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 سامي بن شمالن بن بخیت السلمي
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  ملخص الدراسة

  .واقع امتالك معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة للثقافة احلاسوبية  :ةعنوان الدراس

الدراسة تحقيق هدف الدراسة فقد أجابت ول،الثانوية مبدينة مكة املكرمة للثقافة احلاسوبية هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع امتالك معلمي املرحلة  :هدف الدراسة
  :على األسئلة التالية

  وجهة نظر معلِّمي املرحلة الثَّانوية مبدينة مكَّة املكرَّمة ؟ منما أمهية استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية  :السؤال األول 

    تخدام معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة للحاسوب يف العملية التعليمية ؟ما مدى اس :السؤال الثاني 

  ما هي املعوقات اليت متنع معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة من استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية ؟ :السؤال الثالث 

اخلربة يف ،املؤهل العلمي ،التخصص (بني متوسطات استجابات املعلمني تعزى ملتغريات ) ٠.٠٥(مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :السؤال الرابع 
 ؟)الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب،التدريس 

من جمتمع الدراسة %) ١٤.٤( معلماً من معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وميثلون) ٣٣٤(وتكونت عينة الدراسة من ،اتبع الباحث املنهج الوصفي      
املختصني، ومن ثبا+ا  احملكِّمنيفقرة، وقد مت التأكد من صدقها بعرضها على جلنة من ) ٧٨(وقد تضمنت ، استخدمت الدراسة االستبانة كأداة جلمع املعلومات،

وبعد مجع  ،العالية من الثبات جتعل األداة صاحلة ألغراض الدراسة، وهذه الدرجة )٠,٩٧(حيث بلغت درجات الثبات الكلية لألداة  ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ
التكرارات، و ، وحتليل التباين أحادي االجتاه، ومعامل الفا كرونباخ، معامل ارتباط بريسونواستخدم يف ذلك ، (SPSS)البيانات، قام الباحث بتحليلها عن طريق برنامج 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي، ) ت(اختبار و رافات املعيارية، االحنو املتوسطات احلسابية، و النسب املئوية، و 

 ).٣,٦١(حيث بلغ متوسطها احلسايب ، كبرية بدرجةملعلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة كانت  التعليمية العملية يف احلاسوب أمهية استخدام أنَّ  •

 ).٣,٤١(حيث بلغ متوسطها احلسايب ، مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة للحاسوب يف العملية التعليمية كانت بدرجة كبرية أنَّ  •

حيث بلغ متوسطها احلسايب ، ةاملعوقات اليت متنع معلمي املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة من استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية كانت بدرجة متوسط أنَّ  •
مث املعوقات الشخصية ، )٣,٠٧(ومبتوسط حسايب  ،يليها املعوقات الفنية بدرجة متوسطة،)٣,٣٠(ومبتوسط حسايب  ،وكانت املعوقات اإلدارية بدرجة كبرية، )٣,١٥(

 ).٣,٠٥(بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب 

ني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أمهية استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية تبعاً ب) ٠,٠٥(عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 .)الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب، اخلربة، املؤهل العلمي، التخصص(:للمتغريات التالية

استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية تبعاً نة الدراسة ملدى ات أفراد عيبني متوسطات استجاب) ٠,٠٥(عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 .)الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب، اخلربة، املؤهل العلمي، التخصص(:للمتغريات التالية

ب يف العملية التعليمية تبعاً استخدام احلاسو ات أفراد عينة الدراسة ملعوقات بني متوسطات استجاب) ٠,٠٥(عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
  .)الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب، اخلربة، املؤهل العلمي، التخصص(:للمتغريات التالية

  :وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصیات من أھمھا

 .عليميةوكيفية توظيفه لتطوير العملية التَّ  ،احلاسوبعمل دورات تدريبية للمعلمني على مدار العام الدراسي إلكساFم مهارات استخدام  •

 .صني يف احلاسوب الستخدامها يف التعليمتوفري معامل وأجهزة حاسوب يف املدارس إلعطاء فرصة للمعلمني غري املتخصِّ  •

  .اد املرحلة الثانوية وتوزيعها على املعلمنيتوفري التعاون املشرتك بني املؤسَّسة التَّعليمية واملؤسَّسات اخلاصة إلنتاج برجميات حاسوبية جلميع مو  •
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Abstract 
 

Title of the Study: The Reality of Secondary School Teachers' possession of Computer Culture at Holy 
Makkah.  
Aim of the Study: This study aimed to identify the reality of secondary school teachers'' possession of 
computer culture at Holy Makkah. The study answered the following questions in order to achieve its 
aim:  
n The first question: What is the importance of using computer in education from the perspective of 

Makkah Secondary School's teachers?  
n The second question: To what extent Makkah secondary schools' teachers use computer in 

education? 
n The third question: What are the obstacles that encounter Makkah secondary school's teachers in 

using computer in education?  
n The fourth ques on: Are there sta s cally significant differences at (0.05) between the means of 

teachers'' responses due to the variables of (specialization, qualification, teaching experience and 
computer training courses)? 

The researcher used the descrip ve method. The sample of the study consists of (334) teachers from 
Makkah Secondary Schools' teachers, who are represent (14.4%) from the community of the study. The 
study used questionnaire as a tool for collec ng data, and it contained (78) clauses, whose validity has 
been assured via showing them on a committee of the specialized, and whose reliability has been 
assured via Alpha Cronbach whereas the total score of tool reliability was 90.97). This high score of 
reliability makes the tool valid for the purposes of the study. After Collecting data, the researcher 
analyzed it via (SPSS), in which he used Pearson correlation coefficient, Alpha Cronbachcoefficient, One-
Way ANOVA, repetitions, percentages, arithmetic means, standard deviations and T-test. The most 
important results were as follows: 
n The importance of using computer in education, for Makkah secondary school's teachers, was high 

as its arithme c means was 93.61).  
n The extent of Makkah secondary school's teacher using for computer in education was high, as it 

arithme c means was (3.41).  
n The obstacles that encounter Makkah secondary school's teachers from using computer in 

education was in average, as its arithmetic mean was (3.15). As for the administra ve obstacles, it 
was high  with arithme c mean of (3.30), followed by technical obstacles that was moderately with 
arithme c mean (3.07) then the personal obstacles which was moderately with arithme c mean of 
(3.05).  

n There aren't sta s cally significant differences at (0.05) among the averages of sample of the study 
responses concerning the importance of using computer in education according to the following 
variables (Specialization, qualification, experience and computer training courses).  

n There aren't sta s cally significant differences at (0.05) among the averages of sample of the study 
responses concerning the extent of using computer in education according to the following variables 
(Specialization, qualification, experience and computer training courses).  

n There aren't sta s cally significant differences at (0.05) among the averages of sample of the study 
responses concerning the obstacles of using computer in education according to the following 
variables (Specialization, qualification, experience and computer training courses).  

In the light of the study results, the researcher recommended the following: - 
n Making training courses for teachers throughout the year in order to provides them with skills of 

using computer, and how to use it to develop education.  
n Provide schools with labs and computers in order to provider the unspecialized teachers in 

computer to sue them.  
n Maintaining the common cooperation between the educational institution and private institutions 

for producing software for all the courses of secondary school. 
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  إھداء
M      l  k  j  i  h  g  :إذ قال ا عز وجل يف كتابه الكريم  ،إىل من أنزل فيهما قران يتلى إىل قيام الساعة   

   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m  ¡

  °   ̄  ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L ) ٢٤-٢٣اآلیات :سورة اإلسراء(  
  .ومجعين واياه يف دار كرامته ،واسكنه فسيح جناته ،والدي احلبيب رمحه ا ، من توالني بالرعاية واالهتمامإىل     

أمك ثم أمك ثم أمك ثم : (... قائال له ،حق الناس حبسن صحابتهأوهو جييب من سأله عن  ،بربها rإىل من أوصانا حبيبنا حممد      
  .]٢٥٤٨ الصفحة: مسلم صحيح[ )... أبوك ثم أدناك أدناك

ولكين أدعو ا  ،وال رد بعض فضلك ،مل ولن أستطيع الوفاء حبقك ،إىل أمي الغالية ،إىل أعز الناس واألحبة ،إىل نبع احلنان والصفاء     
  .والعافية ،وأن ميدك الرمحن بالتقى والصحة ،وعملك ،وأن يبارك لك يف عمرك ،واألوهام واألسقامأن جينبك اآلثام 

  .وسدد على طريق اخلري خطاهم ،ورعاهم ،وأخواتي الكرام حفظهم ا ،إىل أخواني           

           إىل زوجيت العزيزة حفظها ا.  

  .ين املعرفةوباحث يف مياد ،معلِّمإىل كل             

أهدي هذا البحث راجياً من ا تعاىل أن جيعل  ،واملهتمني بالشأن الرتبوي ،وإىل من يقرأ هذه السطور من طلبة العلم ،إليهم مجيعاً             
  . وأن ينفع به ،هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

  

  

  

  الباحث
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  شكر وتقدیر

من لم یشكر الناس لم یشكر (: م على سیدنا وحبیبنا محمد القائلوالصالة والسال، الحمد S رب العالمین     
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین) صحیح الجامع الصغیر) (هللا

  .وعظیم سلطانھ، الحمد لھ تعالى حمداً یلیق بجالل وجھھ، الحمد S الذي بنعمتھ تتم الصالحات     

والثناء علیھ تبارك وتعالى إلى جامعة أم ، وبعد حمده، بعد شكر هللا عز وجل، والتقدیر، الشكرأتقدم ب     
ممثلًة بسعادة  التَّربیةكما أشكر كلیة ، بكري بن معتوق عساس /القرى ممثلًة بمعالي مدیر الجامعة الدكتور

مناھج وطرق التدریس ممثالً بسعادة كما أشكر قسم ال، زاید بن عجیر الحارثي /األستاذ الدكتور الكلیَّةعمید 
عبد هللا بن محمد آل تمیم والسادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم الذین تتلمذت على  /رئیس القسم الدكتور 

  .أیدیھم طوال فترة دراستي

لما ، على الرسالة المشرف العلمي، إحسان بن محمد كنساره /وأتقدم بالشكر إلى سعادة األستاذ الدكتور     
مما كان ، وتذلیل الصعوبات، وبذلھ من جھده ووقتھ الثمین في توجیھي وإرشادي، صدره دتھ من رحابةوج

  .لھ بالغ األثر في إعداد ھذا العمل

مناقشا ، أبو المجد حلميبن أحمد  /وسعادة الدكتور، عالمبن أحمد إبراھیم  /كما أشكر سعادة الدكتور     
راسةوأداة ، الخطة التفصیلیة   .لما وجدتھ من توجیھ وإرشاد ونصح، الدِّ

مدیر وحدة االستشارات والتحلیالت ، ھشام فتحي جاد الرب /كما أشكر سعادة األستاذ الدكتور     
وإجراءات ، فیما یخص تحدید أدوات -بعد عون هللا –والذي كان خیر عوٍن ، التَّربیةاإلحصائیة بكلیة 
  .التحلیل اإلحصائي

بن أحمد  /وسعادة الدكتور، زكریا بن یحیى الل /سعادة األستاذ الدكتور: سالةكما أشكر مناقشي الر     
ً على ما سیت، وتفضلھما بمناقشة الرسالة، على تواضعھما الجمّ ، أبو المجد حلمي فضالن والشكر لھما مقدما

  .بة عن الذھنوستنبھ إلى كثیٍر من األمور الغائ، ستثري الرسالة، بھ من توجیھاٍت قیمة وبناءه

وتقنیات التعلیم والتلفزیون  التَّعلیمیةكما أتقدم بالشكر أوفره إلى المشرف العام على مركز الوسائل      
على ما قدمھ لي من نصح وإرشاد وتذلیل كثیر من الصعوبات ، حاتم بن عبد هللا نتو /التعلیمي سعادة األستاذ

  .التي واجھتني

راسةوالزمالء الذین ساعدوني بتوزیع نسخ أداة ، اً ین فرداً فردالمحكِّمكما أشكر السادة       ، وجمعھا، الدِّ
مةوالتعلیم بمدینة  التَّربیةوأشكر أعضاء قسم التخطیط والتطویر التربوي في إدارة  ة المكرَّ   .مكَّ

ً أتوجھ بشكر خاص لجمیع زمالئي بقسم المناھج الذین قضیت برفقتھم أوقاتاً رائعة مفعمة بالود       وختاما
  .واالحترام والمنفعة العلمیة

  

  الباحث
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  الصفحة  الموضوعات  م

  ب  البسملة  ١
راسة ب  ٢   ج  العربیة اللُّغةمستخلص الدِّ
راسة ب  ٣   د  اإلنجلیزیة اللُّغةمستخلص الدِّ
  ھـ  إھداء  ٤
  و  شكر وتقدیر  ٥
  ز  فھرس المحتویات  ٦
  ط  فھرس الجداول  ٧
  ي  فھرس المالحق  ٨

لالفصل    راسةم:  األوَّ   ١  دخل إلى الدِّ
  ٢  المقدمة  ٩
راسة  ١٠   ٤  مشكلة الدِّ
راسة  ١١   ٦  أسئلة الدِّ
راسة  ١٢   ٦  أھداف الدِّ
راسة  ١٣   ٧  أھمیَّة الدِّ
راسة  ١٤   ٧  حدود الدِّ
راسة  ١٥   ٧  مصطلحات الدِّ

انيالفصل  راسة:  الثَّ   ٩  أدبیات الدِّ
  ١٠  اإلطار النظري: أوالً 
ل   ١٦   ١٠  الحاسوب ودوره في التعلیم: المبحث األوَّ
  ١٠  ماھیَّة الحاسوب  ١٧
  ١١  التطور التاریخي للحاسوب  ١٨
  ١٦  أنواع الحاسوب  ١٩
  ١٨  مكونات الحاسوب  ٢٠
  ٢٤  استخدامات الحاسوب  ٢١
  ٢٤  استخدامات الحاسوب في التعلیم  ٢٢
  ٢٦  الحاسوب في التعلیم الھدف من استخدام  ٢٣
  ٢٧  مبررات استخدام الحاسوب في التعلیم  ٢٤
  ٣٠  مزایا استخدام الحاسوب في التعلیم  ٢٥
قات التي تحد من استخدام الحاسوب في التعلیم  ٢٦   ٣٢  المعوِّ
  ٣٤  متطلبات استخدام الحاسوب في التعلیم  ٢٧
  ٣٤  الكفایات التَّعلیمیة للحاسوب  ٢٨
  ٣٧  استخدام الحاسوب في التعلیممجاالت   ٢٩
  ٤٨  مفھوم الثقافة الحاسوبیة  ٣٠
  ٤٩  أھمیَّة الثقافة الحاسوبیة  ٣١
  ٥٠  أبعاد الثقافة الحاسوبیة  ٣٣
  ٥١  المعلِّم: المبحث الثَّاني   ٣٤
  ٥١  مقدمة  ٣٥
  ٥٣  مھنة التدریس  ٣٦

 فھرس المحتویات
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  ح

  رقم الصفحة  تابع الموضوعات  م

  ٥٣  أھمیَّة مھنة التدریس  ٣٧
  ٥٥  أخالقیات مھنة التعلیم  ٣٨
  ٥٧  كفایات المعلِّم  ٣٩
  ٥٧  صفات المعلِّم الناجح  ٤٠
  ٦١  األدوار التي یلعبھا المعلِّم في التَّربیة الحدیثة  ٤١
انویة: المبحث الثَّالث   ٤٢   ٦٢  المرحلة الثَّ
انویة في المملكة العربیة السعودیة  ٤٣   ٦٢  مفھوم المرحلة الثَّ
  ٦٢  المرحلة الثَّانویةخصائص وأھمیَّة   ٤٤
  ٦٣  أسس التعلیم الثانوي في المملكة العربیة السعودیة  ٤٥
  ٦٤  مصادر اشتقاق أھداف التعلیم الثانوي في المملكة العربیة السعودیة  ٤٦
انویة  ٤٧   ٦٤  أھداف المرحلة الثَّ
راس: ثانیاُ    ٦٦  ات السابقةالدِّ
قات   ٤٨ راسات التي تناولت أھمیَّة ومعوِّ   ٦٦  استخدام الحاسوب في العملیة التَّعلیمیةالدِّ
راسات التي تناولت أثر الحاسوب في تدریس بعض المواد العلمیة واألدبیة  ٤٩   ٧٥  الدِّ
راسات األجنبیة  ٥٠   ٨٢  الدِّ
راسات السابقة  ٥١   ٨٥  التعلیق على جمیع الدِّ

راسة: الثَّالث الفصل    ٨٦  إجراءات الدِّ
  ٨٧  تمھید  ٥٢
راسةمنھج   ٥٣   ٨٧  الدِّ
راسة  ٥٤   ٨٧  مجتمع الدِّ
راسة  ٥٥   ٨٨  عینة الدِّ
راسة  ٥٦   ٩٠  متغیرات الدِّ
راسة  ٥٧   ٩٣  أداة الدِّ
راسة  ٥٨   ٩٥  صدق أداة الدِّ
راسة  ٥٩   ٩٨  ثبات أداة الدِّ
راسة  ٦٠   ٩٨  إجراءات تطبیق الدِّ
راسة  ٦١   ٩٩  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة للدِّ

راسةعرض : الفصل الرابع    ١٠١  ومناقشتھا ،وتفسیرھا ،نتائج الدِّ
  ١٠٢  تمھید  ٦٢
ل  ٦٣   ١٠٢  عرض ومناقشة السؤال األوَّ
  ١٠٥  عرض ومناقشة السؤال الثَّاني  ٦٤
  ١٠٨  عرض ومناقشة السؤال الثَّالث  ٦٥
  ١١٧  عرض ومناقشة السؤال الرابع  ٦٦

  ١٢٣  ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات: الفصل الخامس 
راسة  ٦٧ ــص نـتــائـج الدِّ   ١٢٤  مـلـخَّ
  ١٢٦  التوصیات  ٦٨
  ١٢٨  المقترحات  ٦٩

  ١٢٩  المصادر والمراجع
  ١٣٦  المالحق
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  رقم 
رقم   محتویات الجداول  الجدول

  الصفحة
ح  ١ راسةتوزیع مجتمع  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّممن  الدِّ ة المكرَّ   ٨٨  مكَّ

ح  ٢ ةاألعداد والنسب المئویة لالستبانات الموزعة و یوضِّ والصالحة من أفراد مجتمع  المستردَّ
راسة   ٨٩  الدِّ

ح  ٣ راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّ   ٩٠  التخصُّصوفقاً لمتغیر  الدِّ
ح  ٤ راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّ لوفقاً لمتغیر  الدِّ   ٩١  العلمي المؤھَّ
ح  ٥ راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّ   ٩٢  وفقاً لمتغیر سنوات الخدمة الدِّ

ح  ٦ راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّ ورات التَّدریبیةوفقاً لمتغیر  الدِّ في مجال  الدَّ
  ٩٣  الحاسوب

ح  ٧ للمحور الذي تنتمي إلیھ  الكلیَّةمعامالت ارتباط بیرسون بین درجات كل عبارة والدرجة  یوضِّ
  ٩٦  العبارة

ح  ٨   ٩٨  معامالت الثبات ألبعاد االستبانة والثبات الكلي لألداة یوضِّ

٩  
ح ط  یوضِّ لات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات المحور المتوسِّ  استخدام أھمیَّة( األوَّ

مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب
راسة   الدِّ

١٠٣  

١٠  
ح ط یوضِّ  استخدام مدى( الثَّانيات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات المحور المتوسِّ

مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب
راسة   الدِّ

١٠٥  

١١  
ح ط یوضِّ ق( الثَّالثات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد المحور المتوسِّ  تمنع التي اتالمعوِّ
ة  بمدینة الثَّانویة المرحلة يمعلِّم مةمكَّ مرتبة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ

راسةتنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة    الدِّ
١٠٨  

١٢  
ح ط یوضِّ لات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ  الثَّالثمن المحور  األوَّ

ق( مة بمدینة الثَّانویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات اإلداریة التيالمعوِّ ة المكرَّ  الحاسوب استخدام من مكَّ
راسةمرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في   الدِّ

١٠٩  

١٣  
ح ط یوضِّ  الثَّالثمن المحور  الثَّانيات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ

ق( مة بمدینة الثَّانویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات الفنیة التيالمعوِّ ة المكرَّ  الحاسوب استخدام من مكَّ
راسةمرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في   الدِّ

١١٢  

١٤  
ح ط یوضِّ  الثَّالثمن المحور  الثَّالثات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ

ق( مة بمدینة الثَّانویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات الشخصیة التيالمعوِّ ة المكرَّ  استخدام من مكَّ
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب
راسة   الدِّ

١١٥  

ح  ١٥ طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على  مكَّ
  ١١٧  )التخصُّص(لمتغیر  ُتعزىمحاور االستبانة الثالث والتي 

ح  ١٦ طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على  مكَّ
ل(لمتغیر  ُتعزىمحاور االستبانة الثالث والتي    ١١٩  )العلمي المؤھَّ

ح  ١٧ طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على  مكَّ
  ١٢٠  )سنوات الخبرة(لمتغیر  ُتعزىمحاور االستبانة الثالث والتي 

ح  ١٨ طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على  مكَّ
ورات التَّدریبیة(لمتغیر  ُتعزىمحاور االستبانة الثالث والتي    ١٢١  )في مجال الحاسوب الدَّ

 فھرس الجداول
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رقم 
رقم   محتویات الملحق  الملحق

  الصفحة
راسة   ١   ١٣٨  )االستبانة(أداة الدِّ
راسةمي أداة بیان بأسماء محكِّ   ٢   ١٤٧  الدِّ
ھ التَّربیةخطاب سعادة عمید كلیة   ٣ مةوالتعلیم بمنطقة  التَّربیةلسعادة مدیر عام  الموجَّ ة المكرَّ   ١٤٩  مكَّ

مةوالتعلیم بمنطقة  التَّربیةخطاب سعادة مدیر عام   ٤ ة المكرَّ ھ مكَّ   ١٥١  الثَّانویةلمدیري المدارس  الموجَّ

 فھرس المالحق
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  الدِّراسةمدخل إلى : األوَّلالفصل 

ً إلى      راسة یمثل ھذا الفصل مدخالً عاما راسةویتضمن مقدمة ، الدِّ راسةالتي تمھد لمشكلة  الدِّ ، الدِّ
راسةوصوالً إلى تحدید أسئلة  راسةیأتي بیان أھداف  ومن ثمَّ ، والفرعیة، الرئیسة الدِّ ، وأھمیتھا، الدِّ

  .والتعریف بمصطلحاتھا، وحدودھا

  

  :الدِّراسة مقدمة

ل الركیزة معلِّمالعتبر یُ       وقد خص هللا العلماء بمكانة رفیعة  ،التَّعلیمیةفي العملیة  متعلِّمالى لبناء األوَّ

سورة ( MÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ    Ò  Ñ  Ð       Ï    ÎL: حیث قال سبحانھ وتعالى 

ى احلوتr :"  یقول رسول هللاو ،)٩آیھ: الزمر ها وحتَّ ملةَ يف جحرِ ى الن ه وأَهلَ السماوات واألرضِ حتَّ ه ومالئكتَ إن اللَّ
 اسِ اخلريليصلُّون٢٦٨٥ الصفحة: الرتمذي صحيح[" على معلِّمِ الن[.  

ً  معلِّمالف      وقد  ،لمنظومةوأحد العوامل الرئیسیة في ھذه ا ،التَّعلیمیةو ،في العملیة التربویة یعد ركناً ھاما
التعلیم في تنبثق من أھمیة ، أن أھمیة المعلِّم في العملیة التَّعلیمیة) ١ص، م٢٠٠٨ ،عطیة والھاشمي(ذكر 

، وقدرتھ على تكییف سلوك األجیال القادمة لمواجھة تطوراتھا، الحیاة اإلنسانیة ودوره في تشكیل الحیاة
واالستجابة لكل ما ھو جدید فیھا ألن التعلیم أداة التربیة ووسیلتھا لتحقیق أھدافھا وتلبیة ، وتعقیداتھا

، ومنفذ لھا للعملیة التَّعلیمیة اً تتجلى في كونھ قائد مالمعلِّ أن مكانھ وبالتالي ف، متطلبات التطور الحضاري
  .ورسم مستقبلھا، وتشكیلھا، وھذا الدور یؤكد على أھمیة المعلِّم في صناعة الحیاة

ین بأسھل متعلِّمإكساب المھارات للو ،البارع في مھنتھ ھو الذي یقوم بتوصیل المعلومات معلِّمالف     
  .ذي یؤثر في نمو شخصیاتھم وسلوكھموھو ال ،وأفضل األسالیب ،الطرق

نظراً للتطور  ،وتدریبھ بصورة مستمرة ،معلِّمالداد ویشھد القرن الحالي اتجاھات حدیثة في مجال إع     
 ،والتغیرات االجتماعیة ،التطورات لمواكبة ،ذي القى بظاللھ على مجال التعلیمالتقني الھائل ال

  ).٢٣٦ص،م ٢٠٠٩،العنزي (تقنیة التي یشھدھا عصرنا الحالي وال ،والعلمیة ،والسیاسیة ،واالقتصادیة

في عھد خادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود والمملكة العربیة السعودیة      
 ،التَّعلیمیةو ،والصناعیة ،واالجتماعیة ،بنھضة شاملة على كافة األصعدة االقتصادیة تمرُّ  –حفظھ هللا  –

 ً  ،معلِّمالاألمر الذي جعل الدولة تبذل قصارى جھدھا في االتجاه التعلیمي لرفع مستوى  ،وتشھد حراكا
وتطویر  ،معلِّمالالمملكة العربیة السعودیة حریصة على االھتمام ب أنَّ ) ٢٥٢ص،ھـ ١٤٣٠،بنجر (ویذكر 
تكنولوجیا االتصاالت  حتى یستطیع التكیف مع التقدم العلمي الھائل في ،وتنمیھ مھاراتھ ،أدائھ

ادل وتب ،واألنشطة البشریة مما سھل عملیة االتصال ،والمعلومات التي دخلت في جمیع مجاالت الحیاة
  .المعلومات بین أقطار العالم
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 من أسباب دخول الحاسوب نَّ إ )٩ص،م ٢٠٠٣،الجمالن (سالمھ كما ورد في  وفي ھذا السیاق أشار     
بكل تطبیقاتھ وتقنیاتھ مجاالت عدیدة مثل الصناعة والتجارة واإلدارة والتعلیم وغیرھا من المجاالت یعود 

  :إلى

 .معالجة المعلومات بأسرع وقت ممكنالسرعة في  -١
 .ة في الحصول على النتائج الدقیقةالقدرة المتناھیة والعالی -٢
 .وقیة التي یتحلى بھا الحاسوبالموث -٣
 .ستدعائھالومات والبیانات وسرعة اِ تخزین المعالقدرة الھائلة في  -٤
  .مد على الحاسوبالتي تعت" االنترنت " تحقیق االتصال الذي تحققھ شبكات االتصال العالمیة  -٥

للحاسوب دوراً مھماً في  أنَّ )٧٣ص،م ٢٠٠٢،الشرھان (وفي ھذا الصدد ذكر المناعي كما ورد في      
من  ،وحل المشكالت ،ح العملیةووالشر، والممارسة، التدریب :ة مثلالمختلف التَّعلیمیةاستخدام المواقف 

االعتماد على الكتاب  :في بیئة تعلیمیة تختلف عن الطرق التقلیدیة المستخدمة مثل متعلِّمالخالل وضع 
  .معلِّمالو ،المدرسي

والحاسوب  ،استخدام التقنیة نَّ إ": )م٢٠٠٠،المحیسن (كما ورد في ) parker,1997(ویقول باركر      
حوھذا القول  ،٣٢ص" أصبح وسیظل حجر الزاویة في التعلیم والحاسوب  ،العلمیة للتقنیة ھمیَّةاأل یوضِّ

   .في مجال التعلیم

تتوقف منھ  االستفادةدرجة  أنَّ  إالَّ  التَّعلیمیةفي العملیة  البالغة للحاسوب ھمیَّةمن األ وبالرغم     
لبالدرجة  اليوب ،معلِّمالى على األوَّ في المدارس یتطلب أن یرافقھ بشكل  توفیر أجھزة الحاسوب فإنَّ  التَّ

ً إضافی اً وھذا یمثل دور ،والفعالة، ن على استخدامھ بالطریقة الصحیحةون قادرومعلِّم موازٍ   ،معلِّمالعلى  ا
  .تأدیتھا ھإلى جانب األدوار األخرى المطلوب من

أدى إلى ، للمدارس إدخال الحاسوب أنَّ ) Bird and Rosaen,2005(وقد ذكر بیرد وروسان      
وقد حددت  ومنھا مھارة استخدام الحاسوب ،من مھارات معلِّمالخر لما ینبغي أن یمتلكھ آ إضافة بعدٍ 

 ینمعلِّمالمنظمة تضع معاییر مھنیة العتماد مؤسسات إعداد : وھي)NCATE,1997(االنكیت منظمة 
ظیفھ بشكل فعال في وقدرتھم على تو ،ین بالحاسوبمعلِّمالإلمام : این رئیسین ھمھذه المھارة في محور

ین نحو معلِّمالتجاھات التركیز على تنمیة ا أھمیَّة) Sherwood,1993(وذكر شیروود ، عملیة التدریس
  .)٨٩ص،م٢٠٠٦،عقیلة (واستخدامھ لضمان تحقیق الفائدة القصوى منھ  ،الحاسوب

یأن  معلِّمومن األدوار التي ینبغي لل      ما  االتصالوتنوع وسائل  ،ھا في عصر تدفق المعلوماتیؤدِّ
ً باحث معلِّمالأن یكون ) ٦ص،م ٢٠٠٦،بني حمد (ذكره  ً صمموم ،عن المعرفة التكنولوجیة ا للخبرات  ا

ً ومقدم ،التَّعلیمیة ً موِّ قوم ،للعملیات اً ومیسر اً ومرشد ،تكنولوجیةٍ  للمحتوى بطریقةٍ  ا  اً أو قائد اً ومدیر ا
  .التَّعلیمیةللعملیة 

في التعلیم  الحاسوب أھمیَّةالعالمیة على  مدیر عام شركة مایكروسوفتWilliam Gates  وقد علق     
طریق المعلومات السریع سوف یساعد على رفع المقاییس  إنَّ " :بقولھ ) م٢٠٠٥،مصطفى(كما جاء في 

ومجال  ،ظھور طرائق جدیدة للتدریس –الطریق  –وسوف یتیح ، ي األجیال القادمةف العالمیة لكل فرد
نقطة االنطالق نحو التعلم المستمر من  ثل التعلیم باستخدام الحاسوبوسوف یم ...أوسع لالختیار 

بوسوف یقوم مدرسو المستقبل الجیدون بما ھو أكثر من تعریف ال ...وب الحاس بكیفیة العثور على  طالَّ
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ً منھم أن یدركوا متى یختبرونفسوف یظل مطل ،لومات عبر طریق المعلومات السریعالمع ومتى  ،وبا
  .٢٥٢ص" أو ینبھون أو یثیرون االھتمام ،یعلقون

وتعمل الدول  ،واالستفادة من مزایاه ،سعى لالحتفاظ بأسرار الحاسوبالدول المتقدمة ت فإنَّ  لذا     
یست العبرة ل ا أدركت أنَّ نَّھأل ،الدول للتقنیة لة كسر احتكار تلكل محاوالنامیة بعكس ھذا االتجاه من خال

وتطویر ھذا  ،متھا في صناعةبل األھم ھو مساھ ھعمل ومعرفة كیفیة، وتأمین جھاز الحاسوب ،في اقتناء
  .الجھاز

فھو  ،معلِّمالمن  ومساندة ،وإشراف ،ال یستطیع أن یعمل منفرداً في التعلیم دون دعم فالحاسوب     
بومناقشة ال ،والوقت الذي تستغرقھ لالنتھاء منھا ،الذي یقرر نوعیة البرامج المستخدمة حول  طالَّ

ین الذین معلِّمالومیدان التعلیم یشھد إقباالً من فئة  ،تواجھھم أثناء استخدامھم للحاسوبتي المشكالت ال
ة ن صعوبات في استخدامھ سواًء من الناحیولكنھم یواجھو ،التَّعلیمیةفي العملیة  یستخدمون الحاسوب

اليوب، اإلداریة أو الفنیة أو الشخصیة وتأثیره  ،وقدراتھ التطبیقیة ،ات الحاسوبمعرفة إمكان نَّ فإ التَّ
  ).٥ص،م ٢٠٠٧،الشمري (االجتماعي من أساسیات الثقافة الحاسوبیة 

اليوب      ، والباحثین في ھذا المجال ،ر المھتمینمثاأصبح ید مفھوم الثقافة الحاسوبیة دتح فإنَّ  التَّ
كما  )Riedesel & Clements,1985(فھا ریدزل وكلیمنتش فقد عرَّ  ،وتنوعت تعاریفھم لھذا المفھوم

فالثقافة الحاسوبیة تعني  نَّ إ: بقولھ) م٢٠٠٠،العبري (ورد في   ،وحدوده ،على قدرات الحاسوب التعرُّ
بل یجب  ،ال تعني فقط البرمجةالثقافة الحاسوبیة  إنَّ : "اجتماعیة تربویةبھ من ناحیة  ةلمتعلقوالتطبیقات ا

في األمور اإلحصائیة  ومعالجتھا، ل ھذا الجھاز الستخالص المعلوماتأن تشتمل القدرة على استعما
  .٢ص"وغیر ذلك من التطبیقات

فقد و      قافة الحاسوبیة تعني الث نَّ إ :بقولھ) ٢ص،٢٠٠٠،العبري (ورد في  كماھا ابن األحمد عرَّ
ین من متعلِّماللك من خالل تمكین وذ، على دراسة مبادئ علم الحاسوب التثقیف العام الذي یحتوي

ف   .واالستفادة منھ، وتشغیلھ ،ستعمالھا على كیفیة التعرُّ

نقاط اتفاق  ھناك أنَّ  والنقاش الذي یدور حول مفھوم الثقافة الحاسوبیة إالَّ  ،بالرغم من االختالفو     
  .وتطبیقاتھ األساسیة ،وكیفیة عملھ ،وإمكاناتھ ،المعرفة بالحاسوب :المختلفة مثل راءاآلبین 

والتقدم العلمي الذي بكل تأكید یتم انعكاسھ  ،في مجال التقنیة وفي ضوء التطورات المتسارعة     
ً على العملیة  ً االھتمام ب، استثماره بالطرق المثلى تمَّ تى ما م التَّعلیمیةإیجابیا وتطویر ، معلِّمالكان لزاما

لیة كبیرة كونھا المظلة للقطاع التعلیمي والتعلیم مسؤ التَّربیةع على وزارة ویق، قدراتھ في ھذا المجال
 يمعلِّمواقع امتالك الباحث أن یتعرف على  ومن خالل ما سبق یرید، مملكة العربیة السعودیةالعام في ال
انویةالمرحلة  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   .للثقافة الحاسوبیة  مكَّ

راسةمشكلة    :الدِّ

 ،التَّعلیمیةفي العملیة  عالم تسعى إلى إدخال الحاسوبالكثیر من المؤسسات التربویة في كافة أنحاء ال     
ًء من خالل إنشاء سوا ،اء إدخالھ في المدارستربویة من جرَّ وتوظیفھ بطریقة صحیحة لتحقیق األھداف ال

  .مصادر التعلملمراكز تجھیز أو من خالل  ،ھمعامل مناسبة ل
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 فإنَّ  ،وثورة االتصاالت ،كبیر للمعلوماتنظراً للتغیرات الكبیرة التي یشھدھا العالم مع التدفق الو     
فالدور  ،لتطوراتبحاجة إلى إعادة نظرھا في ما تقدمھ للمستفیدین لكي تواكب ھذه ا التَّعلیمیةالمؤسسات 

 عملیةجعل َ –حتى أصبح  –الحیاة نواحي لمعظم إن لم یكن جمیع دخولھ من خالل  الذي یلعبھ الحاسوب
ً  التَّعلیمیةإدخالھ ضمن البرامج    .معلِّمكأحد المھارات الرئیسیة لل للمؤسسات التربویة أمراً ملحا

منھم على سبیل المثال ال في التعلیم الحاسوب  أھمیَّةي ھذا المجال بوقد ذكر الكثیر من المھتمین ف     
  :الحصر

وتكنولوجیا  ،سیوصف كل من ال یجید استخدام الحاسوب"ھ أنَّ ) ھـ١٤٢٣،الفار ( ما ذكره     
ولن  ،صالً على أعلى الدرجات العلمیةھ أمي مھما كان حابأنَّ  ،واالتصاالت كأسلوب حیاة ،لمعلوماتا

  .٧٢ص"  یكون قادراً على مزاولة أي عمل

یوظف والمستقبلي مطالب بأن  ،التدریس العصري نَّ إ: "بقولھ) ھـ١٤٢٣،مطاوع (ویضیف      
المنشودة  التَّعلیمیةھ بات من الصعب على نظم التعلیم الوفاء بالمتطلبات ألنَّ  ،مستحدثات تكنولوجیا التعلیم

  .٨٨ص" 

موافقة خادم الحرمین باإلضافة إلى  ،في المیدان التربوي لحاسوبل أھمیَّةعلى ما سبق من وبناًء      
بالریاض على إنشاء الجامعة اإللكترونیة  -حفظھ هللا -الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود

وافق خادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد  "لخبروكان نص ا، كما ورد في صحیفة الریاض
یس مجلس الوزراء رئیس مجلس التعلیم العالي ـ حفظھ هللا ـ على قرار مجلس التعلیم العزیز آل سعود رئ

بجة باإلضافة إلى حاو ،..". العالي الخاص بإنشاء الجامعة السعودیة اإللكترونیة انویةالمرحلة  طالَّ  الثَّ
رإلى دراسة بعض ال راسات مقرَّ ل االنتساب المستقبھ لو تسنى لھم في ألنَّ ، بواسطة الحاسوب یة الدِّ

  .استخدام الحاسوب في التعلمعن كیفیة  كون لدیھم خلفیةللجامعة اإللكترونیة سی

بأو من خالل مناقشتھ لزمالئھ  ،العملیة المیدانیة التَّربیةما الحظھ الباحث سواًء أثناء وكذلك        طالَّ
راس وما  ،في االستفادة من الحاسوب یرةً كب غبةً لدیھم ر ن الحظ أنَّ ھم في األصل معلِّمو نات العلیا الذیالدِّ

تھ العدید من أكدَّ كما  ،وتحصیلھم بشكل أفضل ،ینمتعلِّمالباه ومزایا تساھم في شد انت ،یقدمھ من برمجیات
راس ودراسة  ،)م٢٠٠٥،الدایل (ودراسة  ،)م٢٠٠٢،دراسة الشرھان ( :ومنھا على سبیل المثال ،اتالدِّ

مدى امتالك تبین  إلجراء دراسةٍ  ماسةً  حاجةً  ھناك المنطلقات وجد الباحث أنَّ فمن ھذه  ،)م٢٠٠٧،جبر(
  .الھامة ین لھذه الثقافةمعلِّمال
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راسةأسئلة    :الدِّ

راسةتحددت مشكلة  اليفي السؤال الرئیسي  الدِّ   :التَّ

انویةي المرحلة معلِّمما واقع امتالك  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   ؟للثقافة الحاسوبیة  مكَّ

الیوتفرع من ھذا السؤال األسئلة الفرعیة    : ةالتَّ

انویةي المرحلة معلِّممن وجھة نظر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّةما  -١ مكَّة بمدینة  الثَّ
مة  ؟ المكرَّ

انویةي المرحلة معلِّممدى استخدام ما  -٢ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  ؟ التَّعلیمیةللحاسوب في العملیة  مكَّ
قالھي ما  -٣ انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام الحاسوب في  مكَّ

 ؟ التَّعلیمیةالعملیة 
طبین ) ٠.٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٤  ُتعزىین معلِّمال ات استجاباتمتوسِّ

ورات التَّدریبیة ،الخبرة في التدریس ،العلمي المؤھَّل ،التخصُّص(لمتغیرات  في مجال  الدَّ
 ؟)الحاسوب

  

راسةأھداف    :الدِّ

راسةھذه تھدف       فإلى  الدِّ انویةي المرحلة معلِّمواقع امتالك على  التعرُّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ للثقافة  مكَّ
  :من خالل  الحاسوبیة

 .التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّةعلى  التعرُّف -١
انویةي المرحلة معلِّممدى استخدام على  التعرُّف -٢ مةبمدینة  الثَّ للحاسوب في العملیة  مكَّة المكرَّ

 .التَّعلیمیة
قالعلى  التعرُّف -٣ انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ

 .التَّعلیمیةعملیة الحاسوب في ال
طمعرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین  -٤ ي مدارس المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ

انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ لو ،التخصُّص(بحسب  مكَّ ورات و ،والخبرة في التدریس ،العلمي المؤھَّ الدَّ
 .) في مجال الحاسوب التَّدریبیة

قالومقترحات لمعالجة  ،تقدیم توصیات -٥ وتعمل  ،ین من استخدام الحاسوبمعلِّمالمنع تالتي  اتمعوِّ
 .على تفعیل استخدام الحاسوب في تدریس موادھم
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راسة أھمیَّة   :الدِّ

راسة إلى أنھا        : ترجع أھمیَّة الدِّ

ملمن  -١ راسةتفید ھذه أن  المؤَّ الجھة ألنھا  التَّربیةي في كلیات لین عن برامج اإلعداد التربوالمسؤ الدِّ
ضمن متطلبات اإلعداد  یةحاسوبوتصمیم برامج  ،تركیز على وضعین بالمعلِّمالإعداد المناط بھا 

 .توظیفھ في التدریس لتربوي وكیفیةا
راسةتحاول ھذه  -٢ اليوب ،ین لثقافة الحاسوبمعلِّمالواقع امتالك إلقاء الضوء على  الدِّ قد تفید  التَّ

قفي إیجاد الحلول المناسبة لل لینؤالمس  .ینمعلِّمالات التي تواجھ معوِّ
ملمن  -٣ راسةھذه أن تفید  المؤَّ فالقائمین على تطویر المناھج في  الدِّ ین معلِّمالعلى احتیاجات  التعرُّ

 .ند التخطیط لتنفیذ دورات تدریبیةومراعاة ذلك ع ،التدریبیة
راسةھذه  نَّ إ -٤ بضرورة توظیف تقنیة الحاسوب في  والتي تنادي ،تتماشى مع االتجاھات الحدیثة الدِّ

 .التَّعلیمیةالعملیة 
راسةنتائج ھذه  نَّ إ -٥  .الحاسوب واستخدامھ في التعلیم أھمیَّةن مؤشر الوعي بتعبر ع الدِّ

  

راسةحدود    :الدِّ

راسةمثل تت        : في العناصر التالیة حدود الدِّ

راسةاقتصرت ھذه  :الموضوعیةالحدود  )١ انویةي المرحلة معلِّمعلى معرفة واقع امتالك  الدِّ بمدینة  الثَّ
مة ة المكرَّ  .للثقافة الحاسوبیة مكَّ

راسةاقتصرت ھذه : الحدود البشریة )٢ انویةي المرحلة معلِّمعلى  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   .مكَّ
راسةھذه  اقتصرت :الحدود المكانیة )٣ انویةالمدارس على  الدِّ النظام ([بشقیھا ، الحكومیة للبنین الثَّ

رنظام ال(و)العام مةبمدینة  ])اتمقرَّ ة المكرَّ  .بالمملكة العربیة السعودیة، مكَّ

راسةھذه  ُطبقت: الحدود الزمانیة )٤ راسفي الفصل  الدِّ راسمن العام  الثَّانيي الدِّ  -ھـ ١٤٣٢ي الدِّ

  .ھـ١٤٣٣

  

راسةمصطلحات    :الدِّ

  . ١٠٥٠ص"یقال أمر واقع  ،الحاصل" الواقع ) ھـ١٤٢٥،المعجم الوسیط (ورد في : واقع 

انویةي المرحلة معلِّموالتوضیح عن مدى امتالك  ،الكشف:  ھاأنَّ فھا الباحث إجرائیاً بویعرِّ       ة بمدین الثَّ
مة ة المكرَّ   .للثقافة الحاسوبیة مكَّ

انویةالمرحلة  ھي قمة الھرم في التعلیم العام الذي یسبقھ التعلیم " : ھاأنَّ ب) ھـ١٤١٨،الحدري (فھا یعرِّ :  الثَّ
ط ً وھي الفترة ما بین سن ، ویتلوه مباشرة التعلیم الجامعي، المتوسِّ " السادسة عشرة والعشرین تقریبا

  .٥٤٥ص
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فوی      ویلتحق بھا  ،تعلیم العامالمرحلة التي تشغل سلم ال" : ھاأنَّ ب) ھـ١٤٢٦، زیادة وآخرون( ھاعرِّ
راسةین أتموا الطلبة الذ راسة وتمتد ،ة بنجاحالمتوسِّط الدِّ بویدرس ال ،بھا على مدى ثالث سنوات الدِّ  طالَّ

" لھم لاللتحاق بالجامعات وتؤھ ،أكثر تخصصاً تتیح لھم قدراً أوفى من التثقیف العام اً بھذه المرحلة مواد
راسةوھذا التعریف الذي یتبناه الباحث في ھذه ، ١٤٠ص   .الدِّ

ف:  الحاسوب ت الحسابیة المختلفة آلة الكترونیة قادرة على إجراء العملیا" : ھأنَّ ب) م١٩٩٦، العقیلي(ھ عرَّ
 "وتحول المعلومات أو البیانات إلى لغة یتعامل معھا الحاسب اآللي  ،وتحلل ،وھي تخزن ،بسرعة عالیة

   . ٥٠٣ص

فو       ،جھاز إلكتروني یمكن برمجتھ لیقوم بمعالجة البیانات" :ھأنَّ ب) ھـ١٤٢٩، عطار وكنساره(ھ عرَّ
والمقارنات المنطقیة الستخالص المعلومات المفیدة  ،وإجراء العملیات الحسابیة ،واسترجاعھا، وتخزینھا

راسة، ٤٣٨ص "منھ    .وھذا التعریف الذي یتبناه الباحث في ھذه الدِّ

ً  : اللُّغةالثقافة في  ً  ،من َثِقف الشيء ثقفا   .حاذق:ھ ورجل َثْقٌف وثِقٌف حذق:وثقوفة ، وثقافا

ً فطناً  ،٥٧: األنفال M  l     e  d  c  bL :قال هللا تعالى       وثَقُف الرجل ثقافة أي صار حاذقا

  )٢٨ص،م ٢٠٠٥،ابن منظور (

فو      القزاز " (وعقلھ من مظاھر في البیئة االجتماعیة  ،اإلنسانكل ما صنعتھ ید : " ھا أنَّ ت أیضاً بعرِّ
  ).٨٩ص،ھـ ١٤٢٤،وأبو عراد 

ف :الثقافة الحاسوبیة  عبارة عن تلك "ھا نَّ إ: بقولھ )م ٢٠٠٠، العبري(كما وردت في ھا المناعي عرَّ
يلكي  ؛بالحاسوب التي یحتاج إلیھا الفردالمعارف المتعلقة  عملھ بفاعلیة في مجتمع یزداد االعتماد  یؤدِّ

  .٢ص" فیھ على تكنولوجیا المعلومات

ً في ھذه ویعرِّ       راسةفھا الباحث إجرائیا انویةالمرحلة  معلِّمھا عبارة عن معرفة بأنَّ :  الدِّ بكیفیة  الثَّ
ً ومتعة  التَّعلیمیةوبرمجیات تضیف للعملیة  ،مھ من خدماتوما یقدِّ  ،استخدام الحاسوب .تشویقا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٩ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

 

•  
•  

•  

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٠ - 

انيالفصل  راسةأدبیات : الثَّ   الدِّ

راسةیأتي ھذا الفصل من       نو، ألدب التربويلجزء من ابوصفھ یمثل مراجعة  الدِّ من إطاٍر نظري  یتكوَّ
  : حول ثالثة مباحث

ل ، وأنواعھ، والتطور التاریخي للحاسوب، ة الحاسوبماھیَّ : من حیث، الحاسوب ودوره في التعلیم :األوَّ
أسباب و، واألھداف العامة الستخدامھ في التعلیم، وتاریخ إدخالھ في التعلیم، واستخداماتھ، ومكوناتھ

قالو، في التعلیم مزایا استخدامھو، ومبررات دخولھ في التعلیم ، ات التي تحد من استخدامھ في التعلیممعوِّ
الثقافة  أھمیَّةو، ومفھوم الثقافة الحاسوبیة، ومجاالت استخدامھ في التعلیم، في التعلیم ومتطلبات استخدامھ

  .سوبیةوأبعاد الثقافة الحا، الحاسوبیة

اني ، كفایات المعلِّمو، وأخالقیات مھنة التعلیم، وأھمیَّة مھنة التدریس، من حیث مھنة التدریس، معلِّمال: الثَّ
  .الحدیثة التَّربیةفي  المعلِّموار التي یلعبھا واألد، الناجح المعلِّموصفات 

انویةالمرحلة : الثَّالث انویة في المملكة العربیة السعودیة: من حیث، الثَّ خصائص وأھمیَّة ، مفھوم المرحلة الثَّ
في مصادر اشتقاق أھداف التعلیم الثانوي ، أسس التعلیم الثانوي في المملكة العربیة السعودیة، التعلیم الثانوي

انویة، المملكة العربیة السعودیة   .أھداف المرحلة الثَّ

راسمن  كما یتضمن ھذا الفصل جملةً       ویلي ، ودراسات أجنبیة، منھا دراسات عربیة، ات السابقةالدِّ
  .علیھا عامٌ  استعراضھا تعلیقٌ 

  

  للدراسة اإلطار النظري: أوالً 

لالمبحث    الحاسوب ودوره في التعلیم:  األوَّ

  :ة الحاسوبماھیَّ 

 ،بمعنى یحسب Computeعلى وزن فاعول مشتق من الفعل   Computerكلمة حاسوب  إنَّ      
یمكنھا معالجة البیانات  ،ودقة متناھیة ،ھ آلة حاسبة إلكترونیة ذات سرعة عالیةأنَّ ب: ف الحاسوب رَّ ویع

Data Processing،  وتخزینھاStoring،  واسترجاعھاRetrieval  ٍلمجموعة ً  ،من التعلیمات وفقا
  .)٤ص،ھـ ١٤٣٠،كنساره وعطار (لنتائج المطلوبة وامر للوصول إلى اواأل

" الحاسوب"و ،"العقل اإللكتروني"و ،"الحاسب اآللي"مي وقد تعددت التسمیات لھذا المصطلح فقد سُ      
مع استخدام  Computerكمرادف لمصطلح ) الحاسوب(العربیة فقد أعتمد مصطلح  اللُّغةأما مجمع 

  .)٢ص،م ١٩٩٧،علي (كالحاسب اآللي  تسمیات مشابھة

كترونیة یمكن برمجتھا لكي تقوم بمعالجة آلة ال" ھ أنَّ بالحاسوب  )ھـ١٤٢٥،الموسى ( فوقد عرَّ      
  .١٦ص" والمنطقیة علیھا، لیات الحسابیةوإجراء العم ،واسترجاعھا ،وتخزینھا ،البیانات

جھاز مثلھ كمثل أجھزة الحواسیب األخرى :" الحاسوب التعلیمي بأنَّھ ) م٢٠٠٤،عیادات (وقد عرَّف      
وأنَّ ما یمیزه عن غیره من أجھزة الحواسیب ھو نوع ، حیث ال یختلف عنھا في تركیبھ األساسي،

ھ یستخدم برمجیات حیث أنَّ ، والمتعلِّم، في ید المعلِّم مطیعةالبرمجیات التي یستخدمھا مما یجعلھ أداة 
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وھذه البرمجیات عبارة عن مواد ) Instructional Software or courseware:(تعلیمیة تدعى
وتدریسھا بواسطة أجھزة ، كما یتمُّ إنتاجھا، وإعدادھا من قبل فریق مختص، تعلیمیة یتم تصمیمھا

المادة التَّعلیمیة بأسلوب  وعرض، ویكون دور الحاسوب التعلیمي في مثل ھذه الحالة ھو تقدیم، الحاسوب
  .١٠٧-١٠٦ص"متفاعل مع المتعلِّم

 ،برمجتھا بھدف تخزین البیانات عبارة عن آلة إلكترونیة یتمُّ  الحاسوب أنَّ  یتَّضحومما سبق      
 ،وقد استطاع ھذا الجھاز أن یدخل للمجال التربوي، رعة عالیة للوصول إلى المعلوماتومعالجتھا بس

میزاتھ التي استطاعت أن تساھم في خدمة التعلیم سواًء و ،وتعدد تطبیقاتھ ،والتعلیمي نظراً إلمكاناتھ
  .التَّعلیمیةلمؤسسة أو ل، معلِّملأو ل، متعلِّملل

  

  :التطور التاریخي للحاسوب

أصابع  ھياإلنسان أول وسیلة حساب استخدمھا قد بدأت و ،دم اإلنسانقِ كانت فكرة الحاسوب قدیمة      
 ،وأسالیبھ ،وتعقدھا كان لزاماً علیھ أن یطور أدواتھ ،ومع تطور حیاتھ ،بعد ذلك استخدم الحصى یدیھ ثمَّ 

ھ عامل مھم في وبناًء علیھ أستطاع أن یطور فكرة الحاسوب ألنَّ  ،وتقنیاتھ لتتالءم مع الحیاة التي یعیشھا
  .)٦ص،ھـ ١٤٣٠،كنساره وعطار .(تقدم ورقي البشریة 

فبدأ باستخدام  ،لقد حاول اإلنسان منذ قدیم الزمان تحسین قدراتھ الحسابیة الطبیعیة بطرق مختلفة" و     
استطاع الصینیون تطویر جھاز یسمى أباكوس . م.ق٢٠٠٠وفي حوالي عام ، أصابع الید للعد

)ABACOS( ،واستعمل  ً الرومان استخدامھ من قبل الیونان و تمَّ وبعد ذلك ، للحساب والعد وكان یدویا
ھذا الجھاز بعد  أھمیَّةوتضاعفت ، سنة ١٠٠٠انتقل إلى أوروبا قبل حوالي  ثمَّ ، والمصریین القدماء

انيانتشار أنظمة العد العربیة والھندیة في حوالي القرن  ، م١٩٨٧،العقیلي وآخرون" (عشر المیالدي الثَّ
  ).٢ص

وكانت تستخدم ھذه المسطرة إلجراء  ،)Slide Rule(اختراع مسطرة الحساب  تمَّ م ١٦٢١وفي عام      
وقد استمر استخدام ھذه ، ولحساب اللوغاریتمارت ،والجذر التربیعي ،والقسمة ،عملیات الضرب

  ).٢١ص، م٢٠٠٥، عارف(المسطرة بشكل واسع في تلك الفترة وإلى بدایة السبعینیات 

میكانیكیة تستطیع أن  یخترع آلةأن   )Pascal(سمھ باسكال اع عالم فرنسي ام أستط١٦٤٢وفي عام      
وبعد  ،اآللةصنع ھذه  وقد سمیت لغة البرمجة باسمھ تخلیداً لجھده في ،والطرح ،تجري عملیات الجمع

  )Coot Fried Leibniz(ز یلیبینجوت فراید سمھ االماني بقرابة الثالثین عاماً أتى عالم  صنع ھذه اآللة
، مةوالقس ،إجراء عملیات الضرب اآللةتستطیع ھذه ) لكھرباءلعدم توفر ا(میكانیكیة  والذي اخترع آلة

  ).٧ص، ھـ١٤٣٠،كنساره وعطار(و )٢١ص، م٢٠٠٥، عارف(من  وقد أشار إلى ذلك كلٌّ 

وال یزال البعض منھا یستخدم في بعض القرى  ،ز ألكثر من ثالثة قرونیلیبین وقد صمدت آلة     
، اآللةوالشكل لھذه  ،الجوھر إلضافات التي تمت علىود یعود إلى اوالسبب في ھذا الصم، األوروبیة

ستخدمت واُ  ،إحالل المحرك الكھربائي محل ذراع التشغیل تمَّ والمحركات  ،ومع تطور علم الكھرباء
  ).٨ص، م٢٠٠١،سویلم(األزرار إلدخال األرقام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

- ١٢ - 
 

مبرمجة یمكن تشغیلھا  من اختراع آلة) Jacgward(الفرنسي ھاكوارد م أستطاع ١٨٠٦وفي عام "     
  ).٢٠ص، م٢٠٠٤، عیادات" (بواسطة البطاقات المثقبة

حاسبة  من اختراع آلة) Sharls babage(م تمكن العالم اإلنجلیزي شارلز باباج ١٨١٦وفي عام "     
ھا تعمل على أساس فكرة الفرق بین مربعات ألنَّ ) Difference machine(میكانیكیة أسماھا آلة الفرق 

تصمیم آلة حاسبة أخرى أسماھا ) Sharls babage(م استطاع شارلز باباج ١٨٣٣وفي عام ، داألعدا
وقد قسمھا إلى وحدات وظیفیة ال تختلف في فكرتھا عن ) Analytical engine) (ِاآللة التحلیلیة(

لك یمكن وبذ، ھ أول من فكر باستعمال البرنامج المخزونأنَّ كما ، الوحدات الحالیة الموجودة في الحاسوب
  ).٩ص، م١٩٨٧، العقیلي وآخرون" (الحدیث باباج یعتبر األب الحقیقي للحاسوب شارلز أنَّ القول 

مع أعداد یتألف كل منھا من ، وقد عملت آلة باباج وفق مبدأ حساب الفروقات حتى الدرجة السادسة"     
 ً میكانیكیة تستمد آلیتھا  وقد بنیت ھذه اآللة باستخدام آالت، وذاكرة تتسع أللف عدد ،خمسین رقما

عملیة جمع  ٦٠وكان باستطاعة ھذا المحرك التحلیلي إنجاز ، )سقوط األثقال(األساسیة من قوة الجاذبیة 
  ). ٢١-٢٠ص، م٢٠١٠، طھ" (أو ضرب واحدة ألعداد من خمسین رقماً في الدقیقة الواحدة 

  :ة على ثالثة عملیات فقط ھم واقتصرت العملیات الجبری، ظھر جبر بولیان، م١٨٥٤وفي عام "     

OR , NOT ,AND،  ویعتبرBoole )وفي عام ، رائد نظریة المعلومات )مؤسس نظریة جبر بولیان
وذلك لحل المسائل ، یانواعتمدت ھذه اآللة على عملیات جبر بول، م ظھرت أول آلة منطق١٨٦٩

حجازي ( )"البیانو المنطقي(وسمیت ھذه اآللة بـ ، William Javonsواخترع ھذه اآللة ، الریاضیة
  .)٤٢ص، م١٩٩٩، وسرحان

 ،م اعتمدت دائرة اإلحصاء السكاني األمیركیة ماكینة قراءة البطاقات المثقبة١٨٩٠وفي عام "     
كانت ھذه الماكینة أول و، )Herman Hollerith(التي اخترعھا العالم ھرمان ھولیرث و ،وفرزھا

ستطاعت قراءة البطاقات المثقبة التي استخدمت وا، )electromechanical(میكانیكیة  –ماكینة إلكترو 
واستطاعت إنجاز عملھا في سنتین ونصف بدالً من عشر ، م١٨٩٠في إحصاء سكان أمیركا عام 

وتوفیر مبلغ ، وھي الفترة التي كانت تستغرقھا عملیة اإلحصاء السكاني قبل اختراع ھذه الماكینة ،سنوات
  ).٢٢ص، م٢٠٠٥، عارف" (مالیین دوالر٥

وأطلق علیھا أسم  ،اختراع أول آلة أوتوماتیكیة تستخدم لضرب األعداد تمَّ م ١٨٩٣وفي عام      
 Vacuumام مفرغ اختراع أول صمَّ  تمَّ م ١٩٠٦وفي عام  ،Otto Steigeaوقد اخترعھا  ،)الملیونیر(

tube  على ید األمریكيlee De Forest،  َّام بـ وسمي ھذا الصمAudion، نو ام المفرغ ھذا الصمَّ  یتكوَّ
وتكبر إشارات الرادیو المستقبلة عن طریق الھوائي  ،من ثالثة من العناصر التي تستطیع أن تكتشف

لامات المفرغة في الجیل واستخدمت الصمَّ ، )اإلیلایر(   .من الحاسبات األوَّ

) Flip-Flopجئ دائرة التغیر المفا(اختراع آلة كھربائیة اسمھا  تمَّ م ١٩١٩وفي عام      
اليوب، وھذه الدائرة لھا حالتین ثابتتین من الممكن المبادلة بینھما ، Eccles  and Jordaاخترعھا  التَّ

حجازي (في األعداد لتخزین المعلومات  [ 1 ,0] [ON , OFF]أصبحت ھذه الدائرة أساس النظام الثنائي 
  ).٤٤ص، م١٩٩٩، وسرحان
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-Computing-Tabulating(مان ھولیرث بتحویل اسم شركتھ من م قام العالم ھر١٩٢٤وفي عام      
Recording Company ( م إلى ١٨٩٦التي أسسھا في عام)International Business 

Machines (IBM) ( والتي ال زالت إلى وقتنا الراھن من الشركات الكبیرة في مجال الحاسوب
  ).٢٢ص، م٢٠٠٥، عارف(

واستخدم ، الذي یستخدم لغرض واحد فقط، Analogتناظري  سوبم ظھر أول حا١٩٣١وفي عام "     
، على عدد من التروس اعتمد ھذا الحاسوب، )محلل التفاضليال(وسمي بـ ، في حل المعادالت التفاضلیة

ولكن الحسابات ، واعتمد تفسیر النتائج على درجة دوران التروس، التي تحرك بواسطة محرك كھربائي
  .تھا على درجة دقة مقیاس زاویة دوران ھذه التروسوتعتمد دق، كانت محدودة

أساس األبحاث العلمیة وكان ھذا البرنامج ، أول برنامج الكتروني Eckertم اخترع ١٩٣٣وفي عام      
  .التي قامت بھا جامعة كولومبیا في الوالیات المتحدة األمریكیة في الحواسیب

وعن  ،وشرح علیھا ،Turingكامتداد آللة  Logic machineم اخترعت آلة منطق ١٩٣٦وفي عام      
  .واستخدمت األرقام الحقیقیة على ھذه اآللة، طریقھا الكمبیوتر المفترض

وولدت ، ومفاتیح الدوائر الكھربیة، بین منطق جبر بولیان  Shannonم قارن ١٩٣٧وفي عام      
  .نظریة المعلومات في ھذا العام

مامات المفرغة وسمي واستخدمت فیھ الص، Digitalرقمي  اسوبم ظھر أول ح١٩٣٩وفي عام      
لنسبة إلى الحروف ، ABC ھذا الحاسوب   . Anatsoff, Berry and Cony:ى لمخترعیھ وھماألوَّ

لم أُخترع ١٩٤١وفي عام       وتمت البرمجة  Z-3لألغراض العامة وسمي  Digitalرقمي  حاسوب أوَّ
  .باستخدام األفالم المثقبة

ل تم ظھر١٩٤٣في عام و      لم ظھر ١٩٤٤في عام  ثمَّ ، )ةالجنسی( ةآلة حاسب انجلیزی أوَّ  حاسوب أوَّ
ً  ٥٠وكان عرض ھذا الجھاز  ،Mark-Iأمریكي وسمي  میل من  ٥٠واستخدم ، أقدام ٨وارتفاعھ  ،قدما

ً  ،األسالك   .واستخدم ھذا الجھاز في جامعة ھارفارد لمدة خمسة عشر عاما

العطل كان  ذلك أنَّ واكتشف بعد  ،ھ لم یعملولكنَّ ، Mark IIلیصبح  Mark-Iم عدل ١٩٤٥وفي عام      
 The Firstوكان ھذا ھو  ،"حشرة " ومعناھا ) Bug(میت األعطال بعد ذلك بـ لذا سُ ، سببھ حشرة العتة

Bug ، لم ظھر ١٩٤٦وفي عام   .ENIACالكتروني رقمي  حاسوب أوَّ

ونال مخترعھ جائزة نوبل عام  ،Transfer – Resistor: م ظھر الترانزستور ١٩٤٧وفي عام      
اختراع وب، ھ یسمح بتدفق التیار الكھربائيولكنَّ  ،والترانزستور عنصر صغیر الحجم، م١٩٥٦
  .صغیراً  تور أصبح الحاسوبزسالتران

لم خزن ١٩٤٨وفي عام       م ظھرت الذاكرة الداخلیة ١٩٤٩وفي عام ،امج في ذاكرة الحاسوببرن أوَّ
Core memory ،بدالً من الصمامات المفرغة وھي عبارة عن دوائر ممغنطة.  

لم أكتمل ١٩٥٠في عام و      حاسب عجلة الریاح (مي ھذا الجھاز وسُ ، تفاعلي جھاز حاسوب أوَّ
Whirlwind Computer( ،وئي حتى یتم ض ومسدس، أسطوانة أشعة الكاثود واستخدم ھذا الحاسوب
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كان متصالً بمجموعة من الرادارات ) عجلة الریاح( وبوحاس، والمستخدم التفاعل بین الحاسوب
مواقع توجیھ الطائرات للتصدي في ال ثمَّ ، واستخدمتھ وزارة الدفاع األمریكیة للتعرف على طائرات العدو

  .بمثابة نموذج أولي للشبكات وكان ھذا الحاسوب، المستھدفة

لم ظھر ١٩٥١عام وفي        تمَّ و، UNIVAC ھذا الحاسوب ھو حاسوب، حاسوب آلي تجاري أوَّ
وكانت ، نتخابات األمریكیة بین إیزنھاور ومنافسھ ستیفنسنم للتنبؤ بنتیجة اإل١٩٥٢دامھ عام استخ

 Micro Programmingأساس فكرة البرمجة المصغرة  Wilkesوفي نفس العام وضع ، النتیجة مبھرة
  .وعمارة الحاسوب ،تصمیم داً في فنِّ ومرش ،فیما بعد دلیالً  التي أصبحت

وسمي ھذا ، األغراض العامة استخدام الترانزستور في الحاسبات ذات تمَّ م ١٩٥٤وفي عام      
  .ترانزستور ٨٠٠واحتوى على  ،TRADIC الحاسوب

لم ظھر ١٩٥٦وفي عام       وسمي ھذا ، والوصول إلیھا بطریقة عشوائیة، نظام لتخزین المعلومات أوَّ
 مالیین ٥وأصبح من الممكن تخزین ، )طریقة الوصول العشوائي للمحاسبة والمراقبة( RAMACالنظام 

انیحرف في    .ة الواحدةالثَّ

لم ظھرت ١٩٥٧وفي عام        Formula(وھي لغة الفورتران  ،لغة من لغات المستوى المرتفع أوَّ
Translator (FORTRAN)(،  اللُّغةوما زالت ھذه ، لتحسین مستوى البرمجة اللُّغةوطورت ھذه 

  .والھندسیة ،والریاضیة ،مستخدمة حتى یومنا ھذا في التطبیقات العلمیة

لم بنیت ١٩٥٨وفي عام       ، وصنعت ھذه الدائرة بتجمیع عدد من عناصر السیلیكون، دائرة متكاملة أوَّ
والتي سمحت بتقدم ملموس في تكنولوجیا ، كون المتكاملةالدائرة كانت أساس بناء رقاقة دوائر السیلِ ھذه و

التي ) List Processor LISP(وُطورت في نفس العام لغة البرمجة لیسب ، االلكترونات الصغیرة
  .صطناعي فیما بعدساھمت في أبحاث الذكاء اال

لورت م طُ ١٩٦٠وفي عام       ، COBOLلغة برمجة من لغات المستوى المرتفع وھي لغة الكوبول  أوَّ
لوھي  وقدمت وزارة الدفاع األمریكیة دعماً مالیاً كبیراً لفریق من جامعة بنسلفانیا ، لغة برمجة ھیكلیة أوَّ

ل، Groce Hopperوكان من أعضاء ھذا الفریق ، اللُّغةلتطویر ھذه ) أمریكا( من كتب برنامج  أوَّ
تكبیر الضوء " واللیزر ھو ) LASER(وفي نفس العام أكتشف اللیزر ، للحاسوب Compilerترجمة 

وأصبح ، "Light Ampilification Simulated Emission Radiaionبمحاكاة إطالق اإلشعاعات 
وبدأ منذ ھذا التاریخ التفكیر في ، من الممكن إطالق الضوء المتالحم من بلورة حجر یاقوت مصنع

  .وء بدالً من الكھرباءاستخدام الض

لم ظھر ١٩٦٢وفي عام       واستخدم مسدس ضوء  Sketchpadمي برنامج للرسوم البیانیة وسُ  أوَّ
بأنظمة شركة ، م١٩٦٣الدقیق عام  وظھر الحاسوب، شاشة أشعة كاثود إلدخال الصور والرسوم على

IBM  انزستورواستخدم منھا الدوائر المتكاملة بدالً من التر ٢٦٠و ٣٦٠طرازات.  

لم ُنفذ ١٩٦٤وفي عام       لوھي ، BASICبرنامج بلغة البیسك  أوَّ تخدمت في جیل لغة برمجة اس أوَّ
  .الدوائر المتكاملة
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وبعد نجاح لعبھا ، جوبدأ بلعبة الشطرن، Gamesفي األلعاب  م استخدم الحاسوب١٩٦٧وفي عام      
  .  AIِِِ(Artificial Intelligence(بدأ فرع الذكاء اإلصطناعي ، على الحاسوب

م ظھرت األلیاف الضوئیة التي ١٩٧٠وفي عام ، م ظھرت الحاسبات الصغیرة١٩٦٩وفي عام      
واستخدمت الدوائر الضوئیة ، والتحویل بصورة أسرع من طریقة الكابالت ،تسمح للبیانات بالتحرك

ً قواعد البیانات، الموصالت واللیزر في نفس العام لم ظھرت ١٩٧١عام وفي ، وتطورت أیضا  أوَّ
  ).٥١-٤٤ص، م١٩٩٩،حجازي وسرحان " ( INTELشریحة معالج دقیق إنتل 

حیث تمكن سیمون ، وفي بدایة السبعینیات حصلت ثورة في مجال استخدام الحاسوب في التعلیم"     
لمن تصمیم ) Saymon Papert(بابلرت  ھا مخصصة فقط حیث أنَّ ، لغة تعلیمیة محوسبة متكاملة أوَّ

حیث یتم عن طریقھا تعلیم الریاضیات والرسومات الھندسیة لألطفال بطریقة ، التَّعلیمیةلألغراض 
  ).٥١ص، ھـ١٤١٨، المغیرة" (مشوقة

لبتصمیم ) INTEL(من شركة انتل ) Ted Hoff(م قام المھندس تید ھوف ١٩٧١وفي عام "       أوَّ
ب الدقیق على وحتوى ھذا الحاسا) INTEL 4004 Microprocessor(دقیق في العالم سمي  حاسوب
انیعملیة حسابیة في  60,000وكان یستطیع إنجاز ، ترانزستور 2,250 وفي نفس العام اخترع ، ةالثَّ

  ).Pascal(لغة البرمجة العالیة باسكال ) Niklaus Wirth(نیكالوس 

" أب الحساب السریع"والذي یسمى ) Seymour Cray(م قام سایمور كراي ١٩٧٢وفي عام      
)father of supercomputing ( بتأسیس شركة كراي)Cray Research.(  

بتطویر لغة البرمجة  Bellمن شركة ) Dennis Ritchie(م قام دینیس ریجي ١٩٧٢وفي عام      
  ).٢٦ص، م٢٠٠٥، عارف)" (Pascal(وأعتبرت في وقتھا من اللغات المنافسة للغة ، Cالعالیة المسماة 

عن ) INTEL(م حدث تطور ھام جداً على مستوى المعدات حیث أعلنت شركة ١٩٧٥وفي عام "     
لإنتاج  وعلى أساس ھذه ، كونمصنوع من رقاقات السیلِ ) Micro-Comouter(معالج میكروبي  أوَّ

لالتقنیة صنع  بدأت ثورة ، جة ھذا التطور النوعي في الحواسیبونتی، م١٩٧٥حاسوب شخصي عام  أوَّ
إلى  ثمَّ ، أصغر حجماً من األجیال السابقة دى ھذا االختراع إلى جعل الحواسیبفقد أ، حاسوب الشخصيال

حمدي " (انخفاض ھائل في أسعارھا مما ساعد على انتشارھا بشكل كبیر في المدارس والجامعات 
  ).٣٠٣ص، م١٩٩٣، وآخرون

وھو أضخم مشروع تربوي لیس  ،الشھیر Platoم بدأ العمل في مشروع بالتو ١٩٧٦وفي عام "     
حیث یقوم ھذا المشروع بربط ، بل على مستوى العالم، على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیة آنذاك

والتدریب  ،والجامعات بكمبیوتر مركزي ضخم لإلستفادة منھ في عملیات التعلیم ،حواسیب المدارس
  ).١٠٢ص، ھـ١٤٢٥، الفار" (وتبادل الخبرات ،المختلفة

لالنموذج  IBMم طورت شركة ١٩٨٠وفي عام "      یستخدم التعلیمات المختصرة  ي لحاسوباألوَّ
RISC ،والتي یمكن أن ، الدقیق الذي یستخدم مجموعة بسیطة من التعلیمات بلغة اآللة وظھر الحاسوب
لم ظھر ١٩٨١وفي عام ، بسرعة عالیةالعملیات تنفذ  ) الفراشة(وسمي بـ ، ب تجاري متوازيوحاس أوَّ

اليوب، معالج بالتوازي ٢٥٦حتى ، وباستخدامھ أمكن تشغیل أجزاء من برامج على معالجات مختلفة  التَّ
  .وارتفعت درجة الكفاءة ،زادت سرعة التشغیل
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لوھو ، ATبتوزیع جھازھا الشخصي  IBMم قامت شركة ١٩٨٤وفي عام       جھاز یستخدم شریحة  أوَّ
فظھر نظامھا ، الشخصیة بتغییر خطھا اإلنتاجي من الحواسیب IBMوقامت شركة ، 80286معالج 

ً  ١٦البیاني الذي یسمح برسوم بیانیة ملونة حتى  لوفي نفس العام ظھر ، لونا جھاز شخصي من شركة  أوَّ
Apple  وھو جھاز الماكنتوشMacintosh ،وكانت شركة ، وفارة ،وشاشة متكاملة ،بذاكرةApple 

ل برمجیات  خاصة وأنَّ ، IBMوعانت الماكنتوش من منافسة أجھزة ، وم البیانیةشركة یعتمد لھا الرس أوَّ
، IBMمع أجھزة  Compatibleوأجھزة الماكنتوش لم تكن متوافقة ، كانت كثیرة ومتنوعة IBMأجھزة 

ً أجھزة الماكنتوش من الذاكرة المحدودة ھا في ولكنَّ ، Hardwareات الفنیة ونقص اإلمكان ،وعانت أیضا
مما أدى إلى طلبھا ، والتصمیمات بوجھ عام ،وممیزة في الرسم البیاني ،قت أصبحت نمطیةذات الو

  ).٥٢-٥١ص، م١٩٩٩،حجازي وسرحان " (خاصة بالنسبة للفنانین والرسامین والناشرین

من ناحیة  لى وقتنا الحاضر حدثت تطورات متالحقة في مجال الحاسوب سواءً م وإ١٩٩٠ومن عام      
وأصبحت المجاالت البحثیة الھامة التي یطرقھا  ،Softwareأو البرمجیات  Hardwareالعتاد 

جال اللغات وم ،ومجال النظم الخبیرة ،صطناعيمجال الذكاء اال: ھذا المجال ھي  المختصون في
ویحاكي العقل البشري من خالل تخزین  ،صطناعي یھدف إلى جعل الحاسوب یفكرفالذكاء اال، الطبیعیة
اليوب ،من المعلومات داخل الحاسوب كم ھائل علیھا یستطیع الحاسوب أن  وبناءً  ،ُیكون قاعدة بیانات التَّ

ویالحظ ذلك في الوقت الحالي في أجھزة ، ذ قرار بطریقة منطقیةاتخیساعد في ایحل المشكالت أو 
  .           Smart Deviceواألجھزة الذكیة  Roboticsالروبورت 

  :أنواع الحاسوب

ودقة  ،والثمن ،كرةوسعة الذا ،والسرعة ،تختلف الحواسیب عن بعضھا البعض من حیث الحجم     
  :فیما یلي استعراض ألھم التصنیفاتو، االستخدام ألنواع مختلفة

  : تصنیف الحاسوب حسب الحجم: أوالً 

الحواسیب  أنَّ ) ١٥-١٣ص، م٢٠٠٤، إسماعیل وآخرون(و )٤ص ،ھـ١٤٢٧، الموسى(من  اتفق كلٌّ      
  :إلى ما یليیمكن تصنیفھا حسب الحجم 

یل العدید تشغ كبیر الحجم یمكن من خاللھ بوھو حاسو": Super Computer" الحاسوب العمالق -١
وسرعة في ، ذاكرة كبیرة جداً  لھ حیث أنَّ ، المئات من الوحدات الطرفیة ویرتبط بھ، من البرامج

ب في األبحاث العلمیة استخدام ھذا النوع من الحواسی ویتم ،ل المعلومات تقاس بالمیكرو ثانیةتباد
ومن عیوب ھذا النوع من  ،والتنقیب عن الثروات الجوفیة ،وتنظیم عملیات الطیران ،المعقدة
 .والتي تصل إلى المالیین من الدوالرات ،الباھظة اب تكلفتھالحواسی

والمؤسسات  ،في الشركات ویستخدم ھذا النوع من الحاسوب": Main Frames"  الحاسوب الكبیر -٢
 ،بحیث یمكن تخزین مالیین من العملیات، أیضاَ المئات من الوحدات الطرفیة ویرتبط بھ، الكبیرة

 .أصغر حجماً من الحاسوب العمالق ولكنَّھ، بسرعة عالیة وفي وقت واحدومعالجتھا 
طالحاسوب  -٣ المنتصف ما بین ب یقع في ع من الحواسیوھذا النو": Mini Computer" المتوسِّ

والوزارات  ،ستخدم في مراكز السیطرة في المصانعوی، والحواسیب الصغیرة ،الحواسیب الكبیرة
وإمكانیة ربطھا بالعدید من النھایات  ،ویرجع السبب في ذلك إلى رخص تكلفتھا، والجامعات
 .الطرفیة
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 ،الثمن خیصور ،الحجم حاسوب صغیر وھو": Micro Computer" )الدقیق(الحاسوب الصغیر  -٤
وھذا النوع من الحاسوب  ،)Personal Computer: الشخصي  بالحاسو(وھو الذي یطلق علیھ 
یتطور بشكل متسارع من حیث  وھذا النوع ، ي المدارسویالحظ ذلك ف ،منتشر بشكل كبیر جداً 

وب الحاس، PC:الحاسوب المكتبي(ومن أنواعھ  ،)الحجم، الدقة في معالجة البیانات، شدة السرعة(
 ).Palm: الحاسوب الجیبي، Laptop: المحمول

: محطة العملإلى ما سبق من أنواع الحواسیب حسب الحجم ) ٤ص،ھـ١٤٢٧، الموسى(ویضیف      
ھا أقوى من حیث ولكنَّ ، وھي تشبھ عمل الحاسوب الشخصي من حیث أن مستخدمھ شخص واحد

وھذا النوع من ، والرسوم بدقة عالیة ،وروإمكانیة عرض الص ،والقدرة على التخزین ،معالجة البیانات
  .المھندسین والعلماء في المختبراتالحاسوب یستخدم من قبل 

ألجھزة والتحكم با ،ب في عملیات المراقبةیستخدم ھذا النوع من الحواسی: التحكمب ووحاس     
یارات إلصدار والس ،ووسائل النقل كالقطارات ،والصناعیة ،والمرتبطة بھ مثل األجھزة الطبیة ،المختلفة

  .وغیرھا من االستخدامات ،وجود عطل إشارة تنبیھ في حالة

  :التي یتعامل معھا تصنیف الحاسوب بحسب نوعیة البیانات : ثانیاً 

، سویلم( و)٢٢ص،م٢٠٠٢،البلوي (و )١٣-١٢ص، م٢٠٠٤، إسماعیل وآخرون(من  اتفق كلٌّ      
  :نوعیة البیانات إلى الحواسیب یمكن تصنیفھا بحسب أنَّ  )١٩ص، م٢٠٠١

 "Digital Computer"  الحاسوب الرقمي -١
أو الكمیات التي یمكن تمثیلھا بواسطة قیم  ،یستعمل ھذا النوع من الحواسیب البیانات المتقطعة     
وھذا النوع من الحواسیب ، والعلمیة وغیرھا، كالبیانات المستعملة في المؤسسات التجاریة ،عددیة

وذلك  ،والكمیات الحقیقیة بطریقة رقمیة ،العملیات داخل الجھاز عن طریق تمثیل األعدادیقوم بتنفیذ 
ھ یتناسب مع كافة التطبیقات وھذا النوع  شائع في عصرنا الحالي حیث أنَّ ، ةالساعات الرقمی :مثل

من  كما یعتبر الحاسوب الرقمي أكثر دقةً  ،والعلمیة وغیرھا من المجاالت ،والھندسیة ،التجاریة
  .منھ أقلَّ سرعتھ  ب التناظري إال أنَّ الحاسو

  
 "Analog Computer" )القیاس(الحاسوب التناظري  -٢

یعتمد في إجراء عملیاتھ على طرق القیاس المتعلقة بالخواص  ھذا النوع من الحواسیب     
 :قیمة ثابتة مثلوالتي لیست لھا  ،لج البیانات التي تتغیر باستمرارالفیزیائیة للظواھر الطبیعیة، ویعا

ل البیانات بجھد كھربائي متغیر داخل حیث تمثِّ ، وشدة التیار ،والضغط الجوي، درجة الحرارة
ھ یستخدم في عملیات التحكم اآللي في أنَّ  :ولھ عدة استخدامات من أھمھا ،الحاسوب التناظري

ذا النوع من ویعتبر ھ، والمركبات ،والصواریخ ،ویستعمل لتصمیم نماذج الطائرات ،المصانع
  .أجھزة قیاس الكترونیة دقیقةك واسیبالح
  

 "Hybrid Computer) " المھجن(المختلط الحاسوب  -٣
والحاسوب  ،وممیزات الحاسوب الرقمي ،وھذا النوع من الحواسیب یجمع بین خصائص     

دقة العالیة الب والبیانات ،فمثالً یمتلك ھذا النوع من الحواسیب القدرة على تخزین البرامج، التناظري
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ویستخدم ھذا ، )من الحاسوب التناظري(باإلضافة إلى سرعة رد الفعل ) من الحاسوب الرقمي(
  .استكشاف الفضاء واالستشعار عن بعد وتصویر الكرة األرضیة :النوع في العملیات الخاصة مثل

   : بحسب غرض االستعمال تصنیف الحاسوب: ثالثاً 

ستعمال لحواسیب یمكن تصنیفھا حسب غرض اإلا أنَّ  )١٢ص، م٢٠٠٤، إسماعیل وآخرون(ذكر     
  :إلى

 " Special Purposes Computer"الحاسوب الرقمي ذا الغرض الخاص  -١

الحاسوب الذي یستخدم في توجیھ : وع الستخدامھ في أغراض خاصة محددة مثلیصمم ھذا الن     
وغالباً ما ، أو اإلنذار المبكر ،لصناعیةأو إطالق األقمار ا ،أو حجز مقاعد الطائرات، الطائرات للھبوط

طة وھذا النوع من الحواسیب تكون ، یكون حاسوب الغرض الخاص من الحواسیب الصغیرة أو المتوسِّ
  .) Built into the Machine(وغیر قابلة للتعدیل ، برامجھ ثابتة

 " "General Purposes Computer لحواسیب الرقمیة متعددة األغراضا -٢

وتنظیم عملیات  ،والموظفین، ورواتب العمال ،تنظیم أجور :وع ألغراض متعددة مثلیصمم ھذا الن     
ً عادة في الداخل ،وتحلیل المبیعات، والمؤسسات ،الخزن في المصانع  ،ویكون برنامج المعالجة مخزنا

ً ، خرویتغیر من مجال إلى آ ب یكون قادراً على وھذا النوع من الحواسی، وھذا النوع ھو األكثر شیوعا
سواء كانت علمیة أو غیرھا؛ ألنَّھ یعمل ببرامج متغیرة حسب كل مشكلة ، حل مسائل ومشاكل متنوعة

  .یراد أن یحلھا

  :مكونات الحاسوب

ن الحاسوب من مكونات أساسیة ذكرھا كلٌّ من       ، الموسى(و )١١٢-١٠٥ص، م٢٠٠٧،عبود(یتكوَّ
  :وھي كالتَّالي )٣٧- ١٩ص، ھـ١٤٢٥

 ).Hardware(مكونات المادیة ال -١
  ).Software(البرمجیات  -٢
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اليویمكن تمثیلھا بالشكل         التَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):Hardware Elements(المكونات المادیة : أوالً 

ومشاھدتھا في جھاز  ،والملحقات التي یمكن لمسھا ،الستیكیةوالب ،وھي عبارة عن القطع المعدنیة     
  .ورقائق السیلكون ،وتشمل األجزاء الزجاجیة، الحاسوب

  :ویمكن حصرھا فیما یلي 

 ).Input Units(وحدات اإلدخال  -١
 ).Central Processing Unit(وحدة المعالجة المركزیة  -٢
 ).Storage Units(التخزین  وحدات -٣
 ).Output Units(وحدات اإلخراج  -٤

  :من خالل ذكر أنواعھا وتعریفھا، لشرح ھذه الوحدات بالتفصی وفیما یلي سیتمُّ 

 ):Input Units(وحدات اإلدخال  - ١
  :ومن أھم أنواعھا ما یلي، الوحدات بإدخال أو إیصال البیانات إلى الحاسوبھذه تقوم 

  
 ،واألرقام ،وھي عبارة عن لوحة یتم بواسطتھا كتابة األحرف ):Keyboard(لوحة المفاتیح  •

 .ھا تحتوي على بعض األوامرأنَّ كما ، وبعض الرموز األخرى ،والعالمات الریاضیة
وموقع حركة ید ، داة تحتوي على جھاز تحسس ینقل اتجاهوھي عبارة عن أ): Mouse(رة الفأ •

 .ویمكن بواسطتھا إعطاء أوامر إدخال أو استرجاع البیانات، المستخدم
والرسوم  ،وإدخال الصور ،یستخدم ھذا الجھاز لمسح): Scanner(الماسح الضوئي  •

اآلت  :لوالمستندات باستخدام خاصیة انعكاس الضوء عن األجزاء المضیئة أو المظلمة مث
 .والحجم ،والسرعة ،وتتفاوت أجھزة الماسح الضوئي في الدقة، تصویر المستندات

 .یستخدم ھذا الجھاز إلدخال األصوات إلى جھاز الحاسوب ):Microphone(المیكروفون  •
 

 برمجیة مـادیة

وحدة المعالجة 
 المركزیة

وحدة     
 اإلدخال

وحدة    
 التخزین

وحدة     
 اإلخراج

نظم      
 التشغیل

البرامج 
 المساعدة

البرامج 
 التطبیقیة

 مكونات الحاسوب
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 ):Central Processing Unit(وحدة المعالجة المركزیة  - ٢
وتسمى ھذه الدوائر ، كونالمصنوعة من مادة السیلِ لكترونیة ف الدوائر اإلمن آآلتتكون ھذه الوحدة 

ً بلغة الحاسوب رقائق وتتكون ھذه الوحدة من جزئین ، وتعد قلب الحاسوب النابض، )Chips( ا
  :ھما، سینرئی

الدوائر الالزمة مل على تویش ،وھو یشبھ المخ بالنسبة لإلنسان: )Processor(المعالج  •
، واإلخراج ،اإلدخالإلى وحدات  مخرجات من ووتوجیھ المدخالت وال، لتنفیذ العملیات

 :ویشتمل على وحدتین
o  وحدة الحساب والمنطق)ALU(: وھي الوحدة التي تقوم بأداء العملیات الحسابیة. 
o  وحدة التحكم)Control Unit(: وإخراج  ،ونقل ،وھي الوحدة التي تقوم بإدخال

 .وتقوم بتنظیم وتنسیق عمل وحدات الحاسوب، البیانات والمعلومات
 :تنقسم ذاكرة الحاسوب إلى ثالث وحدات فرعیة ھي): Memory( الذاكرة •

o  الذاكرة العشوائیة)RAM: Random Access Memory :( تعتبر الذاكرة
ل أو أثناء وھي تقوم باستیعاب المعلومات المؤقتة أثناء تشغی، الرئیسیة للحاسوب
اليوب ،عمل الحاسوب ھا تفقد محتویاتھا بمجرد إیقاف تشغیل الحاسوب أو فإنَّ  التَّ

وحدات (لذلك یتم حفظ البیانات في وحدات تسمى ، انقطاع التیار الكھربائي عنھ
والبیانات التي یتم حفظھا في وحدات ، قبل إیقاف تشغیل الحاسوب) التخزین

ویتم تخزین البیانات باستخدام النظام ، ھربائیةالتخزین تحفظ على ھیئة نبضات ك
وكل حرف أو رقم أو رمز ) Bit(منھا یسمى بت  وأيٌ ، )صفر أو واحد: (الثنائي

اليوب، یتم إدخالھ للحاسوب یتم تشكیلھ من خالل ثمانیة بت ثمانیة بت تسمى  فإنَّ  التَّ
 :ویمكن توضیح التزاید في وحدات التخزین كما یلي) Byte(بایت 

  1KB  =1024 Byteكیلو بایت         
  1MB   =1024 KBمیجا بایت         
  1GB  =1024 MBجیجا بایت         
  1TB  =1024 GBتیرا بایت         

o  ذاكرة القراءة فقط)ROM: Read Only Memory :( تقوم ذاكرة القراءة
معلومات : غیل مثلباالحتفاظ فقط بالبیانات األساسیة التي یحتاجھا الجھاز لبدء التش

ھا تحتفظ بمعلومات عن أنَّ كما ، واإلخراج المتصلة بالحاسوب ،دخالوحدات اإل
وال تفقد محتویاتھا عند إیقاف تشغیل الحاسوب أو انقطاع التیار ، الشركة المصنعة

 .الكھربائي
o  َّأة الذاكرة المخب)Cache Memory :( وھي ذاكرة مساعدة للوحة المعالجة

لیتیح ، زمن ممكن أقلَّ على معلومات من الذاكرة الرئیسة في  المركزیة للحصول
 .أسرع وقت ممكن للحصول على البیانات المطلوبة

 ):Storage Units(ٍوحدات التخزین  - ٣
وھي وحدات ال تفقد محتویاتھا عند ، تستخدم ھذه الوحدات لتخزین البیانات بناًء على طلب المستخدم

ویتم التخزین فیھا من خالل نقل البیانات ، انقطاع التیار الكھربائيإیقاف تشغیل الحاسوب أو عند 
ة أنواع من وحدات ویوجد عد، التي یتم العمل علیھا من الذاكرة العشوائیة إلى وحدة التخزین

  :نذكر منھا ، التخزین
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ً تستطیع ھذه األقراص أن تخزن كم ):Hard Disks(األقراص الصلبة  • من البیانات  اً كبیر ا
 ،إالَّ في حالة التلف أو زیادة السعة ،وغیر قابلة للتبدیل ،وھذه األقراص ثابتة، وماتوالمعل

والمواد المصنعة منھا ھي مواد معدنیة مغطاة بمادة ، ویتم التسجیل علیھا بواسطة المغنطة
 .أكسید الحدید القابل للمغنطة

وخفیفة  ،وھي عبارة عن أقراص صغیرة الحجم): Floppy Disks(األقراص المرنة  •
وتتم عملیة التخزین على قرص مغناطیسي یقاس  ،وھي تستخدم للتخزین الخارجي، الوزن

ً مقارنة بسعة  ،)بوصة ٣,٥(حجمھ بوحدة البوصة  وسعة ھذا القرص تعتبر صغیرة نسبیا
ً  أنَّ األقراص الصلبة حیث  ویندر استخدامھ في ، )میجا بایت ١,٤٤(أقصى سعة لھ تقریبا

 .الوقت الحاضر
بطبقة من األلمنیوم  اص مغطاةقرأعبارة عن  وھي): CD-ROM(قراص المدمجة األ •

 اویمكن استرجاع المعلومات منھ، بواسطة أشعة اللیزر اویتم تسجیل البیانات علیھ، العاكس
تمیز بسعة تخزین تتوسط سعة وت، )CD-ROM Drive(بواسطة مشغل أقراص خاص بھ 

 ).میجا بایت ٧٠٠(إلى  اتخزینھ لمرن حیث تصل سعةتخزین القرص الصلب وا
غیر الحجم یتم من عبارة عن جھاز ص وھو: )Flash Memory( الفالش میموري •

 ً ویسھل ، جیجا بایت٦٤ وتصل سعة ھذا الجھاز إلى ،من المعلومات اً كبیر خاللھ تخزین كما
من أھم األجزاء في ) Loader(وتعتبر اللودر ، حمل الجھاز ونقلھ من حاسوب آلخر

 .المیموري الفالش

 

 ):Output Units(وحدات اإلخراج  - ٤
ومن أھم  ،وھي وحدات یتم من خاللھا إخراج البیانات التي تم معالجتھا عند طلبھا من قبل المستخدم

  :ھذه األدوات 
ویتم من خاللھا عرض ، وھي تشبھ شاشة التلفاز: )Monitor(شاشة العرض  •

حجم : وتتفاوت شاشات العرض من حیث، .)..، األشكال. الرسوم، البیانات، النصوص(
 ).Resolution(درجة الوضوح و، )dot-pith(الوضوح  حدةو، )Size(الشاشة 

، وتستخدم لطباعة البیانات أو مخرجات الحاسوب على ورق): Printers(الطابعات  •
 Dot(نقطیة : نوعیة التقنیة المستخدمة للطباعة :وتتفاوت أنواع الطابعات من حیث

Matrix( نفاثات الحبر ، بطیئةوھي)Inkjet (طابعات اللیزر ، وھي ملونة)Laser ( وھي
 .سریعة

وتقوم السماعات الموصولة بجھاز الحاسوب بمھمة  ):Speakers(السماعات الصوتیة  •
 .إخراج األصوات من الحاسوب

والرسومات  ،وھي طابعات خاصة تستعمل إلنتاج اللوحات): Plotters(الراسمات  •
  .وأنواع أخرى من المواد المصورة ،البیانیة
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 ً   ):Software(البرمجیات : ثانیا

، وتقوم البرامج بوظائف محددة في الحاسوب، من مكونات الحاسوب الثَّانيالبرامج ھي المكون      
أشخاص مختصین  ویتم تصمیم ھذه البرامج من خالل، فمن خاللھا یتم توجیھ الحاسوب لعمل أمر معین

  ).مبرمجین( سمیطلق علیھم ا

 :تنقسم برامج الحاسوب إلى ثالثة أنواع رئیسیة ھي: برامج الحاسوبأقسام  •
o  برامج نظم التشغیل)Operating System Programs :( وھي عبارة عن برامج

 .Unix ،MS-Dos ،Windows: لاعد المستخدم في إدارة الحاسوب مثتس
 

o  البرامج المساعدة ألنظمة التشغیل)Assistance Programs :( وھذه البرامج مھمتھا
وتعتبر الوسیط ما بین نظام التشغیل والمكونات المادیة ، تحسین بیئة أنظمة التشغیل

ً ما بین البرامج التطبیقیة وأنظمة التشغیل، للحاسوب ً أیضا : مثل، وقد تكون وسیطا
 .ج تھیئة وتجھیز المكونات المادیةبرام، لغات البرمجة

  
o  البرامج التطبیقیة)Application Programs :( تساعد المستخدم على ھذه البرامج

 :ومن أمثلة البرامج التطبیقیة، وتعمل تحت مضلة نظام التشغیل، إنجاز بعض المھام
 .برامج معالجة النصوص -
 .برامج قواعد البیانات -
 .برامج الرسوم -
 .برامج الجداول الحسابیة -
 .الوسائط المتعددة -

 

 :نظم تشغیل الحاسبات اآللیة •
o ھو عبارة عن مجموعة متكاملة من البرامج: نظام التشغیل :تعریف نظام التشغیل، 

ویتحكم نظام ، ووحداتھ المختلفة ،وتنظم طریقة عمل الحاسوب ،والتعلیمات التي تتحكم
ویقوم نظام التشغیل ، والبرامج الخاصة بالحاسوب ،التشغیل في عمل المكونات المادیة

الیبالوظائف   :ةالتَّ
والنتائج الخارجة من  ،التحكم في الملفات التي تحتوي على البیانات المدخلة -

 .الحاسوب
 .التحكم في أجھزة التخزین -
، المایكروفون ،رةالفأ ،تیحلوحة المفا ،الطابعة: كم في األجھزة الملحقةالتح -

 .وغیرھا...
 .تنفیذ البرامج التطبیقیة -
 .الحاسوب المختلفةوتنظیم العملیات التي تقوم بھا وحدات  ،إدارة -
 .تسھیل العملیات واألوامر لتصبح في متناول مستخدمي الحاسوب -
 .التنسیق بین برامج التطبیقات -
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 .مراقبة مدة التنفیذ لكل تطبیق -
 

o مكونات نظام التشغیل: 
واألوامر  ،وھو عبارة عن مجموعة من التعلیمات: جزء یتحكم في األجھزة -

ھا أو تغییر أي شيء المستخدم التحكم بئیة ال یستطیع التي تعمل بصورة تلقا
 ).ROM(وعادة ما تكون في ذاكرة القراءة ، فیھا

وھو عبارة عن : جزء ییسر للمستخدم أداء كثیر من األعمال المختلفة -
والبرامج التي تسھل على المستخدم استخدام الحاسوب  ،مجموعة من األوامر

مر داخلیة وأوامر وتنقسم إلى أوا، واالستفادة منھ إلى أقصى حد ممكن
 .خارجیة

 
o یوجد أنواع عدیدة لنظم التشغیل ومن أشھرھا ما یلي: أنواع نظم التشغیل: 

 ).MS-Dos(نظام تشغیل القرص  -
 ).Unix(نظام تنفیذي شامل  -
 ).Apple(نظام تشغیل أبل  -
 ).Windows(نظام النوافذ  -

 :البرامج التطبیقیة •
ك برامج متخصصة في فھنا، لكل مستخدمامج حسب الحاجة یختلف استخدام ھذه البر     

ورابعة في ، وثالثة في تقدیم العروض، وأخرى في المحاسبة، والجداول ،تنسیق النصوص
  :ومن أشھر ھذه البرامج ، قواعد البیانات

o وھي عبارة عن برامج تستخدم لتنسیق النصوص المكتوبة: برامج معالجة النصوص، 
ومن أشھر ھذه ، وأشكال اإلطارات المختلفة ،والتعامل مع الصور ،وإدراج الجداول
 . Microsoft Wordالبرامج برنامج 

o حیت تقوم ، وھي عبارة عن برامج متخصصة في المحاسبة: برامج الجداول الحسابیة
باإلضافة إلى إمكانیة ، )القسمة، الضرب، الطرح، الجمع(بمختلف العملیات الحسابیة 
، جوتحلیل للنتائ ،والرسوم البیانیة ،طیطاتوإدراج التخ ،استخدام الدوال الریاضیة

 .Microsoft Excelومن أشھر ھذه البرامج برنامج 
o وھي عبارة عن برامج تقوم بإنشاء العروض التقدیمیة : برامج العروض التقدیمیة

والتصامیم  ،والصور ،مع إمكانیة استخدام النصوص، سواء التجاریة أو العلمیة
 .Microsoft PowerPointمج برنامج ومن أشھر ھذه البرا، الجذابة

o وھي عبارة عن برامج تستخدم لتخزین كمیة ھائلة من البیانات : برامج قواعد البیانات
كما ، والبحث عنھا سھلة بالنسبة للمستخدم ،بطریقة منظمة تجعل من عملیة االستعالم

ج برنامج ومن أشھر ھذه البرام، ھذه البرامج تتیح إمكانیة إنشاء قاعدة بیانات أنَّ 
Oracle ، وبرنامجMicrosoft Access. 

o حیث تتیح ھذه البرامج ، وھي عبارة عن برامج متخصصة في الرسم: برامج الرسوم
إضافة إلى ، )...،مستطیل، مربع، دائرة(رسم األشكال الھندسیة بأشكالھا المختلفة 
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ومن ، لرسموإمكانیة كتابة النصوص على ا، إمكانیة اختیار األلوان المناسبة للرسم
 .Adobe Photoshopأشھر ھذه البرامج برنامج 

o المتعددة مثل اوھي عبارة عن برامج تجمع بین الوسائط بأشكالھ: الوسائط المتعددة: 
وھي من أقوى الوسائل في ، الصوت والصورة والفیدیو والنص وبدقة وجودة عالیة

 .التَّعلیمیةكتابة البرامج 

  

  :استخدامات الحاسوب

والسبب یعود لما یقدمھ من خدمات كبیرة یصعب  ،وأفاده إالَّ من المجاالت مجاالً  یترك الحاسوبلم      
، سعادة والسرطاوي(وفي ھذا الصدد یذكر  ،والقیام بھا، على الكثیر من األجھزة األخرى منافستھ

  :ت على سبیل المثال ال الحصر وھيبعض المجاال )٣٧-٣٥ص،م ٢٠٠٣

 .التجارة §
 .الصناعة §
 .ل والمواصالتالنق §
 .الطب §
 .إنتاج التصامیم والرسوم الھندسیة §
 .اإلدارة الحكومیة §
 .التعلیم §
 .العلوم §
 .یعتبر أداة تخطیط §
 .یساھم في نقل البیانات والرسائل اإللكترونیة §
 .لھ القدرة على میكنة المكاتب §
 .المتعة والتسلیة §
 .یساھم في فتح مجاالت جدیدة للعمل §

  

  :التعلیماستخدامات الحاسوب في      

من خالل  مرَّ  التَّعلیمیةدخول الحاسوب في العملیة  أنَّ ) ١٣٢-١٢٦ص، ھـ١٤١٨،المغیرة (ذكر     
الیالمراحل    :ةالتَّ

لالمحاوالت  -١  :ى لمیكنة التعلیماألوَّ
بسیطة لتساعده في تصحیح  م بتصمیم آلة١٩٢٤في حوالي عام ) Pressey(قام برسي      

باختباراتھ التي كان یجریھا ل وھذه اآللة تشبھ اآللة الكاتبة ، ھ في جامعة والیة أوھایو األمریكیةطالَّ
لھا أربعة مفاتیح باإلضافة إلى نافذة مستطیلة یظھر من خاللھا السؤال مع  حیث أنَّ ، العادیة

وبعد ، من خالل الضغط على احد المفاتیح األربعةویقوم الطالب باختیار اإلجابة ، اإلجابات األربعة
وكان لھ ما أراد حیث ، أن رأى برسي نجاح آلتھ حاول أن یطورھا لتساعده في عملیة التدریس

التي تظھر من  التَّعلیمیة) Frames(استطاع أن یجعلھا آلة تتحكم في تقدیم سلسلة من اإلطارات 
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فإذا كانت ، اإلجابة على السؤال ثمَّ ، لتي یحویھا اإلطارویقوم الطالب بقراءة الفكرة ا، خالل نافذة
طار اآللة ال تنتقل لإل أما إذا كانت إجابتھ خاطئة فإنَّ ، الثَّانيإجابتھ صحیحة تقوم اآللة بنقلھ لإلطار 

ً في تقنیة التعلیم وقد توقع برسي آللتھ، التَّالي الكساد والبطالة التي أصابت  ولكنَّ ، مستقبالً مشرقا
 .الیات المتحدة األمریكیة خالل الثالثینات المیالدیة حالت دون ذلكالو

 :التعلیم المبرمج الخطي -٢
ھا كانت بطیئة حتى ولكنَّ  ،ك محاوالت في اتجاه إدخال اآللة في التعلیمبعد آلة برسي كانت ھنا     
لتحلیل السلوك اإلنساني  أن یطور قواعد) B.F.Skinner(والتي استطاع فیھا سكنر  ،م١٩٥٤عام 
جعل اآلالت و، لسلوك الصحیح في عملیة التدریسدى باستبدال المكأفاة والتعزیز لفنا ،متعلِّملل

وعلى ھذا األساس قامت حركة التعلیم المبرمج وكثر ، تقوم بتعزیز السلوك المرغوب فیھ التَّعلیمیة
ھ یقدم نَّ أل، التعلیم بالتعلیم المبرمج الخطي مي ھذا النوع منوسُ ، استخدامھا في الخمسینیات المیالدیة
ومما ، ویطلب من الطالب أن یسیر وفق طریقة واحدة ومنتظمة ،مجموعة من اإلطارات المتتابعة
بھ كان یركز على الأنَّ یؤخذ على ھذا النوع من التعلیم  بوال یناسب ال ،الضعفاء طالَّ سریعي  طالَّ

  .من البرنامج فقط فما یمیز بینھم ھو زمن إنھاء، التعلم
 :التعلیم المبرمج المتفرع -٣

محاوالت إلیجاد تعلیم یساھم في  ھناكبعد أن اتضحت عیوب التعلیم المبرمج الخطي كانت      
والذي یقوم بتقدیم مجموعة ، ین ویلبي احتیاجاتھم فأتت فكرة التعلیم المبرمج المتفرعمتعلِّمالجذب 

إجابة خاطئة تقوم اآللة  متعلِّمالفإذا أجاب ، وحاجاتھ متعلِّمالحسب قدرات  التَّعلیمیةمن اإلطارات 
التعلیم المبرمج التفرعي عالج بعض  وبالرغم من أنَّ ، بإرسالھ إلى إطار معین لیجد المساعدة فیھ

ك بعض ھنا إالَّ أنَّ  ،ما ین إلى حدٍ متعلِّملل المشكالت السابقة من خالل مراعاتھ للفروق الفردیة
ال یشارك بفاعلیة في عملیة التعلم فدوره مقتصر على استقبال  متعلِّمال أنَّ  :أھمھا ومن، المساوئ

وفي ھذه الفترة بدأت محاوالت إلدخال الحاسوب في ، اإلجابة علیھا ومن ثمَّ  ،معلومات محددة
  .التعلیم وبدایة حقبة جدیدة

 :بدایة الحاسوب في التعلیم -٤
س الوقت بدأ التعلیم وفي نف، نظراً للمزایا التي یقدمھا علیمیةالتَّ بدأ الحاسوب یدخل في العملیة      

التدریس بمساعدة الحاسوب : ودخل الحاسوب التعلیم من خالل طریقتین ھما ،رالمبرمج ینحص
CAI)Computer-Assisted Instruction ( أو إدارة عملیة التدریس بالحاسوبCMI 

)Computer-Managed Instruction.(  
 :CAIالتدریس بمساعدة الحاسوب  •

من أقدم استخدامات الحاسوب في التعلیم فھي  CAIتعتبر عملیة التدریس بمساعدة الحاسوب 
ومن األوائل الذین استخدموا ھذا النمط  في ، لنظام التعلیم المبرمج اً وتطویر اً تعتبر امتداد

دیة من أجل تدریب استخدامھ في الخمسینیات المیال التدریس صناع الحاسوب حیث تمَّ 
، )IBM(ومن أوائل الشركات في ھذا المجال شركة ، منسوبیھم على التعامل مع الحاسوب

ھا طورت لغة باإلضافة إلى أنَّ ، حیث قامت بإنتاج أول برنامج للتدریس بمساعدة الحاسوب
م المعروفة باس اللُّغةوھي ، برمجة خاصة تستخدم لكتابة برامج التدریس بمساعدة الحاسوب

)COURSEWRITER( ،وفي ، وفي ذات الوقت طورت جھاز حاسوب خاص بالتدریس
مع جامعة ستانفورد إلنتاج أول برنامج تدریس  IBMالستینات المیالدیة تعاونت شركة 

وشاع استخدام ھذا البرنامج وكان اسمھ ، بمساعدة الحاسوب شامل لمناھج المرحلة االبتدائیة
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وھي مؤسسة منھج الحاسوب ، لتي قامت بتسویقھنسبة إلى المؤسسة ا CCCبرنامج 
)Computer Curriculum Corporation( ،اشتھرت في تلك الفترة  ومن البرامج التي

 PLATO  )Programmed Logic for Automatic Teachingبرنامج بالتو 
Operations( ، ٍّوكان ، من أمریكا وأوروبا والذي ظھر بجامعة إیلینوي وذاع صیتھ في كل

ھ أصبح یستخدم في تطویر ھذا البرنامج حتى أنَّ  وتمَّ ، ستخدم على أجھزة الحاسوب الكبیرةی
ً برنامج ، التَّعلیمیةمعظم المراحل   TICCIT )TIME-sharedومن البرامج الشھیرة أیضا

Interactive Computer Controlled Information Television( ، وكان یستخدم في
  .ھ یتمیز بتدریس األفكارنَّ أل المراحل المتقدمة نظراً 

  
 :CMIإدارة عملیة التدریس بالحاسوب  •

وكان  ،كان الحاسوب في منتصف الستینیات یستخدم في إدارة األعمال اإلداریة والتجاریة
، التَّعلیمیةبشكل ملحوظ في المؤسسات والشركات وبعض الجامعات والمعاھد  اً منتشر

ً كبیراً في مجال اإلدارة مما جعل التربویین یفكرون في  واستطاع الحاسوب أن یحقق نجاحا
وكان ھذا ، من األعمال اإلداریة التي كانت تطلب منھ معلِّمالإدخالھ في التعلیم لكي یخفف على 

واعتمد في ذلك على النظریات ، األساس لفكرة استخدام الحاسوب في إدارة عملیة التعلیم
طورت ھذه النظریات حتى ت ثمَّ ، خدم في مجال إدارة األعمالتطبیقات التي كانت تستوال

 IPIومن أشھر ھذه األنظمة نظام ، في إدارة عملیة التعلیم معلِّمالأن تخدم  استطاعت
)Individually Prescribed Instruction (استخدامھ وتمَّ ، الذي صمم في جامعة بتسبرج 

بمن قبل   PLAN )Program for Learningنظام آخر أسمھ  ھناكو ،االبتدائیةالمرحلة  طالَّ
in Accordance with Needs (وقد دلت البحوث ، الذي طور في المعھد األمریكي للبحث

بھذا النظام كان لھ أثر واضح في رفع مستوى ال أنَّ مدرسة على  ١٤التي أجریت في  ، طالَّ
ً م بدأ تسویق ھذا النظام تجار١٩٧٥وفي عام    .یا

  

  :استخدام الحاسوب في التعلیممن  الھدف

راسفي كثیر من المرحل  التَّعلیمیةالحاسوب أستطاع أن یدخل في العملیة  بما أنَّ        فإنَّ  ،یةالدِّ
األھداف ) ٨٦-٨٤ص، ھـ١٤٢٥،الموسى ( منھاذكر لین یسعون إلى تحقیق العدید من األھداف یالمسؤ
الی   :ةالتَّ

الي، اواستكمالھ االتعلیم وتطویرھتنسیق عملیات تنمیة  -١  :وذلك بإتباع التَّ
 .لحدیثة لتحدیث األسالیب المنھجیةواالستفادة من التقنیات ا ،تطویر أسالیب التدریس •
راسي المعلِّملزیادة فاعلیة  ي التدریسدعم االتجاھات الحدیثة ف •   .داخل الفصل الدِّ
 .متعلِّملم وجعلھا أكثر جذباً وإثارًة للتیسیر عملیة التع •
لى النفس وإمكانیة وتشجیع مھارة االعتماد ع ،تشجیع المتعلِّمین على العمل بروح الفریق •

 .الجة المشكالت الفردیة لدى المتعلِّمینومع ،التعلم الذاتي
 .ییر أعلى لعملیة التعلیم والتعلمبزیادة سرعة التعلم وتحقیق معا ،فع مستوى عملیتي التعلیم والتعلمر -٢
 .في عملیتي التعلیم والتعلم) الحاسوب(استخدام التقنیات التكنولوجیة  زیادة وتكثیف -٣
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على عن طریق تشجیع المتعلِّمین ، ستوى العامزیادة التوعیة العامة ونشر الثقافة المعلوماتیة على الم -٤
ویتمُّ تحقیق ھذا الھدف الھام من ، ة في تطویر الحیاة في مجتمعاتھماستثمار معطیات العصر التقنی

 :خالل
واستغالل إمكانیاتھ والعمل  ،تستطیع القیام باستخدام الحاسوب إعداد الكوادر المدربة التي •

وورش  ،وذلك من خالل إقامة دورات تدریبیة ،یرھا بما یخدم العملیة التَّعلیمیةعلى تسخ
 .ي المرحلة المعنیةمعلِّمعمل ل

ً أو جزئیاً الجاھزة للتعرف على مدى مال التَّعلیمیةدراسة البرمجیات  • ءمتھا كلیا
والطالب  معلِّمباإلضافة إلى تأمینھا في مكتبات المدارس لیتسنى لل ،وضوعات المختلفةللم

 .االستفادة منھا
ین في مختلف المستویات على تحدیث أنظمة المعلومات والبرمجیات المعلِّمتدریب  •

 .التَّعلیمیة
ً (إتاحة الفرصة والتشجیع المستمر  • ً ومعنویا والتعاون ، لقطاع الخاص والحكوميل) مادیا

 .إلنتاج برامج تعلیمیة عربیة مستندة إلى مبادئ البرمجة التربویة الحاسوبیة

من أھداف استخدام الحاسوب في التعلیم ما  أنَّ  )٤٦ص،م ٢٠٠٣،سعادة والسرطاوي (یضیف و     
  :یلي

 .عند المتعلِّمینوالبحث واالستقصاء تشجیع طرق التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي  -١
 .وأسلوب تقویم المعلومات وتحلیلھاتنمیة مھارة حل المشكلة  -٢
 .عیة الطلبة بإمكانات الحاسوب وقدراتھتو -٣
 .تسھیل تعلم المباحث األخرى -٤
 .تقریب بعض الظواھر التي یصعب تخیلھا أو عملھا في المختبرات المدرسیة -٥

  

  :الحاسوب في التعلیم استخداممبررات 

راتتتحدث األدبیات وتزخر بالكثیر من       ل الحاسوب للمجال التعلیمي التي جعلت من دخو المبرِّ
راتحیث یذكر ) ٤٩-٤٣ص،ھـ ١٤٢٥، الموسى(وممن تحدث في ھذا المجال ، ضرورة الی المبرِّ   :ةالتَّ

بھ أداة مناسبة لجمیع فئات الأنَّ  • بئات الفالحاسوب یعتبر أداة مناسبة لجمیع ف: طالَّ سواًء  طالَّ
فالطالب یستطیع أن یتنقل في البرنامج المقدم من قبل ، التعلم يبطیئأو  الموھوبین منھم أو العادیین

 .الحاسوب حسب قدرتھ وطاقتھ االستیعابیة
فالحاسوب یعمل على تھیئة مناخ البحث واالستكشاف : ھ یساھم في تھیئة مناخ البحث واالستكشافأنَّ  •

 .التي سیستعین بھا التَّعلیمیةوالمصادر ، األسئلة التي سیجیب علیھالكي یختار ، متعلِّملل
يفالحاسوب : ھ یساھم في تحسین وتنمیة التفكیر المنطقيأنَّ  • ، متعلِّمالإلى تحسین درجة أداء  یؤدِّ

 .وكذلك یجعلھ یستطیع أن یفھم العالقات ما بین المتغیرات، وتنمیة التفكیر المنطقي لدیھ
ستفادة من عدة فالحاسوب یقوم بعرض المادة العلمیة واال: التَّعلیمیةادة من الوسائل ھ یسمح باإلفأنَّ  •

 التَّعلیمیةوعرض األفالم ، عرض الصور والتجارب المعملیة على شاشتھ: وسائل تعلیمیة مثل
 .والشرائح
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یمكن  یة التي الفالحاسوب لھ قدرة على محاكاة بعض التجارب العلم: لھ القدرة على المحاكاة أنّ  •
لذلك یتم االستعانة بالحاسوب لیقوم ، تھا المادیة العالیةما بسبب خطورتھا أو كلفتطبیقھا كما ھي إ

 .بھذا الدور
من خالل  متعلِّمالفالحاسوب لھ قدرة على التفاعل المباشر والسریع مع :  قدرتھ على التفاعل المباشر •

 .اسطة التغذیة الراجعةوتقویمھا بو، استقبال إجاباتھا ثمَّ ومن ، توجیھ أسئلة
یساعد الحاسوب في توفیر وقت وجھد : لھ القدرة على توفیر الوقت والجھد في أداء العملیات المعقدة •

 .في أداء العملیات الریاضیة المعقدة متعلِّمال
للحاسوب القدرة على ربط العدید من المھارات في نفس الوقت : لھ القدرة على ربط المھارات •

ً یتعلم موضوع فیمكن لطالب أن،  .وأن یتقن بعض المھارات في كیفیة إدارة الوقت أو التفكیر، ما ا
للحاسوب دور ممیز في تقدیم العدید من الخدمات : معلِّمیساھم في تقدیم العدید من الخدمات لل •

 :منھا، معلِّملل التَّعلیمیة
o  ًكرة جیدةوذا ،ودقة ،التخلص من عدد كبیر من األعباء الروتینیة التي تتطلب صبرا. 
o أو األشكال لتحضیر الدروس، التخلص من القیام بعملیات رسم الصور. 
o  وألي عدد من المرات، في أي وقت شاء متعلِّمالالمساھمة في توفیر تقویم دقیق عن. 
o والتركیز على الجوانب االجتماعیة ، للقیام بالتعلیم اإلرشادي معلِّمتوفیر وقت كبیر لل

 .علِّممتالواالنفعالیة في شخصیة 
o  رتصمیم أو تطویر أي  .تعلیمي مقرَّ
o الوصول إلى مستویات عالیة من الفھم قد یستحیل الوصول إلیھا بغیر استخدام الحاسوب. 

بوفعالیة عملیة التعلم لل ،یساھم في تحسین نتائج • وتحسین  ،متعلِّمالللحاسوب دور في إثارة : طالَّ
 :من خالل، عملیة التعلم لدیھ

o قدرتھم ومعرفتھم في المجال الذي یتعلمونھ یَنميمما ، استخدام لغة بسیطة في حل المسائل. 
o  راسةإتاحة فرصة االنتباه في حجرات  .الدِّ
o تقلیل نسبة األخطاء. 
o  راسةالمساعدة في اجتیاز بعض الصعوبات التي تحول دون مواصلة  .الدِّ

بشكل مفصل إلى وحدات  التَّعلیمیةیساعد الحاسوب في بناء المادة : لھ القدرة على تفرید التعلیم •
يمما ، صغیرة اليوب، متعلِّمإلى سھولة فھم ھذه المادة المقدمة لل یؤدِّ یستطیع تعلمھا في الوقت  التَّ

 .والمكان المناسب لھ
، متعلِّمالیم معلومات فوریة بعد استجابة للحاسوب دور في تقد: یساعد في تقدیم التغذیة الراجعة •

 .سواًء كانت اإلجابة صحیحة أو خاطئة
للحاسوب قدرة في تقدیم المادة : لھ القدرة في تقسیم المادة المدروسة إلى سلسلة من التتابعات •

، وجمیل من خالل تقسیمھا إلى وحدات صغیرة باستخدام احد أنواع البرامج ،بشكل مبسط التَّعلیمیة
اليالوب  .وقدراتھ ،في السیر في البرنامج حسب إمكاناتھ متعلِّمالھا تساعد فإنَّ  تَّ

للحاسوب قدرة على تخزین كم كبیر من البیانات : واسترجاع المعلومات ،لھ القدرة على تخزین •
 .وغیرھا... ، الرسوم، الفیدیو، الصور، صالنصو :مثل والمعلومات، المتنوعة

ما على شكل صور تطیع الحاسوب أن یمثل المعلومات إیس: للمعلوماتقدرتھ على العرض المرئي  •
 .متعلِّمالوعرضھا على الشاشة مما یساعد على جذب وشد انتباه ، أو فیدیو، أو نصوص، أو رسوم
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للحاسوب قدرة على إدارة جمیع الملحقات المتصلة : وإدارة العدید من الملحقات ،قدرتھ على التحكم •
 :ھ یستطیع أن یتحكم فيذ انَّ إ، وبكفاءة عالیة، بھ

o مكبرات الصوت. 
o الطابعات. 
o معدات الرسم. 
o أجھزة العروض الضوئیة. 
o وسائط العروض المتعددة. 

الیة) ٦٦-٤٥ص، ھـ١٤٢٥، الفار(ویذكر     رات التَّ   :المبرِّ

بھ  وأكبر مثال على ذلك التلفزیون الذي ال تتوفر: عجز الوسائل التقلیدیة عن تقدیم التعلیم التفاعلي •
حیث ال یوفِّر التقییم الفوري في كل مرحلة من مراحل ، خاصیة التفاعل المتبادل بینھ وبین المتعلِّمین

على عكس البرامج التَّعلیمیة المقدمة عن طریق الحاسوب التي تعتمد على التفاعل مع ، العرض
 .ابة للمتعلِّمثمَّ إعطاء تعزیز على كل إج، وتقدیم المعلومات بشكل منظم ودقیق، المتعلِّم

وبالتَّالي ، بحیث یمكن تنفیذ العدید من التجارب الصعبة عن طریق الحاسوب: القدرة على المحاكاة •
 .لتقلیل التكلفة والخطورة، فإنَّھ یمكن استخدامھ في معامل المختبرات

ب في: تعلیم الندرة • رات في الجامعات ال تھم سوى مجموعة معینة من الطالَّ كل  حیث أن ھناك مقرَّ
، وبالتَّالي فتقدیمھا عن طریق الجامعة بشكل مستمر یشكل عبئاً علیھا، عام دراسي مثل علم األوبئة

 .ویمكن للحاسوب أن یقدم ھذه الخدمة بشكل أفضل
 .وأنظمة العرض األخرى، التحكم بین الحاسوب •
 .والتعلیم التعاوني، مساھمتھ في التعلیم الفردي •
ضعف المعلِّمین سواًء في إعدادھم األكادیمي أو في عدم قدرتھم على قدرتھ على التغلُّب على مشكلة  •

ب وفي ھذه الحالة فإنَّ البرامج التَّعلیمیة یمكن أن تحل ھذه ، شرح الدرس بسبب زیادة أعداد الطالَّ
، وطرق التدریس، یضم مختصین في المادة العلمیة، ألنَّ من یقوم بإعدادھا فریق متكامل، اإلشكالیة
 . فس التربويوعلم الن

رات) ٤٢-٤١ص، م٢٠٠٣، سعادة والسرطاوي( ویذكر   الی المبرِّ   :ةالتَّ

 .وتدفق المعلومات ،نفجار المعرفياال •
 .الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات •
 .والعملیات الریاضیة المعقدة ،واإلتقان في أداء األعمال ،الحاجة إلى المھارة •
 .توفیر األیدي العاملة •
 .الحلول لمشكالت صعوبات التعلمإیجاد  •
 .تحسین فرص العمل المستقبلیة •
 .تنمیة مھارات معرفیة عقلیة علیا •
 .والتعلیم التَّربیةانخفاض أسعار الحواسیب مقارنة مع فائدتھا الكبیرة في میادین  •
التي تتطلب استخدام التقنیة  التَّعلیمیةو ،والتنظیمیة ،والمھام اإلداریة ،والبرامج ،كثرة األعمال •

 .الحدیثة
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رات التي أدت إلى إدخال الحاسوب في  ) ١٩٢ص،م ٢٠٠٢،سالمة وأبو ریا ( ویؤكد    على بعض المبرِّ
  :التعلیم بالنسبة للمتعلِّمین وھي

فین للتعلم وفق طبیعتھم النشطة من أجل متعلِّمإعطاء الفرصة لل • على التكنولوجیا السائدة في  التعرُّ
 .وھو ما یسمى بتفرید التعلیم ،معنامجت

راسي عند المتعلِّمین بمساعدة الحاسوب خاصة ذوي الخبرات المنخفضة والذین  • زیادة التحصیل الدِّ
 .یعانون من صعوبات في التعلم

 .تصمیم برامج تعلیمیة مناسبة لتحقیق األھداف التَّعلیمیة المعتمدة لكل متعلِّم •
 .ویحفزه على التعلم أكثر، ر مھم للمتعلِّموھذا العنص، وجود عنصر التعزیز •

  

  :في التعلیم مزایا استخدام الحاسوب

راسحل اانتشاره في كثیر من المر ساعدت على التَّعلیمیةخدمات ممیزة للعملیة  یقدم الحاسوب      ، یةالدِّ
كنساره (ذكره ومما ، ویتفق الكثیر من الباحثین في المزایا التي یقدمھا الحاسوب للتعلیم

  :ما یلي) ٢٣ص،ھـ ١٤٣٠،وعطار

 ،للعمل بسرعتھ الخاصة حسب قدراتھ متعلِّمیعمل الحاسوب على توفیر الفرص الكافیة لل •
 .مكاناتھ حسب مفھوم تفرید التعلیموإ

ویوجھھ  ،ار التعلموبذلك یعمل على تعدیل مس ،بالتغذیة الراجعة الفوریة متعلِّمالإمكانیة تزوید  •
 .الوجھة الصحیحة

ً  ،یجعل عملیة التعلم أكثر فاعلیة •  .من خالل توظیف الحركة واأللوان وأكثر تشویقا
ورصدھا مما یمكنھ من إجراء عملیات  ،متعلِّمالیعمل الحاسوب على تخزین استجابات  •

 .لذلك متعلِّمالوتنبیھ  ،خیص الفوریةالتش
من النقطة  متعلِّمالیتعامل مع  أنَّھین حیث متعلِّمالیعمل الحاسوب على مراعاة الفروق الفردیة بین  •

 .وإمكاناتھ ،سرعة تتالءم مع قدراتھوب ،التي یقف عندھا
 .على حد سواء متعلِّمالو معلِّمالجھد و ،یعمل الحاسوب على توفیر وقت •
 .مفھوم الذات اإلیجابي لدیھ یَنميو ،بنفسھ متعلِّمالوثقة  ،یعمل الحاسوب على زیادة فاعلیة التعلم •

الیة )٤٢ص،ھـ ١٤٢٥، الموسى(ویذكر    :أنَّ الحاسوب یوفِّر المزایا التَّ

 . التَّعلیمیةلتحقیق األھداف  تنمیة مھارات المتعلِّمین •
ب أو قلة الوقت زیادة عدد ال :داخل الفصل مثل المعلِّمإمكانیة حل المشكالت التي تواجھ  • طالَّ

 .المخصَّص للدراسة
اقشات المثمرة بین وإجراء العدید من المن ،لمعقدةین نحو بعض المواد االمتعلِّمتنمیة اتجاھات  •

بھ  .المعلِّم وطالَّ
ألوانھا ب) (Visual Conceptsعرض الموضوعات ذات المفاھیم المرئیة أو المصورة  •

 .دیة قد ال یحقق الھدف من دراستھاتدریسھا بالطرق التقلی أنَّ إذ  ،الطبیعیة وبالبعد الثَّالث
 .التعرُّف على نتائج المدخالت في الحالو ،التحكمتوفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة ب •
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 .ینالمتعلِّمعلى مشكلة الفروق الفردیة بین  التغلُّب •
طرفع مستوى  • وذلك بإتاحة الكم الكبیر من التدریبات  ،ین لبعض الموادالمتعلِّمتحصیل  متوسِّ

 ).Feedback(ووجود تغذیة راجعة  ،بومع الحاس المتعلِّمالتي یمارسھا 
  .المتعلِّمین على العمل لفترة طویلة ودون مللتشجیع  •

الیة للحاسوب في التعلیم) ١١٤-١١٢ص، م٢٠٠٤، عیادات(ویذكر    :المزایا التَّ

 .قدرتھ على زیادة التفاعل •
 .مساھمتھ في تفرید التعلیم •
 .وفاعلیة التكلفة، قدرتھ على توفیر القوى اإلداریة •
 .الدافعیة •
 .وبشكل فوري، توفیر المصادر •
 .والسجالت، االحتفاظ بالمعلومات سھولة •
 .مصداقیة الدروس التَّعلیمیة المحوسبة •
  .سیطرة المتعلِّم •

الیالمزایا  یوفِّرالحاسوب  أنَّ  )٤ص،م ٢٠٠٣،یونس (كما ورد في ) Gary,1989(جاري ویذكر    :ةالتَّ

متنوعة تتناسب و ،بما یحتویھ من برمجیات مختلفة ینمتعلِّمالحاسوب دافعیة عالیة لل یوفِّر •
بشكل  التَّعلیمیةھذا التنوع في عرض المادة من خالل البرمجة  أنَّ كما  ،ینمتعلِّمالوالفروق بین 

يمتسلسل ومنتظم ومشوق   .على التعلم المستمر متعلِّمالتشجیع إلى  یؤدِّ
بتوفیرھا التي یقوم ) Feed Back(من خالل التغذیة الراجعة  ینمتعلِّمالقدرتھ على التفاعل مع  •

 .بعد كل استجابة متعلِّملل
 متعلِّمالویتم ذلك بالسیر مع  ،متعلِّمالبتعزیز التعلم الذاتي لدى  -في التدریس -یقوم الحاسوب  •

 .فرصة زیادة التحصیل العلمي متعلِّملمما یتیح ل ،الخاصة متعلِّمالبحسب سرعة 
ً من الطمأنینةقدراً ك -في التدریس -الحاسوب  یوفِّر • فال  ،ج أثناء التعلمالحر متعلِّمالویجنب  ،افیا

 .بعد مرة حتى یستطیع اإلجابة علیھالتعلم من تكرار السؤال مرة  متعلِّم بطیئالیتحرج 
فكرة الواحدة دون الكلل أو القدرة على تكرار البرامج مرات عدة من أجل إتقان ال متعلِّملل یوفِّر •

 .الملل
 .لقة بالغیاب نتیجة المرض أو غیرهیة المتعیسھم الحاسوب في حل المشكالت التدریس •
ویكون  ،والصحیة ،واالجتماعیة ،التَّعلیمیةیتعلق بالنواحي  متعلِّمالحاسوب سجالً لكل  یوفِّر •

  . كقاعدة بیانات عنھ

الیالمزایا ) ٥٥-٥٤ص،م ٢٠٠٣،سعادة والسرطاوي (ویذكر     :ةالتَّ

 .بتدرج مناسب لقدرات الطلبة التَّعلیمیةیقدم الحاسوب المادة  •
 .الحوار التعلیمي :مثل متعلِّمالمع  الحاسوب فرصاً للتفاعل یوفِّر •
 .ورغباتھ ،التجارب المالئمة لمیولھو ،وتنفیذ األنشطة ،من اختیار متعلِّمالیمكن الحاسوب  •
 .والمكان المناسبین ،لمھ في الزماناختیار ما یرید تع متعلِّمالیسھل على  •
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 .الراجعة الفوریةتقدیم التغذیة  •
وخاصة فیما یتعلق باألمور التي فیھا محددات زمنیة أو مكانیة أو الخطورة عند  ،محاكاة الطبیعة •

 .الواقع أو بسبب التكلفة العالیة تمثیلھا في
 .ودرجاتھم ،ینمتعلِّمالحفظ بیانات  •
ھتمامات أكبر إلعطاء ا معلِّملوقت للا یوفِّرمما  ،لتعلیمي بجمیع األعمال الروتینیةقیام الحاسوب ا •

 .ینمتعلِّملل
 .)Accuracy(یمتاز الحاسوب بالدقة العالیة  •
 .مما یجعل عملیة التعلم أكثر متعةالحاسوب األلوان والصوت والصور المتحركة  یوفِّر •
من الوقت %) ٣٠(حوالي  یوفِّرھ وقد وجد أنَّ  ،سوب أثبت جدارتھ في مجال التدریبالحا •

 .الطریقة التقلیدیةالمطلوب من أجل التدریب إذا ما قورن ب
 .لیات الحسابیة والمنطقیة المعقدةتنفیذ العم •
 .رجاع المادة المخزونة في الحاسوبالسرعة في است •

  

قال   :ات التي تحد من استخدام الحاسوب في التعلیممعوِّ

ك العدید من ھنا أنَّ  إالَّ  التَّعلیمیةبالرغم من الكثیر من المزایا التي یضیفھا الحاسوب للعملیة      
قال   .التعلیم ات التي تحد من استخدامھ فيمعوِّ

الیة) ٤٨-٤٥ص،م ٢٠٠٧،عفانة وآخرون (یرى       قات تتلخص في العناصر التَّ   :أنَّ أبرز المعوِّ

 .الحاسوب ذات كلفة عالیةأجھزة  •
 .والتحدیث، أجھزة الحاسوب تتطلب الصیانة •
 .المدرسون یحتاجون إلى التدریب على أجھزة الحاسوب •
 .من الصعب انتخاب البرمجیات الجیدة •
 .البرمجیات الجیدة مكلفة •
 .البرمجیات یجب أن تتكامل مع المنھاج •
 .یجب أن یتم اإلشراف على استخدام الحاسوب •
 .مقاومة بعض المعلِّمین للحاسوب •
 .مة المدیرین ألجھزة الحاسوبمقاو •
 .صعوبة المشاركة في إعداد البرامج داخل المدرسة •
 .صعوبة مالئمة كل البرامج التَّعلیمیة لكل األجھزة •

  :أنَّ أبرز المعوقات تتلخص فیما یلي) ١٩٧-١٨٧ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (ویذكر 

 .المشكلة الحضاریة •
 .لمشكلة البیئیةا •
 .والمالیة ،مشكلة الموارد البشریة •
 .مشكلة التوافق مع المنھج المدرسي •
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 .وتكوین الوعي ،مشكلة التقبل •
 .مشكلة األجھزة •
 .المعلِّموتدریب  ،مشكلة إعداد •
 .مشكلة اإلحساس بالعجز عند الفرد بتبعیتھ للتكنولوجیا •
 .مشكلة عدم تنمیة القدرة على التواصل بشكل طبیعي •
 .إنسانیة مشكلة الجمود في التفكیر والال •
 .مشكلة ملكیة الحاسوب •
 .مشكلة ملكیة البرامج •
 .التَّربیةمشكلة التقلیل من التفاعل اإلنساني في  •

قجملة من  ھناك أنَّ  )٦٧-٦٥ص،٢٠٠٤،إیمان الغزو (وفي ھذا الصدد تذكر      التي تحد من  ات المعوِّ
  :استخدام الحاسوب في التعلیم وھي

اليوب ،سعر جھاز الحاسوب مرتفع • دارات توفیر عدد كبیر من من الصعب على اإلھ فإنَّ  التَّ
 .الحواسیب الستخدامات الطلبة أو لكل معلِّم

المدارس ال تستطیع مواكبة ھذا  وعلیھ فإنَّ  ،سریع في مجال تقنیات الحاسوبالتغییر ال •
 .یزانیة كافیة لمواكبة ھذا التغیرعدم توفیر م :التغیر السریع ألسباب عدیدة أھمھا

الجامعات والكلیات  وھذا یعود إلى أنَّ  ،م في استخدام الحاسوب وبرمجیاتھفاءة المعلِّ عدم ك •
 .صورة كافیة الستخدام الحاسوب في الغرفة الصفیةب المعلِّمالمختلفة ال تقوم بتأھیل 

 المعلِّمإذ قد یكون لدى  ،المعلِّم إلدخال التكنولوجیا في التعلیموالجھد لدى  ،عدم توفیر الوقت •
من الصعب علیھ إدخال وتجعل  ،وأعباء تدریسیة كبیرة تشغلھ، طلبةال أعداد كبیرة من

 .الحاسوب في التعلیم
حیث أنَّ عدداً كبیراً من المعلِّمین اعتادوا أن ، الخوف من التغییر باستخدام الحاسوب •

  .یدرسوا بأسلوب معین خوفاً من الفشل

قأھم أنَّ ) ٥٧-٥٦ص،م٢٠٠٣،والسرطاوي  سعادة(ویذكر       استخدام الحاسوب في التعلیم ما ات معوِّ
  :یلي

 ،في الدول المختلفة التَّربیةفي مجال الحاسوب التعلیمي في جھاز  المتخصِّصةقلة الكوادر  •
وخاصة في الدول  ،التعلیمو التَّربیةإدخال الحاسوب في مجال  ھمیَّةوقلة الوعي الكافي أل

 .النامیة
المطلوب لتصمیم قلة البرامج الحاسوبیة المالئمة ذات المستوى الرفیع بسبب الجھد الكبیر  •

راسوقد بینت  ،وكتابتھا ،البرامج إنتاج برنامج تعلیمي مدتھ نصف ساعة على  أنَّ ات الدِّ
 .ساعة عمل) ١٠٠- ٧٠(الحاسوب یستغرق ما بین 

 .حد مااستخدام الحاسوب في التعلیم یعتبر مكلفاً إلى  أنَّ  •
سع في إدخال الحاسوب حیث یشكل ھذا األمر عقبة للتو ،العربیة اللُّغةدرة توفر البرامج بن •

جھزة الحاسوب ھ من السھل علینا شراء أإلى أنَّ ) Tucker,1985(ویشیر توكر ،إلى التعلیم
 .الصعوبة تتمثل في تزوید ھذه األجھزة بالبرامج الجاھزة أنَّ  إالَّ ، ووضعھا في المدارس
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باستعمال  حیث یرى بعض المربین أنَّ  ،ینمتعلِّمالن الحاسوب على اتجاھات لخوف ما •
 .بعیدة عن الصبغة اإلنسانیة التَّعلیمیةالحاسوب ستصبح العملیة 

ً فترة طویلة أمام الح متعلِّمالجلوس  أنَّ  • ً  ،اسوب قد یؤثر علیھ صحیا  .وعصبیا
 .والتجریب العملي ،الیدویةلمھارات الحاسوب فرصة مباشرة لتعلم ا یوفِّرال  •

  

  :متطلبات استخدام الحاسوب في التعلیم

نظراً  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّةاتفق كثیر من المھتمین بالشأن التربوي على      
ً  تمَّ والتي ، للمزایا التي یقدمھا ولكنھم اشترطوا بعض المتطلبات التي ینبغي توفرھا حتى  ،ذكرھا أنفا

أبرز ) ١٨٢-١٧٦ص،م ٢٠١٠،طھ (ویذكر  ،واستثماراً مجدیا ،الحاسوب فعاالً یصبح التعلیم بواسطة 
  :ھذه المتطلبات وھي

وتشغیل البرامج التطبیقیة الجاھزة  ،صص یجید استخدام الحاسوب وتشغیلھمدرس كفء متخ •
 .ویعرف مدى حاجة الموضوع الستخدام الحاسوب ،ى البرامج المناسبةین إلمتعلِّمال ویوجھ،

ویعرف  ،یعرف الھدف من البرنامج الذي سیصممھ ،رمج جید ذو مھارة في وضع البرامجمب •
 .إمكانات الحاسوب

 .فنیون مدربون بشكل جید على صیانة األجھزة بشكل دوري •
 ..)..أقراص  –اسحات ضوئیة م –طابعات (ومتكاملة مع الملحقات  ،جیدةأجھزة حاسوب  •
 .والغایات التربویة ،وجود نظریة تبرر استخدام الحاسوب بحیث تراعي أساسیات التعلیم •
ین یستخدمونھا لخدمة العملیة متعلِّمالو ،ینمعلِّمالالنظر إلى الحاسوب بوصفھ أداة بأیدي  •

 .والمجتمع التَّعلیمیة
 .باألسواق بما یتناسب مع متطلبات الموضوع المراد تعلیمھ المتوفِّرة التَّعلیمیةتطویر البرامج  •
 .التغذیة الراجعة الفوریة لزیادة دافعیتھ للتعلم متعلِّمأن یعطي البرنامج لل •
وبیانیة بألوان متمیزة یتوافر فیھا عنصر  ،أن تحتوي برامج الحاسوب على رسومات تعلیمیة •

 .متعلِّمالالحركة بقدر اإلمكان لجذب انتباه 
 .بعد انتھائھ من تعلم البرنامج متعلِّمالدید األنشطة التي سیقوم بھا تح •
 .المختلفة التَّعلیمیةتعریف القیم واالتجاھات التي تنشأ عن استخدام الحاسوب في المواقف  •

 

علیمیة للحاسوب   :الكفایات التَّ

الحاسوبیة المطلوبة من قبل  التَّعلیمیةالكفایات ) ٣٠٠-٢٩٦ص،م ٢٠٠٢،سالمة وأبو ریا (یقسم      
  :ین لخمسة كفایات وھيمعلِّمال

الیوتشتمل على العناصر : )General( الكفایات العامة - ١  :ةالتَّ
ً معرفة بأساسیات  • على  التَّعلیمیةوتلك المتعلقة بتصمیم البرمجیات  ،تصمیم التدریس عموما

 .وجھ الخصوص
 .ي تحلیل األمورأن یكون على قدر جید من استخدام المنطق الریاضي ف •
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 .التَّعلیمیةوالوسائل  ،لدیھ القدر الكافي من التدریب المتخصص في المناھج •
بلدیھ القدرة على توظیف معطیات علم النفس حول  • انویةالمرحلة  طالَّ  ،في تصمیم الثَّ

راسوطبیعة المادة  ،متعلِّمالوتفسیر بعض األنشطة التي تتالءم مع طبیعة  یة المناسبة الدِّ
 .للتعلم من خالل الحاسوب

 .اإللمام بنماذج تصمیم التدریس المفرد باستخدام الحاسوب فقط •
 .معرفة بطرق استعمال الحاسوب كوسیلة سمعیة بصریة في التدریس الصفي •
 .التَّعلیمیةواستراتیجیات تصمیم البرمجیات  ،إدراك العالقة بین نظریات التعلم •
 ).الموھوبین والمعاقین(ین متعلِّمالحاجات الخاصة لل القدرة على استخدام الحاسوب في تلبیة •
 .اإللمام بطرق إثارة الدافعیة للتعلم •
 .القدرة على التواصل مع اآلخرین في إطار موضوعات منھجیة محددة بشكل فعال •

 
الیوتشتمل على العناصر ): Computer Literacy(كفایات محو أمیة الحاسوب  - ٢  :ةالتَّ

على وجھ  التَّربیةوإمكانات استخدامھ في  ،وحدوده بوجھ عام ،بالمعرفة بإمكانات الحاسو •
 .الخصوص

لبیان قدراتھ في جمع  التَّعلیمیةالقدرة على إظھار میزات الحاسوب عن غیره من الوسائل  •
 .البیانات أو التحكم في تطبیقاتھ

 .المعرفة بالمصطلحات المستعملة في علم الحاسوب •
 .وخاصة ما یتعلق بالتطبیقات التربویة ،المستقبلیةیمتلك رؤیا الستخدامات الحاسوب  •
ً وال سیما  ،ینمتعلِّمالالقدرة على مناقشة  • وتعریفھم بالتطور التاریخي للحاسوب عموما

 .التَّربیةالمتعلق منھا ب
واالجتماعیة الستعمال الحاسوب في المجتمع  ،والنفسیة ،القدرة على مناقشة اآلثار األخالقیة •

 .التَّربیةوبخاصة في حقل  ،بشكل عام
 ).Education Computing( التَّعلیمیةوقوانینھ المتعلقة بالحوسبة  ،معرفة بحقوق الطبع •
 .القدرة على استخدام الحاسوب كأداة لحل المشكالت •

 
الیوتشتمل على العناصر ): Programming(كفایات البرمجة  - ٣  :ةالتَّ

 .فعالةالمعرفة بمعاییر إنتاج برامج حاسوبیة  •
 .قلَّ القدرة على كتابة برامج حاسوبیة مقروءة ومنتظمة بلغتین من لغات الحاسوب على األ •
انویةوالمفاضلة بین لغات البرمجة المالئمة للمرحلة  ،القدرة على المقارنة •  .الثَّ
 .]مخرجات، )معالجة(عملیات ، مدخالت[القدرة على تحدید مراحل معالجة البیانات  •
 .لغات البرمجة المختلفة اإللمام بأساسیات •
 .على الحاسوب التَّعلیمیةالقدرة على شرح األبعاد غیر المنظورة في البرمجیات  •
 .وبیانات البرمجة العامة ،ةالفھم للبنیة األساسیة للغات البرمجة ذات البرمجة العالی •
 .معرفة التطبیقات المستخدمة في برمجة الرسوم البیانیة •
 .ذي یجب أن تكون علیھ البیانات لعملیتي اإلدخال واإلخراجالقدرة على تحدید الشكل ال •
 .Course Ware التَّعلیمیةالمعرفة باستعماالت لغة البرمجیات  •
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 .Structuredأن یحدد مفھوم البرمجة التركیبیة  •
 .القدرة على تفسیر القدرات التصویریة للحاسوب •
 .القدرة على البرمجة باستعمال التقنیات التصویریة •

 
 ) معدات/برمجیات (كفایات قابلیات الحاسوب  - ٤

))&Hardware Software (Computer Abilities( : الیوتشتمل على العناصر   :ةالتَّ
آلت واستعمال عدة آ ،بما في ذلك طریقة التشغیل الیوميمعرفة بأجزاء الحاسوب كجھاز  •

 .مرتبطة بھ
 .التعلم والتعلیممعرفة بالقابلیات التدریسیة للحاسوب كمصدر من مصادر  •
وأین یمكن استخدام  ،كیف ،متى(ت اتخاذ القرار المناسب حول معرفة باستراتیجیا •

 ).الحاسوب في التدریس الصفي
انویةمعرفة بإمكانیات إدخال بعض المواضیع في الحاسوب للمرحلة  • بما في ذلك  الثَّ

 .والعمل ،وفرص التدریب ،التطبیقات
وذات األثر األكبر في  ،تلك المرتبطة بالتطبیقات الصفیة ُیحدد من بین البرمجیات المتاحة •

 .لتحقیق أقصى فائدة) بمراعاة متى یمكن استخدامھا وكیف یمكن توظیفھا(تعزیز التدریس 
 .من حیث تكاملھا مع المنھاج التَّعلیمیةالقدرة على تقویم البرمجیات  •
سھولة  ،ھمیَّةاأل ،والمعدات من حیث التكلفة ،التَّعلیمیةالقدرة على تقویم البرمجیات  •

 .االستخدام
 .اإللمام بطرق استخدام الحاسوب كجھاز لعرض المعلومات •
في مواقف تعلیمیة  التَّعلیمیةوفعالیة إدخال مواد الحاسوب  ،القدرة على تقییم مدى مالئمة •

 .محددة
 ).Interactive Video(معرفة باستخدام الحاسوب كجھاز فیدیو تفاعلي  •
 .ین الكتابیةمتعلِّمالمعرفة بطرق استعمال الحاسوب في تطویر قدرات  •

  
الیوتشتمل على العناصر ): Application(الكفایات التطبیقیة  - ٥  :ةالتَّ

 .معرفة طریقة استعمال الحاسوب في حقل تخصصھ •
 .والتفاعل معھ في تطبیقات مختلفة ،القدرة على تشغیل الحاسوب •
 .الحاسوب في تعلیم مادة تخصصھ أن یكون خبیراً باستعمال •
 .بفاعلیة في األنشطة الصفیة المحوسبة التَّعلیمیةلى دمج المواد القدرة ع •
 .التَّعلیمیةمعرفة بالمھارات التي تتعلق بكیفیة استخدام الحاسوب وتوظیفھ لتحسین العملیة  •
 .التَّعلیمیةالقدرة على استخدام استراتیجیات التعلیم المستند إلى الحاسوب في تدریس مادتھ  •
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   :مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم

العدید من المصطلحات تستخدم لتدل على نفس  ھناك أنَّ بل  ،استخدامات الحاسوب في التعلیم دعدتت     
  :ما یلي) ٨٣ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (والتي ذكرھا  ،ومن ھذه المصطلحات ،المعنى

• Computer - Based Teaching (CBT). 
• Computer – Related Learning (CRL). 
• Computer - Based Learning  (CBL). 
• Computer - Based Instruction (CBI). 
• Computer - Based Education (CBE). 
• Computer - Based Curriculum (CBC). 
• Computer - Assisted Instruction (CAI). 
• Computer - Aided Instruction (CAI). 
• Computer - Management Instruction (CMI). 
• Computer – Based Thinking (CBT). 

) CBT: (المصطلحات  أنَّ ) ٨٣ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (وقد أوضح سالیزبري كما ورد في      
،)CRL (،)CBI (،)CBC(، لح مرادفة للمصط)CAI :(Computer – Assisted Instruction  وھو

أما الباحثون اإلنجلیز فیفضلون استخدام مصطلح  ،عاً بالوالیات المتحدة األمریكیةالمصطلح األكثر شیو
)CAL :(Computer – Assisted Learning،  ویطبق على ھذا النوع من التعلیم في فرنسا مصطلح
)EAO :(Enssignement Assiste'per Ordinatur.  

لیم قد بدایات تصنیف مجاالت استخدام الحاسوب في التع أنَّ ) ٩٩-٩٧،ھـ ١٤٢٣،الفار (وقد ذكر      
وا صنَّففكان ممن ، لفترة متواضعة ومحدودة االستخداموكانت في تلك ا ،م١٩٨٠بدأت منذ حوالي عام 

مجاالت استخدام الحاسوب في  فذكر أنَّ  ،)Taylor ,1980(مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم تیلور 
الیالتعلیم تنحصر في األنواع    :ةالتَّ

وھو الذي یتم من خاللھ استخدام  )Computer as a tutor( :متمكن معلِّمالحاسوب ك )١
وبرمجیات  ،والممارسة ،وبرمجیات التدریب ،التَّعلیمیةاأللعاب  :برمجیات مناسبة مثل

 .المحاكاة
 ،وھو الذي یتم فیھ استقبال تعلیمات) Computer as a tutee( :جید وملتزم متعلِّمالحاسوب ك )٢

حد لك من خالل بناء برامج باستخدام أویتم ذ ،وأوامر معینة من المستخدم لتنفیذ مھام محددة
 .لغات البرمجة

وفي ھذه الحالة یكون دور الحاسوب ) Computer as a tool(  :كوسیلة تعلیمیة الحاسوب )٣
 ،والجداول ،وعمل العروض ،غراض المتعددة كمعالجة النصوصكوسیط من خالل برامج األ

 .والرسومات

مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم إلى ) Schul z &Hart,1986(ف شولتز وھارت ویصنِّ      
  :نوعین ھما
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ویتم من خاللھا تقدیم بعض الموضوعات التي تتعلق بعلوم الحاسوب  :كمادة الحاسوب )١
رك  .تدریسھا لغیر المتخصصین بھدف محو أمیة األفراد في مجال الحاسوب ات دراسیة یتممقرَّ
ین في مجال العمل معلِّمتتم االستفادة من الحاسوب كوسیلة تعلیمیة معینة لل :الحاسوب كوسیلة )٢

 .والمساعدة في البحث التربوي ،التربوي كطرق التدریس

  :في التعلیم إلى ثالثة أنواع ھي مجاالت استخدام الحاسوب) م١٩٨٨،أحمد بوزبر (ف ویصنِّ       

وھو ما یعرف بثقافة الحاسوب أو  Learning About Computer: الحاسوب كمادة تعلیمیة )١
 .محو أمیة الحاسوب

وھو الذي یتناول أنماط التدریب  Learning From Computer :الحاسوب كوسیلة تعلیمیة )٢
 .والممارسة والمحاكاة والبرمجة لحل المشكالت

لغة اللوغو  أھمیَّةوالذي یركز على  Learning With Computer :فلسفة تربویةالحاسوب ك )٣
 .كمدخل للحاسوب التعلیمي

جعل ھذه  التَّعلیمیةالتطورات المتسارعة في مجال استخدام الحاسوب في العملیة  وال شك أنَّ      
ھـ ١٤٢٥،الموسى (وممن بادر في ھذا المجال  ،تتجاوز التصنیفات السابقة بمراحلاالستخدامات 

  :مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم كما یلي صنَّفوالذي  ،)٦٨ص،

 ).موضوع للدراسة(استخدام الحاسوب بوصفھ ماده تعلیمیة  )١
 Computer – Assisted(استخدام الحاسوب بوصفھ وسیلة مساعدة في التعلیم  )٢

Instruction.( 
 .)Computer – Managed School(استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسیة  )٣

وھو اإلطار الشامل  –مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم ) ١٠٠ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (ف ویصنِّ      
  :إلى -ستخدام الحاسوب في التعلیم الذي یحدد مجاالت ا

وھذا  : CAI(Computer Assisted Instruction(التعلیم والتعلم المعزز بالحاسوب  )١
 .معلِّمب عوناً للى یكون فیھ الحاسوالمستو

وھذا  : CMI(Computer Management Instruction(التعلیم والتعلم المدار بالحاسوب  )٢
 .معلِّمالالمستوى یكون الحاسوب بدیالً عن 

وھذا  : CBTH(Computer – Based Thinking(التعلیم والتعلم لتنمیة التفكیر بالحاسوب  )٣
ین على تطویر أنماط جدیدة من التفكیر التي متعلِّمالالمستوى یستخدم فیھ الحاسوب لمساعدة 

 .والتحلیل ،تساعدھم على التعلم في مواقف مختلفة تتطلب منھم المنطق

   CAI(Computer Assisted Instruction(التعلیم والتعلم المعزز بالحاسوب : أوالً 

ھذا النوع من االستخدام یطلق علیھ البعض التعلیم بمساعدة الحاسوب أو استخدام الحاسوب بوصفة      
جمیعھا  اتوھذه المصطلح ،الستخدام الحاسوب في التعلیم التَّعلیمیةوسیلة مساعدة في التعلیم أو األنماط 

ویمكن معرفة  ،ي عملیة التعلیمالحاسوب مباشرة فمعناھا واحد وھو استخدام  أنَّ  بالرغم من اختالفھا إالَّ 
عند "ھ بأنَّ ) ھـ١٤٢٥،الموسى (كما وضحھا )CAL(ومصطلح  ،)CAI(الفرق بین استخدام مصطلح 

مساعدة في برامج التدریب  وسیلة المقصود ھو استخدام الحاسوب بوصفھ فإنَّ ) CAI(استخدام كلمة 
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ھ یتم فإنَّ  ،)CAL(أما عند استخدام  ،الذاتيمج التي تركز على التعلیم وال یدخل فیھا البرا ،وغیرھا
  .برامج التعلیم الخصوصي :مثلمج التي تركز على التعلیم الذاتي التركیز على البرا

خر أو بمعنى آ ،ان لنظام التعلیم بمساعدة الحاسوبھ یوجد مسمیبأنَّ ) م٢٠٠٠،الھیل (وقد ذكر      
ل ،التَّعلیمیة یلة مساعدة في العملیةبوصفھ وس الستخدام الحاسوب انيو) CAI( األوَّ مع  ،)CAL( الثَّ

یكالھما و ،في طریقة االستخدام بین النوعین وجود فروق  CAI(فعند استخدام  ،ان إلى النتیجة نفسھایؤدِّ
mode (أما في حال ،جابة واحدة من عدة إجابات مطروحةوھي اختیار إ ،ة االختیارتستخدم طریق 

ین على القیام بجمیع مھام متعلِّمالبوصفھ أداة تعلیمیة تساعد  الحاسوب فُیستخدم) CAL mode(استخدام 
  .٨٤ص"التعلم في البیئة الحاسبیة 

العملیة ) ١٠١ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (كما ورد في ) Rosenhine,1983(روسنھاین  صنَّفولقد      
  :ومراحل رئیسیة ھي ،وفق ھذا النوع إلى خمسة أنشطة التَّعلیمیة

 .والتعریف بالمھارات المطلوبة ،اتتقدیم المعلوم -١
 .وتطبیق المھارات ،إلى طریقة استخدام المعلومات متعلِّمالتوجیھ  -٢
ً  متعلِّمالمعالجة نقاط الضعف في تحصیل  -٣  .ودافعیة للعمل ،للمعلومات بطرق أكثر تشویقا
 .وإتقان المھارات ،التدریب والتمرین الستیعاب المعلومات -٤
 .متعلِّمالتقویم مستوى تحصیل أو أداء  -٥

والتعلم المعزز  ،المستخدمة كأنماط للتعلیم التَّعلیمیةھ یمكن تصنیف أنماط البرمجیات علیھ فإنَّ  وبناءً      
الیومراحل روسنھاین إلى األنماط  ،بالحاسوب حسب أنشطة   :ةالتَّ

 ).Tutorial Mode(نمط التعلم الخصوصي الفردي  -١
 ).Drill & Practice Mode(نمط التدریب والممارسة  -٢
 ).Problem solving Mode(نمط حل المشكالت  -٣
 ).Instructional Games Mode( التَّعلیمیةنمط األلعاب  -٤
 ). Diagnostic/Proscriptive Mode(نمط التشخیص والعالج  -٥
 ).Simulation Mode(نمط المحاكاة  -٦

  

  :)Tutorial Mode(نمط التعلم الخصوصي الفردي  :أوالً 

ً تھدف ھذه       قوم ھذا البرنامج بعملیة حیث ی،الطریقة إلى التعلم من خالل برنامج یتم تصمیمھ مسبقا
یتم  ثمَّ والطریقة السائدة في ھذا النوع من البرامج ھي عرض الفكرة أو الموضوع ومن  ،التدریس

، ھـ١٤٣٠،كنساره وعطار (جوبة وذكر أمثلة علیھا باإلضافة إلى أسئلة وأ ،شرحھا بشكل مفصل
  .)٢٩ص

طب المباشر بین ویستخدم ھذا النمط من التعلم ألغراض التعلم الذاتي من خالل إتاحة فرصة للتخا     
ھشعره بخصوصیة الخطاب مما ی ،متعلِّمالو ،الحاسوب   .إلیھ الموجَّ
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ھذا النوع من البرمجیات یتبع نظریات التعلم المعروفة في  أنَّ ) ١٩٧ص،م ٢٠٠٧،عبود (ویذكر      
لمن خبرتھ  متعلِّمالبحیث ینتقل  ،وعلى تراكم الخبرة ،المثیر إلى االستجابة ثم التعزیزن االنتقال م  یةاألوَّ

معرفة ما حققھ في نھایة البرمجیة من  متعلِّمالیستطیع  ثمَّ ومن  ،وبشكل متدرج ،إلى الخبرات المضافة
  .خالل استخدام التغذیة الراجعة

 متعلِّمالن یتعامل مع ھذا النمط من البرامج ُیمكن الحاسوب أ أنَّ ) ١٠٥ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (ویذكر      
إلى كیفیة  متعلِّمالویوجھ  ،والمعلومات المختلفة ،فیقوم بتقدیم مجموعة من المھارات ،خصوصي معلِّمك

  .وتطبیق المھارات في مواقف جدیدة ،استخدام ھذه المعلومات

اليوب       متعلِّمإلى إثراء المنھج من خالل تقدیم عدة خیارات لل یؤدِّيمن البرامج  ھذا النمط فإنَّ  التَّ
الیاألنشطة إلى ) ١٠٥ص، ـھ١٤٢٣،الفار ( وقسمھا   :ةالتَّ

 .Demonstration & Discussionالعروض والمناقشة  -
 .Conversation & Dialogueالمحادثة والحوار  -
 .Solving Examples & Exerciseاألمثلة المحلولة والتمارین  -
  .من حین آلخر متعلِّماللتقویم وتقییم تحصیل  Quizzesتبارات سریعة اخ -

  ھذا النمط من الدروس إما أن یكون خطیاً أو متفرعاً  أنَّ ) ٨٩-٨٨ص،ھـ ١٤٢٥، الموسى(ویذكر      

  ):(Linear Tutorialsالدروس الخطیة  §

وذلك بعرض ، ینمتعلِّمالوثابت لجمیع  ،تقدم ھذه الدروس على كل شاشات البرنامج بتتابٍع واحد     
ً بغض ا ،شاشة تلو األخرى   .لنظر عن اختالف مستویاتھم تماما

كمیة  ویالحظ أنَّ  ،توضیحیة لھا عالقة بموضوع الدرس وقد تشتمل ھذه الدروس على رسوم     
تھم ألخر على الرغم من التفاوت في قدرا متعلِّمالمعلومات التي یقدمھا الدرس ال تختلف من 

ویرجع السبب الختالف  ،آلخر متعلِّماء البرنامج یختلف من ولكن الوقت المستعمل إلنھ ،ومستویاتھم
 متعلِّمالیقع فیھا  والتغذیة الراجعة التي یقدمھا الدرس نتیجة األخطاء التي ،ینمتعلِّمالالسرعة الذاتیة بین 

راسةأثناء    .الدِّ

  :Branching Tutorials)(الدروس المتفرعة  §

یرید  فیكون لھ الخیار من حیث ،مكانیة التفاعل مع الدرسإ متعلِّمتوفر برامج الدروس المتفرعة لل     
على اجتیاز  متعلِّمالوفي حالة عدم قدرة  ،ل عدة خیارات تقدم لھ على الشاشةأن یبدأ دراستھ من خال

إلى جزء معین یساعده  فقرة من فقرات الدرس المعروض على شاشة الحاسوب یمكن للبرنامج أن یحیلھ
ً الدروس المتفرعة على اختبارات قبلیة یتم من خاللھا تحدید  ،ابقةعلى اجتیاز الفقرة الس وتشتمل غالبا

اليوب ،لى أجزاء رئیسیة من الدرس المقدمع اءً بن متعلِّمالمدى تحصیل  كمیة المادة العلمیة المقدمة  فإنَّ  التَّ
البرامج  ھذا النوع من  لذلك فإنَّ  ؛متعلِّمالعة تعتمد على سرعة إنجاز المتفر التَّعلیمیةفي برامج الدروس 
 ،ھ یقدم مفاھیم ومھاراتألنَّ  ،لبرامج من أكثر األنواع انتشاراً وھذا النوع من ا ،متعلِّمالیتكیف مع حاجات 
ة االنطالق في ھ إلى نقطھباإلضافة إلى إمكانیة توجی ،لیدرسھا بمفرده متعلِّمبالنسبة لل أو معلومات جدیدة
  .أجزاء البرنامج
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  :مزایا نمط التعلم الخصوصي الفردي

الیالمزایا ) ٣٣ص،ھـ ١٤٣٠،كنساره وعطار (یذكر    :ة لھذا النمط من التعلمالتَّ

 .المعلومات بشكل منتظملدراسة  متعلِّمالتعمل على توجیھ  •
 .التَّعلیمیةومتطلباتھ  ،اتھ الذاتیةوالتقدم في البرنامج حسب قدر ،باالنتقال متعلِّمتسمح لل •
•  ً  .تحتاج إلى قدر كبیر من المعلوماتو ،مفیدة بصفة عامة في الموضوعات التي یتم تعلمھا لفظیا
 .م بشكل شیقعلى التعلُّ  متعلِّمالمن البرامج أسلوب التغذیة الراجعة الذي یساعد  یعتمد ھذا النمط •

الیالمزایا ) ٩١-٩٠ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (ویضیف        :ةالتَّ

 .وتطبیقاتھا ،والنظریات ،والقوانین ،م الحقائقد ھذه الطریقة مفیدة جداً في تعلُّ ُتع •
ورسوم  ،وألوان ،إمكانات الحاسوب من مؤثرات صوتیةیعمل ھذا النمط من البرامج على استغالل  •

  .وضمان استمراره في دراستھ للبرنامج متعلِّماللجذب انتباه  ؛متحركة

  :الخصوصي الفرديعیوب نمط التعلم 

الیالعیوب ) ٩١ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر    :ة لھذا النمط من التعلمالتَّ

 .وتصمیمھا ،إلى وقت كبیر إلعدادھا تحتاج •
بغض النظر  ،ث تكون مناسبة لمستخدمي البرنامجتتطلب إعداد وتنظیم كم كبیر من المعرفة بحی •

 .عن خلفیتھم العلمیة
 ،ویفھم ما یقدم لھ من توجیھات ،یعتمد على نفسھ متعلِّمال تحتاج في إعدادھا إلى أسلوب یجعل •

 .وإرشادات
ھ بالرغم من تصمیم ھذا النمط من البرامج لتنمیة المستویات المعرفیة العلیا إال أنھا ال تحقق ذلك أنَّ  •

 ً  .دائما

  

 ً   :)Drill & Practice Mode(نمط التدریب والممارسة : ثانیا

ً نمط التمرین )١٠٥ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (التعلم كما ذكر یطلق على ھذا النمط من       أحیانا
ً نمط صقل المھارات، والممارسة ً على أداء متعلِّمالوفیھ یكون  ،وأحیانا مھارة معینة  قد تعلم مسبقا
ھذا النمط یعد من أقدم االستخدامات  أنَّ ) ١٦٠ص،ھـ ١٤١٨،المغیرة (ویذكر ، أن یتقنھا ھویطلب من

  .یمللحاسوب في التعل

الحاسوب في ھذا النمط من البرامج یستطیع أن ینتج  أنَّ ) ٩٢-٩١ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (ویذكر      
مد على ھ یتمیز عن الطریقة التقلیدیة والتي تعتكما أنَّ  ،والمسائل المختلفةمن التمرینات  اً كبیر اً عدد

 ،عند ارتكابھ خطأً  متعلِّمالیة توقف قدرتھ على تقدیم تغذیة راجعة فور :منھاوالقلم بمیزات عدة  ،الورقة
والتدرب على كیفیة  ،والھدف من ھذا النمط ھو صیانة المھارات أو المعلومات ،وتناقشھ في ھذا الخطأ
ھذا التكرار الذي یتسم بھ ھذا النمط من البرمجیات یطور من  فإنَّ  التَّاليوب ،تطبیقھا بسرعة ودقة

عبود (والتي یسمیھا  ،ھ قادراً على إحداث االستجابة السریعةالعقلیة والتي تجعل متعلِّمالمھارات 
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إذ ال یتطلب من الطالب عند " رد الفعل االنعكاسي"أو " التعلم األوتوماتیكي) "٢٠١ص،م ٢٠٠٧،
والعودة إلى الخبرات التي تدرب علیھا مراراً حتى  ،تعرضھ مستقبالً لھذه المھارة استذكار معلوماتھ

  .وصل لمرحلة اإلتقان

  :مزایا نمط التدریب والممارسة

الیالمزایا ) ٩٤-٩٣ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

ھو ،تقدیم الفرصة للتحكم الدقیق • وتوجیھ  ،وتقدیم التغذیة الراجعة ،میة مھارات معینةلتن الموجَّ
 .عن طریق أسلوب عالجي متعلِّمال

ً معلِّمتبر ھذا النمط من البرامج یع • إتقان مھارة على حده لتدریبھ على  متعلِّمع كل ھ یتعامل مألنَّ  ؛ا
 .معینة

یتعرف على صحة استجاباتھ مما یساعد على  متعلِّمالتقدیم التغذیة الراجعة بصورة سریعة تجعل  •
 .تعزیز التعلم لدیھ

العادیة في الفصل ب التدریب ین في أسالیمتعلِّمالتعد فرصة للتغلب على المشكالت التي تواجھ  •
 .أو الفروق الفردیةالخوف أو الخجل  :مثل،

وذلك عن طریق توظیف المؤثرات  ،ینمتعلِّملیدیة لتقدیم المشكالت للتساعد على تغییر األنماط التق •
 .والعدید من إمكانات الحاسوب ،والرسوم المتحركة ،واأللوان ،الصوتیة

  :عیوب نمط التدریب ولممارسة

  :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّالیالعیوب ) ٩٤-٩٣ص،ھـ ١٤٢٥،ى الموس(یذكر      

 .ا یكون ممالً وخالیاً من اإلبداعأكثرھ أنَّ  •
 ،كبرامجومعرفة محتواھا  ،وطریقة تشغیلھا ،ین تدربوا على استعمال برامج التدریبمعلِّمال أنَّ  •

 .بطریقة تربویة ین أثناء استخدامھامتعلِّمالولكن لم یتدربوا على االستجابة لحاجات 
التي ُینشئھا  متعلِّمالعلى استقبال استجابات من ال  ،على اختبارات االختیار من متعدد تعتمدھا أنَّ  •

اليوب ،بنفسھ  .في تنمیة مھارات اإلبداع واالبتكار متعلِّمالتصبح لھا قدرة محدودة في تقییم أداء  التَّ

 

  :)Problem solving Mode(نمط حل المشكالت  :ثالثاً 

ویشجعھم  ،راتھم في أسالیب التفكیر المنطقيین على تنمیة قدمتعلِّمالمن التعلم یساعد ھذا النمط      
الت بطریقة االستقراء ین على حل المشكمتعلِّمالویقوم الحاسوب بمساعدة  ،على االكتشاف واالبتكار

كما ذكرھا بابرت  یةلاألوَّ ھ یساعدھم في تجزئة المشكلة إلى مكوناتھا حیث أنَّ  ،واالستنباط
)Papert,1980(، اليوب الفار (ین على التحلیل وربط العالقات متعلِّمالتفكیر  یَنميھذا النمط  فإنَّ  التَّ
  ).١١٠ص،ھـ ١٤٢٣،

ھي الحالة أو السؤال الذي یحتاج : "طریقة نمط حل المشكالت بقولھ) ـ ھ١٤٢٥،الموسى (ف ویعرِّ      
 ،وخطوات تبدأ بتحدید المشكلة ،لیاتبل ال بد من المرور بعم ،جاھزةى إجابة لیست معروفة ولیست إل

  .١٠٤ص"الوصول إلى نتائج معینة بناًء على تلك الخطوات ثمَّ وتحلیلھا ومن  ،وفحصھا
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تي تتعلق نوعان من البرامج ال ھناكو ،یقة تختلف عن طریقة العصف الذھنيھذه الطر لذلك فإنَّ      
لاالنوع  ،نمط حل المشكالتب كتابة برنامج  ثمَّ  ،دید وتحلیل المشكلة بصورة منطقیةبتح متعلِّمالیقوم  :ألوَّ

وتكون وظیفة الحاسوب في ھذه الحالة ھي إجراء  ،من لغات الحاسوب لحل تلك المشكلةبلغة معینة 
فیقوم مبرمجون بكتابة  :الثَّانيا النوع أمَّ  ،وتزویدنا بحلھا الصحیح ،بالمشكلة معالجات وحسابات متعلقة

وفي كال النوعین  ،عالجة واحد أو أكثر من المتغیراتم متعلِّمبعض خطوات حل المشكلة ویترك لل
واإلجراءات التي یجب أن یمر من  ،في توفیر الخطوات متعلِّمالالسابقین یكون دور الحاسوب مساعدة 

  ).١٠٥ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (خاللھا 

  :حل المشكالتمزایا نمط 

الیالمزایا ) ١٠٥ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

م تتعدى مجرد التعامل السطحي إلى في ھذا النمط من التعلُّ  متعلِّمالالعالقة بین الحاسوب و أنَّ  •
 .التعامل مع العقل والتفكیر الناقد

 .ھذا النمط من التعلم یتعامل مع المستویات العلیا في مجال األھداف المعرفیة أنَّ  •
والقدرة على بناء برامج في  ،ینمتعلِّمالوالتفوق لدى  ،ة اإلبداعیساھم ھذا النمط في تعزیز مھار •

 .الحاسوب
  .على بناء برامج أخرى متعلِّمالم یساعد ھذا النمط من التعلُّ  •

  :عیوب نمط حل المشكالت

الیالعیوب ) ١٠٦-١٠٥ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

وھذه  ،)BASIC & Pascal(والباسكال  ،م یعتمد على لغتین ھما لغة البیسكھذا النمط من التعلُّ  أنَّ  •
 .اللغات تكاد تكون في طریقھا إلى الزوال

بل ھي خاصة بالمستویات  ،الدنیا في التعلیم العاممستویات م ال یناسب الھذا النمط من التعلُّ  أنَّ  •
 .خلفیة في الحاسوب متعلِّمالوقد یتطلب العمل بھا أن یكون لدى  ،العلیا

الضعیف قد ال یستطیع  متعلِّمال أي أنَّ  ؛م یتطلب مھارات علیا في التفكیرلُّ ھذا النمط من التع أنَّ  •
 .استخدامھا

راھا ال تناسب جمیع المواد أنَّ  •  .یةسالدِّ

 

علیمیةنمط األلعاب :رابعاً    ):Instructional Games Mode( التَّ

ً من حیث االیعتبر ھذا النمط من التعلُّ       ویعود السبب في ذلك إلى  ،واإلنتاج ،ستخدامم األكثر شیوعا
م یعتمد على جملة من وسائل وھذا النمط من التعلُّ  ،ھا ھذا النمط من البرمجیاتیوفِّري مقدار المتعة الت

ھا فإنَّ  التَّاليوب ،وتثیر خیالھ متعلِّمالین أو تتحدى متعلِّمالالتشویق التي تعمل على تشجیع التنافس بین 
 ،والحیوانات ،ویمكن استخدام ھذا النمط في معرفة أسماء المدن ،بقةوخبراتھ السا ،تستنفر قدراتھ

ألھداف وكیفیة عمل السیارة إلى غیر ذلك من الموضوعات بأسلوب مشوق یحقق ا ،والمناطق األثریة
یمكن تحقیق أھداف ال  التَّعلیمیةھ عن طریق نمط األلعاب وقد أثبتت التجارب أنَّ  ،المراد تحقیقھا التَّعلیمیة
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كیر اإلبداعي لدى وتنمیة التف ،والتقویم ،والتركیب ،د إلى التحلیلما تمتوإنَّ  ،لتذكر والفھمتقتصر على ا
  ).٢٠٤-٢٠٣ص،م ٢٠٠٧،عبود ( متعلِّمال

حتى  التَّعلیمیةاللعبة  أنَّ ) ١٠٢ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (كما ورد في ) Soulier,1982(ویذكر      
  :تصبح ناجحة ال بد من توفر عدة شروط وھي

 .یجب أن تبنى على أسس تمثل وتعكس بدقة المفھوم أو المھارة المطلوب تدریسھا •
واألسس  ،عند إظھار قدرتھ على إتقان المفھوم أو المھارة متعلِّمالالنجاح نتیجة یحصل علیھا یكون  •

 .التي بنیت علیھا اللعبة
ولیس مجرد أن  ،لمھارات التي یجب علیھ أن یتقنھاوا ،على علم بالمفاھیم متعلِّمالیجب أن یكون  •

 .یتعلم كیف یلعب اللعبة

علیمیةاأللعاب نمط  مزایا   :التَّ

الیالمزایا ) ١١٢ص،ھـ ١٤٢٣،الفار ( یذكر        :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

 .والفاعلة في الحصول على الخبرة ،یقوم بالمشاركة اإلیجابیة متعلِّمالیجعل  •
 .عملیة استمتاع باكتساب الخبرة التَّعلیمیةم عن طریق نمط األلعاب یصاحب التعلُّ  •
يوأحاسیسھ و ،متعلِّمالیسیطر ھذا النشاط على مشاعر  • إلى زیادة التركیز على النشاط الذي  یؤدِّ

 .یمارسھ
معھم م لألشخاص الذین ال تجدي یساعد ھذا النمط في كثیر من األحیان على إتاحة فرصة التعلُّ  •

 .لحاجتھم إلى المزید من اإلثارة ،الطرق التقلیدیة في التعلیم
 .یم المختلفةم مع مراحل التعلیتالءم ھذا النمط من التعلُّ  •
وإصدار  ،والتركیب ،التحلیلو ،العدید من العملیات العقلیة أثناء اللعب كالفھم متعلِّمالیمارس  •

والمبادرة  ،والمرونة ،ھ یكتسب بعض العادات الفكریة الجمیلة كحل المشكالتكما أنَّ  ،األحكام
 .والتخیل

علیمیةاأللعاب نمط  عیوب   :التَّ

الیالعیوب ) ١٠٤-١٠٣ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

أحیاناً عند حدوث استجابة خاطئة  تقدم بعض ھذه البرامج الصور والمؤثرات الصوتیة والتي تظھر •
 .متعلِّمالمما ُیعد تعزیزاً إیجابیاً غیر مباشر الستجابة 

 .والبرمجةھا تحتاج إلى وقت كبیر في اإلعداد أنَّ  •

 

 ): Diagnostic/Proscriptive Mode(نمط التشخیص والعالج :خامساً 

والثغرات التي یجب أن  ،ینمتعلِّمواقع الخبرات السابقة لل ھذا النمط من البرمجیات یعنى بتشخیص     
یصیة في محتوى تعلیمي واضح وھو ما تقوم بھ البرمجیة عن طریق إجراء اختبارات تشخ ،تعالج
 متعلِّموإخفاقاتھ لكل  ،معلُّ أن یحدد اتجاھات الت معلِّمالبحیث یستطیع ین متعلِّمالوتسجل إجابات  ،ومحدد
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توجھھ  ثمَّ  ،ھ األھداف التي استطاع أن یحققھاتحدد لو ،بالتغذیة الراجعة متعلِّمالا تزود ھكما أنَّ  ،على حده
  ).٢٠٢ص،م ٢٠٠٧،عبود (للقیام بتطبیقات أو إجراءات إضافیة تساعده في تحسین أدائھ 

  

  

 :)Simulation Mode(نمط المحاكاة : سادساً 

تمثیل بعض الظواھر الطبیعیة استخدام الحاسوب للمزایا التي یملكھا في معالجة الصعوبات  یتطلب     
راسأو في الفصل  ،ھا على الواقعا الظواھر أو تنفیذالتي تمنع تمثیل ھذ ا ،يالدِّ مھا أو بعدھا لصغر حج إمَّ
نمو  :أو بطیئة الحدوث مثل ،سباحةال :فقد تكون ھذه الظاھرة سریعة الحدوث مثل ،الزماني أو المكاني

  ).١١٥ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (بعض العملیات الكیمیائیة  :ین مثلمتعلِّمالأو تكون خطرة على  ،النبات

ھا عملیة تمثیل أو إنشاء مجموعة من المواقف أنَّ " :المحاكاة بقولھ) ھـ ١٤٢٥،الموسى (ف ویعرِّ      
 ،والتعمق فیھا الستكشاف أسرارھا ،احتى یتیسر عرضھ ،و تقلیداً ألحداث من واقع الحیاةتمثیالً أ

فو   .٩٦- ٩٥ص"على نتائجھا المحتملة عن قرب  التعرُّ

الینمط المحاكاة الحاسوبیة یستخدم نظراً لألسباب  أنَّ ) ١٦-١٥ص،م ٢٠٠٧،رمضان (ویذكر         :ةالتَّ

نظراً لكون نموذج  ،على النظام الحقیقي" إذا -ماذا "إجراء دراسات لإلجابة عن أسئلة من نوع  •
 .المحاكاة وصفي تجریبي

ة والكیانات الموجودة في النظام في صورة متكامل ،یقوم نموذج المحاكاة الحاسوبي بربط العالقات •
 .تساعد متخذ القرار أو المحلل على الفھم الجید للنظام الحقیقي

یركز نموذج المحاكاة الحاسوبي على جوانب بعینھا من خصائص النظام المطلوب دراستھا أو  •
 .ه أو استخدامھ إلى معرفة شمولیة بالنظاماؤفلذا ال یتطلب بن ،فھمھا

وذلك من خالل  ،وتحدید األنسب منھا ،ام الختبارھاسھولة تغییر البدائل التصمیمیة أو التشغیلیة للنظ •
 .واجھات رسومیة ال تتطلب معرفة متخصصة في البرمجة

وتفاصیل واقعیة عن المشكالت المطلوب دراستھا إلى نظام المحاكاة  ،إمكانیة إدخال تعقیدات •
 .الحاسوبیة مما یزید من دقة الحلول التي یتم التوصل إلیھا

نظام المحاكي بشكل كبیر لدراسة سلوكیات ھذا النظام على مدى فترات القدرة على ضغط زمن ال •
 .ھي فترة تشغیل برنامج المحاكاة ،زمنیة متفاوتة الطول خالل دقائق معدودة

القدرة على دراسة األنظمة المستقبلیة التي ما زالت في طور التصمیم لتحدید أفضل البدائل  •
 .لتصمیمھا وتشغیلھا

وبیئة عملھ مع الوقت كلما استحدثت تغییرات في  ،وھیكلھ التنظیمي ،لنظامسھولة تغییر فرضیات ا •
 .أي من ھذه المعطیات حتى یبقى النموذج تمثیالً جیداً للواقع

وذات المؤثرات  ،إمكانیة استخدام برامج المحاكاة الحاسوبیة ذات الواجھات الرسومیة المتحركة •
 .ة عالیةایوتدریبیة بكف ،متعددة الوسائط كأدوات تعلیمیة

الصفات  أنَّ ) ١١٨-١١٧،ھـ ١٤٢٣،الفار (كما ورد في ) Gagne,1965(وقد ذكر جانییھ      
  :الرئیسیة لنمط المحاكاة ھي
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 .وتشكیل الموقف من الحیاة العملیة مع المحافظة على توضیح عملیات ھذا الموقف ،عرض •
أو المتدرب أو المشرف على التدریب للتحكم في ھذا الموقف بدرجات  متعلِّمإتاحة الفرصة لل •

 .مختلفة
 .وجود قدر من الحریة یسمح بتعدیل بعض ھذه المواقف •
 .بالنسبة للمتدرب ھمیَّةھا عدیمة األفرصة إھمال بعض المواقف أو جزء منھا عند الشعور بأنَّ  •
 .ا عواقب وخیمة تھدد حیاتھ أو تؤذیھالرتكاب أخطاء دون أن یكون لھ متعلِّمإتاحة الفرصة لل •
یتخذ القرارات بنفسھ بدالً من أن یكون  وأنَّ  ،مھ بشكل نشطیشارك في تعلُّ  بأنَّ  متعلِّمإتاحة الفرصة لل •

 .مجرد متقبل سلبي للمعلومات

النماذج التي یمكن تمثیلھا ) ١٧ص،م ٢٠٠٧،رمضان (كما ورد في ) Pidd,2000(ف بید ویصنِّ      
الیللنظم الفعلیة عن طریق المحاكاة إلى األنواع    :ةالتَّ

وھي النماذج التي تمثل الخصائص الجسمیة للنظام من حیث الشكل الظاھري  :النماذج المادیة •
 .والحجم

مكن شكل مجموعة من المعادالت التي ی وتمثل العوامل المھمة في النظام على :النماذج الریاضیة •
ً إلیجاد حلول مثلى نماذج البرمجة الخطیة الشائعة االستخدام في علوم  :ومن أمثلتھا ،حلھا آنیا

 .اإلدارة
لتوصیف المنطق الذي ) Flow Charts(وتستخدم ھذه النماذج خرائط التدفق  :النماذج المنطقیة •

 .یعمل من خاللھ النظام

-١١٨ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (كما ورد في ) Lockard & Many ,1987(وماني  ویحدد لوكارد     
  :أربعة أنواع لنمط المحاكاة ھي) ١١٩

فاستخدامھا أو وتتعلق بمعالجة أشیاء فیزیائیة مادیة بغرض  :Physicalمحاكاة فیزیائیة  •  التعرُّ
 .ویشمل تشغیل أجھزة أو أدوات كقیادة الطائرة ،على طبیعتھا

م م سلسلة من األعمال أو تعلُّ ویھدف ھذا النوع من المحاكاة إلى تعلُّ  :Proceduralمحاكاة إجرائیة  •
الخطوات بھدف تطویر مھارات أو نشاطات للتصرف في موقف معین كالتدریب على خطوات 

 .تشغیل آلة
الذي یعرض دور أساسي في السیناریو  متعلِّموھذا النوع یكون فیھ لل :Situationمحاكاة أوضاع  •

 .ولیس مجرد تعلم قواعد واستراتیجیات
ً ومجرباً ب ،أي دور متعلِّمالذا النوع ال یلعب وفي ھ :Processمحاكاة معالجة  • ل یعتبر مراقبا

 ً   .ویربط العالقات ،ویتخیل ،علیھ أن یالحظ ،خارجیا

  :المحاكاةنمط  مزایا

الیالمزایا ) ٩٩-٩٨ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :ملھذا النمط من التعلُّ ة التَّ

 .بارتكاب أخطاء ال یترتب علیھا نتائج سیئة متعلِّمیسمح لل •
 .مبممارسة شيء من الحریة في عملیة التعلُّ  متعلِّمیسمح لل •
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وذلك بشكل یثیر تفكیره عن طریق  ،متعلِّممیة غیر تقلیدیة بالنسبة للیقدم ھذا النمط مواقف تعلی •
 .والتي ال تتمتع بھا الوسائط األخرى ،المتقدمةستخدام إمكانات الحاسوب ا

الفرصة  متعلِّمما ال تتوافر للتعلمھا في مواقف ربَّ  تمَّ تتیح الفرصة لتطبیق بعض المھارات التي  •
 .لتطبیقھا في بیئة حقیقیة

ً للتعلُّ  أنَّ  • ھ یشبھ ألنَّ  ،التدریب على المھارات مع الحاسوبو ،ممعظم الحاالت یكون الموقف مناسبا
 .إلى حد كبیر العالم الحقیقي

  :عیوب نمط المحاكاة

الیالعیوب ) ٩٩ص،ھـ ١٤٢٥،الموسى (یذكر         :مة لھذا النمط من التعلُّ التَّ

 .بالظروف الطبیعیة وشبیھةً  ،ومؤثرةً  ،والبرمجة لتصبح فعالةً  ،ھ یتطلب قدراً كبیراً من التخطیطأنَّ  •
وذلك لتمثیل الظواھر  ،مواصفات خاصةذات ) Hardware(ومعدات  ،تتطلب أجھزة حاسوب •

 .المعقدة بشكل واضح
 ،راء المناھج وطرق التدریسخب ،علماء النفس ،المبرمجین ،ینمعلِّمالتحتاج إلى فریق عمل من  •

 .وتكلفة مالیة عالیة ،وجھد ،ھا تحتاج إلى وقتوبناًء علیھ فإنَّ 

نمط جدید یطلق علیھ نمط لغة الحوار  ھناك أنَّ ) ٤١-٤٠ص،ھـ ١٤٣٠،كنساره وعطار (ویضیف      
)Dialogue Language ( أو لغة الحوار التعلیمي)Instructional Dialogue ( أو التعلیم بمساعدة

وھذا النمط من  )ICAI (Intelitiqent Computer Assisted Instruction((الحاسبات الذكیة 
ھ ال یزال في ولكنَّ  ،الطبیعیة اللُّغةالتحاور عن طریق  والحاسوب بواسطة متعلِّمالبین  م یحدث تفاعالً التعلُّ 

ویحتاج ھذا  ،Artificial Intelligenceویعتمد ھذا النوع على الذكاء االصطناعي  ،مرحلة التجریب
  .الطبیعیة اللُّغةن الحاسوب من فھم ُیمكِّ  Compilerم إلى مترجم النمط من التعلُّ 

  

  CMI(  Computer Management Instruction(بالحاسوب التعلیم والتعلم المدار :ثانیاً 

من CMI)(  Computer Management Instructionیعتبر التعلیم والتعلم المدار بالحاسوب      
الفار (ویذكر  ،التَّربیةفي  واالتصاالت قاطبةً ، ماتوتكنولوجیا المعلو ،وأھم تطبیقات الحاسوب ،أحدث

  :ةالتَّالین خالل ھذا النمط یقوم بالمھام الحاسوب م أنَّ ) ١٣٢ص،ھـ ١٤٢٣،

 .متعلِّموتقویم مستوى المعرفة الحالي لل ،تقدیم المعارف •
 .بطيء التعلم متعلِّمالتشخیص جوانب الضعف في تعلم  •
وكذلك  ،بطيء التعلم متعلِّمأمكن تحدیده للوتقدیم أنشطة عالجیة لعالج الضعف الذي  ،وصف •

 .سریع التعلم متعلِّموتقدیم أنشطة تعلیمیة إثرائیة لل ،وصف
 .في تعلمھ بصورة مستمرة متعلِّمالوضبط تقدم  ،متابعة •
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) ١٣٣ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (كرھما إلى مستویین ذ) CMI(وینقسم التعلیم والتعلم المدار بالحاسوب      
  :ھما

لالمستوى    .CMT (Computer Managed Testing(إدارة االختبارات : األوَّ

  .CMI (Computer Managed Instruction(إدارة عملیتي التعلیم والتعلم : الثَّانيالمستوى 

  

  CBTH( Computer – Based Thinking(التعلیم والتعلم لتنمیة التفكیر بالحاسوب :ثالثاً 

ما ك) Papert ,1980(وسیمور بابیرت ) Leuhrman ,1990(من آرثر لوھرمان  نادى كلٌّ لقد      
لبأن تكون الوظیفة  ،)٢٩٣ص،ھـ ١٤١٨،الفار (ورد في  ً یفعلھللحاسوب ھي أن نى األوَّ ال  ،علمھ شیئا
الذي یتعلم كیف  متعلِّمال وزعما بأنَّ ) ICMI(وذلك بإنتاج برمجیات ذكیة متطورة من نمط  ،أن یعلمنا

ً إنما یتع قدراتھ  یَنميویستطیع أن  ،ضللم كیف یحل المشكالت بطریقة أفیعلم الحاسوب أن یفعل شیئا
  .وبرمجتھ ،ویحسنھا أثناء تعلم الحاسوب ،واإلبداعیة ،العقلیة

 أنَّ ) ٢٩٤-٢٩٣ص،ھـ ١٤١٨،الفار (كما ورد في ) Torrance ,1982(وقد أوضح تورانس      
بتصمیم حیث قام تورانس  ،متعلِّمالبتكاریة لدى وزیادة القدرة اال ،ھناك صلة بین استخدامات الحاسوب

لو ،تفكیر االبتكاري عن طریق الحاسوببرامج مخططة لتعلیم األطفال أسالیب ال أبرز ما  إلى أنَّ  توصَّ
 وتجریب ،واكتشاف ،نتقاءطفال ھو إتاحة الفرصة لألطفال إلیتعلق بتعلیم التفكیر االبتكاري لدى األ

دون الشعور بالخوف من وترك حریة التجریب على الحاسوب  ،وحل المشكالت ،استراتیجیات بدیلة
 ،متعلِّمومستمرة لل ،دیم تغذیة راجعةوتق ،متعلِّمالوالتفاعل اإلیجابي بین الحاسوب و ،ارتكاب أي خطأ

ً فالدور الذي یلعبھ الحاس ویتمثل  ؛ھمیَّةولكنھ على درجة عالیة من األ ،وب في تعلیم التفكیر جدید نسبیا
على تطویر أنماط جدیدة من التفكیر قد تساعدھم على التعلم  متعلِّمالذلك في استخدام الحاسوب لمساعدة 

ویعدو الفضل في  ،واالبتكار ،واالستنتاج ،والتركیب ،لوالتحلی ،في مواقف مختلفة تتطلب منھم المنطق
في  LOGO Laboratoryفي مختبر لوغو  Saymour Papertإبراز ھذا الدور إلى سیمور بابیرت 

والتي تقوم  MIT (Massachusetts Institute Technologies( معھد ماساشوستس للتكنولوجیا
  .Jean Piagetفلسفتھ على عمل العالم النفسي السویسري جان بیاجیھ 

  :الثقافة الحاسوبیةمفھوم      

ة الفرد محو أمیَّ : ھابأنَّ  )٥ص،م ٢٠٠٧، الشمري(كما ورد في  الثقافة الحاسوبیةف جوابره عرَّ      
والتفاعل  ،نھ من التعامل مع تطبیقاتھ المختلفةتزویده بالحد األدني من المعارف التي تمكِّ أي  ،سوبیةالحا

  .معھا بما یحقق أقصى حد من االستفادة بالنسبة لھ ولمجتمعھ

المعرفة المنظمة الالزمة لتوعیة الفرد بمجال الحاسوب " :ھابأنَّ ) م٢٠٠٧،عفانة وآخرون (فھا ویعرِّ      
  .٢٩ص "بالمجتمعمن أجل االرتقاء 

والمعارف التي یحتاجھا كل المواطنین لیعیشوا في  ،المھارات" :ھابأنَّ ) ھـ١٤٢٥،الموسى (فھا ویعرِّ      
  .٧٠ص"وحل المشكالت المعقدة  ،التكنولوجیا في معالجة المعلوماتعلى  معتمدٍ  عالمٍ 
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  :الثقافة الحاسوبیة  أھمیَّة

االتصال الذي نظراً للتطور السریع في وسائل  متعلِّمأو لل معلِّمسواًء لل تعتبر الثقافة الحاسوبیة مھمةً      
اليوب ،وتدفق المعلومات الكبیر ،نعیشھ في ھذا العصر ووسیلة  ،وسیلة اتصال الحاسوب بوصفھ فإنَّ  التَّ

ة تصبح عملیة الثقاف ،التَّعلیمیةقدمھ من خدمات للعملیة وما ی ،نستطیع من خاللھ تبادل المعلومات
  .الحاسوبیة مھمة

ین یستفید منھا في الحصول متعلِّمأن ینشئ قاعدة بیانات لل معلِّمالوعن طریق الحاسوب یستطیع      
بوتقاریر عن مستوى  ،معلومات على  ،في إعداد االختبارات معلِّمالساعد ھ یباإلضافة إلى أنَّ  ،ھطالَّ

ً لل  شوقةبطریقة م التَّعلیمیةأن یستخدم برمجیات معینة تساعده في عرض مادتھ  معلِّمویمكن أیضا
كجھاز عرض  ،مھ كوسیلة لربط األجھزة المختلفةأیضاً في استخدا معلِّمالویساعد الحاسوب  ،ینمتعلِّملل

ك من الخدمات التي غیر ذل إلى، األخرى وأجھزة الفیدیو وغیرھا من األجھزة ،Data showالبیانات 
وتنمیة  ،ین على إتقان بعض المھاراتمتعلِّمالفالحاسوب یمكن استخدامھ كوسیلة لتدریب  ،معلِّمدمھا للیق

  ).٥٠-٤٩ص،ھـ ١٤٢٣،الفار (التفكیر لدیھم 

ویعتبر من أفضل الوسائل  ،أن یواجھ التحدیات الجدیدة في المیدان التربوي ویستطیع الحاسوب     
 ،واالتصال ،والتكنولوجیا ،المعلوماتو ،لنمو المتزاید في السكانللتصدي لھا فھو استطاع أن یواجھ ا

  ):١٣٨-١٣٤ص،م ٢٠٠٧،عبود (ھذه التحدیات ما ذكره  ةھالحاسوب لمواج ومن المزایا التي یقدمھا

 .قدرة الحاسوب على توفیر المعلومات -١
 .قدرة الحاسوب على توفیر االتصال الفعال -٢
 .وأوسع للتعلمقدرة الحاسوب على توفیر فرص أفضل  -٣
 .قدرة الحاسوب على تنویع اتجاھات التعلیم -٤
 .قدرة الحاسوب على توفیر استراتیجیات وطرق جدیدة للتعلم -٥

من أھم  فإنَّ  ،الذي یعیش في مجتمع المعلوماتیة الثقافة الحاسوبیة بالنسبة للفرد ھمیَّةونظراً أل     
سوب تتمثل في إزالة الخوف من الحاسوب األھداف التي یمكن أن نحققھا من برامج التوعیة بالحا

 یؤدِّيواالستفادة منھ  ،فھم الناس لھ وبكیفیة استخدامھ فإنَّ  ثمَّ ھ أداة مفیدة لإلنسان ومن والتأكید على أنَّ 
  ) .٦ص،م ٢٠٠٧،الشمري (إلى خفض درجات القلق ونحوه 

المثقف الحاسوبي ال بد أن  أنَّ ) ١٤٢ص،ھـ ١٤١٨،المغیرة (وترى كاثرین توبن كما ورد في      
الییتصف بالصفات    :ةالتَّ

 .لدیھ ثقة في تشغیل جھاز الحاسوب بنفسھ -١
 .لدیھ القدرة على التحكم بجھاز الحاسوب -٢
 .یعرف قدرات الحاسوب وحدوده -٣
 .عملھ بالضبطحیث یقوم بعمل ما یطلب منھ أن ی ،تلقى التعلیمات فقطی باسوالح أنَّ یدرك  -٤
 .والصبرلدیھ كثیر من الحلم  -٥
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  :أبعاد الثقافة الحاسوبیة

  :للثقافة الحاسوبیة أبعاداً مختلفة ھي أنَّ  )٦ص،م ٢٠٠٧،الشمري (كما ورد في عبري ذكر الی

 ،وخصائصھا ،والذي یشتمل على المعلومات الالزمة لفھم طبیعة التقنیة الحاسوبیة: البعد المعرفي -١
 .وعالقتھا بالعلم والمجتمع ،بادئھاوم

 ،ة للتعامل مع التقنیةوالعملیة الالزم ،والذي یشتمل على المھارات العقلیة: المھاريالبعد  -٢
 .وتطبیقاتھا

والمجتمعات التي تنتج  ،والسلبیة على األفراد ،اإلیجابیة والذي یشتمل على اآلثار: البعد االجتماعي -٣
 .عن التقنیة

وحسم القضایا  ،لتزام بتلك الحدودواال، ویقصد بھ وضع حدود للتعامل مع التقنیة: البعد األخالقي -٤
  .والقانونیة عند تجاوز ھذه الحدود ،الشرعیة
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انيالمبحث    معلِّمال:  الثَّ

  :مقدمة

 ،ویرفع من درجة العلماء بین البشر  ،یحث دیننا اإلسالمي الحنیف على طلب العلم في كافة المیادین     

M  ÈÔ  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     ÉÕ    ×  Ö : یقول سبحانھ وتعالى 

â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øã     è  ç  æ     å  äL ١١: المجادلة.  

وأسمى الرساالت فقد كان  ،مھنة التعلیم من أشرف المھن فإنَّ  التَّاليوب ،فالتعلیم ھو رسالة األنبیاء     
ى النور من فقد أرسلھ سبحانھ وتعالى لیخرج الناس من الظلمات إل ،األعظم معلِّمالھو  rرسول هللا 

M  W  V  U  T  S  R   Q     P  O  :لى ایقول سبحانھ وتع ،خالل منھج واضح ودقیق

Z   Y  X[   ̀  _  ^  ]  \a  h  g  f  e   d  c  bi    l  k  j

n  mo   L  ٤٨: المائدة. 

اليوب      للناس على الخیر في جمیع  اً ومرشد ،معلِّمأسوة حسنة في مھنتھ ك rلنا في رسول هللا  فإنَّ  التَّ

كارِمr  ": بقولھ  التَّربیةومنھا مجال  ،وفي جمیع جوانب حیاتنا ،مبادئ مدرستھ م ألمتِّم إنَّما بعثت
٣٠٥ الصفحة: لطائف املعارف[ " األخالق[.  

ن أبي الدرداء فع  ،اإلسالمل العالم في وفضّ  ،ح طرق العلمووضَّ  ،على طلب العلم rرسولنا  وحثَّ      

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل  " یقول r سمعت رسول هللا يفإنقال  ،r رضي هللا عنھ عن رسول هللا
السماء واألرض حتى ا له طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من يف 

احليتان يف املاء وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة األنبياء إن األنبياء مل 
  .]١٨٣ الصفحة: صحيح ابن ماجه["  يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر

 :" rقال رسول هللا :بن مسعود رضي هللا عنھ قال حدیث ا، معلِّمالاألحادیث الدالة على فضل  ومن     
 إال يف اثنتني ها: ال حسدم ه يف احلق، ورجلٍ آتاه اُ حكمةً، فهو يقضي هبا ويعلِّ طه على هلكت  " رجلٍ آتاه اُ مالًا، فسلَّ

       .]١٤٠٩ الصفحة: صحيح البخاري[

ه إال من ثالثr  " ال رسول هللا ق :وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال      صدقة : إذا مات ابن آدم انقطع عملُ
 به  ،جارية ع   .]٣٤٠/٤ الصفحة: جمموع فتاوى  ابن باز[ " أو ولد صاحلٌ يدعو له ،أو علمٍ ينتفَ
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وھي قبل أن تكون مھنة  ،r ا محمدوحبیبنوأفضل الخلق سیدنا  ،فمھنة التعلیم ھي مھنة خیر البشر     
ً یعلم كان وحید ع معلِّمال فإنَّ  التَّاليوب، rل أعبائھا تحمَّ كانت رسالة وأمانة  صره كونھ كان مربیا

  .   فكان ینظر إلیھ بمنظر الفخر واالعتزاز ،وینیر الطریق لكل من التجأ إلیھ ،الجاھل

والذي ال یمكن االستغناء عنھ  ،التَّعلیمیةوروح وحجر الزاویة في العملیة  ،ھو الركن األساس معلِّمالف     
 ،بالروح والحكمة والموعظة الحسنة ھ یتسمألنَّ ھما تقدمت وسائل التعلم والتقنیة؛ بأي حال من األحوال م

عنصر فھو ال ،ككل التَّعلیمیةتصلح المنظومة  معلِّمالفمع صالح  ،ال تعقلبعكس اآلالت فھي ال تحس و
الجید حتى مع وجود  معلِّمالف ،بء إعداد وتكوین األجیال الصاعدةالبشري الفعال الذي یقع علیھ ع

بیحدث أثراً طیباً في نفوس  المناھج المختلفة یمكنھ أن فھو الذي یترجم أھداف المنھج إلى مواقف  ،ھطالَّ
بتوجیھ قیم لا یقوم بھ من فضالً عمَّ  ،ویختار وسیلة التعلیم المناسبة ،تعلیمیة وتكوین شخصیاتھم  ،ھطالَّ

  ).٢٤١-٢٤٠ص،ھـ ١٤٢٦،محمد وحوالة (

بفھو یعلم ، معلِّمال أھمیَّةمما سبق  یتَّضحو      ویكون  ،ھ في مدرستھ العلم النافع حتى تتسع مداركھمطالَّ
أبو  أكدَّ وقد  ،ناء والعلماء واألطباء والمھندسوویتخرج على یدیھ الوزرقدوة لھم من خالل أقوالھ وأفعالھ 

ً في ملكوت من عل" :بقولھ –حجة اإلسالم  –حامد الغزالي  م وعمل بما علم فھو الذي یدعى عظیما
" وكالمسك الذي یطیب عبیره وھو طیب ،س تضئ لغیرھا وھي مضیئة في نفسھاھ كالشمفإنَّ  ،السماوات

  .)٩٠ص،م ٢٠٠٨،محمد (

م ٢٠٠٧،أبو الھیجاء (ذكره أبو حامد الغزالي والتي أوردھا وآدابھ ما  معلِّمالومما ذكر عن وظائف      
  ):٢٤-٢٣ص،

 .ین وأن یجریھم مجرى بنیھمتعلِّمال الشفقة على -١
وال شكراً بل یعلم  فال یطلب على إفادة العلم أجراً وال یقصد بھ جزاءً  ،rبرسولنا  معلِّمالأن یقتدي  -٢

 .ھ هللا تعالى وطلباً للتقرب إلیھلوج
ً  متعلِّمالصح یدع من نُ  أالَّ  -٣  .شیئا
 .ریق التعریض ما أمكن وال یصرحعن سوء األخالق بط متعلِّمالأن یزجر  -٤
 .قي إلیھ ما ال یبلغھ عقلھ فینفرهوال یل ،على قدر فھمھ متعلِّمالأن یقتصر ب -٥
 .العلم یدرك بالبصائر نَّ فعلھ ألفال یكذب قولھ  ،عامالً بعلمھ معلِّمالأن یكون  -٦

قیمة كبیرة في المجتمع حفظھا لھم الدین اإلسالمي فھم یرسخون القیم والعادات  ون لھممعلِّمالو     
لفھم المصدر ، تنشئة رجال المستقبلة ویساعدون في والتقالید الجمیلة ویبنون األمَّ  للتطور  األوَّ

م على ١٨٧٠لمانیا عام أكدَّ بسمارك رئیس وزراء اوقد ، ي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمعالحضار
  ).٤٠ص،م ٢٠٠٨،أبو شعیره وغانم " (المدرسة  معلِّملقد غلبنا جارتنا فرنسا ب: " ین بقولھ معلِّمال ھمیَّةأ

اليوب      عنایة  معلِّمالمن الدول على اختالف فلسفاتھا وأھدافھا وأنظمتھا تولي عملیة إعداد  اً كثیر فإنَّ  التَّ
بالمقابل أن یطور من نفسھ من خالل  معلِّمالوینبغي على  ،الل االھتمام بالبرامج المقدمةخاصة من خ

  .ریسمتابعة المستجدات في مجال التد
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  :مھنة التدریس

التي تشیر إلى مجموعة من السلوكیات التي  :المھنة وھي: مھنة التدریس من مقطعینعبارة تتكون      
لكن عند و ،أو غیر ذلك من المھن األخرى ،ندسةأو مھنة الھ ،یتضمنھا عمل ما للفرد مثل مھنة الطب

أكبر من مجموع  التَّاليوأشمل وتكون ب أعمَّ  صبغ علیھا صبغةً ھ یُ فإنَّ  ،ارتباطھا بمصطلح التدریس
والخطأ  ،من مصطلح وظیفة أو إجراء روتیني كون أكبروت ،وكیات التي تتضمنھا أي مھنة أخرىالسل

ا الخطأ عندما أمَّ  ،وداً وسھل احتواؤه والسیطرة علیھمحد ما یكونفي أي مھنة غیر مھنة التدریس ربَّ 
عائد ھذه المھنة جماعي قبل  بمعنى أنَّ  ،یكون جماعیاً وتصعب السیطرة علیھیحدث في مھنة التدریس س

 ً فھي تتسم  ،المھن یطلق على مھنة التدریس بأمِّ لذلك  ،على المجتمع ككل ھ یؤثركما أنَّ  ،أن یكون فردیا
ا مصطلح التدریس فیشیر إلى العملیة أمَّ  ،العقلیة والجسمیة والوجدانیة متعلِّمالنمیة جوانب بالشمولیة وت

سلوك  بمعنى أنَّ  ،معلِّمالمعینة تمثل إحدى سلوكیات  ھ إجراءاتالمركبة التي تؤدي إلى تعلم فعال أو أنَّ 
فھو كل ما یصدر  ،العام معلِّمالباره جزءاً من سلوك وسلوك التدریس باعت ،یتضمن سلوك التدریس معلِّمال

ھـ ١٤٢٥،الحلیبي وسالم (ین متعلِّمالمن أقوال وأفعال داخل البیئة الصفیة بھدف تعدیل سلوك  معلِّمالمن 
  ).٣٨-٣٦ص،

وعندما  ،یتحدد من خالل مجموعة من الشروط معنى المھنة أنَّ  ،ویرى بعض علماء االجتماع"     
إلى ھذا النشاط  ھذه الشروط على نشاط معین یقوم بھ جماعة من الناس ینظر –أو أغلب  –تنطبق كل 

  .)٤٥ص،ھـ ١٤١٨،وزارة المعارف ( " على أنھ مھنة 

  

  :مھنة التدریس أھمیَّة

M : كان نبینا نوح علیھ السالم یدعو قومھ بقولھ قد ف،دریس ھي مھنة األنبیاء والمرسلینمھنة الت      
  e   d  c  b  a  `  _  j  i    h  g   fL وكذلك نبینا ھود علیھ  ،٦٢: األعراف

  .٦٨: األعراف M  (  '  &  %  $  #  "  !L  :السالم كان یقول لقومھ

أفضلُ الصدقة أن يتعلَّم املرء املسلم علما، ثم "  :rمن خالل قولھ ویحث رسولنا الكریم على نشر العلم      
املسلم أخاه مه   .]١٢٦٢ الصفحة: اجلامع الصغري["  يعلِّ

ه اُ بلجامٍ من نارٍ ، يوم القيامة من : "بقولھ rرسولنا الكریم أیضاً وحذرنا       ه أجلم ئلَ عن علمٍ فكتمسنن ["  س

  .]٣٦٥٨ الصفحة: أبي داود

ھا وذلك ألنَّ  ،مھنة التدریس ھي أم المھن أنَّ  "Chandlerشاندلر "وھو  التَّربیةویذكر أحد علماء      
رھم ال بد وأن یمروا على ید تسبق جمیع المھن األخرى فجمیع األطباء والمھندسین والمحاسبین وغی

لویمدھا بالعناصر البشریة  ،وھي بذلك تعتبر المصدر األساس الذي یمھد للمھن األخرى ،معلِّم ة المؤھَّ
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ً علم ً وأخالقیا ً وفنیا ً واجتماعیا بعداً آخر لمھنة " Fredrich Mayerایر فردریك م"ویضیف العالم  ،یا
یبتكروا وأن ینیروا عقول  ون أن یجددوا وأنمعلِّمالیحاول  اھا المھنة التي من خاللھإنَّ " :التدریس بقولھ

ب حوأن  ،ھمطالَّ ون أن یربطوا بین الماضي ھم یحاولكما أنَّ  ،الغامض ویكشفوا الستار عن الخفي وایوضِّ
بوكل ذلك بھدف أن یبینوا ل ،والرديءب وبین الطی ،والحاضر ون معلِّمالو ...ھم الطریق السوي طالَّ

ھم إنَّ  ...بعملھم ھذا إنما یخلقون في نفوس األجیال الناشئة األمل والیقین ویبینون الغث من السمین 
من  كما أنھم ،حیاة المجتمعات التي یعملون فیھاباختصار یتركون آثاراً عمیقة وتغییرات ال تنمحي من 

 وفي ربط أبناء أمتھم بعضھم ببعض من خالل ،ون بال حدود في رفاھیة مجتمعاتھمجانب آخر یسھم
عملھم في مھنة  أنَّ  –ومعھم الحق  –ھم في حقیقة األمر یعتبرون إنَّ  ،مشاعرھم التَّاليوب ،توحید أفكارھم
ما یسھمون في ھم بعملھم ھذا إنَّ بل إنَّ  ،ولیس ھذا فحسب ،یر ما یمكن أن یقدموا لمجتمعاتھمالتدریس ھو خ

ھؤالء الشباب الذین  ،رھمافشخصیات الشباب منذ نعومة أظتشكیل مستقبل تلك المجتمعات بتشكیلھم ل
ون آثاراً معلِّمالوبطبیعة الحال ال یمكن أن َیترك  ،لیة في مستقبل أوطانھم وشعوبھمؤیحملون عبء المس

بطیبة في  ً قد أُ ھم ما لم یكونوا ھم أنفسھم طالَّ الحصاد سوف یكون  فإنَّ  وإالَّ  ،عدوا إعداداً طیبا
 ً   .)٢٣-٢٢ص، م١٩٩٥،مرسي ("مؤسفا

فمھنة التدریس تشیر إلى عمل راق یتطلب نوعاً من المقدرة والكفایة التي یمكن تحقیقھا عن طریق      
ً أكادیمی اً یشمل إعداد ،معلِّمإعداد مھني لل ً معرفی ا ً سلكیم اً وإعداد ،ا ً منظم ا  ،بالتدریب العملي اً معززو ا

ً وأھداف وأصوالً  اً لھا قواعد وتعتبر مھنة التدریس من المھن الرفیعة ألنَّ   ،ن شخصیة الفردتتناول تكوی ا
-٢٤٥ص،م ٢٠٠٦،خلیل (والتي ذكرھا  ،فیھا جمیع معاییر المھنة الكاملةوتتوفر  ،وبناء المجتمع ككل

  :وھي) ٢٤٦

 .حیویة للمجتمع أھمیَّةخدمة عامة ذات  -١
یرؤیة مستنیرة عن العمل الذي  معلِّمتتطلب ثقافة متخصصة تتیح لل -٢  .ھیؤدِّ
الكفء بشكل یعجز عنھا الذین ال یعملون في مجال  معلِّمالتتطلب أسالیب عمل یجیدھا  -٣

 .تخصصھ
ً م -٤ ً سلوكیة معروفة  معلِّموتحدد لل ،ھنیة تتضح فیھا الحقوق والواجباتتستلزم أخالقا یلتزم أنماطا

  .بھا

 معلِّمولل" ،جتھد في أدائھامھنة التدریس وسمو من ینتمي إلیھا ویخلص وی أھمیَّةتضح ومما سبق ت     
ً كان على اختالف المجتمعات وفراد ألوعند كافة ا ،التَّعلیمیةت أنظمتھا منزلة كبیرة في كافة الدول أیا

ھو الشخص الذي یؤتمن على أھم ما  معلِّمالف ،ةیأو اتجاھاتھم الفكر، بقاتھم األكادیمیة أو االجتماعیةط
كونھ الشخص  معلِّمال أھمیَّةوتكمن  ،بھذه الثروة فلذات األكباد ونقصد ،ملكھ المجتمع أو األفراد من ثروةی

لذي یخدم أھداف المجتمع واستثمارھا االستثمار األمثل ا ،یعتمد علیھ في رعایة ھذه الثروة الذي
ویالحظ نموھم في شتى المجاالت  ،ویرعى تربیة األبناء ،م بعملیة التعلیمفھو الذي یقو ،وطموحاتھ

  .)٥٥ص،ھـ ١٤١٨،وزارة المعارف ("
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  :أخالقیات مھنة التعلیم

مجموعة من القیم واألعراف والتقالید التي یتفق علیھ "ھا أخالق المھنة بأنَّ ) م ٢٠٠٦،خلیل (ف عرِّ ی     
ً لتعاملھم وتنظی ،وعدل في نظرھمحول ما ھو خیر وحق أفراد مھنة ما  م أمورھم وما یعتبرونھ أساسا

ر المجتمع عن استیائھ واستنكاره ألي خروج عن ھذه األخالق بأشكال ویعبِّ  ،وسلوكھم في إطار المھنة
  .٢٤٥-٢٤٤ص"نتقاد تراوح بین عدم الرضا واالمختلفة ت

وتكونت  ،ل الخلیج ألخالق مھنة التعلیمالعربي لدو التَّربیةم إعالن من مكتب ١٩٩٠وصدر في عام      
  :التَّاليمن  )٤٥-٤٣ص،م ٢٠٠٨،أبو شعیره وغانم (كما ذكر فقراتھ 

 :ومن األمور المتعلقة بذلك أنَّ  ،لةالتعلیم رسا -١
ً في التعلیم مھنة ذات قداسة خاصة توجب على القائمین بھا أداء حق  • االنتماء إلیھا إخالصا

ً مع النفس والناس ،العمل اء على الجھل وعطاًء مستمراً لنشر العلم والخیر والقض ،وصدقا
 .والشر

 .لة یستشعر عظمتھا ویؤمن بأھمیتھاصاحب رسا معلِّمال •
 .بمھنتھ وتصوره المستمر لرسالتھ معلِّمالاعتزاز  •

بو معلِّمال -٢  :وھذا یتطلب إدراك أنَّ  ،ھطالَّ
بو معلِّمالالعالقة بین  •  .من عالقة األب مع أبنائھ ھ صورةطالَّ
بقدوة ل معلِّمال •  .ھ خاصة وللمجتمع عامةطالَّ
بوي بین ایس معلِّمال •  .ي عطائھ ورقابتھ وتقویمھ ألدائھمھ فطالَّ
بفاق والتعاون والتكامل بین تساع دائماً إلى ترسیخ مواطن اإل معلِّمال •  .ھطالَّ

 :ومن األمور المتعلقة بذلك أنَّ  ،معوالمجت معلِّمال -٣
 .موضع تقدیر المجتمع واحترامھ وثقتھ معلِّملا •
 .لرعایة للعاملین في مھنة التعلیمالجھات المختصة تسعى إلى توفیر أكبر قدر ممكن من ا •
 .قضایا المجتمع ومشكالتھ بأنواعھاصاحب رأي وموقف من  معلِّمال •
 .األمر بالمعروف والنھي عن المنكرمؤمن بتمیز ھذه األمة ب معلِّمال •

  :ومن األخالقیات المتعلقة بذلك ،ھرقیب نفس معلِّمال -٤
ھو ضمیر یقظ ونفس  ،وتعالىالرقیب الحقیقي على سلوكھ بعد هللا سبحانھ  أنَّ  معلِّمالیدرك  •

 .لوامة
 .مجال تخصصھ طالب باحث عن الحقیقةفي  معلِّمال •
لیم عادة تربیة قویمة أو تعویتخذ من كل موقف سبیالً إلى  ،في كل نشاط یحسنھ معلِّمالیسھم  •

 .حمیدة
  .درك أن تعلمھ عبادة وتعلیمھ زكاةم معلِّمال •

  :قة بذلكومن األخالقیات المتعل ،المدرسة والبیت -٥
 ،وزمالئھ معلِّمالواألخوة المھنیة ھي أساس العالقة بین  التخصُّصالثقة المتبادلة واحترام  •

 .ین جمیعاً واإلدارة المركزیةمعلِّمالوبین 
 .والتنشئة والتقویم والتعلیم التَّربیةشریك الوالدین في  معلِّمال •
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التي تعلیم تعني القواعد والقوانین والقیم التي تحكمھا وتحدد حقوقھا وواجباتھا فأخالق مھنة ال     
وتشكل أخالق مھنة التعلیم أحد الضوابط األساسیة التي تحول دون  ،یتعارف علیھا أفراد المجتمع

م ٢٠٠٦،خلیل (یذكرھا  ،مبادئ ألخالق مھنة التعلیم ھناكو ،قوق وأداء الواجباتخالل بنیل الحاإل
الیفي النقاط ) ٢٥٠-٢٤٦ص،   :ةالتَّ

 :القیام بما یلي معلِّماللتزام ینبغي على ولكي یتحقق ھذا اإل :ینمتعلِّماللتزام نحو اإل •
o  َّینكر على طلبتھ سعیھم للوصول إلى وجھات نظر مختلفة حول بعض القضایا  علیھ أال

 ).میةمنھا والتعلُّ  التَّعلیمیة(الصفیة 
o  َّلیة تعلیمھ لھممس محتوى الموضوع الذي یتحمل مسؤیشوه أو یط علیھ أال. 
o  علیھ أن یتخذ كل االحتیاطات المعقولة لحمایة طلبتھ من الظروف التي تؤذي تعلمھم أو

 .في صحتھم وسالمتھم تؤثر
o حراجات غیر ضروریة أو إلى مواقف یحط وم بمھنتھ فال ُیعرض الطلبة إلى إعلیھ أن یق

 .فیھا من قدرھم أو یستخف بھم ویذمھم
o  َّیحرم أي طالب من المشاركة  كما علیھ أالَّ  ،على اللون أو العرق طلبتھ بناءً یمیز بین  أال

 .في أي برنامج تعلیمي
o  َّالعالقة المھنیة مع طلبتھ في الحصول منھم على مكاسب خاصة یستغل علیھ أال. 
o  ِّإذا كان الكشف عنھا  إالَّ  ،بیانات التي یحصل علیھا عن طلبتھي السریة في العلیھ توخ

 .یخدم مصلحة المدرسة
 :القیام بما یلي معلِّماللتزام ینبغي على ولكي یتحقق ھذا اإل :لتزام نحو المجتمعاإل •

o یكون ممثالً سیئاً للمؤسسة التربویة التي ینتسب إلیھا الَّ أ. 
o یسيء أو یشوه الحقائق ذات الصلة بالقضایا التربویة سواًء كان ذلك بطریقة مباشرة  الَّ أ

 .أو غیر مباشرة
o بل یحافظ على حقوقھم  ،ئھ السلیمة في القضایا التربویةیتدخل في ممارسات زمال الَّ أ

 .لیاتھمومسؤ
o یستغل المیزات التي تعطیھ إیاھا المؤسسة التربویة للصالح الشخصي الَّ أ. 
o التي  تؤثر على أحكامھ المھنیة ،یقبل الھدایا الخاصة الَّ أ. 
o یقدم أي خدمة أو معروف أو ھدیة للحصول على مزایا خاصة في المؤسسة  الَّ أ

 .التربویة
الیینبغي أن یتمتع بالخصائص  ،ملتزماً بمھنتھ معلِّمالولكي یكون  :لتزام نحو المھنةاإل •  :ةالتَّ

o على أساس  التَّعلیمیةیمیز بین األفراد في انضمامھم إلى عضویة بعض المجموعات  الَّ أ
 .اللون أو العرق

o أن یتعامل بعدل مع زمالئھ ومع طلبتھ. 
o یستخدم المراوغة أو الوعود الكاذبة في تمریر بعض األمور الَّ أ. 
o  بین وعن معلِّمالأن یحافظ على سریة المعلومات التي یحصل علیھا عن دون أن  ،ھطالَّ

 .یتعارض ذلك مع مصلحة مدرستھ
ً بوظیفتھ معلِّماللكي یكون و :لتزام نحو الوظیفةاإل • ینبغي علیھ أن یتمتع بالخصائص  ،ملتزما

الی  :ةالتَّ
o یتقدم إلى الوظیفة إال إذا كان مؤھالً لھا الَّ أ. 
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o منح المؤسسة التربویة فرصة كافیة من الوقت قبل إنھاء العقد معھا لتتمكن من إیجاد أن ی
 .البدیل

o  أن یرفض قبول عرض من مؤسسة تربویة أخرى إذا جاء ذلك العرض في وقت فیھ
 .إیذاء للمؤسسة التربویة التي یعمل بھا

o أن یراعي التسلسل الوظیفي في مراسالتھ. 
o نصبھ في مكاسب شخصیةیسمح لنفسھ باستغالل م الَّ أ. 

  
  :معلِّمالكفایات 

  :ھي معلِّمالكفایات  أنَّ )١٧٩- ١٧١ص،م ٢٠٠٦،جمانة عبید (ذكرت      

 :الكفایات العلمیة -١
راسبتخصصھ العلمي والمادة  معلِّمالویقصد بھا إلمام        نیمعلِّمالتي یقدمھا وطالب المختصون یة الالدِّ

  .تخصصھم بتطویر ثقافتھم في غیر
  

 :المھنیة الكفایات -٢
  :ومن أھم ھذه المھارات معلِّمالفي  ویقصد بھا المھارات التدریسیة التي یجب أن تتوفر     

 .ینمتعلِّمالعلى استثارة الدافعیة عند القدرة  •
 .ینمتعلِّمالراعاة الفروق الفردیة بین م •
 .القدرة على تنویع طرق التدریس •
 .درة على إدارة الصفالق •
 .ثواب والعقاباستخدام مبدأ ال •

 
 :الكفایات األخالقیة -٣
  :ما یلي معلِّمالي یجب أن تتوفر في ومن أھم الكفایات األخالقیة الت     

 .القدوة •
 .الزھد والتواضع •
 .الوقار والھیبة •

  

  :الناجح معلِّمالصفات 

 الناجح معلِّمین في مقاطعة ھارفارد بوالیة ماري الند األمریكیة خصائص للمعلِّمالأصدرت جمعیة      
اليك) ١٧٧-١٧٥ص،م ٢٠٠٩،الكرمي (لجمعیة ذكرھا اتفق علیھا أعضاء ا   : التَّ

الیوتشمل العناصر  :الصفات العامة الشخصیة -١  :ةالتَّ
 .یظھر حیویة بدنیة كافیة •
 .منتظم الحضور •
 .یتحكم في انفعاالتھ •
 .جدیر باحترام وثقة اآلخرین •
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 .خفیف الظل ومرح الشخصیة •
 .ة أو إشراف علیھیقوم بواجباتھ دون رقاب •
 .اء واالقتراحاتیتقبل النقد البنَّ  •
 .لبق الحدیث •
 .واثق بنفسھ •
 .متعاون مع باقي الفریق •
 .تجاه العاممع اال تتَّفقیضع أحكاماً عملیة  •
 .عادل في حكمھ على نفسھ وعلى اآلخرین •

 
الیوتشمل العناصر  :الخصائص المھنیة -٢  :ةالتَّ

بعالقتھ مع ال یَنمي •  .ویجعلھا دافئة طالَّ
ً یظھر مستوى عالی •  .مع أخالقیات المربین تتَّفقمن األخالق  ا
 .اً ولیس كارھاً للمھنةمعلِّمفخور لكونھ  •
وینظر إلى ذلك كمیزة لكي یكون قادراً على االشتراك في األنشطة التي  ،یؤید المنظمات المھنیة •

 .تعمل على تقدم المھنة
لیة الشخصیة لجمعیات أو النقابات ویتحمل المسؤفعال من خالل ابالعمل ال التَّربیةیساھم في تقدم  •

 .لتحسن التدریس
راستباع للقوانین یكون على فھم جید وا •  .یةالدِّ
 .یحترم قرارات المجموعة •
 .وحكیم في تنفیذھا ،یحترم تعلیمات المھنة •
 .یستطیع أن یشرح وجھة نظر تربویة بوضوح وإقناع •
 .أولیاء األمورو معلِّمالو ،والرئیس معلِّمالو ،والطالب معلِّمالرام المتبادل بین بقي على روح االحتیُ  •
 .یستخدم المالحظة العقالنیة والبحث ویدرس لیتعلم عن المجتمع بقدر استطاعتھ •

  
الیوتشمل العناصر  :القدرة على التدریس -٣  :ةالتَّ

 .فھ على الھدفیختار وینظم المواد مع تعرُّ  •
 .الذي یقوم بتدریسھ رمقرَّ متوافق مع ال •
بمتكیف مع حاجات ال •  .واھتماماتھم وكفاءاتھم طالَّ
 .لدیھ وحدة معدة بذكاء وخطط للدروس •
بیستخدم خبرات ال •  .إلثراء المحتوى وإعطائھ معنى طالَّ
بیعمل لیجعل ال •  .كعامل مساعد لتدریسھ طالَّ
 .لیتھ في تحسین االتجاھات وعادات العمل والمھاراتیقبل مسؤ •
 .بقواعدھا الصحیحة اللُّغةیستخدم  •
 .جید النطق والتعبیر •
 .یقیم العمل بانتظام ویعید التدریس عند الحاجة •
 .یظھر قدرة على التخیل في تطویع المواد لالستخدام داخل الفصل •
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بیعرض المواد بطریقة تثیر رغبة ال •  .في التعلم طالَّ
 .یستطیع تقدیم األفكار بطریقة واضحة ومقنعة •

 
الیوتشمل العناصر  :التنفیذیةالصفات  -٤  :ةالتَّ

 .یضع ورقة ضروریة للعمل دون إبطاء وبدقة •
 .یقیم المواد ویحتفظ فقط بالمواد القابلة للتطبیق •
 .عند الحاجة إلیھاللحصول علیھا المواد  عدیُ  •
بعمال الروتینیة في الفصل بحیث ُیشرك الینظم األ •  .لیةفي تحمل المسؤ طالَّ
 .التعلم ویضمد السلوك غیر االجتماعيیساعد على  یوجد جواً  •
یراعي الفروق الفردیة في نطاق ھیكل عمل البرنامج فھ فرد ینظر إلى كل طالب على أنُّ  •

 .المدرسي
 .لیة لمقاییس االنضباط ما لم تتدخل عوامل غیر عادیةیحمل على عاتقھ المسؤ •
 .ینقل الحماس للموضوع الذي یقوم بتدریسھ •
 .ظیفاً ومھیئا للتعلمیحافظ على فصلھ مرتباً ون •
 .لدیة الرغبة في االستعانة بالمھنیین داخل نظام المدرسة •
 .ل الوقتاحازم في التحكم في فصلھ طو •

 
الیوتشمل العاصر  :)األكادیمیة(الخصائص  -٥  :ةالتَّ

 .متمكن من المجال الذي اختاره للتخصص •
 .یحتفظ بنشاط مستمر للتعلم والفھم •
 .التعلیمي وعلى وعي باالتجاھات الحدیثة في المجال ،یعرف سیكولوجیة التعلیم •
 .ویقرأ معلومات متصلة بعملھ ،یقوم بعملیات مسح للدوریات التربویة الحدیثة •

  
الیویشمل العناصر  :العالقات بالمجتمع المحلي -٦  :ةالتَّ

 .یكون على علم بالمشكالت المحلیة •
 .یشترك كمواطن في األنشطة العامة •
 .والمشكالت لمدرسة المجتمع المحليیفھم نقاط القوة  •
یدرك أن التأیید الكافي للمدارس األھلیة الحرة في المجتمع یقوم على أساس تفھم عام للبرنامج  •

 .التربوي واحترامھ
 .بالمجتمع لیؤید التفھم العام واالحترام للبرنامج التربوي اللِّقاءاتیتحدث ویسلك في جمیع  •

  

راس العدید من إجراء تمَّ وقد       بالمحبوب لدى  معلِّماللمعرفة صفات األجنبیة ات الدِّ ھ ذكرت منھا طالَّ
  :التَّالي )٤٧-٤٤ص،م ٢٠٠٦،جمانة عبید (

ي ثالث مجموعات من األسباب التي تؤد ھناك حت أنَّ والتي وضَّ  ،دراسة األمریكي ھارت ودامج -١
بإلى إعجاب ال  :یھم وھيمعلِّمب طالَّ
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لالمجموعة    :ىاألوَّ
 .ى حدإلى أقصمتعاون  •
 .یشرح درسھ جیداً  •
 .یستخدم األمثلة في الشرح •

انیالمجموعة    :ةالثَّ

 .حسن الخلق •
 .حاضر البدیھة •
 .من المرح یشیع جواً  •

الثالمجموعة         :ةالثَّ

 .رؤوف حلیم •
 .یشعر بشعور التالمیذ •
 .ھ صدیقكتشعر بأنَّ  •

 
بوالتي أظھرت مدى حب ال ،دراسة روبن -٢ الییھم في العناصر معلِّمل طالَّ  :ةالتَّ

ً الم معلِّمال •  .حبوب ھو الذي یجعل التدریس شیقا
 .یعرف ماده تخصصھ •
 .یبدي قدراً كبیراً من الحماسة •
 .یم المادة العلمیة تنظیماً جیداً القدرة على تنظ لدیھ •
بیشجع مشاركة ال •  .طالَّ
 .عین بالكثیر من التصورات العلمیةیست •
 .نده روح مرح حقیقيع •
 .بشخصیة ودودهیتمتع  •
باھتماماً بالیبدي  •  .طالَّ
 .نبرات صوتھ تبعث على االرتیاح •
 .نظیف في ملبسھ •
 .اتجاھھ متزن وعملي •

 
بوكانت أسباب محبة ال ،دراسة المسون -٣ الییھم في العناصر معلِّمل طالَّ  :ةالتَّ

 .التخصُّصالمعرفة بمادة  •
 .یتقن مھارات التدریس •
رشخصیتھ ممیزة في عرض ال •  .مقرَّ
 .اإلنصاف أو النزاھة •
بعلى التعامل مع الالقدرة  •  .طالَّ
 .اإلخالص واألمانة •
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 .روح المرح •
  .المظھر األنیق •

  

  :الحدیثة التَّربیةفي  معلِّماللعبھا األدوار التي ی

أن  معلِّمالاألدوار الحدیثة التي ینبغي على  أنَّ ) ٢٦- ٢٢ص،م ٢٠٠٨،الھاشمي عطیة و(یذكر      
  :في التعلیم ھي معلِّمالالتطورات الحدیثة لدور یمارسھا في ظل 

ً  متعلِّمالاء شخصیة بن -١  .بناًء متوازیا
 .سھادید في مجال المادة التي ُیدرِّ متابعة ما ھو ج -٢
 .ینمتعلِّمالالحفاظ على ھویة  -٣
 .من التعلم الذاتي متعلِّمالتمكین  -٤
 .توظیف التكنولوجیا في التعلیم -٥
 .خدمة المجتمع المحلي -٦
 .المنھج وتطویرهتحسین  -٧
 .يمواصلة النمو المھن -٨
 .تطویر اإلدارة التربویة -٩
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الثالمبحث  انویةالمرحلة :  الثَّ   الثَّ

انویةمفھوم المرحلة   :في المملكة العربیة السعودیة الثَّ

ھ المرحلة الوسطى من سلم التعلیم بحیث یسبقھ التعلیم تحدد ھیئة الیونسكو التعلیم الثانوي بأنَّ      
انیویشغل فترة زمنیة تمتد من  ،االبتدائي ویتلوه التعلیم العالي  ، ة عشرة حتى الثامنة عشرة من العمرالثَّ

طوبذلك یتضمن المرحلتین  انویةة والمتوسِّ   ).١٨٣ص،ھـ ١٤١٢،السنبل وآخرون ( الثَّ

معظم دول التعلیم الثانوي في  فإنَّ  وتعدد المسمیات ،لتقسیم لھذه المراحلمن اختالف ا وعلى الرغم"     
في معظم النظم  –وتقسم فترة التعلیم الثانوي  ،من حیاة الفرد) عاما ١٨ -١٢(ترة یغطي الفالعالم 

لمرحلة ال :إلى مرحلتین وھما –التربویة في العالم   ویطلق علیھا في بعض ،ى من التعلیم الثانوياألوَّ
طالبلدان مرحلة التعلیم  انویةأو أو اإلعدادي  المتوسِّ راسةوتمتد ) junior high school(الدنیا  الثَّ بھا  الدِّ

انیوالمرحلة  ،لمدة ثالث سنوات في الغالب انویةیطلق علیھا المرحلة : يمن التعلیم الثانو ةالثَّ أو  الثَّ
انویة راسةوتمتد ) senior secondary school(العلیا  الثَّ الغامدي وعبد " (بھا لمدة ثالث سنوات الدِّ
  ).١٤٥ص،ھـ ١٤٢٢،الجواد 

انویةوالمرحلة       في المملكة العربیة السعودیة ھي أحدى مراحل التعلیم العام التي یلتحق بھا  الثَّ
بال طبعد اجتیازھم للمرحلة  طالَّ راسةمدة و ،ةالمتوسِّ وتضم المرحلة ، عبارة عن ثالث سنوات الدِّ

انویة لفالصف  ،لكة العربیة السعودیة ثالثة صفوففي المم الثَّ الثانوي یدرس من خاللھ الطالب  األوَّ
راسجمیع المواد   الثَّانيیلي ذلك الصف  ثمَّ  ،دبیة دون التركیز على تخصص معینیة العلمیة منھا واألالدِّ

لوم شرعیة وعربیة أو علوم إداریة ا في قسم العلوم الطبیعیة أو عوالذي یتخصص الطالب فیھ إمَّ  ،ثانوي
انویةمن المرحلة  الثَّالثالذي اختاره إلى أن یكمل الصف  التخصُّصویستمر في  ،أو علوم تقنیة   . الثَّ

  :الثانوي المرحلة أھمیَّةوخصائص 

الحدري (ویذكر  ،خصائص تمیزھا عن المراحل األخرى مرحلة من مراحل التعلیم المختلفة كلِّ ل     
الیالخصائص )  ٥٤٩-٥٤٨ص،ھـ ١٤١٨،   :ة للتعلیم الثانوي التَّ

لكونھ یتیح الفرص  ،فوس اآلباء واألبناء على حد سواءیتمتع التعلیم الثانوي بمنزلة كبیرة في ن -١
 .واالجتماعیة للملتحقین بھ التَّعلیمیة

 .د للعمل واإلنتاجھا ُتعیعد التعلیم الثانوي مرحلة مھمة من مراحل التعلیم ألنَّ  -٢
ت بما یصاحبھا من تغیرا وھي مرحلة المراھقة ،ھمة من العمریغطي التعلیم الثانوي مرحلة م -٣

وما یتبعھا من متطلبات أساسیة لكل ناحیة من ھذه النواحي  ،جسمیة وعقلیة ونفسیة واجتماعیة
 .ن شخصیة المراھق وتحدد سلوكھ وعالقاتھالتي ُتكوِّ 

 .الطالب لمواصلة التعلیم الجامعيُیعد التعلیم الثانوي  -٤
ُیعد التعلیم الثانوي القوى البشریة الالزمة لتنفیذ التحول االجتماعي واالقتصادي والوفاء  -٥

 .بمتطلبات التنمیة
یتأثر التعلیم الثانوي بما یجري في المجتمع من أحداث وأفكار وأزمات وعوامل تؤثر في جوانب  -٦

 .الحیاة
 .التَّعلیمیةات اإلصالح والتجدیدات یرتبط التعلیم الثانوي بحرك -٧
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بُیعد التعلیم الثانوي ال -٨ للوعي الكامل بالمشكالت التي تعترض مجتمعاتھم ویزرع فیھم  طالَّ
 .القدرة على حلھا

انویةوتعد المرحلة       ھذه المرحلة یسند إلیھا مھمة  ألنَّ ین؛ متعلِّمھامة من مراحل النمو لل مرحلة الثَّ
اجات المجتمع ومتطلباتھ ین ورغباتھم ومیولھم وتطلعاتھم باإلضافة إلى الوفاء بحتعلِّممالالوفاء بحاجات 

لمواصلة التعلیم في المرحلة الجامعة أو المعاھد العلیا أو  ینمتعلِّمالفمن خاللھا یتم إعداد  ،التنمویة
اليوب ،ھم لالندماج في الحیاة العملیة من خالل معرفة میولھم وقدراتھمتتھیئ یسلك طالب ھذه المرحلة  التَّ

ھـ ١٤٠٩،الفرا (ار المھنة قبل المرحلة الجامعیة الذي یناسبھ في المرحلة الجامعیة أو اختی التخصُّص
  .)١٢٧ص،

ة على لم تعد رسالة التعلیم الثانوي قاصر: "بقولھ) ھـ١٤٣٠،النجار (ا الصدد یذكر وفي ھذ     
تساعد  ى ضرورة توفیر كل األسباب والعوامل التيبل أصبحت تمتد إل ،المعلومات واكتساب المعرفة
فو ،و وفق ما تتیحھ لھ قدراتھ الخاصةوإتاحة الفرصة لھ لكي ینم ،على استكمال شخصیة الطالب  التعرُّ

على إمكاناتھ واستعداداتھ وتنمیتھا الستثمارھا في النشاط الفكري واالجتماعي واالقتصادي وتعزیز 
ً ذا طموح وآمال مستقبلیة ودور اجتماعي اقتصادي  ،نف االجتماعییالمشاركة والتكی لیصبح مواطنا

  .٢٥ص"فعال

  :نوي في المملكة العربیة السعودیةأسس التعلیم الثا

ً األخرى نظام التَّعلیمیةمن المراحل  یعتبر التعلیم الثانوي كغیره      ویبنى على استراتیجیات  ،لھیخطط  ا
ومن أھم  ،متعلِّمالوأسس علمیة یستند إلیھا في تحدید أھدافھ ومناھجھ والعملیات التي یمر خاللھا  ،مناسبة

  :ةالتَّالیھي األسس ) ٨٠- ٧٨ص،م ٢٠٠٨،فرج (ھذه األسس والتي حددھا 

لین عن ھذا ھج أو نظام تعلیمي فھي تمد المسؤبالنسبة ألي من أھمیَّةللفلسفة : األساس الفلسفي -١
فالمملكة العربیة السعودیة تنبثق سیاستھا  ،المنھجییر التي یجب أن یتضمنھا محتوى المنھج بالمعا

 ،ماً ونظاماً متكامالً للحیاةكة وحمن اإلسالم الذي تدین بھ ھذه األمة عقیدة وعبادة وشریع التَّعلیمیة
لیھا التعلیم في السیاسة العامة التي یقوم ع نجد أنَّ  التَّاليوب ،ھي جزء من السیاسة العامة للدولةو

ً وبمحمد  ،ًالمملكة العربیة السعودیة یتم التركیز فیھا على اإلیمان باS ربا نبیاً  rوباإلسالم دینا
 .وغیر ذلك من األسس التي یؤمن بھا المجتمع السعودي ،ورسوال

 
فمن خاللھا تستمر الثقافة في  ،وسیلة النقل الثقافي التَّربیةتبر تع :األساس الثقافي واالجتماعي -٢

فالمدرسة تركز  ،عن الثقافة التَّربیةاألحوال فصل  وال یمكن بأي حال من ،آلخراالنتقال من جیل 
ھا كما أنَّ  ،مجتمع القیم واالتجاھات المشتركةوتركز على إكساب أفراد ال ،على عمومیات الثقافة

أھداف المدرسة تشكل أھداف المجتمع المحلي  كما أنَّ  ،ن توفیر متطلبات المجتمع وأفرادهلة عمسؤ
 .وآمالھ وتطلعات في النمو والتقدم والتغیر واالستمرار

كان لزاماً دراسة خصائصھم  ،التَّعلیمیةھم جزء ھام في العملیة ن یمتعلِّمال بما أنَّ  :األساس النفسي -٣
فو النمو الشامل والكامل لمساعدتھم على تحقیق  ،لى متطلباتھم وحاجاتھم ومشكالتھمع التعرُّ

وال بد أن نشبع حاجاتھم  ،فیة والجسمیة والنفسیة والفنیةالمتزن في الجوانب الدینیة والعقلیة والثقا
ن كوُّ وت، مراعاة الفروق الفردیة بینھم نوال بد م ،ونساعدھم في حل مشكالتھم ،ومیولھم

 .االتجاھات الجمیلة والصحیة لدیھم
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  :نوي في المملكة العربیة السعودیةالثا مصادر اشتقاق أھداف التعلیم

، السنبل وآخرون(وقد حدد  ،یحتاج نظام التعلیم الثانوي إلى مصادر یشتق من خاللھا أھدافھ     
المصادر التي یتم منھا اشتقاق األھداف في التعلیم الثانوي بالمملكة العربیة ) ١٩٧ص،ھـ ١٤١٢

  :السعودیة بأربعة مصادر ھي 

 .یةالعقیدة اإلسالم -١
 .األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة -٢
 .اتجاھات العصر وخصائصھ -٣
  .حاجات المواطن السعودي ومطالب نموه -٤

انویةأھداف المرحلة    :الثَّ

انویةأھداف المرحلة  ولذلك فإنَّ  ،ي مؤسسة ما ھو بدایة طریق النجاحیعتبر تحدید األھداف أل      في  الثَّ
والتي تعتبر قمة الھرم في مراحل التعلیم العام تشارك المراحل األخرى من  ،المملكة العربیة السعودیة

وھذه األھداف كما وردت في سیاسة التعلیم في المملكة  ،التعلیم باإلضافة إلى ما تحققھ من أھداف خاصة
  :ھي ،)ھـ١٣٩٠،وزارة المعارف (العربیة السعودیة 

١.  "S ومستقیمة في كافة جوانبھا على  ،خالصة لوجھھوجعل األعمال ،وحده  متابعة تحقیق الوالء
 .شرعھ

 ،نسان والحیاة في الدنیا واآلخرةدعم العقیدة اإلسالمیة التي تستقیم بھا نظرة الطالب إلى الكون واإل  .٢
قادراً على الدعوة إلیھ  ،میة التي تجعلھ معتزاً باإلسالموتزویده بالمفاھیم األساسیة والثقافیة واإلسال

 .والدفاع عنھ
 .نتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لرایة التوحیدتمكین اإل .٣
بما یوافق ھذه ) السعودیة المملكة العربیة(وللوطن الخاص  ،قیق الوفاء للوطن اإلسالمي العامتح .٤

 .وقوة في الجسم ،وتطلع إلى العلیاء ،السنن من تسام في األفق
وتوجیھھا وفق ما یناسبھ وما  ،في ھذه الفترة لمختلفة التي تظھرواستعداداتھ ا ،تعھد قدرات الطالب .٥

 .اإلسالمیة في مفھومھا العام التَّربیةیحقق أھداف 
واستخدام  ،البحث والتجریب والتتبع المنھجي وتعمیق روح ،ة التفكیر العلمي لدى الطالبتنمی .٦

راسةوالتعود على طرق  ،المراجع  .السلیمة الدِّ
باحة الفرصة أمام الإت .٧ راسةوإعدادھم لمواصلة  ،القادرین طالَّ في  –بمستویاتھا المختلفة  – الدِّ

 .اتالتخصُّصفي مختلف والكلیات الجامعیة  ،المعاھد العلیا
بتھیئة سائر ال .٨  .للعمل في میادین الحیاة بمستوى الئق طالَّ
لتخریج عدد من  .٩ ً لسد حاجة البالالمؤھَّ ً وفنیا لد في المرحلة ین مسلكیا والقیام  ،ى من التعلیماألوَّ

 .وغیرھا) زراعیة وتجاریة وصناعیة( لمھام الدینیة واألعمال الفنیةبا
 .تحقیق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمیة سلیمة .١٠
١١.  ً  .إعداد الطالب للجھاد في سبیل هللا روحیاً وبدنیا
ومساعدتھم على اجتیاز  ،ج مشكالتھم الفكریة واالنفعالیةوعال ،رعایة الشباب على أساس اإلسالم .١٢

 .ھذه الفترة الحرجة من حیاتھم بنجاح وسالم
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واستغالل  ،العمل الصالحإكسابھم فضیلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدیاد من العلم النافع و .١٣
 .أوقات الفراغ على وجھ مفید تزدھر بھ شخصیة الفرد وأحوال المجتمع

 .٢٢-٢١ص"المضللة تجاھات تكوین الوعي اإلیجابي الذي یواجھ بھ الطالب األفكار الھدامة واال .١٤

انویةومن خالل عرض أھداف المرحلة       ھا أنَّ الواردة في سیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة نجد  الثَّ
 بأنَّ ) ھـ١٤١٩،ل الحقی(وفي ھذا الصدد یذكر  ،راعت جمیع أنواع النمو الشخصیة لطالب ھذه المرحلة

انویةأھداف التعلیم في المرحلة " وھذه األھداف تسعى إلى تحقیق  ،كما حددتھا اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم الثَّ
ً النمو المتكامل للطالب روحیاً وجسمیاً ووجدانیاً واجتم بعداد الكما تسعى ھذه األھداف إلى إ، اعیا للحیاة  طالَّ

انویةالمرحلة  بطالَّ وإلى مساھمة  ،إلى االستمرار في اإلعداد الوطنيو ،العملیة في المجتمع في الخدمة  الثَّ
  .١٥٥ص "العامة للمجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

- ٦٦ - 
 

راس: ثانیاً    ات السابقةالدِّ

  :تمھید

ً واستعراض مطالعةً ن مراجعتھ األدب التربوي السابق یتناول الباحث في ھذا الجزء م      من  جملةٍ ل ا
راس   .ات العلمیة ذات الصلة بموضوع دراستھ الحالیةالدِّ

راستقسیم ھذه  تمَّ وقد         :ات إلىالدِّ

o ت إلىنفِّ صُ : دراسات عربیة: 
قو أھمیَّةدراسات تناولت  •  .التَّعلیمیةات استخدام الحاسوب في العملیة معوِّ
 .دراسات تناولت أثر استخدام الحاسوب في تدریس بعض المواد العلمیة واألدبیة •

o دراسات أجنبیة. 

راسوقد ختم الباحث كل قسم من أقسام       وتحدید أوجھ التشابھ ، من خالل التعلیق علیھ، ات السابقةالدِّ
راسةفیما یخص إجراءات ، وأوجھ اإلفادة منھا، واالختالف   .  الحالیة الدِّ

راس: أوالً    :ات العربیةالدِّ

o راس قو أھمیَّةات التي تناولت الدِّ علیمیةات استخدام الحاسوب في العملیة معوِّ  :التَّ
  )م٢٠٠٠(دراسة المحیسن  §

قواقع و"بعنوان         "بالجامعات السعودیة التَّربیةات استخدام الحاسب في كلیات معوِّ
راسةھذه وھدفت       بالجامعات السعودیة  التَّربیةإلى معرفة واقع استخدام الحاسوب في كلیات  الدِّ

ومعرفة اتجاھات أعضاء  ،واستخدام أعضاء ھیئة التدریس لھا ،واإلمكانات ،من حیث األجھزة
قالباإلضافة إلى معرفة أھم  ،لتدریس نحو استخدام الحاسوبھیئة ا  ات في استخدام الحاسوبمعوِّ

  .في الكلیات
راسةبعت واتَّ       قام الباحث بتوزیع قد و، كأداة للدراسةواستخدمت االستبانة ، المنھج الوصفي الدِّ
راسةاستبانة على عینة  ٢٠٠   .أعضاء ھیئة التدریس في ست كلیات للتربیةوالممثلة من ، الدِّ
لتو      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج كان من أھمھا الدِّ
وضعف في استخدامھم  ،التدریس وجود نقص في الخدمات الحاسوبیة المقدمة ألعضاء ھیئة -١

 .لھا
 .نحو استخدام الحاسوب جابیةوجود اتجاھات ای -٢
قالأھم من  أنَّ  -٣   . وعدم توفر فني حاسوب، ة التدریسات عدم وجود تدریب ألعضاء ھیئمعوِّ

  

 )م٢٠٠١(دراسة علي  §
الثقافة الحاسوبیة واالتجاه نحو الحاسوب لدى عینة من الملتحقین ببرنامج محو األمیة  "بعنوان      
  ". وبیة في مدیریة تربیة بني كنانةالحاس
راسةوھدفت         :إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة وھي الدِّ

ي مدیریة بني كنانة الملتحقین ببرنامج محو األمیة معلِّمما مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى  - ١
 الحاسوبیة ؟
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للمؤھل  ُتعزىفي مھارات الثقافة الحاسوبیة ) ٠,٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  - ٢
 اعل بینھما ؟العلمي والجنس أو التف

 ي تربیة بني كنانة نحو الحاسوب بعد تطبیق البرنامج التدریبي ؟معلِّمما اتجاھات  - ٣
ي تربیة بني كنانة نحو معلِّمفي اتجاھات ) ٠,٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  - ٤

 للمؤھل العلمي والجنس ؟ ُتعزىالحاسوب 
واتجاھاتھم نحو  ،الثقافة الحاسوبیةما العالقة بین مستوى تحصیل أفراد العینة على اختبار  - ٥

 وما مستوى ھذه العالقة ؟ الحاسوب ؟

لتمثلت األداة ، ین لتنفیذ دراستھواستخدم الباحث أدات      اختبار الثقافة الحاسوبیة والذي ى في األوَّ
انیواألداة  ،فقرة ٦٥ن تكون م  ٤٩الحاسوب والذي تكون من  حوفي مقیاس االتجاھات ن تة تمثلالثَّ

راسةوتألف مجتمع ، قرةف التدریبي لمحو ات الذین شملھم البرنامج معلِّمالین ومعلِّمالمن جمیع  الدِّ
  .األمیة الحاسوبیة

لتو      راسة توصَّ   :عدة نتائج من أھمھاإلى  الدِّ

لوبیة تعود للجنس وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الثقافة الحاس - ١  .العلمي المؤھَّ
راسةلمجتمع  اتجاھات جیدة ھناك أنَّ كانت لھ داللة على مقیاس االتجاھات  أنَّ  - ٢ نحو  الدِّ

ً فروق ھناك وأنَّ  ،الحاسوب من مجتمع ذات داللة إحصائیة في االتجاھات لصالح الذكور  ا
راسة ً فروق ھناك وأنَّ  ،الدِّ للمتغیر  ُتعزىلصالح حملة البكالوریوس في االتجاھات  ا  المؤھَّ
 .العلمي

  
 
  )م٢٠٠١(دراسة الغامدي  §

ویات واقع الحاسوب في التعلیم الثانوي العام دراسة وصفیة تحلیلیة في عینة من ثان" بعنوان      
  ".المملكة العربیة السعودیة 

راسة توھدف      ي معلِّمي تواجھ والمشكالت الت ،إلى معرفة واقع الحاسوب في التعلیم الثانوي الدِّ
  .في المملكة العربیة السعودیة ئفبمدینة الطا الحاسوب

راسةولتحقیق أھداف       تطبیقھا  تمَّ من خالل إعداد استبانة ، استخدم الباحث المنھج الوصفي، الدِّ
راسةعلى عینة  راسةوتكونت عینة ، الدِّ ً من مجتمع معلِّم) ٣٣(من  الدِّ راسةا والبالغ عددھم  ،الدِّ

ً معلِّم) ٦٢(   .ا
لتو      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا الدِّ
ورات التَّدریبیةقلة  -١  .ي الحاسوب مع زیادة نصاب الحصص لدیھممعلِّمل الدَّ
رالمتعلقة ب ندرة المراجع التي توضح طرق التدریس -٢  .ات الحاسوبمقرَّ
 . ب وكفاءتھاومشكالت تتعلق بقلة أجھزة الحاس ھناك أنَّ  -٣

  

  )م٢٠٠٢(دراسة الجندي  §
انویةتخدام الحاسب اآللي بمدارس البنین تقویم اس" بعنوان       مةب الثَّ ة المكرَّ من وجھة نظر  مكَّ
بین والمعلِّمال   ". طالَّ
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راسةوھدفت         :إلى الدِّ
ً لعدد  ین الستخدام الحاسوبمعلِّمالم الكشف عن الفروق في تقوی -١ ورات التَّدریبیةوفقا في  الدَّ

 .مجال الحاسوب والجنسیة
بویم العلى الفروق في تق التعرُّف -٢ ً لعدد  الستخدام الحاسوب طالَّ ورات التَّدریبیةوفقا في  الدَّ

راسوالمستوى  ،مجال الحاسوب  .العلمي التخصُّصواختالف  ،يالدِّ

راسةلتحقیق أھداف و      ین في معلِّمالاستخدمت الباحثة استبانة لتقویم و، ُطبق المنھج الوصفي الدِّ
بالواستبانة أخرى لتقویم  ،استخدامھم للحاسوب وتكونت عینة  ،في استخدامھم للحاسوب طالَّ

راسة انویةي المدارس معلِّممن  معلِّم ١٠٠من  الدِّ بطالباً من  ١٧٠و الثَّ انویةرس المدا طالَّ بمدینة  الثَّ
مة ة المكرَّ   .مكَّ

لتو      راسة توصَّ  أكثر في مجال الحاسوبدریبیة ین الذین حضروا دورات تمعلِّمال إلى أنَّ  الدِّ
أكثر استخداماً ون السعودیون معلِّمالوكان  ،استخدام الحاسوبكانوا أكثر إیجابیة في تقویمھم 

  .سعودیینمن غیر ال للحاسوب

حتو      راسةنتائج  أوضَّ ً أنَّ  الدِّ بتقویم ال أیضا الذین حضروا دورات تدریبیة أكثر وذوي  طالَّ
  .إیجابیة الستخدام الحاسوبر العلمي كانوا أكث التخصُّص

   

  )م٢٠٠٥(دراسة الظفیري  §
راسأثر الخصائص الشخصیة و" بعنوان       ن ین على اتجاھاتھم وقلقھم ممعلِّمالیة للطلبة الدِّ

  ".استخدام الحاسوب في التعلیم 
راسةھدفت ھذه و      فإلى  الدِّ الحاسوب وقلقھم من استخدام  ،ینمعلِّمالعلى اتجاھات الطلبة  التعرُّ

رد دراسة في التعلیم قبل وبع إلى جانب تعرف مدى العالقة بین القلق  ،التَّربیةالحاسوب في  مقرَّ
ً بمقارنة اتجاھات الطلبة  ،تعلیماستخدام الحاسوب في ال أھمیَّةواالتجاه نحو  ین معلِّمالواھتمت أیضا

ومستوى القلق لدیھم من حیث العمر والجنس والسنة  ،استخدام الحاسوب في التعلیم أھمیَّةنحو 
راس   .والمعدل التراكمي التخصُّصیة والدِّ

بواستخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي لتنفیذ دراستھ على مجموعة من        التَّربیةكلیة  طالَّ
رمقیدین ببجامعة الكویت وال راسةوشملت عینة  ،التَّربیةالحاسوب في  مقرَّ منھم  فرداً  )١٩٢( الدِّ

  .اآلخر للقلقلالتجاه وأحدھما : مقیاسینقام الباحث بتصمیم قد و ،طالبةً ) ١٣٧(طالباً و) ٥٥(
لتو      راسة توصَّ   :العدید من النتائج كان من أھمھاإلى  الدِّ
استخدام الحاسوب في التعلیم كانت أكثر سلباً بعد دراسة  أھمیَّةین نحو معلِّمالاتجاھات الطلبة  أنَّ  -١

ر  .ي التعلیمبینما انخفض مستوى القلق من استخدام الحاسوب ف التَّربیةالحاسوب في  مقرَّ
ً بین اتجاه الطلبة  -٢ ومستوى القلق لدیھم بعد دراسة  ،ینمعلِّمالوجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا

ر   .  التَّربیةالحاسوب في  مقرَّ
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 )م٢٠٠٦(دراسة العجمي  §
انویةي المرحلة معلِّماآللي لدى  مھارات الحاسب "بعنوان       انیوالحلقة  الثَّ ة بسلطنة عمان الثَّ

  ". نحوه ونحو استخدامھ في التدریسواتجاھاتھم 
راسةوھدفت ھذه       فى إل الدِّ انویةات المرحلة معلِّمي ومعلِّملدى  على مھارات الحاسوب التعرُّ  الثَّ

انیوالحلقة  لك مدى استخدامھم لھ في وكذ ،وأھمیتھ في التدریس ،تجاھاتھم نحو الحاسوبوا ،ةالثَّ
  .التدریس

راسةبعت اتَّ و      راسةتكونت عینة و، المنھج الوصفي الدِّ ً ومعلِّم ١٨٠من  الدِّ من منطقة  ةً معلِّما
ً الباطنة جنوب   .ة االستبانة كأداة للدراسةواستخدمت الباحث، ا

       
لتو      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا الدِّ
 .اتمعلِّمالین ومعلِّمالفي التدریس لدى  مھارات استخدام برامج الحاسوب ضعف فيوجود  -١
راسةامتالك عینة  -٢  .واستخدامھ في التدریس ،اتجاھات إیجابیة نحو الحاسوب الدِّ
م یكن متغیر بینما ل التَّعلیمیةإلى متغیر الجنس والمرحلة  ُتعزىوجود فروق ذات داللة إحصائیة  -٣

  .الخبرة مؤثراً في ھذا الجانب

  

  )م٢٠٠٦(دراسة میان  §
ات لبعض جوانب استخدام الحاسب اآللي في المدارس معلِّمالین ومعلِّمالتصورات " بعنوان      

انویة   ."الحكومیة في المدینة المنورة  الثَّ
راسةوھدفت       في  لبعض جوانب استخدام الحاسوب اتمعلِّمالین ومعلِّمالإلى معرفة تصورات  الدِّ

انویةالمدارس    .الحكومیة في المدینة المنورة الثَّ
راسةلتحقیق أھداف و      راسةعینة وتمثلت ، بق المنھج الوصفيطُ ، الدِّ ً معلِّم) ٣٧٠(من  الدِّ  ا
  .االستبانة كأداة لدراستھ واستخدم الباحث ،إناث) ١٨٠(ذكور و) ١٩٠(منھم  ةً معلِّمو

لت وقد      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا الدِّ
طفرة بدرجة أجھزة الحاسوب في المدارس متو أنَّ  -١ وھي مناسبة ومالئمة لتحقیق أھداف  ،ةمتوسِّ

رال طأیضاً بدرجة  مقرَّ  .ةمتوسِّ
فر البرامج ة في المدارس بینما یقل تومتوسِّط فر بدرجةالجاھزة تتو التَّعلیمیةالبرامج  نَّ أ -٢

 .المنتجة في المدرسة التَّعلیمیة
في التعلیم ھي  أن تحول دون استخدام الحاسوبین ویمكن معلِّمالأھم الصعوبات التي تواجھ  أنَّ  -٣

وثقل العبئ  ،وقلة البرمجیات ،ونقص التدریب عند المدرسین ،د الطلبة في الفصولاعدأكثافة 
 .ینمعلِّمال وقلة االھتمام لدى ،وقلة وقدم أجھزة الحاسوب ،التدریسي

طھناك رضا بدرجة  أنَّ  -٤  .ریب في مجال استخدام الحاسوبة فیما یتعلق بمناسبة وكفایة التدمتوسِّ
في مجال البحث عن المعلومات على شبكة  ات یستخدمون الحاسوبمعلِّمالو ینمعلِّمالأغلب  أنَّ  -٥

 .ولكن استعماالتھم في المجاالت األخرى قلیلة ،االنترنت
الطلبة یجدون متعة كبیرة في التعامل مع الحاسوب وبشكل عام كانت آراء أفراد العینة  أنَّ  -٦

طإیجابیة بدرجة   .االستمرار باستخدام الحاسوب وھي في صالح ،ةمتوسِّ
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ات معلِّمالین ومعلِّمالفي آراء ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٧
 التخصُّصحیث كانت الفروق لصالح  التخصُّصألثر  عزىتُ حول تجربة استخدام الحاسوب 

 .العلمي

  

 )ھـ١٤٢٨(دراسة الدوبي  §
لللصفوف  التَّعلیمیةواقع استخدام الحاسب اآللي في العملیة  "بعنوان        في المرحلة  یةاألوَّ

مةي ومشرفي الحاسب اآللي بمدینة معلِّماالبتدائیة من وجھة نظر  ة المكرَّ   ." مكَّ
راسةھدفت و      الیإلى اإلجابة عن األسئلة  الدِّ   :ةالتَّ
 في تحقیق بعض األھداف التربویة ؟   ام الحاسوبما واقع استخد -١
 ؟ میذ باستخدام برامج الحاسوبفي إتاحة مواد دراسیة للتال ما واقع استخدام الحاسوب -٢
 كمصدر معرفي ؟ التَّعلیمیةما واقع استخدام الحاسوب في العملیة  -٣
 ستخدام الحاسوب في توفیر خدمات تعلیمیة ؟ما واقع ا -٤
لو الحاسوب في تدریس الصفوف معلِّمما الصعوبات التي یواجھھا  -٥  ؟ یةاألوَّ

راسةبعت واتَّ       وتكون مجتمع  ،ث االستبانة كأداة للدراسةواستخدم الباح، المنھج الوصفي الدِّ
راسة لي ومشرفي الحاسب اآللي للصفوف معلِّممن جمیع  الدِّ ة في المرحلة االبتدائیة بمدینة  یةاألوَّ مكَّ
مة ً معلِّم) ٥٨(منھم ) ٦٣(وعددھم  المكرَّ   .مشرفین) ٥(و، ا

حتو      راسة أوضَّ الیالنتائج  الدِّ   :ةالتَّ
طالومقدار  ،رةفي تحقیق بعض األھداف التربویة كبی درجة واقع استخدام الحاسوب نَّ أ -١  متوسِّ

 .٣,٦٣الحسابي 
 ستخدام برامج الحاسوبدرجة واقع استخدام الحاسوب في إتاحة مواد دراسیة للتالمیذ با أنَّ  -٢

طالومقدار  ،كبیرة  .٣,٥١الحسابي  متوسِّ
طالومقدار  ،كمصدر معرفي كبیرة التَّعلیمیةلیة درجة واقع استخدام الحاسوب في العم أنَّ  -٣  متوسِّ

 .٣,٥٥الحسابي 
طالومقدار  ،توفیر خدمات تعلیمیة كبیرةوب في درجة واقع استخدام الحاس أنَّ  -٤ الحسابي  متوسِّ

٣,٧٧. 
طو الحاسوب معلِّمتي یواجھھا درجة الصعوبات ال أنَّ  -٥ طالومقدار  ،ةمتوسِّ  .٣,٠٧الحسابي  متوسِّ
راسةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء مجتمع  -٦ ) معلِّم(من ذوي الوظیفة  الدِّ

ورات و ،التخصُّصو ،بالنسبة لمتغیر الوظیفة الحاسوبحول واقع استخدام ) فمشر(و الدَّ
 .في مجال الحاسوب التَّدریبیة

راسةوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء مجتمع  -٧ ) دبلوم(العلمي  المؤھَّلمن ذوي  الدِّ
العلمي  المؤھَّلحول واقع استخدام الحاسوب في التنمیة العلمیة وكانت الفروق لصالح ) أخرى(و
 ).بلومد(

 

  )م٢٠٠٨(دراسة الشراري  §
العربیة بالمرحلة االبتدائیة في مدینة سكاكا بالمملكة العربیة  اللُّغةي معلِّماتجاھات " بعنوان      

  . " السعودیة نحو الحاسوب ومدى استخدامھم لھ كوسیلة تعلیمیة
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راسةوھدفت       العربیة في مدینة سكاكا بالمملكة العربیة  اللُّغةي معلِّمإلى معرفة اتجاھات  الدِّ
  .دى استخدامھم لھ كوسیلة تعلیمیةالسعودیة نحو الحاسوب وم

راسةلتحقیق أھداف و      راسةتكون مجتمع و، بق المنھج الوصفيطُ ، الدِّ  اللُّغةي معلِّممن جمیع  الدِّ
علیمالتَّربیة العربیة للمرحلة االبتدائیة في المدارس التابعة لوزارة  في مدینة سكاكا في المملكة  والتَّ

راسةوبلغت عینة  ،)م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧(العربیة السعودیة للعام  ً موزعین على معلِّم ٣٠٠ الدِّ  ٤٠ا
  .ت االستبانة كأداة للدراسةواستخدم ،مدرسة

لتو      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج كان من أھمھا الدِّ
 .التَّعلیمیةالعربیة نحو استخدام الحاسوب في العملیة  اللُّغةي معلِّموجود اتجاھات إیجابیة عند  -١
العربیة  اللُّغةي معلِّمفي اتجاھات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٢

 .للمؤھل العلمي ولصالح حملة البكالوریوس ُتعزىنحو استخدام الحاسوب 
العربیة  اللُّغةي معلِّمفي اتجاھات ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٣

 .سنوات) ١٠(ین الذین خبرتھم أكثر من معلِّمالللخبرة ولصالح  ُتعزىنحو استخدام الحاسوب 
ً  أنَّ  -٤   .استخدام الحاسوب في إدارة التعلیم كان سلبیا

  

  )م٢٠٠٩(دراسة الربعاني والغافري  §
بجامعة السلطان قابوس لمھارات الحاسب اآللي  التَّربیةمستوى امتالك طلبة كلیة  "بعنوان      

  ". تھ في التدریس واتجاھاتھم نحوهوتطبیقا
راسةوھدفت ھذه        ،لمھارات الحاسوب التَّربیةلیة إلى الكشف عن مستوى امتالك طلبة ك الدِّ

  .وب ونحو أھمیتھ في التدریسوكذلك اتجاھاتھم نحو الحاس ،ومھارات تطبیقھ في التدریس
راسةعت اتَّبو      راسةتكون مجتمع و، المنھج الوصفي الدِّ بمن جمیع  الدِّ العام  طالَّ

راسةعینة  أنَّ  إالَّ  ،)٤٤٩(والبالغ عددھم ) م٢٠٠٦/٢٠٠٧( ً وطالبةً ) ٣٩٤(تكونت من  الدِّ  ،طالبا
  .واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،طالبةً  ٣٢٣طالباً و ٧١منھم 
لتو      راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا ما یلي الدِّ
بیمتلك ال -١ طبدرجة  مھارات الحاسوب طالَّ  .ةمتوسِّ
بالیمتلك  -٢  .في التدریس بدرجة مرتفعة مھارات تطبیق الحاسوب طالَّ
بیمتلك ال -٣  .ونحو أھمیتھ في التدریس ،اتجاھات إیجابیة عالیة نحو الحاسوب طالَّ
بتجاھات الال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مھارات وا -٤  .لمتغیر الجنس ُتعزى طالَّ
بتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مھارات ال -٥   .التخصُّصلمتغیر  ُتعزى طالَّ

      

  )ھـ١٤٣٠(دراسة الزھراني  §
انویةي الریاضیات بالمرحلة معلِّمدرجة توافر استخدام الحاسوب لدى " بعنوان         ". الثَّ
راسةوھدفت       فإلى  الدِّ ي الریاضیات في معلِّمعلى توافر كفایات استخدام الحاسوب لدى  التعرُّ

انویةالمرحلة    .من وجھة نظرھم التَّعلیمیةالباحة بمنطقة  الثَّ
راسةلتحقیق أھداف و      ئمة بكفایات استخدام قام الباحث بتحدید قاوقد ، بق المنھج الوصفيطُ ، الدِّ

انویةبالمرحلة  ي الریاضیاتمعلِّمالالزم توفرھا لدى  الحاسوب الیفي المجاالت  الثَّ ات أساسی(ة التَّ
الیللمتغیرات  ُتعزىوھل توجد فروق ) تطبیقات الحاسوب ،برامج الحاسوب ،الحاسوب : ةالتَّ
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ورات التَّدریبیة ،سنوات الخبرة ،المؤھَّل(  ،ي الریاضیاتمعلِّملدى ) ال الحاسوبفي مج الدَّ
راسةوتكون مجتمع  ،للدراسة ت االستبانة كأداةواستخدم ً معلِّم ٦٢من  الدِّ   .ا

لتو      راسة توصَّ الیإلى النتائج  الدِّ   :ةالتَّ
انویةي الریاضیات في المرحلة معلِّمتتوافر كفایات الحاسوب لدى  -١ خص أساسیات فیما ی الثَّ

طاللغ حیث ب ،الحاسوب بدرجة عالیة  .)٣,٧٢(الحسابي العام  متوسِّ
انویةي الریاضیات في المرحلة معلِّمتتوافر كفایات الحاسوب لدى  -٢ یخص برامج  فیما الثَّ

طالحاسوب بدرجة  طالحیث بلغ  ،ةمتوسِّ  ).٢,٧٠(الحسابي العام  متوسِّ
انویةي الریاضیات في المرحلة معلِّمتتوافر كفایات الحاسوب لدى  -٣ خص تطبیقات فیما ی الثَّ

طالحاسوب بدرجة  طالحیث بلغ  ،ةمتوسِّ  ).٢,٨١(م الحسابي العا متوسِّ
لبالنسبة لمتغیر ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٤  المؤھَّل(لصالح  المؤھَّ

 ).التربوي
 .بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٥
ورات التَّ بالنسبة لمتغیر ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٦ لصالح  دریبیةالدَّ

  . رات تدریبیة في مجال الحاسوبمن لدیھم دو

  

  )م٢٠١١(دراسة صفیة الدقیل  §
انویةواقع استخدام الحاسب اآللي في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة " بعنوان       بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ   ". ھـ١٤٣١ات لعام معلِّمالمن وجھة نظر  مكَّ
راسةوھدفت ھذه       فإلى  الدِّ في تدریس المواد االجتماعیة  على واقع استخدام الحاسوب التعرُّ

انویةبالمرحلة  مةللبنات بمدینة  الثَّ ة المكرَّ لالصف (بجمیع مستویاتھا  مكَّ  ،)الثَّالث - الثَّاني – األوَّ
راسةوحاولت  الیاإلجابة عن األسئلة  الدِّ   :ةالتَّ

انویةات المواد االجتماعیة في المرحلة معلِّمما واقع استخدام  -١ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  للحاسوب مكَّ
 في إعداد وتحضیر دروس المواد االجتماعیة؟

انویةات المواد االجتماعیة في المرحلة معلِّمما واقع استخدام  -٢ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  للحاسوب مكَّ
 كوسیلة تعلیمیة في تدریس المواد االجتماعیة؟

انویةات المواد االجتماعیة في المرحلة معلِّمواقع استخدام ما  -٣ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ للحاسوب  مكَّ
 في تقویم تحصیل الطالبات؟

قما  -٤ انویةات استخدام الحاسوب في تدریس المواد االجتماعیة في المرحلة معوِّ ة بمدینة  الثَّ مكَّ
مة  ؟المكرَّ

راسةبعت تَّ وا      راسةة االستبانة كأداة في ھذه ستخدمت الباحثوا، المنھج الوصفي الدِّ وتكونت عینة  ،الدِّ
راسة انویةات المواد االجتماعیة بالمرحلة معلِّممن  ةً معلِّم) ٢٥(من  الدِّ مةفي مدینة  الثَّ ة المكرَّ لفصل با مكَّ
راس لي الدِّ   .ھـ١٤٣١لعام  األوَّ

لتو      راسة توصَّ   :مھاالنتائج كان من أھ إلى العدید من الدِّ

في إعداد وتحضیر دروس المواد االجتماعیة  ت المواد االجتماعیة للحاسوبامعلِّماستخدام  أنَّ  -١
طكان  ً متوسِّ  .ا
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رات المواد االجتماعیة للحاسوب في كتابة توزیع المعلِّماستخدام  أنَّ  -٢ ً وبدرجة  مقرَّ كان مرتفعا
 .عالیة

 .االجتماعیة للحاسوب كوسیلة تعلیمیة كان متدنیاً وبدرجة كبیرةات المواد معلِّماستخدام  أنَّ  -٣
طات المواد االجتماعیة للحاسوب في تقویم تحصیل الطالبات كان معلِّماستخدام  أنَّ  -٤ ً متوسِّ  .ا
قأبرز  أنَّ  -٥ ات تتلخص في عدم معلِّمالات استخدام الحاسوب في التدریس من وجھة نظر معوِّ

 ،في المدرسة اعات مجھزة بالحواسیبوعدم توافر ق ،لحاسوبمعرفة بكیفیة التعامل مع اال
وقصر زمن  ،المكتبات الستخدامھا في التدریس وعدم توفر برمجیات تعلیمیة مناسبة في

  .وندرة أجھزة العرض في المدرسة ،الحصة

  

راسالتعلیق على  لات في المحور الدِّ   :األوَّ

راسجمیع  § راسةات السابقة والتي اھتمت بوصف الواقع جاءت متوافقة مع الدِّ الحالیة من حیث  الدِّ
راسةاة وأد ،منھج المستخدم وھو المنھج الوصفيال راسوھذه  ،وھي االستبانة الدِّ  :ات ھيالدِّ

ودراسة  ،)م٢٠٠٢(ودراسة الجندي  ،)م٢٠٠١(ودراسة الغامدي  ،)م٢٠٠٠(دراسة المحیسن 
ودراسة الشراري  ،)ھـ١٤٢٨(ودراسة الدوبي  ،)م٢٠٠٦(ودراسة میان  ،)م٢٠٠٦(العجمي 

ودراسة  ،)ھـ١٤٣٠(ودراسة الزھراني  ،)م٢٠٠٩(ودراسة الربعاني والغافري  ،)م٢٠٠٨(
 ).م٢٠١١(الدقیل صفیة 

راسةتنوعت فئات عینة  § راسفي  الدِّ راسبقة من حیث المراحل ات الساالدِّ دراسة  :یة مثلالدِّ
جریت على المرحلة التي أُ و) م٢٠٠٩(ودراسة الربعاني والغافري  ،)م٢٠٠٠(المحیسن 
 ،)م٢٠٠٦(ودراسة العجمي  ،)م٢٠٠٢(ودراسة الجندي  ،)م٢٠٠١(ودراسة الغامدي  ،الجامعیة

التي و) م٢٠١١(الدقیل صفیة ودراسة  ،)ھـ١٤٣٠(ودراسة الزھراني  ،)م٢٠٠٦(ودراسة میان 
انویةجریت على المرحلة أُ  فقد ) م٢٠٠٨(ودراسة الشراري  ،)ھـ١٤٢٨(ا دراسة الدوبي أمَّ  ،الثَّ
 .جریت على المرحلة االبتدائیةأُ 
راسة تنوعت فئات عینة § راسفي  الدِّ دراسة المحیسن  :من حیث نوع الجنس مثل ات السابقةالدِّ

ودراسة الدوبي  ،)م٢٠٠٢(ودراسة الجندي  ،)م٢٠٠١(ودراسة الغامدي  ،)م٢٠٠٠(
لجنس في كان نوع ا) ھـ١٤٣٠(ودراسة الزھراني  ،)م٢٠٠٨(الشراري ودراسة  ،)ھـ١٤٢٨(

راس راسةكان نوع الجنس في ) م٢٠١١(الدقیل صفیة بینما في دراسة  ،ات السابقة الذكورالدِّ  الدِّ
ودراسة  ،)م٢٠٠١(دراسة علي  :ین الذكور واإلناث في دراستھ مثلمن جمع ب ھناكو ،اإلناث

ودراسة الربعاني  ،)م٢٠٠٦(ودراسة میان  ،)م٢٠٠٦(جمي ودراسة الع ،)م٢٠٠٥(الظفیري 
 ).م٢٠٠٩(والغافري 

 ،)م٢٠٠٦(ودراسة میان  ،)م٢٠٠١(ودراسة الغامدي  ،)م٢٠٠٠(دراسة المحیسن ت أكدَّ  §
ن استخدام الحاسوب من أبرز الصعوبات التي تقلل م على أنَّ ) م٢٠١١(الدقیل صفیة ودراسة 

ة وعدم مناسب ،ین من حیث استخدامھم للحاسوبمعلِّمبالنسبة للضعف التأھیل  :في التعلیم ھي
 ،وعدم توفر فني للحاسوب ،وقدمھاوقلة عدد أجھزة الحاسوب  ،المستخدمة التَّعلیمیةالبرمجیات 

 ،ینمعلِّمالوزیادة نصاب الحصص لدى  ،التي توضح طرق التدریس بالحاسوب وندرة المراجع
بوكثافة أعداد ال  .في الفصول طالَّ
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راست معظم أكدَّ  § حاسوب كانت إیجابیة ین نحو استخدام المعلِّمالاتجاه  ات السابقة على أنَّ الدِّ
ودراسة  ،)م٢٠٠٢(ودراسة الجندي  ،)م٢٠٠١(ودراسة علي  ،)م٢٠٠٠(دراسة المحیسن ك

ودراسة الربعاني  ،)م٢٠٠٨(ودراسة الشراري  ،)م٢٠٠٦(ودراسة میان  ،)م٢٠٠٦(العجمي 
 ).م٢٠٠٩(والغافري 
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o راس   :واألدبیة  ات التي تناولت أثر استخدام الحاسوب في تدریس بعض المواد العلمیةالدِّ
  )م٢٠٠٠(دراسة التویم  §

بأثر استخدام الحاسب اآللي على تحصیل " بعنوان       رالصف السادس االبتدائي في  طالَّ  مقرَّ
  ". العربیة اللُّغةقواعد 

راسةوھدفت       فإلى  الدِّ بعلى الفروق في تحصیل  التعرُّ رالصف السادس االبتدائي ل طالَّ  مقرَّ
  .العربیة بین دراستھم بمساعدة الحاسوب ودراستھم بالطریقة التقلیدیة اللُّغةمادة 
راسةبعت واتَّ       راسةوتكونت عینة  ،المنھج التجریبي الدِّ ، الصف السادس االبتدائي بطالَّ من  الدِّ
واآلخر یمثل المجموعة الضابطة ، تقسیمھم إلى فصلین أحدھما یمثل المجموعة التجریبیة تمَّ وقد 
ً  تمَّ وقد  ً ) ٦٠(طالباً ولیصبح العدد اإلجمالي ) ٣٠(ویتألف كل فصل من ، اختیارھم عشوائیا   .طالبا
لتوقد   راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا الدِّ

بتحصیل ال متوسِّطوجود فروق ذات داللة إحصائیة في  - ١ بین المجموعة التجریبیة  طالَّ
 .لتذكر لصالح المجموعة التجریبیةوالمجموعة الضابطة في مستوى ا

طفروق ذات داللة إحصائیة في  عدم وجود - ٢ بتحصیل ال متوسِّ بین المجموعة التجریبیة  طالَّ
 .بیقوالمجموعة الضابطة في مستوى الفھم والتط

  

  )م٢٠٠٢(دراسة الدغیم  §
بأثر تدریس الكیمیاء بالحاسب اآللي ل" بعنوان       انویةالمرحلة  طالَّ مي في تنمیة التفكیر العل الثَّ

  ". واالتجاه نحو مادة الكیمیاء
راسةوھدفت       بل ة الكیمیاء باستخدام الحاسوبإلى معرفة أثر تدریس ماد الدِّ انيالصف  طالَّ  الثَّ
  .ي الطبیعي في تنمیة التفكیر العلمي واالتجاه نحو مادة الكیمیاءالثانو
راسةبعت واتَّ       راسةوتكون مجتمع  ،المنھج التجریبي الدِّ بمن جمیع  الدِّ انيالصف  طالَّ  الثَّ

انویةالثانوي الطبیعي بالمدارس  راسالحكومیة في محافظة الرس الذین یدرسون في الفصل  الثَّ ي الدِّ
اني راسللعام  الثَّ راسةوبلغت عینة ) ھـ١٤٢٢-١٤٢١(ي الدِّ ً ) ١١٢( الدِّ موزعین على  ،طالبا

ً ) ٥٦(األخرى ضابطة عددھا طالباً و) ٥٦(تجریبیة عددھا  ِاحداھما ،مجموعتین   .طالبا
لتو      راسة توصَّ   :من أھمھاإلى العدید من النتائج كان  الدِّ
طالفروق بین  -١ بدرجات  متوسِّ التجریبیة في التطبیق البعدي لمقیاس التفكیر المجموعة  طالَّ

طالعلمي و بدرجات  متوسِّ ً  ،جموعة الضابطةالم طالَّ  .لم یكن داالً إحصائیا
طالفروق بین  -٢ بدرجات  متوسِّ تحدید (ق البعدي لمھارات المجموعة التجریبیة في التطبی طالَّ

طو) والتفسیر ،اختبار الفروض ،اختیار الفروض ،المشكلة بدرجات  متوسِّ المجموعة  طالَّ
ً  ،الضابطة  .لم یكن داالً إحصائیا

ً بین  -٣ بي درجات متوسِّطوجود فرق دال إحصائیا المجموعتین التجریبیة والضابطة في  طالَّ
 .لصالح المجموعة التجریبیة) التعمیم(التطبیق البعدي في مھارة 

ً بین  -٤ بیة والضابطة نحو مادة ي اتجاھات المجموعتین التجریمتوسِّطوجود فرق دال إحصائیا
 .الكیمیاء في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
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 )م٢٠٠٢(دراسة الشرھان  §
بأثر استخدام الحاسوب في تحصیل  "بعنوان       لالصف  طالَّ رالثانوي في  األوَّ   ". الفیزیاء مقرَّ
راسةوھدفت       بإلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تحصیل  الدِّ لالصف  طالَّ الثانوي  األوَّ
رفي    .الفھم والتطبیق بحسب تصنیف بلومالفیزیاء لمستویات التذكر و مقرَّ
راسة بعتواتَّ       راسةوُنفذت ، المنھج التجریبي الدِّ ضابطة واألخرى  ِاحداھمامجموعتین على  الدِّ

ً  ٢٥وتتألف كل منھما من  ،تجریبیة لالمجموعة تدریس  تمَّ  ،طالبا م الحاسوب بوصفھا ى باستخدااألوَّ
  .التقلیدیة بوصفھا مجموعة ضابطة یقةتدریس المجموعة األخرى بالطر تمَّ و ،مجموعة تجریبیة

لتو      راسة توصَّ الیإلى النتائج  الدِّ   :ةالتَّ
لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى المعرفي  -١ بین ) مستوى التذكر( األوَّ

 .والمجموعة الضابطة، ة التجریبیةالمجموع
بین المجموعة ) ى الفھممستو( الثَّانيتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى المعرفي  -٢

 .والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة ،التجریبیة
بین المجموعة ) مستوى التطبیق( الثَّالثتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى المعرفي  -٣

 .مجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیةوال،التجریبیة 

  

  )ھـ١٤٢٥(دراسة الجودي والھدیب  §
بأثر استخدام الحاسب اآللي وملحقاتھ في تحصیل " بعنوان       ین بالطائف في معلِّمالكلیة  طالَّ
ر   ". قنیات التعلیم واتجاھاتھم نحوهت مقرَّ
راسةوھدفت       بوملحقاتھ في تحصیل  ى معرفة أثر استخدام الحاسوبإل الدِّ ین معلِّمالكلیة  طالَّ

رة الطائف في بمحافظ  التعرُّف ومن ثمَّ  ،مھومعرفة مدى احتفاظھم بما تم تعلُّ  ،تقنیات التعلیم مقرَّ
  .لحاسوباتھم نحو ما یسمى بثقافة اعلى اتجاھ

راسةبعت اتَّ و      ثین فقرة ي یتضمن ثالقام الباحثان بإعداد اختبار تحصیلوقد ، المنھج التجریبي الدِّ
  .كأداة لجمع المعلومات

لتو      راسة توصَّ   :إلى العدید من النتائج كان من أھمھا الدِّ
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار المباشر  -١

 .لصالح المجموعة التجریبیة
بالتذكر بین مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  -٢ المجموعة التجریبیة والضابطة  طالَّ

 .لصالح المجموعة التجریبیة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات المجموعة التجریبیة نحو استخدام الحاسوب في  -٣

 .التدریس وكانت عالیة
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  )م٢٠٠٥(دراسة الدایل  §
بیل تحص أثر استخدام الحاسوب في تدریس الریاضیات على" بعنوان       انيالصف  طالَّ  الثَّ

  ". االبتدائي
راسةوھدفت       ت العملیات الحسابیة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب في اكتساب مھارا الدِّ

بل) وضرب ،وطرح ،جمع(الثالث  االبتدائي في معھد العاصمة النموذجي في  الثَّانيالصف  طالَّ
الیالریاض من خالل اإلجابة على األسئلة    :ةالتَّ

راسةألفراد عینة ) اآلني(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل المباشر  -١ في  الدِّ
 إلى إستراتیجیة التعلم بواسطة الحاسوب ؟ ُتعزى) وضرب ،وطرح ،جمع(ھارات الحسابیة الم

راألفراد عینة ) االحتفاظ(ل ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل المؤجَّ  -٢ في  سةالدِّ
 إلى إستراتیجیة التعلم بواسطة الحاسوب ؟ ُتعزى) وضرب ،وطرح ،جمع(المھارات الحسابیة 

راسةبعت واتَّ       راسةعینة وتكونت ، المنھج التجریبي الدِّ ن م الثَّانيطالباً من الصف ) ٤٠(من  الدِّ
ً إلى مجموعتینتقسیمھا ع وتمَّ  ،معھد العاصمة النموذجي بالریاض ضابطة تعلمت  داھماِاح ،شوائیا

ً ) ١٩(التقلیدیة  بالطریقة ً ) ٢١(ت باستخدام الحاسوب تجریبیة تعلم واألخرى ،طالبا   .طالبا

لتو      راسة توصَّ وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل : عدة نتائج من أھمھاإلى  الدِّ
إلى استخدام  ُتعزىألفراد العینة في المھارات الحسابیة ) االحتفاظ(ل والمؤجَّ ) اآلني(المباشر 

  .راتیجیة التعلم باستخدام الحاسوبإست

  

  )م٢٠٠٦(دراسة أخضر  §
قواقع استخدام الحاسب اآللي و" بعنوان       امج األمل للمرحلة اتھ في مناھج معاھد وبرمعوِّ

  ".االبتدائیة 
راسةوھدفت       قو على واقع استخدام الحاسوب فالتعرُّ إلى  الدِّ اتھ في مناھج وبرامج معاھد معوِّ

  .ینمعلِّمالمن وجھة نظر المشرفین واألمل للمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض 
راسةلتحقیق أھداف و      وتكون ، ت االستبانة كأداة للدراسةواستخدم ،بق المنھج الوصفيطُ ، الدِّ

راسةمجتمع  عددھم  والبالغ ،المشرفین والمشرفات على معاھد وبرامج األمل من جمیع أفراد الدِّ
ً ومشرفةً ) ٤٢( لبالغ وا ،ات معاھد وبرامج األمل االبتدائیة بالریاضمعلِّمي ومعلِّمومن  ،مشرفا

راسةوحاولت  ،ةً معلِّماً ومعلِّم) ٥٦٤(عددھم  الیاإلجابة عن األسئلة  الدِّ   :ةالتَّ
ھد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائیة في معا ما مدى استخدام الحاسوب -١

 بمدینة الریاض؟
قالما  -٢ من استخدام الحاسوب في تدریس مناھج الصم وضعاف السمع بمعاھد  ات التي تحدُّ معوِّ

 وبرامج األمل؟
راسةبین آراء عینة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -٣ في طبیعة ) اتمعلِّمال ،ینمعلِّمال( الدِّ

قال ، ة والخبر ،المؤھَّلو ،الجنس(إلى متغیرات  ُتعزىالحاسوب ات التي تحول دون استخدام معوِّ
روال ،والمناھج ،التخصُّصو راسات مقرَّ  ؟)التَّعلیمیةوالبیئة  ،یةالدِّ

راسةبین آراء عینة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -٤ في طبیعة ) المشرفات ،المشرفین( الدِّ
قال  ،والخبرة  ،المؤھَّلو ،الجنس(إلى متغیرات  ُتعزى تحول دون استخدام الحاسوبتي ات المعوِّ
روال ،والمناھج ،التخصُّصو راسات مقرَّ  ؟)التَّعلیمیةوالبیئة  ،یةالدِّ
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ین من جھة وبین مجموعة المشرفین معلِّمالھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعة  -٥
راسةن محوري من جھة أخرى فیما یتعلق بكل م قالو ،واقع االستخدام( الدِّ  ؟)اتمعوِّ

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین العاملین في المعاھد في استخدامھم للحاسوب كوسیلة  -٦
 تعلیمیة في التدریس؟

وبین مناھج ) للصفوف المبكرة(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مناھج التعلیم العام  -٧
في مدى استخدام الحاسوب في التدریس من قبل ) سمعيال عوقمناھج ال(الخاصة  التَّربیة

  العاملین فیھ؟

لتو      راسة توصَّ   :إلى العدید من النتائج كان من أھمھا ما یلي الدِّ

 :اتمعلِّمالین ومعلِّمبالنسبة لل -١
في معاھد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع  ى حد ما على استخدام الحاسوبموافقتھم إل -

 .ئیة بمدینة الریاضللمرحلة االبتدا
قوجود  - قالومن أھم ھذه  ،ات تحد من استخدام الحاسوبمعوِّ صقلة (ات معوِّ ات المالیة المخصَّ

 وقلة توافر أجھزة الحاسوب ،على استخدام الحاسوب معلِّمال ضعف تأھیل وتدریبو ،
 ).بالمعھد أو ببرنامج الدمج

قالعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فیما یتعلق بمحور  - اختالف إلى  ُتعزىات معوِّ
رال ،المناھج ،التخصُّص ،الخبرة ،التعلیمي المؤھَّل ،الجنس(المتغیرات الشخصیة   ،ات مقرَّ

 ).التَّعلیمیة ةئیالب
ام والخاص في واقع استخدام عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مناھج التعلیم الع -

 .اتمعلِّمالین ومعلِّمالحسب وجھة نظر  الحاسوب
اف توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین برنامج دمج الصم ومعھد األمل وبرنامج دمج ضع -

وسیلة تعلیمیة لصالح برنامج دمج الصم حسب وجھة نظر ك السمع في استخدام الحاسوب
 .اتمعلِّمالین ومعلِّمال

 :بالنسبة للمشرفین والمشرفات -٢
في معاھد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع  حد ما على استخدام الحاسوب موافقتھم إلى -

 .للمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض
قالوجود موافقتھم على  - قأنھم غیر موافقین على وجود  إالَّ  ،ات اإلداریة والمالیةمعوِّ ات معوِّ

قالوغیر موافقین مطلقاً على بعض  ،تحد من استخدام الحاسوب قلة (ات والتي تمثلت في معوِّ
انخفاض و ،علیھ الدرس باستخدام الحاسوبعرض صم أو ضعیف السمع عندما یُ اھتمام األ

صعوبة فھم ضعیف السمع و ،للحاسوب معلِّمالاستخدام تركیز األصم أو ضعیف السمع عند 
 ).ة المكتوبة على شاشة الحاسوبللماد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة حسب وجھة نظر المشرفین والمشرفات حول  -
قال  المؤھَّل ،الجنس(إلى اختالف المتغیرات  ُتعزى تي تحول دون استخدام الحاسوبت الامعوِّ

 ).التَّعلیمیة البیئة ،الخبرة ،التعلیمي
لصالح أصحاب  التخصُّصإلى اختالف متغیر  ُتعزىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  -

ص  .ات العامةالتخصُّ
ین حول واقع وآراء المشرفین التربویین معلِّمالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء  -٣

قالو استخدام الحاسوب  .ات لصالح المشرفین التربویینمعوِّ
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قال(ین والمشرفین التربویین حول معلِّمالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  -٤ ات اإلداریة معوِّ
قالوالمالیة و قالا أمَّ ،لصالح المشرفین التربویین ) ات المرتبطة بالتلمیذمعوِّ ات البیئیة فكانت معوِّ

قال(ق بینھم حول بینما ال توجد فرو،ین معلِّماللصالح  قال ،التَّعلیمیةات معوِّ ات المرتبطة معوِّ
قال ،معلِّمالب  ).ات المرتبطة بالمشرف التربويمعوِّ

 

  )م٢٠٠٧(دراسة جبر  §
أثر استخدام الحاسوب على تحصیل طلبة الصف السابع في الریاضیات واتجاھات " بعنوان      
  ". م نحو استخدامھ كوسیلة تعلیمیةیھمعلِّم
راسةھدفت و      لصف السابع إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصیل طلبة ا الدِّ

یھم نحو استخدامھ معلِّمومعرفة اتجاھات  ،مقارنة بالطریقة التقلیدیة األساسي في الریاضیات
راسةوحاولت  ،لیمیةكوسیلة تع الیاإلجابة على األسئلة  الدِّ   :ةالتَّ

ما أثر استخدام الحاسوب في تدریس الریاضیات على تحصیل طلبة الصف السابع األساسي في  -١
 وحدة المجموعات ؟

 علیمیة في تدریس الریاضیات ؟ي الریاضیات نحو استخدام الحاسوب كوسیلة تمعلِّمما اتجاھات  -٢

راسةبعت واتَّ  واستبانة لقیاس االتجاھات لدى ، بتطبیق اختبار تحصیلي، المنھج التجریبي الدِّ
نة قام الباحث باختیار عینة قصدیةوقد  ،ینمعلِّمال ً وطالبةً ) ٩٤(من  مكوَّ من طلبة الصف  طالبا

ً ومعلِّم) ٣٧(ین معلِّمالعدد وبلغ  ،ي في مدرستي ذكور وإناث ثانویتینالسابع األساس  - ةً معلِّما
استخدام  لدراسة اتجاھاتھم نحو -ي الریاضیات للصف السابع في المحافظة معلِّمھم جمیع 

طالباً ) ٤٧(تجریبیة مؤلفة من  :تقسیم الطلبة إلى مجموعتین تمَّ و، الحاسوب كوسیلة تعلیمیة
  .وطالبةً طالباً ) ٤٧(طة مؤلفة من ومجموعة ضاب ،وطالبةً 

لتوقد       راسة توصَّ   :إلى عدة نتائج من أھمھا الدِّ

طبین ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -١ ات تحصیل طلبة الصف متوسِّ
س لطریقة التدری ُتعزىالسابع األساسي في القیاس البعدي في وحدة المجموعات في الریاضیات 

راسة ضحولم تو ،ولصالح طریقة التدریس بالحاسوب وجود فروق ذات داللة إحصائیة  الدِّ
 .لتفاعل بین طریقة التدریس والجنسأو ل ،تعزى للجنس

ي الریاضیات للصف السابع األساسي نحو استخدام الحاسوب معلِّمتوجد اتجاھات إیجابیة لدى  -٢
 .كوسیلة تعلیمیة في تدریس الریاضیات

 

  )م٢٠٠٧(دراسة الفي  §
لدى  اللَّغویةأثر التدریس الخصوصي باستخدام الحاسب اآللي في تنمیة الكفاءة " بعنوان      

  ". العربیة اللُّغةوتنمیة اتجاھاتھم نحو  ،تالمیذ المرحلة االبتدائیة
راسةوھدفت       في تنمیة الكفاءة  یس الخصوصي باستخدام الحاسوبإلى معرفة أثر التدر الدِّ

  .العربیة اللُّغةیة اتجاھاتھم نحو وتنم ،لمرحلة االبتدائیةلدى تالمیذ ا اللَّغویة
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راسة بعتواتَّ       راسةوتكونت عینة  ،دم االختبار كأداة للدراسةواستخ ،المنھج التجریبي الدِّ من  الدِّ
  .لمیذاً یمثلون المجموعة الضابطةت) ٣٢(تلمیذاً یمثلون المجموعة التجریبیة و) ٣٠(

لتقد و      راسة توصَّ   :إلى العدید من النتائج كان من أھمھا الدِّ
طوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  -١ ي درجات تالمیذ المجموعتین الضابطة والتجریبیة متوسِّ

وفي التطبیق البعدي لمقیاس االتجاھات  ،التحصیلي اللَّغویةختبار الكفاءة في التطبیق البعدي ال
 .تجریبیةلصالح تالمیذ المجموعة ال اللُّغةنحو 

ي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة في متوسِّطوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  -٢
وفي التطبیقین القبلي والبعدي  ،التحصیلي اللَّغویةالتطبیقین القبلي والبعدي الختبار الكفاءة 

 .لصالح التطبیق البعدي اللُّغةلمقیاس االتجاھات نحو 

 

 )م٢٠١١(الشعیبي أماني دراسة  §
أثر استخدام الحاسب اآللي كوسیلة تعلیمیة في حفظ أسماء هللا الحسنى لدى أطفال ما  "بعنوان      
مةمدرسة االبتدائیة بقبل ال ة المكرَّ   ". مكَّ
راسةوھدفت       كوسیلة تعلیمیة في تحصیل األطفال ألسماء  ى معرفة أثر استخدام الحاسوبإل الدِّ

مةمكَّ ى في ریاض األطفال بهللا الحسن   .ة المكرَّ
راسةولتحقیق أھداف       قة المالحظة كأداة بطاواستخدمت الباحثة ، بق المنھج الوصفيطُ ، الدِّ

كوسیلة تعلیمیة في تحصیل  اللھا أثر استخدام الحاسوبوشملت عدة محاور ظھر من خ ،للدراسة
  :وھذه األھداف ھي معرفة ،هللا الحسنى في ریاض األطفالاألطفال ألسماء 

 .یة في استثارة اھتمام طفل الروضةكوسیلة تعلیم الحاسوب أثر -
 .كوسیلة تعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم اثر الحاسوب -
 .في تكوین المفاھیم الجدیدة وإیجابیاتھا على سلوكیات األطفال أثر الحاسوب -
ففي تمكن الطفل من  أثر الحاسوب -  .على أسماء هللا الحسنى التعرُّ
  .كوسیلة تعلیمیة في التحصیل الكلي ألسماء هللا الحسنى الحاسوب أثر استخدام -

لتو       راسة توصَّ   :العدید من النتائج كان من أھمھا إلى الدِّ

 .رست باستخدام الحاسوبالتي دُ  وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة -١
علیمتبني وزارة  -٢ تعلیمیة تصدر تحت إشراف مختصین من إنتاج برمجیات حاسوب  التَّربیة والتَّ

رأساتذة الجامعات وموجھي ال    .ات ومدرسیھا لخدمة الطفولة العربیةمقرَّ
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راسالتعلیق على  انيات في المحور الدِّ   :الثَّ

راستناولت  § ات في ھذا المحور أثر استخدام الحاسوب في تدریس العدید من المباحث العلمیة الدِّ
 :ت على أھمیتھ مثل أكدَّ و ،العربیة اللُّغةوتقنیات التعلیم و والریاضیات والفیزیاءمثل الكیمیاء 

بت على أثر الحاسوب في تحصیل أكدَّ ) م٢٠٠٠(دراسة التویم  - الصف السادس  طالَّ
راالبتدائي في   .العربیة اللُّغة مقرَّ

في تنمیة  ت على أثر تدریس الكیمیاء باستخدام الحاسوبأكدَّ ) م٢٠٠٢(دراسة الدغیم  -
بالتفكیر العلمي واالتجاه نحو مادة الكیمیاء ل انویةالمرحلة  طالَّ  .الثَّ

بت على أثر الحاسوب في تحصیل أكدَّ ) م٢٠٠٢(دراسة الشرھان  - لالصف  طالَّ  األوَّ
رالثانوي في   .الفیزیاء مقرَّ

بت على أثر الحاسوب في تحصیل أكدَّ ) ھـ١٤٢٥(دراسة الجودي والھدیب  - كلیة  طالَّ
رین بالطائف في معلِّمال  .تقنیات التعلیم واتجاھاتھم نحوه مقرَّ

بت على أثر الحاسوب في تحصیل مادة الریاضیات لدى أكدَّ ) م٢٠٠٥(دراسة الدایل  -  طالَّ
انيالصف   .االبتدائي الثَّ

ت على أثر الحاسوب في تحصیل طلبة الصف السابع في مادة أكدَّ ) م٢٠٠٧(دراسة جبر  -
 .یھم نحو استخدامھ كوسیلة تعلیمیةمعلِّمات الریاضیات واتجاھ

ت على أثر التدریس الخصوصي باستخدام الحاسوب في تنمیة أكدَّ ) م٢٠٠٧(دراسة الفي  -
 .العربیة اللُّغةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة وتنمیة اتجاھاتھم نحو  اللَّغویةالكفاءة 

وسیلة تعلیمیة في حفظ أسماء ت على أثر الحاسوب كأكدَّ ) م٢٠١١(الشعیبي أماني دراسة  -
مةهللا الحسنى لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائیة ب ة المكرَّ  .مكَّ

راستختلف  § راسةات في ھذا المحور عن الدِّ رجع وھذا ی ،الحالیة من حیث المنھج المستخدم الدِّ
راسة الھدف من حیث أنَّ  ،لطبیعة كل دراسة والھدف منھا والمنھج  ،الحالیة وصف الواقع الدِّ

 .المنھج الوصفيھو المناسب لوصف الظواھر كما ھي 
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 ً راس:  ثانیا   ات األجنبیةالدِّ

 )Throm, 1999(دراسة ثروم  §
راسةھدفت ھذه       فإلى  الدِّ ین في التعلیم معلِّمالعلى تأثیر استخدام الحاسوب عند  التعرُّ

باإلضافة إلى تحدید العالقة بین ، والتحصیل األكادیمي بوالیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة
  .ة لتعلیم الحاسوب وتحصیل الطلبة في ھذا المجالالمخصَّصاالعتمادات المالیة 

راسةوتكونت عینة       بي ومعلِّممن  الدِّ انویةمدارس المرحلة  طالَّ   .الثَّ
حتوقد       راسةنتائج  أوضَّ اسوب كوسیلة اتصال وتعلیم ین أبدوا رغبة باستخدام الحمعلِّمال أنَّ  الدِّ
الوظیفي والمشاكل التي  وكانوا مقتنعین باستخدام الحاسوب على الرغم من زیادة العبء ،للطلبة

الحاسوب سوف یؤثر  عدم معرفتھم في أنَّ  ین إلىمعلِّمالوكذلك أشار نصف العینة من  ،ستواجھھم
بالتحصیل األكادیمي لل في ین كانوا مقتنعین باستخدام معلِّمالغالبیة  باإلضافة إلى أنَّ  ،أم ال طالَّ

حت النتائج قلة كما وضَّ  ،ي ذلكالحاسوب في المھمات اإلداریة رغم ظھور بعض المشاكل ف
صالمالیة  االعتمادات ین على معلِّمالنقص تدریب  مما كان لھ أثر في ،ة لتعلیم الحاسوبالمخصَّ

ً في تدني تحصیل الطلبة من خالل استخدامھم للحاسوب في  ،استخدام الحاسوب وكان ذلك سببا
  .التعلیم

  

 )Harris, 2000(دراسة ھاریس  §
راسةھدفت ھذه       فإلى  الدِّ ین في مدرسة كارل معلِّمالعلى استخدام الحاسوب من قبل  التعرُّ

انویةشوارز    .األمریكیة شیكاغو الحكومیة في والیة إلینوى ومدرسة الثَّ
راسةوتكونت عینة         .واستخدم الباحث طریقة المقابالت والتقاریر، صف معلِّم) ١٣٠(من  الدِّ
حتو      راسةنتائج  أوضَّ بون باستخدام سنة ال یرغ) ٣٥-٣٠(أصحاب الخبرة الطویلة  أنَّ  الدِّ

ین یستخدمون الحاسوب واإلنترنت في إعداد معلِّمالة عالیة من نسب وأنَّ  ،الحاسوب في تدریسھم
راسوتحضیر المواد  بجل تدریس الومن أ ،یةالدِّ أغلب االستخدامات  وأنَّ  ،في الغرف الصفیة طالَّ

انویة حتكما  ،نترنتللحاسوب في المختبرات المدرسیة ھو البحث على شبكة اإل الثَّ ئج النتا أوضَّ
قالالعدید من  وقلة أوقات الفراغ إلعداد  ،قلة وسائل العرض في الغرف الصفیة :من أبرزھا اتمعوِّ

نقص الدعم و ،لواجبات والمھام التربویة األخرىوتحضیر الدروس التي تتطلب التكنولوجیا وا
  .الذي یبدي تفاعالً مع استخدام تكنولوجیا التعلیم معلِّموالتدریب والمتابعة الكافیة لل

 )Nielsen, 2001(دراسة نیلسن  §
راسةھدفت ھذه       إلى معرفة استخدام تكنولوجیا التعلیم في مناھج المدارس االبتدائیة من  الدِّ

  .ین بالحاسوبمعلِّمالخالل التركیز على عالقة 
راسةبعت واتَّ       راسةوتكونت عینة ، المنھج الوصفي الدِّ ین معلِّمالمن اإلداریین و) ١٠٨(من  الدِّ

ھذا الغرض وزعت على العینة ل إعداد استبانة تمَّ و، تاریو الكندیةاالبتدائیة بمدینة انفي المدارس 
  .من أفراد العینة) ١٣(إجراء مقابالت شخصیة مع  فیما تمَّ  ،كاملة
حتوقد       راسةنتائج  أوضَّ  وأنَّ  ،الفني والتدریب لمنسوبي المدارس ھناك نقصاً في الدعم أنَّ  الدِّ

وكذلك التفاوت في متطلبات التدریب الفني  ،لتدریس بالحاسوب غیر كافٍ ل المخصَّصالوقت 
ین الذین یستخدمون الحاسوب في التدریس والمشاكل المرتبطة بدور معلِّمووجود إحباط لل،
  .ین اإلداريمعلِّمال
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 )Tarletonk, 2001(دراسة تارلیتونك  §
راسةھدفت ھذه       فإلى  الدِّ على مدى استخدام الحاسوب في التعلیم وفوائد الحاسوب  التعرُّ
  .ینمعلِّملل

راسةوتكون مجتمع       انویةس من المدار الدِّ وفیرمنت  ،ونیوھامشك ،في كل من والیات ماین الثَّ
  .في أمریكا

حتو      راسةنتائج  أوضَّ الحاسوب في عرض ین یستخدمون معلِّمالمن %) ٥٦(ما نسبتھ  أنَّ  الدِّ
ین عن عدم فاعلیة برامج التدریب التي تتم في معلِّمالمن %) ٥٢(وأعرب  ،التَّعلیمیةموادھم 

 أھمیَّةین عن معلِّمالمن %) ٧٢(وأعرب  ،ئیة بعد نھایة یوم طویل من العملالفترات المسا
  .تعلیمالحاسوب في التعلیم وضرورة أن تكسب مھارة العمل علیھ لدى كل العاملین في ال

  
  
 )Helen &Nike, 2002(دراسة ھیلین ونایك  §

راسةھدفت ھذه       انویةفي المرحلة  إلى معرفة من یستخدم الحواسیب الدِّ وكیف یتم استخدامھا  الثَّ
راسفي الفصول    .یة ولتدریس الریاضیاتالدِّ

راسةبعت واتَّ       واستخدم الباحثان  ،تطبیقھا في مدینة فكتوریا بكندا تمَّ و، المنھج الوصفي الدِّ
راسةستبانتان لكل من مجموعتي ا راسةفت عینة وتألَّ  ،الدِّ ً ومعلِّم) ٨٠(من  الدِّ ) ٢٣(في  ةً معلِّما

  .طالباً وطالبةً ) ١٧٠٢(مدرسة و
لتوكانت أھم النتائج التي       راسةلھا  توصَّ   :ھي الدِّ
ً معلِّمالمن % ٨٠ أنَّ  -١ ن م% ٧٤و ،ویستخدمونھا في تدریس الریاضیات ین یمتلكون حواسیبا

بال  .یمتلكون أجھزة حاسوب طالَّ
بمن ال% ٤٠ین ومعلِّمالمن % ٨٣ أنَّ  -٢  .یستخدمون الحاسوب لمعالجة النصوص طالَّ
 ٥١.٣و ،لألغراض اإلداریة وكتابة الدرجاتین یستخدمون الحاسوب معلِّمالمن % ٦٧.٥ أنَّ  -٣

 .التَّعلیمیةلبحث في المواقع یستخدمونھ للدخول إلى االنترنت ل
 .ین بحاجة إلى دورات تدریبیة أكثر الستخدام الحاسوب في التدریسمعلِّمالمن % ٨٨ أنَّ  -٤

 

 )Wheatley ,2003(دراسة ویتلي  §
راسةھدفت ھذه       ي مرحلة ما قبل معلِّمإلى تطویر استخدام الحاسوب في التعلیم لدى  الدِّ

  .المدرسة
راسةجریت وقد أُ       وتكونت ، في جامعة كلیفالند الحكومیة في الوالیات المتحدة األمریكیة الدِّ

راسةعینة  وھدفت ، ین الذین لدیھم اتجاھات سلبیة نحو استخدام الحاسوب في التعلیممعلِّمالمن  الدِّ
  .إلى تذلیل الصعوبات التي تقف أمامھم

حتوقد       راسةئج نتا أوضَّ بعض الخبرة القلیلة لدى  :ات منھاقمعوِّ البعض وجود عن  الدِّ
وقلة  ،واستخدامھا في التعلیم التمھیدي وعدم مشاھدة الحواسیب ،ین في استخدام الحاسوبمعلِّمال

یات المناسبة وكذلك صعوبة الحصول على البرمج ،طفالین واألمعلِّمالاستخدام الحاسوب من قبل 
بللصفیة وزیادة مشاكل اإلدارة ال ،ألطفال ھذه المرحلة باإلضافة  ،بوجود أجھزة الحاسوب طالَّ
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وھذه من األسباب التى أدت  ،وفاعلیة استخدام الحاسوب لألطفالین بعدم جدوى معلِّمالإلى اعتقاد 
  .إلى تدني الدافعیة الستخدام الحاسوب في التعلیم

  

 )Norton, 2003(دراسة نورتون  §
راسةھدفت ھذه       فإلى  الدِّ على العوامل التي تؤثر في استخدام الحاسوب في المدارس  التعرُّ

انویة   .في مدینة سیدني الغربیة االسترالیة الثَّ
راسةبعت واتَّ       نة توزیع استبانة تمَّ و ،اختیار عینھ من المدارس وقد تمَّ ، المنھج الوصفي الدِّ  مكوَّ

لالبعد  :من بعدین ومدى  ،وتوافر أجھزة الحاسوب ،ھتم بفحص مھارات استخدام الحاسوبی األوَّ
  .بالقلق من الحاسوب والثقة بالنفس الثَّانيبینما أھتم البعد  ،استخدام الحاسوب

حتوقد       راسةنتائج  أوضَّ الحاسوب  معلِّمعن وجود عالقة على المدى البعید بین مھارات  الدِّ
حتكما  ،ستخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیةوتوجھھ ال راسة أوضَّ قالض عن بع الدِّ ات الستخدام معوِّ

 ،ین لیتعلموا كیفیة استخدام الحاسوب في التعلیم معلِّمعدم وجود الوقت الكافي لل :الحاسوب وھي
  .وكذلك عدم توفیر الوقت والتخطیط الستخدام تكنولوجیا التعلیم

  
  

راسالتعلیق على    الثَّالثات في المحور الدِّ
ین معلِّمال أنَّ ) Tarletonk, 2001(ودراسة تارلیتونك  ،)Throm, 1999(ت دراسة ثروم أكدَّ  §

 .وفي األعمال اإلداریة ،استخدام الحاسوب في التعلیم أھمیَّةمقتنعین ب
ودراسة  ،)Nielsen, 2001(ودراسة نیلسن  ،)Harris, 2000(أثبتت دراسة ھاریس  §

من أبرز  أنَّ  )Helen &Nike, 2002(ودراسة ھیلین ونایك  ،)Tarletonk, 2001(تارلیتونك 
قال نقص الدعم والتدریب الكافي  :ین للحاسوب في التعلیممعلِّمالات التي تقلل من استخدام معوِّ

 .لكیفیة استخدامھ في التعلیم
ودراسة  ،)Tarletonk, 2001(ودراسة تارلیتونك  ،)Nielsen, 2001(ت دراسة نیلسن أكدَّ  §

ین لیتعلموا كیفیة استخدام الحاسوب معلِّمللة المخصَّصاألوقات  أنَّ ) Norton, 2003(نورتون 
 .في التعلیم غیر كافیة وغیر مناسبة

ین بكیفیة استخدام الحاسوب في معلِّمالعدم إلمام  أنَّ ) Wheatley ,2003(دراسة ویتلي ت أكدَّ  §
قالالتعلیم من أبرز  باإلضافة إلى عدم مقدرتھم على حل ،ات التي تمنعھم من استخدامھ معوِّ

  .الفنیة الطارئة أثناء استخدامھ المشكالت
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راسجمیع ق على التعلی ات السابقةالدِّ 
راستقسیم  تمَّ  §  :ات السابقة إلى ثالثة أقسام الدِّ

راس - قو أھمیَّةات التي تناولت الدِّ  .التَّعلیمیةات استخدام الحاسوب في العملیة معوِّ
راس -  .بعض المواد العلمیةات التي تناولت أثر استخدام الحاسوب في تدریس الدِّ
راس -  .ات األجنبیةالدِّ
راست جمیع أكدَّ  § وقدرتھ على تحسین  ،الحاسوب أھمیَّةاستعراضھا على  تمَّ ات السابقة والتي الدِّ

 .التَّعلیمیةالعملیة 
راساستھدفت  § وما قبل التعلیم العام  في التعلیم العام والتعلیم العالي التَّعلیمیةات السابقة المراحل الدِّ

 .)لتمھیديا(
راساتفقت  § قات السابقة على وجود الدِّ  .ات الستخدام الحاسوب في التعلیممعوِّ
راسعلى الرغم من التباین في  § مع  تتَّفقأنھا  ن حیث المواضیع التي تناولتھا إالَّ ات السابقة مالدِّ

راسةھذه   .في كونھا أجریت في مجال استخدام الحاسوب في التعلیم الدِّ
راساستفاد الباحث من  §  .ات السابقة في وضع تصور لموضوعات اإلطار النظريالدِّ
راساستفاد الباحث من  § راسةات السابقة في تحدید المنھج المناسب لھذه الدِّ  .الدِّ
راساستفاد الباحث من  § راسةات السابقة في تحدید األداة المناسبة لجمع البیانات في ھذه الدِّ  الدِّ

 .وھي االستبانة
راسستفاد الباحث من ا §  .ات السابقة في تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیاناتالدِّ
راساستفاد الباحث من  § ات السابقة في معرفة أھم المراجع والمصادر العلمیة التي اھتمت الدِّ

راسةبمباحث ھذه   .الدِّ
راسةتختلف ھذه  § راسعن  الدِّ ي معلِّممعرفة واقع امتالك ات السابقة في كونھا تھدف إلى الدِّ

انویةالمرحلة  مةة بمدین الثَّ ة المكرَّ ین بمختلف معلِّمالوجعلت جمیع  ،للثقافة الحاسوبیة مكَّ
 .كجھة مستھدفة -ي الحاسوب معلِّمما عدا  -تخصصاتھم 
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الثالفصل  راسةإجراءات : الثَّ   الدِّ

  :تمھید

راس::تن::اول الفص::ل الس::ابق اإلط::ار النظ::ري و      وص::ف  وف::ي ھ::ذا الفص::ل س::یتم تن::اول  ،ات الس::ابقةالدِّ

راسةإلجراءات  راسةالمیدانیة التي قام بھا الباحث لتحقیق أھداف  الدِّ ، وتتض:من تحدی:د الم:نھج المتب:ع ف:ي الدِّ

راس:::ة راس:::ة، ومجتم:::ع الدِّ راس:::ة، وعین:::ة الدِّ راس:::ة، وأداة الدِّ والتحق:::ق م:::ن ص:::دقھا وثباتھ:::ا، والمعالج:::ة  الدِّ

  . اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج 

راسةمنھج : أوال   : الدِّ

 "ھ:ذا الم:نھج  أنَّ ) م٢٠٠٣،وآخ:رون عبی:دات (حی:ث ی:ذكر ، التحلیل:ياستخدم الباحث المنھـج الوص:في      

ً یعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد في ا ر عنھا تعبیراً كیفیاً أو كمی:اً ویعبِّ  ،لواقع ویھتم بوصفھا وصفاً دقیقا

ین::ا وص::فاً رقمی::اً لمق::دار بینم::ا التعبی::ر الكم::ي یعط ،ي یص::ف لن::ا الظ::اھرة ویب::ین خصائص::ھاف::التعبیر الكیف::،

  .٣١٠ص" حجمھاأو ،الظاھرة

ھا وتفسیرھا یعد منھجاً كل منھج یرتبط بظاھرة معاصرة بقصد وصف أنَّ ) "م٢٠٠٦ ،العساف(ویضیف      

 ً راس:ةویعتبر ھذا الم:نھج األكث:ر مالئم:ة لتحقی:ق أھ:داف ، ١٨٩ص"وصفیا  م م:ن خالل:ھتحی:ث س:یالحالی:ة  الدِّ

انویة المرحلة يمعلِّم امتالك واقعمعرفة  ة بمدینة الثَّ مة مكَّ   .الحاسوبیة للثقافة المكرَّ

 ً راسةمجتمع : ثانیا    الدِّ

ن      راسةمجتمع  یتكوَّ انوی:ة المرحل:ة مدارس يمعلِّممن جمیع  الدِّ م:ة بمدین:ة الثَّ :ة المكرَّ والب:الغ ع:ددھم  ،مكَّ

ً معلِّم) ٢٣١٦(   .ا
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راسةمجتمع  یوضِّح) ١(قم والجدول ر      ھـ من موقع ١٤٣٣-١٤٣٢على الدلیل اإلحصائي لعام  بناءً  الدِّ

مةاإلدارة العامة للتربیة والتعلیم ب ة المكرَّ  .مكَّ

)h p://makkahedu.gov.sa/maaref/Daleel_1433/#/0 (  

  

راسةتوزیع مجتمع  یوضِّح): ١(جدول رقم  انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   مكَّ

  ینمعلِّمالعدد   التَّربیة والتَّعلیممكتب 

  ٥٧٥  الشرق

  ٥٧٥  الغرب

  ٢٧٣  الوسط

  ٤٨٩  الشمال

  ٤٠٤  الجنوب

  ٢٣١٦  المجموع

  

 ً راسةعینة : ثالثا   :الدِّ

راس:ةاختیار عین:ة  تمَّ       راس:ةبطریق:ة العین:ة العش:وائیة الطبقی:ة م:ن أف:راد مجتم:ع  الدِّ توزی:ع  ، حی:ث ت:مَّ الدِّ

راس::ةاس::تبانة عل::ى أف::راد مجتم::ع ) ٤٠٠( ة، وكان::ت االس::تبانات الدِّ ) ١١(اس::تبانة، واس::تبعد ) ٣٤٥( المس::تردَّ

) ٣٣٤(لی::ل اس::تبانة منھ::ا لع::دم ص::الحیتھا للتحلی::ل، وب::ذلك أص::بح ع::دد االس::تبانات المس::توفاة والج::اھزة للتح

راسةاستبانة، تمثل أفراد عینة    . من المجتمع األصلي للدراسة%) ١٤.٤(الحالیة ، بنسبة  الدِّ
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ح) ٢(رقم الجدول و      ةاألعداد والنسب المئویة لالستبانات الموزعة و یوضِّ بالنسبة ألفراد مجتمع  المستردَّ

راسة    . الكلي الدِّ

  

ةوالنسب المئویة لالستبانات الموزعة واألعداد  یوضِّح ):٢(جدول رقم  راسة مجتمعوالصالحة من أفراد  المستردَّ   الدِّ

التَّربیة مكتب 
علیم   والتَّ

راسةمجتمع    الدِّ
االستبانات 
  الموزعة

االستبانات 
ة   المستردَّ

االستبانات 
  الصالحة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 ٢٤.٦ ٨٢ ٢٤.٩ ٨٦ ٢٥ ١٠٠  ٢٤.٨٣  ٥٧٥  الشرق

 ٢٤.٩ ٨٣ ٢٤.٣ ٨٤ ٢٥ ١٠٠  ٢٤.٨٣  ٥٧٥  الغرب

 ١٣.٨ ٤٦ ١٣.٦ ٤٧ ١٢.٥ ٥٠  ١١.٧٩  ٢٧٣ الوسط

 ١٩.٢ ٦٤ ١٩.٧ ٦٨ ٢٠ ٨٠  ٢١.١١  ٤٨٩ الشمال

 ١٧.٧ ٥٩ ١٧.٤ ٦٠ ١٧.٥ ٧٠  ١٧.٤٤  ٤٠٤ الجنوب

 %١٠٠ ٣٣٤ %١٠٠ ٣٤٥ %١٠٠ ٤٠٠ %١٠٠  ٢٣١٦  اإلجمالي

  

راسةوصف لعینة  يوفیما یل لبناء على البیانات  من خالل االستبانات المكتملة والصالحة للتحلیل الدِّ  یةاألوَّ
راسةألفراد عینة    :الدِّ

راسةحساب التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة  تمَّ       ل، التخصُّص(لمتغیرات لوفقاً  الدِّ العلم:ي،  المؤھَّ

ورات التَّدریبیة سنوات الخبرة،   ).في مجال الحاسوب الدَّ
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 ً راسةمتغیرات : رابعا   :الدِّ

  التخصُّص )١

راس:ةحس::اب التك::رارات والنس:ب المئوی::ة ألف::راد عین::ة  ت:مَّ       :صوفق::اً لمتغی::ر  الدِّ كم::ا تبین::ھ النت::ائج  التخصُّ

  .)٣(رقم  بالجدول

  

راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّح): ٣(جدول رقم    التخصُّصوفقاً لمتغیر  الدِّ

  المئویة النسبة  التكرار  التخصُّص

  %٥٦.٦  ١٨٩  علوم نظریة

  %٤٣.٤  ١٤٥  علوم تطبیقیة

  %١٠٠  ٣٣٤  المجموع الكلي

       

راس::ةأغل::ب أف::راد عین::ة  أنَّ ) ٣(رق::م م::ن الج::دول  یتَّض::ح      انوی::ةالمرحل::ة  يمعلِّم::م::ن  الدِّ ::ة بمدین::ة  الثَّ مكَّ

مة ا  ،%)٥٦.٦(بنسبة ) علوم نظریة(التخصص  من ذوي المكرَّ ) علوم تطبیقیة( التخصُّص ن ذويیمعلِّمالأمَّ

راسةمن إجمالي أفراد عینة  %)٤٣.٤(فكانت نسبتھم    .الدِّ
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ل )٢   العلمي المؤھَّ

راسةحساب التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة  تمَّ       لوفقاً لمتغیر  الدِّ العلم:ي كم:ا تبین:ھ النت:ائج  المؤھَّ

  .)٤(رقم  بالجدول

  

راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّح): ٤(جدول رقم  لوفقاً لمتغیر  الدِّ   العلمي المؤھَّ

  النسبة المئویة  التكرار  العلمي المؤھَّل

  %٣  ١٠  من البكالوریوس أقلَّ 

  %٨٩.٥  ٢٩٩  بكالوریوس

  %٥.٧  ١٩  ماجستیر

  %١.٨  ٦  دكتوراه

  %١٠٠  ٣٣٤  المجموع الكلي

  

راس::ةم::ن أف::راد عین::ة  ینمعلِّم::الأغل::ب  أنَّ ) ٤(رق::م م::ن الج::دول  یتَّض::ح      ::ل م::ن ذوي الدِّ العلم::ي  المؤھَّ

::لذوي  ونمعلِّم::الیل::یھم  ،%)٨٩.٥(بنس::بة ) بك::الوریوس(  ث::مَّ ، %)٥.٧(بنس::بة  )ماجس::تیر(العلم::ي  المؤھَّ

:لن ذوي یمعلِّم:ة للنس:ب أقلَّ ، وكانت %)٣(بنسبة ) من بكالوریوس أقلَّ (العلمي  المؤھَّل ین ذويمعلِّمال  المؤھَّ

راسةمن إجمالي أفراد عینة %) ١.٨(حیث كانت نسبتھم ) دكتوراه(العلمي    .الدِّ
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  سنوات الخدمة  )٣

راسةحساب التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة  تمَّ       كم:ا تبین:ھ النت:ائج سنوات الخدم:ة وفقاً لمتغیر  الدِّ

  .)٥(رقم  بالجدول

  

راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّح): ٥(جدول رقم    وفقاً لمتغیر سنوات الخدمة الدِّ

  المئویة النسبة  التكرار  سنوات الخدمة

  %١١.١  ٣٧  سنوات ٥من  أقلَّ 

  %١٤.٧  ٤٩  سنوات ١٠من  أقلَّ إلى  ٥من 

  %٢٨.٤  ٩٥  سنة ١٥من  أقلَّ إلى  ١٠من 

  %٤٥.٨  ١٥٣  سنة فأكثر ١٥

  %١٠٠  ٣٣٤  المجموع الكلي

  

راسةمن أفراد عینة  ینمعلِّمالأغلب  أنَّ ) ٥(رقم من الجدول  یتَّضح       )سنة فأكثر ١٥( سنوات خبرتھم  الدِّ

بنس:::بة ) س:::نة ١٥م:::ن  أق:::لَّ إل:::ى  ١٠م:::ن (س:::نوات الخب:::رة  ون م:::ن ذويمعلِّم:::ال، یل:::یھم %)٤٥.٨(بنس:::بة 

 أق:لَّ وكان:ت  ،%)١٤.٧(بنس:بة ) س:نوات ١٠إل:ى  ٥م:ن ( سنوات الخبرة من ذوين ومعلِّمال ثمَّ  ،%)٢٨.٤(

من إجمالي أفراد  %)١١.١(حیث كانت نسبتھم )  سنوات ٥من  أقلَّ (سنوات الخبرة ذوي  من نیمعلِّمللنسبة 

راسةعینة    .الدِّ
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دریبیة) ٤ ورات التَّ   في مجال الحاسوب الدَّ

راس:ةحساب التك:رارات والنس:ب المئوی:ة ألف:راد عین:ة  تمَّ       ورات التَّدریبی:ةوفق:اً لمتغی:ر  الدِّ ف:ي مج:ال  ال:دَّ

  .)٦(رقم  بالجدولالحاسوب كما تبینھ النتائج 

  

راسةاألعداد والنسب المئویة ألفراد عینة  یوضِّح :)٦(جدول رقم  ورات التَّدریبیةوفقاً لمتغیر  الدِّ   في مجال الحاسوب الدَّ

ورات التَّدریبیة   النسبة المئویة  التكرار  في مجال الحاسوب الدَّ

  %٥٩.٣  ١٩٨  نعم

  %٤٠.٧  ١٣٦  ال

  %١٠٠  ٣٣٤  المجموع الكلي

  

راس:ةأف:راد عین:ة م:ن  ینمعلِّمال أغلب أنَّ ) ٦(رقم من الجدول  یتَّضح      م:ن ال:ذین التحق:وا ب:دورات ھ:م  الدِّ

:%)٥٩.٣(ة ف:ي مج:ال الحاس:وب بنس:بة تدریبی ین ال:ذین ل:م یلتحق:وا ب:دورات تدریبی:ة ف:ي مج:ال معلِّم:الا ، أمَّ

راسةمن إجمالي أفراد عینة  %)٤٠.٧(الحاسوب فكانت نسبتھم    .الدِّ

  

 ً راسةأداة : خامسا   الدِّ

راسةھدفت       انویةي المرحلة معلِّمإلى معرفة واقع امتالك  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ ، للثقافة الحاسوبیة مكَّ

راساالطالع على األدب التربوي، و تمَّ أن  بعدو راسةات السابقة المتعلقة بموضوع الدِّ األداة  ُوجد أنَّ  الدِّ

فوالتي  ،ھي االستبانةالمناسبة  استمارة تحتوي على مجموعة من "ھي  :بقولھ) م٢٠٠٦ ،العساف( ھاعرَّ

ویطلب من المجیب  ،راء المحتملة أو بفراغ لإلجابةو اآل/بإجاباتھا أوو العبارات المكتوبة مزودة /األسئلة أو

ً أو ما ینطبق علیھ منھا أو ما یعتقد أنَّ  - مثالً  –علیھا  ھ ھو اإلجابة اإلشارة إلى ما یراه مھما

الیبناء االستبانة وفق الخطوات  تمَّ وقد ، ٣٤٢ص".الصحیحة   : ةالتَّ

انویة المرحلة يمعلِّم امتالك واقع معرفة وھوستبانة حدید الغرض من بناء االت تمَّ  -١ مكَّة  بمدینة الثَّ

مة  .الحاسوبیة للثقافة المكرَّ
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باألدب التربوي تحدید محاور االستبانة المناسبة لتحقیق الھدف المرجو منھا، باالستعانة  تمَّ  -٢

راسو راسةات السابقة ذات الصلة بموضوع الدِّ وكانت ، وبمناقشة الزمالء في المیدان التربوي الدِّ

، مدى استخدام الحاسوب في التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة: (تلك المحاور ھي

قال، التَّعلیمیةالعملیة  انویةي المرحلة معلِّمالتي تمنع " اإلداریة والفنیة والشخصیة"ات معوِّ بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ   .)من استخدام الحاسوب مكَّ

راستحدید العبارات التي تقیس كل محور من محاور االستبانة، باالستعانة ب تمَّ  -٣ ات ذات الصلة الدِّ

 .بالموضوع

لبصورتھا عرض االستبانة  تمَّ  -٤ راسةدة المشرف على على سعا یةاألوَّ ، ھ ومالحظاتھإلبداء رأی الدِّ

ین من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات المحكِّمعلى مجموعة من وكان من توجیھاتھ عرضھا 

انویةي المرحلة معلِّمو ،السعودیة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ ، اللَّغویةللحكم على مدى وضوح الصیاغة  مكَّ

ً وكذلك مدى  ، وبعد استعادة النسخ انتماء العبارة للمحور الذي تقیسھ، واقتراح ما یرونھ مناسبا

لبعض عبارات االستبانة واإلضافة والحذف تعدیل نتائج التحكیم وإجراء التحلیل  تمَّ المحكمة 

صیاغة  تمَّ  ثمَّ ومن ، ومالحظاتھم ینالمحكِّمفي ضوء آراء وإعادة ترتیب بعضھا  لبعض العبارات

 .عبارات االستبانة في صورتھا النھائیة

داً، بھدف معلِّم) ٣٠(من تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة  تمَّ  -٥ الداخلي  االتِّساقمن صدق  التأكُّ

 .وثبات عبارات االستبانة

راسةوصف أداة    )االستبانة( الدِّ

  :ن رئیسیین ھماجزئی علىفي صورتھا النھائیة قد احتوت االستبانة ل     

لالجزء  لی:ةعب:ارة ع:ن بیان:ات  :األوَّ راس:ةع:ن عین:ة  أوَّ :ص: تتمث:ل ف:ي الدِّ :ل، التخصُّ العلم:ي، س:نوات  المؤھَّ

ورات التَّدریبیةالخبرة،    .في مجال الحاسوب الدَّ

zانيالجzزء  انوی::ةي المرحل:ة معلِّم:واق:ع ام:تالك  :الثَّ م:ةبمدین:ة  الثَّ :ة المكرَّ ن، وللثقاف:ة الحاس:وبیة مكَّ ھ::ذا  یتك:وَّ

اليتقسیمھا إلى ثالثة محاور ك تمَّ  عبارةً ) ٧٨(الجزء من    :التَّ

لالمحور  -  نو، التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة :األوَّ   .عبارةً  ١٧من  یتكوَّ

انيالمحور  - نو، التَّعلیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة : الثَّ   . عبارةً  ١٧من  یتكوَّ
الثالمحور  -  قال: الثَّ انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام الحاسوب،  مكَّ

نو اليإلى ثالثة أبعاد كھي األخرى سیمھا تق تمَّ ، عبارةً  ٤٤من  یتكوَّ   :التَّ

لالبعد  -  قال: األوَّ نات اإلداریة، ومعوِّ  .عبارةً  ١٧من  یتكوَّ

انيالبعد  -  قال :الثَّ نات الفنیة، ومعوِّ  .عبارةً  ١١من  یتكوَّ
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الثالبعد  -  قال :الثَّ نات الشخصیة، ومعوِّ   .عبارةً  ١٦من  یتكوَّ

:طكبی:رة، (الرب:اعي مقیاس لیكارت وقد استخدم الباحث       لتحدی:د م:دى موافق:ة ) ة، ض:عیفة، منعدم:ةمتوسِّ

راسةأفراد عینة    :التَّاليعلى مفتاح التصحیح  ، وذلك بناءً على العبارات المحددة باالستبانة الدِّ

ق/ استخدام /  أھمیَّةتمثل درجة  ١.٧٥من  أقلَّ إلى  ١من    )منعدمة( معوِّ

ق/ استخدام /  أھمیَّةتمثل درجة  ٢.٥٠من  أقلَّ إلى  ١.٧٥من    )ضعیفة( معوِّ

ق/ استخدام /  أھمیَّةتمثل درجة  ٣.٢٥من  أقلَّ إلى  ٢.٥٠من    )ةمتوسِّط( معوِّ

ق/ استخدام /  أھمیَّةتمثل درجة  ٤.٠٠من  أقلَّ إلى  ٣.٢٥من    )كبیرة( معوِّ

راسةصدق أداة    :الدِّ

األداة الت::ي  م::ن الش::روط الض::روریة الت::ي ینبغ::ي توافرھ::ا ف::ي نَّ أ) "م٢٠٠٣، عبی::دات وآخ::رون(ی::ذكر      

راسةتعتمدھا  ھ إذا ویشیر أنَّ ، ضعت لقیاسھأداة البحث تكون صادقة إذا كان بمقدورھا أن تقیس فعالً ما وُ ، الدِّ

وھ:ذا م:ا یع:رف ، یمكن االعتم:اد عل:ى حكمھ:م ھاألداة مالئمة لما وضعت من أجلھ فإنَّ  وافق الخبراء على أنَّ 

دومن أجل ، ١٩٦ص" ینالمحكِّمبصدق  راس:ةأداة م:ن ص:دق  التأكُّ االس:تبانة ق:ام الباح:ث باس:تخدام وھ:ي  الدِّ

الیالطرق    :ةالتَّ

م آراء(الصدق الظاھري ) ١   ) ینالمحكِّ

راس:ة ضھا على سعادةبعد االنتھاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتھا، وعر      ع:رض  ت:مَّ  المشرف عل:ى الدِّ

ل ااالستبانة في صورتھ اً من ذوي االختص:اص والخب:رة م:ن أعض:اء ھیئ:ة الت:دریس محكِّم) ١٨(على  یةاألوَّ

انویةي المرحلة معلِّمفي الجامعات السعودیة و مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ :حین محكِّم:توجیھ خطاب لل تمَّ ، ومكَّ  موضَّ

راسةبھ مشكلة وأھداف    .الدِّ

، وم:دى وض:وح ك:ل فق:رة ال:ذي تنتم:ي إلی:ھ ب:المحورمن مدى ارتباط كل فق:رة م:ن فقراتھ:ا  دوذلك للتأكُّ      

ومالءمتھا لتحقیق الھدف ال:ذي وض:عت م:ن أجل:ھ، واقت:راح ط:رق تحس:ینھا وذل:ك  اللَّغویةصیاغتھا  ةوسالم

  .بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصیاغة أو غیر ما ورد مما یرونھ مناسباً 

مة من المحكمبعد استعادة النسخ       حین الالمحكِّ مناقشة مالحظاتھم  تمَّ ) ٢(ة أسماؤھم في الملحق رقم موضَّ

راسةعلى مع سعادة المشرف  ین أعاد الباحث صیاغة االستبانة حیث المحكِّموفي ضوء اقتراحات بعض  ،الدِّ

م:ن الس:ادة %) ٨٠(حذف وإعادة صیاغة بعض العب:ارات ف:ي االس:تبانة وذل:ك فیم:ا اتف:ق علی:ھ أكث:ر م:ن  تمَّ 

د، وبذلك أصبحت االستبانة في شكلھا النھائي بعد ینالمحكِّم   .من صدقھا الظاھري التأكُّ
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  الداخلي االتِّساقصدق  -٢

دمن أجل       ن:ةتوزیع االس:تبانة عل:ى عین:ة اس:تطالعیة  تمَّ من صدق االستبانة بطریقة أخرى فقد  التأكُّ  مكوَّ

انویةي المرحلة معلِّماً من معلِّم) ٣٠(من  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ الداخلي بحساب  االتِّساقحساب صدق  ، وتمَّ مكَّ

:حللمحور الذي تنتم:ي إلی:ھ العب:ارة، كم:ا  الكلیَّةمعامل ارتباط بیرسون بین درجات كل عبارة والدرجة   یوضِّ

  .)٧(جدول رقم بالنتائجھا 

  

  للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة الكلیَّةمعامالت ارتباط بیرسون بین درجات كل عبارة والدرجة  یوضِّح :)٧(جدول رقم 

لالمحور    األوَّ

  استخدام الحاسوب أھمیَّة

انيالمحور    الثَّ

  مدى استخدام الحاسوب

الثالمحور    الثَّ

قال   ین من استخدام الحاسوبمعلِّمالات التي تمنع معوِّ

لالبعد    األوَّ

قال   ات اإلداریةمعوِّ

انيالبعد    الثَّ

قال   ات الفنیةمعوِّ

الثالبعد    الثَّ

قال   ات الشخصیةمعوِّ

رقم 

  العبارة

  معامل

  االرتباط

رقم 

  العبارة

  معامل

  االرتباط

رقم 

  العبارة

  معامل

  االرتباط

رقم 

  العبارة

  معامل

  االرتباط

رقم 

  العبارة

  معامل

  االرتباط

٠.٨٤٩  ٦٣ **٠.٧٦٨  ٥٢ **٠.٦٢٤  ٣٥ **٠.٨٤٧ ١٨ **٠.٦٣٦  ١** 
٠.٧٨٨  ٦٤ **٠.٨٣٣  ٥٣ **٠.٦٩٧  ٣٦ **٠.٨٠٠ ١٩ **٠.٧٢٣  ٢** 
٠.٩١٢  ٦٥ **٠.٨٩٩  ٥٤ **٠.٧٢٦  ٣٧ **٠.٨٤٠ ٢٠ **٠.٥٥٩  ٣** 
٠.٧٢٧  ٦٦ **٠.٨٠٦  ٥٥ **٠.٧٨٩  ٣٨ **٠.٨٨٩ ٢١ **٠.٦٢٦  ٤** 
٠.٨٢٧  ٦٧ **٠.٨٠٢  ٥٦ **٠.٧٣٦  ٣٩ **٠.٧٥٨ ٢٢ **٠.٥٨٥  ٥** 
٠.٧٩٠  ٦٨ **٠.٨٦٥  ٥٧ **٠.٧٥٣  ٤٠ **٠.٧٨٤ ٢٣ **٠.٥٣٦  ٦** 
٠.٨٠٣  ٦٩ **٠.٧٣٠  ٥٨ **٠.٦٩١  ٤١ **٠.٧٢٢ ٢٤ **٠.٥٩٥  ٧** 
٠.٨١٢  ٧٠ **٠.٦٦٤  ٥٩ **٠.٦٩٠  ٤٢ **٠.٧٩٠ ٢٥ **٠.٥٠٦  ٨** 
٠.٨٦٨  ٧١ **٠.٧٦٥  ٦٠ **٠.٧٢١  ٤٣ **٠.٨٣٧ ٢٦ **٠.٧٧٠  ٩** 
٠.٧١٤  ٧٢ **٠.٧٨٠  ٦١ **٠.٦٨٤  ٤٤ **٠.٧٣٦ ٢٧ **٠.٦٢٧  ١٠** 
٠.٦٨٦  ٧٣ **٠.٧٥٨  ٦٢ **٠.٧٦٦  ٤٥ **٠.٨١٨ ٢٨ **٠.٥١٥  ١١** 
٠.٧١٠  ٧٤    **٠.٧٩٤  ٤٦ **٠.٨٨١ ٢٩ **٠.٥٤٤  ١٢** 
٠.٦٨٩  ٧٥    **٠.٧٧٢  ٤٧ **٠.٧٧١ ٣٠ **٠.٥٤١  ١٣** 
٠.٧١٣  ٧٦    **٠.٦٥٩  ٤٨ **٠.٨٤٥ ٣١ **٠.٥٢٩  ١٤** 
٠.٧٥٩  ٧٧    **٠.٨١٥  ٤٩ **٠.٧٥٦ ٣٢ **٠.٥٩٩  ١٥** 
٠.٧٥٨  ٧٨    **٠.٨٧٨  ٥٠ **٠.٧٤٠ ٣٣ **٠.٥٩٨  ١٦** 
٠.٨٤٧  ٥١ **٠.٧٩٨ ٣٤ **٠.٦٣٣  ١٧**       

  )٠.٠١(دال إحصائیاً عند مستوى داللة ** 

للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة  الكلیَّةمعامالت ارتباط العبارات بالدرجة  أنَّ ) ٧(جدول رقم المن  یتبیَّن     

ً ، وج:اءت جمی:ع ق:یم مع:امالت االرتب:اط قیم:)٠.٠١(جمیعھا دالة إحص:ائیاً عن:د مس:توى دالل:ة  حی:ث  عالی:ةً  ا
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لتراوحت في المحور  :انيا المح:ور ، أمَّ )٠.٧٧٠ – ٠.٥٠٦(بین ) استخدام الحاسوب أھمیَّة( األوَّ م:دى ( الثَّ

ل، وللبع::د )٠.٨٩٨ -٠.٧٢٢(فق::د تراوح::ت مع::امالت االرتب::اط ب::ین )  اس::تخدام الحاس::وب م::ن المح::ور  األوَّ

قال( الثَّالث انيوللبعد  ،)٠.٨٧٨ -٠.٦٢٤(بین ) اإلداریةات معوِّ قال( الثَّالثمن المحور  الثَّ ب:ین ) الفنیةات معوِّ

ق:ال( الثَّالثمن المحور  الثَّالث، وللبعد )٠.٨٩٩ -٠.٦٦٤( ، مم:ا )٠.٩١٢ -٠.٦٨٦(ب:ین ) الشخص:یةات معوِّ

  .الداخلي لالستبانة االتِّساقعلى توافر درجة عالیة من صدق  یدلُّ 
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راسةثبات أداة    :الدِّ

يك::ان االختب::ار ُیع::د ثابت::اً إذا  أنَّ  )٤٣٠ص، م٢٠٠٦، العس::اف(ی::ذكر        إل::ى نف::س النت::ائج ف::ي حال::ة ی::ؤدِّ

للتحق:ق م:ن ثب:ات و ،المخَتِبر متماثل:ة ف:ي االختب:ارینخاصة إذا كانت الظروف المحیطة باالختبار و، تكراره

راسةأداة  رونباخ، االستبانة باستخدام معامل ألفا كمحاور من  محورقام الباحث بحساب درجة الثبات لكل  الدِّ

:حیم:ة الثب:ات الكل:ي لجمی:ع العب:ارات، ونب:اخ لقی:اس قوحس:اب معام:ل ألف:ا كر تمَّ كما  ) ٨(ج:دول رق:م ال یوضِّ

راسةاالستبانة والثبات الكلي ألداة لمحاور معامالت الثبات    .الدِّ

  معامالت الثبات ألبعاد االستبانة والثبات الكلي لألداة یوضِّح :)٨(جدول رقم 

  معامل الثبات  عدد العبارات  االستبانةمحاور 
لالمحور   ٠.٨٧ ١٧  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة: األوَّ

  ٠.٩٦  ١٧  التَّعلیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة : الثَّانيالمحور 

لالبعد  قال: الثَّالثمن المحور  األوَّ   ٠.٩٥  ١٧  ات اإلداریةمعوِّ

قال: الثَّالثمن المحور  الثَّانيالبعد    ٠.٩٤  ١١  ات الفنیةمعوِّ

قال: الثَّالثمن المحور  الثَّالثالبعد    ٠.٩٥  ١٦  ات الشخصیةمعوِّ

ق: الثَّالثالمجموع الكلي للمحور  ات استخدام الحاسوب في معوِّ
  ٠.٩٧  ٤٤  التَّعلیمیةالعملیة 

راسةالثبات الكلي ألداة    ٠.٩٧  ٧٨  الدِّ

  

، حی::ث قیم::اً عالی::ةً جمی::ع ق::یم مع::امالت الثب::ات لمح::اور االس::تبانة كان::ت  أنَّ ) ٨(م::ن ج::دول رق::م  یتب::یَّن     

، وھ:و معام:ل )٠.٩٧(ا الثبات الكلي لالستبانة فقد بل:غ ، أمَّ )٠.٩٧ – ٠.٨٧(تراوحت قیم معامل الثبات بین 

  .ثبات مرتفع مما یطمئن الباحث لتوافر درجة عالیة من الثبات لالستبانة

 ً راسةتطبیق إجراءات : سادسا  الدِّ

راسةشمل تطبیق       اليالحالیة مجموعة من اإلجراءات التي قام بھا الباحث على النحو  الدِّ    :التَّ

 .أخذ موافقة رئیس قسم المناھج وطرق التدریس على صالحیة االستبانة للتطبیق -١

:جامعة ب التَّربیةعمید كلیة سعادة خطاب من  -٢  التَّربی:ة والتَّعل:یم ع:ام م:دیرس:عادة إل:ى ھ أم الق:رى موجَّ

مة بمنطقة ة المكرَّ   .)٣ملحق رقم (لتسھیل مھمة الباحث   مكَّ

م::ة بمنطق::ة التَّربی::ة والتَّعل::یمع::ام  م::دیرس::عادة خط::اب م::ن  -٣ ::ة المكرَّ موّج::ھ إل::ى م::دیري الم::دارس  مكَّ

انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  .)٤ملحق رقم (لتسھیل مھمة الباحث  مكَّ
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راس::ةاس::تبانة عل::ى عین::ة اس::تطالعیة م::ن أف::راد مجتم::ع ) ٣٠(توزی::ع  -٤ ::دبھ::دف  الدِّ م::ن الص::دق  التأكُّ

 .الداخلي وثبات األداة االتِّساقالظاھري وصدق 

راسةاختیار عینة  -٥  .العینة العشوائیة الطبقیةبطریقة  الدِّ

د -٦ ین المحكِّم:لالستبانة، م:ن خ:الل عرض:ھا عل:ى لجن:ة ) ینالمحكِّمصدق (من الصدق الظاھري  التأكُّ

)١٨  ً اإلبق:اء عل:ى العب:ارات الت:ي نال:ت  ین، وت:مَّ المحكِّم:حساب معامل االتف:اق ب:ین  وقد تمَّ ، )محكما

 فأكثر، من حیث الحكم على مدى انتماء العبارة للمجال ال:ذي تقیس:ھ، وك:ذلك ت:مَّ % ٨٠معامل اتفاق 

عل::ى مالحظ::ات الس::ادة  ب::ارات وإض::افة بع::ض العب::ارات، بن::اءً ل::بعض الع اللَّغوی::ةتع::دیل الص::یاغة 

م ن:ةین، وأصبحت االستبانة في صورتھا النھائی:ة المحكِّ مقس:مة عل:ى ثالث:ة و ،عب:ارة) ٧٨(م:ن  مكوَّ

 .محاور

ةإدخال بیانات االستبانات  -٧  SPSSوباستخدام برن:امج  ،من العینة االستطالعیة إلى الحاسوب المستردَّ

 .د الباحث من صدق وثبات االستبانةب معامالت الصدق والثبات، حیث تأكَّ حسا تمَّ 

انویةاالستبانات مناولة على مدیري المدارس توزیع  -٨ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ والذین قاموا مشكورین  مكَّ

راس::ةبتوزیعھ::ا عل::ى أف::راد عین::ة  وكان::ت االس::تبانات الس::لیمة ، ق::ام الباح::ث بجمعھ::ا ث::مَّ وم::ن  ،الدِّ

راسةمن مجتمع  %)١٤.٤(بنسبة استبانة ) ٣٣٤(والصالحة للتحلیل   .الدِّ

ةإدخال بیانات االستبانات  -٩ راس:ةوالصالحة للتحلیل م:ن عین:ة  المستردَّ وباس:تخدام  ،إل:ى الحاس:وب الدِّ

راسةالحصول على نتائج  تمَّ  SPSSبرنامج    .على تساؤالتھا واإلجابة ،الدِّ

 ً   :راسةللدِّ  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: سابعا

راسةعلى طبیعة  بناءً       تحلیل بیاناتھا باستخدام برنامج الحزمة  مَّ ت، األھداف التي سعت إلى تحقیقھاو الدِّ

الی، واستخراج النتائج وفقاً لألسالیب األحصائیة )SPSS(اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة    :ةالتَّ

راسةائص أفراد عینة لتعرف على خصل :التكرارات والنسب المئویة  -١  . وفقا للمتغیرات الدیموجرافیة الدِّ

طال -٢ طلحساب  : ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةمتوسِّ وك:ذلك ال:درجات  ،ات عبارات االستبیانمتوسِّ

راسةعلى استجابات أفراد عینة  والدرجات الفرعیة لالستبانة بناءً  الكلیَّة  .الدِّ

 .الداخلي   االتِّساقلحساب   :معامل ارتباط بیرسون -٣

 . بطریقة ألفا كرونباخ: معامل الثبات  -٤

ب:ین للتعرف على دالل:ة م:ا ق:د یوج:د م:ن ف:روق   (One-way ANOVA)تحلیل التباین أحادي االتجاه  -٥

::طال راس::ةالس::تجابات أف::راد عین::ة ات الحس::ابیة متوسِّ راس::ةعل::ى مح::اور  الدِّ ::ل(لمتغی::رات لوفق::اً  الدِّ  المؤھَّ

 .)الخبرةسنوات العلمي، 
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::طالم::ن ف::روق ب::ین  للتع::رف عل::ى دالل::ة م::ا ق::د یوج::د لعینتzzین مسzzتقلتین )ت(اختبzzار  -٦ ات الحس::ابیة متوسِّ

راسةالستجابات أفراد عینة  راسةعلى محاور  الدِّ ورات ، التخصُّص( للمتغیراتوفقاً  الدِّ ف:ي  التَّدریبی:ةالدَّ

 .)مجال الحاسوب
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راسةعرض نتائج : الفصل الرابع   ومناقشتھا، وتفسیرھا، الدِّ

  :تمھید

راس::ةھ::دفت       م::ة بمدین::ة انوی::ةالثَّ  المرحل::ة يمعلِّم:: ام::تالك واق::عإل::ى معرف::ة الحالی::ة  الدِّ ::ة المكرَّ  للثقاف::ة مكَّ

فخالل من  الحاسوبیة ، وم:دى اس:تخدام الحاس:وب التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة(على  التعرُّ

ق::ال، وك::ذلك التَّعلیمی::ةف:ي العملی::ة  انوی::ةي المرحل::ة معلِّم::الت::ي تمن::ع " اإلداری::ة والفنی::ة والشخص::یة"ات معوِّ  الثَّ

مةبمدینة  ة المكرَّ انویةي المرحلة معلِّموجھة نظر من ) من استخدام الحاسوب مكَّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   .مكَّ

راس::ةولتحقی::ق أھ::داف       راس::ةنت::ائج  تحلی::لواإلجاب::ة عل::ى تس::اؤالتھا ق::ام الباح::ث ف::ي ھ::ذا الفص::ل ب الدِّ  الدِّ

راسة عینةالمیدانیة، وذلك من خالل عرض استجابات أفراد  راس:ة على تساؤالت الدِّ ً  الدِّ  ومعالجتھ:ا إحص:ائیا

  .الثَّالثالفصل المشار إلیھا في سالیب اإلحصائیة األباستخدام 

لوفیما یلي عرض للنتائج التي       راسةإلیھا الباحث من خالل اإلجابة على تساؤالت  توصَّ   :الدِّ

لالسؤال اإلجابة على  ھالذي  األوَّ علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام أھمیَّة ما"  نصُّ   "؟ التَّ

طالحساب  تمَّ ولإلجابة على ھذا السؤال       ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة متوسِّ

راسة انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ لعل:ى عب:ارات المح:ور  مكَّ :ة(م:ن االس:تبانة  األوَّ  أھمیَّ

ً  ثمَّ ومن ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام :طالعل:ى  بن:اءً  ترتیب تل:ك العب:ارات تنازلی:ا الحس:ابي،  متوسِّ

  .)٩(رقم  بالجدول یتبیَّنكما 
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ط  یوضِّح :)٩(جدول رقم  لات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات المحور المتوسِّ  العملیة في الحاسوب استخدام أھمیَّة( األوَّ
راسةمرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة   الدِّ

  ترتیب

  العبارة

رقم 
  العبارة

  بالمحور

  العبارات
ط  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  ھمیَّةاأل

 كبیرة ٠.٣٦٣ ٣.٨٤ . التَّعلیمیةالحاسوب الوقت والجھد في العملیات  یوفِّر ٢  ١

یستطیع الحاسوب أن یدیر العدید من األجھزة األخرى  ٥  ٢
 كبیرة ٠.٤٥٢ ٣.٧٨ .المرتبطة بھ 

في تنمیة مجال البحث العلمي لدى  یسھم الحاسوب ١٧  ٣
 كبیرة ٠.٤٦٩ ٣.٧٥ .ین متعلِّمال

 كبیرة ٠.٤٧٢ ٣.٧٣ .على التعلم الفردي متعلِّمالیساعد الحاسوب في تشجیع  ٣  ٤
 كبیرة ٠.٤٨٦ ٣.٧٢ الحاسوب زمن التعلم ویعمل على زیادة التحصیل یقلِّل ٦  ٥
 كبیرة ٠.٥٠١ ٣.٦٩ .ین متعلِّمالاالستطالع لدى  حبَّ الحاسوب  یَنمي ١٠  ٦
 كبیرة ٠.٤٩٥ ٣.٦٥ .ین نحو التعلم متعلِّمالالحاسوب اتجاه  یَنمي ٧  ٧
 كبیرة ٠.٤٩٢ ٣.٦٤ ینمتعلِّمالیسھم الحاسوب في تنمیة التفكیر المنطقي لدى  ١  ٨

للمعلومة  ملقِّنمن  معلِّمالیسھم  الحاسوب في تغییر دور  ١٦  ٩
ھإلى مشرف و  كبیرة ٠.٥٣٩ ٣.٦٤ . التَّعلیمیةللعملیة  موجِّ

ین من خالل متعلِّمالیسھم الحاسوب في تطویر مھارات  ١٢  ١٠
 كبیرة ٠.٥٧٨ ٣.٥٨ .تقدیم بعض المھارات التدریبیة 

على اختیار الوقت والزمان  متعلِّمالیساعد الحاسوب  ١٣  ١١
 كبیرة ٠.٦١٧ ٣.٥٥ .المناسب للتعلم 

 كبیرة ٠.٥٣٤ ٣.٥٤ .یقدم الحاسوب التغذیة الراجعة الفوریة  ٨  ١٢
 كبیرة ٠.٥٩٤ ٣.٥٢ )المحاكاة(یقدم الحاسوب بیئات تعلیمیة شبھ حقیقیة مثل  ٤  ١٣
 كبیرة ٠.٦٠٩ ٣.٥١ .یسھم الحاسوب في تقدیم المعلومات في بیئة تفاعلیة  ١٤  ١٤
 كبیرة ٠.٦٠٤ ٣.٥٠ .یساعد الحاسوب على التعلم لفترات طویلة دون ملل  ١١  ١٥

في حل المشكالت داخل الفصل  معلِّمالیساعد الحاسوب  ١٥  ١٦
 كبیرة ٠.٧١٧ ٣.٤٧ .للحصة  المخصَّصین والوقت متعلِّمالمثل زیادة عدد 

على الفروق الفردیة بین  التغلُّبیسھم الحاسوب في  ٩  ١٧
 كبیرة ٠.٧٦٨ ٣.٢٧ .ین متعلِّمال

لالمجموع الكلي للمحور    التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام أھمیَّة: األوَّ
 كبیرة ٠.٣٢٣ ٣.٦١

        

لالمح::ور  أنَّ ) ٩(م::ن الج::دول رق::م  یتب::یَّن      ::ة( األوَّ ج::اء ) التَّعلیمی::ة العملی::ة ف::ي الحاس::وب اس::تخدام أھمیَّ

طب راسةمن وجھة نظر أفراد عینة ) كبیرة( أھمیَّةعلى درجة  یدلُّ وھو  ،)٣.٦١(حسابي  متوسِّ  يمعلِّممن  الدِّ

انوی::ةالمرحل::ة  م::ةبمدین::ة  الثَّ ::ة المكرَّ لوبلغ::ت قیم::ة االنح::راف المعی::اري للمح::ور  ،مكَّ ::ة: األوَّ  اس::تخدام أھمیَّ

عل:ى تج:انس إجاب:ات أف:راد عین:ة  ی:دلُّ وھ:ي قیم:ة منخفض:ة مم:ا  ،)٠.٣٢٣( التَّعلیمی:ة العملی:ة ف:ي الحاسوب

راسة   .على عبارات ھذا المحور الدِّ

الحاس:وب  ی:وفِّر( ٢، حیث جاءت العبارة رق:م )كبیرة( یَّةأھموجاءت جمیع عبارات ھذا المحور بدرجة      

لف::ي الترتی::ب ) التَّعلیمی::ةالوق::ت والجھ::د ف::ي العملی::ات  ::طب األوَّ ::انيوف::ي الترتی::ب  ،)٣.٨٤(حس::ابي  متوسِّ  الثَّ

طب) یستطیع الحاسوب أن یدیر العدید من األجھزة األخرى المرتبطة بھ( ٥جاءت العبارة رقم  حس:ابي  متوسِّ
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یسھم الحاس:وب ف:ي تنمی:ة مج:ال البح:ث العلم:ي ل:دى ( ١٧جاءت العبارة رقم  الثَّالث، وفي الترتیب )٣.٧٨(

طب) ینمتعلِّمال   ).كبیرة( أھمیَّة، وجمیعھا بدرجة )٣.٧٥(حسابي  متوسِّ

:طكما جاءت باقي عب:ارات ھ:ذا المح:ور ب      وجمیعھ:ا  ،)٣.٢٧(و ) ٣.٧٣(ات حس:ابیة تت:راوح ب:ین متوسِّ

  ).كبیرة( أھمیَّةدرجة  تمثل

عل:ى الف:روق الفردی:ة ب:ین  التغلُّ:بیس:ھم الحاس:وب ف:ي ( ٩ا في الترتیب األخی:ر فج:اءت العب:ارة رق:م أمَّ      

طب) ینمتعلِّمال   ).كبیرة( أھمیَّةودرجة  ،)٣.٢٧(حسابي  متوسِّ

لمن خالل نتائج إجابة السؤال       :ةالعبارات الت:ي تق:یس  وجد الباحث أنَّ  األوَّ اس:تخدام الحاس:وب ف:ي  أھمیَّ

راس:ةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٧(كانت  التَّعلیمیةملیة الع ل:وحظ وج:ود درج:ة اس:تجابة  الدِّ

::و، كبی::رة عل::ى جمی::ع العب::ارات لع::ام للمح::ور  ط حس::ابيبمتوسِّ ::ةدرج::ة  أي أنَّ ، )٣,٦١(یس::اوي  األوَّ  أھمیَّ

انوی:ةالمرحل:ة  يمعلِّم:ل التَّعلیمی:ة العملی:ة ف:ي الحاس:وب استخدام م:ةبمدین:ة  الثَّ :ة المكرَّ وھ:ذا ، كبی:رة كان:ت مكَّ

راس:ةیعكس م:دى إدراك أف:راد عین:ة  :ةأل الدِّ وخصوص:اً الحاس:وب ودوره ف:ي العملی:ة  ،التقنی:ات الحدیث:ة ھمیَّ

فیره مزی:داً م:ن الوق:ت وت:و ،ینمتعلِّم:الوإض:افة أس:لوب التش:ویق ل:دى  ،ومدى قدرت:ھ عل:ى إثرائھ:ا ،التَّعلیمیة

  .متعلِّمالو معلِّمالمن  والجھد لكلٍّ 

لتمع ما  تتَّفقوھذه النتیجة       ، )م٢٠٠٠(ودراسة المحیسن ، )Throm,1999(إلیھ دراسة ثروم  توصَّ

، )م٢٠٠٨(ودراسة الشراري ، )م٢٠٠٦(ودراسة العجمي ، )Tarletonk,2001(ودراسة تارلیتونك 

  .)م٢٠٠٧(راسة جبر ود، )م٢٠٠٦(ودراسة أخضر 
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ھ انيالثَّ السؤال اإلجابة على  انویة المرحلة يمعلِّم استخدام مدى ما"  الذي نصُّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  مكَّ
علیمیة العملیة في للحاسوب   "؟ التَّ

طحساب  تمَّ ولإلجابة على ھذا السؤال       ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة المتوسِّ

راسة انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  مدى(من االستبانة  انيالثَّ على عبارات المحور  مكَّ

ً  ثمَّ ومن  ،)التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام الحسابي،  المتوسِّطعلى  بناءً  ترتیب تلك العبارات تنازلیا

  .)١٠(رقم  بالجدول یتبیَّنكما 

  

ح :)١٠(جدول رقم  ط یوضِّ  العملیة في الحاسوب استخدام مدى( الثَّانيات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات المحور المتوسِّ
راسةمرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة   الدِّ

  ترتیب

  العبارة

رقم 
  العبارة

  بالمحور

  العبارات
ط  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستخدام

٣٢  ١ 
 .استخدم الحاسوب في إعداد االختبارات 

 كبیرة ٠.٤٥٨ ٣.٨٣

٢١  ٢ 
راساستخدم الحاسوب في عمل الجداول   .یة الدِّ

 كبیرة ٠.٦٧٦ ٣.٦٩

١٨  ٣ 
راساستخدم الحاسوب في كتابة الخطط   .یةالدِّ

 كبیرة ٠.٥٨٩ ٣.٦٣

٢٤  ٤ 
استخدم الحاسوب في اإلطالع على المصادر العلمیة التي 

رتثري  راساتي مقرَّ  كبیرة ٠.٥٨٦ ٣.٦٢ .یة الدِّ

٣٠  ٥ 
 .م الحاسوب في كتابة البحوث العلمیةاستخد

 كبیرة ٠.٦٨٨ ٣.٦١

٢٢  ٦ 
 .ینمتعلِّمم الحاسوب في إنشاء سجالت للاستخد

 كبیرة ٠.٧٤٥ ٣.٥٩

١٩  ٧ 
راستخدم الحاسوب لشرح بعض موضوعات ال  مقرَّ

راس  كبیرة ٠.٦٧٩ ٣.٥١ .ي الدِّ

٣٣  ٨ 
 .استخدم الحاسوب في تصحیح ورصد الدرجات 

 كبیرة ٠.٨٥٣ ٣.٤٤

٢٥  ٩ 
 .ین متعلِّمالاستخدم الحاسوب في تنمیة التفكیر لدى 

 كبیرة ٠.٦٩٠ ٣.٤٠

٢٣  ١٠ 
الرسائل البریدیة  استخدم الحاسوب في إرسال واستقبال

 كبیرة ٠.٩٥٣ ٣.٣٤ .ین متعلِّملل

 كبیرة ٠.٨٢٧ ٣.٣١ین على بعض متعلِّمالاستخدم الحاسوب في تدریب  ٢٨  ١١
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ربال المھارات راسات مقرَّ  . یة المكلف بتدریسھاالدِّ

٣٤  ١٢ 
 .استخدم الحاسوب في تحلیل نتائج االختبارات 

 كبیرة ٠.٩٨٦ ٣.٢٨

٢٠  ١٣ 
استخدم الحاسوب في التغذیة الراجعة الستجابات 

 كبیرة ٠.٧٠١ ٣.٢٧  .ینالمتعلِّم

٢٧  ١٤ 
راستخدم الحاسوب في عمل منشورات خاصة بال ات مقرَّ

راس  كبیرة ٠.٨٧٧ ٣.٢٧ .یة المكلف بتدریسھا الدِّ

٢٩  ١٥ 
 التَّعلیمیةاستخدم الحاسوب في تصمیم بعض البرمجیات 

رالخاصة بال راسات مقرَّ  متوسطة ٠.٩٠٤ ٣.٢٢ .یة المكلف بتدریسھا الدِّ

٣١  ١٦ 
 .معلِّم استخدم الحاسوب في تنسیق المواعید الخاصة بي ك

 متوسطة ٠.٩٦٠ ٣.٠٥

٢٦  ١٧ 
 . ینمتعلِّماستخدم الحاسوب في تقدیم الواجبات المنزلیة لل

 متوسطة ٠.٩٨١ ٢.٩٧

انيالمجموع الكلي للمحور  علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام مدى: الثَّ   التَّ
 كبیرة ٠.٥٢٨ ٣.٤١

  

::انيالمح::ور  أنَّ ) ١٠(م::ن الج::دول رق::م  یتب::یَّن      ج::اء ) التَّعلیمی::ة العملی::ة ف::ي الحاس::وب اس::تخدام م::دى( الثَّ

طب راس:ةم:ن وجھ:ة نظ:ر أف:راد عین:ة ) كبی:رة(على درج:ة اس:تخدام  یدلُّ وھو  ،)٣.٤١(حسابي  متوسِّ م:ن  الدِّ

انویةالمرحلة  يمعلِّم مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ انيوبلغت قیمة االنحراف المعیاري للمحور  ،مكَّ  اس:تخدام مدى: الثَّ

عل:ى تج:انس إجاب:ات أف:راد عین:ة  ی:دلُّ وھ:ي قیم:ة منخفض:ة مم:ا  ،)٠.٥٢٨( التَّعلیمی:ة العملی:ة ف:ي الحاسوب

راسة   .على عبارات ھذا المحور الدِّ

 ٣٢، حی::ث ج::اءت العب::ارة رق::م )متوس::طة(و) كبی::رة(وج::اءت عب::ارات ھ::ذا المح::ور ب::درجات اس::تخدام      

لفي الترتیب ) استخدم الحاسوب في إعداد االختبارات( طب األوَّ :انيوف:ي الترتی:ب  ،)٣.٨٣(حسابي  متوسِّ  الثَّ

راس::اس::تخدم الحاس::وب ف::ي عم::ل الج::داول ( ٢١ج::اءت العب::ارة رق::م  ::ب) یةالدِّ ، وف::ي )٣.٦٩(حس::ابي  طمتوسِّ

ال::ثالترتی::ب  راس::اس::تخدم الحاس::وب ف::ي كتاب::ة الخط::ط ( ١٨ج::اءت العب::ارة رق::م  الثَّ ::طب) یةالدِّ حس::ابي  متوسِّ

  ).كبیرة(، وجمیعھا بدرجة استخدام )٣.٦٣(

طكما جاءت باقي عبارات ھذا المحور ب      وھ:ي تمث:ل  ،)٢.٩٧(و ) ٣.٦٢(ات حسابیة تت:راوح ب:ین متوسِّ

  ).متوسطة(و) كبیرة(خدام درجات است

) ینمتعلِّم:استخدم الحاسوب في تق:دیم الواجب:ات المنزلی:ة لل( ٢٦وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة رقم      

طب   ).متوسطة(ودرجة استخدام ) ٢.٩٧(حسابي  متوسِّ

انيمن خالل نتائج إجابة السؤال        ف:ي الحاس:وب اس:تخدام العب:ارات الت:ي تق:یس م:دى وجد الباح:ث أنَّ  الثَّ

راس:ةمن خالل استجابات أفراد عینة و ،عبارة) ١٧(كانت  التَّعلیمیة العملیة ج:ة اس:تجابة ل:وحظ وج:ود در الدِّ
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طة استجابة وبدرج ،عبارة) ١٤(كبیرة على  طوب، عبارات) ٣(ة على متوسِّ انيعام للمحور  حسابي متوسِّ  الثَّ

انویةالمرحلة  يمعلِّم مما یعني أنَّ ، )٣.٤١(یساوي  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ یستخدمون الحاسوب في العملی:ة  مكَّ

وتش:جیع  ح:ثُّ  التَّربی:ة والتَّعل:یمعل:ى إدارات  ومن خالل ھذه النتائج ی:رى الباح:ث أنَّ ، بدرجة كبیرة التَّعلیمیة

وورش  ،رات تدریبی::ةم::ن خ::الل إقام::ة دو التَّعلیمی::ةین عل::ى االس::تخدام األمث::ل للحاس::وب ف::ي العملی::ة معلِّم::ال

  .التَّعلیمیةلكیفیة تفعیل الحاسوب في العملیة 

ف:::قوھ:::ذه النتیج:::ة       :::لتم:::ع م:::ا  تتَّ ودراس:::ة تارلیتون:::ك ، )Harris, 2000(إلی:::ھ دراس:::ة ھ:::اریس  توصَّ

)Tarletonk, 2001( ، ودراسة ھیلین ونایك)Helen &Nike, 2002( ، ودراسة أخضر)م٢٠٠٦.(  
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الثالسؤال اإلجابة على  ھالذي  الثَّ قال ھي ما"  نصُّ انویzة المرحلzة يمعلِّم تمنع التي اتمعوِّ zة  بمدینzة الثَّ مكَّ
مة علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ   "؟ التَّ

طحساب  تمَّ ولإلجابة على ھذا السؤال       ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة المتوسِّ

راسة انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ ال:ثعلى أبعاد المحور  مكَّ ق:ال(م:ن االس:تبانة  الثَّ  اتمعوِّ

انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  والذي تمَّ  ،)التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

قال(تقسیمھ إلى ثالثة أبعاد  قال –ات اإلداریة معوِّ قال –ات الفنیة معوِّ   .)ات الشخصیةمعوِّ

ً  ثمَّ ومن       طالعلى  بناءً  ترتیب تلك األبعاد تنازلیا   .)١١(رقم  بالجدول یتبیَّنالحسابي، كما  متوسِّ

  

ح: )١١(جدول رقم  ط یوضِّ قال( الثَّالثات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد المحور المتوسِّ  المرحلة يمعلِّم تمنع التي اتمعوِّ
انویة مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

راسة   الدِّ

  ترتیب

  البعد

  رقم البعد

  بالمحور
  األبعاد

ط  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
قال   معوِّ

١  ١  
لالبعد  قال: األوَّ   ات اإلداریةمعوِّ

 كبیرة ٠.٥٣٣ ٣.٣٠

٢  ٢  
قال: الثَّانيالبعد    ات الفنیةمعوِّ

 متوسطة ٠.٥٧٤ ٣.٠٧

٣  ٣  
الثالبعد  قال: الثَّ   ات الشخصیةمعوِّ

 متوسطة ٠.٥٢٠ ٣.٠٥

الثالمجموع الكلي للمحور  قال: الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي اتمعوِّ  الثَّ
مة بمدینة ة المكرَّ علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ  متوسطة ٠.٤٤٥ ٣.١٥  التَّ

  

قال( الثَّالثالمحور  أنَّ ) ١١(من الجدول رقم  یتبیَّن      انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي اتمعوِّ ة  بمدینة الثَّ مكَّ

مة :طج:اء ب) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ عل:ى درج:ة  ی:دلُّ وھ:و  ،)٣.١٥(حس:ابي  متوسِّ

ق راس:ةم:ن وجھ:ة نظ:ر أف:راد عین:ة ) متوس:طة( معوِّ انوی:ةالمرحل:ة  يمعلِّم:م:ن  الدِّ م:ةبمدین:ة  الثَّ :ة المكرَّ  ،مكَّ

ال:ثوبلغت قیمة االنحراف المعیاري للمحور  ق:ال: الثَّ انوی:ة المرحل:ة يمعلِّم: تمن:ع الت:ي اتمعوِّ :ة  بمدین:ة الثَّ مكَّ

مة عل:ى تج:انس  ی:دلُّ وھ:ي قیم:ة منخفض:ة مم:ا  ،)٠.٤٤٥( التَّعلیمی:ة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ

راسةإجابات أفراد عینة    .على عبارات ھذا المحور الدِّ

قوج::اءت أبع::اد ھ::ذا المح::ور ب::درجات       ::ط(و ) كبی::رة( مع::وِّ ل، حی::ث ج::اء البع::د )ةمتوسِّ ق::ال( األوَّ ات معوِّ

لفي الترتیب ) اإلداریة طب األوَّ قودرجة ) ٣.٣٠(حسابي  متوسِّ اني، وفي الترتیب )كبیرة( معوِّ جاء البعد  الثَّ
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::اني ق::ال( الثَّ ::طب) ات الفنی::ةمعوِّ ال::ثوف::ي الترتی::ب ،  )٣.٠٧(حس::ابي  متوسِّ ال::ثج::اء البع::د  الثَّ ق::ال( الثَّ ات معوِّ

طب) الشخصیة قة وكالھما بدرج ،)٣.٠٥(حسابي  متوسِّ   ).ةمتوسِّط( معوِّ

:طحس:اب  فقد تمَّ ولمزید من التفصیل       م:ن  بع:د ف:ات المعیاری:ة لعب:ارات ك:لِّ ات الحس:ابیة واالنحراالمتوسِّ

  :، وفیما یلي بیان ذلكعلى حدة الثَّالثأبعاد المحور 

لالبعد  -أ قال: األوَّ انویzة المرحلzة يمعلِّمz تمنzع التzيات اإلداریzة معوِّ مzة بمدینzة الثَّ zة المكرَّ  اسzتخدام مzن مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب   التَّ

::طحس::اب  ت::مَّ       راس::ةات الحس::ابیة واالنحراف::ات المعیاری::ة الس::تجابات أف::راد عین::ة المتوسِّ  يمعلِّم::م::ن  الدِّ

انویةالمرحلة  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ لعلى عبارات البعد  مكَّ قال( الثَّالثمن المحور  األوَّ ومن  ،)اإلداریةات معوِّ

طالعلى  رتیب تلك العبارات تنازلیاً بناءً ت ثمَّ    .)١٢(رقم  بالجدول یتبیَّنالحسابي، كما  متوسِّ

   

ح :)١٢(جدول رقم  ط یوضِّ لات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ قال( الثَّالثمن المحور  األوَّ  ات اإلداریة التيمعوِّ
انویة المرحلة يمعلِّم تمنع مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

راسةمن قبل أفراد عینة    الدِّ

  ترتیب

  العبارة

رقم 
  العبارة

  بالبعد

  العبارات
ط  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
قال   معوِّ

٤١  ١ 
 .ین الذین یستخدمون الحاسوب معلِّمتقدیم حوافز مالیة للعدم 

 كبیرة ٠.٨٧٧ ٣.٤٣

٤٣  ٢ 
ورات ین ووقت إقامة معلِّمالصعوبة المالئمة بین وقت  الدَّ

 كبیرة ٠.٦٥٢ ٣.٤٢ . التَّدریبیة

٥١  ٣ 
ضعف التعاون بین القطاع الخاص والحكومي في إنتاج 

 كبیرة ٠.٧٨٠ ٣.٤١ .المختلفة ات التخصُّصفي  التَّعلیمیةالبرمجیات 

٤٥  ٤ 
ین الذین یستخدمون معلِّمضعف الحوافز التشجیعیة لل

 كبیرة ٠.٧٩٦ ٣.٤١ .الحاسوب في التعلیم مثل تقلیل نصاب الحصص األسبوعیة 

٤٠  ٥ 
نقص البرامج الحاسوبیة والتي یمكن استخدامھا في حصص 

 كبیرة ٠.٧٤٨ ٣.٣٧ .النشاط أو االنتظار 

٤٦  ٦ 

ین وبین المختصین معلِّمالالعلمیة التي تعقد بین  اللِّقاءاتنقص 

في الحاسوب كأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات 

 . التَّربیة والتَّعلیموالمشرفین في إدارات 
 كبیرة ٠.٧٨٢ ٣.٣٧
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ة   )١٢(جدول رقم  تتمَّ

  

٣٥  ٧ 
 . نقص أجھزة الحاسوب في المدرسة

 كبیرة ٠.٧٩٩ ٣.٣٦

٤٩  ٨ 
 .االھتمام بتطویر معمل الحاسوب وتحدیثھ ضعف 

 كبیرة ٠.٧٥٢ ٣.٣٥

٣٧  ٩ 
بیننقص أعداد  الذین یقدمون دورات تدریبیة في مجال  المدرِّ

 كبیرة ٠.٧٤١ ٣.٣٤ . التَّعلیمیةالحاسوب في اإلدارات 

٥٠  ١٠ 
نقص الندوات والمؤتمرات التي تھتم بجانب الحاسوب في 

 كبیرة ٠.٨١١ ٣.٣٤ .التعلیم 

٤٨  ١١ 
بتدریس  المخصَّصعدم توفیر معمل حاسوب غیر المعمل 

 كبیرة ٠.٨٥٥ ٣.٣٣ .مادة الحاسب اآللي 

٣٨  ١٢ 
 .عدم إقامة دورات تدریبیة بشكل مستمر في مجال الحاسوب 

 كبیرة ٠.٧٨٨ ٣.٣١

٣٦  ١٣ 
 .ین معلِّمعدم توفر أجھزة حاسوب لل

 كبیرة ٠.٨٧٠ ٣.٣١

٤٢  ١٤ 
في مجال الحاسوب في المكتبة  المتخصِّصةنقص الكتب 

 متوسطة ٠.٧٦٩ ٣.٢٢ .المدرسیة 

٤٧  ١٥ 
معمل الحاسوب واإلدارة  محضِّرضعف التنسیق بین 

 متوسطة ٠.٨٢٥ ٣.٢٢ .المدرسیة في طریقة شغل معمل الحاسوب 

٣٩  ١٦ 
ورات التَّدریبیةعدم استیعاب  ین معلِّمفي مجال الحاسوب لل الدَّ

 متوسطة ٠.٧٩١ ٣.١٩ .لعدم توفر أماكن شاغرة 

٤٤  ١٧ 
الحاسوب  أھمیَّةلین في اإلدارة المدرسیة بعة المسؤعدم قنا

 متوسطة ٠.٩٤٩ ٢.٧٩ .في التعلیم 

لالمجموع الكلي للبعد  الثمن المحور  األوَّ قال( الثَّ  يمعلِّم تمنع ات اإلداریة التيمعوِّ
انویة المرحلة مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  كبیرة ٠.٥٣٣ ٣.٣٠  )التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

  

ق::ال أنَّ ) ١٢(م::ن الج::دول رق::م  یتب::یَّن      انوی::ة المرحل::ة يمعلِّم:: تمن::ع ات اإلداری::ة الت::يمعوِّ ::ة  بمدین::ة الثَّ مكَّ

مة طجاءت ب التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ عل:ى درج:ة  ی:دلُّ وھ:و  ،)٣.٣٠(حسابي  متوسِّ

ق راسةمن وجھة نظر أفراد عینة ) كبیرة( معوِّ انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ م:ةبمدینة  الثَّ :ة المكرَّ وبلغ:ت  ،مكَّ

قللمجموع الكلي للقیمة االنحراف المعیاري  عل:ى  ی:دلُّ وھ:ي قیم:ة منخفض:ة مم:ا  ،)٠.٥٣٣( ات اإلداریةمعوِّ

راسةتجانس إجابات أفراد عینة    .البعدات ھذا على عبار الدِّ
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قوجاءت عبارات ھذا البعد بدرجات       :ط(و ) كبی:رة( مع:وِّ ع:دم ( ٤١، حی:ث ج:اءت العب:ارة رق:م )ةمتوسِّ

لف:ي الترتی:ب ) ین الذین یستخدمون الحاسوبمعلِّمتقدیم حوافز مالیة لل :طب األوَّ وف:ي  ،)٣.٤٣(حس:ابي  متوسِّ

انيالترتیب  ورات التَّدریبی:ةین ووقت إقامة معلِّمالصعوبة المالئمة بین وقت ( ٤٣جاءت العبارة رقم  الثَّ ) ال:دَّ

طب ضعف التعاون ب:ین القط:اع الخ:اص ( ٥١جاءت العبارة رقم  الثَّالث، وفي الترتیب )٣.٤٢(حسابي  متوسِّ

:طب) ات المختلف:ةالتخصُّص:ف:ي  التَّعلیمی:ةوالحك:ومي ف:ي إنت:اج البرمجی:ات   ، وجمیعھ::ا)٣.٤١(حس:ابي  متوسِّ

قبدرجة    ).كبیرة( معوِّ

:طكما ج:اءت ب:اقي عب:ارات ھ:ذا البع:د ب      وھ:ي تمث:ل  ،)٢.٧٩(و ) ٣.٤١(ات حس:ابیة تت:راوح ب:ین متوسِّ

قدرجات    ).ةمتوسِّط(و ) كبیرة( معوِّ

::ةلین ف::ي اإلدارة المدرس::یة بع::دم قناع::ة المس::ؤ( ٤٤وف::ي الترتی::ب األخی::ر ج::اءت العب::ارة رق::م        أھمیَّ

طب) الحاسوب في التعلیم قودرجة  ،)٢.٧٩(حسابي  متوسِّ   ).ةمتوسِّط( معوِّ

لللبعد  الثَّالثمن خالل نتائج إجابة السؤال       قالالعبارات التي تقیس  وجد الباحث أنَّ  األوَّ ات اإلداریة معوِّ

انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ كانت  التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٧( عبارة ) ١٣(لوحظ وجود درجة استجابة كبیرة على  الدِّ

طة استجابة وبدرج، طوب، عبارات) ٤(ة على متوسِّ لعام للبعد  حسابي متوسِّ  یدلُّ مما ، )٣.٣٠(یساوي  األوَّ

انویةالمرحلة  يمعلِّم أنَّ على  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ قیواجھون  مكَّ ومن خالل ھذه ، ات إداریة بدرجة كبیرةمعوِّ

قالالمسارعة في تذلیل  التَّربیة والتَّعلیمعلى إدارات  النتائج یرى الباحث أنَّ  والتي تمنع  ،ات اإلداریةمعوِّ

  .التَّعلیمیةن من استخدام الحاسوب في العملیة یمعلِّمال

لتمع ما  تتَّفقوھذه النتیجة       ، )Harris, 2000(ودراسة ھاریس ، )م٢٠٠٠(إلیھ دراسة المحیسن  توصَّ

 ,Helen &Nike( ودراسة ھیلین ونایك، )م٢٠٠١(ودراسة الغامدي ، )Nielsen, 2001(ودراسة نیلسن 

).م٢٠١١(الدقیل صفیة ودراسة ، )م٢٠٠٦(ودراسة میان ، )2002
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انيالبعد  -ب قمال: الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي الفنیةات عوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  استخدام من مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب   التَّ

::طحس::اب  ت::مَّ       راس::ةات الحس::ابیة واالنحراف::ات المعیاری::ة الس::تجابات أف::راد عین::ة المتوسِّ  يمعلِّم::م::ن  الدِّ

انویةالمرحلة  ة بمدینة  الثَّ مةمكَّ انيعلى عبارات البعد  المكرَّ ال:ثمن المح:ور  الثَّ ق:ال( الثَّ وم:ن  ،)الفنی:ةات معوِّ

طعلى  رتیب تلك العبارات تنازلیاً بناءً ت ثمَّ    .)١٣(رقم  بالجدول یتبیَّنالحسابي، كما  المتوسِّ

   

ح) :١٣(جدول رقم  ط یوضِّ قال( الثَّالثمن المحور  الثَّانيات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ  ات الفنیة التيمعوِّ
انویة المرحلة يمعلِّم تمنع مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

راسةمن قبل أفراد عینة    الدِّ

  ترتیب

  العبارة

رقم 
  العبارة

  بالبعد

  راتالعبا
ط  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
قال   معوِّ

٥٢  ١ 
عدم وجود صیانة مستمرة ألجھزة الحاسوب في المعمل 

 كبیرة ٠.٧٠٩ ٣.٤٢ .وتحدیثھا 

٦٠  ٢ 
ورات التَّدریبیة التي تقدم في مجال الحاسوب تھتم بالجانب  الدَّ

 كبیرة ٠.٧٥٧ ٣.٢٩ .النظري أكثر من الجانب العملي 

 كبیرة ٠.٨١٩ ٣.٢٧ .بطء أجھزة الحاسوب الموجودة في المعمل  ٦١  ٣

 كبیرة ٠.٧٩٧ ٣.٢٤ .ِصغر مساحة معمل الحاسوب ٥٣  ٤

٥٩  ٥ 
رمع مفردات ال المتوفِّرة التَّعلیمیةعدم مناسبة البرمجیات   مقرَّ
راس  متوسطة ٠.٧٦٦ ٣.١٧ .ي المكلف بتدریسھالدِّ

٥٧  ٦ 
الموجودة في المعمل  التَّعلیمیةعدم مناسبة البرمجیات 

بلمستویات ال  متوسطة ٠.٨٠١ ٣.٠٨ . طالَّ

٥٨  ٧ 
اإلنجلیزیة في كتابة الكثیر من البرمجیات  استخدام اللُّغة

 متوسطة ٠.٩٢ ٣.٠٢ .الموجودة في المعمل  التَّعلیمیة

 متوسطة ٠.٨٧٢ ٢.٩٠ .وجود أنواع مختلفة ألجھزة الحاسوب وملحقاتھا في المعمل  ٥٥  ٨

 متوسطة ٠.٩١٢ ٢.٨٢ .ضعف اإلضاءة في معمل الحاسوب  ٥٤  ٩

 متوسطة ٠.٩٥٥ ٢.٨١ .في المعمل المتوفِّرةاختالف أنظمة التشغیل لألجھزة  ٥٦  ١٠

 متوسطة ٠.٨٩١ ٢.٧٨ .مكان معمل الحاسوب في المدرسة غیر مناسب  ٦٢  ١١

انيالمجموع الكلي للبعد  الثمن المحور  الثَّ قال( الثَّ  يمعلِّم تمنع الفنیة التيات معوِّ
انویة المرحلة مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  متوسطة ٠.٥٧٤ ٣.٠٧  )التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ
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قال أنَّ ) ١٣(من الجدول رقم  یتبیَّن      انویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات الفنیة التيمعوِّ م:ة بمدین:ة الثَّ :ة المكرَّ  مكَّ

:طج:اءت ب التَّعلیمی:ة العملیة في الحاسوب استخدام من قعل:ى درج:ة  ی:دلُّ وھ:و  ،)٣.٠٧(حس:ابي  متوسِّ  مع:وِّ

راسةمن وجھة نظر أفراد عینة ) ةمتوسِّط( انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ وبلغت قیمة ، مكَّ

قللمجموع الكلي للاالنحراف المعیاري  عل:ى تج:انس  ی:دلُّ وھي قیم:ة منخفض:ة مم:ا  ،)٠.٥٧٤( ات الفنیةمعوِّ

راسةإجابات أفراد عینة    .البعدعلى عبارات ھذا  الدِّ

قوجاءت عبارات ھذا البعد بدرجات       :ط(و ) كبی:رة( مع:وِّ ع:دم ( ٥٢، حی:ث ج:اءت العب:ارة رق:م )ةمتوسِّ

لفي الترتیب ) وجود صیانة مستمرة ألجھزة الحاسوب في المعمل وتحدیثھا :طب األوَّ  ،)٣.٤٢(حس:ابي  متوسِّ

انيوفي الترتیب  ورات التَّدریبیة( ٦٠جاءت العبارة رقم  الثَّ التي تقدم ف:ي مج:ال الحاس:وب تھ:تم بالجان:ب  الدَّ

:طب) النظري أكثر من الجان:ب العمل:ي ال:ث، وف:ي الترتی:ب )٣.٢٩(حس:ابي  متوسِّ  ٦١ج:اءت العب:ارة رق:م  الثَّ

طب) بطء أجھزة الحاسوب الموجودة في المعمل( ، وفي الترتیب الراب:ع ج:اءت العب:ارة )٣.٢٧(حسابي  متوسِّ

طب) ِصغر مساحة معمل الحاسوب( ٥٣رقم  قوجمیعھا بدرجة  ،)٣.٢٤(حسابي  متوسِّ   ).كبیرة( معوِّ

طبینما جاءت باقي عبارات ھذا البعد ب      وجمیعھا تمثل  ،)٢.٧٨(و ) ٣.١٧(ات حسابیة تتراوح بین متوسِّ

قدرجة  طمتو( معوِّ   ).ةسِّ

:طب) مكان معمل الحاسوب في المدرسة غیر مناس:ب( ٦٢وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة رقم        متوسِّ

قودرجة  ،)٢.٧٨(حسابي    ).ةمتوسِّط( معوِّ

ال::::::ثم:::::ن خ::::::الل نت::::::ائج إجاب::::::ة الس::::::ؤال       ::::::انيللبع:::::د  الثَّ العب::::::ارات الت::::::ي  وج::::::د الباح::::::ث أنَّ  الثَّ

ق::::::التق::::::یس  انوی::::::ة المرحل::::::ة يمعلِّم:::::: تمن::::::ع الت::::::يو ،ات الفنی::::::ةمعوِّ م::::::ة بمدین::::::ة الثَّ ::::::ة المكرَّ  م::::::ن مكَّ

م:::::ن خ:::::الل اس:::::تجابات أف:::::راد و، عب:::::ارة) ١١(كان:::::ت  التَّعلیمی:::::ة العملی:::::ة ف:::::ي الحاس:::::وب اس:::::تخدام

راس::::::ةعین::::::ة  ة اس::::::تجابة وبدرج:::::: ،عب::::::ارات) ٤(ج::::::ة اس::::::تجابة كبی::::::رة عل::::::ى ل::::::وحظ وج::::::ود در الدِّ

::::::ط ::::::طوب، عب::::::ارات) ٧(ة عل::::::ى متوسِّ ::::::انيع::::::ام للبع::::::د  حس::::::ابي متوسِّ مم::::::ا ، )٣.٠٧(یس::::::اوي  الثَّ

انوی:::::::ةالمرحل:::::::ة  يمعلِّم::::::: أنَّ عل:::::::ى  ی:::::::دلُّ  م:::::::ةبمدین:::::::ة  الثَّ :::::::ة المكرَّ ق:::::::یواجھ:::::::ون  مكَّ ات فنی:::::::ة معوِّ

:::::طبدرج:::::ة   التَّربی:::::ة والتَّعل::::::یمعل::::::ى إدارات  وم::::::ن خ:::::الل ھ::::::ذه النت:::::ائج ی::::::رى الباح:::::ث أنَّ ، ةمتوسِّ

ق:::::الالمس:::::ارعة ف:::::ي ت:::::ذلیل  ین م:::::ن اس:::::تخدام الحاس:::::وب ف:::::ي معلِّم:::::الوالت:::::ي تمن:::::ع  ،ات الفنی:::::ةمعوِّ

  .التَّعلیمیةالعملیة 

لتھذه النتیجة مع ما  تتَّفقو      ، )Wheatly,2003(ودراسة ویتلي ، )م٢٠٠١(دراسة الغامدي إلیھ  توصَّ

  ).م٢٠١١(الدقیل صفیة ودراسة ، )م٢٠٠٦(ودراسة میان 
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الثالبعد  -ج قال: الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي الشخصیةات معوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  استخدام من مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب   التَّ

طحساب  تمَّ  راس:ةات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عین:ة المتوسِّ ي المرحل:ة معلِّم:م:ن  الدِّ

انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ ال:ثعلى عب:ارات البع:د  مكَّ ال:ثم:ن المح:ور  الثَّ ق:ال( الثَّ  ث:مَّ وم:ن ) الشخص:یةات معوِّ

طعلى  رتیب تلك العبارات تنازلیاً بناءً ت   .)١٤(رقم  بالجدول یتبیَّنالحسابي، كما  المتوسِّ
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ح) :١٤(جدول رقم  ط یوضِّ قال( الثَّالثمن المحور  الثَّالثات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد المتوسِّ ات الشخصیة معوِّ
انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة ) التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

راسةعلیھا من قبل أفراد عینة    الدِّ

  ترتیب

  العبارة

رقم 
  العبارة

  بالبعد

ط  العبارات  المتوسِّ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
قال   معوِّ

 كبیرة ٠.٨٠٨ ٣.٢٩ .من رغبتي في استخدام الحاسوب یقلِّلاكتمال النصاب التدریسي  ٧١  ١

٧٤  ٢ 
راسنقص المواد  یة في مجال الحاسوب التي درستھا في الدِّ

 كبیرة ٠.٧٧٦ ٣.٢٥ .المرحلة الجامعیة 

 كبیرة ٠.٧٩٧ ٣.٢٥ .أثناء رغبتي في استخدامھ انشغال معمل الحاسوب  ٧٧  ٣

فصعوبة  ٦٥  ٤  متوسطة ٠.٧٩٢ ٣.٢٤ .على لغات برمجة الحاسوب  التعرُّ

٧٥  ٥ 
وطرق  التَّعلیمیةعدم معرفتي بطرق تدریس الحاسوب كاأللعاب 

 متوسطة ٠.٧٦٨ ٣.٢٢ .حل المشكالت 

٧٦  ٦ 
عدم وجود فني مختص بجانبي أثناء رغبتي في استخدام 

 متوسطة ٠.٧٩٠ ٣.٢٢ .الحاسوب 

 متوسطة ٠.٧٩٣ ٣.٢٢ .ب على الحاسوب باستمرارعدم توفر الوقت الكافي للتدرُّ  ٦٦  ٧

 متوسطة ٠.٧٧٩ ٣.١٧ .یحتاج استخدام الحاسوب في التعلیم إلى وقت وجھد كبیر  ٧٢  ٨

٦٩  ٩ 
من رغبتي في استخدام  یقلِّلین في الفصل متعلِّمالزیادة أعداد 

 متوسطة ٠.٩١٩ ٣.٠٥ .الحاسوب 

٧٣  ١٠ 
يللحصة  المخصَّصنقص الزمن  إلى عدم استخدامي  یؤدِّ

 متوسطة ٠.٨٢٩ ٣.٠٣ .للحاسوب 

 متوسطة ٠.٨٥٦ ٣.٠١ .ضعف اإللمام بأساسیات وتطبیقات الحاسوب  ٦٤  ١١

لالرھبة من  ٦٧  ١٢  متوسطة ٠.٩٢٦ ٢.٩ . أحد ملحقات الحاسوب أثناء استخدامھ تعطُّ

٧٠  ١٣ 
حاسوب كمعیار لتقویم أداء عف استخدام المشرفین التربویین للض

 متوسطة ٠.٩٠٠ ٢.٨٩ . معلِّمال

٦٨  ١٤ 
رصعوبة تحقیق األھداف التربویة من ال أثناء استخدام  مقرَّ

 متوسطة ٠.٨٦١ ٢.٨٦ .الحاسوب 

 متوسطة ٠.٩٣٣ ٢.٨١ .م مھارات الحاسوب الشعور بعدم الرغبة في تعلُّ  ٦٣  ١٥

 ضعیفة ١.٠٠٦ ٢.٣٦ .الشعور بالرھبة أثناء دخول معمل الحاسوب  ٧٨  ١٦

الثالمجموع الكلي للبعد  الثمن المحور  الثَّ ق( الثَّ  تمنع ات الشخصیة التيالمعوِّ
انویة المرحلة يمعلِّم مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  العملیة في الحاسوب استخدام من مكَّ

علیمیة   التَّ
 متوسطة ٠.٥٢٠ ٣.٠٥
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قال أنَّ ) ١٤(من الجدول رقم  یتبیَّن      انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي الشخصیةات معوِّ ة  بمدینة الثَّ مكَّ

مة طجاءت ب التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من المكرَّ على درجة  یدلُّ وھو ) ٣.٠٥(حسابي  متوسِّ

ق راسةمن وجھة نظر أفراد عینة ) ةمتوسِّط( معوِّ انویةالمرحلة  يمعلِّممن  الدِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ                 . مكَّ

قللمجموع الكلي للوبلغت قیمة االنحراف المعیاري       وھي قیمة منخفضة مما ) ٠.٥٢٠( ات الشخصیةمعوِّ

راسةعلى تجانس إجابات أفراد عینة  یدلُّ    .البعدعلى عبارات ھذا  الدِّ

قوجاءت عبارات ھذا البعد بدرجات       ، حیث ج:اءت العب:ارة رق:م )ضعیفة(و ) ةمتوسِّط(و ) كبیرة( معوِّ

لف:ي الترتی:ب ) من رغبتي في استخدام الحاسوب یقلِّلاكتمال النصاب التدریسي ( ٧١ :طب األوَّ حس:ابي  متوسِّ

انيوفي الترتیب ) ٣.٢٩( راسنقص المواد ( ٧٤جاءت العبارة رقم  الثَّ یة في مجال الحاسوب التي درستھا الدِّ

طب) في المرحلة الجامعیة انشغال معمل ( ٧٧جاءت العبارة رقم  الثَّالث، وفي الترتیب )٣.٢٥(حسابي  متوسِّ

طب) الحاسوب أثناء رغبتي في استخدامھ ق، وجمیعھا بدرجة )٣.٢٥(حسابي  متوسِّ   ).كبیرة( معوِّ

طبینما جاءت باقي عبارات ھذا البعد ب      وجمیعھ:ا تمث:ل ) ٢.٨١(و ) ٣.٢٤(ات حسابیة تتراوح بین متوسِّ

قدرجة    ).ةمتوسِّط( معوِّ

:طب) الشعور بالرھبة أثن:اء دخ:ول معم:ل الحاس:وب( ٧٨بینما جاء في الترتیب األخیر العبارة رقم        متوسِّ

قودرجة ) ٢.٣٦(حسابي    ).ضعیفة( معوِّ

ال::ثم::ن خ::الل نت::ائج إجاب::ة الس::ؤال       ال::ثللبع::د  الثَّ ق::الالعب::ارات الت::ي تق::یس  وج::د الباح::ث أنَّ  الثَّ ات معوِّ

انوی::ة المرحل::ة يمعلِّم:: تمن::ع الت::يو الشخص::یة م::ة بمدین::ة الثَّ ::ة المكرَّ  العملی::ة ف::ي الحاس::وب اس::تخدام م::ن مكَّ

راسةمن خالل استجابات أفراد عینة ، عبارة) ١٦(كانت  التَّعلیمیة لوحظ وجود درجة استجابة كبیرة على  الدِّ

::طوبدرج::ة اس::تجابة ،عب::ارات ) ٣( ، عب::ارة) ١(وبدرج::ة اس::تجابة ض::عیفة عل::ى ، عب::ارة) ١٢(ة عل::ى متوسِّ

طوب انویةالمرحلة  يمعلِّم أنَّ  یدلُّ مما ، )٣.٠٥(یساوي  الثَّالثعام للبعد  حسابي متوسِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  مكَّ

ق::یواجھ::ون  ::طات شخص::یة بدرج::ة معوِّ ن أن یمعلِّم::العل::ى  وم::ن خ::الل ھ::ذه النت::ائج ی::رى الباح::ث أنَّ  ،ةمتوسِّ

  .یطوروا من مھاراتھم في كیفیة استخدام الحاسوب في التعلیم 

لتھذه النتیجة مع ما  تتَّفقو      ، )Nielsen,2001(ودراسة نیلس:ن ، )م٢٠٠٠(دراسة المحیسن إلیھ  توصَّ

  ).م٢٠٠٦(ودراسة میان  ،)Norton,2003(ودراسة نورتون 
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ھابع الذي الرَّ السؤال اإلجابة على   بzین) ٠.٠٥( مسzتوى عنzد إحصzائیة داللzة ذات فzروق توجzد ھل"  نصُّ
ط ل، التخصُّص( لمتغیرات ُتعزى ینمعلِّمال استجابات اتمتوسِّ ورات ، التدریس في الخبرة، العلمي المؤھَّ الدَّ

دریبیة   "؟)الحاسوب مجال في التَّ

لكشف عن الداللة اإلحص:ائیة للف:روق تین لت لعینتین مستقلَّ  استخدام اختبار تمَّ  ولإلجابة عن ھذا السؤال     

طفي  انویةي المرحلة معلِّم استجاباتات متوسِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ والت:ي  ،عل:ى مح:اور االس:تبانة ال:ثالث مكَّ

ورات التَّدریبی:ة، و التخصُّص(للمتغیرات  ُتعزى  Oneاس:تخدام اختب:ار تحلی:ل التب:این األح:ادي  ت:مَّ كم:ا ) الدَّ

Way Anova  وفیما یلي بیان ذلك ،)العلمي، وسنوات الخبرة المؤھَّل( لنفس الغرض مع المتغیرات:  

طفروق في ال -١ انویةي المرحلة معلِّماستجابات ات متوسِّ مzةبمدینة  الثَّ zة المكرَّ علzى محzاور االسzتبانة  مكَّ
  :)التخصُّص(لمتغیر  ُتعزىوالتي  الثالث

ح) : ١٥(جدول رقم  طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على محاور االستبانة  مكَّ
  )التخصُّص(لمتغیر  ُتعزىالثالث والتي 

 العدد  التخصُّص  المتغیرات
طال   متوسِّ

  الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة

لالمحور    :األوَّ

استخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة
علیمیة   التَّ

 ٠.٣١١ ٣.٦٤ ١٨٩ علوم نظریة
٠.٠٧٦  ١.٧٨٠  

 ٠.٣٣٦ ٣.٥٧ ١٤٥ علوم تطبیقیة

انيالمحور    :الثَّ

مدى استخدام الحاسوب في العملیة 
علیمیة   التَّ

 ٠.٥٣٦ ٣.٤٣ ١٨٩ علوم نظریة
٠.٣٩٦  ٠.٨٥٠  

 ٠.٥١٨ ٣.٣٩ ١٤٥ علوم تطبیقیة

الثالمحور    :الثَّ

قال ي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ
انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من  مكَّ

استخدام الحاسوب في العملیة 
علیمیة   التَّ

 ٠.٤٣٦ ٣.١٨ ١٨٩ علوم نظریة

٠.٢٨٢  ١.٠٧٧  
 ٠.٤٥٦ ٣.١٢ ١٤٥ علوم تطبیقیة

  

  :نالحظ ما یلي) ١٥(من الجدول رقم 

لالمحور  § علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة : األوَّ   التَّ

علوم نظریة وعلوم تطبیقیة ھي بن ین المتخصصیمعلِّمالالحسابیة الستجابات  اتالمتوسِّط     

ھي ) ت(وكانت قیمة ، التَّواليعلى ) ٠.٣١١،٠.٣٣٦(بانحرافات معیاریة ) ٣.٦٤،٣.٥٧(

مما یعني ) ٠.٠٥(وھي غیر دالة إحصائیاً عند مستوى داللة  ،)٠.٠٧٦(ومستوى الداللة ) ١.٧٨٠(
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طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ  أھمیَّةحول  الدِّ

  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

انيمحور ال § علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة :  الثَّ   التَّ

علوم نظریة وعلوم تطبیقیة ھي بن صیین المتخصِّ معلِّمالات الحسابیة الستجابات المتوسِّط     

ھي ) ت(والي، وكانت قیمة على التَّ ) ٠.٥٣٦،٠.٥١٨(بانحرافات معیاریة ) ٣.٤٣،٣.٣٩(

مما یعني ) ٠.٠٥(وھي غیر دالة إحصائیاً عند مستوى داللة  ،)٠.٣٩٦(ومستوى الداللة ) ٠.٨٥٠(

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ حول مدى  الدِّ

  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

الثالمحور  § قال:  الثَّ انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ
علیمیةفي العملیة الحاسوب   التَّ

علوم نظریة وعلوم تطبیقیة ھي بن صیین المتخصِّ معلِّمالات الحسابیة الستجابات المتوسِّط     

ھي ) ت(والي، وكانت قیمة على التَّ ) ٠.٤٣٦،٠.٤٥٦(بانحرافات معیاریة ) ٣.١٨،٣.١٢(

مما یعني ) ٠.٠٥(وھي غیر دالة إحصائیاً عند مستوى داللة  ،)٠.٢٨٢(الداللة ومستوى ) ١.٠٧٧(

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قلل الدِّ ات التي معوِّ

  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةفي العملیة تمنعھم من استخدام الحاسوب 

ات متوسِّط في) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  ھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیةأنَّ  یتَّضحمما سبق      

انویةالمرحلة  يمعلِّماستجابات  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ استخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة(من  حول كلٍّ  مكَّ

قال ، والتَّعلیمیة، مدى استخدام الحاسوب في العملیة التَّعلیمیة انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ للمحاور الثالث عند ) ت(حیث جاءت قیم  ،)التخصُّص(لمتغیر  ُتعزى )من استخدام الحاسوب مكَّ

  .ن رغم اختالف تخصصاتھمیمعلِّمالھناك اتفاق بین استجابات  بمعنى أنَّ ، )٠.٠٥(مستویات داللة أكبر من 
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طفروق في ال -٢ انویةي المرحلة معلِّماستجابات ات متوسِّ مzةبمدینة  الثَّ zة المكرَّ علzى محzاور االسzتبانة  مكَّ
ل(لمتغیر  ُتعزىوالتي  الثالث  :)العلمي المؤھَّ

ح) : ١٦(جدول رقم  طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على محاور االستبانة الثالث  مكَّ
  )العلمي المؤھَّل(لمتغیر  ُتعزىوالتي 

درجات   مجموع المربعات  مصادر التباین  المتغیرات
  الحریة

ط متوسِّ 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

لالمحور    :األوَّ

استخدام الحاسوب في  أھمیَّة
علیمیةالعملیة    التَّ

 ٠.٧٥٣ ٠.٤٠٠ ٠.٠٤ ٣ ٠.١٣  بین المجموعات

   ٠.١١ ٣٣٠ ٣٤.٦٧  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٣٤.٨٠  الكلي

انيالمحور    :الثَّ

مدى استخدام الحاسوب في 
علیمیةالعملیة    التَّ

 ٠.٦٢٧ ٠.٥٨٢ ٠.١٦ ٣ ٠.٤٩  بین المجموعات

   ٠.٢٨ ٣٣٠ ٩٢.٣٨  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٩٢.٨٧  الكلي

الثالمحور    :الثَّ

قال ي معلِّمات التي تمنع معوِّ
انویةالمرحلة  ة بمدینة  الثَّ مكَّ

مة من استخدام  المكرَّ
الحاسوب في العملیة 

علیمیة   التَّ

 ٠.٦٤٠ ٠.٥٦٢ ٠.١١ ٣ ٠.٣٣  بین المجموعات

   ٠.٢٠ ٣٣٠ ٦٥.٥٤  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٦٥.٨٨  الكلي

  

 في) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة أنَّھنالحظ ) ١٦(الجدول رقم من      

انویةي المرحلة معلِّماستجابات ات متوسِّط مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ استخدام الحاسوب في  أھمیَّة(من  حول كلٍّ  مكَّ

قال، والتَّعلیمیة، مدى استخدام الحاسوب في العملیة التَّعلیمیةالعملیة  انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ  الثَّ

مةبمدینة  ة المكرَّ للمحاور ) ف(حیث جاءت قیم  ،)العلمي المؤھَّل(لمتغیر  ُتعزى )من استخدام الحاسوب مكَّ

  ).٠.٠٥(الثالث عند مستویات داللة أكبر من 
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طفروق في ال -٣ انویةي المرحلة معلِّماستجابات ات متوسِّ مzةبمدینة  الثَّ zة المكرَّ علzى محzاور االسzتبانة  مكَّ
  :)سنوات الخبرة(لمتغیر  ُتعزىوالتي  الثالث

ح) : ١٧(جدول رقم  طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على محاور االستبانة الثالث  مكَّ
  )سنوات الخبرة(لمتغیر  ُتعزىوالتي 

درجات   مجموع المربعات  مصادر التباین  المتغیرات
  الحریة

ط متوسِّ 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

لالمحور    :األوَّ

استخدام الحاسوب في  أھمیَّة
علیمیةالعملیة    التَّ

 ٠.٧٦٣ ٠.٣٨٦ ٠.٠٤ ٣ ٠.١٢  بین المجموعات

   ٠.١١ ٣٣٠ ٣٤.٦٨  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٣٤.٨٠  الكلي

انيالمحور    :الثَّ

مدى استخدام الحاسوب في 
علیمیةالعملیة    التَّ

 ٠.٠٨٠ ٢.٢٧١ ٠.٦٣ ٣ ١.٨٨  المجموعاتبین 

   ٠.٢٨ ٣٣٠ ٩٠.٩٩  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٩٢.٨٧  الكلي

الثالمحور    :الثَّ

قال ي معلِّمات التي تمنع معوِّ
انویةالمرحلة  ة بمدینة  الثَّ مكَّ

مة من استخدام  المكرَّ
الحاسوب في العملیة 

علیمیة   التَّ

 ٠.٠٦٧ ٢.٤٠٣ ٠.٤٧ ٣ ١.٤١  بین المجموعات

   ٠.٢٠ ٣٣٠ ٦٤.٤٧  داخل المجموعات

    ٣٣٣ ٦٥.٨٨  الكلي

  

 في) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة أنَّھنالحظ ) ١٧(الجدول رقم من      

انویةالمرحلة  يمعلِّماستجابات ات متوسِّط مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ استخدام الحاسوب في  أھمیَّة(من  حول كلٍّ  مكَّ

قال، والتَّعلیمیة، مدى استخدام الحاسوب في العملیة التَّعلیمیةالعملیة  انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ  الثَّ

مةبمدینة  ة المكرَّ للمحاور ) ف(حیث جاءت قیم  ،)سنوات الخبرة(لمتغیر  ُتعزى) سوبالحامن استخدام  مكَّ

  ).٠.٠٥(من  الثالث عند مستویات داللة أكبر
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طفروق في ال - ٤ انویةي المرحلة معلِّماستجابات ات متوسِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ على محاور االستبانة  مكَّ
دریبیة(لمتغیر  ُتعزىوالتي  الثالث ورات التَّ   :)في مجال الحاسوب الدَّ

ح) : ١٨(جدول رقم  طالفروق في  یوضِّ مةبمدینة  الثَّانویةي المرحلة معلِّمات استجابات متوسِّ ة المكرَّ على محاور االستبانة  مكَّ
ورات التَّدریبیة(لمتغیر  ُتعزىالثالث والتي    )في مجال الحاسوب الدَّ

  المتغیرات
ورات  الدَّ

في  التَّدریبیة
  مجال الحاسوب

 العدد
ط   المتوسِّ

  الحسابي
االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة

لالمحور    :األوَّ

استخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة
علیمیة   التَّ

 ٠.٣٢٦ ٣.٦١ ١٩٨ نعم
-٠.٩٤٣  ٠.٠٧٢  

 ٠.٣٢٠ ٣.٦١ ١٣٦ ال

انيالمحور    :الثَّ

مدى استخدام الحاسوب في العملیة 
علیمیة   التَّ

 ٠.٥٣٩ ٣.٤٠ ١٩٨ نعم
-٠.٦٨٩  ٠.٤٠٠  

 ٠.٥١٣ ٣.٤٣ ١٣٦ ال

الثالمحور    :الثَّ

قال ي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ
انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من  مكَّ

استخدام الحاسوب في العملیة 
علیمیة   التَّ

 ٠.٤٣٢ ٣.١٨ ١٩٨ نعم

٠.٢٢٩  ١.٢٠٦  
 ٠.٤٦٢ ٣.١٢ ١٣٦ ال

  

  :نالحظ ما یلي) ١٨(من الجدول رقم 

لالمحور  § علیمیةالعملیة  استخدام الحاسوب في أھمیَّة:  األوَّ  التَّ

ا یعني تشابھ استجابات ممَّ ) ٠.٩٤٣(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ٠.٠٧٢-(تساوي ) ت(قیمة      

راسةأفراد عینة  اليوب ،الدِّ بین ) ٠.٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  التَّ

ط راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ تبعاً  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّةحول  الدِّ

ورات التَّدریبیةلمتغیر درجة    .في مجال الحاسوب الدَّ

انيالمحور  § علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة :  الثَّ  التَّ

تشابھ  على یدلُّ ا ممَّ ) ٠.٦٨٩( وقیمة مستوى الداللة تساوي) ٠.٤٠٠-(تساوي ) ت(قیمة      

راسةاستجابات أفراد عینة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  التَّاليوب ،الدِّ

طبین ) ٠.٠٥( راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ استخدام الحاسوب في العملیة  مدىحول  الدِّ

ورات التَّدریبیةتغیر تبعاً لم التَّعلیمیة   .في مجال الحاسوب الدَّ
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الثالمحور  § قال:  الثَّ انویةي المرحلة معلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ
علیمیةالحاسوب في العملیة   التَّ

ا یعني تشابھ استجابات ممَّ ) ٠.٢٢٩(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ١.٢٠٦(تساوي ) ت(قیمة      

راسةأفراد عینة  اليوب ،الدِّ بین ) ٠.٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  التَّ

ط راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قالحول  الدِّ ات التي تمنعھم من استخدام الحاسوب في معوِّ

ورات التَّدریبیةتغیر تبعاً لم التَّعلیمیةالعملیة    .في مجال الحاسوب الدَّ

ات متوسِّط في) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة أنَّھ یتَّضحمما سبق      

انویةالمرحلة  يمعلِّماستجابات  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ استخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة(من  حول كلٍّ  مكَّ

قال، والتَّعلیمیة، مدى استخدام الحاسوب في العملیة التَّعلیمیة انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ ورات التَّدریبیة(لمتغیر  ُتعزى )من استخدام الحاسوب مكَّ حیث جاءت ، )في مجال الحاسوب الدَّ

  ).٠.٠٥(للمحاور الثالث عند مستویات داللة أكبر من ) ت(قیم 
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 والمقترحات، والتوصیات، ص النتائجملخَّ : الفصل الخامس

راسةــص نـتــائـج مـلـخَّ   ³  : الدِّ

راسةالنتائج الخاصة باستجابات أفراد عینة : أوالً    :حول محاور االستبانة الدِّ

لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   : التَّ

لمن خالل نتائج إجابة السؤال       استخدام الحاسوب  أھمیَّةالعبارات التي تقیس  أنَّ وجد الباحث  األوَّ
راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٧(كانت  التَّعلیمیةفي العملیة  لوحظ وجود درجة  الدِّ

طوب، استجابة كبیرة على جمیع العبارات لعام للمحور  حسابي متوسِّ درجة  أي أنَّ ، )٣,٦١(یساوي  األوَّ
انویةالمرحلة  يمعلِّمل التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام أھمیَّة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   .كبیرة كانت مكَّ

انيالمحور  انویة المرحلة يمعلِّم استخدام مدى:  الثَّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  العملیة في للحاسوب مكَّ
علیمیة   :التَّ

 الحاسوب استخدام العبارات التي تقیس مدى أنَّ وجد الباحث  الثَّانيمن خالل نتائج إجابة السؤال      
راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٧(كانت  التَّعلیمیة العملیة في جة لوحظ وجود در الدِّ

طوب، عبارات) ٣(ة على متوسِّط وبدرجة استجابة ،عبارة) ١٤(استجابة كبیرة على  عام  حسابي متوسِّ
انویةالمرحلة  يمعلِّم مما یعني أنَّ ، )٣.٤١(یساوي  الثَّانيللمحور  مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ یستخدمون  مكَّ

  .بدرجة كبیرة التَّعلیمیةالحاسوب في العملیة 

الثالمحور  قال:  الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التي اتمعوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  استخدام من مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب   : التَّ

لالبعد  • قال : األوَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التيات اإلداریة معوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  من مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام  : التَّ

لللبعد  الثَّالثمن خالل نتائج إجابة السؤال       العبارات التي تقیس  أنَّ وجد الباحث  األوَّ
قال انویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات اإلداریة التيمعوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  الحاسوب استخدام من مكَّ
راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٧(كانت  التَّعلیمیة العملیة في لوحظ وجود  الدِّ
طة استجابة وبدرج ،عبارة) ١٣(جة استجابة كبیرة على در ، عبارات) ٤(ة على متوسِّ
طوب لعام للبعد  حسابي متوسِّ انویةالمرحلة  يمعلِّم أنَّ  یدلُّ مما ، )٣.٣٠(یساوي  األوَّ بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ قیواجھون  مكَّ   .ات إداریة بدرجة كبیرةمعوِّ
انيالبعد  • قال:  الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التيات الفنیة معوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  من مكَّ

علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام  : التَّ
ارات التي تقیس العب أنَّ وجد الباحث  الثَّانيللبعد  الثَّالثمن خالل نتائج إجابة السؤال      
قال انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التيات الفنیة معوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  الحاسوب استخدام من مكَّ
راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١١(كانت  التَّعلیمیة العملیة في لوحظ وجود  الدِّ

طة استجابة وبدرج ،عبارات) ٤(درجة استجابة كبیرة على  ، عبارات) ٧(ة على متوسِّ
طوب انيعام للبعد  حسابي متوسِّ انویةالمرحلة  يمعلِّم أنَّ  یدلُّ مما ، )٣.٠٧(یساوي  الثَّ بمدینة  الثَّ

مة ة المكرَّ قیواجھون  مكَّ طات فنیة بدرجة معوِّ   .ةمتوسِّ
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الثالبعد  • قال: الثَّ انویة المرحلة يمعلِّم تمنع التيات الشخصیة معوِّ مة بمدینة الثَّ ة المكرَّ  من مكَّ
علیمیة العملیة في الحاسوب استخدام  : التَّ

العبارات التي تقیس  أنَّ وجد الباحث  الثَّالثللبعد  الثَّالثمن خالل نتائج إجابة السؤال      
قال مة بمدینة الثَّانویة المرحلة يمعلِّم تمنع ات الشخصیة والتيمعوِّ ة المكرَّ  استخدام من مكَّ

راسةمن خالل استجابات أفراد عینة و، عبارة) ١٦(كانت  التَّعلیمیة العملیة في الحاسوب  الدِّ
طوبدرجة استجابة  ،عبارات) ٣(جة استجابة كبیرة على لوحظ وجود در ) ١٢(ة على متوسِّ

طوب، عبارة) ١(وبدرجة استجابة ضعیفة على ، عبارة یساوي  الثَّالثعام للبعد  حسابي متوسِّ
انویةالمرحلة  يمعلِّم أنَّ  یدلُّ مما ، )٣.٠٥( مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ قیواجھون  مكَّ ات شخصیة معوِّ

طبدرجة    .ةمتوسِّ

  

طالنتائج الخاصة بالفروق بین : ثانیاً  راسة ات استجابات أفراد عینةمتوسِّ راسةوفقاً لمتغیرات  الدِّ   :الدِّ

 التخصُّص )١
لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   التَّ

طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ  أھمیَّةحول  الدِّ
  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

انيالمحور  علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة :  الثَّ   التَّ
طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ حول مدى  الدِّ

  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

الثالمحور  قال:  الثَّ انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ
علیمیةالحاسوب في العملیة    التَّ

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قلل الدِّ ات معوِّ
  .التخصُّصتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةالتي تمنعھم من استخدام الحاسوب في العملیة 

  

ل )٢  العلمي المؤھَّ
لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   التَّ

طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ  أھمیَّةحول  الدِّ
لتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة    .العلمي المؤھَّ

انيالمحور  علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة :  الثَّ   التَّ
طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ حول مدى  الدِّ

لتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة    .العلمي المؤھَّ

الثالمحور  قال:  الثَّ انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ ة بمدینة  الثَّ مةمكَّ من استخدام  المكرَّ
علیمیةالحاسوب في العملیة    التَّ

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قلل الدِّ ات معوِّ
لتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةالتي تمنعھم من استخدام الحاسوب في العملیة    .العلمي المؤھَّ
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 سنوات الخبرة )٣
لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   التَّ

طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ  أھمیَّةحول  الدِّ
  .تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

انيالمحور  علیمیة مدى استخدام الحاسوب في العملیة:  الثَّ   التَّ
طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ حول مدى  الدِّ

  .تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة 

الثالمحور  قال:  الثَّ انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ
علیمیةالحاسوب في العملیة    التَّ

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قلل الدِّ ات معوِّ
  .تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة التَّعلیمیةالتي تمنعھم من استخدام الحاسوب في العملیة 

  
دریبیة )٤ ورات التَّ  في مجال الحاسوب الدَّ

لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   التَّ
طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ  أھمیَّةحول  الدِّ

ورات التَّدریبیةتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة    .في مجال الحاسوب الدَّ
انيالمحور  علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة :  الثَّ   التَّ

طال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ حول مدى  الدِّ
ورات التَّدریبیةتبعاً لمتغیر  التَّعلیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة    .في مجال الحاسوب الدَّ

الثالمحور  قال:  الثَّ انویةالمرحلة  يمعلِّمات التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ من استخدام  مكَّ
علیمیةالحاسوب في العملیة    التَّ

طعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین       راسةات استجابات أفراد عینة متوسِّ قلل الدِّ ات معوِّ
ً لمتغیر  التَّعلیمیةالتي تمنعھم من استخدام الحاسوب في العملیة  ورات التَّدریبیةتبعا في مجال  الدَّ

  .الحاسوب
  

 :الــتــوصــیــات   ³
لتبناًء على النتائج التي  راسةإلیھا  توصَّ   :الباحث یوصي بما یلي نَّ إف، الدِّ

راسن على مدار العام یمعلِّمعمل دورات تدریبیة لل • ي إلكسابھم مھارات استخدام الحاسوب الدِّ
 .التَّعلیمیةوكیفیة توظیفھ لتطویر العملیة 

ن غیر المتخصصین في یمعلِّمإلعطاء فرصة لل یر معامل وأجھزة حاسوب في المدارستوف •
 .الحاسوب الستخدامھا في التعلیم

سات الخاصة إلنتاج برمجیات حاسوبیة والمؤسَّ  التَّعلیمیةسة توفیر التعاون المشترك بین المؤسَّ  •
انویةلجمیع مواد المرحلة   .نیمعلِّمالوتوزیعھا على  الثَّ

ن مثل تقلیل النصاب التدریسي إلعطائھم فرصة أكبر الستخدام یمعلِّمالتخفیف األعباء عن  •
 .الحاسوب في التعلیم

 .دما تواجھھ مشكلةطلب المساعدة عن معلِّمالتوفیر الدعم الفني في المدارس بحیث یستطیع  •
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متابعة التطورات واألبحاث الجدیدة في مجال استخدام الحاسوب في التعلیم واالستفادة من  •
 .مة في ھذا المجالتجارب الدول المتقدِّ 

  

 :الــمــقــترحــات   ³
إجراء دراسة مماثلة بحیث تشمل على عینات أكبر ومناطق تعلیمیة مختلفة ومراحل أخرى  •

 .العمليوتقوم على التطبیق 
 .ین ونموھم المھنيمعلِّمالإجراء دراسة تبین تأثیر الحاسوب في تطویر أداء  •
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  المصادر والمراجع
  المصادر: أوالً 

  .الكریمالقرآن  .١

  .الحدیث الشریف .٢

 ً   المراجع العربیة: ثانیا

بالمیدانیة دلیل عمل المشرفین وال التَّربیة :)م٢٠٠٧(فؤاد حسن  ،أبو الھیجاء .١ دار المناھج ، ینمعلِّمال طالَّ

ان ،للنشر والتوزیع  .األردن ،عمَّ

 .لبنان ،بیروت ،دار صادر، ٤ط ،لسان العرب :)م٢٠٠٥(أبي الفضل جمال الدین  ،ظورابن من .٢

قواقع استخدام الحاسب اآللي و :)م٢٠٠٦(أروى علي  ،أخضر .٣ اتھ في مناھج معاھد وبرامج األمل معوِّ
 .١٣٠-١٢٧ص ،السعودیة ،١٠٢العدد  ،مجلة رسالة الخلیج العربي ،للمرحلة االبتدائیة

 ،مكتبة بستان المعرفة ،البرمجیات ونظم المعلومات ):م٢٠٠٤(سمیر محمد وآخرون ، إسماعیل .٤

  .مصر ،إلسكندریةا

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدریس وحدة اإلحصاء على التحصیل  :)م٢٠٠٢(عبد هللا سلیمان  ،البلوي .٥
راس بي في مادة الریاضیات لالدِّ لالصف  طالَّ  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الثانوي في مدینة تبوك األوَّ

مة ،جامعة أم القرى ،التَّربیةكلیة  ة المكرَّ  .مكَّ

بالمرحلة  التَّعلیمیةواقع ومجاالت استخدام الحاسب اآللي في العملیة  :)ھـ١٤٣٠(فوزي صالح  ،بنجر .٦
ط قي المواد اإلجتماعیة ومعلِّمة من قبل المتوسِّ  ،سات في المناھج واإلشراف التربويمجلة درا ،اتھمعوِّ

لالعدد   .٣٢٨-٢٤٧ص ،األوَّ

أثر التدریس بالحاسوب في التحصیل والدافعیة للتعلم بالحاسوب لدى طلبة  :)م٢٠٠٦(علي  ،بني حمد .٧
الثالصف    .األردن ،أربد ،جامعة الیرموك ،دراسة دكتوراه غیر منشورة ،األساسي الثَّ

بأثر استخدام الحاسب اآللي على تحصیل  :)م٢٠٠٠(عبد هللا سعید  ،التویم .٨ الصف السادس االبتدائي  طالَّ
رفي   .الریاض ،جامعة الملك سعود ،التَّربیةكلیة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،العربیة اللُّغةقواعد  مقرَّ

ابع في الریاضیات أثر استخدام الحاسوب على تحصیل طلبة الصف السَّ  :)م٢٠٠٧(وھیب وجیھ  ،جبر .٩
النجاح الوطنیة جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،یھم نحو استخدامھ كوسیلة تعلیمیةمعلِّمواتجاھات 

 .فلسطین ،

ان ،دار صفاء للنشر والتوزیع ،١ط ،كفایاتھ ،تدریبھ ،إعداده معلِّمال :)م٢٠٠٦(محمد  ،جمانة عبید .١٠  ،عمَّ

  .األردن

بجامعة البحرین نحو  التَّربیةراء أعضاء ھیئة التدریس بكلیة استطالع آ :)م٢٠٠٣(معین  ،الجمالن .١١
راسمجلة البحوث و ،استخدام الحاسوب في التعلیم الجامعي  .٣٦-٩ص ،١٨العدد  ،ات التربویةالدِّ
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انویةتقویم استخدام الحاسب اآللي بمدارس البنین  :)م٢٠٠٢(علیاء عبد هللا  ،الجندي .١٢ مةب الثَّ ة المكرَّ من  مكَّ
بین والمعلِّموجھة نظر ال  .٢العدد  ،مجلة العلوم التربویة والنفسیة ،طالَّ

أثر استخدام الحاسب اآللي وملحقاتھ في  :)ھـ١٤٢٥(ان شكري غس ،محمد غازي والھدیب ،الجودي .١٣
بتحصیل  رین بالطائف في معلِّمكلیة ال طالَّ  ،ینمعلِّممجلة كلیات ال ،تقنیات التعلیم واتجاھاتھم نحوه مقرَّ

  .٧٢-٥٢ص ،الثَّانيالعدد  ،المجلد الخامس

 ٢ط، وتكنولوجیا المعلوماتفي الحاسبات  مقدمة :)م١٩٩٩(عبادة ، سھیر فھمي وسرحان، حجازي .١٤

 . مصر ،مطبعة جامعة طنطا،

انویةالوقائیة في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة  التَّربیة :)ھـ١٤١٨(خلیل عبد هللا  ،الحدري .١٥  ،منھا الثَّ

مة ،جامعة أم القرى ،العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي معھد البحوث ،١ط ة المكرَّ  .مكَّ

مطابع  ،١ط ،وسیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة نظام :)ھـ١٤١٩(سلیمان عبد الرحمن  ،الحقیل .١٦

 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،التقنیة لألوفست

 ،٣ط ،المیدانیة وأساسیات التدریس التَّربیة :)ھـ١٤٢٥(مھدي محمود  ،عبد اللطیف حمد وسالم ،الحلیبي .١٧

 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،مكتبة العبیكان

  .جامعة القدس المفتوحة، فلسطین ،التَّربیةتكنولوجیا : )١٩٩٣(، وآخرون، نرجس حمدي .١٨

دار  ،١ط ،المتجدد في مھمات التعلیم المساندة معلِّمالجدید وال معلِّمدلیل ال :)م٢٠٠٦(محمد الحاج  ،خلیل .١٩

ان ،مجدالوي للنشر والتوزیع  .األردن ،عمَّ

بأثر استخدام الحاسوب في تدریس الریاضیات على تحصیل  :)م٢٠٠٥(سعد عبد الرحمن  ،الدایل .٢٠  طالَّ
انيالصف   .٦١-٤٥ص ،٣العدد  ،مجلة العلوم التربویة والنفسیة ،االبتدائي الثَّ

بأثر تدریس الكیمیاء بالحاسب اآللي ل :)م٢٠٠٢(خالد إبراھیم  ،الدغیم .٢١ انویةالمرحلة  طالَّ في تنمیة التفكیر  الثَّ
 .١٥٩-١٥٦ص ،السعودیة ،٨٣العدد  ،رسالة الخلیج العربي ،العلمي واالتجاه نحو مادة الكیمیاء

واقع استخدام الحاسب اآللي في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة  :)م٢٠١١(صفیة أحمد  ،الدقیل .٢٢
انویة مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  ،مصر ،مجلة القراءة والمعرفة ،ھـ١٤٣١ات لعام معلِّممن وجھة نظر ال مكَّ

 .٢٠٢-١٧٨ص ،١١١العدد 

لللصفوف  التَّعلیمیةواقع استخدام الحاسب اآللي في العملیة  :)ھـ١٤٢٨(باسم طلحة  ،الدوبي .٢٣ في  یةاألوَّ
مةي ومشرفي الحاسب اآللي بمدینة معلِّمالمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر  ة المكرَّ  ،ماجستیر رسالة ،مكَّ

مة ،جامعة أم القرى ،التَّربیةكلیة  ة المكرَّ  .مكَّ

بجامعة السلطان قابوس  التَّربیةمستوى امتالك طلبة كلیة  :)م٢٠٠٩(محمد یعید  ،أحمد حمد والغافري ،الربعاني .٢٤
األردن  ،٥٣العدد ، مجلة أتحاد الجامعات العربیة ،لمھارات الحاسب اآللي وتطبیقاتھ في التدریس واتجاھاتھم نحوه

 . ٧٨-٤٧ص ،

 ،مطبوعات مكتبة الملك فھد الوطنیة ،أساسیات المحاكاة الحاسوبیة :)م٢٠٠٧(حسام محمد  ،رمضان .٢٥

  .المملكة العربیة السعودیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

- ١٣١  - 
 

ي الریاضیات معلِّمدرجة توافر كفایات استخدام الحاسوب لدى  :)ھـ١٤٣٠(صابر جمعان  ،الزھراني .٢٦
انویةبالمرحلة  مة ،جامعة أم القرى ،بیةالتَّركلیة  ،رسالة ماجستیر ،الثَّ ة المكرَّ  .مكَّ

في المملكة العربیة السعودیة رؤیة الحاضر  التعلیم :)ھـ١٤٢٦(عبد القادر وآخرون مصطفى  ،زیادة .٢٧
 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،مكتبة الرشد ،٣ط، واستشراق المستقبل

 ،التَّربیة والتَّعلیماستخدام الحاسوب واالنترنت في میادین  :)م٢٠٠٣(عادل  ،جودت والسرطاوي ،سعادة .٢٨

ان، دار الشروق للنشر والتوزیع   .األردن ،عمَّ

 ،دار األھلیة للنشر والتوزیع ،١ط ،الحاسوب في التعلیم :)م٢٠٠٢(بد الحافظ وأبو ریا محمد ع ،سالمة .٢٩

ان  .األردن ،عمَّ

مكتبة  ،نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة :)ھـ١٤١٢(العزیز عبد هللا وآخرون عبد  ،السنبل .٣٠

 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،الخریجي

 .مصر ،القاھرة ،المكتبة األكادیمیة ،١ط ،علوم الحاسب :)م٢٠٠١(محمد نبھان ، سویلم .٣١

انویةالعربیة بالمرحلة  اللُّغةي معلِّماتجاھات  :)م٢٠٠٨(مخلد مبارك  ،الشراري .٣٢ في مدینة سكاكا  الثَّ
رسالة ماجستیر غیر  ،بالمملكة العربیة السعودیة نحو الحاسوب ومدى استخدامھم لھ كوسیلة تعلیمیة

 .األردن ،الجامعة األردنیة ،منشورة

بأثر استخدام الحاسوب في تحصیل  :)م٢٠٠٢(جمال عبد العزیز  ،الشرھان .٣٣ لالصف  طالَّ الثانوي في  األوَّ
ر  .٨٧- ٦٨ص ،٣العدد  ،العلوم التربویة والنفسیةمجلة  ،الفیزیاء مقرَّ

أثر استخدام الحاسب اآللي كوسیلة تعلیمیة في حفظ أسماء هللا الحسنى  :)م٢٠١١(أماني حمد  ،الشعیبي .٣٤
مةلدى أطفال ما قبل المدرسة اإلبتدائیة ب ة المكرَّ  ،مصر ،١١١العدد  ،مجلة القراءة والمعرفة ،مكَّ

  .١٣٥-١١٢ص

قدرة طلبة الكلیة التقنیة في المملكة العربیة السعودیة على استخدام  :)م٢٠٠٧(سعدي جلوي  ،الشمري .٣٥
رسالة ماجستیر غیر  ،االنترنت واتجاھاتھم نحوه ومستوى الثقافة الحاسوبیة لدیھم في منطقة عرعر

  .األردن ،الجامعة األردنیة ،منشورة

دار األندلس للنشر  ،١ط، یساتھ في التدرالحاسب اآللي واستخدام :)م٢٠١٠(محمود إبراھیم ، طھ .٣٦

 .المملكة العربیة السعودیة، حائل، والتوزیع

راسأثر الخصائص الشخصیة و :)م٢٠٠٥(فایز منشر  ،الظفیري .٣٧ ین على اتجاھاتھم معلِّمیة للطلبة الالدِّ
 .٨٣-٤٣ص ،٧٤العدد  ،المجلة التربویة ،وقلقھم من استخدام الحاسوب في التعلیم

، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، أساسیات تكنولوجیا الحاسب) :م٢٠٠٥(ثابت ثوار ، عارف .٣٨

ان   .األردن، عمَّ

الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة مبحث الحاسوب في جامعة السلطان  :)م٢٠٠٠(عارف محمد  ،العبري .٣٩
 .األردن ،جامعة الیرموك ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،قابوس وعالقتھا باتجاھاتھم نحو الحاسوب

ان ،دار وائل للنشر والتوزیع ،١ط ،الحاسوب في التعلیم :)م٢٠٠٧(حارث  ،عبود .٤٠   .األردن ،عمَّ
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 ،دار المجدالوي ،١٢ط ،البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ :)م٢٠٠٣(ذوقان وآخرون  ،عبیدات .٤١

ان  .األردن ،عمَّ

انویةي المرحلة لِّممعمھارات الحاسب اآللي لدى  :)م٢٠٠٦(عقیلة عبد هللا  ،العجمي .٤٢ ة الثَّانیوالحلقة  الثَّ
 ،دراسات في المناھج وطرق التدریس ،بسلطنة عمان واتجاھاتھم نحوه ونحو استخدامھ في التدریس

 .١٠٠-٨٧ص ،١١٦ع ،مصر

 ،الریاض ،العبیكان للنشر ،٤ط،یةالمدخل إلى البحث في العلوم السلوك :)م٢٠٠٦(صالح حمد  ،العساف .٤٣

  .المملكة العربیة السعودیة

 ،مطابع بھادر ،٤ط ،التَّعلیمیةوسائل االتصال  :)ھـ١٤٢٩(إحسان محمد  ،عبد هللا إسحاق وكنساره ،عطار .٤٤

مة ة المكرَّ   .المملكة العربیة السعودیة ،مكَّ

 معلِّمالعملیة وتطبیقاتھا في إعداد  التَّربیة :)م٢٠٠٨(عبد الرحمن  ،محسن علي والھاشمي ،عطیة .٤٥
ان ،دار المناھج للنشر والتوزیع، المستقبل  .األردن ،عمَّ

 ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،١ط ،طرق تدریس الحاسوب :)م٢٠٠٧(عزو إسماعیل وآخرون  ،عفانة .٤٦

ان   .األردن ،عمَّ

ان، الحدیثة التَّربیةدار  ،)المعدات البرمجیات(الحاسوب  :)م١٩٨٧(شید وآخرون صالح أر ،العقیلي .٤٧  ،عمَّ

  .األردن

 ،الریاض ،مطابع التقنیة لألوفست ،٢ط ،تقنیات التعلیم واالتصال :)م١٩٩٦(عبد العزیز محمد  ،العقیلي .٤٨

  .المملكة العربیة السعودیة

 ،بیروت، النھضة العربیة للطباعة والنشر دار ،١ط ،تقنیة الحاسب اآللي :)م١٩٩٧(إدریس أحمد  ،علي .٤٩

 .لبنان

الثقافة الحاسوبیة واالتجاه نحو الحاسوب لدى عینة من الملتحقین  :)م٢٠٠١(سلطان محمود  ،علي .٥٠
جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،ببرنامج محو األمیة الحاسوبیة في مدیریة تربیة بني كنانة

 .األردن ،الیرموك

للنشر الم الكتب الحدیث ع ،١ط ،في دول الخلیج العربي معلِّمإعداد ال :)م٢٠٠٩( بتلھ صفوق ،العنزي .٥١

 .األردن ،والتوزیع

 ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،الحاسوب التعلیمي وتطبیقاتھ التربویة :)م٢٠٠٤(یوسف أحمد  ،عیادات .٥٢

ان   .األردن ،عمَّ

 ،واقع الحاسوب في التعلیم الثانوي العام دراسة وصفیة تحلیلیة): م٢٠٠١( ،جار هللا أحمد ،الغامدي .٥٣

مة ،امعة أم القرىج ،التَّربیةكلیة  ،رسالة ماجستیر ة المكرَّ  .مكَّ

تطور نظام التعلیم في المملكة العربیة  :)ھـ١٤٢٢(نور الدین محمد  ،حمدان أحمد وعبد الجواد ،الغامدي .٥٤
المملكة العربیة  ،ضالریا ،العربي لدول الخلیج التَّربیةمكتب مطبعة  ،مكتبة تربیة الغد ،السعودیة

 .السعودیة
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العملیة الفاعلة بین النظریة والتطبیق في صفوف الحلقة  التَّربیة :)م٢٠٠٨(خالد  ،بسام وأبو شعیرة ،غانم .٥٥
ل ان ،مكتبة المجتمع العربي ،ى من المرحلة األساسیةاألوَّ   .األردن ،عمَّ

الثتقنیاً لأللفیة  معلِّمدمج التقنیات في التعلیم إعداد ال :)م٢٠٠٤(إیمان محمد  ،الغزو .٥٦  ،دبي ،دار القلم ،ةالثَّ

  .اإلمارات العربیة المتحدة

 ،١ط ،تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القرن الحادي والعشرین :)ھـ١٤١٨(إبراھیم عبد الوكیل  ،الفار .٥٧

 .مصر ،ةالقاھر ،دار الفكر العربي

ر الفكر للطباعة والنشر دا ،١ط، استخدام الحاسوب في التعلیم :)ھـ١٤٢٣(إبراھیم عبد الوكیل ،الفار .٥٨

  .األردن ،انعمَّ  ،والتوزیع

دار ، تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القرن الحادي والعشرون :)ھـ١٤٢٥(إبراھیم عبد الوكیل  ،الفار .٥٩

 .مصر ،القاھرة ،الفكر العربي

مؤشرات التجدید في التعلیم الثانوي العام في دول الخلیج العربي  :)ھـ١٤٠٩(وق حمدي فار ،الفرا .٦٠
 .٢٧العدد  ،العربي لدول الخلیج التَّربیة مكتب ،رسالة الخلیج العربي ،ومشكالتھ

ان ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة :)م٢٠٠٨(عبد اللطیف حسین  ،فرج .٦١  ،عمَّ

 .األردن

المملكة  ،الریاض ،دار المعراج، ٤ط ،المبادئ العامة للتربیة :)ھـ١٤٢٤(صالح  ،محمد وأبو عراد ،القزاز .٦٢

 .العربیة السعودیة

ورس مؤسسة ح، ١ط،المستقبل معلِّمتوجھات حدیثة في إعداد  :)م٢٠٠٩(جمال عبد المنعم  ،الكرمي .٦٣

 .مصر ،اإلسكندریة ،الدولیة للنشر والتوزیع

مطابع  ،١ط ،الحاسوب وبرمجیات الوسائط :)ھـ١٤٣٠(عبد هللا إسحاق  ،إحسان محمد وعطار ،كنساره .٦٤

مة ،بھادر ة المكرَّ  .السعودیةالمملكة العربیة  ،مكَّ

علیمیةسیكولوجیة اإلدارة  :)م٢٠٠٨(جاسم محمد  ،محمد .٦٥ دار الثقافة  ،والمدرسیة وآفاق التطویر العام التَّ

ان ،للنشر والتوزیع  .األردن ،عمَّ

دار الفكر  ،تنمیتھ وتدریبھ معلِّمإعداد ال :)ھـ١٤٢٦(سھیر رمزي  ،مصطفى عبد السمیع وحوالة ،محمد .٦٦

ان ،للنشر والتوزیع   .األردن ،عمَّ

قواقع و :)م٢٠٠٠(إبراھیم عبد هللا  ،المحیسن .٦٧ بالجامعات  التَّربیةات استخدام الحاسوب في كلیات معوِّ
 .٧٠- ٢٩ص ،٥٧العدد  ،المجلة التربویة ،السعودیة

اإلبداع الثقافي للنشر  دار ،٢ط ،)المناھج وطرق التدریس( معلِّمال :)م١٩٩٥(محمد عبد العلیم  ،مرسي .٦٨

 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،والتوزیع

 ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،١ط، مدرسة المستقبل ومجاالت التعلیم عن بعد :)م٢٠٠٥(فھیم  ،مصطفى .٦٩

 .مصر
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 ،توجھات حدیثة في استخدام تكنولوجیا التعلیم في تعلیم العلوم :)ھـ١٤٢٣(ضیاء الدین محمد  ،مطاوع .٧٠

 .١٢٧-٨٧ص ،٢العدد  ،المجلة العربیة للتربیة

  .مكتبة الشروق الدولیة ،ھـ١٤٢٥ ،المعجم الوسیط .٧١

 ،الریاض، جامعة الملك سعود ،مطابع النشر العلمي، الحاسب والتعلیم :)ھـ١٤١٨(عبد هللا عثمان  ،المغیرة .٧٢

  .المملكة العربیة السعودیة

، مكتبة تربیة الغد ،٣ط ،استخدام الحاسب اآللي في التعلیم :)ھـ١٤٢٥(عبد هللا عبد العزیز  ،الموسى .٧٣

 .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض

 ،مؤسسة شبكة البیانات ،٤ط ،مقدمة في الحاسب واإلنترنت :)ھـ١٤٢٧( عبد هللا عبد العزیز ،الموسى .٧٤

 .المملكة العربیة السعودیة ،ریاضال

ات لبعض جوانب استخدام الحاسب اآللي في معلِّمین والمعلِّمتصورات ال :)م٢٠٠٦(عمر حسن  ،میان .٧٥
انویةالمدارس   ،إربد ،ة الیرموكجامع ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،رةالحكومیة في المدینة المنو الثَّ

  .األردن

ان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،التعلیم الثانوي المعاصر :)ھـ١٤٣٠(رمضان سالم  ،النجار .٧٦  .األردن ،عمَّ

أثر التدریس الخصوصي باستخدام الحاسب اآللي في تنمیة الكفاءة  :)م٢٠٠٧(سعید عبد هللا  ،الفي .٧٧
دراسات في المناھج وطرق  ،العربیة اللُّغةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة وتنمیة اتجاھاتھم نحو  اللَّغویة

 .٦٤-١٤ص ،مصر ،١٢٥العدد  ،التدریس

 ،الریاض ،مطابع العصر ،١ط ،معلِّمدلیل ال ،لإلشراف التربوياإلدارة العامة  :)ھـ١٤١٨(وزارة المعارف  .٧٨

 .المملكة العربیة السعودیة

المملكة العربیة  ،الریاض ،سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة :)ھـ١٣٩٠(وزارة المعارف  .٧٩

 .السعودیة

رسالة ماجستیر غیر  ،في فلسطین المتوفِّرةتقییم برمجیات تعلیم العلوم  :)م٢٠٠٣(بالل خلیل  ،یونس .٨٠

  .جامعة القدس  ،منشورة

 ً   المراجع األجنبیة: ثالثا

1. Harris, J. (2000) U liza on of Computer Technology by Teachers at Carl Schurz 

High School Chicago Public School  DAI-A61/06, P.2268,Dec 2000.  

2. Helen. J. Forgaz & Nike, Prince (2002). Computer For Secondary Mathematics 

who uses them and how. 

3. Nielsen, V. (2001) The Integration of Information Technology into the 

Elementary school Curriculum. University of Toronto (Canada) (0779). 
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4. Norton, Allan (2003) Factors Affecting the Integration of Computers in Western 

Sydney Secondary Schools. Faculty of Education, University of Western Sydney, 

Nepoeam 62(1) 477. 

5. Tarletonk, B (2001) Teachers and Computer: Are Teachers up to speed. Teach 

Direc ons, 61 (1), 24-38. 

6. Throm, C. (1999) Computers and their Effect on Teaching and Academic 

Achievement as Perceived by Selected High School Teachers in the North 

Independent School District (Texas), Texas A and M university, Dissertation 

Abstact Interna onal, 59(8)2809. 

7. Wheatley, Karl (2003) Increasing Computer use in Early Childhood Teacher 

Education: The Case of a "Computer Muddler" Cleveland State University, USA. 

 ً   المراجع اإللكترونیة: رابعا

اليعلى الرابط ،ھـ ١٣/٠٩/١٤٣٢بتاریخ ، ١٥٧٥٥العدد ،صحیفة الریاض  -١  : التَّ
h p://www.alriyadh.com/2011/08/13/ar cle658819.save  ھـ ٢٠/٠٩/١٤٣٢: تاریخ الدخول

. 
مةھـ ل١٤٣٣- ١٤٣٢الدلیل اإلحصائي لعام  -٢ ة المكرَّ  :التَّاليعلى الرابط ، مكَّ

h p://makkahedu.gov.sa/maaref/Daleel_1433/#/0  بتاریخ  :تاریخ الدخول
  .ھـ١٩/٠٥/١٤٣٣
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 إعداد الباحث

  سامي بن شمالن بن بخیت السلمي

  

  إشراف األستاذ الدكتور

  إحسان بن محمد بن عثمان كنساره

  )عليم واالتصال التربويأستاذ تكنولوجيا التَّ (

راسالفصل  انيي الدِّ   ھـ١٤٣٣- ١٤٣٢لعام  الثَّ

علیمیةب تكمیلي للحصول على درجة الماجستیر تخصص المناھج والوسائل متطلَّ    التَّ

  

  

  

  

 المملكة العربیة السعودیة

  التعلیم العاليوزارة 

  جامعة أم القرى

كلیة التَّربیة

 المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي

  جامعة أم القرى

  كلیة التَّربیة

  قسم المناھج وطرق التدریس

  

 :دراسة علمیة بعنوان  استبانة

مة  ة المكرَّ انویة بمدینة مكَّ واقع امتالك معلِّمي المرحلة الثَّ
  للثقافة الحاسوبیة
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  حفظھ هللا                                                                                معلِّمأخي ال             

  ..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

انویةي المرحلة معلِّمواقع امتالك «القیام بدراسة وصفیة بعنوان  -بإذن هللا تعالى–یعتزم الباحث  ة بمدینة  الثَّ مكَّ
مة راسة،ولتحقیق أھداف ھذه » للثقافة الحاسوبیة المكرَّ ً منكم التكرم بإعطاء  الدِّ یضع الباحث بین یدیكم ھذه االستبانة، راجیا

قة والموضوعیة لما ي الدِّ كل فقرة من فقرات االستبیان الدرجة التي تعبر عن وجھة نظركم حیالھا، ویأمل الباحث منكم توخِّ 
راسة،علماً بأن ھذه اإلجابات سیقتصر استخدامھا ألغراض  راسةالدِّ لھا من أثر في مصداقیة نتائج    .فقط الدِّ

لت یرجى تعبئة المعلوما ع الذي تراه في المربَّ ) ü(قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة ووضع إشارة  مَّ أوالً، ث یةاألوَّ
 ً   .مناسبا

  

علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة: مثال   التَّ

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة العبارة م

یسھم الحاسوب في تنمیة التفكیر المنطقي  ١
    ü ینمتعلِّماللدى 

  شاكراً لكم سلفاً إعطاء الباحث جزءاً من وقتكم الثمني لإلجابة على هذه االستبانة،،

  
  

  
  الباحث                                                                                   

  سامي بن شمالن بن بخیت السلمي                                                                                           

Email:sssulami@uqu.edu.sa                                                                        

                                                                                        sami__18@hotmail.com  

  ٠٥٣٣٦٧١٦٠٨/ جوال                                                                                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:sssulami@uqu.edu.sa
mailto:sami__18@hotmail.com
http://www.pdffactory.com


 

-١٤٠- 

لالجزء    البیانات الشخصیة: األوَّ

  :أمام الفقرة المالئمة لك فیما یلي ) ü(الرجاء التكرم بوضع إشارة 

  االسم:أوالً 

  ................................................................................................. )اختیاري(االسم 
 

  

  التخصُّص :ثانیاً 

  علوم نظریة
o 

  علوم تطبیقیة
o 

  

ل:ثالثاً    العلمي المؤھَّ

  من البكالوریوس أقلَّ 
o 

  بكالوریوس
o 

  ماجستیر
o 

  دكتوراه
o 

  

  سنوات الخبرةعدد :رابعاً 

  سنوات ٥من  أقلَّ 
  
o 

 ١٠من  أقلَّ سنوات إلى  ٥من 
  سنوات
o 

 ١٥من  أقلَّ سنوات إلى  ١٠من 
  سنة
o 

  سنة فأكثر ١٥
  
o 

  

  ھل سبق أن التحقت بدورات تدریبیة في مجال الحاسوب:خامساً 

  نعم
o 

  ال
o 

  

ورات التَّدریبیةد رجاًء حدِّ  –إذا كانت اإلجابة بنعم    التي اشتركت بھا ومجاالتھا الدَّ

 المجال اسم الدورة التدریبیة م
١   
٢   
٣   
٤   

  

  

راسة(البرید اإللكتروني     ):.................................................................إن رغبت الحصول على نتائج الدِّ
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انيالجزء  راسةمحاور :  الثَّ   الدِّ

لالمحور  علیمیةاستخدام الحاسوب في العملیة  أھمیَّة:  األوَّ   :التَّ

 العبارة م
 ھمیَّةدرجة األ

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة

یسھم الحاسوب في تنمیة التفكیر المنطقي لدى  ١
 .ین متعلِّمال

    

     . التَّعلیمیةالحاسوب الوقت والجھد في العملیات  یوفِّر ٢

م لُّ على التع متعلِّمالیساعد الحاسوب في تشجیع  ٣
 .الفردي

    

م الحاسوب بیئات تعلیمیة شبھ حقیقیة مثل یقدِّ  ٤
 ) .المحاكاة(

    

یستطیع الحاسوب أن یدیر العدید من األجھزة األخرى  ٥
 .المرتبطة بھ 

    

الحاسوب زمن التعلم ویعمل على زیادة  یقلِّل ٦
 .التحصیل 

    

     .ین نحو التعلم متعلِّمالالحاسوب اتجاه  یَنمي ٧
     .یقدم الحاسوب التغذیة الراجعة الفوریة  ٨

على الفروق الفردیة بین  التغلُّبیسھم الحاسوب في  ٩
 .ین متعلِّمال

    

     .ین متعلِّمالاالستطالع لدى  حبَّ الحاسوب  یَنمي ١٠
     .لفترات طویلة دون ملل  ملُّ یساعد الحاسوب على التع ١١

ین من متعلِّمالیسھم الحاسوب في تطویر مھارات  ١٢
 .خالل تقدیم بعض المھارات التدریبیة 

    

على اختیار الوقت والزمان  متعلِّمالیساعد الحاسوب  ١٣
 .المناسب للتعلم 

    

     .یسھم الحاسوب في تقدیم المعلومات في بیئة تفاعلیة  ١٤

١٥ 
في حل المشكالت داخل  معلِّمالیساعد الحاسوب 

 المخصَّصین والوقت متعلِّمالالفصل مثل زیادة عدد 
 .للحصة 

  
  

 ملقِّنمن  معلِّمالیسھم  الحاسوب في تغییر دور  ١٦
ھللمعلومة إلى مشرف و  . التَّعلیمیةللعملیة  موجِّ

    

یسھم الحاسوب في تنمیة مجال البحث العلمي لدى  ١٧
 .ین متعلِّمال
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انيالمحور  علیمیةمدى استخدام الحاسوب في العملیة : الثَّ  :التَّ

 العبارة م
 درجة االستخدام

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة

راساستخدم الحاسوب في كتابة الخطط  ١٨      .یةالدِّ

راستخدم الحاسوب لشرح بعض موضوعات ال ١٩  مقرَّ
راس      .ي الدِّ

استخدم الحاسوب في التغذیة الراجعة الستجابات  ٢٠
     .ین متعلِّمال

راساستخدم الحاسوب في عمل الجداول  ٢١      .یة الدِّ
     .ین متعلِّماستخدم الحاسوب في إنشاء سجالت لل ٢٢

استخدم الحاسوب في إرسال واستقبال الرسائل  ٢٣
     .ین متعلِّمالبریدیة لل

استخدم الحاسوب في اإلطالع على المصادر العلمیة  ٢٤
رالتي تثري  راساتي مقرَّ      .یة الدِّ

     .ین متعلِّمالاستخدم الحاسوب في تنمیة التفكیر لدى  ٢٥

استخدم الحاسوب في تقدیم الواجبات المنزلیة  ٢٦
     .ین متعلِّملل

استخدم الحاسوب في عمل منشورات خاصة  ٢٧
ربال راسات مقرَّ      .یة المكلف بتدریسھا الدِّ

ین على بعض متعلِّمالاستخدم الحاسوب في تدریب  ٢٨
رالمھارات بال راس اتمقرَّ      .المكلف بتدریسھا  ةیالدِّ

٢٩ 
استخدم الحاسوب في تصمیم بعض البرمجیات 

رالخاصة بال التَّعلیمیة راسات مقرَّ یة المكلف الدِّ
 .بتدریسھا 

    

     .الحاسوب في كتابة البحوث العلمیة استخدم  ٣٠

استخدم الحاسوب في تنسیق المواعید الخاصة بي  ٣١
     . معلِّمك

     .استخدم الحاسوب في إعداد االختبارات  ٣٢
     .استخدم الحاسوب في تصحیح ورصد الدرجات  ٣٣
     .استخدم الحاسوب في تحلیل نتائج االختبارات  ٣٤
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قال:  الثَّالثالمحور   )اإلداریة والفنیة والشخصیة(ات معوِّ

قال:أوالً  انویةي المرحلة معلِّمات اإلداریة التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ   :من استخدام الحاسوب مكَّ

 العبارة م
ق  بدرجة  معوِّ

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة
     .نقص أجھزة الحاسوب في المدرسة ٣٥
     .ین معلِّمعدم توفر أجھزة حاسوب لل ٣٦

بیننقص أعداد  ٣٧ الذین یقدمون دورات تدریبیة  المدرِّ
     . التَّعلیمیةفي مجال الحاسوب في اإلدارات 

عدم إقامة دورات تدریبیة بشكل مستمر في مجال  ٣٨
     .الحاسوب 

ورات التَّدریبیةعدم استیعاب  ٣٩ في مجال الحاسوب  الدَّ
     .ین لعدم توفر أماكن شاغرة معلِّملل

نقص البرامج الحاسوبیة والتي یمكن استخدامھا في  ٤٠
     .حصص النشاط أو االنتظار 

ین الذین یستخدمون معلِّمعدم تقدیم حوافز مالیة لل ٤١
     .الحاسوب 

في مجال الحاسوب في  المتخصِّصةنقص الكتب  ٤٢
     .المكتبة المدرسیة 

ین ووقت إقامة معلِّمالصعوبة المالئمة بین وقت  ٤٣
ورات التَّدریبیة      . الدَّ

 أھمیَّةلین في اإلدارة المدرسیة بؤالمسعدم قناعة  ٤٤
     .الحاسوب في التعلیم 

٤٥ 
ین الذین یستخدمون معلِّمضعف الحوافز التشجیعیة لل

في التعلیم مثل تقلیل نصاب الحصص  الحاسوب
 .األسبوعیة 

    

٤٦ 
ین وبین معلِّمالالعلمیة التي تعقد بین  اللِّقاءاتنقص 

المختصین في الحاسوب كأعضاء ھیئة التدریس في 
 . التَّربیة والتَّعلیمالجامعات والمشرفین في إدارات 

    

معمل الحاسوب واإلدارة  محضِّرضعف التنسیق بین  ٤٧
     .المدرسیة في طریقة شغل معمل الحاسوب 

 المخصَّصعدم توفیر معمل حاسوب غیر المعمل  ٤٨
     .بتدریس مادة الحاسب اآللي 

     .ضعف االھتمام بتطویر معمل الحاسوب وتحدیثھ  ٤٩

نقص الندوات والمؤتمرات التي تھتم بجانب الحاسوب  ٥٠
     .في التعلیم 

ضعف التعاون بین القطاع الخاص والحكومي في  ٥١
     .ات المختلفة التخصُّصفي  التَّعلیمیةإنتاج البرمجیات 
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قال:ثانیاً  انویةي المرحلة معلِّمات الفنیة التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  :من استخدام الحاسوب مكَّ

 العبارة م
ق  بدرجة معوِّ

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة

عدم وجود صیانة مستمرة ألجھزة الحاسوب في  ٥٢
     .المعمل وتحدیثھا 

     .ِصغر مساحة معمل الحاسوب ٥٣
     .ضعف اإلضاءة في معمل الحاسوب  ٥٤

وجود أنواع مختلفة ألجھزة الحاسوب وملحقاتھا في  ٥٥
     .المعمل 

     .في المعمل المتوفِّرةاختالف أنظمة التشغیل لألجھزة  ٥٦

الموجودة في المعمل  التَّعلیمیةعدم مناسبة البرمجیات  ٥٧
بلمستویات ال      . طالَّ

اإلنجلیزیة في كتابة الكثیر من  اللُّغةاستخدام  ٥٨
     .الموجودة في المعمل  التَّعلیمیةالبرمجیات 

مع مفردات  المتوفِّرة التَّعلیمیةعدم مناسبة البرمجیات  ٥٩
رال راس مقرَّ      .ي المكلف بتدریسھالدِّ

ورات التَّدریبیة ٦٠ م في مجال الحاسوب تھتم التي تقدَّ  الدَّ
     .بالجانب النظري أكثر من الجانب العملي 

     .بطء أجھزة الحاسوب الموجودة في المعمل  ٦١
     .مكان معمل الحاسوب في المدرسة غیر مناسب  ٦٢
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-١٤٥- 

قال:ثالثاً  انویةي المرحلة معلِّمات الشخصیة التي تمنع معوِّ مةبمدینة  الثَّ ة المكرَّ  :من استخدام الحاسوب مكَّ

 العبارة م
ق  بدرجة معوِّ

 منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة

     .مھارات الحاسوب  متعلُّ الشعور بعدم الرغبة في  ٦٣
     .ضعف اإللمام بأساسیات وتطبیقات الحاسوب  ٦٤
فصعوبة  ٦٥      .على لغات برمجة الحاسوب  التعرُّ

على الحاسوب  بللتدرُّ عدم توفر الوقت الكافي  ٦٦
     .باستمرار 

لالرھبة من  ٦٧ أحد ملحقات الحاسوب أثناء  تعطُّ
     .استخدامھ 

رصعوبة تحقیق األھداف التربویة من ال ٦٨ أثناء  مقرَّ
     .استخدام الحاسوب 

من رغبتي في  یقلِّلین في الفصل متعلِّمالزیادة أعداد  ٦٩
     .استخدام الحاسوب 

لحاسوب كمعیار لضعف استخدام المشرفین التربویین  ٧٠
     . معلِّماللتقویم أداء 

من رغبتي في  یقلِّلاكتمال النصاب التدریسي  ٧١
     .استخدام الحاسوب 

یحتاج استخدام الحاسوب في التعلیم إلى وقت وجھد  ٧٢
     .كبیر 

يللحصة  المخصَّصنقص الزمن  ٧٣ إلى عدم  یؤدِّ
     .استخدامي للحاسوب 

راسنقص المواد  ٧٤ یة في مجال الحاسوب التي الدِّ
     .درستھا في المرحلة الجامعیة 

عدم معرفتي بطرق تدریس الحاسوب كاأللعاب  ٧٥
     .وطرق حل المشكالت  التَّعلیمیة

عدم وجود فني مختص بجانبي أثناء رغبتي في  ٧٦
     .استخدام الحاسوب 

     .انشغال معمل الحاسوب أثناء رغبتي في استخدامھ  ٧٧
     .الشعور بالرھبة أثناء دخول معمل الحاسوب  ٧٨
  

  

  انتهت  فقرات االستبانة
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 :مي األداةبیان بأسماء محكِّ 

 جھة العمل التخصُّص درجتھ العلمیة م األداةاسم محكِّ  م

االتصال التربوي  أستاذ زكریا یحیى الل ١
 أم القرى جامعة علیموتكنولوجیا التَّ 

وسائل وتقنیات  أستاذ مشارك إبراھیم أحمد عالم ٢
 جامعة أم القرى التَّعلیم

 جامعة الملك خالد التَّعلیمتقنیات  أستاذ مشارك أحمد صادق عبد المجید ٣

 جامعة الملك خالد التَّعلیمتكنولوجیا  أستاذ مشارك ناجح محمد حسن ٤

 جامعة أم القرى التَّعلیمتقنیات  أستاذ مساعد أحمد حلمي أبو المجد ٥

 جامعة الملك عبد العزیز التَّعلیمتقنیات  أستاذ مساعد حسن أحمد محمود ٦

 جامعة الملك عبد العزیز تقنیات التَّعلیم أستاذ مساعد ربیع عبد العظیم رمود ٧

 جامعة الملك خالد علوم الحاسب اآللي أستاذ مساعد عبد هللا علي الرباع ٨

 جامعة الملك خالد التَّعلیمتكنولوجیا  أستاذ مساعد محمد عبد الھادي بدويمحمد  ٩

 جامعة الملك عبد العزیز حاسب آلي أستاذ مساعد منیر مراد حسن ١٠

 جامعة أم القرى تقنیات التَّعلیم أستاذ مساعد نبیل السید حسن ١١

 الملك عبد العزیزجامعة  التَّعلیمتقنیات  أستاذ مساعد وائل رمضان عبد المجید ١٢

 جامعة الملك عبد العزیز التَّعلیم تقنیات أستاذ مساعد ولید سالم الحلفاوي ١٣

 جامعة الملك خالد نظم المعلومات معید محمد حمدان الغامدي ١٤

 التَّربیة والتَّعلیمإدارة  علوم حاسب آلي معلِّم حسن أحمد ملیباري ١٥
مةبمدینة  ة المكرَّ  مكَّ

 التَّربیة والتَّعلیمإدارة  علوم حاسب آلي معلِّم الرحمن مبروك الصبحيعبد  ١٦
مةبمدینة  ة المكرَّ  مكَّ

 التَّربیة والتَّعلیمإدارة  علوم حاسب آلي معلِّم ماجد عبد هللا القرني ١٧
مةبمدینة  ة المكرَّ  مكَّ

 والتَّعلیمالتَّربیة إدارة  علوم حاسب آلي معلِّم ناصر عبد الرحمن تكروني ١٨
مةبمدینة  ة المكرَّ  مكَّ
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