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 مية في تنميةفاعمية الفصول االفتراضية الرق
 مهارات استخدام الحاسوب لدى طالب الصف

 العاشر بإقميم كوردستان العراق
 ياسر خضير شنشول الحميداوي /د 

 
  المستخمص:

قيػػػاس لاةميػػػو الالفػػػوؿ االترايػػػيو الرقميػػػو لػػػ  تنميػػػو ىػػػدؼ البحػػػث إلػػػ  
 (Excelميارات استخداـ الحاسوب )ميػارات اسػتخداـ برنػامج الوػداوؿ ارلكترونيػو 

، وقد اشتممت ةينو البحث ةم  لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ
( طالب مف طالب الفؼ العاشر بمدرسو زاكروس بمحالظو دىػوؾ، وتملمػت 71)

، الحاسػػوبأدوات البحػػث لػػ  اختبػػار تحفػػيؿ الووانػػب المعرليػػو لميػػارات اسػػتخداـ 
، وأظيػػػػرت نتػػػػائج سػػػػوبالحاوبطاقػػػػو مالحظػػػػو الوانػػػػب اادائػػػػ  لميػػػػارات اسػػػػتخداـ 

البحث لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تنميو ميػارات الحاسػوب لػدى طػالب 
الفؼ العاشر بإقميـ كردسػتاف العػراؽ، ولػ  يػوا نتػائج البحػث تػـ تمػديـ موموةػو 
مػػػف التوفػػػيات كػػػاف مػػػف أبرزىػػػا، يػػػرورة تػػػدريب معممػػػ  الحاسػػػوب بػػػوزارة التربيػػػو 

لالفػػػوؿ االترايػػػيو الرقميػػػو لػػػ  تعمػػػيـ ميػػػارات بوميوريػػػو العػػػراؽ ةمػػػ  توظيػػػؼ ا
ةػػػػداد دليػػػػؿ متكامػػػػؿ لمعممػػػػ  الحاسػػػػوب لالسترشػػػػاد بػػػػو لػػػػ  توظيػػػػؼ  الحاسػػػػوب، واد

 تكنولوويا التعميـ ل  تعميـ ميارات الحاسوب.
 .ميارات استخداـ الحاسوب –الالفوؿ االتراييو الرقميو الكممات المفتاحية:  
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Summary of the research 
The aim of the research was to measure the 

effectiveness of the digital virtual classroom in developing the 

skills of using the computer (skills of using electronic 

spreadsheet program Excel) among the students of the tenth 

grade in the Kurdistan Region of Iraq. The research sample 

included (15) students from the tenth grade in Zagroz School 

in Duhok Governorate. The results of the research showed the 

effectiveness of the digital virtual classroom in the 

development of computer skills among students in the tenth 

grade in the Kurdistan region of Iraq, In light of the results of 

the research, a number of recommendations were presented. 

The most important of these was the need to train computer 

teachers in the Ministry of Education of the Republic of Iraq to 

employ digital virtual classrooms in the teaching of computer 

skills and to prepare an integrated guide for computer teachers 

to guide the use of educational technology in teaching 

computer skills. 

 

key words: 

Virtual Classrooms - Computer Skills 
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 مقدمة: 
شيدت بدايو األلاليو اللاللو تمدمًا مذىاًل لمنظومو تكنولوويا المعمومات  

وااتفاات، حت  أيح  العالـ قريو كونيو فغيرة، لعبت ليو الشبكو العنكبوتيو 
دورًا كبيرًا ل  نمؿ اللورة المعموماتيو، والتكنولوويا بيف دوؿ العالـ، ولتحت آلاقًا 

 ميـ، وولرت بيئو تعميميو التراييو رقميو وذابو.وديدة ولرفًا واسعو لمتع
وُتعد الالفوؿ االتراييو الرقميو أحد نتائج لورة تكنولوويا المعمومات 

ل  مواؿ التعميـ، والت  ولرت  وااتفاات، ومحاوات توظيؼ الشبكو العنكبوتيو
وتنم   بيئو تعميميو تالاةميو بيف المعمـ والمتعمـ، وبيف المتعمميف وبعييـ البعض،

روح العمؿ الوماة ، وتسيـ ل  توفيؿ المعمومات بسيولو ويسر وترسخيا ل  
 (7: 7772محمد ابو شمير، )ذىف المتعمـ.

وقد بدأ ااىتماـ بتوظيؼ الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  التعميـ، ةم   
اةتبار أنيا، نمطًا تعميمًيا لريًدا مكمال لعمميو التعميـ، يدةو ال  دمج الوسائؿ 
التمنيو الحديلو وتالاةميا مع ااساليب التعميميو ااةتياديو، لتمديـ نوع وديد مف 
التعميـ، يتناسب مع خفائص المتعمميف واحتياواتيـ، بفورة تمكف مف ادارة 
العمميو التعميميو ويبطيا وتمويـ أداا المتعمميف إل  وانب أنيا تتخط  الكلير مف 

  فوؿ التمميديو.العمبات الت  تواوو التعميـ ل  الال
لما يمكف أف تحممو الالفوؿ االتراييو الرقميو مف نواتج تعمـ، لمد  ونظراً  

أىتـ الباحليف بتوظياليا ل  العمميو التعميميو ةم  اةتبار أنيا بديؿ لحؿ مشكالت 
الالفوؿ التمميديو، كما أكدت العديد مف الدراسات لاةميتيا ل  تحميؽ العديد مف 

 مؼ المواد الدراسيو، ومف بيف ىذه الدراسات، دراسو ريتشاردنواتج التعمـ ل  مخت
(Richards. F, 2005), (  ودراسو ني  ةوض اهلل 7772ودراسو المرن ،)
 (، ودراسو7771ودراسو ىويدا سيد)(, peter, 2013)(، ودراسو بيتر7777)
(Ozgur Yilmaz, 2015) , (7777)ةبد الغن ، ودراسو.  

ميًما ل  شت  مواات الحياة، اسيما ل  مواؿ  واشؾ أف لمحاسوب دوًرا 
التعميـ والتعمـ، اامر الذي يستدة  تمكيف الطالب مف مياراتو األساسيو، 
وميارات استخداـ تطبيماتو وبراموو ل  مختمؼ المواات، والبحث ةف أليؿ 

ؾ ويؤكد ذل الوسائؿ والطرؽ وااستراتيويات ذات الالاةميو واأللر ل  تنميو مياراتو.
دراسو ، (7777تيان  لوره)العديد مف الدراسات والبحوث، والت  مف بينيا، دراسو 

ةبد النافر دراسو ، و (7777)ةبد الغن ، ودراسو (، 7777محمود أبو السعود)
 (،7771خالد ةموب)دراسو  (،7772بو شمير)أمحمد ، دراسو (7772ةبد الرحمف)
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 .ـ(7772و سريع، )ةماد أب، (Kittikhun & Nisanart, 2015) دراسو
 زاكروس ل  محالظو دىوؾوبالنظر إل  واقع العمميو التعميميو بمدرسو  

بإقميـ كوردستاف العراؽ، نالحظ أف الغياب المتكرر مف المدرسو ىو السمو الغالبو 
بيف كلير مف طالب الفؼ العاشر، وبالبحث ةف أسباب ذلؾ، تبيف أف الغالبيو 

نوف ل  أماكف بعيدة ةف المدرسو، وليذا العظم  مف طالب الفؼ العاشر يمط
السبب يودوف فعوبو ل  التنمؿ خالؿ لفؿ الشتاا، وقد أنعكس الغياب المتكرر 
ليؤاا الطالب ةم  مستوى تمكنيـ مف ميارات استخداـ الحاسوب، ةم  الرغـ مف 

، بمدرسو زاكروستوالر أويزة حاسوب شخفيو لدى وميع طالب الفمؼ العاشر 
اانترنت لدييـ بشكؿ مستمر، وقد توفؿ الباحث إل  ذلؾ مف خالؿ وتوالر خدمو 

  بمدرسو زاكروس.التوافؿ مع العديد مف طالب الفؼ العاشر 
مف ىنا يتيح أىميو توظيؼ الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تدريس ممرر  

الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، لمتعرؼ ةم  لاةميتيا 
 ميارات استخداـ الحاسوب. ل  تنميو

 مشـكمـة البـحث: 
فعوبو ل  مف العرض السابؽ أمكف تحديد مشكمو البحث، والت  تملمت  

 زاكروس بمحالظو دىوؾتواود طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف بمدرسو 
بشكؿ دائـ خافو خالؿ لفؿ الشتاا، األمر الذي أدى إل  تدن  مستوى تمكنيـ 

الحاسوب، ولمتفدي ليذه المشكمو، يسع  البحث لإلوابو  مف ميارات استخداـ
 ةف األسئمو التاليو: 

ما لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تحفيؿ الووانب المعرليو لميارات   .0
 استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ؟

دائ  لميارات األاييو الرقميو ل  تنميو الوانب ما لاةميو الالفوؿ االتر  .8
 استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ؟

 أهــــــداف البحث: 
 ىدؼ البحث إل  ما يم : 

قياس لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تحفيؿ الووانب المعرليو  .0
لميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 

 العراؽ.
س لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تنميو الوانب اادائ  لميارات قيا .8
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 استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.
 أهـــميـــة البـــحـــث:

 قد ياليد ىذا البحث ل : 
توويو أنظار مخطط  مناىج الحاسوب بوزارة التربيو بوميوريو العراؽ إل   .0

لالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تنميو ميارات استخداـ أىميو توظيؼ ا
 الحاسوب.

تمديـ موموةو مف األدوات والمواد التعميميو الت  تساةد معمم  الحاسوب ل   .8
تنميو ميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 

 العراؽ.
وب لدى طالب تنميو الووانب المعرليو واادائيو لميارات استخداـ الحاس .3

 الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.
 حدود البحث:

 اقتفر البحث ةم  الحدود التاليو: 
ميارات استخداـ الحاسوب المتيمنو بممرر الحاسوب بالالفؿ الدراس  األوؿ  .0

ـ لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 7774/7775مف العاـ الدراس  
 العراؽ.

زاكروس بمحالظو دىوؾ بإقميـ مدرسو بةينو مف طالب الفؼ العاشر  .8
 .كوردستاف العراؽ
 مصطمحات البحث:

 :تعرؼ ل  ىذا البحث بأنيا: بيئو تعمـ رقميو  الفصول االفتراضية الرقمية
تالاةميو متزامنو يتوالر بيا موموةو مف األدوات تيسر التالاةؿ بيف المعمـ 

ج التعمـ المرغوبو والمتعمـ، وبيف المتعمميف وبعييـ البعض، بيدؼ تحميؽ نوات
 .والمحددة، وتستخدـ كبديؿ لمالفوؿ الدراسيو التمميديو

 تعرؼ ل  ىذا البحث بأنيا: موموةو الميارات : مهارات استخدام الحاسوب
، Excelاألدائيو المرتبطو باستخداـ برنامج الوداوؿ ارلكترونيو أكسؿ 

يـ كوردستاف والمتيمنو بممرر الحاسوب الممرر ةم  طالب الفؼ العاشر بإقم
 .العراؽ

 فروض البحث: 
 سع  البحث لمتحمؽ مف فحو الالروض التاليو:

بيف   ≤ 7.77 يوود لرؽ ذا دالو إحفائيو ةند مستوى"الفرض األول:  .7



 مهارات استخدام الحاسوب ة الرقمية في تنميةعمية الفصول االفتراضيفا
 العاشر بإقميم كوردستان العراق لدى طالب الصف 

 

342 

متوسط  دروات الطالب )ةينو البحث( ل  التطبيميف المبم  والبعدي 
 ".لالختبار التحفيم 

بيف   ≤ 7.77و ةند مستوى يوود لرؽ ذا دالو إحفائي" الفرض الثاني: .7
متوسط  دروات الطالب )ةينو البحث( ل  التطبيميف المبم  والبعدي لبطاقو 

 ".المالحظو
 إجراءات البحث: 

 لإلوابو ةف أسئمو البحث، تـ إتباع ارورااات والخطوات التاليو: 
ااطالع ةم  األدبيات والدراسات والبحوث السابمو )العربيو واألونبيو( الت   .7

 تمت بالالفوؿ االتراييو الرقميو، وميارات استخداـ الحاسوب.أى
تفميـ التدريس باستخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو لتنميو ميارات استخداـ  .7

الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، ل  يوا 
 .ADDIEنموذج التفميـ التعميم  العاـ 

ليو لميارات استخداـ الحاسوب )ااختبار إةداد اختبار تحفيؿ الووانب المعر  .7
 التحفيم ( ويبطو وويعو ل  فورتو النيائيو.

إةداد بطاقو مالحظو الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب ويبطيا  .2
 وويعيا ل  فورتيا النيائيو.

 تحديد التفميـ التوريب  لمبحث )التفميـ التوريب  ذو الموموةو الواحدة(. .1
زاكروس بمحالظو ث مف طالب الفؼ العاشر بمدرسو اختيار ةينو البح .2

 . دىوؾ بإقميـ كوردستاف العراؽ
بطاقو المالحظو( قبميًا ةم   –تطبيؽ أدوات البحث )ااختبار التحفيم   .3

 ةينو البحث.
زاكروس بمحالظو دىوؾ بإقميـ تييئو وتدريب طالب الفؼ العاشر بمدرسو  .4

 فوؿ االتراييو الرقميو.)ةينو البحث( استخداـ الال كوردستاف العراؽ
بطاقو المالحظو( بعديًا ةم   –تطبيؽ أدوات البحث )ااختبار التحفيم   .5

 ةينو البحث.
 رفد البيانات وتحميؿ نتائج البحث وتالسيرىا ومناقشتيا. .77
 تمديـ التوفيات والممترحات. .77



 العموم التربوية/ عدد خاص لممؤتمر الدولى األول لقسم المناهج وطرق التدريس:
8108ديسمبر  6-5والتعمم"  " المتغيرات العالمية ودورها في تشكيل المناهج وطرائق التعميم  

343 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 الفصول االفتراضية الرقمية: -المحور األول

ُتعد الالفوؿ االتراييو الرقميو بملابو أنظمو تعمـ رقميو تتيح التالاةؿ بيف  
المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمميف وبعييـ البعض، بالفوت والفورة بشكؿ متزامف، 
وتتوالر لييا العديد مف أدوات التعميـ والتعمـ، وتعتبر بدياًل لمالفوؿ التمميديو وحاًل 

لت  قد تمؼ ةائمًا أماـ تعمـ كلير مف الطالب، ويمكف ملاليًا لكلير مف المشكالت ا
  توظياليا ل  تعميـ وتعمـ كلير مف المواد الدراسيو.

 مفهوم الفصول االفتراضية الرقمية: -أوالً 
أىتـ كلير مف الباحليف بماليـو الالفوؿ االتراييو الرقميو وةرليـ كؿ منيـ  

 لوانب مف ىذه التعريالات:  حسب ما تبناه مف آراا ووويو نظر، وليما يم  ةرياً 
بأنيا: أدوات  (822: 8115) عبد العزيز الموسى, وأحمد المباركةرليا  

وتمنيات وبرمويات ةم  الشبكو العالميو لإلنترنيت تمكف المعمـ مف نشر الدروس 
واألىداؼ وويع الواوبات والمياـ الدراسيو وااتفاؿ مف خالؿ ىذه التمنيات، كما 

رساؿ المياـ والمشاركو ل   أنيا تمكف الطالب مف قرااة الدروس وحؿ الواوبات واد
  ساحات النماش وااطالع ةم  خطوات سير الدرس والدروو الت  حفؿ ةمييا.

: بيئو تعميـ وتعمـ تالاةميو ةف بأنيا (061: 8115حسن زيتون )ويعرليا  
د، مف بعد تمع ةم  شبكو اانترنيت، وتحاك  ىذه البيئو الفؼ الاليزيم  المعتا

حيث ةنافره وما يحدث ليو مف تالاةالت فاليو وما يستخدمو المعمـ مف 
 استراتيويات تدريسيو مف أوؿ تعميـ وتعمـ ممرر دراس  معيف.

بأنيا: بيئو  (EMartin,2014, 136 &Parker ) ويعرليا باركر ومارتف 
عددة مف رقميو تمكف المعمـ والمتعمميف مف التوافؿ بالعاليو باستخداـ الوسائط المت

  فوت وليديو ونفوص مكتوبو والمشاركو ل  التطبيمات كغرلو الفؼ التمميديو.
: موموةو مف األنشطو الت  بأنيا (00: 8106) أشرؼ ةبد المويد ويعرليا 

تشبو أنشطو الالفوؿ التمميديو يمـو بيا المدرب والمتدربيف تالفؿ بينيـ حواوز 
بغض النظر ةف مكاف تواودىـ، مكانيو، ولكنيـ يعمموف معا ل  الوقت نالسو 

حيث يتالاةؿ المدرب والمتدربيف مع بعييـ البعض ةف طريؽ الحوار ةبر 
 ارنترنت مف خالؿ تمنيو الالفؿ االتراي .

"الالفؿ الذي ا يشغؿ حيز  بأنيا: (717: 7773إبراىيـ غاشـ ) ياويعرل 
لتعمـ يتيح مكان  ولكؼ يشغؿ مساحو ةم  شبكو ارنترنت مف خالؿ أنظمو إدارة ا

لممستخدميف مف الطالب التعمـ مف خالؿ أدوات تكنولوويو تسمح ل  بالتالاةؿ 
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داخؿ ىذا الالفؿ بتمديـ المعمومات وتبادؿ الخبرات وطرح المناقشات وةمؿ 
 ااختبارات دوف التميد بحاوز مكان  أو زمن . 

بيا  وتعرؼ ل  ىذا البحث بأنيا: بيئو تعمـ رقميو تالاةميو متزامنو يتوالر 
موموةو مف األدوات تيسر التالاةؿ بيف المعمـ والمتعمـ، وبيف المتعمميف وبعييـ 
البعض، بيدؼ تحميؽ نواتج التعمـ المرغوبو والمحددة سمالًا، وتستخدـ كبديؿ 

 .لمالفوؿ الدراسيو التمميديو
 مميزات الفصول االفتراضية الرقمية: -ثانياً 
ت  أىتمت بتمنيو الالفوؿ بمراوعو العديد مف الدراسات والبحوث ال 

 Lim & Karol) االتراييو الرقميو والت  مف بينيا، دراسو "ليـ، وكاروؿ"

ةبدالحميد بسيون ، (، ودراسو )Richards.F, 2005) "ريتشاردز(، ودراسو "2004
ةلماف ) ودراسو(، Itmazy, 2010ودراسو) (،7775لاطمو رزؽ، ) (، دراسو7773
 ، نافر الشيران ، ) (، ودراسو7777د البغدادي، محم(، ودراسو )7777السمـو
 د أىـ مميزات الالفوؿ االتراييو الرقميو، ةم  النحو التال : أمكف تحديد (7777

 سيولو استخداـ أدوات الالفؿ االتراي . -
 قمو التكاليؼ ممارنو باستمداـ المعمميف مف الدوؿ المختمالو. -
 مارىـ.إمكانيو التوسع دوف قيود مف حيث ةدد الطالب وأة -
لتح محاور وديدة وةديدة ل  الالفؿ االتراي  مما يشوع ةم  المشاركو دوف  -

 خوؼ أو تشتت.
 تغطيو ةدد كبير مف الطالب ل  مناطؽ وغراليو مختمالو ول  أوقات مختمالو. -
 إمكانيو استخداـ العروض التمديميو. -
 إمكانيو استخداـ برامج ةرض األلالـ التعميميو. -
 المكتوبو والتفويت ةمييا.إمكانيو توويو األسئمو  -
 التنظيـ.مراوعو والتفحيح ورفد الدروات و إةالاا المعمـ مف األةباا اللميمو بال -
ةادة مشاىدتيا. -  إمكانيو تسويؿ أحداث الالفؿ االتراي  واد
تاحو الالرفو لممعمـ لمتالرغ لمياـ التدريس وتحسيف األداا واارتماا بمستواه  - واد

 واكتساب المعارؼ والميارات والخبرات. ل  التعامؿ مع التمنيات الحديلو
 تولير األماف مف خالؿ بيئو أمنو روراا التوارب الخطرة، والمحاكاة. -
 إمكانيو التعمـ مف أي مكاف ول  أي وقت متاح لمطالب. -
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  أنواع الفصول االفتراضية الرقمية: -ثالثاً 
الرقميو، بمراوعو الدراسات والبحوث الت  اىتمت بتمنيو الالفوؿ االتراييو 

ىويدا دراسو  ،(221: 7777) لائزة المغرب ، وناديو سنديوالت  مف بينيا، دراسو 
 ,KARAMAN. AYDMIR & KUCUK ) دراسوو  ،(727: 7771) سيد

 يتيح لنا ووود نوةيف مف الالفوؿ االتراييو الرقميو، ىما: ،(2013
معمـ والطالب التماا ال ولييا يتـ: Synchronousالفصول االفتراضية المتزامنة  .0

ةبر ارنترنت باستخداـ أحد البرامج المخففو ليذا الغرض، لعؿ  ل  نالس الوقت
 HP VIRTUAL، وبرنامج Blak Board ، وبرنامجwiziqمف أبرزىا، برنامج 
CLASSROOM،  وبرنامج.Webct  يستخدـ المعمـ والطالب األدوات الت  و

التعميـ والتعمـ، ومف ىذه يولرىا البرنامج المستخدـ بشكؿ متزامف ل  ةمميو 
 األدوات السبورة البيياا، والاليديو التالاةم ، وغرلو الدردشو، لالالفوؿ االتراييو

 الرقميو المتزامنو، تشبو إل  حد كبير الالفوؿ التمميديو. 
ا يتيح ىذا النمط مف أنماط : Asynchronousالفصول االفتراضية غير المتزامنة  .8

المعمـ والطالب ةبر ارنترنت ل  نالس الوقت، ويتميز الالفوؿ االتراييو التماا 
ىذا النوع مف الالفوؿ االتراييو الرقميو أف وميع الطالب يشتغموف ةم  نالس 
المحتوى ولكف ا يوتمعوف ل  نالس الوقت، لكؿ متعمـ يتواود ل  الالفؿ 
االتراي  ل  الوقت الذي يختاره ىو، دوف التميد بزماف محدد أو مكاف معيف، 

  تستخدـ برمويات تتيح أدوات غير تزامنيو كالمراسالت بيف الطالب، والبريد لي
وبرنامج  Blak Board ارلكتروف، ومنتديات الحوار، ومف ىذه البرامج، برنامج

moodle  وبرنامجclaroline  وبرنامجschool Gen  وبرنامجwebct  وبرنامج
wiziq. 

لالفوؿ االتراييو الرقميو، وخافو وتودر ارشارة ىنا إل  أف كلير مف برامج ا  .3
التواريو، منيا تتيح استخداـ نمط  الالفوؿ االتراييو الرقميو المتزامنو وغير 

 webctوبرنامج  wiziqالمتزامنو، ولعؿ مف أبرز ىذه البرامج ما يم : برنامج 
 .Blak Boardوبرنامج 

 مهام ودور المعمم في الفصول االفتراضية الرقمية: -رابعا  
اد مياـ المعمـ ةند تالييمو استخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو، تزد 

وتتشعب، لعميو يمع ةبا تفميـ التدريس باستخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو، 
دارة الالفؿ االتراي ، ومف لـ يوب أف يكوف المعمـ ةم   وتخطيط الدروس واد

راييو الرقميو، وسوؼ وة  بدوره قبؿ وألناا وبعد التدريس باستخداـ الالفوؿ االت



 مهارات استخدام الحاسوب ة الرقمية في تنميةعمية الفصول االفتراضيفا
 العاشر بإقميم كوردستان العراق لدى طالب الصف 

 

357 

نمم  اليوا ةم  ةدد مف المياـ واألدوار المنوط بيا المعمـ ةند استخدامو 
)حسف حسيف  الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  التدريس، والت  مف أبرزىا ما يم :

  (.77 – 77، 7772(، )محمد أبو شمير، 727، 7771زيتوف، 
م  بعييا بما يتناسب مع تفميـ الخبرات والنشاطات التربويو وارشراؼ ة -

خبرات المتعمـ وميولو واىتماماتو وتحديد أىداؼ الدروس الت  يسع  إل  
 لتحميميا.

اختيار أو إةداد أساليب التمييـ الت  تستخدـ لتمدير مدى تحمؽ األىداؼ  -
 المنشودة.

تنظيـ بيئو التعمـ، ووعميا مريحو وغير ميددة وتعاونيو وتحديد قواةد السموؾ  -
 بيا.المتبعو 

حث الطالب ةم  التعمـ وتشويعيـ ةم  اانخراط والمشاركو ل  األنشطو  -
 الفاليو .

 طرح األسئمو المنميو لماليـ والتالكير وتمبؿ اروابات ميما كانت خاطئو. -
 تكميؼ الطالب بالمياـ وبالتدريبات واألنشطو والمشروةات. -
ب وبعييـ تنظيـ التالاةؿ والنماشات الفاليو بينو وبيف طالبو وبيف الطال -

 البعض.
 السماح بالمحادلات الخافو بينو وببيف أحد طالبو أو بيف طالب أو أخر. -
 تمديـ العوف واررشاد األكاديم  لمطالب وحؿ ما لدييـ مف مشكالت. -
 إرشاد الطالب لمفادر التعمـ ارياليو ةم  شبكو اانترنت. -
منشودة وتمديـ متابعو حيور الطالب وتمييميـ ومتابعو تمدميـ نحو األىداؼ ال -

 التغذيو الراوعو المناسبو.
 :مهارات استخدام الحاسوب -المحور الثاني

ا شؾ أف ميارات استخداـ الحاسوب مف الميارات األساسيو الت  يوب أف  
يمتمكيا ألراد الموتمع، لكلير مف الميف إف لـ يكف أغمب الميف تتطمب توالر قدر 

ا، ومف لـ يوب العمؿ ةم  إكسابيا مف ميارات استخداـ الحاسوب لدى أفحابي
وتنميتيا لدى الطالب حت  يتسمحوا بسالح العفر، ويستطيعوف مواكبو التطورات 

 التكنولوويو المعافرة.
 :مفهوم مهارات استخدام الحاسوب -أوالً 

تتعدد التعريالات الت  تناولت معن  الميارة ل  ميداف التربيو، وليما يم   
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 معن  الميارة: ةرض لبعض وويات النظر حوؿ
نشاط ( بأنيا "743: 7557ؤاد أبو حطب، ، وليعرليا كؿ مف )آماؿ فادؽ 

معمد يتطمب قدر مف التدريب الممفود ، والممارسو المنظمو ، والخبرة الميبوطو 
 بحيث يؤدى بطريمو مالئمو".

( بأنيا: نشاط خاص يستطيع Parkinson, 1994:8ويعرليا باركنسوف ) 
 و.الطالب المدرب ةمم

المدرة ةم  األداا بدروو كبيرة مف بأنيا " (72: 7551)لكرى رياف،  ويعرليا 
، واوتماةيو أو مزيج مف النيف أو ، والسرةو وى  حسيو، وةمميو الكالااة ، والدقو
 لاللو منيا".

األداا بأنيا " (743، 7552وةم  الومؿ،  أحمد الممان ،(ويعرليا كؿ مف  
يـ لما يتعممو ارنساف حركًيا ، وةممًيا مع تولير الوقت السيؿ الدقيؽ المائـ ةم  الال

 والويد والتكاليؼ".
بأنيا: "األداا  (77: 7774)ةبد الرحمف الياشم ، وطو ةم ، ويعّرليا كؿ مف  

الذي يؤديو الالرد بسرةو وسيولو ودقو، سواا أكاف ذلؾ األداا وسميًّا أـ ةمميًّا، مع 
 تولير الوقت والويد والتكاليؼ".

بأنيا: "تعن  المياـ بعمؿ معيف بدقو وسيولو وسرةو،  )السيد ةطيو(بينما ةرليا 
  لي  تعن  ارتماف ل  األداا وااقتفاد ل  الوقت والويد".

ويالحظ ةم  ىذه التعريالات أنيا ركزت ةم  نواتج األداا الت  تدؿ ةم  إتماف  
ول  لويد والتكاليؼ. الميارة، ومنيا: دقو وسرةو األداا، وااقتفاد ل  الوقت وا

يوا ذلؾ يمكف تعريؼ ميارات استخداـ الحاسوب بأنيا: موموةو الميارات 
، والمتيمنو Excelاألدائيو المرتبطو باستخداـ برنامج الوداوؿ ارلكترونيو أكسؿ 

  بممرر الحاسوب الممرر ةم  طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.
 استخدام الحاسوب:متطمبات تعمم مهارات  -اثانيً 

  :يمكف تحديد متطمبات تعمـ ميارات استخدـ الحاسوب ليما يم  
لمياري ةم  المعرلو أو حيث يتأسس األداا ا :الجانب المعرفي )العقمي( (7

والمعمومات وزًاا ا غن  ةنو مف ىذا األداا  المعرلو، إذ تكوف المعمومات
رلو خطوات تركيب لملاًل تعمـ استخداـ الحاسوب يتطمب مف المتعمـ مع

الحاسوب، وكياليو ةممو، ومف لـ يمكف النظر لمميارة ةم  أنيا المدرة ةم  
استخداـ المعرلو ل  أداا ةمؿ معيف، غير أنو يوب التأكيد ةم  أف المعرلو 

  وحدىا غير كاليو رتماف األداا المياري.
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مؿ ويخيع ىذا الوانب لممالحظو مف قبؿ المح: الجانب األدائي )السموكي( (7
ل  فورة خطوات وأدااات سموكيو مكونو لميارة ةمميو واحدة، وىناؾ ما 

، وقياس : الدقو والسرةو ل  أداا الميارةيميز األداا الماىر وغير الماىر ملؿ
؛ اكؿ وانب ةم  حده ا يعن  أنيما ةمميتاف منالفمتاف ولكنيما مرتبطتاف معً 

 ف اكتساب الميارة. لالوانب المعرل  والوانب األدائ  متطمباف يروريا
ويتفؿ ىذا الوانب بأحاسيس الجانب االنفعالي )الوجداني( لممهارة:  (7

المتعمـ وانالعااتو، ويتحدد بمستوى دالعيتو اكتساب الميارة والتعزيز الذي 
يحفؿ ةميو نتيوو أداا الميارة، ويعد الوانب الوودان  مف األمور الميمو 

حيث يعد دور الميارة ل  تغيير بعض الواوب مراةاتيا ةند تعمـ الميارة، 
 ميوؿ المتعمـ واتواىاتو وأووو تمديره مف األىداؼ الميمو لتعمـ الميارة. 

 أساسيات تعميم مهارات استخدام الحاسوب: -ثالثاً 
)مجدي  :تتملؿ أىـ أساسيات تعميـ ميارات استخداـ الحاسوب ل  اآلت  

 (.80-802: 8118عزيز, 
 ف تمدـ الميارة مف خالؿ ما يم :ويمكف أ :تقديم المهارة .0

 تركيز اانتباه ةف طريؽ وفؼ ميمونيا باختفار. -
تحديد اليدؼ مف الميارة؛ إذ يوعؿ ذلؾ تالكير المتعمـ منفًبا ومتوًيا  -

  نحو تحميؽ اليدؼ المطموب، وا يحيد أو يبتعد ةنو.
 .إلارة دالعيو المتعمـ ةف طريؽ إبراز قيمو وأىميو المعرلو الت  يتعمميا -

بالنسبو لممتعمميف العادييف يكوف مف الميـ تمديـ الميارة ل   تحديد المهارة:  .8
، وبعد تحميميا بحيث يؤدي المتعمـ الخطوة األول فورة خطوات متسمسمو 

ات الت  ةف طريميا يؤدى الخطوة اللانيو، وىكذا حت  ينتي  مف وميع الخطو 
، يمدـ المعمـ أوًا لعاليوو لممتعمميف ذوى المدرات ا، وبالنسبيكتسب الميارة

المالاىيـ والتعميمات ذات العالقو المباشرة بالميارة لتكوف تمؾ المالاىيـ 
 والتعميمات بملابو الماةدة الت  ينطمؽ منيا المتعمـ ليكتسب الميارة بنالسو.

ا المتعمـ ل  وييدؼ إل  توييح الخطوات المتسمسمو، الت  يمـو بي :التفسير .3
ول  التالسير قد ينتم  المعمـ ملاًا خاًفا لك  يتوفؿ ، خطوة تحديد الميارة

ل  واةد المستخدمو ل  حؿ ىذا الملاؿالمتعمـ إل  معرلو وتحديد الم ، واد
، يزود لمط دوف غيرىا وةف طريؽ التالسير معرلو أسباب المواةد المستخدمو

المتعمـ بنموذج السموؾ الذي يمكنو تمميده بشرط أف يكوف لدى المتعمـ المدرة 
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 ، والميارات الت  سبؽ لو تعمميا.ط بيف الميارات المكتسبو الوديدةةم  الرب
 التبرير بملابو وسيمو لعالو رقناع المتعمـ بأف المواةدتبرير القيام بالمهارة:  .2

وةف طريمو يتمكف المتعمـ مف إدراؾ  الموفولو تمود إل  نتائج فحيحو 
تحميؽ النتائج المطموبو فحو أو دقو الخطوات المتسمسمو الت  يمـو بيا ل

كذلؾ إظيار أف الخطوات المتسمسمو الت  يحمميا المتعمـ تمـو ةم  تعميمات 
 إرساؤىا. 

يمكف أف ينم  الالرد المدرة ةم  إتماـ ةمؿ بعينو  التمرين عمى المهارة: .5
بسرةو ودقو مف خالؿ التمريف ةميو، ولكف ا ييمف التمريف لمط أف يفبح 

العمؿ الذي يتمرف ةميو كذلؾ يوب أف يرتبط التمريف  الالرد لديو الميارة ل 
  أو تحميميا.  الالعاؿ بتحفيؿ غايو بعينيا تدلع المتعمـ إل  بموغيا

 أساليب تقويم مهارات استخدام الحاسوب: -رابعاً 
يمكف قياس تمكف الطالب مف ميارات استخداـ الحاسوب مف خالؿ لالث 

 ووانب ى :
ةف طريؽ اختبار يتناوؿ الووانب ويتـ قياسو الجانب المعرفي:  .0

 المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب باريالو إل  خطوات أدائيا.
وليو يماس أداا الطالب لمخطوات الت  تؤدي بو إل  أداا  الجانب األدائي: .7

ميارة استخداـ الحاسوب ، ويكوف الحكـ ل  ىذا الوانب ةم  فحو األداا 
 ل  كؿ خطوة.

ر الناتج النيائ  ألداا ميارة استخداـ الحاسوب مف وليو يمد ناتج األداء: .7
 خالؿ فحو الزمف الذي استغرقو الطالب ل  أدائيا.

وُتعد المالحظو المنتظمو مف أساليب تمويـ اكتساب الميارة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ  
 :نوةيف مف المواقؼ ىما

 و.يتـ لييا مالحظو المتعمـ دوف أف يدرؾ أنو تحت المالحظ :مواقف طبيعية .7
يتـ لييا مالحظو المتعمـ مف خالؿ إةداد ترتيب مسبؽ ليذه  مواقف إخبارية: .7

 المواقؼ، ويكوف المتعمـ لييا ةم  يميف بأنو تحت المالحظو.
  ومن أساليب تقويم المهارات ما يمي: 
وتملؿ األسئمو الت  يووييا المعمـ لمطالب، وى  تميس  االختبارات الشفوية: (أ 

 رة.الووانب المعرليو لمميا
وتملؿ ااختبارات الشائعو، الت  تميس الووانب  االختبارات التحريرية: (ب 

 المعرليو المتعممو بالميارة.
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ولييا يتـ تمييـ أداا الطالب مف خالؿ مالحظتو  :اختبارات األداء العممي (ج 
ألناا أداا الميارة، ويبن  تعمـ الميارة إل  حد كبير ةم  نتيوو ىذه 

 المالحظو.
ى الباحث أف تمويـ أداا الطالب لميارات استخداـ ول  يوا ذلؾ ير  

  :الحاسوب، يمكف أف يتـ مف خالؿ ما يم 
 اختبار تحفيؿ الووانب المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب. .7
 اختبار مالحظو الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب. .7

جراءاته  :خطوات البحث وا 
فتراضية الرقمية لتنمية مهارات تصميم التدريس باستخدام الفصول اال -أوالً 

تـ تفميـ التدريس باستخداـ الالفوؿ االتراييو استخدام الحاسوب: 
الرقميو لتنميو ميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ 

 كوردستاف، ولؽ موموةو المراحؿ والخطوات التاليو: 
 :ت :ل  ىذه المرحمو تـ اآل المرحمة األولى: مرحمة التحميل 

يتوالر قدر مف الميارات ااساسيو استخداـ  تحميل خصائص المتعممين: (0
الحاسوب، وشبكو ارنترنت لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 

  العراؽ، وىـ الالئو المستيدلو ل  ىذا البحث.
يتوالر بالمدرسو محؿ التطبيؽ )مدرسو زاكروس(  تحميل البنية األساسية: (8

لمط لمحاسوب مزود بشبكو داخميو، وتتفؿ وميع  مختبر )معمؿ( واحد
  أويزة الحاسوب بو بشبكو ارنترنت.

يتملؿ المحتوى التعميم  ل  ممرر الحاسوب  تحميل المحتوى التعميمي: (3
الممرر ةم  طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ خالؿ الالفؿ 

حتوى ىذا تـ تحميؿ مـ، وقد 7774/7775الدراس  األوؿ العاـ الدراس  
 الممرر، ولؽ موموةو الخطوات التاليو:

: ىدلت ةمميو التحميؿ إل  إةداد قائمو بميارات الهدف من التحميل (أ 
المتيمنو بممرر ، Excelاستخداـ برنامج الوداوؿ ارلكترونيو أكسؿ 

الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، بالالفؿ 
 . ـ7774/7775الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  

: تملمت ةنافر تحميؿ المحتوى ل  ةنفر واحد عناصر التحميل (ب 
مهارات استخدام الحاسوب, والتي تعرف بأنها: مجموعة لمط، ىو: 
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الجداول اإللكترونية  المهارات األدائية المرتبطة باستخدام برنامج
المقرر عمى طالب , والمتضمنة بمقرر الحاسوب Excelأكسل 

 .يم كوردستان العراقالصف العاشر بإقم
قاـ الباحث بتحميؿ محتوى لمتأكد مف لبات التحميؿ،  :التحميل ثبات (ج 

المقرر عمى طالب الصف العاشر بإقميم كوردستان مقرر الحاسوب 
، ـ7774/7775خالؿ الالفؿ الدراس  األوؿ العاـ الدراس  العراق 

ات مرتيف متتاليتيف بالافؿ زمن  لالث أسابيع، وتـ حساب معامؿ اللب
، والودوؿ )*( Cooperبيف نتائج التحميميف، باستخداـ معادلو كوبر 

 ( يويح ذلؾ:7)
العاشر بإقميـ  نتائج تحميؿ محتوى ممرر الحاسوب لطالب الفؼ (7ودوؿ )

 ـ7774/7775كوردستاف العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  
التحميل  عناصر تحميل المحتوى

 األول
التحميل 

 يالثان
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

مهارات استخدام برنامج مهارات الحاسوب )
 Excel.) 20 22 20 3 93%الجداول اإللكترونية أكسل 

%، وىو معامؿ 57( يتيح أف معامؿ لبات التحميؿ بمغ 7مف الودوؿ )
 لبات مرتالع مما يدؿ ةم  لبات ةمميو التحميؿ.

مف لبات التحميؿ تـ ةرض قائمو ميارات استخداـ  بعد التأكد: صدق التحميل (د 
الحاسوب الت  تـ التوفؿ إلييا مف ةمميو التحميؿ، ةم  موموةو مف 

ومووي   المحكميف المتخففيف ل  مواؿ مناىج وطرؽ تدريس الحاسوب
، وذلؾ ألبداا آرائيـ حوؿ ما )**(ومعمم  الحاسوب بإقميـ كوردستاف العراؽ

  يم :
ويو لكؿ ميارة مف الميارات المتيمنو بمائمو ميارات دقو الفياغو المغ -

 الحاسوب.
 شموؿ المائمو لميارات الحاسوب المتيمنو بممرر الحاسوب لمفؼ العاشر. -
 إيالو أو حذؼ أو تعديؿ ما يرونو مناسبًا ةم  قائمو ميارات الحاسوب. -
وقد أكد المحكموف دقو وسالمو الفياغو المغويو والعمميو لكؿ ميارة مف  

يارات استخداـ الحاسوب المتيمنو بممرر الحاسوب الممرر ةم  طالب الفؼ م
                                                           

 .72صالماىرة: دار الالكر العرب ،  تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية.(: 7772رشدي أحمد طعيمو ) )*(
 .  ( قائمو المحكميف7ممحؽ ) )**(
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العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، ومف لـ تـ التأكد مف فدؽ ةمميو تحميؿ 
  المحتوى.

بعد التأكد مف لبات وفدؽ  مهارات الحاسوب في صورتها النهائية: قائمة (ه 
تيا النيائيو ةم  تحميؿ المحتوى اشتممت قائمو ميارات الحاسوب ل  فور 

  ) ***(( ميارة.22)
 :ل  ىذه المرحمو تـ إوراا ما يم : المرحمة الثانية: مرحمة التصميم 

تعتبر ةمميو تحديد األىداؼ تحديد األهداف السموكية )اإلجرائية(:  (0
السموكيو مف أىـ الخطوات، وقد قاـ الباحث بتحديد األىداؼ السموكيو 

ر بإقميـ كوردستاف العراؽ بالالفؿ لممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاش
  )*(.ـ7774/7775الدراس  ااوؿ مف العاـ الدراس  

ل  ىذه الخطوة تـ إةادة تنظيـ محتوى ممرر  :تنظيم المحتوى التعميمي (8
الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ لمالفؿ الدراس  

يميو تـ ـ، ل  شكؿ دروس تعم7774/7775األوؿ مف العاـ الدراس  
المدخؿ المنطم  المتمركز حوؿ المويوع، والذي تنظيميا، ل  يوا 

يتالرع منو العديد مف ااستراتيويات الخافو بتنظيـ المحتوي، والت  تـ 
 ااةتماد ةمييا، وى :

مف خالؿ تمسيـ المحتوي إل  مويوةات  استراتيجية التنظيم الهرمي: -
 أو ميمات رئيسو، وأخري لرةيو.

مف خالؿ تنظيـ المحتوي مف  ن البسيط إلي المعقد:استراتيجية م -
 البسيط إل  األكلر تعميدًا )المركب(.

مف خالؿ اةطاا فورة كبيرة ةف  استراتيجية من الكل إلي الجزء: -
المحتوي، لـ الدخوؿ ل  تالافيؿ أوزائيا، أو ةنافرىا الالرةيو، كما 
ج تـ تمسيـ المحتوي إل  لالث مويوةات رئيسو كؿ مويوع، يندر 

                                                           

الب الفػػػؼ ميػػػارات اسػػػتخداـ الحاسػػػوب المتيػػػمنو بممػػػرر الحاسػػػوب لطػػػ( قائمػػػو 7ممحػػػؽ ) )***(
 ـ.7774/7775العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  

األىػػداؼ السػػموكيو )ارورائيػػو( لممػػرر الحاسػػوب لطػػالب الفػػؼ العاشػػر بػػإقميـ ( قائمػػو 7ممحػػؽ ) )*(
 ـ.7774/7775العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس   كوردستاف
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 منيا أييًا ةنافر لرةيو أخري.
تستخدـ ىذه ااستراتيويو ل  حاات  استراتيجية السبب, واألثر: -

خافو ةندما يكوف مويوع التعمـ السابؽ سبب لممويوع الالحؽ، 
وتـ ترتيب ةرض المحتوي ترتيبًا منطميًا ولمًا لمسبب، واأللر المترتب 

 ةميو.
ه ااستراتيويو مع المحتوي تستخدـ ىذ استراتيجية التنظيم التتابعي: -

الذي يالرض تتابعًا معينًا، وتـ استخداـ ىذه ااستراتيويو ل  ةرض 
ةنافر المحتوي، حيث تـ مراةاة أف ينظـ المحتوي بشكؿ متتابع، 
وكذلؾ األنشطو، والتدريبات بعد كؿ ةنفر بحيث تكوف مرتبطو، 

 ومرتبو ل  خطوات إورائيو تساةد المتعمميف ةم  تذكرىا.
أمكف تحديد وسائط ةرض  ديد وسائط عرض المحتوى التعميمي:تح (3

المحتوى التعميم  لممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 
ـ، وقد 7774/7775العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  

 تملمت تمؾ الوسائط، ليما يم :
مو لالظيو وتملؿ المحتوى العمم  المعد بطري النصوص المكتوبة: (أ 

ممرواة، وُيعد أساًسا لتوييح المعارؼ والخطوات األدائيو لميارات 
 استخداـ الحاسوب.

وتملمت ل  األشكاؿ التوييحيو  الصور الثابتة والرسوم التوضيحية: (ب 
لبعض المالاىيـ، والمعارؼ المرتبطو بميارات استخداـ الحاسوب، 

م ، وبعض وبعض الفورة اللابتو المفاحبو لنفوص المحتوى التعمي
فور الشاشات الرئيسو والالرةيو والموائـ المنسدلو لبرنامج الوداوؿ 

 .Excelارلكترونيو أكسؿ 
وتملمت ل  بعض الاليديوىات التعميميو الت  يتـ  الفيديوهات التعميمية: (ج 

إةدادىا بيدؼ توييح المالاىيـ والمعارؼ المرتبطو بميارات استخداـ 
 لتمؾ الميارات.الحاسوب، وبياف الخطوات األدائيو 

تـ تحديد موموةو مف األنشطو التعميميو الت   تحديد األنشطة التعميمية: (2
تساةد ل  تحمؽ األىداؼ السموكيو لممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاشر 
بإقميـ كوردستاف العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  

محددة  ـ، وتوظيؼ تمؾ األنشطو لخدمو مواقؼ تعميميو7774/7775
 مرتبطو بالمحتوي التعميم  لمممرر، وقد قدمت تمؾ األنشطو بطريمتيف:
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ويتـ لييا تمديـ أنشطو لرديو، وتساةد ىذه األنشطو : الطريقة األولي -
 المتعمـ بأف يكوف ةم  ةمـ دومًا بتمدمو ل  العمميو التعميميو.

لتالاةؿ ويتـ لييا تمديـ أنشطو وماةيو مف خالؿ أدوات ا: الطريقة الثانية -
المختمالو المتولرة داخؿ بيئو الالفؿ االتراي  الرقم ، حيث يشترؾ 
المتعمميف ل  اروابو ةم  ىذه األنشطو، وذلؾ تحت إشراؼ ومتابعو 

 الباحث.
ل  ىذه الخطوة تـ تحديد استراتيويات تحديد استراتيجيات التعميم والتعمم:  (5

ب الفؼ العاشر بإقميـ التعميـ والتعمـ المناسبو لمحتوى ممرر الحاسوب لطال
ـ، 7774/7775كوردستاف العراؽ بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  

ل  بيئو الالفؿ االتراي  المتزامف، وقد تملمت ىذه ااستراتيويات ليما 
 يم :
 البياف العمم .        - المناقشو والحوار.    - المحايرة.    -
 التعمـ التعاون . – ىن .    العفؼ الذ - التعمـ بااكتشاؼ.   -

ل  ىذه الخطوة تـ تحديد التالاةالت التعميميو داخؿ تحديد أساليب التفاعل:  (6
 بيئو الالفؿ االتراي  الرقم ، والت  تملمت ل :

 :يتـ ىذا التالاةؿ مف خالؿ تعامؿ  تفاعل الطالب مع واجهة االستخدام
وتسويؿ الدخوؿ  الطالب مع الواويو الرئيسو لمالفؿ االتراي  الرقم ،

إل  الالفؿ االتراي ، واستخداـ ازرار وأدوات الالفؿ االتراي  
 الرقم .

  :وذلؾ مف خالؿ ما يم :تفاعل الطالب مع المحتوي 
 ااختيار مف قائمو منسدلو تسمح لممتعمـ بالتالريع. -
 اروابو ةم  أسئمو التمويـ الخافو بالمحتوي. -
 ا ألناا التعمـ.انواز مياـ التعمـ، وأنشطتو، المكمؼ بي -

  :وذلؾ مف خالؿ:تفاعل الطالب مع المعمم 
 نظاـ الرسائؿ النفيو ةف طريؽ الشات)غرلو المناقشو(. -
 المحادلات الفوتيو داخؿ بيئو الالفؿ االتراي . -
 التغذيو الراوعو )المرتدة(. -

 وذلؾ مف خالؿ:: تفاعل الطالب مع أقرانه 
 مناقشات(.نظاـ الرسائؿ النفيو ةف طريؽ الشات )غرلو ال -
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 المحادلات الفوتيو داخؿ بيئو الالفؿ االتراي . -
ل  ىذه الخطوة تـ اختيار أحد برامج : تحديد برنامج الفصل االفتراضي (7

الالفوؿ االتراييو المتزامنو، المناسب لتدريس ميارات الحاسوب لطالب 
حيث يتيح خدمو التسويؿ الموان ، ؛ WIZIQالفؼ العاشر، وىو برنامج 

لعديد مف المزايا ل  نسختو الموانيو، وىو سيؿ ااستخداـ ويتميز كما يولر ا
تطبيمات خافو باليواتؼ  wiziq بواويو وذابو وبسيطو، كما يولر برنامج
، كما حفؿ Androidأو  IOSالذكيو تسيؿ ااتفاؿ مف أي وياز 

ةم  وائزة أليؿ ابتكار لمتعميـ المالتوح والتعميـ ةف بعد ةاـ  wiziqبرنامج 
ـ، وةم  وائزة أليؿ ممدـ لخدمو الالفوؿ االتراييو ل  المؤتمر 7777

 العالم  لمتعميـ للالث أةواـ متتاليو.
ل  ىذه الخطوة تـ تحديد الزمف الالـز  وضع الخطة الزمنية لمتدريس: (8

لتدريس ممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ 
ـ، باستخداـ الالفؿ 7774/7775  بالالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس

االتراي  الرقم ، ل  يوا الخطو الزمنيو المحددة مف قبؿ وزارة التربيو 
 بوميوريو العراؽ.

 ل  ىذه المرحمو تـ إنتاج وسائط ةرض  :المرحمة الثالثة: مرحمة اإلنتاج
المحتوى التعميم  لممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف 

ـ، وذلؾ ةم  7774/7775فؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس  العراؽ بالال
 النحو التال :

تـ كتابو المحتوى التعميم  لممرر الحاسوب، إنتاج النصوص المكتوبة:  (0
وكتابو النفوص اريياحيو ةم   ,Word Microsoftباستخداـ برنامج 

، وتـ Photoshopالفور اللابتو والرسومات التوييحيو باستخداـ برنامج 
 مراةاة ما يم  ل  إنتاج النفوص المكتوبو:

 أف تظير النفوص بشكؿ وايح وممروا. -
 استخداـ نوةيف لمط مف الخطوط ل  كتابو النفوص. -
 أف تكوف النفوص فحيحو مف الناحيو المغويو، ووايحو المعان . -
 استخداـ خطوط مألولو ل  الكتابو وتونب استخداـ الخطوط المزخرلو. -
 72لمعنواف الالرة ، و 72لمعنواف الرئيس، و 74لخط ف حوـ اأف يكو  -

 لممتف.
تبايف لوف الخط مع لوف الخماليو ملؿ: الكتابو بالموف األسود ةم   -
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 خماليو بيياا.
 ترؾ مسالو بيف السطور بواقع مسالتيف أو مسالو ونفؼ. -
أتباع نظاـ واحد ل  كتابو العناويف الرئيسو والالرةيو ل  كؿ  -

 المويوةات.
عناويف والالمرات قفيرة ومعبرة، مع استخداـ ةالمات أف تكوف ال -

 الترقيـ ل  الكتابو بشكؿ فحيح.
 Print Screen تـ ةمؿإنتاج الصور الثابتة والرسوم التوضيحية:  (8

لمشاشات الرئيسو والالرةيو والموائـ المنسدلو لبرنامج الوداوؿ ارلكترونيو 
عالوو تمؾ ل  م Photoshop، كما تـ استخداـ برنامج Excelأكسؿ 

الفور ويبط حوميا ووودتيا، ول  إنتاج الرسـو التوييحيو، وتـ 
 مراةاة ما يم  ل  إنتاج الفور والرسـو التوييحيو:

 أف تعبر الفورة أو الرسـ التوييح  ةف ميموف المحتوى التعميم . -
 أف يكوف الرسـ التوييح  وايًحا وبسيًطا قدر ارمكاف. -
ة أو الرسـ التوييح  مع باق  أف تتناسب مساحو ومحاذاة الفور  -

 العنافر.
أف تؤدي الفورة أو الرسـ التوييح  دوًرا وظيالًيا وومالًيا متكاماًل مع  -

 النفوص.
, Instant Demoتـ استخداـ برنامج  إنتاج الفيديوهات التعميمية: (3

ل  إةداد ليديوىات بياف  Macromedia Captivateوبرنامج 
ـ الحاسوب المتيمنو بممرر الحاسوب، الخطوات األدائيو لميارات استخدا

لتحويؿ  Free Video to Flash Converterكما تـ استخداـ برنامج 
، وتـ مراةاة ما يم  ل  FLVممالات الاليديو إل  ممالات لالش بامتداد 

 إنتاج تمؾ الاليديوىات: 
 استخداـ الفيغ المياسيو لممالات الاليديو. -
 لاليديو.استخداـ السرةو الطبيعيو ل  ةرض ممالات ا -

  :ل  ىذه المرحمو تـ ةرض وسائط ةرض  مرحمة التقويم:المرحمة الرابعة
المحتوى التعميم ، الت  تـ إنتاويا ةم  موموةو مف المحكميف 
المتخففيف مواؿ مناىج وطرؽ تدريس الحاسوب ومووي  ومعمم  
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 ، وذلؾ ربداا آرائيـ حوؿ ما يم :)*(الحاسوب
 محتوى التعميم .دقو وسالمو الفياغو المغويو لم  -
مناسبو طريمو ةرض المحتوى التعميم  لمستوى طالب الفؼ   -

 العاشر.
مناسبو نوع وحوـ الخطوط المستخدمو ل  ةرض النفوص   -

 المكتوبو.
مناسبو األلواف المستخدمو ل  ةرض النفوص المكتوبو وتناسميا   -

 مع الخماليو.
و لممحتوى مناسبو الفور والرسـو التوييحيو والاليديوىات التعميمي  -

  التعميم .
الالزمو ل  يوا مالحظات  وقد قاـ الباحث بإوراا كالو التعديالت

المحكميف، ومف لـ تـ يبط المحتوى التعميم  ووسائط العرض المستخدمو ل  
 تدريس ممرر الحاسوب باستخداـ الالفؿ االتراي  المتزامف.

 إعداد أدوات البحث: -ثانياً 
إةداد اختبار تحفيؿ الووانب المعرليو لميارات  تـإعداد االختبار التحصيمي:  (0

 استخداـ الحاسوب، ويبطو ولؽ موموةو الخطوات التاليو:
ىدؼ ااختبار إل  قياس تحفيؿ الووانب تحديد الهدف من االختبار:   (أ 

ممرر الحاسوب لطالب المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب المتيمنو ب
الالفؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ ب

 .ـ7774/7775الدراس  
بعد تحديد األوزاف النسبيو لمحتوى كؿ  :إعداد جدول مواصفات االختبار (ب 

مويوع مف مويوةات ممرر الحاسوب، وتحديد األوزاف النسبيو لألىداؼ 
السموكيو )ارورائيو(، أمكف توزيع أسئمو ااختبار ةم  مويوةات ممرر 

 ( يويح ذلؾ.7ؿ )الحاسوب، والودو 

                                                           

 . قائمو المحكميف( 7ممحؽ ) )*(
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 (8جدول )
 مواصفات اختبار تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات استخدام الحاسوب

 موضوعات مقرر الحاسوب

األهداف السموكية 
األوزان  )اإلجرائية(

النسبية 
 لممحتوى

إجمالي 
مفردات 
ذكر االختبار

الت
فهم 

ال
يق 

تطب
ال

 

 Excel. 0 8 _ 05: 3أساسيات برنامج أكسؿ 
 Excel. 0 8 0 81: 2ؿ مع المفنؼ ل  أكسؿ التعام

 Excel. _ 3 8 85: 5التعامؿ مع أوراؽ العمؿ ل  أكسؿ 
 Excel. 8 2 8 21: 8التعامؿ مع الخاليا ل  أكسؿ 

  :011 :85 :55 :81 األوزان النسبية لألهداف
 81  5 00 2 إجمالي مفردات االختبار

ختبار ل  فورتو األوليو مف تكوف اا: تحديد مفردات االختبار وصياغتها (ج 
ولييا يتكوف السؤاؿ مف ممدمو، وأربع  ,االختيار من متعدد ( مالردة مف نوع77)

  بدائؿ، وقد تـ فياغو تمؾ المالردات مع مراةاة ما يم :
 فياغو الالمرة ااختباريو ل  فورة بسيطو ووايحو. -
 تونب التمميحات المالظيو الت  تساةد ل  اختيار اروابو الفحيحو. -
 توحيد فياغو البدائؿ. -
 تغيير موقع اروابو الفحيحو بيف البدائؿ بأسموب ةشوائ . -
 أا يكوف مف يمف البدائؿ ةبارة كؿ ما سبؽ. -

ُتعد تعميمات ااختبار بملابو الدليؿ الذي يرشد  صياغة تعميمات االختبار: (د 
ويساةده ل  التعرؼ ةم  ااختبار والمواةد الت  يوب مراةاتيا ، الطالب
 ميؽ األىداؼ المرووة، وقد تملمت تعميمات ااختبار، ليما يم :لتح
 أكتب بياناتؾ الشخفيو كاممو قبؿ أداا ااختبار. -
 أقرأ كؿ سؤاؿ بعنايو قبؿ اروابو ةميو. -
 حاوؿ اروابو ةم  وميع األسئمو. -
 ا تترؾ أي سؤاؿ دوف إوابو. -
  ا تتحدث مع زميمؾ ألناا ااختبار. -
 يمو.( دق17زمف ااختبار ) -
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لمتأكد مف فدؽ ااختبار قاـ الباحث بعرض الفورة األوليو صدق االختبار:  (ه 
لالختبار ةم  موموةو مف المحكميف المتخففيف مواؿ مناىج وطرؽ 

 ، وذلؾ ربداا آرائيـ حوؿ ما يم : )*(تدريس الحاسوب
 مدى ويوح تعميمات ااختبار ومناسبتيا لمطالب. -
 وى اليدؼ الذي تميسو.مدى ارتباط مالردات ااختبار بمست -
 مدى ويوح المالردات ودقو فياغتيا المغويو.  -
وتـ إوراا التعديالت وقد أبدى المحكموف بعض المالحظات حوؿ ااختبار،  

 الالزمو ةم  الفورة األوليو لالختبار ل  يوا آرائيـ.
أوريت التوربو ااستطالةيو ةم  ةينو مكونو  التجربة االستطالعية لالختبار:  (و 

( طالب مف طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، وذلؾ 77مف )
ـ، وكاف اليدؼ مف التوربو ااستطالةيو، 7775/  7774خالؿ العاـ الدراس 

 ما يم :
تـ حساب معامؿ لبات ااختبار ةف طريؽ  حساب ثبات االختبار: -

استخداـ طريمو إةادة التطبيؽ، حيث قاـ الباحث بتطبيؽ ااختبار ةم  
ينو ااستطالةيو مرتيف متتاليتيف بالافؿ زمن  لاللو أسابيع، وتـ حساب الع

معامؿ اارتباط بيف دروات الطالب ل  التطبيميف، وذلؾ باستخداـ البرنامج 
تمريًبا، وىذا يدؿ  (7.57قد بمغ معامؿ اارتباط )، و SPSSارحفائ  

  ةم  تمتع ااختبار بنسبو لبات ةاليو.
تـ حساب  والصعوبة لمفردات االختبار:حساب معامالت السهولة  -

 7.74وقد تراوحت بيف ))*(، معامالت السيولو، والفعوبو لمالردات ااختبار
(، وى  معامالت سيولو مناسبو؛ لذلؾ لـ يتـ حذؼ أي مالردة مف 7.37ػػػ 

 . مالردات ااختبار
تـ حساب الزمف الالـز ألداا ااختبار ةف طريؽ  تحديد زمن االختبار: -

توسط دروات الطالب، وذلؾ بعد توحيد توقيت البدا ل  اروابو حساب م
 ( دقيمو تمريًبا.17ةم  ااختبار، وقد وود أف الزمف المناسب لالختبار )

                                                           

 . ( قائمو المحكميف7ممحؽ ) )*(
 معامالت السيولو والفعوبو لمالردات ااختبار التحفيم .( 2ممحؽ ) )*(
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 )**(اشتمؿ ااختبار ل  فورتو النيائيو وضع االختبار في صورته النهائية: (ز 
 ( مالردة مف مالردات ااختيار مف متعدد. 77ةم  )

تـ إةداد نموذج إوابو لالختبار أستخدـ كمالتاح  بار:طريقة تصحيح االخت (ح 
، وقد تـ تخفيص دروو لكؿ مالردة مف مالردات ااختبار، وبذلؾ )**(لتفحيحو

 ( دروو. 77) تفبح الدروو الكميو لالختبار مساويو لعدد مالرداتو؛ أي
تـ إةداد بطاقو مالحظو الوانب األدائ  لميارات  إعداد بطاقة المالحظة: (8

 لحاسوب، ولؽ موموةو الخطوات التاليو: استخداـ ا
ىدلت بطاقو المالحظو إل  التعرؼ : تحديد الهدف من بطاقة المالحظة (أ 

ةم  مستوى تمكف طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، مف 
ميارات استخداـ الحاسوب المتيمنو بممرر الحاسوب بالالفؿ الدراس  األوؿ 

 ـ.7774/7775مف العاـ الدراس  
اشتممت البطاقو ةم  : ديد األداءات التي تضمنتها بطاقة المالحظةتح (ب 

( وقد أمكف ترتيب 34( ميارة، والت  بمغ ةدد األدااات الالرةيو منيا )77)
 تمؾ الميارات ترتيبًا منطميًا، كما روة  ل  فياغو تمؾ األدااات ما يم :

 أف تبدأ العبارة بالعؿ سموك  ل  زمف الميارع. -
   ةبارة قفيرة محددة بفورة إورائيو.أف تفؼ األداا ل -
 أف تكوف العبارة دقيمو ووايحو ومووزة. -
 أف تميس كؿ ةبارة سموكًا محددًا ووايح النتائج. -

استخداـ أسموب التمدير  تـتحديد نظام تقدير درجات بطاقة المالحظة:  (ج 
الكم  لبطاقو المالحظو لمياس أداا الميارات ل  يوا خياريف لألداا ىما: 

لـ يؤد الميارة(، وتـ توزيع دروات التمييـ لمستويات األداا،  –لميارة )أدي ا
 ( يويح ذلؾ:7والودوؿ )

 التمدير الكم  لمستويات األداا ل  بطاقو المالحظو (7ودوؿ )
 مستوى األداء

 ضعيف متوسط ممتاز لم يؤد المهارة المهارة أدي
 فالر 7 7 7

                                                           

 ااختبار التحفيم .( 1ممحؽ ) )**(
 مفتاح تصحيح االختبار التحصيلي. ا( 2ممحؽ ) )**(
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 اا كاآلت :وبعد ذلؾ تـ تحديد وتوزيع مستويات األد 
 :وينمسـ إل : المستوي أدى 

إذا قاـ الطالب بأداا الميارة بدقو ةاليو ونواح كامؿ وبدوف  ممتاز: -
 أخطاا.

إذا قاـ الطالب بأداا الميارة مع حدوث خطأ، لكنو اكتشؼ  :طمتوس -
 الخطأ وفححو.

إذا قاـ الطالب بأداا الميارة مع حدوث خطأ، ولكف المعمـ ىو  :ضعيف -
 ا الخطأ، وقاـ المتعمـ بتفحيحو.الذي اكتشؼ ىذ

 :ل  حالو ةدـ قدرة الطالب ةم  أداا الميارة. المستوي لم يؤد المهارة 
( أماـ مستوي أداا الميارة، √ويتـ تسويؿ أداا الطالب بويع ةالمو ) 

وبتوميع ىذه الدروات يتـ الحفوؿ ةم  الدروو الكميو لمطالب، والت  مف 
ما يتعمؽ بالميارات المدونو بالبطاقو، وبيذا خالليا يتـ الحكـ ةم  أدائو لي

( 772يكوف موموع الدروات ببطاقو المالحظو ل  فورتيا األوليو يساوي )
 دروو.

تـ فياغو تعميمات بطاقو المالحظو، إعداد تعميمات بطاقة المالحظة:  (د 
بحيث تكوف وايحو ومحددة ودقيمو، وقد اشتممت التعميمات ةم  التعرؼ 

ا ومستويات األداا والتمدير الكم  لكؿ مستوي، ووفؼ ةم  خيارات األدا
 وميع احتماات أداا الميارة.

اشتممت بطاقو المالحظو ل  : إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة (ه 
 ( أداا.34( ميارة يتالرع منيا )77فورتيا األوليو، ةم  )

 بعد ويع الفورة األوليو لبطاقو المالحظو وويع: ضبط بطاقة المالحظة (و 
التعميمات الالزمو استخداميا، تـ يبطيا لمتأكد مف سالمتيا وفالحيتيا 

 لمتطبيؽ، وذلؾ مف خالؿ ما يم :
 :لمتأكد مف فدؽ بطاقو المالحظو تـ  التأكد من صدق بطاقة المالحظة

ةرييا ل  فورتيا األوليو ةم  موموةو مف المحكميف المتخففيف ل  
ستالادة مف آرائيـ ل  التأكد مف لال )*(مواؿ مناىج وطرؽ تدريس الحاسوب

مكانيو  سالمو الفياغو المغويو وارورائيو لمالردات البطاقو وويوحيا، واد
                                                           

 . ( قائمو المحكميف7ممحؽ ) )*(
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بداا أي  مالحظو الميارات الت  تتيمنيا، ومدي مناسبو التمدير الكم  ، واد
أو ممترحات يرونيا. وقد أبدى المحكميف بعض المالحظات حوؿ   تعديالت

ا كالو التعديالت الت  أشار إلييا المحكميف، وقد تـ إورابطاقو المالحظو، 
 ومف لـ تـ التأكد مف فدؽ بطاقو المالحظو. 

  :لمتأكد مف لبات بطاقو المالحظو تـ تطبيؽ حساب ثبات بطاقة المالحظة
 البطاقو ةم  لاللو طالب مف طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف

تيـ ألناا أداا ميارات )مف غير ةينو البحث(، وقد قاـ الباحث بمالحظالعراؽ
استخداـ الحاسوب الواردة بالبطاقو، كما استعاف الباحث بأحد الزمالا 
المتخففيف ل  تدريس الحاسوب، لمالحظتيـ أييًا ل  نالس الوقت الذي 
يمـو ليو الباحث بعمميو المالحظو، وذلؾ بعد تعريالو بالبطاقو واليدؼ منيا 

يكوف كال المائميف بعمميو المالحظو  وكياليو تطبيميا، وقد روة  ألناا ذلؾ أف
مستماًل ةف اآلخر ل  ألناا ةمميو المالحظو، وتـ رفد التمديرات الكميو، 

زميمو، باستخداـ معادلو " وتـ حساب مدي ااتالاؽ وااختالؼ بيف الباحث و 
" وبعد تطبيؽ المعادلو ةم  التمديرات الكميو ألداا الطالب Cooperكوبر "

 ( يويح ذلؾ:2ب نسب ااتالاؽ، والودوؿ )المالحظيف، تـ حسا
 (2ودوؿ )

 نسبو ااتالاؽ بيف المالحظيف ل  تمدير أداا الطالب ببطاقو المالحظو
نسبة االتفاق عمي 
 أداء المتعمم األول

نسبة االتفاق عمي 
 أداء المتعمم الثاني

نسبة االتفاق عمي 
 الثبات الكمي أداء المتعمم الثالث

92 : 93.5 : 91.5 : 98.7 : 
( أف متوسط نسبو ااتالاؽ بيف المائميف بعمميو 2يتيح مف الودوؿ )

(، ويشير ذلؾ إل  تمتع :57.3المالحظو ل  حالو الطالب اللالث بمغت )
 بطاقو المالحظو بدروو ةاليو مف اللبات، مما يؤكد فالحيتيا لالستخداـ.

و بعد اانتياا مف يبط بطاق )*(:الصورة النهاية لبطاقة المالحظة (ز 
المالحظو، أفبحت البطاقو ل  فورتيا النيائيو وفالحو لمياس أداا طالب 
الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ، لميارات استخداـ الحاسوب، وقد 

( ميارات، وبمغ ةدد 77اشتممت البطاقو ل  فورتيا النيائيو، ةم  )
                                                           

 األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب.بطاقو مالحظو الوانب ( 3ممحؽ ) )*(
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ظو (، وأفبحت الدروو الكميو لبطاقو المالح34األدااات المتيمنو بيا )
 ( دروو.772)
ورااات التوربو : إجراءات التجربة الميدانية لمبحث -ثالثاً  تملمت خطوات واد

 ليما يم : الميدانيو لمبحث
اةتمد البحث ةم  التفميـ التوريب  : تحديد التصميم التجريبي لمبحث (0

 ، وذلؾ لمناسبتو لطبيعو البحث وأىدالو.البعدي( لمعينو الواحدة ػػػػػ)المبم  
( طالب مف طالب 71تكونت ةينو البحث مف ) ينة البحث:اختيار ع (8

بإقميـ كوردستاف  مدرسو زاكروس بمحالظو دىوؾمف الفؼ العاشر 
ـ، وقد تـ التأكد مف أف وميع 7774/7775، وذلؾ لمعاـ الدراس  العراؽ

الطالب )ةينو البحث( مستوديف، وا يوود ليما بينيـ مف ىو باؽ 
 لإلةادة.

بعد اختيار ةينو البحث : دام الفصول االفتراضيةتهيئة الطالب الستخ (3
بإقميـ  مدرسو زاكروس بمحالظو دىوؾمف طالب الفؼ العاشر مف 

كوردستاف العراؽ، تـ تييئتيـ لمتعمـ مف خالؿ الالفوؿ االتراييو 
معمؿ الحاسوب المتولر بمدرسو الرقميو، حيث قاـ الباحث بافطحابيـ ل

وكياليو  Wiziqا حساب بموقع ، وتدريبيـ ةم  كياليو إنشازاكروس
الدخوؿ لمالفؿ االتراي  والتعرؼ ةم  اادوات المتوالرة بالالفؿ 
االتراي  وتدريبيـ ةم  استخداميا. كما تـ تدريب الطالب ةم  تشغيؿ 

مف أويزة الحاسوب الشخفيو  Wiziqبرنامج الالفؿ االتراي  
البحث( خافتيـ. وتـ حؿ وميع المشكالت الت  واويت الطالب)ةينو 

 ألناا تييئتيـ استخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو.
قبؿ البدا ل  تدريس ممرر الحاسوب : التطبيق القبمي ألدوات البحث (2

لمطالب )ةينو البحث( تـ تطبيؽ،  باستخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو
أدوات البحث )ااختبار التحفيم ، وبطاقو المالحظو( ةم  الطالب 

وبعد اانتياا مف تطبيؽ أدوات البحث، تـ رفد الدروات  )ةينو البحث(،
  )*(تمييدًا روراا المعالوو ارحفائيو.

                                                           

( دروػػػات الطػػػالب لػػػ  التطبيػػػؽ المبمػػ  ألدوات البحػػػث )ااختبػػػار التحفػػػيم  ػػػػػػ بطاقػػػو 4ممحػػؽ ) )*(
 المالحظو(.
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تـ : تدريس مقرر الحاسوب باستخدام الفصول االفتراضية الرقمية (5
تدريس ممرر الحاسوب ل  يوا الخطو الزمنيو المحددة والت  تـ 

تربيو لتدريس مويعيا ل  يوا الخطو الزمنيو المحددة مف قبؿ وزار ال
  ممرر الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.

بعد اانتياا مف تدريس ممرر الحاسوب التطبيق البعدي ألدوات التقويم:  (6
)ةينو البحث(، تـ التطبيؽ  باستخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو لمطالب

و(، وتـ بطاقو المالحظ –ااختبار التحفيم  ) البعدي ألدوات البحث
 ) **(.تمييًدا روراا المعالوات ارحفائيو رفد الدروات

 SPSSوارحفائيالرزمو أستخدـ  تـاألساليب اإلحصائية المستخدمة:  (7
.v 17 باألساليب ارحفائيو التاليو: ل  استخراج نتائج البحث 

" لمعينتيف المرتبطتيف لمممارنو بيف نتائج التطبيميف المبم ،  tاختبار "  (أ 
 ي ألدوات البحث )ااختبار التحفيم  ػػػػػ بطاقو المالحظو(.والبعد

" لحساب حوـ تألير المتغير المستمؿ )الالفوؿ  2حوـ التألير" (ب 
االتراييو(، ةم  المتغير التابع، وحساب ةوامؿ الفدلو )العوامؿ 

  العشوائيو(.
فوؿ معادلو الكسب المعدؿ لبالؾ، لمتعرؼ ةم  لاةميو الال (ج 

االتراييو ل  تنميو الووانب المعرليو لميارات الحاسوب، والوانب 
 األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب.

 :نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته
بعد اانتياا مف إورااات التطبيؽ ورفد الدروات تـ إوراا  نتائج البحث: -أوالً 

وليما يم   المعالوو ارحفائيو لمبيانات واختبار فحو لروض البحث،
 العرض التالفيم  لنتائج البحث: 

توود  " اختبار فحو الالرض األوؿ ونفو: اختبار صحة الفرض األول (7
بيف متوسط  دروات   ≤ 7.77لروؽ ذات دالو إحفائيو ةند مستوى 

"، الطالب )ةينو البحث( ل  التطبيميف المبم  والبعدي لالختبار التحفيم 
ج لتطبيميف المبم  والبعدي لالختبار تمت المعالوو ارحفائيو لنتائ

                                                           

( دروػػات الطػػالب لػػ  التطبيػػؽ البعػدي ألدوات البحػػث )ااختبػػار التحفػػيم  ػػػػػ بطاقػػو 5ممحػؽ ) )**(
 المالحظو(.



 العموم التربوية/ عدد خاص لممؤتمر الدولى األول لقسم المناهج وطرق التدريس:
8108ديسمبر  6-5والتعمم"  " المتغيرات العالمية ودورها في تشكيل المناهج وطرائق التعميم  

475 

( يويح 1" لمعينتيف المرتبطتيف، والودوؿ )التحفيم ، باستخداـ اختبار "ت
  :نتائج ىذه الممارنو

 (1ودوؿ )
 دالو الالروؽ بيف نتائج التطبيميف المبم  والبعدي لالختبار التحفيم 

 

متوسط  المتوسط ن التطبيق
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 حريةال

 "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

10. 1 
 08 05 البعدي دالة 20.20 02 0.30 02 2 05 القبمي
( يتيح ووود لروؽ ذات دالو إحفائيو بيف 1مف بيانات الودوؿ ) 

، متوسط  دروات الطالب ل  التطبيميف المبم  والبعدي لالختبار التحفيم 
 رض األوؿ مف لروض البحث.لفالح التطبيؽ البعدي، ومف لـ قبوؿ الال

لتحديد حوـ تألير )المتغير المستمؿ( الالفوؿ االتراييو الرقميو، ةم   
تـ ، )المتغير التابع( تحفيؿ الووانب المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب

" لنتائج التطبيميف المبم  والبعدي لالختبار التحفيم ،  2حساب قيمو "
 ( يويح ذلؾ:2والودوؿ )

 حجم تأثير الفصول االفتراضية الرقمية (6جدول )
 عمى تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات استخدام الحاسوب

 حجم التأثير درجة الحرية "ت" المحسوبة التطبيق
 1.99 02 20.20 القبمي ــ البعدي

6 مف التغير الذي حدث ل  55( أف 2يتيح مف بيانات الودوؿ ) 
ب المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب لدى الطالب )ةينو تحفيؿ الووان

6 مف ىذا التغير 7البحث(، يروع إل  استخداـ الالفوؿ االتراييو الرقميو، وأف 
يروع إل  ةوامؿ الفدلو )العوامؿ العشوائيو( مما يؤكد لاةميو الالفوؿ االتراييو 

وب لدى طالب الفؼ الرقميو ل  تنميو الووانب المعرليو لميارات استخداـ الحاس
 العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ )ةينو البحث(. 

لمتأكد مف لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تنميو الووانب المعرليو  
لميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ 

2
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ف المبم  والبعدي )ةينو البحث(، تـ حساب الكسب المعدؿ لبالؾ لنتائج التطبيمي
 ( يويح ذلؾ:3لالختبار التحفيم ، والودوؿ )

 الكسب المعدؿ لنتائج التطبيميف المبم  ػػػػ البعدي لالختبار التحفيم  (3ودوؿ) 
 المتوسط القبمي المتوسط البعدي النهاية العظمي الكسب المعدل

0.58 81 08 2 
يا الالفوؿ ( يتيح أف نسبو الكسب المعدؿ الت  حممت3مف الودوؿ )
(، مما يؤكد 7.7(، وى  نسبو كسب ا تمؿ ةف )7.14االتراييو، بمغت )

لاةميتيا ل  تحفيؿ الووانب المعرليو لميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب 
(. وقد اتالمت ىذه النتيوو مع الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ )ةينو البحث

 نتائج الدراسات والبحوث التاليو: 
دراسو ةبد النافر (، 7777دراسو محمود أبو السعود)، (7777يان  لوره)تدراسو 

دراسو خالد (، 7772بو شمير)أمحمد (، دراسو 7772ةبد الرحمف)
)ةماد أبو سريع، ، (Kittikhun & Nisanart, 2015) دراسو (،7771ةموب)
 ـ(.7772

توود  اختبار فحو الالرض اللان  ونفو" اختبار صحة الفرض الثاني: (7
بيف متوسط  دروات   ≤ 7.77ؽ ذات دالو إحفائيو ةند مستوى لرو 

تمت  "،الطالب )ةينو البحث( ل  التطبيميف المبم  والبعدي لبطاقو المالحظو
قو المالحظو، المعالوو ارحفائيو لنتائج التطبيميف المبم  والبعدي لبطا

ج ىذه ( يويح نتائ4" لمعينتيف المرتبطتيف، والودوؿ )"ت باستخداـ اختبار
 : الممارنو

 (4ودوؿ )
 دالو الالروؽ بيف نتائج التطبيميف المبم  والبعدي لبطاقو المالحظو

متوسط  المتوسط ن التطبيق
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
10.1 

 880.3 05 البعدي دالة 55.82 02 03.87 097.8 83.5 05 القبمي
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( يتيح ووود لروؽ ذات دالو إحفائيو بيف 4نات الودوؿ )مف بيا 
متوسط  دروات الطالب ل  التطبيميف المبم  والبعدي لبطاقو مالحظو الوانب 

لفالح التطبيؽ البعدي، ومف لـ قبوؿ الالرض ، األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب
 اللان  مف لروض البحث.

وؿ االتراييو الرقميو، ةم  لتحديد حوـ تألير )المتغير المستمؿ( الالف 
تـ حساب قيمو ، )المتغير التابع( الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب

"2 لنتائج التطبيميف المبم  والبعدي، لبطاقو مالحظو الوانب األدائ  لميارات "
 ( يويح ذلؾ:5استخداـ الحاسوب، والودوؿ )

 (5ودوؿ )
 االتراييو ةم  الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب حوـ تألير الالفوؿ
"ت"  التطبيق

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

 حجم التأثير

 1.99 02 55.82 القبمي ــ البعدي
6 مف التغير الذي حدث ل  تنميو 55( أف 5يتيح مف بيانات الودوؿ )

بإقميـ لدى طالب الفؼ العاشر  الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب
6 مف ىذا 7كوردستاف العراؽ )ةينو البحث(، يروع إل  الالفوؿ االتراييو، وأف 

التغير يروع إل  ةوامؿ الفدلو )العوامؿ العشوائيو( مما يؤكد لاةميو الالفوؿ 
االتراييو ل  تنميو الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب لدى طالب 

 نو البحث(.الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ)ةي
لمتأكد مف لاةميو الالفوؿ االتراييو ل  تنميو الووانب األدائيو لميارات  

استخداـ الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ )ةينو 
البحث(، تـ حساب الكسب المعدؿ لبالؾ لنتائج التطبيميف المبم  والبعدي لبطاقو 

 ( يويح ذلؾ:77اـ الحاسوب، والودوؿ )مالحظو الوانب األدائ  لميارات استخد
 (77) ودوؿ

 الكسب المعدؿ لنتائج التطبيميف المبم  ػػػػ البعدي لبطاقو المالحظو
 المتوسط القبمي المتوسط البعدي النهاية العظمي الكسب المعدل

0.78 832 880.3 83.5 
 
( يتيح أف نسبو الكسب المعدؿ الت  حممتيا الالفوؿ 77مف الودوؿ ) 

تراييو الرقميو ل  تنميو الوانب األدائ  لميارات استخداـ الحاسوب، بمغت اال

2
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(، مما يؤكد لاةميو الالفوؿ 7.7(، وى  نسبو كسب ا تمؿ ةف )7.34)
االتراييو الرقميو ل  تنميو الوانب اادائ  لميارات استخداـ الحاسوب لدى 

د اتالمت ىذه وقطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ)ةينو البحث(. 
 النتيوو مع نتائج الدراسات والبحوث التاليو: 

دراسو )ةبد (، 7777دراسو محمود أبو السعود)، (7777) تيان  لورهدراسو 
دراسو خالد (، 7772محمد ابو شمير)(، دراسو 7772النافر ةبد الرحمف)

دراسو )ةماد أبو ،  (Kittikhun & Nisanart, 2015)دراسو  (،7771ةموب)
 ـ(.7772سريع، 
 ل  يوا نتائج البحث يوف  الباحث، بما يم : توصيات البحث: -ثانياً 
تدريب معمم  الحاسوب بوزارة التربيو بوميوريو العراؽ ةم  توظيؼ  (7

 .الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تعميـ الطالب ميارات استخداـ الحاسوب
ولوويا إةداد دليؿ متكامؿ لمعمم  الحاسوب لالسترشاد بو ل  توظيؼ تكن (7

 التعميـ ل  تعميـ الطالب ميارات استخداـ الحاسوب. 
إةادة النظر ل  مناىج الحاسوب ل  وميع المراحؿ التعميميو، ويرورة  (7

 تطويرىا بشكؿ مستمر ل  يوا متطمبات سوؽ العمؿ.
العمؿ ةم  إةادة تأىيؿ وايع  مناىج الحاسوب وتبفيرىـ بأىميو  (2

 يارات استخداـ الحاسوب.توظيؼ التكنولوويا ل  تعميـ وتعمـ م
ل  يوا نتائج البحث يمكف تمديـ الممترحات التاليو  مقترحات البحث: -ثالثاً 

 كنواة لبحوث أخرى ل  مواؿ مناىج وطرؽ تدريس الحاسوب:
لاةميو الالفوؿ االتراييو الرقميو ل  تنميو ميارات البرموو لدى طالب  (7

 الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ. 
اىج الحاسوب لطالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ تطوير من (7

 ل  يوا المعايير العالميو لتفميـ مناىج الحاسوب.
لاةميو استراتيويو ممترحو قائمو ةم  التعمـ النماؿ ل  تنميو ميارات  (7

 الحاسوب لدى طالب الفؼ العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.
لحاسوب لدى طالب الفؼ لاةميو موقع إلكترون  ل  تنميو ميارات ا (2

 العاشر بإقميـ كوردستاف العراؽ.
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 عــــــتمراجال
 المراجع بالمغة العربية: -أوالً 
 (برنامج تدريب  قائـ ةم  التعمـ الكوكب  لتطوير 7773إبراىيـ أحمد غاشـ :)

ميارات توظيؼ الالفوؿ االتراييو ل  العمميو التعميميو بوامعو وازاف 
، مفر، ع مجمة دراسات وبحوثيو، تكنولوويا التربيو، بالمممكو العربيو السعود

(77.) 
 ( لاةميو استراتيويو ممترحو لتدريس ممرر 7772أحمد إسماةيؿ مييوب :)

اليرائب لطالب المدارس الالنيو التواريو المتمدمو ل  تنميو بعض الميارات 
 ، وامعو ةيف شمس.، كميو التربيو المينيو. رسالو ماوستير غير منشورة

 معجم المصطمحات التربوية (: 7552، وةم  الومؿ )د حسيف الممان أحم
 . الماىرة : ةالـ الكتب.المعرفة في المناهج وطرق التدريس

 ( ألر 7772اشرؼ ةويس محمد ةبد المويد :) اختالؼ نمط التدريب
" ل  تنميو ميارات استخداـ الالفوؿ االتراييو ارلكترون  "المساةد، المدمج

سات العميا بكميو التربيو واتواىاتيـ نحوىا، تكنولوويا التربيو، لدى طمبو الدرا
 (.74، مفر، العدد)مجمة دراسات وبحوث

 مناهج البحث وطرق التحميل (: 7557، ولؤاد أبو حطب )فادؽ آماؿ
مكتبو األنومو  :. الماىرة اإلحصائي في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية

 المفريو.
 (: لاةميو إلراا منياج تكنولوويا التعميـ باستخداـ ـ7777لور ) تيان  زياد

الشبكو الحاسوبيو ل  تنميو ميارات استخداـ الحاسوب واانترنت لدى الطالبات 
، رسالو ماوستير غير منشورة، كميو عممات ل  الوامعو ارسالميو بغزةالم

 التربيو، الوامعو ارسالميو بغزة.
 ( 7552وابر ةبد الحميد، ويوسؼ الشيخ :)سيكولوجية الفروق الفردية .

 دار النييو العربيو. :الماىرة 
 ( 7777حسف حسيف زيتوف :)الماىرة: ةالـ تصميم التدريس: رؤية منظومية .

 .7، طالكتب
 ( 7771حسف حسيف زيتوف .)دار الفواتتيو لمتربيو، التعمم االلكتروني ،

 الرياض.
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 (7771خالد محمد حسف ةموب :)لحاسوبيو ل  تنميو استخداـ المحاكاة اـ
ميارات فيانو الحاسب اآلل ، رسالو ماوستير)غير منشورة(، كميو العمـو 

 واللمالو، وامعو أـ درماف، السوداف.
 ( 7772رشدي أحمد طعيمو :).الماىرة:  تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية

 دار الالكر العرب .
 ( ـ7772سعيد بف لازع المرن :)"ك سعود في استخدام تقويم تجربة جامعة المم

عبر الشبكة العالمية لممعمومات "االنترنت" في مساندة  WebCTنظام 
 كميو التربيو. -رسالو ماوستير)غير منشورة(. وامعو الممؾ سعود التدريس".

 (: المناىج الحديلو وطرؽ التدريس، ةماف، دار 7775ةطيو) السيد ةبد الحميد
 المناىج لمنشر.

 لعاليو استخداـ استراتيويتيف لمتعمـ التعاون  ل   :(7773محمد ) شيريف سمير
تدريس ااقتفاد المنزل  لتنميو الميارات العمميو لدى طالبات المرحمو اللانويو. 

 . 37 - 25بنيا، ص ص  رسالو ماوستير غير منشورة ، كميو التربيو، وامعو
  استراتيجيات (: ـ7774ةم  الياشم ، طو ةم  حسيف )ةبد الرحمف ةبد

 ، األردف، ةماف، دار الشروؽ لمنشر.ة في فن التدريسحديث
  (: لاةميو الالفوؿ االتراييو 7777) ةبد الغن  محمد محمد يحي  مفطال

ل  تنميو ميارات معالوو الفور الرقميو لدى طالب ةمـو الحاسب بالمممكو 
العربيو السعوديو، رسالو ماوستير، كميو التربيو، معيد البحوث والدراسات 

 .العربيو
 (: لاةميو النمذوو الذاتيو المائمو ةم  ـ7772د النافر محمد ةبد الرحمف )ةب

 مجمةالتعمـ النماؿ ل  تنميو ميارات الحاسوب لدى تالميذ المرحمو ارةداديو، 
(، ص 7(، الوزا)23، الرياض، العدد)دراسات عربية في التربية وعمم النفس

 .754-731ص
  دار الكتب اللكتروني والتعميم الجوالالتعمم ا (:7773) ةبدالحميد بسيون ،

 العمميو، الماىرة.
 ، التعمم اإللكتروني: األسس (: ـ7771) وأحمد المبارؾ، ةبداهلل الموس

، الرياض، المممكو العربيو السعوديو، مؤسسو شبكو البيانات، والتطبيقات
 .777ص
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 ( الالفوؿ االتراييو وتكامميا مع ن7777ةلماف بف إبراىيـ السمـو :) ظاـ إدارة
، مجمة دراسات المعمومات( Blackboardالتعمـ ارلكترون  بالؾ بورد ".)

 (.77) العدد
 (الر استخداـ التعمـ المدمج ل  تدريس 7772ةماد ابو سريع حسيف السيد :)ـ

ممرر الحاسب األل  ةم  تنميو بعض ميارات برنامج البوربوينت لدى طالبات 
مجمة كمية التربية, جامعة اتواىاتيف نحوه، الدبمـو العاـ شعبو مواد فناةيو و 

 (.772(، العدد )73، مفر، مومد)بنها
 (7775لاطمو مفطال  محمد رزؽ:)  ألر الالفوؿ االتراييو ةم  معتمدات

مجمة القراءة الكالااة الذاتيو واألداا التدريس  لمعمم  العمـو قبؿ الخدمو". 
 (.57) العدد، الماىرة. والمعرفة

  ، (: برنامج تدريب  ةبر تكنولوويا الالفوؿ 7777) وناديو سنديلائزة المغرب
االتراييو وألره ل  تنميو بعض ميارات استخداـ مستحدلات تكنولوويا التعميـ 

مجمة بحوث التربية النوعية, جامعة لدى الطالبو المعممو بوامعو أـ المرى، 
 (.77، مفر، العدد )المنصورة

 ( 7551لكرى حسف رياف :)تقويم  –أساليبه  –أسسه  –هدافه التدريس: أ
 .7ةالـ الكتب، ط :الماىرة .نتائجه وتطبيقاته

 ( 7777مودي ةزيز إبراىيـ :)إدارته -مهارته  –: ماهيته التدريس الفعال. 
 الماىرة : مكتبو األنومو المفريو.

 (  7777محمد السيد ةم:) األسس والتنظيمات في ضوء عمم المناهج :
 .7ار الالكر العرب ، ط د .الماىرة:الموديوالت

 (بيئات التعمـ االتراييو. 7777محمد ريا محمود البغدادي :) مجمة كمية
 (.77. الماىرة، العدد)التربية , جامعة الفيوم

 ( الر توظيؼ الالفوؿ االتراييو 7772محمد سميماف حسيف ابو شمير .) ـ
ةوة ل  تنميو ميارات استخداـ الحاسوب واانترنيت لدى طمبو كميو الد

ارسالميو، رسالو ماوستير غير منشورة، كميو التربيو، الوامعو ارسالميو، 
 غزة.

 ( لعاليو استراتيويو ممترحو 7777محمود ريا نويب خميؿ أبو السعود :)ـ
لتدريس مادة الحاسب اآلل  لتالميذ الحممو األول  مف التعميـ األساس  ل  

 رسالو ماوستير ابتكاري،داـ الحاسوب والتالكير اتنميو بعض ميارات استخ
 )غير منشورة(، كميو الدراسات العميا لمتربيو، وامعو الماىرة.
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 (  ألر استخداـ الالفوؿ االتراييو ل  7777نافر بف ةبداهلل الشيران :)
مجمة كمية تدريس ممرر طرؽ التدريس مسار العمـو لطالب وامعو أـ المرى". 

 (.7(، المومد)723، الماىرة، العدد)جامعة األزهر، التربية
 (مدى لاةميو استخداـ الالفوؿ االتراييو لتمديـ ـ7777ني  ةوض اهلل :)

ورقة عمل مقدمة لممشاركة في اليوم الدراسي الدروس لطمبو المرحمو اللانويو، 
 ، وامعو المدس المالتوح.الرابع تكنولوجيا التعميم دعوة لمخروج من المألوف

 دريب  ةبر تكنولوويا الالفوؿ (: برنامج تـ7771حمود سيد )ىويدا م
االتراييو وألره ل  تنميو بعض ميارات استخداـ مستحدلات تكنولوويا التعميـ 

، مفر، مجمة كمية التربية بأسيوطالمرى،  أـلدى الطالبو المعممو بوامعو 
 (.7)العدد(، 77المومد)
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