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 أثرهاوقياس اجها وانتهدف هذا البحث إىل تصميم برجمية تعليمية حموسبة يف التربية اإلسالمية ي

وتكونت عينة البحث من جمموعة من طلبة الصف الرابـع  . األساسييف حتصيل طلبة الصف الرابع 
م، وعـددهم  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦للعام الدراسي  األوليف حمافظة املفرق يف الفصل الدراسي  األساسي

يبيـة درسـوا   طالبة يف اموعـة التجر  )٣٠(طالباً و )١٥(منهم . طالباً من كال اجلنسني) ٩٠(
طالبة يف اموعـة الضـابطة درسـوا     )٣٠(طالباً و) ١٥(باستخدام الربجمية التعليمية احملوسبة، و

ومت إعطاء أفراد جمموعيت البحث اختباراً  حتصيلياً من نوع االختيار من متعدد، . بالطريقة التقليدية
أكد من ثباتـه وفـق معادلـة    ومت التأكد من صدق االختبار بعرضه على عدد من احملكمني، ومت الت

فروق ذات داللـة   ظهرت: وتوصل البحث إىل النتائج التالية). KR -20(كيودر ريتشاردوسون
بني طريقة التدريس وجنس  ل، وللتفاعإحصائية تعزى إىل طريقة التدريس لصاحل اموعة التجريبية

د توصل البحث إىل عدد من وق. جنس الطلبة ىلإفروق ذات داللة إحصائية تعزى  ظهرومل ت، الطلبة
  . يف ضوء نتائجه املقترحات
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:א−١
ــد   ــول عن ــدين املقب ــا أن اإلســالم هــو ال ــاس مجيع ــبني للن ــرآن الكــرمي لي   جــاء الق

ته، وتنفيذ أوامره، وعدم معصـيته،  ، واإلسالم معناه االستسالم هللا رب العاملني بطاع-عز وجل -اهللا 
ليس دينا قاصرا على بعض العبادات اليت يؤديها اإلنسان، بل يشمل مجيع نواحي احلياة، فهو دين  هوو

شامل كامل جاء ليقَوم حياةَ الناس، وخيرجهم من الظلمات إىل النور، ويعرفهم طريـق اهللا، فجـاءت   
وجاءت األخالق لتزكية النفوس، وجاءت أوامر اهللا كلها حتث العبادات لتطهري القلوب وربطها باهللا، 

-عـز وجـل   -اإلنسان على فعل اخلريات، والبعد عن املنكرات وفق أسس وقواعد ربانية شرعها اهللا
 .)٢٠٠٧،موسوعة األسرة املسلمة(

ة إىل إعداد اإلنسان لعبـادة اهللا وحـده ولعمـار    جزء من الدين اإلسالمي دف التربية اإلسالمية
األرض واالستفادة من خرياا ومن مث شكر اهللا ومحده على نعمه، وطاعته وتوحيده بالعبادة وتطبيـق  

ثناء ومحداً للمنعم وحماولة فيه وإعمال الفكر توجه التربية اإلسالمية إىل النظر يف هذا الكون لذا  .شرعه
   .)٢٠٠٧الرباح،(متناهية لكشف السنن واألنظمة احملكمة اليت تنظم احلياة يف هذا الكون بدقة 

توصـيف ووضـع   الواحلديث عن التربية اإلسالمية وطرائق تدريسها من املعضالت اليت حتتاج إىل 
ضمن املواد اليت تريب الوجدان لدى األبناء، وتبعث فيهم روح االنتمـاء   ألمهيتها واعتبارهالول هلا؛ احل

غري مناسب لطبيعة أعمار الطلبة؟ أم  اهاأن حمتو ولكن هل املشكلة يف. إىل الوطن وإىل األمة وإىل النفس
اعتبار تلك املـادة يف سـياق    هو؟ أم يا ترى هايف عدم القدرة على استخدام املداخل املختلفة لتدريس

يف كثري من البلدان العربية؟ وهـذا جيعـل    جمموع العالماتا ال تضاف إىل املقررات غري املهمة؛ أل
أسئلة كثرية نطرحها على كـل   .لتدريسهايتها؛ وبالتايل ال جند املعلم املؤهل بأمه نيغري مكترث ينالكثري

نحقق اهلدف الرئيس مـن  ؛ لمهتم بأن يكون لدينا منهج دراسي يتم تدريسه على مستوى التعليم العام
تدريس التربية اإلسالمية، وخنرج أجياالً تعي معىن اإلسالم ومعىن التسامح، وتدرك حقيقة أن اإلسـالم  

  .ين العزة ودين الرمحة، دين العفو عند املقدرةد
ن منوهم العاطفي ونضـجهم العقلـي   أل؛ والشباب باألطفال خاصاً اهتماماً اإلسالم امهتمجاء او

، األمـة  وأملفهم جيل املستقبل . مشرقلبناء غد من غريهم  أكثرجيعلهم حباجة ملحة للتربية والتعليم 
التربويـة   واألسـاليب املبـادئ   ومن. م والعناية بشؤوم عاليةتكون درجة الرعاية  أنوال بد من 
دور وعد نتاجا للعالقة الوثيقة بني دور البيت ي ذيمنهج التربية املستمرة ال اليت طبقها اإلسالم اإلسالمية

 اآلنالتربية احلديثة ه تنادي ب أخذت ذاته الذي ووهذا املبدأ هللحياة  وإعدادهم النشءاملدرسة يف تربية 
(medharweb, 2007).  

:אא−٢
ومن الضروري جدا أن نواكـب   واملعريف والثقايف عصر التكنولوجيا واالنفجار التقين اآلن يفنعيش 

ملا . وحناكيه ونترجم لآلخرين إبداعنا ونربز هلم قدرتنا على االبتكار هذا التطور ونسايره ونتعايش معه
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وقررت لتدريسه يف  املدارس مواد مستقلة،  مجيع مراحل التعليم،استخدام احلاسوب قد انتشر يف  كان
واملراحل  إىل انتشار معامل احلاسوب بكثرة وظهور الكثري من الربامج التعليمية يف مجيع املواد مما أدى 
يف انتشارها يف مجيع أحنـاء   ثورة االتصاالت احلديثة يف أدواا وتقنياا والسرعة توملا كان. الدراسية

على املهتمني بالتعليم أن يكون هلم دور  وجب ،اًيأو إجياب اًيالتعليمية سلب لعامل هلا تأثري كبري يف العمليةا
يكونوا منتجني ومطورين ال مستهلكني هلا ليف االستفادة منها وتسخريها يف حتقيق أهداف التعليم  كبري
ـ العمليـة ا الشك فيه أنه جيب توظيفها واسـتخدامها يف   اومم. فقط   مـن قبـل املعلمـني    ةلتعليمي

  ).٢٠٠١املالكي،(
تدريس القرآن الكرمي للطلبة  أنالدنيا  جيد  األساسيةللمرحلة  اإلسالميةواملطلع على  منهاج التربية 

يهدف إىل وصلهم بكتاب اهللا تعاىل، ومساعدم على تالوته تالوة صـحيحة، وـذيب نفوسـهم،    
راكيب تساعدهم على التمكّن من لغتهم، وتذوقها يف حدود ما وتزويدهم بثروة لغوية من األلفاظ والت

ويهدف تدريس احلديث إىل تعرف األحاديث النبوية وإتقـان قراءـا، وفهمهـا    . تسمح به قدرام
وإبراز عظمته يف معامالته،وحسـن املالحظـة يف    -صلى اهللا عليه وسلم -واالقتداء بشخصية الرسول

 وازع الديين عند التالميذ مبا يتضـمنه احلـديث مـن قـيم ومبـادئ     مجيع نواحي احلياة، وتنمية ال
، الطلبة بينما يهدف تدريس العقيدة إىل استكمال جوانب العقيدة وتثبيتها يف نفوس ،)٢٠٠٤اجلالد،(

؛ مما ميكنهم من -عليه السالم -وتنقيتها من اخلرافات والبدع، وتنمية عاطفة الوالء واحلب هللا ولرسوله
ويهدف تدريس العبـادات إىل  . احلة فتقوى عقيدم، ويصبحوا قادرين على مواجهة احلياةالتنشئة الص

باملعرفة العملية عن العبادات، ومتكينهم من أدائها أداًء صحيحاً، وتصحيح أخطائهم العملية  الطلبة تزويد
  ).islammemo,2007( يف أداء العبادات وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو أداء العبادات واحلرص عليها

لذا قامـت   الدراسية؛الدنيا حتتل مكانة بارزة يف اخلطة  األساسيةومناهج التربية اإلسالمية للمرحلة 
املـادة،  وعمـق    وأمهيةحماوالت لتطويرها وتطوير مسائل توصيلها للطلبة من منظور جديد يتناسب 

ولكن هذا السـعي  . هلوجيا احلديث، وتطور التكنووأماهلماجام ريها يف تكوين شخصية النشء، وحتأث
التدريس ووسـائلها   أساليباملستمر حنو التطري ركز على اجلانب النظري من التربية اإلسالمية، فتناول 

والتلقني، كما نال شكل الكتاب املدرسي شيئا من هذا التطور من حيث  احلفظقها القائمة على ائوطر
 لطلبـة ا لـدى مبهمـة   غالباً ما تكون اليت امللونةر على بعض الصو ؤهواحتوا امللونةشكله وصفحاته 

  ).٢٠٠٤اخلوالدة،(
ملصـلحة املـواد    هولعل من أهم  املهارات التدريسية املعاصرة مهارة استخدام احلاسوب  وتوظيف

والتدريس  حيث التجديد والتغيري واخلروج من الروتني املتكرر والرتيب الذي يطغـى غالبـا    الدراسية
حيث الكثري من  التطبيقات للحاسوب اليت تفيد يف عملية . ريسي داخل الغرف الصفيةعلى األداء التد
كما أن استخدام   احلاسوب يف العملية التعليمية ال يتطلب جهازا ذا مواصفات عاليـة  . التعليم والتعلم
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أو إعدادات مميزة الن أي جهاز عادي ميكن أن يفي بالغرض شريطة أن تكـون سـرعته وذاكرتـه    
  .)medharweb,2007(بتني لعرض الصور والربامج الصوتية مناس

ه، فر الربامج املتميزة وتدريب املعلمـني علـى اسـتخدام   اواحلاسوب وسيط تعليمي جيد شرط تو
براجمه وبرجمياته بطريقة جيدة ليقوم هذا الوسيط بالعديد من الوظائف التربوية لصاحل عملية والتعامل مع 
الطلبـة  ، ويساعد على زيـادة حتصـيل   التفكري اإلنسايند على تعديل بنية فهو يساع. التعليم والتعلم

  .)٢٠٠٦الزغانيني،(
طريقة التعليم اخلصوصي الفردي، طريقـة التـدريب   : بواسطة احلاسوب التدريسوأفضل طرائق 

امج ومن معايري اختيار الرب. طريقة األلعاب التعليميةوطريقة حل املشكالت،  ،، طريقة احملاكاةنوالتمري
القلـم   -الطابعـة  -الـذاكرة (مة الربنامج لنوع اجلهاز املستخدم ءمال: املعدة مسبقاً احملوسبة التعليمية
ستويات ته مل، التأكد من خلوه من األخطار الربجمية ونقاط الضعف ومناسب)املكونات الداخلية -الضوئي

  .)medharweb,1427(، فاعلية الربنامج من الناحية التعليمية والتربوية لبةالط
لتحقيـق األهـداف    بـة لتنمية مهارات الط: ومن ميزات استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية

أثبتت برامج التمرين واملمارسة فعالية واضحة يف مساعدة و .النظرية اردة اتموالتعليمية، تقريب املفه
فوري يف كل مرحلة مـن  يوفر احلاسوب  للطلبة التصحيح الكما على حفظ معاين الكلمات،  لبةالط

 لبـة على إجياد بيئات فكرية حتفز الط قدرته كما إن املهارات العقلية عند الطلبة، وينمي، تعلممراحل ال
حلاسوب على ختـزين  ويقدر ا على استكشاف موضوعات ليست موجودة ضمن املقررات الدراسية،

ـ علومات مرة تلـو األخـرى،   كرر تقدمي املكما ياملعلومات وإجابات املتعلمني وردود أفعاهلم،  ل وحي
ـ ، )قلة الوقت املخصص -زيادة عدد الطلبةك(مشكالت املعلم اليت تواجهه داخل الصف  وفر بيئـة  ي

رفع مسـتوى  ويىل نتائج املدخالت والتغلب على الفروق الفردية، إتعليمية تفاعلية بالتحكم والتعرف 
على العمل لفترة طويلـة دون   همشجعويجعة، التغذية الرا افروتالتدريبات و ةطريقبالطالب وحتصيلهم 

  .)٢٠٠٧عبود، ( ملل 
 : انذكر منهفكثرية  تطبيقات احلاسوب يف العملية التعليمية أما
 ::Curriculum Planning Application تطبيقات ختطيط املناهج: أوال
  : ملف مصادر املعلومات - أ

فرة يف املدرسة ويف املدارس األخرى ااملتو برامج خاصة إلنشاء ملفات خاصة مبصادر املعلومات هناك
ومجيع املصادر التعليمية الـيت   النماذج، الشرائح، الصوتية، التسجيالت الفيديو،الكتب، أشرطة  :مثل

 شبكة بني املدارس أو املؤسسات التعليمية يف املنطقـة فإنـه   افروتويف حالة . التعليمية حتتاجها العملية
فرة يف املدارس األخرى، وهذا يؤدي إىل التعاون فيما بينـهم  اة املصادر املتومعرف ملعلمنيبإمكان مجيع ا

  . وتبادل املصادر واخلربات األخرى
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 :التعليميةملف إنتاج املواد  -ب 
يف املنطقة مثل أوراق العمل ومفـردات   ملف رئيسي حيتوي على املواد التعليمية اليت أنتجت هناك

  غريهم يف إنتاج املواد  ني لالستفادة من خرباتعلمامل من اًيساعد كثرياملقررات والواجبات وغريها مما 
  ).٢٠٠٢، املوسى(املستخدمة التعليمية
  : Professional Development Application تطبيقات تطوير املهنة: ثانيا

ني أو أعضاء هيئة التـدريس  علمللم هي برامج التدريب والتطوير على رأس العمل اليت تنتج خاصة
وهم يف مواقـع عملـهم    وميكن للمعلمني احلصول على مثل هذه الربامج. تطوير مهارام التدريسيةل
فر الربامج املتطورة اخلاصـة بالرسـوم   اتوبو. تدريسية وغريها تصميم برامج وحلقات علىتساعدهم ل

ؤسسـات  يف امل للمعلمـني من السهل أن تنتج برامج تدريبية وتطويرية توجـه   والصور والفيديو جتعل
  . بواسطة احلاسب التعليمية
 ::Testing Application تطبيقات االختباراً ت:ثالثا

  :بناء االختبار  -أ 
 بـرامج  هناك و ،الصف ةبلبعض املساعدات لبناء اختبار مناسب لتقييم ط ىلإن دائما علمواملحيتاج 

عطي منوذج تاألسئلة اليت  يةنوع بتحديدن وعلمخاصة حتتوي على عدد كبري من األسئلة وعندها يقوم امل
 .وكميتها إجابة
 :االختبارتصحيح  -ب

بواسطة احلاسوب باستخدام  تصحيحه كنميبغريه م االختبار بواسطة احلاسوب أ ادعدأكان إسواء 
 . خاصة للتعامل مع احلاسوب النموذجية مع إجابات الطلبة يف أورق ةاإلجيابيورقة 
 :االختبارتقييم وحتليل  -ج

النتائج املخزونة يف احلاسـوب ألوراق   نظام بناء االختبار وتصحيح االختبار ومن خالل استخدام
البيانات بإمكان احلاسـوب أن يقـوم بعـدد مـن      الطلبة اليت مت تصحيحها من قبل ومن خالل هذه
  .ويقوم بعمل مقارنات بني نتائج اموعات املختلفة التحليالت ليعطيها معلومات عن قوة االختبار

 : Instruction Aid Application تطبيقات املعينات التعليمية: ابعار
فهناك الكثري مـن  . مسعية بصرية أخرى ميكن استخدام احلاسوب يف البيئة التعليمية مثل أي وسيلة

الرسوم والنماذج وعرض الفيديو وعرض الصور : التعليمية مثل العمليةالربامج اليت ميكن استخدامها يف 
وميكن استخدام برامج احملاكاة اليت ميكن أن تعرض التجارب العلمية اليت مـن  .وغريهاشرائح الثابتة وال
الـيت   يتم القيام بعمل عرض حقيقي هلا يف الغرفة الصفية، وهناك العديد من برامج احملاكاة الصعب أن

 .ميكن أن تستخدم يف املوضوعات املختلفة
 :Instruction Management Application تطبيقات إدارة التدريس : خامسا

  صغرية أو لكل طالب  أن يقوم بعمل أنشطة خمتلفة موعات عندما يريدملساعدة  اىلإحيتاج املعلم 
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موضـوع   حفظ األنشطة التدريسية لكل مادة أو علىفرة ملساعدة املعلم ااحلاسوب متو وبرامج. مبفرده
 وفق اًمعين اًنشاط كل منهم إىلحلاسوب ويطلب على احلاسوب ويقوم املعلم بتوزيع الطلبة على أجهزة ا

 .وميوله هواستعداداتقدراته 
 Computer Assisted Learning تطبيقات التعلم مبسـاعدة احلاسـوب  : سادسا

Application  
العملية التعليمية، وأن يقوم احلاسوب بدور  هذه التطبيقات تساعد املعلم على استخدام احلاسوب يف

الربامج يف مجيع التخصصات وهذه الربامج باإلمكان االستفادة  كثري من فيهو. ريسكبري يف عملية التد
  .)٢٠٠٤عيادات،( واستخدامها ملساعدة املعلم يف القيام بدوره على أكمل وجه منها يف تدريب الطلبة

أن مادة التربية اإلسالمية ما زالت تـدرس بطرائـق ال تتفـق    الكثرية الدراسات التربوية  وأكدت
؛ ٢٠٠٣،ةعيا صـر (جمتمع املعرفة  اآلنواتمع بات ،يف عصر املعلومات اآلنافها، خاصة وحنن وأهد

الكثري من الدراسات والبحوث التربويـة أن  بينت ،و)٢٠٠٦،زين العابدين،٢٠٠٦اخلوالدة واملشاعلة،
كاسـتخدام   هناك حاجة ملحة لتنويع طرائق التدريس املستخدمة ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني،

ت احليـاة  يف جماال حضورهوالن احلاسوب أثبت ،الربجميات التعليمية احملوسبة يف جمال التعليم؛النتشارها
  .)٢٠٠٢غزاوي،(املختلفة 

تركز على أساليب  أاالتربية اإلسالمية، جيد  مومعل هاستخدماليت يكما أن املتتبع لطرائق التدريس 
نتائج البحوث والدراسات الـيت تناولـت    إليه أشارتك ما ذل إىلأضف . Ediger,2004)(التلقني 
واجتاهام  أفضلبرجمية تعليمية حموسبة من زيادة فاعلية تعلم الطلبة، وان حتصيل الطلبة  وإعدادتصميم 

ما زال يغلب عليه  األردن، والن تعليم التربية اإلسالمية يف أفضلحنو التعلم من خالل الربجمية احملوسبة 
، جتد الباحثة أن هنـاك  )٢٠٠٦املشاعلة، اخلوالدة؛(عن استخدام التكنولوجيا  لتقليدي بعيداًا األسلوب

يف حتصـيل طلبـة    أثرهاوقياس  هاتصميم برجمية تعليمية حموسبة يف التربية اإلسالمية وإنتاج إىلحاجة 
  .األساسيالصف الرابع 

:א−٣
  :تتحدد مشكلة البحث يف

 .رجمية تعليمية حموسبة يف التربية اإلسالميةتصميم وإنتاج ب -١-٣
 المية يف حتصيل طلبـة الصـف الرابـع   وسبة يف التربية اإلساحملتعليمية الربجمية ال أثرقياس  -٢-٣

 . يف حمافظة املفرق مقارنة بالطريقة التقليدية األساسي
:א−٤
  :يفتكمن أمهية هذا البحث  
والتصـميم   اإلنتاجوفق معايري  هاوإنتاج يف التربية اإلسالمية سبةتصميم برجمية تعليمية حمو -١-٤

 .التحصيل يفاحلاسويب التعليمي متضمنة للمثريات البصرية والسمعية اليت تؤثر 
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لزيادة انتشـارها يف  يف مادة التربية اإلسالمية؛  زيادة االهتمام بالربجميات التعليمية احملوسبة -٢-٤
 .اإلنسانيةصة التعليمية وخا املوادسائر 
  ، وذلك بتضمني املناهج والكتب التربية اإلسالمية هذا البحث مصممي مناهج تفيد نتائج -٣-٤

 إدراجهـا كان من الصـعب   اإلسالميةخمتلفة يف التربية  اتعوالعديد من الدروس حول موض املدرسية
 .بياا من خالل الطرائق التقليدية لصعوبة
لربجميـات التعليميـة   االتدريس من خالل  أمهية، اإلسالميةتربية ملعلمي ال هذا البحثيبني  -٤-٤
حيسن من املخرجات التعليمية للطلبة السهام وبدرجه كبرية بتوفري الوقت واجلهد عليهم،كما ا ؛احملوسبة
 .أنفسهم
 .األمثل التوظيف يف تدريس التربية اإلسالمية ربجميات التعليمية احملوسبةالتوظيف  -٥-٤
امللـل   أبعاد أمهية استخدام الربجميات التعليمية احملوسبة يف تدريس التربية اإلسالمية يفتبيان  -٦-٤

 .هذه املادة تدريسن يف استخدامها تنويع يف طرائق عن الطلبة؛ ال
א−٥ :א

  :إىلهدف هذا البحث 
 .هاوإنتاج تصميم برجمية تعليمية حموسبة يف التربية اإلسالمية -١-٥
وسبة يف التربية اإلسالمية يف حتصيل طلبـة الصـف الرابـع    احملتعليمية الربجمية ثر الأقياس  -٢-٥

 .يف حمافظة املفرق مقارنة بالطريقة التقليدية األساسي
 .يف حمافظة املفرق األساسيمعرفة أثر متغري جنس الطلبة يف حتصيل طلبة الصف الرابع  -٣-٥
استخدام الربجمية التعليميـة احملوسـبة، والطريقـة    (معرفة أثر التفاعل بني طرائق التدريس  -٤-٥

 . اإلسالميةمادة التربية  يف األساسيوجنس الطلبة على حتصيل طلبة الصف الرابع ) التقليدية
:א−٦
   ما طبيعة الربجمية التعليمية احملوسبة يف التربية اإلسالمية؟ -١-٦
وسبة يف التربية اإلسالمية يف حتصيل طلبة الصف الرابع ما أثر استخدام  الربجمية التعليمية احمل -٢-٦

 ؟األساسي
 اإلسـالمية يف مادة التربية  األساسيما أثر متغري جنس الطلبة يف حتصيل طلبة الصف الرابع  -٣-٦

 يف حمافظة املفرق ؟
يف  األساسيما أثر التفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة يف حتصيل طلبة الصف الرابع  -٤-٦
  . يف حمافظة املفرق؟ اإلسالميةالتربية  مادة
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:א−٧
א−١−٧ א    :א

اجلزء األول من كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي ( هي حوسبة ملادة التربية اإلسالمية 
األساسي مـادة التربيـة    تدريس طلبة الصف الرابعيف  بواسطة برجمية االوثر الستخدامها ) يف األردن
 .اإلسالمية
  :א−٢−٧

التعليمية للربجمية التعليمية احملوسبة، وجمموعـة   األهدافالطلبة يف اجناز  حيرزهمدى التقدم الذي هو 
مـن   واملصطلحات اليت يكتسبوا نتيجة مرورهم باخلربة من خالل عملية التعليم اتمواملعارف واملفه
عالمة الطلبة يف االختبار التحصيلي املوضوعي من نوع االختيار من متعـدد،   عرب عنهي، وخالل الربجمية

 .والذي أعدته الباحثة ألغراض هذا البحث
א−٣−٧ א :אא

يف حمافظـة املفـرق يف العـام الدراسـي      األساسـي الطلبة الذين يدرسون يف الصف الرابع هم 
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  
:א−٨

  :اآلتيةد وتعميم نتائج هذا البحث يف ضوء احلد ميكن
يف مدارس حمافظة املفرق احلكومية  األساسيجمتمع البحث وعينته وهم طلبة الصف الرابع  -١-٨

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام الدراسي 
اقتصار البحث على تصميم برجمية تعليمية حموسبة يف التربية اإلسـالمية للصـف الرابـع     -٢-٨

 .هاوإنتاج من كتاب التربية اإلسالمية املدرسي املقرر لاألوللجزء  األساسي
من كتاب التربية اإلسالمية املدرسـي   األولالباحثة حول اجلزء  إعداداختبار حتصيلي من  -٣-٨

 .املقرر، لقياس اثر الربجمية التعليمية احملوسبة
א−٩ א :א
א−١−٩ א :א
א"אא)٢٠٠١(א−١−١−٩ א

א אא א א א  :"א
حتصيل طلبة الصـف الثـاين    يفملعرفة أثر استخدام برنامج تعليمي حموسب يف مادة التربية اإلسالمية 

مج، وقد تكون جمتمع البحث من طلبة الصف الثاين األساسي يف مدرسة األساسي واجتاهام حنو الربنا
عكرمة األساسية للبنني، إحدى مدارس مديرية التربية والتعليم لقصبة الزرقاء، وتكونت العينة من اثنني 
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وثالثـون،   ةجمموعتني، جتريبية تستخدم احلاسوب التعليمي وعـددها سـت   ىلقسموا إ وسبعني طالباً
واعد خصاونه أدوات الدراسة املكونة من برنـامج تعليمـي    وثالثون، ةوعددها ست ةواألخرى ضابط

ذات داللة إحصائية لصاحل  اًوأظهرت النتائج فروق. حموسب يف مادة التربية اإلسالمية،ومقياس اجتاهات
  .طريقة استخدام احلاسوب التعليمي يف التحصيل واالجتاهات

 
אא)٢٠٠١(א−٢−١−٩ "א

א א א א א
ـ ودراسة أثر عامل احلركة يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفهل :"א احلـج،    اتم
برجمية تعليمية حموسبة، وتكونت عينـة   معرفة األسس الواجب توافرها عند تصميم إىلدف الدراسة و

تكونـت   البحث من ثالث جمموعات من طالباًت إحدى املدارس احلكومية يف اربد، اموعة الضابطة
عشرين طالبـة مت  تكونت من ثالثني طالبة مت تدريسها بالطريقة االعتيادية واموعة الثانية جتريبية  من

دام الربجمية التعليمية احملوسبة وبأسلوب فردي واموعـة الثالثـة   تدريسها املادة التعليمية نفسها باستخ
جمموعة جتريبية ثانية تكونت من عشرين طالبة مت تدريسها باستخدام برجمية تعليمية ذات صور ورسوم 

وأعدت رضوان أدوات الدراسة املكونة من الربجمية التعليمية احملوسبة، واختبـار لقيـاس مـدى     ثابتة،
للربجمية التعليمية احملوسـبة يف  أثراً د أظهرت التحليالت اإلحصائية لنتائج االختبار البعدي وق التحصيل،

.احلج اتموحتصيل طالباًت الصف السادس لبعض مفه يفموضوع احلج وأن هناك أثراً ملتغري احلركة 
א)٢٠٠٢(א−٣−١−٩ "א
אא א א א א
 أثر ةسا، ودربوصفها أداة لدراسته معايري معترف اوفق م برجمية تعليمية حموسبة يبتصموقام  :"א

لـبعض   األردنواثر متغري احلركة واجلنس يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي يف الربجمية احملوسبة 
من كال اجلنسني، وقام غزاوي بتقسيم عينة  بطال) ١٠٧(من  عينة البحثوتكونت  احلج، اتمومفه

ثالث جمموعات معاجلة وزعت على ست شعب، وملعرفة اثر الربجمية التعليمية يف حتصـيل   إىلالبحث 
ته، من صدقة وثبا التأكداحلركة واجلنس يف ذلك من خالل اختبار حتصيل مت  متغريالطلبة واثر كل من 

 إىلطريقة التدريس ولصاحل الطريقة احلاسوبية، وتعـزى   إىلتعزى  إحصائياالنتائج فروقا دالة  وأظهرت
  .صاحل الطريقة احلاسوبية املتضمنة ملثريات متحركةولعامل احلركة 

א"אא)٢٠٠٣(−٤−١−٩ א א א א
א אא א א اثر  ملعرفة :"א

يف تدريس مديرية عمان الثانية ملقرر التالوة  األساسياحلاسوب التعليمي يف حتصيل طلبة الصف السابع 
طالباً من كال اجلنسني مـن طـالب الصـف السـابع     ) ١٣٠(والتجويد، تكونت عينة الدراسة من 
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من وثالثون  رمن الذكووثالثون  ةمخسجمموعتني ضابطة وعددها  إىل العينةوزيع ، قام ملحم بتاألساسي
، وقام ملحم بتدريس اموعة نوثالث اإلناثومن  وثالثون ةمخسة وعددها من الذكور ي، وجتريباإلناث

واسطة ولكن ب هانفس املادة العلميةمن الضابطة بالطريقة العادية،يف حني قام بتدريس اموعة التجريبية 
طريقة التـدريس لصـاحل    ىلإتعزى  إحصائيةذات داللة  اًنتائج الدراسة فروق أظهرتاحلاسوب، وقد 
يف حتصيل  إحصائيةذات داللة  اًة اليت استخدمت احلاسوب التعليمي يف التدريس،وفروقياموعة التجريب

فـروق ذات داللـة    تظهرومل  التجريبية، اموعةيف  اإلناثاالختبار البعدي ولصاحل  يفعينة الدراسة 
 إىل أوالطريقـة   إىل التفاعل بـني  االختبار تعزى يفيف حتصيل الطلبة ملقرر التالوة والتجويد  إحصائية
  .اجلنس
א"אאא)٢٠٠٣(−٥−١−٩ א

א א א أثـر   للتعرف إىل:"אא
استخدام برجمية تعليمية حموسبة يف حتصيل طلبة الصف التاسع األساسي يف مادة التربية اإلسالمية مقارنة 

ب من كال اجلنسني مـن الصـف التاسـع    طال) ١٠٤(تكونت عينة البحث من . بالطريقة التقليدية
ب الثانوية للبنات يف مديرية التربيـة والعلـيم   األساسي يف مدرسيت ظهر السرو األساسية للبنني وساك

قسم عياصـره العينـة   . م٢٠٠٢/٢٠٠٣مبحافظة جرش يف األردن، خالل الفصل الدراسي الثاين لعام 
اموعتني الضابطتني  وجمموعتني جتريبيتني،ومت تدريس إىل أربع جمموعات جمموعتني ضابطتني، عشوائياً

وتدريس اموعتني التجـريبيتني   ة اإلسالمية بالطريقة التقليدية،دروس حياة الصحابة من منهاج التربي
وأعد عياصره أدوات البحث املتكونـة مـن   . املادة التعليمية ذاا باستخدام الربجمية التعليمية احملوسبة

الربجمية احلاسوبية اليت تتعلق بدروس حياة الصحابة من كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع األساسي 
داله إحصائيا يف حتصيل طلبة الصف التاسـع   اًوأظهرت النتائج فروق. األردن، واالختبار التحصيلي يف

األساسي يف مادة التربية اإلسالمية تعزى إىل الطريقة املستخدمة يف التدريس ولصاحل الطريقة احملوسـبة،  
  . لطلبة والطريقةلتفاعل بني جنس ا اىلإجلنس، أو  اىلإداله إحصائيا تعزى  اًفروق مل تظهرو

א"אא)٢٠٠٣(−٦−١−٩ א א
א א א א א א  :"א

 ل طلبة الصـف  معرفة اثر استخدام برنامج تعليمي حموسب يف مادة التربية اإلسالمية يف حتصي إىلدف
طالباً  ومخسني يةمثانواجتاهام حنو الربجمية التعليمية احملوسبة، تكونت عينة الدراسة من  األساسيالتاسع 

 األساسيمت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من الشعب الصفية لطالب الصف التاسع  شعبتنييف 
احلاسوب املتطورة فيهـا، ومت تعـيني    أجهزةتوافر واختريت املدرسة ل ،يف مدرسة املنارة الثانوية للبنني

طالبـاً والشـعبة الثانيـة     تسعة وعشرون أفرادهاالشعب الصفية املختارة جمموعة جتريبية وعدد  إحدى
طالباً، ومت تصميم  تسعة وعشرون أفرادهاجمموعة ضابطة درست باستخدام الطريقة العادية وكان عدد 
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وقام بتطبيقها  األردناإلسالمية للصف التاسع يف  التربيةوس من كتاب در ألربعةحموسبة  ةبرجمية تعليمي
 الًضفبوصفها أدوات للدراسة لالجتاهات  اًاختباراً حتصيلياً ومقياس واعد مغايرةعلى اموعة التجريبية، 

 داءأبني متوسطات  إحصائيةذات داللة  اًنتائج الدراسة فروق تظهر ملو. التعليمي احملوسبعن الربنامج 
 أمـا طريقة التدريس،  إىلار التحصيلي البعدي تعزى باالخت يفالتجريبية والضابطة  اموعتنيالطلبة يف 

بـني   ارتباطيهالقة ع مل تظهراجتاهات الطلبة يف اموعة التجريبية حنو الربجمية احملوسبة كانت اجيابية، و
  .حتصيل الطلبة واجتاهام حنو الربنامج احملوسب

א−٧−١−٩ א)٢٠٠٤(א א א"א א
א א א א א א א

القـرآن  ( عرفة أثر استخدام برجمية تعليمية حموسبة يف تدريس التربية اإلسالمية لوحـديت  مل :"א
تكون جمتمع الدراسة مـن مجيـع    التحصيل الفوري واملؤجل لطلبة الصف السابع،يف ) الكرمي، والفقه

يف  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ أيب متام الثانوية للبنني، واخلنساء الثانوية للبنات للعام يتطالب الصف السابع ملدرس
ب موزعني على مثانية شعب، وتكونت عينة الدراسـة مـن   طال) ٣٠٥(لواء الرمثا حيث بلغ عددهم 

باً، حيث اختريت أربع شعب من مدرسيت البنني والبنات بالطريقة العشـوائية، ودرسـت   طال) ١٤٨(
برجميـة تعليميـة    :أدوات الدراسة وهـي  وقام الداود بإعداد. الشعبتان  األخريان بالطريقة التقليدية

البوربوينت لوحديت القران الكرمي والفقه للصف السابع وفق األسـس املتبعـة يف تصـميم     مستخدماً
فقرة من نوع اختيار من متعدد، وقد مت التحقق  مخسنيمن  اختباراً  حتصيلياً مكوناًو. ةلربجميات التعليميا

طريقة التدريس  ىلإفروق ذات داللة إحصائية تعزى  ىلإوثباا، وقد أشارت النتائج  األدواتمن صدق 
لتفاعل اجلنس أو  اىلإفروق تعزى  رتظهولصاحل اموعة احملوسبة يف التحصيل املباشر واملؤجل، بينما مل 

.  يف التحصيل الفوري أم املؤجلأكان بني الطريقة وجنس الطلبة سواء 
א−٨−١−٩ א)٢٠٠٥(א א"א א א

א א א א א א : "א
دف إىل معرفة اثر استخدام برجمية تعليمية حموسبة ملادة احلديث يف التحصيل املباشر واملؤجل لطالب 
الصف الثالث املتوسط يف حمافظة القريات يف اململكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

جمموعتني جتريبية وضابطة، وأعـد  تسعني طالباً مت اختيارهم بالطريقة العقدية ومت تقسيمهم عشوائياً إىل 
وأظهرت نتائج الدراسـة   برجمية تعليمية حموسبة، واختبار حتصيلي،: زين العابدين أدوات الدراسة وهي

 لنتائج االختبار التحصيلي املباشر تعزى إىل طريقة التـدريس ولصـاحل اموعـة   اً دالة إحصائي فروقاً
يف التحصيل املؤجل يعزى إىل طريقـة التـدريس لصـاحل     اًدالة إحصائي التجريبية، كما أظهرت فروقاً

  .اموعة التجريبية
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א)٢٠٠٥(א−٩−١−٩ א א"א א
א א א א א א א

برنامج تعليمي حموسب لطلبـة الصـف السـادس    اثر  دف إىل دراسةو :"א
حنـو    مطلبة واجتاهااليف مادة التربية اإلسالمية يف تنمية عمليات ما وراء الذاكرة، وحتصيل  األساسي

الذكور يف مدرسـة عبـد    األساسيتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف السادس . التعلم باحلاسوب
طالباً موزعني على ) ١٣٥(عمان الرابعة وعددهم تربية مديرية  ىلإانوية للبنني التابعة امللك بن مروان الث

، جمموعة ضابطة مكونه من شعبتني وعددهم جمموعتني إىل ةبالطريقة العشوائيشعب، ومت توزيعهم  أربع
د املشـاعلة  ، واعطالباًمثانية وستون  طالباً، وجمموعة جتريبية  مكونه من شعبتني وعددهم سبعة وستون

ـ  اختبار حتصيلي ومقياس اجتاهات، وأظهرت :أدوات الدراسة وهي ذات داللـة   اًنتائج الدراسة فروق
ت البعدية لعمليات ما وراء الـذاكرة لصـاحل   الضابطة والتجريبية يف االختبارا اموعتنيبني  إحصائية

الضـابطة   امـوعتني بـني   ئيةإحصـا ذات داللة  اًفروقنتائج الدراسة مل تظهر اموعة التجريبية، و
بني  إحصائيةذات داللة  اًفروقأظهرت بل . ت البعدية لعمليات ما وراء الذاكرةاوالتجريبية يف االختبار

  .اموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي البعدي لصاحل اموعة التجريبية
אא"אא)٢٠٠٦(א−١٠−١−٩ א

א א א א ـ م إىلدف  :"א اثـر   ةعرف
التجويد، ولتحقيـق   ألحكاماستخدام برجمية تعليمية حموسبة يف حتصيل طالب الصف اخلامس االبتدائي 

من برجمية تعليمية حموسبة واالختبار  ةاملكونالدراسة  أدوات بإعداد زين العابديناهلدف من الدراسة قام 
طالب الصف اخلامس االبتـدائي يف   وتكون جمتمع الدراسة من). الشفوي، والكتايب( التحصيلي بشقيه

 سـبعني العينة بالطريقة العشوائية والبالغ عـددها   وأخذتحمافظة القريات باململكة العربية السعودية، 
طالباً، وجمموعة ضـابطة   ستة وثالثنيموعه جتريبية وتشكل جم جمموعتني إىلطالباً، حيث مت تقسيمهم 

طريقـة   إىلتعـزى   إحصائيةذات داللة  اًنتائج الدراسة فروق وأظهرتطالباً،  أربعة و ثالثنيوتشكل 
ـ كما أظهـرت  التدريس لصاحل اموعة التجريبية اليت درست بالطريقة احملوسبة،  ذات داللـة   اًفروق

  .التدريس لصاحل اموعة التجريبيةطريقة  ىلإتعزى  إحصائية
א−١١−١−٩ א א"א)٢٠٠٦(א

א א وضع معايري لتطوير  إىلدف  :"א
، واتبع اخلوالدة واملشاعلة األساسيةمية للمرحلة لتقومي برجمية تعليمية حموسبة يف تعليم التربية اإلسال أداة

، وتكونت عينة البحث من معياراً) ١٣٦( إىلاملعايري وصلت يف صورا النهائية  إلعدادخطوات حمددة 
ممـن درسـوا مـادة     اإلسالميةتربية الطالباً يف الدراسات العليا ختصص مناهج وطرائق تدريس  ثالثني

نتائج الدراسـة أن   وأظهرت. راج دالالت صدق املقياس وثباته، وفاعليتهاحلاسوب التعليمي، ومت استخ
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ـ موثو أداةأداة تقومي الربجمية التعليمية احملوسبة يف التربية اإلسالمية تتمتع خبصائص سيكومترية جتعلها  اً ق
ودرجة  ،)٠.٧٧(وأن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات بلغت .ميكن استخدامها لتقومي الربجمية ا

 وألغيـت ) α ≤.05٠( عند مستوى الداللة  إحصائياًدالة  األداةعالية من الصدق، وأن مجيع فقرات 
  .فقرة) ١٣٦(عدد فقرات املقياس النهائية  أصبحمن املقياس؛ إذ  إحصائيامجيع الفقرات غري الدالة 

א−٢−٩ :אא
نتائج حتصيل األفـراد   إىل مقارنةبدراسة دف  :)Wardlaw,1998(א−١−٢−٩

الذين استخدموا احلاسوب يف تعليمهم، بنتائج زمالئهم الذين تعلموا من خالل الطريقـة العاديـة، يف   
طالباً من مستوى متقارب يف القدرات القرائية، مت توزيعهم ) ١٢٠(القراءة، وتكونت عينة الدراسة من

دام احلاسوب التعليمي، وضابطة درسـت بالطريقـة   جتريبية درست باستخ: إىل جمموعتني متساويتني
ولتحقيق اهلدف قام الباحث بإعداد اختبار حتصيلي مت تطبيقه على جممـوعيت  .التقليدية الصفية االعتيادية

ت البعدية املتعلقة نتائج اموعتني يف االختبارا ومل تظهر نتائج الدراسة فروقاً داله إحصائياَ بني. الدراسة
  .بالقراءة
٢−٢−٩−)Rutherford,1999(:دف إىل تقصي أثر  دراسة ،يف أمريكا

، ودورة )املفسـرة (احملاكاة باحلاسوب، والطريقة الشارحة : استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية هي
يا التعلم، يف حتصيل الطلبة قوانني نيوتن يف احلركة، وقام رذرفورد بتعريض ثالثة صفوف يف املرحلة العل

ملساق مقدمة يف علم الفيزياء، حيث درس كل صف بإحدى هذه االستراتيجيات، وبعد دراسة املساق 
ار من متعدد قبلي وبعدي يهدف إىل قياس مدى لبة، وتعريض الصفوف الثالثة الختبمت تقومي حتصيل الط

حتتفظ بفهم خطأ التحصيل، وأشارت نتائج االختبار القبلي والبعدي إىل أن معظم اموعات ما زالت 
حصائية بـني االسـتراتيجيات   ذات داللة إ اًشائع فيما يتعلق ذه القوانني، بينما مل تظهر النتائج فروق

  .يعكس حتسني التحصيل واإلدراك يف قوانني نيوتن الثالث
إىل قياس فاعلية مشـروع تطـويري يف    :)Parker,2000(א−٣−٢−٩

اهات حنو العلوم لدى طلبة املرحلة املتوسطة الذين حضروا برنامج إثراء أكادميي التحصيل العلمي واالجت
حمتوى علمي مناسـب  : وتضمن املشروع التطويري املكونات الفعالة التالية. ملدة مخسة أسابيع) تقوية(

لتعلم يف املعايري الوطنية األمريكية، واألهداف التعليمية لوالية جورجيا، واستخدام إجراءات دورة ا وفق
طالباً أمريكياَ من أصل أفريقي من طلبة الصف اخلامس  أحد عشروتكونت عينة الدراسة من . التدريس

ومت تطبيق اختبـار حتصـيلي   . والسادس حضروا برناجماَ صيفياَ للتقوية يف الريف جنويب والية جورجيا
، وقد أشارت نتائج الدراسة ايتهو حمكي املرجع ومقياس ملسح االجتاهات حنو العلوم يف بداية الربنامج

إىل زيادة يف التحصيل العلمي للطلبة املشاركني يف الربنامج وكذلك حتسني اجتاهـام حنـو العلـوم،    
  ودعمت البيانات النوعية املتضمنة وصفاَ قصصياَ لسلوك الطلبة املسجل يف سجل الوقائع اليومي، نتائج 
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 .كميالدراسة اليت مت التوصل إليها باألسلوب ال
٤−٢−٩−)Campbell,2000,4(:    دراسة يف مقاطعـة ايتـوا)Etowah( ،

دف معرفة اثر التدريس باستخدام احلاسوب التعليمي يف جمال القراءة يف مهـارات الـتفكري الناقـد    
للتالميذ، وتكونت عينة الدراسة من صفني من صفوف املرحلة األساسـية العليـا يف مقاطعـة ايتـوا     

)Etowah(   وقام الباحث بتدريس التالميذ، عينة الدراسة، من خالل برجمية منهجية مقارنـاً ذلـك ،
بطريقة التدريس التقليدية، ومت تقومي حتصيل التالميذ، وأظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية 

  .بسيطة بني الطريقتني لصاحل التدريس باستخدام احلاسوب
  دف إىل معرفة اثر تعلم القراءة بواسطة Dunn,2002(: (אא−٥−٢−٩

طالباً وطالبةَ من الصف ) ١٤١(احلاسوب، مقارنة بتعلمها بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من
التاسع األساسي، مت اختيارهم بناء على حتصيلهم السابق يف الصف الثـامن، وقـد مت تقسـيمهم إىل    

ومت . ت بالطريقة التقليدية، وجمموعة جتريبية درسـت باسـتخدام احلاسـوب   ضابطة درس: جمموعتني
، يف حني اسـتخدم اختبـار التحصـيل    اًقبلي اًاختباربوصفه استخدام اختبار أيوا للمهارات األساسية 

تبار أداء اموعتني الضابطة والتجريبية يف االخ يفنتائج الدراسة حتسناَ  ظهرتأ .اًبعدي اًواإلتقان اختبار
البعدي مقارنة بالقبلي، وكان هذا التحسني أكرب يف اموعة التجريبية، كما ظهر تفوق لصاحل اإلناث 

أن تعليم القراءة باستخدام احلاسوب حيسن من أداء الطـالب يف  إىل ودلت نتائج الدراسة .على الذكور
  .االمتحانات املعيارية

٦−٢−٩−)(Palenzuela,2002: سة درا دف إىل معرفة اثر تعليم الكتابة
لطالب الصف الرابـع األساسـي   ) اإلمالئي( باستخدام الربجمية التعليمية احملوسبة يف التحصيل الكتايب 
جمموعتني جتريبية درست خالل االختبـارين   ىلإمقارنه بالطريقة التقليدية حيث مت توزيع عينة الدراسة 

بني حتصيل اموعتني الضابطة  دالة إحصائياً اًروقفظهر النتائج ت ملالقبلي والبعدي، وجمموعة ضابطة، و
  .والتجريبية
א−٣−٩ א :א

  :يتضح من االطالع على الدراسات السابقة
، )٢٠٠٦زين العابدين،(حتدث عن أثر استخدام احلاسوب يف تدريس التالوةأن بعضها  -١-٣-٩

  ).٢٠٠٢؛ غزاوي،٢٠٠١رضوان،(احلج  اتمومفه وأثر عامل احلركة يف تعليم بعض
وقاسـت   قامت بعض الدراسات بتصميم برامج تعليمية حموسبة يف التربية اإلسـالمية  -٢-٣-٩

 ).٢٠٠١،خصاونه(التحصيل  أثرها يف
وقاسـت   قامت بعض الدراسات بتصميم برامج تعليمية حموسبة يف التربية اإلسـالمية  -٣-٣-٩

 ).٢٠٠٥املشاعلة،(الذاكرة عمليات ما وراء  أثرها يف
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لتقومي برجمية تعليمية حموسبة يف تعليم التربيـة   أداةوضع بعض الدراسات معايري لتطوير  -٤-٣-٩
 ).٢٠٠٦اخلوالدة واملشاعلة،( األساسيةاإلسالمية للمرحلة 

 استخدام احلاسوب، ىلإالدراسات السابقة فروق داله إحصائية تعزى يف بعض ظهرت  -٥-٣-٩
يف حتصيل الطلبة يف خمتلف املواد الدراسـية الـيت   ) ٢٠٠٣؛ ملحم،٢٠٠١؛ رضوان،٢٠٠٣عياصره،(

 .استخدم احلاسوب لتدريسها
اثر استخدام احلاسوب يف حتصيل الطلبة واجتاهام  ةسادربالدراسات األجنبية  فردتإن -٦-٣-٩

 ).اإلمالئي(يف العلوم والتحصيل الكتايب 
تناولت اثر استخدام احلاسـوب يف   على دراسةسات األجنبية الدرا يفالباحثة  مل تعثر -٧-٣-٩

 .تدريس مادة التربية اإلسالمية
تعليمية حموسبة يف ماد ة التربية اإلسالمية للصـف الرابـع    برجمية وما مييز البحث احلايل أنه  صمم

  .يف حتصيل الطلبة عينة الدراسة أثرها، وقاس وانتجها األساسي
א−١٠ א א :א
:א−١−١٠

 التطبيق على املنـهج طبق البحث على جمموعتني األوىل ضابطة والثانية جتريبية واعتمدت الباحثة يف 
   .البحث أسئلةشبه التجرييب لإلجابة عن 

:א−٢−١٠
 الدراسييف حمافظة املفرق يف الفصل  األساسيتكون جمتمع البحث من مجيع طلبة الصف الرابع 

  .اًعشوائي ؛ ليتم اخذ عينة الدراسة منهم ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  ولاأل
:א−٣−١٠

مـن   اًعشـوائي  االيت مت اختيارمه األساسيمن شعب الصف الرابع  شعبتنيتكونت عينة البحث من 
 األوىلم، وضمت الشعبة  ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  األول  يف الفصل الدراسي املفرق مدارس حمافظة ىحدإ
درسوا باستخدام الربجميـة التعليميـة احملوسـبة،    ) وهي اموعة التجريبية( طالبة  )٣٠(و طالباً )١٥(

  .درسوا بالطريقة التقليدية) اموعة الضابطة(طالبة  )٣٠(طالباً و) ١٥(وضمت الشعبة الثانية 
א−٤−١٠ :א

  :البحث ومها أدايت بإعدادقامت الباحثة 
א−١−٤−١٠ :אא
  من كتاب التربية  األولجلزء ا( امت الباحثة بإعداد املادة التعليمية للربجمية التعليمية احملوسبة ـق

، قامـت  ها، وبعد إقرارها من قبل معلمي التربية اإلسالمية، ومشرفي)األساسياإلسالمية للصف الرابع 
جمال تدريس التربية اإلسالمية واحلاسـوب   الباحثة حبوسبتها، مث عرضتها على جمموعة من احملكمني يف
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اعتمدت ، وتكنولوجيا التعليم؛ لوضع التعديالت املناسبة حذفا أو إضافة، وبعد إجراء التعديالت الالزمة
  . الباحثة هذه الربجمية التعليمية احملوسبة لتدريس اموعة التجريبية

א−١−١−٤−١٠ :אא
من كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابـع   األولقوم الربجمية التعليمية احملوسبة على حوسبة اجلزء ت

وذلك من خالل تصميم شرائح على برنامج االوثر تتضمن أنواعاً من الوسـائط املتعـددة،    ،األساسي
ان اهلدف الرئيس وقد ك. اإلسالميةادة التربية مب األساسيهدفها رفع مستوى حتصيل طلبة الصف الرابع 

  :واألهداف اإلجرائية على النحو اآليت
א−٢−١−٤−١٠ :אא

دف هذه الربجمية التعليمية احملوسبة إىل مساعدة معلمي مادة التربية اإلسـالمية للصـف الرابـع    
هد عليهم، كما ، واختصار الوقت واجلاألساسيعلى رفع مستوى حتصيل طلبة الصف الرابع  األساسي

مراعاة  ىلإكما دف . تسهم يف تطبيق توصيات وزارة التربية والتعليم اخلاصة حبوسبة املناهج التعليمية
  .ق عملية التحصيلوامللل الذي يع وإزالةالفروق الفردية بني الطلبة، 

א−٣−١−٤−١٠ א א :א
، إذ تكّونـت مـن   طلوبةالتعليمية احملوسبة مبوجب خطة واضحة لتحقق أهدافها املصممت الربجمية 

ـ . جمموعة من الشرائح اليت تتصف باملرونة  اوقد روعي يف الربجمية التعليمية احملوسبة أن يناسب حمتواه
وحدد الوقت الـالزم  . النفسية وحاجام والفروق الفردية بينهم األساسيخصائص طلبة الصف الرابع 

لتنفيذ هذه الربجمية التعليمية احملوسبة بفصل دراسي، ومكان التدريب، وهو غرفة احلاسوب يف املدرسة، 
  . وبينت التجهيزات املطلوبة للتنفيذ

  :وقد مرت عملية تصميم الربجمية التعليمية احملوسبة باخلطوات اآلتية
א−٤−١−٤−١٠ א א أهداف الربجمية التعليمية  مت حتديد فقد :א

وقد روعـي أن تكـون األهـداف    . تضمنها، واملهارات ونوعهاتاحملوسبة، وبيان حجم املعارف اليت 
التربيـة  غة بدقة، وواقعية، ووضوح؛ لتكون قابلة للتطبيق ومنسجمة مع األهداف العامـة ملـادة   ومص

ترتيبها على  وأعيدقسمت الدروس  إذذات قيمة يف معاجلة نقاط الضعف يف حتصيل الطلبة اإلسالمية، 
اإلجابـة  اليت يلزم الطالـب   األسئلةجمموعة من  وهو(باختبار  ةشكل وحدات، حبيث تنتهي كل وحد

واحلصول على العالمـة   األسئلةعن مجيع  اإلجابةعنها، حيث انه ال ميكنه االنتقال للوحدة الثانية قبل 
  .اسوقابلة للقي) عالمة ٥٠الناجحة واليت حددت ب 

א−٥−١−٤−١٠ א א إذ مت حتديد املفردات وفق نتـائج   :א
 الربجمية التعليمية احملوسبة  ومشلت. األساسياالختبار التحصيلي القبلي الذي خضع له طلبة الصف الرابع 

يـد التتـابع املنطقـي    ومت حتد. األساسيمن كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع  األولدروس اجلزء 
 .مستوى الطلبة والفروق الفردية بينهماحلسبان ملوضوعات الربجمية، والترابط بني أجزائها، واألخذ ب



٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع . ……....................  ...مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  

 
 

 

א−٥−١−٤−١٠ א وهي التمرينات التدريبية واألمثلة اليت ميكـن   :א
 .وسبةمهم من خالل الربجمية التعليمية احمللتع أثناءعرضها على الطلبة 

א−٦−١−٤−١٠ א א א א א التعلم  ةمت استخدام استراتيجي :א
الذايت، حيث وزع قرص حيتوي على الربجمية التعليمية احملوسبة على كل طالب مـن طلبـة اموعـة    

ناقشـات وجلسـات   امل ةاستراتيجييف ستخدمه يعه خالل فترة  تطبيق البحث، كما التجريبية ليكون م
فكانت الباحثة جتري املناقشات حول دروس الربجمية التعليمية احملوسبة . احلوار أثناء عملية تطبيق البحث

ـ ، وقد قامت الباحثة بتدريب معلم الصف الذي يدرس املادة قبل بدء عملية تعلم الطلبة حاسوبياً  ذا
 .ية على مدار الفصل الدراسيحىت يساعدها يف عملية تطبيق الربجمية التعليم األسلوب
א−٧−١−٤−١٠ א :א

تبني الربجمية يف شرائحها األوىل للطلبة أهم التعليمات اليت تعينهم على استخدام الربجميـة، وكيفيـة   
ون ولتسهيل عملية الـتعلم د . آخرإىل التنقل من شرحية إىل أخرى بيسر، وكيفية االنتقال من موضوع 

ويتتبعها يف كل  درس من . عوائق يف االستخدام يقرأ الطلبة اهلدف الرئيس واألهداف العامة من الربجمية
عالمة  ٥٠(دروس الربجمية، وإذا مل يتمكن من الوصول إىل درجة  التحصيل املطلوبة اليت حدها األدىن 

الطلبة لبساَ، أحد وإذا صادف . س، يعيد التعلم على تلك الدرو)يف االختبار البنائي يف اية كل وحدة
الـيت  ) املعلـم  أو(وغموضاَ، أو أي استفسار حول الربجمية التعليمية احملوسبة فعليه الرجوع إىل الباحثة 

  .تشرف على تطبيق الربجمية لتجيبه عن تساؤالته واستفساراته
א−٨−١−٤−١٠ א א :א

  : لباحثة إىل مجع املواد اخلاصة بالربجمية وهييف هذه املرحلة سعت ا
املراجع العلمية للحصول على جمموعة من النصوص حول بعض الدروس؛ بعض −١−٨−١−٤−١٠

  .وذلك من خالل النص املكتوب، وبعض الصور، واألصوات، واحلركات املخصصة
 .أسئلة استقصائية حول الدروس−١−٨−١−٤−١٠
ترنت للحصول على صور وأفـالم مصـورة خاصـة بـبعض     االستعانة باالن−٢−٨−١−٤−١٠

 .موضوعات الدروس التعليمية
 .أمثلة تطبيقية على الدروس يف اية كل وحدة تعليمية−٣−٨−١−٤−١٠
:א−٩−١−٤−١٠

  إذ تضمنت هذه املرحلة وضع ، وهي املرحلة اليت مت فيها بناء الربجمية التعليمية احملوسبة على الورق
  للربجمة يف تسلسل وسياق حيقق األهداف املطلوبة هلا واصفة تفاصيل عرضها من حيث  التعليمةاملادة 

  .وطريقة تفاعل الطلبة معها. الصورة والصوت واحلركة واأللوان وطريقة العرض
  ، وتوافق حمتوى الربجمية الربجميةوقد راعت الباحثة عند كتابة السيناريو وضوح تعليمات استخدام 
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، ووضوح كتابة النص، وتوافق املعلومات الـيت  ونفسياً األهداف احملددة، وتسلسل احملتوى منطقياً مع
والربجمية، وتقدم  الطلبةبني  نشطاً تقدم مع املهارات املتعلمة من خالل الربجمية، وأن حتقق الربجمية تفاعالً

للطلبة من الشاشة الواحدة التنقـل   املسارات حبيث يسمح ةمرنة، ومتشعب ةالربجميكون تله التعزيز، وأن 
  .ومرونةبني دروس الوحدة بسهولة 

وقد احتوت شرائح الربجمية على جمموعة من النصوص املكتوبة، والصور، واألصـوات، واأللـوان   
وقد سعت الباحثة . اجلذابة املرحية للعني؛ إلجياد عناصر التشويق واإلثارة وزيادة دافعية الطلبة للتحصيل

اسويب إىل التنويع يف أسلوب عرض الربجمية من خالل التنويع يف استخدام الصوت والصورة واملصمم احل
واللون واحلركة مبا يتناسب مع طبيعة حمتوى كل شرحية من شرائح الربجمية واهلدف الذي تسـعى إىل  

خدام السـت  كما مت استخدام هذه العناصر يف التمييز بني درس وآخر داخل الربجمية تسـهيالً . حتقيقه
وقد اشتملت بعض . ثانياً ارستمرالتنويع يف طرائق العرض ألغراض رفع دافعية الطالب باالربجمية أوالً و

  .الشرائح على معلومات اثرائية
א−١٠−١−٤−١٠ א :א

تصميم حموسـب،  يف هذه املرحلة عملت الباحثة على حتويل املخطط والتصميم الورقي للربجمية إىل 
عملت الباحثة بنفسها ومبساعدة خمتص يف عمليات التصميم احلاسويب على تنفيـذ مـا تضـمنه     فقد

ربجمية باستخدام برنامج االوثر، وبرنامج معـاجل النصـوص،   السيناريو على احلاسوب وجرى تنفيذ ال
علومات نظريـة،  واحتوت هذه الربجمية على م. ساعة عمل) ١٨٠(وبرجمية البيسك، يف وقت مقداره 

اسـتخدام  فضالً عن  ).3D(تعليمية وترفيهية، وصور باألبعاد الثالثة  وأناشيد ومتحركة،وصور ثابتة 
  .املؤثرات الصوتية

א−١١−١−٤−١٠ א :א
للتحقق من صالحية الربجمية التعليمية احملوسبة مت استخراج الصدق الظاهري هلا، وذلـك بعـرض   

التربيـة   ساألولية على مخسة عشر حمكماً من املتخصصني يف تـدري  اجمية التعليمية احملوسبة بصيغتهالرب
على مادة التربية اإلسالمية، واملتخصصـني يف  احلاسـوب التعليمـي     التربويني، واملشرفني اإلسالمية

ليـل اسـتجابات   ومت بعد ذلـك حت .  والربجميات التعليمية وتكنولوجيا التعليم واملتخصصني يف اللغة
  ، وأخذت الباحثة جبميع مالحظات احملكمني،نياحملكم
א−١٢−١−٤−١٠ א :א

طالباً من كال اجلنسني من طلبـة  ) ٤٥(عينة استطالعية بلغت  ىالربجمية علقامت الباحثة بتجريب 
وأخذت الباحثة جبميع املالحظات ). اسةمن خارج عينة الدر( يف قصبة املفرق  األساسيالصف الرابع 

  . اليت رصدا لتعديل الربجمية
:א−١٣−١−٤−١٠

  خمترب حاسوب جمهز خبمسة : لتطبيق الربجمية التعليمية احملوسبة على أفراد اموعة التجريبية مت توفري
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، مقاعد مرحية  اإلسالميةادة التربية حاسوبياَ، ومكتبة فيها الكتب واملراجع ذات العالقة مب وأربعني جهازاً
تكفي خلمسة وأربعني طالباً، وسبورة وإضاءة كافية، وجهاز تكييف يف خمترب التدريب وجهاز عـرض  

حيتـوي   CDsكما مت تأمني أقالم للكتابة وأوراق، ومت تسليم كل طالب . )Data Show(البيانات 
مـن   األولية التعليمية احملوسبة خالل الفصل الدراسـي  ومت تنفيذ الربجم. على الربجمية التعليمية احملوسبة

  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام 
א−١٤−١−٤−١٠ א :א

  طبقت الباحثة اإلجراءات التقوميية البعدية على عينة البحث التجريبية بعد االنتهاء من تدريس املادة 
  واملتمثلة يف تطبيق االختبار ) األولي يف اية الفصل الدراسي أ( التعليمية على الربجمية التعليمية احملوسبة 

  .التعليمية احملوسبة ةاثر الربجميالتحصيلي البعدي لقياس 
א−٢−٤−١٠ :א

فقـرة يف  ) ٣٥(أعدت الباحثة اختباراً  حتصيلياً للدراسة من نوع االختيار من متعدد  تكون مـن  
خوالـدة  (ع إىل األدب النظري والدراسات السـابقة ملوضـوع البحـث    صورته األولية بعد الرجو

لبناء االختبار، ومت إعداد  جدول مواصفات  ، لتكون أساساً)٢٠٠٦، زين العابدين، ٢٠٠٦،واملشاعلة
، وقد )املعرفة، واالستيعاب، واملستويات العقلية العليا( املستويات الثالثة من اال املعريف على يشتمل 
ختبار بإعطاء درجة واحدة لكل إجابة سؤال صحيحة، وصفر لإلجابة اخلاطئة، أما االختبـار  صحح اال

استبعدت عشر فقرات لصعوبتها، ولضعف معامل  فقدفقرة فقط، ) ٢٥(هائية فتكون من يف صورته الن
  .متييزها كما سيتضح ذلك يف صدق األداة وثباا

א−١−٢−٤−١٠ :א
من  حمكماً) ١٥( مكد من صدق األداة قامت الباحثة بعرضها على عدد من احملكمني بلغ عددهللتأ

الدنيا من ذوي اخلربة والكفاءة، ومشريف التربية اإلسـالمية،   األساسيةمعلمي التربية اإلسالمية للمرحلة 
ضعت من أجله، واللغات  للتأكد من أن أسئلة االختبار تقيس اهلدف الذي و اإلحصاءواملتخصصني يف 

من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح األسئلة ومراعاة الصعوبة واملوضوعية لالختبار، وصحة املعلومات 
ومت األخذ مبالحظام حول فقرات االختبار، إذ عدلت مخس فقرات يف ضـوء  . الواردة فيه ومالءمتها

ختبار يف صورته النهائيـة  وأصبح اال ،) 0.18(ومت حذف عشر فقرات قل متييزها عن. آراء احملكمني
وللتأكد من ثبات االختبار مت حساب معامـل االتسـاق   . فقرة) ٣٥(فقرة من أصل ) ٢٥(من  مكوناً

طالباً من كال اجلنسني ) ٤٥(الداخلي لالختبار، وذلك بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونه من 
مادة التربية اإلسالمية، ووفق  نن يدرسومم) من خارج عينة الدراسة(  األساسيمن طلبة الصف الرابع 

وهو معامل يؤكد أن االختبـار  ) ٠.٩٠(، إذ بلغت قيمته )KR -20(معادلة كيودر ريتشاردوسون
البحث، كما مت حساب معامالت التمييز لكل فقـرة مـن    اعلى درجة مقبولة من الثبات ألغراض هذ

  .مقبول ميكن استخدامه لغرض البحث وهو مؤشر) 0.29-0.68(فقرات االختبار، وتراوحت ما بني 
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א−١١   :אא
الربجمية  مث أعدت ).األساسيجمموعة من طلبة الصف الرابع  من(تحديد عينة البحث بقامت الباحثة  

  .املادة التعليمية احملوسبة وفق عدة مراحل واعدت  التعليمية احملوسبة
مـن حمافظـة املفـرق بشـكل      األساسيالرابع دراسيتني للصف  شعبتني مث قامت الباحثة باختيار

هـي اموعـة    األوىل الشعبةطالباً من كال اجلنسني، حيث اعتربت ) ٩٠(والبالغ عددهم  عشوائي،
من صالحية الربجميـة التعليميـة احملوسـبة،     تتأكدو. والشعبة الثانية هي اموعة الضابطة التجريبية،

ن فيه اإلجابة اختيـار مـن متعـدد    التحصيلي الذي تكو االختبار مث طبقت .وصدق االختبار وثباته
   .على جمموعيت البحث) االختبار القبلي(

تطبيـق االختبـار   ومت  .مت تدريس اموعة التجريبية باستخدام الربجمية التعليمية احملوسـبة بعدها 
. لبحـث علـى جممـوعيت ا  ) االختبار البعدي( التحصيلي الذي تكون فيه اإلجابة اختيار من متعدد 

 .باستخدام احلاسوب لتحليل البيانات إحصائياً) SPSS(الرزمة اإلحصائية  الباحثة استخدمتو
بالطريقـة   اموعة الضابطة  تدريسب أما عملية التدريس وفق جمموعيت البحث فقد قامت الباحثة 

ـ  الصف الرابع األساسي لتدريس الطلبة علمي ، حيث استعانت مبالتقليدية رة، والسـؤال  بطريقة احملاض
باستخدام الربجمية التعليميـة   اموعة التجريبية دريسوت. ، وحل املشكالت، والعصف الذهينواجلواب
وطلبة اموعة التجريبيـة قبـل    األساسيالصف الرابع  يعلممبلقاء الباحثة ، وذلك من خالل احملوسبة

عض التفاصـيل اخلاصـة بالربجميـة    احلصة الدراسية األوىل ملادة التربية اإلسالمية حيث وضحت هلم ب
  .التعليمية احملوسبة، وكذلك اخلطة الفصلية

يد كل طالب من طلبة اموعة التجريبية  بقرص حيتوي على مفـردات مـادة التربيـة    ومت تزمث 
مقدمة حول املادة، وحمتويا على إرشادات  ، متضمناً)من كتاب التربية اإلسالمية األولاجلزء (اإلسالمية 
عي فيها حرية الطالب يف اختيار املوضوع الذي يريد البـدء  وكيفية تصفح املادة احملوسبة، ور من مثل

 .باالطالع عليه
االختبار التحصيلي القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة للتأكد مـن تكـافؤ    طبقت الباحثة مث

املعيارية موعيت البحث، جمموعيت البحث، إذ قامت الباحثة حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
 يفإىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات جممـوعيت البحـث    )١(رقم  ويشري اجلدول

 ).طريقة التدريس وجنس الطلبة(االختبار القبلي حبسب متغريي البحث 
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  )١(رقم دول اجل

 اإلحصاء  جنس الطلبة
 طريقة التدريس

  الكلي اموع
 التجريبيةاموعة  الضابطةوعةام

  ذكور
 ن
  س
 ع

١٥ 
١٧.٤٦  
٢.٨٧ 

١٥ 
١٧.٢٦  
٢.٩٣ 

٣٠ 
١٧.٣٦  
٢.٨٥ 

  اإلناث
 ن
  س
 ع

٣٠ 
١٦.٠٣  
٣.٤٥ 

٣٠ 
١٦.٣٣  
٣.٢٥ 

٦٠ 
١٦.١٨  
٣.٣٣ 

  اموع
  الكلي

 ن
  س
 ع

٤٥ 
١٦.٥١  
٣.٣١ 

٤٥ 
١٦.٦٤  
٣.١٤ 

٩٠ 
١٦.٥٧  
٣.٢١ 

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات ت     االحنراف املعياري: املتوسط احلسايب، ع: العدد، س: ن
يتـبني مـن    االختبار القبلي، تبعا لطريقة التدريس وجنس الطلبـة  يف املعيارية ألداء جمموعيت البحث،

متقارب مع متوسـط  ) 17.26(أن متوسط حتصيل الذكور يف  اموعة التجريبية ) ١(رقم  اجلدول
متوسط حتصيل اإلناث يف اموعة التجريبيـة  ، وأن )17.46(حتصيل الذكور يف اموعة الضابطة 

، وتشـري هـذه   )16.03(أعلى بقليل من متوسط حتصيل اإلناث يف اموعة الضابطة ) 16.33(
  .إىل تكافؤ جمموعيت البحث من حيث طريقة التدريس وجنس الطلبة النتائج مبدئياً
وسطات، مت إجراء حتليل التبـاين  إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية بني هذه املتما وملعرفة 

) ٢(رقـم  لعالمات الطلبة يف االختبار القبلي، ويوضح اجلـدول  ) ٢x٢(الثنائي ذي التصميم العاملي 
حتليل التباين الثنائي لعالمات طلبة جمموعيت البحث يف التحصيل القبلي يف مادة مناهج تدريس التربيـة  

  .وأساليبها اإلسالمية
  )٢(رقم دول اجل

 جمموع  لتباينمصدر ا
 املربعات

  درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 مستوى الداللة  قيمة ف
  اإلحصائية

  طريقة التدريس
  جنس الطلبة

  جنس الطلبةxطريقة التدريس
  اخلطأ داخل اخلاليا

  اموع

٠.٤٠٠ 
٢٨.٠٠  
١.٢٥  

٨٩٠.٣٠  
٢٥٦٥٤.٠٠ 

١ 
١  
١  
٨٦  

 

٠.٤٠٠ 
٢٨.٠٠  
١.٢٥  

١٠.٣٥٢  
 

٠.٠٣٩ 
٢.٧٠  
٠.١٢١  

٠.٨٤  
٠.١٠  
٠.٧٢  

اجلـدول   يس يفل نتائج حتليل التباين الثنائي ألداء طالب جمموعيت البحث يف اختبار التكافؤ القبلي
تعزى إىل أثر طريقة التدريس يف حتصيل الطلبـة  ) α ≤.05٠( ، داللة إحصائية عند مستوى )٢(رقم 

داللـة   ال، و٠.٨٤=ومسـتوى الداللـة    ،٠.٠٣٩=ن قيمة فإالقبلي يف مادة التربية اإلسالمية، إذ 
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أثـر   ىلإتعزى ) α ≤.05٠( داللة إحصائية عند مستوى  الو )α ≤.05٠( إحصائية عند مستوى 
ن قيمة إالتفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة يف حتصيل الطلبة القبلي يف مادة التربية اإلسالمية، إذ 

ؤ جمموعيت طلبة عينة البحث ، وتبني هذه النتائج األولية تكاف٠.٧٢=ومستوى الداللة ،  ٠.١٢١= ف 
  .إحصائيا يف متوسطات عالماا يف التحصيل القبلي

א−٥−١٠ :א
بعد مجع البيانات استخدمت الباحثة يف عملية التحليل الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة      

)SPSS(  سـطات احلسـابية   ، إذ مت إدخال البيانات إىل احلاسوب، وقامت الباحثـة باسـتخراج املتو
للكشف عن نتائج  )Tow-Way ANOVA(واالحنرافات املعيارية، واستخدمت حتليل التباين الثنائي 

كما استخدمت . االختبار القبلي، وذلك للتحقق من مدى تكافؤ جمموعيت البحث الضابطة والتجريبية
ة مدى الفروق بني املتوسـطات  الباحثة حتليل التباين الثنائي للتوصل إىل نتائج االختبار البعدي، ومعرف

احلسابية لتحصيل أفراد عينة البحث تعزى إىل طريقة التدريس، وجنس الطلبة، والتفاعل بـني طريقـة   
  .التدريس وجنس الطلبة

:א−١١
א−١−١١ א א ما طبيعة الربجمية التعليمية احملوسـبة يف   :א
 بية اإلسالمية؟ التر

تقوم الربجمية التعليمية احملوسبة على حوسبة اجلزء األول من كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابـع  
تتضمن أنواعاً من الوسائط املتعـددة،  و. األساسي، وذلك من خالل تصميم شرائح على برنامج االوثر

، ومساعدة معلمـي  ربية اإلسالميةهدفها رفع مستوى حتصيل طلبة الصف الرابع األساسي يف مادة الت
 .مادة التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي على رفع مستوى حتصيل طلبة الصف الرابع األساسي

صممت الربجمية التعليمية احملوسبة مبوجب خطة واضحة لتحقق أهدافها املرجوة، إذ تكّونـت مـن   
ربجمية التعليمية احملوسبة أن يناسب حمتواهـا  وقد روعي يف ال. جمموعة من الشرائح اليت تتصف باملرونة

وحدد الوقت الـالزم  . خصائص طلبة الصف الرابع األساسي النفسية وحاجام والفروق الفردية بينهم
لتنفيذ هذه الربجمية التعليمية احملوسبة بفصل دراسي، ومكان تدريس الطلبة، وهو غرفـة احلاسـوب يف   

 .املدرسة
ا األوىل للطلبة أهم التعليمات اليت تعينهم على استخدام الربجمية، وكيفيـة  وتبني الربجمية يف شرائحه

ولتسهيل عمليـة الـتعلم دون   . التنقل من شرحية إىل أخرى بيسر، وكيفية االنتقال من موضوع آلخر
ويتتبعها يف كل  درس من . عوائق يف االستخدام يقرأ الطلبة اهلدف الرئيس واألهداف العامة من الربجمية

عالمة  ٥٠(وس الربجمية، وإذا مل يتمكن من الوصول إىل درجة  التحصيل املطلوبة اليت حدها األدىن در
الطلبة لبساَ، أحد وإذا صادف . ، يعيد التعلم على تلك الدروس)يف االختبار البنائي يف اية كل وحدة
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الـيت  ) أو املعلم(ىل الباحثة وغموضاَ، أو أي استفسار حول الربجمية التعليمية احملوسبة فعليهم الرجوع إ
 .تشرف على تطبيق الربجمية لتجيبه عن تساؤالته واستفساراته

א−٢−١١ א ما أثر استخدام  الربجميـة التعليميـة    :אא
 احملوسبة يف التربية اإلسالمية يف حتصيل طلبة الصف الرابع األساسي؟

أجرت الباحثة االختبار البعدي بعد االنتهاء من تدريس جمموعيت البحث ولإلجابة عن هذا السؤال 
الضابطة والتجريبية، وكانت فقرات االختبار البعدي هي ذاا فقرات االختبار القبلي، وهدف ملعرفـة  

باختالف طريقيت التدريس، ويوضح  اإلسالميةيف مادة التربية  األساسيمدى حتصيل طلبة الصف الرابع 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء جمموعيت البحث الضابطة والتجريبيـة  ) ٣(قم راجلدول 

  ). طريقة التدريس وجنس الطلبة( ملتغريي البحث االختبار البعدي تبعاً يف
  )٣(رقم  دولاجل

  اإلحصاء  جنس الطلبة
 طريقة التدريس

  الكلي  اموع
 ةالتجريبياموعة الضابطةاموعة

  ذكور
 ن
  س
 ع

١٥ 
١٧.٥٣  
٢.٨٧ 

١٥ 
٢٠.٩٣  
٣.٠٣ 

٣٠ 
١٩.٢٣  
٣.٣٨ 

  اإلناث
 ن
  س
 ع

٣٠ 
١٦.٢٦  
٣.٦١ 

٣٠ 
٢٣٠.٠٦  
١.٧٠ 

٦٠ 
١٩.٦٦  
٤.٤٢ 

  الكلي  اموع
 ن
  س
 ع

٤٥ 
١٦.٦٨  
٣.٤١ 

٤٥ 
٢٢.٣٥  
٢.٤٢ 

٩٠ 
١٩.٥٢  
٤.٠٩ 

افات املعياريـة  املتوسطات احلسابية واالحنر االحنراف املعياري: املتوسط احلسايب، ع: العدد، س: ن
) ٣(رقم  يبني اجلدول تبعا لطريقة التدريس وجنس الطلبة االختبار البعدي، يف ألداء جمموعيت البحث،

) ٣.٤١(، وباحنراف معياري يساوي)١٦.٦٨(أن متوسط األداء الكلي لطلبة اموعة الضابطة يساوي 
  ).٢.٤٢(وباحنراف معياري ، )٢٢.٣٥(أقل من متوسط األداء الكلي لطلبة اموعة التجريبية 

أعلى ) ٢٠.٩٣(بلغ أن متوسط حتصيل الذكور يف اموعة التجريبية ) ٣(رقم ويتضح من اجلدول 
، وأن متوسط حتصيل اإلناث يف اموعـة  )١٧.٥٣(من متوسط حتصيل الذكور يف اموعة الضابطة 

 ، مما يشـري إىل )١٦.٢٦(ابطة أعلى من متوسط حتصيل اإلناث يف اموعة الض) ٢٣٠.٠٦(التجريبية 
وعـة  ملصـاحل ا طريقـة التـدريس    لدىفروق يف أداء جمموعيت البحث الضابطة والتجريبية  ظهور

التجريبية، واستخدمت الباحثة حتليل التباين الثنائي الختبار تلك النتائج، ومدى داللتها اإلحصائية، كما 
  ).٤(رقم يبني اجلدول 
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  )٤(رقم دول اجل

جمموع  اينمصدر التب
 املربعات

  درجة
 احلرية

 متوسط
  مستوى الداللة  قيمة ف  املربعات

  اإلحصائية
  طريقة التدريس
  جنس الطلبة

  جنس الطلبةxطريقة التدريس
  اخلطأ داخل اخلاليا

  اموع

٧٢٢.٥٠ 
٣.٧٥  
٥٧.٨٠  
٧٠٨.٤٠  
٣٥٧٩٣.٠ 

١ 
١  
١  
٨٦  
٩٠ 

٧٢٢.٥٠ 
٣.٧٥  
٥٧.٨٠  
٨.٢٣  

٨٧.٧١ 
٠.٤٥  
٧.٠١  

٠.٠٠٠  
٠.٥٠١  
٠.٠١٠  

ويالحظ من اجلـدول   نتائج حتليل التباين الثنائي ألداء طالب جمموعيت البحث يف االختبار البعدي
ن قيمة ألتعزى إىل طريقة التدريس  ) α ≤.05٠( ذات داللة إحصائية عند مستوى  ، فروق)٤(رقم 
 الً، مما يدل على أن الفرق بني طريقيت التـدريس كـان دا  ٠.٠٠٠=مستوى الداللة عند ٨٧.٧١=ف

وهو أعلى مـن املتوسـط   ) ٢٢.٣٥(ولصاحل اموعة التجريبية، إذ كان متوسطها احلسايب  إحصائياً
، وهذا يدل على أثر لطريقة التـدريس باسـتخدام الربجميـة     )١٦.٦٨(احلسايب للمجموعة الضابطة 

  .األساسيالتعليمية احملوسبة يف حتصيل طلبة الصف الرابع 
ـا  ألإىل فاعلية طريقة التدريس باستخدام الربجمية التعليمية احملوسبة؛ وميكن أن تعزى هذه النتيجة 

تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة، وتراعي قدرام وسرعة تعلمهم، ولزيادة تفاعل الطلبـة وفهمهـم   
ن أصة وواستيعام حملتوى املادة التعليمية من خالل الربجمية التعليمية احملوسبة، وزيادة دافعيتهم للتعلم خا

التعلم من خـالل   أندافعية الطلبة للتعلم، كما  يفاستخدام الربجمية التعليمية احملوسبة يقلل امللل ويزيد 
يتعلم يف أي مكان شاء وخاصة خـارج الغرفـة الصـفية،     أناملتعلم ميكن  ألن أسهلالربجمية التعليمة 

  . متشوق الطلبة للتعل يفالدوام املدرسي، وهذا يزيد   أوقاتوخارج 
؛ ٢٠٠٣عياصـره، و؛ ٢٠٠١،خصاونهو؛ ٢٠٠١رضوان،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من 

ـ  ) )٢٠٠٣مغايرة،و ؛٢٠٠٦؛ زين العابدين،٢٠٠٥زين العابدين،و؛ ٢٠٠٥املشاعلة،و  يس يفبينمـا ل
  .مع نتيجة هذا البحثما خيتلف الدراسات السابقة اليت توصلت إليها الباحثة 

א−٣−١٠ אא ما أثر متغري جنس الطلبة يف حتصـيل   :א
 يف حمافظة املفرق؟ اإلسالميةيف مادة التربية  األساسيطلبة الصف الرابع 

، متقارب مع )١٧.٥٣(، يتنب أن متوسط أداء طالب اموعة الضابطة )٤(رقم بالنظر إىل اجلدول 
) ٢٠.٩٣(أن متوسط أداء طالب اموعـة التجريبيـة   ، و)١٦.٢٦(أداء طالباًت اموعة الضابطة 

وق كبرية موعيت  ليس هناك فرأنه وهذا يعين ، )٢٣.٠٦(متقارب مع أداء طالباًت اموعة التجريبية 
  .البحث بالنسبة جلنس الطلبة

يعـزى إىل جـنس   ) α ≤.05٠( عند مستوى  اًإحصائيدال فرق ) ٤(رقم اجلدول مل يظهر يف و
  فروق ذات هناك نفي أن تكون وهذا ي ٠.٥٠١= مستوى الداللة عند  ٠.٤٥=ن قيمة فإالطلبة إذ 
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  ).α ≤.05٠(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
هم للتعلم، كما إن الظروف التعليمية يف استعداد) الذكور واإلناث( اجلنسنيوهذا يدل على تكافؤ 

  .ية اليت أعطيت للجنسني واحدة كذلكاجلنسني كانت واحدة، واملادة الدراسل من كاليت مر ا 
مـع  تلـف  ، بينما خت)٢٠٠٤الداود،و ؛٢٠٠٣عياصره،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من 

؛ وذلك ألن هذه الدراسات مل تدرس أثر جنس الطلبة، بل درست أثر الطريقة )٢٠٠١رضوان،(دراسة 
  . انت لصاحل اإلناثالن النتائج ك) ٢٠٠٣ملحم،(، ودراسة بغض النظر عن جنس أفرادها

א−٤−١١ א אא ما أثر التفاعل بني طريقة التـدريس   :א
 . يف حمافظة املفرق؟ اإلسالميةيف مادة التربية  األساسيوجنس الطلبة يف حتصيل طلبة الصف الرابع 

عزى إىل التفاعل بني طريقة ت) α ≤.05٠(عند مستوى  اًدالة إحصائي فروقاً) ٤(رقم يبني اجلدول 
هناك ، وهذا يدل على ان ٠.٠١٠=مستوى الداللةعند  ٧.٠١=ن قيمة فإالتدريس وجنس الطلبة، إذ 

يف مادة التربية  األساسيحتصيل طلبة الصف الرابع  يفللتفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة  اًتأثري
  .اإلسالمية

الصف الرابع عند تعلمهم من خالل الربجمية التعليمية طلبة  ورمبا يعزى ذلك إىل االهتمام الذي أبداه
املادة  أن، كما وإناثاً ؛ إذ الحظت الباحثة أن استخدام احلاسوب انسجم مع ميول الطلبة ذكوراًاحملوسبة

  .واحدة اجلنسنيالتدريسية كانت لكال 
ـ  لت، بينما خت) ٢٠٠٣عياصره،(كل من  ةوتتفق هذه النتيجة مع دراس كـل مـن   ة ف مـع دراس

أثر جنس الطلبة وبالتايل مل  امل تدرس نيالدراستاتني ؛ وذلك ألن ه)٢٠٠٤ الداود، ؛٢٠٠١،خصاونه(
ومل تظهـر نتـائج   )  ٢٠٠٣ملحـم، (ودراسة  .أثر التفاعل بني جنس الطلبة وطريقة التدريس اتدرس

  .الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل التفاعل بني اجلنس والطريقة
:א−١٢

  :اآليتالباحثة  تقترحبناء على نتائج البحث 
تعليمية  اتباستخدام برجمي للصف الرابع األساسي ضرورة تدريس مادة التربية اإلسالمية -١-١٢
  .حموسبة
 قدرات طلبةوالتربية اإلسالمية مبا يتناسب مادة تدريس برجميات تعليمية حموسبة لتصميم  -٢-١٢

 . األردن وميوهلم بغض النظر عن جنس الطلبةالصف الرابع األساسي يف
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 .تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية). ٢٠٠٤( .اجلالد، ماجد زكي -
 .دار املسرية: األردن
ية أثر استخدام برنامج تعليمي حموسب يف مادة التربيـة اإلسـالم  ). ٢٠٠١(. ، حممدخصاونه -

جامعـة  :رسالة ماجسـتري، اربـد  . على حتصيل طلبة الصف الثاين األساسي واجتاهام حنو الربنامج
  .الريموك

بها وتطبيقاـا  طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأسـالي  ).٢٠٠٤. (حيىي عيد، اخلوالدة، ناصر، -
 . دار حنني: عمان العلمية،

تطوير أداة لتقومي برجميـة تعليميـة    .)٢٠٠٦( .نملشاعلة، جمدي سليماوا .اخلوالدة، ناصر امحد -
 ./١/ ٧، جملة العلوم التربوية والنفسيةحموسبة يف تعليم التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية، 

أثر استخدام برجمية تعليمية حموسبة يف تدريس التربية اإلسالمية ). ٢٠٠٤( .، فراس فاحلالداود -
عة أطروحة دكتوراه غري منشورة، جام. الصف السابع األساسييف التحصيل الفوري واملؤجل لطلبة 

 .األردن ،عمان العربية للدراسات العليا
 . ١٢، ص االلكترونيةثقافية  جملة تربوية ، املعلم. )٢٠٠٧( .عبد اللطيف بن عبد العزيز، الرباح -
مل احلركـة  تصميم برجمية تعليمية حموسبة ودراسة أثرها وأثر عا). ٢٠٠١(. رضوان،مي علي -

  .جامعة الريموك:رسالة ماجستري، اربد. يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفاهيم احلج
آفاق : غزة. املواقف التعليمية احملوسبة). ٢٠٠٦( .الزغانني، مجال عبد ربه ومهدي، حسن زكي -
 .للنشر
برجمية تعليمية حموسبة يف  أثر استخدام). ٢٠٠٦( .زين العابدين، عبد العزيز بن عبد اهللا ياسني -

، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، اربـد،  حتصيل طالب الصف اخلامس االبتدائي ألحكام التجويد
 .األردن
برجمية تعليمية حموسبة ملادة احلديث  مأثر استخدا).٢٠٠٥( .زين العابدين، عبد الفتاح عبد اهللا -

رسالة ماجستري، جامعـة   ط يف حمافظة القريات،يف التحصيل املباشر واملؤجل لطالب الثالث املتوس
 .الريموك، اربد، األردن

 .دار وائل: األردن .احلاسوب يف التعليم). ٢٠٠٧( .عبود، حارث -
  .دار املسرية: عمان. احلاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). ٢٠٠٤( .عيادات، يوسف امحد -
ية تعليمية حموسبة يف حتصيل طلبة الصف أثر استخدام برجم). ٢٠٠٣(. مصطفى حممد عياصره، -

 .جامعة الريموك، األردن:رسالة ماجستري، اربد. التاسع األساسي يف مادة التربية اإلسالمية
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تصميم برجمية تعليمية حموسبة ودراسة أثرها واثر متغري احلركـة   ).٢٠٠٢. (غزاوي، حممد ذيبان -
  ./٣/٤، جملة العلوم التربوية والنفسيةاحلج، يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي لبعض مفاهيم 

التربية والتعليم العايل، الدوحة  ، وزارةاإلنترنت يف العملية التعليمية ).٢٠٠١( املالكي، حورية -
 .مايو

اثر استخدام برنامج تعليمي حموسب يف حتصيل طلبة الصف  ).٢٠٠٣. (مغايرة، حممد موسى -
رسالة ماجستري، جامعة الريموك،  ،سالمية واجتاهام حنو الربنامجالتاسع األساسي يف مادة التربية اإل

 .اربد، األردن
اثر استخدام احلاسوب التعليمي يف حتصيل طلبة الصف السابع  .)٢٠٠٣( .ملحم، خالد حممد -

رسالة ماجستري غري منشـورة، جامعـة    ،يف من مدارس مديرية عمان الثانية ملقرر التالوة والتجويد
 .لسودانالفاشر، ا

تأثري التعليم مبساعدة احلاسوب يف تنمية عمليات ما وراء  ).٢٠٠٥. (املشاعلة، جمدي سليمان -
، أطروحـة  باحلاسـوب  مالذاكرة ويف حتصيل الطلبة يف مادة التربية اإلسالمية واجتاهام حنوا لتعل

 .دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
استخدام تقنية املعلومـات واحلاسـوب يف التعلـيم    ). ٢٠٠٢( .د اهللا عبد العزيزاملوسى، عب -

  . مكتب التربية العربية لدول اخلليج: الرياض .األساسي
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