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لخص رسالة  ُ   بعنوان هدكتورام

تجریب برامج كمبیوتریة للتدریب على مفاهیم حدیثة في مجال تكنولوجیا 
  التعلیم.

  د/ ممدوح عبد الحمید إبراهیم.
  

دراسة فعالیة أشكال للرجع والتعزیز خالل برامج  استهدف البحث الحالي
ة في كمبیوتریة في إكساب عینة من معلمي ومعلمات مصر بعض مفاهیم حدیث

  في: وتمثلت أدوات الدراسةمجال تكنولوجیا التعلیم,
  استطالع رأي حول معرفة معلمین ومعلمات بمصر لهذه المفاهیم قبل

استخدامها كمحتوى لبرامج الكمبیوتر وأخذ آرائهم حول استخدام 
 .الكمبیوتر في التعلیم والتعلم

 وغیر لفظي  ثالثة برامج كمبیوتریة بأشكال ثالثة للرجع والتعزیز (لفظي
 .ومتنوع منهما)

لتطبیق  ٦٠معلم ومعلمة من مصر لالستبیان و ٤٠من  وتكونت عینة الدراسة
 .برامج الكمبیوتر مقسمین إلى ثالث مجموعات

 إلى: وتوصلت الدراسة الحالیة

  فعالیة كل برامج الكمبیوتر في إكساب المفاهیم (موضوع
 .البحث)

 بالرجع والتعزیز المتنوع (اللفظي  فعالیة أكثر لبرنامج الكمبیوتر المزود
وغیر اللفظي) مقارنة ببرنامج الكمبیوتر المزود بالرجع والتعزیز اللفظي 
بمفرده وبرنامج الكمبیوتر المزود بالرجع والتعزیز الغیر اللفظي بمفرده 

 .في إكساب المفاهیم (موضوع البحث)
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   فعالیة أكثر لبرنامج الكمبیوتر المزود بالرجع والتعزیز اللفظي مقارنة
ببرنامج الكمبیوتر المزود بالرجع والتعزیز الغیر اللفظي في إكساب 

 .المفاهیم (موضوع البحث)

 على أربعة فصول رئیسیة: هذا وقد اشتملت هذه الدراسة

وأهمیتها وحدودها یعالج بشكل عام مشكلة الدراسة وأهدافها  الفصل األول:
 .ومصطلحاتها الرئیسیة وأجراءاتها

یتناول اإلطار النظري مبتدءًا بالرجع والتعزیز والدراسات السابقة  الفصل الثاني:
عن فعالیتهما في التعلیم والتعلم ثم خلفیة نظریة عن الكمبیوتر واستخدامه في 

تكنولوجیا التعلیم التعلیم والتعلم وفي نهایة هذا الفصل خلفیة نظریة عن مفهوم 
 .وكیفیة إعداد متخصصي تكنولوجیا التعلیم بمصر

جراءات تطبیقها بمصر الفصل الثالث: ٕ  .یتناول كیفیة بناء مواد الدراسة وا

ویتناول نتائج الدراسة والتوصیات والبحوث المقترحة  الفصل الرابع:
 مستقبال

 ا واالعتماد علیھوقد ذیلت ھذه الدراسة بالمراجع والمالحق التي تم استخدامھ
 

 


