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ملخص البحث :
ـــدى طلبـــة هـــدف البحـــث الكشـــف عـــن االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام الحاســـوب الشخصـــي ل

الصـــف الثـــاني فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة فــــي جامعـــة الموصـــل وعالقتـــه بالتحصـــیل فـــي مــــادة 

الریاضیات في ضوء االهداف والفرضیات التي وضـعتها الباحثـة.والختبار صـحة الفرضـیات ، تـم 

الشخصي الذي اعده (األكلبي وموسى ، تطبیق مقیاس االتجاه السیمانتي نحو استخدام الحاسوب

) ،وبــالرغم مــن صــدق وثبــات المقیــاس اال ان الباحثــة قامــت بــاجراءات الصــدق الظـــاهري ١٩٩٦

وصدق البناء وتم حساب الثبات وكـذلك حسـاب االتسـاق الـداخلي لفقـرات المقیـاس . تكونـت عینـة 

یة االساسیة . البحث من مائة طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني في كلیة الترب

اظهرت النتائج ان اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب الشخصي كانت حیادیة ووجد 

داللة احصائیة بین الطلبـة الـذین یسـتخدمون الحاسـوب والـذین الیسـتخدمونه وقـد  اذ اً ان هناك فرق

ي رفضــت الفرضــیة الصــفریة االولــى والتــي تــنص علــى انــه (ال یوجــد فــرق ذو داللــة احصــائیة فــ

االتجاهــــــات نحــــــو اســــــتخدام الحاســــــوب لــــــدى الطلبــــــة تبعــــــا لمتغیــــــر اســــــتخدام الحاســــــوب وعــــــدم 

داللــة احصــائیة تبعــا لمتغیــر الجــنس وبهــذا  ياســتخدامه).كما اظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــرق ذ

قبلــــت الفرضــــیة الصــــفریة الثانیــــة التــــي تــــنص علــــى انــــه (ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائیة فــــي 

ام الحاســوب لــدى الطلبــة تبعــا لمتغیــر الجنس).كمــا اظهــرت النتــائج وجــود االتجاهــات نحــو اســتخد

عالقة دالة احصائیا بین االتجاه نحو استخدام الحاسوب والتحصیل في الریاضیات وبهذا رفضت 

الفرضــیة الصــفریة الثالثــة والتــي تــنص علــى انــه (ال توجــد عالقــة دالــة احصــائیا بــین االتجــاه نحــو 

التحصــیل فــي الریاضــیات لــدى طلبــة الصــف الثــاني فــي كلیــة التربیــة اســتخدام الحاســوب ودرجــات

االساســیة.كما اظهــرت النتــائج وجــود عالقــة دالــة احصــائیا بــین االتجــاه نحــو اســتخدام الحاســوب 

والتحصیل في الریاضیات تبعا لمتغیر الجنس وبهذا رفضت الفرضیة الصفریة الرابعة والتي تنص 

حصـائیا بـین االتجـاه نحــو اسـتخدام الحاسـوب ودرجـات التحصــیل علـى انـه (ال توجـد عالقـة دالــة ا

فـــي الریاضـــیات لـــدى طلبـــة الصـــف الثـــاني فـــي الكلیـــة فـــي ضـــوء متغیـــر الجنس).واخیـــرا اظهـــرت 

النتائج عدم وجود فرق دال احصائیا في العالقة بـین االتجـاه والتحصـیل فـي ضـوء متغیـر الجـنس 

تـنص علـى انـه (ال یوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة وبهذا تتحقق الفرضیة الصـفریة الخامسـة والتـي

في العالقة بین االتجاه نحو استخدام الحاسـبة الشخصـبة ودرجـات التحصـیل فـي الریاضـیات تبعـا 

لمتغیر الجنس).
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Abstract:

The aim of the research is to discover the attitudes of second year

students at the college of Basic Education towards using Private computer

and its relation with achievement in Mathematics according to the gouls

and hypotheses made by the researcher .To validate the hypotheses

,semantic trend toward using computer made by (Al-Aklaby & Mousa

,1996) was used .Though the scale is reliable, the researcher also made

surface validity procedures and validity of Model, stability and inner

coordinance of the scale items were calculated . The sample consisted of

(100) male and female students of second year at the college of Basic

Education .

The results showed that attitudes of students to use computer were

neutral, a statistical significant difference was found between the students

who use computers and those who don’t thus consequently , the first null

hypothesis stating that (no statistical significant difference are found

regarding the attitudes towards using computer as far as the variable of

using or not using computer is concerned) was rejected. The results

showed no statistical significant difference according to sex variable, and

hence the second null hypothesis stating that (there are no statistical

significant difference in attitudes towards using computer due to sex

variable) was accepted. The results also showed a statistical significant

relation between using computer and achievement in mathematics thus

the third null hypothesis stating that (no statistical significant relation

exist between using computer and achievement in mathematics for second
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year students of college of Basic Education). Also a statistical significant

relation was found between using computer and achievement in

mathematics according to sex variable , therefore ,the fourth null

hypothesis stating that (no statistical significant relation is found between

the attitude toward using computer and achievement grades in

mathematics for second year students at the college of Basic Education

according to sex variable) was rejected. Finally, the results showed the

absence of statistical significant difference between the use of computer

and achievement according to sex variable . Therefore, the fifth null

hypothesis stating that (no statistical significant difference is found

between the use of computer and achievement in mathematics according

to sex variable) was realized.

:ھمیة البحثأ
انتشـــر الحاســـوب انتشـــارا واســـعا فـــي حیاتنـــا ، واتســـع اســـتخدامه بصـــورة كبیـــرة جـــدا فـــي 

الســنوات االخیــرة ، واصــبح اســتخدامه لــیس فــي مجــاالت محــددة مثــل مراكــز البحــث فقــط ، وانمــا 

.تعداها لیشمل كافة العلوم البحتة والتطبیقیة واالنسانیة وجوانب الحیاة المختلفة 

  ) ٣٦٤،ص ٢٠٠٠و أبو عمر،(أبو جابر

یطلــق الــبعض علــى مجتمــع المســتقبل مجتمــع الحاســوب وهــو تعبیــر صــادق نتیجــة لــدور 

، وخاصة ان عالم  )٢٦،ص١٩٩١الحاسوب المتزاید في حیاة المجتمع االنساني (كمال ونوفل ، 

القـــي الیـــوم یمـــر بمرحلـــة ثـــورة قـــد یســـمیها الـــبعض الثـــورة الثالثـــة ، وهـــي الثـــورة التـــي نتجـــت عـــن ت

تكنلوجیا الحاسبات االلكترونیة واالتصاالت . وقد ادى هـذا إلـى تغییـر جـذري فـي اسـالیب النشـاط 

االنســاني واالجتمــاعي ، ومــن الطبیعــي ان یكــون لــذلك اثــار بالغــة فــي عملیــة التعلــیم فــي جمیــع 

مراحله . 

نسـان واصبحت المعرفة والتعلیم الیوم ضرورة من ضروریات الحیاة ، وحقـا مـن حقـوق اال

، وهما عملیة دینامیكیة ذات طابع یتمیز بالتغیر والتطور ، وعلیه ، فال بد من المشاركة في هذه 

الثــورة المســماة بثــورة المعلومــات ، اضــافة إلــى هــذا ، تبــین ان دراســات الحاســوب تتطــور بســرعة 

األداء ، لــذا التســبقها ســرعة أي علــم مــن العلــوم ، وتتغلغــل بقــدرة فائقــة فــي كافــة نــواحي المعرفــة و 

ـــى ایمـــان القـــائمین علـــى التعلـــیم  فـــان اقحـــام ثـــورة الحاســـوب فـــي التعلـــیم قضـــیة حتمیـــة تحتـــاج إل
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واقتنــاعهم باهمیــة القضــیة وجــدواها  ففــي الســنوات األخیــرة بــدا الحاســوب یحتــل مكانــة هامــة فــي 

یجـة . وجـاء ذلـك نت)٢٦،ص١٩٩١التعلیم ، وخاصة في مؤسسات التعلیم العالي (كمال ونوفـل ، 

لظهــور اجیــال جدیــدة ، مــن الحاســوب رخــیص الــثمن ســهل التــداول ، وضــخمة القــدرات ، وســاعد 

علـــى هـــذا االتجـــاه التنبیـــه إلـــى االمكانـــات الكبیـــرة التـــي یوفرهـــا الحاســـوب وامكانیـــة اســـتخدامه فـــي 

مجاالت متعددة ، بل وفي كافة مجاالت المعرفة االنسانیة ویعتبر ادخال الحاسوب في المجـاالت 

لتعلیمیة من اهم االتجاهات المستقبلیة.ا

احدث ظهـور الحاسـبة الشخصـیة ثـورة فـي تكنولوجیـا الـتعلم ممـا جعـل المعلمـین ینقسـمون 

إلى فئتـین بشـأن اسـتخدامها فـي تعلـیم الریاضـیات . الـبعض یـرى ان التكنلوجیـا بصـفة عامـة ذات 

تثیــر الحمــاس لــدى المتعلمــین فوائــد عدیــدة فــي عملیــة الــتعلم لعــل أهمهــا الحاســبة الشخصــیة اداة

وتقـــدیم اثـــارة وتیســـیرا لتـــدریس المفـــاهیم ، كمـــا تنمـــي الحـــس العـــددي ، وتعمـــل علـــى تقـــدیم بعـــض 

المفاهیم والمهارات مبكرا قبل مفهوم الكسور العشریة ومهارات العملیات الحسابیة علیها . 

ضـــي علـــى ومـــن ناحیـــة اخـــرى یـــرى المعارضـــون الســـتخدام  الحاســـبة الشخصـــیة انهـــا تق

الدافعیــة الذاتیــة لــدى المتعلمــین لــتعلم وتــذكر الحقــائق األساســیة ، كمــا قــد تــؤدي الــى ضــعف قــدرة 

المتعلمـــین علـــى اكتشــــاف االخطـــاء والـــذي یــــؤدي بـــدوره إلـــى ضــــعف التفكیـــر الریاضـــي . ویــــرى 

المعارضون ان حصول المتعلم على االجابات جاهزة من الحاسوب سـوف یفقـده حـب االسـتطالع 

ؤل ومعرفـــــة كیفیـــــة الحصـــــول علـــــى االجابـــــة الصـــــحیحة ومعرفـــــة االخطـــــاء  . كمـــــا یـــــرى والتســـــا

المعارضون ان استخدام  الحاسبة الشخصیة ال یعطـي المـتعلم فرصـة للتخمـین ، فـي نفـس الوقـت 

ــــــــــــا  ــــــــــــیم الریاضــــــــــــیات مثــــــــــــل جــــــــــــورج بولی ــــــــــــي تعل ــــــــــــب بعــــــــــــض المتخصصــــــــــــین ف ــــــــــــذي یطال ال

)Polya, التخمــین كأحــد المهــارات األساســیة فــي ) بوجــوب تعلــم االطفــال وتــدریبهم علــى1965

تنمیة مهارة حل المشكالت .

لقــد تحــول المجتمــع االنســاني عامــة فــي هــذا العصــر إلــى مجتمــع معلومــاتي یعتمــد فــي 

اقتصـــاده اعتمـــادا كبیـــرا علـــى تقنیـــة المعلومـــات ، تلـــك التقنیـــة فـــي تطـــور مســـتمر وتمتـــد امكاناتهـــا 

تلف عن التقنیات االخرى في اثارها الواضـحة فـي حیـاة لتشمل اآلالف من التطبیقات الحدیثة وتخ

االنسان . 

والهمیة هذه التقنیة ، بدأت دول كثیرة ومنها العراق في ادخال هذه التقانـة فـي مدارسـها ، 

حرصا منها على تعلـم ابنائهـا فنیـات اسـتخدامها سـواء علـى المسـتوى الشخصـي ام علـى المسـتوى 

طبیعــة االتجاهــات نحــو تلــك التقانــة ، فمــا الشــك فیــه ان اتجــاه العــام المهنــي ، وهــذا یتوقــف علــى 

الشخص نحو الحاسوب یعتمد على قدرته علـى التعامـل مـع الحاسـوب بفعالیـة ، وقـد بینـت بعـض 

البحــوث الســابقة ان االتجاهــات الســالبة نحــو الحاســوب تــؤثر فــي عملیــات الــتعلم ، فالطالــب الــذي 
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وب ربمـا تتولـد لدیـه مشـاعر القلـق التـي تلعـب دورا بـارزا یطلب منه اجـادة مهـارات اسـتخدام الحاسـ

,Koohangفي تكوین االتجاهات السالبة نحو الحاسوب ( 1987. (

ـــــى هـــــذا ، اســـــتنتج مـــــن خـــــالل مراجعـــــة بعـــــض الدراســـــات النفســـــیة المرتبطـــــة  اضـــــافة إل

Lawtonباالتجاهات نحو الحاسـوب ( & Greschner, ) ان الطـالب یظهـرون درجـة مـا 1982

ـــائج دراســـة (جـــاي ، مـــن ا ـــى مهـــارات الحاســـوب ، كمـــا بینـــت نت لقلـــق فـــي محـــاوالتهم للســـیطرة عل

) ان خبــرات الحاســوب غیــر الســارة تتزایــد بــین الطــالب عنــدما یتطلــب مــنهم الهیمنــة علــى ١٩٨١

مهــارات الحاســوب ، ویــؤثر هــذا فــي تكــوین اتجاهــات ســالبة نحــو الحاســوب وعملیــة الــتعلم ، كمــا 

لـدیهم اتجاهـات موجبـة  نسارة على مهارات الكمبیوتر تظهر لـدى الطـالب الـذییبدو ان الخبرات ال

أو مفضــلة نحــو الحاســوب كمــا تبــین ان اتجاهــات الطالــب الموجبــة نحــو الحاســوب تتوقــف علــى 

,Koohangمدى تقبله له ( 1987. (

وتكمن اهمیة البحث في الجانب الذي یتناوله،حیث انه محاولة للكشف عن اتجـاه طـالب 

البـــات الصـــف الثـــاني فـــي كلیـــة التربیـــة االساســـیة نحـــو اســـتخدام الحاســـبة الشخصـــیة وعالقتـــه وط

بالتحصــیل فــي مــادة الریاضــیات.لذا تعــد اهمیــة البحــث ضــرورة ، ســواء مــن الجانــب االكــادیمي ام 

من الجاني التطبیقـي،فمن الجانـب االكـادیمي ، تبـین عنـد مراجعـة البحـوث والدراسـات السـابقة فـي 

د وجــود نقــص فــي هــذا المجــال علــى مســتوى البحــوث فــي البیئــة الغربیــة والعربیــة عامــة هــذا الصــد

. ونظــرا لنــدرة البحــوث فــي هــذا المجــال ، تصــدى البحــث  )٢٥٩،ص ١٩٩٦(االكلبــي و موســى،

الحالي للكشف عن طبیعة العالقة بین اتجـاه الطلبـة نحـو اسـتخدام الحاسـوب والتحصـیل فـي مـادة 

لمتغیـرات . وتـتلخص األهمیـة التطبیقیـة فـي ان الشـخص الـذي یریـد الریاضیات في ضـوء بعـض ا

الهیمنة عـل مهـارات اسـتخدام الحاسـوب ، البـد أن تكـون اتجاهاتـه موجبـة نحـو هـذه التقانـة ، ولـن 

یتأتى تكوین هذه االتجاهات اال عن طریق مصادر مختلفة مثل االسرة ووسـائل االعـالم المختلفـة 

للشــخص ، كمــا یمكــن مــن خــالل مــا تســفر عنــه نتــائج البحــث الحــالي والمعلــم واالســتعداد النفســي 

التعرف على طبیعة االتجاهات ، وتحدید مواطن السلب واالیجاب فیها . 

ھدف البحث :
یهدف البحث الى الكشـف عـن االتجاهـات نحـو اسـتخدام الحاسـوب الشخصـي لـدى طلبـة 

ل فــي مــادة الریاضــیات ضــمن بعــض الصــف الثــاني فــي كلیــة التربیــة األساســیة وعالقتــه بالتحصــی

المتغیرات كالجنس من خالل تحقیق االهداف الفرعیة االتیة : 

التعرف على االتجاهات نحو استخدام الحاسوب لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة .١

االساسیة .
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التعرف على الفرق في االتجاهات نحو استخدام الحاسوب تبعا لمتغیر استخدام الحاسوب .٢

.)*(استخدامه لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة وعدم

التعرف على الفرق في االتجاهات نحو استخدام الحاسوب تبعا لمتغیر الجنس  لدى طلبة .٣

الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة .

التعرف على العالقة بین االتجاه نحو استخدام الحاسوب ودرجات التحصیل في مادة .٤

اضیات لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة .الری

فرضیات البحث :
انطالقــا مــن هــدف البحــث قامــت الباحثــة بصــیاغة الفرضــیات االتیــة للتحقــق مــن الهــدف 

الذي اجریت من اجله هذه الدراسة .

ال یوجـد فــرق ذو داللـة احصــائیة فـي االتجــاه نحــو اسـتخدام الحاســوب الشخصـي تبعــا لمتغیــر-

استخدام الحاسوب وعدم استخدامه.

ال یوجـد فــرق ذو داللـة احصــائیة فـي االتجــاه نحــو اسـتخدام الحاســوب الشخصـي تبعــا لمتغیــر -

الجنس.

ال توجــــد عالقــــة دالــــة احصــــائیا بــــین االتجــــاه نحــــو اســــتخدام الحاســــوب الشخصــــي ودرجــــات -

ساسیة .التحصیل في مادة الریاضیات لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة األ

ال توجــــد عالقــــة دالــــة احصــــائیا بــــین االتجــــاه نحــــو اســــتخدام الحاســــوب الشخصــــي ودرجــــات -

التحصیل في مادة الریاضیات لـدى طلبـة الصـف الثـاني فـي كلیـة التربیـة االساسـیة فـي ضـوء 

متغیر الجنس.

ال توجـد فــرق ذو داللــة احصــائیة فــي العالقــة بـین االتجــاه نحــو اســتخدام الحاســوب الشخصــي -

جات التحصیل في مادة الریاضیات تبعا متغیر الجنس .ودر 

حدود البحث :
یقتصر البحث على طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة األساسـیة جامعـة الموصـل للعـام 

  ) .٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسي (

ون یومیة بعیدا عن ) قصدت الباحثة باالستخدام ان یمتلك الطالب حاسوبا شخصیا ویستخدمه بصورة تكاد تك*(

المنهج الدراسي. 
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مصطلحات البحث : 
: وهــو مفهــوم یــرتبط بالحاســبة ، وهــو یعبــر عــن محصــلة اســتجابات نحــو الحاســوباالتجــاه-

الطـــالب نحـــو موضـــوع مـــا مـــن موضـــوعات الحاســـبة ، وذلـــك مـــن حیـــث تأییـــد الطالـــب لهـــذا 

) . وقد عرفه ابو جابر و ١٩٩٦الموضوع (مع) أو معارضته له (ضد) (األكلبي و موسى ، 

ابو عمر بانه حالة متعلمة من االستعداد العقلـي العصـبي بـالقبول او الـرفض ،توجـه اسـتجابة 

ب ،وتقاس للطالب بمجموع استجابات الطالب علـى فقـرات مقیـاس الفرد نحو استخدام الحاسو 

. امـا تعریــف الباحثـة االجرائــي لالتجـاه نحــو )٢٠٠٠اتجاهـات الطالب(ابـو جــابرو ابـو عمــر، 

استخدام الحاسوب فهو مفهوم یرتبط بالحاسـوب ،ویقـاس بالدرجـة التـي یحصـل علیهـا الطالـب 

خدام الحاسوب.عند اجابته على فقرات مقیاس االتجاه نحو است

: ویقصـد بـه ماكینـة اوتوماتیكیـة تعمـل وفـق نظـام الكترونـي وتقـوم بتنفیـذ الحاسوب الشخصـي-

عملیات حسابیة وتحلل معلومات وتنجز اعماال متعددة بموجب التعلیمات التـي تصـدر الیهـا، 

) .١٩٨٥ومن ثم تختزن النتائج أو تعرضها باسالیب مختلفة (عیس ، 

: یقصـــد بـــه درجـــة الطالـــب فـــي مـــادة الریاضـــات فـــي نهایـــة اضـــیاتالتحصـــیل فـــي مـــادة الری-

الفصل الدراسي األول لكلیة التربیة االساسیة .

:الدراسات السابقة 
تشیر العدید من الدراسات إلى اثار ایجابیة الستخدام االلة الحاسبة فـي تعلـیم الریاضـیات 

,Hawthorne. وكمثال للدراسات االجنبیة یرى هاوثورن ( ) ان اطفال المدرسـة االبتدائیـة 1973

یمكنهم استخدام االلـة الحاسـبة فـي مراجعـة اجابـاتهم ممـا یسـاعدهم علـى التحقـق مـن صـحة الحـل 

) اهمیة الدخـال االلـة الحاسـبة ضـمن Morris,1978وتوفر تغذیة راجعة فوریة ، ویرى موریس (

نتیار وســــــتبلمان منــــــاهج الریاضــــــیات وذلــــــك لتنمیــــــة مهــــــارات حــــــل المشــــــكالت ، وقــــــد رأى بوســــــ

)Posmenteir & Stepelaman , ) ان اآللـة الحاسـبة یمكـن ان تسـاعد المتعلمـین علـى 1981

اكتشـــاف العالقـــات المختلفـــة والتـــي یصـــعب التحقـــق منهـــا بـــین االعـــداد باســـتخدام الورقـــة والقلـــم ، 

مــا خاصــة تلــك التــي تحتــاج الــى تجریــب حــاالت كثیــرة والتــي تتضــمن عملیــات حســابیة معقــدة ،بین

Arcaviیرى كل من اركافي وهاداس ( & Hadas, ) ان االلة الحاسـبة یمكـن ان تسـتخدم 1989

كبــدیل للجــداول الریاضــیات ، مثــل جــداول الضــرب وجــداول اللوغاریتمــات وجــداول الــدوال المثلثیــة 

) فــي دراســته ، مــا ســبق ان اكدتــه دراســات ١٩٩١،وكمثــال للدراســات العربیــة ، بــین (االبیــاري ، 

من تفـوق التـدریس باسـتخدام االلـة الحاسـبة مـن حیـث ارتفـاع تحصـیل تالمیـذ تجربتـه ، فقـد سابقة

دلت نتائجه على : وجود اثر دال للتدریب باستخدام الحاسب الجیبي في تحصیل التالمیذ الفـوري 

لمفهــوم العــدد العشــري ، وان التــدریس باســتخدام الحاســب الجیبــي قــد تفــوق بصــورة دالــة فــي تنمیــة 
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التالمیذ لمفهوم العدد العشري في وقت الحق (بعد حوالي شـهرین مـن توقـف التـدریس) ، تحصیل

وان استخدام الحاسب الجیبـي یمكـن ان یسـهم فـي تقلیـل تكـرار حـدوث االخطـاء ، وانتهـى الباحـث 

مجموعة من التوصیات كان على راسها ضرورة االهتمام بادخال الحاسبات الجیبیة ضمن مناهج 

مــا ســبق نــذكر الدراســات التالیــة فــي مجــال فضــال عــن لــة االبتدائیــة فــي مصــر. ریاضــیات المرح

االتجاهات نحو الحاسوب ضمن بعض المتغیرات :

:Loyd&Gressard)1984دراسة - (
الیجــاد الثبـــات والصــدق العـــاملي لمقـــاییس االتجــاه نحـــو الحاســـوب ، قــام لویـــد وجریســـارد 

ســوب وثالثــة مقــاییس فرعیــة لقیــاس حــب اســتخدام ) بتطبیــق مقیــاس االتجاهــات نحــو الحا١٩٨٤(

) طالـب ١٥٥الحاسوب ، والثقة عند استخدام الحاسوب ، وقلق الحاسوب على عینـة مكونـة مـن (

ج تربـــوي قـــائم علـــى فــي الصـــف الثـــامن حتـــى الصـــف الثـــاني عشـــر الدراســي الملتحقـــین فـــي برنـــام

ة وثابتــة لقیــاس اتجاهــات الطــالب ، وقــد اشــارت النتــائج إلــى ان هــذه االداة فعالــمســاعدة الحاســوب

  . )١٩٩٦نحو التعلم على استخدام الحاسوب (االكلبي وموسى ،

&Loydدراسة - Loyd)1985: (
) بتطبیق مقیاس االتجاهات نحو الحاسوب علـى عینـة مكونـة مـن ١٩٨٥قام لوید ولوید (

ب  المصـغر الختبـار ) معلما من الذین التحقوا بمقررات تطویر المعلمین السـتخدام الحاسـو ١١٤(

اســتخدام ة الفرعیــة (قلــق الثبــات والصــدق العــاملي ، والصــدق التمییــزي للمقیــاس ولمقاییســه األربعــ

. وقـد وجـد الحاسـوب)، ونفعیـة اسـتخدامالحاسوب، وثقـة اسـتخدام الحاسـوب، وحـب اسـتخدام الحاسـوب 

اال فــي التمییــز بــین ان للمقیــاس ثباتــا مرتفعــا فــي قیــاس اتجاهــات المعلمــین نحــو الحاســوب  وفعــ

  )١٩٩٦(االكلبي وموسى ،.لدیهم خبرة في مجال الحاسوب  نالمدرسین الذی

:Smith)1986دراسة - (
) إلــى الكشــف عــن عالقــة االتجاهــات ١٩٨٦هــدفت الدراســة التــي قامــت بهــا ســارا ســمث (

) ٢٨٨نحــو  الحاســوب  بمتغیــرات الجــنس والمســتوى الدراســي واثــر المعلــم عــل عینــة مكونــة مــن (

) ٢٧) معلمـــات و (١٠٩) ذكـــرا فـــي الصـــف األول حتـــى الصـــف الثـــاني عشـــر و (١٧٦انثـــى و (

معلما . وقد بینت النتائج ان افـراد العینـة مـن المسـتوى االبتـدائي اكثـر ثقـة مـن المسـتوى المتوسـط 

والثانوي ، والطالب اكثر ثقـة مـن المعلمـین فـي االتجاهـات نحـو الحاسـوب. ولـم توجـد فـروق ذات 

لة احصائیة بین الذكور واالنـاث فـي حاسـتهم للثقـة فـي القـدرة والكفایـة فـي اسـتخدام  الحاسـوب دال

  . )١٩٩٦(االكلبي وموسى ،
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:Smith)1987دراسة - (
) بدراسة اتجاهات الطالب والمعلمین نحو الحاسوب  وعالقتهـا ١٩٨٧قامت سارا سمث (

ت دراســتان ، ففــي الدراســة األولــى ، تــم بـالجنس والمســتوى الدراســي . ولتحقیــق هــدف البحــث اجریـ

) معلمـــا فـــي بعـــض ١٧٣) طالبـــا و (٣١٨تحلیـــل االتجاهـــات نحـــو الحاســـوب لعینـــة مكونـــة مـــن (

المناطق التعلیمیة التي استخدمت الحاسوب منذ عـامین وفـي الدراسـة الثانیـة ، تـم قیـاس اتجاهـات 

وب . وانتهــت الدراســة األولــى ) معلمــا فــي المــدارس حدیثــة االســتخدام الحاســ٩٠) طالبــا و (٣٣١(

إلــى وجــود فــرق دال احصــائیا فــي حاســة الكفــاءة للحاســوب بــین المعلمــین والطــالب . كمــا انتهــت 

النتائج إلى فرق دال في االتجاهات نحو الحاسوب وفقا للمستوى الدراسي . كما تبـین فـي الدراسـة 

طالـب) .  –ع المجموعة (معلـم اناث) ونو –الثانیة وجود اثر دال احصائیا لمتغیر الجنس (ذكور 

اضافة إلى هذا ، تبین ان اتجاهات تنمیط الجنس تختلف اختالفا داال احصائیا للذكور واالناث ، 

فقد اظهرت االناث مشاعر قویة في المساواة بین الذكور في المهن المرتبطـة باسـتخدام الحاسـوب 

  .  )١٩٩٦عن الذكور (االكلبي وموسى ،

:Johnston)1987دراسة - (
ـــتعلم ولتحقیـــق هـــدف ١٩٨٧قـــام جونســـتون ( ) بدراســـة االتجاهـــات نحـــو الحاســـوب فـــي ال

البحث تم الكشف عن االتجاهـات نحـو تـدریس بعـض مفـردات اللغـة االنكلیزیـة المعـان بالحاسـوب 

) طالیا في المرحلة الثانویة . وقد اظهر نتائج وجود تفضیل عـام للتـدریس ١٤٤لعینة مكونة من (

ـــة لقـــدرة البرنـــامج (المعـــان بال ـــیم مـــن قبـــل افـــراد العین ـــدیم Softwareحاســـوب . وتـــم تقی ) علـــى تق

التحـــدي المعرفـــي لهـــم . كمـــا تبـــین ان ادراك افـــراد العینـــة لـــتعلمهم والتطبیقـــات الكامنـــة للحاســـوب 

محــــدودة وفقــــا لتوقعــــاتهم لمقــــررات اللغــــة االنكلیزیــــة وخاصــــیة الحاجــــة إلــــى تعلــــم مهــــارات القــــراءة 

وقــد اظهــرت االنــاث اتجاهــات اقــل ایجابیــة مــن الــذكور نحــو الحاســوب كمــا تبــین ان األساســیة .

  .)١٩٩٦التالمیذ اكثر اهتماما بقضایا التعلم من التكنولوجیا ذاتها(االكلبي وموسى ،

Igbariaدراسة - & Chakrabarti)1990:(
ف البحـث تـم قام بدراسة قلق الحاسوب واالتجاهات نحو استخدام الحاسوب. ولتحقیـق هـد

الكشف عن العالقات بین المتغیرات الدیموجرافیة ، والخبرة والتدریب على الحاسوب، ونـوع ونظـام 

) طالبـــا ١٨٧المعلومـــات ، وقلـــق الحاســـوب واالتجاهـــات نحـــو الحاســـوب علـــى عینـــة مكونـــة مـــن (

ئج % انــاث) . وانتهــت النتــا٣٢% مــن افــراد العینــة ذكــور و ٦٨خریجــا مــن قســم ادارة االعمــال (

باستخدام تحلیل االنحدار المتعدد الهرمي إلى ان نوع نظام المعلومات القائمة علـى الحاسـوب لهـا 

اثــر موجــب قــوي فــي اتجاهــات نحــو الحاســوب، ویتنــاقص هــذا االثــر عنــد مســتوى دال احصــائیا 
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بالنسبة لقلق الحاسوب . كما تبین ان التدریب على الحاسـوب یقلـل مـن قلـق الحاسـوب ، ولـه اثـر 

ر مباشــر فــي االتجاهــات نحــو الحاســوب، فضــال عــن هــذا تبــین ان خبــرة الحاســوب تــؤثر فــي غیــ

.االتجاهات ، وان الجنس یرتبط ارتباطا مرتفعا بقلق الحاسوب 

  )١٩٩٦(االكلبي وموسى ،

:١٩٩١دراسة علي (- (
دیـة خدام الحاسبة االلكترونیة ومقارنتـه بالطریقـة االعتیاتهدفت الدراسة إلى معرفة اثر اس

علــى تحصــیل طلبــة الصــف الثــاني فــي قســم الریاضــیات فــي كلیــة التربیــة الثانیــة (ابــن الهیــثم) فــي 

موضوع المصفوفات وقد دلت النتائج على : 

وجـــود فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین درجـــات تحصـــیل الطلبـــة الـــذین مارســـوا حـــل تمرینــــات -

طلبــة الــذین مارســوا حـــل المصــفوفات بالحاســبة األلكترونیــة وبــین متوســط درجـــات تحصــیل ال

تمرینات المصفوفات بالطریقة االعتیادیة في داخل الصف .

مارسوا  نوجود فرق ذي داللة احصائیة بین درجات تحصیل الطلبة ذوي المستوى العالي الذی-

مارسوا حل  نحل تمرینات المصفوفات بالحاسبة االلكترونیة وبین درجات تحصیل الطلبة الذی

الطریقة االعتیادیة في داخل الصف .تمرینات المصفوفات ب

ــذی-  نوجــود فــرق ذي داللــة احصــائیة بــین درجــات تحصــیل الطلبــة ذوي المســتوى المتوســط وال

مارســوا حــل التمرینــات فــي موضــوع المصــفوفات بالحاســبة االلكترونیــة وبــین تحصــیل اقــرانهم 

لطریقــــة ذوي المســــتوى المتوســــط الــــذین مارســــوا حــــل التمرینــــات فــــي موضــــوع المصــــفوفات با

العتیادیة داخل الصف . 

عدم وجود فرق ذي داللة احصـائیة بـین درجـات تحصـیل الطلبـة ذوي المسـتوى الضـعیف 

مارســـــوا حـــــل التمرینـــــات فـــــي موضـــــوع المصـــــفوفات بالحاســـــبة  نفـــــي المجموعـــــة التجریبیـــــة والـــــذی

ن مارسوا االلكترونیة وبین تحصیل اقرانهم (طلبة المستوى الضعیف) في المجموعة الضابطة الذی

.العتیادیة داخل الصفاحل التمرینات في موضوع المصفوفات بالطریقة 

  )١٩٩١علي،(

:)١٩٩١دراسة مسعود (-
قامــــت ســــامیة مســــعود بدراســــة االتجاهــــات نحــــو الحاســــوب ومعرفــــة الحاســــوب للطــــالب 

ولتحقیـــق هـــدف البحـــث ، تـــم تطبیـــق قائمـــة االتجاهـــات نحوالحاســـوب لقیـــاس االتجاهـــات ومعرفـــة 

) طالبا من طالب التعلـیم األساسـي فـي ١٤٣) طالبات و (١٠٩حاسوب على عینة مكونة من (ال

تكســاس . وابانــت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي االتجاهــات نحــو الحاســوب 

(القلق ، والثقة ، والحب ، والعمر) . ووجدت فروق ذات داللة احصائیة بـین الجنسـین فـي معرفـة 

ال عــن هــذا ، تمــت مقارنــة عبــارات معرفــة الحاســوب لعینــة مــن طــالب خــدمات الحاســوب . فضــ

) طالبا . وانتهت المقارنة إلى وجود بعـض الفـروق الدالـة ٢٦٠٠االختبارات التربویة المكونة من (

  .)١٩٩٦احصائیة في معرفة الحاسوب بین المجموعتین (االكلبي وموسى ،
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:Woodrow(1991)دراسة  -
ة التــي قــام بهــا وودروو إلــى مقارنــة الربعــة مقــاییس لقیــاس االتجاهــات نحــو هــدفت الدراســ

الحاسوب ، ولتحقیق هدف البحث تم تطبیـق مقـاییس االتجاهـات نحـو الحاسـوب التالیـة . اسـتبانة 

) ، قیــاس االتجاهــات نحــو الحاســوب مــن Griswoldاســتخدام الحاســوب مــن اعــداد (جریســولد) (

، مقیــاس االتجاهــات نحـــو الحاســوب مــن اعــداد (ریــس وجابـــل) )Gressardاعــداد (جریســارد ، 

)Reece & Gable) (ستیفنس) قائمة االتجاهات نحو الحاسوب من اعداد ، (Stevens علـى (

) مدرســـا تحـــت التـــدریب التحقـــوا فـــي مقدمـــة عـــن مقـــررات الحاســـوب ، وتـــم ٩٨عینـــة مكونـــة مـــن (

.ق البناء لهذه المقاییستحلیل البیانات الیجاد الثبات والتحلیل العاملي وصد

  )١٩٩٦(االكلبي وموسى ،

:١٩٩٣دراسة الشیخ (- (
جــــاءت هــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى رأي المعلمــــین فــــي اســــتخدام طــــالب المرحلــــة المتوســــطة 

للحاســـبة الشخصـــیة فـــي تعلـــیم الریاضـــیات بدولـــة الكویـــت . وعینـــة البحـــث هـــي مجموعـــة مختـــارة 

حلة المتوسطة الذین یدرسون الریاضیات ومـن النتـائج التـي عشوائیا من بین معلمي ومعلمات المر 

توصل الیها البحث : 

یرى غالبیة المعلمین بغض النظـر عـن الجـنس واالعـداد التربـوي والخبـرة الممثلـة بعـام التخـرج .١

أهمیة استخدام اآللة الحاسبة في تعلم طلبة المرحلة المتوسطة للریاضیات . 

لى ان اآللة الحاسبة لها آثار ایجابیة في توفیر طاقة التفكیر یوافق المعلمون بنسب مرتفعة ع.٢

، وتدعم المهارات األساسیة في العملیات الحسابیة وتقود الطـالب علـى االعتمـاد علـى الـنفس 

وتغنـــیهم عـــن اســـتخدام الجـــداول الریاضـــیة كمـــا تســـاعد علـــى الـــربط بـــین الریاضـــیات والحیـــاة 

الیومیة للمتعلم . 

ســب متوســطة علــى أن اســتخدام اآللــة الحاســبة ینمــي االبــداع ویــوفر جهــد یوافــق المعلمــون بن.٣

ووقــت المعلــم والمــتعلم ، واثــارة انتبــاه المــتعلم وتقویــة المهــارات األساســیة وتــزداد واقعیــة الــتعلم 

یســـیر والقـــدرة علـــى التفكیـــر . كمـــا تســـهم فـــي تمكـــین المـــتعلم مـــن التعـــرف علـــى اخطائـــه وان 

). ١٩٩٣ائل (الشیخ بخطوات منطقیة عند حل المس

.١٩٩٦دراسة األكلبي وموسى (- (
هدف البحث الكشف عـن اتجاهـات طـالب وطالبـات القسـم العلمـي فـي المسـتوى الدراسـي 

الثاني والثالث نحو استخدام الحاسوب الشخصـي وعالقتـه فـي التحصـیل فـي مـادة الریاضـایت فـي 

وطالـــب فـــي المســـتوى الثـــاني ) طالـــب ٢٠٠ضـــوء بعـــض المتغیـــرات . تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

والثالث الثانوي في القسم العلمي ، وقد ابانت النتائج عن وجـود اثـر دال احصـائیا لمتغیـر الجـنس 
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في االتجاه نحو الحاسوب الشخصي كما كشفت النتائج عن عدم وجود اثـر دال احصـائیا لمتغیـر 

عـــدم وجـــود اثـــر دال المســـتوى الدراســـي فـــي اســـتخدام الحاســـوب الشخصـــي وكـــذلك بینـــت النتـــائج 

احصــائیا لمتغیــر ملكیــة الحاســوب فــي اســتخدام الحاســوب الشخصــي . اضــافة إلــى هــذا وضــحت 

النتائج عدم وجود اثر دال احصائیا لمتغیري الجنس والمستوى الدراسي ، ومتغیري الجنس وملكیة 

دراســي الحاســوب ، ومتغیــري المســتوى الدراســي وملكیــة الحاســوب، ومتغیــرات الجــنس والمســتوى ال

وملكیة الحاسوب ، في االتجاه نحو استخدام الحاسوب الشخصي . فضـال عـن ذلـك یـرى الباحـث 

وجود ارتباط دال احصائیا بین االتجاه نحو استخدام الحاسوب ومادة الریاضیات نتیجـة منطقیـة ، 

الن اســــتخدام الحاســــوب یتطلــــب خلفیــــة ریاضــــیة ومعرفــــة بــــبعض الصــــیغ والمعــــادالت الریاضــــیة 

  . )١٩٩٦بي وموسى ،(االكل

)٢٠٠٠دراسة ابو جابر وابو عمر (-
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطالب والمعلمین نحو اسـتخدام الحاسـوب فـي 

المــدارس الحكومیـــة فــي محافظـــات جنــوب األردن .كمـــا هــدفت إلـــى تعــرف اثـــر كــل مـــن كــل مـــن 

اثــر متغیــرات الجــنس وعـــدد متغیــري الجــنس والتحصــیل علــى اتجاهــات الطـــالب ،والتعــرف علــى

) ٧٠٠سنوات الخبرة ،والتأهیل المسلكي على اتجاهـات المعلمـین ،وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن (

طالــب وطالبــة تــم اختیــارهم بطریقــة عشــوائیة طبقیــة عنقودیــة فــي حــین تكونــت عینــة المعلمــین مــن 

ــــائج اتجاهــــات الطــــالب والمعلمــــین االیجا٧٤( بیــــة نحــــو اســــتخدام ) معلمــــا ومعلمــــة .اظهــــرت النت

الحاســـوب وبینـــت النتـــائج كـــذلك وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي اتجاهـــات الطـــالب نحـــو 

الحاســــوب تعــــزى الخــــتالف الجــــنس لصــــالح الــــذكور وبوجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة تعــــزى 

داللــة احصــائیة للتحصــیل لصــالح الطــالب ذوي التحصــیل المرتفــع فضــال عــن وجــود فــروق ذات

وجــود فــروق ذات داللــة حصــیل كمــا اظهــرت النتــائج عــدم التفاعــل بــین الجــنس والتفــي مســتویات

الخـتالف جـنس المعلـم أو سـنوات الخدمـة مـین نحـو الكمبیـوتر تعـزى احصائیة فـي اتجاهـات المعل

  .)٢٠٠٠عمر،ابو جابر وابو أو التأهیل المسلكي أو في مستویات التفاعل بینها (
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مناقشة الدراسات السابقة :
ممـــا ســـبق تنـــوع البحـــوث فـــي مجـــال االتجاهـــات نحـــو الحاســـوب ، وعلیـــه یمكـــن یتضـــح

تصنیف البحوث في مجال االتجاهات نحو الحاسوب إلى اآلتي : 

) ، ١٩٨٤بحوث تناولت بناء مقاییس االتجاهات نحو الحاسوب مثل دراسات لوید وجرسارد (-

  ) . ١٩٩١) ، وودروو (١٩٨٥لوید ولوید (

بــین االتجاهـات نحـو الحاسـوب والفــروق الجنسـیة مثـل دراسـات ســمیث بحـوث تناولـت العالقـة -

) ، ابـو ١٩٩٦) ، االكلبي وموسى (١٩٩٣) ، الشیخ (١٩٩١) ، مسعود (١٩٨٧،  ١٩٨٦(

) .٢٠٠٠جابر وابو عمر (

بحــوث تناولــت العالقــة بــین االتجاهــات نحــو الحاســوب والفــروق العمریــة مثــل دراســات ســمیث -

) .١٩٩١) ، مسعود (١٩٨٧،  ١٩٨٦(

بحوث تناولت العالقة بین االتجاهات نحو الحاسوب والتخصص الدراسي مثل دراسـة مسـعود -

)١٩٩١. (

بحوث تناولت العالقة بین االتجاهات نحـو الحاسـوب ومتغیـرات اخـرى مثـل دراسـات ایجباریـة -

) ، في قلق الحاسوب. ١٩٩٠وشاكر ابارتي (

وب وبعـــض المـــواد الدراســـیة مثـــل دراســـة بحـــوث تناولـــت العالقـــة بـــین االتجاهـــات نحـــو الحاســـ-

) في اللغة االنكلیزیة .١٩٨٧جنستون (

فضـــال عـــن هـــذا اوضـــحت نتـــائج البحـــوث الســـابقة وجـــود تنـــاقض فـــي االتجاهـــات نحـــو 

الحاســوب وفقــا للجــنس والمســتویات العمریــة وملكیــة الحاســوب ، كمــا تبــین قلــة فــي البحــوث التــي 

اســوب الشخصـــي والمقـــررات الدراســیة عامـــة ، وتـــدریس تناولــت العالقـــة بــین االتجاهـــات نحـــو الح

ن وعلى الرغم من وجود وفرة في الدراسـات التـي تناولـت االتجاهـات الریاضیات خاصة ، وكما تبی

نحــو الحاســـوب بشــكل عـــام وارتباطهــا بمتغیـــرات اخــرى ، اال أنـــه یوجــد نقـــص شــدید فـــي البحـــوث 

الغربیة والعربیة التـي تناولـت االتجاهـات نحـو الحاسـوب الشخصـي ، وعلیـه قامـت الباحثـة بـاجراء 

نحـو اسـتخدام الحاسـوب الشخصـي لـدى  طـالب وطالبـات البحث الحالي للكشف عـن االتجاهـات

الصـــف الثـــاني فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة وعالقتـــه بالتحصـــیل فـــي مـــادة الریاضـــیات علـــى وجـــه 

الخصــوص ، الثبــات مــدى أهمیــة الریاضــیات كمعــزز دراســي فــي تفهــم العملیــات الكامنــة لتشــغیل 

الحاسوب  . 
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جراءات البحث :إ
وال. مجتمع البحث :أ

یمثـــل طلبـــة الصـــف الثـــاني فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة مجتمعـــا للبحـــث والبـــالغ عـــددهم 

  ) .٢٠٠٥-٢٠٠٤) من الذكور واالناث والمداومین فعال للعام الدراسي (٥٣٧(

ثانیا. عینة البحث : 
عینة استطالعیة الجراءات الصدق طالب وطالبات  )١١٠(: تم اختیار أ. العینة  االستطالعیة

علــى اســاس طــالب وطالبــات ) ١١٠) تــم اختیــار (٢٢والتمییــز إذ ان عــدد الفقــرات (والثبــات 

) طالبــــة كعینــــة ٥٥) طالبــــا و (٥٥) وعلــــى هــــذا تــــم اختیــــار (٥عــــدد الفقــــرات مضــــروبا فــــي (

استطالعیة الجراءات التمییز والصدق والثبات . 

ن الصف الثـاني ومـن وطالبة بصورة عشوائیة م) طالبٍ ١٠٠: تنم اختیار (ب. العینة األساسیة

كال الجنسین . 

أداة البحث : 
) لقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام ١٩٩٦اســـتخدمت الباحثـــة مقیـــاس (االكلبـــي و موســـى ، 

) فقــــرة وكــــل فقــــرة عبــــارة عــــن مقیــــاس متــــدرج مــــا بــــین صــــفتین ٢٢الحاســــوب وهــــو یتكــــون مــــن (

المقیـاس معـد للبیئـة ) ، علمـا ان١-٧رديء) والمقیـاس المتـدرج مـن (…متعاكستین مثل (حسـن 

السعودیة لذا ارتأت الباحثة القیام بالخطوات اآلتیة : 

ـــى مجموعـــة مـــن الصـــدق الظـــاهري.١ ـــاس عل : ویتحقـــق هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق بعـــرض المقی

في التربیة وعلم النفس وطرق تدریس الریاضیات وقد حصلت فقـرات المقیـاس علـى )*(الخبراء

% كنسبة اتفاق .١٠٠نسبة 

: ویعد من أهم أنواع الصدق المستخدم مـع السـمات االفتراضـیة وتعـد معـامالت ءصدق البنا.٢

ارتبـــاط درجـــة كـــل فقـــرة مـــن الفقـــرات مـــع الدرجـــة الكلیـــة دلـــیال علـــى صـــدق البنـــاء (الزوبعـــي ، 

) طالبــا وطالبــة مــن العینــة االســتطالعیة ٥٠) ،قامــت الباحثــة بتطبیــق المقیــاس علــى (١٩٨١

درجــة كــل فقــرة مــن الفقــرات مــع الدرجــة الكلیــة وقــد تراوحــت وحســبت معــامالت االرتبــاط بــین

طرائق تدریس عام أ. د. فاضل خلیل ابراهیم –)*(

علم النفس التربويأ.م.د. ندى فتاح زیدان -

علم النفس التربويأ.م.د. خشمان حسن علي -

علم نفس النموأ.م.د. جاجان جمعة محمد -

طرائق تدریس الریاضیات     ى أ.م.د. ایناس یونس مصطف-
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) ٠.٨٣-٠.٥٨معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة مـن الفقـرات مـع الدرجـة الكلیـة مـا بـین (

) عنـد ٠.٢٨٦وهذه المعامالت ذات داللة احصـائیة إذ انهـا اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة(

) ١جدول(الفي ) كما ٠.٠٥) ومستوى داللة (٤٨درجة حریة(

  )١الجدول (

معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلیة

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة

١٠.٧٢٩٠.٨٣١٧٠.٦٢

٢٠.٥٩١٠٠.٦٣١٨٠.٦٥

٣٠.٨٢١١٠.٦٩١٩٠.٧٣

٤٠.٥٨١٢٠.٧٢٢٠٠٦٢

٥٠.٦٧١٣٠.٨١٢١٠.٦٤

٦٠.٧١١٤٠.٧٣٢٢٠.٨٣

٧٠.٧٧١٥٠.٧٢

٨٠.٦٢١٦٠.٦٨

الثبات :
تم استخدام معامل ثبات المقیاس بطریقتین :

أ. طریقة اعادة االختبار : 
ویقصد بمعامل الثبات وفق هذه الطریقة مقدار االرتباط بین الدرجات التي یحصل علیهـا 

ـــــــق اال ـــــــد تطبی ـــــــي المـــــــرة الثانیـــــــة المســـــــتجیب عن ـــــــه ف ـــــــى واعـــــــادة تطبیق ـــــــي المـــــــرة األول ختبـــــــار ف

)Zeler & Carmine, ) طالبـا وطالبـة اخـذت ٤٠) . تم تطبیق المقیاس على عینـة مـن (1980

ثـــم اعـــادة التطبیـــق علـــى افـــراد العینـــة بعـــد مـــرور  ٢/١١/٢٠٠٤مـــن العینـــة االســـتطالعیة بتـــاریخ 

) وهي ذات داللـة ٠.٨٢تطبیقین ووجد انه یساوي (اسبوعین وقد تم حساب معامل االرتباط بین ال

) عنــد مســتوى داللــة ٠.٣١٢احصــائیة عنــد مقارنتهــا بالقیمــة الجدولیــة لمعامــل االرتبــاط البالغــة (

  ) .٣٨) ودرجات حریة (٠.٠٥(
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ب. االتساق الداخلي : 
اســتخدم اســلوب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة كــل فقــرة مــن الفقــرات مــع بعضــها الــبعض 

وطالبـة حسـبت معـامالت اً ) طالبـ٥٠الدرجة الكلیة حیث تم تطبیق االختبار على عینة من (ومع

االرتباط بین درجة كل فقرة من الفقرات مع الفقرات االخرى والدرجـة الكلیـة وقـد تراوحـت معـامالت 

) وهـي دالـة احصـائیا عنـد مقارنتهـا بالقیمـة الجدولیـة لمعامـل االرتبـاط٠.٨٤-٠٥٨االرتباط بـین (

) (الظـاهر ٢جـدول (ال) كما في ٤٨) ودرجات حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٠.٢٧٦البالغة (

  ) .١٩٩٩واخرون ، 
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  )٢الجدول (

یوضح معامالت ارتباط الفقرات

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢الفقرات
الدرجة 

الكلیة 

١
٠.٦٧

٠

٠.٦٠

٠

٠.٧١

٠

٠.٧٧

٠

٠.٦١

٠

٠.٦٠

٠

٠.٥٩

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧١

٠

٠.٧٦

٠

٠.٨٢

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧١

٠

٠.٦٢

٠

٠.٧٣

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧٨

٠

٠.٧٩

٠

٠.٦٥

٠

٠.٧٠

٠

٠.٦٩

٠

٠.٧٢

٠

٢
٠.٥٢

٠

٠.٦٢

٠

٠.٦٠

٠

٠.٥٩

٠

٠.٦٣

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧٢

٠

٠.٧٣

٠

٠.٦٦

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧١

٠

٠.٧٩

٠

٠.٦٠

٠

٠.٦١

٠

٠.٨٢

٠

٠.٦٩

٠

٠.٦٦

٠

٠.٦٨

٠

٠.٦٥

٠

٠.٦٠

٠

٠.٥٩

٠

٣
٠.٧٤

٠

٠.٨١

٠

٠.٧٠

٠

٠.٧١

٠

٠.٦٣

٠

٠.٦٢

٠

٠.٦٩
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٢ ٥ ١٢ ١٥٤٨٨

لبيسایجابي حیادي

صحیح المقیاس : ت
) لذا فالدرجة العلیا على المقیـاس ١-٧بما ان المقیاس هو عبارة عن مقیاس متدرج من (

) وقد تم توزیع الدرجات لالتجاه ١٩٩٦) (االكلبي ، ٨٨) بوسط فرضي قدره (٢٢) والدنیا (١٥٤(

) ١ي شكل (نحو الحاسوب باالستناد إلى المنحني الطبیعي القیاسي لتوزیع درجات المقیاس كما ف

.

  )١شكل (

وهذا یعني أن : 

تدل على االتجاه السلبي  ٥٥- ٢٢الدرجات من 

تدل على االتجاه الحیادي ١٢١- ٥٦الدرجات من 

تدل على االتجاه االیجابي  ١٥٤-١٢٢الدرجات من 

القوة التمیزیة للفقرات : 
لتمییز بین المستویات العلیا یقصد بالقوة التمییزیة هي مدى قدرة فقرات االختبار على ا

) قامت ١٩٨١والدنیا لالفراد فیما یخص الصفة التي یقیسها االختبار (الزوبعي واخرون ، 

وحسبت درجاتهم وتم ترتیبها من ادنى طالب وطالبات  )١١٠الباحثة بتطبیق المقیاس على (

ت العلیا وتم %) من الدرجا٢٧%) من الدرجات الدنیا و(٢٧درجة الى اعلى درجة وتم اخذ (

، )٣جدول (ال) كما في ٠.٩٦-٠.٤٠(للفقرات ووجد انها تراوحت ما بینحساب القوة التمیزیة 

ولذا تعتبر فقرات المقیاس ذات تمییز جید حیث اشار ایبل إلى ان الفقرة تكون جیدة إذا كانت قوة 

,Ebel) فاكثر (٠.٣٠تمییزها ( 1972. (
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  )٣الجدول (

تالقوة التمییزیة للفقرا

القوة التمییزیةالفقرةالقوة التمییزیةالفقرةالقوة التمییزیةالفقرة

١٠.٧٨٩٠.٩٦١٧٠.٥٧

٢٠.٥٧١٠٠.٧٠١٨٠.٧١

٣٠.٥٩١١٠.٧٢١٩٠.٧٢

٤٠.٦٣١٢٠.٧٣٢٠٠.٧٨

٥٠.٧٠١٣٠.٧٢٢١٠.٧٢

٦٠.٦٦١٤٠.٤٠٢٢٠.٧٥

٧٠.٦٤١٥٠.٦٧

٨٠.٦٣١٦٠.٦٢

بیق النھائي للمقیاس : التط
بعد التأكد من صدق وثبات مقیاس االتجاهات تم اعداد تعلیمات االجابة مع تحدید زمن 

  ).٢٤/١١/٢٠٠٤) دقیقة وقد تم تطبیق المقیاس بصیغته النهائیة في (٢٥االجابة والمقدر بـ (

الوسائل االحصائیة : 
استخدمت الوسائل االحصائیة اآلتیة :

ي للمجموعة الواحدة.االختبار التائ-

االختبار التائي لمجموعتین مستقلتین.-

معامل االرتباط بیرسون.-

القیمة التائیة لمعامل االرتباط. -

االختبار الزائي لمعامالت االرتباط  . -

 )١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس، 
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:النتائج ومناقشتھا 
:النتائج 

الهداف والفرضیات التي تم تحدیدها من قبل الباحثة سیتم عرض نتائج البحث وفق ا

الذي ینص على(التعرف على االتجاهات نحو استخدام الحاسوب لدى نتائج الهدف االول : 

طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة) .

وجــد مــن خــالل حســاب درجــات االتجاهــات ان الوســط الحســابي الفــراد العینــة بشــكل عــام 

) وبما أن هذه القیمة تقع في فئة االتجاه الحیادي لذا یمكن القول ان طلبة كلیـة ١١٣.٦٨یساوي (

اتجاه حیادي نحو استخدام الحاسوب . علما ان القیمة التائیـة المحسـوبة بـین  يالتربیة األساسیة ذ

) وهـي ٨.٦٣) درجـة یسـاوي (٨٨الوسط الحسابي الفراد العینة والوسـط الفرضـي للمقیـاس والبـالغ (

) لـذا فـالفرق ذو داللـة احصـائیة ٩٩) عنـد درجـات حریـة (٢.٠٠ر من القیمة الجدولیـة البالغـة (اكب

  ) .٢كما في الشكل (

  )٢الشكل (

) یوضح نتائج الهدف االول وكما یأتي : ٤والجدول (

  )٤جدول (ال

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة للمجموعة

َس المجموعة
الوسط 

الفرضي
ع +

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

٢.٠٠*١٣٣.٦٨٨٨٢٩.٧٥٨.٦٣بشكل عام

.٠.٠٥* دال عند مستوى معنویة 

امـــا بالنســـبة التجاهـــات الطلبـــة الـــذین یســـتخدمون او ال یســـتخدمون الحاســـوب وجـــد بـــان 

ــــذین یســــتخدمون ا ــــة ال ــــاري ١٢٧.٥لحاســــوب (الوســــط الحســــابي التجاهــــات الطلب ــــانحراف معی ) ب

) علما انهم وقعوا ضمن االتجاه االیجابي نحو الحاسـوب . وعنـد مقارنـة هـذه القیمـة مـع ١٣.٧٩(

) وهــي اكبــر مــن ١٦.١٩) وجــد أن القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (٨٨الوســط الفرضــي البــالغ (

٥ ١١٣.٦٨٨٨

الوسط 

١٢

الوسط 
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ان الوسـط الحسـابي التجاهـات ) بینمـا كـ٣١) عند درجـات حریـة (٢,٠٤٢القیمة الجدولیة البالغة (

) وقــد وقعــوا ٣١.١٨) بــانحراف معیــاري (٩٩.٨٦الطلبــة الــذین ال یســتخدمون الحاســوب یســاوي (

الفرضــي البــالغ ضــمن فئــة االتجــاه الحیــادي نحــو الحاســوب وعنــد مقارنــة هــذه القیمــة مــع الوســط

الجدولیــة البالغـــة ) وهــي اكبــر مــن القیمــة ٣.١٤) وجــد ان القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (٨٨(

  ) .٥) كما في الجدول (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٦٧) عند درجات حریة (٢.٠٠(

  )٥جدول (ال

الفروق بین األوساط الحسابیة للمجموعتین مقارنة بالوسط الفرضي

ع +َس ذكوراناثالعددالمجموعة
الوسط 

الفرضي

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

*٣٢١٨١٤١٢٧.٥١٣.٧٩٨٨١٦.١٩٢.٠٤٢خدمونیست

*٦٨٤٧٢١٩٩.٨٦٣١.١٨٨٨٣.١٤٢.٠٠الیستخدمون

  .٠.٠٥* دال عند مستوى معنویة 

الذي ینص على(التعرف على الفرق في االتجاهات نحو استخدام نتائج الهدف الثاني: -

الصف الثاني في كلیة الحاسوب تبعا لمتغیر استخدام الحاسوب وعدم استخدامه لدى طلبة

التربیة االساسیة . 

) مع ١٢٧.٥عند مقارنة الوسط الحسابي للمجموعة التي تستخدم الحاسوب والبالغة (

) وجد أن القیمة التائیة ٩٩.٨٦التي ال تستخدم الحاسوب والبالغة (الوسط الحسابي للمجموعة

) ٩٨) عند درجات حریة (١.٩٨ة() وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغ٤.٧٩المحسوبة تساوي (

، لذا فالفرق ذو داللة احصائیة لصالح المجموعة )٦) كما في الجدول (٠,٠٥داللة ( ومستوى

التي تستخدم الحاسوب وتدل هذه النتیجة على ان الفرضیة الصفریة االولى التي تنص على انه 

لشخصي تبعا لمتغیر (ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة في االتجاه نحو استخدام الحاسوب ا

لم تتحقق لوجود الفرق بین المجموعتین .استخدام الحاسوب وعدم استخدامه).
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  )٦جدول (ال

الفروق بین األوساط الحسابیة للطلبة الذین یستخدمون الحاسوب والذي ال یستخدمون

ع +َس المجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

١٢٧.٥١٣.٧٩یستخدمون
٤.٨٩١.٩٨

٩٩.٨٦٣١.١٨الیستخدمون

.٠.٠٥* دال عند مستوى معنویة 

الذي ینص على(التعرف على الفرق في االتجاهات نحو استخدام نتائج الهدف الثالث: -

الحاسوب تبعا لمتغیر الجنس  لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة .

ن الوســـــط الحســـــابي لالتجاهـــــات نحـــــو اســـــتخدام وجـــــد مـــــن خـــــالل التحلیـــــل االحصـــــائي ا

) كمـــا وجـــد ان ٢٣.٢٦) وبـــانحراف معیـــاري قـــدره (١٠٦.٨٦الحاســـوب بالنســـبة للـــذكور یســـاوي (

) وبــانحراف ١٠٩.٧١الوســط الحســابي لالتجــاه نحــو اســتخدام الحاســوب بالنســبة لالنــاث یســاوي (

لفــروق فــي االتجـاه بــین الــذكور ) وعنـد حســاب القیمــة التائیـة لمعرفــة داللـة ا٢٩.٦٦معیـاري قــدره (

) عنـــد ٢.٠٠٠) وهـــي اصـــغر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة (٠.٤٥٥واالنـــاث وجـــد انهـــا تســـاوي (

) . لذا فالفروق غیر دالة احصائیا وبذلك تتحقق الفرضیة الصفریة الثانیة التي ٩٨درجات حریة (

دام الحاســبة الشخصــیة تــنص علــى أن " ال توجــد فــرق ذو داللــة احصــائیة فــي االتجــاه نحــو اســتخ

) یوضح نتائج الفرضیة .٧تبعا لمتغیر الجنس" .. والجدول (

  )٧جدول (ال

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (ت) وداللتها االحصائیة بین الذكور واالناث 

في االتجاه نحو استخدام الحاسوب 

ع +َس العددالمجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

مة التائیة القی

الجدولیة

٣٥١٠٦.٨٦٢٣.٢٦ذكور
٢.٠٠٠*٠.٤٥٥

٦٥١٠٩,٧١٢٩.٦٦اناث

.٠.٠٥* دال عند مستوى معنویة 
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الذي ینص على(التعرف على العالقة بین االتجاه نحو استخدام نتائج الهدف الرابع: -

ة التربیة الحاسوب ودرجات التحصیل في مادة الریاضیات لدى طلبة الصف الثاني في كلی

االساسیة .

وجد من خالل النتائج ان قیمة معامل االرتباط بین درجات التحصیل في الریاضیات 

) وعند حساب القیمة التائیة لمعامل ٠.٥٣ودرجات االتجاه نحو استخدام الحاسوب یساوي (

توى ) عند مس٢.٠٠) وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (٥.٦٨٨االرتباط وجد انها تساوي (

) لذا فان العالقة ذات داللة احصائیة وعلیه ترفض الفرضیة ٩٨) ودرجات حریة (٠.٠٥داللة (

الصفریة الثالثة التي تنص على أنه (ال توجد عالقة دالة احصائیا بین االتجاه نحو استخدام 

الحاسبة الشخصیة ودرجات التحصیل في مادة الریاضیات لدى طلبة الصف الثاني في كلیة 

ة األساسیة) .التربی

وجد ایضا من خالل النتائج ان قیمة معامل االرتباط بین درجات االتجاه نحو استخدام 

) بینما كان لدى االناث ٠.٥٦الحاسوب ودرجات التحصیل في الریاضیات لدى الذكور تساوي (

ي ) وه٣.٨٧) وعند حساب القیمة التائیة لمعامل االرتباط للذكور وجد ان یساوي (٠.٥١یساوي (

) لذا ٣٣) ودرجات حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٢.٠٤٢اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (

فالعالقة ذات داللة احصائیة بین درجات االتجاه والتحصیل لدى الذكور . ووجد ایضا ان القیمة 

غة ) وهي اكبر من الجدولیة البال٤.٧١التائیة المحسوبة لمعامل االرتباط لدى االناث تساوي (

) لذا فالعالقة ذات داللة احصائیة بین ٦٣) ودرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٢.٠٠(

) . وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة ٨درجات االتجاه والتحصیل لدى االناث كما في جدول (

الرابعة التي تنص على أنه (ال توجد عالقة دالة احصائیا بین االتجاه نحو الحاسبة الشخصیة 

لتحصیل في مادة الریاضیات لدى طلبة الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة في ودرجات ا

ضوء متغیر الجنس) .

  )٨جدول (ال

معامل االرتباط والقیمة التائیة وداللتها االحصائیة 

معامل االرتباط المجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة
درجات الحریة 

٣٣*٠.٥٦٣.٨٧٢.٠٤٢ذكور

٦٣*٠.٥١٤.٧١٢.٠٠٠اناث

  ٠.٠٥* دال عند مستوى معنویة 

لمعرفة داللة الفروق في العالقة بین الذكور واالناث تم استخدام االختبار الزائي 

) واذا رجعنا إلى جدول القیم ٠.٣٢١لمعامالت االرتباط ووجد ان القیمة الزائیة المحسوبة تساوي (
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) لذا فالفرق غیر دال احصائیا ١.٩٦نجد أن هذه القیمة اصغر من (تحت المنحنى االعتدالي 

في العالقة بین االتجاه والتحصیل في ضوء متغیر الجنس وبهذا تتحقق الفرضیة الصفریة 

الخامسة التي تنص على أنه (ال یوجد فرق دال احصائیا في العالقة بین االتجاه نحو استخدام 

لمتغیر الجنس).ي مادة الریاضیات تبعا الحاسبة الشخصیة ودرجات التحصیل ف

مناقشة النتائج :
مناقشة نتائج الھدف األول:

نظرا لوجود اتجاه حیادي نحو استخدام الحاسوب جاءت هذه النتیجة مخالفة لنتائج 

) وقد یرجع سبب حیادیة االتجاه ٢٠٠٠جابر ( ي) واب١٩٩٦دراسة كل من األكلبي وموسى (

كون الطلبة ال یمتلكون جمیعهم حاسوبا شخصیا كما ان انشغال الطلبة نحو استخدام الحاسوب  ل

في الدراسة قد یجعلهم ال یكثرون من استخدام الحاسوب وبالتالي تكون لدیهم هذا االتجاه 

الحیادي كما ترى الباحثة ان عدم توفر الحاسوب لدى معظم الطلبة بسبب ارتفاع اسعاره ادى 

.كون لدیه اتجاه حیاديٌّ یتخدامه لذا إلى ان بعض الطلبة قد یجهل اس

مناقشة نتائج الھدف الثاني :
من خـالل تحلیـل النتـائج رفضـت الفرضـیة الصـفریة االولـى إذ جـاءت الفـروق بـین الطلبـة 

احصـــائیا وهـــذه النتیجـــة الـــذین یســـتخدمون الحاســـوب والطلبـــة الـــذین ال یســـتخدمون الحاســـوب داالً 

) التـي توصـلت ایضـا إلـى وجـود اثـر دال  ١٩٩٦لبـي وموسـى (جاءت متفقة مع نتیجـة دراسـة األك

احصائیا المتالك الفرد للحاسوب أو عدم امتالكه فـي اتجاهـه نحـو اسـتخدام الحاسـوب ویمكـن ان 

تعلــــل هــــذه الفــــروق إلــــى ان الشــــخص الــــذي یســــتخدم الحاســــوب ویمتلكــــه فــــي المنــــزل ویســــتخدمه 

حــو اســتخدام الحاســوب امــا الشــخص الــذي ال باســتمرار فمــن الطبیعــي ان یكــون اتجاهــه ایجابیــا ن

مكن ان یكـون اتجاهـه امـا حیادیـا أو سـلبیا لـذا جـاءت النتـائج دالـة ییستخدم الحاسوب وال یمتلكه فـ

احصائیا لصالح الطلبة الذین یستخدمون الحاسوب ویمتلكونه .

مناقشة نتائج الھدف الثالث:
فـــروق غیـــر دالـــة احصـــائیا فـــي ضـــوء جـــاءت النتـــائج لتـــدعم  الفرضـــیة الثانیـــة اذ كانـــت ال

) اال انهـا اختلفـت مـع ١٩٩٦متغیرات الجنس وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة االكلبـي وموسـى (

جــابر التــي توصــلت نتائجــه إلــى وجــود فــروق دالــة لصــالح الــذكور ، كمــا اختلفــت مــع  يدراســة أبــ

للجـنس فـي االتجـاه نحـو ) ویبـدو ان اسـتخدام الحاسـوب لـه اثـر أكثـر ممـا ١٩٩١دراسة  مسـعود (

نفس االتجاه نحو استخدام الحاسوب .  ااستخدام الحاسوب إذ ان كال الجنسین لهم
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مناقشة نتائج الھدف الرابع:
اثبتـــت النتـــائج رفـــض الفرضـــیة الثالثـــة لوجـــود عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة بـــین درجـــات االتجـــاه 

) ١٩٩٦راسـة األكلبـي وموســى (والتحصـیل فـي مـادة الریاضـیات وهـذه النتیجـة جـاءت متفقـة مـع د

الــذي اكــد وجــود ارتبــاط دال بــین االتجــاه والتحصــیل فــي مــادة الریاضــیات واعتبرهــا نتیجــة منطقیــة 

الن اســتخدام الحاســوب یتطلــب خلفیــة ریاضــیة ومعرفــة بــبعض الصــیغ والمعــادالت الریاضــیة كمــا 

حاســـوب ومســـتوى ) التـــي اكـــدت وجـــود عالقـــة بـــین اســـتخدام ال١٩٩٣اتفقـــت مـــع دراســـة الشـــیخ (

الطالب في مادة الریاضیات .

في ضوء متغیـر الجـنس اً حصائیإایضا تم رفض الفرضیة الرابعة نظرا لوجود عالقة دالة 

(ذكور اناث) وهي مكملة لنتـائج الفرضـیة الخامسـة التـي اعتمـدت علیهـا حیـث وجـد ان الفـرق فـي 

ریاضــیات لــدى الــذكور واالنــاث العالقــة بــین درجــات االتجــاه نحــو اســتخدام الحاســوب ودرجــات ال

) التـي وضـحت ١٩٩٦غیر دالة احصائیا وهذه النتیجة جاءت متفقة مع دراسة األكلبـي وموسـى (

عدم وجود اثر دال احصائیا لمتغیر الجنس والمستوى الدراسي في االتجاه نحو الحاسوب اال انهـا 

الذكور واالناث . وتبدو هـذه ن یبكدا وجود فروق ماألذین لجادو وعمر ا وأبجاءت مخالفة لدراسة 

النتیجة منطقیة إذ ان وجود عالقـة لـدى الـذكور بـین االتجـاه والتحصـیل وهـذه العالقـة دالـة وكـذلك 

وجود عالقة لدى االناث بین االتجـاه والتحصـیل ذات داللـة احصـائیة ادت إلـى عـدم وجـود فـروق 

سوب . في العالقة بین الذكور واالناث في اتجاههم نحو استخدام  الحا

التوصیات 
في ضوء النتائج التي توصلت الیها الباحثة توصي الباحثة : 

تشجیع الطلبة على استخدام الحاسوب إذ ان استخدام الحاسوب یكون اتجاها ایجابیا نحو .١

الحاسوب . 

استخدام الحاسوب لیس كمادة مستقلة فقط بل كوسیلة تعلیمیة مساعدة في عملیة التعلم..٢

المقترحات : 
تقترح الباحثة اجراء دراسة حول أثر استخدام الحاسوب في متغیرات اخرى كالقلق والخجل ..١

تقترح اجراء نفس الدراسة على كلیات اخرى واجراء مقارنة بین الكلیات ..٢
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المصادر
) : اتجاهـات الطـالب والمعلمـین نحــو ٢٠٠٠ابـو جـابر ، ماجـد وابـو عمـر ، عبــد اللطیـف ، (.١

،  ٢٧، المجلـــد دراســات العلــوم التربویــةافظــات جنــوب االردن ، الحاســوب فــي مــدارس مح

. ٣٨١-٣٦٤،  ٢العدد

) : فاعلیــة التــدریس باســتخدام الحاســوب الجیبــي تنمیــة التحصــیل ١٩٩١االبیــاري ، محمــود (.٢

ــــةالفــــوري والتحصــــیل الالحــــق العــــدد العشــــري لــــدى تالمیــــذ الصــــف الرابــــع االبتــــدائي ،  مجل

. ٥٦-٤١ب األول ، الجمعیة العربیة لتكنلوجیا التعلیم ، مصر ، ، الكتاتكنولوجیا التعلیم

) : اتجــــاه طــــالب ١٩٩٦االكلبــــي ، فهــــد بــــن عبــــد اهللا وموســــى ، رشــــاد علــــي عبــــد العزیــــز (.٣

وطالبـات القسـم العلمـي فـي المسـتوى الدراســي الثـاني والثالـث الثـانوي نحـو اسـتخدام الكمبیــوتر 

، العـدد مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـةضـیات ، الشخصي وعالقته بالتحصیل في مـادة الریا

)٣٠٢-٢٢٥) ، ٣١.

االحصـــاء الوصـــفي واالســـتداللي فـــي ) : ١٩٧٧البیـــاتي ، عبـــد الجبـــار وزكریـــا اثناســـیوس (.٤

، بغداد ، الجامعة المستنصریة .التربیة وعلم النفس

ـــارات والمقـــاییس النفســـیة) : ١٩٨١الزوبعـــي ، عبـــد الجلیـــل واخـــرون (.٥ الكتـــب ، داراالختب

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

): اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائیة نحو استخدام تالمیـذ هـذه ١٩٧٨سید أحمد ، شكري ، (.٦

ـــة الحاســـبة ،  ـــة لالل ـــة التربیـــة ، ٤العـــدد  دراســـات تربویـــةالمرحل ـــك ســـعود–كلی ، جامعـــة المل

. ٢٤٦-٢٠١المملكة العربیة السعودیة ، 

) : دراسة استطالعیة حول راي بعض المعلمین فـي اسـتخدام ١٩٩٣حمد (الشیخ ، عبد اهللا م.٧

مركـــز مجلــةطــالب المرحلــة المتوســطة لاللـــة الحاســبة فــي تعلـــیم الریاضــیات بدولــة الكویـــت 

. ١٥٨-١٤٣، السنة الثانیة ، العدد الرابع ، البحوث التربویة بحامعة قطر

، ئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــةمبــاد) : ١٩٩٩الظــاهر واخــرون ، زكریــا محمــد واخــرون (.٨

الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

) : اثــر اســتخدام الحاســبة االلكترونیــة فــي تحصــیل الطلبــة فــي ١٩٩١علــي ، غــازي خمــیس (.٩

.٤٤-٣٤،  ١، العدد  ١١،المجلد المجلة العربیة للبحوث التربویةموضوع المصفوفات، 

) : الكمبیوتر في التعلیم لمواجه المطالب والتحدیات الملحة ١٩٨٥فى محمد (عیسى ، مصط.١٠

-٢٨، السـنة الثالثـة ،  ١٦، العـدد مجلـة تكنلوجیـا التعلـیمفي العملیة التعلیمیـة ، الكویـت ، 

٣٩.

المجلـــة العربیـــة) : التعلـــیم فـــي عصـــر الكمبیـــوتر ، ١٩٩١كمـــال ، مـــروان ونوفـــل ، محمـــد (.١١

  .٣٢-٢٦) ، ١( ١١، للتربیة
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