاكما 
األنشطة املختلفة اليت يستخدمها املعلم أثناء عملية التعليم والتعلم داخل الفصل أو 
خارجه بغرض حتسني ورفع كفاءة العملية التعليمية و بلوغ األهداف املنشودة يف أقل 

تماد على األلفاظ وحدها  وتوضيح املعاين وشرح وقت ممكن وبأقل جهد دون االع
  .21األفكار وتدريب الطالب على املهارات وغرس وتنمية االجتاهات والقيم فيهم

  
  دور الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم والتعلم: املطلب الثاين

بة لديه يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغ      
للبحث والتنقيب، والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب 

لذلك ال خيفى على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه . يوصله إىل هدفه
الوسيلة التعليمية من أمهية كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها يف 
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خربة التعليمية، وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعترض عملية اإليضاح الظروف الطبيعية لل
  . إذا ما اعتمد على الواقع نفسه

وتنبع أمهية الوسيلة التعليمية، وتتحدد أغراضها اليت تؤديها يف املتعلم من طبيعة        
تعلمها،  األهداف اليت يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من املادة التعليمية اليت يراد للطالب

مث من مستويات منو املتعلمني اإلدراكية، فالوسيلة التعليمية اليت يتم اختيارها للمراحل 
ختتلف إىل حد ما عن الوسيلة اليت خنتارها للصفوف العليا، أو املراحل  ةالتعليمية الدني

  .التعليمية املتقدمة، كاملرحلة املتوسطة والثانوية
  : وأمهيتها يف اآليت وميكن حصر دور الوسيلة التعليمية

 .تقليل اجلهد، واختصار الوقت من املتعلم واملعلم .1

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيارة 
فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية حتقيق أهداف تعلم . نسبة التعلم إىل تكلفته

 .هد واملصادرقابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف الوقت واجل

  .تساعد الوسيلة التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية .2
واملقصود باللفظية استعمال املدرس الفاظاً ليست هلا عند التلميذ الداللة 
اليت هلا عند املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اردة بوسائل مادية حمسوسة 

ولكن اذا تنوعت هذه . ميذتساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التل
الوسيلة فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من املعىن تقترب به من احلقيقة االمر الذي 
يساعد على زيادة التقارب والتطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل من املدرس 

  .والتلميذ
  . تساعد يف نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانب املبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك .3
  . مام وانتباه الدارسني، وتنمي فيهم دقة املالحظةتثري اهت .4
  . تثبت املعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابه .5
  . تنمي االستمرار يف الفكر .6



 

  . تقوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبه من الدري .7
  . تسهل عملية التعليم على املدرس، والتعلم على الطالب .8
 . ، والرحالت، واملتاحفتعلم مبفردها كالتلفاز .9

  . توضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم .10
تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف ااالت اللغوية املختلفة،  .11

  . وخباصة يف جمال التغيري الشفوي
تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية، وبألفاظ احلضارة احلديثة الدالة  .12

  .عليها
  . لمني فرصا متعددة من فرص املتعة، وحتقيق الذاتتتيح للمتع .13
  . تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع التالميذ .14
  . تعلم املهارات، وتنمي االجتاهات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك .15

  
  شروط اختيار الوسيلة التعليمية، أو إعدادها: املطلب الثالث

لعلمية الغرض الذي وجدت من أجله يف عملية التعلم، وبشكل لكي تؤدي الوسيلة ا     
  : فاعل، ال بد من مراعاة الشروط التالية

  . أن تتناسب الوسيلة مع األهداف اليت سيتم حتقيقها من الدرس .1
  . دقة املادة العلمية ومناسبتها للدرس .2
  . أن تناسب الطالب من حيث خربام السابقة .3
معلومات خاطئة، أو قدمية، أو ناقصة، أو متحيزة،  ينبغي أال حتتوي الوسيلة على .4

أو مشوهة، أو هازلة، وإمنا جيب أن تساعد على تكوين صورة كلية واقعية سليمة 
  . صادقة حديثة أمينة متزنة

  . أن تعرب تعبريا صادقا عن الرسالة اليت يرغب املعلم توصيلها إىل املتعلمني .5



 

نس، ومنسجم مع موضوع أن يكون للوسيلة موضوع واحد حمدد، ومتجا .6
  . الدرس، ليسهل على الدارسني إدراكه وتتبعه

  . أن يتناسب حجمها، أو مساحتها مع عدد طالب الصف .7
  . أن تساعد على اتباع الطريقة العلمية يف التفكري، والدقة واملالحظة .8
  . توافر املواد اخلام الالزمة لصنعها، مع رخص تكاليفها .9
ا من جهد، ووقت، ومال، وكذا يف حال إعدادها أن تناسب ما يبذل يف استعماهل .10

  . حمليا، جيب أن يراعى فيها نفس الشرط
  . أن تتناسب ومدارك الدارسني، حبيث يسل االستفادة منها .11
  . أن يكون استعماهلا ممكنا وسهال .12
 أن يشترك املدرس والطالب يف اختيار الوسيلة اجليدة اليت حتقق الغرض،  .13

  : ى اآليتوفيما يتعلق بإعدادها يراع
  . اختبار الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها .1
إعداد املكان املناسب الذي ستستعمل فيه، حبيث يتمكن كل دارس أن يسمع،  .2

  . ويرى بوضوح تامني
يئة أذهان الدارسني إىل ما ينبغي مالحظته، أو إىل املعارف اليت يدور حوهلا  .3

ذات الصلة به، إلبراز النقاط املهمة  موضوع الدرس، وذلك بإثارة بعض األسئلة
  . اليت جتيب الوسيلة عليها

  
  فوائد الوسيلة التعليمية: املطلب الرابع

  : اللوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها فوائد كثرية منه     
تقدم للتالميذ أساسا ماديا لإلدراك احلسي، ومن مث تقلل من استخدامهم أللفاظ  .1

  . ال يفهمون معناها
  . ثري اهتمامهم كثريات .2



 

  . جتعل ما يتعلمونه باقي األثر .3
  . تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت .4
تنمي فيهم استمرارية التفكري، كما هو احلال عند استخدام الصور املتحركة،  .5

  . والتمثيليات، والرحالت
  .ميذتسهم يف منو املعاين ومن مث يف تنمية الثروة اللغوية عند التال .6
تقدم خربات ال ميكن احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم يف جعل  .7

  . ما يتعلمه التالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعا
 

  احلاسوب التعليمي : املبحث الثاين

   نشأة التعلم مبساعدة احلاسوب: املطلب األول
تصاالت اليت تتسارع ثورة التقدم العلمي اهلائل يف نظم املعلومات وتكنولوجيا اال

توفرها شبكات املعلومات واالنترنت يف مجيع جماالت احلياة والنشاطات البشرية كافة، 
مما سهل عملية االتصال والتواصل وتبادل املعلومات واخلربات بني مجيع أقطار العامل، 
ويسر انتشارها بسرعة جعلت العامل وكأنه قرية صغرية، ويعود الفضل كله يف ذلك هللا مث 

ريه لتقدم تكنولوجيا احلاسوب الذي قصر املسافات، وسهل االتصاالت، واختصر تيس
  .الوقت

وقد أصبح استخدام واستثمار االمكانات احلاسوبية مسة من مسات العصر احلاضر 
نظراً لالستحقاقات اليت أفرزا أمناط احلياة املدنية، ويتطلب األمر إحداث هذه التغريات 

اليت من شأا بناء ثقافات وسياسات شاملة ومتكاملة، تكفل  ومعايشتها يف جمتمعاتنا
التخلص من النمط التقليدي يف احلياة اليومية والعملية وترسخ املنهجية العلمية التحليلية 

إذ أن التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط . والتجريبية كأسلوب حلل املشكالت املختلفة
لب من مجيع مؤسساتنا الرمسية والشعبية أن تتكاتف، باحلاسوب وتقافته ارتباطاً وثيقاً يتط

وتواصل اجلهود احلثيثة ملواجهة مثل هذا التحدي املتعاظم مبا تتطلبه املرحلة القادمة من 



 

تأهيل أبناء هذه األمة تأهيالً تكنولوجياً جيعلهم قادرين على التعايش والعطاء 
  . 22واملنافسة

ونة عالية يف االستخدام والتوظيف يف وقد هيأ ظهور جيل احلواسيب الشخصية مر
  . جماالت احلياة كافة، وخباصة يف التعليم والتعلم

ويف الوقت الذي ال يزال اجلدل قائماً بني العاملني يف التربية والتعليم يف كافة 
أقطار الوطن العريب حول فاعلية استخدام التقنيات التربوية بأشكاهلا التقليدية، يقوم 

 الدول املتقدمة حول أفضل السبل الستعماله وتوظيفه يف سياق نظامٍ اجلدل والنقاش يف
تربوي تعليمي جديد يؤدي فيه احلاسوب الدور الرئيس يف مجيع املواد الدراسية وعلى 

 .23مستوى املراحل التعليمية مجيعها

لقد كان احلاسوب من املخترعات االلكترونية اليت نقلت البشرية إىل جماالت 
ثرت به جماالت احلياة تأثراً بالغاً كنتيجة للنقالت النوعية اليت طرأت أرحب، حيث تأ

   .24عليه، حبيث أصبح جهازاً الميكن االستغناء عنه
وإن من اإلصالحات امللحة للحد من هدر املوارد البشرية هو ربط التعلم من 

مة متتابعة خالل الربجميات الدراسية املتوافرة على أجهزة احلاسوب يف بيئة حاسوبية مالئ
ونظامية وتفاعلية مع املتعلم، وليست الربجميات هي اليت حتدد ما إذا كان املتعلم قد 

   .25استوعب املفاهيم استيعاباً كامالً أم ال، بل نوعية التفاعل بني الطالب والربجميات
 ،"ويلسون"، و"أتكسون"لقد ظهر التعلم مبساعدة احلاسوب على يد كل من 

عن برامج يف جماالت التعلم كافة، ميكن من خالهلا تقدمي  ، وهو عبارة"سوبس"و

                                                           
يوسف صبح، وخالد العجلوين، أثر استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول الثانوي العلمي علـى   22

166: ، ص2003،  ، اجلامعة األردنية، عمان30حنو احلاسوب، جملة دراسات، مج محتصيلهم واجتاها 
 33: ص ، 1998، عبد احلافظ سالمة، السابقاملرجع  23

24 Ibid, M. Ghandour, hlm: 25 
اإلمارات للدراسات والبحوث  مركز ،رأس املال البشري واإلدارة باجلودة استراتيجيات لعصر العوملة عدنان بدران، 25

 141: ، ص 2000، أبوظيب، اإلستراتيجية



 

املعلومات، وختزينها، مما يتيح الفرص أمام املتعلم ألن يكتشف بنفسه حلول مسألة من 
    .26املسائل، أو التوصل إىل نتيجة من النتائج
، ولقد أدى استعماله إىل إعادة النظر يف 1977وبدأ انتشاره يف املدارس منذ عام 

التلقني ويف املعرفة املكتسبة ويف بناء مفصل للمادة التعليمية حبيث ال يكون اهلدف طرق 
    .27منها هو املعرفة يف حد ذاا بل إجياد عنصر التشويق يف عملية نقل املعرفة إىل الطالب

  
   مفهوم التعلم باحلاسوب: املطلب الثاين

أنه بإمكان احلاسوب تقدمي لقد أشار احليلة إىل أن التعليم مبساعدة احلاسوب يعين 
دروس تعليمية مفردة إىل الطلبة مباشرة، وهنا حيدث التفاعل بني هؤالء الطلبة 

  .28، والربامج التعليمية اليت يقدمها احلاسوب)منفردين(
وحيدد الطوجبي األسباب اليت أدت إىل ضرورة استعمال احلاسوب وسيلة تعليمية 

اإلنفجار السكاين واملعريف، وتطور فلسفة التعلم   :هاملواجهة التغريات املعاصرة، واليت من
وتغري دور املعلم، وتوافر أجهزة احلاسوب، واحلاجة إىل تعلم احلاسوب يف كافة جماالت 

  .29احلياة
تطور قدرات احلاسوب ودخوله جمال التعليم كوسيلة تعليمية جديدة مبا يوفره من 

عليمية أخرى،  حاول عدد من املربني منذ مميزات تعليمية كثرية ال تتوفر يف أي وسيلة ت
االستفادة من هذه الوسيلة التعليمية اجلديدة لتحسني كفاءة العملية  سنوات عديدة

   :التعليمية ورفعها وذلك من خالل
  (Multi-Media)  حتسني عرض حمتوى املادة العلمية باستخدام الوسائط املتعددة •
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  ير املفاهيم العلمية اردةتبسيط حمتوى املادة العلمية عن طريق تصو •
(Visualization).  

-Computer) لألنظمة املعقدة احلاسوبتعميق حمتوى املادة العلمية بواسطة حماكاة  •

Simulation). 
  .(On-Line Learning) إجياد طرق تدريس جديدة •

 احلاسوبومت أجياد العديد من التطبيقات التربوية اليت أمكن فيها استخدام    
برامج : العملية التعليمية وحتسينها على أمناط واستراتيجيات خمتلفة ومتنوعة مثللتطوير 

حل  ،)Computer-Simulation( احلاسوباحملاكاة ب، )Drill and Practical( التدريب واملمارسة
  .(Self Study) ، التعلم الذايت(Problem Solving) املشكلة

علمية اليت تؤكد فاعلية هذه كما أجريت العديد من الدراسات واألحباث ال
التطبيقات يف تأكيد االجتاهات التربوية احلديثة القائمة على التعلم الذايت، تعلم كيفية 
التعلم  وزيادة مسؤولية الفرد عن تعلمه هذا باإلضافة إىل تزايد احلاجة إىل تفريد التعلم 

   .30املتعلمني ليتماشى مع قدرات الفرد واحتياجاته ومراعاة الفروق الفردية بني
بأا تقنية حديثة تعمل على اجلمع بني الصوت  الوسائط املتعددة leeيعرف 

 والصورة والفيديو والرسم والنص املكتوب لتقدمي برنامج معني مبا حيقق نوعا من التحاور
  .31بني املتعلم واحلاسوب  Interactiveالتفاعلية

اطئة حول بعض املفاهيم ميكن اىل أن االفكار اخل أشار كوبالن يف احدى دراساته
كما أن الطالب الذي  (Animation) التغلب عليها باستخدام الفيديو والرسوم املتحركة

يستخدم مصادر الوسائط املتعددة يف دراسة املقرر النظري تكون نتيجة اختباره أفضل 
  .32من الطالب الذي درس نفس املقرر ولكن دو ن استخدام الوسائط املتعددة

                                                           
   516: ، ص 2001، عمان، دار الفكر ،وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمعبد احلافظ حممد سالمة،  30

31 Kwuang-wu Lee,. English Teachers’ Barriers to the Use of Computer-assisted Language Learning. The 
Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 12, December 2000. http:/www.aitech.ac.jp/~iteslj/, 2000 

32 Kaplan, Howard, Interactive Multimedia and the World Wide We, Anew Paradigm for University Teaching 
and learning { HYPERLINK http://www }.Educause.edu/pub/er/review/ review Articles/ 32 148. Html. 1997 



 

أن استخدام تقنيات الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية  ت مها عاشوركما أكد
  : مفيدة يف احلاالت التعليمية التالية

  .صوت ،مرئي ،شفوي(إثارة فاعلية الطالب من خالل تنويع أساليب التعلم  •
  .الطالب الذين حيتاجون لتكرار الشرح لفهم بعض القوانني •
   أو عاهات جسدية أو صعوبات يف التعلمالطالب الذين لديهم إعاقات  •
الطالب الذين ال يستطيعون حضور احملاضرات يف أوقات معينة نتيجة العمل أو  •

  .رحلة طويلة
أدت التطورات املتسارعة يف السنوات القليلة املاضية يف جماالت تقنيات احلاسوب 

ا إىل نشوء  ما يسمى وشبكة االنترنت والتكامل بينهم (Multi-Media) والوسائط املتعددة
وأدى استخدامها إىل اكتشاف إمكانيات جديدة . اليوم بتقنيات املعلومات واالتصاالت

مل تكن معروفة من قبل، ظهر أثرها بوضوح يف مجيع جماالت احلياة اليومية ومنها جمال 
التعليم اجلامعي ملا هلا من مميزات عديدة  يف توفري اجلهد والوقت واملال، إىل جانب 

مع الطالب، الذي هو حمور   ”interaktif“ ماتتمتع هذه التقنيات من إمكانية يف التحاور
العملية التعليمية وبالتايل اعطائه دوراً اكرب يف تنفيذ ها  وأصبح من املألوف على شبكة 

  , Java , VRML , Director االنترنت مشاهدة نوعيات عديدة وجديدة من هذه التقنيات

Shockwave , ActiveX , Quick  Time Video , Live Audio, etc   اليت توفر الصوت،  الفيديو،  و
احملاكاة  وميكن حتميلها بسهولة على جهاز الكمبيوتر واستخدامها وتعديلها وفق رغبة 

  .املستخدم
مفهوم جديد وال يوجد تعريف حمدد " تقنيات املعلومات واالتصاالت"إن مفهوم 

القدرة للوصول إىل مصادر املعلومات املختلفة بكل "ن وصفه بأنه له حىت اآلن وإمنا ميك
هلذه التقنيات  )Interactive( االستخدام الفعال"، أو"سهولة ويسر ومبا يوفر الوقت واملال

لتطوير وحتسني نظام التعليم التقليدي وخلق أشكال جديدة من أنظمة التعليم احلديثة 
  ." عملية التعلمحبيث جتعل الطالب يشارك بدور أكرب يف



 

وهناك اجتاه متزايد يف األوساط العلمية والتعليمية يؤكد على أن هذه التقنيات 
اجلديدة سوف حتدث حتوال جذريا يف أساليب وأمناط وإدارات بل وأشكال التعليم 
اجلامعي وذلك خالل السنوات القليلة القادمة بل أن هذا التحول قد حدث فعال وبدأ 

يف  1996من اجلامعات األجنبية مثل جتربة جامعة ألينوى منذ عام يترسخ يف الكثري  
حماضرات، اختبارات، متارين، أمثلة، (إعداد مقرر تعلمي متكامل  يف  امليكانيكا 

يف إعداد مقررات   British Columbiaوكذلك جتربة جامعة على شبكة اإلنترنت) إعالنات
   .1995منذ عام    webCT تعلمية باستخدام برنامج

سهولة احلصول (وقد ساعدت هذه التقنيات اجلديدة مبا توفره من مميزات فنية 
اىل نشوء بيئة تعليمية جديدة  حبيث يصبح ) والتحديث واالستخدام والتعديل واإلضافة

   .33املتعلم أكثر قدرة على التحكم يف عملية التعلم
مها يف العملية كما ادت بالتايل اىل إعادة تعريف مفهوم املعلم والطالب ودور

التعلمية تبعا هلذا املتغريات فالعملية التعليمية أصبحت عملية توجيه ال تلقني واملعلم اصبح 
موجها هلذه العملية، مهيئا لظروف بيئية التعلم اجلديدة، منظما وحمركا للمناقشات 

حبيث  الصيفية ومطوراً ومنتجا للربامج التعليمية والطالب اصبح حمور العملية التعليمية
أصبح يتحمل عملية تعليمه سواء بالبحث عن املعلومات املطلوبة املوجودة يف املقرر 
الدراسي أو يف مصادر املعلومات األخرى املوجودة على الشبكة كما أصبح قادرا على 

   . 34التحكم فيها وكذا تقيم عمله بنفسه
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 يف عملييت التعليم والتعلم أمهية احلاسوب: املطلب الثاين

را لتقدم احلاسوب وتطوره السريع ونظرا ملا ميتاز به من ميزات فريدة فقد نظ
معظم ااالت وامليادين فهو يستخدم يف النواحي التجارية ويف النواحي  دخل احلاسوب

وال يوجد جمال من جماالت احلياة  ،البحث العلمي ويف املستشفيات التعليمية ويف جماالت
ابه ويرجع سبب هذا االنتشار الواسع ألسباب عدة أبو مل خيله احلاسوب من أوسع

 : 35أمهها

السرعة العالية يف املعاجلة واحلصول على النتائج حيث يستطيع احلاسوب تنفيذ  .1
 .العمليات يف ثانية واحد ماليني

حيث يقوم احلاسوب بإعطاء النتائج وبدقة عالية جدا تضم عشرات : الدقة العالية .2
 .الكسرية اخلانات

حبيث يستطيع احلاسوب العمل بتواصل لفترات طويلة من الزمن دون  :الوثوقية .3
 .وال يتأثر باحمليط اخلارجي تعب

 .إمكانية هائلة يف التخزين آميات من البيانات ميكن الرجوع إليها يف إي حلظة .4

 سهولة التعامل معه نظرا لتوفري الربجميات اجلاهزة و بإمكان إي شخص استخدامه  

هناك مثة سؤال يطرح . االنتشار الواسع الذي غدا ظاهرة عاملية وعلى الرغم من هذا
  أي األدوار يبغي أن يلعبها احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم ؟  :نفسه

ال يعين  ،أن التفكري يف موضوع احلاسوب يف التعليم ما زالت ١٩٧٦فمنذ عام 
يف معرض هذا اهود حتتفظ بصواا و"بل التفكري يف التعليم  ،التفكري يف احلاسوب

حججا وبراهني شىت لصاحل استخدام احلاسوب و تكنولوجيا املعلومات  الفكري قدمت
  :36النحو اآليت وميكن إمجاهلا على
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إن استخدام احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم حيسن من فرص العمل  )1
 .املتقدمة حول التكنولوجيا التالميذ لعامل يتمحور املستقبلية بتهيئة

ن استخدام احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم يسمح للتالميذ بأن يألفوا إ )2
آما من  ،املعلومات ويقيسوا يف آن واحد إمكانات احلاسوب وحدوده معاجلة

للعيش يف بيئة ذات طابع تكنولوجي بيئة غري منغلقة  شأن ذلك أن يعدهم
 .متفتحة حمليا وعامليا

ن نوعية التعليم والتعلم والوقوف على أن استخدام احلاسوب من شأنه أن حيس )3
  .افة ااالتكوصل إليه العلم يف  أحدث ما

ت متضاربة فيما بينها بل تكمل بعضها البعض سومن املالحظ أن هذه احلجج لي
هنا البد لنا من الرجوع  ،النهاية خمرجات إحداها مبثابة مدخالت لألخرى وتصبح يف

 ينبغي أن يلعبها احلاسوب يف عملييت التعليم األدوار أو ااالت اليت عن سؤال عن
إن استخدامات احلاسوب يف عملييت  جماالت استخدام احلاسوب يف التعليم .والتعلم

   .احلاسوب التعليم والتعلم تعد من أحدث ااالت اليت اقتحمها
  

   لتعلم عن احلاسوبا: املطلب الرابع

مليات احلاسوب ومهارات يز يف هذا األسلوب على تعليم عكويتطلب التر   
ويشمل مبا يعرف بربامج حمو األمية احلاسوبية أو مقرر الثقافة  استخدامه وبرجمتة،

 : الربنامج احلاسوبية ويتضمن هذا

 .تعرف مكونات نظام احلاسوب• 

 .لغات احلاسوب أو لغات الربجمة• 

 .مقدمة يف الربجمة• 

  .داة، معاجلة الكلماتكأاستعمال احلاسوب • 



 

يؤثر تـأثرياً فعـاالً يف    Computer-Assisted Learning ( CAL)علم املزود باحلاسوب فالت
وجيب األخذ به نظراً ألنه ميكِّن املتعلمني من احلصول على درجـات   ،العملية التعليمية

وبه يتم تقومي اجتاهات  ،ومن خالله ميكن االقتصاد يف الوقت املخصص للدراسة ،مرتفعة
إىل جانب االجتاهات  ،ميذ حنو املقررات اليت يتم تدريسها هلم من خاللهإجيابية لدى التال

  .اإلجيابية اليت ميكن أن تتكون لدى التالميذ حنو احلاسوب ذاته
 ،وغريها الكثري ،تلك األسباب والدوافع اليت دفعت إىل استخدام احلاسوب يف التعليم    

وهناك أسباب أخري متنوعـة   .دقت ناقوس اخلطر لعدم استخدام احلاسوب يف التعليم
ومنها دراسة  ،تناولتها الكثري من األحباث واحملاوالت لتبيان األسباب اليت أدت إىل ذلك

وفيها مت إجراء مقابلة مع بعض معلمي املرحلـة   ،لبيان هذه الدوافع) 1988(تومسون 
م أثناء تلك وقد كانت تعبريا ،والذين يستخدمون فعلياً احلاسوب يف التعليم ،االبتدائية

  : املقابلة
ينبغي على مدير املدرسة استخدام احلاسوب لتخزين معلومات أساسية عـن   •

  .التالميذ لتيسري احلصول عليها من قبل إدارة املدرسة وقتما تطلب األمر
ينبغي على املدرسني املتحمسني ألسلوب حل املشكالت استخدام احلاسوب  •

  .يف جمال التعليم
تخدام احلاسوب يف جمموعة التطبيقات والتـدريبات  جيب على املدرسني اس •

  .اخلاصة باملهارات املتنوعة
على املدرس الذي يقوم بتدريس مقرر اإللكترونيات يف املرحلة االبتدائيـة أن   •

  .يستخدم احلاسوب
جيب على املدرس استخدام احلاسوب لتطوير سلسلة الدروس املتنوعة املتعلقة  •

  .بالوعي باحلاسوب
احلاسوب يف التدريس من قبل املعلمني يزيد من اهتمام املتعلمني إن استخدام  •

  .بالناحية التعليمية



 

البدأ يف استخدام هـذه   ،على املعلمني الذين مل يستخدموا احلاسوب من قبل •
  .النوعية من التكنولوجيا

  

 Computer Assisted Learning التعليم مبساعدة احلاسوب: التاسع املطلب اخلامس

(CAL) 

أخذ احلاسوب هنا دور شريك الطالب واملعلم أي بإمكان احلاسوب تقدمي أي ي
مفردة أو مجاعية إىل الطلبة مباشرة، وهناك حيدث التفاعل بني هؤالء  دروس تعليمية

اليت يقدمها احلاسوب وميكن تصنيف هذة الربامج إىل صنفان  الطلبة والربامج التعليمية
 :37مها

 :)النماذج التمثيلية (اة كاحملا .1

إن املتعلم يف هذا النوع من الربامج يواجه موقفا شبيها ملا يواجهة من مواقف يف 
احلقيقية، حيث توفر للمتعلم تدريبا حقيقيا دون أن يتعرض لألخطار، أو للتكاليف  احلياة
الباهظة، اليت من املمكن أن يتعرض هلا املتعلم فيما لو قام ذا التدريب على أرض  املالية
  .الواقع

 : أللعاب التعليميةا .2

إن هدف األلعاب التعليمية هو إجياد جو حيبب ويثري ويشوق الطفل إىل التعلم، 
التعليمية تشترك مع املباريات يف أن هلا قواعد ثابتة وأا تنتهي غالبا مبن  إن األلعاب
وتسهم األلعاب التعليمية يف تعليم الطالب بعض االجتاهات االجيابية . ينهزم ينتصر ومن

لصرب وقوة املالحظة واحلجة واملنطق وربط النتائج مبسبباا، كافيها  غوبروالقيم امل
ومن أهم مميزاا أا تثري دافعية املتعلم وأا تناسب مجيع املراحل  وإصدار األحكام
  .ثر فعاليةكأيضا تقوم بتقدمي املعلومات بشكل هادف وأ ،التعليمية املختلفة
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والذي يستخدم برناجماً يقوم بتقدميه  ،ع من التعلم الفردييقصد ذا النظام أنه نو
وال يعين ذلك أنه يتضمن عملية التـدريس عـن    .احلاسوب كوسيط لعملية التدريس

ولكن املقصود يف هذا اال استخدام احلاسوب كوسيلة مسـاعدة يف   ،احلاسوب ذاته
نتشار ومألوف لدى العامة ولعل هذا النظام واسع اال .تدريس املواد التعليمية يف الفصول

أيضاً يقدم تدريبات متنوعة عن معلومات  ،فهو يقدم املعلومات وخيترب املتعلم ،من األفراد
  .مث يقيس مدى إتقان املعرفة ،ومفاهيم معينة

 ،مث يسـأل عنـها   ،يف هذا املثال يقدم احلاسوب إطاراً به معلومة أو معلومـات 
بينما اإلجابة اخلاطئة تقـدم بعـض    ،إلطار التايلواإلجابة الصحيحة تنقل املتعلم إىل ا

مث يطلب حماولة اإلجابـة  ،أو توضيح مصادر اخلطأ ،اإلرشادات حنو اإلجابة الصحيحة
وعندئـذ   ،اخل حىت يتم التوصل إىل اإلجابة الصـائبة .… ،ورابعة ،وثالثة ،مرة أخرى

بة الصحيحة عقب حماولة والتعرف على اإلجا .وهكذا ،ينقلك الربنامج إىل اإلطار التايل
   .يعزز أو يدعم االرتباط بني السؤال وإجابته الصحيحة ،اإلجابة

والستخدام احلاسوب استخداماً فعلياً يف التدريس فإنـه ينبغـي إدراك بعـض    
 ،وتوفري الربامج التعليمية اخلاصة به ،كالوعي باحلاسوب ،املوضوعات اهلامة يف هذا اال

وتزويد املدرسني الذين يستخدمون  ،دام احلاسوب يف الفصلوالتعرف على كيفية استخ
احلاسوب يف جمال التعليم مبقرر عملي حيتوي على تطبيقات احلاسوب يف خمتلف املـواد  

  .الدراسية
ويوجد العديد من الضوابط اليت ينبغي مراعاا عند استخدام احلاسوب للمعاونة 

  : يف عملية التدريس هي
اليت حيتويها مقرر احلاسوب واضحة مبسـطة تتضـمن   ينبغي أن تكون املادة  •

  .عدداً من املواقف اليت جتعل التالميذ دائمي التفكري فيها
  .ينبغي أن يتضمن مقرر احلاسوب املوضوعات املترابطة الواضحة •



 

 ،ينبغي أن تكون متطلبات املقرر حمددة ومبسطة وختدم التالميذ يف الفصـل  •
  تخداماً فعلياً وتؤدي م إىل استخدام احلاسوب اس

ينبغي على املعلم أن يتمكن من استغالل مجيع إمكانات اجلهاز عند استخدامه  •
  .يف التعليم

ومن جانب آخر توجد أربعة أنواع رئيسة من نظام استخدام احلاسوب يف املعاونـة      
  : يف عملية التدريس هي

  (Practice)نظام املمارسة ) 1
فعلى سبيل  ،مراجعة منظمة وتدريب مستمر ودور احلاسوب يف هذا النظام إجراء

فإن كل تلميذ يزود يومياً بعدد حمدد من التمارين  ،املثال يف رياضيات املرحلة االبتدائية
وتعطى الدرجات بواسـطة الربنامـج دون تدخل من املعلم  ،وتقيم ،تقدم بطريقة آلية

  ائيـة ويوائم ذلك النظام كثرياً موضوعات املرحلة االبتد ،يف الفصل
وهذا النظام يعد من أكثر أنواع التعلم باحلاسوب  .واللغة األجنبية ،كالرياضيات والعلوم

  .استخداماً
  (tutorial)النظام املعلم ) 2

يقدم هذا النظام املوضوع للمتعلم مع متابعة ومراجعة تقدمهم يف هذا املوضـوع  
ة املوضوع وكأنـه معلـم   ومىت أخطأ املتعلم فإن احلاسوب يقوم بإعاد .بطريقة مباشرة

ينتقل م احلاسوب من خالل ذلك النظـام  ،أما املتعلمني الذين يظهرون تفهماً .فعال
ومثل هذا النظام يتيح للمدرس بأن يقضي وقتـاً أطـول مـع     .إىل املوضوعات التالية

  .املتعلمني الذين لديهم مشكالت ما يف متابعة الدروس
  (Dialog)  نظام احلوار) 3

حيث يقوم احلوار بني املتعلم  ،النظام يعترب شكالً متطوراً من أشكال التعليموهذا 
  .وبالتايل يتم تعلم املوضوع ،واحلاسوب مما يؤدي إىل التفاعل

  (Testing)نظام االختبار ) 4



 

وعلى وجه اخلصوص يف حاالت املقارنـة   ،يعد احلاسوب وسيلة مثالية لالختبار
وهنا يضـطلع احلاسـوب مبهمـة     ،ختيار من متعددوحاالت اال ،بني الصواب واخلطأ

  .ومن مثَّ تقدير درجة الطالب ،مراجعة اإلجابات ومتابعة اإلجابات الصائبة
  

 Computer Assisted Instruction (CAI)  :التعلم من احلاسوب: ساملطلب الساد

 مصدر املعلومات أو بدور املخترب لقدرة املتعلم ،يقوم احلاسوب هنا بدور وعاء
لتعليم املتعلم أو تزويدة بتدريبات إضافية تتصل مبهارة معينة باستخدام  فهو يستخدم

 :38الربجميات التالية

 :التدريب واملمارسة .1

هي التدريبات اليت يقدمها املعلم بعد شرح املوضوع نظريا داخل قاعة الدراسة، 
ب يف إجراء هذا الربنامج سلسلة من التمارين من أجل زيادة براعة الطال حيث يقدم

حل العمليات الرياضية واألساسية من مجع وطرح وضرب وقسمة  اخلوارزمية، مثل
انت صحيحة كالربنامج بتعزيز هذة االستجابة حبيث يتعلمها إذا  ومن مث يقوم. وغريها

 .انت االستجابة خاطئه وذلك لتصحيح اخلطأك وإعطاء فرصة أخرى إذا

 :اإلرشاد الفردي أو التعليم اخلصوصي .2

 تم يف هذا النوع من الربجميات عرض املادة الدراسية على شكل أطر أو ما يسمىي
 وقد ،أو املمزوجة خالهلا ،شاشات ليدرسها املتعلم مث جييب على األسئلة التالية هلا

 انت استجاباته صحيحة حيصل على تعزيز وإال فيطلبكوإذا  ،تتضمن بعض األنشطة
ويف هذا فرق عن التدريب  .ة غلى األسئلة والنشاطاتمنه العودة إىل األطر للتعلم والعود

  .وجواب واملمارسة حيث ال يوجد هناك عرض ملادة تعليمية بل سؤال
 : (CMI) استخدام احلاسوب يف إدارة العملية التعليمية

                                                           
العدد  .جملة التربية القطرية، السنة احلادية والعشرون، ميةالكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليعبداهللا سامل املناعي،  38
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مثل يف تنسيق توزيع الطالب، وضع : استخدام احلاسوب يف األعمال اإلدارية .1
ب ومتابعتهم، أعمال املكتبات، نظام شؤون املدرسية، تسجيل الطال اجلداول

 .أداة يف إجراء البحوثكاحلاسوب  املوظفني، استخدام

مثل تسجيل الدارسني على : استخدام احلاسوب يف إدارة العملية التعليمية .2
  .تسكني الدارسني يف املنهج الدراسي، متابعة الدارسني أثناء التعلم احلاسوب،

برامج معاجلة النصوص  :ية داخل الفصلتوظيف احلاسوب لألعمال اإلدار
 سجل الطالب ومعلومات عن( ، قواعد البيانات)واإلمالء وأخريا أنواع اخلطوط الكتابة(

 التصوير والرسوم البيانية والرسوم( ، جداول البيانات، رسامات احلاسوب)االمتحانات
   .، االتصاالت)التخطيطية
  

  تعليميف جمال ال فواعد احلاسوب: املطلب السابع

  : الفوائد اليت قد نشعر ا للكومبيوتر يف جمال التعليم ما يلي
  : احلاسوب يقوم بدور املعلم) 1

وذلك من خالل تزويده ببعض الربامج  ،ميكن للكومبيوتر أن يقوم بدور املعلم بفعالية    
 ويف ضوء ذلك فـإن  .البسيطة مث تدريب املتعلم على كيفية استخدام مثل هذه الربامج

ومبهمـة   ،احلاسوب يضطلع مبهمـة شرح الدروس يف كل املــقررات الدراســية  
وحترير خطابات معنونة  ،وإظهار النتائج وحفظها ،وإجراء االختبارات ،تدريب املتعلمني

أي أن احلاسوب يقوم بدور املعلـم دوراً يكـاد أن يكـون     .لكل طالب ملعرفة نتيجته
مث تقومي املتعلم مـن حيـث    ،يـح األخطاءمتكامالً من حيث الشرح والتدريب وتوض

  .مستواه العلمي وقدرته على التحصيل
  .تقدمي التغذية الراجعة الفورية) 2

وتشخيص  ،يقوم احلاسوب بتقدمي التغذية الراجعة الفورية لكل متعلم على حدة
  .والتوضيح وتيسري املفاهيم الصعبة ،واملراجعة املتصلة ،نقاط الضعف



 

راجعة الفورية يف جمال احلاسوب ليس فقط تدعيم االسـتجابة  ويقصد بالتغذية ال
وملا كان التعلم حيدث عند  .وإمنا معاجلة األخطاء اخلاصة باملتعلم وتصحيحها ،الصحيحة

هلذا فإن احلاسوب حيدث تعلماً فعاالً ألنـه   ،تدعيم االستجابة الصحيحة بشكل فوري
  .يص أخطاء املتعلم وتصحيحهاإىل تشخ ،يتعدى جمرد تدعيم االستجابة الصحيحة

  .حتفيز املتعلمني على التعلم) 3
وإلمكاناته وقدراتـه الواضـحة يف    ،يعد احلاسوب لكونه وسيلة إيضاح متطورة

ونظراً لسهولة اسـتخدام   ،جهاز له قوة جذب املتعلم حنو التعلم ،عرض املواد الدراسية
اع خمتلفة من املعرفـة الـيت   ذلك اجلهاز وعرضه السريع للمعلومات اليت تركز على أنو

فإن ذلك يعد حافزاً للمعلومات للمتعلمني للقيام بتجارب  ،تكمن خلف تلك املعلومات
  .أكثر، وبالتايل إىل تعلم أكثر من حيث الكم والكيف

هذا باإلضافة إىل أنه ميكن تبيان أن احلاسوب يعد حافزاً للمتعلمني لتلقي خمتلف 
  : يدة من أمههاأنواع املعرفة من خالل طرق عد

واملكافأة يف هـذه احلالـة    ،يقوم احلاسوب مبكافأة املتعلمني الذين يستخدمونه •
  .معنوية

تعد املادة الدراسية املتعلقة باحلاسوب من حيث حمتواها وتركيبـها وتسلسـلها    •
  .املنطقي دافعاً ألن يتعلمها املتعلمون جبدية واهتمام

للعمـل علـى حـل     -هم للربامج من خالل تصميم -الرغبة القوية للتالميذ  •
  .املشكالت اليت تواجههم يف الرياضيات

يوضح ذلك أن احلاسوب حيوز انتباه املتعلمني واهتمامهم لدرجة إتقـام للمـادة       
أيضاً حماولة تطبيق ما مت تعلمه يف حل الكـثري مـن املشـكالت     ،الدراسية املتعلقة به

قرر احلاسوب من شغف املتعلمني باملزيد من هذا ما مت مالحظته عند تدريس م ،الرياضية
التعلم واملمارسة الفعلية على جهاز احلاسوب وحماولة البعض منهم تصميم برامج متنوعة 

  .ألنواع متعددة من املشكالت املختلفة



 

  .املعاونة يف تنمية التفكري) 4
كمـا أن   ،للكومبيوتر أثر فعال يف حل العديد من املشكالت اليت تواجـه املـتعلم      

 ،تكنولوجـيا املعلومات اليت نتجت عن احلاسوب دائماً ما تعيد بناء التفكري اإلنسـاين 
فاملتعلم من خالل احلاسـوب   ،واليت بدورها ميكن أن تحسن من النمو الذهين للمتعلم

وتكنولوجيا املعلومات املصاحبة له يتمكن من التخمني وحتليل املشـكالت التعليميـة   
لذلك فإن احلاسوب يشجع التعلم الفردي الذي لن يتحقق إال من  .طوراًبطريقة أكثر ت

أو بقدر املستطاع احلد من عدد  .خالل ختصيص جهاز كومبيوتر لكل متعلم على حدة
  .)اثنان فقط على كل جهاز(ملتعلمني على كل جهاز كومبيوتر ا

إذا مـا مت   وذلك ،أن احلاسوب يعد وسيلة فعالة للتعلم الفردي ،وخالصة القول
 ،واستغالل مجيع إمكاناتـه  ،من حيث الدراسة املتعمقة له ،استخدامه استخداماً سليماً

  .وإدراك األسس السليمة الستخدامه طبقاً للبيئة احمليطة به
  .املعاونة يف تنمية التعلم الذايت) 5

للكومبيوتر القدرة على تنمية التعلم الذايت من خالل البحث والتحري عن كيفية 
ويتضح ذلـك مـن    ،ل املشكالت املتنوعة اليت تقابل املتعلم وذلك باستخدام الربجمةح

 ،ارتفاع حتصيل املتعلم يف كثري من املواد التعليمية اليت مت استخدام احلاسوب يف دراستها
كما أن مستخدمي الربامج التعليمية املصممة تنموا لديهم خاصية التعلم الذايت مقارنـةً  

  . يستخدمون هذه الربامج استخداماً فعلياًؤالء الذين ال
  .املعاونة يف تنمية بعض املهارات) 6

توجد الكثري من املهارات اليت ينميها احلاسوب لدى املتعلم واليت مـن أمههـا   
 ،احلاسوب Commandsاملهارات املنطقية الضرورية اليت متكِّن املتعلم من التنبؤ بتتابع أوامر 

  .اجلهاز Key Boardالطبيعية مثل مهارة الكتابة على لوحة مفاتيح أيضاً تنمية املهارات 
كما أن الكمبيوتر يساعد كثرياً يف تنمية مهارة حل املشكالت من خالل البحث 

فاحلاسوب يشجع  ،وكيفية القيام باخلطوات املنطقية حلل تلك املشكلة ،يف غمار املشكلة



 

ويصممون االسـتدالالت   ،ليت يهتمون ااملتعلمني على التحقق من املتغريات الطبيعية ا
  .والفروض حول حتققام

  .احلاسوب كوسيلة تعليمية )7
 ،يعد احلاسوب ملا له من إمكانات متعددة يف طريقة عـرض املـادة التعليميـة   

 ،والرسوم املتنوعة سواًء البيانية أو غري البيانية ،والتوضيحات اليت تنتج من شاشة اجلهاز
وهناك العديد من املواقف يف بعض العلوم  .ذبة لالنتباه ومثرية لالهتماموسيلة تعليمية جا

كالرياضيات والتاريخ الطبيعي واجلغرافيا ميكن استخدام الكمبيوتر يف عرضها بصـورة  
  .مبسطة ومثرية لالهتمام

  

  استخدامات احلاسوب التعليمية : املطلب العاشر

صبح االهتمام اآلن منصباً على ىف التعليم وأ احلاسوبتطورت أساليب استخدام   
أو استحداث أساليب جديدة  احلاسوبتطوير األساليب املتبعة ىف التدريس مبصاحبة 

  .ىف حتقيق بعض أهداف املواد الدراسية احلاسوبميكن أن يساهم من خالهلا 
ىف  احلاسوبوهناك جمموعة من ااالت املتنوعة الىت ميكن أن يستخدم فيها   

  : 39التربية ومنها
وفيها يصبح هو احملور الرئيسى للدراسة وتشمل دراسته الوعى  : كمادة دراسية -1

 احلاسوبوذلك عن طريق دراسة استخدامات  ،يةاحلاسوبوحمو األمية  احلاسوبب
  .ونظام تشغيله احلاسوباملتعددة ومعاجلة البيانات وتطبيقاته املختلفة وبرجمة 

لة متطورة لنقل وتوزيع العديد من املواد وسي احلاسوبيعد  : كوسيله تعليمية -2
إذ يوفر  ،الدراسية ملا له من خصائص جتعل منه آداة تعليمية فريدة وذات فاعلية

                                                           
39Andrew,N. and Derek ,B. An Introducation to Microcomputer in Teaching, London, Anchor Press, 1993, hal : 

13. 



 

كما يوفر العناية الفردية، كما  احلاسوب،خاصية التفاعل االجياىب بني املستخدم و
  .يعد وسيلة حفز هائلة ويعمل على تنمية العديد من االجتاهات التربوية

حلل مشكلة تتضمن بعض  احلاسوبذلك أن استخدام : كأداة حلل املشكالت -3
املتغريات يسمح بتحويل مركز االهتمام من آليات احلل إىل العالقات الىت تدور 

اسلوباً هاماً يتيح للطالب فرصة  احلاسوبكما يعد تعليم برجمة ،حوهلا الدراسة
  .تنمية مهارة حل املشكالت

أداة فعالة بني يدى املعلم الواعى  احلاسوبيعد  : واد الدراسيةكأداة لتقدمي امل -4
إذ يستطيع أن يستثمره ىف تقدمي املواد الدراسية الىت قد تستعصى على  ،والطموح

فيستطيع املدرس مثالً أن يستغل ما  ،وإمكاناته احلاسوبالفهم واإلداراك بدون 
البيانات واسترجاعها ىف  من إمكانات التلوين والرسم وختزين احلاسوبيتيحه 

  .توضيح العديد من املفاهيم الصعبة
بقدرة كبرية ىف جمال التعليم والتدريب على  احلاسوبيتميز : كمرشد ومدرب -5

حيث يقدم  ما تتطلبه املهارات من فرص التكرار و التدريب  ،املهارات األساسية
ارة األساسية إىل مرحلة بداية من مرحلة تقدمي املفهوم احملدد الذى تقوم عليه امله

  .تقييم آداء املتعلم و إرشاده
ومع االستخدامات املتعددة للكمبيوتر ىف التعليم ظهرت العديد من التصنيفات   

أنه ميكن تصنيف  40ةوترى الدراس  احلاسوبالىت توضح االستخدامات املختلفة لربامج 
من التفصيل و ذلك للوصول الربامج التعليمية إىل أربعة أنواع  سوف يتم تناوهلا بشىء 

  :إىل أسلوب مناسب إلستخدامه ىف تصميم الربنامج املقترح و هى على النحو التاىل
    الربامج املُعلمة  : أوالً

والغرض منها تقدمي كم معني من املعرفة للطالب تعد جديدة بالنسبة له  وهذا   
لكاسيت والفيديو أو النوع يشبه إىل حد ما الطرق التقليدية كالكتاب أو شرائط ا

                                                           
40 Michael ,J. and Kely,L. ; The Design ,Development and Evaluation of Instructional Software , New York, 
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الشرائح أو احملاضرات، ومن خالل الربامج املعلمة ميكن للطالب أن يتعلم معارف جديدة 
أو يتحقق من صحة معلومات سابقة أو يتم تعزيز استجاباته الصحيحة أو تصويب 

وميكن من خالله  ،إنتشاراً احلاسوبوهذا النوع من الربامج هو من أكثر برامج  ،أخطاءه
كما ميكن تقييم  ،فاهيم أو مهارات أو معلومات جديدة للمتعلم ليدرسها مبفردهتقدمي م

أو أسلوب الورقة  -آداء الطالب إما من خالل عمله مع الربنامج أو بالطرق التقليدية 
حبيث ميكن توجيه الطالب إلعادة دراسة جزء معني أو لدراسة موضوع آخر  -والقلم 

  .احلاىل ميكن أن يساعده ىف دراسة املوضوع
  : خصائص الربامج املعلمة. أ

يتصف هذا النوع من الربامج بأا تعمل على توجيه املتعلم لدراسة املعلومات   
كما تعمل على مساعدته وتوجيهه بعد إنتهاء الدراسة وأثناءها عن طريق  ،بشكل منظم

الربامج على  وتعتمد هذه .التغذية الراجعة مما يساعد على حتقيق أفضل ناتج لعملية التعلم
أنشطة معينة مصممة لتوجيه ومساعدة الطالب على متابعة املادة التعليمية من خالل 

وتستعني هذه الربامج بشكل أساسى بالرسوم املتحركة واملؤثرات  احلاسوب،شاشة 
  ات بشكل لصوتية وتعتمد على تقدمي املعلوما

غري موجودة ىف  متكامل حبيث ال حيتاج الطالب للرجوع إىل أى معلومات أخرى
  .الربنامج

  : مميزات وعيوب الربامج املُعلمة. ب
كما  ،يعد هذه النوع مفيد جداً ىف تعليم احلقائق والقوانني والنظريات وتطبيقاا  

 ،يسمح للمتعلم باالنتقال والتقدم ىف الربنامج حسب قدراته الذاتية ومتطلباته التعليمية
وهى مفيدة بصفة عامة يف املوضوعات الىت يتم تعلمها لفظياً وحتتاج اىل كم كبري من 

ويعتمد هذا النوع من الربامج على أسلوب التغذية الراجعة الذى قد يكون  ،املعلومات
ىف صورة تعزيز أو توبيخ بسيط حيث يطلب من املتعلم التفرغ لدراسة موضوع معني أو 

يعمل هذا النوع من الربامج على استغالل إمكانات كما  ،حل بعض التدريبات



 

من مؤثرات صوتية وألوان ورسوم متحركة لإلستحواذ على إنتباه الطالب  احلاسوب
وضمان استمراره ىف دراسته للربنامج من ناحية أخرى فإن هذا النوع من الربامج حيتاج 

بري من املعرفة كما تتطلب إعداد وتنظيم كم ك ،إىل وقت كبري ىف إعداده وتصميمه
كما حتتاج ىف إعدادها إىل أسلوب جيعل املتعلم  ،حبيث تكون مناسبة ملستخدمى الربنامج

ذلك ألن الربنامج ال يقدم  ،يعتمد على نفسه ويفهم ما يقدم له من توجيهات وارشادات
وبالرغم من تصميم هذه الربامج أساساً لتنمية  ،املساعدة للمتعلم إال عند طلبها

  .ت املعرفية العليا لدى املتعلم إال أا ال حتقق ذلك دائماًاملستويا
  برامج التدريب واملران: ثانياً

حيتاج كثرياً مما يتعلمه الطالب إىل بعض التدريبات وحل املشكالت لتحسني   
كما تعد هذه التدريبات مهمة لتنمية بعض  ،عملية التعلم ولزيادة مستوى التحصيل

وبذلك  ،ملتعلم بأخطائه ولتقدمي األساليب العالجية املناسبة لهاملهارات وذلك لتعريف ا
ميكن من خالل هذه  الربامج تقدمي املكونات الثالثة األساسية لدورة التعلم وهى 

وتتميز هذه الربامج عن أساليب التدريب التقليدية ىف  ،التدريب والتغذية الراجعة والعالج
حيث تقدم له ىف البداية جمموعة من  ،للطالبتقدميها املستوى املناسب من التدريبات 

االختبارات القَبلية لتحديد مستواه مث تقدم التدريبات أو املشكالت املناسبة هلذا املستوى 
وهى بذلك تراعى مبدأ الفروق الفردية بني الطالب والذى ال  ،مث تنتقل به ملستوى أعلى

م ما مييز برامج التدريب واملران هو وأه ،نستطيع مواجهته باألساليب التقليدية ىف الغالب
تقدميها للتغذية الراجعة ىف احلال ليتعرف الطالب على صحة استجاباته مما يعزز التعلم 

ومن خالل هذه النوع من الربامج ميكن التركيز على مهارة معينة  ،41لديه بشكل كبري
ها الطالب ال يتم وتقدمي العديد من التدريبات عليها ولكن هذه املهارة الىت يتدرب علي

حيث  تعلمها ألول مرة بل سبق له تعلمها من خالل أساليب أخرى أو الربامج املعلمة
  .يتم هنا تنميتها ورفع مستوى آداء املتعلم فيها

                                                           
41  Godfrey , D.and  Sterling ,S. The Elements of CAL , Reston, Reston Publishing Co.,1982, hal : 144. 



 

  خصائص  برامج التدريب واملران. أ
تقدم هذه الربامج فرصة كبرية للمتعلم للتدريب على مهارة معينة أو ملراجعة   

وهى فرصة جيدة  ،ية معينة بغرض تالىف أوجه القصور ىف املتعلمموضوعات تعليم
للتغلب على املشكالت الىت تواجه الطالب ىف أساليب التدريب العادية ىف الفصل 

وتصبح برامج التدريب أكثر فاعلية إذا ما كانت  ،كاخلوف أو اخلجل أو الفروق الفردية
بسرعة مما يزيد من فرصة حتقيق اهلدف  االجابة الىت يبديها الطالب قصرية وميكن تقدميها

فبعض االجابات قد تكون معقدة  ،األساسى من التدريب ويقلل من فرصة وجود أخطاء
لذا جيب حتليل املهارة  ،حتتاج إلجراء بعض العمليات األولية للوصول إىل احلل النهائى

و تعمل برامج ،إىل جمموعة من املهارات األولية وتقدمي التغذية الراجعة عن كل مهارة
التدريب واملران على تغيري  األمناط التقليدية لتقدمي املشكالت للطالب  وذلك عن طريق 

 احلاسوبتوظيف املؤثرات الصوتية واأللوان والرسوم املتحركة والعديد من امكانات 
والىت جتعل عملية التدريب ممتعة  وخاصة إذا ما اقترنت بتصميم مرن ومنطقى للربنامج 

يح العديد من االختيارات أو البدائل أمام املتعلم كتحديد مستوى صعوبة الربنامج مما يت
أو سرعة تتابع فقراته أو طبع نتائج الطالب وحتديد مستوى تقدمه أو تشغيل أو ايقاف 

  .الصوت أو الرسوم املتحركة
  مميزات وعيوب برامج التدريب واملران  . ب

فرصة للتحكم الدقيق واملوجه لتنمية مهارات من أهم مميزات هذه الربامج  تقدمي ال  
معينة وتقدمي التغذية الراجعة الفورية وتوجيه املتعلم عن طريق أسلوب عالجى لتنمية 
مهارات معينة تعد أساسية إلجادة املهارة األساسية وهذا ما تعجز عنه األساليب 

يبه على مهارة وهى بذلك تعترب معلم يتعامل مع كل طالب على حده لتدر ،التقليدية
ومن أهم عيوب هذه الربامج أا تعتمد  ،)42(معينة وتقدمي احلل الصحيح له ىف احلال  

                                                           
42  Godfrey, D. and Sterling,S. Op.Cit , hal :148.  



 

ال على استقبال إستجابات الطالب الىت ينشأها " اإلختيار من بني متعدد" على إختبارات
  .وبذلك فإن هذه الربامج هلا قدرة حمدودة على تقييم آداء املتعلم ،بنفسه

  احملاكاة برامج: ثالثاً
يقصد باحملاكاة عملية متثيل  أو منذجة أو إنشاء جمموعة من املواقف متثيالً أو تقليداً   

ملواقف من احلياة حىت يتيسر عرضها والتعمق فيها إلستكشاف أسرارها والتعرف على 
، وتنشأ احلاجة إىل هذا النوع من الربامج عندما يصعب )43(نتائجها احملتملة عن قرب 

معني ىف احلقيقة نظراً لتكلفته أو حلاجته إىل إجراء العديد من العمليات  جتسيد حدث
وعن طريق برامج احملاكاة أمكن متثيل الكثري من مشكالت احلياة وأسرارها مثل  ،املعقدة

كما ميكن تقدمي أى نظام  ،تأثري السياسة الىت تتبناها الدولة حنو الطاقة على اقتصاد الدولة
قف واحلقائق عن طريق توضيح بعض املعادالت الىت توضح كيف أو جمموعة من املوا

  .تتفاعل مكونات هذا النظام
  خصائص  برامج احملاكاة . ج

برامج احملاكاة اجليدة هى الىت تقدم سلسلة من األحداث الواضحة للمتعلم والىت   
تيارات وتقدم له العديد من االخ،تتيح له الفرصة للمشاركة اإلجيابية ىف أحداث الربنامج

الىت تناسبه كما تستعني بالصور والرسوم الثابته و املتحركة الواضحة والدقيقة كما توجه 
املتعلم التوجيه السليم لدراسة تعتمد على حتكم املتعلم ىف بيئة التعلم مع توفري قاعدة 

  .كبرية من املعلومات الىت ميكن أن يلجأ إليها لتعاونه ىف فهم املوضوع حمل الدراسة
  يزات وعيوب برامج احملاكاة مم. د

تتميز برامج احملاكاة بأا تقدم مواقف تعليمية غري تقليدية بالنسبة للمتعلم وذلك   
املتقدمة والىت ال تتمتع ا الوسائط  احلاسوببشكل يثري تفكريه و يستخدم إمكانات 

 كما ميكن من خالهلا دراسة العمليات واإلجراءات الىت يصعب دراستها ،األخرى
كما تتيح الفرصة لتطبيق بعض املهارات الىت مت تعلمها ىف مواقف رمبا  ،بالطرق التقليدية

                                                           
43  Alessi, S. and Trollip,S. ; Computer-Based Instruction : Methods and Development , Englewood 

Cliffs,Prentice-Hall , 1985,hal : 199. 



 

وىف معظم احلاالت فإن املوقف يكون  ،ال تتوافر له الفرصة لتطبيقها ىف بيئة حقيقية
والذى يشبه إىل حد كبري العامل  احلاسوبمناسباً للتعلم والتدريب على املهارات مع 

  .احلقيقى
ية أخرى فإن برامج احملاكاة تتطلب قدراً كبرياً من التخطيط والربجمة من ناح  

كما أا تتطلب أجهزة كمبيوتر  ،لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية
 ،ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواهر املعقدة بشكل واضح (hardware)ومعدات 

ني و علماء النفس وخرباء املناهج وطرق كما حتتاج إىل فريق عمل من املعلمني واملربجم
  .التدريس و خرباء املادة وال خيفى ما ىف ذلك من وقت وجهد وتكلفة مادية كبرية

  برامج األلعاب التعليمية    - 4
التعليمية على دمج عملية التعلم باللعب ىف منوذج تروحيى  احلاسوبتعتمد ألعاب   

وفىسبيل  ،بعض النقاط ككسب مثنييتبارى فيه الطالب ويتنافسون للحصول على 
حتقيق مثل هذا النصر يتطلب األمر من املتعلم  أن حيل مشكلة حسابية أو منطقية أو 
حيدد جئة بعض املفرادات أو يقرأ ويفسر بعض اإلرشادات أو جييب عن بعض األسئلة 

ومن خالل هذا االسلوب تضيف األلعاب التعليمية عنصر اإلثارة  ،حول موضوع ما
وعادة ما تأخذ األلعاب التعليمية الشكل الذى جيذب املتعلم  ،حلفز إىل العمل الدراسىوا

وهى تعتمد أساساً على  ،وجيعله ال يفارق اللعبة دون حتقيق اهلدف أو األهداف املطلوبة
التعليمية عندما  احلاسوبمبدأ املنافسة  إلثارة دافعية املتعلم كما تعتمد على إمكانات 

كان تقومي آداء املتعلم عن طريق بعض التدريبات الىت يتم التعامل معها يصبح ىف اإلم
  44.بشكل غري مباشر مما يزيد من احتمال حتقيق أهداف الدرس

  : خصائص برامج األلعاب التعليمية. أ
تتشابه األلعاب التعليمية يف خصائصها إىل حد كبري مع خصائص برامج احملاكاة   

علم أن يعرف دوره بوضوح للمشاركة ىف اللعبة وأن يعرف فعلى املت ،والتدريب واملران
                                                            44 Crawford,C.;The Art of Computer Game Design , Berkely , Mc Graw- Hill,1984, hal : 203. 



 

ولكى يكون الربنامج فعال فإنه ينبغى أن يكون قوة حفز الستثارة  ،اهلدف من اللعبة
محاس املتعلم للعمل ألطول فترة وأن يستخدم الرسوم املتحركة واأللوان واملوسيقى 

النهائى من اللعبة ىف ذهن  كما جيب أن يتضح اهلدف ،واملنافسة كأساس لعناصر اللعبة
املتعلم ليعمل على حتقيقه بوضوح ويستخدم ىف ذلك املعلومات واإلرشادات الىت توضح 

  45.الطريق الذى عليه أن يسلكه
  مميزات وعيوب برامج األلعاب التعليمية . ب

من أهم مميزات برامج األلعاب التعليمية هى إثارا للمتعلم بشكل يدفعه   
لة ىف الدرس ويثتثري طاقاته من أجل مواصلة العمل مع الربنامج والتغلب للمشاركة  الفعا

على امللل أو الرتابة الىت قد تصيبه من جراء دراسة بعض املوضوعات الغري حمببة أو اردة 
بالنسبة له، من ناحية أخرى تقدم بعض هذه الربامج الصور واملؤثرات الصوتية والىت 

ابة خاطئة مما  يعد تعزيزاً إلستجابة املتعلم باإلضافة إال أن  تظهر أحياناً عند حدوث استج
هذه الربامج تنمى جزءاً صغرياً أو قدراً قليالً من املهارات ىف وقت كبري نسبياً ومن 

  .خالل العديد من االجراءات
التعليمية و يعتمد نوع  احلاسوبمما سبق يتضح أن هناك عدة أنواع لربامج   

تقدمي أو عرض املادة التعليمية للمتعلم وعلى مشاركة الطالب ىف  الربنامج على أسلوب
فقد يكون اهلدف هو  ،أحداث الربنامج وعلى اهلدف من و طبيعة املوضوع الدراسى

أو التدريب على بعض ) برامج احملاكاة -الربامج املُعلمه (تعلم بعض املفاهيم واحلقائق 
وال يعىن ذلك أن هناك حدوداً فاصلة  ،)يميةاأللعاب التعل -التدريب واملران (املهارات 

بني كل نوع من األنواع السابقة ولكن ميكن أن حيتوى برنامج واحد على خصائص 
برناجمني أو أكثر من أنواع الربامج السابقة وذلك لتحقيق أهداف معينة قد يصعب 

استخدام حتقيقها من خالل أحد األنواع منفرداً أو للتغلب على صعوبة معينة ىف حالة 

                                                           
)45  Ellington ,H. and Adinall , E.; A Handbook of Game Design , London, Kogan Page , 1982 , hal : 233. 



 

أو للجمع بني مميزات نوعني من  ،نوع معني من الربامج مبفرده أو إلثراء عملية التعلم
  .خمتلفني من الربامج لتصبح أكثر فعالية أو تأثرياً ىف املتعلم

ىف التعليم  احلاسوبمما سبق ميكن استنتاج أنه مهما  كان أسلوب استخدام   
ومهما )  تعليمية أو كأداة حلل املشكالت كأداة لتقدمي املواد الدراسية أو كوسيلة(

الربامج املعلمة أو برامج التدريب واملران أو احملاكاة أو (كانت نوعية الربامج املستخدمة 
املستخدمة ىف التعليم إىل مخسة  احلاسوبفإنه ميكن تصنيف برامج ) األلعاب التعليمية 
  : أنواع رئيسة هى

         (Applications Software)برامج التطبيقات -1
  (Tutorial  Software) الربامج التعليمية - 2
   (Programming Languages)لغات الربجمة  - 3

    (Multimedia Software)برامج العروض املتعددة  - 4
     Software) (Teacher Utilitiesبرامج خدمة املعلم   - 5
  برامج التطبيقات  - 1

وهى تعد من أكثر  ،ب بل تصمم لألغراض العامةوهى ال تصمم خصيصاً للطال   
فيمكن استخدامها كأداة حلل املشكالت أو   ،األنواع حظاً ىف تطبيقاا داخل الفصول

كأداة لتوضيح وتفسري املوضوعات الدراسية،  ومثال هذه الربامج برامج معاجلة 
   .تابة املقاالت والتقاريرالكلمات والىت ميكن استخدامها ىف كثري من ااالت الدراسية لك

ويعد استخدام هذه الربامج مبهارة من املتطلبات األساسية الىت ينبغى أن يتقنها   
فعلى سبيل املثال متتلك برامج معاجلة الكلمات إمكانات  ،الطالب حلاجته املستقبلية هلا

على  فهى هلا القدرة ،متقدمة تحول دون كثري من املشكالت الىت تقع داخل الفصل
كتابة النصوص باللغات املختلفة واملعادالت اجلربية و مراجعتهتا إمالئياً و حنوياً و إجراء 
عمليات البحث املختلفة داخل النص،كما توجد برامج اجلداول اإللكترونية أو اجلداول 
املمتدة وبرامج الرسوم و الىت تستخدم ىف دراسة الرياضيات والعلوم لتحليل البيانات 



 

العمليات املختلفة عليها ومتثيلها بيانياً بعدة أمناط خمتلفة وإنشاء الرسوم وإجراء 
والىت تستخدم ىف تبادل املعلومات واحلصول  ج االتصاالت رت برام، كما ظه46اهلندسية

و هى بذلك تتخطى احلواجز  ،عليها من العديد من األماكن املختلفة ىف العامل
رياً ىف تعليم الطالب املعاقني وذلك عن طريق كما ميكن أن تلعب دوراً كب،اجلغرافية

و مع استخـدام هذا النوع من الربامج  احلاسوب،اتصاهلم باآلخرين بواسطة شبكات 
فمن املفروض أن جييد الطالب  ،ظهــرت بعض املشكالت داخل الفصل الدراسى

توافر   مهارات استخدام هذه الربامج قبل استخدامها ىف التعلم داخل الفصل كما ينبغى
جهاز لكل طالب أو طالبني على األكثر و هذا ماال ميكن توفريه داخل كل فصل و 

  .جلميع الطالب
  الربامج التعليمية   -2

وهى لإلستخدام داخل الفصول املدرسية وقد صممت خصيصاً لتدريس   
ومن هذه الربامج الربامج املُعلمة وبرامج التدريب  ،املوضوعات واملهارات املختلفة

وهى تركز على عملية تفريد التعلم  ،واملران وبرامج احملاكاة واأللعاب التعليمية
واإلستعانة بالتغذية الراجعة لدعم عملية التعلم ويركز مصمموا هذا النوع على دورها ىف 

 احلاسوبوقد أكدت العديد من األحباث قدرة برامج  ،حتسني عملية التعلم وجعله فعاالً
مستوى حتصيل الطالب وتنمية مهارام بالرغم من توقف ذلك على  التعليمية على زيادة

العديد من العوامل والىت من أمهها محاس املعلم وقدرته على توظيف الربنامج بالشكل 
وهى تستخدم أحياناً ملساعدة الطالب بطىء التعلم أو الذين يعانون من  ،الصحيح

ما يشغل مصممى هذه الربامج  ومن أهم ،صعوبات تعلم ىف بعض املوضوعات الدراسية
هو كيفية استخدامها بشكل متكامل مع املنهج ومع األنشطة املختلفة واستخدامها ىف 

  .)47(جمموعات صغرية أو كبرية أو للتعليم الفردى 
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  لغات الربجمة   -3
التعليمى كان هناك إجتاه عام وقوى متثل ىف تعليم  احلاسوبىف بدايات ظهور   

بصفة عامة و  تعلم الربجمة بلغة البيسك بصفة خاصة وقد كان  وباحلاسالطالب برجمة 
وأسلوب  احلاسوبسبب ذلك هو اإلعتقاد حباجة الطالب املاسة لتعلم كيف يعمل 

و قد تعدل هذا اإلجتاه و أصبح   احلاسوب،التخطيط حلل املشكالت املختلفة مبساعدة 
تاجها املتعلم أكثر من تعلم لغات والىت حي-عن طريق براجمه التطبيقية  احلاسوباستخدام 

وتعلم لغات الربجمة ليس غاية ىف  ،هو اهلدف الذى يسعى التربويون إىل حتقيقه -الربجمة
حد ذاته بل هى أسلوب لتعليم الطالب أساليب التفكري والتخطيط املنطقى حلل 
 املشكالت و تطبيق أفضل احللول عن طريق وضع خوارزمية حللها مستندين ىف ذلك إىل

فالطالب الذى يصمم برنامج  ،خربام الدراسية وإملامهم باحلقائق والنظريات املختلفة
لرسم الشكل السداسى جيب أن يلم بالعديد من أوامر لغة اللوجو مثالً وىف نفس الوقت 

  .جيب أن يكون على دراية خبواص الشكل السداسى
  برامج العروض املتعددة -4

ات العشر املاضية ىف جمال تطبيقات الصوت حدث تطور كبري جداً ىف السنو  
على عرض  احلاسوبومل يقتصر استخدام  احلاسوب،والصور الثابته واملتحركة املدارة ب

النصوص والرسوم بل استخدم ىف مشاهدة عروض الفيديو احلية املدعمة باملؤثرات 
هات الىت كما أمكن التحدث للكمبيوتر وتسجيل هذه احملادثات ومساع التوجي ،الصوتية

 CD ROMكأقراص الليزر  -وقد أتاحت تكنولوجيا وسائط التخزين  احلاسوب،يصدرها 

الفرصة   Video Playerوأقراص الفيديو  والىت تعمل على أجهزة فيديو خاصة تسمى 
لتخزين كم كبري من الصور الثابتة واملتحركة ولقطات الفيديو وسهولة إسترجاعها 

تتميز هذه الربامج بقدرا على توظيف الصوت و احلاسوب،لعرضها على شاشة 



 

ومن ،بشكل تفاعلى وجذاب جداً للمتعلم Hypertext48والصورة والنصوص املتشعبة 
 Grolierوموسوعة  Encartaاألمثلة التعليمية على مثل هذا النوع املوسوعة املعروفة باسم  

Electronic Encyclopedia ًمن املعلومات على قرص  والىت حتتوى على واحد وثالثون جملدا
وهى تستخدم نظم احملاكاة ولقطات الفيديو والرسوم املتحركة والصور ىف  ،ليزر واحد

وهى تتطلب جهاز ،عرض املعلومات املختلفة كما تستخدم نظام النصوص املتشعبة
كمبيوتر ذو إمكانيات معينة كشاشة عرض ملونة ذات دقة عالية و كرت صوت  مع 

  .فيديو مكربات صوت و كارت
  برامج خدمة للمعلم    -5

أو فاملعلم " الربامج الفائدية للمعلم و إدارة الطالب"ويطلق على هذا النوع الربامج   
يقضى الوقت الكثري ىف عمل وتصحيح اإلختبارات وإعداد خطة الدراسة وتنظيم أنشطة 

أن تزيح  الطالب ومراجعة األعمال اليومية لذلك ظهرت العديد من الربامج الىت ميكن
فمنها ما ينوب عن  ،عن املعلم عناء القيام بالكثري من األعمال وخاصة الروتينية منها

املعلم ىف إعداد اإلختبارات أو إعداد كشوف الدرجات للطالب أو حتديد مستويات 
  .الطالب أو الصعوبات الىت يواجهوا

تخدامها داخل مما سبق يتضح أن هناك جمموعة كبرية من الربامج الىت ميكن اس  
فصولنا التعليمية والذى  يتوقف حسن استخدامها على اإلختيار الصحيح لنوع الربنامج 
و على اهلدف منه و كيفية استخدامه و أهداف املادة الدراسية و مستويات املتعلمني 

واستكماالً لفهم دور هذه الربامج و للتعرف على كيفية استخدامها  ،الِسنية و الدراسية
ها التطبيق األمثل سوف يتم التعرف على أماكن استخدام هذه الربامج ىف املدرسة وتطبيق

                                                           

و هى أسلوب حديث لكتابة العبارات املطولة يف الربامج " النصوص املتفرعة"و يطلق عليها أحياناً   48
 التعليمية على شاشة الكمبيوتر، حيث تأخذ بعض الكلمات الىت حتتاج اىل تفسري أو الىت تتضمن دراسة

 .و بالضغط عليها تظهر نافذة فرعية صغرية تشرح مايتصل ذه الكلمة سابقة عنها لوناً مميزاً،



 

وذلك حىت يتسىن اختيار الطريقة الصحيحة الىت ميكن أن يستخدم ا الربنامج املقترح ىف 
  .البحث احلاىل

 
   مزايا استخدام احلاسوب يف التعليم: املطلب احلادي عشر

معلم؛ فهو يكرر التدريبات والتمارين دون ملل، يعترب احلاسوب معيناً ومساعداً لل
وكما يستخدم احلاسوب يف تعلم املفاهيم واملعارف . ويشكل جزءاً أساسياً من املنهاج

فهو يسهم كذلك يف تعلم االجتاهات و القيم املرغوبة، فإذا كانت القيمة تتعلق باألمانة 
د ال حتدث األثر اإلجيايب الذي مثالً فإنه ميكن أن تكون هناك قصة عن األمانة ولكنها ق

  . حيدثه رؤية الطالب وتفاعله مع موقف تتمثل فيه األمانة عن طريق برنامج تعليمي
والتعلم مبساعدة احلاسوب يتعرض فيه الدارس إىل أنواع من الربامج املختلفة، 

التدريب واملمارسة، والطريقة اإلرشادية، : يقسمها املختصون إىل فئات عديدة منها
  .حملاكاة، واألسلوب احلواري، والربجمة وأسلوب حل املشكالتوا

تتسم أنظمة التعلم باحلاسوب مبزايا مهمة تبدو ظاهرةً نتيجةً للتطبيق الفعلي 
 : 49للحاسوب يف التعليم ومن أهم هذه املزايا ما يلي

يوفر احلاسوب فرصاً كافية للمتعلم للعمل بسرعته اخلاصة، مما يقرب من مفهوم  .1
 .التعليمتفريد 

فاحلاسوب يسمح للمتعلم بالتحكم يف وقت االستجابة الذي ميضي بني 
عرض املادة التعليمية على الشاشة ملتعلم وبني استجابته هلا، وكذلك يسمح 
بتكرار املادة التعليمية، والسرعة اليت تعرض ا املادة، و كمية املادة اليت يتعلمها 

ه املتعلم أمام الكمبيوتر، كل هذه األمور املتعلم، والوقت الذي جيب أن جيلس في
 .جتعل من احلاسوب أداةً تساعد على تفريد التعليم
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فورية، وحبسب استجابته  (Feed back) يزود احلاسوب املتعلم بتغذية راجعة .2
 .للموقف التعليمي

حيث يعترب التشويق مضافاً إىل الدافعية من العوامل اهلامة يف جناح : التشويق .3
لربامج التعليمية تعترب مشوقة إذا احتوت على صفات وعناصر تبعث املتعلم، وا

املرونة، قوة التغذية الراجعة، عرض األشكال وحتريكها، : على التشويق مثل
  .األلعاب التعليمية

قابلية احلاسوب لتخزين استجابات املتعلم ورصد ردود أفعاله، مما ميكن من  .4
لصعوبة اليت تعترضه، فضالً عن الكشف عن مستوى املتعلم وتشخيص جماالت ا

 .مراقبة مدى تقدمه يف عملية التعلم

ميكن احلاسوب املتعلم من التعامل مع اخللفيات :   التغلب على الفروق الفردية .5
املعرفية املتباينة للمتعلمني، حيث توجد يف احلاسوب برامج تراعي قدرات التالميذ 

 .وسرعتهم يف االستجابة وغريها

 .اسطة احلاسوب التوفري يف الوقت واجلهد بالنسبة للمتعلم واملعلمحيقق التعلم بو .6

 .يساهم احلاسوب يف زيادة ثقة املتعلم بنفسهن وينمي مفهوم إجيايب للذات .7

 .ينمي احلاسوب حب االستطالع عند املتعلم .8

 .خيلص الطالب من التشتت ويزيد من فترة االنتباه لديهم .9
لىت جعلت منه أداة تنافس العديد من الوسائط العديد من اإلمكانات ا احلاسوبميتلك 

التعليمية األخرى والعديد من االستراتيجيات التعليمية الىت تركّز على نشاط املتعلم 
وإجيابيته وعلى أساليب العمل داخل الفصل الىت دف إىل مراعاة الفروق الفردية أو 

بأنه أداة من السهل  احلاسوبويتميز  ،التغلب على بعض مشكالت النظام داخل الفصل
االستعانة ا ودجمها ىف العديد من االستراتيجيات التقليدية لتطويرها أو زيادة كفاءا 



 

بالعديد من  احلاسوبويتميز  ،كأساليب حل املشكالت وطرق االكتشاف املختلفة
  :50اخلصائص منها 

  القدرة على ختزين واسترجاع كم هائل من املعلومات .1
ختزين جمموعة متنوعة وكبرية من البيانات واملعلومات الىت  قادر على احلاسوبف  

حيث ميكنه  ،تأخذ عدة أشكال كالنصوص والصور والرسوم املتحركة و لقطات الفيديو
ختزين كم كبري من املادة التعليمية تعجز عن االحتفاظ ا واسترجاعها عند الطلب أى 

سائط التخزين الىت ميكن إحلاقها من الوسائل األخرى و قد ظهرت أخرياً  العديد من و
و الىت أصبحت ىف متناول املتعلم حبيث متكنه من ختزين واسترجاع املعلومات  احلاسوبب

  .ىف أى وقت ىف املدرسة أو ىف املنزل 
  القدرة على العرض املرئى للمعلومات .2

قادر على رسم الصور ومعاجلتها وعرضها على  احلاسوبفالعديد من برامج   
شكل جذاب ومفيد وقد تكون هذه املعلومات نصوص أو رسوم مت رمسها الشاشة  ب
أو إدخلت إليه بطريقة إلكترونية وهذه الرسوم قد تكون رسوم  احلاسوببواسطة 

وتتفاوت درجة دقة هذه الصور وأسلوب التعامل معها تبعاً  ،هندسية أو بيانية أو طبيعية
  .ملستوى املتعلم وأهداف املادة الدراسية

  دمي العديد من الفرص واالختيارات أمام املتعلمتق. 3
فمن أهم صفات الربنامج اجليد  تقدمي االختيارات أو البدائل أمام املستخدم   

وذلك كربامج احملاكاة الىت تقدم بيئة تشبه بيئة  ،بشكل قد ال يتوافر ىف البيئة احلقيقية
والظروف الىت تتم فيها التجربة احلقيقية مع إتاحة الفرصة للمتعلم لتحديد الشروط 

وهناك أساليب عدة لتقدمي هذه البدائل فمنها األسلوب العشوائى واألسلوب  ،التجربة
  .اخلطى و األسلوب التفريعى

  القدرة على التحكم وإدارة العديد من امللحقات. 4
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فللكمبيوتر القدرة على التحكم ىف العديد من األجهزة األخرى املتصلة به   
فيمكنه  أن يتحكم ىف مكربات الصوت و املعدات املوسيقية وىف  ،واالستفادة منها

الطابعات واملعدات الرسومية وىف أجهزة العروض الضوئية و وسائط العروض املتعددة 
و تتميز عملية التحكم هذه بأا عملية  ميكن أن يكون منظومة عروض متعددة،وبذلك 

أن الشريط قد انتهى  احلاسوب فقد خيرب مشغل شريط الكاسيت ،حتكم ذات اجتاهني
عارض الشرائح بعرض الشرحية التالية أو الطابعة بنسخ عدة نسخ من  احلاسوبوقد خيرب 

  .الوثيقة
  القدرة على التفاعل مع املستخدم  .  5

قادر على توفري الفرصة للمتعلم للتحكم واختاذ القرار ىف إجراءات سري  احلاسوبف  
كما يوفر العديد من الطرق الىت تضمن االتصال اجليد بني الربنامج بأسلوب مرن وإجياىب 

بغرض مساعدة الطالب على إمتام عملية الدراسة بسهولة وبشكل  احلاسوباملتعلم و
ومن أهم ما مييز إجيابية برامج  ،يساعد على حتقيق األهداف التعليمية املرجوة بشكل جيد

ولة معرفة مصدرها ومعاجلة أسباب التعليمة هو متابعتها ألخطاء املتعلم وحما احلاسوب
اخلطأ وتوجيهه لدراسة موضوعات معينة وفقاً ملا أجنزه أو أصدره من أخطاء ولكن من 
الصعب تصميم أسلوب معني ميكن من خالله توقع مجيع األخطاء الىت ميكن أن يقع فيها 

مع عمل فقد يكون طالباً مبتدأً أو معلماً ماهراً وبذلك فإن وجود مشكالت  ،املتعلم
عملية التعلم مرحية دائماً أو أكثر متعة بالنسبة  احلاسوبوال جيعل  ،الربنامج أمر وارد

وميكن أن يسهم  ،إذ يعتمد هذا على مكان وكيفية استخدامه ،للطالب ىف مجيع األحوال
 :51التودريويزيد  .ىف حتسني نواتج عملية التعلم وزيادة فاعليتها احلاسوب
عمل الطلبة باستقاللية وبشكل فردي فكل طالب يقر أو حيث ي تفريد التعليم، .1

عن األسئلة مبفردة وبذلك تنمو لدية الثقة بالنفس وحتمل املسؤولية  يتابع وجييب
 .والرغبة يف البحث وحب االستطالع وامليل اىل االبتكار
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مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، عن طريق البدء مبستوى مناسب لكل طالب  .2
 .ن التقدم يف الربنامج آل حسب قدرتهم ومتكينهم

 .ة االجيابية النشطةكاملشار .3
حتسني نوعية التعليم وزيادة فاعليته من خالل حل مشكالت ازدحام القاعات  .4

 .ومواجهة النقص يف إعداد املعلمني املؤهلني واملتخصصني الدراسية
لى تصحيح إمداد املتعلم بتغذية راجعة فورية تزيد من دافعيته للتعلم وتساعد ع .5

  .أخطاءة
 إىلاملساعدة على تقومي استجابات الطلبة والكشف عن أخطائهم وتوجيههم  .6

 .املناسبة املعلومات
 عدم إشعار الطالب باحلرج بسبب إجابته اخلاطئه .7

إمكانية ربط احلاسوب وتوصيلة بأنواع من الوسائط املتعددة تزيد من فعاليته يف  .8
 .التعليم

ية لعدة مناطق نائية طاملا توفرت األجهزة اخلاصة إمكانية تقدمي خدمات تعليم .9
 .الربامج التعليمية باستقبال

مكانية استخدام احلاسوب يف تقدمي أشكال خمتلفة من اخلربات التعليمية  .10
 ).امل وعالجي وإثراء التعليمك مثل تعليم(

  
  سلبيات استخدام احلاسوب يف التعليم: املطلب الثاين عشر

سوب ومنافعه الواضحة، فإن له أثاراً سلبية على بالرغم من فوائد احلا  
مستخدميه،إذا مل يستخدم استخداماً صحيحاً، وخري طريق لتاليف هذه اآلثار السليبة 

  . وجتنبها أن يعرفها املعلمون واملتعلمون فيعملوا على حتاشيها

من عيوب احلاسوب يف العملية التعلمية أن الطالب ال يستطيع أن يطرح مجيع 
لة اليت تدور يف ذهنه مثلما حيدث يف املوقف الصفي، فضالً عن أن املناقشات األسئ



 

 ,Merrill, Dolman, Christensen, Humans :ولكن يرى كل من ،اجلماعية غري موجودة

Vincent, and Reynolds  أن عدم القدرة على وصف عملية التعلم وحتديدها بشكل دقيق
يف التعليم، وهذا يتفق مع حقيقة أنه ال بد أن ال أعاق عملية تقدم استخدام الكمبيوتر 

ينظر ملسرح التربية كمجال خصب لالستثمار التجاري، ويالحظ أن اهلارد وير 
  .52والسوفت وير قد منا استثمارمها اقتصادياً بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية

الرقمي ومن التوقعات اليت حيدثها التعلم باحلاسوب قضاء الطالب وقته مع العامل 
 :54 ومن عيوب احلاسوب التعليمي ما يلي. 53أكثر من قضائه مع الناس احلقيقيني

إن التعليم باحلاسوب ما يزال عملية مكلفة، والبد من األخذ بعني االعتبار  .1
 .تكاليف التعليم عن طريق موازنة ذلك بالفائدة اليت ميكن أن جننيها من احلاسوب

امج التعليمية ذات املستوى الرفيع، باإلضافة يوجد نقص كبري بالنسبة لتوافر الرب .2
 .إىل نقص الربامج املالئمة للمناهج العربية

إن الربامج التعليمية اليت مت تصميمها لكي تستعمل مع نوع ما من األجهزة  .3
  .احلاسوبية ال ميكن استعماهلا مع أجهزة حاسوبية من نوع  آخر

لية السهلة، فمثالً درس تعليمي إن عملية تصميم الربامج التعليمية ليست بالعم .4
 .مدته نصف ساعة حيتاج إىل أكثر من مخس ساعات من العمل

  .55عدم إتقان املعلمني استخدام احلاسوب .5
 .ارتفاع تكاليف تعلم الطلبة بواسطة احلاسوب بشكل فردي .6
ري كب الربامج التعليمية اجليدة مكلفة وصعبة اإلعداد وحتتاج لوقت طويل وجهد .7

  .ة ومهارة قد ال تتوفر لدى املعلمنيوخرب إلنتاجها
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53 D Healey, Do teachers technology good pedagogy in: Curriculum, testing and new technologies in ELT: 
Proceedings of the Second National ELT Conference. Muscat, Oman: Sultan Qaboos University, 2002, Hlm: 
84 

  381: ،  ص 2001، سالمة، السابقاملرجع  54
 23: ، احليلة، ص السابقاملرجع  55



 

أجزاء صغرية وبالتايل تعليمها باستخدام  إىلبسبب تقسيم املادة التعليمية  .8
 .يكون ممال وخاصة للطالب املتفوقني احلاسوب قد

عادة ما يتم حتقيق مدى حمدود من األهداف بواسطة احلاسوب فمعظم الربامج ال  .9
جتماعية والعاطفية وحىت اال املعريف، ية واالكبفاعلية املهارات احلر تدرس

 .التعرف واالستدعاء والفهمكإىل تدريس املستويات الدنيا املعرفية  فالربامج تنزع
 .قد حيد ويقلل احلاسوب من دور املعلم اجلامعي يف التعليم .10
يرى البعض أن التعليم املبين على احلاسوب يعيق وحيد من االبتكارية  .11

  .يث يقيدهم بالتفكري يف املسار الذي صممه الربنامجالطلبة ح واإلبداع عند
  

  إرشادات جيب اتباعها عند التعليم مبساعدة احلاسوب: املطلب الثالث عشر

الربنامج التعليمي هو عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت تصميمها بعناية فائقة حبيث      
لألخطاء، لذلك هنالك  تقود الطالب إىل إتقان أحد املواضيع بأقل وقت وجهد متفادياً

 :جمموعة من اإلرشادات على املعلم اتباعها يف تعليم الطلبة باستخدام احلاسوب وهي

 .توضيح اهلداف التعليمية املراد حتقيقها من الربنامج -1

 .إخبار الطلبة عن املدة الزمنية املتاحة للتعلم على احلاسوب -2

لتركيز عليها وحتصيلها يف أثناء تزويد الطلبة بأهم املفاهيم أو اخلربات اليت يلزم ا -3
 .التعلم

شرح اخلطوات اليت على الطالب اتباعها إلجناز الربنامج وحتديد املواد والوسائل  -4
 .كافةً، واليت ميكن للطالب االستعانة ا إلاء دراسة الربنامج

 .تعريف الطلبة بكيفية تقومي حتصيلهم ألنواع التعلم املطلوب -5

    .56م ا الطالب بعد انتهائه من تعلم الربنامجحتديد األنشطة اليت سيقو -6
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لذلك لكي يتم تعليم التالميذ على اكمل وجه وبشكل أفضل جيب على املعلم أن       
 .يتبع اإلرشادات املذكورة اليت متكن من تقدمي افضل ما لديه وبالتايل حتسني أداء التالميذ

يف تعليم ذوي صعوبات التعلم، ال  بعد هذه الوقفة القصرية مع استخدام احلاسوب       
يسعنا القول بأن احلاسوب له دور كبري يف املساعدة بعملية التعليم فهو يتميز بقدرة 
كبرية من حيث السرعة والدقة والسيطرة يف تقدمي املادة التعليمية، كذلك يساعد يف 

وصف عمليات التقومي املستمر وتصحيح استجابات التلميذ أوالً بأول، وتوجيهه و
العالج املناسب ألخطاء التلميذ، مما ميد التلميذ بتغذية راجعة وفورية وفعالة، يكون من 
شأا تقدمي التعلم املناسب لطبيعة التلميذ كفرد مستقل له مستواه اخلاص، واهتماماته 

 .وسرعته مما جيعل من احلاسوب وسيلة جيدة للتعلم

لتعليم ذوي صعوبات التعلم املتفقة مع ومن هنا تعترب برامج احلاسوب املقدمة       
قدرام وخصائصهم ويف أساليب تعليمهم وسيلةً لكي ترتقي م يف مدارج النمو السليم 
الذي يؤدي على حتقيق ذوام وإشعارهم بدورهم وإنسانيتهم دف الوصول م إىل 

م بتعليم أقصى مدى ممكن تسمح به  قدرام، لذلك أناشد كل جمتمع وكل معلم أن يهت
األجيال تعليماً سليماً باستخدام مجيع وسائل التكنولوجيا املتطورة اليت تساعد من حتسني 
عملية التعليم لكي يعدوا جيال مبدعاً مثقفاً يساعد على تقدم اتمع وتطوره ليواكب 

 .اتمعات املتقدمة

  

  Director MX 2004  ربنامجالتعرف عن ال : املطلب الرابع عشر

أقوى برامج امللتيميديا على االطالق يستخدم  Director MX 2004 جبرنام
لتكوين العروض التقدميية الكبرية والتفاعلية مع املستخدم على االقراص الضوئية وكذلك 

 Lingo فيه لغة برجمة قوية تسمى. تطبيقات الويب

يستورد معظم أنواع ملفات الصور والرسوم . يدعم الرسوميات ثالثية األبعاد
 .واسمات وملفات الفيديو وملفات الصوت والفالشات أيضاً



 

  (EXE) توزيع الربنامج او املشروع الذى عملته على هيئة ملف قابل للتنفيذ ناميكن
 .  مث بعد ذلك نسخه على اقراص ضوئية وتوزيعه

  
  Director MX 2004أمهية الربنامج  .أ

 :ـمفيد ل Director برنامج

  لذين يودون عمل برامج تعليمية ناجحة تتفاعل مع الطالبللمعلمني واملدرسني ا .1

 للمربني الذين يريدون تعليم أبنائهم بطريقة غري تقليدية فيها التسلية والتعليم والتحفيز .2

 اصحاب فنون التصاميم وهواة صنع االفالم الكرتونية البسيطة .3

 للشركات اليت تنتج الربامج التعليمية التفاعلية .4

 ائية وثالثية األبعادبرجمة األلعاب ثن .5

 
  Director فكرة عمل برنامج. ب

فكرة الربنامج مأخوذة من املسرح الواقعي فالربنامج يتكون من نفس العناصر اليت 
 يتكون منها املسرح

 : فاملسرح كما نعلم يتكون من

 وهى املنطقة الىت يصعد اليها املمثلون ليؤدوا ادوارهم: خشبة املسرح -1

 احلجرة الىت جيلس فيه املمثلون ريثما يصعدوا اىل املسرحوهى : كواليس املسرح -2

وهى من اهم مكونات املسرح ففيها : حجرة التحكم واملؤاثرت بانواعها واالخراج -3
يتم التحكم باملعدات واالجهزة وكذلك التحكم ىف املوثرات الصوتية واخلدع 

 الضوئية

  لى خشبة املسرحلسون ىف الكواليس حىت يأتى دورهم فيصعدون عجي: املمثلون -4

هم صغار املمثلني ويعملون ىف اخلفاء جيلسون ىف الكواليس مع املمثلني : الكومبارس -5
 ولكن اليظهرون على خشبة املسرح إال عند احلاجة إهلم فيصبحون حينئذ ممثلني



 

 يقع عليه العبء الكبري ىف املسرح فهو املسئول على جناح املسرحية وفشلها: املخرج -6

تلك احلقيقة  Macromedia حلقيقي ترى كيف اقتبست شركةهذا هو املسرح ا
 وحولتها اىل صورة كمبيوترية ؟

 stage مساحة العمل: فخشبة املسرح ىف الربنامج مثلت مبساحة بيضاء تسمى

اما كواليس املسرح وهى احلجرة الىت جيلس فيها اعضاء املسرحية من ممثلني  .1
 ىت خيزن فيها عناصر الفيلموهى املنطقة الcastاملكتبة: وكومبارس فسميت

حجرة التحكم والكامريات واملؤاثرت بانواعها واالخراج وهى الىت يتم فيها التحكم  .2
 SCORE لوحة التحكم:بعناصر ومكونات املسرح والوقت الزمىن للعرض مسيت

املخرج املسئول عن بيانات كل كبرية وصغرية باملسرح وتعديلها سواء كان ىف  .3
بة املسرح او حىت املمثلني والكومبارس فهو مثل املفتش كواليس املسرح او خش

   inspector املفتش :ويسمى فعال باسم. متاماً
 : ويضاف اليه امساء عديدة حسب االشياء اليت يفتش عليها ومهامه

 Text inspector فهو مفتش النصوص •

 Memory inspector او مفتش الذاكرة •

  Property inspector او مفتش اخلصائص •

 Behavior inspector او مفتش االحداث •

اما  Sprite ممثل او: املمثلون والكومبارس فالذى يوضع على خشبة املسرح يسمى اما .4
: بقية االشخاص الذين ظلوا ىف الكواليس ومل يظهروا على خشبة املسرح يسمون

 ) cast members الكومبارس(اعضاء املكتبة 
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 )17قمها ر( stageزر عرض نافذة املسرح  -1

 )19رقمها ( castزر عرض نافذة العناصر  -2

 )18رقمها ( scoreزر عرض النافذة  -3

 )16رقمها ( property inspectorزر عرض نافذة اخلصائص  -4

 )21رقمها ( code libraryزر عرض مكتبة التعليمات الربجمية اجلاهزة  -5

 )غري معروضة يف الصورة ( paintزر عرض نافذة الرسم النقطي  -6

 )غري معروضة يف الصورة ( vector shapeنافذة الرسم اخلطي زر عرض  -7



 

 )غري معروضة يف الصورة ( Textزر عرض نافذة النصوص  -8

 )غري معروضة يف الصورة ( 3dزر عرض نافذة األشكال ثالثية األبعاد  -9

 )غري معروضة يف الصورة ( behavior inspectorزر عرض نافذة السلوكيات  -10

 )غري معروضة يف الصورة ( script windowالربجمية زر عرض نافذة التعليمات  -11

 )غري معروضة يف الصورة ( message windowزر عرض نافذة الرسائل  -12

 إرجاع العرض إىل البداية -13

 إيقاف العرض -14

 تشغيل العرض -15

تعرض خصائص الفيلم وخصائص العنصر : property inspectorنافذة اخلصائص  -16
 احملدد

النافذة ( ن وكيفية ظهور العناصر على املسرحتعرض مكا: stageنافذة املسرح  -17
stage( 

 )حمتويات هذه النافذة هي اليت سيشاهدها املستخدم ( -18

 )stageالنافذة (تعرض توقيت ومدة ظهور العناصر على املسرح: scoreالنافذة  -19

 املشاركة يف الفيلم ) الشخصيات(تعرض العناصر: castنافذة العناصر  -20

ميكن استخدامه أكثر من مرة يف نافذة املسرح مع و cast memberيسمى العنصر  -21
 إمكانية تغيري خصائصه يف كل مرة

بالنقر  thumbnailsأو مصغرات  listميكن تبديل طريقة عرض العناصر بني قائمة  -22
 22على الزر 

متكننا من إنشاء أشكال رسومية ونصوص بطريقة أسرع من  toolsنافذة األدوات  -23
 نافذة الرسم والنصوص



 

العناصر املوجودة يف هذه : code libraryمكتبة التعليمات الربجمية اجلاهزة نافذة  -24
املكتبة ميكن اسخدامها مباشرة إلجناز أعمال تتطلب كتابة عشرات األسطر من 

 . التعليمات الربجمية

  
 الربجميات التعليمية: املبحث اخلامس عشر

التعليم املتبعة حاليا من خالل دراسة الوسائل اليت من شاا حتسني وتطوير  طرق 
يتبني انه مل حيدث تغيري يذكر يف طرق التعليم املتبعة منذ سنوات طويلة  وحىت اآلن  

وأمهية االستفادة  من   احلاسوبوخنص بالذكر  عدم مواكبة التطورات  الكبرية يف جمال 
 .هذه ااالت  يف تطوير طرق التعليم

ف نسبة كبرية من الطالب عن الدراسة و يالحظ املتتبع للوضع احلايل ظاهرة عزو
وبعد دراسة  ،مما أدى إىل ارتفاع نسبة الغياب عن املدرسة وتدين معدالت النجاح

رز تلك األسباب عدم تطوير ــه من ابوحتليل األسباب اليت أدت إىل ذلك أتضح ان
وب حيث أن األسل ،وحتديث  بعض الطرق والوسائل التعليمية املتبعة حاليا يف املدارس

التقليدي املتمثل يف التعليم باستخدام السبورة والطباشري والقلم والكراسة مل يعد أسلوب 
كايف لتعليم أبناء هذا اجليل الذي تفتحت أعينه على الصحون الفضائية واأللعاب 

وما ميثله ذلك هلم من راحة  ،اإللكترونية واإلنترنت  وخمتلف تقنيات العصر احلديث
 .ع هذه التقنيات املستجدةومتعة يف التعامل م

عليه وحتقيقا ملتطلبات هذه  املرحلة ومن أمهها العمل على تطوير أسلوب التعليم  
ومن خالل دراسة الكيفية املناسبة  ،واستخدامه يف التعليم احلاسوباملتبع واالستفادة من 

توضح لذلك وجد ان برجمة املناهج التعليمية وإعدادها وتنفيذها بطريقة علمية حبيث 
فان ذلك سوف يساعد الطالب على التحصيل  ،بالصورة والصوت املنهج الدراسي

وهذه الطريقة مبا فيها من متعة وتشويق للطالب فأا سوف تسهم يف خلق الرغبة لدى 



 

الطالب عن  الطالب يف التعليم واملشاركة واإلبداع وبذلك تنتهي ظاهرة عزوف
  .الدراسة

  

  

  

   هج التعليميةاهلدف من برجمة املنا. أ

يهدف مشروع برجمة املناهج التعليمية إىل االستفادة القصوى من احدث تقنيات 
واستخداماته املتعددة يف العملية التعليمية مبا يؤدي إىل تطوير التعليم وعالج  احلاسوب

 .بعض الظواهر السلبية مثل عزوف الطلبة عن الدراسة والتحصيل العلمي

 : ة حتقيق االستفادة من خاللوميكن للربجميات التعليمي

 .توفري إمكانية تعليم أعداد متزايدة من الطلبة يف صفوف مزدمحة -1

تساهم الربجميات التعليمية يف عالج مشكلة قلة املدرسني املؤهلني علميا  -2
 .وتربويا

تساعد املتعلمني يف تعويض اخلربات اليت قد تفوم داخل الصف الدراسي  -3
 .أثناء شرح املدرس

 . حل مشكلة تداول املعلومات وتعميم الفائدةتساهم يف -4

يف  احلاسوبحل مشكلة قدرات الدارسني اخلاصة باعتبار ان استخدام  -5
العملية التعليمية سوف يسهل جتريب أساليب خمتلفة تتناسب وقدرات مجيع 

 .الطلبة مبا فيهم األطفال املتخلفني نسبيا

ل اكتشاف كشف القدرات أال بداعية لدى الطلبة وذلك من خال -6
 .اإلمكانيات  احلقيقية للطلبة وتنميتها و االهتمام ا

  .زيادة الرغبة يف التعليم لدى الطلبة وحتويل الدراسة إىل ممارسة هواية ممتعة -7

  



 

 متطلبات إنتاج الربجميات التعليمية. ب

عملية إنتاج الربجميات التعليمية حتتاج إىل فريق عمل من املختصني الذين جيب ان 
 : لديهم خربات ذات مواصفات حمددة حبيث يضم  فريق العمل تتوفر

 .متمرسون يف برامج معاجلة الصور الثابتة واملتحركة •

 .مدرسون ضمن املقرر الدراسي املراد حتويله إىل أقراص مدجمة •

 .خمتصون تربويون •

  .خمتصون بعلم النفس التربوي •

  

  دورة إنتاج الربجميات التعليمية. ج

التعليمية يف العادة من عدة موضوعات حيث يتكون املوضوع تتكون الربجميات 
بدوره من عدة دروس ويتكون كل درس من عدة فقرات وتتكون الفقرة من عدة نوافذ 

والذي عادة  يف صورة تدريس خصوصي: أو شاشات تعرض من خالهلا املواد التعليمية
ركة مثل لقطات والرسوم  والصور املتح مدعما بالصورة الثابتة ما يتضمن العرض

 وتقدمي اختبارات وعرض أمثلة ومتارين واحلوار واحلركة واملؤمترات الصوتية الفيديو

 .إضافة إىل جمموعة ملفات حلفظ أداء املتعلمني ، أو ائية أو بنائية تشخيصية

ومتر عملية إعداد الربجميات التعليمية بعدة مراحل قبل ان خترج بالشكل النهائي 
جيب ان يقوم ذه العملية جمموعة خمتلفة من األفراد أو املعلمني ينبغي و ،الذي تعرض به

ومتر عملية إنتاج الربجمية التعليمية عادة  ،ان تتوفر لديهم خربات ذات مواصفات حمددة
  .بأربعة مراحل تعرف بدورة إنتاج الربجمية

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جراءات البحثإ :الثالث  الفصل

  شكل  البحث و تصميمه. أ
  خطوات الدراسة. ب
  أفراد التجربة . ج
  أداتا الدراسة. د

  صدق أدايت الدراسة . هـ 
 حتليل املعلومات. د

 



 

 الفصل الثالث

  الدراسة جراءاتإ

  

  
 البيانات،  خطوات الدراسة و وتصميمه، تعرض شكل البحثيف هذا الباب   

صدق أدايت الدراسة، و ثبات االختبار  ، وأداتا الدراسة و، أفراد الدراسة ، وومصادرها
  .وطريقة مجع البيانات وحتليلها

  

   البحث و تصميمه شكل . أ
)  Deskriptif( عامة هذا البحث يركز على هيكل العمل للبحث الوصفي

نشاط قبل امليدان،  : على ثالث مراحل، يعين يقسم على عملية البحث  .يالتحليل
وأما تصميم البحث فهو البحث التطوري . 57نشاط  امليدان  أو التطبيقي، حتليل البيانات

(Development Research).   
  

  الدراسةخطوات . ب

  :متر عملية إعداد الربجميات التعليمية وتطويرها يف خطوات عدة هي  
د األهداف التعليمية للربنامج بدقة وبعبارات هدفية حمددة حىت يساعد املربمج حتدي .1

  .الربنامج حبيث يضمن حتقيق هذه األهداف هتوجي على
  .حتديد مستوى املتعلمني، وبالتايل اختيار املادة التعليمية املناسبة هلم .2
 .حتديد املادة التعليمية اليت يتكون منها الربنامج .3

                                                           
57 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, 
hal: 102 



 

ملادة التعليمية للربنامج، وهذا يتطلب ترتيبا منطقيا للمادة حتديد نظام عرض ا .4
  .حبيث تتدرج من السهل إىل الصعب التعليمية

كتابة إطارات الربنامج؛ أي تقسم املادة التعليمية إىل وحدات صغرية جدا يكون  .5
إطارا أو خطوة، وكل إطار يتكون من املعلومات واملثريات واالستجابات  كلٌّ منها

 .التغذية الراجعة والتعزيز الفوري عهااليت يتب

  . برنامج ديريكتورحوسبة املادة التعليمية باستخدام  .6
وذلك من خالل جتريبه على عينة عشوائية من الطلبة، ، جتريب الربنامج وتعديله .7

  .بناء على ما حيصل عليه من تغذية راجعة من الطلبة ويعدل
 استنساخ الربنامج .8

  : وسوف توضح ذا اهليكل  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  استنساخ الربنامج

 حتديد األهداف التعليمية

 حتديد مستوى املتعلمني

 حتديد املادة التعليمية

حتديد نظام عرض املادة 

 كتابة إطارات الربنامج

 حوسبة املادة التعليمية

 جتريب الربنامج وتعديله

 

 التصليح
 جتريب

 التقومي

 الربنامج التعليمية

 التعديل
 



 

   التجربةأفراد . ج
جمموعة من احملكمني املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي  .1

وهم األساتذة اجلـامعي الـذين هلـم    ( وأساليب تدريس والقياس والتقومي
و يف الوسائل التعليمية  مادة أساليب تدريس اللغة العربيةاخلربات يف تعليم 

  . )املستخدمة باحلاسوب
 18تتكون الشعبة مـن  و. لبة يف املرحلة الرابعة جبامعة ماالنج احلكوميةطال .2

   .مادة أساليب تدريس اللغة العربيةيف هذه املرحلة لبة ، تدرس الطاطالب
  

  أداتا الدراسة. د

  : وذلك أداتا مها
  : الربجمية التعليمية -1

 Macromedia يف إعـدادها برنـامج  ة مستخدمة تعليمية قام الباحث بتصميم برجمي

Flash وبرنامج ،Macromedia Director    
  :االستبانة  -2

ويقصد باالستبانة هي أسئلة موجهة اىل عدد من الناس استطالعا أرائهم يف قضايا   
هو قائمة من األسئلة أو األحكام : ويعرف فتح على يونس عن االستبانة قائال . 58معينة

دة يكتب هذا الرأي، وعادة مايكتـب هـذا   أو التقريرات اليت يتطلب فيها الرأي، وعا
، وقـد يتطلـب   )√(الرأي، ويتطلب اإلجابة بوضع عالمات مميزة كهذه العالمة مثال 

جمموعة من احملكمني املتخصصني يف تكنولوجيا الستبانة على وا. 59تقريرا مطوال مكتوبا
  .الطلبة، وكذلك إىل التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس والقياس والتقومي
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  صدق أدايت الدراسة . هـ

وإنتاجها من قبل الباحث، مت عرضها على جمموعة من  ةالتعليمي ةبعد تصميم الربجمي
احملكمني املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمـي وأسـاليب تـدريس    

 ومت األخذ باملالحظـات . والقياس والتقومي؛ للتأكد من صدق حمتواها ومناسبتها لطلبة
ـ صـميم  واالقتراحات اليت أشار إليها احملكمون، واليت ساعدت على حتسني وت  ةالربجمي

  .، لتتناسبا وأغراض هذه الدراسةةالتعليمي
  

  حتليل املعلومات. و

للتأكد من ثبات الربجمية التعليمية، قام الباحث باحتساب معامل ثبات عن طريق   
جمموعة من احملكمني املتخصصني يف على حيث طبق االختبار  االختبار الربجمية التعليمية

أفراد ، وعلى تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس والقياس والتقومي
  . الباط) 20(عينة الدراسة عددها 

  :اآلتية   الرموزوكان ذلك على 
  
  : كل بنود السؤال. أ

  
  
  
  : الشرح
 P    :املعدل  
 X      : كل بنود السؤال اجابات عدد 

Xi    :عدد أفراد العينة  
  الثبات:      100%

P = 
X 

Xi 
X 100% 



 

  : سئلةاألمجيع بنود . ب
  
  
  
  : الشرح
 P    :املعدل  
 ∑X   :بنود السؤال على مجيع  االجابات 

∑Xi   :بنود السؤالعلى مجيع   االزمة االجابات نتيجة  
  الثبات:     100%

مناسبة  ، وهي قيمةكما يف الدفترحيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات 
  .60ألغراض تطبيق هذه الدراسة

 

  الرقم  املستوى  النسبة املئوية

 1 جيد جدا % (80-100)

 2 جيد %  (60-79)

 3 مردود %  (50-59)

  4  فاشل   % (50 >  )
       

                                                           
60 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Tarsito, Bandung, 1990, Hal :45 

P = 
∑X 

∑Xi 
X 100 % 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انات البية و مناقشعرض وتحليل  :الرابع  فصلال  

   البرنامج التعليمي باستخدام الحاسوبتصميم . أ

  تصميم شاشات البرنامج التعليمي. 1

مكونات الشاشات للبرنامج التعليمي .2  

أراء الخبراء والطلبة عن فعالية الوسيلة التعليمية. ب  

تجريب البرنامج التعليمي على مجموعة . 1
في أساليب  من المحكمين المتخصصين

س والتقويمتدريس والقيا  

تجريب البرنامج التعليمي على مجموعة . 2
في تكنولوجيا  من المحكمين المتخصصين

 التعليم والحاسوب التعليمي

تجريب البرنامج التعليمي على مجموعة . 3
 من الطلبة

مناقشة النتائج. 4  

 



 

 رابعالفصل ال

   عرض وحتليل و مناقشة البيانات 
  
  

باستخدام احلاسوب لتدريس إعداد الربنامج التعليمي  :يشتمل هذا الفصل على
مكونات ، وتصميم شاشات الربنامج التعليمي، واملتوسطة والثانوية لتني  للمرح القراءة

جتريب الربنامج التعليمي على جمموعة من ( نتيجة التجربة، الشاشات للربنامج التعليمي
جتريب الربنامج التعليمي ، تدريس والقياس والتقوميالاحملكمني املتخصصني يف أساليب 

جتريب ، على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي
   .مناقشة النتائج ،)الربنامج التعليمي على جمموعة من الطلبة

  
  باستخدام احلاسوب  الربنامج التعليمي تصميم. أ

تتطلب جتربة البحث برناجماً تعليمياً يستخدم كوسيلة تعليمية، وقبل قيام الباحث 
دراسة فنية وتربوية واستطالع آراء املختصني يف النواحي التربوية والعلمية  ىبذلك أجر

وكنتيجة  .ذة اجلامعاتواالجتماعية وتكنولوجيا املعلومات ومدرسي االختصاص وأسات
الوسائل  اهلذه الدراسة واالستطالع قام الباحث بإعداد الربنامج التعليمي مستخدم

  .املعلم يف الصف وتطبيقاته ملساعدةاسوب املتعددة اليت يتيحها احل
انسجام : مور منهاالباحث عند إعداد الربنامج التعليمي مجلة من األ يعاوقد ر

توضيح املفاهيم واملهارات وفهمها  ،التوضيحي مبستوى الطلبة اللغة املستخدمة يف العرض
و سهولة استخدام العرض  و عرض املادة بأسلوب شيق وجذاب، بشكل مناسب،

  .والتنقل بني أجزائه



 

 :ولبناء الربنامج التعليمي اتبع الباحث اخلطوات اآلتية

 (Design and Preparation)   مرحلة التصميم واالعداد:  اوال 

املرحلة اليت يضع املصمم فيها تصميم كامل ملشروع الربجمية، وما ينبغي ان  وهي
 .حتتويه الربجمية من أهداف ومادة وأنشطة وتدريبات وغريها من حمتويات

 (Scenario) مرحلة كتابة السيناريو : ثانيا

وهي املرحلة اليت يتم فيها ترمجة اخلطوط العريضة اليت وضعها املصمم إىل 
فصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق على ان يوضع يف إجراءات ت

 .االعتبار مأمت إعداده وجتهيزه مبرحلة اإلعداد من متطلبات

 (Executing)   مرحلة التنفيذ:  ثالثا

وهي املرحلة اليت يتم فيها تنفيذ السيناريو يف صورة برجمية وسائط متعددة 
 Code  نطقيةتفاعلية، مع كتابة بعض البناءات امل

 (Development )  مرحلة التجريب والتطوير:  رابعا

وهي املرحلة اليت يتم فيها عرض الربجمية على عدد من احملكمني املختلفني، دف  
 .التحسني والتطوير

  
  الربنامج التعليميشاشات  تصميم .1

لقد وضع الباحث تصوراً لتصميم شاشات الربنامج التعليمي مبا يتناسب مع 
وضوع وحجم املادة الدراسية بتقسيمها على فصول و أجزاء، واهتم عند التصميم م

  :باآليت
   حتديد موقع الشكل أو الرسم أو النص املقترح، .1
  واختيار األفالم التعليمية املالئمة للوحدات الدراسية، .2

  وانتقاء األلوان اليت ستظهر ا األشكال أو النصوص ومدى مالءمتها، .3

 ، وحتديد األصوات .4



 

  بتحديد وقت تقدميها وزمنها وإمكانية التحكم ا، .5

  والقدرة على حتريك الشكل أو النص من مكان إىل آخر، .6

وسهولة االنتقال من مكان إىل آخر يف الشاشة، أو من شاشة إىل أخرى أو  .7
  إاء العرض التوضيحي أو أجزاء منه،

تقدميها واملعلومات الالزم إظهارها للطلبة من حيث حجمها وطريقة  .8
  واحلصول عليها،

  ووضع اإلرشادات الالزمة الستخدام الربنامج التعليمي، .9

 وترتيب شرائح العرض بأسلوب منطقي  .10

  وجتنب عرض كمية كبرية من املعلومات يف الشرحية الواحدة، .11

  واختيار األلوان املستخدمة يف الربنامج ألجل راحة العني والتشويق، .12

  ،ةيز لتتم مالحظته ومتابعته من الطلبوإبراز العناوين خبط واضح ومم .13

  . واخريا إعطاء التغذية الراجعة للطلبة وبأشكال خمتلفة .14
  

   لربنامج التعليميلالشاشات مكونات . 2 

  :اآليتكالشاشات مكونات ضمن توت
  )املقدمة(الشاشات التعريفية . 1

ابع وهي عبارة عن جمموعة من الشاشات مصحوبة بالصوت واملوسيقى تظهر بالتت
موضوع الرسالة هو تصميم الوسيلة التعليمية باستخدام احلاسوب لتدريس : حتتوي على

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج القراءة جبامعة ماالنج احلكومية، واسم اجلامعة هو
 الباحث واسم مشريف معد الربنامج التعليمي، وأو اسم مصمم  ،2 رقم كما يف شكل

  .3رقم  كما يف شكل ،رتضى و الدكتور فيصل حممود آدم ابراهيممها الدكتور نور امل
  
  



 

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

 2 رقم شكل

  
  
  
  
  
  
  

 3 رقم شكل

 
كيفية استخدام  متوضح هل أن والغرض منها هو ،لطلبةية لرشاداتاإلالشاشات . 2

و إعطاء التعليمات على كل شاشة من الربنامج  الربنامج التعليمي والتنقل بني الشرائح،
 كما يف شكل. عليمي ملا سيقوم به من خطوات الحقة لسهولة التشغيل واالستخدامالت

  . 4 رقم



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  4 شكل
قوائم االختيارات وتشمل قائمة االختيارات الرئيسة للفصول فضالً عن القوائم . 3

اليت ميكن من خالهلا اختيار أي  5 رقمشكل  كما يف الفرعية حملتويات كل فصل
دراستها عن طريق ضغطة بزر الفأر األيسر فيظهر يف ترغب الطلبة موضوع أو مادة 

  . تلقائياً
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  5 رقمشكل 



 

وتشاور الباحث معد الربنامج مع املدرس املختص باملادة العلمية للتأكد من إمكانية . 4
و مناسبة  وكفاية املعلومات املوجودة على كل شاشة، ،احلاسوبتنفيذ التصميم على 

و مطابقة التصميم  ،الدراسية داف الربنامج التعليمي وأسلوب تدريس املادةالتصميم أله
و ارتباط املادة اإلثرائية باملادة العلمية ومالءمتها ملستوى  ملا ورد يف الكتاب املدرسي،

  .ةالطلب
 : اآلتية التعليمية  على املواد الرئيسية يف قوائم االختيارات الشاشةتضمن تو

املتوسطة  عامة ويف للمرحلتني ملادة يف تدريس مهارة القراءةهو مقدمة ا ،التمهيد .1
و املادة أالتمهيد الزم قبل الشرح عن الدرس من وأسلوب . والثانوية خاصة

على أربعة  قائمةهذه التكون وت، ملعرفة أهداف الربامج التعليمية ةاملرجو
   .6 رقم شكل كما يف صفحات،

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  6 رقم شكل
  



 

 ،تطور مفهوم القراءة عرب التاريخيشرح املادة عن ، ءة وتطورهمفهوم القرا .2
 رقم شكل كما يفوذلك  ،الشاشات على سبعة صفحاتامللفات هذه وتشمل 

7. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 7 رقم شكل

 
 قوائم االختيارات عندصورة طالبة األيسر  ضغطة بزر الفأرعند  ،أهداف القراءة .3

، فيها االختياران 8 رقم شكل اشة كما يفالش فيظهر تلقائياً أهداف القراءةيف 
أهداف القراءة يف املرحلة و األهداف الوظيفية العامة ومها التعليمية من املادة 

  .املتوسطة واملرحلة الثانوية

  
  



 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 

  8شكل 
ثالثة صفحات لقائمة  على صفحتني، واألهداف الوظيفية العامة وتشمل قائمة 

 رقم شكل يف ، والشاشة كما ظهراملتوسطة واملرحلة الثانويةأهداف القراءة يف املرحلة 
9.   

  
  
  
  
  
  
  

  9 رقم شكل
القراءة : إىل قسمني  من حيث طبيعة األداء قسم القراءة نت، أنواع القراءة .4

 .10شكل  كما يفالصامتة والقراءة اجلهرية، ويظهر يف الشاشة 



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  10 رقم شكل
 

الشاشة  فيظهر تلقائياً القراءة الصامتةة طالبة يف صوراأليسر  ضغطة بزر الفأرعند 
 شكل كما يفمن مفهومها وأهدافها  القراءة الصامتةمادة ، فيها 11رقم شكل  كما يف

  .14 رقم شكل كما يفوعيوا  ،13 رقم شكل كما يفومزاياها  ،12 رقم

  
  
  
  
  
  
  

  12رقم شكل           11 رقمشكل 
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  14شكل           13 رقمشكل 
  

 فيظهر تلقائياًالقراءة اجلهرية  عندصورة طالبة األيسر  ضغطة بزر الفأرعند 
من مفهومها وشروط القراءة  القراءة الصامتة، فيها مادة 15 رقم شكل الشاشة كما يف

 ،17 رقم شكل كما يف ومزاياهاأهدافها و  ،16 رقم شكل كما يفيدة اجلهرية اجل
  .18 رقم شكل كما يفوعيوا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  16 رقم شكل        15  رقم شكل
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  18 رقم شكل          17 رقمشكل 
  

هذه الشاشة اليت صممها من تتكون ، خطوات مقترحة للسري يف درس القراءة .5
مادة عدة موضوعات حيث يتكون املوضوع بدوره من عدة على قبل الباحث، 

من  شاشات تعرض عدة فقرات وتتكون الفقرة من عدة منمادة تكون كل تو
مدعما  والذي يتضمن العرض خالهلا املواد التعليمية يف صورة تدريس خصوصي

 . 19 رقم شكل كما يف ،واملؤمترات الصوتية لقطات الفيديوواملتحركة  بالصور
 : واد وهي تكون الشاشة على تسعة املتو

   التمهيد:   أوال 
  التعرف عن املفردات اجلديدة:   ثانيا 

  ةالقراءة الصامت:    لثاثا
  مناقشة األفكار العامة واأللفاظ والتراكيب:    رابعا

  قراءة الدرس قراءة جهرية:  خامسا
  املناقشة اجلزئية والنقدية:  سادسا
  التمرين على التدريبات : سابعا
  التقومي: ثامنا 



 

    االختتام: تاسعا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  19رقم شكل 
  :  على األشكال التالية هااملواد كل وعرض تقدمي  

قبل  أو األستاذة اذتسباملواد التعليمية من متهيد اال يتضمن العرضو ،التمهيد:   أوال 
 منويتكون  ،حةاملوض مدعما بلقطات الفيديو شكل العرض لقاء الدرس القراءة وكانإ

  .20 رقم شكل كما يفأربعة شاشات، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  20رقم شكل 



 

أو  اذتعن املادة كيفية األس تضمن العرضيو ،التعرف عن املفردات اجلديدة:   ثانيا 
 مدعما بلقطات الفيديوكان العرض يف تقدمي املفردات اجلديدة عند التالميذ و األستاذة
  . 21  رقم شكل  كما يفست صفحات،  منوتتكون الشاشة  ، للشرح املوضحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   21 رقم شكل
تاذ اعطاء األس علىلقراءة الصامتة امادة  يتضمن العرضو ،القراءة الصامتة:    لثاثا

شاشتني،  منوتتكون ، مدعما بلقطات الفيديوالفرصة للقراءة الصامتة و العرض  تالميذه
  .22 رقم شكل ما يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  22 رقم شكل



 

تقدمي الشرح  يتضمن العرضو ،مناقشة األفكار العامة واأللفاظ والتراكيب:    رابعا
وتشمل على ، مدعما بلقطات الفيديووتركيبا وأيضا للعرض لأللفاظ الغامضة أسلوبا 

  .23 رقم شكل كما يفستة شاشات، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  23 رقم شكل

تقدمي التالميذ قراءة جهرية بعد قراءة األستاذ قراءة  ،قراءة الدرس قراءة جهرية:  خامسا
 كما يفت، مل على سبع شاشاتوتش، مدعما بلقطات الفيديو يتضمن العرضومنوذجية 

  .24 رقم شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   24 رقم شكل
  



 

مرحلة التساؤالت واملناقشة يف املعاين اجلزئية ومدى  ،املناقشة اجلزئية والنقدية:  سادسا
ثالثة شاشات،  منوتتكون ، مدعما بلقطات الفيديو يتضمن العرضوارتباطها ببعضها، 

  25 رقم شكل كما يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   25 رقم شكل
متثل جمموعة من التدريبات املتنوعة قصد ا تعزيز  ،التمرين على التدريبات : سابعا

وتتكون من تسعة شاشات، ، مدعما بلقطات الفيديو يتضمن العرضو املهارات القرائية
  .25 رقم شكل كما يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  25 رقم شكل
تكون من سبع شاشات، وت، مدعما بلقطات الفيديو يتضمن العرضو ،التقومي: ثامنا 

  .26 رقم شكل كما يف



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   26 رقم شكل
  

مدعما  يتضمن العرضو، إثارة رغبة الطالب حنو مزيد من القراءة ،االختتام: تاسعا 
  .27 رقم شكل كما يفوتشمل على أربعة شاشات، ، يوبلقطات الفيد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  27 رقم شكل
  

اصالح عن أخطاء كيفية  متوضح هل، ق إصالحهاأخطاء الطالب يف القراءة وطر .6
الطالب املستوى املدرسة املتوسطة والثانوية عند قراءة النص وطريقة تقدمي 

 رقم شكل كما يفعلى سبع صفحات  قائمةهذه الوتشمل . الشرح لدى املعلم
28. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  28 رقم شكل

يف معاجلة األلفاظ قة طري متوضح هل، كيب اللغويةافوائد يف معاجلة األلفاظ والتر .7
 قائمةهذه الوتشمل ، وطرائق شرحها املقترحة والتركيب اللغوية أو املفردات

 .29 رقم شكل كما يفصفحات  أربععلى 

  
    

  
    

  
  

  
  
  

  29 رقم شكل



 

عند تقدمي  الربامج التعليمية مممص هاهي قائمة من الكتب اليت استخدم، املراجع .8
 شكل كما يفة واحدة صفح على قائمةهذه الوتشمل  عرض الربامج التعليمية

  .30 رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

  30 رقم شكل
  

  التعليمية  فعالية الوسيلةأراء اخلرباء والطلبة عن . ب

و سهولة استخدامه من قبل الطلبة، و  لغرض التأكد من الدقة العلمية للربنامج،
فقد . له، حتقيق األهداف اليت وضع ألجموقدرا ةبمناسبة أسلوب عرضه ملستوى الطل

  :قام الباحث بتجريب الربنامج وفق اآليت
كان أول جتريب للربنامج التعليمي من قبل الباحث : مرحلة التجريب األوىل  

، وبعد ذلك جرب الربنامج على املختصني بالربجميات التعليمية،  اللغة العربيةومدرس 
وذلك نج احلكومية اآلداب جبامعة ماالكلية قسم اللغة العربية وعدد من األساتذة يف 

للحكم على صالحية الربنامج من الناحية العلمية، وتقوميه إلظهار نواحي القوة والضعف 
من % 80وبناء على املالحظات املتفق عليها بنسبة . فيه أو النواقص إن وجدت



 

احملكمني أجريت التعديالت املطلوبة بعضها تتعلق باألمور الفنية على الربنامج وبذلك مت 
  .من التقومي اخلارجي للربنامج التأكد
كلية قسم اللغة العربية يف لبة مبا أن الربنامج موجه إىل ط: مرحلة التجريب الثانية  

فقد مت عرض الربنامج على عينة البحث بلغ عددها  اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
  . اطالب) 18(
  

أساليب  صصني يفاحملكمني املتخجتريب الربنامج التعليمي على جمموعة من . 1

   تدريس والقياس والتقوميال

جتريب الربنامج يف املرحلة و االستفتاء يف ابعد أن قام الباحث بتوجيه االستبانة 
اآلداب كلية قسم اللغة العربية عدد من األساتذة  يف هي جتريب الربنامج على  األوىل،

للحكم على صالحية  جبامعة ماالنج احلكومية و اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
اليت بلغ عدد عينتها  ،املعروضةالتعليمية ملتدريس مهارة القراءة املواد الربنامج من الناحية 

  :ص، حصل الباحث على املعلومات اآلتيةاخشأ 9
 ، وذلك كما يتضح من اجلدوللربامج التعليميةاملواد ل مضمون من حيث: أوال   

  .1 رقم

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةة يف الدرج

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

املواد 
لربامج ل

  التعليمية

املواد التعليمية تناسب 
 11 44 44  اجلامعياملستوى ب

    

توضح شرح املواد 
بالصور املتحركة او 

 الفيديو

67 33  

    



 

باحملتوى  املواد ترتبط
او الكتب  الدراسي

   الدراسي 
44 33 22 

    

  1 رقم اجلدول
تناسب عن  الدراسة إجابة عينة ،ولاأل :1 رقمشري نتائج الدراسة يف اجلدول ت

عينة الأفراد من %) 44(بنسبة  ،اجلامعياملستوى ب لربنامج التعليميل املواد التعليمية
تناسب أن على يقولون األفراد الذين أيضا %) 44( بينما، وجدا درجة كبريةأجابوا ب
يعطون %) 11(م وه العينة، والباقي من درجة كبريةبنامج التعليمي عند الرباملواد 

شرح املواد بالصور حول  ،1رقم يف اجلدول كما تشري أيضا  ،ثاينالو. درجة متوسطة
شرح املواد يوافقون على  العينةمن أفراد %) 67( ، حيث أشاراملتحركة او الفيديو

من أفراد العينة %) 33(أجاب  ، وجدا درجة كبريةب بالصور املتحركة او الفيديو
او  باحملتوى الدراسييف الربنامج التعليمي  املواد ارتباطعن  ،ثالثالو .درجة كبريةب

 جدا، درجة كبريةأجابوا بمن أفراد عينة الدراسة %)  44( حيث أشار الكتب الدراسي
رجة ديعطون  أفراد  العينة%) 33(من  و ،درجة كبريةأفراد  العينة ب%) 33(أعطى  و

املواد ميكن القول بأن   كلها حيث مئوية ةنسبمن جبمع  ويالحظ الباحث. ةطمتوس
     .على مستوى جيد جدااليت صممها من قبل الباحث  لربامج التعليميةل

، وذلك كما يتضح من للربنامج التعليمي والتراكيب من حيث اللغة:  ثانيا
  .2 رقم اجلدول

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

و   اللغة
  التراكيب 

 الربامج التعليميةتقدم 
 11 22 67باللغة املتوفرة لدى 

    



 

  اهمتناسب مستو الطلبة و
التراكيب واألساليب 

 22 56 22  ضوالغمعل اللغوية ال جت

    

  2 رقم اجلدول
تقدم باللغة  الربامج التعليمية أن ،األول : 2 نتائج الدراسة يف اجلدول رقم أشارت

أفراد من %) 67(بنسبة  ،عقليا وعلميا اهمتناسب مستو املتوفرة لدى الطلبة والعربية 
درجة األفراد الذين يعطون %) 22(كان ، وجدا درجة كبريةأجابوا بعينة الدراسة 

السؤال  ،الثاينو .يعطون درجة متوسطة%) 11(م وه العينةوالباقي من أفراد  ،كبرية
، حيث بعضها بعض او الغامضعل للبس ال جتاليت التراكيب واألساليب اللغوية حول 
املستخدمة التراكيب واألساليب اللغوية يوافقون على أن  العينةمن أفراد %) 22( أشار
درجة من أفراد العينة ب%) 55(أجاب ، و جدا درجة كبريةب او الغامضعل للبس ال جت
مجع النسب عند و .يعطون درجة متوسطة%) 22(م وه العينةاقي من أفراد والب ،كبرية

  . على مستوى جيد جدا للربامج التعليمية والتراكيب اللغةميكن القول بأن  كلهااملئوية 
، وذلك كما يتضح من ربامج التعليميةمن حيث طريقة الكتابة ملادة ال:  ثالثا

  .3 رقم اجلدول

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةلدرجة يف ا

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

طريقة 
الكتابة 

ملادة 
ربامج ال

  التعليمية

مراعاة القواعد اإلمالئية 
مثل  األساسية يف الكتابة

  املد ومهزة القطع
22 67 11 

 

  

  مراعاة عالمات الترقيم
 11 78 11خصائص الكتابة  و

 

  



 

عند  األخرى العربية
نقط، مثل الالكتابة 

  الفاصلة
اخلط واضح للقراءة 

 11 67 22  وحجمه مطابق

 

  

  3 رقم اجلدول
ربامج طريقة الكتابة ملادة ال إىل أن ،األول : 3 نتائج الدراسة يف اجلدول رقمري شت

من %) 22(بنسبة  ،مثل املد ومهزة القطعالقواعد اإلمالئية األساسية  يعاترالتعليمية 
 يهااألفراد الذين يوافقون عل%) 67( بينمادرجة كبرية، و أجابوا بسة أفراد عينة الدرا

السؤال  ،الثاينو. متوسطةدرجة من أفراد العينة ب%) 11(أجاب و  ً،درجة كبرية جداب
مثل النقط عند الكتابة  األخرى خصائص الكتابة العربية و  مراعاة عالمات الترقيمحول 

عند ته مراعا يف يوافقون على الباحث العينة من أفراد%)  11( ، حيث أشارالفاصلةو
أجاب ، و جدا درجة كبريةب األخرى خصائص الكتابة العربيةو عالمات الترقيمالكتابة 

درجة من أفراد العينة ب%) 11(وافق و ، درجة كبريةمن أفراد العينة ب%) 78(
 حيث أشار ،مطابق حجمهواخلط للقراءة  ةحووضعن السؤال  الثالث،و. متوسطة

أفراد الدراسة %) 22( أجاب ، وجدا درجة كبريةبمن أفراد عينة الدراسة %) 67(
 ويالحظ الباحثمتوسطة، درجة من أفراد العينة %) 11(أعطى  و، درجة كبريةب

على مستوى  ربامج التعليميةطريقة الكتابة ملادة الميكن القول بأن املئوية  ع النسبيجبم
     .جيد جدا
  
  
  



 

، وذلك كما يف عملية التعليم والتعلم الربامج التعليميةر من حيث دو: رابعا 
  .4 رقم يتضح من اجلدول

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

دور 
الربامج 
  التعليمية

ؤدي الربامج التعليمية ت
 11 22 67  دوراً بديالً عن املعلم

    

لربامج التعليمية ؤدي ات
دوراً بديالً عن الكتاب 

 اجلامعي

56 33 11 

    

الربامج التعليمية تقلل من 
فرص تعلم الطالب 

  الضعيف
33 44 22 

    

توفر الربامج التعليمية 
فرص تعلم مناسبة ألا 
تركز على عنصر الترفيه 

  ةواملتعة لدى الطلب

22 56 22 

    

  4 رقم اجلدول
ؤدي تالربامج التعليمية  إىل أن ،األول:  4 اجلدول رقمشري نتائج الدراسة يف ت

، جدا درجة كبريةأجابوا بأفراد عينة الدراسة من %) 67(بنسبة  ،دوراً بديالً عن املعلم
 موه العينةوالباقي من أفراد  ،كبريةاألفراد الذين يعطون النتيجة %) 22( بينماو 

الربامج التعليمية دوراً بديالً  داءأ حول كيفية ،الثاينو .يعطون درجة متوسطة%) 11(
الربامج يوافقون على أن  العينةمن أفراد %)  56( ، حيث أشاراجلامعيعن الكتاب 



 

%) 33(أجاب ، و جدا درجة كبريةب اجلامعيدوراً بديالً عن الكتاب  ؤديت التعليمية
جة يعطون در%) 11(م وه العينةوالباقي من أفراد ، درجة كبريةمن أفراد العينة ب

الربامج التعليمية تقلل من فرص تعلم الطالب ية كيفعن السؤال  الثالث،و .متوسطة
، و جدا من أفراد عينة الدراسة عند درجة كبرية%)  33( حيث أشار، الضعيف

يعطون درجة %) 22(م وه العينةوالباقي من أفراد ، عند درجة كبرية%) 44(
فرص تعلم مناسبة ألا تركز على عنصر  توفر الربامج التعليميةحول  ،رابعالو. متوسطة

توفر يوافقون على  العينةمن أفراد %)  22( ، حيث أشارةالترفيه واملتعة لدى الطلب
من أفراد العينة %) 56(أجاب ، و جدادرجة ب الربامج التعليمية فرص تعلم مناسبة

مجع ند عو. يعطون درجة متوسطة%) 22(م وه العينةوالباقي من أفراد ، درجة كبريةب
  يف عملية التعليم والتعلم الربامج التعليميةدور ميكن القول بأن املئوية  كلهاالنسب املئوية 

    .على مستوى جيد جدا
، وذلك كما يتضح من يف عملية التعليم والتعلم من حيث فعالية الطلبة:  خامسا

  .5 رقم اجلدول

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

برية ك

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

فعالية 
  الطلبة 

التعلم بالربامج التعليمية 
ة الطلبة يزيد من فاعلي

  داخل احلصة
22 67 11 

    

تعمل الربامج التعليمية 
الطلبة  على زيادة محاس

 للتعلم

22 78  

    

  5 رقم اجلدول



 

لم بالربامج التعليمية التع إىل أن ،األول : 5 شري نتائج الدراسة يف اجلدول رقمت
أجابوا أفراد عينة الدراسة من %) 22(بنسبة  ،داخل احلصةة الطلبة يزيد من فاعلي

، والباقي من كبريةاألفراد الذين يعطون الدرجة %) 67( بينماو  ،جدا درجة كبريةب
عمل ال يةكيفعن السؤال  ،الثاينو. يعطون درجة متوسطة%) 11( وهم العينةأفراد 

 العينةمن أفراد %)  22( ، حيث أشارللتعلمالطلبة  تعليمية على زيادة محاسلربامج الل
درجة كبرية، و ب للتعلمالطلبة  على زيادة محاستعمل ربامج التعليمية يوافقون على أن ال

املئوية  كلهامجع النسب املئوية عند و، درجة كبرية جداًمن أفراد العينة ب%) 78(أجاب 
     .على مستوى جيد جدايف عملية التعليم والتعلم  لطلبةفعالية اميكن القول بأن 

يف عملية التعليم والتعلم بطريقة الربنامج  تقومي كفاءة الطلبةمن حيث :  سادسا
  .6 رقم ، وذلك كما يتضح من اجلدولالتعليمي

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  داج

تقومي 
كفاءة 
  الطلبة 

مهارات لبة يكسب الط
أفضل من طريقة التدريس 

  العادية
56 44  

    

الربامج التعليمية تعطي 
نتائج أفضل من التعلم 

 العادية

56 33 11 

    

  6 رقم اجلدول
مهارات  ونيكسب لبةالط إىل أن ،األول:  6 شري نتائج الدراسة يف اجلدول رقمت

درجة أجابوا بأفراد عينة الدراسة من %) 56(بنسبة  ،لعاديةأفضل من طريقة التدريس ا
الربامج أن ، الثاينو. درجة كبريةاألفراد الذين يعطون ال%) 44( بينماو  ً،جدا كبرية



 

 العينةمن أفراد %) 56( ، حيث أشارالتعليمية تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية
درجة كبرية، ب فضل من التعلم العاديةالربامج التعليمية تعطي نتائج أيوافقون على أن 

 وهم العينةوالباقي من أفراد ، درجة كبرية جداًمن أفراد العينة ب%) 33(أجاب و
تقومي ميكن القول بأن  كلهامجع النسب املئوية عند و. يعطون درجة متوسطة%) 11(

  . جيد جداعلى مستوى  كفاءة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم بطريقة الربنامج التعليمي
  

جتريب الربنامج التعليمي على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف تكنولوجيا . 2

  التعليم واحلاسوب التعليمي

جتريب الربنامج يف املرحلة و االستفتاء يف ابعد أن قام الباحث بتوجيه االستبانة  
لى صالحية ليمية للحكم عاملختصني بالربجميات التعهي جتريب الربنامج على  ،ةثانيال

  :حصل الباحث على املعلومات اآلتية ،خاصشأ 7اليت بلغ عدد عينتها  ،الربنامج
 ، وذلك كما يتضح من اجلدولللربامج التعليمية عرض الشاشةمن حيث : أوال 

  .7 رقم

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

عرض 

 اشةالش

 

حتديد موقع الشكل أو 
 الرسم أو النص املقترح

57 29 14 

    

اختيار األلوان املستخدمة 
يف الربنامج ألجل راحة 

 العني والتشويق

43 43 14 

    

  7 رقم اجلدول



 

حتديد موقع الشكل أو الرسم إىل  ،األول : 7تشري نتائج الدراسة يف اجلدول رقم 
من أفراد عينة الدراسة أجابوا %) 57(ي، بنسبة يف الربنامج التعليم أو النص املقترح

والباقي من  ،األفراد الذين يعطون الدرجة كبرية%) 29(، وبينما جدا بدرجة كبرية
اختيار األلوان حول  ،الثاينو .يعطون درجة متوسطة%) 14( وهم العينةأفراد 

من أفراد %)  15.7( ، حيث أشار املستخدمة يف الربنامج ألجل راحة العني والتشويق
من أفراد العينة بدرجة كبرية %) 14.5(العينة يوافقون عليه بدرجة كبرية، و أجاب 

مجع النسب وعند . يعطون درجة متوسطة%) 14( وهم العينةوالباقي من أفراد جداً، 
  .على مستوى جيد جدا للربامج التعليمية عرض الشاشةميكن القول بأن  كلهااملئوية 

، وذلك كما يتضح للربامج التعليمية و األصوات  الصورتقدمي من حيث : ثانيا 
  .8 رقم من اجلدول

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

تقدمي 

و   الصور

  األصوات

اختيار األفالم التعليمية 
املالئمة للوحدات 

 الدراسية

71 29   
    

ر املتحركة الصووحتديد 
 .األصواتو 

29 57 14  

    

  8 رقم اجلدول
اختيار األفالم التعليمية إىل أن األول، :  8تشري نتائج الدراسة يف اجلدول رقم 

 من أفراد عينة الدراسة أجابوا بدرجة كبرية%) 71(، بنسبة املالئمة للوحدات الدراسية
اختيار األفالم حول و، األفراد الذين يعطون الدرجة كبرية%) 29(، وبينما جدا

من أفراد العينة يوافقون عليه %) 29(، حيث أشار التعليمية املالئمة للوحدات الدراسية



 

والباقي من أفراد من أفراد العينة بدرجة كبرية، %) 57(، و أجاب جداً بدرجة كبرية
ميكن القول  كلهامجع النسب املئوية وعند يعطون درجة متوسطة، %) 14( وهم العينة
  .على مستوى جيد جدا للربامج التعليمية واألصوات تقدمي الصوربأن 

رقم  ، وذلك كما يتضح من اجلدولللربامج التعليميةمن حيث النصوص : ثالثا 
9.  

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

 النصوص

 

وانتقاء األلوان اليت 
ا األشكال أو  ستظهر

 النصوص ومدى مالءمتها

43 43 14 

    

وإبراز العناوين خبط 
واضح ومميز لتتم 
مالحظته ومتابعته من 

 ةالطلب

14 57 29 

    

  9رقم اجلدول 
انتقاء األلوان اليت ستظهر ا إىل  ،األول : 9تشري نتائج الدراسة يف اجلدول رقم 

من أفراد عينة الدراسة أجابوا %) 43، بنسبة األشكال أو النصوص ومدى مالءمتها
والباقي من  د الذين يعطون الدرجة كبرية،األفرا%) 43(، وبينما جدا  بدرجة كبرية

إبراز العناوين خبط حول  الثاين،و. يعطون درجة متوسطة%) 14( وهم العينةأفراد 
ة من أفراد العين%) 14(، حيث أشار ةواضح ومميز لتتم مالحظته ومتابعته من الطلب

من أفراد العينة بدرجة كبرية جداً، %) 57(يوافقون عليه بدرجة كبرية، و أجاب 



 

مجع النسب املئوية وعند يعطون درجة متوسطة، %) 29( وهم العينةوالباقي من أفراد 
  .على مستوى جيد جدا للربامج التعليميةالنصوص ميكن القول بأن  كلها

 مي، وذلك كما يتضح من اجلدولللربنامج التعلي عرض املادةمن حيث : رابعا 
  .10رقم 

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  جدا

عرض 

 املادة

جتنب عرض كمية كبرية 
من املعلومات يف الشرحية 

 الواحدة

71 14 14 

    

ترتيب شرائح العرض 
 بأسلوب منطقي

29 71  

    

تقال من مكان سهولة االن
إىل آخر يف الشاشة، أو 
من شاشة إىل أخرى أو 
إاء العرض التوضيحي 

 أو أجزاء منه

14 71 14 

    

  10رقم  اجلدول
جتنب عرض كمية كبرية من  ،األول 10 تشري نتائج الدراسة يف اجلدول رقم

ة من أفراد عينة الدراسة أجابوا بدرج%) 71(، بنسبة املعلومات يف الشرحية الواحدة
 العينةوالباقي من أفراد  د الذين يعطون الدرجة كبرية،األفرا%) 14(، وبينما جدا  كبرية
ترتيب شرائح العرض بأسلوب حول  الثاين،و .يعطون درجة متوسطة%) 14( وهم

، و أجاب جداً من أفراد العينة يوافقون عليه بدرجة كبرية%) 29(، حيث أشار منطقي



 

سهولة االنتقال من مكان إىل آخر عن  الثالث،و. كبريةمن أفراد العينة بدرجة %) 71(
حيث أشار  ،يف الشاشة، أو من شاشة إىل أخرى أو إاء العرض التوضيحي أو أجزاء منه

أفراد  %) 71(، و أعطى جداً من أفراد عينة الدراسة أجابوا بدرجة كبرية%) 14(
عطون درجة متوسطة، ي%) 14( وهم العينةوالباقي من أفراد العينة بدرجة كبرية، 

 للربامج التعليمية عرض املادةميكن القول بأن  كلهامع النسب املئوية جب ويالحظ الباحث
  . على مستوى جيد جدا

    
   لبةطالجمموعة من التعليمي على جتريب الربنامج . 3

اآلداب جبامعة كلية قسم اللغة العربية يف لبة موجه إىل ط مرحلة التجريب الثانية 
يف هذه لبة ، تدرس الطاطالب 18تتكون الشعبة من و. يف املرحلة الرابعة حلكوميةماالنج ا
كما حصل الباحث على املعلومات اآلتية، و .مادة أساليب تدريس اللغة العربيةاملرحلة 

   .11 رقم يتضح من اجلدول

  األسئلة  الرقم

  النسبة املئويةالدرجة يف 

كبرية 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبرية

قليلة 

  اجد

الربامج التعليمية يزيد ب التعلم  1
داخل ة الطلبة من فاعلي

  احلصة
28 61 11 

    

الربامج التعليمية على  تعمل  2
 17 50 33  للتعلمالطلبة  زيادة محاس

    

ؤدي الربامج التعليمية دوراً ت  3
 39 50 11  بديالً عن املعلم

    

     6 56 39ؤدي الربامج التعليمية دوراً ت  4



 

  ياجلامعبديالً عن الكتاب 
الربامج التعليمية ترتبط   5

باحملتوى الدراسي وتسهم يف 
  إثرائه

22 56 22 

    

توفر الربامج التعليمية فرص   6
تعلم مناسبة ألا تركز على 

عنصر الترفيه واملتعة لدى 
  ةالطلب

11 61 28 

    

الربامج التعليمية تقلل من   7
 33 39 28  فرص تعلم الطالب الضعيف

    

ربامج التعليمية مثرية تقدم ال  8
 22 56 22  للتعلم

    

الربامج التعليمية بالتعلم   9
يكسب الطالب مهارات 
أفضل من طريقة التدريس 

  العادية

33 39 28 

    

طريقة التدريس بالربامج   10
التعليمية تعطي نتائج أفضل 

  من التعلم العادية
22 44 33 

    

بالربامج سهولة االستخدام  11
 33 50 17   التعليمية

    

  11رقم  اجلدول
   :أن  إىل 11 شري نتائج الدراسة يف اجلدول رقمت



 

من %) 26(بنسبة  ،داخل احلصةة الطلبة الربامج التعليمية يزيد من فاعليب التعلم .1
%) 61( بينما، وجدا درجة كبريةأجابوا عن تناسب املواد بأفراد عينة الدراسة 

 وهم العينةوالباقي من أفراد  ،جة كبريةدراألفراد الذين يعتمدون على تناسب املواد ب
ميكن  كلهامع النسب املئوية جب ويالحظ الباحثيعطون درجة متوسطة، %) 11(

على مستوى  داخل احلصةة الطلبة الربامج التعليمية يزيد من فاعليب التعلمالقول بأن 
 . جيد جدا

من %) 33( ، حيث أشارللتعلم الطلبة الربامج التعليمية على زيادة محاس تعمل .2
درجة من أفراد العينة ب%) 50(أجاب ، و  جداً درجة كبريةيوافقون ب العينةأفراد 
مجع عند ويعطون درجة متوسطة، %) 17( وهم العينةوالباقي من أفراد ، كبرية

 الطلبة الربامج التعليمية على زيادة محاس تعملميكن القول بأن  كلهاالنسب املئوية 
 . اعلى مستوى جيد جد للتعلم

من أفراد عينة %) 11( حيث أشار ؤدي الربامج التعليمية دوراً بديالً عن املعلمت .3
 ،درجة كبريةأفراد  العينة ب%) 50( بينما، و جداً درجة كبريةأجاب بالدراسة 

مع النسب املئوية وجب يعطون درجة متوسطة،%) 39( وهم العينةوالباقي من أفراد 
على مستوى جيد  ؤدي دوراً بديالً عن املعلمتليمية الربامج التعميكن القول بأن  كلها
  .جدا

أفراد من %) 39(بنسبة  ،اجلامعيؤدي الربامج التعليمية دوراً بديالً عن الكتاب ت .4
األفراد الذين يعطون %) 56( بينما، وجدا درجة كبريةأجابوا بعينة الدراسة 

 ون درجة متوسطة،يعط%) 6( وهم العينةوالباقي من أفراد  ،درجة كبريةالنتيجة ب
الربامج التعليمية ميكن القول بأن  كلهامع النسب املئوية نالحظ جبمن هذه النسبة 

 .على مستوى جيد جدا اجلامعييؤدي دوراً بديالً عن الكتاب 

من %) 22( ، حيث أشارباحملتوى الدراسي وتسهم يف إثرائهترتبط الربامج التعليمية  .5
امج التعليمية ترتبط باحملتوى الدراسي وتسهم يف الربيوافقون على أن  العينةأفراد 



 

والباقي ، درجة كبريةمن أفراد العينة ب%) 56(أجاب ، و جداً درجة كبريةب إثرائه
 كلهامجع النسب املئوية عند ويعطون درجة متوسطة، %) 22( وهم العينةمن أفراد 

على  يف إثرائهالربامج التعليمية ترتبط باحملتوى الدراسي وتسهم ميكن القول بأن 
  .مستوى جيد جدا

توفر الربامج التعليمية فرص تعلم مناسبة ألا تركز على عنصر الترفيه واملتعة لدى  .6
 بينما، و جدا  درجة كبريةأجابوا بأفراد عينة الدراسة من %) 11(بنسبة  ،ةالطلب

 همو العينةوالباقي من أفراد  ،درجة كبريةاألفراد الذين يعطون النتيجة ب%) 61(
ميكن  كلهامع النسب املئوية جب ويالحظ الباحث يعطون درجة متوسطة، %) 28(

 . على مستوى جيد جداتوفر الربامج التعليمية فرص تعلم مناسبة القول بأن 

من %) 28( ، حيث أشارالربامج التعليمية تقلل من فرص تعلم الطالب الضعيف .7
من أفراد العينة %) 39(جاب أ، و جداً درجة كبريةبيوافقون عليه  العينةأفراد 

عند ويعطون درجة متوسطة، %) 33( وهم العينةوالباقي من أفراد ، درجة كبريةب
الربامج التعليمية تقلل من فرص تعلم ميكن القول بأن  كلهامجع النسب املئوية 

 . على مستوى جيد جدا الطالب الضعيف

من أفراد عينة الدراسة عند %) 22( حيث أشار، تقدم الربامج التعليمية مثرية للتعلم .8
 وهم العينةوالباقي من أفراد ، عند درجة كبرية%) 56(، وجداً درجة كبرية

ميكن  كلهامع النسب املئوية جب ويالحظ الباحثيعطون درجة متوسطة، %) 22(
   .على مستوى جيد جدا تقدم الربامج التعليمية مثرية للتعلمالقول بأن 

، سب الطالب مهارات أفضل من طريقة التدريس العاديةالربامج التعليمية يكبالتعلم  .9
أجاب درجة كبرية، و يوافقون ب العينةمن أفراد %)  15.7( حيث أشار

 وهم العينةوالباقي من أفراد ، درجة كبرية جداًمن أفراد العينة ب%) 14.5(
ميكن القول بأن  كلهامجع النسب املئوية عند ويعطون درجة متوسطة، %) 11(



 

 الربامج التعليمية يكسب الطالب مهارات أفضل من طريقة التدريس العاديةبالتعلم 
 .على مستوى جيد جدا

بنسبة  ،طريقة التدريس بالربامج التعليمية تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية .10
األفراد %) 39( بينما، و جدا  درجة كبريةأجابوا بأفراد عينة الدراسة من %) 33(

يعطون درجة %) 28( وهم العينةوالباقي من أفراد  ،ريةدرجة كبالذين يعطون ال
طريقة ميكن القول بأن  كلهامع النسب املئوية جبالباحث الحظ يومتوسطة، 

على مستوى جيد  التدريس بالربامج التعليمية تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية
 . جدا

 العينةد من أفرا%) 17( ، حيث أشاربالربامج التعليميةسهولة االستخدام  .11
، درجة كبريةمن أفراد العينة ب%) 50(أجاب ، و جداً درجة كبريةيوافقون على 

مجع النسب عند ويعطون درجة متوسطة، %) 33( وهم العينةوالباقي من أفراد 
على مستوى جيد  بالربامج التعليميةسهولة االستخدام ميكن القول بأن  كلهااملئوية 

  . جدا
  

  مناقشة النتائج. 4

نتهاء من عملية التجريب وتأكد الباحث من التقومي الـداخلي واخلـارجي   بعد اال
للربنامج، قام الباحث بدراسة املالحظات وتصنيفها، وأدخل التعـديالت الالزمـة يف   
الربنامج يف ضوء خمرجات عملية التقومي األوىل، مث مت إعادة عرضه على بعض أعضـاء  

يه باإلمجاع وـذا أصـبح الربنـامج صـاحل     جلنة اخلرباء ومتت موافقة جلنة اخلرباء عل
لالستخدام وأعتمد  بصيغته النهائية يف تنفيذ التجربة، ويف ضوء ذلـك مت استنسـاخ   

وزعها الباحث لعينة الدراسة تنتج  ومن االستبانة اليت. (CD) الربنامج على أقراص ليزري
    .د جداعلى أن الربامج التعليمية اليت صممها من قبل الباحث على مستوى جي



 

أشارت نتائج الدراسة إىل أن الطلبة الذين تعلموا باسـتخدام احلاسـوب كـان    
، ويف ضوء هذه الذين تعلموا بالطريقة التقليديةحتصيلهم املباشر واملؤجل أفضل من طلبة 

النتيجة ميكن القول إن استخدام استراتيجية التعلم باحلاسوب تفوقت علـى الطريقـة   
  .طلبةليل املباشر واملؤجل لالتقليدية من حيث التحص

وميكن أن تعزى النتيجة إىل ما تتصف به استراتيجية التعلم باحلاسوب من قـدرة  
على جعل املتعلم نشطاً وفاعالً أثناء اكتسابه املهارات يف مواقف تعليمية يتـوافر فيهـا   

عي قدرات تراأن الربامج التعليمية املستخدمة  اإلثارة واملنافسة والتعزيز والتشويق، حيث
املتعلمني، ومتكنهم من التعلم وفقاً ملا تسمح به قدرام، من خالل اختيارهم ملسـتوى  

حتتـوي  وسبة احملالربامج التعليمية هذا باإلضافة إىل أن . الصعوبة والسرعة اليت تناسبهم
على جمموعة من الرسومات واألشكال واأللوان واملوسيقى يف مواقف تعليميـة تـوفر   

شطني وفاعلني، وتثري فيهم روح املنافسة واملثابرة، مما اتعة، وجتعل املتعلمني نالتسلية وامل
  .يبقي تأثري االحتفاظ ملدة أطول، ويسهم يف جناح عملية التعلم وزيادة فاعليتها

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  الخاتمة : الخامس فصلال

  ا�ستنتاجات. أ

التوصيات. ب  

  المقترحات. ج

 



 

 اخلامسالفصل 

  اخلامتة
 
  

  االستنتاجات . أ

 ةحيتاجها املدرس والطلب نتيجة هلذه الدراسة فقد مجعت مجيع األدوات اليت .1
وهو يشمل على مجيع CD  أقراص ليزرية  يفالتدريس مهارة القراءة املختص ب

يف مهارة القراءة نتاج امجل العروض يف سبيل جعل تدريس األدوات الالزمة إل
  .شكل مشوق وازدياد حتصيل الطلبة العلمي لو احسن استغالهلا

يزيد من لبة لطلمهارة القراءة يف تدريس اسوب ان استخدام الوسائل املتعددة باحل  .2
يف التعلم  حنو استخدام الكومبيوتر االجيابية مالدراسي و اجتاها محتصيله
 .والتعليم

درجة عالية  مهارة القراءةيوفر استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس  .3
عند  من الضبط واالنضباط الذايت داخل الصف قياساً حبالة الصف الدراسي

 .استخدام جتارب العرض أو التقنيات التعليمية

يقلل من وقت  مهارة القراءةأن استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس  .4
 .التعلم والتعليم واجلهد الذي تبذله الطلبة واملدرس قياساً بتجارب العرض

    
  التوصيات. ب

يف ضوء النتائج اليت مت يف ضوء اإلطار النظري اليت استندت عليها الدراسة، و
 : التوصل إليها، يوصي الباحث مبا يلي

 .مهارة القراءةاحلاسوبية الذي أعده الباحث يف تدريس التعليمية  امجربالتوظيف  .1



 

تدريب القائمني على تصميم الربامج احلاسوبية التعليمية باإلدارة العامة لتقنيات  .2
مج مماثلة حملاكاة وحدات تدريسية التعليم بوزارة التربية والتعليم على تصميم برا

 .أخرى تتضمن مفاهيم علمية جمردة

عقد دورات تدريبية ملشريف ومعلمي العلوم حتت إشراف مدربني مؤهلني  .3
لتعريفهم بأمهية برجميات احملاكاة احلاسوبية وكيفية إعدادها واستخدامها يف 

 .التدريس

وفري املواد التعليمية الالزمة مع تالربامج التعليمية احلاسوبية تيسري التعلم وفق  .4
واألجهزة احلاسوبية ملا هلذه اإلمكانات من ردود أفعال إجيابية عند استخدام هذه 

 . الربامج

لتدريب الطالب لبعضهم البعض الكتساب الربامج التعليمية احلاسوبية استخدام  .5
 .مهارات التعامل مع هذه الربامج

كمرجع للتدريس بة لوم املقرر على طلإعداد دليل ملعلم العلوم جبانب كتاب الع .6
 .وفق برامج احملاكاة احلاسوبية

  
  املقترحات. ج

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يقترح الباحث إجراء املزيد من البحوث 
  :والدراسات يف ااالت التالية

أظهرت الدراسة إمكانية تعميم نتائجها على املوضوعات األخرى، مبراحل تعليمية  .1
ى أساس املتغريات اليت مت تناوهلا، وميكن أن تتناول الدراسات املستقبلية خمتلفة عل

متغريات أخرى غري اليت مت معاجلتها يف هذه الدراسة حىت يتسىن تعميم النتائج 
 .بدرجة أكرب على اتمع التعليمي

الربامج التعليمية احلاسوبية ميكن أن تتناول الدراسات املستقبلية مقارنة فاعلية  .2
 . تراتيجيات تعليمية أخرى يف مراحل تعليمية خمتلفةباس



 

مل تتعرض الدراسة احلالية لشروط زيادة فاعلية برنامج احملاكاة احلاسوبية يف  .3
إكساب الطالب املفاهيم العلمية ومتغريات تابعة أخرى، وعليه ميكن أن تتناول 

امج التعليمية الربالدراسات املستقبلية حتديد الشروط اليت تزداد يف ظلها فاعلية 
كعوامل مستقلة أخرى، وهذا يتطلب استخدام تصميمات جتريبية عاملية احلاسوبية 

مع أي من العوامل املتعلقة بدرجة الربامج التعليمية احلاسوبية لبيان تفاعل نوع 
صعوبة وتعقد املفاهيم العلمية املتناولة، أو مستويات التحصيل املختلفة، أو طبيعة 

 . ملستخدمأسلوب التدريس ا

مل تتناول الدراسة احلالية قياس التحصيل املرجأ كعامل تابع أو عمليات معرفية  .4
الربامج التعليمية عليا، وعليه ميكن أن تتناول الدراسات املستقبلية بيان فاعلية 

 .يف هذه املتغرياتاحلاسوبية 

الربامج يف ضوء نتائج الدراسة أيضاً يقترح الباحث إجراء دراسة للتعرف على أثر  .5
يمية يف تصويب التصورات البديلة لدى طالب املراحل التعلالتعليمية احلاسوبية 

 .ويف مقررات العلوم املختلفةاندونيسيا املختلفة يف نظام التعليم ب
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 الثانوية املتوسطة و للمرحلتنيالقراءة طرائق تدريس 
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 املراجع .8

  
  التمهيد. 1

أا كانت أول ما  ،وكفى ا شرفاً ،والقراءة أكرب نعمة أنعم اهللا ا على اخللق
لق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خ :نطق به احلق ونزل على رسوله الكرمي يف قوله تعاىل

القلم ( اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم
1-5(  

وهي من أهم وسائل االتصال بني اإلنسان والعامل الذي يعيش فيه، ا تزداد 
فالقراءة مفتاح كل شيء يف حياتنا ألا أساس  .األشياء معلوماته ويكشف عن حقائق

    وف وهي باب املعارف واخلربات مجيعاالتعليم مبعناه املعر
ومن حق أطفالنا علينا أن نوفر هلم حياة كرمية ملؤها اإلميان والثقة والقوة وال 
يأتى ذلك إال بالعلم، والقراءة إحدى وسائله املثمرة وحيث إن تعليم الكتابة مرتبط 



 

واضحا إىل رسم ففي أثناء تعرف الطفل على الكلمات واجلمل يبدو ميله . بتعليم القراءة
  . وتعليم األوىل أساس يف تعليم الثانية ،الكلمات اليت يقرؤها، والقراءة تتطلب كتابة

وهلذا كان هذا املبحث موجه إىل معلمي التالميذ باملدارس املتوسطة و الثانوية 
وإىل األباء واألمهات الذين يؤمنون برسالتهم يف ضرورة تفهم رسالة املدرسة وتعرف 

ا كأساس للتعاون املثمر معها يف تربية النشء وذلك من خالل يئة مل أساليب الع
  .أبنائهم لتعلم القراءة

  
  مفهوم القراءة وتطوره. 2

، الغرض األساسي منها أن يفهم القارئ ما يقرأه ةفكري يةعمل هي  القراءة
مث بسهولة ويسر، وما يتبع ذلك من اكتساب املعرفة، والتلذذ بطرائف مثرات العقول 

تعويد القارئ جودة النطق وحسن التحدث وروعة اإللقاء، مث تنمية ملكة النقد واحلكم 
  . والتمييز بني الصحيح والفاسد

  ولقد تطور مفهوم القراءة عرب التاريخ، حيث سار هذا املفهوم يف املراحل التالية
 كان مفهوم القراءة حمصوراً يف دائرة ضيقة، حدودها االدراك البصري للرموز .1

 .املكتوبة، وتعريفها والنطق ا، وكان القارئ اجليد هو السليم األداء

تغري هذا املفهوم  نتيجة للبحوث التربوية، وصارت القراءة عملية فكرية عقلية  .2
 .ترمي إىل الفهم، أي ترمجة الرموز املقروءة إىل مدلوالا من األفكار

اعل القارئ مع الشيء مث تطور هذا املفهوم بأن أضيف إليه عنصر آخر هو تف .3
 .املقروء تفاعالً جيعله يرضي أو يسخط أو يعجب، أو يشتاق، أو يسر أو حيزن

ما يفهمه القارئ يف مواجهة املشكالت  وأخرياً انتقل مفهوم القراءة إىل استخدام .4
 .ةواالنتفاع ا يف املواقف احليوي



 

ز املكتوبة والنطق ومن هنا نستطيع أن نقول بأن القراءة أصبحت تعين ادراك الرمو
ا، مث استيعاا وترمجتها إىل أفكار، وفهم املادة املقروءة مث التفاعل مع ما يقرأ، وأخرياً 

  .االستجابة ملا متليه هذه الرموز
  

أھداف القراءة. 3  

  : األهداف الوظيفية العامة  1. 3

  تسهم يف بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل، واكتساب املعرفة  •
اع القارئ وتسليته يف وقت فراغه مما يستهويه من لون قرائي معني،كالقصة، إمت •

  أو الشعر 
القراءة أداة التعليم يف احلياة املدرسية، فاملتعلم ال يستطيع التقدم يف تعلمه، إال إذا  •

  استطاع السيطرة على مهارات القراءة  
  ية أو املكانية وسيلة التصال الفرد بغريه، ممن تفصله عنهم املسافات الزمان •
  تزود الفرد باألفكار واملعلومات، وتوقفه على تراث اجلنس البشري  •
القراءة وسيلة للنهوض باتمع، وارتباط بعضه ببعض، عن طريـق الصـحافة،    •

  والرسائل واملؤلفات، والنقد والتوجيه، ورسم املثل العليا 
  ناصر اتمع وهي من أهم الوسائل اليت تدعو إىل التفاهم والتقارب بني ع •
االرتقاء مبستوى التعبري عن األفكار فهي تثري حصيلة القارئ اللغوية، ومتكنه من  •

  التعبري عما جيول خباطره، ويريد غريه أن يقف عليه  
 للقراءة دور هام يف تنظيم اتمع   •

  

  

  

  أهداف القراءة يف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 3.2



 

ءة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية اهداف واحدة إال أا تكاد تكون أهداف القرا
   أوسع ومتيل إيل نقد وعمل املوازنات بشكل اكثر يف املرحلة الثانوية

النطق وحسن األداء وضبط احلركات  ةتنمية قدرة الطالب على القراءة جود .1
 ومتثيل املعىن 

اجلزئية وتكوينه فهمه للمقروء فهما صحيحا ومتييزه بني األفكار األساسية و .2
 لألحكام النقدية

إثراء ثروة الطالب اللغوية باكتساب األلفاظ والتراكيب  اللغوية اليت ترد يف  .3
  املقروءنصوص 

 االستفادة من أساليب الكتاب والشعراء ايدين وحماكاا  .4

كسب املهارات القرائية املختلفة كالسرعة، واالستقالل بالقراءة وإحسان الوقف  .5
 ال املعىنعند اكتم

 توسيع خربات الطالب املعرفية والعلمية والثقافية  .6

جعل القراءة نشاطا حمببا عند الطالب لالستمتاع بوقت فراغه بكل ما هو نافع  .7
 ومفيد 

ازدياد قدرة الطالب على البحث واستخدام املراجع واملعاجم واالنتفاع باملكتبة  .8
 والفهارس

باملقروء، أو التسلية واملتعة، أو النقـد  الفهم بعرض كسب املعلومات أو االنتفاع  .9
  والتذوق  

  
  

  

  

  أنواع القراءة. 4



 

  القراءة الصامتة 4.1

 
هي قراءة ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة، : " مفهومها

حيصل ا القارئ على املعاين واألفكار من خالل انتقال العني فوق الكلمات واجلمل 
أي أن البصر والعقل مها العنصران الفاعالن يف هذه "( ت دون االستعانة بعنصر الصو

ولذلك تسمى القراءة البصرية فهي تعفي القارئ من االنشغال بنطق الكالم، ) القراءة 
 .وتوجيه كل اهتمامه إىل فهم ما يقرأ 

  
  : أهدافها

  تنمية الرغبة يف القراءة وتذوقها .1

  تربية الذوق واإلحساس باجلمال .2

  لى الفهمزيادة القدرة ع .3

اخلاطفة وزيادة السرعة مع اإلملام باملقروء متشيا مع  القراءةتربية القدرة على  .4
  ضرورات احلياة 

  زيادة قاموس القارئ وتنميته لغويا وفكريا .5

 إكساب التلميذ املعرفة اللغوية  .6

  تعويد التلميذ السرعة يف القراءة والفهم .7
 تنشيط خياله وتغذيته  .8

  الطالبتنمية دقة املالحظة يف  .9
   تعويد الطالب على تركيز االنتباه مدة طويلة .10
وتعويده على االستمتاع مبا يقرأ  تنمية روح النقد واحلكم يف الطالب، .11

 واالستفادة

  : مزاياها



 

إا الطريقة الطبيعية لكسب املعرفة وحتقيق املتعة واليت ينتهي إليها القارئ بعد  •
  املدرسة يف حتصيل معارفه

   التحصيل ألا أسرع من اجلهرية طريقة اقتصادية يف •

  تشغل مجيع التالميذ وتتيح هلم شدة االنتباه وحصر الذهن يف املقروء وفهمه بدقة •

  مرحية ملا يكتنفها من صمت وهدوء •

  تعود الطالب االستقالل واالعتماد على النفس •

يسر من القراءة اجلهرية ألا حمررة من إثقال النطق ومن مراعاة الشكل أ •
  عراب ومتثيل املعىنواإل

 
  : مآخذ على القراءة الصامتة

 ال تتيح للمعلم معرفة أخطاء التالميذ وعيوم يف النطق واألداء  •

 للتالميذ فرصة التدرب على صحة القراءة ومتثيل املعىن وجودة اإللقاء ئال ي •

  
 : القراءة اجلهرية 2. 4

ن تعرف بواسطة البصر على وهي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة م
الرموز الكتابية وإدراك عقلي ملعانيها وتزيد عليها التعبري بواسطة جهاز النطق عن هذه 

 املعاين والنطق ا بصوت جهري 

والقراءة اجلهرية تستخدم يف مجيع مراحل التعليم ولكن وقتها يطول بالنسبة 
 اجلهرية وزاد وقت القراءة الصامتة للتالميذ الصغار وكلما منا التلميذ نقص وقت القراءة 

 
 شروط القراءة اجلهرية اجليدة

 جودة النطق وحسن األداء وإخراج األصوات من خمارجها الصحيحة •

 متثيل املعىن •



 

 الوقف املناسب عند عالمات الترقيم •

 السرعة املالئمة للفهم واإلفهام •

 ضبط حركات اإلعراب •

 
 أغراضها ومزاياها

  اإللقاء ومتثيل املعىن هي وسيلة إلجادة النطق و •

 وهي وسيلة للكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق فيتسىن عالجها  •

  تساعد التالميذ على إدراك مواطن  اجلمال والذوق الفين  •

الشجاعة وتزيل صفة اخلجل والوجل والتلجلج وتبعث الثقة  علىتساعد التالميذ  •
 يف نفوسهم 

 باللذة واالستمتاع تسر القارئ والسامع معا فيشعر كل منهما  •

 تعد التالميذ للمواقف اخلطابية ومواجهة اجلماهري  •

 
  مآخذها وعيوا

 قد ال تتسع احلصة لقراءة مجيع التالميذ  •

 قد ينشغل بعض التالميذ يف أثنائها بغري الدرس  •

 رمبا أدت إيل إجهاد املعلم والتالميذ وال سيما إذا كانت بأصوات مرتفعة  •

 يف التحصيلطريقة غري اقتصادية  •

  
  
 
  
 مهارة القراءةخطوات مقترحة للسري يف . 5



 

 :   التمهيد: أوال 

وهو البوابة اليت يدخل املعلم والطالب عن طريقها إىل الدرس اجلديد ومن   
    األسئلة اليت تتصل مبوضوع الدرس، الوسائل املشوقة كالصور والنماذج أساليب التمهيد

طالب للدرس اجلديد وتوجيه أفكارهم إليه والغرض من التمهيد يئة أذهان ال
بطريقة مشوقة تنقلهم مما كانوا فيه قبل دخول املدرس إىل اجلو النفسي املالئم للدرس 

   . اجلديد، والتمهيد الناجح هو ما يشعر الطالب بعده حباجة إىل قراءة املوضوع
  

  التعرف عن املفردات اجلديدة: ثانيا 

وترك اال هلم للتعبري عما يرون مث مطالبتهم  عرض صور الدرس أمام التالميذ،
  بذكر أمسائها ومناقشتهم يف أبرز مالحمها وفوائدها إىل غري ذلك مما يتناسب معها،

ويقرأ  ويلفت انتباههم إىل ما كتب حتتها، يعود املعلم بتالميذه إىل الصورة األوىل،
 .اً وفردياًوهو يشري إىل الصورة ويردد التالميذ بعده مجاعياً وزمري

ويركز املعلم على الكلمة  ويستمر التالميذ يف الترديد، يستمر املعلم يف القراءة،  
ويكرر القراءة ويتأكد من سالمة  دون الصورة وشيئاً فشيئاً خيفي الصورة عنهم متاماً،

 .نطق التالميذ هلا ويكرر هذا النشاط مع مجيع كلمات الدرس

دون صور مصاحبة (الدرس على بطاقات  يعرض املعلم على التالميذ كلمات  
حىت يطمئن إىل قدرة التالميذ على  ، ويطلب من منهم القراءة مجاعياً وزمرياً وفردياً،)هلا

 .قراءا وأم قد متكنوا من إدراكها شكالً وصوتاً

  :  القراءة الصامتة:  لثاثا

قراءة وقبل ال .وهي اليت تكون قراءة بالعني فقط دون مهس أو حتريك شفة
يأمر املعلم طالبه بوضع خطوط حتت الكلمات اجلديدة عليهم ويطلب منهم أن ، الصامتة

 .من أسئلة يقرؤوا قراءة فهم ليتمكنوا من اإلجابة عما يوجه إليهم

  : مناقشة األفكار العامة واأللفاظ والتراكيب:  رابعا



 

  : ويف هذه اخلطوة يبدأ املعلم يف سؤال الطالب فيما يلي

  . إذا كان نصا من الشعر أو النثر: النص قائل  •

  . سؤال الطالب عن األفكار العامة للدرس •

نقاش الطالب يف األلفاظ والتراكيب اللغوية بعد االنتهاء من خطوات  •
  . الدرس

يدع الفرصة للطالب كي يسألوا عما غمض عليهم مث يدع الفرصة ملن  •
ملعلم الدقة يف ا وهنا يعلمهم. يعرف اإلجابة من الطالب أن جييب

  . السؤال والدقة يف التفكري والدقة يف التعبري

 
  : قراءة الدرس قراءة جهرية:  خامسا

  .فل يف املرحلة الثانويةقيبدأ املعلم بقراءة الدرس قراءة منوذجية  وميكن أن ت .1
ويكرر القراءة اكثر من مرة حسب صعوبة املوضوع  والتالميذ يستمعون فقط،

   .ومستوى تالميذه
الضبط و   إخراج احلروف من خمارجهاو  الوضوح: والبد أن تتسم قراءته مبا يأيت .2

 متثيل املعىن و  مالحظة عالمات الترقيمو  بالشكل

قراءم قدرا مناسبا  دوبعد ذلك يطلب املعلم من أحد الطالب ايدين القراءة، وبع .3
  .املطلوب قراءته يتوقف مث يتلوه طالب آخر وهكذا حىت ينتهي املوضوع أو اجلزء

ومتضي القراءة األوىل دون تصحيح األخطاء اليت تقع من الطالب ليبقى  اهلدوء  .4
ويستطيع الطالب متابعة القارئ وفهم املوضوع فهما دقيقا، إال إذا كان اخلطأ 

 فاحشا خمال باملعىن فإن املعلم يوقف الطالب لتصحيح اخلطأ، 

م من فئة أخرى قراءة الدرس ويهتم املعلم هنا ويف القراءة اجلهرية الثانية يطلب املعل .5
بتصحيح األخطاء على أال يقاطع القارئ يف أثناء القراءة لتصحيح اخلطأ وإذا كان 

  . حنويا أو إمالئيا أشار املعلم إىل القاعدة ولكن بدون إسراف



 

 
 : املناقشة اجلزئية والنقدية:  سادسا

قشة يف املعاين اجلزئية ومدى ارتباطها يف هذه اخلطوة تبدأ مرحلة التساؤالت واملنا
ببعضها، وحتليل هذه املعاين وتفسريها وربطها باخلربات السابقة لدى الطالب ونقدها 

  . وازنات واملزايا األسلوبية للنصاملوعمل 

  

  التمرين على التدريبات : سابعا

ات القرائية، وهذه املرحلة متثل جمموعة من التدريبات املتنوعة قصد ا تعزيز املهار
 : وميكن مالحظة عدة أصناف من هذه التدريبات أشيعها

 .تدريب ملء الفراغ .1

  .تدريب حتليل الكلمات .2

 .تدريب الوصل بني اجلمل الناقصة وما يكملها .3

 .تدريب تركيب الكلمات .4

 .تدريب األساليب اللغوية .5

 .تدريب األلعاب اللغوية .6

 
 : التقومي: ثامنا 

ننبه إىل أن التقومي عملية مستمرة من . التقومي  وقبل أن نتحدث عن وسائل   
  : وللتقومي وسائل كثري منها.أول الدرس وإن جاء يف ترتيب اخلطوات متأخرا 

  . أي مالحظة املعلم ألداء تالميذه واالستماع هلم: املالحظة واالستماع  .1

الب األسئلة من املعلم إىل الطالب، أو من الطالب إىل بعضهم البعض، أو من الط .2
  . إىل املعلم

  . متثيل النصوص اليت ميكن متثيلها أو عمل حوار حوهلا .3



 

 تلخيص أفكار الدرس شفويا أو كتابيا،  .4

  
  االختتام : تاسعا 

وعلى املعلم أال ينتهي من الدرس دون إثارة رغبة الطالب حنو مزيد من القراءة 
   . الغامضةعنهم أو عن بعض األفكار الـيت أثارها أو الكشف عن بعض املعاين

املعلم معرفة ببعض الكتب واملراجع اليت ميكن أن يهدي الطالب  علىوهنا جيب 
إليها حىت تستمر عملية القراءة ويتعود الطالب على مهارة القراءة يف املراجع والبحث 

 وحل املشاكل عن طريق القراءة

 
  أخطاء الطالب يف القراءة وطرق إصالحها. 6

   األوىل دون إصالح األخطاء إال ما يترتب عليه فساد املعىنمتضي القراءة اجلهرية    
بعد أن ينتهي الطالب من قراءة اجلملة اليت وقع اخلطأ يف إحدى كلماا نطلب و .1

ميكن أن نستعني ببعض الطالب . إعادا مع تنبيهه على موضع اخلطأ لتداركه
  . إلصالح اخلطأ لزمالئهم القارئني

كلمة خطأ صرفيا أو حنويا فعلى املعلم أن يشري إىل قد خيطئ الطالب يف نطق ال .2
  . القاعدة إشارة عابرة

قد خيطئ الطالب يف لفظ كلمة بسبب مجلة يف معناها وعالج ذلك أن يناقشه املعلم  .3
 .مع إشراك مجيع الطالب فيما أخطأ فيه زميلهم. حىت يعرف خطأه 

ج ذلك بإتاحة الفرصة أكثر وعال. قد خيطئ الطالب يف طريقة اإللقاء ومتثيل املعىن  .4
وتدريبه على اإللقاء الصحيح ولفت انتباهه إىل قراءة املعلم . للقراءة ملثل هذا الطالب 

 . النموذجية

إذا كان خطأ الطالب صغريا ال قيمة له وخصوصا إذا كان الطالب من اجليدين  .5
  . فال بأس من جتاهل اخلطأ وعدم مقاطعته. ونادرا ما خيطئ 



 

 
 ريقة شرح املفردات والتراكيب اللغويةفوائد ط. 7

عابس، يتفقد، اقتحم، تولوا، :  معاين األفعال والصور احلسية مثل  -1
يشرحها املعلم بطريقة ف. صعرخده، تنفس الصعداء، اختال، ستر، يتواري

  التمثيل
معجم، صاع، مزود، النعم  جنان، : األلفاظ اليت تدل على احملسوسات مثل  -2

املعلم بوسائل اإليضاح املعروفة مثال الوسائل  يستعني عليهافخوذة 
  . احملسوسة، النماذج، الصور

الكرم، البهجة، الغبطة، فرح، مآب، : األلفاظ اليت تدل على معنويات مثل  -3
  : الرفعة فهناك عدة طرق ملعاجلتها

البهجة، مآب، الغبطة، : ما مرادف الكلمات التالية : مثل   ،ذكر املرادف •
  .نادرا، أولياء، حظا، حسبنا، زاغتختلد، أضناه، 

خبل، عزة، اجلاهلية، نشوان، : ما مضاد الكلمات التالية : ذكر الضد مثل  •
  .ربوة

زاغت، : استخدم الكلمات التالية يف مجل مفيدة : استعماهلا يف مجل مثل  •
  .الفاقة، ملهوف، صارم، املكنون، خانع

: معناها األصلي ومعناها املقصود مثل  اازية يشرح اتالتراكيب اخليالية، والتعبري
 .قرير العني، انفطر حسرة، عن ظهر قلب، عن يد، يقلب كفيه، انبسطت أساريره

املصطلحات اخلاصة بالدرس يعطي معناها حسب وضعها يف الدرس مع توضيح  .4
التصحر، البيئة، : معناها اللغوي دون ذكر املعاين املعجمية املختلفة مثل 

  ل االقتصادي، العامل الثالث، نامية، أيوناتالتشريع، التكام



 

املشتقات واملزايدات واجلموع يعطى أصلها الثالثي أو مفردها باإلضافة ملعناها   .5
املتشدقون، استجمع، مغلوط، املتقني، موارد االمشئزاز، محقى، متهم، : مثل 

  .معوان

جزاء : األمثال والقصص تعطى قصصها أو مناسباا باختصار إن عرفت مثل   .6
  سنمار، كل فتاة بأبيها معجبة، سبق السيف العذل

يكتب على السبورة ماكان جديدا على الطالب من املفردات والتراكيب، وال  .7
 . ضرورة لكتابة ما يعرفه مجيع الطالب

  

  املراجع. 8

 دار العلم : ،  بريوتقاموس التربية.  1986. اخلويل، حممد علي

  مكتبة التوبة : ، الرياضرائق تعليم اللغة العربيةط. 1995. اخلطيب، حممد إبراهيم
دار : ، جامعة طنطاالتوجيه يف تدريس اللغة العربية . 1983. السمان، حممود علي

  املعارف 
 ، مكتبة لبنانتعلم اللغات احلية وتعليمها.  1981. العريب، صالح عبد ايد

غة العربية لغري الناطقني طرائق تدريس الل. 2003. الناقة، حممود كامل ورشدي طعيمة
 إيسيسكو: ، منشورات املنظمة اإلسالمية التربية والعلوم والثقافة به

  دار الكتب:  أسس طرق التدريس، قاهرة.  1995. أمحد إبراهيم ،قنديل
: ، الكويتتدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية. 1980. جماور، حممد صاحل الدين

 دار القلم 

دار : ، بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسها. 1998.  دودمعروف، نايف حم
  النفائس 

  مصر: قاهرةتعليم اللغة العربية، .  1987. يونس، فتح



 

  
  
  
  
  
  

  ثاينامللحق ال

املتوسطة  للمرحلتنيالقراءة طرائق تدريس الربامج التعليمية احملوسبة حتت عنوان 
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  ثالثحق الاملل

  رباءاخلقائمة أمساء 



 

  يف أساليب تدريس والقياس والتقومي موعة من احملكمني املتخصصنيقائمة األمساء . أ
  اجلامعة  األمساء  رقم
  ماالنج احلكومية اجلامعة  دكتوراندوس قشريي املاجستري  1
  اجلامعة ماالنج احلكومية  الدكتور عينني املاجستري  2
  اجلامعة ماالنج احلكومية  دكتوراندوس مهيبان  3
  اجلامعة ماالنج احلكومية  علي معصوم املاجستيري  4
  اجلامعة ماالنج احلكومية  أحسن الدين املاجستري  5
كومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احل  الدكتور شهداء املاجستري  6  

  اجلامعة ماالنج احلكومية  الدكتور سوباجني املاجستري  7
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج  الدكتور نصار الدين املاجستري  8
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج  سرجانة التربيةمتقني   9

  
عليم واحلاسوب يف تكنولوجيا الت موعة من احملكمني املتخصصنيقائمة األمساء . ب

  التعليمي
  اجلامعة  األمساء  رقم
  اجلامعة ماالنج احلكومية  دكتوراندوس قشريي املاجستري  1
  اجلامعة ماالنج احلكومية  نور هدايانطا سرجانة التربية  2
  اجلامعة ماالنج احلكومية  علي معصوم املاجستيري  3
  اجلامعة ماالنج احلكومية  أحسن الدين املاجستري  4
  اجلامعة ماالنج احلكومية  ألفان سرجانة التربيةحممد   5
 اجلامعة ماالنج احلكومية  جوكو سرجانة التربية  6
  اجلامعة ماالنج احلكومية  الدكتور سوباجني املاجستري  7



 

  
  

  رابعحق الاملل

  اتستباناال



 

  استبانة قياس اجتاهات املعلمني حنو التعلم الصفي باستخدام احلاسوب

  
  

  .............. ستاذاألفضيلة 
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  
  

 نما وفُِسنرِ أَنورش نوذُ بِاِهللا معنو ،هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح
لْ فَالَ هلضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَالَ م دهي نا، منالمأَع ئَاتيسلَه يإِالَّ . اد أَنَّ الَ إِلَه دهأَش
لُهوسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه كرِيالَ ش هدحا . اُهللا ونبِيلَى نع لِّمسلِّ وص ماَللَّه
ه ومن تبِعهم بِإِحسان إِلَى يومِ ورسولنا محمد صلَّى ا ُهللا علَيه وسلَّم وعلَى آله وأَصحابِ

  الدينِ، أَما بعد؛
. إىل وحدة أساليب تدريس اللغة العربية  يعد موضوع مهارة القراءة مدخالً

وعليه يعد املوضوع ذو أمهية خاصة بالنسبة ملعلمني مادة أساليب تدريس اللغة العربية 
لذا رأينا كالباحث . تعلمني كفاعل الدراسة، وكذلك مللتحقيق أهداف تعليمية خاصة

االنسجام مع هذا النظام التربوي استخدام جهاز احلاسوب يف شرح املفاهيم وتوضيحها 
  .عامة وتعليم كيفية التدريس مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية

اءة و اليت تضمن فيها املواد التعليمية ملهارة القر( ةالتعليمي ةبعد تصميم الربجميو
 عرضها على جمموعة من احملكمني مثوإنتاجها من قبل الباحث، ) األفالم املتحركة

املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس والقياس والتقومي 
 األخذ باملالحظات واالقتراحات اليت مثو. ؛ للتأكد من صدق حمتواها ومناسبتها لطلبة



 

، لتتناسبا ةالتعليمي ةالربجمي صميمون، واليت ساعدت على حتسني وتأشار إليها احملكم
  .وأغراض هذه الدراسة

  .شكرا كثريا على حسن مساعدتكم بإجابة األسئلة هذه  االستبانة
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و

  
   2008ماالنج،    مايو   
  الطالب الباحث  

  
  

  حممد واهب داريادي         
 
 
 
  
  

  



 

استبانة دف إىل التعرف على اجتاهاتك حنو التعلم الصفي  اآلن يديكبني 
ويتطلب اإلجابة منكم بوضع  .مناسباً من اقتراحات اهبواسطة احلاسوب، وإضافة ما تر

: ، بعد ما شاهدت هذه الربامج التعليمية حتت عنوان )√(عالمات مميزة كهذه العالمة 
  .و الثانوية طرائق تدريس القراءة للمرحليت املتوسطة

  

  األسئلة  اتؤشرامل  الرقم

  الدرجة

كبرية 

  جدا

متو  كبرية

  سطة
  قليلة 

قليلة 

  جدا

لربامج املواد ل  1
  التعليمية

            اجلامعياملستوى املواد التعليمية بتناسب 
توضح شرح املواد بالصورة املتحركة او 

  الفيديو
          

او الكتب  باحملتوى الدراسي املواد ترتبط
   لدراسي ا

          

و   اللغة  2
  التراكيب 

باللغة املتوفرة لدى  الربامج التعليميةتقدم 
  اهمتناسب مستو الطلبة و

          

عل التراكيب واألساليب اللغوية ال جت
  او الغامضللبس 

          

طريقة الكتابة   3
ربامج ملادة ال

  التعليمية

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف 
  ملد ومهزة القطعمثل ا الكتابة

          

خصائص  و  مراعاة عالمات الترقيم
مثل عند الكتابة  األخرى الكتابة العربية
  النقط، الفاصلة

          

            اخلط واضح للقراءة وحجمه مطابق
الربامج دور   4

  التعليمية
يؤدي الربامج التعليمية دوراً بديالً عن 

  املعلم
          



 

راً بديالً عن يؤدي الربامج التعليمية دو
  اجلامعيالكتاب 

          

الربامج التعليمية تقلل من فرص تعلم 
  الطالب الضعيف

          

توفر الربامج التعليمية فرص تعلم مناسبة 
ألا تركز على عنصر الترفيه واملتعة 

  ةلدى الطلب

          

ة التعلم بالربامج التعليمية يزيد من فاعلي  فعالية الطلبة   5
  احلصةداخل الطلبة 

          

 تعمل الربامج التعليمية على زيادة محاس
  للتعلمالطلبة 

          

تقومي كفاءة   6
  الطلبة 

مهارات أفضل من طريقة لبة يكسب الط
  التدريس العادية

          

تعطي نتائج أفضل الربامج التعليمية 
  من التعلم العادية

          

  
 
 
  

 :مقترحات

......................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................



 

.................................................................................
.............................................  

 
 
 

  2008ماالنج،    مايو 
  
  

      ............................  
 
 
 

  مع التحيات
 حممد واهب داريادي  :الطالب الباحث 



 

  على املختصني بالربجميات التعليميةاستبانة 

  

  
  

  .............. ستاذاألفضيلة 
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  
  

 نما وفُِسنرِ أَنورش نوذُ بِاِهللا معنو ،هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح
يسلَه يادلْ فَالَ هلضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَالَ م دهي نا، منالمأَع إِالَّ . ئَات أَنَّ الَ إِلَه دهأَش

لُهوسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه كرِيالَ ش هدحا . اُهللا ونبِيلَى نع لِّمسلِّ وص ماَللَّه
مِووإِلَى ي انسبِإِح مهبِعت نمو ابِهحأَصو هلَى آلعو لَّمسو هلَيلَّى ا ُهللا عص دمحا منلوسر 

  الدينِ، أَما بعد؛
. إىل وحدة أساليب تدريس اللغة العربية  يعد موضوع مهارة القراءة مدخالً

لنسبة ملعلمني مادة أساليب تدريس اللغة العربية وعليه يعد املوضوع ذو أمهية خاصة با
لذا رأينا كالباحث . ، وكذلك ملتعلمني كفاعل الدراسةلتحقيق أهداف تعليمية خاصة

االنسجام مع هذا النظام التربوي استخدام جهاز احلاسوب يف شرح املفاهيم وتوضيحها 
  .راءةعامة وتعليم كيفية التدريس مهارة الق يف تعليم اللغة العربية

اليت تضمن فيها املواد التعليمية ملهارة القراءة و ( ةالتعليمي ةبعد تصميم الربجميو
 عرضها على جمموعة من احملكمني مثوإنتاجها من قبل الباحث، ) األفالم املتحركة

املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس والقياس والتقومي 



 

 األخذ باملالحظات واالقتراحات اليت مثو. حمتواها ومناسبتها لطلبة؛ للتأكد من صدق 
، لتتناسبا ةالتعليمي ةالربجمي صميمأشار إليها احملكمون، واليت ساعدت على حتسني وت

  .وأغراض هذه الدراسة
  .شكرا كثريا على حسن مساعدتكم بإجابة األسئلة هذه  االستبانة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و
  

   2008ماالنج،    مايو   
  الطالب الباحث  

  
  

  حممد واهب داريادي         
 



 

استبانة دف إىل التعرف على اجتاهاتك حنو التعلم الصفي  اآلن بني يديك
ويتطلب اإلجابة منكم بوضع  .مناسباً من اقتراحات اهبواسطة احلاسوب، وإضافة ما تر

: هدت هذه الربامج التعليمية حتت عنوان ، بعد ما شا)√(عالمات مميزة كهذه العالمة 
  .طرائق تدريس القراءة للمرحليت املتوسطة و الثانوية

  

  األسئلة  قائمة  اتؤشرامل  الرقم

  الدرجة

كبرية 

  جدا

متو  كبرية

  سطة
  قليلة 

قليلة 

  جدا

عرض   1

 الشاشة

 

حتديد موقع الشكل أو الرسم أو 
 النص املقترح

          

دمة يف الربنامج اختيار األلوان املستخ
 ألجل راحة العني والتشويق

          

2   

 تقدمي الصور 

اختيار األفالم التعليمية املالئمة 
 للوحدات الدراسية

          

الصور املتحركة و وحتديد 
 .األصوات

          

 النصوص  3

 

وانتقاء األلوان اليت ستظهر ا 
األشكال أو النصوص ومدى 

 مالءمتها

          

ن خبط واضح ومميز وإبراز العناوي
 ةلتتم مالحظته ومتابعته من الطلب

          

جتنب عرض كمية كبرية من  عرض املادة  4
 املعلومات يف الشرحية الواحدة

          



 

وترتيب شرائح العرض بأسلوب 
 منطقي

          

سهولة االنتقال من مكان إىل آخر 
يف الشاشة، أو من شاشة إىل أخرى 

أجزاء  أو إاء العرض التوضيحي أو
 منه،

          

  
 :مقترحات

......................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.............................................  
 
 
 

  2008ماالنج،    مايو 
  
  

      ............................  
  

  مع التحيات
حممد واهب داريادي : الطالب الباحث 



 

  علمني حنو التعلم الصفي باستخدام احلاسوبتاستبانة قياس اجتاهات امل

  
  ...... البالطأخي 

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  

سنو هنيعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح نما وفُِسنرِ أَنورش نوذُ بِاِهللا معنو ،هرفغت
لَه يادلْ فَالَ هلضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَالَ م دهي نا، منالمأَع ئَاتيإِالَّ . س أَنَّ الَ إِلَه دهأَش

اَللَّهم صلِّ وسلِّم علَى نبِينا . عبده ورسولُهاُهللا وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ محمدا 
وإِلَى ي انسبِإِح مهبِعت نمو ابِهحأَصو هلَى آلعو لَّمسو هلَيلَّى ا ُهللا عص دمحا منلوسرمِ و

  الدينِ، أَما بعد؛
.  وحدة أساليب تدريس اللغة العربيةإىل  يعد موضوع مهارة القراءة مدخالً

وعليه يعد املوضوع ذو أمهية خاصة بالنسبة ملعلمني مادة أساليب تدريس اللغة العربية 
لذا رأينا كالباحث . ، وكذلك ملتعلمني كفاعل الدراسةلتحقيق أهداف تعليمية خاصة

م وتوضيحها االنسجام مع هذا النظام التربوي استخدام جهاز احلاسوب يف شرح املفاهي
  .عامة وتعليم كيفية التدريس مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية

اليت تضمن فيها املواد التعليمية ملهارة القراءة و ( ةالتعليمي ةبعد تصميم الربجميو
 عرضها على جمموعة من مثوإنتاجها من قبل الباحث، ) األفالم املتحركة املساعدة للفهم

تكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي وأساليب تدريس  احملكمني املتخصصني يف
 األخذ باملالحظات مثو. والقياس والتقومي ؛ للتأكد من صدق حمتواها ومناسبتها لطلبة

 ةالربجمي صميمواالقتراحات اليت أشار إليها احملكمون، واليت ساعدت على حتسني وت
يب الربنامج وتعديله، وذلك من جتروأخريا  .، لتتناسبا وأغراض هذه الدراسةةالتعليمي



 

خالل جتريبه على عينة عشوائية من الطلبة، ويعدل بناء على ما حيصل عليه من تغذية 
  .راجعة من الطلبة

  .شكرا كثريا على حسن مساعدتكم بإجابة األسئلة هذه  االستبانة
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و
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  .................................................................. :  االسم
  : .............................................................املرحلة 

  
لصفي استبانة دف إىل التعرف على اجتاهاتك حنو التعلم ا اآلن بني يديك

ويتطلب اإلجابة منكم بوضع  .مناسباً من اقتراحاتاه بواسطة احلاسوب، وإضافة ما تر
: ، بعد ما شاهدت هذه الربامج التعليمية حتت عنوان )√(عالمات مميزة كهذه العالمة 

  .طرائق تدريس القراءة للمرحليت املتوسطة و الثانوية
  

  األسئلة  الرقم

  الدرجة

كبرية 

  جدا

 متو  كبرية

  طةس
  قليلة 

قليلة 

  جدا

الربامج التعليمية يزيد من ب التعلم  1
  داخل احلصةتك فاعلي

          

الربامج التعليمية على زيادة  تعمل  2
  للتعلمك محاس

          

ؤدي الربامج التعليمية دوراً بديالً ت  3
  عن املعلم

          

ؤدي الربامج التعليمية دوراً بديالً ت  4
  اجلامعيعن الكتاب 

          

ربامج التعليمية ترتبط باحملتوى ال  5
  الدراسي وتسهم يف إثرائه

          

توفر الربامج التعليمية فرص تعلم   6
مناسبة ألا تركز على عنصر الترفيه 

  ةواملتعة لدى الطلب

          

          الربامج التعليمية تقلل من فرص تعلم   7



 

  الطالب الضعيف
            تقدم الربامج التعليمية مثرية للتعلم  8
الربامج التعليمية يكسب بالتعلم   9

الطالب مهارات أفضل من طريقة 
  التدريس العادية

          

طريقة التدريس بالربامج التعليمية   10
  تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية

          

             بالربامج التعليميةسهولة االستخدام   11
  
 :عامة مقترحات
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