
 

 103  نهلة إبراهيم... .أثر استخدام برنامج العروض التقديمية

 

 

 

 

تحصيل تلميذات مرحلة التعليم األساسي في أثر استخدام برنامج العروض التقديمية على 

 السودان

 
 1براهيمإنهله عباس حلمي 

 

 

تهدف هذه الدراسةةةة التعرف  لث أثر اسةةةتخدام برنامج العروض التقديمية  لث تلمةةةي  تلميذا  المةةة  الملخص: 

رئيس ينص  لث: ما الثامن مرحلة التعليم األساسي بالسودان في مقرر العلم في حياتنا، وتسعث لإلجابة  لث سؤال 

اسةةةةةةتخدم في إجرا  . أثر اسةةةةةةتخدام برنامج العروض التقديمية  لث تلمةةةةةةي  التلميذا  في وحدتي الما  وال ترول

 60وبلغت  ينتها  الخرتوم،وتمث  مجتمع الدراسةةةةةة في تال ا  المةةةةة  الثامن بو ية التجري ي، الدراسةةةةةة المنهج 

   ت ارالتلميذا   داهما ضةةةاب ة، واأل رج تجري ية، تم إ  ةةةا تال ة، تم تقسةةةيمهن إلث مجمو تين متسةةةاويتين إح

والمتوسةةة ا  اللسةةةابية وا نلراف المعياري. أ د   " "اسةةةتخدم في تللي  بيانا  الدراسةةةة ا ت ار  .ق لي وبعدي

 توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةائية لمةةةةالع المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدتي  لث أنهنتائج الدراسةةةةة 

وذلك  ن أن قيمة ) ( الملسوبة أ  ر من الجدولية، وأن الوسط اللسابي للمجمو ة التجري ية أ  ر  الما  وال ترول.

 في التدريس.وفي ضو  نتائجها أوصت الدراسة ب رورة استخدام وسائ  التقنية اللديثة  من المجمو ة ال اب ة.

 العروض التقديمية، التلمي  الدراسي، التعليم األساسي. الكلمات المفتاحية:
 

 

The Effect of using power point presentations on Enhancing Basic Educations 

students learning out comes in Sudan. 
 

Nahla Abbas Hilmi Ibrahim  

 
Abstract: The study aims at investigating the effect of using PowerPoint presentations 

(PPT) on female students of grade eight of basic Education in Sudan. The experiment is 

done on the syllabus of “Science in Our Life”. The study poses the major question of 

“What is the effect of using PPT in student's performance of the two units namely “water 

and Oil”. The experimental approach has been adopted in this study. Grade eight students 

at Khartoum State were the research population. 60 females' students compose the sample 

for this study. The sample is divided into two groups; experimental and control one. The 

students’ educational performance was examined before and after the experiment through 

pre-post test analysis. Computers were used to present the PPT for the experimental group 

and traditional classroom techniques were implemented on the control one. The results 

were analyzed and examined through T Test, Mean and Standard Deviation. The results 

confirmed that there is a significant difference in favor of the experimental group, that is 

because the calculated T value is higher than critical T value, and the Mean of the 

experimental group is higher than that of the control one. The researcher recommends 

that using new technologies in teaching.  

Keywords: Power point presentations/Educational performance /Basic education. 
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 مقدمة: .1

بشةةةك  واضةةةع في مسةةةار العملية  أثر   ير،شةةةهد  العقود القليلة األ يرة الماضةةةية انعجار معرفي 

التعليمية في    إنلا  العالم. وانعكسةةةةةةةت ذلك بقوة  لث األنعمة التعليمية في: أهدافها ومناهجها 

ووسةةةائلها التعليمية. ومن بين أشةةةد هذه التغيرا  تتثيرا تعايم أهمية    من: المعرفة بوصةةةعها دافعا 

وا تمةةةا  ، وبروو سةةةوق العم  العالمية.  للنمو في سةةةياق ا قتمةةةاد العالمي، وثورة المعلوما 

وأصةة لت التكنولوجيا المتقدمة هي المعيار األسةةاسةةي للقوة في نعام  المي جديد. لهذه األسةة ا  أو 

من ال ةةةةةةروري دمج التكنولوجيا في النعام التعليم لتوفير بيية تعليمية مت ورة و ير  أصةةةةةة ع تلك،

ن تريق تعلمه  يعية اسةةةةةةتخدام الممةةةةةةادر المتعددة تقليدية، حيث ي ني ال الب من  الل   راته  

والمتنو ة للمعرفة، ومعرفة وسةةائ  التكنولوجيا المسةةا دة،  ي يمةة  إلث المعلوما  بنعسةةه. وبهذا 

 (.10ص، 2013تعم  التكنولوجيا  لث تلسين نو ية التعليم وويادة فا ليته )قاسم، 

يعم   لث نق   ملية التعليم من المدرسة الث ومن مميزا  استخداما  اللاسب اآللي في التعليم أنه 

، 2012، المنزل ويعت ر معلم  مةةوصةةي لشةةري وتوضةةيع الكثير من معردا  الدراسةةة )الشةةرهان

 ما أنه يوفر  ملية التعا   بين المتعلم وملتوج المادة العلمية المعروضةةةةةةةة، وبالتالي  (.125ص

 (. 298ص2004،التقليدية )سالم يتلقق التواص  ذو ا تجاهين بينهما  لث  كس ال ريقة

 العرض،يعت ر برنامج العروض التقديمية وسةةةةيلة تعليمية قيمة، ويلعب دور السةةةة ورة و ذلك جهاو 

فيمكن للمعلم أن يقوم بتل ير دروس معينة و رضها باللاسب اآللي   ر برنامج ال وربوينت مما 

بالمةةةور واللر ا  والرسةةةوما   يوفر للمعلم الوقت والجهد معا. وبالتالي يمةةة ع أسةةةلو  العرض

 (.134ص، 2001 ،جذابا وممتعا وأ ثر تشويقا بالنس ة لل ال  )الموسث

لما له من نتائج   المي ا،ا توجيه ال لث العلمي التجري ي نلو تلسةةةةةةين العملية التعليمية منل   أصةةةةةة ع

تتتي هذه الدراسةةةةةةةة ت وير العملية التعليمية وجودتها وقوة مخرجاتها. وفي هذا ا تجاه في ايجابية 

هادفة للتعرف  لث أثر اسةةةةتخدام برنامج العروض التقديمية  لث تلمةةةةي  تلميذا  المةةةة  الثامن 

وتن ع أهميتها . مرحلة التعليم األساسي بالسودان في وحدتي الما  وال ترول من مقرر العلم في حياتنا

لترفد المكت ة السةةةةةةودانية من أنها تلقق من فا لية هذا التوجه في التلمةةةةةةي  المعرفي لل ال . و

 ولتؤ د  لث ضرورة استخدام اللاسب اآللي في التدريس. التربوي،بإضافة نو ية لل لث 

 مشكلة الدراسة وفروضها ومنهجها:  .2

ما أثر اسةةةتخدام برنامج العروض التقديمية  لث تلمةةةي   تتمث  مشةةةكلة الدراسةةةة في سةةةؤال رئيس:

سةةي بالسةةودان في وحدتي الما  وال ترول من مقرر العلم تلميذا  المةة  الثامن مرحلة التعليم األسةةا

( توجد فروق ذا  د لة إحمةةائية في درجا  التلمةةي  iفي حياتنا. وتقوم  لث فرضةةيتين اثنتين: )

التي تلمةةةلت  ليها التلميذا  الالتي درسةةةن باسةةةتخدام برنامج العروض التقديمية والالتي درسةةةن 

(   ii) وال ترول،بال ريقة التقليدية لمةةةةةالع المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدتي الما  

درجا  التلمةةةي  التي تلمةةةلت  ليها ال ال ا  في ا  ت ار  توجد فروق ذا  د لة إحمةةةائية في

 الق لي لوحدتي الما  وال ترول.

اسةةتخدم في إجرا  الدراسةةة المنهج التجري ي ألنه المنهج المناسةةب الذي يوضةةع العالقة السةة  ية بين 

اف. متغيرين أحداهما مسةةةتق  واآل ر تابع،  ما تم اسةةةتخدام النموذر التجري ي لد تور صةةةالع العسةةة

مللية بلري. إذ ا تير   ينة  –تمث  مجتمع الدراسةةةةة في تال ا  المةةةة  الثامن بو ية الخرتوم 

تال ة تم تقسةةةيمهم إلث مجمو تين متكافيتين بواقع  60قمةةةدية من تال ا  المةةة  الثامن متمثلة في 

ار هذه تلميذة لك  من المجمو ة ال ةةةةةةةاب ة والتجري ية بمدرسةةةةةةةة الللعايا الجنوبية وتم ا تي (30)

 المدرسة لموقعها في الوسط بين المدارس في مللية بلري وألن مستواها األ اديمي متميز.
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وتم التلكم فيه للكش   ن ا تالف هذا  آ ر،ي لث أثره في متغير  بنيت الدراسة  لث متغير مستق 

تدريسةةةةها  األثر با تالف مسةةةةتوياته أو قيمته والمتغير المسةةةةتق  هنا هو الوحدا  الم ورة والتي تم

باسةةةةةتخدام برنامج العروض ال ةةةةةوئية. و لث متغير تابع لكشةةةةة  تتثير المتغير المسةةةةةتق  فيه وهو 

 التلمي  الدراسي.

وتم تدريس المجمو ة التجري ية باستخدام اللاسب لعرض  الدراسة،أجري ا ت ار ق لي لمجمو تي 

والمجمو ة ال ةةةةةةةاب ة  (،Power Point)التقديمية المادة التعليمية باسةةةةةةتخدام برنامج العروض 

بال ريقة التقليدية )السةةةة ورة اللائ ية(. ثم أجري ا ت ار بعدي تلمةةةةيلي   ةةةةعت له المجمو تين 

وبعض المعالجا  اإلحمةةةةائية ( T. Test) قب انتها  دراسةةةةة الوحدتين. وتم اسةةةةتخدام ا ت ار   

ا  وما إذا  انت هذه للوقوف  لث العروقا  بين األد  المتوسةةةة ا  اللسةةةةابية وا نلراف المعياري

العروق ذا  د لة إحمةةائية أم  .  ما تم ا ت ار صةةلة العروض باسةةتخدام ا ت ار ) ( حيث تقارن 

قيمة ) ( الملسةةوبة مع قيمتها الجدولية المرصةةودة في جداول رياضةةية  اصةةة أ د  لذلك، وذلك 

ا أ  ر أو تساوي قيمة ) ( من أج  معرفة الد لة ا حمائية لقيمة ) ( الملسوبة، فإذا  انت قيمته

الجدولية فهي دالة إحمائيا ، ويق   العرض. أما إذا  انت قيمة) ( الملسوبة أق  من قيمتها الجدولية 

 فهي ليست دالة إحمائيا ، ويرفض العرض. 

 

 مصطلحات الدراسة: .3

 :المنهج 
د حتث يمةة  إلث المنهج  لمة إ ريقية األصةة  تعني ال ريق الواضةةع المسةةتقيم الذي يسةةير  ليه العر

ستخدام  لمة منهج لتعني مقرر  معين،هدف  شائعة  ند  ير المختمين في التربية ا ومن األ  ا  ال

 المنهج، لث مادة من مواد  يلتويفالكتا  مجرد و ا   المنهج،وهما في األص  جز  من   تا ،أو 

ا دتهم  لث النمو الذي هو مجمو ة الخ را  المربية التي تهييوها المدرسةةةةةةة للتالميذ بقمةةةةةةد مسةةةةةة

 (.246ص، 1435الشام  وتعدي  سلو هم لتلقيق أهداف المجتمع التربوية )الو ي  والمعتي، 

 محتوى المنهج: 

وتكون هذه الموضةةو ا   العلمية،يعرف الملتوج بتنه   ارة  ن الموضةةو ا  التي ت ةةمها المادة 

وفق ا ت ار مسةة ق وتنعيم دقيق  العلمية،ممةةلوبة باألنشةة ة التي تث ت هذه المعلوما  أو الخ را  

 .(230صالخليعة، لموضو ا  الملتوج التعليمي لتلقيق النمو الشام  المتكام  للتلميذ )

 المقرر: 

المقرر هو الملتوج الذي يُسةةةةةةةا د في تلقيق التيعا   بين المعلم والتالميذ وملتوج المادة العلمية 

ية، أو المراجع اإللكترونية من  الل جهاو سةةةةةةوا   أ ان ُمعتمدا   لث الكتب الديراسةةةةةة الديراسةةةةةةية،

اللاسو . وهو ذلك الجز  من ال رنامج الدراسي الذي يت من مجمو ة من الموضو ا  الدراسية 

التي يلتزم ال ال  بدراستها في فترة ومنية ملددة قد تتراوي بين فم  دراسي واحد و ام دراسي 

 .(271ص ري، ص)  ام  وفق   ة ملددة

 ية:الوحدة الدراس 
مادية  لدراسةةةةةةةة،هي تنعيم  اصي في  قة في  ا تدريس،وتري ت ةةةةةةع المتعلمين في موق  تعليمي  ال

وإلث  معينه،ويؤدي إلث مرورهم في   را   متنو  ا،ويت لب منهم نشةةةاتا  اهتمامهم،يثير  متكام ،

ا،تعلمهم تعلما  فيها يترتب  لث ذلك  له بلوغ مجمو ة من األهداف األسةةةةةاسةةةةةية المر و    اصةةةةة 

(. وتشةةةةةم  الوحدة الدراسةةةةةية مجمو ة من األنشةةةةة ة التعليميية المتنوي ة 554ص، 1987،إبراهيم )

أو  لث مشةةكلة من  الدراسةةي،وتر يز  لث موضةةو  من الموضةةو ا  المقرر  مسةة قا ،المخ يط لها 

يم و  يتُقييد بتنع وتوجيهه،المشةةةةةكال  التي تواجه التالميذ في حياتهم اليوميية تلت إشةةةةةراف المعليم 
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س في الوحدة تنعيما   و  يلتزم باللدود العاصةةةةةةلة بين فرو  المادية". وهي  من قييا ،اللقائق التي تدري

وأنمات التعليم المختلعة حول هدف معين أو مشةةةةكلة  والخ را ،بهذا المعنث تعني تنعيم للنشةةةةاتا  

ويشةةةةةةتم  هذا التخ يط  لث تنعيذ هذه  ومعلمهم،تلدد بالتعاون بين مجمو ة من المتعلمين  معينة،

 ،الو ي  والمعتي ،303صالعجمي،  ،269ص، 1435 ،الخ ط وتقويم النتائج )السةةةةةةعيد وجا  ه

 (.246 ص، 1435

 :برنامج العروض التقديمية 
اآللي، هي تريقة لتقديم و رض المعلوما  وال يانا  ونتائج األبلاث وتسةةةةةةتخدم برامج اللاسةةةةةةب 

رسةةةةةةوما ،  ملاضةةةةةةرا ،في إ داد مث  هذه العروض )ويندوو،  لث برنامج الميكروسةةةةةةوفت 

وشةةةةعافيا ( وتلديدا  برنامج بوربوينت والعديد من ال رامج األ رج و ذلك يسةةةةتخدم جهاو العرض 

 (.156ص، 2001 لث الشاشة بروجكتور )حسن، 

 :الكتاب المدرسي 

لمادة المختارة في موضو  معين وقد وضعت في يقمد به الكتا  الذي تعرض فيه ب ريقة منعمة ا

نموص مكتوبة بليث تقاب  موقعا  يعين في  مليا  التعليم والتعلم ويقمد من هنا مقررا  الكيميا  

 (. 75ص، 1431 ،)ويتونالثانوية بالمرحلة 

 :التحصيل الدراسي 
  التربوية المقننة، هو وصةةةة  أدا  التالميذ في المدرسةةةةة أو تل ة الكلية في مجمو ة من ا  ت ارا

 (.(Gterry & Marshal, 1977,10  ما يشير إلث وص  األدا  في موضو ا  المنهج

 :التقويم 

واصةة الحا  يعني  ملية إصةةدار حكم بغرض ما  لث  ا  وجار،التقويم لغة  يعني اإلصةةالي وإوالة 

قيمة األفكار واأل مال والللول وال رق وأنه يت ةةةةمن اسةةةةتخدام الملكا  والمسةةةةتويا  والمعايير 

 (. Bloom et al, 1971,62لتقويم  عاية األشيا  وفا ليتها والتقويم  ميا  أو  يعيا ، )

 

 الدراسات السابقة: .4

خدام اللاسةةةةب اآللي  معين في التدريس  لث    من مسةةةةتوج أثر اسةةةةت (1984درس سةةةةومرفي  )

بوي ، قانون  التلمي  الدراسي لل ال  ومعدل وسر ة تعلم  يميائية معينة )تلوي  اللرارة، قانون

شةةةارل( بين مجمو تين من تالميذ المسةةةتوج األول بالمرحلة الثانوية في الكيميا  وتم ت  يق ا ت ار 

وسط درجا  ال ال  الذين تعلموا  ن تريق اللاسب اآللي  ان تلميلي وأوضلت نتائجه أن مت

 أ لث نس يا من متوسط درجا  ال ال  الذين تعلموا بال ريقة التقليدية.

أثر برنامج يسةةتخدم الوسةةائط المتعددة بواسةة ة اللاسةةب اآللي في تنمية  م(1997 ما درس العاني )

بتدائي بالقاهرة وأوضةةةةةةلت نتائجه ارتعا  معاهيم التربية الوقائية لدج تال  المةةةةةة  الخامس ا 

 مستوج تلمي  التالميذ نتيجة ألثر ال رنامج وتجاوبهم معه بدرجة   يرة.

 لث  ( أثر دراسةةةةةة مقرر المراجع باسةةةةةتخدام برنامج ال وربوينت1998تناولت دراسةةةةةة بوشةةةةةون )

 األمريكية،ة تال  ا من جامعة بوليق بين بالو يا  المتلد 122تلمةةةةةةي  ال ال  حيث ت قت  لث 

 وأشار  نتائج دراسته إلث أن الوسيلة المستخدمة في التدريس  ان لها أثر فعال في فهم المراجع.

سي في مقرر الرياضيا  1999ودرس العمر ) سوبية  لث التلمي  الدرا ( أثر  رض برمجية حا

تين ضةةاب ة تلميذا تم تقسةةيمهم الث مجمو  44تكونت  ينة الدراسةةة من  ا بتدائي،للمةة  السةةادس 

توصةةةةلت دراسةةةةته إلث أن  دم وجود فروق ذا  د لة إحمةةةةائية في متوسةةةةط تلمةةةةي   وتجري ية.

 المجمو تين ال اب ة والتجري ية في    من مستويا  المعرفة التذ ر والعهم والت  يق.
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أثر تدريس وحدة هندسةةةية بمسةةةا دة اللاسةةةب اآللي في  (1999) بينما اسةةةتقمةةةت دراسةةةة الكر 

أ د  دراسةةةته أنه  وتنمية مهارا  ال رهان الرياضةةةي لدج تال  المةةة  األول الثانوي.التلمةةةي  

توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةائية في تلمةةةةي  ال ال  لمةةةةالع المجمو ة التجري ية التي درسةةةةت 

 بمسا دة اللاسب اآللي.

ناول ممةةةةةةلو  ) تدريس بعض 2001وت لاسةةةةةةةب اآللي في  بال نت  نامج ال وربوي ( أثر تويي  بر

وتوصةةةة  إلث أن المجمو ة التي  الثانوي،و ا  المختارة في مقرر األحيا  للمةةةة  الثالث الموضةةةة

درسةةةت باسةةةتخدام برنامج ال وربوينت  انت أ ثر تلمةةةيال مما يدل  لث فا لية التدريس باسةةةتخدام 

لاسةةةةةةةب اآللي. ية برنامج 2002وتوصةةةةةةة  راجع ) ال فا ل ها ألثر  ( إلث ذا  النتيجة إثر دراسةةةةةةت

إلث تعوق تال ا  المجمو ة  إذ أشةةةةةةار  نتائجهاالمتجها ، تدريس وحدة هندسةةةةةةة ال وربوينت في 

 التجري ية  لث المجمو ة ال اب ة في مستوج التذ ر.

( أثر تمميم برنامج حاسوبي لدراسة مقارنة األ داد العشرية ل ال ا  الم  1423درس السويلم )

ة واحدة أوضةةةلت النتائج وجود فروق ومعرفة أثر اسةةةتخداماتهن ت  يقه في حمةةة ا بتدائي،الرابع 

ية  في المتوسةةةةةة ةا  في درجةا  ا  ت ةار الق لي وال عةدي في المجمو ةا  الثالثةة ممةا يؤ ةد فةا ل

 ال رنامج المممم.

( أثر التكنولوجيا اللديثة  لث التلمي  الدراسي لتالميذ الم  2005 ما درس دشتي وال ه هاني )

أوضةةةةةةلت اإلنجليزية،  ام التكنولوجيا اللديثة في تعلم اللغةاألول ا بتدائي واتجاهاتهم نلو اسةةةةةةتخد

اسةةةتخدام التكنولوجيا اللديثة يؤدي بشةةةك  دال إحمةةةائيا الث ويادة التعلم لدج  النتائج دراسةةةتهما أن

 التلميذ، ويثري   را  التعلم لديه وينمي ميوله واتجاهاته ويلعز لديه تعلم اللغة اإلنجليزية.

( إيجاد تريقة لتقديم نماذر مقترحة تسةةةتخدم التقنية  وسةةةيلة من وسةةةائ  1426حاول درس القارئ )

تنمية وتععي  المواتنة لدج األفراد بعيدا  ن السرد النعري، وا تيار برنامج ال وربوينت من ضمن 

النماذر المقترحة، وقام بتوويع است انا  وو ها  لث  ينة  شوائية من تال  مدارس مختلعة بمكة 

  إلث أن برنامج ال وربوينت مهم جدا في العملية التعليمية ويسةةةةا د  لث ترسةةةةي  المكرمة، وتوصةةةة

 المعلومة وويادة التلمي  الدراسي.

(، 1998م(، وبوشةةون )1997و  د الرؤوف ) ،(1984  )سةةومر فياتعقت هذه الدراسةةة مع دراسةةة 

هاني (، ودشةةةةةتي وال ه 1423السةةةةةويلم ) (،2002(، راجع )2001(، وصةةةةةلو  )1999والكر  )

التجري ية، ( في اسةةةةةةتخدام المنهج التجري ي واسةةةةةةتخدام المجمو ة ال ةةةةةةاب ة والمجمو ة 2005)

 ،واستخدام برنامج العروض التقديمية )ال وربوينت(، وفي أن هذا ال رنامج مهم في العملية التدريسية

ال   لث ألنه يع ي المتعلم حرية   يرة في التعا   بينه وبين الجهاو ويسةةةةةةةا د  لث تدريب ال 

 التعكير العلمي وح  المشكال  وا بتكار.

 سسسس

 نتائج الدراسة .5

أجري ا ت ار ق لي   ةةعت له    تلميذا   ينة الدراسةةة وتم رصةةد درجاتهن، و لث ضةةو  نتائج 

 30إلث مجمو ة تجري ية وضاب ة بواقع  تم تقسم ال ال ا  بالمدرسة،ا  ت ار وسجال  التلميذا  

المجمو ة التجري ية وحدتي الما   درسةةت تلميذا  نتائج ا  ت ار الق لي.تال ة لك  مجمو ة حسةةب 

درست تلميذا   وال ترول بواس ة اللاسب باستخدام برنامج العروض التقديمية )ال وربوينت(, بينما

المجمو ة ال ةةةاب ة ذا  الوحدتين بال ريقة التقليدية با سةةةتعانة بالسةةة ورة وال  اشةةةير والرسةةةوم 

 شري المعم .اإلي احية وال
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( إلث أن الوسةةط اللسةةابي لدرجا  التلميذا  في المجمو ة التجري ية في ا  ت ار 1يشةةير الجدول )

ا بالنسةة ة للمجمو ة ال ةةاب ة فقد أشةةار  . أم3.61بينما بلغ ا نلراف المعياري  19.77الق لي بلغ 

بينما بلغ  18.93قد بلغ نتائجها إلث أن الوسةةةةةةط اللسةةةةةةةابي لدرجا  تلميذاتها في ا  ت ار الق لي 

 .3.75ا نلراف المعياري 

أي أن  متماث ،وبالمقارنة ات ةةةةةةع أن المسةةةةةةتوج التلمةةةةةةيلي للمجمو تين: التجري ية وال ةةةةةةاب ة 

ال ال ا  في المجمو تين يتشابهن في مستوياتهن الدراسية. وذلك ألن الوسط اللسابي للمجمو تين 

و ليه يمكن إجرا  تدريس الوحدا  للتعرف  لث  ية.متسةةاو، وأنه   توجد فروق ذا  د لة إحمةةائ

 (.1مدج فا لية برنامج العروض التقديمية )ال وربوينت(، أنعر جدول )

 ( يوضع مقارنة أدا  المجمو تين في ا  ت ار الق لي1جدول )
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 3.61 19.8 التجري ية
58 ,877 2.004 

 ير دالة  ند 

مستوج د لة 

05. 

  توجد فروق ذا  

د لة إحمائية بين 

 3.79 18.87 ال اب ة المجمو تين

 

 رو ي في تمةةةةميم ا  ت ار ال عدي أن يقيس مسةةةةتويا  اللع  والعهم والت  يق والتللي  والتر يب

وأن تكون أسةةةةةةيلته واضةةةةةةلة . المعرفي والمجال الوجداني والمجال النعس حر يوتشةةةةةةم  المجال 

سلو ية وترا ث األسيلة  تدريسهما،اللتين تم  وتغ ي الوحدتين ومرت  ة في ذا  الوقت باألهداف ال

 العروق العردية بين التلميذا .

حول تعليماته  تم  رض ا  ت ار  لث مجمو ة من الخ را  لمعرفة المدق العاهري وجمع آرا هم

لمالحعا  الخ را .  وتم تعديله وفقاأسةةيلته، وسةةالمة اللغة ومال مته للعية المسةةتهدفة ومدج وضةةوي 

  ما تم تقنين ا  ت ار )المدق والث ا (.

 

 معامل صدق وثبات االختبار:

تم إيجاد معام  ث ا  ا  ت ار ب ريقة التجزئة النمةةةةةةعية فعي هذه ال ريقة يتم تقسةةةةةةيم ا  ت ار إلث 

نمةةةعين: النمةةة  األول يمث  درجا  األسةةةيلة العردية )س( والنمةةة  الثاني يمث  درجا  األسةةةيلة 

 بيرسون.الزوجية )ص( ويتم بعد ذلك سلب معام  الث ا  من معادلة معام  ارت ات 

  = 0.85معام  ارت ات بيرسون ر 

وبما أن هذه القيمة تع ر  ن نمةةةةة  ا  ت ار، فقد تم اسةةةةةتخدام معادلة )سةةةةة ير مان( إليجاد معام  

  .الث ا  الكلي لال ت ار

 = 0.92معام  ث ا  ا  ت ار 

 ما تم حسةةةةا  المةةةةدق الذاتي لال ت ار  ن تريق التجزئة النمةةةةعية أي ةةةةا  والذي يسةةةةاوي الجذر 

 96يعي لمعام  الث ا . ومعام  المدق الذاتي = الترب
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 مناقشة النتائج: .6

( توجد فروق ذا  د لة إحمائية في iلقد س قت اإلشارة إلث أن هذه الدراسة تقوم  لث فرضيتين: )

درجا  التلمةةي  التي تلمةةلت  ليها ال ال ا  الالتي درسةةن باسةةتخدام برنامج العروض التقديمية 

ي درسةةةةةةن بال ريقة التقليدية لمةةةةةةالع المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي )ال وربوينت( والالت

(   توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةائية في درجا  التلمةةةةي  التي تلمةةةةلت  ليها ii) الما ،لوحدة 

ال ال ا  في ا  ت ار الق لي لوحدتي الما  وال ترول. وفي هذا الجز  من الدراسةةةةةة سةةةةةيتم مناقشةةةةةة 

 النتائج في ضوئهما. 

وسةةةةةةط جا   نتائج درجا  المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدة الما  تشةةةةةةير إلث أن ال

درجا  تلميذا  المجمو ة ال ةةاب ة  . بينما أشةةار 3.6وا نلراف المعياري 23.37اللسةةابي بلغ 

 (.2جدول) ر. أنع4.61وانلراف معياري قدره 19.53في ذا  الوحدة إلث وسط اللسابي قدره 

وذلك  ال اب ة،وبالمقارنة يت ع أن المستوج التلميلي للمجمو ة التجري ية أف   من المجمو ة 

( هو أ  ر من الوسةةط اللسةةابي للمجمو ة ال ةةاب ة 23.36ن الوسةةط اللسةةابي لهذه المجمو ة )أل

(. ويعزج هذا التقدم في مسةةتوج تلمةةي  المجمو ة التجري ية  سةةتخدام برنامج العروض 21.03)

 ال وئية في تدريس الوحدة، مما سا د  لث جذ  التلميذا  وشد انت اههن للمادة المقدمة لهم، بع  

والذي له أثر واضةةةع في التلمةةةي . فوسةةةيلة  التقديمية،يا  التعليم المتمثلة في برنامج العروض تقن

برنامج العروض التقديمية )ال وربوينت(  ير ال ريقة التقليدية المسةةةةتخدمة في التدريس  ن تريق 

 تدريس.اإللقا  واستخدام الس ورة وال  اشير  وسائ  

 تين في ا  ت ار ال عدي لوحدة الما ( يوضع مقارنة أدا  المجمو 2جدول )
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 3.6 23.37 التجري ية

58 3.593 2.004 

دالة إحمائيا 

 ند مستوج 

 .05د لة 

توجد فروق ذا  د لة 

إحمائية بين 

لمالع المجمو تين 

 المجمو ة التجري ية
 4.61 19.53 ال اب ة

 

أن الوسةةةط اللسةةةابي  ال ترولأشةةةار  نتائج درجا  المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدة 

بينما بلغ الوسةةةةةط  ،3.52بينما بلغ ا نلراف المعياري لها  ،25.533لتلميذا  هذه المجمو ة بلغت 

أنعر جدول  3.83, وبانلراف معياري قدره 22.53اللسابي للمجمو ة ال اب ة في ذا  ا  ت ار 

(3.) 

وبالمقارنة بين تلمةةةي  المجمو تين يت ةةةع أن مسةةةتوج تلمةةةيلي المجمو ة التجري ية أف ةةة  من 

( أ  ر من الوسط 25.53المجمو ة ال اب ة، وذلك ألن الوسط اللسابي لهذه للمجمو ة التجري ية )

(. ويعزي هذا التقدم في المسةةةةةةتوج 3)(، أنعر جدول 22.53اللسةةةةةةةابي للمجمو ة ال ةةةةةةةاب ة )

التلمةةيلي للمجمو ة التجري ية  سةةتخدام برنامج العروض التقديمية في تدريس ال ترول، مما  م  

عروض التقديمية ذلك بع ةة  مزايا برنامج ال لهن، لث جذ  التلميذا  وشةةد انت اههن للمادة المقدمة 

 الواضع في  ملية التلمي  األ اديمي.  وأثره)ال وربوينت( 
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 ( يوضع مقارنة أدا  المجمو تين في ا  ت ار ال عدي لوحدة ال ترول3جدول )
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 3.52 25.033 التجري ية
58 2.321 2.004 

دالة إحمائيا  

 ند مستوج 

 .05د لة 

توجد فروق ذا  د لة 

إحمائية لمالع 

 3.93 22.800 ال اب ة المجمو ة التجري ية

 
 

ية في درجا   لذي ينص  لث " توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةةةةائ بة  لث العرض األول وا ولإلجا

ال ال ا  الالتي درسةةن باسةةتخدام برنامج العروض التقديمية والالتي التلمةةي  التي تلمةةلت  ليها 

درسةةةن بال ريقة التقليدية لمةةةالع المجمو ة التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدتي الما  وال ترول" 

( أن قيمة ) ( الملسةةوبة أ  ر من الجدولية، وأن الوسةةط اللسةةابي 3( و)2يشةةير    من الجدولين )

ة أ  ر من المجمو ة ال ةةةةةةةاب ة في وحدتي الما  وال ترول مما يؤ د  لث أنه للمجمو ة التجري ي

 توجد فروق ذا  دالة إحمةةةةائية بين المجمو تين في ا  ت ار ال عدي لمةةةةالع المجمو ة التجري ية.

( و  د الرؤوف 1984منها مع دراسة سومرفي  )  دة،وهذه النتيجة تتعق مع نتائج دراسا  سابقة 

 (. 2001(، وصلو  )1999(، والكر  )1998)(، وبوشون 1997)
 

ية في درجا   ثاني والذي ينص  لث "  توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةةةةائ بة  لث العرض ال لإلجا

ستخدام ال ريقة التقليدية في ا  ت ار الق لي  التلمي  التي تلملت  ليها ال ال ا  الالتي درسن با

، نجد أن قيمة   الملسةةةةةةوبة أق  من الجدولية (1وبالرجو  إلث جدول ) لوحدتي الما  وال ترول".

في ا  ت ار الق لي مما يؤ د  لث أنه   توجد فروق  تقري  اوأن الوسط اللسابي للمجمو تين متساٍو 

 (،2002وهذه النتيجة تتعق مع دراسةةةا  سةةةابقة منها: راجع ) ذا  دالة إحمةةةائية بين المجمو تين.

 (.2005)هـ(، ودشتي وال ه هاني 1423والسويلم )

 

 خاتمة:

والتلقق من فرضةةيتيها توصةةلت هذه الدراسةةة  أسةةيلتها،وسةةعيها لإلجابة  لث  ألهدافها،في تقمةةيها 

الث: أنه توجد فروق ذا  د لة إحمائية في درجا  التلمي  التي تلملت  ليها ال ال ا  الالتي 

درسةةةةن باسةةةةتخدام برنامج العروض التقديمية والالتي درسةةةةن بال ريقة التقليدية لمةةةةالع المجمو ة 

 ترول بينما   توجد فروق ذا  د لة إحمةةةةةةائية في التجري ية في ا  ت ار ال عدي لوحدتي الما  وال

درجا  التلمةةةةةةي  التي تلمةةةةةةلت  ليها ال ال ا  الالتي درسةةةةةةن باسةةةةةةتخدام ال ريقة التقليدية في 

 ا  ت ار الق لي لوحدتي الما  وال ترول".

الدراسةةةة ب ةةةرورة تدريب المعلمين  لث  يعية تمةةةميم وإ داد الشةةةرائج و يعية اسةةةتخدام  وتوصةةةي

العروض التقةةديميةةة في التةةدريس، وتوفير ال ييةةة التعليميةةة المتكةةاملةةة الخةةدمةةا  من أجهزة  برنةةامج

ف ةةةةةال  ن تدريب ال ال ا   لث إ داد الشةةةةةرائع التعليمية  الهدف،اللواسةةةةةيب و يرها لخدمة هذا 

 وتقديمها في شك  نشاتا  وواج ا  مدرسية في حلقا   لمية و يرها.

 

 المراجع:
 مكت ة ممر. القاهرة، ،أثرهاوتقويم  تنعيماتها، أسسها،ج المناه(. 1987فؤاد )    د الل يإبراهيم، 

ة القاهرة: مكت ، س ممةةةة للا  اللاسةةةةب في ا نترنت وا لكترونيا قامو (.2001حسةةةةن، فاروق سةةةةيد )

 األسرة. 
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 ة الرشد.الرياض: مكت  ،المعاصرالمنهج المدرسي  .(1435حسن جععر ) الخليعة،

ج تتثير اسةةتخدام التكنولوجيا  وسةةيلة تعليمية  لث التلمةةي  مد (.2005ال ال ه هاني )واق  فاتمة،دشةةتي، 

)دراسةةةةةةة تجري ية( المجلة التربوية، العلمي في مادة اللغة اإلنجليزية لدج تالميذ المرحلة ا بتدائية 

 .77, العدد 20جامعة الكويت، مجلد 

آللي لتنمية التعكير الناقد والتلمةةةةةةي  في مادة ة برنامج مقتري في اللاسةةةةةةب افا لي (.2002راجع، نوال )

 لية التربية، جامعة  منشورة،، رسالة د توراه  ير الرياضيا  لدج تال ا  الم  الثاني الثانوي

 الملك سعود، الرياض.

 الدار المولتية للتربية. الرياض: ،الدراسي  إلث المنهج مد (. 1431حسن حسين ) ويتون،

 ة الرشد.، الرياض: مكت ا لكترونيا التعليم والتعلم تكنولوجي (.2004سالم، أحمد ملمد )

 الرياض: ،والمعاصرةج المدرسية بين األصالة المناه (.1435د )  د اللمي ه،وجا   ملمد،سعيد  السعيد،

 مكت ة الرشد.

 لث مةةميم برنامج حاسةةوبي تعليمي مقتري في مادة الرياضةةيا  وت  يقه ت .(1423السةةويلم، هدج سةةويلم )

 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الملك سعود. تال ا  الم  الرابع،

، ال  عة الثانية، الوسةةةةةائ  التعليمية ومسةةةةةتجدا  تكنولوجيا التعليم .(2012الشةةةةةرهان، جمال   د العزيز )

 ع اللمي ي.الرياض: م اب

 د. مكت ة الرش الرياض:، ج ومنعومة التعليمالمناه (.2008ماهر إسما ي  ) ص ري،

 دار الكتب. القاهرة:، أهدافه وم ادئه تدريس العلوم .(1997  د الرؤوف ) العاني،

 ع اللسيني اللديثة.الهعوف: م اب ،الدراسيةج المناه (.1426مها ملمد ) العجمي،

أثر اسةةةةةتخدام جهاو  رض برمجيا  اللاسةةةةةب اآللي  لث التلمةةةةةي   .(1999العمر،  ادل   د العزيز )

، رسةةالة ماجسةةتير  ير الرياضةةيا  للمةة  السةةادس ا بتدائي بمدينة الرياضالدراسةةي في مقرر 

 منشورة،  لية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.

تويي  التقنية في ا رتقا  بالمواتنة، اللقا  الثالث  شةةةةةةر لقادة العم   .(1426القاري، سةةةةةةميلة   د ه )

 ال احة. ،التربوي

،  لية التعليم العالي باسةةةةةةتخدام تكنولوجيا المعلوما  رؤية مسةةةةةةتق ليةن فاتلسةةةةةةي (.2013قاسةةةةةةم،  عاجة )

 دار العكر العربي. الرياض:

ر تدريس وحدة هندسةةية بمسةةا دة الكم يوتر في التلمةةي  وتنمية مهارا  أث (.1999الكر ، ملمد أحمد )

بية العربي ، رسةةالة الخليج العربي، مكت ة الترال رهان الرياضةةي لدج تال  المةة  األول الثانوي

 ، الرياض.70لدول الخليج، العدد

ر اسةةةتخدام اللاسةةةب اآللي في تدريس بعض موضةةةو ا  مقرر ا حيا  أث (.2001ممةةةلو ، ملمد  لي )

سادس  شر  لث تلمي  تال  الم  الثالث الثانوي ، سج  ال لوث العلمية المؤتمر الوتني ال

 الرياض.  اآللي،لللاسب 

 .الشعريمكت ة  الرياض:، م اللاسب ا لي في التدريساستخدا(. 2001)الموسث،   د ه   د العزيز 

دار المسةةةةةيرة   مان: ،وتنعيماتهاأسةةةةةس بنا  المناهج  .(1435ملمد أمين ) والمعتي، أحمد،حلمي  الو ي ،
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