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 الفصل األول

 اإلطار العام للبحث

هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا  الحمد     

 تسليماً كثيراً طبياً وبعد :محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم 

  : مقدمة

تطوراً هائالً وتسارعاً مذهالً  في شتى مجاالت الحياة  عصرهذا النسان في يعيش اإل        

ومجال التربية والتعليم واحداً من أهم المجاالت التي تأثرت بهذا التطور وال شك أن مجال 

وافر  من هذا التطور من خالل تصميم البرامج  وسائل تكنولوجيا التعليم قد حظي بنصيب  

التعليمية وكيفية توظيفها وربطها بجميع عناصر الموقف التعليمي ومما يدل على ذلك ظهور 

،والبرامج التعليمية  الحاسب اآلليكالتعليم بمساعدة  العديد من المفاهيم في ميدان التعليم

 . ائط المتعددة والتعليم عن بعد التقنية الحديثة وتكنولوجيا الوس

التعليم بشتى دخلت مجال   كتقنية وبالرغم من إهتمام العالم بتقنية بالحاسب اآللي،       

أشكاله إال أن الواقع يعكس غير ذلك فاستخدام الحاسب اآللي في التدريس في السودان أظهر 

عدم وجود إهتمام كاف بهذه التقنية ، وخاصة استعمال الحاسب اآللي كأداة مساعدة في 

استعماله يقتصر على النواحي اإلدارية أو كمادة تعليمية تدرس في المدارس التعليم ، فمعظم 

الثانوية فما فوق ، حتى وجودة كمادة دراسية لم يكن موجودا في مرحلة األساس ، لذا جاءت 

لتثبت أهمية دور التقنيات التعليمية الحديثة بشكل عام والحاسب اآللي بشكل  البحثهذه 

 بصفة خاصة . اإلنجليزيةالمواد الدراسية ومادة اللغة  خاص بصورة خاصة في تدريس

ولعل من أهم األسباب التي تدعو إلى توظيف الحاسب اآللي في تعليم وتعلم اللغة       

هو ماسيحدثه من تحسن كبير في إتجاهات التالميذ والمعلمين معاً نحو مادة اللغة  اإلنجليزية
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فمثل ،ما عمل المعلمون على تقنية الحاسب اآللي  وتعديل إتجاهاتهم نحوها إذا اإلنجليزية

 .هذه البرامج توفر جهد المعلمين ووقتهم فيوظفوه في زيادة كفاءة التعليم وجودة مخرجاته

يتمتع بالكثير من الميزات من سرعة  ودقة  وتنوع  في المعلومات  الحاسب اآلليف       

المعروضة ومرونة في اإلستخدام والتحكم في طرق العرض تجعله أفضل بكثير من أجهزة 

  عرض المعلومات المختلفة من كتب ووسائل سمعية وبصرية.

 (Power) Pointفي تطبيق إحدى برمجيات الحاسب اآللي  وسيبحث البحث الحالي       

هذا البرنامج )البوربوينت(في مادة اللغة  فاعليةوبإستخدام المنهج التجريبي لمعرفة 

بوالية نهرالنيل والمتمثل في التحصيل المعرفي  الثّامن الّصفتالميذ  على اإلنجليزية

،الفهم ،التطبيق (. وكذلك معرفة  التذّكرللمستويات الثالثة األولى بحسب تصنيف بلوم )

( في مادة اللغة (Power Pointاتجاهاتهم نحو إستخدام إحدى برمجيات الحاسب اآللي 

 فيها.التحصيلي ن مستواهم حس  تا نحوالمادة وترغيبهم فيها وبالتالي ومدى تعديله اإلنجليزية

 مشكلة البحث:: 1-1 

 التالي :السؤال الرئيس في  حثمشكلة الب وتتمحور 

 Power))العروض التقديمية( )الحاسب اآللي إحدى برامج علية إستخدام اما ف ─

Point)  بوالية نهر النيل  الثّامن الّصفتالميذ لدى  وتعديل اإلتجاه في زيادة التحصيل

 ؟. وقواعدها بصفة خاصة اللغة االنجليزية نحو مادة

 االسئلة الفرعية التالية:ه تفرع منتو

تالميذ الّصف الثّامن الذين يتعلمون  إستخدام الحاسب اآللي في زيادة تحصيلما فاعلية  -1

قواعد اللغة االنجليزية بإستخدام الوسائل التعلمية التقليدية وبين تحصيل نظرائهم الذين 

يتعلمون القواعد نفسها  باستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة( عند مستوى 

 ؟.عديفي اإلختبار الب التذّكر
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الذين يتعلمون  الثّامن الّصفتحصيل تالميذ إستخدام الحاسب اآللي في زيادة علية اما ف -2

قواعد اللغة االنجليزية بإستخدام )الوسائل التعليمية التقليدية( وبين تحصيل نظرائهم 

الذين يتعلمون القواعد نفسها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة( عند 

 ؟.في اإلختبار البعدي مستوى الفهم 

الذين يتعلمون  الثّامن الّصفميذ تحصيل تالإستخدام الحاسب اآللي في زيادة علية اما ف  -3

قواعد اللغة االنجليزية بإستخدام )الوسائل التعليمية التقليدية( وبين تحصيل نظرائهم 

الذين يتعلمون القواعد نفسها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة( عند 

 ؟ في اإلختبار البعدي مستوى التطبيق

الذين يتعلمون  الثّامن الّصفتالميذ  تحصيل ي في زيادةإستخدام الحاسب اآللعلية اما ف  -4

قواعد اللغة االنجليزية بإستخدام )الوسائل التعليمية التقليدية( وبين تحصيل نظرائهم 

الذين يتعلمون القواعد نفسها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة( في مجمل 

 .اإلختبار البعدي ؟

تالميذ إحصائية في متوسط اإلتجاهات القبلية والبعدية لدى هل توجد فروق ذات داللة  -5

تعود إلستخدام برنامج  نحو مادة اللغة االنجليزية)المجموعة التجريبية(  الثّامن الّصف

 الحاسب اآللي )البوربوينت( .

 أهمية البحث:: 1-2

في تدريس  الحاسب اآلليإستخدام  فاعلية في معرفة جدوى و ا البحث أهمية هذتبرز    

 البحث اعتبر هذيخاصة و بصفة وقواعدها اإلنجليزيةالمواد الدراسية عامة وتدريس اللغة 

ذات االتجاهات البحثية الحديثة. ونظراً للمشكالت التي يواجهها مجال تعليم  بحوثمن ال

بكل فروعها بجمهورية السودان فإنه في حاجة كبيرة الى إجراء مثل  اإلنجليزيةوتعلم اللغة 

في ا البحث . وتتضح أهمية هذلرفع مستوى التعليم الدراسات و و   البحوث هذا النوع من

 اآلتي:
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اللغة وفي نشر ثقافة إستخدام الحاسب اآللي في تدريس جميع المواد الدراسية هم سيقد  -1

 بصفة خاصة . اإلنجليزية

المعلمين على اإلستفادة من االمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا البحث ع شجيقد   -2

 . الحاسب اآللي

ً ا البحث يلعل هذ -3 ً في سد بعض النقص في الم سهم إسهاما المحلية التي تبين  بحوث هما

 اإلنجليزيةاللغة  مادةفي تدريس  )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة(جدوى إستخدام 

 في مرحلة االساس.  

في كليات  اإلنجليزيةفي توجيه أنظار القائمين على أقسام تدريس اللغة بحث سهم اليقد  -4

في تدريس  الحاسب اآلليالتربية والمعلمين الى ضرورة تدريس الطالب كيفية توظيف 

 عدادهم ليكونواإلقواعد النحوية بصفة خاصة أثناء بصفة عامة وتدريس ا اإلنجليزيةاللغة 

  . معلمي المستقبل

 :أهداف البحث :   1-3

 :إلى تحقيق األهداف التالية البحثيهدف البحث من خالل إستعراض مشكلة 

 اإلنجليزيةالذين درسوا قواعد اللغة  الثّامن الّصفق بين تحصيل تالميذ والفرمعرفة  -1

وبين نظرائهم الذين درسوا القواعد نفسها بإستخدام  )الوسائل التعليمية التقليدية(بإستخدام 

 . التذّكر)الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة( عند مستوى 

 اإلنجليزيةالذين درسوا قواعد اللغة  الثّامن الّصفق بين تحصيل تالميذ والفرمعرفة  -2

نفسها بإستخدام وبين نظرائهم الذين درسوا القواعد  )الوسائل التعليمية التقليدية(بإستخدام 

 . فهمعند مستوى ال )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة(

 اإلنجليزيةالذين درسوا قواعد اللغة  الثّامن الّصفق بين تحصيل تالميذ والفرمعرفة  -3

وبين نظرائهم الذين درسوا القواعد نفسها بإستخدام  )الوسائل التعليمية التقليدية(بإستخدام 

 طبيق .عند مستوى التّ  تعليمية حديثة()الحاسب اآللي كوسيلة 
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 اإلنجليزيةالذين درسوا قواعد اللغة  الثّامن الّصفق بين تحصيل تالميذ والفرمعرفة  -4

وبين نظرائهم الذين درسوا القواعد نفسها بإستخدام  )الوسائل التعليمية التقليدية(بإستخدام 

 لبعدي .ا اإلختبارمجمل في  )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية حديثة(

)المجموعة  الثّامن الّصفتالميذ القبلية والبعدية لدى تجاهات إلاالفروق في  معرفة -5

يل ومدى فعاليته في تعد)البوربوينت(  الحاسب اآللي برنامج إستخدامبعد ، التجريبية ( 

  .هذه اإلتجاهات نحو المادة 

 :البحثفروض :  1-4

 -:لت إلى فرضيات للتحقق من صحتها ّو  فقد ح   البحثأسئلة  ولإلجابة عن

الذين  الثّامن الّصفتالميذ  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل -

قواعد اللغة االنجليزية باستخدام الوسائل التعلمية التقليدية وبين متوسط درجات  تعلموني

عليمية حديثة( عند بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة ت تعلمونهاالذين ي نظرائهمتحصيل 

 . لصالح المجموعة التجريبيةفي اإلختبار البعدي  التذّكرمستوى 

 الثّامن الّصف توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل تالميذ -

الذين يتعلمون قواعد اللغة االنجليزية باستخدام الوسائل التعلمية التقليدية وبين متوسط 

الذين يتعلمونها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية نظرائهم درجات تحصيل 

 . لصالح المجموعة التجريبية في اإلختبار البعدي  حديثة( عند مستوى الفهم

 الثّامن الّصف توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل تالميذ -

ة التقليدية وبين متوسط الذين يتعلمون قواعد اللغة االنجليزية باستخدام الوسائل التعلمي

الذين يتعلمونها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية نظرائهم درجات تحصيل 

 .ولصالح المجموعة التجريبية في اإلختبار البعدي حديثة( عند مستوى التطبيق

 الثّامن الّصفتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل تالميذ   -

اعد اللغة االنجليزية باستخدام الوسائل التعلمية التقليدية وبين متوسط الذين يتعلمون قو
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الذين يتعلمونها بإستخدام )الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية نظرائهم درجات تحصيل 

 . لصالح المجموعة التجريبية البعدي اإلختبار مجمل حديثة( في

تالميذ لدى  والبعديةالقبلية تجاهات إلتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ا -

 تعود إلستخدام نحو مادة اللغة االنجليزية)المجموعة التجريبية(  الثّامن الّصف

 .)البوربوينت(  الحاسب اآللي برنامج

 مصطلحات البحث::   1-5

 ( :Effectiveness):الفاعلية: 1-5-1

فو        ً بأنها )مدىتعر   مقدرة برنامج العروض التقديمية )البوربوينت( ها الباحثة إجرائيا

من تحصيل التالميذ وإحداث تعديل في  والنتائج المتوقعة،ق األهداف المرجوة يتحق على

 (.في عملية التعلمة لعّ اكوسيلة تعليمة حديثة ف الحاسب اآلليإستخدام بعد  اتجاهاتهم 

 الحاسب اآللي :: 1-5-2

ابية والمنطقية ولديها القدرة للعقل البشري في العمليات الحسمساعدة  يعرف بأنه:"آلة      

علي استقبالها ومعالجتها بواسطة برنامج من التعليمات تمكنها من تخزينها ثم استرجاعها 

( ويعّرف كذلك بأنه:"جهاز الكتروني يستخدم إلدخال البيانات 1) بسرعة وصورة جديدة

ف( .   و2لة ويسر)ومن ثم تخزينها أو معالجتها أوعرضها بسهو ه الباحثة بأنه:)جهاز تعر 

إلكتروني حديث قابل للبرمجة صمم خصيصاً لحفظ البيانات ومعالجتها واسترجاعها بسرعة 

 فائقة وفقاً للتعليمات المعطاة له (.

 

 

                                                           

اتجاهات عينة من طلبة وطالبات كلية التربية بجامعة قطرنحو استخدام الكمبيوتر في عبدهللا سالم المناعي: (1)
 ( . 444، ص) 1992،مجلة مركز البحوث التربوية، قطر، العدد األول ،جامعة قطر ،التعليم

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة من مقرر طرق تدريس اللغة  :قاديخديجة بنت عمار  (2)
،رسالة ماجستير في المناهج وطرق األنجليزيةعلى تحصيل طالبات  اإلعداد التربوي في جامعة أم القرى

 ( .9،ص )1421-1421التدريس اللغة اإلنجليزية،
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 :((Achievementالتحصيل : 1-5-3

:"مدى استيعاب الطالب ف بأنه ويعرّ  التحصيل الدراسي ، البحث هويقصد به في هذ       

لما مّرو به من خبرات معينة،من خالل مفردات دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

ف كذلك بأنه:"هو مقدار (.ويعرّ  1ات التحصيلية المعدة لهذا الغرض.)اإلختبارالطالب في 

ً بأنه  ( 2.) "العلمية التذّكرما اكتسبه الطالب من المفاهيم و :"مايكتسبه كما يعّرف أيضا

الطالب من معارف ومهارات واتجاهات وميول وقيم وأساليب تفكير،وقدرات على حل 

 ( . 3البرنامج.) المشكالت نتيجة دراستهم لمواد

فو      على استرجاع وفهم وتطبيق الوحدة الُمتعَلَّمة  مقدرة التلميذ)ه الباحثة بأنه:تعر 

 .( البحثالتحصيلي الموضوع لغرض  اإلختبارالمجموع العام لدرجات والمقاسة ب

 :( (Attitude اإلتجاه:  1-5-4

ابات الفرد نحوموضوع اإلتجاه هو:"هو عبارة عن مفهوم يعبر عن محصلة استج       

 فرج وعرفه  ( 4معين ذي صبغة إجتماعية وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع )

 شيء إزاء يبديها التي االستجابة أو الفرد يتخذه الذي الموقف " بأنه(  ( 1999 ) وآخرون

 أو الشيء بذلك تتعلق معينة بخبرات مروره نتيجة الرفض أو بالقبول إما معينة قضية أو

 ( . 40ص ، 919) ، وآخرون فرج    ."(5)القضية أو الحدث

 

                                                           

،دار طبيق في المناهج وطرق التدريساألهداف واإلختبارات بين النظرية والتمحمد البغدادي: 1 (1)
 . 1913المعارف،القاهرة ،

(في تحصيل CAI:أثر تدريس األحياء بمساعدة الحاسوب)عبد الكريم صوافطةوهاشم عدنان الفشتكي  وليد 2 (2)

(،العدد  26،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ) طالب كلية المعلمين بتبوك واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب
 . (311،ص ) 2414(،1-2)

( في تحصيل طالبات الملكة Data showعبد الحافظ محّمد سالمة:أثر استخدام جهاز عرض البيانات)   (3)

م ،ص) 2442هـ /سبتمبر 1423،رجب 2،ع 2علياء في مادة ثقافة اللغة العربية،مجلة كليات المعلمين،م 
141. ) 

 ( .132،ص )1999الحميد جابر:سيكلوجية التعلم ونظريات التعليم،القاهرة،دار النهضة العربية،جابر عبد  (4)

 الفالح مكتبة،  الرياض،   السعودية ، العلوم وتعلم تعليم في حديثة اتجاهات .ن :وآخرو ، محمد فرج - (5)
 .40 ص   ، 1999 )،)  1 ط ، والتوزيع للنشر
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 يتسم ما شيء نحو معين موقف التخاذ الفرد استعداد" بأنه ( 1992 ) نادر وعرفه     

 . (1)( 40ص ،  1992)،  ."السابقة الخبرات على ويعتمد واالستمرار بالثبات عادة

 اإلتجاه نحو مادة اللغة اإلنجليزية : : 5 -1-5

فو         يعبرعنها على طريقته الخاصة  ميذوجدانية مرتبطة بالتل بأنه حالة ه الباحثةتعر 

حيث تقاس اتجاهاته  ،اإلنجليزيةمادة اللغة ل وذلك من خالل شعوره بالقبول أو الرفض

 . )االستبانة( الذي أعدته الباحثة لهذا الغرضبواسطة مقياس االتجاه

 : مادة اللغة اإلنجليزية :  1-5-6

ً "بأنها ذلك المقرر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم  اوتعرفه         الباحثة إجرائيا

 .والمعارف على تالميذ األساس في السودان 

 : مرحلة األساس :1-5-7

           : ً  جمهورية في العام التعليم مراحل من ولىاأل المرحلةوتعرفها الباحثة إجرائيا

 أربع لىوات إسن ست سن من التلميذبها  يلتحق والتي، أعوام دراسية يةثمان ومدتها السودان

 .الثانوية والمرحلة للحياة إعداده بهدف العامة العلوم أساسيات فيها ويتلقى ، سنة عشر

                                                           

 فرع والمعلمات المعلمين إعداد معاهد الرابع للصف العلوم تدريس طرائقن: وآخرو نادر  الوهاب عبد سعد (1)

، ص  1992 )،)    12ط ،التربية وزارة مطبعة ، ، ،العراق بغداد ،  ،العراق بغداد ،  والرياضيات العلوم
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