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 الثالثةاحملاضرة 

 استخدام الحاسوب في تصميم برامج تدريبيةموضوع المحاضرة: 

 العناصر:  

 استخدام الحاسوب في تصميم برامج تدريبية •

 والتدريبية معوقات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية •

 

 استخدام الحاسوب في تصميم برامج تدريبية:

 

تتطلب أهم أولويات تطوير التعليم األخذ بنظم التكنولوجيا في المجاالت األسااسايل للمعرفلو و أ أراا   

الافظ  وليس والفعم العلماا  لل  أ  الاااجال ةلاال لل   علاااال تلميال ترتكع تل  المعرفال ةا خ   ا   ا  

والعشاريا هو اساتاأاا الااساو     و وأ  المأخل األسااساي لمواة ل العلم والتكنولوجيا في النر  الاا   والصام 

 (. 2000في النرا ة والكتابل ولتا ة هيكلل التعليم )أحمأ زويلو  

ويعأ الااساو  أ اة أسااسايل في التعاةل ةو ةو ة المعلوةات وةا  داتاأة  ةا ةعالجل لل يا اتو 

 (.132:2001وهنأسل المعرفلو وةا تنأة  ال رةجيات ةا ذخيرة للفكر واالبتكا  )حدا رااتلو 

ةعاا يال لكال ةا الطاالاب  اةماا يعاأ الاااساااو  ةا األجععة التعليميال التي يمكا أ  تنمي أهاأاًف

والمعلم تل  الداااوا و وذلم لما يتيا  الااساااو  ةا تفاتل بين  وبيا المتعلمياو ةما أ   يداااعم في 

 (:1989لضافات أةنا  ترض ةاتوى الما ة ةتمثلل في )ةأيا  حدا ت أ الرحماو 

 الا رات النظريل للماتوى في صو ة أ ر  للوا عيل.صياغل  (أ

 لظعا  هذه الا رات في أ ماط ةتعأ ة ةالرسوا واألركا  التوضيايل بما يناسب الفروق الفر يل. ( 

 ةااةاة المفاهيم والنظريات األةثر تجريأًا وتمكيا المتعلميا ةا استيعابعا.  ( ج 

 يربط بينعا ةا ت  ات.بث  أ  ةا الأيناةيكيل تل  خ رات الماتوى وةا  ( 
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ولنأ حظي اسااتاأاا الااسااو  في ةجا  التعليم باهتماا أحأ أة ر المشااا يو الااصاال بتطوير 

 Natinal development program inالااسااو  في المملكل المتاأة وهو المشااروم المعروس ب ساام 

computer assisted learning  الااسااو  في التعليم و فأ حأ  هذا المشااروم أ بعل ةجاالت السااتاأاا

 هي:

 .ةا ة   اسيل 

 .أ اة لل اث والتطوير 

 .ل ا ة التعليم 

  تعليميلوسيلل. 

 ولنأ  افق استاأاا الااسو  في المؤسدات التعليميل ظعو  تأ  ةا المدميات ةنعا: 

 Computer Assisted Instruction (CAI)التعليم بمداتأة الااسو   -

 Based Instruction (CBI) Computerوالتعليم النائم تل  الااسو   -

  ComputerAided Learning (CAL)والتعليم بواسطل الااسو   -

  Computer Based Traning (CBT)والتأ يب النائم تل  الكم يوتر  -

)ةصا ا  الااج وتشاير جميو هذه المداميات لل   شاا ات التعليم والتعلم بمدااتأة الااساو       

 (.105:1993تيد و 

( لل  أ  21:2001(و )حلمي أبو الفتو و ت أ ال ا ي أبو زيأو 207:1992ويشاير )يوسان  صايرو  

لةكا ات اسااتاأاا الااسااو  في التعليم تتمثل في ترض الموضااوم ةا خ   األةثلل العأيأة والمااةاة 

ل ةتدااالدااالل ت عًا لتطو   أ ات التلميذ في تمثيل األحأاثو ةما يداااتاأا ةا خ ل   واتأ وفق ةنظوة

وةدااااتأت  تل  التفكير وتشاااجيع  لما توفره هذه ال راةر ةا ةرو ل الساااتيعا  التايير وفق احتياجات 

 المتعلميا.

وةا بيا األ وا  المعمال للاااساااو  ةاذلام ةداااااتاأة المتعلم في تام يال ةعمتا و ةماا أ ا  يعي  

و و ظرًا ألهميال التعلم Self Learning ة تل  التعلم الاذاتي للمتعلم ةوفناًا أةثر ليجاابيال ويكدااا ا  الناأ
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الأ اسااات لل  أ  ةوضااوم التعلم الذاتي هو أحأ أهم الموضااوتات التي  العأيأ ةاالذاتي فنأ أرااا ت  

 لأى األفرا  .ين اي أ  تتوافر 

( لل  أ  اساتاأاا الااساو  في التعليم  أ سااتأ في 107:1993ويشاير )ةصا ا  الااج تيدا و  

توفير أ    أ ماط التعلم الذاتي والداايطرة تل  ساالو  المتعلم في أةنا  تلميل التعلمو ف  ينتصاار  و ه 

تل  ةجر   نل المعلوةات ةما ياأث في التننيات التربويل األخرى ةالكتا  واألراار ل واألف ا وغيرهمو 

 فد .بل يؤ   وظائن العنل ال شر  ويعت ر أ اة تاليل وتاكم في سلو  التعلم  

ةما يتميع الااساااو  بنأ ت  الفائنل في تاعيا المعلوةات وال يا ات وتنداااينعا بطرق ةتعأ ة 

( أ  للااساو  أهميل في Boone, 1994( و  اسال بو  )Andrson,1991ولنأ أوضاا    اسال أ أ ساو  )

 تانيق هأس التعلم للتمكا )لإلتنا (و وبنا  أةر التعلم.

أ   يمكا اساتاأاا الكم يوتر في تنأيم وصافات تعليميل لكل ( Smith, 1987ويلاين ساميث )

 البو ةا  ياأ  ةوضاوتات ين اي تل  الطالب لتا ة تعلمعا وذلم ةا خ   تمليل التوجي و ةما يمكا 

للكم يوتر تنأيم االخت ا ات للط   وتصااياعاو ويداعم الكم يوتر في ةتابل تنرير تا ةداتوى الطالب 

 ل  ةا يريأ ا   م تلي .وأ ائ  ليص ح في ةتناو

( بعض ةعايا اسااتاأاا الااسااو  باتت ا ه أ اة Lawton & Greschner, 1984:34ةما يلااين )

تعليميالو فعو ال يظعر الملال ةا تكرا  ةوضاااوم الاأ يو وال يالااااب ةا المتعلميا لعاأا فعمعم 

حكمًا ةما يأفععم   للموضاومو ةما ياأث لأى بعض المعلمياو ةما يشاعر الط   أ  الااساو  ال يصاأ 

 للتعاةل ةععم باريل.

 

و Drill and practiceوبا ضاافل لل  ةا سا ق يمكا اساتاأاا الااساو  في التأ يب والمما سال  

حيث يعأ أساالو  التأ يب والمما ساال جع م تكميليًا ألساالو  المعلم الكم يوتر  الااتو ويدااتاأا في 

مات وةعا ات حيث تاتاج ةثير ةا المفاهيم والم ا ئ التأ يب تل  ةا اةتد   المتعلم ةا ةفاهيم وتعلي

التي سااا ق وأ    ساااعاا الطاالاب لل  تاأ ياب وةماا سااال لترساااياعااو وهناا يعرض ال ر ااةر الاذ  يناأةا  

الااساااو  تأ ي ات ةتنوتل وةتأ جل في   جل صاااعوبتعا لمدااااتأة الطالب تل  ترسااايو المفاهيم أو 

بات الصاااايال التي ينأةعا الطالب ويطلب ةن  أ  يااو  الم ا ئو ويتول  الااساااو  تععيع جميو ا جا

ةرة أخرى في حالل و وت  في خطم ويعطي  فرصال لتنأيم ا جابل الصاايال ويداتاأا هذا األسالو  في 
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- 1991الرياضاايات والعلوا واللاات والموضااوتات التي تاتاج لل  تأ يب وةما ساال )ت أ اا تمر الفراو  

 (.108:1993 و ( )ةص ا  الااج تيد277: 276

ويرات  في لتأا  التأ ي ات باساااتاأاا الااساااب تأ جعا في المداااتوى والتي تا ة ةا تكو  في 

ة ث ةدتويات هي: ةدتوى سعلو ةدتوى ةتوسطو ةدتوى صعبو ةم ينوا الكم يوتر بتنأيم التأ يب 

وةناا  ال لجاابتا  و ةم تتر  الفرصاااال للمتعلم لإلجاابال تا هاذا التاأ ياب Fileالاذ  يكو  ةوجو ًا بملن 

با جابل الصااايال والتي في ضااوئعا ينتنل المتعلم لل  ةدااتوى أتل و أو ةراجعل ا  ا  النظر  للأ ي 

 والعو ة للتأ يب ةرة أخرى.

 

و ظرًا لعاذه األهميال والأو  الذ  يؤ ي  الاااساااو  ةمحأ المداااتااأةات التكنولوجيالو فناأ اتت ر 

( هو أحاأ Technolgy( ة اأأ التكنولوجياا )NCTMلمعلمي الريااضاااياات )أتلااااا  لجنال الرابطال النوةيال 

الم ا ئ األساااساايل لتعليم وتعلم الرياضااياتو و أ تم االتفاق في هذا الم أأ تل  )حدااا تل  ساا ةلو 

271:2001:) 

يجب أ  ياصاال ةل المعلميا في ةاتلن التاصااصااات تل  ةدااا أة ةاةلل لمداااتأة   بعم   -1

 ور كل المعلوةات.تل  استاأاا الااسو  

يجب أ  يتوافر لكل ةعلم ولكل  الب في ةأا ساعم الوساائط التعليميل وال رةجيات الاأيثل في   -2

 ةاتلن الموا  الأ اسيل.

توفير أغلب ال رةجيات الجيأة تل  راا كل المعلوةات وتيدااير الوصااو  لليعا واسااتاأاةعا في   -3

 المأا ي.

أهميل خاصل  تأا  الطالب المعلم لكي يكتدب  هتماا  ب تطا االيتلح ةما س ق ترض  ضرو ة  

خاصال  –ةعا ات التأ يس تتعلق وةتايرات العصار الاأيث وةتطل ات و وةذلم تمهيل وتأ يب المعلميا  

 تل  أحأث النظم التربويل في استاأاا التننيات الاأيثل في التعليم. -  ل الاأةل

  ضااارو ة تطوير اسااااليب التأ يس وهذا ةا أةأت تلي  توصااايات العأيأ ةا المؤتمرات بشااام

واالتجااه  او التعلم الاذاتيو واساااتااأاا اساااتراتيجياات تاأ يس حاأيثال تعتماأ تل  التكنولوجياا )المؤتمر 

( ةما أراا  ةشاروم ة ا   النوةي )تا: للعاا ت أ الاميأ فرجو : 1994النوةي لتطوير التعليم ا تأا  و  
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لعاائال وةو ة المعلوةاات التي غيرت أسااااالياب ا  تااج ( لل  أ  التطو  التكنولوجي ا1995-677-709

 وأ ما   فرض  تلينا باللرو ة تايير أساليب التعليم و رينت  وةنعاج .

و ظرًا لتعأ  أساااليب وأ ماط اسااتاأاا الاواساايب ةوساايلل تعليميلو أو المداااتأة في تاداايا 

اهتماا الكثير ةا ال احثيا بارض   العمليل التعليميل )ةما ساا ن  ا رااا ة للي (و فنأ  ا  هذا الموضااوم

تطوير أ ماط جأيأة السااتاأاا الاواساايب ةوساايلل تعليميل أو لتنويم هذه االسااتاأاةات والتانق ةا 

( بتناأيم  موذج 1995ةاأى فعااليتعاا وةعرفال ةعايااهاا وتيوبعاا فناأ اهتما    اساااال )ةطلق الااازةيو 

 Mathematicalيلو وخاصال برةجيات الرياضايات  لتنويم ال رةجيات التعليميل بالمملكل العربيل الداعو 

Software.و حيث أص ا  هذه ال رةجيات تمخذ ةكا عا في ةراحل التعليم العاا 

ةما أرااا ت العأيأ ةا الأ اسااات التي اهتم  باسااتاأاا الااسااو  ةوساايلل تعليميل لل   تائر 

)ةامو  بأ و   ا  الأ اساايلليجابيل في تاصاايل الط   تنأ اسااتاأاا الااسااو  في تأ يس ةاتلن المو

( لل  أ  اساتاأاا Dougals,1989( وةذلم أراا ت  تائر الأ اسال )2000(و )ضايا  الأيا ةطاومو  1992

الكم يوتر في التعليم سااتأ الط   تل  اةتداا  ةعا ات التدالدال والتصانين والتاصايل وا بأام في 

 ةل ةا الرياضيات والنرا ة.

( ل  اساتاأاا الااساو  ةوسايط تعليمي يدااتأ تل  Lamb, 1992:108-109وأوضاا    اسال )

 حل ةشكلل التعجي وتصايح النطقو وأ  ةا يتعاةل ةو الااسو  يكو  أ اؤه أفلل حت  ةو المعلميا.

( لل  أ  2002(و )ت أ اا با ت أ الععيعو  Arnone; Smal, 1999وأراا ت  تائر   اسال ةل ةا )

 كل ا  تر   يعيأ ةا تاصيل الط   و افعيتعم للتعلم.تصميم صفاات أو ةوا و تل  ر 

( لل  أ  تصاميم وبنا  ةوا و Admas et al., 1996) ,(Gillani, 1998ةما أراا ت  تائر   اساتي )

تل  را كل ا  تر   يادا ةا تمليل التأ يس والتعلم وال اثو وهذا ةا أةأت   تيجل   اسل )تعه ةامأ 

 (.1996: 2002جا و 
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 :والتدريبية معوقات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية
( لل  أ  اسااتاأاا الااسااو  في تطوير التعلم لل ي ل 113:1993يشااير )ةصاا ا  الااج تيداا و  

العربيل وةتابعل تطو اتعا العلميل يعأ أحأ الصااعوبات التي تواج   ظاةنا التربو  وهي جع  ةا ةشااكلل 

لعاا  أة ر تتمثال في  نال التكنولوجياا و اأ أو   تاأ ًا ةا المشاااك ت تتطلاب ةواجعتعاا ووضاااو الالو 

 وةنعا: 

 تعريب أ ظمل التعليم بالااسو . ▪

 تطويو ال راةر التعليميل لتعمل باللال العربيل. ▪

 تصميم لاات برةجل تربيل. ▪

 ب.يتاأيث المناهر الأ اسيل وتنأيم ةنر ات   اسيل في تلوا الاواس ▪

 ( ل عض المعو ات التي تنن أةاا اساتاأاا الااساو   1997  وويعرض ) ت أ العظيم ت أ الدا ا

 في التعليم ةثل: 

 ضعن براةر التأ يب تلي الكم يوتر بالمؤسدات التعليميل.   ▪

 حاجل المناهر الأ اسيل للي التطوير لتتوافق ةو  و  الكم يوتر في تأ يدعا. ▪

 سيطرة  رق التأ يس المعتا ة في الموا ن التعليميل واست عا   و  الااسو  في تاأيثعا. ▪

 يل في جميو التاصصات والموضوتات الأ اسيل.تأا توافر براةر ةم يوتريل تعليم ▪

الصعوبات التي واجعتعا   ل(للي ا   في ةنأةNicolson, R.; Scott, P., 1986: 26-35ةما أرا  )

ا توافر الكوا   ال شاااريل المتاصاااصااال في تلوا أالمجتمعات المتنأةل تنأ ل خالعا الااساااو  ةا  ت

ص ةما برزت ةشاك ت فنيل تتصال بالتشاايل والصايا ل الااسا ات ا لكترو يل  ظرًا لاأاةل هذا التاصا 

- 50والمكا  وتأا توافر براةر تعليميل ةافيل و أ أةأ تأ  ةا المتاصااصاايا أ عم ياتاجو  ةا بيا )

لتأا  بر اةر تعليمي ةداااتأ باسااتاأاا الااسااو  يدااتلعا ترضاا  تلي   في ساا يل  ( ساااتل تمل  500

 الشارل أةاا الطالب ساتل واحأة فنط. 

 

 


