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 اململكة العربية السعودية
   وزارة التعلـيم العايل

       جامعة امللك سعود
       عمادة الدراسات العليا

       كلية التربية
          قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم

 

دراسـة واقـع اسـتخدام معامـل احلاسـب اآليل يف جتربـة                
           لمـــنياملـــدارس الســـعودية الرائـــدة مـــن وجهـــة نظـــر املع 

 الرتبويني ومديري هذه املدارس مبدينة الرياض و املشرفني

   اآلداب يف التربيةتطلبات احلصول على درجة ماجستريمل الًستكماا قدمت هذه الرسالة
 ختصص وسائل وتكنولوجيا التعليم

 
 إعداد الطـالب            

 احلسنبن إبراهيم عبد اهللا بن إبراهيم 

 الدكتوراألستاذ اف إشر           
 ان ـال بن عبد العزيز الشرهـمج           

 األولالفصل الدراسـي 
  م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥

 




 



 ٢
 

 
دراسة واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في تجربة [ 

 المدارس
السعودية الرائدة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 

 التربويين
 ]ومديري هذه المدارس بمدينة الرياض 

 
 
 دادإعــ

 إبراهيم بن عبداهللا بن إبراهيم الحسن/ الطالب 
 
 
 

م وتم ٣٠/١١/٢٠٠٤هـ الموافق ١٧/١٠/١٤٢٥نوقشت هذه الرسالة يوم الثالثاء 
 إجازتها

 
 أعضاء لجنة المناقشة

 ...................................................................) مقررا (جمال بن عبدالعزيز الشرهان /د.أ

 ....................................................................) عضوا (محمـد بن سليمـان المشيقـح   /د.أ
 ....................................................................) عضوا (صالح بن مبــارك الدباســي  /د.أ

 





 ٣

 اإلهـــــداء
 

 ...ـد  اهللا في عمرهما إلى والـد ي الكريمين أم
 ...إلى إخوتي وأخواتي األعـزاء 

إلى زوجتي الغاليـة التي ضح ت وتحم لت الكثير ، وكانت خير 
 ...سند  لي بعد اهللا سبحانه وتعالى 

اللتين ح رمتا كثيرا  من ) وئـام وليـان.. (إلى وردتي   الحبيبتين 
 ...الف سحة والنزهة النشغالي عنهما بالـدراسة 

ى جميع األقرباء واألصدقاء والزمالء وكل من ساندني إل
 وشج عني 

 
 إلى ك ل هؤالء أهدي هذه الدراسة ،،،

 
 



 ٤

 شكـر وتقدير
 

 وحده ، والشكر له سبحانه على عظيم منه وإحسانه شكراً يليق جبالل قـدره     احلمد هللا 
لـى خـري خلقـه    وعظيم سلطانه على أن وفّقين على إمتام هذه الدراسة ، والصالة والسالم ع          

 :د وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعوخامت رسله حممد بن عبد اهللا
مجال بـن عبـد     / يطيب يل أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور         

 الشرهان على ما بذله من وقٍت وجهٍد ، وما قدمه من توجيٍه وإرشاد خالل فترة إعـداد         زالعزي
 .هذه الرسالة 

حممد بن سليمان املشيقح وسعادة     / بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور     كما أتقدم 
 . صاحل بن مبارك الدباسي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة/األستاذ الدكتور

كما ال يفوتين أن أشكر مجيع أساتذيت األفاضل يف كلية التربية وخصوصاً أساتذيت الذين         
 وتكنولوجيا التعليم ، والشكر موصول إىل األساتذة الكرام         تتلمذت على أيديهم يف قسم وسائل     

علي بن سليمان   / يف امليدان التربوي الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة ، وأخص بالشكر األستاذ           
الصاحل مشرف البحوث التربوية بإدارة التربية والتعليم يف حمافظة شقراء على ما أبداه من تعاون               

ذة األعزاء يف مركز البحوث التربوية يف كلية التربية جبامعة امللـك             ، وكذلك األسات   دال حمدو 
 .سعود ملا أبدوه من جدية وتعاون يف حتليل نتائج هذه الدراسة 

وختاماً أسأل اهللا العلّي القدير أن ينفع ذه الدراسة ، وأن يعفوا عما ا من خطـأ أو                  
  .ال هللا وحده  ، وعزائي هو يقيين كما هو يقني كل مسلم أن الكمصنق

                                                   
                                        البـاحث ،،،

 



 ٥

 مستخلص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام معامل احلاسـب اآليل يف جتربـة               

 املعلمني واملشرفني ومديري هذه املدارس      املدارس السعودية الرائدة مبدينة الرياض من وجهة نظر       
ولتحقيق هذا اهلدف العام متّت صياغة عدد من األهداف التفصيلية لإلجابة على أسئلة الدراسة              

 : التالية 
  ما مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ؟ -١س
واملشرفني لربامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل يف   ما مدى استخدام املعلمني -٢   س

 املدارس السعودية الرائدة ؟ 
 ما ااالت اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائـدة مـن                 -٣     س

 وجهة نظر مديري هذه املدارس ؟ 

سب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة من   ما املعوقات اليت حتّد من استخدام معامل احلا-٤     س
 وجهة نظر املعلمني واملشرفني ، ومديري هذه املدارس ؟

 اليت يراها املعلمون واملشرفون ومديرو هذه املدارس لتحقيـق االسـتخدام     ت ما املقترحا  -٥     س
 الفاعل ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ؟

يف مـدى اسـتخدام      ) ٠,٠٥≤α(ات داللة إحصائية عند مستوى       هل توجد فروق ذ    -٦س
 :املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة تعزى للمتغريات التالية 

  الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل ؟ – سنوات اخلربة -) أديب / علمي ( التخصص 

تخدم الباحث املنهج الوصفي ، وصمم أداة الدراسـة         ولإلجابة على هذه التساؤالت اس    
اليت تكونت من استبانتني إحدامها للمعلمني واملشرفني ، واألخرى ملـديري املـدارس ، وقـد     
اشتملت األداة على املعلومات العامة لعينة الدراسة ، وحماور خاصة باستخدام املعامل والـربامج      

معلمـاً  ) ١٢٩(مـديرين ، و   ) ٥( الدراسة من    ومعوقات ذلك االستخدام ، وقد تكونت عينة      
 :وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية . ومشرفاً ميثلّون اتمع الكلّي للدراسة 



 ٦
 املعلمون واملشرفون: أوالً 

 :  استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة -أ
 تستخدم بدرجٍة ضعيفة بشكٍل عام وبلغ        معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة       -١

  ). ٢,١٣( املتوسط العام هلذا احملور 
التنمية املسـتمرة   (  أكثر استخدامات معامل احلاسب اآليل من ِقبل املعلمني واملشرفني هي            -٢

 ).     ٢,٩٥(وقد حقّق هذا االستخدام املرتبة األوىل مبتوسط قدره ) ملهارام يف احلاسب اآليل
 : دام برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل باملدارس السعودية الرائدة  استخ-ب
 املعلمني واملشرفني يستخدمون برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل بدرجٍة ضعيفة             -١

 ) . ٢,١٧(وبلغ املتوسط العام هلذا احملور قد بلغ 
اسب اآليل هي برامج معاجلة النصـوص        أكثر برامج احلاسب اآليل استخداماً يف معامل احل        -٢
)Microsoft Word(   ونالت متوسـطاً قـدره  )فيمـا احتلـت بـرامج احملاكـاة     ) ٢,٩٦ ،
)Simulation(              املرتبة األخرية وبدرجٍة ضعيفة من حيث االستخدام ونالـت متوسـطاً قـدره 
)١,٧٢. ( 
 : السعودية الرائدة املعوقات اليت تحد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس -ج
وهذا يعين أن هذه املعوقات حتـد مـن اسـتخدام           ) ٣,٢٩( بلغ املتوسط العام هلذا احملور       -١

 .املعلمني واملشرفني هلذه املعامل بدرجٍة متوسطة
 أكثر املعوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة من               -٢

عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمـال اسـتخدام          ( ملشرفني هو   وجهة نظر املعلمني وا   
).     ٣,٩٥(وقد احتل هذا املعوق املرتبة األوىل مبتوسط قدره         ) ) LAN(شبكة معل احلاسب اآليل   

)    يف املعمـل   )Data show(عدم توافر جهاز العرض من احلاسـب   (  احتل املعوق -٣
 ).٢,٧٦(اإلعاقة مبتوسط قدره املرتبة األخرية من حيث درجة 

 
 



 ٧
 مديرو املدارس: ثانياً 

 :  استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة -أ
 معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة تستخدم بدرجة متوسطة عمومـاً،وبلغ             -١

  ).٢,٥٥( املتوسط العام هلذا احملور 
احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة كما يراهـا مـديرو            أكثر استخدامات معامل     -٢

مبتوسٍط ) تنمية مهارات الطالب يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل            ( املدارس هي   
 ) .٤,٤٠(قدره 

 : املعوقات اليت تحد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة-ب
وهذا يعين أن هذه املعوقات تشكّل إعاقـةً بدرجـة      ) ٣,١٩(م هلذا احملور     بلغ املتوسط العا   -١

 .متوسطة من وجهة نظر مديري املدارس السعودية الرائدة
الترتيب ) ال يوجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب          (  احتل املعوق    -٢

، فيمـا احتـل       )٤(  قدره   األول من حيث معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل مبتوسط        
املرتبة األخـرية مبتوسـٍط   ) عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل   ( املعوق  
  ) .١,٨٠( قدره 

 لتحقيق االسـتخدام الفاعـل      ديروناملقترحات اليت ذكرها املعلمون واملشرفون وامل     أما أهم   � 
  :  فهيملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة

للمعلمني واملشـرفني يف جمـال      )  صباحية ومسائية   (   تكثيف الدورات التدريبية      -١
 .احلاسب اآليل 

 .  ختفيض عدد احلصص األسبوعية للمعلمني واملشرفني  -٢
  وضع حوافز مادية ومعنوية وإدارية لتشجيع املعلمني واملشرفني علـى اسـتخدام             -٣

 .ٍل خاص احلاسب اآليل بشكٍل عام ، واملعامل بشك
وجود شخص مفرغ متاماً يتواجد يف معمل احلاسب باستمرار ملساعدة املعلمـني             -٤

 .على استخدامه 
 .تصميم برامج حاسوبية ذات جودة عالية وترتبط فعلياً باملواد الدراسية -٥



 ٨

 فهرس املوضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ صفحة اإلجازة
 ب اإلهداء

 ج شكر وتقدير
 د مستخلص الدراسة

 و املوضوعاتفهرس 
 م-ل-ك فهرس اجلداول

 م فهرس الرسوم البيانية
 ن فهرس املالحق

 ٩-١ مدخل الدراسة: الفصل األول 
 ٢ املقدمة وخلفية الدراسة: أوالً
 ٥ مشكلة الدراسة: ثانياً
 ٦ أسئلة الدراسة: ثالثاً
 ٧ أهداف الدراسة: رابعاً

 ٧ أمهية الدراسة: خامساً
 ٨ سةحدود الدرا: سادساً
 ٨ مصطلحات الدراسة: سابعاً

 ٦٠-١٠ اإلطار النظري: الفصل الثاين 
 ١١ تعريف باحلاسب اآليل ومكوناته: أوالً
 ١٦ احلاسب اآليل يف التعليم: ثانياً
 ٢٥ بعض تطبيقات احلاسب اآليل يف التعليم: ثالثاً
 ٣٥ معامل احلاسب اآليل: رابعاً

 ٤١ املدارس السعودية الرائدة: خامساً
 ٤٦ جتارب بعض الدول يف استخدام احلاسب اآليل ومعامله يف التعليم: سادساً



 ٩
 

 الصفحة الموضوع
 ٨٦-٦١ الدراسات السابقة: الفصل الثالث 

 ٦٢  الدراسات السابقة-
 ٨٤  مناقشة الدراسات السابقة-

 ٩٤-٨٧ منهج الدراسة وإجراءاا: الفصل الرابع 
 ٨٨ منهج الدراسة: أوالً

 ٨٨ جمتمع وعينة الدراسة: نياًثا
 ٨٩ أداة الدراسة: ثالثاً
 ٩٠ تصميم أداة الدراسة: رابعاً

 ٩١ صدق أداة الدراسة: خامساً
 ٩٣ ثبات أداة الدراسة: سادساً
 ٩٣ توزيع أداة الدراسة: سابعاً
 ٩٤ املعاجلة اإلحصائية للبيانات: ثامناً

 ١٥٨-٩٥ نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل اخلامس
 ١٢٨-٩٦ استبانة املعلمني واملشرفني: أوالً

 ٩٦  حتليل املعلومات العامة -أ
 ١٠٩  عرض نتائج حماور االستبانة ومناقشتها-ب
 ١٤٦-١٢٩ استبانة مديري املدارس: الثاين :  ثانياً

 ١٢٩  حتليل املعلومات العامة -أ
 ١٣٦  عرض نتائج حماور االستبانة ومناقشتها-ب

 ١٥٦-١٤٧ ائج الدراسةملخص نت
 ١٥٧ تعليق الباحث على نتائج الدراسة

 ١٥٩ التوصيات واملقترحات: الفصل السادس 
 ١٦٠ توصيات الدراسة: أوالً
 ١٦١ الدراسات املقترحة: ثانياً

 



 ١٠
 

 
 الصفحة الموضوع

 ١٧٣-١٦٢ عـــــراجـامل
 ١٦٣ املراجع العربية: أوالً
 ١٧١ املراجع األجنبية: ثانياً

 ١٧٢ مراجع على شبكة اإلنترنت: الثاًث
 ١٧٤ ةــدراسـق الـمالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ١١

 فــهرس اجلـــــداول
رقم 
 الجدول

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ٦٨ يوضح توافر الربامج احلاسوبية يف مدارس دول اخلليج العربية )١(
 ٩٢ يوضح قيم معامل ارتباط بريسون لعبارات االستبانة مبحاورها )٢(
 ٩٣ يوضح قيم معامل ثبات استبانة املعلمني واملشرفني ِوفق معامل ألفا كرونباخ )٣(
 ٩٣ يوضح قيم معامل ثبات استبانة املديرين ِوفق معامل ألفا كرونباخ )٤(
 ٩٦ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وِفق املدارس )٥(
 ٩٧ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وِفق مؤهالم التعليمية )٦(
 ٩٧ توزيع املعلمني واملشرفني وِفق نوع مؤهالم التعليمية )٧(
 ٩٨ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق سنوات خربم يف التعليم )٨(
 ٩٨ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب طبيعة عملهم  )٩(
 ٩٩ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب املواد اليت يدرسوا )١٠(
 ١٠٠ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد احلصص اليت يدرسوا )١١(
 ١٠٠ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق معرفتهم باحلاسب اآليل )١٢(
 ١٠١ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق قدرم على التعامل مع احلاسب اآليل )١٣(
 ١٠٢ رات احلاسب اآليليوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد مقر )١٤(
ــروها                                                  )١٥( ــيت حض ــدورات ال ــدد ال ــق ع ــرفني وف ــني واملش ــع املعلم ــح توزي يوض

 يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة
١٠٣ 

 ١٠٤ من معمل احلاسب اآليل     يف التدريسيوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق درجة استفادم  )١٦(
 ١٠٥ يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب عدد احلصص اليت يستخدمون فيها معامل احلاسب اآليل )١٧(
يوضح آراء املعلمني واملشرفني حول مسامهة معامل احلاسب اآليل يف املدارس السـعودية الرائـدة يف               )١٨(

 " واملتعلم النشط املعلم املُيسر" حتقيق مبدأ 
١٠٦ 

يوضح آراء املعلمني واملشرفني حول رضاهم عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل يف املـدارس           )١٩(
 السعودية الرائدة

١٠٧ 

 



 ١٢

 فـهرس اجلــــداول
رقم 
 الجدول

رقم  الموضوع
 الصفحة

آليل يف املدارس السـعودية     يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب ا          )٢٠(
 الرائدة

١٠٧ 

يوضح آراء املعلمني واملشرفني ِوفق درجة حتقيق معامل احلاسب اآليل بوضعها الـراهن ألهـداف        )٢١(
 املدرسة السعودية الرائدة

١٠٨ 

 ١٠٩ يوضح تصنيف املتوسطات احلسابية تبعاً حملاور الدراسة )٢٢(
 ١١٠ اسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدةاستخدامات معامل احلمتوسطات  يوضح )٢٣(
 استخدامات برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسـب اآليل باملـدارس            متوسطات يوضح )٢٤(

 السعودية الرائدة
١١٤ 

 ١١٨ استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح معوقات )٢٥(
 ١١٩ سب اآليل يف املدارس السعودية الرائدةاستخدام معامل احلا تابع معوقات )٢٥(
 ١٢٦ لداللة الفروق حملوري االستبانة ِوفقاً ملتغير التخصص يف املؤهل التعليمي" ت"يوضح نتائج  )٢٦(
 حملوري االستبانة ِوفقـاً  ) one way ANOVA (يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه )٢٧(

 ملتغير اخلربة يف التعليم 
١٢٧ 

لداللة الفروق حملوري االستبانة ِوفقاً ملتغير االلتحاق بدورات تدريبية يف          " ت"يوضح نتائج    )٢٨(
 جمال احلاسب اآليل

١٢٨ 

 ١٢٩ يوضح توزيع مديري املدارس وِفق مؤهالم التعليمية )٢٩(
 ١٢٩ يوضح توزيع مديري املدارس وفق نوع مؤهالم التعليمية )٣٠(
 ١٣٠ مديري املدارس وفق سنوات اخلربة يف التعليم يوضح توزيع  )٣١(
 ١٣٠ يوضح توزيع مديري املدارس وفق معرفتهم باحلاسب اآليل  )٣٢(
 ١٣١ يوضح توزيع مديري املدارس وفق قدرم على التعامل مع احلاسب اآليل  )٣٣(
ــدورات                          )٣٤( ــورهم لـ ــق حضـ ــدارس وفـ ــديري املـ ــع مـ ــح توزيـ يوضـ

 يف احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة
١٣١ 

 ١٣٢ يوضح توزيع مديري املدارس وفق عدد مقررات احلاسب اآليل اليت درسوها يف آخر مؤهل تعليمي )٣٥(

 



 ١٣

 فهرس اجلداول
رقم 
 الجدول

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ١٣٢ ول استخدام املعلمني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارسيوضح آراء مديري املدارس ح )٣٦(
املعلم " مبدأ   يوضح آراء مديري املدارس حول درجة مسامهة معامل احلاسب اآليل يف حتقيق            )٣٧(

 "املُيسر واملتعلم النشط 
١٣٣ 

 يوضح آراء مديري املدارس ِوفق درجة رضاهم عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل              )٣٨(
 يف املدارس السعودية الرائدة

١٣٤ 

يوضح آراء مديري املدارس وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية              )٣٩(
 الرائدة

١٣٤ 

يوضح توزيع مديري املدارس ِوفق آرائهم يف درجة حتقيق معامل احلاسب اآليل  بوضـعها                 )٤٠(
 ة  الراهن ألهداف املدرسة السعودية الرائد

١٣٥ 

 ١٣٦  اجلدول  يوضح تصنيف املتوسطات احلسابية تبعاً حملاور الدراسة )٤١(
 ١٣٧ جماالت استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح )٤٢(
 ١٤١  يوضح معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة )٤٣(
 ١٤٢ خدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدةتابع معوقات است )٤٣(

 

 
 
 
 
 



 ١٤

 فهرس الرسوم البيانية
رقم الرسم 
 البیاني

رقم  الموضوع
 الصفحة

يوضح متوسطات استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس  )١(
 السعودية الرائدة

١١٣ 

متوسطات استخدامات برامج احلاسـب اآليل يف معامـل          يوضح )٢(
 احلاسب اآليل باملدارس السعودية الرائدة

١١٧ 

يوضح املتوسطات احلسابية للمعوقات اليت حتّد من استخدام  )٣(
 يف املدارس السعودية الرائدة املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل

١٢٣ 

يوضح استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية  )٤(
 الرائدة

١٤٠ 

 معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية يوضح )٥(
 الرائدة

١٤٥ 

 
 فهرس املالحق

رقم  الموضوع رقم الملحق
 الصفحة

 ١٧٥ اخلطاب املوجه حملكّمي أداة الدراسة ١
 ١٧٦ بيان بأمساء حمكّمي أداة الدراسة ٢
ارة خطاب رئيس قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم إىل سعادة وكيل الوز ٣

 للتطوير التربوي 

١٧٧ 

خطاب املشرف العام على برنامج املدارس السعودية الرائدة ملدارس  ٤
 التجربة اخلمس

١٧٨ 

 ١٧٩ أداة الدراسة يف صورا النهائية ٥
 



 ١٥








 

 ةـدراسـل الـمدخ
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ١٦
 الفصل األول

 :املقدمة وخلفية الدراسة
 تغريات سريعة    يوزايها رف واملعلومات ا من املع   هائلٍ وم بكمٍ ميتاز العصر الذي نعيشه الي    

ويأيت احلاسب اآليل كواحٍد من أهم نتاجات       ،   وحتوالت جوهرية يف التطبيقات العلمية والتقنية     
هذه التقنية كما أنه أصبح يف الوقت نفسه هو أساس استمرار التقنية وتطورها ملا ميتاز به مـن                  

جعلته أداةً فعالةً ومؤثرةً يف شىت ميادين احلياة سواًء الصناعية منـها ،             قدراٍت وإمكانياٍت هائلٍة    
 . واالقتصادية ، والزراعية ، والطبية ، واألمنية ، وغريها 

ويعد جمال التربية والتعليم أحد أهم ااالت اليت ميكن للحاسب اآليل أن يؤدي فيهـا               
 املتغريات يف عملييت التعليم والتعلّم حيـث        أدوراً فاعلةً ومؤثرةً تنعكس على إحداث الكثري من       

أن استخدام التقنية واحلاسوب أصبح وسـيظل حجـر         " ) .١٩٩٧Parker .١٠٦p(يؤكد باركر   
 . "الزاوية يف التعليم 

 وزمالؤه أن استخدام احلاسـب اآليل  ).١٩٩١Hawk ridge .١٦p(ويذكر هاوك ريدج 
لتعلّم من خالل ما يتيحه من أساليب وأمناط تعليمية   يف التعليم يسهم يف حتسني عمليتي التعليم وا       

متنوعة تالئم مستويات وقدرات املتعلمني مما يوفّر للمتعلم فرصاً للتعلم الذايت ، كمـا مينحـه                
احلرية يف اختيار طريقة التعلم اليت تناسبه ، مع إمكانية إجراء تقومي ذايت ألدائه مىت ما رغب يف                  

ر املعلم سيكون أعم وأمشل من دوره يف التعلـيم التقليـدي حيـث       ذلك ، ويف املقابل فإن دو     
 .سيكون دوره هنا هو دور املوجه واملرشد للمتعلم 

 بأن تعامل املتعلم مع احلاسب اآليل    ).١٩٩٦Collies .٥p(كذلك يضيف كوليز وآخرون     
حصول على فرص   يكسبه قدرةً على التعامل مع التقنية بكفاءٍة واقتدار ، وهذا يؤهله مستقبالً لل            

 .  عمل عديدة 
ولقد قامت العديد من الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا واستراليا ،             
وعدد من الدول األوروبية مثل بريطانيا وفرنسا ، والدول اآلسيوية مثل اليابـان وسـنغافورة               

 .وماليزيا بإدخال احلاسب اآليل ضمن نظمها التعليمية 



 ١٧
استخدام املستحدث من التقنية وجعلـها      على  اململكة العربية السعودية     حرصتولقد  

ميسورة لكل فئاا ومنها إدخال احلاسب اآليل يف شيت ااالت السيما يف جمال التربية والتعليم               
مشروع األمري عبـد اهللا     ) " وطين  ( حيث املشروع الوطين الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم         

 إىل متكني املؤسسات التعليمية من استخدام احلاسب        الذي يهدف "  الطلبة   ئهبنابن عبد العزيز وأ   
موقع مشروع وطـين    (  .يةالتعليم و تية وتوظيف تقنياا يف تعزيز العملية التربوية      ااآليل واملعلوم 

 .)www.watni.org.saهـ 1424على شبكة اإلنترنت ، 
ت التربوية احلديثة وسعياً للتطوير املعريف      حنو االجتاها التربية والتعليم   وإدراكاً من وزارة    

 تلة يف مركز التطوير التربوي فقد تبن      والتقين مع إثرائه باخلصوصية املتميزة لسياسته التعليمية ممثّ       
 وفكرة املشروع نابعة من عدد من التجارب العاملية         . برنامج املدارس السعودية الرائدة      مشروع

عدٍد من املدارس االسـترالية     تطبق  يف    تجربة االسترالية اليت    ، ويأيت يف مقدمة هذه التجارب ال      
 .  ( the navigator schools )اليت يطلق عليها 

 السعي إىل تكـوين منـوذج      يعينيف برنامج املدارس السعودية الرائدة      إن مفهوم الريادة    
ن متفاعالً وتقنياً   ر يعاجل كثرياً من مشكالت النموذج السائد يف مدارس التعليم العام ، يكو            مطو

 .    وتعديله ، ومتكني املدارس األخرى من تطبيقه واالستفادة منهجتريبهومنوعاً يف مصادره ، مت 

 :أسباب ظهور برنامج املدارس السعودية الرائدة 
 . تطبيق التجارب التطويرية لتحسني العملية التعليمية – 1
 طلعت على جتارب عديـدة يف دول      ادول و  توصية الفرق الوزارية اليت زارت عدداً من ال        – 2

 .خمتلفة مما أفضى لتكوين منطلقات وأسس ترتكز عليها مدرسة املستقبل 
 إتاحة الفرصة للتربويني السعوديني لالطالع على اخلربات والتجارب العاملية وبناء جتارب            – 3

 .وطنية متطورة 

 :رؤية برنامج املدارس السعودية الرائدة 
 جـيالً   بيئة تربوية تعد  املدرسة الرائدة    املدارس السعودية الرائدة ستكون      يف اية برنامج   

 . قادراً على تطوير ذاته ومتابعة نواتج احلضارة العاملية واملشاركة فيها 
 :أهداف برنامج املدارس السعودية الرائدة أهم 

http://www.watni.org.sa


 ١٨
 .تكوين منوذج تطويري للمدارس مرن وقابل للتطبيق "  
ا ووسائلها يف جمال الوسائط املتعددة واملعلوماتيـة وشـبكات        وتوظيف التقنية وأدا   

 .االتصال داخل الفصل وأقسام املدرسة وإدارا 
نة داخـل   م وتطبيق مقاييس مقن   علَتكوين مفهوم اجلودة ومعايرة عمليات التعليم والت       

 .البيئة املدرسية
لم ومجيـع فئـات     تطوير مفهوم إدارة التعلم الصفي وتطبيق مفهوم الشراكة بني املع          

املتعلمني يف مشاريع تعليمية حمددة األهداف والوسائل ، يكون املتعلم فيهـا حمـور              
 ."االرتكاز 

 مدرسة متعددة املستويات جتمع بني إجياد تسعى إىلاملدارس السعودية الرائدة إذاً ف
ب التعليمية ، عتمد على أفضل األساليتى أحدث النظريات التربوية ، وبنتاألصالة واملعاصرة ، وت

      .وتدريس أميز املناهج الدراسية ، ضمن بيئة مدرسية مبدعة وممتعة حتاكي مدرسة املستقبل
 ) 14-11،دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة ، ص ص ( 

 : ق برنامج املدارس السعودية الرائدة يتطب
ـ مبدينة الرياض   ه1419/1420 العمل ا يف بداية الفصل الدراسي األول من عام           أبد

 ابتدائية جبل الرمحة    ،ابتدائية جريــر ،  ابتدائية جممع امللك سعود التعليمي       :يف املدارس اآلتية    
   .متوسطة عبد الرمحن الدوسري،ومتوسطة حنني ، 

وبرنامج املدرسة السعودية الرائدة هو تتويج حلوسبة التعليم حيث متارس املدرسة إدارة             
طر عمل ضابطة وتوظيف عمليات التعليم والتعلم وتطـوير         التعليمية وأُ ذاتية يف ضوء السياسة     

 اآليل اليت تعتمـد     بيئتها العلمية بأمناط عصرية حديثة يأيت يف مقدمتها استخدام معامل احلاسب          
 يضفي على العمليـة التعليميـة خصوصـية         مما املواد املختلفة  يف تدريس    نظام الفصول الذكية  

ويف املدارس السعودية الرائدة يقـدم       ،   واملتعةالتشويق  ا خيلق جواً من     مم املعلم   وتوجيهالطالب  
صـفية كـي   الالاحلاسب اآليل خدمات تعليمية وتربوية جليلة يف مجيع املواد الدراسية الصفية و 

تعديل سلوك ومهارات الطالب حنو اسـتخدام       تعمل على  و  ، تنهض مبستوي التعليم من ناحية    



 ١٩
هــ  1424وقـع البـهكلي علـى شـبكة اإلنترنـت ،            م( . احلاسوب من ناحية أخرى   

albahaly.org/mashroo . ( 
قد رافق غزو احلاسب اآليل ملرافق احلياة كافة ، تطبيقات عديـدة يف جمـال التربيـة       ول

،  احلاسـب اآليل  املعتمد علـى التعليم و ى بثقافة احلاسب اآليل ،  والتعليم وأصبح لدينا ما يسم    
ؤدي دوراً فـاعالً يف     يوأصبح احلاسب اآليل    ، وغريها ،    ب اآليل   وإدارة التعليم بواسطة احلاس   

 . التعليم  التربية وجمال
 تعليم احلاسب اآليل يف املدارس مسألة ضرورية ال مفر منها، تسعى إليها مجيع الدول               إن

م التربية والتعلـي ولذلك حرصت اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة . املتقدمة منها والنامية   
 ملواكبة التقدم يف هذا اال، وبدأت العمل بربنامج         الراميعلى مسايرة هذا التطور التكنولوجي      

 التقنية االتصالية  الشبكية واليت من ركائزها األساسية          ىاملدارس السعودية الرائدة اليت تعتمد عل     
يف مدارسها مـن  اليت هدفت من خالهلا إىل تفعيل استخدام احلاسب اآليل   معامل احلاسب اآليل    

ِقبل املعلمني والطالب على حٍد سواء يف تعليم وتعلّم خمتلف املـواد الدراسـية ، وكـذلك يف         
 -Interactive Learning For( شعار تعلم تفاعلي ملـتعلم نشـط  النشاطات الالصفية حتت 

Active   Learner(  ) 82-77،دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة ، ص ص ( 

 :دراسةمشكلة ال
وواحدةً من  وباعتبار معامل احلاسب اآليل أحد دعائم برنامج املدارس السعودية الرائدة           

يـئ  الـيت   يف إجياد بنية حتتية من التقنيات والوسائط والتجهيـزات          التقنيات التعليمية املهمة    
ة الدراسـات   مناخاً تعليمياً تقنياً يساهم يف تطوير العملية التعليمية ، ولندر         لمعلمني والطالب   ل

 الباحث بربنامج املـدارس السـعودية    والبحوث اليت تناولت موضوع هذه الدراسة ، والهتمام       
وحيث  للتجربة ، قة  طب املدارس املُ  بعض  ، كما زار    الربنامج ىالرائدة قام مبقابلة املشرف العام عل     

  معامل احلاسـب   استخدام مدى   ملعرفة أن هذه التجربة جديدة وحتتاج إىل إجراء دراسة ميدانية        
مها كأداة  ايف استخد   قصور ، وإىل أي مدى يوجد     املختلفة   املقررات الدراسية  يف تدريس    اآليل

ولـذلك أراد الباحـث   املعوقات اليت حتول دون االستخدام األمثل هلـا،         وما    ، اتصال تعليمي 



 ٢٠
يل يف  استخدام معامل احلاسب اآل   ومعوقات  واقع  :   على علمية وشاملة ودقيقة  التعرف بصورة   

 .برنامج املدارس السعودية الرائدة

 :أسئلة الدراسة 
 :حتاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية 

  ما مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ؟ -١س
مل احلاسب اآليل يف   ما مدى استخدام املعلمني واملشرفني لربامج احلاسب اآليل يف معا-٢   س

 املدارس السعودية الرائدة ؟ 
 ما ااالت اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائـدة مـن                 -٣     س

 وجهة نظر مديري هذه املدارس ؟ 

 من   ما املعوقات اليت حتّد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة-٤     س
 وجهة نظر املعلمني واملشرفني ، ومديري هذه املدارس ؟

 اليت يراها املعلمون واملشرفون ومديرو هذه املدارس لتحقيـق االسـتخدام     ت ما املقترحا  -٥     س
 الفاعل ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ؟

يف مـدى اسـتخدام      ) ٠,٠٥≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٦س
 :املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة تعزى للمتغريات التالية 

  الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل ؟ – سنوات اخلربة -) أديب / علمي ( التخصص 

 :أهداف الدراسة
 :سعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية 

استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية           على مدى  التعرف -١      
 .الرائدة

مدى استخدام املعلمني واملشرفني لربامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسـب            التعرف على    -٢ 
 .اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 



 ٢١
معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة         التعرف على ااالت اليت تستخدم فيها        -٣      

 .من وجهة نظر مديري هذه املدارس
التعرف على املعوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السـعودية                -٤    

 .الرائدة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني ، ومديري هذه املدارس 
 اليت يراها املعلمون واملشرفون ومديرو هـذه املـدارس لتحقيـق     تحا التعرف على املقتر   -٥      

 .االستخدام الفاعل ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة
 – سـنوات اخلـربة      -) أديب  / علمـي   ( التخصص  (  التعرف على أثر بعض املتغريات       -٦        

تخدام  املعلمني واملشـرفني ملعامـل        على اس ) الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل       
 .احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 

 :أمهية الدراسة
 :ل أمهية الدراسة فيما يلي تتمثّ
أن املدارس السعودية الرائدة جتربة حديثة وحتتاج إىل إجراء دراسة عنها للتعـرف              – ١

 وجهـة نظـر املعلمـني       فيها من االستخدام الفعلي ملعامل احلاسب اآليل      اقع   و على
  .واملشرفني ومديري هذه املدارس

     عن الصعوبات و املعوقات اليت تواجه معلمـي         يف الكشف  الدراسة   قد تفيد هذه   – ٢         
 . يف استخدام معامل احلاسب اآليل املدارس السعودية الرائدة

         ل احلاسب   ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف إبراز الدور الذي سوف تلعبه معام            – ٣
 .التعليميتدريس مجيع املواد الدراسية يف واقعنا ومستقبلنا يف اآليل 
 التوجد دراسات حسب علم الباحث أُجريت حول واقع اسـتخدام معامـل             -٤

  .احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة
ي إىل  أن تـؤد   التوصيات والنتائج اليت سوف تسفر عن هذه الدراسة ميكـن            - ٥     

 . يف املدارس السعودية الرائدة حتسن مستوى استخدام معامل احلاسب اآليل



 ٢٢

 :حدود الدراسة 
املعلمني واملشرفني ومديري املدارس السـعودية       معرفة آراء    الدراسة على حدود  تقتصر  

مدرسـة   ،   ابتدائية جممع امللك سـعود    (اخلمس وهي مدارس التجربة يف مدينة الرياض        الرائدة  
  املتوسـطة ،   مدرسة عبد الرمحن الدوسـري     االبتدائية ،    مدرسة جبل الرمحة  بتدائية ،    اال جرير

 يف هذه املدارس ،     معامل احلاسب اآليل  ومعوقات استخدام   حيال واقع   )  املتوسطة مدرسة حنني 
 . هـ١٤٢٤/١٤٢٥وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 :مصطلحات الدراسة
 ) :Computer (احلاسب اآليل

آلة إلكترونية ميكن برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسترجاعها وإجراء العمليات            " 
 )١٧هـ، ص١٤٢١املوسى،.                          ( "احلسابية واملنطقية عليها 

 :ويعرف الباحث احلاسب اآليل إجرائياً بأنه 
 .عاجلتها واستخراج النتائج بشكٍل دقيق وسريع جهاز إلكتروين يقوم باستقبال البيانات وم

 )Lab Computer (معامل احلاسب اآليل
وهي املكان املخصص الستخدام أجهزة احلاسوب وملحقاا ، ويتم فيه إجـراء النشـطات              " 

   )١٢هـ،ص١٤٢٣الشرهان ،".  ( احلاسوبية املختلفة للطالب حتت إشراف وتدريب املعلم 
إجرائياً بأنهحلاسب اآليل معمل اف الباحث ويعر : 

مجهزة حباسبات آلية قد ترتبط فيما بينها بشبكة داخلية ،وتستخدم للتعليم            قاعة دراسية 
 . والتدريب،وتنفيذ تطبيقات أو أنشطة من ِقبل املعلمني والطالب تعتمد على احلاسب اآليل 

 :) Computer Lab  (اآليل جرائي لواقع استخدام معامل احلاسبإتعريف 
للواقع الفعلي الستخدام معامل احلاسب اآليل يف املـدارس         رصد ودراسة الوضع احلايل     

التعرف على مدى ، وجماالت ، ومعوقـات االسـتخدام ،           وذلك من خالل    السعودية الرائدة   
  .وكذلك التعرف على أهم املقترحات لتفعيل ذلك االستخدام 



 ٢٣
  ) :Saudi Leading Schools(  املدارس السعودية الرائدة

هي مؤسسة تربوية يقودها مديرها من خالل فريق تربوي مؤهل ميارس دوره ختطيطاً             "  
     تيح له حتقيق أهدافها منطلقاً من وثيقة سياسة التعليم يف اململكة   و إدارة مبستوى من االستقاللية ي

علـيم بـني    العربية السعودية باالعتماد على أحدث وأجدى طرائق التعليم اليت حتقق شراكه الت           
ل نظام حمكم من التقومي املسـتمر       ظالطالب واملعلم املدعومة بتقنيات التعليم احلديثة وذلك يف         

 من أجل إعداد جيٍل قادر على تطوير ذاته ، مؤهل ملتابعـة نـواتج               ومشاركة فاعلة من اتمع   
  )١٩، ص لرائدة دليل برنامج املدارس السعودية ا(         " .احلضارة العاملية واملشاركة فيها 

  :)املعلم األول( تعريف إجرائي للمشرف التربوي املقيم 
هو أحد املعلمني األوائل الذي يقوم مبهام إشرافية على باقي زمالئه من املعلمني يف التخصـص                
نفسه وتشمل هذه املهام متابعة دفاتر التحضري ، والزيارات داخل الفصل ، واملشاركة يف تقييم               

 وعقد اجتماعات منتظمة معهم ، وغريها من املهام إىل جانـب قيامـه مبهامـه          هؤالء املعلمني 
 .   التدريسية 

للداللة على املشـرفني  ) أو املشرفني   ( ويف هذه الدراسة سوف يكتفى مبسمى املشرف        
  .األوائل يف املدارس السعودية الرائدة  التربويني املقيمني الذين هم املعلمون
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 ٢٥
 الفصل الثاين

  
  :               مفهوم احلاسب اآليل

                                                                      جهاز إلكتروين اخترعه اإلنسان ليساعده يف أداء العمليات اإلحصـائية                      احلاسب اآليل    
ٍ                                                  واحلسابية يف بادىء األمر ، مث أخذ يف التطور بشكٍل مذهل ليصل اليوم إىل ما وصل إليه                        مـن                                            

    .               وقدرات مذهلة  ت       إمكانيا
          لـذلك         حيسب ،      مبعىن    ) Compute   (                 اسم مصدره الفعل    ) Computer   (           وكلمة حاسب 

    ).   ١٧-  ١٦   ص    م، ص  ٩٢  ١٩ ،   شرف (                                             يطلق على الكمبيوتر يف اللغة العربية احلاسب اآليل 
ويعر                   ف احلاسب اآليل بأنه جهاز إلكتروين يقوم باستقبال البيانات وختزينـها ومـن مث                                                                                  
                             لسلسلة مـن التعليمـات          ً وفقاً  )  ة    معاجل (                          احلسابية واملنطقية عليها                      عة من العمليات              إجراء جممو 

        الشـدي     (                                               نتائج املعاجلة على وحدات اإلخراج املختلفة              وإخراج                    املختزنة يف ذاكرته      )       الربامج (
  . ) ٤- ٣     ص ص   ،  هـ    ١٤٢١
   ٍ    بلغـٍة                                                     اآللة اإللكترونية القادرة على استقبال املعلومات          "                           كما يعرف احلاسب اآليل بأنه     

     م ،      ١٩٩٣            العقيلي ،     (                                                            ٍ                يفهمها احلاسوب ، وحتويلها وختزينها ، واخلروج بنتائج منه بطريقٍة آلية          
  .   )   ٢٦٠  ص 

                                  جهاز يعاجل البيانـات الرقميـة       "                   وزوجها جون بأنه                                   كذلك عرفته باربرا جاورمسكي    
   ).   ٣٨٤      هـ، ص     ١٤٢٢               املالكي وآخرون،    " (                    وقابل لتكرار الربجمة          ً أتوماتيكياً

 :ب اآليلمكونات احلاس
  :       التالية         املكونات    من          احلاسب اآليل             يتكون جهاز 

                            بـاللمس ، أو بالرؤيـة                                ويقصد ا األجزاء احملسوسة       ) Hardware (                    املكونات املادية    - أ
  :      وتشمل 
                                    وهي الوحدات اليت يتم من خالهلا إدخال  :)  (Input Units                وحدات اإلدخال- ١ 

           ي أنـواع   ـ      وه     ،    اسبـ           زية يف احل  ـ     املرك   ل  ـ           دة التشغي ـ                                    البيانات بأنواعها املختلفة إىل وح    



 ٢٦
                                           ووحدات إدخال بواسطة اإلنسان وتشـمل أجهـزة    ،                                       خمتلفة منها املباشر بدون تدخل اإلنسان     

  ،                    ووحـدات الصـوت      ،        األلعاب         وعصا    ،               وكرة التأشري   ،    رة أ       والف  ،                  لوحة املفاتيح   :      اإلدخال
            وحجـازي،        غـراب (                   القلـم الضـوئي    و   ،                      ، وكامريا الفيديو            امليكرفون و   ،                 املاسح الضوئي  و

   ).  ٢٧   ،    هـ ص    ١٤٢١         ، املوسى،    ١٥٢   ، ص م    ١٩٩٨
  : CPU (  Central Processing) (Unit (                              وحدة املعاجلة املركزية والتخـزين   - ٢ 

                                                                 ، وهي تتكون من آالف الدوائر اإللكترونية املصنوعة من مـادة                          قلب احلاسب               ميكن اعتبارها 
                   الذي بقوم بتنفيذ     ) Processor (          املعاجل    :                        أجزاء أساسية ، وهي     ة                ،وتتكون من ثالث            السليكون

      الـيت    ) Memory   (          والذاكرة.                                                       العمليات الداخلية للحاسب اآليل وتوجيه املدخالت واملخرجات    
                        اليت تعمـل علـى ختـزين      ) Storage Units (             وحدات التخزين و  .                   تقوم حبفظ املعلومات

       ملدجمـة                                   األقراص املرنة، والصـلبة، وا      :      مثل                                                   املعلومات والبيانات أو الربامج على وسائل خمتلفة      
      )  ٣٣-  ٣١         هـ ، ص ص     ١٤٢١      املوسى،    (  )  ٥٢-  ٣٨ ص  ص     هـ،     ١٤٢٠      فودة،  (

   : (Output Units)            وحدة اإلخراج   - ٣ 
      أو   )          الطابعـات    (                                                   للحصول على خمرجات احلاسب كأن تكون على الورق                وهي طرق 

   )          السـماعات    (                     أو التسجيل الصويت                                  الضوئي على شاشات العرض ،                           باستخدام أجهزة العرض  
      م،      ١٩٩٨   ،          احلسـنيه (                                                     يانات أو املعلومات بالشكل املناسب لالستفادة منها                           وبالتايل إخراج الب  

  .)   ١٠٠  ص
   ):Software (        الربجميات                       املكونات غري املادية أو- ب

        الزمـة      وهي        ا ،                                                                املكون الرئيسي الثاين الذي ال ميكن أن يعمل احلاسب اآليل بدو              هي   
         برامج   :           ف عادة إىل       وتصن        ددة ،                                               من خالل توجيهه بتعليمات لتنفيذ عمليات حم                     لتشغيل احلاسب   

  .              وبرامج تطبيقات  ،      نظم
  : Software   (Systems  (         النظم       برامج- ١

ِ                                      تتحكم يف عمل احلاسب بشكل دائم لكي ِيِؤدي وظائفه بفاعليه وتنقسـم                   برامج       وهي    ِ                                
            وبـرامج       ،                       وبرامج دعم النظام       ،                  وبرامج املعاجلة      ،                         برامج مراقبة النظام    :     شهرها أ                إىل عدة أنواع    

  .                   وبرامج نظم اللغات   ،        ر النظام    تطوي
  :)  Software  Applications  (                   برامج التطبيقات- ٢



 ٢٧
ـ   ة              جل حل مشـكل    أ                                                      وهي جمموعة من الربامج اليت يستخدمها املستفيد من          معين         أي   ، ة      

                               لتأدية املهام اليت وجدت مـن                                   وإجراء تطبيقات على احلاسب                                         الربامج اليت تقوم مبعاجلة البيانات    
                                            وم ، والعروض ، والوسـائط املتعـددة ،               ،والرس                        ، وقواعد البيانات          كتابة  ال       برامج  :    مثل       أجلها  

                     التطبيقات العامة        برامج   :   مثل                           ً                           حيث تصنف إىل عدة أصناف بناًء على جمال استخدامها                  وغريها ، 
  . )   ١١٠-   ١٠٠     ص ص   ، م    ١٩٩٨        احلسنيه،  (       واخلبرية   ،            والتعليمية  ،                    التطبيقات اإلدارية  ،

 :خصائص احلاسب اآليل
        ً   عظيماً                                                         ً             تعترب أهم خصائصه واليت متيزه عن األجهزة األخرى حيث توفر قدراً            :   نية       اإللكترو  �

         الشـدي،   (                                                                            من السرعة ألن النبضات اإللكترونية تقـارب يف سـرعتها سـرعة الضـوء               
   ). ٤     ، ص  هـ    ١٤٢١
                                                             خلاصية األوىل حيث يتمتع احلاسب اآليل بالقدرة علـى إجـراء                عن ا       ناجتة        وهى    :      السرعة  �

                         من مليون عمليـة يف          أكثر                                           ملنطقية واملقارنات بسرعة هائلة وصلت إىل                            العمليات احلسابية وا  
  .               الثانية الواحدة

       فاحلاسب                                                                            توفر الدوائر الداخلية ميزه البعد عن األخطاء من خالل تصميمها الفريد          : ةـ     ّ الدقّ  �
                                                                                       اآليل ال خيطيء بسبب امللل أو اإلرهاق كالبشر ، ولكنه قد خيطىء عند حدوث خلـل أو                 

                      املـالكي وآخـرون ،       (    .            ُ             املعلومـات املُدخلـة                                  ة أو يف نظام التشغيل أويف                 خطأ يف الربجم  
    )  ٢٦      هـ ،ص     ١٤٢١
                           ختزين كميات كبرية مـن            على                                   يتمتع احلاسب اآليل بقدرة هائلة      :                          الطاقة التخزينية العالية    �

        توافرة    امل                          للكم اهلائل من البيانات                                   ً        وهي خاصية يتطلبها هذا العصر نظراً                     والبيانات ،          املعلومات
        املدجمـة      أو                  كاألقراص الصلبة ،                                       تخزينها على معدات التخزين املختلفة       ب          احلاسب            حيث يقوم 
    )  ٣٤      هـ ، ص    ١٤٢١        املوسى ،   (                  .                              اليت ميكن الرجوع إليها عند احلاجة            أو املرنة ،

                      احلاسـبات اآلليـة            تتميـز     يث  ـ  ح :                                             القدرة على االتصال باألجهزة واحلاسبات األخرى       �
ـ                ات واملعلوم ـ    يانـ           إرسال الب    ى  ـ   عل         بالقدرة      ،          ا بينـها  ـ                                ات واستقباهلا واالتصـال فيم

                                              من طابعات ، وماسحات ضوئية ، وأجهزة عرض                         وامللحقات األخرى                   واالتصال باألجهزة   
  .     وغريها



 ٢٨
     مهام       ألداء                                                 أداء مهام خمتلفة ومتباينة مما جيعلها صاحلة              اآللية                    تستطيع احلاسبات     : ةـ    رونـ   امل  �

   ،        البشـري  (                                              نظمات العامة أو على املسـتوى الشخصـي            ً                 سواًء على مستوى امل           متنوعة
   ). ٧ ص    م،    ١٩٩٨

 :)Network Computing( شبكات احلاسب اآليل
              البيانـات              وتبـادل     نقل ل           ببعضها         املتصلة            اآللية                        جمموعة من احلاسبات               عبارة عن    هي و 

      عن              خالل الشبكات     من                   ، ويتم االتصال               الربامج                         االشتراك يف استخدام    و                        واملعلومات فيما بينها  
  ،    ٢١٠   ص   م      ١٩٩٨                   غـراب وحجـازي،        ( . )     السلكي (               أو غري مباشر      )     سلكي (          ق مباشر    ي  طر

  )   ١٦١      هـ، ص     ١٤٢٠       وفودة، 
                        للحاسـبات باسـتخدام    )  (Terminals                           الربط بني النهايات الطرفيـة    "       بأا        وتعرف 

                                                                                 إحدى قنوات االتصال دف نقل وتبادل املعلومات بني احلاسـب اآليل والنـهايات الطرفيـة      
  )   ١٣٠   م،ص    ٢٠٠١      اهلادي، (     " .          للبيانات )Online (                             يف إطار النقل على اخلط املباشر         املتصلة به

  :         احلاسب اآليل            مزايا شبكات 
 :استخدام شبكة احلاسب اآليل يوفر العديد من املزايا أمهها 
                                    حيث تـوفر الشـبكة خـدمات متاحـة        :   )Resource Paring (                 املشاركة يف املوارد ×

                                                    در والربامج نفسها دون احلاجة لتوفريها مع كل جهـاز                        مبعىن استخدام املصا        ،          للمستخدمني
         غـراب،  (                          لتحقيق هذه الغايـة                          املعلومات واالتصال                       خالل توظيف تكنولوجيا             ،وذلك من   
  . )   ٢١٤      م، ص    ١٩٩٨        وحجازي، 

                                                                                      توفري مساحات كبرية للتخزين على أجهزة احلاسب اآليل املرتبطة بالشبكة ، حيث تكـون              ×
    .           يف مكان آخر                             معظم التطبيقات والربامج خمزنة 

  املعلوماتعلى احلصول ميكن :)  ( Information Exchange إمكانية تبادل املعلومات×
  )١٦٣هـ ، ص ١٤٢٠فودة ، .(اركة فيها بني مستخدمي الشبكة وتبادهلا واملش وامللفات

                                     يتحقق ذلك بواسطة االتصال املباشر    : )Telecommunicating (                          إمكانية االتصال عن بعد     ×
)  Online (    ،  والربيد اإللكتروين               ) Electronic Mail  (      وامللفـات                   لتبادل الرسـائل          

  .              والوثائق وغريها
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         كرب قـدر   أ                      من املزايا أمهها توفري  ً اً     عدد       ّ وهذا حيقّق   : ) Direct Access   : (             الوصول املباشر×

ٍ          بشكٍل سريع ،                                                   من املعلومات املتاحة وتقدميها على اخلط املباشر                                  وسهولة العرض واالسترجاع      
  . )   ١٣٣      م، ص    ٢٠٠١       اهلادي،  (             قليل التكلفة   وت ،

  ) Types of Networks   ( :           احلاسب اآليل           أنواع شبكات
      ً                        وطبقاً للتوزيـع اجلغـرايف          ،               تستخدم فيه      الذي     ً           تبعاً للغرض              احلاسب اآليل        شبكات     صنف ت 

  :               على النحو التايل  ك  ل  وذ
  :                                     الشبكات املرتبطة بالغرض من استخدامها- أ
                             وهي شبكات نقل البيانات الـيت      ) Data Networks)   Public                      شبكة البيانات العامة§

  .                دفع اشتراك معني     مقابل      العام              ً           وجتعلها متاحةً لالستخدام         الدولة      تنشئها
                           تقام خلدمـة مؤسسـات أو                  وهى شبكات       ) Networks  Private  (               الشبكات اخلاصة   §

هيئات معين           ال يسمح لغريها باستخدامها مثل شبكات البنوك ة                                          .  
   ً  سواًء        فئاته      جبميع                    وهي شبكات ختدم اتمع   ) Community Networks  (  ع          شبكات اتم  §

ــي،  ــي أو املؤسس ــتوى الشخص ــى املس ــبكة  ال    مثل                                      عل ــات      ش ــة للمعلوم                         العاملي
  . )   ١٤٠      م، ص    ٢٠٠١       اهلادي،    ( )       اإلنترنت  ( 

  :                للتوزيع اجلغرايف                   ً  أنواع الشبكات طبقاً- ب
wشبكة احمللية     ال           ) LAN )(     Local Area Network( :  وهي عبارة عن جمموعة من احلاسبات                                

            لتشـارك يف                    مما يتيح هلـا ا                                                              الشخصية املربوطة بعضها مع بعض عن طريق وسائط اتصال          
       ً                                                             ، وعادةً ما توجد هذه الشبكة يف مكان له طبيعة عمـل معينـة ، مثـل                والربامج        املوارد  

           افات قصرية       مس  ي  ّ غطّ  ت                                                                  شبكات املدارس ، أو اجلامعات ، أو املستشفيات وغريها، أي أا            
  .       وقريبة 

w شبكة املناطق البعيدة أو النطاق العريضWide Area Network)(WAN)( : وتستخدم
إلرسال البيانات من احلاسب الشخصي أو ما مياثله من مناطق بعيده إىل احلاسب املركزي 

      ّ                                                             ، وي غط ي هذا النوع من الشبكات مناطق جغرافية واسعة لتشمل املدن والدول ) املضيف(
 .)١٣٢-١٣١   صهـ، ص١٤٢١الشدي،  (.ك القارات وكذل



 ٣٠


 ìمميزات  استخدام احلاسب اآليل يف التعليم                                  :  
 فعالةً يف شـىت ميـادين    العديد من اإلمكانات اليت جعلت منه أداةً     اآليل ميتلك احلاسب  

 –كلنا نرى التسابق احملموم بني الدول       و احلياة ، ولعل أهم هذه امليادين ميدان التربية والتعليم ،         
 لتوظيف هذه التقنية يف التعليم ، وال شك أن استخدام احلاسب اآليل          –وخصوصاً املتقدمة منها    

 :من أمهها ما يلي، يف التعليم له مميزات 
 ، من خالل تفاعل املتعلم مع  مادة التعلـيم            انتباهه ى جذب  املتعلم والقدرة عل   ة إثارة دافعي  -١
 .عالً مباشراً تفا
 ، أوبطيئي التعلم، حيث     يعترب أداةً مناسبةً جلميع فئات الطالب ، من موهوبني ، أو عاديني            -٢

 .يستطيع كل طالب التنقّل يف الربنامج التعليمي حسب قدراته وإمكانياته 
املهم حتسني أداء الطالب وتنمية التفكري املنطقي لديهم ، وفهم العالقة بني املتغريات عند تع          -٣

 .مع برامج معينة
حيث يتيح   التغلب علي قضية اخلوف من الفشل يف الصف الدراسي           ى مساعدة الطالب عل   -٤

احلاسب اآليل للطالب القيام باحملاولة والتوصل لإلجابة الصحيحة ، وتقومي نفسه مـن خـالل               
 .التغذية الراجعة الفورية اليت يقّدمها له

اء العمليات املعقّدة أو الطويلـة ، وخصوصـاً املسـائل            توفري وقت وجهد الطالب يف أد      -٥
  .الرياضية 

 يئة مناخ مناسب للبحث واالستكشاف والبحث عن مصادر املعلومـات ، واكتسـاب              -٦
 )٨٣-٧٢هـ، ص ص ١٤٢١املوسى ، ( .املهارات املختلفة

) Simulation(متكني الطالب من إجراء التجارب االفتراضية باستخدام برامج احملاكـاة            -٧
 .اليت تشابه الواقع إىل حٍد كبري 

يساعد استخدام احلاسب اآليل يف تطبيق مبدأ التعليم والتعلم لإلتقان املبين على التعلم الذايت             -٨
" من الوقت املخصص إلتقان التعليم بالطرق التقليديـة         % ) ٤٠-٢٠(حيث يوفّر حوايل    " ،  

 . اليت تراعي حتقيق أهداف املتعلم مىت ما استخدمت الربامج التعليمية املناسبة
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 وكما أن احلاسب اآليل خيدم املتعلم ، فهو يف الوقت نفسه يقدم خدمات كبرية للمعلم من                 -٩

خالل مساعدته يف أداء خمتلف املهام التعليمية والتربوية مما يوفر عليه الوقت واجلهد ، حيـث                
 جمال ختصصه جديدة يفوطرق تعليمية  أساليب   ب همدييتيح له إمكانية التطوير الذايت املستمر ، و       

، كما يساعده على حتديث معلوماته من خالل الربامج التعليمية والتدريبية ، واستخدام شبكة              
  ).٦٩-٤٥هـ ، ص ص  ١٤٢١الفار ، .( اإلنترنت 

 ، واهلـدلق،    ١٢٧-١٢٦ ص ص    م١٩٩٦األنصـاري،    (:كما يضيف كـل مـن       
، واملناعي  ،  ١٢٢-١٢١هـ، ص ص    ١٤٢٢،    والشرهان ، ١٨٩-١٨٨ص ص   هـ،١٤٢١
ــاعي ، ٢٥٣،ص م١٩٩٢ ــاحل ،  ٤٣٤-٤٣٣م ، ص ص١٩٩٥ ، املن ــاعر والص  ، والش
 :مميزات أخرى الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم وهي ) ٢٣-١٩هـ ص ص١٤٢٠
 يساعد احلاسب اآليل على تفريد التعليم وفقاً ملعدل تعلم املتعلم ، مبعىن مراعاة الفروق               -١

  . الراجعةالتغذية احلاسبردية من حيث القدرات واحلاجات وامليول ، كما يوفّر الف
 ، حيث ميكـن للمـتعلم أن    املنازلىلم إعملية التعليم والتعلّ نقل  اآليل ميكن للحاسب  -٢

م نفسه بنفسه من خالل الربجميات ، واستخدام تقنيات االتصـال عـن طريـق         ـيعلّ
 .احلاسب 

على حتسني اجتاهات املتعلمني حنو املقـررات الـيت يدرسـوا               يساعد احلاسب اآليل     -٣
وخصوصاً املواد الصعبة أو املعقّدة من خالل تنوع طرق العرض وأساليب التعليم الـيت      

 .يتميز ا
التعليم مبساعدة احلاسب اآليل يساعد على رفع مستوى حتصـيل الطـالب وتعلـم             " -٤

 ."ة دافعيتهم للتعلم معلومات كثرية يف وقٍت قصري ، وزياد
 . توفري فرص التعليم املستمر ، والتعلّم عن بعد باستخدام شبكة اإلنترنت -٥
 يساهم احلاسب اآليل يف تطوير وحتسني اجلوانب اإلداريـة والتعليميـة للمؤسسـات                 -٦

  .التعليمية
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 ìأمناط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم                                :  

 العملية التعليمية ، ويرافق هـذا التنـوع يف         يف  يل  اآلاستخدام احلاسب    ع جماالت تتنو
االستخدامات تعدد يف املصطلحات اليت تدلّ على أمناط تلك االستخدامات ، لذلك سيقتصـر              
احلديث هنا على ثالثة جمـاالت رئيسـية السـتخدام احلاسـب اآليل يف التعلـيم ، وهـذه         

  :االستخدامات هي 
  : )              موضوع للدراسة     (        تعليمية                        استخدام احلاسب اآليل كمادة   :    أوال

  احلاسـب اليت تتنـاول  املعلومات الكثري من يتعلم الطالب يف هذا النوع من االستخدام       
  اآليل  أنواع أجهزة احلاسب   وكذلك ومكوناته واستخداماته ،      وتطوره ،   من حيث نشأته،   اآليل

 .املختلفة ومواصفاا ووسائل االتصال وتبادل املعلومات بينها
 :وضوعات احلاسب كمادة تعليمية املوضوعات التاليةوتشمل م 

  :CL(  Computer Literacy( ثقافة احلاسب -أ
اختلف التربويون حول احملتوى الذي تتضمنه ثقافة احلاسب اآليل ، لذلك فقد كثـرت              

ـ ١٤١٨(التعريفات هلذا املصطلح ، وقد أورد املغـرية          بعـض   ) ١٤١-١٤٠،  ـ، ص ص  ه
 :حو التايل التعريفات هلا على الن

كل ما حيتاجه الفرد للتعامل مع احلاسب ، وكل ما حيتاج أن يعرفه             : ثقافة احلاسب هي   " §
عن احلاسب حىت يؤدي وظيفته على الوجه املطلوب يف جمتمٍع يعتمد كـثرياً علـى تقنيـة           

 "املعلومات 
 "ة القدرة على االنتفاع بقدرات احلاسب بطريقٍة فعال: ثقافة احلاسب ببساطة هي" §

 :  التطبيقات األساسية للحاسب-ب
  ،  للمستخدم العادي عنـها    ىنالغو  العامة اليت يكثر استخدامها    هي جمموعة الربامج  

بـرامج  و ، الرسـوم ، و  قواعـد البيانـات   ، و احلسابية  اجلداول  و ، مثل معاجل النصوص  
 .االتصاالت لتبادل املعلومات

 : تعلم لغات الربجمة-ج
كتابة تعليمات للحاسـب    " الربجمة بأا    ) ١٣٢ ص هـ ، ١٤٢٠( وتعرف فودة   

  "حسب خطة واضحة لتنفيذ مهمة أو مهمات حمددة 
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م إحدى لغات الربجمة ليس غاية يف حد ذاته بل هو أسلوب لتعليم الطالب    تعلّويعترب  

هــ ، ص ص ،      ١٤٢١املوسى ،   . ( أساليب التفكري والتخطيط املنطقي حلل املشكالت       
١٠٠-٩٧(  

  :(Computer Assisted Instruction)                         التعليم مبساعدة احلاسب اآليل   :      ً ثانياً
يعد هذا  ويقصد ذا النوع من التعليم استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس نفسها              

حيث كانت نشأته ، وكذلك      استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم     أقدم   النمط من التعليم من   
  . وميكن اعتباره امتداداً حلركة التعليم املربمج ، تطوره يف حقل التعليم نفسه

من الرواد يف هذا اال ، حيث أنتجـت أول برنـامج       )IBM(وتعترب شركة آي يب إم       
للتعليم مبساعدة احلاسب اآليل هو برنامج تدريس احلساب الثنائي ، كما طورت لغـة برجمـة                

ــتخدامه يف     ــب آيل الس ــاز حاس ــدريس ،وجه ــربامج الت ــاص ب ــدريس خ  .الت
   )١٣١-١٣٠هـ ، ص ص ١٤١٨املغرية ، ( 

 :للتعليم مبساعدة احلاسب اآليل ، واليت تناوهلـا كـل مـن   وهنالك عدة أمناط أساسية   
  م١٩٩٦ ، ، واألنصـاري  ٩٧-٩٤، ص ص     م١٩٩٥، وسيد،   ٢٤٦م، ص   ١٩٩٢املناعي،  (

هـ، ص ١٤٢٠، وفودة، ١٦٧-١٦٠  هـ، ص ص١٤١٨، ، واملغرية،  ١٣٧-١٢٥ص ص 
، والعبـد  ٥١، ص م ١٩٩٢، والعلـي ، ١٢٦-١٠٧هــ، ص ص   ١٤٢١، واملوسى،   ١٣٧

 : وهذه األمناط هي )٢٢هـ ، ص١٤١٩الكرمي،
 : )Tutorial Mode (طريقة التعليم أو التدريس اخلصوصي -١

، ويف هذا النوع مـن        من خالل برنامج يتم تصميمه مسبقاً     يتم التعلّم يف هذه الطريقة      
 وإيرادأو املوضوع   ،   الفكرة    وشرح عرضمن خالل   قوم الربنامج بعملية التدريس     االستخدام ي 

فعـال يقـوم   وفبعضها جيد ،   كبرياً اختالفاًمن هذه الناحية وختتلف الربامج يف   ،بعض األمثلة   
  وتنـوع طـرق تـدريس    الوسائط املتعددة يف عرض    ، واستخدام  أساس التفاعل واحلوار     ىعل

 ويف املقابل فإنه توجد برامج رديئة  ما يالئمه من طرق التدريس     متعلم  حبيث جيد كل   ، املوضوع
  .من حيث احملتوى وطريقة العرض ، وتركّز على التلقني واحلفظ 



 ٣٤
 يف هذا اال بقدرته على إعادة الدرس أو جزء منه ، كما يراعي               اآليل ويتميز احلاسب  

نقاط الضعف  ومعاجلة   املتعلّميد مستوى   حتد، كما تستطيع بعض الربامج اجليدة       الفروق الفردية   
 .وتقدمي تقرير عنه اليت يظهرها أثناء تعامله مع الربنامج 

 : )Drill & Practice Mode ( طريقة التدريب واملمارسة-٢
 مبساعدة احلاسـب اآليل إىل صـقل وصـيانة املهـارات      التعليمهدف هذا النوع إىل   ي

ويتم ذلك من خالل برامج يقدمها احلاسب اآليل علـى          واملعلومات اليت سبق للمتعلم تعلّمها ،       
، مث   املناسـبة  بإدخال اإلجابة    املتعلم شكل تدريبات أو مسائل على موضوع معين ،حيث يقوم        

تغذيـة    ، مبعىن أن للمـتعلم يقوم احلاسب بتعزيز اإلجابة الصحيحة أو تصحيح اإلجابة اخلاطئة   
 النمط من االستخدام مـن أقـدم اسـتخدامات    ويعترب هذا.إلجاباته ) Feed back(راجعة 

 .احلاسب يف التعليم 

 :)Simulation Mode ( طريقة احملاكاة-٣
 مماثلة للمواقف احلقيقية يف احلياة ، واليت يصـعب          تقدمي مناذج     إىل  هذه الطريقة  دف

 ، مثـل    توفريها يف الصف الدراسي ، إما خلطورا ، أو لضخامتها ، أو استحالة تنفيذها عملياً              
الظواهر الفلكيـة ،      الزالزل والرباكني،  ، العمليات الكيميائية بعض   ،الكائنات احلية   متابعة منو   

 .وغريها
وتتميز برامج احملاكاة بأا تسمح للمتعلم بارتكاب أخطاء دون أن يترتب عليها آثـار               

. ( م باالكتشـاف    سلبية كما لو كانت يف الواقع ،كما يركّز هذا النوع من الربامج على التعلّ             
  )٢٤م ، ص ص ١٩٩٦واتسن ، ( ،  ) ٦٥-٦٤هـ ،ص ص ١٤٢٣املوسى ،

  :)Instructional Games Mode ( األلعاب التعليمية-٤
يعد هذا النوع من الربجميات من أكثر الربجميات التفاعلية انتشاراً واستخداماً ، وعادةً ما              

غ على شكل لعبة مسلّية ، وهذا يساعد املـتعلم          تتضمن مفاهيم أو مهارات تعليمية معينة تصا      
على اكتساب مهارات حل املسائل ، واختاذ القرارات، وتشجيعه على التخيل ، والـتعلم عـن        

 ).٢٢٨-٢٢٧هـ ،ص ص،١٤٢١الفار ،( .طريق االستكشاف 
 



 ٣٥
 : )Problem Solving (طريقة حل املشكالت -٥

احلالـة أو   :"شكالت بأـا    طريقة حل امل   ) ١٢٤هـ ، ص    ١٤٢١( يعرف املوسى   
السؤال الذي حيتاج إىل إجابة ليست معروفة وليست جاهزة بل البد مـن املـرور بعمليـات                 
وخطوات تبدأ بتحديد املشكلة وفحصها وحتليلها ومن مث الوصول إىل نتائج معينة بناء على تلك            

 ". اخلطوات
قد تتنوع طرق العـرض     ويف هذه الطريقة يعرض احلاسب اآليل املشكلة على املتعلم ، و          

من خالل استخدام النصوص ، الرسوم ، والصور الثابتة أو املتحركة ، أو عروض الفيديو ، اخل                 
، وقد يقوم احلاسب بعرض بعض التلميحات أو االقتراحات ملساعدة الطالب على حتديـد أو               

 .تشخيص املشكلة
كري املنطقـي ، وتنميـة      وتتميز هذه الطريقة بأا تعمل على إكساب املتعلم مهارة التف         

 ).٢٢٧-٢٢٦:  صص،هـ ١٤٢١الفار،( .قدراته على التحليل وفهم العالقات 
 ):Inquiry mode ( الطريقة االستقصائية-٦

ويف هذه الطريقة يستخدم املتعلم احلاسب اآليل لغرض البحث ومجع املعلومات باستخدام برامج             
 )١٢٦هـ،ص١٤٢١املوسى،.( معينة ، أو باستخدام شبكة اإلنترنت 

  :CMI (  Computer Managed instruction (                        إدارة التعليم باحلاسب اآليل :     ً ثالثاً 
دخول احلاسب اآليل وسيلة مساعدة يف التعليم يفرض حتميـة إشـراكه يف إدارة               إن 

 ألن ذلك حيقّق تطوراً متوازياً بني هذين العنصرين األساسيني مما يسهم يف حتقيق    العملية التعليمية 
 .هداف التربوية والتعليمية بشكٍل دقيق وسريع ، مع توفري يف الوقت واجلهد األ

ويتم يف هذا النوع من االستخدام تقدمي املساعدة لإلدارة املدرسية وللمعلم من أجل أداء            
املغرية  ( . لغرض التدريس الفعلي   ماملهام اإلدارية اليت غالباً ما تكون روتينية ، ولكنه ال يستخد          

 ) ١٦٥،ص هـ ١٤١٨،
 :وميكن توظيف احلاسب اآليل يف جمال إدارة العملية التعليمية من خالل اآليت 

ú تنظيم جداول احلصص األسبوعية . 
ú تنظيم ملفات الطالب ، وسجالت احلضور والغياب ، وسجالت املدرسة  األخرى . 
ú كتابة التقارير ، وطباعة امللصقات ، واإلعالنات . 



 ٣٦
ú    ـ          استخدامه يف االتصا املوسـى ،    .( تل باالستفادة من خـدمات شـبكة اإلنترن

  ) .١٤٩هـ ، ص١٤٢١
ú ماكتابة االمتحانات ، والواجبات ، وتصحيحهما ، ورصد درجا . 
ú ١١٤هـ ، ص١٤٢٢الشرهان ،.(  تدريب املعلمني وأعضاء اإلدارة املدرسية( 

ì  معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم                                  :  
                                                             مشروع ستواجهه بعض املشاكل والعقبات يف البداية ، ولكـن                                 الشك أن أي فكرة أو      

ٍ                                                                                              العصٍر التقين املتطور الذي نعيشه اليوم يفرض علينا مواكبة تطوره للحاق بركب الدول املتقدمة                   
                                                                                              ، والطريق لذلك يكمن يف تطوير املؤسسات التربوية والتعليمية بالدرجة األوىل، ويعترب احلاسب             

                                                                        ير ، ولكن استخدام احلاسب اآليل يف التعليم تواجهه بعض املعوقـات ،                                    اآليل أبرز وسائل التطو   
  م     ١٩٩٢              ، واملناعي ،    ٢٢٠-   ٢١٠         هـ ، ص ص     ١٤٢١          املوسى ،       : (                   ٌ         واليت أشار إليها كلٌ من      

  :        كما يلي     ) Savenye ,1992, p31-41          ،وسافيين    ٢٥٧-   ٢٥٦     ، ص ص

 اليت تربر إدخـال     عدم وجود اخلطط الوطنية اجلادة املبنية على البحوث والدراسات         -١
 .هذه التقنية يف التعليم ، وتكوين الوعي الالزم لدى اتمع

ارتفاع التكاليف املادية الالزمة لتأمني وصيانة األجهـزة وملحقاـا ، واملعـدات ،            -٢
 .ومعامل احلاسب اآليل ، والشبكات 

يف كافـة   ندرة توافر الربجميات التعليمية اجليدة املتوافقة مـع املقـررات الدراسـية              -٣
 .التخصصات ، وخصوصاً الربامج العربية

عدم وجود جهات تربوية متخصصة يف تصميم وتقومي وتطوير الربامج التعليمية واليت             -٤
 .عادةً ما يتم إنتاجها من قبل جهاٍت جتارية غري تربوية 

 تعترب مشكلة إعداد املعلم وتدريبه من أهم املشكالت ، ولذا الزال العامل العريب يعاين              -٥
من قلة املعلمني يف جمال احلاسب اآليل ، أو املعلمني الذين يستطيعون التعامل مـع             

 .احلاسب اآليل وتوظيفه يف التعليم 



 ٣٧
ختوف املعلمني من استخدام هذه التقنية ، وقد يكون ذلك إلحساسهم بأن احلاسـب       -٦

م اآليل قد يؤدي إىل االستغناء عنهم مستقبالً ، كم أن التخوف قد ينشأ عن عـد               
 .معرفتهم بكيفية االستفادة منه وتوظيفه يف تدريس مقررام

ì  دور املعلم يف عصر التطور التقين واملعلوماتي                                       :  
إن التطور املذهل الذي نعيشه اليوم قد جنم عنه تضخم كبري يف كم ونـوع وحجـم                  

 الذي تلعب فيه    املعلومات واملعارف ، والتعليم أحد ااالت املهمة اليت تؤثر وتتأثر ذا التطور           
التقنية املعتمدة على احلاسب اآليل يف معظم األحيان ، وهذه التقنية ستواجه املعلمني مبتطلبـات               

 .جديدة نظراً للتحوالت الكبرية اليت ستحدث يف السلوك التدريسي
أهم تلك    )٥٦هـ ،ص   ١٤٢٠(يف الشاعر والصاحل    ) Collins(وقد وصف كوليرت    

 :التحوالت فيما يلي 
 أسلوب التدريس التقليدي املعتمد على أسلوب احملاضرات واإللقاء إىل أسلوب           تغري -١

 .تدريب املعلمني وإرشادهم 
 .االعتماد يف التعليم على العمل يف اموعات الصغرية ، والعمل التعاوين  -٢
عدم االلتزام مبنهج دراسي حمدد يطبق على خمتلف املتعلمني ، ولكـن سـتختلف               -٣

 .ية باختالف املتعلمني من حيث خصائصهم وقدرام وحاجام املواضيع التعليم
 .دمج أشكال متعددة من التعليم تعتمد على املشاركة الفاعلة للمتعلمني -٤

 التركيز على التقومي املعتمد على نشاطات املتعلمني وجهودهم ، بدل التقومي املعتمد             -٥ 
 .على االختبارات 

املعلم هو حمور العملية التعليمية وليس املتعلم ، ولكـن         إن طريقة التعليم التقليدية جتعل       
الواقع يفرض على املعلم واملتعلم أدواراً جديدة تتطلب من كليهما التطوير الذايت ، والتفاعـل               
النشط مع املواقف التعليمية ، وال يعين هذا أن إلغاء دور املعلم ، بل على العكـس فـإن دوره             

ة ،لذلك فإن مهامه ستتطور لتشمل القيام بـأدوار القائـد ،    سيصبح أكثر أمهية ، وأكثر صعوب     
هـ ، ص   ١٤٢٤النمله ، . ( واملوجه ، والناقد ، والباحث ، بل وحىت املُخطّط للعملية التعليمة            

  )١٠-٩ص



 ٣٨
لذا ينبغي على معلم اليوم بذل جهد مضاعف لتطوير ذاته وخرباته لكي يسهم يف إفادة                

عصر املعلومات  املعلم يف   )أو أدوار   ( دور   لذلك ميكن بلورة  . تغاة  طالبه ، وحتقيق األهداف املب    
 ، الفـار ،     ٤٠-٢٩هــ ، ص ص    ١٤٢٠الشـاعر والصـاحل ،      ( واحلاسب اآليل فيما يلي     

 : )٣٩٥-٣٩٤هـ ، ص ص١٤٢١ ، املالكي وآخرون ، ٤٤٢-٤٢٥هـ ، ص ص١٤٢١
على املتعلمني ليعلّموا حتويل غرفة الصف الدراسي إىل بيئة تفاعلية ذات اجتاهني ، تعتمد             -١

أنفسهم ، وهذا يتطلّب من املعلم توظيف مهاراته وخرباته العلمية والفنية يف اسـتخدام              
 .احلاسب اآليل

إجياد مصادر املعلومات ، وتقومي مدى صالحيتها وفاعليتها لالستخدام من ٍقبل املتعلمني             -٢
م احلاسـب اآليل    ، وهذا يتطلّب من املعلم أن يكون ملماً بأساليب وطـرق اسـتخدا            

 .واملعمل ، وشبكة اإلنترنت لتوظيفها بالشكل السليم يف التعليم

اختيار برامج احلاسب اآليل اليت تناسب املوضوعات الدراسية ، وتناسب نوعية الطالب             -٣
 .، مع القدرة على استخدامها بشكٍل فعال 

يما يتعلّق باجلانب   املشاركة يف تصميم وإعداد الربامج التعليمية ، وتقوميها ، خصوصاً ف           -٤
 . التعليمي والتربوي 

االستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت يف طرح املواضيع التعليمية اليت ختدم املقـررات              -٥
 .الدراسية عرب صفحاا ، والتواصل مع الطالب وأولياء أمورهم ،والتربويني بشكٍل عام

 احلاسـب اآليل    توظيف مرافق املدرسة التعليمية من مراكز مصادر تعلـم ، ومعامـل            -٦
 . واالستفادة من إمكانياا وخدماا يف تنويع طرق وأساليب التدريس 

 



 ٣٩
 

   ):      اإلنرتنت (                                               التعليم عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات - أ
  :           نبذة تارخيية

ٍ              انب التقين بشكٍل كـبري يف                                                    ّ            يعرف العصر احلايل بالعصر التقين واملعلومايت ، ويتمثّل اجل                       
                    ّ                                                      اجلانب املعلومايت فيتمثّل يف وسائل االتصال احلديثة اليت يأيت يف مقدمتـها                                احلاسب اآليل ، أما   

                             ً            ّ          ً               ، ورغم حداثة هذه الشبكة نسبياً ، إال أا حقّقـت انتشـاراً                )Internet (               شبكة اإلنترنت   
                           ذه الشبكة العمالقـة حـىت          ً       ً                                                واسعاً وسريعاً فاق كل التصورات ،حىت وصل عدد املستخدمني هل         

                     ّ                                               مليون مستخدم ، ويتوقّع أن يصل عدد املستخدمني إىل أكثر مـن                ٥٦٠         م حوايل       ٢٠٠٠     العام
      ) .   ٢٢٤       هـ، ،ص     ١٤٢١        املوسى ،     . (  م    ٢٠٠٥                        مليار ونصف بنهاية العام 

                                  م وذلك عنـدما أطلـق اإلحتـاد            ١٩٥٧                                            ميكن إرجاع ظهور شبكة اإلنترنت إىل العام        
                     ، حيث أمـر الـرئيس     ) Sputnik (                          مركبة فضائية وتدعى سبوتنك       أول –          آنذاك   -         السوفييت  

                                                                                        األمريكي بإجياد قاعدة معلومات خلدمة األغراض العسكرية ، ومتخض عن ذلك ظهور وكالـة              
                                        ، ونتيجة لذلك ظهرت شـبكة األربانيـت         م    ١٩٦٦        يف عام     )                      ) ARPA      املشاريع البحثية املتقدمة    

) ARPA NET (   بني أربع خمتربات للبحوث ، مث توسـعت           اليت ربطت   م  ٩   ١٩٦      عام      أنشئت    اليت                                 
    ) .NASA  (                                                                  لتشمل أكثر من عشر جامعات ، باإلضافة إىل وكالة الفضاء األمريكية ناسا 

ٍ            ً                                        وتواصل تطور شبكة اإلنترنت ولكن بشكٍل بطيء نسبياً حىت اية الثمانينات حيث بدأ                                               
  .                                             ّ     اإلعالم يسلّط الضوء على الشبكة وعلى اخلدمات اليت تقدمها

                                                                            بداية التسعينات هي الثورة احلقيقية لشبكة اإلنترنت ودخوهلا يف ااالت التجارية        وتعترب
                                               ّ                                                 والتعليمية والبحثية بقوة وذلك بعد ظهـور أول متصـفّح عـاملي أو الشـبكة العنكبوتيـة                 

) www)(  world wide web( ،    حيث أتاحت هذه اخلدمة إمكانية نقل النصـوص ، والصـور                                                    
   م،  ٩   ١٩٩        الفرا،   (  .               بسرعة عالية     )      ً  حالياً      (                          ، واألصوات ، والفيديو                               والرسوم الثابتة واملتحركة    

    . )   ١٨٦     ص  م،    ٢٠٠١         اهلادي،    و ،   ٣٧٨-   ٣٧٦    ص ص 



 ٤٠
  :                  تعريف شبكة اإلنرتنت 
  ) International Network (   ّ            مركّبة من مقطعني   ) Internet (               إن كلمة إنترنت 

         ً     ً    ً      تربط عدداً كبرياً جداً مـن                                                                   وتعين الشبكة العاملية ، وتدل على جمموعة من الشبكات العاملية اليت      
    )   ١٢٧      هـ ، ص    ١٤٢٢          الشرهان ،     . (                  األجهزة حول العامل 

   م،     ١٩٩٨  (             يف البغـدادي   ) Gibbs & Smith (    ٌ                 ر كلٌ من جـبس ومسيـث   ـ     ويذك 
ٍ                           مفهوم اإلنترنت ثابت ، ولكن التعريف قد خيتلف من شخٍص آلخر ، وذلـك                  أن     )   ٣٠٦ ص                                                

  .                       حسب طبيعة عمل ذلك الشخص
    : "                         لشبكة اإلنترنت على أا       )   ١٣       م ، ص      ١٩٩٨  (              ذكره قبيعة                            ومن تلك التعريفات ما     

                                                                                  جمموعة من شبكات الكمبيوتر اليت تصل ماليني األجهزة حول العامل مبا فيها جهازك املتصـل ،     
  "                                         ٍ        وهي مصدر قيم للمعلومات يتغري ويتسع بني دقيقٍة وأخرى 

  :            خدمات اإلنرتنت
                                اخلدمات اليت ختدم مستخدمي الشـبكة                                               تتميز شبكة اإلنترنت بتقدمي جمموعة واسعة من       

  :                                        يف كافة التخصصات ، ومن هذه اخلدمات ما يلي 
   ):E-mail   (              الربيد اإللكرتوني  §

                                                  إحدى وسائل تبادل الرسائل بني األفراد واملنظمات         ) E-mail (                       يعترب الربيد اإللكتروين   
             د كبري مـن           ئل لعد                                        أخرى لإلرسال مثل إرسال نفس الرسا           خدمات           مع إتاحة      ،                 بسرعة وكفاءة   

                                                                  ، كما ميكن نقل ملفات البيانات واملعلومات ، وميكـن أن تشـمل                     وسرعة  ة              املشتركني بسهول 
  ص    ، م    ١٩٩٧         عفيفـي،     ( .           وفيـديو     ،    وصور ،   ت   ا  صو           نصوص ، وأ          على   وى ت                 الرسالة ملفات حت  

١٢٧   (  
                                          ً                                          وميكن استقبال الربيد اإللكتروين وقراءته مباشرةً من خالل شاشة احلاسـب اآليل ، أو              

        هــ ،       ١٤٢٠           اخلليفي ،     (    .                                                         سطة الطابعة ، لالحتفاظ به والرجوع إليه عند احلاجة                     طباعته بوا 
    .     )  ٣٢  ص 

 



 ٤١
   ):FTP   (          نقل امللفات  §

                                                                                    تقوم شبكة اإلنترنت بتوفري خدمه نقل امللفات بني احلاسبات املختلفـة عـن طريـق                
         امللفـات        تلـك       حتتوى     وقد    FTP (  Protocol  File Transfer (                    بروتوكول نقل امللفات 

                                                     ولكي تتم هذه العملية فإن ذلك يتطلب معرفـة           ،           أو برامج    ،       فيديو      أو      صور،      أو      صوص،        على ن 
   إىل   ) Path (                                                                               عنوان احلاسب اآليل الذي حيتوي على هذه امللفات باإلضافة إىل حتديـد املسـار               

         اهلـادي،     ( .             اخلاصة بامللف    ) Password (         ً                                   ، وأحياناً يتطلب األمر معرفة كلمة السر                    امللف ذاته   
  . ) ،   ٢١٨    ، ص  م    ٢٠٠١

  )Telnet   ( :    تلنت     خدمة   §

                  الوصول مباشرة    و            املختلفة           اآللية                            الشبكة االتصال باحلاسبات         ملستخدم                  توفر هذه اخلدمة     
                                                   ، واحلصول على املعلومات اليت يريدها ، كذلك فـإن                                                    إىل قواعد البيانات املتاحة والتعامل معها       

                              اليت يريدها منه يف أي مكان                  ّ                                                     هذه اخلدمة متكّن املشترك من التواصل مع جهازه وأخذ املعلومات           
  )   ١٣٣   ، ص   ،  هـ    ١٤٢٢  ،         الشرهان  ( .         من العامل 

  : ت                                النشر وتصفح املعلومات على اإلنرتن    خدمة  §
 ت       نترنت وتصفح املعلومات    إل         على ا          اإللكتروين                 عملية النشر     يف                         ستخدم عدة نظم متطورة                       

                 عن قوائم حتـوي           عبارة                   ، وهذا النظام     )Gopher (                                               املتاحة عليها ومن أهم هذه النظم نظام جوفر       
                   ، مـع إمكانيـة                                      والبحث على شبكة اإلنترنـت             للتصفح                                    مستندات أو قواعد بيانات مفتوحة      

  .                        احلصول على ملخصات للبحوث 
   )WWW (                                                                              ولكن استخدام هذه اخلدمة قد تراجع بسـبب ظهـور الشـبكة العنكبوتيـة               

   ).   ١٣٥   ص   ،   هـ     ١٤٢٢  ،         الشرهان  (
  :www(  world wide web (                    الشبكة العنكبوتية §

 ت                د هذه اخلدمة من أكثر خدمات شبكة اإلنترنت استخداماً ، وهي عبارة عنع                             ً                                                   جمموعة      
                                         اليت ترتبط بصفحات أخرى عرب خاصـية الـربط     ) Home Page (                      من الوثائق أو الصفحات 

                                                                ، اليت تسمح للمستخدمني بالتنقل بني تلك الصفحات اليت حتتـوي               ) Hypertext (        املسماة  
                                                          وات ، واألفالم ، وتتميز هذه اخلدمة بوفرة وحداثة البيانـات                                   على النصوص ، والصور ، واألص     



 ٤٢
   .                                                                                          اليت تقدمها ، وميكن للمستخدم االستفادة من هذه اخلدمة باستخدام أحد برامج املتصفحات              

   .  )   ٢٣٤  ص    ،   هـ     ١٤٢١  ،       املوسى  (
  :                املنتديات العاملية  §

              املوضـوعات                                                                        تتيح شبكة اإلنترنت الفرصة ملستخدميها يف تبادل اآلراء واألفكار حول         
                                                                                          املختلفة باستخدام الربيد اإللكتروين من خالل إنشاء جمموعات مناقشة على مستوى عـاملي ،              

                      القـوائم الربيديـة          ونظـام  ،  ) News group (                         جمموعة األخبار أو النقـاش    :               وهلا نظامان مها 
) Mailing lists (  ،   مكّن هذان النظامان املستخدم من اإلطالع على األخبار اجلديـدةوي                                                     ّ     ،  
   .(                    ّ        ٌ                                نشر معلومات أو مذكّرات ، كلٌ حسب ختصصه واهتمامـه             و                             و النقاش وطرح األسئلة ، أ      أ

    )   ٢٢١-   ٢٢٠       م ، ص ص    ٢٠٠١        اهلادي ، 

  :                                                           استخدام شبكة االنرتنت يف جمال التعليم وإدخاهلا يف الفصول الدراسية
                      ، حيث أصـبح العـامل                       من التطور والتقدم                                       ٍ  أصبحت التقنية احلديثة تقود العامل إىل مزيدٍ  

                                                         ، وتعد شبكة اإلنترنت من أبرز مالمح التطور التقين يف                                                    على وشك دخول الثورة العلمية الثالثة     
                           ظهور طرائق جديـدة يف             يسهم يف               من شأنه أن                                                 العصر احلديث واستخدام اإلنترنت يف التعليم       

ــدريس ــور               الت ــيم متط ــاد تعل ــو إجي ــاً حن ــاالً رحب ــد جم ــه يع ــا أن   .                 ً     ً                                          ، كم
    ).    ٢٨٨    ، ص     هـ ٨   ١٤١        ، وبدر،        العقال   (

        الربيـد                                     بالتعليم على جمموعات األخبار،                 ذات العالقة        نترنت   إل          شبكة ا       خدمات    مل   ت   وتش
                                    ، وخدمة اجلوفر املتصلة باحلاسـبات                                  ومواقع الشبكة العنكبوتية       ،      ية              قوائم الربيد   ال و          اإللكتروين  

         بيانـات                                     ، وأرشيفات امللفـات وقواعـد ال                                     واملؤسسات التعليمية واملكتبات                    اآللية يف املدارس  
   ).   ٢٣٨  :     م، ص    ٢٠٠١       اهلادي،  (

                                        إن استخدام اإلنترنت يف التعلـيم أدى             ) "    ١٤٠        هـ ، ص      ١٤٢٢  (                 ويضيف الشرهان   
                                               ّ        ً                                                 إىل تطور مذهل وسريع يف العملية التعليمية ، كما أثّر إجيابياً على طريقة أداء املعلـم واملـتعلم                  

                          شىت ااالت ، كما أا                                                                          وإجنازاته يف غرفة الفصل الدراسي الحتوائها على معلومات متنوعة يف         
   "         ً                    ِ             تعد أداةً للبحث واالكتشاف من ِقبل مستخدميها 



 ٤٣
                 اليت أشار إليهـا    )              أو اإلجيابيات    (                                       ً                    إن استخدام اإلنترنت يف التعليم يقدم عدداً من املزايا          

ـ     ١٤٢٢   ،           الشرهان   ،    هـ    ١٤٢٢ ،                   الفنتوخ والسلطان   (   ٌ      كلٌ من      ،    ١٥٧-   ١٤٠      ص ص      ،      هـ
         هـ ، ص       ١٤٢٣           ،الل ،       ٢٣٤-   ٢٢٥           هـ ، ص ص       ١٤٢١   ،               ، املوسى      هـ    ١٤٢٤   ،     ه      باناعم
    :   وهي   )   Wulf ,1996 ,pp50-55  ،   ٩٦-  ٨٩     ، ص ص    ١٩٩٩           ، عزيز ،   ٧٥-  ٧٣ ص

                تقنيـات                                                                         نترنت من وسائل االتصال احلديثـة الـيت يسـتفاد منـها يف               إل      تعد ا    - ١
                                    واستخدامها كوسيلة تعليمية مفيـدة              ، ونشرها ،                            التعليم من خالل مجع املعلومات  

  .        االتصال       وتقنيات          التعليم       تقنيات                رتباط الوثيق بني         نتيجة لال
                                                                              تطوير املناهج وطرائق التعليم من خالل مسامهة الشبكة يف تزويـد املؤسسـات                - ٢

                                                       لبحوث والدراسات واالت والدوريات والكتب واملقـاالت                 املختلفة با            التعليمية  
ٍ      املتخصصة يف جماالٍت عدة               .  

                                       ة الفرصة للمتعلم بالوصـول ملصـادر                                                 توفري فرص التعليم الذايت من خالل إتاح       - ٣
                                                                                    املعلومات املختلفة يف أي زمان ومكان ، وهذا ينمي لديه مهارات التعامـل مـع               

                                                    ارات اإلطالع والبحث ، واستخدام خـدمات االتصـال         ـ                   احلاسب اآليل ، ومه   
  .        بفاعلية 

                           ّ                ِ                         ً                 توفر بيئة مشوقة وجذابة تحفّز استخدامها من ِقبل املتعلمني واملعلمـني ، نظـراً               - ٤
                             اليت تتضمن الصور ، واملـؤثرات    )                        ) Multimedia     الستخدامها للوسائط املتعددة   

  .                              الصوتية ، وعروض الفيديو وغريها 
                                                                             تتيح الفرصة جلميع األفراد على خمتلف مسـتويام وختصصـام واهتمامـام             - ٥

ٍ           التواصل وتبادل املعلومات واخلربات يف أي مكاٍن من العامل                                         .  
                ، حيث ميكن تصميم   ) Distance Education   (                          توفر فرصة التعليم عن بعد - ٦

                                                                                 صفحات دراسية عليها ذات تقنية عالية باستخدام الوسائط املتعددة، واسـتخدام           
  .                                                         اخلدمات األخرى مثل الربيد اإللكتروين لتواصل املعلمني مع املتعلمني 

                                                                                  كما تسهم شبكة اإلنترنت يف التعليم الذايت ، فهي كذلك تسـهم يف التعلـيم                - ٧
                                                        ّ               ين من خالل توزيع املهام التعليمية على الطالب يف شكل جمموعات حتقّـق                   التعاو

  .                                  املشاركة الفاعلة يف املواد التعليمية 



 ٤٤
    ّ                                                             ّ                       توفّر املرونة يف التعلم من خالل مراعاة الفروق الفردية ، فالطالب يتعلّم بالسرعة              - ٨

  .                                 اليت تناسبه ، ويف الوقت الذي يرغبه 
   ّ                                  تخلّفون عن زمالئهم بسبب تغيبهم عن                                           تسهم يف حل مشكالت الطالب الذين ي       - ٩

ٍ                                          املدرسة ، حيث ميكنهم متابعة دروسهم يف وقٍت آخـر يف منـازهلم أو أمـاكن                                                      
  .                                          إقامتهم ، فال يوجد تقيد بساعات دراسية حمددة 

                                                                                  مساعدة املعلم يف احلصول على املعلومات التعليمية والتربوية املتعلقـة بـاملواد             -  ١٠
ٍ         بشكٍل مستمر                               الدراسية لتطوير خرباته ومهاراته     .  

              ملا تتميز به                                                                              يتضح مما سبق الدور الذي ميكن أن تلعبه شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية         
                                                                                                  من خدمات متنوعة وشاملة ختدم املعلم ، واملتعلم ، واملنهج ، والنظام التعليمي، وهذا يفـرض                

                   خدمات هذه الشبكة                                                                           على القائمني على العملية التعليمية ضرورة التخطيط الواعي لالستفادة من        
ٍ                           ّ           ّ                ، فنحن نعيش يف وقٍت حيتاج فيه الطالب إىل أن نعلّمه كيف يـتعلّم                                 ً      ً    ، وتوظيفها توظيفاً سليماً                    

  .                                                وفسح اال أمامه مع وجود نوع من الرقابة والتوجيه 
  : )E-Learning   (                  التعليم االلكرتوني- ب

  :           نبذة تارخيية
         تقنيات      ً      وخاصةً يف جمال          هذا العصر                                                      مل يشهد عصر من العصور التقدم التقين الذي شهده           

  .                                                       واليت أثرت يف خمتلف اجلوانب اإلنسانية ويأيت يف مقدمتها التعليم     ومات  ل            االتصاالت واملع
         ً      ً              ٍ         حتمل توجهاً جديداً يقوم على فلسـفٍة                                                             ويشهد العامل اليوم إعادة هيكله للعملية التعليمة       

   ).  ٦٦    هـ،ص    ١٤٢٣   ،      العمري  (                                           تقتضي إجياد تعليم غري حمدود بالزمان وال املكان 
      إىل                                مفهـوم التعلـيم اإللكتـروين         )   ٢٦-  ٢٥           هـ ، ص ص       ١٤٢٣  (                ويرجع العريين   

 Programmed (                       كتابه عن التعليم املربمج   ) Skinner (                         ّ       الستينات امليالدية عندما ألّف سكنر 

Learning (              حيث يتم ترتيب املواضيع الدراسية تسلسلياً على هيئة برنامج حيوي اختبـارات                                          ً                                      
  تقيس مدى تقد                         وقدراته ، وهذه     ه                                 ّ                             م الطالب يف تلك املواضيع ، حبيث يتنقّل فيها حسب إمكانيات                    

                           ، ومع اختـراع احلاسـب اآليل     ) Self Learning (                                   كانت بداية ظهور مفهوم التعلم الذايت 



 ٤٥
                                                                                            الشخصي ، مث ظهور شبكة اإلنترنت تطور هذا املفهوم ليكون أكثر مشولية حتت مسمى التعليم               

   ).E-Learning (         اإللكتروين 
  :                  املفهوم والتعريفات 

                 وال يزال هنـاك          ،                            أساليب وتقنيات التعليم                   التطور األحدث يف                     التعليم اإللكتروين         يعترب 
                                           ، حيث ينظر له كل طرف معني به من               ٌ                                              جدلٌ واسع حول حتديد مصطلح شامل له متفق عليه        

  .                                 زاوية ختصصه اليت تعبر عن وجهة نظره 
                الذي يـرى أن        )  ٤        هـ ، ص      ١٤٢٣  (                 ا ذكره احمليسن                                    ومن تلك املفاهيم والتعريفات م    

ٍ                                               نوع من التعليم ال يستلزم وجود مباٍن مدرسية أو صفوف دراسية ، ويعتمد                               التعليم اإللكتروين                                   
                                                                                       على استخدام احلاسب اآليل والوسائط املتعددة ، وتوظيف خدمات االتصال وعلـى رأسـها              

                                      ني الطالب واحلاسب اآليل من خالل مـا                                                يف التواصل بني املعلم والطالب ، وب        ت            شبكة اإلنترن 
  .                                        يقدمه من وسائل تعليمية إلكترونية متنوعة 

                                           بأن التعليم اإللكتروين هو أكثر أشكال التعليم     )   ٢٥       م ، ص      ٢٠٠٣  (                   كما ترى الغراب    
                                                  ً                 التعلم باستخدام احلاسبات اآللية وبرجمياا املختلفة سـواًء علـى                : "           ً                 املرن شيوعاً وتعرفه بأنه     

  .   "                                         غلقة ، أو شبكات مشتركة ، أو شبكة اإلنترنت        شبكات م

                       تقدمي احملتوى التعليمي مع     : "        بأنه                       فيعرف التعليم اإللكتروين  )    هـ     ١٤٢٤  (               أما العريفي   
                                              ٍ      ٍ                                            ما يتضمنه من شروحات ومتارين وتفاعل ومتابعة بصورٍة جزئيٍة أو شاملة يف الفصل أو عن بعد                

     ".                  عرب شبكة اإلنترنت                                     بواسطة برامج متقدمة مخزنة يف احلاسب أو

  :                 التعليم اإللكرتوني   )       خصائص   (       مميزات 
ٍ                                                    بعدٍد من املميزات اليت قد توجد مربرات مقنعة السـتخدامه يف                              يتميز التعليم اإللكتروين       
  .        التعليم 

ـ     ١٤٢٣   ،             ، واملوسى  ٣  ١٦-  ٦٠ ١         ، ص ص        هـ    ١٤٢٢   ،           الشرهان (     ّ            وقد خلّص كل من            هـ
               هـ ، والراشد ،     ١٤٢٤               هـ ، والنمله ،     ١٤٢٣    ،            ، واملبرييك  هـ    ١٤٢٤  ،            والتركي ،  ١٥  ص  ،

  :                         أهم تلك املميزات فيما يلي   ).    ٣١-  ٢٥       م ، ص ص    ٢٠٠٣               هـ ، والغراب ،     ١٤٢٤



 ٤٦
                                                                                      املسامهة يف حل بعض املشكالت التربوية مثل تزايد أعداد الطالب الذي يقابله عجز يف              - ١

  .                                                            الطاقة االستيعابية للصفوف الدراسية ، ونقص أعداد املعلمني املؤهلني

       :    "         إىل أن     )       هــ       ١٤٢٤  (                                                        يادة كفاءة التعليم والتدريب ، حيث يشري التركـي             ز - ٢
-  ٥٠                                                                                      التعليم اإللكتروين سيعطي أفضلية يف متابعة عملية التعليم والتدريب مبـا نسـبته              

  ،   %   ٦٠-  ٢٥                                                                     ، كما سيؤدي إىل زيادة يف نسبة التحصيل تتراوح ما بـني                      %   ٦٠
      % " .  ٦٠                       سرعة يف التعلم تصل إىل      ً                          وأيضاً سيؤدي التعليم اإللكتروين إىل

                                                                                         يؤدي استخدام التعليم اإللكتروين إىل حتويل الصف الدراسي إىل بيئة تعليمية متعـددة              - ٣
 & Dubois (                                وكما يقول كل من دوبـس وفيليـب      .                             املصادر متتاز بالتفاعل املتبادل 

Phillip , p137 " (     يئـة                     ً                                  إن املتعلم إلكترونياً هو متعلم حقيقي ، لكنه يـتعلم يف ب      
    " .          إلكترونية 

                                                                                    يؤدي استخدام التعليم اإللكتروين إىل تطوير قدرات املعلمني واملتعلمني للتعامـل مـع          - ٤
  .         التقنية  

    ّ                                                                              يمكّن استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم اإللكتروين املعلمني من وضـع احملاضـرات             - ٥
ٍ                                                            والدروس وحتديثها من وقٍت آلخر ، مع إمكانية تكليف الطالب بـأداء واجبـات                   أو                      

   .                                    ً اختبارات ، وتقومي مستويام إلكترونياً 

  )                       أيام يف األسـبوع       ٧                 ساعة يف اليوم و     ٢٤  (                                              إمكانية التعلم يف أي وقت ويف أي مكان          - ٦
  .                                                     وهذه امليزة تتيح للجميع التعلم حسب األوقات اليت تناسبهم 

     يـة                                                                                      زيادة فرصة التواصل بني الطالب فيما بينهم ، وبني الطالب واملعلمني ، مع إمكان              - ٧
                                                 ّ                                         توسيع الدائرة لتشمل املرتل والبيئة احمليطة ، وهذا يحفّز الطالب ويزيد مـن تفاعلـهم               

  .                              ومشاركتهم فيما يطرح من مواضيع 

                                                                                           إحساس الطالب باملساواة والثقة بالنفس ، حيث يستطيع أن يديل برأيه دون تـردد أو                - ٨
                ، أو غـرف       وين                                     ً                             خجل من خالل قنوات االتصال املختلفة ، سواًء عرب الربيد اإللكتـر           

  .                                                    احلوار ، أو التخاطب الكتايب الفوري ، وغريها من الوسائل 



 ٤٧
       ً                                                              مناسباً لتقدمي مجيع أنواع التعلـيم والتـدريب ، النظـري أو                                      يعترب التعليم اإللكتروين   - ٩

                    ّ                      على التقنية الـيت توظّـف جمموعـة مـن        د                                         التطبيقي ، احلكومي أو اخلاص ، باالعتما      
                                                    احلاسب اآليل ، أو عرب شبكة اإلنترنت ، أو الفصول                                              التطبيقات ، مثل التعليم مبساعدة      

  .      وغريها   ) Virtual Classes (          االفتراضية 

                                                                                       إمكانية تعديل طريقة عرض الدروس ، واستخدام الوسائط املتعددة ، وترك احلريـة              -  ١٠
  .                                 للطالب ليختار الطريقة اليت تناسبه 

           والتأهيـل                  ويض نقص اخلربة       وتع    ،                                     يف إعداد املواد التعليمية للطالب           املعلمني        مساعدة    -  ١١
  .     بعضهم     لدى

  :                       مستقبل التعليم االلكرتوني
                                                                هو محصلة طبيعية للتطور الكبري يف جمال احلاسب اآليل وشبكات                                إن التعليم اإللكتروين   

                                         ً      ّ                                                 االتصال ، ويرى البعض أن هذه التقنية ال تمثّل حتدياً حبد ذاا ، ولكن التحدي يكمن يف مدى                 
  .                                فية التعامل معها وطريقة توظيفها                    قبوهلا ، واألهم هو كي

    يف                                                        املنظمات واملؤسسات اخلاصة يف استخدام التعليم اإللكتـروين                       بدأت كثري من         ولقد  
  .                     تعليم وتدريب موظفيها 

                                                                                  ويف جمال التعليم فقد عمدت الكثري من اجلامعات واملؤسسات التعليميـة إىل وضـع                
                                                إلكترونية علـى شـبكة اإلنترنـت لتكـون                                                          املقررات واملواد التعليمية اخلاصة ا على مواقع      

   
                                       ويعترب التعليم اإللكتروين مـن أكثـر         "                               االلتحاق برباجمها الدراسية ،            ً                 متاحةً لكل دارس يرغب   

                                                                                                التقنيات اليت سيزيد استخدامها خالل السنوات القادمة ، حيث يتوقع أن يرتفع االسـتثمار يف               
ــل إىل     ــيم اإللكتــروين ليص ــال التعل ــون دوالر     ١١,٥                                        جم    "   م     ٢٠٠٣      عــام                بلي

  .   )     هـ     ١٤٢٤         التركي ،   ( 
   ُ                      املُشجعة السـتخدامه ،      ة                                                                  ولكن رغم أمهية هذا النوع من التعليم والنتائج األولية اإلجيابي         

                                                                    ّ                           إال أنه ال زال يف بداياته وتواجهه الكثري من العقبات على عدة مستويات تتمثّـل يف اجلوانـب               
  .                          شرية املؤهلة للتعامل معه                                           املادية ، والتقنية ، والفنية ، والكوادر الب



 ٤٨
   :                                             أنه لضمان جناح صناعة التعليم اإللكتروين البد من   )   ٢٠    هـ،ص    ١٤٢٣ (           ويرى املوسى 

                                                                                         توعية أفراد اتمع لتقبل هذا النوع من التعليم والتفاعل معه ، مع ضرورة مسـامهة               - ١
  .                        التربويني يف دعمه وصناعته 

                                           هزة ، واملعدات ، والـربامج ، وشـبكات                                  ّ                   توفري البنية التحتية املتمثّلة يف توفري األج       - ٢
  .          االتصال اخل 

                        ُ                                                           إعداد الكوادر البشرية املُدربة ، ويتم ذلك من خالل وضع خطة لتدريب املعلمـني               - ٣
ٍ       والطالب على استخدام هذه التقنية وتفعيلها بشكٍل سليم                                              .   

                                                                                     ويف اململكة العربية السعودية بدأت تظهر للوجود بعض املبادرات على شكل مشـاريع             
  :                     ، ومن هذه املبادرات                                 ارب تسعى لتوظيف التعليم اإللكتروين  وجت

                                        وأبنائه الطلبة الستخدام احلاسب اآليل       ز                 بن عبد العزي                       مشروع األمري عبد اهللا    -
    ) .    وطين   (           يف التعليم 

  .                              مشروع املدارس السعودية الرائدة  -

                                                                       مشروع استخدام احلاسب يف املدارس االبتدائية واملتوسطة عن طريق معامل           -
   .         اسب اآليل   احل

                                                                      مبادرات بعض املدارس األهلية واحلكومية يف استخدام معامل احلاسب اآليل           -
ــة    (  ــول الذكي ــة الفص ــية    )                             بتقني ــررات الدراس ــدريس املق    .                                لت
   )    هـ     ١٤٢٤          العريفي ،   ( 



 ٤٩
Computer Labs 

  :  ة     ــــ  دم   ـــ  مق
                                                      ة لتوظيف احلاسب اآليل يف التعليم ، ملا يتوفر فيها من                               ً           تعد معامل احلاسب اآليل بيئةً مثالي     

ٍ                    إمكانيات تتمثّل يف وجود عدد ال بأس به من احلاسبات اآللية يف مكاٍن واحد ، مرتبة بشـكٍل                                     ٍ                                             ّ             
                                                                                          مدروس ، باإلضافة إىل وجود بعض امللحقات واإلضافات اليت ختدم املتعلم واملعلـم لتحقيـق               

  .                           األهداف التربوية والتعليمية 
               إن مل يكـن    –                                                                 أن وجود عدد من احلاسبات اآللية يتيح الفرصة ملعظم الطالب                والشك

                                                                                   باستخدام احلاسب اآليل والتعامل معه بشكل واقعي من خالل تنفيذ أنشطة صـفية              –       مجيعهم  
                                                                                                    ملواد دراسية ، أو القيام بأنشطة ال صفية تلبي حاجام وميوهلم ، ويف كال احلالتني فإن الفائدة                 

    .                                            ً ب يف نواحي عديدة سيتم التطرق هلا بالتفصيل الحقاً     ّ       تتحقّق للطال
  "             :         بأنـه       )   ١٢        هــ، ص      ١٤٢٣  (                                            إن معمل احلاسب اآليل كما يعرفه الشرهان        

                                                                                          املكان املخصص الستخدام أجهزة احلاسب ، وملحقاا ، ويتم فيه إجراء النشاطات احلاسوبية             
       "                                      املختلفة للطالب حتت إشراف وتدريب املعلم

   :                     يزات معمل احلاسب اآليل   جته
                                       ً     ً                                         إن إعداد معمل احلاسب اآليل وجتهيزه يعد أمراً مهماً للغاية ، لذلك ينبغي مراعاة األمور         

ِ         التالية من أجل جتهيز معمل مثايل خيدم األهداف اليت وِجد ألجلها                                                :  
w موقــع املعمــــل                   :  

                      يف املدرسـة أمـر                   ُ                                              إن التخطيط املُسبق الختيار مكان مناسب ملعمل احلاسـب اآليل           
  :             ّ                                ً                        ضروري ، ويتوقّف اختيار املوقع املناسب للمعمل بناًء على بعض العوامل ومنها 

  .                                طبيعة الدراسة ، واملواد الدراسية  -
  .                           أغراض وأهداف استخدام املعمل  -



 ٥٠
                                                                              طبيعة التنظيم اإلداري يف املدرسة ، من حيث وجود أقسام أو وحـدات مسـتقلة            -

                                                        العربية ، وقسم للمواد االجتماعية ، وقسم للعلوم                       مثل قسم للغة    (                   للمواد الدراسية   
    )   ١٣٢-   ١٣١       م ، ص ص    ١٩٩٥      سيد ،      ) .(      ، اخل 

w   مساحة املعمل            :  
  :                                                        يتوقف اختيار املساحة املناسبة للمعمل على عدة عناصر ، أمهها  

  .                                                             أعداد الطالب الذين سيستخدمون املعمل ، وخصائصهم العمرية واجلسدية  -
  .                                      يت سيجهز ا املعمل ، وطريقة تنظيمها فيه                       عدد أجهزة احلاسب اآليل ال -
                                   ّ                                           األخذ يف االعتبار وضع ملحقات أخرى يتطلّبها املعمل ، من شاشات ، وطابعات              -

  .                     ، وأجهزة عرض ، وغريها 
    ً                                                                          أيضاً األخذ يف االعتبار وجود إمكانية إلنشاء مكتبة صغرية حتتوي علـى بعـض               -

  .  ة                                              مصادر املعلومات من كتب ودوريات ، وبرامج حاسوبي
    )   ٢٠١-   ٢٠٠         هـ ، ص ص     ١٤٢١        املوسى ،                                                                       ( 

w   مكونات املعمل             :  
                                                                                          يتضمن جتهيز معمل احلاسب اآليل مكونات أساسية ، وأخرى إضافية ، أما املكونات األساسية              

  :      فتشمل 
ٍ                        أجهزة حاسب آيل جمهزة بالربامج الالزمة ، خيتلف عددها من معمٍل آلخر حسـب               -                                                      

                                              املادية للجهات اليت تتوىل جتهيز املعامل ،         ت                                     ؤى والفلسفات التربوية ، واإلمكانيا       الر
   .        جهاز   ٢٥-  ١٠                             ويف الغالب يتراوح عددها ما بني 

                                                                               طاوالت لوضع األجهزة عليها ، ويفضل أن تكون مستطيلة الشـكل ، ومتوسـطة               -
ــالب      ــة الط ــهيل حرك ــة لتس ــد متحرك ــع مقاع ــاع ، م   .                                                              االرتف

    )   ١٣٥-   ١٣٣       م ، ص ص    ١٩٩٥     يد ،  س  ( 



 ٥١
                                                                                      أما التجهيزات اإلضافية فتشمل الطابعات ، واملاسحات الضوئية ، شاشة للعرض، جهاز            

                                               ، شبكة لربط أجهزة احلاسب بامللحقات ، خطوط هاتفية   ) Data show (               العرض من احلاسب 
   .                     لالتصال بشبكة اإلنترنت 

w   أنظمة تشغيل املعامل                   :  
  :                              ان لتشغيل معامل احلاسب اآليل ،مها                          يوجد نظامان أساسيان معروف  
  :                                نظام التشغيل العادي ملعامل احلاسب - أ

                                                                                  يف هذا النظام يتكون املعمل من جمموعة من أجهزة احلاسب اآليل غري املرتبطة ببعضـها           
                                                                                        البعض بأي نوع من الشبكات ، وقد يوجد جهاز حاسب خاص باملعلم موصول جبهاز العرض               

) Data show (  دائماً ر        ال تتوف ة              وهذه اإلمكاني-                      بالشرح من خالل جهازه               حيث يقوم املعلم  ً      -  
                                                   ً                                            مث يترك اال للطالب للتطبيق العملي على أجهزم ، وكثرياً ما يستخدم هذا النظام للتدريس               
                                                        ً                             والتدريب على مهارات احلاسب اآليل ، حيث يكون يف الغالب مرتبطاً مبـادة احلاسـب اآليل            

    .        فيه                               إلجراء التطبيقات العملية للدروس

  :   ) ة            أو اإللكتروني  (                      نظام الفصول الذكية - ب
ٍ                                            وهو عبارة عن معمل حاسب آيل مبواصفاٍت خاصة يستخدم لتدريس احلاسـب اآليل                                              
                                                   ّ                                           واملواد الدراسية األخرى ،وتتم إدارته عن طريق برامج حتكّم تعمل ضمن النظـام ، ويوجـد                

  :                         نظام الفصول الذكية ، ومها   )       إلدارة   (              ّ  أسلوبان للتحكّم 
�         ّ       وهذا يتطلّب وجود   ) Hardware   (                                                      إدارة معمل احلاسب اآليل باستخدام املكونات املادية أو العتاد  

  :    اآليت 

                                                    لكل طالب ، وقد يكون داخـل أو خـارج جهـاز              ) Booster (               جهاز استقبال    -
  .          احلاسب اآليل 

   ّ                          تمكّنه مـن الـتحكم بـأجهزة      ) Teacher Unit (       ّ                لوحة حتكّم رئيسية للمعلم  -
    ) .LAN (                                بالطالب املربوطة ا عرب شبكة داخلية               االستقبال اخلاصة 



 ٥٢
                                                                               مفتاح طلب املساعدة لكل طالب ، حيث يستخدمه لطلب املساعدة من املعلـم ،               -

                         ً        ً                                                   وعند الضغط عليه يصدر صوتاً أو ضوءاً يف لوحة التحكم لدى املعلم،  مع ظهـور                
  .                     رقم جهاز طالب املساعدة

                                ة بوضوح ، مع إمكانية نقـل                                                            ويتميز هذا األسلوب بالقدرة على نقل الصوت والصور       
                                                                                          شاشة الطالب للمعلم والعكس ، مع القدرة على التحكم يف شاشات الطالب وتوجيههم عـن               

  .                                                             بعد ،لكن من أهم عيوب هذا األسلوب تكلفته العالية ، وصعوبة حتديثه

�    : )Software (                                   إدارة معمل احلاسب اآليل بواسطة الربامج   
                                 ً               سلوب السابق ، ولكنه يستخدم برناجمـاً يـتم                                             وهذا األسلوب مشابه إىل حد كبري لأل      

                                                                                        نسخه على أجهزة احلاسب اآليل للطالب ، مما يسمح للمعلم بـالتحكم ومراقبـة شاشـات                
     ) . LAN (                                         الطالب املربوطة من خالل شبكة املعمل الداخلية 

                                                                                           ويتميز هذا األسلوب بأن تكلفته املادية مناسبة ، عملية حتديثه تتم بسهولة عن طريـق               
-E       (                                                                              ، ميكن استخدامه إلرسال رسائل إلكترونية لوجود خاصية الربيد اإللكتـروين                  الربامج

mail (   املُضافة للربنامج             ُ  ).  ت .                          دليل نظام الفصول الذكية ،د (  

w   التنظيم يف معمل احلاسب اآليل                         :  
  :               تنظيم األجهزة - أ

  :                                                                       يرتبط تنظيم األجهزة بطريقة جلوس الطالب ، وهناك عدة خيارات للجلوس كما يلي 
ú     جلوس الطالب يف صفوف حبيث يعطي كلٌ منهم ظهره لآلخر ، وهنا جيب أال تقلّ املسـافة              ّ                                ٌ                              

  .                          م لتسهيل حركة الطالب واملعلم    ٢,٤٠               م ، وال تزيد عن    ١,٥             بني الصفوف عن 

ú                 جلوس الطالب يف صفوف باجتاه واحد كما يف الفصل الدراسي ، وهنا جيب أال تقلّ املسافة                         ّ                                                                  
  .  م     ١,٢٥             بني الصفوف عن 

ú                وضع األجهزة حبيث تكون ظهورها مواجهة جلدران املعمل ، وتعتمد املسافة بينها هنا علـى                                                                                          
  .            مساحة املعمل 



 ٥٣
ú         كذلك قد يأخذ جلوس الطالب شكل احلرف                                           ) U (         حبيث يكون الطالب أما داخل احلرف ،                                     

  .                                  ، أو خارجه أي تكون وجوههم متقابلة 
         ددة جيب التقية جلوس حمدوعموما ليست هناك وضعي                                                            ا ، ولكن املهم أن تسـاعد يف                                 

  .                               حتقيق اهلدف من حضور الطالب للمعمل 

  :     ـاءة        ـــــــ    اإلضـ  - ب
                                                                                  إن سقوط الضوء على شاشات أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل من أكثر املشاكل الـيت               

  :                         لتفادي  هذه املشكلة مثل  ت ا       االحتياط        عمل بعض          ا البد من                             تؤدي إىل صعوبة يف الرؤية ، وهن
                                                                قع املناسب للمعمل حبيث ال يكون يف اجلهة اليت يسـقط عليهـا                        اختيار املو  -

  .                                   الضوء بتركيز كبري خالل اليوم الدراسي 
  .                                              تقليل حجم النوافذ ، وتركيب ستائر مناسبة عليها  -

                        حبيث تكون عمودية، وغري        )  ت         الفلوريسن  (                                 استخدام ملبات اإلضاءة البيضاء      -
  .       مباشرة 

  .    ضوء                                   استخدام طاوالت ذات سطوح غري عاكسة لل -

    )   ١٠٢-   ١٠١        هـ ، ص ص    ١٤٢١        املوسى ،                                                                         ( 
  :              درجة احلرارة - ج

      ً                                  تقريباً ، وكما هو معلوم أن أجهـزة           )ْ ْم  ١٨ (                                      احلرارة املناسبة ملعمل احلاسب اآليل           درجة
  ي                                                                                         احلاسب اآليل املوجودة تصدر عنها حرارة ، وكذلك الطالب املتواجدين يف املعمل ، مما يؤد              

ٍ       إىل ارتفاع درجة احلرارة بشكٍل مزعج                           .  
                                                                                           لذا البد من مراعاة موقع املعمل ، وإحكام النوافذ ، وتركيب العـوازل ، واسـتخدام                

-   ١٣٧      م ،ص ص    ١٩٩٥       سـيد ،     . (                                                     املصابيح اليت ال تصدر عنها حرارة ، وتكييـف املعمـل      
١٣٨   .(   



 ٥٤
  :                                    استخدامات معامل احلاسب اآليل يف التعليم 

                                                                       يل الكثري من اخلدمات للمعلمني وللطالب ، وتسهم يف توفري بيئة مثالية                                  تقدم معامل احلاسب اآل   
  .                                            للقيام باألنشطة املختلفة ملختلف املواد الدراسية 

         هــ، ص       ١٤٢١  (         واملوسى      )    ١٤٦-   ١٤٣        م ،ص ص      ١٩٩٥ (     ّ    ٌ             وقد خلّص كلٌ من سيد      
   :                         أهم تلك اخلدمات فيما يلي     )    ٢٠٦-   ٢٠٤ ص
                                                من الطالب يف وقت واحـد لتأديـة نشـاطات                               ِ                  إمكانية استخدامه من ِقبل جمموعة كبرية      - ١

  .       مشتركة 

  .                                                                        إتاحة استخدام أجهزة احلاسب اآليل وملحقاا للمعلمني والطالب طوال اليوم الدراسي - ٢

ِ                                  حيقّق استخدام املعمل التكامل مع املقررات الدراسية ، مىت مـا وِضـعت آليـة حمـددة                  - ٣                                                      ّ  
  .             ِ              الستخدامه من ِقبل مجيع املعلمني 

  .                            ة أو ثالثية أو أكثر حسب احلاجة                              لفردي ، أو يف جمموعات صغرية ثنائي                   يوفر فرصة التعليم ا - ٤
                                   ً                                                        انتقال الطالب للمعمل قد يعطي انطباعاً لديهم بأمهية املوضوع الدراسي ، وجدية املعلـم               - ٥

  .               للصف الدراسي  ّ لّ                    كما خيرجهم من اجلو املم ،

                طـالب لألنشـطة                   ً     ً                                                      يعطي املعلم قدراً كبرياً من املتابعة واإلشراف ، والتأكد من تأديـة ال             - ٦
  .                        باستخدام أجهزة احلاسب اآليل

                                                                                       يوفر فرصة استخدام اإلمكانات وامللحقات املتاحة من طابعات وماسحات ضوئية ، وبرامج             - ٧
  .                                          ، وخدمة االتصال بشبكة اإلنترنت يف حال توفرها 

                                  ّ      ً           لربط األجهزة ببعضها ، ، فإن هذا يوفّر حتكمـاً            ) LAN (                               يف حال استخدمت شبكة داخلية       - ٨
                                                                           علم يف مجيع األجهزة ،كما أن ربط األجهزة مع ملحقاا واشتراك الطالب فيها                      عن بعد للم  

   .    ّ                 ّ                يقلّل التكاليف ، ويوفّر يف مساحة املعمل 

  .                                                   ّ           مكانية استخدامه يف تدريس مجيع املقررات الدراسية ملا يوفّره من خدمات إ - ٩



 ٥٥
       مـا                       ِ                                                   إمكانية استخدامه من ِقبل املعلمني والطالب ليكون أحد مصـادر املعلومـات إذا     -  ١٠

    . ت                                                      توفرت الربامج املناسبة ، وتوفرت خدمة االتصال بشبكة اإلنترن

                                                                            إمكانية استخدامه يف تدريب املعلمني والطالب لتنمية مهارام يف التعامل مع احلاسـب    -  ١١
  .    اآليل 

                  لوضـع آليـة          ً                                                                وأخرياً البد من التأكيد على أمهية وجود اختصاصي يف تقنيات التعليم          
                                                            املعلمني يف استخدام املواد والربامج احلاسـوبية وكيفيـة           ة   اعد س  وم                           لتنسيق استخدام املعمل ،   

                                                                                            تكاملها مع املنهج الدراسي ، واختيار أساليب التدريس املناسبة لتحقيق االستخدام الفعال ملعمل       
    )   ١٤٦      م ، ص     ١٩٩٥      سيد ،     (  .          احلاسب اآليل 





 ٥٦
 

    :         مقدمــــة
                                                                     والتعليم يف اململكة العربية السعودية لتحقيق التطور يف العمليـة              ً                      سعياً من وزارة التربية      

                                                                                                 التربوية والتعليمية ، فقد سعت لالستفادة من التجارب واملشاريع التربوية من خـالل تبـادل               
  .                                    واجلهات التعليمية يف شىت أحناء العامل ت                         الزيارات الكثرية مع املؤسسا

                                             دى اخلطوات الواقعية املهمة الرامية لتطوير                                                  ويأيت برنامج املدارس السعودية الرائدة كإح     
                            ّ       ً     ً                                                       املدرسة جبميع عناصرها، فهي تمثّل منوذجاً شامالً تتكامل فيه عناصر العملية التعليمية من خالل             
                                                                                               خطة طويلة املدى دف لبناء القدرات الوطنية ، واستثمار وتكامل اجلهود من خالل التعـاون               

                                                     ج ، وتقنيات التعليم، واإلشراف التربـوي ، مـع                                                   والشراكة بني قطاعات متعددة تشمل املناه     
            العـواد ،      .(                                                               األكادميية الوطنية واالستفادة من التجارب العربية والعاملية                               االعتماد على الكوادر  

     ). ٦- ٥        هـ،  ص ص    ١٤٢٣                                     دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة ،

  :                   فكرة وبداية املشروع 
                                              ئدة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعلـيم                                                     مت تشكيل فريق برنامج املدارس السعودية الرا      

                                                                                                    للتطوير التربوي وعدد من إدارات الوزارة مشلت املناهج، وتقنيات التعليم ، والقياس والتقومي ،              
    ً                                         عضواً من الباحثني ، واملشرفني التربـويني ،          )   ٢٦ (                                            واإلشراف التربوي ، وقد تكون الفريق من        

                                                  عض معلميها ، وبالتعاون مـع اإلدارة العامـة           وب  )                 مدارس التجربة     (                       ومديري املدارس اخلمس    
   .           ملدة شهر  ا                                                                    للتربية والتعليم يف الرياض ، وقد مت تدريب الفريق على الربنامج يف أسترالي

                                                                                      تال ذلك إعداد برنامج يقوم على تنفيذ التجربة يف مخس مدارس حكوميـة يف مدينـة                
     هــ      ١٤٢٠                      ق الربنامج يف العام                                                                      الرياض ، ثالث منها ابتدائية ، ومتوسطتان ، وقد بدىء بتطبي          
                              هـ للتهيئة واستكمال البنية        ١٤٢١                                                          الذي خصص لبناء اإلطار النظري للتجربة ، وخصص العام          

           هـ والعام      ١٤٢٣ /    ١٤٢٢                                                                          التحتية التقنية للمدارس وإعداد الكوادر البشرية ، فيما خصص العام           
  .                         ً هـ لتطبيق التجربة ميدانياً     ١٤٢٤ /    ١٤٢٣

                                                                  تكون هناك حقيبة للمدرسة السعودية الرائدة حبيث يكـون هـذا                               ويف اية التجربة س   
  )   هـ     ١٤٢٤              موقع البهكلي،     . (              ً       ً                               النموذج متاحاً وجاهزاً للتطبيق يف عموم املدارس السعودية



 ٥٧
   :                    اهلدف العام للمشروع 

                                                                                 يهدف املشروع إىل تكوين منوذج للمدرسة الرائدة يعاجل مشكالت النموذج احلـايل ،             
                                                                           التقنية ، والتنوع يف املصادر ، وهذا النموذج مت جتريبه وتعديله حبيـث                                     ويعتمد على التفاعل، و   

  .         ً                                   يكون قابالً للتطبيق والتعميم على املدارس األخرى 

  :                     األهداف اخلاصة للمشروع 
  :                                                         يهدف مشروع املدارس السعودية الرائدة لتحقيق األهداف التالية 

           ومعاونيـه    )               دها التربـوي     قائ  (                                               تطوير اإلدارة التربوية من خالل منح مدير املدرسة   - ١
  .                                                                       وجملس املدرسة مستوى أكرب من الصالحيات لتعينهم يف أداء مهام القيادة التربوية 

                                                                                  دعم املعلم وتيسري عمله من خالل تطوير عمليات التعليم والتعلم عـرب توظيـف                - ٢
                                                                                        األساليب الفعالة كالتعلم الذايت ، والتعلم التعاوين ، مع التركيـز علـى توظيـف               

  .      حلديثة           التقنيات ا

   ).Active Learner (                                                          العمل على يئة البيئة التعليمية املناسبة لدعم املتعلم النشط  - ٣

  .                                                            تطوير مشاركة مؤسسات اتمع املختلفة لدعم املدرسة والتواصل معها  - ٤

  )   هـ     ١٤٢٤               موقع البهكلي ،                                                                                                                 ( 

  :             مراحل املشروع 
                                                     ً                     مليات التغيري النوعي إلحداث التطوير يف املدرسة تتطلب خططـاً مدروسـة                 إن ع 

             ، وبرنـامج                                                                                       ترتكز على فهم عميق ملراحل التغيري والعوامل املؤثرة يف العاملني والبيئة احمليطة           
  .                                                                             املدارس السعودية الرائدة يف ختطيطه هلذا املشروع راعى اجلوانب املختلفة لعمليات التغيري



 ٥٨
  :                                    الربنامج لتحقيق ذلك يف أربع مراحل هي   بدأ  ق              ومن هذا املنطل

                            التحضري وبناء اإلطار النظري  :            املرحلة األوىل§   
  :                                   مدة هذه املرحلة سنة واحدة ، وهدفت إىل          

  .                    تكوين الفريق وتدريبه -
  .   امة        اخلطة الع     بناء  -
  .                 عداد اإلطار النظري إ -
  .                          بناء منوذج التطوير وأدواته  -

                وذج خالل التنفيذ          تطوير النم  :               املرحلة الثانية  §
  :                                مدة هذه املرحلة سنتان ، وهدفت إىل         

  .                              التجريب امليداين يف مدارس التجربة -
  .                          بناء األدلة الفنية اإلجرائية -
  .                         رصد نواتج التجربة وحتليلها -
  .                   توثيق مرحلي للتجريب -

                التقومي والتوثيق  :               املرحلة الثالثة  §
  :                                    مدة هذه املرحلة ثالثة أشهر ، وهدفت إىل       

  .                     مسودات املدرسة الرائدة     بناء  -
  .            تقومي التجربة -
  .         ّ                 حتكيم األدلّة الفنية اإلجرائية -
  .                                    تكوين حقيبة املدرسة الرائدة واعتمادها -

                            التخطيط لتوسيع نطاق التطبيق  :               املرحلة الرابعة  §
  :                                    مدة هذه املرحلة ثالثة أشهر ، وهدفت إىل         



 ٥٩
  .                                     صياغة استراتيجية للنشر املتدرج للتجربة -
  .                                         لقابلية للتطبيق للمنطقة التعليمية واملدرسة            بناء معايري ا -
  .                        بناء خطة التوسع وتنفيذها -

  )   هـ     ١٤٢٤               موقع البهكلي ،                                                                                                                 ( 

  :                          نبذة عن مدارس التجربة اخلمس
  ح                                                                                    مت اختيار مخس مدارس حكومية يف بيئات متنوعة من مدينة الرياض متثل جمموعة شرائ              

  يف                                                                                                  اتمع ويشرف عليها مباشرة إدارة برنامج السعودية الرائدة التابع ملركز التطوير التربـوي              
  :              وهذه املدارس هي                        وزارة التربية والتعليم ،

         داخـل                                يقع يف مشال مدينة الريـاض      :                                             القسم االبتدائي يف جممع امللك سعود التعليمي        . ١
     امعة   اجل                                 هذا القسم من أبناء منسويب             طالب       غالبية    و                                      املدينة اجلامعية جلامعة امللك سعود ،     

  .                        وأعضاء هيئة التدريس ا ،
                               حبي امللز على شـارع األحسـاء                            تقع يف وسط مدينة الرياض   :                      مدرسة جرير االبتدائية    . ٢

                           قتصادي فـوق املتوسـط مـن     ال         جتماعي وا ال                                طالا من أبناء ذوي املستوى ا          غالبية و ،
            ّ                           ين الذين يشكّلون أقل من ثلث اموع              املتعاقد        وأبناء     ،                      وذوي األعمال احلرة          ،         املوظفني

  .    ّ              الكلّي لطالب املدرسة 

         طالـا        غالبية   و          حبي شربا ،                             تقع يف غرب مدينة الرياض      :                            مدرسة جبل الرمحة االبتدائية     . ٣
  .                                                                    من أبناء ذوي املستوى االجتماعي واالقتصادي فوق املتوسط وأصحاب األعمال احلرة

        حبـي                              قع يف شرق مدينة الريـاض         ت  :                                          مدرسة الشيخ عبد الرمحن الدوسري املتوسطة       . ٤
  .                                                            طالا من أبناء ذوي التعليم العايل واملناصب املهمة ورجال األعمال      غالبية   و       القدس ،

  )                       خلف مكتبة العبيكان      (             حبي العليا                                  تقع يف مشال مدينة الرياض        :                   مدرسة حنني املتوسطة    . ٥
             ط من موظفني                                                                   طالا من أبناء ذوي املستوى التعليمي واالقتصادي فوق املتوس               غالبية و ،

  )   ١٠٣-  ٩٩  :      ، ص ص      رائدة                               دليل برنامج املدارس السعودية ال (   .           ورجال أعمال



 ٦٠
  :                                       التجهيزات التقنية واملعلوماتية يف املدارس 

                                                                                        تتميز املدارس السعودية الرائدة بتوفري بيئة تقنية معلوماتية تعتمد على احلاسب اآليل            
  :        التالية       ً                                           إدراكاً منها بأمهيتها للمعلم والطالب لتحقيق األهداف 

 �  .                                  إعداد الطالب وتأهيله يف بيئة تقنية  
 �  .                                                        تنمية مهارات البحث الذايت عن املعلومات وحتليلها لدى الطالب  
�                                                                                   تطوير أساليب التدريس التقليدية ، وإحالل األساليب املعتمدة علـى التقنيـة             

  .           املعلوماتية 
�  .          ج الدراسي                                                    تنمية مهارات املعلمني على دمج تقنية املعلومات يف املنه
�  .                                           نشر ثقافة احلاسب اآليل واملعلوماتية يف املدرسة 

                                                                                 ولتحقيق ذلك فقد مت جتهيز املدرسة بعدد من أجهـزة احلاسـب اآليل يف الصـفوف                
                                  ، وأجهـزة فيـديو وتلفزيونـات ،      ) Data show (                                الدراسية ، وأجهزة عرض من احلاسـب 

  .                    وطابعات عادية وملونة
                                                 در التعلم يف كل مدرسة حيتوي على أجهزة حاسب                                         كذلك مت جتهيز مركز متكامل ملصا     

                                                                                                آيل ، وطابعة ليزر ملونة وماسح ضوئي ، وكامريا فيديو رقمية ، وجهاز العرض من احلاسب ،                 
                                                                                      وجهاز فيديو وتلفزيون ومسجل ، وخط هاتفي لالتصال بشبكة اإلنترنـت، وجمموعـة مـن             

  .                        الربامج احلاسوبية املختلفة 
                                                           ة للمدرسة الرائدة معمل حاسب آيل بنظام الفصول الذكية             ً                       أيضاً من التجهيزات األساسي   

  :                                      ، وحيتوي كل معمل على التجهيزات التالية 
  .                             جهاز حاسب آيل ذات وسائط متعددة    )   ٢١ (    عدد  -
  .                            امج الالزمة للتحكم يف  الشاشات                                        شبكة داخلية ، مع التوصيالت ،واملوزع ، والرب -

  .       ح ضوئي                                  طابعات ليزر ، وطابعة ملونة ، وماس    )  ٤  (     عدد  -



 ٦١
   .                                     مودم وخط هاتفي لالتصال بشبكة اإلنترنت  -

  .                                               جمموعة من الربامج التطبيقية ، والتعليمية ، وغريها  -

                                                                            واهلدف األساسي من توفري معمل حاسب آيل يف كل مدرسة من املـدارس اخلمـس               
       .                                                                                             مجهز بنظام الفصول الذكية لكي تستخدم يف التدريب ، وتدريس املواد الدراسـية املختلفـة          

     )   ٧٩-  ٧٧                                          دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة ، ص ص   ( 




 ٦٢
  


                                   منذ أكثر من عقدين سابقني علـى     –      ً                   خصوصاً املتقدمة منها     –                        دأبت الكثري من الدول      

                                      املعلومـات واالتصـال يف املـدارس                                                         وضع خطط استراتيجية الستخدام احلاسب اآليل وتقنية      
   ).  ٤٧     هـ ،ص    ١٤١٣       سحاب ،    .(                                      وتوظيفها لتعليم وتدريب الطالب واملعلمني 

                              ً                                                  ويف هذا اجلزء استعرض الباحث عدداً من جتارب الدول اخلليجية والعربية والعامليـة يف         
  ة                                                                                      استخدام احلاسب اآليل ومعامله يف التعليم ،ويالحظ أن بعض هذه التجارب يتصف مبحدودي            

                     ً                                                                          النطاق ليشمل عدد قليالً من املدارس ، يف حني أن البعض اآلخر منها أكثر مشولية ، وأوسـع                  
      ً           ً     ً                                                        نطاقاً ليشمل عدداً كبرياً من املدارس يف مدن خمتلفة بل قد يشمل واليات أو حىت جمموعة دول 

                                                                                      وقد حرص الباحث على ذكر التجارب احلديثة ، واليت رمبا تكون مميزة ومفيدة، وفيما              
  :                    ستعراض لتلك التجارب      يلي ا

                          التجارب اخلليجية والعربية   - أ

    :                        اململكة العربية السعودية   ±
   م                                                                                  اعتمدت خطة إدخال احلاسب اآليل يف التعليم يف اململكة العربية السعودية على االهتما         

                                                                                             بتنمية قدرات الطالب العقلية وقدرام على التفكري ، لذلك مت إدخال مادة احلاسب كمـادة               
      ) .  ١١      هـ ، ص    ١٤٢١         العويشق،   (    هـ     ١٤٠٥                           رار من جملس الوزراء يف العام          دراسية بق

                                                                                           بعد ذلك توالت التجارب واملشاريع التربوية الرامية لتوظيف التقنيـة واملعلوماتيـة يف             
  :                                                              التعليم باستخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته املختلفة ،ومن هذه املشاريع 

w وطين(اسب اآليل يف التعليم  الستخدام احلز بن عبد العزيمشروع عيد اهللا: ( 
             هـ ، ويهدف       ١٤٢١                                            ُ ِّ                   يعد هذا املشروع من أضخم املشاريع احلديثة ،حيث أُقِّر يف عام            

                                                                                              إىل متكني املؤسسات التعليمية من استخدام احلاسب اآليل واملعلوماتية وتوظيفهما لتعزيز العملية            
  .                    التربوية والتعليمية 



 ٦٣
                                            ب اآليل يف التعليم من خالل ثالثـة حمـاور                                                 ويرتكز هذا املشروع على استخدام احلاس     

  :         رئيسة هي 
  .               ً        ً        ً احلاسب اآليل نظرياً ،وعملياً ، وفنياً   )        وتعليم   (      تعلم  -
                                                                                   التعليم باستخدام احلاسب اآليل من خالل توظيفه كوسيلة للتعلم التفاعلي  والذايت             -

  .                                            للطالب ، واعتباره وسيلة تعليمية حيوية للمعلم
                                             در خمتلفة باسـتخدام احلاسـب اآليل وشـبكة                                      احلصول على املعلومات من مصا     -

  .        اإلنترنت 
                                                                            ويستفيد من هذا املشروع الطالب بالدرجة األوىل يف مجيع مراحل التعلـيم العـام ، مث    

  .                            املعلمون ، وبقية أفراد اتمع 
 ) 10mashare /dev/sa.gov.moe.www هـ ١٤٢٢موقع مركز التطوير التربوي(

 ) 3HASEB/com.freeservers.alwasaiel هـ ٤٢٤١موقع جملة الوسائل التعليمية( 

w  املعارف وفيوتشركيدز ة                      الربنامج املشترك بني وزار                      ) future kids(  
                مدارس يف مدينة       )  ٥  (           هـ ومشلت       ١٤٢٠ /    ١٤١٩                                     بدأت هذه التجربة يف العام الدراسي     

   طق                                               احلكومية واألهلية فيما بعد يف خمتلـف املنـا                                                   الرياض ، مث اتسعت لتشمل عشرات املدارس      
                                                                                               التعليمية ، ودف هذه التجربة إىل تعليم احلاسب اآليل لطالب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،              
                                                                                                وإعداد الكوادر الوطنية من املعلمني القادرين على استخدام احلاسب اآليل وتوظيفه يف التعليم  ،            

  :                                 ويشتمل الربنامج على ااالت التالية 
         نظـم   –           الرسوم   –                       اجلداول اإللكترونية    –                    قواعد البيانات    –                   معاجلة الكلمات    –              النشر املكتيب   

  .                   التقنية التطبيقية–        الربجمة –                   االتصاالت احلاسوبية –                  الوسائط املتعددة –        التشغيل 
    ) ٨     هـ ،ص    ١٤٢١                اخلليوي وآخرون ،   ( 

w   مشروع حتويل املكتبات املدرسية إىل مراكز مصادر تعلم                                               :  
                               هـ يف ست مدارس حكومية وعشر          ١٤٢١ /   ٤٢٠ ١                                     بدأ هذا املشروع يف العام الدراسي       

                               تعلم فرص التعلم الذايت ، وتعزيز    للم                                                           أهلية ، واهلدف من هذا املشروع هو توفري بيئة تعليمية تتيح      



 ٦٤
                                                                                            مهارات البحث من خالل توفري وإتاحة أنواع متعددة من املصادر ، وكذلك متكني املعلم مـن                

  .                                 تطوير وتنفيذ أساليب تدريس متنوعة 
                                                                          مصادر التعلم العديد من املصادر التعليمية املتنوعة من كتب ودوريـات                        وتضم مراكز   

                                                                                    متنوعة ، ووسائل تعليمية يأيت يف مقدمتها احلاسب اآليل ، كما تتوفر خدمة شبكة اإلنترنـت ،    
  .                                                            والربامج التعليمية ، وغريها من الوسائل واملواد التعليمية األخرى 

 ) dev/sa.gov.emo.www/هـ ١٤٢٢موقع مركز التطوير التربوي(

w   مشروع جتهيز املدارس االبتدائية واملتوسطة مبعامل للحاسب اآليل                                                      :  
                                                                              يعتـرب هــذا املشــروع مــن املشــاريع احلديثـة الــذي بــدأ تنفيــذه يف العــام   

                                                           هـ ، ويقوم هذا املشروع على إدخال تعليم احلاسـب اآليل لطـالب         ١٤٢٤ /    ١٤٢٣       الدراسي
                                                          دف االستفادة من التقنية يف التعليم ، وإجياد مصـادر                                                 املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ، وذلك      

  .   ّ                              تعلّم وتعليم متعددة للطالب واملعلم 
                                                                                 ويعتمد هذا املشروع على جتهيز املدارس مبعامل للحاسب اآليل يتم من خالهلا إكساب             
                                                                                         الطالب مهارات التعامل مع احلاسب اآليل إلجادة التعامل معه ، واستخدامه كمصـدر مـن               

                                                                                    م ، ويف البداية سيقتصر استخدام تلك املعامل لتدريس ماديت العلوم والرياضـيات                         مصادر التعل 
                                             ً                                                حيث مت توفري الربامج اخلاصة لذلك ، فيما سيتم الحقاً جتهيز الربامج اخلاصة باملواد األخـرى                

  .                  لكي يشملها املشروع 
 )modules /waha/net.alnadi.wwwهـ ١٤٢٤موقع نادي احلاسب اآليل( 

w ل احلاسب اآليل يف مدارس احلرس الوطينمشروع إدخا:  
                                                                                       يعد هذا املشروع من أحدث املشاريع يف اململكة العربية السعودية والذي جاء مبباركـة             

                                       ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء        ز                 بن عبد العزي          عبد اهللا   /                               من صاحب السمو امللكي األمري      
                          يف الفصـل الثـاين للعـام                                                               ورئيس احلرس الوطين ، وقـد بـدأ هـذا املشـروع انطالقتـه         

  .                      مدارس ابتدائية ومتوسطة    )  ٨  (                     هـ من خالل التطبيق يف     ١٤٢٤ /    ١٤٢٣       الدراسي



 ٦٥
ٍ                           ويتمثّل اهلدف العام للمشروع يف حتويل مدارس احلرس الوطين إىل بيئاٍت تقنيـة مـن                                                                    ّ     
                                                                                        خالل توظيف احلاسب اآليل وتطبيقاته املختلفة يف املدرسة ، ويتم ذلك من خـالل تـدريب                

                                                                            لطالب واإلداريني يف معامل احلاسب اآليل بإشراف متخصصني مؤهلني ، ويئة بيئة                      املعلمني وا 
                                                                                           تعليمية متطورة تالئم احتياجات الطالب واملعلمني وتوفر هلم مصادر تعليمية خمتلفة مما جيعلـهم          

  .                                                     ً               قادرين على حتقيق دمج التقنية يف التعليم واعتبارها أساساً لبناء املستقبل 
                                                              د مت جتهيز املدارس اليت يشملها املشروع مبعامل للحاسـب اآليل                              وألجل حتقيق ذلك فق   

     ً                                                            جهازاً ، وتزويده بالربامج احلاسوبية الالزمة ،وكذلك جتهيز بنية             )   ٢٦  (        ٌ              حيتوي كلٌ منها على     
                                                       وقد شارك يف هذا املشـروع ثـالث شـركات هـي العامليـة          .                            حتتية تشمل شبكة متكاملة     
   .                        ،وفيوتشركيدز ،و الدواجل 

  )eg .gov.alshabab.www   هـ     ١٤٢٤      شباب ،       موقع ال  ( 
  :                      اإلمارات العربية املتحدة  ±

                                       ً                                                  حددت دولة اإلمارات العربية املتحدة أهدافاً خلطتها يف جمال استخدام التقنيات التربوية            
   :                                                   وتوظيفها يف التعليم العام ، وكان من أهم تلك األهداف 

                   إكسـام مهـارات                                                               إعداد الطالب للتعامل بكفاءة مع عصر املعلومات من خالل           - ١
                                                                               التعلم الذايت ، واستخدام احلاسب اآليل وشبكة االتصال ، والوصول إىل مصـادر             

  .                    املعلومات اإللكترونية 
                                                                                    تطوير عمليات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وإكسام الكفايات التعليمية املطلوبـة            - ٢

  .                        للتعامل مع املناهج املطورة
                                         ك إلكترونية لألسئلة تشمل مجيع املـواد                                                 تطوير عمليات التقومي من خالل إنشاء بنو       - ٣

  .                                             الدراسية ، والتوسع يف استخدام االختبارات املقننة
  .                                                             تطوير شبكة اتصال معلومايت بني الوزارة واملناطق التعليمية واملدارس - ٤



 ٦٦
                                                    ُ                         ولتحقيق هذه األهداف فقد قسمت دولة اإلمارات هذه اخلطة املُنبثقة عن رؤية التعلـيم   

  :                                        ائق املناهج املطورة إىل عدد من املشاريع وهي        م ، ووث    ٢٠٢٠         حىت العام 
s  مشروع إدخال احلاسوب كمادة تعليمية                                :    

      ّ                                                       ً                            وقد متثّل هذا املشروع يف تدريس احلاسب اآليل باملرحلة الثانوية اعتبـاراً مـن العـام                
                                                        م وذلك يف الصف األول الثانوي حيث مت جتريبـه يف مدرسـتني ، مث       ١٩٩٠ /    ١٩٨٩         الدراسي  

  .                                          التايل ليشمل مجيع املدارس الثانوية بالدولة            عمم يف العام

s  مشروع توظيف احلاسب اآليل كوسيط تعليمي                                  :    
                                 م وهدف إىل استخدام احلاسب اآليل          ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                                   بدأ هذا املشروع يف العام الدراسي     

                                                                                                    كوسيلة لتسهيل عمليات التعلم يف املواد الدراسية من خالل توفري الربامج التعليمية املناسبة لتلك              
  .      املواد 
s  مشروع استخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية                                        :    

                                                                          اعتمد هذا املشروع على االستفادة من جتارب بعض الدول يف جمال استخدام احلاسـب      
                                                                                        اآليل يف اإلدارة املدرسية ، حيث مت تطوير برنامج أعدته منطقة أبو ظيب التعليمية علـى أيـدي       

  .                                  فريق من الكوادر الوطنية اإلماراتية 
s  مشروع حتويل املكتبات املدرسية إىل مراكز مصادر تعلم                                              :    

                                                                                      يهدف هذا املشروع إىل حتويل املكتبات املدرسية التقليدية إىل مراكز مصادر تعلم حبيث             
                                                                          ، ومسموعة ، ومرئية ، وقد بدأ هذا املشروع يف العـام الدراسـي                ة                         تضم مواد تعليمية مقروء   

  )   ١٠٢-  ٧٩      هـ،ص ص    ١٤٢٣       املوسى ،    .  (  م     ١٩٩٩ /    ١٩٩٨
  :              سلطنـة عمــان   ±

ـ        إىل                                                                   قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة شاملة تسعى من خالهلا             ب                 إدخال احلاس
                      أهداف هذه اخلطـة مـا       أهم         ، وكانت                                                     يف مراكز مصادر التعلم مبدارس التعليم األساسي          اآليل
  :   يلي

        ب اآليل        ل احلاس                                                                          اعتبار مرحلة التعليم األساسي القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها إدخا           . ١
  .         إىل املدارس



 ٦٧
                      العقلية من خـالل      م            تنمية قدرا                                                   إكساب الطالب مهارة التعامل مع احلاسب اآليل ، و          . ٢

  .                                                    استخدام برجميات احلاسب اآليل املعتمدة على الوسائط املتعددة
                                             االعتماد على النفس يف احلصول على املعلومات                                                 تنمية مهارات التعلم الذايت والبحث ، و        . ٣

  .       املختلفة           من مصادرها 

                                             املعلومات ملرحلة التعليم األساسـي وبـدأ            تقنية                        م مت وضع مناهج مادة          ١٩٩٩         ويف عام   
                  ارتفـع عـدد         ، مث    م      ١٩٩٩ /    ١٩٩٨             يف العام                          مدرسة تعليم أساسي     ١٧                         التطبيق الفعلي بإنشاء    

  ،    م    ٢٠٠١                  مدرسـة عـام       ٥٨                           ، ومن املقـرر افتتـاح          م    ٢٠٠٠               مدرسة عام      ٢٥            املدارس إىل 
        وخصصـت                     ً    إىل املدارس تـدرجيياً      ب اآليل                       لك على تطبيق إدخال احلاس                     واعتمدت الوزارة يف ذ  

  )   ١٠٦-   ١٠٤      هـ،ص ص    ١٤٢٣       املوسى،   (    .                 لضمان جناح املشروع                ميزانية كبرية     لذلك
                                                      وارتباطه بالتعلم الـذايت لـدى الطالـب واملعلـم             ،                                  مع تطبيق نظام التعليم األساسي     و 

                                  اهلا إىل املتعلم عن طريـق اسـتخدام               املعلومة وإيص                                    واستخدام التقنيات احلديثة يف البحث عن
             إذ يعـد       )                                 جهاز حاسب آيل حممول لكل معلـم       (       مشروع                                    أجهزة تعليمية كثرية جاءت فكرة      

                                              والتعليم طفرة كبرية يف جمـال تطـوير التعلـيم                                     احلاسب اآليل إىل مدارس وزارة التربية     دخول
  .         لتحقيقه                               تسعى وزارة التربية والتعليم     أساسي                             تطوير أساليب التدريس وهو هدف   ،و

                                                        دعت وزارة التربية والتعليم إىل طرح هذا املشروع والسـعي       اليت        األسباب          وكانت أهم  
  :        ما يلي                                     تعميمه على مجيع املعلمني يف مدارس السلطنة   حنو

                            التكامـل بـني املعلـم                 من خالل           التعليمية                                            تطوير أساليب التدريس واالرتقاء بالعملية      ) ١
  .          واحلاسب اآليل

 .     عليه                          ،وتعليمه وعرض املعلومات        املتعلم     توجيه               قنيات احلديثة يف                      نشر ثقافة استخدام الت  ) ٢
                                                  عصر احلكومة اإللكترونية اليت تعتمـد علـى التعامـل                               يئة الوزارة للمعلمني لدخول  ) ٣

 .                 واإلجراءات احلكومية                    اإللكتروين مع املعامالت

 .)modules /moe/om.gov.moe.wwwم٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان(

 



 ٦٨
  :     قطــر  ±

                                                                            وضعت دولة قطر خطة على مدى عشر سنوات ،وتتضمن اخلطة اخلمسية األوىل ما             
    :    يأيت 

                                       تعميم مادة احلاسب اآليل يف املرحلة الثانوية  -
  .                                                     استخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية يف املدارس الثانوية   -
  .                                        اإلعداد الستخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية   -

                                                 استمرارية للمشاريع السابقة مع التوسـع يف                     فهي تتضمن                خلمسية الثانية             أما اخلطة ا  
  .          التعميم           الذي يتبعه        التجريب 

      ً                                                                            وحالياً تعمل دولة قطر على مشروع كبري يهدف إىل استخدام احلاسب اآليل كوسـيلة              
         بتـدائي                                                                                          تعليمية يف املرحلة االبتدائية ، ويعتمد هذا املشروع على الفلسفة اليت ترى أن التعليم اال        

                                                                                                هو التعليم األساسي الذي ميكن من خالله تشكيل الطالب ويئته لتكوين قاعدة للبناء العلمـي              
  .        والثقايف 

                         ّ                                                    أما أهداف هذا املشروع فتركّز على حمورين أساسيني مها الطالب واملعلـم ، فبالنسـبة    
                 ع احلاسب اآليل ،                                                                               للطالب تكمن األهداف املراد حتقيقها يف تكوين االجتاهات اإلجيابية للتعامل م          

                                                                                             وإكتساب مهارات تشغيله واستخدامه كأداة تعليمية تعمل على تنمية قدراته علـى البحـث              
  .                                                                                   واالستكشاف والتجريب باستخدام الربامج احلاسوبية املتنوعة، والتركيز على مبدأ التعلم الذايت

           م احلاسـب                                                                                 أما بالنسبة للمعلم فيهدف هذا املشروع إىل إجياد املعلم القادر على استخدا           
  .                                      ً                           اآليل كوسيلة تعليمية فعالة حبيث تصبح جزءاً من ممارسات العملية التعليمة

  م     ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                     يف العام الدراسـي       )                 مرحلة التهيئة     (                                 وقد بدأ املشروع املرحلة األوىل      
              مدرسة مع توفري     )   ٤٨  (     ً                      معمالً للحاسب اآليل موزعة على     )   ٦٠  (                         حيث مت إنشاء وجتهيز عدد   

                                                                            زة العرض ، وتصميم برامج الصف الثالث االبتدائي ، مع تدريب املعلمـني                              الطابعات ، وأجه  
                                                                                            واملعلمات ، وتستمر مراحل املشروع حيث يتم يف كل مرحلة زيادة يف إنشاء وجتهيز معامـل                
                                                                                       احلاسب اآليل وتوفري الربامج للصفوف الدراسية املتبقية وهي الصـفني اخلـامس والسـادس              



 ٦٩
                  م حبيث تكون خطة        ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦                         خلامسة واألخرية يف العام                                     االبتدائي حىت الوصول للمرحلة ا    

                                                                                       استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف املرحلة االبتدائية قد اكتملت ومشلت مجيع مـدارس          
  .           هذه املرحلة 

 )news/Arabic/qa.edu.moe.wwwم ٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم بدولة قطر ، ( 

    :       الكـويت  ±

         م عندما      ١٩٨٤                                        يف احلاسب اآليل يف التعليم منذ العام                                    حرصت دولة الكويت على توظ    
              م مت تشـكيل        ١٩٨٦                                                                          بدأت تدريس أول مقرر يف احلاسب اآليل يف املرحلة الثانوية ، ويف العام              

                                                                                            اللجنة الوطنية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم وإنشاء مراكز لتدريب املعلمني واملعلمـات             
             ً                                           تعليم ، ودعماً من الوزارة هلذا التوجه أقرت مسابقة                                                على مهارات استخدام احلاسب اآليل يف ال      

   .  م    ١٩٩٠                   احلاسوب السنوية عام 
   ُ                                                                م اُستخدم احلاسب اآليل يف األعمال اإلدارية يف مجيع مدارس التعلـيم               ١٩٩٢           ويف العام   

  .                                  العام ، مث أنشىء مركز ثقافة احلاسوب 
          املوسـى ،      . (  ة                                                    م بدأ تدريس مادة املعلوماتيـة يف املرحلـة املتوسـط          ١٩٩٥           و يف عام    

    )   ١١٨-   ١١٧         هـ ، ص ص     ١٤٢٣
                                                                                 أما أحدث مشاريع الدولة فهو مشروع إدخال احلاسب اآليل يف مرحلة رياض األطفال             

       ريـاض      )  ٥  (                         م كمرحلة جتريبية يف           ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                                    ، والذي بدأ تنفيذه يف العام الدراسي  
                   وقد هدف هـذا           روضة      )   ٨٢  (        م إىل       ٢٠٠٢ /    ٢٠٠١                                           أطفال  ، مث زاد عددها ليصل يف العام          

  :          املشروع إىل 
  .                                                        تعزيز دور احلاسب اآليل كمادة دراسية وكوسيلة لتطوير التدريس  -
  .                                           حتديد حد أدىن من الثقافة احلاسوبية لدى األطفال  -
  .                                                                      توفري برجميات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة تنمي القدرات العقلية للطفل  -
                                        ى لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية                                              تعزيز تكامل احلاسب اآليل مع اخلربات األخر       -

      عبـد    (    .                                                                      مما يشجع املعلم واملتعلم على استخدامه يف املراحل واألنشطة األخـرى            



 ٧٠
-                                             وزارة التربية والتعليم بدولـة الكويـت            ) (    ١٠١-  ٧٩      م،ص ص     ٢٠٠٠       الوهاب،

  )                                  مشروع حوسبة التعليم يف رياض األطفال 
)           read_atfal/ercomput/1-teacher/kw.edu.moe.www( 

  :                     مجهورية مصر العربية ±
  )                                     مشروع مبارك القومي لتطوير التعلـيم    (         ً     ً       م مشروعاً كبرياً هو        ١٩٩١                بدأت مصر عام    

                                                                                        الذي يهدف إىل إحداث تغيري شامل وجذري يف مجيع مراحل التعليم من خالل إدخال مفهوم               
                                    لية التعليمية ليحل حمل التعلـيم                           ّ                                            التعلم اإلجيايب الذي يركّز على املشاركة الفعالة للطالب يف العم         

                                                                                            السليب القائم على احلفظ والتلقني ، وإحداث تغيري يف مفاهيم التعليم والتعلم باالعتمـاد علـى         
  :                                                          التطور يف جمال املعرفة وتقنية املعلومات وإدارة التعليم من خالل 

  .                          إجيا د بيئات تعليمية تقنية  -
                                         ية التعليمية ، واالعتماد على احلاسـب                                                      تطوير دور تقنيات التعليم وتوظيفها يف العمل       -

  .                                                       اآليل كأداة تعليمية ، والتركيز على إنشاء املكتبات واملعامل 

  .                                                         تطوير تدريب املعلمني وإعادة تأهيلهم ملواكبة التطورات احلديثة  -

  .                                                           العمل على تنمية مهارات الطالب اليدوية ، والذهنية ، واملعملية  -

  .                   ريات ومتطلبات العصر                                تطوير املناهج الدراسية لتلبي متغ -

                                                                        وقد أكدت خطة املشروع على أن أهم آليات التغيري هي تدريب املعلمـني وتطـوير      " 
                                                                                               كليات التربية ، ونشر التقنيات التعليمية على نطاق واسع ويشمل ذلك املعامل ، واملكتبـات ،           

             وسيلة اتصال                                                                                       وقاعات الوسائل ، وتطوير دور املدرسة من جمرد مادة دراسية إىل وسيلة تعليمية و             
   "                     للحصول على املعلومات 

                                                                                   ومن التجهيزات اليت مت إدخاهلا للمدارس إنشاء معامل للحاسـب اآليل ذات وسـائط              
                     مدرسـة متوسـطة ،       )    ٤٠٠ (                                                             متعددة يف مخسني مدرسة ثانوية ، وجاري العمل على جتهيـز            

        رنت إىل                                                 روضة أطفال ، كما مت إدخال خدمة شبكة اإلنت          )    ٢٠٠ (                     مدرسة ابتدائية ، و     )    ٦٠٠ ( و



 ٧١
                                                           مدرسة متوسطة ، وجاري استكمال هذه اخلدمة لتشمل مجيـع            )   ٥٠ (                مدرسة ثانوية و    )    ٢٠٠ (

    )  ٧٣-  ٧٣       هـ ،ص ص    ١٤٢٠               الشاعر والصاحل،     . (                         مدارس مشروع األلفي مدرسة 

    :                          اجلمهورية العربية السورية±
                                                                                 بدأت سوريا يف إدخال املعلوماتية من خالل عدة جماالت تشمل استخدام احلاسب اآليل             

  .  م     ١٩٩١                            اإلدارة التربوية منذ العام  يف
                                                                                           مث تال ذلك قيام وزارة التربية بتصميم دروس تعليمية على أقراص حاسوبية لدعم التعلم              
             ً                                                                                الذايت ، وأيضاً قامت الوزارة بإنتاج دروس تعليمية بواسطة احلاسب اآليل جيري عرضها مـن                

ــبكة اإلن     ــى ش ــة عل ــع وزارة التربي ــة يف موق ــاة التعليم ــالل القن ــت                                                                        خ        ترن
) www.syrianeducation.org( وذلك سعياً منها لتعزيز ونشر مبدأ التعلم عن بعد                                    ً         .  

                                                                                                   وعلى مستوى التعليم ما قبل اجلامعي فقد قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو بإعـداد               
                                                                                     استراتيجية وطنية إلدخال املعلوماتية من خالل خطة وطنية طويلة األجل للعمل علـى إدخـال      

ــة ــة              املعلوماتيـ ــيلة تعليميـ ــية ووسـ ــادة دراسـ ــة                                            كمـ ــك املرحلـ   .                  يف تلـ
   ) 7d/org.syrianeducation.www        سوريا –                   موقع وزارة التربية   ( 

    :       العاملية        التجارب   - ب
  :                        الواليات املتحدة األمريكية ±

                                                  م عن خطة شاملة لتطوير التعلـيم يف أمريكـا              ١٩٩٦                                 أعلنت اإلدارة األمريكية يف عام       
) The National Educational Technology Plan, 1996( ،      من أهـم       وكان         

                        سرعة التنفيذ ، والعمـل              اخلطة على                 ،وتعتمد هذه                                                أهداف اخلطة االستفادة من التقنية يف التعليم      
   :        التالية                على حتقيق األهداف 

              البحـث عـن                                                                  تدريب املعلمني ملساعدة الطالب يف استخدام احلاسب اآليل وطـرق             . ١
  .        املعلومات

               والطـالب يف            املعلمـني                                      ذات وسائط متعددة وحديثة جلميع               حاسب آيل           ري أجهزة      توف  . ٢
  .      املدارس

http://www.syrianeducation.org


 ٧٢
  .               عرب شبكة اإلنترنت           املعلومات      مبصادر                        ربط مجيع الفصول الدراسية   . ٣
           مجيع املواد         ً       أساسياً يف      ً ءاً           تصبح جز    كي                          ومصادر التعليم املتعددة       ،            اجليدة              توفري الربجميات   . ٤

  .        الدراسية
        من إمجايل   %   ٣٠     حوايل                 بشبكة اإلنترنت        املرتبطة                نسبة املدارس                اخلطة كانت     اية        وعند بد  

  %   ٩٥       شـبكة    ال   ب       املرتبطة                           م فقد بلغت نسبة املدارس         ١٩٩٩                   أما يف اية عام       .                 املدارس األمريكية 
                                                          أما توفر مصادر املعلومات واالرتباط بشبكة اإلنترنت على          .                                من إمجايل عدد املدارس األمريكية    

   ).           مشروع وطينموقع (   . %  ٦٣  م     ١٩٩٩           بلغ يف اية                           مستوى الفصول الدراسية فقد 
    دون   %    ١٠٠                                                                        ويف الوقت احلاضر فإن احلاسب اآليل متوفر يف مجيع املدارس األمريكية بنسـبة           " 

      ) ٩- ٨       هـ ،ص ص    ١٤٢٤        الراشد ،   " (        استثناء 
                             يل وتقنية املعلومات يف التعليم                                                       كذلك من املشاريع األمريكية يف جمال توظيف احلاسب اآل        

                       م يف والية فلوريدا ، وهو     ١٩٩٣ /    ١٩٩٢                 الذي بدأ يف العام   ) Sun link (              مشروع سن لينك 
                                                                                                 عبارة عن فهرس إلكتروين ملدارس التعليم العام يف الوالية من خالل إنشاء قاعـدة بيانـات مت                 

    ) .CD-ROM (                                         وضعها على شبكة اإلنترنت ، وعلى أقراص مدجمة 
                                                                        املشروع إىل تيسري وصول املعلمني والطالب إىل املعلومات يف البيـت أو                       ويهدف هذا 

  )     ١٢٥٠ (        حـوايل     )        مصادر    (                                م اشتملت القاعدة على سجالت          ١٩٩٦                         املدرسة ، وبنهاية عام     
  )  ٦٨-  ٦٧      هـ،ص ص    ١٤٢٠              الشاعر والصاحل،  .(                          مدرسة تابعة ألقاليم الوالية 

  :               استراليـــــا±
            يف كل واليـة           حيث توجد   ،       فيها                   ات التربية والتعليم           عدد من وزار       بوجود               استراليا        تتميز 

   .       ألخرى        ٍ  من واليٍة                                        يوجد تفاوت كبري يف توظيف التقنية يف التعليم       ، ولذا               وزارة مستقلة
                                 ، حيث وضـعت وزارة التربيـة                         والية فكتوريا         جتربة                                   والتجربة الفريدة يف استراليا هي    

                          م على أن تنتـهي هـذه          ١٩٩٦             نية يف عام                                              كتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التق      ي             والتعليم الف 
          األقمار    عرب                                                          م بعد أن يتم ربط مجيع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت               ١٩٩٩                    اخلطة يف اية عام     

         حيـث               غري مسبوق ،                        ً       ً      اختذت والية فكتوريا إجراًء فريداً           وقد    .                       ، وقد مت ذلك بالفعل              الصناعية
  .                                      اآليل على التقاعد املبكر وترك العمل                                                         املعلمني الذين ال يرغبون يف التعامل مع احلاسب              أجربت



 ٧٣
                   تجربة من التجارب     ال        هذه    تعد و  .                                     من تعداد املعلمني واستبداهلم بآخرين        %   ٢٤          تقاعد    ً الً     مت فع  و

                                    وأصبحت التقنية متوفرة يف كل فصل        .                              من حيث السرعة والشمولية                مستوى العامل               الفريدة على   
    ).        بل غيتس (           مايكروسوفت                                             ، وقد أشاد بتجربتها الكثريون ومنهم رئيس شركة        دراسي

                                         م إىل تطبيق خطة تقنيات التعليم يف            ٢٠٠١                               التربية األسترالية حبلول عام                  ودف وزارة 
  :                   والطالب قادرين على        واملعلمون                            مجيع املدارس حبيث يصبح املديرون 

  .       املختلفة         املناهج    خلدمة    ه             من تطبيقات         واالستفادة                  استخدام احلاسب اآليل  -
                             يف الربامج واألنشطة املدرسـية ،                 تقنيات التعليم    ل  هل           الدائم واملؤ         االستخدام -

   )                موقع مشروع وطين   .(                     وأنشطة احلياة اليومية 
   %)   ٨٠   (          فيما ترتبط     ،                                   من املدارس الدخول إىل شبكة اإلنترنت      %)   ٩١   (      تستطيع        ً وحالياً

    .                شبكة حملية داخلية ب      منها
    :               كوريـا اجلنوبيـة  ±

  (                    ما يعرف باسم             مت إنشاء                     ل املعلوماتية حيث                           من أهم التجارب يف جما                  هذه التجربة         تعترب   
  .                               حتت اإلشراف املباشر لرئيس اجلمهورية    )                                كوجنرس تنمية التكنولوجيا املتقدمة

                                            عت اتفاقية بني وزارة التربية واالتصاالت بتكلفة    ّ   وقّ                           إدخال احلاسب اآليل للمدارس          ففي  
   (                           بتدائية وثانوية بأكثر من              مدرسة ا   )    ٩٨١٥ (                                 مليون دوالر مت بواسطتها تزويد        )      ١٠٠ (         مقدارها  

  .                   مركز لتدريب املعلمني       إنشاء    ، و   م    ١٩٩٦               حاسب آيل حىت عام  )     ٠٠٠ ,   ٢٣٠
                         إلدخال شبكة اإلنترنـت يف  (Kid Net)                      م أعلن عن بداية مشروع     ١٩٩٦        ويف مارس  

                                                        توسع املشروع ليشمل املدارس املتوسـطة والثانويـة، مث          ي      مث       ً     أوالً ،                            املدارس االبتدائية الكورية  
                                                                      وكان من ضمن اخلطة أن يتم متويل املشـروع مـن قبـل املؤسسـات                .            واجلامعات        الكليات

   .                         والشركات احلكومية واألهلية
        تبـدأ              مراحل ،                        وقد قسمت إىل أربع        ،           عشر سنوات  ب                    تنفيذ هذا املشروع       مدة      دت    د  ح و 

                            وتقسم بقية املـدة إىل         ،                مدرسة ابتدائية   )     ٢٠ (               التجربة يف            حيث تتم     ١٩٩٦     عام                املرحلة األوىل   
   م    ٢٠٠٥                                               ، حبيث يتم يف اية املرحلة األخرية عـام                سنوات  )    ٣ (         منها      ٌ   كلٌ             مراحل مدة        ثالث  

         هــ ،ص       ١٤٢٣            املوسـى ،        (  .       بتدائية  اال                       اإلنترنت جلميع املدارس        خدمة                     حتقيق اهلدف بتوفري    
     )   ٩٤-  ٩٣ ص



 ٧٤
  :   ورة  ــ  افـ    سنغ  ±

 تبن    ت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع جملس احلاسوب الوطين                                                                (National 
Computer board)دف  .                                 مشروع ربط املدارس بشبكة اإلنترنت    توفري مصادر املعلومات                      

   .        للمدارس
                         ربـط املـدارس واملشـرفني              ، حيث مت                         م بدأ املشروع بست مدارس      ١٩٩٣     عام        ويف ال 

      .                                           بعد ذلك توسع املشروع ليشمل الكليات املتوسطة   ،        الشبكة                     ووزارة التعليم من خالل
        تقنيـة   [                عرب خطة أمستها                      يف القرن القادم      )              جزيرة الذكاء  (       لتكون          غافورة       سن         وقد سعت  

                                                                              ولتحقيق ذلك فقد تبنت وزارة التعليم  خطة لنشر تقنية املعلومـات مـن                ]       ٢٠٠٠          املعلومات
   :                         بعض  الفرضيات ، من أمهها                       وقد قامت هذه اخلطة على               خالل التعليم ، 
ú    اليت جيب أن يكتسـبها كـل معلـم                                 من املهارات األساسية                     مهارات احلاسب اآليل                                        

    .                      وطالب يف مدارس سنغافورة
úحتسني مهارات التعلم باستخدام تقنية املعلومات         إمكانية                                           .  
ú  ميكن لبيئة                    التعلم والتعليم الغنية بتقنيات املعلومات أن ت                                                      ه    ّ   وحتثّ            لدى املتعلم            د الدافع     ِ وِج   

  .                         على اإلبداع والتعلم الفعال

                                                        وزارة التعليم يف سنغافورة وجملس احلاسـوب الـوطين              تبنت   ،                       إىل جانب هذه اخلطة    
    .(Accelerated IT)                                  تقنية املعلومات يف املدارس االبتدائية         استخدام             مشروع تسريع 

                                                                                      ويهدف هذا املشروع إىل حتسني استخدام تقنية املعلومات يف التعلم والتعليم يف املدارس             
                املوجـودة يف                     أجهزة احلاسب اآليل          ل ربط            من خال                                   باستخدام تقنية الوسائط املتعددة              االبتدائية  

    .                                          املدارس بشبكة موحدة يتم ربطها بشبكة اإلنترنت
       لتعريف                         كما أقيمت الندوات         ،             تعاون بينهم   ال        وتعزيز                  تدريب املعلمني          ذلك مت          ولتحقيق   
         دمـج      على                 وكذلك مت العمل    .         املشروع           وبأهداف              وأمهيتها ،                  شبكة اإلنترنت    ب        املدارس         مديري  

  )   هـ     ١٤٢٣                   الفنتوخ والسلطان ،   (    .        الدراسية       املناهج           اإلنترنت يف 



 ٧٥
    :            اد األوروبـي ـ     اإلحتـ  ±

              ً      ً                                              األورويب أهدافاً طموحةً لتطوير التعليم والتدريب يف دوهلـم ،            د                     وضع املعنيون يف اإلحتا   
  . ة      ُ                                                                    ولذا طُلب من جملس التعليم واملفوضية األوروبية وضع خطة تنفيذية ألوروبا اإللكتروني

      الـيت    )                     تصميم تعليم الغد     (                             ً          عتمدت املفوضية األوروبية مبادرةً أمستها        م ا     ٢٠٠٠           ويف العام   
                                                                                            تعتمد على استخدام التقنيات احلديثة من حاسب آيل ، ووسائط متعددة ، وشبكة اإلنترنـت               
                                     ٌ                                                              لتحسني نوعية التعليم ، وهذه املبادرة جزٌء من خطة أوروبا اإللكترونية اليت بـدأت يف العـام                 

  .  م     ٢٠٠٤                  م ، ومتتد حىت العام     ٢٠٠١
  :                           إىل حتقيق عدد من األهداف هي                 التعليم اإللكتروين  /                       ودف مبادرة تعليم الغد

                                                                             إدخال خدمة شبكة اإلنترنت ، ومصادر الوسائط املتعـددة يف كـل املـدارس               -
  . م    ٢٠٠١   عام

ٍ                                                         تدريب عدد كاٍف من املعلمني على استخدام شبكة اإلنترنت والوسائط املتعـددة    -             
  . م    ٢٠٠٢               قبل اية العام 

                                                                         ة استخدام املدارس ومراكز التدريب للجميع للحصـول علـى املعلومـات                إتاح -
  .       واملعارف

  . م    ٢٠٠٣                                             امتالك الطالب لثقافة رقمية كبرية قبل اية العام  -
   .  م    ٢٠٠٤               طالب قبل عام   ١٥- ٥                                   توفري حاسب آيل مع وسائط متعددة بنسبة  -

 )school-future/seminars/Sa.ed.ksu.wwwهـ ١٤٢٤ ورحال حأبو السم    ( 
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 ٧٧

 الفصل الثالث
تناولت العديد من الدراسات السابقة استخدام احلاسب اآليل وبراجمه يف العملية التعليمية        
، وتناول القليل منها استخدام معامل احلاسب اآليل يف التعليم وحىت هذا النوع من الدراسـات               

استخدام معامل احلاسب اآليل باعتبارها مكاناً ملمارسة التطبيقات العملية         رغم ندرته ركّز على     
للتعرف علـى مـدى      اتدراسال تلكومل تتطرق   ملادة احلاسب اآليل فقط يف املرحلة الثانوية،        

 املعلمني يف املواد األخرى ، ورمبا يعود السبب يف ذلـك       قبلستخدام معامل احلاسب اآليل من      ا
 جمهزة باملعامل يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ، بينما تتميـز         غريحلكومية   املدارس ا   معظم ألن

،وفيما  مدارسها اخلمس  كل مدرسة من  سب آيل يف    ا الرائدة بوجود معمل ح    السعوديةاملدارس  
 :يلي استعراض ألهم الدراسات السابقة ذات العالقة ذا البحث

اسب اآليل يف التعليم الدراسة اليت أجراها احمليسن وأوىل هذه الدراسات اليت تناولت استخدام احل    
تعليم املعلوماتية يف التعليم العام يف اململكة العربيـة         " بعنوان  )  ٦٣٨-٥٨٩م،ص ص ٢٠٠٣(

وهي دراسة مسحية ميدانية لواقـع    " أين حنن اآلن ؟ وأين نتجه ؟ نظرة دولية مقارنة           :السعودية
لربجميات واملناهج واملعلمني ومشكالت تدريس احلاسب      تعليم أجهزة احلاسب اآليل واملعامل وا     

اآليل وقد مشلت الدراسة املدارس الثانوية يف اململكة واليابان وبريطانيا وأمريكا، ومتّت مقارنـة              
النتائج بني الدول األربع وذلك دف وضع خطة وطنية لتعليم املعلوماتية يف اململكـة العربيـة              

ئج اليت توصلت إليها الدراسة أن أمريكا هي أكثر الدول األربع           السعودية ، وكان من أهم النتا     
تفوقاً من حيث عدد أجهزة احلاسب مبعدل جهاز لكل مخسة طالب، وكذلك تفوقـت مـن                
حيث عدد معامل احلاسب اآليل ، ويف املقابل فإن اململكة هي أقل هذه الـدول مـن حيـث                   

تلقاها الطالب بل إن ما يقدم للطالب يف        التجهيزات ، والربامج ، وعدد ساعات احلاسب اليت ي        
اململكة يف جمال احلاسب اآليل وخدماته أقل من نصف ما حيصل عليه الطالب األمريكي ، بعـد      
ذلك تأيت بريطانيا ، مث اليابان من حيث وفرة األجهزة واملعامل والربامج ، وكشفت الدراسة أن                

يم العام تكمن يف ِقدم وقلّة أجهزة احلاسب        املشاكل اليت تواجه تدريس احلاسب يف مدارس التعل       
، ضعف أو عدم وجود الدعم الفين والصيانة لتلك األجهزة ،عدم توافر الربجميات اجليدة املناسبة          

ويف دراسـٍة مشلـت دول اخللـيج العـريب أجـرى املوسـى       . ، عدم توافر معامل كافيـة      



 ٧٨
لومـات واحلاسـوب يف     استخدام تقنية املع  " دراسةً بعنوان   ) ١٦٨-١٣١هـ،ص ص ١٤٢٣(

وهدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية  ) " املرحلة االبتدائية   ( التعليم األساسي بالدول األعضاء     
استخدام التقنية يف التعليم األساسي بدول اخلليج العريب، واالستفادة من جتارب بعض الدول يف              

 مدى تـوافر واسـتخدام      توظيف تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم، وكذلك التعرف على        
تقنية املعلومات واحلاسوب والربامج التعليمية يف املرحلة األساسية ، وأيضـاً التعـرف علـى               
الصعوبات اليت تقف أمام تطبيق تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم ، وقد أظهرت الدراسـة               

تتركّز أهـم هـذه     أن مجيع دول اخلليج العريب لديها خططٌ خاصة يف املعلوماتية واحلاسوب و           
اخلطط يف تبني مراكز مصادر التعلّم بدالً من املكتبات الورقية كما تشمل هذه اخلطط تـأمني                
احلاسوب وتوظيفه يف العملية التربوية ، إال أن املالحظ أنه ينقص هذه اخلطط التكامل فيما بينها         

دأت بطريقة تنازلية أي    نظراً لتعدد اإلدارات اليت تشرف عليها ، كما يالحظ أن هذه اخلطط ب            
ـ ) خصوصاً يف جمال املناهج    (من املرحلة الثانوية        مـادة  دمث املراحل األخرى ، كذلك ال توج

يف مجيع دول اخللـيج  ) االبتدائي ( خاصة يف املعلوماتية واحلاسوب يف مرحلة التعليم األساسي       
م ، أما مـن  ١٩٩٨/١٩٩٩لعام العربية ماعدا سلطنة عمان اليت بدأت جتربتها يف هذا اال يف ا   

حيث توفر األجهزة فاتضح أن وزارات التربية والتعليم واملعارف بدول اخلليج العريب تتوفر فيها              
األجهزة املطلوبة مبا يف ذلك اإلنترنت ، وجاءت دولة قطر يف املقدمة تليها اململكـة العربيـة                 

وجود شبكات تربط بني املـدارس      السعودية مث دولة اإلمارات ، إال أن امللفت للنظر هو عدم            
 .وأجهزة الوزارة 

وفيما يتعلق بنتائج حتليل االستبانة اخلاصة مبديري التعليم األساسـي وجـد أن أكثـر               
املستخدمني للحاسوب بصفة عامة كان يف دولة قطر ، تليها اإلمارات ، مث اململكـة العربيـة                 

نه ضعيف جداً بصفة عامة لدى مجيـع        أما استخدام اإلنترنت فقد أظهرت النتائج أ      . السعودية  
 . الدول األعضاء 

أما بالنسبة لالستخدام بصفة عامة ، فرغم توفر أجهزة احلاسوب إال أن نسبة االستخدام          
جاءت عكس التوفر ، وينطبق ذلك على معمل احلاسوب ، ولقد أشارت النتائج أن االستخدام               

ت داللة إحصائية ألي دولة ، وفيمـا       فروق ذا  دلدى مجيع الدول كان بدرجة ضعيفة وال توج       
خيص مدى توفر الربامج التعليمية واستخدامها يف التعليم األساسي فقد اتضح من خالل إجابات            



 ٧٩
املديرين أن نسبة التوفر بشكل عام كانت بدرجة عالية ، وكانت أهـم الـربامج املتـوفرة يف                

 :املدارس هي 
 .الربامج اخلاصة بامتحانات الطالب وبيانام  -
 ) .Word(برنامج الورد  -
 ) .Excel(برنامج اجلداول اإللكترونية  -
 .برنامج اإلدارة املدرسية  -
 هي الربامج الـيت تسـاعد   ة  توافراً يف املدارس االبتدائيةيف حني كانت أقل الربامج التعليمي     -

 ) .Problem solving(على حل املشكالت 
عيفاً جداً ماعدا الربنامج اخلـاص      من حيث استخدام هذه الربامج بني تلك الدول فكان ض          -

 . بالطالب واالختبارات وتشترك يف هذا مجيع الدول بال استثناء 
وبالنسبة للصعوبات اليت تقف أمام استخدام املعلوماتية واحلاسوب يف التعليم األساسي فهي             -

 :كما يلي حسب األمهية من وجهة نظر املديرين 
 .اإلداريني واملعلمني على االستخدام عدم وجود فين يف معمل املدرسة ملساعدة  -
 .عدم تدريب املعلمني على استخدام احلاسوب وتوظيفه يف إنتاج الربامج التعليمية  -
 .عدم توفري األجهزة املطلوبة من اجلهات املختصة  -

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفري فين معمل لتهيئة املعمل وإصالح األعطال الفنيـة،             
-٦٣٩م ص ص  ٢٠٠٣ (اهلـدلق كما أجرى   .يف التعليم األساسي    وضرورة تدريس احلاسوب    

مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت مبهارات احلاسوب         " دراسةً بعنوان   ) ٧٠٩
هدفت إىل توفري بيانات إحصائية دقيقة حـول        " وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس       

دولة الكويت للحاسب اآليل يف تدريس مـادة  مدى معرفة واستخدام معلمي ومعلمات العلوم ب     
العلوم ، ومشلت الدراسة مراحل التعليم الثالث ، وكان من أهم النتائج اليت توصـلت إليهـا                 
الدراسة أن أكثر برامج احلاسب اآليل استخداماً من ِقبل معلمي ومعلمات العلوم هـي بـرامج         

خداماً هـي بـرامج املوسـوعات    الرسوم ، وبرامج معاجلة النصوص ، يف حني أن أقلها اسـت        
، كما توصلت الدراسة إىل بعض التوصيات من        )Simulation(اإللكترونية ، وبرامج احملاكاة     

ضرورة أن تشتمل برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة على دراسة مقـررين أو أكثـر يف                :أمهها  



 ٨٠
امج على شرح لعملية احلاسب اآليل ، وأن تشتمل مقررات احلاسب اآليل اليت تعطى يف تلك الرب    

م ،ص  ٢٠٠٣(كـذلك أجـرى اجلـودي       . دمج احلاسب اآليل يف املواد التعليمية املختلفـة         
التحقّق من احتياج أعضاء هيئة التدريس وطـالب كليـات          " دراسةً بعنوان   ) ١٩٠-١٨٤ص

 استهدفت التعرف علـى   " املعلمني يف اململكة العربية السعودية إىل التدرب على احلاسب اآليل           
اخلربات اليت يتمتع ا أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كليات املعلمني يف جمال احلاسب اآليل               
ومدى استخدامهم له ، وكذلك التعرف على احتياجام التدريبية ، وكذلك التعـرف علـى               
مدى توافر التجهيزات املادية والبشرية بكليات املعلمني لتوقري التدريب على اسـتخدام تقنيـة              

علومات ، وأظهرت نتائج الدراسة أن ربع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس ، وثلـث    امل
الطالب ال ميلكون أي خربة يف جمال احلاسب اآليل ، أما بالنسبة لالستخدام فقد أفاد حـوايل                 

 احلاسب مطلقاً ، كما أـم مل     نثلث أعضاء هيئة التدريس ونصف الطالب بأم ال يستخدمو        
دريب يف جمال احلاسب اآليل ، وليس بإمكام استخدام أي من الربامج التطبيقيـة              يتلقوا أي ت  

املشهورة ، وفيما يتعلق باملعرفة النظرية باحلاسب اآليل فقد أظهرت النتائج أا متوفرة بدرجـة               
متوسطة أو أقل لدى أفراد عينة الدراسة ، كذلك أظهرت املقابالت الشخصية الـيت أجراهـا                

 أمهية إضافة مقرر دراسي يف احلاسب اآليل كمتطلّب أساسي جلميع طالب كليات      الباحث على 
املعلمني وهذا ما مت إقراره يف اجللسة اخلامسة عشرة لعميدي كليات املعلمني يف اململكة العربية               
السعودية ، أما فيما خيص التجهيزات وحسبما ذكر بعض املسئولني يف هذه الكليات بأا كافية               

دوا ختوفهم من عدم استطاعة املعامل مسايرة التطور السريع يف جمال تقنية املعلومـات              لكنهم أب 
-٥هـ،ص ص١٤٢٣(ويف جمال استخدام معامل احلاسب اآليل قام الشرهان        . واحلاسب اآليل   

معوقات استخدام معامل احلاسوب باملدارس الثانوية األهلية من وجهة         " يف دراسته بعنوان    ) ٤٣
باستقصاء آراء معلمي احلاسوب حول استخدام معامـل        " اسوب مبدينة الرياض    نظر معلمي احل  

احلاسوب ، واملعوقات اليت حتّد من استخدامه باملدارس الثانوية األهلية مبدينة الريـاض ، وقـد                
أظهرت نتائج هذه الدراسة توافر معامل احلاسوب يف مجيع املدارس عينة الدراسة وأن الغالبيـة               

افر فيها جهاز حاسب آيل لكل طالب ، ونسبة قليلة جداً منها يتـوافر فيهـا                العظمى منها يتو  
جهاز حاسب لكل طالبني ، أما أهم املعوقات اليت حتد من استخدامهم للمعامل فهي قلة الربامج             
احلاسوبية اخلاصة باملواد الدراسية ، وقلة الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل حيث أفـاد               



 ٨١
وقريباً من هذا السياق أجـرى العقيلـي   .ة أرباع العينة بعدم توافر هذه الدورات        أكثر من ثالث  

واقع احلاسب اآليل يف املدارس الثانويـة مـن         "دراسةً بعنوان   ) ٥٢١-٤٧٧م،ص ص ٢٠٠٢(
وقد استهدفت الدراسة التعرف علـى واقـع        "وجهة نظر مديري دورة الدبلوم يف كلية التربية         

ةً ، ووسيلةً ، ومنهجاً ، ومقرراً دراسياً ، ومعرفـة وجهـة نظـر               احلاسب اآليل جهازاً ، وماد    
مديري ومدرسي املدارس الثانوية جتاه احلاسب اآليل كمادة تدريس ، ووسيلة تعليميـة ، وأداة               
تعلّم ، وكان من نتائج الدراسة أنه فيما خيص استفادة املعلمني من معمل احلاسب اآليل أكـد                 

املعمل ، وحول رأي العينة يف ضرورة فتح معمـل احلاسـب   بأم  يستفيدون من    %) ٦٢,٣(
منهم باملوافقة ، أما من حيـث مـدى         %) ٩٠,٢(اآليل باستمرار ليستفيد منه اجلميع أجاب       

مناسبة أعداد احلاسبات اآللية لعدد الطالب ذكر حوايل ثالثة أرباع العينة أا مناسبة ، ومـن                
كثر من نصف العينة أا غري متـوافرة ، وبالنسـبة           حيث توافر برامج احلاسب اآليل فقد أفاد أ       

لوجود الصيانة الروتينية للحاسبات أجاب أكثر من النصف بأن خدمة الصيانة موجودة ، ومن              
توصيات الدراسة إجراء مسابقات بني الطالب يف تنفيذ الربامج والتعامل مع احلاسـب اآلليـة               

ال استخدام احلاسب اآليل واملعامل أجـرت       ويف جم .  وسرعة الطباعة وتنفيذ البحوث البسيطة      
أبعاد استخدام احلاسب اآليل ضمن نظام      " دراسةً بعنوان   ) ١٧٨-١٤٣م،ص ص ٢٠٠٢(فودة  

استهدفت منها التعرف على مدى انتشـار احلاسـب   " التعليم األهلي للبنات يف مدينة الرياض   
مـن  %) ٦٢,٥( الدراسة أن    اآليل واستخداماته يف التعليم األهلي للبنات ، وقد أظهرت نتائج         

جمموع املدارس األهلية للبنات يف مدينة الرياض قد أدخلت احلاسـب اآليل للعمـل اإلداري               
من هذه املدارس قد أدخلته باعتباره نشاطاً ال صفياً ، ومـن حيـث    %) ٩٠(والتعليمي ولكن   

احلاسب فقـط   االستخدام فقد أظهرت الدراسة أن معامل احلاسب اآليل ال تستخدم إال لتعليم             
ويندر استخدامه من ِقبل معلمات املواد األخرى ، وترجع الباحثة السبب يف ذلك رمبـا لقلـة                 
معرفة املعلمني واملعلمات باستخدام احلاسب اآليل ، كما أظهرت الدراسة أن غالبية املدارس مل              

لـت دول اخللـيج     أيضاً ويف دراسٍة مش   . . توفر دورات تدريبية ملعلماا يف جمال احلاسب اآليل       
مستوى إملام معلمي العلوم    " دراسة بعنوان     ) ١٠-١هـ،ص ص ١٤٢١(العريب أجرى اهلدلق    

استهدفت التعرف على واقـع اسـتخدام       " مبهارات احلاسوب ومدى استخدامهم هلا يف التعليم      



 ٨٢
معلمي العلوم بدول اخلليج العربية للحاسوب وبراجمه يف التدريس ، وقد اشتملت عينة الدراسة              

 :معلماً ومعلمة ،وكان من أهم نتائج الدراسة  ) ٨٩٥(على 
 : فيما خيص الثقافة احلاسوبية واإلنترنتية للمعلمني واملعلمات 
 نمن أفراد عينة الدراسـة أـم ال يسـتخدمو       ) ٣٢٨(بالنسبة الستخدام احلاسوب أشار      -

أـم  ) ١٨٩(كر  منهم أم يستخدمونه أحياناً ، يف حني ذ       ) ٣١٤(احلاسوب أبداً ، وذكر     
 . يستخدمونه باستمرار 

من أفراد عينة الدراسة أـم مل يتصـفحوا         ) ٤٥٨(أما بالنسبة لتصفح اإلنترنت فقد ذكر        -
 . منهم أم يتصفحون اإلنترنت) ٢١٨(اإلنترنت ، يف حني ذكر 

 فيما يتعلق بكثافة استخدام معلمي ومعلمات العلوم للحاسـوب وبراجمـه يف دروس     
 :العلوم 

%) ٦,٥( احلاسوب أبداً ، بينما ذكر       نمن أفراد العينة أم ال يستخدمو     %) ٦٢,٤(ر  ذك -
 .منهم أم يستخدمونه مرة يف األسبوع 

وبالنسبة الستخدام برامج احلاسوب فقد حقّقت الربامج من نـوع النمذجـة أواحملاكـاة                -
)Simulation (        النسبة األعلى من حيث عدم االستخدام وبنسبة)ما مـن   ، أ %) ٧٨,٧

 أكثر الربامج احلاسوبية استخداماً بـرامج معاجلـة         تحيث االستخدام األسبوعي فقد جاء    
 اسـتخداماً هـي الـربامج       النصوص مبعدل مرة واحدة يف األسبوع ، يف حني أن أقلـها           

 . اإلحصائية
 : فيما يتعلق باستخدام الطالب للحاسوب يف دروس العلوم 
دامهم للحاسـوب مطلقـاً ، يف حـني ذكـر           من الطالب بعدم استخ   %) ٨٠,٨(أشار   -

 . أم يستخدمونه %) ١٩,٢(
بدراسٍة ) ١٤-١هـ،ص ص ١٤٢١(أيضاً وامتداداً هلذا النوع من الدراسات املوسعة قام اهلدلق          

مدى توفر أجهزة احلاسوب وبراجمه وملحقاتـه يف دول  "أخرى مشلت دول اخلليج العريب بعنوان   
 التعرف على مدى توفر أجهزة احلاسوب وبراجمه وملحقاتـه          هدفت الدراسة إىل  "اخلليج العربية 

 :واستخداماته يف التعليم وأظهرت الدراسة النتائج التالية



 ٨٣
فيما يتعلق بالثقافة احلاسوبية واإلنترنتية ملديري ومديرات مدارس العينة والـذين           : أوالً  
: راحل التعليمية الثالث    مديراً موزعني على دول اخلليج اخلمس ميثلون امل        ) ٢٤٦( بلغ عددهم   

بأنه % ٤٨,٦ احلاسوب مطلقاً ، وأشار      ممن أفراد عينة الدراسة بأنه ال يستخد      % ٢٨,٢أشار  
وبالنسبة للدورات التدريبية يف    . بأنه يستخدمه باستمرار  % ٢٣,٢يستخدمه أحياناً ، فيما أشار      

أي دورة يف جمال احلاسـب  من أفراد العينة بأم مل يلتحقوا ب   % ٧١,٣جمال احلاسب اآليل أفاد     
منهم بأم التحقوا بدورات تدريبية يف جمال احلاسب ، وبالنسـبة           % ٢٨,٧اآليل ، بينما أشار     

من أفراد العينة بأم مل يتصفحوا اإلنترنـت ، بينمـا أشـار             % ٨٨,٦لتصفح اإلنترنت أفاد    
 . فقط بأم تصفّحوا اإلنترنت % ١١,٤

: اسب وشبكاته واالتصال باإلنترنت يف مدارس العينة        من حيث توافر أجهزة احل    : ثانياً  
% ٨٤مدرسة من جمموع مدارس العينـة بنسـبة          ) ٢١٣( يتوفر جهاز حاسوب أو أكثر يف     

% ٣٤ مدرسة من جمموع مدارس العينـة بنسـبة   ٨٦يف  ) LAN(،وتتوفر شبكة حملية باملدرسة     
موع مدارس العينة بنسـبة      مدرسة من جم   ٣٨كما تتوفر خدمة االتصال باإلنترنت وذلك يف        .

حاسباً ،   ) ٤٣١٣( أما بالنسبة ألعداد احلاسبات اآللية املتوفرة يف مجيع مدارس العينة           % . ١٥
 فقد بلـغ  ت ، أما احلاسبات املوصولة باإلنترن٣٤ : ١وبلغت نسبة احلاسبات إىل عدد التالميذ    

توفرة يف معامل العلوم فقـد       ، أما عدد احلاسبات امل     ٨٦١ : ١حاسباً وبنسبة    ) ١٦٩( عددها  
 ١٣٢٣٣ : ١حاسباً وبنسبة  ) ١١( بلغ 

  :فيما يتعلق بتوافر الربامج احلاسوبية يف املدارس : ثالثاً 
 يوضح توافر الربامج احلاسوبية يف مدارس دول اخلليج العربية) ١(جدول رقم       

 النسبة العدد الربنامج م النسبة العدد الربنامج م
 %٥١,٨ ٧١ برامج إحصائية ٧ %٧٧,١ ١٥٥ رة املدرسيةاإلدا ١
 %٣١ ٣٨ برامج نشر مكتيب ٨ %٨٦,٨ ١٥٨ معاجل النصوص ٢
 %١٩,٥ ٢٤ موسوعات إلكترونية ٩ %٨٣,٨ ١٤٠ اجلداول اإللكترونية ٣
 %٦٤ ٩٢ برامج تعليمية ١٠ %٨٣,٧ ١٤٩ برنامج عرض الشرائح ٤
 %٦٤ ٩٦ يةألعاب حاسوب ١١ %٨١,٨ ١٣٠ برامج رسومية ٥
 %٤٣,٥ ٦٠ برامج أخرى ١٢ %٨١,٤ ١٣٦ قواعد البيانات ٦

 



 ٨٤
 :من حيث وجود الفين املختص بصيانة أجهزة احلاسوب وبراجمه : رابعاً 

 % .٥,٧مدرسة بنسبة  ) ١٤(  يوجد فين متفرغ يف -
 % .١٢,٧مدرسة بنسبة  ) ٣١(  يوجد فين غري متفرغ يف -
 % .  ٨٦,٦مدرسة بنسبة  ) ١٩٩(  ال يتوفر فين صيانة يف -

) ٢٢-٣م،ص ص ٢٠٠١(ويف سياق مشابه ولكن يف مكاٍن خمتلف أجـرى شـحاده            
واستهدفت هـذه الدراسـة   "  واقع وطموحات  –احلاسوب يف مدارس الغوث     " دراسةً بعنوان 

التعرف على مدى استخدام املعلمني واملعلمات للحاسب اآليل ، وشبكة اإلنترنت يف املـدارس              
ومن مث اخلروج بتصور عام عن وضـع        . ملتوسطة التابعة ملدارس الغوث يف فلسطني       االبتدائية وا 

املدارس ونظم املعلومات فيها ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة املعلمني واملعلمات الـذين               
، أما بالنسبة للطالب فقد أظهرت النتائج أن طالب املرحلة          %) ٢٠,٤٦(يستخدمون احلاسب   

من العدد اإلمجـايل لطـالب      %) ٣,٧٩(يستخدمون احلاسب بلغت نسبتهم     االبتدائية الذين   
املرحلة االبتدائية ،أما فيما خيص املرحلة اإلعدادية فقد أظهرت النتـائج أن الطـالب الـذين                

من العدد اإلمجايل لطالب املرحلة املتوسطة ، %) ١٢,٣٦(يستخدمون احلاسب ميثلّون ما نسبته    
 من املعوقات اليت حتول دون انتشـار الثقافـة احلاسـوبية يف             كذلك أشارت الدراسة إىل عدد    

، وضـغط الربنـامج     ) معامـل  (م وجود غرف خاصة للحاسب اآليل     املدارس ، من أمهها عد    
 .املدرسي ، وعدم توفر فرص كافية للتدريب على احلاسوب 

-٢٩ ص ص  ،هـ١٤٢١(وحول استخدام احلاسب اآليل يف التعليم العام أجرى املنيع          
وقـد  " دمج تقنية احلاسب اآليل يف مناهج التعليم العام منوذج مقتـرح            " راسةً بعنوان   د) ٧٩

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمهية تعليم احلاسب للطلبة كمادة دراسـية مـع بدايـة           
التحاق الطالب باملدرسة ، والتعرف على أمهية تدريب معلمي املواد الدراسية األخـرى علـى              

وكذلك التعرف على أمهية دمج تقنية احلاسب يف املواد الدراسية ، وكان مـن      احلاسب اآليل ،    
أهم نتائج الدراسة أن إدخال تقنية احلاسب يف مدارس التعليم العام ودجمها يف املناهج الدراسية                
يعترب هدفاً من األهداف األساسية لتطوير التعليم وحتقيق أهدافه ، وأن خطة إدخال التقنيـة يف                

توقف على توفر القوى البشرية املُدربة اليت تساعد على تنفيذ اخلطة ، ويعترب التدريب              املدارس ي 



 ٨٥
املستمر ملديري املدارس واملعلمني واملشرفني التربويني من العوامل األساسية لنجاح إدخال تقنية            
احلاسب اآليل يف املدارس ، مع ضرورة تدريب مجيع معلمي املواد األخـرى علـى اسـتخدام       

ب اآليل ، وكان من توصيات الدراسة العمل على التوسع يف إدخال تقنية احلاسـب اآليل        احلاس
يف مدارس التعليم العام وتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار فيه ضمن معـايري تربويـة وتقنيـة                

 . مدروسة 
م      ص       ٢٠٠١(ويف جمال معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم أجرى بسيوين           

معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم الثـانوي العـام          " اسةً بعنوان   در) ١٨٧-١٦٩ص
وهدفت هذه الدراسة إىل التعـرف علـى      " مبحافظة دمياط ووضع مشروع مقترح للتطوير له        

املعوقات املادية والربجمية والبشرية الستخدام احلاسب اآليل وملحقاته يف التعليم الثانوي العـام             
دراسة مدى توافرها ، وتوظيفها يف جمال التدريس ، مع وضع تصـور             مبحافظة دمياط وذلك ب   

ملشروع مقترح إلجياد حلول مناسبة هلذه املعوقات ، وأظهرت نتائج هذه الدراسـة أن هنـاك                
قصوراً يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم الثانوي العام وقد أرجع الباحـث أسـبابه إىل أن                 

، وغري مؤهلة الستيعاب األعداد الكبرية من الطالب ، كما أن           معامل احلاسب اآليل غري جمهزة      
أجهزة احلاسب املستخدمة قدمية وغري مناسبة لعرض الربامج التعليمية ، أيضاً ارتفاع التكـاليف   
املادية لتوفري األجهزة والربامج احلاسوبية ، وتدريب املعلمني يف جمال احلاسب ، وعدم وجـود               

ن من توصيات الدراسة ضرورة االهتمام مبعامـل احلاسـب اآليل           خطة لصيانة األجهزة ، وكا    
وجتهيزها ، واختيار األماكن املناسبة هلا ، مع ضرورة التركيز على مالءمة عدد األجهزة لعـدد                

 . الطالب ،وتوفري مكتبة للربامج احلاسوبية ملحقة مبعمل احلاسب اآليل
واقع احلاسوب يف    " دراسةً بعنوان ) ٥٤-٤هـ،ص ص ١٤٢١(كذلك أجرى الغامدي    

وهي دراسة وصفية حتليلية هدفت إىل دراسة تطور مادة احلاسـوب يف            " التعليم الثانوي العام    
التعليم الثانوي العام ، ودراسة ميدانية للوقوف على واقع ومشكالت تـدريس احلاسـوب يف               

ة مشكالت تدريس التعليم الثانوي العام ، وكذلك التوصل إىل األساليب واحللول املقترحة ملعاجل     
احلاسوب يف التدريس الثانوي العام ، وكان من أهم نتائج الدراسة  املتعلقة باملشكالت عـدم                
وجود مادة احلاسوب يف املراحل السابقة للمرحلة الثانوية ، وكذلك قلة الـدورات التدريبيـة               

نـت أهـم    ملعلمي احلاسوب واملتعلقة بالتطورات يف جمال احلاسوب ، وبالنسبة للطـالب فكا           
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املشكالت اليت كشفت عنها الدراسة هو أن ضعفهم يف اللغة اإلجنليزية مـن العوائـق املهمـة          
الستخدام احلاسب اآليل ، أما فيما يتعلق باملشكالت اخلاصة باحلاسب اآليل وبرجمياته واملعمـل      

ة مما  عدم وجود شبكات بني أجهزة احلاسب اآليل باملعمل ، وقلة عدد األجهز           : فكان من أمهها    
يعيق عملية التدريب وجيعلها صعبة ، كذلك إمهال الصيانة وعدم تطوير أجهزة احلاسـب ، و                
عدم مواكبة الربامج املوجودة يف أجهزة احلاسوب مع تطورات العصر احلالية ، وضعف املستوى              

 . العلمي للربامج احململة على األجهزة 
اآليل يف التعلـيم قـام احمليسـن        ويف نفس اال املتعلّق مبعوقات استخدام احلاسـب         

واقع ومعوقات اسـتخدام احلاسـوب يف       " بإجراء دراسة بعنوان    ) ٦٩-٣١م،ص ص ٢٠٠٠(
واستهدفت معرفة واقع استخدام احلاسـوب يف كليـات         " كليات التربية باجلامعات السعودية     

تدريس هلا   واستخدام أعضاء هيئة ال    ت حيث األجهزة واإلمكانيا   نالتربية باجلامعات السعودية م   
،ومعرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كليات التربية باجلامعات السعودية حنـو اسـتخدام              
احلاسوب ، وحصر املعوقات اليت يرى أعضاء هيئة التدريس أا قد تقف عائقاً أمام اسـتخدام                
احلاسوب ، وكذلك طرح بعض االقتراحات اليت تؤدي إىل االستفادة القصوى من اخلـدمات              

يت يقدمها احلاسوب يف تطوير برامج إعداد املعلم السعودي املعاصر قبل اخلدمة ، وقد دلّـت                ال
 تنتائج الدراسة على قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب ، وذلك لنقص اإلمكانيـا             

املتوافرة هلم ، وكذلك بسبب النقص يف تدريب أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم اجتاهـات               
 حنو استخدام احلاسوب ، وأشارت النتائج كذلك إىل ضرورة توجيه االهتمام حنـو       مرتفعة جداً 

األوىل قضية األجهزة والربجميات الالزمة ، والثانية قضية تدريب أعضاء هيئة           : قضيتني رئيستني 
التدريس ، وال يقصد باألجهزة هنا األجهزة الشخصية وإمنا توفري مزيد من خدمات شـبكات               

أشارت النتائج إىل أن أكثر املعوقات اليت ختدم من استخدام احلاسوب من قبل             املعلومات ، كما    
 . أعضاء هيئة التدريس هو عدم وجود تدريب هلم 

وملعرفة أثر استخدام معمل احلاسب اآليل على التحصـيل الدراسـي أجـرت فـودة               
أثر استخدام املعمل يف تدريس مقرر حاسـب        " دراسةً بعنوان   ) ١٠٤-١٠١م،ص ص ٢٠٠٠(

 أثـر تـدريس     ةوهدفت الدراسة إىل معرف   " آيل على التحصيل الدراسي لطالبات كلية التربية        
) احملاضرة (  باستخدام أسلوب التدريس التقليدي                   ةاملفاهيم االبتدائية واملهارات األساسي   
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 من خالل القاعة الدراسية أو التدريس باستخدام احلاسب من خالل املعمل يف مقرر حاسب آيل          
على التحصيل الدراسي ، وكذلك أثر تعلم هذه املفاهيم واملهارات علـى دراسـة الربجمـة ،                 
وأظهرت نتائج الدراسة أن تعلم احلاسب اآليل من خالل املعمل بدالً مـن القاعـة الدراسـية            
باستخدام احلاسب اآليل مباشرةً له أثر كبري يف زيادة التحصيل الدراسي للطالبـات ،كـذلك               

ائج أن تعلّم املفاهيم األساسية عن احلاسب اآليل من خالل املعمل له أثر كـبري يف                أظهرت النت 
تعلم الربجمة ، حيث ساعد املعمل الطالبات يف اكتساب املهارات األساسية اليت سهلّّّت علـيهن              
فهم الربجمة ، وهذا انعكس على زيادة التحصيل الدراسي للمجموعة اليت درست من خـالل               

 . اية الفصل الدراسي املعمل منذ بد
آراء املشرفني واملعلمني والطالب حول استخدام املعامل يف تدريس      " ويف دراسته بعنوان    

-١٠٧هـ    ص ص١٤٢٠(أجرى القحطاين " مادة احلاسوب للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض  
اسـب  دراسةً للتعرف على آراء املعلمني واملشرفني والطالب حول استخدام معامل احل          ) ١٤٩

اآليل لتدريس مادة احلاسوب للمرحلة الثانوية ، وكذلك التعرف على املعوقات اليت حتول دون              
االستفادة من تلك املعامل ، وكان من أهم نتائج الدراسة أن أجهزة احلاسب اآليل يف املعامـل                 
 يف معظمها قدمية وال تتواكب مع مستجدات الوقت احلاضر ، ومن حيث االستفادة من املعامل              

من أفراد عينة الدراسة مـن  %) ٩٢,٣(يف تدريس املواد األخرى أظهرت الدراسة أن ما نسبته     
املعلمني أكدوا عدم استفادة معلمي املواد األخرى من املعامل ، أما أهم املعوقات اليت أظهرـا                

مـي  الدراسة فتتمثّل يف نقص املتخصصني يف جمال احلاسب اآليل ، وقلة الدورات التدريبية ملعل             
 .احلاسوب ، عدم توافر املعامل اهزة حباسبات آلية متطورة 

أما فيما خيص تقومي االستفادة من احلاسـب اآليل يف التعلـيم فقـد أجـرت صـاحل          
تقـومي بـرامج    " دراسة ميدانيةً باملدارس الثانوية بالقاهرة بعنـوان        ) ٢٨-٧م،ص ص ١٩٩٩(

ستفادة من احلاسب اآليل يف التعليم العام ، وقد         استهدفت تقومي اال  " الكمبيوتر بالتعليم الثانوي    
دلّت نتائج الدراسة أن التجهيزات تقّل عن الوضع األمثل ، كمـا أن الـربامج احلاسـوبية يف                
املدارس غري كافية ، كما اتضح نقص تأهيل املعلمني خصوصـاً يف جمـال تصـميم الـربامج              

هيز معامل احلاسب اآليل يف املـدارس ،        احلاسوبية التعليمية ، وقد أوصت الدراسة بضرورة جت       
ويف جمـال االجتاهـات حنـو       . وإنشاء مكتبة مركزية للربامج احلاسوبية يف كل إدارة تعليمية          



 ٨٨
دراسةً ) ٣٩-١م،ص ص ١٩٩٩(احلاسب اآليل واستخدامه يف العملية التعليمية أجرت بهاين         

 الكويت حنو استخدام احلاسوب يف اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كلية التربية جبامعة       " بعنوان  
واستهدفت الدراسة التعرف على طبيعة اجتاهات الطالب والطالبات حنو احلاسـوب           " التعليم  

واستخداماته يف اال التربوي قبل دراسة مقرر احلاسوب يف التربية وبعده ، ومعرفـة طبيعـة                
و احلاسوب واستخداماته يف    اجتاهات الطالب والطالبات ذوي التخصصات األدبية ، والعلمية حن        

اال التربوي قبل دراسة مقرر احلاسوب يف التربية وبعده ، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن                 
اجتاه أفراد العينة بكلية التربية جبامعة الكويت حنو جماالت استخدام احلاسوب يف التعليم بوجـه               

هذا يسـتخلص منـه أن الطـالب        عام كان إجيابياً وذلك بعد دراستهم للمقرر اإللزامي ، و         
والطالبات يف كلية التربية يوافقون على استخدام احلاسوب يف التعليم ، أما فيما يتعلق باستخدام            

، فقـد دلـت     ) CL(وثقافة احلاسوب   ) CAI(احلاسوب كوسيلة مساعدة يف العملية التعليمية       
دام احلاسوب ، ومل يكن لتـدريس  النتائج أن مجيع أفراد العينة لديهم اجتاهات إجيابية جتاه استخ     

مقرر احلاسوب يف التربية أي تأثري على اجتاهات أفراد العينة ،كذلك كشفت نتائج الدراسة عن               
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة من ذوي التخصصات العلميـة               

، ) CL(افـة احلاسـوب     ثق: واألدبية على حٍد سواء يف جماالت استخدام احلاسوب الثالثـة           
، احلاسوب كوسيلة مساعدة يف اإلدارة      ) CAI(احلاسوب كوسيلة مساعدة يف العملية التعليمية       

، فضالً عن استخدام احلاسوب بوجه عام يف اال التربوي ، وكان من أهـم               ) CMI(التعليمية  
ـ   : توصيات الدراسة  من املقـررات  ضرورة توعية العاملني يف كلية التربية بأمهية احلاسـوب ض

 من املناهج الدراسية وأسـاليب التـدريس يف         أاملختلفة ، واعتبار مادة احلاسوب جزءاً ال يتجز       
الكلية ، وبناء جمموعات مكتبية متميزة يف عامل احلاسوب عن طريق اقتناء املراجع ذات القيمـة                

ات عربية على نطـاق     العلمية والعملية العالية ، وترمجة بعض املراجع والربجميات ، وإنتاج برجمي          
واسع يراعى فيها ظروف البيئة ، وإمكانيات اتمع وخصوصياته مبا يساعد على حتقيق الفائدة              
املرجوة من استخدام احلاسوب يف اال التربوي ، والتوسع بصورة أكرب يف تطبيقات احلاسوب              

كذلك إجراء املزيد مـن     يف املرحلة الثانوية وغريها من املراحل وفقاً لربنامج زمين مدروس ، و           
الدراسات جتاه أساليب استخدام احلاسوب يف تدريس بعض املقررات الدراسـية يف مراحـل              

  .التعليم العام مثل تدريس اللغة اإلجنليزية ، العلوم ، الرياضيات ، االجتماعيات 



 ٨٩
وسعياً منهما للتعرف على أسباب ممانعة املعلمني يف استخدام احلاسـب اآليل وشـبكة              

" دراسةً بعنـوان        ) ٢٥-١٩هـ،ص ص ١٤١٩(نترنت أجرى كلٌ من الفنتوخ والتوجيري       اإل
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أشكال املمانعـة         " احلاسوب واإلنترنت يف التعليم العام      

يف العمليـة التعليميـة ،      ) اإلنترنت  ( اليت حتول دون االستفادة من الشبكة العاملية للمعلومات         
رف على األسباب املؤدية لتلك املمانعة ، وكان من أهم نتائج الدراسة أن هنـاك               وكذلك التع 

 التعليمية التقليدية والشعور بعدم الرغبة      بالتمسك باألسالي : ثالثة أشكال رئيسة للممانعة هي      
واالهتمام بالتطورات والتغريات اجلديدة ،وعدم الرغبة يف التكيف مع األسـاليب والتقنيـات             

عـائق اللغـة ،واألميـة      : ما بينت الدراسة أن أسباب تلك املمانعة تتركّز يف اآليت           احلديثة ،ك 
 . املعلوماتية ،وشعور املعلمني بأن ذلك سيضيف املزيد من األعباء عليهم 

    دراسـةً بعنـوان      ) ٢٣-٤هـ،ص ص ١٤١٨(ويف جمال التقومي أجرى الباز وآخرون       
تقـومي وضـع    ل وهدفت" رس الثانوية مبدينة الرياض     تقومي لوضع معامل احلاسب اآليل باملدا     " 

 مـادة   يسمعامل احلاسب اآليل باملدارس الثانوية مبدينة الرياض ومدى االستفادة منها يف تـدر            
 وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة عدم وجود         ،مدرسة  ) ١٢(احلاسوب، ومشلت عينة الدراسة     

 أجهزة احلاسب املستخدمة يف     مواصفات دمِق بتقنيات العمل داخل معمل احلاسب ،         خمتص فني
 رصـد  مثـل  أعباًء إضافيةً  هم حتميل إضافةً إىل قلة عدد معلمي احلاسب     ، و بعض تلك املعامل    

 .اخل ..واستخراج النتائج ، وعمل الكشوفات املختلفة ، درجات اختبارات الطالب 
حلاسـوب  ومن الدراسات اليت حاولت التعرف على املعوقات اليت تواجـه تـدريس ا            

املعوقات اليت تواجه تدريس    " بعنوان  ) ١١٢-٨٦م،ص ص ١٩٩٨(الدراسة اليت قام ا العمري      
 :وكان من أهم نتائجها ما يلي" احلاسوب 
 : مشكالت متعلقة بالعمل املختربي 

مـن  % ٨٨قلة احلصول على التدريب على استخدام أجهزة احلاسوب ، وقد أشار إىل ذلك                
اناة من ضعف القدرة على استخدام أجهزة احلاسوب ، وقد أشار إىل ذلـك              أفراد العينة ، واملع   

من أفراد العينة ، وأيضاً قلة العدالة يف فرص استخدام أجهزة احلاسوب املتوفرة باملخترب ،             % ٧٢
 .من أفراد العينة % ٤٤وقد أشار إىل ذلك 

 : مشكالت متعلقة مبختربات احلاسوب 
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من أفراد العينة ، واإلحباط     % ٩٠خمترب احلاسوب ، وذكر ذلك      صعوبة التعامل مع األجهزة يف      

من أفراد العينة ، عدم تناسب مساحة       % ٧١الناتج عن عدم توفر أوراق الطباعة ، وذكر ذلك          
من أفراد العينة ، وأخرياً عـدم       % ٣٨الغرفة املخصصة للمخترب مع عدد الطلبة ، وذكر ذلك          

من أفراد العينة، وقد أوصـت الدراسـة        % ٣٥كر ذلك   توفر األجهزة الكافية يف املخترب ، وذ      
ضرورة توفري أجهزة حاسوب كافية مبا يتناسب وعدد الطلبة ، وعمل برامج لتأهيل وتـدريب               

 .املعلمني أثناء اخلدمة 
        دراسـةً بعنـوان      ) ٢١٤-١٦٧م،ص ص ١٩٩٨(ويف دراسٍة أخرى له أيضاً أجرى اهلـدلق         

وقد هدفت الدراسة إىل إطـالع      " م احلاسب كوسيلة تعليمية       استراتيجية مقترحة الستخدا  " 
املهتمني باستخدام احلاسب كوسيلة تعليمية من طالب ومدرسني وأوليـاء أمـور وشـركات      
متخصصة يف إنتاج برامج احلاسب التعليمية على أهم األسس التعليمية الالزمة لنجاح استخدام             

مىت يستخدم احلاسب   :جابة على األسئلة التالية     ويكون ذلك من خالل اإل    . احلاسب يف التعليم    
كوسيلة تعليمية ؟ ما الذي مييز احلاسب عن غريه من الوسائل التعليمية ؟ كيف يساعد احلاسب                
يف التغلب على ضعف الطالب ؟ ما الدور الذي يلعبه احلاسب يف حتسني عملية التعلم ؟ كيف                 

راسة على استخدام احلاسـب كوسـيلة       يستخدم احلاسب يف التعليم ؟ وقد اقتصرت هذه الد        
 Computer-assisted(تعليميــة أو مــا يعــرف بــالتعليم مبســاعدة احلاســوب 

instruction (         ا توصلت إىل أن النجاح الذي ميكـن أنوكان من أهم نتائج الدراسة  أ ،
ن ينتج عن استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية ال يكمن يف توافر احلاسبات وبراجمها فقط ، ولك              

فيما حتققه برامج احلاسب من أهداف سلوكية حمددة ضمن نظام متكامل يضعه املدرس لتحقيق              
أهداف الدرس يأخذ يف االعتبار معايري اختيار الربامج التعليمية وطرق استخدامها ومواصـفات           

 .املكان الذي تستخدم فيه ، وغريها من العوامل اليت تؤثر يف حتقيق أهداف الدرس 
الدراسة إىل أمهية عمل برامج ودورات تدريبية للمدرسني قبل اخلدمـة          كذلك توصلت   

وأثناءها حول األساليب الناجحة الستخدام احلاسب كوسيلة تعليمية ، وقد وجد أنـه كلمـا               
قضى املدرسون وقتاً أطول مع احلاسب ازداد ميلهم إىل استخدامه يف تدريس موادهم، وبالتايل              

جد أن هناك ارتباطا داالً بني املعارف املكتسبة يف هذا اـال ،  يزيد ميلهم إىل التجديد حيث و 
 .وبني التدريب الذي يتلقاه قبل اخلدمة أو أثناءها 



 ٩١
-Sivin(ومن الدراسات اليت تناولت فاعلية التقنية يف املدارس دراسة سفن كاشـاال               

kachala, 1998 ( املشار إليها يف اهلدلق)م ) ١٧-١٦هـ،ص ص١٤٢١ثِّـل  وهي دراسـة ت
دراسة أجريت على مدى ) ٢١٩(تقريراً عن فاعلية التقنية يف املدارس ، ومت فيها مراجعة وحتليل           

م ، واستهدفت الدراسة معرفـة أثـر    ١٩٩٧م وحىت عام    ١٩٩٠سبع سنوات يف الفترة ما بني       
احلاسب اآليل من خالل حتليل نتائج تلك الدراسات على حتصيل التالميذ يف مجيع املـواد ويف                

يع املراحل الدراسية من املرحلة ما قبل االبتدائية وحىت اية املرحلة الثانوية ،وكان ملخـص               مج
 : نتائج هذه الدراسة ما يلي

 : النتائج اإلجيابية�
 . ازداد حتصيل التالميذ الذين استخدموا احلاسب يف التعليم يف معظم املواد  -
يف التعليم يف االحتياجات اخلاصـة      كذلك ازداد حتصيل التالميذ الذين استخدموا احلاسب         -

)Special needs students . ( 
حتسنت اجتاهات التالميذ بدرجة عالية حنو التعلّم وحنو مفهوم الذات نتيجـة اسـتخدامهم               -

 . للحاسب يف التعلم 
 :  النتائج السلبية� 
ك ال أظهرت الدراسة أن هناك عوامل أثّرت على مستوى فاعلية احلاسب يف التعليم ، لـذل          -

ميكن أن تعزا تلك النتائج اإلجيابية إىل استخدام احلاسب فقط ، ولكن هناك عوامل تشترك               
 :يف إحداث تلك النتائج اإلجيابية ، وهذه العوامل هي 

 .دور املعلم  -
 .نوعية التالميذ  -
 .طريقة تصميم الربامج احلاسوبية  -
 . مقدار استخدام التالميذ للحاسب  -

م،ص ١٩٩٧( استخدام احلاسب اآليل يف التعليم أجرى طوالبه         ويف جمال االجتاهات حنو   
اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو اسـتخدام احلاسـوب ألداء       " دراسةً بعنوان   ) ٢٤٠-٢٢٥ص

استهدفت التعرف على اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلتني األساسية والثانوية         " املهام التربوية   
 احلاسوب ، والتعرف على املتطلبات التدريبية يف جمال         حنو استخدام احلاسوب وحنو معلم وخمترب     



 ٩٢
احلاسوب الالزمة ملعلمي ومعلمات املرحلتني األساسية والثانوية حسب وجهة نظرهم ،وكذلك           
التعرف على معوقات استخدام احلاسوب من قبل معلمي ومعلمات املرحلتني حسـب وجهـة            

ت املرحلتني األساسـية والثانويـة يف       نظرهم ، وأيضاً التعرف على مدى قناعة معلمي ومعلما        
استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية تعلّمية ، وأخرياً معرفة أثر اجلنس والتخصـص واملؤهـل              
العلمي والعمر واخلربة على اجتاهات ، وقناعة املعلمني واملعلمات حنو احلاسـوب ، وأظهـرت               

نة ، كما أشارت النتـائج إىل أن        نتائج الدراسة وجود اجتاه إجيايب حنو احلاسوب لدى أفراد العي         
استجابات املعلمني واملعلمات جاءت حمايدة تقريباً ، حيث يبدو أم غري متأكـدين مـن أن                
معلومام السابقة ستؤهلهم إىل استخدام احلاسوب ، وفيما يتعلّق باجتاهات أفراد العينـة حنـو              

ة حنو معلم احلاسـوب وخمتـرب       معلم وخمترب احلاسوب، فقد عبرت النتائج عن وجهة نظر اجيابي         
احلاسوب، وهذا مؤشر على أن أفراد العينة يتوقعون مساعدة معلم احلاسوب هلـم السـتخدام              
احلاسوب، وأن وجود خمترب حاسوب يف املدرسة رمبا سيسهم يف حثّهم على استخدام احلاسوب              

فـرغ يف كـل     ، كما أشارت نسبة كبرية من أفراد العينة إىل ضرورة تواجد معلم حاسوب مت             
مدرسة ، ليس فقط لتدريس مقرر احلاسوب ، ولكن كذلك للمسـاعدة يف حوسـبة اإلدارة                
املدرسية ، ومساعدة املعلمني واملعلمات على استخدام احلاسوب كوسيلة ، أما فيمـا يتعلـق               
باملتطلبات التدريبية الالزمة ألفراد العينة فقد حظي هذا اال بأعلى نسبة من االستجابات مـن     
قبل أفراد العينة ، وأشارت النتائج إىل ضرورة تدريب املعلمني واملعلمات أثناء اخلدمـة علـى                
احلاسوب ، وأن تكون شاملة جلميع املعلمني واملعلمات  على اختالف ختصصام ،  أما بالنسبة           
ملا يتعلق مبعوقات استخدام احلاسوب فقد حصلت الفقرة املتعلقة بعدم وضوح طريقة التعلـيم              

ساعدة احلاسوب لدى املعلمني واملعلمات على أعلى نسبة مئوية ، بينما أظهرت النتـائج أن               مب
الفقرة اليت حصلت على أقل نسبة مئوية هي الفقرة املتضمنة أن استخدام احلاسوب يف التدريس               

 . سيؤدي سلباً على إاء املقرر الدراسي يف الوقت احملدد 
 أفراد العينة يف استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية تعلّمية         وبالنسبة للنتائج املتعلقة بقناعة   

فقد حصلت الفقرة املتضمنة أن استخدام احلاسوب جيعل التعلم أكثر متعةً وسروراً على أعلـى               
نسبة موافقة من قبل أفراد العينة ، فيما أشارت نسبة متوسطة من أفراد العينة بأن  لديهم القناعة              

يف موضوعات دراسية خمتلفة ، أما فيما خيص النتائج املتعلقة بـأثر            بضرورة استخدام احلاسوب    



 ٩٣
التخصص واملؤهل العلمي والعمر واخلربة على اجتاهات وقناعات املعلمـني واملعلمـات حنـو              
استخدام احلاسوب فلم جتد الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية الجتاهات وقناعـات املعلمـني              

بقة ، وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة التركيـز علـى            واملعلمات تعزا للمتغريات السا   
وحول االجتاهـات   .  استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية تعلّمية يف موضوعات دراسية خمتلفة        

      دراسـةً بعنـوان     )Knezek&others,1997.pp 736-673(أيضاً أجرى نيزك وآخرون     
استهدفت الدراسة قياس   "  تقنية املعلومات    التغيري يف اجتاهات املعلمني من خالل تدريبهم على       " 

التغيري احلادث يف اجتاهات عينة من املعلمني وذلك من خالل تدريبهم على تقنية املعلومات ويف               
مقدمتها احلاسب اآليل ، وقد أظهرت نتائج الدراسة األثر اإلجيايب الكبري للربنـامج التـدرييب               

قنية املعلومات وخصوصاً احلاسب اآليل ،كما أظهرت       املستخدم يف تغيري اجتاهات املعلمني حنو ت      
النتائج أن لدى املعلمني اجتاهات إجيابية الستخدام تقنية املعلومات يف فصوهلم الدراسية وخاصةً             

 . الربيد اإللكتروين 
ــِكل ودايل                     ــل س ــن ِقب ــة م ــت دراس ــادميي أُجري ــتوى األك ــى املس  وعل

)pp354-357 Skeel&Daly.1997 (       استهدفت تلخيص نتائج مشروع تطوير أعضاء هيئـة
التدريس اهلادف إىل توظيف التقنية واحلاسب اآليل يف التـدريس يف جامعـة سـيتون هـول               

)Seton Hall(   ن املشروع تدريب أعضاء هيئـةوالذي استمر ملدة ثالث سنوات وقد تضم
تعددة للمـواد الدراسـية ،      التدريس على استخدام احلاسب اآليل ، وإعداد حقائب وسائط م         

وكذلك استخدام الربيد اإللكتروين ، وكان التسجيل يف هذا الربنامج اختيارياً ، وقد توصـلت       
الدراسة إىل وجود عدد من املعوقات اليت حتول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسـب               

ـ       : اآليل ومتثّلت هذه املعوقات يف     ال احلاسـب اآليل    ضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس يف جم
وعدم تفريغهم هلذا الغرض ، عدم وجود احلوافز املادية واملعنوية ، عدم توافر التجهيزات املناسبة             
، وكذلك عدم توافر الربامج احلاسوبية اجليدة ، وقد خلصت الدراسة إىل بعض التوصيات اليت               

لى التدريب الالزم   ضرورة تفريغ أو ختفيض أنصبة أعضاء هيئة التدريس للحصول ع         : من أمهها 
 pp105-115.(وليس ببعيـد عـن هـذا السـياق قـام بـاركر              . يف جمال احلاسب اآليل     

Parker,1997(     زيادة استخدام كليات التربية للتقنية يف التدريس ويف       " بإجراء دراسة بعنوان
وهي دراسة مسحية هدفت إىل توفري بيانات عن مدى استخدام أعضاء هيئـة              "إعداد املعلمني   



 ٩٤
التدريس للحاسب يف ختطيط الدروس والتدريس ، وعن مدى تكليف الطالب مبهام تعتمد على              
استخدام احلاسب اآليل ، وكذلك سعت إىل حماولة حتديد العقبات الـيت حتـول دون ذلـك                 
االستخدام ، واستقصاء اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو زيادة استخدام احلاسب والتقنيـة يف      

هرت نتائج الدراسة أن معظم أعضاء هيئة التدريس يستخدمون برجميات معاجل           التعليم ، وقد أظ   
يف إعـدادهم  ) On-line services(الكلمات والنصوص ، وخدمات البحـث الفوريـة   

الربجميات اليت ليس هلا غـرض      (للدروس ، وأن غالبيتهم يستخدمون الربجميات التوليدية  وهي        
يف حني أن القليل منـهم يسـتخدم        ) إللكترونية ، اخل  معني ، مثل معاجل الكلمات ، اجلداول ا       

معظم أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس أم يفرضون على  الربجميات التعليمية ، كذلك أشار    
طالم تقدمي واجبات ومهام حاسوبية تعتمد بشكل كبري على الربجميات التوليدية ، وبالنسـبة              

 معوقات استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية        للمعوقات فقد خلصت الدراسة إىل أن أهم      
، نقـص  ) HARDWARE(هي عدم توفر الوقت الكايف لالستخدام نقص الربجميات ، نقص العتاد    

الفنيني املتخصصني يف جمال احلاسب ، وعدم إدراك بعض أعضاء هيئة التدريس ألمهية احلاسب              
اسب اآليل يف التعليم ويأيت علـى رأس        وفيما خيص توظيف خدمات احل     .يف تطوير تدريسهم    

أظهــرت دراســة كــني                ) اإلنترنــت(هــذه اخلــدمات الشــبكة العامليــة للمعلومــات 
).pp46-73 Ken.D ,1997 ( والـيت اسـتهدفت   " التعليم عن بعد عرب اإلنترنت " بعنوان

أن معظـم  ) اإلنترنـت  ( التعرف على الكيفية اليت تستخدم فيها الشبكة العاملية للمعلومـات          
املعلمني يستخدمون احلاسب يف الفصل الدراسي  ويف معامل احلاسب اآليل ، ويعتمدون عليـه              
يف االتصال بشبكة اإلنترنت ، كما ذكرت الدراسة أن التقنيات وشبكة اإلنترنت قد فتحا اال    

 . للتعليم عن بعد ، كما أن شبكة اإلنترنت ستؤدي إىل حتسن التعليم
        ويف جمال استخدام احلاسب يف التعليم أجـرى كـلٌ مـن  بـك وهـورتن                  كذلك

)Buck & Horton.1996.pp47-60(  تقييم استخدام تقنية املعلومـات يف  " دراسةً بعنوان
وقد استهدفت الدراسة تقييم استخدام أنواع حمـددة مـن التقنيـات ويف          " الفصول الدراسية   

من ِقبل معلمي مدارس املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف         مقدمتها استخدام احلاسب اآليل     
والية فلوريدا األمريكية ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بني استخدام تلـك التقنيـات               
وعدد من املتغريات من بينها مدى التدريب الذي حصل عليه املعلم الكتساب املهارات املطلوبة              



 ٩٥
علمني الذين حصلوا على تلك املهارات كـانوا أكثـر اسـتخداماً            الستخدامها ، وتبين أن امل    

للتقنيات من أولئك الذين مل حيصلوا عليها ،كذلك أشارت الدراسة إىل أن املعلمني الـذين مل                
حيصلوا على تدريب كاف قبل اخلدمة كان استخدامهم لتلك التقنيات ضعيفاً ، وقـد أبـدى                

سة رغبتهم يف احلصول على تـدريب حـول كيفيـة     من املعلمني الذين مشلتهم الدرا    %) ٩٥(
 .  توظيف التقنيات خلدمة العملية التعليمية 

دراسة راِفتز ) اإلنترنت(ومن الدراسات اليت تناولت استخدام الشبكة العاملية للمعلومات      
).pp319-335 Ravitz,1996 (  ر توظيف اإلنترنت يف التعليم      " بعنوانيسالعوامل اليت ت  " 

مدرسة من املدارس املتميزة واملعلمني املتميزين يف استخدام شبكة احلاسب          ) ١٢٤(لت  واليت مش 
يف التعليم التابعة ملشروع مدارس شبكات احلاسوب الوطنية ، وقد هدفت الدراسة إىل التعرف              
على واقع استخدام املعلمني والطالب لشبكة احلاسوب، والتعرف على العالقـة بـني معـدل           

 املتغريات ،  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائياً بني معدل              االستخدام وبعض 
 :استخدام شبكة احلاسوب يف التعليم واملتغريات التالية 

 . عدم الرضا عن الوضع الراهن -
 . من تدريب وأجهزة وغريها ت توافر املصادر واإلمكانيا-
 . توافر الوقت الكايف يف اجلدول املدرسي-
     . احلوافز واملكافآت املعنوية واملادية  توافر-

ومن الدراسات اليت سعت للتعرف على فاعلية احلاسب اآليل يف تعليم بعض املواد الدراسة اليت               
فاعلية التعلم بالكومبيوتر يف عالقته     " بعنوان  ) ١٨٠-١٤٨م،ص ص ١٩٩٥(قامت ا حسانني    

وقد هدفت من خالهلـا إىل      "  الطالب واملعلم    مبتغريات احلداثة ، الدافعية ، التفاعل اللفظي بني       
الكشف عن اجتاهات الطالب باملرحلة الثانوية جتاه التعلم بالكمبيوتر ، والتعـرف علـى دور               

 التنافس ،   - يف التأثري على سلوك الطالب خالل مواقف التعلم يف ضوء متغري التعاون            رالكمبيوت
اعل بني الطالب واملعلم ، وأيضاً التعرف على  يف زيادة التف   روكذلك التعرف على دور الكمبيوت    

دور الكمبيوتر يف رفع مستوى التعلم لدى الطالب ، وكان من أهم نتائج الدراسة أن طـالب                 
مرحلة الثانوية يفضلون التعامل مع الكمبيوتر كوسيط تعليمي يعرض املثريات بطريقة حديثـة             

وياً ملواصلة التعلم ، كذلك أظهرت النتـائج أن         فيها احلركة واحليوية واملتعة مما أكسبهم دافعاً ق       



 ٩٦
الكمبيوتر ساعد الطالب باملستوى األول على إتقان مادة الرياضيات يف موضـوعات النسـبة              
والتناسب أكثر من أي استراتيجيات معرفية أخرى ، وبدت علـى الطـالب روح التعـاون                

وضعهم يف مواقـف تعلـم   واملشاركة يف الوصول للحلول الصحيحة والسريعة للتمارين خالل       
ثنائية ، كما أظهرت النتائج أن التعلم بالكمبيوتر أكسب الطـالب الثقـة بـالنفس وقـوى                 
استعدادهم للتعلم الذايت ، ويف اجلانب اآلخر أظهرت النتائج بعض اآلثار السـلبية السـتخدام               

تفسارات وقضى الكمبيوتر يف التعلم فقد حرم الطالب من التعبري عن ذام وطرح األسئلة واالس    
على روح املبادرة كما خلق نوعاً من الفوضى وعدم النظام داخـل الفصـل ، كـذلك أدى                  
استخدام الكمبيوتر يف التعلم إىل تقليل نسبة التفاعل اللفظي بني الطالب واملعلـم ، وأوصـت            

ار  جيب أن يستخدم الكمبيوتر كوسيط تعلمي الختصرالدراسة بأنه لرفع كفاءة التعلم بالكمبيوت   
الوقت واجلهد يف احلصول على املزيد من املعرفة جبانب وجود املعلم كحجر زاوية يف العمليـة                
التعليمية ، وأن يتم اختيار حمتوى الربامج اجليدة عادة وحيدد تسلسل موادها على أساس دراسة               

ـ   . حاجات التالميذ على أن يكون ذلك قبل وضع الربامج يف صورا النهائية              م ويف دراسة أع
دراسة أجريت ملعرفة أثر وفاعلية احلاسب اآليل يف التعلـيم،          ) ٥٠٠(مشلت حتليل نتائج حوايل     

واليت ) ١٦هـ،ص ١٤٢١(املشار إليها يف اهلدلق   )Kulik , 1994(أجرى دراسة كوليك 
هدفت إىل التوصل إىل خالصة نتائج تلك الدراسات باستخدام أسلوب إحصائي هو التحليلـي        

وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع متوسط درجات التالميـذ  )  Meta Analysis( البعدي
مقارنة مبتوسط درجات التالميذ الذين مل يسـتخدموا        % ) ٦٤(الذين استخدموا احلاسب إىل     

فقط ، وكذلك أدى استخدام احلاسب يف التعليم إىل اختصـار           % ) ٥٠(احلاسب واليت بلغت    
حب التالميذ للتعلّم بشكل أكرب مما كان عليه ، كما نشأت           الوقت الالزم للتعلّم ، وأيضاً ازداد       

لديهم ميول واجتاهات إجيابية حنو التعليم نتيجة الستخدام احلاسب ، كما أظهرت الدراسـة أن   
. هذه النتائج اإلجيابية مل تكن شاملة جلميع املواد الدراسية ، وإمنا اقتصرت على البعض منـها                 

ملصرية يف استخدام احلاسب اآليل يف التعلـيم أجـرى التـوردي            ويف دراسٍة تقوميية للتجربة ا    
تقومي جتربة استخدام الكمبيوتر التعليمي باملدارس      " دراسةً بعنوان   ) ٥١-٢٢م،ص ص ١٩٩٣(

استهدفت التعرف على الواقع الفعلي الستخدام الكمبيوتر يف املدارس الثانوية          " الثانوية املصرية   
 يف املدارس يف اـاالت التعليميـة       رواجه استخدام الكمبيوت  ، وكذلك حتديد الصعوبات اليت ت     



 ٩٧
وخاصة تدريس الرياضيات ويف ااالت اإلدارية ، ووضع املقترحات اليت قد تسهم يف التغلـب    
عليها ، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة توافر معامل احلاسب اآليل  يف غالبية املدارس الثانوية                 

 األجهزة غري جيدة التشغيل ، وعددها غري كاٍف للتدريس املعملي        جبمهورية مصر ، إال أن ثلث     
 جيدة كاألثاث وأجهزة التكييف ، وقد بلغـت النسـبة   ت، كما أن املعمل ال يتصف بإمكانيا  

فقط ، ومن حيـث     % ) ٣٣-% ١٣(املئوية املوافقة على البنود اخلاصة املتعلقة بذلك ما بني          
رياضيات باستخدام الكمبيوتر يف املدرسة الثانوية املصرية فهي        اآلثار املترتبة على تعليم وتعلم ال     

آثار ضعيفة اإلجيابية ، فلم يتحقق أي هدف من األهداف اخلاصة ذا اال بطريقة مرغوبـة ،              
ممـا   % ) ٣٨ -% ١٨( وتراوحت النسبة املئوية للموافقة على حتقيق هذه األهداف ما بـني        

ياسة استخدام الكمبيوتر يف تعليم وتعلّم الرياضيات باملدارس    يؤدي إىل ضرورة إعادة النظر يف س      
الثانوية املصرية ، وبالنسبة الستخدم الكمبيوتر يف اإلدارة التعليمية فقد أوضـحت النتـائج أن              

 متاماً يف جمال اإلدارة التعليمية ومل يتحقق معظم األهداف اليت وضع من             مالكمبيوتر  ال يستخد   
ال شؤون الطالب ، شؤون االمتحانات ، شؤون املدرسـني ، شـؤون             أجلها الكمبيوتر يف جم   

 السنوية ، وشؤون إدارة املكتبات ،أما بالنسبة للصعوبات الـيت           تإعداد املوازنات واالحتياجا  
تواجه استخدام الكمبيوتر يف التعليم فتتمثّل يف صعوبة توفري عدد كاٍف من األجهزة لتـدريب               

 مقرر الكمبيوتر واملقررات العلمية األخرى ، ونفـور معظـم           التالميذ ، وصعوبة التنسيق بني    
املدرسني من الدورات التدريبية اليت تعدها وزارة التربية والتعليم لعدم وجود الدافع لـديهم ،               

ويف بلٍد عريب   .  لوجود نقص يف املتخصصني يف الكمبيوتر لتدريس مثل هذه الدورات            ةباإلضاف
( واقع احلاسوب   " دراسةً بعنوان   ) ١٤-١٠م،ص ص ١٩٩٣(آخر هو األردن أجرى اخلطيب      

هدفت إىل  الوقوف على واقع الكمبيوتر التعليمي يف األردن          " التعليمي يف األردن    ) الكمبيوتر  
وذلك عن طريق استعراض آراء املعلمني وذلك من حيث التدريب يف جمال الكمبيوتر،والتعرف             

 املدارس األردنية ، والتعرف على مـدى تـوافر          على ااالت اليت يستعمل فيها الكمبيوتر يف      
الربامج التعليمية الكمبيوترية وأجهزة الكمبيوتر ، ومناسبتها لتحقيق أهداف املنهاج ، وبالتـايل             
استطالع آراء املعلمني واملعلمات حول جتربة استخدام الكمبيوتر التعليمي يف مدارس اململكة ،             

 يف مـدارس التجربـة إال حملـو األميـة           مر ال يستخد  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الكمبيوت     
الكمبيوترية ، أما الربامج التعليمية من نوع التمرين واملمارسة ، واأللعاب ، واحملاكاة فهي تكاد               



 ٩٨
تكون معدومة ، وبالنسبة للمعوقات فقد بينت الدراسة أن أكثر املعوقات أمهية هو كثافة عـدد    

 ) .النصاب التدريسي (  أفراد العينة فهو ثقل العبء الدراسي الطلبة ، أما أقلّها أمهية يف نظر
وأيضاً حول ااالت اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل يف اال التعليمي أجرى الـداود              

جماالت استخدام احلاسب اآليل يف أعمـال       " دراسةً بعنوان   ) ١٥٥-١٤٩هـ،ص ص ١٤١٣(
وقد هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى        " لمني  اإلدارة املدرسية من وجهة نظر اإلداريني واملع      

جماالت استخدام احلاسب اآليل يف أعمال اإلدارة املدرسية ملراحل التعليم العام يف مدينة الرياض              
التعليمية من وجهة نظر اإلداريني واملعلمني ، وقد أظهرت نتـائج الدراسـة أن مـا نسـبته                  

%) ٦٣,٢( كمادة دراسية ، كما يرى  من عينة الدراسة يرون تعميم احلاسب اآليل      %) ٧١,٨(
%) ٤٢,٧(منهم تعميمه كوسيلة تعليمية وذلك على مجيع مدارس التعليم العام ، كذلك رأى              

من أفراد عينة الدراسة أن انسب مرحلة للبدء بتدريس احلاسب اآليل املرحلة املتوسـطة ، أمـا         
منهم فريون  %) ٢٦,٥( أما   منهم فريون أن أنسب مرحلة لذلك املرحلة االبتدائية ،        %) ٢٩,٩(

فقط منهم أن املرحلـة      %) ٩,٠(أن أنسب مرحلة لذلك هي املرحلة الثانوية ، يف حني يرى            
اجلامعية هي أنسب مرحلة لذلك ، كذلك دلّت نتائج الدراسة أن أهم الصعوبات اليت تواجـه                

 املاديـة   تكانياقلة اإلم : استخدام احلاسب اآليل يف مدارس مراحل التعليم العام هي كما يلي            
لدى إدارات مدارس التعليم العام ، انعدام الدورات التدريبيـة يف احلاسـب اآليل لإلداريـني                

، وعدم وجـود    ) ايات طرفية   ( واملعلمني ، عدم توفر شبكة داخلية للحاسب اآليل باملدرسة          
كان من أهـم    متخصصني متفرغني يف احلاسب اآليل سواًء داخل املدارس أو يف إدارة التعليم ،              

توصيات الدراسة ضرورة توفري معامل متكاملة للحاسب اآليل يف مجيع مراحل التعليم العـام ،               
    وضرورة تعميم احلاسب اآليل كمادة دراسية ابتداًء من الصفوف العليا يف املرحلـة االبتدائيـة               

من الدراسات الدوليـة    وأخرياً  . فاملرحلة املتوسطة ، مث الثانوية      ) الرابع ، اخلامس ، السادس      ( 
الواسعة اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم على مستوى العامل الدراسة اليت قام ـا                

م،ص ١٩٩٩(املشار إليها يف املنـاعي     ) Pelgrum&Plomp,1991(بلجرم وبلومب    كلٌ من   
 دوليـة   وهي دراسة " حبث دويل حول احلاسبات يف التعليم       " بدراسة بعنوان   ) ٢٣٢-٢٣١ص  

بلداً موزعة على القارات     ) ٢٠(هدفت إىل التعرف على استخدام احلاسب يف التعليم وذلك يف           
              األمريكية ، واألوروبية ، واآلسيوية على مدى ثـالث سـنوات يف الفتـرة مـا بـني عـام            



 ٩٩
 استبانة مشلـت  ) سبعني ألف    (٧٠,٠٠٠، وقد متّ فيها  توزيع       ) م  ١٩٩٠ وحىت   -م١٩٨٧( 

 :مديرين ، ومعلمني ،وفنيني يف تلك الدول ،وكان من أهم نتائج الدراسة 
أن أجهزة احلاسب على مستوى التعليم الثانوي تستعمل بشكل خـاص لتـدريس ثقافـة             -

، والربجمة ، وبعض التطبيقات مثل معاجلات النصوص ، واجلداول احلسابية ،         ) LC(احلاسب  
 . وقواعد البيانات 

د الدراسية فقد أظهرت النتائج أن املواد اليت يكثر فيها استعمال احلاسب يف             فيما يتعلق باملوا   -
، أمـا بالنسـبة   )LC(املرحلة االبتدائية هي مواد الرياضيات ، واللغة األم ، وثقافة احلاسب            

 .  تليها مادة الرياضيات ) LC(للمرحلتني املتوسطة والثانوية فتأيت ثقافة احلاسب 
جود نقص يف الربجميات التعليمية ، ونقص يف تدريب املعلمـني ،            أظهرت نتائج الدراسة و    -

 . وقلة الدعم املادي 
أظهرت نتائج الدراسة أن عدم توفر عدد كاٍف من أجهزة احلاسب يعد عامالً حامسـاً يف                 -

 .فشل التعليم مبساعدة احلاسب 
  مهارام أكدت الدراسة قدرة برامج احلاسب على زيادة مستوى حتصيل التالميذ وتنمية -

أخرياً أكدت الدراسة على عدم صحة االستراتيجية القائلة بأن إدخال احلاسب وبرجمياته            
سيؤدي بصورٍة آلية إىل تغيري أساسي يف الطريقة اليت يتعلّم ا التالميذ ، لذلك دعت الدراسـة               

    .إىل تركيز االهتمام على دور املعلم باعتباره الصانع الرئيس للتغيري 

 
 
 
 
 



 ١٠٠

 مناقشة  الدراسات السابقة
ميكن مناقشة الدراسات السابقة املُشار إليها من خالل استعراض عدٍد من النقاط املهمة واليت              

 :ميكن تلخيصها فيما يلي 
أن مجيع الدراسات السابقة مل تتناول دراسة استخدام معامل احلاسـب اآليل مـن أي                -١

هذا مينح الدراسة احلالية إنفراداً من حيث       جانب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ، ولعل        
استهدافها دراسة واقع استخدام معامل احلاسب اآليل يف مدارس من املرحلتني االبتدائيـة          

 .واملتوسطة 
استهدفت القليل من الدراسات التعرف على واقع استخدام معامـل احلاسـب اآليل يف               -٢

، ) م٢٠٠٣(، احمليسن ) هـ١٤٢٣(الشرهان  : املرحلة الثانوية ، وهي دراسات كل من        
 دراسة فـودة  ت، فيما استهدف) هـ١٤١٨(، والباز وآخرون    ) هـ١٤٢٠( القحطاين  

أثر استخدام معمل احلاسب اآليل يف تدريس أحد مقررات احلاسب اآليل يف            ) م٢٠٠٠(
 . املرحلة اجلامعية 

 التعليم  أكدت بعض الدراسات على وجود قصور يف استخدام احلاسب اآليل واملعامل يف            -٣
، اجلـودي   ) هـ١٤٢٣(، املوسى   ) هـ١٤٢٣(الشرهان  : ، وهي دراسات كل من      

، اخلطيب  ) م٢٠٠١(، بسيوين   ) م٢٠٠١( ، شحاده   ) هـ١٤٢١(، اهلدلق   ) م٢٠٠٣(
 ) .م١٩٩٣( 

  من الدراسات السابقة الست والثالثون ، أظهرت دراستني فقط ومها دراسـة العقيلـي                -٤
وجود غالبية من املعلمني الذين مشلتـهم       ) Ken.D,1997(، ودراسة كني    ) م٢٠٠٢( 

 .الدراسة يستخدمون أو يستفيدون من معامل احلاسب اآليل 
أشارت بعض الدراسات إىل التأثري الذي يلعبه احلاسب اآليل واملعامل يف زيادة التحصيل              -٥

-Sivin(، سفن كاشاال    ) م٢٠٠٠(فودة  : الدراسي للمتعلمني وهي دراسات كلٍّ من       

kachala , 1998  (  حسانني ،)(، كوليـك  ) م١٩٩٥Kulik , 1994 ( ،
  ).Pelgrum&Plomp,1991(بلجرم وبلومب 

أكدت العديد من الدراسات وجود اجتاهات اجيابية حنو اسـتخدام احلاسـب اآليل يف               -٦
، طوالبه ) م١٩٩٨(، سفن كاشاال ) م١٩٩٩(بهاين : التعليم ، وهي دراسات كلٍّ من     



 ١٠١
 , Kulik(كوليك  ، )Knezek&others,1997(   نيزك وآخرون ، ) م١٩٩٧( 

1994. ( 
يستخلص من الدراسات وجود عدد من املعوقات أو الصعوبات اليت حتد من اسـتخدام               -٧

 :احلاسب اآليل واملعامل يف التعليم ، وتشمل هذه املعوقات ما يلي 
: ذلك دراسات كلٍّ من      نقص أو عدم توافر الربامج احلاسوبية اجليدة ، وقد أشار إىل              

ـ ١٤٢٣(الشرهان              ، بسـيوين   ) م٢٠٠٢( ، العقيلـي    ) م٢٠٠٣( ، احمليسـن    ) هـ
ــاحل ) م٢٠٠١(  ــاركر ) م١٩٩٩( ، ص ــِكل ودايل ) Parker,1997(، ب ، س
)Skeel&Daly.1997 ( ــب ــب ) م١٩٩٣( ، اخلطيـ ــرم وبلومـ ، بلجـ
)Pelgrum&Plomp,1991.(  
 للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل ، وقد أشار إىل ذلـك            عدم وجود التدريب الكايف      

) م٢٠٠٣(، اجلودي   ) هـ١٤٢٣(، املوسى   ) هـ١٤٢٣(الشرهان  : دراسات كلٌ من    
) م٢٠٠١(، بسيوين   ) هـ١٤٢١(، اهلدلق   ) هـ١٤٢١(، الغامدي   ) م٢٠٠٢(، فودة   

ـ ١٤٢٠(، القحطـاين    ) م٢٠٠٠(، احمليسـن    ) م٢٠٠١(، شحاده    ، العمـري   ) هـ
ــِكل ودايل ) م١٩٩٨( ــب ، ) Skeel&Daly.1997(، سـ ــرم وبلومـ بلجـ
)Pelgrum&Plomp,1991  .(  
نقص التجهيزات والعتاد ، وهذا يشمل عدد أجهزة احلاسـب اآليل ، ومواصـفاا ،           

، املوسـى   ) م٢٠٠٣(احمليسـن   : وملحقاا ، وقد أشار إىل ذلك دراسات كلٍّ مـن           
، ) م١٩٩٩(، صاحل   ) هـ١٤٢٠(  ، القحطاين ) هـ١٤٢١( ، الغامدي   ) هـ١٤٢٣(

) Parker,1997 (  ،) Skeel&Daly.1997(باركر  ،) هـ١٤١٨(الباز وآخرون   
 ، بلجـــرم وبلومـــب) هــــ١٤١٣(، الـــداود  ) م١٩٩٣(، التـــوردي 

)Pelgrum&Plomp,1991.(  
عدم وجود الصيانة ، أو عدم وجود الفني املختص ، وقد أشار لذلك دراسات كـلٍّ                  

ـ ١٤٢١(، الغامـدي    ) م٢٠٠٣(، احمليسن   ) هـ١٤٢٣(املوسى  : من   ، البـاز   ) هـ
 ) .هـ١٤١٣( ، الداود ) هـ١٤١٨(وآخرون 



 ١٠٢
) م٢٠٠٣(، ودراسة اجلـودي     ) م٢٠٠٣(أوصت بعض الدراسات مثل دراسة اهلدلق        -٨

بضرورة إدراج مقررات يف احلاسب اآليل ضمن برامج إعداد املعلمني،ويف اال نفسـه             
ت على أمهية تدريب املعلمني وضرورة توفري برامج تدريبية هلم          أكدت العديد من الدراسا   

املنيـع  : يف جمال احلاسب اآليل قبل وأثناء اخلدمة ، وقد أشار إىل ذلـك كـلٌ مـن                  
، سـِكل   ) م١٩٩٧(،طوالبـه   ) م١٩٩٨(، اهلدلق   ) م١٩٩٨(، العمري   ) هـ١٤٢١(

 ).Buck&Horton.1996(بك وهورتن ، ) Skeel&Daly.1997 (ودايل
خرياً فإن هذه الدراسات قد ساعدت الباحث يف بلورة مشـكلة الدراسـة ، وصـياغة                وأ

تساؤالا وأهدافها ، كما سامهت يف مساعدة الباحث يف اختيار منهج الدراسة ، وبنـاء أداـا ،                  
 . واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل النتائج ومناقشتها 
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 نهج الدراسة وإجراءاام
 
 
 

 
 
 
 



 ١٠٤

 
 الفصل الرابع

 :متهيد 
                                                                                         يتناول هذا الفصل اإلجراءات اليت اتبعها الباحث يف دراسته ، وتشمل منهج الدراسة ،              

  .                                                    جمتمع وعينة الدراسة ، أداة الدراسة ، واملعاجلة اإلحصائية

 منهج الدراسة: أوالً 
سحي الذي يهتم جبمع املعلومـات      استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي امل       

والبيانات املطلوبة حول واقع استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة عـن              
 .طريق توزيع استبانات على عينة الدراسة ، مث القيام جبمعها ، وحتليلها إحصائياً 

 جمتمع وعينة الدراسة : ثانياً 
 واملشرفني ومديري املدارس السعودية الرائـدة يف         يشمل جمتمع الدراسة مجيع املعلمني    

مدراء، ) ٥(معلماً ، و  ) ١٦٢(هـ والبالغ عددهم    ١٤٢٣/١٤٢٤مدينة الرياض للعام الدراسي     
وتكونت عينة الدراسة من مجيع أفراد جمتمعها نظراً لصغر حجم العينة وتكونت  مـن مجيـع                 

 .دة يف املدارس اخلمس اليت تنفَّذ فيها التجربةاملعلمني واملشرفني ومديري املدارس السعودية الرائ

  أداة الدراسة: الثاً ث

بناًء على أهداف الدراسة وتساؤالا ومنهج البحث املستخدم فيها ، فقد متثّلـت أداة              
 .الدراسة يف استبانتني صممهما الباحث بعد اإلطالع على الدراسات السابقة 

ري املدارس السعودية الرائدة اخلمس واحتوت على       وقد خصصت االستبانة األوىل ملدي    
فقـرة ،   ) ١٧(اجلزء األول وخصص جلمع املعلومات العامة وقد تكون من          : جزأين أساسيني   



 ١٠٥
احملور األول وقد خصص للتعرف على اـاالت        : واجلزء الثاين والذي وزع على ثالثة حماور        

فقـرة،  ) ١٣(رس السعودية الرائدة وتكون من      اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل يف املدا       
واحملور الثاين وخصص للتعرف على املعوقات اليت حتد من استخدام هذه املعامل وتكـون مـن            

فقرة باإلضافة إىل سؤال مفتوح، واحملور الثالث وخصص للتعرف على االقتراحات الـيت       ) ٢٦(
اسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة من       يراها املديرون لتحقيق االستخدام الفاعل ملعامل احل      

 .    خالل سؤال مفتوح 
         فيما خصصت االستبانة الثانية للمعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية الرائدة اخلمس           

اجلزء األول وخصص جلمع املعلومات العامة وقد تكون مـن          : واحتوت على جزأين أساسيني     
احملور األول وقد خصص للتعـرف علـى        : لثاين وزع على أربعة حماور      فقرة ، واجلزء ا   ) ٢٠(

) ١٥(ااالت اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة وتكون من              
فقرة، واحملور الثاين خصص للتعرف على مدى استخدام املعلمني واملشرفني لـربامج احلاسـب            

فقرة، أما احملـور    ) ١١(آليل يف املدارس السعودية الرائدة وتكون من        اآليل يف معامل احلاسب ا    
) ٢٦(الثالث فقد خصص للتعرف على املعوقات اليت تحد من استخدام هذه املعامل وتكون من           

فقرة باإلضافة إىل سؤال مفتوح، واحملور الثالث وخصص للتعرف على االقتراحات اليت يراهـا              
يق االستخدام الفاعل ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة          املعلمون واملشرفون لتحق  
  )  ١٨٣ ص٥انظر ملحق رقم .( من خالل سؤال مفتوح 

  تصميم أداة الدراسة: رابعاً 

  قام الباحث بتحديد أبعاد وفقرات االستبانتني باالسـتناد إىل عـدة مصـادر ذات العالقـة                    
 :ي مبوضوع الدراسة ، وه

اإلطالع على الدراسات العلمية السابقة واملراجع اليت تناولت اسـتخدامات احلاسـب              -١
 .اآليل واملعامل يف التعليم 



 ١٠٦
االتصال الشخصي باملشرف العام ، وعدد من املشرفني التربويني على برنامج املـدارس              -٢

جمـاالت  السعودية الرائدة يف وزارة التربية والتعليم واالسترشاد بـآرائهم يف حتديـد             
 .استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 

زيارة ثالث مدارس من املدارس السعودية الرائدة اخلمس وإجراء مقابالت غري رمسية مع            -٣
مديريها ، وعدد من املعلمني واملشرفني وذلك لإلفادة منهم يف حتديد جماالت استخدام             

، وحتديد بعض املعوقات اليت حتد من استخدام هـذه          معامل احلاسب اآليل يف املدارس      
 .املعامل 

الصادر عن وكالـة وزارة التربيـة       ) دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة      ( مراجعة   -٤
والتعليم للتطوير التربوي واإلفادة منه يف التعرف على التجهيزات التقنيـة والـيت مـن        

 .دية الرائدة وجماالت استخدامها ضمنها معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعو

 صدق أداة الدراسة : خامساً 
 : الصدق الظاهري -أ

مت التحقّق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرضها علـى جمموعـة مـن      
احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف عدٍد من األقسام بكلية التربية جبامعة امللك سعود ، وهي                

جيا التعليم ، وقسم املناهج وطرق التدريس ، وقسم علم النفس ، كما مت              قسم وسائل وتكنولو  
عرض االستبانة على عدد من املشرفني التربويني بوزارة التربية والتعليم ، وعدد مـن مـديري                

 ). ٢أنظر أمساء احملكني يف امللحق رقم ( املدارس السعودية الرائدة ومعلميها 
ت الالزمة على أداة الدراسة بعد عرض مالحظات وقد أجرى الباحث عدداً من التعديال     

احملكمني على املشرف ، وقد تضمنت تلك التعديالت حذف وإضافة بعض العبارات ، أو إعادة        
 .  صياغتها لتظهر بصورٍة سليمة وواضحة 



 ١٠٧

 : صدق االتساق الداخلي-ب

 باسـتخدام   مت التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة اخلاصة باملعلمني واملشرفني         
ملعرفة مدى ارتباط كل عبارة باحملور الذي تنتمي إليه ، وقد           ) Pearson(معامل ارتباط بريسون    

وذلك كمـا هـو   ) ٠,٠١≤α(جاءت مجيع فقرات االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          
قيـاس   اخلاصة مبديري املدارس فلم جير هلـا         ة، أما بالنسبة لالستبان   ) ٤/١(موضح يف اجلدول    

مديرين فقـط ميثلـون جمتمـع       ) ٥(الصدق الداخلي نظراً لصغر حجم العينة والبالغ عددهم         
 .   الدراسة

 
 



 ١٠٨

 
 يوضح قيم معامل ارتباط بريسون لعبارات االستبانة مبحاورها) ٢(جدول رقم 

 معامل االرتباط الفقرة احملور معامل االرتباط الفقرة احملور
٠,٥٥٤٨ ١ *٠,٧٤٧٧ ١* 
٠,٦١٢٠ ٢ *٠,٧٩٦٧ ٢* 
٠,٥٧٨٣ ٣ *٠,٧١٦٨ ٣* 
٠,٤٢٨٠ ٤ *٠,٨٠٤٦ ٤* 
٠,٥٣٥٣ ٥ *٠,٦٨٠٠ ٥* 
٠,٦٤٠٢ ٦ *٠,٧٦٥٩ ٦* 
٠,٥٥٦٧ ٧ *٠,٧٣٣٧ ٧* 
٠,٥٦٤٤ ٨ *٠,٧٠٨٨ ٨* 
٠,٦٣٧٥ ٩ *٠,٧٦٣٨ ٩* 
٠,٦٥٠٣ ١٠ *٠,٨٠٩٣ ١٠* 
٠,٧١٩٣ ١١ *٠,٧٨٩١ ١١* 
٠,٤٧٤٨ ١٢ *٠,٧٣٨١ ١٢* 
٠,٦٧٤٨ ١٣ *٠,٧٨٨٤ ١٣* 
٠,٦٨٧٧ ١٤ *٠,٧٥٥٩ ١٤* 

 
 
 
 
 
 
 األول

٠,٧٢٢٩ ١٥ *٠,٧٨٢١ ١٥* 
٠,٦٦٧٠ ١٦ *٠,٧٥٧٦ ١* 
٠,٧١٠٧ ١٧ *٠,٧٤٦٩ ٢* 
٠,٦٢٢٧ ١٨ *٠,٧٦٦٥ ٣* 
٠,٦٦٤٦ ١٩ *٠,٨١٠٥ ٤* 
٠,٥٩٤٠ ٢٠ *٠,٧٨١٨ ٥* 
٠,٥٦٦٨ ٢١ *٠,٨٣٢٩ ٦* 
٠,٤٦٥٧ ٢٢ *٠,٦٥٩٦ ٧* 
٠,٦٥٣٩ ٢٣ *٠,٨٠٤٥ ٨* 
٠,٧٢١٦ ٢٤ *٠,٨١٢٧ ٩* 
٠,٦٢٢٦ ٢٥ *٠,٨٢٧٠ ١٠* 

 
 

 
 
 
 الثاين

٠,٧٣٢٩ ١١* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث

٠,٦٣٧٥ ٢٦* 

 )٠,٠١≤α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *



 ١٠٩
 ثبات أداة الدراسة : سادساً 

 معادلة ألفا كرونبـاخ         مت التحقّق من ثبات أداة الدراسة لكلٍّ من االستبانتني باستخدام         
)Cronbach Alpha(  كما هو مبني يف اجلدول)٤/٣(، واجلدول ) ٤/٢: ( 

 يوضح قيم معامل ثبات استبانة املعلمني واملشرفني وفق معامل ألفا كرونباخ ) ٣(جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ احملـــور رقم احملور

 ٠,٩٤ يل يف املدرسةمدى استخدام املعلمني ملعمل احلاسب اآل األول

 ٠,٩٢ مدى استخدام املعلمني لربامج احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل الثاين

 ٠,٩٢ املعوقات اليت حتّد من استخدام املعلمني ملعمل احلاسب اآليل الثالث

 ٠,٩٥ الثبــات العـــام

 رونباخ يوضح قيم معامل ثبات استبانة املديرين وفق معامل ألفا ك) ٤(جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ احملـــور رقم احملور

 ٠,٩٠ استخدامات معمل احلاسب اآليل يف املدرسة األول

 ٠,٩٧ املعوقات اليت حتّد من استخدام املعلمني ملعمل احلاسب اآليل الثاين

 ٠,٨٧ الثبــات العـــام

م السـتبانة املعلمـني   ويتضح من القيم الواردة يف اجلدولني أعاله أن قيمة الثبات العـا     
وتعد هذه القيم   ) ٠,٨٧(، وأن قيمة الثبات العام الستبانة املديرين هي         ) ٠,٩٥(واملشرفني هي   

 .  عالية وهذا يعطي مؤشراً قوياً على ثبات أداة الدراسة والثقة بنتائجها 

 توزيع  أداة الدراسة : سابعاً 
الفصل الدراسي األول مـن العـام       قام الباحث شخصياً بتوزيع أداة الدراسة  يف بداية          

على مجيع أفراد عينة الدراسة  من خالل الذهاب لكل مدرسة من            هـ١٤٢٤/١٤٢٥الدراسي  
املدارس السعودية الرائدة اخلمس وااللتقاء مبديري املدارس واملعلمني واملشرفني العاملني فيهـا            



 ١١٠
) ١٤٣( ، بلغ املسـترجع منـها   استبانة) ١٦٢(وتسليم االستبانات هلم مناولةً ، وقد مت توزيع       

استبانات لعدم اكتمال بياناا ، وبذلك      ) ٩(استبانة ، اُستبعد منها     %)  ٨٨,٢٧(بنسبٍة بلغت   
استبانات ملديري املدارس ، وهـذا      ) ٥(استبانة منها   ) ١٣٤(يصبح العدد النهائي لالستبانات     

 .   املوزعةمن اإلمجايل الكلي لعدد االستبانات%) ٨٢,٧١(يمثّل ما نسبته 

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات: ثامناً 
بعد مجع االستبانات استعان الباحث مبركز البحوث التربوية يف كلية التربية جبامعة امللك    

سعود لتفريغ البيانات وحتليلها واستخراج النتائج ، وذلك باستخدام األسـاليب اإلحصـائية             
 :التالية
 استجابات أفراد عينة الدراسـة فيمـا يتعلّـق          التكرارات والنسب املئوية حلساب    -١

 .باملعلومات العامة الواردة يف اجلزء األول من أداة الدراسة 
 .املتوسطات احلسابية لترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة على حماور أداة الدراسة -٢

ملعرفة الفروق بني اسـتجابات  ) one way ANOVA(حتليل التباين أحادي االجتاه  -٣
 . ينة الدراسة ِوفقاً ملتغير اخلربة يف التعليم أفراد ع

ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينـة ِوفقـاً ملـتغري           )  T-test" (ت"اختبار   -٤
 .التخصص يف املؤهل التعليمي ، ومتغري االلتحاق بدورات تدريبية يف احلاسب اآليل 

 .اة الدراسة حلساب معامل ثبات أد) Cronbach Alpha(معادلة ألفا كرونباخ  -٥
للكشف عن داللة الفروق الناجتة من تطبيق حتليل        ) Scheffe(اختبار شيفيه البعدي     -٦

 ) .one way ANOVA(التباين أحادي االجتاه 
حلساب االتساق الداخلي لالسـتبانة اخلاصـة       ) Pearson(معامل ارتباط بريسون     -٧

 .باملعلمني واملشرفني 
 





 ١١١







 

 ناقشتهانتائج الدراسة وم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ١١٢
 الفصل اخلامس 
اجلزء األول ويتعلّـق باملعلومـات      : حيث أن االستبانة تضمنت جزأين أساسيني مهـا      

العامة لعينة الدراسة ، واجلزء الثاين ويتعلّق بفقرات االستبانتني اليت مت توزيعها علـى حمـورين                
ني واملشرفني ، وفيما يلـي عـرض        بالنسبة ملديري املدارس ، وعلى ثالثة حماور بالنسبة للمعلم        

 :لنتائج حتليل االستبانتني 

 :حتليل استبانة املعلمني واملشرفني وتشتمل على ما يلي 
 : حتليل املعلومات العامة-أ

فيما يلي استعراض للمعلومات العامة اخلاصة باملعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية 
 :الرائدة اخلمس

 :فني على املدارس توزيع املعلمني واملشر-١
 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وِفق املدارس ) ٥( جدول رقم 

 النسب املئوية التكرارات املدرسة م
 ٢٨,٤ ٣٢ )القسم االبتدائي ( جممع امللك سعود التعليمي  ١
 ١٦,٣ ٢١ جبل الرمحة االبتدائية ٢
 ١٨,٦ ٢٤ جرير االبتدائية ٣
 ٢٠,٩ ٢٧ توسطة الدوسري املنالشيخ عبد الرمح ٤
 ١٩,٤ ٢٥ حنني املتوسطة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع
 

توزيع املعلمني واملشرفني على املدارس السعودية الرائدة اخلمس ، ) ٥(يبين اجلدول 
) القسم االبتدائي(ويتضح من اجلدول أن جمموع املعلمني واملشرفني يف جممع امللك سعود 

معلماً ومشرفاً، يف حني تظهر ) ٣٢( بلغ عددهم حيث%) ٢٨,٤(يشكلون النسبة األكرب وهي 
، حيث بلغ %) ١٦,٣(النسبة األقل للمعلمني واملشرفني يف مدرسة جبل الرمحة االبتدائية وهي 

 .معلماً ومشرفاً ) ٢١(عددهم 



 ١١٣
 : املؤهل التعليمي-٢

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وِفق مؤهالم التعليمية ) ٦( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات لتعليمياملؤهل ا م
 ٩,٣ ١٢ دبلوم ١
 ٨٨,٤ ١١٤ بكالوريوس ٢
 ٠,٨ ١ ماجستري ٣
 ٠,٨ ١ آخر ٤
 ٠,٨ ١ مل حيدد ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق مؤهالم التعليمية، ويتضح من اجلدول ) ٦(يبين اجلدول 
حيملون مؤهالً تعليمياً بدرجة ) ١١٤(ني وعددهم أن الغالبية العظمى من املعلمني واملشرف

، وهذا يشري إىل أن معظم املعلمني ) ١١٤(وعددهم %) ٨٨,٤(البكالوريوس بنسبة بلغت 
واملشرفني مؤهلني تأهيالً جيداً بشكٍل عام  ، كما يظهر اجلدول أن هناك ندرةً إىل حد ما يف 

 إال معلم واحد فقط حيمل درجة داً ، حيث ال يوجعدد املعلمني واملشرفني املؤهلني تأهيالً عالي
 . املاجستري 

 : نوع املؤهل التعليمي-٣

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وِفق نوع مؤهالم التعليمية ) ٧( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات نوع املؤهل التعليمي م
 ٩٣,٨ ١٢١ تربوي ١
 ٥,٤ ٧ غري تربوي ٢
 ٠,٨ ١ مل حيدد ٣

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق نوع مؤهالم التعليمية ، ويتضح من ) ٧(يبين اجلدول 
ويشكلون النسبة  اجلدول أن الغالبية العظمى من املعلمني واملشرفني حيملون مؤهالً تعليمياً تربوياً



 ١١٤
 غري تربوي ، فقط حيملون مؤهالً%) ٥,٤ (ه، يف حني أن ما نسبت%) ٩٣,٨(األكرب وهي 

 .وهذا يشري إىل أن معظم املعلمني واملشرفني مؤهلني تأهيالً تربوياً جيداً 

 : اخلربة يف التعليم-٤
 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق سنوات خربم يف التعليم  ) ٨( جدول رقم 

 النسب املئوية التكرارات سنوات اخلربة يف جمال التعليم م
 ٢١,٧ ٢٨ سنوات٥أقل من  ١
 ٣١,٠ ٤٠ سنوات١٠ اقل من –سنوات ٥من  ٢
 ٣١,٠ ٤٠ سنة١٥ أقل من -سنوات١٠من  ٣
 ١٦,٣ ٢١ سنة١٥أكثر من  ٤

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد سنوات خربم يف جمال التعليم ) ٨(يبين اجلدول 
ني تتراوح سنوات خربم يف من املعلمني واملشرف%) ٦٢(،ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 

وهذا يدل على أن الغالبية العظمى منهم من )  سنة١٥ وأقل من -سنوات٥(جمال التعليم ما بني 
 .ذوي اخلربة ما بني املتوسطة والعالية يف التعليم

 :  العمل احلايل-٥
 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب طبيعة عملهم  ) ٩( جدول رقم 

 النسب املئوية تكراراتال العمل احلايل م
 ٨٠,٦ ١٠٤ معلم ١
 ١٨,٦ ٢٤ )معلم أول ( مشرف مقيم  ٢
 ٠,٨ ١ مل حيدد ٣

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عملهم احلايل يف املدارس السعودية ) ٩(يبين اجلدول 
 املشرفون  يشكل، بينما%) ٨٠,٦(الرائدة ،ويتضح من اجلدول أن املعلمني ميثلون ما نسبته 

، وهذا شيء طبيعي حيث أن كل ختصص له %)١٨,٦(ما نسبته ) املعلمون األوائل ( املقيمون 
 .واحد فقط يف كل مدرسة من املدارس اخلمس ) معلم أول ( مشرف



 ١١٥
 : مواد التدريس-٦

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب املواد اليت يدرسوا  ) ١٠( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات يسمادة التدر م
 ٢١,٧ ٢٨ لغة عربية ١
 ٢٣,٣ ٣٠ تربية إسالمية ٢
 ١٢,٤ ١٦ اجتماعيات ٣
 ١١,٦ ١٥ علوم ٤
 ١١,٦ ١٥ رياضيات ٥
 ٢,٣ ٣ إجنليزي ٦
 ٠,٨ ١ حاسب آيل ٧
 ٣,١ ٤ تربية بدنية ٨
 ٤,٧ ٦ تربية فنية ٩
 ٣,٩ ٥ صعوبات تعلم ١٠
 ٤,٧ ٦ أخرى ١١

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق املواد اليت يدرسوا ،ويتضح من ) ١٠(يبين اجلدول 
اجلدول أن النسبة األكرب من املعلمني واملشرفني يدرسون مادة التربية اإلسالمية وميثلون ما نسبته 

سب ، يف حني أن أقلها كان يف احلا%) ٢١,٧(، تليها مادة اللغة العربية بنسبة %) ٢٣,٣(
أي معلم واحد فقط ، ويالحظ بشكٍل عام ارتفاع نسبة % ) ٠,٨(اآليل بنسبة بلغت 

التخصصات األدبية مقابل التخصصات العلمية ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن ثالثاً من 
املدارس السعودية الرائدة اخلمس هي مدارس ابتدائية ، وكما هو معروف فإن هذه املرحلة    ال 

ود معلمني يف مجيع التخصصات ، كما أن عدد حصص املواد األدبية أكثر من يلزم فيها وج
 .عدد حصص املواد العلمية  



 ١١٦
 : عدد احلصص األسبوعية-٧

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد احلصص اليت يدرسوا  ) ١١( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات عدد احلصص األسبوعية م
 ٣,١ ٤  حصص١٠أقل من  ١
 ١٧,٨ ٢٣  حصة١٤وأقل من -١٠ما بني  ٢
 ١٧,١ ٢٢  حصة١٩ وأقل من - حصة١٥ما بني  ٣
 ٤٢,٦ ٥٥ حصة٢٣ واقل من -١٩ما بني  ٤
 ١٩,٤ ٢٥  حصة٢٤ ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد احلصص األسبوعية اليت يقومون ) ١١(يبين اجلدول 
 وأقل -١٩(جلدول أن أكثر املعلمني واملشرفني تتراوح حصصهم ما بني بتدريسها ،ويتضح من ا

، يلي ذلك املعلمون واملشرفون الذين يصل نصام %)٤٢,٦(ويشكلون )  حصة ٢٣من 
، وهذا يشري إىل أن النسبة األكرب من %) ١٩,٤(وبلغت نسبتهم ) حصة٢٤(األسبوعي إىل 

ائدة من ذوي األنصبة املرتفعة نسبياً ، ورمبا يؤثر هذا املعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية الر
سلباً على عطائهم بشكٍل عام ، وعلى استخدامهم ملعامل احلاسب اآليل بشكٍل خاص ، ألنه 

 .     هلم الوقت الكايف للتجهيز والذهاب للمعمل حرمبا ال يتا

 : املعرفة باحلاسب اآليل-٨

 املشرفني وفق معرفتهم باحلاسب اآليليوضح توزيع املعلمني و ) ١٢( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات املعرفة باحلاسب اآليل م
 ١٧,٨ ٢٣ نظرية فقط ١
 ٢٠,٩ ٢٧ عملية فقط ٢
 ٥٤,٣ ٧٠ نظرية وعملية ٣
 ٧,٠ ٩ ليس لدي أي معرفة ٤

 ١٠٠ ١٢٩ اموع



 ١١٧
اآليل ، ويتضح من توزيع املعلمني واملشرفني وفق معرفتهم باحلاسب ) ١٢(يبين اجلدول 

اجلدول أن غالبية املعلمني واملشرفني ميتلكون معرفةً نظريةً وعمليةً يف احلاسب اآليل ويشكلون 
، يف حني ظهر أن النسبة األقل منهم ليس لديه أي معرفة باحلاسب اآليل %) ٥٤,٣(ما نسبته 

 هذا إىل أن غالبية فقط من جمموع املعلمني واملشرفني ،ورمبا يشري%) ٧,٠(وشكلوا ما نسبته 
املعلمني واملشرفني لديهم معرفة نظرية باحلاسب اآليل ومت تدعيمها باملمارسة العملية إما يف 
املدرسة من خالل معامل احلاسب ، أو من خالل مراكز مصادر التعلم ،أو تدعيمها يف 

 أو املشرفني كما يستنتج من هذه النتيجة أن وجود نسبة ولو كانت بسيطة من املعلمني.املرتل
الذين ليس لديهم أي معرفة باحلاسب اآليل رمبا يشكّل عائقاً ملدرسٍة تعتمد كثرياً على تقنية 

 .احلاسب اآليل يف تعليم وتعلم طالا 

 : القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل -٩

 اآليليوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق قدرم على التعامل مع احلاسب ) ١٣( جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل م
 ٣,٩ ٥ عالية جداً ١
 ١٨,٦ ٢٤ عالية ٢
 ٥٥ ٧١ متوسطة ٣
 ١٨,٦ ٢٤ ضعيفة ٤
 ٣,٩ ٥ ال أتعامل معه مطلقاً ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

اسب اآليل توزيع املعلمني واملشرفني وفق قدرم على التعامل مع احل) ١٣(يبين اجلدول 
،ويتضح من اجلدول أن عدد املعلمني واملشرفني الذي ميتلكون قدرةً عاليةً جداً ، وقدرةً عالية 

من %) ٢٢,٥(معلماً ومشرفاً، وهذا يحقّق ما نسبته ) ٢٩(على التعامل مع احلاسب اآليل هو
ون قدرةً من املعلمني واملشرفني ميتلك% ) ٥٥(اموع الكلي ، كما يتضح أن ما نسبته 

من %) ٧٧,٥(متوسطةً على التعامل مع احلاسب اآليل، ويظهر جمموع هاتني النسبتني أن 
 بدرجاٍت متفاوتة ، املعلمني واملشرفني ميتلكون القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل ولكن

) ١١٢-٨٦م،ص ص ١٩٩٨(وختتلف هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت هلا دراسة العمري 



 ١١٨
من أفراد العينة يعانون من ضعف %) ٧٢(ظهرت أن الغالبية العظمى من املعلمني ونسبتهم اليت أ

 .القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل 
ال يتعاملون مطلقاً مع احلاسب ) ٥(وعددهم %) ٣,٩( يف حني يالحظ أن ما نسبته 

نسبة حىت وإن كانت اآليل ، وهذه النتيجة تدعم االستنتاج السابق الذي يشري إىل أن وجود 
بسيطة من املعلمني أو املشرفني الذين ال ميلكون القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل سيشكّل 
عائقاً أمامهم لتوظيف تقنية احلاسب يف التعليم يف املدارس السعودية الرائدة ، ورمبا يرجع عدم 

وهذا ما أوضحته نتيجة القدرة هذا إىل ضعف التأهيل النظري الالزم للممارسة العملية ، 
 ) .١٢(اجلدول السابق رقم 

 : عدد مقررات احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي-١٠

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد مقررات احلاسب اآليل ) ١٤(جدول رقم 
 اليت درسوها يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه  

 ئويةالنسب امل التكرارات عدد مقررات احلاسب اآليل م
 ٣,١ ٤  مقررات٣أكثر من  ١
 ٧,٠ ٩  مقررات٣ ٢
 ١٦,٣ ٢١ مقرران ٣
 ٢٠,٩ ٢٧ مقرر واحد ٤
 ٥٢,٧ ٦٨ مل أدرس أي مقرر ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد مقررات احلاسب اآليل اليت ) ١٤(يبين اجلدول 
من املعلمني واملشرفني %) ٣,١(بته درسوها يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه ، أن ما نس

فقط من املعلمني واملشرفني درسوا ) ٤(وعددهم % ) ٥٢,٧(ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 
أكثر من ثالثة مقررات يف احلاسب اآليل ، أما الذين درسوا ثالثة مقررات منهم فقد بلغت 

 بلغت نسبتهم            قرران فقط، كما يتضح أن املعلمني الذين درسوا م%) ٧,٠(نسبتهم 
، يف حني يظهر أن نسبة املعلمني واملشرفني الذين درسوا مقرر واحد فقط يف %) ١٦,٣( 

، أما نسبة املعلمني واملشرفني الذين مل يدرسوا أي مقرر يف %) ٢٠,٩(احلاسب اآليل بلغت 



 ١١٩
دهم وعد%) ٥٢,٧(احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه فقد بلغت نسبتهم 

 .معلماً ومشرفاً ، وال شك أن هذا العدد يعترب كبرياً نسبياً ) ٦٨(
وبنظرٍة شاملٍة لبيانات اجلدول ميكن مالحظة وجود التناسب العكسي بني عدد املقررات 
من جهة والتكرارات والنسب املئوية من جهٍة أخرى ، وهذا يشري بشكٍل واضح إىل قلة 

املعلمون يف كليات التربية وكليات إعداد املعلمني ، وهذا مقررات احلاسب اآليل اليت يدرسها 
ينتج عنه قصور يف تأهيل املعلمني للتعامل مع احلاسب اآليل مما يقلّل من قدرم على توظيف 

 .هذه التقنية يف العملية التعليمية 

 : حضور دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل-١١
واملشرفني وفق عدد الدورات اليت حضروها                                              يوضح توزيع املعلمني ) ١٥(جدول رقم 

 يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة
 النسب املئوية التكرارات حضور الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل  م
 ٤٦,٥ ٦٠ نعم ١
 ٥٣,٥ ٦٩ ال ٢

 ١٠٠ ١٢٩ وعام

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد الدورات التدريبية اليت حضروها ) ١٥(يبين اجلدول 
يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن 

اآليل بعد من املعلمني واملشرفني مل حيضروا أية دورات يف جمال احلاسب %) ٥٣,٥(ما نسبته 
منهم قد حضروا دورات يف احلاسب %) ٤٦,٥(التحاقهم بالربنامج ، يف حني أن ما نسبته 

 :اآليل وقد مشلت هذه الدورات ااالت التالية 
 Microsoft(، وبرنامج بوربوينت ) Microsoft Word(برامج األوفيس مثل برنامج وورد -

Power Point ( وبرنامج آوت لوك ،) Microsoft Outlook( وبرنامج فرونت بيج ،
)Microsoft Front page.( 

 .مهارات التعامل مع احلاسب اآليل  -
 ).Office(واألوفيس ) Windows(أساسيات الويندوز  -
 .تطبيقات اإلنترنت يف التعليم  -



 ١٢٠
 . استخدامات احلاسب يف التعليم  -
 ) .Flash(برامج تصميم العروض املتحركة مثل برنامج فالش -

ضح أن أكثر من نصف املعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية ومن النتائج يت
الرائدة مل يتم تدريبهم يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة 
، ويعتقد الباحث بأن هناك أسباب لعدم التحاق باقي املعلمني واملشرفني يف املدارس 

ريبية يف جمال احلاسب اآليل ، وميكن إجياز بعض منها يف السعودية الرائدة بالدورات التد
 :النقاط التالية 

 . عدم توفري أو إتاحة الفرصة لبعض املعلمني واملشرفني لاللتحاق بتلك الدورات -
 . صعوبة حضور بعض الدورات التدريبية لعدم مالئمة أماكن وأوقات انعقادها-
 .لتدريبية ارتفاع التكاليف املادية لبعض الدورات ا-
 .  بتلك الدورات ق عدم وجود احلافز املعنوي أو املادي لاللتحا-

وهذا يتفق مع ما توصلت له العديد من الدراسات اليت أشارت إىل وجود نقص يف تدريب 
دراسة اجلودي ) ٤٣-٤هـ،ص ص١٤٢٣(املعلمني يف جمال احلاسب اآليل مثل دراسة الشرهان

 ) .١٧٨-١٤٣ص صم،٢٠٠٢(فودة ) ١٩٠-١٨٤م،ص ص٢٠٠٣(

 : درجة استفادة املعلمني مبختلف ختصصام من معمل احلاسب اآليل يف التدريس-١٢

 يوضح توزيع املعلمني واملشرفني وفق درجة استفادم من معمل احلاسب اآليل يف املدرسة) ١٦(جدول رقم 
 النسب املئوية التكرارات درجة االستفادة م
 ٨,٥ ١١ عالية جداً ١
 ٧,٨ ١٠ ةعالي ٢
 ٣٩,٥ ٥١ متوسطة ٣
 ٢٠,٢ ٢٦ ضعيفة ٤
 ٢٤,٠ ٣١ منعدمة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق درجة استفادم من معامل احلاسب ) ١٦(يبين اجلدول 
اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن املعلمني واملشرفني الذين يستفيدون 



 ١٢١
%) ٧,٨(و %)  ٨,٥(مل بدرجٍة عاليٍة جداً ودرجٍة عالية قد بلغت نسبها على التوايل من املعا

من املعلمني واملشرفني % ) ٣٩,٥(، ويالحظ أن ما نسبته %) ١٦,٣١(أي مبجموعٍ  قدره 
منهم أن استفادم من %) ٢٤( يستفيدون من املعمل بدرجٍة متوسطة ، فيما ذكر ما نسبته 

ه النسبة تعد مرتفعة نسبياً يف مدارس وضعت معامل احلاسب اآليل من املعمل منعدمة ، وهذ
ضمن العناصر الرئيسة لتجهيزاا التقنية والشبكية ، وهذا يشري إىل أن هناك قصوراً يف االستفادة 

 .املُفترضة اليت تربر وجود هذه املعامل يف املدارس السعودية الرائدة 

 :اليت يستخدم فيها معمل احلاسب من ِقبل املعلمني واملشرفني عدد احلصص األسبوعية -١٣

يوضح توزيع املعلمني واملشرفني حسب عدد احلصص اليت يستخدمون فيها معامل احلاسب اآليل يف تدريس ) ١٧(جدول رقم 
 موادهم

 النسب املئوية التكرارات عدد حصص استخدام املعمل يف األسبوع م
 ٧,٠ ٩  حصص٣أكثر من  ١
 ٩,٣ ١٢  حصص٣ ٢
 ١٢,٤ ١٦ حصتان ٣
 ٢٤,٨ ٣٢ حصة واحدة ٤
 ٤٥ ٥٨  مطلقاًهال أستخدم ٥
 ١,٦ ٢ مل حيدد ٦

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق عدد احلصص اليت يستخدمون فيها ) ١٧(يبين اجلدول 
نسبة األكرب وهي معمل احلاسب اآليل يف تدريس املواد املختلفة ، ويتضح من اجلدول أن ال

من املعلمني واملشرفني ال يستخدمون املعمل مطلقاً يف تدريسهم ، فيما ذكر ما نسبته % ) ٤٥(
منهم أم يستخدمون املعمل مبعدل حصة واحدة فقط أسبوعياً ،بينما بلغت نسبة %) ٢٤,٨( 

 أن فقط ، وهذا يشري إىل%) ٧(من يستخدم املعمل منهم أكثر من ثالث حصص يف األسبوع 
 .استخدام املعلمني للمعمل بشكٍل عام متدٍن  قياساً على عدد حصص االستخدام 

فإن الباحث يرى ) ١٦(واجلدول ) ١٥(وملزيد من اإليضاح حول نتائج بيانات اجلدول 
أن االستفادة من معامل احلاسب اآليل سواًء كان ذلك من خالل األنشطة الالصفية ، أو من 



 ١٢٢
 من أجهزة احلاسب اآليل املتوافرة يف املعامل إما إلعداد الدروس ، أو خالل استفادة املعلمني

رصد الدرجات وعمل الكشوفات اخلاصة بالطالب ، أو تصميم عروض حاسوبية ، أو البحث 
مدروسة ومنظّمة من ِقبل  عرب شبكة اإلنترنت وهذا ال يعد بديالً عن استخدام املعامل بطريقٍة

 ستخدمها الطالب واملعلمون يف خمتلف املواد الدراسية ،ولكنالطالب فاملعامل وِجدت لي
من املعلمني %) ٤٥(من أفراد العينة أي ما نسبته ) ٥٨(يالحظ أن هذا االستخدام منعدم لدى 

،والشك أن هذه النتيجة )١٧(واملشرفني يف املدارس السعودية الرائدة كما هو مبين يف اجلدول 
ل دون االستخدام األمثل ملعامل احلاسب اآليل، وسيتضح تكمن ورائها مسببات وعوائق حتو

   .   ذلك من خالل حتليل بيانات احملور الثالث اخلاص يف هذه الدراسة واخلاص باملعوقات

 ": املعلم املُيسر واملتعلم النشط "  مسامهة املعمل يف حتقيق مبدأ -١٤
نية مسامهة معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يف يوضح آراء املعلمني واملشرفني حول إمكا ) ١٨(جدول رقم 

 "املعلم املُيسر واملتعلم النشط " حتقيق مبدأ 
 النسب املئوية التكرارات درجة املسامهة م
 ١١,٦ ١٥ عالية جداً ١
 ٢٠,٩ ٢٧ عالية ٢
 ٣٤,٩ ٤٥ متوسطة ٣
 ١٨,٦ ٢٤ ضعيفة ٤
 ١٤,٠ ١٨ منعدمة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق آرائهم يف إمكانية مسامهة معامل ) ١٨(يبين اجلدول 
، "املعلم املُيسر واملتعلم النشط " احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يف حتقيق مبدأ 

 ويتضح من اجلدول أن املعلمني واملشرفني الذين يرون إمكانية مسامهة معامل احلاسب اآليل يف
%) ١١,٦(حتقيق هذا املبدأ بدرجةً عالية جداً ودرجة عالية بلغت نسبهم على التوايل 

، أما املعلمني واملشرفني الذين يرون إمكانية حتقيق %) ٣٢,٥(أي مبجموٍع قدره %) ٢٠,٩(و
وهي النسبة األكرب ، بينما يرى %) ٣٤,٩(هذه املسامهة بدرجٍة متوسطة فقد بلغت نسبتهم 



 ١٢٣
معلماً ) ١٨(وعددهم %) ١٤,٠( أن هذه املسامهة ضعيفة ، فيما يرى منهم%) ١٨,٦(

 .ومشرفاً أن إمكانية مسامهة معامل احلاسب اآليل يف حتقيق هذا املبدأ منعدمة 
معلماً ) ١١١(ويعتقد الباحث أنه بالرغم من أن نتائج اجلدول أعاله تبين أن هناك 

 املعلم" ة معامل احلاسب اآليل يف حتقيق مبدأ  يرون إمكانية مسامه- وهو عدد كبري –ومشرفاً 
إال أن ذلك ال يعين بالضرورة استخدامهم له أثناء احلصص الرمسية ، فقد " املُيسر واملتعلّم النشط

تكون لديهم القناعة النظرية بأن املعامل ميكن أن تساهم يف حتقيق هذا املبدأ ولكن قد ال يرتبط 
 ).١٧(هم ، وهذا االستنتاج تؤيده نتيجة اجلدول رقم ذلك بالتطبيق العملي من ِقبل

  : يؤديه معمل احلاسب يف املدرسةي درجة الرضا عن الدور الذ-١٥
 يوضح آراء املعلمني واملشرفني حول رضاهم عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل ) ١٩(جدول رقم 

 النسب املئوية التكرارات درجة الرضا م
 ١٤,٠ ١٨ عالية جداً ١
 ١٨,٦ ٢٤ عالية ٢
 ٤٠,٣ ٥٢ متوسطة ٣
 ١٩,٨ ٢٣ ضعيفة ٤
 ٧,٣ ١٢ منعدمة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني التربويني وفق درجة رضاهم عن الدور ) ١٩( يبين اجلدول 
مني الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن املعل

واملشرفني الذين أبدوا رضاهم عن الدور الذي تؤديه املعامل بدرجٍة عاليٍة جداً ودرجٍة عالية 
، فيما %) ٣٢,٦(على التوايل أي مبجموٍع قدره %) ١٨,٦(و%) ١٤,٠(بلغت نسبتهم 

من املعلمني واملشرفني ويشكلون الغالبية راضون بدرجة % ) ٤٠,٣(يتضح أن ما نسبته 
ر الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، يف حني يرى متوسطة عن الدو

 . منهم أم غري راضني مطلقاً عن الدور الذي تؤديه هذه املعامل % ) ٩,٣( ما نسبته
 
 



 ١٢٤

 : معمل احلاسب اآليل يف املدرسة السعودية الرائدة) أو أدوار (  املعرفة بدور -١٦
 يع املعلمني واملشرفني وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح توز) ٢٠(جدول رقم 

 النسب املئوية التكرارات درجة املعرفة بأدوار معامل احلاسب اآليل م
 ١٠,١ ١٣ عالية جداً ١
 ٢٤,٨ ٣٢ عالية ٢
 ٣٦,٤ ٤٧ متوسطة ٣
 ٢١,٧ ٢٨ ضعيفة ٤
 ٧,٠ ٩ منعدمة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

توزيع املعلمني واملشرفني وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب اآليل )  ٢٠(يبين اجلدول 
يقصد باألدوار االستخدامات التربوية والتعليمية من ِقبل الطالب واملعلمني للمعامل يف ( 

املدارس السعودية الرائدة مثل شرح أو عرض الدروس ، تصميم العروض احلاسوبية ، البحث 
ويتضح من اجلدول أن نسبة املعلمني واملشرفني ) وغريها من االستخدامات..  اإلنترنت عرب

الذين لديهم معرفة بأدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة بدرجٍة عاليٍة جداً 
، يف حني %) ٣٤,٩(مبجموع قدره %) ٢٤,٨(و%) ١٠,١(ودرجة عالية هي على التوايل 

من املعلمني واملشرفني ويشكلون الغالبية يعرفون أدوار هذه % ) ٣٦,٤( نسبته يتضح أن ما
منهم فقط أنه ليس لديهم أي % ) ٧,٠( املعامل بدرجٍة متوسطة ، يف حني ذكر ما نسبته 

معرفة ، وهذه النتائج تشري إىل أن الغالبية العظمى من املعلمني واملشرفني لديهم معرفةً بتلك 
  واملشرفني من مدرسٍة إىل أخرى رمبا خيتلف تفعيل تلك األدوار من ِقبل املعلمنياألدوار ، ولكن 

 
 
 
 
 



 ١٢٥
 :  درجة حتقيق معامل احلاسب اآليل ألهداف املدرسة السعودية الرائدة-١٧

اف يوضح آراء املعلمني واملشرفني ِوفق آرائهم حول مدى حتقيق معامل احلاسب اآليل بوضعها الراهن ألهد ) ٢١(جدول رقم 
 املدرسة السعودية الرائدة

 النسب املئوية التكرارات درجة حتقيق األهداف م
 ١٠,١ ١٣ عالية جداً ١
 ١٩,٤ ٢٥ عالية ٢
 ٣٦,٤ ٤٧ متوسطة ٣
 ٢٤,٨ ٣٢ ضعيفة ٤
 ٩,٣ ١٢ منعدمة ٥

 ١٠٠ ١٢٩ اموع

ل توزيع املعلمني واملشرفني وفق آرائهم حول مدى حتقيق معام) ٢١( يبين اجلدول 
املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن بوضعها الراهن ألهداف احلاسب اآليل 

نسبة املعلمني واملشرفني الذين يرون أن معامل احلاسب اآليل قد حقّقت أهداف املدارس 
%) ١٩,٤(و%) ١٠,١(السعودية الرائدة بدرجٍة عاليٍة جداً ودرجة عالية هي على التوايل 

من املعلمني واملشرفني ويشكلون % ) ٣٦,٤(، بينما يرى ما نسبته %) ٢٩,٥(مبجموع قدره 
الغالبية أن معامل احلاسب اآليل بوضعها الراهن تسهم يف حتقيق أهداف املدارس السعودية 

فقط منهم أن مسامهة املعامل يف % ) ٩,٣( الرائدة  بدرجٍة متوسطة ، يف حني يرى ما نسبته 
  .سعودية الرائدة منعدمة ، وهؤالء يشكّلون النسبة األقل حتقيق أهداف املدارس ال



 ١٢٦

 :  عرض نتائج حماور االستبانة ومناقشتها-ب

لتفسري نتائج الدراسة ،صنف الباحث املتوسطات احلسابية للمحاور الرئيسة ألداة الدراسة كما 
 :يلي 

 يوضح تصنيف املتوسطات احلسابية تبعاً حملاور الدراسة) ٢٢(اجلدول 
 املتوسط احلسايب احملور الثالث احملور الثاين احملور األول

 معوقات استخدام املعامل درجة استخدام الربامج درجة استخدام املعامل 

 إعاقة عالية جداً عالية جداً عالية جداً    ٥ -٤,٥

 إعاقة عالية عالية عالية ٤,٤٩ -٣,٥

 إعاقة متوسطة متوسطة متوسطة ٣,٤٩ -٢,٥٠

 إعاقة منخفضة منخفضة منخفضة ٢,٤٩ -١,٥٠

 ال يشكّل أي إعاقة منعدمة منعدمة ١,٤٩ -١

 
 : استخدامات معامل احلاسب اآليل-١

للتعرف على مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامـل احلاسـب اآليل يف املـدارس                      
ات احملـور األول ،  السعودية الرائدة استخرج الباحث املتوسطات احلسابية لكل فقرة من فقـر       

) ٢٣(وقام بترتيبها ترتيباً تنازلياً بناًء على درجة االستخدام ، وذلك كما هو مبين يف اجلـدول                 
 ):١(والشكل 

 

 

 

 



 ١٢٧
 استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح) ٢٣(جدول رقم 

رقم العبارة 
 يف االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
 

الترت
يب

 

التفسري حسب 
 املعيار

 استخدام متوسط  ١ ٢,٩٥ التنمية املستمرة ملهاراتك يف احلاسب اآليل ١

 استخدام متوسط ٢ ٢,٧٧ تصميم عروض حاسوبية ملواضيع دراسية  ٢

 استخدام متوسط ٣ ٢,٦٤ تكليف الطالب بتصميم عروض حاسوبية ملواضيع املادة الدراسية ٧

ية نشاطات مرتبطة باملادة الدراسية عن طريق احلاسب تكليف الطالب بتأد ٦
 اآليل

 استخدام متوسط ٤ ٢,٥٥

 استخدام ضعيف ٥ ٢,٤٨ حتضري دروسك من خالل احلاسب اآليل ٣

تطوير معارفك وخرباتك يف مادة تدريسك من خالل استخدام الشبكة العاملية  ١٥
 )اإلنترنت(للمعلومات 

 استخدام ضعيف ٦ ٢,٣٨

 استخدام ضعيف ٧ ٢,٢٨ ت الطالب باستخدام احلاسب اآليلرصد درجا ٥

ممارسة الطالب لنشاطات غري مرتبطة باملادة الدراسية لتنمية مهارام يف  ٩
 احلاسب اآليل

 استخدام ضعيف ٨ ٢,١٧

 استخدام ضعيف ٩ ١,٨٩ )اإلنترنت ( تكليف الطالب بالبحث عرب الشبكة العاملية للمعلومات  ١٠

مثل الربيد ) اإلنترنت( من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات االستفادة ١٣
 اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني داخل اململكة

 استخدام ضعيف ١٠ ١,٨٢

التواصل مع الطالب باالستفادة من خدمات الشبكة العاملية  ١١
 ت النقاش ، وغريها مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعا) اإلنترنت(للمعلومات

 استخدام ضعيف ١١ ١,٦٨

مثل الربيد ) اإلنترنت(االستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات  ١٤
 اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني خارج اململكة

 استخدام ضعيف ١٢ ١,٦٧

 استخدام ضعيف ١٣ ١,٥٧ تصحيح اختبارات الطالب باستخدام معمل احلاسب اآليل ٤

التواصل مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيد  ١٢
 اإللكتروين

 استخدام ضعيف ١٤ ١,٥٧

 استخدام ضعيف ١٥ ١,٥٤ تأدية الطالب اختبارات املادة عن طريق احلاسب اآليل ٨

 ٢,١٣ املتوسط العــــــام للمحـــــور



 ١٢٨
أن متوسط استخدام املعلمني واملشرفني باملدارس السعودية الرائدة        ) ٢٣(يوضح اجلدول           

وهذا يعين ) ٢,١٣(ومبتوسط عام هلذا احملور قدره ) ١,٥٤(والقيمة ) ٢,٩٥(ينحصر بني القيمة   
وهذه . أن معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة تستخدم بدرجٍة ضعيفة بشكٍل عام            

القحطـاين  ) ١٦٨-١٣١هـ،ص ص ١٤٢٣(راسات كلٍّ من املوسى     النتيجة تتفق مع نتائج د    
، حيث أظهرت   ) ١٨٧-١٦٩م،ص ص ٢٠٠١(، بسيوين   ) ١٤٩-١٠٧هـ،ص ص ١٤٢٠(

هذه الدراسات ضعف أو قلّة استخدام املعلمني ملعامل احلاسب اآليل ، وختتلف هذه النتيجة مع               
 Ken.D(، كني ) ٥٢١-٤٧٧م،ص ص٢٠٠٢(النتيجتني اللتني توصلتا إليهما دراستا العقيلي 

,1997pp46-73 (            اللتان أظهرتا أن الغالبية من املعلمني يستخدمون معامل احلاسـب اآليل يف
 .مدارسهم 

        وبالنظر إىل اجلدول جند أن أكثر استخدامات معامل احلاسب اآليل من ِقبـل املعلمـني               
قد حقّـق املرتبـة األوىل يف       ) التنمية املستمرة ملهارام يف احلاسب اآليل     (واملشرفني هي ألجل    

وقد يشري هذا إىل حرص املعلمني واملشرفني علـى تطـوير           ) ٢,٩٥(االستخدام مبتوسط قدره    
مهارام ذاتياً ، ورمبا يكون ذلك للتعويض عن قلة الدورات املتاحة هلم يف هذا اال ، ويأيت يف                

حيث حقّقـت   )  واضيع دراسية   تصميم عروض حاسوبية مل   ( املرتبة الثانية من حيث االستخدام    
تكليف الطـالب بتصـميم    (وهي) ٧(، وتليها يف الترتيب العبارة رقم       ) ٢,٧٧(متوسطاً قدره   

ويالحـظ أن هـذين   ) ٢,٦٤(ونالت متوسطاً قدره ) عروض حاسوبية ملواضيع املادة الدراسية   
 فينفّذه الطالب وكالمها    االستخدامني متشاني إال أن األول ينفّذه املعلم أو املشرف ، أما الثاين           

) power point(يعتمدان على برامج العروض التقدميية اليت من أشهرها برنـامج البوربوينـت   
تكليف الطالب بتأدية نشاطات مرتبطة باملادة الدراسية عن طريق         ) ( ٦(وجاءت العبارة رقم    .

العبارات حقّقت درجة   ، ومجيع هذه    ) ٢,٥٥(يف املرتبة الرابعة مبتوسط قدره      ) احلاسب احلايل   
 .متوسطة من حيث االستخدام 

ويالحظ من اجلدول أن بقية االستخدامات الواردة يف العبارات اإلحدى عشرة املتبقيـة     
 تأدية الطالب  ) (٨(مجيعها قد نالت درجةً ضعيفةً من حيث االستخدام ، واحتلت العبارة رقم             

اخلامسة عشرة وهي األخرية ونالت متوسـطاً       املرتبة  ) اختبارات املادة عن طريق احلاسب اآليل       
 ).١,٥٤(قدره 



 ١٢٩
وبنظرٍة عامة لبيانات اجلدول يتضح عدم وجود أي استخدام للمعامل نال درجة عـايل              
جداً ، أو استخدام عايل ، وهذا أدى إىل اخنفاض املتوسط العام حملور االسـتخدام ليصـل إىل                  

 مرضية وتبين أن هناك قصوراً وضـعفاً        درجة استخدام ضعيف ، وال شك أن هذه النتيجة غري         
واضحني يف استخدام املعمل وتفعيله من ِقبل املعلمني واملشرفني مبختلف ختصصام ، وقد تعود              
أسباب هذا القصور إىل املعلمني واملشرفني أنفسهم ، أو الطالب ، أو إىل معامل احلاسب اآليل                

 .وجتهيزاا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣٠
 

 يوضح متوسطات استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة) ١(رسم بياين رقم 
 

 
 
 
 
 
 

  التنمية املستمرة ملهاراتك يف احلاسب اآليل   

    تصميم عروض حاسوبية ملواضيع دراسية  

    تكليف الطالب بتصميم عروض حاسوبية ملواضيع املادة الدراسية 

  دية نشاطات مرتبطة باملادة الدراسية عن طريق احلاسب اآليل  تكليف الطالب بتأ 

    حتضري دروسك من خالل احلاسب اآليل 

  )اإلنترنت(  تطوير معارفك وخرباتك يف مادة تدريسك من خالل استخدام الشبكة العاملية للمعلومات  

    رصد درجات الطالب باستخدام احلاسب اآليل 

  نشاطات غري مرتبطة باملادة الدراسية لتنمية مهارام يف احلاسب اآليل  ممارسة الطالب ل 

  )اإلنترنت (   تكليف الطالب بالبحث عرب الشبكة العاملية للمعلومات  

مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها ) اإلنترنت(  االستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات  
  تربويني داخل اململكةللتواصل مع

 

مثل الربيد اإللكتروين ) اإلنترنت(  التواصل مع الطالب باالستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات             
 جمموعات النقاش ، وغريها 

 

النقاش ، وغريها مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات ) اإلنترنت(  االستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات  
 للتواصل مع تربويني خارج اململكة

 

    تصحيح اختبارات الطالب باستخدام معمل احلاسب اآليل 

    التواصل مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيد اإللكتروين    

    تأدية الطالب اختبارات املادة عن طريق احلاسب اآليل 
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 ١٣١
 :رامج احلاسب اآليل استخدام ب-٢

للتعرف على مدى استخدام املعلمني واملشرفني لربامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب            
اآليل باملدارس السعودية الرائدة  استخرج الباحث املتوسطات احلسابية لكل فقرة من فقـرات              

وذلك كما هو مبـين يف      احملور الثاين ، وقام بترتيبها ترتيباً تنازلياً بناًء على درجة االستخدام ،             
 ):٢(والشكل ) ٢٤(اجلدول 

 استخدامات برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل باملدارس السعودية الرائدة يوضح) ٢٤(جدول رقم 
رقم العبارة 
 يف االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
الترتيب 
 

التفسري حسب 
 املعيار

 استخدام متوسط  ١ ٢,٩٦ )Microsoft Word( برامج معاجلة النصوص مثل ١

 استخدام متوسط ٢ ٢,٩٠ )Power Point( برامج العروض التقدميية مثل ٣

 استخدام ضعيف ٣ ٢,٤٧ )مثل الدوالج ، نولوجي ( برامج تعليمية مرتبطة بالمقرر الدراسي   ٧

 استخدام ضعيف ٤ ٢,١٢ برامج حاسوبية من تصميم الطالب  ١١

وهي برامج حاسوبية تتضـمن رسـوم        " )Multimedia( ط املتعددة برامج الوسائ  ٤
 "وصور ، وأصوات ، ونصوص ، وعروض متحركة 

 استخدام ضعيف ٥ ٢,٠٥

 استخدام ضعيف ٦ ٢,٠٢ )مثل الرسام ، الفوتوشوب ( برامج التعامل مع الرسوم والصور  ٦

 من سيربح مثل الكنز ، حديقة المعرفة ،( برامج األلعاب التعليمية  ٨
 )المليون 

 استخدام ضعيف ٧ ٢,٠٢

 استخدام ضعيف ٨ ١,٩٨ )Microsoft Excel( برامج اجلداول اإلحصائية مثل ٢

مثل المترجم الفوري، ( برامج الترجمة من اإلنجليزي إلى العربي والعكس  ٩
 )األطلس 

 استخدام ضعيف ٩ ١,٨٥

 فاستخدام ضعي ١٠ ١,٨٣ برامج حاسوبية من تصميمك  ١٠

وهي برامج حاسوبية تحاكي ما حيدث يف الواقـع         "  )Simulation (برامج احملاكاة  ٥
احلقيقي ، وصممت ملساعدة الطالب على التعلّم ، وإجناز أهداف خاصة أو حمددة حسـب         

 "الربنامج التدرييب 

 استخدام ضعيف ١١ ١,٧٢

 ٢,١٧ املتوسط العــــــام للمحـــــور

أن متوسط استخدام املعلمني واملشرفني لربامج احلاسب اآليل        ) ٢٤(يتضح من اجلدول    
ومتثّـل القيمـة   ) ٢,٩٦(يف معامل احلاسب اآليل باملدارس السعودية الرائدة ينحصر بني القيمة    

) ٢,١٧(ومتثّل القيمة األدىن ، وقد بلغ املتوسط العام هلذا احملور           ) ١,٧٢(األعلى ، وبني القيمة     



 ١٣٢
ملعلمني واملشرفني يستخدمون برامج احلاسب اآليل يف املعامل بدرجٍة ضعيفة          وهذا يدل على أن ا    

ويعتقد الباحث  ) ١٦٨-١٣١هـ،ص ص ١٤٢٣(، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة املوسى         
 .أن هذه النتيجة طبيعية عطفاً على نتيجة احملور السابق 

عمل هي برامج معاجلـة النصـوص   ويبين اجلدول أن أكثر برامج احلاسب اآليل استخداماً يف امل   
)Microsoft Word( ونالت متوسطاً قدره )وهذه النتيجة تتفق مع  دراسـة اهلـدلق   ) ٢,٩٦ ،
، اهلـــدلق ) Parker,1997pp105-115(، بـــاركر ) ٧٠٩-٦٣٩م،ص ص٢٠٠٣(
، بينما ختتلف هذه  )Pelgrum&Plomp,1991(، بلجرم وبلومب    ) ١٤-١هـ،ص ص ١٤٢١(

اليت أظهرت أن أكثر الربامج     ) ١٦٨-١٣١هـ، ص ص  ١٤٢٣(راسة املوسى   النتيجة مع نتيجة د   
يليها يف املرتبة الثانية بـرامج العـروض        . استخداماً هي الربامج اخلاصة بالطالب واالختبارات       

، وهذان النوعان فقط من الربامج مها ) ٢,٩٠(  ونالت متوسطاً قدره )Power Point(التقدميية 
توسطة من حيث االستخدام ، ورمبا يعـود السـبب يف ذلـك إىل             اللذان حصال على درجة م    

السهولة النسبية يف التعامل معهما مقارنةً بالربامج احلاسوبية األخرى ، إضافة إىل أما خيـدمان          
  وهذا ما جيعلهما من أشـهر الـربامج         - مثل املعلم والطالب     -بشكٍل كبري املستخدم العادي     
 .وأكثرها شيوعاً يف االستخدام 

يلي هذين الربناجمني من حيث االستخدام الربامج التعليمية اجلـاهزة املرتبطـة بـاملقرر      
، ) ٢,٤٧(الدراسي مثل برامج الدواجل ، ونولوجي وغريها واحتلت املرتبة الثالثة مبتوسط قدره             

يليها الربامج احلاسوبية املصممة من ِقبل الطالب وقد احتلت املرتبة الرابعـة مبتوسـط قـدره                
، يف حني احتلت الربامج احلاسوبية املصممة من ِقبل املعلمني املرتبة العاشرة من حيث              ) ٢,١٢(

الواضـح إىل أن املعلمـني    ويشري هذا التباين) ١,٨٣(االستخدام وحصلت على متوسط قدره   
 اعتمادهم واملشرفني يعتمدون بشكٍل كبري على ما ينتجه الطالب من برامج حاسوبية أكثر من            

 يقومون هم بإنتاجه من تلك الربامج ،وقد يكون السبب يف ذلك ضعف خربة الـبعض                على ما 
منهم يف تصميم هذه الربامج ، وهذا يؤكد حاجتهم لدورات تدريبية يف هذا اـال ، أو قـد                   
يكون السبب وراء ذلك عدم وجود الوقت الكايف هلم للذهاب ملعمل احلاسب اآليل وتصميم ما           

 .يمية باستخدام الربامج اخلاصة بذلك حيتاجونه من دروس تعل



 ١٣٣
 قد احتلت املرتبة األخرية وبدرجـٍة       )Simulation(كذلك يتضح من اجلدول أن برامج احملاكاة        

وهذه النتيجة تتفـق مـع نتـائج        ) ١,٧٢(ضعيفة من حيث االستخدام ونالت متوسطاً قدره        
، ) ١٤-١،ص صهـ١٤٢١(، اهلدلق ) ٧٠٩-٦٣٩م،ص ص٢٠٠٣(اهلدلق : دراسات كلٍّ من   

 ) . ١٤-١٠ص ص،م١٩٩٣(اخلطيب 
ورمبا يعود السبب يف احتالل هذا النوع من الربامج هذه املرتبة صعوبة توفريها ، وتوفري               
ملحقات تشغيلها ، حيث حيتاج هذا النوع من الربامج يف العادة إىل جتهيزات خاصة قد تكـون    

 . ذات كُلفة مادية عالية ويصعب توفريها 
 عام من بيانات هذا اجلدول أن هناك قصوراً واضحاً يف استخدام برامج             ويتضح بشكلٍ 

احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل حيث مل يظهر استخدام عايل جداً ، وال استخدام عـايل       
ألي نوع من الربامج احلاسوبية ، يف حني مل يظهر االستخدام بدرجة متوسطة إال يف برنـاجمني                 

  ، وبـرامج العـروض التقدمييـة           )Microsoft Word(لنصـوص  فقط مها بـرامج معاجلـة ا  
)Microsoft Power Point(       أما بقية الربامج فتستخدم بشكٍل ضعيف مـن ِقبـل املعلمـني

  . واملشرفني يف املدارس السعودية الرائدة
د يف  أما الربامج اليت ذكر عدد قليل جداً من املعلمني واملشرفني أم يستخدموا ومل ترِ             

 :الربامج املذكورة يف هذا احملور فشملت الربامج التالية 
 برامج تساعد على – برامج كشوفات الطالب –) Microsoft Front page(برنامج فرونت بيج 

 . برامج من تصميم بعض الزمالء يف التخصصات نفسها –تنمية مهارات التفكري 
 منها وهـذا أيضـاً يؤكـد أن    ولكن حىت هذه الربامج وردت بتكرار واحد فقط لكلٍ  

 .استخدامها ضعيف جداً 



 ١٣٤
 

يوضح متوسطات استخدامات برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل باملدارس السعودية ) ٢(رسم بياين رقم 
 الرائدة

 
            
            
            
            
            
            
            
      

 
 

 )Microsoft Word( برامج معاجلة النصوص مثل                    

 )Power Point( برامج العروض التقدميية مثل                    

 )مثل الدواجل ، نولوجي (                     برامج تعليمية مرتبطة باملقرر الدراسي 

                     برامج حاسوبية من تصميم الطالب

 )Multimedia( برامج الوسائط املتعددة                    

 )مثل الرسام ، الفوتوشوب(                    برامج التعامل مع الرسوم والصور 

 )مثل الكرت ، حديقة املعرفة ، من سريبح املليون (                     برامج األلعاب التعليمية 

 )Microsoft Excel( داول اإلحصائية مثل                    برامج اجل

 )مثل املترجم الفوري ، األطلس (                     برامج الترمجة من اإلجنليزي إىل العريب والعكس 

                     برامج حاسوبية من تصميمك

 )Simulation( برامج احملاكاة                    
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 ١٣٥
 
 :حلاسب اآليل معوقات استخدام معامل ا-٣

للتعرف على املعوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية             
الرائدة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني  استخرج الباحث املتوسطات احلسابية لكل فقرة من              

، وذلك كما هو مبين     فقرات احملور الثالث ، وقام بترتيبها ترتيباً تنازلياً بناًء على درجة اإلعاقة             
 ):٣(والشكل ) ٢٥(يف اجلدول 

 استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح معوقات) ٢٥(جدول رقم 

رقم 
العبارة يف 
 االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
الترتيب 
التفسري حسب  

 املعيار

 إعاقة عالية ١ ٣,٩٥ )LAN( خدام شبكة املعملعدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف است ١٦

 إعاقة عالية ٢ ٣,٩٣ ضغط اجلدول الدراسي ال يتيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل ٢١

 إعاقة عالية ٣ ٣,٧٨ عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل ١٥

 إعاقة عالية ٤ ٣,٧١ حلاسبال يوجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل ا ١٨

 إعاقة عالية ٥ ٣,٦٦ ال يوجد حوافز معنوية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب ١٩

 إعاقة عالية ٦ ٣,٥٢ اعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب خمصص لتعليم مهارات احلاسب اآليل فقط ٢٠

 متوسطةقة إعا ٧ ٣,٤٨ ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى املعلمني ١٤

 متوسطةإعاقة  ٨ ٣,٤٧ قلة الربامج التعليمية املتوافقة مع حمتويات املقررات الدراسية ٦

 إعاقة متوسطة ٩ ٣,٤٧ عدم وجود الفين املختص لتقدمي الدعم الفين املناسب يف املعمل ٢٣

 إعاقة متوسطة ١٠ ٣,٤٦ عدم وجود آلية تنظّم عملية استخدام املعلمني للمعمل ١١

 إعاقة متوسطة ١١ ٣,٤٠ يف املعمل) اإلنترنت(عدم توافر خدمة االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات ٧

 إعاقة متوسطة ١٢ ٣,٣٧ وجود مركز مصادر التعلم أدى إىل عدم االستفادة من معمل احلاسب ٢٢

 إعاقة متوسطة ١٣ ٣,٣١ عدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلاسب اآليل ٩

 إعاقة متوسطة ١٤ ٣,٢٩  معرفة املعلمني بأهداف إجياد املعمل يف املدرسةعدم ١٧

 إعاقة متوسطة ١٥ ٣,٢٤ عدم وجود الصيانة الدورية ألجهزة املعمل وحمتوياته ٢٤



 ١٣٦
 استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يوضح معوقات) ٢٥(تابع جدول رقم 

رقم العبارة 
 يف االستبانة

 لعبــــــــارةا

املتوسط
الترتيب 
 

التفسري حسب 
 املعيار

 إعاقة متوسطة ١٦ ٣,١٣ قلَة التشجيع من املشرفني على الربنامج الستخدام املعمل ٢٦

 إعاقة متوسطة ١٧ ٣,١٢ سوء استخدام املعمل من ِقبل الطالب ١٠

 إعاقة متوسطة ١٨ ٣,١١ عدم فاعلية املعمل يف تدريس بعض املقررات الدراسية ١٢

 إعاقة متوسطة ١٩ ٣,٠٧ ِقدم أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل ٣

 إعاقة متوسطة ٢٠ ٢,٩٩ قلة أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل ٢

 إعاقة متوسطة ٢١ ٢,٩٨ استخدام املعمل غري متاح جلميع املعلمني بسبب األنظمة اإلدارية ١٣

 إعاقة متوسطة ٢٢ ٢,٩٥ ة الستخدام املعملال يوجد الدعم والتشجيع من إدارة املدرس ٢٥

 إعاقة متوسطة ٢٣ ٢,٩١ اليت تربط أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل )LAN( تعطّل الشبكة احمللية ٨

 إعاقة متوسطة ٢٤ ٢,٨٣ عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل ١

٤ 
ت الضوئية يف عدم توافر ملحقات احلاسب اآليل مثل الطابعات واملاسحا

 املعمل
 إعاقة متوسطة ٢٥ ٢,٨٣

 إعاقة ضعيفة ٢٦ ٢,٧٦ )Data show( عدم توافر جهاز العرض من احلاسب ٥

 ٣,٢٩ املتوسط العام للمحور

 
أن متوسط املعوقات اليت حتد من استخدام املعلمني واملشرفني          )٢٥(يتضح من اجلدول    

وتمثّـل القيمـة   ) ٢,٨٣(الرائدة ينحصر بني القيمة ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية      
) ٣,٢٩(وتمثّل القيمة األعلى ،فيما بلغ املتوسط العام هلـذا احملـور         ) ٣,٩٥(األدىن ، والقيمة    

 .وهذا يعين أن هذه املعوقات حتّد من استخدام املعلمني واملشرفني هلذه املعامل بدرجٍة متوسطة
اليت حتد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس         ويبين اجلدول أن أكثر املعوقات      

عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني     ( السعودية الرائدة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني هو         
 املرتبة األوىل وبدرجـةٍ    وقد احتلت ) ١٦(وهي العبارة رقم     ) )LAN(يف استخدام شبكة املعمل   

، وقد يشري هذا إىل أنه ال يوجد مشـكلة مـن   ) ٣,٩٥(عالية من حيث اإلعاقة مبتوسط قدره   



 ١٣٧
حيث توافر هذه الشبكات يف املعامل ، ولكن تكمن املشكلة يف عدم قدرة الكثري من املعلمـني                
على التعامل معها ، والتعامل مع الربامج اخلاصة ا، وهذا يعين أنه لن يكون هناك استفادة مـن   

آليل ، حيث سيضطر املعلم للوقوف جبانب كـل   هذه الشبكات عند استخدام معامل احلاسب ا      
طالب ومتابعته على حده ، وال شك أن يف هذا هدر للوقت واجلهد ، لذا فإنـه مـع غيـاب              

 فإن فاعلية هذه املعامل تتأثر بشكٍل كبري ممـا         - من حيث التشغيل     -الشبكة الداخلية للمعامل    
 .  العملية التعليميةقد جيعل املعلمني يحجمون عن الذهاب هلا واستخدامها يف

ضغط اجلدول الدراسي ال يتيح الفرصة      ( وهي) ٢١(وبالنظر إىل اجلدول يالحظ أن العبارة رقم        
وترتبط هذه النتيجـة    ) ٣,٩٣(نالت الترتيب الثاين مبتوسط قدره      ) للمعلمني الستخدام املعمل    

ث أظهرت بيانات ذلـك  يف املعلومات العامة حي) ١١(بالنتيجة السابقة الواردة يف اجلدول رقم     
من املعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية الرائـدة يتـراوح    %) ٤٢,٦(اجلدول أن ما نسبته     

حصة وهذا النصاب من احلصص مرتفع إىل حـٍد      ) ٢٤-١٩(عدد حصصهم األسبوعية ما بني      
يل يف هذه   ما ، وقد يشكّل عائقاً يؤثر يف درجة استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآل             

م،ص ١٩٩٣(املدارس ، وهذه النتيجة ال تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسـة اخلطيـب             
اليت أظهرت أن أقل املعوقات اليت حتد من اسـتخدام املعلمـني للحاسـب اآليل               ) ١٤-١٠ص

: واملعمل هو زيادة النصاب التدريسي ، ولكن هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كلٍّ مـن                 
، راِفتـــز ) Parker,1997pp105-115(، بـــاركر ) ٢٢-٣م،ص ص٢٠٠١(ده شـــحا

)Ravitz,1996pp319-335 (             اليت توصلت إىل أن من معوقـات اسـتخدام احلاسـب اآليل ،
 .والتقنية يف التعليم هو عدم توفر الوقت الكايف لالستخدام يف اجلدول الدراسي 

يف ) للمعلمني يف جمال احلاسـب اآليل     عدم وجود التدريب الكايف     ) (١٥(وجاءت العبارة رقم    
) ٣,٧٨(املرتبة الثالثة ونالت درجةً عالية كمعوق حيد من استخدام املعامل وذلك مبتوسط قدره              

وقد يعترب وجود هذا املعوق يف هذه املرتبة مؤكداً على نقص التدريب يف جمال احلاسـب اآليل                 
 النتيجة اليت توصلت إليها دراسات كلٍّ من ، وهذه النتيجة تتفق مع      ) LAN(والشبكات الداخلية   

، املوسـى   ) ١٧٨-١٤٣م،ص ص ٢٠٠٢(، فودة   ) ١٩٠-١٨٤م،ص ص ٢٠٠٣(اجلودي  : 
، القحطـاين   ) ٥٤-٤هــ،ص ص  ١٤٢١(، الغامـدي    ) ١٦٨-١٣١هـ،ص ص ١٤٢٣(



 ١٣٨
،                ) ٩٦-٣١م،ص ص٢٠٠٠(، احمليســـــن ) ١٤٩-١٠٧هــــــ،ص ص١٤٢٠(

م،ص ١٩٩٨(، العمري   ) ١٨٧-١٦٩م،٢٠٠١(، بسيوين   ) ٢٢-٣م،ص ص ٢٠٠١(شحاده  
ــِكل ودايل ) ١١٢-٨٦ص ــب  ) Skeel&Daly.1997.pp354-357(، س ــرم وبلوم ، بلج

)Pelgrum&Plomp,1991(             ومجيعها أكدت على أن نقص أو عدم توافر التدريب الكـايف
 . للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل يعد من أهم معوقات استخدامه يف التعليم 

أن هناك حاجة ماسة لتدريب املعلمني واملشرفني يف هذين اـالني بشـكل           وهذا يعين   
 .عاجٍل ومركّز ليتسنى هلم االستفادة من معامل احلاسب اآليل يف مدارسهم 

 كذلك يتبين من اجلدول أن املعوقات اليت حصلت على درجٍة عاليٍة  وردت يف كل من العبارة                 
، وحقّق هـذا    ) معلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب    ال يوجد حوافز مادية لل    ) (١٨(رقم  

ال يوجد حوافز معنوية للمعلمني الـذين       ) (١٩(، والعبارة رقم    ) ٣,٧١(املعوق متوسطاً قدره    
 ) .٣,٦٦(وحقّق هذا املعوق متوسطاً قدره ) يستخدمون معمل احلاسب 

ســِكل ودايل : وهاتــان النتيجتــان تتفقــان مــع نتــائج دراســات كــلٍّ مــن 
)Skeel&Daly.1997.pp354-357( راِفتـــز ،)Ravitz,1996.pp319-335 ( التـــوردي ،
حيث أشارت هذه الدراسات إىل أنّ مـن معوقـات اسـتخدام            ) ٥١-٢٢م،ص ص ١٩٩٣(

 .احلاسب اآليل واملعامل يف املدارس هو عدم وجود دوافع أو حوافز مادية أو معنوية للمعلمني 
عبـارة فاحنصـرت قـيم      ) ٢٠(واليت يبلغ عـددها      أما باقي العبارات يف هذا احملور       

، وهذا يعين أا تمثّل عائقـاً حيـد بدرجـٍة           ) ٣,٤٨(والقيمة  ) ٢,٧٦(متوسطاا بني القيمة    
 .متوسطة من استخدام املعلمني واملشرفني يف املدارس السعودية الرائدة ملعامل احلاسب اآليل 

مل ) املقررات الدراسـية     تتوافقة مع حمتويا  قلّة الربامج التعليمية امل   ( ويالحظ أن معوق    
، وهذه النتيجة ال تتفق ) ٣,٤٧(يشكّل معوقاً بدرجٍة عالية ، واحتل املرتبة الثامنة مبتوسط قدره       

 ، احمليسـن ) ٤٣-٤هــ،ص ص ١٤٢٣(الشـرهان  : مع ما توصلت إليه دراسات كلٍّ مـن         
ــي ) ٦٣٨-٥٨٩م،ص ص٢٠٠٣( امـــدي ، الغ) ٥٢١-٤٧٧م،ص ص٢٠٠٢(، العقيلـ
م،ص ١٩٩٩(، صـاحل    ) ١٨٧-١٦٩م،ص ص ٢٠٠١(، بسـيوين    ) ٥٤-٤هـ،ص ص ١٤٢١(
، ســـــــِكل ودايل ) Parker,1997.pp105-115(، بـــــــاركر ) ٢٨-٧ص



 ١٣٩
)Skeel&Daly.1997.pp354-357 (    بلجرم وبلومب ،)Pelgrum&Plomp,1991(    حيـث

       مـن املعوقـات   أظهرت هذه الدراسات أن نقص أو عدم توافر الربامج احلاسوبية التعليمية ي عد
 .  املهمة اليت احتلّت مرتبةً متقدمةً يف احلد من استخدام احلاسب اآليل أو املعامل يف املدارس 

يف املرتبـة   ) عدم وجود الصيانة الدورية ألجهزة املعمل وحمتوياتـه         ( فيما جاء املعوق    
 ال تتفق مع النتائج اليت      ، وهذه النتيجة  ) ٣,٢٤(األخرية من حيث اإلعاقة محقّقاً متوسطاً قدره        

م،ص ٢٠٠١(، بسيوين   ) ٦٣٨-٥٨٩م،ص ص ٢٠٠٣(توصلت إليها دراسات كلٍّ من احمليسن       
اليت أظهرت أن عـدم وجـود أو ضـعف        ) ٥٤-٤هـ،١٤٢١(، والغامدي   ) ١٨٧-١٦٩ص

 . الصيانة يعد من املعوقات األساسية اليت حتد من استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس 
عدم تناسب مساحة املعمل مـع      ) ( ١(الحظ كذلك من اجلدول أن العبارة رقم        كما ي 

عدم توافر ملحقـات احلاسـب اآليل مثـل     ) ( ٤(،والعبارة رقم   ) عدد أجهزة احلاسب اآليل     
عدم توافر جهاز العرض مـن      ) ( ٥(، والعبارة رقم    ) الطابعات واملاسحات الضوئية يف املعمل      

قد نالت أدىن املتوسطات ،حيث حقّقت العبـارة رقـم   ) ملعمل   يف ا )Data show(احلاسب  
فقـد  ) ٤(وجاءت يف املرتبة الرابعة والعشرين ،أما العبارة رقـم          ) ٢,٨٣(متوسطاً قدره   ) ١(

وجاءت يف املرتبة اخلامسة والعشرين ، فيما احتلت العبارة رقم          ) ٢,٨٣(حقّقت متوسطاً قدره    
) ٢,٧٦(ملرتبة األخرية يف هذا احملور ونالت متوسطاً قدره         املرتبة السادسة والعشرين وهي ا    ) ٥(

ورمبا يكون السبب الذي جعل هذا املعوق حيتل املرتبة األخرية يف هذا احملور هو كون جهـاز                 
  غري ضروري وميكن االستغناء عنه يف حال كانت املعامـل  )Data show(العرض من احلاسب 

 للمعلم التحكم جبميع الشاشات ، والتوجيه عن بعـد           حيث تتيح ) LAN(مجهزة بشبكة داخلية    
 .وإمكانية مشاهدة وعرض ما يقوم به الطالب من مهام ونشاطات على أجهزم 

وبشكٍل عام فإن هذا احملور قد حقّق متوسطاً هو األعلى بني متوسطات مجيـع حمـاور             
أو منعدم وهذا مؤشـر سـليب   الدراسة ، ويالحظ أن مجيع عباراته مل تنل درجة معوق ضعيف     

يدل على أن املعوقات الواردة يف هذا احملور مجيعها موجودة وبدرجاٍت تتراوح بـني العاليـة                
واملتوسطة ، وهذا يعين أا تشكل معوقات فعلية حتد من استخدام املعلمني واملشـرفني جبميـع      

     .ختصصام ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 
 



 ١٤٠
 

يوضح املتوسطات احلسابية للمعوقات اليت حتّد من استخدام املعلمني ) ٣(رسم بياين رقم 
 واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة

 
 
 
 

 

 املعـوقـات
 )LAN(بكة املعمل عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام ش                           
 ضغط اجلدول الدراسي اليتيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل                           
 عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل                           
 معمل احلاسباليوجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون                            
 اليوجد حوافز معنوية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب                           
 اعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب مخصص لتعليم مهارات احلاسب اآليل فقط                           
 علمنيضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى امل                       

 قلة الربامج التعليمية املتوافقة مع حمتويات املقررات الدراسية                           
 عدم وجود الفين املختص لتقدمي الدعم الفني املناسب                           
 عدم وجود آلية تنظّم عملية استخدام املعلمني للمعمل                             
 يف املعمل) اإلنترنت ( عدم توافر خدمة االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات                            
 وجود مركز مصادر التعلم أدى إىل عدم االستفادة من معمل احلاسب                           
 سب اآليلعدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلا                           
 عدم معرفة املعلمني بأهداف إجياد املعمل يف املدرسة                           

         عدم وجود الصيانة الدورية ألجهزة املعمل وحمتوياته                   
 قلّة التشجيع من املشرفني على الربنامج الستخدام املعمل                           
 سوء استخدام املعمل من ِقبل الطالب                           
 عدم فاعلية املعمل يف تدريس بعض املقررات الدراسية                           
 ِقدم أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل                           
 قلة أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل                           
 استخدام املعمل غري متاح جلميع املعلمني بسبب األنظمة اإلدارية                           
 ال يوجد الدعم والتشجيع من إدارة املدرسة الستخدام احلاسب                           
 املعملاليت تربط أجهزة احلاسب االيل يف ) LAN (تعطّل الشبكة احمللية                           
 عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل                           
 عدم توافر ملحقات احلاسب اآليل مثل الطابعات واملاسحات الضوئية يف املعمل                           
 )Data show (عدم توافر جهاز العرض من احلاسب                           

املتوسطات
 

0

1

2

3

4



 ١٤١
ضاً للتعرف على املعوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسـب اآليل ، خصـص               أي

 تـِرد يف    الباحث فقرة مفتوحة إلتاحة الفرصة  ألفراد العينة لكتابة أية معوقات أخرى يروا مل             
عبارات اجلزء األول من هذا احملور ، وقد جاءت املعوقات اليت ذكرها املعلمون واملشرفون على               

 :  التايل ، حيث متّ ترتيبها ترتيباً تنازلياً حسب تكراراا النحو
 .طول املناهج الدراسية  -١
 .كثرة أعداد الطالب -٢
 .استخدام معمل احلاسب لتدريس حصص احلاسب فقط  -٣
عدم وجود حمضر أو متخصص يشرف على معمل احلاسب اآليل يف املدرسة ، وإن               -٤

 .وجد فهو ال يتواجد بصفة مستمرة 
جدول خاص باملعمل يوضح أوقات إشغاله أو فراغه كما هو معمـول            عدم وجود    -٥

 .به يف مراكز مصادر التعلم 
 .تكليف املعلم بأعمال أخرى غري التدريس مما اليتيح له الفرصة الستخدام املعمل -٦
 .انشغال املعمل يف أغلب األوقات بدورات يف احلاسب اآليل للطالب  -٧
ج األوفيس ، وإمهال الربامج واملميزات األخرى       التركيز على برامج حمددة مثل برام      -٨

 .اليت يوفّرها احلاسب اآليل 
 .تدني مستوى الربامج احلاسوبية اجلاهزة  -٩

 : املقـترحــات -٤
للتعرف على املقترحات اليت يراها املعلمون واملشرفون يف املدارس السـعودية الرائـدة             

فقد خصص الباحث سؤاالً مفتوحاً للتعـرف  لتحقيق االستخدام الفاعل ملعامل احلاسب اآليل ،        
على أهم املقترحات اليت يراها املعلمون واملشرفون لتحقيق االستخدام الفاعل ملعامل احلاسـب             

 كما يلي وهي مرتبة ترتيباً تنازليـاً        تاآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، وقد جاءت املقترحا        
 :حسب تكراراا 

للمعلمني واملشـرفني يف جمـال      )   صباحية ومسائية    (تكثيف الدورات التدريبية     -١
 .احلاسب اآليل 



 ١٤٢
 .ختفيض عدد احلصص األسبوعية للمعلمني واملشرفني  -٢
وضع حوافز مادية ومعنوية وإدارية لتشجيع املعلمني واملشرفني علـى اسـتخدام             -٣

 .احلاسب اآليل بشكٍل عام ، واملعامل بشكٍل خاص 
املعمل باستمرار ملساعدة املعلمـني علـى       وجود شخص مفرغ متاماً يتواجد يف        -٤

 .استخدامه 
 .تصميم برامج حاسوبية ذات جودة عالية وترتبط فعلياً باملواد الدراسية -٥
توفري الدراسات واملنشورات اليت توعي بأمهية احلاسب اآليل واملعامل ، وإجيـاد             -٦

 .أمثله مقنعه يف جدوامها يف العملية التعليمية 
 . معامل احلاسب اآليل تنفيذ دروس منوذجية يف -٧
 . ختفيض رسوم االلتحاق بالدورات التدريبية يف احلاسب اآليل  -٨
 .تنظيم مسابقات وأنشطة يف معامل احلاسب اآليل بني املعلمني وبني الطالب  -٩
ضرورة تأهيل املعلمني وإعدادهم يف احلاسب اآليل قبل اخلدمة أثنـاء دراسـتهم              -١٠

 .اجلامعية 
باالعتماد على احلاسب اآليل واالبتعاد عـن الطـرق         احلثّ على إعداد الدروس      -١١

 .التقليدية 
 .زيادة مساحة معامل احلاسب اآليل  -١٢
 . توفري األجهزة واألدوات املساندة يف معامل احلاسب اآليل  -١٣

 . التحديث املستمر لألجهزة والربامج احلاسوبية يف املعامل-١٤        

 ): ٠,٠٥≤α( مستوى  مدى وجود الفروق الدالة إحصائياً عند-٥
يف ) ٠,٠٥≤α(للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى             

مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السـعودية الرائـدة تعـزا               
 :للمتغريات التالية 

 حلاسب اآليل ، الدورات التدريبية يف جمال ا– سنوات اخلربة -) أديب / علمي ( التخصص 
 :قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية التالية 



 ١٤٣
 ) :أديب / علمي (  التخصص ±

للمحورين األول اخلـاص  )    one way ANOVA(أُجري حتليل التباين أحادي االجتاه  
مبدى استخدام املعلمني ملعامل احلاسب اآليل ، واحملور الثاين اخلاص مبدى اسـتخدام املعلمـني               

ج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة وذلك ِوفقاً ملتغيـر                لربام
 ):٢٦(يف املؤهل الدراسي كما هو مبين يف اجلدول ) أديب/علمي(التخصص 

  لداللة الفروق حملوري االستبانة ِوفقاً ملتغير التخصص يف املؤهل التعليمي" ت"يوضح نتائج ) ٢٦(جدول رقم 
 مستوى الداللة "ت"قيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد التخصص حملورا

 األول ٠,٩٦٥ ٢,٠٥٠٧ ٩٢ أديب
 ٠,٨٥٠ ٢,٩٣٧ ٣٧ علمي

 غري دالة ١,٣٤-

 الثاين ٠,٩٧٨ ٢,٠٧٠٢ ٩٢ أديب
 ٠,٩٩٣ ٢,٤٠٧٩ ٣٧ علمي

 غري دالة ١,٧٧-

â  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α≥٠,٠٥( 

(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ٢٦(ح من اجلدول    يتضα≥بني ) ٠,٠٥
متوسطات احملور األول واحملور الثاين تعزا ملتغري التخصص يف املؤهل التعليمـي، وتتفـق هـذه       

، ودراسة طوالبه   ) ٣٩-١م،ص ص ١٩٩٩(النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة بهاين         
 وهذا يشري إىل عدم وجود تأثري للتخصص يف املؤهل التعليمي         ) . ٢٤٠-٢٢٥م،ص ص ١٩٩٧(

، أو استخدام برامج احلاسب اآليل   على مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل       
 .يف هذه املعامل يف املدارس السعودية الرائدة 

 : اخلربة يف التعليم ±
يف مـدى  ) ٠,٠٥≤α( إحصائية عند مستوى ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة       

استخدام املعلمني واملشرفني ملعمل احلاسب اآليل ، واستخدام برامج احلاسب اآليل بـاختالف             
) one way ANOVA(سنوات خربم يف التعليم ، أُجري اختيار حتليل التباين أحـادي االجتـاه   

 ) :٢٧(م كما هو مبين يف اجلدول للمحورين األول والثاين ِوفقاً ملتغري اخلربة يف التعلي



 ١٤٤
 حملوري االستبانة ِوفقاً ملتغير ) one way ANOVA (يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه) ٢٧(جدول رقم 

 اخلربة يف التعليم 
درجات  مصدر التباين احملور

 احلرية
مستوى  "ف"قيمة  متوسط املربعات جمموع املربعات

 الداللة
 ١١٢,٥٥٩٧ ٣٣٧,٦٧٩٠ ٩٢ وعاتبني ام

داخل 
 اموعات

 األول ١١٨,٧٩٩٢ ١٤٨٤,٤٠٧٩ ٣٧

 ٢٣١,٣٥٨٩ ١٨٢٢,٠٨٦٩ ١٢٨ اموع

٠,٩٤٧٥ 
٠,٤١٩٩ 
 غري دالة

 ٥٩٣,٥٤٩٣ ١٧٨٠,٦٤٧٩ ٣ بني اموعات
داخل 

 اموعات
 الثاين ١٨٧,٩٠٠١ ٢٣٤٨,٥٠٧١ ١٢٥

 ٧٨١,٤٤٩٤ ٤١٢٩,١٥٥ ١٢٨ اموع

٣,١٥٨٩â 
٠,٠٢٧٨ 

 دالة

â  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α≥٠,٠٥( 
احملور األول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند          ) ٢٧(يتضح من اجلدول رقم     

يف مدى استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل تعـزا ملـتغري            ) ٠,٠٥≤α(مستوى  
 ، وتتفق هذه النتيجـة مـع         )٠,٤١٩٩(هلذا احملور   اخلربة يف التعليم حيث بلغ مستوى الداللة        

 يشري إىل أنـه ال  ، وهذا) ٢٤٠-٢٢٥م،ص ص١٩٩٧(النتيجة اليت توصلت إليها دراسة طوالبه      
يوجد أي تأثري خلربة املعلمني واملشرفني يف مدى استخدامهم ملعامل احلاسب اآليل يف املـدارس               

 .السعودية الرائدة 
ه للمحور الثاين أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد           بينما يتضح من اجلدول نفس    

يف مدى استخدام املعلمني واملشرفني لربامج احلاسـب اآليل يف معامـل            ) ٠,٠٥≤α(مستوى  
،  )٠,٠٢٧٨(احلاسب اآليل تعزا ملتغير اخلربة يف التعليم حيث بلغ مستوى الداللة هلـذا احملـور       

 التعليم يؤثر يف مدى استخدام املعلمـني واملشـرفني          وهذا يشري إىل أن عدد سنوات اخلربة يف       
لربامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، ولتحديد مصـدر               

، ولكن هذا االختبار مل يكشف عن أي    ) Scheffe(الفروق بني اموعات أُجري اختبار شيفي       
 . فروق بني اموعات األربع 



 ١٤٥
 :لتدريبية  الدورات ا±

يف مـدى  ) ٠,٠٥≤α(ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
استخدام املعلمني واملشرفني ملعمل احلاسب اآليل ، واستخدام برامج احلاسب اآليل، تعزا حلضور           

 one(الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل ، أُجري اختبار حتليل التباين أحادي االجتـاه   

way ANOVA     ( الدورات التدريبية ، وذلك كما هو مبني للمحورين األول والثاين ِوفقاً ملتغري
 ) : ٢٨(يف اجلدول

لداللة الفروق حملوري االستبانة ِوفقاً ملتغير االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال " ت"يوضح نتائج ) ٢٨(جدول رقم 
  احلاسب اآليل

االلتحاق  احملور
  تدريبيةبدورات

االحنراف  املتوسط العدد
 املعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 األول ١٣,٩٤٨ ٣٣,٢٠٠٠ ٦٠ نعم
 ١٤,١٢٨ ٣٠,٥٩٤٢ ٦٩ ال

 غري دالة ١,٠٥

 ١١,٢١٧ ٢٥,٦٥٠٠ ٦٠ نعم
 الثاين

 ١٠,٤٢٩ ٢٢,٢٦٠٩ ٦٩ ال
 غري دالة ١,٧٨

â  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α≥٠,٠٥( 

يف مـدى  ) ٠,٠٥≤α(ن اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح م 
استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل ، وبرامج احلاسب اآليل تعزى ملتغري حضـور              
دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل ، وهذا يدل على عدم وجود تأثري حلضور هذه الدورات                

لمني واملشرفني لربامج ، ومعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة،           على استخدام املع  
وختتلف هـذه النتيجـة مـع النتيجـة الـيت توصـلت إليهـا دراسـة بـك وهـورتن                                         

)Buck & Horton.1996.pp47-60 (  اليت أظهرت وجود عالقة بني التدريب واستخدام التقنية
 .يف الفصول الدراسية 

 
 



 ١٤٦
 استبانة مديري املدارس: ثانياً 

 : حتليل املعلومات العامة-أ
 :فيما يلي استعراض للمعلومات العامة اخلاصة مبديري املدارس السعودية الرائدة اخلمس

 : املؤهل التعليمي-١
 يوضح توزيع مديري املدارس وِفق مؤهالم التعليمية) ٢٩(جدول رقم 

 سب املئوية الن التكرارات املؤهل التعليمي م
 ٠ ٠ دبلوم ١
 ١٠٠ ٥ بكالوريوس ٢
 ٠ ٠ ماجستري ٣
 ٠ ٠ آخر ٤

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس السعودية الرائدة اخلمس وفق مؤهالم ) ٢٩(يبني اجلدول 
التعليمية، ويتضح من اجلدول أن مجيع مديري املدارس من محلة درجة البكالوريوس بنسبة 

)١٠٠.( % 
 :ع املؤهل التعليمي نو-٢

 يوضح توزيع مديري املدارس وفق نوع مؤهالم التعليمية) ٣٠(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات نوع املؤهل التعليمي م
 ٦٠ ٣ تربوي ١
 ٤٠ ٢ غري تربوي ٢

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق نوع مؤهالم التعليمية، ويتضح من ) ٣٠(يبين اجلدول 
% ) ٤٠(من مديري املدارس حيملون مؤهالً تربوياً ، وما نسبته % ) ٦٠(اجلدول أن ما نسبته 

مؤهلهم غري تربوي، أي أن اثنني من املديرين اخلمسة ال حيملون مؤهالً تربوياً ، لكن رمبا 
 .ميتازون خبصائص علمية أو قيادية جتعلهم مؤهلني لتولّي هذه املهام 

 



 ١٤٧
 : اخلربة يف التعليم-٣

 يوضح توزيع مديري املدارس وفق سنوات اخلربة يف التعليم ) ٣١(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات سنوات اخلربة يف جمال التعليم م
 ٠ ٠ سنوات٥أقل من  ١
 ٠ ٠ سنوات١٠ اقل من –سنوات ٥من  ٢
 ٨٠ ٤ سنة١٥ أقل من -سنوات١٠من  ٣
 ٢٠ ١ سنة١٥أكثر من  ٤

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق عدد سنوات خربم يف جمال التعليم، ) ٣١(اجلدول يبين 
من مديري املدارس تتراوح خربم يف جمال التعليم ما % ) ٨٠(ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 

وهذا يدلّ على أن معظم مديري املدارس اخلمس على درجة )  سنة ١٥ أقل من -١٠(بني 
 .التعليمعالية من اخلربة يف جمال 

 : املعرفة باحلاسب اآليل-٤

 يوضح توزيع مديري املدارس وفق معرفتهم باحلاسب اآليل ) ٣٢(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات املعرفة باحلاسب اآليل م
 ٢٠ ١ نظرية فقط ١
 ٦٠ ٣ عملية فقط ٢
 ٢٠ ١ نظرية وعملية ٣
 ٠ ٠ ليس لدي أي معرفة ٤

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق معرفتهم باحلاسب اآليل، ويتضح من ) ٣٢(جلدول يبين ا
من مديري املدارس لديهم معرفة عملية فقط باحلاسب اآليل، % ) ٦٠(اجلدول أن ما نسبته 

 .ورمبا يرجع ذلك إىل أم يعتمدون على االستخدام العملي للحاسب اآليل بشكٍل مستمر



 ١٤٨

 :سب اآليل  القدرة على التعامل مع احلا-٥

 يوضح توزيع مديري املدارس وفق قدرم على التعامل مع احلاسب اآليل ) ٣٣(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٢٠ ١ عالية ٢
 ٦٠ ٣ متوسطة ٣
 ٢٠ ١ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ ال أتعامل معه مطلقاً ٥

 ١٠٠ ٥ اموع
 

توزيع مديري املدارس وفق قدرم على التعامل مع احلاسب اآليل ) ٣٣(يبين اجلدول 
من مديري املدارس لديهم قدرة متوسطة على % ) ٦٠(،ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 

 . التعامل مع احلاسب اآليل ، وهذا نتيجة منطقية تبعاً لنتيجة اجلدول السابق

 :ل احلاسب اآليل حضور دورات تدريبية يف جما-٦

يوضح توزيع مديري املدارس وفق حضورهم لدورات يف احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج  ) ٣٤(جدول رقم 
 املدارس السعودية الرائدة

 النسب املئوية  التكرارات حضور دورات يف احلاسب اآليل  م
 ٤٠ ٢ نعم ١
 ٦٠ ٣ ال ٢

 ١٠٠ ٥ اموع

يري املدارس وفق حضورهم لدورات تدريبية يف جمال توزيع مد) ٣٤(يبين اجلدول 
احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة، ويتضح من اجلدول أن ما 

من مديري املدارس مل حيضروا دورات يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم % ) ٦٠(نسبته
 ذلك إىل املديرين أنفسهم يف عدم حرصهم بربنامج املدارس السعودية الرائدة، ورمبا يعود سبب

على االلتحاق بتلك الدورات إما لعدم مناسبة أوقات تنفيذها ، أو لتكاليفها املادية ، أو قد 



 ١٤٩
يكون السبب هو عدم وجود اهتمام وحرص من املسئولني عن الربنامج على متابعة التحاق 

ةً هلم بعد التحاقهم بالربنامج ، ومهما مديري املدارس بالدورات التدريبية، أو أا مل تكن متاح
 .كان السبب فهناك حاجة لتنفيذ دورات متخصصة يف جمال احلاسب اآليل ملديري املدارس 

 : عدد مقررات احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي-٧

 تعليمييوضح توزيع مديري املدارس وفق عدد مقررات احلاسب اآليل اليت درسوها يف آخر مؤهل  ) ٣٥(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات عدد املقررات م
 ٢٠ ١ مقررات٣أكثر من  ١
 ٠ ٠ مقررات٣ ٢
 ٢٠ ١ مقرران ٣
 ٢٠ ١ مقرر واحد ٤
 ٤٠ ٢ مل ادرس أي مقرر ٥

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق عدد مقررات احلاسب اآليل اليت ) ٣٥(يبين اجلدول 
من % ) ٤٠(حصلوا عليه ، ويتضح من اجلدول أن ما نسبته درسوها يف آخر مؤهل تعليمي 

مديري املدارس مل يدرسوا أي مقرر يف احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه ، 
 .ورمبا يشري هذا إىل قلة مسارات احلاسب اآليل يف كليات التربية وإعداد املعلمني 

 : اآليل من ِقبل املعلمني واملشرفني آراء مديري املدارس حول استخدام معامل احلاسب-٨
 يوضح آراء مديري املدارس حول استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس ) ٣٦(جدول رقم 

 النسب املئوية  التكرارات درجة االستخدام م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٤٠ ٢ عالية ٢
 ٦٠ ٣ متوسطة ٣
 ٠ ٠ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ منعدمة ٥

١٠٠ ٥ موعا 



 ١٥٠
آراء مديري املدارس ِوفق درجة استخدام املعلمني واملشرفني ملعامل ) ٣٦(يبين اجلدول 

من مديري املدارس يرون  أن % ) ٦٠(احلاسب اآليل ، ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 
املعلمني واملشرفني يستخدمون معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة بدرجة 

منهم أن املعلمني واملشرفني يستخدمون املعامل بدرجٍة عالية ، % ) ٤٠(طة ، بينما يرى متوس
 يف حني مل يِشر أي منهم إىل أن درجة االستخدام ضعيفة أو منعدمة وهذا يعين أن استخدام

 . املعامل متحقّق بدرجة أعلى من املتوسطة حسب ما يراه مديرو املدارس السعودية الرائدة 

 ": املعلم املُيسر واملتعلم النشط " امهة املعمل يف حتقيق مبدأ  مس-٩
 يوضح آراء مديري املدارس حول درجة مسامهة معامل احلاسب اآليل يف حتقيق) ٣٧(جدول رقم 

 "املعلم املُيسر واملتعلم النشط " مبدأ 
 النسب املئوية  التكرارات درجة املسامهة م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٢٠ ١ عالية ٢
 ٨٠ ٤ متوسطة ٣
 ٠ ٠ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ منعدمة ٥

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وِِفق درجة مسامهة معامل احلاسب اآليل يف ) ٣٧(يبين اجلدول 
، ويتضح من اجلدول أن "املعلم املُيسر واملتعلم النشط " املدارس السعودية الرائدة يف حتقيق مبدأ 

ري املدارس ويشكلون الغالبية العظمى يرون أن معامل احلاسب اآليل من مدي% ) ٨٠(ما نسبته 
املعلم امليسر واملتعلم " يف املدارس السعودية الرائدة سامهت بدرجٍة متوسطة يف حتقيق مبدأ 

منهم أن مسامهة املعامل يف حتقيق هذا املبدأ كانت % ) ٢٠( يف حني يرى ما نسبته "  النشط 
 . األقلعالية ويشكلون النسبة 



 ١٥١

 :  يؤديه معمل احلاسب يف املدرسةي درجة الرضا عن الدور الذ-١٠

يوضح آراء مديري املدارس ِوفق درجة رضاهم عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل يف املدارس ) ٣٨(جدول رقم 
 السعودية الرائدة 

 النسب املئوية  التكرارات درجة الرضا م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٢٠ ١ عالية ٢
 ٨٠ ٤ متوسطة ٣
 ٠ ٠ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ منعدمة ٥

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق درجة رضاهم عن الدور الذي تؤديه ) ٣٨(يبين اجلدول 
% ) ٨٠(معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن ما نسبته 

لعظمى راضون بدرجة متوسطة عن الدور الذي تؤديه من مديري املدارس ويشكلون الغالبية ا
منهم أم راضون بدرجة عالية عن % ) ٢٠( معامل احلاسب اآليل ، يف حني يرى ما نسبته 

الدور الذي تؤديه هذه املعامل ، يف حني مل يذكر أي منهم أن درجة الرضا ضعيفة  أو منعدمة ، 
الرائدة عن األدوار اليت تؤديها معامل احلاسب وهذا يشري إىل رضا مديري املدارس السعودية 

 . اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 

 : معمل احلاسب اآليل يف املدرسة السعودية الرائدة) أو أدوار (  املعرفة بدور -١١

 لرائدة يوضح آراء مديري املدارس وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية ا) ٣٩(جدول رقم 
 النسب املئوية  التكرارات درجة املعرفة م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٨٠ ٤ عالية ٢
 ٢٠ ١ متوسطة ٣
 ٠ ٠ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ منعدمة ٥

 ١٠٠ ٥ اموع



 ١٥٢
توزيع مديري املدارس وفق معرفتهم بأدوار معامل احلاسب اآليل يف )  ٣٩(يبين اجلدول 

من مديري املدارس % ) ٨٠(اجلدول أن ما نسبته ، ويتضح من  املدارس السعودية الرائدة
ويشكلون الغالبية يعرفون أدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة بدرجة عالية 

منهم أم يعرفون تلك األدوار بدرجٍة متوسطة ، ومل يذكر أي منهم % ) ٢٠(، يف حني ذكر 
إىل أن الغالبية ) ٢٠(أشارت نتائج اجلدول رقم أن درجة معرفته ضعيفة أو منعدمة ، يف حني 

إىل أن هناك اتفاقاً كبرياً  من املعلمني واملشرفني لديهم معرفة متوسطة بأدوار املعامل وهذا يشري
ومعرفةً بتلك األدوار لدى املعلمني واملشرفني ومديري املدارس، ولكن رمبا خيتلف تفعيل تلك 

 .األدوار من مدرسٍة إىل أخرى 

 : درجة حتقيق معامل احلاسب اآليل ألهداف املدرسة السعودية الرائدة -١٢

 يوضح توزيع مديري املدارس ِوفق آرائهم يف درجة حتقيق معامل احلاسب اآليل ) ٤٠(جدول رقم 
  بوضعها الراهن ألهداف املدرسة السعودية الرائدة  

 النسب املئوية  التكرارات درجة حتقيق األهداف م
 ٠ ٠ عالية جداً ١
 ٤٠ ٢ عالية ٢
 ٦٠ ٣ متوسطة ٣
 ٠ ٠ ضعيفة ٤
 ٠ ٠ منعدمة ٥

 ١٠٠ ٥ اموع

توزيع مديري املدارس وفق آرائهم يف درجة حتقيق معامل احلاسب ) ٤٠(يبين اجلدول 
ألهداف املدارس السعودية الرائدة ، ويتضح من اجلدول أن ما نسبته بوضعها الراهن اآليل 

دارس ويشكلون الغالبية يرون أن معامل احلاسب اآليل يف املدارس من مديري امل% ) ٦٠(
السعودية الرائدة بوضعها الراهن تسهم يف حتقيق أهداف املدارس السعودية الرائدة  بدرجة 

منهم أن هذه املعامل بوضعها الراهن تسهم يف % ) ٤٠( متوسطة ، يف حني يرى ما نسبته 
رائدة بدرجة عالية ، وقد يكون هذا مؤشراً إىل أن الوضع حتقيق أهداف املدارس السعودية ال



 ١٥٣
الراهن لتلك املعامل مرٍض وليس هناك حاجة لتغيريه أو تعديله حسب آراء مديري هذه 

  .املدارس

 : عرض نتائج حماور االستبانة ومناقشتها-ب
ستبانة لتفسري نتائج الدراسة ،صنف الباحث املتوسطات احلسابية للمحاور الرئيسة ال

 :مديري املدارس كما يلي 
 يوضح تصنيف املتوسطات احلسابية تبعاً حملاور الدراسة) ٤١(اجلدول 

 احملور الثاين  احملور األول   
 املتوسط احلسايب

 معوقات استخدام املعمل درجة استخدام املعمل 

 إعاقة عالية جداً عالية جداً    ٥ -٤,٥

 إعاقة عالية عالية ٤,٤٩ -٣,٥

 إعاقة متوسطة متوسطة ٣,٤٩ -٢,٥٠

 إعاقة منخفضة منخفضة ٢,٤٩ -١,٥٠

 ال يشكّل أي إعاقة منعدمة ١,٤٩ -١

 

 : ااالت اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل -١
للتعرف على ااالت اليت تستخدم فيها معامل احلاسب اآليل يف املـدارس السـعودية              

ملدارس ، استخرج الباحث املتوسطات احلسابية لكل فقـرة  الرائدة من وجهة نظر مديري هذه ا 
من فقرات احملور األول ، وقام بترتيبها ترتيباً تنازلياً بناًء على درجة االستخدام ، وذلك كما هو              

 ):٤(والشكل ) ٤٢(مبين يف اجلدول 
 

 



 ١٥٤
 

 الرائدةجماالت استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية  يوضح )٤٢(جدول رقم 

رقم العبارة 
 يف االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
الترتيب 
 

التفسري حسب 
 املعيار

 استخدام عايل  ١ ٤,٤٠ تنمية مهارات الطالب يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل ٢

ممارسة الطالب لنشاطات غري مرتبطة باملقررات الدراسية لتنمية مهارام يف  ٦
 سب اآليل احلا

 استخدام عايل  ٢ ٣,٨٠

 استخدام متوسط ٣ ٣,٢٠ إنتاج مواد تعليمية من ِقبل الطالب ٤

 استخدام متوسط ٤ ٣ تنمية مهارات املعلمني يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل ١

 استخدام متوسط ٥ ٣ إنتاج مواد تعليمية من ِقبل املعلمني ٣

يف املعمـل لتصـميم   ) اإلنترنت(كة العاملية للمعلومات    استخدام املعلمني للشب   ١٣
 وتطوير الدروس 

 استخدام متوسط ٦ ٢,٦٠

يف املعمـل لتطـوير     ) اإلنترنت(استخدام املعلمني للشبكة العاملية للمعلومات       ١٢
 معارفهم يف املواد اليت يدرسوا  

 استخدام ضعيف ٧ ٢,٤٠

يف املعمل ألهـداف    ) اإلنترنت(ومات  استخدام الطالب للشبكة العاملية للمعل     ٧
 البحث

 استخدام ضعيف ٨ ٢

تواصل املعلمني مع الطالب باالستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات           ٨
 .مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها ) اإلنترنت(

 استخدام ضعيف ٩ ٢

مثل الربيد  ) اإلنترنت(معلومات  استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية لل       ١٠
 اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني داخل اململكة

 استخدام ضعيف ١٠ ٢

مثل الربيد  ) اإلنترنت(استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات         ١١
 اململكةاإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني خارج 

 استخدام ضعيف ١١ ١,٨٠

تأدية الطالب الختبارات عن طريـق احلاسـب اآليل مـن خـالل شـبكة           ٥
 )LAN(املعمل

 استخدام ضعيف ١٢ ١,٦٠

تواصل املعلمني مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيـد              ٩
 اإللكتروين

 منعدم االستخدام ١٣ ١,٤٠

 ٢,٥٥ ـــــوراملتوسط العــــــام للمحـ

وهـذا يعـين أن      ) ٢,٥٥( أن املتوسط العام هلذا احملور هو       ) ٤٢(يتضح من اجلدول    
ً .استخدام معمل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يستخدم بدرجة متوسطة عمومـا            



 ١٥٥
ام وهذه النتيجة ختتلف مع نتيجة حتليل استبانة املعلمني واملشرفني اليت أظهرت أن درجة استخد             

املعامل جاءت بدرجٍة ضعيفة ، كما أن هذه النتيجة ختتلف مع نتائج دراسات كلٍّ من املوسـى       
، بسـيوين   ) ١٤٩-١٠٧هــ،ص ص  ١٤٢٠(، القحطـاين    ) ١٦٨-١٣١هـ،ص ص ١٤٢٣(
، حيث أظهرت هذه الدراسات ضعف أو قلّة استخدام املعلمني          ) ١٨٧-١٦٩م،ص ص ٢٠٠١(

 النتيجة مع النتيجتني اللتني توصلتا إليهمـا دراسـتا          ملعامل احلاسب اآليل ، كذلك ختتلف هذه      
اللتان أظهرتـا أن  ) Ken.D ,1997pp46-73(، كني )٥٢١-٤٧٧م،ص ص٢٠٠٢(العقيلي 

الغالبية من املعلمني يستخدمون معامل احلاسب اآليل يف مدارسهم ، حيث جند أن نتيجة هـذه                
اجلدول أن أكثر استخدامات معمـل      الدراسة حتتل مكاناً وسطاً بني هذه الدراسات ،كما يبني          

تنمية مهارات  ( احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة كما يراها مديرو هذه املدارس هي             
حيث احتلت هذه العبـارة الترتيـب   ) الطالب يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل       

ممارسة الطالب لنشـاطات    ) ( ٦(، يليها يف الترتيب العبارة رقم       ) ٤,٤٠(األول مبتوسط قدره    
وحصلت على متوسط قدره    ) غري مرتبطة باملقررات الدراسية لتنمية مهارام يف احلاسب اآليل          

 يسـتخدمان   نويدل متوسطا العبارتان إىل أن هذين االستخدامني مها الوحيدان اللذا         ) ٣,٨٠(
احلاسب اآليل ، ورمبا يعود وهذا يشري أن هناك تركيزاً على تعليم الطالب ملهارات      . بشكٍل عالٍ 

ذلك لقناعة مديري املدارس بأن تعلّم الطالب لتلك املهارات أمر أساسي ليكونوا قادرين علـى    
 . استخدام وتوظيف معامل احلاسب اآليل يف العملية التعليمية 

)  ( ١(والعبارة) إنتاج مواد تعليمية من ِقبل الطالب       ) ( ٤(كما يبني اجلدول أن العبارة      
إنتـاج  ) ( ٣(والعبارة  ) ية مهارات املعلمني يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل            تنم

استخدام املعلمني للشبكة العاملية للمعلومـات      ) (١٣(والعبارة  ) مواد تعليمية من ِقبل املعلمني      
قد نالت تقديراً متوسطاً من حيـث درجـة         ) يف املعمل لتصميم وتطوير الدروس      ) اإلنترنت(

 .ستخدام اال
) ١٢(أما بقية العبارات فقد نالت تقديراً ضعيفاً من حيث االستخدام ، وهي العبـارة               

 يف املعمل لتطوير معارفهم يف املـواد      ) اإلنترنت(استخدام املعلمني للشبكة العاملية للمعلومات      (
يف    ) ترنـت اإلن(استخدام الطالب للشبكة العاملية للمعلومـات       ) (٧(والعبارة  )  اليت يدرسوا 

تواصل املعلمني مع الطالب باالستفادة مـن خـدمات         ) (٨(والعبارة  ) املعمل ألهداف البحث  



 ١٥٦
) مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريهـا          ) اإلنترنت(الشبكة العاملية للمعلومات    

مثل الربيـد   ) اإلنترنت(استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات        ) (١٠(والعبارة
) ١١(والعبـارة ) اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني داخل اململكـة           

مثل الربيد اإللكتـروين ،     ) اإلنترنت(استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات        (
 هـذه   ، ويالحظ أن مجيـع    ) جمموعات النقاش ، وغريها للتواصل مع تربويني خارج اململكة          

العبارات تتعلّق باستخدامات ملعامل احلاسب اآليل املعتمدة على شبكة اإلنترنت ، وقد يعـود               
السبب يف ضعف استخدام هذه اخلدمات إىل عدم توافر شبكة اإلنترنـت يف معامـل بعـض                 
املدارس ، أو أا متوفرة ولكن على مستوى حمدود وغري مستمر ، كذلك يرى الباحث أنه قد                 

ربرات هذا الضعف يف االستخدام إىل عدم قدرة املعلمني والطالب على اسـتخدام             يكون من م  
، وخدمة البحـث    )  E-mail(شبكة اإلنترنت وخدماا املختلفة مثل خدمة الربيد اإللكتروين         

 . وغريها من اخلدمات ) www(وتصفح املواقع على الشبكة العنكبوتية 
ت عن طريق احلاسب اآليل من خالل شـبكة         تأدية الطالب الختبارا  ) ( ٥(أما العبارة   

فقد نالت أيضاً تقديراً ضعيفاً يف درجة االستخدام ، ورمبا يعود ذلك إىل عدم              ) ) LAN(املعمل  
، أو قد يعود ذلك إىل عدم قدرة بعض املعلمني علـى            ) LAN(صالحية شبكة املعمل الداخلية     
 . لها  اليت الالزمة لتشغيجالتعامل مع هذه الشبكة أو الربام

تواصـل  ) (٩(أما العبارة الوحيدة اليت دلّت على عدم وجود أي استخدام هي العبارة             
وقد يعـود   ) املعلمني مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيد اإللكتروين             

السبب يف ذلك إىل املربرات اليت سبق ذكر بعٍض منها واليت أشارت إىل إمكانية عـدم تـوفر                  
شبكة اإلنترنت أصالً يف بعض املدارس بشكٍل مستمر ، أو عدم قدرة بعـض املعلمـني                خدمة  

 وكذلك أولياء أمور الطالب على التعامل مع خدمة الربيد اإللكتروين إحدى خدمات شـبكة             
 اإلنترنت الرئيسة ، كما ميكن أن يكون السبب يف ذلك هو عدم وجود توجـه لـدى إدارات          

 لتفعيل هذا النوع من التواصل بني املعلمني وأولياء أمور الطالب على            املدارس السعودية الرائدة    
 .األقل يف الوقت احلاضر ، وقد يكون لديهم مربرات لذلك 



 ١٥٧
 يوضح استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة) ٤(رسم بياين رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 ب يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل    تنمية مهارات الطال                       

        ممارسة الطالب لنشاطات غري مرتبطة باملقررات الدراسية لتنمية مهارام يف احلاسب اآليل                     

 إنتاج مواد تعليمية من ِقبل الطالب                           

 هارات املعلمني يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمل       تنمية م                    

        إنتاج مواد تعليمية من ِقبل املعلمني                    

 يف املعمل لتصميم وتطوير الدروس ) اإلنترنت(       استخدام املعلمني للشبكة العاملية للمعلومات                     

 يف املعمل لتطوير معارفهم يف املواد اليت يدرسوا  ) اإلنترنت(     استخدام املعلمني للشبكة العاملية للمعلومات                       

 يف املعمل ألهداف البحث) اإلنترنت(        استخدام الطالب للشبكة العاملية للمعلومات                    

 .مثل الربيد اإللكتروين   جمموعات النقاش ، وغريها ) اإلنترنت(مع الطالب باالستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات تواصل املعلمني                        

 للتواصل مع تربويني داخل اململكةمثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات    النقاش ،   وغريها ) اإلنترنت(استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات                       

 مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ،  وغريها للتواصل مع تربويني خارج اململكة) اإلنترنت(استفادة املعلمني من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات                               

 )LAN( طريق احلاسب اآليل من خالل شبكة املعملتأدية الطالب الختبارات عن                       

    تواصل املعلمني مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيد اإللكتروين                        
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 ١٥٨

 : معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل -٢
 يف املدارس السعودية  للتعرف على املعوقات اليت حتّد من استخدام معامل احلاسب اآليل

 .الرائدة من وجهة نظر مديري هذه املدارس 
استخرج الباحث املتوسطات احلسابية لكل فقرة من فقرات احملور الثاين ، وقام بترتيبها ترتيبـاً               

 ):٥(والشكل ) ٤٣(تنازلياً بناًء على درجة إعاقة االستخدام ، وذلك كما هو مبين يف اجلدول 
 ح معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدةيوض) ٤٣(جدول رقم 

رقم العبارة 
 يف االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
الترتيب 
 

التفسري حسب 
 املعيار

 إعاقة عالية ١ ٤ ال يوجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب ١٨

 إعاقة عالية ٢ ٣,٨٠ ة مع حمتويات املقررات الدراسيةقلة الربامج التعليمية املتوافق ٦

 إعاقة عالية ٣ ٣,٨٠ ضغط اجلدول الدراسي ال يتيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل ٢١

ضعف الدعم املادي من املسئولني عن الربنامج إلدارة املدرسة لتفعيل استخدام  ٢٥
 املعمل

 إعاقة عالية ٤ ٣,٨٠

 إعاقة عالية ٥ ٣,٨٠ ملشرفني على الربنامج الستخدام املعملقلَة التشجيع من ا ٢٦

 إعاقة عالية ٦ ٣,٦٠ عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل ١٥

 إعاقة عالية ٧ ٣,٦٠ )LAN (عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام شبكة املعمل ١٦

 إعاقة عالية ٨ ٣,٦٠ عمل وحمتوياتهعدم وجود الصيانة الدورية ألجهزة امل ٢٤

 إعاقة متوسطة ٩ ٣,٤٠ عدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلاسب اآليل ٩

 إعاقة متوسطة ١٠ ٣,٤٠ عدم فاعلية املعمل يف تدريس بعض املقررات الدراسية ١٢

 ة متوسطةإعاق ١١ ٣,٤٠  عدم وجود الفين املختص لتقدمي الدعم الفين املناسب يف املعمل ٢٣

 إعاقة متوسطة ١٢ ٣,٢٠ عدم توافر ملحقات احلاسب اآليل مثل الطابعات واملاسحات الضوئية يف املعمل ٤

 إعاقة متوسطة ١٣ ٣,٢٠ يف املعمل) اإلنترنت(عدم توافر خدمة االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات ٧

 عاقة متوسطةإ ١٤ ٣,٢٠ ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى املعلمني ١٤

 إعاقة متوسطة ١٥ ٣,٢٠  الذين يستخدمون معمل احلاسبال يوجد حوافز معنوية للمعلمني ١٩

 



 ١٥٩
 تابع معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة) ٤٣(جدول رقم 

رقم العبارة 
 يف االستبانة

 العبــــــــارة

املتوسط
الترتيب 
 

التفسري حسب 
 املعيار

اعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب خمصص لتعليم مهارات احلاسـب اآليل             ٢٠
 فقط

 إعاقة متوسطة ١٦ ٣,٢٠

 إعاقة متوسطة ١٧ ٣ ِقدم أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل ٣

 إعاقة متوسطة ١٨ ٣ )Data show(عدم توافر جهاز العرض من احلاسب  ٥

 إعاقة متوسطة ١٩ ٣ سوء استخدام املعمل من ِقبل الطالب ١٠

 إعاقة متوسطة ٢٠ ٣ عدم معرفة املعلمني بأهداف إجياد املعمل يف املدرسة ١٧

 إعاقة متوسطة ٢١ ٣ وجود مركز مصادر التعلم أدى إىل عدم االستفادة من معمل احلاسب ٢٢

 وسطةإعاقة مت ٢٢ ٢,٨٠ اليت تربط أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل) LAN (تعطّل الشبكة احمللية ٨

 إعاقة متوسطة ٢٣ ٢,٨٠ عدم وجود آلية تنظّم عملية استخدام املعلمني للمعمل ١١

 إعاقة ضعيفة ٢٤ ٢,٤٠ قلة أجهزة احلاسب اآليل ٢

 إعاقة ضعيفة ٢٥ ٢ استخدام املعمل غري متاح جلميع املعلمني بسبب األنظمة اإلدارية ١٣

 إعاقة ضعيفة ٢٦ ١,٨٠ آليلعدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب ا ١

 ٣,١٩ املتوسط العام للمحور

وهذا يعين أن هذه املعوقات     ) ٣,١٩(أن املتوسط العام للمحور بلغ      )٤٣(يبين اجلدول   
تشكّل إعاقةً بدرجة متوسطة حتول دون استخدام معامل احلاسب اآليل من ِقبل املعلمني علـى               

 .ئدة من وجهة نظر مديري هذه املدارس اختالف ختصصام يف املدارس السعودية الرا
عبارات نالت تقدير إعاقة عالية ، ويالحظ أن        ) ٨(كذلك يتضح من اجلدول أن هناك       

نالـت  ) ال يوجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب     ) ( ١٨(العبارة رقم   
، ويف املقابل فإن     ) ٤( الترتيب األول يف معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل مبتوسط قدره           

 )احلاسـب    ال يوجد حوافز معنوية للمعلمني الذين يستخدمون معمـل         ) ( ١٩( العبارة رقم   
وهذا يشري إىل اتفاق مديري املـدارس        ) ٣,٢٠( شكّلت إعاقة متوسطة وذلك مبتوسط قدره       

ن احلوافز املعنوية   السعودية الرائدة حيث يرون أن احلوافز املادية مهمة وذات أثر حتفيزي أكرب م            



 ١٦٠
للمعلمني لكي يستخدموا معامل احلاسب اآليل يف املدارس ، وهذه النتيجة تتفق مـع  نتـائج                 

ــن   ــلٍّ م ــات ك ــِكل ودايل : دراس ــز ) Skeel&Daly.1997.pp354-357(س ، راِفت
)Ravitz,1996.pp319-335 (   التوردي ،)حيـث أشـارت هـذه    ) ٥١-٢٢م،ص ص ١٩٩٣

عدم وجـود   ( ت استخدام احلاسب اآليل واملعامل يف املدارس هو         الدراسات إىل أنّ من معوقا    
 ). دوافع أو حوافز مادية أو معنوية للمعلمني 

قلة الربامج التعليمية املتوافقة مـع حمتويـات املقـررات          ) (٦(ويالحظ أن املعوق رقم     
 ، وهـذه    )٣,٨٠(قد حقّق درجة إعاقة عالية وجاء يف املرتبة الثانية مبتوسط قـدره             ) الدراسية

، احمليسـن   ) ٤٣-٥هــ،ص ص  ١٤٢٣(الشـرهان   : النتيجة تتفق مع  دراسات كلٍّ مـن         
ــي ) ٦٣٨-٥٨٩م،ص ص٢٠٠٣( ، الغامـــدي ) ٥٢١-٤٧٧م،ص ص٢٠٠٢(، العقيلـ
ـــ،ص ص١٤٢١( ــيوين ) ٥٤-٤هــــ ،                       ) ١٨٧-١٦٩م،ص ص٢٠٠١(، بســــ

 ،   ســِكل ودايل )Parker,1997.pp105-115(، بــاركر ) ٢٨-٧م،ص ص١٩٩٩(صــاحل 
)Skeel&Daly.1997.pp354-357 (    بلجرم وبلومب ،)Pelgrum&Plomp,1991(    حيـث

أظهرت هذه الدراسات أن نقص أو عدم توافر الربامج احلاسوبية التعليمية يعد مـن املعوقـات          
. رس املهمة اليت احتلّت مرتبةً متقدمةً يف احلد من استخدام احلاسب اآليل أو املعامـل يف املـدا            

 . وهذا يعين أا تشكّل إعاقة عالية يف استخدام املعلمني واملشرفني ملعمل احلاسب اآليل 
ضغط اجلدول الدراسي ال يتيح الفرصـة للمعلمـني السـتخدام    ) (٢١(فيما جاء املعوق رقم     

 مـع   ، وهذه النتيجة ال تتفق    )٣,٨٠(يف املرتبة الثالثة وحقّق هذا املعوق متوسطاً قدره         ) املعمل
الـيت أظهـرت أن أقـل    ) ١٤-١٠م،ص ص١٩٩٣(النتيجة اليت توصلت إليها دراسة اخلطيب  

املعوقات اليت حتد من استخدام املعلمني للحاسب اآليل واملعمل هو زيادة النصاب التدريسـي ،             
باركر  ،) ٢٢-٣م،ص ص ٢٠٠١(شحاده  : ولكن هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كلٌ من          

)Parker,1997.pp105-115 (  راِفتز ،)Ravitz,1996.pp319-335 (  اليت توصلت إىل أن مـن
معوقات استخدام احلاسب اآليل والتقنية يف التعليم هو عدم توفر الوقت الكايف لالسـتخدام يف               

 .اجلدول الدراسي 



 ١٦١
ضعف الدعم املادي من املسئولني عن الربنامج إلدارة املدرسة       ) ( ٢٥(وجاء املعوق رقم    

يف املرتبة الرابعة وهذه النتيجة تتفق مع النتائج اليت توصـلت إليهـا             ) خدام املعمل   لتفعيل است 
ــداوود  ــن ال ــة كــلٍّ م ـــ،ص ص١٤١٣(دراس ــب ) ١٥٥-١٤٩ه ، وبلجــرم وبلوم

)Pelgrum&Plomp,1991(              اللتني توصلتا إىل أن من أهم الصعوبات اليت تواجـه اسـتخدام
 ) .لدعم املادي نقص أو قلة ا( احلاسب اآليل يف التعليم هو 

عدم وجود التدريب الكـايف للمعلمـني يف   ) ( ١٥( كذلك نالت كلٌّ من العبارة رقم  
عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام        ) ( ١٦( والعبارة رقم   ) جمال احلاسب اآليل    

 ومجيعها تشكّل إعاقة عالية حتـد مـن        ) ٣,٦٠( املتوسط نفسه وهو    ) ) LAN(شبكة املعمل   
استخدام معامل احلاسب اآليل ، وقد يدلّ اختيار مديري املدارس هلذين املعوقني ليحتال املرتبتني              
السادسة والسابعة على التوايل على أن هناك قصوراً يف الربامج التدريبية اليت تركّز على هـذين                

 .االني 
 ، وقد احتلـت     عبارة نالت تقدير متوسط اإلعاقة     ) ١٥( أيضاً يتضح من اجلدول أن      

املرتبة التاسـعة   ) عدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلاسب اآليل           ) ( ٩( العبارة رقم   
ورمبا يكون سبب احتالل هذا املعوق هذه الرتبة هـو صـغر             ) ٣,٤٠( ونالت متوسطاً قدره    

 مبعىن أن   أعمار الطالب حيث أن ثالثاً من املدارس السعودية الرائدة اخلمس هي مدارس ابتدائية            
الغالبية العظمى منهم مل تتح هلم الفرصة لدراسة احلاسب اآليل والتمكّن من مهاراته ، وهذا يعين          

 .   أم حباجة إىل تعليم وتدريب ليكونوا مؤهلني للتعامل مع أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل
           قات بدرجٍة ضعيفة حتدمن اسـتخدام   أما العبارات اليت احتلت املراتب األخرية كمعو

 وقـد نالـت    )  ١( ،   ) ١٣( ،   ) ٢( املعلمني واملشرفني ملعمل احلاسب اآليل يف العبارات        
 احملور ،  وهو األقل على مستوى هذا     ) ١,٨٠( املرتبة األخرية مبتوسٍط قدره      ) ١( العبارة رقم   

هزة احلاسب  وقد يستنتج من ذلك أن املدارس السعودية الرائدة اخلمس ال تعاين من نقص يف أج              
 . اآليل مع توفر معامل مبساحات مناسبة 



 ١٦٢
 يوضح معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة) ٥(رسم بياين رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل                   
 مل غريمتاح جلميع املعلمني بسبب األنظمة اإلدارية يف املدرسة                    استخدام املع

                     قلة أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل
                     عدم وجود آلية تنظّم عملية استخدام املعلمني للمعمل

 آليل يف املعملاليت تربط أجهزة احلاسب ا )LAN( تعطّل الشبكة احمللية                    
        وجود مركز مصادر التعلم أدى إىل عدم االستفادة من معمل احلاسب             

 عدم معرفة املعلمني بأهداف إجياد املعمل يف املدرسة                    
         سوء استخدام املعمل من ِقبل الطالب            
 يف املعمل) Data show (ز العرض من احلاسبعدم توافر جها                    
         ِقدم مواصفات أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل            

 اعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب مخصص لتعليم مهارات احلاسب اآليل فقط                    
 مون معمل احلاسب  الذين يستخد        ال يوجد حوافز معنوية للمعلمني            
 ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى املعلمني                    

 يف املعمل) اإلنترنت(عدم توافر خدمة االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات                     
  يف املعملعدم توافر ملحقات احلاسب اآليل مثل الطابعات واملاسحات الضوئية                    
 عدم وجود الفين املُختص لتقدمي الدعم الفني املناسب يف املعمل                    

         عدم فاعلية املعمل يف تدريس بعض املقررات الدراسية            
          عدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلاسب اآليل           

 م وجود الصيانة الدورية ألجهزة املعمل وحمتوياتهعد                    

 )LAN (عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام شبكة املعمل                    
 عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل                    

 لربنامج الستخدام املعمل        قلّة التشجيع من املشرفني على ا            
 ضعف الدعم املادي من املسئولني عن الربنامج إلدارة املدرسة لتفعيل استخدام املعمل                    
 ضغط اجلدول الدراسي اليتيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل                    
 مع حمتويات املقررات الدراسيةقلة الربامج التعليمية املتوافقة                    

  الذين يستخدمون معمل احلاسب         ال يوجد حوافز مادية للمعلمني            
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 ١٦٣
 :  املقتـرحـات-٣

ذكر بعض مديري املدارس عدداً من املقترحات اليت يرون أا ميكن أن تسهم يف حتقيق 
 :ية الرائدة وهي االستخدام الفاعل ملعامل احلاسب اآليل يف املدارس السعود

وضع حوافز مادية ومعنوية وإدارية لتشجيع املعلمني واملشرفني علـى اسـتخدام             -١
 .معامل احلاسب اآليل 

إجياد مدربني متمكنني يف جمال احلاسب اآليل لتـدريب املعلمـني واملشـرفني ،               -٢
 . وكذلك الطالب

 .توفري الربامج التعليمية احلاسوبية اجليدة -٣
دة من بعضها البعض يف نقل اخلربات وتبـادل الـربامج           تشجيع املدارس لالستفا   -٤

 . والعروض احلاسوبية 
إدراج حصة واحدة أسبوعياً على األقل تكون إلزامية على مجيع املعلمني للحضور             -٥

 . ملعمل احلاسب اآليل واالستفادة من خدماته 
 .وضع ميزانيات خاصة لدعم وجتهيز وحتديث معامل احلاسب اآليل  -٦
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 تائج الدراسة ملخص ن
 النتائج املتعلقة باملعلمني واملشرفني: أوالً 

 : البيات العامة -أ
يعملون    %) ٢٨,٤(النسبة األكرب وهي :  توزيع أعداد املعلمني واملشرفني ِوفق املدارس-١

، يف حني تظهر النسبة األقل للمعلمني واملشرفني      ) القسم االبتدائي(يف جممع امللك سعود 
 %) .١٦,٣(سة جبل الرمحة االبتدائية وهي يف مدر

الغالبية العظمى من املعلمني واملشرفني حيملون مؤهالً تعليمياً بدرجة :  املؤهل التعليمي-٢
 %).٨٨,٤(البكالوريوس بنسبة بلغت 

الغالبية العظمى من املعلمني واملشرفني حيملون مؤهالً تعليمياً تربوياً :  نوع املؤهل التعليمي-٣
فقط حيملون مؤهالً %) ٥,٤ (ه، يف حني أن ما نسبت%) ٩٣,٨(ون النسبة األكرب وهي ويشكل

 .غري تربوي 
من املعلمني واملشرفني تتراوح سنوات خربم يف جمال التعليم ما %) ٦٢: ( اخلربة يف التعليم-٤

ما وهذا يدل على أن الغالبية العظمى منهم من ذوي اخلربة )  سنة١٥ وأقل من -سنوات٥(بني 
 .بني املتوسطة والعالية يف التعليم

املعلمون ميثلون :  توزيع املعلمني واملشرفني وفق عملهم احلايل يف املدارس السعودية الرائدة-٥
ما نسبته ) املعلمون األوائل ( ، بينما يشكّل املشرفون املقيمون %) ٨٠,٦(ما نسبته 

واحد فقط  يف )  معلم أول (، وهذا شيء طبيعي حيث أن كل ختصص له مشرف  %)١٨,٦(
 . كل مدرسة من املدارس اخلمس 

النسبة األكرب من املعلمني واملشرفني يدرسون مادة التربية اإلسالمية وميثلون :  مادة التدريس-٦
، يف حني أن أقلها كان يف %) ٢١,٧(، تليها مادة اللغة العربية بنسبة %) ٢٣,٣(ما نسبته 

 .أي معلم واحد فقط % ) ٠,٨(احلاسب اآليل بنسبٍة بلغت 



 ١٦٥
 وأقل -١٩(أكثر املعلمني واملشرفني تتراوح حصصهم ما بني :  عدد احلصص األسبوعية-٧

، يلي ذلك املعلمون واملشرفون الذين يصل نصام %)٤٢,٦(ويشكلون )  حصة ٢٣من 
 %) .١٩,٤(وبلغت نسبتهم ) حصة٢٤(األسبوعي إىل 

ملعلمني واملشرفني ميتلكون معرفةً نظريةً وعمليةً يف احلاسب غالبية ا:  املعرفة باحلاسب اآليل-٨
، يف حني ظهر أن النسبة األقل منهم ليس لديه أي معرفة %) ٥٤,٣(اآليل ويشكلون ما نسبته 

 .فقط من جمموع املعلمني واملشرفني %) ٧,٠(باحلاسب اآليل وشكلوا ما نسبته 
من املعلمني واملشرفني ميتلكون قدرةً ) % ٥٥: ( القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل-٩

منهم ال يتعاملون %) ٣,٩(متوسطةً على التعامل مع احلاسب اآليل ، يف حني أن ما نسبته 
 .مطلقاً مع احلاسب اآليل 

من املعلمني واملشرفني % ) ٥٢,٧: ( عدد مقررات احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي-١٠
اسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه ،يف حني أن التربويني مل يدرسوا أي مقرر يف احل

 .فقط منهم قد درسوا أكثر من ثالثة مقررات يف احلاسب اآليل%) ٣,١(ما نسبته 
مل من املعلمني واملشرفني %) ٥٣,٥(:  حضور الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل-١١

بربنامج املدارس السعودية الرائدة ، يف حيضروا أي دورات يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم 
ب اآليل بعد االلتحاق منهم قد حضروا دورات يف احلاس%) ٤٦,٥(حني أن ما نسبته 

 .بالربنامج
من املعلمني واملشرفني يستفيدون من % ) ٣٩,٥: ( االستفادة من معمل احلاسب اآليل-١٢

منهم أن استفادم من %) ٢٤( املعمل بدرجٍة متوسطة يف تدريسهم ، فيما ذكر ما نسبته 
 .املعمل منعدمة 

% ) ٤٥(النسبة األكرب وهي : عدد حصص االستخدام األسبوعي ملعمل احلاسب اآليل-١٣
من املعلمني واملشرفني ال يستخدمون املعمل مطلقاً يف تدريسهم ، فيما ذكر ما نسبته           

 فقط أسبوعياً ،بينما بلغت نسبة منهم أم يستخدمون املعمل مبعدل حصة واحدة%) ٢٤,٨( 
 .فقط %) ٧(من يستخدم املعمل منهم أكثر من ثالث حصص يف األسبوع 



 ١٦٦
من % )   ٣٤,٩": (املعلم امليسر واملتعلم النشط "  مسامهة معمل احلاسب يف حتقيق مبدأ -١٤

السعودية  يرون أن معامل احلاسب اآليل يف املدارس - ويشكّلون الغالبية -املعلمني واملشرفني
يف حني يرى ما "  املعلم امليسر واملتعلم النشط " الرائدة سامهت بدرجٍة متوسطة يف حتقيق مبدأ 

منهم أن مسامهة املعامل يف حتقيق هذا املبدأ كانت عالية ويشكلون النسبة % ) ١١,٦( نسبته 
 .األقل
علمني واملشرفني من امل% ) ٤٠,٣: ( درجة الرضا عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب-١٥

ويشكلون الغالبية راضون بدرجة متوسطة عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل        
منهم أم غري راضني مطلقاً % ) ٩,٣( يف املدارس السعودية الرائدة ، يف حني يرى ما نسبته 

 . عن الدور الذي تؤديه هذه املعامل 
من املعلمني واملشرفني ويشكلون % ) ٣٦,٤: ( املعرفة بأدوار معامل احلاسب اآليل-١٦

يف ودية الرائدة بدرجة متوسطة ،الغالبية يعرفون أدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السع
منهم فقط أنه ليس لديهم أي معرفة بأدوار معمل احلاسب اآليل % ) ٧,٠( حني ذكر ما نسبته 

 .يف املدرسة 

% )          ٣٦,٤: (ف املدارس السعودية الرائدة درجة حتقيق معامل احلاسب ألهدا-١٧
من املعلمني واملشرفني ويشكلون الغالبية يرون أن معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية 
الرائدة بوضعها الراهن تسهم يف حتقيق أهداف املدارس السعودية الرائدة بدرجٍة متوسطة ، يف 

 مسامهة املعامل يف حتقيق أهداف املدارس فقط منهم أن% ) ٩,٣( حني يرى ما نسبته 
   .السعودية الرائدة منعدمة ، وهؤالء يشكّلون النسبة األقل 

 : استخدامات معامل احلاسب اآليل -ب
أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام معامل احلاسب اآليل بشـكٍل عـام يف املـدارس               

، وقد أظهرت نتائج    ) ٢,١٣(ور قدره   السعودية الرائدة جاء بدرجٍة ضعيفة مبتوسط عام هلذا احمل        
هذا احملور أن أكثر استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة من وجهـة               

 :نظر املعلمني واملشرفني كما يلي مرتبة تنازلياً حسب ِقيم متوسطاا



 ١٦٧
 

î  ٢,٩٥(التنمية املستمرة ملهاراتك يف احلاسب اآليل ، وحقّقت أعلى متوسط وقدره.( 
î  ٢,٧٧(تصميم عروض حاسوبية ملواضيع دراسية  ، وحقّقت متوسطاً قدره.( 
î              تكليف الطالب بتصميم عروض حاسوبية ملواضيع املادة الدراسية  ، وحقّقت متوسطاً قدره
)٢,٦٤.( 
î     تكليف الطالب بتأدية نشاطات مرتبطة باملادة الدراسية عن طريق احلاسب اآليل ، وحقّقـت

 ).٢,٥٥(قدره متوسطاً 
وهذه االستخدامات األربعة هي فقط اليت حقّقت درجةً متوسطةً من حيث االستخدام أما بقية              
االستخدامات الواردة يف هذا احملور وعددها أحد عشر استخداماً فجميعها قد حقّقت درجـةً              

 . ضعيفةً من حيث االستخدام 
î        دية الرائدة كـان تأديـة الطـالب        أقل استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعو

 ) .١,٥٤(اختبارات املادة عن طريق احلاسب اآليل ، وحقّقت أدىن متوسط وقدره 

 : استخدامات برامج احلاسب اآليل -ج
 أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الربامج احلاسوبية يف معامل احلاسب اآليل بشـكٍل             

، ) ٢,١٧(ضعيفة مبتوسط عام هلذا احملور قـدره        عام يف املدارس السعودية الرائدة جاء بدرجٍة        
وقد أظهرت نتائج هذا احملور أن أكثر الربامج احلاسوبية استخداماً يف معامـل احلاسـب اآليل                
باملدارس السعودية الرائدة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني كما يلي مرتبة تنازلياً حسب ِقـيم            

 :متوسطاا 
î برامج معاجلة النصوص مثل) Microsoft Word ( وحقّقت أعلى متوسط وقدره ،)٢,٩٦.( 
î  برامج العروض التقدميية مثل)Power Point ( وحقّقت متوسطاً قدره ،)٢,٩٠.( 

وهذان النوعان من الربامج فقط مها اللذان حققا درجةً متوسطةً من حيث االستخدام ، أما بقية                
 .االستخدام الربامج احلاسوبية فنالت درجةً ضعيفةً من حيث 



 ١٦٨
î              أقل الربامج احلاسوبية استخداماً يف معامل احلاسب اآليل باملدارس السعودية الرائدة كانـت

 ).١,٧٢(ونالت أدىن متوسط وقدره ) Simulation(الربامج احلاسوبية من نوع احملاكاة 

 :  معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل -د
عوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسب       أظهرت نتائج الدراسة أن احملور اخلاص بامل      

، وهذا يعين أن املعوقـات      ) ٣,٢٩(اآليل يف املدارس السعودية الرائدة قد حقّق متوسطاً قدره          
الواردة يف هذا احملور بشكٍل عام حتد من استخدام تلك املعامل بدرجٍة متوسطة ، وقد جـاءت                 

 :كما يلي مرتبة تنازلياً حسب ِقيم متوسطاا أهم املعوقات من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 
î           عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام شبكة املعمل)LAN(      وجـاء يف املرتبـة ،

 ) .٣,٩٥(األوىل بدرجة إعاقة عالية وحقّق أعلى متوسط وقدره 
î             تيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل ، وحقّق هـذق   ضغط اجلدول الدراسي ال يا املعـو

 ).٣,٩٣(متوسطاً قدره 
 î                ًق متوسـطاعدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليل ، وحقّق هذا املعو

 ).٣,٧٨(قدره 
î               ص لتعليم مهارات احلاسب اآليل فقط ، وحقّقاعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب اآليل خمص

 ) .٣,٥٢(هذا املعوق متوسطاً قدره 
ن هذه املعوقات الستة هي املعوقات اليت حصلت على درجة عالية من حيث             ويالحظ أ 

اإلعاقة الواردة يف هذا احملور والبالغ عددها ستة وعشرون معوقاً ، أما بقية املعوقات فقد نالـت     
 .درجةً متوسطةً من حيث اإلعاقة 

î           ا    أما املعوقات اليت ذكرها املعلمون واملشرفون يف إجابتهم على السؤال املفتوح واليت يرون أ
 : حتد من استخدام معامل احلاسب يف املدارس السعودية الرائدة فكان أمهها ما يلي 

 .طول املناهج الدراسية ال يتيح الفرصة للذهاب إىل املعمل واستخدامه  -١
 .كثرة أعداد الطالب  -٢



 ١٦٩
 .استخدام معمل احلاسب لتدريس حصص احلاسب فقط  -٣

يشرف بصورة مستمرة علـى معمـل احلاسـب        عدم وجود محضر أو متخصص    -٤
 .يف املدرسة 

عدم وجود جدول خاص باملعمل يوضح أوقات إشغاله أو فراغه كما هو معمـول               -٥
 .به يف مركز مصادر التعلم 

 .انشغال املعمل يف أغلب األوقات بدورات يف احلاسب اآليل للطالب  -٦

 :  اإلحصائيـة ت الـدالال-هـ

î     لة إحصائية عند مستوى     ال توجد فروق ذات دال)α≥يف مدى استخدام املعلمـني     ) ٠,٠٥
واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل  ، أو استخدام برامج احلاسب اآليل يف هذه املعامل يف املدارس                

 .السعودية الرائدة تعزا ملتغري التخصص يف املؤهل التعليمي 

î          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)α≥مدى استخدام املعلمـني     يف) ٠,٠٥ 
 . واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل تعزا ملتغري اخلربة يف التعليم 

î         يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α≥يف مدى اسـتخدام املعلمـني      ) ٠,٠٥
، ولكن   مل   واملشرفني لربامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليل تعزا ملتغير اخلربة يف التعليم            

 . عن أي فروق بني اموعات األربع ) Scheffe(يكشف اختبار شيفي 

î          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)α≥يف مدى استخدام املعلمـني     ) ٠,٠٥
واملشرفني ملعامل احلاسب اآليل ، وبرامج احلاسب اآليل تعزا ملتغير حضـور دورات تدريبيـة                   

 . يف جمال احلاسب اآليل 



 ١٧٠
 النتائج املتعلقة مبديري املدارس: اً ثاني

 : البيات العامة -أ

مجيع مديري املدارس السعودية الرائدة اخلمس هم من محلة درجة :  املؤهل التعليمي-١
 % ). ١٠٠(البكالوريوس بنسبة 

من مديري املدارس حيملون مؤهالً تربوياً ، وما نسبته % ) ٦٠: ( نوع املؤهل التعليمي-٢
 .م غري تربوي، ويالحظ أن اثنني من املديرين اخلمسة ال حيملون مؤهالً تربوياً مؤهله% ) ٤٠(
من مديري املدارس تتراوح خربم يف جمال التعليم ما بني % ) ٨٠: ( اخلربة يف التعليم-٣
 ). سنة ١٥ أقل من -١٠(

اسب من مديري املدارس لديهم معرفة عملية فقط باحل% ) ٦٠: ( املعرفة باحلاسب اآليل-٤
 .اآليل
من مديري املدارس لديهم قدرة متوسطة % ) ٦٠: ( القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل-٥

 .على التعامل مع احلاسب اآليل 
من مديري املدارس          % ) ٦٠: ( حضور الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل-٦

  .نامج املدارس السعودية الرائدةمل حيضروا دورات يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم برب
من مديري املدارس        % ) ٤٠: ( عدد مقررات احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي-٧

 .مل يدرسوا أي مقرر يف احلاسب اآليل يف آخر مؤهل تعليمي حصلوا عليه
من مديري املدارس % ) ٦٠: ( آراء مديري املدارس حول استخدام معامل احلاسب اآليل -٨
ون أن املعلمني واملشرفني يستخدمون معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ير

منهم أن املعلمني واملشرفني يستخدمون املعامل بدرجٍة % ) ٤٠(بدرجة متوسطة ، بينما يرى 
 .عالية ، يف حني مل يِشر أي منهم إىل أن درجة االستخدام ضعيفة أو منعدمة 

من % ) ٨٠": (املعلم امليسر واملتعلم النشط " ب يف حتقيق مبدأ  مسامهة معمل احلاس-٩
مديري املدارس ويشكلون الغالبية العظمى يرون أن معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية 



 ١٧١
يف حني يرى ما "  املعلم امليسر واملتعلم النشط " الرائدة سامهت بدرجٍة متوسطة يف حتقيق مبدأ 

أن مسامهة املعامل يف حتقيق هذا املبدأ كانت عالية ويشكلون النسبة منهم % ) ٢٠( نسبته 
 . األقل
من مديري املدارس % ) ٨٠: ( درجة الرضا عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب-١٠

ويشكلون الغالبية العظمى راضون بدرجة متوسطة عن الدور الذي تؤديه معامل احلاسب اآليل،  
 منهم أم راضون بدرجة عالية عن الدور الذي تؤديه هذه % )٢٠( يف حني يرى ما نسبته 

 .املعامل ، يف حني مل يذكر أي منهم أن درجة الرضا ضعيفة أو منعدمة 
من مديري املدارس ويشكلون الغالبية % ) ٨٠: ( املعرفة بأدوار معامل احلاسب اآليل-١١

ئدة بدرجة عالية ، يف حني ذكر يعرفون أدوار معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرا
منهم أم يعرفون تلك األدوار بدرجٍة متوسطة ، ومل يذكر أي منهم أن درجة % ) ٢٠(

 .معرفته ضعيفة أو منعدمة 
من مديري % ) ٦٠: ( درجة حتقيق معامل احلاسب ألهداف املدارس السعودية الرائدة-١٢

اآليل يف املدارس السعودية الرائدة بوضعها املدارس ويشكلون الغالبية يرون أن معامل احلاسب 
الراهن تسهم يف حتقيق أهداف املدارس السعودية الرائدة  بدرجة متوسطة ، يف حني يرى      

منهم أن هذه املعامل بوضعها الراهن تسهم يف حتقيق أهداف املدارس % ) ٤٠( ما نسبته 
 .السعودية الرائدة بدرجة عالية 

 :احلاسب اآليل  استخدامات معامل -ب
وهـذا يعـين أن      ) ٢,٥٥( أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط العام هلذا احملور هـو           

استخدام معمل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة يستخدم بدرجة متوسـطة عمومـاً             
 معامل وقد أظهرت نتائج هذا احملور أن أكثر استخدامات   . حسب ما يراه مديرو هذه املدارس ،      

اسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة من وجهة نظر مديري هذه املدارس كما يلي مرتبـة    احل
 :تنازلياً حسب ِقيم متوسطاا 



 ١٧٢
î       تنمية مهارات الطالب يف احلاسب اآليل من خالل تدريبهم يف املعمـل ، وحقّقـت أعلـى

 ).٤,٤٠(متوسط وقدره 
î      م يف احلاسب اآليل  ،       ممارسة الطالب لنشاطات غري مرتبطة باملقررات الدراسية لتنمية مهارا

 ). ٣,٨٠(وحقّقت متوسطاً قدره 
 حققا درجةً عاليةً من حيث االستخدام ، فيما حقّق أربعة           نوهذان االستخدامان مها فقط اللذا    

استخدامات فقط درجةً متوسطةً من حيث االستخدام ، وحقّق ستةٌ منها درجةً ضـعيفةً مـن                
 .حيث االستخدام 

î               واحد فقط من استخدامات معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة جاء بدرجـٍة
تواصل املعلمني مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت         ( منعدمة من حيث االستخدام هو      

ويمثّل أقل املتوسـطات  ) ١,٤٠(، وحقّقت أدىن متوسط وقدره    ) عن طريق الربيد اإللكتروين     
 .وى االستبانتني على مست

 :  معوقات استخدام معامل احلاسب اآليل -ج
أظهرت نتائج الدراسة أن احملور اخلاص باملعوقات اليت حتّد من استخدام معامل احلاسب             

، وهذا يعين أن املعوقـات      ) ٣,١٩(اآليل يف املدارس السعودية الرائدة قد حقّق متوسطاً قدره          
د من استخدام تلك املعامل بدرجٍة متوسطة ، وهذه النتيجة          الواردة يف هذا احملور بشكٍل عام حت      

تتفق مع نتيجة حتليل استبانة املعلمني واملشرفني اليت أظهرت أيضاً أن املعوقات الواردة يف هـذا                
احملور حتد من استخدام املعامل بدرجٍة متوسطة ، وقد جاءت أهم املعوقات من وجهـة نظـر                 

ا مديري هذه املدارس كما يلي مبة تنازلياً حسب ِقيم متوسطارت: 
î               عدم وجود حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب ، وجاء يف املرتبة األوىل

 ).٤(بدرجة إعاقة عالية وحقّق أعلى متوسط وقدره 
î                قلة الربامج التعليمية املتوافقة مع حمتويات املقررات الدراسية ، وحقّق درجة إعاقـة عاليـة
 ). ٣,٨٠(توسط قدره مب



 ١٧٣
î                قتيح الفرصة للمعلمني الستخدام املعمل ، وحقّق هـذا املعـوضغط اجلدول الدراسي ال ي

 ). ٣,٨٠(متوسطاً قدره 

î                ، ضعف الدعم املادي من املسئولني عن الربنامج إلدارة املدرسة لتفعيل اسـتخدام املعمـل
 ). ٣,٨٠(وحقّق هذا املعوق متوسطاً قدره 

î  قجاء املعيف املرتبة األخـرية  )  عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل         ( و
 ). ١,٨٠(من حيث اإلعاقة محقّقاً متوسطاً قدره 

 
ì           املقترحات اليت ذكرها املعلمون واملشرفون واملديرون لتحقيق االستخدام الفاعل ملعامل

  :احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة 
 : كما يلي وهي مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب تكراراا تاءت أهم املقترحا وقد ج

للمعلمني واملشـرفني يف جمـال      )  صباحية ومسائية   (   تكثيف الدورات التدريبية      -١
 .احلاسب اآليل 

 .  ختفيض عدد احلصص األسبوعية للمعلمني واملشرفني  -٦
 واملشرفني علـى اسـتخدام        وضع حوافز مادية ومعنوية وإدارية لتشجيع املعلمني       -٧

 .احلاسب اآليل بشكٍل عام ، واملعامل بشكٍل خاص 
وجود شخص مفرغ متاماً يتواجد يف املعمل باستمرار ملساعدة املعلمـني علـى              -٨

 .استخدامه 
 .تصميم برامج حاسوبية ذات جودة عالية وترتبط فعلياً باملواد الدراسية -٩
 .بية يف املعاملالتحديث املستمر لألجهزة والربامج احلاسو -١٠
إدراج حصة واحدة أسبوعياً على األقل تكون إلزامية على مجيع املعلمني للحضور             -١١

 . ملعمل احلاسب اآليل واالستفادة من خدماته 
توفري الدراسات واملنشورات اليت توعي بأمهية احلاسب اآليل واملعامل ، وإجيـاد             -١٢

 .أمثله مقنعه يف جدوامها يف العملية التعليمية 
 .يذ دروس منوذجية يف معامل احلاسب اآليل تنف -١٣



 ١٧٤
تشجيع املدارس لالستفادة من بعضها البعض يف نقل اخلربات وتبـادل الـربامج              -١٤

 . والعروض احلاسوبية 
 .وضع ميزانيات خاصة لدعم وجتهيز وحتديث معامل احلاسب اآليل  -١٥
هم ضرورة تأهيل املعلمني وإعدادهم يف احلاسب اآليل قبل اخلدمة أثنـاء دراسـت             -١٦

 .اجلامعية 
احلثّ على إعداد الدروس باالعتماد على احلاسب اآليل واالبتعاد عـن الطـرق              -١٧

 .التقليدية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٥
 تعليق الباحث على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هناك قصوراً يف عدد من اجلوانب املهمة واليت بال شك قـد                  
قيق املدارس السعودية الرائدة ألهدافها اليت رمستها واليت دف بشكٍل رئيس إىل إجياد       تسهم يف عدم حت   

منوذج ملدرسة عصرية تعتمد على التفاعل وتوظيف التقنية احلديثة والتنوع يف املصادر وتطوير عمليات              
نـب القصـور    التعليم والتعلم من أجل يئة بيئة تعليمية مناسبة لكٍل من املعلم واملتعلم، ومـن جوا              

 :الواضحة اليت ال تتفق وحتقيق هذه األهداف ما يلي 
فيما خيص القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل أظهرت النتائج أن املعلمني الـذين لـديهم                 -١

معلماً وبنسبة قدرها ) ٢٩(قدرة ضعيفة أو ال يتعاملون مطلقاً مع احلاسب اآليل بلغ جمموعهم           
فعة وينبغي أال تصل إىل هذا احلد يف هذه املـدارس الـيت             وهذه النسبة تعترب مرت   %) ٢٢,٥(

 .اسب اآليل يف العملية التعليميةتعتمد توظيف التقنية احلديثة املعتمدة على احل
 وبالنظر للنتيجة السابقة فإنه من املفترض أن يوازي هذا القصور يف القدرة على التعامل مـع               -٢

يب املوجهة للمعلمني ملعاجلة هذا القصور والقضاء       احلاسب اآليل تفعيالً مدروساً لربامج التدر     
) ٦٩(أي أن   %) ٥٣(يبين أن ما نسـبته      ) ١٥(عليه ، ولكن ما أظهرته نتائج اجلدول رقم         

معلماً مل حيضروا أي دورة تدريبية يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقهم بربنـامج املـدارس                
عة جداً ومن الغريب تصل إىل هذا احلـد يف          السعودية الرائدة ، واحلقيقة أن هذه النسبة مرتف       

هذه املدارس ، ومهما كانت العوائق أو املربرات اليت حتول دون توفري التدريب الالزم فـال                
ينبغي جعله أمراً ثانوياً أو اجتهادياً ، بل ينبغي أن يكون منظماً وخمططاً ومسـتمراً ،وجعلـه           

 على مجيع املعلمني ، فمن املنطقـي       –جة لذلك    مىت ما اقتضت احلا    –عنصراً رئيسياً وإلزامياً    
أن املعلم الذي ال ميلك مهارات استخدام احلاسب اآليل لن يستطيع توظيف أو استخدام أي               
تقنية تعتمد على احلاسب اآليل ، سواًء كان ذلك يف معمل احلاسـب اآليل ، أو يف مركـز                   

ل هو أن التـدريب مل يكـن        مصادر التعلم ، أو حىت يف الصف الدراسي، وما يدعو للتساؤ          
حاضراً يف مجيع املراحل األربع الرئيسة للمشروع عدا املرحلة األوىل فقط وهو موجه لفريـق              
املشروع فقط ، أما بقية املعلمني فلم تشر أي مرحلة من تلك املراحل األربع إىل تدريبهم بأي               

 تربوية تنشد النجـاح     شكٍل من األشكال ، ومن املعلوم أن أي مؤسسة تربوية كانت أو غري            
والتميز البد أن تعىن بتدريب العاملني فيها تدريباً مستمراً وخمططاً ، وأحياناً قد يتطلب األمر               
توفري برامج تدريبية بناًء على متطلبات الوضع الراهن ، لكن ال ميكن القبول مطلقاً بأن يهمل                



 ١٧٦
ية يف العملية التعليمية هو املعلم      فمن املعلوم أن حجر الزاو    . التدريب ألي سبٍب من األسباب    

ومىت ما وِجد املعلم املتمكن املتميز وِجد التعليم اجليد ، وهذا لن يتأتى إال من خالل التدريب                 
 . اجليد املعتمد على حاجات املعلمني ، وأهداف املؤسسة التعليمية 

هذه الدراسة واليت تمثّـل     أما فيما خيّص معامل احلاسب اآليل حتديداً فإن النتائج اليت أظهرا             -٣
الواقع الفعلي الذي وجده الباحث يدل كما يبدو على أن تلك املعامل مل توظّف بالطريقـة                
الصحيحة اليت ختدم وتسهم يف حتقيق أهداف املدارس الرائدة ، وهذا يدعمه ما أظهرته نتائج               

 املدارس السعودية   من املعلمني واملشرفني يف   %) ٤٥(حيث ذكر ما نسبته     ) ١٧(اجلدول رقم   
 .الرائدة ال يستخدمون مطلقاً معامل احلاسب اآليل

كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من املعوقات اليت رمبا حتول دون استخدام معامـل             -٤
احلاسب اآليل ، وهذه املعوقات كثرية وجيب الوقوف عليها من ِقبل املسئولني عـن برنـامج         

بد من العمل اجلاد للعمل على تذليلها ،     أو على أقل تقدير                املدارس السعودية الرائدة ، وال    
تذليل اجلزء األكرب منها ، أما عدم العلم ا ، أو جتاهلها فإن هـذا سـيؤدي إىل تفاقمهـا                    

 . وصعوبة التعامل معها مستقبالً 
ما الغرض إذاً من وجود معامل احلاسـب        :  وبعد فإن كل هذا يدعوا إىل تساؤل مهم وهو           -٥

 يل يف املدارس السعودية الرائدة ؟ اآل
أعتقد أن اإلجابة على هذا التساؤل ينبغي أن تصدر من املسئولني عـن الربنـامج يف       
وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خالل عمل مراجعة وتقومي واقعي لوضع املدارس السعودية              

ك املدارس بشكٍل خاص بشكٍل عام ، ومعامل احلاسب اآليل يف تل     ) مدارس التجربة   ( الرائدة  
، وبناًء على ذلك ينبغي أن تحدد بوضوح مهام أو أدوار تلك املعامل ، وأيضاً جيب أن تحدد             
اآلليات واألساليب اليت ينبغي أن تستخدم وتوظّف من خالهلا يف عملية التعلـيم والـتعلّم يف    

عامل احلاسب اآليل يف تلـك    وبعبارٍة أخرى جيب حتديد هوية م     ... املدارس السعودية الرائدة    
 . املدارس ألا اآلن بال هوية 

 
 

 
 



 ١٧٧
 
 
 
 
 
 




 

 التوصيات واملقترحات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٨
 الفصل السادس

 توصيات الدراسة: أوالً 
 :استناداً إىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، فإن الباحث يوصي مبا يلي 

حمددة تستهدف تدريب معلمـي املـدارس       إعداد برامج تدريبية ضمن خطة زمنية        -١
 .السعودية الرائدة مبختلف ختصصام على استخدام معامل احلاسب اآليل

زيادة عدد معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة بغرض استخدامها يف              -٢
 .تدريب املعلمني والطالب ، باإلضافة إىل استخدامها يف تدريس املقررات املختلفة

ة ختفيض األنصبة التدريسية ملعلمي املدارس السعودية الرائدة حبيث تكون يف           إمكاني -٣
 . حصة من أجل إتاحة الفرصة أمامهم الستخدام معامل احلاسب اآليل) ٢٠(حدود 

ضرورة وجود فين متخصص يف كل مدرسة من املدارس السعودية الرائدة ويفضـل             -٤
املعلمـني فنيـاً وتربويـاً يف       أن يكون متخصص يف تقنيات التعليم وذلك ملساعدة         

 .استخدام املعامل والتقنيات التعليمية األخرى
جتهيز معامل احلاسب اآليل مبكتبة تضم مراجع ، وبرامج متنوعة يف احلاسـب اآليل               -٥

 .ختدم مجيع املواد الدراسية ، مع حتديثها بصفةٍٍ مستمرة
ل املسئولني عن برنـامج     ضرورة املتابعة الدقيقة واملستمرة ِوفق برنامج حدد من ِقب         -٦

 .املدارس السعودية الرائدة لواقع التجهيزات التقنية واليت منها معامل احلاسب اآليل
نشر الوعي احلاسويب لدى مديري ومعلمي املدارس السعودية الرائدة مـن خـالل              -٧

 .اللقاءات واحملاضرات والنشرات والورش العلمية
يل ال تقل عن ثالثة مقررات حبٍد أدىن        ضرورة إدراج مقررات إلزامية يف احلاسب اآل       -٨

 .يف كليات التربية وكليات إعداد املعلمني
 
 



 ١٧٩

 الدراسات املقرتحة: ثانياً 
كما يرى الباحث أن هناك حاجةً إلجراء املزيد من الدراسات املستقبلية تتناول اجلوانب 

 : التالية 

óتوسطة يف مدارس التعليم العام  دراسة واقع معامل احلاسب اآليل يف املرحلتني االبتدائية وامل
 .احلكومي واألهلي وإجراء مقارنة بينها

ó إجراء دراسة جتريبية لقياس أثر استخدام معامل احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي
 .للطالب يف املدارس السعودية الرائدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٠
 
 
 
 
 
 

 

 املـــراجـع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨١

               املراجع العربية :   ً أوالً 
 ، ندوة مدرسة املستقبل العصر الرقمي والتعليم)هـ ١٤٢٣(رحال ، صالح حممد . و السمح ، حامت أب 

 . هـ ، الرياض ، جامعة امللك سعود١٤٢٣ شعبان١٧-١٦املنعقدة يف الفترة 

                                   جملة التربية ، اللجنة الوطنيـة        .                                استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية     )  م    ١٩٩٦ (                       األنصاري ، حممد إمساعيل   
  .   ١٣٧-   ١٢٥      م، ص ص    ١٩٩٦        يونيو   ٢٥  ،    ١١٧                               تربية والثقافة والعلوم ، العدد           القطرية لل

                                                              تقومي لوضع معامل احلاسب اآليل يف املدارس الثانويـة مبدينـة             )   هـ    ١٤١٨  (                         الباز ، عبده وآخرون     
                                                                                                          دراسة غري منشورة ، إدارة التصميم ، اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ، وزارة التربية والتعليم ،                  .         الرياض  

  .    ياض    الر

                          ندوة التعليم اإللكتـروين      .                                   التعليم االلكتروين ماله وما عليه      )   هـ    ١٤٢٤  (                                باناعمه ، عبد اهللا بن سعيد       
  .                              هـ ، الرياض ، مدارس امللك فيصل     ١٤٢٤       صفر،   ٢١-  ١٩                    املنعقدة يف الفترة من 

ـ                                                   معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم الثانوي        )  م    ٢٠٠١ (                    بسيوين ، حممد حممد         اط                 مبحافظة دمي
              ، اجلزء الثاين،   ٤٧                                                 جملة كلية التربية باملنصورة ، جامعة املنصورة ، العدد  .                            ووضع مشروع مقترح للتطوير له

  .   ١٨٧-   ١٦٩   ص ص

  .      الرياض  .                  جرائم احلاسب اآليل   ) م    ١٩٩٨   (           البشري، علي

              دار الفكـر    :             ، القاهرة     )             الطبعة األوىل  (      ،                              تكنولوجيا التعليم والتعلم    )  م    ١٩٩٨ (                       البغدادي ، حممد رضا     
   .       العريب 

                                                                           اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كلية التربية جبامعة الكويت حنو استخدام             )  م    ١٩٩٩ (                 بهاين ، إقبال    
  .  ٣٩- ١     ، ص ص  ١١                                     جملة اإلرشاد النفسي،جامعة عني مشس ، العدد  .                  احلاسوب يف التعليم 

                 اإللكتروين املنعقدة              ندوة التعليم   .              أمهيته وفوائده  :                  التعليم اإللكتروين   )    هـ     ١٤٢٤ (                 التركي، صاحل حممد  
  .                             هـ ، الرياض ، مدارس امللك فيصل    ١٤٢٤       صفر،   ٢١-  ١٩            يف الفترة من 

    جملة     .                                                                    تقومي جتربة استخدام الكمبيوتر التعليمي باملدارس الثانوية املصرية         )  م    ١٩٩٣ (                 التودري ، عوض    
  .  ٥١-  ٢٢     ، ص ص ٩                                         كلية التربية ،كلية التربية بأسيوط ، العدد



 ١٨٢
                                                        لتحقق من احتياج أعضاء هيئة التدريس وطالب كلية املعلمـني يف   ا  )  م    ٢٠٠٣ (                   اجلودي ، حممد غازي   

  ،  ١                              جملة كليات املعلمني ، العـدد       .                                                                اململكة العربية السعودية إىل التدرب على استخدام احلاسب اآليل        
  .   ١٩٠-   ١٨٤     ، ص ص ٣     الد 

           لدافعيـة،                                                            فاعلية التعلم بالكمبيوتر يف عالقته مبتغريات احلداثة ، ا          )  م    ١٩٩٥ (                      حسانني ، عواطف حممد     
  .   ١٨٠-   ١٤٨                  ، اجلزء الثاين ، ص ص  ١٠                     الة التربوية ، العدد  .                               التفاعل اللفظي بني الطالب واملعلم

                            مؤسسة الـوراق للنشـر         :       ، عمان                            نظم املعلومات اإلدارية         مباديء    )  م    ١٩٩٨ (                      احلسنيه، سليم إبراهيم  
  .          والتوزيع

                           الة العربيـة للتربيـة ،     .      األردن           التعليمي يف   )          الكمبيوتر (            واقع احلاسوب   )  م    ١٩٩٣ (                اخلطيب ، لطفي    
  .  ١٤-  ١٠       ، ص ص  ١٣      ، الد ٢                                       املنظمة العربية للتربية والثقافة ، العدد

         الطبعـة    (     ،                                      للمكتبات ومراكز املعلومات السـعودية  ت      اإلنترن  .   هـ    ١٤٢٠  .                      اخلليفي، حممد بن صاحل   
  .             دار عامل الكتب :         ، الرياض   )      األوىل 

  )   هـ    ١٤٢١   . (                        الرواف، عبد الرمحن بن سعد  .                  محد بن عبد العزيز             املبارك ، أ    .                          اخلليوي، صاحل بن عبد اهللا    
                                   استخدام احلاسوب لتعزيز العمليـة      "                    تقرير مقدم لندوة      .                                              احلاسب والتعليم يف اململكة العربية السعودية     

  .  هـ    ١٤٢١      صفر   ٢٠-  ١٨        الكويت،   "                             التربوية مبدارس التعليم العام

                                       احلاسب اآليل يف أعمال اإلدارة املدرسـية                 جماالت استخدام    )  هـ  ١٣  ١٤   (       محد    ن         عبد الرمح    ،           الداوود  
        جامعـة    :          الرياض     ،           غري منشوره                رسالة ماجستري   .                  دراسة ميدانية  –                                 من وجهة نظر اإلداريني واملعلمني      

  .         امللك سعود

  .                                   وزارة املعارف ، مركز التطوير التربوي  )            بدون تاريخ   (                                    دليل برنامج املدارس السعودية الرائدة

                                                                 وزارة املعارف ، التطوير التربوي ، اإلدارة العامة لتقنيـات            )                 بدون تاريخ     (                            دليل نظام الفصول الذكية     
  .                                                   التعليم ، املشروع الوطين الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم 

                            ندوة التعلـيم اإللكتـروين       .                                 التعليم اإللكتروين واقع وطموح      )    هـ      ١٤٢٤  (                فارس إبراهيم      ،          الراشد  
  .                             ـ ، الرياض ، مدارس امللك فيصل  ه    ١٤٢٤    صفر   ٢١-  ١٩                    املنعقدة يف الفترة من 



 ١٨٣
               ، وقائع ندوة                                            التجارب واخلربات العاملية يف إعداد معلمي احلاسوب  )   هـ    ١٤١٣ (                  سحاب ، أمحد حممد    

                   هــ، املنامـة ،         ١٤١٣          مجادى األوىل   ١٦-  ١٣                                                       احلاسوب يف جامعات دول اخلليج العربية يف الفترة من          
  .        البحرين 

  .          دار املعارف :   مصر .                 بيوتر يف التعليم    الكم     ) م    ١٩٩٥     (                     ، فتح الباب عبد احلليم     سيد

                                             تقرير مبدئي حول دراسة متطلبـات توظيـف          )     هـ      ١٤٢٠  (                                       الشاعر ، عبد الرمحن، والصاحل، بدر       
                              ورقة عمـل مقدمـة لنـدوة         .                                                                        تقنيات التعليم املعاصرة يف تعليم املواد الدراسية بدول اخلليج العريب         

                                                           املـواد الدراسـية املنعقـدة يف الفتـرة مـن                                                                         متطلبات توظيف التقنيات التربوية املعاصـرة يف تعلـيم    
  .                               ذو القعدة ، ديب ، دولة اإلمارات ٣- ١

     حبـث    .                 واقع وطموحات  –                         احلاسوب يف مدارس الغوث        )   م      ٢٠٠١  (                        إمساعيل إبراهيم جابر     ،         شحاده  
  .                    جامعة النجاح الوطنية :     فلسطني  ،                                             مقدم إىل مؤمتر العملية التعليمية يف عصر اإلنترنت

  .         دار الوطن :       الرياض  .                              آلية البناء األمين لنظم املعلومات   )    هـ    ١٤٢١     (             ، طارق عبد اهللا       الشدي

                 مؤسسة محد اجلاسـم    :           ، الدمام    )             الطبعة األوىل   (  ،                    مقدمة يف احلاسب اآليل     )    م      ١٩٩٢  (               شرف ، يونس    
   .             لإللكترونيات 

                ارس الثانويـة                                         معوقات استخدام معامل احلاسوب باملـد        )  هـ  ٢٣  ١٤   (                       ، مجال بن عبد العزيز             الشرهان
           جامعة امللك  :      الرياض  ،               كلية التربية         مركز حبوث   .                                             األهلية من وجهة نظر معلمي احلاسوب مبدينة الرياض

  .    سعود

                                                                          الوسائل التعليمية ومسـتجدات تكنولوجيـا التعلـيم         )   هـ    ١٤٢٢ (                                الشرهان ، مجال بن عبد العزيز     
  .            مطابع احلميضي    :         الرياض ،  )                الطبعة الثانية   ( 

        رسـالة    .                                       اإلدارية يف التعامل مع جرائم احلاسب اآليل       املعوقات   )  هـ    ١٤٢١     (              عبد اهللا حممد   ،        الشهري
  .               جامعة امللك سعود  :         الرياض   ،         غري منشوره        ماجستري

                         جملة احلاسب واملعلومات ،        .                                          تقومي برامج الكمبيوتر بالتعليم الثانوي      .  ) م    ١٩٩٩ (             نرجس توفيق      ،       صاحل  
  . ٨ ٢- ٧                      ، السنة الثامنة ،ص ص  ١٦      العدد 



 ١٨٤
  .               دار زهراء للنشر  :     عمان   ) .           الطبعة األوىل     . (                  املعلومات اإلدارية م  نظ     ) م    ١٩٩٨   (           ، عبد الرمحن        الصباح

    .                                                                     اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو استخدام احلاسوب ألداء املهام التربوية          .  ) م    ١٩٩٧ (     حممد     ،          طوالبه  
  .   ٢٤٠-   ٢٢٥     ، ص ص ٣                  أحباث الريموك ، الد

                                                         أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل على حتصـيل طالبـات            )     هـ     ٤١٩ ١  (                             العبد الكرمي ، إميان عمر      
              رسالة ماجستري      .                                                                                  الصف األول الثانوي واجتاههن حنو مادة الكيمياء بإحدى املدارس يف مدينة الرياض           

   .                 جامعة امللك سعود   :                    غري منشورة ، الرياض 

      جملـة      .                بدولة الكويـت                                          مشروع حوسبة التعليم يف رياض األطفال         .  ) م    ٢٠٠٠ (     مسرية     ،               عبد الوهاب   
  .   ١٠٢-  ٩٦                                         العدد الثاين والثالثون ، السنة العاشرة ،ص ص  ,                  التربية ، الكويت 

              ندوة التعليم      .                            تقنية واعدة وطريقة رائدة     ..                   التعليم اإللكتروين     )     هـ      ١٤٢٤ (                         العريفي ، يوسف عبداهللا     
   .    صل                            هـ ، الرياض ، مدارس امللك في    ١٤٢٤      صفر   ٢١-  ١٩                          اإللكتروين املنعقدة يف الفترة 

                           ، جملة املعرفـة ، وزارة                                                 من التعليم املربمج إىل التعليم اإللكتروين         )   هـ    ١٤٢٣ (                         العريين  ، عبد الرمحن      
    .  ٢٨-  ٢٤        هـ ،ص ص     ١٤٢٣                                                                     التربية والتعليم ،اململكة العربية السعودية ،العدد احلادي والتسعون شوال 

                         اخل حجرة الدراسة والتعلم                                      اإلنترنت وسيلة وأسلوب للتعلم املفتوح د   .  م    ١٩٩٩  .                    عزيز ، نادي كمال   
                                                                      ، السنة التاسعة، مركز البحوث التربوية واملناهج بوزارة التربية، الكويت،   ٣٠                   جملة التربية، العدد   .        عن بعد 
    .  ٩٦-  ٨٩   ص ص

                                         املعلومات االلكترونية ودورها يف تطـوير           )  هـ    ١٤١٨     (                                          العقال، سليمان بن صاحل، وبدر، أمحد أنور      
                                                        ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية السـعودية يف           .                    رن احلادي والعشرين                                 التعليم العايل باململكة يف الق    

  . م    ١٩٩٨ / ٢ /  ٢٥-  ٢٢          هـ املوافق     ١٤١٨ /  ١٠ /  ٢٨-  ٢٥          الفترة من 

  .                       مكتبة دار القلم والكتاب  :            ، الرياض                       تقنيات التعليم واالتصال  )   م     ١٩٩٣  (                          العقيلي ، عبد العزيز حممد 

                                                  استخدام احلاسب اآليل يف املدارس الثانوية من وجهة نظر     واقع  )   م     ٢٠٠٢  (                           العقيلي ، عبد العزيز حممد  
     ،   ٢                     والدراسات اإلسالمية   ة                                             ، جملة جامعة امللك سعود العلوم التربوي                                             دورة مدراء الدبلوم يف كلية التربية     

  .   ٥٢١-   ٤٧٧      ،ص ص  ١٤                       جامعة امللك سعود ، الد   :        الرياض 



 ١٨٥
  :                                     رسالة ماجستري غري منشورة ، دمشق           .  ب                             فاعلية التعليم مبساعدة احلاس     )    م      ١٩٩٢  (        إقبال     ،          العـلي  

  .           جامعة دمشق 

     ١٢٤                               ، التربية ، قطر، العدد                                         املعوقات اليت تواجه تدريس احلاسوب      )  م    ١٩٩٨  (                        العمري ، أكرم حممود     
    .   ١١٢-  ٨٦     ، ص ص

                                   ، جملة املعرفة ، وزارة التربيـة                                       التعليم عن بعد باستخدام اإلنترنت      )   هـ    ١٤٢٣  (                        العمري ، عالء الدين     
    .  ٧٧-  ٧٦       هـ ،ص ص    ١٤٢٣                                                    م،اململكة العربية السعودية،العدد احلادي والتسعون شوال        والتعلي

                         ، وزارة املعـارف ،                                               دليل برنامج املدارس السعودية الرائـدة       )              بدون تاريخ     (                           العواد ، خالد إبراهيم     
  .                التطوير التربوي 

              لبعض من جهد            استعراض    :                                      توظيف احلاسب يف العملية التعليمية         )  هـ  ٢١  ١٤   (         صاحل محد      ،           العويشق  
         للمـؤمتر                                ورقة عمل مقدمة إىل نـدوة         .                                                             وزارة املعارف يف جمال احلاسب وتوظيفه يف العملية التعليمية        

  .   هـ     ١٤٢١          ذو القعدة   ١٣-  ١٠      من          يف الفترة                              الوطين السادس عشر للحاسب املنعقد

           فية حتليلية             ، دراسة وص                                   واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي العام  )    هـ     ١٤٢١  (         أمحد          جار اهللا    ،           الغامدي  
  .               جامعة أم القرى   :                                     رسالة ماجستري غري منشورة ، مكة املكرمة   . 

  :            القـاهرة       .                                                    التعليم اإللكتروين، مدخل إىل التدريب غري التقليدي        )    م      ٢٠٠٣  (                       الغراب ، إميان حممد     
  .                               املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

             .             مـدخل إداري    :               مات اإلداريـة            نظم املعلو      ) م    ١٩٩٨  (                                     ، كامل السيد، وحجازي، فاديه حممد           غراب
    .                                    مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع  :          القاهرة ،  )             الطبعة األوىل   ( 

                                                    تربويات احلاسوب وحتـديات مطلـع القـرن احلـادي            )   هـ    ١٤٢١ (                             الفـار، إبراهيم عبد الوكيل   
  .               دار الفكر العريب  :           ، القاهرة   )                الطبعة الثانية   .(        والعشرين

             مكتبـة دار     :            ، عمـان     )                 الطبعة الرابعة      .(                            تكنولوجيا التعليم واالتصال    )    م    ٩٩  ١٩  (                     الفـرا ، عبد اهللا     
  .       الثقافة



 ١٨٦
       ورقـة    .                                    احلاسوب واإلنترنت يف التعليم العام       ).   هـ    ١٤١٩ (                        ، والتوجيري ، فهد       ر                      الفنتوخ ، عبد القاد   

    .  ٢٥-  ١٩           عمان ، ص ص   ،                                             يف الدورة التدريبية ملوجهي العلوم والتكنولوجيا   ة        عمل مقدم

                          احلاسب اآليل واسـتخداماته يف    :                       أسس ومبادئ احلاسب اآليل    )     هـ      ١٤٢٠ (             ت حممد أمحد                فودة ، ألف  
  .                             كلية التربية، جامعة امللك سعود  .        التعليم

                                                     أثر استخدام املعمل يف تدريس مقرر حاسب آيل على التحصـيل    )   م     ٢٠٠٠ (                     فودة ، ألفت حممد أمحد  
                جامعـة امللـك     :                          ربية وعلم النفس ،الرياض             رسالة الت    .                 دراسة ميدانية  –                                 الدراسي لطالبات كلية التربية     

  .   ١٢٤-   ١٠١        ، ص ص   ١٢          سعود ، عدد

                                                           أبعاد استخدام احلاسب اآليل ضمن نظام التعليم األهلي للبنـات       )    م      ٢٠٠٢ (                         فودة ، ألفت حممد أمحد      
-   ١٤٣            ، ص ص       ١٨                         جامعة امللك سعود ، عدد     :                                      رسالة التربية وعلم النفس، الرياض        .                 يف مدينة الرياض  

١٧٨   .  

    دار   :        بـريوت      .                         مشروع كامل ومناذج عمليـة   :                 تطبيقات اإلنترنت   )  م    ١٩٩٨ (       د أمحد               قبيعـه ، حمم  
  .              الراية اجلامعية

                                                           آراء املشرفني واملعلمني والطالب حول اسـتخدام املعامـل يف            )   هـ    ١٤٢٠ (                      القحطاين ، حممد علي     
      جامعة  :  اض                                  رسالة ماجستري غري منشورة ، الري         .                                                      تدريس مادة احلاسوب للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض      

  .         امللك سعود

  .              مكتبة العبيكان :       الرياض   .                                     اإلنترنت يف التعليم وواقع البحث العلمي  )   هـ    ١٤٢٣ (             الل، زكريا حيىي 

  ،  )              الطبعـة األوىل    .(                                       املرجع األساسي يف احلاسب اآليل وتطبيقاته       )   هـ    ١٤٢٢ (                       املالكي ، حممد، وآخرون   
  .      الرياض

                                         تطوير طريقة احملاضرة يف التعليم اجلامعي        :    روين              التعليم اإللكت    ).   هـ    ١٤٢٣ (                            املبرييك ، هيفاء بنت فهد      
             املنعقـدة يف                                            ورقة عمل مقدم لندوة مدرسة املستقبل،         .                                             باستخدام التعليم االلكتروين مع منوذج مقترح     

    .               جامعة امللك سعود  ،     هـ    ١٤٢٣      رجب   ١٧-  ١٦           الفترة من

ـ     ١٤٢٣   (                       ، إبراهيم بن عبد اهللا           احمليسن                      ورقة عمل مقـدم         ورة؟              ترف أم ضر       ،                  التعليم االلكتروين    )     ه
  .               جامعة امللك سعود ،     هـ     ١٤٢٣      رجب   ١٧-  ١٦                    املنعقدة يف الفترة من                مدرسة املستقبل،        لندوة



 ١٨٧
                                                                تعليم املعلوماتية يف التعليم العام يف اململكة العربية السـعودية        ) م      ٢٠٠٣ (                       ، إبراهيم بن عبد اهللا           احمليسن

                                            لة جامعة امللك سعود العلـوم التربويـة         جم     .                   نظرة دولية مقارنة   :                                    أين حنن اآلن ؟ وأين جيب أن نتجه؟        :
    ٦٣٨-   ٥٨٩     ،ص ص     ١٥                       جامعة امللك سعود ، الد   :          الرياض  ، ٢                  والدراسات اإلسالمية 

                                                    واقع ومعوقات اسـتخدام احلاسـوب يف كليـات التربيـة        ) م      ٢٠٠٠ (                      ، إبراهيم بن عبد اهللا          احمليسن
   ٦٩-  ٣١        ، ، ص ص     ١٥       الد  ، ٥ ٧                                     الة التربوية ، جامعة الكويت ، العدد      .                 باجلامعات السعودية

        النشـر    :                                 جامعة امللك سعود ، الريـاض         .                  احلاسب والتعليم    )  هـ    ١٤١٨   (                     ، عبد اهللا بن عثمان           املغرية
  .               العلمي واملطابع 

                    اللجنـة الوطنيـة      .                                                الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية       )    م      ١٩٩٢  (                          املناعي ، عبد اهللا سامل      
                                                                                     علوم ،جملة التربية ، العدد مائة وواحد ، السنة احلاديـة والعشـرون، يونيـو                                              القطرية للتربية والثقافة وال   

  .   ٢٥٧-   ٢٤٦     م،ص ص    ١٩٩٢

                       حولية كلية التربية ،       .                                             التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليمية     )   م      ١٩٩٥  (         سامل          عبد اهللا    ،          املناعي  
  .   ٤٣٤-   ٤٣٣                           قطر ، العدد الثاين عشر ، ص ص

                                                                  معلم احلاسب اآليل يف مدارس التعليم العام بدولة قطر، الواقـع               )  م    ١٩٩٩  (                          املناعي ، عبد اهللا سامل      
                               ، السـنة اخلامسـة عشـرة ،ص      ١٥                      جامعة قطر ، العـدد      :                               حولية كلية التربية ، قطر        .          والطموحات

  .   ٢٣٣-   ٢٣١ ص

             ورقـة عمـل       .                                                دمج تقنية احلاسب اآليل يف مناهج التعليم العام         )    هـ      ١٤٢١    (             حممد عبد اهللا     ،         املنيع  
  .  ٧٩-  ٢٩                       ذو القعدة ،الرياض ، ص ص  ١٣-  ١٠                                       متر الوطين السادس عشر املنعقد يف الفترة من           مقدمة للمؤ

    ،  )             الطبعـة األوىل  ( .                                استخدام احلاسـب اآليل يف التعلـيم    )  هـ    ١٤٢١   (                         ،عبد اهللا بن عبد العزيز           املوسى
  .             مكتبة الشقري   :       الرياض

                 يف التعلـيم               واحلاسـوب                   تقنية املعلومـات           استخدام    .    )  هـ ٣   ١٤٢   (                           ، عبد اهللا بن عبد العزيز            املوسى
  .                             مكتب التربية العريب لدول اخلليج :       الرياض   .                           األساسي يف دول اخلليج العربية



 ١٨٨
  .         عوائقـه  .      فوائدة .      خصائصه .                         التعليم اإللكتروين مفهومة     )  هـ    ١٤٢٣   (                           ، عبد اهللا بن عبد العزيز            املوسى

      جامعة            الرياض ،  ،   هـ     ١٤٢٣ / ٨ /  ١٧-  ١٦         يف الفترة         املنعقدة                                      ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل 
  .         امللك سعود

       نـدوة      .                                                 مفهوم التعليم اإللكتروين ، وكيفية اإلفادة منه        )   هـ    ١٤٢٤ (                                    النملة ، عبد العزيز عبد الرمحن       
    .                                هـ ، الرياض ، مدارس امللك فيصل     ١٤٢٤      صفر   ٢١-  ١٩                                  التعليم اإللكتروين املنعقدة يف الفترة 

         املكتبـة    :             القـاهرة   ،                    وشـبكات املعلومـات                       تكنولوجيا االتصاالت     .  ) م    ٢٠٠١   (           ، حممد حممد         اهلادي
  .        األكادميية

                                              تقرير حول دراسة استخدام احلاسوب لتعزيز العملية    ).    هـ     ١٤٢١  (                                  اهلـدلق ، عبد اهللا بن عبد العزيز    
                                         العريب لدول اخلليج، إدارة العلوم ،        ة            مكتب التربي   .                                                        التربوية مبدارس التعليم العام يف دول اخلليج العربية       

  .      الرياض

                          العلوم بدولـة الكويـت    ت                         مدى معرفة معلمي ومعلما      ).  م    ٢٠٠٣  (                            عبد اهللا بن عبد العزيز              اهلـدلق ، 
                                 جملة جامعة امللـك سـعود العلـوم      .                                                        مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس   

  .   ٧٠٩-   ٦٣٩      ،ص ص  ١٥                       جامعة امللك سعود ، الد   :            ، الرياض  ٢                   والدراسات اإلسالمية ة       التربوي

                                                 مدى توافر أجهزة احلاسوب وبراجمه وملحقاتـه يف           ).   هـ    ١٤٢١  (                            ، عبد اهللا بن عبد العزيز             اهلـدلق  
  .                             مكتب التربية العريب لدول اخلليج  :        الرياض     .                  دول اخلليج العربية

                                                 مستوى إملام معلمي العلوم مبهارات احلاسوب ومدى          ).   هـ    ١٤٢١  (                                    اهلـدلق ، عبد اهللا بن عبد العزيز      
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 ١٩٤
 )١(م ـحق رقـمل

               ّ               اخلطاب املوجه حملك مي أداة الدراسة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم


 :السالم عليكم ورمحة ا وبركاته ، وبعد              

واقـع  "  يطيب يل أن أضع بني أيديكم استبانة دراسة للحصول على درجة املاجسـتري بعنـوان              
 وجهة نظـر املعلمـني واملشـرفني        من ١استخدام معامل احلاسب اآليل يف جتربة املدارس السعودية الرائدة        

يف صورا األولية بغرض حتكيمها، ودف الدراسـة إىل           "التربويني ومديري هذه املدارس مبدينة الرياض       
 : التعرف على اآليت 

 .مدى استخدام معلمي املدارس الرائدة مبختلف ختصصام ملعمل احلاسب اآليل   -     
رائدة مبختلف ختصصام  لربجميات احلاسب اآليل يف تدريس مجيع           مدى استخدام معلمي املدارس ال      -

 .املقررات الدراسية يف معمل احلاسب 
 .التعرف على الصعوبات اليت تواجه املعلمني يف استخدام معمل احلاسب  -
املشـرفون ومـديرو املـدارس لتحقيـق     / التعرف على املرئيات واملقترحات اليت يراها املعلمون   -

 .اعل ملعامل احلاسب يف املدارس السعودية الرائدة االستخدام الف
آمل منكم اإلطالع على االستبانة مثمناً ما تبدونه من املالحظات واالقتراحات اليت سـتثري              

 . اهللا ةهذه الدراسة مبشيئ
 .شاكراً لكم سلفاً جهدكم ووقتكم الثمني الذي يتطلّبه حتكيم االستبيان 

 ير ،،،وتقبلوا فائق االحترام والتقد
 الباحث                 

  احلسنإبراهيم بن عبدا هللا      
    قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم

  جامعة امللك سعود–كلية التربية 
 )٢(م ـحق رقـمل

                                 
  .و متوسطتني  مخس مدارس ثالث ابتدائية ،تشمل ١



 ١٩٥
 بيان بأمساء حمكمي أداة الدراسة

 
 العنـوان العمـل الدرجة العلميـة مـ       ّاسم احملك  م

 قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم عضو هيئة التدريس تاذ دكتورأس د حممد بن سليمان املشيقح.أ ١
 جامعة امللك سعود-كلية التربية

 قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم عضو هيئة التدريس أستاذ مشارك بدر بن عبداهللا الصاحل. د ٢
 جامعة امللك سعود-كلية التربية

 قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم دريسعضو هيئة الت أستاذ مساعد عبدالرمحن بن صاحل العامر.د ٣
 جامعة امللك سعود-كلية التربية

 قسم املناهج وطرق التدريس عضو هيئة التدريس أستاذ مساعد حممد احلارثي.د ٤
 جامعة امللك سعود-كلية التربية

 قسـم علـم النفس عضو هيئة التدريس أستاذ مساعد             حيىي حيايت نص ار.د ٥
 ك سعودجامعة املل-كلية التربية

رئيس وحدة التصميم  أستاذ مساعد إبراهيم احلارثي.د ٦
 والتطوير

 برنامج املدارس السعودية الرائدة
 وزارة التربية والتعليم

 برنامج املدارس السعودية الرائدة مشرف تربوي ماجستري حممد بن ناصر اخلليف.أ ٧
 وزارة التربية والتعليم

 برنامج املدارس السعودية الرائدة مشرف تربوي وريوسبكال أمحد بن عبد العزيز الرشيد.أ ٨
 وزارة التربية والتعليم

إدارة التربية والتعليم يف حمافظة  مشرف تربوي ماجستري                 ّ داود بن درويش حل س.أ ٩
  بنني-شقراء

دبلوم / بكالوريوس  علي بن سليمان الصاحل.أ ١٠
 عام يف القياس والتقومي

تعليم يف حمافظة إدارة التربية وال مشرف تربوي
  بنني-شقراء

دبلوم / بكالوريوس  إبراهيم بن عبد العزيز املترك.أ ١١
إدارة التربية والتعليم يف حمافظة  مشرف تربوي عام يف القياس والتقومي

  بنني-شقراء
                          مدرسة ح نني املتوسطة بالرياض معلم أول ماجستري حممد الرشيد.أ ١٢
                          مدرسة ح نني املتوسطة بالرياض أولمعلم  بكالوريوس محد الرشيد.أ ١٣
                          مدرسة ح نني املتوسطة بالرياض معلم أول بكالوريوس سعد اجلربين.أ ١٤
                          مدرسة ح نني املتوسطة بالرياض مدير مدرسة بكالوريوس فهد العثيمني.أ ١٥
                          مدرسة ح نني املتوسطة بالرياض وكيل مدرسة بكالوريوس فهد البـطي.أ ١٦
 جممع امللك سعود التعليمي بالرياض معلم أول  بكالوريوس عتييبتركي بن حمسن ال.أ ١٧
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Û ü
 ........................................... .............................................................................) : اختياري (  االسم -١

  : اسم  املدرسة -٢
 جبل الرمحة االبتدائية)                          القسم االبتدائي ( جممع امللك سعود التعليمي 

        جرير االبتدائية                 الشيخ عبد الرمحن الدوسري املتوسطة                 حنني املتوسطة

 :           املؤهل التعليمي -٣  
  بكالوريوس              دبلوم

  ....................................................................................   : ماجستري                             آخر ، يذكر
             

  : نوع املؤهل التعليمي-٤
        تربوي                              غري تربوي   
 ........................................................................................  : ختصصك يف املؤهل التعليمي -٥

 : سنوات اخلربة يف التعليم -٦
                                           سنوات١٠ات إلى أقل من  سنو٥من                                سنوات٥أقل من

  سنة١٥     أكثر من     سنة١٥ سنوات إلى أقل من١٠من
 : عملك احلايل -٧

  )مشرف تربوي مقيم ( معلم                   معلم أول 
 : املواد اليت تدرسها -٨
         إجنليزي              رياضيات          علوم         يات      دين         اجتماع      ريبع

                     صعوبات تعلم حاسب                        بدنية                  فنية         
 ...............................................     أخرى،تذكر

 : عدد احلصص اليت تقوم بتدريسها أسبوعياً-٩
حصة                                                ١٤حصص وأقل من١٠حصص                        مابين١٠أقل من

                       حصة٢٣ حصة وأقل من١٩ما بين         حصة١٩حصة وأقل من١٥ما بين  
  حصة٢٤ 



 ١٩٧
   : معرفتك باحلاسب اآليل-١٠

     عملية فقط             نظرية وعملية           ليس لدي أي معرفةنظرية فقط      
 

 : قدرتك على التعامل مع احلاسب اآليل -١١
   معه مطلقاًلعالية جداً                 عالية                 متوسطة                ضعيفة                ال أتعام

 
 : اليت درستها يف آخر مؤهل تعليمي حصلت عليه  عدد مقررات احلاسب اآليل -١٢

  مقررات              مقرران              مقرر واحد            مل أدرس أي مقرر٣مقررات            ٣أكثر من 
  
 هل سبق لك حضور دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل بعد التحاقك بربنامج املدارس السعودية -١٣

 ؟ الرائدة 
    ال نعم                       

 : إذا كانت اإلجابة بنعم ، فضالً أكمل البيانات يف اجلدول التايل-١٤
 مالحظات اجلهة املنظمة هلا تاريخ انعقادها إن أمكن مدا اسم الدورة م

      
      
      
      
      

 :مادتك  درجة استفادتك من معمل احلاسب اآليل يف تدريس -١٥
  عالية جداً                عالية                 متوسطة                   ضعيفة                     منعدمة

 
  : عدد احلصص اليت تستخدم فيها معمل احلاسب اآليل يف التدريس أسبوعياً -١٦

  حصة واحدة            ال استخدمه مطلقاً حصتان                 حصص           ٣حصص          ٣أكثر من
 

 " :املعلم املُيسّر واملتعلّم النِشطْ "  مسامهة معمل احلاسب اآليل يف حتقيق مبدأ -١٧
 عالية                 متوسطة                   ضعيفة                    منعدمةعالية جداً                

 



 ١٩٨
  :الدور الذي يؤديه معمل احلاسب اآليل يف املدرسة  درجة رضاك عن -١٨

 عالية                 متوسطة                   ضعيفة                     غري راٍض مطلقاًداً                عالية ج
 

                        :معمل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة ) أو أدوار (  معرفتك بدور -١٩
 منعدمة                   ضعيفة                   متوسطة        عالية جداً                 عالية         

 
 :  ألهداف املدارس السعودية الرائدة – بوضعه احلايل - درجة حتقيق معمل احلاسب اآليل -٢٠

         متوسطة                   ضعيفة                     منعدمةعالية جداً                 عالية         
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 العبـــــــــــــــــــــارة
 

 داًعالية ج

 
 عالية

 

 
 متوسطة
 

 
 قليلة
 

 
 منعدمة
 

      التنمية املستمرة ملهاراتك يف احلاسب اآليل
      تصميم عروض حاسوبية ملواضيع دراسية  ٢

      حتضري دروسك من خالل احلاسب اآليل ٣

      تصحيح اختبارات الطالب باستخدام احلاسب اآليل  ٤

      اسب اآليلرصد درجات الطالب باستخدام احل ٥

      تكليف الطالب بتأدية نشاطات مرتبطة بالمادة الدراسية عن طريق الحاسب اآللي ٦

      تكليف الطالب بتصميم عروض حاسوبية لمواضيع المادة الدراسية ٧

      تأدية الطالب اختبارات املادة عن طريق احلاسب اآليل ٨

      املادة الدراسية لتنمية مهارام يف احلاسب اآليلممارسة الطالب لنشاطات غري مرتبطة ب ٩
      )اإلنترنت(تكليف الطالب بالبحث عرب الشبكة العاملية للمعلومات  ١٠

مثـل الربيـد اإللكتـروين ،    ) اإلنترنت(التواصل مع الطالب باالستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات          ١١
 .جمموعات النقاش ، وغريها 

     

      التواصل مع أولياء أمور الطالب عرب شبكة اإلنترنت عن طريق الربيد اإللكتروين ١٢

مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها        ) اإلنترنت(االستفادة من خدمات الشبكة العاملية للمعلومات        ١٣
 للتواصل مع تربويني داخل اململكة

     

مثل الربيد اإللكتروين ، جمموعات النقاش ، وغريها        ) اإلنترنت(كة العاملية للمعلومات    االستفادة من خدمات الشب    ١٤
 للتواصل مع تربويني خارج اململكة

     

      )اإلنترنت(تطوير معارفك وخرباتك يف مادة تدريسك من خالل استخدام الشبكة العاملية للمعلومات  ١٥
 :ذكرها استخدامات أخرى مل تذكر سابقاً ، فضالً أُ •

 -أ 
.............................................................................................................................................................

................................................................................. 
 -ب

.............................................................................................................................................................
............................................................................... 

 -ج
.............................................................................................................................................................

............................................................................... 





 ٢٠٠
 



×  
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 العبـــــــــــــــــــــارة

 

 عالية جداً

 
 عالية

 

 
 متوسطة
 

 
 قليلة
 

 
 منعدمة
 

      )Microsoft Word( برامج معاجلة النصوص مثل

      )Microsoft Excel( برامج اجلداول اإلحصائية مثل ٢

      )Power Point( ثلبرامج العروض التقدميية م ٣

حاسوبية تتضمن رسوم وصور ، وأصوات ،  وهي برامج ) "Multimedia( برامج الوسائط املتعددة ٤
 " ونصوص ، وعروض متحركة

     

وهي برامج حاسوبية تحاكي ما حيدث يف الواقـع احلقيقـي ،             " )Simulation( برامج احملاكاة  ٥
 " تعلّم ، وإجناز أهداف خاصة أو حمددة حسب الربنامج التدرييبوصممت ملساعدة الطالب على ال

     

      )مثل الرسام ، الفوتوشوب ( برامج التعامل مع الرسوم والصور  ٦

      ) مثل الدوالج ، نولوجي(  برامج تعليمية مرتبطة بالمقرر الدراسي ٧

      )من سيربح المليونمثل الكنز ،حديقة المعرفة،( برامج األلعاب التعليمية ٨

      ) األطلس ، مثل المترجم الفوري ( برامج الترجمة من اإلنجليزي إلى العربي والعكس ٩

       برامج حاسوبية من تصميمك ١٠

       برامج حاسوبية من تصميم الطالب ١١

 :برامج أخرى تستخدمها مل تذكر سابقاً ، فضالً أُذكرها  •
 - أ

.............................................................................................................................................................
................................................................................. 

 -ب
.............................................................................................................................................................

............................................................................... 
 -ج

.............................................................................................................................................................
............................................................................... 





 ٢٠١
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                         ِّ المعـــــــــــــــــــو ق

 عالية
 جداً

 
 عالية

 
 متوسطة

 
 قليلة

 
 منعدمة
 

      عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل ١

      قلة أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل  ٢

      سب اآليل يف املعملِقدم مواصفات أجهزة احلا ٣

      عدم توافر ملحقات احلاسب اآليل يف املعمل مثل الطابعات واملاسحات الضوئية ٤

      يف املعمل )Data show( عدم توافر جهاز العرض من احلاسب ٥

      قلة الربامج التعليمية املتوافقة مع حمتويات املقررات الدراسية ٦

      يف املعمل) اإلنترنت(ال بالشبكة العاملية للمعلومات عدم توافر خدمة االتص ٧

       اليت تربط أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل )LAN(تعطّل الشبكة احمللية  ٨

      عدم قدرة بعض الطالب على التعامل مع احلاسب اآليل ٩

      سوء استخدام املعمل من ِقبل الطالب ١٠

      عملية استخدام املعلمني للمعمل عدم وجود آلية تنظِّم  ١١





 ٢٠٢
      عدم فاعلية املعمل لتدريس بعض املواد الدراسية ١٢

      بسبب األنظمة اإلدارية باملدرسة املعمل غري متاح لالستخدام من ِقبل مجيع املعلمني ١٣

      لدى املعلمني ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل ١٤

      ايف للمعلمني يف جمال احلاسب اآليلعدم وجود التدريب الك ١٥

      )LAN( عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني يف استخدام شبكة املعمل ١٦

      عدم معرفة املعلمني بأهداف إجياد املعمل يف املدرسة ١٧

      ال توجد حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب ١٨

      ية للمعلمني الذين يستخدمون معمل احلاسب حوافز معنودال توج ١٩

      اعتقاد املعلمني بأن معمل احلاسب مخصص لتعليم مهارات احلاسب اآليل فقط ٢٠

      ضغط اجلدول الدراسي اليتيح الفرصة الستخدام املعمل ٢١

      وجود مركز مصادر التعلم أدى إىل عدم االستفادة من املعمل  ٢٢

      جود الفين املُختص لتقدمي الدعم الفني املناسب يف املعملعدم و ٢٣

      عدم وجود الصيانة الدورية ألجهزة املعمل وحمتوياته ٢٤

      ال يوجد الدعم والتشجيع من إدارة املدرسة الستخدام املعمل ٢٥

      قلّة الدعم والتشجيع من املشرفني على الربنامج الستخدام املعمل ٢٦
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