
 1027عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي مستوىأثر استخدام التعليم المبرمج في 

 في مادة التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 

 

 

 

 

 ناصر محمود إسليم. د

 جامعة الملك سعود
 

 

 

 

 



 1027شر لسنة ع لثامنالعدد ا                                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

143 

 :الملخص

طيب  تحصيي  استخدام التعليم البرمج المحوسب في  متيتو  أثر  استقصاءهدفت الدراسة 

 طالبيا،، (05)عينة الدراسة من وتكونت  ،الصف الثالث الثانوي لمادة التربية اإلسبمية ف  التعودية

و يياب ة تعلمييت بال ريقيية  التعليييم المبييرمج،تتريبييية تعر ييت لت بييي  : وزعييوا علييم متمييوعتين

تيم اسيتخدام اتختبييار وقيد  ،التحصييل  البعيديتختبيار االتيم ت بيي   االسيتراتيتيةوبعيد ت بيي  . التياددة

 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة( ت)

وأظهرت نتادج الدراسة وجود فير  دا  حصصياديا،ا يعيال  السيتخدام التعلييم المبيرمج لصيال  

المتوسي  في   التحصيي  متيتو كما أظهيرت نتيادج الدراسية أال طيب   طب  المتموعة التتريبية،

فيميا ليم يوجيد فير  دا  حصصياديا،ا  الضياب ة، المتموعة التتريبية أفض  من نظرادهم ف  المتموعية

وف   وء نتادج  بين طب  المتموعتين ف  المتتو  المرتفع والمتتو  المنخفض تعال  لل ريقة،

 .الدراسة فقد تم تقديم بعض التوصيات

 . التربية اإلسبمية طب  الصف الثالث الثانوي، التحصي ، التعليم المبرمج،: الكلمات المفتاحية

 

The Effect of Using Programmed Instruction on the Achievement of Third 

Grade students in the Secondary level of Islamic Education in the Kingdom 

of Saudi Arabia 

Dr. Naser Mahmmod Esleem 

King Saud University. 

Abstract: 

This study is aimed at investigating the effect of using Programmed 

Instruction on the achievement of Third Grade students in the Secondary 

level of Islamic Education in the Kingdom of Saudi Arabia. The sample of 

the study consisted of (05) students who were divided into two groups: the 

experimental group which was studied by Programmed Instruction, and the 

control group which was studied by the traditional method. After 

completion of this strategic application, a post-achievement test was 

applied and a T-test was used to answer the study questions. 

The study results revealed that there were statistically significant 

differences between the two groups in favor of the experimental group. The 

study results, which were based on the achievement level, revealed that 

middle achievers in the experimental group were better than those in the 

control group; meanwhile, there were no significant differences between 

high achievers in the two groups. Further, there were no significant 

differences between low achievers in the two groups. Finally, some 

recommendations were proposed for all who those who were involved and 

for further research to come. 

 

Keywords: Programmed Instruction, Achievement, Third Grade students 

in the Secondary level, Islamic Education. 
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 : المقدمة

ودعوتها حلم التأم   حال المتفحص للشريعة اإلسبمية؛ يتد أال ما يميالها هو اهتمامها بالعلم،

: فقا  عال من قاد  وباألتخص تخل  اإلنتاال، والقراءة والتعلم والمبصظة العلمية ف  جميع الميادين،

نَتااَل ِمْن َعلَ  اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي تَخلََ ،"  َعلََّم  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم، اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم،  ٍ،تَخلََ  اإْلِ

نَتااَل َما لَْم يَْعلَْم  حشارة وا حة علم صثه  فنالو  هذه اآلية علم النب  األم ،(. 0-1/العل " )اإْلِ

 .ن بعدهصيث أصبحوا معلم  األمة م فبدأ عليه الصبة والتبم بتعليم أصحابه، علم التعلم والتعليم،

ا مين تخيب  تفاعيي   والتربيية اإلسيبمية التي  تييدعو حليم بنياء المتتمييع اإلسيبم ، بنياء، متماسييك،

متتضيئة بنور الشيريعة اإلسيبمية؛ بهيدن بنياء الشخصيية  الفرد مع البيئته االجتماعية المحي ة به،

معلميين عليم قيدر عيا  تحتاج حلم  وب ريقة متوازنة، ف  جوانبها كلها، اإلنتانية المتلمة المتكاملة،

من تخيب  اسيتخدام  والقدرة علم توصي  ذلك للمتعلمين، والمعرفة بالبيئة االجتماعية، من الخبرات،

 (30، ص3552الخوالدة وعيد، . ) الوساد  المختلفة الت  تمكنهم من تنفيذ مهامهم علم أكم  وجه

ين حليييم توظييييف وينبغيي  أال يكيييوال معليييم التربيييية اإلسييبمية أصيييرص مييين  ييييره ميين المعلمييي

نظيرا، ألال منهياج التربيية اإلسيبمية ميرتب  بتيرا   واستخدام الوسياد  واألسياليب التعليميية الحديثية،

عيبوة أنيه ذو  األمة الذي ال يمكن االستغناء عنه تخاصة ف  عصير االنفتيار المعرفي  اليذي نشيهده،

لما تضمنه من  ب عقليا،ا وسلوكيا،ا،صيث يتهم ف  بناء ال ال مكانة مهمة ف  العملية التعليمية التربوية،

متيتنب ة مين اييات القيراال الكيريم والتينة النبويية  أبعاد عقاددية وروصية وأتخبقية وتربوية وعلميية،

 (3552المداهنة، . )الم هرة

 وبمراجعيية مييادة التربييية اإلسييبمية يتضيي  أنهييا صافليية بييالكثير ميين المفيياهيم والمصيي لحات، 

باألسياليب والوسياد  التعليمييية  ن تحدييدها أو تقريبهييا حليم أذهياال ال يب ،واألميور الغيبيية التي  يمكي

ومينهج  كما أال طريقة التدريس تمثي  مكون،يا أساسييا،ا مين مكونيات المينهج الدراسي  عامية، المتنوعة،

 تتهم في  تحقيي  أهيدان المينهج، -أي طريقة التدريس  -باعتبارها  التربية اإلسبمية بصفة تخاصة،

بميا يتياعد ال لبية عليم اكتتيا  الخبيرات التي  عين  وأنشي ته المختلفية، يف محتيواه،من تخب  توظ

ا عيياملين متفيياعلين مييع متييتمعهم  طريقهيا يتعلمييوال، وتحقيي  أهييدان نمييوهم المتكامليية؛ ليكونيوا أفييراد،

 .وأمتهم

وييرتب  نتيياع معليم التربييية اإلسيبمية بقدرتييه علييم تنوييع وتوظيييف طرادي  تدريتييه؛ بهييدن 

 صتم يته  عليهم حتقاال ميا يتعلميوال، وتلبية اصتياجاتهم المختلفة، فرو  الفردية بين طببه،مراعاة ال

يينهم ميين القييدرة علييم  لييينعكس فيي  النهاييية علييم تحصيييلهم وتنمييية المهييارات المتعييددة لييديهم، بمييا يمكِّ

وبيذلك يصيبحوال ميواطنين قيادرين  مواجهة المشكبت والقضايا الت  تعتر يهم في  طريي  صيياتهم،

وقييد ت ييورت . والتعاميي  بعقبنييية مييع هييذا التالايييد التييريع فيي  المعرفيية علييم اتخيياذ القييرار التييليم،

 التكنولوجيا بصورة عامة وتكنولوجيا التعليم واالتصاالت ونظيم المعلوميات عليم وجيه الخصيوص،

وانعكيس ذليك بشيك  وا ي  عليم ت يور نظيم  بالتواف  مع الت يورات في  متياالت الحيياة المختلفية،

والتعليم االلكترون ؛ حذ زاد االهتمام بهميا بدرجية كبييرة في   فظهر التعليم المبرمج، عليم المتعددة،الت

والتحييوالت  والتغيييرات التييريعة، فتيرة بداييية القييرال الحييادي والعشييرين التيي  تتصيف بالتقييدم التقنيي ،

وتغيراتييه  بحيييث تتييتوعب ت ييورات العصيير المنتنوعيية التوهرييية فيي  الت بيقييات العلمييية والتقنييية،

 (.3555محمد، ) .الكثيرة

ونفييور  وييير  الباصييث أال ال ريقيية التقليدييية فيي  التعليييم هيي  المتييحولة عيين تييدن  التحصييي ،

المتعلمين من الميواد التي  يدرسيونها؛ بتيبب عيرا الميادة الممي  و يعف تشيتيع عملييات التفكيير 

القواقنية، )الدراسات ومنها دراسية ويحكد ذلك العديد من  وعدم مراعاة الفرو  الفردية بينهم، لديهم،

كاال ال بد مين توظييف اسيتراتيتيات وأسياليب وطير  تيدريس  من هنا،(. 3555التبد، ) ،(3552

من صيث مقدرتها عليم نقي  أثير التعلييم وتحقيي  األهيدان  أكثر فاعلية ف  تدريس التربية اإلسبمية،

المعرفي  في  مقيررات التربيية اإلسيبمية والعم  علم زيادة تحصييلهم  وحثارة الدافعية لد  ال ب ،
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بحيييث تراعيي  هييذه ال راديي  حمكانيييات المتعلمييين وصاجيياتهم  ومقييرر الفقييه وأصييوله تخاصيية، عاميية،

والضروري لتكيوين فيرد قيادر عليم  فيتمكنوال من ممارسة التعلم الفردي، وميولهم وسرعة تعلمهم،

 . التفاع  مع القضايا والمتتتدات الفقية المعاصرة

صتييم وصيي  حلييم مييا وصيي  حليييه  ليم الفييردي بقيي  متييتمرا، مييع ت ييور المعييارن والعلييوم،فييالتع

تخا عة ألبحا  علم النفس والتربية في  توجييه اليتعلم  اإلنتاال من ابتكار أساليب وتكنولوجيا جديدة،

مرع  و . )وفروقهم الفردية والتير مع صاجات ال ب  وتخصادصهم النمادية، نحو التفريد والذاتية،

فاألطفيا  اليذين لهيم عامي   فثمية ميا يحكيد أال كي  حنتياال وصييد مين نوعيه،(. 32، ص3553 لة،الحي

صتيم التيوأمين المتمياثلين؛ قيد  الذكاء نفته؛ قد يكونوال مختلفين اتختبفا بينيا،يا في  قيدراتهم وقابليياتهم،

 ( 1820 عاق ،. )يكوال لك  منهما شخصية مختلفة عن شخصية توأمه

( كحواس اإلنتاال وعقله)أال حشراك عدد كبير من أدوات التعلم ( 3555طوالبة، )وقد أكد 

فتقوم الوساد  التعليمية بدور رديس ف  جميع عمليات التعلم  يحدي حلم نتاع العملية التعليمية،

وه  الزمة لنتاع عملية االتصا   سواء ف  المدارس والتامعات والمعاهد أو تخارجها، والتعليم،

اعات المحا رات؛ لتتاهم ف  ت وير دور المتعلم من متل  للمعلومات داتخ  الفصو  الدراسية وق

ومن المهم أال تاليد التقنيات من  حلم مشارك وباصث عن المعلومة بشتم الوساد  وبشك  أكثر دقة،

مما يتعلهم قادرين علم ص  المشكبت  التركيال علم النشاط الذات  والمشاركة اإليتابية للمتعلم،

الت  تتضمن  وتخاصة فيما يتعل  بمحتو  مادة الفقه وأصوله، حياة اليومية،المتعلقة بحاجات ال

 .تعريف ال الب باألصكام الشرعية العملية المتتنب ة من أدلتها التفصيلية

الذي  " Programmed Instruction"منها التعليم المبرمج ولتفريد التعليم أنماط عديدة،

من تخب  حسهاماته بشك   حتين عمليت  التعلم والتعليم،بحيث أد  حلم ت  ير دور المعلم والمتعلم،

وكذلك ف  مواجهة  وا   ف  ص  مشكبت ازدصام الصفون الدراسية وقاعات المحا رات،

ومراعاة  أو النقص ف  بعض التخصصات العلمية، النقص شبه المتتمر ف  أعداد المعلمين،

كما تما تتتيد تمث   جراء عمليات التقييم الذات ،وح وحثارة الدافعية والتشوي  لل لبة، الفرو  الفردية،

 والتعليم عن بعد، كالتعليم المفتوع، التعليم المبرمج المحوسب أيضا، ف  أنماط جديدة من التعليم،

 .والتامعات االفترا ية والتامعات المفتوصة،

 دية بينهم،وحظهار الفرو  الفر كما ساعد التعليم المبرمج ف  تعليم أعداد كبيرة من ال ب ،

حنما توظيف تقنية التعليم المبرمج؛ ليتبءم مع  فدور المعلم ليس تقلي  هذه الفرو  بين طببه،

وت وير نق  عمليت  التعليم والتعلم نقلة نوعية تعتمد علم الدور النش  لل ب  ف   صاجات ال ب ،

وهذا ما .   وال الب كمتلق وتتاوز األساليب المعتادة الت  يتفرد بها المعلم كملق عملية التعلم،

العمري، )ودراسة ( 3555التبد، )دراسة : توصلت حليه بعض الدراسات ومنها دراسة ك  من

والت  أو حت نتادتها تفو  التعليم المبرمج علم ال ريقة المعتادة ف  تدريس الثقافة ( 3555

 .اإلسبمية

وأكثير مقاومية  أكثير قابليية للفهيم، ويمكن أال يتاهم التعلييم المبيرمج في  جعي  الميادة التعليميية

 ويعييالز الر ييا الييذات  لديييه، ويقييوي الدافعييية لديييه، وياليييد ميين الفعالييية العقلييية للمييتعلم، للنتييياال،

كما أنه يتياعد ال اليب عليم  ويتاعده علم االصتفاظ بما تعلم؛ ألنه ينظم معلوماته ب ريقته الخاصة،

أال التعليم المبيرمج يعيد بيئية تعليميية تمتياز بقيدرتها  التعلم الفردي؛ صيث بينت نتادج بعض الدراسات

والذي يمكن أال يوظفه ف  التركيال عليم ال يب  ذوي القيدرات والمهيارات  علم توفير وقت المعلم،

كميا تتصيف بمحاكياة بيئيات  بإعداد وت وير أنش ة تعلم توفر لهم استمرار دافعييتهم لليتعلم، المتدنية،

. ال صتييب سييرعة سييرعتهم وقييدراتهم العقلييية فيي  الفهييم واالسييتيعا وتكييو صقيقييية ميين واقييع صييياتهم،

 (.3553 مرع  والحيلة،)

ا ألهمييية الحاسييو  كوسيييلة تعليمييية، ييا فيي  هييذا العصيير الييذي يعييد عصيير  ونظيير، وتخصوص،

االنفتييار المعرفيي  والتقييدم التكنولييوج ؛ تييأت  هييذه الدراسيية لتأكييد علييم أهمييية الحاسييو  كوسيييلة 
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نه ف  تصميم وصدة الحكم الشرع  وأقتامه ف  ميادة الفقيه وأصيوله مين تخيب  واالستفادة م تعليمية،

 ويراعي  الفيرو  الفرديية بيين ال يب ، ليخدم منهاج التربيية اإلسيبمية، التعليم المبرمج المحوسب،

بضرورة تحيديث ( 3510)وهذا ما أكدته توصيات المحتمر الوطن  للت وير التربوي الذي عقد عام 

بءم مييع ت ييور المعرفيية وكيفييية معالتيية الفييرو  الفردييية بييين ال ييب  وتييوفير البيئيية المنيياهج بمييا يييت

وتوظيييف تكنولوجيييا التعليييم والمعلومييات فيي  تتييهي  تعلييم  اآلمنيية وأثرهييا فيي  تحتييين جييودة التعليييم،

ليذلك يير  الباصيث (. 3510المحتمر اليوطن  للت يوير التربيوي، .)ال لبة وحثارة دافعيتهم نحو التعلم

ة استخدام التعليم المبرمج ف  تدريس مقررات التربية اإلسبمية عامة ومقرر الفقيه وأصيوله  رور

 نصيي ، صييوت ،)ميين تخييب  تقييديم المفهييوم أو الفكييرة وشييرصها بييأكثر ميين وسييي   بصييفة تخاصيية،

ويقدم أمثلة تو يحية لل الب لاليادة الفهم صو  األصكام الشرعية المتتنب ة مين  ،(وصركة وصورة،

عييبوة  لتفصييلية؛ للوصييو  حليم حصيدار األصكييام الشيرعية للقضيايا والمتييتتدات المعاصيرة،أدلتهيا ا

فيخل  عنده جوا، تفاعليا،ا يتعله يندمج مع الميادة  علم أال هذا النوع من التدريس يتنب ال الب المل ،

ن أثر ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدن الكشف ع. الت  من شأنه زيادة تحصيله األكاديم  العلمية،

اسييتخدام التعليييم المبييرمج فييي  متييتو  تحصييي  طيييب  الصييف الثالييث الثيييانوي فيي  مييادة التربيييية 

 .اإلسبمية ف  المملكة العربية التعودية

 :مفهوم التعليم المبرمج

وير  الباصث أال هناك سمات تتمع  ف  تعريفهم للتعليم المبرمج، لقد تعددت اراء الباصثين،

 :ومن هذه التعريفات أنه   التعليم المبرمج،وتحدد مبم هذه التعريفات،

طريقة تفريد ف  التعليم تقوم علم تقتيم المو وع الدراس  المراد تعلمه حلم متموعة من  -

أو تقتيم المهمة المراد حكتابها لل ب  حلم متموعة من الخ وات الصغيرة المرتبة  األفكار،

وتقدم األفكار أو المهام  تحقي  أهدان تعلمية محددة،ترتيب،ا من قيا،ا متتلتب،؛ تهدن ف  متملها حلم 

حلم ال الب حما علم شك  مادة مكتوبة أو متموعة أومردية ، وينتق  ال الب ف  تعلمه من تخ وة 

انتقاال، تدريتيا يع م ف  نهاية ك  منها تغذية راجعة فورية؛ إلتخباره عن صحة  حلم تخ وة أتخر ،

 (1882الحيلة، )استتابته أو تخ ئها 

ا، - كتا  مبرمج )وتعرا ف  صور مختلفة  برنامج تعليم  أعدت فيه المادة التعليمية حعدادا، تخاص،

 ( (Genett,1999المنشود بهدن قيادة التلميذ وتوجيهه نحو التلوك(أو الة تعليمية أو أجهالة عرا

من تخب  مشاركاته  ا،يتم من تخبلها تدريس المتعلم متاق،ا تعليميا،  أنه استراتيتية ف  التعليم المفرد، -

الت  تمكنه من تنفيذ االستراتيتيات بصورة  وتلقيه التغذية الراجعة التريعة، المباشرة اإليتابية،

 الخوالدة وعيد،. )دوال التالام بالمعايير الخاصة بالحصة الصفية و واب ها الية أو  ير الية،

3550) 

 يدرسها المتعلم ذاتيا،، م تخ وات قصيرة،تقتم فيه المادة حل طريقة من طراد  التعليم الذات ، -

 ( 115ص ،1882 نشواال،. )ويحص  علم تعاليال بعد أداء ك  تخ وة منها

من ال راد  الت  اعتمدت علم أسس تتريبية؛ بهدن الوصو  حلم نظام فاع  ف  تقديم  -

ي  والتصح و ماال استيعابه عن طري  ما يقوم به من األنش ة، المعلومات والمفاهيم للمتعلم،

  (111، ص3558 فرج،.)وتتلت  الخبرة تخ وة تلو الخ وة الفوري لبستتابة،

وقد أجملها  يتد أنها تلتق  صو  متموعة من النقاط الرديـتة، والمتأم  ف  هذه التعريفات،

 :الباصث علم النحو اآلت 

 .التعليم المبرمج طريقة من طراد  واستراتيتيات تفريد التعليم -

 .ك  منهما تكم  األتخر  ية ف  تخ وات صغيرة ومتتلتلة،تصاغ المادة التعليم -

وتقديمها  يت لب التعليم المبرمج تحلي  الخبرات التعليمية المحدية حلم هذا التلوك النهاد ، -

 (Alharithy,1990.)بالتدرج عن طري  عر ها علم هيئة مشكبت أو مثيرات

 .علم تعاليال فوري الستتابته ويتبع ك  تخ وة صصو  المتعلم جميع الخ وات مرتب ة ببعضها، -
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 . من تخب  األطر المكونة للبرنامج المقدم لل ب  يتعلم ك  متعلم بمفرده ذاتيا،ا، -

يرتكال النشاط ف  التعلم صو  المتعلم الذي يتحم  ك  المتئولية كاملة عن تعلمه ويكوال دور  -

ا وموجه،ا لتعلم ال ب   .المعلم ميتر،

التفاع  االجتماع  ومهارات :ان التربوية األتخر  مث توفير الوقت للمعلم لتحقي  األهد -

 .التواص  الفعا 

 .تحديد التلوك النهاد  المراد من ال الب اال يتعلمه بعد االنتهاء من دراسة البرنامج -

وف  هذا الدراسة تم اتختيار التعليم المبرمج  يمكن عرا البرنامج ف  صورة مختلفة، -

 .المحوسب

طريقة تدريتية تتاعد ال ب  علم فهم المادة : برمج هووير  الباصث أال التعليم الم

ترتب ترتيب،ا  والذي يعتمد علم تقتيم الوصدة التعليمية حلم فقرات تتمم باإلطارات، التعليمية،

ويت لب ك  حطار استتابة فورية من ال الب يتبعها تغذية  من قيا،ا متتلتب، من الته  حلم الصعب،

 .راجعة وتعاليال فوري

  :لتعليم المبرمجمزايا ا

ا علم نشاط ال الب، مراعي،ا مبدأ الفرو  الفردية بين  - يحق  مبادئ التفريد بالتعليم وجعله قادم،

 .ال ب 

 .يعالج مشكلة عدم تمكن ال ب  من الذها  الم المدرسة نتيتة لمرا وظرون أتخر  -

اتخ  البرنامج بشك  من تخب  اليات د يوفر لل لبة التغذية الراجعة للمدرس أو وا ع البرنامج، -

 .مباشر أو  ير مباشر

 .يفيد ف  تعليم كافة ال لبة من صيث متتواهم العقل  ولكافة المراص  العمرية والدراسية -

 .يحق  كافة األهدان التربوية؛ مهارية أكانت أم معرفية أم وجدانية -

القواقنة، : )نكما أظهرت ذلك نتادج العديد من الدراسات؛ ومنها دراسة ك  م يحق  نتادج جيدة، -

 (.3555العمري، ) ،(3555التبد، ) ،(3552

 :سمات التعليم المبرمج

يعتمد التعليم المبرمج علم الحاسو ، وبرامته المتعددة ف  حعداده للبرنامج التعليم ؛ 

ولك  منها صفات عامة تم تو يحها  فيقوم بتقتيم البرنامج حلم وصدات صغيرة تدعم حطارات،

 :فيما يل 

( Teaching Frames)وتدعم اإلطارات التعليمية :ت تقدم معلومات جديدة للمتعلمحطارا .1

وتضم باإل افة حلم المعلومات التديدة؛ أسئلة عليها؛ وحجابة صحيحة علم تلك 

 (White,1999.)األسئلة

هذه األسئلة من أج  حظهار مد  فهم المتعلم للمعلومات (: Frames Test)حطارات تقدم أسئلة  .3

 . يت ف  نفس اإلطار أو حطار ساب الت  أع 

هدن هذه  (:give the correct answer Frames)حطارات تقدم اإلجابة الصحيحة  .2

وقد تكوال اإلجابة أسف  اإلطار تحت تخ   اإلطارات جع  ال الب يتأكد من اإلجابة الصحيحة،

 .أو تخلف الصفحة وذلك لمنع المتعلم من رؤية اإلجابة قب  تقديم حجابته متق ع،

 :وعند استخدام برنامج التعليم المبرمج يحدي ال الب األعما  والمهام اآلتية تباعا، وه 

 .قراءة المعلومات التديدة المع اة ف  اإلطار .1

 .حجابة األسئلة ف  اإلطار .3

 .التأكد من اإلجابة بمقارنتها مع اإلجابة الصحيحة المع اة .2

 .ه الخ وة تتم فق  ف  البرنامجوهذ الذها  حلم اإلطار التال  وحعادة تلك الخ وات، .4

 :المبرمج خطوات التعليم

 :وه  علم النحو اآلت  متموعة من الخ وات، علم المبرمج التعليم يقوم
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 .التعرن علم المتعلم من صيث سنه ومتتو  استعداداته العقلية ومتتواه الدراس  .1

ة لتحقي  الهدن تحديد الخ وات البزم تحديد نوع النشاط والتلوك الم لو  من المتعلم، .3

 .النهاد 

 .انتهاده من البرنامج بعد للمتعلم، النهاد  التلوك أو التمة تحديد بمعنم :التعلمية النتاجات تحديد .2

ا؛ لتتنب بعضها يكم  صغيرة، تخ وات حلم العم  تقتيم بمعنم: التتالدة .4  صد حلم الفش  بضع،

 مو ع ف  األداء وصصره  ف الخ أ أو الضعف موطن تحديد حمكانية ذاته الوقت وف  كبير،

 .بتعلمها المتعلم ليقوم حطارات ف  صغيرة وصدات حلم المادة وتتالدة معين،

االستعانة ببعض المثيرات المتاعدة والمثيرات الحادثة ف  البرنامج : حثارة الدافعية نحو التعلم .0

 استتابة،مثير، )والت  يمكن أال تتاعد المتعلم علم االستتابة الصحيحة التعليم  المحوسب،

 (.تعاليال

 والمثيرات؛ وبين الفعاليات بينه اإليتاب  المتعلم لتفاع  نتيتة :اإليتابية والمشاركة االستتابة  .1

 .أتخر  حلم تخ وة يص  لن وحالَّ  حيتابية بصورة عنه يتيب المتعلم حلم سحا  توجيه فعند

 ويتم  وة التابقة،الخ علم تعتمد البرنامج، تخ وات من تخ وة فك  :التريعة الراجعة التغذية .2

 االنتقا  تحقيقه مت لبات عدم صالة ف  وتوجيهات وحرشادات بمعلومات أداده عن المتعلم تالويد

 (1882الحيلة، (. التالية الخ وة حلم

 .وحعداده ف  صورته النهادية تقويم البرنامج وتعديله، .2

يتعرا البرنامج قب   تتربة المرنامج قب  استخدامه ف  صورته النهادية؛ صيث: تتربة البرنامج .8

حقراره واعتماده إلجراءات عدة للتأكد من فاعليته وقدرته علم تحقي  األهدان الت  و ع من 

ومن هذه اإلجراءات ت بي  البرنامج ف  صورته األولية علم عينة تتريبية والحصو   أجلها،

ا بعد ذلك ف   علم تغذية راجعة،  .صورته النهاديةثم تعدي  البرنامج علم أساسها ليصير جاهال،

 :مبادئ التعليم المبرمج

ا لقدراته ذلك ومتابعة للتعلم، للمتعلم الفرصة حتاصة بمعنم: الفردية الفرو  مراعاة .1  تبع،

 تحكمه قدراته للمتعلم متروك اإلنتاز فالمن الالمن؛ عام  عن النظر بغض الذاتية واستعداداته

 .الذاتية

 الفهم عالية من بدرجة بها يقوم الت  التعليمية، ةالمهم المتعلم حجادة بمعنم :التعلم حتقاال .3

 المهمة التابقة، من تمكنه بعد حال أتخر ، مهمة حلم االنتقا  له يتم  ال بحيث واالستيعا 

 .المبرمج التعليم  اية التعلم فإتقاال (.2001 باين، )

 معيار   يصب وبالتال أداده، علم التعرن فرصة للمتعلم فتتاع الذات ، التقويم علم االعتماد .2

ا البرنامج، ف  نتاصه  لألهدان والنتاجات وتحقيقه تعلمه ومد  وسلوكه، أداده علم معتمد،

 (.ت.د الالبيدي،) لها المخ  

 الهتماماته ملبية تكوال المادة صتم ذلك يكوال ولن المتعلم، لد  واإلنتاز التعلم دافع حثارة .4

 .لحاجاته ومراعية

 :أنواع برامج التعليم المبرمج

 : برنامج الخ  ال .1

وعادة ما يكوال ذلك بتتبع  هو البرنامج الذي يتير حلم األمام أو حلم الخلف بتوال  وتتابع،

 .األسهم أو اتباع التعليمات المع اة

        
 :يتتم البرنامج المتفرع بما يل : البرنامج المتفرع .3

 .طارات البرنامج الخ  تحتوي اإلطارات علم معلومات أكبر من ح -
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ال تحتوي اإلطارات علم اإلجابة الصحيحة وبدال، من ذلك حذا كانت اإلجابة صحيحة يع    -

 .وحذا أتخ أ المتعلم يرجع حلم اإلطار التاب  و هكذا معلومات جديدة ف  حطار جديد،

 .ال يهم الترتيب و التوال  ف  االنتقا  من حطار حلم حطار اتخر -

 .  برامج األلعا  و يرهايتتخدم هذا النوع ف -

               
 (نموذج للتعليم المبرمج المتفرع) 

علم سمات البرنامج المتفرع من تخب  الشبكة المفاهيمية المحوسبة ف   الباصثوقد اعتمد 

 .عرا المفاهيم والمحتو 

 

 :عمليات البرمجة في التعليم المبرمج المحوسب

 عمليات البرمجة في التعليم المبرمج والمصادر المطلوبة لعمليات البرمجة( 3)جدول 

 م
عمليات 

 البرمجة
 لماذا؟ ماذا؟

 من؟

 (األفراد)

 كيف؟

المعارف )

 (والمهارات

كم من 

الوقت)

 ؟(

1 
 
حلي
الت

 

تحلي  

 المتعلمين

 وصف متتمع المتعلم

اتختيار المادة العلمية المناسبة 

 للمتتمع

فة المتعلم التعرن علم مد  معر

للمادة العلمية وما لديه من 

 مهارات

المبرمج 

والعاملين ف  

المتا  

 والمتعلمين

مقاببت و 

 مناقشات
 

تحلي  

المادة 

 العلمية

تقتيم المادة العلمية حلم عدد من 

وحعداد ترتيب  األنش ة التعليمية،

 مناسب لخ وات البرنامج

المبرمج 

 والمتخصصين

مقاببت مع 

الخبراء 

ظات ومبص

 المبرمج

 

تحلي  

المعارن 

والمهارا

 ت

تقتم المعارن حلم مهارات 

فرعية وتحت فرعية وفقا، لنم  

 التعليم المبرمج 

المبرمج 

 والمتخصصين

مقاببت 

 ومناقشات
 

3 

ة 
اب
كت

ج
ام
رن
الب

 

 المبرمج حعداد النتخة األولية من البرنامج الكتابة

استخدام أسس 

التعلم المبرمج 

 لكتابة البرنامج

 

2 

 
قي
تن
ال

 

تقويم 

المتخص

 صين

إلنتاج النتخة المنقحة من 

 البرنامج

المبرمج 

 والمتخصصين

المبرمج يتأ  

المتخصصين 

لتقويم البرنامج 

 ثم تصحيحه

 

 إلنتاج نتخة محتنة و منقحة التتريب
المبرمج 

 والمتعلمين

يتم التتريب 

مع بعض 

المتعلمين ثم 

 يتم تنقيحه
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 :مشكلة الدراسة

من األهمية الكبيرة الستخدام التعليم المبرمج والت  اتض  جانبا، منه ف  العرا ان بقا، 

 ف  االنتقا  التعليم المبرمج له أهميته الكبيرة حلم أال تشير البحو  باإل افة حلم أال معظم التاب ،

ه باعتبار الذي يتتهدن حعداد وتأهي  المتعلم النوع ، التعلم متتو  حلم الكم  التعلم متتو  من

ان بقا، من ذلك نبعت مشكلة البحث الحال  والمتمثلة ف  تحديد أثر استخدام . التعليمية العملية محور

متتو  تحصي  طب  الصف الثالث الثانوي ف  مادة التربية اإلسبمية ف   التعليم المبرمج ف 

    .المملكة العربية التعودية

 :حا  الرديس اآلت لذا فإال الدراسة الحالية تحاو  اإلجابة علم الت

ما أثر استخدام التعليم المبرمج المحوسب ف  متتو  تحصي  طلبة الصف الثالث الثانوي 

 ف  مادة التربية اإلسبمية ف  المملكة العربية التعودية؟

 :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية

بار ه  توجد فرو  بين متوس   درجات طب  المتموعتين التتريبية والضاب ة ف  االتخت .1

 التحصيل  البعدي تعال  الستخدام التعليم المبرمج؟

ه  توجد فرو  بين متوس س درجات طب  المتموعتين التتريبية والضاب ة ف  االتختبار  .3

تعال  الستخدام ( مرتفع متوس ، منخفض،)التحصيل  البعدي صتب متتو  تحصي  ال ب  

 التعليم المبرمج؟

 :فرضيات الدراسة

 : حلم اتختبار الفر يات اآلتية تتعم هذه الدراسة

طلبيية  بييين متوسي س درجييات(    =5050) ال يوجيد فيير  دا  حصصياديا،ا عنييد متييتو  الداللية  .1

 . الستخدام التعليم المبرمجتعال   التحصيل  البعديتختبار االالمتموعتين التتريبية والضاب ة ف  

بيين متوسي س درجيات طيب  (    =5050) ال يوجد فر  دا  حصصاديا،ا عند متيتو  الداللية  .3

صتيب متيتو  تحصيي  ال لبيية  التحصييل  البعيديتختبيار االالمتميوعتين التتريبيية والضياب ة في  

 .الستخدام التعليم المبرمجتعال  ( مرتفع متوس ، منخفض،)

 :أهمية الدراسة

 :من المتوقع أال يفيد البحث الحال  فيما يل 

من تخب  التعرن علم عن واقع  لتربية اإلسبمية،اإلسهام ف  التهود المبذولة لت وير مناهج ا -

  .استخدام التعليم المبرمج وتوظيفه ف  برامج حعداد المعلمين وتدريبهم

يمكن أال يفيد ف  رفع  حعداد وتقديم محتو  دراس  لوصدة أصو  الفقه صتب التعليم المبرمج، -

 .دريس مادة التربية اإلسبميةمن صيث تأكيد استخدامه وتوظيفه ف  ت كفاية العملية التعليمية،

وأثره ف  متتويات  تعاليال ثقة معلم  التربية اإلسبمية باستخدام نموذج التعليم المبرمج، -

 (.والمنخفض والمتوس ، المرتفع،)التحصي  الثبثة 

تتمشم هذه الدراسة مع توصيات العديد من الدراسات والندوات الت  تناولت أهمية استخدام  -

فقد أوصت ندوة الحاسو  ف  جامعات دو  الخليج العربية  لتعليمية ف  التعليم،البرمتيات ا

بضرورة التأكيد علم أهمية و ع ك  دولة من دو  الخليج العربية لنفتها تخ ة وطنية معلوماتية 

. وما ينبغ  القيام به من أج  مواجهة تحديات العصر المعلومات  تحدد أهدافها التنموية، وا حة،

 (3552، المداهنة)

 :أهداف الدراسة

 : هذه الدراسة حلم تهدن

 . حبراز دور التعليم المبرمج ك ريقة ذات أهمية بالغة وميالات كبيرة ف  التعليم – 1

معرفة فاعلية التعليم المبرمج ف  التدريس علم تحصي  طب  الصف الثالث الثانوي لمادة  – 3

 . مقارنه بال ريقة التقليديةالتربية اإلسبمية ف  المملكة العربية التعودية 
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معرفة ما حذا كاال هناك فرو  ف  التحصي  بين ال ب  الذين يدرسوال ب ريقة التعليم المبرمج  – 2

 .والذين يدرسوال بال ريقة التقليدية

 :محددات الدراسة

لييذا فييإال تفتييير  أدوات الدراسيية هيي  أدوات ومقيياييس تييم ت ويرهييا وت بيقهييا أل ييراا الدراسيية، -

علميا، بأنيه تيم التحقي  مين  يعتمد بشك  كبير علم درجة صد  األدوات وعلم درجية ثباتهيا،النتادج 

الحكيم )وقيد اقتصير القيياس عليم االتختبيار التحصيل  للوصيدة الثانيية  صد  وثبات أدوات الدراسية،

 .من كتا  الفقه المقرر علم طلبة الصف الثالث الثانوي( الشرع  وأقتامه

النظييام الفصييل  للتعليييم /المتييتو  الخييامس)لصييف الثالييث الثييانوي اقتصييار الدراسيية علييم طلبيية ا -

فيي  الفصيي  ( 4)فيي  مقييرر الفقييه وأصييوله المتييار األدبيي  ومييدارس تحفييي  القييراال الكييريم/ الثييانوي

وهييذا يحييد ميين تعميييم نتييادج الدراسيية علييم طييب   ،(م 3512/3512)األو  ميين العييام الدراسيي  

 .الصفون اآلتخر

 :التعريفات اإلجرائية

طريقية تدريتيية تتياعد ال يب  عليم فهيم الميادة التعليميية المتعلقية بوصيدة أصيو   :تعليم المبرمجال

اليذي يعتميد عليم تقتييم  والت  تمث  أصد أنماط التعليم الفيردي، الفقه  من منهاج التربية اإلسبمية،

 الته  حلم الصيعب، ترتب ترتيب،ا من قيا،ا متتلتب، من الوصدة التعليمية حلم فقرات تتمم باإلطارات،

 .ويت لب ك  حطار استتابة فورية من ال الب يتبعها تغذية راجعة وتعاليال فوري

حعداد المادة التعليمية بواسي ة الحاسيو  مين تخيب  العيروا التقديميية  :التعليم المبرمج المحوسب

"Power Point "،ة وو يع اسيتتابات متعيدد وذلك بتقتييمها حليم فقيرات صيغيرة متتاليية في  أطير

وحعيداد اتختبيارات  يختار منها ال الب االستتابة الصيحيحة؛ لييتمكن مين االنتقيا  لإلطيار اليذي يلييه،

 .مدعومة بتغذية راجعة فورية مباشرة الستتابة ال الب مع التعاليال الفوري ذاتية،

 ويقصد بها المعلومات والمعيارن والمهيارات بوصيدة أصيو  الفقيه، :التحصيل في التربية اإلسالمية

والتي  اكتتيبها الميتعلم نتيتيية  ن منهياج التربيية اإلسيبمية في  الصيف الثاليث الثيانوي الشيرع ، يم

 . مروره بخبرات تربوية محددة

 : الدراسات السابقة

مين تخيب   تم حجراء مت  للدراسات التابقة التي  تناوليت التعلييم المبيرمج بمختليف أنواعيه،

في  ت يوير تعليم ال لبية  التعلييم المبيرمجليت اسيتخدام مراجعة الدوريات العربية واألجنبيية التي  تناو

 :وجاءت تلك الدراسات علم النحو التال . لمادة التربية اإلسبمية

دراسة هدفت حلم استقصاء أثر التعليم المبرمج ف  تحصي  ال لبة ف  ( 3555 التبد،)أجر  -

واستخدم فيه المادة العلمية  م،استخدم الباصث المنهج التتريبي مادة التربية اإلسبمية ف  األردال،

تتريبية : طالبا، وطالبة مقتمين حلم متموعتين( 158)تكونت عينة الدراسة من . بالتعليم المبرمج

و اب ة وكانت أهم النتادج وجود فرو  ذات داللة حصصادية ف  تحصي  ال لبة اآلن  والمحج  

 .تعال  حلم التعليم المبرمج

اسة هدفت حلم معرفة أثر ك  من التعليم المبرمج المحوسب در( 3555العمري، )كما أجر   -

. والتعليم المبرمج المكتو  ف  تحصي  طلبة الصف الثامن األساس  ف  مادة التربية اإلسبمية

وبعد . واالتختبار التحصيل  المادة التعليمية،: استخدم الباصث المنهج التتريب  واستخدم أداتين هما

ف  التحصي   (  =3033)وجود فرو  ذات داللة حصصادية : ث حلمتحلي  النتادج توص  الباص

المباشر والمحج  بين ال لبة الذين تعلموا بالتعلم المبرمج والمحوسب ذي االستتابة الظاهرة وك  

من ال لبة الذين تعلموا بالتعلم المبرمج الم بوع والذين تعلموا بالتعليم العادي ولصال  التعليم 

 .ي االستتابة الظاهرةالمبرمج المحوسب ذ

بدراسة هدفت حلم استقصاء أثر استخدام التعليم المبرمج المحوسب ( 3551يمان  ، )قامت  -

. والم بوع ف  تنمية مهارت  التحصي  واالصتفاظ لد  طب  مقرر الثقافة اإلسبمية بتامعة طيبة
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ار تحصيل  لقياس قدرة ولقياس األثر التتريب  تم حعداد اتختب طالبا،،( 40)تكونت الدراسة من 

تم  فقرة،( 05)تحصي  واصتفاظ عينة الدراسة ألساسيات الوصدة ف  المتا  المعرف  مكوال من 

وقد أظهرت النتادج عدم وجود فر  دا  حصصاديا، عند . ت بيقه قبليا، وبعديا، ومحجب، علم أفراد العينة

لم الت  درست بالتعليم بين متوس  درجات المتموعة التتريبية األو (  =5050)متتو  

والمتموعة الضاب ة الت  درست بال ريقة المعتادة علم التحصي  واالصتفاظ  المبرمج المحوسب،

 . لوصدة التعريف بمقرر الثقافة اإلسبمية

دراسة هدفت حلم هدفت حلم معرفة أثر طريقت  التعليم المبرمج ( 3552القواقنة ، )كما أجر   -

صي  طلبة المرصلة األساسية العليا ف  التربية اإلسبمية ف  األردال ف  تح ،(الخ   والمتشعب)

وجود فرو  ذات داللة حصصادية بين : وقد أشارت الدراسة حلم النتادج اآلتية واتتاهاتهم نحوهما،

لصال  متموعة التعليم  المتوس ات المعدلة ألداء متموعات الدراسة الثب  علم االتختبار البعدي،

وجود فرو  ذات داللة حصصادية بين . ومتموعة التعليم المبرمج المتشعب المبرمج الخ  ،

متوس   أداء المتموعتين التتريبيتين علم مقياس االتتاهات نحو استخدام التعليم المبرمج 

 .لصال  التعليم المبرمج الخ   ،(الخ   والمتشعب)

م التعلييم المبيرج من تخب  عرا الدراسيات التيابقة اتضي  أنهيا أكيدت عليم أهميية اسيتخدا

وتييأت  هييذه الدراسيية لييدعم الدراسيات التييابقة التيي  نييادت بأهمييية اسييتخدام التعليييم  ليدعم تعلييم ال لبيية،

وتتميال هذه الدراسة عن الدراسات التابقة بأنها مين  المبرمج ف  تدريس مقررات التربية اإلسبمية،

تتبع المنهج التتريبي  في  دراسية المتغييرات في  محاولية لمعرفية أثير  الدراسات العربية النادرة الت 

استخدام التعليم المبرمج ف  تحصيي  ال لبية في  ميادة الفقيه وأصيوله ل لبية المرصلية الثانويية للمتيار 

ولع  هيذه الدراسية تضييف نتيادج علميية صيو  أدبييات البحيث في  متيا  اسيتخدام  األدب  والشرع ،

 .وسب ف  تعلم وتعليم مقررات التربية اإلسبميةالتعليم المبرمج المح

 : الطريقة واإلجراءات

اليذين يدرسيوال  يتكيوال متتميع الدراسية مين جمييع طيب  الصيف الثاليث الثيانوي، :مجتمع الدراسة

للعيام  الفصو  لمقرر الفقه وأصوله ف  المملكة العربية التعودية/ التربية اإلسبمية بنظام المقررات

 . للمتار األدب  ومدارس تحفي  القراال( ه1422/1428)الدراس 

لتمثي  عينية الدراسية وفقيا،  وقد تم اتختيار عينة عنقودية قصدية مين متتميع الدراسية، :عينة الدراسة

 :لإلجراءات اآلتية

 1422للفصي  األو  مين العيام الدراسي   تم اتختيار الشعبتين المتتلتين لمقيرر الفقيه وأصيوله 

طالبيا، مين طيب  مدرسية ثانويية تحفيي  القيراال الكيريم ( 05) وبلغت ف  متموعهيا ه،1428/

وقد تم اتختيار العينة قصديا،ا . موزعين علم شعبتين من شعب الصف الثالث الثانوي بالدرعية،

ويمكنه ذلك من استثمار اإلمكانات المتوفرة لتتهي   لكوال الباصث يتكن بالقر  من المدرسة،

 .مهمته ف  البحث

 ال ييب  فيي  مييادة الفقييه وأصييوله لتوزيييع طلبيية المتمييوعتين التتريبييية  وتييم اعتميياد عبمييات

وقيد تيم االعتمياد (. مينخفض متوس ، مرتفع،)والضاب ة صتب تحصيلهم حلم ثبثة متتويات 

 :علم المعيار التال  ف  التوزيع

 (. 25) ال الب الذي عبمته أكبر من أو تتاوي العبمة : مرتفع 

  (. 28 - 12) من مد  العبمات ال الب الذي عبمته : متوس 

 (.12)ال الب الذي عبمته أق  من أو تتاوي العبمة : منخفض 

 :توزيع عينة الدراسة صتب المتموعة ومتتو  التحصي ( 3)ويبين التدو  
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 توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة ومستوى التحصيل( 3)جدول 

 المتموع الضاب ة التتريبية المتموعة

 14 2 2 مرتفع

 30 13 12 متوس 

 11 1 0 منخفض

 05 30 30 المتموع

للمقارنيييية بييييين متوسيييي ات عبمييييات طييييب  ( ت)نتييييادج اتختبييييار ( 2)وأو يييي  التييييدو  

فيي  مقييرر الفقييه وأصييوله  ييمن منهيياج التربييية اإلسييبمية فيي   المتمييوعتين التتريبييية والضيياب ة،

 .المملكة العربية التعودية

نة بين المتوسطات القبلية لعالمات طلبة المجموعتين للمقار( ت)نتائج اختبار ( 1)جدول 

 الجزء الرابع/ التجريبية والضابطة في مقرر الفقه وأصوله 

 عدد ال لبة المتموعة
الوس  

 الحتاب 

االنحران 

 المعياري
 (ت ) قيمة 

متتو  

 الداللة

 2015 15022 30 التتريبية
50425 50122 

 2035 15024 30 الضاب ة

وجود فيرو  ذات داللية عليم متيتو  الداللية عدم ( 2)ادج الواردة ف  جدو  اتض  من النت

(  =5050 )بين متوس ات عبمات طب  المتموعتين التتريبية والضاب ة. 

 :أدوات الدراسة

 :من أج  تحقي  أهدان الدراسة تم استخدام األدوات اآلتية

 .المادة التعليمية المحوسبة وف  التعليم المبرمج: أوال، 

 .اتختبار تحصيل  ف  مادة الفقه وأصوله: اني،اث

 :وفيما يل  وصفا، لهذه األدوات والمراص  الت  مرت بها أثناء حعدادها

 :المادة التعليمية المحوسبة وفق التعليم المبرمج: أولا 

 :وقد تم حعدادها وف  المراص  اآلتية

 :مرصلة اتختيار المادة التعليمية وتحليلها. 1

من كتا  الفقه وأصيوله " الحكم الشرع  وأقتامه"تعليمية من الوصدة الثانية تكونت المادة ال

وه  ذاتها الميادة التي  تيم  ل ب  الصف الثالث الثانوي للمتار األدب  ومدارس تحفي  القراال،( 4)

كميا  والمقررة من قب  وزارة التعليم ف  المملكة العربية التيعودية، اعتمادها ف  ال ريقة االعتيادية،

وتتضييمن هييذه الوصييدة المو ييوعات  ،(هييـ 1428-/1422)  فيي  ال بعيية األولييم للعييام الدراسيي  هيي

 :والدروس اآلتية

 . تعريف الحكم الشرع  وأقتامه -

 (.الواجب)الحكم التكليف   أركاال الحكم، -

 (.المكروه المحرم، المباع، المندو ،)الحكم التكليف   -

 (.المانع الشرط، التبب،)الحكم الو ع   -

  :ة حعداد المادة التعلمية وف  نم  التعليم المبرمجمرصل. 3

 :التعليمة وفق،ا لإلجراءات والخ وات اآلتية المادةتم حعداد 

 ،تم حعداد ورقة عم  صو  مفهوم  بعد اطبع الباصث علم األد  التاب  واإلطار النظري

 .التعليم المبرمج المحوسب وأهميته وطريقة حعداده وتنفيذه

 ادة التعليمية المحددة وتنظيمها بما يتبءم مع نم  التعليم المبرمج المحوسب،حعداد صيا ة الم 

وحعادة صيا تها  وتم اشتقا  األهدان التعليمية من المحتو  التعليم  ودلي  المعلم المقرر،

لتصب  وصدة  سلوكيا،ا لتتناسب مع األهدان العامة الواردة ف  وصدة الحكم الشرع  وأقتامه،
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 من برنامج البوربوينت  ة ومناسبة لنم  التعليم المبرمج باستخدام الحاسو ،تعليمية مبدم

(PowerPoint .) 

 ،تم فيها مناقشة ورقة العم  الخاصة  عقد جلتة بين الباصث ومدرس المادة مدتها ساعتين

 .بالتعليم المبرمج المحوسب

 علمهيا حليم الوصيدات والنقياط وذليك بتحليي  الميادة الدراسيية الميراد ت: تحديد قواعد الميادة العلميية

وف  التعليم المبيرمج المحوسيب قيام الباصيث بتحدييد . التعليمية الت  يتم االعتماد عليها ف  التعليم

 قواعد المادة التعليمية عن طري  تلخيص المادة المراد برمتتهيا وتتالدتهيا حليم أجيالاء صيغيرة،

 .يمث  ك  جالء منها فكرة معينة

 صث بكتابة اإلطارات بما يتف  مع مبادئ التعليم المبرمج من تخب  قام البا: كتابة االطارات

 :اهتمامه باآلت 

 .تناسب تخلفية الشاشة مع ما يعرا عليها من ألواال وصور ومو وعات - 

 .و وع األهدان التعليمية وصيا تها صيا ة جيدة -

 .مناسبة محتو  المادة المقدمة لمتتو  طب  الصف الثالث الثانوي -

 .لمعلومات العلمية الت  يتضمنها ك  اطاردقة ا -

 .صيا ة االطارات بلغة وا حة ومحددة -

 .ترتيب االطارات بلغة وا حة ومحددة -

 .تت لب الحف  قياس االطارات لعمليات الفهم والت بي  والتقويم واالبتعاد عن األسئلة الت  -

 مصمم؛ للبدء ف  عملية بعد االنتهاء من كتابة اإلطارات قام بعر ها ومناقشتها علم ال

ال ك  حطار من أربعة أجالاء رديتة  التصمصم المحوسب وفقا، للتعليم المبرمج، وقد تكوا

 :ه 

وأال المثير يكوال سحاال،  وهو ك  ما يمكن أال يدركه ال الب عن طري  صواسه،: المثير -1

 .بداد يتيب عنه ال الب أو حمبء الفراغ بكلمة أو أكثر أو االتختيار من متموعة من ال

وهو النشاط العقل  الذي يقوم به ال الب بعد أال يدرك ما م لو  منه عن : االستتابة -3

 .طري  المثير

اآللية الت  من تخبلها يمكن التأكد من أال ال الب قام فعب، باإلجابة  وه : التغذية الراجعة -2

لذي يليه حال بعد وال ينتق  من حطار حلم اإلطار ا علم مثيرات اإلطارات وتعلمها وفهمها،

 . اإلجابة الصحيحة

 ير )تعاليال حجابة ال الب الصحيحة وتصحي  االجابة الخاطئة : التعاليال الفوري -4

 .اصتنت بصوت وصورة معبرة: وتشتيعهم بكلمات مث  ،(الصحيحة

 ،واالنتهاء من  بعد أال أكم  الباصث صيا ة وكتابة حطارات البرنامج لمو وعات التتربة

ج التعليم  وفقا، للتعليم المبرمج المحوسب؛ قام بعر ه علم عدد من تصميم البرنام

 الخبراء والمتخصصين؛ للتأكد من صيا ة اإلطارات ومبءمتها لمحتو  المادة العلمية،

 . وتم تعدي  بعض اإلطارات لتتح  التبمة العلمية والتصميمية للبرنامج

 الحكييم الشييرع  وأقتييامه علييم  تييم عييرا نمييوذج التعليييم المبييرمج المحوسييب الخيياص بوصييدة

 .وتم التدريب عليه واإلجابة علم استفتارات المدرس مدرس المادة،

بعد حعداد المادة التعليمية وف  تخ يوات التعلييم المبيرمج؛ تيم عر يها عليم عيدد : مرصلة التحكيم. 2

 لييم،من المختصين ف  متيا  طير  وتيدريس التربيية اإلسيبمية وتقنييات الحاسيو  وتكنولوجييا التع

وأدتخلت التعديبت المناسبة علم المادة التعليمية لتصب  جياهالة  وتم األتخذ بمبصظاتهم، ومبرمتين،

 .للت بي 

 :وصف المادة التعليمية وفق نمط التعليم المبرمج

 :وفيما يل  بعض اإلطارات والشراد  الت  تصف المادة التعليمية وف  نم  التعليم المبرمج
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 والشرائح وفقاا للتعليم المبرمج المحوسببعض اإلطارات ( 4)جدول 

واجهيييييييييييييييييية 

البرنيييييييييييييامج 

المحوسيييييييييب 

المصمم وف  

التعلييييييييييييييييييييم 

المبييييييييييييييرمج 

 .المحوسب

 

حطارات تقيدم 

معلوميييييييييييات 

جديييييييييييييييييييييدة 

: للميييييييييييييييتعلم

وتييييييييييييييييدعم 

اإلطييييييييييارات 

التعليميييييييييييييية 

صيييييييييييييييييورة 

. وصييييييييييييوت

(Teaching 

Frames)  

حطييييييييييييييارات 

سييييئلة تقييييديم أ

(Frames 

Test) 

 

اسيييييييييييييييتتابة 

ال يييييييييييييييب  

للمحتييييييييييييو  

المصمم وف  

التعلييييييييييييييييييييم 

    المبرمج

التغذيييييييييييييييييية 

الراجعيييييييييييييية 

 .الفورية

 
 :اختبار تحصيلي في مادة الفقه وأصوله: ثانياا

تكيوال و في  ميادة الفقيه وأصيوله،( البعيدي القبل ،)هدن حلم قياس متتو  تحصي  ال ب  

وقيد تيم االسيتناد في  بنياء االتختبيار عليم المفياهيم والمعيارن اليواردة في   سيحاال،،( 35)من االتختبار 

 .وصدة وصدة الحكم الشرع  وأقتامه
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وللتحقييي  مييين صيييد  اتختبيييار التحصيييي  فقيييد تيييم عر يييه عليييم متموعييية مييين المحكميييين 

ة وطلييب ميينهم تحكيييم االتختبييار ميين صيييث التييبمة اللغوييي المتخصصييين بمنيياهج وطيير  التييدريس،

 .وف   وء مبصظات واقتراصات المحكمين فقد تم حجراء التعديبت البزمة واإلتخراج،

ليكوال أساسا، التختبيار مقيدار التحصيي   قام الباصث ببناء اتختبار من نوع االتختيار من متعدد،

من كتا  الفقيه وأصيوله  لد  طب  عينة الدراسة بعد تعلمهم وصدة الحكم الشرع  وأقتامه، الكل ،

للصييف الثالييث الثييانوي للمتييار األدبيي  ومييدارس تحفييي  القييراال الكييريم فيي  المملكيية العربييية ( 4)

وقد اقتصر هذا االتختبار عليم قيياس التحصيي  الكلي  لل يب  في  المتيا  المعرفي  عليم  التعودية،

 .لألهدان التعليمية( وتقويم وتركيب، وتحلي ، وت بي ، وفهم، تذكر،)متتويات بلوم المختلفة 

نتييبة عييدد األسييئلة لكيي  درس ميين دروس الوصييدة ونتييبة عييدد األسييئلة  يبييين( 0)و  والتييد

  :صتب متتويات األهدان المبين ف  التدو  اآلت 

نسبة عدد األسئلة لكل درس من دروس الوحدة ونسبة عدد األسئلة حسب مستويات ( 3)جدول

 األهداف

 المو وع

 متتويات األهدان
المتييم

 وع
تذك النتبة

 ر

فه

 م

تطب

 يق

تحل

 يل

ترك

 يب

تقو

 يم

تعريف الحكم الشرع  

 وأقتامه 
 %30 0 - 1 1 1 1 1 عدد الفقرات

الحكم التكليف   أركاال الحكم،

 (الواجب)
 %30 0 1 1 1 - 1 1 عدد الفقرات

المندو ، : الحكم التكليف 

 المكروه المباع، الحرام،
 %25 1 - 1 1 1 3 1 عدد الفقرات

 التبب،)الحكم الو ع 

 (المانع الشرط،
 %35 4 - - 1 1 1 1 عدد الفقرات

 35 2 2 2 2 4 4 المتموع
100

% 

 : وقد تم بناء االتختبار التحصيل  وف  الخ وات اآلتية

 .تحلي  المحتو  التعليم  لوصدة الحكم الشرع  وأقتامه. 1

ميين  والمتوقييع حتقانهييا ميين قبيي  ال ييب  بعييد االنتهيياء تحديييد جميييع األهييدان التعليمييية للوصييدة،. 3

ثيم . وهذه األهدان مقتمة حليم أربعية متيتويات صتيب التتلتي  المن قي  للوصيدة التعليميية دراستها،

 .و عت األسئلة بناء، علم األهدان لك  درس من الدروس

حعييداد وتصيييميم جيييدو  مواصيييفات لبتختبيييار التحصيييل  مبنييييا، عليييم األهيييدان التعليميييية ووفييي  . 2

 .متتويات بلوم المعرفية

يدارسييوال المرصليية الثانوييية ) المواصييفات ونمييوذج االتختبييار علييم ثبثيية معلمييين  عييرا جييدو . 4

وفي   يوء ذليك  وأتخيذ المناسيب منهيا، ومناقشيتهم في  ارادهيم ومقتراصياتهم، ،(لمقرر الفقيه وأصيوله

 . صذفت ثب  فقرات وعدلت أربعة بداد 

 صييد  المحتييو ،:  تييم التأكييد ميين صييد  االتختبييار بييثب  طيير  هيي: التأكييد ميين صييد  االتختبييار. 0

وه  عليم النحيو  والصد  الناتج عن معامبت التهولة والتمييال وفعالية البداد ، وصد  المحكمين،

 : اآلت 

وكي   يتمتع االتختبار بصد  المحتو  نظرا، للقيام باإلجراءات الخمتة التيابقة،: صد  المحتو . أ  

 .هذه اإلجراءات توفر صد  المحتو  لبتختبار
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صيث تم عرا فقرات االتختبار مع األهدان علم محكميين مين ذوي الخبيرة : مينصد  المحك.   

والفقييه ومعلمييين  والتخصييص فيي  متييا  التربييية وعلييم اليينفس وأسيياليب تييدريس التربييية اإلسييبمية،

 : وطلب منهم التأكد من. محكمين( 4)وقد بلغ عدد المحكمين  ومشرفين،

 . مد  شمولية المحتو  للمادة -  

  .  بين الهدن والتحا الت اب -  

  .الت اب  بين الهدن المو وع ومتتو  الهدن الذي و ع فيه -  

 . صيا ة التحا  من الناصية اللغوية والفنية -  

 .الصحة العلمية لمفردات االتختبار وو وصها -  

رات والتي  تمثليت في  مراعياة كتابية البيداد  بعبيا: تعدي  االتختبار بناء، عليم مقترصيات المحكميين. 1

كميا روعييت  وتقليي  عيدد األهيدان التي  يقيتيها االتختبيار، متتاوية من صيث طو  أو قصر التمي ،

وعلم  وء ذلك تيم تعيدي  بعيض  ف  صيا ة بنود االتختبار التهولة اللغوية وو وصها وانتتامها،

 .وتخروجه بالصورة النهادية فقرات االتختبار،

ثبات اتختبار التحصي  تم ت بيقه عليم متموعية مين  وللتحق  من: التتربة االست بعية لبتختبار. 2

وقييد تييم اسييتخدام معادليية كييودر  طالبييا،،( 35)متتمييع الدراسيية ميين تخييارج عينيية الدراسيية عييددهم 

وهي  ( 5024)صيث بلغ معام  الثبات التختبار التحصي   لحتا  معام  الثبات، (20)ريتشاردسوال 

 . قيمة مقبولة أل راا الدراسة

اميي  الصييعوبة ومعامي  التمييييال لكيي  فقيرة ميين فقييرات اتختبيار التحصييي  وكانييت كميا تييم صتيا  مع   

 :النتادج كالتال 

  (.5021 –5035)معامبت الصعوبة لفقرات اتختبار التحصي  تتراوع قيمتها بين 

  (.5024 – 5032)معامبت التمييال لفقرات اتختبار التحصي  تتراوع قيمتها بين 

 :إجراءات الدراسة

 عليمييية مقترصيية وفيي  حجييراءات وتخ ييوات نميي  التعليييم المبييرمج فيي  صييورة تييم حعييداد مييادة ت

لييتم ت بيقيه تخيب   التعليم المبيرمج، متتند حلم استخدام ،(PowerPoint)العروا التقديمية 

 .فترة حجراء التتربة

 ،للفصي  األو  مين  تم تحديد عينة الدراسة باتختيار الشعبتين المتيتلتين لمقيرر الفقيه وأصيوله

حصيداهما تتريبيية  وقد تم توزيع الشعبتين ب ريقية عشيوادية، م، 3512/3512دراس  العام ال

 . واألتخر   اب ة

 لمقرر الفقه وأصيوله  يمن  تم االعتماد علم عبمات طلبة المتموعتين التتريبية والضاب ة

الفصو ؛ للتأكيد مين تكيافح المتميوعتين وتيوزيعهم / منهاج التربية اإلسبمية لنظام المقررات

وتيم االعتمياد كيذلك عليم  ،(مينخفض متوسي ، مرتفيع،)ب تحصيلهم حلم ثبثية متيتويات صت

معييدالت ال ييب  فيي  االتختبييار النصييف  المقييرر لمييادة الفقييه وأصييوله  ييمن مت لبييات نتيياع 

 .ال الب ف  المادة للفص  الدراس  األو 

 ،المتموعيية فيمييا درسييت  تييم تييدريس طلبيية المتموعيية التتريبييية باسييتخدام التعليييم المبييرمج

تخيب   الضاب ة بال ريقة التقليديية تخيب  فتيرة ت بيي  الدراسية والتي  اسيتمرت ثبثية أسيابيع،

وقد قام بتدريس المتموعتين أصد المدرسين اليذي (. 13/11/3512 -33/15/3512)الفترة 

وتلقيم تيدريبا، عمليا،يا مين قبي  الباصيث عليم كيفيية توظييف  يعم  كمدرس لمادة الفقه وأصيوله،

 .التعليم المبرمج قب  البدء بعملية التتريبنم  

  بعد االنتهاء من تنفيذ التتربة تيم ت بيي  اتختبيار تحصييل  في  ميادة الفقيه وأصيوله عليم عينية

 .الدراسة وتصحيحه لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 : متغيرات الدراسة

 :تتضمن هذه الدراسة المتغيرات التالية
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 :المتغير المستقل. 3

 (.ال ريقة التقليدية التعليم المبرمج،)ولها متتوياال  :طريقة التدريس

 : المتغير التابع. 1

ويقاس بدرجات ال الب علم اتختبار التحصي  ف  وصدة الحكم : التحصي  ف  الفقه وأصوله

 . الشرع  وأقتامه  من وصدات مقرر الفقه وأصوله والذي تم حعداده أل راا الدراسة

 : المعالجة اإلحصائية

ن أسييئلة الدراسيية تييم اسييتخراج المتوسيي ات الحتييابية واالنحرافييات المعيارييية لإلجابيية عيي

 ولكي  متيتو  مين متيتويات تحصيي  ال يب ، لدرجات طب  المتميوعتين التتريبيية والضياب ة،

للمقارنييية بيييين متوسييي ات درجيييات طيييب  المتميييوعتين التتريبيييية ( ت)كميييا تيييم اسيييتخدام اتختبيييار 

للمقارنية بيين متوسي ات درجيات طيب  المتميوعتين لكي  ( ت)ر كما تم اسيتخدام اتختبيا والضاب ة،

  (.منخفض متوس ، مرتفع،)متتو  من المتتويات الثب  لتحصي  ال لبة 

 :نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أولا 

ه  توجد فرو  بين متوس   درجات طب  المتموعتين التتريبية والضاب ة ف  

 البعدي تعال  الستخدام التعليم المبرمج؟ االتختبار التحصيل  

لد  ( 35)من ( 12)كانت أعلم عبمة علم اتختبار التحصي  ف  مادة الفقة وأصوله 

( 1)طب  المتموعة التتريبية والضاب ة أما أدنم عبمة فكانت لد  طب  المتموعة الضاب ة 

 (.35)من 

لعبمات طلبة المتموعتين  المتوس  الحتاب  واالنحران المعياري( 1)ويبين التدو  

 : التتريبية والضاب ة علم اتختبار التحصي 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية ( 3)الجدول 

  والضابطة على اختبار التحصيل البعدي

 المتموعة الضاب ة المتموعة التتريبية العدد 

 12.64 10042 30 المتوس  الحتاب 

 3.638 30812 30 االنحران المعياري

  :وقد نصت الفر ية األولم علم أنه

 بييين متوسيي   درجييات(    =5050) ال يوجييد فيير  دا  حصصيياديا،ا عنييد متييتو  الدالليية 

السيتخدام التعلييم تعيال   التحصييل  البعيديتختبيار االطب  المتموعتين التتريبيية والضياب ة عليم 

 . المبرمج

للمقارنيية بييين متوسيي   درجييات طييب  ( ت)ة تييم اسييتخدام اتختبييار التختبييار هييذه الفر ييي

 .المتموعتين التتريبية والضاب ة ف  اتختبار التحصي  ف  مادة الفقه وأصوله

للمقارنية بيين متوسي   درجيات طيب  المتميوعتين ( ت)نتيادج اتختبيار ( 2)ويبين التيدو  

 . التتريبية والضاب ة

نة بين متوسطات عالمات طلبة المجموعتين التجريبية للمقار( ت)نتائج اختبار ( 3)الجدول 

 والضابطة

 المتموعة
 عدد

 ال لبة

المتوس  

 الحتاب 

االنحران 

 المعياري

 قيمة

 (ت ) 

 متتو 

 الداللة

 30812 10042 30 التتريبية
20520 50534 

 3.638 12.64 30 الضاب ة
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(   =5050) و  الداللة وجود فر  ذي داللة علم متت( 2)اتض  من النتادج ف  التدو  

بييين متوسيي   درجييات طييب  المتمييوعتين التتريبييية والضيياب ة فيي  اتختبييار التحصييي  فيي  الفقييه 

 .وذلك لصال  طلبة المتموعة التتريبية وأصوله تعال  لل ريقة،

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياا 

والضيياب ة فيي   هيي  توجييد فييرو  بييين متوسيي   درجييات طييب  المتمييوعتين التتريبييية

تعييال  ( مرتفييع متوسيي ، ميينخفض،)االتختبييار التحصيييل  البعييدي صتييب متييتو  تحصييي  ال ييب  

 الستخدام التعليم المبرمج؟

المتوسيي  الحتيياب  واالنحييران المعييياري لييدرجات طييب  المتمييوعتين ( 2)يبييين التييدو  

 :التتريبية والضاب ة علم االتختبار التحصيل  صتب متتو  التحصي 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لدرجات طالب المجموعتين التجريبية  (3)الجدول 

 (مرتفع متوسط، منخفض،)والضابطة على اختبار التحصيل حسب مستوى التحصيل 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  مستوى التحصيل

 مرتفع
 11021 12020 المتوس  الحتاب 

 5008 5012 االنحران المعياري

 متوس 
 13002 10002 المتوس  الحتاب 

 3011 1020 االنحران المعياري

 منخفض
 2014 11012 المتوس  الحتاب 

 1012 1002 االنحران المعياري

  :وقد نصت الفر ية الثانية علم أنه

بييين متوسيي   درجييات (    =5050) ال يوجييد فيير  دا  حصصيياديا،ا عنييد متييتو  الدالليية 

صتييب متييتو  تحصييي   التحصيييل  البعييديتختبييار االتريبييية والضيياب ة فيي  طييب  المتمييوعتين الت

 .الستخدام التعليم المبرمجتعال  ( مرتفع متوس ، منخفض،)ال ب  

للمقارنيية بييين متوسيي   درجييات طييب  ( ت)والتختبييار هييذه الفر ييية تييم اسييتخدام اتختبييار 

 (. مرتفع متوس ، خفض،من)المتموعتين التتريبية والضاب ة لك  متتو  من متتويات التحصي  

للمقارنية بيين متوسي   درجيات طيب  المتميوعتين ( ت)نتيادج اتختبيار ( 8)ويبين التيدو  

 (: مرتفع متوس ، منخفض،)التتريبية والضاب ة لك  متتو  من متتويات التحصي  

للمقارنة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية ( ت)نتائج اختبار( 3)الجدول 

 (مرتفع متوسط، منخفض،)لكل مستوى من مستويات التحصيل  والضابطة

مستوى 

 التحصيل

المجموعة  

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

الدللة  قيمة ت

 اإلحصائية

 مرتفع

 245,5 828,5 2 2 العدد

المتوس  

 الحتاب 

12020 11021 

االنحران 

 المعياري

5012 5008 

 متوس 

 *551,5 184,4 13 12 العدد

لمتوس  ا

 الحتاب 

10002 13002 

االنحران 

 المعياري

1020 3011 
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 منخفض

 332,5 105,5 1 0 العدد

المتوس  

 الحتاب 

11012 2014 

االنحران 

 المعياري

1002 1012 

عدم وجود فير  ذي داللية حصصيادية عليم متيتو  الداللية (8)اتض  من النتادج ف  التدو  

( =5050 )ن المتوسيي ات الحتييابية لييدرجات طييب  المتمييوعتين التتريبييية تعييال  لل ريقيية بييي

 (.المرتفع والمنخفض)وذلك ف  متتوي  التحصي   والضاب ة علم اتختبار التحصي ،

( 8)أمييا فيمييا يتعليي  بمتييتو  التحصييي  المتوسيي  فقييد أظهييرت النتييادج الييواردة فيي  التييدو  

بيين األوسياط الحتيابية ليدرجات (   =5050)وجود فر  ذي داللة حصصادية علم متيتو  الداللية 

وذليك لصيال  طلبية  طب  المتموعتين التتريبية والضاب ة علم اتختبار التحصي  تعيال  لل ريقية،

 .المتموعة التتريبية

 

 : مناقشة النتائج

هي  توجيد فيرو  بيين متوسي   درجيات طيب  المتميوعتين : مناقشة نتائج السؤؤال األول

 لتحصي  تعال  إلستخدام التعليم المبرمج؟ التتريبية والضاب ة ف  اتختبار ا

أظهرت نتيادج هيذه الدراسية وجيود فير  ذي داللية حصصيادية بيين متوسي   درجيات طيب  

 ،الستخدام التعلييم المبيرمجتعال   التحصيل  البعديتختبار االالمتموعتين التتريبية والضاب ة علم 

جيبد، : )راسة مع نتادج دراسية كي  مينوتتف  نتادج هذه الد ،وذلك لصال  طلبة المتموعة التتريبية

 (.3552القواقنة، )و ،(3551يمان ، )و ،(3555العمري، )و ،(3555

علييم التعلييم المبيرمج وقيد يعيال  تفييو  طيب  المتموعية التتريبييية التي  تعلميت باسييتخدام 

  جعيياسييتخدام التعليييم المبييرمج  طييب  المتموعيية الضيياب ة التيي  تعلمييت بال ريقيية التقليدييية حلييم أال

وكيذلك مين تخيب   من تخب  طبيعة تنظيم المادة التعليمية ف  هيذا الينم  مين التعلييم، التعلم ذا معنم،

وذليك بعيد أال تيم تتالدية  ومين البتيي  حليم المركيب، تقديم المادة الدراسيية مين التيه  حليم الصيعب،

ت  قبلهيا، ومراعياة ربي  كي  تخ يوة بيال ثم و عها ف  عدد من الخ وات الصيغيرة، المادة وتحليلها،

مما يتي  الفرصة أميام  وعدم االنتقا  حلم الخ وة التديدة حال بعد التأكد من تعلم الخ وات التابقة، ،

وهيذا  مميا يعني  أنهيا راعيت الفيرو  الفرديية، ك  طاليب ألال يتيير في  تعلميه وفقيا، لتيرعته الذاتيية،

وت بيقيه في  مواقييف  بييه، بيدوره سياعد طيب  المتموعيية التتريبيية عليم فهييم ميا تعلميوه واالصتفياظ

جديدة وساعدهم ف  ت بي  المعرفة اإلجرادية ب ريقة تد  علم معرفة األساس المفاهيم  اليذي بني  

 .عليه اإلجراء

مما أد  إلثارة  التغذية الراجعة والتعاليال المباشر لل الب،استخدام التعليم المبرمج  كما وفر

 .تعلم البرنامج المبرمجوالر بة ف  المثابرة علم  دافعيته نحو التعلم،

وسياعد اسيتخدام التعليييم المبيرمج طيب  المتموعيية التتريبيية عليم تضيييي  الفتيوة بيين مييا 

ممييا عميي  علييم توسيييع معييرفتهم  ومييا يحتيياجوال لمعرفتييه قبيي  البييدء بييالتعلم التديييد، يعرفونييه سييابقا،،

ممييا   يوات من قيية،مين تخيب  التييير  يمن تخ وحدراكياتهم للمعرفية التدييدة وتخالينهيا فيي  اليذاكرة،

وهييذا مييا أظهرتييه نتييادج االتختبييار التحصيييل  ميين أال طييب  المتموعيية  ،جعيي  عملييية التعليييم سييهلة

قييدمت لهييم المعييارن والمفيياهيم واألصكييام المتعلقيية بوصييدة الحكييم الشييرع  وأقتييامه التتريبييية الييذين 

والتي   ات الت  قدمت لهم،وتنوع اإلطاربتعدد  قد اكتتبوا تخبرات متنوعة،باستخدام التعليم المبرمج 

واالسيتدال  بالصيوت  تضمنت األنش ة واألسيئلة البناديية والختاميية واسيتخدام الخيراد  العنكبوتيية ،

بدال،  والتخمين، والمناقشة، وهذا ساعدهم علم االكتشان، والرسومات المعالزة ، عند قراءة اآليات،

م حظهيار األداء الفعلي  اليذي يتفي  ميع مميا سياعدهم علي من تقديم األفكيار جياهالة مين قبي  الميدرس،
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وهيذا ميا انعكيس بشيك  حيتياب  عليم  بتوفير فيرص تعليميية تتناسيب ميع حمكانيياتهم، قدراتهم الذاتية،

 . تحصي  طب  المتموعة التتريبية ف  االتختبار

ه  توجيد فيرو  بيين متوسي   درجيات طيب  المتميوعتين  :مناقشة نتائج السؤال الثاني

 متوسي ، مينخفض،)ب ة في  االتختبيار التحصييل  البعيدي صتيب متيتو  التحصيي  التتريبية والضا

 تعال  الستخدام التعليم المبرمج ؟( مرتفع

أظهييرت نتييادج هييذه الدراسيية عييدم وجييود فيير  ذي دالليية حصصييادية بييين متوسيي   درجييات 

ليييم تعييال  السييتخدام التع االتختبييار التحصيييل  البعييديطييب  المتمييوعتين التتريبييية والضيياب ة فيي  

وقيد يعيود التيبب في  تليك النتيادج  ،(المرتفع والمنخفض ) وذلك  من متتوي  التحصي   المبرمج،

( المرتفييع والميينخفض)حلييم أال طييب  المتمييوعتين التتريبييية والضيياب ة فيي  متييتوي  التحصييي  

 بحيث تعم  علم تلبية اصتياجات ك  فئة يحتاجوال حلم تدريبات وتمارين تخاصة بك  فئة من الفئتين،

والتيي  تتضييمن تييوفير العناييية بييال ب  الموهييوبين وال ييب   ميين فئييات ذوي االصتياجييات الخاصيية،

 .ب يئ  التعلم

فيما أظهرت نتادج الدراسة وجود فرو  ذات داللة حصصادية بيين متوسي   درجيات طيب  

بيرمج تعيال  السيتخدام التعلييم الم االتختبيار التحصييل  البعيديالمتموعتين التتريبية والضاب ة في  

وقيد يعيود التيبب في  تليك النتيتية حليم أال النشياطات اليواردة  ،(المتوس  )  من متتو  التحصي  

ليذا فقيد كياال أثير  ف  ال ريقة كانت موجهة بشك  كبير لل لبة ذوي المتتو  المتوس  ف  التحصي ،

ع وذوي مقارنيية بييأثر ال ريقيية علييم ال لبيية ذوي المتييتو  المرتفيي ال ريقيية وا ييحا، لييد  تلييك الفئيية،

 . المتتو  المنخفض من التحصي 

 : التوصيات

ف   وء نتادج الدراسة التي  أظهيرت فاعليية اسيتخدام التعلييم المبيرمج في  تنميية التحصيي  

 :فإال الباصث يوص  بما يل  الدراس  ف  مادة التربية اإلسبمية لد  ال لبة،

 .كافة مقرراتهااستخدام التعليم المبرمج ف  تدريس منهاج التربية اإلسبمية ب .1

في  تييدريس فييروع العلييوم  تيدريب معلميي  التربييية اإلسييبمية عليم اسييتخدام التعليييم المبييرمج .3

 . الشرعية

حجييراء دراسييات تتنيياو  أثيير اسييتخدام التعليييم المبييرمج المحوسييب فيي  متغيييرات أتخيير  مثيي   .2

 .القدرة علم ص  المشكبت واالتتاهات نحو البرنامج والتفكير اإلبداع  والناقد

 .راء دراسات مماثلة لهذه الدراسة علم عينات من صفون ومتتمعات دراسية أتخر حج .4

االهتمييام بكتييب التربييية اإلسييبمية وت ويرهييا بشييك  يراعيي  عييرا المييادة التعليمييية وفيي   .0

 .مباد ء التعليم المبرمج
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 :المراجع

 :المراجع العربية: أولا 

  ،رمج ف  تحصي  ال لبة ف  مادة التربية اإلسبمية ف  األردالأثر التعليم المب(. 3555)ماجد التبد .

 .322-311ص . 4عدد  التامعة المتتنصرية،. متلة كلية التربية

  ،1دار المتيرة، ط عماال،. التصميم التعليم  نظرية وممارسة(.1882)محمد محمود  الحيلة. 

  ،ي  واالصتفياظ بيالتعلم في  تيدريس أثر استخدام أسلو  ص  المشكلة في  التحصي(. 3553)ناصر الخوالدة

 .24–24ص. 1، العدد25دراسات، المتلد . الفقه ف  مادة التربية اإلسبمية

   طراد  تيدريس التربيية اإلسيبمية وأسياليبها وت بيقاتهيا العمليية(. 3552)الخوالدة، ناصر وعيد، يحيم .

 .1ط دار صنين، عماال،

  ،مراعاة مبادئ الفرو  الفردية وت بيقاتهيا العمليية (. 3550)يحيم حسماعي   ناصر أصمد وعيد، الخوالدة

 .1ط دار واد ، عماال،. ف  تدريس التربية اإلسبمية

  ،دار رم للدراسات عماال،. الوساد  العلمية والتقنيات التربوية(. ت.د)سلماال عاشور  الالبيدي. 

  ،العليوم التربوبية،. سيبم الوسياد  التعليميية في  الفكير التربيوي اإل(.3555)محميد عبيد اليرصمن طوالبة 

 .21 – 42، ص 12الرياا، متلد متلة جامعة الملك عبد العاليال،

  ، 1بيروت، دار العلم للمبيين، ط. علم النفس التربوي(. 1820)فاتخر عاق. 

 ،مقارنية أثير التعلييم المبيرمج المحوسيب والتعلييم المبيرمج المكتيو  (.3555)عمر صتين محميد  العمري

 جامعية اليرميوك، رسيالة ماجتيتير،. ف الثامن األساس  ف  مادة التربية اإلسيبميةف  تحصي  طلبة الص

 .حربد

  ،1ط عماال، دار المتيرة،. التعلم الذات  بالحقادب التعليمية(.3551)عمر محمود  باين. 

  ،دار المتييرة  عمياال،. طر  التدريس ف  القرال الواصيد والعشيرين(. 3558)عبد الل يف بن صتين فرج

 .3ط التوزيع وال باعة،للنشر و

  ،الخ ي  و المتشيعب في  تحصيي  : أثر استخدام طريقت  التعلييم المبيرمج(. 3552)محمد صتن  القواقنة

كليية  رسيالة دكتيوراه،. طلبة المرصلة األساسية العليا ف  التربية اإلسبمية ف  األردال و اتتاهياتهم نحوهيا

 .األردالجامعة عماال العربية،  الدراسات التربوية العليا،

 وزارة التربية والتعليم، عماال ، األردال(. 3510)المحتمر الوطن  للت وير التربوي. 

  ،واقتراصات لتتديد أنماط ونظيم ( قراءة حصصادية)التعليم ف  الوطن العرب  (. 3555)شرن الدين محمد

دمشي   ارن العير ،ورقة مقدمة لميحتمر وزراء التربيية والتعلييم والمعي. التعليم والتدريب التقن  والمهن 

38 – 25/2./ 

  تحصيي  في  المفاهيم تخري ة استراتيتية علم مبنية تعليمية برمتية أثر(.3552)عبدهللا  المداهنة، تخالد 

 اليرميوك، جامعة التربية، كلية رسالة ماجتتير،. االسبمية التربية مادة ف  االساس  الصف العاشر طلبة

 .األردال

  ، 3عماال، دار الفكر، ط.تفريد التعليم(. 3553)محمد  توفي  والحيلة، مرع. 

  ،3ط دار الفرقاال، عماال،.التعليم المفرد بين النظرية والت بي .)1882)يعقو  صتين نشواال. 

 ، مكتبة القدس القاهرة،. متمع الالوادد ومنبع الفوادد(.ت د،)عل  ابن أب  بكر الهيثم. 

  ، م التعليم المبرمج المحوسب والم بيوع في  تنميية أثر استخدا(. 3551)لمياءبنت كام  عبد التلي  يمان

جامعية . رسيالة ماجتيتير. مهارت  التحصي  واالصتفاظ لد  طب  مقرر الثقافية اإلسيبمية بتامعية طيبية

 .المملكة العربية التعودية: طيبة
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