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 دور تقنية احلاسوب يف التدريس
 عبيد محمد شالل أ.م.د.                                                             

 جامعة بغداد/ كمية التربية ابن رشد                                                        
 المستخمص

يقة القائية تعتمد عمى االستظيار ادة بطر يتعرض التدريس الى مشكالت عديدة بسبب تقديم الم
وكذلك ابتعاد اغمب المدرسين عن ات التربوية ومنيا تقنية الحاسوب، فقط واىمال الوسائل والتقني

اعتماد وتوظيف تقنية الحاسوب في عرض المادة مما يحرم المتعمم من توظيف حاسة البصر 
من عممية التعمم يحصل عمييا المتعمم  %(38في استقبال المعمومة ،اذ اثبتت الدراسات بانو )

وعميو فان ابتعاد المدرسين عن %( 11نما تسيم حاسة السمع بنسبة )باعتماد حاسة البصر بي
توظيف تقنية الحاسوب في خدمة الموقف التعميمي سيحرم المتعمم بنسبة كبيرة في مساىمة 

لتعمم باستعمال تقنية ان اوقد توصل نتائج البحث الحالي الى  حاسة البصر في التعمم.
الحاسوب يعود الى ما تمتمكو ىذه التقنية من خصائص ايجابية في رفع المستوى العممي حيث 
اثبتت العديد من الدراسات فاعمية الحاسوب كتقنية تربوية تعميمية في المواد الدراسية المختمفة 

رات وتقميل الوقوع في اضافة الى فاعميتو في تنمية كثير من القدرات العقمية وتنمية الميا
 االخطاء وتحسين االتجاىات العممية لدى المتعممين مما ساعد عمى زيادة التحصيل لدييم.

 وفي ضوء نتائج البحث اقنرح الباحث عدد من التوصيات والمقترحات.
Abstract 

The teaching is subject to many problems because of the provision of the 

material in a preventive way based on memorization only and neglect of 

the means and techniques of education, including computer technology, 

as well as the departure of most teachers from the adoption and 

employment of computer technology in the presentation of the article, 

which deprives the learner to employ the sense of sight in receiving 

information, 33% ) of the learning process gets the learner to adopt the 

sense of sight while the contribution of hearing rate ( 11% ). Therefore, 

the departure of teachers from the use of computer technology in the 

service of the educational situation will deprive the learner to a large 

share in the sense of vision in learning. The results of the present 
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research indicate that learning using computer technology is due to the 

positive characteristics of this technique in raising the scientific level. 

Many studies have proved the effectiveness of the computer as 

educational educational technique in the various subjects, in addition to 

its effectiveness in the development of many mental abilities, Making 

mistakes and improving the scientific attitudes of the learners, which 

helped to increase their achievement. 

In light of the research results, the researcher made a number of 

recommendations and suggestions. 

 مشكمة البحث :

تأكيد التربية الحديثة لدور المتعمم بوصفو محور العممية التعميمية، أي ان ىناك بالرغم من       
حاجة لمتدريس  من اجل نقل المعرفة من المجرد الى المحسوس وان ىذه المشكمة ليست 
جديدة، ولكن طرق معالجتيا الزالت تتسم بالكثير من القصور فيناك الكثير من المشاريع التي 

 ين التدريس  في المراحل الدراسية كافة .اخذت عمى عاتقيا تحس
ويتعرض التدريس الى مشكالت عديدة بسبب تقديم المادة بطريقة القائية تعتمد عمى       

االستظيار فقط واىمال الوسائل والتقنيات التربوية ومنيا تقنية الحاسوب )وزارة التربية، 
1791 ،83) 
مارستو لمينة التدريس واطالعو عمى كما شخص الباحث ىذه المشكمة من خالل م      

المشكالت التي تواجو المتعممين في صعوبة استيعاب ىذه المادة وىذا ما اكدتو ايضًا عددًا 
، ودراسة البكري والباوي 0228من الدراسات السابقة في ىذا المجال ومنيا دراسة )الخزرجي، 

 (.0221، وحميدي، 1779
اعتماد وتوظيف تقنية الحاسوب في عرض المادة مما  وكذلك ابتعاد اغمب المدرسين عن     

%( 38يحرم المتعمم من توظيف حاسة البصر في استقبال المعمومة ،اذ اثبتت الدراسات بانو )
من عممية التعمم يحصل عمييا المتعمم باعتماد حاسة البصر بينما تسيم حاسة السمع بنسبة 

 (. 79: 1772%( )محمد ،11)
 

لمدرسين عن توظيف تقنية الحاسوب في خدمة الموقف التعميمي سيحرم وعميو فان ابتعاد ا
 المتعمم بنسبة كبيرة في مساىمة حاسة البصر في التعمم.



عشر ـمية محكــمة ... العــدد الثانيـأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

020 

 -ومن خالل ما سبق فان مشكمة البحث تتحدد بالسؤال التالي:
 ىل لتقنية كالحاسوب دور في التدريس ؟

 
 اهمية البحث :

الكثير من نواحي الحياة ومنيا التربية والتعميم وكانت لقد شيد العالم تطورًا سريعًا شمل     
التربية النواة االولى في تكنولوجيا التعمم ،اال انيا لم تواكب تمك الثورة، لذا نرى التربويين في 
كثير من دول العالم قاموا بفحص نقدي شامل لمنظم التربوية وصياغتيا في بمدانيم عمى اسس 

 (،101، 1739ئم، تربوية جديدة .    )عبد الدا
وبما ان عممية التعميم والتعمم تعتبر اداة التربية  فالتقنيات التربوية تقوم بدور رئيس في     

جميع عمميات التعميم والتعمم، فيمكن من خالليا ان يتعرف المتعممين بالبيئة التي من حوليم من 
بميا الدماغ فيقوم بعدة خالل حواسيم التي تغذييم بالمعمومات عمى شكل تأثيرات حسية يستق

عمميات تصنيف وترتيب بشكل مستمر حتى يصوغوا ىذه المعمومات عمى شكل فكرة ذات معنى 
ثم تستمر بالتشكيل حتى تكون في النياية المفيوم، وىذه العممية بأكمميا تدعى باألدراك الذي 

، 1738)الطوبجي،      يعد اساسًا لكثير من العمميات العقمية التي تؤدي الى التعمم           
18.) 

ولكي تحقق تقنيات التعميم اىدافيا المرجوة البد من ان تحقق عممية االتصال الن من 
اصعب المشاكل التي تواجو المدرس في التعميم ميما كان نوعو ىي ان يجعل المتعمم يفيم ما 

واجز المغة واالتصال يتعممو  فيمًا صحيحًا، فبالتقنيات التعميمية يستطيع المدرس التغمب عمى ح
 (.18، 1792المباشر بالمتعمم        )كاظم، 

وعمية فالتقنيات التربوية في ىذا المجال تزود المتعممين بخبرات جديدة لتوضيح المعاني 
المطموبة من اجل توضيح المفاىيم، وىذه القدرات الكامنة في التقنيات تنبع من كونيا لغة 

المون والحركة، وتؤدي اغراضا اخرى في ربط المعمومات التي عالمية تتحدث بالشكل والصورة و 
يتمقاىا المتعممين في المدرسة وبواقع حياتيم وتقوي لدييم قدرة التميز المكاني والزماني             

 (. 197: 1731)الكموب، 
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ال لقد بدأت فكرة استعمال الحاسوب في التعميم من اختراعيا اول مرة في الخمسينات وكان لمق
اثر كبير لموضوع استعمال الحاسوب ونتيجة  1717في سنة   (Skinner)العالم االمريكي 

لذلك اىتمت كثير من دول العالم باستعمالو في التربية و التعميم اذ قام الدكتور دونالد بتزر، 
(Donald Bitzer)  في جامعة الينوي في الواليات المتحدة بتطبيق مشروع تعميمي  1710سنة

ض الثانويات والكميات وقد تطور ىذا المشروع فيما بعد. لقد عدت الحاسبة االلكترونية في بع
قام الرياضي االمريكي باترك  1718مساعدة لعممية التدريس واسموبًا لمتعميم الفردي. وفي سنة 

في جامعة ستانفورد بتعميم الطمبة في المرحمة االبتدائية بواسطة  (Patric spner)سبنر 
تم اعطاء دروس لتعمم الميارات والتطبيق عمييا. اذ قامت  1711االلكترونية وفي سنة الحاسبة 

جامعة ستانفورد بنشر عممية التعميم  بواسطة الحاسبة االلكترونية في عدد من الواليات االمريكية 
ونشر وتوسيع استعماليا اذ قامت كثير من الجامعات االمريكية بأنشاء مراكز لمبحوث والتطوير 

 ستعمال الحاسبة االلكترونية بوصفيا مساعدة لعممية التدريس.ال
واستمرت المشاريع المتعمقة باستعمال الحاسبات االلكترونية بازدياد وتوسيع كبير في 
جامعات اخرى ومناطق في الواليات المتحدة االمريكية حتى اشارت احدى االحصائيات سنة 

صبحت تستعمل الحاسبة االلكترونية %( من المدارس ا97الى ان ) 1731وسنة  1732
(Warren, 1982, p.18) ،(Patrick, 1978, p. 9) . 

لتطوير اسموب التعمم باستعمال  (NDCAL)وفي المممكة المتحدة تم انشاء مشروع 
الحاسبة االلكترونية في االنظمة التربوية وفي مجال البحث بصورة عامة وفي عمم الحاسبات 

 (.Clarke, 1982, p. 173ن استعماليا وسيمة تعميمية )وفي االدارة التربوية كا
اما في اقطارنا العربية فنالحظ ان ىناك اىتمام بإدخال الحاسبة االلكترونية في التعميم 
وقد تم تعريب بعض المصطمحات الخاصة بالحاسبة وتم برمجتيا بالمغة العربية )منصور، 

1731 :77.) 
ال الحاسبات االلكترونية في بداية الستينات ولكنيا وفي جامعاتنا العراقية مثاًل تم ادخ

االدارية اذ اشارت احدى التوصيات في ندوة استعمال الحاسبة االلكترونية  ضاستعممت لألغرا
في اعمال الجامعات الى ضرورة استعمال الحاسبات االلكترونية في التعميم )المركز القومي، 

1731 :797.) 
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  -ية بوصفيا تقنية مساعدة لعممية التدريس تصنف عمى مجالين:والستعمال الحاسبة االلكترون
امكانية استعماليا في اغراض غير تعميمية مثل استعماليا في االمور االدارية في التربية  :ًً اوال

وما يتعمق بمعمومات المكتبة والتسجيل والمنياج وعمل جداول وتقارير تيم العممية 
 التربوية في الجانب االداري.

استعماليا وتوظيف اجيزتيا في االمور التعميمية ويرى الباحث ان استعمال الحاسوب  :ًً اوثاني
كأحد تقنيات التعميم يخدم اىداف تعزيز التعميم الذاتي مما يساعد المدرس في الكشف عن 
الفروق الفردية وبالتالي يؤدي الى تحسين نوعية التعمم والتعميم. وتبز اىمية الحاسوب 

التربوية في تقديم المادة مما يثير انتباه الطمبة وىذا يساعد الطالبة في كأحد التقنيات 
الخروج عن الدرس التقميدي في الحفظ والتمقين كما ويخفف عن كاىل المدرس في بذل 
الجيد والوقت ويساعد عمى استثمار ىذا الوقت والجيد من اجل زيادة التحصيل وتنمية 

 التفكير.
 

 الحاسوب في التدريس ؟ هدف البحث : ما دور تقنية
  

 تحديد المصطمحات : 
 -اوال : التدريس عرفه كل من : 
" مجموعو من النشاطات التي يقوم بيا المعمم في موقف تعميمي  ( :2002)ابو حويج  – 1

 لمساعدة تالميذه لموصول الى اىداف تربوية محددة".
فة سابقة واستراتيجيات تعميم " عممية تفكير ينطوي عمى استخدام معر ( : 2002) الطيطي  – 2

 خاصة لفيم االفكار في نص ما باعتباره كال واحدا "
وعرفو الباحث نظريا : بانو كل ما يقوم بو المدرسين من اجراءات لتحقيق االىداف المنشودة 

 لغرض ايصال المادة العممية وتحقيق التفاعل ما بين المدرس والمتعمم .
 -الحاسوب : –ثانيا 

  -: عرفها كل من
 بانها: 1892السوادي  - 1
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"تمك االلة التي تستطيع خزن كميات ىائمة من المعمومات او تنفيذ حسابات رياضية 
 (.18، 1739وعمميات منطقية بسرعة فائقة قد ىزت مشاعر معظم الناس )السوادي، 

 بانها:1892وعرفها القبيسي  - 2
 (.11: 1793)ألقبيسي، دة"  "الة حاسبة تستطيع القيام بمميون عممية في دقيقة واح

 -ويعرفها الباحث نظريا:
ىي مجموعة من الدوائر االلكترونية المرتبة بشكل مبرمج ليا القابمية عمى خزن 
المعمومات والقيام بكثير من العمميات الرياضية والمنطقية في العديد من المجاالت بحيث يمكن 

 االستفادة منيا.
 تطور التاريخي لمتقنيات التربوية :الفصل الثاني: نبذة مختصرة عن ال

تعد الوسائل التعميمية أسموب تعميمي قديم جدًا رافق حياة االنسان منذ البداية، اال انيا 
كمفيوم عممي مرت بتسميات متعددة، الى ان اصبحت عممًا لو مدلولو وتفرعاتو واىدافو وىو 

 (.11: 1739تكنولوجيا التعميم )الكموب، 
ل التقنيات التربوية في العممية التعميمية فإنما يمتد استعماليا لتاريخ اما من حيث استعما

طويل تصل جذوره لعصور االنسان االولي. فالمنقوشات والمنحوتات والرسوم والصور التي 
حفرىا االنسان البدائي واىل الحضارات القديمة السومرية واالشورية والبابمية والفينقية والفرعونية 

دية واليونانية عمى واجيات المعابد والصخور ىي في الواقع وسائل تعميمية غنية والصينية والين
مفيدة قامت بتسجيل تاريخ تمك االمم وحفظو وبتعميم افرادىا اساليب التعبير والتعامل وفنون 

:  1731الحرب والمين المختمفة وىي ما تزال مثابرة عمى ذلك وحتى وقتنا الحاضر )محمد، 
17.) 

 قنيات التعميم الحديث من خالل تطوره مّر بمراحل عدة ىي:ان مفيوم ت
 اوال: مرحمة تطور الوسائل واالجيزة السمعية والبصرية.

 ثانيًا: مرحمة ظيور اسموب النظم في تصميم التعميم.
 ثالثًا: مرحمة التعمم الذاتي.



عشر ـمية محكــمة ... العــدد الثانيـأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

021 

او تعمم ذاتي او وتقنيات التعميم وفقًا لمراحميا سواء عرفت بانيا وسائل واجيزة سمعية بصرية 
اسموب النظم او مزيج من ىذه المفاىيم جميا فيي ذات تأثير قوي وفاعل في عمميات التعميم 

 (72:  0220والتدريب )المشيقح، 
وقد يطمق عمى مفيوم الوسائل التعميمية والتقنيات التربوية عدة اسماء مثل وسائل 

صرية او الوسائل المينية او الوسائل االيضاح التعميمية او الوسائل التعميمية السمعية والب
المعينة عمى التدريس او معينات التدريس او مساعدات التدريس او تكنولوجيا التعميم او 
التقنيات التربوية وجاء استعمال ىذا المصطمح)التقنيات التربوية( بعد استعمال ىذه السمسمة من 

تربوية تعريبا لممصطمح االجنبي المسميات وغيرىا وقد استقر استعمال مصطمح التقنيات ال
()(Educational Technology  ،02: 1797كاظم .) 

ان كثرة التسميات تختمف باختالف وجية النظر الييا وبأىمية الحواس وتعددىا في 
عممية التعمم والتدريب وتبعًا الختالف مفيوم الوظائف واالسيامات التي تقدميا ىذه الوسائل او 

 تربية  والتعميم.التقنيات في مجال ال
وقد وجو النقد الى التسميات االخرى التي يبدو انيا اقتصرت وحددت االىمية بحاسة 
السمع او حاسة البصر او حاستي السمع والبصر معًا، نظرًا الن اكبر نسبة من الخبرات 

 (.018، ص 1731يحصل عمييا الفرد ويتم بواسطة ىاتين الحاستين )صبحي، 
 

الدراسات التربوية ان الحواس تسيم في عممية التعمم والتدريب لقد اثبتت البحوث و 
 -بالنسبة المئوية االتية:

 %( حاسة البصر.38) -
 %( حاسة السمع.11) -

 ( حاسة الشم.8.1) -

 %( حاسة الممس.1.1) -

 %( حاسة الذوق. 1) -

كما توصمت الدراسات الى نسبة تذكر الفرد لما سبق تعممو تختمف باختالف الحاسة او 
 الحواس التي تنفذ من خالليا الرسالة الى دماغ المتعمم فيمكن لمفرد ان يتذكر:
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 %( مما قراءه. 12)-
 %( مما سمعو. 02)-
 %( مما شاىده . 82)-
 (.017:  1739%( مما شاىد سمعو في نفس الوقت. )صبحي،  12) -

بانيا كل اداة يستعمميا   (Teaching aids)ويمكن ان يقصد بالوسائل التعميمية 
(. او انيا تمثل كل ما يستعممو 822: 1772المدرس لتعينو في تحقيق اىدافو التدريسية )نياد، 

المدرس من ادوات مادية اثناء تعميمو الطمبة الى جانب التعبير بالكالم. )أالحمد واليوسف، 
 (.199، ص  0221

 
 -فوائد الحاسبة االلكترونية : 
 تنمية قدرات المتعممين  عمى التفكير بصورة متصمة وتتبعيا بصورة صحيحة. -1
 اثارة اىتمام المتعممين وتشويقيم لمدرس. -0
 تساعد عمى توضيح المعاني والمفاىيم. -8

  
فكار الى المتعممين توفر الوقت والجيد الذي يبذلو المدرس إليصال المعمومات واال -7

 واستغالل ىذا الوقت في تنفيذ نشاطات تفيد المتعممين في تنمية قدراتيم العقمية.
توفر خبرات تعممية لممتعممين فتتيح ليم الفرصة لممشاىدة واالستمتاع والممارسة والتأمل  -1

ي فتصبح المدرسة حقاًل لنمو التعمم في جميع االتجاىات وبذلك تشترك جميع حواسيم ف
 عممية التعمم.

تزيد من فاعمية التدريس وتبعد الممل وبذلك تساعد المدرس والمتعممين عمى التفاعل  -1
واالندماج مع الموضوع الذي يوضح بعرض عمى شاشة الحاسوب                                    

 ( .180:  1739)الفرا، 
 

 دراسات سابقة -الفصل الثالث :
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)اثر استعمال الحاسوب في تحصيل طمبة الصف الرابع العام في  (1883دراسة )القزاز، -
قواعد المغة العربية( وقد اجريت ىذه الدراسة في مدينة بغداد وىدفت الى معرفة اثر الحاسوب 

 -في تحصيل طمبة الصف الرابع العام ولتحقيق ىذا اليدف افترضت الباحثة الفرضيات االتية:
ية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون ليس ىناك فرق ذو داللة احصائ -1

 باستعمال الحاسوب ومتوسط الطمبة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية.
ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون  -0

 باستعمال الحاسوب ومتوسط  تحصيل الطمبة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية.

ذو داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطالبات الالئي ليس ىناك  فرق  -8
 يدرسن باستعمال الحاسوب ومتوسط الطمبة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية.

ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط تحصيل طالب المجموعة  -7
 التجريبية الذين يدرسون باستعمال الحاسوب وبين ومتوسط طالباتيا.

( طالبا وطالبة مثموا المجموعة 72( طالبا وطالبة،)32بحث من )تكونت عينة ال 
( طالب وطالبة مثموا المجموعة الضابطة. اعدت الباحثة اختبارا تحصيميا في 72التجريبية و )

الموضوعات التي درستيا امتاز بالصدق والثبات، طبق عمى عينة البحث بعد انتياء التجربة. 
( وسيمة احصائية لمموازنة بين نتائج تحصيل T-Testي    )استعممت الباحثة االختبار التائ

المجموعتين التجريبية والضابطة فوجدت ان ىناك فرقا ذا داللة احصائية، فقد تفوقت طريقة 
استعمال الحاسوب عمى الطريقة االعتيادية في الموازنة بين المتوسطين الحسابيين لتحصيل 

بية والضابطة في حين لم يظير فرق ذا داللة الطمبة عامة وبين طالب المجموعين التجري
احصائية بين متوسط تحصيل الطمبة في المجموعة التجريبية بالنسبة الى متغير الجنس         

 (.11-1: 1778)ذكور واناث(. )القزاز، 
 
) اثر استعمال الحاسوب في تحصيل طالبات الصف الرابع العام (1884دراسة )السمطاني،-0

فية( واجريت ىذه الدراسة في مدينة كربالء وىدفت الى معرفة اثر استعمال في مادة الجغرا
الحاسوب في تحصيل طالبات الصف الرابع العام ،الجل تحقيق ىذا اليدف افترضت الباحثة 

 الفرضية االتية:
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ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطالبات الالئي يدرسن  
تحصيل الطالبات الالئي يدرسن بالطريقة االعتيادية. تكونت عينة باستعمال الحاسوب ومتوسط 

( طالبة 81( طالبة مثمن المجموعة التجريبية و )81( طالبة قسمت كاالتي: )90البحث من)
 مثمن المجموعة الضابطة.

وكافات الباحثة بين المجموعتين بالمتغيرات االتية: )العمر الزمني محسوبا بالشيور،  
( اسابيع درست الباحثة المادة نفسيا 12سي لالبوين( استغرقت مدة التجربة )التحصيل الدرا

واتبعت عدة اساليب في عرض مفاىيم البرنامج )اسموب المصالحة، التمرين، الممارسة 
والتمقين(. اعدت الباحثة اختبارا تحصيميا في الموضوعات التي قامت بتدريسيا، امتاز االختبار 

عمى عينة البحث بعد انتياء مدة التجربة، فقد استعممت الباحثة بالصدق والثبات وطبقتو 
االختبار التائي وسيمة احصائية لمقارنة النتائج وقد وجدت ان ىناك فرقا احصائيا داال، اذ 
تفوقت المجموعة التجريبية التي استعممت الحاسوب عمى المجموعة الضابطة التي درست 

 (.8-1، ص1777بالطريقة االعتيادية. )السمطاني، 
) اثر استعمال الحاسوب في التحصيل والثقة بالنفس لدى طالبات (2001دراسة )الربيعي، - 3

الصف الرابع العام في مادة التربية االسالمية(واجريت ىذه الدراسة في مدينة بغداد وىدفت الى 
عام ،  معرفة اثر استعمال الحاسوب في التحصيل والثقة بالنفس لدى طالبات الصف الرابع ال

 ولتحقيق ذلك وضعت الباحثة الفرضيتين الصفريتين االتيتين:
ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات الصف الرابع العام  -1

الالئي يدرسن مادة التربية االسالمية باستعمال الحاسوب ومتوسط تحصيل الطالبات الالئي 
 يدرسن بالطريقة االعتيادية.

و داللة احصائية بين متوسط درجات الطالبات االئي يدرسن مادة ليس ىناك فرق ذ -0
التربية االسالمية باستعمال الحاسوب ومتوسط تحصيل الطالبات الالئي يدرسن بالطريقة 

 االعتيادية في مقياس الثقة بالنفس.

( 81( طالبة مثمن المجموعة التجريبية و)82( طالبة، بواقع)11تكونت عينة البحث من) 
 مجموعة الضابطة.مثمن ال
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وقد كافات الباحثة بين طالبات المجموعتين بالمتغيرات االتية: )العمر الزمني، التحصيل  
الدراسي لالبوين، اختبار الذكاء، التطبيق القبمي لمقياس الثقة بالنفس(. استغرقت مدة 

النتائج، وقد  ( وسيمة احصائية لمقارنةt-test( اسابيع وقد استعممت االختبار التائي)12التجربة)
 توصمت الباحثة بعد تطبيق االختبار الى النتائج االتية:

 
تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن المادة باستعمال الحاسوب  -1

وسيمة مساعدة لمتدريس عمى طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن المادة نفسيا 
( في االختبار 2.21ة عند مستوى )بالطريقة االعتيادية، وكان الفرق ذا داللة احصائي

 التحصيمي.

 

تفوق طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة في مستوى درجات  - 0
 (. 31:  0221( )الربيعي، 2.21الثقة بالنفس، وكان الفرق ذا داللة احصائية عند مستوى)

 
 نتائج البحث  -الفصل الرابع:

لحاسوب يعود الى ما تمتمكو ىذه التقنية من خصائص ايجابية ان التعمم باستعمال تقنية ا -1
في رفع المستوى العممي حيث اثبتت العديد من الدراسات فاعمية الحاسوب كتقنية 
تربوية تعميمية في المواد الدراسية المختمفة اضافة الى فاعميتو في تنمية كثير من 

الخطاء وتحسين االتجاىات العممية القدرات العقمية وتنمية الميارات وتقميل الوقوع في ا
 لدى المتعممين مما ساعد عمى زيادة التحصيل لدييم.

ان استعمال الحاسوب في التدريس يحفز المتعممين عمى متابعة المادة من خالل اثارة  -0
عنصر التشويق لدييم لما تمتمكو ىذه التقنية مميزات متطورة تواكب ما يشيده العالم 

 في التطور العممي. من انفجار معرفي وسرعة

ابعاد تقنية الحاسوب حالة الرتابة والروتين في طرق التدريس التقميدية المعتمدة في  -8
المدارس والجامعات وىذا ساعد عمى جذب انتباه المتعممين وزاد اىتماميم بالمادة 

 الدراسية مما يساعد عمى تنمية التفكير والتحصيل .
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الدراسية لمرات عديدة وحسب رغبة المتعممين  تييأ تقنية الحاسوب فرصة عرض المادة  -7
 وحتى يتسنى ليم استيعاب المادة الدراسية بشكل سميم.

 فضاًل عن ذلك يعزى تفوق المتعممين باستعمال تقنية الحاسوب عمى باقي  -1

اقرانيم الى جعل المتعمم في ىذه التقنية ىو المحور الذي تدور حولو عممية التعميم والتعمم مما 
 بير في اثارة دافعية المتعمملو اثر ك

ىذا فضاًل عن التغذية الراجعة التي توفرىا تقنية الحاسوب عن طريق اطالع المتعمم عمى  -1
 المعمومات بشكل مستمر مما يؤدي الى زيادة كفاية المتعمم.

قد يعود السبب في تفوق المتعممين التي تدرس بتقنية الحاسوب الى حداثة ىذه التقنية في  -9
لتربوية اذ الحظ الباحث اقبال المتعممين عمى الدراسة   بيذه التقنية بحماس مؤسساتنا ا

 ورغبة عالية مما ادى الى زيادة التحصيل وتنمية التفكير لييم.

ومن الجدير بالذكر ان تقنية الحاسوب تستعمل في العممية التربوية لمعالجة الفروق الفردية  -3
 (.Maddison:1983 p:q4) بين المتعممين وتقمل من حاالت الممل لدييم

 
 المصادر :

حير خزعل نزال، ))أثر استعمال المجموعات التعميمية وفرق التعميم في  0229الخزرجي،   -1
تنمية التفكير االستداللي لدى طالبات معيد المداد المعممات في مادة التاريخ((، اطروحة 

 دكتوراه غير منشورة.

ية في تطوير بعض عناصر المنيج الدراسي، الفرا، فاروق حميدي، دور التقنيات ألتربو  -2
 1739(، السنة الثامنة، 08رسالة الخميج العربي، المممكة العربية السعودية، العدد )

 .180-107ص

الوسائل التعميمية والمنيج، دار النيضة،  -كاظم، أحمد خيري وجابر عبد الحميد جابر -3
 .1792مصر، 

، مجمة التوثيق التربوي، السنة 1799لسنة  0م وزارة التربية: نظام المدارس الثانوية، رق -4
 (.1791) 13الخامسة، العدد 
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البكري، عبد الكريم عبد اهلل يحي ))اثر استخدام المصورات والشفافيات والمصورات التعميمية  -5
في تحصيل طالب الصف األول ثانوي في مادة التأريخ في اليمن((، صنعاء، رسالة 

 .1779ماجستير غير منشورة، 
، اليمن، صنعاء، 1د فائز محمد عادل، اتجاىات تربوية في اساليب تدريسي العموم، طمحم -6

 .1772المكتبة الوطنية، 
، دار العمم لمماليين، بيروت، 0عبد الدائم، عبد اهلل، الثورة التكنموجية في التربية العربية، ط -7

1793. 
الكويت دار  ،8الطوبجي، حسين حمدي، وسائل االتصال والتكنموجيا في التعميم،ط -3

 .1738النقاش،
، بيروت، دار 0الكموب، بشير عبد الرحيم، استخدام االجيزة في عممية التعميم والتعمم، ط -9

 .1731أحياء العموم، 

، عمان، دار 1الكموب، بشير عبد الرحيم، التكنموجيا في عممية التعمم والتعميم، ط -11
 .1739الشروق لمنشر، 

 -المركز العربي لمتقنيات التربوية -لم العربيالكمبيوتر والعا -منصور، أحمد حامد -11
 .1731 -العدد الخامس عشر السنة الثامنة -مجمة تكنموجيا التعميم -الكويت

 -مدد خاص -مجمة الحاسبات االلكترونية -المركز القومي لمحاسبات االلكترونية  -12
 .1773 -بغداد -كانون األول

، أربد، دار الكندي 1النظرية والتطبيق، طالطيطي، عبد الجواد فائق، تقنيات التعميم بين  -13
 .1770لمنشر، 

 .1739 -مطبعة جامعة الموصل -السوادي، حمزة عباس مبادئ ترتيب الحاسبات -14

( ))التفكير االستداللي وعالقتو بالتحصيل كمية التربية 1739القبيسي، عبد الواحد، ) -15
 ابن رشد، رسالة ماجستير غير منشورة.

از عيسى، التقنيات التربوية، المراحل، دار الكتب صبحي خميل عزيز وتركي ضب -16
 .1731لمطباعة والنشر، 
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نياد صبيح سعد، الطرق الخاصة في تدريس المواد االجتماعية، وزارة التعميم العالي،  -17
 .1772جامعة البصرة، 

األحمد، ردينة عثمان يوسف، طرائق التدريس، منيج، أسموب، وسيمة، األردن،  -13
 .0221نشر والتوزيع، ، المناىج، لم1عمان،ط

القزاز، نداء محسن، ))أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طمبة الصف الرابع العام في  -19
 .1778قواعد المغة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، 

السمطاني، زينب محسن، ))أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالبات الصف الرابع  -21
 .1777ة ماجستير غير منشورة((، بغداد، العام في مادة الجغرافية، رسال

الربيعي، باسمو ىالل، أثر استخدام الحاسوب في تحصيل والثقة بالنفس لدى طالبات  -21
الصف الرابع العام في مادة التربية االسالمية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، بغداد، 

0221. 
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