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الرتبية يف مقرر طرق تدريس خاصة
رغدة محمد العطيوي*

* أستاذ مساعد _ قسم المناهج وطرق التدريس _ كمية التربية _ جامعة القصيم
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فاعلية استخدام برنامج بريزي يف حتصيل طالبات كلية
الرتبية يف مقرر طرق تدريس خاصة
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية استخدام برنامج بريزي

الحاسوبية وامكاناتيا الفائقة ،وىذا بالضرورة يساعد المتعمم عمى

في تحصيل طالبات كمية التربية في مقرر طرق تدريس خاصة،

التقدم وفق طاقاتو وقدراتو وسرعة تعممو واست  -عداداتو

مقارنة بالطريقة االعتيادية ،تكونت عينة البحث من ( )72طالبة من

وميولو ،ووفقا لما لديو من خبرات وميارات سابقة ،ولمواجية

طالبات مقرر طرق تدريس خاصة لرياض األطفال في كمية التربية

ىذه التطورات والتغيرات ظير مفيوم التعميم والتعمم اإللكتروني

في جامعة القصيم ،موزعات عمى شعبتين ،واختيرت احدىما عشوائياً

أو المبرمج باستخدام الحاسوب ،الذي صحبو انتاج برامج عديدة

لتمثل المجموعة التجريبية واألخرى تمثل المجموعة الضابطة ،وقد

ومتنوعة التي يتعمم فييا الطالب في أي مكان وزمان دون

درست المجموعة التجريبية المقرر باستخدام برنامج بريزي ،في حين

الشعور بالممل أو الجفاف الذي يمكن ان يحدث أثناء عممية

درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية المقرر نفسو ،وقد

التعمم ،مما قد يسيم ىذا النوع من التعميم في رفع مستوى

خضعت كمتا المجموعتين الختبار التحصيمي الذي أعد ألغراض ىذه

مخرجات التعمم.

الدراسة قبل إجراء الدراسة وبعد تطبيقيا ،ثم استخرجت المتوسطات

ومع ظيور الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات والتي

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات القبمية والبعدية ألفراد الدراسة
واختبار فرضية البحث باستخدام اختبار " ت " ،أشارت النتائج إلى

جعمت من العالم قرية صغيرة أصبحت الحاجة إلى استخدام

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

برامج تعميمية متقدمة وتتناسب مع مستوى وقدرات الطمبة

االختبار البعدي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية،

وتسمح بتبادل الخبرات مع اآلخرين ،مما أدى إلى ظيور برامج

وأوصى البحث بتطوير معايير تربوية لتصميم مقررات تعميمية

تعميمية الكترونية عديدة ذات إمكانيات متعددة تستخدم في مجال

الكترونية ،وتطوير برامج الكترونية إلدارة المقررات اإللكترونية

التعميم.

بالتكامل مع أنظمة التعميم اإللكترونية ،وتفعيل برامج الكترونية أخرى

ويعد التعميم والتعمم اإللكتروني أو المبرمج باستخدام

في التعميم شبيية ببرنامج بريزي.

الحاسب اآللي من أكثر أنواع التعميم انتشا اًر في ظل االنفتاح

الكممات المفتاحية :فاعمية ،برنامج بريزي ،التحصيل.

المعرفي لمعالم ،بيدف بناء مجتمع متكامل ونوعية طمبة ذو

 .1المقدمة

ميارات عالية ،وىذا ما تبنتو العديد من المؤسسات التعميمية ،فقد

لقد شيد العصر الحالي تغيرات سريعة ناجمة عن التقدم

بمغ استخدام البرامج التعميمية اإللكترونية في أوروبا إلى

العممي والتقني ،لذا أصبح من الضروري مواكبة العممية التربوية

( )%30في الفترة الواقعة بين 2007 /2004م.

ليذه التغيرات ،لمواجية المشكالت الناجمة عنيا ،مثل :كثافة
المعارف والمعمومات ،وزيادة أعداد الطمبة باستمرار ،وتدني

وكما أكد المجمس األعمى لمجمس التعاون لدول الخميج

مستوى التحصيل والفروق الفردية بين الطالب ،وغيرىا من

العربي عمى انو ال يمكن االستغناء عن المستحدثات التقنية

المشكالت التي تحتاج إلى تطوير برامجنا التعميمية لمحد من

التعميمية ،وخياراتيا المتاحة التي ستسيم في تقديميا نتائج

ىذه المشكالت .وقد أدت ىذه التغيرات إلى ظيور أنماط

األبحاث المستقبمية [ ،]1ومن ىذا المنطمق سعت المممكة

وطرائق عديدة لمتعميم والتعمم ،وخاصة في مجال البرامج

العربية السعودية كبقية الدول في سياساتيا التعميمية إلى األخذ
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بالتقنيات الحديثة لتنفيذ مشروع التعميم والتعمم اإللكتروني وكل ما

في فيم المحتوى واثرائو ،وبناء قاعدة معرفية ذات معنى يسيل

يمزمو في مؤسساتيا التعميمة.

تعمميا وحفظيا واستخداميا بصورة أعمق ،لذا يأتي ىذا البحث

ومما ساعد عمى ظيور المفيوم الحديث لمتعميم اإللكتروني

مكمماً لمدراسات واألبحاث التي قامت عمى التعمم اإللكتروني،

اعتماده عمى استعمال المعرفة في شكل قوالب تعميمية تعممية

من خالل استخدام برنامج العروض التقديمية بريزي في تنمية

باستخدام اإلنترنت من خالل ربطو بالمتعمم مباشرة ويراعي

التحصيل لدى طالبات كمية التربية في جامعة القصيم ،وبما أن

خصائصو ومياراتو [ ،]2ومن التعريفات الصادرة عن منظمة

التحصيل لو دور أساسي في العممية التعميمة؛ كونو المؤشر

التعميم اإللكتروني لمصطمح التعميم اإللكتروني بأنو البرامج

الدقيق عمى درجة إتقان المحتوى المقرر وتحقيق أىدافو وذلك

والعمميات القائمة عمى الشبكة العالمية لممعمومات ،باستخدام

لتحقيق النمو الشامل لمطمبة ،كما أكدت توصيات الجمعية

الحاسب اآللي ،واضافتو إلى أنظمة التعميم الرقمية التشاركية

السعودية لمعموم التربوية والنفسية (جستن) بجامعة الممك سعود

[.[3

[ ]6ضرورة االىتمام برفع المستوى التحصيمي الدراسي لمطمبة
باستمرار ،واكسابيم الميارات والقدرات التي تمكنيم من ممارسة

بناء عمى ما سبق ذكره تبرز الحاجة إلى وجود مناىج
ً

دورىم االجتماعي بفاعمية لمتكيف مع جميع المستجدات الحديثة.

دراسية مبرمجة الكترونياً تعتمد عمى برامج الكترونية متقدمة
تتناسب مع عصر التقنية الحديثة ،كما تتميز بالتشويق والجاذبية

ومقرر طرق التدريس الخاصة من المقررات الدراسية

وتقمل من الشعور بالممل وتتناسب مع إمكانات وقدرات طمبتنا،

األساسية المعتمدة في التدريس الجامعي بجامعة القصيم

وترفع من قيمة تحصيميم العممي ومستواىم الفكري ،وتواكب

وباألخص في كمية التربية ،ومن األىداف الرئيسة التي يسعى

بناء متكامالً قاد اًر عمى
التحديات التقنية وتسيم في بناء المتعمم ً

المقرر لتحقيقيا اإلعداد الميني المتخصص والتطبيق العممي

المنافسة مع أقرانو في سوق العمل ،ومع ازدياد انتشار استخدام

لمحتوى المقرر ،أكثر من تمقي المعرفة ،لذا فإن تدريس مقرر

التعمم اإللكتروني ظيرت العديد من البرامج اإللكترونية والخاصة

طرق التدريس الخاصة باستخدام برنامج العروض التقديمية

بالعروض التقديمية لالرتقاء ببيئة التعمم والتأثير فييا ،مثل:

بريزي بإمكاناتو المتقدمة قد يسيم برفع مستوى التحصيل العممي

برنامج إيميزنج ) ،(Emazingوبرنامج بريزي ) (Preziوبرنامج

لمطالبة ويفتح أماميا مجاالً واسعاً لزيادة قدراتيا عمى امتالك

البوربوينت ) (Power Pointوبرنامج فالش ) (Flashويعد

ميارة استخدام التقنية وتوظيفيا بالتعميم في مجال تخصصيا،

برنامج بريزي األكثر حداثة ،ويكمن اختالفو عن العروض

كما سيساعد بشكل فعال في عمميات تعميميا كيفية التخطيط

التقديمية األخرى كونو قائما عمى النظرية المعرفية ويدعم

والتنفيذ واإلبداع في األداء.

المجتمع االفتراضي ،فقد أشارت ستراسر [ ]4إلى أن برنامج

 .2مشكمة الدراسة

بريزي من البرامج المناسبة الستخداميا أثناء المحاضرات ،كما

عمى الرغم من أن الجامعات تخرج أعدادا ىائمة من الطمبة

تمكن الطمبة من إنشاء العروض التقديمية اإلبداعية الفردية

في كل عام؛ إال أن عدداً كبي اًر من ىؤالء الخريجين تتجمى

والجماعية عمى السواء ،كما أكد كل من بيرون وستيرنس []5

خبراتيم بشكل أساسي في تذكر واسترجاع المعرفة البسيطة،

إلى أن برنامج بريزي يساعد في تعزيز التعاون بين الطمبة في

دون االىتمام بمستوى التحصيل األكاديمي لدييم حيث يعاني

المشاريع المشتركة ،ومن المتوقع أن يكون أحد األدوات اليامة

البعض من انخفاض مستوى التحصيل األكاديمي أو الرسوب

لتعزيز قاعدة المعرفة في العمل االجتماعي ،ومن المتوقع أن

وتك ارره كما يفتقرون إلى القدرة لتوظيف ىذه المعرفة في حياتيم

تسيم الخرائط البصرية السمعية التي يتيحيا برنامج بريزي لمطمبة

العممية [ ]21لذلك فان موضوع التدريس وكيفيتو أصبح من
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الموضوعات التربوية اليامة والتي تتطمب تحديثاً مستم اًر ،لذلك

خاصة لرياض األطفال بين طالبات كمية التربية الالتي درسن

فإن طرق التدريس التقميدية لم تعد كافية لنقل المعرفة من

المقرر باستخدام برنامج بريزي والطالبات الالتي درسن المقرر

المؤلفات وعقول المدرسين والعمماء إلى المتعممين؛ فمن

بالطريقة التقميدية.

الضروري ابتكار وتحديث طرق تدريس وأساليب تقوم عمى

د .أهمية الدراسة

توظيف التقنية الحديثة لتتناسب مع مستوى المتعمم الذي نسعى

تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا دراسة فاعمية استخدام

لبنائو لممستقبل الذي نريد [ ،]22لذا جاءت فكرة البحث الحالي

برنامج بريزي الذي يعد من أكثر البرامج حداثة ،كما تتفق مع

استجابة لمحاجة الممحة لضرورة االىتمام برفع مستوى التحصيل

التوجيات الحديثة لتطوير التعميم والتعمم ،مثل التأكيد عمى

األكاديمي وخاصة في المرحمة الجامعية ،وتحقيقاً ليذا الغرض

توظيف التقنية في التعميم والتعمم التي أشارت الييا خطط و ازرة

عمينا مراجعة البرامج التربوية والطرق المستخدمة في التدريس

التعميم العالي في المممكة العربية السعودية وتوصيات بعض

لتحقيق النمو الشامل لمطمبة ونجعميم قادرين عمى استخدام برامج

األبحاث بضرورة ربط تكنولوجيا المعمومات بالمقررات الدراسية،

التقنية الحديثة التي تسيم في عممية اكتساب المعرفة وتوظيفيا

واالستفادة من دعم شبكة المعمومات وبرمجيات التقنية الحديثة،

في حياتيم العممية؛ بدالً من كونيم مستقبمين فقط لممعمومات

ويفتح أفاقاً واسعة لمدراسات التجريبية ،وتكمن األىمية النظرية

وتخزينيا لفترة وجيزة تتالشى بعد انتياء عممية التعميم ،وبيذا

من حداثة البرنامج والحاجة لمبحث فيو ،إذ من المتوقع أن تسيم

تصبح الغاية من التعميم ىي تعميم الطمبة كيفية الحصول عمى

نتائج ىذا البحث في إضافة جديدة لممعرفة العممية ،المتمثمة في

المعرفة وتثبيتيا واستدعاءىا عند المزوم ،وتوظيفيا بدل حفظيا

فاعمية استخدام برنامج بريزي في تنمية التحصيل لدى طالبات

ونسيانيا بعد فترة من الزمن دون االستفادة منيا.

كمية التربية في جامعة القصيم ،وتطوير وتفعيل برامج حديثة في

أ .أهداف الدراسة

التدريس الجامعي ،وزيادة اإلفادة من التطبيقات العممية لمتدريس

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر استخدام برنامج

ببرنامج تقني واالرتقاء بو ،إضافة إلى أن التدريس ببرنامج تقني

بريزي في تحصيل طالبات كمية التربية في جامعة القصيم في

حديث يسيل لمطالبات تمثميم لممواقف الدراسية ،ويرفع من ثقتيم

مقرر طرق تدريس خاصة مقارنة مع طريقة التدريس التقميدية.

بقدراتين عمى استخدام التقنية والتفاعل معيا بشكل ايجابي ،كما

ب .أسئمة الدراسة

يمكن ليذا البحث أن يؤكد أىمية التعميم والتعمم اإللكتروني
ويمثل نموذجاً يمكن االسترشاد بو ،ويمكن الباحثين من

سعت ىذه الدراسة لإلجابة عن السؤال التالي:
 -ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

استخدامو في مقررات دراسية أخرى وقياس أثرىا عمى متغيرات

) (ἀ = 0.05في درجة تحصيل طالبات كمية التربية في مقرر

مختمفة ترتبط بالميارات والدافعية والتفكير وغيرىا.

طرق تدريس خاصة تعزى إلى استخدام (برنامج بريزي ،الطريقة

ه .مصطمحات الدراسة

التقميدية)؟

تضمنت الدراسة عدداً من المفاىيم نورد تعريفاتيا كالتالي:

ج .فرضية الدراسة

ائيا في البحوث
الفاعمية  Effectivenessتعرف الفاعمية إجر ً
التجريبية بأنيا قياس قوة األثر لممعالجة التجريبية لتحديد حجم

في ضوء سؤال الدراسة السابق صيغت فرضية الدراسة عمى
النحو اآلتي:

تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع تحديداً كمياً بمقاييس

 -توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

تقيس قوة المعالجة [ ،]23وتعرف الفاعمية إجرائياً في ىذا البحث

) (ἀ = 0.05في درجة التحصيل في مقرر طرق تدريس

بأنيا تحديد حجم تأثير برنامج بريزي في التحصيل لدى طالبات
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كمية التربية في جامعة القصيم باستخدام مقاييس خاصة ليذا

 .3اإلطار النظري

الغرض.

تؤثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

برنامج بريزي  Prezi Programبرنامج الكتروني لمعروض

COMMUNICATION

التقديمية يعرض المعمومات بشكل خريطة بصرية ،يمكن من

) TECHNOLOGYتأثي اًر بار اًز في جميع مجاالت الحياة

خاللو تقديم النصوص والفيديو والرسوم بشكل ديناميكي يسمح

اليومية عامة وفي مجال التعميم بشكل خاص ،فقد تبنت العديد

بالتكبير والتصغير والتنقل داخل المحتوى ويعرف إجرائيا في ىذا

من المؤسسات التعميمية فكرة استخدام التكنولوجيا كوسائط ناقمة

البحث ،بأنو اعداد وتصميم محتوى مقرر طرق تدريس خاصة

في عممية االتصال التعميمي؛ لكونيا تساعد عمى إيجاد عممية

لرياض األطفال باستخدام القوالب الخاصة بتقنية برنامج بريزي

تعممية فاعمة وتزيد من دور المتعمم ،مما أدى إلى ظيور مفاىيم

وعرضيا أثناء المحاضرات المخصصة لذلك أمام الطالبات عمى

جديدة في عالم التعميم مثل :التعميم اإللكتروني ،والتعميم بوساطة

شكل أجزاء متتالية والتفاعل اإليجابي مع المحتوى.

اإلنترنت ،والكتاب اإللكتروني ،والجامعة االفتراضية ،والمكتبة

الطريقة التقميدية  The Traditional Methodسمسمة اجراءات

اإللكترونية وغيرىا من الوسائط اإللكترونية التي تساعد المتعمم

تعتمد عمى تقديم المادة التعميمية باستخدام المحاضر أسموب

عمى التعمم في المكان والزمان الذي يالئمو ويفضمو دون االلتزام

اإللقاء المباشر لممحاضرة ،وتفعيل المناقشة الشفيية واألسئمة

بالحضور إلى قاعة الدراسة في أوقات محددة ،وبتوافر تمك

بشكل محدود ،واستقبال الطالبات المعرفة العممية المقدمة دون

التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعميمية ،بدأت عممية

مشاركة ودون أن يكون لين دور في التوصل إلى المعرفة،

تصميم تعميم متكامل قائم عمى استخداميا ،واتفق عمى تسميتيا

وتركيز المحاضر عمى استظيار الطالبات لممادة التعميمية.

مصطمح (التعمم اإللكتروني (e-Learning

والمفاىيم

لذلك فإن مصطمح التعميم اإللكتروني يعد حديثاً نسبياً ،وقد أورد

التحصيل

والمعارف والتعميمات والنظريات والميارات المكتسبة من مقرر

المتخصصون والباحثون عدداً من التعريفات المختمفة لو ،ال

طرق تدريس خاصة لرياض األطفال ،ويقاس بالدرجة التي

سيما مع وجود مصطمحات متداخمة معو مثل :التعمم عن بعد،

تحصل عمييا الطالبة عمى اختبار التحصيل المعد في ألغراض

والتعمم المرن ،والتعمم االفتراضي .والسبب في ذلك يعود إلى أن

ىذا البحث.

التعميم اإللكتروني مرتبط مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

و .حدود الدراسة

وتكنولوجيا التعميم التي تنمو وتتطور يوميا ،وىذا سبب رئيس

Achievement

مجموعة

الحقائق

-

(INFORMATION

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطالبات المسجالت في مقرر

لعدم القدرة عمى حصر مفيوم التعميم اإللكتروني بمصطمحات

طرق تدريس خاصة لرياض األطفال في جامعة القصيم في

ثابتة ،وبالرغم من ذلك فيمكننا حصر مفيوم التعميم اإللكتروني

الفصل الدراسي الصيفي لعام (1434ه 1435 /ه) ،كما

بالمكونات األساسية األتية:

اقتصر عمى استقصاء فاعمية استخدام برنامج بريزي مقارنة

 -تحديد نوع الوسائط والتقنيات المستخدمة في نقل المحتوى

بالطريقة التقميدية من حيث التحصيل األكاديمي.

المراد تعميمو لممتعمم.
 -تضمين تعريف مصطمح التعميم اإللكتروني ما يشير إلى انو

وبناء عميو تتحدد نتائج الدراسة جزئياً بخصائص أداة
ً

الدراسة المستخدمة فييا ،وقدرتيا عمى كشف التباين بين

التعمم الذي يحدث ويدار الكترونيا.

الطالبات في تحصيمين األكاديمي.

 التوسع في بيان معنى مصطمح التعميم اإللكتروني بما يبينالخصائص والسمات األساسية ليذا النمط من التعمم.
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وبناء عمى ما سبق ذكره وردت بعض التعريفات لمتعميم

 .1التعميم اإللكتروني المباشر المتزامن

اإللكتروني ) (E-Learningمنيا:

) (Synchronous E-learningأحد أساليب وتقنيات التعميم

 -أسموبا تعميماً يعتمد في تقديم المحتوى التعميمي وايصال

المعتمد عمى اإلنترنت لتوصيل وتبادل الدروس وموضوعات

المعمومات لممتعمم عمى تقنيات المعمومات واالتصاالت

األبحاث بين المتعمم والمعمم في الوقت الفعمي لتدريس المحتوى

ووسائطيما المتعددة بشكل يتيح لمطالب التفاعل النشط مع

المطموب مثل :المحادثة الفورية ) ،(Real-time chatأو تمقي

المحتوى والمدرس بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت

الدروس من خالل ما يسمى بالفصول االفتراضية (Virtual

والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المتعمم وقدرتو ،وادارة كافة

)Classroom

الفعاليات العممية التعميمية ومتطمباتيا إلكترون ًا من خالل

 .2التعميم اإللكتروني غير المباشر أو غير المتزامن

األنظمة اإللكترونية المخصصة لذلك [.[7

) (Learning Asynchronousحصول المتعمم عمى دروس

 -تقديم محتوى تعميمي رقمي متعدد الوسائط ،يصمم عمى ىيئة

مكثفة أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ،من خالل اختيار

وحدات من المعارف والميارات تشكل في مجموعيا محتوى

المكان والزمان الذي يناسبو ،ويعتمد ىذا التعميم عمى الوقت

الدروس اإللكترونية أو المقرر اإللكتروني [.[8

الذي يقضيو المتعمم لموصول إلى الميارات التي ييدف إليو

 -تقديم المحتوى التعميمي مع ما يتضمنو من شروح وتمارين

الدرس.

وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاممة في الفصل ،أو عن

 .3التعميم المدمج ) (Blended Learningفيشمل مجموعة

بعد ،بواسطة برامج متقدمة مخزنو في الحاسب اآللي أو بوساطة

من الوسائط المصممة لتكمل بعضيا البعض والتي تعزز التعمم

االنترنت [.[9

وتطبيقاتو ،وبرنامج التعمم المدمج يمكن أن يشمل عدداً من

 -ىو نظام تفاعمي لمتعميم يقدم لممتعمم باستخدام تكنولوجيات

أدوات التعمم ،مثل برمجيات التعمم التعاوني االفتراضي الفوري،

االتصال والمعمومات ،يعتمد عمى بيئة إلكترونية رقمية متكاممة

أو المقررات المعتمدة عمى االنترنت ،ومقررات التعمم الذاتي،

تعرض المقررات خالل الشبكات اإللكترونية ،وتوفر سبل

وأنظمة دعم األداء االلكترونية ،وادارة نظم التعمم ،حيث يمزج

اإلرشاد والتوجيو وتنظيم االختبارات ،وادارة المصادر والعمميات

التعمم المدمج كذلك عدة أنماط من التعميم وفيو يمزج بين التعمم

وتقويميا [.[10

المتزامن وغير المتزامن.

 -التعمم االلكتروني ىو أسموب حديث من أساليب التعميم،

لذا من المالحظ أن التعميم اإللكتروني يتميز بسيولة

توظف فيو آليات االتصال الحديثة من حاسب ،وشبكاتو،

توصيل المحتوى لممتعمم وتعديمو وتطويره باستمرار [ ،]12ويعد

والوسائط المتعددة من صوت وصورة ،ورسومات وآليات بحث،

المحتوى التعميمي من أىم مكونات التعمم اإللكتروني ،ويتم تقديم

ومكتبات إلكترونية ،وكذلك بوابات اإلنترنت سواء أكان عن بعد

ىذا المحتوى عن طريق البرامج اإللكترونية المختمفة لمجميع،

أم في الفصل الدراسي [.[11

وكما يتميز التعمم اإللكتروني بالمرونة حيث يسمح لممتعمم أن
يتعمم في أي زمان ومكان وبالسرعة التي تناسبو.

نخمص مما سبق أن التعمم اإللكتروني يقوم عمى استخدام

ويعد الطالب عنص اًر ميماً في التعمم اإللكتروني ،باعتباره

التقنية بجميع أنواعيا إليصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت،

المسؤول عن عممية اكتسابو لممعرفة والميارات األساسية التي

وبأقل جيد ،تحقيقاً لألىداف المرجوة.

ييدف الييا التعميم [ .]8وتتم ادارة التعمم اإللكتروني بواسطة

بناء عمى
وقد وردت تصنيفات عديدة ألنواع التعمم اإللكتروني ً

اجيزة الحاسب اإللكتروني وبرامجو وشبكاتو [ ،]13لذا فان نظام

أسس معينة نورد منيا التصنيف اآلتي:
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التعمم اإللكتروني متطور لدرجة عالية تمكن المعمم من االعتماد

االجتماعي ،مما يتيح فرصة أكبر لمتالميذ لمتعاون خالل عمل

عميو بشكل كمي [ ،]14وكذلك أكدت بعض الدراسات مثل

عروضيم أو التواصل مع أساتذتيم ،كما يمكنيم حفظيا عمى

دراسة (Greenwood and Mayar, [15]; Gunnarsson,

أجيزة الحاسوب أو تأمينيا داخل صفحاتيم الشخصية في موقع

)] [16]; Dutton, [17]; Lai, [18أن التعميم اإللكتروني

برنامج بريزي ،بحيث ال يطّمع عمييا سواىم ،أو مشاركتيا مع

يثري التعمم ويرفع من قدرات الطمبة الكتساب الميارات ويسيم

جميع مستخدمي موقع برنامج بريزي من أنحاء العالم ،ومن

في إكساب الطمبة قيم واتجاىات ايجابية نحو التعمم اإللكتروني

مزاياه أيضا يمكن برنامج بريزي الطالب من إنشاء العروض

مما يؤثر إيجابا في أىمية استخدام برامج وتطبيقات الكترونية

التقديمية اإلبداعية الفردية والجماعية عمى السواء ،كما يساعد

في عممية التعميم والتعمم ،ومن البرامج اإللكترونية الحديثة

البرنامج في تعزيز التعاون بين الطالب في المشاريع المشتركة،

برنامج بريزي.

ومن المتوقع أن يكون أحد األدوات اليامة لتعزيز قاعدة المعرفة

يقوم برنامج بريزي عمى النظرية المعرفية مما يسيل عممية

في العمل االجتماعي ،ومن أبرز المعوقات لبرنامج بريزي دعم

التعميم والتعمم المعرفية ومما يساعد المصممين والمبرمجين

الموقع اإللكتروني لمبرنامج المغة اإلنجميزية وبعض المغات

لمبرمجيات التعميمية يرتكزون عمى نظريات عممية في بناء

األجنبية القميمة ،لذا ال بد لمستخدم البرنامج أن يكون متمكناً من

برمجياتيم التعميمية التعممية لتحقيق نتائج أفضل ،وفي ذلك

قدرتو عمى استخدام تطبيقات البرنامج والقوالب الجاىزة

أشار بعض الباحثين إلى أن برنامج العرض التقديمي بريزي

والتصميمات لالستفادة من إمكانيات البرنامج بالمغة العربية

مكن التربويين من االستغناء عن العروض الكتابية ،وشجع عمى

بطريقة النسخ والتصوير أو تحويل المغة المستخدمة ].[4,5,20

استخدام ميا ارت التفكير العميا من خالل استخدام القنوات

 .4الدراسات السابقة

السمعية والبصرية ،كما ساعد عمى بناء المعرفة ،حيث يمكن

أجريت عدد من الدراسات واألبحاث عن أىمية التعميم

لممتعمم التعرف عمى أنماط العالقات والمقارنات واالختالف بين

اإللكتروني وأثره في وفاعميتو في التحصيل وغيره ،لكن قمما

المعمومات ،مما يساعد الطالب عمى بناء المعرفة بشكل سميم

أجريت بحوث ودراسات تناولت برنامج بريزي وأثره في

قائم عمى التعمم السابق ومرتبط بالتعمم الالحق ،كما يساعد

التحصيل ،ولم تعثر الباحثة عمى أية دراسة عربية تتعمق

البرنامج المعممين في تعميم الطالب من خالل استخدام خرائط

بموضوع البحث مباشرة ،كما أن معظم الدراسات األجنبية ال

المفاىيم ،فينتقل من مفيوم إلى آخر بشكل متسمسل ومترابط

تعالج الموضوع بشكل مباشر ،وفيما يمي عرض ألىم الدراسات

تظير فيو العالقة بين المفاىيم وبين المفيوم أو الفكرة األساسية

التي تناولت برامج التعميم اإللكتروني بشكل عام والدراسات التي

بناء عمى ذلك يعرف برنامج
بصريا وسمعيا بشكل واضح [ً ،]19

تناولت برنامج بريزي:
الدراسات التي تناولت برامج التعميم اإللكتروني:

بريزي بأنو :عرض تقديمي يعرض المعمومات بشكل خريطة
بصرية ،يمكن من خاللو تقديم النصوص والفيديو والرسوم بشكل

أجرى الحذيفي [ ]24دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام

ديناميكي يسمح بالتكبير والتصغير والتنقل داخل المحتوى []20

التعميم اإللكتروني عمى مستوى التحصيل في مادة العموم لدى

وأن أىم ما يتميز بو برنامج بريزي تفعيل استخدام الخرائط

تالميذ الصف الثالث المتوسط ،وتنمية القدرات العقمية لدييم،

البصرية ،وتمكينو من التكبير والتصغير والتنقل داخل المحتوى

واتجاىاتيم نحو العمم ،واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي،

بديناميكية عالية ،كما يتيح برنامج بريزي إمكانية إنشاء العروض

وتم اختيار مجموعتين إحداىما تجريبية درست مادة العموم من

وتنظيميا ومشاركتيا عن طريق اإلنترنت أو مواقع التواصل

خالل استخدام برمجية تعميمية إلكترونية ،وأخرى ضابطة درست
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مادة العموم بالطريقة التقميدية ،كشفت الدراسة عن وجود فرق

الثانية وتم تدرسييا باستخدام التعميم االلكتروني التقميدي ،وتم

دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية

استخدام المنيج الشبو تجريبي ،واألدوات التي استخدميا لباحث

والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي

كانت عبارة عن أداة قياس ميارات التعمم التعاوني في البيئة

لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعميم

المعززة بشبكات الحاسب ،وقد كشفت الدراسة عن انخفاض

اإللكتروني حيث بمغت قيمة ت بالنسبة لمتحصيل  3.56وىي

مستوى التعميم التعاوني لدى المجموعتين ،ولم توجد فروق ذات

قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ،0.01أما بالنسبة لالتجاىات

داللة إحصائية في التعميم التعاوني بين المجموعتين ،وقد

والقدرات فإنو ال يوجد فرق جوىري بين الطريقتين (التعميم

أوصت الدراسة بتزويد مؤسسات التعميم العالي بأدوات الجيل

اإللكتروني ،والطريقة التقميدية) ،حيث بمغت قيمة ت بالنسبة

الثاني لمتعمم االلكتروني ،وتدريب أعضاء ىيئة التدريس في

لالتجاىات  ،0.45وىي غير دالة إحصائياً .وبالنسبة لمقدرات

مستجدات التعميم االلكتروني.
وفي دراسة أجرتيا أبا الخيل [ ]27ىدفت إلى الكشف عن

العقمية فقد بمغت قيمة ت  ،0.89وىي غير دالة إحصائياً

فاعمية وحدة قائمة عمى التعمم اإللكتروني في تنمية بعض

أيضاً.
وأجرى سعيفان [ ]25دراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر

الميارات التاريخية لدى طالبات الصف األول الثانوي،

طريقتي التعمم اإللكتروني والمتمازج في تحصيل طالب التاسع

استخدمت المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة ،وصممت

األساسي في برامج الحاسوب التطبيقية ،تكونت عينة الدراسة

اختبار تحصيمي قبمي بعدي ،وتكونت عممية البحث من 20

من ( )64طالباً تم اختيارىم عشوائياً ،تكونت المجموعة

طالبة ،وأظيرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية بين

التجريبية األولى ( )32طالباً (التعمم اإللكتروني) ،والمجموعة

التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار الميارات التاريخية لصالح

التجريبية الثانية ( )32طالباً (التعمم المتمازج) ،استخدمت

التطبيق البعدي ،وكانت فاعمية المعالجة التجريبية تساوي

الدراسة برمجية تعميمية محوسبة ،واختبارين تحصيميين (نظري

( ،)%94أوصت الباحثة بتطوير معايير تربوية وفنية لتصميم

وعممي) ومذكرات تحضير لدروس الوحدة ،توصمت الدراسة إلى

المقررات التعميمية اإللكترونية ،وحفظ األدلة التاريخية المرتبطة

وجود فروق ذات داللة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية

بالمنيج الكترونياً ليسيل الرجوع إلييا.

األولى (التعمم اإللكتروني) ومتوسط المجموعة التجريبية الثانية

أما تا ار وآخرون [ ]28أجرى دراسة كشفت عن مدى تنمية

(التعمم المتمازج) في االختبارين العممي والنظري ككل لصالح

اتجاه الطالبة نحو التعميم المحوسب من خالل استخدام الحوسبة

التعمم المتمازج ،وأوصت الدراسة بتوظيف التعمم المتمازج في

السحابية لدى طالب كمية المجتمع بأستراليا من خالل تطبيق

عممية التعميم والتعمم ،وعقد دورات تدريبية لممعممين بكافة

دورات عمى طالب بمغ عددىم ( )750طالب في المناطق

تخصصاتيم لتفعيل طريقة التعمم المتمازج في مختمف المناىج.

الحضرية والريفية المسجمين في مادة الميارات األساسية

كذلك أجرى ألمحيا [ ]26دراسة لقياس أثر استخدام الجيل

لمحاسب ،وكانت أداة الدراسة استبيان يقيس مدى اتجاه الطمبة

الثاني لمتعمم االلكتروني ( )0,2عمى ميارات التعمم التعاوني،

نحو الحاسب وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة

وتكونت العينة من ( )51طالبا من كمية المعممين بجامعة الممك

إحصائية نحو اتجاىات الطالب نحو التعميم المحوسب لصالح

خالد بأبيا من الذكور ،تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية تم

المجموعة التجريبية ،كما قدمت ىذه الدراسة توصيات لمسئولي

تدريسيا بأسموب التعمم التعاوني باستخدام الجيل الثاني من

كمية المجتمع وغيرىم ممن يسعون لدمج الحوسبة السحابية في

التعمم االلكتروني والتي من ضمنيا مستندات جوجل ،والمجموعة

التعميم العالي.
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بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة السودان لمعموم

وفي دراسة وصفية لمشويعر وآخرين [ ]29ىدفت لمتعرف
عمى دور الحوسبة السحابية في إفادة التعميم االلكتروني بالمممكة
العربية

والتكنولوجيا.

السعودية ،ومناقشة بيئة الحوسبة السحابية التعميمية

أما الشمري [ ]31فقد أجرى دراسة ىدفت إلى الكشف عن

بصفة عامة ،ومناقشة تحديات المستقبل بما في ذلك المخاطر

أثر استخدام التعمم الكتروني في تحصيل طمبة الصف الرابع

والمشاكل المرتبطة بالتعمم االلكتروني ،وقد دلت الدراسة إلى

ابتدائي في مادة العموم في المممكة العربية السعودية ،تحقيقاً

ازدياد عدد الدارسين بالجامعات السعودية ،وأشارت إلى أن

ألغراض الدراسة قام الباحث بتطوير وحدة دراسية الكترونياً

التعميم االلكتروني في المممكة يعتمد عمى البالك بورد كنظام

باستخدام برنامج ) ،(Flashواستخدم المنيج شبو التجريبي وقام

مغمق والمودل كنظام مفتوح ،ورأت أن تطبيقات الحوسبة

تطبيق اختبار تحصيمي قبمي وبعدي عمى عينة الدراسة ،التي

السحابية يمكن أن تصبح اتجاىا جديدا لمتعمم االلكتروني في

تكونت من ( )80طالباً وطالبة ،تكونت المجموعة التجريبية من

المممكة العربية السعودية لما تتميز بو من الكفاءة والموثوقية

شعبة لمذكور ( )20طالب وشعبة لإلناث ( )20طالبة ،وتكونت

والمرونة واألمن والتي منيا تطبيقات جوجل التربوية والتي تتميز

المجموعة الضابطة من شعبة لمذكور ( )20طالب وشعبة

بتوفرىا مجانا لمجامعات والمدارس ،وخمصت الدراسة إلى أن

لإلناث ( )20طالبة ،توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات

الحوسبة السحابية تفتح حقبة جديدة في التعمم االلكتروني ألنيا

داللة احصائية في التحصيل بين مجموعتي الدراسة التجريبية

توفر بنية تحتية مرنو وفعالة من حيث التكمفة والكفاءة ،وتسمح

والضابطة لصالح المجموعة التجريبية (التعمم اإللكتروني) كما

لمجميع بإنجاز أعماليم بسرعة فائقة ،وأوصت الدراسة بتحسين

بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمجنس

التعميم وتقديم المشورة لممؤسسات التعميمية واألفراد حول

أو لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ،وقدم الباحث أىم

التطبيقات والخدمات اليائمة والمتاحة في ىذه التقنية.

التوصيات من أبرزىا اعتماد التعمم اإللكتروني في تدريس المواد
التعميمية المختمفة وتدريب الطمبة عمى استخدام البرامج

وفي دراسة أجرتيا أحمد [ ]30ىدفت إلى التعرف عمى

اإللكترونية.

الكفايات األدائية الالزم توافرىا لدى عضو ىيئة التدريس بجامعة
السودان لمعموم والتكنولوجيا في ظل التعميم استخدمت الباحثة

وكما أجرى أبو الفول [ ]32دراسة ىدفت إلى استقصاء

المنيج الوصفي التحميمي ،تكونت عينة الدراسة من ()105

أثر التعمم اإللكتروني في مستوى التحصيل الدراسي لطمبة كمية

عضو ىيئة تدريس اختيرت بطريقة عشوائية من ( )7كميات من

العموم في جامعة اليرموك في مساق العموم الحياتية العامة،

جامعات السودان لمعموم والتكنولوجيا .باإلضافة إلى ( )4أساتذة

تكونت عينة الدراسة من ( )62طالباً وطالبة ،مثمت المجموعة

في تكنولوجيا التعميم ،واستخدمت الباحثة االستبانة والمقابمة

التجريبية ( )38طالباً وطالبة درست باستخدام التعمم اإللكتروني،

لجمع البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تتوافر

ومثمت المجموعة الضابطة ( )24طالباً وطالبة درست باستخدام

الكفايات التي تتعمق بثقافة التعميم اإللكتروني ،واستخدام الحاسب

الطريقة االعتيادية ،وتم اعداد موقع الكتروني بواسطة برنامج

اآللي ،واإلنترنت والشبكات لدى عضو ىيئة التدريس بجامعة

) (FrontPageلتطبيقيا عمى المجموعة التجريبية وأعد الباحث

السودان لمعموم والتكنولوجيا بدرجة عالية ،وتتوافر الكفايات التي

اختبار تحصيمي موضوعي قبمي بعدي ألغراض الدراسة،

تتعمق بتصميم البرمجيات التعميمية ،وادارة المقررات اإللكترونية

خمصت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة احصائية يعزى ألثر

عمى الشبكة لدى عضو ىيئة التدريس بدرجة متوسطة ،وعدم

طريقة التدريس ،لصالح المجموعة التجريبية التعمم اإللكتروني،

تأثير سنوات الخبرة عمى توافر كفايات التعميم اإللكتروني

أوصت الدراسة باستخدام التعمم اإللكتروني في التعميم الجامعي
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لتأثيره اإليجابي في التحصيل ،وحث أعضاء ىيئة التدريس عمى

األداة

توظيف التعميم اإللكتروني في التعميم والبحث ،وضرورة متابعة

المصطمحات والمفاىيم العممية المتنوعة.

كل مستجدات التعميم اإللكتروني ،واضافة مقررات الكترونية في

(برنامج

2016

بريزي)

في

مساعدتيم

عمى

استيعاب

وفي دراسة جاكوبسن [ ]35ىدفت إلى استخدم برنامج

التعميم الجامعي وقبل الجامعي.

بريزي كبديل حديث لكتابة المقال في وحدة دراسية بعنوان

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع برنامج بريزي:

"الييكل الحكومي األمريكي" ،استخدم الباحث المنيج شبو

أجرى كل من نيمسون وبرينسما دراسة [ ]33ىدفت إلى

التجريبي ،بحيث أعد التالميذ عرضا مدتو الزمنية حوالي ثالث

قياس أثر تجربة تعمم مستندة عمى خطة معينة ،ومساىمتيا في

دقائق ،يشرح العالقات بين الفروع الثالثة لمحكومة االتحادية،

رفع مستوى انخراط وتعمم الطالب في مساقين جامعيين في

وتقييم إيجابياتيا وسمبياتيا ،واشتممت عينو الدراسة عمى مجموعة

تخصص إعداد المعممين ،ويعد تمكن وقدرة الطالب وادماج

من تالميذ الصف الثامن في المدرسة األمريكية في مدينة

وتكاممية التكنولوجيا إحدى المكونات الرئيسة التي قادت لنجاح

طوكيو باليابان ،حيث أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود أخطاء

ىذا المشروع ،إضافة إلى تأييد ودعم أعضاء ىيئة التدريس ،وقد

لفظية في تسجيالت الطالب الصوتية داخل العروض التي

تم استخدام برنامج بريزي وشبكة اإلنترنت وبرامج تحرير العرض

قدميا التالميذ ،كما خمصت الدراسة لزيادة مستويات المشاركة

كأدوات تنظيمية لإلدارة األولية لممشروع ،كما تم استخدام كامي ار

مقارنة بمستويات المشاركة في كتابة المقال الورقي التقميدي ،مع

فيديو وأدوات تكنولوجية إلنشاء ومعالجة العروض ،وقد أظيرت

انخفاض لمستويات نقد التالميذ لممقاالت المشاركة ،كما أظيرت

النتائج أن جودة المشروع وبناء تغذية راجعة لمطالب حققت

نتائج الدراسة أن برنامج بريزي ساعد التالميذ عمى فيم المادة

مستوى ٍ
عال من الفيم لمطالب ألدوات التكنولوجيا المستخدمة
ً

وتنظيميا.
وفي دراسة أجراىا كل من بيترز وىوبكنز [ ]36سعياً

الفعال في المشروع.
لتحقيق التكامل واالنخراط ّ

وأجرى كل من بندر وبول [ ]34دراسة ىدفت إلى فحص

لمكشف عن فعالية برنامج بريزي في كتابة األوراق البحثية

واستقصاء واستطالع أثر استخدام نموذج عرض الوسائط

وتحسين مشاركة الوالدين ،ولتحقق ىدف الدراسة اتبع الباحثان

المتعددة غير الخطي -برنامج بريزي -عمى اتجاىات ومواقف

المنيج شبة التجريبي ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى طالب

طالب المدرسة المتوسطة نحو تعمم مادة العموم ،وأثر استخدم

صف الفنون في مدرسة كارفر المتوسطة (Craver Middle

ىذه البرمجية في تعمم مادة العموم ،ولتحقيق أىداف الدراسة فقد

) schoolفي والية كولورادو األمريكية ،وأظيرت نتائج الدراسة

تم استخدام برنامج بريزي كنموذج تعميمي أساسي لفترة زمنية

ازدياد معدل نمو معرفة تالميذ المرحمة المتوسطة في صف

مقدارىا ستة أسابيع في تدريس مادة العموم لمصف السابع

فنون المغة بموضوعاتيم بنسبة  %65بعد استخداميم لبرنامج

األساسي في والية كارولينا الشمالية بالواليات المتحدة األمريكية،

بريزي ،وارتفاع معدل ارتباط التالميذ بأولياء األمور ،حيث ظير

وقد طبقت عمى عينة تكونت من ( )29طالباً موزعين عمى

ذلك جميا في نسبة حضور أولياء األمور لمؤتمرات قادىا

صفين دراسيين ،بحيث قام كل طالب باالستجابة عمى استبيان

التالميذ ،حيث ارتفعت معدالت الحضور ،حيث كانت قبل

قبمي وبعدي مقيد وآخر مفتوح ،بيدف قياس اتجاىات ومواقف

استخدام برنامج بريزي أقل من  ،%20وبعد استخدام برنامج

الطمبة نحو استخدام برنامج بريزي ،وتحديد فاعمية البرنامج كأداة

بريزي ارتفعت إلى .%95

تعميمية ،توصمت الدراسة إلى امتالك الطمبة التجاىات ومواقف

وفي دراسة أعدىا بيراس [ ]37ىدفت إلى تحديد أثر تطبيق

إيجابية نحو استخدام بريزي في تدريس مادة العموم ،وفعالية

عروض برنامج بريزي عمى طمبة السنة الثالثة في كمية طب
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األسنان في اختصاص طب أسنان األطفال في جامعة A&M

الطالب لتوجيات وتصورات إيجابية تجاه استخدام البرنامج

في تكساس بالواليات المتحدة األمريكية ،كما ىدفت إلى تقييم

بالتدريس ،في مادة التربية اإلسالمية ،والى جانب ذلك فقد

مدى كفاءة تطبيق مثل ىذه العروض في زيادة فيم الطمبة لممواد

توصمت الدراسة إلى أن برنامج بريزي وعروضو وتطبيقاتو تقنية

والمناىج الدراسية لدييم ،وتحقيقاً ألىداف الدراسة؛ تم تقسيم

سيمة تساعد عمى تطوير استراتيجيات تعميمية مبدعة وخالقة

عينة الدراسة التي تكونت من  95طالباً ،تم اختيارىم عشوائياً

ومحفزة لمدرسي التربية اإلسالمية في ماليزيا.

من كمية طب األسنان وتم تقسيميم إلى مجموعات ،بحيث تحوي

وقد قام فيرتانين وآخرون بدراسة [ ]39ىدفت إلى توضيح

كل مجموعة سبعة طالب تقريبا ،وتم إخضاع الطالب

كيفية استغالل التعميم العالي في فنمندا لمتقنيات ومستحدثات

الختبارين بحيث يتم تزويدىم بأحد االختبارين بعروض برنامج

التكنولوجيا ،مثل تقنيات ) ،(web 2.0ولتحقيق أىداف الدراسة

بريزي ،وال يتم تزويدىم في االختبار اآلخر بيذه العروض ،ثم

فقد قام الباحث بتقديم وصف وشروحات حول األنواع المختمفة

مالحظة اختالف أدائيم في كل اختبار ،ثم يقوم الطمبة

لممتعممين (السمعية والبصرية) الذين يستفيدون من التعرض

باالستجابة عمى استبانة بنياية الفصل الدراسي أعدىا الباحث

ألساليب وأدوات حديثة في عممية التعميم ،لذلك فقد اعتمدت

لمعرفة أىمية وفائدة استخدام مثل ىذه البرامج ،وقد خمصت

الدراسة عمى دراسة حالة (مشروع تجريبي) ،حيث تم اختيار كل

الدراسة إلى عدم وجود فروق كبيرة أو مالحظة بصورة كبيرة بين

من برنامج بريزي وبرنامج تويتر  Twitterلالستفادة من كل

نتائج الطالب بعد تطبيق االختبارين ،كما توصمت الدراسة إلى

منيما في إعدادات التدريس الجامعي في جامعة تامبر

أن الطالب فضموا استخدام عروض برنامج بريزي ،إضافة إلى

 Tampereلمتكنولوجيا بفنمندا ،وقد توصمت الدراسة إلى أن كال

أن معظميم أشاروا إلى أن ىذه العروض تعينيم وتسيل عمييم

من الطالب وأعضاء الييئة التدريسية وجدوا أن استغالل كل من

فيم مناىجيم الدراسية فيما جيدا.

برنامج بريزي وبرنامج تويتر واالستفادة من الخيارات التي يتيحيا

كما أجرى مصطفى وآخرون دراسة [ ]38ىدفت إلى

كل منيما َع ِمل عمى تطوير وتنمية وتحسين تجربة التعمم

اإلسالمية في المدارس الثانوية بماليزيا ،وذلك لموضوع الزواج

وفي دراسة ىاو [ ]40ىدفت إلى استقصاء واستطالع

في اإلسالم وتعدد الزوجات بشكل خاص ومحدد ،كما تيدف

مستوى االنخراط الذي يسببو برنامج بريزي لمطالب في المرحمة

بشكل خاص إلى تحديد فائدة ومصمحة الطالب وتفحص موقفيم

المتوسطة في تايوان ،كما ىدفت الستقصاء العالقة التي تربط

تجاه استخدام برنامج بريزي في تعميم مادة التربية اإلسالمية

ىذا البرنامج وأدواتو مع تحقيق مستويات من التحفيز واإلبداع

وتعاليميا ومحتوياتيا ،ولتحقيق أىداف الدراسة فقد عمل

والدافعية لمتعمم ،ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم تطبيقيا في

الباحثون عمى تصميم استبانة لجمع البيانات الالزمة والضرورية

المدرسة المتوسطة في منطقة ريفية ،حيث تم االعتماد عمى

لتحميميا والوصول لنتائج الدراسة ،وقد اشتممت االستبانة عمى

مدرس مادة الجغرافيا لتقديم التضاريس لمنطقة أمريكا الشمالية

( )22فقرة تقيس تصورات ومواقف الطالب تجاه برنامج بريزي

من خالل برنامج بريزي بدال من استخدام برنامج بوربوينت كأداة

واستخداميا ،وقد شممت عينة الدراسة ( )22طالبا ،وخمصت

لمعرض ،وبمشاركة العرض مع الطالب ،ويحوي العرض صو اًر

الدراسة إلى أن الطالب اظيروا اىتماما واقباال كبي ار عمى مادة

وفيديو وروابط صوتية ونصوص ،وبنياية الدرس يقوم الطالب

التربية اإلسالمية وتعمميا عندما يعتمد مدرسييم عمى استخدام

بتعبئة أداة لالستقصاء حول مدى التفاعل والتحفيز الذي حصموا

برنامج بريزي وعروضيا ،كما خمصت ىذه الدراسة إلى امتالك

عميو ،وتم إجراء مقابالت مع الطالب والمدرسين حول

والتعميم وخبراتيا.

استطالع فعالية استخدام برنامج بريزي في مادة التربية
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الموضوع ،توصمت الدراسة إلى امتالك الطالب لمستويات عالية

طبقت عمى طمبة الجامعات ،والبعض اآلخر طبق عمى

ومتوسطة من التفاعل والمشاركة عند االعتماد عمى برنامج

مؤسسات تعميمية أخرى كالمدارس مثل دراسة كل من بندر وبول

بريزي أثناء عممية التعميم والتعمم ،وخاصة تجاه الفيديو والنص

[ ]34ودراسة جاكوبسن [ ،]35ودراسة بيترز وىوبكنز [،]36

والرسوم البيانية في ىذا البرنامج.

ودراسة بيراس [ ،]37ودراسة مصطفى وآخرون [ ،]38ودراسة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ىاو [ ،]40ويالحظ بأنو ال يوجد أي دراسة سابقة اختبرت
فاعمية برنامج بريزي عمى التحصيل بشكل مباشر وطبقت عمى

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة الخاصة

طالبات الجامعة في مقرر طرق التدريس الخاصة.

بالتعمم اإللكتروني ،أن غالبيتيا أثبت فاعمية استخدام برامج
التعمم اإللكتروني في تنمية التحصيل األكاديمي لدى الطمبة

 .5الطريقة واإلجراءات

كدراسة كل من :الحذيفي [ ،]24ودراسة سعيفان [ ،]25ودراسة

يعرض ىذا الجزء عينة البحث وأداتو واجراءاتو والطرق

أبا الخيل [ ،]27ودراسة الشمري [ ،]31ودراسة أبو الفول [،]32

اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات الخاصة بالنتائج.

في حين لم تظير دراسة آل محيا [ ]26فروقا لطرق التعميم

أ .عينة الدراسة

اإللكتروني في اكتساب ميارات العمل التعاوني ،كما لوحظ بان

تكونت عينة الدراسة من جميع الطالبات المسجالت في

بعض الدراسات بحثت قياس فاعمية التعمم اإللكتروني عمى

مقرر طرق تدريس خاصة لرياض األطفال في الفصل الدراسي

متغيرات أخرى كاالتجاىات كدراسة الحذيفي [ ،]24ودراسة تا ار

الصيفي لعام 1434ه1435/ه والبالغ عددىن ( )72طالبة تم

[ ،]28أو عمى الكفايات كدراسة احمد [ ،]30ويالحظ أيضاً بان

توزيعين عمى شعبتين دراسيتين وجميعين في المستوى الدراسي

بعض الدراسات أجريت عمى طمبة المدارس مثل :دراسة:

السادس والسابع وتتراوح أعمارىن بين ( )21-20عاماً ،وقد تم

الحذيفي [ ،]24ودراسة سعيفان [ ،]25ودراسة أبا الخيل [،]27

تعيين أحدى الشعبتين عشوائياً تمثل المجموعة الضابطة وقد بمغ

ودراسة الشمري [ ،]31أما دراسة كل من آل محيا [،]26

عددىن ( )36طالبة واألخرى تمثل المجموعة التجريبية وعددىن

ودراسة تا ار [ ،]28وأحمد [ ،]30وأبو الفول [ ،]32أجريت عمى

( )36طالبة ،وقد درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية

طمبة الكميات والجامعات ،أيضاً لوحظ بان جميع الدراسات

من قبل الباحثة نفسيا ،في حين درست المجموعة التجريبية

السابقة استخدمت المنيج التجريبي باستثناء دراسة كل من:

باستخدام برنامج بريزي من قبل الباحثة نفسيا أيضاً ،وقد درست

الشويعر [ ،]29ودراسة أحمد [ ،]30حيث استخدمت المنيج

المجموعتان محتويات المقرر التي تضمنت ثالثة فصول دراسية

الوصفي التحميمي.

وعدداً من الموضوعات (الفصل األول الوحدات الدراسية نبذة

ويالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة الخاصة

تاريخية عن تطور الوحدات الدراسية وتعريفيا وخصائصيا

ببرنامج بريزي ،أنيا أثبتت فاعمية استخدام برنامج بريزي عمى

وشروطيا ،والفصل الثاني أنواع الوحدات الدراسية القائمة عمى

الفيم وزيادة مستويات المشاركة في مختمف المواد الدراسية،

المادة الدراسية والقائمة عمى الخبرة ،وميزاتيا وعيوبيا والفصل

وتنمية اتجاىات ايجابية نحو المقررات التي قدمت باستخدام

الثالث وحدات مقترحة لمتدريس في رياض األطفال) من كتاب

برنامج بريزي ،كما أن بعض الدراسات استخدمت المنيج شبو

بناء وتنفيذ الوحدات الدراسية في رياض األطفال لمدكتورة ىالة

التجريبي ،بينما استخدم البعض األخر المنيج الوصفي

فاروق الخريبي والدكتورة إيمان زكي أمين عام 2011م.

التحميمي ،والحظت الباحثة أن دراسة كل من نيمسون وبرينسما

ب .أدوات الدراسة

[ ،]33ودراسة بيراس [ ،]37ودراسة فيرتانين وآخرون []39

تحقيقاً ألىداف الدراسة تم استخدام األداتين كاآلتي:
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بناء عمى رأي المحكمين من ممحوظات،
التعديالت المطموبة ً

أوالً :االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة تحقيقاً ألغراض
البحث ،ليقيس قدرة الطالبات عمى التحصيل في فصول المقرر،

وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين حوالي  ،%96وقد تم حذف

تكون االختبار في شكمو النيائي من ثالثين فقرة من نوع

( )14فقرة ألن المحكمون أجمعوا عمى أنيا مكررة وغير مناسبة

االختيار من متعدد ،وكل فقرة تمييا أربعة بدائل لإلجابة ،منيا

لالختبار بذلك أصبح االختبار يتكون في صورتو النيائية من

واحدة صحيحة فقط ،وقد تم بناء االختبار وفقاً لمخطوات التالية:

( )30فقرة.

 .1تم تحميل الفصول الدراسية المنوي تدريسيا إلى الحقائق

 .4ولمتأكد من صدق البناء لالختبار التحصيمي ،تم حساب

والمفاىيم والمصطمحات والمبادئ والتعميمات المضمنة فييا.

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار

 .2قامت الباحثة بإعداد االختبار بصورتو األولية من ( )45فقرة

والدرجة الكمية لالختبار ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين

من نوع االختيار من متعدد ،لتقيس العمميات المعرفية في

( )0.90 – 0.57وتعد ىذه القيم ذات داللة إحصائية وىذا

مستويات (التذكر ،والفيم ،والتطبيق ،والتحميل ،والتركيب

يعني أن درجة االرتباط بين فقرات االختبار مرتبطة معا،

والتقويم) ،وتم تصميم جدول مواصفات خاص لألوزان النسبية

ويوضح الجدول رقم ( )1قيم معامالت االرتباط بين درجة كل

المحسوبة لكل مستوى من مستويات المعرفة ،لتحقيق صدق

فقرة والدرجة الكمية لالختبار.

المحتوى لالختبار.

 .5واستخدمت معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات االختبار،

 .3تم عرض الصورة األولية لالختبار عمى ( )7أعضاء ىيئة

حيث بمغ معامل االتساق الداخمي ( ،)0.92وكذلك تم حساب

تدريس من حممة درجة الدكتوراه في مجال التربية وعمم النفس

معامالت الصعوبة وكانت بين ( )0.70- 0.45أما معامالت

يعممون أساتذة جامعات؛ لمراجعة فقرات االختبار من حيث؛

التمييز فقد تراوحت بين (.)0.79 – 0.47

انتماء كل فقرة لممستوى المعرفي من مستويات تصنيف بموم

 .6وبعد ذلك قامت الباحثة بتصحيح االختبار وأعطيت درجة

ألىداف المجال المعرفي ،ومالئمة اإلجابات لمفقرة ،وصحة

واحدة لكل فقرة إذا اختارت الطالبة اإلجابة الصحيحة لمفقرة

الصياغة المغوية لكل فقرة ،وطمب إبداء أراءىم بشأن الحذف أو

وأعطيت صف اًر إذا اختارت اإلجابة الخاطئة ،وىذا يعني أن

اإلضافة أو االستبدال لإلجابات غير المناسبة ،وقد تم إجراء

الدرجة الكمية لالختبار ثالثون درجة فقط.

جدول 1
معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

*0.88

11

*0.61

21

*0.87

2

*0.90

12

*0.75

22

*0.59

3

*0.67

13

*0.72

23

*0.60

4

*0.66

14

*0.89

24

*0.57

5

*0.76

15

*0.67

25

*0.83

6

*0.90

16

*0.71

26

*0.90

7

*0.70

17

*0.80

27

*0.66

8

*0.85

18

*0.87

28

*0.69

9

*0.79

19

*0.58

29

*0.89

10

*0.59

20

*0.74

30

*0.79

* دالة احصائياً عند مستوى الداللة )(ἀ = 0.05
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 .7بدأت الباحثة بعممية التدريس الفعمية بعد المحاضرة األولى

قامت الباحثة بتعميم طالبات المجموعة التجريبية المادة

أي بعد تطبيق االختبار التحصيمي القبمي ،حيث درست طالبات

التعميمية باستخدام برنامج بريزي ،حيث قامت بتقسيم كل فصل

المجموعة التجريبية المقرر باستخدام برنامج بريزي ،في حين

دراسي في المقرر إلى عدة محاضرات ،حيث تم توزيع عدد

درست المجموعة الضابطة المقرر بالطريقة التقميدية.

المحاضرات عمى عدد الموضوعات ،حيث غطت موضوعات

 .8بعد االنتياء من عممية التدريس لممادة التعميمية المقررة أعيد

الفصل األول أربع محاضرات ،وموضوعات الفصل الثاني أربع

تطبيق االختبار التحصيمي عمى المجموعة الضابطة والمجموعة

محاضرات ،وموضوعات الفصل الثالث خمس محاضرات ،وعدد

التجريبية وكان ذلك يوم األحد الموافق (1435/10/14ه).

ساعات كل محاضرة ثالث ساعات صباحية تقريباً ،حيث بمغ

 .9قامت الباحثة بتصحيح أوراق االختبار البعدية يدوياً وفق

مجموع الساعات التدريسية حوالي ( )39ساعة تدريسية ،تم

النموذج الخاص باإلجابة الصحيحة ثم جدولة نتائج االختبار

تدريسيا خالل ( )13محاضرة استغرقت شيرين تقريباً ،ويمكن

وتحميميا احصائياً والوصول لمنتائج الكمية وتفسيرىا.

مشاىدة التصميم اإللكتروني لممادة التعميمية لمقرر طرق تدريس

تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية استخدام برنامج

خاصة من خالل تحميل برنامج بريزي اإللكتروني المدرج.
أما المجموعة الضابطة فقد قامت الباحثة بتدريسيا المقرر

بريزي عمى تحصيل طالبات كمية التربية في جامعة القصيم

نفسو الذي د ّرستو لممجموعة التجريبية ،ولكن بدون استخدام

وبناء عمى ذلك يكون المتغير
مقارنة بطريقة التدريس التقميدية
ً

البرنامج اإللكتروني (بريزي) بل باستخدام الطريقة التقميدية عن

المستقل ىو طريقة التدريس وليا مستويان ،المستوى األول

طريق المحاضرة والمناقشة وطرح األسئمة أحياناً.

البرنامج اإللكتروني بريزي والمستوى الثاني الطريقة التقميدية ،أما

إجراءات الدراسة

المتغير التابع ىو التحصيل ،ولإلجابة عن سؤال البحث ،تم
تحميل نتائج االختبار التحصيمي ،وتم استخراج المتوسطات

قامت الباحثة بتنفيذ البحث وفق الخطوات اآلتية:
 .1تحميل المادة التعميمية.

الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ت )(T-test

 .2إعداد االختبار التحصيمي.

لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة ،لمكشف

 .3إعداد المادة التعميمية باستخدام البرنامج اإللكتروني بريزي.

عن داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين.

 .4تحديد الطالبات لمجموعتي البحث :من خالل تعيين إحدى

 .6النتائج ومناقشتها

الشعبتين عشوائياً كمجموعة ضابطة والشعبة األخرى كمجموعة

أوالً :تم التأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة،

تجريبية.

وذلك بتطبيق االختبار التحصيمي القبمي عمييما قبل البدء

 .5بدأت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيمي القبمي يوم األحد

بعممية التدريس ،ويوضح الجدول رقم ( )2المتوسطات الحسابية

ابتداء من المحاضرة الثانية حتى يكتمل
الموافق 1435/8/24ه
ً

واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ت ) (T-testلدرجات

حضور جميع الطالبات لضبط العدد والتييئة لمتجربة واعطاءىن

الطالبات المستحقة عمى االختبار التحصيمي القبمي.

فكرة واضحة عن آلية عمل البرنامج من ناحية أخرى.

يتضح من الجدول رقم ( )2أن متوسط أداء المجموعة

 .6قامت الباحثة بتصحيح أوراق االختبار القبمي يدوياً وفق

التجريبية عمى اختبار التحصيل القبمي بمغ ( )11.37في حين

النموذج الخاص باإلجابة الصحيحة ثم جدولة نتائج االختبار

بمغ متوسط أداء المجموعة الضابطة عمى االختبار نفسو

وتحميميا احصائياً لمتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

( )11.41وىذا يدل عمى عدم وجود فرق ذو داللة احصائية
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بين متوسط أداء المجموعتين عمى اختبار التحصيل القبمي،

يشير إلى تكافؤ المجموعتين عمى اختبار التحصيل القبمي قبل

حيث بمغت قيمة اختبار (ت) ( )1.87وتعد ىذه القيمة غير

البدء بعممية تدريس المقرر.

دالة احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ،(ἀ = 0.05مما
جدول 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيل القبمي
المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات

اختبار (ت)

مستوى

داللة الفروق

التجريبية

11.37

2.8

70

1.87

0.971

غير دالة

الضابطة

11.41

2.9

الحرية

الداللة

ثانياً :النتائج المتعمقة بسؤال البحث :ىل توجد فروق ذات داللة

المقرر ،كما تم حساب قيمة اختبار (ت) لمكشف عن داللة

احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (ἀ = 0.05في

الفروق بين المتوسطات ،ويوضح الجدول رقم ( )3المتوسطات

درجة تحصيل طالبات كمية التربية في مقرر طرق تدريس

الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين

خاصة تعزى إلى استخدام (برنامج بريزي ،الطريقة التقميدية)؟

الطالبات الالتي درسن المقرر باستخدام برنامج بريزي الذي

ولمكشف عن فاعمية استخدام برنامج بريزي عمى تحصيل

يمثل (المجموعة التجريبية) والطالبات الالتي درسن المقرر

المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة ،فقد تم حساب

باستخدام الطريقة التقميدية والتي تمثميا (المجموعة الضابطة)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات

عمى االختبار التحصيمي البعدي.

عمى اختبار التحصيل البعدي بعد االنتياء من عممية تدريس
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيل البعدي
المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

27.4

2.1

الضابطة

21.7

1.9

اختبار (ت)

درجات
الحرية

مستوى

داللة الفروق

الداللة
8.23

70

0.000

دالة

يتضح من الجدول رقم ( )3وجود فروق دالة احصائياً عند

داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (ἀ = 0.05في درجة

مستوى الداللة ) ،(ἀ = 0.05بين متوسط درجات الطالبات

التحصيل في مقرر طرق تدريس خاصة لرياض األطفال بين

الالتي درسن باستخدام برنامج بريزي (المجموعة التجريبية)

طالبات كمية التربية الالتي درسن المقرر باستخدام برنامج بريزي

حيث بمغ حوالي ( )27.4ومتوسط درجات المجموعة الضابطة

وطالبات الكمية الالتي درسن المقرر بالطريقة التقميدية" ،فرضية

الذي بمغ ( ،)21.7وكانت قيمة اختبار (ت) حوالي ()8.23

مقبولة.

وىي دالة إحصائياَ عند مستوى الداللة ) ،(ἀ = 0.05وقد كانت
ىذه الفروق لصالح الطالبات الالتي درسن باستخدام برنامج

وبنا َء عمى ىذه النتيجة يمكننا القول بأن التدريس باستخدام

برنامج بريزي تفوق عمى الطريقة التقميدية في تحسين مستوى

بريزي (المجموعة التجريبية) حيث تفوقت الطالبات الالتي درسن

تحصيل الطالبات األكاديمي لمحقائق والمفاىيم والمصطمحات

باستخدام برنامج بريزي (التجريبية) في التحصيل األكاديمي عمى

والتعميمات المتضمنة مقرر طرق التدريس الخاصة لرياض

الطالبات الالتي درسن بالطريقة التقميدية (المجموعة الضابطة)

األطفال ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة

وبناء عمى ىذه النتيجة فان فرضية الدراسة " :توجد فروق ذات
ً

التي كشفت عن األثر اإليجابي الستخدام البرنامج اإللكتروني
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بريزي في التدريس ،ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى األسباب

 -وعالوة عمى ذلك ،يمكننا القول بأن الطالبات الالتي درسن

التالية:

باستخدام برنامج بريزي أصبحن أكثر وعياً وادراكاً لعممية التعمم،

 -إن التعمم باستخدام البرامج اإللكترونية يوفر لمطالبات عدداً

وذلك نتيجة لمشاركة كل طالبة بعممية التعمم مشاركة نشطة

من الميزات كالتركيز والتفاعل والمرونة في االستخدام،

وليس مستقبمة سمبية لممعرفة كما بالطرق التقميدية ،وىذا التفاعل

والتصورات البصرية والمعايشة ،إضافة إلى استخدام الطالبة

النشط يساعد عمى إدراك حقيقي لما قد تتعممو الطالبة ،مما

أكثر من حاسة أثناء التعمم ،فإن ىذا يسيم بالتالي في إضفاء

يساعد عمى تشكيل حاف اًز لمطالبة لالجتياد والجد والمثابرة لتحقيق

صفة الواقعية عند تعمم المقرر مما يؤثر تأثي اًر فعاالً في تنمية

األىداف المتوقعة من الدرس.

اكتساب المفاىيم لدى الطالبة.

 -ويمكن عزو تمك النتيجة أيضاً ،إلى أن برنامج بريزي يقدم

 -كما أن بناء مقرر دراسي باستخدام برنامج بريزي يعد إحدى

فرصاً أمام الطالبة لتقوم بمراجعة ما تعممتو بأكثر من أسموب؛

اإلسيامات التقنية التي تتيحيا نظم التعميم اإللكتروني وما يتميز

وىذا قد يساعد في ربط ما تعممتو من معرفة جديدة بالمعرفة

بو من خصائص تجعمو يختمف اختالفاً جوىرياً عن نظم التعميم

السابقة ،وتوقع ما سوف تتعممو الحقاً ،كما يؤكد ىذا المبدأ

التقميدية التي اعتادت عمييا الطالبات في التعميم والتعمم فترة

جونز وزمالؤه في أن التعمم يمر في مراحل متعددة ولكنو يتسم

طويمة من الزمن ،لذا فإن استخدام برنامج بريزي اإللكتروني

بالمعاودة.

يجعل العممية التعميمية أكثر تشويقاً ومتعة مما يؤدي إلى تفاعل

 -وكذلك فإن تييئة بيئة الكترونية مناسبة داخل المحاضرة

الطالبة أكثر من المعتاد ويزيد من نشاطيا وايجابيتيا وبالتالي

وتأمين

بريزي

يرفع من تحصيميا األكاديمي بالمقرر.

وتجييزاتو؛ وقمة العقبات التي تواجو استخدام البرنامج ،ساعد

 -إن تعمم طالبات المجموعة التجريبية باستخدام برنامج بريزي،

عمى إيجاد مناخاً تعميمياً أسيم في إثارة االنتباه وتنمية التفكير

الذي يركز عمى تسمسل العرض والحركة والجاذبية في األداء،

مما ساعد عمى التذكر والفيم والتطبيق والتحميل والتركيب

يمكن ان يكون قد ساىم في تذكر الحقائق وتعميق مستوى الفيم

والتقويم.

متطمبات

لديين ،مقارنة مع الطريقة التقميدية التي تركز عمى استظيار

البرنامج

اإللكتروني

المستخدم

 .6التوصيات
بناء عمى ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج ،توصي
ً

الحقائق والمعمومات دون التركيز عمى استيعاب المعرفة.
 -كما أن برنامج بريزي يركز عمى تسمسل معرفي في عرض

الباحثة باآلتي:

المادة أكثر من سردىا ،ويمكننا القول بان تسمسل المعرفة

 .1تطوير معايير ومواصفات تربوية لتصميم مقررات تعميمية

والخبرات الالحقة المبنية عمى الخبرات السابقة التي يقوم عمييا

الكترونية.

البرنامج اإللكتروني بريزي قد يؤدي لتحكم الطالبات بإمكانيات

 .2تطوير نظم وبرامج الكترونية إلدارة المقررات اإللكترونية

وقدرات تساعدىن عمى تنظيم وادراك المعرفة.

بالتكامل مع أنظمة التعميم اإللكترونية.

 -ومن الممكن أن يكون استخدام برنامج بريزي في التعميم قد

 .3استخدام وتفعيل برامج الكترونية أخرى في العممية التعميمية

ساعد عمى توظيف الحواس في التفاعل مع المقرر ،مما يؤثر

شبيية ببرنامج بريزي وغيره.

تأثي اًر ايجابياً في نقل ما تعممتو الطالبات لمواقف جديدة تساعد

 .4إجراء دراسة مماثمة تشمل عينة أكبر من الطمبة وفي مجال

في رفع القدرة عمى التذكر واالحتفاظ وبالتالي أسيم في تحسين

التعميم العام وعمى مقررات دراسية عديدة لتحسين مستوى العممية

التحصيل األكاديمي لديين.

التعميمي ـة تغط ـي جمي ـع أنح ـاء المممك ـة ليتـم تعمي ـم نتائجي ـا عمـ ـى
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THE EFFECTIVENESS OF USING A PREZI
PROGRAM IN EDUCATION FACULTY
STUDENTS ACHIEVEMENT IN TEACHING
METHODS ESTABLISHED COURSE
RAGHDA M.AL- ETAWY
Assistant Professor, Dept. of Curriculum and Instruction
College of Education,
Qassim University
ABSTRACT_ The study aimed to investigate the Effectiveness of using a Prezi Program in
Education Faculty Students Achievement in Teaching Methods Established, compared with the
traditional teaching method, the sample of the study consisted of (72) female students in Teaching
Methods Established Course in Education Faculty. The classes in this sample were randomly
divided into two groups: experimental and control groups, the experimental group was taught the
course by using a Prezi Program, while the control group was taught the same course By using the
traditional method. The Achievement test Prepared by the researcher were applied pre and post
the experiment, the researcher used means, standard deviations, and t-test available in (SPSS)
software. Results revealed that there were significant statistically differences between the
experimental and control group in the post – test due to teaching method in favor of the
experimental group who taught by using a Prezi program on achievement, It recommended the
development of research for the design of electronic educational decisions , and the development
of electronic programs for the management of e-courses integrated with e-learning systems , and
other electronic activation programs like Prezi program.
KEY WORDS: Effectiveness, Prezi Program, Achievement.
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