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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :مقدمة

والبنت أمها , أن التعليم التقليدي ومنذ نشأته األوىل واليت بدأت بتوارث االبن مهنة الوالدمن املعروف 
وإىل أن ظهرت املدرسة ذات األسوار واألنظمة والتقاليد ودروها يف نقل الرتاث الثقايف , يف أعمال املنزل

املعلم واملتعلم واملعلومة : واحلضاري واحملافظة عليه من جيل إىل آخر ينهض على ثالثة ركائز أساسية هي
وال تعتقد أنه مهما تقدم العلم والعلوم وتقنياهتا أن ميكن االستغناء عنه كلياً ملا له . ويقوم إىل وقتنا احلايل

حيث يربز من أهم إجيابياته التقاء املعلم واملتعلم , من إجيابيات ال ميكن أن يوفرها أي بديل تعليمي آخر
م يف وسائل االتصال أن هذا االلتقاء ميثل أقوى وسيلة لالتصال ونقل املعلومة وكما هو معلو . وجهاً لوجه

ففيها جتمع الصورة والصوت واألحاسيس , بني شخص أحدمها حيمل املعلومة واآلخر حيتاج إىل تعلمها
, وبذلك ميكن تعديل الرسالة, واملوقف التعليمي كاماًل وتتأثر به, وحيث تؤثر على الرسالة, واملشاعر

بيد أن حجم . وحتدث عملية التعلم, ومن مث تعديل السلوك حنو املرغوب به وبالتايل حيدث النمو
اخلطاب التعليمي يفكرون ردًا جعلت املفكرين وأصحاب املشكالت اليت يواجهها التعليم التقليدي منف

 : ومن أمهها يف بديل تعليمي آخر ميكن من خالله جماهبة املشكالت اليت يواجهها التعليم التقليدي
 (452ص,هـ 5241, الربيعي وآخرون)

وما يرتتب على ذلك من زيادة الطلب االجتماعي على , الزيادة اهلائلة يف أعداد السكان -
 .واحلاجة إىل مزيد من املعلومات يف إعداد الطالب, التعليم

 .قلة أعداد املعلمني املؤهلني تربوياً  -

ضرورة وتشعب يف نوعية التعليم املقدم إىل الطالب و وفقاً االنفجار املعريف اهلائل وما فرضه من  -
 .حلاجات اجملتمع

حيث املعلم ملزم باالنتهاء من كم من املعلومات يف , عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب -
األمر الذي أدى إىل قصور بعض املعلمني من متابعة ذلك , أزمنة حمدودة من العام الدراسي

فضاًل عن اتساع رقعة العمران اجلغرافية مما أفضى إىل عجز اإلدارات  هذا, بنفس االجناز
 .التعليمية عن تقدمي اخلربة التعليمية بقدٍر متساوٍ 
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ومع ظهور تلك املشكالت على الساحة التعليمية بدأت احلاجة تدعو إىل استخدام وسائل تعليمية 
والتعليم باستخدام , تخدام احلاسبومن مث فقد برز التعليم باس, تساعد على التخفيف من آثارها

 .االنرتنت كأبرز تلك الوسائل

  

 أهم من لتعلما كافة اجملاالت ويعد التعليم و متقتحالتي ا تلتقنياا ثحدأ من آلليا لحاسبا يعدو 
 كثري تطوير ناحية من ةيا عديدزوا يف فعاًل رهاستثماا تم قدو لتقنيةهذه ا من دتستفاا لتيا جماالتلا

 لتعليميةا اتلوحدا و هجلمناا في خاصةو ملمهاامن  لعديدا تسهيلو لتعليميةا لعمليةا نباجو من
 كفاية وريلضرا من تبا لتيا رةلمهاا هذه على ءلضوا إلقاء لمهمامن  صبحأ الذو ,  يسرلتدا قطرو
 .منها و االستفادة الستخدامها لمعلما

 

على أمهية تدعيم التدريس ( NCET) 5991 لتعليما لتكنولوجيا لقوميا لمجلسا لكذ أكد قدو"
 و لتعليمين التلفزيوا امستخدوا لكمبيوترا ةبمساعد لتعليما:  مثل , لتعليما تكنولوجيا تبمستحدثا

 في يسهم تلمستحدثاهذه ا مثل امستخدا أن إذ ,لمتفاعلةا دةلمتعدا لوسائطا و لتفاعليا لفيديوا
 "  ئلالبددة امتعد تعليمية بيئة توفرو لتعليميةا دةلماا مع لمتعلما تفاعل تحقيق

 (149: م4٠٠2, إبراهيم)
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 مفهوم احلاسب اآليل:

هو جهاز يقبل البيانات مث حيللها وخيرجها أو خيزهنا , ويعمل على جمموعة تعليمات دقيقة :احلاسوب" 
 (39, 3فودة ,ط )" .تدعى برامج

عن  إليها متقد لتيا تلبياناا تستقبل نيةولكترا آلة"  نهأ على( 529ص: م 4٠٠5) دجا عرفه قدو
 " لمطلوبةالنتائج ا إىل لللوصو تلبياناا هذه بتشغيل متقوو , معين ببرنامج االستعانة طريق

 و تلبياناا برمجة خالله من ني يمكنولكترا زجها عن رةعبا آلليا لحاسبا وقد عرف أيضًا أن"
" . تخزينهاو عليها تتعديال وإجراء بشكل جديد عرضها ثم  مختلفة مجابر سطةابو تلمدخالا
 (51,ص4٠٠2 , زرنوقي)

 مفهومي الرتبية والتعليم:

ومن مث فهم , والتعليم هو الرتبية, أن الرتبية هي التعليم البعض يرىف, كبري بني املصطلحنيوهناك تداخل  
ولعل السبب يف ذلك عدم حتري , ويعرفون كل منهما باآلخر, يستخدمون املصطلحني على حنو مرتادف

تعين تربية و   Educationفكلمة ,يف ترمجة املصطلحات األجنبية الدالة على تلك الكلمات الدقة
 .  Instructionرغم أن هناك فارقا بينها وبني كلمة التعليم , يرتمجها البعض على أهنا تعليم

مبعىن ينشئ و يؤدب و , "يريب"ومضارعه " رىب"ففي اللغة العربية جند مصطلح تربية يعود إىل الفعل "
 . يهذب

ويقال عّلم الفرد أي جعله , يُعّلم  فأصلها هو الفعل عّلم ومضارعه Instructionأما مصطلح تعليم 
 .يتعلم أو يدرك أو يعرف

فكل تربية تؤدي إىل , بل توجد عالقة وثيقة جداً , وال يعين االختالف بينهما عدم وجود عالقة بينهما
مما يعين أن مصطلح الرتبية هو , تعليم حتمًا ولكن كل عملية تعليم ال تؤدي بالضرورة إىل عملية تربية

تتم كعملية تربية بواسطة   Teachingتعليم نامجة عنها بواسطة التدريسو أن عملية ال مشلاألاألعم و 
 (5٠-9ص,م4٠٠9,مازن").تعليمملية التدريس ع

 التكنولوجيا يف التعليم: 
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 إدارة يف منها واالستفادة التكنولوجية التطبيقات استخدام إىل التعليم يف التكنولوجيا مصطلح يشري" 
 عن بيانات قاعدة لعمل احلاسوب فاستخدام, تعليمية مؤسسة بأية وتنفيذها التعليمية العملية وتنظيم

 لتلك باالمتحان اخلاصة الدرجات ورصد اجلداول لتنظيم أو التعليمية باملؤسسة والعاملني املتعلمني
 يف التكنولوجيا عليها يطلق األعمال من وغريها التعليمية واألدوات واملواد األجهزة حصر أو املؤسسة
 .التعليم

 املؤسسات يف وتطبيقاهتا املعاصرة التكنولوجيا مستحدثات استخدام هي التعليم يف فالتكنولوجيا لذلك
 ". جوانبه جلميع التعليم ويف, منها لإلفادة التعليمية

  (54ص,م4٠٠9,مازن)

  :التكنولوجيا يف الرتبية

استخدام تطبيقات التكنولوجيا املعاصرة يف إدارة العمل  وهي, ميكن القول بأن التكنولوجيا يف الرتبية" 
 ".جبميع املؤسسات ذات الطابع الرتبوي خلدمة غايات تربوية حمددة

 ( 53ص,م4٠٠9, مازن)
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 أمهية احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي:

 تطوير فيهائلة  إمكانات من به يتمتع لما لكوذ , لتعليما في آلليا لحاسبا تمااستخدا دتتعد
 من كال تفقا قدو , اعالبدو ا لتفكيرا على تساعد متعة من يوفره لماو , لتربويةا و لتعليميةا لعمليةا
-425م,ص5992, لال)  و( 9 -11:م4٠٠5, لموسىا) و( 22٠-223:م4٠٠5 ر,عطا)

  :لتاليةا تمااستخدذكر اال على( 429

 مألفالو ا لتعليميةالوسائل ا وإنتاج جعالمرا و تلمعلوماا تملفا:  تشملو هجللمنا لتخطيطا 
 . ضلعراشاشة  طريق عن عرضهاو رةلصوا و تبالصو لتعليميةا

 لتشويقوا رةالثاو ا اإلتقان من عالية جةدر على فةدلهاا لتعليميةا مجالبرا إنتاج. 

 سيةرالدانتائجهم و بالطالب لخاصةا تلبياناا حفظ من:  يةدارالا لألعماا في مهاستخدا  
 األخرى ارسبطها بالمدر ,وإمكانية حلنجاا داتشها طباعةو سيةرلمدا اوللجدا برمجةو

 .تلمعلوماا دلتبا لتسهيل

 حصر أو ثألبحاو ا تساراللد حفظ أو إعارة منظا من سيةرلمدا لمكتبةا لعماأ في مهاستخدا 
 .تلمطبوعاا و جعالمرا

 برمجتهاو األسئلةضع و أو لتحضيرا لعماكأ عملهم أداء على لمعلمينا ةمساعد في ميستخد 
 . لتقديميةا وضبالعر روسلدا إنتاج أو

 (51,ص4٠٠2زرنوقي , )       
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 :مميزات استخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي

الوسائط  من العديد تنافس أداة  منه جعلت اليت اإلمكانات من بالعديد اآليل احلاسب يتميز
)  الشاملة  اإلسالمية العربية الشبكة موقع يف ورد وقد , األخرى التعليمية واالسرتاتيجيات

http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&si d  ) 
 :اآليل يف التعليم وهي لحاسب ا الستخدامعدة مزايا 

 لتحقيق األهداف التعليمية التالميذتنمية مهارات  -5

 . احملاكاةتنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج  -4

 .اجملردةالنظرية  املفاهيمتقريب  -3

 .على حفظ معاين الكلمات التالميذزيادة فعالية  املمارسة يفدور برامج التمرين و -2

 .عضلياً وذهنياًاملعاقني دور األلعاب التعليمية يف زيادة فاعلية  -1

 .كل مرحلة من مراحل العمل يف التصحيح الفوري للتالميذ احلاسب اآليليوفر  -2

 .دون صعوبات كبرية ودون أخطاء  بالربامجاللحاق  للتالميذ احلاسب اآليليتيح   -2

 .التالميذبطابع التكيف مع قدرات  مبساعدة احلاسب اآليل التعليميتميز   -1

 .التالميذالعقلية عند  املهاراتتنمية  -9

ودة  ـبيئات فكرية حتفز التلميذ على استكشاف موضوعات ليست موج إجيادعلى قدرهتا  -5٠
 .الدراسية راتاملقر ضمن 

 .أماكن أخرى إىلمن املركز الرئيسي للمعلومات  املعلوماتالقدرة على توصيل أو نقل  -55

 .واملكان املناسبنيالزمان  احلاسب اآليل يفإمكانية استخدام  -54

 .أفعاهلموردود  املتعلمنيوإجابات  املعلوماتعلى ختزين  احلاسب اآليلقدرة  -53

 . األخرىمرة بعد  تقدمي املعلوماتتكرار  -52

 (.ت املخصصقلة الوق -الطالب ددـزيادة ع)تواجهه داخل الصف  مشكالت املعلم اليتحل  -51

 .حنو بعض املواد املعقدة مثل الرياضيات  التالميذ اجتاهاتتنمية  -52

 . (الصخور…اخل- احليواناتأنواع  - اخلرائط) املفاهيم املرئية ذات  املوضوعاتعرض  -52

تعرف على نتائج املدخالت والتغلب على الفروق وال, بيئة تعليمية تفاعلية بالتحكم  توفري -51
 .الفردية 

 .عن طريق التدريبات ووجود التغذية الراجعة و حتصيلهم التالميذرفع مستوى  -59

 .على العمل لفترة طويلة دون ملل التالميذتشجيع  -4٠
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 (43,ص 4٠٠1الدويب ,)   

عدة مزايا الستخدام الحاسب اآللي ( 441ص, هـ5241)وآخرون  ربيعيال كما أورد
 : في التعليم وهي

تنمية اجتاهات الدارسني حنو بعض املواد املعقدة كالرياضيات وإجراء العديد من املناقشات  -5
 .املثمرة بني املعلم والدارسني

عرض املعلومات ذات املفاهيم املرئية أو املصورة كاخلرائط وأنواع احليوانات والنباتات والصخور  -4
 .والرسوم البيانية

توفري بيئة تعليمية تفاعلية بالتحكم والتعرف على نتائج املدخالت يف احلال جبانب التغلب على  -3
 .مشكلة الفروق الفردية بني الدارسني

 .رفع مستوى حتصيل الدارسني لبعض املواد من خالل التدريبات العديدة -2

ألن الربامج اليت تعتمد على العمل تشجيع الدارسني على العمل لفرتة طويلة دون ملل وذلك  -1
  .اجلماعي تعترب أكثر فاعلية وتوافقاً بالنسبة للطالب مع نظام الفصل الدراسي

 :مربرات استخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي

 يذكر ثـحي ملربرات كثرية وذلك, اآليل يف عناصر العملية التعليمة  احلاسباتسعت استخدامات 
 : منها( 4٠٠3:  21 املوسى)

 .تعلمه وسرعة ,  ومهارته , قدرته حسب كل التالميذ  فئات جلميع  مناسبة أداة هناأ -5

 .عليها سيجيب اليت األسئلة املتعلم كي خيتار أمام واالستكشاف البحث مناخ أهنا هتيئ -4

 الصور ضركع  اـعليه املادة وتقدمي املعلومات عرض عند  التعليمية الوسائل من االستفادة -3
 . التعليمية واألفالم

  .التفكري املنطقي لدى املتعلم وتنمية حتسني -2

 . املعقدة  العمليات أداء  واجلهد يف الوقت توفري -1

 ,إجاباته واستقبال ,له أسئلة وتوجيه خالل عرض معلومات مناملتعلم  مع املباشر التفاعل -2
 .الراجعة الفورية الراجعة التغذية بواسطة  وتقوميها

 . آخر دون موضوع بتعلماملهارات  ربط -2
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 .التحضري أو الرسم عمليات واجلهد يف الوقتتوفري خالل  من املعلم مساعدة -1

 .للطالب التعلم عملية وفعالية نتائج حتسني -9

 : منها  األسباب أو  المبررات بعض(  4٠٠4:  594 , ريا أبو و سالمة)  أورد  كما

  اـالتكنولوجي على التعرف أجل من النشطة طبيعتهم وفق للتعلمللتالميذ  الفرصة إعطاء -
 . التعليم بتفريد يسمى ما وهو تمعناجم يف السائدة

 اخلربات املنخفضة ذوي ةـخاص يلاآل اسبحلا مبساعدة التالميذ عند الدراسي التحصيل  زيادة -
 . التعلم يفصعوبات   من يعانون والذين ,

 .تلميذ لكلاملعتمدة  التعليمية األهداف لتحقيق مناسبة تعليمية  برامج تصميم -

 .التالميذ أمام التعزيز عنصر وجود -

 

   (4٠٠٠ ,الباقي حلمي وعبد) :ومن المبررات أيضا 

تكنولوجيا التعليم خيدم أهداف تعزيز التعليم الذايت مما  أساليباستخدام احلاسوب كأحد  أن -5
 .  حتسني نوعية التعلم والتعليم إىليساعد املعلم يف مراعاة الفروق الفردية,وبالتايل يؤدي 

التعليمية اخلاصة باملهارات كمهارات التعلم ومهارات استخدام  األهدافاملقدرة على حتقيق  -4
 . وحل املشكالت اآليلاحلاسب 

العمل  إىليثري جذب انتباه الطلبة فهو وسيلة مشوقة خترج الطالب من روتني احلفظ والتلقني  -3
 . ما أمسعه أنساه وما أراه أتذكره وما أعمله بيدي أتعلمه: انطالقا من املثل الصيين القائل 

التعليمية الروتينية مما يساعد املعلم يف  األعمالخيفف على املدرس ما يبذله من جهد ووقت يف  -2
التالميذ يف اجلوانب استثمار وقته وجهده يف ختطيط مواقف وخربات للتعلم تساهم يف تنمية شخصيات 

 . الفكرية واالجتماعية

العالجية اليت تتفق  األنشطةطرح  وإمكانيةعرض املادة العلمية وحتديد نقاط ضعف الطالب  -1
  . وحاجة الطلبة 

        .تثبيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلم -2
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 ورةضرلى إ عتد لتيا واألسباب راتلمبرا(  1٤٣-11٣:  هـ33٤3)  سالم ذكر
 : اآلتي لنحوا على وهي لتعليما في لحاسبا امستخدا

 .تلمعلوماا تدفقو لمعرفيا االنفجار -1

 . تلمعلوماا على للحصوا في لسرعةا لىإ لحاجةا -2

 . ةلمعقدا لرياضيةا تلعملياوا لألعماا أداء في واإلتقان رةلمهاا لىإ لحاجةا -3

 .عليا عقلية معرفية راتمها تنمية -4

 . لمستقبليةا لعملا صفر تحسين -5

  :(13ص, Lawrence lipsit,3٣91)  هذكر  ومن المبررات أيضا ما

, يف جمال التعليم  احلاسب واجملتمع على حد سواء بأن املسئولونب أن ينظر إىل التعليم من قبل جي -5
 ".  عملية التحكم"هو

 سرتاتيجيات تعليمية خمتلفةبإأن خمتلف األطفال يف الواقع يتعلمون مواضيع خمتلفة مبعدالت خمتلفة  -4
 .دراء وقادة النقاباتاملعلمني, امل من قبل ؛باستخدام احلاسوب

على استخدام  التدريببأن دور املعلم جيب أن يتغري إىل عملية إدارية, وميكن حتقيق ذلك  -3
 .احلاسب

 

النحو  على للمعلم بالنسبة التعليم الحاسب اآللي في استخدام أسباب تلخيص ويمكن
 :التالي

  .التعليمية وادملا بعض إعداد على قادر يكون احلاسوب استخدام لىع املعلم املتدرب -

 .لطالبه التعليمية واقفملا عن ةكافي املعلم مبعلومات  اسبحلا يزود -

 املناحي كافة يف استخدامه مهارات لديه يعمق طويلة فترة للحاسب علمملا استخدام -
 .واألنشطة

 .فاعلية أكثر بصورة العلمية املادة لعرض ناسبةملا التعليمية الربامج يستخدم أن املعلم يستطيع -

 .املهارات املطلوبة إتقان الطالب يف تقدم متابعة احلاسب املعلم يف يساعد -

  .احلديثة يف مادة ختصصهالتطورات  متابعةاحلاسب املعلم يف   يفيد -

 : هي يلاآل اسبحلا استخدام فأسباب للمتعلم بالنسبة ماأ
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 .   تعلمملا لدى اإلجيابية االجتاهات وتنمية تكوين على العمل -

 .   للحاسب األساسية باألجزاء ًملما تعلمملا جعل -

 .   والتعلم التعليم يتعملي مستوى رفع على العمل -

 . اإلبداع وتنمية واالستكشافات والبحث التجريب على تعلمملا تدريب -

 .   النفس على واالعتماد الذايت التثقيف أو التعلم عملية على تعلمملا تشجيع -

 (45,ص 4٠٠1الدويب ,) . نيتعلمملا نيب واخلربات األفكار تبادل مهارات تنمية -

 :جماالت استخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي

ض فيما يلي عرولتعليم اآللي في الحاسب ا الستخداماتن لتربويوالها ولتي تنات التصنيفادت اتعد
 :ت لتصنيفاالهذه 

 ن تصنيف سيلبرما(  21:م 4٠٠٠)اهيم برإ نقلSelperman  لتالي النحو اعلى: 
 .كمدرس: الأو -
 .يس رللتدكأداة : ثانيَا  -
 .دارة لالكأداة : ثالثَا  -
 .لتطوير و اللبحث كأداة : بعَا را -
  وذكر(2003 ,366 , Ram Nath Sharma :)  

. عام بشكل التعليم أو بعد عن التعليم يف الكمبيوتر ألجهزة التطبيقات من واسعة جمموعة هناك أن
 مساعد كعامل أو, التعليم عملية تعليمية,أو مدير أداة يكون للتدريس,بأن كوسيط استخدامه وميكن

 .الرتبوية اإلدارة يف

  ومن خالل اإلطالع على مقال للباحثة خلود العويرضي يف موقع مكتب الرتبية العريب لدول
 :ملخص يف الرسم البياين التايل أوضحت الباحثة ما هو , اخلليج

 

 

استخدام الحاسب  
 في المجال التربوي

 مجال التعليم

ويقصد بها مادة تعليمية بوصف الحاسب 
أن يكون الحاسب مادة تعطى للمتعلمين من 

 أجل تمكينهم من التعامل مع الحاسب

ويشمل ذلك , في التعليمكوسيلة مساعدة 
استخدام المتعلم للحاسب وتفاعله المباشر 

برامج تعليمية مختلفة معه من خالل 
يتواصل معها عن طريق سلسلة من 

المثيرات واالستجابة والتغذية الراجعة التي 
 تثري تعلمه وتعزز جوانبه المختلفة

مجال اإلدارة 
 التعليمية

نظراً لما تتميز به الحاسبات من سرعة 
ودقة في معالجة وتحليل وتخزين كميات 
ضخمة من البيانات وإمكانية تحويلها إلى 

معلومات مفيدة يسهل استرجاعها 
وتصنيفها وتعديلها بسهولة ودقة كبيرة 

لذلك اهتمت اإلدارات التعليمية بهذه التقنية 
 وجعلها جزء من نظامها 



 http://crmang.com    موقع متخصص برفع كفاءة إلادارة (إدارة بإبداع(

 

 

 

 :معوقات استخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي

يستخدم  مل إذا مستخدميه على يلاآل للحاسب معوقات يوجد أنه( 5991:  544 احليلة ,) ذكر
واملتعلمون  املعلمون يعرفها أن نبهاجتو السلبية اآلثار هذه يفلتال طريقة وأفضل , ًصحيحا ًستخداماا

 : املعوقات هذه  ومن , حتاشيها  على فيعملوا

 . احلاسب اآليل باستخدام  للتعليم  املادية التكلفة -1

 . العربية للمناهجاملالئمة  التعليمية الربامج نقص -2

 .احلاسب اآليل استخدام املعلمني إتقان عدم -3

 : يف تتمثل الباحث نظر وجهة من املعوقات بعض إضافة وميكن

 . البشرية واردملا نقص مشكلة -1

 . التقنية استخدام حنوالسلبية  اجتاهات املعلمني -2

 :وللتغلب على هذه املعوقات نتبع ما يلي

 .دولة كل لدى احمللية صانعملا إنشاء -5

 .   التعليم يف لالستثمار اخلاص القطاع فتح مثل كوميحلا الصرف غري أخرى بدائل دراسة -4

 .   والصيانة املعلمني يف الربجمة لبعض العالية املهاراتو القدرات من االستفادة -3

 .اجتاهاهتم لتصحيح  تدريبية برامج املعلمني إعطاء -2

 .معنوياو ًماديا التعليم احلاسب يف استخدام على حتفيز املعلمني -1

 (42,ص 4٠٠1الدويب ,)      

 (531ص, م4٠٠9, مازن) :بعض تلك املعوقات يف البلدان العربية وفيما يلي

 .ختلف البنية التحتية لالتصاالت يف الوطن العريب -5

عدم اهتمام الدارس العريب باستخدام التكنولوجيا املتقدمة واهتمامه بنيل الشهادة فقط بال  -4
 .جهد

 .عدم انتشار استخدام احلاسب يف كثري من الدول العربية -3

 (موقع مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج,4٠٠1,العويرضي: )من استخالصهمت 
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 .التكنولوجي لدى الكثري من الناس ضعف الوعي -2

مع ما للتعليم اإللكرتوين من مزايا إال أن االندفاع وراء التعليم اإللكرتوين قد حيرم الطالب مهارات هو يف 
أمس احلاجة إليها مثل االستماع و الكتابة والتفاعل مع األقران والتحدث واحلوار واملناقشة إىل غري 

 ..ذلك

 

 :حلاسب اآليل يف اجملال الرتبويكيفية تفعيل استخدام ا

 يف عملية التعليم والتعلم: 

هج لمناا في تعليمية سيلةكو آلليا لحاسبا امستخدا" أن(  531 ص, م5993)  جابر بوأ ىير
 ما بستيعاوافهم  على لمتعلمينا تساعد ةمثيرو مختلفة بطريقة تلمعلوماا ضلعر نيكو سيةرالدا

 بستيعاا و في فهم لحاصلا لنقصا اركتدو نهمأذها في تلمعلوماا تلك ترسيخو تعلموه
  ."لمتعلمينا

 هوتعليمية  سيلةكو آلليا لحاسب امستخدا من دلمقصوا أن( " 499ص, م5992)  لمناعيا ىيرو
 أو لتقليديةالطريقة ا عن عوضَا لتعليما عملية في ةلمساعدا األساسية لوسائلا ىحدكإ مهاستخدا

 "  لمتعلمامع  بالتفاعل األخرى لتكنولوجيةا لوسائلا عن يتميز كما إليها باإلضافة

 و لتعليم اآللي في عمليتي الحاسب ام استخدط انماأ(4٠1-4٠9: م 4٠٠٠) رلفااقد صنف و
 :لتالية ت افقَا للمستوياولتعلم ا
 CAI))ببالحاسوز لمعزالتعلم والتعليم ا: ول ألى المستوا -

 Computer Assisted Instruction 
 .ه دوارأل ومكمالً له ا مساعدوآللي عونا للمعلم الحاسب افيه ن يكوو

  (CMI) ببالحاسوار لمدالتعلم والتعليم ا: لثاني ى المستوا -

Computer Management Instruction  
 .لمعلم اعن  بديالً أو آللي عوضا الحاسب ن افيه يكوو

 (CBTH) -بلتفكير بالحاسوالتعلم لتنمية والتعليم ا: لثالث ى المستوا -
Computer Based Thinking  
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هم لتي قد تساالتفكير امن ة جديدط نماأعلى تطوير  التالميذة آللي لمساعدالحاسب افيه م يستخد
كأداة آللي الحاسب ام استخدهذا ايعني , ولتحليل و المنطق اقف مختلفة تطلب التعليم في مواعلى 

 .لتفكير التنمية 

 

  اإلدارة التعليميةيف: 

 واإلدارة عامة بصفة اإلدارة جمال يف اإللكرتونية احلاسبات استخدام يف الكبري التطور أننا نالحظكما 
) العجمي أوردها كما متصلة خطوط ثالثة مدى على التطور هذا ويسري خاصة, بصفة املدرسية
 لإلدارة اآليل احلاسب أمهية بيان ميكن الثالثة اخلطوط هذه خالل ومن(  423م,ص 4٠٠٠

 (19-11ص, هـ5241, محدي) :التالي النحو على املدرسية,وهي

 وقت معظم لتوفر الروتينية القرارات باختاذ يتعلق الذي املدرسية اإلدارة بعمل احلاسبات هذه تقوم – أ
 احلسابية بالعمليات تقوم أن اإلدارة على فليس. املدرسة داخل العمل ومتابعة ورسم لتحديد اإلدارة

 وفهرسة وفرز والغياب احلضور ونسب والتسرب والرسوب النجاح معدالت حلساب واإلحصائية
 األثاث من املدرسة احتياجات حصر منهم,أو واألوائل الطالب درجات متوسطات ملعرفة الناجحني

 .سريعة الكرتونية بطريقة األمور هذه احلاسب يعاجل املختربات,إذ والكتب,أو

 إلعداد املدرسة داخل واحد شامل نظام يف واملنفصلة,وجتميعها الفردية األعمال بني التكامل – ب
 .بيانات قاعدة

 مشاكل تقومي على املدرسية اإلدارة يساعد مما التحليل على احلاسبات هلذه الكبرية املقدرة – ج
 .املاضي يف وجود هلا يكن مل أفضل مبستوى املعقدة السياسات

 ":اململكة العربية السعودية"السعي حنو تعزيز استخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي يف   

 األجيال وهتيئة املعنوية األهداف لتحقيق املعلومات تقنية خيار بتبين السعودية العربية اململكة بادرت" 
 . املعاصرة التحديات ملواجهة القادمة

 جمانا ومعلمة معلم ألف 3٠ تدريب إىل يطمح( 44,ص م4٠٠5) العويشق أشار كما مشروع وهناك
 شركة مع اتفاقية والتعليم الرتبية وزارة أبرمت وقد التعليم يف اآليل احلاسب استخدامات على

 مرحلتها يف هـ5242 -5 -4 بتاريخ االتفاقية هذه تنفيذ ومت(  التعليم يف شركاء) العربية مايكروسوفت
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 من استفاد وقد الفيصل وأكادميية العاملية نيوهورايزن ومراكز الرتبوي التدريب مراكز يف طبق وقد األوىل
  واحملافظات املناطق يف والتعليم الرتبية إدارات املشروع هذا

 االبتدائية للمرحلة التعليم يف املعلومات تقنية و اآليل احلاسب دمج وثيقة مسودة على االطالع وبعد
 كوسيلة اآليل احلاسب استخدام للمعلم املوجهة أهدافها أهم من فكان عليموالت الرتبية وزارة يف الواردة
 التالميذ أذهان يف املختلفة املعرفة موضوعات وتبسيط توضيح على تساعده تعليمية

 : جزأين من مكونة الوثيقة هذه كانت ولقد

 .األولية املرحلة يف ساسيةاأل اآليل احلاسب كفايات لتعليم دليل:  األول اجلزء

 .مساعدة تعليمية كوسيلة اآليل احلاسب استخدام دليل: الثاين اجلزء

 : الوثيقة هذه متطلبات أهم ومن

  واملعلومات اآليل احلاسب تقنية على املعلمني تدريب -

 . املختلفة الدراسية املواد يف املعلمني مجيع قبل  من الوثيقة تطبيق -

 (هـ5249,احلازمي)    " همثار  تؤتى أن يؤمل الذي التطور مواكبة حتاول املشروعات هذه فإن لذا

 

 : اخلامتة

 ومميزاته و اجملال الرتبوي يف اآليل احلاسب استخدام و فاعلية أمهية لنااتضح  والبحث االطالع وبعد
 .الرتبويني يف ذلك تواجه اليت واملعوقاتتفعيله يف هذا اجملال بصفة عامة  وكيفية وجماالته ومربراته

التكنولوجيا اجلديدة ستساعد على توصيل املعلومات " اجلدير بالذكر التطرق إىل االعتقاد بأنومن 
واخلدمات التدريبية والوسائط التعليمية املتعددة مباشرة إىل منازل الدارسني وأماكن عملهم كما أن 

وبالتدريج , ح شيئاً مألوفاً و تقييم الدارسني وإعداد النتائج يف غضون دقائق ستصب, اإلدارة الرتبوية املربجمة
 . "فإن الفرق بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي سيختفي نتيجة لتطور التكنولوجيا

 (252-253ص, هـ 5241,وآخرون الربيعي) 
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 تكون وأن والبسيط الواضح بالشكل و راجني من اهلل أن نكون قد ُوفقنا يف إيصال املعلومة بصورة جيدة
 .وبانت اتضحتاستخدام احلاسب اآليل يف اجملال الرتبوي  أمهية

 .كبري بشكل منها االستفادة تمتو  املعلومة تكوين يف زادنا وكانت مراجع لعدة عدناوقد 

 .وحده للحمد املستحق أنه إذ وحنمده وتوفيقه عونه على العظيم نشكر ختاماً 
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 املراجع

 :املراجع العربية

 لخليجا سالةر بلحاسوا امستخدا نحو لطلبةا هاتتجاا( :م3٣٣1) بياذ , ينةالبدا و ماجد, جابر بوأ -3
 .جلخليا وللد لعربيا لتربيةا مكتب: ضلريا,ا ٣٤-3٣3,ص 3٤ دلعدا , لعربيا

 الفني التعليم مناهج في والمعلوماتية اآللي الحاسب توظيف. الباقي عبد, زيد و أبو حلمي, الفتوح أبو -٤ 
 .٤٣٣٣ ابريل ٤٤ – ٤3 الرياض في المنعقد والتعليم اآللي للحاسب عشر السادس المؤتمر.  البحرين بدولة

الحازمي , منال عبد الهادي , واقع استخدام الحاسب اآللي في مراكز جمعية األطفال المعوقين لتنمية  -1
-33٤٣جستير ,مهارات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المديرات والمعلمات , رسالة ما

.هـ331٣  

 املسرية دار, األردن , عمان , 3ط.  والتطبيق النظرية بني التعليم تكنولوجيا( 3٣٣3) محمد الحيلة, -3 
.والتوزيع للنشر   

 للصفوف التعليمية العملية في اآللي الحاسب استخدام واقع: ماجستير رسالة( ٤٣٣3) باسم , الدوبي -5 
.المكرمة مكة بمدينة اآللي الحاسب ومشرفي معلمي نظر وجهة من االبتدائية المرحلة في األولية  .   

 . الرياض,الثالثة األلفية في وتقنياته بعد عن التعليم(:هـ33٤5)آخرون و محمود السيد,الربيعي -٤

  ( http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&sid)الشبكة العربية اإلسالمية الشاملة  -9

, توظيف الحاسب في العملية التعليمية , ورقة عمل مقدمة في المؤتمر ( م٤٣٣3)العويشق , صالح حمد  -3
.٤٤شر للحاسب اآللي , الحاسب اآللي , التطوير التربوي بوزارة المعارف , الرياض , ص الوطني السادس ع  

 , لعشرينا و ديلحاا نلقرا مطلع تتحدياو بلحاسوا تتربويا( :  م٤٣٣٣) الوايل عبد إبراهيم , رلفاا -٣
.لعربيالفكرا دار:  هرةلقاا ,٤ط  

 اإلدارة لتطبيق والمادية البشرية المتطلبات: "ماجستير رسالة(:هـ33٤٣) صالح بن خليفة,المسعود -3٣ 
.القرى أم جامعة.الرس بمحافظة ووكالئها المدارس مديري نظر وجهة من الحكومية المدارس في اإللكترونية  

 ليةآ مجلة , لتعليميةا برمجياتهو بلحاسوا ةبمساعد لتعليما( :  م3٣٣5) سالم هللا عبد , لمناعيا -33 
.قطر جامعة:  قطر , 3٤ دلعدا , لتربيةا  

, الرياض, والتطبيقات األسس االلكتروني التعليم(:هـ33٤5) أحمد, المبارك و عبداهللا, الموسى -3٤   
.البيانات شبكة  
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 ٤ط , لتعليما في آلليا لحاسبا امستخدا( :  م٤٣٣3 -هـ33٤1)  لعزيزا عبد بن هللا عبد , لموسىا -31
 .لغدا تربية مكتبة: ضلرياا ,

 مطابع. الرياض , ٤ط.  التعليم في اآللي الحاسب استخدام(: ٤٣٣1) العزيز عبد اهللا عبد , الموسى -33
.سعود بن حممد اإلمام جامعة  

 , الرياض ,3ط ,  التعليم في اآللي الحاسب استخدام( :٤٣٣3) العزيز عبد بن اهللا عبد , الموسى -35
 .الغد تربية مكتبة

 , لمعلما للطالب ساسيةأ اءاتقر لتعليميةا لوسائلا و االتصال(: م٤٣٣3) ونآخرو لطفي محمد, دجا -3٤
 .للنشر بلكتاا كزمر:  هرةلقاا , 3ط

الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة "رسالة ماجستير( :هـ33٤3)موسى بن عبد اهللا ,حمدي -39
. دارس ووكالئهااإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري الم

 .جامعة أم القرى

 التفكير تنمية في اآللي الحاسب استخدام أثر"  ماجستير رسالة( : م٤٣٣9) ناجي ندى , زرنوقي -33
 أم جامعة". جدة بمدينة ثانوي الثاني الصف طالبات لدى الفيزياء مقرر في الدراسي والتحصيل االبتكاري

 .القرى

: ضلرياا  , 3ط , نيوإللكترا لتعليموا لتعليما تكنولوجيا( :  م٤٣٣3 - هـ33٤3)  حمدأ , سالم -3٣
 .لرشدا مكتبة

  األهلية , األردن,  انـعم , 3 ط.  التعليم يف احلاسوب(: ٤٣٣٤) حممد , ريا وأبو احلافظ عبد , سالمة -٤٣
 .والتوزيع للنشر

 لمكرمةا مكة ,٤ط , لتعليميةا االتصال سائلو(: م٤٣٣٤) نحسا,إ كنسارة و قسحاإ هللاعبد , رعطا -٤3
 .دربها مطابع ,

 .الثالثة الطبعة , التعليم في واستخداماته اآللي الحاسب( :م٤٣33) محمد ألفت , فودة -٤٤

 ضلرياا ,٤ط , لتعليما تكنولوجياو لالتصاا في مقدمة( : م3٣٣3) يلجندا ءعليا و يىيح زكريا , لال -٤1
 .نلعبيكاا مكتبة: 

 للنشر الفجر دار, القاهرة, التعليم جودة وضمان التربية تكنولوجيا(: م٤٣٣٣) محمد حسام, مازن-٤3
 .والتوزيع

موقع مكتب التربية العربي لدول , استخدامات الحاسب في التعليم(: م٤٣٣3)خلود ,العويرضي -٤5
: رابط الموقع, الخليج
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