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 لمستخدمة فً تدرٌس الجغرافٌاالوسائل و التقنٌات الحدٌثة ا

 المقدمة

أحدثت ثورة المعلومات فً السنوات القلٌلة الماضٌة هوة كبٌرة بٌن التطور 

البطًء للبرامج التربوٌة والتقدم الهائل والسرٌع فً أوعٌة المعلومات 

وطرق نشرها، وغدا الحصول على المعلومة أسرع وأسهل وأكثر تشوٌقاً 

توفرة خارج المإسسات التعلٌمٌة بل إن التعلٌم من األجهزة واألوعٌة الم

بفضل هذه التقنٌة المتقدمة أصبح أكثر توفراً فً المنزل والمكتب من 

 . المإسسات التعلٌمٌة النظامٌة

بدأت الدعوات تتصاعد وتنادي بؤهمٌة االستفادة من تكنولوجٌا المعلومات 

ن األخرى وأن ال ٌبقى فً المٌدان التربوي كما تم االستفادة منها فً المٌادي

ولم ٌعد البحث فً أهمٌتها للعمل .النظام التعلٌمً متجاهالً هذه التطورات

لرحال المتآمرٌن على بقائها أو استبعادها، فهذه مسؤلة تم حسمها منذ  محط

فالٌوم هو ٌوم المتالكها ولٌس ٌوماً لدراسة إمكانٌة استخدامها … زمن بعٌد

عتها فً قلب كل متعلم وفً عقل كل دارس ال من عدمه، فالٌوم هو ٌوم لزرا

؟ !لٌستخدمها فقط بل لٌستنبتها فً حٌاته من أجل بقاء مجتمعه وعزة أمته

هاهنا فقط ٌمكن القول بؤن الجٌل الجدٌد لدٌه فرصه فً الولوج إلى تلك 

البوابة، بوابة المستقبل 

ي الحاسب اآللً أساس كل المستجدات التكنولوجٌة فً المجال التربو

 

مردوداتها التربوٌة والتً لم  إن تكنولوجٌا الحاسب اآللً بكل أبعادها و

فقد كانت أساساً .تعد خافٌة على أحد،كانت فاتحة خٌر فً المجال التربوي

ظهرت علٌه تقنٌات تربوٌة حدٌثة متعددة فتحت أفاقاً تربوٌة جدٌدة 

. ت قائمةوساهمت فً تغٌٌر مالمح تربوٌة كثٌرة وحل مشكالت تربوٌة كان



قصد به فً الماضً فقد تطور مفهوم الوسائط المتعددة مثالً والذي كان ي

موقف تعلٌمً واحد والجمع بٌنها  فًوسٌلة تعلٌمٌة  مناستخدام أكثر 

لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة للدرس الواحد لٌؤخذ شكالً جدٌداً ٌعتمد على 

ٌن الصوت تعنً الجمع ب فؤصبحت الوسائط المتعددة . الحاسب اآللً

وأثبتت  . والصورة والحركة والرسوم من خالل برامج الحاسب اآللً

الوسائط المتعددة جدواها من خالل المواقف التعلٌمٌة واستخدمها مالٌٌن 

الدارسٌن حول العالم،وشكلت واقعاً تعلٌمٌاً معروف جدواه من العملٌة 

  .التربوٌة ومن مجاالت التدرٌب المختلفة

عامل مع الفٌدٌو التعلٌمً الذي ظل ٌستخدم فً وتطورت عملٌة الت

المواقف التعلٌمٌة وٌقدم الكثٌر والكثٌر من المعارف للطالب والدارسٌن 

بصورة تفصٌلٌة مدعمة بالصوت والصورة المتحركة ونقلهم خارج إطار 

الصف التقلٌدي لٌجوبوا من خالل أفالم الفٌدٌو عوالم كثٌرة لم تكن متاحة 

حواجز الزمن والمسافات فؤصبح الطالب مثالً ٌرون  أمام الطالب وكسر

مراحل نمو الزهرة بالصوت والصورة فً ثوان معدودة، وتابعوا رحالت 

رواد الفضاء ونزلوا إلى أعماق البحار ودخلوا جسم اإلنسان،وعاشوا فً 

عرٌن األسود الضارٌة وعلى األشجار وفً أوكار الطٌور ورأوا كل 

أمام شاشة  متعلملتربوٌون وقالوا بؤن اللم ٌقنع اورغم كل ذلك .  التفاصٌل

مع  ٌتالءمالتلفاز سلبً لٌس له خٌار فٌما ٌعرض علٌه وأن الفٌدٌو ال 

قدرات بعض الدارسٌن من حٌث سرعة التعلم والقدرة على االستٌعاب 

ت وبرامجه لٌست بالضرورة توافق رغبات كل المتعلمٌن، فوجهت الدراسا

فً الموقف التعلٌمً وزٌادة فرصة التفاعل  متعلمٌة الحول كٌفٌة زٌادة إٌجاب

. بٌنه وبٌن البرنامج المعروض علٌه، ووجدوا ضالتهم فً الحاسب اآللً

فتم الربط بٌنه وبٌن الفٌدٌو لٌظهر مفهوم جدٌد أو باألحرى تكنولوجٌا 

تربوٌة جدٌدة تسمى بالفٌدٌو التفاعلً الذي ٌستخدم أقراص الحاسب 

على شاشة الحاسب اآللً،  متعلمللٌستخدمه ا CD-ROMالمعروفة 

أو بـ ( DVD)الرقمٌة  باألقراصوتطورت التكنولوجٌا لتظهر ما ٌعرف 



CDi  فً أجهزة مستقلة تستخدم فٌها هذه األقراص مع تلفاز عادي لعرض

البرنامج وٌتم التحكم فً البرنامج عن طرٌق جهاز للتحكم عن بعد 

“Remote Control”.  

إن الجمع بٌن مجموعة من الوسائل Multimediaتعددة الوسائط الم

التعلٌمٌة لتقدٌم محتوى تعلٌمً معٌن وتسهٌل عملٌة تعلٌمه من قبل المعلم 

وتعلمه من قبل المتعلم كانت أساساً لمفهوم الوسائط المتعددة المتداول فً 

 كؤن ٌقوم المعلم مثالً باستخدام بعض الشفافٌات. األوساط التعلٌمٌة حالٌاً 

وشرٌط للفٌدٌو وبعض الصور واللوحات تدور كلها حول محتوى تعلٌمً 

بٌد أن ظهرت بعد ذلك آراء جدٌدة تقول بؤن الوسائط المتعددة لٌست  .بعٌنه

مجرد مجموعة من المواد التعلٌمٌة ٌستخدمها المعلم لتعاونه فً شرح 

محتوى ما، إنما هً منظومة تعلٌمٌة تتكون من مجموعة من المواد 

علٌمٌة التً تتكامل مع بعضها البعض وتتفاعل تفاعالً وظٌفٌاً فً برنامج الت

وٌرى أصحاب هذا الرأي ان هذه الوسائط تقوم على  ي لتحقٌق أهدافهتعلٌم

تنظٌم متتابع محكم ٌتٌح الفرصة للمتعلم أن ٌسٌر فً البرنامج التعلٌمً 

جابٌاً أثناء طبقاً لقدراته وخصائصه العامة الممٌزة بحٌث ٌكون نشطاً إي

قٌامه بذلك، وٌتمتع بالحرٌة فً اختٌار ما ٌالئمه من مواد تعلٌمٌة، 

وٌستخدمها فً الوقت والمكان المالئمٌن له بمفرده أو مشتركاً مع مجموعة 

 .كبٌرة أو صغٌرة من األقران

وٌخضع برنامج الوسائط المتعددة أثناء عملٌة تصمٌمه لسلسلة من  

ٌل حتى ٌصل مصممه إلى قناعة كاملة بجدواه التجرٌب والمراجعة والتعد

وهو بعد ذلك ال ٌنبغً تطبٌقه مرة أخرى إال على نفس البٌئة . التعلٌمٌة

وتتٌح الوسائط المتعددة  .التعلٌمٌة التً جربت علٌها أو على بٌئة مشابهة

أنماط جدٌدة من التعلٌم والتدرٌب مبنٌة على المحاكاة المجسمة مما ٌجعل 

مهارات الخاصة، بحٌث ٌزة على نقل األفكار والخبرات والمتم لها قدرة

  .العملٌة التعلٌمٌةقلب  هو متعلممن ملقن إلى موجه وٌصبح ال معلمٌتحول ال



بٌد أنه فً اآلونة الحالٌة ٌكاد ٌنحصر مفهوم الوسائط المتعددة فً 

متنوعة استخدام برامج الحاسب اآللً المصممة بحٌث تستخدم مجموعة 

مجموعة من الوسائط التً "ٌعرفونها على أنها  و ر التعلٌمٌة من المصاد

تشتمل على الصورة الثابتة والصورة المتحركة والصوت تعمل جمٌعها تحت 

طائفة من تطبٌقات الحاسب " بؤنها  عرفت أٌضاو ". تحكم الحاسب اآللً

التً ٌمكنها تخزٌن المعلومات بؤشكال متعددة تشتمل على النصوص 

لرسوم والصور الساكنة والمتحركة وعرض هذه المعلومات واألصوات وا

 ".بطرٌقة تفاعلٌة وفقاً لمسارات ٌتحكم فٌها المستخدم

إن ربط مفهوم الوسائط المتعددة بالحاسب اآللً فً الوقت الحالً قد 

ٌعتبره البعض تطوراً واقعٌاً للمفهوم، فالحاسب اآللً بإمكاناته الكبٌرة 

وسائل كانت تستلزم الكثٌر من الجهود والنفقات  ٌمكننا من الجمع بٌن عدة

فً الماضً فً شكل منظومة متكاملة ومنسجمة وممتعة فً آن واحد، كما 

أن استخدامها أٌسر سواء للمتعلم كفرد فً أسلوب التعلم الذاتً أو 

للمتعلمٌن كمجموعة خاصة بعد توفر إمكانٌة عرض برامج الفٌدٌو على 

 .اعًشاشات عمالقة للتعلم الجم

ومن المعلوم أنه إذا توفر لدٌنا جهاز ٌجمع النص والفٌدٌو والصور  

الثابتة والرسومات فً وسٌلة واحدة فال شك فً أنه أفضل من استخدام عدة 

ولهذا اتجهت كل . أجهزة تتطلب جهداً ووقتاً وربما تإدي إلى تشتٌت للمتعلم

ذا السبب الجوهري برامج الوسائط المتعددة إلى ذلك الشكل المعاصر وكان ه

 .لربط هذا المسمى بالحاسب اآللً

إن التعرٌفات المعاصرة للوسائط المتعددة تبرز مدى أهمٌتها وشمولٌتها  

على النصوص والرسوم والصور المتحرك منها  احتواءهامن حٌث 

، وهذه المكونات  الفٌدٌوٌة والساكن واألصوات والمإثرات الصوتٌة و

والمتعة فً البرامج التعلٌمٌة وتزٌد من فاعلٌة مجتمعة تزٌد من اإلثارة 

وقد أدت الحاجة  .التعلم وتعززه وتزٌده من فترة بقائه فً ذاكرة المتعلم

المتزاٌدة للتعلٌم والتدرٌب فً شتى المجاالت فً هذا العصر الحدٌث مع ما 



واكب ذلك من مشكالت تعلٌمٌة من زٌادة أعداد الراغبٌن والمحتاجٌن للتعلٌم 

درٌب والنقص النسبً لعدد المإهلٌن للتعلٌم والتدرٌب من أعضاء والت

الهٌئة التدرٌسٌة ومحدودٌة اإلمكانات ومساعدات التدرٌب ووسائل التدرٌس 

إسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والنمو الكبٌر للمعلومات مفً الكثٌر من ال

المإسسات  اتجاهأدى كل ذلك إلى  واختصاصاتهوتشعب العلم بتفرعاته 

التربوٌة والتدرٌبٌة إلى تبنً طرق عدٌدة للتعلم الذاتً واستخدام 

التكنولوجٌات الحدٌثة المتاحة التً ٌمكن عن طرٌقها مواجهة هذا الواقع 

وبذا  .وكان من بٌن تلك التكنولوجٌات تكنولوجٌا الوسائط المتعددة.الجدٌد

ٌم برامج الوسائط المتعددة واستخدمت فً شتى مجاالت التعل انتشرت

 .والتدرٌب وأثبتت جدواها وفعالٌتها 

والدراسات تمؤل الكتب والمجالت العلمٌة حول جدوى استخدام هذه 

 االستٌعابالتقنٌة إذا ما قورنت بالطرق التقلٌدٌة فنسبة النجاح وحجم 

المتعلم بما تعلمه فً ذاكرته وتوفٌر زمن  احتفاظوسرعة التعلم ومدى 

سوء الفهم  أنخفضبٌنما % 70إلى % 25التعلم كل ذلك زاد ما بٌن 

وهذه النتائج تتفق وال شك مع إمكانات  .%40:20ة وصعوبة الشرح بنسب

بما  متعلملومات بطرٌقة جذابة وممتعة للالوسائط المتعددة التً تقدم المع

تتضمنه من الرسوم والصور واألشكال واألصوات فً شتى فروع المعرفة 

نامج فً ضوء مٌوله وقدراته وإعادة وتمكن المتعلم من التعامل مع البر

عرض البرنامج أكثر من مرة،وتمنحه الخصوصٌة فً التجرٌب والخطؤ 

 تهٌئعالوًة على ذلك فهً . بعٌداً عن أعٌن الزمالء والحرج من معلمٌه

للمتعلم طرٌقة المحاكاة ببرامج خاصة تتضمن عملٌات ٌصعب إجراإها 

  .قٌام بهاالتكلفة أو خطورة ال ارتفاععملٌاً بسبب 

ضمن البرامج التطوٌرٌة التً حدثت فً تكنولوجٌا  الفٌدٌو التفاعلً

( األشرطة المرئٌة)الحاسب اآللً هً المزج بٌن الحاسب اآللً والفٌدٌو 

سواء أجهزة الفٌدٌو التً تستخدم الفٌدٌو كاسٌت أو التً تستخدم الفٌدٌو 

لمستخدم فرصة بحٌث تتٌح ل( الفٌدٌو الذي ٌستخدم األسطوانات)دٌسك 



للتفاعل مع البرنامج الموجود على الشرٌط أو القرص بطرٌقة تسمح له 

بتعلم أفكار واكتساب خبرات جدٌدة من موقف تعلٌمً ٌتسم باإلٌجابٌة 

إن هذه التقنٌة  .الذاتٌة وإمكاناتهوإمكانٌة التحكم فً البرنامج وفق حاجاته 

ر دوراً كبٌراً، خاصة  فً المسماة بالفٌدٌو التفاعلً ٌلعب فٌها الكمبٌوت

التفاعل بٌن كالً من الفرد الذي ٌستخدم البرنامج وبٌن البرنامج الموجود 

على شرٌط أو اسطوانة الفٌدٌو حٌث ٌقوم كالً من الكمبٌوتر وجهاز الفٌدٌو 

بتقدٌم الصورة والصوت والمعلومات والمإثرات الصوتٌة والصورٌة بناًء 

وتحدث استجابة الفرد أما عن طرٌق  .لتعلٌمًعلى استجابة الفرد للبرنامج ا

لوحة مفاتٌح أو عن طرٌق لوحة أداء حساسة تعمل باللمس وقلماً ضوئٌاً 

لٌتم عرض المعلومات المرئٌة والصوتٌة على شاشة الكمبٌوتر وهكذا فإن 

  -: نظام الفٌدٌو التفاعلً ٌتضمن غالباً األجهزة اآلتٌة

 جهاز الحاسب اآللً -1

 جهاز الفٌدٌو -2

 الشاشة -3

 أداة لربط الفٌدٌو بالحاسب اآللً -4

وهذه التقنٌة تقدم الكثٌر فً مجال التعلٌم والتعلم فؤشرطة الفٌدٌو  

المستخدمة ألغراض تعلٌمٌة ثبتت فاعلٌتها من إمداد المتعلمٌن على جمٌع 

المستوٌات وفً جمٌع التخصصات بؤفكار ومفاهٌم وخبرات علمٌة كثٌرة 

الل الوسائل التقلٌدٌة العادٌة لكن من أهم لٌست متاحة من خ ومتنوعة

سلبٌاتها أن المتعلم كان ٌتسم بالسلبٌة حٌث ٌظل مستقبالً للمعلومة دون أن 

أما . تكون لدٌه القدرة على التحكم فً إٌقاع البرنامج وفقاً لقدراته ورغباته

 الفٌدٌو التفاعلً بصورته الحالٌة فٌعد وسٌلة فعالة وحٌوٌة خاصًة فً التعلم

الفردي ألنها تراعً الفروق الفردٌة للمتعلم من حٌث مستوى المعلومات 

والسرعة فً عرضها وتتٌح بعض برامجه الفرصة للفرد فً حرٌة اختٌار 

مٌوله وقدراته من بٌن قائمة المحتوٌات التً ٌتضمنها البرنامج  ٌالءمما 



التعلٌم ال ونظام الفٌدٌو التفاعلً فً مجال  .وكذلك التنقل من برنامج آلخر

ٌتطلب من المتعلم أكثر من معرفة كٌفٌة استخدام لوحة المفاتٌح كً ٌتمكن 

وبطبٌعة الحال  .من التفاعل مع ما ٌعرض من معلومات ٌتضمنها البرنامج

فإن برامج الفٌدٌو التفاعلً فً مجال التعلٌم كثٌرة ومتعددة وغالباً ما تكون 

التً تصمم لخدمة القضاٌا النظرٌة  من أمثلة هذه البرامج تلك. للتعلم الفردي

فً مجال التعلٌم والقضاٌا العلمٌة العملٌة، كؤن ٌتعامل المتعلم مع برنامج 

ٌدور حول معلومات تارٌخٌة أو جغرافٌة أو أحد الموضوعات العلمٌة فً 

مجال األحٌاء أو الفٌزٌاء بحٌث ٌتضمن البرنامج تقدٌماً للمعلومات 

والصورة والمإثرات الصوتٌة والصورٌة المستهدفة ٌجمع بٌن الصوت 

تتبعها تدرٌبات ثم أسئلة للتقوٌم الذاتً ٌسٌر فٌها المتعلم طبقاً لسرعته 

لوحة  باستخدامالذاتٌة وبالكم الذي ٌرٌد، وٌتفاعل مع مفردات البرنامج 

الى ان  المفاتٌح أو اللوحة الحساسة التً تعمل باللمس وتشٌر األدلة البحثٌة

ٌقدمها الكمبٌوتر تقلل زمن العملٌة  التًعددة المتفاعلة الوسائل المت

مقارنة بالطرٌقة السائدة كما تشٌر األدلة البحثٌة % 30التعلٌمٌة بنسبة 

أٌضا إلى أن استخدام الوسائل المتعددة المتفاعلة ٌزٌد من تحصٌل األهداف 

  .لتقلٌدٌة مقارنة بالطرٌقة ا% 25التعلٌمٌة المنشودة بنسبة 

 التعلٌمفً  الحاسوب استخدام
 

 والمعرفً والثقافً  فً عصر التكنولوجٌا واالنفجار التقنً  نعٌش اآلن
ونحاكٌه  ومن الضروري جدا أن نواكب هذا التطور ونساٌره ونتعاٌش معه

ونترجم لآلخرٌن إبداعنا ونبرز لهم قدرتنا على االبتكار  
الفكر " ال بتكوٌنال ٌمكن تحقٌقه إ" المجتمع المعلوماتً" إن هدف إٌجاد 

بٌن أفراد المجتمع بمختلف المستوٌات ومن أهم المإسسات " المعلوماتً
.  التً ٌمكن االستفادة منها فً تكوٌن هذا المجتمع هً المدارس والجامعات
والمتتبع لواقع استخدام الحاسب اآللً فً مجال التعلٌم فً العالم ٌجد أن 

ظٌر متخطٌة بذلك العوائق نسبة االستخدام تزداد بسرعة منقطعة الن
 . والمشاكل والصعوبات ما استطاعت إلى ذلك سبٌال

 



رة مهارة استخدام وتوظٌف المهارات التدرٌسٌة المعاص ولعل من أهم
حٌث التجدٌد والتغٌٌر  والتدرٌس لمصلحة المواد الدراسٌة الحاسوب

والخروج من الروتٌن المتكرر والرتٌب الذي ٌطغى غالبا على أدائنا 
ٌوجد الكثٌر من  التطبٌقات للحاسوب التً . لتدرٌسً داخل حجرات الدراسةا

 . تفٌد فً عملٌة التعلٌم والتعلم 
 

الحاسوب فً العملٌة التعلٌمٌة ال ٌتطلب جهازا ذا مواصفات  أن استخدام
عالٌة أو إعدادات ممٌزة الن أي جهاز عادي ٌمكن أن ٌفً بالغرض شرٌطة 

. اسبتٌن لعرض الصور والبرامج الصوتٌة أن تكون سرعته وذاكرته من
والحاسب وسٌط تعلٌمً جٌد شرط توفر البرامج المتمٌزة وتدرٌب المعلمٌن 
على استخدام الحاسب وبرامجه بطرٌقة جٌدة لكً ٌقوم هذا الوسٌط بالعدٌد 

. من الوظائف التربوٌة لصالح عملٌة التعلٌم والتعلم  
 

 سب فً التعلٌم ممٌزات استخدام الحا
 

. تنمٌة مهارات الطالب لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة (1
. تنفٌذ العدٌد من التجارب الصعبة من خالل برامج المحاكاة  (2
. تقرٌب المفاهٌم النظرٌة المجردة  (3
برامج التمرٌن والممارسة أثبتت فعالٌة واضحة فً مساعدة الطالب على  (4

. حفظ معانً الكلمات 
مساعدة المعوقٌن عضلٌاً وذهنٌاً  فً  أثبتت األلعاب التعلٌمٌة فعالٌة كبٌرة (5
ٌوفر الحاسب اآللً للطالب التصحٌح الفوري فً كل مرحلة من مراحل  (6

. العمل 
ٌتٌح الحاسب اآللً للطالب اللحاق بالبرنامج دون صعوبات كبٌرة ودون  (7

. أخطاء 
. ٌتمٌز التعلٌم بمساعدة الحاسب اآللً بطابع التكٌف مع قدرات الطالب  (8
. ت العقلٌة عند الطلبة تنمٌة المهارا (9

قدرتها على إٌجاد بٌئات فكرٌة تحفز الطالب على استكشاف  (10
. موضوعات لٌست موجودة ضمن المقررات الدراسٌة 

القدرة على توصٌل أو نقل المعلومات من المركز الرئٌسً للمعلومات  (11
.  إلى أماكن أخرى 



. اسب ٌمكن للمتعلم استخدام الحاسب اآللً فً الزمان والمكان المن (12
للحاسب اآللً القدرة على تخزٌن المعلومات وإجابات المتعلمٌن  (13

. أفعالهم   وردود
. تكرار تقدٌم المعلومات مرة تلو األخرى  (14
 - زٌادة عدد الطالب )حل مشكالت المعلم التً تواجهه داخل الصف  (15

(.  قلة الوقت المخصص
.  مواد المعقدة تنمٌة اتجاهات الطالب نحو بعض ال (16
أنواع  - الخرائط)وعات ذات المفاهٌم المرئٌة الموض عرض (17

. بالبعد الثالث( ……الصخور - الحٌوانات
توفٌر بٌئة تعلٌمٌة تفاعلٌة بالتحكم والتعرف على نتائج المدخالت  (18

. والتغلب على الفروق الفردٌة
رفع مستوى الطالب وتحصٌلهم عن طرٌق التدرٌبات ووجود التغذٌة  (19

 .الراجعة
. عمل لفترة طوٌلة دون مللتشجٌع الطالب على ال (20

 

خصائص الحاسوب التعلٌمً 

الخبرة   –األمان –قدرة التحكم  –تعدد الحواس   –اإلمتاع –الجاذبٌة ) 

تعدد  –الجمالٌة  –الواقعٌة و الخٌال  –اآلنٌة  –االختزال  –المتراكمة 

 . ( اإلبداعًتحفٌز التفكٌر  –المناورة  –مسرح العرض  –الوسائط 

 : ةالجاذبً  -1

: إن الحاسوب ٌمتلك القدرة على تولٌد المثٌرات المدهشة التً تتضمن  

خلق االهتمام لدى المتعلم الذي ٌنتقل بعد  إلىو التشوٌق وصوال  اإلثارة

ذلك إلى تبنً ما ٌعرض من خبرات تعلٌمٌة و التصرف تبعاً لما تم من 

ى تغٌٌر تفاعل بٌن هذه الخبرات و الخبرات السابقة و بالتالً نصل إل

فً  اإلثارةو تشمل عناصر   سلوك المتعلم حسب ما ٌخطط له المعلم

 ( .، الصور ، الحركة  األصوات: ) الحاسوب 

 



  : اإلمتاع  -2

جعل التعلم عملٌة ممتعة من خالل مثٌرات : هنا هو  باإلمتاعو المقصود 

متنوعة و متسلسلة تضمن االستجابة للفروق للطلبة و تتناسب مع تسلسل 

السلوكٌة و تسلسل البناء الهرمً للخبرات التعلٌمٌة و ذلك  األهدافحقق ت

. من خالل عدد كبٌر من عناصر التشوٌق التً ٌوفرها 

  : تعدد الحواس  -3

 :بؤن أثبتت الدراسات 

  مخاطبة أكثر من حاسة فً آن واحد لتحقٌق هدف تعلٌمً ما هو 

 .ة حاسة واحدة أكثر ضماناً لتحقٌق الهدف المقصود من مخاطب    

  مخاطبة أكثر من حاسة ٌضمن حصول التعلٌم لدى شرٌحة أوسع 

 .من الطلبة لمناسبة ذلك للفروق الفردٌة     

   مخاطبة أكثر من حاسة ٌساعد على استبقاء الخبرات التعلٌمٌة 

. فً الذاكرة طوٌلة األمد     

 : قدرة التحكم  -4

  الحاسوب ٌتكٌف لحاجات مستخدمٌه 

 :تإدي إلى  االستخدامالقدرة فً إمكانٌة إن هذه 

  (تفاعل أكبر) تتٌح للطالب فرصة المشاركة 

  ترفع دافعٌة الطالب للمتابعة و التعلم. 

  عملٌة التعلم النجازالوقت  اختٌارتتٌح للطالب . 



تعدٌل  –تعدٌل الصورة  –تعدٌل الخط  –العرض  إعادة  –اإلٌقاف)  

و ( تخزٌن جزء  –حركة تحدٌد السرعة تعدٌل ال –تعدٌل اللون  –الصوت 

غٌرها 

 :ٌساعد المتعلم على تحقٌق التعلم  أن : األمان  -5

أن تتوافر له البٌئة التعلٌمٌة التً ٌتمكن فٌها من أطالق طاقاته و التعبٌر 

عن قدراته فً التعلم دون خوف من المعلم أو الخجل من أقرانه بسبب 

 س الطالب  منهج التجرٌب المبنً حٌث ٌمار . الخطؤالوقوع فً  احتمال

على  الخطؤ و المعالجة وصوالً إلى اكتشاف الحقائق أو حل المشكالت دون 

كما ٌوفر له الفرصة ألن ٌعرف . خوف من أن ٌنتقد من معلمه و أقرانه 

سبب أخطائه فهو ٌحٌله إلى تفسٌر الخطؤ و كٌفٌة الوصول لغاٌته بمزٌد من 

ز حاجز عدم الثقة بالنفس و بالتالً ٌتحقق حتى ٌجتا اإلتقانالتجرٌب و 

 . مفهوم الذات عندما ٌنجح فً تحقٌق ما ٌنبغً من أهداف تعلٌمٌة 

 : الخبرة المتراكمة  -6

: هناك نوعٌن ٌجب التفرٌق بٌنهما 

 النموذج باستخدام الحاسوب النموذج التقلٌدي
 

ال ٌتجاوز  الطالب  المهارات 
فً حفظ المعلومات و  المحدودة

تداولها ، معتمداً على الخالصات 
و المالحظات  التً ٌستطٌع جمعها

التً ٌثبتها عما قرأ أو مر به من 
 .خبرات 
الذي ٌعتمد األسلوب  المعلم  و كذلك

فً جمع الخبرات التً ٌحتاجها  نفسه
  .فً عملٌة التدرٌس 

 لقد و فر الحاسوب قدرة بالغة السعة 
ة ٌصعب اإلحاطة و التشعٌب لدرج

بها فً حفظ المعلومات و تداولها 
بؤشكال وصٌغ مختلفة و مداخل 

تتناسب مع قدرات كل منهم . مختلفة 
كما ٌستفٌدان من كل ما . و أهدافه 

سبق جمعه و تراكمه من المعلومات 
  .عبر الزمن و على امتداد العالم 

 



  : االختزال  -7

وسٌلة  أٌة تستطٌعسافات ما ال الحاسوب ٌوفر الجهد و الزمن و الم أن

ٌستلزمه الوصول  أنحٌث أنه من الصعب حساب ما ٌمكن  .القٌام به  أخرى

على شبكة االنترنت من زن و جهد و مال و التً ٌضم كل  إلى آالف المواقع

الخ و ... مإسساتالفرعٌة لمكتبات و متاحف و  منه آالفا من المواقع

غة التنوع تمتد على مساحة العالم بال مكتوبةوثائق صورٌة و صوتٌة و 

عمقاً ، و بقدر األغراض و األذواق و الحاجات  عرضا و على امتداد التارٌخ

  .تنوعاً 

تمكن  االختصارأما على صعٌد إنجاز المهام العدٌدة و المتشعبة فإن صفة 

جمٌع أطراف العملٌة التعلٌمٌة من إنجاز هذه المهام بفعالٌة و سرعة 

بكثٌر  ، مما ٌجعلهم قادرٌن على إنجاز قدر أكبر أماكنهمي و هم ف كبٌرتٌن

أن ٌوجه فً  االختصارو من شؤن هذا . بالوسائل التقلٌدٌة  ٌستطٌعونمما 

. عل الفردي بٌن المعلم و الطالب للتفا النهاٌة عناٌة أكبر

 : اآلنٌة  -8

و  من ناحٌة و بٌنهما ٌوفر الحاسوب اتصاالً آنٌاً بٌن المعلم و الطالب 

مما ٌجعل الحاسوب مسهالً . بٌن األحداث الجارٌة من ناحٌة أخرى 

و مالحقاً للتطورات العلمٌة و مستحدثاتها فً مختلف  لمتابعتها أوالً بؤول

  .األصعدة 

كما ٌمكن من تنفٌذ أنشطة التعلٌم و إجراء الحوارات و تنظٌم حلقات 

مٌة أوسع بما النقاش و عقد المإتمرات عن بعد مما ٌوفر فرصاً تعلً

. ٌنسجم مع ظروف و إمكانات أطراف عملٌة التعلٌم و التعلم 

  : الواقعٌة و الخٌال  -9

استخدام الصوت و استخدام ) إن خصائص الحاسوب  المتمثلة فً 

 (الصورة و استخدام اللون و استخدام الحركة 



بل و  بما ٌمكن من تحوٌل المجرد إلى محسوس ، و تحرٌك الجماد

فً صورة من  و منحه بعض الصفات اإلنسانٌة و تجسٌد الخٌال إنطاقه ،

  .تقترب من الواقع 

كل ذلك من شؤنه توفٌر فرص أكبر للطالب لتحقٌق اإلدراك و تصور 

و من جانب آخر تعزز فٌه . األشٌاء بواقعٌة تقربه من الخبرة المباشرة 

  .قدرات التخٌل و تصور الوقائع 

:   الجمالٌة  -10

فً إنتاج المواد  تطبٌقات الفنون الجمٌلة حاسوب كثٌراً مناستفاد ال

التعلٌمٌة فقواعد الرسم و النحت و التصمٌم الداخلً و الموسٌقى و 

تناسق األصوات عالوة على قواعد العمل اإلذاعً و التلفزٌونً و 

 صارت جزاًء فً إضفاء صفات الجمال و تطبٌقات علم الجمال السٌنمائً

الدراسات أهمٌتها فً دعم التعلٌم و التعلم  أثبتتعد أن ب. فً هذه المواد 

و هو ما ٌنعكس باإلٌجاب على  أجواء االستخدام األكثر جمالٌة و توفٌر

 . ألتعلمًتفاعل الطالب مع الموقف التعلٌمً 

:   تعدد الوسائط  -11

أهم وسائل  ظهور الحاسوب شكلت السٌنما ثم اإلذاعة ثم التلفزٌونقبل 

التً تعتمد الصوت أو الصوت و الصورة و اللون و  ماهٌريالج االتصال

و عد التفاعل بٌن هذه العناصر جل ما جاءت به هذه الوسائل من  الحركة

  .و منه االتصال التعلٌمً  االتصالإضافة مهمة فً مٌدان 

و لكن الحاسوب استطاع أن ٌعوض عن هذه الوسائل مجتمعة ، بل أنه 

 ة أكبر و قدرة على صٌاغة التفاعل بٌن هذهأضاف إلٌها إمكانات إنتاجً

 .العناصر على نحو أكثر إبداعاً و تطوراً 

  



 : مسرح العرض  -12

البرامج  إنتاجالمختلفة قبل الحاسوب عند  االتصاللقد اهتمت وسائل  

التعلٌمٌة بما ٌسمى األدرمة ، أي مسرحة العرض باعتماد عناصر 

: ، أي حدة التناقض بٌن األضداد المعروفة ، و أهمها الصراع  الدراما

و هكذا برز ( الخ ... الخٌر و الشر ، الغنى و الفقر ، الجمال و القبح )

التً تعد فً  عنصر من أهم عناصر التشوٌق و اإلمتاع و بالتالً اإلثارة

 .مٌدان التعلٌم و التعلم المقدمة المهمة لحصول التعلم 

األشكال و التكوٌنات فً  تناقض: و لقد أمتد مفهوم األدرمة لٌشمل 

 .الصور 

 .... المنتجة و تنافر األلوان أو انسجامها و تباٌن األصوات و تعددها 

و لقد اظهر الحاسوب قدرة فائقة على استثمار مفهوم األدرمة لخلق 

التشوٌق و استثماره من أجل رفع دافعٌة المتعلم و التمهٌد لتشغٌل 

ة فً الموقف التعلٌمً بات المقصودالالحقة و استدراج االستجا العملٌات

  . ألتعلمً

  : المناورة  -13

أو الحقٌقة الواحدة  للحاسوب قدرة فائقة على عرض الفكرة الواحدة

 مالئمةبصور و أشكال ال تحصى حٌث أنه حقق أعلى ما ٌمكن من 

بما ٌحقق واحداً  و مستوٌات التفكٌر و القدرات العقلٌة و النفسٌة األذواق

و التعلم و هو االستجابة للفروق  امل نجاح عملٌة التعلٌممن أهم عو

  .الفردٌة 

و بهذا استطاع الحاسوب أن ٌجمع بٌن القدرة على مخاطبة جمهور 

من الطلبة ، و القدرة على مخاطبة كل منهم بما ٌنسجم مع قدراته  واسع

  .و رغباته  و مٌوله

 



  : اإلبداعًتحفٌز التفكٌر   -14

التً تعنى  التعلٌمٌة األهدافعلى  الحاسوب لم ٌقتصر أكدت الدراسات أن

  بحسب تقسٌم بلوم بالتذكر و الفهم و التطبٌق

التحلٌل و التركٌب  إنما تعدى ذلك إلى تحقٌق ما عرف بؤهداف التفكٌر العلٌا

. إلى تحقٌق األهداف الوجدانٌة و المهارٌة أٌضابل أمتد  و التقوٌم ، بجدارة

تكشف أنه قادر  ة التً تحققها استخداماته الحدٌثةو التطبٌقات الحاسوبً

و التفكٌر االبتكاري و التعلم  بحق على تنمٌة القدرة على حل المشكالت

فً  بما ٌعمق دور الطالب التعلٌم المعاصر و هو ما ٌسعى إلٌه .التعاونً 

و توسٌع مفهوم  ألتعلمًالتعلٌمً  فً صٌاغة الموقف المشاركة الفاعلة

 . ساهمته فً تطوٌرهو م المنهاج

 

 مجاالت استخدام الحاسوب فً التعلٌم

( التعلٌم المعزز بالحاسوب ) الحاسوب وسٌلة تعلٌمٌة 

 ألتعلمًتم تصمٌم الموقف التعلٌمً ٌقصد بالتعلٌم المعزز بالحاسوب أن ي

  .ءاالتعلٌم و التعلم كالً أو جز بحٌث ٌستخدم الحاسوب معززاً لعملٌة

فً أو بدٌالً عنه فً تعلٌم طلبته و مساعداً للمعلمو بذا ٌكون الحاسوب 

الوقت نفسه معٌناً للطالب فً اكتساب األهداف السلوكٌة التً وضعت 

  :التالٌة  تٌجٌاتااألستر أوو ٌمكن أن ٌتم ذلك بإحدى الطرق . ابتداءً 

و التعلٌم الذاتً و  التعلٌم الفردي و التعلٌم التعاونًو  التعلٌم الجماعً) 

 (م المدمج و التعلٌم عبر االنترنت التعلً

 استخدامات الحاسوب التعلٌمً كوسٌلة تعلٌمٌة



ٌمكن استخدامه فً جمٌع المواقف التعلٌمٌة و جمٌع )  

( األنشطةالمعٌنات و جمٌع   
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الصور   -1

 

تفٌد الصور التالمٌذ فً تشجٌعهم على حب الجو الدراسً و تساعدهم على  

التعبٌر اللغوي و تنمً فٌهم القدرة على إدراك المتشابه         و المختلف 

عدهم على التصنٌف و التعمٌم و تنمً دقة المالحظة لدٌهم و تهٌئ كما تسا

الصور فرصا أمام التالمٌذ لتسرٌب بعض األلفاظ و التعابٌر الفصٌحة و 

. تكشف عن الفروق فً القدرات اللغوٌة بٌن التالمٌذ 

كما أن لها دور أساسً فً تحقٌق نشاط صفً متمٌز فً عملٌة التدرٌس 

لمفاهٌم بصورة مرئٌة مما ٌحقق مهارات التفكٌر حٌث تعرض األفكار و ا

الناقد عند المتعلمٌن و القدرة على التركٌز            و استخالص 

و . بل تحقق التفكٌر التخٌلً عند المتعلم . المعلومات المختلفة من الصور 

.  تساعد على رؤٌة األشٌاء التً ٌصعب الوصول إلٌها 

لمواد االجتماعٌة كثٌرة و متنوعة و قد و الصور التً تستخدم فً تدرٌس ا

. تكون فوتوغرافٌة أو مرسومة 

 

الخرائط   -2

    

تعتبر من أكثر الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة فً تدرٌس المواد االجتماعٌة 

و ذلك ألنها تساعد على فهم الظواهر الطبٌعٌة و البشرٌة التً أثرت و تؤثر 

تعمل على تحقٌق بعض األهداف  فً حٌاة الفرد فً الماضً و الحاضر و

.  التربوٌة التً ال تستطٌع و سائل تعلٌمٌة أخرى أن تقوم بها 



و تعتبر الخرائط وسٌلة مهمة فً تحقٌق األنشطة الصفٌة و ٌجب على 

المعلم أن ٌتقن مهارة استخدام الخرائط و ٌركز على التتابع من البسٌط إلى 

د قراءتها أن ٌقرئها عن طرٌق المعقد و هً لغة عالمٌة ٌسهل على من تعو

مجموعات األلوان و الرموز و الخطوط و المعلومات المستخدمة و 

المتعارف علٌها عالمٌا و هناك عدة أنواع من الخرائط المستخدمة فً 

. األنشطة الصفٌة بالمدارس 

و تلعب الخرٌطة دورا حٌوٌا فً تنمٌة قدرة التلمٌذ على التفكٌر بمستوٌاته 

.  المالحظة و التعلٌل و االستدالل و االستنباط  المختلفة من

و هً من انجح وسائل تلخٌص المعلومات حٌث تسجلها و تجملها فً مكان 

.  واحد أمام التالمٌذ 

 

الرسوم البٌانٌة   -3

   

هً وسٌلة التعبٌر عن الحقائق الكمٌة فً صورة مرئٌة و من ثم فهً 

ئق و تقدٌم مختلف أنواع وسٌلة لتوضٌح الكثٌر من المعارف و الحقا

. المعلومات و البٌانات بطرٌقة ٌمكن إدراكها بسرعة و دون مشقة 

و تحقق الرسوم البٌانٌة نشاطا صفٌا متمٌزا بٌن المعلم و المتعلم أو بٌن 

المتعلمٌن أنفسهم و تساعد على تحقٌق مهارات التفكٌر العقلً لدى 

و تفسٌرها     و تسهٌل المتعلمٌن عن طرٌق القدرة على تلخٌص الحقائق 

. المقارنات بٌن المعلومات 

 

 



 

الجداول اإلحصائٌة   -4

 

هً وسٌلة هامة أٌضا من وسائل التعلم و المطلوب من المعلم تدرٌب  

المتعلمٌن على قراءتها و استنتاج عالقات منها و تفسٌر األرقام التً 

. تحتوٌها 

الرسوم التوضٌحٌة   -5

 

د االجتماعٌة و ٌمكن للمعلم استغاللها فً األنشطة مجالها واسع فً الموا 

الصفٌة فهً تساعد على الفهم لبعض المعلومات و المفاهٌم التً ٌعجز 

. الكالم أحٌانا عن توضٌحها بالنسبة للمتعلمٌن 

: و هً خطوط توضح االفكار و لها أشكال عدٌدة منها  -

 

 

 

مخططات سهمٌة           

 

    توضح التنظٌمات خطوط ٌمكن لها أن

     المختلفة للحكومات أو الهٌئات أو

    المجالس المكونة لها أو المتفرعة

. منها 

 

شكل الشجرة             

 

خطوط توضح التطور و النمو و التغٌر 

عن طرٌق البدء من نقطة معٌنة تتفرع 

. فروعا متعددة 



 

( السبورة ) اللوحات التعلٌمٌة   -6

 

الوسائل التعلٌمٌة استخداما فً األنشطة الصفٌة إذ ال ٌكاد  تعد من أكثر 

ٌخلو صفا دراسٌا منها و ذلك لسهولة صنعها و قلة تكالٌفها و فوائدها 

. التعلٌمٌة و بساطة استخدامها و صٌانتها و تنظٌفها 

 

الكتاب المدرسً   -7

 

انه ٌعتبر الكتاب المدرسً أداة ال غنى للمعلم و المتعلم عنها و خاصة 

متواجد بشكل مستمر مع المتعلم للحصول على المادة العلمٌة و األنشطة 

المختلفة و للكتاب المدرسً مناشط تعلٌمٌة مختلفة تعتمد على مهارة و 

لكنه . خبرة المعلم فً كٌفٌة استخدام الكتاب المدرسً فً العملٌة التعلٌمٌة 

و جدٌدة إضافة إلى ال ٌفً بالمطلوب لوحده إما للحاجة لمعلومات إضافٌة أ

متطلبات العملٌة التعلٌمٌة و ما ٌحتاجه المتعلمٌن من معلومات تتعلق بتنمٌة 

. مٌولهم و اتجاهاتهم و قدراتهم المختلفة 

: و من األنشطة الصفٌة التً تبنى على الكتاب المدرسً 

القراءة ، الكتابة ، قراءة الجداول ، تحلٌل الصور و الرسوم البٌانٌة ، قراءة 

. لخرائط و تحلٌلها ، التلخٌص ، مقارنة الحقائق العلمٌة و غٌرها كثٌر ا

 

 

 



 

التلفزٌون و أشرطة الفٌدٌو   -8

 

و المكانً فً تدرٌس المواد االجتماعٌة فال  ألزمانًنتٌجة لالرتباط و البعد 

ٌتمكن المعلم من استخدام الخبرات لذلك ٌجد فً األفالم التعلٌمٌة معٌنات 

ها تتصف بالشبه بالواقع فٌمكن من خاللها التعرف على عظٌمة حٌث أن

الكثٌر من األحداث و القضاٌا لذلك و من خالل األفالم الثقافٌة و العلمٌة 

ٌمكن جمع كم هائل من المعلومات بشأن األحداث الجارٌة فً مناطق العالم 

المختلفة حٌث ٌتم عرض القضاٌا و المشكالت بالصور و التعلٌق نتٌجة 

التكنولوجً الحدٌث فٌتحقق ذلك شوق المتعلمٌن و رغبتهم فً  للتطور

التعلم الن ما ٌعرض ٌتصف بإشراك أكثر من حاسة فضال عن انه ٌعكس 

و بذلك ٌحقق التعلم الذاتً و أسالٌب . الواقع الحً لما ٌراد توضٌحه 

. التفكٌر العلمً 

 

العٌنات الحقٌقٌة   -9

 

موجودة فً بٌئتها الطبٌعٌة دون إحداث هً األشٌاء الحقٌقٌة نفسها كما هً 

و . أي تعدٌل أو تغٌٌر علٌها و ٌتوافر فٌها جمٌع صفات الشًء الحقٌقً 

كما تحقق . ٌمكن االستفادة منها باألنشطة الصفٌة كمهارة أو أجزاء منها 

إثارة للمتعلم و حب للبٌئة التً ٌعٌش فٌها و المحافظة علٌها و زٌادة 

و تساعد العٌنات . ع األنشطة الصفٌة فً المدرسة التفاعل فً التعامل م

الحقٌقٌة فً تكوٌن صورة صحٌحة للمدركات فً أذهان المتعلمٌن بحجز 

. اللفظ عن تصوٌره 



(  المالبس بأنواعها و النفط و مشتقاته ) من األمثلة على العٌنات الحقٌقٌةو

 

النماذج المجسمة  -10

 

ء ما حقٌقً نظرا لتعذر عرضه هً محاكاة أو تقلٌد اصطناعً مجسم لشً

.... بشكله الحقٌقً و تصنع من الخشب أو البالستٌك أو الصلصال أو الفلٌن 

. الخ 

مثل الطٌور و الحشرات و الحٌوانات الصغٌرة و الكرة األرضٌة و صهارٌج 

لتحقٌق إثارة تفكٌره و تزٌد من التخٌل المستقبلً . النفط و أبراج الكوٌت 

. عند المتعلم 

 

ورقة العمل   -11

 

تعتبر معٌن تربوي تحتوي على مجموعة من األنشطة التعلٌمٌة الصفٌة 

المختلفة و تستخدم بشكل فردي او جماعً حسب األهداف المخطط لها 

ٌقوم بإعدادها المعلم كخطوات إجرائٌة ٌنفذها المتعلم . لموضوع الدرس 

 –التحلٌل ) ددة باستخدام المعٌنات التربوٌة المختلفة لتحقٌق مهارات متع

.... رسم الخرائط  –استخدام األطالس  –التصنٌف  –المقارنة  –التركٌب 

 ( .الخ 

 

 



:  التعلٌم الجماعً المعزز بالحاسوب

 إن أفضل مثال لهذا النوع من المواقف التعلٌمٌة هو قٌام المعلم بعرض

و  برمجٌة سبق له إعدادها ، تتضمن أهداف الدرس و محتواه التعلٌمً

و ٌقوم بعرضها  ٌتضمنه هذا المحتوى من حقائق و معارف و خبراتما 

 Data) كاملة على طلبته داخل غرفة الصف على الشاشة الكبٌرة 

Show  )ثم ٌقوم بعد  أو من خالل أجهزة متعددة موزعة على الطلبة

 . أو أن تكون بطرٌقة العرض المتقطع . ذلك بشرحها و التعلٌق علٌها 

 : معزز بالحاسوبالتعلٌم الفردي ال

إن استخدام الحاسوب فً هذا النوع من المواقف التعلٌمٌة التعلمٌة 

فٌمكن أن تكون إحدى أبرز صوره أن ٌضع المعلم أمام طلبته برمجٌة 

محوسبة أو جزء من برمجٌة ، بحٌث ٌستطٌع كل من طلبته مشاهدتها 

صر على الجهاز الخاص به و القٌام بما هو مطلوب منه فً إدخال عنا

جدٌدة لٌها ، أو تطبٌق نشاط تطلبه منه البرمجٌة ، أو اإلجابة عن أسئلة 

محددة فٌها مثالً،على أن تتاح للطلبة الفرصة الكافٌة لممارسة ذلك كل 

  .تبعاً لقدراته الخاصة 

التعلٌم الذاتً المعزز بالحاسوب 

هو موقف تعلٌمً تعلمً ٌمارس فٌه المتعلم عملٌة التعلم لوحده فً 

ب المعلم ظاهرٌاً ، و قد ٌستخدم المتعلم هنا برمجٌة مغلقة أو غٌا

الموضوع ) مفتوحة و هنا ٌجب أن تحتوي على الصفات األساسٌة مثل 

و األهداف و المحتوى و األنشطة و التقوٌم و  و تعلٌمات التشغٌل

  (المساعدة 

 

 



 : المدمج أوالتعلٌم المتمازج 

وب إلى جانب تقنٌات و وسائل موقف تعلٌمً تعلمً ٌستخدم فٌه الحاس

ٌشارك جمٌعها فً توفٌر المثٌرات المطلوبة للطالب حٌث ال ٌكون  أخرى

  .هو المهٌمن أو الوسٌلة الوحٌدة المعتمدة فً الدرس  الحاسوب

 : التعلٌم التعاونً المعزز بالحاسوب

هو ما ٌمكن تنظٌمه داخل الصف بعرض برمجٌة بصورة مشتركة على 

ن على مجموعات و الطلب منهم إنجاز مهام محددة على الموزعً الطالب

بعد التحاور فٌما بٌنهم ، أو أن تكون لكل مجموعة برمجٌتها و  الحاسوب

  .المحددة ، لتقوم بؤداء ما ٌطلب منها على أساس تعاونً  مهام عملها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخاتمة 

 

ح أن اللمحة السرٌعة عن الكمبٌوتر واستخداماته التعلٌمٌة ٌتض من

التعلٌم هو النظام األكثر وجوداً فً التعلٌم حتى اآلن  الكمبٌوتر المساعد فً

والمٌزانٌات الضخمة التً أنفقت فما تزال  وبرغم كل الجهود التً بذلت

خطواته األولى وٌتضح أٌضاً أن  تفرٌده فً البرامج الكاملة لتطوٌر التعلٌم و

  . الوسائل التعلٌمٌة األخرى املالكمبٌوتر المساعد فً التعلٌم اعتمد على تك

التعلٌمٌة حٌث ٌمكن استخدامه  وتعدد مجاالت استخدام الكمبٌوتر فً العملٌة

التعلٌمٌة أو كمساعد فً  كهدف تعلٌمً أو أداء أو كعامل مساعد فً العملٌة

  . اإلدارة التعلٌمٌة وهنا طرحنا الكمبٌوتر كمساعد فً التعلٌم

د فً التعلٌم بالرغم من أنها بدأت فً الستٌنات أن برامج الكمبٌوتر المساع

أنه ال توجد البرامج المتخصصة فً المقررات التً ٌمكن االعتماد علٌها  إال

واسع ومن هنا فإما أن نلجؤ إلى البرامج الخاصة أو نبدأ  لتنشر على نطاق

اإلدارٌة فالكمبٌوتر بالحالة الراهنة ٌمكن أن  بإدخال الكمبٌوتر فً الجوانب

وتطوٌرها مثل نظم المتابعة وإعداد  سهم بفاعلٌة فً اإلدارة التعلٌمٌةي

البٌانً لتقدم المإسسة  الجداول واإلحصاءات واالمتحانات ورصد الخط

وانطالق إلدخال  وتكون هذه نقطة بداٌة. والتنبإ بحاجات المستقبل وغٌرها 

.  الكمبٌوتر فً مجال التعلٌم
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