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  ستري اآلداب يف مناهج وطرق تدريس العلومقدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة ماج
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  الفصل الدراسي الثاني

 م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٨
  
  

   السعوديةاململكة العربية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود
  عمادة الدراسات العليا

  قسم املناهج وطرق التدريس
  كلية التربية

 



  

 ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤

  
           א  

 

@ @
  ..حباً وتقديراً ووفاًء .. إىل أمي الغالية أهدي هذا اجلهد املتواضع 
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    كرٌ وتَقديرش     
ملرسلني سيدنا و نبينا وحبيب قلوبنا      احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

  :وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ، وطبيب نفوسنا معلم البشرية قاطبة حممد بن عبد اهللا 
   ] .٧إبراهيم ـ [ ـ  ...  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم  :قال اهللا تعاىل 

   " .   " :ÕÛb©a@‹Ø“í@@ÖìÜƒ¾a@‹Ø“í@@åßوقال خامت النبيني وسيد املرسلني 
فإين أتوجه بعد شكر اهللا عز وجلّ بشكري وامتناين اجلزيلني إىل كل من مد ، من هذين املنطلقني التأدبيني 

، من أجل الوصول إىل إجناز هذا العمل، ولو بالدعاء اخلالص يف ظهر الغيب ، يل يد العون واملساعدة 
الكبري بدماثة أخالقه وعظيم تقديره واهتمامه يل وللعمل .. لك األخ واإلنسان الكبري وأخص ذا حتديداً ذ

ذلك اإلنسان العظيم الذي أحتف كل خطوات الرسالة بعناية خاصة واهتمام متميز قلّ ، على حٍد سواء 
تصال متابعةً كما كان املبادر لال، فكان السابق للتوجيه درءاً للخطأ والتقصري وإكساباً للوقت ، نظريه 

وخباصة ، وتشجيعاً خبلق إنساين كبري يندر وجوده يف عالقة املشرف بالطالب يف خمتلف األوساط األكادميية
ذلك الدور ، ذلك اإلنسان الذين مهما شكرته وأبرزت دوره اإلجيايب الفاعل جتاه الرسالة .. احمللية منها 

وذلّل كثرياً من العقبات اليت ، عداً مستقبلياً أكرب وإعطائها ب، الذي ساهم بقوة يف إثراء هذه الدراسة 
فلن أوفّيه حقّه وقدره ومكانته ، كما أنين مهما صورت أخالقه اليت غمرين والرسالة ا معاً .. اعترضتها 

ذلك هو من أكرمين اهللا بقبوله وتفضله علي ، احلقيقية يف نفسي ونفس كل من أسعده احلظ بالتعامل معه 
  .. ى رساليت هذه باإلشراف عل

وشكري له ما هو إالً ، أدام اهللا عزه وبقاءه " الدكتور خالد بن فهد احلذيفي "  سعادة عميد كلية التربية 
  .. تقدير متواضع مين لشخصه الكرمي 

  

،      كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل عضوي جلنة املناقشة األستاذ الدكتور راشد بن محد الكثريي 
  .لتفضلهما مشكورين بقبول مناقشة هذه الرسالة، بن سليمان الشايع والدكتور فهد 

  

     كما أتقدم كذلك بعميق الشكر والتقدير إىل كل من قدم يل نصيحة أو توجيه من قبل األساتذة 
وباألخص األستاذ ، ) وعلم النفس، قسمي املناهج وطرق التدريس (األفاضل أعضاء هيئة التدريس يف 

، الدكتور صاحل بن سليمان احلديثي ، الدكتور حممد حممد سامل ، ن عبد الرمحن الدحيان الدكتور حممد ب
وشكري موصول إىل األساتذة الكرام ، الدكتور غسان بن خالد بادي ، الدكتور فهد بني سليمان الشايع 

بن منصور الدكتور حممد ، وهم الدكتور حسني بن علي اهلالل ، أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس 



  

 ٦

والشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور عمر بن عبد الرمحن ، الدكتور السيد حممد أبو هاشم حسن ، الشافعي 
املفدى ـ مستشار كلية التربية يف عمادة الدراسات العليا ـ واألستاذ الدكتور عوض بن حسني التودري 

  . ونصح للباحثـ قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم ـ على عظيم ما قدماه من توجيه
  

     كما ال يفوتين تقدمي خالص الشكر إىل األساتذة الزمالء األفاضل الذين سامهوا معي يف إجناز هذه 
وأخص ، بتشجيعهم املتواصل وتسهيلهم العديد من األمور اليت رافقت كافة خطوات الرسالة ، الرسالة 

، األستاذ يوسف اخلميس ، ألستاذ أسامة املمنت ا، األستاذ حسني السلمان ، بالذكر األستاذ حممد الربدويل 
  . واألستاذ حممد العواد، األستاذ مبارك اجلمعان ، األستاذ أمحد اجلعيدان 

األستاذ أمحد الرباهيم واألستاذ خليل الفريح؛ اللذين سامها : والشكر موصول إىل األخوين العزيزين 
  .فلهما كل الشكر والتقدير، ة مشكورين يف تذليل بعض العقبات إلمتام إجناز الرسال

  

،      كما أشكر مركزي اإلشراف يف قطاع املربز ممثالً يف مديره األستاذ عبد اهللا بن عيسى الذرمان 
ممثلةً يف ، كما أشكر املدارس الثانوية .. وقطاع اهلفوف ممثالً يف مديره األستاذ إبراهيم بن محد اجلعفري 

.. الذين سهلوا القيام بالدراسة االستطالعية ، لكافة التخصصات فيها مديريها ووكالئها ومعلمي العلوم 
  .فلهم مين كل الشكر والتقدير 

  

  

وصربها يف ،      وتبقى الذاكرة ما بقيت حتمل الشكر اجلزيل إىل زوجيت الغالية على جهودها الكبرية 
فإليها كل شكري ،  الرسالة وصوالً إىل إجناز هذه، حتمل انشغايل عنها طيلة فترة دراسة املقررات 

  ،وتقديري
  

لكن يبقى ،      كما ويبقى شكري نامياً إىل من مل تتحمل هذه السطور ذكرهم العطرة ومجيل أعماهلم 
  .فإليهم الشكر كل الشكر.. شكرهم بعد شكر املوىل عز وجلّ  خمتزناً وباقياً بقاء الروح يف اجلسد 

  

، وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل مجيع أعماهلم يف ميزان حسنام، ن خاصني      إىل هؤالء مجيعاً تقدير وامتنا
فإنه يل كذلك مفخرة أن نلت حظ وقوفهم جبانيب ومساندم ، وكما سوف يبقى إسهامهم ديناً يف عنقي 

  ،،فلهم مين كل الشكر والعرفان .. إياي إنساناً وباحثاً 
  
  

         الباحث                                           
  
  
  

هـ
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  مستخلص الدراسة
   باملرحلة الثانويةلحاسب اآليللواقع استخدام معلمي العلوم 

  حسني بن أمحد الفايز:  اسم الباحث
  خالد بن فهد احلذيفي. د:     اسم املشرف 

  هـ١٤٢٩ / ٣ / ٧السبت : تاريخ املناقشة      
  

،  مبحافظة األحساء باملرحلة الثانوية لحاسب اآليللدام معلمي العلوم واقع استخ هذه الدراسة إىل التعرف على      هدفت
   : الرئيس التايل الدراسةمن خالل اإلجابة على سؤال

 يف  وتوظيفهم براجمه وتطبيقاته يف تدريس العلومحلاسب اآليلاواقع استخدام معلمي العلوم ما  
   ؟حمافظة األحساء

  :    وهي أسئلة فرعية عنه عدة تفرعوهذا السؤال ت
  ما مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟  / ١
  ما مستوى استخدام معلمي العلوم برامج احلاسب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟  / ٢
   احلاسب اآليليف استخدام معلمي العلوم) ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  / ٣

   : حبسب تدريس العلوم      يف
  .           ج ـ خربام يف التدريس.               ب ـ التخصص ).تربوي ـ غري تربوي (  التربوي  أ ـ اإلعداد

  ."تقنية احلاسب اآليل"  ـ التحاقهم بالربامج التدريبية ç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ . ـ دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليلد
  

، من إعداد الباحـث     " أداة استفتاء   " مستخدماً أداةً  للدراسة متثلت يف       ، لباحث املنهج الوصفي التحليلي      وقد استخدم ا  
ومتّ توزيعها على عينة الدراسة خـالل الفـصل الدراسـي الثـاين             ، واليت متّ التأكد من صدقها وثباا باألساليب العلمية       

وعددهم ،  )  يف حمافظة األحساء   معلمي العلوم للمرحلة الثانوية    (  الدراسة عينةواليت متثل مجيع أفراد     ، هـ  ١٤٢٧/١٤٢٨
وللوصول إىل نتائج الدراسة مت حتليل البيانات إحصائياً بواسطة احلزمة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة                . معلماً) ١١٨(
"SPSS" .  
  

  : التالية النتائجوتوصلت الدراسة إىل 
وتصل نسبتهم  ، اآليل يف واحد من جماالت التعليم      يستخدمون احلاسب     العلوم من معلمي  الدراسة   عينةـ أن معظم أفراد     ١

ويعترب استخدامهم له مـرة  ، العلوموهم متفاوتون يف عدد مرات استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس  ، %)٩٠,٣٨(إىل  
، ة األقل هي مرة يف السنة       والنسب، %) ٤٠,٣٨(فتصل إىل   ، يف األسبوع هي النسبة األكرب بني فترات االستخدام املتكررة        

  %).٧,٦٩(وتبلغ نسبتهم ، ه ائياًهناك نسبة قليلة من املعلمني ال يستخدمونوباملقابل %). ١,٩٢(وز نسبة ذلك فال تتجا
  



  

 ٨

،  اليت حتد أو حتول دون استخدامهم احلاسب اآليل يف عملية التدريس علمون جمموعة عديدة من األسبابأورد املـ ٢
كثرة الطالب يف الفصول ،   كثرة احلصص ،القدرة واإلملام بالربامج اخلاصة بإعداد الدرس باحلاسب اآليلعدم  :أبرزها 

  . وطول املنهج ، الدراسية 
  

"  عرض درس للطالب " و، "كتابة أسئلة االختبارات "هي ، أكثر تطبيقات استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلومـ ٣
استقبال بعٍض من "فهي ، أما أقلها استخداماً.  على التوايل املعلمنينسبة موع بال)%٧٧,٨٨( و)%٩٢,٣٠( بنسبة

  %) .٩,٦١(بنسبة مل تتجاوز "  E-mailواجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الربيد اإللكتروين  
  

اإلعداد : ت تغريااملباختالف ، يس متقارب كثرياً بني املعلمنيمستوى االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدرـ ٤
،  اخلربة:  باختالف متغريي  يف مستوى االستخدامتباينكن هناك ل، دراسة مقررات حاسوبية، التخصص، التربوي

  .وااللتحاق بالربامج التدريبية
  

حيث ، "مةمعارف ومهارات احلاسب اآليل العا"هي ، )عالية(ـ أكثر املهارات املتوفرة لدى معلمي العلوم عند مستوى ٥
  %). ٠٠,٣٨(واليت مل تتجاوز نسبتها ، " ارات الربجمة بإحدى لغات الربجمةمه"وأقلها هي، %) ٣٤,٤٣(تها بلغت نسب

  

، حول استخدام معلمي العلوم للحاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم   ـ توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً    ٦
  .علمني الذين التحقوا بالربامج التدريبية لصاحل جمموعة امل، باختالف متغري االلتحاق بالربامج التدريبية 

  

، حول استخدام معلمي العلوم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم        ـ توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً          ٧
، )فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ علم األرض   ( والتخصص ، )تربوي ـ غري تربوي  ( اإلعداد التربوي : باختالف متغريات 

    .حاسوبية أثناء اإلعداد األكادمييودراسة مقررات ، ) فأكثر ١٥ / ١٥ـ أقل من ١٠ / ١٠ أقل منـ ٥ / ٥ أقل من ـ١(ربة واخل
  

،  إثراء برامج إعداد معلمي العلوم يف كليات إعداد املعلمني           ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة أوصى الباحث بضرورة             
وتدريبهم على مـستويات    ، وخاصة دمج احلاسب يف التعليم    ، تقنيات التعليم التطبيقية  مبساقات أكثر كماً وكيفاً يف جمال       

وأن ختصص وزارة التربية والتعليم ميزانية مناسبة من أجل تـوفري           ، متقدمة يف استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس         
الة املعوقات اليت حتد أو حتـول دون اسـتخدام          وأن تعمل على إز   ، العدد الكايف من احلاسبات اآللية وملحقاا وبرجمياا        

   .معلمي العلوم للحاسب اآليل يف عملية التدريس بشكٍل فعال 
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Abstract of the Study 

 

The usage  of computers by science teachers in secondary stage 
 

Name of Researcher :  Hussain Bin Ahmed Al Fayez 
Name of Supervisor :  Khalid Bin fahad Al Hutheify 

 
Date of Discussion : Saturday  7 / 3 / 1429 H 

 
  
The objective of this study is to identify the development of using computer by science 
teachers in the secondary stage in Al Ahsa from their point of view by answering the  
following main question : 

 
What is the reality of using computer by teachers of science and using its applications 
and software in teaching science in Al Ahsa? 

 
This question has its minor ones: 

 
    1-What is the level of knowledge of the science teachers to computer  
        applications and software?    

 
 

    2-What is the level of using computer software in the teaching process of the   
        science teachers? 

  
    3-Are there any significant statistics differences at the statistic function(0,05) 
        in using computer by science teachers according to : 

 

          A- educational certificate ( educational- non educational).  
          B- specialization. 
          C- teaching experience. 
          D- The studying of some computers curriculum. 
          E- enrolling in computer courses.    

 
     The researcher has used the analytical descriptive method  by applying (a questionnaire) 
which  he  had made by himself that have ascertained concerning its credibility and 
stability by scientific methods  . It has been circulated to the specimen during the second 
semester 1427/1428 H which denotes to all of the research study (science teachers for 
secondary stage in Al Ahsa) amounted ( 118) teachers, and to attain the conclusion of the 
study, a statistical analysis of  the data was conducted using  the Statistical Package of 
Social Sciences "SPSS". 

 
The study arrived at the following results : 
 



  

 ١٠

1- the majority  of science teachers use compute in one of the teaching field at least 
they are up to.(%90,38)  , but they vary  regarding number of times which they use 
computer to teach science. The higher rate of usage is once a week ( %40,38) , whereas 
the lower rate is once a year( 1,92) , in other hand (% 7,69) don’t use it at all. 
 
2- teachers have mentioned many reasons concerning their giving up using computer in 
teaching process , the most prominent of them are  : ignorance of using computer 
software to build a lesson  .the great number of periods , the great number of students in 
the classes. The length of the curriculum. 
 
3- most of the applications of using computer in teaching science are that “ writing 
tests” and “preparing lessons” ( %92,30) and( %77,88) successively. the least usage is 
“using internet by E-mail to receive students assignments or homework “ and this 
percentage did not exceed (%9,61). 

 
4- the level of using computer in teaching science among teachers is so close to each 
other, according to the variations of  :educational preparing ., specialization,  computer 
curriculum studying, but it differs concerning the variation of experience and enrolling 
in training  programs. 

 
5- the highest skill  of science teachers at "High" level is “ general skills of computer“ 
up to (%34,43), the lowest skill is “ programming by using  one of the programming 
languages“ no more than(%00,38) . 

  
6- The study concluded the existence of  statistic function differences concerning the 
usage of computer by science teachers to teach science according to the differences of 
the enrolling in the  training courses variable , in favor of teachers who enrolled in 
training courses. 

 
7- the study concluded that there is no statistic function differences concerning  the 
usage of computer by science teachers to teach science according to the differences of 
educational certificate ( educational- non educational), specialization ( physics , science 
, chemistry, geology) , experience(1 – less than 5/ 5  - less than 10 / 10 – less than 15 / 
15  and more) and studying of computer curriculum during academic study. 

 
 
     According to  the study conclusions, the researcher recommends the necessity of 
enhancing the science  teachers curriculum in teachers faculty by applying  more 
courses , both in quantity and quality, in the filed of practical teaching technology  
,especially incorporating computer sciences in learning,. and training them for 
advanced levels of applying computer in teaching . The ministry of education must allot 
suitable budget to buy  the computers needed and its software  and accessory. It has to 
do away with all the obstructions which restricts the use of computers by science 
teachers in effective teaching process.  
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    الغالف 
  أ  إجازة الدراسة

  ب  البسملة
  ج  إهداء

  د  شكر وتقدير
  و   ـ باللغة العربيةمستخلص الدراسة
  ح   ـ باللغة اإلجنليزيةمستخلص الدراسة

  ي  الفهرس
  م  قائمة اجلداول

  ع  قائمة الرسوم البيانية




  ع  قائمة املالحق

  ٢  مقدمة الدراسة  
  ٦  مشكلة الدراسة
 ٧  أسئلة الدراسة
 ٧  أهداف الدراسة
 ٨  أمهية الدراسة
 ٨  حدود الدراسة
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 ٩  مصطلحات الدراسة

  ١١  مقدمة   : اإلطار النظري  
  ١٥     استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
  ١٥  يل يف التعليممربرات استخدام احلاسب اآل

  ١٨  مزايا استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
  ٢٠  جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ٢٠  احلاسب اآليل يف خدمة املتعلِّم


 


א




א
W





א


א

  ٢١  احلاسب اآليل يف خدمة املعلّم  



  

 ١٢

  ٢٣  Computer Managed Instruction ( CMI )إدارة التدريس باحلاسب اآليل : أوالً 
  ٢٥  Computer Assisted Instruction ( CAI )التدريس مبساعدة احلاسب اآليل: نياً ثا
  ٢٥    Learning from the Computerـ التعلم من احلاسب اآليل ١
  ٢٥  Tutorials) الشرح والتوضيح ( الدروس اخلصوصية ) أ(
  ٢٥  Drill and Practiceالتدريبات واملمارسة ) ب(
  ٢٦  Learning with Computer ب اآليل ـ التعلم باحلاس٢
  ٢٦   Simulationاحملاكاة) أ(
  ٢٩   Instructional Gamesاأللعاب التعليمية) ب(
  ٣١  Laboratory Lessons Computer) املعامل احملوسبة(الدروس العملية باحلاسب اآليل) ج(
  ٣٢    Learning about Computersـ تعلّم احلاسب اآليل ٣
  ٣٢  التعرف على احلاسب اآليل) أ ( 
  ٣٢  تعلّم الربجمة) ب ( 

  ٣٥  Computer  Literacyثقافة احلاسب اآليل
  ٣٦  معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ٣٨  مراكز مصادر التعلّم
  ٣٨   مراكز مصادر التعلّممقدمة عن

  ٣٩  مفهوم مراكز مصادر التعلّم
  ٣٩  راكز مصادر التعلّم يف اململكةملاألهداف التفصيلية 

  ٤١   مقدمة  

  ٤٢  اسب اآليل يف العملية التعليميةوخاصة احل،  التقنيات التعليميةدراسات حول واقع استخدام: أوالً

  ٤٩  العلومالتعليمية يف  خمتلف فروع دراسات حول استخدام  احلاسب اآليل يف العملية : ثانياًً

 ٥٦  م التقنيات يف العملية التعليمية وتدريبهم على استخدادراسات حول تأهيل املعلمني: ثالثاً







א



א

W



א




א
א




 ٥٨  تعليق على الدراسات السابقة

 ٦٥  متهيد عام  

 ٦٥  منهج الدراسة  

 ٦٥  جمتمع الدراسة وعينته





א

א



א

W 
א

א


אא





٦٩  أداة الدراسة 



  

 ١٣

 ٧١  Validityلدراسة  صدق أداة ا

 ٧٧  Reliabilityثبات أداة الدراسة  

 ٧٨  إجراءات الدراسة

 ٧٩  أساليب املعاجلة اإلحصائية  

 ٨١  متهيد عام  
 ٨٢  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

 ٨٢  مناقشة نتائج السؤال األول
 ١٠٢  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين

 ١٠٢  مناقشة نتائج السؤال الثاين
 ١١٣  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث





א




א
W


א

א








F












E




 ١١٣  مناقشة نتائج السؤال الثالث

 ١٢٨  متهيد  

 ١٢٨  الدراسةملخص ألهم نتائج 

 ١٣٣  توصيات الدراسة




א



א

W









 





א





א




א
א



 ١٣٥  الدراسات املقترحة

  ١٣٧  املراجع العربية : أوالً   





א

א


 ً١٤٦  املراجع األجنبية: ثانيا  

  ١٤٩  قائمة بأمساء السادة حمكمي أداة الدراسة) : ١(ملحق رقم   
  ١٥١  أداة الدراسة يف صورا األولية) : ٢(ملحق رقم 

  ١٦٣  أداة الدراسة يف صورا النهائية) : ٣(ق رقم ملح
  ١٧٧  إلجراء الدراسة االستطالعية) قطاع املربز(اخلطاب املوجه  إىل مدير مركز اإلشراف :  )٤(ملحق رقم 
  ١٧٩  إلجراء الدراسة االستطالعية) قطاع اهلفوف(اخلطاب املوجه  إىل مدير مركز اإلشراف ) : ٥(ملحق رقم 
خطاب سعادة عميد كلية التربية املوجه إىل مدير عام إدارة التربية والتعليم مبحافظة ) : ٦ (ملحق رقم

  األحساء لتطبيق الدراسة
١٨١  




א




  ١٨٣  موافقة مدير عام إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء على تطبيق الدراسة) : ٧(ملحق رقم 



  

 ١٤

الجداول 
א א
  ٦٦  اسة موزعني حسب مدارسهم الدرعينةأفراد   )١(
  ٦٧   الدراسة حسب التخصص عينةتوزيع أفراد  )٢(
  ٦٧   الدراسة حسب اخلربة عينةتوزيع أفراد  )٣(
  ٧٠  "االستفتاء " والنسبة املئوية لكل حمور من حماور أداة الدراسة ، كل حمور ) فقرات(بنود   )٤(
  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود   )٥(

  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  معارف ومهارات احلاسب اآليل العامة/ فرعي 

٧٢ 

  ) قافة احلاسب اآليلث(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود   )٦(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  Microsoft Officeمهارات استخدام  / فرعي 

٧٣ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود   )٧(
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف،  ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية هـ: احملور 
  مهارات استخدام اإلنترنت/ فرعي 

٧٣ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود   )٨(
  العملية التعليمية رف وتطبيقات يفومعا، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام برامج احلماية/ فرعي 

٧٣ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود   )٩(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات الربجمة بإحدى لغات الربجمة/ عي فر

٧٤ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٠(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  ترمجة مهارات استخدام  برامج ال/ فرعي 

٧٤ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١١(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  الربامج املتقدمة لتصميم عروض دروس العلوم/ فرعي 

٧٤ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٢(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  برامج حتويالت علمية/ فرعي 

٧٥ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(ط بني درجة البنود قيم معامل االرتبا )١٣(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  برامج تنسيق الصور والرسوم واخلطوط والنصوص/ فرعي 

٧٥ 



  

 ١٥

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات( درجة البنود قيم معامل االرتباط بني )١٤(
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  برامج عرض مقاطع  الفيديو والصور/ فرعي 

٧٥ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٥(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
   برامج الصوتيات مهارات استخدام/ فرعي 

٧٦ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(ثاينوالدرجة الكلية للجزء ال) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٦(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  برامج ضغط امللفات/ فرعي 

٧٦ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٧(
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : ور احمل

  مهارات استخدام  برامج النسخ على االسطوانات/ فرعي 

٧٦ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٨(
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، اسب  اآليل األساسية هـ ـ مهارات احل: احملور 
  مهارات استخدام  برامج نقل البيانات/ فرعي 

٧٧ 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود  )١٩(
  العملية التعليمية  ارف وتطبيقات يفومع، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام  برامج تصميم االسطوانات/ فرعي 

٧٧ 

 ٨٢   الدراسة حسب امتالكهم جهاز حاسب آليل   عينةتوزيع أفراد  )٢٠(
 ٨٣   الدراسة حسب استخدامهم للحاسب اآليل   عينةتوزيع أفراد  )٢١(
 ٨٣  إلنترنت يف بعض مناشط احلياة الدراسة حسب تصفحهم لعينةتوزيع أفراد  )٢٢(
 ٨٤   الدراسة حسب قراءم نشرات أو جمالت متخصصة يف احلاسب اآليلعينةتوزيع أفراد  )٢٣(
 ٨٤   الدراسة حسب استخدامهم  احلاسب اآليل يف أحد جماالت التعليمعينةتوزيع أفراد  )٢٤(
 ٨٥  ب اآليل يف تدريس العلوم الدراسة حسب متوسط استخدامهم  احلاسعينةتوزيع أفراد  )٢٥(
 ٨٦   الدراسة حسب دراستهم مقررات يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم أو عامة يف احلاسب اآليلعينةتوزيع أفراد  )٢٦(
 ٨٧  )تقنية احلاسب اآليل (  الدراسة حسب التحاقهم بالربامج التدريبية احلاسوبية عينةتوزيع أفراد  )٢٧(
 ٨٧  ]ثالثة برامج أو أكثر) [تقنية احلاسب اآليل( الدراسة حسب التحاقهم بالربامج التدريبية احلاسوبية عينةتوزيع أفراد  )٢٨(
 ٨٨  )دمج احلاسب يف التعليم(  الدراسة حسب التحاقهم بالربامج التدريبية عينةتوزيع أفراد  )٢٩(
 ٨٩  ]برناجمان تدريبيان أو أكثر) [دمج احلاسب يف التعليم( الدراسة حسب التحاقهم بالربامج التدريبية عينةتوزيع أفراد  )٣٠(
 ٩٠  معارف ومهارات احلاسب اآليل العامة/   الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبية عينةمستوى متكن أفراد  )٣١(
 ٩٢  Microsoft Officeبمهارات استخدام  برامج املكت/  الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةمستوى متكن أفراد  )٣٢(
 ٩٤  مهارات استخدام اإلنترنت/  الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةمستوى متكن أفراد  )٣٣(

 س



  

 ١٦

 ٩٦  مهارات استخدام الربامج املتقدمة لتصميم عروض دروس العلوم/ الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةمستوى متكن أفراد  )٣٤(
  ٩٧  مهارات استخدام  برامج حتويالت علمية/  الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةكن أفراد مستوى مت )٣٥(
 ٩٨  مهارات استخدام  برامج تنسيق الصور والرسوم واخلطوط والنصوص/  الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةمستوى متكن أفراد  )٣٦(
 ٩٩  مهارات استخدام  برامج عرض مقاطع  الفيديو والصور/ ة من املهارات والربامج احلاسوبية الدراسعينةمستوى متكن أفراد  )٣٧(
  ١٠٣    ٢٠ ـ١للبنود من /   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم عينةمستوى استخدام أفراد  )٣٨(
  ١١٣  عداد التربويحبسب اإل/   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم عينةمستوى استخدام أفراد  )٣٩(
  ) املعلمني التربويني وغري التربويني (  الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت(قيمة  )٤٠(

  حول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري اإلعداد التربوي
١١٤  

  ١١٥  حبسب التخصص/  ريس العلوم  الدراسة للحاسب اآليل يف تدعينةمستوى استخدام أفراد  )٤١(
  ١١٦  الدراسة حول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري التخصصعينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف(قيمة  )٤٢(
  ١١٧  حبسب اخلربة/   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم عينةمستوى استخدام أفراد  )٤٣(
  ) فأكثر١٥/١٥ـأقل من ١٠/١٠ ـ أقل من٥ / ٥ـ أقل من ١( الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف(قيمة  )٤٤(

  حول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري اخلربة
١١٨  

  ١١٩  اسة مقررات حاسب آيل أثناء اإلعداد األكادمييحبسب در/   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم عينةمستوى استخدام أفراد  )٤٥(
املعلمني الذين درسوا مقرراً أو أكثر يف احلاسب اآليل واملعلمـني الـذين مل         (  الدراسة   عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء      ) ت(قيمة   )٤٦(

  مقررات حاسب آيل أثناء اإلعداد األكادمييحول استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري دراسة ) يدرسوا
١٢٠  

  ١٢١   الدراسة بالربامج التدريبية على استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلومعينةأثر التحاق أفراد  )٤٧(
  ١٢٣  حبسب االلتحاق بالربامج التدريبية/   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم  عينةمستوى استخدام أفراد )٤٨(
  ) املعلمني امللتحقني وغري امللتحقني بالربامج التدريبية( الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت(قيمة  )٤٩(

  حول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري االلتحاق بالربامج التدريبية
١٢٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ١٧

 الرسوم البيانية 
א א
  ٦٨    جهة التخرج الدراسة حسبعينةتوزيع أفراد   )١(
  ٦٨  اإلعداد التربوي الدراسة حسب عينةتوزيع أفراد   )٢(
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  الفصل األول
א א

אאW 
ات العصر املتصف بثورة فتعد ضرورة ملواجهة حتدي، شرية تعترب أساس التنمية الشاملةتنمية املوارد الب إن     

ومن اتمعات املختلفة جمتمعاً ،  مية جعلت من العامل قريةً صغريةًمعلوماتية هائلة وتقنيات اتصال رقمية متنا
وهذا غير عديداً من أمناط النشاط البشري حبيث أصبحت ، تربطه تقنيات إلكترونية متعددة، واحداً حموسباً

وتبع هذا عديد من التغريات كظهور احلكومة ، وليست مكملةً له هذه التقنيات أساس كل نشاط بشري 
عصر  " حىت أُطلق على عصرنا، ا إىل ذلك املدرسة اإللكترونية وكذلك املختربات احملوسبة وم، اإللكترونية 

  ،وإذا أُحسن توظيف هذه املعلومات والتقنيات احلديثة يف العملية التعليمية ، " Information ageاملعلومات 
  .  إىل تعلم مستمر فعال وهادف ذلك يؤديقد

  

يستلزم تكامل كل عناصـر     ،      إن كل تطور تربوي وتعليمي يؤمل منه حتقيق مستويات عليا من التعلُّم           
 حتتم أنْ يتمكن من الكفايات      فمكانته، املوارد البشرية اهلامة    العملية التعليمية ومنها املعلم ؛ الذي يعترب أحد         

وخاصة تلك املتعلقة بكفايات تقنيات التعليم ومنها تقنية احلاسب         ،  ومهارات التدريس األساسية     التعليمية
 املشكالت األساسية اليت كانت وال تزال تواجه تدريس العلوم يف الدول العربية بوجه عام نقـص                 "اآليل حيث إن من     

 أن عاملنا املعاصر يتـصف كمـا يقـول    كما، ) ٢٨:م٢٠٠١،نشوان  ". (معلمي العلوم املدربني تدريباً كافياً 
ومير بثورة يف املعلومات يف شىت جماالت       ،  بالتغري السريع والتطور األمثل يف جمال العلم والتكنولوجيا        "النجدي وآخرون   

احلياة ؛ فإن ذلك يزيد من أمهية أدوار املعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة يف تربية األجيال تربية تتناسـب مـع                       
وهذا كله أوجـد أدواراً جديـدةً       ). ١١١: م  ٢٠٠٢، النجدي وراشد وعبداهلادي     " (تغريات هذا العصر  م

  . للمعلم يف عصر اإلنترنت 
  

تستلزم مـن مجيـع     ،      إنّ التوجهات التربوية املعاصرة واليت تنحو باجتاه التعلُّم  الذايت و التعلُّم املستمر              
تربوية أن تعي كل ذلك وتتعاطى معه مبا يساهم يف خلق بيئة تعليمية أكثر           املهتمني والعاملني يف املؤسسات ال    

فاقـد   تبقي عملية التعلم مستمرة يف نفوس الطالب وعقوهلم وكذلك معلميهم سواء بـسواء ألن             ، فاعلية  
وال ميكنه أن جياري واقع الطالب من أجواء تعلّم غري مباشرة يعايـشوا حيثمـا حلـوا    ، الشئ ال يعطيه  

يف ظل أجواء إعالمية ووسائل اتصال متنوعة حتمل كل ساعة جديداً معرفياً وكل يـوم فكـرة                 ، نقَّلوا  وت
فحني اليكون املعلم على مستوى وكفاءٍة تربويٍة مناسبتني فإنه لن يستطيع           ، مبتكرة يف مكان ما من العامل       

يتعين على معلم " أنه ) م٢٠٠٤ ، وآخرون عبد احلميد:ترمجة(ويذكر تروبريدج وآخرون   . كل ذلك جماراة  
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لّـم  منه يف تعزيـز تع    العلوم املبتدئ أنْ يألف احلاسوب وأن يستخدمه بأكثر طرق ممكنة لإلفادة القصوى             
اجلـودة يف    :  للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية      وقد أوصى اللقاء السنوي الرابع عشر     . "التالميذ  

ية احلديثة اليت تيسر للمعلـم      واألجهزة التكنولوج ، د واألدوات التعليمية    بضرورة توفري املوار  ، التعليم العام 
  )هـ١٤٢٨ ، جسنت(    .ه املهين لضمان جودة املنتج التعليميأداء

  
، مثة أمور يف الوقت احلاضر زادت من أمهية وضرورة ارتباط عمل معلم العلوم بالتقنيات احلديثة      إن 

، ملا لذلك من آثار إجيابية سوف تنعكس على إنتاجه املهين والفين ، نترنت وأمهها احلاسب اآليل وشبكة اإل
دويدي ، )هـ١٤١٩(املطريي : وعلى طالبه كما دلّت على ذلك عديد من الدراسات منها دراسات 

فالكثري من النشاطات احليوية املعاصرة باتت مرتبطةٌ ،  وغريها)م٢٠٠٥( واحلذيفي والدغيم ،)م٢٠٠٤(
وتعد املؤسسات التربوية أكثرها حاجةً سواء يف إدارة العمل التربوي . التكنولوجيا ذات العالقةىت أوجه بش

قد ، كما أن بعض مشكالت التدريس اليت تواجه معلمي العلوم حتديداً ، أو يف عمليات التدريس ذاا 
 Learning حلاسب اآليل فيتم ذلك بواسطة تعلم العلوم من ا، أصبح لتقنية احلاسب اآليل دور مذللٌ هلا 

Science from the Computer  ، أو تعلم العلوم باحلاسب اآليلLearning Science with 

Computer  . وهذا يفتح آفاقاً جديدةً وواسعةً لتعلم دائم  يقوم على فلسفةٍ  تربويٍة حديثٍة أساسها تعليم
وختلق فيه ميوالً ، املتعلم مهارات التفكري العليا عرب طرق وأساليب تعلم مبتكرة تثري يف !! الفرد كيف يتعلم 

ويساهم ، كما أن لذلك دور يف التعزيز والدافعية الذاتيني للطالب ،واجتاهات علمية صحيحة وهادفة 
  وتواصليةمية التعليمية تشاركيةأصبحت العملية التعلّبل ، مباشرةً  يف جعل املتعلم حمور العملية التعليمية 

ساعد ت تقنية التعليم " ة فيقولاحليلوأكّد هذه الرؤية ، ) م١٩٨٧( كما بين ذلك العاين املعلمبني الطالب و
. )٥٤: م ١٩٩٨،  احليله(  "املعلم على مواكبة النظرة التربوية احلديثة اليت تعد املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية

ليل عديدٍٍ من الدراسات حول التعليم املعزز  بعد حت)Edward,et. al, 1975(ه وقد توصل إدوارد وزمالؤ
وقد قام . إىل أن ذلك حيقق فاعلية أكثر يف حتصيل الطالب مقارنة ًً بالتعليم التقليدي ، باحلاسب اآليل 

وتوصل إىل ، الثانوية بدراسة واقع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باملرحلة (Nekhleh,1983)نكله
  . يزيد مع األيام مع تزايد أجهزة احلاسب اآليل يف مدارس جمتمع البحث اآليلأن استخدام احلاسب 

نظام متكامل وشامل أساسه ضمن ،  وحتقيق ذلك ممكن بالتوظيف الصحيح واملوجه لتقنية احلاسب اآليل 
  . كفاءٍة عاليٍة فنياً وتربوياً معلم ذو

  

ل املؤسسات التربوية واملتمثل يف مراكز مـصادر             إن التوسع احلاصل يف استخدام احلاسبات اآللية داخ       
 وبالتـدريج مبـدارس     وأُتبعت يف السنة التالية   ، هـ١٤١٩حلة الثانوية سنة    التعلّم واليت بدأت مبدارس املر    
فهذا يدعو املسؤولني للبحث باهتمام ملعرفة جدوى هذا التوسع بتحديـد           . املرحلتني االبتدائية واملتوسطة    
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لوم من إمكانات احلاسب اآليل عرب براجمه الكثرية وتطبيقاته املتنوعـة مبـا يف ذلـك         مدى متكن معلمي الع   
أي مدى ما ميتلك هؤالء املعلمون من ثقافة احلاسب واليت تقود            ، Internet االستفادة من شبكة اإلنترنت   

ـ               ون موسـعة   إىل التمكن من مهارات احلاسب املتعددة وإعداد الربجميات اليت ال يشترط بالضرورة أن تك
على وجوب تدريب املعلمني إلعداد الربجميات التعليمية يف مادة         ) م٢٠٠٢(ويف هذا يؤكد الفار     ، ومتعمقة  

تقود إىل التمكن من مهارات اإلنترنت وزيـادة  Internet Literacy كما أنّ ثقافة اإلنترنت . ختصصهم 
 من أداء عملهم بشكل يتنـاغم مـع روح          وهاتان الثقافتان متكنان املعلمني   . االستفادة من شبكة اإلنترنت   

تطوير أثنـاء   وكذلك يعود إىل برامج التدريب وال     ، وحتقيق ذلك يعود إىل إعدادهم املهين       ، العصر وآلياته   
ـ ١٤٢٤(عان  الـضل ، ) هـ١٤١٨(  ذلك الشهراين والسعيد     وقد أشار إىل  ، مزاولة مهنة التدريس   ، ) هـ

  ) . هـ١٤٢٣(واهلدلق 
 حول هذا فيذكر أن اإلنفاق العظيم للدول الغربية على البحوث أوصـلهم             ) Cotton,2001(يشري كوتون   

ومعـدل  ، واجتاهاته  ، إىل معرفة تأثريات استخدام احلاسبات اآللية كأدوات تدريس على اجنازات الطالب            
 وإىل   اهلند بذلك فيقول أنه    ) Ranade,N.D(ويقارن راندي   . وغري ذلك   ، والقدرة على االحتفاظ    ، تعلمه  

 يف تقريره بأنه    )Dickard,2003(ويؤكد هذا ديكارد    . حٍد بعيد ال توجد حبوث أو حتليالت يف هذا اال           
مليار دوالر إلدخال احلاسب اآليل للمدارس      ٤٠يف العشر سنوات األخرية أنفقت الواليات املتحدة أكثر من        

  . وتوصيل الفصول باإلنترنت 
  

 حول نقاط جوهرية تتعلق بأمهية تفعيل معلمي العلوم لتقنية اتفقتائج      أعطت العديد من الدراسات نت
 E-mail مبا فيها الربيد اإللكتروين  ،Internetاحلاسب اآليل مع ضرورة االستفادة من خدمات اإلنترنت 

، ) م٢٠٠٢(العبيد : كما يف دراسات كل من  ، وأبرزها تدريس العلوم ،يف جممل العملية التعليمية
 املناعي دراسةو، لصاحل اموعات التجريبية اليت درست باستخدام احلاسوب ) هـ١٤١٩(ي واملطري

. يادة يف التحصيل ويف تقليل الوقتاليت توصلت إىل أن التدريس باستخدام احلاسب يؤدي إىل ز )م١٩٩٢(
وباس كما أن دراسة فينسولر ، ) هـ١٤٢٤(والعرتي ، )هـ١٤٢٠( التومي : دراسات كل من وكذلك

( Vinsonhaler and Bass, 1972 ) توصلت إىل أن حتصيل ،  واليت حللت نتائج عشر دراسات مستقلة
كما أن استخدام ألعاب احلاسب  .%٣٥ احلاسوب أعلى بنسبة تزيد عن الطالب الذين تعلموا مبساعدة

. )م٢٠٠٤(ة دويدي داعي لديهم كما يف دراساآليل التعليمية تزيد من حتصيل الطالب ومنو التفكري اإلب
أن هلا فاعلية يف زيادة ) م٢٠٠٤( دراسة الل توصلتحيث ، وكذلك يف استخدام الوسائط املتعددة 

على ذلك دراسة وكذلك يف زيادة االجتاه االجيايب حنو العلم والتفكري العلمي كما دلت . التحصيل الدراسي
  ). م٢٠٠٥ (احلذيفي والدغيم
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ـِك وباجنرت وول     و  دراسةً 48بتحليل نتائج  (Kulik, Bangert  & Williams,1983 ) يامقام كُل
فتبين أن ذلك زاد ،   مبختلف األمناط(CAI)لطالب اُستخدم معهم التدريس والتعلم املعزز باحلاسب اآليل 

علم وأن الطالب الناجحني يزداد إقباهلم ومحاسهم للت.  احنرافاً معياريا٠,٣٢ًالتحصيل الدراسي لديهم مبعدل 
 يف (Sharp,2000) وتوصل شارب. م وال تضعف عزميتهموحني تكثر أخطاؤهم فال يقل إقباهل، باحلاسب

يب على دافعية أن تكنولوجيا اإلنترنت تؤثر بشكل إجيا، دراسةً من بلدان متعددة ٩٠دراسته بعد مراجعة 
يف جوانب  اباً على املعلمنيكما تؤثر إجي،وحتسن مهارات االتصال والكتابة لديهم ، الطالب حنو التعلم

على استخدام  املعلمني حول تدريب الطالب يف دراسته (Huppert, 1991)كما توصل هبرت .عديدة
يف عديٍد من النواحي  املتدربني إىل أن ذلك أثَّر إجياباً يف اجتاهات هؤالء، احلاسب اآليل يف الصفوف العلمية

  .ـ تقدير الذات٤،  ـ بيئة التعليم٣ ،لومـ فهم الع٢، ـ تعلم االستراتيجيات١: وهي
  

،  أن التعليم املعزز باحلاسوب يفيد الطالب يف كل جماالت املنـهج             )Tabassum,2004 (ويؤكد تاباسوم   
، التـدريب واملمارسـة     ، وأن براجمه تستعمل للدروس اخلصوصية      ، ويساعد يف تسهيل وحتسني التدريس      

  .كما أا تفيد يف اختبار فهم الطالب ، وحل املسائل واملشكالت ، احملاكاة 
  

سالم واحلذيفي ،  (Huppert, 1991 )هبرت  ، (Kamm, 1983 ) كام :ومنها ، كثرية  دراساتكما أن
، )م١٩٩٦(دويدي ، ) هـ١٤١٤(التركي ، )م١٩٩٤(احملمدي ، ) Bohren, 1993( هرين بو، )م١٩٩١(

عبد ، )م٢٠٠٣(اجي أيب ن، )Chang,2002( شانج، ) هـ١٤١٩(العبد الكرمي ، )هـ١٤١٩ (املطريي
العرتي ، )هـ١٤٢٤(راشد وحممود ، )Tabassum,2004(تاباسوم ، )م٢٠٠٣(زغلول ، )م٢٠٠٣(اهلادي 

 تناولت فاعلية ).م٢٠٠٦ (القرين ،)هـ١٤٢٦(ودي واهلديب اجل، )م٢٠٠٥(ربيع ، )هـ١٤٢٤(
مثل  عملية التحصيل ، يف العديد من اجلوانب استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف عملية تدريس العلوم 

   .نتائج إجيابية يف هذه اجلوانب وقد توصلت إىل، والتفكري بأنواعه العديدة ، االحتفاظ بالتعلّم،الدراسي
  

دراسات توصلت إىل نتائج ال  بعض هناكفإن،  اليت توصلت إىل نتائج إجيابية كثرة الدراسات     برغم
 تكون حيادية حبيث ال تعطي وقد،  تكون نتائج سلبيةفقد، الضرورة إجيابية دائماًحبيث ال تكون ب، خمتلفة

 تتوصل إىل وجود فروق ذات  أي مل،أثر إجيايب أو سليب من استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس
كرمي العبد ال، (Slik, 1990)  سليك:  دراسة كل من كما يف،لصاحل اموعات التجريبية، داللة إحصائية

كما أن دراسيت سالم . يف تنمية التحصيل الدراسي، )هـ١٤٢٠( واللهيب، )هـ١٤١٩(
مل تتوصال إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ،)هـ١٤١٩(الكرمي العبد، )م١٩٩١(احلذيفيو

. لوميف تنمية االجتاه حنو مواد الع، االختبارات البعدية بعد استخدام طريقة التدريس بواسطة احلاسب اآليل
  .وخصوصاً التفكري العلمي، يف تنمية مهارات التفكري) م٢٠٠٥( والدغيموكذلك دراسة احلذيفي 
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يـذكر بيكـر    ،  وفيما يتعلق بواقع استخدام احلاسـب اآليل يف العمليـة التعليميـة            همن جانب آخر فإن   
(Becker,1987)     لأنه  ، اسب اآليل يف املدارس األمريكية     يف دراسته لواقع استخدام احلأنّ نـسبة     إىل توص 

م ال تتجـاوز    ١٩٨٥معلمي املرحلة الثانوية الذين ميكن تصنيفهم خرباء يف استعمال احلاسب اآليل يف العام              
  .يف املرحلة االبتدائية% ١٠وال تزيد عن% ٢١يف حني تقل يف املرحلة املتوسطة فتبلغ ، % ٢٧

املعلمات للحاسـب   / تخدام املعلمني   إىل وجود تقصري يف اس    ) م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد   وتوصلت دراسة   
اهلـدلق  كمـا توصـلت دراسـة       . وإىل قلة توفر الربامج التعليمية احلاسـوبية      ، اآليل يف العملية التعليمية     

أكثـر بـرامج    حبيـث أن    ، إىل أن هناك استخداماً جيداً للحاسب اآليل يف العملية التعليمية           ) هـ١٤٢٣(
وأقلـها  ، يف تدريسهم هي برامج الرسوم ومعاجلة النـصوص       لعلوم  معلمات ا / يستخدمها معلمو  احلاسوب اليت 

  .simulationوبرامج النمذجة واحملاكاة ، استخداماً املوسوعات اإللكترونية
  

لثقافيت احلاسب اآليل واإلنترنت واللتان ، فة واقع معلمي العلوم يف مدارسنا     مما سبق يتضح أمهية معر
فمعرفة هذا الواقع ، اإلجيايب هلذا النوع من التقنياتملعلمني يف التفعيل كلما زادتا تزيد معهما قدرات ا

تعليمية يف تساعد على ضبط التوجهات واآلليات الالزم بذهلا يف كل ما يقدم للطالب املعلمني من برامج 
 إىل مما يقود بشكٍل عام، ناء اخلدمةوكذلك برامج تدريب املعلمني وتطويرهم أث، برامج إعداد املعلمني

  .اهللا تعاىلبعون ف على هذا الواقع  للتعرقد سعت هذه الدراسة و،حسن تطوير هذه الربامج حنو األفضل
  

אאW 
، تتمثل يف معلمني ذوي قدرات عالية     ،      إنّ تعاظم احلاجة يف خمتلف الربامج التربوية إىل كفاءات متميزة           

 واملستقبل من وعيٍ  وفهمٍ حقيقيني بأمهية التقنيـة ودورهـا يف             ومتصفني مبا جيب أن يتحلى به معلم اليوم       
حيـث  ، واحلاجة هذه أوجدت أمهية التعرف على الواقع احلايل هلؤالء املعلمـني            ، خدمة العملية التعليمية    

افتقار العديد مـن معلمـي      ، متدرباً  ١٨و  ، طالباً  ٤٠معلماً و   ٢٠بينت الدراسة االستطالعية لعينة بلغت      
كمـا أن   ، وم لبعض املهارات احلاسوبية واليت حتول دون استخدامهم األمثل والفاعل هلـذه التقنيـة               العل
 .سب اآليل واستخداماته يف التعليم    احلاما يتعلق ب  تقريباً منهم غري تربويني مما يعين عدم دراستهم ملقرر          %٣٠

عليم وبنسبة ليست قليلة غري متمكـنني       كما بينت أن متدريب الربامج التدريبية املرتبطة بدمج احلاسب يف الت          
ممـا يعـين    ، سن استفادم من هذه الربامج التدريبية        األساسية الالزمة؛ واليت تضمن ح     من بعض الربامج  

كما متّ التعرف علـى أوجـه اسـتخدامات         ، م قبل التحاقهم مبثل هذه الربامج     احلاجة إىل تشخيص واقعه   
  . الب احلاسب اآليل يف دروس العلومالط

 واليت تتلخص يف  التعرف على واقع معلمي العلوم احلايل مـن حيـث               نا أتت مشكلة الدراسة        ومن ه 
ومستوى توظيفهم براجمه العديـدة     ، استخدامهم الشخصي للحاسب اآليل مع متكنهم من مهاراته املتعددة        
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 بشكلٍ  دقيٍق وموضـوعي      فمعرفة واقع معلمي العلوم يف هذا الصدد      ، وتطبيقاته املتنوعة يف تدريس العلوم      
ومن هنا تأيت  أمهية معرفة ذلك عرب دراسة املـشكلة           ، يعترب مطلباً مهماً للقائمني واملهتمني بالتربية والتعليم        

  .ملعرفة أبعاد واقعها بني معلمي العلوم 
  

אאW 
  :  التايل السؤال الرئيس اإلجابة عن ة إىل احلاليسعت الدراسة     

 يف   وتوظيفهم براجمه وتطبيقاته يف تدريس العلـوم       لحاسب اآليل لاستخدام معلمي العلوم    واقع  ما  
   ؟حمافظة األحساء

  :    وهي أسئلة فرعيةوهذا السؤال تتفرع عنه عدة 

  احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟ بما مستوى معرفة معلمي العلوم  / ١

 ب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟ ربامج احلاسلما مستوى استخدام معلمي العلوم  / ٢

   يف استخدام معلمي العلوم   ٠,٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  / ٣
   : حبسبلحاسب اآليل يف تدريس العلوم ل     

  ) .تربوي ـ غري تربوي (  التربوي اإلعداد  أ  ـ 
  .ب ـ التخصص       
  .ج  ـ خربام يف التدريس        
  .د  ـ دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين   
  ç اخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " الدورات التدريبية "  ـ التحاقهم بالربامج التدريبية.  

 

אאאW 
 :  لـ هدفت هذه الدراسة

 . وتطبيقاتهاحلاسب اآليلبحتديد مستوى معرفة معلمي العلوم  •
 

 .ى استخدام معلمي العلوم احلاسب اآليل يف تدريسهم للعلوم حتديد مستو •
  

   : حبسبحتديد الفروق اإلحصائية بني معلمي العلوم يف واقع استخدامهم احلاسب اآليل   •
  ) .تربوي ـ غري تربوي (  التربوي إلعدادا  أ  ـ 

  .     ب ـ التخصص 
  .     ج  ـ خربام يف التدريس  
  .ات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين  د  ـ دراستهم بعض مقرر

 ç اخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " الدورات التدريبية "  ـ التحاقهم بالربامج التدريبية.  
  

آليل وبراجمه وتطبيقاته حتديد أداة للتعرف على واقع معلمي العلوم يف معرفتهم مهارات احلاسب ا •
  . املتنوعة
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אאW 
  : فيما يلي هذه الدراسة       تكمن أمهية

من خالل توفري بيانات ، مساعدة كليات إعداد املعلمني ومراكز التدريب على أداء براجمهم •
من ، إحصائية دقيقة حول مدى معرفة واستخدام معلمي العلوم للحاسب اآليل يف العملية التعليمية

  .أجل دعم برامج التعليم كافة
م يف ررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين على مهاراتعرف جدوى دراسة معلمي العلوم ملق •

 .  تدريسهم العلوم احلاسب اآليل وانعكاس ذلك على
اخلاصة بتقنية " الدورات التدريبية " تعرف جدوى التحاق معلمي العلوم بالربامج التدريبية  •

 .علوم تدريسهم ال على احلاسب اآليل على مهارام يف احلاسب اآليل وانعكاس ذلك
وكليات إعداد معلمـي    ، تزويد ذوي العالقة من مسؤويل وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم            •

 .العلوم يف اجلامعات وكليات إعداد املعلمني بنتائج البحث وتوصياته 

 
אאW 

 

 @òîÇìšì¾a@†ë‡¨a:@@ @
 – أحيـاء    -فيزيـاء   (  العلوم املختلفة    معلمي مواد  واقع استخدام     على دراسة   هذه الدراسة  اقتصرت     

  .يف املرحلة الثانويةللحاسب اآليل ) جيولوجيا  كيمياء ـ
   . متّ استبعاد املدارس اليت ال متلك مركزاً ملصادر التعلّم ـ
أو إلدارة  ،  متّ استبعاد معلمي العلوم املفرغني إدارياً ؛ أي الذين يشغلون مناصب إدارية تابعة إما للوزارة                 ـ
  .لتربية والتعليم يف احملافظة نفسها ا
  

  

 @òîãbØ¾a@†ë‡¨a: @ @
يف مجيع مدارس التعليم العام احلكومية النهارية ذات املباين احلكومية يف املرحلة             هذه الدراسة    يقطبمت ت      
) ١٧(دها  وعد، ظة األحساء التعليمية   مبحاف مركزاً ملصادر التعلّم  ب اآليل و  واليت تضم معمالً للحاس   ، الثانوية
   .مدرسةً

  
  

 @òîãbßÛa@†ë‡¨a: 

  .هـ ١٤٢٧/١٤٢٨للعام الدراسي  الفصل الدراسي الثاين  هذه الدراسة خالليقطبمت ت     
@ @

@ @

@ @
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אאW 
  / Realityالواقع 

احلصول والوجود،  هو الشيء املوصوف بالوقوع مبعىن      و.  ما يقصد به توضيح آين للحال القائم يف قضية       
   ] .٧المرسالت ـ [ ـ    ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع  :وله تعاىل ومنه ق
الوضع القائم الذي يتصف به معلمو العلوم من حيث معرفتهم مبهارات احلاسب  :  يعينهذه الدراسةويف 
  . م هذه التقنية يف تدريس العلوم استخدامايل وأوجه اآل

  

  / Science teacherمعلمو  العلوم  
أو فـروع   ، سـطة   املعلمني الذين يدرسون مواد العلوم يف التعليم العام  للمرحلتني االبتدائية واملتو           جمموعة  

  .يف املرحلة الثانوية ) فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ جيولوجيا (العلوم املختلفة 
كيميـاء  ال، األحيـاء ، علمون الذين يدرسون فروع العلـوم ؛ أي الفيزيـاء         هم امل : يعينهذه الدراسة   ويف  

 غـري   مسواء كانوا تربويني أ   ، س التعليم العام مبحافظة األحساء      واجليولوجيا للمرحلة الثانوية فقط يف مدار     
  .تربويني 

  

    /Computerاحلاسب اآليل  
،  ـ يعمل على ختزين املعلومات ويعاجلها بناًء على األوامر اليت تعطى لـه   Machineعبارة عن جهاز ـ  

فاحلاسب خيـزن   . وقد يعمل على طباعتها بطابعات ملحقة به        ، ة كمعلومات جديدة    وتقدم نتائج املعاجل  
وحيللها ويقوم بعمليات حسابية وإحصائية معقدة جداً و ويعمل علـى إنتـاج             ، كماً هائالً من املعلومات     

   . )هـ ١٤١٨، الشهراين والسعيد  (.وغري ذلك من املهمات األخرى ، ويرسم ويطبع ، الرسوم البيانية 

  

 الذي يـستخدمه عامـة      عظم أفراد ومؤسسات اتمع   ذلك اجلهاز املتداول بني م      :يعينهذه الدراسة   ويف  
مث ، وله القابلية الستقبال البيانات وختزينها بـشىت الوسـائل          ، املعلمني والطالب يف مراكز مصادر التعلّم       

وميكن ربطه بتقنيات أخـرى     . ديدة أيضاً   ومن مث إخراجها كبيانات بوسائل ع     ، حتليلها ومعاجلتها منطقياً    
،  Digital Projector جهاز العـرض الرقمـي  ،  Scanner املاسح الضوئي،  Printers خمتلفة كالطابعات
برباجمه ، وغريها من التقنيات اليت تزيد فاعلية احلاسب اآليل ، Electronic Microscope  واهر اإللكتروين

  .  العلوم وتطبيقاته املتنوعة يف تدريس
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  الفصل الثا�ي
א א

 

אאKKW 
  

فهو يعد نقلة نوعية غيـرت      ، حظي احلاسب اآليل مبكانة عظيمة مل حيظَ  ا أي اختراع آخر يف العامل                  
حيث أصبحت كل جماالت احلياة دون استثناء مرتبطةً        ، العديد من أمناط ونشاطات حياتنا اخلاصة والعملية        

، فجلُّ املصانع وامعات التجارية واهليئات اإلدارية واحلكومية ومراكـز األحبـاث            ، ذا اجلهاز العمالق    
فحىت ظهور شبكات االتصال    . تدار بواسطة احلاسبات اآللية   ، وخمتلف املعامالت التجارية واإلدارية وغريها    

اعتمد يف األساس   ،  ) Internetاإلنترنت  ( العاملية للمعلومات    شبكةالمي احلاسبات اآللية مثل     بني مستخد 
  . على التطور العلمي والتقين اللتني وصلت إليهما تقنية احلاسب اآليل

  
     إن جممل التغريات العلمية والتقنية اليت حدثت يف العقدين األخريين من القرن املاضي وبدايـة القـرن                 

أدت إىل ربط كافة حياة اإلنسان مبختلف جماالا ومناشطها املتنوعة بعديٍد من خمرجـات العلـم                ، ايل  احل
وأبرز هذه التقنيات وأمههـا بـال منـازع احلاسـب اآليل         ، Technologyالتطبيقية واملتمثلة يف التقنيات     

Computer  ،           قـد  ، ر احلاسـب اآليل   حيث أنَّ كثرياً من التقنيات األخرى ومنها تلك اليت سبقت ظهـو
بأن ربطت كافة أجزائها حباسـبات خاصـة        ، تطورت تطوراً مذهالً حني أخذت منحى آخر يف تطويرها          

  . لرفع كفاءة إدارا واستخدامها 
  

هو جمال التربية واليت مرت استفادا مـن هـذه          ،  استفادت من تقنية احلاسب اآليل     ومن أبرز ااالت اليت   
إىل درجة أن كافة جماالت     ،  تسميتها ألمهيتها وفاعليتها بالقفزات أكثر منها خطوات          ميكن ،التقنية خبطوات 

 أصبحا يستفيدان من اخلدمات الكبرية اليت ميتاز ا احلاسب           ،التربية ومنها التعليم بشقيه األساسي والعايل     
  . سةدرا وبالتحديد تلك اليت ختدم جمال هذا ال.وسنأيت على توضيح ذلك الحقاً ، اآليل

  
يف السابق جمرد عملية إقحـام للحاسـب اآليل         هي  مل تعد كما     يف العمل التعليمي  هذه االستفادة   إنّ       

أثبتت جناحها يف جمال ما وافتراض أـا سـوف          فهي ليست عملية زج بتقنية      ، ملية التربوية   وبراجمه يف الع  
أساسها أحـدث   ،  منهجية علمية واضحة     بل أصبحت العملية يف جمملها تتم وفق      ،  التعليمي  اال تنجح يف 

   .النمائية احلديثة للفرد املستهدفوكذلك األسس النفسية و، الفلسفات والنظريات التربوية احلديثة 
      

، اته املتعددة يف العمل التعليمي     عرب براجمه وتطبيق   احلاسب اآليل   إن حتقّق االستفادة احلقيقية من خدمات         
مما يساهم يف تنمية الكوادر البشرية لتفعيـل         ،أكرب قدر من النجاح    يتحقق أن   ضرورة إىل سوف يؤدي بال  
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،  أو مساعدة على الـتعلّم     كوسيلة تعليمية معززة للتعليم     الفاعل دورهل  نظراً ،خطط التنمية الشاملة للوطن   
تويات التعلّم  ملتعلقة مبس وخصوصاً ا ، اف التربوية والتعليمية األساسية   حبيث يساهم وجوده على حتقّق األهد     

أن الدور الذي يلعبه احلاسوب يف تعليم التفكري جديد         ) " ٢٤٩: م١٩٩٨( يقول الفار   ، م التفكري ومنها تعلّ ، العليا
ولكنه على درجة عالية من األمهية؛ حيث يتمثل يف استخدام احلاسوب ملساعدة التالميذ على تطوير أمناط جديدة                 ، نسبياً  

  " . وبالتايل االبتكار، تعلم يف مواقف خمتلفة تتطلب املنطق والتحليل واالستنتاجمن التفكري قد تساعد على ال
،  يف التعليم اآليلبحول استخدام احلاس )هـ١٤١٦( هناك آراء متباينة ومتشعبة كما يقول فالته        إن
حب ذلك   وما يصا استخدام احلاسب اآليل كاستخداماألوىل تتمثل يف:  أوجد مشكلتني االستخداموهذا
 ميكن عالجها كما يرى فالته باالقتصار على استخدام احلاسب اآليل بوصفه  املشكلةوهذه، سلبياتمن 

وأما .  أحد األشكال الثالثة اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل يف التعليموهذا يعترب، "وسيلة مساعدة للمعلم"
،  املشكلة ميكن عالجها بتوطني احملتوىوهذه، دةًون احلاسب اآليل تقنيةً مستورفتتمثل يف ك، املشكلة الثانية

  .أي أن نستخدم جهاز احلاسب اآليل كأداة ونصمم له الربامج اليت تتناسب مع ثقافتنا اإلسالمية
إالّ أن أغلب الدراسات جتمع على جدوى وفعالية ،  حول جدوى استخدامه تتباينت اآلراء وختلفومهما ا

  .يمية  جممل العملية التعليفاستخدامه 
  

بداية الثمانينات من القرن    من   ( ) ٣٢:م٢٠٠٣(سعادة والسرطاوي كما يقول   ،  *س     إن ظهور اجليل اخلام   
 Computers  Personalومنـها احلواسـيب الشخـصية       ،  من أجيال احلواسيب      )ـ وحىت اآلن   العشرين

ولة ومرونة استخدامها   مع سه ، وانتشارها،  Microcomputersوتسمى كذلك باحلواسيب الصغرية جداً      
فتح اال بشكل كبري لسهولة استفادة اال التربوي برمته بشكل مهين وفين مـن              ، بني كافة أفراد اتمع     

وعمليـة الـتعلّم بواسـطتها أو       ، ويتجلّى ذلك يف املدارس يف عملية التدريس ذاا         ، هذه التقنية اجلديدة    
  : هي، عامة هلذه احلواسيب عدة خصائص) م٢٠٠٢( وقد ذكر سالمة وأبو ريا. مبساعدا

  .ـ السرعة العالية ١
  . ـ الدقة العالية ٢
  . ـ القدرة العالية للتخزين ٣
  . ـ سهولة التعامل مع احلاسب ٤

  

سهلت إدخال احلواسيب إىل كثري من املدارس يف عدد كبري من النظم ، مل يذكرها  مهمةخاصيةوهناك 
  مقارنة ،  هي رخص تكلفة شرائها واحلصول عليها اخلاصيةوهذه ، عات يف العامل ية لكثري من اتمالتربو

____________________  

   .Windows إلى الويندوز DOSالذي بدأ مع بداية التّحول من الدوس ، يصنفه البعض على أنه الجيل السادس *
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 ال تتجـاوز    حيث،  إالّ عدد ضئيل منها      متكّن أي منشأة من اقتناء     ؛ تلك اليت ال   بأجيال احلواسيب السابقة    
أدى إىل انتشار استخدامه يف     ) م٢٠٠٣(فهذا وكما يقول سعادة والسرطاوي    . الكمية كلها اجلهاز الواحد   

 ومنـها   ، الثالـث  وخاصة يف الدول املتقدمة وكثري من دول العامل       ، م١٩٩٧اسع منذ سنة    التعليم بشكل و  
  .اسب اآليل يف مجيع مراحل التعليمالدول العربية ؛ اليت أدخل معظمها احل

  

بعضاً  يضعون جعل املختصني والتربويني، إن االهتمام باستخدام احلاسب اآليل يف كل مناحي احلياة      
ومن ذلك ، أو األدوار الذي يقوم ا ربطاً مبخرجاته ، يدور معظمها حول مكوناته  ، من التعريفات له

آلة إلكترونية ميكن برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها " بأنه  هفالذي عر) ١٦: م٢٠٠٥(املوسىتعريف 
    " .واسترجاعها وإجراء العمليات احلسابية واملنطقية عليها

  من حيث استخدام األشخاص هلا باختالف ختصصام  ، احلاسبات اآللية ) هـ١٤٢٣(وقد صنفت فودة 
  : وهي  ، واحتياجام هلا إىل عدة أنواع

   Portable Computerـ احلاسب النقال ٢    Computer  Personalـ احلاسب الشخصي ١
    Palmtopـ حاسب الكف ٤                 Note bookـ احلاسب الدفتري ٣
         PC Tabletـ حاسبات اللوحة ـ تابلت يب سي ٦        Wristwatch PCـ حاسبات املعصم ٥

    .Palm Computerـ احلاسب املفكرة ٧
  
  

، فإنّ أكثر األنواع شيوعاً واستخداماً هي احلاسبات الشخصية أو املكتبية           ، يف النواحي التدريسية املباشرة     و
، نظراً إلمكان ربطها بأكثر من جهاز آخر خيدم عملية التعلـيم والـتعلّم              ، وبشكل أقل احلاسبات النقَّالة     

 Intranetر بأجهزة أخرى داخلية لتكوين شبكة داخلية        فإضافةً إىل إمكان ربطها بشكل مباشر أو غري مباش        
وكذلك ربطها بأجهزة أخرى بعيدة عرب مراكز الشبكات العاملية لتكوين شبكة كربى مثل شبكة الويب               ، 

، فإن جهاز احلاسب اآليل الواحد أو أكثر ميكن ربطهم بعديٍد من التقنيات األخرى             ، Internetالعنكبوتية  
 Digitalالكامريا الرقمي  ، Scannerاملاسح الضوئي،  Digital Projectorالرقميومن ذلك جهاز العرض 

Camera  ،هر اإللكتروينا Electronic Microscope ،   القلم الـضوئيLight Marker   والـسبورة
  .وغري ذلك ....Electronic Boardالضوئية 

املفيدة يف عملييت التعليم والـتعلّم يقودنـا        آليل والعديد من التقنيات     ا املستوى من الربط بني احلاسب ا      هذ
وأيـضاً   ، وخباصة عمليات التـدريس     ، استخدام احلاسب اآليل يف التعليم    للحديث عن عدة حماور تتعلق ب     
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 نظراً لكون احلاسب اآليل وسيطاً تعليمياً جيداً كما دلّت على ذلك            ،منيالتعلّم الذايت من قبل الطالب املتعل     
  .وسوف نأيت على ذكر الكثري منها بالتفصيل الحقاً، ات احمللية والعامليةحوث والدراسجممل الب

  

تقنيات الخدام أمهية است  جوانب عديدة حول عن يف ميدان التقنيات التربويةتغلني املش كثري من     حتدث
  : هامهأ، يف عدة نقاط) ت. د (ها الكندي وقد أوجز، واليت أبرزها احلاسب اآليل، ماحلديثة يف التعلي

  : حتسني نوعية التعليم وزيادة فعاليته ،وهذا التحسني ناتج عن طريق : أوالً
o ازدحام الفصول وقاعات احملاضراتحل مشكالت .  
o لني علمياً وتربوياًمواجهة النقص يف أعداد هيئة التدريس املؤه.  
o  مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.  
o ا مكافحة األمية اليت تقف عائقا يف سبيل التنمية يف خمتلف جماال.  
o  التعليمية وطرق التعليم املناسبةتدريب املعلمني يف جماالت إعداد األهداف واملواد.  
o املتعلم حمور العملية التعليمية مع النظرة التربوية احلديثة اليت تعتربالنمشي . 

  

تلفة وسائل التعليمية املخ وإشباع حاجام للتعلم فالشك أن الؤدي إىل استثارة اهتمام التالميذت: ثانياً
 التعليمية تقدم خربات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما حيقق أهدافه ويثري كالرحالت والنماذج واألفالم

  .اهتمامه 
  

 تؤدي إىل البعد عن الوقوع يف اللفظية وهي استعمال املدرس ألفاظا ليس هلا عند التلميذ نفس الداللة :ثالثاً
تنوعت الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعادا من املعىن تقترب من احلقيقة األمر الذي  فإذا  .اليت عند املدرس 

  .يساعد على زيادة التطابق والتقارب بني معاين األلفاظ يف ذهن املدرس والتلميذ 
  

  . حتقق تكنولوجيا التعليم زيادة املشاركة اإلجيابية للتالميذ يف العملية التربوية :رابعاً
  

 تنمية القدرة على التأمل والتفكري العلمي اخلالق يف الوصول إىل حل املشكالت وترتيب تؤدي إىل :خامساً
  .األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول 

  

   .  حتقق هدف التربية اليوم والرامي إىل تنمية االجتاهات اجلديدة وتعديل السلوك:سادساً
  

  . مواجهة تطور فلسفة التعليم وتغري دور املعلم :سابعاً
  

  : أمهية الوسائل التعليمية يف مواجهة مشكالت التغريات املعاصرة :مناثا
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  استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
  

   :مربرات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم 

جعل الكثري من   ، آليل يف عمليات التعليم والتعلّم         اختالف بعض اآلراء حول جدوى استخدام احلاسب ا       
ليت تدفع بكل دول     ا د من الدواعي واملربرات    العدي جعلهم يبينون ، ملهتمني بتقنيات التعليم  وخباصة ا  التربويني
نيـة يف اـال     لبذل الكثري من املال واجلهد لتوظيف هـذه التق        ،  وكذلك دول العامل الثالث    ، املتقدم العامل

رمبـا  ،  اآليل يف التعليم   استخدام احلاسب  مميزات    قد يتداخل بعضها مع    هذهواملربرات  . التربوي والتعليمي 
) م٢٠٠٥(ويف هذا الشأن فقد ذكر املوسـى      . دام هي يف األصل مربر لالستخدام     لكون بعض مزايا االستخ   

   : منها، كثري من املربرات 
           .تفريد التعليمويف ، أداة مناسبة جلميع فئات الطالب ـ ١
  .ربط املهاراتو ،ـ يئة مناخ البحث واالستكشاف٢
           .تقدمي التغذية الراجعةو، نتائج وفعالية عملية التعلّم للطالب و ،سني وتنمية التفكري املنطقيـ حت٣
  . باإلفادة من الوسائل التعليمية السماحو، مساعدة املعلم  ـ ٤
                    .رالقدرة على التفاعل املباشو،  ـ القدرة على احملاكاة ٥
      . أداء العمليات املعقدةهد يف ـ توفري الوقت واجل٦
  .ملدروسة إىل سلسلة من التتابعات  ـ تقسيم املادة ا٨
  .حكم وإدارة العديد من امللحقاتالتو، هلا العرض املرئي ، رة على ختزين واسترجاع املعلوماتـ القد٩
  
  :وهي ،  )م٢٠٠٣( سعادة والسرطاويهاحددفهناك صور أخرى ، مع هذه املربرات الكثرية واملتنوعةو
  . ـ االنفجار املعريف وتدفق املعلومات١
  .ـ احلاجة إىل السرعة يف احلصول على املعلومات ٢
  . ـ احلاجة إىل املهارة واإلتقان يف أداء األعمال والعمليات الرياضية املعقدة ٣
  . ـ توفري األيدي العاملة ٤
  . ـ إجياد احللول ملشكالت صعوبات التعلّم٥
  .ل املستقبلية ـ حتسني فرص العم٦
  . وحتليلها وتركيبها، ومجع البيانات ، والتفكري ،حل املشكالت : ـ تنمية مهارات معرفية عقلية عليا مثل٧
  .يتطلب معرفة متطورة أو مهارة خاصة لتشغيله واستخدامه ـ استخدام احلاسوب ال٨
   . ـ اخنفاض أسعار احلواسيب مقارنة مع فائدا الكبرية يف ميادين التربية٩
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الذي أورد دراسة هلوكريدج ورفاقـه      ) م١٩٩٧( نقالً عن طوالبة  ) م٢٠٠٣( كما ذكر سعادة والسرطاوي   
(Hawkridge, et,al,1995)فذكر ما يلي،  دول العامل الثالث حول مربرات إدخال احلاسب اآليل إىل التعليم يف:  

אא Wאא The Social Rationale:   
ؤكد على ضرورة تعريف الطلبة باستخدامات وحمددات احلاسـوب ونـشر التوعيـة احلاسـوبية               الذي ي 

Computer awareness  بينهم ليتكيفوا مع التغريات اجلديدة اليت جلبها احلاسوب إىل حياة الناس يف خمتلـف 
  . امليادين احلياتية

אאWאאThe Vocational RationaleW 
ذي يهدف إىل املساعدة يف تأهيل الطلبة للحصول على فرص عمل يف املستقبل تتعلـق بأحـد جمـاالت           ال

  . احلاسوب مثل استخدام التطبيقات املختلفة كمعاجل النصوص والبيانات ادولة وقواعد البيانات
אאWאאThe Pedagogical RationaleW 

وأن احلاسوب يتميز عن كثري من      ، حلاسوب يساهم يف حتسني العملية التعليمية التعلمية        الذي ينص على أن ا    
ويساهم احلاسـوب يف    . الوسائل التقليدية األخرى مثل اللوحات املختلفة والفيديو وأجهزة العرض املتنوعة         

خدام احلاسوب يف   إثراء وحتسني وتطوير وتوفري طرق جديدة يف تقدمي املعلومات للطلبة وهذا ما يوفره است             
  . املساعدة على التعليم أو التعلم

אאאWאאאאThe Catalytic RationaleW 
وينص هذا املربر على أن احلواسيب تفيد يف تغيري أسلوب تعلم الطلبة من حفظ واستذكار املعلومات مـن                  

 املدرسي بالدرجة األوىل إىل أسلوب آخر يتطلب منه معاجلة املعلومـات            التعلم املعتمد على املعلم والكتاب    
  .إىل إعطاء فرصة للطالب ليتحكم بتعلمه ، وحل املشكالت

 التعلم التعاوين   كما يف ، فإن احلواسيب قد تشجع الطلبة على التعلم من خالل املشاركة           ، وعالوة على ذلك  
Cooperative Learning والتعلم النشط Active Learning وليس من خالل املنافسة الفردية فقط  . 

  
م بواسطة احلاسب اآليل تسبب الكثري      التركيز على صورة حمددة من التعلي          والبد من اإلشارة هنا إىل أن       

 م إىل الصورة التقليدية السلبية ؛ أي املعتمدة أساساً على الطريقة اإللقائية      وكأا تعيد بعملية التعلي   ، مللل  من ا 
مـع  ، التنويع يف صور التعلّم     ،  مستخدمي هذه التقنية يف العملية التعليمية        فترض يف لذلك ي . بشىت أساليبها 

إضـافةً إىل   ، هو املختـرب    ، األخذ بعني االعتبار أن املكان الطبيعي واملفضل لتعلّم العلوم مبختلف فروعها            
ـ        . ةالتطبيقية ؛ أي الدراسة العملية املباشر     الدراسة احلقلية     احبيث يصبح توظيف تقنية احلاسب اآليل وغريه

وكوسيلة تعليمية متطورة تغين عن الكثري من الوسائل التعليميـة          ، للعملية التعليمية هو داعم   ، من التقنيات   
 الذي إنْ وجد يستغىن      وليس األساس   هلا الً ومفع  فيصبح مكمالً  ،وخاصة الوسائل السمع بصرية     ، التقليدية  



  

 ٣٤

 دور فاعل حلل كثري من املشكالت التدريسية اليت قد تعيق            مبعىن أن يكون هلذه التقنية وغريها       ،عمن سواه 
ومبعىن آخر يصبح احلاسب اآليل مكمـالً       . إمتام بعض األنشطة املصاحبة والداعمة لتحقيق أهداف املنهج         

   .وليس بديالً ائياً عنهما، لية لدوري املخترب والتطبيقات امليدانية احلق
  

وأعـداد  ، ملبـاين املدرسـية   من حيث طبيعة ا   ،  ومقومات مدارسنا       إنّ املتتبع لطبيعة أوضاعنا التعليمية    
 املتـوافرة ملعظـم     وكذلك اإلمكانات ، وأعدادهم داخل الفصول الدراسية حتديداً       ، املدارسالطالب يف   

 التجارب العملية يف مناهجنا   وطبيعة    ،علمي العلوم مستوى التأهيل األكادميي والتدرييب مل    و، خمتربات العلوم 
، عديدة مع التجارب العملية املوجودة يف مناهج دول         يف معظمها واليت تتشابه   ، ومستواها العلمي التطبيقي  

إن املتتبع لكل ذلك يدرك مدى صعوبة حتقيق املعلمني ألهداف املناهج يف اجلانـب               . ومنها الدول املتقدمة  
،  من حيث تنفيـذها    سوف تبقى متواضعة وخجولة   ، عمليةالتجارب  النشطة و ألوأن هذه ا  ، ياملهاري العمل 

، تعليم العلوم على وجه اخلـصوص      التربوية ل   واملتطلبات وغري فاعلة كما ينبغي أن تكون عليه وفق الشروط        
  . النظريات التربوية احلديثة معظماستناداً إىل 

  

 األخذ بأفضلها   ،اا احلالية  مبقوم  على منظومتنا التربوية    العديد من احللول يتعذر     وسلبياته هلذا الوضع     إن  
 وهذا يرجع ألسباب كثرية يدركها كل تربوي مسؤول مهتم وواعي بضرورة            ،نيةً ومنطقيةً   وأكثرها عقال 

محـور  وقـد تت  ، البلدان العربية على حٍد سـواء     أغلب  و، ع التربوية والتعليمية يف بالدنا    تصحيح األوضا 
املسؤولة عن تأهيل معلمـي     أو حول قصور وتقصري اجلهات األكادميية       ،  اقتصادية األسباب حول جوانب  

 االستفادة من العديد من     تتمثل يف ،  األخذ حبلول معينة ومن نوٍع خاص      ضرورة يدفع إىل     كله ذا وه . العلوم
ثل حلـوالً   وهذه يف حقيقتها ال مت    . ذليل كثري من املشكالت التدريسية    ومنها احلاسب اآليل يف ت    ، التقنيات  

على الرغم مـن    ،  واحللول املؤقتة  ولكنها أشبه باملسكنات  ،  أوضاع تدريس العلوم يف مدارسنا     جذريةً لسوء 
  .  البحوث والدراساتكثري منوهذا ما أثبتته ، ريها يف عملييت التعليم والتعلّمأمهية تقنية احلاسب اآليل وغ

  
هي من حيث املبدأ إجيابية وفاعلة إذا أُحسن        ، اسب اآليل   إن األخذ حبلول من نوع االستعانة بتقنية احل            

وهو أنه وعلى املدى البعيد فإن اإلفـراط يف توظيـف           ، وضروري ٍ ب التنبه إىل أمٍر مهم    ولكن جي ، توظيفها
، ة مستقبلية للطـالب   ميسوف خيلق مشكالت تعلُّ   ، يف تنفيذ التجارب العملية مثالً    وخاصة   ،احلاسب اآليل 

 أن   مـن اإلشـارة إىل      البد وهنا. منه إىل العملي التطبيقي املأمول    لّمهم أقرب إىل النظري     حيث سيصبح تع  
وخاصة يف تنفيـذ التجـارب      ، من احلاسب اآليل يف تدريس العلوم     واليت استفادت   ، الدول املتقدمة تربوياً  

ـ ظَّفهـي حـني و    ، شرة امليدانية املبا  لتطبيقات احلقلية لو، تغفل للحظة الدور الكبري للمخترب    مل  ،لعمليةا ت فَ
ا قد قصرا علـى     فإ، ويف إجراء وتنفيذ التجارب العملية بشكلٍِ خاص      ، احلاسب اآليل يف تدريس العلوم    



  

 ٣٥

التجـارب ذات   كذلك  و، لية االفتراضية مالتجارب الع و، لية اخلطرة ممتثلت يف التجارب الع   ، نواٍح حمدودةٍ 
 أتاحـت الفرصـة للطـالب       كما أا وعرب احلاسب اآليل    ، اةالكلفة العالية أو صعبة التنفيذ كما يف احملاك       

 مع تأكيد تنفيذها عملياً من قبل الطالب أنفسهم داخـل         ، لية العادية بواسطة احلاسب اآليل    مللتجارب الع 
 مـثالً علـى ذلـك يف        )٣٦٠:هـ١٤١٨(وهلذا يذكر الشهراين والسعيد      ، املختربات وتطبيقياً يف امليدان   

  . "بل تساعد على حتقيقها، أن احملاكاة باحلاسب اآليل ال ميكن أن حتل حمل اخلربة املباشرة" فيقول ، احملاكاة 
  

،  جوانب أخرى غري التجارب العمليـة      فهناك، ما سبق من توظيف لتقنية احلاسب اآليل       كل   إضافةً إىل      
وغـري  ، قت للمتعلمني أو ألجل كسب الو   ، ةوإجراء العمليات احلسابية املعقد   ،  التدريب والتطبيقات   :مثل
نـه  ة بألقناعتها التام، تمامها باملخترب وكل ما يرتبط به قد أبقت وطورت اه   إذاً فهذه الدول املتقدمة       .ذلك

  به ؤخذي هي ما جيب أن      ،سابقة الذكر   املوضوعية والتصوراتوهذه القناعة   ، املكان الطبيعي لتدريس العلوم   
وعلى رأسها احلاسـب    ، تقنياتجراءات تتخذ حلسن توظيف ال    وإبعني االعتبار وبشكٍل جدي يف كل آلية        

،  دول العامل املتقدم باهتمام خاص     وبصفة خاصة يف تدريس العلوم ؛ اليت حتظى يف        ،  يف العملية التعليمية   اآليل
   . أي تقدم حضاري ألي أمة من األمملكوا ـ حبسب رؤاهم وحبسب ما يبدو لنا ـ أساس

راسة ماضي وحاضر أي أمة     عند د  ، وجلي مم واحلضارات بالعلوم بشكٍل واضحٍ    وميكن مالحظة اهتمام األ   
بدًء باحلضارة اليونانية ـ يغلب على علومها اجلانب  ، لكل احلضارات يف خمتلف العصورو، من هذه األمم

ومـروراً  ، ها أكثر من احلضارات اليت سـبقتها الفلسفي التأملي النظري ـ نظراً لتوفر تأريخ جيد يعرب عن 
يعطي العلوم وتدريسها   فهذا كله   .  الغربية منذ عصر النهضة احلديثة     وانتهاًء باحلضارة ، باحلضارة اإلسالمية   

، وقد حظيت بكل ذلك     .  النظم التربوية يف العامل    ومسؤويلجيب أن حتظى ا بني التربويني       ، مكانة خاصة   
دها ويشهدها العامل أمجع يف كل صور احليـاة      بل القفزات اهلائلة اليت نشه    ، وإالً ملا شهدنا كل هذا التطور       

  . إىل حٍد ماوعند معظم األمم ، ا البشرعيشه ياليت
  
  

   :مزايا استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

، كما ذُكر آنفاً،      تتشابه مزايا استخدام احلاسب اآليل يف التعليم مع مربرات استخدامه يف هذا اال 
وبتتبع ما كتب حول ذلك جند . حتتم تكرار املعاين، زايا يف نقاط تشابه كثرية  تالقي املربرات واملبسبب

، ة للتعبري عن املزايا كمربر واحدوأحياناً تتم عملية دمج نقطتني أو أكثر يف نقطة واحد، الكثري من التكرار 
ارنة أكثر من رؤية قويلحظ هذا كثرياً مب، أي ذكر أكثرمن مربر يف فقرة واحدة كميزة واحدة ، أو العكس 

فقد أشار ، ونذكر بعضاً مما ذكر حول مزايا استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية . يف هذا الصدد
  : يلي  وهي كما،  تدور حول جوانب وفوائد متنوعة عديٍد من املميزاتإىل ) م٢٠٠٢(الفار 



  

 ٣٦

 مـصدراً   يعترب فهو   .خم املواد التعليمية  ملعلومات وتض ـ يعترب احلاسب اآليل أفضل وسيلة ملواجهة ثورة ا        ١
ملا يوفره مـن إمكانـات هائلـة يف       ، وث التربوية   يساهم يف جناح البح    وبالتايل   .متميزاً من مصادر املعلومات   

  .اإلحصائي والتحليلالبحث 
لم ـ حتقق طرق التعليم مبساعدة أو بواسطة احلاسب اآليل مستوى عالياً من التفاعل اإلجيايب بـني املـتع                 ٢

حلاسـب اآليل  كما أن اتصاف ا. جود تغذية راجعة تلقائية مناسبة   لو، أو بني املتعلم واحلاسب اآليل    ، واملعلم
.  قدرات الطالب على التعلّم    فإنه يراعي ، ن التحكم بسرعة براجمه التعليمية    مع إمكا ، بالصرب وعدم التململ  

يتعلم الطالب بالـسرعة    ف، التعليم الفردي أهداف  حيقق  ) ٣١:م٢٠٠٢(فالتعليم التفاعلي وكما يقول الفار      
  .يتنافس مع نفسهف،  قدراتهاليت تناسب

فيساهم ، وهذا يشجع البحث ومتثيل األدوار لدى الطالب      ، ـ قدرة احلاسب اآليل على القيام بدور احملاكاة       ٣
مـا لـصعوبات    إ، يف تذليل كثري من العقبات اليت حتول دون تنفيذ العديد من التجارب العملية بشكل واقعي                

  .وإما خلطورا ، مالية أو إدارية أو فنية 
وهو ، لقدرته على حتقيق إتقان األهداف السلوكية وقياس ذلك         ، ـ يعترب أداةً مناسبةً للكشف عن اإلبداع        ٤

كما أنه   . عليها ت عند إجراء التعديال   وأيضاً،  تنفيذ خمتلف صنوف اإلبداع الفين     خيتصر اجلهود الالزم بذهلا يف    
فرصة أكرب للتـدريب     كما يتيح    ،لق بيئة مشوقة للتعليم والتعلّم من جانب الطالب تقوده إىل إتقان ما يتعلمه            خي

  .فتزيد فاعليه التعليم ،واكتساب املهارات
  . Time Sharingباستخدام نظام املشاركة الزمنية ، ـ يساعد على إمكانية التعليم والتعلّم عن بعد ٥
 .مسح بإمكانية تطبيق التعليم والتعلّم لإلتقان املبين على مبـدأ الـتعلّم الـذايت             ، يميةالربجميات التعل تطور  ـ  ٦

كما أنه حيـل مـشكلة    . Time Sharingباستخدام نظام املشاركة الزمنية ، التعليم والتعلّم عن بعد وكذلك 
  . مكلفبشكل؛ تلك الفئة اليت تتعلم يف اجلامعة ختصصاً دقيقاً كل فصل دراسي تعليم الندرة 

. ـ يستطيع احلاسب اآليل أن يلعب دوراً فاعالً يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ؛ ممن لديهم إعاقـةً مـا                ٧
واليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام التعلّم التعاوين واحلاسـب          ، التجريبية (Natal,1997)وتشري دراسة ناتال    

وأظهرت ، تياجات اخلاصة املعاقني مسعياً   طالب ذوي االح  اآليل املدعم بربجميات تعليمية ملساعدة جمموعة من ال       
وتؤكد هذا ما   . موعة التجريبية مقارنةً بنظرائهم    يف مهارات التواصل ومنو املفاهيم الفيزيائية للمج       اًنتائج حتسن ال

  . التجريبية) م٢٠٠٥(وصلت إليه دراسة ربيع 
 .عاوين لإلتقان يف املدارس ذات األعداد الكـبرية       ـ يسمح احلاسب اآليل بتحقيق التعليم والتعلم الفردي والت        ٨

  .وتزايد أعداد الطالب، مع كثرة أنصبتهم  التغلب على مشكلة ضعف املعلمني يساعد يفكما 
  .  يفيد يف تكوين بنوك لالختباراتأي، أكثر من منوذج لالختبار الواحد ـ يستخدم يف صياغة ٩
  .يف وقت قياسيمن اختاذ القرارات  مكّن املسؤولني، لوماتحاسب اآليل وتكنولوجيا املعإن التقدم لل ـ١٠

  



  

 ٣٧

  
   : أبرزها ، مزاياللحاسب اآليل عدة ) م٢٠٠٢(  ذكر سالمة وأبو ريافقد، وإضافةً إىل ما ذُكر     

  .سب استجابته يف املوقف التعليميوحب، فورية  Feed backـ يزود احلاسب اآليل املتعلّم بتغذية راجعة 
   .Interactive التفاعل املتبادل ومن مث ، جابات املتعلم ورصد ردود أفعالهخزين استلتـ قابليته 

   . Self Concept وينمي مفهوم إجيايب للذات، زيادة ثقة املتعلم يف نفسه و،  التشويق ـ يساهم يف
  

  : جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

وما قابل ذلك من اهتمـام عنـد         ،  كل جماالت احلياة    يف  تطور وتقدم استخدامات احلاسب اآليل          إن
 م احلثيث من أجل توظيف هذا التطـور       وسعيه، القائمني على النظم التربوية يف الدول املتقدمة ذا التطور          

وقـد  .  دور كبري يف ضة دوهلم وتقدم شـعوا         العتقادهم بأن لذلك   ،يف خمتلف جماالت العملية التعليمية    
 مـا   وهذا االعتقاد هو  ، والتربويني يف كل الدول املتقدمة     بني السياسيني    اد من املسلمات  أصبح هذا االعتق  

سلطة القـرارات   وكل من بيدهم    ، وبصفٍة خاصة سياسيوها  ، الدول العربية  حتتاجه دول العامل الثالث ومنها    
  .حتقيقه حتت مظلة التنمية الشاملةوهذا ميكن ، التربوية املصريية
  : ومنها ،  من احلاسب اآليل أو مستفيدينيف صورة جهات، عدة جماالت تربوية) م٢٠٠٢(وقد ذكر الفار 

   . ـ أغراض التدريب٣                         .املعلمـ ٢                             .ـ املتعلم١
  .بوية ـ السياسات التر٦        .      ـ مطوري املناهج ٥             .    ـ اإلدارة املدرسية ٤

  

وخدمـة  ، خدمة املـتعلم  (ومها جمايل   ، ه ااالت الستة    نتطرق بشئ من التفصيل عن اثنني من هذ       وف  وس
  .  بني أيديناتبطني بشكل مباشر مبجال هذه الدراسة اليتلكوما مر) املعلم 

  
املتعلماحلاسب اآليل يف خدمة 

ِّ
 :   

 أن تكون مجيع الربامج واألنشطة اليت تقدم         كان ال بد   ،     نظراً لكون الطالب هو حمور العملية التعليمية        
 من النظريـات    ترى كثري حيث  ، بأن يكون الطالب حمورها األساس    وذلك  ، يف عملية التدريس موجهةً له      

،   تغري من خالل تطبيق املنحى النظامي لتقنيات التعلـيم          قد املعلم والطالب أن دور كل من     التربوية احلديثة   
 علـى نقـل املعلومـات       اًلب حمور التركيز يف العملية التعليمة، ومل يعد دور املعلم قاصر          حيث أصبح الطا  

صـقر    ويـشري  . بـني الطالـب واملعلـم       وتواصـلية  أصبحت العملية التعليمية تشاركية   كما  ، والتلقني
مـصدراً  تغيري دور املعلم من أن يكون         "أن استخدام احلاسب اآليل يف التعليم يؤدي إىل        إىل   )١٧:هـ١٤٢١(

فاملعلم سـيتفرغ   ، للمعلومات إىل موجه ومرشد وحمفز يف بيئة تعليمية تتركز حول الطالب الذي هو أساس عملية التعلم                 
والتعرف ، ومالحظة منو التلميذ ومتابعة الدارسني      ، مثل توجيه عمليات التعلم     ، ألعمال يعجز احلاسب اآليل عن القيام ا        

غالبيـة   " أنمن  ) ٨٣:م٢٠٠٢(احليلة    ما ذكره  ويؤيد هذه الرؤية   ".  ملناسبة هلا على مشكالم وإبداء احللول ا    



  

 ٣٨

قد ختلت عن التصور السابق لدور املعلم السلطوي الذي ال يقوم إال            ، املؤسسات التربوية العاملية اليت تضطلع بإعداد العلم        
على أنه حمفز للتعلم ؛ أي يقـوم بـدور   ، للمعلم وتبنت عوضاً عن ذلك تصوراً جديداً   ، بتثبيت املعارف يف أذهان الطلبة      

     ".للتفكرياحلافز واحملرك واملساعد وامليسر املشرف واملنمي 
الفـار  كما أنه ونظراً لكون الغاية املنشودة من إدخال احلاسب اآليل وتكنولوجيا املعلومات كما يقـول                

حبيث ميكنها ، كتعلّم ذايت دون وسيط،  معها  تعامل املتعلمني  هي جعل هذه التقنية وسيلةً سهلةً     ): م٢٠٠٢(
: مثـل ، وهلذا فهذه التقنية حتقق العديد من اخلدمات للمتعلم ،احلوار مع اإلنسان املتعلم بصورة شبه طبيعية    

، ومتارين امليكانيكـا والفيزيـاء    ، وموازنة املعادالت الكيميائية  ، إتقان مهارات التمارين احلسابية والرياضية    
  .وغري ذلك ، ليات البيولوجيةمص وتسلسل العوحفظ النصو

  

لتحـسني اإلنتاجيـة كمـاً    ، الوقتبأن زيادة اإلنتاجية مرتبطةٌ أكثر ما تكون بعامل    ، وجتدر املالحظة هنا  
كإحـدى  ، ويقصد من هذا أنه يف بعض األنشطة اليت تتطلب الكتابة أو الرسم اهلندسي وغريهـا              ، وكيفاً

فيؤدي إعادا ـ يف حـال   ،  عند تنفيذها بعض األخطاء غري املقصودة يترتب، خطوات أي نشاط علمي 
، يكون يف بعض األحيان عـدمي الفائـدة   ، اآليل ـ إىل بذل جهد كبري ومضاعف عدم استخدام احلاسب 

 فوائـد   تتحقق منه  أحياناًمع هذا ال ميكن حبال إنكار أنّ التكرار         . ون رد التكرار الرتيب اململّ      عندما يك 
ولذلك من املهم   ، وتكسبهم مستا اإلبداع والتمكن    ، تزيد خربم ومهارام يف ذلك اال     ،  املتعلمني   على

هـو  ، م العلوم وتنفيذ التجارب العملية     وغري املربر للحاسب اآليل يف تعلّ      التأكيد على أن االستخدام املفرط    
  . ربويني بالعادات التربوية الضارةلتيسميها بعض ا،  عنه آثار تربوية وتعليمية سلبيةبالضرورة ينجم

  

املعلماحلاسب اآليل يف خدمة 
ّ

 :   
وتنميـة  ، فإن عملية رفع كفاءة املعلم    ، لتحقيق أهداف مشتركة    ،      من مبدأ التكامل بني املعلم واملتعلم       

لم اليـوم  وأن يتصف مبا جيب أن يتحلى به مع ، تصبح ضرورة،   روح العصرملواكبة،  إعداده الفين واملهين  
من مسات وإمكانات ضرورية تؤهله ارات كل املعطيات واملتغريات احلديثة ؛ اليت تستلزم قيامه بتوظيـف                

وهذا يتطلب منه إطالعاً وإملاماً بكـثري مـن الـربامج           ، ما يستجد من تقنيات يف خدمة العملية التعليمية         
 املـادة العلميـة      إىل تقدمي  يقودهاألمر الذي   ، وبتخصصه  ، والربجميات التعليمية ذات الصلة مبهنة التدريس       

اهـام  وموافقاً مليـوهلم واجت   ، ئم لتطلعات الطالب وآفاق تفكريهم    وأسلوٍب ومستوى مال   املقررة بطريقةٍ 
من هذا فقد فتح احلاسب اآليل للمعلمـني        .  مع التمسك بالطرق واألساليب القدمية     ؛ اليت ال تتعاطى   احلديثة
 يف عصر ثورة املعلومـات     وهذا جيعل منهم صورةً أخرى ملعلم اليوم      .  قدرام وإمكانام  اسعةً لتنمية آفاقاً و 

ختتلـف  ، أدواراً جديدةً للمعلم يف عصر اإلنترنت     ) م٢٠٠٣( وقد حدد سعادة والسرطاوي      ، واالنترنت
،  فريق واحد  ومتعاونون يف ، متاماً عما كان عليه معلم األمس فذكرا أن املعلمني هم مستشارون للمعلومات           
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دوار األهذا املعـىن مـن      و  .ومرشدون أكادمييون ، ومطورون للمقررات الدراسية  ، وميسرون للمعلومات 
استنباط البدائل املناسـبة علـى        "بأن على املعلم   )٤٤:م٢٠٠١( منصور    تتفق مع ما أشار إليه     جلديدة للمعلم ا

حيث التفجر العلمي والتكنولوجي ال     ، يكون قادراً  على التعلم املستمر       وأن  ،  وأن يبتكر سبل التعامل مع املستقبل        ،الدوام
  ) م١٩٩٥، جعنيين (نقالً عن  )٤٤: م ٢٠٠١،منصور (   ". يتناسب مع آية طريقة من طرائق التعلّم اليت نألفها حالياً

  

ستخدمه يف إدارة العملية    بل ميكنه أن ي   ، إن احلاسب اآليل يعني املعلم يف إعداد دروسه وتقدميها لطالبه                
بواسطة برجميات خاصة تقوم بتقدمي االختبـارات   Computer Managed Instruction ( CMI )التعليمية 

ملعلم مبعلومات   أن يزود ا   هكما ميكن . ومدلوالا من حيث مدى حتقق األهداف املوضوعة      ، وتسجيل النتائج   
ت خاصة تساعد املعلم يف عرض املادة العلمية بـصورة          وهناك برجميا . هملتسهيل تصنيف ، وتقارير عن طالبه  

، وتوليد الطاقـة النوويـة   ، خاصة تلك اليت تتناول مفاهيم معقدة مثل التفاعالت الكيميائية       ، أكثر فاعلية   
لتحكم يف  ه ا كما ميكن . ن هذه الربجميات أساليب احملاكاة    حيث تتضم ، إخل... عمليات التطور البيولوجي    و

  . Digital Projector كجهاز عرض البيانات الرقمي، فةمية املختلالوسائط التعلي
 تلك مع   منهتقاطع كثري   ي ما ذكروه  بعض   وإن كان ،  أشار إليها بعض التربويني    عديدةوهناك جماالت        
    ,McNaught) تاجير وترجيلون اكومناوت  كام فذكر، ولو حتت عناوين مغايرة، ريهم غ ذكرهااليت

) McTigue & Tregloan,1996  ،بعض أهم الطرق واألساليب  )٤٨:م٢٠٠٣( سعادة والسرطاويو
  : كما يلي ، باعتبارها إحدى جماالت استخدامه يف التعليم ، الستخدام احلاسب اآليل

يتم تدريب الطالب ، وهي عبارة عن جمموعة من التمارين  : Skill and Practiceـ املهارة والتمرين ١
  .إخل... كتابة الأو تعليم ، العمليات الرياضية : كما يف ،إعطائه التغذية الراجعة الالزمةو، عليها أوالً بأول

، وتتكون من شروحات وإيضاحات للمادة العلمية املقرر تدريسها          : Tutorialsـ الشرح واإليضاح    ٢
 التعامل مع حالة    وطرح لألسئلة مث  ، ويشبه هذا النمط ما يقوم به املعلمون من شرح        . مع إيراد األمثلة عليها   

  .ويستخدم فيه أسلوب التعليم املربمج، كل طالب حسب إجادته يف اإلجابة عن األسئلة واالمتحانات 
حيث يقوم اجلهـاز بتقـدمي      ، على احلوار بني اجلهاز والطالب    يعتمد    :Dialogueـ احلوار التعليمي    ٣

ويعتـرب هـذا    . جابات عن هذه األسئلة   ويتلقى اإل ، خلاصة مبوضوع ما  املعلومات من خالل طرح األسئلة ا     
  .Artificial Intelligenceيعتمد أساساً على الذكاء االصطناعي و، النمط من أحدث األمناط املستخدمة

ويستخدم هنا حملاكاة الظواهر الطبيعية والتجارب اليت يصعب حتقيقها عملياً            :Simulationـ احملاكاة   ٤
جمردة بعض املفاهيم العلمية    أو ألن   ،  واخلطورة  التكلفة أو االستحالة   إما بسبب عامل الوقت أو    ، املختربيف  
أو متثيل التفاعالت   ، منو النباتات يف دقائق   متثيل  : ومن أمثلة ذلك  . ا يزيد من صعوبة فهم الطالب هلا      مم، جداً

  . آليل األرضيمثل جهاز الطيار ا، كما ميكن متثيل عمل األجهزة بغرض التدرب عليها، الكيميائية أو النووية
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ويستخدم احلاسب اآليل هنا كوسيلة حلل املسائل   :Problem Solvingـ حل املشكالت أو املسائل ٥
وال يقتصر استخدامه على حل املـسائل الرياضـية أو          ،  األمثل من ضمن جمموعة من احللول      أو إجياد احلل  

  .  متثيل املعلومات على هيئة أرقامكن فيهاوإمنا مجيع املسائل اليت تتعامل مع البيانات واليت مي، ةالفيزيائي
ج فيـه التحـصيل   ودف إىل إجياد مناخ تعليمي ميتز : Instructional Gamesـ األلعاب التعليمية ٦

 بعـض   ويتم من خالهلـا تعلـيم     . إىل التعلّم  الطلبةبغرض اإلثارة والتشويق اليت حتبب      ، العلمي مع التسلية  
  . تقاناإلوتتحدى قدراته للوصول إىل مستويات أعلى من ،  على نتيجته فوراًهتعرفف ،املهارات واملعلومات

 دة املعلم يف تقيـيم حتـصيل الطلبـة       حيث يستخدم احلاسب اآليل هنا ملساع      : Evaluationـ التقييم   ٧
 توفِّر الوقت واجلهد  ، عة وفاعلة   والتعرف إىل نقاط القوة والضعف لديهم بطريقة سري       ، موحتديد مستويا .

وحفـظ  ، وحتريرهـا ، ى الطلبة وتلقي إجابـام       عل هاوطرح، حتضري أسئلة االمتحانات  : لتقييمويتضمن ا 
  .وغري ذلك من التطبيقات، وعمل جداول إحصائية أو رسوم بيانية هلا ، درجات الطلبة 

جيل وتـس ، يل حمل املعلم يف شرح املعلوماتحيل فيها احلاسب اآل  :Self Teachingـ التعليم الذايت ٨
  .وتصحيح أخطائه وتشخيصها، ليمهوتقوية تع، أجوبة املتعلم

تقدم املواد التعليمية هنا على شـكل  :  Tutorial Interactive Learningـ التعليم اخلاص املتفاعل ٩
أو فقرات أو صفحات على شاشة العرض مطبوعة بأسئلة وتغذية راجعة وتعزيز يعتمد على               ، Framesأُطر  

  .  وتفريغ ذلك إذا تطلب املوقف التعليمي ذلك ،نوع االستجابة 
  ,McNaught ) ماك ناوت وماك تاجير وترجيلونونالحظ هنا بأن كثرياً من النقاط اليت حتدث عنها      

) McTigue & Tregloan,1996 هي أقـرب إىل تطبيقـات   ، كمجاالت )م٢٠٠٣(وسعادة والسرطاوي
تـتم وفـق    ،  ما يضم حتته جمموعة من التطبيقات واالستخدامات       ألن اال عادةً  ، يف التعليم احلاسب اآليل   

  . طرق وأساليب حمددة
عن جماالت اسـتخدام احلاسـب اآليل يف اـال          ) ٣٥١:هـ١٤١٨(كما حتدث الشهراين والسعيد          

  :  كما يليجمالنيها إىل احيث صنف، التربوي بشكٍل عام 
    Computer Managed Instruction  ( CMI ) إدارة التدريس باحلاسب اآليل: أوالً 
   Computer Assisted Instruction ( CAI ) التدريس مبساعدة احلاسب اآليل: ثانياً 

  :ها إىل ثالثة أقسام وهي اوهذه قسم
١אאאLearning from the Computer W 
٢אאLearning with Computer W 
٣אאLearning about Computers W 
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لكن جممل ما حيتويه هذا التـصنيف يلتقـي مـع           ، ومع تباين هذا التصنيف مع تصنيف تربويني آخرين         
والـذي  ) م٢٠٠٥(ومن ذلك مثالً التصنيف الذي وضعه املوسى      ، مع اختالٍف يف التوزيع   ، تصنيفات عدة   

  : يلي إىل ماوقد صنفوها ، ) م١٩٨٩( وبوزبر، ) م١٩٩٢(عي املنا: يتفق كذلك مع تصنيف كل من 
   Computer Literacy ( CL )   ] ثقافة احلاسب اآليل[  ـ استخدام احلاسب اآليل كمادة تعليمية ١
  Computer Assisted Instruction ( CAI )ـ استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف التعليم٢
   Computer Instruction ( MCI ) Managed اإلدارة التربوية ـ استخدام احلاسب اآليل يف٣
  Computer Managed Instruction   ( CMI )وقد يسمى بـ                                   

، لكن تصنيفه يدور يف فلك ااالت الثالثة سابقة الذكر          ، ومع اختالف تصنيف بوزبر هلذه ااالت نسبياً      
  :فصنفها إىل 

   Computer Literacy ( CL )   ] ثقافة احلاسب اآليل[  ـ احلاسب اآليل كمادة تعليمية ١
:وهذا قسمه إىل فرعني ومها ، ـ احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية٢ 
FEאאא  Computer Assisted Instruction ( CAI )  
FEאאאא    Computer Instruction ( MCI )Managed  
  .ـ احلاسب اآليل كفلسفة تربوية٣

، ومع تباين هذه التصنيفات ، وهناك تصنيفات عدة االت استخدام احلاسب اآليل يف جمال التربية والتعليم            
يبقـى جـوهر    بينمـا   . والفرعية  ، واليت يف بعض األحيان قد ال تتعدى االختالف بني العناوين األساسية            

ومع كل هذا نستطيع أن نقول بأن هناك اتفاقاً بني     ، متقارب كثرياً مع معظم التصنيفات    ومضمون ما حتتويه    
  :ومها ، التربويني على جمالني اثنني دائماً يف تصنيفام 

Computer Assisted Instruction ( CAI )ـ استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف التعليم١ 
Computer Instruction (MCI)Managedتخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة التربوية والتعليميةاسـ ٢ 

  

، مأي حول استخدام احلاسب اآليل يف جمال التربية والتعلي        ، إن استعراض تصنيفات التربويني يف هذا اإلطار        
  : وهي   ، حمددة حول استخداماتيتفقون) م٢٠٠٥(فإن معظم هؤالء وكما يقول احلذيفي والدغيم 

   Computer Literacy ( CL )       ]ثقافة احلاسب اآليل[  ـ احلاسب اآليل كمادة تعليمية ١
  Computer Instruction ( MCI ) Managed        ـ احلاسب اآليل يف اإلدارة التربوية٢
  Computer Assisted Instruction ( CAI )ـ التعليم مبساعدة احلاسب اآليل             ٣

حيث يساهم يف   ، هو يف غالبه العام إجيايب      ، ني الكتاب التربويني حول نقطة ما          إن عدم االتفاق التام ب    
  .املفيدإثراء هذا اجلانب أو ذاك بإضافات تؤدي يف اية األمر إىل شئ من التكامل 

  

   :وهو ،  هذه الدراسةملا له من عالقة مباشرة جبوانب،  الثاين ال أكثر عن اسوف يتركز احلديث
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  :  Computer Assisted Instruction ( CAI ) التدريس مبساعدة احلاسب اآليل: ثانياً 
 حيث جيري التركيز على جماالت استخدام احلاسـب اآليل يف         ، وهذا اجلزء هو الذي يعنينا يف هذه الدراسة       

  : آليل وفقاً للخطوات التالية وميكن التعلّم مبساعدة احلاسب ا. وتدريس العلوم حتديداً، التدريس
  :  Learning from the Computer ـ التعلم من احلاسب اآليل١

  :ومها ، ن من صور التعلم صورتاذا التعلم هل      
FEאאFאאE Tutorials:   

على ) ٣٥٤:هـ١٤١٨(السعيد   الشهراين و  كما يقول       حتتوي الربامج اليت تعتمد هذا النوع من التعلم       
. فتضم معلومات ومعارف وأسئلة ورسـوم توضـيحية وغـري ذلـك           ، جمموعة كبرية من املواد التعليمية      

 ، املفاهيم العلمية واملهارات املختلفة بطريقة تشبه كثرياً املعلم اخلصوصي          لتعلم واحلاسب اآليل ذا يستخدم   
 علمية تعلم معارف أن يحيث ميكنه، املناسبة لكل طالبلتحديد الدروس  على اختبارات مسبقة     كما حتتوي 
 الـدروس   ا ذكـر  ونالحظ هنا أن الشهراين والـسعيد      .  الدروس اليت تناسبه وحتقق أهدافه     أخذو ،جديدة

ألن الشرح والتوضـيح يكـون      ، ليس صحيح دائماً  وهذا  ، "الشرح والتوضيح "ة مرادفةً ملصطلح    اخلصوصي
ومـن مث تلقـي      تقدمي اختبارات للطـالب      ومنها،  تضم صوراً أخرى   فهي، اً من الدروس اخلصوصية   جزء

 ويـذكر ، مهـا تعلّ ملوضوعات سبق     هو تقييم  وذا يكون ما قدمه احلاسب اآليل إمنا      ، اإلجابات وتقييمها 
ـ ، ومي الذي ال يكون اية حبد ذاتهأن التقومي املفيد هو التق "(Courts and Mclnerney,1993) كورتز ومكلنريي ا إمن

وصي تطبيقـات   كما قد يتضمن الدرس اخلص    ". يكون وسيلة للتحليل وتصحيح لألخطاء يف عملية التعليم والتعلّم        
،  اآليل والطالب عرب برامج متخصـصة      قد حتتوي على جوانب تفاعلية بني احلاسب      ، عملية مقوية للمتعلم  

  . حاً تتضمن شرلدروس خصوصية ملوهذه صورة 
 وأضاف، والتعلّم املعززين باحلاسب اآليل   دريس اخلصوصي ضمن أمناط التعليم      الت) م٢٠٠٢(وقد أورد الفار  
، Demonstration & Discussionالعروض واملناقـشة   :وهي، يتضمن جمموعٍة من األنشطةأن هذا النمط؛ 
، Solving Examples & Exerciseاألمثلة احمللولة والتمـارين   ،Conversation & Dialogueاحملادثة واحلوار 

 .Quizzesاختبارات سريعة 
  

FEאא  Drill & Practice Mode :   
إعطاء فرصة للمتعلمني للتدرب على     ) " ٨٦:م٢٠٠٨(     يهدف من هذا النوع من التعليم كما يقول املوسى          

أو املسائل  ، ت أو التمرينات    ويف هذا النوع من االستخدام يقدم احلاسب عدداً من التدريبا         . إتقان مهارات سبق تدريسها   
حيث يقوم احلاسب   ، ويكون دور الطالب إدخال اإلجابة املناسبة     . حول موضوع معني سبقت دراسته من قبل بطريقة ما          

ـ ١٤١٨(الشهراين والسعيد    يذكرو    ".أو تصحيح اإلجابة اخلاطئة   ، بتعزيز اإلجابة الصحيحة   أـا  ) ٣٥٧:هـ
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ويتلقـى املـتعلم تغذيـة راجعـة        ،  ا املتعلم بناًء على خطوات معينة      عبارة عن نشاطات أو متارين يقوم     
Feedback   فعاليتـها حبـسب حمتواهـا       وتـزداد ، ات اليت اختارها أو قدمها للحاسب     بناًء على اإلجاب 
فهي تفيد يف رفـع مـستوى       ،  من معلومات سبق أن تعلمها الطالب      وهذه التدريبات تتكون  ، وتصميمها

عالقـات  دف تعلم احلقـائق وتقـصي ال      ، لم ميكنه استخدام هذا النوع من الربامج      أن املع علماً  . همبعض
احلاسب اآليل يعطي   و. إىل اإلتقان مما توصله   ،  حل املشاكل اليت تواجه املتعلم     والتوصل إىل ،  بينها والروابط

دراً كـبرياً   وهذا النوع من الربجميات يتطلب تصميمها ق       . تعلم الفرصة كي يتدرب لعدة مرات دون ملل       امل
 وخيالف ذلك مـا ذكـره       ،مبا فيها املستويات العليا   ،  ختدم خمتلف املستويات   وهي. ود املتخصصني من جه 

   . خاصة باملستويات املنخفضةأن براجمه) م٢٠٠٣(باكارد وريس
  

 جتانب الصواب حـني     هالكون بعض براجم  ، إىل ضرورة االهتمام بأساليب التعزيز    ) م١٩٨٥(وينبه عبد اهللا  
  .حاالت اإلجابات صائبةأكثر من ، اطئة ي إشارات وأصوات وموسيقى مثريةً حال اإلجابات اخلتعط

كما يقول  فيستطيع املتعلم املتفوق    ، علمني  هذا األسلوب فيه مراعاة للفروق الفردية بني املت       ، من جانب آخر  
،  يومان أو أكثر يف يوم واحـد       علمهالت) حدد أو(صص  خنتهي من الدروس اليت     أن ي "  )٢٢١:م٢٠٠٣(كفايف وآخرون   

 يستغرق أكثـر مـن يـوم يف درس    ومن ناحية أخرى فإن الطفل الذي يتعلم ببطء ميكنه أن        ، طبقاً لقدرته وسرعته الذاتية   
  ".وبالتايل يسري كل متعلم يف عملية التعلم وفقاً ملستواه وسرعته الذاتية ، واحد

  

Learning with Computer Wـ التعلم باحلاسب اآليل٢ 
  :وهذا التعلم يندرج حتته عدة صور من صور التعلّم وهي 

FEא Simulation :         
  فيهـا  تـستخدم  احلاسبات اآللية  أن   افذكر، ماهية احملاكاة ) ٣٥٩:هـ١٤١٨ (الشهراين والسعيد بين       

وذا تساعد  ، م ا يف خمتربات العلوم    كن القيا اليت ال مي  ، والنشاطات العلمية ، حملاكاة ومتثيل الظواهر الطبيعية   
م أن يـتعلم املفـاهي     تسمح للمـتعلم     واحملاكاة. معلم العلوم على إدخال خربات التعلّم الفعالة إىل الصف        

 بالتحكم يف ألا تسمح، أو الدروس العملية،  مما لو تعلمها عن طريق احملاضرة،واملبادئ العلمية بفعالية أكثر 
وهي ذا األسلوب تسمح بإجراء     . ظة ووصف تأثري هذا الضبط واحلكم على النتائج       بعض املتغريات ومالح  

وتعد مـن   ، باخلطوات الضرورية حلدوث نشاط ما    وتزيد فهم املتعلم    ، بدون تكلفة باهظة  التجارب العلمية   
  . للتعلّمكبريين أجنح األساليب ملا تضيفه على أجواء التعلّم من تشجيع ومحاس 

فبينمـا تكـون األوىل دروس      ، ختتلف عن أجهزة احملاكاة    أن دروس احملاكاة     )٦٢:م١٩٩٨(يذكر علي   و
أي ذات  ، فإا الثانية تكون مناذج جمـسمة        ، 2Dمسطحة براها املتعلم على شاشة احلاسب ثنائية األبعاد         

  . تقوم بعمل حياكي عمل الشئ احلقيقي موضوع الدراسة ، 3Dأبعاد ثالثية 
  



  

 ٤٤

وب  فبهذا األسـل   ،يتم فيها دراسة املشكالت العلمية    ن صور التعلّم باحلاسب اآليل           إن هذه الصورة م   
فإنه ميكن دراستها وحتليلـها     ،  على احلاسب ملشكلة ما    يتم عمل منوذج  عندما  " ):٩٧:م٢٠٠٥(وكما يقول املوسى    

أي ، ا املادية أو املعنوية     أو تكلفته ،  وبدون خوف منها    ، حتت ظروف ومتغريات خمتلفة ملعرفة ما يصاحب ذلك من نتائج         
دورف  وقـد أشـار بـودن      ".ويتخذ حوهلا القـرارات بـدون خـوف       ،  على احلاسب  أن املتعلم يدرس املشكلة   

FBodendorf,1990E     ده  ، ة  ا إىل اهلدف من احملاكعقليـاً للموضـوع    ) تـصوراً ( منوذجاً   املتعلماكتساب  " فحد
  )م٢٠٠٣ ،العمودي(  ".لتطبيق اخلالق ومعاجلة هذا النموذج واختبارهاحلقيقي أو الظاهرة الطبيعية وذلك من خالل ا

إعداد املتعلم ليكون لديه فهم أدق وقدرة أكرب على التعامل مـع             ":وهو  ، هدفاً آخر   ) ٥٥:م١٩٩٨ (عليوذكر  
  ". موضوع الدرس يف احلياة

  

ميكن لكنها ال   ،  حتصيل الطالب  ارتفاع مستواها يف  وبرغم  ،     إن املستوى العال الذي تتميز به احملاكاة         
فهي تقدم تقليداً معقوالً للمواقف أو احلوادث احلقيقيـة         ، بل تساعد يف حتقيقها   ، أن حتل حمل اخلربة املباشرة    

وقد أشرنا إىل جانب من هذا املعىن حـني         . ب املشاركة يف املواقف احلقيقية    من دون أن تفرض على الطال     
أن احلاسب اآليل جيب أن يـصبح       وقلنا وبشكٍل عام    ،  يف التعليم   اآليل حتدثنا عن مربرات استخدام احلاسب    

أي تستخدم الربامج التعليمية    . وليس بديالً ائياً عنهما   ، رب والتطبيقات امليدانية احلقلية   مكمالً لدوري املخت  
لـسعيد  وأكّد هذه االستثناءات ما ذكـره الـشهراين وا        ، يف حاالت تعذر تعليم الطالب باخلربة املباشرة      

  . لوجود مربرات لذلكنظراً، يت يستلزم فيها استخدام احملاكاةوال، ) ٣٦٠:هـ١٤١٨(
إىل أنه ميكن حماكاة أي شئ بربجميات حاسوبية خاصة  توصل يف دراسته (Carl,E,2001 ) ويذكر بأن كارل

 ميكن حماكاة لعبٍة    كما، تائج  وميكن أن يستمتع الطالب بالتحكم باملتغريات ومبتابعة الن       ، ملختلف التجارب   
وشدد كارل يف دراسته علـى  . عطالوصيانتها حال األ،  وتصنيعها  وكذلك حماكاة اآلالت يف تركيبها ،ما

  . التربية أو التسلية أو الصناعةسواء يف، عدم وجود حدود يف احملاكاة 
  

أن ) ٢٠٠٣(لـول   يقـول زغ  ، من أرقى أساليب التعلّم بواسطة احلاسب اآليل        ، إن أسلوب احملاكاة       
والذي أكّد عليه برونر الذي يعتـرب       ،  يتم التعلم بواسطة بيئة التعلم باالكتشاف        إذ، يقة فعالة يف عملية التعلم      احملاكاة طر "

كما أوصى ا الكثري من الـرواد التربـويني يف          ، وهذه الطريقة مناسبة لألطفال الفائقني      ، أحد رواد الطريقة االستقرائية     
ما أثبتته العديد   برغم  ، ستفادة من هذا األسلوب كما ينبغي     ولكن ولألسف مل نتمكن من اال     ". ومتدريس العل 

، التجريبية  ( Shaw,E,1984 )كما يف دراسة شاو، خباصة اليت تناولت جدوى استخدامه؛ ومن الدراسات
ام احلاسب  و استخد واليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام أسلوب احملاكاة على التحصيل الدراسي واالجتاه حن            

 وكذلك احلـال يف دراسـة       ،وتوصلت إىل نتائج إجيابية لصاحل اموعة التجريبية      ، اآليل يف تدريس العلوم   
  . ا من الدراسات وغريمه،التجريبية أيضاً ) م٢٠٠٦(القرين 



  

 ٤٥

  

  ومع هـذا   ،ن معوقات تنفيذ التجارب املعملية    يف جتاوز كثري م         إن احملاكاة تضطلع بدور كبري وفاعل       
علـى  ، ع االستفادة من إمكاناته العظيمة     ال نستطي  فإن مدارسنا ويف املدى املنظور قد     ، الدور الكبري واملهم  

لية ماألقل يف تذليل كثري من املشاكل واملعوقات اليت حتول دون تنفيذ وإجراء عدد غري قليل من التجارب الع             
مـن جتهيـزات    ، عرفتنا بتواضع إمكانات خمترباتنا   مع م ـ   وخباصة للمرحلة الثانوية  ، اليت تتضمنها مناهجنا  

عـدم  : أمهها، ة وهذا يرجع ألسباب كثريـوصوالً ملعلمي العلوم  ، خترباتوتأهيل مهين وفين حملضري امل
تلك التجهيزات اليت تتناسب وحاجـات      ، توفر التجهيزات امللحقة باحلاسب اآليل يف مركز مصادر التعلّم        

تعتمد أيضاً تفتقر هذه املعامل لكثري من الربجميات التعليمية اليت          . سلوب من التعلّم  األالتجارب املعملية هلذا    
 أن هـذه  جنـد   ،  نستوضح األمر بشكل تفصيلي ودقيق     وحني. وطريقة عملها ، احملاكاة أسلوباً يف عرضها   

 من  االستفادةتكمن يف مستوى أفق االستخدام و     ، ولنسميها حقيقية ، وأما األسباب الرئيسة  ، أسباب ثانوية 
ذلك املستوى الذي تتضمنه إستراتيجية وأهـداف       ، مبا يف ذلك الربجميات املالئمة    ، احلاسب اآليل وملحقاته  

  . يرقى إىل مستوى الطموح املنشودفأفق ذلك ال، مراكز مصادر التعلّموزارة التربية والتعليم من وضع 
  

،  داخل مدارسنا يف تدريس العلـوم      در التعلّم مراكز مصا لصور استخدام   ٍع  متاب     يتبني لكل مستقصي و   
فأغلب صور االستخدام تتركز علـى      ، وليس الكم   ، من حيث النوع واملستوى   ، ستخداممدى تواضع اال  

ختلو ، دة العلمية بطرق أشبه باجلامدة    تتركز يف العروض التقدميية للما    ، وانب حمددة دون سواها إال ما ندر      ج
كما أنّ وجود كامـل     ،  املقدمة عرب برامج احلاسب اآليل     واملادة العلمية من أي تفاعل حقيقي بني الطالب       

سـاهم  ، اوغريمه و النولوجي    مثل الدواجل ، يزر مدجمة ملختلف مناهج العلوم    املقرر جاهز على اسطوانات ل    
، لألسف مجدت كثري من العقولوهذه ، لمي العلوم هلذه القوالب اجلاهزة يف ركون كثري من مع كبريبشكل ٍ 

لتقدمي صوراً متميزةً للـدروس العلميـة ؛        ، د املعلمني والطالب على حٍد سواء     وقلّصت فرص اإلبداع عن   
  . ة والعمليةالنظري

  

، فهناك جوانب مضيئة وإن قلّـت  ، ال ميثل الكل    ، ليب السائد الذي مت عرض جانباً منه             إن الوضع الس  
بتـصميمها  يقـوم    خباصة تلك اليت  ، املتميزةقدميية   بعض العروض الت   إذ ذلك الوضع السليب ال ينفى وجود      

حملدودة واملكلفة  ولكن أسفنا ليس على هذه احلاالت الفردية ا       ، أو جهة ما خارجية   ، بعض الطالب املبدعني  
، نـاك لكن نأسف للوضع العام الذي يرجع فرصة جناحه للجهود الفردية املتناثرة هنا وه            ، يف بعض األحيان  

هذا الشكل من التقنيات    أساسه أفق عايل ومدروس ألهداف الوزارة إزاء        ، معنويدون دعم حقيقي مادي و    
ـ ، بل تتعدى ذلك إىل دول اجلـوار      ، شكلة ومثيالا ليست قاصرة علينا    وهذه امل .  احلديثة التعليمية ذكر وي
ـ ـ أجريت يف يف دراسته) ٦٧٧: هـ١٤٢٣(اهلدلق  ـ  الكويت اليت سبقتنا يف هذا اال إىل حٍد ما  ا أ 



  

 ٤٦

لمية واملوسوعات الع ، Simulation النمذجة واحملاكاة    فعلى الرغم من أمهية برامج    ، من نفس املشكلة  عانت  
حيث إن متوسـطات    ، ربامج استخداماً يف دروس العلوم    فإننا جند أما أقل ال    ، اإللكترونية يف دروس العلوم   

  .استخدامهما تأيت يف أسفل القائمةكثافة 
  

لكوا اجلهة املشرعة واملنظمة والراعيـة لكـل        ، الوزارة يف هذا الشأن      مسؤولية   جيب أن نؤكد على   وهنا  
وال ، هذا النمط من التقنيات       الوزارة فحني ال تتبىن  ، التعليم  و  التربية العمل التربوي يف مدارسنا عرب إدارات     

غلني يف  قي للقائمني واملـشت   مبا يستلزم ذلك من مزيد من الدعم املادي والتأهيل الفين احلقي          ، توليه اهتمامها   
 هاًء بأمناء مراكز مصادر التعلّم    وانت، مروراً بإدارات التربية والتعليم   و، بدءاً بالوزارة ، أقسام التقنيات التربوية  

  . فإن النتائج املأمولة لن تكون إال متواضعةً وغري جمدية، واملعلمني
 مفادها أن تفعيل هذا      منطقية يوصلنا إىل نتيجة  ، وصذا اخلص  إن تنصل الوزارة عن القيام بأدوارها احلقيقية      

  . ودون جدوى حقيقية وفاعلة، قى لسنني عديدة أخرى يراوح مكانهالنوع من التقنيات سوف يب
GGאجانييه   نقالً عن )١١٨: م٢٠٠٢(الفار  :א(Gagne,1965)  

  : وهي ، كما أشار إليها جانيه، حملاكاة     ذكر الفار تلخيصاً للصفات الرئيسة ألسلوب ا
   .مع احملافظة على توضيح عمليات هذا املوقف، عرض وتشكيل املوقف من احلياة العملية 
 بدرجة كبرية من الدقة حيث أشارت إىل إمكان متثيل العامل احلقيقي، )م٢٠٠٤(أكّد هذا ما ذكرته الغزو و

  .ملساعدة الطالب على التعلّم، والواقعية
  . أو املشرف على التدريب للتحكم يف هذا املوقف بدرجات خمتلفة،  الفرصة للمتعلم أو املتدربيتيح 
  . فرصة إمهال بعض املواقف أو جزء منها عند الشعور بأا عدمية األمهية بالنسبة للمتدرب 
  .هأخطاء دون أن يكون هلا عواقب وخيمة دد حياته أو تؤذيملتعلم  افرصة ارتكابيتيح  
  .متقبل سليب للمعلوماتوأن يتخذ قرارات بنفسه بدالً من أن يكون ، بشكل نشطملتعلم يتيح فرصة مشاركة ا 

بالتغذيـة الراجعـة   من اتصاف برامج احملاكاة ، )م٢٠٠٤( الغزو أشارت إليهما ، وزاد على ما ذكره جانيه 
  .وأا تسمح مبراعاة الفروق الفردية للمتعلمني، الفورية للطالب

 

FEאא Instructional Games:   
جميات التفاعليـة شـيوعاً     أكثر الرب ) ١١١:م٢٠٠٢(كما يقول الفار      وبرجمياا  األلعاب التعليمية       تعترب
 فيـتعلم الطالـب   ، مهارة معينة ياقها مفهوم حمدد أو      مسلية تضمن يف س     لعبة تكون هناك حيث  ، وتشويقاً

حيث يصاحب التعلم اسـتمتاع باكتـساب       ، ربط بني التعلم واللعب   وهذا  . جديدةمعلومات ومهارات   
ضيف عنصر اإلثارة والتحفيز إىل     تأن األلعاب التعليمية    ) ٩٤:م٢٠٠٨(وأكّد هذا ما ذكره املوسى       .اخلربة



  

 ٤٧

يف أن ، كاة عن احملاوختتلف األلعاب التعليمية    .واملتعلم ال يفارق اللعبة حىت حيقق األهداف      ، العمل الدراسي 
  )٦٠:هـ١٤١٩،علي(  .أما يف احملاكاة فيكون املوقف واقعياً، ضه الربنامج يكون موقفاً خيالياًاملوقف الذي يعر

  

األشكال ، فيمكن تعلّم القراءة  ،  العديد من املفاهيم واملوضوعات     تفيد يف تعلم   اأ) م٢٠٠٢( وبين الفار     
، كما أن هناك برامج لتعليم مستويات أعلى      ، وأمساء احليوانات ، توقمعرفة ال ، العمليات احلسابية ، اهلندسية

ويـشري دويـدي     . عناصر اجلدول الدوري وغـري ذلـك      ، واملعادالت اجلربية ، ومن ذلك تعليم الكسور   
وإثارة تفكريه خـالل    ، حول تعلم الطالب ملوضوٍع ما    لعاب التعليمية تدور     األ  أن فكرة   إىل )٩٢:م٢٠٠٤(

 بتحقيقها اهلدف الـرئيس     ا تصل إىل ذلك   وبصورة أخرى فإ  . إلستراتيجيات واخلطط التدريب على بناء ا   
تدريب املتعلمني على مهارة حل املشكالت من خالل ممارسة         "بأنه  ) ٢٢٢:م٢٠٠٣(وآخرون  يف  الذي حدده كفا  

 بـأن ، )١٩٧:م٢٠٠٤(مصطفى ويؤكد هذا ما قاله     ."الـصحيحة ة للوصول إىل القرارات     مهارات التفكري املختلف  
وهـي    ".تعلم املفاهيم واملبادئ واملهـارات    : عن طريق األلعاب التعليمية اإللكترونية ميكن حتقيق أهداف تعليمية مثل         "

  .  إلثارة الدافعية عند املتعلمCompetitionعلى مبدأ املنافسة ) م٢٠٠٥(تعتمد كما يقول املوسى
  

GGאאאא: 
  : ومن أمهها ،عن مميزاا كإجيابياتبرامج األلعاب التعليمية يعبر وصف      
 )١٠٣: م ٢٠٠٥، املوسى( .مواصلةللوحفز طاقاته ، دفعه للمشاركة الفعالة يف الدرسإثارا للمتعلم بشكل ي 
 )١١٢:م٢٠٠٢،الفار( .و استمتاع باكتساا، ة الفاعلة يف احلصول على اخلربةوم املتعلم باملشاركة اإلجيابييق 
  )٢٢٢:م ٢٠٠٣ ،كفايف وآخرون( .والثقة بالنفس، املسؤولية، التخطيط: بعض املهارات مثلتساعد على تنمية  
 )١٢٧:م٢٠٠٣،احليلة(  . وإتباع النظام، توزيع العمل، وليةاملسؤ، التعاون: مثل، تؤكد االجتاهات الطيبة 
 )٢٢٢:م٢٠٠٣  ،كفايف وآخرون( .شاةتؤدي إىل تعميم خربام املكتسبة واستخدامها يف املواقف امل 
 )١٢٣: هـ ١٤٢٥ ،سالمة(.   املعلم حكماً واملتعلم مشاركاً نشطاً فاعالًفيصبح، تغري دور املعلم واملتعلم 
  )١١٣:م٢٠٠٢،الفار(. والتخيل، واملبادرة، كحل املشكالت، ببةاحملفكرية العادات وال،  العمليات العقليةتنشط 
 .ال حيبـها   املـواد الـيت      حنـو و، )٩٥: م  ٢٠٠٨، املوسـى ( . إجيايب للحاسب اآليل   تكوين اجتاه على  تساعد   

  )١٠٩:م٢٠٠٤،الغزو(
كمـا تـشري إىل     ، )١١٢: م  ٢٠٠٢، الفار( .معهم الطرق التقليدية يف التعليم    الذين ال جتدي    على تعلّم   ساعد  ت 

ـ ١٤٢٥ (ويذكر سالمة .  الفروق الفردية  بأن ذلك يراعي  ، )م٢٠٠٤(ذلك الغزو  أن الطفـل    )١٢٣ :هـ
 . واحملروم ثقافياً يستفيد من ممارسة األلعاب التعليمية من خالل احلاسب اآليل، بطئ التعلّم

  



  

 ٤٨

GGאאא:  
، ومـصمم ، مساعدة كـل معـد    ألن من شأن ذلك     ، جيدر بنا التنويه والتوضيح للعيوب كسلبيات          

  :ومن أبرزها،  وتاليف السلبيات على تأكيد وجود اإلجيابيات ومستفيد من هذه الربامج التعليمية
   )١٠٣:م٢٠٠٥، املوسى(  . للمتعلميعد تعزيزاً إجيابياًف، اخلاطئةستجابة ال عند اها مؤثراً صوتياًتقدم بعض 
 )١٠٤:م٢٠٠٥، املوسى(.  عديدةاءاتمن خالل إجر،  من املهارات يف وقت كبري نسبياًتنمي قدراً قليالً 

 )١٠٩:م٢٠٠٤،الغزو(  .تعترب مضيعة للوقت مقارنة مع ما يتم تعلمه يف وقت قصري، وإذا مل تعد بشكل جيد    
 )١٠٤:م٢٠٠٥،املوسى( .ملراحل األوىل من التعليم العام   ا تناسبوهي  ، ىل وقت كبري يف اإلعداد والربجمة     حتتاج إ  

 )١٠٩:م٢٠٠٤، الغزو(  .وحتتاج إىل أجهزة ومعدات متطورة
  

FEאאאFאאE Laboratory Lessons Computer:  
  تطبيقات احلاسب اآليل وتوظيفها يف تقنيةاستخدام) ٣٦٢:هـ١٤١٨(بين الشهراين والسعيد      

مية لبعض إجراء املقارنات العلو، خدم يف استعراض النشاطات العمليةتستفذكرا أا ، الدروس العملية
ومن مث ، هاتعديل على بعضمث ال، من خالل حتديد متغريات معينة، عةالظواهر العلمية الطبيعية واملصطن

 ومن املعلوم أن بإمكان املعلم تصميم برناجماً تعليمياً ألحد الدروس.  إىل النتائج واستنتاج مدلوالاالوصول
وذات قدر معني ، املالئمة Authoring Language Programs العملية بواسطة أحد برامج لغات التأليف

حبيث يتمكن معظم معلمي العلوم من كتابة الربنامج املناسب ألهداف دروسهم وملستوى ، من السهولة
كما أن التطور يف تقنيات احلاسب اآليل أوجد أجهزةً تستخدم لعمليات القياس يف التجارب . طالم

أو ، ارة درجة احلر،مثل قياس الرطوبة، أو من عينة الدراسة، مباشرةًيل املعلومات من التجربة العلمية وتسج
القائم على   باملعمل املعمل يف هذه احلالة على تسمية اصطلحقدو  .أو غريها PH األس اهليدروجيين

؛ وهو حاسب آيل مزود مبسبار جلمع  Microcomputer – Based Laboratory احلاسب اآليل املصغر
تروبريدج وآخرون F .وبرجميات خاصة لتدوين النتائج وعرضها، الفيزيائية يف الزمن احلقيقياهر البيانات عن الظو

z٥١٦:م٢٠٠٤، ترمجة عبد احلميد وآخرونx E  
  

برجميات "من ) ٤٤٤:هـ١٤٢٧( كما يقول الشايع ؛ اليت تتكونعامل احملوسبةبامل  كذلكاملعاملكما تسمى 
حيث يتم تكامل ، ) Sensors( بنهايات طرفية حساسة تسمى املستتشعراتتفاعلية يف أجهزة احلاسب اآليل موصل 

وبذلك يدخل احلاسب كأحد عناصر ، مكونات التجارب العملية يف مواد العلوم املختلفة مع احلاسب اآليل كوسيلة قياس 
استخدام هذه ، لكن أبرز صورها وأكثرها انتشاراً، نت حتمل صوراً عديدةً يف التطبيقوهذه وإن كا ".املخترب

  أو إحصائياًبيانياً(وعرض وحتليل البيانات لحصول كوسيلة قياس لالنهايات احلساسة املتصلة باحلاسب اآليل 
وذا يصبح املخترب احملوسب كما ، ةمتخصصتفاعلية تطبيقية حاسوبية  باستخدام برجميات، )أو رياضياً



  

 ٤٩

 كما ساسوذا يكون اهلدف األ .ا ومن مث حفظهاأداة لتجميع البيانات وحتليله) هـ١٤٢٧(يقول الشايع 
هو زيادة إحساس الطالب ) ٥١٧:م٢٠٠٤،  عبد احلميد وآخرون:ترمجة( تروبريدج وآخرون ذكر ذلك

   .ولتكوين روابط سببية بني األحداث اخلارجية واملخططات البيانية، البديهي باألحداث
هلائلة اليت ميكن أن حنصل ونتوصل إليها عند دمج  مدى اإلمكانات اذا نلحظ يف عملية تدريس العلومو
  . قنية يف عملييت التعليم والتعلّمالت

  

GGאאאW ) هـ١٤٢٥ ،الزهراين( 
  .أيا كان نوعها ،  من دراسة التغريات اليت حتدث يف الظاهرة العلميةتعلمنين املمتكّ 
  .وتسجيل البيانات الرقمية كفروقات تقاة من التجربة حال إجرائها املس من ختزين املعلوماتتعلمنين املمتكّ 
  .بأسلوب الباحثني،  يف التجريب العمليتهمتحاكي رغبفُ، مني إحساس الباحث الصغري املنظّمختلق يف املتعل 
 واجلداول على قراءة الرسوم البيانية تعلمنيي قدرة املتنم ،اوتزيد فهمهم العميق ملدلوال . 
 .تعلمني على استنتاج العالقات اإلرتباطية بني املتغريات يف نفس التجربةاملدرة تزيد ق 

 
  

  :  Learning about Computers ـ تعلّم احلاسب اآليل٣
لك تعلّم الربجمة   وكذ، )Softwareواملرنـة   ، Hardwareالصلبة( تعرف على احلاسب اآليل ومكوناته         يتم ال 

  :ومها، يشمل جانبني وهذا الشكل من التعلّم ،وأنسبها مالءمةً لدروس العلومها ولتكن أسهل، عرب بعض لغاا
FEאאא: 

والربامج ، أي األجهزة اليت يتكون منها    ، ى املفاهيم اخلاصة مبكونات احلاسب اآليل      عل يتعرف املستخدم      
وهذه املعرفة  . اأو غريمه  Linux  أو    Windowsـ  الإضافةً إىل بيئة التشغيل سواء كانت       ، اليت تعمل عليها  
 حبيث يبدأ تعلمهـم     ،ية يف تدريسهم للموضوعات العلمية     استخدام معلمي العلوم هلذه التقن     تساهم يف جناح  

،  لديهم من أجل نشر الوعي وثقافة احلاسب اآليل العامة       ، هلؤالء املعلمني مبرحلة اإلعداد األكادميي    وتعرفهم  
هذا التعلم  و ،سب اآليل ملعلمي املستقبل   لم العلوم مسؤولة بشكٍل مباشر عن تنمية ثقافة احلا        فربامج إعداد مع  

بتنمية ثقافة احلاسـب اآليل     عالقة  من خالل برامج تدريبية ذات      ، هنةاملجيب أن يدعم ويستمر أثناء ممارسة       
  .بشكل عملي وتطبيقي، لديهم

  

FEאW 
بـصورة مقننـة وهادفـة      ، مني يف توظيف تقنية احلاسب اآليل      يف إعطاء حرية للمعل         يفيد تعلم الربجمة  

  : منها ، يفيد معلم العلوم يف عدة نواحيكما،  تالئم حاجات الطالب وقدرامومبواصفات، لدروس العلوم



  

 ٥٠

معوقـات   و  بقدرات  تعرفه  كما .وبشكل مشوق ، ى استخدام احلاسب اآليل بفعالية     عل جتعل املعلم قادر  أا  
  .ومهارات حل املشكالت، وتنمي لديه القدرة اإلبداعية واالبتكارية ، احلاسب اآليل واستخداماته

 

 وسيلة وليست غاية ـ خصوصاً يف وقتنا احلاضر ـ ألن التطور   م الربجمة بالنسبة لعامة الناستعلّيعترب      
غيلية خمتلفة نوعياً   أي منذ ظهور بيئات تش    ، مع احلاسب اآليل يف العقد األخري     الذي حصل يف كيفية التعامل      

ـ  Windows وأقصد هنا ظهور أجيال من بيئات الوندوز، عن سابقاا   ، Win 95  وWin 3.11 بدًء بـ
فالتحول هذا من بيئة الدوس ، اوما سوف يظهر بعدمه Windows Vistaو  Windows XP وانتهاًء بـ

Dos       ة بيئة الدوس   إىل بيئة النوافذ اليت تعمل على خلفي Dos جعلت املستخدمني يتعاملون مـع     ، املخفية
احلاسب اآليل بطريقة إعطاء األوامر للحاسب اآليل وتلقي النتائج عرب عمليات الضغط على أزرار وأيقونات               

 Tools وعرب عمليات االختيار من جمموعات متنوعة من األوامر مبا يـسمى مـثالً األدوات             ، Icons حمددة
وتطور كل ذلك ليصبح باإلمكـان إعطـاء        ،  Macro كرواأو ما يسمى كذلك بامل    ، فرعية  األساسية وال 

  . وغري ذلك، األوامر للحاسب اآليل عرب براجمه املتنوعة باللمس أو بالصوت أيضاً 
  

ألغى احلاجة امللحة عند عامة     ،  تعامل مستخدمي احلاسب اآليل معه      التحول والتغري النوعي يف طريقة          إن
   واقتصرت هذه احلاجة عند    ، ظيفها لالستفادة من احلاسب اآليل    ومن مثّ تو  ، ااملستخدمني لتعلم الربجمة وإتقا

؛ أي الذين يربجمون ويصنعون الربامج التطبيقية ممكنة االستخدام بسهولة           قليلة خمصوصة يسمون باملربجمني    فئة
ا هو إالّ جزء معريف حمدود مرتبط بـتعلم احلاسـب   وذا يصبح تعلم الربجمة لعامة الناس م، ويسر نوعاً ما  

وتطورها مبـا يواكـب حاجـات       ، ولغاا املتعددة   ، دف التعرف على دور الربجمة    ، اآليل كثقافة عامة  
وفئة قليلة تتصف حباجتها للجمع     ، ألا ال تعين إال املربجمني      ، وليس برجمة   ، ملية  املستخدمني كتطبيقات ع  

م واحدة  ومع ذلك تربز احلاجة إىل تعلّ      . هذا يظل أمراً نسبياً بني جممل املستخدمني      و، يق  بني الربجمة والتطب  
 يف  دف توظيف ذلك يف استخدام احلاسب اآليل بشكل أفضل وأكثر فاعليـة           ، أو أكثر من لغات الربجمة    

 معينـة ميكـن     بربامج، ن االستعاضة عن بعض لغات الربجمة     أنه ميك علماً  ، اال الذي يريده كل مستخدم    
  . من ذلك اال التربوي والتعليميو، عينة ختدم املستخدم يف جمال عملهبواسطتها تصميم برجميات تطبيقية م

  
بعض التربويني يف تقنيات التعليم يرون           إن ارتباط جوانب من ثقافة احلاسب اآليل بتعلم الربجمة جعلت           

ها تعلمشترط  فالربجمة ال ي  ،  وغري موسع    مبعىن غري متعمق  ، ود  املعلمون الربجمة ولو بشكل حمد    أمهية أن يتعلم    
، ات سهلة ختدم كل مستخدم يف ختصصه       يتم تعلمها من خالل لغ     بل، وض يف كل جزئياا وتفاصيلها      اخل

كاألنـشطة  ، فه يف خدمة جمال وأنشطة عملـه مبا يسهل توظي، د قدراته ومتكنه من احلاسب اآليل     حبيث تزي 
غات الربجمة ليس غايـة يف      تعلم ل "إىل الغاية من تعلم لغات الربجمة بأن        ) ٧٧:م٢٠٠٥(شار املوسى   وأ، التعليمية



  

 ٥١

وتطبيق أفضل احللـول عـن      ، والتخطيط املنطقي حلل املشكالت   ، لتعليم املتعلمني أساليب التفكري   بل هو وسيلة    ، حد ذاته 
والنظريـات  ، م الدراسـية وإملـامهم باحلقـائق      امستندين يف ذلك إىل خرب    ،  حللها Algorithmطريق وضع خوارزمية    

  ".املختلفة
  

ألن الربجمـة يف    ، ال يشترط أن تكون موسعة ومتعمقـة      ، أن الربجمة بتوصيفنا لغاياا        نستطيع أن نقول    
رس علـى   تـد حيث هي ُ  ، يصعب على كل معلم اإلملام ا       ، حقيقتها وجمملها تعد علوماً مستقلةً بذاا       

 علمية فيما عدا لغات الربجمة اليت بإمكان الفرد غري املتخـصص إضـافتها إىل ختصـصه                 مستوى درجات 
كما كان سابقاً مـثالً عنـدما    BASIC  Language بلغة البيسكوالتطبيق فيها وخاصة للمعلمني كالربجمة 

ثال على سبيل املVisual BASIC Language  أو لغة الفيجول بيسك،  Dos كانت بيئة التشغيل هي الدوس
ويف هذا الصدد يؤكد الفار     ، ا  أو غريمه  Linux  أو   Windowsال للحصر كلغة تعمل يف بيئة التشغيل الـ         

علينا أن ندرب املعلم ونعده ليقـوم بتـأليف    " على وجوب تدريب املعلمني إلعداد الربجميات فيقول     )م٢٠٠٢(
املادة التعليمية للمقرر   : ن التام من العناصر الثالثة اآلتية       والذي يتطلب التمك  ، وإعداد الربجميات التعليمية يف مادة ختصصه       

     )٣٣٦: م ٢٠٠٢، الفار (  ". ونظام التأليف املقرر استخدامه، وأساليب تعليم هذا املقرر ، الدراسي املستهدف 
  وميكن للمعلم بعد تدريبـه وإعـادة       "يف مكان آخر على جدوى هذا التدريب فيقول         ) م٢٠٠٢(ويؤكد الفار   

) ٣٣٧: م  ٢٠٠٢، الفار   ( ."تأهيله أن يلعب أحد األدوار اآلتية ضمن الفريق أو يلعب مجيع األدوار حالة متكنه من ذلك                 
و يف  ، مبعىن ال يرى ضرورة وأمهية لتعلم الربجمة بالنسبة للمعلمـني           ، وباملقابل هناك من يرى عكس ذلك       
مهارات الربجمة ليست من املهارات الالزمـة يف        " ن  إىل أ  (Johnson,1986) هذا الصدد أشارت دراسة جونسون    
    )٢١٦: م ٢٠٠٢، سالمة وأبو ريا (  كما أوردها. " استخدام احلاسوب كوسيلة اتصال تعليمية

  

Gא Programming Languages  : 
 حتقيقها نتيجة أو األهداف اليت من املمكن، حبسب أوجه االستفادة منها ،      وهي لغات عديدة ومتنوعة

أدت لظهور جمموعة من  ، راحل من التطور مب هذه اللغاتوقد مرت، استخدامها وتوظيفها يف جماٍل ما 
، كما طرأ تطور جديد، عملون فيها وااالت اليت ي، اللغات اليت تناسب حاجات املشتغلني باحلاسب اآليل 

بروز شبكات تبادل املعلومات بني املستخدمني  كما أنّ .نتيجة ظهور استخدامات جديدة للحاسب اآليل
، أوجد احلاجة ملزيد من اللغات تتناسب واآلليات املتبعة يف تصميم شبكات املعلومات ، ومراكز املعلومات 

وهي اللغة األوىل اليت ؛  BASIC لغة البيسك ولذلك جند البداية مع ، وكذلك أساليب تبادل املعلومات
وتعتمد على  ، Hardware احلاسب اآليل كبيئة تشغيلية لعتاد احلاسب اآليل كان يتعامل معها مستخدمو

 تطورت،  Windows  مث وبعد حتول بيئة التشغيل إىل بيئة النوافذ.Dos كتابة األوامر يف بيئة التشغيل الـ
وهي  ؛Visual BASIC   لغة الفيجول بيسكوهي،لتظهر لغة جديدة تعترب نقلة نوعية ، هذه اللغة 
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بدًء ، مبختلف أجياهلا Windows ظهور بيئة التشغيلواليت تبعت، BASICلصورة املطورة للغة البيسك ا
دام خمسايرةً لتعدد أشكال االست، فربزت لغات أخرى، تالهوما ، Win XPوانتهاًء بـ Win 3.11بـ

 الباسكال، Fortran الفورتران: مثل لغات فظهرت، اآليل واإلنترنتخدمات احلاسب واالستفادة من 
Pascal ،الكوبول Cobol، لغة السي :مثل، جديدة مث لغاتor C++   C Language ، الفيجول سي

Visual C++  ،لغة دلفي Delphi  ،لغة اللوجو Logo ،لغة اجلافا  JAVA ، لغة اُألراكل  Oracle ،
   .وغري ذلك،  RYSQL لغة الـ ، Php لغة الـ، Pilemalcer لغة الـ

  

ة عامة يف احلاسـب اآليل      يربز احلاجة إىل ثقاف    تعلّم احلاسب اآليل    األخري ؛ أي   ن هذا اجلزء       احلديث ع 
 أي  كمدخل أساس من أجل االستفادة من اجلزأين السابقني األول والثاين يف العملية التعليمية ؛             ، وملحقاته

 العلـوم باحلاسـب اآليل      فبدون معرفة معلمي  ، والتعليم مبساعدة احلاسب اآليل   ، التعلم من احلاسب اآليل   
مرة هلم مـن    فإنه ال ميكن حبال تصور استفادة حقيقية ومث       ، من مث متكنهم من براجمه األساسية     و، ومكوناته

فضالً عن تعلّم طالم العلوم مبساعدة احلاسـب        ، سواء بالتعلّم من احلاسب اآليل    ، إمكانات احلاسب اآليل  
م  يتحت هلذاو، أو التقليل من شأا   ، منطقية ال ميكن جتاوزها   ذه قاعدة   وه. اآليل يف ظل توجيهم ومساعدم    

         البدء بتـدريب   ، عليميةعوه خلدمة العملية الت   عند تدريب املعلمني من أجل أن يوظفوا احلاسب اآليل ويطو
 يف العملية   هقبل اخلوض يف احلديث عن استخدام     ، احلاسب اآليل كاستخدام عام أوالً      هؤالء على استخدام    

،  احلاسـب اآليل   ومن هنا تأيت احلاجة إىل تعرف مستوى ما ميتلك هؤالء املعلمني من إمكانـات             . يةالتعليم
 خالل برامج تدريب عالية     من،  من أجل تسديده وتقويته    ومن مث تعرف النقص لديهم    ، لتحديد ما ينقصهم  

  . مث حاجام املهنية ثانياً، وجه حنو حاجام األساسية أوالًم، املستوى
  

  الوعي باحلاسب اآليل   وهو، روري التأكيد عليه وإبراز أمهيته    بل من الض  ،  هناك جانب جيب عدم إغفاله        
Computer Awareness ،  أي الوصول ألكرب قدر من اإلدراك مبدى فاعلية دور احلاسب اآليل يف حياتنـا

ألجل مزيد من توظيف هذه     ، اته  ومن مثّ القناعة بأمهية التعرف عليه وإمكان      ، وأنشطتنا يف خمتلف ااالت     
فتصبح أكثـر   ، لترتقي حياتنا وأنشطتنا أكثر فأكثر يف كل جوانبها         ، اإلمكانات خلدمة كافة أوجه احلياة      

  .ذلك أنشطتنا التربوية والتعليميةومن ، سهولةًُ وتنظيماً ورفاهيةً أيضاً
  

GאאComputer Literacy: 
 أنّ إذ،  Computer Literacy دد حول تعريف وحتديد متطلبات الثقافـة احلاسـوبية       مل يستقر رأي حم

 ويظهر االختالف أكثر مـا       .حبسب املستوى احلضاري لكل أمة من األمم      و، حتديد ذلك يتغري مع الزمن    
ت من حيث املعارف واملهـارا    ، يظهر يف إشكالية حتديد احلدود الدنيا اليت جيب على الفرد أن يتصف ا              
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ـ    ، الواجب توافرها فيه أو إتقانه هلا      ومـن هـذا ال جنـد        ، "حمو أمية احلاسب اآليل   "لتحقيق ما يسمى ب
ألن هذه كلها تعترب    ، اليت جتعل من الفرد مثقفاً حاسوبياً       ، استقراراً واتفاقاً على حتديد الشروط واملتطلبات       

 بـني   ألن حتقيقها أمـر نـسيب     ، ن معها    يتعاطو أموراً نسبيةً حبسب آراؤهم واحتياجات البيئة الثقافية اليت       
ولذلك فعندما سئل كاثرين توبني عن املثقـف        .   العلوم وغريهم  ومنهم معلمو ، سب اآليل   مستخدمي احلا 

  :أجاب ) ٧١:م٢٠٠٥(اسويب كما ورد يف املوسى احل
  .وبدون االعتماد على اآلخرين، يشغل احلاسب بنفسه  •
  .حيلل املعلومات الناجتة من برنامج ما ..يستعمل برامج جيدة خمتلفة  •
  .يقدر مدى مالءمة برنامج ما ألداء غرض ما  . .يدير املعلومات  . .ينظم املعلومات  •
 .يقرر إن كان احلاسب أداة مناسبة حلل مشكالت معينة باملوازنة مع األدوات أو الوسائل األخرى  •
 . يكتب بعض الربامج البسيطة ويطورها  •
  .ملشكالت البسيطة يف التشغيل والربجمة يتغلب على بعض ا •

  .وغري ذلك من املهارات والشروط
  

 تلتقـي عنـدها أكثـر       إال أن مثةَ أمور   ، ول تعريف حمدد للثقافة احلاسوبية    مع كثرة االختالفات ح   و     
وقـد  ، وهذا ما نلحظه عند مراجعة كل ما كتب حول ذلـك          ، والتحديدات للثقافة احلاسوبية  التعريفات  

، تتضمن معرفة الفرد باملفاهيم اخلاصة باحلاسـب وعمليـات ومهـارات التـشغيل     "   بأا الشهراين والسعيد هاعرف
 أا  (Arthur,1981)كما عرفها آرثر    . )٣٥٠:هـ  ١٤١٨،الشهراين والسعيد   (" والتطبيقات املختلفة للحاسب والربجمة     

،  وجياهدوا يف عامل معتمد على التكنولوجيا يف معاجلة املعلومات           ، املهارات واملعارف اليت حيتاجها كل املواطنني ليعيشوا         "
وأن يعرفه من معلومات    ، وحل املشكالت املعقدة ؛ أي هي كل ما حيتاج اإلنسان أن جييده من مهارة يف تشغيل احلاسب                  

  )٧٠:م٢٠٠٥: املوسى (  ". عنه ليستطيع أن يؤدي دوره يف جمتمع قائم على املعلومات 

  
   :استخدام احلاسب اآليل يف التعليممعوقات  

إن و،      ال خيلو أي عمٍل مهما كان نوعه وجماله من بعض املشاكل واملعوقات اليت تعرقل سري العمل فيه                  
 وملختربات العلوم ، ومع معرفتنا بالظروف العامة ملدارسنا    ، علّماستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعليم والت      

واليت ال يزال بعضها حيول دون حتقيق اسـتخدام         ، د جمموعة من املعوقات املتنوعة    جنفإننا  ، داخل مدارسنا 
 جبهود عدة ـ بشكل رمسي أو  هذه املعوقات أمكن، املنشودة يف تعليم وتعلّم العلوماحلاسب اآليل ألهدافه 

، اره السلبيةتخلص منه أو تقليل آثومل يتم التمكن من ال، حيث ال يزال بعضها باٍق، هاـ تذليل بعضفردي  
  .وى املدارس املنفذة خلطط الوزارةأو على مست، لى مستوى وزارة التربية والتعليمسواء ع
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مرتبطة أساساً مبـستوى الـوعي الثقـايف        ، لمعوقات     إن بعض األسباب اليت متنع إجياد حلول ناجعة ل        
ومن ، دارات التربية والتعليم  لوزارة وإ بعضها مرتبط بتوفر كوادر متخصصة من املسؤولني يف ا        و، للمسؤولني
واخلطط املدروسة ولـو    ، إىل غياب االستراتيجيات التربوية   ويبدو أن مثل هذه األسباب تعود        . مث املدارس 
 عند أكثر الفئـات     ،تقنيات التعليم يف العملية التعليمية    وكذلك تدين مستوى الرؤية الواعية لدور       ، مرحلياً
ولكن ، نية قد تبدو يف نظر البعض كبريةً      سباب ترتبط مباشرة بتوفر ميزا    وبعض األ ،  بالنظام التربوي  املرتبطة

، احلاسبات اآللية يف تدريس العلـوم     عدم توفرها مينع حتقيق جناح حقيقي من وراء االستفادة من استخدام            
 العمليـة    يف  من املباين املدرسية مستأجرةً يثري إحباطاً كبرياً عند أكثر العـاملني           كما أن وجود أعداٍد كبريةٍ    

ـ )نقالً عن موقع الوزارة ( ـ حسب إحصائية الوزارة إذ تصل نسبتها، التعليمية  مـن  % ٥٠ـ٤٥ بني ما  
مـع  ، ني نقارن ما يتم بنـاؤه     خصوصاً ح ، خميفة وقد تكون حمبطة   نسب بالطبع   الوهذه  . جمموع مدارسنا 

علينـا أن   و، مر بنظرة علمية متجردة   ر هلذا األ  ولكن جيب أن ننظ   ، ب سنوياً ملضطرد يف أعداد الطال   التزايد ا 
الربامج واألنشطة األخرى   مع السري يف    ، نواجه هذه املشكلة أوالً كأولوية تسبق أي أولوية يف كل ميزانية            

  . تذهب بكثري من اجلهود والربامج املبذولة يف مهب الريح،  مشكلة املباين املدرسية حيث أن، بال ضري
  :وهي ،  منهاجانباً )ت.د (سارة العريينفتذكر ، قات واملعو وأما بالنسبة للمشكالت

  . أجهزة احلاسب وحتديثها وخدمة اإلنترنت وسرعتهاريتوف املرتبطة ب: املعوقات املادية)  أ
 . ملهارات التكنولوجية الالزمة للتعليم اإللكتروينا ملتمكنني من شح املعلمني ا تتمثل يف:املعوقات البشرية) ب
  .هاوجود املتخصصني يف تصميموندرة ،  اإللكترونية إنتاج املواد التعليمية  ارتفاع تكلفة)ج

  

  :  ومنها،ختتلف من حيث أمهيتها ومستوى إعاقتها، رية معوقات عديدة     وذكرت دراسات كث
  .)ت. د (كما يف دراسة الكندي ،  يف املدارس بأمهية التقنيات التعليميةالوعيضعف مستوى ـ ١
لغرض استخدامها يف عملية  ، أو ملحقاا يف املدارسوفر أجهزة احلاسب اآليلنقص أو عدم تـ ٢

 .Mahady, Ruslyماهادي  ،)م١٩٨٧(هران م، )م١٩٨٦(أوسنت : دراسات كل منكما يف ، التدريس

 عراد وفصيل راسة  أيبدو، )هـ١٤٢٥ (احلسن ،)م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد ، )م٢٠٠٢(املوسى ، ) (1992
عدم توفري املخصصات أو  ،لفة االتصالالرتفاع كُ، عدم توفر تقنية االتصال باإلنترنت أو  .)هـ١٤٢٧(

  .)هـ١٤٢٧(أخضر و، )هـ١٤٢٦(الزامل، )هـ١٤٢٤(الضلعان : كل منكما يف دراسة، املالية
 يف عدم توفرهاأو ، للمحتوى العلمي أو ملستوى الطالب املتوافرة عدم مالءمة الربجميات التعليميةـ ٣
    .)هـ١٤٢٧( عراد وفصيل وأيب، )م١٩٨٦(أوسنت  : دراسيتوقد أشارت إىل ذلك ، ارساملد
، وبالتايل قلة الوقت املتاح للمعلم إلعداد واستخدام التقنيات التعليمية،  للمعلمزيادة العبء التدريسيـ ٤

  .) (Abedll-Haqq,1995دراسة عبد احلق و، )م١٩٨٧(مهران : كما يف دراسة كل من
   .)م١٩٨٧( يف دراسة مهران كما،  يف الفصول الدراسيةة عدد الطالبكثرـ٥
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مهران ، (Becker,1987) بيكر: كما ذكرت ذلك الدراسات التالية،  للمعلمنيضعف التأهيل الفينـ ٦
    . (Bennett,1997)بينيه دراسة و،) (Abedll-Haqq, 1995احلق عبد ،)م١٩٨٧(
-Abedllعبد احلق  ،)ت.د(الكندي : دراساتيف كما ،  اخلدمة للمعلمني أثناءقلة التدريب الكايفـ ٧

Haqq, 1995) (،  املوسى)هـ١٤٢٥( احلسن، )م٢٠٠٢( ،ل  أيبراسةدواد وفصيعر )هـ١٤٢٧(.   
يف دراسة كما ، سب اآليللالستفادة من استخدام احلا، ضعف قدرات الطالب يف الثقافة احلاسوبيةوأحياناً 

   .)هـ١٤٢٦(كما يف دراسة الزامل ،  للتعلم اإللكتروينكذلك ضعفهمو، (Bennett,1997)بينيه 
كما ذكرت ،  أو ضعف مستوى الصيانة،   يف صيانة أجهزة احلاسب اآليلعدم وجود فين متخصصـ ٨

دراسة ماهادي ، )م٢٠٠٢( املوسى دراسة، )م١٩٨٦( أوسنتدراسة :منها، ذلك عدة دراسات
Mahady,Rusly, 1992) (  ، احلقدراسة عبد Abedll-Haqq, 1995) (.  

 ماهادي دراسات كما أشارت إىل ذلك، املؤسسات التربوية من عدم وجود تشجيع كايف أو حوافزـ ٩
Mahady,Rusly.1992) ( ،احلقعبد Abedll-Haqq,1995) (،ل  واد وفصيدراسة أيب عر)هـ١٤٢٧(.  

  الربجميات التعليميةأكثرمن   حقيقيةفادةل دون است حيوحيث،  عند املستفيدينضعف اللغة اإلجنليزية ـ١٠
  .)هـ١٤٢٧( عراد وفصيل  أيبكما يف دراسة، ملاماً نسبياً باللغة اإلجنليزيةتطلبان إاإلنترنت؛ اللذان يو
  

مراكز مصادر التعلم    
ّ

 
  مقدمة عن مراكز مصادر التعلم

ّ
:  

  تكنولوجيا التعلـيم    برامج لذي يتم فيه تطبيق   ا،  احليوي يف املدرسة   جيدر بنا تسليط الضوء على املرفق          
،  مراكز مصادر الـتعلّم      أال وهو ،  املرجوة  التعليمية والتربوية  لتحقيق األهداف ، داخل املؤسسات التربوية  

 Activityمراكز النشاط : واليت أبرزها، )٣٧١:م٢٠٠٠(رها احليلةكما يذك، واليت يطلق عليها أمساء كثرية

Centers  ،ملواد التعليمية أو مراكز اInstructional Materials Centers  ،   أو مراكـز املـصادر التربويـة 

Educational Resources  ، أو مراكز اخلدمات التربويةEducational Services Centers  ،وغريها.  
وهلـا  ملـا كتـب ح    حيث أن املتتبع    ، عترب مراكز مصادر التعلّم مفهوماً جديداً يف الوسط التربوي        ال ت      

حيث يذكر  ، فهي ومن حيث التأسيس تفوق األربعة قرون مضت       ، ال حتتاج إىل تأصيل    اأيدرك  ، وماهيتها
ولكنها مل تكن حتمل هذا     ، فكرة مراكز مصادر التعلم قدمية تعود إىل القرن السادس عشر           "بأن  ) ٣٨:م١٩٩٥(سالمة  
ولكنـها  ، بتسميات خمتلفة تدل على الوظيفة اليت تقدمها        ، ريني يف الستينيات من القرن العش     مث بدأ التطور احلقيق   ، االسم  

   . "...حبيث تضم إىل جانب الكتب املواد التعليمية املختلفة ،  تطور ملفهوم املكتبة يف املدرسةأمجعت يف البداية على أا
  

ـ  حتت عناوين خمتلفةـاملراكز نشوء هذه ِمد؛ أي ِقوما يؤكد هذه احلقيقة من ) م١٩٨٠(ى  عيس ما أورده 
جيب أن حتتوي املباين التعليمية على مكتبـة        : م تقول   ١٥٧٨نشرت عام   ، ارة التربية والتعليم الربيطانية   نشرة لوز 
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، ومعرض مزود بكل أنواع الكتب واخلرائط واسمات واآلالت الفلكية وكل األشياء األخرى ذات الصلة بعملية التعلّم                 
  .  ارات الرئيسة للتقنيات التربوية أو اشترا املدارس من ميزانيتها اخلاصةسواء زودت ا املدارس من اإلد

  ) م١٩٨٠، عيسى (نقالً عن  ) ٣٧: م ١٩٩٥، سالمة (
  

  مفهوم مراكز مصادر التعلم
ّ

:  
من مـواد    أو طبيعة حمتواها  ، عمل هذه املراكز  عن طبيعة    تعبر التصورات  من  جمموعة  املختصون ضع هلا      و
ذلك املكان الذي حيتوي علـى مـواد        "بأا  ) م١٩٩٥ ( سالمة وقد عرفها  ،إضافةً إىل أهداف إنشائها   ، توجتهيزا

  ". لتسهيل العملية التربوية، استخدامها من قبل املدرس والطالبحبيث يسهل ، ومنظمةتعليمية خمتلفة 
 ملدراء املدارس مبدينة    ريكيحيث قالت يف خطاب ألقي يف مؤمتر لالحتاد األم        ، )م١٩٦٤( نيكولسن   اكما عرفته 
ميكن تعريـف   : " Evanston واليت أصبحت فيما بعد رئيسة أمناء مكتبات املدارس الثانوية يف مدينة          ، اتالنتيك

وزودت ، اليت أُنتقيت ونظمت وحدد مكاـا     مركز مصادر التعلّم بأنه جمموعة من املواد املطبوعة وغري املطبوعة واملعدات            
ويعتمد ما ميكن وضعه يف املركز مـن        . دم االحتياجات للمدرسني والطالب ولتعميق أهداف املدرسة      يئة مشرفة حىت خت   

فإنه ال يوجد سبب يربر عـدم       ، وإذا ما توفّر املكان واهليئة    . مواد على التسهيالت اليت تيسرها املدرسة وعلى اهليئة املشرفة        
  . "درسني والطالب كما تساعد املدراءتقدمي أي نوع من املواد واإلمدادات اليت سوف تساعد امل

   ) Nicholsen,Margaret,1964. م١٩٦٤جريت مار، نيكولسن(  نقالً عن ).٤٢:م١٩٨٢،عيسى والعمري وملحم(
  

هـ ١٤٢٠/١٤٢١ اين للعام يف الفصل الدراسي الث العربية السعودية يف اململكةمت البدء بتطبيق التجربة     
  . الثالث يف مدينة الرياض مشلت املراحلة وعشر مدارس أهليةومشلت التجربة ست مدارس حكومي

توفري بيئة تعليمية تعلمية مناسبة تتيح للمعلم االستفادة من أنواع متعددة وخمتلفة من دف بشكل عام إىل وهي 
 عإتباومتكن املعلم من  ،زز لديه مهارات البحث واالستكشافمصادر التعلم ويئ له فرص التعلم الذايت وتع

  )www.moe.gov.sa/lrsنقالً عن (   .لدرس وتطويرها وتنفيذها وتقوميهاأساليب حديثة يف تصميم مادة ا
  

  ملراكز مصادر التعلم يف اململكة  األهداف التفصيلية
ّ

  )www.moe.gov.sa/lrs نقالً عن ( :
جمموعة من األهداف اليت يراد أن تتحقق جراء ) وزارة التربية والتعليم حالياً (      حددت وزارة املعارف 

  :وهذه األهداف هي ، إنشاء هذه املراكز داخل املؤسسات التربوية 
  . دعم املنهج الدراسي عن طريق توفري مصادر للتعلم ذات االرتبــاط باملنهج •
  .  البحث واالستكشاف والتفكري وحل املشكالت لدى املتعلمتنمية مهارات •
  . لتكيف واالستفادة من التطورات املتسارعة يف نظم املعلوماتلتزويد املتعلم مبهارات وأدوات  •
  تبادل اخلربات والتعاون يف تطوير املواد التعليميةو ،ة املعلم يف تنويع أساليب تدريسهمساعد •
  . وعة ال توفرها أماكن الدراسة العاديةتقدمي اختيارات تعليمية متن •
  . تلبية احتياجات الفروق الفرديةو ،إتاحة الفرصة للتعلم الذايت •
  . يف احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفةم قدراو  ميولتنميةوإكساب الطالب اهتمامات جديدة،  •
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  لفصل الثالثا
א א א

אאאKKW 
  

ال تقتصر أهدافها على    ،      معظم الدراسات اليت تدور حول استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية            
ومن ، شأناً عن التحصيل الدراسي     ىل جوانب تربوية مهمة ال تقلُّ       بل تتعداه إ  ، حصيل الدراسي فحسب  الت

 وكذلك هدف   ،وأحياناً حنو استخدام وتعلّم احلاسب اآليل ذاته كتقنية جديدة        ، الجتاه إىل تعلّم العلوم   ذلك ا 
كـذلك  . وغري ذلك ، التفكري الناقد ،  العلمي التفكري، التفكري اإلبداعي : التفكري بأنواعه العديدة مثل   تنمية  

يل علـى أداء    دام تقنية احلاسب اآل   قياس أثر استخ  : منها،  البحوث والدراسات إىل أمور أخرى     تتجه بعض 
ومنها احلاسب  ، ائل واألجهزة احلديثة يف التدريس    وأيضاً قياس مستوى االستخدام للوس    ، املعلم وليس املتعلم  

وكذلك مـدى متكّـن     ، منها املواد العلمية   واليت   ،جلميع املراحل الدراسية وملختلف املواد    ،  يف التعليم  اآليل
ومنها ما هو مرتبط باسـتخدام       ، وتطبيقاته يف التعليم   ت استخدام احلاسب اآليل   املعلمني وامتالكهم ملهارا  

علمني للحاسب اآليل بـشكٍل      واآلخر مرتبط بدراسة طبيعة استخدام امل      ،نترنت يف عملييت التعليم والتعلم    اإل
 كفايـة   اليت من ضـمنها    امتالك املعلمني للكفايات؛     إستراتيجيةيف ظل   ،  واستخدامهم له يف تدريسهم    عام

  . Internet Literacy وثقافة اإلنترنت، Computer Literacyالثقافة احلاسوبية 
، ستخدام الفعال ملثل هذه التقنيات    اليت تقلل أو متنع حتقق اال      أخرى تتعلق بدراسة املعوقات   راسات  وهناك د 
   .وغري ذلك

  
  

ل استخدام احلاسب اآليل أو اإلنترنت      يدور معظمها حو  ، يف هذا اجلانب  احمللية واألجنبية   ن الدراسات   إ     
 أو فرعاً من فروع العلوم اليت     ، )اإلعدادية(واملتوسطة  كما يف املرحلتني االبتدائية     ، م عموماً يف تدريس العلو  

لالستئناس ببعض الدراسات الباحث وهذا دفع ، وكذلك يف مرحلة التعليم اجلامعيُتدرس يف املرحلة الثانوية  
وخباصة تدريس العلوم   ، احلاسب اآليل يف عملية التدريس    لت جوانب عديدة يف استخدام      ؛ اليت تناو  السابقة
وتفسري ،  سامهت يف توجيه الدراسة    وبالتايل. اسة أو ذات العالقة ذه الدراسة      موضوع الدر   املختلفة هبفروع

  .نتائجها فيما بعد
  

 ،ناًء على اجلوانب الـيت تتناوهلـا        رضها ب عو، جنبية بلغتيها العربية واأل    السابقة دراساتومت تصنيف ال       
   : كما يلي وعلى تسلسلها التارخيي
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Wאאאאאא،אאאאW 
 

אأوستنF١٩٨٦E: 
  

وكالة واليت أجرا   ، "علمو الصف ب اآليل اليت حيتاجها م    تصميم قدرات احلاس  "      هدفت هذه الدراسة    
حتديد متطلبات احلاسب اآليل اليت حيتـاج       : وهي، لتحقيق عدة أهداف  ، )أوسنت(التعليم يف والية تكساس     
 التعليميـة املتـوفرة يف      حتديد الربجميات ، استخدام احلاسب اآليل يف التدريس    عند   إليها املعلمون يف الصف   

  :أمهها،  جمموعة من النتائجوقد توصلت الدراسة إىل. ب يف التعليممعوقات توظيف احلاسحتديد و، املدارس
  .عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل بدرجة كافيةـ ١
   .عدم وجود كوادر مدربة لصيانة احلاسبات اآلليةـ ٢
  .الذين يستخدمون هذه الربجميات ، اليت تناسب مستوى الطالب، عدم توفر الربجميات التعليميةـ ٣
  

א (Becker,1987) :  
 لتحديد مستوى استخدام    ،" استخدامات املدارس األمريكية للحاسبات اآللية      "      هدفت هذه الدراسة    

وهي دراسة  ، م١٩٨٥يف العام    ، ومن مث جمال التدريس   ، بالنسبة للمعلم   ، املعلمني للحاسب اآليل الشخصي   
  .مسحية للواقع يف مدارس جمتمع البحث 

  :أمهها ،  جمموعة من النتائج دراسة إىل ال هذهوقد توصلت
  .%)٢٧(ال احلاسب اآليل ال تتجاوز نسبة معلمي املرحلة الثانوية الذين ميكن تصنيفهم خرباء يف استعم ـ١
 .)%٢١( لتبلغ احلاسب اآليل تقلنسبة معلمي املرحلة املتوسطة الذين ميكن تصنيفهم خرباء يف استعمال  ـ٢
  .%)١٠(عن بتدائية الذين ميكن تصنيفهم خرباء يف استعمال احلاسب اآليل ال تزيد نسبة معلمي املرحلة اال ـ٣

  

א (Turner, 1987) :  
 يف CAIكوسيلة تعليميـة    ،      هدفت إىل حتديد نسب وإحصاءات حول استخدامات احلاسبات اآللية          

،  عينة من طالب جامعيني      ة الوصفية على  وأجريت الدراسة التحليلي   ،  التعليم العايل  عملية تعلّم الطالب يف   
  .ول جوانب استخدامهم للحاسب اآليل حيث قامت بتحليل استجابام ح.ياًطالباً جامع) ١٤٦٧(عددهم 

   : ما يلي إىل ت الدراسةوقد توصل     
 ه يستخدمونهممن) %٣,٦٣(و، اسب اآليل يف معاجلة الكلمات احلمن أفراد العينة يستخدمون ) %٩٨(أن 
يف إدارة منهم يستخدمونه )  %٥٧(و ، يف األلعاب التربوية منهم يستخدمونه ) % ٣,٦٠(و ،  الرسوميف

يف منهم يستخدمونه ) % ٣,٥٢(و ، يف االتصال منهم يستخدمونه %) ٥,٥٣(و ، قواعد البيانات 
 .يف الربجمة منهم يستخدمونه ) %١,٤٧ ( و، التحليل اإلحصائي 
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אאF١٩٨٧E: 
الوسائل التعليمية يف تدريس العلـوم      "       هدفت هذه الدراسة لتحديد مدى استخدام معلمي العلوم لـ          

بأسس اختيـار الوسـيلة     ، تعرف مدى وعي معلمي العلوم       إىلو ".يف احللقة األوىل من التعليم األساسي       
  . ستخدامها يف التدريسورصد املشكالت اليت حتول دون ا. وتقوميها، التعليمية واستخدامها 

  :إن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة متثلت فيما يلي      
مـن أفـراد عينـة      % ٧٥حيث أن   ، أن عدد املعلمني الذين يستخدمون الوسائل التعليميةُ يعد قليالً          ـ  ١

  .بدون استخدام أي وسيلة تعليمية ، الدراسة تعتمد على التدريس النظري 
  .الوسيلة التعليمية بعد استخدامها  ال يهتمون اهتماماً كافياً مبسألة تقومي أن املعلمنيـ ٢
   : أمهها، ـ توجد اثنتا عشرة مشكلة حتول دون استخدام املعلمني للوسائل التعليمية ٣

  .عدم توفر ما يكفي من الوسائل التعليمية •
  .كثافة عدد الفصول  •
  . الوسائل التعليمية عدم مالءمة غرف الفصل أو املعمل الستخدام بعض •

  
  :) (Mahady, Rusly. 1992دراسة ماهادي

إىل تعرف ،   األمريكيـة Syacuseكس ا اليت قام ا روسلي مهادي من جامعة سري     هدفت هذه الدراسة
 للتقنيات  دام معلمي مرحلة املدارس العليا    من أجل حتديد أوضاع استخ    ، معلمي املدارس العليا    ودراسة واقع   

) ٣١(باستخدام استبانة؛ اليت تتألف مـن        ، Indonesia يف إندونيسيا    Acehيف حمافظة آيسه    ، مية  التعلي
 .تضم عدداً من التقنيات التعليمية املتنوعة ، بنداً 

يف تطبيق التقنيات التعليميـة يف هـذه        ،  اليت تؤثر سلباً أو إجياباً     العوامل واألسباب  حدد الباحث وقد       
  :هي ما يلي، وهذه العوامل ، )مدارس التعليم العليا ( لدراسة املرحلة ا

عدم توفّر الوقت الكايف الستخدام ، نقص املرافق اهزة ، هزة واملواد التعليمية بشكٍل كاف عدم توفّر األج
لة احلوافز اليت تقدم للمعلمني ق، انة لألجهزة والتراكيب التعليمية عدم وجود صي، التقنيات التعليمية 

  . حنو أمهية التقنيات التعليمية الوعي الالزم عند مدراء املدارسعدم توفّر ، دام التقنيات التعليمية الستخ
  :أمهها ، تائج توصلت الدراسة إىل جمموعة من النكما     
  .صعبةكما أن احلصول عليها عملية ، ر التقنيات يف مدارس جمتمع البحثعدم توف •
  .ة وتقليدية غالباًفرة تعترب بسيطمعظم التقنيات املتو •
  . بشكٍل متكرر، ) ٣١(تقنيات من أصل ) ٦(يستخدم معلمو هذه املدارس  •
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אאא F١٩٩٣E: 
الدراسة احلالية إىل التعرف على اجتاهات معلمات احللقة األوىل من التعليم األساسي حنو التعلم      هدفت 

  . تخصص واخلربة والدورات التدريبية على اجتاهانالصفي باستخدام احلاسوب، ومعرفة أثر ال
  : وهي ، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج   .متثلت أداة الدراسة يف استبانة كمقياس لالجتاهات

  %. ٧٩,٠٢علمات كانت اجيابية، حيث بلغت النسبة املئوية ملتوسط االجتاه العام املأن اجتاهات ـ ١
 بني اجتاهات املعلمات حنو التعلم الصفي باستخدام )٠,٠٥(حصائياً عند مستوى ال توجد فروق دالة إـ ٢

  .احلاسوب ومتغريات اخلربة، والتخصص، والدورات التدريبية
  

Abedll-Haqq. 1995) (:عبد احلقدراسة  
ديثة هدفت هذه الدراسة التعرف إىل املعوقات اليت تواجه املعلمني أثناء استخدامهم التكنولوجيا احل     

  :ومتثلت أهم هذه املعوقات يف اآليت ، وخاصة احلاسب اآليل يف تعليم طلبتهم 
  .ذلك هلم بعد ونقص التدريب، ئل التكنولوجية التربوية احلديثةلمعلمني على الوساقلة اإلعداد التربوي ل ـ١
  .ـ عدم وجود خطط مستقبلية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ٢
  ) .الصيانة(وقلة الدعم التقين ، قدمة للمعلمني ـ قلة احلوافز امل٣
  .ـ قلة الوقت املتاح الستخدام احلواسيب وبراجمها والتدرب عليها ٤

وتطوير النماذج ،  احلاسب اآليل والربامج بشكل جيدوأوصت الدراسة بضرورة إعداد املعلمني الستخدام
            )٢٩٥:م٢٠٠٣، نقالً عن سعادة والسرطاوي(   .احلديثةير التكنولوجيا التربوية والربامج واألجهزة املوجودة لتسا

  

א(Bennett,1997) :  
واليت ،  احلاسب اآليل     املعلمني  استخدام  واملشاكل اليت تواجه        هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الصعوبات     

  :أمهها ، ة إىل جمموعة من النتائج وقد توصلت هذه الدراس  . غري فاعلة تعليميةمن املمكن أن جتعل منه وسيلة

  . احلاسب تقنيةإملام املعلمني باملعلومات الكافية عن  عدمسباب املعيقة لالستخدام األمثل هياأل أحد أنـ ١
  .ال ميتلكون املهارات الالزمة الستخدامه  ،  الذين يستخدمون احلاسب اآليل احلالينينيملاملعـ أن ٢
  .Curriculum  يف املنهج الدراسي ودجمها املختلفةبرامج احلاسب اآليلتضمني  جيدون صعوبة يف ـ املعلمون٣
  .للطالب يوجد احلاجة إىل برجميات ودروس متخصصة،  الطالباختالف مستوى مهارات ـ٤
  . االستفادة من احلاسب اآليل بالصورة املطلوبة يقلل، لمني على حل املشكالت الفنية ـ إن عدم مقدرة املع٥

  
  

אF١٤١٩E: 
هيئة التدريس يف كلية التربية جبامعة امللك سعود حنو احلاسب اآليل  دراسة اجتاهات أعضاء     هدفت إىل 
 متوواستخدم لذلك مقياس وضعه الباحث هلذا الغرض ضمن استبانة، . حياة اإلنسان املعاصر كأداة هلا دور يف
 . خمتلف التخصصات اث من من الذكور واإلن)١٢٧( عينة من توزيعها على



  

 ٦٢

  :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية      
ت دراسة مقررا: االجتاه حنو احلاسب وكل من بني متوسط )٠,٠١(وجود فروق دالة عند مستوى  .١

،  واخلربة يف استخدام احلاسب، "األستاذ املساعد" واملرتبة العلمية، لصاحل ، ، لصاحل الذين درسوااحلاسب
  ." عالية"هم خربة لصاحل من لدي

  ). ٠,٠٥(التدريس يف التعليم العايل عند مستوى  وجدت فروق بني متوسط االجتاه واخلربة يف .٢
  : منها ،  من التوصياتعدٍدبوصى الباحث أويف ضوء الدراسة      
  . اآليل لديهم وخاصة القدامى منهم حملو أمية احلاسب تقدمي دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس •
  .  هذه الطرقإستراتيجيةخمتلف املواد الدراسية ليصبح احلاسب اآليل جزءاً من  ير طرق التدريس يفتطو •
  . إمكانات احلاسب يف تدريس املواد الدراسيةاستعراضبمن لديهم خربة باستخدامات احلاسب  قيام •

  
  

אאF٢٠٠٢E: 
ولني عن ؤاملس راءخاصة باملدأحدمها ، م استبانتنيسلوب الوصفي باستخدامتت باأل      وهي دراسة ميدانية

  .االبتدائي يمخاصة مبديري التعلوالثانية ، اخلليج دولالتربية باملعلوماتية واحلاسوب يف وزارات 
حتديد و، التعليم األساسي لدول اخلليج استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يفهدفت إىل حتقيق تشخيص واقع 

   .قنية املعلومات واحلاسوب يف التعليماستخدام ت أمهيةمدى 
  

  : أمهها،      وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج 
  . تطبيق احلاسوب يف التعليمإمكانية وأهدافها من حيث األساسيالنظر يف سياسة التعليم إعادة ضرورة  - ١
وتدريب املوظفني  تأمني األجهزة  تشمل،معظم الدول الغربية وضعت خططاً خاصة يف جمال املعلوماتيةـ٢

  .واملديرين واملعلمني واملشرفني، وإنتاج الربامج التعليمية
  .دول اخلليج لديها خطط خاصة ، تشمل تأمني احلاسوب وتوظيفه يف العملية التربويةو
  .ال توجد مادة خاصة يف املعلوماتية واحلاسوب ماعدا سلطنة عمان   رغم أمهية التعليم االبتدائيـ٣
   :واملعلوماتية يف التعليم األساسي الصعوبات اليت تقف أمام استخدام احلاسوبـ ٤

  .عدم وجود فين معمل يف املدرسةو، األجهزة املتعلقة باملعلوماتية التكلفة املادية لتأمني، عدم تدريب املعلمني
 .%٧٠بنسبةرياً إدا درجة البكالوريوس، ويستخدمون احلاسوب ون حيملمعظم مديري التعليم األساس ـ٥
الربامج اخلاصة بامتحانات   :هاوأمه. كان بدرجة عالية ، الربامج التعليميةتوفر نسبة أن% ٨١,٩يرى ـ ٦

 توفراً فهي هاأما أقل  . املدرسيةاإلدارة،  (Excel) اجلداول االلكترونية،  (word) الوورد ،وبيانام الطالب
 .املعلومات  ح االختبارات ، قواعد تصحي، Problem Solving  برامج حل املشكالت

  .املعلوماتية واحلاسوب صعوبات استخدام بني الدول حول دالة إحصائياً ال توجد فروق ـ ٧
     ا لتحسني استخدامراءيرى املد، تقترحاممت الدراسة قد املعلوماتية يف التعليم األساسي  األخذ : 



  

 ٦٣

 .ملعمل وإصالح العطل الفين الذي حيدث أثناء تعلم الطالبا ضرورة توفري فين معمل يف املدرسة لتهيئةـ ١
  . واملعلمني يف كافة التخصصاتدراءتدريبية للم ضرورة إقامة دوراتـ ٢
  

אאF١٤٢٣E: 
معلمات العلوم  / واستخدام معلمي      هدفت هذه الدراسة إىل توفري بيانات إحصائية دقيقة حول مدى معرفة            

معلم ومعلمة علـوم مبراحـل      ) ١٤٥(وتكونت عينة الدراسة من     . للحاسوب يف دروس العلوم    بدولة الكويت 
  .م١٩٩٩/٢٠٠٠هـ املوافق ١٤٢٠/١٤٢١خالل العام الدراسي، ولة الكويتالتعليم الثالث بد

   :     وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج و ميكن إجيازها فيما يلي 
 يف تدريسهم هـي بـرامج       بدولة الكويت ، معلمات العلوم /مها معلمو  اليت يستخد  ج احلاسوب رامأكثر ب ـ١

  .simulationبرامج النمذجة واحملاكاة و، املوسوعات اإللكترونية أقلها استخداماًو، ة النصوصالرسوم ومعاجل
  : ـ ال توجد فروق بني معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت فيما يتعلق بـ ٢
  .تالميذهم للحاسوب يف دروس العلوماستخدام )ج .مقررات حاسوبيةدراستهم )ب  .ماستخدامهم للحاسوب بشكل عا)أ
  .لصاحل املعلمني، ستخدامهم للحاسوب يف دروس العلومامعلمات العلوم يف /ـ توجد فروق بني معلمي٣

  :  مت الدراسة بعض التوصيات ، من أمهها قد     كما
  .دمة على دراسة مقررين حاسوبيني أو أكثرـ ينبغي أن تشتمل برامج إعداد املعلم قبل اخل١
على شرح عملية دمج    ،ـ ينبغي أن تشتمل مقررات احلاسوب اليت تدرس يف برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة               ٢

  .وإعطاء أمثلة وتدريبات عملية على ذلك، وموبالذات مادة العل، وب يف املواد التعليمية املختلفةاحلاس
 

אאאF٢٠٠٤E:  
 آراء عينة الدراسـة     ومتّ استقصاء ،  وحتديد واقع احلاسب اآليل التعليمي يف سلطنة عمان          معرفةإىل       هدفت  
  .من كافة حمافظات السلطنة ، معلماً ومعلمةً ) ١٥٠(املكونة من 

  :أمهها ،      وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 
 .دف حمو األمية احلاسوبية ،  السلطنة يستعمل احلاسب اآليل يف مدارسـ ١
 .املعلمات للحاسب اآليل يف العملية التعليمية/ وجود تقصري يف استخدام املعلمني ـ ٢
 .قلة توفر الربامج التعليمية احلاسوبية ـ ٣

  :وأوصت الدراسة مبا يلي      
 .عملية التعليمية باعتباره وسيلة مساعدة يف ال، ضرورة االهتمام باستخدام احلاسب اآليل  •
، لكي تناسب املادة العلمية املوجودة يف العامل الغـريب املتقـدم            ،  النظر يف كتايب التلميذ واملعلم     إعادة •

 .واليت ميكن االستفادة منها بواسطة احلاسب اآليل
 .وتوفري ما يلزمها من برامج تعليمية . زيادة عدد أجهزة احلاسب اآليل الالزمة للمدارس  •
  . واملعلمات أثناء ممارسة اخلدمةللمعلمني،  الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل زيادة عدد •



  

 ٦٤

אאF١٤٢٥E:  
استخدم  .الرياض  واقع استخدام معامل احلاسب اآليل يف جتربة املدارس السعودية مبدينةفتعر هدفت إىل   

  . املدارس ، واألخرى ملديريني واملشرفنيإحدامها للمعلم ،انتنياستب باستخدام الباحث املنهج الوصفي
   : أمهها ،  النتائج جمموعة منإىل وقد خلصت الدراسة    
  . تستخدم بدرجة ضعيفة بشكل عام  معامل احلاسب اآليل يف املدارس السعودية الرائدة- ١
  .)م يف احلاسب اآليلملهارا التنمية املستمرةيف  عامل احلاسب اآليلملاملعلمني واملشرفني استخدامات   أكثر- ٢
  . بدرجة ضعيفة  ن يستخدمون برامج احلاسب اآليل يف معامل احلاسب اآليلون واملشرفو املعلم- ٣
   .simulation   برامج احملاكاةوأقلهاWord  عامل هي معاجلة النصوصامل يف ربامج استخداماًال أكثر - ٤
 ،التدريب الكايف للمعلمني يف  عدم وجودهويل اآل  أكثر املعوقات اليت حتد من استخدام معامل احلاسب- ٥

   .يف املعمل املرتبة األخرية ( Data show) العرض من احلاسب عدم توافر جهاز(  احتل املعوق بينما
  

אF١٤٢٧E: 
حلة  واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمر على     هدفت إىل التعرف
  .ن وجهة نظر املشرفني واملعلمني االبتدائية مبدينة الرياض م

  .   دامها للمشرفني واألخرى للمعلمني استبانتني إحباستخدام،  الباحثة املنهج الوصفي التحليليعتمدتا
  :  أمهها،) بالنسبة لعينة املعلمني واملعلمات( النتائج  جمموعة من الدراسة إىل     توصلت

 وضعاف السمع للمرحلة    إىل حٍد ما على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للصم           ـ موافقتهم   ١
  .االبتدائية

ضـعف  ،  قلة املخصصات املالية   : أكثر املعوقات أمهية  و، ات حتد من استخدام احلاسب اآليل     ـ وجود معوق  ٢
  . اآليل باملعهد أو بربنامج الدمجبقلة توفر أجهزة احلاسو، املعلم على استخدام احلاسب اآليلتأهيل وتدريب 

اخـتالف املـتغريات الشخـصية      ـ عدم وجود فروق دالة إحصائياً فيما يتعلق مبحور املعوقات تعزى إىل             ٣
  ). البيئة ، املقررات ، املناهج ، التخصص ، اخلربة ، املؤهل التعليمي ، اجلنس(
  .واخلاص يف واقع استخدام احلاسب اآليلـ ال توجد فروق دالة إحصائياً بني مناهج التعليم العام ٤
ـ توجد فروق دالة إحصائياً بني برنامج دمج الصم ومعهد األمل وبرنامج دمج ضعاف السمع يف استخدام                 ٥

  .لصاحل برنامج دمج الصم، احلاسب اآليل وسيلةً  تعليميةً  حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات 
   :مبا يلي ة الباحثتوصأ الدراسة  نتائجيف ضوءو     
 ).بنني وبنات ( توفري أجهزة احلاسب اآليل مبعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع  •
 .إزالة املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع  •
  . حمو أمية املعلمني واملشرفني التقنية يف هذا اال •



  

 ٦٥

 אאF١٤٢٧E: 
معرفة واقع تطبيق جتربة خمتربات العلوم احملوسبة يف عدد من املدارس الثانوية يف اململكة إىل   هدفت    

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي العلوم . واجتاهات معلمي العلوم والطالب حنوها، العربية السعودية
ارس اليت مت تطبيق التجربة فيها عام وطالب املرحلة الثانوية يف املد، واد الفيزياء والكيمياء واألحياءمل

  . مدرسة موزعة على سبع من مناطق اململكة التعليمية ) ٢١(وبلغ عددها ، هـ١٤٢٣/١٤٢٤
   : أمهها،نتائج   وتوصل يف دراسته إىل جمموعة من ، الوصفي املسحياملنهج على  الباحثاعتمد

استخدموها ولو ملرة % ٦٢,٣بينما ، بة من املعلمني مل يستخدموا خمتربات العلوم احملوس% ٣٧,٧ـ أن 
  .واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد

  .ـ وجود اجتاهات إجيابية لدى معلمي العلوم والطالب حنو خمتربات العلوم احملوسبة بشكل عام
 يف اجتاهات املعلمني حنو خمتربات العلوم )٠,٠ ٥(عند مستوى الداللة ـ وجود فروق دالة إحصائياً 

ويف االجتاه العام لصاحل معلمي املنطقة ، وتعلم وتعليم العلوم،  حموري التجهيز واالستخداماحملوسبة يف
  .الشرقية على حساب معلمي منطقة عسري

 لصاحل اجتاهات طالب منطقيت القصيم وجازان )٠,٠ ٥(عند مستوى الداللة ـ وجود فروق دالة إحصائياً 
  .ب منطقة عسرييف مجيع حماور الدراسة  على حساب اجتاهات طال

  .ـ عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمني بناًء على متغري املادة الدراسة
 يف اجتاهات املعلمني والطالب حنو خمتربات )٠,٠ ٥(عند مستوى الداللة ـ وجود فروق دالة إحصائياً 

عالية يف استخدام احلاسب اآليل على لصاحل الطالب ذوي املهارة ال، العلوم احملوسبة يف مجيع حماور الدراسة
  ).ما عدا حمور تنمية االجتاهات حنو احلاسب اآليل والعلوم بالنسبة للمعلمني ( زمالئهم ذوي املهارة الضعيفة

  

אאF١٤٢٧E: 
ليات املعلمـني   الواقع الفعلي الستخدامات احلاسب اآليل يف ك      : هي  ، حتقيق أهداف ثالثة         هدفت إىل   

  .االستخداممعوقات و ، ستخداماالحنو م اجتاهاو، يف اململكة من قبل أعضاء هيئة التدريس
، عضواً من أعضاء هيئة التدريس    ) ١١٦(من   واليت متّ تطبيقها على عينة تكونت             وقد توصلت الدراسة  

   :  التالية إىل النتائجفتوصلت، وعرعر، مكة املكرمة، أا: يارهم من ثالث كليات للمعلمني هيمتّ اخت
  .معظم أفراد العينة من املتوسطني واملبتدئني من حيث اخلربة يف احلاسب اآليلـ ١
  .ـ افتقار كليات املعلمني إىل شبكات حاسوبية تربط أقسام الكلية ببعضها وتيسر االتصال باإلنترنت ٢
  .لإلنترنت والربيد اإللكترويناحلاسب اآليل ـ هناك اهتمام متوسط لدى أعضاء هيئة التدريس باستخدام ٣
  . استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية ـ هناك اهتمامات خمتلفة لديهم يف ٤
  .لق باألغراض البحثية واألكادمييةـ للحاسب اآليل استخدامات إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس تتع٥



  

 ٦٦

  .ئة التدريس حنو استخدام احلاسب اآليل بشكل عاملدى أعضاء هي ـ وجود اجتاهات إجيابية مرتفعة٦
  :أبرزها ،علمني استخدام احلاسب اآليل يف كليات املاليت تؤثر علىـ هناك بعض املعوقات ٧

  .الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريسأن جتهيز قاعات الدراسة ال تتيح الفرصة  •
  .يس يف الكلية عدم وجود معمل للحاسب اآليل خلدمة أعضاء هيئة التدر •
  .قلة الدورات التدريبية اليت تقدم ألعضاء هيئة التدريس •
 . بأمهية احلاسب اآليل  واملسؤولنيعدم قناعة بعض أعضاء هيئة التدريس •

  

  

WאאאאאאאאW 
א( Kamm, 1983) :  

 هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر تدريس مسائل الفيزياء بواسطة احلاسب اآليل على حتـصيل                 هدفت     
  . طالب واجتاههم حنو مادة الفيزياءال

        املقـرر  ن أداء الطالب يف االختبارات حيث ارتفعت نسبة النجاح يف             وقد دلت نتائج التقومي على حتس
أن %) ٩٦,٨(حيث أفاد   ، اهاً إجيابياً حنو الفيزياء     كما أظهر الطالب اجت   ، %)٨١,٨(إىل  %) ٦٩,٦(من  

    .وأم بدؤوا يقبلون على دراستها بعد أن مت برجمتها باحلاسب اآليل ، نظرم قد حتسنت جتاه الفيزياء
   )٣٤٣: م ١٩٩١، نقالً عن سالم واحلذيفي  ( 
  

א( Slik, 1990) :  
أثر استخدام طريقتني لتقدمي املعلومة بواسطة احلاسب اآليل على         ه الدراسة إىل الكشف عن      هدفت هذ      

  . التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة الكيمياء لدى طالب املرحلة الثانوية
  : التالية نتائجال  توصلت الدراسة إىل     وقد
  . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل بني اموعتني 
  .لصاحل اموعة التجريبية، إحصائية يف االجتاه حنو مادة الكيمياء وجود فروق ذات داللة  

  )١٤١:  م٢٠٠٥، الدغيمونقالً عن احلذيفي    (         
  

א( Huppert, 1991) :  
تدريب إىل تعرف أثر     ، " استعمال احلاسب اآليل كاملعلمني    كيف يتعلم الطالب  "هدفت هذه الدراسة         

، يف جوانب عديدة    ،   أثناء التربية العملية للصفوف العلمية     استخدام احلاسب اآليل يف   لمني على   الطالب املع 
  .  البيئة التعليمية مبا يف ذلك

  : وهي  ،نواحيال  اجتاهات هؤالء املتدربني يف عديٍد مناً يفأن ذلك أثَّر إجياب      توصلت هذه الدراسة إىل
  .ـ تقدير الذات٤        . ـ بيئة التعليم ٣         . فهم العلوم ـ٢        .ـ تعلم االستراتيجيات ١
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אא)م١٩٩١ (: 
،  التحصيل  كل منهذه الدراسة التجريبية إىل الكشف عن أثر استخدام احلاسب اآليل على تهدف     

اختار الباحثان و.  املرحلة املتوسطةتالميذ على )اليلالتفكري االستد(واالستدالل املنطقي ،  حنو العلومواالجتاه
وزعت ، ختيار أربعة فصول بطريقة عشوائيةتم اف. معهد العاصمة النموذجيطالباً من ) ١١٨(عينة الدراسة 

  . حبيث يكون لكل معلم فصل جترييب وآخر ضابط، لتربية امليدانية بطريقة عشوائيةعلى اثنني من طالب ا
اختبار : وهي،  عدداً من األدوات جلمع البياناتكما استخدما، لتجرييب املنهج ااستخدم الباحثان     

  . Burney بريين لـاختبار االستدالل املنطقي و، جتاه حنو العلوممقياس اال، الباحثنيحتصيلي من إعداد 
  :أمهها ،  جمموعة من النتائج الدراسة إىل وقد توصلت     
 .ل عند مستوى التذكر والفهم لصاحل اموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيـ ١
  .  يف االجتاه حنو مادة العلوم التجريبية والضابطة دالّة إحصائياً بني اموعتنيـ عدم وجود فروق ذات٢
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستدالل املنطقي لصاحل اموعة التجريبيةـ ٣

  .ت يف جمال التعليم باحلاسب اآليلد من الدراساوقد أوصت الدراسة مبزي     
  

א ) Bohren, September-October 1993( :  
يف استخدام  ممثلةً  ، التكنولوجيا التفاعلية   هدفت إىل استقصاء آراء معلمي العلوم والطالب حول استخدام               

  . حتسني اإلجنازومدى تأثري ذلك يف، املهارات البصرية لتعلم املعلومات العلمية 
اً من معلمـي    معلم) ١٧(حيث كان املعلمون عددهم     ، لمنيوقد أجريت الدراسة على عينة من الطالب واملع       

  .طالباً ) ٣٩٥(وأما الطالب فكان عددهم ، ةً مدرس) ١٥(ى موزعني عل) املتوسطة(املرحلة اإلعدادية 
  : وقد دلّت نتائج هذه الدراسة على ما يلي    
  .لية تعليم وتعلم العلومملتحسني عة كمهارات بصرية وسيلةً ناجحةً رة استخدام التكنولوجيا التفاعليتعترب فك ـ١
  .من الطالب أجابوا بأن استخدام الصور املرئية ساعدهم على التعلّم ) %٨٠(إىل %) ٦٠(من  ـ ٢
  . استجابات املعلمني جتاه هذه التكنولوجيا التفاعلية كانت إجيابية ـ ٣

  

אא)م١٩٩٤ (: 
س الفيزياء باستخدام احلاسب اآليل على تنمية التفكري العلمي يالدراسة إىل التعرف على أثر تدر تهدف     
طالبةً من طالبات ) ٨٠(لباحثة عينة الدراسة اليت بلغت واختارت ا. تحصيل لدى طالب املرحلة الثانويةوال

   .ضابطةو،  جتريبية:إىل جمموعتني همامتّ توزيع، ة عشوائيةريقمتّ اختيار فصلني بطو، الصف األول الثانوي
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كما دلّت على ، حصائية لصاحل اموعة التجريبية     أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إ
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري العلمي بني طالبات اموعة التجريبية والضابطة لصاحل اموعة 

  .يف منو كل مهارة فرعية من مهارات التفكري العلمي لصاحل اموعة التجريبية و، يبية التجر
  )١٤٦:  م٢٠٠٥، و الدغيمنقالً عن احلذيفي     (

  
  

אא)هـ١٤١٤ (: 
إىل معرفة مدى االختالف يف التحصيل بني الطالب الذين درسوا بطريقة فردية جزءاً من مقرر                تهدف     
تويات وبني من درسوا بالطريقة التقليدية على املس      ، يل للصف األول الثانوي باستخدام احلاسب اآل      األحياء

  : إىل النتائج التاليةوتوصلت ، )يقأعلى من التطبومستويات ، التطبيق، الفهم، التذكر(املعرفية املختلفة لبلوم 
ة األحيـاء بـني امـوعتني       ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات حتصيل الطالب يف ماد           ١

  .لصاحل اموعة التجريبية ، التجريبية والضابطة عند مستويات التذكر والفهم التطبيق 
بني اموعتني  ، ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات حتصيل الطالب يف مادة األحياء               ٢

  .نيف بلومالتجريبية والضابطة عند املستويات األعلى من التطبيق حسب تص
  

א)م١٩٩٦ (: 
) كمتغريين مستقلني منفصلني  (معرفة أثر استخدام كل من احلاسب اآليل والشرائح الشفافة          إىل   تهدف     

 على عينة من طالب الصف األول       ،استخدم الباحث املنهج التجرييب    ) .كمتغري تابع (على حتصيل الطالب    
  واليت مت تدريسها    األوىل؛ ا اموعة التجريبية  حبيث ميثل أحده  ،  اتثالث جمموع متّ تقسيمهم إىل    ، الثانوي

الـيت مت تدريـسها     ل اموعة التجريبية الثانية؛     والثانية متث ، ول الدوري باستخدام احلاسب اآليل    وحدة اجلد 
  .ليدية متّ تدريسها بالطريقة التقوالثالثة ومتثل اموعة الضابطة ؛ اليت، باستخدام الشرائح الشفافة 

  : أمهها،  نتائج  إىل التجريبية     وقد توصلت هذه الدراسة
  . االختبار البعدي  اموعات الثالث نفسها يف لصاحل، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين ـ
 ة اموعة التجريبي  فظهر تقدم يف مستوى   ،   اموعات يف االختبار البعدي     مستوى وجود تفاوت يف تقدم    ـ 

  . اموعتني األخرويتني كالاألوىل على
  
  

אא)هـ١٤١٩ (: 
أحد برجميات احلاسب اآليل يف مادة العلوم على حتصيل طالب إىل التعرف على أثر استخدام  تهدف     

استبانة وجهت : ومها، احث أداتني واستخدم الب .تخدام املنهج التجرييبالصف السادس االبتدائي باس
  : هيو،  جمموعة من النتائج توصلت الدراسة إىل   .للطالبلي واختبار حتصي، معلمنيلل
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وعـة  طـالب لـصاحل ام    ال يف متوسطات حتصيل     )٠,٠٥( عند مستوى  دالة إحصائياً ـ توجد فروق    ١
  .اموعة التجريبيةوكذلك يف مستوى االختبار ككل لصاحل  ،)التذكر والفهم(مستوييذلك يف و، التجريبية

  .مستوى التطبيقيف ، الطالب يف متوسطات حتصيل )٠,٠٥(عند مستوىدالة إحصائياً ال توجد فروق ـ ٢
   :منها ،      وضع الباحث عدداً من التوصيات على ضوء النتائج اليت توصل إليها

  .التوسع يف استخدام برجميات احلاسب اآليل يف تدريس مادة العلوم  •
  . منهج العلوموالربجميات اليت تالئم طبيعة أجهزة احلاسب اآليل لتوفري، وضع خطة تنفيذية مرحلية  •
  .ضرورة توافر املعايري الفنية والعلمية يف الربجميات املستخدمة   •

  

אאא)هـ١٤١٩ (: 
دريس بشكل يف التاستخدام احلاسب اآليل  مدى فائدة  التحقق منالتجريبية إىلدراسة  الههذ تهدف     
أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل  وهلذا سعت حتديداً إىل تعرف . تدريس العلوم بشكل خاصويف، عام

  .على حتصيل طالبات الصف األول الثانوي واجتاهان حنو مادة الكيمياء بإحدى املدارس األهلية
  : النتائج التالية  الدراسة إىل هذهوقد توصلت     
. البعدي التحصيلي يف االختبارتني  اموعالبات درجات طط متوسبنيدالة إحصائياً عدم وجود فروق ـ ١ 
  . القبلي والبعدي ينيف االختباربني متوسطي درجات اموعة التجريبية دالة إحصائياً ـ وجود فروق ٢
  .الضابطةو التجريبية تني اموعالباتبني ط  حنو مادة الكيمياءاالجتاهدالة إحصائياً يف عدم وجود فروق ـ ٣

  

אא)هـ١٤٢٠ (: 
ـ فصل خواص الـسوائل  لتعليمية يف مادة الفيزياء  إىل الكشف عن أثر أحد برامج احلاسب ا تهدف     

، استخدم الباحث املنهج التجرييب و.والذي يالئم حمتوى املقرر ـ على حتصيل طالب الصف األول الثانوي 
التحـصيل املعـريف    (على املتغري التابع    ) يل يف مادة الفيزياء     برنامج احلاسب اآل  (لدراسة أثر املتغري املستقل     

  .)تطبيق، فهم ، تذكر : فة الثالثة األوىل من تصنيف بلومملستويات املعر
عنـد  طـالب   البـني متوسـطات حتـصيل       دالة إحـصائياً         توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق       

  .ار التحصيلي ل االختبويف جمم، )الفهم والتطبيق، التذكر(املستويات
  

  

א ) Chang,2002( :  
 إىل مقارنة طريقة التدريس باستخدام احلاسب اآليل املرتبطة بطريقـة حـل    التجريبية      هدفت هذه الدراسة  

املشكالت مع طريقة التدريس باستخدام احملاضرة واملناقشة مع استخدام اإلنترنت متّ تطبيقها مجيعاً على طلبـة                
  . مع قياس اجتاهات هؤالء الطلبة حنو العلوم أيضاً، وية يف تايوان خالل تدريس مادة العلوم املرحلة الثان
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أن الطلبة الذين درسوا حسب طريقة حل        MANCOVAاستخدام حتليل التباين املصاحب     أظهرت نتائج        
 تعلمـوا مـادة     املشكالت واحلاسب اآليل قد حصلوا على درجات أعلى وبداللة إحصائية من زمالئهم الذين            

صلحة طلبة  بل وكانت هناك فروق دالة إحصائياً مل      ، علوم األرض حسب طريقة احملاضرة واملناقشة واإلنترنت        
    .فيما يتعلق باجتاهام حنو املادة الدراسية) حل املشكالت واحلاسب اآليل (اموعة التجريبية 

  )٣١٤: م ٢٠٠٣، سعادة والسرطاوي نقالً عن ( 
  

אאF٢٠٠٣E: 
احلاسب اآليل يف تدريس العلوم لتالميذ الصف السادس االبتـدائي علـى                 هدفت إىل تعرف أثر استخدام      

 وحـدة مت تـدريس    و، الدراسة بشكل جترييب  ومتت   .واالجتاه حنو العلم  ، التحصيل الدراسي : تغريات التالية امل
  : أسفرت النتائج عن .ب اآليل مبساعدة احلاس فقط التجريبيةحبيث درس تالميذ اموعة، للمجموعتني" البيئة"

  .وارتفاع حتصيل التالميذ نتيجة ذلك، زيادة فعالية تدريس العلوم بواسطة احلاسب اآليل  •
  .والتعلّم الذايت ، إىل تنمية االجتاه حنو العلم ، يؤدي استخدام احلاسب اآليل يف التدريس  •
 .  حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم أمهية وضرورة اجتاه معلمي العلوم •

ضرورة تدريب معلمي العلوم على تعلم إعداد دروس بواسطة برنامج العروض التقدميية             ب      وأوصت الدراسة 
Microsoft Office PowerPoint  ، يات أخرى لدروس العلومتدريبهم على إعداد برجموكذلك.  

  
  

אF٢٠٠٣E: 
ق من فاعلية احملاكاة باستخدام احلاسب اآليل يف تنمية املفـاهيم           إىل التحقّ  هدفت،  دراسة جتريبية       وهي

طفالً فائقاً يف املستوى الثاين     ) ٣٠(تتكون عينة الدراسة من     .  األطفال الفائقني مبرحلة الرياض    العلمية لدى 
  :ما يلي تتلخص في، دراسة إىل نتائج  توصلت ال.يف روضة اإلميان بإدارة دمياط التعليمية مبحافظة دمياط

  . فاعلية برنامج احملاكاة باستخدام احلاسب اآليل يف تنمية املفاهيم العلمية لألطفال الفائقني يف مرحلة الرياضـ١
 .ق البعديلصاحل التطبيالعلمية بني متوسطي درجات األطفال الفائقني يف املفاهيم دالة إحصائياً وجود فروق ـ٢

  

אF٢٠٠٣E: 
     هدفت إىل التعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل كمستحدث تقين يف تعليم العلوم على حتصيل 

. مشلت عينة الدراسة عدداً من تالميذ الصف األول الثانوي. ملرحلة الثانوية واجتاهام حنوهالتالميذ الصم با
 .هم إىل جمموعتني ومتّ تقسيم، وقد مت استخدام املنهج التجرييب 

   :نتائج الدراسة أوضحت 
  .وتنمية االجتاه حنوه،يف زيادة حتصيل تالميذ اموعة التجريبيةاحلاسب اآليل ببعض وسائطه املتعددة  أسهم ـ
  . وجود فروق بني اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي يف جمال مقياس االجتاه حنو احلاسب اآليلـ
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  : من أمهها ، احث توصيات عديدة وقد قدم الب
وشبكات   للحاسب اآليلMultimedia ضرورة استخدام استراتيجيات تدريس مدعمة بالوسائط املتعددة •

  .من مشاركة الصم يف عملية التعلمملا يتيحه ، يف تدريس العلوم للصماإلنترنت 
  .لتنمية اجتاهات إجيابية حنوها ، نيةودعمها باملستحدثات التق، ة حتسني أساليب تدريس العلوم للفئات اخلاص •
 .تدريب معلمي العلوم يف التربية اخلاصة على استخدام استراتيجيات تدريس مدعمة باملستحدثات التقنية •

  

 )٩٠: هـ ١٤٢٧، نقالً عن أخضر      ( 
  

א ) Tabassum,2004( :  
يف تعليم العلـوم علـى مـستوى        CAI إىل حتديد جدوى وأوجه استخدامات احلاسب اآليل         هدفت     

  .إجنازات طالب املرحلة الثانوية يف جماالت املنهج املختلفة

  :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية      
  .ويف تسهيل وحتسني التدريس ،فيد الطالب يف كل جماالت املنهج ي اآليلب التعليم املعزز باحلاسأن )١
التدريب ، لدروس اخلصوصية   ا: وهي  ،  وأوجه عديدة     يف جماالت   تستعمل أن برامج احلاسب اآليل    )٢

 . أا تفيد يف اختبار فهم الطالبكما، وحل املسائل واملشكالت ، احملاكاة ، واملمارسة 
  

אאF١٤٢٤E: 
  ،العمليةالب املعلمني يف التربية  هذه الدراسة إىل قياس أثر استخدام احملافظ اإللكترونية على الط     هدفت

  :أبرزها ،  عدة أمور  على الدراسةنتائج تدلّو.  جتاههم حنو التربية العمليةاوعلى 
 .همارتفاع مستوى أداء الطالب املعلمني يف برنامج التربية العملية نتيجة استخدام احملافظ اإللكترونية يف تقييم  •
 .التربية العمليةكبري على اجتاههم حنو إجيايب  له أثر  املعلمنيلطالباستخدام احملافظ اإللكترونية يف تقييم ا  •

  )١٣٧: م ٢٠٠٦،   صقرنقالً عن (      
 

 אאאF٢٠٠٥E: 
هدفت إىل معرفة أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل يف تنمية التفكري العلمي لدى طالب الصف الثاين      

يب ملعرفة أثر املتغري املستقل  املنهج التجرياستخدم. مادة الكيمياء حنو ميف تنمية اجتاهاو ،الثانوي الطبيعي
  .)واالجتاه حنو مادة الكيمياء ،  العلميالتفكري(على املتغريين التابعني ) برنامج حاسب آيل يف مادة الكيمياء(

  :وهي كما يلي ،      توصلت الدراسة إىل عدٍد من النتائج 
  .جة الكلية ملقياس التفكري العلميبني اموعتني يف متوسطي الدردالة إحصائياً ـ عدم وجود فروق ١

  ).التفسري ، اختبار الفروض ، اختيار الفروض ، حتديد املشكلة ( املهارات وكذلك يف 
  . لصاحل التجريبية، يف مهارة التعميمبني اموعتني ) ٠,٠٥ (عند مستوىوجود فروق دالة إحصائياً ـ ٢
  .االجتاه حنو مادة الكيمياء بني اموعتني يف ) ٠,٠٥(صائياً عند مستوى وجود فروق دالة إحـ ٣
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   :  منهامت الدراسة بعض التوصيات ،  قد     كما
 . ضرورة تطوير طرق التدريس يف مدارسنا واألخذ باألساليب التكنولوجية احلديثة •
 .لتعلم ذاتياًلالطالب ضرورة توفري معامل حاسب آيل يف املدارس الثانوية وإتاحة الفرصة لكل  •
تطوير برامج إعداد معلمي العلوم حبيث تشمل األساليب احلديثة يف التـدريس وخباصـة اسـتخدام                 •

 .أثناء اخلدمةهم تدعيم برامج تدريبو، اإلمكانات الفائقة للحاسب اآليل يف جمال التربية والتعليم
 . وتطويرها ،تقوميها ، إعدادها : االهتمام بالربجميات التعليمية من حيث  •

  
  
  

אF٢٠٠٥E: 
صيل التالميذ  يف حتMultimedia     هدفت إىل الكشف عن فعالية برنامج حاسب آيل بالوسائط املتعددة 

  .وديةلبعض مفاهيم العلوم والتربية الصحية يف اململكة العربية السع) القابلني للتعلم(املعاقني عقلياً 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني حتصيل التالميذ املعاقني عقلياً يف الربنامج وقد أسفرت نتائج الدراسة 

  :منها ، وقد قدمت الباحثة جمموعة من التوصيات اهلامة  ،املقترح قبل وبعد املعاجلة التجريبية 
  ).القابلني للتعلم( االهتمام بتوظيف احلاسب اآليل يف تدريس التالميذ املعاقني عقلياً  •
  .ورات تدريبية ملعلمي املعاقني عقلياً يف جمال استخدام احلاسب اآليل يف التدريسعقد د •
 .إعداد الربامج اإلثرائية باستخدام احلاسب اآليل يف املواد الدراسية املختلفة هلذه الفئة من التالميذ •
  )٦٨: هـ ١٤٢٧، نقالً عن أخضر      ( 

  
  

 אאF٢٠٠٦E: 
العلوم على حتصيل املفاهيم العلمية لدى  أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريسفة معرإىل       هدفت

تلميذاً من تالميذ الصف ) ٨٣(تكونت عينة الدراسة من  ، بيشة مبحافظة طالب الصف الثاين املتوسط
 . التجرييب وقد مت استخدام املنهج، ) جتريبية وضابطة: ( ومتّ تقسيمهم إىل جمموعتني ، الثاين املتوسط

التجريبيـة   وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اموعتني     أسفرت النتائج عن 
، الفهـم ، التذكر: (ياتستواملعند  والضابطة يف حتصيل املفاهيم العلمية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

  . لصاحل طالب اموعة التجريبية،)والتطبيق
  
 

برجميات احملاكاة احلاسوبية  بأمهيةوتعريفهم ، معلمي العلوم  مشريف ووأوصت الدراسة بضرورة تدريب     
احلاسوبية التعليمية  تدريب القائمني على تصميم الربامج  وكذلك  .يسية إعدادها واستخدامها يف التدروكيف

   برامج مماثلة حملاكاة وحدات تدريسية أخرى تصميم باإلدارة العامة لتقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم على
  .تتضمن مفاهيم علمية جمردة
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 אאF٢٠٠٧E: 
 تعليم العلوم بدولة األمـارات العربيـة   إىل التعرف على واقع استخدام الوسائط اإللكترونية يف             هدفت

  . سون مواد العلومممن يدر  ومعلمةًمعلماً) ١٥٤(تكونت عينة الدراسة من ، املتحدة من وجهة نظر املعلمني
ـ  اإلنترنـت  على توظيف كل من      ةمت تطبيق استبانه لدراسة واقع االستخدام، وركزت االستبان         ب، واحلاس

  . ، ومؤمترات الفيديو يف تعليم العلوم ، واهلاتف النقال ، والربيد اإللكتروين، وجهاز عرض البياناتاآليل
اإلنترنت بنسبة   هيلي .%)٨٠,٥( بنسبة ، اآليل باالت استخداماً هو احلاس   كثر ا أن أ إىل   توصلت الدراسة  
 اًكان منخفض استخدام الربيد اإللكتروين     أما   .%)٧٦,٦(تجاء يف املتوسط جهاز عرض البيانا      .%)٧٩,٩(
   . %)١٢,٣(بنسبة و يف الترتيب األخري مؤمترات الفيديو .%)٢٣,٨(نقالاهلاتف الوكذلك ، %)٢٩,٩(

  :   ، من أمهها واملقترحاتمت الدراسة بعض التوصياتدق     و
  .نية يف تعليم العلوم تنظيم ورشات تدريبية ملعلمي العلوم لتوظيف وسائط تعليمية إلكتروـ ١
  . واد التعلم االلكتروين يف العلومتصميم الوسائط املتعددة إلنتاج ملتكوين فريق عمل من املختصني ـ ٢
  .علمي العلوم لدراسة إمكانية تفعيل دور الوسائط اإللكترونية يف تعليم العلومتبادل الزيارات بني مـ ٣
  
  
  

WאאאאאאאאW 
 

א)  Carrier, Glem  and Sales, 1985  (:  
، " برنامج املستوى الثاين لتدريب املعلمني ألجل استعمال الكمبيوتر يف الصف            " سة     هدفت هذه الدرا  

العالقة بني الربامج التدريبية    : من أمهها   ، معرفة وحتديد عدة أمور      إىل   ،واليت نشرا جملة تكنولوجيا التربية      
   .املعلمنيوكذلك تصميم برامج تدريبية تالئم . الضرورية للمعلمني و خلفيام العلمية 

هي يئة  ، ف احلاسب اآليل يف عملية التعليم      أن أهم طرق التغلب على عدم توظي       توصلت الدراسة إىل       
ذلك توصلت هذه الدراسة    ول ، ية التعليم  العملية املعلمني وتدريبهم لتحقيق هذا التوظيف للحاسب اآليل يف       

  .لمعلمني بصورة تتفق مع خلفيام العلميةتصميم وتوفري الربامج التدريبية ل ضرورة وهي، إىل نتيجة
 

אא)  م ١٩٨٨( :   
احلاسوب كتقنية  حتديد الكفايات التعليمية األساسية الالزمة ملعلم املرحلة الثانوية الستخدام               هدفت إىل   

 ألمهيـة   وقياس مستوى الدالالت اإلحصائية لتقديرات العينـة      ، ومدى توافرها لديه    ، يف التدريس الصفي  
وقد كانـت   . . والتأهيل التربوي من عدمه   ، واخلربة العملية   ، اجلنس: بناًء على العوامل التالية     ، الكفايات  

  .كفاية ؛ تتعلق بالتقنيات احلاسوبية ) ٤٩(وكان االستبانة تتألف من ، العينة من  اجلنسني 
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 كفايـة يف تقنيـات      )٣١(نة بلغـت         وقد توصلت الدراسة إىل أن عدد الكفايات اليت توفرت يف العي          
،  بني متوسطات تقديرات العينـة املـستهدفة       دالّة إحصائياً  توصلت إىل عدم وجود فروق       كما، احلاسوب

  .والتأهيل التربوي ، واخلربة ، بناًء إىل متغريات اجلنس ، حول أمهية كفايات التقنيات احلاسوبية 
  

אאFهـ١٤٢٤E:     
احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف جمال            يد       هدف إىل حتد  

كما سعت إىل التعرف على مدى توافر التقنيات التعليميـة واسـتخدامها يف             ، استخدام التقنيات التعليمية  
  .مها يف التدريس والبحث عن العوائق والصعوبات اليت حتد من استخدا، مدارس املرحلة الثانوية 

  :أمهها ،  جمموعة من النتائج وقد توصلت الدراسة إىل    .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليليو
 وهي جهاز العرض فـوق      ،% ١١,٤٢بنسبة  وأكثر التقنيات التعليمية توفراً كانت بدرجة متوسطة        ـ  ١

بينمـا  ، وجهاز الفيديو التعليمي    ، يل  ومعمل احلاسب اآل  ، جيات الالزمة للتجارب الكيميائية   الرأس والزحا 
،  وهـي كـامريا التـصوير الرقمـي          ،% ١١,٤٢بنسبة  وأقل التقنيات توفراً فكانت بدرجة غري متوفرة        

  . وبيئة الواقع االفتراضي، والدوائر التليفزيونية املغلقة ، تياجات اخلاصةوالتقنيات التعليمية لذوي االح
جات والزجا، وهي ااهر% ٣١,٤٢وبنسبة داماً كانت بدرجة متوسطة أكثر التقنيات التعليمية استخـ ٢

 استخداماً بدرجةبينما أقلها . وجهاز العرض فوق الرأس،  والنماذج واسماتالالزمة للتجارب الكيميائية
، لتعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة هي التقنيات ا%٣١,٤٢بنسبةقليلة جداً و ،%٣٤,٢٨قليلة بنسبة
  .ومل تستخدم أي تقنية تعليمية بدرجة كبرية. وبيئة الواقع االفتراضي، ملغلقة التليفزيونية اوالدوائر

  .فر التقنية التعليمية واستخدامهابني مدى تو ) α < 0.05 ( عند مستوى دالة إحصائياًـ هناك عالقة ٣
وعدم ، ة يف التدريسميـ أهم الصعوبات هي الفصول املدرسية غري اهزة الستخدام التقنيات التعلي٤

  .جهزة وإنتاج التقنيات التعليميةضعف الدعم املادي املخصص لتأمني األو، تخصص بتقنيات التعليموجود م
ارات التفكري مه، ية الستخدام التقنيات التعليمية اجلوانب املعرفية والنظر: ـ أهم احلاجات التدريبية هي ٥

  .توظيف تقنيات التعليم يف حتقيق أهداف املناهجو، لتقنياتمعرفة قواعد استخدام ا، واالبتكار واإلبداع
  .وكذلك للتخصص،  تعزى ملتغري املؤهل) α  0.05 (عند دالة إحصائياً ـ عدم وجود فروق ٦
  .لصاحل ذوي اخلربة األكرب، ربةتعزى ملتغري اخل ) α  < 0.05 (عند دالة إحصائياً ـ وجود فروق ٧

  

 אאאF٢٠٠٧E: 
 علـى دمـج   اً قادرمعلم العلوم إتقاا ليكونحتديد أبرز املهارات احلاسوبية اليت جيب على     إىل   هدفت     

ما مـدى أمهيـة    : أوالً:  السؤالني التاليني  لإلجابة عن الدراسة حتديداً     وسعت .م وتعليم العلوم  التقنية يف تعلُّ  



  

 ٧٥

هل هناك فروق دالة إحصائياً يف تقدير أمهيـة         : ؟، ثانياً نوص كما يراها املخت   املهارات احلاسوبية ملعلم العلوم   
  ؟تلك املهارات بني فئات عينة الدراسة

   : النتائج التاليةوتوصلت إىلواتبعت الدراسة املنهج املسحي الوصفي،      
، "مهمة جداً "أن عينة الدراسة ترى أمهية امتالك معلمي العلوم جلميع مهارات احلاسب الرئيسة بدرجة              ـ  ١

  .فقط" مهمة"عدا مهارات التعامل مع املاسح الضوئي ومهارات برامج قواعد البيانات إذ صنفت بدرجة 
 مهـارات بـرامج     ـ ٢ مهارات نظام التشغيل،     ـ ١: ترتيب مهارات احلاسب حسب أمهيتها كما يلي       ـ٢

 و  CD-ROM( مهارات التعامل مع األقـراص الـضوئية         ـ ٤ مهارات برامج حترير النصوص،      ـ ٣العروض،  
DVD(  ،مهارات  ـ ٧ مهارات استخدام الربامج التعليمية،      ـ ٦ مهارات االتصال و التعامل مع اإلنترنت،        ـ ٥ 

 مهارات  ـ ١٠ مهارات برامج الرسوم،     ـ ٩ مهارات خمتربات العلوم احملوسبة،      ـ ٨برامج اجلداول اإللكترونية،    
ـ      مهـارات التع   ـ ١١،  )Multimedia(إعداد املواد متعـددة الوسـائط        امريا الرقميـة   امـل مـع الك

  .مهارات برامج قواعد البيانات ـ١٣، )Scanner( مهارات التعامل مع املاسح الضوئي ـ١٢،)ضوئي/فيديو(
وجود فروق دالة إحصائياً يف حتديد أمهية بعض املهارات تبعاً ملتغريات طبيعـة العمـل والتخـصص                 ـ  ٣

  . األكادميي واملؤهل التعليمي
  .بتضمني مهارات احلاسب يف برامج إعداد معلم العلوم     وأوصى الباحثان 

  

אאאW 
ث كثرة البحو،  استعراضها يف نفس جمال الدراسة     نالحظ من خالل الدراسات السابقة اليت مت

ة التدريس اليت تناولت كل ما يتعلق بأوجه استخدامات احلاسب اآليل يف عملي، والدراسات احمللية واإلقليمية
 Computerوخاصة ذلك االستخدام الذي يتم مبساعدة احلاسب اآليل ، كجزء أساس يف العملية التعليمية

Assisted Instruction (CAI) . عملية التدريس باستخدام اإلنترنت أقلوكذلك وبنسبة Internet .  
  

  : لية فإننا جند املالحظات التا،  أستعرض من دراسات سابقة ومن خالل ما     
ستويات الدراسية يف التعليم األساسي والتعليم املـ تناولت الدراسات السابقة اليت مت استعراضها مجيع  

  . عملية التدريس جلميع املستوياتوهذا يدل على مناسبة وإجيابية استخدام احلاسب اآليل يف، العايل 
       إىل من هم يف سن ، م من هم يف سن الرياض بدءاً بتعليم وتعلّ،     كما أا مناسبة جلميع الفئات العمرية

 .وأكثر كما يف التعليم عن بعد ، اجلامعة يف خمتلف الدرجات العلمية     
 ومنها احلاسب اآليل واإلنترنت يف ، ـ تناولت العديد من الدراسات واقع استخدام التقنيات التعليمية 
         ،)م١٩٨٧(مهران، (Becker,1987)بيكر، )م١٩٨٦(أوسنت: كما يف دراسة كل من، العملية التعليمية    
        ،)هـ١٤١٩(علي ،(Bennett,1997)بينيه، )م١٩٩٣(أبو جابر والبداينة، ) (Mahady,1992ماهادي    
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   ،)هـ١٤٢٥ (احلسن، )م٢٠٠٤(والسيد  اخلطيب، )هـ١٤٢٣(اهلدلق ، )م٢٠٠٢(املوسى     
  ).هـ١٤٢٧(وأخضر، )م٢٠٠٧(الشناق ،)هـ١٤٢٧(يع الشا،)هـ١٤٢٧(     أبو عراد وفصيل

    

ـ تناولت دراسات كثرية فاعلية استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف عملية التدريس بشكل عام  
كما يف ، كالتحصيل الدراسي،  عديدة جوانبيف ،  حبيث أعطت نتائج إجيابية ،ملختلف التخصصاتو

 :كما يف دراسة كل من،  احلاسب اآليل أو اإلنترنتوكذلك واالجتاه حنو. )هـ١٤٢٧(أخضر دراسة 
  ).هـ١٤٢٧(أبو عراد وفصيل ، )هـ١٤١٩(علي،  )م١٩٩٣( أبو جابر والبداينة

  

وتدريس ، ـ تناولت دراسات كثرية فاعلية استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف عملية التدريس 
 :  من اجلوانب كما يلي يف العديد، حبيث أعطت نتائج إجيابية ،  حتديداً العلوم

 ،(Kamm, 1983) كام: وتوصلت إىل ذلك الدراسات التالية:      أ ـ عملية التحصيل الدراسي
  احملمدي ،)Bohren, 1993( هرين بو، )م١٩٩١(سالم واحلذيفي ، (Huppert, 1991)هبرت 

، )Chang,2002(شانج ، )هـ١٤١٩ (املطريي، ) م١٩٩٦(دويدي ، )هـ١٤١٤(التركي ، )م١٩٩٤(
راشد ، )Tabassum,2004(تاباسوم ، )م٢٠٠٣(زغلول ، )م٢٠٠٣(عبد اهلادي ، )م٢٠٠٣(أيب ناجي 
 سليكة كل من  دراسא.)م ٢٠٠٦ ( القرينودراسة ، )م٢٠٠٥(ربيع ، )هـ١٤٢٤(وحممود 

(Slik, 1990)  ، هـ١٤٢٠(اللهيبو  ،)هـ١٤١٩( الكرمي العبد(.   
  :وغري ذلك ، التفكري الناقد ، التفكري العلمي ، التفكري اإلبداعي : عديدة مثل ـ التفكري بأنواعه الب

א،) م١٩٩٤(واحملمدي  ، ) م١٩٩١(وتوصلت إىل حتقّق ذلك دراسيت سالم واحلذيفي   دراسة
  .من حيث عدم الداللة اإلحصائية مع وجود فارق لصاحل اموعة التجريبية) م٢٠٠٥(والدغيم احلذيفي

 ,Bohren(بـوهرين   : كما يف دراسة كل من:   ـ االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل أو اإلنترنت ج

  .)هـ١٤٢٧ (الشايع، ) م ٢٠٠٥( احلذيفي والدغيم ، ) م٢٠٠٣(أيب ناجي ،  )1993
 ,Kamm )كام : منها،  نتائج إجيابية كثري من الدراسات وتوصلت إىل: ـ االجتاه حنو مواد العلومد

 عبد اهلادي، )Chang,2002(شانج ، (Huppert, 1991) هبرت ، (Slik, 1990) سليك ،م (1983
دراسيت سالم א ).م٢٠٠٥(ودراسة احلذيفي والدغيم ، )هـ١٤٢٤(راشد وحممود ، )م٢٠٠٣(
 إىل حتقيق ذلك من حيث الداللة ؛ اللتني مل تتوصال) هـ١٤١٩ (والعبد الكرمي، )م١٩٩١(ذيفي احلو

  .ئية حسابياً فقطاإلحصا
هبرت  دراسة  كما يف:ـ زيادة املعززات النفسية لدى الطالب كالثقة بالنفس والدافعية هـ 

(Huppert, 1991).  
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بتحديد الكفايات الالزمة لتأهيلهم  ،  مبوضوع تأهيل املعلمني وإعدادهم ـ اهتمت بعض الدراسات 
، وخاصة تقنييت احلاسب اآليل واإلنترنت، ة التعليميةوتدريبهم على استخدام التقنيات التعليمية يف العملي

، ) Carrier, Glem  & Sales, 1985  (ير وجلم وسيلزكار: ن الدراسات اليت اهتمت بذلكوم
  .)هـ١٤٢٧( ودراسة أخضر ،)م٢٠٠٧(الشايع واحلسن  ،)هـ١٤٢٤(الضلعان ، )م١٩٨٨ (البياري

  

 حيث أمهيتها ومستوى إعاقتها ختتلف من، يدة ـ توصلت كثري من الدراسات إىل حتديد معوقات عد 
  : ومن هذه املعوقات ، لالستفادة من استخدام احلاسب اآليل يف جمال التعليم 

كما ،التدريسستخدامها يف عملية  ال، سب آيل أو ملحقاا يف املدارسنقص أو عدم توفر أجهزة حاـ ١
املوسى  ،) (Mahady,Rusly 1992ديماها، )م١٩٨٧(مهران ، )م١٩٨٦(أوسنت : يف دراسات كل من

  .  )هـ١٤٢٧(اد وفصيل عرودراسة أيب ، )هـ١٤٢٥( احلسن، )م٢٠٠٤( يداخلطيب والس، )م٢٠٠٢(
     كما قد ،  الرتفاع كُلفة االتصال ماديـاًنظراً، وقد يكون السبب عدم توفر تقنية االتصال باإلنترنت

    ).هـ١٤٢٧ (وأخضر، ) هـ١٤٢٤(الضلعاناسـيت كما يف در، يكون عدم توفري املخصصات املالية
أو عدم توفرها يف ، أو مستوى الطالب، ة املتوافرة للمحتوى العلميعدم مالءمة الربجميات التعليميـ ٢

  ) . هـ١٤٢٧( عراد وفصيل  وأيب،)م١٩٨٦( أوسـنت :أشارت إىل ذلك دراسيتو، املدارس
 كاحلاسب التعليمتقنيات  إلعداد واستخدام قلة الوقت املتاحالتايل وب،  زيادة العبء التدريسي للمعلمـ٣

  .) (Abedll-Haqq, 1995وعبد احلق،)م١٩٨٧(مهران:توصلت إىل ذلك دراسيت،  يف التدريساآليل وبراجمه
  ).م١٩٨٧( مهران كما يف دراسة،  الفصول الدراسية ـ كثرة عدد الطالب يف٤
 بيكر: ذكرت ذلك دراساتو، تخدام احلاسب اآليلـ ضعف مستوى التأهيل الفين للمعلمني يف اس٥

(Becker,1987) ،عبداحلق ،)م١٩٨٧(مهران (Abedll-Haqq,1995)،  بينيه و(Bennett,1997).   
ـ قلة التدريب الكايف والالزم للمعلمني أثناء اخلدمة لتعلّم اسـتخدام احلاسـب اآليل يف عمليـة ٦

 احلسن، )م٢٠٠٢(املوسى ،) (Abedll-Haqq, 1995عبد احلق : كما يف دراسة كل من ، التدريس
  . )هـ١٤٢٧(أبو عراد وفصيل ودراسة ،  )هـ١٤٢٥(

  .(Bennett,1997)بينيه  سةدراذكرت ذلك   كما، الثقافة احلاسوبيةوأحياناً ضعف قدرات الطالب يف 
، )م١٩٨٦(سنتأو :يف دراسات كما، أو ضعف مستوى الصيانة، صيانةالعدم وجود فين متخصص يف ـ ٧

  . ) م٢٠٠٢(واملوسى ، ) (Abedll-Haqq 1995احلق عبد، ) (Mahady,Rusly 1992ماهادي 
 ,Mahadyماهادي : منها ، عدة دراساتكما أشارت إىل ذلك ، ـ عدم وجود تشجيع كايف أو حوافز٨

Rusly. 1992) ( ،  عبد احلقAbedll-Haqq, 1995) ( ،ل واد وفصيدراسة أبو عر)هـ١٤٢٧.(  
  .)هـ١٤٢٧( وذكرت ذلك دراسة أبو عراد وفصيل،ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية عند املستفيدينـ٩
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، التدريسوخاصة احلاسب اآليل يف عملية ،  قلة استخدام التقنيات التعليميةـ ذكرت بعض الدراسات 
وعكس ). هـ١٤٢٥ (احلسنو، )م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد ، )م١٩٨٧(مهران : كما يف دراسات

  .ة استخدام املعلمني للحاسب اآليلإىل ارتفاع نسب) م٢٠٠٧(وصلت دراسة الشناق ذلك ت
  

لية ومنهم معلمي العلوم باستخدام احلاسب اآليل يف عم،  أوصت كثري من الدراسات املعلمنيـ 
والدغيم احلذيفي ، )م٢٠٠٣(أبو ناجي  ،)هـ١٤١٩(ملطريي ا: كما يف دراسة كل من، التدريس

 .)م٢٠٠٧(الشناق ،  )هـ١٤٢٧( أخضر ،)م٢٠٠٥(ربيع ، )م٢٠٠٥(
       ).م٢٠٠٣(أيب ناجي دراسة كما يف، تخدام اإلنترنت يف عملية التدريسأوصت أخرى املعلمني باسو    

  

وخاصة معلمي العلوم ملقررات تقنيات احلاسب ،  دراسات بضرورة دراسة املعلمنيـ أوصت مخس 
: وهي، يف التعليم احلاسب اآليل واإلنترنت يف جمال استخدامعداد األكادميي اآليل واإلنترنت أثناء اإل

  .)م٢٠٠٧( الشايع واحلسن ودراسة، )م٢٠٠٥(احلذيفي والدغيم ، )م٢٠٠٢(املوسى 
  

  : ومن ذلك، ـ أوصت جمموعة كبرية من الدراسات بضرورة توفري التقنيات التعليمية الالزمة للتدريس  
اخلطيب والسيد ، )م٢٠٠٣( ناجي أيب، )هـ١٤١٩( املطريي: كما يف:  أجهزة احلاسب اآليل

  ) .هـ١٤٢٧(ودراسة أخضر ، )م٢٠٠٥(احلذيفي والدغيم  ،)م٢٠٠٤(
 داخل املـدارس بشكل يسمح باسـتفادة اإلداريني واملعلمني والطالب من خدمات     توفري اإلنترنت

  .)م٢٠٠٢(املوسى  ة كما يف دراس:الشبكة يف عملية التدريس
أكّدت على ذلك معظم وقد : والسعي إلنتاجها حملياً ،  الالزمة للتدريس يات التعليميةتوفري الربجم

 ،)م٢٠٠٢(املوسى  ،)هـ١٤١٩(املطريي، )Abedll-Haqq, 1995( احلقعبد: الدارسات ومن ذلك
  .)م٢٠٠٧( والشناق، )م٢٠٠٥(ربيع ، )م٢٠٠٥(احلذيفي والدغيم 
  ).م٢٠٠٢(املوسى  بذلك وأوصى، أثناء التعلّمدث حت يتالية  معمل إلصالح األعطال الفنتوفري فين صيانة

  

ات  على استخدام التقنييف خمتلف التخصصات،  ـ معظم الدراسات أوصت بضرورة تدريب املعلمني 
كما يف ، للتمكن من  االستخدام ، بإقامة دورات تدريبية متخصصة ، التعليمية وخاصة احلاسب اآليل

-Abedllعبد احلق  ،)  Carrier,Glem & Sales,1985 (سيلزكارير وجلم و: دراسة كل من 

Haqq,1995) (،  علي)القرين ،)م٢٠٠٥(ربيع ، )م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد ، ) هـ١٤١٩ 
وهذا ما أكّدت عليه ، ومنهم معلمي العلوم حتديداً. )هـ١٤٢٧(أخضر ودراسة  ،)م٢٠٠٦(

احلذيفي والدغيم ، )م٢٠٠٣ ( أيب ناجي،)م٢٠٠٣(عبد اهلادي ،  )م٢٠٠٢(املوسى  :دراسات
 ).م٢٠٠٧(الشناق و، )م٢٠٠٥(
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ـ توصلت أغلب الدراسات إىل تعرف واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت من حيث أثر استخدام  
أو حنو مواد ، أو االجتاه حنو استخدامهما يف عملية التدريس ، أي منهما أو كليهما يف عملية التدريس 

  :  كما يف الدراسات التايل  ، املنهج التجرييببواسطة ، ة أخرى العلوم أو مواد ختصصي
 سالم واحلذيفي، (Huppert, 1991 ) هبرت  ، (Slik, 1990) سليك ،(Kamm, 1983 )كام 

، )هـ١٤١٩(املطريي ، )م١٩٩٦(دويدي ، )هـ١٤١٤(التركي ، )م١٩٩٤(احملمدي ،  )م١٩٩١(
، )م٢٠٠٣(اهلادي عبد، )Chang,2002(شانج  ،)هـ١٤٢٠( اللهيب، ) هـ١٤١٩(العبد الكرمي 

راشد وحممود ، )Tabassum,2004(تاباسوم ، ) م٢٠٠٣(زغلول ، )م٢٠٠٣( ناجي أبو
  .)م٢٠٠٦ ( القرينودراسة ، )م٢٠٠٥(ربيع  ،) م ٢٠٠٥( احلذيفي والدغيم ، )هـ١٤٢٤(

 

كما يف دراسة ، تحليلياملنهج الوصفي البينما توصلت دراسات أخرى إىل معرفة ذلك الواقع بواسطة 
 ،)هـ١٤١٩(علي  ،)Bohren,1993( هريندراسة بو، )م١٩٩٣( جابر والبداينة أيب: كل من
 احلسن، )م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد ،)هـ١٤٢٤( الضلعان ،)هـ١٤٢٣( اهلدلق،)م٢٠٠٢(املوسى

  .)م٢٠٠٧(الشناق و، )هـ١٤٢٧( أبو عراد وفصيل، )هـ١٤٢٥(
  

،  االستخدامستويات متدنية منتخدامات احلاسب اآليل تعتمد على مأشارت دراسات أن أكثر اس ـ 
 تعتمد على هاأغلبو، (Turner, 1987)  دراسة ترينريفكما ، تركّز معظمها على برامج األوفيسف

 .   )هـ١٤٢٥ (احلسن و،)م٢٠٠٣( عبد اهلادييتكما يف دراس، PowerPoint برنامج الباور بوينت
  

  

لية اليت تعترب أكثر أمناط استخدام احلاسب اآليل يف العم  ،Simulation اكاةاحمل     يف حني أن برامج 
فيما عدا ، داخل املدارس تتناول استخدامها قلمافإننا جند أن الدراسات العربية ، التعليمية فاعليةً وإجيابيةً

ات أما الدراس. )م٢٠٠٦ (القرينودراسة ، )هـ١٤٢٣(اهلدلق ، )م٢٠٠٣(غلول  ز:دراسة كل من
  .)Tabassum,2004( تاباسوم  دراسةكما يف، فهناك العديد منها، األجنبية

  

وبني استخدامهم له ، ـ حبثت دراستان العالقة بني دراسة مقررات حاسب آيل أثناء التأهيل األكادميي  
  ). هـ١٤٢٣(ودراسة اهلدلق ، ) هـ١٤١٩(دراسة علي : وهاتان الدراستان مها ، يف عملية التدريس 

  

قة بني التحاق املعلمني  إىل العال)هـ١٤٢٥ (احلسنو، )م١٩٩٣(أيب جابر والبداينة  دراستاأشارت ـ  
  .م له يف عملية التدريسوبني استخدامه، ج احلاسب اآليل يف التدريستدريبية يف استخدام ودمبدورات 

  

   :ها ومن، تدريس احلاسب اآليل يف عملية ال عملية استخدامـ تناولت دراسات أثر بعض العوامل على 
   .)هـ١٤٢٧(وأخضر  ،)م١٩٨٨( البياري دراسيت كما يف : التربوي واإلعداد عامل التأهيل العلمي     



  

 ٨٠

 احلسن ،)هـ١٤١٩(علي ، )م١٩٩٣(أبو جابر والبداينة :  كما يف الدراسات التالية: عامل اخلربة      
  ) .هـ١٤٢٧(ودراسة أخضر ، )هـ١٤٢٧(أبو عراد وفصيل ، )هـ١٤٢٥(
 احلسن، ) هـ١٤١٩(علي ، ) م١٩٩٣(أبو جابر والبداينة :  كما يف دراسة كل من :عامل التخصص     

  .  )هـ١٤٢٧(راد وفصيل ودراسة أيب ع، ) هـ١٤٢٧(أخضر ، ) هـ١٤٢٥(
  ) .هـ١٤٢٣(اهلدلق  وتناولت ذلك دراسة  :عامل املرحلة الدراسية     
، ) هـ١٤١٩(علي ، )م١٩٨٨(البياري : ا يف الدراسات التالية  كم :)أنثى/ ذكر(عامل اجلنس      

  ) .  هـ١٤٢٧(ودراسة أخضر ، ) هـ١٤٢٣(اهلدلق 
  

ـ ركّزت بعض الدراسات على حتديد الكفايات واحلاجات التدريبية الالزمة الستخدام التقنيات  
 ودراسة، ) هـ١٤٢٤(الضلعان ، ) م١٩٨٨(ي البيار:  كما  يف دراسة كل من للمعلمنيالتعليمية 

 .)م٢٠٠٧( الشايع واحلسن
  

ومن ، ـ دراسات قليلة تناولت استخدام احلاسب اآليل يف عملية التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة  
 .)هـ١٤٢٧( أخضر  ودراسة،)م٢٠٠٥(ربيع ، )م٢٠٠٣(ناجي  أبو: هذه 

 
 
 

د إطار علمي وموضوعي ن حتديأمك، قيمة والنتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات الوباالستفادة من
  .هاأجل الوصول إىل حتقيق أهدافمن ،  وفروضه وبالتايل حتديد أدق ألسئلة الدراسة،ملشكلة الدراسة
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  الفصل الرابع
א א א א

W 
 اعلى ضـوئه  الباحث   سار   واليت ،ية للدراسة   نهجإلجراءات امل  با      حيتوي هذا الفصل على كل ما يرتبط      

. وكيفية اختيار عينة الدراسة    ،  وخصائصه كما حيتوي على طبيعة جمتمع الدراسة     ،  لتحقيق أهداف الدراسة  
،  وثباا بالطرق العلمية     صدقهاوكيف متّ التأكد من     ، " االستفتاء  " كذلك تطرق لكيفية بناء أداة الدراسة       

وأخرياً حيوي هذا الفصل على أسـاليب املعاجلـة         ، ضيح لآللية اليت اتبعها الباحث يف تطبيق الدراسة         مث تو 
  .ائياًصاإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات إح

  

אאW 
بإعداد استفتاء لتحديد مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسـب         ، ملنهج الوصفي التحليلي   ا      اتبع الباحث 

ومت مجع البيانات املطلوبة وأخذ .  املتنوعة يف تدريس مادة العلوم     آليل واستخدامهم براجمه العديدة وتطبيقاته    ا
واستخدامهم لرباجمه املتنوعة يف تدريس     ، حول واقع معرفتهم باحلاسب اآليل وتطبيقاته       ، آراء معلمي العلوم    

واملنهج الوصفي هنـا  ،  جبمعها وحتليلها إحصائياً  لقياممث ا ، ومت توزيع االستفتاء على عينة الدراسة       . العلوم  
ـ ١٤٢٧،العساف( . أي حماولة اكتشاف الظاهرة وتفسري مدلوالا     ، حياول وصف الظاهرة وتفسريها        )١٨٩:هـ

 يساهم يف الوصول إىل     ومن مثّ ، وهذا املنهج سوف يؤدي إىل فهم عالقات الظاهرة مع غريها من الظواهر             
  )٨٢:م٢٠٠٤،العضياين(   . تساعد يف فهم الواقع وتطويرهات وتعميمجاتاستنتا

  
  

אאW 
هاريـة مبحافظـة     احلكومية الن  املرحلة الثانوية  من معلمي العلوم يف مجيع مدارس             تكون جمتمع الدراسة  

وهؤالء ، هـ١٤٢٧/١٤٢٨الذين ال يزالون ميارسون مهنة التعليم يف هذا العام الدراسي           ، األحساء التعليمية 
] ٣٢٦[هــ   ١٤٢٧/١٤٢٨افظة للعام احلـايل     يبلغ عددهم حسب إحصائيات إدارة التربية والتعليم باحمل       

 لسبع   أخذ معلمي العلوم   ومتّ. معلماً من غري التربويني   ) ٧٥(يف مقابل   ، معلماً تربوياً   ) ٢٥١(منهم  ، معلماً
نظراً لتميـز هـذه     ، معلماً] ١١٦[وعددهم  ، صلي البحث األ   يف املرحلة الثانوية من جمتمع     عشرة مدرسةً 

راكز مصادر التعلم منـذ عـدة       وكذلك م ،  بوجود معامل احلاسب اآليل    املدارس الثانوية  عن باقي    املدارس
  :كما يلي ،  الدراسة موزعني حسب مدارسهمعينة أفراد )١( رقم ويظهر اجلدول التايل. سنوات

  
  



  

 ٨٣

F١E 

  لدراسة موزعني حسب مدارسهم اعينةأفراد يوضح 

    املعلمني عدد

  م
  

  مدارس عينة الدراسة
  (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 

   %١١,٢٠  ١٣  ثانوية امللك خالد  ١

   %١١,٢٠  ١٣  ثانوية املدينة املنورة  ٢

   %١١,٢٠  ١٣  ثانوية املربز  ٣

   %١١,٢٠  ١٣  ثانوية امللك فهد  ٤

   %٧,٧٥  ٩  ثانوية اهلفوف  ٥

   %٦,٨٩  ٨  انوية النوويث  ٦

   %٦,٠٣  ٧  ثانوية العيون  ٧

   %٥,١٧  ٦  ثانوية اجلفر  ٨

   %٥,١٧  ٦  ثانوية الشعبة  ٩

   %٥,١٧  ٦  ثانوية القارة  ١٠

   %٥,١٧  ٦  ثانوية صقر اجلزيرة  ١١

   %٥,١٧  ٦  ثانوية حراء  ١٢

   %٤,٣١  ٥  ثانوية حماسن  ١٣

   %٣,٤٤  ٤  ثانوية املركز  ١٤

   %٢,٥٨  ٣  ثانوية مزدلفة  ١٥

   %٠,٨٦  ١  ثانوية أُيب بن كعب لتحفيظ القرآن الكرمي  ١٦

   %٠,٨٦  ١  ثانوية اإلمام خالد لتحفيظ القرآن الكرمي  ١٧

   %١٠٠  ١١٦  اموع  
  

حبيث ، راسة   الد عينةمن إمجايل أفراد    )  %٥٢(أن أربع مدارس ثانوية متثل      ) ١(ونالحظ من اجلدول رقم      
 مث ثانويـة    ،)%٧,٧٥(يلي ذلك ثانوية اهلفوف ومتثل نسبة       ،  الدراسة   ينةعمن  %) ١١,٢٠(متثل كل واحد    

متثل مدارس ثانوية   يلي ذلك أربع    ، %)٦,٠٣(فثانوية العيون ومتثل نسبة     ، %) ٦,٨٩(النووي ومتثل نسبة    
   ). %٥,١٧(حبيث متثل كل واحد نسبة ،  الدراسةعينةمن %) ٢٠,٦٨(ما جمموعه 

انوية مزدلفة ومتثل   فث، )%٣,٤٤(مث ثانوية املركز ومتثل نسبة      ، )%٤,٣١( نسبة   ك ثانوية حماسن ومتثل   يلي ذل 
، معـاً  )%١,٧٢(فال تزيد نسبة متثيلهما عـن       ، ثانويتا أيب بن كعب واإلمام خالد     وأما  ، )%٢,٥٨(نسبة  

  . الدراسةعينةفقط من  )%٠,٨٦(ببحث متثل كل واحدة 



  

 ٨٤

  : وهي  ، دة أمورحسب ع الدراسة عينةوميكن حتديد خصائص أفراد  
 . الدراسة حسب التخصص عينةأفراد ) ٢( ويظهر اجلدول رقم :التخصص  

 F٢E 

  حسب التخصصالدراسة  عينة أفراد  توزيعيوضح

    معلمو العلوم

  التخصص
 (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 

   %٢٨,٨٤  ٣٠  فيزياء
   %٢٧,٨٨  ٢٩  أحياء
   %٣٢,٦٩  ٣٤  كيمياء

   %١٠,٥٧  ١١  )جيولوجيا ( ألرض علم ا
    %١٠٠  ١٠٤  اموع

  

 بنسبة  فيزياءيليهم ال ،  كيمياء  الدراسة ختصصهم  عينةمن إمجايل أفراد    ) %٣٢,٦٩( أن   )٢( اجلدول رقم     من يتضح
  .)%١٠,٥٧(بينما تبلغ نسبة متخصصي علم األرض ، )%٢٧,٨٨(ياء  فاألح،)%٢٨,٨٤(

  .اخلربة الدراسة حسب عينةراد أف) ٣( ويظهر اجلدول رقم  :اخلربة 
F٣E 

  حسب اخلربة الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

    معلمو العلوم

   اخلربة
 (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 

   %٠٠,٠٠  ٠  أول سنة
   %٢,٨٨  ٣  ٥ ـ أقل من ١
   %٤٠,٣٨  ٤٢  ١٠ ـ أقل من ٥
   %٤٠,٣٨  ٤٢  ١٥ ـ أقل من ١٠

   %١٦,٣٤  ١٧   فأكثر١٥
    %١٠٠  ١٠٤  اموع

  

 مهنة أي أن يكونوا يف أول سنة هلم يف           ، ليس من بينهم مستجدين     الدراسة عينةأن أفراد   ) ٣( اجلدول رقم    يوضح
ومن ،  فقط )%٤,٨٠( فإن نسبتهم ال تتجاوز       أما من خربم تتراوح بني السنة وأقل من مخس سنوات          ،التدريس  

نـسبة أي    فتصلعشر وأقل من مخس عشرة سنةً        وكذلك بني ، شر سنوات  بني مخس وأقل من ع     تتراوح نسبتهم 
 اخلمس عشرة سـنةً فـإن        خربم عن  زيد من ت   بينما ، يف خربة املعلمني   ومها أكرب نسبتني  ، )%٤٠,٣٨ (منهما إىل 

، يـة   الدراسة يتمتعون بقدر جيد من اخلربة يف العملية التعليمعينةوهنا نالحظ بأن    ، %)١٦,٣٤ (نسبتهم تصل إىل  
وهذا يعطي مؤشـر مـا      ،  الدارسة تفوق خربم يف التدريس عن اخلمس سنوات          عينة ثلثي    أكثر من  نظراً لكون 

 .كما سيتضح ذلك الحقاً، سوف تتضح معامله مبعرفة أثر ذلك على استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم



  

 ٨٥

  .جهة التخرج حسب  الدراسةعينةأفراد ) ١(الرسم البياين رقم  ويظهر :جهة التخرج  
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F١E 

أي ، لدراسة هم من خرجيي كلية التربية      ا عينةمن إمجايل أفراد    ) %٧٣,٠٧(أن  ) ١(الرسم البياين رقم    يوضح   
خرجيـي    والباقي مـن   ،) %٢٤,٠٣(الذين تبلغ نسبتهم    ، هم يف الترتيب خرجيو كلية العلوم     يلي، أم تربويون 

هـذه  نظراً لكـون     ، KFUPM تلك التابعة جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن         وخاصة، لكليات األخرى ا
 غالبـاً يف ختـصص علـم األرض         ويتركز هـؤالء  ، يف املنطقة الشرقية  جمتمع الدراسة   من نطاق   اجلامعة قريبة ً  

وأما باقي الكليات فال يوجد مـن جمتمـع         . %)٢,٨٨( وال تزيد نسبة متثيلهم عن       ،)Geologyجيولوجيا  (
  : وهذه النسب يوضحها الرسم البياين التايل ، %)٠٠,٠٠(أي أن نسبة متثيلها ،  خرجييهالدارسة أي منا

  

 . الدراسة حسب اإلعداد التربويعينةأفراد ) ٢( رقم  ويظهر الرسم البياين:اإلعداد التربوي  
املعلمون التربويون املعلمون غري التربويني

 
F٢E 

وغالبهم مـن   ، التربويني الدراسة هم من     عينة أفراد   من إمجايل ) %٧٥,٩٦( أن   يتضح) ٢( رقم   الرسم البياين من  
وي من إحـدى  لكنهم حصلوا على دبلوم ترب، منهم مل يكونوا يف األصل تربويني  ونسبة قليلة   ، ةخرجيي كلية التربي  

 كليات علمية   أي من خرجيي  ، م من غري التربويني   فه) %٢٤,٠٣ (والنسبة الباقية واليت تبلغ   ، كليات إعداد املعلمني  
   . يف اال املهين والوظيفيلمني للمستقبلع يتضمن برناجمها أي إعداد تربوي هلم كمال
 

 

٢٤,٠٣% 
٧٥,٩٦%  
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אאאW 
لتحديد مستوى معرفة معلمي العلوم للحاسب       إعداد استفتاء مت  ، انطالقاً من أهداف الدراسة وأسئلتها           

بالرجوع إىل املراجـع التربويـة      ، ة العلوم   اآليل وتطبيقهم براجمه العديدة وتطبيقاته املتنوعة يف تدريس ماد        
           .ابقة للخروج بتصميم أداة متكاملةمع حتليل ما صمم من استفتاءات س، والدراسات والبحوث ذات الصلة 

  " : االستفتاء " وفيما يلي وصف حملتوى أداة الدراسة      
عدد سنوات   ، مادة التدريس احلالية  ، خصص  الت،  وتشمل على االسم     Wאא : اجلزء األول  

 .اإلعداد التربوي، جهة التخرج ، املستوى التعليمي ، العمر ، اخلدمة 
  

:وهي ،  حماور ويتكون من مخسةWאא : ثايناجلزء ال  
   : ـ عالقة معلم العلوم بتقنية احلاسب اآليل شخصياً ومهنياً   أ  
  : ية املرتبطة باحلاسب اآليل ـ املقررات الدراس ب 
  ": الربامج التدريبية احلاسوبية "  الدورات ـ  ج 
   :الربامج التدريبية املتعلقة باستخدامات احلاسب اآليل يف التعليم ـ   د  

  : العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب اآليل األساسية 
  

  Wאאא : ثالثاجلزء ال 
  :أداة الدراسة من حماور والنسبة املئوية لكل حمور، كل حمور) فقرات( يبني عدد بنود )٤(التايل رقم اجلدول 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 



  

 ٨٧

F٤E 
  "االستفتاء " والنسبة املئوية لكل حمور ألداة الدراسة ، كل حمور ) فقرات(يوضح بنود 

א אFאאEאא 
Wא٤,٧٣  ٨  א %  

אאא  ٣,٥٥  ٦ %   

אאאאאא  ١,١٨  ٢ %   

אא?אאא١٣,٦٠  ٢٣  א%   

אאאאאאאא ٥,٩١  ١٠  %  

א א א ١٠,٠٥ ١٧  א
%  

א אא א  %٤,٧٣  Microsoft Office٨אמ
א אמ א  %٤,٧٣  ٨  א

א א אמ א  %١,٧٧  ٣א
א א  %٨,٢٨ ١٤א

א א אמ א  %٢,٩٥  ٥א
א א א אמ א מא א  %٣,٥٥  ٦מ

א אמ א  %٢,٩٥  ٥א
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אמ א א א  %٢,٩٥  ٥א

א א אמ א  %٢,٣٦  ٤א
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א א מ א אמ א   ٣א

  
  
  
  
  
  
٩٩  

١,٧٧% 

  
  
  
  
  

  

٥٨,٥٧ % 

Wאאא  ١٢,٤٢  ٢١%   

   %١٠٠  ١٦٩  اموع

مـن  %)٤,٧٣ (بنود متثل نـسبة ) ٨(يتضمن Eאא(أن اجلزء األول  ) ٥(يوضح اجلدول رقم    
فإا تتضمن النسبة الكربى مـن فقـرات   Eאא(أما اجلزء الثاين     ، جمموع فقرات االستفتاء  

  :وهي ، زعة على مخسة حماور مو) %٨٢,٨١ (حيث تصل نسبتها إىل ، االستفتاء 
  ).%٣,٥٥(وتصل نسبته إىل  : أ ـ عالقة معلم العلوم بتقنية احلاسب اآليل شخصياً ومهنياً



  

 ٨٨

  ).%١,١٨(وتصل نسبته إىل  : ب ـ املقررات الدراسية املرتبطة باحلاسب اآليل
  ).%١٣,٦٠(وتصل نسبته إىل  : الربامج التدريبية احلاسوبية" ج ـ الدورات 

  ).%٥,٩١(وتصل نسبته إىل  : ربامج التدريبية املتعلقة باستخدامات احلاسب اآليل يف التعليمد ـ ال
   ).%٥٨,٥٧ (ونسبته : العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسيةهـ 

فقرةً متثل نسبة   ) ٢١(فإنه يتضمن   ) אאא(وأما اجلزء الثالث واألخري     
   :  البياين التايلمسوضحها الروهذه النسب ي ).%١٢,٤٢(
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F٣E 

خـربة الباحـث يف     : أمههـا   ، متّ باالعتماد على عدة أمور    " اء  االستفت" ويذكر بأن تصميم أداة الدراسة      
، تجربة شخصية يف امليدان التربوي      وكذلك ممارسات املعلم ك   ، آليل وتطبيقاته يف عملية التدريس    احلاسب ا 

وتلك املتعلقة بتكنولوجيا التعليم    ، ذات العالقة بتقنية احلاسب اآليل      ومشاركاته املتعددة يف الربامج التدريبية      
إضافة إىل أدبيات   ، وكذلك باالستفادة مما صمم من أدوات لدراسات مشاة          ، ودجمها يف العملية التعليمية   

  .الكتب املرجعية يف هذا الشأن و، جمال الدراسة 
  

אאאValidityW 
  

  :)صدق احملكمني ( لألداةظاهريصدق الال
قام الباحث بعرضها على جمموعة من احملكمني من أعـضاء هيئـة            ،   الدراسة أداةمن صدق        للتحقق  

 وطرق تدريس احلاسب اآليل     ملناهجوا، واملناهج وطرق تدريس العلوم   ، لتدريس املختصني بتقنيات التعليم   ا
،  امللـك سـعود       علوم احلاسب وتقنية املعلومات يف جامعـة        وكلييت ،يف أكثر من جامعة      يف كلية التربية  

 التابع إلدارة التربية والتعليم      التربوي  مركز التدريب   واملدربني يف  سؤولنياملوكذلك  .  وجامعة امللك فيصل  

   
אא 

 
א  

 
 
 
 
 

אא  

א 
א  



  

 ٨٩

يف عـدة   عدٍد من معلمي احلاسب اآليل يف املرحلة الثانوية    إىلإضافة   ، لدراسةيف احملافظة اليت يتبعها جمتمع ا     
 انظـر ( مادة احلاسـب اآليل و، رفني التربويني ملواد العلومكما متّ عرضها على عدٍد من املش، ثانويةمدارس  

ومـدى  ،  االسـتفتاء    سالمة صياغة عبارات  : فتم التعرف على آرائهم من حيث       ، )١٤٩ ص   ١ملحق رقم   
ن وقد أبدى هؤالء احملكمو   ، أهداف الدراسة  ومالءمتها لطبيعة و   اسبتها وأمهيتها ومدى من ،  العبارات وضوح

سة مت األخـذ    وبعد التشاور مع مشرف الدرا    ،  تشمله من حذف أو إضافة أو تعديل       مبا، مبالحظام البناءة 
  )١٦٣ ص ٣قم  ملحق رانظر(. وصياغة االستفتاء يف صورته النهائية ، مبعظم هذه املالحظات

  
  

  :صدق االتساق الداخلي لألداة
 Pearson correlationمتّ التأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة حبساب معامل ارتباط بريسون     

coefficient  ،للمحور الذي ينتمي إليه   والدرجة الكلية   ) فقرة(حديد العالقة بني عبارة كل بند       لت ،  فـتم
ومـن مث مت  ،  مـدراس متفرقـة  معلماً متّ اختيارهم عشوائياً يف) ٣٠(كونة من ق االستفتاء على عينة م  تطبي

،  أو للمحور الذي تنتمي إليه      احملدد للجزءحساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية          
ن إضافة إىل حساب معامالت ارتباط احملاور بالدرجة الكلية لالستفتاء باستخدام معامل االرتبـاط بريسـو              

Pearson  ،   ٠,٠١(صائياً عند مستوى الداللـة      عبارات فقرات االستفتاء وحماورها دالة إح     وقد جاءت( ،
ختلـف أجزائهـا     على متتع األداة مب    حيث تدل ، )١٩( إىل رقم    )٥( من رقم األرقام  ذات   كما يف اجلداول  

مما جيعلـها   ، ت لقياسه وبالتايل تصبح صاحلة لقياس ما وضع     ،  من االتساق الداخلي   جيدةبدرجة  وحماورها  
  .قابلة للتطبيق على عينة الدراسة الكلية

F٥E 
  )ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 

  معارف ومهارات احلاسب اآليل العامة/ فرعي ـ ة العملية التعليمي ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
א א אא א

٠,٦٠  ١٠  **٠,٣١  ١**  
٠,٥٠  ١١  **٠,٤٥  ٢**  
٠,٦٧  ١٢  **٠,٥١  ٣**  
٠,٦٢  ١٣  **٠,٦١  ٤**  
٠,٦٢  ١٤  **٠,٦٧  ٥**  
٠,٦٤  ١٥  **٠,٦٦  ٦**  
٠,٥٥  ١٦  **٠,٥٧  ٧**  
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٠,٦١  ٩**    

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  *
  

  
  
  

F٦E 



  

 ٩٠

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(قيم معامل االرتباط بني درجة البنود يوضح 
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  Microsoft Officeمهارات استخدام  / فرعي 
א א א 

٠,٦١  ١**  
٠,٦٨  ٢**  
٠,٥٦  ٣**  
٠,٥٢  ٤**  
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٠,٣٦  ٦**  
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٠,٥١  ٧**  

 )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  ** 

F٧E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  ستخدام اإلنترنتمهارات ا/ فرعي 
א א א 

٠,٤٨  ١**  
٠,٥٢  ٢**  
٠,٥٥  ٣**  
٠,٤٩  ٤**  
٠,٥٥  ٥**  
٠,٥٢  ٦**  
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٠,٤٧  ٧**  
  

 )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  ** 

F٨E 
  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 

  لعملية التعليميةا ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  مهارات استخدام برامج احلماية/ فرعي 

א א א 
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٠,٦٥**  
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٠,٧٢**  
  

 )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  ** 

F٩E 



  

 ٩١

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  ةالعملية التعليمي ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات الربجمة بإحدى لغات الربجمة/ فرعي 
א א אא א

٠,٤٣  ٨  **٠,٤٥  ١**  
٠,٣٦  ٩  **٠,٤٩  ٢**  
٠,٣٨  ١٠  **٠,٣٨  ٣**  
٠,٣٧  ١١  **٠,٤٤  ٤**  
٠,٤٠  ١٢  **٠,٤٥  ٥**  
א  **٠,٣٢  ١٣  **٠,٤٦  ٦
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٠,٤٠  ٧**      
  

 )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  ** 

F١٠E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(البنود يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة 
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

   مهارات استخدام  برامج الترمجة/ فرعي 
א א א 

٠,٦٣  ١**  
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٠,٦٠  ٤**  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
 

F١١E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(درجة البنود يوضح قيم معامل االرتباط بني 
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات استخدام  الربامج املتقدمة لتصميم عروض دروس العلوم/ فرعي 
א א א 

٠,٦١  ١**  

٠,٦١  ٢**  

٠,٦٠  ٣**  

٠,٥٩  ٤**  
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٠,٥٠  ٥**  
  

 )٠,٠١( عند مستوى الداللة دال إحصائياً  ** 

F١٢E 



  

 ٩٢

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  حتويالت علميةمهارات استخدام  برامج / فرعي 
א א א 
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٠,٥٨**  
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٠,٥٩**  
  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
F١٣E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات استخدام  برامج تنسيق الصور والرسوم واخلطوط والنصوص/ فرعي 
א א א 

٠,٦٠  ١**  
٠,٥٨  ٢**  
٠,٥٧  ٣**  
٠,٦٢  ٤**  
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٠,٦٢  ٥**  
  

 )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  ** 

F١٤E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هارات احلاسب  اآليل األساسية هـ ـ م: احملور 

  مهارات استخدام  برامج عرض مقاطع  الفيديو والصور/ فرعي 
א א א 

٠,٧٢  ١**  
٠,٥٦  ٢**  
٠,٦٠  ٣**  
٠,٦٨  ٤**  
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٠,٦٤  ٧**  
  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
 

F١٥E 



  

 ٩٣

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(ة البنود يوضح قيم معامل االرتباط بني درج
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

   برامج الصوتيات مهارات استخدام/ فرعي 
א א א 

٠,٦١  ١**  

٠,٦٢  ٢**  
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٠,٧٢  ٤**  
  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
  

 

F١٦E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(باط بني درجة البنود يوضح قيم معامل االرت
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات استخدام  برامج ضغط امللفات/ فرعي 

א א א 
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٠,٦٠**  

  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
 

F١٧E 

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات( معامل االرتباط بني درجة البنود يوضح قيم
  العملية التعليمية ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات استخدام  برامج النسخ على االسطوانات/ فرعي 

א א א 
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٠,٥٢**  

  

٢  
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٠,٥٩**  

   )٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى الداللة  **
F١٨E 



  

 ٩٤

  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 
  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 

  مهارات استخدام  برامج نقل البيانات/ فرعي 
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٠,٦٢  ١**  

א  **٠,٥٨  ٢
אמ

א א
א

  
א





א

א








א
،













 



א




א










W








א



א



٠,٥٧  ٣**  

  

 )٠,٠١( لة دال إحصائياً عند مستوى الدال ** 

F١٩E 
  ) ثقافة احلاسب اآليل(والدرجة الكلية للجزء الثاين) الفقرات(يوضح قيم معامل االرتباط بني درجة البنود 

  العملية التعليمية  ومعارف وتطبيقات يف، هـ ـ مهارات احلاسب  اآليل األساسية : احملور 
  اتمهارات استخدام  برامج تصميم االسطوان/ فرعي 
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٠,٧٠  ٢ **  

 )٠,٠١( وى الداللة دال إحصائياً عند مست ** 

 
  

אאאReliabilityW 
حيث مت التحقق من مقـدار الثبـات        ، بالطرق العلمية   " االستفتاء  " متّ التأكد من ثبات أداة الدراسة            

لكي تعطي نتائج صحيحة عندما تستخدم ،   Alpha cronbach coefficientباستخدام معامل ألفا كرونباخ 
وقد بلغ متوسط قـيم     ، وكذلك عندما تطبق على عينة غري اليت متّ تطبيق الدراسة عليها          ، لفة  يف أوقات خمت  

ا وصالحيته، وهذه قيمة مرتفعة تؤكد ثبات أداة الدراسة      ، )٠,٩٧٦٩(معامل الثبات مبعامل ألفا كرونباخ      
  .للتطبيق على كامل عينة الدراسة

  
  
  
  



  

 ٩٥

אאאאW 
  :  يلي مت ما ، ا واإلجابة عن أسئلتهةالدراسلتحقيق أهداف      
 ، الدراسة منها يف تصميم أداة      لالستفادة ، الدراسةـ مراجعة الدراسات والبحوث ذات العالقة مبوضوع        ١

  .الدراسةوكذلك يف حتليل وتفسري نتائج 
  

والطـالب  لاللتقاء مبجموعة من معلمي العلـوم       ،  الثانوية  بدراسة استطالعية ميدانية للمدارس    القيامـ  ٢
،  مستوى ثقافة احلاسـب اآليل عنـدهم       دف التعرف املبدئي لواقع   ، وكذلك أمناء مراكز مصادر التعلّم    

  .ات احلاسب اآليل يف تدريس العلوموأوجه تطبيق
  

  ) .استفتاء  ( الدراسةـ تصميم مبدئي ألداة ٣
  

  .خدام معامل ألفا كرونباخا باستوقياس ثبا،  باستخدام صدق احملكمنيالدراسةقياس صدق أداة  متـ ٤
  

  . دراسةتصميم  ائي ألداة ال متـ ٥
  

معلماً من  معلمي العلوم كتطبيـق جتـرييب ألداة          ) ٣٠(توزيع أداة الدارسة على عينية مكونة من        مت  ـ  ٦
دف التعرف على أوجه الغموض يف بنود االستفتاء وكذلك أبرز أسئلة املستفتني قبل التطبيـق               ، الدراسة  
ومن مث حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبـارة  ، اخلي لألداة   قياس االتساق الد  ول، ي لألداة النهائ

إضافة إىل حساب معامالت ، أو للمحور الذي تنتمي إليه ) أوالً ـ ثانياً ـ ثالثاً   ( والدرجة الكلية للجزء 
     .Pearsonسون ارتباط احملاور بالدرجة الكلية لالستفتاء باستخدام معامل االرتباط بري

  

لفـصل الدراسـي الثـاين      فتم توزيـع االسـتفتاء يف ا      ، الدراسة يف صورا النهائية      تطبيق أداة     متّ ـ٧
ها مرة أخـرى يف     ومت مجع ، استفتاءاً  ) ١١٦(د االستفتاءات اليت مت توزيعها      وكان عد ، هـ١٤٢٧/١٤٢٨

 أن ما مت استرجاعه من استفتاءات بلغت نسبته         أي، استفتاءاً  ) ١٠٤(وقد بلغ ما مت مجعه      ، اية الفصل ذاته  
  .وهذه النسبة تعترب عالية بالنسبة ملا مت توزيعه من استفتاءات  ، )%٨٩,٦٥(
  

  .تفريغ البيانات من االستبانة ومعاجلتها إحصائياً مت  ـ٨
  

  . بالدراسات ذات العالقة مث مناقشتها مقارنةً ،  وتفسريهاعرض النتائج مت ـ ٩
  

  .ا ومقترحاكتابة توصيات الدراسةب لباحث قام اـ١٠
  

  



  

 ٩٦

אאW 
  :  يف التحليل اإلحصائي كما يلي SPSS احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الباحثم     استخد

  ) .استفتاء ( ـ معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة ١
  .لداخلي لألداة لقياس االتساق ا) بريسون(ـ معامل االرتباط٢
 : ـ حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات يف اجلوانب التالية ٣

 .معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليلمستوى  •
 .مستوى استخدام معلمي العلوم احلاسب اآليل يف تدريسهم للعلوم  •
 .دراسة معلمي العلوم بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين  •
  .اخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " الدورات التدريبية " لمي العلوم بالربامج التدريبية التحاق مع •
لتحديد الفروق بني ، متبوعاً باختبار شيفيه إذا وجدت فروق دالة  ،  ANOVAـ حتليل التباين األحادي٤

   :حبسبمعلمي العلوم 
  .ـ خربام يف التدريس١ 
  . ـ التخصص ٣ 
 .اخلاصة بتقنية احلاسب اآليل" الدورات التدريبية " تدريبية ـ التحاقهم بالربامج ال٢ 

  :  حسب لتحديد الفروق بني معلمي العلوم،  للمجموعات املستقلة T-test)  ت ( ـ اختبار ٥
 .)تربوي  ـ غري تربوي  ( مؤهالم األساسية 
  .)درس ـ مل يدرس ( إلعداد املهين دراسة بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء ا 

   
 

 
 
 

 
 



  

 ٩٧
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 ٩٨

  الفصل اخلامس
א א

W 
فتم فيه عرض .  وحتليلها وتفسريها ومناقشتها،      يتضمن الفصل احلايل اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

كذلك مت عرض  ، ينة الدراسة املعلومات اليت مت التوصل إليها عن طريق االستفتاء ؛ الذي مت تطبيقه على ع
  .مث مت مناقشة ما مت التوصل إليه ، التحليل اإلحصائي 

  

  : التايل الرئيسوأسئلة الدراسة انطلقت من السؤال 
אאאאאאא

אא؟ 
  

  :    وهي أسئلة فرعيةدة  عنه عتتفرعوهذا السؤال 
  

 ما مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟  / ١

  ما مستوى استخدام معلمي العلوم برامج احلاسب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟  / ٢

يف استخدام معلمـي العلـوم      ) ٠,٠٥( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         / ٣

   : حبسبب اآليل يف تدريس العلوم احلاس

  ) .تربوي ـ غري تربوي (    أ   ـ  مؤهالم األساسية     
  .  ب  ـ  التخصص     
  .  ج   ـ  خربام يف التدريس      
  .   د   ـ  دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين     
  .اخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " لدورات التدريبية ا"  هـ  ـ  التحاقهم بالربامج التدريبية     
  
  
  
  
  
  



  

 ٩٩

אالسؤال األولא
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
؟אאאא 

  
  

  : ومها ، تفتني يف جانبني ميكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل معرفة استجابات املس
  

  :  العلوم ذات االرتباط بتقنية احلاسب اآليل خصائص واهتمامات معلمي :اجلانب األول 
  

تعطي تصور عن مدى قابلية هؤالء املعلمني المتالك مهارات احلاسب اآليل           ، متت معرفته عرب أسئلة متعددة    
  : متثلت يف األمور التالية وقد، التعليمية وجممل العملية ، لتدريسالضرورية الستخدامها يف عملية ا

١אאW 
 )٢٠(كما يف اجلدول رقم ، اسب اآليل ميكن تعرف خاصية امتالك املعلمني جلهاز احل

F٢٠E 

     حسب امتالكهم جهاز حاسب آليل الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

    علمو العلومم

  جهاز حاسب آيلامتالك 
 (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 

  %٩٧,١١  ١٠١  ميتلكون
  %٢,٨٨  ٣  ال ميتلكون
   %١٠٠  ١٠٤  اموع

  
، مي العلوم ميتلكون جهاز حاسب آيل      الدراسة من معل   عينة أفراد   غالبيةأن  ) ٢٠(يتضح من اجلدول رقم       

 همطي مؤشراً إجيابياً حنو تفعيل اسـتخدام      وهذا يفترض أن يع   ، %)٩٧,١١( إىل   وتصل نسبة امتالكهم له   
ـ      ، ما سوف يتبني يف النتائج الالحقة     وهذا  ، التدريساحلاسب اآليل يف عملية      ذا وأما الذين ال ميتلكـون ه

وهي نسبة متدنية تعطي أمالً بالتفاؤل حنـو        ، )%٢,٨٨(حيث ال تزيد عن     ، اجلهاز فإن نسبتهم قليلة جداً    
   .اسب اآليل يف عملية التدريس للحعملية االستخدام اإلجيايب

  
  
  
  
  



  

 ١٠٠

٢אאאאW 
  ) :٢١(كما يف اجلدول رقم ، اسب اآليل  املعلمني جلهاز احلاستخدامميكن تعرف خاصية 

 

F٢١E 

     آليلاحاسب لل استخدامهمحسب  الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

     العلوممعلمو

  يلاآلاسب استخدام احل
 (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 

  %٩٣,٢٧  ٩٧  يستخدمون
  %٦,٧٣  ٧  يستخدمونال 

   %١٠٠  ١٠٤  اموع

 الدراسة من معلمي العلوم عينة أفراد  املعلمني العظمى منغالبية أيضاً أن  )٢١( يتضح من اجلدول رقم   
ترض أن وهذا يف،  ) %٩٣,٢٧( إىل مهوتصل نسبة استخدام،  بشكل شخصي  احلاسب اآليليستخدمون

نتائج  تظهره وهذا ما سوف، التدريسحاسب اآليل يف عملية  لليعطي مؤشراً إجيابياً الستخدام أكرب وأكثف
، %)٦,٧٣ (تبلغحيث  ، إىل حد مافإن نسبتهم قليلة   احلاسب اآليليستخدمونوأما الذين ال ، الدراسة

اً على مستوى استخدام جممل أفراد جمتمع الدراسة للحاسب اآليل  يفترض أن ال تؤثر سلبوهي نسبة متدنية
 وختتلف هذه النتيجة عما توصلت إليه دراسة ، وسوف تبني ذلك النتائج اآلتية ، يف عملية تدريس العلوم

 %).٣١(يتجاوز فيها استخدام املعلمني للحاسب اآليل بشكل مستمر عن  واليت ال) هـ١٤٢٣(اهلدلق  
 

٣אאW 
 ) :٢٢(كما يف اجلدول رقم ، لإلنترنت يف بعض مناشط احلياة املعلمني تصفحميكن تعرف خاصية 

F٢٢E 

   لإلنترنت يف بعض مناشط احلياةهمتصفححسب  الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

    معلمو العلوم

  تصفح اإلنترنت
 (%)ية النسبة املئو  )ك(التكرارات 

  %٩٠,٣٨  ٩٤  تصفحون اإلنترنتي
  %٩,٦١  ١٠   اإلنترنتونيتصفحال 

   %١٠٠  ١٠٤  اموع

  اإلنترنـت  ونتصفح الدراسة من معلمي العلوم ي     عينة أفراد   معظمأيضاً أن   ) ٢٢(يتضح من اجلدول رقم       
جيـايب  ترض أن يكون مؤشر آخر إ     وهذا يف ، )%٩٠,٣٨ ( وتبلغ نسبة تصفحهم لإلنترنت    ،بشكل شخصي 



  

 ١٠١

  الحقـاً   نتائج الدراسة  يتضح من وهذا ما سوف    ،  للحاسب اآليل يف عملية التدريس     لتحقيق استخدام فاعل  
حيث ، فإن نسبتهم قليلة   ال يتصفحون اإلنترنت  وأما الذين   ، عينة الدراسة يف مستوى استخدام جممل أفراد      

واليت بلغ فيها متوسط    ) هـ١٤٢٣( ونتائج الدراسة ختتلف عن نتائج دراسة اهلدلق         .%)٩,٦١ (ال تزيد عن  
  .مل يتصفحوا اإلنترنت%) ٦٧,٩( ني حيث أكثر من نصف املعلم، فقط%) ٣٢,١(ة الدراسة تصفح عين

 

٤אאאאW 
 ) :٢٣(كما يف اجلدول رقم ، قراءة نشرات أو جمالت متخصصة يف احلاسب اآليلميكن تعرف خاصية 

 F٢٣E 

  قراءم نشرات أو جمالت متخصصة يف احلاسب اآليلحسب  الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

قراءة نشرات أو جمالت   معلمو العلوم
 (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات   يلاآلاسب احلمتخصصة يف 

  %٤٧,١١  ٤٩  يقرؤون
  %٥٢,٨٨  ٥٥  يقرؤونال 

   %١٠٠  ١٠٤  اموع

الذين يقرؤون نـشرات    ،  الدراسة من معلمي العلوم    عينةأفراد   تقارب نسبة    )٢٣(ن اجلدول رقم    يتضح م   
، ميةأوالئك الذين ال يقرؤون هذا النوع من الدوريات العل        مع  ، أو جمالت متخصصة يف علوم احلاسب اآليل      

 تصل إىل   نسبتهم و ،ذلك قليالً نسبة الذين ال يقرؤون     وتزيد عن   ، )%٤٧,١١(فتصل نسبة الذين يقرؤون إىل    
وبرغم كل ذلك فإن هاتني النسبتني ليستا حمبطتني من أجل التنبؤ باستخدام مقبول للحاسب              ، %)٥٥,٨٨(

  . وهذا ما سوف يتبني لنا يف نتائج الدراسة،  العلوم يف تدريسهم للحاسب اآليلاآليل من قبل معلمي
 

٥אאאאאW 
  ) :٢٤(كما يف اجلدول رقم ، استخدام  احلاسب اآليل يف أحد جماالت التعليم تعرف خاصية ميكن

F٢٤E 

  استخدامهم  احلاسب اآليل يف أحد جماالت التعليمحسب  الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

  استخدام  احلاسب اآليل   معلمو العلوم
  (%)بة املئوية النس  )ك(التكرارات   يف أحد جماالت التعليم

  %٩٠,٣٨  ٩٤  يستخدمون
  %٩,٦١  ١٠  ال يستخدمون
   %١٠٠  ١٠٤  اموع



  

 ١٠٢

يـستخدمون   الدراسة من معلمي العلـوم       عينة أفراد   النسبة األكرب من  يتضح أن   ) ٢٤(من اجلدول رقم      
 وهـي نـسبة   ، %)٩٠,٣٨ ( األمر إىل  وتصل نسبتهم يف هذا   ، اآليل يف واحد من جماالت التعليم     احلاسب  
وإجيابية إذا ما أحسن هذا االستخدام من حيث نوع االستخدام وطريقة التوظيف يف جممل العملية               ، مرتفعة
وتبلـغ  ، ومقابل ذلك فهناك املعلمون الذين ال يستخدمون احلاسب اآليل يف العمليـة التعليميـة             ، التعليمية
، حلاسب اآليل منتشراً بشكل واسع    عالية كوا يف وقت أصبح ا     مبدئياً   وهي نسبة تعد     ،)%٩,٦١(نسبتهم  

 مقبولة   جتاوزاً وميكن اعتبارها .  يف كل أفراد اتمعات املتحضرة     وأصبحت ثقافة احلاسب اآليل مسة أساسية     
   .يف حال وجود موانع ومعوقات حتول دون استخدام هؤالء املعلمني للحاسب اآليل يف عملية التدريس

٦אאאאאאW 
 ) :٢٥(كما يف اجلدول رقم ، حاسب اآليل يف تدريس العلوم للاستخدام  املعلمميكن تعرف خاصية 

F٢٥E 

  يف تدريس العلوماستخدامهم  احلاسب اآليل متوسط حسب  الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

 احلاسب اآليل استخداممتوسط   علوممعلمو ال
  (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات   يف تدريس العلوم
  %١١,٥٣  ١٢  يف مجيع احلصص
  %٤٠,٣٨  ٤٢  مرة يف األسبوع
  %٣١,٧٣  ٣٣  مرة يف الشهر
  %٦,٧٣  ٧  مرة يف الفصل
  %١,٩٢  ٢  مرة يف السنة

  %٧,٦٩  ٨  ال أستخدمه يف التدريس
   %١٠٠  ١٠٤  اموع

 يتفـاوتون يف عـدد مـرات    الدراسة من معلمـي العلـوم   عينةأن أفراد ) ٢٥(  يتضح من اجلدول رقم     
ويعترب استخدامهم له مرة يف األسبوع هي النسبة األكرب بني          ، هم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم     استخدام

 وتكون إجيابية إذا كـان       وهي وكما تبدو نسبة عالية     ،%)٤٠,٣٨(فتصل إىل   ، خدام املتكررة فترات االست 
ولـيس  ،  فاعالً لتحقيق أهداف الدروس    كي يكون عامالً  ، حمضراً له بشكل جيد   دام األسبوعي   هذا االستخ 

يقاس مستواهم عرب حمكـات     حني   يؤدي إىل نتائج سلبية تظهر مع مرور الوقت يف مستوى الطالب             شكلياً
وتـصل  ، استخدامه مرة يف الشهر   ، ستخداميلي هذه النسبة يف كثافة اال     . علمية دقيقة كاالختبارات اجليدة   

 بنـسبة   مث مرة يف الفصل   ، )%١١,٥٣(م يف مجيع احلصص بنسبة      مث يستخد ، %)٣١,٧٣(بة ذلك إىل    نس
ومقابل كل ذلك فإن هناك نسبة قليلة       . )%١,٩٢(تتجاوز  فال  ، وأما استخدامه مرة يف السنة    ، %)٦,٧٣(

  %). ٧,٦٩( وتبلغ نسبتهم ، من املعلمني ال يستخدمون احلاسب اآليل يف عملية التدريس ائياً
  



  

 ١٠٣

٧אאאאאאא،אאW 
، أو عامة يف احلاسـب اآليل     ، دراسة مقررات بشأن استخدام احلاسب اآليل يف التعليم         ميكن تعرف خاصية    
 ) :٢٦(كما يف اجلدول رقم 

F٢٦E 

   أو عامة يف احلاسب اآليلستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ايفدراستهم مقررات حسب ة  الدراسأفراد عينة  توزيعيوضح

دراسة مقررات يف استخدام احلاسب اآليل يف   معلمو العلوم
  (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات   التعليم  أو عامة يف احلاسب اآليل

  %٦٦,٣٤  ٦٩  درسوا 
  %٣٣,٦٥  ٣٥  مل يدرسوا
   %١٠٠  ١٠٤  اموع

 درسوا مقـرراً أو      الدراسة من معلمي العلوم    عينة أفراد    العدد األكرب من   أن) ٢٦(يتضح من اجلدول رقم       
ـ      ، يف التعليم أكثر يتعلق باستخدام احلاسب اآليل       ب اآليل أثنـاء اإلعـداد      أو مقرراً عاماً يف تقنيات احلاس

ليها كنسبة  خصوصاً حني ننظر إ   ، تفعةمر قد تبدو    وهي نسبة ، %)٦٦,٣٤(إىل  تصل نسبتهم   و، األكادميي
 رمبا مرتبطة بنـسبة املعلمـني        كذلك وهي، مل يدرسوا أية مقررات يف هذا اال      تعادل ضعف نسبة الذين     

نظراً ألن برنامج كليات التربية يتضمن مقرراً خاصةً باستخدام احلاسب          ، %)٧٥,٩٦(التربويني واليت تبلغ    
وهذا ما سـوف    ، م احلاسب اآليل يف عملية التدريس     يب حنو تفعيل استخدا    وهذا مؤشر إجيا   ،اآليل يف التعليم  

يتضح الحقاً يف النتائج عند توضيح الفروق الدالة إحصائياً بني دراسة مقررات احلاسب اآليل وبني استخدام                
يـة  وبنفس السياق جند أن نسبة املعلمني الذين مل يدرسوا أ         . لوم للحاسب اآليل يف تدرس العلوم     معلمي الع 

و عامـاً يف تقنيـات      مقررات خاصة باحلاسب اآليل سواء يف استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية أ            
 إىل حٍد ما لنسبة املعلمني غري        قليالً مقاربةوهي نسبة   ، %)٣٣,٦٥( إننا جند أن نسبتهم تبلغ       ،احلاسب اآليل 

 حيث أن هؤالء ال يتضمن إعـدادهم        وهذا يعود إىل نفس السبب    ، %)  ٢٤,٠٣( التربويني واليت بلغت    
وإن تضمن ذلك دراسة مقرراً يف      ،  باستخدام احلاسب اآليل يف التعليم       ة مقررات خاصة  األكادميي دراسة أي  

 أو  Fortran الفـورتران ( كما يف كليات العلوم واليت يدرس طالا مقرراً يف لغة الربجمة            ، احلاسب اآليل   
 بالضرورة إىل استخدام هؤالء للحاسـب اآليل        ان ال يؤدي  )اللغتان  ( ان   املقرر نوهذا، ) Pascalالباسكال  

بدراسة الفروق الدالة إحـصائياً     ، ونستطيع تثبيت ذلك أو نفيه      ، دريسهم حني يلتحقون بسلك التعليم    يف ت 
.الحقاً بني دراسة مقررات احلاسب اآليل وبني استخدام املعلمني للحاسب اآليل يف عملية التدريس 

 
 
 

 
 
 



  

 ١٠٤

٨אאאאFאאWE 
كمـا يف   ، )تقنية احلاسـب اآليل   ( احلاسوبية  بالربامج التدريبية    التحاق معلمي العلوم  ميكن تعرف خاصية    

 ) :٢٧(اجلدول رقم 
F٢٧E 

   )تقنية احلاسب اآليل( بية احلاسوبية بالربامج التدري التحاقهمحسب  الدراسة  عينةأفراد  توزيعيوضح

  االلتحاق   معلمو العلوم
 بالربامج التدريبية احلاسوبية 

  ) تقنية احلاسب اآليل( 
  

  )ك(التكرارات 
  

  (%)النسبة املئوية 

    التحقوا 

٥٠  
  

٤٨٫٠٧%  
    مل يلتحقوا

٥٤  
  

٥١٫٩٢%  
   %١٠٠  ١٠٤  اموع

  

يـة  التحقـوا بـربامج تدريب    )  %٤٨,٠٧( الدراسة   عينة حوايل نصف    أن) ٢٧(يتضح من اجلدول رقم       
مل يلتحقـوا ـذه الـربامج       %) ٥١,٩٢(ونسبتهم  ، بينما النصف اآلخر  ، )تقنية احلاسب اآليل  (حاسوبية  

ار الواسـع للحاسـب اآليل      كبري نظراً لالنتش  ونسبة عدم االلتحاق هذه تعد نسبةً عاليةً إىل حد ٍ         ، يبيةالتدر
ا فيها العمل التعليمي    مب،  كل ااالت العملية والتنظيمية    لحة لكافة أفراد اتمع إليه يف     واحلاجة امل ، وملحقاته
   .والتربوي

  

وحني ننظر إىل االلتحاق بالربامج التدريبية احلاسوبية على أساس االلتحاق بثالثة برامج تدريبيـة أو أكثـر                 
  ) : ٢٨( اجلدول رقم كما يف، لتحاق من عدمه سوف تتغري قليالًفإن نسب اال، كمعيار

  

F٢٨E 

  ]ثالثة برامج أو أكثر  ) [ تقنية احلاسب اآليل( بالربامج التدريبية احلاسوبية  حسب التحاقهم الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

  االلتحاق   معلمو العلوم
 بالربامج التدريبية احلاسوبية 

   ]ثالثة برامج أو أكثر[ 
  

  )ك(التكرارات 
  

  (%)بة املئوية النس

    التحقوا 

٢٨  
  

٢٦٫٩٢%  

    مل يلتحقوا

٧٦  
  

٧٣٫٠٧%  

   %١٠٠  ١٠٤  اموع



  

 ١٠٥

  
ا بـثالث بـرامج     مل يلتحقو ) %٧٣,٠٧( الدراسة   عينة أكثر من ثلثي     أن) ٢٨(يتضح من اجلدول رقم       

ـ         ، أو أكثر ) تقنية احلاسب اآليل  (تدريبية حاسوبية    لـربامج  ن ا بينما جند بأن نسبة امللتحقني ذا العـدد م
ومن احملتمل أن يكون لقلة     ، وهي نسبة متدنية  ، %)٢٦,٩٢( تتجاوز نسبتهم   ال  ) ثالث أو أكثر  (التدريبية  

 للحاسـب   هذا االلتحاق كذا نوع من الربامج التدريبية انعكاسات سلبية على مستوى استخدام املعلمني            
   .اآليل يف عملية التدريس

 

٩אאאאאW 
كمـا يف   ،  املتعلقة بدمج احلاسب يف التعلـيم     بالربامج التدريبية    التحاق معلمي العلوم  ميكن تعرف خاصية    

  ) :٢٩(اجلدول رقم 
  

F٢٩E 

  )  دمج احلاسب يف التعليم (بالربامج التدريبية حسب التحاقهم الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

  علوممعلمو ال  

  االلتحاق بالربامج التدريبية 
  )دمج احلاسب يف التعليم(

  

  )ك(التكرارات 
  

  (%)النسبة املئوية 

    التحقوا 

٤١  
  

٣٩٫٤٢%  
    مل يلتحقوا

٦٣  
  

٦٠٫٥٧%  
   %١٠٠  ١٠٤  اموع

  
التحقوا بربامج تدريبية   ) %٣٩,٤٢( الدراسة   عينة ثلث  أكثر من  أن حوايل ) ٢٩(يتضح من اجلدول رقم       

مل يلتحقـوا ـذه الـربامج        بقليل    الدراسة عينة أقل من ثلثي  بينما  ، ) دمج احلاسب يف التعليم   (وبية  حاس
 ألمهية هـذه     نظراً ، االلتحاق هذه تعد نسبةً عاليةً     ونسبة عدم ، )%٦٠٫٥٧(نسبتهم   حيث تبلغ ، يبيةالتدر

  . حقاته يف عملية التدريس آليل وملالربامج يف تعليم املعلمني وتدريبهم على دمج واستخدام احلاسب ا
  

فإن ، اسوبية على أساس االلتحاق بربناجمني تدريبيني أو أكثر       وحني ننظر إىل االلتحاق بالربامج التدريبية احل      
  ) : ٣٠( كما يف اجلدول رقم ، لتحاق من عدمه سوف تتغري قليالًنسب اال

  
  



  

 ١٠٦

F٣٠E 

  ] أو أكثر برناجمان تدريبيان[ )  دمج احلاسب يف التعليم (بالربامج التدريبية حسب التحاقهم الدراسة عينةأفراد   توزيعيوضح

  معلمو العلوم  

  االلتحاق بالربامج التدريبية 
  ]أو أكثربرناجمان تدريبيان [

  

  )ك(التكرارات 
  

  (%)النسبة املئوية 

  %٢٧٫٨٨  ٢٩  التحقوا 

  %٧٢٫١١  ٧٥  مل يلتحقوا

   %١٠٠  ١٠٤  اموع
  

ربنـاجمني تـدريبيني أو     مل يلتحقوا ب   الدراسة   عينة من إمجايل    ةًريكب نسبةً   أن) ٣٠(جلدول رقم     يتضح من ا  
مل يلتحقـوا   %) ٧٢,١١( الدراسة   عينة حيث أن أكثر من ثلثي       ،) يف التعليم     احلاسب اآليل  دمج(أكثر يف 

 أو  برناجمان تـدريبيان  (تدريبية   بينما جند بأن نسبة امللتحقني ذا العدد من الربامج ال          ،يةذه الربامج التدريب  
 وهذا قد يؤدي إىل أثـر سـليب يف          ، نسبة متدنية  كما تظهر وهي  ، %)٢٧,٨٨( ال تتجاوز نسبتهم    ) أكثر

 هممستوى اسـتخدام  والذي سوف ينعكس سلباً على      ، وإمكانات املعلمني يف هذا اجلانب    جممل مهارات   
ني إىل قلـة إمكانـات مركـز         يف نسبة امللتحق   وقد يعزى هذا التدين   . للحاسب اآليل يف عملية التدريس    

الذي يعترب املركز الوحيد املخول بتقدمي هكذا نوع من الربامج التدريبية إىل منسويب إدارة التربية               ؛  التدريب
كما قد يعزى ذلك إىل بعد املسافة بني املدارس         . وغريهم،  من معلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم      ،والتعليم
وتتفق هـذه  . وبني مركز التدريب من جهة أخرى، ـ من جهة مقر سكن معظم املعلمني  افةً  إىل ـ إض

لتحـاق بـالربامج التدريبيـة إىل       واليت وصلت فيها نسبة اال    ) هـ١٤٢٣( النتيجة مع نتائج دراسة اهلدلق    
   .وهي نسبة عالية، %)٧٢,٩(وصلت إىل ف، عدم االلتحاق جتاوزت النصف بكثريبينما ، %)٢٧,١(
  

  :يف تقنية احلاسب اآليل  ليت ميتلكها معلمو العلوماملهارات والربامج ا: ب الثاين اجلان
 مت  وقـد ، ليت ميتلكها املعلمون بشكٍل نـسيب      من خالل تعرف املهارات والربامج ا      متت معرفة هذا اجلانب   

 ،عيـاً يف مخس عشرة حمـوراً فر ، ) ـ متوسطة ـ منخفضة ـ غري متوفرة   عالية(حتديدها يف تدرج رباعي 
  :هو ما يلي علماً بأن تفسري البدائل 

  

  .تعثر أو طلب املساعدة من اآلخرينبدون ، وتنفيذها بسرعة وإتقان عاليني ،  تعين التحكم باملهارة :عالية  
  .واحلاجة إىل طلب املساعدة من اآلخرين أحياناً، مع بعض التعثر ،  تعين أداء املهارة بسرعة مقبولة :متوسطة 
  .اجة إىل مساعدة اآلخرين باستمرارمع كثرة التعثر واحل، تعين أداء املهارة ببطء شديد  :منخفضة 
  .ين عدم املقدرة على أداء املهارة تع: غري متوفرة



  

 ١٠٧

   : بعد حتليل البيانات ما يليالنتائجوأظهرت 
jא א א :א

يف مهارات احلاسب اآليل العامة عن جمموعة مـن النتـائج           أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى معلمي العلوم        
  ):٣١(كما يف اجلدول رقم ، وبني املستفتني من جهة أخرى ، ف املهارات من جهةاملتباينة بني خمتل

F٣١E 

  امةمعارف ومهارات احلاسب اآليل الع/   الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبية عينةيوضح مستوى متكن أفراد 

א א א א
  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 

    
  
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  %١٫٩  ٢  %  ١  ١  %  ٩٫٦ ١٠  %٨٦٫٥ ٩٠  تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقه بطريقة صحيحة  ١

   احلاسب اآليل الرئيسة متييز وحدات جهاز  ٢
  )والتخزين ، اإلخراج ، املعاجلة ، وحدات اإلدخال ( 

٣٫٨  ٤  % ٧٫٧  ٨  %  ٢٥ ٢٦  %٥٩٫٦ ٦٢ %  

  % ٤٫٨  ٥  % ٥٫٨  ٦  %  ٢٤ ٢٥  %٦٤٫٤ ٦٧  ربط أجزاء احلاسب اآليل بالتوصيالت واملنافذ  ٣

  % ٦٫٧  ٧  %١١٫٥  ١٢  %٢٧٫٩ ٢٩  % ٥١ ٥٣ Files & Foldersإدارة امللفات وتنظيمها يف جملدات  ٤

ربامج غري املرغوب فيها بواسطة برامج خاصة حذف ال  ٥
 Clean sweep  or Un installer : مثل

١٥٫٤  ١٦  %١٥٫٤  ١٦  %٢٩٫٨ ٣١  %٣٦٫٥ ٣٨% 

 %١٤٫٤  ١٥  %١٩٫٢  ٢٠  %٣٤٫٦ ٣٦  %٣٠٫٨ ٣٢  تركيب الربامج يف جهاز احلاسب اآليل   ٦

  % ٧٫٧  ٨  % ٨٫٧  ٩  %٣٠٫٨ ٣٢  %٥١٫٩ ٥٤  إعداد وضبط الطابعة وتغيري أحبارها    ٧

  إجراء عمليات الطباعة بقياسات وأنواع عديدة   ٨
  من الورق واملظاريف  

١٠٫٦  ١١  %١٥٫٤  ١٦  %٣٦٫٥ ٣٨  %٣٥٫٦ ٣٧% 

 %١٠٫٦  ١١  %١٧٫٣  ١٨  %٤٥٫٢ ٤٧  % ٢٦ ٢٧ Keyboard تصارات األوامر يف لوحة املفاتيحمعرفة اخ  ٩

 %١٥٫٤  ١٦  %٢١٫٢  ٢٢  %٣٢٫٧ ٣٤  %٢٨٫٨ ٣٠ Scannerضوئي املاسح البإجراء عمليات مسح للصور  ١٠

 %١٦٫٣  ١٧  % ٢٦  ٢٧  %٣٢٫٧ ٣٤  %  ٢٤ ٢٥  Hardwareمتييز أجزاء جهاز احلاسب اآليل الداخلية   ١١

وعمل  Hard Disk القرص الصلب partitionجتزئة  ١٢
  Driversفورمات لواحد أو أكثر من مشغالته 

٤٠٫٤  ٤٢  %٢٦٫٩  ٢٨  %١٦٫٣ ١٧  %١٣٫٥ ١٤% 

  % ٤٩  ٥١  %  ٢٥  ٢٦  %١١٫٥ ١٢  %١١٫٥ ١٢ Linux أو windows تركيب نظام التشغيل   ١٣

 %٥٤٫٨  ٥٧  % ٢٦  ٢٧  %  ٩٫٦ ١٠  % ٨٫٧  ٩ Software والربامج Hardware مل صيانة لألجهزةع ١٤

 %٥٨٫٧  ٦١  %٢٠٫٢  ٢١  %١٠٫٦ ١١  %  ٩٫٦ ١٠   لتبادل البياناتمعاًربط جهازين فقط  ١٥

  % ٧٥  ٧٨  %١٤٫٤  ١٥  %٦٫٧  ٧  %  ٢٫٩  ٣ ة لضم جمموعة من احلاسبات اآلليةتصميم شبك ١٦

  ٢٩= القيم الناقصة 

  ١٦٣٥= اموع 
٢٤,٥٢ ٤٠١ %١٦,٦٣ ٢٧٢ %٢٤,٤٠ ٣٩٩ %٣٤,٤٣ ٥٦٣% 



  

 ١٠٨

معـارف  "عند معلمي العلوم يف جانـب     ) هاراتامل(أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣١(يتبني من اجلدول رقم     
ـ (عترب متفاوت يف التدرج الرباعي ي، "العامةومهارات احلاسب اآليل   متوسطة ـ منخفضة ـ غـري    عالية 

وأن ، )عالية(توفرة لديهم عند مستوى     منهم أجابوا بأن املهارات املذكورة م     %) ٣٤,٤٣(حيث أن   ، )متوفرة
منهم تتـوفر   %) ١٦,٦٣(كما أن   ، %)٢٤,٤٠(بنسبة  ) متوسطة(هارات متوفرة لديهم عند مستوى      هذه امل 
%) ٢٤,٥٢( الدراسة عينةويتبني كذلك بان حوايل ربع أفراد ، )منخفضة(هذه املهارات عند مستوى    يهم  لد

برغم أمهية هذه املهارات وكوا إحدى أهم القواعد األساس الـيت يعتمـد             ، ال تتوفر لديهم هذه املهارات    
ن معرفتها والتمكن منها    حيث أ ، ع مستوى مرونة االستخدام وتطويره    عليها مستخدمو احلاسب اآليل يف رف     

كمـا أـا   . كحماية عامة ، Hardware & Softwareبالنسبة لـ ،  احلاسب اآليليساهم يف محاية جهاز
عند مستوى متوسـطة    ، وبالتايل يصبح إتقان هذه املهارات      ، جتعل من استخدام احلاسب اآليل أمراً سلساً        

  .أمراً ضرورياً ملعظم املهارات املذكورة 
تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقـه      "مهارة  : هي ،ن قبل املعلمني  أن أكثر املهارات إتقاناً م     اجلدول   ويتبني من 

مهارة تليها ، %)٨٦,٥(فوصلت إىل ، )عالية(على أعلى نسبة عند مستوى   حيث حصلت   ، "بطريقة صحيحة 
ز وحـدات جهـاز احلاسـب اآليل        متيي"مث مهارة   ، )%٦٤٫٤(بنسبة  " جزاء احلاسب اآليل بالتوصيالت واملنافذ    ربط أ  "

هارات حصوالً على   أما أقل امل  ) . %٥٩٫٦(بنسبة   "  )والتخزين، اإلخراج  ، املعاجلة  ، وحدات اإلدخال   ( الرئيسة  
حيث حصول املعلمني على هذا     ، "تصميم شبكة لضم جمموعة من احلاسبات اآللية        "فهي مهارة   ، )عالية(مستوى  

لكن هذه املهارة تعـد يف األصـل        ، وهي نسبة وإن بدت متدنية جداً       ، )% ٢٫٩(املستوى فيها مل يتجاوز     
حيث من الصعوبة تعلمهـا مـن قبـل         ، ي احلاسب اآليل   قلما جند من يتقنها بني مستخدم       ،مهارة كبرية 

فنجد كذلك ثالث مهارات مل     ، يلي هذه املهارة مهارات أخرى متدنية وإن كانت أقل          ، املستخدمني ذاتياً   
عمل صيانة للحاسـب اآليل بالنـسبة       " مهارة  : ومنها نذكر عدة مهارات مرتبة تصاعدياً       ، عالية  حتظَ بنسب   

"  ربط جهازين فقط معاً لتبادل البيانـات      " مهارة   و، ) %٨٫٧(بنسبة  " Software والربامج   Hardwareلألجهزة  
جتزئة " مهارة  و ،) %١١٫٥(بنسبة " Linux أو windows تركيب نظام التشغيل " مهارة  و ،)%٩٫٦(بنسبة 

partition القرص الصلب Hard Disk وعمل فورمات لواحد أو أكثر من مشغالته  Drivers  " ١٣٫٥(بنسبة%( .
مني مـن   أي عدم متكن املعل   ، )غري متوفرة (  حصلت على مستوى     من جهة أخرى فإن أكثر املهارات اليت      

حيث بلغت نسبة حصول    ، "م جمموعة من احلاسبات اآللية    تصميم شبكة لض  "هي مهارة   ، إتقاا ولو باحلد األدىن   
واملرتبط بصعوبة تعلم مـستخدمي     ، ويعزى هذا إىل نفس السبب املذكور آنفاً        ،  %) ٧٥(املعلمني عليها   

غري (ل فيها املعلمون إال على مستوى       مل حيص يلي ذلك عدة مهارات     . لماً ذاتياً احلاسب اآليل هذه املهارة تع    
بنسبة " ربط جهازين فقط معاً لتبادل البيانات     " مهارة  : فنذكر، تنازلياً   هنا عدة مهارات مرتبة      ونذكر، )متوفرة

 بنـسبة    "Software والـربامج    Hardwareعمل صيانة للحاسب اآليل بالنسبة لألجهـزة        "مهارة   و، )%٥٨٫٧(



  

 ١٠٩

جتزئـة  " مهارة  و ،) % ٤٩(بنسبة  " Linux أو windows تركيب نظام التشغيل  " مهارة  و ،) %٥٤٫٨(
partition القرص الصلب Hard Disk وعمل فورمات لواحد أو أكثر من مشغالته  Drivers  " ٤٠٫٤(بنسبة%( .

هي ) غري متوفرة (سبة من حيث املستوى     أن أكثر املهارات اليت حصلت على أقل ن       كما نالحظ من اجلدول     
حيث حصلت هذه املهارة على أقل نـسبة عنـد          ، "تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقه بطريقة صحيحة      "مهارة  

،  حصلت على أعلى نسبة من املهارات     وهي نفس املهارة اليت   ، )%١٫٩(فوصلت إىل   ، )غري متوفرة (مستوى  
  .)عالية(ها املعلمون عند مستوى واليت حصل علي

  

jא א אמ א :Microsoft Office א
 Microsoft Officeوى معلمي العلوم يف مهارات استخدام  برامج املكتب أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مست

  ):٣٢(كما يف اجلدول رقم ،  املستفتنيباينة بني خمتلف املهارات عندعن جمموعة من النتائج املت
F٣٢E 

  Microsoft Office  مج املكتبمهارات استخدام  برا/  من املهارات والربامج احلاسوبية الدراسةعينةأفراد   مستوى متكنيوضح

א א אמ א Microsoft Officeא

  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 
    

  
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  استخدام برنامج معاجلة النصوص  ١
 Microsoft Word   

١٢٫٥  ١٣  % ٧٫٧  ٨  % ٢٦  ٢٧  %٥١  ٥٣%  

  "الباور بوينت " تصميم العروض   ٢
 Microsoft Power Point  

١٨٫٣  ١٩  %١٧٫٣  ١٨  %٣٥٫٦  ٣٧  %٢٦٫٩  ٢٨%  

  "اإلكسل " استخدام اجلداول اإللكترونية    ٣
Microsoft Excel  

٢٥  ٢٦  %٣٢٫٧  ٣٤  %٢٨٫٨  ٣٠  %١٠٫٦  ١١%   

  "األكسس" إنشاء قواعد البيانات مع التطبيقات    ٤
 Microsoft Access  

٥٥٫٨  ٥٨  %٣١٫٧  ٣٣   %٧٫٧  ٨   %١  ١%  

  "الفرونت بيج " تصميم الصفحات على اإلنترنت   ٥
 Microsoft FrontPage   

٦٦٫٣  ٦٩   %٢٥  ٢٦  %٤٫٨  ٥  %٠٠٫٠  ٠%  

 جتميع املعلومات وإعادة استخدامها وإدارا  ٦
Microsoft InfoPath  

٥٩٫٦  ٦٢   %٢٤  ٢٥  %١٠٫٦  ١١  %١٫٩  ٢%  

  ..نشر االت وغريها تصميم صفحات   ٧
Microsoft Publisher  

٦٩٫٢  ٧٢  %٢٣٫١  ٢٤  %٤٫٨  ٥  %٠٠٫٠  ٠%  

  ٢٣= القيم الناقصة 

  ٧٠٥= اموع الكلي 
٤٥,٢٤  ٣١٩ %٢٣,٨٢  ١٦٨ %١٧,٤٤  ١٢٣ %١٣,٤٧  ٩٥% 

  
  
  



  

 ١١٠

مهـارات  "عند معلمي العلوم يف جانب    ) املهارات( أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣٢(يتضح من اجلدول رقم     
حيـث أن  ، فاوتاً أيـضاً بـني التـدرج الربـاعي    يعترب مت، " Microsoft Office برامج املكتبخداماست

وأن هـذه املهـارات     ، )عالية( متوفرة لديهم عند مستوى      منهم أجابوا بأن املهارات املذكورة    %) ١٣,٤٧(
منـهم  ) %٢٣,٨٢(كما أن   ، %)١٧,٤٤(بنسبة  ) متوسطة(سة عند مستوى     الدرا عينةمتوفرة لدى أفراد    

 الدراسة  عينةويتبني كذلك إىل أن أقل من نصف أفراد         ، )منخفضة(هذه املهارات عند مستوى     تتوفر لديهم   
على الرغم من أمهية هذه املهارات وألا أهم القواعد األسـاس      ، ال تتوفر لديهم هذه املهارات    %) ٤٥,٢٤(

ان مهاراا ولو نسبياً أصبح ممكناً نظـراً        كما أن التوصل إىل إتق    ، لق منها مستخدمو احلاسب اآليل    اليت ينط 
ليمية والنتشارها وسهولة تعلمها ذاتياً بواسطة االسطوانات التع      ، لكثري من املستخدمني إىل خدماا    حلاجة ا 

  .وغريهم، الءأو مبساعدة األصدقاء والزم، أو من خالل صفحات االنترنت
استخدام برنـامج معاجلـة     " مهارة  : هي   ،ن قبل املعلمني  ملهارات إتقاناً م  ويتبني من اجلدول أيضاً بأن أكثر ا      

فوصـلت  ، )عالية(على أعلى نسبة عند مستوى حيث حصلت هذه املهارة ، " Microsoft Wordالنصوص 
، )%٢٦٫٩(بنـسبة  "  Microsoft Power Point )الباور بوينـت (تصميم العروض "مهارة تليها ، )% ٥١(إىل 

هارتان بني مستخدمي احلاسب    سع هلذين الربناجمني اليت عربت عنهما هاتان امل       ويعزى هذا إىل االنتشار الوا    
) اإلكـسل ( استخدام اجلداول اإللكترونية  " مهارة   يلي ذلك   .مبا فيها اال التعليمي   ، يف خمتلف ااالت  ، اآليل

Microsoft Excel " إال ) عاليـة (أما املهارات األربعة األخرى فلم حتصل عند مستوى ). %١٠٫٦(بنسبة
 Microsoft )الفرونـت بـيج  (تصميم الصفحات علـى اإلنترنـت   "فنجد أن مهاريت ، على نسب متدنية جداً

FrontPage ، الت وغريهاو تصميم صفحات نشر ا.. Microsoft Publisher "، مل حتصل أي منهما على أية
فحصلتا على النسبتني   ، ) متوفرة غري(ى نسبة عند مستوى     وكال املهارتني حصلتا على أعل    ، )%٠٠,٠(نسبة  

حيث يكثـر   ، وهذا يعود إىل قلة استخدامهما من قبل املستخدمني       ، على التوايل %) ٦٩,٢( و %)٦٦,٣(
فيكثـر  ، "الببليـشر " برنـامج   بينما  ، مصممي صفحات الويب  من قبل   " الفرونت بيج "استخدام برنامج   

  .استخدامه عند مصممي صفحات النشر املكتيب
عند ، " Microsoft Wordاستخدام برنامج معاجلة النصوص " ن أعلى نسبة حصلت عليها مهارة ونالحظ هنا أ

ملهارات ) م٢٠٠٧(وهذا يتفق مع ما أعطته دراسة الشايع واحلسن         ، )% ٥١(فوصلت إىل   ، )عالية(مستوى  
 مـا يتفـق   ك. حيث رأى أفراد العينة أن مجيع تلك املهارات مهمة جـداً          معاجلة النصوص من أمهية كبرية      

عند مستوى ) %٢٦٫٩ (على نسبة"  Microsoft Power Point )الباور بوينت(تصميم العروض "مهارة حصول 
 إىل أن    اليت توصلت  )م٢٠٠٧( دراسة الشايع واحلسن     مع، )متوسطة(عند مستوى   ) %٣٥٫٦ (نسبة، )عالية(

  .مجيع مهارات برامج العروض مهمة جداً
  
  



  

 ١١١

jא אמ א :א
  

 عن جمموعة من النتائج     مهارات استخدام اإلنترنت  أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى معلمي العلوم يف         
  :)٣٣(كما يف اجلدول رقم، وبني املستفتني من جهة أخرى ، املتباينة بني خمتلف املهارات من جهة

  

F٣٣E 

  مهارات استخدام اإلنترنت/  احلاسوبية الدراسة من املهارات والربامجعينةيوضح مستوى متكن أفراد 

א אמ א א
  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 

    
  
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  %١٣٫٥ ١٤  %١٤٫٤  ١٥  %٣١٫٧ ٣٣  %٣٩٫٤ ٤١ إعداد اشتراك يف اجلهاز الستخدام اإلنترنت   ١

إعداد الربيد اإللكتروين الشخصي واملراسالت يف أحد   ٢
 E- mailمواقع خدمات الربيد اإللكتروين  

١٤٫٤ ١٥  %١٧٫٣  ١٨  %٢٩٫٨ ٣١  %٣٧٫٥ ٣٩%  

  " األوت لوك"إدارة الربيد اإللكتروين  ٣
Outlook Express 

٤٠٫٤ ٤٢  %٢٩٫٨  ٣١  %١٨٫٣ ١٩  %١٠٫٦ ١١%  

عليها أو املشاركة  إعداد جمموعة بريدية ما واإلشراف  ٤
 Yahoo group :فيها مثل 

٤٨٫١ ٥٠  %٣٣٫٧  ٣٥   %٨٫٧  ٩   %٨٫٧  ٩%  

    Download والترتيل  Uploadالتحميل   ٥
  من وإىل صفحات اإلنترنت للملفات والربامج

١٥٫٤ ١٦  %٢٠٫٢  ٢١  %٣٤٫٦ ٣٦  %٢٧٫٩ ٢٩%  

  %٤٫٨  ٥  %١٤٫٤  ١٥  %٢٨٫٨ ٣٠   %٥١ ٥٣  البحث يف اإلنترنت عرب حمركات البحث   ٦

التواصل مع اآلخرين ثنائياً أو مجاعياً بالكتابة أو صوتياً   ٧
 . paltalk   أو البالتوكMessenger  املاسنجرعرب 

٢١٫٢ ٢٢  %١٩٫٢  ٢٠  %٢٩٫٨ ٣١  %٢٨٫٨ ٣٠%  

  ٨= القيم الناقصة 

  ٧٢٠= اموع الكلي 
٢٢,٧٧ ١٦٤ %٢١,٥٢ ١٥٥ %٢٦,٢٥ ١٨٩ %٢٩,٤٤ ٢١٢% 

  

  
مهارات اسـتخدام   " يف    عند معلمي العلوم   )املهارات(أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣٣(يتضح من اجلدول رقم     

، )عاليـة ( متـوفرة لـديهم عنـد مـستوى     أجابوا أن املهارات  %) ٢٩,٤٤ (حيث أن ،  أقل تبايناً  "اإلنترنت
ويتـبني أن   ، )منخفضة(عند مستوى   منهم تتوفر لديهم    ) %٢٢,٧٧ (كما أن ، %)٢٦,٢٥ (بنسبة) متوسطة(و

مة مع توزيع    إال أا منسج   ،%)٢٢,٧٧ ( الدراسة وهي تقل عن ربع أفراد عينة     ، )غري متوفرة (التمكن عدم   نسبة
نتـشار   ا ويعزى ذلـك إىل   ، ريها يف جماالت أخرى   مقارنة بغ  وهذه النسب تعترب مرتفعة      ،باقي التدرج الرباعي  

وجعل متكنهم من   ، Literacy Internet ساهم يف نشر ثقافة اإلنترنت       مما، استخدام اإلنترنت عند كافة الناس    
منها إىل املـستويني    ، %)٥٥,٦٩(اللتني يبلغ جمموع نسبتيهما     ، )متوسطة(و) عالية(إىل املستويني   مهاراته أقرب   



  

 ١١٢

 ينبئ باستخدام فاعل لإلنترنت يف       قد وهذا أمر إجيايب  ، %)٤٤,٣٠(وجمموع نسبتيهما ) غري متوفرة (و) منخفضة(
  . العلومعملية التدريس عند معلمي

حيث ، "البحث يف اإلنترنت عرب حمركات البحث"مهارة :  هي،ملهارات إتقاناًأن أكثر امن اجلدول أيضاً ويتبني 
إعداد اشتراك يف اجلهاز الستخدام "تليها مهارة ، )% ٥١( بلغت، )عالية(على أعلى نسبة عند مستوىحصلت 
د مواقع خدمات د اإللكتروين الشخصي واملراسالت يف أحإعداد الربي"يلي ذلك مهارة ، )%٣٩٫٤(بنسبة " اإلنترنت

 أو مجاعياً بالكتابة أو التواصل مع اآلخرين ثنائياً"مث مهارة ، )%٣٧٫٥ (بنسبة" E- mail الربيد اإللكتروين
  Uploadالتحميل"مث مهارة ، )%٢٨٫٨ (ونسبتها" Paltalk أو البالتوك Messenger  املاسنجرعرب ، صوتياً

فهي ، أما أقل املهارات، )%٢٧٫٩ (ونسبتها" صفحات اإلنترنت للملفات والربامجمن وإىل   Downloadوالترتيل
إدارة الربيد "و" Yahoo group :شراف عليها أو املشاركة فيها مثلإعداد جمموعة بريدية ما واإل "مهارتا

كما يتضح . على التوايل) %١٠٫٦(، ) %٨٫٧(وتبلغ نسبتيهما، "Outlook Express )األوت لوك(اإللكتروين
لمون على نسبة مرتفعة عن أي اليت حصل فيها املع،  الدراسةعينة تدنياً عند أفراد من اجلدول أن أكثر املهارات

، %)٤٨٫١( نسبةب ،"راف عليها أو املشاركة فيها إعداد جمموعة بريدية ما واإلش "فهي مهارة ، )غري متوفرة(مستوى 
أوالئك الذين و، نترنت املرتبطني مبجموعات بريدية حيتاجها مستخدمو اإلسبب أن هذه املهارةالويرجع 

إدارة الربيد "وهذا يتطلب التمكن من مهارة ، التعليمية والتربوية ياتنتداملواقع أو امليديرون جمموعات بريدية يف 
 ٠)%٤٠٫٤( مرتفعة )غري متوفرة(عند مستوىنسبة متثيل املعلمني و، "Outlook Express)األوت لوك(اإللكتروين

  .كما ذكرنا أعاله) عالية(إىل حصول هاتني املهارتني على أقل نسبة عند مستوى بالنظروهذه نسب طبيعية 
  

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة ، ونالحظ هنا أن مهارات استخدام اإلنترنت حصلت على نسب مرتفعة 
 من أمهية كبرية حيث رأى أفراد العينة أن اإلنترنت االتصال والتعامل مع ملهارات) م٢٠٠٧(الشايع واحلسن 

  . فقط" مهمة "على حصلت ، " إنشاء صفحة انترنت بسيطة  "باستثناء مهارة ، مجيع تلك املهارات مهمة جداً
  

  
  

jמ א מ א א א אמ א :א
  

مهارات استخدام  الربامج املتقدمة لتصميم عروض       يف  أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى معلمي العلوم        
  :)٣٤(كما يف اجلدول رقم ، عن جمموعة من النتائج املتباينة بني خمتلف املهاراتدروس العلوم 

  
  
  
  



  

 ١١٣

F٣٤E 

  ميم عروض دروس العلوممهارات استخدام الربامج املتقدمة لتص/ الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةيوضح مستوى متكن أفراد 

מ א מ א א א אמ א א
  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 

    
  
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  استخدام برنامج مايكروميديا فالش  ١
Macromedia Flash MX 

٥٨٫٧  ٦١ %٢٣٫١  ٢٤ %١٥٫٤  ١٦   %١  ١% 

 %٦٧٫٣  ٧٠ %٢٢٫١  ٢٣  %٨٫٧   ٩ %٠٠٫٠  ٠  Swish max استخدام برنامج السويتش    ٢

تصميم أجزاء الدرس بطريقة صفحات الويب   ٣
   Microsoft FrontPage :بواسطة برنامج

٦٨٫٣  ٧١ %١٩٫٢  ٢٠  %٨٫٧   ٩   %١  ١% 

) مونتاج( مبؤثراتتصميم الدرس كعرض تتابعي  ٤
 ADOBE PREMIERE  or: سطة برنامجبوا

ULEAD VIDEO STUDIO  

٧١٫٢  ٧٤ %١٧٫٣  ١٨  %٦٫٧   ٧  %١٫٩  ٢% 

تصميم الدرس  كعرض ثالثي األبعاد بواسطة برنامج   ٥
  :3D Studio MAX 

٧٤  ٧٧ %١٣٫٥  ١٤  %٥٫٨   ٦  %٢٫٩  ٣%   

  ١٤= القيم الناقصة 

  ٥٠٦= اموع الكلي 
٦٩,٧٦  ٣٥٣ %١٩,٥٦  ٩٩ %٩,٢٨  ٤٧ %١,٣٨  ٧% 

مهـارات  "عند معلمي العلوم يف جانب    ) املهارات( أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣٤(يتضح من اجلدول رقم     
حيث أن أكثر من ثلثي أفراد      ،  يعترب متدنياً جداً     "استخدام  الربامج املتقدمة لتصميم عروض دروس العلوم       

والـذين ميتلكـون هـذه      ، لوم  ال ميتلكون مهارات تصميم عروض دروس الع      %) ٦٩,٧٦( الدراسة   عينة
%) ١,٣٨(حيث ال تزيد عـن      ، تكون نسبتهم متواضعة جداً     ) متوسطة(و) عالية(املهارات عند مستويي    

وتسهيل ، على الرغم من األمهية املباشرة  هلذه الربامج يف تصميم دروس العلوم             ، على التوايل   %) ٩,٢٨(و
ومع كون نـسبة    . ه املتعددة مثل الربامج املذكورة أعاله     توصيل املادة العلمية بواسطة احلاسب اآليل وبراجم      

خـصوصاً  ، إال أا تبقى قليلة     %) ١٩,٥٦(تبلغ  ) منخفضة(املعلمني الذين ميتلكون املهارات عند مستوى       
  %).٦٩,٧٦(مع علمنا بالنسبة املرتفعة جداً للذين ال ميتلكون املهارات 

) متوسـطة (و) عاليـة (تقاناً من قبل املعلمني عند املـستويات         أكثر املهارات إ   نّويتبني من اجلدول أيضاً إ    
 Macromedia استخدام برنامج مايكروميـديا فـالش  "مهارة : ـ وإن كان ذلك متدنياً ـ هي ) فضةمنخ(و

Flash MX"  ، استخدام برنامج السويتش"مهارة تليها ،  %)٨,١(حيث وصل جمموع نسب هذه املهارة إىل  

 Swish max" تصميم أجزاء الدرس بطريقـة صـفحات   " مهارة يلي ذلك، )%٦٫٣٢ (جمموع نسبها اليت وصل
تـصميم  " مث مهـارة  ، ) %٥٫٩٢(اليت وصل جمموع نسبها  " Microsoft FrontPage  الويب بواسطة برنامج



  

 ١١٤

 " ADOBE PREMIERE  or ULEAD VIDEO STUDIO  بواسطة برنـامج " مونتاج"الدرس كعرض تتابعي مبؤثرات
 3D Studio تصميم الدرس  كعرض ثالثي األبعاد بواسطة برنامج"مث مهارة ، ) %٥٫٣٣(جمموع نسبها اليت وصل 

MAX  "جمتمعنياألقل متكناً ومهارةً يف املستويات الثالثة  فهي، ) %٤٫٥٤( اليت وصل جمموع نسبها.  
  

jא אמ א :א
نتائج  عن    برامج حتويالت علمية   لمي العلوم يف مهارات استخدام    أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى مع     

  :)٣٥(كما يف اجلدول رقم ، وبني املستفتني من جهة أخرى، جهة املهارات من متباعدة بني
F٣٥E 

  ةمهارات استخدام  برامج حتويالت علمي/  من املهارات والربامج احلاسوبية الدراسةعينةأفراد   مستوى متكنيوضح

א אמ א א
  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 

    
  
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 :حتويل الوحدات بربامج حمددة مثل  ١
UCONVERT  

٦٦٫٣  ٦٩ %١٩٫٢  ٢٠   %٧٫٧  ٨  %٣٫٨  ٤%  

  %٦٦٫٣  ٦٩ %١٧٫٣  ١٨  %١١٫٥ ١٢  %١٫٩  ٢  Convert  :مج حمددة مثل حتويل املسافات بربا  ٢

  %٦٤٫٤  ٦٧ %٢٠٫٢  ٢١    %٩٫٦ ١٠   %٢٫٩  ٣  Dowcal   :حتويل التاريخ بربامج حمددة مثل   ٣

 :حتويل االجتاهات لتحديد القبلة بربامج حمددة مثل   ٤
Almarrsid  or   QIBLA     

٦٤٫٤  ٦٧ %١٨٫٣  ١٩  %١١٫٥ ١٢   %٢٫٩  ٣%  

   ١٢ =لقيم الناقصة ا

  ٤٠٤= اموع الكلي 
٦٧,٣٢  ٢٧٢  %١٩,٣  ٧٨  %١٠,٣٩ ٤٢ %٢,٩٧  ١٢% 

  

مهـارات  "عند معلمي العلوم يف جانب    ) املهارات( أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣٥(يتضح من اجلدول رقم     
 عينـة  مـن أفـراد   %) ٦٧,٣٢(حيث أن   ، متجهاً حنو املستوى املتدين     ، "استخدام  برامج حتويالت علمية    

 وبـصفة   ،مع حاجة معظم التخصصات العلمية إليها       ، الدراسة ال تتوفر لديهم مهارات التحويالت العلمية      
تقاربة النسبة  كما يتضح من اجلدول بأن مستويات املعلمني م       . خاصة الفيزياء والكيمياء وكذلك اجليولوجيا    

فإن نسبة متكّن املعلمني مـن      ) عالية (فمثالً جند عند املستوى   ، لكل مستوى على حدا   ، للمهارات املذكورة 
حيـث تتـراوح    ، )متوسطة(ونالحظ ذلك عند املستوى     ، ) %٣٫٨(و)  %١٫٩(كل املهارات تتراوح بني     

حيث تتـراوح   ، )منخفضة( نالحظ ذلك عند املستوى      وكذلك، ) %١١٫٥(و) %٧٫٧(نسب التمكن بني    
أي عند  ، عدم التمكن من هذه املهارات     عند   ونفس احلال جنده  ، )%٢٠٫٢(و) %١٧٫٣(نسب التمكن بني    

والتدين العـام بالنـسبة     ). %٦٦٫٣(و) %٦٤٫٤(حيث تتراوح نسب التمكن بني      ، )غري متوفرة (املستوى  



  

 ١١٥

وما تقدمـه مـن خـدمات مفيـدة         ، تهم ذا النوع من الربامج أصالً     للمعلمني رمبا يعزى إىل عدم معرف     
  .كاملهندسني مثالً، تعاملني مع الوحدات احلاسبية املوغريهم من، وخاصة املعلمني ، للمستخدمني 

  
  

jא א מ א א א אמ א :א
 برامج تنسيق الصور والرسـوم      مهارات استخدام أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى معلمي العلوم يف         

  :)٣٦(اجلدول رقم كما يف ، عن جمموعة من النتائج املختلفة واخلطوط والنصوص 
F٣٦E 

  مهارات استخدام  برامج تنسيق الصور والرسوم واخلطوط والنصوص/  الدراسة من املهارات والربامج احلاسوبيةعينةيوضح مستوى متكن أفراد 

א א מ א א א אמ א א
  )المهارة ( توفر الكفاءة مستوى 

    
  
 م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  " الفوتوشوب " معاجل الصور استخدام برنامج  ١
  Adobe Photoshop 

٤٢٫٣  ٤٤    %٢٤  ٢٥  %٢٣٫١ ٢٤   %٧٫٧  ٨%  

  %٢٩٫٨  ٣١  %٣٠٫٨  ٣٢    %٢٥ ٢٦  %١١٫٥  ١٢ Painter    برنامج الرساماستخدام  ٢

   اليستوريتر ام برنامج أدوباستخد ٣
ADOBE ILLUSTRATOR   

٧٦  ٧٩  %١٥٫٤  ١٦   %٣٫٨  ٤   %١٫٩  ٢%   

     Corel DRAW كورل درواستخدام برنامج  ٤
 للتحكم يف اخلطوط وتصميم صفحات النشر املكتيب وغريها

٧٥  ٧٨  %١٧٫٣  ١٨   %٣٫٨  ٤   %١  ١%   

  %٦٧٫٣  ٧٠  %٢٠٫٢  ٢١  %٦٫٧  ٧  %  ٢٫٩  ٣ Adobe Acrobat   أكروباتأدوباستخدام برنامج  ٥

  ١٥= القيم الناقصة 

  ٥٠٥= اموع الكلي 
٥٩,٨  ٣٠٢ %٢٢,١٧ ١١٢ %١٢,٨٧  ٦٥ % ٥,١٤  ٢٦ % 

مهـارات  "عند معلمي العلوم يف جانب    ) املهارات( أنّ مستوى توفر الكفاءة     ) ٣٦(يتضح من اجلدول رقم     
معظـم املهـارات يف التـدرج       ايناً عند   متب، " برامج تنسيق الصور والرسوم واخلطوط والنصوص      استخدام
وأن هـذه   ، )عالية( متوفرة لديهم عند مستوى      أن املهارات املذكورة  أجابوا  ) %٥,١٤(حيث أن   ، الرباعي

منهم تتوفر لديهم   %) ٢٢,١٧(كما أن   ، %)١٢,٨٧( بنسبة   )متوسطة(وفرة لديهم عند مستوى     املهارات مت 
%) ٥٩,٨( الدراسة   عينةكذلك إىل أن أكثر من نصف أفراد        ويتبني  ، )منخفضة(هذه املهارات عند مستوى     
كما يتضح من اجلدول أن أكثر املهارات . يف املهارات سابقة الذكر) غري متوفرة(غري متمكنني من املهارات 

ـ وإن كـان ذلـك      ) فضةمنخ(و) متوسطة(و) عالية(إتقاناً من قبل املعلمني عند املستويات الثالثة األوىل         
حيث وصل جمموع نـسب هـذه املهـارة إىل    ،  "Painter  برنامج الرساماستخدام " مهارة : متدنياً ـ هي 

 اليت وصل جمموع "Adobe Photoshop )الفوتوشوب(دام برنامج معاجل الصور استخ "مهارة تليها ، %)٣٤,٤٨(



  

 ١١٦

ل جممـوع  اليت وص " Adobe Acrobat استخدام برنامج أدوب أكروبات " مهارة يلي ذلك، )%٢٨٫٠٧ (نسبها
للـتحكم يف اخلطـوط وتـصميم       Corel DRAW استخدام برنامج كورل درو" مث مهارة ، ) %١٥٫٢٧(نسبها 

اسـتخدام برنـامج أدوب     "مث مهـارة    ، ) %١١٫٣٣(اليت وصل جمموع نسبها      " صفحات النشر املكتيب وغريها   
 تعترب أقلـها متكنـاً   واليت، ) %١٠٫٨٣( اليت وصل جمموع نسبها"  ADOBE ILLUSTRATOR اليستوريتر

  .ومهارةً من قبل املعلمني يف املستويات الثالثة األوىل جمتمعني
  

jא א א אמ א :א
مهارات استخدام  برامج عرض مقاطع  الفيـديو         أسفرت نتائج الدراسة لتحديد مستوى معلمي العلوم يف         

  :)٣٧(كما يف اجلدول رقم ، نة بشكل كبري بني خمتلف املهاراتتباي عن جمموعة من النتائج املوالصور
F٣٧E 

  مهارات استخدام  برامج عرض مقاطع  الفيديو والصور/  من املهارات والربامج احلاسوبية الدراسةعينةأفراد   مستوى متكنيوضح

א א א אמ א א
  )المهارة ( مستوى توفر الكفاءة 

    
  
 م

  
  البرامج الحاسوبية المهارات و

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 :  املتخصصة يف عرض الصور مثل امجالرب  أحداستخدام ١
Microsoft Photo Editor   or   ACD See  

١٧    

٢٥  %١٦٫٣    

٢٣    %٢٤    

٣٨  %٢٢٫١    

٣٦٫٥%  

املتخصصة يف عرض مقاطع الفيديو  ربامجال أحداستخدام  ٢
: مثل ،   أو غريمها AVI أو MPEG ذات االمتدادات 

Windows Movie Maker,  ACD See, 
 Windows Media Player,  Real  Player, 
 QuickTime   or   Xing MPEG Player  

  
١٦  

  
  
١٥٫٤%  

  
٢٥  

  
  
٢٤%    

  
٢٧  

  
  
٢٦%   

  
٣٥  

  
  
٣٣٫٧%  

خصصة يف عرض مقاطع الفيديو  املتربامجال أحداستخدام  ٣
 ACE Mega CoDecS:مثل  ، DVD من نوع 

Pack,  ACD See,  Power DVD  

٢٧٫٩  ٢٩   %٢٦  ٢٧  %٣٢٫٧  ٣٤  %١١٫٥  ١٢%  

 حتويل امتداد ملفات الفيديو بواسطة برنامج متخصص ٤
  MyVideoConverter_Setup126   or:مثل 

Total Video Converter  

٤٨٫١  ٥٠  %٢٧٫٩  ٢٩ %١٣٫٥  ١٤  %٦٫٧  ٧%  

عمل قائمة مبقاطع فيديو يف برنامج العرض لتعمل بالتتابع  ٥
 التلقائي 

٥٤٫٨  ٥٧  %٢٠٫٢  ٢١ %١٢٫٥  ١٣   %٨٫٧  ٩%  

   %٢٤  ٢٥  %١٩٫٢  ٢٠  %٢٣٫١  ٢٤  %٣٠٫٨  ٣٢ معرفة ملء الشاشة بكامل العرض ٦

تسجيل مقطع فيديو من جهاز فيديو متصل باحلاسب  ٧
 اآليل وبالعكس

٤٥٫٢  ٤٧   %٢٦  ٢٧ %١١٫٥  ١٢  %١٤٫٤  ١٥%  

  ١٨= القيم الناقصة 

  ٧١٠= اموع الكلي 
٣٩,٥٧  ٢٨١ % ٢٤,٥  ١٧٤ % ٢٠,٧ ١٤٧ %١٥,٢١  ١٠٨% 



  

 ١١٧

مهارات "عند معلمي العلوم يف جانب) املهارات( أنّ مستوى توفر الكفاءة ) ٣٧(يتبني من اجلدول رقم 
عالية ـ متوسطة ـ (ات األربعة  متدرجاً مع املستوي،" برامج عرض مقاطع  الفيديو والصوراستخدام

هلذه املهارات عند العينة حيث نالحظ أن نسبة امتالك أفراد ، بشكل تصاعدي) خفضة ـ غري متوفرةمن
يبلغ ) منخفضة(وعند مستوى ، %)٢٠,٧(يبلغ ) متوسطة(وعند مستوى ، )%١٥,٢١(يبلغ ) عالية(مستوى 

حيث يعرب عن تدين ، هذا التدرج يعترب سلبياًو، %)٣٩,٥٧(يبلغ ) غري متوفرة(وعند مستوى  ،%)٢٤,٥(
كما يتبني من اجلدول أن . نسب املعلمني الذين ميتلكون على املهارات كلما اقتربنا من املستويات العالية

" معرفة ملء الشاشة بكامل العرض"هي مهارة ، )عالية(أكثر املهارات اليت يتمكن منها املعلمون عند مستوى 
 :حتويل امتداد ملفات الفيديو بواسطة برنامج متخصص مثل"وأقلها متكناً هي مهارة ، %)٣٠٫٨(بنسبة تصل إىل 

MyVideoConverter_Setup126 or Total Video Converter "  ٦٫٧(بنسبة ال تتجاوز.(%  
ج  الربامأحداستخدام " هي مهارة ، فإن أكثر املهارات اليت يتمكن منها املعلمون ) متوسطة( أما عند مستوى 

، "ACE Mega CoDecS Pack,  ACD See, Power DVD:مثل، DVD صصة يف عرض مقاطع الفيديو من نوعاملتخ
مقطع فيديو من جهاز فيديو تسجيل "هي مهارة ، ها متكناً من قبل املعلمني وأقل،%)٣٢٫٧(بنسبة تصل إىل 

هارات فإن أكثر امل) فضةمنخ(أما عند مستوى %). ١١٫٥(بنسبة تصل إىل " متصل باحلاسب اآليل وبالعكس
 :حتويل امتداد ملفات الفيديو بواسطة برنامج متخصص مثل"هي مهارة ، اليت يتمكن منها املعلمون

MyVideoConverter_Setup126  or  Total Video Converter "  وأقلها متكناً ، %)٢٧٫٩(بنسبة ال تتجاوز
أما أكثر املهارات %). ١٩٫٢(بنسبة ال تتجاوز " لعرضمعرفة ملء الشاشة بكامل ا"هي مهارة ، من قبل املعلمني

عمل "هي مهارة ، E)غري متوفرة(مستوى Fواليت مل يتمكن منها املعلمون،  الدراسةعينةغري املتوفرة عند أفراد 
، %)٥٤٫٨(بنسبة تصل إىل أكثر من نصف املعلمني " قائمة مبقاطع فيديو يف برنامج العرض لتعمل بالتتابع التلقائي

  %).  ٢٤(بنسبة تصل إىل  " معرفة ملء الشاشة بكامل العرض" قلها عدم متكناً هي مهارة وأ
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  



  

 ١١٨

 تلك املهارات اليت يفترض أن تؤدي إذا ما       ، هارات اليت ميتلكها معلمو العلوم    حتديد امل يتبني إمجاالً من نتائج     
تعتمد نسبتها ومستواها الفاعـل     ، عينةآليل يف تدريس العلوم بسبة م     كانت مرتفعة إىل استخدام للحاسب ا     

، "فاقد الشئ ال يعطيه   " وهذا يتم وفق مبدأ     ، ات احلاسب اآليل  حبسب مستوى امتالك هؤالء املعلمني ملهار     
احلاسـب  فال ميكن حبال تصور أن يستخدم هذا املعلم ، فعندما ال ميتلك معلم العلوم ملهارات احلاسب اآليل   

وهـذا ثبـت بالتجربـة      ،  ذلك يف صورة عرض يف قوالب جاهزة       لو كان حىت و ، اآليل يف تدريس العلوم   
  . امليدانية

وتبني مـن    ، متمثالً يف اجلانب الثاين من السؤال األول      ، من هذا املنطلق مت ختصيص جزء من هذه الدراسة          
ـ ، نتائج هذا اجلانب أن العديد من جوانب هذا احملور          ، تويااسمتكّن املعلمون من مهاراا متذبذبني بني م

فيما عدا جانـب    ). غري متوفرة ، منخفضة (وقليالً عند املستويني  ، ) متوسطة، عالية: (ن  وخصوصاً املستويا 
واحنصر غالبه بني   ، يها املعلمون على مستويات متدنية    واليت حصل ف  ، "الربجمة بإحدى لغات الربجمة   "مهارات  

فيما عـدا   ، وهي نسبة مرتفعة  ، %)٩٧,١٧(عاً  ا م موبلغت يف جمموعه  ، )غري متوفرة ، منخفضة(املستويني  
و من تفسريات ذلك أن نسبة ليست       %). ٦١٫٥(واليت بلغت نسبتها عندهم     " BASICلغة البيسك   "مهارة  

مما رفع  ، قليلة من املعلمني قد تعلم لغة البيسك أثناء دراسته مقرراً يف احلاسب اآليل أثناء اإلعداد األكادميي               
واملرتبة الثانيـة   ، )متوسطة(و) عالية(حيث أا حتتل املرتبة األوىل عند مستويي         ، نسبة تعلهم للغة البيسك   

 Visual لغة الفيجول بيـسك "وهي مهارة ،  بعد مهارة قريبة منها%)١٦٫٣(بنسبة ) منخفضة(عند مستوى 

BASIC" ١٨٫٣(بنسبة.(%  

للحاسب اآليل يف عملية تدريس     إزاء استخدامهم املطلوب    ، إن جممل هذا التذبذب يصب يف صاحل املعلمني         
، ملختلف تطبيقات احلاسب اآليل يف جممل العملية التعليمية         ، وينبئ باستخدام مقبول باحلد األدىن      ، العلوم  

استخدام معلمي العلـوم لـربامج احلاسـب اآليل    " بعد مناقشة السؤال الثاين حول وهذا ما سوف يتضح     
  " .املتنوعة يف تدريسهم 
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אאالسؤال الثا�ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟אאאאאאא 
  

م تضمنت حموراً أساسياً ؛ يـض     ، " االستفتاء"نشري أوالً إىل أن أداة الدراسة       ، لإلجابة عن هذا السؤال          
حيث اإلجابـة األوىل لتحديـد      ، وكل بند تتم اإلجابة عليه من خالل ثالث إجابات مغلقة           ، بنداً  ) ٢٠(

مجيع احلصص ـ مـرة يف   : ( واإلجابة الثانية مقسمة إىل مخسة خيارات تتألف من ، االستخدام من عدمه 
الثة لتحديد رؤية املعلـم يف  واإلجابة الث، ) األسبوع ـ مرة يف الشهر ـ مرة يف الفصل ـ مرة يف السنة    

  .حال عدم قابلية أي بند للتطبيق 
  

  :مها ، وقبل اإلجابة عن هذا السؤال نشري إىل ملحوظتني هامتني 
  

أي حتديد عدد مرات االستخدام علـى مـدار العـام           (ـ أن فئة من املستفتني مل جتب عن اجلزء الثاين           ١
وهلذا فعند   ، )اجلزء األهم    ( خلاص باالستخدام من عدمه   مع أا قد أجابت عن اجلزء األول ا       ، ) الدراسي

متّ اسـتبعاد   ، ) عدد مرات االستخدام  (ولكن عند إحصاء وحتليل اجلزء الثاين       ،  حتليلنا أخذنا باجلزء األول     
  .سبة املئوية لعدد مرات االستخدام من احلساب عند احتساب الن"بند متروك" االستبانات حتت عنوان تلك

  
فإن النسب املئوية احتـسبت     ،  لعدم تساوي أعداد املستخدمني للحاسب اآليل يف تدريس العلوم           نظراًـ  ٢

بالنسبة لكل عدد مقارنة باموع الكلي املفترض أن يستخدمه هذا العدد من اسـتخدامات وتطبيقـات                
 . احلاسب اآليل يف تدريس العلوم

  
  : )٣٨(كما يف اجلدول رقم ،  تدريس العلومنستطيع حتديد مستوى استخدام املعلمني للحاسب اآليل يف
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F٣٨E 

   ٢٠ ـ١للبنود من /   الدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم عينةيوضح مستوى استخدام أفراد 
  مجموع 
   الفعلياالستخدام

  

   لم يحدد  العام الدراسي/ عدد مرات االستخدام 
 امعدد مرات االستخد

  
אא  

جميع   %  ك
  الحصص

في 
  األسبوع

  في 
  الشـهـر

في 
  الفصـل

في 
  السـنة

  %  ك

 %٥٠,٩٦  ٥٣  ٨  ٢١  ٦  ٤  ١٢ %٦١,٥٣  ٦٤  كتابة قوائم أمساء الطالب) ١
 %٣٣,٦٥  ٣٥  ٠  ١٨  ٣٥  ٩ ٧ %٩٢,٣٠  ٩٦  كتابة أسئلة االختبارات) ٢
 %٨٣,٦٥  ٨٧  ١  ٨  ٦  ٢  ٠ %٢٤,٠٣  ٢٥   استخراج متوسطات درجات الطالب)٣
 %٥٤,٨٠  ٥٧  ٢  ٨  ١٧  ١٨  ٢ %٦٠,٥٧  ٦٣  ميم درس كعرض تقدميي  تص) ٤
 %٤٦,١٥  ٤٨  ٤  ٨  ١٦  ٢٣  ٥ %٧٧,٨٨  ٨١  عرض درس للطالب) ٥
 %٨٣,٦٥  ٨٧  ١  ٠  ٧  ٨  ١ %٣١,٧٣  ٣٣   حل مسائل وإجراء حسابات معينة)٦
 %٨٠,٧٦  ٨٤  ١  ٤  ٩  ٦  ٠ %٣٣,٦٥  ٣٥   تنفيذ تدريبات للطالب)٧
 %٧٩,٨٠  ٨٣  ١  ٤  ١٠  ٦  ٠ %٣٠,٧٦  ٣٢   تصفح مواقع علمية مع الطالب)٨
 %٧٩,٨٠  ٨٣  ٠  ٢  ١٤  ٣  ٢ %٣٣,٦٥  ٣٥   استعراض موسوعات علمية إلكترونية)٩
مثل ،  مشاركة الطالب يف استخدام برامج التعلّم الذايت )١٠

  .وغريمها... النولوجي ، الدواجل : 
٧٦,٩٢  ٨٠  ١  ٥  ١٢  ٤  ٢ %٣٦,٥٣  ٣٨% 

تب إلكترونية  حتديث معلومات الكتاب املدرسي من ك)١١
Electronic Booksأو من شبكة اإلنترنت    

٨٧,٥٠  ٩١  ٠  ٤  ٢  ٤  ٣ %١٩,٢٣  ٢٠% 

 استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف إثراء معلومايت يف )١٢
  خمتلف املنهج الدراسي

٥٨,٦٥  ٦١  ١  ٤  ١٥  ١٥  ٨ %٦٥,٣٨  ٦٨% 

 تدعيم الدروس بصور أو مقاطع فيديو علمية من شبكة )١٣
  اإلنترنت

٦٤,٤٢  ٦٧  ١  ٥  ١٧  ١٠  ٤ %٥٣,٨٤  ٥٦% 

 %٨٨,٤٦  ٩٢  ٠  ٢  ٥  ٣  ٢ %٢٠,١٩  ٢١   تنفيذ منذجة أو حماكاة أمام الطالب  )١٤
 %٧٦,٩٢  ٨٠  ١  ٦  ١١  ٣  ٣ %٣٨,٤٦  ٤٠   إجراء جتربة علمية باحلاسب اآليل بشكٍل نظري)١٥
يات طرفية متصلة  إجراء جتربة علمية عملياً بواسطة ا)١٦

  ) احملوسبة املعامل(باحلاسب اآليل 
٩١,٣٤  ٩٥  ٢  ٤  ٢  ٠  ١ %١٨,٢٦  ١٩% 

 استخدام تقنيات حديثة متصلة باحلاسب اآليل يف إجراء )١٧
  .  مثل اهر الرقمي وغريه ، بعض التجارب العلمية 

٨٢,٦٩  ٨٦  ١  ١  ١١  ٤  ١ %٢٩,٨٠  ٣١% 

 حث الطالب وتوجيههم للتوسع يف املوضوعات العلمية )١٨
  لمية أو شبكة اإلنترنت العCD'sبواسطة االسطوانات 

٦٤,٤٢  ٦٧  ١  ٥  ٩  ٢٠  ٢ %٦٧,٣٠  ٧٠% 

 استقبال بعٍض من واجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة )١٩
  E-mailالربيد اإللكتروين  

٩٥,١٩  ٩٩  ٠  ٠  ٥  ٠  ٠ % ٩,٦١  ١٠% 

تبادل املعلومات العلمية والثقافية مع معلمـني آخـرين          )٢٠
أو  ..رونيـة   من خالل جمالت علمية إلكت    ، والطالب كذلك   

    Groupsاالشتراك معهم يف جمموعات علمية بريدية  

٧٦,٩٢  ٨٠  ٣  ٠  ٧  ٣  ١ %٢٩,٨٠  ٣١% 

  
 
 

أنّ مستوى استخدام املعلمني للحاسب اآليل يف تدريس العلوم بشكٍل عـام            ) ٣٨(يتضح من اجلدول رقم     
ور مرتبطة بعمليـة    معلماً يستخدمون احلاسب اآليل يف عدة أم      ) ١٠٤(حيث أن   ، تقل نسبته عن النصف     
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مرةً ـ حسبت مـن وجـود    ) ٢٠٨٠(مرةً من أصل ) ٨٦٨(ويصل استخدامهم له إىل ، تدريس العلوم 
وهي نسبة متثـل  ، %) ٤١,٧٣(معلماً ـ أي بنسبة  ) ١٠٤(متاحة لـ ) استخداماً أو تطبيقاً( بنداً ) ٢٠(

 اآليل  يف كبري وملحوظ للحاسب   ؛ املتصف بتوظ  سبة ليست مقبولة يف عصرنا احلايل     فهي ن ، أقل من النصف  
 وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة         . فيها متطلبات العملية التعليمية    مبا، يف خمتلف األمور احلياتية   

املعلمات للحاسب اآليل   / وجود تقصري يف استخدام املعلمني     واليت توصلت إىل  ، )م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد   
  .يف العملية التعليمية

  
ن اجلدول أن أكثر صور تطبيقات استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم اليت يقـوم ـا                 كما يتضح م  

سواء لعملية تقييم وتقومي الطالب أثنـاء دروس العلـوم           " كتابة أسئلة االختبارات  " هي  ، املعلمون وميارسوا   
ـ  ،أو لعملييت التقييم والتقومي لالختبارات املرحلية       ، النظرية أو العملية     ل عـدد املعلمـني الـذين        ووص

يلـي ذلـك     ،  بالنسبة جلميع املعلمني   %)٩٢٫٣٠( ووصلت نسبة االستخدام إىل      ،معلماً) ٦٤(يستخدمونه  
حث الطالب وتوجيههم للتوسع يف املوضوعات العلمية بواسطة         "مث   ، )%٧٧٫٨٨(بنسبة تصل إىل    ،  " عرض درس للطالب  "

استخدام احلاسب اآليل واإلنترنـت يف إثـراء         "مث  ، )%٦٧٫٣٠(بنسبة تبلغ   "  شبكة اإلنترنت  العلمية أو    CD'sاالسطوانات  

) %٦١٫٥٣(بنسبة تبلغ   " كتابة قوائم أمساء الطالب    "مث  ، )%٦٥٫٣٨(بنسبة تصل إىل    " يف خمتلف املنهج الدراسي    معلومايت

 علميـة مـن     و مقاطع فيديو  عيم الدروس بصور أ   تد "مث  ، )%٦٠٫٥٧(بنسبة تصل إىل     " تصميم درس كعرض تقدميي    "مث  ، 

بنـسبة   " إجراء جتربة علمية باحلاسب اآليل بشكٍل نظري       "مث يلي ذلك    ، ) %٥٣٫٨٤(بنسبة تصل إىل     " شبكة اإلنترنت 
بنـسبة  " إخل  ... النولوجي  ، الدواجل  : مثل  ، مشاركة الطالب يف استخدام برامج التعلّم الذايت         " مث   ،)  %٣٨٫٤٦(تصل إىل   

 "  استعراض موسوعات علميـة إلكترونيـة     "و " تنفيذ تدريبات للطالب   " مث يلي ذلك االستخدامني      ، ) %٣٦٫٥٣(تبلغ  
 مث  ،)%٣١٫٧٣(بنـسبة تـصل إىل      " حل مسائل وإجراء حسابات معينة     " مث   ،) %٣٣٫٦٥(بنسبة تبلغ لكل منهما     

استخدام تقنيات حديثـة   "امني  مث يلي ذلك االستخد ،) % ٣٠٫٧٦(بنسبة تصل إىل     " تصفح مواقع علمية مع الطالب    "

ية مـع معلمـني     تبادل املعلومات العلمية والثقاف   "و"  وغريه مثل اهر الرقمي  ، متصلة باحلاسب اآليل يف إجراء بعض التجارب العلمية         

نسبة تبلغ ب"  Groupsأو االشتراك معهم يف جمموعات علمية بريدية    .. من خالل جمالت علمية إلكترونية      ، آخرين والطالب كذلك    
يلي ، %) ٢٤٫٠٣(بنسبة تصل إىل     " استخراج متوسطات درجات الطالب   " مث يتبع ذلك    ، %) ٢٩٫٨٠(ألي منهما   

حتديث معلومات الكتاب املدرسي " مث يلي ذلك ، %) ٢٠٫١٩(بنسبة تصل إىل  " تنفيذ منذجة أو حماكاة أمام الطالب     " ذلك  

إجراء جتربة علمية " مث ، %) ١٩٫٢٣(بنسبة تصل إىل "  بكة اإلنترنت  أو من شElectronic Book’sمن كتب إلكترونية 

ستخدامات اليت  أما أقل اال  . %) ١٨٫٢٦(بنسبة تبلغ   " )املعامل احملوسبة   ( عملياً بواسطة ايات طرفية متصلة باحلاسب اآليل        
بنـسبة ال   "  E-mail اإللكتـروين      استقبال بعٍض من واجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الربيد        " فهي  ، ميارسها املعلمون 

من حيث أن معظم االستخدامات تتركز على       ، وهذا التدرج يف صور االستخدامات      .  %) ٩٫٦١(تتجاوز  
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وهذا يتفق مع ما توصـلت إليـه دراسـة ترينـر            ، Officeمستويات معينة معتمدةً على برامج األوفيس       
(Turner, 1987)  ،البـاور بوينـت   (نامج العروض التقدمييـة  د على بروأن أغلب االستخدامات تعتم

Microsoft Office PowerPoint( ،احلسن كما يف دراسيت) م٢٠٠٣(عبـداهلادي  و، )هـ١٤٢٥( .
حيث ، طلب مستويات عليا  ويتضح من االستخدامات إىل أا أبعد ما تكون عن صور االستخدامات اليت تت            

عترب أكثر أمناط اسـتخدام احلاسـب اآليل يف العمليـة           مع أا ت  ،  استخدام برامج احملاكاة متدنية       نسبة أن
 بالنـسبة جلميـع     ،%) ٢٠٫١٩(حيث ال تتجاوز    ، ومع هذا فإن نسبتها متدنية      ، التعليمية فاعليةً وإجيابيةً    

واليت هي بدورها   ، ) هـ١٤٢٣(وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة اهلدلق         ،  وهي نسبة متدنية     ،املعلمني
واليت توصلت إىل ،  ) (Wager,w, s. Wager, and J. Duffield,1989اجر وإس وجي اتفقت مع دراسة و

كما أشارت إىل أن أولوية ، وإمنا العكس هو الصحيح ، أن هذا الترتيب ـ كما يف أعاله ـ ليس األمثل   
ـ      استخدامات برامج احلاسب اآليل التعليمية يف دروس العلوم ينبغي أ             .اةن تكون لربامج النمذجـة واحملاك

يتعلـق بتوظيفهـا يف   وخصوصاً ما ،  تتناوهلا بصفة مستقلة عربية جند دراسة أن استخدام احملاكاة قلما     علماً  
ت احلاسـب اآليل يف عمليـة       حيث يتم تناوهلا من حيث أا صورة من صور استخداما         ، عملية التدريس 

فهنـاك  ، اسات األجنبية   أما الدر ). هـ١٤٢٣(واهلدلق  ، )م٢٠٠٣(ومن ذلك دراسيت زغلول     ، التدريس
   .)Tabassum,2004( تاباسوم دراسة كما يف، العديد منها

  

مل حيددوا عـدد مـرات   ) املستفتني( وكما أشرنا سابقاً أن بعض املعلمني    ، املذكور كما يتضح من اجلدول   
ناقصة عنـد   وبالتايل استبعاد القيم ال   ، ملية التدريس عند حتديد استخدامهم احلاسب اآليل يف ع      ، االستخدام

مجيع احلصص ـ مرة يف األسبوع ـ مرة يف   ( احتساب النسب املئوية لعدد مرات االستخدام بالنسبة لـ 
  ) .رة يف الفصل  ـ مرة يف السنة الشهر ـ م

  

  :  أسفرت نتائج الدراسة بالنسبة ملختلف التطبيقات ما يلي كما
١אאW 

 من أصـل    معلماً) ٦٤( أن هذا التطبيق يستخدمه      )٣٨( رقم    اجلدول تبني من ي أسفرت نتائج الدراسة كما   
  مبدة خالل العام الدراسـي  احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٦١,٥٣(أي بنسبة   ، ) ١٠٤(

اسـتخداماً  ) ١٢(وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكـون           ، منها) ٥١(تصل إىل   
استخدامات يف األسبوع عنـد فئـة       ) ٤(و، )%٢٣٫٥٢(أي بنسبة   ، حلصص عند فئة من املعلمني    جلميع ا 
، ) %١١٫٧٦(أي بنـسبة    ، استخدامات يف الشهر عند فئة ثالثـة      ) ٦(و،  ) %٧٫٨٤(أي بنسبة   ، أخرى

ة استخدامات يف السنة عند الفئ    ) ٨(و،  )%٤١٫١٧(أي بنسبة   ، استخداماً يف الفصل عند فئة رابعة     ) ٢١(و
  .)%١٥٫٦٨(أي بنسبة ، األخرية

  



  

 ١٢٣

٢אאW 
 من امـوع    معلماً) ٩٦(أن هذا التطبيق يستخدمه      املذكوراجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبـدة    احملـددة   االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٩٢,٣٠(أي بنسبة   ، معلماً) ١٠٤(الكلي البالغ   
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون         ، منها  ) ٦٩(تصل إىل    الدراسيخالل العام   

اسـتخدامات يف   ) ٩(و،  )%١٠٫١٤(أي بنـسبة    ، استخدامات جلميع احلصص عند فئة من املعلمني      ) ٧(
بنـسبة  أي  ، استخداماً يف الشهر عند فئة ثالثة     ) ٣٥(و،  ) %١٣٫٠٤(أي بنسبة   ، األسبوع عند فئة أخرى     

وأما يف الـسنة فـال   ، )%٢٦٫٠٨(أي بنسبة ، استخداماً يف الفصل عند فئة رابعة     ) ١٨(و، )% ٥٠٫٧٢(
  .عند الفئة األخرية )%٠٠٫٠٠(فتكون النسبة ، يوجد أي استخدام 

 

٣אאאW 
 فقط من أصل    معلماً) ٢٥(دمه  أن هذا التطبيق يستخ   املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

  مبدة خالل العام الدراسـي  احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٢٤,٠٣(أي بنسبة   ، ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون جلميع احلصص           ، منها فقط   ) ١٧(تصل إىل   

واستخدامني يف األسبوع عنـد فئـة        ، )%٠٠٫٠٠(فية أي   فتكون النسبة منت  ، عند فئة من املعلمني معدوماً      
، )% ٣٥٫٢٩(أي بنـسبة    ، استخدامات يف الشهر عند فئة ثالثـة      ) ٦(و، )%١١٫٧٦(أي بنسبة   ، أخرى

واستخداماً واحداً يف السنة عند الفئة      ، )%٤٧٫٠٥(أي بنسبة   ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعة     ) ٨(و
  .)%٥٫٨٨(أي بنسبة ، األخرية

  

٤W 
 مـن أصـل     معلماً) ٦٣(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٦٠,٥٧(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون استخدامني      وتوزع على مدار العام     ، منها) ٤٧(تصل إىل    الدراسي

استخداماً يف األسـبوع عنـد فئـة        ) ١٨(و، ) %٤٫٢٥(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     
، عند فئـة ثالثـة      ) % ٣٦٫١٧(أي بنسبة   ، استخداماً يف الشهر    ) ١٧(و، )%٣٨٫٢٩(أي بنسبة   ، أخرى

واستخدامني يف السنة عنـد الفئـة       ، )%١٧٫٠٢(أي بنسبة   ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعة     ) ٨(و
  .)%٤٫٢٥(أي بنسبة ، األخرية 

٥W 
 مـن أصـل     معلماً) ٨١( أن هذا التطبيق يستخدمه      املذكور اجلدول   منتبني  يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام      حملددة ا  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٧٧,٨٨(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
) ٥(وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمـني حبيـث يكـون             ، منها) ٥٦(تصل إىل    الدراسي



  

 ١٢٤

استخداماً يف األسـبوع    ) ٢٣(و، )% ٨٫٩٢(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     استخدامات  
أي بنـسبة   ،  عنـد فئـة ثالثـة      استخداماً يف الـشهر   ) ١٦(و، )%٤١٫٠٧(أي بنسبة   ، عند فئة أخرى  

، استخدامات يف الـسنة     ) ٤(و، )%١٤٫٢٨(أي بنسبة   ، استخدامات عند فئة رابعة   ) ٨(و، )%٢٨٫٥٧(
  .عند الفئة األخرية  )%٧٫١٤(أي بنسبة 

 

٦אW 
 فقط من أصل    معلماً) ٣٣(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٣١,٧٣(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون اسـتخداماً           ، منها) ١٧(تصل إىل    الدراسي

استخدامات يف األسبوع عنـد     ) ٨(و،  )%٥٫٨٨(أي بنسبة   ، واحداً جلميع احلصص عند فئة من املعلمني        
، )% ٤١٫١٧(أي بنـسبة  ، استخدامات يف الشهر عند فئة ثالثة  ) ٧(و، )%٤٧٫٠٥(أي بنسبة   ، فئة أخرى 

اسـتخداماً  ، )%٠٠٫٠(أي بنسبة   ، وأما على مستوى مدة الفصل فال توجد أية استخدامات عند فئة رابعة           
  .الفئة األخرية عند  )%٥٫٨٨(أي بنسبة ، واحداً يف السنة 

 

٧W 
 مـن أصـل     معلماً) ٣٥(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم) %٣٣٫٦٥(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون         ، منهااستخداماً  ) ٢٠(ال تتجاوز    الدراسي

اسـتخدامات  ) ٦(و،  )%٠٠٫٠٠(أي بنسبة ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني ال يوجد أي استخدام      
أي بنـسبة  ، استخدامات يف الشهر عند فئة ثالثة  ) ٩(و،  )  %٣٠(أي بنسبة   ، يف األسبوع عند فئة أخرى    

، واستخداماً واحداً يف السنة   ،  )%٢٠(أي بنسبة   ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعة       ) ٤(و،  ) % ٤٥(
  .عند الفئة األخرية  )%٥(أي بنسبة 

 

٨אאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٣٢(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٣٠,٧٦( بنسبة   أي، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكـون جلميـع            ، منها) ٢١(تصل إىل    الدراسي

اسـتخدامات يف   ) ٦(و،  )% ٠٠٫٠٠(أي بنـسبة    ، احلصص عند فئة من املعلمني ال يوجد أي استخدام          
أي بنـسبة  ، استخدامات يف الشهر عند فئة ثالثة     ) ١٠(و، )%٢٨٫٥٧(أي بنسبة   ، عند فئة أخرى  األسبوع  



  

 ١٢٥

واستخداماً وحيداً يف   ، )%١٩٫٠٤(أي بنسبة   ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعة     ) ٤(و، ) %٤٧٫٦١(
  .عند الفئة األخرية  )%٤٫٧٦(أي بنسبة ، السنة 

 

٩אאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٣٥(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يسفرت نتائج الدراسة كما     أ
 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٣٣,٦٥(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(

لمعلمني حبيث يكون   وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة ل      ، استخداماً منها ) ٢١(ال تتجاوز    الدراسي
استخدامات يف األسـبوع    ) ٣(و، )%٩٫٥٢(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     استخدامني  

أي بنـسبة   ، استخداماً يف الـشهر عنـد فئـة ثالثـة         ) ١٤(و، )%١٤٫٢٨(أي بنسبة   ، عند فئة أخرى  
لفئـة األخـرية فـإن      وأما ا ، )%٩٫٥٢(أي بنسبة   ، واستخدامني يف الفصل عند فئة رابعة     ، )%٦٦٫٦٦(

  .استخدامها هلذا التطبيق منتفي
 

١٠אאאאאאא،Wאא،אKKKW 
 مـن أصـل     معلماً) ٣٨(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٣٦,٥٣(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون استخدامني          ، منها) ٢٤(تصل إىل    الدراسي

استخدامات يف األسبوع عنـد فئـة       ) ٤(و، )%٨٫٣٣(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني       
) ٥(و، ) %٥٠(أي بنـسبة    ، استخداماً يف الشهر عند فئة ثالثـة      ) ١٢(و، )%١٦٫٦٦(أي بنسبة   ، أخرى

أي بنـسبة   ، واستخداماً وحيداً يف الـسنة      ، )%٢٠٫٨٣(أي بنسبة   ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعة     
  .عند الفئة األخرية  )%٤٫٧٦(
 

١١אאElectronic BooksאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٢٠(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ١٩,٢٣(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
ى مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمـني حبيـث      وتوزع عل ، استخداماً فقط منها  ) ١٣(تصل إىل    الدراسي
استخدامات ) ٤(و، )%٢٣٫٠٧(أي بنسبة   ، استخدامات جلميع احلصص عند فئة من املعلمني        ) ٣(يكون  

أي بنسبة  ، واستخدامني فقط يف الشهر عند فئة ثالثة      ، ) %٣٠٫٧٦(أي بنسبة   ، يف األسبوع عند فئة أخرى    
وأما الفئة األخرية فإن     ،)%٣٠٫٧٦(أي بنسبة   ،  عند فئة رابعة   استخدامات يف الفصل  ) ٤(و، )%١٥٫٣٨(

  .أي أنه منتفي، استخدامها هلذا التطبيق غري موجود 
 
 

 
 



  

 ١٢٦

١٢אאאאאאאאאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٦٨(خدمه  أن هذا التطبيق يست   املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٦٥,٣٨(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
استخدامات ) ٨(وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون          ، منها) ٤٣(تبلغ   الدراسي

استخداماً يف األسبوع عنـد فئـة       ) ١٥(و، )%١٨٫٦٠(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     
استخدامات يف الفصل ) ٤(و، )%٣٤٫٨٨(بنسبة ، استخداماً أخرى يف الشهر عند فئة ثالثة   ) ١٥(و، أخرى

  .عند الفئة األخرية )%٢٫٣٢(أي بنسبة ، واستخداماً وحيداً يف السنة ،%)٩٫٣٠(أي بنسبة ، عند فئة رابعة
 

١٣אאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٥٦(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٥٣,٨٤(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
) ٤(لعام الدراسي بالنسبة للمعلمـني حبيـث يكـون          وتوزع على مدار ا   ، منها) ٣٧(تصل إىل    الدراسي

استخداماً يف األسبوع   ) ١٠(و، )%١٠٫٨١(أي بنسبة   ، استخدامات جلميع احلصص عند فئة من املعلمني        
أي بنـسبة   ، استخداماً يف الـشهر عنـد فئـة ثالثـة         ) ١٧(و، )%٢٧٫٠٢(أي بنسبة   ، عند فئة أخرى  

واستخداماً وحيداً يف     ،)%١٣٫٥١(أي بنسبة   ، ة رابعة استخدامات يف الفصل عند فئ    ) ٥(و، )%٤٥٫٩٤(
  .عند الفئة األخرية )%٢٫٣٢(أي بنسبة ، السنة

 

١٤אW 
 فقط من أصل    معلماً) ٢١(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خالل العـام      احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم  %) ٢٠,١٩(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون استخدامني          ، منها) ١٢(تصل إىل    الدراسي

استخدامات يف األسبوع عند فئـة      ) ٣(و، )% ١٦٫٦٦(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني       
، ) %٤١٫٦٦(أي بنـسبة    ، استخدامات يف الشهر عنـد فئـة ثالثـة        ) ٥(و، )% ٢٥(سبة  أي بن ، أخرى

وأما الفئة األخرية فإن اسـتخدامها هلـذا        ، )%١٦٫٦٦(أي بنسبة   ، واستخدامني يف الفصل عند فئة رابعة     
  .أي أنه منتفي، التطبيق غري موجود

 
 

١٥אאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٤٠(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يئج الدراسة كما    أسفرت نتا 

 مبدة خالل العـام      احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم  %) ٣٨,٤٦(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
) ٣(وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمـني حبيـث يكـون             ، منها) ٢٤(تصل إىل    الدراسي



  

 ١٢٧

بنسبة  لكـل    ، استخدامات يف األسبوع    ) ٣(وكذلك  ، استخدامات جلميع احلصص عند فئة من املعلمني        
استخدامات ) ٦(و، ) %٤٥٫٨٣(أي بنسبة ، استخداماً يف الشهر عند فئة ثالثة   ) ١١(و ، )% ١٢٫٥(منهما  

عنـد   )% ٤٫١٦(بنسبة  أي  ، واستخداماً وحيداً يف السنة       ،)%٢٥(أي بنسبة   ، يف الفصل عند فئة رابعة    
  .الفئة األخرية

  

١٦אאאFאאEW 
 مـن أصـل     معلماً) ١٩(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 التقنيات الالزمة لتحقيـق     هذا أمر متوقع بسبب عدم توفر     و، منهم) %١٨,٢٦(أي بنسبة   ، معلماً) ١٠٤(
الـيت مشلتـها الدراسـة      يف كل املـدارس الثانويـة       " مراكز مصادر التعلم  "يف  " املعامل احملوسبة "مسمى  

 مبدة خـالل العـام       احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    . اليت سبقت كتابة خطة الدراسة    ، االستطالعية
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكـون اسـتخداماً            ، منها) ٩(تصل إىل    الدراسي
وأما يف األسبوع فـإن االسـتخدام       ، )% ١١٫١١(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     واحداً  

ة أي بنـسب  ، وكذلك يف السنة عند فئة رابعة       ، واستخدامني يف الشهر عند فئة ثالثة       ، منتفي عند فئة أخرى   
  .عند الفئة األخرية%) ٤٤٫٤٤(أي بنسبة ، استخدامات يف الفصل ) ٤(و، ) %٢٢٫٢٢(لكل منهما تبلغ 

 

١٧אאאאאא،אאWK 
 مـن أصـل     معلماً) ٣١(بيق يستخدمه   أن هذا التط  املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 مبدة خالل العـام      احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم  %) ٢٩,٨٠(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمـني حبيـث       ، استخداماً فقط منها  ) ١٨(تصل إىل    الدراسي

ويف ، وكذلك يف الفصل عند فئـة أخـرى         ، من املعلمني   يكون استخداماً واحداً جلميع احلصص عند فئة        
استخدامات يف األسبوع عند فئة     ) ٤(و ، )% ٥٫٥٥( إىل   أي بنسبة تصل لكل منهم    ، ة ثالثة   السنة عند فئ  

  .عند الفئة األخرية %) ٦١٫١١(أي بنسبة ، استخداماً يف الشهر ) ١١(و، )%٢٢٫٢٢(أي بنسبة ، رابعة 
 

١٨אאאאאאCD'sאאW 
 مـن أصـل     معلماً) ٧٠(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

يفتـرض أن تـساهم يف      ، وهي نسبة مرتفعة وإجيابيـة      ، منهم  %) ٦٧,٣٠(أي بنسبة   ، معلماً  ) ١٠٤(
  االسـتخدام  مراتكما أنّ عدد    . ستخدام فاعل ومفيد للحاسب اآليل واإلنترنت من قبل الطالب أيضاً           ا

وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمـني        ، منها) ٣٧(تصل إىل     مبدة خالل العام الدراسي    احملددة
) ٢٠(و، )% ٥٫٤٠(أي بنـسبة    ، حبيث يكون  استخدامني فقط جلميع احلصص عند فئة من املعلمـني             

استخدامات يف الشهر عنـد فئـة       ) ٩(و،  ) %٥٤٫٠٥(أي بنسبة   ، استخداماً يف األسبوع عند فئة أخرى     



  

 ١٢٨

  ،)%١٣٫٥١(أي بنـسبة    ، استخدامات يف الفصل عند فئة رابعـة      ) ٥(و، ) %٢٤٫٣٢(أي بنسبة   ، ثالثة  
  .عند الفئة األخرية )%٢٫٧٠(أي بنسبة ، واستخداماً وحيداً يف السنة 

 

١٩אאאאאאE-mailW 
 معلمني فقـط مـن     )١٠(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     

 تـدين   وقد يعزى ذلك إىل   ، وهي نسبة تعترب متدنية جداً    ، منهم%) ٩,٦١(أي بنسبة   ، معلماً) ١٠٤(أصل  
ول دون ارتفاع نسبة    وبسبب وجود حتفظات يف الوسط التربوي حت      ، رات الثقافة احلاسوبية بشكٍل عام    مها

ت والبحـوث بـني الطـالب       قد يكون أمهها سهولة تناقل الواجبا     ، مع وجود بعض احملاذير   ، هذا التطبيق 
والوقتية الكافية واملالئمـة الـيت      كما قد يكون من األسباب عدم توفر الفرص املكانية واملادية           . إلكترونياً

 مـرات كمـا أنّ عـدد      ، الطالب وحبوثهم من خالل اإلنترنت    يفترض أن تتاح للمعلمني ملتابعة واجبات       
وتوزع على مدار   ، استخدامات منها ) ٥(أي، تصل إىل نصفها    مبدة خالل العام الدراسي     احملددة االستخدام

أي ، يف الشهر عند مجيع فئـات املعلمـني       استخدامات  ) ٥(العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيث يكون       
مجيع احلصص ـ مـرة يف   (هذا التطبيق يف الفترات األخرى وينتفي استخدام ، ) %١٠٠(بالنسبة الكاملة 

  ). األسبوع ـ مرة يف الفصل ـ مرة يف السنة
 

٢٠אאאא،KK 
אאGroupsW 

 مـن أصـل     معلماً) ٣١(أن هذا التطبيق يستخدمه     املذكور  اجلدول   تبني من يأسفرت نتائج الدراسة كما     
لعـام   مبدة خـالل ا     احملددة  االستخدام مراتكما أنّ عدد    ، منهم%) ٢٩,٨٠(أي بنسبة   ، معلماً) ١٠٤(

وتوزع على مدار العام الدراسي بالنسبة للمعلمني حبيـث         ، استخداماً فقط منها  )  ١٤(تصل إىل    الدراسي
استخدامات يف  ) ٣(و، )% ٧٫١٤(أي بنسبة   ، جلميع احلصص عند فئة من املعلمني     يكون استخداماً وحيداً    
ـ   ، وكذلك يف السنة عند فئة ثالثة       ، األسبوع عند فئة أخرى    ) ٧(و، ) %٢١٫٤٢(هما تبلـغ   بنسبة ألي من

وأما على مستوى الفصل فال يوجد بني املعلمني        . ) %٥٠(أي بنسبة   ، استخدامات يف الشهر عند فئة رابعة       
  ).أي يف الفصل(  الفترة الزمنية من يستخدم هذا التطبيق على مستوى هذه

  
  متأن كثرياً من املعطيات اليت، ال الثاين مع نتائج السؤال األولنستنتج من الربط بني نتائج السؤ     
 وتطبيقاته يف ا من نتائج السؤال األول انعكست آثارها على استخدامات املعلمني للحاسب اآليلاجهاستنت

فحني جند أن نسبة امتالك هؤالء املعلمني ألجهزة احلاسب ، وخصوصاً عملية التدريس، العملية التعليمية
ويتصفحون اإلنترنت بواسطته ، )%٩٣,٢٧( م يستخدمونه بنسبةوأ، %)٩٧,١١ (تصل إىلاآليل تصل إىل 



  

 ١٢٩

من ، فكل هذه املعطيات إضافة إىل ما مت التوصل إليه يف اجلانب الثاين من السؤال األول . %)٩٠,٣٨ (بنسبة
: وخصوصاً املستويان،  مستوياامتكّن املعلمون من مهاراا متذبذبني بني، أن العديد من جوانب هذا احملور

إن هذه النتائج انعكست يف جوانب ). غري متوفرة، منخفضة(وقليالً عند املستويني ، ) متوسطة، اليةع(
وباستثناء جانيب ، يل يف خمتلف جوانب عملية التدريسعديدة من جوانب االستخدام للحاسب باآل

إمنا ، تفعة حققا نسبة مر ومن األساسلذانوال، " كتابة أسئلة االختبارات "،" كتابة قوائم أمساء الطالب: " االستخدام التاليني
أعطت نتائج بعضها مرتفعة ، وتدريس العلوم حتديداً، التطبيقات األخرى املباشرة يف عملية التدريس

، لكنها بشكل إمجايل تعترب مقبولة كانعكاس غري بعيد االرتباط عن نتائج السؤال األول، وبعضها متوسطة 
فهي وإن تكن مقبولة من ، وهي نسبة متثل أقل من النصف، )%٤١,٧٣(فقد وصلت نسبة االستخدام إىل 

فإا من زاوية أخرى ليست مقبولة بالنظر إىل معطيات ، زاوية حداثة افتتاح وتفعيل مراكز مصادر التعلم
مبا فيها ، وحاجات عصرنا احلايل؛ املتصف بتوظيف كبري وملحوظ للحاسب اآليل يف خمتلف األمور احلياتية

  .  العملية التعليميةمتطلبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  



  

 ١٣٠

אאالسؤال الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

אאF٠,٠٥Eאאא
אאאW 

אאאFKE 
אK 

אאK 
אאאאאאK 

אאא?אאא?אאאK 
، جل التحقق من سؤال الدراسة احلايل أل ، ح ما أسفرت عنه الدراسة من نتائجتوضيو  استعراضقبل     

فإننا بدايةً نذكر ما توصلت ، بالنسبة للعديد من املتغريات ، حول وجود فروق دالّة إحصائياً من عدمها 
بالنسبة ، آليل يف عملية التدريس إليه الدراسة من نتائج إحصائية حول استخدامات معلمي العلوم للحاسب ا

 : وهي ، للمتغريات اخلمسة ذاا 

FEאאאFWE 
  :)٣٩( كما يف اجلدول رقم ،نستطيع حتديد مستوى استخدام معلمي العلوم التربويني وغري التربويني 

F٣٩E 

  حبسب اإلعداد التربوي/  لدراسة للحاسب اآليل يف تدريس العلوم  اعينةيوضح مستوى استخدام أفراد 

א   

אאא 
  %  ك

تربوي   

٧٩  
  

٧٥,٩٦%   

غري تربوي ٢٤,٠٣  ٢٥%   

  
المجموع 

  

١٠٤  
  

١٠٠%   

  

 وغالبهم من ، من إمجايل أفراد عينة الدراسة هم من التربويني       %) ٧٥,٩٦(أن  ) ٣٩(يتضح من اجلدول رقم     
لكنهم حصلوا على دبلوم تربوي مـن       ، ونسبة قليلة منهم مل يكونوا يف األصل تربويني       ، خرجيي كلية التربية  

أي من خرجيي ، فهم من غري التربويني%) ٢٤,٠٣(والنسبة الباقية واليت تبلغ ، إحدى كليات إعداد املعلمني   
  . قبل يف اال املهين والوظيفيكليات علمية ال يتضمن برناجمها أي إعداد تربوي هلم كمعلمني للمست

  



  

 ١٣١

حول ) علمني التربويني وغري التربويني     امل(  الدراسة   عينةوللتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء        
  T-test اختبار ت م  ا استخد  مت ،س باختالف متغري اإلعداد التربوي    استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدري     

Independent – Sample٤٠(وجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم ، نات املستقلة  للعي: (  
  

F٤٠E 

  ) املعلمني التربويني وغري التربويني (  الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت(يوضح قيمة 
  اإلعداد التربويحول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري 

اإلعداد 
  لتربويا

  

 العدد
جمموع 
 االستخدام

النسبة املئوية 
  لالستخدام

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة
  )ت ( 

مستوى 
  الداللة

  اجتاه
  الدالة

  

  تربوي
  

79  
  

664  
  

42.02%   
  

5.1282  
  

2.287  

  

 غري تربوي
  

25  
  

204  

  
 

40.80%   
  

5.6800  
  

2.719  

  
1.00  
  

  
0.319  
  

  
  غري دالة

  

  
  
  

أن مستوى االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس متقارب كثرياً بـني            ) ٤٠(جلدول رقم   يتضح من ا  
مقابل ، %)٤٢,٠٢(حيث أن نسبة استخدام املعلمني التربويني تصل إىل         ، املعلمني التربويني وغري التربويني   

على املعلمني من   وسوف نتوصل إىل معرفة جدوى اإلعداد التربوي        ، للمعلمني غري التربويني  %) ٤٠,٨٠(
  .أجل استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس بعد حتليل هذا اجلانب إحصائياً

  

،  ) 0.319 (وأن مستوى الداللة يساوي ،  ) 1.00 (ساوي ت) ت ( ن قيمة أيتبني من اجلدول السابق كما 
 الدراسة عينةني آراء ب ) 05.( وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ىل اختالف تعزى إ، لحاسب اآليل يف تدريس العلوملهم  حول استخدام)لمني التربويني وغري التربوينياملع(
وهذا يوضح لنا أن اإلعداد التربوي أثناء ، علمني التربويني وغري التربوينيبني امل، متغري اإلعداد التربوي

 من أجل استخدام أكرب،  على اخلرجيني التربويني اإلجيايب بشكٍل كاٍفالتأثرياألكادميي ال يؤدي إىل اإلعداد 
الذين مل يتخرجوا من   مقارنةً بنظرائهم غري التربويني؛،للحاسب اآليل يف عملية التدريسوأكثر فاعلية 

مل يؤدي إىل إجياد كفاءات علمية قادرة على أنه أي  . حيصلوا على دبلوم تربوي كذلكومل،  تربويةكليات
ال يتضمن ما يكفي من مقررات وإعداد منهجي خللق معلمني   فهو،ية التدريسلمتقنية يف عال  هذهتوظيف

وهذا ما اتضح من نسبة ، وخاصة عملية التدريس، سب اآليل يف العملية التعليميةحيسنون االستفادة من احلا
  . ري املعدين تربوياًمقارنة مع نظرائهم غ، بة للمعلمني ذوي اإلعداد التربوياالستخدام بالنس

  
  



  

 ١٣٢

FEאW 
 

يـاء ـ أحيـاء ـ كيميـاء ـ       فيز(نستطيع حتديد مستوى استخدام معلمي العلوم ذوي التخصـصات  
  :)٤١(كما يف اجلدول رقم ، ) جيولوجيا

  
F٤١E 

  حبسب التخصص /  للحاسب اآليل يف تدريس العلوم  الدراسةعينةأفراد   مستوى استخداميوضح

א אאאאא  

א 
  النسبة املئوية  تكرار االستخدام  %  ك

  

  فيزياء
  

٣٠  
  

٢٨,٨٤%   
  

٢٥٠  
  

٤١,٦٦%   

  

  ٢٩  أحياء
  

٢٧,٨٨%   
  

٢٥٧  
  

٤٤,٣١%   

  

  كيمياء
  

٣٤  
  

٣٢,٦٩%   
  

٢٨٤  
  

٤١,٧٦%   

  

  جيولوجيا
  
  

١١  
  

١٠,٥٧%   
  

٧٧  
  

٣٥,٠٠%   

  
المجموع 

  

١٠٤  
  

١٠٠%   
  

٨٦٨  
  

٤١,٧٣%   

 
  

يلـيهم  ، من إمجايل أفراد عينة الدراسة ختصصهم كيميـاء       %) ٣٢,٦٩(أن   )٤١(يتضح من اجلدول رقم     
بينمـا تبلـغ نـسبة متخصـصي علـم األرض           ، %)٢٧,٨٨(فاألحيـاء   ، %)٢٨,٨٤(الفيزياء بنسبة   

 عملية التدريس متقـارب     كما يتبني من اجلدول أن مستوى االستخدام للحاسب اآليل يف           %).١٠,٥٧(
ففي حـني  ، )فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ جيولوجيا    ( أيضاً بني املعلمني يف التخصصات العلمية األربعة 

حيـث تـصل نـسبة االسـتخدام        ، جند أن أعلى نسبة استخدام موجودة عند معلمي ختصص األحياء           
 فنجد أن استخدام معلمي ختصصي الكيميـاء        ،فإن النسبتني اللتني تليها تقارا كثرياً       ،  %) ٤٤,٣١(إىل

 وأقل نسبة استخدام جندها عند معلمـي         ،على التوايل  %) ٤١,٦٦( و    %)٤١,٧٦(والفيزياء تصل إىل    
وهذه النـسبة ليـست     ،  %) ٣٥(حيث ال تتجاوز نسبة االستخدام      ، ) جيولوجيا(ختصص علم األرض    

   . منهموإن كانت أقل ، ببعيدة كثرياً عن التخصصات األخرى
  
  
  



  

 ١٣٣

اء ـ أحياء ـ كيمياء ـ    فيزي :ختصصات ( الدراسة عينةللفروق بني آراء وللتعرف على الداللة اإلحصائية 
اختبار مت استخدام   ، ية التدريس باختالف متغري التخصص    حول استخدام احلاسب اآليل يف عمل     ) جيولوجيا

  ) :٤٢(ا يف اجلدول رقم وجاءت النتائج كم، " -ANOVA  One way حتليل التباين األحادي"
  

F٤٢E 

  ) فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ جيولوجيا( الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف( قيمة يوضح
   احلاسب اآليل يف تدريس العلوم باختالف متغري التخصصاستخدامهم حول  

 الدالة اجتاه مستوى الداللة )ف( قيمة ربعاتمتوسط امل احلريةدرجات  جمموع املربعات التباين مصدر
  

  بني اموعات
  

5.7129 
  

3 
  

1.9043 

  

داخل 
  اموعات

  

  
580.2094 

  
99 

  
5.8607 

  

  الكلي
  

585.9223 
  

102 

  

 ـــ

  

 
 

.3249 

 
 
 

.8073  
  

  
  
  غري دالة

  

  

ـ ،  ) 3249.( تساوي ) ف(أن قيمة يتبني من اجلدول السابق  ،   )8073.( ساوي وأن مستوى الداللة ي
 الدراسة  عينة بني آراء     )05.( عند مستوى الداللة    وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          

حول اسـتخدامهم احلاسـب اآليل يف   ، ) فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ جيولوجيا    ( للمجموعات األربع 
ن التخصص ال يؤثر يف اجتاه املعلمني حنو        وهذا يعين أ  . يعزى إىل اختالف متغري التخصص      ، تدريس العلوم   

 تتفق مع ما توصلت إليه دراسة أيب جابر والبداينة    وهذه النتيجة  .استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس       
  .حيث توصلت إىل عدم وجود فروق داللة إحصائياً ، )م١٩٩٣(
  
  
  
  
  

  
  
  



  

 ١٣٤

FEאW 
  :)٤٣(كما يف اجلدول رقم ،  يف التدريس  حبسب خربامنستطيع حتديد مستوى استخدام معلمي العلوم

F٤٣E 

  حبسب اخلربة /  للحاسب اآليل يف تدريس العلوم  الدراسةعينةأفراد   مستوى استخداميوضح

א אאאאא  

א 
  النسبة املئوية  تكرار االستخدام  %  ك

  

  ٥أقل من    ـــ١  
  

٣  
  

٢,٨٨%   
  

٢٦  
  

٤٣,٣٣%   

  

  ٤٢  ١٠أقل من    ـــ ٥    
  

٤٠,٣٨%   
  

٣١٩  
  

٣٧,٩٧%   

  

  ٤٢  ١٥أقل من    ـــ١٠    
  

٤٠,٣٨%   
  

٤٠١  
  

٤٧,٧٣%   

  

  فأكثـر   ـــ١٥
  
  

١٧  
  

١٦,٣٤%   
  

١٢١  
  

٣٥,٥٨%   

  
المجموع 

  

١٠٤  
  

١٠٠%   
  

٨٦٨  
  

٤١,٧٣%   
  

 االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس متبايناً نسبياً بني نّ مستوىإ) ٤٣(يتضح من اجلدول رقم 
، )فأكثر١٥/ ١٥ أقل من ـ١٠/ ١٠ـ أقل من٥/ ٥ـ أقل من ١(املعلمني باختالف عدد سنوات اخلربة

ففي حني جند أن أعلى نسبة استخدام موجودة عند معلمي العلوم الذين تتراوح ، وهذا التباين ليس كبرياً 
ويلي ذلك ، %)٤٧,٧٣(حيث تصل نسبة االستخدام إىل،  وأقل من مخس عشرة سنةًم بني عشرخرب

حيث أن نسبة استخدامهم تصل إىل ، م بني السنة وأقل من مخس سنواتاملعلمني الذين تتراوح خرب
ن تتجاوز وكذلك الذي، ربم بني مخس وأقل من عشر سنواتأما املعلمني الذين تتراوح خ،  %)٤٣,٣٣(

وبشئ من التدقيق ، على التوايل%) ٣٥,٥٨(و %) ٣٧,٩٧(فإن نسبتيهما تبلغ ، مس عشرة سنةًخربم اخل
الّ نظراً لكون املعلمني فيها ال ميثلون إ) سنوات٥ـ أقل من ١من ( لنا وباستبعاد احلالة األوىل البسيط يتبني

ننا مالحظة نسبة االستخدام فباستبعاد هذه احلالة ميك، %)٢,٨٨(تتجاوز ال، نسبة ضئيلة من اموع الكلي
   . أي كنسبة مئوية،متوسطةًعند الذين ميتلكون خربةً   رقمياًللحاسب اآليل يف عملية التدريس تزيد

 
 / ١٠ـ أقـل مـن     ٥ / ٥ـ أقل من    ١( الدراسة   عينةوللتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء        

مت ، ية التدريس باختالف متغري اخلـربة      عمل  حول استخدام احلاسب اآليل يف     )فأكثر١٥/١٥ـأقل من   ١٠
 النتائج كما يف اجلدول رقم وجاءت،  "-ANOVA  One way حتليل التباين األحادي"اختبار استخدام 

)٤٤: (  



  

 ١٣٥

F٤٤E 

  )فأكثر١٥/١٥ـأقل من ١٠/١٠ أقل منـ ٥ / ٥ أقل من ـ١( الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف( قيمة يوضح
  باختالف متغري اخلربةحول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 

 الدالة اجتاه مستوى الداللة )ف( قيمة متوسط املربعات احلرية درجات جمموع املربعات  مصدر التباين
  

  بني اموعات
  

25.6485 
  

3 
  

8.5495 

  

  اموعاتداخل 
  

560.2738 
  

99 
  

5.6593 

  

  الكلي
  

585.9223 
  

102 
  

 ـــ

  
 
 

1.5107 

 
 
 

.2165  
  

  
  
  غري دالة

  
  

،   )2165.( وأن مستوى الداللة يساوي ،  ) 1.5107( تساوي ) ف(ن قيمة يتبني من اجلدول السابق إ
 الدراسة عينةبني آراء  ) 05.( وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 / ١٥ـ أقل من ١٠ /١٠ ـ أقل من٥ / ٥ـ أقل من ١: أي املعلمني ذوي اخلربات ( للمجموعات األربع 
  . اخلربةيعزى إىل اختالف متغري ، حول استخدامهم احلاسب اآليل يف تدريس العلوم ، ) فأكثر١٥

  

ميكننا مالحظة أن نسبة االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس تزيد ـ كنسبة مئوية وليس كداللة 
أي تلك ، ئية لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ـ عند أوالئك الذين ميتلكون خربةً  متوسطةًإحصا

وقد يعزى هذا إىل أم يف هذه املرحلة من العمر الزمين ،  اليت تتراوح بني عشر وأقل من مخس عشرةً سنةً
، هلذه التقنية يف العملية التعليمية واخلربة العملية يف أوج نشاطهم اإلجيايب املنظم املدعم بالتوظيف املثمر 

وقد يعزى ، فإننا جند أن مستوى استخدامهم للحاسب اآليل أقل ، بينما من تقل أو تزيد عن ذلك عندهم 
 كما يتصفون بعدها بشئ من التكاسل، هذا إىل أم قبل هذه املرحلة يتصفون بقلة النضج جتاه هكذا تقنية 

ومن هذا نستنتج عدم وجود أثر حقيقي لعامل اخلربة يف مستوى ، ةوعدم االهتمام مبثل هذه التقني
م  ال يؤثر يف املعلمني حنو استخداعامل اخلربةوهذا يعين أن . االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس 

 اليت ؛)هـ١٤١٩(ا توصلت إليه دراسة علي ختتلف عم  وهذه النتيجة.احلاسب اآليل يف عملية التدريس
وذوي األكثر ، ) ات سنو٤دون (بني ذوي اخلربة األقل ، حصائية  أن هناك فرقاً ذو داللة إ إىلتوصلت
 من ناحية أخرى فإن هذه .أي ذوي اخلربة األكرب، موعة األخريةلصاحل ا، )  سنوات١٠فوق ( خربة 

عدم وجود فرق واليت توصلت إىل ، ) م١٩٩٣( دراسة أيب جابر والبداينة الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه
  .لة إحصائية باختالف متغري اخلربةذي دال

  



  

 ١٣٦

FEאאאאאאאFWE 
نستطيع حتديد مستوى استخدام معلمي العلوم الذين درسوا مقرراً أو أكثر يف احلاسب اآليل أثناء اإلعـداد                 

  :)٤٥(قم كما يف اجلدول ر، األكادميي 
F٤٥E 

  حبسب دراسة مقررات حاسب آيل أثناء اإلعداد األكادميي /  للحاسب اآليل يف تدريس العلوم  الدراسةعينةأفراد   مستوى استخداميوضح

א   

אאאא 
 ك  %  

درس   

٦٩  
  

٦٦,٣٤%   

   %٣٣,٦٥  ٣٥  مل يدرس 

  
المجموع 

  

١٠٤  
  

١٠٠%   

  
 يف أول سنة    أي أن يكونوا  ، نة الدراسة ليس من بينهم مستجدين     أن أفراد عي  ) ٤٥(يتضح من اجلدول رقم     

أما من خربم تتراوح بني السنة وأقل من مخس سنوات فإن نـسبتهم ال تتجـاوز                ، هلم يف مهنة التدريس   
 وأقل من مخس    وكذلك بني عشر  ، ومن تتراوح نسبتهم بني مخس وأقل من عشر سنوات        ، فقط) %٤,٨٠(

بينما مـن تزيـد     ، ومها أكرب نسبتني يف خربة املعلمني     ، )%٤٠,٣٨(عشرة سنةً فتصل نسبة أي منهما إىل        
وهنا نالحظ بأن عينة الدراسة يتمتعون      ، )%١٦,٣٤(خربم عن اخلمس عشرة سنةً فإن نسبتهم تصل إىل          

ربم يف التدريس    ثلثي عينة الدارسة تفوق خ     نظراً لكون أكثر من   ، بقدر جيد من اخلربة يف العملية التعليمية        
وهذا يعطي مؤشر ما سوف تتضح معامله مبعرفة أثر ذلك على استخدامهم للحاسـب              ، عن اخلمس سنوات  

  .كما سيتضح ذلك الحقاً، اآليل يف تدريس العلوم
  

  

 مقررات احلاسـب    املعلمني الذين درسوا  (  الدراسة   عينةوللتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء        
حول استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس باختالف مـتغري          ) اآليل والذين مل يدرسوا تلك املقررات       

للعينـات   T-test  Independent – Sampleاختبـار ت   مت استخدام ، دراسة مقررات حاسب آيل 
  ) :٤٦(وجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم ، املستقلة 

  
  

  
 



  

 ١٣٧

F٤٦E 

  )  يف احلاسب اآليل واملعلمني الذين مل يدرسواالذين درسوا مقرراً أو أكثراملعلمني (  الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت(يوضح قيمة 
  باختالف متغري دراسة مقررات حاسب آيل أثناء اإلعداد األكادمييحول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 

اسة در
  مقررات

  

 دالعد
جمموع 
 االستخدام

النسبة املئوية 
  لالستخدام

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة
  )ت ( 

مستوى 
  الداللة

  اجتاه
  الدالة

  
  

  درس
  
 

69  
  
 

600  
  
 

43.47%   
  
 

5.4203  
  
 

2.464  
  

  مل يدرس
  
 

35  
  
 

268  
  
 

38.28%   
  
 

4.9412  
  
 

2.256  

 

 
  ـ95. 

 

 
.343  

 
  
 

  غري دالة

  

أن مستوى االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس متقارب إىل حٍد ما            ) ٤٦(يتضح من اجلدول رقم     
واملعلمني الذين مل يدرسوا أية مقررات يف هـذا      ، بني املعلمني الذين درسوا مقرراً أو أكثر يف احلاسب اآليل         

يف مقابل اسـتخدام بنـسبة      ، )%٤٣,٤٧(حيث أن نسبة استخدام املعلمني الذين درسوا تصل إىل          ، اال
حيـث ال   ، ونالحظ هنا بأن الفرق ليس بالكبري بني النـسبتني          . الذين مل يدرسوا  للمعلمني  ) %٣٨,٢٨(

  .وهو فارق بسيط، )%٥,١٩(يتجاوز 
  

وهذا يدل على   ، )343.(مستوى الداللة يساوي    و،  )95.-(ساوي  ت) ت(أن قيمة   يتبني من اجلدول    كما  
املعلمني الـذين   ( الدراسة   عينةبني آراء   ) 05.(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      عدم وجود فروق ذات     

  حول استخدام  )ن مل يدرسوا أية مقررات حاسوبية     والذي، حاسوبية أثناء اإلعداد األكادميي   درسوا مقررات   
أن دراسة  وهذا يوضح   ، تالف متغري دراسة مقررات حاسوبية    تعزى إىل اخ  ، احلاسب اآليل يف تدريس العلوم    

  بالضرورة  ال يؤدي  وبالوضع احلايل ، األكادميي أثناء اإلعداد    اً واحداً كما يف الغالب أو أكثر      مقرراً حاسوبي 
 للحاسب اآليل يف عمليـة      استخدام أكرب حبيث يؤدي إىل    ، على املعلمني اخلرجيني    إحداث األثر املطلوب   إىل

   .ا أية مقررات حاسوبية ائياًوكذلك احلال حتماً بالنسبة للذين مل يدرسو، التدريس
باختالف دراستهم ملقررات احلاسب اآليل أثناء       على عدم وجود اختالف بني املعلمني        تدل إن هذه النتيجة  

كما تدل بشكل أو بآخر علـى       ،  احلاسب اآليل يف عملية التدريس     يف عملية استخدام  ، اإلعداد األكادميي 
إعداد املعلمني إلجياد معلمني قادرين على امتالك املهـارات         عدم جدوى مقررات احلاسب اآليل يف كليات        

جاوز الفرق  وهلذا مل يت  ، واإلمكانات الكافية لتحقيق استخدام كبري ومثمر للحاسب اآليل يف عملية التدريس          
القائمني على اإلعداد األكادميي إىل ضرورة إعادة النظر يف بـرامج           وهذا يدعو   . %)٥,١٩(بني النسبتني   

الفاعل ، الزم للدفع حنو االستخدام األمثل    خلق قدر كبري من الوعي ال     من أجل   ، علوممعلمي ال أهيل  إعداد وت 
ختتلف مع ما توصـلت إليـه دراسـة علـي           وهذه النتيجة   .  للحاسب اآليل يف عملية التدريس     واإلجيايب

  ).هـ١٤١٩(



  

 ١٣٨

FEאאאW 
 الدراسة بالربامج التدريبية على استخدامهم للحاسب اآليل يف تـدريس           ينةعوميكن حتديد أثر التحاق أفراد      

  ) : ٤٧(كما يف اجلدول رقم ، فات عديدةحبسب تصني، العلوم 
F٤٧E 

    الدراسة بالربامج التدريبية على استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلومعينةيوضح أثر التحاق أفراد 

אאאא אאא   

א 
 

אא 
  

 التكرارات 
  )ك(

  

  النسبة املئوية
(%)  

 استخدامتكرار 
  تطبيقات 
  احلاسب اآليل

النسبة املئوية 
  لالستخدام

  

 التكرارات 
  )ك(

  

  النسبة املئوية
(%)  

 استخدامتكرار 
تطبيقات 
  احلاسب اآليل

ئوية النسبة امل
  لالستخدام

  الربامج التدريبية 
 يف تقنية احلاسب اآليل

  
٥٠  

  
٤٨٫٠٧%  

  
٤١٩  

  
٤١٫٩٠%  

  
٥٤  

  
٥١٫٩٢%  

  
٤٤٩  

  
٤١٫٥٧%  

  الربامج التدريبية يف 
 دمج احلاسب يف التعليم

  
٤١  

  
٣٩٫٤٢%  
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سـواء يف   ، معلمي العلوم بالربامج التدريبية    التحاق    عدة تصنيفات يف عملية    )٤٧(يتضح من اجلدول رقم     
وميكن األخذ بتصنيف معني مـن      ، لية دمج احلاسب اآليل يف التعليم       تقنية احلاسب اآليل عموماً أو يف عم      

التصنيفات التالية لتحديد أثر االلتحاق بالربامج التدريبية على استخدام معلمـي العلـوم للحاسـب اآليل                
   : وهذه التصنيفات هي ، وتطبيقاته يف تدريس العلوم 

 . ) برنامج تدرييب واحد (يل وملحقاته بشكل عام احلاسب اآلااللتحاق بالربامج التدريبية يف تقنية ـ ١
  . ) برنامج تدرييب واحد (دريبية يف دمج احلاسب يف التعليم االلتحاق بالربامج التـ ٢
   .معاً، دمج احلاسب يف التعليم+   يل   االلتحاق بالربامج التدريبية يف تقنية احلاسب اآلـ ٣

  ) برنامج تدرييب واحد لكل منهما (                                      
  . يف تقنية احلاسب اآليل ) برامج تدريبية أو فأكثر ٣ (االلتحاق بالربامج التدريبية يف ـ ٤
  : يف دمج احلاسب يف التعليم )برناجمني تدريبيني أو أكثر  (االلتحاق بالربامج التدريبية يف ـ ٥
       يف تقنية احلاسب اآليل  )دريبية أو أكثر  برامج ت٣ ( [االلتحاق بالربامج التدريبية يف ـ ٦

  . ] يف دمج احلاسب يف التعليم  )ن أو أكثر ايبرناجمان تدريب (    +

  يف تقنية احلاسب اآليل  )   برامج تدريبية أو أكثر  ٣ ( [االلتحاق بالربامج التدريبية يف ـ ٧
 . ]  يف دمج احلاسب يف التعليم) أو أكثر ان يبرناجمان تدريب (     أو                                

  

 ثـالث (االلتحاق بالربامج التدريبية يف     [ أي   ، بالتصنيف السادس وهنا الباحث يرى ضرورة األخذ           
، ]يف دمج احلاسب يف التعليم    ) أكثر  برناجمني تدريبني أو     + (يف تقنية احلاسب اآليل   ) أو أكثر   برامج تدريبية   

فجزأيه يعربان عـن تكامـل بـني        ، التصنيف يغطي جوانب مهمة وضرورية     أن هذا     هذا االختيار  وسبب
فالتحاق املعلم بثالث برامج تدريبية يف تقنية احلاسب اآليل         ، اجلوانب الفنية نظرياً واجلوانب التطبيقية عملياً       

كما أن االلتحاق بربناجمني تدريبيني أو      ، ية االستخدام يف عملية التدريس    غاقد ال تكفي لتحقيق     ، أو أكثر   
نظراً لكون هذه الـربامج التدريبيـة       ، ضاً ال يكفي لتحقيق الغاية نفسها     أكثر يف دمج احلاسب يف التعليم أي      

ـ   ) املتدرب(ألهدافها على ما ميتلكه املعلم      األخرية يعتمد النجاح فيها وحتقيقها       ارات يف  من إمكانات ومه
وهذا مـا الحظـه الباحـث يف        ، تحاق مبثل هذه الربامج التدريبية    تقنية احلاسب اآليل كأساسيات قبل االل     

الدراسة االستطالعية واليت وكما متت يف بعض مدارس املرحلة الثانوية عرب معلميها وأمناء مراكز مـصادر                
ة بعض الـربامج التدريبيـة      ء ومعايش فإا مشلت كذلك مركز التدريب من خالل استطالع اآلرا        ، التعلم  
  .مباشرةً
  االلتحـاق   كَثُـر   ما نود الوصول إليه أن االكتفاء بإحدى صوريت الربامج التدريبية ال يكفي وإن كان              إن

مـن خـالل    ، وعي الربامج التدريبية معاً   لذلك اعتمدنا على حساب التحاق املعلمني بن      ، بالربامج التدريبية 
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ين النـوعني مـن      الفروق الدالة إحصائياً من عدمها بني املعلمني امللتحقني ذ         لتحديد، التصنيف السادس 
  . مع أقرام الذين مل يلتحقوا ا  وبني استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم ، الربامج التدريبية

ين مل يلتحقـوا    والذ،      نستطيع حتديد مستوى استخدام معلمي العلوم الذين التحقوا بالربامج التدريبية           
إضـافةً  ، "برامج تقنية احلاسب اآليل   "على االلتحاق بثالث برامج تدريبية أو أكثر يف          بناًء ،بالربامج التدريبية 

  :)٤٨(كما يف اجلدول رقم " دمج احلاسب يف التعليمبرامج "إىل برناجمني تدريبيني أو أكثر يف 
F٤٨E 

  حبسب االلتحاق بالربامج التدريبية /  للحاسب اآليل يف تدريس العلوم اسة الدرعينةأفراد   مستوى استخداميوضح

א   

אאא 
  %  ك

التحقوا   

١٥  
  

١٤,٤٢%   

 يلتحقوامل ٨٥,٥٧  ٨٩%   

  
المجموع 

  

١٠٤  
  

١٠٠%   

  

ث برامج تدريبية أو أكثر يف       أنه متّ اعتماد التصنيف على أساس االلتحاق بثال        )٤٨( رقم   يتضح من اجلدول  
حبيث ، " دمج احلاسب يف التعليم   برامج  "إضافةً إىل برناجمني تدريبيني أو أكثر يف        ، " برامج تقنية احلاسب اآليل   " 

وسبب األخـذ ـذا     ، هذا يكون معياراً لتصنيف املعلمني إىل ملتحقني بالربامج التدريبية أو غري ملتحقني             
فجزأيه يعربان عن تكامل بني اجلوانب      ، لتصنيف يغطي جوانب مهمة وضرورية      التصنيف يعود إىل أن هذا ا     

، اسب اآليل أو أكثر   فالتحاق املعلم بثالث برامج تدريبية يف تقنية احل       ، ظرياً واجلوانب التطبيقية عملياً   الفنية ن 
بيني أو أكثـر يف     كما أن االلتحاق بربناجمني تدري    ، غاية االستخدام يف عملية التدريس    قد ال تكفي لتحقيق     

نظراً لكون هذه الربامج التدريبيـة األخـرية        ، ضاً ال يكفي لتحقيق الغاية نفسها     دمج احلاسب يف التعليم أي    
من إمكانات ومهـارات يف تقنيـة       ) املتدرب(ألهدافها على ما ميتلكه املعلم      يعتمد النجاح فيها وحتقيقها     

وهذا ما الحظه الباحث يف الدراسـة       ، امج التدريبية تحاق مبثل هذه الرب   احلاسب اآليل كأساسيات قبل االل    
، االستطالعية واليت وكما متت يف بعض مدارس املرحلة الثانوية عرب معلميها وأمناء مراكز مصادر الـتعلم                 

  .فإا مشلت كذلك مركز التدريب من خالل استطالع اآلراء ومعايشة بعض الربامج التدريبية مباشرةً 
  

لوصول إليه أن االكتفاء بإحدى صوريت وفئيت الربامج التدريبية ال يكفي وإن كان االلتحاق              إنا ما نود ا        
مـن  ، ولذلك اعتمدنا على حساب التحاق املعلمني بنوعي الربامج التدريبية معاً           ، بالربامج التدريبية كثرياً      

ا بني املعلمني امللـتحقني     لتحديد الفروق الدالة إحصائياً من عدمه     ، خالل التصنيف السادس سابق الذكر      
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مع أقرام الذين مل يلتحقوا ا ـ أي مل يلتحقوا بالعدد احملدد حبسب  ، ذين النوعني من الربامج التدريبية 
 . التصنيف ـ  وبني استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم 

  

حيـث ال   ، نسبة للعدد الكلي  ذان الشرطان بال   قلة من املعلمني ينطبق عليهم ه      أن ومن هذا اجلدول يتضح     
 الدراسة قد التحقوا بثالث برامج      عينةمن إمجايل أفراد    % ١٤,٤٢ميثلون نسبة    معلماً   )١٥(يتجاوز عددهم   
يف دمج احلاسب يف    إىل التحاقهم بربناجمني تدريبيني أو أكثر       إضافة ً ، ة احلاسب اآليل أو أكثر    تدريبية يف تقني  

سوف لـن   تايل جمموع استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم          وبال ومع كون عددهم قليل   ، التعليم
 هذا علىنسبياً عطفاً تعترب مرتفعة أما كنسبة مئوية ف ،  استخداماً )١٦٧(حيث وصل إىل    ، يكون كثرياً كعدد  

أي مل  ،  يلتحقوا ذه الربامج التدريبية    بينما املعلمون الذين مل   %). ٥٥,٦٦(حيث وصلت إىل    ، العدد القليل 
% ٨٥,٥٧معلماً ميثلون نسبة    ) ٨٩(حيث يصل إىل    ، وعددهم كبري ، ققوا هذا الشرط كمعيار للتصنيف    حي

إالّ أنّ نسبة ذلـك بالنـسبة       ، ) ٧٠١(ومع بلوغ جمموع استخدامهم إىل      ،  الدراسة   عينةمن إمجايل أفراد    
كمـا يف   ،  الفئتني وميكن توضيح نسبيت    .%)٣٩,٣٨(ميع املعلمني ال تتجاوز     موع االستخدام الكلي جل   

  :الرسم البياين التايل 
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F٤E 

  
  

املعلمني امللتحقني بالربامج التدريبية وغري     (  الدراسة   عينةوللتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء        
متغري االلتحاق  حول استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس باختالف         ) امللتحقني ذه الربامج التدريبية     

،  للعينـات املـستقلة   T-test  Independent – Sample)  ت(اختبار مت استخدام ، بالربامج التدريبية 
  ) :٤٩(وجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم 
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F٤٩E 

  ) الربامج التدريبيةلتحقني باملعلمني امللتحقني وغري امل( الدراسة عينةوداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت( قيمة يوضح
  االلتحاق بالربامج التدريبيةباختالف متغري حول  استخدامهم  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 

دراسة 
  مقررات

  

 دالعد
جمموع 
 االستخدام

النسبة املئوية 
  لالستخدام

املتوسط 
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  املعياري

  قيمة
  )ت ( 

مستوى 
  الداللة

  اجتاه
  الدالة

  درس
 

15  
 

167  
 

55.66%   
 

6.4667  
 

2.336  

  مل يدرس
 

89  
 

701  
 

39.38%   
 

5.0568  
 

2.475  
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  دالة

  
  

وهذا ،  ) 035.( وأن مستوى الداللة يساوي     ،  )2.14-( يساوي  ) ت(يتبني من اجلدول السابق أن قيمة       
املعلمـني  (  الدراسة عينة بني آراء  )05.( يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

هم احلاسب اآليل   حول استخدام  ، )مل يلتحقوا ذه الربامج     املعلمني الذين   التحقوا بالربامج التدريبية و   الذين  
لصاحل اموعة األوىل اليت التحق     ، االلتحاق بالربامج التدريبية    تعزى إىل اختالف متغري     ، يف تدريس العلوم  

  إحداث األثر املطلـوب   إىل  يؤدي االلتحاق بالربامج التدريبية  وهذا يوضح لنا أن     ، ج التدريبية أفرادها بالربام 
  ،استخدام أكرب للحاسب اآليل يف عملية التدريس حبيث يؤدي إىل ، للتأثري على املعلمني

  
  

يل يف  فرق أيضاً بني متوسطي جمموع استخدام املعلمني للحاسـب اآل  وجود املذكور كما يتبني من اجلدول   
إضافةً  إىل التحـاقهم     ، تدريس العلوم الذين التحقوا بثالث برامج تدريبية يف تقنية احلاسب اآليل أو أكثر              

وبني سواهم ممن مل يلتحقوا ذه الربامج التدريبيـة         ، بربناجمني تدريبيني أو أكثر يف دمج احلاسب يف التعليم        
لصاحل اموعة األوىل اليت التحق أفرادها بتلك       %) ١٦,٢٨(حيث يصل الفرق بني اموعتني إىل       ، بفئتيها  

، وسبب ذلك يعود إىل وقوع املعلمني يف ظروف أكثر لتعلم استخدام احلاسـب اآليل               ، الربامج التدريبية   
فمنطقيـاً  ، ونظراً لتعدد وتنوع هذه الربامج التدريبية       ، وتوظيف براجمه وتطبيقاته املتعددة يف تدريس العلوم        

وهذا ما اتـضح    ،  ذلك إىل استخدام أكثر للحاسب اآليل يف عملية التدريس من قبل املعلمني              سوف يؤدي 
  .   هلذا الفرق الرقمي بني الفئتنيوكذلك وجود داللة إحصائية، من وجود هذا الفرق الرقمي 

  

علمني الستخدام  لرفع كفاءة امل  ،  يتحتم على اجلهات املعنية أن تعي أمهية هذه الربامج التدريبية            من ما سبق   
   .وكل ما خيدم العملية التعليمية ، أكرب وأمثل للتقنية املتطورة يف عملية التدريس 

واليت أظهرت نتائجها عدم    ، ) م١٩٩٣(دراسة أيب جابر والبداينة     ختتلف مع ما توصلت إليه      وهذه النتيجة   
املوسى : إليه دراسة كل من      النتيجة تتفق مع ما توصلت       كما أن هذه    .وجود فروق ذات داللة إحصائية    

 . Abedll-Haqq  ودراسة عبد احلق، )هـ١٤٢٧(أبو عراد وفصيل ، )هـ١٤٢٥ (احلسن، ) م٢٠٠٢(

وهذا ما دفع بكثري من الدراسات إىل أن توصي بضرورة تدريب املعلمني يف خمتلف التخصصات . ) (1995
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للـتمكن مـن     ، ة متخصصة   امة دورات تدريبي  بإق، ات التعليمية وخاصة احلاسب اآليل    على استخدام التقني  
  كارير وجلم وسيلز، )م٢٠٠٤(اخلطيب والسيد ، )هـ١٤١٩(علي : كما يف دراسة كل من، االستخدام

(Carrier, Glem & Sales,1985)،  عبد احلقAbedll-Haqq,1995) ( ، ربيع)أخضر ، )م٢٠٠٥
علـى اسـتخدام    ، لعلوم حتديـداً  رورة تدريب معلمي ا   ت دراسات أخرى بض   كما أوص    .)هـ١٤٢٧(

عبـداهلادي  ،  )م٢٠٠٢ (املوسى:  ما أكّدت عليه دراسات    وهذا،  التعليمية وخاصة احلاسب اآليل    التقنيات
  ).م٢٠٠٣(ودراسة أيب ناجي ، )م٢٠٠٧(الشناق ، )م٢٠٠٥(ذيفي والدغيم احل، )م٢٠٠٣(
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  دسالفصل السا
א א

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
W 
كما حتتـوي علـى أبـرز       ، لنتائج اليت توصلت إليها الدراسة     ألهم ا  حيتوي هذا الفصل على ملخص         

 .وأمهية القيام اعلى بعٍض من الدراسات اليت يرى الباحث ضرورة و، يف ضوء هذه النتائجالتوصيات  
  

WאאW 
 الوصول إىل حتقيق إجابات علمية وموضوعية عن أسئلة الدراسة اليت انبثقت عن هدفت الدراسة     

  :   السؤال الرئيس التايل
يف   وتوظيفهم براجمه وتطبيقاته يف تـدريس العلـوم        حلاسب اآليل اواقع استخدام معلمي العلوم     ما   
   ؟افظة األحساءحم
  :    وهي أسئلة فرعية عنه عدة  انبثقت الذي السؤالذلك

  ما مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟  / ١

  ما مستوى استخدام معلمي العلوم برامج احلاسب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟  / ٢

  يف استخدام معلمي العلوم   )  ٠,٠٥(لداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا / ٣
   : حبسبالعلوم      احلاسب اآليل يف تدريس 

  ) .تربوي ـ غري تربوي ( اإلعداد التربوي   أ  ـ 
  .     ب ـ التخصص 

  .     ج  ـ خربام يف التدريس  
  . د  ـ دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين 

 çاخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " الدورات التدريبية "  بالربامج التدريبية  ـ التحاقهم.  
  :أمهها ،  توصلت الدارسة إىل جمموعة من النتائج ،من ذلك  فانطالقاً

يف ، %) ٧٥,٩٦(بنسبة تصل إىل    ، هم من التربويني    ،  الدراسة من معلمي العلوم      عينةـ أن معظم أفراد     ١
 مقرراً أو أكثر يف احلاسـب       حوايل ثلثي هؤالء قد درسوا    كما أن   ، بويني  من غري التر  %) ٢٤,٠٣(مقابل  

منهم مل يدرسوا أي مقرر يف هـذا    %) ٣٣,٦٥(يف مقابل   ،  %) ٦٦,٣٤( بنسبة تصل إىل      ،اآليل أثناء اإلعداد األكادميي   

  %) .٤١,٧٣(  للحاسب اآليل يف عملية التدريس ال يتجاوز مومع هذا فإن استخدامه، الشأن 

  : مبا يلي ،  الدراسة يتصفون من حيث الثقافة احلاسوبية عينةـ أن أفراد ٢
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بنـسبة  ، م ميتلكون جهاز حاسب آيل     الدراسة من معلمي العلو    عينةأن الغالبية العظمى من إمجايل أفراد       )  أ
 .%)٩٧,١١(تصل إىل 

ونـسبة  ،  شخـصي   بشكل  احلاسب اآليل   الدراسة من معلمي العلوم يستخدمون     عينةأن معظم أفراد    ) ب
 . )%٩٣,٢٧(استخدامهم إىل 

بشكل شخصي يف خمتلـف مناشـط        الدراسة من معلمي العلوم يتصفحون اإلنترنت        عينةمعظم أفراد   ) ج
  .%)٩٠,٣٨(وتبلغ نسبة تصفحهم لإلنترنت ، احلياة
علوم الذين يقرؤون نشرات أو جمالت متخصصة يف        ،  الدراسة من معلمي العلوم    عينةتقارب نسبة أفراد    ) د

فتصل نسبة الذين يقـرؤون     ، مع أوالئك الذين ال يقرؤون هذا النوع من الدوريات العلمية         ، احلاسب اآليل   
  %).٥٥,٨٨(فتصل نسبتهم إىل ، ذلك قليالً نسبة الذين ال يقرؤونوتزيد عن ، )%٤٧,١١(إىل 
وتصل ، ت واالتصاال معارض احلاسب اآليل  يزورون  ال   الدراسة من معلمي العلوم      عينةأن أكثر أفراد    ) هـ

  %).٣١,٧٣(وأما الذين يزورون هذه املعارض فإن نسبتهم ال تزيد عن ، )%٦٨,٢٦(نسبتهم 
وتصل نـسبتهم  ، اآليل يف واحد من جماالت التعليمالنسبة األكرب من معلمي العلوم يستخدمون احلاسب   ) و

دام من حيث نوع االستخدام     وإجيابية إذا ما أحسن هذا االستخ     ، وهي نسبة مرتفعة  ، %)٩٠,٣٨(يف ذلك 
  .)%٩,٦١(نسبتهم و، ال يستخدمون وباملقابل هناك معلمون ، مل العملية التعليميةوطريقة التوظيف يف جم

ويعترب استخدامهم له   ، للحاسب اآليل يف تدريس العلوم    الستخدام   العلوم يتفاوتون يف عدد مرات ا      معلمو) ز
ي هذه النسبة   يل، وهي وكما تبدو نسبة عالية    ،%) ٤٠,٣٨(ىل  تصل إ و، ربمرة يف األسبوع هي النسبة األك     

مث يستخدم يف مجيـع     ، )%٣١,٧٣(وتصل نسبة ذلك إىل   ، استخدامه مرة يف الشهر   ، يف كثافة االستخدام  
فـال  ، وأما استخدامه مـرة يف الـسنة      ، %)٦,٧٣(مث مرة يف الفصل بنسبة    ، )%١١,٥٣(احلصص بنسبة   

  .%)٧,٦٩(وتبلغ نسبتهم ، ه ائياًهناك نسبة قليلة ال يستخدمونو ،)%١,٩٢(تتجاوز نسبة االستخدام
  

اليت حتد أو حتول دون استخدامهم احلاسب اآليل يف عملية          ، ـ أورد املعلمون جمموعة عديدة من األسباب      ٣
  :أبرزها ما يلي  ، التدريس

  .لمإضافة إىل ارتفع نصاب املع، وكثرة الطالب يف الفصول الدراسية، ـ كثرة احلصص
  .حيث يوجد مقر واحد ويكثر االزدحام عليه ، مصادر التعلممركز ـ الضغط على 

وإن وجدت فهي غري جيدة أو وبعـضها يتـسم بعـدم تـضمنه              ، ـ الربامج املعدة للتدريس غري متوفرة     
  .حيث ال تتوفر املادة العلمية اليت ميكن عرضها على احلاسب اآليل، موضوعات خاصة باملنهج

  .ة واإلملام بالربامج اخلاصة بإعداد الدرس باحلاسب اآليل ـ عدم القدر
  .وإن وجدت فهي بأعداد ليست كافية ، ـ عدم وجود أجهزة يف املدارس معدة للمعلمني 
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هـي  ، يت يقوم ا املعلمون وميارسوا    ـ أكثر صور تطبيقات استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم ال          ٤
عرض " يلي ذلك    ، املعلمني بالنسبة موع  )%٩٢,٣٠ ( ووصلت نسبة االستخدام إىل    ،"كتابة أسئلة االختبارات  "

حـث الطـالب وتـوجيههم للتوسـع يف         "مث   ، املعلمني بالنسبة موع  )%٧٧,٨٨ (بنسبة تصل إىل  ، "درس للطـالب  

 مـوع النـسبة   ب )%٦٧,٣٠ (بنسبة تبلـغ  " شبكة اإلنترنت  العلمية أو    CD'sاالسطوانات  املوضوعات العلمية بواسطة    
 )%٦٥,٣٨ (بنسبة تـصل إىل   " يف خمتلف املنهج الدراسـي     استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف إثراء معلومايت      "مث   ،املعلمني

تصميم "مث   ، املعلمني بالنسبة موع  )%٦١,٥٣ (بنسبة تبلغ " كتابة قوائم أمساء الطالب   "مث   ، املعلمني بالنسبة موع 

عيم الدروس بصور أو مقاطع     تد"يلي ذلك    ، املعلمني بالنسبة موع  )%٦٠,٥٧ (ة تصل إىل  بنسب" درس كعرض تقدميي  

إجراء جتربة علمية   "مث يلي ذلك     ، املعلمني بالنسبة موع  )%٥٣,٨٤ (بنسبة تصل إىل  "  علمية من شبكة اإلنترنت    فيديو

يف اسـتخدام   مشاركة الطـالب    "مث   ،لمني املع بالنسبة موع  )%٣٨,٤٦ (بنسبة تصل إىل  " باحلاسب اآليل بشكٍل نظري   

مث يلي ذلك    ، املعلمني بالنسبة موع  )%٣٦,٥٣ (بنسبة تبلغ " وغريمهـا ، النولوجي  ، الدواجل  : مثل، برامج التعلّم الذايت  
 )%٣٣,٦٥ (بنسبة تبلغ لكل منـهما    " استعراض موسوعات علمية إلكترونيـة    "و" تنفيذ تدريبات للطالب  " االستخدامان

 بالنـسبة مـوع    )%٣١,٧٣ (بنسبة تـصل إىل   " حل مسائل وإجراء حسابات معينة    "مث   ، املعلمني موعبالنسبة  
مث يلي ذلـك     ، املعلمني بالنسبة موع  )%٣٠,٧٦(بنسبة تصل إىل    " تصفح مواقع علمية مع الطالب    "مث   ،املعلمني

تبـادل  "و"  وغريهمثل اهر الرقمي،  التجارب العلمية  استخدام تقنيات حديثة متصلة باحلاسب اآليل يف إجراء بعض        "ن  االستخداما

بالنسبة  )%٢٩,٨٠ (بنسبة تبلغ لكل منهما على حدا     "  ...ية مع معلمني آخرين والطالب كذلك       املعلومات العلمية والثقاف  
 مـوع بالنسبة   )%٢٤,٠٣ (بنسبة تصل إىل  " استخراج متوسطات درجات الطالب   "مث يتبع ذلك     ، املعلمني موع
مث  ، املعلمـني  بالنسبة موع  )%٢٠,١٩(بنسبة تصل إىل    " تنفيذ منذجة أو حماكاة أمام الطالب     "يلي ذلك    ،املعلمني

بنسبة تصل "   أو من شبكة اإلنترنتElectronic Book’sحتديث معلومات الكتاب املدرسي من كتب إلكترونية "يلي ذلك 
املعامـل  ( احلاسب اآليل   إجراء جتربة علمية عملياً بواسطة ايات طرفية متصلة ب        "مث   ، املعلمني بالنسبة موع  )%١٩,٢٣ (إىل

فهي ، ستخدامات اليت ميارسها املعلمون   أما أقل اال  .  املعلمني بالنسبة موع  )%١٨,٢٦(بنسبة تبلغ   " )احملوسبة
بالنـسبة   )%٩,٦١(سبة مل تتجـاوز بن"  E-mail من واجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الربيد اإللكتروين         استقبال بعضٍ "

  . املعلمنيموع
  

علمـني التربـويني وغـري       كثرياً بني امل    اآليل يف عملية التدريس متقارب     ـ مستوى االستخدام للحاسب   ٥
%) ٤٠,٨٠(يف مقابـل  ، %)٤٢,٠٢(حيث أن نسبة استخدام املعلمني التربـويني تـصل إىل       ، التربويني

صلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً حول استخدام معلمـي             تو   وقد  .للمعلمني غري التربويني  
    ).تربوي ـ غري تربوي ( اإلعداد التربوي  : باختالف متغري، العلوم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم
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 أيضاً بني املعلمـني يف التخصـصات         اآليل يف عملية التدريس متقارب     ـ مستوى االستخدام للحاسب   ٦
م موجودة عند  ففي حني جند أن أعلى نسبة استخدا، ) ـ أحياء ـ كيمياء ـ جيولوجيا   فيزياء( ربعة العلمية األ

فإن النسبتني اللتني تليهـا تقارـا       ، %)٤٤,٣١(حيث تصل نسبة االستخدام إىل    ، معلمي ختصص األحياء  
علـى  %) ٤١,٦٦( و   %)٤١,٧٦(فنجد أن استخدام معلمي ختصصي الكيمياء والفيزياء تصل إىل          ، كثرياً
حيث ال تتجاوز نـسبة     ، )جيولوجيا(معلمي ختصص علم األرض      وأقل نسبة استخدام جندها عند       ،التوايل

  .منهموإن كانت أقل ، صصات األخرىوهذه النسبة ليست ببعيدة كثرياً عن التخ، %)٣٥(االستخدام 
لعلوم للحاسـب اآليل يف      توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً حول استخدام معلمي ا            وقد

    ).فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ علم األرض( التخصص  : باختالف متغري ، تدريس العلوم
  

 نسبياً بني املعلمني باختالف عدد سنوات       نـ مستوى االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدريس متباي        ٧
ففي حني جند أن ، ا التباين ليس كبرياًوهذ، )فـأكثر ١٥/١٥ـ أقل من١٠/١٠ ـ أقل من ٥/٥ـ أقل من ١(اخلربة

         م بني عشر وأقل من مخس عشرة سنةً       أعلى نسبة استخدام موجودة عند معلمي العلوم الذين تتراوح خرب ،
م بني السنة وأقل مـن  ويلي ذلك املعلمني الذين تتراوح خرب    ، %)٤٧,٧٣(حيث تصل نسبة االستخدام إىل    

ـ ، %)٤٣,٣٣(صل إىل حيث أن نسبة استخدامهم ت، مخس سنوات  ربم بـني  أما املعلمني الذين تتراوح خ
فـإن نـسبتيهما تبلـغ      ، ن تتجاوز خربم اخلمس عشرة سنةً     وكذلك الذي ، مخس وأقل من عشر سنوات    

 توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً حـول           وقد.  على التوايل %) ٣٥,٥٨(و%) ٣٧,٩٧(
 ـ  ٥  /  ٥ـ أقل مـن  ١( اخلربة : باختالف متغري، يل يف تدريس العلوماستخدام معلمي العلوم للحاسب اآل

    ).فأكثر ١٥ /  ١٥ـ أقل من ١٠ /  ١٠أقل من
  

معارف ومهـارات احلاسـب اآليل   "هي ، )عالية( ـ أكثر املهارات املتوفرة لدى معلمي العلوم عند مستوى  ٨
واليت مل تتجـاوز    ، "لربجمة بإحدى لغات الربجمة   مهارات ا "وأقلها هي   ، ) %٣٤,٤٣(حيث بلغت نسبتها    ، "العامة

مهارات استخدام  "فهي  ، فإن أكثر املهارات توفراً عندهم      ، )متوسطة(وأما عند مستوى    ). %٠٠,٣٨(نسبتها  
والـيت مل   ، "مهارات الربجمة بإحدى لغات الربجمة      "وأقلها هي   ، )%٣٠,٣٩(حيث بلغت نسبتها    ، "برامج احلماية 

مهارات "فهي  ، فإن أكثر املهارات توفراً عندهم      ، )منخفضة(وأما عند مستوى    ). % ٢,٤٣(تتجاوز نسبتها   
معارف ومهارات احلاسب اآليل    "وأقلها هي   ، )%٢٦,٠٧(حيث بلغت نسبتها    ، " برامج ضغط امللفات   استخدام
غري (مستوى  أي عند   ، وأما تلك املهارات اليت مل تتوفر لديهم      ). %١٦,٦٣(واليت مل تتجاوز نسبتها     ، "العامة
وبلغت نـسبتها   ، "مهارات الربجمة بإحدى لغات الربجمة    "هي  ، فإن أكثر املهارات اليت مل تتوفر عندهم      ، )متوفرة

  ).    %٢٢,٧٧٢(واليت مل تتجاوز نسبتها ، "مهارات استخدام اإلنترنت"وأقلها نسبةً هي ، )%٨٣,٠٩(
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  إىل حٍد ما بني املعلمني الذين درسـوا        ارب اآليل يف عملية التدريس متق     ـ مستوى االستخدام للحاسب   ٩
حيث أن نـسبة اسـتخدام      ، يف هذا اال  مل يدرسوا أية مقررات     والذين  ، مقرراً أو أكثر يف احلاسب اآليل     

   .الذين مل يدرسواللمعلمني  %) ٣٨,٢٨(يف مقابل استخدام بنسبة ، %)٤٣,٤٧(الذين درسوا 
لة إحصائياً حول استخدام معلمي العلوم للحاسـب اآليل يف           توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دا       وقد

  .  دراسة مقررات حاسوبية أثناء اإلعداد األكادميي  : باختالف متغري، تدريس العلوم
  

  

برامج تقنيـة  "ـ االلتحاق بثالث برامج تدريبية أو أكثر يف لة من املعلمني ينطبق عليهم شرطي   قأنـ ١٠

ـ بالنـسبة للعـدد     " دمج احلاسب يف التعليم   برامج  "رناجمني تدريبيني أو أكثر يف      إضافةً إىل ب  ، "احلاسب اآليل 
 قد التحقـوا    العينةمن إمجايل أفراد    % ١٤,٤٢ميثلون نسبة    معلماً   )١٥(حيث ال يتجاوز عددهم     ، الكلي

يف دمج  أو أكثر   إىل التحاقهم بربناجمني تدريبيني     إضافةً  ، ة احلاسب اآليل أو أكثر    بثالث برامج تدريبية يف تقني    
 العلوم   وبالتايل جمموع استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس       ومع كون عددهم القليل   ، احلاسب يف التعليم  

أما كنسبة مئوية فإن نسبة ذلك تعتـرب        ،  استخداماً )١٦٧(حيث وصل إىل    ، سوف لن يكون كثرياً كعدد    
 بينما املعلمـون الـذين مل     . %)٥٥,٦٦ (حيث وصلت إىل  ، ليلمرتفعة إىل حٍد ما نسبةً إىل هذا العدد الق        

حيـث  ، وعددهم كبري نوعاً ما، أي مل حيققوا هذا الشرط كمعيار للتصنيف، يلتحقوا ذه الربامج التدريبية  
ومع بلوغ جمموع اسـتخدامهم إىل      ، العينةإمجايل أفراد   من  % ٨٥,٥٧معلماً ميثلون نسبة    ) ٨٩(يصل إىل   

  .%) ٣٩,٣٨ ( موع االستخدام الكلي جلميع املعلمني ال تتجاوزإالّ أنّ نسبة ذلك بالنسبة، )٧٠١(
 توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً حول استخدام معلمي العلوم للحاسب اآليل يف تدريس        وقد
  .يةلصاحل جمموعة املعلمني الذين التحقوا بالربامج التدريب، غري االلتحاق بالربامج التدريبيةباختالف مت، العلوم
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WאאW 
 

  :يوصي الباحث مبا يلي ،  الدراسة من نتائج بناًء على ما توصلت إليه     
 جمـال   أكثر كماً وكيفاً يفقرراتمب، ـ ضرورة إثراء برامج إعداد معلمي العلوم يف كليات إعداد املعلمني         

حلديثة يف التدريس وخباصة استخدام اإلمكانات الفائقـة        حبيث تشمل األساليب ا   ، تقنيات التعليم التطبيقية  
 مع تركيز هذه املقررات يف عملية دمج احلاسب اآليل          .للحاسب اآليل واإلنترنت يف جممل العملية التعليمية      

  .وتفعيل اجلانب العملي التطبيقي أثناء اإلعداد األكادميي، يف التعليم
  
  

وخباصة ، فيما يتعلق بتقنيات التعليم     ، يب معلمي العلوم أثناء اخلدمة    تدرـ تطوير اآلليات املتبعة يف اختيار و      
، معرفة مستوى مهارات املعلمني قبل التحاقهم بربامج احلاسـب اآليل           : ومن ذلك   ، تقنية احلاسب اآليل    

  .من أجل حتقيق استفادة أكرب من هذه الربامج التدريبية، وكذلك برامج دمج احلاسب اآليل يف التعليم 
  

مثل ، من استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس ،  تدريب معلمي العلوم على مستويات متقدمة ـ
ويف فهم ، لتطوير استخدام تقنية احلاسب اآليل يف األنشطة العملية ، " املعامل احملوسبة " عملية تفعيل 

  .ملختلف الظواهر العلمية ، دالالت الرسوم واملخططات البيانية 
  

بين وزارة التربية والتعليم لربجميات تعليمية متطورة بعيداً عن سلبيات عروض الدروس املعتمدة ـ ضرورة ت
حبيث نقفز بأساليب االستخدام إىل االستفادة من اإلمكانات اهلائلة لربامج ، على برنامج العروض التقدميية 

  .احملاكاة يف دروس العلوم على سبيل املثال 
  

وكذلك عمليـة تقـومي     ، بكل ما يتعلق بإعداد وتصميم الربجميات التعليمية        ، ة  ـ تضمني الربامج التدريبي   
  .النماذج اجلاهزة املصنعة جتارياً

  

، ختتص بإنتاج العمل على أن يكون هناك جهة أو جهات تربوية حكومية أو أهلية أو بتعاون اجلهتني معاًـ 
حبيث تقوم املؤسسات أو الوزارة ،  علومال تتناسب مع أهداف وحمتويات مناهج تعليم ،برامج تعليمية 

نفسها املنتجة للربامج التعليمية باستخدام األسس العلمية يف عملية إنتاج الربجميات من حيث تكوين فريق 
   .عمل يتكون من متخصصني يف اجلوانب النفسية والتربوية والعلمية والفنية 

  

مكانية تفعيل دور الوسائط اإللكترونية املتعددة يف       وإ ملعرفة جدوى  ، تبادل الزيارات بني معلمي العلوم    ـ  
  . العلومتدريس

  

املنبثقة من احملتوى العلمـي      ، e-Book'sلتبين إنتاج الكتب اإللكترونية     ، ـ أن تضع الوزارة خطة علمية       
  .وخاصة للمرحلة الثانوية، ملناهج العلوم 
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ـ       ـ أن ختصص وزارة التربية والتعليم ميزانية مناسبة من أجل          بات اآلليـة    توفري العدد الكايف مـن احلاس
حبيث تكون امليزانية   ، الربجميات التطبيقية ؛ الالزمة لتفعيل إجيايب وهادف هلذه التقنيات و       وملحقاا وبرجمياا 

يف خمتلـف التخصـصات     ، ترنـت املخصصة تتناسب ومتطلبات االستخدام احلديث للحاسب اآليل واإلن       
أو تنميـة  ، سواء على مستوى التحـصيل الدراسـي     ، توى عالٍِ من التعلّم    خالهلا مس  ويتحقق من ، العلمية

  .احلاسب اآليل تقنية  جتاهأو، وكذلك تنمية االجتاهات اإلجيابية جتاه العلوم، مهارات التفكري بشىت أنواعه
  

 من موقع يف    يف أكثر ، خدمة اإلنترنت لكافة املدارس     ، ـ أن توفر الوزارة ممثلةً يف إدارات التربية والتعليم          
  .حبيث يستفيد منها كٍل من الطالب واملعلم معاً، وليس قصراً على مراكز مصادر التعلّم ، املدرسة 

  

 بوضع خطط مستقبلية لالسـتفادة مـن  ، تعليم يف وزارة التربية والتعليمـ أن تقوم اجلهات املسؤولة عن ال  
د أو حتول دون اسـتخدام معلمـي العلـوم           اليت حت  وخاصة املادي منها    ، إزالة املعوقات و، احلاسب اآليل 
، وذلك بأن تضع الوزارة خطة مالية قصرية املدى يف امليزانية         ،  يف عملية التدريس بشكٍل فعال     للحاسب اآليل 

، Digital Projectorحبيث ينتج عنها مبدئياً ويف هذا املدى القصري توفري حاسب آيل وجهاز عرض البيانات
، جة معلمي العلوم إليها   برغم حا ،  نتائج الدراسة أثبتت عدم توفرها     نظراً ألن ، ملكل معمل من معامل العلو    

  .وكذلك إىل الفصول الدراسية، سبب صعوبة نقلها إىل هذه املعاملوب
  

ـ العمل على إزالة املعوقات اليت حتد أو حتول دون استخدام معلمي العلـوم للحاسـب اآليل يف عمليـة                    
  .التدريس بشكٍل فعال 

  

ىل تقليل  إضافةً إ ، تؤدي إىل خفض أنصبة معلمي العلوم من احلصص       ، ستراتيجية مناسبة ان تضع الوزارة    ـ أ 
نظراً ، ل معلمي العلوم يف عملية التدريس     مبا يسمح الستخدام أكرب وأمثل من قب      ، أعداد الطالب يف الفصول   

ـ لكون فئة من املعلمني علّلت عدم استخدامها للحاسب اآليل يف تدريس ال            وم بواحـد مـن الـسببني       عل
  .أو كليهما، املذكورين
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  : الدراسات التالية مت اقتراح،  الدراسة من نتائج  ما توصلت إليه     استناداً إىل
 

•  أو حتول دون استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم، دراسة حول املعوقات والصعوبات اليت حتد. 
 

 . تقوميية لطبيعة استخدامات معلمي العلوم للحاسب اآليل يف العملية التدريسيةدراسة •
 

داخـل  ، Digital Projectorدراسة جتريبية حول فاعلية توفري حاسب آيل وجهاز عرض البياناتإجراء  •
 ريومهارات التفك ، على التحصيل الدراسي     ، وأخرى داخل املخترب املدرسي    ، الفصل الدراسي دائماً  

 .وحنو احلاسب اآليل ، وكذلك على االجتاه حنو العلوم ، لمي الع
  

داخـل  ، Digital Projectorإجراء دراسة جتريبية حول فاعلية توفري حاسب آيل وجهاز عرض البيانات •
ملرتبطـة بتحـضري    كتلـك ا  ، يف التجارب العملية  ، ومهارام على معارف الطالب  ، املخترب املدرسي 
 .وغريها، اهر بواسطة الشرائح اهرية

 

ل للحاسب اآليل يف عملية     من أجل تفعيل أمث   ، دراسات حول حتديد احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم         •
 .التدريس
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  املراجع
א א א א א א

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وكذلك ، من أجل إثراء الدراسة   ، لدراسات اليت استفاد منها الباحث     على مجيع املراجع وا    هذا اجلزء      حيتوي  
. األجبديةمرتبة حسب احلروف  ، واألجنبيةوهي تضم مراجعاً باللغتني العربية ، تأكيد أمهية هذه الدراسة  

  

WאאאW 
  

،  القاهرة،   ٢ج، )حتقيق جممع اللغة العربية    (وسيطاملعجم ال ). م٢٠٠٤ (.وآخرون إبراهيم، مصطفى     
  . مكتبة الشروق الدولية ، مصر

  

جملة رسالة  ".اجتاهات الطلبة حنو استخدام احلاسوب )." م١٩٩٣ (.ذياب ،  والبداينةماجد، أبو جابر     
   .١٥٩ ـ ١٣٣   ص ص ، )١٣( السنة ،  ٤٦ ع  ،ـ مكتب التربية العريب لدول اخلليج اخلليج العريب

  

استخدام أعضاء هيئة التدريس ").هـ١٤٢٧( .عبد الرمحن حممد،  صاحل بن علي و فصيل،أبو عراد     
،  ـ السعوديةرسالة التربية وعلم النفس ،" يف اململكة العربية السعوديةللحاسوب يف كليات املعلمني

   .٢٩٢ ـ ٢٤٣ص ص  ،  )٢٦(ع
  

احلاسب اآليل ومعوقاته يف منـاهج      واقع استخدام   ). " هـ١٤٢٧ (. أروى بنت علي عبد اهللا    ، رأخض     
جامعة امللك سـعود ـ كليـة     ، رسالة ماجستري غري منشورة. "معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية 

  .السعودية ، الرياض ،  قسم املناهج وطرق التدريسالتربية ـ 
  

 ـ البحوث  وحدة التخطيط والتطوير التربوي). هـ١٤٢٧(.عليم مبحافظة األحساء ربية والت     إدارة الت
   .هـ١٤٢٧/١٤٢٨إحصائية شؤون املعلمني للعام الدراسي ، التربوية 

  

امللتقى العريب حول مؤشرات قياس الفجـوة الرقميـة يف   ) ." م٢٠٠٥فرباير ـ مارس  (   .األلكسو     
 املعلومـات يف    عينةرؤية إقليمية لدفع وتطوير     : "ل خطة عمل جنيف   حنو تفعي : ندوة  ،  " الوطن العريب   
  .تونس ، تونس ، )م ٢٠٠٥مايو " (املنطقة العربية

  

 توظيف تكنولوجيا املعلومـات يف      ) .م٢٠٠٣). (تيب  ، توب:ترمجة  (فيل  ، ريس  ، نيك  ،      باكارد  
  .دار الفاروق للنشر والتوزيع ، مصر ، القاهرة ، املدارس 

  

،  " كوسيلة تعليمية يف الوطن العريب     تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل    ). " م١٩٨٩( .أمحد،  بوزبر    
    .١٢١ ـ ٩٧ ص ص ،  ٣٠ع  ، رسالة اخلليج العريب
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الكفايات التعليمية األساسية الالزمة ملعلـم املرحلـة الثانويـة          . " )م١٩٨٨ ( .فهد عبد اهللا  ، البياري     
امعـة  اجل ، رسالة ماجستري غري منشورة   ، " كتقنية يف التدريس الصفي ومدى توافرها له        الستخدام احلاسوب   

   .األردن، عمان ـ األردنية 
 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس األحيـاء علـى          ). " هـ١٤١٤ (.عثمان عبد احملسن  ،      التركي
جامعة  ، رسالة ماجستري غري منشورة" .  التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي مبدارس الرياض

  .السعودية ،  الرياض ، قسم املناهج وطرق التدريسامللك سعود ـ كلية التربية ـ 
  

تـدريس العلـوم يف      ).م  ٢٠٠٤). ( حممد وآخرون   ، ترمجة عبد احلميد      ( ليسلي وآخرون   ، تروبريدج    

  .دار الكتاب اجلامعي ، اإلمارات ، لعني ا، استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية : املدارس الثانوية 
                         

أثر استخدام احلاسوب على حتصيل طالب الـصف الـسادس          . " )هـ١٤٢٠ (. سعد عبد اهللا ،      التومي
 ـجامعة امللك سعودـكلية التربية   ، رسالة ماجستري غري منشورة   . "عد اللغة العربية    االبتدائي يف مقرر قوا   

  .السعودية ، الرياض ،  ئل وتكنولوجيا التعليمقسم الوسا
  

توصيات اللقاء السنوي الرابع للجمعية السعودية للعلوم التربويـة والنفـسية           ). هـ١٤٢٨ (.جسنت     
ـ ): جسنت(  ١٦ ـ  ١٥هـ املوافـق  ١٤٢٨ربيع اآلخر ٢٩ ـ  ٢٨يف الفترة من   اجلودة يف التعليم العام 

  . ـ فرع بريدة ـ القصيم لعلوم التربوية والنفسيةاجلمعية السعودية ل، م ٢٠٠٧مايو 
  
  

أثر استخدام احلاسب اآليل    " ).هـ١٤٢٦رجب ( .غسان شكري ، حممد بن غازي واهلديب   ، ودياجل     
جملة كليات  " . وملحقاته يف حتصيل طالب كلية املعلمني بالطائف يف مقرر تقنيات التعليم واجتاهام حنوه            

  .السعودية،  الرياضة لكليات املعلمني ـوكالة الوزار ـ املعلمني
  

أثر تدريس الكيمياء باستخدام احلاسـب      ). " م٢٠٠٥ (.خالد إبراهيم ، خالد فهد و الدغيم   ، احلذيفي     
دراسات يف املناهج    ،"ياء لدى طالب املرحلة الثانوية      اآليل يف تنمية التفكري العلمي واالجتاه حنو مادة الكيم        

   .٢٠٠ ـ ١٣٣ ص ص ،١٠٣ ع،وطرق التدريس
 

جتربة املدارس السعودية     قع استخدام معامل احلاسب اآليل يف     دراسة وا )"هـ١٤٢٥( .إبراهيم، احلسن     
رسالة ماجستري  )".هذه املدارس مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني ومديري(الرائدة

  .السعودية، الرياض،الوسائل وتكنولوجيا التعليمقسم  ـ كلية التربية ـ جامعة امللك سعود، غري منشورة
دار  ،عمان ، األردن    ،  بني النظرية والتطبيق   تكنولوجيا التعليم   ). م  ١٩٩٨( .حممد حممود ، ة  احليل     

   . والطباعة املسرية للنشر والتوزيع
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، بني القول واملمارسة  : فكري   من أجل تنمية الت    تكنولوجيا التعليم   ). م  ٢٠٠٢ (.حممد حممود ، ة  احليل     
   . والطباعة دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن 

  

، األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجياً وتعليمياً وعملياً        ). م  ٢٠٠٣ (.حممد حممود ، ة  احليل     
   . والطباعة دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ، ٢ط

 

واقع : الكمبيوتر التعليمي يف سلطنة عمان      . )م  ٢٠٠٤(  .سامح مخيس ،  والسيد مجال حممد ، باخلطي     
   .١٧١ ـ ١٢٩ص ص   ، ٤٠ع ،  ـ مصر ـ جامعة عني مشس جملة القراءة واملعرفة، وتطلعات 

  

ل طالب  أثر استخدام احلاسب اآليل والشرائح الشفافة يف حتصي       "  )م١٩٩٦ ( . مجيل علي بن حممد  ،      دويدي  
رسالة ماجستري  . الصف األول الثانوي مبنطقة املدينة املنورة لوحدة الدورات واموعات يف اجلدول الدوري             

  .السعودية ، الرياض ،  جامعة امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم املناهج وطرق التدريس  ، غري منشورة
  

اب احلاسـب اآليل وبراجمـه التعليميـة يف         أثر استخدم ألع  ). " م  ٢٠٠٤ ( .علي بن حممد  ،      دويدي  
قـراءة والكتابـة باملدينـة      التحصيل ومنو التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي يف مقرر ال           

    .١١٨ ـ ٨٥ص ص   ،  ٩٢ع  ،  رسالة اخلليج العريب ،"املنورة
  

ط املتعددة يف حتصيل التالميذ املعاقني      فعالية برنامج كمبيوتر بالوسائ   . " )م٢٠٠٥ (.مسية حممود  ، ربيع     
جملة القراءة  ، " لبعض مفاهيم العلوم والتربية الصحية يف اململكة العربية السعودية          ) القابلني للتعلم   ( عقلياً  
   .٧٣ ـ ٤٩ص ص   ، ٤٩ع ، ـ مصر ـ جامعة عني مشس  واملعرفة

  

،  امل ملصطلحات احلاسب اآليل واإلنترنت    املعجم الش ). م٢٠٠١ ( .السيد حممود وآخرون  ،      الربيعي  
  . مكتبة العبيكان ، السعودية ،  الرياض 

  
  

اجتاهات الطالب حنو جتربة التعليم اإللكتروين يف املؤسسة         " ).هـ١٤٢٦( .زكريا بن عبد اهللا   ، لزامل  ا     
العلوم  :لة جامعة امللك سعود     جم، "  العامة للتعليم الفين والتدريب املهين واجلامعة العربية املفتوحة بالرياض        

   .٦٩٨ ـ ٦٥٥ص ص ، الد الثامن عشر ، السعودية  ـ  )٢ (التربوية والدراسات اإلسالمية
  

فاعلية احملاكاة باستخدام الكمبيوتر يف تنمية املفاهيم العلميـة         ). " م  ٢٠٠٣ ( .عاطف حامد ،      زغلول
حنـو  : املؤمتر العلمي الـسابع      ،  املصرية للتربية العلمية   اجلمعية، " لدى األطفال الفائقني مبرحلة الرياض      

    . ٣٩٦ ـ ٣٤٥ص ص ، الد األول ،  يوليو٣٠ ـ ٢٧يف الفترة من   تربية علمية أفضل ـ
  

ـ إدارة وزارة التربية والتعليم ،  " املختربات احملوسبة ). " هـ١٤٢٥( .حسني عمر دقاس،      الزهراين
  .ظة جدة ـ مركز التطوير التربوي ـ اإلدارة العامة لتقنيات التعليم التربية والتعليم مبحاف

  



  

 ١٥٧

استخدام احلاسـوب واإلنترنـت يف      ). م٢٠٠٣( .عادل فايز ،  جودت أمحد والسرطاوي  ،      سعادة  
   .  للنشر والتوزيع الشروق،عمان ، األردن، ميادين التربية والتعليم 

  

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعليم العلوم على        " .)م١٩٩١ (.دخالد فه ، سيد أمحد واحلذيفي   ،      سالم
التحصيل واالجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقي لتالميذ الصف األول متوسط مبدينة الرياض باململكة العربية              

  . ٣٨١ ـ ٣٢٥ص ص  ، ٣ع  ، الد الرابع ، البحث يف التربية وعلم النفس ـ مصرجملة ،  "السعودية
  

، عمان ، األردن ، دار الفكـر         إدارة مراكز مصادر التعلّم    . )م١٩٩٥ (.عبد احلافظ حممد  ، سالمة     
  .للطباعة والنشر والتوزيع 

  
  

 دار  ، ، السعودية  الرياض،  تطبيقات احلاسوب يف التعليم    . )هـ١٤٢٥ (.عبد احلافظ حممد  ، سالمة     
  . للنشر والتوزيع اخلرجيي

  
  

  األهلية  ،عمان ، األردن    ، احلاسوب يف التعليم    ). م  ٢٠٠٢ (.حممد،  و أبو ريا     ظحلافعبد ا ،      سالمة  
   . والتوزيع للنشر

  

واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلة الثانويـة          ). "هـ١٤٢٧ (.فهد بن سليمان  ، الشايع     
،  الد التاسع عـشر ، عود ـ السعودية جملة جامعة امللك س،  "واجتاهات معلمي العلوم والطالب حنوها 

  .٤٩٨ ـ ٤٤١ص ص 
  

املهارات احلاسوبية الالزمـة     " .)م٢٠٠٧.(رياض بن عبدالرمحن  ، احلسنو، فهد بن سليمان  ، الشايع     
ع  ، جامعة عني مشـس    ـ مصر ـ )اجلزء األول ( جملة كلية التربية   ،"  كما حيددها املختصون   ملعلم العلوم 

  .٩٣ـ٦٣ص ص ، )٣١(
  

مية اإللكترونية يف تعليم العلوم واقع استخدام الوسائط التعلي). " م ٢٠٠٧(  .قسيم حممد ، الشناق     
         :الشبكة اإللكترونية على الرابطنقالً عن ،  "من وجهة نظر املعلمني بدولة األمارات العربية املتحدة

 htm).Arabic(Abstracts/reform-shool/ae.ac.uaeu.fedu.www://http  م٧٢/٦/٢٠٠٧مت استدعاؤه يف  ـ.   

تدريس العلوم يف التعليم  ). هـ١٤١٨ (.سعيد حممد حممد، السعيدعامر عبد اهللا سليم و،  الشهراين    
  . طابع ـ جامعة امللك سعود  واملالنشر العلمي، السعودية ،  الرياض ، العام



  

 ١٥٨

تقومي لربامج احلاسب اآليل التعليمية لطـالب املـدارس         . " )هـ١٤٢١ (. بن حممد  زعبد العزي ،      صقر
جامعة امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم املنـاهج وطـرق      ، رسالة ماجستري غري منشورة" . الثانوية 

  .السعودية ، الرياض ،  التدريس 
  
  

ملفات التقييم اإللكتروين على تنمية املهارات     فاعلية استخدام   . " )م٢٠٠٦ (.مد حسني سامل   حم ،     صقر  
جملة ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية     ، "التدريسية للطالب املتدربني بكلية املعلمني باجلوف واجتاههم حنوها         

  . ١٥٦ ـ ١٢١ص ص  ، ٣ع ، الد التاسع  ، التربية العلمية
  
  

احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكـة         ). "هـ١٤٢٤ (.أمحد بن علي  ، لعان     الض
رسـالة  . ) "من وجهة نظر معلمي ومشريف العلـوم      (ال استخدام التقنيات التعليمية     العربية السعودية يف جم   
، الريـاض  ،   التدريس قـ كلية التربية ـ قسم املناهج وطر جامعة امللك سعود   ، ماجستري غري منشورة

  .السعودية 
  

، السعودية، الرياض ، ٤ط، اجتاهات حديثة يف تدريس العلوم. )م١٩٨٧. (قرؤوف عبد الرزا،      العاين
  .دار العلوم للطباعة والنشر 

  

،  مجملة تكنولوجيا التعلي  ،  " املايكرو كمبيوتر وأدواره التربوية     . " )م١٩٨٥ ( .عبد الرحيم ، عبد اهللا        
   .٨٧ ـ ٦٩ص ص   ،  ١٥ع 

  

أثر استخدام احلاسوب يف تدريس العلوم علـى التحـصيل          " ). م٢٠٠٣ (.مجال الدين ، عبد اهلادي        
 ـ مـصر ـ    دراسات يف املناهج وطرق التدريس" واالجتاه حنو العلم لتالميذ الصف السادس االبتدائي 

    .٤٨ ـ ١٩ ص ص   ،٨٥ ع،جامعة عني مشس 
  

مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العامليـة           ) . " م  ٢٠٠٢  (.إبراهيم بن عبداهللا  ، د       العبي
جامعة امللك سعود ـ كليـة التربيـة ـ قـسم الوسـائل        ، رسالة ماجستري غري منشورة) " . اإلنترنت ( للمعلومات 

  .السعودية ، الرياض ،  وتكنولوجيا التعليم 
  

الشبكة اإللكترونية  نقالً عن    ،  "دمج التعليم اإللكتروين بالتعليم التقليدي    ). " ت.د  ( .سارة، عريين  ال     
  .م٢٠٠٧ / ٦/ ١٥ يف ـ مت استدعاؤه  mag_num&955=id?php.articlea/com.almarefah.www://http=106 :   الرابطعلى

  
  

 ،  الرياض،   ٤ط  ،  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية     ). هـ١٤٢٧ (.صاحل بن محد  ،     العساف 
   . العبيكان  مكتبة ، السعودية

  



  

 ١٥٩

 مكتبة ،   السعودية ،   الرياض، مناهج البحث العلمي وأصوله     ). م٢٠٠٤ (.باجد بن رفاع  ، ضياين    الع 
  . العبيكان

  
  

التعليمية لدى  مية مهارات إنتاج مواقع اإلنترنتفعالية برنامج مقترح لتن".)ت.د( .فتحيأكرم  ،يعل     
نقالً ، مصر، قنا، قسم تكنولوجيا التعليم ـ كلية التربية النوعية ـ الواديجامعة جنوب ، "طالب كلية التربية

 .م٤/٤/٢٠٠٧ مت استدعاؤه يفـ  html.net.zaghost.technology.www://http: اإللكترونية على الرابطالشبكة عن 
  
  

دار عامل الكتب    ،   السعودية ،   الرياض، احلاسب واملنهج احلديث     ).م١٩٩٨ (. مهدي عبد اهللا  ،علي     
  . للطباعة والنشر والتوزيع

  
  

جبامعة امللك سعود  أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةاجتاهات )."هـ١٤١٩( . مهديعبد اهللا ،علي     
 -عمادة البحث العلمي-مركز حبوث كلية التربية،" اآليل وعالقتها ببعض املتغرياتبالرياض حنو احلاسب
  .م٤/٤/٢٠٠٧مت استدعاؤه يفـ/edr/sa.edu.ksu.wwww://http:الشبكة اإللكترونية على الرابطنقالً عن ،جامعة امللك سعود

  
  
  

دور تقنيات املعلومات واالتصاالت يف تعزيز استخدام الطـرق         ) ." م٢٠٠٣( .حممد سعيد  ،العمودي     
 املعلومات واالتـصاالت يف     الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات     ، "احلديثة يف تدريس الفيزياء اجلامعية    

  .سوريا ، دمشق، )م ٢٠٠٣  يوليو١٧ ـ ١٥ ( "التعليم عن بعد
 
 
 

أثر استخدام وحدة تعليمية عرب اإلنترنت يف تـدريس مـادة           ) . " هـ  ١٤٢٤(محاد الطيار   ،      العرتي  
جامعة امللك سعود ـ   ، رسالة ماجستري غري منشورة" . العلوم على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط 

  .السعودية ، الرياض ،  التعليم كلية التربية ـ قسم الوسائل وتكنولوجيا 
  
  

مراكز مصادر الـتعلّم وإدارة     ). م١٩٨٢ ( .إياد، توفيق وملحم   ، مصباح احلاج والعمري    ،      عيسى  
  .مكتبة الفالح، الكويت ، الكويت ، اجتاه جديد يف تكنولوجيا التربية :  التقنيات التربوية

  

، ديب  ، إعداد املعلم تقنياً لأللفية الثالثة      : ت يف التعليم    دمج التقنيا ). م٢٠٠٤ (.إميان حممد ،      الغزو  
  .دار القلم للنشر والتوزيع، اإلمارات 

  

ـ   ). م١٩٩٨ (.لإبراهيم عبد الوكي  ،      الفار   ديات مطلـع القـرن احلـادي       تربويات احلاسوب وحت
  . ، عمان ، األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع والعشرين

  

ـ   ). م٢٠٠٠ (.لإبراهيم عبد الوكي  ،     الفار  ديات مطلـع القـرن احلـادي       تربويات احلاسوب وحت
  . ، عمان ، األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ٢ط ، والعشرين



  

 ١٦٠

  

، عمـان ، األردن ، دار       استخدام احلاسوب يف التعلـيم      ). م  ٢٠٠٢ (.إبراهيم عبد الوكيل  ،      الفار  
  . ر والتوزيع الفكر للطباعة والنش

  

 ، املدخل إىل التقنيات احلديثة يف االتصال و التعليم       ). هـ١٤١٦( .، مصطفى بن حممد عيسى     فالته     
  .  عمادة شؤون املكتبات–جامعة امللك سعود مطابع  ،السعودية ،  الرياض ، ٣ط

  

آلليـة وعالقتـها     دوافع استخدام األطفال للحاسبات ا     ).م٢٠٠٣ (.أبو احلسن منال حممد   ،      فؤاد  
  .دار النشر للجامعات ، مصر ، القاهرة ، باجلوانب املعرفية 

  

ـ ١٤٢٣ (.ألفت حممد أمحد  ،      فودة   ،  الرياض   ،  ٢ط  ، احلاسب اآليل واستخداماته يف التعليم      ).  ه
  . مكتبة جرير للنشر والتوزيع  ، السعودية 

  

العلوم على حتـصيل    س  م احملاكاة احلاسوبية يف تدري    خداأثر است " ).م٢٠٠٦ (.القرين، مسفر بن خفري        
جامعة  ، رسالة ماجستري غري منشورة.  "بيشة املفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاين املتوسط مبحافظة

  .السعودية  ، أا،  امللك خالد ـ كلية التربية
  

، عمان،  التعليم والتعلّم    مهارات االتصال والتفاعل يف عملييت    ). م٢٠٠٣ (.عالء وآخرون ،      كفايف  
  . األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  
  

والصعوبات اليت تواجهها    واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة    " ).ت.د (.سامل بن مسلم  ،      الكندي
، سـلطنة عمـان   ، نزوى، االجتماعية قسم الدراسات    -كلية التربية ،  "مبدارس التعليم العام بسلطنة عمان    

  .م٢٠٠٧ـ٦ـ٢٢مت استدعاؤه يف   ـ salim/net.almdares.www://http/:الشبكة اإللكترونية على الرابطمتوفر على 
  
 

منوه العلمـي   ، إعداده    ، أساليب عمله   ، مسؤولياته  : معلم العلوم   . )م  ١٩٨٦ ( .رشدي،      لبيب  
  . مكتبة األجنلو املصرية ،  مصر  ، القاهرة   ،  ٢ط، املهين  و

  

أثر أحد برامج احلاسب اآليل يف مادة الفيزيـاء علـى           " ).هـ١٤٢٠ (.إبراهيم بن عبد اهللا   ،      اللهيب
جامعة امللك سعود ـ كلية التربية   ، رسالة ماجستري غري منشورة.  "حتصيل طالب الصف األول الثانوي

  .السعودية ، الرياض ،  ائل وتكنولوجيا التعليم ـ قسم الوس
  

متثـل أكـرب   املباين املستأجرة " .)٢٠٠٤ مارس ٥هـ املوافق   ١٤٢٥ حمرم   ١٤اجلمعة   (.فايز،      املالكي
الـشبكة اإللكترونيـة علـى      نقالً عن   . السنة الرابعة ، ١٢٥٣ع، الوطن ، "لسعودية ا نسبة بني حمافظات  

  .م٢٠٠٧ـ٦ـ٢٢مت استدعاؤه يف  ـ  http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-03-05/local/local15.htm:الرابط
  
  



  

 ١٦١

، تعليم وتعلّم مهارات التدريس يف عـصر املعلومـات          ). م  ٢٠٠٥ ( .صالح الدين عرفة  ، حممود     
  .نشر ـ توزيع ـ طباعة: ، مصر ، عامل الكتب رةالقاه

  

رؤية مستقبلية لتطوير أساليب التفكري     : اإللكترونية  مهارات القراءة   ). م  ٢٠٠٤ ( .فهيم، مصطفى     
مدينـة  ،  ]ـ الثـانوي  ) املتوسط(  رياض األطفال ـ االبتدائي ـ اإلعدادي  [يف مراحل التعليم العام 

  . نصر ، مصر ، دار الفكر العريب
  

س التعلـيم   تقومي جتربة مراكز مصادر التعلم يف مـدار       . " )هـ١٤٢٢ (.نايف بن عبد العزيز   ،      املطوع
جامعـة   ، رسالة ماجستري غري منشورة   . " املعلمني واملشرفني التربويني   العام مبدينة الرياض من وجهة نظر     

  .السعودية ،  الرياض ،امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم
  

اسوب يف مادة العلـوم     أثر استخدام إحدى برجميات احل    ) . " هـ١٤١٩ (.سلطان هويدي ،      املطريي  
جامعة امللك سـعود ـ    ، رسالة ماجستري غري منشورة" . على حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي 

  .السعودية ، الرياض ،  كلية التربية ـ قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم 
  

لتربية جبامعة قطر حنو    اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كلية ا      ) . "  م  ١٩٩٢ ( . سامل عبد اهللا ،      املناعي
   .٩١  ـ ٥٧ص ص  ، ١ع  ، جملة مركز البحوث التربوية ـ قطر، " استخدام الكمبيوتر يف التعليم 

  

جملة التربية ـ  ، "  الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية . ")م١٩٩٢ (. ساملعبد اهللا، ملناعي     ا
   .٢٦٢  ـ ٢٤١ص ص  ، ١٠١ع ، قطر

  
  

موقـع املنـشاوي    نقالً عن    ،" تعريفه بدايته و أشهر جرائمه     :اإلنترنت.")هـ١٤٢٣( .حممد، ينشاو     م
  http://www.minshawi.com/old/internet-intd.htm  :الشبكة اإللكترونية على الرابط للبحوث والدراسات على

   &       http://www.nua.ie/surveys/howmayonline/index.html          م٢٠٠٧ ـ ٦ـ ٢٢مت استدعاؤه يف  
  

الوسائل التعليمية يف تدريس العلوم باحللقـة األوىل مـن التعلـيم            ). " م١٩٨٧( .حممد أمحد ، مهران       
  ) . ١( ع .  عشر الد الثالث ، مصرـ جامعة أسيوط  – جملة كلية التربية ،"األساسي

  
  

يف التعلـيم   املعلومات واحلاسـوب  تقنية واقع استخدام").م٢٠٠٢.(ز بن عبد العزيعبد اهللا،  املوسى    
 :الـشبكة اإللكترونيـة علـى الـرابط    نقالً عـن  . السعودية،  الرياض، "اخلليج العريب األساسي بدول

http://www.alriyadh.com/Contents/22-03-2004/RiyadhNet/News_2927.php مت اســـــــتدعاؤه يف  ـ
  .م٢٠٠٧ـ٦ـ٢٢
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،  الرياض ،  ٣ط  ،  التعليم   استخدام احلاسب اآليل يف   ). م٢٠٠٥ (.ز بن عبد العزي   عبد اهللا ،      املوسى  
  . مكتبة تربية الغد ، السعودية 

  

،  الرياض ،  ٤ط  ، استخدام احلاسب اآليل يف التعليم      ). م٢٠٠٨ (.ز بن عبد العزي   عبد اهللا ،      املوسى  
  . مكتبة تربية الغد ، السعودية 

  

: س العلوم يف العامل املعاصر      تدري) . م  ٢٠٠٢ ( .مىن ، يعلي  وعبد اهلاد   ، أمحد  وراشد    ،      النجدي  
  . دار الفكر العريب ، مصر ، القاهرة  ، ٢ط ، املدخل يف تدريس العلوم

  
  

ن للنـشر   ، دار الفرقـا   ، عمان ، األردن   اجلديد يف  تعليم العلوم    ). م٢٠٠١ (.يعقوب حسني ، نشوان     
  . والتوزيع

  
  

 ،"شراف مستقبل تقنية املعلومات يف جمال التعليماست. "  ) هـ١٤٢٣(عبد اهللا بن عبد العزيز ، اهلدلق      
   : الشبكة اإللكترونية على الرابطنقالً عن ،  ١٥ ع ، ـ السعودية رسالة التربية وعلم النفس

16=iType&120=iPro&14=opagen?asp.default/sa.org.gesten.www://http  م٢٠٠٧ ـ ٥ ـ ٨مت استدعاؤه يف   ـ.  
  
  

مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت       ) . " هـ١٤٢٣ (.عبد اهللا بن عبد العزيز     ، اهلدلق     
، جملة جامعة امللك سعود ـ السعودية ،  "ثافة استخدامهم هلا يف التدريس مبهارات احلاسوب وبرجمياته وك

     .٧٠٩ ـ  ٦٣٩ص ص  ، د اخلامس عشرال
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אאא 
"  باملرحلة الثانويةلحاسب اآليللواقع استخدام معلمي العلوم "  

א א 
  امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم الوسائل والتقنيات التعليمية . ج    التودري حسنيبن  عوض. د .أ  ١

  سات العليا  ـ مستشار كلية التربية بالدراسات العليا امللك سعود ـ كلية الدرا. ج   عمر بن عبد الرمحن املفدى . د .أ  ٢

  امللك سعود ـ عميد كلية علوم احلاسب واملعلومات . ج   سامي بن صاحل الوكيل.  د.أ  ٣

  كلية التربية ـ قسم املناهج وطرق التدريسامللك سعود ـ . ج   صاحل بن سليمان احلديثي . د  ٤

  قسم املناهج وطرق التدريس سعود ـ كلية التربية ـ امللك. ج   فهد بن سليمان الشايع . د  ٥

  امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم علم النفس . ج   علي بن عبد اهللا بكر . د  ٦

  امللك سعود ـ كلية التربية ـ قسم علم النفس . ج   حممد بن منصور الشافعي. د  ٧

  احلاسب وتقنية املعلومات  امللك فيصل ـ وكيل كلية علوم . ج   صاحل بن حممد التركي . د  ٨

  امللك فيصل ـ كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات  . ج   عبد اللطيف رمحون. د  ٩

  كلية التربية ـ قسم املناهج وطرق التدريسامللك سعود ـ . ج   رياض بن عبد الرمحن احلسن . د ١٠

  م التربية امللك سعود ـ كلية التربية ـ قس. ج   علي بن عبد اهللا احلاجي. د ١١

  كلية التربية ـ قسم املناهج وطرق التدريسامللك سعود ـ . ج   غسان بن خالد بادي . د ١٢

  كلية التربية ـ قسم املناهج وطرق التدريسامللك سعود ـ . ج   حممد حممد سامل  . د ١٣

  ركز التدريب التربويإدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ مدير م  فهد بن عبد اهللا البوطويبة. أ ١٤

  إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ رئيس قسم تقنيات التعليم واملعلومات  فهد بن سعود القويزاين. أ ١٥

  ومدرب يف مركز التدريبإدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ مشرف حاسب آيل   أشرف بن حممد اجلغيمان . أ ١٦

  ) فيزياء ( إدارة التربية والتعليم مبحافظة اخلرج ـ مشرف علوم    فهد بن سامل الزعيب. أ ١٧

  )أحياء ( إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ مشرف علوم   سعد بن إبراهيم الصقر . أ ١٨

  )ء كيميا( إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ مشرف علوم  عبد احلميد بن عبد اهللا العبد اللطيف . أ ١٩

  )كيمياء ( إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ معلم علوم   حسني بن هاشم السلمان . أ ٢٠

 خلدمات احلاسب اآليل وتقنية املعلومات ـ خبري يف احلاسب اآليل  NEW TECH مركز نيوتك  أمحد بن حسني املبارك . أ ٢١

  والتعليم مبحافظة األحساء ـ معلم حاسب اآليل إدارة التربية   عبد املنعم بن جعفر الرمضان  . أ ٢٢

  إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ معلم حاسب اآليل   سامي بن حممد الرمضان   . أ ٢٣

  إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ خبري ومعلم حاسب اآليل   مجيل بن حسني املبارك  . أ ٢٤

  إدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء ـ معلم حاسب اآليل   صيبعي  عبد العظيم بن حممد الو. أ ٢٥
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@émb×‹ië@a@ò¼Šë@áØîÜÇ@âýÛa@NNN@‡ÈiëNNN@ @
  

  حسني بن أمحد الفايز يقوم بإعداد رسالة ماجستري يف موضوع بعنوان/ أفيد سعادتكم بأن طالب الدراسات العليا        
  ."   باملرحلة الثانوية من وجهة نظرهملحاسب اآليللواقع استخدام معلمي العلوم "  

  :  التالية أسئلة البحثلب إعداد الرسالة اإلجابة على ويتط
  ما مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟  / ١

  ما مستوى استخدام معلمي العلوم برامج احلاسب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟  / ٢

  ستخدام معلمي العلوم  احلاسب      يف ا٠,٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  / ٣
   : حبسب    اآليل يف تدريس العلوم 

  ) .تربوي ـ غري تربوي (      أ  ـ مؤهالم األساسية 
  .         ب ـ التخصص 

  .         ج  ـ خربام يف التدريس  
  .     د  ـ دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليل أثناء إعدادهم املهين 

     çاخلاصة بتقنية احلاسب اآليل " الدورات التدريبية " اقهم بالربامج التدريبية  ـ التح.  

مع حذف أو إضـافة     ، واملرجو منكم قراءا واحلكم على حماورها وأجزائها        ، وقد أُعدت هلذا الغرض بطاقة استفتاء أولية        
  .أو تعديل ما ترونه حمققاً االرتقاء ذا االستفتاء من أجل أن حيقق أهدافه 

@ @

              شاآرًا لسعادتكم حسن تعاونكم سلفًا        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‹í‡Ômë@ïmbî¥@ÕöbÏ@aìÜjÔmë@LLL            

  

  المشرف على الرسالة                                                                                                                                                                                      

      

  خالد بن فهد الحذيفي/    د                                                          

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود
   العلياعمادة الدراسات

  قسم املناهج وطرق التدريس
كلية التربية                                                       



  

 ١٧٠

  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك                                                                                                                                                                     

WאאW 
מ :א(א ( ...................................................................................................................................  

  

  علوم                فيزياء               أحياء                كيمياء             جيولوجيا                                                                  :א
  

א א ابتدائي              متوسط             ثانوي  :א
  

א   علوم                فيزياء               أحياء               كيمياء              جيولوجيا                            :א
  

א           : א

                   فأكثر١٥            ١٥ ـ أقل من ١٠            ١٠ ـ أقل من ٥            ٥ ـ أقل من ١         نة    أول س         

  

:א(א                                           ٤٠ ـ ٣٦                  ٣٥ ـ ٣١              ٣٠ ـ ٢٦             ٢٥ ـ ٢٣  )
                   ٦٠ ـ ٥٦                  ٥٥ ـ ٥١              ٥٠ ـ ٤٦                 ٤٥ ـ ٤١                                

  

א           : א

                  دكتوراه          ماجستري                       بكالوريوس      دبلوم                  

  ......................................................................................................................    حدد ما هي ، أخرى          

  
א           : א

                        غري تربوي           تربوي                   

 

          : א

                معهد إعداد املعلمني                  مركز العلوم والرياضيات             الكلية املتوسطة            

 ية       كلية إعداد املعلمني                   كلية العلوم                            كلية الترب         

 .....................................................................................................................    حدد ما هي ..  غري ذلك         

  
א :א

   مدرسة                 وكيل مدرسة               معلم                     مشرف تربوي           مدير         

  .........................................................................................................................    حدد ما هي ، أخرى          
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WאאW 
א א מ א :מ

  

؟ 
  نعم                       ال                                   

  

؟אאא 
               نعم                       ال                      

  

؟אא 
  نعم                       ال                                   

  

؟אאאא 
                       نعم                       ال              

  

؟אאאא 
           يف مجيع احلصص              مرة يف األسبوع            مرة يف الشهر             مرة يف الفصل           مرة يف السنة                        
  

        ال أستخدمه يف التدريس               
 

فما هي األسباب الرئيسة لعدم االستخدام  بشكلٍ  عام ؟ .    إذا كانت االختيار األخري 
                      ............................. ...............................................................................................................................  ـ
                              ............................................................................................................................................................  ـ

א אא א א :א
אFאאאאאE٢٥٠؟ 

  نعم                       ال                                   
  

א؟אאאא 
  .. حدد ماهية هذه املقررات ، إذا كانت اإلجابة بنعم ،  نعم                      ال                
                      ............................................................. ...............................................................................................  ـ
                       ............................................................................................................................................................  ـ
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אאא"א؟"אאאאאאאא   

 ال    .                      ناجماً تدريبياً رب/                     وعددها  ،  نعم             
  

    )   (  مث حدد  يف اخلانة  املخصصة بوضع إشارة " . دورة تدريبية " حدد مدة كل برنامج تدرييب ،  ـ إذا كان اإلجابة بنعم 
  " . شخصي "     يف حال ما إذا كنت تعرف استخدام أي برنامج حاسويب من خالل تعلم ذايت 

  
  

  

  م

  
  

  اسم الدورة
  )البرنامج التدريبي ( 

  
  

  

  )البرنامج التدريبي ( الدورة  مدة
تعلمك استخدام 

البرنامج 
الحاسوبي 
  ذاتيـــاً  

  أساسيات احلاسب اآليل  ١
  )  وتطبيقاته Windowsنظام تشغيل احلاسب اآليل ( 

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  "وورد  " حمرر النصوص   ٢
 Microsoft Word  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  "الباور بوينت " تصميم العروض   ٣
 Microsoft Power Point  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان       نة دراسية          س     

  

  "اإلكسل " اجلداول اإللكترونية    ٤
Microsoft Excel  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان            سنة دراسية          

  

  "األكسس" إنشاء قواعد البيانات مع التطبيقات    ٥
 Microsoft Access  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان             سنة دراسية         

  

  "الفرونت بيج " تصميم الصفحات على اإلنترنت    ٦
 Microsoft FrontPage  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان                سنة دراسية      

  

  إدارة الربيد اإللكتروين  ٧
  "األوت لوك  "

Outlook Express     

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

 الربيد اإللكتروين واملراسالت  ٨
E- mail 

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى        سنتان دراسيتان          سنة دراسية           

  

  ماكروميديا فالش   ٩
 Macromedia Flash MX  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

  ......................  .......حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  السويتش  ١٠
Swish max  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  "الفوتوشوب " معاجل الصور   ١١
Adobe Photoshop   

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

١٢  
  

  "سنة دراسية  " اختر اخليار   
  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  أدويب اليستوريتر   ١٣
ADOBE ILLUSTRATOR   

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١                      أسبوعان         أسبوع          
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

 كورل درو ـ للتحكم يف اخلطوط وغريها  ١٤
Corel DRAW   

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١          بوعان         أسبوع                 أس     
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  تصميم العروض ثالثية األبعاد  ١٥
  3D Studio MAX    

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  " مونتاج " العرض التتابعي مبؤثرات    ١٦
  ADOBE PREMIERE   

         فصل دراسي   شهور  ٣  ـ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  أدويب أكروبات   ١٧
Adobe Acrobat   

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

 Jet-Audio ,Streambox/برنامج التحكم يف الصوتيات مثل  ١٨
Ripper  or  Cool Edit  

  صل دراسي       ف   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

١٩  Developer 2000 or xp 
  : من خالل الربناجمني 

Form Builder & Report Builder 

         فصل دراسي     شهور٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  



  

 ١٧٣

   استخدام اإلنترنت    ٢٠
Internet 

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان         سنة دراسية             

  

 Cلغة الـ، لغة الفيجوال بيسك / الربجمة بإحدى لغات الربجمة مثل   ٢١
   .اجلافا أو غريها، الفورتران  ، الباسكال ،

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان          تصميم شبكات احلاسب اآليل  ٢٢
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

  تركيب وصيانة احلاسب اآليل لـ  ٢٣
Hardware & Software 

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان         
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان       ة دراسية          سن     

  

         فصل دراسي   شهور  ٣ ـ ١               أسبوع                 أسبوعان           .............................................................................حدد . غري ذلك   ٢٤
  

    .............................حدد.   أخرى       سنتان دراسيتان           سنة دراسية           

  

מ א א א א א א א :א
אאאאאא؟אאאאא 

  ال             .                        برناجماً تدريبياً /                     وعددها ،  نعم               

    ما إذا كان    فقط حدد وكذلك ،   )  (        حدد ما إذا كنت قد حضرت أي من الربامج التدريبية  أدناه بوضع إشارة 
  .      يف األصل  لك معرفة  بالربنامج التدرييب من عدمها  

  المعرفة بالبرنامج التدريبي  البرنامج التدريبي حضور  اسم البرنامج التدريبي  م

 مهارات استخدام الوسائل التعليمية يف   ١
  تدريس العلوم 

          نعم               ال
   

  نعم               ال         
      

          نعم               ال  دمج احلاسب اآليل يف التعليم   ٢
   

          نعم               ال 
      

          نعم               ال  تكنولوجيا التعليم   ٣
   

          نعم               ال 
      

               ال        نعم    املعامل احملوسبة   ٤
   

          نعم               ال 
      

          نعم               ال   تقنيات التعليم ومراكز مصادر التعلم  ٥
   

          نعم               ال 
      

          نعم               ال  استخدامات اإلنترنت يف التعليم   ٦
   

      ال        نعم            
      

  
  

א א א א ،א :א
אא  ) (  אאאאW 

א א א א
    لدى معلم العلوم) المهارات ( ستوى توفر الكفاءة م

  م
  

  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
            تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقه بطريقة صحيحة  ١

  متييز وحدات جهاز احلاسب اآليل الرئيسة   ٢
  )واإلخراج ، املعاجلة ، وحدات اإلدخال ( 

          



  

 ١٧٤

            بالتوصيالتربط أجزاء احلاسب اآليل  ٣

 إدارة امللفات وتنظيمها يف جملدات  ٤
Files & Folders  

          

           "متوسطة  " اختر اخليار     ٥

 Clean sweap  or Un /  ربامج غري املرغوب فيها بواسطة برامج خاصة مثل حذف ال  ٦
installer 

          

            تركيب الربامج يف جهاز احلاسب اآليل   ٧
            ط الطابعة وتغيري أحبارها  إعداد وضب  ٨

  إجراء عمليات الطباعة بقياسات وأنواع عديدة   ٩
  من الورق واملظاريف  

          

            Scannerإجراء عمليات مسح للصور بواسطة املاسح الضوئي   ١١

 وحدة ، Motherboardاللوحة األم :  وتشمل Hardwareمتييز أجزاء جهاز احلاسب اآليل الداخلية    ١٢

القرص  ، Hard Diskالقرص الصلب  ، RAMالذاكرة املؤقتة  ، Prosessoreاملعاجل  ، Power Supplyالتغذية 
  . إخل   ... CD Room Driveمشغل اإلسطوانات   ، Floppy Driveاملرن 

          

 وعمل فورمات لواحد أو أكثر من مشغالته Hard Diskالقرص الصلب partitionجتزئة  ١٣
Drivers 

          

           Linux أو windows تركيب نظام التشغيل    ١٥

  عمل صيانة للحاسب اآليل بالنسبة لـ  ١٥
Hardware & Software  

          

            ربط جهازين فقط ببعضهما لتبادل البيانات  ١٦
           تصميم شبكة لضم جمموعة من احلاسبات اآللية  ١٧

           ...................................................حدد . غري ذلك   

א א אמ א   Microsoft Officeא
    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 

  م
  

  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
 استخدام برنامج معاجلة النصوص   ١

Microsoft Word   
          

  "الباور بوينت " تصميم العروض   ٢
 Microsoft Power Point  

          

  "اإلكسل " استخدام اجلداول اإللكترونية    ٣
Microsoft Excel  

          

  "األكسس" إنشاء قواعد البيانات مع التطبيقات    ٤
 Microsoft Access  

          

  "الفرونت بيج " تصميم الصفحات على اإلنترنت   ٥
 Microsoft FrontPage   

          

٥   
Microsoft InfoPath  

          

  ..تصميم صفحات نشر االت وغريها   ٦
Microsoft Publisher  

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٧

א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) مهارات ال( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
           إعداد اشتراك يف اجلهاز الستخدام اإلنترنت   ١

 -Eإعداد الربيد اإللكتروين الشخصي واملراسالت يف أحد مواقع خدمات الربيد اإللكتروين    ٢
mail 

          

  "  األوت لوك "  إدارة الربيد اإللكتروين  ٣
Outlook Express 

          

             من وإىل صفحات اإلنترنت للملفات والربامج Download والترتيل  Uploadالتحميل   ٤

           "منخفضة  " اختر اخليار     ٥
            البحث يف اإلنترنت عرب حمركات البحث   ٦

            . لصورة عرب عدة وسائل التواصل مع اآلخرين ثنائياً أو مجاعياً بالكتابة أو صوتياً أو بالصوت وا  ٧



  

 ١٧٥

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٨

א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
     Norton Anti Virus/ استخدام أحد برامج احلماية لفحص امللفات قبل استخدامها مثل  ١

or    McafeeVirusScan  or  Scan Spyware   or   Ad-Aware  

          

  والتخلص من الفريوسات املكتشفة بـ، استبدال امللفات التالفة   ٢
Norton Anti Virus     or    McafeeVirusScan  or  Scan Spyware   or   

Ad-Aware  

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٣

א א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
            Basic لغة البيسك    ١
            Visual Basic لغة الفيجول بيسك  ٢

             Fortran لغة الفورتران  ٣

            Pascalلغة الباسكال    ٤
           Cobolلغة الكوبول    ٥

             or C++ or Visual C++   C  Language  لغة السي  ٦

           Delphyلغة دلفي   ٧

             Logoلوجو لغة ال  ٨

            JAVAلغة اجلافا    ٩
            Oracleلغة اُألراكل     ١٠

            Pilemalcerلغة الـ    ١١

           Phpلغة الـ    ١٢
            RYSQLلغة الـ    ١٣

           ...................................................حدد . غري ذلك   ١٤

א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
   Officeبرنامج املصاحب للـ   ١

Language ..  
          

            Al-Wafiالوايف   ٢

            AL-kafiالكايف   ٣
           Atlas أطلس  ٤

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٥

מ א מ א א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
  شمايكروميديا فال  ١

Macromedia Flash MX 
          

  السويتش  ٢
Swish max  

          

  /تصميم أجزاء الدرس بطريقة صفحات الويب بواسطة برنامج  ٣
 Microsoft FrontPage   

          

  "مونتاج"العرض التتابعي مبؤثرات  ٤
ADOBE PREMIERE  or ULEAD VIDEO STUDIO  

          



  

 ١٧٦

  تصميم العروض ثالثية األبعاد  ٥
3D Studio MAX 

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٦

א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
            UCONVERT/  وحدات بربامج حمددة مثل حتويل ال  ١

            Convert/   حتويل املسافات بربامج حمددة مثل   ٢
            Dowcal/    حتويل التاريخ بربامج حمددة مثل   ٣

  / حتويل االجتاهات لتحديد القبلة بربامج حمددة مثل   ٤
 Almarrsid  or   QIBLA    

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٥

א א מ א א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
   "الفوتوشوب" معاجل الصور   ١

Adobe Photoshop 
          

  برنامج الرسام  ٢
Painter 

          

  أدويب اليستوريتر   ٣
ADOBE ILLUSTRATOR 

          

 كورل درو ـ للتحكم يف اخلطوط وغريها  ٤
Corel DRAW 

          

  أدويب أكروبات   ٥
Adobe Acrobat 

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٦

א א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
١  Windows Movie Maker           
٢  Windows Media Player           

٣  Real  Player           

           ال جتب على هذا البند  ٤

٥  QuickTime           
٦  Xing MPEG Player           

٧  ACE Mega CoDecS Pack           

٨  ACD See            
٩  Microsoft Photo Editor            

           ...................................................حدد . غري ذلك   ١٠

אמ א א א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
  / مسجل الصوت مثل   ١

  Or   Jet-Audio  Sound Recorder  
          

٢  Jet-Audio  or  Cool Edit            
 / حتويل امتداد ملفات الصوت مثل   ٣

Streambox Ripper  or   Mp3 Compressor 
Or  Cool Edit 

          



  

 ١٧٧

  / دمج ملفات الصوت مثل   ٤
 Or Sound MAX  MP3AudioMixer  

          

  / مثل العكسبو لتسجيل من الكاسيت إىل الكمبيوترل  ٥
  Gold wave  

          

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٦

א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
١  Win Zip             

٢  Win RAR            

٣  WinAce            
           ...................................................حدد . غري ذلك   

א א א א אמ א  א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
              Win XPالنسخ بواسطة   ١

٢  Nero            
٣  EASY  CD  CREATOR           

٤  Clone CD            

           ...................................................حدد . غري ذلك   ٥

א א אמ א   א

    لدى معلم العلوم) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
  نقل البيانات من جهاز آلخر بعيد   ١

  or   LaPlink PC Anywhere   
          

  نقل البيانات من جهاز آلخر قريب بالتوصيل املباشر أو  ٢
  or   Bluetooth Wire fire Wire less  or   or Lan Cable  or 

Serial Cable ……….      or   LaPlink PC Anywhere    Or 

          

  / رسال واستقبال الفاكسات مثل إل  ٣
or   mf32  or  e-fax   win fax pro 

          

           ...................................................حدد . غري ذلك  ٤

א א מ א אמ א   א

    معلم العلوملدى ) المهارات ( مستوى توفر الكفاءة 
  م

  
  المهارات والبرامج الحاسوبية

     
  Autoplay_setup  or/ تركيب امللفات يف االسطوانة لتعمل تلقائياً مثل   ١

AutoRunSetup        or  Acdstudio 
          

            Acoustica-CD-Label-Maker-Installerعمل ملصقات لالسطوانات   ٢
           ...................................................حدد . غري ذلك   ٣

  

  
  
  



  

 ١٧٨

  
  
  
  

WאאאW 
؟ מ מ א א א א א

FאאE 
        استخراج متوسطات درجات الطالب                   كتابة قوائم أمساء الطالب                كتابة أسئلة االختبارات                      

             ء حسابات معينة    حل مسائل وإجرا                                       تصميم درس كعرض تقدميي             عرض درس للطالب             
     إجراء جتربة باحلاسب اآليل          تنفيذ تدريبات للطالب                   تنفيذ منذجة أو حماكاة أمام الطالب              

   معلومات الكتاب املدرسي       حتديث        تصفح مواقع علمية مع الطالب          استعراض موسوعات علمية إلكترونية      
          . e-mail       استقبال بعضاً من واجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الـ 

         . تبادل املعلومات العلمية والثقافية مع معلمني آخرين والطالب كذلك        

   ..حدد.         غري ذلك 

                      ...................................................................................................................... ......................................  ـ
                             ........................................... .................................................................................................................  ـ
                       ............................................................................................................................................................  ـ
                             ............................................................................................................................................................   ـ
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NNNNNNN@ @

@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@émb×‹ië@a@ò¼Šë@áØîÜÇ@âýÛa@NNN@‡ÈiëNNN@ @
  

    :  حسني بن أمحد الفايز يقوم بإعداد حبث يف موضوع بعنوان/ أفيد سعادتكم بأن طالب الدراسات العليا            

وذلك استكماالً ملتطلبـات    ،  "   باملرحلة الثانوية من وجهة نظرهم     لحاسب اآليل لواقع استخدام معلمي العلوم     "  
  .احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس العلوم 

  

  

لتعليميـة يف إطارهـا احمللـي       وانعكاساته على جممل العمليـة ا     ، نتمىن أن تشاركنا يف كل ما خيدم البحث العلمي                          
وخباصة يف جمال   ، من أجل تنمية مهارام وكفايام املهنية والفنية        ، وكل ما من شأنه تشخيص واقع املعلمني        ، واخلارجي  

وتليب حاجات الفرد للتكيف مع بيئتـه املعيـشية         ، كثقافة تالئم روح العصر ومتطلباته      ، تقنية احلاسب اآليل واإلنترنت     
على املعلم  انعكاسات إجيابية   ، ، واستثمار لنتائجها   ، فيصبح كل جناح ملثل هذه البحوث       ،  بالتسارع املعلومايت اهلائل     املتسمة

  .واتمع بشكٍل عام ، والطالب 
  

وتكرمكم بتعبئة كافـة خانـات      ، ونتأمل أن ينال اهتمامكم     ،يشرفنا أن نضع بني أيديكم هذا االستفتاء        ،          عليه  
  .علماً بأن مجيع بياناته سوف ختصص للبحث العلمي فقط، مبنتهى املوضوعية والصدق الالزمني ، رهحماو

@ @

@ @

@ @

     شاآرين لسعادتكم حسن االهتمام  والتقدير سلفًا                           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bäí‹í‡Ômë@bämbî¥@ÕöbÏ@aìÜjÔmë@LLL            

  

    

  المشرف على الرسالة                                                                                    الباحث                            

  

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل

   سعودجامعة امللك
  عمادة الدراسات العليا

  قسم املناهج وطرق التدريس
  كلية التربية



  

 ١٨١

  خالد بن فهد الحذيفي/       د                    حسين بن أحمد الفايز                  .          أ
  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك                                                                                                       0505963175  /جوال                          

  آلية التربية ـ جامعة الملك سعود                                                   

 
 

WאאW 
מ :א(א ( 

...................................................................................................................................  

  
  )جيولوجيا(      علم األرض                  كيمياء أحياء                    فيزياء      علوم                      :א
 

א   )جيولوجيا (    علم األرض            أحياء              كيمياء          فيزياء                  :א
  

א           : א

                   فأكثر١٥    ١٥ ـ أقل من ١٠          ١٠ ـ أقل من ٥        ٥ ـ أقل من ١   أول سنة         
  
:א(א                              ٤٠ ـ ٣٦                  ٣٥ ـ ٣١              ٣٠ ـ ٢٦             ٢٥ ـ ٢٣  )

                   ٦٠ ـ ٥٦                  ٥٥ ـ ٥١              ٥٠ ـ ٤٦                 ٤٥ ـ ٤١                                       
  

א           : א

                     ماجستري                    دكتوراه          بكالوريوس      دبلوم                  

  ......................................................................................................................  د ما هي حد، أخرى          

  
 

          : א

 املعلمني                   كلية إعداد                            مركز العلوم والرياضيات             الكلية املتوسطة            

     كلية التربية        كلية العلوم                                   

 ....................................................................................................................حدد ما هي ؟   ..  غري ذلك         

  

אאא،؟ 
  

  نعم                       ال                                   
  



  

 ١٨٢

  
  
  
  

  
  
  

WאאW 
א א מ א :מ

  

١؟ 
  نعم                       ال                                   

  

٢אא؟ 
  نعم                       ال                                   

  

٣א؟א 
  نعم                       ال                                   

  

٤אאא؟ 
  نعم                       ال                                   

  

٤אאאLאאא، 

Gitex ؟א 
  نعم                       ال                                   

  

٥؟אאא 
                 ال                       نعم                    

  

٦؟אאאא 
   يف السنة                                 يف مجيع احلصص                   مرة يف األسبوع                مرة يف الشهر                 مرة يف الفصل              مرة 
  

          ال أستخدمه يف التدريس              

فما هي األسباب الرئيسة لعدم االستخدام ؟ ،    إذا كنت ال تستخدمه يف التدريس 
                      ......................................................................................................................................................................................................................................   ـ

                      ......................................................................................................................................................................................................................................   ـ



  

 ١٨٣

                      ......................................................................................................................................................................................................................................   ـ

א א א א א :א
١אאאאאאאא؟  

  نعم                       ال                                   
  

٢אאאאא؟ 
  . حدد هذه املقررات ، إذا كانت اإلجابة بنعم  ،  نعم                      ال               

                      ......................................................................................................................................................................................................................................   ـ

                      ......................................................................................................................................................................................................................................   ـ

א א"א א א :א "
א"א"אאא،אא

   ؟

 ال    .                     برناجماً تدريبياً /                     دها  وعد،  نعم             
  

  .يف اخلانة  املخصصة   ) (  بوضع إشارة " دورة تدريبية "  كل برنامج تدرييب حدد مدة،  ـ إذا كان اإلجابة بنعم 
  " .  شخصي  "ذايت إذا كنت تعرف استخدام الربنامج احلاسويب من خالل تعلّم حدد    مث 

    )البرنامج التدريبي ( الدورة  مدة
  

  م

  
  

  اسم الدورة
  )البرنامج التدريبي ( 

هل حضرت 
البرنامج 
  التدريبي 

؟أم ال  وع
سب
أ

  

٢
  ٣ ــ 

١أ
  ٣ ــ 

نـة  ٦
سـ

انّة  
سنت

  

  .أخرى
  

  حـّدد
...........  

هل تعلمت 
استخدام 
البرنامج 
الحاسوبي 

 ؟ذاتيـــاً  
  أساسيات احلاسب اآليل  ١

  )وتطبيقاتهWindows نظام تشغيل احلاسب اآليل( 
      نعم      

  ال      

                

  "وورد  " حمرر النصوص   ٢
 Microsoft Word  

      نعم      
  ال      

                

  "الباور بوينت " تصميم العروض   ٣
 Microsoft Power Point  

      نعم      
  ال      

                

  "اإلكسل " اجلداول اإللكترونية    ٤
Microsoft Excel  

      نعم      
  ال      

                

  "األكسس" إنشاء قواعد البيانات مع التطبيقات    ٥
 Microsoft Access  

      نعم      
  ال      

                

  "الفرونت بيج " تصميم الصفحات على اإلنترنت    ٦
 Microsoft FrontPage  

      نعم      
  ال      

                



  

 ١٨٤

  "األوت لوك  " إدارة الربيد اإللكتروين  ٧
Outlook Express     

      نعم      
  ال      

                

 الربيد اإللكتروين واملراسالت  ٨
E- mail 

      نعم      
  ال      

                

  ماكروميديا فالش تقنية   ٩
 Macromedia Flash MX  

      نعم      
  ال      

                

  السويتشتقنية  ١٠
Swish max  

        نعم    
  ال      

                

  "فوتوشوب  أدوب "معاجل الصور  ١١
Adobe Photoshop   

      نعم      
  ال      

                

   اليستوريتر تقنية أدوب ١٢
ADOBE ILLUSTRATOR   

          نعم  
  ال      

                

ـ للتحكم   Corel DRAWكورل درو تقنية  ١٣
 .  وغريها وتصميم صفحات النشر املكتيبيف اخلطوط

      نعم      
  ال      

                

  ثية األبعادتصميم العروض ثال ١٤
  3D Studio MAX    

      نعم      
  ال      

                

  " مونتاج " العرض التتابعي مبؤثرات   ١٥
  ADOBE PREMIERE   

      نعم      
  ال      

                

  دويب أكروبات أ ١٦
Adobe Acrobat   

      نعم      
  ال      

                

 Jet-Audio/برنامج التحكم يف الصوتيات مثل ١٧
,Streambox Ripper  or  Cool Edit  

      نعم      
  ال      

                

١٨ Developer 2000 or xp 
  : من خالل الربناجمني 

Form Builder & Report Builder 

      نعم      
  ال      

                

   استخدام اإلنترنت   ١٩
Internet 

      نعم      
  ال      

                

  :لغات الربجمة مثل الربجمة بإحدى  ٢٠
، الباسكال  ،Cلغة الـ، بيسك  لغة الفيجوال 

   .اجلافا أو غريها، الفورتران  

      نعم      
  ال      

                

نعم             تصميم شبكات احلاسب اآليل ٢١
  ال      

                

  تركيب وصيانة احلاسب اآليل لـ ٢٢
Hardware & Software 

      نعم      
  ال      

                

   ..حدد.  غري ذلك  ٢٣

   ................................................... ـ
  

      نعم      

                



  

 ١٨٥

  
   .................................... ...............ـ
  
   .................................... ...............ـ
 

  ال      
      نعم      

  ال      
      نعم      

  ال      

א א א א א א א :מא
אא؟אאאאא 

  ال             .                        برناجماً تدريبياً /                     وعددها ،  نعم                   

    )  .(  بوضع إشارة ، ريبية اليت حضرا من القائمة أدناه       حدد الربامج التد
  

  م
  
  
  

  )البرنامج التدريبي ( اسم الدورة
  
  
  

 ؟البرنامج التدريبي أم ال  هل حضرت
           نعم                   ال  مهارات استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس العلوم  ١
           نعم                   ال  يثةاستخدام الوسائل والتقنيات احلد  ٢
           نعم                   ال  دمج احلاسب اآليل يف التعليم   ٣
           نعم                   ال  تكنولوجيا التعليم   ٤
           نعم                   ال  املعامل احملوسبة   ٥
           نعم                   ال  تعلم تقنيات التعليم ومراكز مصادر ال  ٦
           نعم                   ال  تفعيل مراكز مصادر التعلّم   ٧
           نعم                   ال  استخدامات اإلنترنت يف التعليم  ٨
           نعم                   ال  تصميم العروض التعليمية   ٩
   .ددح.  غري ذلك  ١٠

 ........................................................................................  ـ
  ............................................   ...........................................ـ
  ......................................................................   .................ـ
 

  



  

 ١٨٦

  

א א א א ،א
:א

אא  ) (  אאאאW 
         אאא،W 

W بدون تعثر أو طلب املساعدة من اآلخرين ، وتنفيذها بسرعة وإتقان عاليني ، تعين التحكم باملهارة.  
W واحلاجة إىل طلب املساعدة من اآلخرين أحياناً، مع بعض التعثر ، تعين أداء املهارة بسرعة مقبولة.  
W مع كثرة التعثر واحلاجة إىل مساعدة اآلخرين باستمرار ، تعين أداء املهارة ببطء شديد.  

Wى أداء املهارة تعين عدم املقدرة عل.  

א א א א
    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست

  م
  

   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية
   

          تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقه بطريقة صحيحة ١
  لرئيسة متييز وحدات جهاز احلاسب اآليل ا ٢

  )والتخزين ، اإلخراج ، املعاجلة ، وحدات اإلدخال ( 
        

          ربط أجزاء احلاسب اآليل بالتوصيالت واملنافذ ٣
 إدارة امللفات وتنظيمها يف جملدات ٤

Files & Folders  
        

  :وب فيها بواسطة برامج خاصة مثل ربامج غري املرغحذف ال ٥
  Clean sweep  or Un installer 

        

          تركيب الربامج يف جهاز احلاسب اآليل  ٦
          إعداد وضبط الطابعة وتغيري أحبارها   ٧
  إجراء عمليات الطباعة بقياسات وأنواع عديدة  ٨

  من الورق واملظاريف  

        

         Keyboardمعرفة اختصارات األوامر يف لوحة املفاتيح  ٩
          Scanner الضوئي إجراء عمليات مسح للصور بواسطة املاسح ١٠
اللوحة األم : وتشمل ،  Hardwareمتييز أجزاء جهاز احلاسب اآليل الداخلية   ١١

Motherboard ،  وحدة التغذيةPower Supply ،  املعاجلProcessor ،  الذاكرة
مشغل   ، Floppy Driveالقرص املرن  ، Hard Diskالقرص الصلب  ، RAMاملؤقتة 

  . إخل   ... CD Room Driveاالسطوانات 

        

         وعمل فورمات لواحد أو أكثر Hard Diskالقرص الصلب  partition جتزئة ١٢



  

 ١٨٧

  Driversمن مشغالته 
         Linux أو windows تركيب نظام التشغيل   ١٣
          Software والربامج Hardware مل صيانة للحاسب اآليل بالنسبة لألجهزةع١٤
          لتبادل البيانات معاًربط جهازين فقط  ١٥
         تصميم شبكة لضم جمموعة من احلاسبات اآللية ١٦
         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ١٧

א א אמ א   Microsoft Officeא
    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست

  م
  
   التي تمتلكهاسوبيةالمهارات والبرامج الحا

 
 استخدام برنامج معاجلة النصوص  ١

Microsoft Word   
        

  "الباور بوينت " تصميم العروض  ٢
 Microsoft Power Point  

        

  "اإلكسل " استخدام اجلداول اإللكترونية   ٣
Microsoft Excel  

        

  "األكسس" إنشاء قواعد البيانات مع التطبيقات   ٤
 Microsoft Access  

        

  "الفرونت بيج " تصميم الصفحات على اإلنترنت  ٥
 Microsoft FrontPage   

        

 جتميع املعلومات وإعادة استخدامها وإدارا ٦
Microsoft InfoPath  

        

  ..تصميم صفحات نشر االت وغريها  ٧
Microsoft Publisher  

        

         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٨

א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
         إعداد اشتراك يف اجلهاز الستخدام اإلنترنت  ١
إعداد الربيد اإللكتروين الشخصي واملراسالت يف أحد مواقع خدمات الربيد  ٢

 E- mailاإللكتروين  
        

   " األوت لوك "  إدارة الربيد اإللكتروين ٣
Outlook Express 

        

  /ما واإلشراف عليها أو املشاركة فيها مثل إعداد جمموعة بريدية  ٤
 Yahoo group 

        



  

 ١٨٨

 من وإىل صفحات اإلنترنت  Download والترتيل  Uploadالتحميل  ٥
  للملفات والربامج

        

          البحث يف اإلنترنت عرب حمركات البحث  ٦
صورة عرب التواصل مع اآلخرين ثنائياً أو مجاعياً بالكتابة أو صوتياً أو بالصوت وال ٧

  . paltalk   أو البالتوكMessenger  مثل املاسنجر ، عدة وسائل
        

         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٨

א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
  لكها التي تمتالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
 للحماية وفحص امللفات قبل Firewareاستخدام أحد برامج اجلدر النارية  ١

  Norton Anti Virus     or    McafeeVirusScan/ استخدامها مثل
or  Scan Spyware   or   Ad-Aware  

        

  والتخلص من الفريوسات املكتشفة بـ، مللفات التالفة استبدال ا ٢
Norton Anti Virus     or    McafeeVirusScan  or  Scan 

Spyware   or   Ad-Aware  

        

         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٣

א   אא

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
          BASIC لغة البيسك   ١
          Visual BASIC لغة الفيجول بيسك ٢
           Fortran لغة الفورتران ٣
          Pascalلغة الباسكال   ٤
         Cobolلغة الكوبول   ٥
           or   C++   or   Visual C++   C  Language  لغة السي ٦

         Delphiلغة دلفي  ٧
           Logoلغة اللوجو  ٨
          JAVAلغة اجلافا   ٩
          Oracleلغة اُألراكل    ١٠
          Pilemalcerلغة الـ   ١١
         Phpلغة الـ   ١٢
          RYSQL لغة الـ  ١٣
          ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ١٤



  

 ١٨٩

 

א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
   Officeاستخدام الربنامج املصاحب للـ  ١

Language ..  
        

          Al-Wafiالوايف استخدام برنامج  ٢
          AL-kafiالكايف استخدام برنامج  ٣
         Atlas أطلساستخدام برنامج  ٤
  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٥

 
        

מ א מ א א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
  مايكروميديا فالشاستخدام برنامج  ١

Macromedia Flash MX 
        

          Swish max السويتش  استخدام برنامج  ٢
  :طريقة صفحات الويب بواسطة برنامجتصميم أجزاء الدرس ب ٣

 Microsoft FrontPage   
        

  : بواسطة برنامج "مونتاج"تتابعي مبؤثرات الدرس كعرض تصميم ٤
ADOBE PREMIERE  or ULEAD VIDEO STUDIO  

        

         3D Studio MAX :  بواسطة برنامج  األبعادكعرض ثالثي س  الدرتصميم ٥
  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٦

  
  
 

        

א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
          UCONVERT/  حتويل الوحدات بربامج حمددة مثل  ١
          Convert/   حتويل املسافات بربامج حمددة مثل  ٢
          Dowcal/    حتويل التاريخ بربامج حمددة مثل  ٣



  

 ١٩٠

   Almarrsid  or/ بربامج حمددة مثل حتويل االجتاهات لتحديد القبلة  ٤
QIBLA     

        

  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٥

  
  
 

        

א א מ א א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
  التي تمتلكها المهارات والبرامج الحاسوبية

 
         Adobe Photoshop "  الفوتوشوب " معاجل الصور استخدام برنامج  ١
         Painter    برنامج الرساماستخدام  ٢
           ADOBE ILLUSTRATOR اليستوريتر استخدام برنامج أدوب ٣
     Corel DRAWكورل درو دام برنامج استخ ٤

   .   وغريها وتصميم صفحات النشر املكتيبللتحكم يف اخلطوط
        

         Adobe Acrobat   أكروباتأدوباستخدام برنامج  ٥
  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٦

  
 

        

            
    

  
        

    
  
  

        

א א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
  :  املتخصصة يف عرض الصور مثل امجالرب  أحداستخدام ١

Microsoft Photo Editor   or   ACD See  
        

  املتخصصة يف عرض مقاطع الفيديو ذات االمتدادات ربامجال أحداستخدام  ٢
MPEG أو AVI مثل ،   أو غريمها :  

Windows Movie Maker   or    ACD See or 
 Windows Media Player   or   Real  Player or 

 QuickTime   or   Xing MPEG Player  

        



  

 ١٩١

: مثل  ، DVD  املتخصصة يف عرض مقاطع الفيديو من نوع ربامجال أحداستخدام  ٣
ACE Mega CoDecS Pack  or  ACD See  or  Power DVD  

        

 /  مثل حتويل امتداد ملفات الفيديو بواسطة برنامج متخصص ٤
MyVideoConverter_Setup126 or   Total Video Converter  

        

         طع فيديو يف برنامج العرض لتعمل بالتتابع التلقائي عمل قائمة مبقا ٥
         معرفة ملء الشاشة بكامل العرض ٦
         تسجيل مقطع فيديو من جهاز فيديو متصل باحلاسب اآليل وبالعكس ٧
         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٨

אמ א א א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
١  

  
  / مسجل الصوت مثل استخدام 

  Or   Jet-Audio  Sound Recorder  
Jet-Audio  or  Cool Edit  

        

 /  مثل  بواسطة برنامج متخصصحتويل امتداد ملفات الصوت ٢
Streambox Ripper  or   Mp3 Compressor 

or  Cool Edit 

        

  /  مثل بواسطة برنامج متخصصدمج ملفات الصوت  ٣
 Or Sound MAX or Cool Edit MP3AudioMixer  

        

  / مثل ج متخصصبواسطة برنام العكسبو لتسجيل من الكاسيت إىل الكمبيوترل ٤
  Gold wave أو غريه .  

        

         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٥

א א אמ א   א

    لـديـك ) لمهارةا( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
           Win Zipاستخدام برنامج ١
          Win RARاستخدام برنامج  ٢
          .  لكل أنواع الضغط WinAceاستخدام برنامج  ٣
         ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٤

א א אמ א אא  א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 



  

 ١٩٢

استخدام الربنامج املصاحب بواسطة CDمن القرص الصلب إىل االسطوانةالنسخ  ١
     Win XPلـ

        

 باستخدام CD إىل CDأو من ،  خارجي CDالنسخ من القرص الصلب إىل  ٢
.أو غريمها Nero  or  EASY  CD  CREATOR :  برنامج متخصص مثل

        

  :باستخدام برنامج متخصص مثل ،  فقط  CD إىل CD النسخ من  ٣
 Clone CD أو غريه  . 

        

  .................................................................... .....................حدد. غري ذلك  ٤

 
        

א א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاالمهارات والبرامج الحاسوبية

 
   بعيد نقل البيانات من جهاز آلخر ١

  or   LaPlink PC Anywhere   
        

   بـنقل البيانات من جهاز آلخر قريب بالتوصيل املباشر أو ٢
Wire less  or  Wire fire  or   Bluetooth  or 
Lan Cable  or Serial Cable ………  

or PC Anywhere     or    LaPlink 

        

  :مثل ،  أحد الربامج املتخصصة بواسطةإرسال واستقبال الفاكسات إجراء عملية  ٣
win fax pro  or    mf32   or   e-fax     

        

  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٤

 
        

א א מ א אמ א   א

    لـديـك ) المهارة( وى توفر الكفاءة مست
  م

  
   التي تمتلكهاسوبيةالمهارات والبرامج الحا

 
  / تركيب امللفات يف االسطوانة لتعمل تلقائياً مثل  ١

Autoplay_setup  or  AutoRunSetup   or  Acdstudio 
        

  /  مثل  بواسطة برنامج متخصصعمل ملصقات لالسطوانات ٢
 Acoustica-CD-Label-Maker-Installer  

        

  ................................................................... ......................حدد. غري ذلك  ٣

 
        

  
  
  
  
  
  



  

 ١٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WאאאWFאאE 
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    ) ......... مرة يف ( عدد مرات االستخدام
  م

  
  تطبيقات احلاسب اآليل 

  يف تدريس العلوم

استخدامك 
هذا التطبيق 
  من عدمه

א
 

א

 

א

 

א

 

א




               نعم        ال        كتابة قوائم أمساء الطالب ١

               نعم        ال        كتابة أسئلة االختبارات ٢

               نعم        ال        استخراج متوسطات درجات الطالب ٣

               نعم        ال        تصميم درس كعرض تقدميي ٤

               نعم        ال       عرض درس للطالب ٥

               نعم        ال       حل مسائل وإجراء حسابات معينة ٦

               نعم        ال        تنفيذ تدريبات للطالب ٧

               نعم        ال        تصفح مواقع علمية مع الطالب ٨

               نعم        ال        استعراض موسوعات علمية إلكترونية ٩

: مثل ، مشاركة الطالب يف استخدام برامج التعلّم الذايت  ١٠
  .إخل... النولوجي ، الدواجل 

               نعم        ال      

حتديث معلومات الكتاب املدرسي من كتب إلكترونية  ١١

Electronic Booksن شبكة اإلنترنت  أو م.   
               نعم        ال      



  

 ١٩٤

    استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف إثراء معلومايت ١٢
  يف خمتلف املنهج الدراسي

               نعم        ال      

  تدعيم الدروس بصور أو مقاطع فيديوية علمية  ١٣
  من شبكة اإلنترنت

               نعم        ال      

               نعم        ال       تنفيذ منذجة أو حماكاة أمام الطالب            ١٤

               نعم        ال        إجراء جتربة علمية باحلاسب اآليل بشكٍل نظري ١٥

إجراء جتربة علمية عملياً بواسطة ايات طرفية متصلة  ١٦
  )املعامل احملوسبة ( باحلاسب اآليل 

                       النعم      

استخدام تقنيات حديثة متصلة باحلاسب اآليل يف إجراء بعض  ١٧
 . وغريهمثل اهر الرقمي، التجارب العلمية 

               نعم        ال      

حث الطالب وتوجيههم للتوسع يف املوضوعات العلمية  ١٨
  شبكة اإلنترنت العلمية أو CD'sاالسطوانات بواسطة 

               نعم        ال      

 من واجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الربيد استقبال بعٍض ١٩
   .E-mailاإللكتروين  

               نعم        ال      

ية مع معلمني آخرين والطالب     تبادل املعلومات العلمية والثقاف    ٢٠
  ..من خالل جمالت علمية إلكترونية ، كذلك 

  .Groupsعلمية بريدية   يف جمموعات االشتراك معهمأو

               نعم        ال      

   ..حدد.  غري ذلك  ٢١

   .................................................................. ـ
   ............................................... ...................ـ

               نعم        ال      
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