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 وكان ، التربوي اال يف وتطويعها االكتشافات هذه من لالستفادة التعليمية املؤسسات قبل من اهتمام ؛ التسارع هذا ويواكب ، متسارعة تقنية علمية ضة يعيش املعاصر العامل إن     

 التربية بنية يف جذرية تعيريات فأحدثت ، توظيف أحسن ووظفتها االكتشافات هذه من االستفادة إىل سارعت لدولا بعض يف املؤسسات فبعض ، متباينا التعليم مؤسسات لدى منها املوقف

 أو اقتصادية ألسباب - للتقنية التوظيف هذا مواكبة عن - البعض أحجم حني يف ، نظرياا ىلد التجربة نتائج معرفة حلني املؤسسات بعض تريثت حني يف ، وأدواا وأساليبها ومناهجها

    . حنوها أو معرفية
 والفكـري  واملعـريف  العلمي البناء عملية يف رائد بدور وقامت ، العشرين القرن من الثاين النصف خالل العامل شهده الذي والتقين العلمي التقدم يف األكرب اإلسهام للجامعات يزال وال كان

   .  ]١[ اتمع وخدمة العلمي والبحث التدريس يف واملتمثلة ، عليها املتعارف األساسية اوظائفه خالل من الدور هذا اجلامعات وتؤدي ، تمعاا
ـ             : " قوله  ب ذلك ]٢[     إن املسؤولية امللقاة على التربويني يف استخدام الوسائل كبرية ويؤكد املشيقح             ا أدى هذا التقدم التقين الكبري إىل مضاعفة مسؤوليات املربني ، الذين أصبح لزام

 ، وأصبح عليهم التعرف على كل هذه املعلومات بقصد االختيار منها ملا يتناسب مع األهداف اليت يرمون إليها ،ويهدفون إىل حتقيقها يف                       تعليهم التعامل مع كل هذا الزخم من املعلوما       
احتياجه الشديد الستخدام الوسائل التعليمية اليت سوف يوظفها ضمن النظام التعليمـي  أقصر وقت ، وبأفضل السبل ، ولتحقيق هذا أصبح املريب اليوم يف سباق مع الزمن ، ومن هنا نبع     

  " .الشامل لتحقيق أهدافه التربوية ،لذا فالوسائل التعليمية ليست مهمة يف حد ذاا بل إن أمهيتها ترجع إىل ما تقوم به من دور أساسي ومهم يف عملييت التعليم والتعلم 
أصبح الكمبيوتر كأداة من أدوات تكنولوجيا التعليم ؛ فعاال يف تطوير أمناط التدريس ويف تقدمي مفـردات                 " أمهية احلاسوب يف التعليم والتعلم بقوله        ] ١٦٣ص  ،  ٣[ويؤكد يونس        

        "  .  املناهج املدرسية عن طريق برجميات تيسري التعليم الفردي يف وقت مناسب ويف وبكفاءة عالية وضوابط تقومي متميزة 
  أهداف الدراسة

 التقـدميي   ض استخدام التقنية احلديثة يف الوسائل التعليمية املتمثلـة يف اسـتعمال احلاسـوب بتقنيـة العـر                 منالطلبة والطالبات   موقف  دف الدراسة إىل التعرف على      
)presentation ( عرب جهاز احلاسوب وبرنامج)power point (  وجهاز عارض البيانات)data show ( والتحصيل الدراسي يف تقريب املنهج .  

؟ وكيف ينظر هؤالء هلذه الوسـيلة يف  حنو استخدام التقنية يف التعليم الطالبات إجيابية ؟ أم سلبية ووهل ختتلف االجتاهات باختالف اجلنس ، وهل االجتاهات لكل من الطلبة        
  .. . من عدمها لديهمدى فائدة هذه التقنية احلديثة يف زيادة الدافعية تقريب املنهج ويف التحصيل العلمي والتغلب على صعوبات املنهج ؟ وم

  مشكلة الدراسة
     بالرغم من أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعلم والتعليم ، وهذا ما أشارت إليه عدد من الدراسات  احمللية واألجنبية ، إال أا ركزت على الوسائل املنتشرة منـذ                              

 الصويت أو املرئي من فيديو أو تلفاز أو سينما أو حنوها ، وكذلك الوسائل األخرى كالصور املتحركة والثابتة والشفافيات والصور املعتمة  واـسمات                         لويلة ، كالتسجي  فترة ط 
يت تناولت بالدراسة والتحليل ،  فاعلية استخدام برنامج العرض          وغريها ، وكذلك استخدام احلاسوب من خالل شاشته الصغرية ، وبراجمه املتنوعة ، إال أن الدراسات قليلة جدا ال                  

 ، فضال عن حيث مل يدخل هذا اجلهاز للميدان التربوي إال من زمن قصري) data show) (احلائط(وباستخدام جهاز العرض على الشاشة الكبرية ) power point(التقدميي 
   .ة دراسة مقارنة بني اجلنسني يف موقفهما من تلك األدا

  :التالية  العام التساؤالت لتساؤل عام وهو تتباين مواقف الطلبة عن الطالبات من استخدام التقنية احلديثة يف التدريس ؟ ويتفرع عن هذا التساؤ     وتنحصر مشكلة الدراسة يف 
   ؟ الدراسيد من مستوى التحصيل يزي املقرر الدراسيعرضالعرض التقدميي يف  ماستخداأن من الطالبات موقف الطلبة عن تلف خيهل   -١
   ؟تدوين نقاط احملاضرةاملساعدة على يف العرض التقدميي استخدام حنو بني الطلية والطالبات تتباين النظرة هل   -٢
 ؟عادية  الةهل يتسق املوقف لدى كال اجلنسني من وجود مزية للتدريس باستخدام تلك التقنية عن التدريس بالطريق -٣
  يف ذلك ؟آراؤهمبعة الشرح باستخدام العرض التقدميي كما يرى ذلك كل من الطالب والطالبة وهل تتباين هل هناك صعوبة يف متا -٤
 ل ختتلف رؤية كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يتطلب اإلعداد املسبق للمحاضرة من قبل أستاذ املادة ؟ه -٥
   ممال ؟الشرحالشرح باستخدام العرض التقدميي جيعل   موقف الطالب والطالبة من أن قيتطابهل  -٦
  يشد االنتباه ؟ ؛هل ختتلف رؤية كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام العرض التقدميي مباله من مؤثرات لونية وحركية وخلفية -٧
  ؟  احملاضرةلبية الطلبة يف سي لؤدالشرح باستخدام العرض التقدميي ييتطابق املوقف من كل من الطالب والطالبة يف كون هل  -٨
  هل يتسق اعتقاد كل من الطالب والطالبة بأن الشرح باستخدام العرض التقدميي يساعد على التغلب على صعوبات موضوع احملاضرة ؟  -٩
  ية تتفاوت بني اجلنسني ؟هل يعتقد كل من الطالب والطالبة أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يؤدي لضعف التفاعل داخل القاعة ؟ وهل هذه الرؤ -١٠
 هل املتابعة للشرح باستخدام العرض التقدميي يشد انتباه كل من الطالب والطالبة أم العكس مقارنة بالشرح العادي ؟ وهل يتفقان يف تلك النظرة أم خيتلفان ؟ -١١
  تفقان يف هذا املوقف أم متباينان  ؟هل الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من فهم كل من الطالب والطالبة للمقرر أم ال ؟ وهل م -١٢
 هل تتفق نظرة كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام األسلوب التقليدي أفضل من الشرح باستخدام العرض التقدميي ؟   -١٣
  تفاوت بني اجلنسني ؟ هل يعتقد كل من الطالب والطالبة أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من الدافعية للتعلم ؟ وهل هذه الرؤية ت -١٤
 هل يرى يتطابق موقف كال اجلنسني من أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من فهم املقرر والتحصيل الدراسي ؟ -١٥



 ]٢[

  ؟ باستخدام العرض التقدمييالتدريس من يف درجة االستفادة  الطالب والطالبةما مدى تباين كل من  -١٦
  أمهية الدراسة 

 ،وأن التقدم التقين يفرض بصماته يف ميدان التـدريب والتعلـيم            ، سيما    والتدريبية استخدام الوسائل التقنية احلديثة يف عملية التعلم والتعليم          تنبع أمهية الدراسة من أمه    
  . الدراسية ات الطلبة والطالبات واجتاهام حنو استخدام هذه التقنية احلديثة يف القاعمواقفوتكمن أمهية البحث يف التعرف على 

وبالتحـصيل  واملدرب  باملنهج وباملعلم   واملتدرب  ، وانعكاساته على عالقة املتعلم      درييب والتعليمي   ا تستمد أمهيتها من الدور املتعاظم الستخدام احلاسوب يف امليدان الت          كم
  أو من حيث االستخدام يف امليدان التربوي        ، يثة من حيث التصنيع واالبتكار    حني يتعلق األمر بأداة حد    الدراسة أمهية   وتزداد  التربوية بشكل عام ،     التدريبية و واالجتاه والقيم والبيئة    

  ).data show(، نظرا الرتباطها مبهارات عديدة تتعلق بالتعامل مع احلاسوب عامة ومع بعض براجمه خاصة ، وكذلك التعامل مع وسيلة العرض املكرب تعليما وتدريبيا 
التعليمي ، تبعا ملا تسفر     التدرييب و ، ولفت االهتمام إىل الوسائل احلديثة املؤثرة يف املوقف          والتدريب  جتديد ألساليب التعلم والتعليم     وتربز أمهيتها ملا ميكن أن تسهم به من         

  .  حنو استخدام هذه الوسيلة احلديثة من عدمها ) إناث-ذكور ( بفئتيهم الدارسنيمواقف عنه من 

  حدود الدراسة
  : التالية تتحدد هذه الدراسة باملعطيات

 .وهم الطلبة والطالبات امللتحقني بكلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض : جمتمع الدراسة  .١
  .١٤٢٧/ ١٤٢٦ للعام الدراسي ثاينوهو بالفصل الدراسي ال: بالزمن  .٢
 . عداد الباحث من إعليمالعرض التقدميي يف التتقنية استخدام اهات حنو جتوهي استبانة قياس اال :األداة املستخدمة  .٣
  .ارات والنسب املئوية واختبار ت وهي التكر: ستخدمة ألساليب اإلحصائية املا .٤

  مصطلحات الدراسة 
 عـن  العرض التقدميي يف التدريس ، وهذه النظرة ناشئة عن طبيعة جنـسهم أو        تقنية  استخدام  موقفهم من   يقصد ا تلك االختالفات بني الطلبة والطالبات يف          :  اجلنسية قالفرو

  .طبيعة التنميط اجلنسي الذي تعرضوا له 
عرف  موقف معني ، جتاه موضوع معني ، ي        عبارة عن تنظيم إدراكي ، يتمثل يف استجابات  ثابتة نسبيا ، تعرب عن             : بأنه   -كتعريف إجرائي هلذه الدراسة      -الباحث   هعرفياملوقف  

   . هنا معرب عنه كتابيا على مفردات أداة الدراسة و، وهأو حركيا حني يعبر عنه لفظيا أو كتابيا أو إسقاطيا أو تعبرييا 
، وبذلك فـان مـصطلح       وتعين علما أو دراسة    ) Logy( وكلمة  ،  وتعين مهارة فنية     ) Techno( تكنولوجيا كلمة إغريقية قدمية مشتقة من كلمتني مها         كلمة  ن  إ: التقنية  

وتعين تكنولوجيـا الـيت      ،    قبل أن يدخل املفهوم عامل التربية والتعليم        ، ملدة تزيد على القرن والنصف     ،   تبط مفهوم التكنولوجيا بالصناعات    وقد ار   ، تكنولوجيا يعين تنظيم املهارة الفنية    
   .، علم املهارات أو الفنون أي دراسة املهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة حمددة عربت إىل تقنيات

  .وهي كافة األجهزة املرتبطة باحلاسوب من شاشة ، ولوحة مفاتيح وغريها ) Hard ware(املكونات املادية  -أ: مكونات هيوجهاز يتكون من ثالث : احلاسوب الشخصي 
  .) برامج تعليمية ، برامج تستخدم يف املكتبة(وهي الربامج املستخدمة يف احلاسوب ) Soft ware( الربجميات  -ب
  ] .٤[ملدخلة أو املخرجة وهي جمموعة البيانات ا ) Data( املعلومات  -ج

الشرائح : عبارة عن عرض تفاعلي بني املتحدث واملشاهدين وعادة ما يتضمن هذا العرض أحد العناصر املرئية أو أكثر مثل ) presentation(العرض التقدميي : العرض التقدميي 
  . ] ٢، ص ٥)  [power point(أو النشرات أو مالحظات املتحدث ، هذه العناصر ميكن إنشاؤها بواسطة برنامج 

الشرائح والوسائط الشفافة العاكـسة  : هو برنامج تطبيقي يستخدم إلنشاء العروض التقدميية املختلفة ، وذلك باستخدام العديد من الوسائط مثل ) " power point(وبرنامج 
  ] . ٧ ، ص٦[للصور والعروض التقدميية اليت تعرض على الكمبيوتر أو تنشر على شبكة اإلنترنت 

عبارة عن جهاز يقـوم  ) data show(حيث هذه الكلمة تشمل أكثر من جهاز من أجهزة العرض ، فعارض البيانات " الربوجكتور"ويطلق عليه جتاوزا كلمة : عارض البيانات 
  .اخل ... كرب يتضمن احلركة واللون والصوت واخللفية واإلطار ، وهذا االنعكاس امل.. بعكس مكرب ملا هو معروض من أي جهاز سواء كان تلفازا أو فيديواً أو حاسوبا أو غريها 

  الدراسات السابقة
إىل أن تكنولوجيا التعليم بأجهزا وأدواا احلديثة أو وسائلها القدمية          ] ٦٢، ص   ٧[تشري نرجس محدي    ، و يف التدريس   التقنية احلديثة   أمهية استخدام   ال خيتلف كثري من املربني على       

حترير املدرس من األعمال الروتينية ، كاألعمال املتعلقة بالتلقني والتصحيح ورصد الدرجات ، وأا تـساهم يف تأكيـد                   : خدامها ميكن أن تسهم يف جوانب عظيمة منها         إذا أحسن است  
ز التفاعل الصفي والتحفيز على زيادة املشاركة اإلجيابية للطالب ،          ، ووضع الطالب يف مواقف حتفزهم على التفكري واستخدام احلواس يف آن واحد ، كما أا تعز                 اخلربة احلسية املباشرة  

كما تعمل على استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجام للتعلم ، وتنشيط دافعيتهم حنو املعرفة ، أيضا تعمل الوسائل التعليمية على ترسيخ وتعميق مادة التدريس ، وإطالة فترة احتفـاظ                       
ساعد على اختصار وقت املدرس وجهده داخل قاعة التدريس ، وأخريا فإا تشجع املدرس على تبين مواقف تربوية جتديدية ، تبعده عن اجلمود والتقليد وتقربه      الطلبة باملعلومات ، كما ت    

  . ، من روح العصر ومسايرة التطور العلمي 
التـدرييب  هو احلاسوب اآليل ، هذا اجلهاز الذي فرض نفسه على جماالت كثرية يهمنا منها اـال                 ولعل من أبرز التقنيات احلديثة اليت دخلت امليدان التربوي بقوة وانتشار سريع             

ي ، العامل املعاصر يعيش ضة علمية تقنية متسارعة ، ويواكب هذا التسارع ؛ اهتمام من قبل املؤسسات التعليمية لالستفادة من هذه االكتشافات وتطويعها يف اال التربوالتربوي ، إن و
وكان املوقف منها لدى مؤسسات التعليم متباينا ، فبعض املؤسسات يف بعض الدول سارعت إىل االستفادة من هذه االكتشافات ووظفتها أحسن توظيف ، فأحدثت تعيريات جذرية يف                           

 ألسباب  - عن مواكبة هذا التوظيف للتقنية       - نظرياا ، يف حني أحجم البعض        ىالتجربة لد بنية التربية ومناهجها وأساليبها وأدواا ، يف حني تريثت بعض املؤسسات حلني معرفة نتائج               
  .معرفية أو حنوها  اقتصادية أو



 ]٣[

ملتالحقة يف جمـال  يقاس جناح العملية التعليمية عادة بسرعة استجابتها وجتاوا مع املتغريات ا  : " جناح العملية التعليمية مبدى تفاعلها مع مستجدات التقنية فيقول          ] ٨[ويقرر اهلدلق   
  " .تقنية املعلومات 

احلاسوب يف التعليم والتعلم كأداة من أدوات تكنولوجيا التعليم ؛ فعاال يف تطوير أمناط التدريس ويف تقدمي مفردات املناهج املدرسية عن طريق برجميات تيسري التعليم الفردي يف                           بل  
   .وقت مناسب ويف وبكفاءة عالية وضوابط تقومي متميزة   

نظرا للتغريات الكبرية اليت يشهدها اتمع العاملي مع دخول عصر املعلومات وثورة االتصاالت ، فإن برامح املؤسسات التعليمية حباجة إىل إعـادة النظـر                        " أنه  ] ٩[يذكر املوسى   
ونة األخرية هذه األمهية لذا فقد تعالت الصيحات من هنا وهناك إلعادة النظر يف              ولقد ملس التربويون يف اآل    ... والتطوير لتواكب هذه التغريات من أجل العيش يف هذا الكوكب األرضي            

  "  .حمتوى العملية التربوية وأهدافها ووسائلها مبا يتيح للطالب اكتساب املعرفة املتصلة باحلاسب  
زداد يوما بعد يوم يف الدول املتقدمة ، ففي الواليات املتحدة األمريكية تـضاعف عـدد   القناعة بأمهية احلاسوب يف العملية التعليمية ت: إىل أن ] ٣، ص ١٠[كما يشري العبد القادر   

احلاسبات الشخصية املستخدمة يف املدارس من مرحلة الروضة إىل الثانوية ثالثة أضعاف خالل عامني فقط ، كما قامت الدور األوروبية بدور أكثر فاعلية لتشجيع ودعم إدخال التقنية يف        
  . م ، فقد تبنت احلكومة الفرنسية برناجما طموحا يهدف إىل نشر مائة ألف حاسوب باملدارس االبتدائية والثانوية دور التعلي

 حيـث تنـاول     Androllعددا من الدراسات اليت أثبتت مدى فاعلية استخدام احلاسوب يف تسهيل التعليم والتعلم ؛ منها دراسة أندرول                  ] ٢٠، ص   ١١[واستعرض الكندري   
 إذ درسا إمكانية استخدام احلاسوب بأسلوب احملاكاة كاستراتيجية Thomas& Jacquelineسة دور احلاسوب يف تنمية مهارات حل املشكالت ، ودراسة توماس وجاكلني بالدرا

 .. Thornbarg ، ودراسة ثـورنربج  Randy  ، ودراسة رانديBailey  وقد قارن بني طريقة احلاسوب وطريقة احملاضرة ، ودراسة بيلي       Foxتعليمية ، وكذلك دراسة فوكس        
  . وقد خلصت كل هذه الدراسات إىل نتيجة مؤداها أن احلاسوب واستخدامه كأداة تعليمية كان له آثار إجيابية واضحة على زيادة الفاعلية التعليمية 

 نسبة حاسب آيل واحد لكل أربعة أو مخسة تالميذ متثل مستوى مقبـوال السـتخدامات   ، لنتيجة مفادها أن١٩٩٧بل توصلت جلنة اخلرباء األمريكيني يف جمال التعليم والتقنية عام  
  ] . ٨[، أن املدارس األمريكية يتوفر ا جهاز حاسب لكل ستة تالميذ ١٩٩٨احلاسب الفاعلة يف املدارس ، وقد أظهرت نتائج املسح اليت أجراها املركز الوطين لإلحصاءات التربوية عام 

 يقرر أن أثر تقنية املعلومات يف التربية والتعليم ال يزال قليال مقارنة مبا سيكون عليه الوضع يف العشرين سنة القادمة ، فالتقدم التقين يسري Moursundمورسوند  وبرغم ذلك فإن 
  .] ٨[بسرعة متزايدة 

  !! . بليون دوالر ٢٧يات املتحدة خالل اخلمس سنوات األخرية يربو على إىل أن جممل ما أنفق على حوسبة التعليم يف الوال] ١٢[ Durkan-Reuscheريوش -ويشري دركان
وبالرغم من املزايا العديدة يف استخدام الوسائل التعليمية املرتبطة باحلاسوب ، إال أا يف استخدامها واإلفادة منها بعض املعوقات اليت حتد من استثمارها يف ميدان التعلم والتعلـيم ،        

حول بعض الصعوبات اليت تعترض سبيل توظيف احلاسوب يف العملية التربوية ، فذكر منها عـدم             ] ٣٣، ص   ١٣ [مكثرية بعض هذه املعوقات ، منها دراسة إبراهي       فقد أكدت دراسات    
األجهزة ، ومن الـصعوبات       يف تلك املدارس حني توفري بعض        إملام غالبية املعلمني بطرق تشغيل احلاسبات اآللية ، وصعوبة توفري الربامج التعليمية املناسبة ، إضافة لعدم تدريب للعاملني                 

  ] .٢٥[ندرة عدد األجهزة يف املدارس مقارنة بعدد الطلبة، عدم اخلربة يف تلك التقنية وهذا ما أشارت إليه دراسة الشرهان 
ة الدراسات اليت تناولت فحص املواقف بني اجلنسني جتاه استخدام التقنية احلديثـة يف  وقبل استعراض الدراسات اليت تناولت أثر التقنية احلديثة على التعليم والتدريب ، أأكد على قل      

  :التعليم ، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات املتعلقة باستخدام التقنية يف التعليم 
ودية ، فقد بينت النتائج أن غالبية املدرسني واملدرسات مل تكن لـديهم             حول االستفادة من الوسائل التعليمية يف املعاهد الصحية يف اململكة العربية السع           ] ١٥[يف دراسة للنقشبندي    

  .مواقف سلبية تتخذ عادة ضد استخدام الوسائل التعليمية ، إال أن املدرسني واملدرسات عربوا بشدة عن حاجتهم إىل التعليم والتدريب يف جمال االستفادة من الوسائل التعليمية 
 معلما ومعلمة يف   األردن ، وخلصت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية ، بـني                   ١٣٩املعلمني حنو استخدام تقنية التعليم ، مشلت        اجتاهات  ] ١٦[كما درس اخلطيب    

 اتمع ، كمـا       لون شهادة دبلوم كلية   اجتاهات املعلمني حنو تكنولوجيا التعليم من ناحية ، واملؤهل الدراسي من ناحية أخرى ، لصاحل من حيملون درجة البكالوريوس ، مقارنة مبن حيم                      
أشارت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائيا ، بني اجتاهات املعلمني حنو تكنولوجيا التعليم من ناحية ، وكل من اجلنس والتخصص وسنوات اخلربة يف التدريس والتعرض ملساقات                      

  .ية أخرى يف تقنية التعليم واملرحلة اليت يعمل ا املبحوثون من ناح
 احملمول على آلية الربنامج العالجي بالتربية البدنية ، أن من السلبيات قلـة التفاعـل بـني املعلـم     بواليت درست تأثريات برنامج احلاسو] ١٧ [ Avers ز دراسة أفري  أوضحت

  ]  .١٨ [Bergquistدراسة بريجكويست  أيضا ، ومثل هذه النتيجة توصلت هلا واملتعلمني 
  .يف دراسته إىل بعض املعوقات اليت حتول دون استخدام التقنية احلديثة يف ميدان التربية والتعليم ؛ أمهها قلة تدريب املعلمني على تلك التقنية ] ١٩ [Figgوأشار فج 

عرفة أو اإلجادة للوسائل التقنية ، وأيدها يف ذلك عدم امل ] ٢١[منها قلة الوقت يف احلصص الدراسية ، وذكرت دراسة الداود           على بعض تلك املعوقات ؛      ] ٢٠[كما أشار فرانكلني    
  .وغريها ] ٢٣[، ومثلها دراسة املنيفي ]٢٢[دراسة صيام 

ممارسة التدريس وبيئة التعلم ، ذكـر بعـض         استخدام احلاسوب على     هيئة التدريس وطلبة التدريب امليداين من        أعضاءمواقف  حول  ] ٢٤[ Bin-Talebبن طالب   ة  سادريف  و
  . نها احلاجة للتدريب وارتفاع التكلفة للحاسبات املعوقات م

 عضو هيئة تدريس ، أوضحت النتائج اتفاق عينة الدراسة على أمهية اإلملام باحلاسـوب ،                ٧٢على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ، بلغت           ] ٢٥[ويف دراسة للشرهان    
من العينـة ال تـستخدم       % ٦٤أكدوا على احلاجة على عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس فيها ، بل يصل العجب أن                 وأمهية استخدام شبكة االنترنت يف جمال  التعليم ، كما           

  .من العينة ال تستخدم شبكة االنترنت % ٧٥احلاسب اآليل إطالقا ، وأن 
ارسني على استيعاب املفاهيم يف موقف جديد معقد عليهم ، فقـد أعـد               يف مساعدة الد   يببحث عن أثر التعليم السينمائ    ] ٣٢٥، ص   ١١ و   ٣١، ص    ٢٦[ Rulonقام رولون   
  .حدة ، وذلك يف تدريس مادة العلوم بطريقة خاصة يستخدمها يف املقارنة بني أثر التعليم يف حالة استعمال الفيلم والكتاب املدرسي ، ويف حالة الكتاب املدرسي لوةأفالما سينمائي

قة بني استخدام الوسائل التعليمية احلديثة وتقبل الطالب للمادة الدراسية ، فقد أجرى دراسته على مخس مدارس ثانوية بالرياض ، ووجد أن هناك    عن العال ] ٢١[ويف دراسة الداود    
لمادة الدراسية ، بل وجدت عالقة أيضا بـني      عالقة بني استخدام الوسائل التعليمية وتقبل الطالب للمادة الدراسية ، كما وجدت عالقة بني استخدام الوسائل التعليمية وحب الطالب ل                   



 ]٤[

استخدام الوسائل التعليمية وفهم الطالب للمادة ، وجدت عالقة بني استخدام الوسائل التعليمية وتقبل الطالب ألستاذ املادة الدراسية ، ووجدت عالقة بني استخدام الوسائل التعليميـة                          
  .  استخدام الوسائل التعليمية وزيادة الدرجات اليت حصل عليها الطالب  وزيادة املستوى التحصيلي للطالب ، ووجدت عالقة بني

اثر استخدام تقنيات التعليم يف املدرسة االبتدائية على الذكاء العام ، وقد أجرى دراسته على مثانني طفال ، قسمهم إىل جمموعتني جتريبية وضـابطة ،                         ] ٤٣٥، ص   ١١[درس احلاج   
  ا أن األطفال الذين ينتمون ملدارس غنية بالوسائل التعليمية ، سجلوا قياسات ذكاء مرتفعة مقارنة بالضابطة وتوصلت الدراسة إىل نتائج منه

 طالبا من املدارس الثانوية إىل ثالث جمموعات ؛ تعلمت اموعة األوىل عن طريق كتاب مربمج ، والثانية تعلمـت األسـلوب                      ١٥٠بتقسيم  ] ٢٦ [Goldbeckقام جولدبيك   
  . ي ، والثالثة عن طريق استخدام الطرق التقليدية باإلضافة إىل التعليم املربمج ، وأظهرت النتائج تفوق اموعة الثالثة على اموعتني األخريني بفروق ذات داللة التقليد

يت تلقت التدريس باألسلوب التقين مقارنة باموعـة الـضابطة إىل           إىل أن التدريس باستخدام التقنية احلديثة كان ذا داللة إحصائية لصاحل اموعة ال            ] ٢٩[وخلصت دراسة فودة    
  . تلقت التدريس بالطريقة التقليدية 

 طالبا من املدارس الثانوية إىل ثالث جمموعات ؛ تعلمت اموعة األوىل عن طريق كتاب مربمج ، والثانية تعلمـت األسـلوب        ١٥٠بتقسيم  ] ٢٦  [Goldbeckقام جولدبيك   
  . والثالثة عن طريق استخدام الطرق التقليدية باإلضافة إىل التعليم املربمج ، وأظهرت النتائج تفوق اموعة الثالثة على اموعتني األخريني بفروق ذات داللة التقليدي ، 

 ، استخدمت ةيث قسم العينة إىل جمموعتني ، جتريبية وضابطبدراسة أثر استخدام مراكز الوسائل املدرسية على العملية    التعليمية ، ح] ٣٥٢، ص ١١ [Barrileauxقام باريلو 
األوىل كتبا ومراجع ومقررات خمتلفة ووسائل تعليمية متنوعة ، أما الثانية فقد اقتصرت على الكتاب املدرسي فقط ، وقد دلت نتائج االختبارات اخلاصة بالتقدم املدرسي علـى تقـدم                             

  .  اموعة الضابطة لي من كل الوجوه على حتصةاموعة التجريبي
حول أثر التعليم عن بعد على حتصيل الطالبات ، أوضحت الدراسة أن اموعة اليت تعلمت بغري الطريقة التقليدية كان حتصيلها عاليا مقارنة باموعة اليت                        ] ٣٠[يف دراسة الدباسي    

  ) .٠,٠٠١(ئية عند مستويات معنوية عالية تعلمت بالطريقة التقليدية ، حيث أن الفروق بينهما كانت ذات داللة إحصا
إىل أن التدريس باستخدام التقنية احلديثة كان ذا داللة إحصائية لصاحل اموعة اليت تلقت التدريس باألسلوب التقين مقارنة باموعـة الـضابطة إىل                       ] ٢٩[وخلصت دراسة فودة    

  . تلقت التدريس بالطريقة التقليدية 
 التقنية احلديثة املرتبطة باحلاسوب على التحصيل الدراسي والدافعية لدى الدارسني فمن هذه الدراسات الدراسة اليت قام                 مت العربية واألجنبية إىل أثر استخدا     وتشري كثري من الدراسا   

 ف األول للتدرب على القراءة ملدة عـشرين دقيقـة     وذلك باستخدام التعليم املربمج عن طريق احلاسوب بدال من الكتاب لعرض املنهج مع طلبة من الص               ] ٣٥ [Atkinsonاتنكسون  
  . أفضل من الضابطة بفروق ذات داللة ةيوميا ، وتوصل إىل أن نتائج اموعات التجريبي

ابية وحتسن االجتاه خنو     وجود عالقة إجيابية بني استخدام التقنية وحتسن مستوى الطلبة ، كما أشارت إىل وجود عالقة إجي                إىل] ٣١ [McKenzieكما أوضحت دراسة ماكيرتي     
       . على أسلوبني للعالج النفسي  دينيايعطباء الالوسائط املتعددة يف تدريبات األفاعلية استخدام ] ٣٢ [Bledsoeسو  دأظهرت دراسة بل، كما التعلم 

طالبا وزعوا على ثالث جمموعـات      ٧١مادة الكيمياء ، وبلغت العينة      أثر استخدام احلاسب اآليل والشرائح الشفافة يف حتصيل طلبة األول ثانوي يف             ] ، ص ك    ١٠[ودرس دويدي   
جتريبية أوىل درست باستخدام احلاسوب ، وجتريبية ثانية درست باستخدام الشرائح الشفافة ، و ضابطة باألسلوب التقليدي ، وقد دلت النتائج على تفوق اموعة اليت درست باستخدام           

   .احلاسوب على اموعتني األخريني
ول تدريس العقائد واملمارسات باستخدام السجالت الصحية اآللية يف تدريس التمريض ، إىل أمهية تلك السجالت يف التحصيل                  ح]٣٤[ Bani-Issa عيسى   ابنوانتهت دراسة   

القراءة ملدة عشرين يوما عن طريق احلاسب اآليل ، ووجد           حيث دربوا على     ،  على تالميذ الصف األول   يف دراسته   ] ٣٥ [Atkinsonاتكنسون  كما توصل   ويف تعزيز التفاعل واحلوار     
  .  أن تسع حاالت من عشر كانت اموعة التجريبية أفضل من الضابطة بفارق ذي داللة 

رمـشيل   اك، ووجـد    راسـي   علـى اإلجنـاز الد    م عن طريق الفيديو التفاعلي عرب الشبكة العنكبوتية         يلتدريس والتعل لاألثر الواضح   ]  ٣٦ [Andrewsوبينت دراسة أندريز    
Carmichael] يف تعزيز السلوك االجيايب وتقليل التكلفة يف األساليب التقوميية        سامهت  التقنية احلديثة   ن  حول التدريس باستخدام برنامج حاسوب ألطفال التوحد ، أ        يف دراسة   ] ٣٧ 

   .والعالجية 
ن قبل معلمي الفيزياء على حتصيل طلبة املرحلة الثانوية باستخدام الوسائل املتعددة عن طريق احلاسوب ،       أثر استخدام العروض التعليمية م    ] ٣٨ [Dufresneكما درس دوفرسن      

التعليمـي  وبينت الدراسة أن تلك العروض تؤدي إىل تفاعل الطلبة مع املواقف التعليمية اليت استخدمها معلمو الفيزياء من خالل املشاركة وإجراء املناقشات املثمرة املتعلقـة بـاملوقف                           
  .باستخدام االنترنت 

حول مقارنة استخدام احلاسوب يف تدريس مادة التشريح واألسلوب التقليدي ، تبني يف اية الربنامج اآلثار اإلجيابية ملثل تلك الـربامج يف        ] ٣٩ [Carlyleوبينت دراسة كارليل    
، إىل ازدياد حتصيل التالميذ الذين استخدموا احلاسوب يف التعليم ] ٤٠ [Sivin-Kachalaكاشاال -ستيفنوتوصلت دراسة ، تدريس التشريح وأنه ال يقل أمهية عن التدريس املعملي 

  .يف معظم املواد ، كما حتسنت اجتاهات التالميذ بدرجة عالية حنو التعليم وحنو مفهوم الذات نتيجة الستخدام احلاسوب 
 الرقمي يف املدارس الثانوية بإجنلترا ، إىل أن التدريس باستخدام التقنية قد أحرز جوانب هامـة                 والفيدي مباستخدا حول فاعلية التعليم     ]٤١ [Borowiczنتهت دراسة بروكز    او

  .لئك الذين لديهم تأخر دراسي وحتصيلية واجتماعية وتفاعلية ، بل قد أيقظ مواقف جديدة لإلبداع والوعي االجتماعي السيما أ
ارتفـاع  :  دراسة كان موضوعها دراسة أثر استخدام احلاسوب على التعليم ، وخلص إىل     ٥٠٠ئج عدد كبري من الدراسات تربو على        بدراسة نتا ] ٤٠ [Kulikكما قام كويلك    

الـتعلم ، كمـا أدى      حتصيل الذين استفادوا من احلاسوب مقارنة بغريهم ممن مل يستخدموا احلاسوب ، زاد حب التالميذ للتعلم بشكل كبري ، كما تكونت لديهم اجتاهات إجيابية حنو                          
  التعليميـة ويف   ةلحاسوب يف حتسني البيئ   اإلجيايب ل ثر  األعن  ] ٤٣ [Bakerدراسة بيكر      تتفق مع هذه النتيجة ،ما توصلت إليه         ، و  للتعلم   ماستخدام احلاسوب إىل اختصار الوقت الالز     

  .مادة اجلرب حتصيل الطلبة يف 
يد اآليل يف العالقة بني الطالب واملعلم يف الكليات واجلامعات ، زيادة الفاعلية بني الطلبة واألساتذة ، ووجد ارتباط دال بني                    حول فاعلية الرب  ] ٢٧ [Arnoldوبينت دراسة أرنولد    

 هيئـة  أعضاءمواقف حول ] ٢٤[ Bin-Talebدلت نتائج دراسة بن طالب ، كما استخدام الربيد واملعدل التراكمي ، ووجد ارتباط أيضا بني استخدام الربيد اآليل وفاعلية التدريس              



 ]٥[

التدريس وطلبة التدريب امليداين من ممارسة التدريس وبيئة التعلم باستخدام احلاسوب ، كان له التأثري اإلجيايب خاصة ملن له خربة يف استخدامه ، وكان له اجيابية يف الراحة ويف املساعدة                              
  . التواصل املباشر ظيم الدورات وتقوميها ، ويف سهولة إجراء األحباث وسهولةنيف ت

عن تصورات رؤساء اجلامعة وأساتذا حول التعليم عن طريق الشبكة العنكبوتية وتأثريها على التعليم والتدريس ، وبينت الدراسـة                ] ١٨ [Bergquistويف دراسة بريجكوست    
 احملمول على آلية الربنامج العالجي بالتربية البدنية ، أنه بدرست تأثريات برنامج احلاسوواليت ] ١٧ [ Avers  ز دراسة أفريأوضحت، التأثري فالفاعل لإلنترنت على التعليم والتدريس 

  . مهارات حل املشكالت إكسابجعل التعلم والتدريس أكثر فاعلية ، وساعد على 
 رغم  –نية التعليمية على التحصيل ، ولكن مل جيد الباحث           تأكيد فاعلية وسائل التق    - على تفاوت طبيعة الوسائل التعليمية املدروسة        -ويتضح مما سبق عرضه من دراسات        

على اجتاهات الدارسني أو الدافعية حنو التعلم أو التحصيل الدراسي ، وقد يعـود              ) presentation( دراسة عربية كانت أم أجنبية تناولت طريقة العرض التقدميي           -حبثه املوسع 
، والـذي يكلـف آالف   ) حاسب حممول إضافة لعارض البيانات ( ب ، وقد يعود للتكلفة املادية لتطبيق هذا النوع من التقنية         هذا األمر حلداثة األجهزة املستخدمة هلذا األسلو      

سي والتربوي الدوالرات ، وقد يعود لسبب دجمها حني احلديث عن احلاسوب حيث االستعاضة عن عارض البيانات بشاشات احلاسوب الفردية ، وهذا الواقع خيتلف يف التأثري النف               
  .وحنو ذلك .... يف املوقف التعليمي ، مقارنة باألسلوب اجلمعي يف حال املشاهدة واملتابعة والتفاعل اجلماعي مع شرح وتعليق أستاذ املادة 

  . بصفة خاصة ومن هنا تظهر األمهية واجلدة واألصالة ملثل تلك الدراسات يف العامل العريب بصورة عامة ، ويف اململكة العربية السعودية 
    ونتائجهاإجراءات الدراسة

  :عينة الدراسة وخصائصها 
 ثـاين  مقررات علم النفس خالل الفصل ال   أحد بتدريسهم   ، ممن يقوم الباحث    طالبة   ١٣٢طالبا وطالبة منهم     ٢٨٥  وتضم   تتألف عينة من طلبة وطالبات جامعة امللك سعود       

 سنة ، مبتوسط عمري قدره      ٣٤-١٨تتراوح أعمارهم بني    ائتني منهم فقط نصفهم من الطلبة والنصف الباقي من الطالبات ،             ، وقد اقتصر حتليل البيانات على م       ٢٦/١٤٢٧لعام  
% ٨٠ة   ، كما أن الغالبية العظمى من القسم الشرعي وبنسب         ٣,٥، وتفاوتت مستويات املعدل التراكمي إال أن أكرب تكرار كان           % ٥٥، وغالبيتهم يف املستوى الثاين       سنة   ٢٠,٩

   .%  ١٤، والطبيعي بنسبة 
  :عرض نتائج الدراسة 

 السـتجابة  )٣( : هـي  لالسـتجابات  املعطاة القيم أن إىل هنا ونشري ، الدراسة أداة فحصتها اليت احملاور وتسلسل الدراسة تلتساؤال وفقا الدراسة نتائج استعراض يتم سوف

 )١( والقيمة ، ) موافق لغري( )٣( القيمة أعطيت حيث ، التصحيح حني هلا التقدير عكس مت فقد السالبة العبارات أما ) موافق ريغ( الستجابة )١( ، ) بني بني( الستجابة )٢( ، )موافق(
  .دق وثبات عاليني ، وهذه األداة سبق وأن استخدمت يف دراسة سابقة وحصلت على ص) ١٣، ١٠، ٨، ٦، ٤، ٣(  : األرقام حتمل اليت هي السالبة العبارات أن علما ، ) ملوافق(

 ،  األداة بنود على واإلناث الذكور الدراسة عينة أفراد استجابات بني الفروق فحص دف "ت" اختبار باستخدام ، الدراسة أداة لبنود اإلحصائية املعاجلات نتائج اآلن ونستعرض
  : النتيجة عرض مث التساؤل عرض سيتم ، حيث ليهاع التعليق مع اإلحصائية تائجالن نستعرض يلي وفيما  ،١٨٩ = احلرية درجات أن علما

  :استخدام التقنية وزيادة التحصيل   -١
   العرض التقدميي يف عرض املقرر الدراسي يزيد من مستوى التحصيل الدراسي ؟مهل خيتلف موقف الطلبة عن الطالبات من أن استخدا/ س

  ) :تعين العرض التقدميي: ع ت  (، علما أن نتيجة واجلدول التايل بني ال" ت"فحص هذا التساؤل باستخدام اختبار و
    موعتني بني ااستخدام التقنية وزيادة التحصيلالفروق يف يبني داللة ) ١(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
إن استخدام التقنية احلديثة يزيد من مستوى حتصيلي   ١  ٠,٦٧٣٥  ٢,٩٢٠٠  طالب

  ٠,٥٥٨٧  ٢,٧٩٠٠  طالبات  الدراســـي 
٠,٠٥٢  ١,٩٥١  

  دال
  . الطلبة  األكثر متوسط وهم  لصاحلاجلنسني، وهذا يشري إىل وجود فروق جوهرية بني ٠,٠٥ <من اجلدول يتبني أن هناك فروقا دالة عند مستوى 

املتوسطات أن كال اجلنسني يرون أمهية اسـتخدام        ي، فيتضح من خالل     زيادة التحصيل الدراسي نتيجة استخدام العرض التقدمي      ني من   املفحوصوقف  فيما يتعلق مب  و
من كون استخدام التقنية احلديثـة يف       الدراسات السابقة   نتائج  غالبية  مع  يتسق  وهذا  ،  ) ٣(، وقد قربت املوفقة على ذلك من أعلى قيمة وهي           التقنية احلديثة يف زيادة  التحصيل       

راسة شـوانج  ود، ] ٢٦[راسة جولدبيك ود  ،] ٤٥[زكري ودراسة ] ٣٩[ كارليل راسةود، ] ٢١[ ، ومن هذه الدراسات دراسة الداود        التعليم يزيد من مستوى حتصيل الطلبة     
] ٣١[راسة ماكيرتي   ود،  ]٣٥[اتكنسون  ، ودراسة   ] ٣٤[ودراسة ابن عيسى    راسة  ود،  ] ٢٩[راسة فودة   ود،  ] ٣٥٢، ص   ١١[راسة وبارليو   ود ،   ]٥١[راسة إيرفنق   ود،  ]٢٨[
  .غريها من الدراسات اليت أكدت على هذه الفاعلية على التحصيل و، ]٥٢[، جونسون  ]٤١[ بروكز و ،] ٢٧[أرنولد راسة ود، ] ٤٧[ ليندزي ، ] ٣٦[ أندريز راسةود، 

  :استخدام التقنية وكتابة نقاط احملاضرة   -٢
  ي يف املساعدة على تدوين نقاط احملاضرة ؟هل تتباين النظرة بني الطلية والطالبات حنو استخدام العرض التقدمي/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
  موعتني بني ااستخدام التقنية وكتابة نقاط احملاضرةيبني داللة الفروق يف ) ٢(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  موعةا  العبارة  م
على كتابة نقاط * ]ع ت [ خدام يساعدين است ٢  ٠,٥٧٨٧٥  ٢,٧٨٠٠  طالب

 ٠,٥٧٨٧٥ ٢,٧١٠٠  طالبات  احملاضـــرة
٠,٤٤٢  ٠,٧٧٠  

  غري دال
  تعين العرض التقدميي: ع ت * 



 ]٦[

 وأن كليهما يؤيد وبدرجـة  اضرة ،ثر استخدام العرض التقدميي على كتابة نقاط وعناصر احمل جود فروق جوهرية ين اجلنسني يف تقوميهم أل       ومن اجلدول السابق يتضح عدم       
يساعد وأنه  استخدام العرض التقدميي يف احملاضرة      عالية أمهة استخدام التقنية يف كتبة عناصر احملاضرة ،  وكما يتضح ذلك من خالل املتوسطات، إذ أن كال اموعتني يريان أمهية                       

  . زيادة التحصيل ألن كتابة العناصر مما يسهل على الدارس فهم ومتابعة الدرس ومن مث زيادة التحصيل إىلتشري على كتابة عناصر احملاضرة ، وهذا يتسق مع نتائج الدراسات اليت 
  : استخدام التقنية ومفاضلتها بالشرح التقليدي -٣

  العادية ؟ةهل يتسق املوقف لدى كال اجلنسني من وجود مزية للتدريس باستخدام تلك التقنية عن التدريس بالطريق/ س
  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 

    بني اموعتني استخدام التقنية ومفاضلتها بالشرح التقليدييبني داللة الفروق يف) ٣(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م

أية مزية عن الشرح ] ع ت[ال يتوفر يف استخدام  ٣  ٠,٧٨٣٣٥  ٢,٧١٠٠  طالب
  ٠,٨٣٤٧٩  ٢,٤٩٠٠  طالبات  عاديال

٠,٦٠١  ٠,٥٢٤  
  غري دال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني يف نظرما التمييزية بني الشرح باستخدام التقنية والشرح العادي ، وملا كانت العبـارة عكـسية ،                     مدتشري قيمة ت إىل ع    و
  .إىل املوافقة على صحة هذه الفقرة ) ١(دم املوافقة ، يف حني تشري الدنيا إىل ع) ٣(فتشري القيمة العظمى 

 لطريقـة ستخدام التقنية احلديثة عـن ا     لذا فكال اموعتني ال يوافقان على هذه العبارة ، وتشري املتوسطات إىل ارتفاع تلك املوافقة على الرفض ، مما يشري إىل متيز الشرح با                       
، ] ١٧[أفـريز  ، ودراسـة  ] ١٦[اخلطيب ، ودراسة  ]٤١[ بروكز جتاه القائل بأثر استخدام التقنية احلديثة على الدافعية والتحصيل الدراسي ؛ كدراسة        وهذا يدعم اال   التقليدية ، 
  .] ٣٩[ارليل  ودراسة ك]٤٤[، ودراسة هاوري ] ٥٠[، ودراسة جو] ٤٩[ بول، ودراسة] ٤٣[ بيكر ، ودراسة] ٣١[، ودراسة ماكيرتي ] ٢١[الداود ودراسة 

  : استخدام التقنية وصعوبة متابعة الشرح -٤
  هل هناك صعوبة يف متابعة الشرح باستخدام العرض التقدميي كما يرى ذلك كل من الطالب والطالبة وهل تتباين آراؤهم يف ذلك ؟/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
  داللة الفروق يف استخدام التقنية وصعوبة متابعة الشرح بني اموعتنييبني ) ٤(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
هناك صعوبة يف متابعيت لشرح املادة باستخــدام  ٤  ٠,٨٩٣٥٢  ٢,٣٦٠٠  طالب

 ٠,٨٩٩٨٣ ٢,٢٨٠٠  طالبات  ]ع ت[
٠,٥٢٩  ٠,٦٣١  

  غري دال
تضح عدم وجود فروق جوهرية ين اموعتني يف تقوميهم ألثر استخدام العرض التقدميي يف صعوبة املتابعة للشرح ، ويتضح من املتوسطات أن نسبة علية من اجلدول السابق ي 

 التحصيل الدراسي الستخدام هذه الوسيلة ،       مع معطيات الزيادة يف   ،  ، وهذا املوقف يتسق ونتائج الفقرة األوىل         من كال اموعتني ترفض املوافقة على ذلك القول بوجود صعوبة         
  .  بعضها يف التعليق على الفقرة األوىل وهذا ما يدعم نتائج دراسات كثرية سبق عرض

  :استخدام التقنية و اإلعداد للمحاضرة  -٥
  محاضرة من قبل أستاذ املادة ؟هل ختتلف رؤية كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يتطلب اإلعداد املسبق لل/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنياستخدام التقنية واإلعداد للمحاضرةيبني داللة الفروق يف ) ٥(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
ملية اإلعداد املسبق يضمن ع]ع ت [أرى أن استخدام ٥ ٠,٧٥٦٣٩ ٢,٥٦٠٠  طالب

 ٠,٩٢٥٢٤ ٢,٢٥٠٠  طالبات  رةـــللمحاض

٠,٠١٠  ٢,٥٩٤  
  دال

استخدام العرض التقـدميي يتطلـب      موعتني حيث يرى الطالب بصورة أكرب أن         بني ا  ٠,٠١ <إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ت  وتشري نتائج اختبار    
إىل قلة اخلربة باألمور التقنية ، وعدم مشاهدة        ة من جتهيز وإعداد وحتضري ، على العكس من الطالبات حيث تقل املوافقة على هذه الفقرة ، وقد يرجع ذلك                     املسبق والتهيئة   اإلعداد

  .زة للعرض احملاضر حني يعد أو يعدل أوحىت جيهز األجهزة قبل العرض ، بينما ال يتم العرض للطالبات إال بعد جتهيز وتشغيل األجه
  :استخدام التقنية والشرح اململ  -٦

   موقف الطالب والطالبة من أن  الشرح باستخدام العرض التقدميي جيعل الشرح ممال ؟قهل يتطاب/ س
  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 

  بني اموعتني  اململاستخدام التقنية والشرح يبني داللة الفروق يف) ٦(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م

يف احملاضرة جيعل الشرح ] ع ت [ إن استخدام  ٦  ٠,٧٥٣٣٨  ٢,٥٩٠٠  طالب
 ٠,٩١٩٥٤ ٢,٢٧٠٠  طالبات  الــــمم

٠,٠٠٨  ٢,٦٩٢  
  دال

 الختالف  الفروقلكتعود توقد  يتعلق بكون استخدام العرض التقدميي يف الشرح جيعله ممال ،  فيما٠,٠١ <وتشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   
 كما يظهـر    –لتفاعل بني الطلبة والطالبات ، حيث يشكل وجود احملاضر مع الطلبة عامل تفاعل مقارنة باملتابعة من خالل الشاشة لدى الطالبات ، إال أن اجلميع متفقون                          طبيعة ا 

 الدرجة العليا   إىل) عدم املوافقة ( قاربت درجات الرفض     ، فقد الشرح  دث امللل والسأم أثناء      حي  أن الشرح باستخدام التقنية احلديثة ، ال جيعل الشرح         –املتوسطات  ذلك من خالل    



 ]٧[

ثري استخدام التقنية يف زيادة التحصيل وهو ما يعين مبفهوم         تأ إىلوهذا ينسجم مع نتائج الدراسات العديدة اليت أشارت         ،   وهذا يشري على عدم املوافقة على صحة تلك الفقرة          ) ٣(
  . زيادة التحصيل ، مما يغين عن إعادا هنا إىلأشارت ، وألوىل ااملخالفة عدم صحة هذا الرأي فالدراسات السابقة واليت ذكرت أثناء التعليق على الفقرة 

  :استخدام التقنية واملتابعة للمحاضرة  -٧
 كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام العرض التقدميي مباله من مؤثرات لونية وحركية وخلفية ؛ يشد االنتباه ؟هل ختتلف رؤية / س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
  
  

  موعتني بني ااستخدام التقنية واملتابعة للمحاضرةيبني داللة الفروق يف ) ٧(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م

 ييشد انتباه] ع ت [ استخدام املؤثرات اللونية واحلركة واخللفية ٧  ٠,٦٥٢٥٨  ٢,٧٢٠٠  طالب
 ٠,٧٩٣٦٦ ٢,٥٨٠٠  طالبات  ةـــللمتابع

٠,١٧٥  ١,٣٦٣  
  غري دال

الرأي يف شد االنتباه للمتابعة ، ومن مث فكال اموعتني يؤيدان            يف تقوميهم ألثر استخدام العرض التقدميي        من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فروق جوهرية ين اموعتني         
واحلركـة  استخدام املؤثرات اللونيـة     ن  مما يشري إىل أ   ) ٣( ، فقد أوضحت املتوسطات اقتراب القيم من القيمة العظمى           املتعلملدى  النتباه  اشد  بيتمتع  العرض التقدميي   القائل بأن   
 للشرح ، وهذا ما أكدته عديد من الدراسات من كون هذه التقنية احلديثة ذات فعالية يف املوقف املدرسي كدراسة                  ةـــيشد االنتباه للمتابع   باستخدام العرض التقدميي     واخللفية
، دراسة ارنولد   ] ٣٥[راسة اتكنسون   ود،  ] ٤٠[راسة إهريك   ود ، ، ]٤٧[راسة لندزي   ود ]٤٩[راسة بول   ود،  ]٣٨[دراسة دفرسن   ، و ]٤٦ [راسة ماك نيل  ود ،]٤٤[هاوري  

  ] .٣٢[ودراسة بلدسو ] ٤٣[، بيكر ] ٢٧[
  : استخدام التقنية وسلبية الطالب يف القاعة -٨

  هل يتطابق املوقف من كل من الطالب والطالبة يف كون الشرح باستخدام العرض التقدميي يؤدي لسلبية الطلبة يف احملاضرة ؟ /س
  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"ص هذا التساؤل باستخدام اختبار وفح

   بني اموعتنياستخدام التقنية وسلبية الطالب يف القاعةيبني داللة الفروق يف ) ٨(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م

ة يف الطالب/يؤدي لسلبية الطالب] ع ت[استخدام الشرح بوسيلة  ٨  ٠,٨٧٧٢٧  ٢,٤١٠٠  طالب
 ٠,٩٣٧٤٤ ٢,٣٠٠٠  طالبات  رةــــاحملاض

٠,٣٩٣  ٠,٨٥٧  
  غري دال

النظرة لألثر السليب الستخدام العرض التقدميي يف الشرح ، خاصة ما يتعلق بسلبية املتعلم داخل القاعة ، فقد أوضحت ويتضح من اجلدول أن الفروق بني الطلبة والطالبات يف 
إىل عدم املوافقة على هذه العبارة ، مما يعين أن اسـتخدام            ) ١,٥(، ومن جانب آخر تشري املتوسطات واليت جتاوزت املنتصف للقيم           وجود فروق ذات داللة إحصائية        عدم النتائج

 حتصيله ، وهذا خبالف نتائج عدد من الدراسات الـيت           وأن السلبية داخل القاعة من قبل الطالب سينعكس سلبا على         العرض التقدميي يف الشرح يؤدي لفاعلية املتعلم داخل القاعة          
  .سبق عرضها ، مما ال حاجة إلعادة اإلشارة إليها مرة أخرى 

  :استخدام التقنية والتغلب الصعوبات الدراسية  -٩
  وع احملاضرة ؟هل يتسق اعتقاد كل من الطالب والطالبة بأن الشرح باستخدام العرض التقدميي يساعد على التغلب على صعوبات موض/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنياستخدام التقنية والتغلب الصعوبات الدراسيةيبني داللة الفروق يف ) ٩(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
 صعوبات  يف التغلب علىينيساعد ]ع ت[ عرض احملاضرة باستخدام ٩  ٠,٧٢١٦٧  ٢,٦٢٠٠  طالب

 ٠,٨٥٨٦٥ ٢,٤٩٠٠  طالبات  موضوع احملاضرة  
٠,٢٤٨  ١,١٥٩  

  غري دال
عتني ، مما   بني امو وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم   تشري إىل     لقيمة ت  فيما يتعلق بأثر استخدام العرض التقدميي ، على التغلب على الصعوبات الدراسية ، فإن النتائج              

  .أن استخدام العرض التقدميي يساعد على تذليل صعوبات املنهج يشر إىل أما متسقان من 
ن استخدام العرض التقدميي يساعد يف التغلب على صعوبات موضوع احملاضرة ، وهذا أيضا يتسق متاما مع نتائج الدراسات اليت عرضنا                     وتشري قيمة املتوسطات املرتفعة إىل أ     

ا يف اإلطار النظري ويف مناقشة النتائج ، مما ال حاجة لتكراره هنا ، حيث تكاد جتمع على الفوائد اإلجيابية املترتبة على استخدام التقنية يف تذليل صعوبات املواد الدراسية                             لبعضا منه 
  .وبالتايل االجناز الدراسي 

  :استخدام التقنية وضعف التفاعل يف احملاضرة  -١٠
  لطالب والطالبة أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يؤدي لضعف التفاعل داخل القاعة ؟ وهل هذه الرؤية تتفاوت بني اجلنسني ؟هل يعتقد كل من ا/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنيةاستخدام التقنية وضعف التفاعل يف احملاضريبني داللة الفروق يف ) ١٠(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
يؤدي لضعف تفاعل احملاضر يف ] ع ت [ أرى أن الشرح باستخدام   ١٠  ٠,٨٥٨٦٥  ٢,٢٥٠٠  طالب

 ٠,٩٨٩٨٥ ٢,١٠٠٠  طالبات  ةــالقاع
٠,٢٧٢  ١,١٠١  

  غري دال



 ]٨[

أن الشرح نتيجة استخدام العرض التقدميي يضعف التفاعل        بني الطلبة والطالبات يف صحة هذه الفقرة من         ئية  وجود فروق ذات داللة إحصا    عدم   على   توتدل نتائج اختبار    
تقدميي استخدام العرض ال  بل العكس هو ما بينته النتائج ، فمن خالل املتوسطات يظهر أن الرافضني هلذه الفقرة ، أعلى بكثري من املوافقني ، وهذا يشري إىل أن                          داخل قاعة التعلم ،     

ودراسة ]٢٠[، ودراسة فرانكلني ]٢١[، ودراسة الداود ]٣٣[ودراسة فليبيلي ،  ]٣٢[ بلدسو متسق مع عدد من نتائج الدراسات منها دراسةذا وهيف الشرح يؤدي زيادة التفاعل 
  .وغريها من الدراسات ] ٢٧[راسة أرنولد ، ود] ٣٤[، ابن عيسى ] ٤١[ودراسة بروكز ، ]٣٨[دفرسن ، ودراسة ] ٣٤[ابن عيسى ، ودراسة ] ٥٢[جونسون 

  :استخدام التقنية وشد االنتباه  -١١
 هل املتابعة للشرح باستخدام العرض التقدميي يشد انتباه كل من الطالب والطالبة أم العكس مقارنة بالشرح العادي ؟ وهل يتفقان يف تلك النظرة أم خيتلفان ؟/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنياستخدام التقنية وشد االنتباهيبني داللة الفروق يف ) ١١(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
يشد انتباه الطالب مقارنة بالشرح ] ع ت [ املتابعة للشرح باستخدام  ١١  ٠,٧١١٤٥  ٢,٦٧٠٠  طالب

 ٠,٧١١٤٥ ٢,٢٩٠٠  طالبات  العادي
٠,٠٠١  ٣,٢٥٨  

    دال
مـوعتني   ، بـني ا    ٠,٠١ < فقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             ، شد االنتباه للمتعلم  يتضح من اجلدول السابق فيما يتعلق باستخدام التقنية و        

لفقرة السادسة ، ورغم ذلك فإن املتوسطات تشري إىل كال اموعتني يؤيدان ما تقيسه الفقرة مـن أن الـشرح                    الصاح الطالب ، ولعل التعليل هنا هو ما ذكر حني التعليق على             
  .باستخدام العرض التقدميي يشد االنتباه ، وهو يدعم النتيجة للفقرة السابعة 

لى التحصيل ، وهذا الرأي يتسق مع نتائج الدراسات اليت قارنت بـني التحـصيل   ومن املعلوم أن جذب االنتباه يعين املتابعة والواعية للشرح ، وهذا بدوره ينعكس إجيابيا ع              
ماكيرتي ، ودراسة ] ٤٣[ بيكر   ، ودراسة   ]٣٨[، ودراسة دفرسن    ]٢٩[دراسة فودة   ، و ] ٣٤[دراسة ابن عيسى    بالشرح العادي والشرح باستخدام التقنية ، فمن هذه الدراسات          

، ]٤٤[راسـة هـاوري   ود، ]٢١[راسة الـداود  ود، ]  ٢٢ [راسة صيام ود، ]٢٠[دراسة فرانكلني  و] ٢٠، ص   ١١[ة الكندري   ، ودراس ]٤٠[كاشال  -، ودراسة ستفن  ]٣١[
  . وغريها ] ٣٦[، ودراسة أندريز]٢٧[، ودراسة أرنولد ]٤١[دراسة بروكز و، ]٤٧[راسة ليندزي ود

  :استخدام التقنية وزيادة الفهم  -١٢
  دميي يزيد من فهم كل من الطالب والطالبة للمقرر أم ال ؟ وهل متفقان يف هذا املوقف أم متباينان  ؟هل الشرح باستخدام العرض التق/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنياستخدام التقنية وزيادة الفهميبني داللة الفروق يف ) ١٢(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  ةاموع  العبارة  م
  يزيد من فهمي للمقرر] ع ت [ أرى أن الشرح باستخدام  ١٢  ٠,٧٠٥٧٥  ٢,٦٣٠٠  طالب
 ٠,٩٢٦٦٠ ٢,٣٠٠٠  طالبات

٠,٠٠٥  ٢,٨٣٣  
  دال

 ، بني ٠,٠١<ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عن وجود فرو ت وعن أثر استخدام العرض التقدميي يف الشرح على الفهم ملوضوع احملاضرة ، فقد أسفرت نتائج اختبار            
ومع الطلبة والطالبات لصاحل الطالب ، ولعل هذا يتعلق بالتفاعل ، حيث يتفاوت تقدير التفاعل بني اجلنسني مع هذه األداة ، مما هو واضح يف نتيجة الفقرتني  السادسة والعاشرة ، 

 مواقـف يدعم بناء   حلديثة لفهم املقرر وهو ما يعرب عنه بالدراسات السابقة بزيادة التحصيل واالجناز الدراسي ، ومن مث فهو                  ذلك فإن املتوسط يشري أثر الشرح باستخدام التقنية ا        
، ]٥٠[ ودراسة جو    ،] ٣٦[أندريز  ، وهو ما دلت عليه دراسات عدة منها دراسة          يف التدريس والتعليم    إجيابية حنو استخدام العرض التقدميي خاصة والوسائل التقنية األخرى عامة           

راسة شوانج  ود،  ]٤٠[ كويلك   ،]٣٤[ ابن عيسى    راسةود،  ]٣١[راسة ماكيرتي   ود،  ] ٤٩[بول  ، ودراسة   ]٢١[، ودراسة الداود    ]٤١[، ودراسة بروكز    ]١٦[ودراسة اخلطيب   
  ].١٧[، ودراسة أفريز ]٣٩[، ودراسة كارليل ]٤٣[، ودراسة بيكر ]٢٧[ولد نودراسة أر، ]٢٨[
  : التقنية والتدريس التقليدي استخدام -١٣

 هل تتفق نظرة كل من الطالب والطالبة يف أن الشرح باستخدام األسلوب التقليدي أفضل من الشرح باستخدام العرض التقدميي ؟  / س
  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 

   بني اموعتنيالتقنية والتدريس التقليدياستخدام يبني داللة الفروق يف ) ١٣(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م

ع ت [ التدريس باألسلوب التقليدي أفضل من التدريس باستخدام  ١٣  ٠,٦٧١١٢  ٢,٧١٠٠  طالب
 ٠,٨٥٧٧٦ ٢,٤٦٠٠  طالبات  ]

٠,٠٢٣  ٢,٢٩٥  
  دال

موعتني ، لصاحل الطالبات حيث تقديرهن أن الشرح باألسلوب العادي حيظـى             بني ا  ٠,٠٥ < داللة إحصائية عند مستوى       إىل وجود فروق ذات     ت   وتشري نتائج اختبار  
   لدى الطالبات هلذه العبارة عاليا وإن كان لدى الطلبة أعلى منهبرغبة أكرب لدى الطالبات منه لدى الطلبة ، ورغم هذا التفاوت ، إال أن املتوسطات تبني أن الرافضني والرافضات 

وهذه النتيجة مؤيدة لنتائج الدراسات الكثرية اليت أوضحت أن التدريس باستخدام التقنية احلديثة أفضل من التدريس باألسلوب التقليدي ، ولسنا حباجة إلعادة ذكر أمسـاء                         
  .تلك الدراسات لكثرا ، مما أشرنا إليه يف عرض النتائج ويف اإلطار النظري 

  :لتقنية والدافعية للتعلم استخدام ا -١٤
  هل يعتقد كل من الطالب والطالبة أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من الدافعية للتعلم ؟ وهل هذه الرؤية تتفاوت بني اجلنسني ؟ / س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
   بني اموعتنياستخدام التقنية والدافعية للتعلم يبني داللة الفروق يف) ١٤(جدول رقم 



 ]٩[

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
  مـــ للتعليتيزيد من دافعي] ع ت [  إن الشرح باستخدام  ١٤  ٠,٧٨٣٩٣  ٢,٥٤٠٠  طالب
 ٠,٩٤١٢٥ ٢,٢٣٠٠  طالبات

٠,٠١٢  ٢,٥٣١  
  دال

طلبة والطالبات لصاحل الطلبة ، ولكن املتوسطات تنب  بني استجابات ال٠,٠١ <وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   إىل من اجلدول السابق  تشري نتائج اختار  ت
بروكـز   املثال دراسة    وهذه النتيجة تدعم نتائج الدراسات السابقة منها على سبيل        لديهم ،   أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من الدافعية للتعلم          أن كال اجلنسني موقفهم     

، ودراسة اتكنـسون    ]٣١[ودراسة ماكيرتي    ،]٤٤[راسة هاوري   ود،  ]٤٩[بول   ودراسة   ،]٤٣[، ودراسة بيكر    ]٢٠،ص١١[ودراسة الكندري   ،  ]٢٢[صيام  ، ودراسة   ]٤١[
  .] ١٧[ ودراسة أفريز ،]٣٥[
  :استخدام التقنية وزيادة الفهم والتحصيل  -١٥

 جلنسني من أن الشرح باستخدام العرض التقدميي يزيد من فهم املقرر والتحصيل الدراسي ؟هل يرى يتطابق موقف كال ا/ س
  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 

   بني اموعتنياستخدام التقنية وزيادة الفهم والتحصيليبني داللة الفروق يف ) ١٥(جدول رقم 
  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  وسطمت  اموعة  العبارة  م

 ي وحتصيليزاد من فهم] ع ت [ رى أن التدريس باستخدام أ ١٥  ٠,٧٣٧١١  ٢,٦١٠٠  طالب
 ٠,٨١٩٦٥ ٢,٤٣٠٠  طالبات  ررــللمق

٠,١٠٤  ١,٦٣٣  
  غري دال

ستخدام العرض   التقدميي ، على كل من زيادة الفهم وزيادة التحصيل املعـريف  حنو فاعلية استخدام التقنية احلديثة يف التعليم واملتمثلة يف دراستنا هنا يف ا           واقف  وتأيت خامتة امل  
أن التدريس باستخدام العرض    كال اجلنسني   يرى  بني اموعتني ، إذ     وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم   على    الختبار ت   ، فقد دلت النتائج     وهي لدى املتعلم كما يدركه هو    

وهذه النتيجة تتسق مع النتائج للدراسات      ما تشري إليه املتوسطات املرتفعة لالستجابات ، وإن كانت لدى الطالبات أقل منها لدى الطلبة ،                 يله ، و  التقدميي ، قد زاد من فهمه وحتص      
  . عادة  اإلعن غين ت يالسابقة ويتمثل ذلك يف التعبري عن هذا االجتاه صراحة أو من خالل نتائج التحصيل لدى جمموعات الدراسات ، وما أشرنا إليه من دراسا

  : يف التدريس استخدام التقنيةاالستفادة العامة من  -١٦
  ما مدى تباين كل من الطالب والطالبة يف درجة االستفادة من التدريس باستخدام العرض التقدميي ؟/ س

  :واجلدول التايل بني النتيجة " ت"وفحص هذا التساؤل باستخدام اختبار 
  بني اموعتنياستخدام التقنية االستفادة العامة من لة الفروق يف يبني دال) ١٦(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة  ت  ع  متوسط  اموعة  العبارة  م
  مستوى درجة االستفادة من التدريس باستخدام العرض التقدميي  ١٦  ١,١٤٦١٠  ٣,٨٦٠٠  طالب
 ١,٣٨١٧٠ ٣,٥٠٠٠  طالبات

٠,٠٤٦  ٢,٠٠٥  
  دال

ولكن تشري املتوسطات إىل قرا مـن الدرجـة         لصاحل الطلبة ،     بني اموعتني    ٠,٠٥ < عند مستوى    وجود فروق ذات داللة     ني النتيجة الختبار ت     من اجلدول السابق تب   
ستفادة قليلة ، وهذا يتسق مع نتائج بنود إىل أن اال) ١(، يف حني يشري الرقم ) العرض التقدميي( التقنية احلديثة ممن الشرح باستخداحيث تعين أن االستفادة من كبرية ) ٥(العظمى 

الفائدة املترتبة من العرض التقدميي على حتصيل       التقنية احلديثة يف التعليم كان إجيابيا ، ومن مث فكانت            ماستخدااملوقف من   املقياس السابقة حيث تبني لنا من خالل املتوسطات أن          
  . كبريةبواسطة هذه الوسيلة التعليمية احلديثة ه ون للمقرر الذي يدرسمومستوى فهمهلبة والطالبات الط

  التوصيات 
  :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي 

 . والتدريب التدريس يف احلديثة التقنية استخدام  أمهيةالتأكيد على -١
 . البالغة وأمهيته لفاعليته نظرا والتدريس عليمالت يف التقدميي العرض استخدام  -٢
 . الشبكة عرب للطالبات التدريس حني أكثر القاعة تفعيل احملاضر على -٣
 . احلديثة التقنيات تلك باستخدام فعال املرتبطة ازية واملكافآت احلوافز وضع -٤
 . األخرى التقنية وسائل من وغريها التقدميي العرضمقارنة بني وسيلة  دراسات إجراء -٥
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  )١(ملحق رقم 
  استبانة التطبيق 

ر وأسعد بمالحظتك وأقدر وجهة نظرك ، وذلك من أجل االرتقـاء بهـذا المقـر              .. أضع بين يديك هذا االستبيان ، حيث أهتم رأيك          
  ..محتوى وتدريسا 

سواء على فقرات هذه االستبانة أو األسئلة التي تليها ، إذ تهدف لمعرفة مـدى اسـتفادتك     .. آمل منك اإلجابة بكل صدق وصراحة       
 .. ، نأمل اإلجابة بكل صدق و موضوعية     ] ع ت   [  سيرمز له بالرمز  والذي  ) presentation (العرض التقديمي وتفاعلك مع الشرح باستخدام     

  . وفقك اهللا ..شاكرا لك مقدما  حسن تعاونك .. في المربع المناسب ، ال تترك عبارة دون إجابة  ) ( وذلك بوضع عالمة 
  

       أنثى          ذكر :     الجنس         :المستوى الدراسي         : التخصص الحالي    : العمر    )اختياري(االسم 
    طبيعي    شرعي        :      التخصص في الثانوية   :المعدل التراكمي للفصل الماضي

  غير موافق  بين بين  موافق  العبارة  م

        إن استخدام التقنية الحديثة يزيد من مستوى تحصيلي الدراسي    ١
        على كتابة نقاط المحاضرة ] ع ت [ يساعدني استخدام    ٢
        أية مميزات عن الشرح العادي] ع ت [ ال يتوفر في استخدام    ٣
        ] ع ت [ هناك صعوبة في متابعتي لشرح المادة باستخدام    ٤
        يضمن عملية اإلعداد المسبق للمحاضرة ] ع ت [ أرى أن استخدام    ٥
        في المحاضرة يجعل الشرح ممال] ع ت [ إن استخدام    ٦
        يشد انتباهي للمتابعة ] ع ت [ استخدام المؤثرات اللونية والحركة والخلفية   ٧
        الطالبة في المحاضرة/يؤدي لسلبية الطالب] ع ت[ستخدام الشرح بوسيلة ا   ٨
        يساعدني في التغلب على صعوبات موضوع المحاضرة  ] ع ت[عرض المحاضرة باستخدام   ٩
        يؤدي لضعف تفاعل المحاضر في القاعة] ع ت [ أرى أن الشرح باستخدام    ١٠
        الطالبة مقارنة بالشرح العادي/ باه الطالب يشد انت] ع ت [ المتابعة للشرح باستخدام    ١١
        يزيد من فهمي للمقرر] ع ت [ أرى أن الشرح باستخدام    ١٢
        ] ع ت [ التدريس باألسلوب التقليدي أفضل من التدريس باستخدام    ١٣
        يزيد من دافعيتي للتعلم ] ع ت [ إن الشرح باستخدام    ١٤
        د من فهمي وتحصيلي للمقررزا] ع ت [ أرى أن التدريس باستخدام    ١٥
 حول الرقم المناسب ، حيث وضع دائرةإذا كانت إجابتك للفقرة السابقة بـ موافق ، فالمرجو    ١٦

  ٥      ٤     ٣      ٢    ١  االستفادة كبيرة) ٥(بأن االستفادة قليلة ، والرقم ) ا(يشير رقم 

  


