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ABSTRACT 

This research develops a new program to teach (reading, 

mathematics, and sciences for the first primary class in Iraq and with simple 

and interactive techniques where the computer is considered as one of the 

most popular electronics innovations that convey humanity into vast fields. 

Accordingly, numerous life fields have been affected with the 

revolutionary effectiveness related to it, and hence, it becomes a significant 

device, which cannot be neglected at all. 

     Having a quick look at the computer and its educational utilizations, one 

could recognize that the Computer Assisted learning system is nowadays the 

most common educational contribution in the learning process.  
Keywords: Computer, Primary Education. 

   استخدام الحاسوب في التعليم االبتدائي 
 شيماء مصطفى المشهداني 

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسبات والرياضيات 
 16/11/2006تاريخ قبول البحث:    16/8/2006تاريخ استالم البحث: 

 الملخص
تصميم برامج خاصة تسهم بفاعلية في العملية التعليمية )برنامج لتعليم هذا البحث يتناول 

  القراءة، الرياضيات والعلوم للصف االول االبتدائي( باسلوب بسيط وتفاعلي.

تأثرت به و ، نقلت البشرية الى مجاالت ارحبيعتبر الحاسوب من المخترعات التي  إذ
اصبح جهازا اليمكن  إذ، بللنقالت النوعية التي طرأت عليه مجاالت الحياة تأثرا بالغا كنتيجة

 الحاسوبالتعليمية يتضح أن  واستخداماته الحاسوبحة السريعة عن من اللمو  االستغناء عنه.
  . التعليم حتى اآلن المساعد في التعليم هو النظام األكثر وجودًا في

 الحاسوب، التعليم االبتدائي.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  -1

التكنولوجيا بأشكالها هي المطلب األساسي من مطالب العصر وأصبح التقدم   إن
شكلها أو نوعها فكان للتعليم النصيب الوفير  عن تكنولوجي يدخل في كل المجاالت بغض النظرال

التربية نظام متكامل صمم لصنع اإلنسان السوي فكان التفاعل   أن إذ والكبير في التطور والتقدم
 .  (3)وفي تحسن وتطور مستمر ًا ،كبير 

االهتمام اآلن منصبًا على   في التعليم وأصبح  الحاسوبوقد تطورت أساليب استخدام 
يب جديدة يمكن أن يسهم أو استحداث أسال الحاسوبتطوير األساليب المتبعة في التدريس باستخدام 

في تحقيق ودعم بعض أهداف المناهج الدراسية .إال أن استخدامه في تدريس جميع  من خاللها
لم يرق إلى الطموح المرغوب فيه نظرًا  واللغة العربية المواد الدراسية وال سيما في الرياضيات والعلوم

  أن بعض البرمجيات التعليمية  فضاًل عنللتكلفة المادية الكبيرة لتوفير األجهزة والبرمجيات التعليمية 
بشكل تجاري تعوزها خصائص علمية وتربوية كثيرة في تصميمها ، وليست  فرة حاليااالعربية المتو 

جنا في البلدان العربية ، وقد يرجع ذلك إلى أن بعض القائمين  ومعلمينا ومناه تالميذناقنة لتناسب تم
 .(2)فر لديهم الخبرة التربوية والتخصصية الكافية اعلى إنتاجها قد ال تتو 

  ، الحاسوب في العملية التعليمية بشكل عام والتعليم االبتدائي بشكل خاص  ألهميةونظرا 
لكل من مناهج القراءة ، الرياضيات  Visual Basicباستخدام لغة  برامج تعليميةوبناء اعداد تم فقد 

ية  من مدارس ابتدائ ول االبتدائي وتم تطبيق هذه البرامج على عينة من التالميذوالعلوم للصف اال
وعمل   (بالل الحبشي للبنين في الموصل )مدرسة يافا للبنات، مدرسة االمام مالك للبنين، مدرسة

 .وكانت النتائج ايجابية عليم بمساعدة الحاسوباستبانة حول رأي المعلمين بعملية الت
 

المقدمة في االستبانة على استبانات سابقة في بحوث علمية في   األسئلةاعتمدت  إذ
هو مناسب مع واقعنا في  ما أخذناعليها  اإلطالع(، وبعد 2استخدام الحاسوب في مجال التعلم )

 احث باعدادها وتطبيقها على تلك المدارس. (   التي قام الب13-10العراق واضفنا اليها االسئلة )

 

  استخدام الحاسوب في التعليم -2

وسيلة أو أداة تعليمية في المناهج الدراسية  باهتمام بالغ بوصفه  الحاسوبيحظى استخدام 
التمرينات  وفي ،فيستخدم في الشرح واأللقاء عند صانعي القرار في مجال التربية والتعليم ، 
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الحوار التعليمي ، وفي حل المشكالت ، ويستخدم في النمذجة والمحاكاة وفي  وفي  ،والممارسة 
   .(1) والمعلم تلميذ، اي يأخذ الحاسوب دور شريك الاأللعاب التعليمية 

ينقل المتعلم من دور المتلقي   على أنلكي يساعد الحاسوب في العملية التعليمية ويستخدم 
مستنتج لهذه المفاهيم والفرضيات من خالل   ى لمعلم إمعارف والمفاهيم من قبل الللمعلومات وال

 .المختارة عيضا مو الحول   الباحث الذي صممه البرنامج المعلومات والبيانات التي يقدمها له
 

 ( 4) التعليمية مزايا استخدام تكنولوجيا الحاسوب في العملية -3

األبحاث التي  عدد كبير من الدراسات و  يوجد الكثير من المزايا التي ظهرت من خالل
 : التعليمية ومنها أجريت في مجال استخدام الحاسوب في العملية

 . واإلنسان شطة وتفاعلية بين اآللةإنشاء بيئة تعليمية ن* 

 . لتحقيق األهداف التعليمية تالميذتنمية مهارات ال* 

ياضيات واللغات يرونها صعبة ومعقدة مثل الر  اإليجابية نحو المواد التي تالميذتنمية اتجاهات ال* 
 .األخرى 

أفضل من الطريقة   تلميذيوفر خبرة لل مما Multimedia متعددة الوسائط أجهزةباستخدام العرض * 
 . التقليدية

 . تالميذتوفير فرص التعلم الفردي بين ال* 

 . الستمرار اكتساب المهارات يساعد على نقل عملية التعليم والتعلم إلى المنزل* 

التي تساعد على اكتسساب معلومات  من األنشطة المختلفة والبرامج المتنوعة اً كبير  اً يوفر قدر * 
 .خارج المادة الدراسية

 . العمليات من المعلومات ويقوم بعدد كبير من اً كبير  اً يختزن قدر * 
 

 (8)(7) في مجال استخدام الحاسوب في التعليم الدراسات السابقةالنظري و  اإلطار -4

للبحث تجارب بعض الدول المتقدمة في إدخال الحاسوب مثل يتضمن اإلطار النظري 
الحاسوب والصعوبات الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وتجارب بعض الدول العربية في إدخال 

 .التي واجهتها
ميين  الخمسييينات بحييدودل الحاسييوب فييي التعليييم ادخيي تجربيية الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي ف

 أعدهاأشارت الدراسة التي تم  إذ ،القرن الحادي والعشرينجربة انتشارا في وازدادت الت  القرن الماضي
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القسم التعليمي بالواليات المتحدة عن واقع الحاسبات واسيتخدامها فيي التعلييم وأسيفرت النتيائج عين أن 
مخصييص  تالميييذ% ميين وقييت ال 50أكييدت الدراسيية أن و  اً حاسييب 20كييل مدرسيية ثانوييية بهييا أكثيير ميين 

مخصييص للتييدريب  تالميييذ% ميين وقييت ال13رفيية عيين الحاسييبات وتعلييم البرمجيية ، وأن الكتسيياب المع
مخصيييص للتيييدريب عليييى  تالمييييذ% مييين وقيييت ال18عليييى المهيييارات الرياضيييية وتعليييم اللغيييات ، وأن 

التمارين والممارسة في التجارة والصناعة وأكيدت الدراسية أن اسيتخدام الحاسيوب فيي بعيض المقيررات 
 .تالميذاألكاديمي لل ساهم في تطوير اإلعداد

تعتبر التجربة الفرنسية نموذجا في إدخال الحاسوب في التعليم باعتبارها وسيلة تعليمية كما 
فر القناعة والقرار السياسي المدعم  ا وذلك العتبارات هي وجود خطة وطنية إلدخال الحاسبات مع تو 

خطة لتدريب المعلمين على وجود  فضالً لذلك ، ووجود لغة خاصة مختلفة عن اللغة اإلنجليزية 
استخدام الحاسوب وإعداد المناهج ، وعدم التسرع بإدخال الحاسبات في المدارس قبل إعداد  
المدرسين اإلعداد المناسب واالنتهاء من تطوير البرامج التعليمية لمختلف المقررات، ووضع خطة  

 .حكومة إلدخال الحاسباتلتمويل ال
فييي المملكيية العربييية  عييارففقييد اهييتم المسييفولون فييي وزارة الملييدول العربييية إلييى ابالنسييبة  أمييا

، فقييد أدرجييت الييوزارة  ولحييد االن بنشيير الثقافيية والمعلوماتييية منييذ منتصييف العقييد  الماضييي السييعودية
كميا اسيتخدم الحاسييوب فيي تعلييم ميواد الرياضيييات  ثالثية مقيررات دراسيية للحاسيب فييي التعلييم الثيانوي 

اعتميدت األسيرة  كميا ض المدارس بعد الغاء النظام المطور في وزارة المعيارفواللغة االنكليزية في بع
 (5الوطنية للحاسب في وزارة المعارف خطة جديدة لمنهج الحاسوب في المرحلة الثانوية.)

السيباقة العربيية العربية المتحدة والبحرين وسيلطنة عميان والعيراق مين اليدول  اإلمارات تعتبر
كاسيلوب الحاسيوب فيي التعلييم واسيتخدام البيرامج التعليميية إلى اسيتخدام سات في اجراء البحوث والدرا

  .من اساليب التعليم للمناهج الدراسية
 

 العملي اإلطار -5
 بحثمشكلة ال 5-1

مادة ووسيلة في مراحل التعليم وخاصة  بوصفه ب و التعليم بالحاسبهتمام االفي ضوء 
بالدرجة   افي المناهج لم يوظف وجودهاوماتية بالرغم من ب والمعلو أن الحاس إذ و بتدائي . التعليم اال

الكافية في المناهج وهذا ما دفع الباحث إلى دراسة واقع وصعوبات توظيف الحاسوب  وتكنلوجيا 
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ما "  تيالمعلومات في مناهج التعليم االبتدائي وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة البحث في السفال األ
 نلوجيا المعلومات في مناهج التعليم االبتدائي في العراق "وتك واقع وصعوبات توظيف الحاسوب

 

 بحثهدف ال 5-3

تصميم برنامج تعليمي لمناهج التعليم االبتدائي يهدف البحث الحالي إلى 
  : يما يأت التعرف علىيتم من خالله  إذ)الرياضيات،القراءة،والعلوم( في العراق 

  .ج التعليم االبتدائي في العراقوالمعلوماتية في مناه  الحاسوبواقع توظيف * 
تحديد الصعوبات التي تعوق توظيف إمكانيات الحاسوب  والمعلوماتية في مناهج التعليم * 

   .االبتدائي في العراق
تقديم مقترحات لزيادة فعالية توظيف الحاسوب والمعلوماتية في مناهج التعليم االبتدائي في * 

 .العراق
 .البتدائي نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوباتجاهات معلمات التعليم ا* 

 

 بحثأهمية ال 5-6

 : يأتيوتتمثل أهمية البحث الحالي 
توظيف  إذمن وتطويرها شى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثة في بناء المناهج ايتم* 

 فيها  .   الحاسوب
ائي بوزارة التربية بالصعوبات ولين عن مناهج التعليم االبتدف قد يسهم البحث الحالي في تزويد المس* 

 في مناهج التعليم االبتدائي. الحاسوبالتي تحول دون توظيف 
ولين عن مناهج التعليم االبتدائي بوزارة التربية بالمقترحات يسهم البحث الحالي في تزويد المسف قد * 

 في مناهج التعليم االبتدائي . الحاسوبالتي قد تزيد من فعالية  توظيف 
في المناهج بالتعليم االبتدائي  الحاسوبحث الحالي بداية لبحوث أخرى في مجال توظيف يعد الب* 

 بما يسهم مستقبال في تطوير المناهج . 
المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المسفول عن المناخ الصفي ونجاح االدارة  إن * 

في غاية   أمرا رعتبتباستخدام الحاسوب الصفية وان دراسة اتجاهات المعلمات نحو التعلم الصفي 
 االهمية.
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 مميزات النظام 5-7
 :اآلتية باإلمكانياتيتميز النظام 

 . شيق مع الصور والصوت بأسلوبيقدم المعلومة * 
 .التغيير أوالحذف   أو اإلضافةعملية   سهولة* 
 .المتعلمينلقياس درجة االداء وتوفير مفشرات رقمية لمعرفة مستوى  إحصائينظام تقويمي/* 
استخدمنا طرق التعلم  إذ، د مدى استفادة المتعلم من الدرسيوجود مجموعة من االختبارات لتحد* 

 .)االرشاد، االختبار، حل المسائل(
مجموعة من االسعافات الدراسية على مستوى المعلم ومستوى المتعلم لتسهيل استخدام  يتضمن * 

   .البرنامج ومعرفة التفاصيل
وربط البرنامج )جزء المعلم وجزء المتعلم(  امج من االستعمال او االساءة او التحريفحماية البرن* 

 .بطريق ذي ممر واحد يسمح للمعلم بالوصول الى جزء المتعلم واليسمح بالعكس
 

  مكونات النظام -6
 :أساسيتينمن وحدتين برامجيات النظام تكون ت

 وحدة المعلم  6-1
ليف( للمادة العلمية وكل ما يتعلق بها من ادخال تمارين أتيمكن اعتبار هذه الوحدة )نظام 

الختبار وتقويم المتعلمين ويقصد بنظام التاليف :بناء تسهيالت برمجية توفر للمعلم اداة شاملة  
تسمح بتطبيق بعض او جميع طرائق التدريس باستخدام الحاسوب اذ توفر مجاال للتحاور بين المعلم 

ية كتابة النصوص واستنساخها وتغيير مواقعها واالضافة اليها والحذف والحاسوب كما تسهل من عمل
 منها ويوفر نظام التاليف التسهيالت االتية:

 .كتابة النصوص التعليمية* 
النصوص وعرضها على المتعلم بصيغ مختلفة باالعتماد على اساليب  إخراجالقدرة على * 

 .متعددة الوسائط توضيحية مختلفة
 .ت الالزمة للمتعلم بصيغ مختلفة لتسهل معها عملية تقويمه فيما بعدوضع االختبارا* 
البرنييامج التعليمييي صييمم لتعليييم مييادة الرياضيييات ،القييراءة والعلييوم للصييف االول االبتييدائي  أنوبمييا * 

ليف اسييلوب االطيير التعليمييية اذ ال يحتيياج المعلييم فييي هييذه الطريقيية ميين طرائييق د نظييام التييأفقييد اعتميي 
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تعلم قوانين او اوامر كما انه اليحتاج الى اية خلفية سيابقة بالحاسيوب اذ يظهير فيي هيذا ليف ان يأالت
 الدخيال او عيرض الينص التعليميي واطيرليف مجموعة من االطير المختلفية كياطر أالنوع من نظم الت

لعييرض الرسييوم التوضيييحية واطيير الدخييال او عييرض التمييارين واطيير لتعيييين الفصييل التعليمييي واطيير 
  .ن المواد التعليميةالتنقل بي

ليف الميادة العلميية للميتعلم والجيزء الثياني أليف من جزأين : الجزء االول لتأويتكون نظام الت
 .ليف التمارين واالختبارات الالزمة لمعرفة مستوى المتعلمألت
 

A .ليف المادة العلميةأت 
شكل مشابه فصول علمية، مصممة ب إلىقسمها يالمادة العلمية و المعلم حدد أن ي بعد

  . وتعطي وحدة االضافة إمكانية إضافة فصلن في نهايتهللكتاب العلمي اذ كل فصل يحوي تماري
أو صفحة في الفصل. وعند إجراء اإلضافة في البداية أو بعد صفحة أو فصل يتم تزحيف  دراسي

أرقام )الفصول و الصفحات( في الفهرست و الملحق الخاص بعناوين الفقرات و التمارين بشكل 
 ذاتي.

 

B .تأليف التمارين 
مارين. و  حدة لكي تكون مهمتها إضافة التو لتسهيل عملية تدريب المتعلمين صممت هذه ال

وقد   متعدد، صح أو خطأ، الرسم، تمارين ذكاء اصطناعي.من التمارين على أنواع هي: االختيار 
 زود البرنامج التعليمي بطريقتين لعرض التمارين هما :

تمارين لكل فصل: ُتعرض على المتعلم للتأكد من مدى فهم المتعلم للفصل العلمي المعروض  1.
من التمارين فأن للمتعلم كامل الحرية في اختيار أي نوع أو مجموعة   هذا النوعإلى عليه. بالنسبة 

أنواع التمارين كما أن له كامل الحرية في عدد الفروع  لكل تمرين. يستطيع البرنامج التعليمي أن  
مستويات من الصعوبة فالمتعلم  ةيقترب من المستوى الحقيقي للمتعلم بتقسيم تمارين الفصل إلى ثالث

لبداية المستوى االول و ال يحق له االنتقال الى المستوى التالي اال بعد انجازه شروط يواجه في ا
المستوى الحالي. أن هذا االسلوب يضع امام المتعلم من العقبات و التحديات كما أنه يسهل عملية 

 التقويم فيما بعد.
 . ة العلميةعلى الماد اإلطالعمن  انتهائهرض على المتعلم بعد تع تمارين نهائية : 2.
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  إلى تقديم تمارين الختبار المتعلم و تبيان مدى فهمه للمادة المعروضة عليه و تقسم يكون باالختبار ف
تمارين فصل و تمارين امتحان نهائي. يوجد لكل تمرين وقت معين للحل، وفي حالة انتهاء الوقت 

اب الصحيح في حالة االجابة  يتم الخروج وعدم السماح للمتعلم بتكملة الحل، ومن ثم يتم اعطاء الجو 
في تمارين الفصل فقط. كذلك يوجد لكل تمرين عدد من المحاوالت ففي حالة عدم االجابة  أالخط

عدد المحاوالت، تصحب عملية المحاورة بين   ينتهيالصحيحة تستمر المحاوالت في الحل الى أن 
فضال عن وجود اسعافات  البرنامج و المتعلم رسائل تساعد في الحل و أخرى تشجيعية للمتعلم

دراسية تساعد المتعلم في الوصول الى الحل الصحيح في حالة الخطأ. تحفظ نتائج المتعلم ليستفيد  
 منها المعلم في عملية تقويم المتعلمين.

 وحدة المتعلم 6-2
هنا البد من استثارة التفاعل الشيق بين المتعلم و الحاسبة أذ يعرف التعليم المساعد  

لى أنه االكتساب الصحيح لمعرفة أو مجموعة من المعارف أو المهارات و تطوير القدرة بالحاسبة ع
على التفكير بصورة ذكية.وثمة طرائق عدة لتوصيل المادة العلمية إلى المتعلم و هي طريقة التطبيق 

، قيجمع البرنامج التعليمي هذه الطرائو  ، وطريقة االختيار،واسلوب الذكاء االصطناعي و الممارسة
   -وتتكون وحدة المتعلم من:

A وحدة التعلم . 
خصصت وحدة التعلم لعرض المادة العلمية مقسمة الى فصول على المتعلم و يستطيع 

اسم الفصل كما يستطيع عرض  باختيارقراءته في المتعلم أن يبدأ القراءة من أي فصل يرغب 
على محتوياتها  طالعاإلفي صفحة يرغب المتعلم  أية عرضوكذلك فصل  اي صفحات منال

( توضح الواجهة الرئيسية للبرنامج والتي من خاللها يستطيع المتعلم عرض الدروس 1) الشاشة
 . (4-2للمادة المختارة كما توضحها الشاشات )

Bوحدة االختبار . 
 : إلىلعلمية المعروضة عليه وتقسم تقدم تمارين الختبار المتعلم وتبين مدى فهمه للمادة ا

 صة بكل فصل تمارين خا -
 تمارين االمتحان النهائي -
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التيي  تمارين الفصل و وحدة تمارين االمتحيان النهيائي يوضح الترابط بين وحدة( 1الشكل )
عميل هيذه  ييأتيمجموعة من االجزاء المتشابهة مع بعيض االختالفيات البسييطة وفيميا  هي عبارة عن

 االجزاء :
م هييذا الجييزء بتعيييين أي نييوع اختييار المييتعلم ميين يقييو  اختيااار التمااارين المعروضااة ملااى المااتعلم: -

التمارين ، تمارين االمتحان النهائي او تمارين الفصل وعلى هيذا االسياس ييتم تحمييل تميارين الفصيل 
 او تمارين االمتحان النهائي.

يقوم هذا الجزء بتحديد المستوى الخاص بالتمارين المراد عرضها على المتعلم تتراوح المستويات :  -
اعتميادا عليى النتيائج التيي حصيل عليهيا  إذالمستويات بين )سهل، متوسط الصيعوبة و صيعب(.  هذه

 المتعلم يتم تحديد االنتقال من مستوى الى اخر من التمارين.
 إذهذا الجزء يقوم باختبار ارقام التمارين الخاصة باالمتحان النهيائي عشيوائيا االختيار العشوائي :  -

ب برنيامج يسيتخدم دالية عشيوائية تعتميد عليى زمين الحاسيبة فيي تولييد االعيداد تولد ارقام التمارين حسي 
 العشوائية.

يخصييص هييذا الجييزء لمعرفيية مييدى فهييم المتعلمييين للتمييارين ويييتمكن المعلييم ميين ادخييال  االختيااار : -
 ارقام التمارين الخاصة باالمتحان النهائي وعرضها على المتعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وحدة تمارين الفصل

اختيار التمارين 

 المعروضة على المتعلم

 المستوى 

استدعاء الملف 

 الخاص بالتمرين

 المساعد الزمن nالمحاوالت 

 
 

 1حل المتعلم    

 2حل المتعلم    
 3حل المتعلم    

 nحل المتعلم    
 المقارنة

 
 االجابة الصحيحة الرسائل 

 حفظ الدرجات التقييم و عرض التقارير على المتعلم
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 عام لترابط وحدة التطبيق و الممارسة الخاصة بالفصلالهيكل ال( 1شكل )ال

 

يقوم هذا الجزء بحساب الفترة الزمنية التي قضاها المتعلم في حل التمرين. لكل تمرين  الزمن :  -
ولكل فرع من التمرين زمن خاص به، يقوم هذا الجزء بحساب الزمن ومقارنته مع الزمن المخصص 

 م. لهذا التمرين المدخل من قبل المعل
 هنا يتم حساب الدرجات التي حصل عليها المتعلم وخزن المعلومات الخاصة به. الدرجات :  -
: تعني مقارنة حل المتعلم للتمرين مع الحل الصحيح المدخل من قبل المعلم وحسب  المقارنة -

 نوعية التمرين المعروض على المتعلم.
، ويتكون  خطأجابة المتعلم اجابة برنامج صمم للمساعدة في حل التمرين عند ا المسامد :  -

 رئيسية هي :  أجزاء ةالمساعد من ثالث
 توضيح المصطلحات العلمية  -1
 عرض شرح لحل التمرين -2
 عرض محتويات الفصل  -3
هذا الجزء يقوم بحساب عدد المحاوالت التي قام بها المتعلم لوصول الى الحل  المحاوالت :  -

 لكل تمرين. بها سموحالصحيح وتقارن مع عدد المحاوالت الم
 .إلى الحل الصحيح يتضمن عرض الحل الصحيح عند عدم توصل المتعلم االجابة الصحيحة :  -
Cتقويم المتعلم . 

تزويد المتعلم بالمعلومات وعرض  فضاًل عنان استخدام الحاسوب في العملية التعليمية     
قوته. لذا تخزن النتائج التي حصل   رصد نقاط ضعف المتعلم ونقاط علىالتمارين عليه يعين المعلم 

 عليها المتعلم في عملية التعليم خالل حله التمارين في ملف معين.
 

 االستنتاجات -7
يتمثل في قطاع التعليم االبتدائي ، الذي تعتمد عليه   اً ومهم اً حيوي اً قطاع تناول البحث

ات األساسية السليمة مثل  لهذا القطاع المقوم توافرتخطط وبرامج التنمية إلى حد كبير وكلما 
بقية القطاعات االقتصادية   فيالمناهج وتوظيف الحاسوب والمعلوماتية فيها ، تزايد تأثيرها اإليجابي 

 واالجتماعية . 
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ية من ت نتائج الدراسة االتجاهات حول استخدام الحاسوب في العملية التعليمر لقد اظهف
قياس  استبانةاعتمادا على كانت ايجابية ان االتجاهات جميعها و المعلمين قبل مجموعة من 

التي قام  (1) الموضحة في الجدولو  اتجاهات المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب
ومدرسة بالل الحبشي  نللبنيمالك  اإلماممدرسة و  مدرسة يافا للبناتوتطبيقها على  ا الباحث باعداده

وكذلك عند اختبار ، معلمة 50 نلية االستبيان عليهعم إجراءتم  الالتيوكان عدد المعلمات  للبنين
فقد حظي  ،نفسها مدارسالالمرحلة االبتدائية في  تالميذالبرنامج التعليمي وعرضه على مجموعة من 

عرض المادة  في تالميذالبرنامج التعليمي للقراءة والرياضيات والعلوم باستجابة مباشرة من قبل ال
 . (4-1) الشاشاتوالفيديو  باستخدام الصوت والصورةيتم عرض المادة  إذالتعليمية 

إلى  ( توصلت 1التي حصلنا عليها من االستبانة الموضحة في الجدول )النتائج  عتمادا علىا 
الحاسوب( قد تفوقت على المجموعات الضابطة   ت التجريبية )التي درست باستخدامأن المجموعا

. وفي المملكة  عربية إلى النتائج نفسهات دراسات )التي لم تستخدم الحاسوب في التعلم(. وقد توصل
العربية السعودية أجريت بعض الدراسات حول استخدام الحاسوب في تدريس بعض المقررات 
الدراسية فتوصلت كذلك إلى النتيجة السابقة نفسها. ولقد شجعت هذه الدراسات على استخدام  

رًا مسلمًا به بل وبدأ الحديث ومن ثم  الحاسوب في التعليم ، الذي أصبح في الوقت الحاضر أم
 التخطيط الستخدام اإلنترنت في التعليم.

 

 ( استبانة قياس اتجاهات المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب1جدول)ال
 أوافق  ال أوافق  بشدة  أوافق الفقرة ت 
 ---- 20 30 داخل الحصة تالميذحاسوب يزيد من فاعلية اللالتعلم با 1
 ---- 20 30 للتعلم  تالميذالبرامج التعليمية على زيادة حماس ال تعمل 2
 50 ---- ---- يفدي الحاسوب دورا بديال عن المعلم  3
 5 35 10 تالميذبرامج الحاسوب التعليمية تناسب المستوى التعليمي لل 4

 8 15 27 البرامج التعليمية تسهم في تحقيق اهداف المنهاج الدراسي  5
 30 15 5 وب  دورا بديال عن الكتاب المدرسي يفدي الحاس 6
 5 15 30 البرامج التعليمية ترتبط بالمحتوى الدراسي وتسهم في اثرائه 7

8 
توفر البرامج التعليمية فرص تعلم مناسبة النها تركز على عنصر الترفيه  ال

 22 20 8 تلميذ والمتعة لدى ال

 5 15 30 الضعيف تلميذمن فرص تعلم ال زيدالبرامج التعليمية ت 9
 10 20 20 التعلم بالحاسوب يضيف عبئا جديدا على المعلم 10
 2 10 38 تقدم برامج الحاسوب التعليمية تطبيقات مثيرة للتعلم 11
 ---- 10 40 التعلم بالحاسوب يحتاج الى توفير وقت اضافي في الخطة الدراسية  12
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 12 23 25 طريقة التدريس العادية مهارات افضل من تالميذالتعلم بالحاسوب يكسب ال 13
 15 10 25 للمقرر الدراسي  تالميذالبرامج التعليمية تساعد في تقويم تعلم ال 14
 32 10 8 طريقة التدريس العادية تعطي نتائج افضل من التعلم بالحاسوب 15

 

 

 ة للبرنامجيالرئيس( الواجهة 1) شاشةال
 

 
 ة( واجهة برنامج تعليم القراء2) شاشةال
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 الرياضيات ( واجهة برنامج تعليم3) شاشةال

  
 ( واجهة برنامج تعليم العلوم4) شاشةال

 :التوصيات -8
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والمشيرفين  في ضوء نتيجة الدراسة الحالية يلفت الباحث نظر المسفولين في مديرية التربيية
الصييفي ، وان ن حييول تييدريب معلمييات المراحييل االبتدائييية علييى اسييتخدام الحاسييوب فييي الييتعلم يالتربييوي
يييتم تييوفير  بحيييث العملييية التعليميييةالقييائمين علييى تطييوير   لبييرامج التعليمييية المحوسييبة عنايييةتنييال ا

ريب المعلمين انفسهم على تصميمها كما ان المناسب منها في يد المعلم ، في الوقت الذي يتم فيه تد
الميادة  وإدخيالق التيدريس ائي ييد طر هناك دراسة الدخيال الكتياب االلكترونيي اليى التعلييم االبتيدائي وتوح
 العلمية الى المتعلم من خالل الكتاب االلكتروني في جميع المراحل.
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