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أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب عىل التحصيل  املبارش واملؤجل 
 لطالب مقرر تقنيات التعليم  مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية

K 

 : لخصامل
ت هذه الدراسة إىل معرفة أثر إسـرتاتيجية التعلـيم التعـاوين باسـتخدام احلاسـوب عـىل هدف

التحصيل  املبارش واملؤجل لطالب مقرر تقنيات التعليم  مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليديـة , وذلـك 
قـر وقـد طالبا ً من طالب كليـة املعلمـني يف جامعـة أم ال) ٩٠(من خالل تطبيقها عىل عينة تألفت من 

 . شعب كمجموعات الدراسة الثالث حسب نوع املعاجلة اخلاصة بكل منها  ) ٣(وزعوا عىل 
دوات متثلـت بربنـامج تعليمـي ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث عـدد مـن األ

, واختبار املتطلبات السابقة الذي تم بناؤه لقياس مد ما يمتلكه الطلبة من خربات أساسـية يف حموسب
منخفض , متوسط , ومرتفع , ومن ثم تطـوير : رر وكذلك ألجل تصنيف الطلبة يف ثالث مستويات املق

 .اختبار حتصييل تم استخدامه قبل املعاجلة وبعدها 
 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

QM  لطريقـة عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل املبارش لطلبـة مقـرر تقنيـات التعلـيم تعـز
 لتدريس أو مستو حتصيل الطالب  أو التفاعل بينهام  ?ا

RM  وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة احلاسوبية التعاونية مقارنة بكل من احلاسـوب
 الفردية والتقليدية , وكذلك لطريقة احلاسوب الفردية مقارنة بالطريقة التقليدية

SM داء الطـالب  املجموعـة احلاسـوبية الفرديـة عـىل وجود فرق ذي داللة إحـصائية بـيم متوسـطي أ
 عدم وجـود فـروق ذي داللـة إحـصائية بـني متوسـط أداء طـالب االختبارين املبارش واملؤجل و

 .املجموعة احلاسوبية التعاونية عىل االختبارين املبارش واملؤجل
اتيجيات متطـورة وقد أوصت الدراسة بإجراء املزيد مـن الدراسـات التجريبيـة الختبـار فاعليـة اسـرت

وبمقررات جامعية أخـر غـري مقـرر تقنيـات التعلـيم , واالسـتفادة مـن نتـائج .باستخدام احلاسوب 
الدراسات يف اختاذ القرارات بتطوير أساليب جديدة يف التدريس اجلامعي و العمل عـىل تـصميم بـرامج 

 .تعليم تعليمية حموسبة يف جمال تقنيات التعليم وجماالت أخر لتحسني عملية ال
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The cooperative educational strategy effect by using 
the computer on the direct and deferred collecting 

for the education mechanisms manual students comparing with 
the traditional and individually method 

Dr. Ehsan Mohammed Kensarah 

Abstract: 
This study aimed to knowing the cooperative educational strategy effect 

by using the computer on the direct and deferred collecting for the education 
mechanisms manual students comparing with the traditional and individually 
method through its execution on a sample consisted of (90 students) from 
teachers faculty students in Umm El-Qura university divided into (3) sections as 
the three groups of the study according to the kind of the treatment of each one.   

To achieve the objectives of the study the researcher used some tools 
such as computer educational program, examine the last needs which is found to 
measure what the student has of basic experiences in the manual and this for 
classifying the students into three levels : low, intermediate, and high, then 
improving collective test used before the treatment and after it. 

The study reached to the following results : 
1-  There aren't statistic diversities significations in the direct collecting of the 

students of the education mechanisms manual due to teaching way, the 
collecting level of the student, or the interaction between them. 

2-  There are statistic diversities signification for the good of the cooperating 
computer group comparing with each of the traditional and individually 
computer, and so on to the way of the individually computer comparing 
with the traditional way. 

3-  There is statistic diversity signification between the two students execution 
averages of the individually computer group on the two tests the direct and 
the deferred and there aren't statistic diversities signification between the 
average of the students of the cooperative computer group on the two tests 
the direct and the deferred. 

And the study recommended to execute more of the experimental 
studies for testing improved strategy's activity by using the computer. And 
another university manuals different from the education mechanisms, benefiting 
from the studies results in making decisions of improving new methods in the 
university teaching and working on computer educational programs designing 
in education mechanisms field and another fields to improve the education 
process. 
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  ةــــمقدم
واكب التقدم العلمي والتكنولوجي واتساع املعـارف اإلنـسانية التـي أثـرت يف 
مجيع  جوانب احلياة, أساليب تدريس جديدة تستعمل الوسائل واملواد التعليمية املختلفـة 

ولـذلك . شكل يثري دافعيه املتعلم, وتزوده بخربات تعليمية تنمـي فيـه مهـارة االبتكـارب
 .لتعلم حل املشكالت الرتبوية تنوعت أساليب التدريس التي تساعد عىل حتسني عملية ا

واملتتبع الجتاهات التدريس يف العامل يالحظ أن أساليب التدريس قـد اجتهـت يف 
الهتامم باملتعلم بحيث يكون فعاال ً ونشطا ً و مـشاركا يف السنوات األخرية بمرسعة نحو ا

العملية التعليمية ومتفاعال ً مع املعلم و املتعلمني واملواد التعليمية وهذا يـشري إىل رضورة 
تشجيع التلميذ عىل االستقصاء وحل املشكالت وإثارة التساؤالت وتطبيق ما تعلمـوه يف 

 )١٧, ص ١٩٩٢خوري, الفا. (مواقف تعليمية جديدة وواقعية

وهذا التقدم العلمي والتكنولوجي أثر عىل عمليتي التعليم والتعلم, فقد أد إىل 
إعادة النظر بالتعليم ومناهج الدراسـة يف احلقـول املختلفـة وأسـاليب التـدريس وتنميـة 
التفكري العلمي, والتخلص من احلفظ والتلقني والرتكيز عىل التفكـري الناقـد واسـتخدام 

 ).٢١,ص ١٩٩٧القضاة,( ات التعليمة يف التعليم التقني

, حيـث  ويعد احلاسوب أحد التقنيات احلديثة األكثر استخداما ً واألكثر تطـورا ً
تطور برسعة خالل الـسنوات األخـرية, وأخـذ حيتـل مكانـة الـصدارة بالنـسبة للعلـوم 

مبـارشا ً وقد دخل احلاسوب خمتلف جماالت حياة اإلنـسان, وأثـر فيهـا تـأثريا. األخر ً 
وأصبح رضورة من رضورات احليـاة العلميـة والعمليـة وعـامال ً  أساسـيا ً مـن عوامـل 

ومل يبق  استخدامه حكرا ً عىل الدول الصناعية بل أصبح واسع االنتشار . اإلنتاج البرش
يف الدول املتقدمة والنامية, إذ توسع استخدامه بشكل كبـري جـدا ً يف الـسنوات الـسابقة, 

وإنام تعداها ليشمل كافة العلـوم البحثيـة ) كمراكز البحوث( يف جماالت حمددة ليس فقط
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 .والتطبيقية واإلنسانية وجوانب احلياة املختلفة

ويعد احلاسوب ثمرة من ثامر التكنولوجيا يف جمال الرتبية والتعليم فقـد اسـتطاع 
عـده الـبعض بمثابـة أن حيدث صد ً هائال ً بني أوساط املربني عند إدخاله إىل الرتبيـة و

إن للحاسوب تقنية ختتلف عن . ثورة عىل الرتبية التقليدية بكافة صفاهتا وطرقها التقليدية
مجيع التقنيات األخر فقد طور ليسهل أعباء اإلنـسان العقليـة واجلـسدية, فهـو امتـداد 
ألطراف اإلنسان وعقله وأسلوب تفكريه, وحيث أن العملية التعليميـة هلـا عالقـة قويـة 
بعقل اإلنسان, فقد بدأ التفكري يف استخدام احلاسوب يف هذه العمليـة منـذ نـشأته حيـث 

أمـا اآلن . قامت بعض اجلامعات بتقديم بعض املقررات الدراسية عن طريـق احلاسـوب
فقد انترش يف كثري من املدارس حيث أصبح جزءا ً من املنهج الدرايس يف الـدول املتقدمـة 

 ).٧٣, ص١٩٩١غرية, امل(والنامية عىل حد سواء 
ولعــل اســتخدام احلاســوب كوســيلة تعليميــة اختيــار ألنــسب الطــرق لتنفيــذ 

إسرتاتيجية التعليم التعاوين , كون أن تطبيقاته غري حمددة , وال يمكن أن توجد يف أي نوع  
أخر من الوسائل التعليمية , ويعود سبب ذلك إىل النتائج التي أظهرهتا بعض الدراسـات 

التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب وذلك من خالل زيادة حتصيل الطلبـة و حول أمهية 
تسهيل تعليمهم نتيجة لتعاوهنم وتفاعلهم يف انجاز واجباهتم املسندة إليهم , وان كل فرد 

 ) ١٧٨, ص ١٩٩٨عامر , .( من املجموعة هو مصدر تعليمي ملجموعته 
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 ريـار النظـاإلط
 مفهوم التعليم التعاوين

دت تعريفات متعددة للتعليم التعاوين ملجموعـة مـن العلـامء وجـاءت هـذه ور
ًالتعريفات متقاربة يف املضمون, وأعطت تصورا واضحا هلذا التعليم فقد عرفتـه كـونتلني  ً

)1989,p1 ,Contlan ( بأنه طريق تعلم الفريق مـن خـالل إسـرتاتيجية جتعـل الطلبـة
 متعددة ومتنوعة, يمكن تطبيقهـا يف أي يعملون يف جمموعات, لتحقيق أهداف وواجبات

ًموضوع , ويعترب التعلم من خالهلا متعة, ألن لكل عضو يف املجموعة دورا معينا, ولكـل  ً
درس خطــوات حمــددة جيــب اتباعهــا, كــام يعطــي املعلــم مــن خالهلــا التغذيــة الراجعــة 

 .للمجموعة ليتأكد من أن األهداف قد حتققت 
التعلــيم p53, (Robert & Ronald,1994(ويعــرف روبــرت ورونلــد 

التعاوين بأنه أحد األساليب التي تعمل من خالل االنتقال من اجلانب النظري إىل املامرسة 
أما كالرك وايفرنجز . الفعلية داخل الصف ملساعدة الطلبة كي يصبحوا متعلمني ناجحني

)Clark & Irvings, 1986,p99 (لتـي يـتم فيعرفانه بأنه يعني إسرتاتيجية التعلـيم ا
فيها تقسيم الطلبة يف الصفوف إىل جمموعات متباينة يف التحـصيل, وال يزيـد عـدد أفـراد 
املجموعــة عــن ســتة أعــضاء, وتــضم طلبــة مــن ذوي التحــصيل املرتفــع واملتوســط, 

ًنـنج معـا أو نغـرق "ًواملنخفض, وجيلسون وجها لوجه, ويتم التعاون بينهم حتت شـعار  ُ
موعة من نجاح املجموعة, ونجاح املجموعة هـو مـن نجـاح ونجاح الفرد يف املج. "ًمعا

الفرد, كام تتحمل كل جمموعة املسؤولية يف توفري التغذيـة الراجعـة, والتقـويم ومـساعدة 
ًاألعضاء بعضهم بعضا, ودور املعلم هو اإلرشاف وتقديم التغذية الراجعة عنـد احلاجـة, 

 . وتقويم العمل ككل



 ةإحسان حممد كنسار. د 

 ١٩                                                      م         ٢٠٠٩ يناير – هـ١٤٣٠ حمرم – األول العدد – األولاملجلد 

ً لـيس عمـال ارجتاليـا, بـل هـو عمـل حيتـاج إىل وهكذا يتبني أن التعلم التعاوين ً
التخطيط والتنفيذ واختاذ اإلجراءات والتقويم الفعالة ليحقق أهدافه, كام يتطلـب األخـذ 
بعني االعتبار دافعية الطلبة والطريقة التي يتم فيها التعلم, واملشاركني يف العمل, وتطبيـق 

نواع النشاطات التعاونيـة التـي ينبغـي أن األساليب املوجبة للتعاون بني الطلبة, وحتديد أ
 .يقوم هبا الطلبة لتحقيق التعاون الفعال 

 :فعالية التعليم التعاوين

يعترب التعلم التعاوين مـن أهـم طرائـق التـدريس احلديثـة, وقـد أظهـرت هـذه 
ّالطريقة نتائج اجيابية وفعالة, يف حتسني أداء الطلبة, ورفع مـستواهم التحـصييل, وحتـسني 

فالتعليم التعاوين يزيـد مـن فاعليـة الطالـب يف الـصف, . قات االجتامعية فيام بينهمالعال
وىف طريقـة الـتعلم . وذلك بإتباع األسلوب غري املبارش من قبل املعلـم يف عمليـة الـتعلم

  إىل − حـسب رغبـاهتم −التعاوين يتم حتديد الطلبة انتقائيا ً مـن قبـل املعلـم, وتقـسيمهم
ا طلبة املجموعة الواحدة املناقشة وتبادل اآلراء ووجهات النظر مع جمموعات يستطيع فيه

بعضهم بعضا وتقييم آرائهم وأفكارهم, واختـاذ القـرارات الواعيـة النابعـة مـن فهمهـم 
أن إتاحـة الفرصـة ): Bloom(وىف هذا يقـول بلـوم . العميق, واملشرتك للامدة الدراسية

بادل املشورة فيام بينهم كان هلا أعظم األثر يف املجموعات الصغرية من التالميذ للتعاون وت
رفع التحصيل وتوفري الوقت, كام أن التعلم التعاوين يعد احد اسـرتاتيجيات الـتعلم مـن 

 ).١٢٤ص  ,١٩٩٠اللقاين و آخرون , . (أجل التمكن

وعىل ذلك فقد أصبحت احلاجة رضورية إىل استخدام طريقـة الـتعلم التعـاوين 
 العلمي والتكنولوجي اهلائل الذي نلمسه اآلن والذي يؤثر يف مجيـع وذلك ملسايره التقدم

وقد أوىص مؤمتر وزراء الرتبية والتعلـيم العـرب الـذي عقـد يف صـنعاء عـام . املجاالت
حـول التجديـد ) ١٩٧٤(بعده احللقة الدراسية التـي عقـدت يف بـريوت عـام ) ١٩٧٢(
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 ) .  ٤٢, ص ١٩٨٥إبراهيم, (ية الرتبوي باستخدام طرق حديثة يف عرض املادة التعليم

 األمهية الرتبوية للتعليم التعاوين 
هناك أسس تربوية تـستند إىل طريقـة التـدريس باملجموعـات, وهـذه األسـس 
رضورية وأساسية يف عملية التعلم يف املجموعات داخل الفصل يمكن أن يكون هلا تـأثري 

سـس هـي تربويـة, ونفـسية, مبارش وغري مبارش عىل حتـصيل الطلبـة يف املـواد وهـذه األ
 :واجتامعية يمكن تلخيصها فيام ييل

 :األسس الرتبوية −١

جتمع هذه الطريقة بني النمو الفردي للمتعلم والنمو االجتامعي ممـا قـد يـؤدي إىل    −أ
 .تربية متكاملة

يتعلم الطالب السلوك اجلامعي والتعاون ورضورتـه إلنجـاز العمـل ولـذا فإهنـا    −ب
لص من القيم الفردية السلبية التـي تقـوم عـىل األنانيـة واملنافـسة تساعد عىل التخ

 .والغرور والغش وغريها

يتحمل الطالب مسؤولية إنجاز العمل فالسلطة هي من حق املجموعة التي ختتـار   −ج
أفرادها وأعامهلا ونشاطاهتا, وهذا يؤدي إىل تعلم الطالب احرتام النظام الذي ينبثق 

 .ضباط الذايتمن داخله وهذا هو االن

العمل يف داخل املجموعات يشعر الطالب بأنه يعيش حياته العاديـة, وهبـذا فإننـا   −د
نساعده عىل حب العلم , ويبـذل جهـوده مـع جمموعتـه بـشكل مـستمر إلنجـاز 

 .العمل
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 :األسس النفسية −٢

هتتم هذه الطريقة بحاجات الطـالب وحتـاول إشـباعها عـن طريـق العمـل اجلامعـي  −أ
 .دافع االنتامء للمجموعةوتقوية 

تساعد هذه الطريقة عىل اكتشاف ميول الطالب, فاملجموعـات يف الفـصل الواحـد  −ب
متنوعة ويسمح لكل طالب أن يشرتك يف جمموعة ما كام يسمح له بتغيريها إذا وجد 

 .أهنا مل تشبع ميوله

 األسس االجتامعية −٣

وعة التي يعمل فيها, فهـو يعمـل يامرس الطالب حياة اجتامعية عادية داخل املجم   −أ
مع جمموعته ويواجه مشاكل معينة, ويتعاون يف حلها مع سـائر الـزمالء ممـا يعـود 
الطالب عىل اإلحساس برضورة احلياة االجتامعية, بشكل مستمر, وتزداد الرابطـة 

 .بينه وبني جمموعته كلام اندمج يف العمل

يشعر الطالـب بـأن عليـه أن يـساهم يف تثري املجموعة دوافع النشاط عند أفرادها ف   −ب
 .حتقيق أهداف جمموعته مما يدفعه إىل بذل جهود نشيطة للعمل

زوال املنافسات الفردية يف هذه الطريقة, فالطالب يتعاون مع جمموعته ليـدفعها إىل    −ج
 ).١٩٧٦عبد احلق وآخرون ,(النجاح 

 :أدوار احلاسـوب التعليمـي فـي العمليـة التعليميـة
ًحلاسوب التعليمي أثبـت فاعليتـه يف جمـاالت متعـددة وخـصوصا يف جمـال إن ا

آل عبـد الـرمحن, (التعليم, ويمكـن تقـسيم احلاسـوب يف التعلـيم إىل ثالثـة فـروع هـي 
 ٢٢, ص١٩٩٣ و منيزل ١٩٩٥ و املناعي ١٦٢,ص١٩٩٦ و الطوبجي ١١٨ص ١٩٩٧
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, ١٩٨٥ا,  والفر) Sherwood, 1983( و شريود ٩٩, ص ١٩٩٤و محدي و عويدات 
  ).٦٨ص

أي تـدريس احلاسـوب كـامدة تعليميـة, وذلــك : احلاسـوب كـامدة تعليميـة −١
لـد األفـراد, ومـن ) Computer literacy(لتكوين ما يعـرف بالثقافـة احلاسـوبية 

ًالرضوري ان ال يظهر منهاج احلاسوب شاذا بني منـاهج املباحـث املختلفـة بـل ال بـد أن 
 .يكون هناك انسجام واضح بينهام

 )Computer Managed Instruction(التعليم املدار باحلاسوب  −٢
ًيستعمل احلاسوب هنا كأداة خملصا املعلم من بعض األعباء الروتينية التي يقـوم  ّ
هبا عادة, من اختبار الطلبة, وتسجيل عالماهتم, وإطالعهم عىل نتائجهم وحفظ ملفاهتم, 

باعـة األبحـاث والواجبـات املدرسـية, كام جيري الطالب بعض العمليـات احلـسابية وط
 .وإعطاء اإلدارة العليا معلومات عن مستو أداء معني

 :Computer Assisted Instrution(التعلـيم بمـساعدة احلاسـوب  −٣
CAI ( 

يعترب هذا الفرع من أهم تطبيقات احلاسوب الرتبوية التي ختـدم عمليـة التعلـيم 
مـن خـالل . ً يقـوم احلاسـوب بتدريـسه فعـالحيث يقوم املتعلم بمهمة التعلم, يف حـني

 .برجميات تعليمية معدة هلذا الغرض

 :مميزات ومربرات استخدام  احلاسوب كوسيلة تعليمية
إن احلاسوب يمتلك الكثري من املميزات يف جمال عمليات التعليم والتعلم التي مل 

 , ١٩٩٩الفـرا ,  (يسبق جلهاز تعليمي واحد أن امتلكها دفعة واحــدة, من هذه املميزات
, ١٩٩١ و املغـــرية ١١ص ١٩٩٣ و اخلطيـــب, ١٣١,ص ١٩٩٥ و احلـــازمي, ٢٠ص 
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  ):٣, ص١٩٩٢ و املناعي ٤٢,ص ١٩٩٣ و منيزل ٢٨ص
 القدرة عىل خزن قدر كبري مـن البيانـات واملعلومـات وعرضـها يف تسلـسل منطقـي −١

 .ورسعة فائقة
طــرق إليــه التعــب أو امللــل أو  القــدرة عــىل تقــديم املعلومــات وتكرارهــا دون أن يت−٢

 .التقصري
 . يزود املتعلم بتغذية راجعة فورية تعينه عىل حتديد وضعه−٣
 ليست وسيلة جامدة حيث يتم التفاعل بني الطالب واجلهـاز بأفـضل الطـرق وهـذه −٤

فرصة ال توفرها أي وسيلة أخر. 
ل إذا مـا أخطـأ يف  املحافظة عىل راحة الطالب النفسية, حيث ال يشعر الطالب باخلجـ−٥

 .حل سؤال, ويتعرف عىل نقاط ضعيفة
ً ظاهرة معينة ليعمل منها احلاسوب نموذجـا Simulalion يقدر عىل تقليد أو حماكاة −٦

 .ًمبسطا للتعليم
 . التحكم يف زمن عرض املادة التعليمية باإلرساع أو اإلبطاء−٧
 .ور إجياد مثريات وتدريبات خمتلفة ومتنوعة يف كل دورة حتا−٨
 تكوين مستويات متعددة من املادة التعليميـة مـع فرصـة التـشعيب وتنويـع وسـائل −٩

 .التدعيم
 تقديم املادة التعليمية بصورة شيقة وحمفزة للدراسة حيث أنـه يمكـن تـدعيم املـادة −١٠

 .املجردة برسوم توضيحية وأخر متحركة ثالثية األبعاد وألوان ومثريات صوتية
 .ة, حيث أن الربنامج الواحد يستخدمه آالف املتعلمني واملعلمني اقتصادية التكلف−١١
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 . قابلية املادة التعليمية للتنقيح الرسيع−١٢
ً إمكانية االتصال بأجهزة أخر مما يزيد من فاعلية هذا اجلهاز سـواء أكـان اتـصاال −١٣

ًقريبا أم بعيدا ً. 
ّيعد احلاسوب من الركائز األساسية التي تولـد اإلبـداع ا لتقنـي املعـارص, وهـو ُّ

ًالوسيلة األوسع انتشارا, واألكثر تأثريا, إنه أبو الوسائل التعليمية بال منازع, لـذلك فقـد  ً
فكيف تبـوأ احلاسـوب كـل هـذه . أصبح موضع اهتامم وعناية القادة الرتبويني واملعلمني

?ديثة من األسـس تعد التقنيات الرتبوية احل. املكانة املميزة بني التقنيات الرتبوية األخر
الراسخة التي تستند عليها مدرسة املستقبل, ذلـك ألن نجـاح الرتبيـة يف حتقيـق أهـدافها 
يقاس برسعة استجابتها وتفاعلها مع املتغريات يف املجتمع, ومد استفادهتا مـن التفجـر 

هض بـه َّاملعريف اهلائل الذي يشهده العامل, إضافة إىل أنه قد تم إعادة صياغة األدوار التي ين
ٍكل من املعلم والكتاب وغرفة الصف لتواكـب التطـورات املتـسارعة, وال يتحقـق هـذا 

ًاهلدف السامي بصورة مرضية إال بتوظيف احلاسوب توظيفا عمليا واسعا ً ً. 
وفيام يتعلق باملربرات الستخدام احلاسوب يف عنارص العمليـة التعليميـة وذلـك 

 :ألسباب  ومربرات كثرية منها

ــة منــاخ البحــث,  هتيئــة م−ا نــاخ البحــث واالستكــشاف فاحلاســوب يعمــل عــىل هتيئ
واالستكشاف أمام املـتعلم لكـي خيتـار األسـئلة التـي سـيجيب عليهـا, واملـصادر 

 .التعليمية التي يستعني هبا
حيث يتيح احلاسوب فرصة التفاعل املبـارش مـع املـتعلم .  القدرة عىل التفاعل املبارش−٢

جيه أسئلة له, ومن ثم استقبال إجاباهتا, وتقويمهـا, عن طريق عرض معلومات وتو
 :وهلذا يعد احلاسب
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 .عامال مثريا للمتعلم بام يقدمه من تعزيز دون مزاجية) ا
 .عامال حافزا للمتعلم للشعور باإلجيابية جتاه نفسه) ب
 .عامال مساعدا للسامح للمتعلم باإلجابة بحرية دون خجل أو وجل) ب

فأغلب برامج احلاسب املوجودة يف . روسة إىل سلسلة من التتابعاتتقسيم املادة املد   −٣
املدارس تتبع اثر التعليم املربمج, وفيها يتبع منتجو الربامج أسلوبا مكونا من ثـالث 

حتديد األهـداف اإلجرائيـة التـي حققهـا الربنـامج, وحتليـل : خطوات أساسية هي
وهـذا يـساعد املـتعلم عـىل . يةحمتو موضوع الدراسة, ثم حتديد التتابعات التعليم

 .السري يف الدرس حسب إمكاناته
مج احلاسب قادرة عىل رسم . فالعديد من برا.  القدرة عىل العرض املرثي للمعلومات−٤

الصورة ومعاجلتها, وعرضها عىل الشاشة بشكل جذاب ومفيد, مـصا يـساعد عـىل 
 .جذب املتعلم ولفت انتباهه للامدة الدراسية

ة عىل تـوفري بيئـة تعليميـة ذات نظـام اتـصال وحتكـيم ذي اجتـاهني يف  للحاسب قدر−٥
مكـربات الـصوت والطابعـات   : مثـلالعديد من األجهزة املتصلة به واإلفادة منها, 

 ).٤٩ هـ ,ص١٤٢٥املوسى, (
 :مشكلة الدراسة

تتمثــل مــشكلة الدراســة احلاليــة يف االســتجابة ملــا نــاد بــه الرتبويــون عامــة 
ال طرق التدريس خاصة من رضورة استخدام األساليب الرتبوية احلديثة والباحثون يف جم

التي تثري دافعية الطلبة واهتاممهم وهتيئ هلم فرص التعاون والقيـام بـدور اجيـايب نـشط , 
 .والتفاعل مع املواقف املختلفة التي تواجههم

قة  وقد وجد الباحث بعد  اإلطالع عىل البحوث والدراسات الرتبوية ذات العال
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وغريها , أن أكثرهـا يتنـاول ) ٢٠٠٠(و دراسة اهلرش ومقدداي ) ١٩٩٨(و دراسة عامر 
املقارنة ما بني الطريقة العادية يف التدريس والطريقة الفردية باستخدام احلاسوب, ونظـرا ً 
لندرة الدراسات التي تتحدث عن املقارنة بـني الطريقـة التعاونيـة باسـتخدام احلاسـوب 

ل الطلبـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية و الطريقـة الفرديـة باسـتخدام وأثرها يف حتـصي
احلاسوب وباستخدام برنامج تعليمي حموسـب واملقارنـة بالطريقـة التقليديـة , مـن هنـا 

كـام وجـد الباحـث أن هنـاك بعـض الدراسـات . جاءت احلاجة إىل إجراء هذه الدراسة 
لنسبة ألثر إسرتاتيجية الطريقة التعاونية أجريت يف دول أجنبية وكانت نتائجها متناقضة با

عــىل حتــصيل الطلبــة مقارنــة بالطريقــة الفرديــة باســتخدام احلاســوب كدراســة  شــانغ 
(Chang,1990) ودراسة جنرتي ,  (Gentry,1992) والقليل منها مقارنة بالطريقـة

 . التقليدية 
مقابـل ويدور كثري من اجلدل حول فاعلية اسـتخدام طريقـة التعلـيم الفـردي و

التعليم التعاوين , ونظرا لندرة الدراسات عىل مستو الوطن العريب بشكل عام واململكـة 
 جاءت هذه الدراسة للوقـوف – عىل حد علم الباحث −العربية السعودية بشكل خاص  

عىل مد فاعلية التعليم التعاوين بمساعدة احلاسوب يف زيـادة حتـصيل الطلبـة ومقارنتـه 
 . باستخدام احلاسوب والطريقة التقليدية  بالطريقة الفردية 

 :أهداف الدراسة و أسئلتها
هتدف الدراسة إىل الكـشف عـن أثـر إسـرتاتيجية التعلـيم التعـاوين باسـتخدام 
احلاسوب عىل حتصيل طالب مقرر تقنيات التعليم  مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليديـة 

 :ابة عن األسئلة اآلتيةوالستقصاء هذا اهلدف فإن الدراسة ستحاول اإلج
QM  هل توجد فروق دالة إحصائيا يف التحصيل املبارش لطلبة مقرر تقنيات التعليم تعز

 .لطريقة التدريس أو مستو حتصيل الطالب  أو التفاعل بينهام  ? 
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RM  هل توجد فروق دالة إحصائيا يف التحـصيل املؤجـل لطلبـة مقـرر تقنيـات التعلـيم
 .أو مستو حتصيل الطالب  أو التفاعل بينهام  ? تعز لطريقة التدريس 

SM  هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط أداء الطلبة عىل اختبار التحـصيل املبـارش
ؤجــل وذلــك بــاختالف طريقــة ومتوســط أداء الطلبــة عــىل اختبــار التحــصيل امل

 .?التدريس
 :أمهية الدراسة

 األقطار العربية, والزيادة املـستمرة عىل الرغم من اجلهود احلثيثة لنرش التعليم يف
يف إعداد الطالب الذين يلتحقـون يف املـدارس واجلامعـات , إال أن املؤسـسات الرتبويـة 
العربية الزالت تستشعر قصورها من حتقيق هدف مهم وهو مساعدة  الطلبـة عـىل النمـو 

 .ًاملتوازن واملتكامل جسديا ً وعقليا ً ووجدانيا 
ة من أمهية العلـيم التعـاوين  وكـذلك مـن أمهيـة اسـتخدام  وتنبثق أمهية الدراس

احلاسوب يف العملية التعليمية فهي حتمل إسرتاتيجية جتمع بني طريقتني  بارزتني يف جمـال 
 . الرتبية والتعليم عىل حد سواء 

وانطالقا ًمن ذلك تربز أمهية هذه الدراسة نظرا ً حلداثتها يف تناول أثـر اسـتخدام 
لتعلم التعاوين من خالل احلاسـوب, وكـذلك تـربز أمهيـة الدراسـة مـن أن اسرتاتيجية ا

 .اسرتاتيجية التعليم التعاوين تزود الطالب  باخلربات االجتامعية وإعداده للحياة العملية 
وجاءت هذه الدراسة استجابة لعدد من التوصيات التـي أوصـت بتطبيـق مثـل 

ذلك فـان  هـذه لدراسـة يل الطلبـة , وكـهذه الدراسة لفعاليتها وضامن نتائجها عىل حتص
تعترب تطبيقـا عمليـا ملعلمـي املـستقبل عـىل اسـتخدام احلاسـوب التعليمـي مـن خـالل 
جمموعات تعاونية أو بصورة فردية يف تدريس الطلبة , وبالتايل استثامر احلاسـوب بـصورة 
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 . ليم الفردي فعالة لتنفيذ اسرتاتيجيات تعليمية حديثة تتمثل يف التعليم التعاوين والتع
 :مصطلحات الدراسة 

 :تتضمن الدراسة عددا من املفاهيم , يوضحها  الباحث عىل النحو التايل 
 :   إسرتاتيجية التعليم التعاوين بمساعدة احلاسوب−١

عبارة عن طريقة  تدريس   تستند إىل  توزيع طالب الصف إىل جمموعات تعاونية 
 .نني معا ً يف دراسة الربنامج املحوسبحتتوي كل جمموعة عىل ثالثة طالب متعاو

 : طريقه التعليم الفردي يف احلاسوب−٢
  .عبارة عن طريقة يدرس فيها كل طالب الربنامج املحوسب لوحده

 : التحصيل الدرايس−٣
 هو مقدار ما يتم انجازه من التعلم لد "بأنه ) ٥٩, ص ٢٠٠٢صربي , (يعرفه 

ات وخربات , نتيجة دراسـته ملوضـوع أو مقـرر أو األفراد, أو مقدار ما يكسبه من معلوم
برنامج تعليمي , والتحصيل أيضا ً هو مقدار ما يتحقق من األهداف التعليميـة , ويقـاس 

 .  "التحصيل عادة بواسطة اختبارات تعرف باالختبارات التحصيلية 
 هو املعرفة التـي "أن التحصيل الدرايس )  ٣١ , ص ٢٠٠٤السدحان , (و ير 

حلصول عليها واملهارة التي تتم تنميتها يف املوضوعات الدراسـية  باملـدارس وتبينهـا يتم ا
  ."الدرجات التي يتم احلصول عليها يف االختبارات 

 مـستو كفـاءة "ًالتحـصيل أيـضا بأنـه ) ٩٠, ص ١٩٩٠احلريقي ,(كام يعرف 
  . "الميذ االنجاز يف التعليم بحيث يمكن حتديده باالختبارات املعينة لتقويم الت

 مقدار ما يكتسبه الطـالب "ويعرف الباحث التحصيل الدرايس إجرائيا ً عىل أنه 
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من معـارف ومعلومـات عـن الربنـامج املحوسـب, وسـيتم قياسـه باسـتخدام  اختبـار 
 .التحصيل, الذي سيعده الباحث ألغراض الدراسة

 ) : الربجمية التعليمية(  برنامج احلاسوب التعليمي −٤
جمموعة مـن : الربجمية التعليمية عىل أهنا ) ٢٣٥, ص٢٠٠٢حلميد , عبد ا(عرف 

الوحدات التعليمية املـصممة عـىل جهـاز الكمبيـوتر هبـدف تعلـيم مفـاهيم أو مـواد أو 
مهارات أو حقائق معينة وفق أسس تربوية سليمة وتتكـون الربجميـة التعليميـة مـن عـدة 

ل درس مـن عـدة فقـرات موضوعات حيث يتكون املوضوع من عدة دروس ويتكون كـ
وتتكون الفقرة من عدة نوافذ أو شاشـات تعـرض مـن خالهلـا املـواد التعليميـة مدعمـة 

  . "بالوسائط املتعددة 
برجميــات احلاســوب عــىل أهنــا جمموعــة ) ٢٤١, ص١٩٩٢املنــاعي , (وعــرف 

ة وتقـدم يف صـورة مـواد تعليميـة خمتلفـ) النظـام(املكونات املادية املنطقية غري امللموسة 
األنامط لتحقيق هدف أو أهداف حمدودة عن طريق احلاسوب يتفاعل معها املتعلم وتـوفر 

 .له التغذية الراجعة الفورية حسب استجابته
ويعرفه الباحث إجرائيا هو برنامج يوضح فكرة كاملة عن موضوع حمدد يعرض 

 .عىل الطلبة من خالل احلاسوب 
 :  طريقة التدريس التقليدية – ٥

تعليمية يقوم املعلم فيها بالدور الرئييس, مـن ختطـيط وإدارة وتنظـيم هي طريقة 
للموقف التعليمي بأكملـه, كـام يقـوم بالـرشح والتوضـيح ونقـل املعلومـات للطالـب, 
والرتكيز عىل املادة املقررة ونجاح الطلبة فيها, دون االلتفات إىل تقـديم التغذيـة املراجعـة 

 . والتعزيز الفرديني املناسبني
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 :د الدراسةحدو
هناك بعض املحددات التي يمكن أن تقلل من إمكانية تعمـيم النتـائج  املتوقعـة 

 :هلذه الدراسة خارج جمتمع الدراسة, وهذه املحددات هي 
QM  اقترصت الدراسة عـىل برنـامج تعليمـي تـم دراسـته مـن قبـل الطلبـة مـن خـالل

 . احلاسوب 

RM لـيم يف كليـة املعلمـني يف جامعـة أم اقترصت الدراسة عىل طلبة مقـرر تقنيـات التع
 .هـ ١٤٢٨/ ١٤٢٧القر خالل الفصل الدرايس الثاين  للعام الدرايس   

SM  اقترصت هذه الدراسة عىل وحدة الرسوم والتكوينات اخلطية وهي وحـدة يف مقـرر
 . تقنيات التعليم 

 ةـــالدراسات السابق
م التعاوين وأثـره يف حتـصيل تضمن هذا اجلزء الدراسات السابقة املتعلقة بالتعلي

الطلبة والدراسات التي تتعلق بدراسة أثـر اسـتخدام احلاسـوب عـىل حتـصيل الطلبـة  , 
 :وسيتم تصنيف هذه الدراسات إىل دراسات صنفني 

الدراسات التـي تتنـاول أثـر اسـتخدام احلاسـوب التعليمـي مـن خـالل : أوال ً 
طريقة الفردية بمساعدة احلاسوب وطـرق جمموعات تعاونية يف حتصيل الطلبة مقارنة مع ال

  تدريس أخر. 
ــام شــانغ  ــتعلم التعــاون (Chang,1990)ق ــر طريقــة ال  يف دراســة حــول أث

. باستخدام احلاسوب فئ االستيعاب القرائي يف اللغة اإلسبانية مقارنة بالطريقـة الفرديـة
بانية يف طالبـا مـسجلني يف مـساق لـتعلم اللغـة اإلسـ) ١١٣(تكونت عينة الدراسة مـن 

م, وقـد تـم توزيـع ١٩٨٨أكاديمية القو اجلوية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـام 
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يعمل فيهـا كـل اثنـني معـا, لكـن ) أزواج(األوىل جتريبية : الطالب عشوائيا يف جمموعتني
يعمل كل طالـب فـيام وحـده, ثـم عرضـت املوضـوعات نفـسها عـىل ) فردية(الضابطة 

بعـد ذلـك أعطـي . ضابطة باستخدام احلاسوب ملـدة أسـبوعنياملجموعتني التجريبية وال
وقد تبـني مـن . فقرة) ٤٢(الطالب كلهم اختبارا بعديا ً يف االستيعاب القرائي مكونا ً من 
التعلم التعاوين والـتعلم : النتائج أنه ال توجد فروق ذات دالله  إحصائية بني املجموعتني

 .الفردي باستخدام احلاسوب

دراســة هــدفت إىل التعــرف عــىل أثــر (Gentry,1992)  وأجــر جنــرتي 
 استخدام إسرتاتيجية التعلم التعـاوين عـىل التحـصيل يف الرياضـيات واالجتاهـات لـد

وتكونت عينة البحـث . الطالب الذين يدرسون موضوع اجلرب ما قبل الدراسة يف اجلامعة
باسـتخدام (يـة إحداها درست اجلرب بطريقـة فرد:  طالب, قسموا إىل جمموعتني١٠٣من 

, واألخر درست اجلرب باستخدام إسـرتاتيجية التعلـيم التعـاوين, توصـلت )احلاسوب
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب املجموعتني, سواء يف التحصيل 

 .أم يف االجتاهات لصالح طالب املجموعة التعاونية
يـة اسـتخدام إسـرتاتيجية دراسة هدفت إىل معرفة فعال) ١٩٩٨(كام أجر عامر 

التعلم التعاوين بمساعدة احلاسوب يف حتصيل الطلبـة واجتاهـاهتم نحـوه , شـملت عينـه 
مـن إحـد مـدارس حمافظـة ) ١٠٠(الدراسة التي اختارها الباحث بالطريقة العـشوائية 

طالـب , واألخـر جتريبيـة ) ٥٠(إحدامها ضـابطة : أسيوط حيث قسموا إىل جمموعتني 
يث تم تدريس املجموعة التجريبية باستخدام إسرتاتيجية التعلم التعـاوين طالب ح) ٥٠(

 حصص أسبوعيا , أما املجموعـة الـضابطة فقـد تـم تدريـسها ٣ملدة أربعة أسابيع بواقع 
باستخدام طريقة اإللقاء واملناقشة , وتم قياس حتصيل الطالب بواسـطة اختبـار حتـصييل 

س االجتاهات فقد تم اسـتخدامه لقيـاس اجتاهـات من نوع االختيار من متعدد , أما مقيا
ذات داللة إحـصائية الطالب نحو احلاسوب , وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق 
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صالح املجموعـة بني حتصيل طالب املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة , وذلـك لـ
اه فقـد أظهـرت أمـا بالنـسبة لالجتـ) الطريقة التعاونية باستخدام احلاسـوب ( التجريبية  

النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط تقـديري طـالب املجمـوعتني 
  . الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات لصالح املجموعة التجريبية 

هـدفت  إىل املقارنـة بـني ) ٢٠٠٠(ويف دراسة أجرها كل من اهلرش ومقـدداي 
التعاوين والتعلم الفردي يف اكتساب الطـالب ملهـارات برنـامج استخدام أسلويب التعلم 

) ٣٩(وتكونت عينة الدراسة مـن . حمرر النصوص وقدراهتم عىل االحتفاظ هبا يف األردن
طالبا من مستو درجة البكالوريوس املسجلني يف مـساق احلاسـوب ىف الرتبيـة بجامعـة 

أحد الباحثني يقوم بتدريس هـاتني وقد تم اختيار شعبتني بطريقة قصدية, كون . الريموك
. طالبا يف شعبة الطريقة الفردية) ١٦(طالبا يف شعبة الطريقة التعاونية, و ) ٢٠(الشعبتني, 

لقياس مد اكتساب الطالب ) نظري و عميل(خضع مجيع أفراد عينة الدراسة الختبارين 
تجربة, تـم إعـادة ملهارات استخدام لربنامـج حمرر النصوص, وبعد أسبوعني من انتهاء ال

لعينـة الدراسـة, لقيـاس مـد احتفـاظ الطـالب ) النظري والعمـيل(تطبيق االختبارين 
وتوصـلت . لتحليـل النتـائج) ت(ثم استخدام اختبار . بمهارات برنامج حمرر النصوص

 :الدراسة إىل النتائج اآلتية

مج حمـرر  يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط اكتساب الطالب ملهـارات برنـا−ا
 ., لصالح املجموعة التعاونية)النظري و العميل(النصوص 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط احتفاظ الطالب بمهـارات برنـامج −٢
حمرر النصوص يف االختبار العميل, مـع أنـه وجـدت فـروق يف االختبـارين ككـل, 

 .لصالح املجموعة التعاونية
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ولت استخدام احلاسوب التعليمـي يف حتـصيل الطلبـة  الدراسات التي تنا   :ًثانيا
 .مقارنة بالطريقة التقليدية  

دراسة هدفت إىل معرفة اثر استخدام  ) ٢٠٠٤املعيطي والسيد , ( أجر كل من 
ذات الوسائط املتعددة  بالعروض اجلامعيـة يف فعاليـة تـدريس مقـرر الربجميات التعليمية 

هدف الدراسة عمد الباحثان إىل تصميم برجمية تعليمية إنتاج الصور التعليمية , ولتحقيق 
 حموسبة بوسائط متعددة ختدم أغراض املقرر, وتكونت عينة الدراسة من طالب املـستو

) ١٠٠(السابع املسجلني ملادة إنتاج الوسائل بكلية املعلمني يف بيشة وبلغ عدد أفراد العينة 
 , وجـاءت نتـائج الدراسـة بتفـوق طالب تم تقـسيمهم إىل جممـوعتني جتريبيـة وضـابطة

املجموعة التجريبية فيام خيص زيادة التحصيل ودرجـة اإلتقـان ,أمـا يف جمـال االكتـساب 
  .  فكانت نتائج املجموعتني متقاربتني 

بدراسة هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر اسـتخدام ) هـ١٤٢٣(قام الشهراين 
ة وهندسة التحويالت عىل حتصيل طـالب احلاسب اآليل يف تدريس مقرر اهلندسة املستوي

مقارنـة ) التذكر, الفهم, التطبيق(كلية املعلمني ببيشة يف املستويات الثالث لتصنيف بلوم 
)  هــ١٤٢٢( تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدرايس األول للعـام . بالطريقة التقليدية

ارسـني ملقـرر اهلندسـة طالبا ً وهم الطالب الد) ١١٨(املجتمع الكىل للدراسة تكون من .
متثلت عينة الدراسة يف ).  هـ١٤٢٢(املستوية والتحويالت خالل الفصل الدرايس األول 

طالبا قسمت إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخر جتريبية تكونت كل جمموعـة ) ٤٤(
 استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي  وذلك لدراسة اثر املتغري املستقل −طالبا) ٢٢(من 

حتـصيل الطـالب يف املـستويات (عىل املتغري التابع ) استخدام احلاسب اآليل يف التدريس(
 ) .التذكر, الفهم, التطبيق: الثالث األوىل لتصنيف بلوم

واستخدام الباحث برجمية تعليمة لتدريس وحدة اهلندسة املستوية والتحويالت, 
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الدراسـة يف وجـود فـروق تلخصت نتـائج . كام استخدم أيضا اختبار حتصييل من إعداده
 بـني متوسـط درجـات حتـصيل املجموعتـان ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عنده مستو

) التذكر, الفهم, التطبيـق(التجريبية والضابطة للمستويات الثالث املعرفية لتصنيف بلوم 
 .لصالح املجموعة التجريبية التي درست باحلاسب اآليل

عرفـة أثـر اسـتخدام إحـد برجميـات بدراسة هدفت مل) ١٩٩٨(و قام املطريي 
ّاحلاسوب يف حتصيل طلبة الصف السادس يف مادة العلوم بمدينة الرياض , حيث تكونت 

جتريبيـة درسـت باسـتخدام : طالبا تم توزيعهم عـىل جممـوعتني ) ٦٠(عينة الدراسة من 
 .احلاسوب وضابطة درست باستخدام الطريقة التقليدية 

ىل وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو وقد أظهرت نتائج الدراسة إ
يف متوسطات حتصيل الطالب بني املجمـوعتني لـصالح املجموعـة التجريبيـة , ) ٠.٠٥(

ّوذلك يف مستو التذكر , ومستو الفهم , بينام مل تظهر فروقا يف مـستو التطبيـق , كـام 
ًأظهرت وجود فروق دالة إحصائيا يف مستو االختبار البعدي إمجاال  لـصالح املجموعـة ً

 .التجريبية
بدراسة هـدفت إىل معرفـة أثـر اسـتخدام احلاسـوب ) ١٩٩٩(كام أجر جبييل 

التعليمــي عــىل التحــصيل املبــارش واملؤجــل عنــد طلبــة الــصف اخلــامس األســايس يف 
: ًطالبا وطالبة تم تقـسيمهم إىل جممـوعتني) ٦٥(الرياضيات, وتكونت عينة الدراسة من 

ًطالبـا ) ٣٤(وكـان عـدد أفرادهـا . تخدام احلاسوب كطريقة تـدريسجتريبية درست باس
طالبة, و املجموعة األخر ضابطة درسـت باسـتخدام ) ١٨(ًطالبا و) ١٦(وطالبة منهم 

) ٢٠(ًطالبـا وطالبـة مـنهم ) ٣١(طريقة التدريس الصفي االعتيادي, وكان عدد أفرادها 
فقرات من نـوع ) ٣(ًيليا اشتملت عىل ًوقد أعد الباحث اختبارا حتص. طالبة) ١١(ًطالبا و

وقـد أظهـرت النتـائج وجـود . االختيار من متعدد ومتارين تكميل, وفقرات حل املسألة
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فرق ذي داللة إحصائية يعز إىل طريقة التدريس ولصالح احلاسوب التعليمـي كطريقـة 
اعـل بـني تدريس, بينام مل يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية يعـز إىل اجلـنس أو إىل التف
 .طريقة التدريس واجلنس مما يدل عىل فاعلية احلاسوب التعليمي كطريقة تدريس

ومن خالل ما تم عرضه من دراسات سـابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة 
 : يمكن رصد املالحظات التالية 

QM  أظهرت العديد من الدراسات فاعلية اسـتخدام احلاسـوب مـن خـالل جمموعـات
  جنرتي : الطريقة الفردية وقد توصل إىل مثل هذه النتيجة كل من تعاونية  مقارنة ب

(Gentry,1992) ٢٠٠٠(, و اهلرش ومقدداي )١٩٩٨(, و عامر.( 

RM  كام أظهرت دراسة شانغ(Chang,1990) عدم  فاعلية اسـتخدام احلاسـوب مـن 
 .خالل جمموعات تعاونية  مقارنة بالطريقة الفردية 

SM ات فاعلية التعليم من خالل استخدام احلاسوب مقارنـة أظهرت العديد من الدراس
, و )١٩٩٨(املطـريي : بالطريقة التقليدية , وقد توصل إىل مثل هذه النتيجة كل من 

  ). ٢٠٠٤املعيطي والسيد , ( , و)هـ١٤٢٣(,و الشهراين ) ١٩٩٩(جبييل 

TM ة يالحظ من خال عرض الدراسـات الـسابقة قلـة الدراسـات التـي تناولـت فعاليـ
استخدام احلاسوب يف تدريس مواد تقنيات التعليم , ومن هنا تـربز أمهيـة الدراسـة 

 . احلالية 

 :جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيـع طلبـة جامعـة أم القـر كليـة املعلمـني يف مكـة 

يف الفـصل الـدرايس الثـاين لعـام )  وسل ١٠٠(املكرمة املسجلني يف مادة تقنيات التعليم 
شـعب , وسـيتم ) ٦(طالبا ً موزعني عـىل  )١٦٨(  , والبالغ عددهم   هـ١٤٢٧/١٤٢٨
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 . اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من بني الشعب 
 :عينة ا الدراسة

طالبا ً من طلبة مقرر التقنيات التعليميـة يف كليـة ) ٩٠(تألفت عينة الدراسة من 
 اختيـارهم بالطريقـة العـشوائية , شعب تم) ٣(املعلمني يف جامعة أم القر موزعني عىل 

توزيــع )  ١( وقــد تــم توزيــع الــشعب كمجموعــات الدراســة الــثالث ويبــني اجلــدول 
 . جمموعات العينة وعدد أفراد كل جمموعة ونوع املعاجلة اخلاصة هبا 

  )١( جدول رقم 
 توزيع أفراد عينة  الدراسة حسب نوع املعاجلة

 العدد ةــــنوع املعاجل املجموعة

 وىلاأل
دراســة املــادة التعليمــة باســتخدام احلاســوب بــشكل 

 فردي
٣٠ 

 الثانية
دراســة املــادة التعليمــة باســتخدام احلاســوب بــشكل 

 تعاوين
٣٠ 

 ٣٠ دراسة املادة التعليمة بالطريقة التقليدية الثالثة

 ٩٠ املجموع

 
قد تـم ذكر أن نوع املعاجلة لكل جمموعة قد تم بطريقة القرعة , ولومن اجلدير بال
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لتأكـد مـن تكـافؤ املجموعـات إخضاع الطلبة إىل اختبار حتـصييل قـبيل أعـده الباحـث ل
 ., وذلك قبل البدء بتطبيق جتربة الدراسة  الثالث

 :أدوات  الدراسة وصدقها وثباهتا 
لتحيق أهداف الدراسة اسـتخدم الباحـث عـدد مـن األدوات متثلـت بربنـامج 

لسابقة الذي تم بناؤه لقياس مد ما يمتلكه الطلبة تعليمي حموسب , واختبار املتطلبات ا
منخفض : من خربات أساسية يف املقرر وكذلك ألجل تصنيف الطلبة يف ثالث مستويات 

, متوسط , ومرتفع , ومن ثم تطوير اختبار حتصييل تم استخدامه قبل املعاجلـة وبعـدها , 
 .وفيام ييل توصيف هلذه األدوات 

 : سب الربنامج التعليمي املحو
من خالل خربة الباحث يف جمال تدريس مواد تقنيات التعليم املختلفـة , وكونـه 

 وهو املرجـع الوحيـد ملقـرر تقنيـات التعلـيم "وسائل االتصال التعليمية "مؤلف كتاب 
ويشمل عـىل مجيـع مفـردات املقـرر ,وبنـاء عـىل ذلـك اختـار الباحـث وحـدة الرسـوم 

 الرئيسية التي يدرسها الطالب يف مقرر تقنيات والتكوينات اخلطية وهي إحد الوحدات
التعليم , وكون هذه الوحدة خمصص هلا فصل كامل يف الكتـاب , وإلعـداد الربجميـة قـام 

 :الباحث باخلطوات التالية 
QM  املادة التعليمية وحتديد املفاهيم حتليل حمتو. 

RM  حتديد األهداف السلوكية للوحدة التعليمية بعد حتليلها. 

SM  تصميم الوحدة التعليمية ورقيا والية عرضة عىل شاشة  جهاز احلاسب. 

TM  تقويم بنائي لكل الشاشات من قبل عدد من املتخصصني يف الربجمة واحلاسـوب
 . التعليمي 
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UM  مرحلة الربجمة وحوسبة املادة التعليمية. 

VM ينـة مرحلة التجريب حيث تم عرض الربجمية عىل عينة استطالعية مـن خـارج ع
 . الدراسة 

 يف تنفيـذ هـذا  (PowerPoint) البـور بوينـت برنـامجوقد استخدم الباحث 
 حيث تم االستفادة من الوسـائط املتعـددة املتـوفرة يف هـذا الربنـامج , كـام تـم ,الربنامج

تطبيقة عىل عينة استطالعية بعد عرضه عىل جمموعة من املحكمني يف جمـال الرتبيـة وعلـم 
 . ت التعليم واحلاسوب التعليمي النفس وجمال تقنيا

 : اختبار املتطلبات السابقة 
ذا االختبـار ليـتم عـىل أساسـه تـصنيف طـالب عينـة لقد قام الباحث بإعداد ه

منخفض ومتوسط ومرتفع , وقد تألف االختبـار : الدراسة إىل ثالث مستويات حتصيلية 
 : ات التالية فقرة  ولبنائه برصته النهائية اتبع الباحث اخلطو)  ٧٤( من 
قام الباحث بالتعاون مع مدرس املادة بتحديد اخلربات التعليميـة املتعلقـة بـاملقرر  •

 . والتي من املفرتض أن يمتلكها الطالب وهلذه الوحدة بالذات 
صياغة األهداف السلوكية التي تغطي مجيع جوانب اخلـربات التعليميـة  التـي تـم  •

 . حتديدهيا 

سلوكية قام الباحث ببناء فقرات االختبار وعرضها بصورهتا عىل ضوء األهداف ال •
األولية عـىل جمموعـة مـن املحكمـني ذوو اخلـربة يف هـذا املجـال إلبـداء آرائهـم 
ومالحظاهتم  , ويف ضوء املقرتحات واملالحظات التي أبدهتا جمموعة املحكمـني , 

 .قرات أجريت التعديالت املناسبة وشملت تعديل وإضافة وحذف عدد من الف

تم تطبيق االختبار عىل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة هبـد التحقـق مـن  •
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ثبات االختبار ,وقد تم حـساب الثبـات االتـساق الـداخيل لالختبـار باسـتخدام 
وقد عززت )  ٠.٩١(وكانت قيمته K-R(20)    ٢٠ ريتشارسون –معادلة كودر 

ابقة , من اسـتخدامه مـن قبـل الباحـث هذه القيمة املرتفعة الختبار املتطلبات الس
 .  كأساس لتصنيف طلبة عينة الدراسة إىل مستويات التحصيل الثالث 

 : االختبار التحصييل 
قام الباحث بإعداد االختبار التحصييل  لقيـاس مـستو حتـصيل  طـالب عينـة 
الدراسة قبل وبعد  إجـراءات الدراسـة  , وقـد تـم إتبـاع نفـس خطـوت إعـداد اختبـار 

تطلبات السابقة , حيث ببناء فقرات االختبار وعرضها بصورهتا األوليـة عـىل جمموعـة امل
مــن املحكمــني ذوو اخلــربة يف هــذا املجــال إلبــداء آرائهــم ومالحظــاهتم  , ويف ضــوء 
املقرتحات واملالحظات التي أبـدهتا جمموعـة املحكمـني , أجريـت التعـديالت املناسـبة 

 الفقرات , وقد تألف االختبار بصورته النهائيـة وشملت تعديل وإضافة وحذف عدد من
 ) .  ٣٠(من مخس أسئلة رئيسية, والعالمة الكلية لالختبار 

وحلساب معامل الثبات لالختبار التحصييل جر تطبيق االختبار عـىل جمموعـة 
طالبا, وبناء عىل نتائج العينة ) ٣٠(من جمتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة بلغ عددها 

 –حسب معامل الثبات االتساق الداخيل لالختبار باستخدام معادلة كـودر طالعية  االست
, وتعترب هذه القيمـة مناسـبة وكافيـة )  ٠.٨٦(حيث كان K-R(20)    ٢٠ريتشارسون 

 . الستخدامه إلغراض الدراسة 
ذي اسـتغرقه أول ولتحديد زمن االختبار تم حساب املتوسط احلسايب للزمن الـ

دقيقـة والـزمن ) ١٥( االستطالعية يف اإلجابة عن أسئلة االختبـار وهـو طالب من العينة
 ,مـع زيـادة دقيقـة) ٣٥(اإلجابة عن أسئلة االختبـار وهـو  الذي استغرقه آخر طالب يف 

دقيقـة , ومـن اجلـدير ) ٣٠(ذا يكـون الـزمن االختبـار مخس دقائق لتوزيع األسئلة , وهب
 . كاختبار قبيل وبعدي ومؤجل بالذكر انه قد تم استخدام هذا االختبار 
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 إجراءات الدراسة
بعد أن تم حتديد جمتمع الدراسة وعينتها بالطريقة التي تم وصفها سـابقا , وبعـد 
االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة بصورهتا النهائية , ولإلجابة عن األسئلة الدراسة , قام 

 :  الباحث بالعديد من اإلجراءات عىل النحو التايل 
QM عد أن وجه سعادة عميد كلية املعلمني رئيس قسم تقنيـات التعلـيم لتـسهيل مهمـة ب

الباحث وتطبيق جتربته عىل بعـض جمموعـات مقـرر تقنيـات التعلـيم بـدأ الباحـث 
 هـ  , واسـتمر تطبيـق الدراسـة ملـدة ثامنيـة  ٢٥/٢/١٤٢٨بتطبيق الدراسة بتاريخ  

 . أسابيع بواقع ساعة كل أسبوع 

RM تطبيق اختبا ر املتطلبات السابقة عىل مجيع أفراد العينة هبدف توزيعهم حسب مستو
 .التحصيل عىل ثالث مستويات منخفض و متوسط ومرتفع 

SM  تكـافؤ تطبيق االختبار القبيل عىل مجيع أفـراد العينـة , وذلـك للكـشف عـن مـد
 . جمموعات الدراسة الثالث 

TM مــن أجـل التأكــد مــن تكــافؤ تـصحيح إجابــات االختبــار القـبيل  ورصــد نتائجــة 
املجموعات الثالث , وهلذه الغاية تم حـساب املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات 
املعيارية ألداء املجموعات الثالث يف االختبار القبيل تبعا ً لطريقة التدريس واجلدول 

 . يبني ذلك ) ٢(رقم 
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 )٢(جدول رقم 
 داء املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية أل

 جمموعات الدراسة الثالث يف االختبار القبيل طبقا لطريقة التدريس

 الطريقة
 املتوسط
 * احلسايب

االنحراف حجم العينة
 املعياري

التدريس باحلاسوب بشكل 
 فردي 

٣.٢٠ ٣٠ ٩.٧٣ 

التدريس باحلاسوب بشكل 
 تعاوين

٢.٨٦ ٣٠ ٩.٦٣ 

ـــــة  ـــــدريس بالطريق الت
 التقليدية 

٢.٨٧ ٣٠ ٩.٥٧ 

 ٣٠المة القصو الع* 
يتضح من خالل اجلدول الـسابق بـان املتوسـطات احلـسابية ألداء املجموعـات 

 .الثالث متقاربة  , وهذا يشري بصورة مبدئية إىل تكافؤ بني املجموعات 
 وللكشف عن ما إذا كانت هذه النتائج دالة إحصائية عند مستو)α = ٠.٠٥ (

 ONE WAYســطات احلــسابية , تــم حــساب حتليــل التبــاين األحــاديبــني   املتو
ANOVA) ( ويوضح اجلدول رقم )نتائج التحليل ) ٣. 
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 )٣(جدول رقم  
 نتائج التحليل التباين األحادي ألداء جمموعات الدراسة الثالث يف االختبار القبيل

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

) ف(
 سوبةاملح

 مستو
 الداللة

بـــــــــــــني 
 املجموعات

٠.٩٧٧ ٠.٠٢٤ ٠.٢١١ ٢ ٠.٤٢٢ 

ــــــــــل  داخ
 املجموعات

٨.٨٩٩ ٨٧ ٧٧٤.٢٠٠   

    ٨٩ ٧٧٤.٦٢٢ املجموع

املحـسوبة ) ف(تظهر نتائج حتليل التباين األحادي يف اجلـدول الـسابق إن قيمـة 
 وجـود , ممـا يـشري إىل عـدم) ٠.٩٧٧(وكان مستو الداللة هلـا يـساوي ) ٠.٠٢٤(هي 

فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية ألداء املجموعات الثالث يف االختبار 
 .القبيل , وهذا يدل عىل تكافؤ جمموعات الدراسة الثالث عىل االختبار 

UM  بتـدريس عينـة قام مدرس مقرر تقنيات التعليم يف كلية املعلمـني جامعـة أم القـر
ّ, وقد تم اختياره كونـه مـدرس املـادة األصـيل وال ) املجموعات الثالث( الدراسة 

يتمكن الباحث من تدريسهم  وذلك ألسباب إداريـة , علـام ً بـأن هـذا االختيـار ال 
يؤثر عىل إجراءات الدراسة كون مدرس املادة األصيل حاصل عـىل عـدة دورات يف 

يـادة جمال احلاسوب , وهذا ما طمئن الباحث عىل حسن سـري تطبيـق الدراسـة  ولز
التأكد من التطبيق الصحيح قام الباحث باإلرشاف الكامـل عـىل تطبيـق الدراسـة, 

 .  وذلك بحضور مجيع املحارضات التي طبقت فيها الدراسة 
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VM  مل تكن هناك احلاجة لتدريب الطلبة عىل استخدام احلاسوب , ذلك ألهنم قد درسـوا
لدهيم القدرة عـىل التعامـل مـع مادة احلاسب اآليل يف املدارس باملراحل املختلفة , و

دامه بـشكل يفـي بـأغراض هذه الـربامج وأوامرهـا املختلفـة وهـم يتقنـون اسـتخ
 .الدراسة

WM  لعدم وجود أجهزة كافية يف قاعة التدريس املخصصة ملقرر تقنيات التعلـيم تـم نقـل
سم طلبة املجموعتني األوىل والثانية إىل معمل تصميم الربجميات التعليمية التـابع لقـ

 .تقنيات التعليم إلجراء جتربة الدراسة 

XM  التأكد من وجود األقراص الليزرية املدجمـةCD-ROMS)(  عـىل أجهـزة تطبيـق 
 .الدراسة مجيعها 

YM  تطبيق جتربة الدراسة وقد تضمن ذلك العديد من اإلجراءات يمكـن تـصنيفها عـىل
 : النحو التايل 

ــة األو: أوال ً ــشكل (ىل اإلجــراءات اخلاصــة باملجموع اســتخدام احلاســوب ب
 :)فردي

قام الباحث بإعطاء الطلبة فكرة عـن اسـتخدام احلاسـوب واسـتخدام الربجميـة 
املعدة  , ثم تم توزيعهم عىل أجهزة احلاسوب , حيث قام كل طالب بالتعلم مـن الربجميـة 

 .بشكل فردي , قام الباحث باإلرشاف عىل توزيع الطلبة عىل األجهزة 
اســتخدام احلاســوب بــشكل (يــة راءات اخلاصــة باملجموعــة الثاناإلجــ: ثانيــا ً 

 :)تعاوين
جمموعـات حيـث تكونـت كـل ) ١٠(قام الباحث بتقسيم طالب املجموعة إىل 

 .طالب , وتم اختيار طالب كل جمموعة بشكل عشوائي ) ٣(جمموعة من 
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ثم قام الباحث بتوضيح مفهوم التعلم من خالل جمموعة تعاونيـة وأمهيـة ذلـك 
 .ر كل طالب يف املجموعة , والتأكيد عىل املشاركة والتفاعل بصورة اجيابية ودو

ثم تم توزيع املجموعات عـىل أجهـزة احلاسـوب , حيـث قامـت كـل جمموعـة 
 .بالتعلم من الربجمية ,و قام الباحث باإلرشاف ومتابعة تطبيق التجربة  

 ) :طريقة التقليدية استخدام ال(اإلجراءات اخلاصة باملجموعة الثالثة : ثالثا ً 
حيث تم تدريس املادة التعليمية بالطريقة التقليديـة ,واملتبعـة يف تـدريس املقـرر 
والتي تتم عن طريق تقديم متهيد للطلبة عن املوضـوع , ثـم حتديـد األهـداف اإلجرائيـة 
م اخلاصة بالدرس واملتوقع حتقيقها يف هناية التعلم وكتابتها عىل السبورة , ثم رشح املفـاهي

الواردة بالطريقة اللفظية واحلوار ومناقشة الطالب , واقترصت الوسـائل التعليميـة عـىل 
 .السبورة 

QPM  التطبيق البعدي لالختبار التحصييل الذي استخدم يف التطبيـق القـبيل, عـىل مجيـع
 .طلبة املجموعات الثالث , بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة مبارشة 

QQM عىل مجيع أفراد العينة بعد مرور أسبوعني من تطبيق االختبار التحص ييل مرة أخر
تنفيذ الدراسة , وذلك لقياس مـد احتفـاظ الطلبـة باملعلومـات املتعلقـة باملـادة 

 .التعليمية التي متت دراستها 

QRM  تصحيح االختبارات ورصد النتـائج , واجـري التحلـيالت اإلحـصائية الالزمـة
 .لدراسة للتوصل إىل النتائج النهائية ل

 :متغريات الدراسة 
 عىل عدد من املتغريات , وذلك هبدف معرفة أثـر إسـرتاتيجية الدراسةاشتملت 

التعليم التعاوين والتعلم الفردي باستخدام احلاسوب عىل حتصيل الطلبة املبارش واملؤجـل 
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 : ملقرر تقنيات التعليم ويمكن تصنيف هذه املتغريات عىل النحو التايل 
QM ت املستقلة ومتثلت يف املتغريا : 

 : طريقة التدريس وهلا ثالث مستويات •
طريقة التدريس باستخدام احلاسوب بشكل فـردي التـي اسـتخدمها طلبـة * 

 .املجموعة األوىل 
طريقة التدريس باستخدام احلاسوب بشكل تعاوين التـي اسـتخدمها طلبـة * 

 .املجموعة الثانية  
 .استخدمها طلبة املجموعة الثالثة  طريقة التدريس التقليدية  التي * 

 : مستو التحصيل وله ثالث مستويات  •

 . املنخفض * 
 . املتوسط * 
 . املرتفع  * 

RM  حتصيل الطلبة املبارش واملؤجل يف مقرر تقنيـات التعلـيم :املتغريات التابعة وتتضمن
ارش , أمـا  ويقاس التحصيل املبارش بعالمة حتصيل الطالب يف االختبـار البعـدي املبـ

 .التحصيل املؤجل فيقاس بعالمة حتصيل الطالب يف االختبار املؤجل 
 :املعاجلة اإلحصائية

بعد رصد عالمات كل من اختبـار املتطلبـات الـسابقة , واختبـارات التحـصيل 
القبيل واملبارش واملؤجل ,استخدام معاجلات طرقا إحصائية وصفية باستخدام املتوسطات 

ات املعياريــة ألداء الطلبــة عــىل االختبــارات التحــصيلية , وكانــت  احلــسابية واالنحرافــ
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 :املعاجلات اإلحصائية عىل النحو التايل  
حتليل التباين األحادي للكشف عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية يف أداء    −١

 .الطلبة عىل االختبار القبيل 
اللـة إحـصائية يف حتليل التباين ثنائي التفاعل للكشف عـن وجـود فـروق ذات د   −٢

املبارش واملؤجـل , تعـز لطريقـة التـدريس أو مـستو حتـصيل : حتصيل الطلبة 
 .الطالب  أو التفاعل بينهام 

اختبار توكي للفرق الدال الصادق  وذلك للكشف عن اجتاهات وداللـة الفـروق    −٣
 . بني متوسطات التحصيل عىل االختبارات التحصيلية 

عينات املرتابطة للكشف عن وجود فـروق دالـة إحـصائيا لل) T-test(اختبار ت    −٤
بني متوسطي أداء الطلبة يف االختبارين املبارش واملؤجل وذلـك بـاختالف طريقـة 

 .التدريس 
 

 ةـــج الدراسـنتائ
فيام ييل عرضا ً لنتائج الدراسة حسب ترتيب األسـئلة وتـم اإلجابـة عـن أسـئلة 

ية املستخدمة , وقد توصل الباحـث إىل عـدد مـن الدراسة بناءا ً عىل التحليالت اإلحصائ
 :النتائج وهي عىل النحو التايل 

 هـل توجـد "ي نـصه ذالنتائج املتعلقة باإلجابة عن الـسؤال األول والـ :أوال ً 
فروق دالة إحصائيا يف التحـصيل املبـارش لطلبـة مقـرر تقنيـات التعلـيم تعـز لطريقـة 

 "فاعل بينهام  ? التدريس أو مستو حتصيل الطالب  أو الت
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ذا السؤال تم رصد وحتليل نتائج االختبار التحصييل البعدي الذي لإلجابة عن ه
طبق عىل طالب جمموعات الدراسة الثالث بعد االنتهـاء مـن تطبيـق الدراسـة مبـارشة , 
حيث تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية األداء املجموعـات الـثالث 

ر , حيث تم اعتبار حتصيل الطالب يف اختبار املتطلبـات الـسابقة متغـريا عىل هذا االختبا
خمفض و متوسـط ومرتفـع , حيـث تـم تـصنيف عالمـات : مستقال له ثالث مستويات 

الفئـات ) ٤(طالب عينة الدراسة يف اختبار املتطلبـات الـسابقة ,ويوضـح اجلـدول رقـم 
 .التحصيلية الثالث وعدد الطالب يف كل فئة 

 )٤(م جدول رق
 تصنيف عالمات طالب عينة الدراسة إىل مستويات التحصيل الثالث

 النسبة عدد الطالب املستو التحصييل

 %٣٢.٢ ٢٩ منخفض

 %٣٥.٦ ٣٢ متوسط

 %٣٢.٢ ٢٩ مرتفع

وحلساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طالب  املجموعـات 
وطريقة التدريس , فقـد تـم توزيـع أفـراد عينـة الدراسية الثالث تبعا ً ملستو التحصيل 

مستو التحصيل وطريقة التدريس عىل تسع خاليا , وذلـك كـام : ُالدراسة وفقا ً لبعدي 
 ) .٥(هو مبني يف اجلدول رقم 
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 )٥(جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طالب املجموعات الدراسية الثالث

 بارش تبعا ً ملستو التحصيل وطريقة التدريسعىل االختبار امل

طريقة  مستو التحصيل
 مرتفع متوسط منخفض التدريس

 املجموع

 ٣٠=ن ١٠= ن ١٠= ن ١٠= ن

 ٢٢.٦٣=َس ٢٥.٨٠=َس ٢١.٩٠=َس ٢٠.٢٠= َس

احلاســـــوب 
 الفردية 

 ٣.٨٤=ع ٢.٧٨=ع ٣.٥١=ع ٣.٠١=ع

 ٣٠=ن ٩=ن ١١=ن ١٠= ن

 ٢٢.٤٣=َس ٢٥.٢٢=َس ٢٢.٥٥=َس ١٩.٨٠= َس

احلاســـــوب 
 التعاونية 

 ٣.٧٧=ع ٣.٦٧=ع ٢.٧٣=ع ٣.١٦=ع

 ٣٠=ن ١٠=ن ١١=ن ٩=ن

 ٢١.١٠=َس ٢٦.٥٠=َس ١٨.٥٥=َس ١٨.٢٢= َس

 التقليدية 

 ٤.٦١= ع ٢.٤٢=ع ٢.٨٤=ع ٢.٣٩=ع

  ٢٩=ن ٣٢=ن ٢٩=ن

  ٢٥.٨٦=َس ٢٠.٩٧=َس ١٩.٤٥=َس

 املجموع 

  ٢٥.٨٦=ع ٣.٤٤=ع ٢.٩١=ع

 .  الطالب عدد : ن 
 .املتوسط احلسايب : َس 
 .االنحراف املعياري : ع
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ــم  ــن اجلــدول رق ــني م ــني متوســطات أداء طــالب )  ٥(يتب ــارب ب وجــود تق
املجموعات الدراسية الثالث عىل االختبار املبارش , وخاصـة بـني متوسـط أداء كـل مـن 

تضح مـن اجلـدول جمموعة احلاسوبية الفردية و املجموعة احلاسوبية التعاونية , وكذلك ي
, ) ٢٢.٦٣(وجود فرق ظاهر بني متوسط أداء املجموعة احلاسوبية الفردية الذي يساوي 

, كذلك يوجد فرق ظاهر بـني ) ٢١.١٠(ومتوسط أداء املجموعة التقليدية الذي يساوي 
, ومتوســط أداء ) ٢٢.٤٣(متوسـط أداء املجموعـة احلاســوبية التعاونيـة الــذي يـساوي 

ة الذي كان اقل املتوسطات الثالث قيمة , ويستخلص مـن اجلـدول أن املجموعة التقليدي
 .هناك فرق بني متوسطات املجموعات الثالث 

وملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــني املتوســطات احلــسابية الــسابقة ذات داللــة 
فقد تم استخدام حتليل التباين ثنائي التفاعل ) ٠.٠٥ = α( إحصائية عند مستو الداللة  

 .نتائج هذا التحليل ) ٦(ويبني اجلدول رقم ) ٣×٣(صميم العاميل ذي الت
 )٦(جدول رقم 

للكشف عن ) ٣×٣(نتائج حتليل التباين ثنائي التفاعل ذي التصميم العاميل 
وجود فروق دالة إحصائيا ً ًيف أداء الطالب عىل االختبار املبارش تعز لطريقة التدريس أو 

 . مستو التحصيل أو التفاعل بينهام

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

) ف (قيمة 
 املحسوبة

 مستو
 الداللة

 ٠.٠٨٧ ٢.٥١٦ ٢٢.١٣٧ ٢ ٤٤.٢٧٣طريقة التدريس 

 ـــــــــستو م
 التحصيل 

٠.٠٠٠ ٣٧.١١١ ٣٢٦.٥٦١ ٢ ٦٥٣.١٢٣ 
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 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

) ف (قيمة 
 املحسوبة

 مستو
 الداللة

ـــــــة × الطريق
 املستو 

٠.٠٦٩ ٢.٢٢٦٥ ١٩.٩٣٢ ٤ ٧٩.٧٢٨ 

اخلطـــأ داخـــل 
 اخلاليا 

٨.٨٠٠ ٨١ ٧١٢.٧٦٦   

    ٨٩ ١٤٩٦.٧٢٢ املجموع الكيل 

 : النتائج التالية ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
QM  الداللـة عدم وجود تأثري ذي داللة إحـصائية عنـد مـستو )α = لطريقـة ) ٠.٠٥

 . التدريس عىل أداء الطالب عىل االختبار املبارش 

RM الداللة وجود فروق دالة إحصائية عند مستو ) α = بـني متوسـطات أداء ) ٠.٠٥
 .طالب املستويات التحصيلية الثالث 

SM  الداللـة عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مـستو )α = للتفاعـل بـني ) ٠.٠٥
 . طريقة التدريس ومستو التحصيل  

وهبذه النتائج يكون العامل املؤثر ذو الداللـة اإلحـصائية يف أداء الطـالب  عـىل 
دي املبارش , هو فقط مـستو التحـصيل , وللكـشف عـن طبيعـة الداللـة االختبار البع

اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسابية لكل فئة من فئات التحصيل الثالث , فقد تم 
  , حيـث كانـت النتـائج عـىل (H.S.D )استخدام اختبار توكي للفرق الـدال الـصادق 

 ) .٧(النحو املبني يف اجلدول رقم 
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 )٧(جدول رقم 
نتائج استخدام اختبار توكي للكشف عن اجتاهات الفروق بني متوسطات أداء 

 الفئات التحصيلية الثالث عىل االختبار البعدي املبارش

 مرتفع متوسط منخفض مستو التحصيل

 ٢٥.٨٦ ٢٠.٩٧ ١٩.٤٥ املتوسطات 

    ١٩.٤٥ منخفض 

    ٢٠.٩٧ متوسط 

   *٤.٩٨  *٦.٤١ ٢٥.٨٦ مرتفع 

 ).٠.٠٥ = α( و داللة إحصائية عند مست* 
 : ما ييل ) ٧(يتضح من نتائج اجلدول  رقم 

QM  الداللة وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي الفئـة ) ٠.٠٥
ذات التحصيل املرتفع وفئـة التحـصيل املـنخفض ولـصالح الفئـة ذات التحـصيل 

 .املرتفع 

RM ا لداللة وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي الفئـة ) ٠.٠٥
لــصالح الفئــة ذات التحــصيل ذات التحــصيل املرتفــع وفئــة التحــصيل املتوســط و

 .املرتفع

SM  الداللـة عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي ) ٠.٠٥
 .الفئة ذات التحصيل املتوسط وفئة التحصيل املنخفض 

 



 ...أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطالب 

                جملة جامعة أم القر للعلوم الرتبوية والنفسية                                                                                         ٥٢

 :ومن خالل هذه النتائج
 هـل توجـد "ي نـصه ذالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين وال :ثانيا ً   

فروق دالة إحصائيا يف التحصيل املؤجل لطلبة مقـرر تقنيـات التعلـيم تعـز لطريقـة 
 "التدريس أو مستو حتصيل الطالب  أو التفاعل بينهام  ? 

ب املجموعـات بعد أن رصدت نتائج االختبار املؤجل الذي تم تطبيقه عىل طال
تـم حـساب الثالث بعد االنتهاء من تطبيق الدراسـة بفـرتة زمنيـة تـصل إىل أسـبوعني , 

املتوسطات احلسابية واالنحرافـات املعياريـة األداء املجموعـات الـثالث عـىل االختبـار 
, ثــم تــم حــساب ) الــذي يتــضمن نفــس فقــرات االختبــار البعــدي املبــارش ( املؤجــل 

النحرافات املعيارية ألداء طالب  املجموعات الدراسية الـثالث , املتوسطات احلسابية وا
 ) .٨(وذلك كام هو مبني يف اجلدول رقم 

 )٨(جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طالب املجموعات الدراسية الثالث 

 عىل االختبار املؤجل تبعا ً ملستو التحصيل وطريقة التدريس

طريقة  مستو التحصيل
 مرتفع متوسط منخفض يسالتدر

 املجموع

 ٣٠=ن ١٠= ن ١٠= ن ١٠= ن

 ١٧.٠٠=َس ١٩.٤٠=َس ١٨.١٠=َس ١٣.٥٠= َس

ــــوب  احلاس
 الفردية 

 ٤.٨٤=ع ٥.٣٦=ع ٢.٩٦=ع ٤.٠٨٩٣=ع

ــــوب  ٣٠=ن ٩=ن ١١=ن ١٠= ناحلاس
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طريقة  مستو التحصيل
 مرتفع متوسط منخفض يسالتدر

 املجموع

 التعاونية  ٢١.١٠=َس ٢٤.٦٧=َس ١٩.٤٥=َس ١٩.٧٠= َس

 ٤.٧٥=ع ٤.٧٤=ع ٣.٨٣=ع ٤.٢٧=ع

 ٣٠=ن ١٠=ن ١١=ن ٩=ن

 ١٢.٩٣=َس ١٦.٨٠=َس ١١.٨٢=َس ١٠.٠٠= َس

 التقليدية 

 ٥.٩٦= ع ٥.٥٧=ع ٥.٥٨=ع ٥.٠٠=ع

  ٢٩=ن ٣٢=ن ٢٩=ن

  ٢٠.١٤=َس ١٦.٤١=َس ١٤.٥٥=َس

 املجموع 

  ٦.٠٣=ع ٥.٣٩=ع ٥.٩١=ع

 .عياري االنحراف امل: ع.    املتوسط احلسايب : َس .     عدد الطالب : ن 
وجود فرق ظاهرة بني املتوسطات احلـسابية ) ٨(يالحظ من بيانات اجلدول رقم 

األداء طالب املجموعات الدراسية الثالث عىل االختبار املؤجل , حيث كان متوسط أداء 
طالب املجموعة التي استخدمت الطريقة احلاسوبية التعاونية يف التدريس األعىل مقارنـة 

ل من املجموعـة الفرديـة باحلاسـوب والتقليديـة ,يف حـني كـان بمتوسطي أداء طالب ك
متوسط األداء األقل عىل االختبار املؤجل من نـصيب الطـالب الـذين درسـوا بـالطريق 

 .التقليدية 
وجود فرق ظاهر بني متوسـطات أداء الفئـات ) ٨(كام تشري بيانات اجلدول رقم 



 ...أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطالب 

                جملة جامعة أم القر للعلوم الرتبوية والنفسية                                                                                         ٥٤

متوسـط أداء الطـالب مـن فئـة التحصيلية الثالث عىل االختبـار املؤجـل , حيـث كـان 
التحصيل املرتفع كان هو األعىل , يف حني كان متوسط أداء الطـالب مـن فئـة التحـصيل 

 .املنخفض هو أقل املتوسطات الثالث  
) ٩(ومن خالل إجراء حتليل التباين ثنائي التفاعل كام هو مبني يف  اجلدول رقـم 

 .نتائج هذا التحليل 
 )٩(جدول رقم 

للكشف عن وجود فروق ) ٣×٣(لتباين ثنائي التفاعل ذي التصميم العاميل نتائج حتليل ا
 لطريقة التدريس أو مستو دالة إحصائيا ً ًيف أداء الطالب عىل االختبار املؤجل تعز

 .التحصيل أو التفاعل بينهام 

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

) ف (قيمة 
 املحسوبة

 مستو
 داللةال

 ٠.٠٠٠ ٢٤.٠٦٦ ٥٢٥.٨٤٠ ٢ ١٠٥١.٦٨٠طريقة التدريس 

 ـــــــــستو م
 التحصيل 

٠.٠٠٠ ١١.٨٤٩ ٢٥٨.٨٩٦ ٢ ٥١٧.٧٩٢ 

ـــــــة × الطريق
 املستو 

٠.٤٦٨ ٠.٩٠٠ ١٩.٦٦٧ ٤ ٧٨.٦٦٨ 

اخلطـــأ داخـــل 
 اخلاليا 

٢١.٨٥٠ ٨١ ١٧٦٩.٨٦٤   

    ٨٩ ٣٣٦٦.٩٨٩ املجموع الكيل 
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 : النتائج التالية إىل) ٩(تشري البيانات من اجلدول رقم 
QM  الداللـة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مـستو )α = لكـل مـن طريقـة )  ٠.٠٥

 . التدريس ومستو التحصيل يف نتائج أداء الطالب عىل االختبار املؤجل  

RM  التحـصيل , ذا داللـة إحـصائية عنـد مل يكن التفاعل بني طريقة التدريس ومـستو
 . يف نتائج أداء الطالب عىل االختبار املؤجل ) ٠.٠٥ = α( مستو الداللة 

وملعرفة اجتاهات الفروق ذات الداللة اإلحصائية  يف التحصيل املؤجـل لطـالب 
املجموعات الثالث التي تعز لطريقة التدريس , فقد تـم اسـتخدام اختبـار تـوكي عـىل 

 ) .١٠(النحو املبني يف اجلدول رقم 
 )١٠(جدول رقم 

دام اختبار توكي للكشف عن اجتاهات الفروق الدالة بني متوسطات أداء نتائج استخ
 الفئات التحصيلية الثالث عىل االختبار املؤجل وفقا ً لطريقة التدريس

 طريقة التدريس
احلاسوب 
 الفردية

احلاسوب 
 التعاونية

 التقليدية

 ١٢.٩٣ ٢١.١٠ ١٧.٠٠ املتوسطات 

احلاســــــوب 
 الفردية 

٤.٠٧   ١٧.٠٠* 

وب احلاســــــ
 التعاونية  

٨.١٧   *٤.١٠ ٢١.١٠* 

    ١٢.٩٣ التقليدية 

 ).٠.٠٥ = α( عند مستو داللة إحصائية * 



 ...أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطالب 

                جملة جامعة أم القر للعلوم الرتبوية والنفسية                                                                                         ٥٦

 : النتائج التالية ) ١٠(يستخلص من اجلدول رقم 
يف التحـصيل ) ٠.٠٥ = α( وجود فروق ذي داللة إحصائية عند مستو الداللـة   - ١

ة مقارنة بالطريقـة التقليديـة , حيـث املؤجل , ولصالح الطريقة احلاسوبية التعاوني
 ) .١٢.٩٣(, والتقليدية ) ٢١.١٠(املتوسط احلسايب للحاسوبية التعاونية 

ولـصالح الطريقـة ) ٠.٠٥ = α( وجود فروق دالة إحصائية عند مستو الداللـة   - ٢
 . مقارنة بالطريقة التقليدية ) ١٧.٠٠(احلاسوبية الفردية ذات املتوسط احلسايب 

يف التحـصيل ) ٠.٠٥ = α( ود فروق ذي داللة إحصائية عند مستو الداللـة وج  - ٣
 . املؤجل , ولصالح الطريقة احلاسوبية التعاونية مقارنة بالطريقة احلاسوبية الفردية 

أما بالنسبة  الجتاهات الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائية  يف التحـصيل املؤجـل 
ملـستو التحـصيل , فقـد تـم اسـتخدام اختبـار لطالب املجموعات الثالث التي تعز 

 ) .١١(توكي عىل النحو املبني يف اجلدول رقم 
 )١١(جدول رقم 

نتائج استخدام اختبار توكي للكشف عن اجتاهات الفروق بني متوسطات أداء الفئات 
 التحصيلية الثالث عىل االختبار البعدي املؤجل وفقا ملستو التحصيل 

 رتفعم متوسط منخفض مستو التحصيل

 ٢٠.١٤ ١٦.٤١ ١٤.٥٥ املتوسطات 

    ١٤.٥٥ منخفض

    ١٦.٤١ متوسط

  *٣.٧٣  *٥.٥٩ ٢٠.١٤ مرتفع

 ).٠.٠٥ = α( عند مستو داللة إحصائية * 
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 : ما ييل ) ١١(يتضح من نتائج اجلدول  رقم 
QM  الداللة وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي الفئـة ) ٠.٠٥

صيل املرتفع وفئـة التحـصيل املـنخفض ولـصالح الفئـة ذات التحـصيل ذات التح
 .املرتفع 

RM  الداللة وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي الفئـة ) ٠.٠٥
لــصالح الفئــة ذات التحــصيل ذات التحــصيل املرتفــع وفئــة التحــصيل املتوســط و

 .املرتفع

SM  الداللـة عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستو )α = بـني متوسـطي ) ٠.٠٥
 .الفئة ذات التحصيل املتوسط وفئة التحصيل املنخفض 

 هـل توجـد "النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالـث والـذي نـصه  :ثالثا ً 
فروق دالة إحصائيا بني متوسط أداء الطلبة عىل اختبار التحـصيل املبـارش ومتوسـط أداء 

 .ل املؤجل وذلك باختالف طريقة التدريس  ?الطلبة عىل اختبار التحصي
 للعينـات (T-test)) ت(ذا السؤال فقـد تـم اسـتخدام  اختبـار لإلجابة عن ه

 املرتابطة , وذلك للكشف عن  الداللة اإلحـصائية عنـد مـستو )α = للفـروق ) ٠.٠٥
, ويوضح املوجودة بني متوسطي أداء عىل االختبارين املبارش واملؤجل تبعا ملتغري الطريقة 

 .النتائج املتعلقة هبذا السؤال  ) ١٢(اجلدول رقم 
 

 
 
 



 ...أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوين باستخدام احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطالب 

                جملة جامعة أم القر للعلوم الرتبوية والنفسية                                                                                         ٥٨

 )١٢(جدول رقم 
للعينات املرتابطة للكشف عن داللة الفروق بني متوسطي أداء الطالب ) ت(نتائج اختبار 

 عىل االختبارين املبارش واملؤجل باعتبار طريقة التدريس

طريقة 
 التدريس

االختبار
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 ملعياريا

العدد
الفرق بني 
املتوسطات

قيمة ت 
 ملحسوبةا

درجات 
 احلرية

 مستو
 الداللة

٠.٠٠٠ ٢٩ ٥.٨٢ ٥.٦٣ ٣٠ ٢٢.٦٣٣.٨٤ املبارش احلاسوب 
     ٣٠ ١٧.٠٠٤.٨٤ املؤجل الفردية 

٠.١٨١ ٢٩ ١.٣٧ ١.٣٧ ٣٠ ٢٢.٤٣٣.٧٧ املبارش احلاسوب 
     ٣٠ ٢١.١٠٤.٧٥ املؤجلالتعاونية  

٠.٠٠٠ ٢٩ ٧.٨٤ ٨.١ ٣٠ ٢١.١٠٤.٦١ املبارش  قليدية الت

     ٣٠ ١٢.٩٣٥.٩٦ املؤجل

 :إىل النتائج التالية ) ١٢(تشري معطيات اجلدول رقم 
QM  الداللة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستو )α = بني متوسطي أداء ) ٠.٠٥

واملؤجـل ,و لـصالح طالب املجموعة احلاسوبية الفردية عـىل االختبـارين املبـارش 
عـن مـستو أداء  ) ٥.٦٣(االختبار املبارش , الذي يزيـد متوسـط األداء فيـه قيمـة 

 .الطالب عىل االختبار املؤجل  

RM  الداللة عدم وجود فرق ذي دالة إحصائية عند مستو )α = بني متوسـطي ) ٠.٠٥
املؤجـل , مـع أداء طالب املجموعة احلاسوبية التعاونية عـىل االختبـارين املبـارش و
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 .ين املتوسطني  ) ١.٣٣(وجود فارق بقيمة 

SM  الداللة يوجد فرق ذي  دالة إحصائية عند مستو )α = بني متوسـطي أداء ) ٠.٠٥
طالب املجموعة التقليدية عىل االختبـارين املبـارش واملؤجـل , و لـصالح االختبـار 

 ) . ٨.١٧(املبارش ,وبفارق قيمته 
 :مناقشة النتائج 
هذا اجلزء مناقـشة النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة و التوصـيات يتناول 

 .املقرتحة يف ضوء هذه النتائج
 هـل توجـد "مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الـسؤال األول والـذي نـصه 

فروق دالة إحصائيا يف التحـصيل املبـارش لطلبـة مقـرر تقنيـات التعلـيم تعـز لطريقـة 
 " الطالب  أو التفاعل بينهام  ? التدريس أو مستو حتصيل

أظهرت النتائج املتعلقة هبذا الـسؤال أن الفـروق الظـاهرة بـني متوسـطات أداء 
املجموعات الثالث عىل االختبار املبارش هي غري دالة إحصائيا ً , وهذا يعنـي تكـافؤ أداء 

 أداء الطـالب املجموعات الثالث وان طريقة التدريس مل تظهر تـأثريا ً داال ً إحـصائيا ً يف
 : ويمكن أن تعز هذه النتيجة لألسباب التالية 

QM  طالب املجموعة التقليدية للحصول عىل نتـائج أفـضل تفـوق تولد دافع قوي لد
ع هبـم إىل تفعيـل املـشاركة نتائج املجموعتني التـني اسـتخدمتا احلاسـوب , ممـا دفـ

 .,  ورفع روح التنافس لدهيم الصفية

RM بـشكل مناسـب م كثافتها , األمر الطبيعة املادة وعد إىل استيعاب املحتـو ذي أد
من قبل مجيع إفراد املجموعات, سواء مـن خـالل الربجميـة احلاسـوبية أو بالطريقـة 

 .العادية املستخدمة يف تدريس املادة  
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 هـل توجـد "مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الـسؤال الثـاين والـذي نـصه 
يف التحـصيل املؤجـل لطلبـة مقـرر تقنيـات التعلـيم تعـز لطريقـة فروق دالة إحصائيا 

 "التدريس أو مستو حتصيل الطالب  أو التفاعل بينهام  ? 
أظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة عىل هذا الـسؤال إىل وجـود فـروق ذات داللـة 
إحصائية لـصالح املجموعـة احلاسـوبية التعاونيـة مقارنـة بكـل مـن احلاسـوب الفرديـة 

لتقليدية , وكذلك لطريقة احلاسوب الفردية مقارنـة بالطريقـة التقليديـة , وهـذا يعنـي وا
تفوق الطريقة احلاسوبية التعاونية عىل كل مـن الطريقـة احلاسـوبية الفرديـة والتقليديـة , 
ومد فعاليتها يف زيادة قـدرة الطـالب عـىل االحتفـاظ باملفـاهيم واملعلومـات املتعلقـة 

عليم , وبالتايل احلصول عـىل أفـضل يف االختبـار املؤجـل , وكـذلك بمواضيع تقنيات الت
تشري النتائج إىل أفضلية الطريقة احلاسوبية الفردية عىل الطريقة التقليدية , ومن ثم تذكرها 

واستدعائها مرة أخر. 
 :ويمكن أن يعز ذلك لألسباب التالية 

QM املتعة التي شعر هبا الطالب أثناء استخدام احلاسوب.  

RM  , طبيعة التغذية الراجعة الفردية التي تم تزويد الطالب هبا خالل الربجمية املحوسـبة
 . مكن الوقوع هباودورها اهلام يف تدعيم اإلجابات الصحيحة , وحتديدي األخطاء امل

SM  عرض املادة بشكل متسلسل ومنطقي حيث تـم حتديـد األهـداف وعـرض األمثلـة
 . وهذا ما ساعد الطالب عىل حتقيق األهداف ذات العالقة بطريقة شيقة , 

TM  ثقة الطالب الناجم عن شعور الطالب بأنه قد أصبح حمور العملية التعليميـة وتولـد
 .رغبة أكيدة يف التعلم 

يف ) ٢٠٠٠(وختتلف هذه النتائج عن النتائج التي توصل إليها اهلرش ومقدادي 
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ائيا ً يف متوسـط االحتفـاظ دراستهام التي كـشفت عـن عـدم وجـود فـروق دالـه إحـص
بينام أظهرت وجـود فـروق ذات داللـة . بمهارات حمرر النصوص تعز لطريقة التعليم 

 املجموعــة إحــصائية يف متوســط اكتــساب الطلبــة ملهــارات حمــرر النــصوص ولــصالح
 ) .احلاسوب التعاوين  ( التجريبية

 هـل توجـد "صه مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالـث والـذي نـ
فروق دالة إحصائيا بني متوسط أداء الطلبة عىل اختبار التحـصيل املبـارش ومتوسـط أداء 

 .الطلبة عىل اختبار التحصيل املؤجل وذلك باختالف طريقة التدريس  ?
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فـرق ذي داللـة إحـصائية بـيم متوسـطي أداء 

ذا يعنـي أن وهـ.عىل االختبارين املبـارش واملؤجـل الطالب  املجموعة احلاسوبية الفردية 
نتائج أداء طالب املجموعة احلاسوبية الفردية عىل االختبار املبارش كان أفـض مـن نتـائج 
أدائهم عىل االختبار املؤجل , وهذا يعود إىل العامل الزمني , ومـا حـدث بـسبب إهـدار 

 ١٤ كانت الفرتة بني االختبـارين وضياع بعض املعلومات املتعلقة باملادة التعليمية , حيث
 .يوم 

كام أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذي داللة إحصائية بني متوسـط أداء 
طالب املجموعة احلاسوبية التعاونية عىل االختبارين املبـارش واملؤجـل , وهـذا يعنـي أن 

ارش مقـارب أداء الطالب الذين درسوا بالطريقة احلاسـوبية التعاونيـة عـىل االختبـار املبـ
وهذه النتيجة تؤكد فعالية الطريقـة احلاسـوبية التعاونيـة و .ألدائهم عىل االختبار املؤجل 

قدرهتا عىل متكني الطالب من االحتفاظ باملفاهيم واملعلومـات املتعلقـة باملـادة التعليميـة 
 بالرغم من مرور فرتة زمنية تصل إىل أسبوعني بني االختبارين , وهذا يعود إىل خـصائص

 .ومزايا هذه الطريقة التي سبق ذكرها 
أما بالنسبة إىل الطالب الذين استخدموا الطريقة التقليدية , فقد أشارت النتـائج 
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إىل وجود فروق ذي داللة إحصائية بني متوسط أدائهم عىل االختبارين املبـارش واملؤجـل 
ضـحة بـني ولصالح االختبار املبارش , ولقد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق جوهريـة وا

متوسطي األداء عىل االختبارين , وتعز هذه النتائج إىل ما تتسم به الطريقة التقليدية من 
االعتامد عىل الرشح النظري للمفاهيم , وبالتايل سهولة نـسيان املـادة العلميـة مـع مـرور 
الوقت ,وهذا ما يفرس النتائج املتدنية التي حصل عليها طالب هذه املجموعة يف االختبار 

 .  املؤجل 
هذا ومن اجلدير ذكره أن اختالف نتائج بعض الدراسات السابقة عن نتائج هذه 

 : الدراسة يعود إىل األسباب التالية 
QM   اختالف خصائص عينة الدراسة من جمتمع آلخر. 

RM  اختالف املادة التعليمية التي متت داستها. 

SM  اختالف املرحلة الدراسية. 

TM ة الزمنية التي استغرقتها عملية التطبيق اختالف مدة الفرت . 
 :يف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحث بام ييل

 : املقرتحات 

QM  إجــراء املزيــد مــن الدراســات التجريبيــة الختبــار فاعليــة اســرتاتيجيات متطــورة
 .باستخدام احلاسوب 

RM غري مقرر تقنيات ا لتعليمإجراء املزيد من الدراسات حول مقررات جامعية أخر  . 

SM  العمل عىل تصميم برامج تعليمية حموسبة يف جمال تقنيات التعلـيم وجمـاالت أخـر
 .لتحسني عملية التعليم 
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   :التوصيات

QM  تشجيع املعلمني عىل استخدام مثل هذه االسرتاتيجيات يف عمليـة التعلـيم وتقـديم
 .الدعم هلم 

RM امعات , وإمكانيـة دراسـتها مـن العمل عىل حوسبة معظم املقررات الدراسية يف اجل
 . قبل الطالب عن طريق احلاسوب 
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 عــــاملراج

أثر املنظم املتقدم عىل حتصيل طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي يف مادة ) ١٩٨٥(عاهد  إبراهيم , •
 .  , رسالة ماجستري غري منشورة , جامعة الريموك, األردن الرياضيات يف األردن

التطبيقـات املـساعدة للحاسـبات اإللكرتونيـة ) ١٩٩٧( الرمحن, سام عبـد اجلبـار عبدآل  •
 ) .١٢٠(, ع الرتبية, وأثرها يف مستقبل التعليم

أثر استخدام احلاسوب التعليمي عىل التحصيل املبارش املؤجـل , )١٩٩٩(, إبراهيم, جبييل •
 غري منـشورة, جامعـة , رسالة ماجستريعند طلبة الصف اخلامس األسايس يف الرياضيات

 .الريموك, اربد

العالقـة : ,استخدام احلاسب اآليل يف تدريس الرياضيات ) ١٩٩٥(احلازمي , مطلق طلق  •
 , جامعـة املجلة الرتبويـةبني الربجمة والتحصيل الدرايس يف الرياضيات للطلبة املوهوبني , 

 ) .٣٦(, عدد ) ٩(الكويت , املجلد 

, أثر ممارسة الطالب ملهارات التعليم املصغر عىل التحصيل ) ١٩٩٠ (احلريقي , سعد حممد •
 . , الرياض , مكتب الرتبية العربية لدول اخلليج العريب جملة اخلليجالدرايس , 

, أثر استخدام اسرتاتيجية التدريب واملامرسـة )١٩٩٤(, نرجس وعويدات, عبداهللا, محدي •
امن األسايس عىل ضبط أواخر الكلامت يف قطع املحوسبة يف قدرة عينة من طلبة الصف الث

 ).١(, العدد )٢١(, جدراسات أدبية خمتارة ودرجة استيعاهبم ملضمون هذه القطع, 

 املجلـة العربيـة واقع استخدام احلاسوب التعليمي يف األردن, ) ١٩٩٣(اخلطيب, لطفي ,  •
 ) .٢−١(, العدد )١٣(, املجلد للرتبية
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 , دار سيكولوجية العالقة بني مفهـوم الـذات واالجتاهـات) ١٩٩٢(ديويدار , عبد الفتاح  •
 .النهضة العربية , بريوت 

 , مكتب الرتبيـة العـريب ,  الرتويح والتحصيل الدرايس)٢٠٠٤(عبد اهللا نارص  السدحان , •
 .لدول اخلليج , الرياض 

رر اهلندسـة أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مقـ) هـ١٤٢٣(الشهراين , حممد برجس  •
, رسالة ماجستري غري املستوية وهندسة التحويالت عىل حتصيل طالب كلية املعلمني ببيشة 

 .منشورة , كلية الرتبية , جامعة أم القر , مكة املكرمة 
املوســوعة العربيــة ملــصطلحات الرتبيــة وتكنولوجيــا  ) ٢٠٠٢(صــربي ,مــاهر إســامعيل  •

 ., مكتبة الرشد , الرياض التعليم
رؤية وواقع تونس املنظمـة العربيـة : الرتبية والكمبيوتر) ١٩٩٦(, حسني محدي, لطوبجيا •

 ., والعلوم إدارة التقنيات الرتبويةللرتبية والثقافة
 .للمؤلفني: , عامن)٢ط. (التخطيط الدرايس) ١٩٧٩. (عبد احلق, كايد و آخرون  •

تـدريب الطـالب املعلمـني عـىل , برنامج مقرتح ل) ٢٠٠٢(عبد احلميد , عبد العزيز طلبة  •
 يف تصميم وإنتاج برجميات تعليمية متعددة  Power Pointاستخدام العروض التقديمية 

منـاهج التعلـيم يف ضـوء . الوسائط وتنمية اجتاهاهتم نحو استخدام الكمبيوتر يف التعلـيم 
ملـرصية للمنـاهج اجلمعية العلميـة ا: القاهرة ) املؤمتر العلمي الرابع عرش    ( مفهوم األداء

 . ١املجلد  ,)   يوليو٢٥−٢٤(املنعقد يف الفرتة وطرق التدريس 

فاعلية استخدام إسـرتاتيجية التعلـيم التعـاوين لتالميـذ ) ١٩٩٨(عامر , حلمي أبو الفتوح  •
 , بحـث مقـدم إىل املـؤمتر الرتبـوي األول , اجتاهـات تربويـة املدارس الثانويـة الـصناعية

 .امعة السلطان قابوس كلية الرتبية وحتديات املستقبل ,ج
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أثر التعليم التعاوين يف التحصيل يف العلـوم ,) ١٩٩٢(الفاخوري , مجيل خالد عبد الرمحن  •
جـستري غـري منـشورة ,جامعـة  , رسـالة ماومفهوم الذات لـد طـالب الـصف التاسـع

 .األردن  ,الريموك

, التعلـيم بواسـطة احلاسـب اآليل بعض النهج املستخدمة يف ) ١٩٨٥(الفرا, عبد اهللا عمر  •
 ., الكويت  ) ١(تكنولوجيا التعليم ,

مكتبة دار الثقافة للنرش :  , عامن تكنولوجيا التعليم واالتصال) ١٩٩٩(الفرا, عبد اهللا عمر  •
 . والتوزيع 

التقنيات احلديثة وانعكاساهتا االقتصادية واالجتامعية والنفـسية , )١٩٩٧(القضاة, خالد,  •
 ., جامعة آل البيت دار البازوري, األردن ئيةوالبي

 . , القاهرة , عامل الكتب تدريس املواد االجتامعية)  ١٩٩٠(اللقاين ,أمحد حسني وآخرون  •
أثر استخدام إحد برجميـات احلاسـوب يف حتـصيل , )١٩٩٨(املطريي, سلطان هويدي,  •

 , كليـة اجستري غري منشورةطلبة الصف السادس يف مادة العلوم بمدينة الرياض, رسالة م
 . الرياض–الرتبية, جامعة امللك سعود 

اثر استخدام الربجميات التعليمية ذات ) ٢٠٠٤(املعيطي , عاطف حممد و السيد , حممد أدم  •
جملـة الوسائط املتعددة  بالعروض اجلامعية يف فعالية تدريس مقرر إنتاج الصور التعليميـة ,

 .)٢( ,ع) ٤(م , املجلد بية والتعلي , وزارة الرتكليات املعلمني

, كليـة الرتبيـة, دور احلاسوب يف تدريس الرياضيات, )١٩٩١(املغرية, عبد اهللا بن عثامن,  •
 .جامعة امللك سعود, الرياض

, اجتاهـات عينـة مـن طلبـة وطالبـات كليـة الرتبيـة نحـو )١٩٩٢(املناعي, عبد اهللا سامل,  •
, ) ١( , جامعـة قطـر, الـسنة مركز البحـوث الرتبويـةجملةاستخدام احلاسوب يف التعليم, 

 ).١(العدد 
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حوليـة , التعليم بمساعدة احلاسوب وبرجمياتـه التعليميـة, )١٩٩٥(املناعي,عبد اهللا سامل,  •
 ).١٢(, جامعة قطر, العدد كلية الرتبية

لعربيـة , تـونس املنظمـة ادليل إنتاج الربجميات التعليمية) ١٩٩٣(منيزل, عبد احلميد جميل  •
 .للرتبية والثقافة والعلوم, إدارة التقنيات الرتبوية

 , الريـاض , ٣ , ط استخدام احلاسوب يف التعليم, ) ١٤٢٥(املوسى , عبد اهللا عبد العزيز  •
 . مكتبة تربية الغد 

دراسـة مقارنـة بـني اسـتخدام أسـلويب الـتعلم ) ٢٠٠٠(اهلرش , عايد و املقدادي , حممد  •
م الفردي يف اكتساب الطالب ملهارات برنامج حمـرر النـصوص وقـدراهتم التعاوين والتعل

 ) .٥٧ (١٥ , املجلة الرتبوية. عىل االحتفاظ هبا 
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