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 مقدمة البحث:
شيدت العقود القميمة الماضية قفزات عممية ىائمة لم تشيد البشرية ليا مثيال منذ 
فجر التاريخ، لعل أىميا عمى اإلطالق التقدم فى مجال الثورة المعموماتية والحاسوب، 

عموم وتقنيات، دخمت كل دائرة من دوائرالنشاط اإلنسانى، وما يتصل بيا من 
. فالعصر (0)(424، 2102وأصبحت ضرورة ال غنى عنيا فى التعميم )إبراىيم الفار، 

الحديث يتسم بالتفجر المعرفى والتكنولوجى وزمن الثورة المعموماتية فقد فرضت 
صال المجتمع ببعضو التكنولوجيا الحديثة نفسيا عمى مختمف المجاالت كما سيمت ات

حتى سمى )القرية اإللكترونية( ولعل أحدث ثورة ىى ثورة االنترنت تمك الشبكة التى 
سيمت االتصال رغم التباعد الزمانى والمكانى وسيطرت عمى العالم )أيمن يس، 

2102 ،35-34.) 
وأصبحت قضية تطوير التعميم مطمبًا قوميًا لمحاق بركب التقدم فى عصر تميز 

المعرفة والتطور التقنى اليائل. وىو ما دفع رجال التربية بمختمف انتماءاتيم  بانفجار
لمبحث عن أفضل الطرق والوسائل لمواجية ىذا التطور وتمك العقبات. وىو ما أدى 

والذى   E-Learningإلى ظيور استراتيجيات تعميمية جديدة مثل التعمم اإللكترونى
ى التعميم، وتقديم تعمم فعال اعتمادًا عمى ساعد عمى تخطى حاجز المكان والزمان ف

عناصر الوسائط المتعددة. وبالرغم من أن بيئة التعمم اإللكترونى قد عالجت العديد 
من عيوب بيئات التعمم التقميدية والتى منيا قيود عاممى المكان والزمان، إال أن ىناك 

نى تحقيقيا، حيث يعيق مميزات لمتعمم بالطريقة التقميدية لم يستطع التعمم اإللكترو 
التعمم اإللكترونى عممية التفاعل االجتماعى، والدافعية النابعة من االتصال المباشر 
والتنافس مع اآلخرين، ويفقد المتعمم فيو دعم المعمم المباشر وتعزيزه لممتعمم )عبد الاله 

 (.00-02، 2100الفقي،
                                                           
(1) يستخدم  (APA) نظام  البحث هذا فى  الخاص   ثم رقم النشر، سنة ثم العائلة، اسم يأتى حيث والتوثيق، بالمراجع 

ثنائىالصفحة بالنسبة للمراجع االنجليزى أما المراجع العربى يكتب االسم   .المراجع قائمة فى كاملة المرجع بيانات وتكتب 
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االستفادة من التكنولوجيا ونظرا ألىمية المعمم اإلنسان والصفوف المدرسية فيجب  

التى أفرزتيا ثورة المعمومات واالتصاالت والتعميم اإللكترونى كى تستفيد منيا جميع 
القطاعات والمؤسسات بما فييا المؤسسة التعميمية األكثر حاجة ليا؛ لذا ينبغى اتخاذ 

صياغة كافة اإلجراءات الالزمة لتوظيفيا واالنتفاع بما تحتوييا من أدوات وفنيات قى 
استراتيجيات تعميمية جديدة تتماشى مع ما تنادى بو االتجاىات الحديثة فى التربية 

 (.495، 2102)إبراىيم الفار ،
وُيعد التحول النوعي الذي أحدثو ظيور الكمبيوتر في ميدان التعميم والتعمم يمثل 

نما وسيمة في ا التصال نقطة ىامة، انطالقًا من أنو لم يكن وسيمة تعميمية فقط، وا 
عادة تشكيل أدوار العناصر  والتواصل وفرت القدرة عمي التفاعل لدي المتعمم، وا 
عادة تركيب تفاعالت ىذه العناصر في إنجاز  األخري في عممية التعميم والتعمم، وا 

 (2112ميمتيا وتححقيق أىدافيا )حارث عبود، 
ى تأثيره عمى وقد أدركت معظم الدول المتقدمة تكنولوجيا أىمية الكمبيوتر، ومد

الحياة البشرية وأصبح استخدامو ضروريا فى جميع المجاالت بصفة عامة والتعميم 
بصفة خاصة. وقد أضحى فيم الكمبيوتر وطرق التحكم بو من أىم ميارات الحياة 
التي يتطمبيا ميدان العمل في حياتنا الحديثة. لذلك عمدت عمى تدريس عمومو 

داية من المرحمة اإلبتدائية مرور بالحمقة اإلعدادية ومياراتو فى مقررات أكاديمية، ب
حتى المرحمة الثانوية، وتكون ىذه المقررات بمثابة قاعدة أساسية لمتكيف مع تمك 
التقنية، وذلك لضمان حسن استخداميا وتطويرىا بما يرمى إلى تحقيق األىداف 

مادة الحاسب االلى  المرجوة لممجتمع. ومن ىنا جاء قرار وزارة التربية والتعميم بجعل
مادة أساسية فى جميع مراحل التعميم حتى يستطيع أبناؤنا مواجية التطور التكنولوجي 

 (2104السريع والمتقدم في عصر المعرفة. )وزارة التربية والتعميم، 
ويأتي ىذا البحث لمتعرف عمي ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة 

 ىذه الميارات.اإلعدادية، مما استوجب تحديد 



 

376 

 2018 واألربعون لحادىا العدد                 مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 اإلحساس بالمشكمة:
 أن وجدت اإلعدادية المرحمة فى الكمبيوتر لمادة الباحثة كمعممة خالل عمل من
 النظرية المحاضرات عمى تعتمد والتى السائدة ىى التدريس فى التقميدية الطريقة
 فى المعمل داخل تتم التدريبات العممية أن إلى باإلضافة المقرر الكمبيوتر وكتاب

 الكمبيوتر ميارات من بعض عدم تمكن التالميذ العدد، كما الحظت كبيرة مجموعات
 أو الميارات ىذه اكتساب صعوبة من الشكوى دائمي التالميذ معظم وأن الالزمة،

ممارستيا، بسبب ضيق وقت التدريب المناسب لممارسة الميارة وعدم حصول كل 
 درجاتيم. مما أدى إلى انخفاضمتعمم عمى فترة التدريب الكافية عمى الميارة 

 تحديد مشكمة البحث:
تتمثل مشكمة البحث الحالي في "الحاجة إلى التعرف عمى قائمة ميارات 

 الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية".
 أسئمة البحث:

فى ضوء ما سبق،  يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي فى محاولة لإلجابة 
 التالي: ما ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية؟عمى السؤال الرئيس 

 أهداف البحث:
 ىدف البحث الحالي إلى :

 ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية.بناء قائمة 
 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث فىما يمي:
لتالميذ المرحمة إمكانية المساىمة فى تنمية ميارات الكمبيوتر الالزمة  .0

 اإلعدادية.
 تقدم لممعممين قائمة بميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية. .2
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 منهج البحث: 

 يستخدم البحث ما يمي:
المنيج الوصفي: وذلك لوصف وتحميل األدبيات والدراسات والبحوث والدوريات 

النظري، وتحميل محتوي التي تناولت متغيرات الدراسة وتحميل الكتابات في اإلطار 
 الدراسة، لمتوصل إلي قائمة الميارات.

 أدوات البحث:
 )إعداد الباحثة(. الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعداديةقائمة بميارات الكمبيوتر 

 إجراءات البحث:
 تحدد إجراءات البحث في الخطوات التالية:

 والدراسات البحوث ومنيا بالبحث المرتبطة والبحوث األدبيات عمى أوال: اإلطالع
 النظري اإلطار في منيا لإلفادة البحث بموضوع الصمة ذات واألجنبية العربية السابقة
 البحث. أدوات وبناء

، وىذا لتالميذ المرحمة اإلعداديةثانيا: تحديد ميارات الكمبيوتر الواجب توافرىا 
 من خالل:
 الدراسي الفصل اإلعدادي الثانى لمصف الكمبيوتر مقرر مادة وتحميل دراسة .0

 .األول
 لمتصميم التعميمي.  ADDIEبناء قائمة الميارات وفًقا لنموذج .2
 .مجموعة من الخبراء والمتخصصين ىعمالميارات قائمة  عرض .5
الخبراء والمتخصصين في مجال إجراء التعديالت الالزمة التى أقرىا السادة  .4

 .تكنولوجيا التعميم
 .عمييا بعد إجراء التعديالت عرض قائمة الميارات فى صورتيا النيائية .3
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 مصطمحات البحث:
 المهارة:

بأداء عمل معين بسرعة ودقة  الفرد قيام ( بأنيا2110ُتعرفيا )منى محمود جاد، 
تقان  .وا 

( بأنيا القيام بعممية معينة 512، 2115وعرفيا )حسن شحاتو، زينب النجار، 
 بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد فى الجيد المبذول.

 مهارات الكمبيوتر:
تعرف الباحثة ميارات الكمبيوتر إجرائيًا بأنيا: األداء المتقن لمجموعة من 
الخطوات المنظمة والقائمة عمى التدريب لتالميذ المرحمة اإلعدادية والذى يمكن 

 مالحظتو وقياسو متمثاًل فى تطبيق ما تم تعممو فى مادة الكمبيوتر بسيولة ودقة.
 ظري لمبحث:ثانيًا: اإلطار الن

 عن أىمية التقل وىى الميارات، إكسابيا إلى التعميم يسعى التى األىداف من
 ييدف الحالي والبحث التالميذ، إكسابيا إلى التعميم ييدف واالتجاىات التى المعمومات

 البد التعرف عمى قائمة ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية، فإنو إلى
 تدريسيا وكيفية بصفة خاصة العممية والميارة عامة بصفة الميارة معنى معرفة من

 األداء، وىذا فى والدقة الكفاءة مع ممكن وقت أقل إكتسابيا فى وسبل وخصائصيا
 :التالية العناصر خالل من التفصيل من بشيء الميارات لموضوع التعرض يستدعى

 أواًل: مفهوم المهارة:
المجال التربوى بصفة عامة وتكنولوجيا التعميم بصفة تعددت تعريفات الميارة فى 

( بأنيا تعبر عن مجموعة 021، 0999خاصة، حيث عرفيا )حسن حسين زيتون، 
استجابات الفرد األدائية المتناسقة التى تنمو بالتعمم والممارسة حتى تصل إلى درجة 

 عالية من اإلتقان.
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ميارة بصفة عامة عمي ( ال836، 2111وتعرف )أمال صادق، فؤاد أبو حطب،  

أنيا السموك المتعمم أو المكتسب الذي يتوافر لو شرطان جوىريان: أوليما أن يكون 
موجيًا نحو إحراز ىدف أو غرض معين، وثانييما أن يكون منظمًا بحيث يؤدي إلى 

 إحراز اليدف في أقصر وقت وأقل جيد ممكن.
 المرونة أو السرعة ( إلي الميارة بأنيا022، 0992عمى،  أحمد ويشير )حسن

 حركة مع الحواس من غيرىا أو البصر حاسة والتوافق بين الحواس حركة وخفة
 لموظيفة. المختمفة األعمال ألداء المطموبة العضالت
 إجراء فى والدقة السيولة ( بأنيا449، 0966صالح،  زكي أحمد(يعرفيا  كما

 .األعمال من عمل
 األداء عمى القدرة الميارة بأنيا( فيعرف 23، 0964ريان،  فكري حسن (أما
جتماعية وعقمية حسية وىى والدقة والسرعة الكفاية من كبيرة بدرجة  من مزيج أو وا 
 . منيا ثالثة أو إثنين

 من التى األنشطة بأنيا تمك (Vernon, & Donal, 1980, 62)بينما يعرفيا 
 ىى المرجوة النتائج فإن الميارة التالميذ يتعمم وعندما عضالت المتعمم تتحرك خالليا
 األخرى، الميارات تتوسط العممية ومعظم الميارات المعرفى، بنائيم فى تغير حدوث
 عامة نيائية لكنيا بموغ ميارات نحو يتقدم الذى التمميذ يتعمميا أن يجب ميارات فيى
 ذاتيا ليست نيائية. حد فى

 ثانيًا: مفهوم المهارة العممية:
بالعديد من التعريفات الخاصة بالميارات العممية، ومن تزخر األدبيات التربوية 

 بين ىذه التعريفات ما يمي:
الميارة العممية تعني القدرة عمى القيام بعممية معينة بدرجة من السرعة واإلتقان  

 (.010، 0963، قميني مع االقتصاد في الجيد )رشدي لبيب
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بالعمل إلى درجة من ( بأنيا الوصول 022، 0992ويعرفيا )محمود السيد عمى، 
اإلتقان تيسر عمى المتعمم أداءه، في أقل ما يمكن من الوقت، وبأيسر مايمكن من 

 الجيد مع تحقيق األمان.
 في أداء والتآزر التناسق ( أن الميارة العممية ىي(Mish, 1984, 104ويري 

 بكفاء. األشياء بعض لفعل متعممة قوة أيضا وىى المتعممة، البدنية الميارة
 يدوية العممية ىى حركات الميارات ( أن21، 0994ديكسون،  نانسى (كما تري 

 . معين غرض القيام بيا لتحقيق يتم
العممية، تعرف الباحثة ميارات  الميارة لتعريفات السابق العرض ضوء وفى

الكمبيوتر إجرائيًا بأنيا: األداء المتقن لمجموعة من الخطوات المنظمة والقائمة عمى 
لتالميذ المرحمة اإلعدادية والذى يمكن مالحظتو وقياسو متمثاًل فى تطبيق ما التدريب 

 تم تعممو فى مادة الكمبيوتر بسيولة ودقة.
 ثالثًا: خصائص المهارة العممية: 

إن الميارة العممية تتميز بالعديد من الخصائص، وتتمثل ىذه الخصائص في 
(، )آمال صادق، فؤاد أبوحطب، 33-35، 0964نشواتي،  المجيد النقاط التالية )عبد

2111 ،836-839:) 
 سالسل االستجابة: .1

يتضمن األداء الماىر سمسمة من االستجابات وعادة ما تكون ىذه االستجابات 
من النوع الحركى، وكل حركة يمكن اعتبارىا ارتباطًا فرديًا بين المثير واالستجابة، 

 والميارة سمسمة من ىذا الحركات.
 ى الحركى :التآزر الحس .2

يتميز السموك الماىر بأنو تآزر بين أعضاء الحركة كاليد والقدم وأعضاء 
اإلحساس كالعين واألذن، حيث إن التآزر ىو استخدام ألعضاء الجسم معًا أو فى 
تتابع؛ فالميارة العممية تعتمد عمى تضافر حركة عضالت الجسم ويتوقف تحريك 
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دراك  الموقف العممى والممارسة السابقة لمميارة،  العضالت عمى المعمومات السابقة وا 

 ثم تأتى االستجابة لممثيرات بعد إدراك الموقف.
 التغذية الراجعة: .3

يعتمد أداء الميارة العممية عمى التغذية الراجعة الذاتية بشكل كبير، وتعنى أثر 
لى المثيرات الناتجة عن االستجابة الحركية فى أداء االستجابات الالحقة، مما يؤدى إ

 تغيير أو تعديل ىذه االستجابات .
 السرعة: .4

كثيرًا ما تتطمب الميارة األداء السريع، فالكاتب الماىر عمى اآللة الكاتبة ىو الذى 
 يكتب عددًا كبيرًا من الكممات فى الدقيقة مقارنة بغيرة.

 الدقة: .5
 حيث يتطمب أداء الميارة الدقة بجانب السرعة .

( إلى أن ىناك العديد من 2-4، 2114كما يشير )حسن حسين زيتون، 
 :فيما يمىالخصائص لمميارة، وتتمثل ىذه الخصائص 

تعبر الميارة عن القدرة عمي أداء عمل أو عممية معينة، ويتكون ىذا العمل أو  .0
 العممية في الغالب من مجموعة من األداءات أو العمميات.

 والحركية. تتكون الميارة عادة من االستجابات العقمية، واالجتماعية، .2
يعتمد األداء المياري عمي المعرفة أو المعمومات، حيث تعتبر المعرفة أو  .5

 المعمومات جزء ال غني عنو من ىذا األداء.
ُيعد التدريب أو الممارسة عمي أداء الميارة شرطًا أساسيًا لتعمميا، والذي من  .4

 خاللو ُينمي األداء المياري.
كل من معياري الدقة في القيام بو يتم الحكم عمي األداء المياري عادة ب .3

 والسرعة في اإلنجاز معًا.
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 ىى الميارة لتعريف طريقة خير ( أن032، 0962ويؤكد )فؤاد سميمان قالدة، 
عقمية، والتي  عاطفية، فيزيقية، عممية الميارة تكمن فى أن التى خصائصيا تسجيل

 لمعمومات، كما تتحسنالمعرفة وا الميارة يمكن استخداميا في مواقف متعددة، وتتطمب
 الميارات من عدد عمى والممارسة، كذلك تؤسس الميارة التدريب خالل من الميارة
 منفصمة. إستخداميا ويمكن تحديدىا يمكن التى الفرعية

 رابعًا: جوانب التعمم في المهارة:
نما  في حالة تعمم الميارة العممية، فإن ىذا التعمم ال يتم من جانب واحد لمميارة، وا 

(، 882، 0998حطب،  أبو صادق، فؤاد من عدة جوانب، وقد أشار كل من )آمال
( إلي ىذه الجوانب لتعمم الميارة، كذلك تناولت 8، 2111)محمد إبراىيم عبد الحميد، 

صبري،  إسماعيل العديد من الدراسات تمك الجوانب مثل دراسة كل من )ماىر
 وىذه (،0993البطل،  عباس (، )محمد0995(، )إسماعيل محمد حسن، 0966
 ىى: الجوانب

 الجانب العقمى )المعرفى(: .1
البد من توافر مقدار من المعرفة السابقة حتى تؤدى الميارة بشكل صحيح، 
فالميارة تستمزم مكونين ىما جانب المعرفة وجانب األداء، وتتفاوت نسب ىذين 

المعرفة دائمًا المكونين من عمل إلى آخر باإلضافة إلى الجانب الوجدانى، حيث إن 
 تسبق الميارة واألداء، والميارة ما ىى إال تطبيق لتمك المعرفة .

 الجانب األدائى )السموكى(: .2
ىذا الجانب يخضع لممالحظة فى صورة خطوات وأداءات سموكية مكونة لميارة 
عممية واحدة، وقياس الجانب المعرفى منفصاًل عن الجانب األدائى ال يعنى أنيما 

يما مرتبطان معًا، فالجانب المعرفى والجانب األدائى مطمبان ضروريان منفصالن ولكن
 الكتساب الميارة.
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 الجانب الوجدانى )االنفعالى(: .3 

وىو الجانب المرتبط بأحاسيس الفرد وانفعاالتو، وىو من الجوانب األساسية فى 
دائى عممية تعمم الميارة، فالجانب الوجدانى يرتبط مع الجانب المعرفى والجانب األ

 لمميارة، وىو قابل لمتنمية والتغيير ولكنو يحتاج إلى فترة أطول.
 خامسًا: شروط اكتساب المهارة العممية:  

إن تعمم الميارة العممية يتطمب توافق مجيودات الجياز العصبى والجياز الحركى معًا، 
الميارة بشكل  اكتساب يمكن ولذلك فإن ىناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرىا حتى

(، 868-886، 0998 حطب، أبو صادق، فؤاد جيد، ومن تمك الشروط ما يمي )آمال
 (:24، 0999(، )جابر عبد الحميد جابر، 38-33، 0996)أمين أنور الخولي وآخرون، 

 :النضج .0
يعتبر نضج المتعمم شرطًا أساسيًا لمتعمم بشكل عام والتعمم الميارى بشكل خاص؛ 

حمة عمريو محددة، يمكن لممتعمم فييا أن يتعمم ىذه الميارة حيث أن لكل ميارة مر 
 حتي يتقن أداءىا.

 الدافعية: .2
الدافعية ىي الطاقة الداخمية المحركة لمسموك البشري، وىي تتولد داخل الفرد من 
عوامل التنشئة، فوجود الدافع ىو الذي يحرك اإلنسان نحو اكتساب وتعمم الميارة، 

 م الفرد ورغبة في األداء الماىر.وىو الذي يحدد مدي اىتما
 :االقتران .5

عادة ما يشار إلى االقتران في ميدان اكتساب الميارة بمفاىيم التوقيت والتآزر 
والترتيب الصحيح؛ فعممية ترجمة المثير الحسي إلى حركة عضمية يستغرق بعض 

، وىو الوقت، وىذا الوقت يختمف في ذاتو عن الزمن الذي يستغرقو أداء الحركة ذاتيا
ما يسمي زمن الرجع، وىذا يعني أن الميارة تتطمب قدرا من التتابع الزمني دون 

 إبطاء.
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 :األداء .4
ويحدث عندما يمارس المتعمم الميارة عمميًا، وتتأصل أىمية الممارسة في كونيا 
تربط بين الجانب المعرفي والجانب المياري، وتستمزم الممارسة أداء العمل مواقف 

 متكررة.
 ة الراجعة:التغذي .5

وتمثل التغذية الراجعة فى تعمم الميارة العممية أساسًا ال غنى عنو، حيث تعمل 
عمى إمداد المتعمم بالمعمومات التى لم يحصل عمييا من تعممو السابق؛ بحيث تمكنو 

 من دعم تعممو بصورة صحيحة مع إتاحة قياس أدائو باألداء القياسى لمميارة . 
 التوجيه واإلرشاد: .6

إرشاد وتوجيو المتعمم دورًا ىامًا فى عممية اكتساب الميارة بشرط أن تتوافر يمعب 
لممعمم معرفة كافية بطبيعة األداء الجيد لمميارة، وتوجد العديد من الطرق الخاصة 

 بالتوجيو منيا:
  التوجيو المفظى لمميارة : حيث يقوم المعمم أو المدرب أو البرنامج بتوجيو

رشادات لفظيو ترتبط باألداء الجيد بالميارة، وتساعد المتعمم عمى  معمومات وا 
 إنجازىا فى أقل وقت وبأقل جيد .

  التوجيو الذاتى : حيث يقوم المتعمم بتقييم أدائو ذاتيًا، مع تقدير مستوى األداء
 الحاصل فى ضوء المعمومات السابقة عن الميارة . 

  التعمم الحركى عمى نمذجة الميارة : حيث تستخدم نماذج بصرية فى توجيو
سرعة اكتساب الميارة؛ حيث يتم التعمم عن طريق المالحظة لخطوات 

 النموذج ومحاكاتيا.
 وتتابع تآزر فى يؤدييا أن فالبد من ميارات الكمبيوتر المتعمم يتقن ولكى 
 نفسو بنفسو ُيقوم يستطيع أن حتى الميارة آلداء إستجابتو نتيجة يعرف وأن صحيح
 . 
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 ل اكتساب المهارة العممية:سادسًا: مراح 

لكى يتم تعمم أو اكتساب الميارة فإنو البد أن تمر بمجموعة من المراحل، وىذه 
(، )عبد الوىاب محمد 022-020، 0992المراحل ىى )صالح صادق صديق، 

 (:061-082، 0995كامل، 
 المرحمة المعرفية: .1

الجانب المعرفى ويتم فييا تزويد المتعمم بالمعمومات، والمعارف التى تمثل 
لمميارة، وتعتمد ىذه المرحمة عمى العمميات اإلدراكية كالمالحظة، واالنتباه، بحيث 

 تزود المتعمم بمعمومات عن الميارة، وكيفية أدائيا، والسموك المتوقع منو.
 المرحمة االرتباطية )التثبيت(:  .2

بالتدريج، وتيدف إلي تصحيح أسموب أداء الميارة، واختزان االستجابات الخاصة 
حتى يصل المتعمم إلى مستوى اإلتقان، ويتم فى ىذه المرحمة؛ التدريب عمى اكتساب 
الميارات الفرعية المتضمنة فى الميارة األساسية، ثم يبدأ المتعمم فى دمج عناصر 

 الميارة معًا بحيث تصبح ميارة كاممة.
 مرحمة السيطرة الذاتية )االستقاللية(: .3

رة في تعمم الميارة العممية، وفييا يتم االنتقال من مرحمة وىي تمثل المرحمة األخي
الدقة، فى أداء الميارة إلى مرحمة الدقة والسرعة معًا فى األداء، بحيث يستطيع المتعمم 
أداء الميارة المكتسبة بمستوي إتقان مقبول، ويحدث ذلك من خالل تكرار ممارسة 

 األداء حتى يتم صقل الميارة.
 البحث:ثالثًا: إجراءات 

: بناء قائمة ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية وفقًا لمنموذج أوالً 
 ( لمتصميم التعميمي.ADDIEالعام )

 نموذج قامت الباحثة باالطالع عمى عدة نماذج لمتصميم التعميمي، واختارت
 :التالية لألسباب وذلك لتطبيقو في ىذا البحث، (ADDIE) العام التعميمي التصميم
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 نماذج التعميمي، حيث أن جميع التصميم نماذج وأشمل أعم من النموذج ُيعد ىذا 
 ويكمن الخمسة، ىذه المراحل حول تدور اختالفيا عمى التعميمي التصميم
 .األخرى دون مرحمة عرض والتوسع في التركيز حسب عمى االختالف

 التعميمية المخرجاتتكون  أن يضمن إجرائي إطار لممصمم النموذج ىذا يوفر 
 .تحقيق األىداف في عالية وفاعمية كفاءة ذات

 تنفيذىا وسيولة اإلجرائية خطواتو وضوح. 
 والتسمل والبساطة بالمرونة الحالي، وتمتعو البحث لطبيعة النموذج ىذا مناسبة 

 .لممراحل المنطقي
ويتكون ىذا النموذج من خمس مراحل رئيسة يستمد النموذج اسمو منيا عمي 

 لنحو التالي:ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمتصميم التعميمي (ADDIE( المراحل الرئيسة لمنموذج العام )0شكل )
 التحميل: مرحمة: أوالً 

تضمنت ىذه المرحمة دراسة ووصف العناصر المكونة لممحتوي التعميمي المراد 
 تصميمو وصفًا دقيقًا، واشتممت عمي:

 تحديد الحاجات التعميمية: .0

 التحميل
 التصميم
 التطوير
 التنفيد
 التقويم
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لتحديد الحاجات التعميمية قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات الكمبيوتر الالزمة  

 لتالميذ المرحمة اإلعدادية، وقد مرت ىذه المرحمة بعدة خطوات: 
 والدراسات البحوث ومنيا بالبحث المرتبطة والبحوث األدبيات عمى اإلطالع 

 البحث. بموضوع الصمة ذات واألجنبية العربية السابقة
  ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ تحديد اليدف من القائمة والذى يتمثل تحديد

 .المرحمة اإلعدادية
 تحميل خصائص المتعممين:.2

 م. 2102/2106تالميذ الصف الثاني اإلعدادي لمعام الدراسي 
 تحديد اليدف العام:.5

ميارات الكمبيوتر ىو تحديد سعي البحث الحالي إلي تحقيق اليدف العام ، و 
 . الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية

 التصميم: مرحمة: ثانياً 
تيتم ىذه المرحمة بوصف المبادئ النظرية واالجراءات العممية المتعمقة بكيفية 
بناء قائمة الميارات التى تخدم وتمبي احتياجات الطالب المستفيدين وتضمن ىذه 

 المرحمة الخطوات اآلتية:
 صياغة األىداف التعميمية: .0

تم صياغة األىداف في ىذه الخطوة بصورة وواضحة ودقيقة ويمكن تحديد 
 األىداف فما يمي:

، وقد ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعداديةاليدف العام ىو تحديد 
 تفرع ىذا اليدف العام إلى عدة أىداف رئيسة تتكون منيا قائمة الميارات.

 : مرحمة اإلنتاج والتطوير: ثالثاً 
ونسمييا في البحث مرحمة اإلنتاج وفي ىذه المرحمة يتم إنتاج جميع العناصر 

 المكونة لقائمة الميارات والتي تم تحديدىا سابًقا فى مرحمتي التحميل والتصميم.
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 التنفيذ: رابعًا: مرحمة
قائمة الميارات الالزمة وفي ىذه الخطوة يتم اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتجييز 

 لمتالميذ، والتى تمبى احتياجات تالميذ الصف الثانى اإلعدادى من مقرر الكمبيوتر
 األول.  الدراسي الفصل اإلعدادي الثانى لمصف

 خامسًا: مرحمة التقويم:
وفي ىذه المرحمة يتم تحديد مدي كفاية قائمة الميارات من حيث التصميم واالنتاج 

المرجوة، وتتضمن ىذه المرحمة المتابعة المستمرة لمراحل التصميم لتحقيق األىداف 
واالنتاج وتقرير صالحيتيا، حيث يتم مراجعة ومتابعة جميع المدخالت فى عممية 

 التصميم واالنتاج لمتأكد من سالمة جميع مراحميا وتقرير مدي صالحيتيا.
 بناء أدوات البحث:

 تالميذ المرحمة اإلعداديةالكمبيوتر الالزمة لإعداد قائمة ميارات 
 وفق المراحل اآلتية: لتالميذ المرحمة اإلعداديةتم إعداد قائمة ميارات الالزمة 

 :قائمة المهاراتتحديد الهدف من بناء  .1
لتالميذ  المطموب إكسابياالكمبيوتر تيدف قائمة الميارات إلى تحديد ميارات 

 المرحمة اإلعدادية
 المهارات:تحديد مصادر اشتقاق قائمة  .2

تم تحديد الميارات بالقائمة في ضوء المحتوي التعميمي المقرر دراستو في كتاب 
م عمي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في  2106 – 2102الوزارة لمادة الكمبيوتر عام 

 الفصل  الدراسي األول.
 : األولية صورتها قائمة المهارات فى بناء .3

األولية في ضوء المحتوي التعميمي واألىداف قائمة الميارات في صورتيا  تم إعداد
التعميمية، ومن ثم تم تحميل الميارات األساسية تحمياًل ىرميًا ألىم الميارات الفرعية، وقد 

 روعي في تصميم قائمة الميارات االعتبارات التالية:
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  .أن تكون العبارات دقيقة وواضحة 

 .أن تصف العبارة ميارة فرعية واحدة فقط غير مركبة 
 .تجنب استخدام النفي في صياغة مفردات القائمة 
 اُلمغوية األخطاء من العبارات سالمة. 

 عرض الصورة األولية لقائمة المهارات عمى مجموعة من السادة المحكمين: .4
تم عرض قائمة الميارات بصورتيا األولية عمي مجموعة من السادة المحكمين 

المناىج وطرق التدريس، وتكنولوجيا المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في مجال 
 التعميم، وذلك بيدف إبداء الرأي حول ما يمى:

 .انتماء الميارات الفرعية لمميارة الرئيسية 
 .مدى قابمية الميارة لمقياس 
 األداء. خطوات تسمسل صحة مدى 
 .إبداء اي مقترحات ترونيا مناسبة سواء باإلضافة أو بالحذف 
  مناسبة سواء باإلضافة أو بالحذف.إبداء اي مقترحات يرونيا 

وقد أبدي السادة المحكمون بعض المالحظات والمقترحات حول مفردات قائمة 
الميارات، وفى ضوء اآلراء التى أجمع عمييا السادة المحكمون، وتم إجراء التعديالت 
 والمقترحات الالزمة، والتي تمثمت في إعادة صياغة بعض الميارات من الناحية المغوية،
ضافة بعض الميارات، وحذف بعض الميارات الفرعية نظرا لعدم انتمائيا لمميارة  وا 

 الرئيسية، وبذلك أصبحت قائمة الميارات في صورتيا النيائية.
 :البحث توصيات
 :التالية التوصيات تقديم يمكن البحث نتائج عنو أسفرت ما ضوء فى

 تدريس في وتطبيقيا البحث، ىذا في إلييا التوصل تم التي النتائج من االستفادة .0
 دراسية مختمفة وفي مراحل تعميمية مختمفة.   مقررات

 االىتمام بتدريب التالميذ عمي ميارات الكمبيوتر الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية. .2
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 رابعًا: المراجع:
 المراجع العربية:

وجيا (. تربويات تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين تكنول2102إبراىيم الفار ) .0
 ، طنطا، الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات.0(، ط1,2)ويب 

(. فاعمية الحقائب التعميمية في تنمية الميارات 0995إسماعيل محمد حسن ) .2
العممية في مادة االختبارات المعممية لمطالب المعممين بكمية التربية تخصص 

 صورة.قوي كيربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،  جامعة المن
المصرية،  النيضة مكتبة ،5ط التربوى، النفس عمم. (0966صالح ) زكي أحمد .5

  القاىرة.
، دار الفكر 4(. التربية الحركية لمطفل، ط0996أمين أنور الخولي وآخرون ) .4

 العربي، القاىرة.
 األنجمو مكتبة ،3ط التربوى، النفس (. عمم0998حطب ) أبو صادق، فؤاد آمال .3

 القاىرة. المصرية،
، مكتبة األنجمو 8(. عمم النفس التربوي، ط2111آمال صادق، فؤاد أبو حطب ) .8

 المصرية، القاىرة.
، القاىرة، مؤسسة 0(. التعميم اإللكترونى واإلعالم الجديد، ط2102أيمن يس ) .2
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