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 الثانيةاحملاضرة 

 استخدامات الحاسوب في مجال التربيةموضوع المحاضرة: 

 العناصر:  

 :الحاسوب في خدمة البيئة المدرسية •

 المدرسيةوالً:  الحاسوب في خدمة اإلدارة أ

 ثانياً : الحاسوب في خدمة المعلم

 ثالثاً : الحاسوب في خدمة المتعلم

 

 الحاسوب في خدمة البيئة المدرسية:
 

يتفق العديد من التربويين على أنه يمكن تقسيي  ماالت  اتيتاداا السالتيوي ال التربيل  لى 

 ثالث ماالت  هل:

 :قطاع التعليم والتعلم -1

وهو القطالع الذي تنسصير ايه اتيتادامال  السالتيوي ال عمليل التعلي  والتعل  تيوان  ال  

 السالتوي عونالً للمعل  أو عوضالً عنه.  

 :قطــاع اإلدارة -2

 وهو القطالع الذي تنسصر ايه اتتادامال  وماالت  السالتوي ال:  

 :اإلدارة المدرسية •

ي وأوليالن األموة واتمتسالنال   مثل شيينو  المعلمين والعالملين باللمدةتييل وشيينو  الطال

 وغيرهال.  

 إدارة المكتبة ونظم المعلومات: •

مثيل رر يل تيداول الكتيظ ونايالا المعلوميال  عن المصييييالةة التربوييل واتتصييييالل بنا   

 المعلومال  العاللميل.  
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 الخدمات التربوية: •

مثيل التقوي  المررلل والنايال ل للطالي أو عميل اتتييييتتيالنيال  وتسليلايال أو المقيالبال   

 الشاصيل أو التسليل اإلرصال ل للتسوث.  

 :القطاع الذي يكون فيه الحاسوب هدفاً تعليمياً في حد ذاته -3

 ويدخل ال هذا الماالل تقدي  السالتوي طريق مالةة علميل تقدا ال  ردى الصوة التالليل:

 مقرةا  لمسو أميل السالتوي أو الوعل ايه.   ▪

 مقرةا  إلعداة المتاصصين ال عل  السالتوي.  ▪

ويعد السالتييوي نالتاالً من نواتا التقدا العلمل والتقنل المعال،ييرا  مال يعد ال الوات  اته 

أريد الر يال ا التل تعتميد علييه الكثير من ةول العيالل  ال  نايالف ماتلا المايالا ال قميع القطيالعيال  

  السكومييل  ميال يعرب بياللسكوميل اإللكترونييلا مميال قعليه ال اخونيل األخيرة مسوة اهتميالا المربين

والماتمين باللعمليل التعليميل التعلميلا واد اهتمت النا  التربويل الماتلفل باللسالتظ اخللا وةعت  

  لى اتتادامه توان ال اإلةاةة المدةتيل أو العمليل التعليميل.  

وايميال يلل تيييينعر  بعد الايدميال  التل يمكن للسيالتييييوي تقيديمايال ال عيدة من 

مدةتييلا مناال: السالتيوي ال خدمل اإلةاةة المدةتيلا الماالت  التربويل وباال،يل ال التيةل ال

 والسالتوي ال خدمل المعل ا والسالتوي ال خدمل المتعل . 

 الحاسوب في خدمة اإلدارة المدرسية: أوالً: 

يعد اتييتاداا السالتييوي ال اإلةاةة المدةتيييل من أول التطتيقال  التل بدأ  منذ أ  ةخل  

 السالتوي  لى التيةل المدةتيل. 

عيد اإلةاةة الميدةتييييييل على تثيير الثقيالايل الوةاييل ال العميل  لى ثقيالايل  لكترونييل  اقيد تييييال

يسيتادا اياال السالتيوي إلناالف األعمالل اإلةاةيل باللمدةتيلا ومن أه  التراما التل طتقتاال وفاةة 

التربيل والتعلي  بسييلطنل عمال  براما اإلةاةة المدةتيييلا ريه أنه يوار ماموعل من التسييايال  

تسيالعد اإلةاةة المدةتييل عمل اواعد بيالنال  ألعءيالن هيةل التدةيا والطاليا والعالملين   التل اد

باللمدةتييييلا وأوليالن أموة الطالي ببخذ بيالنالتا ا وتناي  السيييياال ا وعمل قداول المدةتييييلا 

 وتوفيع الطالي على الفصولا و نتالج المطتوعال  التعليميل واإلةشالةيل وغيرهال من خدمال .  

عدة للسالتييوي ال اإلةاةة المدةتيييل  مال أشييالة   لياال بعد الدةاتييال   وهنالك تطتيقال 

 ( مناال:  2004(ا )يوتا أرمد عيالةا ا 2004(ا ) براهي  الفالةا 2000)مسمد العاملا 

: هذه الادمل تمكن من  نشيييالن ملا خالك لكل طاللظ ال السالتيييوي نظام ســـجل الط ب (1)

 يتءمن أه  التيالنال  الالفمل عنها وتفيد مناال اإلةاةة التعليميل والمدةتيل والمعل .  
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ــية (أ ــاسـ : تقدا هذه الادمل  ل مال يستالج  ليه المعل  أو اإلةاةة المدةتييييل من  البيانات األسـ

معلومال   التيي  الطاللظ وتالةيم ميالةها ومكال  الوتةة ومسل اإلاالملا الساللل اتاتصييالةيل 

 واتقتمالعيل.  

: تر،يد تيلو يال  الطاللظ السيلتيل أو اإلياالبيل بشيكل يوملا وتتين أه  البيانات الـسلويية (ي

اقه المداةس مثل: السءيوة والثيالي والاروي والمشيال ل األخرى التل المشيال ل التل تو 

اد يمالةتياال بعد الطاليا ريه يقوا السالتيوي بدعداة تقالةير تسيتطيع اإلةاةة متالبعتاال  

 بشكل مستمر بالإلضالال للمعل . 

اـنات أولـياأل األمور (ج : تر،ييييد هيذه الايدميل المعلوميال  الماميل التل تستيالج  ليايال اإلةاةة بـي

مثل: اتي  ولل األمر ومقر عمله وهالتفه وعنوا  تيكنها وغيرهال من المعلومال    المدةتييل

التل توار على اإلةاةة المدةتييل الاادا وتسيال اتتصيالل ببوليالن أموة الطالي وات مال 

 تستالج  ليا  توان ال اقتمالع ةوةي مثل: اقتمالع أوليالن األموة.  

الايل بياللايالنيظ اتقتميالعل مثيل:  : تااين المعلوميال  التل لايال عالبيـانـات االمتمـا يـة (ة

 المعونال  والسالقال  الاال،ل للطلتل مثالً: مريد ويستالج  لى عناليل خال،ل وغيرهال.

: وهل من الملفال  األتييالتيييلا افل السييالبق  ال  أعءييالن هيةل التدةيا توزيع الط ب (2)

واإلةاةيو  يستالقو   لى وات  تير لترتيظ ملفال  الطالي على الفصييول رسييظ ارتيالج 

أو مكالنه المنالتظا  ت أنه وبعد اتتاداا السالتوي أ،تح األمر تاالً ات  توفيع   ل طاللظ

الطالي على رسييظ تقدير  ةاةة المدةتييلا ومثالل  لز توفيع الصييا على متدأ السروب 

 األباديل أو المستويال  العلميل. 

: هيذه الايدميل وار  الكثير من الاايد والوايت  ألنيه من المعروب أ  ـمدول الـمدرســـــة (3)

معلمالً يستالج  لى وات  70طاللظ واياال أ ثر من  1500يظ قدول لمدةتيل تسوي روالل ترت 

وقاد  تيرا أمال عن طريقل التراما الاال،ل والمعدة لصيالنل قداول مدةتيل ادنز تستالج اقط 

تااين التيالنال ا وخالل بءييع ثوا  يكو  الادول قالهااً وبمقدوة اإلةاةة المدةتيييل تعديله  

 لمين أو  ضالال مالةة معينل أو تقليص ،ا أو فيالةته.  ال رالل تنقال  المع

ــ ون المون ي  (4) : هذه الادمل وار  على منسيييق المدةتيييل الوات والااد  أل   نظام شـ

متيالبعيل شيييينو  المويفين ايايال تعيديال   ثيرة ال العيالا اليدةاتييييل مثيل: التعيينيال  الايدييدة  

ويا ال المدةتيل و  ا والترايال  والاصيومال  وغيرهالا ويستالج هذا  لى ملا خالك لكل م

اقد تستالج  لى ملفال  أ ثرا و ل هذا يستالج  لى مكال  ماصييص للتااينا   النت المدةتييل  تيرة 
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أمال السالتيوي ادنه يسيال العمليل بتااين المعلومال  الءيروةيل عن المويا و ضيالال  ل مال هو 

 قديد لكل مويا ةو  الرقوع  لى الملفال  الوةايل.  

: بالتتاداا السالتوي يمكن بنالن ملا باميع المستلامال  المدةتيل من أثالثا نظام اللوازم (5)

 وأاالاا وعاد ماتريه وغيرهال.  

: بالتيتاداا السالتيوي يمكن تواير المصيالةة والمراقع وتسديد تكلفل الكتالي نظام المكتبات (6)

ي وعدة الطالي أو المعلمين أو اإلةاةيين المسيييتعيرين للكتظ ووات اتتيييتعالةة ونوع الكتال

 وغيرهال.  

: هذه الادمل تقوا على  عداة ملفال  خال،ييل لكل الســـجل الطبي والتصـــخيب للط ب (7)

طاللظ ممال يسال العمل على اإلةاةة المدةتيل والاال المعنيل بذلز لمتالبعل راللل  ل طاللظ 

 بذلز.  بدعداة تقالةير تريل ت يطلع علياال  ت المعنيو 

اةة المدةتيل تااين  ل مال يصيرب على : بالتيتاداا السالتيوي يمكن إلةنظام المحاسـبة (8)

 المدةتل والعال دا  من الامعيل التعالونيل باللمدةتل وتقدمه للمنطقل التعليميل أو الوفاةة. 

 ثانياً : الحاسوب في خدمة المعلم:

اد يواقه المعل   ثالال عالليل ةاخل رارة الدةاتيييل مع    هال ل من المواة التعليميل ووات  

الدةاتييييلا ومع  ل هذا أ،يييتح المعل  غير االةة على تنويع أتيييالليظ  اصيييير هو فمن السصيييل

التعلي ا ويقتصير ةوةه على  يصيالل المعلومل  لى الطالي من الكتظ المدةتييلا والطاللظ بدوةه  

يسيتقتل المعلومل من المعل ا ث  يسيترقعاال وات أةان اتمتسالنال  تيعيالً منه للسصيول على ةةقل  

 عالليل.  

لتيةيل الميدةتييييييل اختلفيت اتتييييتفيالةة منيه بيالختالب ثقيالايل المعلمين  وبااوة السيالتييييوي ال ا 

للسالتيويا ريه    هناللز معلمين و،يلوا  لى اإلتقال  وهو المعرال الكالايل للتعالمل مع السالتيوي ال 

خدمل العمليل التعليميل ومنا  أضيعا من  لزا امثالً يسيتطيع المعل  المتدةي على السالتيوي  عداة 

 ل التل يمكن تدةيساال بواتطل السالتويا أي يكو  السالتوي وتيلل تعليميل.  بعد المواة التعليمي 

 Computer Managedويسيتطيع المعل  أيءيالً أ  يسيتادا التعلي  المداة باللسالتيوي )

Instruction "CMI" طريقل بعد الترمايال  الاال،ييل التل يت   ( إلةاةة العمليل التعليميل عن

 عداةهال لاذا الثر ا ريه تقوا هذه الترمايال  بمسيييالعدة المعل  واإلةاةة المدةتييييل ال  ةاةة 

العملييل التعليمييل. ومن الواضييييح أ  القراة التعليمل الاييد يعتميد على معلوميال  ةايقيل عن ميدى  

ل باللسالتييوي تسييتادا لامع التيالنال  ورفااال  تطوة أةان الطاللظ. وتطتيقال   ةاةة العمليل التعليمي 
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وتعيديلايال واتييييترقيالعايال ومن ث  تقيدي  التقيالةير رول المعلوميال  المتوارةا ويمكن أ  تكو  هيذه 

التطتيقال  بسيييييطل  دعداة ةاتر للعالمال ا أو تكو  أ ثر تقدمالً للتشييييايص وتقدي  العالج و لز 

 تظ ارتيالقال  الطلتل. 

   لى أ  أه  تطتيقال  السالتيوي ال التربيل هل التعلي  واد أشيالة  الكثير من الدةاتيال

 المداة باللسالتوي ريه يمكن لاذا النمط أ  يقوا بدتاالمال  ماتلفل مناال:

 تاويد الطالي باللمعلومال  وتقيي  مستوى األةان للطاللظ.  (1)

 تشايص قوانظ الءعا والقوة لدى الطالي.  (2)

 للطلتل تريعل التعل . تقدي  براما عالقيل للطلتل الءعالب وبراما  ثرا يل  (3)

 متالبعل تعل  الطاللظ وبشكل مستمر.   (4)

ويمكن اتييتاداا السالتييوي أيءييالً  وتيييلل للتسك  باللوتييال ط التعليميل الماتلفل للربط بين  

الفيديو المسييال.. الما ريه يقوا   –األقااة السييمعيل والتصييريل الماتلفل مثل: عر  التيالنال  

س ويقوا السالتيييوي باللعمل الالفا و خراج المالةة العمليل المعل  بعمل تيييينالةيو لتقدي  مالةة الدة

 باللصوةة التل يرتتاال المعل .  

 ثالثاً : الحاسوب في خدمة المتعلم:

   السييييعل المسييييتمر وةان  ةخالل السالتييييوي ال ماالل التعلي  والتعل  من بدايل ةخول  

دي اليذي يعتميد على السيالتييييوي ال الميداةس هو لايدميل المتعل  بثر  اتبتعيالة عن التعلي  التقليي 

المعل  ال  يل شييييلنا وتثيير الوتييييال يل التعليمييل التقلييدييلا وقمعايال ال عليل   ييل تسييييتطيع نقيل  

 المعرال بطرق ووتال ل ماتلفل ومشوال للمتعل .  

 Computerوهنالك أنمالط  ثيرة للترمايال  المسيتادمل ال التعلي  بمسيالعدة السالتيوي )

Assisted Instruction "CAI"السالتيييوي عالمالً مسيييالعداً ال عمليل التعلي    مال   ( بالختيالة

(ا )مصيييطفى عتد  2003أشيييالة   لياال بعد الدةاتيييال  )قوةة تيييعالةةا وعالةل السيييرطالويا 

 (ا مناال:  2004(ا )يوتا عيالةا ا 2004(ا ) براهي  الفالةا 2004السميع وعخرو ا 

 :Drill and Practice( التمري  والممارسة 1)

ل ادةة المتعل  وماالةاته ال أةان عمل مال بعد ةةاتته عن طريقل  يادب هذا النمط  لى تنمي 

التمالةين والتدةيتال  المتكرةةا وال الثاللظ يسيييمح للترنالما للمتعل  القيالا بعدة مسالوت  اتل أ  

 يعطيه اإلقالبل الصسيسل.  
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 :Simulation( المحايــاة 2) 

براما ،يممت لتاويد المتعلمين بنمو ج متسيط يشيته الوااع  مال أناال تمنسا  ار،يل هل 

التفالعل مع برمايال  معدة ببتييلوي مشييالبه للوااع ةو  ماالطرة أو تكتد لتكالليا عالليلا  طاللظ 

يتعيالميل مع مواة خطرة بثر  معرايل  ريدى التفيالعال  الكيمييال ييل أو التيدةييظ على اييالةة 

 الطال را  وغيرهال.  

 :Instructional Gamesاأللعاب التعليمية  (3)

ياوة هذا النمط المتعل  بممالةتييل أةان ماالةة معينل ال تيييالق لعتل يمكن أ  تترما المالةة 

 التعليميل على شكل تمالةين ولكن ال تيالق لعتلا من أقل  ياالة قو يستظ المتعل  ويشواه للتعل .  

 :Tutorial( التدريس الخصوصي 4)

مثالبل معل  خصيو،يلا ريه يادب  لى التفالعل بين الااالف والمتعل  يقوا  يعد هذا النمط ب 

بتقيدي  المستوييال  ال وريدا  ،ييييثيرةا ويتتع  يل وريدة تيييينال خيالك بايالا وبعيد  ليز يقوا  

السالتييوي بتسليل اتييتاالبل المتعل  ومقالةنتاال بالإلقالبل الصييسيسلا وعلى ضييون  لز تقدا التثذيل  

 الراقعل.  

 :m SolvingProble( حل المصك ت 5)

هنيالليز نوعيال  من براما ريل المشييييكال  األول يتعلق بميال يكتتيه المتعل  نفسييييها والثيالنل  

 قالها يسالعد المتعل  على رل المشكال .  

   ال النوع األول يقوا المتعل  بتسيدييد المشييييكليل ث  يكتيظ برنيالمايالً لسيل هيذه المشييييكليل من

 .  السالتوي الذي يقوا بدقران العمليال  إلياالة السل الصسيح

  أميال ال النوع الثيالنل ايقوا السيالتييييوي بعملييال  ماتلفيل تكو  وييفيل المتعل  ايايال معياللايل

 واردة أو أ ثر من التثيرا .  

 :Dialogue Language( لغـة الحـوار 6)

يعد هذا النمط من أردث أنمالط اتيييتاداا السالتيييوي  وتييييلل ال التعل ا ريه يسدث 

التسالوة بالتيييتاداا اللثل الطتيعيلا و لز عن طريقل  تفالعل بين المتعل  والسالتيييوي من خالل

 .وردا  اإلةخالل واإلخراجا  ت أنه مالفال ال مررلل التاربل

 

 


