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أثر التعميم االلكتروني في مهارات القراءة والتفكير أالبتكاري عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
د .هدى محمد سممان

جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية والنفسية
الفصل األول
مشكمة البحث

أف تدريس القراءة – في مدارسنا كما تعكسيا البحوث وخبرة الباحثة – تعني بالسيطرة عمى المعمومات الواردة في

النص ،واالعتماد عمى األنشطة التي تتطمب إجابة واحدة ،وربط القارئ بالنص ،وتقييد خيالو بحدوده ،إنيا بإيجاز تركز
عمى النطؽ بالكممات ،وفيـ معاني المفردات ،وتفسير ما غمض فيمو ،وتعزيز اإلجابات الصحيحة ،وتصويب اإلجابات

الخطأ ،في ضوء إجابة واحدة صحيحة ،فدرس القراءة يركز عمى التفكير أالستنتاجي ال الناقد وعمى التحصيؿ ال التفكير.

كما أف إدراؾ المواقؼ التي ينتيي عندىا المعنى ،وعجزىـ في تصوير المعنى في أثناء القراءة عمى الرغـ مف أىمية
القراءة إالَّ أننا نمحظ عجز الكثير مف التبلمذة في مراحؿ التعميـ كافة مف االنطبلؽ واالسترساؿ في القراءة ،ونمحظ كذلؾ
زىدىـ فييا وأعراضيـ عنيا ،وضعؼ قدرتيـ عمى تمويف النبرات وتنويعيا ،واحتساب النطؽ بإبانة الحروؼ ،واخراجيا مف

مخارجيا الصحيحة( .احمد.)ٔٔ :ٜٖٔٛ ،

ويؤكد عاشور َّ
أف تبلمذة المرحمة االبتدائية يعانوف مف ضعؼ ممموس في الميارات األساسية لمقراءة ،إذ نبلحظ

الضعؼ في تحقيؽ أىداؼ القراءة ،مف فيـ المقروء ،وأدراؾ المعاني واألفكار والنطؽ الخاطئ لؤللفاظ( .عاشور)ٜٚ :ٕٓٓٚ ،

أف التبلميذ أغمبيـ يعزفوف عف دروس القراءة ال َّ
ألنيا غير ميمة مف وجية نظرىـ ؛ بؿ َّ
ألف القراءة عمى
لذلؾ نرى ّ
النحو الذي تقدـ بيا والموضوعات التي تُ ْع َرض ال تثير اىتماميـ وليس مف الصعب عمى التبلمذة في ىذه المرحمة أف يق أروا

الموضوعات التي تُقدـ إلييـ وحدىا مف غير مساعدة مف المعمـ (طعيمة.)ٜٜٔٛ:ٜٔ ،
فدراسة واقع التبلمذة في القراءة تثبت َّ
أف ىناؾ ضعفاً فييا واف اختمفت صورتو ،ودواعيو ،ونسبتو مف إنساف الى

آخر ،وىذه الظاىرة الشائعة ال يجيميا أي ٍ
مرب يعمؿ في سمؾ العممية التعميمية التربوية ،وىي ظاىرة ليا صورىا وليا
أسبابيا.

(و ازرة التربية.)ٖٔ :ٕٓٓٔ ،

بناء عمى أىمية دخوؿ التكنموجيا في جميع مجاالت الحياة واالتجاه إلى إدخاؿ التكنموجيا في
لذلؾ ترى الباحثة ً
التعميـ ارتأت الباحثة إدخاؿ التعميـ االلكتروني في تدريس مادة القراءة ذلؾ إف ىناؾ بعض المعمميف الذيف يعانوف مف
صعوبة في تدريس التبلميذ خاصة ذوي المستوى الضعيؼ ،حيث أشار بعض الباحثيف إلى أمكانية معالجة الضعؼ في
القراءة مف طريؽ استعماؿ التكنولوجيا والتي تسيـ في تحسيف االستيعاب والطبلقة والدقة والفيـ

والسرعة لذا تتحدد مشكمة ىذا البحث في تدني مستوى تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائية في مادة القراءة ،ويمكف

التصدي ليذه المشكمة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيسي اآلتي:
 ما أثر التعميـ االلكتروني في ميارة القراءة والتفكير االبتكاري عند تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي ؟أهمية البحث:

تعد القراءة مف الدروس التي تفيد التبلمذة ،ألنيا تفسح المجاؿ أماميـ لئلفادة مف الكتب في الدروس جميعيا ،وأف

فائدة القراءة ال تنحصر بالمدرسة وحدىا ،بؿ تتعداىا إلى الحياة االجتماعية كميا ،إذ يمكف لكؿ شخص أف يوسع معارفو
في كؿ حيف ،ويطمع عمى أي شيء يحتاجو .لذلؾ يمكف أف يقاؿ أف القراءة مفتاح التعمـ والتعميـ " (الدليمي ،وسعاد،
٘.)ٕٓٓ٘:
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َّ
إف لمقراءة أىمية كبيرةً في حياة اإلنساف وكفاىا شرفاً َّأنيا ّأو ُؿ ما نطؽ بو الحؽ مخاطباً رسولو الكريـ محمداً (صمى
ؽ ِْ
اف ِم ْف َعمَ ٍ
ؾ ْاألَ ْك َرُـ {ٖ} الَِّذي َعمَّ َـ
ؽ {ٕ} ا ْق َ ْأر َوَرُّب َ
اسِـ َر ََِّب َ
ؽ {ٔ} َخمَ َ
ؾ الَِّذي َخمَ َ
نس َ
اهلل عميو وآلو وسمـ) قائبلً" :ا ْق َ ْأر بِ ْ
اإل َ

بِا ْل َقمَِـ {ٗ} َعمَّـ ِْ
اف َما لَ ْـ َي ْعمَ ْـ "
نس َ
اإل َ
َ
التكنولوجي ،والتقدـ اليائؿ الذي
في و
ّ
وقد ازدادت أىمية القراءة ،واشتدت الحاجة إلييا نتيجة الزدياد التطور المعر ّ
حصؿ في الحياة اإلنسانية بعد الثورة الصناعية ،والتقدـ الكبير الذي حصؿ في مجاالت الحياة كافة ،فأصبحت القراءة
ضرورة ممحة والزمة مف لوازـ اإلنساف الذي ينشد التحضر والتقدـ (عطية ،ٕٓٓٛ ،صٕ٘٘).

وقد عقدت المنظمتاف الكبيرتاف العربية واإلسبلمية لمتربية والثقافة والعموـ اجتماعاً مشتركاً في دمشؽ لخبراء تطوير

أساليب تدريس المغة العربية استمر أسبوعاً كامبلً عاـ ( ،)ٜٜٔٙأكد فيو الخبراء أىمية النيوض بتدريس المغة العربية

بعامة والقراءة بأنواعيا بخاصة ،ويكوف ىذا النيوض عربياً وعالمياً عمى وفؽ الطرائؽ واألساليب الحديثة( .زايد:ٕٓٓٙ ،

ٖ)ٜٔ

ومف المبادئ األساسية لنجاح الطريقة التدريسية ،أف يعد المتعمـ محور العممية التعميمية ومركزىا ،ذلؾ أف ىدؼ
التعميـ ىو زيادة عمميات الفيـ والتفكير وعمميات التنظيـ الذاتي وىذا يتطمب معمما يؤدي دو ار كبي ار في توجيو التبلمذة نحو
الطريقة المناسبة لتحقيؽ فيـ أفضؿ لممقروء( .احمد ،)ٖٔ٘ :ٜٔٛٙ ،فمعرفة المعمـ الواسعة بطرائؽ التدريس وتكنموجيا
التعميـ المتنوعة ،وقدرتو عمى استعماليا ،تساعده ببل شؾ في معرفة الظروؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽ ،اذ تصبح عممية

التعميـ شيقة وممتعة لمطمبة ،ومناسبة لقدراتيـ ووثيقة الصمة بحياتيـ اليومية ،واحتياجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ وتطمعاتيـ

المستقبمية الف عالـ اليوـ تحوؿ إلى قرية صغيرة حيث سيمت عممية التزاوج بيف ثورة االتصاالت وثورة المعمومات عمميات
(مرعي ومحمد)ٕ٘ :ٕٜٓٓ ،

االتصاؿ بيف الثقافات المختمفة.

ففي العصر الحالي والذي يسمى بالعصر الرقمي سوؼ يصبح التعميـ معتمداً عمى المدرسة اإللكترونية والتي تعتمد

عمى التقنية الحديثة مف أجيزة حاسب وشبكات داخمية وشبكات اإلنترنت .ويمكف القوؿ أف عالـ اليوـ ىو عالـ مميء
بالصور والصوت عبر الوسائط التقنية المتعددة.
وأصبحت المعرفة ليست فقط عممية نقؿ المعمومات مف المعمـ إلى التمميذ بؿ أيضاً كيفية تمقي التمميذ ليذه المعرفة

مف الناحية الذىنية .فالتعميـ اإللكتروني يمكنو مف تحمؿ مسؤولية أكبر في العممية التعميمية عف طريؽ االستكشاؼ والتعبير
والتجربة فتتغير األدوار حيث يصبح متعمماً بدالً مف متمؽ والمعمـ موجياً بدالً مف خبير (بوزير.)ٜٜٔٛ ،ٛٚ ،

وبالرغـ مف عجز معظـ األبحاث في ىذا المجاؿ عف إثبات تفوؽ التعميـ اإللكتروني في زيادة فاعمية التحصيؿ

الدراسي مقارنة بالتعميـ التقميدي إالّ أف دور التعميـ اإللكتروني في الرفع مف كفاءة العممية التعميمية يمكف أف يصبح أحد

أبرز المساىم ات التي يمكف تقديميا لمينة كانت وال تزاؿ تعتمد عمى الجيد البشري المكثؼ إضافة إلى دورىا في حفز
التبلمذة عمى التعميـ وتفعيؿ مشاركتو.

تبعا ألىداؼ محددة ،نابعة مف
إذ تعد تكنولوجيا التعميـ منحنى نظامي لتصميـ العممية التعميمية ،وتنفيذىا وتقويمياً ،
يدا مف
نتائج األبحاث في مجاؿ التعميـ واالتصاؿ البشري ،مستعممة الموارد البشرية وغير البشرية مف أجؿ إكساب التعميـ مز ً

الفاعمية (أو الوصوؿ إلى تعمـ أفضؿ وأكثر فاعمية) .كما يقصد بتكنولوجيا المعمومات بأنيا حيازة المعمومات ،وتجميعيا

وتسويقيا وتخزينيا واسترجاعيا وعرضيا وتوزيعيا ،مف خبلؿ وسائؿ تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة ،باالستعماؿ
المشترؾ لمحاسبات اإللكترونية ونظـ االتصاالت الحديثة .وتعرؼ تكنولوجيا المعمومات كما جاء في الموسوعة الدولية لعمـ

المعمومات والمكتبات عمى أنيا التكنولوجيا اإللكترونية البلزمة لتجميع واختزاف وتجييز وتوصيؿ المعمومات .إما وسائؿ
التعميـ فتعد أجيزة وأدوات ومواد يوظفيا المعمـ في إطار العممية التعميمية لتحسيف عممية التعميـ والتعمـ .وتشتمؿ عمى
 سورة العمؽ اآليات (ٔ
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قنوات االتصاؿ التي يمكف لممعمـ عف طريقيا نقؿ الرسالة (محتوى المادة الدراسية) بجوانبيا الثبلثة (المعرفي والنفس حركي

والوجداني) مف المرسؿ وىو (المعمـ) إلى المستقبؿ وىو (المتعمـ) بأقؿ جيد وأقصر وقت وبأوضح ما يمكف وبأقؿ تكمفة

ممكنة (ربيع .)ٕٓٓٙ ،ٔٓ٘ ،ويمكف النظر إلى التعميـ اإللكتروني مف مناىج عدة ،فقد ُيستعمؿ ىذا المصطمح لمتعبير
عف أية وسيمة إلكترونية في مجاؿ التربية والتعميـ ،ومف بينيا استعماؿ الحاسب اآللي لممساعدة في توصيؿ المعمومات
لممتعمـ ،واتاحة الفرصة لو ليتفاعؿ معيا .وىذا ما انتيجو البحث الحالي مف استعماؿ برمجيات الحاسب اآللي -كأحد
أنماط التعميـ اإللكتروني  -مف لدف التبلميذ ،والتفاعؿ مع ىذا النمط مف التعميـ اإللكتروني (الزغبي.)ٕٓٓٔ ،٘٘ ،

فنرى أنو تكتسب برامج التعميـ االلكتروني أىميتيا في الوقت الراىف ،مف قدرتيا عمى تجاوز مشكمة االنفجار
المعرفي ،الناتج عف ضخامة النتاج الفكري في الحقوؿ العممية واإلنسانية المختمفة .وعجز برامج التعميـ التقميدي عف
اإلحاطة الشاممة بالجوانب الموضوعية لمتخصصات المتنوعة وتساعد برامج التعميـ االلكتروني عمى كسر الحواجز النفسية

بيف المعمـ والمتعمـ ،واشباع حاجات وخصائص المتعمـ ،ورفع العائد مف االستثمار بتقميؿ تكمفة التعميـ .ىناؾ حاجة ممحة
إلى ضرورة تنمية ىذه الجوانب والجانب االخر جانب التفكير االبتكاري لتوسيع مدارؾ التبلميذ مف خبلؿ البيئة المدرسية
الثرية التي يتعمموف فييا (األلوسي.)ٜٔ ،ٜٔٛٔ ،
مف ىنا كانت ىناؾ حاجة الستعماؿ التعميـ االلكتروني في القراءة والتي يتبناىا البحث الحالي لبلىتماـ بالمغة
العربية ،والتي تتبمور باآلتي:

ٔ -أىمية القراءة التي أصبحت تمثؿ ىدفاً بار اًز مف أىداؼ المغة في استخبلص المعاني المعبرة عف المشاعر
واألحاسيس واألفكار.

ٕ -أىمية المرحمة االبتدائية :بوصفيا تمثؿ مرحمة ابتداء النمو الفكري وتتيح لمتمميذ القدرة عمى التعبير والتحميؿ
واعطاء اآلراء مف خبلؿ القراءة.

ٖ -عدـ وجود دراسة سابقة – عمى حد عمـ الباحثة– تناولت اثر التعمـ االلكتروني في تنمية القراءة عمى مستوى
تبلمذة المرحمة االبتدائية.
ٗ -محاولة أفادت الجيات ذات العبلقة مف نتائج ىذا البحث في تطوير طرائؽ تدريس المغة العربية ومناىجيا.
مرمى البحث :يرمي البحث الحالي إلى " تعرؼ أثر التعميـ االلكتروني في ميارات القراءة والتفكير أالبتكاري عند تبلميذ
الصؼ الخامس االبتدائي.

حدود البحث

يقتصر البحث الحالي عمى:

ٔ -تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في محافظة بغداد.
ٕ -فصؿ دراسي واحد

ٖ -عدد مف موضوعات كتاب القراءة المقرر تدريسو لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
تحديد المصطمحات

فه
عر ُ
أوالً :التعميم االلكترونيّ :
ٔ -مرواف (" :)ٜٜٔٚجياز الكتروني قابؿ لمبرمجة وقادر عمى تخزيف البيانات واستخراجيا ومعالجتيا" (مرواف،٘ٙ ،
.)ٜٜٔٚ

ٕ -زينيـ (ٕٗٓٓ ) :إنو "منظومة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أو التدريبية لممتعمميف أو المتدربيف في أي وقت
وفي أي مكاف باستعماؿ تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية مثؿ (اإلنترنت ،القنوات المحمية ،البريد
اإللكتروني ،األقراص الممغنطة ،أجيزة الحاسوب ...الخ) لتوفير بيئة تعميمية تعممية تفاعمية متعددة المصادر
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بطريقة متزامنة في الفصؿ الدراسي أو غير متزامنة عف بعد دوف االلتزاـ بمكاف محدد اعتماداً عمى التعمـ الذاتي

والتفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ " (زينيـ.)ٕٓٓٗ:ٕٜٔ ،

التعريف اإلجرائي :وىو التعميـ الذي يتيح لمتبلمذة أمكانية إبقاء المقررات الدراسية ومراجعة المقررات البلحقة أو السابقة مما
تمكف المتعمـ مف تقييـ نفسو وقياس مستوى تعممو بشكؿ مستمر مف خبلؿ تنفيذه الختبارات مباشرة بصورة اختيارية
اعتمادا عمى التعمـ الذاتي.
ثانياً :المهارة :عرفها

ٔ -الديب ومحمد (ٖ" )ٜٔٚقدرة الشخص عمى أداء عمؿ معيف بسرعة واتقاف وفيـ"( .الديب ،ومحمد.)ٖ٘ٓ :ٜٖٔٚ ،
ٕ -عاقؿ (ٖٕٓٓ) " :قدرة رفيعة تمكف اإلنساف مف القياـ بفعؿ حركي بدقة وحذاقة " (عاقؿ.)ٗٗٙ ،ٕٖٓٓ ،

التعريف اإلجرائي :قدرة تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي بالقياـ بعمؿ ما بدرجة مف الكفاءة والجودة واالداء.

ثالثاً :القراءة :عرفها

ي يدخؿ فيو الكثير مف العوامؿ ،ترمي في أساسيا إلى ربط لغة التحدث بمغة
ٔ -الحسف (ٕٓٓٓ)" :نشاط
عقمي فكر ّ
ّ
الكتابة "( .الحسف.)ٔٔ ،ٕٓٓٓ ،

ٕ -أبو الضبعات ( " :)7002عممية تحويؿ الرموز المكتوبة الى ما تدؿ عميو مف معاف وأفكار بوساطة النطؽ (أبو
الضبعات .ٕٓٓٚ ،ص.)ٔٓٙ

التعريف اإلجرائي :ميارة تقوـ عمى أساس إدراؾ العبلقة بيف الرموز المكتوب أو الخطية واألصوات المنطوقة وتتميز قراءة
القطعة االختبارية التي اعدتيا الباحثة لمتبلميذ بتقديميا عف طريؽ التعميـ االلكتروني ،عمى أف تُراعى فييا ميارات
القراءة وىي (صحة القراءة ،وسرعة القراءة ،وفيـ المقروء).

رابعاً :التفكير االبتكاري :عرفه

بالحدة واألصالة والقيمة في المجتمع ويتضمػ ػػف
ٔ -قطامي (ٕ٘ٓٓ) ":نشاط ذىني أو عممية تقود انتاجاً يتصؼ ّ
(قطامي.)ٕٔ٘ ،ٕٓٓ٘ ،
إيجاد ح ػػموؿ جديػػدة لؤلفكار والمشكػػبلت والمناىج.
ٕ -الياشمي والدليمي" :نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف الحموؿ أو التوصؿ الى نواتج
أصيمة لـ تكف معروفة" (الياشمي والدليمي .)ٕٚ ،ٕٓٓٛ

التعريف اإلجرائي :وىو مجموع ما سيحصؿ عميو التبلميذ مف درجات خبلؿ إجابتيـ عمى اختبار القدرة عمى التفكير
االبتكاري والذي يشتمؿ عمى مكونات التفكير االبتكاري ومنيا الطبلقة والمرونة واألصالة.

الفصل الثاني
المحور االول :التعميم اإللكتروني:

يعد التعميـ اإللكتروني منظومة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أو التدريبية لممتعمميف أو المتدربيف في أي وقت وفي

أي مكاف باستعماؿ تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية مثؿ (اإلنترنت ،القنوات المحمية ،البريد اإللكتروني ،األقراص

الممغنطة ،أجيزة الحاسوب ..الخ) لتوفير بيئة تعميمية تعمُمية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصؿ الدراسي
أو غير متزامنة عف بعد دوف االلتزاـ بمكاف محدد اعتماداً عمى التعمـ الذاتي والتفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ ".

ويمتاز التعميـ االلكتروني بأىمية خاصة مقارنة باألساليب التقميدية في التعميـ وذلؾ لمخصائص العديدة التي ترتبط بو

والتي يمكف إجماليا باآلتي

ٔ .تقديـ المحتػوى الرقمي لممقررات الدراسية في بيئة متعػددة الوسػائط (نصػوص مكتوبػة أو منطوقػة ،مؤثرات صوتية،
رسومػػات خطيػػة بكافة أنماطيا ،صػػور متحركػػة ،صػػور ثابتػػة ،لقطػػات فيديػػو...الخ).
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ٕ .سيولة إتاحة المحتوى التعميمي الرقمي لممتعمـ مف خبلؿ الوسائط المعتمدة عمى الكمبيوتر وشبكاتو .والتي
تتكامؿ مع بعضيا البعض لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة.

ٖ .سيولة ومرونة التحديث المستمر لممقررات الدراسية مع إمكانية مواكبة التطورات العممية دوف ُكمؼ إضافية،
فضبلً عف أف المقرر الدراسي غير قابؿ لمتمؼ واالستيبلؾ بسبب االستعماؿ كما ىو الحاؿ مع المقررات الورقية.
ٗ .يحقؽ مستوى أعمى مف التفاعؿ بيف المتعمػـ مف جية ،والمعػمـ والمحتػوى ،والػزمػبلء ،والمؤسسة التعميمية،
والبرامج والتطبيقات مف جية ثانية.

٘ .تتيح برامج التعميـ االلكتروني إمكانية الوصوؿ إلييا واإلفادة منيا بغض النظر عف الزماف والمكاف أو أي حواجز
أخرى قد تعيؽ المتعمـ مف التواصؿ واالندماج بالعممية التعميمية.
 .ٙتتيح برامج التعميـ االلكتروني إمكانية استباؽ المقررات الدراسية باالطبلع عمى مقررات المراحؿ البلحقة ،أو
مراجعة مقررات المراحؿ السابقة لتحقيؽ المزيد مف المعرفة.

 .ٚتمكف برامج التعميـ االلكتروني المتعمـ مف تقييـ نفسو بشكؿ مستمر مف خبلؿ تنفيذ االختبارات المباشرة وبصورة
اختيارية لقياس مستوى التعمـ.

(الموسى والمبارؾ)ٕٓٓٗ:ٚٛ ،

فوائد التعميم االلكتروني

ٔ -زيادة إمكانية االتصاؿ بيف التبلميذ فيما بينيـ ،وبيف التبلميذ والمعمـ مف خبلؿ سيولة االتصاؿ بيف ىذه األطراؼ في
عدة اتجاىات مثؿ مجالس النقاش ،البريد اإللكتروني ،غرؼ الحوار .وترى الباحثة أف ىذه األشياء تزيد وتحفز التبلميذ
عمى المشاركة والتفاعؿ مع الموضوعات المطروحة.

ٕ -المساىمة في وجيات النظر المختمفة لمتبلميذ :يتيح التعميـ االلكتروني تبادؿ وجيات النظر في الموضوعات المطروحة
مما يزيد فرص االستفادة مف اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجيا مع اآلراء الخاصة بالتمميذ وىذا يساعد في تكويف
أساس متيف عند المتعمـ وتتكوف عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلؾ مف خبلؿ ما اكتسبو مف معارؼ وميارات عف
طريؽ غرؼ الحوار.

ٖ -اإلحساس بالمساواة :أف أدوات االتصاؿ تتيح لكؿ تمميذ فرصة اإلدالء برأيو في أي وقت ودوف حرج ،خبلفاً لقاعات
الدرس التقميدية التي تحرمو مف ىذا الميزة إما لسبب سوء تنظيـ المقاعد ،أو ضعؼ صوت الطالب نفسو ،أو الخجؿ،

أو غيرىا مف األسباب ،اال اف ىذا النوع مف التعميـ يتيح لمطالب إرساؿ رأيو وصوتو مف خبلؿ أدوات االتصاؿ المتاحة،
ىذه الميزة تكوف أكثر فائدة عند التبلميذ الذيف يشعروف بالخوؼ والقمؽ ألف ىذا األسموب في التعميـ يجعؿ الطمبة
يتمتعوف بجرأة أكبر في التعبير عف أفكارىـ والبحث عف الحقائؽ مما لو كانوا في قاعات الدرس التقميدية (جامؿ،

.)ٜٚ:ٜٜٔٛ

ٗ -سيولة الوصوؿ إلى المعمـ :أتاح التعميـ اإللكتروني سيولة كبيرة في الحصوؿ عمى المعمـ والوصوؿ إليو في أسرع
وقت وذلؾ خارج أوقات العمؿ الرسمية ،ألف المتدرب أصبح بمقدوره أف يرسؿ استفساراتو لممعمـ ،وىذه الميزة مفيدة
ومبلئمة لممعمـ أكثر بدال مف بقاءه مقيداً في مكتبة.

٘ -إمكانية تحوير طرائؽ التدريس :تمقي المادة العممية بالطريقة التي تناسب التمميذ فمنيـ مف تناسبو الطريقة المرئية،
ومنيـ تناسبو الطريقة المسموعة أو المقروءة ،وبعضيـ تتناسب معو الطريقة العممية ،فالتعميـ اإللكتروني ومصادرة تتيح
إمكانية تطبيؽ المصادر بطرؽ مختمفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقاً لمطريقة األفضؿ بالنسبة لممتدرب.

 -ٙمبلئمة األساليب المختمفة لمتعميـ :يتيح لممتعمـ أف يركز عمى األفكار الميمة أثناء كتابتو وتجميعو لممحاضرة أو
الدرس ،وكذلؾ يتيح لمتبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبة التركيز وتنظيـ المياـ االستفادة مف المادة وذلؾ ألنيا تكوف
مرتبة ومنسقة بصورة سيمة وجيدة والعناصر الميمة فييا محددة.
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 -ٚالمساعدة اإلضافية عمى التكرار :ميزة إضافية بالنسبة لمذيف يتعمموف بالطريقة العممية فيؤالء الذيف يتعمموف عف طريؽ
التدريب ،إذا رغبوا أف يعبروا عف أفكارىـ فإنيـ يضعوىا في جمؿ معينة مما يعني أنيـ أعادوا تكرار المعمومات التي

تدربوا عمييا وذلؾ كما يفعؿ الطمبة عندما يستعدوف المتحاف معيف.
 -ٛتوفر المناىج طواؿ اليوـ وفي كؿ أياـ األسبوع :مفيد لؤلشخاص المزاجييف أو الذيف يرغبوف التعميـ في وقت معيف،
كذلؾ لمذيف يتحمموف أعباء ومسئوليات شخصية ،فيذه الميزة تتيح لمجميع التعمـ في الزمف الذي يناسبيـ.

 -ٜاالستم اررية في الوصوؿ إلى المناىج :يجعؿ بإمكانو الحصوؿ عمى المعمومة في الوقت الذي يناسبو (الموسى
ولمبارؾ.)ٕٓٓٗ:ٔ٘ٙ ،
دور المعمم في التعميم اإللكتروني:

التعميـ االلكتروني ال يعني إلغاء دور المعمـ بؿ يصبح دوره أكثر أىمية وأكثر صعوبة فيو شخص مبدع ذو كفاءة

عالية يدير العممية التعميمية باقتدار ويعمؿ عمى تحقيؽ طموحات التقدـ والتقنية .لقد أصبحت مينة المعمـ مزيجا مف مياـ
القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجو.
ولكي يكوف دور المعمـ فعاالً يجب أف يجمع المعمـ بيف التخصص والخبرة مؤىبلً تأىيبلً جيداً ومكتسباً الخبرة البلزمة

لصقؿ تجربتو في ضوء دقة التوجيو الفني (الشرقاوي.)ٕٔٔ:ٜٜٔٚ ،

ولكي يصبح دور المعمـ ميماً في توجيو التبلمذة الوجية الصحيحة لبلستفادة القصوى مف التكنولوجيا ،عمى المعمـ أف

يجري اآلتي:

ٔ -أف يعمؿ عمى تحويؿ غرفة الصؼ الخاصة بو مف مكاف يتـ فيو انتقاؿ المعمومات بشكؿ ثابت وفي اتجاه واحد
مف المعمـ إلى التمميذ إلى بيئة تعمـ تمتاز بالديناميكية.

ٕ -أف يطور فيماً عممياً حوؿ صفات واحتياجات الطمبة المتعمميف.

ٖ -أف يتبع ميارات تدريسية تأخذ بعيف االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة لممتمقيف ومما الشؾ فيو
ىو أف دور المعمـ سوؼ يبقى دائماً اال أنو يصبح أكثر صعوبة مف السابؽ ،إلف المعمـ ىو جوىر العممية
التعميمية لذا يجب عميو أف يكوف منفتحا عمى كؿ جديد وبمرونة تمكنو مف اإلبداع واالبتكار.

إيجابيات وسمبيات التعميم اإللكتروني:

إف تبني أي أسموب تعميمي جديد يجد غالباً مؤيديف ومعارضيف ولكؿ منيـ وجية نظر مختمفة عف اآلخر.

 وجهة نظر المتحمسين لمتعميم اإللكتروني هي:

عندما تكوف المدارس مرتبطة باإلنترنت فإف ذلؾ يجعؿ المعمميف يعيدوف النظر في طرائؽ



يصبح الطمبة ذوي قدرة كافية الستعماؿ التكنولوجيا.



يؤدي استعماؿ الكمبيوتر إلى بث الطاقة في الطمبة.



يؤدي استعماؿ الكمبيوتر إلى جعؿ غرفة الصؼ بيئة تعميمية تمتاز بالتفاعؿ المتبادؿ

التدريس القديمة التي يمارسونيا.



يؤدي استعماؿ الكمبيوتر إلى شعور التبلميذ بالثقة والمسؤولية.



يؤدي استعماؿ الكمبيوتر إلى تطوير قدرة الطمبة عمى العمؿ كفريؽ.



التعميـ اإللكتروني يجعؿ التبلميذ يفكروف بشكؿ خبلؽ لموصوؿ إلى حموؿ.

 وجهة نظر المعارضين فهي:

التعميـ إلكتروني يحتاج إلى جيد مكثؼ لتدريب وتأىيؿ المعمميف والتبلميذ بشكؿ خاص

استعدادا ليذه التجربة في ظروؼ تنتشر فييا األمية التقنية في المجتمع.
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ارتباط التعميـ اإللكتروني بعوامؿ تقنية أخرى مثؿ كفاءة شبكات االتصاالت ،وتوافر األجيزة



عامؿ التكمفة في اإلنتاج والصيانة.



يؤدي التعميـ اإللكتروني إلى إضعاؼ دور المعمـ كمؤثر تربوي وتعميمي ميـ.



كثرة توظيؼ التقنية في المنزؿ والمدرسة والحياة اليومية ربما يؤدي إلى ممؿ المتعمـ مف ىذه

والبرامج والتيار الكيربائي المستمر ،ومدى القدرة عمى إنتاج البرامج بشكؿ محترؼ

الوسائط وعدـ الجدية في التعامؿ معيا (منيزؿ)ٛٛ:ٜٜٜٔ ،

وتأسيساً عمى ما تقدـ ترى الباحثة إف التعميـ اإللكتروني يفتقر لمنواحي الواقعية ،ويحتاج إلى لمسات إنسانية بيف

المعمـ والتمميذ :

 الصعوبات التي قد يصادفيا المعمـ في التعميـ اإللكتروني وحميا:ٔ -بطء الوصوؿ إلى المعمومات مف شبكة اإلنترنت.

الحؿ :أف تجيز المعمومات مسبقا وتحمؿ عمى أجيزة التبلميذ.
ٕ -خمؿ مفاجئ في الشبكة الداخمية أو األجيزة.
الحؿ :وجود فني مقيـ لممعامؿ عمى غرار مختبرات العموـ.
ٖ-

عدـ استجابة التبلميذ بشكؿ مناسب مع التعميـ اإللكتروني وتفاعميـ معو

الحؿ :تطويع المناىج بحيث تصبح أكثر تشويقا.

ٗ -انصراؼ التبلميذ لمبحث في مواقع غير مناسبة في اإلنترنت.
الحؿ :ربط أجيزة الطمبة بجياز مركزي بواسطة برنامج لمتحكـ.
٘ -ضعؼ المحتوى في البرمجيات الجاىزة.

الحؿ :تجييز البرامج التعميمية مف لدف لجنة عممية متخصصة في المدرسة (اليرش.)ٕٓٓ:ٕٓٓٗ ،

مف ىذه االسئمة والحموؿ توصمت الباحثة الى اف:
 التعميـ اإللكتروني بدأ فعبل وسوؼ يؤدي إلى تغيرات أساسية في المجتمع لذا يجب مواكبتو بشكؿ
مبلئـ.
 يجب تأميف متطمبات التعميـ اإللكتروني مسبقا سواء التجييزات أو البرمجيات أو التأىيؿ والتدريب
وكذلؾ الخدمات والصيانة.

 يجب أف يتـ االنتقاؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ اإللكتروني تدريجيا
 مف الضروري إنشاء فريؽ متخصص في المدرسة لمبرمجة والتدريب والصيانة يكوف عمى درجة كبيرة
مف الكفاءة والقدرة.

 مف الضروري وجود خطة سميمة لسير الدراسة وتنمية الوعي االجتماعي التعاوني لدى المعمميف.
المحور الثاني :مفهوم القراءة:

مر مفيوـ القراءة بمراحؿ عدة مف التطور كاف أىـ ىذه المراحؿ:

المرحمة األولى :وىي المرحمة التي كانت تقتصر فييا القراءة عمى تعرؼ الرموز ونطقيا واستمرت ىذه المرحمة منذ ظيور
القراءة حتى منتصؼ العقد الثاني مف القرف العشريف وكاف االىتماـ في تعميـ القراءة خبلؿ ىذه المرحمة منصباً عمى

تعميـ التبلميذ القراءة الجيرية وتمكنيـ مف ميارات النطؽ.
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المرحمة الثانية :بدأت ىذه المرحمة في ثبلثينيات القرف العشريف نتيجة ألبحاث عمماء النفس الذيف اتجيوا إلى ميارات الفيـ
في القراءة ،واعتبرت القراءة عممية تفكير وتدبر ولذا كاف االىتماـ في ىذه المرحمة مرك اًز عمى تعميـ التبلميذ ميارات
القراءة الصامتة.

المرحمة الثالثة :بدأت ىذه المرحمة في األربعينيات مف القرف العشريف كنتيجة لمحرب العالمية الثانية ،ومف ثـ كاف االىتماـ
خبلؿ ىذه المرحمة عمى ميارات النقد في القراءة اذ ظير مفيوـ القراءة الناقد.

المرحمة الرابعة :وبدأت ىذه المرحمة في الخمسينيات مف القرف العشريف كنتيجة لمفراغ الذي خمفو استعماؿ اآلالت الحديثة

في الصناعة كاف البد مف البحث عف وسيمة مف وسائؿ المتعة لقضاء وقت الفراغ ومف ثـ ظير مفيوـ القراءة

االستمتاعية.

المرحمة الخامسة :وبدأت ىذه المرحمة بعد عاـ  ٜٔ٘ٚعندما أطمقت روسيا القمر الصناعي األوؿ ونتيجة لذلؾ أرجعت
ا لواليات المتحدة األمريكية القصور النظامي لمتقدـ العممي فييا إلى الفشؿ في تعميـ التبلميذ ميارات االبتكار مف
خبلؿ القراءة ،ومف ثـ ظيور مفيوـ القراءة االبتكارية (يونس ٕٔٓٓ.)ٕ٘ٔ :


مهارات القراءة:

لمقراءة ميارات ينبغي أف تنمى عند التبلميذ مف خبلؿ دروس القراءة في مراحؿ التعميـ المختمفة واىماؿ تعميـ ىذه

الميارات في مرحمة ما يؤدي إلى فشؿ تعمميا في المراحؿ التي تمييا ،فتعمـ القراءة عممية نمو متدرج تعتمد كؿ خطوة منيا
عمى التنمية المستمرة لمميارات األساسية لمقراءة عند التبلميذ ولذا ينبغي أف تكوف ىذه الميارات متتابعة ومستمرة كي يحقؽ

التبلميذ أقصى نجاح ممكف في تعمـ القراءة (يونس ،وآخروف.)ٕٜٚ :ٜٜٔٙ ،

ويمكف تصنيؼ الميارات األساسية لمقراءة في ضوء المفيوـ الحديث لمقراءة مف حيث كونيا عممية لغوية فكرية ليا

جانباف فسيولوجي ميكانيكي وآخر فكري عقمي.
أهداف تعميم القراءة في التعميم االبتدائي

تسعى القراءة في التعميـ األبتدائي إلى دعـ األىداؼ الواردة في منياج المغة العربية مف خبلؿ تدريب التبلميذ عمى:
 صحة النطؽ وجودة األداء ،وتمثيؿ المعنى ،وتذوؽ المقروء. -القراءة الصامتة وكيفية االستفادة منيا.

 القراءة السماعية ،وكيفية االستفادة منيا بحسف اإلصغاء واالنتباه والمتابعة الواعية. تنمية الحصيمة المغوية واكتسابيـ جممة مف المعارؼ وتدريبيـ عمى فيـ النصوص وتحميميا وحسف استخبلصالمعاني واألفكار ونقدىا.
 تدريبيـ عمى تذوؽ الصور األدبية ،وتمكينيـ مف الموازنة بيف الداللة األصمية لمكممة ،والداللة المجازية ليا ،وذلؾفي حدود مستواىـ.

 تدريبيـ عمى المطالعة ذات الطابع التثقيفي والعممي والترفييي واستقاء المعمومات مف المصادر المتنوعة (زايد،.)ٙ٘:ٕٓٓٙ
المحور الثالث :التفكير االبتكاري:
مستويات التفكير االبتكاري:

أشار تايمور إلى فكرة ىامة تعمؽ فيمنا لطبيعة التفكير االبتكاري أف االبتكار يختمؼ في العمؽ وليس في النوع ،وقد

حدد خمس مستويات لمتفكير االبتكاري ىي:
ٔ -مستوى االبتكارية التعبيرية :ويعتبره تايمور أكثر المستويات تعبي ار عف االبتكار ويعد ضروريا لظيور المستويات التالية
جميعا ،ويظير في التعبير المستقؿ دوف الحاجة إلى الميارة أو األصالة أو نوعية اإلنتاج ،ويتمثؿ ىذا المستوى في
الرسوـ التمقائية لؤلطفاؿ.
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ٕ مستوى االبتكار اإلنتاجي :يظير في ىذا المستوى الميؿ لتقييد النشاط الحر وضبطو وتطوير أسموب األداء ضمف شروط
معينة ،وقد ال يختمؼ ىنا إنتاج الفرد عف إنتاج اآلخريف اختبلفا كبي ار ،فيراعى في اإلنتاج النسب وكذلؾ األنواع.

ٖ  -مستوى االبتكار االختراعي :ومف الخصائص الميمة ليذا المستوى االختراع واالكتشاؼ ويتضمناف المرونة في إدراؾ
العبلقات الجديدة ،حيث يعبر المبتكر مف خبلؿ إنتاجو عف طرؽ وأساليب جديدة إلدراؾ المثيرات.
ٗ -مستوى االبتكار التجديدي :ال يظير ىذا المستوى إال عند القمة مف الناس ويتطمب تعديبلً ىاماً في األسس أو المبادئ
التي تحكـ جانب معيف.

٘ -مستوى االبتكارية المنبثقة :وفي ىذا المستوى نبلحظ أف مبدأ أو افتراضاً جديداً ينبثؽ عند المستوى األساسي واألكثر
تجديداً (أبو حطب وصادؽ.)ٖٜٕ-ٖٜٔ ،ٜٔٚٚ ،

دور المدرسة في تنمية االبتكار:

ٔ -تدريس االبتكارية عمى أساس أنيا موضوع مستقؿ في مناىج دراسية خاصة ،حيث تقوـ ىذه الفكرة عمى تصور أنو
يمكف تعمـ االبتكار وتعميمو ومف خبلؿ ىذا التصور يمكف أف يقدـ لمطمبة عمى شكؿ خبرات دراسية منظمة.
ٕ -تعديؿ المناىج الدراسية ،وفي ىذا األسموب يمكف إضافة نشاطات وفعاليات إلى البرامج والمناىج الدراسية االعتيادية
بحيث تحقؽ الغرض المنشود منيا ،وذلؾ يتطمب تحميؿ لمحتوى المناىج المدرسية واضافة مفاىيـ أخرى أكثر تقدما عف
مستوى التبلميذ بحيث تولد لدييـ حالة التحدي الفكري لقدراتيـ العقمية( .األلوسي.)ٕٛ ،ٜٔٛ٘ ،

دراسات سابقة

دراسة القزاز (:)3991

أجريت ىذه الدراسة بكمية التربية (ابف رشد) /جامعة بغداد وىدفت إلى دراسة أثر استخداـ الحاسوب في تحصيؿ طمبة

الصؼ الرابع العاـ بمادة قواعد المغة العربية ،تكونت عينة البحث مف (ٓ )ٛطالباً وطالبة ،قسمت إلى مجموعتيف:

* المجموعة التجريبية وتضـ (ٓٗ) طالباً وطالبة.

* المجموعة الضابطة وتضـ (ٓٗ) طالباً وطالبة.

اختبار تحصيمياً متسماً بالصدؽ والثبات ،كما استخدمت االختبار التائي كوسيمة إحصائية ،فكانت
استخدمت الباحثة
اً

النتائج كاآلتي:

ػ توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف بالحاسوب والذيف يدرسوف بالطرائؽ التقميدية.
ػ ال توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطمبة بيف المجموعتيف التجريبيتيف بالنسبة لمتغير الجنس
(القزاز.)٘ ،ٜٜٖٔ ،
دراسة الريس (:)2002

" أثر التعميـ المبرمج باستخداـ الحاسوب في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة االمبلء "

جرت ىذه الدراسة في العراؽ – جامعة بغداد – كمية التربية.

اختارت الباحثة ثانوية الخنساء لمبنات إلجراء الدراسة ،وكانت عينة البحث متكونة مف (ٓٗ) طالبة )ٕٓ( ،طالبة لكؿ
مف المجموعتيف التجريبية والضابطة اختيرت عشوائيا الشعبة (أ) لتمثيؿ المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة
االعتيادية ،والشعبة (ب) تمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس المادة العممية بطريقة التعميـ المبرمج باستخداـ الحاسوب،

كافأت الباحثة بيف المجموعتيف في العمر الزمني ودرجات اختبار المعمومات السابقة في مادة االمبلء ،وفي اختبار القدرة
المغوية والذكاء .واستخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية ،االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعادلة قوة التمييز ومعادلة
معامؿ الصعوبة ومعامؿ ارتباط بيرسوف وتوصمت الى:
ٔ -ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓرٓ) بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية،
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي المباشر لصالح المجموعة التجريبية.
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ٕ -ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة (٘ٓرٓ) بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االحتفاظ بالمادة ولصالح المجموعة التجريبية.
(الريس ،ٕٕٓٓ ،ج)
دراسة العجرش (:)2002

" أثر استعماؿ الحاسوب في تحصيؿ طالبات معيد اعداد المعممات في مادة التاريخ "

جرت الدراسة في العراؽ – جامعة بابؿ – كمية التربية االساسية.
اذ بمغت عينة البحث (ٓ )ٜطالبة بواقع (٘ٗ) طالبة في كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وحدد الباحث

معيد اعداد المعممات بابؿ -الدراسة الصباحية عينة بحثو ،عشوائيا ووضع الباحث الفرضية اآلتية:

ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة (٘ٓرٓ) بيف متوسط تحصيؿ طالبات معيد اعداد المعممات اآلتي
يدرسف مادة التاريخ باستعماؿ الحاسوب وبيف متوسط درجات طالبات معيد اعداد المعممات اآلتي يدرسف مادة التاريخ
بالطريقة االعتيادية (التقميدية).
واجرى الباحث تكافؤا بيف ط البات مجموعتي البحث في متغيرات معدؿ درجات التاريخ في الفصؿ االوؿ لمعاـ

الدراسي ٕٗٓٓ ٕٓٓ٘-والعمر الزمني محسوبا بالشيور والتحصيؿ الدراسي لآلباء واالميات ،واستخدـ البرنامج التطبيقي
اختبار تحصيميا لقياس مستوى الطالبات بعد اتماـ التجربة متكونة مف
ا
عارض الشرائح ( ،)Power Pointواعد الباحث
(ٓٗ) فقرة مف نوع االختبار مف متعدد ،وتحقؽ مف صدقو وثباتو بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف طالبات معيد اعداد
معممات كرببلء الدراسة الصباحية وكانت قيمة معامؿ االرتباط (ٕٛرٓ) واستخدـ الباحث لتحميؿ النتائج االختبار التائي

لعينتيف مستقمتيف ،ومعامؿ بيرسوف لحساب ثبات االختبار ومعادلة سبيرماف – براوف ومربع كاي ،ومعادلة صعوبة الفقرة
ومعادلة معامؿ تمييز الفقرة.
توصؿ الباحث الى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ الحاسوب عمى المجموعة الضابطة التي تدرس
بالطريقة االعتيادية (التقميدية)

(العجرش ،ٕٓٓ٘ ،د).

الفصل الثالث
إجراءات البحث

يتناوؿ ىذا الفصؿ تصميـ تجريبي لعينتيف مستقمتيف ،ووصفاً لمجتمع البحث وعينتو واألداة المستعممة وطريقة

إعدادىا وتطبيقيا والوسائؿ اإلحصائية المستعممة في بناء األداة.
 .3التصميم التجريبي:

اعمدت الباحثة تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي ،الف الدراسات التربوية والنفسية ال يمكف أف تصؿ إلى الضبط

الكمي ،وىذا التصميـ يعتمد مجموعة تجريبية ،ومجموعة ضابطة.

جدوؿ (ٔ)
التصميـ التجريبي
المجموعة

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

األداة

المجموعة التجريبية

التعميـ االلكتروني

التفكير االبتكاري

اختبار تحصيمي بعدي

المجموعة الضابطة

الطريقة التقميدية

ميارات القراء
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الحالي اختيار إحدى المدارس االبتدائية في مدينة بغداد عمى أف ال يقؿ عدد شعب الصؼ
مجتمع البحث :مف متطمبات البحث
ّ
االبتدائي فييا عف شعبتيف وقد اختيرت قصديا اليرموؾ االساسية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد /الرصافة
الخامس
ّ
الثانية– وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

مما يسيؿ عممية االنتقاؿ مف المدرسة والييا
ٔػ موقع المدرسة في داخؿ حدود مدينة بغدادّ ،
ٕػ دواـ المدرسة نياري.
االبتدائي فييا ال يقؿ عف شعبتيف.
ٖػ عدد شعب الصؼ الخامس
ّ
ٗػ إبداء إدارة المدرسة ،ومعمـ المغة العربية الرغبة في التعاوف.

٘ .لوجود أجيزة الحاسوب وقاعات خاصة لتعميـ التبلميذ الحاسوب فييا.
عينة البحث:

بمغت عينة البحث (ٔ )ٙتمميذاً ،بواقع (ٖٓ) تمميذا في المجموعة التجريبية و(ٖٔ) تمميذا في المجموعة الضابطة.

تكافؤ مجموعتي البحث:

حرصت الباحثة قبؿ بدء التجربة عمى تكافؤ تبلميذ مجموعتي البحث في عدد مف المتغيرات ىي (العمر الزمني لمتبلميذ،

والتحصيؿ الدراسي لموالديف ،ودرجات مادة المغة العربية لمصؼ الرابع ،ودرجات االختبار القبمي في (سرعة وصحة القرءة وفيـ
المقروء).
المجموعة

التائي لتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في درجات العاـ السابؽ
نتائج االختبار
ّ

حجـ

المتوسط

العينة

الحسابي
ّ

التبايف

االنحراؼ

درجة

القيمة التائية

ي
المعيار ّ

الحرية

المحسوبة

الجدولية

ٜ٘

ٕ٘ٓ.

ٕٓٓ.

التجريبية

ٖٓ

ٚ.ٔٙٙ

ٕٕ,ٛ

ٔ.ٙٛ

الضابطة

ٖٔ

ٚ.ٖٛ

ٕٕ ,ٙ

ٕٔ.ٙ

المجموعة

حجـ

المتوسط

العينة

الحسابي

الزمني
التائي لتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر
نتائج االختبار
ّ
ّ
التبايف

االنحراؼ

درجة

القيمة التائية

المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

ٜ٘

ٓ.٘ٚ

ٕٓٓٓ.

التجريبية

ٖٓ

ٕٓٗٔٔ.

ٛ ,ٕٜ

ٕ.ٛٛ

الضابطة

ٖٔ

ٕٓٔٓ.ٜ

ٔٗ,ٕٛ

ٖ.ٚٛ
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اسي لآلباء تبلميذ المجموعتيف
قيمة مربع كاي لمفروؽ في مستوى التحصيؿ الدر ّ
حجـ العينة

ابتدائية

متوسطة

اعدادي

معيد

الضابطة

فما فوؽ

التجريبية

ٖٓ

ٙ

ٕٔ

٘

٘

ٕ

ٓٔ

ٗ

ٜ

٘

ٖٔ

بكالوريوس

المجموعة

درجة

مستوى

قيمة كإ

الحرية

المحسوبة

الجدولية

ٕ

ٔ.ٛٚ

٘.ٜٜ

(ٔ)

الداللة
٘ٓٓ.
غير دالة

ٖ

قيمة مربع كاي لمتحصيؿ الدراسي لبلميات لتبلميذ المجموعتيف
ابتدائي

متوسطة

اعدادي

الضابطة

معيد

التجريبية

العينة
ٖٓ

ٔٚ

ٓٔ

ٔ

ٔ

ٖٔ

ٖٔ

٘

ٕٔ

فما فوؽ

المجموعة

بكموريوس

حجـ

ٔ

درجة
الحرية

مستوى

قيمة كإ

الداللة

المحسوبة

الجدولية

٘ٓٓ.

ٖٔ.

ٖٗ.ٛ

غير دالة

ٕ
ٔ



اختبار التفكير االبتكاري :تبنت الباحثة اختبار (احمد )ٕٓٔٓ ،بالتفكير االبتكاري

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة لممكافئة بيف طالبات المجموعتيف (التجريبية والضابطة)
درجات االختبار القبمي في التفكير االبتكاري
المجموعة حجـ

المتوسط

االنحراؼ

درجة

العينة

الحسابي

المعياري

الحرية

التجريبية

ٖٓ

ٖٖٖٔٓٗ ٜٓٔٛٛ

الضابطة

ٖٔ

ٛٓٗٔٙ

المجموعة

ٖٜٗٗٓ

ٔٙ

مستوى

القيمة التائية

الداللة
المحسوبة

الجدولية

غير

ٔ.ٚٗٛ

ٔ.ٜٛ

عند مستوى

٘ٓٓ.

التائي لتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في سرعة القراءة
نتائج االختبار
ّ

حجـ

المتوسط

العينة

الحسابي
ّ

التبايف

االنحراؼ

درجة

القيمة التائية

ي
المعيار ّ

التجريبية

ٖٓ

٘ٔ.ٜٚ

ٗٗ٘ٚٚ,

ٖٕٓٗ.

الضابطة

ٖٔ

٘ٚ.ٗٙ

ٖٔٔ٘ٙ,

ٖٕٖ.ٚ

دالة

الداللة

عند

الحرية

المحسوبة

الجدولية

مستوى ٘ٓٓ.

ٜ٘

ٖٓ.ٜ

ٕٓٓ.

غير دالة

* دمج الباحث الخبليا (متوسط واعدادي) في خمية و(معيد وبكموريوس) في خمية لكوف التكرار المتوقع أقؿ مف (٘) فأصبحت درجة
الحرية (ٕ).

دمج الباحث الخبليا (متوسط فما فوؽ) لكوف التكرار المتوقع اقؿ مف (٘) فأصبحت درجة الحرية (ٔ)
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التائي لتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في صحة القراءة
نتائج االختبار
ّ

حجـ

المتوسط

العينة

الحسابي
ّ

التبايف

االنحراؼ درجة
ي
المعيار ّ

التجريبية

ٖٓ

ٕٖٓٛ.ٚ

ٜٔٛٙ.ٗٛ

ٗٗ.٘ٚ

الضابطة

ٖٔ

ٕٕٓٓٛ.

ٕ٘ٓٔٓٗ.

ٗ٘.ٛٚ

الحرية
ٜ٘

القيمة التائية

المحسوبة
ٕٓ.ٜ

الجدولية
ٕٓٓ.

التائي لتبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في فيـ المقروء
نتائج االختبار
ّ

المجموعة

حجـ

المتوسط

العينة

التجريبية

ٖٓ

الحسابي
ّ

ٕٓ.ٖٚ

الضابطة

ٖٔ

ٕٕ.ٙٛ

التبايف

االنحراؼ

ٕٓٗ٘.

ٗٓ٘.

ٙٓ.ٓٙ

٘ٚ.ٚ

ي
المعيار ّ

درجة

القيمة التائية

عند

الداللة

مستوى ٘ٓٓ.
غير دالة

الداللة

عند

الحرية

المحسوبة

الجدولية

مستوى ٘ٓٓ.

ٜ٘

ٔ.ٖٛ

ٕٓٓ.

غير دالة

ضبط بعض المتغيرات الدخيمة:

كظروؼ التجربة والحوادث المصاحبة واالندثار التجريبي الناجـ مف ترؾ عدد مف عينة البحث المدرسة أذ لـ

يتعرض البحث ليذه الحالو ،العمميات المتعمقة بالنضج ،أداة القياس اذ استعممت الباحثة اداة موحدة لقياس ميارات القراءة
عند تبلميذ مجموعتي البحث في وقت واحد قبؿ بدء التجربة.
الخطط التدريسية :اعدت الباحثة الخطط التدريسية عمى وفؽ (التعميـ االلكتروني والطريقة التقميدية).

أداة البحث :استعممت الباحثة قطعة مناسبة لقياس ميارات القراءة (السرعة ،وصحة المقروء ،والفيـ) بعد أف عرضتيا عمى
مجموعة مف الخبراء لبياف مدى مبلئمتيا الداة البحث.

وإلعداد أداة البحث اجرت الباحثة:
3ـ اختبار سرعة القراءة وصحتها:
اعتمدت الباحثة عمى ٍ
عدد مف القصص القرائية العربية المؤلفة أصبلً ألعمار المرحمة االبتدائية الختيار أحد

ألف التبلميذ ػ عينة البحث ػ لـ يدرسوه سابقاً.
الموضوعات منياّ ،
المغوي
وأجرت الباحثة بعض التغيرات عمى الموضوع المختار ،واعادة تنظيـ النص مع مراعاة عدـ اإلخبلؿ بسياقو
ّ
وأصبح النص القرائي جاى اًز الستعمالو في قياس صحة القراءة وسرعتيا.

ائي:
2ـ اختبار الفهم القر ً

ائي عدة ميارات اختمؼ المتخصصوف في عددىا وانواعيا اال اف الباحثة اعتمدت عمى الميارات
يشمؿ الفيـ القر ّ
التي أكدىا منيج الدراسة االبتدائية في ىذه المرحمة وىي
ٔػ الحصوؿ عمى المعنى الحرفي لمموضوع.
الضمني.
ٕػ الفيـ
ّ

ٖػ الترتيب (تجميع الكممات في وحدات فكرية).
ٗػ فيـ معنى الكممة.
٘ػ فيـ السياؽ.
أعدت الباحثة أسئمة اختبار الفيـ مف أداة اختبار الصحة والسرعة موضوع (مسمة حمورابي) ،إذ تكوف االختبار
وقد ّ

مف (ٓٗ) فقرة في أربعة أسئمة موزعة عمى الميارات الخمس المحددة.
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توزيع أسئمة اختبار الفيـ عمى الميارات المحددة
ميارات الفيـ

نمط السؤاؿ

عدد األسئمة

عدد الفقرات

الحرفي
ٔ.الحصوؿ عمى المعنى
ّ
الضمني
ٕ.الفيـ
ّ

االختيارمف متعدد

ٔ

ٔٛ

اعادة ترتيب

ٔ

ٕ

ٗ .فيـ معنى الكممة

المزاوجة

ٕ

ٓٔ

٘ .فيـ السياؽ

التكميؿ

ٔ

ٓٔ

ٖ .الترتيب

الصدق:

ُيعد صدؽ االختبار مف الخصائص الميمة التي يجب أف يتأكد منيا مصمـ االختبار حيف يريد بناء اختباره ،لمحكـ
عمى صبلحية أداة المقياس وقدرتو عمى قياس الظاىرة التي ُيراد دراستيا.

تطبيق التجربة /أوالً :في البداية عممت الباحثة بعض الجمسات التمييدية لتأىيؿ تبلميذ المجموعة التجريبية لمتعميـ
االلكتروني مف خبلؿ:

 -التعارؼ بيف التبلميذ والباحثة.

 التعريؼ بالتعميـ االلكتروني وبياف أىميتو بالنسبة ليـ. تنمية ميوليـ تجاه المادة وتجاه الباحثةٓ مراجعة بعض الميارات والمفاىيـ االساسية ذات االىمية في تعميـ ميارات القراءة قبؿ البدء الفعمي لمتدريس ومف ىذهالميارات (ميارة سرعة القراءة ،وميارة صحة القراءة ،وميارة فيـ المقروء).
ثانياً :تعريؼ التبلميذ بجياز الحاسوب وكيفية تشغيمو وكيفية التعامؿ بو.
أذ نظمت الباحثة الشاشة وسرعة العرض مف خبلؿ

 مناسبة كمية المعمومات المعروضة عمى الشاشة لعمر التمميذ. -وضوح االشكاؿ والرسوـ وااللواف وتوظيفيا توظيفاً فعاالً في توضيح محتوى المادة التعميمية.

 ارتباط معمومات كؿ رسـ فيو بحيث ال يظير منفصبلً في الشاشة وتظير المعمومات أو الكتابات الخاصة بو فيشاشو أخرى.

 استعماؿ االلواف باتزاف وتنسيؽ عمى الشاشات بحيث تكوف مريحة لمعيف وموظفة بطريقة جيدة البراز االفكار.ثالثاً :طبقت الباحثة برنامج التدريس باستعماؿ شاشة الحاسوب في مادة القراءة مف خبلؿ.
-

إظيار التعميمات عمى الشاشة في حالو استدعائيا.

-

صياغة التعميمات بمغة بسيطة خالية مف المصطمحات المعقدة.

-

احتواء التعميمات عبارات توضح لمتمميذ انشغاؿ الحاسوب بعمؿ ما ،مثؿ (مف فضمؾ ،انتظر قميبل) بحيث اليظف
التمميذ عند توقؼ الحاسبة ىناؾ عطبلً في الجياز.

-

وضع لمتمميذ عبارات تزيد مف تفاعمو مع الدرس مثؿ (أعد التفكير) أو (أنتظر ثـ أعد االجابة).

-

إعطاء توجييات مساعدة أو طرح بعض االسئمة لممارسة المزيد مف التفكير دوف التبرع بعرض اإلجابة الصحيحة بسرعة.

-

عرض الفقرات التي أخطأ فييا التمميذ في نياية الدرس.

-

استعماؿ الصوت بجياز الحاسوب والتحكـ في الصوت مف لدف المتعمـ باعتباره وسيمة لمتشويؽ أو التعزيز.
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إعداد معايير التصحيح وحساب الدرجة:

أوالً :مهارة صحة القراءة:
ٔ ػ ُّ
تعد الكممة صحيحة:

بنحو غير صحي ٍح ثـ أعاد قراءتيا ٍ
أ ػ إذا قرأىا التمميذ ٍ
بنحو صحي ٍح.
ب ػ إذا استعمؿ التمميذ حركة السكوف عند قراءتو ليا.

ٕ ػ ُّ
تعد الكممة غير صحيحة في حالة:
أ ػ زيادة صوت.
ب ػ حذؼ صوت.
ج ػ قمب صوت.

صحيح ثـ أعاد قراءتيا ٍ
د ػ إذا قرأىا التمميذ ٍ
بنحو غير صحي ٍح.
بنحو
ٍ

ىػ ػ إذا حركيا التمميذ ٍ
بنحو غير صحي ٍح.

وػ إذا بدؿ التمميذ مواقعيا كما جاءت في القطعة.

ر ػ إذا تجاوزىا التمميذ ولـ يقرأىا.

ٖػ إعطاء درجة واحدة لكؿ كممة تنطؽ ٍ
بنحو صحيح ،وبذلؾ تكوف الدرجة القصوى (ٕٓٓ).

اإلحصائي معيا.
ٗ ػ تفريغ البيانات في استمارة خاصة أُعدت ليذا الغرض بقصد إجراء التعامؿ
ّ
ثانياً :مهارة سرعة القراءة:

ٔػ استعممت طريقة الوقت المحدد :وتكوف بتقديـ موضوع مختار لمتمميذ فيقرأه في وقت محدد مف الوقت ،وتقاس
سرعتو بعدد الكممات التي قرأىا في الدقيقة ،وحسبت سرعة التمميذ في القراءة عمى وفؽ المعادلة اآلتية:
حولت الباحثة عدد الكممات التي قرأىا التمميذ في الدقيقة الواحدة إلى درجات بإعطاء درجة واحدة لكؿ كممة
وقد َّ

صحيحة قرأىا التمميذ ضمف الدقيقة الواحدة.
ائي:
ثالثاً :مهارة الفهم القر ّ

إذ تعطي الباحثة (درجة واحدة) لئلجابة الصحيح عف كؿ فقرة مف فقرات االختبار البالغ عددىا (ٓٗ) فقرةً ،ولما
كاف كؿ سؤاؿ مف اسئمة االختبار يختمؼ عف اآلخر مف حيث عدد فقراتو ،فقد توزعت درجات كؿ سؤاؿ عمى النحو اآلتي:
السؤاؿ االوؿ ٔٛ :درجة
السؤاؿ الثاني ٕ :درجتاف
السؤاؿ الثالث ٔٓ :درجات
السؤاؿ الرابع ٔٓ :درجات

الثبـات:

إف ثبات االختبار يعني دقة فقراتو واتساقيا في قياس الظاىرة المراد قياسيا ويعني أف االختبار موثوؽ بو ويمكف
ّ
االعتماد عميو في إعطاء النتائج نفسيا عند تطبيقو أكثر مف مرة (عبد الرحمف.)ٔٛ٘ :ٜٜٔٛ ،
االستطالعي لالختبار:
التطبيق
ّ
االبتدائي مف
طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطبلعية مؤلفة مف (ٓٓٔ) تمميذاً مف تبلميذ الصؼ الخامس
ّ
مجتمع البحث نفسو.
الوسائل االحصائية :استعممت الباحثة الوسائؿ المناسبة لبحثيا.
ٔ -االختبار التائي ( )T-Testلعينتيف مستقمتيف:
ٕ -معامؿ السيولة والصعوبة:
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ٖ -معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب ثبات االختبار:
ٗ-معادلة مربع كاي :معادلة سبيرماف – براوف
 -ٙمعادلة معامؿ تميز الفقرة:
 -ٚمعادلة فعالية البدائؿ غير الصحيحة (الخاطئة)

(عودة.)ٜٜٖٔ ،ٛٛ ،

الفصل الرابع:
عرض النتائج وتفسيرها:
الفرضية الصفرية االولى

نتائج االختبار التائي لدرجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في سرعة القراءة

المجموعة

التجريبية
الضابطة

أفراد

المتوسط

االنحراؼ

درجة

العينة

الحسابي

المعياري

ٖٓ

٘ٚٓ,ٜ

ٕٖٗ ,ٛ

ٖٔ

ٖٗ٘ٛ ,

ٕٔ ,ٓٚ

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

ٜ٘

ٕ ,ٜٔ

ٕٓٓٓ ,

الداللة اإلحصائية
عند مستوى
٘ٓٓ.
ذي داللة
إحصائية

وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في سرعة
القراءة ،وبذلؾ تُرفض الفرضية الصفرية األولى.
الفرضية الصفرية الثانية

التائي لدرجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في صحة القراءة
نتائج االختبار
ّ

المجموعة

أفراد

المتوسط

االنحراؼ
ي
المعيار ّ

العينة

التجريبية

ٖٓ

الحسابي
ّ

ٕٖ٘ ,٘ٚ

ٖٕ ,ٜٙ

الضابطة

ٖٔ

ٕٕٗ٘ ,ٜ

ٗٛ ,ٙٙ

درجة

القيمة التائية

الداللة اإلحصائية عند

الحرية

المحسوبة

الجدولية

مستوى ٘ٓٓ.

ٜ٘

ٕٓ ,ٙ

ٕٓٓٓ,

ذي داللة إحصائية

وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في
صحة القراءة ،وبذلؾ تُرفض الفرضية الصفرية الثانية.
الفرضية الصفرية الثالثة:

نتائج االختبار التائي لدرجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في فيـ المقروء
أفراد

المتوسط

االنحراؼ

درجة

المجموعة

العينة
التجريبية

ٖٓ

الحسابي
ّ

ي
المعيار ّ

ٖٖٕٛ ,

ٗٗ ,ٛ

الضابطة

ٖٔ

ٖٕٓٗ ,

ٖٗٚ ,

القيمة التائية

الداللة اإلحصائية عند

الحرية

المحسوبة

الجدولية

مستوى ٘ٓٓ.

ٜ٘

ٕ ,ٙٚ

ٕٓٓٓ ,

ذي داللة إحصائية

وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في فيـ

المقروء وبذلؾ تُرفض الفرضية الصفرية الثالثة.
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تفسير النتائج

اظيرت النتائج المتقدمة تفوؽ تبلميذ المجموعة التجريبية الذيف درسوا القراءة عمى وفؽ التعميـ االلكتروني عمى تبلميذ

المجموعة الضابطة الذيف درسوا القراءة عمى الطريقة التقميدية ،وترى الباحثة اف سبب ذلؾ قد يعود الى:

ٔ .أ ّف تدريس التبلميذ القراءة عمى وفؽ التعميـ االلكتروني يجعميـ يتفاعموف أكثر مع النص ،لما يمتمكو الحاسوب مف
مميزات تساعد التبلميذ عمى كيفية توظيؼ القيـ االجتماعية واالخبلقية التي يمتمكونيا وكيفية تطبيقيا في حياتيـ.
اليومي مما يجعؿ
ٕ .يحفز التعميـ االلكتروني التبلميذ عمى المشاركة في غرفة الصؼ وتشويقيـ لمدرس وعمى التحضير
ّ
العممية التعميمية أكثر فاعمية.
مما وفرت
المدرسي
ىيأ لتبلميذ المجموعة التجريبية فرصاً لممارسة أساليب بديمة لمتعمـ
إف التعميـ االلكتروني ّ
ّٖ .
ّ
التقميديّ ،
ّ
فرصاً لجميع التبلميذ أو غالبيتيـ في الوصوؿ إلى اإلتقاف الجيد.
الفصل الخامس:
االستنتاجات:

إف تدريس مادة القراءة باستعماؿ التعميـ االلكتروني يبعث الحياة والحركة في اوصاؿ المواقؼ التعميمية ،ويجعميا
ّٔ .
مما أثّر إيجاباً في تحصيؿ التمميذ.
مميئة
ّ
بالجدة والحيوية التي تحتاج إلييا عممية تدريس تمؾ المادةّ ،
مما ىو مطموب منو عند استعمالو
ٕ .يتطمب التدريس بطريقة التعميـ االلكتروني وقتاً وجيداً وميارة مف المعمـ أكثر ّ
الطرائؽ واألساليب التقميدية.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي أظيرت في البحث الحالي ،توصي الباحثة:

ٔ .توجيو المعمميف والمعممات إلى عدـ االقتصار عمى األساليب التقميدية

ٕ .جعؿ التبلميذ يستفيدوف مف التعميـ االلكتروني النو تكنموجيا العصر وذلؾ في مواد تعميمية غير المواد القرائية.
المقترحات:

استكماالً لمدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء دراسات أخرى ترمي الى:

ٔ .دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مرحمة دراسية أخرى.

ٕ .دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في متغيرات تابعة أخرى.
المصادر


أبو حطب ،فؤاد ،وأماؿ صادؽ ( ،)ٜٔٚٚعمـ النفس التربوي ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.



أبوصالح ،محمد صبحي وآخروف ،ٕٓٓٓ ،القياس والتقويـ في التربية ،و ازرة التربية والتعميـ ،صنعاء ،اليمف.



أبو الضبعات ،زكريا إسماعيؿ ،ٕٓٓٚ ،طرائؽ تدريس المغة العربية ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،عماف.



احمد ،محمد عبد القادر ،ٜٖٔٛ ،طرؽ تعميـ المغة العربية ،مكتبة النيضة العربية.



ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،ٜٔٛٙ ،طرؽ تعميـ المغة العربية ،ط٘ ،مطبعة النيضة العربي.



بوزبر ،احمد محمد ،ٜٜٔٛ ،تقويـ مسارات استخداـ الحاسب اآللي كوسيمة تعميمية في الوطف العربي ،مجمة رسالة
الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،العدد (ٖٓ) السنة التاسعة ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.



جامؿ ،عبد الرحمف عبد السبلـ ،ٜٜٔٛ ،التعميـ الذاتي بالموديبلت التعميمية (اتجاىات معاصرة) ،عماف ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع.



الحسف ،ىشاـ ،ٕٓٓٓ ،طرؽ تعميـ األطفاؿ القراءة والكتابة ،عماف ،األردف ،الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع.



الدليمي ،طو عمي حسيف ،وسعاد الوائمي ،ٕٓٓ٘ ،اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية اربد – األردف.



الديب ،فتحي عبد المقصود ،ومحمد صبلح الديف مجاور ،ٜٖٔٚ ،المنيج المدرسي أسسو وتطبيقاتو ،الكويت ،دار القمـ.
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الراوي ،خاشع محمود ،ٜٔٛٗ ،المدخؿ إلى االحصاء ،طٔ ،مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر ،و ازرة التعميـ العالي



ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،ٕٓٓٓ ،المدخؿ إلى االحصاء ،طٕ ،مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر ،و ازرة التعميـ العالي والبحث

والبحث العممي ،جامعة الموصؿ.
العممي ،جامعة الموصؿ.


ربيع ،ىادي مشعاف ،ٕٓٓٙ ،تكنولوجيا التعميـ المعاصر (الحاسوب واالنترنيت) ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر



الريس ،ىدى محمود شاكر ،ٕٕٓٓ ،اثر التعميـ المبرمج باستخداـ الحاسوب في تحصيؿ طمبات الصؼ الثاني

والتوزيع ،عماف ،األردف.

المتوسط في مادة اإلمبلء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية (ابف رشد) ،جامعة بغداد.



زايد ،فيد خميؿ ،ٕٓٓٙ ،استراتيجيات القراءة الحديثة ،االردف ،عماف ،دار يافا العممية لمنشر والتوزيع.

الزغبي ،محمد جبلؿ وآخروف ،ٕٓٓٔ ،ميارات التدريس (الحاسوب والبرامجيات الجاىزة) ،طٗ ،دار وائؿ لمنشر

والتوزيع ،عماف ،األردف.


زينيـ ،أبو حجاج ،ٕٓٓٗ ،بعض خصائص بنية النص القرائي في الحمقة األساسية ،القاىرة ،مجمة القراءة والمعرفة،
المؤتمر الرابع لجمعية القراءة والمعرفة.




السيد ،فؤاد البيي ،عمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري ،طٕ ،مطبعة دار التأليؼ ،القاىرة.ٜٔٚٔ ،
شحاتة ،ٕٓٓٗ ،تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة ،دار المصرية المبنانية لمطبع والنشر.



الشرقاوي ،أنور محمد ،ٜٜٔٚ ،سيكموجيا التعميـ ،مكتبة االنجمو المصرية.



طعيمة ،رشدي أحمد ،ٜٜٔٛ ،األسس العامة لمناىج المغة العربية ،إعدادىا ،تطويرىا ،تقويميا ،دار الفكر العربي.



عاشور ،راتب قاسـ ،والحوامدة ،ٕٓٓٚ ،محمد فؤاد ،أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ،ط ،ٚدار



عاقؿ ،فاخر ،ٕٖٓٓ ،معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ،طٕ ،شعاع لمنشر والتوزيع ،سوريا



العجرش ،حيدر حاتـ فالح ،ٕٓٓ٘ ،اثر استخداـ الحاسوب في تحصيؿ طالبات معيد اعداد المعممات في مادة

المسيرة لمنشر والتوزيع.

التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بابؿ ،كمية التربية األساسية




العجيمي ،صباح حسف وآخروف ،ٕٓٓٔ ،مبادئ القياس والتقويـ التربوي ،مكتب احمد الدباغ ،بغداد ،العراؽ.

عطية ،محسف عمي ،ٕٓٓٛ ،االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ ،األردف ،عماف ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.
عودة ،أحمد سميماف ،ٜٜٖٔ ،القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،دار االمؿ لمنشر والتوزيع ،المطبعة الوطنية،
عماف ،األردف.



القزاز ،نداء محسف ،ٜٜٖٔ ،اثر استخداـ الحاسوب في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع العاـ في قواعد المغة العربية،



منيزؿ ،عبد اهلل ،ٜٜٜٔ ،البرمجيات التعميمية واستخداماتيا التربوية ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،األردف.



موسى ،عبداهلل والمبارؾ ،أحمدٕٓٓٗ ،التعميـ االلكتروني األسس والتطبيقات.



اليرش ،عايد حمداف ،ٕٓٓٗ ،تصميـ البرمجيات التعميمية وانتاجيا وتطبيقاتيا التربوية ،دار المسيرة ،عماف ،االردف.

كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد (رسالة ماجستير غير منشورة).



و ازرة التربية ،جميورية العراؽ ،ٕٓٓٔ ،التعميـ االبتدائي لمصؼ الثالث معاىد اعداد المعمميف ،ط ،ٙبغداد.



يونس ،فتحي ،ٕٓٓٔ ،استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المدرسة الثانوية ،القاىرة ،مطبعة الكتاب الحديث.



يونس ،فتحي ،وآخروف ،ٜٜٔٙ ،تعميـ المغة العربية أسسو واجراءاتو ،القاىرة ،سعد سمؾ لمطباعة.
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