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م دينا حسن عبدالشافى    .د.ا- 3
:        عنوان الرسالة 

استخدام المدخل المنظومى عمى التحصيل الدراسى لكبار األميين بمساعدة  أثر
 الكمبيوتر

: ملخص الرسالة

 إلى بيان أثر استخدام المدخل المنظومي عمى التحصيل الدراسي البحث ا ىذىدفي
حيث استخدم الباحث المنيج الوصفى لجمع لألميين الكبار بمساعدة الكمبيوتر 

عداد أدوات البحث واالستبيانات كما اتبع البحث المنيج شبو  البيانات وتبويبيا وا 
التجريبى  حيث تم استخدام المجموعة التجريبية الواحدة من المتعممين وتطبيق عمييم 

حيث تم التدريس لممجموعة المفاىيم الواردة بكتاب أتعمم , أدوات البحث قبميا بعديا 
أتنور األساسي األول والمقرر من ىيئة تعميم الكبار باستخدام المدخل المنظومى 

 وقد اسفرت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح .بمساعدة الكمبيوتر
المنظومي أثر بدرجة كبيرة في  مما يدل عمى أن استخدام المدخلالتطبيق البعدى 
تحصيل األميين 

األميين الكبار  - 2المدخل المنظومى       -   1:     الكلمات الدالة 
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

وَو " ثَو  الـَِّذى  ُه عَو ِيينَو  فىِ  بَو ووًال  األُهمّم سُه  رَو
نهُهم   مّم
تلُهواْا  ِهمْا  يَو لَويْا اِت ِ  عَو ايَو ِكِيهمْا   َو يُه َو هُهمُه  وَو يُهِعلّممُه  وَو
ااَو  ةَو  الِكتَو الِحكمَو انُهواْا  وإِن وَو لُه  ِمن كَو  قَوبْا
ِبينٍل   َو لٍل  لَوفِى "  مُّم

 

  العظيم هللا صدق
 الجمعة سورة                                          

 "2 رقم آية"

 

 

 



 ه

 

والتقدير الشكر  

الحمد هلل رب العالميف حمدان يكافى نعمو كيكافئ مزيده كفضمو، فيارب لؾ الحمد 
 كأشيد أال إلو إال اهلل  جيؾ كعظيـ سمطانؾكجيؾ كعظيـ سمطانؾ  ككما ينبغى لجالؿ

  .، كبعداهلل عميو كسمـ نا محمد صمىكحده، كأصمى كأسمـ عمى مف ال نبى بعده سيد

فميس لى أف أدعى تفردل بإنجاز ىذا العمؿ دكف مساعدة مف عمماء أجالء، 
كأصدقاء أكفياء، كأىؿ  صابريف فضالء، بذلكا ما فى كسعيـ مف البدء إلى المنتيى، 

، كقكلو عز كجؿ فى حديثو القدسى وال تنسوا الفضل بينكم  كانطالقان مف قكلو تعالى 
صمى اهلل ، كعمالن بقكلو (عبدى إذا لم تشكر من أجريت لك الخير عمى يديو لم تشكرنى)

( فإن لم تجدوا ما تكافئونو بو فادعوا لو، من أسدى إليكم معروفَا فكافئوه )عميو كسمـ 
.  فإنو يطيب لى أف أتقدـ إلييـ جميعان بالشكر كالتقدير

مف ثـ فإنو يطيب لى أف أقدـ شكرل كتقديرل كعرفانى بالجميؿ إلى األستاذة ك
أستاذ تكنكلكجيا أمل عبد الفتاح سويدان  / األستاذة الدكتكرة  الفاضمة كالعالمة الجميمة

، جامعة القاىرة ،  عمى ما قدمتو لمباحث مف كمية الدراسات العميا لمتربية  عميدالتعميـ   ك
نصائح سديدة، كآراء رشيدة، كعكف صادؽ، فممست فييا عمـ األستاذ، كسعة الصدر، 
كسداد الرأل، فاهلل أسأؿ أف يجزييا عنى خير الجزاء كأف يبارؾ فى عمميا، كأف يديـ 

. .كأف يبارؾ فى عمميا  الصحة كالعافيةاعميو

بأسمى آيات الشكر كالتقديركالعرفاف – معترفان بالفضؿ كالجميؿ - كأردؼ ذلؾ 
  ، سموى فتحى المصرى/ بالجميؿ إلى أستاذتى الفاضمة كمعممتى الصدكقة الدكتكرة

جامعة القاىرة ،  عمى ما -  كمية الدراسات العميا لمتربية مدرس تكنكلكجيا التعميـ  ،
أكالتنى بو مف رعاية كاىتماـ، حيث خصتنى بالكفير مف كقتيا كجيدىا كعمميا، فكجدت 

فييا القدكة كالمثؿ، كلمست فييا سعة الصدر، كليف الجانب، كسداد الرأل، كصدؽ 
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 الصحة االنصح، فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجزييا عنى خير الجزاء كأف يديـ عميو
 .كالعافية كأف يبارؾ فى عمميا

 ة الجميؿكمعممتي الفاضمة ألستاذتيكيظؿ الشكر يحمؽ فى األفؽ تقديران كامتنانان 
 كمية الدراسات العميا  أصكؿ التربية ،أستاذ مساعد دينا حسن عبدالشافى /الدكتكرة
ل بو مف رعاية كاىتماـ منذ أف كانت ىذه تفجامعة القاىرة ،  عمى ما أكال- لمتربية 

الدراسة فكرة، فاهلل أسأؿ أف يجزييا عنى خير الجزاء، كأف يجعؿ ذلؾ فى ميزاف حسناتيا، 
.  الصحة كالعافية، كأف يبارؾ فى عمميااكأف يديـ عميو

ىذا كيطيب  لى أف أقدـ الشكر لكؿ مف شجعنى  أك قدـ لى مساعدة  النجاز ىذا البحث  
ما رأيت إنسانا يكتب كتابا فى يكمو إال قاؿ فى غده "كأخيران كما قاؿ العماد األصفيانى 

لك غير ىذا لكاف أحسف، كلك زيد ىذا لكاف يستحسف، كلك قدـ ىذا لكاف أفضؿ، كلك ترؾ 
ف دؿ ىذا عمى شئ فإنما يدؿ عمى اف النقص مف صفات البشر " ىذا لكاف أجمؿ كا 

. كالكماؿ هلل كحده سبحانو كتعالى

   كبعد فإنني ال أدعى أنني قد بمغت الغاية كحسبي أنني قد حاكلت كاجتيدت فإف كنت 
ف كنت قد قصرت فما الكماؿ إال هلل كحده، كال  قد كفقت فما التكفيؽ إال مف عند اهلل كا 

 . أف الحمد هلل رب العالميفنايكمؼ اهلل نفسان إال كسعيا كآخر دعكا
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االطار العام لمدراسة 

  : المقدمة

إف  قضية األمية فى مصر كتحد أساسي لجيكد التنمية ىى فى الكاقع تمثؿ 
سببا كنتيجة لمتأخر  مما يدفعنا الى أف نعطى محك األمية أكلكية كبيرة  فاألمية ظاىرة 

مركبة كىى مظير لمتأخر كسببا لو  كالبد مف احداث تغيير فى الفكر الذل يعكؽ 
. كمكاجية التحديات الحضارية نيضة المجتمع 

 إف استيفاء مطالب الحاجات األساسية لمتعمـ يؤدل بالمتعمميف إلى ممارسة 
القراءة كالكتابة كالى إجراء العمميات التى تتطمب التعامؿ باألعداد كالتكيؼ لمتغيير 
كالمساىمة فى األنشطة المجتمعية كفى المجاالت الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية 

فى ضكء ك (15ص، 1990،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ)  كالسياسية 
 يختمؼ الكبير عف الصغير فى مجمكعو مف الخصائص حتى لك تعميـ الكبارمدخؿ 

 :تساكت المرحمة التعميمية حيث يتصؼ الكبير بػ 

. النضج الجسمى ك النمك الكامؿ  -1
السمكؾ ك التصرؼ بالطريقة المتكقعة أك المنتظرة حسب ما يتكقعو الناس  -2

 .مف تصرؼ الكبير 

محمد ) .االستقاللية الذاتية ك تحمؿ المسئكلية كاتخاذ القرار  -3
( 15ص،1997،مرسي

كرغـ ىذا االختالؼ فقد غاب المدخؿ العممى لمكبار حيث يغمب عمى برامج 
أكاألسمكب كقد  الكبار منطؽ تعميـ الصغارمع بعض التعديالت فى الشكؿ أك الجكىر

تـ إغفاؿ الفركؽ الفردية كالمجتمعية كالمينية كالعمرية كحاجات كميكؿ كاتجاىات 
غير مجربة أكمدركسة كعدـ االىتماـ بالمستحدثات العممية درالمتعمميف كاستخداـ مصا

 كفى ( 2004،إبراىيـ يكنس) .كالتكنكلكجية التى تقـك بدكر فعاؿ فى تعميـ الكبار
مجاؿ محك األمية نجد أف ىناؾ مشكمة تكاجو العامميف فى ىذا المجاؿ أال كىى   



 ) 2( 

ني قـ)  أكضحتو كثير مف الدراسات مثؿ دراسة مشكمة التسرب مف التعميـ كىك ما
كالتي درست اليدر في محك األمية ( 1999،أسامو فراج  ) كدراسة ((2004، غنايـ

 ) دراسة ك كتعميـ الكبار كالعكامؿ المؤثرة عمي تسرب األمييف مف مراكز محك األمية
كالتي ذكرت أف ىناؾ نسب تسرب مرتفعة مف فصكؿ محك ( 2004،نيي عبد الكريـ 

 كىنا يجب التصدل ليذا اليدر كالتسرب ، كذلؾ بإعادة النظر إلى تعميـ .األمية 
الكبار عمى أنو إعادة لييكمة المجتمع كتزكيده بالككادر الصالحة لبنائو ، كاستحداث 

حيث يكمف الخطر فى أف   (2004،إسماعيؿ الدرديرل)أساليب خاصة لتعميـ الكبار 
تختار المؤسسات التربكية طرقان كأساليب تدريسية تعتمد عمى التمقيف مف جانب المعمـ 

فالدراسات التربكية   (2003,61،عبد اهلل عبد الجكاد) كالحفظ مف جانب المتعمـ 
السابقة تؤكد عمى أف السبب فى تفشى األمية الحضارية يرجع إلى التعميـ التقميدل 

 تطبيؽ المدخؿ المنظكمى كأف ( 115ص،2004،الياـ فراج) الذل يركز عمى الحفظ 
 فايزة السيد كآخركف)  أكصت بو كثير مف الدراسات مثؿ دراسة افى التدريس طبقا لـ

كالتى أثبتت فعالية التدريس المنظكمى فى تنمية ميارات القراءة كالكتابة  ( 2005
أنَّا ميسخى )، كدراسة ( لتالميذ الصؼ األكؿ االبتدائي كزيادة تفاعؿ التالميذ مع المعمـ

Anna Meskhi 2002 )   حيث استخدمت المدخؿ المنظكمى فى تدريس قكاعد
المغة اإلنجميزية لمتغمب عمى صعكبات التدريس كالفيـ ككانت مف أىـ نتائجيا أنيا 

رفعت مف مستكل الطالب فى قكاعد المغة اإلنجميزية كأدت أيضا لرفع مستكل الطالب 
كالتى أثبتت فاعمية استخداـ المدخؿ  ( 2004، إيماف عثماف)فى المغة األـ ، كدراسة 

المنظكمى فى التدريس فى تنمية التفكير االبتكارل كالتحصيؿ كالتى اقترحت إجراء 
دراسات لمتعرؼ عمى فعالية استخداـ المدخؿ المنظكمى فى تدريس المكاد المختمفة 

. عمى طالب المراحؿ التعميمية المختمفة

     كيتميز المدخؿ المنظكمى بأنو يربط ما يدرسو الطالب فى أل مرحمة مف مراحؿ 
التعمـ مع ما سبقت دراستو كمع ما سكؼ يدرسو فى منظكمة كاحدة كعند استخداـ ىذا 

المدخؿ سكؼ يرتفع مستكل التعميـ كالتعمـ إلى المستكيات العميا لمتعمـ كتحؿ ثقافة 
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اإلبداع بديال عف ثقافة التذكر ، كاستشراؼ المستقبؿ بديالن عف التشبث بالماضي 
فاركؽ )كسكؼ يككف لدل الدارسيف القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ بفكر منظكمي شامؿ 

فيك يقكـ عمى بناء عالقات بيف المفاىيـ بؿ كأيضان يقكـ عمى  ( 49ص،2003،فيمي
. التكامؿ بيف المكاد

       كقد أكصت كثير مف الدراسات بأىمية تدريس المكاد المتكاممة بالمدخؿ 
الذل أكد عمى حاجة السنكات األكلى   (2005، محمد نصر) المنظكمى مثؿ دراسة 

مف التعميـ إلى تكامؿ المعرفة مما يستدعى اإلىتماـ بالعمـك المتكاممة كأىمية المدخؿ 
الذل أكد عمى  ( 611ص، 2005،حسيف بشير)المنظكمى لمتدريس كالتعمـ ، كدراسة 

أىمية تقديـ فركع العمـك فى صكرة متكاممة مع إبراز عالقتيا بالتكنكلكجيا كأثرىا عمى 
المجتمع كاإلنساف كالبيئة ىذا إلى جانب دراسة المفاىيـ كالمكضكعات مف خالؿ 

منظكمة متكاممة تتضح فيو العالقات بيف أل مفيـك أك مكضكع كغيره مف المفاىيـ 
فى اآلكنة األخيرة  طرأ عمى المجتمعات التربكية مستحدثات عديدة كالمكضكعات ك

فيذا العصر بحؽ عصر ، كاإلتصاالت المتقدمة  أىميا تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات
صناعة المعمكمات كمف يممؾ المعمكمات يممؾ كؿ شئ ك أصبح الصراع بيف األمـ 

، كبذلؾ  (2004،محمد عطية)كالشعكب ككذلؾ بيف األفراد ىك صراع عمى المعمكمات
كاف البد مف تكظيؼ تمؾ التكنكلكجيا فى خدمة العممية التعميمية عامة كفى مجاؿ 

محك األمية خاصة ، فالتقنيات الحديثة ليا دكر فعاؿ كمؤثر فى التعميـ كالتعمـ حيث 
فاركؽ فيمى  )يحسف كيطكر كؿ مف المحتكل العممى كطرؽ التدريس كالتقكيـ 

، كالكمبيكتر مف الكسائؿ التكنكلكجية التى تستخدـ بفاعمية فى (2002،كآخركف 
العممية التعميمية لما ليا مف تأثير ايجابى عمى المتعمميف ، فالتعميـ كالتعمـ بمساعدة 

 يستخدـ Computer Assisted Instruction/Learning  (CAI/CAL)الكمبيكتر
فى نقؿ التعمـ مباشرة إلى المتعمميف عف طريؽ برمجيات معدة حسب صيغة أك 

استراتيجية معينة يتفاعؿ معيا المتعممكف بطريقة معينة لمحصكؿ عمى التعمـ المطمكب 
التعميـ الخصكصى ، التدريب كالممارسة ، األلعاب التعميمية ، النمذجة : كمف أساليبو
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كالمحاكاه ، اإلكتشاؼ كحؿ المشكالت ، الحكار التعميمى ، النظـ الخبيرة ، البرامج 
. المتكاممة

     ككانت ىناؾ مجمكعة مف الدراسات التى اىتمت باستخداـ التكنكلكجيا فى محك 
كالتي تـ بنائيا عمي ( 2004رمضاف حامد كآخركف  )األمية كتعميـ الكبارمثؿ دراسة

 تقييـ أثر استخداـ أساس استخداـ الكمبيكتر في محك األمية كالتي ىدفت إلي
 تحفيز الدارسيف عمي االلتحاؽ بفصكؿ محك فى فصكؿ محك األمية عمىالكمبيكتر 

األمية كتحفيز الدارسيف عمي عدـ التسرب  كرفع مستكم أداء الدارسيف كقياس 
اتجاىات كؿ مف الدارس كالمدرس نحك استخداـ الكمبيكتر في التدريس بفصكؿ محك 

األمية كأظيرت الدراسة أف استخداـ الكمبيكتر يحفز الدارسيف عمي اإلستمرار في 
الفصكؿ كعمي اإلنجاز في االمتحاف كاإلتجاىات اإليجابية مف قبؿ المعمميف 

 ، كدراسة كالدارسيف نحك استخداـ الكمبيكتر في التدريس كتكفير الكقت
كالتى أثبتت اف الكبار ليـ قدرة عمى اكتساب ميارات كمعارؼ  (2008،محمدالنجار)

 .ر كسيكلة التعامؿ معوتالكمبيك

) مثؿ دراسة الكمبيكتر       كبعض الدراسات قامت بالربط بيف المدخؿ المنظكمى ك
كالتى ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج كمبيكتر  ( 2000،دينا طكسكف 

بالكسائط المتعددة فى تدريس العمـك البيكلكجية  مف خالؿ مدخؿ المعرفة المنظمة 
لدل طالب المرحمة الثانكية فى تنمية التحصيؿ الدراسى كاألسمكب العممى فى التفكير 
كأثبتت الدراسة التأثير اإليجابى كالفعاؿ لمبرنامج فى تنمية التحصيؿ كقدرات التفكير 

القائـ عمى الكمبيكتر كالذل استخدـ  ( 2005 ،عمى البحراكل )دراسة  والعممى
المدخؿ المنظكمى فى تدريس ىندسة المكارد المائية كأكد عمى أىمية االستفادة مف 
المدخؿ المنظكمى فى تدريس كتعمـ مادة المكارد المائية نظران لمعالقات المتبادلة بيف 

كالتى أكدت األثر  ( 2003محيى الديف الشربينى )، كدراسة المفاىيـ بشكؿ منظكمى 
اإليجابى الستخداـ المدخؿ المنظكمى بمساعدة الكمبيكتر عمى التحصيؿ لطالب 

. المرحمة الثانكية


