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 مستلخص البحث

تحصاي   فاي معلوماا يهدف البحث الحالي الى معرفة اثر استعمال تكنولوجياا ال       

التجريباي  المانه  , اتباع الباثاث مااد  االجتمايياا تالميذ الصا  الاااما االبتادابي ب

، وتااال  مجتمااع البحااث مااا تالميااذ الصاا  والتصااميا التجريبااي لا الااابئ الج بااي

البحاث ماا  ت ييناةتكوناو الااما االبتدابي في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى،

ياة التابعاة للمديرياة العاماة لترب تالميذ الص  الااما االبتدابي في المدارس االبتدابياة

قاااا  رسااة الكاارب االبتدابيااة فااي فااي مد الشااعبة (   اختااار الباثااثيااالى، محافظااة د

بواقاع  تكنولوجياا المعلوماا  لتمث  المجموية التجريبية التي تدرس يلاى وفا  بلدروز

 , ومثلات الشاعبة (   المجموياة الااابلة التاي تادرس باللريقاة التقليدياة  طالباا  53(

. تاااااا مكافااااات  المجماااااويتيا فاااااي   طالباااااا17(  ال بلااااا  يااااادد اللاااااال  53بواقاااااع (

اختباار    , الذكا , درجا  العاب الساب  . اياد الباثاثالمتغيرا (العمر ال مني لللال

وللااب بعر اا  يلااى مجمويااة مااا  تااا التحقاا  مااا  اادق , و(ادا  البحااث  تحصاايلي

 .وثبات  الابرا  في مجال التاصص

مثاا  اختبااار معاماا   الجااة البيانااا الوساااب  االثصااابية المناساابة لمع الباثااث اسااتعم  

 ظهااار  النتااااب  تفاااو   .T-test)باااراون واختباااار( –الصاااعوبة ومعادلاااة سااابيرمان 

يلااى المجمويااة  المعلومااا اسااتعمال تكنولوجيااا المجمويااة التجريبيااة التااي درساات 

ياددا  ماا  للاب او اى الباثاثويلاى  او   .التقليدياة التي درست باللريقة الاابلة

واقتار   .دخال تكنولوجياا المعلوماا  فاي المناال  الدراسايةا دم  او التو يا  منها :

mailto:alaasouthwales@gmail.com
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الباثاث اجارا  دراساة تاااثير اساتعمال تكنولوجياا المعلومااا  واالتصااال  واثرلاا فااي 

 را  اخرى .متغي دراسةو زياد  الدافعية نحو التعلا في ماد  الجغرافية

The effect of using information technology (IT) in students’ 

achievement in the fifth grade in socials subject 

 

Asst. Lecturer.  Alaa Jawad Kadhim 

The General Directorate for Education of Diyala 

Abstract: 

   The current study aims to explore the effect of using 

Information Technology (IT) in the fifth grad students’ 

achievement in humanities. The research design used a partial 

adjustment experimental approach. The participants were the 

fifth grade students at primary schools in the General Directorate 

for Education of Diyala. Participants were a class (B) of fifth 

grade students at AL-Karam primary school in Balad Ruz City. A 

control class (A), consisting of 36 students, continued to be 

tough according to the traditional approach, without IT. All 

participants in (A and B) were 71 students.  Both groups were 

selected according to the same variables (students’ age, 

smartness, and last year grads).   A T-test was applied with the 

validation of its genuinely and stability. An appropriate statistical 

tools were used to analyses the data such Difficulty Coefficient, 

T-test and Spearman-Brown Formula. Results indicate that 

incorporation of IT into students’ curriculum improved learning 

outcomes. Recommendations arising from the current imbedding 

of IT study include education subjects, to improve students’ 

motivation for across learning and to improve the effectiveness 

of teaching methods. Further studies should consider other 

variables.  

 

 الفصل االول 

                                مشكلة البحث:                                                        
يشهد العالا اليوب متغيرا  كثير  ، يتتي في مقدمتها ثور  المعرفة والمعلوماتية التي 

لذه  انللقت بالى متسارية ، في المجال العلمي والتكنولوجي ، وإلا كانت

المتغيرا  تؤثر تتثيرا  مباشرا  في ثيا  المجتمعا  ، وتترك بصما  وا حة في ثيا  

األفراد ، وتعكا تحديا  واسعة في جميع مجاال  الحيا  وبشك  ياب ، فإن ما 

المؤكد  ن تؤثر لذه التحديا  والتغيرا  في النظا التربوية وبنا ا  يلى للب فإن 
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(  بو شعير  وغباري ،  الميدان التعليمي يا   عبا  فيالمجتمعا  المعا ر  تواج  تحد

  9,ص 0222

  جا ماف ،كبير  تحديا في ظ  لذا التلور  والتعليمية التربوية العملية تواج ال 

برز   المللوبة والتعليمية التربوية االلداف لىا ولو والالفعال  التعليا  قيتح

لكا نرى ان المواد  ،لذه االلداف  تحق لالحاجة الى استاداب التكنولوجيا الحديثة 

يلى استاداب الوساب   االجتمايية التي تدرس باللريقة التقليدية في مدارسنا تعتمد

وطراب   البياا   ثيث نجد ان اساليب التعليمية التقليدية (كالسبور  السودا  او

 ا بحت ال تلبي ثاجا  المتعلا في لذا التقليدية القديمة في المدراسالتدريا 

ويلي  تقب  ك  ما  المعلوما  المعرفيةمكتفي بتلقي وان المتعلا  العصر(يصر التقنية 

في رفع مستوى الللبة يُلر  في  دون نقد او بحث, فاللريقة التقليدية ال تسايد 

 استرجاع المعلوما  وتذكرلا.تعتمد فقئ يلى  ألنها وتفكيرلا االستنتاجي تحصيلها

بعض يلى  واطالي تدريا المواد االجتمايية  يملية لممارسة الباثث ونتيجة

االدبيا   , و0271العتابي   ودراسة(0271الافاجي الدراسا  السابقة منها دراسة (

لتعرف يلى لغرض امواد االجتماييا  التربوية التي بحثت في طراب  تدريا 

ة ، تبلور  لدي  رؤية وا حة باللراب  واالساليب التدريسيطراب  التدريا السابد 

ما زالوا  علمياال تبيا  كثر الم ،الجتماييا التي يتبعها المدرسيا في تدريا ماد  ا

هناك  رور   ملحة في الوقت ف ،لذه الماد متمسكيا باللريقة التقليدية في تدريا 

واقع لتغيير ير اساليب التعليا في المؤسسا  التعليمية يالحالي (العصر الحديث  لتغ

مر يجلة تقدب وتلور التعليا لمواكبة التغيرا  التكنولوجية تستل العرا  التعليا في

ما التالميذ، بحيث تشم  لذه التغييرا  تصاميا  سريعة والتكي  مع األجيال القادمةال

الصفوف الدراسية والتقنيا  المستادمة فيها والمنال  الدراسية و ساليب التدريا 

 .األخرىوالتوا   مع التالميذ ولويها وغيرلا ما الجوانب 

قد يكون  ةاالبتدابي مشكلة  ع  التحصي  لدى طال  ويلي ، يرى الباثث ان    

نات  ما يدب االلتماب الستعمال الوساب  الرقمية وتكنولوجيا المعلوما  خالل يملية 

مما يسبب  ع  في تحصي   التقليدية طراب  التدريا التعلا وااليتماد يلىالتعليا و

   ابي.طال  الص  الااما االبتد

 السؤال اآلتي:باإلجابة يا وبذلب فقد ثدد الباثث مشكلة بحث  

الصف الخامس  تالميذما اثر استعمال تكنولوجيا المعلومات في تحصيل  -

  ؟االبتدائي بمادة االجتماعيات

 اهمية البحث:

فهااي ليساات  جتمااع وتغيراتاا ،التربيااة السااليمة لااي التااي تتجاااو  مااع ظااروف الم   

المستمر يلاى  االطالعاأللداف والمنال  وطراب  التدريا ب  لي مجموية ثابتة ما 

ظروف المجتمع ودوافع  ومحاولة االستعداد للحركاة لمقابلاة ثاجاتا  المتعادد  ، وثا  

     3 ،,ص 0229المشكال  التي تتغير ك  يوب . ( السامرابي ، 

اسااليب التعلايا فوابد كثيار  ومنهاا، لتغيار طرابا  و الستعمال تكنولوجيا المعلوما     

لدى المعلميا في الصفوف التعليمية، ويوكد كثير ماا البااثثيا ان اساتعمال تكنولوجياا 

المعلومااا  فااي يمليااة التعلاايا والااتعلا لهااا اثااار ايجابيااة يلااى المعلااا والمااتعلا والماانه  
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المكانيتها يلى تع ي  يملية التعليا في المدارس وكذلب امكانية تقاديا التغذياة الراجعاة 

   . Hionstioze et al,. 2011لمتعلميا (ل

، و لااا المكونااا  االساسااية للنظاااب التعليماايوممااا الشااب فياا  ان المنااال  تعااد  ثاادى    

الوساااب  فايليااة فااي تحقياا   غرا اا  التربويااة داخاا  المجتمااع، ولكااون التربيااة يمليااة 

، فتنا  ماا ثقافية تشاتغ  فاي بي اة مجتماع ماا المجتمعاا  البشاريةو اجتمايية - إنسانية

الااروري ان يكاون باايا التربياة وبي تهااا يالقاة  ااد  وانتماا ، تاانعكا يلاى لندسااة 

ومحااادداتها ماااا ثياااث الفلسااافة وااللاااداف واللرابااا   التعلمياااة - العملياااة التربوياااة

واالسااااااااليب واالدوا  والسياساااااااا  التربوياااااااة وغيااااااار للاااااااب ماااااااا محاااااااددا . 

  77,ص 0221(الاوالد ،

يية تحت  مكانة  مرموقة  وسئ المنال  الدراسية ، وان ومنال  المواد االجتما    

االلتماب بهذه المواد زاد في التلوير والتصميا والتاليئ والبنا  وللب الن 

ا بحت مدركة ما لتلب المواد ما  لمية في قدرتها يلى بنا   التعليميةالمؤسسا  

   055، ص0222شاصية المتعلا المثمر  و المبدية . (ثميد  ، 

ز  لمية المواد االجتمايية ما خالل قيامها بدور فاي  في تشكي  شاصية التلميذ وتبر

و يلالا  بعادلا الوطنية والقومية واإلنسانية، وت ويده بالمعرفة الالزمة واالتجالا  

الارورية ل ، وتسها في تحقي  األلداف العامة للتربية, فاال يا تحقي  األلداف 

  3،ص7929ن،الاا ة لهذه المواد. (السكرا

وتعد التقنيا  الحديثة اثدى مكونا  المنهاج المهمة في تدريا المواد االجتمايية , 

وثينما يسعى معلا االجتماييا  الى تحديد و ياغة االلداف التعليمية لك  درس او 

اثرا ا  وديما  مجموية ما الدروس يفكر في نوع التقنية التي يستليع ان استادامها 

  702,ص0272وتحقيقا  لأللداف التي ثددلا.(ال يادا  وقلاوي, للموق  التعليمي

والتقنيا  الحديثة تقدب للللبة خبرا  مناسبة ومال مة تمكنها ما التركي  والتقليد 

والممارسة والتجريب واكسا  المهارا  بصور  متقنة.(المسعودي 

  712,ص0272والالمي

ة التعليمية نتيجة االستاداب الواسع المية استاداب التقنيا  الحديثة في العمليوتكما 

ما الداف و ،للتكنولوجيا والوساب  المتعدد  في المؤسسا  التربوية والتعليمية

تعليمية متكاملة وفعالة  –استاداب تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  لو توفير بي ة 

  .72، ص 0272بيا المعلا والمتعلا ( العن ي، 

 

الي الى معرفة اثر استعمال تكنولوجيا المعلوما  في : يهدف البحث الح هدف البحث

 .تحصي  تالميذ الص  الااما االبتدابي بماد  االجتماييا 

 

ا متوسئ بي   2023فر  لو داللة اثصابية يند مستوى(  ال يوجدفرضية البحث : 

درجا  تالميذ المجموية التجريبية الذيا يدرسون ماد  االجتماييا  وف  تكنولوجيا 

وما  وبيا متوسئ درجا  المجموية الاابلة الذيا يدرسون الماد  نفسها المعل

 باللريقة التقليدية في االختبار التحصيلي. 
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  :بما يلي : يتحدد البحث الحالي حدود البحث

  .0279-0272الحدود ال مانية: الفص  الدراسي االول للعاب (-7

في المدارس االبتدابية الحكومية تالميذ الص  الااما االبتدابي  الحدود المكانية:-0

                                 .0279-0272يالى للعاب الدراسي (النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة د

 

 تحديد المصطلحات:

 -:يرف  ك  مااالثر:  اوالً:

بتنَّ  : محصلة تغيير مرغو  في  يحدث في المتعلا  (0222)شحاته وزينب .1

 . 00, ص 0225ة لعملية التعليا (شحات  وزينب نتيج

: كمية التغير المقصود إثداث  في المتغير التابع بفع   ( بأنَّه0240)السعدون .2

  .  00,ص0270(السعدون  تتثير المتغير المستق  يلي 

المجموية  تالميذتحق  يند  الذي : مقدار التغيرالتعريف االجرائي .3

د  تحصيلها ال ي تكنولوجيا المعلوما  باستعمالسها التجريبية(يينة البحث  بعد تدري

 . الدراسي

 -:يرفها ك  ماتكنولوجيا المعلومات: ثانياً:  

لي طريقة في التفكير والممارسة والتصميا , وتنفيذ, وتلوير ,  ( :0222)الحيلة .4

وادار  , وتقويا العملية التعليمية , ولي اسلو  يلمي منظا يتكون ما ينا ر كثير  

 . 529, ص  0221(الحيلة ف محدد  متداخلة ومتفايلة بقصد تحقي  الداو

: لي يملية استعمال المستحدثا  التقنية المعا ر  (0241)المسعودي والالمي . 0

(المسعودي  د  منها في التعليا بجميع جوانب وتلبيقاتها في المؤسسا  التعليمية لإلفا

  . 717,ص0272والالمي 

: لي التقنيا  التي تستعم  في تلبي  التربية يلى يينة البحث  التعريف االجرائي. 2

وساب  سمعية وبصرية كالارابئ  –وتتاما ( جهاز العارض االلكتروني

 االلكترونية والمصورا  والفيديولا  التعليمية  .

 -ثانياً: التحصيل: عرفه كل من:

باالابر   بتن  : محصلة ما يتعلم  اللالب بعد مروره (0222الزغلول وعقله) .7

التعليمية ، لمعرفة مدى نجا  االساتراتيجية التاي يااعها المادرس لتحقيا   لدافا  وماا 

    21,ص0221يص  الي  ما معرفة. ( ال غلول ويقل  ، 

: محصلة ما يتعلم  المتعلا بعد مرور مد  زمنية ( بأنه0222)ابو جادو  .0

ب لمعرفة مدى ويمكا قياسها بالدرجة التي يحص  يليها في اختبار تحصيلي ولل

التي ياعها ويالئ لها المعلا ليحق  الداف ، وما يحص  يلي  اللالب  الالئنجا  

  239,ص0229ما معرفة يترجا الى درجا . (ابو جادو،

: لو الدرجة التي يحص  يليها تالميذ الص  الااما  التعريف االجرائي .5

بماد  االجتماييا   ثثتبار التحصيلي الذي ايده البااالبتدابي (يينة البحث  في االخ

 .بنهاية التجربة

 :ا كل منعرفه :االجتماعياتثالثاً: 
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مجموية مواد تاا التاريخ، والجغرافية  -بتنها: (0241)المسعودي والالمي .7

والتربية الوطنية تعتبر ما االدوا  المهمة لنق  الحقاب  والمعلوما  يا يالقة 

حيئ في . (المسعودي والالمي االنسان بالمكان الذي يعيش في  والفاا  الذي ي

  07,ص0272

تلب الماد  الدراسية المرتبلة بدراسة ( بأنها: 0241)الزيادات وقطاوي .0

االنسان وبي ت  اللبيعية والبشرية لتحقي   لداف تعليمية وتربوية  لمها إيداد 

المواطا الصالح ما خالل تحقي  النمو المتكام  والشام  في شاصية الفرد وتشم  

  02,ص 0272والجغرافية والتربية الوطنية (ال يادا  وقلاوي التاريخ

تامنها يمجموية الحقاب  والمفاليا والمعلوما  التي  :التعريف اإلجرائي .5

  0279- 0272(للعاب الدراسي للص  الااما االبتدابيمنه  االجتماييا   مفردا 

  والتي تدخ   ما فتر  التجربة.

 

 المبحث االول 

 جوانب نظرية:

يلما او دراسة "تعني  يربت تقنيا  ما الكلمة اليونانيةقت كلمة تكنولوجيا والتي اشت

, فالتكنولوجيا لي التلبي  النظامي للمعرفة وبذلب تعني كلمة تقنيا  (يلا المهارا  

  اما 7923(جلبر ،  "اغراض يلمية وتربوية العلمية او معرفة منظمة ما اج 

يا الفعال لابر  االنسان ما خالل وساب  منلقية   يقول لي التنظ7915(دونالد بي  ،

، لالستفاد  منها في ى الكامنة في البي ة المحيلة بنالا  كفا   يالية وتوجي  القو

, ولي طريقة نظامية تسير يلى وف  المعارف المنظمة وتستادب جميع الربح المادي

 في العم  المرغو   االمكانيا  المتاثة (المادية وغير المادية  بتسلو  فعال إلنجاز

  07ص, 0222الى درجة يالية ما االتقان او الكفاية (الحيلة، 

 -: التعليم التكنولوجيا في اط التعليم الحديثة في ظل استعمالانم

يسمى لذا النمئ بالمعلا والوساب  ثيث يكون المعلا لو  نمط المعلم والوسائل : .7

  الوساب  التعليمية كالسمعية البصرية المكون الربيسي للنظاب التعليمي ، تستادب في

    23,ص0222 (الحيلة,7كما في الشك  (

                         

 

 

 

 

 

 ( 12, ص0228)الحيلة ،  ( المعلم والوسائل التعليمية4ل )الشك

 

تستادب في  انظمة تعليمية كاملة تشم  الوساب  التعليمية  . نمط التعليم المشترك:0

علا يلى تصميا الوساب  التعليمية واختيارلا وتقييمها ويعم  الم

الداف 

 الدرس

قرارا  

المحتوى 

 واالسلو 

 المعلم 

 الوسائل 

 المتعلم
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 تعليمية مث  (المواد, االساليب,   ثيث تدخ  في  مكونا 21,ص0222(الحيلة،

   0كما في الشك  ( واالدوا  

 

           

    

  

   

 

 

 

 

 

 (12,ص 0228)الحيلة ,  التعليم المشتركة مسؤولية( 0الشكل رقم )

 

الوساب  التعليمية  التعليميالتعليا بواسلة الوساب  : يستادب في النظاب نمئ  -5

يملية التعليا الحديثة كالتكنولوجيا وبالمقاب  نجد ان المعلا ال يلعب دورا مباشرا في 

     22, ص 0222(الحيلة   5كما في الشك  (والتعلا 

 

 

 

 

 

 

 

 ةبواسطة الوسائل التكنولوجي ( التعليم2الشكل رقم )

 

  :وظائف التكنولوجيا في العملية التعليمية
مشكال  تعليمية ثقيقية معقد   منها اثار  ك وظاب  يديد  لتكنولوجيا المعلوما لنا

تعلا وث  ملتوفير مصادر تديا لوتفكير الللبة،  ألثار وممتعة الى غرفة الص  

فر فرص لتقديا تووالمشاك  العلمية والمساب  المعقد  والصعبة مث  العا  المحاكا  ، 

تديا االتصاال  وبنا  المجتمع ، االثار  والتحفي  ، تقديا  التغذية الراجعة ،

  ، الوظيفة التوجيهية د  التعليمية بلريقة تدريا ممتعةالمعلوما  (يرض الما

، الوظيفة التنظيمية (جانب اقتصادي والحصول يلى افا   جسدي  –(توجي  فكري 

 p.50, et al, ( Cooper ,1999.( وزمنية  النتاب  باق  كلفة مادية

 

  :التقنيات التعليمية )الوسائل التكنولوجية التعليمية التعلمية(

اهداف 

 الدرس 

 قرارات

المحتوى 

 التعليمي 

 واالسلوب 

 

 

 المتعلم

  

لوسائل ا

التعليمية 

 الحديثة

 

  المعلم

   

 

االهداف 

 الخاصة

قرارات    

المحتوى 

 التعليمي

 واالسلوب 
  

 و

الوسائل 

التكنولوجية 

 الحديثة 

 

  المتعلم
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لي طريقة منهجية في التفكير والممارسة تعد العملية التربوية نظاما متكامال، 

وتحاول ما خالل  تحديد المشكال  التي تتص  بجميع نواثي التعليا االنساني 

ايجاد الحلول المناسبة لتحقي  الداف تربوية محدد  والعم  يلى التاليئ  وتحليلها ثا

 لهذه الحلول وتنفيذلا وتقويا نتابجها وادار  جميع العمليا  المتعلقة بذلب . 

يملية منهجية منظمة (منحى نظامي  في تصميا يملية التعليا وتنفيذلا "ولي       

ا يلى نتاب  البحوث في مجاال  وتقويمها ، في  و  الداف محدد  تقوب اساس

. (الحيلة  "المعرفة الماتلفة ما اج  الو ول الى تعليا اكثر فعالية واكثر دافعية

  .   57,ص 0222،

التعليا لو الهدف النهابي و المعرفة والمعلوما  للمتعلا ،لو فا ايصال  الن التعليا،

يا  التعليمية لو التفكير والبعض يقول ان الهدف النهابي للتقن ،للتقنيا  التعليمية

الى للب ان كان  المؤديةبالتالي ان التعليا لو الهدف والتعلا لو الوسيلة   ،االستنتاجي

  .فعاال

ويعرف اياا ، لو التصميا المنظا والمقصود (لندسة  للابرا  التي تسايد المتعلا 

يديرلا المعلا.  يلى انجاز التغير المرغو  في  في االدا  ، وكذلب ادار  التعليا التي

وبمعنى اخر ان مصللح التعليا يشير الى العملية المنظمة المقصود  التي تقوب يلى 

المعرفة ما المعلا الى المتعلا ثيث يقوب المعلا و –االفكار  –ايصال المعلوما  

بلر  افكار او معلوما  او اس لة يلى المتعلميا وما ثا مناقشتها وايجاد الحلول 

دف الربيسي لو العملية التعليمية، تعليمها للمتعلميا ما اج  تحقي  الهالمناسبة لها و

لو يملية تغير شب  دابا في سلوك الفرد ثيث ال يمكا مشالدت  مشالد  مباشر  و

 ولكا يستدل يلي  ما خالل السلوك او االدا  الذي يصدر ما المتعلا .

معلوما   –مهارا   –بمعنى اخر ان التعلا لو يملية ثصول المتعلا يلى افكار 

او بشك  جديد  سوا  بشك  مباشر او غير مباشر ما خالل معلا يرس  المعلوما  

ثيث يتف  يلما  التربية يلى ان التعليا الفعال يودي الى فردي بدون معلا،  –لاتي 

االستبصار واالستبصار يودي الى تغير في االتجالا  وبالتالي يودي الى تغير في 

 دي  في سلوك . ادا  الفرد او تع

 

 التكنولوجيا:  لم في ضوء استعمالمكونات التعليم والتع

 مجموية اجرا ا  ويمليا   :التصميا . 7

 تحوي  موا فا  التصميا الى  فة مادية   :التلوير . 0

 يرض المواد والنشاطا  يلى المتعلا   :االستاداب. 5

 التحكا بالتقنيا  التعليمية   :االدار . 2

يملية تقرير كفاية يمليتي التعليا والتعلا ( جود  التعليا   (الحيلة ،   :التقويا .3

  60, ص  0222

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم : فوائد استعمال

ما االسبا  المهمة لدم  التكنولوجيا في التعليا والتعلا لو لتغير طريقة  واثد    

ويرى كثير ما الباثثيا ان . Zain et al., 2004)تدريا المعلميا في الص  (
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استاداب التكنولوجيا في التعليا والتعلا لها تتثير ايجابي يلى العملية التعليمية بسبب 

انها لو فابد  وقيمة لتع ي  يملية التعليا في المدارس وبالتالي تسايد يلى تغير 

 .        (Umar & Yusoff, 2014 لاطريقة واسلو  التدريا في يملية التعليا والتع

في   تحصي  ودافعية الللبة ان استاداب التكنولوجيا لها تتثير يلى الباثث ويوكد

التكنولوجيا لا تلور وتع ز التعليا . و (Hionstioze. et al. 2011)يملية التعليا 

ي العملية التعليمية ن التقييا ج   اساسي ومها فألفقئ ب  ي ز  تقييا التعلا 

)UNESCO, 2012 . 

 

  معوقات استعمال تكنولوجيا المعلومات في عملية التعليم والتعلم

 اوال:معوقا  استعمال تكنولوجيا المعلوما  في العملية التعليمية الى قسميا؛  تقسا

معوقا  مادية ولي التي ترتبئ بقلة الموارد المالية لشرا  المواد واالدوا  الالزمة 

تمرار اللاقة الكهربابية و ع  خدمة االنترنيت للموسسا  التعليمية ومنها يدب اس

وقلة توفر الحواسيب في القايا  الدراسية وكذلب التكلفة البالاة لشرا  بعض 

معوقا  بشرية ولي التي ترتبئ بالمعلا نفسة ومنها،  ثانيا:التلبيقا  الرقمية. 

ير ثيث يرى كثير ما المعلميا ال توجد  رور  لتغ ،يدب الرغبة في التغير 7(

طريقة تدريس  باستعمال الوساب  التقنية الرقمية واالبقا  يلى االساليب التقليدية 

   ع  رو  التنافا لدى بعض 0 . (279ص، ، 0222االيتيادية (الحيلة، 

  5المعلميا في الدول االق  تلورا، بسبب االستعمال المحدود للتكنولوجيا الرقمية. (

المعلوما  وكذلب قلة الابر  والاوف ما الفش   انعداب الثقة في استعمال تكنولوجيا

الاوف ما وقوع مشاك   واياا ،في استعمالها الا كان اللالب اكثر مهار  ما المعلا

فنية في االجه   التقنية ويدب امكانية معالجتها بسبب يدب وجود تقنييا في المدارس 

)Alabbad, 2016, p, 242.   

 

 المبحث الثاني 

 دراسات سابقة:

لدفت الدراسة الى معرفة دور تكنولوجيا  (0242وحنان  ,راسة سعيدي)د .4

تكون مجتمع الدراسة ما اساتذ  وطلبة  العصري،التعليا ووسابلها في توجي  المتعلا 

   طالبا ،33  استالا  و(32( تكونت يينة البحث ماسا اللغة العربية في جامعة تبسة، ق

المالثظة ,دلت النتاب  ان  كلما زاد االقبال  استعم  الباثثان استمار  معلوما  وبلاقة

وكلما كان االستال  الحديثة زاد مع  التحصي  العلمي،يلى استاداب الوساب  التعليمية 

الوساب   وكلما استادب االستالولوجيا التعليا زاد  داؤه الفعال ،الجامعي في مجال تكن

 .رفي في مجال التلقي العلمي و المع الحديثة تقدب المتعلمون

معرفة تكنولوجيا لدفت الدراسة الى ( : 0242)دراسة قرارة , وبحرية  .0

وايدا  ا, اتبع الباثثان المنه  الو في،التعليا ودورلا في تلوير كفا ا  المتعلمي

دلت نتاب  الدراسة الى ان طراب  التدريا التكنولوجية لها دور  استمار  ألدا  البحث،

تعلميا, كما وان الوساب  التعليمية لها دور في تلوير في تلوير الكفا ا  المعرفية للم
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ية ال يلور بينما التقويا التربوي واالساليب التكنولوج لمتعلميا،الكفا ا  السلوكية ل

 اساليب التقويا ال ت ال تقليدية.وللب الن  الكفا ا  االجتمايية،

 

 

 

 الفصل الثاني 

 منهجية البحث واجراءاته

ويعرف  منه  التجريبي كون  مالبا لبحث ،ال ستعم  الباثثا -أوالً: منهج البحث :

بتن  تغير معتمد ومابوط للشروط المحدد  للظالر  ومالثظة نوات  التغير في 

الظالر  مو وع الدراسة ولو استاداب التجربة في اثبا  الفروض(نوف , وابو يواد 

  002 ,ص0272

ذي يلاص التركيب المنلقي للتجربة يمث  الج   االكبر ال -ثانياً: التصميم التجريبي:

بحيث يشم  المتغيرا  مو وع البحث ويدد المفحو يا وكيفية توزيعها و بئ 

تصميا  لذا فقد  ختار الباثث  33,ص0277المتغيرا  التي ترتبئ بالتجربة (الكبيسي

المجمويتيا (التجريبية و الاابلة لا الابئ الج بي ، بو ف  واثدا  ما تصاميا 

  2كما في الشك ( المتكاف ة. المجمويا 

 المتغير التابع اداة البحث المتغير المستقل المجموعة

  تكنولوجيا التعليا التجريبية

 اختبار تحصيلي بعدي

 

 التحصي 
 ----- الاابلة

 (1شكل)

 التصميم التجريبي للبحث

  -ثالثاً: مجتمع البحث وعينته :

ي لي تحت الدراسة وقد يتتل  ولو كافة مفردا  الظالر  الت :مجتمع البحث .7

لذا المجتمع ما يد  افراد او يد  جمايا  ويتوق  للب يلى مشكلة مو وع 

  , وشم  مجتمع البحث لذا تالميذ الص  الااما 5,ص0222الدراسة (ثجاج

االبتدابي للمدارس االبتدابية الحكومية النهارية في مرك  قاا  بلدروز للعاب 

   0279 – 0272الدراسي(

ولي مجموية  غير  ما  فراد المجتمع الذي تقع يلي   -: عينة البحث .0

الدراسة، ياتارلا الباثث إلجرا  دراست  يليها يلى وف   سا خا ة لكي تجسد 

المجتمع تجسيدا  حيحا  وبالتالي اثتمال تعميا النتاب  التي تُستَارج ما العينة يلى 

اثثان مدرسة الكرب االبتدابية , وقد اختار الب 32,ص7997(داود،الدراسة مجتمع 

يعم  معلما  في المدرسة المذكور ,  بصور  قصدية كون ان اثد الباثثيا الماتللة

وبلريقة السحب العشوابي اختار الباثثان الشعبة(   لتمث  المجموية التجريبية وبل  

  تلميذ, اما الشعبة (   فقد مثلت المجموية الاابلة وبل  يدد 53يدد تالميذلا (

   تلميذا. 17مجمويتيا (  تلميذ, ثيث بل  يدد تالميذ ال53تالميذلا (
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 -رابعاً : تكافؤ مجموعتي البحث إحصائياً:

يلى المعلوما  الاا ة  ثص  الباثث -.العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور:4

األيمار  تسببايمار التالميذ ما البلاقا  المدرسية التي تبيا تاريخ ميالدلا ، وثُ 

واستارج متوسئ االيمار واالنحراف المعياري، وباستاداب االختبار , الشهور ب

  لعينتيا مستقلتيا بل  متوسئ ايمار تالميذ المجموية التجريبية T-testالتابي (

 ،  ما المجموية الاابلة فقد بل  متوسئ 7،393  وبانحراف معياري (705،231(

-T  وما خالل نتاب  اختبار ( 7،323  وبانحراف معياري (700،973التالميذ (

test) ال 2023  لعينتيا مستقلتيا لا يظهر فر  لو داللة اثصابية يند مستوى  

  ولي ا غر ما القيمة التابية الجدولية البالغة 7،222كانت القيمة التابية المحسوبة (

   مما يدل يلى تكافؤ 7  كما يو ـــــــح للب جدول (39  ودرجة ثرية (0(

 تيا في لذا المتغير. المجموي

يلى الدرجا  النهابية  : ثص  الباثث . درجات العام السابق في مادة االجتماعيات0

بل  متوسئ ، وسة للعاب الدراسي الما يلماد  االجتماييا  ما سجال  المدر

 ،  ما 7،729  وبانحراف معياري (2،520درجا  تالميذ المجموية التجريبية (

  وبانحراف معياري 2،555ل  متوسئ درجا  التالميذ (المجموية الاابلة فقد ب

  لعينتيا مستقلتيا لا يظهر فر  T-test  وما خالل نتاب  االختبارالتابي ( 7،552(

  2،55  ال كانت القيمة التابية المحسوبة (2023لو داللة اثصابية يند مستوى (

  كما يو ح 39(   ودرجة ثرية0ولي ا غر ما القيمة التابية الجدولية البالغة (

    مما يدل يلى تكافؤ المجمويتيا في لذا المتغير . 7للب جدول (

  للمصفوفا  Ravenاختبار رافا ( استعم  الباثث -.اختبار مستوى الذكاء:2

المتتابعة في إجرا  التكافؤ بيا مجمويتي البحث في متغير اختبار درجا  الذكا  ، 

ثية االستعمال للبي ة العراقية ويمكا يتص  بدرجة ما الصد  والثبا  و ال كون 

وباستعمال   32,ص7925(الدباغ،تمي لها يينة البحث.تلبيق  للف ا  العمرية التي تن

بل  متوسئ درجا  تالميذ المجموية  لعينتيا مستقلتيا(T-test)  االختبار التابي

ل   ، اما المجموية الاابلة فقد ب5،939  وبانحراف معياري (00،225التجريبية(

  وما خالل نتاب  5،322  وبانحراف معياري (05،223المتوسئ الحسابي(

لعينتيا مستقلتيا لا يظهر فر  لو داللة اثصابية يند  (T-test)االختبار التابي 

  ولي ا غر ما القيمة 7،771   ال بلغت القيمة التابية المحسوبة (2023مستوى (

   مما 7  كما يو ح للب جدول (39(   ودرجة ثرية7،99التابية الجدولية البالغة (

 يدل يلى تكافؤ المجمويتيا في لذا المتغير. 

 

 (4جدول)

 المتغيرات التي كوفئت بها مجموعتي البحث

 

 المتغيرات

 

 القيمة التائية 22الضابطة/  23التجريبية /

ة 
ج

در

ية
حر

ال
 

مستوى 

الداللة 

(2،23) 
المنوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 حسابي ال

االنحراف 

 المعياري

المحسوب

 ة 

 الجدولية

 غير دال   4،121 4،213 400،242 4،322 402،132 العمر الزمني
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درجات العام 

 السابق

8،210 4،422 8،222 4،222 2،22  

4،22 

 

22 

 

 

 احصائياً 

 4،442 2،381 02،283 2،232 00،282 اختبار الذكاء

 

 

 

 -: خامساً : مستلزمات البحــث

ثدد الباثثان الماد  العلمية التي سيدرسونها للال  يينة  تحديد المادة العلمية:

 الفصول الثالث األولى ما كتا  االجتماييا  للص  الااما االبتدابيالبحث، ولي 

  0وكما في الجدول (

 (0جدول )

 توزيع المحتوى الدراسي على الفصول

 الفص 
يدد 

 الصفحا 
 المحتوى

الموقع الفلكي  -وطننا العرا  يالميا  , اقليميا , محليا  موقع  70 االول

 والنسبي لوطننا العرا 

–الموارد المابية –المناخ والنبا  اللبيعي  -الظوالر اللبيعية 05 الثاني

-وساب  النق  وطرق -الصناية-الموارد المعدنية -ال راي 

                                                  السياثة واال لياف.                                       

العرا  -العراقيون اول ما اخترع الكتابة -بالد الرافديا وطني 77 الثالث

 بالدنا مهد الديانا  والمعابد.-مهد القوانيا والتشريعا 

تعاارف االلااداف الساالوكية بانهااا يبااار  تكتااب  -صييياغة ادهييداف السييلوكية: .7

لمو وع ماا , ويمكاا مالثظاة لاذا الذي ينشت ما خالل تدريس  متعلا لتص  سلوك ال

  ولي االدا  النهابي القاب  للمالثظة والقيااس 39 ,ص0229السلوك وقياس (قلامي:

والااااذي يتوقااااع مااااا المااااتعلا القياااااب باااا  بعااااد الماااارور بااااالموق  التعليمي(ال غلااااول 

معتمااديا يلااى   لاادفا  ساالوكيا  722( لااذا فقااد  اااغ الباثااث  37: 0221والمحاميااد,

األلداف العامة ومحتوى المو اويا  التاي ساتدرس فاي ماد  التجرباة، موزياة يلاى 

المساااتويا  الاااثالث ماااا تصاااني  بلاااوب للمجاااال المعرفاااي ، وللتثبااات ماااا  اااالثيتها 

واسااتيفابها لمحتااوى الماااد  الدراسااية تااا ير ااها يلااى مجمويااة مااا المتاصصاايا 

لت لااذه االلااداف يلااى نساابة اتفااا  بلراباا  تاادريا التاااريخ والجغرافيااة ، وقااد ثصاا

 %   وبهذا فقد ابقيت جميع االلداف السلوكية المشتقة.22بلغت( 

الالئ التدريسية للمو ويا  المقرر   يدَّ الباثث -:التدريسيةإعداد الخطط  .0

متللبا  ك  ما تكنولوجيا تدريسها خالل مد  التجربــــــــــــــــة ويلى وف  

تيادية، وقد ير ت  نمولجا  منها يلى مجموية ما واللريقة االيالمعلوما  

لجع  تلب الالئ سليمة لامان والتاريخ الجغرافية المتاصصيا في طراب  تدريا 

نجا  التجربة، وفي  و  ما  بداه الابرا   جريت التعديال  الالزمة يليها و  بحت 

 جال   للتنفيذ. 
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 سادساً: أداة البحث :

را  مااااااانظا لتحدياااااااد مقااااااادار ماااااااا تعلمااااااا  اجااااااالاااااااو  -:االختبيييييييار التحصييييييييلي 

ومااا اجاا  ايااداد اختبااار تحصاايلي لمحتااوى الماااد  ,   792 ,ص0220اللالااب(ملحا

 -العلمية المشمولة بالتجربة فقد مر بعدد ما االجرا ا  ولي كاالتي:

تعاد الاريلاة االختبارياة ماا المتللباا  االساساية  :اعداد الخريطة االختبارية . أ

حصااايلية؛ ألنهاااا تتااااما توزياااع فقااارا  االختباااار بااايا فاااي اياااداد االختباااارا  الت

المو اااويا  الربيساااة لمحتاااوى المااااد  الدراساااية وااللاااداف السااالوكية التاااي يساااعى 

االختبار لقياسها, ويشار ياد   في لذا الجدول الى نساب م وياة تعكاا االلمياة النسابية 

وي  لكااا  مجاااال ماااا مجااااال  المحتاااوى وكااا  نمااائ ماااا انمااااط السااالوك فيااا . (المهااادا

بتياداد الاريلاة االختبارياة فاي  او  تحليا    , وقاب الباثاث03,ص0223والدليمي 

 المحتوى, يلى اساس يدد االلداف المتامنة في  للمساتويا  الساتة ماا تصاني  بلاوب

  5وكما في الجدول (

 (2جدول )

 جدول المواصفات ) الخارطة االختبارية(

 

 الفصول

عدد  

 االصفحات

اهمية 

 المحتوى

 معرفة

22% 

 فهم

02% 

 تطبيق

8% 
 المجموع

 2 7 0 3 %03 70 االول

 72 7 2 9 %32 05 الثاني

 2 7 0 3 %02 77 الثالث

 52 5 2 79 %722 23 المجموع

فقاارا  االختبااار  بتيااداد قاااب الباثااث -: صييياغة فقييرات االختبييار التحصيييلي . ب

   فقر  .52التحصيلي المو ويي ما نوع االختيار ما متعدد يتكون ما (

يشااير مفهااوب الصااد  إلااى قاادر  االختبااار يلااى قياااس مااا و ااع  -: . صييدا االختبييارج

الختبااار   ولغاارض التحقاا  مااا تااوافر الصااد  فااي ا52 ,ص0277لقياساا  ( الجاللااي

 نوييا ما الصد  لما: التحصيلي استعم  الباثث

  الصد  الظالري : ويهدف الى قياس االختبار ظالريا  والحكا ظالريا  ما

الفقرا  ومدى و وثها، ودقة التعليما  المتعلقة بكيفية االجابة يلى ثيث مراجعة 

 , وقد يرض االختبار 722,ص0277االس لة ونوييتها ودرجة  عوبتها.(المياثي،

بصورت  األولية يلى المتاصصيا في طراب  التدريا والعلوب التربوية والنفسية 

بار، ويدلت بعاها في   إلبدا  آرابها بصالثية فقرا  االخت7والتاريخ ملح  (

  و  آرابها وتا اإلبقا  يلى الفقرا  االخرى دون تعدي .

  : يعد  د  المحتوى ما اكثر انواع الصد   الثية بقياس  د  المحتوى

التحصي  ، ويقصد ب  مدى تمثي  االختبار لمحتوى المقرر الذي يتاما ياد  

وتا التثبت ما    ,735 ,ص0272مو ويا  ويمليا  للنية (المني ل والعتوب 
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للب يا طري  ايداد جدول الموا فا  لامان تمثي  الفقرا  لمحتوى الماد  

 الدراسية وااللداف السلوكية، ويلي  يعد االختبار  ادقا  ما ثيث المحتوى. 

تمث  تعليما  االختبار ارشادا  مهمة و رورية  -د. صياغة تعليمات االختبار:

 ، وقد تا و ع 007 ,ص0220بار. (ملحا،توج  اللالب وترشده في ادا  االخت

التعليما  الاا ة لالختبار وكيفية االجابة ين  بشك  وا ح ومفهوب ومناسب 

 .لمستوى اللال 

بغياااة التثبااات ماااا و اااو  فقااارا  االختباااار  -ه. التطبييييق االسيييتطالعي لالختبيييار : 

المستغر  ومستوى  عوبتها، وقو   تميي لا، وفعالية بدابلها غير الصحيحة، وال ما 

بحااث االختبااار يلااى يينااة اسااتلاليية ممثلااة لعينااة ال فااي اإلجابااة ينهااا، طباا  الباثااث

  تلمياذ ماا 722ما مجتمع البحث نفس  يينة تتلفات ماا ( األساسية ، إل اختار الباثث

في بلادروز، وتاا   تالميذ الص  الااما االبتدابي في مدرسة ( نه  البالغة االبتدابية

مع مدرسي الماد  في المدرستيا الماذكورتيا  اتفقواالعينة بعد  ن  تلبي  االختبار يلى

, وبعد تلبي  االختبار اتاح  ن الوقات الاذي اساتغر  فاي اإلجاباة ياا جمياع فقارا  

     دقيقة. 23االختبار كان ( 

تتاما يملية تقويا اس لة االختبار وللب للحكا يلى مادى  -:تحليل فقرات االختبارو. 

  فااي تحقياا  الااداف االختبااار مااا خااالل ايجاااد معاماا  الصااعوبة  ااالثيتها مااا يدماا

ويمكاا  ن    753,ص 0222والسهولة ومعام  التميي  وفعالية الممولاا  .(الكبيساي،

 نو ح للب بما يتتي :

 : إن  الغايااة مااا ثسااا   ااعوبة الفقاار  لااو اختيااار  -معاماا  الصااعوبة

جدا  والصاعبة جادا ، للاب ياا الفقرا  لا  الصعوبة المناسبة، وثذف الفقرا  السهلة 

طري  ثسا  نسبة الللبة الذيا يجيبون يا الفقر  إجابة  حيحة , لاذا فقاد تاا ترتياب 

درجااا  العينااة االسااتلاليية بعااد التصااحيح ترتيبااا  تنازليااا ، واختياار  نساابة مااا تلااب 

%  منهااا تمثاا  اللااال  الااذيا ثصاالوا يلااى  يلااى الاادرجا  01العينااة ومقاادارلا (

%  منهااا تمثاا  اللااال  الااذيا ثصاالوا يلااى  دنااى الاادرجا  01ا  و ((مجمويااة يلياا

(مجموية دنيا  بو فها  فا  نسبة للموازنة بايا مجماويتيا متبااينتيا ماا مجموياة 

-2002العينااة ، وتااا ثسااا  معاماا   ااعوبة فقاارا  االختبااار وجااد  ناا  بلاا  باايا    (

إلا كااان معاادل  ااعوبتها    إل ياارى ( بلااوب    ن الفقاارا  االختباريااة تعااد  مقبولااة2012

 ، ولااذا يعنااي  ن فقاارا  االختبااار Bloom, 1971, P.66  (2،22ـ 2،02باايا (

 جميعها تعد  مقبولة.

 :  يقصااد بمعاماا  التميياا  قاادر  الفقاار  يلااى تميياا   -قااو  تميياا  الفقاارا

الفاارو  الفرديااة باايا االفااراد الااذيا يملكااون الصاافة المقاسااة او يعرفااون االجابااة وباايا 

ر  ماا فقارا  يملكون الصفة المقاسة او ال يعرفون االجابة الصاحيحة لكا  فقا الذيا ال

    Brown, 1981 ، ويشاير باراون (29 ,ص0223،والمهاداوياالختباار. (الادليمي 

 Brown, 1981٪  فماا فاو .( 02الى ان الفقر  تعد جيد  الا كانت قوتها التميي ية (

p.104لقاااادر  يلااااى التميياااا  باااايا طااااال    وقااااد تبااااي ا  ن الفقاااارا  كاناااات تمتاااااز با

   .  2،23-2،00المجمويتيا ثيث كانت ما بيا (
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  : تا ثسا  فعالية البداب  يلى درجا  المجمويتيا فعالية البــدائل الخـاطئة

العليا والدنيا فظهر ان البداب  الااط ة قد جذبت طال  المجموية الدنيا اكثر ما 

 لى البداب  الااط ة كما لي دون تغيير.ي لمجموية العليا لذا ابقى الباثثطال  ا

 

 

 الوسائل االحصائية:

 االختبار التابي (T –test).لعينتيا مستقلتيا 

 معام  الصعوبة . 

  براون. –معادلة سبيرمان 

 

 الفصل الثالث 

 عرض النتيجة وتفسيرها

االختبار التحصيلي البعدي  ث والتثبت ما فر يت  طب  الباثثلتحقي  لدف البح 

ويتي البحث, فتبيا ان المتوسئ الحسابي لتالميذ المجموية التجريبية يلى مجم

 ، في ثيا بل  المتوسئ الحسابي لتالميذ 0،257  وبانحراف معياري (79،917(

  ويند استعمال 7،232  وبانحراف معياري (71،523المجموية الاابلة (

  3،792ة المحسوبة (  لعينتيا مستقلتيا بلغت القيمة التابيtest–Tاالختبار التابي (

 ، وبدرجة 2،23  يند مستوى داللة (0ولي اكبر ما القيمة التابية الجدولية البالغة (

  .2  لصالح تالميذ المجموية التجريبية كما لو مو ح في جدول (39ثرية (

 (1جدول )

 )المحسوبة والجدولية(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 

 ذ المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( في االختبار التحصيلي البعديلدرجات تالمي

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة 2،23%

 0،124 42،224 23 التجريبية
22 3،421 0 

دالة 

 4،821 42،223 22 الضابطة احصائياً 

  الى وجود فر  دال اثصابيا  بيا متوسئ تحصي  تالميذ 2يشير جدول (

المجمويتيا التجريبية والاابلة في االختبار التحصيلي ولمصلحة تالميذ المجموية 

 ثر  إيجابيا  في تحصي   ى  ن استعمال تكنولوجيا المعلوما التجريبية مما يدل يل

 الجة ترفض الفر ية الصفرية التي تنص يلى  ن  : التالميذ ، ويلى  ساس لذه النتي

  بيا متوسئ تحصي  تالميذ 2،23يوجد فر  لو داللة إثصابية يند مستوى (

 المعلوما تكنولوجيا التجريبية الذيا يدرسون ماد  االجتماييا  وف   المجموية

ريقة وبيا متوسئ تحصي  تالميذ المجموية الاابلة الذيا يدرسون الماد  نفسها بالل

 االيتيادية في االختبار التحصيلي البعدي.

 التفسير والمناقشة 
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  تفو  تالميذ المجموية التجريبية الذيا درسوا 2اظهر  نتيجة البحث في الجدول(

يلى تالميذ المجموية الاابلة في    االجتماييا  وف  تكنولوجيا المعلوما ماد

عود إلى الحالي يمكا  ن ي بحث  ر التحصيلي البعدي، ويرى الباثث  ن نتاب االختبا

في تدريا ماد  االجتماييا  لتالميذ الص  الااما  فايلية تكنولوجيا المعلوما 

ل لها ثداث  ما خال لذا التفو  ان التكنولوجيا في التعليا وقد يعود السبب في االبتدابي

بة تفاي  تالميذ المجموية التجريبية بحماس ورغ تلبي  خلوات  فقد الثظ الباثث

داخ  الص  الدراسي وقد يكون لهذه األمور جميعها سبب في زياد  التحصي  في 

 ماد  االجتماييا .

 

   الستنتاجاتا

 : في  و  نتاب  البحث استنت  الباثث االتي

اثبتت فايليتها اكثر ما اللريقة التقليدية فاي تادريا  إن تكنولوجيا المعلوما   .7

   التي اجريت فيها.االبتدابي في الحدود  ماد  االجتماييا  لتالميذ الص  الااما

الماتلفة قد اثر ايجابيا  يلى تحصاي   ان استعمال تكنولوجيا المعلوما  باشكال  .0

 تالميذ المجموية التجريبية.

لناااك ثماااس مت ايااد مااا قباا  التالميااذ اثنااا  التاادريا باسااتعمال تكنولوجيااا  .5

 المعلوما  نحو الماد .

 

 التوصيات

 : بما ياتي يو ي الباثث ،في  و  نتاب  البحث

تكنولوجيا  ستعمالال معلمي االجتماييا  في دورا  تدريبية إشراك .1

  وخصو ا  انها ا بحت التكنولوجية - (الوساب  التقنيةواالتصاال   المعلوما 

 تدرس بشك  واسع في الدول المتقدمة.

   رورو في كافة المراث  الدراسية، تكنولوجيا المعلوما  تاميا او دم   .2

تكنولوجيا المعلوما  لما لها ما دور فاي  في تنمية التحصي  الدراسي استعمال 

 . للللبة

 

 المقترحات

   -: بحوثإجرا   الحالي يقتر  الباثث ثللبح استكماال

دراسااة إجاارا  دراسااة مماثلااة للدراسااة الحاليااة تُعنااى بمتغياارا  اخاارى مثاا   .1

 . الدافعية لدى الللبة واثرلا يلى التحصي  الدراسي

واالتصاااال  فااي تنميااة التفكياار  تكنولوجيااا المعلومااا  دراسااة تاااثير اسااتعمال .2

   .الناقد يند التالميذ

 واالتصااال  تكنولوجياا المعلوماا  اساتعمال فايلياة برناام  قاابا يلاىدراسة  .3

 .في تدريا مواد دراسية اخرى
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 العربية  المصادر

، دار المساير   5، ط علم النفس التربيوي  0225ابو جادو ،  الح محمد يلي ( .7

 االردن للنشر والتوزيع ، يمان ,

نحو مفياهيم تربويية معاصيرة فيي   0222ابو شعير  ، خالد وثابر اثمد غباري ( .0
 االردن –المجتمع العربي ، يمان ، مكتبة  0ط، االلفية الثالثة 

, دار المسير  , 7, ط التحصيل الدراسي  0277الجاللي , لمعان مصلفى( .5

 يمان االردن.

، الرياض ، ملابع  خطة البحث التربوي  0222ثجاج ، اشرف ر ا ( .2

 الحميصي.

, دار 0, طمهارات التدريس الصفي  0221الحيلة, محمد محمود (  .3

 المسير  للنشر والتوزيع, يمان, االردن.

, بيا النظري  والتلبي  تكنولوجيا التعليم  0222( ____________ .3

 االردن.دار المسير  للنشر والتوزيع, يمان, 

  اثر استعمال التعليا المتماي  في 0271الافاجي, سهاد كاظا فا  ( .1

مجلة تحصي  تالميذ الص  الااما االبتدابي في ماد  االجتماييا  واستبقابها, 
 .53, العدد  كلية التربية للعلوم التربوية واالنسانية

دار الحكمة لللباية  ،مناهج البحث التربوي( 7997داود، ي ي  ثنا( .2

 .النشر والتوزيع، بغداد، العرا و

اختبييار رافيين للمصييفوفات المتتابعيية   7925الاادباغ، فاااري واخاارون ( .9
 ، ملبعة جامعة المو  .المقننة للعراقيين

القياس والتقويم في   0223الدليمي، اثسان، ويدنان محمود المهداوي ( .72
 العرا .، مكتب اثمد الدباغ لللباية والنشر، بغداد، 0، طالعملية التعليمية

سيكولوجية   0221, والمحاميد ,شاكر يقلة( يبد الرثيا ال غلول , يماد .77
 , دار المسير  للنشر والتوزيع , يمان , االردن.7, طالتدريس الصفي

الدراسات   0272ال يادا  , مالر مفلح, ومحمد ابراليا قلاوي ( .70
شر والتوزيع , , دار الثقافة للن0,ط ااالجتماعية طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمه

 االردن.

فاعلية مطبوعات االطفال في تكوين القييم   0229السامرابي ، لبة ريد ( .75
(رسالة ماجستير غير منشاور   ، الجامعاة " الفنية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 المستنصرية /كلية التربية االساسية .

في حل  أثر برنامج لتعليم التفكير  0270(السعدون ، زينة يبد المحسا  .72
" ، ( طروثة المشكالت والتحصيل الدراسي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية

 دكتوراه غير منشور   ، كلية التربية ابا الهيثا ، جامعة بغداد .

دور تكنولوجيا التعليم ووسائلها   0273سعيدي, امال , وثنان برباري( .73
جامعة تبسة في توجيه المتعلم العصري , دراسة في قسم اللغة العربية , 

 تبسة, الج ابر. –, رسالة ماجستير ,جامعة العربي التبسي نموذجا
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، دار  اسياليب تيدريس الدراسيات االجتماعيية  : 7929السكران ، محماد ( .73

 االردن . –الشرو  ، يمان 

معجم المصطلحات التربوية   0225شحاتة ،ثسا شحاتة , وزينب النجار ( .71
   ،مصر.، الدار المصرية، القالر والتعليمية

  فايلية انمولج فراير في اكتسا  مفاليا ماد  0271العتابي, يلي يلية( .72

, المجلد 005, العدد مجلة االستاذاالجتماييا  للص  الااما االبتدابي , 

 .0271الثاني, لسنة 

تكنولوجيا التعليم ودورها في   0271قرار , ثورية, وبحري  قرار ( .79
ستير , جامعة زيان ياشور , كلية العلوب , رسالة ماج تطوير كفاءات المتعلمين

 االنسانية واالجتمايية . الج ابر.

, دار الفكر للنشر 7, ط علم النفس التربوي  0229قلامي, يوس  محمود ( .02

 والتوزيع , يمان , االردن.

االختبارات المدرسية )أسس بناء وتحليل   0222الكبيسي، ربيع ( .07
 يمان االدن.، مكتبة المجتمع العربي، 7، طاسئلتها(

طرائيييق البحيييث العلميييي بيييين التنظيييير   0277الكبيساااي، ولياااب مجياااد  ( .00
 ، مكتب اليمامة لللباية واالستنساخ، بغداد، العرا .  7، طوالتطبيق

طرائق تدريس المواد   0272المسعودي, محمد ثميد,  ال  خليفة الالمي( .05
 ان, االردن., دار  فا  للنشر والتوزيع, يم7,طاالجتماعية مفاهيم وتطبيقات

، القييياس والتقييويم فييي التربييية وعلييم اليينفس 0220ملحااا، سااامي محمااد  .02

 ، دار المسير  للنشر والتوزيع واللباية، يمان، االردن. 0ط

مناهج البحث في   0272المني ل, يبدهللا فال , ويدنان يوس  العتوب ( .03
 ن.,دار اثرا  للنشر والتوزيع, يمان , االرد العلوم التربوية والنفسية

، القياس النفسي والتقويم التربوي  0277المياثي، جعفر يبد كاظا ( .03

 ، دار كنوز المعرفة، يمان، االردن.7ط

التفكير والبحث  0272نوف , محمد بكر , وفريال محمد ابو يواد , .01
 , دار المسير , يمان , االردن.7, طالعلمي
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