
 واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 

  باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

وتكنولوجيا                           قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب ختصص الوسائل

  التعليم بكلية التربية جامعة امللك سعود

  عبداهللا بن حممد بن دمهش الدمهش
٤٢٤١٢١٢٨٠ 

 صاحل بن مبارك الدباسي 
 العام الدراسي 

  هـ 

 

واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 
باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض             

 
 

قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب ختصص الوسائل

التعليم بكلية التربية جامعة امللك سعود                                     

 

 

 إعداد 

عبداهللا بن حممد بن دمهش الدمهش
٤٢٤١٢١٢٨٠

  إشراف 
صاحل بن مبارك الدباسي   د.أ

العام الدراسي 

هـ ١٤٢٧/١٤٢٨  

 اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل 

  عمادة الدراسات العليا -جامعة امللك سعود 
   قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم -كلية التربية 
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 واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  
 باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب ختصص الوسائل وتكنولوجيا                          

  التعليم بكلية التربية جامعة امللك سعود

 عبداهللا بن حممد بن دمهش الدمهش

 نوقشت هذه الرسالة 

 

  إجازا ومت م٤/٢٠٠٧/

  ......................................                                                                                                                             
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  إعداد                                                  

عبداهللا بن حممد بن دمهش الدمهش                               
  

نوقشت هذه الرسالة                                   

 اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل 

  عمادة الدراسات العليا -جامعة امللك سعود 
 قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم  -كلية التربية 

/٢١هـ  املوافق  ١٤٢٨/ ٤/٤يـوم السبت           

 أعضاء جلنة املناقشة                            
  )   مقرراً (       صاحل بن مبارك الدباسي   /د .أ 

   )  عضواً (    ملشيقح    حممد بن سليمان ا/ د .أ 

)      عضواً (    عوض بن حسني التودري   / د .أ 
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كلية التربية 
 



 

 
 

ج 

 ...إهداء 
 
 ،ماإىل والدي الكرميني الغاليني أمد اهللا يف عمرمها على طاعته ، اللذين غمراين بإحسـا  - 

 ...وعطفهما ،وتشجيعهما ، ودعائهما 

 ... إىل زوجيت الغالية اليت ضحت وحتملت الكثري ، وكانت خري سند يل بعد اهللا تعاىل - 

الاليت حرمن الكثري من الفسـحة  ) ودانة ، وشذا رمي ، ورغد ، وغيداء ،(إىل مشوع حيايت  -

 ...والرتهة النشغايل عنهم بالدراسة 

 ...واألخوات األعزاء إىل كل من علمين ووجهين وشجعين منذ بدايات حيايت إىل اإلخوة  -
 

 إىل كل هؤالء أهدي هذا اجلهد املتواضع                      

  
 
 

 الباحث                                                             
 

 

 

 



 

 
 

د 

 شكر وتقدير
 

     
صالة والسالم على نبينا أمحد ما تعاقب ليالً بنهار باسم الواحد األحد الفرد الصمد ، وال

 -: وجتدد أما بعد

 . فاحلمد هللا وحده على مساعديت يف إمتام هذا الدراسة وأسأله أن يتقبل منا صاحل األعمال    

صاحل بن مبارك الدباسي / د.ويطيب يل أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير ألستاذي الكرمي أ   

 . ى هذه الدراسة و لقد كانت توجيهاته نرباساً يل يف إمتامها لتفضله باإلشراف عل

 :كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل من    

د عوض بن حسني التوري ، لتفضلهما بقبول مناقشة هذه .د حممد بن سليمان املشيقح و أ.أ

 . الرسالة

ة جبامعـة امللـك   وال أنسى مجيع أساتذة قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم يف كلية التربي   

للمحكمني الذين حكموا أداة و سعود الذين استفدت منهم أثناء دراسيت يف مرحلة املاجستري 

 .وجهين منذ بداية تعليمي ملن علمين و والشكر موصولالدراسة فلهم كل الشكر والتقدير ، 

 

 

 

 الباحث                                                  

                                           



 

 
 

ه 

الدراسة مستخلص                                        
 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع مشـروع اسـتخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم              

 :التالية والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 ما مدى توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟  -١

 ما مدى توافر الربامج التعليمية لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟ -٢

يف تدريس العلوم والرياضـيات  ما مدى تأهيل معلمي العلوم و الرياضيات الستخدام احلاسب اآليل  -٣

 باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

ما املعوقات اليت تواجه معلمي العلوم والرياضيات ومديري املدارس يف استخدام احلاسـب اآليل يف   -٤

 تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

دارس حنو استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس   ما اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات ومديري امل -٥

   العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

 :و أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أمهها       

إن معلمي العلوم والرياضيات يرون بأن أجهزة احلاسب اآليل متوفرة بدرجـة قليلـة يف معمـل      -١

 .ياضيات باملرحلة االبتدائية احلاسب اآليل لتدريس العلوم والر

إن معلمي العلوم والرياضيات موافقون بدرجة قليلة على توفر الربامج التعليمية لتـدريس العلـوم     -٢

 .والرياضيات باملرحلة االبتدائية 

إن معلمي العلوم والرياضيات يرون بأن تأهيلهم الستخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم      -٣

 .بتدائية غري مناسب والرياضيات باملرحلة اال



 

 
 

و 

معوقات تواجه تطبيـق مشـروع احلاسـب اآليل    يات يلحظون وجود معلمي العلوم والرياضإن   -٤

معوقات تواجـه تطبيـق مشـروع     )٤(يرون بأن  تدريس العلوم والرياضيات بدرجة متوسطة ، ول

تتمثـل يف  ، كبرية  بدرجةمبدينة الرياض  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل ل

 : الفقرات التالية 

 %) .٧١( بنسبة  اًمعلم) ١٢١(كثرة أعداد الطالب يف الفصل مبوافقة . أ

 بنسبةمعلماً ) ١٠٨(هزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل مبوافقة قلة عدد أج. ب                 

                       )٦٤. (% 

 % ) .٦٤( بنسبة معلماً ) ١٠٨(دورات التدريبية يف احلاسب اآليل مبوافقة قلة ال. ج                  

 % ) .٦٢( بنسبة معلماً )  ١٠٥( ندرة الربامج التعليمية مبوافقة . د                  

احلاسب  استخدامإجيابية قوية حنو  اجتاهاتدارس لديهم امل معلمي العلوم والرياضيات ومديرين إ - ٥     

 . تدريس العلوم والرياضيات آليل يفا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ز 

 فهرس املوضوعات                                         

 الصفحة  املوضوع 

 ب صفحة اإلجازة 

 ج اإلهداء

 د شكر وتقدير

 ، و  هـ ملخص الدراسة 

 ز ،ح ، ط فهرس املوضوعات

 ط فهرس املالحق

 ي ، ك ، ل فهرس اجلداول

 ١ فية الدراسة ومشكلتهاخل: الفصل األول 

 ٢ املقدمة 

 ٥ مشكلة الدراسة 

 ٧ أهداف الدراسة 

 ٧ أسئلة الدراسة 

 ٨ أمهية الدراسة

 ٨ حدود الدراسة

 ٩ مصطلحات الدراسة

 ١٠ اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين 

 ١١ نبذة تارخيية عن احلاسب اآليل 

 ١٢ مفهوم احلاسب اآليل

 ١٣ احلاسب اآليلأمهية 

 
 



 

 
 

ح 

 
 تابع فهرس املوضوعات          

 الصفحة املوضوع

 ٢٣-١٤ جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

 ٢٩-٢٣ أمناط الربامج التعليمية املستخدمة يف التعليم 

 ٣٠-٢٩ معيقات استخدام احلاسب اآليل يف جمال التعليم 

حلاسب اآليل يف ا  ٣١ لتعليم دور املعلم يف استخدام ا

 ٤٣-٣١ جتارب بعض الدول يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

 ٥٧-٤٤ الدراسات السابقة ومناقشتها

 ٥٨ منهج الدراسة وإجراءاا: الفصل الثالث 

 ٥٩ منهج الدراسة 

 ٥٩ جمتمع الدراسة وعينتها 

 ٦٣-٥٩ تصميم أدايت الدراسة

 ٦٧-٦٣ صدق األداتني

 ٦٨-٦٧ ثبات األداتني 

 ٦٩-٦٨ إجراءات تطبيق األداتني

 ٧٢-٦٩ املعاجلة اإلحصائية 

 ٧٣ نتائج الدراسة :الفصل الرابع 

 ٨٠-٧٤ حتليل استبانة مديري املدارس

 ٨٦-٨٠ حتليل استبانة معلمي العلوم والرياضيات

 ١٢٦-٨٧ النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة

 ١٢٧ أهم النتائج والتوصيات: الفصل اخلامس 

 ١٣٦-١٢٨ ملخص نتائج الدراسة والتوصيات 

 



 

 
 

ط 

 
 تابع فهرس الوضوعات                                                         

 الصفحة  املوضوع 

 ١٣٧  مراجع الدراسة

 ١٤٣-١٣٨ املراجع العربية .أ

 ١٤٢ املراجع على شبكة اإلنترنت.ب

 ١٤٤ باملراجع األجنبية .ج

 ١٦٤-١٤٥ املالحق 

 

 فهرس املالحق

 الصفحة امللحق  الرقم 

 ١٤٧ بيان بأمساء حمكمي أدايت الدراسة   .١

خطاب رئيس قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم إىل   .٢

 املدير العام إلدارة لتربية والتعليم مبنطقة الرياض

١٤٩ 

 ١٦٤-١٥٢ أدايت الدراسة يف صورا النهائية   .٣

                           

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ي 

 فهرس اجلداول                                        

 الصفحة العنوان اجلدول

 ٦ االستبانة االستطالعية   .١

 ٦٢ توزيع العبارات على حمور استبانة مديري املدارس  .٢

 ٦٣ توزيع العبارات على حمور استبانة معلمي العلوم والرياضيات  .٣

األول بالدرجة الكليـة حملـور    معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور  .٤
 استبانة مديري املدارس

٦٤ 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة الكليـة حملـور     .٥
 استبانة املعلمني

٦٥ 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين بالدرجة الكليـة حملـور     .٦
 استبانة املعلمني

٦٥ 

ت احملور الثالث بالدرجة الكلية حملـور  معامالت ارتباط بريسون لعبارا  .٧
 استبانة املعلمني

٦٥ 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الرابع  بالدرجة الكلية حملـور    .٨
 استبانة املعلمني

٦٦ 

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور اخلامس بالدرجة الكلية حملـور    .٩
 استبانة املعلمني

٦٦ 

 ٦٧ ر بالدرجة الكلية الستبانة املعلمنيمعامالت االرتباط للمحو  .١٠

 ٦٨ معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور استبانيت الدراسة  .١١

 ٧٥ توزيع مديري املدارس وفق متغري التخصص  .١٢

 ٧٦ توزيع مديري املدارس وفق متغري املؤهل العلمي  .١٣

 ٧٦ توزيع مديري املدارس وفق متغري سنوات اخلربة  .١٤

 ٧٧ وفق متغري امتالك حاسب آيل توزيع مديري املدارس  .١٥

 ٧٧ بدورة يف جمال احلاسب اآليل قتوزيع مديري املدارس وفق متغري االلتحا  .١٦

 ٧٨ ا مديرو املدارس قمسمى الدورات التدريبية اليت التح  .١٧



 

 
 

ك 

 تابع فهرس اجلداول                                          
 الصفحة العنوان اجلدول

 ٧٨ ا مديرو املدارس قلتدريبية اليت التحمدة الدورات ا  .١٨

 ٧٩ ا مديرو املدارس قمقر التدريب للدورات التدريبية اليت التح  .١٩

 ٧٩ ا مديرو املدارس قاجلهة املنظمة للدورات التدريبية اليت التح  .٢٠

 ٨٠ توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري املادة اليت يدرسوا  .٢١

 ٨١ وم والرياضيات وفق متغري التخصصتوزيع معلمي العل  .٢٢

 ٨١ توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري املؤهل العلمي  .٢٣

 ٨٢ توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري سنوات اخلربة  .٢٤

 ٨٢ توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري امتالك حاسب آيل  .٢٥

لتحاق بدورات تدريبيـة  توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري اال  .٢٦
 يف جمال احلاسب اآليل

٨٣ 

 ٨٣ ا معلمو العلوم والرياضيات قمسمى الدورات التدريبية اليت التح  .٢٧

 ٨٤ ا معلمو العلوم والرياضيات قمدة الدورات التدريبية اليت التح  .٢٨

 ٨٤ ا معلمو العلوم والرياضيات قمقر الدورات التدريبية اليت التح  .٢٩

 ٨٤ ا معلمو العلوم والرياضيات قنظمة للدورات التدريبية اليت التحاجلهة امل  .٣٠

عالقة الدورات التدريبية باستخدام احلاسب اآليل يف تـدريس العلـوم     .٣١
 والرياضيات

٨٥ 

 ٨٦ اليت التحقوا ا ةمدى استفادة املعلمني من الدورات التدريبي  .٣٢

رياضيات باملرحلـة  حمور توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس العلوم وال  .٣٣
 االبتدائية بالرياض

٨٧ 

حمور توافر الربامج التعليمية لتدريس العلـوم والرياضـيات باملرحلـة      .٣٤
 بالرياض ةاالبتدائي

٩٠ 

 ٩٣ حمور تأهيل معلمي العلوم والرياضيات الستخدام احلاسب اآليل   .٣٥
 



 

 
 

ل 

 تابع فهرس اجلداول                                               
 الصفحة العنوان اجلدول

 ٩٨ حمور املعوقات اليت تواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل   .٣٦

أبرز املعوقات اليت واجهت معلمي العلوم والرياضـيات أثنـاء تنفيـذ      .٣٧
 املشروع

١٠٣ 

 ١٠٤ أبرز املعوقات اليت واجهت مديرو املدارس أثناء تنفيذ املشروع  .٣٨

لرياضيات لتحقيـق االسـتفادة   املقترحات اليت قدمها معلمو العلوم وا  .٣٩
 الكاملة من املشروع

١٠٥ 

املقترحات اليت قدمها مديرو املدارس لتحقيق االستفادة الكاملـة مـن     .٤٠
 املشروع

١٠٦ 

استجابات معلمي العلوم والرياضيات على العبارات اإلجيابيـة حملـور     .٤١
 االجتاهات حنو استخدام احلاسب اآليل  يف تدريس العلوم والرياضيات

١٠٨ 

استجابات معلمي العلوم والرياضيات على العبـارات السـلبية حملـور      .٤٢
 االجتاهات حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

١١٤ 

استجابات مديري املدارس على العبارات اإلجيابية حملور االجتاهات حنو   .٤٣
 استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

١١٧ 

بات مديري املدارس على العبارات السلبية حملور االجتاهات حنـو  استجا  .٤٤
 استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

١٢٢ 
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 الفصل األول

 :مقدمة الدراسة    

لقد أثر هـذا التقـدم يف   و،  التقدم العلمي والتكنولوجي يف مجيع ااالتباحلايل العصر يتميز  

رت من غيواليت  التدريس تواكب العصر احلايلظهرت أساليب متطورة ونظريات حديثة يف  فقدالتربية 

بل ملـتعلم هـو املسـتق   وا، ن للعلوم واملعارفل وامللقحيث كان املعلم هو املرس ،علم واملتعلم دور امل

للعملية التعليميـة   احي النمو لشخصية املتعلم ومديراًىل أن أصبح املعلم يهتم جبميع نوإ ،ا تزل هلواملخ ،

ولذلك أصبح من الضروري االهتمام باملعلم  ، وأصبح املتعلم مشاركاً فعاالً يف تعلمه للمعلومة واملعرفة

اإلعداد املهين واملعريف مبا يتناسب مع متطلبات هذا العصر الذي يشـهد تغـرياً    بل وإعداده ،واملتعلم 

مما حدا ، راً جوهرياً يف شىت ااالت ويرجع هذا التغري إىل االزدهار التقين الشامل امللموس نوعياً وتطو

،  عليها يف معظـم شـؤوا   العتمادهذه التقنيات احلديثة بكافة أمناطها وأشكاهلا وا تبينباملؤسسات 

 . فصارت ضرورة ملحة ال ميكن االستغناء عنها 

خلدمـة   يمية سايرت روح العصر ووظفت التقنيات احلديثـة بناء على ذلك فإن املؤسسات التعل

فازدادت أمهية الوسائل التعليمية يف مضمار التعليم يف إثـر هـذا التطـور    ،  ةيماملواقف التعليمية والتعل

 .التكنولوجي الذي شهده العامل يف الفترة األخرية 

فقد استطاع أن حيدث ،  والتعليميويعد احلاسب اآليل مثرة من مثار التكنولوجيا يف اال التربوي 

هائالً بني أوساط املربني عند إدخاله إىل التربية  صدى. 

وذلك نتيجـة   ، يف التعليم احلاسب اآليل حيتل مكانة مهمةن بأ )٥٠٧: ١٤١٧(ويذكر العقيلي  

 يعـد حيـث  ، ضخمة القدرات جديدة من احلواسيب رخيصة الثمن ، سهلة التداول ،  لظهور أجيال

 . ل احلاسب اآليل يف جمال التعليم من أهم االجتاهات املستقبلية إدخا



 

 
 

٣

أن استخدام التقنية واحلاسب اآليل أصبح وسـيظل   )Parker، ١٩٩٧، ١٠٦باركر ، (كما يؤكد 

 .حجر الزاوية يف التعليم 

بعـد   -املاضيالقرن  من -بداية الستينيات امليالدية وقد بدأ استخدام احلاسب اآليل يف التعليم يف 

وراحت املؤسسات التعليمية تتبارى يف توظيفـه يف األغـراض التعليميـة    ، التجارية أن غزى األسواق 

 .) ١٠٧،  ١٩٩٣ ، طافش(. مظهراً من مظاهر التجديد التربوي باعتباره 

الواليات املتحدة األمريكية  يف ظهرت مشروعات -من القرن املاضي   - ويف السبعينات امليالدية

يف تدريس مقـررات   احلاسب اآليل استخدامحيث اعتمد على ) Florid(ع والية فلوريدا ومنها مشرو

 . الفيزياء واإلحصاء

بسبب ظهور أجهـزة  باحلاسب اآليل االهتمام زاد  -من القرن املاضي   -ات امليالدية نويف الثماني

على حتسـني التعلـيم    ةرأى فيها التربويون القدرة الفائق، رخيصة الثمن ، سهلة احلمل  حاسوب خفيفة

  ) ١٨-١٧ ،١٩٩٥ ،فتح الباب( .وتغري جمراه 

شـهدت    -من القرن املاضي   - أن مرحلة التسعينيات امليالدية ) ٧، ١٩٩٨ ، العمري(وأكد 

ثورة كبرية يف جمال احلاسب اآليل وظهرت تقنيات جديدة أثرت يف جمال التعليم حيث ظهرت الوسـائط  

سهولة إدخال النصوص والصور واألحداث والفيديو يف برامج التعليم وجعلها املتعددة اليت ساعدت على 

 .وإثارة  أكثر مجاالً

أن تقنية املعلومات سوف ) ١٣-١٢:  ١٤٢٤، الصاحل (يف  )Gates، ١٩٩٨، جيتس (كما يرى 

، وسوف متكن الوثائق متعـددة الوسـائط   ، تليب حاجات املتعلمني على املستوى اجلماهريي والفردي 

 . املنهج الدراسي اجلماعي وفقاً للمواصفات الفردية للمتعلمني نتاجإمن وأدوات التأليف 



 

 
 

٤

ات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية حيث استخدامويعد التعليم مبساعدة احلاسب اآليل من أهم 

احلديثـة   جتاهاتعم االد ،تطوير أساليب التدريس : يتم من خالل ذلك حتقيق العديد من األهداف منها 

 إىلانتقاله ويف التدريس لزيادة فاعلية املعلم داخل الفصل الدراسي والعمل على ختليصه من دورة التلقيين 

 . )١٠٥ ، ٢٠٠٠املوسى ، ( .التوجيهي  دوره

تسـتخدم  كثري من دول العـامل حيـث   يف ال من األنظمة الشائعة والتعليم مبساعدة احلاسب اآليل

ملعلم أو خـارج الفصـل   كأداة تعزيز من جهة ا النوع من التعليم داخل الفصلهذا الربامج التعليمية يف 

 . م الذايت كأداة للتعل

 بإجراء العديـد  نيالتربوياهتمام ومع انتشار احلاسب اآليل وتطور تقنياته و أساليب تطورها تزايد 

ومـن  رياضيات ، خاصة العلوم والمن الدراسات والبحوث اليت بينت زيادة التحصيل الدراسي للطالب 

وطـافش   ، )١٩٩١(أمحـد واحلـذيفي   (  ،) )١٩٩٤(وليزا ،  )١٩٩٢(روبرت : (هذه الدراسات 

كمـا  ،  ))٢٠٠٤(لعتييب وا) ٢٠٠٢( لوينلعجوا ،) ١٩٩٨(املطريي و ، )١٩٩٤( الفار، و )١٩٩٣(

وسـالمة   ،) ١٩٩٦( موعبـد املـنع   ، )١٩٩٣(طيـب  اخل، و) ١٩٨٩(السبع  (دراسة كل منتشري 

 جتاهـات احلاسب اآليل يف التدريس يسهم يف تأكيد اال استخدام أن ،) )١٩٩٦(واتسن (، ) )١٩٩٨(

ومراعاة الفروق ه ، احتياجاتوالفرد تفريد التعلم ليتماشى مع قدرات  والذايت التربوية احلديثة على التعلم 

  .الفردية للمتعلمني 

يل أصبح يستخدم يف مدارس التعليم أن احلاسب اآل)  Unesco : ١٩٨٦(ويشري تقرير اليونسكو 

يف القريب العاجـل   -على األرجح  -االبتدائي والثانوي يف عدد كبري من دول العامل وأنه سوف حيتل 

 ) .٢٢،  ٢٠٠٢، الفار (. اناً هاماًَ يف النظام التعليمي مك

 



 

 
 

٥

 ، فرنسا،  املتحدة اململكة، ولقد قامت العديد من الدول املتقدمة مثل الواليات األمريكية املتحدة 

التربيـة   بأنمنها وإميانا  ضمن نظمها  التعليمية ،ماليزيا بإدخال احلاسب اآليل ، اليابان ، اليا استر، كندا 

يف سـلوك املـتعلم    جيابية مرغوبة تربوياً واجتماعيـاً إحداث تغريات إ إىلف عملية خمططة ومقررة د

التعليم يف اململكة العربية السعودية التجديد والتطـوير يف  قد أولت وزارة التربية وو .وتفكريه ووجدانه 

احلاسب اآليل وتقنياته يف التعلـيم   حيث أدخلت ،أساليب التعليم والتعلم وطرقه وتقنياته اهتماماً كبرياً 

      .أت باملرحلة الثانوية وبد

واملتوسطة وذلك  البتدائيةاإدخال احلاسب اآليل يف املرحلتني اآلن  وزارة التربية والتعليم تبنت كما

 ،توفري فرص النمو املتكامـل للمـتعلمني    إىلكخطوة دف  العلوم والرياضياته يف تدريس باستخدام

تقنيـات   اسـتخدام تسارع يف جمال لذي نعيشه وما يشهده العامل من مع متطلبات العصر ا وذلك متاشياً

مبا  ةهذا اال بعد أن انتشر يف معظم مرافق احليا يفوالدور الذي يؤديه احلاسب اآليل ،  التعليم املتطورة

اسية  للمعرفة واملهارات  وكان دجمه ضمن الربامج التعليمية أمراً ضرورياً كأحد املصادر األس، فيها التربية

 .الرئيسة 

 : مشكلة الدراسة
 

ملـا  ورحلة االبتدائية ، للمتدريس العلوم والرياضيات نظراً ألمهية مشروع استخدام احلاسب اآليل يف        

، ومن خالل إشراف الباحث على تطبيق املشروع  للربامج احلاسوبية من أمهية يف عملية التعلم لدى الطالب

، وملا الحظه أثناء زيارته للمدارس من وجود عقبـات   باملدارس االبتدائية اليت تنفذ املشروع مبدينة الرياض

 . وضع املشروع من أجلهاحتقيق األهداف اليت أو حتول دون تنفيذ 

دراسة استطالعية من خالل تطبيق استبانة مبدئية على جمموعـة مـن معلمـي العلـوم      إجراءفقد مت       

 : ، وكانت النتائج موضحة فيما يلي والرياضيات



 

 
 

٦

 )١(جدول رقم                                        
 (*)ة لدراسة االستطالعينتائج ا                                       

 العبارة م
 غري موافق موافق

 % النسبة العدد % النسبة العدد

 ١٠٠ ٢٠ ٠ ٠ . أعداد الطالبأعداد األجهزة يتناسب مع  .١

 ٥٠ ١٠ ٥٠ ١٠ . على التعامل مع احلاسب اآليل القدرة .٢

على دورات تدريبية يف احلاسب اآليل مبجهود  احلصول .٣
 .شخصي منك 

٨٠ ١٦ ٢٠ ٤ 

على دورات تدريبية يف احلاسـب اآليل عـن    احلصول .٤
 .طريق الوزارة 

٧٠ ١٤ ٣٠ ٦ 

 ١٠ ٢ ٩٠ ١٨ .حمضر معمل حاسب آيل باملدرسة  وجود .٥

 ٩٠ ١٨ ١٠ ٢  .تعليمية لتدريس العلوم والرياضيات برامج وجود .٦

 ٩٠ ١٨ ١٠ ٢ .يف تدريس املادة  الربامج التعليمية تستخدم .٧
 

حيث بلغ أعداد األجهزة املوجودة يف املعمل مع أعداد الطالب يوضح اجلدول السابق عدم تناسب           

غ عدم القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل فقد بل إضافة إىل  ،%) ١٠٠(بنسبة  معلماً) ٢٠(افقني عدد املو

ة يف احلاسـب اآليل مبجهـود   احلصول على دورات تدريبي و ،%) ٥٠( بنسبةمعلمني ) ١٠(عدد املوافقني 

احلصول على دورات تدريبية يف احلاسـب  و ، %)٣٠( بنسبة معلمني) ٤(شخصي فقد بلغ عدد املوافقني 

 بـرامج كذلك عدم وجـود  و ،%) ٣٠(بنسبة  معلمني) ٦(بلغ عدد املوافقني فقد اآليل عن طريق الوزارة 

وحول عدم  ،%) ٩٠(بنسبة معلماً ) ١٨(ملوافقني فقد بلغ عدد االعلوم والرياضيات  لتدريستعليمية متعددة 

بنسـبة   معلمـاً ) ١٨(دد املوافقني على ذلـك  تعليمية فقد بلغ عالربامج العرب تدريس العلوم والرياضيات 

)٩٠. (% 

 .معلماً ) ٢٠(عدد العينة *     



 

 
 

٧

ـ    تدل هذه النتائج على وم وجود خلل يف تنفيذ مشروع استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العل

والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ، مما يستوجب إجراء دراسة مسحية شاملة جلميع اجلوانب اليت 

 . صمم من أجلها املشروع لتحقيق أهدافه

 :ركز على اإلجابة عن التساؤل الرئيس لذا فإن هذا البحث 

اضيات باملرحلـة االبتدائيـة   ما واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والري"   

 " مبدينة الرياض ؟

 :   أهداف الدراسة
 :الدراسة حتقيق األهداف التالية  هذه حاولت  

 

باملرحلة االبتدائيـة مبدينـة    العلوم والرياضياتتوافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس مدى على  التعرف -١

  . الرياض

  .باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض العلوم والرياضيات توافر الربامج التعليمية لتدريسمدى على  التعرف -٢

العلوم  الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس توالرياضيامدى تأهيل معلمي العلوم على  التعرف -٣

 . والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

 يف اسـتخدام  ساملـدار  ومديرياملعوقات اليت تواجه معلمي العلوم والرياضيات على  التعرف  -٤

 . العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض احلاسب اآليل يف تدريس

املدارس حنو استخدام احلاسـب اآليل   ومديرياجتاهات معلمي العلوم والرياضيات على  التعرف -٥

                        .يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 

 :الدراسة أسئلة 
 : التالية األسئلةالدراسة اإلجابة عن  هذه حاولت  

 

 مبدينة الرياض؟  العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية ريسما مدى توافر أجهزة احلاسب اآليل لتد  -١



 

 
 

٨

 ما مدى توافر الربامج التعليمية لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟  -٢

العلـوم والرياضـيات    الرياضيات الستخدام احلاسب اآليل يف تدريسى تأهيل معلمي العلوم وما مد  -٣

 باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

يف استخدام احلاسب اآليل  املدارس ومديريما املعوقات اليت تواجه معلمي العلوم والرياضيات   -٤

 ؟ مبدينة الرياض العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية يف تدريس

املدارس حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم  ومديريما اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات   -٥

   والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟
 

 : أمهية الدراسة 

 : من النقاط التاليةتنبع أمهية هذه الدراسة   

آليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلـة االبتدائيـة يف   حداثة جتربة مشروع استخدام احلاسب ا  -١

اململكة العربية السعودية ، مما دفع الباحث إىل االهتمام باملوضوع ليتسىن للقائمني على التربية والتعليم 

 . التعرف على جوانب القوة والضعف يف تنفيذ املشروع

، والذي تسعى له الكثري مـن املؤسسـات    شروع قد يعزز طرق التعلم الذايتتطبيق مثل هذا امل إن  -٢

 . التربوية يف العامل

 .االستجابة حلاجة وزارة التربية والتعليم لدراسات ميدانية تتناول مشاريعها التطويرية   -٣

 : حدود الدراسة

واقع استخدام مشروع احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلـة  هذه الدراسة على  تاقتصر  

 .) هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦(للعام للفصل الدراسي الثاين ئية مبدينة الرياض االبتدا



 

 
 

٩

 :مصطلح الدراسة  
 :احلاسب اآليل  استخداممشروع   

يعرف إجرائياً بأنه أحد مشاريع وزارة التربية والتعليم لدمج التقنية بالتعليم مـن خـالل تـدريس العلـوم     

 .والرياضيات بواسطة احلاسب اآليل 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

١٠

 
 

 الفصل الثاين
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
                           

 اإلطار النظري:أوال 
 نبذة تارخيية عن احلاسب

 مفهوم و تعريف وأمهية احلاسب اآليل

 جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

 مفهوم التعليم مبساعدة احلاسب اآليل

 يم مبساعدة احلاسب اآليلالتطور التارخيي ومزايا التعل

 أمناط الربامج التعليمية مبساعدة احلاسب اآليل

 مشكالت ومعيقات التعليم باستخدام احلاسب اآليل

 دور املعلم يف استخدام احلاسب اآليل

 إلدخال احلاسوب يف التعليمواحمللية العربية والعاملية  بعض التجارب

 األردنية التجربة السعودية التجربة الفرنسية التجربة البحرينية التجربة

               
 

 الدراسات السابقة: ثانياً                       
 



 

 
 

١١

 اإلطار النظري والدراسات السابقة               

 :اإلطار النظري : أوالً  

العشرين وبداية القرن احلادي والعشـرين حركـة لتحـديث    لعقود الثالثة األخرية من القرن شهدت ا      

بد من ذلك ال ولتحقيق، بناء التفكري العلمي الناقد  ىلأساليب التدريس حبيث أصبحت عملية التعلم دف إ

ويتسارع انتشار احلاسب اآليل يف ميدان التعليم  ،اختيار تقنيات تربوية مناسبة لعل من أبرزها احلاسب اآليل 

 . املتميزة  هتاإمكاني االستفادة من رة جيدة ومته بصواستخداموالتعلم ألنه يعني بشكل فعال إذا مت 

اء داخل املدرسـة كوسـيلة   احلاسب اآليل سو استخداميف جمال  كبرياً والدول املتقدمة قطعت شوطاً      

قتناع التام بأمهية احلاسـب  ومع اال ، املختلفة براجمهلتعليم عن طريق خارجها كوسيلة للتسلية واوأ ، تعليمية

 ، معاا إىل  التقدم أمراً حيويـاً وتطوير التكنولوجيا ونقل جمت استخدامقادرة على أصبح إعداد أجيال  اآليل

هلم وقـدرام  وميواقف التعليمية وفق حاجات الطالب املوبد من تنظيم الطرق املستخدمة يف لذلك كان ال

د دخل جمـال  ومباً أن احلاسب اآليل جهاز مهم فق ،ع يف األنشطة والطرق املستخدمة وذلك من خالل التنو

 ،السمعي املصغر ،املربمج  ،التعليم املفتوح : رية للتعليم مثل التعليم والتعلم الذايت بتأثري قوي على أساليب كث

 . وغريها من أنظمة التعليم الذايت

 : احلاسب اآليل

 : عن احلاسب اآليل التعليمي  ةنبذه تارخيي  -١

كبرية احلجم ومكلفة ، األجهزة ، وكانت تلك  )م١٩٤٦(ام ظهر اجليل األول من احلاسبات اآللية ع        

اجليـل الثـاين مـن     ) IBM(قدمت شركة  )م١٩٥٩(ويف عام  ،وكانت تستخدم يف العمليات الرياضية 

 .احلاسبات اآللية واليت استخدمت فيها الترانزيستور فتقلص حجمه واخنفضت تكلفته بشكل كبري 



 

 
 

١٢

 تجربةبقامت جامعة ألينوي بالواليات املتحدة األمريكية  -القرن املاضي  من -ويف بداية الستينات امليالدية 

 .احلاسب اآليل يف التعليم  استخدامرائدة يف جمال 

اجليل الثالث من احلاسبات اآللية استعملت يف بنائهـا الـدوائر    )IBM( شركةقدمت  ) م١٩٦٤(ويف عام 

 .اللوغو ، ك يسالب: ل املتكاملة ويف نفس الوقت ظهرت بعض لغات الربجمة مث

أدخل نظام احلاسب اآليل التعليم بشكل رمسي يف مناهج بعـض   - من القرن املاضي -ويف اية الستينيات 

شركة أنتل أول نوع من  أنتجتويف تلك األثناء ، دارس الواليات األمريكية املتحدة يف فيالدلفيا ونيويورك م

بعدها بثالث سنوات ظهر اجليـل الرابـع مـن    و،  )م ١٩٦٩ ( عام )Microprocessor(املعاجل املصغر 

، وهكذا استمر تطور احلاسب اآليل وراح التربويون يفكرون كيف ميكن توظيف الطاقات  ات اآلليةاحلاسب

 . وحىت وقتنا احلايلامليالدية من القرن املاضي الثمانينات  يف التعليم منذاألجهزة اهلائلة هلذه 

 : مفهوم احلاسب اآليل   -٢

لكتروين اخترعه اإلنسان ليساعده يف أداء العمليات اإلحصـائية واحلسـابية يف   احلاسب اآليل جهاز إ

 .  ذهلةامل هوقدرات هإمكانيات بفضلأخذ بالتطور بشكل مذهل مث ،  األمربادئ 

لذلك يطلق  ،مبعىن حيسب ) Compute(اسم مصدره الفعل " ) Computer( احلاسب اآليلكلمة 

 . )١٧ -١٦ ، ١٩٩٢، شرف (.   " يف اللغة العربية احلاسب اآليل (Computer)على 

اآللة اإللكترونية القادرة على استقبال املعلومات بلغـة يفهمهـا   : بأنه " احلاسب اآليل كما يعرف 

 . ) ١٩٩٣،٢٦٠ ، العقيلي( ." اخلروج بنتائج منها بطريقة آليةو،  وحتويلها وختزينها،  اآليل احلاسب

 -كينة أوتوماتيكيـة  احلاسب اآليل ما " :وهو أن   تعريف دائرة املعارف الربيطانية توأهم التعريفا        

مبوجـب   وتنجـز أعمـاالً  ، وحتلل معلومات ، تقوم بتنفيذ عمليات حسابية  - لكتروينتعمل وفق نظام إ

 ."  التعليمات اليت تصدر إليها ومن مث ختزن النتائج وتعرضها بأساليب خمتلفة



 

 
 

١٣

 :أمهية احلاسب اآليل  -٣

احلاسب اآليل علـى كافـة    استخداملقد أتاح التطور التكنولوجي خالل الثالثني سنة املاضية انتشار 

وكان للسرعة اهلائلة اليت انتشر ا احلاسب اآليل األثر الكـبري علـى    ويات يف الدول املتقدمة صناعياً ،املست

 ، ماً كبرياً يف دول العامل املتقـدم ولقد شهد احلاسب اآليل اهتما، ومية اليت تعيشها هذه اتمعات احلياة الي

وأصبح من الصعب جتاهل تأثري احلاسب اآليل يف  ،يف السنوات األخرية  واسعٍ شر بشكلٍه ينتاستخداموأخذ 

ن ك فـإ ، لذل تؤثر فيه احلاسبات اآلليةيف جمتمع  مستقبالًيعمل  ألن الطالب يعيش و اتمع واملدرسة واملرتل

 . )١٣٧ ، ١٩٨٩العنربي،(. حق الطالب  اً يفيف احلياة يعترب خطأً كبري جتاهل دوره

الطلبـة يف هـذا   وإن حمو أمية  ، يف العملية التعليمية وخاصةً روريض احلاسب اآليل أمر استخدامإن 

ري مناخ علمي غري توففة إىل باإلضا،  على النمو الذهين والفهم السريع من تأثرياال بات أمراً حتمياً ملا فيه 

 :منها  يزات اليت جتعله وسيلة تعليمية مفضلةبالعديد من امل يلاحلاسب اآليتمتع وتقليدي للطالب ، 

 .الدقة يف أداء العمليات احلسابية واملنطقية  -١

 .السرعة وصغر احلجم  -٢

وإمكانيـة  ،  ملتعـددة ذات األلوان ا الرساماتض يف عر هاتوإمكاني، ن املعلومات والبيانات سعة ختزي -٣

واألصـوات الصـناعية   ) والطيور  تكأصوات احليوانا(إذاعة األصوات البشرية والطبيعية تسجيل و

مسـجالت الفيـديو   و  إمكانية تسجيل وعرض الرسوم املتحركـة باإلضافة إىل ،  كمؤثرات صوتية

التعامل مع كل هـذه  كما أنه يتميز عن كل وسائل العرض و اإلعالم بقدرته على  ، بصورها الطبيعية

وصوت يف مادة واحـدة تقـدم   ) فيديو ورسوم متحركة (األشياء يف وقت واحد من كلمة وصورة 

 .للطالب إمكانية التفاعل 

 .التماسك وعدم امللل  -٤



 

 
 

١٤

 :جماالت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  -٤

، تعـددت اسـتخداماته،     ، وتأكيد التربويني على أمهيتـه  مع دخول احلاسب اآليل يف جمال التعليم 

بناء  املنـاهج و تصـميمها ، يف التعلـيم ، يف     ، ، اإلدارة التربوية التخطيط التربوي: فأصبح يستخدم يف 

الكـبرية واهلائلـة    اإلمكانياتومع هذا فإن  ل التعليم ،االختبارات ، إدارة شؤون الطالب والعاملني يف جما

، على الرغم من أن بوادرهـا قـد بـدأت يف     ستفادة الكاملة منهاالتعليم مل تتم اال يف جمال للحاسب اآليل

 .الظهور يف بعض الدول املتقدمة تقنياً 

، ظهر اختالف بني التربويني حول تصنيف جمـاالت اسـتخدام    ومع تزايد استخدامه يف جمال التعليم

كانـت بـدايات   ظهرت تصنيفات جماالت استخدام احلاسب اآليل و )م ١٩٨٠(، ففي عام  احلاسب اآليل

 .أن انتهت إىل تصنيفات طموحة وشاملة ملعظم االستخدامات  تما لبثمث متواضعة وحمدودة 

والتعليم إىل ثالثة جماالت  احلاسب اآليل قسم جماالت استخدام )Taylor،١٢٣،١٩٨٣(فنجد أن تايلور        

 :وهي 

   Computer as a Tutor                                                   احلاسب اآليل كمعلم  -١

 Computer as a Tutee                                                   احلاسب اآليل كمتعلم -٢

 Computer as a Tool                                                احلاسب اآليل كأداة تعليمية -٣

       ّاحلاسـب اآليل يف التعلـيم إىل ثالثـة أقسـام     استخدامط وأساليب أمنا )١٠٠ ، ٢٠٠٢ ،الفار ( مويقس                                                                            

  : وهي

 Computer Assisted Instruction                            التعليم و التعلم املعزز باحلاسب -١

  Computer Managed Instruction                 ار باحلاسب           ملدالتعليم والتعلم ا -٢

        Computer Based Instruction                        التعليم والتعلم لتنمية التفكري باحلاسب -٣



 

 
 

١٥

ثـة  التعليم يندرج حتـت ثال احلاسب اآليل يف  استخدام إىل أن )١٦-١٥ ، ١٩٨٤، مرداس (وكما يشري         

 :وهي  أقسام

 إدارة اجلهاز التربوي بواسطة احلاسب اآليل  -١

  Computer Managed Instruction                    إدارة التعليم بواسطة احلاسب اآليل  -٢

    Computer Assisted Instruction                            التعليم بواسطة احلاسب اآليل  -٣

 :وهي  احلاسب اآليل يف التعليم ينقسم إىل ثالثة جماالت استخدامإىل أن  )١١٠ ،١٩٨٩، بوزبر (ويشري         

 .احلاسب كمادة تعليمية  -١

 :احلاسب كوسيلة تعليمية ويقسمه إىل قسمني ، مها  -٢

 Computer Assisted Instruction              التعليم مبساعدة احلاسب اآليل  . أ

     Computer Managed Instruction             التعليم املدار باحلاسب اآليل   . ب

 . احلاسب كفلسفة تربوية -٣

ات احلاسـب اآليل  استخدامومما سبق يستنتج الباحث أن أهم ااالت اليت يتفق معظم الباحثني على أا من        

 :هي  التعليميف 

     احلاسب كمادة تعليمية  -١

  Computer Managed Instruction                         احلاسب يف اإلدارة التربوية -٢

    Computer Assisted Instruction                       التعليم مبساعدة احلاسب اآليل -٣

 

 
 
 

 



 

 
 

١٦

 :ويوضح ذلك  الشكل التايل      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

هو الذي يعنينا مـن   )Computer Assisted Instruction( وجمال التعليم مبساعدة احلاسب اآليل     

تناوله دراسة احلالية ، لذا فإن الباحث احلاسب األخرى ، على اعتبار أنه أحد حماور ال استخدامني جماالت ب

احلاسب  استخدامبشيء من التفصيل ، ولعل من املناسب قبل ذلك احلديث عن االني اآلخرين من جماالت 

 :اآليل يف التعليم 

 )(Computer Literacyاحلاسب اآليل كمادة تعليمية  : ال األول ا

لذا فإن  ، )Computer As a Subject Matter ( يتضمن احلاسب اآليل كمقرر ضمن املنهج الدراسي 

 يوماً ه أصبحت من املهارات اليت تتزايد أمهيتهااستخدامو،  فة احلاسب اآليل وطرق التحكم فيهمعر

لقاعدة األساسية للتكيف مع هذه التقنيـة  بعد يوم واعتماد احلاسب اآليل كمقرر دراسي أكادميي إمنا هو ا 

تصـنيف   وميكن،    حتقيق األهداف العليا للمجتمعها وتطويرها مبا يرمي إىلاستخداماحلديثة لضمان حسن 

 :مقررات احلاسب اآليل إىل 

احلاسب اآليل 
 ليميةكمادة تع

احلاسب يف 
 اإلدارة التربوية

    احلاسب  استخدامجماالت 
 اآليل يف التعليم

 مبساعدةلتعليم ا
 اآليل باحلاسب

التدريب 
 واملمارسة

حل 
 املشكالت

األلعاب 
 التعليمية

التشخيص 
 والعالج

احملاكاة ومتثيل 
 املواقف

التدريس 
 اخلصوصي



 

 
 

١٧

 مرحلة رياض األطفال وحىت املرحلة ب اآليل يف مراحل التعليم العام من مقررات لنشر املعرفة عن احلاس -١

 .امعية اجل

 .احلاسب اآليل إلعداد املربجمني  استخداممقررات لنشر  -٢

، بعـدها  ومـا   الثانويـة لك للمرحلة احلاسب اآليل ونظم املعلومات وذعلوم مقررات املختصني يف  -٣

حلاسوبية الذي ميثل واهلدف من تدريس هذه املقررات خلق أجيال عربية تتمتع بقدر كبري من الثقافة ا

 .) ٢٩٤-٢٩٣،  ٢٠٠٣،  سامل وسرايا(. ية احلاسوبية للترب اهلدف الرئيس

 ) Computer Managed Instruction(استخدام احلاسب يف اإلدارة التربوية : اال الثاين

وتنقسم هذه التطبيقـات إىل   ،  اإلدارية والتنظيمية يف املدرسة خلدمة التطبيقاتيستخدم احلاسب اآليل      

 :نوعني مها 

 ،وتسجيلهم ، تسهيل عملية قبوهلم  ، الطلبة حفظ ملفات: على مستوى املدرسة مثل  تطبيقات إدارية -١

ملساعدة يف عمل اجلـداول  اوإصدار التقارير،  عمل اإلحصاءات ، إصدار شهادات النجاح والتخرج

 ، نظـام املسـتودعات   :األنظمة اإلدارية األخرى اليت حتتاجها املدرسة مثل باإلضافة إىل  ،املدرسية 

  .النصوص وتسهيل عمليات املراسالت تنسيق، نظام املشتريات  ،نظام املايل ال

و أنشطة الواجبـات  ئلة إعداد التقارير واالمتحانات واألس:  مثلتطبيقات إدارية على مستوى الصف  -٢

 ، تالتخطيط للدروس أو احملاضـرا  ،عمل كشوف النتائج  ،حساب الدرجات والتقديرات ، املرتلية 

متخصصـة   حاسبتستخدم هلذه الغاية برامج وواحلصص ، اخلاصة بالطلبة والكتب  اتحفظ املعلوم

البيانـات  ،   (Data Base)قواعد البيانات  ، Word Processor) (النصوص  برنامج معاجل: مثل 

 . )٦٥،  ٢٠٠١ ،السرطاوي (.  (Spread Sheets)ادولة  

 



 

 
 

١٨

  )Computer Assisted Instruction( التعليم مبساعدة احلاسب اآليل : اال الثالث 

 احلاسـب  ، حيث يقومللحاسب اآليل يف جمال التعليم ية هذا النمط من أفضل التطبيقات التربو يعد  

والتعلـيم مبسـاعدة    ، ستراتيجية تدريسية حمـددة ضمن ا -احملتوى الدراسي -اآليل بتقدمي املادة التعليمية 

وتقـدمي   الذايتالفعال من خالل قدرة احلاسب اآليل على توفري التعليم احلاسب اآليل يسهم يف توفري التعليم 

عديدة من احملاوالت حلل املشكالت وتصـحيح  ن هذا النمط يتيح للتلميذ فرصاً كما أ ، فورية راجعةتغذية 

 . األخطاء مع زيادة قدرته على التفكري بعمق يف املوضوعات الدراسية

سـتيعابه  ورات التكنولوجية املصاحبة هلا كانت أسرع ممـا أمكـن ا  التغريات املعاصرة والتط ومبا أن 

فإذا كانت التربية والعلوم اإلنسانية بصفة عامة حبكم طبيعتها ومادـا أبطـأ يف    ، التعليموتطبيقه يف جمال 

عريف قد ر املكان االنفجاوملا  ، وخاصة يف جمال العلوم التطبيقية ك التغريات يف امليادين األخرىلاالستجابة لت

ولعل ظهور تكنولوجيا التعليم قد ساهم يف حتديد جماالت ،  فإنه مشل ميادين التربية أيضاً ، ميادين احلياةمشل 

كانيـة  األمر الذي أظهـر إم  ،نتائج األحباث املتعلقة بالتربيةتطبيق املعرفة العلمية املستمدة من النظريات أو 

مح بزيادة فاعلية وكفاءة العمليـة  التعليميـة علـى خمتلـف     السائدة بصورة تستطوير املمارسات التربوية 

 .مستوياا يف ضوء األسس العلمية 

ل من غريهـا إال يف ظـل   وال توجد طريقة من طرق التدريس وال وسيلة من الوسائل التعليمية أفض 

لظـروف  رمبـا ألن ا  ، فاملمارسات التربوية السائدة قد تكون غري صاحلة يف هذا العصـر  ، ظروف معينة

روف خاصة إذا وضعنا يف االعتبار واالعتبارات اليت استخدمت فيها تلك املمارسات من قبل مل تعد تلك الظ

ففـي  ، ) الكتاب املدرسي -السبورة  -املعلم (أن اإلطار احملدد ملعظم املمارسات السائدة هو الوضع القائم 

لتحقيق آمال وتطلعات األفـراد  ) عريف والسكاين امل( ظل املمارسات احلالية تقل القدرات ملواجهة االنفجار 

التعليمية الـيت   وعالقتها باملنظومةم الذايت والتطورات التكنولوجية اآلخذة بالزيادة واالتساع إال بربامج التعلي
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 ،الفيـديو   ،املتحركة والرسومات الثابتة  ، بالنصوص العرض املختلفة سواء فيما يتعلق  تاإمكانيظهر منها 

 "الوسـائط املتعـددة التفاعليـة    " وعلى األخص ما مسي  ، مكانية التفاعل املختلفة لإلنسانوإ،  الصوت

)Interactive Multimedia(  . 

ومن اجلدير باملالحظة أن هناك العديد من التسميات اليت تطلق على التعليم مبساعدة احلاسـب اآليل  

يف الواليات األمريكية املتحدة أو (CAI) (Computer Assisted Instruction) بـالرمز  والذي يرمز له 

ونتيجة اختالف املصـطلحات   يف اململكة املتحدة (CAL) (Computer Assisted Learning)بالرمز 

،  يني والباحثني يف البالد العربيةلدى التربو ستخداماألجنبية نشأ كذلك اختالف يف تسمية هذا النوع من اال

التعلـيم  "أو " التعليم املعان باحلاسب"أو " التعلم باحلاسب" أو " من احلاسبالتعلم " فهناك من يطلق عليه 

ومجيعها تـدل علـى   " التعليم املبين على احلاسب " أو " التدريس مبساعدة احلاسب  أو" مبساعدة احلاسب 

ـ   ، أي أن احلاسب اآل ليم مباشرة عن طريق احلاسب اآليلمفهوم واحد وهو التع ة يل يعـرض املـادة العلمي

 .للمتعلم 

 :يلي  فيماالتعليم مبساعدة احلاسب اآليل ويستعرض بعضاً من النقاط اهلامة  مصطلحوقد استخدم الباحث 

     : )Computer Assisted Instruction(مفهوم التعليم مبساعدة احلاسب اآليل  ١-٣-٤

ائـم  ثر فاعلية حيث جيعل املـتعلم د مفيداً يف جعل التعليم والتعلم أك احلاسب اآليلمبساعدة التعليم  يعد     

 التعليمية وعرضه املادة ،قدرته على تعزيز التعلم مباشرة  باإلضافة إىل، النشاط خالل عملية التعلم 

 .بتسلسل مضبوط 

ّمصطلح يطلق على بيئة التعلم اليت " : بأنه احلاسب اآليلالتعليم مبساعدة ) فورسري  رايت و(رف ويع

كل  والتأكد من أن، ويكون دور املعلم هنا هو جتهيز بيئة التعلم  ، احلاسب اآليلتعلم و توفر التفاعل بني امل
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شـاطات الـتعلم لـتالئم املـتعلمني     كما يكيف ويعدل ن ،ألداء نشاط معني  متعلم لديه املهارات الالزمة

 " .احلاسب اآليل استخدامب

 استخدامعلى عملييت التعليم والتعلم من جراء التربويني على الفائدة الكبرية اليت تعود  واتفق الكثري من

، يف هذه األمناط مساعداً للمعلم  اآليلاحلاسب حيث يستخدم ،  احلاسب اآليلمبساعدة أمناط التعليم والتعلم 

 ، الفـار (. ومشكالت عملييت التعليم والتعلم  القضايا من وعوناً ومكمالً له ألداء دوره يف مواجهة العديد

٩٣-٩٢،  ٢٠٠٢( . 

 Computer Assisted(التطور التارخيي لـنظم التعلـيم مبسـاعدة احلاسـب اآليل      ٢-٣ -٤

Instruction ( 

     من أنـواع الربجمـة،   مشلت كل مرحلة نوعاً، مبراحل عديدة  احلاسب اآليلت نظم التعلم مبساعدة مر 

مبوضوع التعلـيم  هتمام االبدأ : ) ٦٦ ،١٩٩٩، يونس ( وسنستعرض اآلن هذه املراحل بشيء من التفصيل

منذ اخلمسينات مـن القـرن   )   Computer Assisted Instruction) (CAI) احلاسب اآليلمبساعدة 

علم بالتوصيف الكامل لكـل  واليت تتطلب أن يقوم امل) Frames(األطر  باستخداموكانت البداية ، املاضي 

 مثلة واإلجابات باإلضـافة إىل  تسلسـل  األ ،ا طلوب تدريسهاخلاصة باملادة امل عرض النصوص:  شيء مثل

واليت نتج عنها ما " سكينر "بالنظرة السلوكية للعامل جتاه وقد تأثر هذا اال ،حمدد لسري الدرس بالنسبة للطالب 

 . "بالتعليم املربمج"يسمى 

حبيث أمكن االعتماد على اسـتجابة الطالـب   جتاه مت تطوير هذا اال من القرن املاضي ويف الستينيات

الـيت  " الربامج املتفرعـة  "وذلك عن طريق ما يسمى  ، أجزاء حمددة من الدرس لألمثلة املختلفة لتوجيهه إىل

باإلضافة إىل  مواءمة التدريس  ، ) Corrective Feedback (من التغذية الراجعة التصحيحية  تعطي نوعاً

 . الستجابة الطالب
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القوالب النصـية واالختيـار العشـوائي     ستخدامباويف السبعينيات مت تطوير هذه النظم لكي تسمح 

 .للمشكالت وإجابة بعض استفسارات الطالب وقياس مدى صعوبة املهام اليت يتم تكليف الطالب ا 

 : تلك األنظمة التقليدية عيوب أساسية ميكن إجيازها فيما يلي شاب وبالرغم من التطور فقد 

 .لتدريسية عدم تضمن الربامج ملعارف حول موضوع املادة ا -١

 . عدم وجود منوذج حيدد مستوى الطالب ومدى استجابة وحتليل نوع األخطاء -٢

الالزمة حملاولـة  وللمسارات العالجية ،  ربامج الستراتيجيات التدريس بوجه عامالقصور يف تضمني ال -٣

 . القضاء على الفروق الفردية

، ويتصل به،  مما يناسبهللمتعلم ليمية نقدمها مادة تع على أن أي ) ٣٥، ١٩٩٥، فتح الباب (وأكد 

 يهحيلها فتخلق فعن طريق إثارة مشكلة ضي أن تتحدى هذه املادة تفكريه كما يقت ، فيشعر أا مهمة يف ذاا

 ،ئلته اخلاصةضي أن تشجعه هذه املادة أن يتساءل ويطرح أستقوي" جتاوباً معرفياً  "ما يسميه علم نفس النمو 

 ، يتعلم كيف يسأليف أن يتعلم املتعلم كيف جييب قبل أن  خري فال فضل وال ، فقطال أن جييب أسئلة املعلم 

ألن التربية  ، و ال يستطيع أن يدرك هذه األمهيةأ،  ابة ألسئلة ال يرى أمهيتها لشخصهوخباصة إذا كانت اإلج

 .احلقيقة تبدأ حيث تعلم الفرد كيف يسأل ال كيف جييب 

 :)Computer Assisted Instruction(احلاسب اآليل مبساعدة  مزايا التعليم  ٣-٣-٤

يـزات  اآليل مبفالدراسات واألحباث أثبتت متيز احلاسـب   اإلمكانياتمن  يتميز احلاسب اآليل بالعديد      

دما عنوذلك قية الوسائل التعليمية األخرى، ه يف التعليم وسيطاً تعليمياً جيداً ميزته عن باستخدامجعلت من 

 . استخدامه بطريقة جيدةالربامج التعليمية وتدريب املعلمني على زة واألجهتتوافر 

 :احلاسب اآليل يف التعليم  استخداميزات اليت يوفرها امل)  ٦٣ ،١٩٩٦العمري ، (فقد ذكر  

 .التفاعل اإلجيايب بني املتعلم و احلاسب اآليل  -١
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ف من التـوبيخ أو الـتحكم   اخلو (توفري فرص وجماالت كثرية للتجريب واخلطأ دون خوف أو رهبة  -٢

 . ) بالدرجات

 .يتميز احلاسب اآليل بالصرب يف جمال التدريس وإتاحة الفرصة للتفكري  -٣

 . مراعاة الفروق الفردية بني الطالب -٤

 . يقدم احلاسب اآليل طريقة التعلم عن طريق اللعب  -٥

 .يستطيع املتعلم مبساعدة احلاسب اآليل إجراء التقومي الذايت  -٦

 . ر املعلومة حىت يستوعبها الطالب إمكانية تكرا -٧

املوسى (، ) ٢١٧-٢٠٠٤،٢١٦زيتون،(،  )٣٩٥-٣٨٩،  ٢٠٠٤،  سالمة(: كما يضيف كل من 

 )١٢٧-١٢٦ ،١٩٩٦،  األنصـاري (،  )٢٩٣-٢٩١ ،٢٠٠٣سامل وسـريا ،  ( ، )٧٥-٧٠، ١٤٢٥،

 :يزات من أمهها ما يلي م

خالل تفاعل املتعلم مع مـادة التعلـيم تفـاعالً     من ، املتعلم والقدرة على جذب انتباههإثارة دافعية  -١

  .ًمباشرا

 .بطيئي التعلم  ،عاديني  ، من موهوبني سبة جلميع فئات الطالبأداة منا -٢

وفهم العالقة بني املتغريات عند تعاملهم مع برامج  ، ب وتنمية التفكري املنطقي لديهمحتسني أداء الطال -٣

  . معينة

الدراسي ، حيث يتيح احلاسب  قضية اخلوف من الفشل يف الصفمساعدة الطالب على التغلب على  -٤

وتقومي نفسه من خالل التغذيـة الراجعـة    ،حملاولة والتوصل لإلجابة الصحيحةللطالب القيام بااآليل 

 .الفورية اليت يقدمها له 

 .وخصوصا املسائل الرياضية  ، أداء العمليات املعقدة والطويلة توفري وقت وجهد الطالب يف -٥
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٦- ختلفةيئة مناخ مناسب للبحث واالستكشاف والبحث عن مصادر املعلومات واكتساب املهارات امل . 

  )Computer Assisted Instruction املستخدمة يف التعليمالربامج التعليمية أمناط  ٤-٣-٤

 :حسب أنشطة ومراحل العملية التعليمية لروسنهاين كالتايل الربامج التعليميةميكن تصنيف أمناط 

  Tutorialالتدريس اخلصوصي  .أ 

  Dill & Practice واملمارسةالتدريب  .ب 

  Problem Solvingاملشكالت حل  .ج 

  Educational  Gamesاأللعاب التعليمية  .د 

 Diagnostic    &  Proscriptiveالتشخيص والعالج   .ه 

  Simulationاحملاكاة ومتثيل املواقف  .و 

سـعادة  (، ) ١٠٥-٨٦ ،١٤٢٥، املوسـى  (: مـن   ناوهلا كلٌاألمناط واليت ت هلذهوفيما يلي شرحاً        

، ) ٥٠٩ ، ١٩٩٨سـالمه ، (، ) ٢٣٠-٢١٩،  ٢٠٠٢،  الفـار (، )  ٥٠-٤٨ ، ٢٠٠٣والسرطاوي ، 

ـ ( ، ) ٩٠، ١٩٩٥،  فتح الباب(،  ) ١٣١ ،١٩٩٦األنصاري ، ( إبـراهيم،  (، ) ٣٠، ١٩٩٥ازي ،أبوغ

١١١-١٠٣ ، ١٩٨٨(  . 

 : Tutorial التدريس اخلصوصي . أ

ومـن مث فـإن    ،اليت يقدمها الربنامج ألول مـرة   أن املتعلم يدرس املادة التعليمية النمطيفترض هذا 

 وافيـاً  ويقدم الربنامج شـرحاً سؤال أو أكثر جييب عنه املتعلم ،  احملتوى يقدم للمتعلم بصورة مباشرة يتبعها

 .يمية اليت حياول حتقيقها ترتبط باألهداف التعل وللموضوعات اليت يشتمل عليها  ومتدرجاً

 وتسميته بنظام التدريس اخلصوصي يرجع،  إىل حد ما أسلوب املعلم يف الفصلويشبه هذا األسلوب 

 .أن الشرح موجهه له بصفة خاصة حيث يشعر املتعلم إىل ،  اعتماده على التعلم الفرديإىل 
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 (Hypermedia)ئط الفائقة الوسا بعرض املادة بأسلوب تربوي مشوق مستخدماًويقوم هذا النمط 

فهـي قابلـة    ، احلاسـب اآليل وبرامج هذا النمط كبقية برامج ) اخل ... الفيديو ، الصورة ، كاألصوات (

ليت يريد فالطالب هو املتحكم األول يف نوعية املعلومة ا،  ستوى العلمي للطالب وسرعة إدراكهللتكيف مع امل

د هو الذي يقترح على الطالب مراجع ووسـائل تعلـم أخـرى    والربنامج اجلي،  تعلمها ويف كيفية عرضها

 .كالكتب والواقع العملي 

)  تعزيـز  -اسـتجابة   -مثري(لنظرية التعلم اليت تقوم على  طبقاً احلاسب اآليلوللمتعلم هنا أن يتعامل مع   

اصة ويف إطار لسرعته اخل آخر طبقاً ومن موقف تعليمي إىلنتقال من مرحلة تعلم إىل أخرى حيث يقوم باإل

، مع التحلي بالصرب إىل أكرب درجة ممكنة ،  احلاسب اآليلمن جانب  أو كللٍ دون مللٍ ، وقدراته هإمكانيات

 : ةالتالي الباً ما يتضمن هذا النمط األنشطةوغ،  يعمل كمعلم خصوصي لكل طالب احلاسب اآليلمما جيعل 

 .العروض واملناقشة  -١

 . احملادثة واحلوار -٢

  . لولة والتماريناألمثلة احمل -٣

 .م حتصيل الطالب من حني آلخر ياختبارات سريعة لتقومي وتقي -٤

 :يف هذا اال بقدرته على   احلاسب اآليلويتميز 

 .منه إعادة الدرس أو جزٍء  -١

 .اجليدة اليت تقدم التغذية الراجعة للمتعلمني  الربامجحتديد مستوى الطالب يف بعض  -٢

 .تفريد التعليم  -٣
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 : Dill & Practice يب واملمارسة التدر. ب 

وفيه يكـون   ط صقل املهاراتمأخرى بن وأحياناً، بنمط التمرين واملمارسة  يعرف هذا النمط أحياناً        

وتتميز هذه الربامج بقدرا علـى   ، وحيتاج إىل ممارسة إضافية لتطوير مهارة معينة ،الطالب قد تعلم مسبقاً 

حيث تعطي للطالب فرصة لعمل شيء خمتلف عن أسـلوب   ، تابعة املمارسةحفزهم على مإثارة الطالب و

 .العمل التقليدي عن طريق الورقة والقلم 

فهو يعطـي   إلعطاء التدريبات الالزمة لتنمية مهارات معينة يف هذا النمط مثالياً احلاسب اآليلويعد 

لـذلك ،  و التكرار كلما احتاج املـتعلم   ، ملستوياتخمتلفة الصور وا راجعةوتغذية ، اهتماماً فردياً للمتعلم 

 وإمنا يدرب املـتعلم علـى حـل املسـائل    ،  له ع من الربامج املوضوع أو شرحاًيقدم هذا النووبذلك ال 

 .ه يف اية الربنامج والتمرينات ويوفر له درجة حتصيل

ومثل هذا  ،املادةاب عن معدل تطور الطالب يف استيع تقريراًالتدريب و املمارسة وتعطي بعض برامج 

القائمة على وضع املناهج كـوزارة  ليتطابق مع املنهج املدرس فاجلهة التربوية  النوع من الربامج يبىن خصيصاً

 .  التربية والتعليم هي اليت تشرف على بناء الربنامج

 :  Problem Solvingحل املشكالت . ج

يساعدهم على تنميـة أسـاليب الـتفكري    ا هام مبدأً املشكالتتعترب تنمية قدرة الطالب على حل 

وتشجيعهم على االكتشاف واالبتكار ومواجهة الظروف املختلفة اليت تقابلهم يف حيـام  ، الصحيح لديهم 

 . ةبطريقة ابتكاري

بإجياد احلل األمثل ، املشكالت الطالب على حل عن طريق هذا النمط مبساعدة  احلاسب اآليلويقوم 

سـط  مكونـات أب والتمارين وجتزئتها إىل ملسائل تنباط حيث يساعدهم على حتليل ابطريقة االستقراء واالس

 .وهذا ينمي تفكري الطالب وحيسن من قدرم على التحليل وربط العالقات ،  وأصغر



 

 
 

٢٦

قـي  الطالب على التفكري املنط) التفكري االستقرائي أو االستنباطي(كما يساعد هذا النوع من املهارة 

ة  أمهية هـذه املقـدر  ربوينيربز الباحثون من التما ي وكثرياً،  قةف املختلفة بطريقة خالّاجهة الظرووعلى مو

املطروحـة   للمشكالت للطالب أن جيدوا حلوالً احلاسب اآليلويسمح ،  بصفتها مهارة ضرورية يف احلياة

، رقـة والقلـم   قليدي املعتمد على الودون االعتماد على احلساب الت احلاسب اآليلخالل شاشة من عليهم 

إدراك تركيز من آليات احلـل العـادي إىل   ينقل ال،  غرياتذات املت املشكالتحلل  احلاسب اآليل استخدامف

 .العالقات 

 :مزايا منط حل املشكالت يف ميدان التربية 

 .تنمية القدرات واملهارات الذهنية واألساسية الالزمة حلل املشكالت كاملفاهيم والقوانني  -١

 . املشكالتلمني ليكونوا أكثر فاعلية يف حل يئة املتع -٢

 .من اخلطوات توصل املتعلم للحل الصحيح  تقسيم املشكلة إىل  عناصر لتصبح دليالً -٣

 :  Educational Gamesاأللعاب التعليمية . د

مع التسلية بغـرض  ميتزج فيه التحصيل العلمي  تعليميٍ يهدف هذا النوع من الربامج إىل إجياد مناخٍ 

الـربامج التفاعليـة   تعد برامج األلعاب التعليمية أكثر ، و حيبب التعليم إىل املتعلم مماق التشويد اإلثارة وتولي

عـن طريـق    احلاسب اآليلفقد احتوى العديد منها على أجزاء اللعب واملتعة حيث يقوم ، شيوعاً وتشويقاً 

 ضمن يف سياقها مفهومـاً تاك لعبة مسلية تفتكون هن،  التعلم باللعبفيزهم إىل بتشويق الطالب وحت الربنامج

 .أو مهارة معينة  حمدداً

 :  األلعاب التعليمية فيما يلي استخداميزات اليت حيصل عليها املتعلم عن طريق وميكن تلخيص امل

 .يقوم املتعلم باملشاركة اإلجيابية والفاعلة يف احلصول على اخلربة  -١

 .تاع باكتساب اخلربة يصاحب التعلم عن طريق األلعاب عملية استم -٢



 

 
 

٢٧

على النشـاط   زوالتركي االهتمامزيادة عر املتعلم وأحاسيسه ويؤدي إىل يسيطر هذا النشاط على مشا -٣

 .الذي ميارسه 

معهم الطرق يساعد هذا النمط يف كثري من األحيان على إتاحة فرصة التعلم لألشخاص الذين ال جتدي  -٤

 .من اإلثارة واملشاركة لكي يتم التعلم املزيد حلاجتهم إىل ؛  التقليدية يف التعليم

فمنها ما يستخدم يف مراحل رياض األطفال لتنمية الكثري  ، النمط يف مراحل التعليم املختلفةيتالءم هذا  -٥

ـ  :ومنها ما يتفق ومشكالت التدريب للكبار مثل،  م الرياضية والعلمية واالجتماعيةمن املفاهي دريب ت

االت اإلدارية لتفهم مشكالت اإلدارة والعالقـات اإلنسـانية واختـاذ    إعداد القادة يف ا، الطيارين 

 . اتالقرار

إصـدار  التحليل ، التركيـب ،  ، كالفهم  : ميارس اإلنسان العديد من العمليات العقلية أثناء اللعب  -٦

 .املبادرة والتخيل ، املرونة ، كما يكتسب بعض العادات الفكرية احملببة كحل املشكالت ، األحكام 

ل بكثري ومما الشك فيه أن التعلم يف موقف طبيعي أفض،  اب التعليمية بتوفري بيئة طبيعيةتتميز األلعكما  -٧

فعلى سبيل املثال يتعلم األطفال يف البيئة الطبيعة وقبل دخوهلم املدرسـة  ،  من التعلم يف موقف مصطنع

 .بعض مفردات اللغة اليت تساعدهم يف االتصال والتفاهم 

 : Diagnostic &  Proscriptiveخيص والعالج  التش. هـ 

معلومات سابقة عرضت عليه ويراد  من خاللوعالجه أداء الطالب  يف تشخيص يستخدم هذا النمط

الختبارات تشخيصية يف حمتوى على عدة صيغ  احلاسب اآليلحيث يعتمد ،  هلا ى إتقانهالتأكد أو العمل عل

حيث تسجل إجابـات  ،  بدالً من الورقة والقلم احلاسب اآليلشة وميكن إجراء االختبارات على شا، حمدد 

سجل يف سجل خاص به حيث يستدل منه ومن مث تصحح وت،  احلاسب اآليلالطالب بواسطة لوحة مفاتيح 

  . على مدى صحة إجابة الطالب ومدى التقدم الذي أحرزه يف التعليم



 

 
 

٢٨

  داف للمحتوى التعليمـي للموضـوع  ألهمرتبط خبريطة ا) (Profileهذا ويرسم لكل طالب خطة 

حيث حتدد األهـداف   ،نقاط القوة و الضعف  احلاسب اآليلوسرعان ما يظهر للمعلم أو املتعلم على شاشة 

بتوجيه الطالب إلجراءات عالجيـة   احلاسب اآليلوعليه يقوم ،  اليت أتقنها الطالب واألهداف اليت مل يتقنها

 ة جديدة ومشوقة تعمل على جذب انتباهه للتعلم وإتقان املفهـوم حمددة بإعطائه موضوعات عالجية بطريق

بطيء التعلم واليت تتضـمن يف   للطالبوهي ما تسمى بوصفة العالج ، الغامض عليه أو كسب مهارة تنقصه

 .كثري من األحيان مواد إثرائية للطالب سريع التعلم 

 : Simulation احملاكاة ومتثيل املواقف . و

ع ومتثيله هو حماكاا للواق" أن السبب يف تسمية احملاكاة ذا االسم  )١٣٠، ١٩٩٥، صارياألن(يرى        

 .  " على شاشة احلاسب اآليل

ودف هذه الطريقة إىل تقدمي مناذج تفيد يف بناء عملية واقعية من خالل حماكـاة ذلـك النمـوذج    

اكاة عملية متثيل أو إنشـاء جمموعـة مـن    ، فاحمل يصعب القيام ا يف مواقف فعلية والتدريب على عمليات

املواقف متثيالً أو تقليداً ألحداث من واقع احلياة حىت يتيسر عرضها والتعمق فيهـا الستكشـاف أسـرارها    

برامج احملاكاة التعليمية تلك الربامج اليت تضع املتعلم يف موقـف  و.  والتعرف على نتائجها احملتملة عن قرب

من قـرارات يسـتلزمها   ليقوم بأداء دوره فيه ويكون مسئوالً عما يتخذه ؛ ميارسها قف احلياة اليت اوشبيه مب

 .هذا اخلطأ أية خطورة تعود عليه أو على املؤسسة التعليمية  لكن إذا أخطأ ال يترتب على،  ذلك األداء

ويف هذه  ، ةارب الكيميائية اخلطرية احملاكافعلى سبيل املثال يستطيع الطالب يف معامل العلوم أداء التج

عـدم   ومن املمكن حماكاة جتربة يف حالة ارتفاع التكاليف أو،  تؤدي األخطاء لتعرضه ألية خطورة احلالة ال

ومن مث فإن احملاكاة توفر للمتعلم خربات أقرب للواقع قد ال ميكـن توفرهـا يف   ،  توافر األدوات الالزمة هلا

ذلك فإن هناك برامج حماكاة تضع الطالب أمام موقـف  افة إىل ، باإلض احملاضرة النظرية أو القراءة يف املراجع



 

 
 

٢٩

دى الطالـب مهـارات   مما ينمي ل،  اسب له بأقصر الطرق وأقل اخلسائريتطلب منه أن جيد احلل املن صعب

    .التطبيق ، التركيب ، كالتحليل  التفكري العليا

حتوي أكثر من منط ويعتمد نوع  قداليت التعليمية  احلاسب اآليلأن هناك بعض برامج مما سبق يتضح 

، مشاركة الطالب يف أحـداث الـربامج   الربنامج على أسلوب تقدمي أو عرض املادة التعليمية للمتعلم وعلى

امج الـرب ( هو تعلم بعض املفاهيم واحلقائق فقد يكون اهلدفهلدف من املوضوع الدراسي وطبيعته ، وعلى ا

 . )األلعاب التعليمية  -التدريب واملران (لى بعض املهارات أو التدريب ع )برامج احملاكاة املعلمة ، 

فاصلة بني كل نوع من األنواع السابقة وذلك لتحقيق أهداف معينة قـد   وال يعين ذلك وجود حدود

تغلب على صعوبة معينة يف حالة استخدام نوع معني من ليصعب حتقيقها من خالل أحد األنواع منفرداً أو ل

أو إلثراء عملية التعليم للجمع بني مميزات نوعني خمتلفني من الربامج لتصبح أكثـر فاعليـة   ، الربامج مبفرده 

 .تأثرياً يف املتعلم و

 :معيقات استخدام احلاسب اآليل يف جمال التعليم  -٥

 ، ومزاياه املتعددة إال أن التعليم اسب اآليل يفاحل استخدامجيابية اليت تؤكد أمهية بالرغم من النتائج اإل

) ٤٦ ،١٤١٥ ،أبـوراس (يذكر ،  ات يف البدايةقيعبعض امل تواجهاحلاسب اآليل يف التعليم  استخدام مشاريع

 :  منهاعدداً 

حيث تعترب احلاسبات اآللية باهظة التكاليف يف جمال البحث والتطـوير واإلنتـاج   : اقتصادية  معيقات -١

أمـام كـثري مـن     ربامج اليت متثل عقبة كبريةوالألجهزة املالية الباهظة لتكاليف لل، نظراً  ستخدامواال

 .عالية  ة للمناهج الدراسية يتطلب نفقاتإعداد برامج مناسبأن ، إضافة إىل  األنظمة التعليمية

اسب اآليل من قبـل بعـض   احل ستخدامباشرة الاملغري تتمثل يف املقاومة املباشرة و  :نفسية  قاتمعي  -٢

 .  التربويني



 

 
 

٣٠

ضيف عبئاً على مؤسسات التعليم اليت جتد نفسـها  األجهزة تأن سرعة تطور  تتمثل يف: تقنية  معيقات -٣

، و ال ميكن االسـتمرار يف   ترة وجيزة من الزمن تعترب متخلفةمتلك أجهزة باهظة الثمن وبعد مرور ف

 . م توفر قطع الغيار بتوقف إنتاجهاصيانتها لعد

، سامل وسـرايا (، )  ١٤٢٥،٢٢١، زيتون ( ، )١٩٦-١٨٧ ،١٤٢٥ى ، املوس(: وذكر كل من

-٨٧ ، ٢٠٠١ ،مساعيلإ( ،) ٥٧-٥٦ ، ٢٠٠٣سعادة و السرطاوي، (،  )٣١٨-٣١٧ ، ٢٠٠٣

 :مايلي  )٤٢٨ ،١٩٩٨ ،الفار(، )  ٨٨

دخال هذه التقنيـة يف  تسعى إلعدم وجود اخلطط الوطنية اجلادة املبنية على البحوث والدراسات اليت  .أ 

 .تمع ، وتكوين الوعي الالزم لدى ا التعليم

معامل احلاسب اآليل و األجهزة وملحقاا و املعدات وارتفاع التكاليف املادية الالزمة لتأمني وصيانة  .ب 

 . الشبكات

 .عدم مالءمة الربامج التعليمية اجلاهزة للمقررات الدراسية  .ج 

عملـييت   بصورة كاملة يف هياتإمكانحلاسب اآليل واالستفادة من ا استخدامقلة التدريب للمعلمني على  .د 

 .التعليم والتعلم 

عدم وجود جهات متخصصة يف تصميم وتقومي الربامج التعليمية واليت عادةً ما يتم إنتاجها مـن قبـل    .ه 

 .جهات جتارية غري تربوية 

اليت أوردها العديد من الباحثني و املختصني أخذ الكثري منها يف التناقص والتالشي  ونلحظ أن املعوقات      

 . مرور الزمن تدرجيياً مع 

 

 



 

 
 

٣١

 :دور املعلم يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  -٦

دور املعلم داخل الفصل ، بينمـا يؤكـد    استخدام احلاسب اآليل سيقلص أو يلغييعتقد البعض أن 

همـا تقـدمت تكنولوجيـا    احلاسب اآليل لن حيل مكان املعلم م استخدامأن ) " ١٢٦ ،١٩٩٦،سالمة (

 . "املعلومات 

، وحتقيـق  وخرباته لكي يسهم يف إفادة طالبهف لتطوير ذاته نبغي على املعلم بذل اجلهد املضاعلذا ي

، ) ٣٩٥-٣٩٤ ،١٤٢١ املالكي وآخرون(و،  )٤٤٢-٤٢٥: ١٤٢١الفار (وأورد كلٌ من األهداف املبتغاة ، 

 :منها  علم يف عصر املعلومات واحلاسب اآليلامل أدوار ، ) ٦٦ ،١٩٩٥، فتح الباب(

 . د على املتعلمني ليعلموا أنفسهم، تعتم تفاعلية ذات اجتاهني يل غرفة الصف الدراسي إىل بيئةحتو .أ 

 . مج احلاسب اآليل املالئمة للطالباختيار برا .ب 

 .خصوصاً فيما يتعلق باجلانب التعليمي والتربوي  اوتقوميه  تصميم إعداد الربامج التعليميةاملشاركة يف .ج 

 :والعربية واحمللية إلدخال احلاسوب يف التعليم بعض التجارب العاملية    -٧

مـن وضـع    ثالث عقود سابقةمنذ أكثر من  -خصوصاً املتقدمة منها  -دأبت الكثري من الدول         

خطط إستراتيجية الستخدام احلاسب اآليل وتقنية املعلومات واالتصال يف املدارس وتوظيفها لتعليم وتدريب 

 .و املعلمني الطالب 

يف استخدام احلاسب اآليل يف حمللية والعربية وا لعامليةاتجارب الويف هذا اجلزء استعرض الباحث عدداً من     

، يف حني  قليالً من املدارس اً، ويالحظ أن بعض هذه التجارب يتصف مبحدودية النطاق ليشمل عدد التعليم

قـد  ويف مدن خمتلفة بـل  رياً من املدارس ، وأوسع نطاقاً ليشمل عدداً كب أن البعض اآلخر منها أكثر مشولية

 : هلاوفيما يلي استعراض ،  بأكملها يشمل واليات

 



 

 
 

٣٢

 : التجربة الفرنسية-أ

 :من املراحل مما أتاح هلا فرص التقييم وهذه املراحل هي  عددمرت التجربة الفرنسية ب       

د عرفـت املرحلـة   ، وق ة تعليميةكوسيل احلاسب اآليلبإدخال ) م١٩٧٢(بدأت مرحلة التجربة عام        

) Mini(مـن نـوع   احلاسب اآليل حيث وضع يف كل معهد من تلك املعاهد جهاز ،  معهداً )٥٨(بعملية 

-م١٩٧٢(مـن  متتاليـة   سـنوات  )٥(وخالل  ، ، وآلة طابعة شاشات )٨( ، و طرفيات )٨(يتصل به 

ص لكل جمموعة مدة عـام  اجلامعات خص املرحلة الثانوية يفب معلمٍ) ٥٣٠( ما جمموعه مت تدريب) م١٩٧٦

حيث أوقفت ومت تقييمها وكانـت تسـتخدم   ) م١٩٨٠(واستمرت هذه التجربة حىت عام  ، دراسي كامل

مت ساعة سنوياً ، و) ٨٠٠(عام دراسي أي  كلأسبوعاً من ) ٢٥(، وملدة  ساعة أسبوعياً) ٣٢(األجهزة ملدة 

وتقييمها وتوثيقها من قبل املعهد الـوطين  املعلمني أنفسهم عداد عليمي من إبرنامج ت) ٤٠٠(تقنني أكثر من 

 :  ، وكان ملخص التجربة كما يلي )INPR(للبحوث والتعليم 

اسـتخدام أجهـزة   معلـم  ) ١٠٠٠(طالب و أكثر من ) ٤٥٠٠٠(أتيحت الفرصة حلوايل   -١

 .احلاسب اآليل 

الرياضـيات    خاللوليس من ومات من خالل كافة فروع املعرفة مت حتقيق نظام إدخال معل -٢

 .والعلوم فقط 

استخدامه لغايـات  ، بل سيكون  لن يكون بديالً عن املعلماحلاسب اآليل إن التعليم مبساعدة  -٣

 .واملساعدة  التعزيز

-م١٩٧٩(فتـرة  ال مـن فقد امتـدت  ) املشروع اخلماسي ( أما املرحلة الثانية واليت مسيت  -٤

 :ختللتها األنشطة التالية ) م١٩٨٤



 

 
 

٣٣

حاسب  )١٠٠٠٠(لتركيب ) م١٩٧٩(وزارة التربية والصناعة يف فرنسا مشروعاً مخاسياً عام  طرحت       

، حيث  سنة )١٨-١١(ات الطالب من عمر  ستخداميف املدارس الثانوية ال) Micro Computer(مصغر 

مـة  املصغرة املعتمـدة علـى أنظ   سب اآليلاحلاساعد التوجه على اختراع وانتشار اجليل األول من أجهزة 

واليت تستخدم )  Bit-Processo-٨( ، ذات األحرف الثمانية) (Micro Processingاملعاجلات املصغرة 

األجهـزة  وقد رافق عملية إدخـال  ، كوحدات ذاكرة مساعدة )   Floppy Diskettes(األقراص املرنة 

،  )م١٩٨١( عام  ىتحجهاز )  ١٢٠٠(  مت تركيب تسارع يف عملية تدريب املعلمني أيضاً ، علماً بأنه قد

مت إعـداد وتـدريب   ) م١٩٨٢( ويف عام  ، )م١٩٨٣( جهاز مع اية عام )  ٦٠٠٠( مث وصل عددها إىل

أصبحوا على أثرها مدربني وقادرين علـى   ، اسيات املعلوماتية ملدة عام كاملعدد كبري من املعلمني على أس

 . )م١٩٨٦( حىت عامجتاه  نفس االواستمر هذا الزخم يف ،ةاإلسهام يف إنتاج الربامج التعليمي

الـيت   ، ) Informatics For All( املعلوماتية للجميـع أي  اخلطة املسماة ) م١٩٨٦( وبرزت عام 

أجهـزة  علـى اسـتعمال   طالب )  ١٣٠٠٠٠٠٠( دف إىل تدريب مجيع طالب املدارس البالغ عددهم 

 . )٦٥: ٢٠٠٤، سالمة( .احلاسب اآليل 

 :التجربة البحرينية  -ب

) م١٩٨٣(قراراً يف ايـة عـام    -مملكة البحرين حالياً  – اختذت وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين     

يف البحوث ،  اإلدارة املدرسية،  اإلدارة التربوية: ه يف قطاعات استخداميف التعليم و احلاسب اآليل بإدخال 

،  اسية يف مناهج التعليم العام ووسـيلة تعليميـة  مادة درك، فضالً عن إدخاله  والدراسات وتطوير املناهج

، وقد قسم برنامج توظيف  ه وسيلة لتحقيق االتصال املباشر بني املتعلم ومصادر املعلومات املتاحةاستخدامو

 :  يف التعليم إىل ثالثة مشروعات هي احلاسب اآليل 

 .رة التربية والتعليم يف اإلدارة املركزية بوزااحلاسب اآليل إدخال :  املشروع األول    



 

 
 

٣٤

يف جماالت اإلدارة املدرسية كأداة لتيسري اجلوانب اإلدارية والفنية احلاسب اآليل إدخال  :املشروع الثاين     

 .  الروتينية يف املدرسة

يف العملية التعليمية مادة دراسية قائمة بذاا وأداة مسـاعدة يف  احلاسب اآليل إدخال :  املشروع الثالث    

 : ويشمل املشروع اجلوانب التالية،  عليم للمعلم والطالب على حد سواءالت

 . أداة لعرض املعلومات احلاسب اآليل استخدام -١

 .  يف احملاكاة واأللعاب التربوية احلاسب اآليل استخدام -٢

 . يف عرض التجارب العلمية احلاسب اآليل استخدام -٣

 .  بداع الفينيف جمال الرسم والتصميم واإل احلاسب اآليل استخدام -٤

 .يف التعليم الذايت جلميع فئات الطلبة  احلاسب اآليل استخدام -٥

 .يف التقومي الشامل لنمو الطلبة  احلاسب اآليل  استخدام -٦

 .يف بنوك األسئلة واالختبارات  احلاسب اآليل استخدام -٧

أي بنسبة (التجارية بدأ تنفيذ املشروع وجتربته يف املدارس الثانوية ) م١٩٨٥/١٩٨٦(ويف العام الدراسي 

)  منـاهج ، متخصصني ، معلمني (، وذلك بعد توفري مجيع املتطلبات  )من جمموع املدارس الثانوية ) %١٥

 . تشمل مواد تعليمية متنوعة ذات مواصفات عالية

توسـعت  ) م١٩٨٦/١٩٨٧(، ومع بداية عام  ويف اية العام الدراسي مت تقومي التجربة جبميع عناصرها

وقد بلغت نسبة املدارس اليت دخلت  )العلمي واألديب(لتعليم الثانوي أخرى من ا اًيث مشلت فروعالتجربة ح

 .  من املدارس الثانوية البحرينية%) ٣٨(ضمن موادها الدراسية االختيارية احلاسب اآليل مناهج 

 الدراسـي م ، ويف العا الثانويةمن املدارس %) ٧١(توسعت التجربة لتشمل ) م١٩٨٧/١٩٨٨(ويف عام   

 ةوزار وفق خطـة و%)  ٨٦(ليت مت تطبيق املشروع فيها وصلت نسبة املدارس الثانوية ا) م١٩٨٨/١٩٨٩(



 

 
 

٣٥

يف مناهج التعليم الثانوي كمادة اختيارية مطلـع  احلاسب اآليل تعميم جتربة إدخال  والتعليم ، فقد متالتربية 

إىل عـدد الطلبـة يف   األجهزة معدل  ، وقد حرصت اخلطة الوطنية على أن يكون )م١٩٨٩/١٩٩٠(العام 

  .، فضالً عن توفري مواد تعليمية جاهزة ومتنوعة )طالب - حاسب(اموعة الواحدة هو 

 : ، وكانت نتائج هذا التقومي ما يلي مت تقوميها تقومياً شامالً) م١٩٨٧/١٩٨٨(ويف العام الثالث للتجربة 

 .  يف مجيع املدارس الثانويةسب اآليل احلاإقبال الطلبة بدرجة كبرية على اختيار مادة  -١

 .  وأن تصبح مادة إجبارية ، املرحلة الثانوية احلاسب اآليل احلاجة إىل التوسع يف تدريس مادة  -٢

 .احلاسب اآليل ال يواجه الطلبة أية صعوبات يف دراسة  -٣

 .  التطبيقية يف التخصصات الدراسية املختلفة ةهناك نقص يف الربامج التعليمي -٤

 .  الطالب يف االختبارات النظرية والعملية مقبولة نتائج -٥

 .  يف املدارس الثانوية مبعدل جيداحلاسب اآليل واملعدات يف خمتربات األجهزة تتوافر  -٦

 : بفاعلية يف التعليم إىل احلاسب اآليل وأشارت نتائج التقومي من حيث الصعوبات اليت تواجه عملية توظيف 

 . كوسيلة تعليمية احلاسب اآليل  استخدامخاصة عند  ، ياًحمل ةتصميم الربامج التعليمي -١

 .  وملحقاااحلاسب اآليل صيانة أجهزة  -٢

 . )٧٠: ٢٠٠٤ سالمة(. احلاسب اآليل تخصصني بعلم امل يفنقص الكفاءات التربوية  -٣

 : التجربة األردنية -ج

ابة للقرارات اليت اختـذها  إىل التعليم الثانوي استجاحلاسب اآليل جاءت التجربة األردنية يف إدخال 

كمادة دراسـية   احلاسب اآليل وقد بدأت التجربة بإدخال تدريس  ،) م١٩٨٢(جملس التربية والتعليم عام 

،  )م١٩٨٤/١٩٨٥(، وكان ذلك يف مطلع العام الدراسـي   اختيارية لطلبة املرحلة الثانوية بصفوفها الثالثة

الصـفني األول   ، وحصة واحدة لكل مـن  لصف العاشرمبعدل حصتني يف األسبوع لطلبة ارس على أن يد
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 )١١(انويتني زودت كل منهما على طلبة الصف األول الثانوي يف مدرستني ث والثاين الثانويني وقد طبق هذا

 معامليف األجهزة وقد مت وضع هذه  ،مية، وبرامج تعلي من آالت طابعةكل جهاز ملحقاته مع و اًآلي اًحاسب

 .  للصف العاشر اآليلمت يف هذه الفترة تأليف مذكرة يف احلاسب  ، كما احلاسب اآليل

مدارس ثانوية جديدة مـن   )٦(توسعت التجربة لتشمل ) م١٩٨٦/ ١٩٨٥(ويف مطلع العام الدراسي      

، ومت تعيني معلمني ومعلمات من محلة الشهادة  )الزرقاء ، إربد ، عمان الكربى(حمافظات من اململكة  )٣(

، وذلك بعد حضورهم دورة يف تشـغيل  احلاسب اآليل للقيام بتدريس مادة  احلاسب اآليل  علم اجلامعية يف

 . يف األغراض التعليمية  احلاسب اآليلاألجهزة  استخدامو

ويف  للحاسب اآليل معمل، إضافة إىل ختصيص  اً لكل مدرسةجهاز )١١(ديدة مدارس ج )٦(وقد مت تزويد 

 .  "الربجمة بلغة بيسك للصف الثاين الثانوي"هذه الفترة مت إعداد مذكرة 

إىل  احلاسـب اآليل  ارتفع عدد املدارس املشمولة بتجربة تدريس ) م١٩٨٦/١٩٨٧(وخالل العام الدراسي 

جبهـاز   مدرسة ثانوية، مل تزود إال) ٢١(، إال أن املدارس اجلديدة اليت دخلت وعددها  مدرسة ثانوية )٣٠(

 . مبعمل خمصص للحاسب اآليلكما مل جتهز أي منها  ، حاسوب واحد فقط لكل منها

احلاسب اآليل وقعت احلكومة األردنية اتفاقية مع احلكومة الربيطانية تناولت جماالت إدخال ) م١٩٨٦(ويف 

من  حاسب آيلجهاز ) ٢٠٠٠(، ومبوجب هذه االتفاقية مت التعاقد على شراء  إىل التعليم يف املدارس األردنية

 .معربة وأخرى باإلجنليزية  برامج، إضافة إىل  )Akhter(من نوع )  IBM( فقة مع جهازاملتوااألجهزة 

، قامت وزارة التربية  يف التعليم مادة ووسيلةاحلاسب اآليل احلكومة األردنية إدخال واستجابة لقرار         

عم التجربة كافة املدارس ، حبيث ت يف املدارساحلاسب اآليل والتعليم بتكثيف جهودها لتسريع عملية إدخال 

 . )م١٩٩٠- م١٩٨٦(الثانوية مع اية اخلطة اخلمسية 



 

 
 

٣٧

عـدد املـدارس املشـمولة    ) م١٩٨٨/١٩٨٩(زادت الوزارة مع مطلع العام الدراسي جتاه وذا اال        

مدرسة منها مبعـدل  ) ٧٠(على ) Akhter(، وقد وزعت أجهزة  مدرسة ثانوية) ١٦٢(بالتجربة لتصل إىل 

قبل بدايـة العـام الدراسـي    األجهزة ، ومت تزويد باقي املدارس بنفس العدد من  لكل مدرسة اًجهاز) ١١(

 . )م١٩٨٩/١٩٩٠(

واللجنـة  بالتنسيق مع وزارة التخطيط ) م١٩٨٦(وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت يف عام         

إىل احلاسـب اآليل  ء لدراسة مشروع إدخـال  خربا )٧(الوطنية لسياسة العلوم والتكنولوجيا آنذاك جلنة من 

 .  ، وقدمت هذه اللجنة تقريرها إىل وزارة التخطيط التعليم يف املدارس الثانوية األردنية

أشـخاص لبحـث    )١٠(شكلت وزارة التربية والتعليم فريقاً وطنياً تكون من ) م١٩٨٧(ويف العام       

 .  اخلطوات التنفيذية لذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية ووضعاحلاسب اآليل ومناقشة عناصر مشروع إدخال 

وجاء يف توصيات هذه اللجنة اليت أقرها املؤمتر الوطين األول للتطوير التربوي الذي انعقد يف عمـان يف        

 : ما يلي) م٧/٩/١٩٨٧-٦(الفترة 

، تأخذ باحلسبان األبعاد  يف التعليماحلاسب اآليل ضرورة وضع فلسفة واضحة املعامل لعملية إدخال  -١

 : التالية

 . لحاسب اآليل لحمو األمية  §

 .  كوسيلة يف التعليم احلاسب اآليل استخدام §

 . يف اإلدارة املدرسية احلاسب اآليل توظيف  §

 . يف التكوين املهين والتخصصياحلاسب اآليل  استخدام §

املستمر املتقن لسائر املعلمـني يف   بالتدريباالهتمام ، واحلاسب اآليل عقد دورات تدريبية ملعلمي  -٢

 .  ، ومبا يشجع مجيع املعلمني على املشاركة املدارس ضمن برنامج عملي سهل التطبيق



 

 
 

٣٨

 .  والقيام بالبحث والتطوير يف تقنيات هذا اإلنتاج ةإقامة مركز إلنتاج الربامج التعليمي -٣

مة للمنهاج وتقنيات التعليم إىل مديريـة  يف املديرية العااحلاسب اآليل العمل على رفع مستوى قسم  -٤

 .  ةالتعليمي حلاسب اآليلا

، تتناسب مع أعداد الطلبة واملـدارس   وملحقاا بأعداد مناسبةاحلاسب اآليل ضرورة توفري أجهزة  -٥

 . احلاسب اآليل وأسلوب تعليم 

، وإنشاء وحدة صيانة  ، وعلى مستوى نوعي وكمي جيد حملياًاحلاسب اآليل توفري الصيانة ألجهزة  -٦

 .  وإصالح يف وزارة التربية والتعليم

 : وانطالقاً من هذه التوصيات وجتاوباً معها قامت وزارة التربية والتعليم مبا يلي

، مهمتها اإلشراف  ضمن املديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم ةالتعليمياحلاسب اآليل إنشاء مديرية  -١

مادة يتعلم من خالهلا الطلبـة  ك إىل املدارس األردنيةاحلاسب اآليل إدخال اإلداري والفين على عملية 

 ، ووسيلة تدرس بواسطتها العلوم األخرىاحلاسب اآليل وكيفية التعامل مع احلاسب اآليل مبادئ علم 

ختـدم  اليت تعليمية ال الربامجتأليف الكتب وتطويرها وتقوميها، إنتاج  إعداد املناهج،:  ويشمل ذلك ،

 ،احلاسب اآليل ، جتهيز خمتربات  وصيانتهااألجهزة ، اإلشراف على شراء  الدراسية املختلفة قرراتامل

 :  وقد تشكلت املديرية من أقسام ثالثة هي تدريب املعلمني واملعلمات

 .  ةقسم إنتاج الربامج التعليمي §

 .  قسم الصيانة §

 .  )التدريب(احلاسب اآليل قسم تعليم  §

د مـن الفنـيني واملـربجمني يف دورات    يعدالالتربويني ون املعلمني وبعض املشرفني م عةمت إرسال جممو -٢

 . يف التعليم احلاسب اآليل استخدامتدريبية إىل بريطانيا لصقل خربام يف جماالت 



 

 
 

٣٩

عدد من اخلـرباء املتخصصـني   الباستقدام ) م١٩٨٨/١٩٨٩(بدأت الوزارة مع بداية العام الدراسي  -٣

لتزويد العاملني يف  احلاسب اآليلوتدريس  استخدامالربيطانية املتخصصة يف جمال بالتعاون مع اجلهات 

 . هذا اال باملدارس األردنية باخلربات الفنية والتعليمية الالزمة

علـى  األجهزة ، وقد أعيد توزيع  مدرسة جديدة للتجربة) ٦٠(أضيفت ) م١٩٩٠/١٩٩١(يف العام  -٤

وكان مـن أبـرز    ، طالب) ٤(سبة على األقل جهاز لكل ون الن، حبيث تك املدارس العتبارات مالية

واليت مت تلخيصها مـا   احلاسب اآليل يف جمال ) م١٩٨٧(توصيات مؤمتر التطوير التربوي املنعقد عام 

 : يلي

 : ، تأخذ يف االعتبار ما يلي إىل املدارس احلاسب اآليل إلدخال  ةوضع فلسفة تربوية واضح -١

 النظام اإلداري التربوي وخصوصاً اإلدارة املدرسية يف احلاسب اآليل توظيف  •

التعليم املهين والتخصصـي يف ضـوء األهـداف     يف تكوين بىن احلاسب اآليل استخدام  •

 .   املوضوعة

ه يف التعليم، جبميـع  استخدامو احلاسب اآليلمجيع الطلبة للثقافة العامة يف جماالت  تعريف •

ـ  هارات الفنياملراحل وإكساب الطالب امل يف  احلاسـب اآليل   تاة لالستفادة مـن إمكان

 .  التطبيقات العلمية

وحتديثه باستمرار يف ضـوء املسـتجدات التربويـة والعلميـة      احلاسب اآليل إعادة النظر يف مناهج  -٢

 .  والتكنولوجية

 ه يفاسـتخدام التعليمـي و  احلاسب اآليلمجلة ما سبق فإن خطة التطوير التربوي قد ركزت على أمهية  منو

التعليمي تلبيـة الحتياجـات احليـاة    احلاسب اآليل جاءت أهداف تدريس ولقد  جماالت التعليم املختلفة ،

 .  ، ومتوازنة مع املتطلبات العلمية التربوية املتطورة املعاصرة



 

 
 

٤٠

 :التجربة السعودية  -د

التعلـيم فيهـا    خلططمة يف النصف األول من عقد الثمانينات مبراجعة عا وزارة التربية والتعليمقامت        

ذلك صدر قرار لس الوزراء عام ونتيجة ل، للتأكيد من حداثتها ومواكبتها لركب التطوير العلمي والتربوي 

على تطبيق نظام التعليم الثانوي املطور ، ومن أبرز مالمح هذا النظام العدول عن النظام  ةباملوافق) م١٩٩٤(

رر على غرار النظام األمريكي ومن أهم معطيات ذلك النظام التركيـز  السنوي واستبداله بنظام الساعات املق

طالب  عيعلى مج اًإجباري اًمقرراحلاسب اآليل ومن حيثيات ذلك النظام اعتبار ، على العلوم التطبيقية والتقنية 

ور خالل عشر وكانت تتضمن اخلطة حتويل مجيع املدارس الثانوية إىل النظام املط(  املدارس الثانوية املطورة ،

حيـث مت  )م٨٧/١٩٨٨( اعتبار من العام الدراسي  احلاسب اآليل البدء يف تدريس مادة  متوذا ) سنوات 

 .تقدمي ثالثة مقررات دراسية 

بعد ذلك توالت التجارب واملشاريع التربوية الرامية لتوظيف التقنية واملعلوماتية يف التعليم باسـتخدام         

 :اته املختلفة ومن هذه املشاريع احلاسب اآليل وتطبيق

 ) :وطين ( مشروع عبداهللا بن عبدالعزيز الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم  •

ويهدف إىل متكني  )هـ١٤٢١(يعد هذا املشروع من أضخم املشاريع احلديثة ، حيث أقر عام        

                                                                                                                             ليـة التربويـة والتعليميـة،    العماملؤسسات التعليمة من استخدام احلاسب اآليل واملعلوماتيـة لتعزيـز   

:                                                                                                                ويرتكز هذا املشروع على استخدام احلاسب اآليل من خالل ثالثة حماور رئيسية هي

 .احلاسب اآليل نظرياً وعلمياً وفنياً ) وتعليم ( تعلم  §

ره التعليم باستخدام احلاسب اآليل من خالل توظيفه كوسيلة للتعلم التفاعلي والذايت للطالب واعتبا §

 .وسيلة تعليمية حيوية للمعلم 

 .احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة باستخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنترنت   §



 

 
 

٤١

ويستفيد من هذا املشروع الطالب بالدرجة األوىل يف مجيع مراحل التعليم العـام ، مث املعلمـون ،    §

 . وبقية أفراد اتمع 

 )dev/mashare a/www.moe.gov.s١٠هـ ١٤٢٢موقع مركز التطوير التربوي (

Aهـ   ١٤٢٤موقع جملة الوسائل التعليمية (  ٣lwasaiel.freesevers.com/HASEB www.( 

 :مشروع حتويل املكتبات املدرسية إىل مراكز مصادر التعليم  •

أهليـة  مـدارس   )١٠( ومدارس حكومية  )٦( هـ يف١٤٢٠/١٤٢١دأ املشروع يف عام ب      

الذايت وتعزيز مهارات البحث من خالل تـوفري وإتاحـة   التعلم واهلدف منه توفري بيئة تعليمية تتيح 

 .أنواع متعددة من املصادر وكذلك متكني املعلم من تطوير وتنفيذ أساليب تدريس متنوعة 

ـ    ب ودوريـات  وتضم مراكز مصادر التعلم العديد من املصادر التعليمية املتنوعة مـن كت

تتوفر خدمة شبكة اإلنترنت والربامج التعليمية  اووسائل تعليمية يأيت يف مقدمتها احلاسب اآليل كم

 )١٠٢-٧٩: ١٤٢٣( املوسى . وغريها من الوسائل واملواد التعليمية األخرى

مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات بـاملرحلتني االبتدائيـة    

 :واملتوسطة 

ـ ١٤٢٣/١٤٢٤ ( بدأ تنفيـذه يف عـام   وقداملشروع من املشاريع احلديثة هذا  يعد  )هـ

العلوم والرياضـيات بـاملرحلتني االبتدائيـة     تدريساحلاسب اآليل يف  الستخداماملشروع  ويهدف

وذلك دف االستفادة من التقنية يف التعليم وإجياد مصادر تعلم وتعليم متعددة للطالب ، واملتوسطة 

 .علم وامل

http://www.moe.gov.s


 

 
 

٤٢

مدرسة ابتدائيـة يف  ) ٤٠(وكان منها موعة مدارس يف كل منطقة تعليمية ، ومت اختيار جم

جهازاً وحمضر معمل احلاسب اآليل وتـوفري   )١٧(حلاسب اآليل ومت جتهيز معامل ا، مدينة الرياض 

 .الربامج التعليمية ملقررات العلوم والرياضيات 

  :أهداف املشروع    

 .يس باستخدام احلاسب اآليل تطوير أساليب التدر -١

 .حلاسب اآليل يف السنوات القادمةحمو أمية احلاسب اآليل من خالل يئة املعلمني والطالب الستخدام ا -٢

 .إعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل املدرسة  -٣

 .إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة  -٤

 .ليب متعددة إتاحة الفرصة للطالب للتعلم بطرق وأسا -٥

 .مساعدة املعلم على تطوير ذاته ومستواه العلمي والتربوي  -٦

 .تطوير العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع األخرى  -٧

 :آلية التنفيذ   

 :السنة األوىل للتطبيق  

سـيات  روع على أسامدارس املشيف تدريب الطالب واملعلمني على احلاسب اآليل معمل حمضر  يشرف    

عـدادهم ملرحلـة التـدريس    آليل وإاحلاسب اآليل إلكسام املهارات األساسية لتشغيل احلاسب ااستخدام 

     .بأسلوب املنهج املدمج يف األعوام القادمة 

 :احملتوى املستخدم 

 :مستويات  ةواملقسم إىل ثالث –مقدمة يف احلاسب اآليل  –يستخدم لذلك احملتوى       

 ) .الصفوف األولية ( ائية املرحلة االبتد §



 

 
 

٤٣

 )  .الصفوف العليا ( املرحلة االبتدائية  §

 .املرحلة املتوسطة   §

 :الربامج املستخدمة      

 )  . Windows( نظام التشغيل  §

 )  . Office( جمموعة الربامج املكتبية  §

 :إعداد اجلدول      

مجيـع املـواد الدراسـية    ن توزيع فترات التدريب على احلاسب اآليل وذلك بأخذ احلصص م     

والتناسب وفقاً للوزن النسيب للحصص لكل مادة وقد أعد لذلك برنامج حاسويب ينفذ آلية  بالنسبة

 .التوزيع 

 :) اليت تلي سنة حمو األمية احلاسوبية(السنوات التالية    

احلاسب اآليل تدريب طالب الصف األول االبتدائي يف املدارس معمل  يتوىل حمضر §

 .بق فيها املشروع اليت ط

تدريب معلمي العلوم والرياضيات على مهارات احلاسب اآليل يتوىل حمضر معمل  §

احلاسب األساسية وطريقة دمج احلاسب اآليل وتقنية املعلومـات وفـق احلقيبـة    

 .التدريبية املعدة لذلك 

مبساعدة حمضر معمل احلاسـب  لتدريس بأسلوب املنهج املدمج يقوم معلم املادة با §

 .يل اآل

 ) ٥:د .ب(الدليل التنظيمي .لكل مادة  الالزمةيتم توفري الربامج التعليمية  §

 



 

 
 

٤٤

 :ت السابقة لدراسااثانياً 
تقسيم هـذه الدراسـات    ارتأىإطالع الباحث على األدب التربوي ذي الصلة باملوضوع خالل من       

 : تسهيالً لتفحصها إىل ثالثة حماور

 . العلميالتحصيل زيادة ام احلاسب اآليل يف استخدالدراسات اليت تناولت أثر  -١

 .الدراسات اليت تناولت واقع استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  -٢

 .يف التعليم  احلاسب اآليل  استخدامحنو الدراسات اليت تناولت اجتاهات املعلمني  -٣

 : اليت تناولت أثر استخدام احلاسب اآليل يف زيادة التحصيل العلميالدراسات  -١

 الصفأثر الوسائط املتعددة على حتصيل طلبة " إىل معرفة دف  )١٩٩٩(دراسة اجلريوي  أجرى                 

 جمموعتني طالباً مت توزيعهم إىل ) ٦٢(، تكونت من  " الرياضيات مبدينة الرياضلثانوي يف مادة ااألول                  

 وقد توصلت طالباً ، )  ٣٢ ( عددهاوجمموعة ضابطة ، لباً طا) ٣٠( جمموعة جتريبية عددها:                   

 :الدراسة إىل النتائج التالية                  

واموعة صيل الطالب يف اموعة الضابطة إحصائية بني متوسطات حتداللة فروق ذات  ودوج -١

 .التجريبية يف مستويات التذكر والفهم والتطبيق 

إحصائية بني متوسطات حتصيل الطالب يف اموعة الضابطة واموعة  فروق ذات داللة دال توج -٢

 .التجريبية يف جممل االختبار 

التعليم مبساعدة احلاسـب اآليل   فاعلية"  إىل معرفةمنها  تهدفبدراسة ) ١٩٩٧(العلي كما قامت        

تطبيقية للمناشـط الطالئعيـة   يف تعليم األشكال اهلندسية لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف املدارس ال

 منهم اموعـة الضـابطة و   )٢٢(ميثل ، ا وتلميذة تلميذً )٤٤(من  حيث تكونت العينة، "  مبدينة دمشق



 

 
 

٤٥

مبسـاعدة   وفق أمناط التعلم ( سة برناجماً حاسوبياً مت تصميمهارللمجموعة التجريبية، واستخدمت الد) ٢٢(

 :التالية  توصلت الدراسة إىل النتائج) احلاسب اآليل 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة اليت استخدمت احلاسب اآليل يف التعلم  -١

 . عدم ظهور أثر ملتغري اجلنس عند التعلم احلاسب اآليل -٢

 . بني الذكور واإلناثجتاه ومل يظهر فرق يف اال، التالميذ إجيابية حنو الربنامج احلاسويب  اجتاهات -٣

 . اسب اآليل خيتصر الزمن الالزم للتعلم مبعدل النصف تقريباًالتعليم مبساعدة احل -٤

 . االبتدائيةاحلاسب اآليل يف تعليم الرياضيات يف املرحلة  استخداماقترحت الباحثة و

أثر احلاسب اآليل عند استخدامه كوسيلة تعليميـة  " معرفة إىل  تهدفبدراسة  )١٤٢٥(التومي وقام        

، وتكونت العينـة مـن   "  لغة العربية للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياضيف تدريس مادة قواعد ال

طالبـاً  ) ٣٠(ألخـرى  ، وا طالباً كمجموعة جتريبيـة ) ٣٠(وىل مت توزيعهم إىل جمموعتني األ طالباً) ٦٠(

 :وبعد انتهاء التجربة خلص الباحث إىل النتائج التالية ،  كمجموعة ضابطة

ية يف متوسط حتصيل الطالب بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة فروق ذات داللة إحصائ وجود -١

 .يف مستوى التذكر لصاحل اموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل الطالب بني اموعة التجريبية واموعة  ال -٢

 .الضابطة يف مستوى الفهم والتطبيق 

ية يف متوسط حتصيل الطالب بني اموعة التجريبية واموعة توجد فروق ذات داللة إحصائ ال -٣

 . الضابطة يف االختبار إمجاالً
 

أثر استخدام احلاسب اآليل " دراسة هدفت إىل التعرف على ) ١٩٩١(كما أجرى أمحد و احلذيفي       

ف األول املتوسط يف تعليم العلوم على التحصيل واالجتاه حنو العلم واالستدراك املنطقي لتالميذ الص



 

 
 

٤٦

عن طريق  ملوالع طالباً تلقت معلوماا يف مقرر) ٦٠(من جمموعتني األوىل العينة  تكونت، " مبدينة الرياض 

 : ت الدراسة مايلي، وقد أظهر اا بالطريق املعتادةطالباً تلقت معلوم )٥٨(، والثانية  احلاسب اآليل

احلاسب اآليل عند  باستخداملتجريبية اليت درست وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة ا -١

  . مستويات التذكر والفهم

احلاسب  باستخدامعند مستوى التطبيق للمجموعة اليت درست  مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية -٢

 . اآليل

على الفروق بني طالب الصـف الثـاين    " بدراسة هدفت إىل التعرف) ٢٠٠٤ (الدريويش وقام         

 يعمل بنظام الوسائط املتعـددة  ادة العلوم بواسطة برنامج حاسويبيف التحصيل الدراسي يف م املتوسط

وقام  ،"  الطريقة التقليدية عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق يف تصنيف بلوم كل على حده وبني

ارها عشوائياً مت اختي تعانة بعينة الدراسة اليتاالس متتالباحث ببناء اختبار حتصيلي يف ضوء احملتوى ، كما 

متعدد الوسائط ، وجمموعة  احلاسبجمموعة جتريبية درست بواسطة برنامج : حيث تكونت من جمموعتني 

 : يلي  ضابطة درست بالطريقة التقليدية وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ما

موعتني  ت ابني متوسطات درجا)  ٠.٠٥( توىـائية عند مسـعدم وجود فروق ذات داللة إحص -

 يف القياس القبلـي ملسـتوى التحصـيل الدراسـة يف ضـوء تصـنيف بلـوم       التجريبية والضابطة 

)١٩٥٦Bloom,(  )موعتني التجريبية والضابطة ومتاثلها ) هم ، تطبيق تذكر ، فمما يدل على جتانس ا

 .قبل إجراء التجربة 

أثر طريقة عرض مادة تصميم واسـتخدام   " بدراسة هدفت إىل معرفة)  ٢٠٠٣ (العجلوين  وقام        

على حتصيل طلبة  ) Data Show( عرض البيانات املوصول مع جهاز احلاسباملواد التعليمية باستخدام 

من شعب مادة تصميم وإنتاج املواد  من شعبتني و تكونت العينة، "  كلية العلوم التربوية باجلامعة األردنية



 

 
 

٤٧

طالبـاً   ) ٤٤( بلغ عدد أفراد كل شـعبة   و ، ) م٢٠٠٢ / م٢٠٠١( ثاين للعام التعليمية يف الفصل الدراسي ال

، هم معلمون يف وزارة التربية والتعليم حيملون درجة دبلوم كلية جمتمع متوسطة  عينةوطالبة ، ومجيع هؤالء ال

باستخدام  اًتعليمي اًناجمو بريف مادة تصميم وإنتاج املواد التعليمية ،  اًحتصيلي اًاستخدم يف هذه الدراسة اختبارو

يف مادة تصميم وإنتاج املواد التعليمية وطبق على طلبة اموعة التجريبية من خالل اسـتخدام   احلاسب اآليل

ولتحليل البيانات إحصائياً مث استخدام حتليـل التبـاين املشـترك     ، ) Data Show(جهاز عرض البيانات 

)Ancova (  ،وقد دلِّت النتائج على : 

يف حتصيل الطلبة يف مادة تصميم وإنتـاج  )  ٠ , ٠٥( د فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة وجو -١

 . املواد التعليمية يعزى إىل طريقة التدريس ولصاحل أفراد اموعة التجريبية 

ملـادة   البعـدي فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط حتصيل الطلبة على االختبار التحصيلي  وجود -٢

 ) . مرتفع  -منخفض  (اج املواد التعليمية تعزى إىل مستوى التحصيل تصميم وإنت

تصميم برنامج حاسويب تعليمي خمصص ملوضـوع  " هدفت إىل بدراسة )  ١٤٢٥(السويلم وقامت       

ج الربنـام  استخدامثر والتحقق من أ،  "مقارنة األعداد العشرية املقرر على طالبات الصف الرابع االبتدائي

طالبة مقسمة إىل جمموعتني جتريبيتني وجموعـة  ) ٦٠(من العينة وتكونت ،  يل الدراسي للطالباتعلى التحص

 :وبعد االنتهاء من التجربة توصلت الباحثة إىل طالبة يف كل جمموعة ، ) ٢٠(بواقع  ضابطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االختبار القبلي والبعدي للطالبات للمجموعات  -١

 .لثالث لصاحل االختبار البعدي ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل الدراسي بني اموعة الضابطة والتجريبيـة األوىل   -٢

 . والتجريبية الثانية



 

 
 

٤٨

البعـدي   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معدالت تغـري درجـات التحصـيل القبلـي و     -٣

 . للمجموعتني

أثر اسـتخدام احلاسـب اآليل يف    "دراسة هدفت إىل معرفة  )Andrews:١٩٩٢(أجرى اندروز و        

 تدريب الطالب على أساسيات الرياضيات وتطوير مهارات حل املسألة لديهم واجتاهام حنو الرياضيات

مقسـمة إىل   ،يف أمريكـا ) Danvil(طالباً من الصف العاشر يف مدرسة دانفـال  ) ٦٠(، وتكونت من  "

مـادة   احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف تدريس نيطالباً واستخدمت اموعت) ٣٠(ة عجمموعتني كل جممو

تبسيطه من خـالل  و      أن احلاسب اآليل عمل على تسهيل التعليم نتائج الدراسة ، وأظهرت  الرياضيات

املعلومـات  ، كما وفر للطالب التدريب والتمرين الستيعاب  مات والتعريف باملهارات املطلوبةتقدمي املعلو

، وهذا األسـلوب أدى إىل زيـادة حتصـيل     املناسبة حلل املسائل توتطبيق املهارات واختيار االستراتيجيا

 .الرياضيات مادة اإلجيابية حنو  جتاهاتالطالب يف مادة الرياضيات كما منى اال

خمتلفـة،   أجريت على طالب من مراحل"  بدراسة)  Baker and Hale،١٩٩٧(قام بيكر و هيل         

الثانوية، ملقارنة أثر اسـتخدام احلاسـب اآليل كوسـيلة     دامتدت من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة ما بع

، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود "  مع الطريقة التقليدية املعتادة يف التعليم (CAL)مساعدة يف التعليم 

أفرادها املواد بـالطرق  راسة الضابطة اليت درس فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة بني جمموعيت الد

، وكـان حتصـيل أفـراد    باستخدام احلاسب اآليل ، والتجريبية اليت درس أفرادها املواد الدراسية  التقليدية

اجتاهـات  ، وكذلك تكونت لـديهم  ا حيتاجه أفراد اموعة الضابطةاموعة التجريبية أفضل وبزمن أقل مم

 .الرياضيات والعلوم واملواد اإلنسانية  :اليت يدرسوا مثل جيابية حنو املواضيعإ

املسـاعد   احلاسبفاعلية  " مدىدراسة حبثت )  ١٩٩٤ : Royer .et . al( روير وآخرون  و أجرى       

)  ١٢٧٨(  وتكونت عينة الدراسة من ،"  يف التعليم ، يف تدريس القراءة والرياضيات يف إحدى الواليات



 

 
 

٤٩

لتأهيلهم إىل امتحان الثانويـة   ملدة ثالث سنوات احلاسبتعلموا باستخدام )  ٢٩٠( منهم  وطالبة ، طالب

، اليت درست بالطريقـة التقليديـة   والباقي شكلوا اموعة الضابطة وقد شكل هؤالء اموعة التجريبية ، 

 ،لسـنوات الثالثـة   وطبق اختبار قبلي على اموعتني التجريبية والضابطة ، واختبارات حتصيلية خـالل ا 

أظهرت النتائج أن الطلبة ذوي القدرات الضعيفة استفادوا أكثر من الطلبة ذوي القـدرات العاليـة عنـد    و

 .يف التعليم ) العادية( الطريقة التقليديةب املساعد يف التعليم ، مقارنة احلاسباستخدامهم طريقة 

 : التعليماليت تناولت واقع استخدام احلاسب اآليل يف الدراسات  -٢

اإلجراءات اليت اتبعت يف إدخال احلاسب اآليل  " استعراضدراسة هدفت إىل ) ١٩٩١( أجرى سالمةو    

، وتكونت العينة من املدارس اخلاصة التابعة ملديرية التربية والتعليم لشـؤون   " إىل املدارس اخلاصة األردنية

 :  ئج الدراسة مايليان من أبرز نتاالتعليم اخلاص يف حمافظة عمان الكربى وك

 .أجهزة ) ٦(متوسط عدد أجهزة احلاسب اآليل يف املدرسة الواحدة بلغ  -١

 .لحاسب اآليل يف املدرسة الواحدة بلغ خمترباً واحداً متوسط عدد املختربات ل -٢

 .قلة توافر الربامج التعليمية املنتجة من الطلبة ومن املعلمني  -٣

 .سب اآليل يف التعليم احلا باستخدامإدارة املدرسة اهتمام قلة  -٤

 .احلاسب اآليل يف التعليم  استخدامضعف التدريب والتأهيل يف جماالت  -٥

تقومي جتربة استخدام الكمبيوتر التعليمي باملـدارس  " بإجراء دراسة بعنوان ) ١٩٩٢(قام التودري و       

كل مدرسـة ،  جهازاً ل )١١ ( ووفر، مدرسة ثانوية لتطبيق التجربة ) ١٢٠(ومت اختيار ، "  الثانوية املصرية

الكمبيوتر يف املدارس يف جمال  استخدامالصعوبات اليت تواجه حتقق أهداف التجربة و ملعرفةالدراسة  وهدفت

، وكـان  حات اليت تساعد على التغلب عليهاالرياضيات و جمال األعمال اإلدارية ووضع املقترمادة  تدريس

 : هانتائجأبرز من 



 

 
 

٥٠

، وكانـت نسـبة    أجلهايف املدارس املصرية مل حيقق  األهداف اليت وضع من  ن مقرر احلاسب اآليلإ -١

 . ) %٢٠(املوافقة على حتقيقها 

   بني وتراوحت نسبة املوافقة، يف جمال تعليم وتعلم احلاسب اآليل معظم األهداف مل تتحقق  -٢

) ٣٥ -% ٧% (. 

 .) % ٨٧ ( املوافقةبلغت نسبة ،  للمعلمنيحلاسب اآليل قلة الدورات التدريبية يف ا -٣

 .) % ٨٧ ( وبلغت نسبة املوافقة،  الدورات التدريبية املقدمة للمعلمني مل تكن جمديه -٤

كافية للتـدريس العملـي    دها غرياوجد أن أعد، حيث اجلديدة األجهزة يئة معامل احلاسب اآليل ب -٥

وكانـت   ، يةة لألرضوأجهزة تكييف وأغطية مناسب ثالضرورية من أثا تواملعامل ينقصها اإلمكانيا

 %) .٣٣ -% ١٣(  قة بنينسبة املواف

وتراوحت  ،جيابيةاآليل هي آثار ضعيفة اإل احلاسب باستخداماآلثار املترتبة على تعليم وتعلم الرياضيات  -٦

 .) % ٣٨ -% ١٨(نسبة حتقيق األهداف مابني 

 .عدم استخدام الكمبيوتر يف جمال اإلدارة التعليمية  -٧

 :ت اليت تواجه استخدام الكمبيوتر يف التعليم أبرز الصعوبا      

 .األجهزة من  عدم توفر العدد الكايف -١

 .صعوبة التنسيق بني مقرر الكمبيوتر و املقررات العلمية األخرى  -٢

 .نفور معظم املعلمني من الدورات التدريبية املقدمة  -٣

 .نقص املتخصصني يف الكمبيوتر لتدريس مثل هذه الدورات  -٤

واقع احلاسب اآليل يف املدارس الثانوية من وجهـة  "دراسة بعنوان )  ٢٠٠٢(العقيلي  وأجرى كذلك    

وعملت على التعرف على واقع احلاسـب اآليل مـن حيـث    "  نظر مديري دورة الدبلوم يف كلية التربية



 

 
 

٥١

حلاسـب  ا و معلمي املدارس الثانوية جتاه مديريمنهجاً ، ومعرفة وجهة نظر  ، املادة ، ووسيلة ، األجهزة (

 :، وكانت النتائج كالتايل  ) أداة تعلمكمادة تدريس ، ووسيلة تعليمية ، اآليل 

 .) % ٦٢,٣(معمل احلاسب اآليل  نبلغت نسبة استفادة املعلمني م -١

 % ) .٩٠,٢( بلغت املوافقة على ضرورة فتح معمل احلاسب اآليل باستمرار -٢

 .)  %٧٥(افقة عداد احلاسبات اآللية لعدد الطالب بلغت املومناسبة أ -٣

 .) % ٥٠(توافر الربامج احلاسوبية بلغت النسبة  -٤

 .أفاد أكثر من نصف العينة وجود خدمة صيانة للحاسبات اآللية  -٥

الصعوبات اليت تواجه الطالبات يف مقرر  " للتعرف علىهدفت دراسة )  ١٤١٥(كما أجرى فودة        

، "  )هـ١٤١٤/١٤١٥( للعام الدراسي ، واقتصرت على طالبات شعب احلاسب اآليل يلاآلاحلاسب 

بني طالبـات املسـار   وداللة إحصائية يف درجات االختبار النهائي  نتائج الدراسة أن هناك فرقاً ذا أظهرتو

كما أظهرت أن هناك عالقة طردية بني معدل التخـرج   ديب وذلك لصاحل التخصصات العلمية ،العلمي واأل

ي حيث ظهر فرق يف الدرجات وسنة القبول يف اجلامعة لصاحل الطالبات يف الثانوية ودرجات االختبار النهائ

،  ليت اعتمدت على احلفظ واالسـترجاع املستجدات يف أجزاء االختبار اليت تركزت على اجلانب النظري وا

بينما ظهر فرق لصاحل الطالبات الاليت قضني على األقل سنتني يف الدراسة اجلامعية يف أجزاء االختبار الـيت  

كذلك أظهرت نتائج التحليل عالقة بني  ى حل املشكالت ،تطلبت مستوى أعلى من التفكري مثل القدرة عل

اليت تتطلب قدرة علـى حـل   ختصص الطالبة يف الكلية لصاحل طالبات ختصص تربية فنية يف أجزاء االختبار 

 .املشكالت 

سـب اآليل يف منـاهج املـدارس    استخدام احلا "هدفت إىل دراسة ) (١٩٩٣ : Whiteوايت  أجرى      

وأشـارت إىل أن طلبـة املـدارس    "  املتوسطة كإستراتيجية جديدة ومتنوعة من استراتيجيات التدريس



 

 
 

٥٢

، وأن املعلمني الذين  احلاسب اآليل وبني املواد األخرىيف جمال  هاملتوسطة يعملون على املقارنة بني ما تعلمو

ه يف املدارس وكشفت نتائج الدراسة عن صـعوبة  استخدامن يشجعو ميلكون خربة عن احلاسب اآليل ال ال

 :صت الدراسة مبايلي وأكافية ، والالية امل وجود املخصصاتاألجهزة لعدم احلصول على 

 . مالئمجتهيز خمتربات احلاسب اآليل بشكل  -١

 . تدريب املعلمني -٢

 . توفري أجهزة جديدة -٣

 .آليل للمتابعة باستمرارتشكيل فريق من املتخصصني واخلرباء يف جمال احلاسب ا -٤

 .يف املدارس املتوسطة اآليلتعديل مقررات احلاسب  -٥

 اليت املعوقات " هدفت إىل التعرف علىدراسة ) (١٩٩٥ : Abedl-Hagg قكما أجرى عبد احل

أهم ومتثلت  "طلبتهم ديثة وخاصة احلاسب اآليل يف تعليمتواجه املعلمني أثناء استخدامهم التكنولوجيا احل

 : يتعوقات يف اآلهذه امل

 . نقص تدريب املعلمني على الوسائل التكنولوجية التربوية احلديثة -١

 . احلاسب اآليل يف التعليم ستخدامعدم وجود خطط مستقبلية ال -٢

 . قلة احلوافز املقدمة للمعلمني  -٣

 . ب عليهايالتدر و وبراجمه احلاسب اآليل ستخدامقلة الوقت املتاح ال -٤

 . )نة الصيا(قلة الدعم التقين  -٥

 . للتعامل مع احلاسب اآليل وبراحمه عداد التربوي للمعلمنيقلة اإل -٦

 . قلة املواد املطبوعة اليت تعني املعلم على فهم الربامج املستخدمة وكيفية التعامل معها -٧

 



 

 
 

٥٣

 : اليت تناولت اجتاهات املعلمني حنو استخدام احلاسب اآليل  يف التعليمالدراسات  -٣

اجتاهات املعلمني حنو الوسائل التعليمية احلديثـة   "بدراسة حول ) ١٩٩٢(والسويدي  قام عبداهللا         

ن عـدد  وكـا  ،معلم ومعلمة من املراحل التعليمية الثالث) ٣٠٠(عينة من الوتألفت ، "  املساعدة يف قطر

مية احلديثة يف حنو الوسائل التعلي جتاهات، وتكونت أداة الدراسة من مقياس لالالذكور مساوياً لعدد اإلناث 

 :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية و، فقرة مقسمة إىل ثالثة أبعاد رئيسة ) ٢٤(وتضمن  ، التدريس

 .املعلمني واملعلمات حنو احلاسب اآليل متيل إىل السلبية بشكل عام  اجتاهات -١

 .جيابية من غريهم ماا أكثر إومعل االبتدائيةمعلمو املرحلة  -٢

 .   جيابية من اإلناث ثر إاجتاهات الذكور أك -٣

اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو استخدام احلاسـوب ألداء   "دراسة بعنوان ) ١٩٩٧(أجرى طوالبة و     

معلمة من املدارس ) ١٣٦(و معلم ) ١٤٤(معلم ومعلمة منهم ) ٢٨٠(وتألفت العينة من ، "  ةاملهام التربوي

مقيـاس   ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة علـى منـط  ، التربية بإربد يف األردن  ةاحلكومية مبديري

 :اآلتية ، وأظهرت النتائج  فقرة) ٥٠(ليكرت تتكون من 

 .استخدام احلاسب اآليل لدى أفراد العينة جيايب حنو اجتاه إوجود  -١

ـ علمات جاءت حمايدة تقريباً حيث إاستجابات املعلمني وامل -٢ ابقة م غري متأكدين من أن معلومام الس

 .اآليل احلاسب  استخدامستؤهلهم إىل 

 . جيابية حنو معلم احلاسب اآليل واملختربوجود نظرة إ -٣

 . ضرورة تدريب املعلمني واملعلمات أثناء اخلدمة على احلاسب اآليل -٤

 . عدم وضوح طريقة التعليم مبساعدة احلاسب اآليل لدى املعلمني واملعلمات -٥

  ية جيعل التعلم أكثر متعةً وسروراًاحلاسب اآليل كوسيلة تعليم استخدام -٦



 

 
 

٥٤

استقصاء واقع استخدام احلاسـب اآليل واجتاهـات    "بدراسة هدفت إىل ) ١٩٩٨(قام أبو عمر         

) ٧٠٠(، وتألفت العينـة مـن    " الطلبة واملعلمني حنوه يف املدارس احلكومية يف حمافظات جنوب األردن

 .معلماً ومعلمة ) ٤٧(من  تكونت عينة املعلمنيو صف العاشر األساسي ،الطالب  منطالب وطالبة 

 : يتتتمثل يف اآلاحلاسب اآليل يف املدارس  استخداموكشفت نتائج الدراسة عن أهم اجلوانب السلبية لظروف 

 .ضعف الكتاب املدرسي  -١

 . عدم مناسبة الربامج التعليمية املستخدمة  -٢

 .ضعف التأهيل التربوي ملعلمي احلاسب اآليل  -٣

 .أجهزة احلاسب اآليل املتوافرة يف املدارس  قلة عدد -٤

 .جيابية لبة واملعلمني حنو احلاسب اآليل إالط اجتاهات -٥

 .الطلبة حنو احلاسب اآليل  اجتاهاتوجود فروق ذات داللة إحصائية يف  -٦

معلمي احلاسب اآليل حنو احلاسـب اآليل تعـزى    اجتاهاتذات داللة إحصائية يف فروق عدم وجود  -٧

 .س أو عدد سنوات اخلربة أو التأهيل التربوي الختالف اجلن

أثر دراسة مـادة مبـادئ احلاسـوب يف     "دراسة هدفت إىل معرفة ) ١٩٩٦(  أجرت أبو شرار

وطالبة من  طالب) ١٣٩( ، وبلغت العينة"  اجتاهات الطلبة حنو احلاسوب باختالف اجلنس واخلربة السابقة

وقد  ، )م١٩٩٥/١٩٩٦(ل الدراسي الثاين من العام يف الفص ني يف مادة مبادئ احلاسوبجامعة مؤتة املسجل

احلاسوب قبل التجربة وبعدها، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق   استخدامحنو جتاه مت تطبيق مقياس اال

الطلبة إجياباً حنو احلاسوب تعـزى   اجتاهاتيف تغيري ) ٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يف ) ٠.٠٥=  α(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ة مبادئ احلاسوبإىل دراسة ماد
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للجنس ولصاحل الطلبة الـذكور   استخدام احلاسوب تعزىحنو جتاه أثر دراسة مادة مبادئ احلاسوب على اال

 . احلاسوب استخداموألثر اخلربة السابقة يف 

       بدارسـة هـدفت إىل   ) ١٩٩٨(الوارد يف طوالبـة  )  (Boberston,et.alقام بوبرستون وزمالؤه       

حتديد اجتاهات الطلبة واملعلمني يف إحدى املدارس الثانوية اإلجنليزية حنو اسـتخدام احلاسـب اآليل يف    "

و طالبة من  طالب) ٦٢(وتألفت العينة من ،  " )معلم - طالب(ضوء متغريات اجلنس واخلربة واموعة 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة على منط ، معلماً ) ٦٥(ومجيع املعلمني وعددهم  طلبة الصف الثامن

 : النتائج التالية  إىلوتوصلت الدراسة  .فقرة موزعة على سبعة جماالت ) ٥٤(مقياس ليكرت تتكون من 

 .املعلمني واملعلمات  اجتاهاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  ال -١

 .احلاسب اآليل من املعلمات  باستخدامأعلى أظهر املعلمون ثقة  -٢

 .جيابية حنو احلاسب اآليل من الطالبات اجتاهات إأظهر الطلبة  -٣

 .احلاسب اآليل  استخدامالطلبة أقل قلق من املعلمني أثناء  -٤

 .حنو احلاسب اآليل  ماجتاهاأثر اخلربة احلاسوبية السابقة على  -٥
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 مناقشة الدراسات السابقة                                     
 

 :ميكن مناقشة الدراسات السابقة من خالل استعراض عدد من النقاط املهمة واليت ميكن تلخيصها فيما يلي 

كمشروع ضيات يف تدريس العلوم والريان مجيع الدراسات السابقة مل تتناول استخدام احلاسب اآليل إ -١

، ولعل هذا مينح الدراسة احلالية انفراداً من حيث استهدافها دراسـة واقـع مشـروع     مستقل بذاته

 .استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات يف املرحلة االبتدائية 

احلاسـب   من الدراسات اليت أظهرت وجود غالبية من املعلمني يستخدمون أو يستفيدون من معامل  -٢

 ) .٢٠٠٢( دراسة العقيلي : اآليل

أشارت بعض الدراسات إىل التأثري الذي يقدمه احلاسب اآليل يف زيادة التحصيل الدراسي للمتعلمني ،  -٣

 روير وأخـروان  )١٩٩٧(بيكروهيل ، ) ١٩٩٧(العلي ، ) ٢٠٠٣( العجلوين :من  كلٌوهي دراسة 

 .) ١٩٩٢( ، اندروز )١٩٩٤(

د اجتاهات إجيابية حنو استخدام احلاسب اآليل يف التعلـيم ، وهـي   أكدت العديد من الدراسات وجو -٤

 ، السويدي وعبد اهللا )١٩٩٦(أبو شرار  ،) ١٩٩٧(، طوالبة ) ١٩٩٨( أبو عمر: دراسات كل من 

)١٩٩٢(  . 

يستخلص من الدراسات السابقة وجود عدد من املعوقات أو الصعوبات اليت حتد من االستفادة مـن   -٥

 :ل هذه املعوقات مايلي احلاسب اآليل وتشم

 التالية  الدراسات إىل ذلكأشارت  )الصعوبة(املعوق 
عدم وجود التدريب الكـايف  

للمعلمني يف جمـال احلاسـب   

  اآليل

) ١٩٩٣( وايت، ) ١٩٩٨(، أبو عمر ) ١٤٢٥(، التومي ) ١٤٢٥(السويلم 

، ) ١٩٩٢( السـويدي وعبـد اهللا   ،) ١٩٩٥( قد احلعب، )١٩٩٧(طوالبه 

 ) ١٩٩١(سالمة ، ) ١٩٩٢( يالتودر
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 أشارت إىل ذلك الدراسات التالية  )الصعوبة(املعوق 

 سـالمه ، ) ١٩٩٢(، التودري ، ) ١٩٩٣(، وايت ) ١٩٩٨(أبو عمر   نقص التجهيزات والعتاد 

)١٩٩١( . 

نقص أو عدم توافر الـربامج  

  احلاسوبية املناسبة للطالب

، التـودري  ) ١٤١٥( فـودة ، ) ١٩٩٥( قعبد احل، ) ١٤٢٥(التومي 

 ) .١٩٩١( سالمه، ) ١٩٩٢( ، السويدي وعبد اهللا) ١٩٩٢(

نقص التجهيزات وهذا يشمل 

أجهـــزة احلاســـب اآليل  

  وملحقاا

ـ  ) ١٩٩٢( ، التـودري ) ١٩٩١( سالمه          ، التـومي  ) ١٩٩٥( ق، عبـد احل

، )١٩٩٧( ، طوالبـة )١٩٩٨( ، أبـو عمـر  ) ١٩٩٣( وايت ،) ١٤٢٥( 

 . )١٤٢٥(السويلم 

عدم وجود الصيانة أو عـدم  

  وجود الفين املختص

 التـودري ، ) ١٩٩٣(، وايـت  ) ١٩٩٥( ق، عبداحل) ١٩٩٧(طوالبة 
)١٩٩٢( . 

 

 

 . برامج إعداد املعلمنيضمن قررات احلاسب اآليل إدراج مبضرورة  أوصت) ١٤١٥(فودة  دراسة -٦

توفر برامج تدريبية هلـم يف جمـال    أكدت العديد من الدراسات على أمهية تدريب املعلمني وضرورة -٧

،  )١٩٩٥( ق، عبداحل )١٩٩٢( ، التودري )١٩٩١( سالمه :احلاسب اآليل قبل وأثناء اخلدمة مثل 

 . )١٤٢٥(، السويلم  )١٩٩٨( أبو عمر،   )١٩٩٣( ، وايت )١٤٢٥(التومي 
 

تساؤالا وأهـدافها،   ، وصياغة وأخرياً فإن هذه الدراسات قد ساعدت الباحث يف بلورة مشكلة الدراسة

 .  كما سامهت يف املساعدة باختيار وفهم الدراسة وأدواا واختيار األساليب لتحليل النتائج ومناقشتها
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 الفصل الثالث

 
 

               منهج الدراسة وإجراءاا            
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 منهج الدراسة وإجراءاا
، وكـذلك حتديـد    حاً ملنهج الدراسة الذي اتبعه الباحث وحمددات دراستهيتناول هذا الفصل إيضا        

، والتأكـد مـن    ، مث عرضاً لكيفية بناء أداة البحث جمتمع الدراسة ووصف خصائص أفراد جمتمع الدراسة

، وأسـاليب املعاجلـة    ، والكيفية اليت طبقت ا الدراسـة امليدانيـة   )االستبانة(صدق وثبات أداة البحث 

   .صائية اليت استخدمت اإلح

 :منهج الدراسة:  ١

 .ع البحث والذي يهتم بوصف الظاهرة موضو،  يف هذه الدراسة املنهج الوصفيالباحث استخدم         

 :وعينتها  جمتمع الدراسة:  ٢

املـدارس يف مـدارس املشـروع     ومديريتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي العلوم والرياضيات        

 معلمـاً ) ١٧٠( و،  اًمدير)  ٤٠( وعددهم  )هـ ١٤٢٧/ ١٤٢٦( مبدينة الرياض للعام االبتدائيةلة باملرح

وديتـه ومتركـزه يف مـدارس    للدراسة نظـراً حملد مت اعتماد اتمع بأكمله عينةً ، وقد  رياضياتالعلوم ولل

 . املشروع

 : الدراسة أدايت:  ٣

  :بناء أدايت الدراسة 

، فقد متثلت أداة الدراسة يف  ومنهج البحث املستخدم فيها، وتساؤالا ، داف الدراسة أهبناًء على         

بينما خصص الثانيـة   ، األوىل ملعلمي العلوم والرياضياتخصص  هما ، حيثقام الباحث بتصميماستبانتني 

 : د اعتمد يف تصميم االستبانتني علىاملدارس وق ملديري

العلـوم  تـدريس   لتعليم بصورة عامـة ويف حلاسب اآليل يف اا استخدامالدراسات اليت تناولت  -١

 . والرياضيات بصفة خاصة
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 .احلاسب اآليل يف التعليم  اجتاهات املعلمني حنو استخدامالدراسات اليت تناولت  -٢

 .على تنفيذ املشروع باملدارس االبتدائية مبدينة الرياض  خربة الباحث أثناء اإلشراف  -٣

 : ينن من جزأاالستبانتا تتكونو

املـدارس   مـديري صص للبيانات األولية املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية لكل من خم : اجلزء األول

:  التـايل املـدارس علـى    ملـديري شتملت البيانات األولية لعلوم والرياضيات باملدارس ، وقد اومعلمي ا

 -مقـر التـدريب    -املدة  - مسمى الدورة -الدورات التدريبية  -اخلربة  -املؤهل العلمي  - التخصص(

 درسـها املادة اليت ي( :ملعلمي العلوم والرياضيات على التايل البيانات األولية اشتملت بينما  ، )اجلهة املنظمة 

 -مقر التـدريب   -املدة  -مسمى الدورة  -ريبية الدورات التد -اخلربة  -املؤهل العلمي  - التخصص -

  . )مدى االستفادة منها -احلاسب اآليل يف التدريب  دامباستخمدى العالقة  -اجلهة املنظمة 

يتضمن اجلزء الثـاين مـن   حيث ) التابعة ( تضمن املتغريات األساسية للدراسة :  اجلزء الثاين يف االستبانتني

 :املتغري التابع املتمثل يف  ملديروناستبانة ا

ــدريس العلــوم والر اســتخدامحنــو االجتــاه  حمــور -١ مل يشــياضــيات واحلاســب اآليل يف ت

ــى  ــها  )٢٠(عل ــارة من ــيس اال )١٠(عب ــارات تق ــاتعب ــارات  )١٠( والســلبية  جتاه عب

 .  اإلجيابية جتاهاتتقيس اال

من املتغريات التابعة اليت تتمثل يف احملاور  اًأما اجلزء الثاين من استبانة معلمي العلوم والرياضيات فيتضمن عدد

 : التالية 

ــوم والرياضــيات ويشــ اســب اآليلاحل اســتخدامحنــو االجتــاه حمــور  -١ ــدريس العل مل يف ت

ــها  ) ٢٠(علــى  ــارة من ــارات تقــيس اال ) ١٠(عب ــارات  )١٠( الســلبية و جتاهــاتعب عب

 .  اإلجيابية جتاهاتتقيس اال



 

 
 

٦١

 .  عبارات )٤(على  وحيتوياألجهزة يف معمل احلاسب اآليل حمور مدى توفر  -٢

ـ حمور مـدى تـوفر الـربامج التعليميـة اجلـاهزة       -٣  وحيتـوي بتها وكفايتـها للمقـررات   ومناس

 .  عبارات )٦( على

ــلحمــور  -٤ ــىاملعلمــني تأهي ــتخدم  عل ــوم والرياضــيات اآليلاحلاســب  اس ــدريس العل  يف ت

 . عبارة )٢٠( على وحيتوي

علــى  وحيتــوياســتخدامهم احلاســب اآليل الــيت تواجــه املعلمــني عنــد  املعوقــاتحمــور  -٥

 . عبارة )٢٠(

 :أسئلة مفتوحة هي يتضمن  تنيأما اجلزء الثالث يف االستبان

 نفيذ املشروع؟ أثناء ت املدارس ومديريمعلمي العلوم والرياضيات  تواجهاملعوقات اليت  اماألول السؤال 

 لالستفادة الكاملة من املشروع؟  املدارس ومديريملعلمي العلوم والرياضيات قترحات ما املالثاين السؤال 

 :األول باالستبانتني قائمة حتمل العبارات التاليةيقابل كل عبارة من عبارات احملور و

وقد مت إعطاء كل عبارة من العبـارات  )  غري موافق بشدة -غري موافق  - متردد –موافق  -موافق بشدة  (

 : السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليت

، غـري  درجتني)  ٢( غري موافق  ، درجات) ٣(، متردد  درجات) ٤(، موافق  درجات) ٥(موافق بشدة  

 .درجة واحدة )  ١( موافق بشدة 

، اخلامس باستبانة معلمي العلوم والرياضيات قائمة  ، الثالث عبارة من عبارات احملاور الثاين بينما يقابل كل

 :حتمل العبارات التالية 

ــبرية  ( ــة ك ــطة  -بدرج ــة متوس ــ -بدرج ــة قليل ــل)  ال أدري - ةبدرج ــاء ك ــد مت إعط  وق

 :عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليت
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ــبرية  ــة ك ــات) ٤(بدرج ــطة  درج ــة متوس ــات) ٣(، بدرج ــة درج ــة قليل )  ٢(  ، بدرج

 . درجة واحدة)  ١( ، ال أدري  درجتني

ويقابل كل عبـارة مـن عبـارات احملـور الرابـع باسـتبانة معلمـي العلـوم والرياضـيات قائمـة           

 :مل العبارات التالية حت

ــارة مــن ) ال أدري - غــري مناســب -مناســب  - مناســب جــداً( وقــد مت إعطــاء كــل عب

 : العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليت

ــداً ــب ج ــات) ٤( مناس ــب  درج ــات) ٣(، مناس ــب  درج ــري مناس ــتني)  ٢( ، غ ، ال درج

 .درجة واحدة )  ١( أدري 

ــد       ــق     وق ــكل املغل ــتبانتني الش ــاور االس ــداد حم ــث يف إع ــبىن الباح  Closed(ت

Questionnaire (ــ ــذي حي ــؤال ، ال ــل س ــة لك ــتجابات احملتمل ــا  دد االس ــوتكم  احت

 . توضيحهما أعاله على سؤالني مفتوحني مت ناانتتباالس

 .زيع العبارات على حماور االستبانة يبني تو)  ٢،  ١( واجلدول رقم  

 )٢(دول رقم اجل
 توزيع العبارات على حمور استبانة مديري املدارس                           

عدد    حماور االستبانة
 النسبة من جمموع العبارات العبارات

االجتاه حنو استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم    
 والرياضيات

١٠٠ ٢٠ 

 %١٠٠.٠ ٢٠ جمموع عبارات االستبانة
 

 
 
 



 

 
 

٦٣

 ) ٣(دول رقم اجل
 معلمي العلوم والرياضيات استبانة حماورتوزيع العبارات على                        

 النسبة من جمموع العبارات عدد العبارات حماور االستبانة
االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلـوم  

 والرياضيات
٢٨.٥٧ ٢٠ 

 ٥.٧١ ٤ توافر األجهزة يف معمل احلاسب اآليل
لتـدريس العلـوم    مج التعليميـة اجلـاهزة  الرباتوافر 

 والرياضيات
٨.٥٧ ٦ 

احلاسب استخدام  على تأهيل معلمي العلوم والرياضيات
 اآليل

٢٨.٥٧ ٢٠ 

عنـد   معلمي العلوم والرياضـيات اليت تواجه  املعوقات
 استخدامهم احلاسب اآليل

٢٨.٥٧ ٢٠ 

 %١٠٠.٠ ٧٠ جمموع عبارات االستبانة
 

 : الدراسةصدق أدايت  -٤
مـن خـالل إتبـاع اخلطــوات     قـام الباحـث بالتأكـد مـن صــدق أدايت الدراسـة      قـد          

 : التالية

 :الدراسة  ألدايتالصدق الظاهري  –أ 
       لتـدريس جبامعـة امللـك سـعود     مـن احملكمـني مـن أعضـاء هيئـة ا      مت عرضهما على عدد

ــغ عــدد احملكمــني  وغريهــم ، ضــوء آراء  ويف ،})١(نظــر ملحــق رقــم ا{ حمكمــاً) ١٦(وبل

احملكمــني قــام الباحــث حبــذف بعــض العبــارات وإعــادة صــياغة بعضــها وإضــافة عبــارات 

  .})٣(نظر ملحق رقم ا{ا النهائيةميف صور نالتصبح االستبانتأخرى 

 :صدق االتساق الداخلي ألدايت الدراسة  –ب 
على عينة استطالعية عشـوائية   ابيقهمبتطالدراسة قام الباحث  ألدايتبعد التأكد من الصدق الظاهري        

 االتسـاق مـدى  تعرف على لل،  من معلمي العلوم والرياضيات) ١٥ ( املدارس و مديريمن ) ١٥(قوامها 



 

 
 

٦٤

قام الباحث حبساب معامل االرتبـاط بريسـون   و ، وعلى بيانات العينة االستطالعية الدراسة ألدايتالداخلي 

حساب معامل االرتباط بني درجة كـل عبـارة مـن عبـارات      ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث مت

لعبارات حمور ) ٤(االستبانتني بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك اجلدول رقم 

و اجلدول رقم  ، املدارس مديريالعلوم والرياضيات يف استبانة  احلاسب اآليل يف تدريس استخدامحنو االجتاه 

العلوم والرياضيات يف اسـتبانة معلمـي     احلاسب اآليل يف تدريس استخدامحنو االجتاه رات حمور لعبا) ٥(

يف معمل احلاسـب اآليل يف اسـتبانة   األجهزة لعبارات حمور توافر ) ٦(واجلدول رقم  ، العلوم والرياضيات

عليمية اجلـاهزة يف اسـتبانة   الربامج الت توافرلعبارات حمور )  ٧( واجلدول رقم  ، معلمي العلوم والرياضيات

 علـى  تأهيل معلمي العلـوم والرياضـيات  لعبارات حمور )  ٨( واجلدول رقم  والرياضيات ،معلمي العلوم 

 املعوقاتلعبارات حمور )  ٩( واجلدول رقم  ، احلاسب اآليل يف استبانة معلمي العلوم والرياضياتاستخدام 

 ، هم احلاسب اآليل يف استبانة معلمي العلوم والرياضياتتخداماسعند  معلمي العلوم والرياضياتاليت تواجه 

كما استخدم الباحث معامل االرتباط بريسون ملعرفة صدق حماور االستبانة حيث مت حساب معامل االرتباط 

بني درجة كل حمور من حماور استبانة معلمي العلوم والرياضيات بالدرجة الكلية لالستبانة كما يوضح ذلك 

                         )١٠(ل رقم اجلدويف 

 )٤(اجلدول رقم                                                       
  مديري املدارسستبانة البالدرجة الكلية  حمور االجتاهاتمعامالت ارتباط بريسون لعبارات          
 باط باحملورمعامل االرت رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 

٠.٧٤ ١١ **٠.٧٢ ١** 
٠.٦٣ ١٢ **٠.٨٥ ٢** 
٠.٧٠ ١٣ **٠.٧٣ ٣** 
٠.٦٨ ١٤ **٠.٧٩ ٤** 
٠.٧١ ١٥ **٠.٧٦ ٥** 
٠.٥٥ ١٦ **٠.٧٠ ٦** 
٠.٥٤ ١٧ **٠.٤٥ ٧** 



 

 
 

٦٥

  مديري املدارسستبانة البالدرجة الكلية  حمور االجتاهاتمعامالت ارتباط بريسون لعبارات  تابع         
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور لعبارةرقم ا
٠.٧٥ ١٨ **٠.٥٠ ٨** 
٠.٧٦ ١٩ **٠.٥٨ ٩** 
٠.٦١ ٢٠ **٠.٦٦ ١٠** 

 )٥(اجلدول رقم                                             
 ستبانة املعلمنيال بالدرجة الكلية حمور االجتاهاتمعامالت ارتباط بريسون لعبارات            

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 
٠.٥٨ ١١ **٠.٥٤ ١** 
٠.٦٩ ١٢  **٠.٥٩ ٢** 
٠.٧٤ ١٣ **٠.٧٩ ٣** 
٠.٤٢ ١٤ **٠.٦٣ ٤** 
٠.٦٣ ١٥ **٠.٦٧ ٥** 
٠.٥٠ ١٦ **٠.٨١ ٦** 
٠.٥٨ ١٧ **٠.٦٩ ٧** 
٠.٦٦ ١٨ **٠.٥١ ٨** 
٠.٧٥ ١٩ **٠.٦٣ ٩** 
٠.٧١ ٢٠ **٠.٦٨ ١٠** 

 )٦(اجلدول رقم 
 ستبانة املعلمنيالبالدرجة الكلية  توافر األجهزةور عامالت ارتباط بريسون لعبارات حمم     
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 

٠.٦٩ ٣ **٠.٦٣ ١** 
٠.٧٧ ٤ **٠.٦٠ ٢** 

                                               
 )٧(اجلدول رقم 

 ستبانة املعلمنيبالدرجة الكلية ال توافر الربامج التعليميةحمور معامالت ارتباط بريسون لعبارات         
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 

٠.٧٦ ٤ **٠.٥٥ ١** 
٠.٦١ ٥ **٠.٥٤ ٢** 
٠.٦٧ ٦ **٠.٧٥ ٣** 



 

 
 

٦٦

 )٨(اجلدول رقم 
 بالدرجة الكلية استبانة املعلمني تأهيل املعلمنيور عامالت ارتباط بريسون لعبارات حمم           

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 
٠.٦١ ١١ **٠.٥٠ ١** 
٠.٦٠ ١٢ **٠.٧١ ٢** 
٠.٦٥ ١٣ **٠.٦٦ ٣** 
٠.٥٧ ١٤ **٠.٦٢ ٤** 
٠.٧٢ ١٥ **٠.٦٥ ٥** 
٠.٥٠ ١٦ **٠.٧١ ٦** 
٠.٦٧ ١٧ **٠.٦٣ ٧** 
٠.٥٩ ١٨ **٠.٦٥ ٨** 
٠.٦٦ ١٩ **٠.٧٢ ٩** 
٠.٦٧ ٢٠ **٠.٧٤ ١٠** 

    
 )٩(رقم  اجلدول

 علمنيستبانة املالبالدرجة الكلية  املعوقاتور عامالت ارتباط بريسون لعبارات حمم             
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة 

٠.٧١ ١١ **٠.٦٦ ١** 
٠.٧٣ ١٢ **٠.٥٧ ٢** 
٠.٧٤ ١٣ **٠.٦٧ ٣** 
٠.٦٧ ١٤ **٠.٤٥ ٤** 
٠.٨٣ ١٥ **٠.٧١ ٥** 
٠.٥٩ ١٦ **٠.٧١ ٦** 
٠.٨٣ ١٧ **٠.٦٣ ٧** 
٠.٥٩ ١٨ **٠.٦١ ٨** 
٠.٦٣ ١٩ **٠.٧٢ ٩** 
٠.٦٦ ٢٠ **٠.٧٣ ١٠** 

                                            
 
 



 

 
 

٦٧

 )١٠(اجلدول رقم 
 معامالت االرتباط للمحور بالدرجة الكلية الستبانة املعلمني                       

 الدرجة الكلية  احملور
 **٠.٧٦ االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

 **٠.٦٣ توافر األجهزة يف معمل احلاسب اآليل
 **٠.٥٩ توافر الربامج التعليمية اجلاهزة لتدريس العلوم والرياضيات

 **٠.٨٢ تأهيل معلمي العلوم والرياضيات على استخدام احلاسب اآليل
 **٠.٧٧ عند استخدامهم احلاسب اآليل معلمي العلوم والرياضياتاملعوقات اليت تواجه 

 

  ٠.٠١عند مستوى الداللة  ةحظ داليال** 

أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبـارات مـع         ) ١٠ - ٤(يتضح من اجلـداول         

أن مجيـع   فأقـل ممـا يشـري إىل   ) ٠.٠١(الداللـة  حمورها موجبة ودالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى     

الـداخلي  ، ويؤكـد قـوة االرتبـاط     عبارات االسـتبانتني تتمتـع بدرجـة صـدق مرتفعـة جـداً      

ــة ــارات أدوات الدراس ــع عب ــني مجي ــا ا ب ــم ، كم ــن اجلــدول رق ــيم )  ١٠( تضــح م أن ق

موجبـة ودالـة إحصـائياً     ملعلمـني بالدرجـة الكليـة لالسـتبانة    معامالت ارتباط حمـاور اسـتبانة ا  

تتمتـع بدرجـة صـدق     يشـري إىل أن مجيـع حمـاور االسـتبانة    ممـا  ) ٠.٠١(عند مستوى الداللـة  

هـذه النتيجـة توضـح صـدق عبـارات وحمـاور أدوات الدراسـة         فـإن يـه  وعل، مرتفعة جـداً  

   . وصالحيتهما للتطبيق امليداين

 : الدراسة ثبات أدايت -٥
ــا       ــدى ثب ــاس م ــة  أدايت تلقي ــث الدراس ــتخدم الباح ــة (اس ــاخمعادل ــا كرونب ) ألف

)Cronbach's Alpha (α) (،       حيــث طبقــت املعادلــة علــى العينــة االســتطالعية

 مــديريمفــردة مــن ) ٣٠(لقيــاس الصــدق البنــائي والــيت تكونــت مــن  ســابقاً املســحوبة



 

 
 

٦٨

ــوم  ــي العل ــيات ،ومعلم ــة  ) ١١(واجلــدول  والرياض ــات أدوات الدراس ــامالت ثب ــح مع يوض

 .   بانتني كلياًتولالسن حماور أدايت الدراسة لكل حمور م

 )١١( رقم دولاجل
 سةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور استبانيت الدرا

 الترتيب ثبات احملور عدد العبارات حماور االستبانة
 ١ ٠.٨٩ ٢٠ االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 

 ١ ٠.٨٩ ٢٠ املدارس مديريالثبات العام الستبانة 
 ٥ ٠.٧٤ ٢٠ االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

 ٣ ٠.٨٣ ٤ اسب اآليلتوافر األجهزة يف معمل احل
 ١ ٠.٨٧ ٦ الربامج التعليمية اجلاهزةتوافر 

 ٤ ٠.٧٨ ٢٠ احلاسب اآليلاستخدام على  معلمي العلوم والرياضيات أهيلت
عند استخدامهم  معلمي العلوم والرياضياتاليت تواجه  املعوقات

 احلاسب اآليل
٢ ٠.٨٦ ٢٠ 

 ٢ ٠.٨٧ ٧٠ الثبات العام لالستبانة
       

ــن         ــالٍ) ١١(جــدول يتضــح م ــتبانتني ع ــام لالس ــات الع ــل الثب ــغ  أن معام ــث بل حي

ــتبانة ) ٠.٨٩( ــديريالس ــدارس  م ــيات  )  ٠.٨٧(  و، امل ــوم والرياض ــي العل ــتبانة معلم الس

ــات حملــاور اال ،  ــامالت الثب ــا تراوحــت مع ــني كم ــتبانتني ب ــذا ،  )٠.٨٩( إىل) ٠.٧٤(س وه

متعــان بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ميكــن االعتمــاد يــدل أن االســتبانتني جبميــع حماورمهــا تت

 . عليها يف التطبيق امليداين للدراسة

 :  إجراءات تطبيق أدايت الدراسة :  ٦

رئـيس قسـم الوسـائل وتكنولوجيـا التعلـيم بكليـة       مـن  بعد احلصول علـى خطـاب             

مبنطقـة الريـاض    علـيم لتربيـة والت إلدارة ااملـدير العـام   جبامعـة امللـك سـعود موجـه إيل      التربية



 

 
 

٦٩

ــق االســتبانة  ــم ا{لتطبي ــع االســتبانامت } )٢(نظــر ملحــق رق ــدارس تتوزي ــى امل ــد و عل بع

ــبوعني ــتبيانا أس ــر االس ــيت مت مجع تمت حص ــددها ال ــان ع ــث ك ــا حي ــتبانة)  ١٢٤(  ه  اس

، وبعـد ذلـك قـام الباحـث بزيـارة       للمـديرين اسـتبانة  )  ٣١(  و ملعلمي العلـوم والرياضـيات  

وتــابع الباحــث ، خــر منــها واتصــل بــالبعض اآل االــيت مل تصــل اســتبيانا لــبعض املــدارس

علـى أكـرب    واسـتكمال تعبئتـها متابعـة مسـتمرة وذلـك للحصـول       تعملية مجـع االسـتبيانا  

ــتجيبني إىل ــن املس ــبة م ــى  نس ــث عل ــل الباح ــتبانه )  ٣٥( أن حص ــديريناس ــاحلة  للم ص

كمــا حصــل الباحــث  ، للمــديرينة مــن االســتبيانات املســتهدف% )  ٨٧.٥( للتحليــل متثــل 

ــى  ــل )  ١٣٧( عل ــل متث ــتبانة صــاحلة للتحلي ــتبيانا% ) ٨٠.٥٩( اس ــن االس ــتهدفة  تم املس

ـ ) ٢١(ومجعهـا قرابـة    تملعلمي العلـوم والرياضـيات واسـتغرق توزيـع االسـتبيانا      تقريبـاً   اَيوم

 .) هـ١٤٢٧/ ١٤٢٦(ومت ذلك يف الفصل الدراسي الثاين العام 

خــال البيانــات و معاجلتــها إحصــائياً باحلاســب اآليل عــن طريــق برنــامج بعــد ذلــك مت  إد 

)SPSS (ومن مث قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج . 

 :املعاجلة اإلحصائية :   ٧

ــا          ــيت مت جتميعه ــات ال ــل البيان ــة وحتلي ــداف الدراس ــق أه ــد مت  لتحقي ــتخدام، فق  اس

احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة  باســتخدامناســبة العديــد مــن األســاليب اإلحصــائية امل

Statistical Package for Social Sciences) (     ــالرمز ــارا ب ــا اختص ــز هل ــيت يرم وال

)SPSS( هاباستخدامجمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام الباحث  ، وفيما يأيت : 

يـا مقيـاس ليكـرت    ، ولتحديـد طـول خال   مت ترميز وإدخـال البيانـات إىل احلاسـب اآليل    -١

مت  حملـور األول مـن اسـتبانيت الدراسـة    املسـتخدم يف ا ) احلـدود الـدنيا والعليـا    ( اخلماسي 



 

 
 

٧٠

لحصــول علــى ، مث تقســيمه علــى عــدد خاليــا  املقيــاس ل )٤=١-٥( حســاب املــدى 

القيمــة إىل أقــل بعـد ذلــك مت إضــافة هـذه   )  ٠.٨٠= ٤/٥(  طـول اخلليــة الصــحيح أي 

ــاس  وذلــك لتحديــد احلــد ) بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصــحيحأو ( قيمــة يف املقي

  :وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت )٣٢٢، ٢٠٠٢العمر ، ( األعلى هلذه اخللية

حنـو كـل عبـارة مـن عبـارات      ) غـري موافـق بشـدة   (ميثـل   ١.٨٠إىل  ١من  §

 . احملور األول

 حنـو كـل عبـارة مـن عبـارات احملـور      ) غـري موافـق  ( ٢.٦٠وحىت  ١.٨١من  §

 . األول

 حنـو كـل عبـارة مـن عبـارات احملـور األول      ) متـردد ( ٣.٤٠وحىت  ٢.٦١من  §

. 

حنـو كـل عبـارة مـن عبـارات احملـور       ) موافـق (ميثـل   ٤.٢٠وحىت  ٣.٤١من  §

 . األول

حنـو كـل عبـارة مـن عبـارات      ) موافـق بشـدة  (ميثـل   ٥.٠٠وحىت  ٤.٢١من  §

 . احملور األول

املسـتخدم يف  )  احلـدود الـدنيا والعليـا   ( ولتحديد طول خاليـا مقيـاس ليكـرت الربـاعي      -٢

 اسـتبانة معلمـي العلـوم والرياضـيات    مـن  ) اخلـامس   الثـاين ، الثالـث ، الرابـع ،   ( احملور 

حصـول علــى  املقيــاس لل، مث تقســيمه علـى عــدد خاليـا    )٣=١-٤( مت حسـاب املـدى   

القيمـة إىل أقـل    بعـد ذلـك مت إضـافة هـذه     ، )٠.٧٥= ٣/٤( طول اخلليـة الصـحيح أي   
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ــاس ــاس  قيمــة يف املقي ــة املقي ــك لتحديــد احلــد )  هــي الواحــد الصــحيح (أو بداي وذل

 :، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت  األعلى هلذه اخللية

ــل  ١.٧٥إىل  ١مــن  § ــراد ) ال أدري(ميث ــاختالف احملــور امل ــارة ب حنــو كــل عب

 . قياسه

حنـو كـل عبـارة    )  غـري مناسـب  / بدرجـة قليلـة   ( ٢.٥٠وحـىت   ١.٧٦من  §

 . باختالف احملور املراد قياسه

ــارة )  مناســب/ بدرجــة متوســطة ( ٣.٢٥وحــىت  ٢.٥١مــن  § حنــو كــل عب

 . باختالف احملور املراد قياسه

حنـو كـل   )  مناسـب جـداً  / بدرجـة كـبرية   (ميثـل   ٤.٠٠وحـىت   ٣.٢٦من  §

 . عبارة باختالف احملور املراد قياسه

فات الشخصــية والوظيفيــة مت حســاب التكــرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى الصــ -٣

ــيت   ــارات احملــاور الرئيســة ال ــا جتــاه عب ــد اســتجابات أفراده ــردات الدراســة وحتدي ملف

 . تتضمنها أدوات الدراسة

ــون  -٤ ــاط بريسـ ــل ارتبـ ــني )  Pearson Correlation Coefficient" (ر" معامـ بـ

درجة كل عبارة والدرجة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي إليـه وكـذلك بـني درجـة كـل          

ــو ــة ألداحم ــة الكلي ــة ؛ر والدرج ــداخل  ة الدراس ــاق ال ــدير االتس ــك لتق ألدوات  يوذل

 . )الصدق البنائي(الدراسة 

  .لقياس ثبات أدوات الدراسة ؛"  "Alpha Cronbachمعامل  ألفا كرونباخ  -٥
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ــايب  -٦ ــط احلس ــتجابات  "  Mean" املتوس ــاض اس ــاع أو اخنف ــدى ارتف ــة م ــك ملعرف وذل

ـ    ، مـع العلـم    ن عبـارات مـتغريات الدراسـة األساسـية    أفراد الدراسة على كـل عبـارة م

 ، ١٩٩٦، كشــك(. يب بأنــه يفيــد يف ترتيــب العبــارات حســب أعلــى متوســط حســا

٨٩. ( 

ــوزون   -٧ ــايب امل ــط احلس ــرجح(املتوس ــدى  "  Weighted Mean) " امل ــة م ــك ملعرف وذل

ــية     ــاور الرئيس ــن احمل ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــاض اس ــاع أو اخنف ــط (ارتف متوس

ـ       )العبارات متوسطات اور حسـب أعلـى متوسـط    ، مـع العلـم بأنـه يفيـد يف ترتيـب احمل

 . )١٧٨ ، ٢٠٠٥ ، فهمي(. موزون مرجح 

ــتخداممت  -٨ ــاري   اس ــراف املعي ــدى  "Standard Deviation"االحن ــى م ــرف عل  للتع

، ولكـل   لكـل عبـارة مـن عبـارات مـتغريات الدراسـة      احنراف استجابات أفراد الدراسـة  

ـ   ويالحـظ أن االحنـراف املعيـاري     ئيسـية عـن متوسـطها احلسـايب ،    اور الرحمور مـن احمل

ــتغريات   ــارات م ــارة مــن عب ــراد الدراســة لكــل عب يوضــح التشــتت يف اســتجابات أف

، فكلمــا اقتربــت قيمتــه مــن الصــفر تركــزت  ، إىل جانــب احملــاور الرئيســية الدراســة

ي أقــل مــن إذا كــان االحنــراف املعيــار (االســتجابات واخنفــض تشــتتها بــني املقيــاس 

، أمــا إذا كــان االحنــراف  الواحــد الصــحيح فــيعين تركــز االســتجابات وعــدم تشــتتها

، علمــا  ) املعيــاري واحــد صــحيح أو أعلــى فــيعين عــدم تركــز االســتجابات وتشــتتها

بأنــه يفيــد يف ترتيــب العبــارات حســب املتوســط احلســايب لصــاحل أقــل تشــتت عنــد 

 . تساوي املتوسط املرجح
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 حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تـدريس العلـوم   التعرف على  دف الدراسة احلالية إىل         

تـوافر  مـدى  و ، اآليل مدى توافر أجهزة احلاسبمن خالل  تدائية مبدينة الرياضوالرياضيات باملرحلة االب

املعوقـات  أيضاً معرفة احلاسب اآليل ،  ستخدامتأهيل معلمي العلوم والرياضيات المدى والتعليمية ،  الربامج

استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم    عند ومديري املدارس معلمي العلوم والرياضيات  اليت تواجه

احلاسـب   استخداماملدارس حنو  ومديرياضيات معلمي العلوم والرياجتاهات وكذلك معرفة ،  والرياضيات

 .اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 

وفيما يلي عـرض تفصـيلي لنتـائج الدراسـة الـيت مت التوصـل إليهـا يف ضـوء أسـئلة الدراسـة           

 :وأهدافها مع تفسري النتائج 

 : النتائج املتعلقة خبصائص أفراد الدراسة: أوالً 

 :املدارس  مديريخصائص ) أ 

 نللمـديري تقوم هذه الدراسة على عدد من املتغريات املستقلة اخلاصة باملتغريات الوظيفية والشخصية        

 مـديري ميكن حتديـد خصـائص   ، و)  الدورات التدريبية -اخلربة  -املؤهل العلمي  - التخصص( وهي 

 :  )٢٠ -١٢(من خالل اجلداول املدارس 

 )١٢(دول رقم اجل
 وفق متغري التخصصتوزيع مديري املدارس 

 النسبة العدد ختصص
 ٣١.٤ ١١ آخرختصص 
 ١٤.٣ ٥ شريعة
 ١٤.٣ ٥ لغة عربية
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 توزيع مديري املدارس وفق متغري التخصصتابع جدول         
 النسبة العدد ختصص
 ٨.٦ ٣ جغرافيا
 ٥.٧ ٢ كيمياء

 ٥.٧ ٢  علوم 
 ٥.٧ ٢ أصول دين
 ٥.٧ ٢ تربية بدنية
 ٥.٧ ٢ رياضيات

 ٢.٩ ١ ريختا
 %١٠٠ ٣٥ اموع

      

ــم            ــدول رق ــن اجل ــح م ــن )  ١١( أن )  ١٢( يتض ــديريم ــدارس  م ــام امل ختصص

املـدارس ، يف حـني    مـديري وهـم الفئـة األكثـر مـن      )% ٣١.٤(ميثلـون مـا نسـبته    و أخرى

ــديرين)  ٥( أن  ــا نســبتهو ختصصــهم شــريعة مــن امل ــون م مــن )  ٥(  و ،  )% ١٤.٣ ( ميثل

 مــن املــديرين)  ٣( ، بينمــا  )%١٤.٣(ميثلــون مــا نســبته ختصصــهم لغــة عربيــة و ديريناملــ

ــا و ــهم جغرافي ــبته ختصص ــا نس ــون م ــديرين )  ٢( ، و  )% ٨.٦ ( ميثل ــن امل ــهم م ختصص

ميثلــون ختصصــهم علــوم و مــن املــديرين)  ٢( ، و  )% ٥.٧  ( ميثلــون مــا نســبتهو كيميــاء

ميثلــون مــا نســبته و ختصصــهم أصــول ديــن يرينمــن املــد)  ٢( ، و ) % ٥.٧( مــا نســبته 

ــديرين)  ٢( ، و ) % ٥.٧( ــة و مــن امل ــة بدني ــا نســبتهختصصــهم تربي ــون م ،  )%٥.٧ ( ميثل

ــديرين)  ٢(  و ــن امل ــيات و م ــهم رياض ــبتهختصص ــا نس ــون م ــني أن ) % ٥.٧( ميثل ، يف ح

 . )% ٢.٩(ميثل ما نسبته و ختصصه تاريخ من املديرين واحد
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 )١٣(دول رقم اجل                                             
 توزيع مديري املدارس وفق متغري املؤهل العلمي                              

 النسبة العدد املؤهل العلمي
 ٨٠.٠ ٢٨ شهادة جامعية تربوية

 ٥.٧ ٢ شهادة جامعية غري تربوية
 ٢.٩ ١ ماجستري
 - - دكتوراه
 ١١.٤ ٤ خرمؤهل آ

١٠٠ ٣٥ موعا% 
       

ــم            ــن اجلــدول رق ــن )  ٢٨( أن )  ١٣( يتضــح م ــديريم ــا  م ــون م ــدارس ميثل امل

 مـديري ألكثـر مـن   شـهادة جامعيـة تربويـة وهـم الفئـة ا     مؤهلهم العلمـي  ) % ٨٠.٠(نسبته 

لــديهم مــؤهالت ) % ١١.٤(ميثلــون مــا نســبته  مــن املــديرين)  ٤( ، يف حــني أن املــدارس 

مؤهلــهم العلمــي ) % ٥.٧(ميثلــون مــا نســبته  مــن املــديرين) ٢(، مقابــل  علميــة أخــرى

ميثـل مـا    املاجسـتري شـهادة   حاصـل علـى   ومـديراً واحـداً    ، شهادة جامعيـة غـري تربويـة   

 . )% ٢.٩ (نسبته

 )١٤(دول رقم اجل
 توزيع مديري املدارس وفق متغري سنوات اخلربة

 النسبة العدد سنوات اخلربة
 ٨.٦ ٣ سنوات ٥أقل من 

 ١٧.١ ٦ سنوات ١٠ - ٥من 
 ٧٤.٣ ٢٦ فأكثر سنة ١١

 %١٠٠ ٣٥ اموع
 

 ســنوات خــربماملــدارس  مــديريمــن )  ٢٦( أن )  ١٤( يتضــح مــن اجلــدول رقــم         

، املـدارس   مـديري ألكثـر مـن   وهـم الفئـة ا   )%٧٤.٣(ميثلـون مـا نسـبته    فأكثر  سنة )١١ (
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ـ  سـنوات خـرب   مـن املـديرين  )  ٦( يف حني أن  ميثلـون مـا    سـنوات ) ١٠-٥(ن م تتـراوح م

ميثلـون  سـنوات   ٥سـنوات خـربم أقـل مـن      مـن املـديرين  )  ٣(  مقابـل ،  )%١٧.١(نسبته 

 . )%٨.٦(ما نسبته 

 )١٥(دول رقم اجل
 توزيع مديري املدارس وفق متغري امتالك حاسب آيل

 النسبة العدد امتالك حاسب آيل
 ٩٧.١ ٣٤ نعم
 ٢.٩ ١ ال

 %١٠٠ ٣٥ اموع
 

ــم              ــدول رق ــن اجل ــح م ــن )  ٣٤( أن ) ١٥( يتض ــديريم ــدارس  م ــون امل ميتلك

مــن )  ١( وهــم الفئــة األكثــر ، يف حــني أن ) % ٩٧.١(ميثلــون مــا نســبته حاســباً آليــاً و 

 . ال ميتلك حاسب آيل) % ٢.٩ ( ميثل ما نسبتهاملديرين 

 )١٦(دول رقم اجل
 بدورة يف جمال احلاسب اآليل قاللتحاتوزيع مديري املدارس وفق متغري ا

 النسبة العدد االلتحاق بدورة يف جمال احلاسب اآليل
 ٥٧.١ ٢٠ نعم
 ٤٢.٩ ١٥ ال

 %١٠٠ ٣٥ اموع
 

ــم             ــدول رق ــن اجل ــح م ــن )  ٢٠( أن )  ١٦( يتض ــديريم ــدارس  م ــوا  اامل لتحق

ــة يف احلاســب اآليليبــدورة  تدر ــة ا )%٥٧.١(ميثلــون مــا نســبته و بي ــر وهــم الفئ ، يف ألكث

ــديرين)  ١٥( حــني أن  ــدورة تدر مــن امل ــوا ب ــة يف  احلاســب اآليليمل يلتحق ــا و بي ــون م ميثل

 . )% ٤٢.٩(نسبته 
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 مـديرو ت التدريبيـة الـيت التحـق ـا     توضـح خصـائص الـدورا   )  ٢٠ – ١٧( واجلداول مـن  
 :املدارس 

 )١٧(دول رقم اجل
 مديرو املدارسا  قمسمى الدورات التدريبية اليت التح

 العدد مسمى الدورة
 ١١ (Office) برامج األوفيس أحد

 ٩ مقدمة يف احلاسب
 ٢ استخدام احلاسب يف التعليم

 ١ برنامج معارف
 ١ صيانة احلاسب اآليل

 ١ تدريب عملي على استخدام برنامج اإلدارة اإللكتروين
 *٢٥ اموع

ــا التحــق أكثــر الــدورات التدريبيــة الــيت أن )  ١٧( يتضــح مــن اجلــدول رقــم             

،  مــديراً)  ١١( التحــق ــا و (Office)يس بــرامج األوفــ أحــداملــدارس كانــت يف  مــديرو

ــة احلاســ  ــا دورات مقدم ــور تليه ــديري)  ٩( ب اآليل حبض ــن م ــدارس م ، مث دورات يف  م

ــتخدام ــور  اس ــيم حبض ــب اآليل يف التعل ــن )  ٢( احلاس ــديريم ــدارس م ــا  امل ورات د، تليه

ــارف  ــامج معـ ــب اآليل  برنـ ــيانة احلاسـ ــامج اإلدارة  ، ودورات صـ ، ودورات يف برنـ

 . كل دورةلاإللكترونية حبضور مدير واحد 

 )١٨(دول رقم اجل
 ا مديرو املدارس قمدة الدورات التدريبية اليت التح

 العدد مدة الدورة
 ١٢ شهر فأقل

 ١٣ أكثر من شهر
 *٢٥ اموع



 

 
 

٧٩

ــن           ــح م ــم  يتض ــدول رق ــوا بــ )  ١٢( أن )  ١٨( اجل ــديراً التحق ــة م دورة تدريبي

ـ  مـن املـديرين  )  ١٣( كانـت مـدا شـهر فأقـل ، بينمـا      و ـ  واالتحق دورة تدريبيـة كانــت  ب

 . مدا أكثر من شهر

 )١٩(دول رقم اجل
 ا مديرو املدارس قمقر التدريب للدورات التدريبية اليت التح

 العدد مقر التدريب
 ٢ لك سعودجامعة امل

 ١٢ معهد خاص
 ٧ مركز التدريب التربوي

 ٤ املدارس
 *٢٥ اموع

 مـديرو ـا  التحـق  أن أكثـر الـدورات التدريبيـة الـيت     )  ١٩( يتضح من اجلـدول رقـم           

، تليهـا دورات نفـذت مبركـز    مـديراً  )  ١٢( التحـق ـا   و كانـت يف معاهـد خاصـة   املدارس 

ــدريب  ــور الت ــوي حبض ــديري)  ٧( الترب ــن م ــ م ــدا دارسامل ــذت بامل رس ، مث دورات نف

( ، تليهـا دورات نفـذت جبامعـة امللـك سـعود حبضـور        املـدارس  مـديري مـن  )  ٤( حبضور 

 . املدارس مديريمن )  ٢

 )٢٠(دول رقم اجل
 ا مديرو املدارس قاجلهة املنظمة للدورات التدريبية اليت التح

 العدد اجلهة املنظمة
 ٦ اإلدارة املدرسية

 ٧ التربويإدارة التدريب 
 ١٢ قطاع خاص
 *٢٥ اموع

  .التحقوا بأكثر من دورة واحدة  املديرينبعض * 



 

 
 

٨٠

 مـديرو أن أكثـر الـدورات التدريبيـة الـيت التحـق ـا       )  ٢٠( يتضح من اجلـدول رقـم          

ارة ، تليهـا دورات نظمتـها إد   اًمـدير ) ١٢(التحـق ـا   وقـد  املدارس نظمهـا القطـاع اخلـاص    

ــدريب  ــويالت ــور  الترب ــديري )  ٧( حبض ــن م ــدارس م ــا اإلدارة  م ، مث دورات نظمه

 .املدارس  مديريمن )  ٦( حبضور  ةاملدرسي

 :خصائص معلمي العلوم والرياضيات )  ب

تقوم هذه الدراسة على عدد من املتغريات املستقلة اخلاصة باملتغريات الوظيفية والشخصية ملعلمي العلـوم     

 و،  ) الدورات التدريبية -اخلربة  -املؤهل العلمي  - التخصص - املادة اليت تدرسها( : ات وهي والرياضي

  :التالية) ٣١ - ٢١(اجلداول  من خالل معلمي العلوم والرياضياتميكن حتديد خصائص 

 )٢١(دول رقم اجل
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري املادة اليت يدرسوا

   النسبة العدد املادة اليت يدرسوا
 ٦٧.٩ ٩٣ رياضيات
 ٣٢.١ ٤٤ علوم

 %١٠٠ ١٣٧ اموع
ــم            ــدول رق ــن اجل ــاً)  ٩٣( أن )  ٢١( يتضــح م ــيات  معلم ــادة الرياض ــون م يدرس

، يف مــن معلمــي العلــوم والرياضــيات وهــم الفئــة األكثــر ) % ٦٧.٩(ميثلــون مــا نســبته و

مـن إمجـايل   ) % ٣٢.١(ميثلـون مـا نسـبته    و يدرسـون مـادة العلـوم    معلمـاً )  ٤٤( حني أن 

 . معلمي العلوم والرياضيات

 

 

 



 

 
 

٨١

 )٢٢(دول رقم اجل
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري التخصص

 النسبة العدد التخصص
 ٥٥.٥ ٧٦ رياضيات
 ٣٣.٦ ٤٦ علوم
 ١٠.٩ ١٥ آخر

 %١٠٠ ١٣٧ اموع
       

يف ، ) % ٥٥.٥(ميثلون ما نسبته وختصصهم رياضيات  معلماً)  ٧٦( أن )  ٢٢(  يتضح من اجلدول رقم 

لـديهم   معلمـاً )  ١٥( ، مقابـل   )%٣٣.٦(ميثلون ما نسـبته  و ختصصهم علوم معلماً)  ٤٦( حني أن 

  .اضيات من إمجايل معلمي العلوم والري )%١٠.٩(ميثلون ما نسبته ختصصات أخرى و

 )٢٣(دول رقم اجل                                          
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري املؤهل العلمي                            

 النسبة العدد املؤهل العلمي
 ٨١.٨ ١١٢ شهادة جامعية تربوية

 ٨.٠ ١١ شهادة جامعية غري تربوية
 ٠.٧ ١ ماجستري
 - - دكتوراة
 ٩.٥ ١٣ خرمؤهل آ

 %١٠٠ ١٣٧ عامو
 

ميثلون ما نسـبته  وشهادة جامعية تربوية مؤهلهم معلماً )  ١١٢( أن )  ٢٣( يتضح من اجلدول رقم        

لديهم مـؤهالت   معلماً)  ١٣( ، يف حني أن  كثر من معلمي العلوم والرياضياتوهم الفئة األ) % ٨١.٨(

ميثلون و شهادة جامعية غري تربويةمؤهلهم  اًمعلم)  ١١( ، مقابل ) % ٩.٥ ( ميثلون ما نسبتهو علمية أخرى



 

 
 

٨٢

من إمجايل  )%٠.٧( ميثل ما نسبتهو املاجستري حاصل على شهادة واحداً معلماً أن، و ) % ٨.٠( ما نسبته

 . والرياضياتمعلمي العلوم 

 )٢٤(دول رقم اجل
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري سنوات اخلربة

 ةالنسب العدد سنوات اخلربة
 ٣٣.٦ ٤٦ سنوات ٥أقل من 

 ٢١.٩ ٣٠ سنوات ١٠ – ٥من 
 ٤٤.٥ ٦١ فأكثر سنه ١١

 %١٠٠ ١٣٧ اموع
ــم         ــدول رق ــن اجل ــح م ــاً)  ٦١( أن )  ٢٤( يتض ــربم  معلم ــنوات خ ــنة )١١(س  س

، معلمـي العلـوم والرياضـبات    وهـم الفئـة األكثـر مـن      )%٤٤.٥(ميثلون مـا نسـبته   وفأكثر 

 ( ميثلــون مــا نســبتهو ســنوات )٥ ( ســنوات خــربم أقــل مــن معلمــاً ) ٤٦( يف حــني أن 

ــل  )%٣٣.٦ ــاً)  ٣٠( ، مقاب ــن    معلم ــراوح م ــربم تت ــنوات خ ــنوات )١٠-٥(س  س

 . لرياضياتمن إمجايل معلمي العلوم وا) % ٢١.٩(ميثلون ما نسبته و

 )٢٥(دول رقم اجل
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري امتالك حاسب آيل

 النسبة العدد امتالك حاسب آيل
 ٩٠.٥ ١٢٤ نعم
 ٩.٥ ١٣ ال

 %١٠٠ ١٣٧ اموع
 

ــم          ــن اجلــدول رق ــمٍ)  ١٢٤( أن ) ٢٥( يتضــح م ــون وميتلكــون حاســب آيل  معل ميثل

ــبته   ــا نس ــر  ) % ٩٠.٥(م ــة األكث ــم الفئ ــني أن ، وه ــاً)  ١٣( يف ح ــون  معلم ال ميتلك

 .  من إمجايل معلمي العلوم والرياضيات) % ٩.٥ (  ميثلون ما نسبتهو حاسب آيل



 

 
 

٨٣

 )٢٦(دول رقم اجل                                               
 توزيع معلمي العلوم والرياضيات وفق متغري االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل      

 النسبة العدد االلتحاق بدورة تدريبية يف جمال احلاسب اآليل
 ٥٦.٢ ٧٧ نعم
 ٤٣.٨ ٦٠ ال

 %١٠٠ ١٣٧ اموع
 

ميثلـون مـا   وبية يف احلاسب اآليل يتدرالتحقوا بدورة  معلماً)  ٧٧( أن )  ٢٦( يتضح من اجلدول رقم    

بيـة يف  احلاسـب   يمل يلتحقوا بدورة تدر معلماً)  ٦٠( يف حني أن   ،وهم الفئة األكثر  )%٥٦.٢( نسبته

 . )% ٤٣.٨(ميثلون ما نسبته و اآليل

 معلمـو ـا  التحـق  توضـح خصـائص الـدورات التدريبيـة الـيت      )  ٣٠ – ٢٧( واجلداول مـن  

              :على النحو التايل العلوم والرياضيات 

 )٢٧(دول رقم اجل                                             
 وم والرياضياتا معلمو العل قمسمى الدورات التدريبية اليت التح                 

 العدد مسمى الدورة
 ٤٥ (Office) برامج األوفيس أحد

 ٣٢ مقدمة يف احلاسب
 ١٠ استخدام احلاسب يف التعليم

 ٤  صيانة احلاسب اآليل
 *٩١ اموع

العلوم والرياضـيات   معلموا التحق أن أكثر الدورات التدريبية اليت )  ٢٧( يتضح من اجلدول رقم       

احلاسـب اآليل   ، تليها دورات مقدمةمعلماً )  ٤٥(  االتحق و (Office) برامج األوفيس حدكانت يف أ

، تليهـا  معلمـني  ) ١٠(احلاسب اآليل يف التعليم حبضـور   استخدام، مث دورات يف معلماً )  ٣٢( حبضور 

                                                   .                                    معلمني)  ٤( دورات صيانة احلاسب اآليل حبضور 



 

 
 

٨٤

 )٢٨(دول رقم اجل                                         
 ا معلمو العلوم والرياضيات قمدة الدورات التدريبية اليت التح                  

 العدد مدة الدورة

 ٦٤ شهر فأقل
 ٢٧ أكثر من شهر
 *٩١ اموع

 مــدادورة تدريبيــة التحــق بــ معلمــاً)  ٦٤( أن )  ٢٨( يتضــح مــن اجلــدول رقــم          

 . دورة تدريبية مدا أكثر من شهرالتحق ب معلماً)  ٢٧( ، بينما فأقل  شهر

 )٢٩(دول رقم اجل                                           
 ا معلمو العلوم والرياضيات قات التدريبية اليت التحمقر الدور                     

 العدد مقر التدريب
 ٥٣ معهد خاص

 ٢٩ التدريب التربوي إدارة
 ٩ املدارس
 *٩١ اموع

        

العلـوم   معلمـو ـا  التحـق  أن أكثـر الـدورات التدريبيـة الـيت     )  ٢٩( يتضح من اجلدول رقـم   

ــد خاصــة و ــت يف معاه ــاالوالرياضــيات كان  ــاً  )٥٣( تحــق ــذت معلم ــا دورات نف ، تليه

ــور   ــوي حبض ــدريب الترب ــز الت ــ)  ٢٩( مبرك ــور  اًمعلم ــدارس حبض ــذت بامل  ، مث دورات نف

           . معلمني )٩(

 )٣٠(دول رقم اجل                                             

 ا معلمو العلوم والرياضيات قحاجلهة املنظمة للدورات التدريبية اليت الت                    
 العدد اجلهة املنظمة

 ٩ قسم احلاسب اآليل
 ٢٩ إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم

 



 

 
 

٨٥

 ا معلمو العلوم والرياضيات قاجلهة املنظمة للدورات التدريبية اليت التح تابع جدول                           

 العدد اجلهة املنظمة
 ٥٣ قطاع خاص
 *٩١ اموع

 

     .بعض املعلمني التحقوا بأكثر من دورة تدريبية * 

 معلمـو ـا  التحـق  أن أكثـر الـدورات التدريبيـة الـيت     )  ٣٠( يتضح من اجلـدول رقـم         

ــاع اخلــاص و ــا القط ــوم والرياضــيات نظمه ــق العل ــا التح  )ــ)  ٥٣ ــا دورات اً معلم ، تليه

ــدريب   ــها إدارة الت ــوي نظمت ــور الترب ــاً )  ٢٩( حبض ــم  ، مث دورات نظمعلم ــا قس مه

 .معلمني )  ٩( حبضور  بإدارة اإلشراف التربوي احلاسب اآليل

 )٣١(دول رقم اجل
 عالقة الدورات التدريبية باستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات

 عددال عالقة الدورات التدريبية باستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات
 ١٠ قوية

 ٤٥ متوسطة
 ٣٦ ضعيفة
 ٩١ اموع

  
ــم          ــن اجلــدول رق ــاك أن)  ٣١( يتضــح م ــن دورات )  ١٠(  هن ــيت م ــا ال  التحــق

ــو ــيات  معلم ــوم والرياض ــة العل ــها قوي ــت عالقت ــتخدامكان ــدريس باس ــب اآليل يف ت  احلاس

ــا  ــيات ، بينم ــوم والرياض ــة  دورة )٤٥( العل ــها متوســ تدريبي ــت عالقت ــتخدام  طةكان باس

ــيات ــوم والرياض ــدريس العل ــل  احلاســب اآليل يف ت ــة  دورة) ٣٦(، مقاب ــها تدريبي ــت عالقت كان

 . باستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات ضعيفة

                                              
 



 

 
 

٨٦

 )٣٢(رقم  اجلدول                                                  
 اليت التحقوا ا ةمدى استفادة املعلمني من الدورات التدريبي                        

 العدد مدى استفادة املعلمني من الدورات التدريبية اليت التحقوا ا  

 ١٢ قوية
 ٣٠ متوسطة
 ٤٩ ضعيفة
   ٩١ اموع

ــم         ــن اجلــدول رق ــةدورة )  ١٢( أن )  ٣٢( يتضــح م ــدورات تدريبي ــن ال ــة  م التدريبي

 دورة) ٣٠( بينمـا ، فائـدة قويـة   هلـم  حققـت   والرياضـيات  العلـوم  معلمـو ـا  التحـق  اليت 

ــة ــت تدريبي ــني حقق ــطة  للمعلم ــتفادة متوس ــل ،  اس ــة دورة  )٤٩(مقاب ــت تدريبي كان

 .ضعيفة  منها االستفادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

٨٧

 : النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: ثانياً 
 :لسؤال األولإجابة ا:  أ 
توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائيـة مبدينـة    ما مدى -١

 ؟ الرياض

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات         

باملرحلة تدريس العلوم والرياضيات ة احلاسب اآليل لمعلمي العلوم والرياضيات على عبارات حمور توافر أجهز

  : التالية يوضح النتائج )٣٣(اجلدول رقم ف ،االبتدائية مبدينة الرياض 

 )٣٣(دول رقم اجل
 حمور توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية بالرياض

ارة
العب

قم 
ر

 

 العبارة
 فقةدرجة املوا   التكرار

ط 
وس
املت

سايب
احل

ف  
حنرا

اال
ري
ملعيا

ا
رتبة 

ال
النسبة  

جة  %
بدر برية
ك

جة  
بدر

سطة
متو

جة  
بدر ليلة
ق

ري 
ال أد

 

  ٣ 
ــل  ــزة يف معم ترتيــب األجه

 احلاسب اآليل مناسب
 ٦ ٢٨ ٥٠ ٥٣ ك

١ ٠.٨٧ ٣.٠٩ 
% ٤.٤ ٢٠.٤ ٣٦.٥ ٣٨.٧ 

 شبكة املعمل يتم االستفادة منها ٤
 ٢٠ ٣٥ ٤٩ ٣٣ ك

 ١٤.٦ ٢٥.٥ ٣٥.٨ ٢٤.١ % ٢ة ١.٠٠ ٢.٦٩

 ك اهتمام بصيانة األجهزةهنا ٢
 ٣٢ ٣٨ ٣٨ ٢٩ ك

٢٣.٤ ٢٧.٧ ٢٧.٧ ٢١.٢ % ٣ ١.٠٧ ٢.٤٧ 

  ١ 

عدد أجهزة احلاسـب اآليل يف  
معمل احلاسب اآليل باملدرسـة  
يتناسب مع عـدد الطـالب يف   

 الفصل الواحد

 ٥ ٩٤ ٣٢ ٦ ك

٤ ٠.٦١ ٢.٢٨ 
% ٣.٦ ٦٨.٦ ٢٣.٤ ٤.٤ 

املتوسط الكلي ملوافقة معلمي العلوم والرياضيات على توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس 
 العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية

٠.٧١ ٢.٦٤ 

 



 

 
 

٨٨

 أعاله أن معلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع املوضح)  ٣٣( نتائج اجلدول رقم  يتضح من      

اآليل متوفرة بدرجة قليلة حيث بلغ متوسط موافقتهم حول مدى توافر أجهزة أجهزة احلاسب  أن يرون

ضمن فئة وهو متوسط يقع ) ٤من  ٢.٦٤( االبتدائية باملرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل ل

،  على أداة الدراسة) بدرجة قليلة ( واليت تشري إىل خيار"  ٣.٢٥إىل  ٢.٥١من " املعيار الرباعي لليكرت 

 هيزات املشروع من أجهزة وبرامجن جتوبالتايل فإ، حداثة تطبيق املشروع  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل

أجهزة  أنمل تكتمل بالصورة الكافية مما جعل معلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع يرون  تعليمية

فق هذه النتيجة مع فرة بدرجة قليلة وتتمتو االبتدائيةيف املرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل ل

)  ٦( واليت بينت أن متوسط عدد أجهزة احلاسب اآليل يف املدرسة الواحدة بلغ ) ١٩٩١( دراسة سالمة

 . أجهزة مما يدل على قلة توفرها

ك تفاوت يف رؤية معلمي العلوم والرياضيات ملدى توفر أجهزة احلاسـب  كما يتضح من النتائج أن هنا     

ك بعض العناصر الدالة على تـوفر  أن هناما بني رؤيتهم  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات يل لاآل

ك بعض العناصر الدالة على أن أجهزة احلاسب اآليل أن هنايل بدرجة متوسطة ، ورؤيتهم أجهزة احلاسب اآل

تفصيلية اليت تدل على توفر أجهزة حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على الفقرات ال، متوفرة بدرجة قليلة 

حيث يتضح من النتـائج  )  ٣.٠٩إىل  ٢.٢٨( مبدارسهم ما بني تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل ل

فر ابدرجة متوسطة على فقرتني تدالن علـى تـو   الرياضيات مبدارس املشروع موافقونأن معلمي العلوم و

 :  مت ترتيبهما تنازلياً كالتايل واللتان)  ٤،  ٣( رقم يف  انالفقرت وتتمثل هاتان، أجهزة احلاسب اآليل 

باملرتبـة األوىل  " يف معمل احلاسب اآليل مناسب األجهزة ترتيب " : وهي )  ٣( جاءت الفقرة رقم  -١

معامل احلاسب اآليل يف األجهزة ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن ترتيب ، )  ٤من  ٣.٠٩( مبتوسط 



 

 
 

٨٩

جعل املعلمـني  تابعة من قبل املعلمني وهذا ما مما يساعد على احلركة وامل )U( يتم على شكل حرف

  .يف معمل احلاسب اآليل مناسباألجهزة موافقني بدرجة متوسطة على أن ترتيب 

 ٢.٦٩( مبتوسـط  باملرتبة الثانية " شبكة املعمل يتم االستفادة منها " : وهي )  ٤( جاءت الفقرة رقم  -٢

هذه النتيجة إىل أن املعلمني يستفيدون من شبكة معمل احلاسب اآليل أثنـاء   ويعزو الباحث ، ) ٤من 

واليت كشفت أن نسبة اسـتفادة  )  ٢٠٠٢(  العقيليوتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، تدريس موادهم 

 . % )٦٢.٣( املعلمني من معمل احلاسب اآليل بلغت 

بدرجة قليلة على فقرتني تـدالن علـى    موافقونكما يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات       

)  ٢،  ١(    رقم يف تدريس العلوم والرياضيات مبدارسهم وتتمثل هاتان الفقرتانتوفر أجهزة احلاسب اآليل ل

 : مت ترتيبهما تصاعدياً كالتايل  واللتان

ملدرسـة  عدد أجهزة احلاسب اآليل يف معمـل احلاسـب اآليل با  "  : وهي)  ١( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعـزو   ، ) ٤مـن   ٢.٢٨( باملرتبة األوىل مبتوسـط  " يتناسب مع عدد الطالب يف الفصل الواحد 

بينمـا  ،  جهـازاً  )١٧(يف املعمل الواحد حيث تبلغ األجهزة الباحث هذه النتيجة إىل حمدودية أعداد 

عـدد أجهـزة    ك نقـص يف يف الفصل الواحد مما جيعل هنا اًطالب)  ٣٠(  أعداد الطالب قد تزيد عن

والـيت بينـت صـعوبة    )  ١٩٩٣(  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة وايت، دارس احلاسب اآليل يف امل

سـالمة   ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسـة  خمصصات مالية كافيةلعدم توفر األجهزة احلصول على 

، أجهـزة  )  ٦(  سب اآليل يف املدرسة الواحدة بلغد أجهزة احلااعدأواليت بينت أن متوسط ) ١٩٩١(

اآليل غري كافيـة  واليت بينت أن أعداد أجهزة احلاسب )  ١٩٩٢( التودري  وتتفق كذلك مع دراسة

قلة عدد أجهزة احلاسـب    واليت بينت ) ١٩٩٨( مع دراسة أبو عمر  ، كما تتفقللتدريس املعملي 



 

 
 

٩٠

واليت كشفت أن ) ٢٠٠٢(    العقيليبينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة  ، اآليل املتوافرة يف املدارس

 . احلاسبات اآللية مناسب لعدد الطالب أعدادمن أفراد الدراسة وافقوا على أن % ) ٧٥( 

من  ٢.٤٧( باملرتبة الثانية مبتوسط " األجهزة بصيانة اهتمام ك هنا" : وهي )  ٢( جاءت الفقرة رقم   -٢

تفتقر إىل وجود وحدات  االبتدائيةحلة ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن مدارس املشروع باملر ، ) ٤

اإلشـراف التربـوي   مراكز متخصصة يف الصيانة أو متخصصني يف الصيانة ضمن كوادرها أو كوادر 

اهتمام ك على أن هنامما جعل معلمي العلوم والرياضيات ذه املدارس موافقني بدرجة قليلة  ؛ التابعة له

واليت بينت قلة الـدعم الـتقين   ) ١٩٩٥(  اسة عبد احلقوتتفق هذه النتيجة مع در،  األجهزةبصيانة 

من % ) ٥٠( واليت كشفت أن ) ٢٠٠٢( بينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة  العقيلي ، ) الصيانة (

 . أفراد الدراسة أفادوا بوجود خدمة صيانة للحاسبات اآللية

 : إجابة السؤال الثاين:  ب

  ؟العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض التعليمية لتدريس الربامجتوافر  مدى ما

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب السـتجابات        

تـدريس العلـوم   التعليميـة ل  الربامجعينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات على عبارات حمور توافر 

                                         : التالية لنتائجيوضح ا )٣٤(اجلدول رقم ، فمبدينة الرياض  االبتدائيةباملرحلة ت والرياضيا

 )٣٤(دول رقم اجل                                          
 بالرياض ةائيحمور توافر الربامج التعليمية لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتد          
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  ٥ 
الربامج التعليمية اجلاهزة املسـتخدمة مناسـبة   

 للطالب
 ٢٥ ٣٤ ٦٤ ١٤ ك

١ ٠.٩١ ٢.٤٩ 
% ١٨.٢ ٢٤.٨ ٤٦.٧ ١٠.٢ 



 

 
 

٩١

٦ 
الربامج التعليمية اجلاهزة تناسب ) جماالت(أمناط 

 طبيعة املادة
 ٢٨ ٣٨ ٥٩ ١٢ ك

٢٠.٤ ٢٧.٧ ٤٣.١ ٨.٨ % ٢ ٠.٩١ ٢.٤٠ 

٣ 
الربامج التعليمية اجلاهزة املسـتخدمة مناسـبة   

 ملفردات املقررات الدراسية
 ٣٠ ٥٥ ٤٣ ٩ ك

٢١.٩ ٤٠.١ ٣١.٤ ٦.٦ % ٣ ٠.٨٧ ٢.٢٣ 

  ١ 
ربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة يف املدرسـة  ال

 متوفرة يف األسواق احمللية
 ٣٨ ٥١ ٣٨ ١٠ ك

٤ ٠.٩١ ٢.١٥ 
% ٢٧.٧ ٣٧.٢ ٢٧.٧ ٧.٣ 

  ٢ 
الربامج التعليمية اليت قدمت من اإلدارة العامـة  

 لتقنيات التعليم كافية
 ٢٥ ٩٠ ١٩ ٣ ك

٥ ٠.٦٤ ٢.٠٠ 
% ١٨.٢ ٦٥.٧ ١٣.٩ ٢.٢ 

  ٤ 
ربامج التعليمية اجلاهزة املتوفرة تغطي جممـوع  ال

 مقرارت العلوم والرياضيات
 ٣٣ ٧٩ ٢٢ ٣ ك

٦ ٠.٧٠ ١.٩٦ 
% ٢٤.١ ٥٧.٧ ١٦.١ ٢.٢ 

 ٠.٦٥ ٢.٢٠ املتوسط الكلي ملوافقة معلمي العلوم والرياضيات على توافر الربجميات التعليمية 
       

الرياضيات مبدارس املشـروع  أعاله أن معلمي العلوم و املوضح)  ٣٤( نتائج اجلدول رقم  يتضح من       

حيث بلـغ  ، االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات التعليمية ل الربامجبدرجة قليلة على توفر  موافقون

 )٤من  ٢.٢٠(  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات التعليمية ل الربامجمتوسط موافقتهم على توافر 

بدرجة (  واليت تشري إىل خيار"  ٢.٥٠إىل  ١.٧٥من "من فئة املعيار الرباعي لليكرت وهو متوسط يقع ض

مج ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل حداثة تطبيق املشروع وعـدم وجـود الـربا   ، على أداة الدراسة ) قليلة 

 الـربامج بدرجة قليلة علـى تـوفر   مما جعل معلمي العلوم والرياضيات موافقني التعليمية املناسبة للمقررات 

واليت بينت قلة توافر ) ١٩٩١(  سالمة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة، تدريس العلوم والرياضيات التعليمية ل

مـن  % ) ٥٠( واليت بينـت أن  )  ٢٠٠٢ ( العقيلي ينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسةب، الربامج التعليمية 

  . مج احلاسوبيةأفراد الدراسة أفادوا بتوافر الربا

معلمي العلوم والرياضـيات  بني ) بدرجة قليلة موافق(كما يتضح من النتائج أن هناك انسجام يف رؤية       

تراوحـت  و فقـرات  اليـع  على مج واحيث وافق، تدريس العلوم والرياضيات التعليمية ل الربامجعلى توفر 



 

 
 

٩٢

العلوم والرياضيات معلمو رات اليت وافق عليها وأبرز الفق)  ٢.٤٩إىل  ١.٩٦( متوسطات موافقتهم ما بني 

 : واليت مت ترتيبها تصاعدياً كالتايل )  ٦،  ٣،  ١،  ٢،  ٤( تتمثل يف رقم 

العلـوم  قـررات  موع مالربامج التعليمية اجلاهزة املتوفرة تغطي جم" : وهي )  ٤( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الكثري من  ، ) ٤من  ١.٩٦( باملرتبة األوىل مبتوسط "  والرياضيات

 . العلوم والرياضيات ال تتوفر هلا برامج تعليمية جاهزةملاديت املقررات الدراسية 

الربامج التعليمية اليت قدمت من اإلدارة العامة لتقنيات التعليم كافية " : وهي )  ٢( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الربامج التعليمية الـيت   ، ) ٤من  ٢.٠٠( باملرتبة الثانية مبتوسط " 

ممـا   مقررات ماديت العلوم والرياضياتقدمت من اإلدارة العامة لتقنيات التعليم مل تشمل وتغطي مجيع 

 . جعلها غري كافية حسب وجهة نظر معلمي العلوم والرياضيات

اجلاهزة املستخدمة يف املدرسة متوفرة يف األسواق  الربامج التعليمية" : وهي )  ١( جاءت الفقرة رقم  -٣

إىل أن معلمـي العلـوم   ويعزو الباحث هذه النتيجة ، )  ٤من  ٢.١٥( باملرتبة الثالثة مبتوسط " احمللية 

 .د الربامج التعليمية يف املدارس لعدم وجواحلكم على وجودها باألسواق  والرياضيات ال يستطيعون

الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة مناسـبة ملفـردات املقـررات    " : هي و)  ٣( جاءت الفقرة رقم  -٤

مما يبني عدم مناسبة الربامج التعليميـة اجلـاهزة    ، ) ٤من  ٢.٢٣( باملرتبة الرابعة مبتوسط " الدراسية 

والـيت  )  ١٩٩٨(  أبو عمـر   وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، املستخدمة ملفردات املقررات الدراسية

)  ١٩٩٢(كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة  التودري ، ت عدم مناسبة الربامج التعليمية املستخدمة بين

 . ك صعوبة يف التنسيق بني مقرر الكمبيوتر واملقررات العلمية األخرىواليت كشفت أن هنا



 

 
 

٩٣

" ملـادة  عـة ا الربامج التعليمية اجلاهزة تناسب طبي) جماالت(أمناط "  : وهي)  ٦( جاءت الفقرة رقم  -٥

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم التركيز على أمنـاط   ، ) ٤من  ٢.٤٠( مبتوسط باملرتبة اخلامسة 

 . الربامج التعليمية أثناء تصميم الربامج

 : إجابة السؤال الثالث:  ج
احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم     سـتخدام تأهيل معلمي العلوم والرياضيات ال ما مدى

 ؟مبدينة الرياض  االبتدائيةحلة والرياضيات باملر
مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب السـتجابات       

 سـتخدام عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات على عبارات حمور تأهيل معلمي العلوم والرياضيات ال

يوضـح   )٣٥(اجلدول رقم ف،  مبدينة الرياض االبتدائيةياضيات باملرحلة احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والر

 :التالية النتائج 

 )٣٥(جلدول رقم ا                                 
 يلحمور تأهيل معلمي العلوم والرياضيات الستخدام احلاسب اآل                     
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تدريب املعلمـني علـى اسـتخدام     ٣  
 احلاسب اآليل قبل البدء باملشروع

 ١٦ ٥٩ ٣٩ ٢٣ ك
١ ٠.٩١ ٢.٥٠ 

% ١١.٧ ٤٣.١ ٢٨.٥ ١٦.٨ 

 جتهيزات مقر التدريب ٦
 ٥٤ ٤ ٥١ ٢٨ ك

٣٩.٤ ٢.٩ ٣٧.٢ ٢٠.٤ % ٢ ١.٢٠ ٢.٣٩ 

تدريب املعلمـني علـى اسـتخدام     ٤
 احلاسب اآليل أثناء تنفيذ املشروع

 ١٥ ٧١ ٣٨ ١٣ ك
١٠.٩ ٥١.٨ ٢٧.٧ ٩.٥ % ٣ ٠.٨٠ ٢.٣٦ 

 كفاءة املدربني ٨
 ٥٣ ٦ ٥٦ ٢٢ ك

٤ ١.١٥ ٢.٣٤ 
% ٣٨.٧ ٤.٤ ٤٠.٩ ١٦.١ 

 نسبة عدد األجهزة إىل املتدربني ٢
 ٥٥ ١٠ ٤٣ ٢٩ ك

٥ ١.٢١ ٢.٣٤ 
% ٤٠.١ ٧.٣ ٣١.٤ ٢١.٢ 



 

 
 

٩٤

الوقت الذي عقدت فيه الـدورات   ١
 التدريبية 

 ١٦ ٧٤ ٣٧ ١٠ ك
٦ ٠.٧٧ ٢.٣٠ 

% ١١.٧ ٥٤.٠ ٢٧.٠ ٧.٣ 

 التدريبات العملية على األجهزة ٥
 ٥٣ ١٨ ٤٨ ١٨ ك

٧ ١.١٠ ٢.٢٣ 
% ٣٨.٧ ١٣.١ ٣٥.٠ ١٣.١ 

 املعلومات اليت تلقاها املتدرب ٧
 ٥٢ ١٨ ٥٢ ١٥ ك

٨ ١.٠٨ ٢.٢٢ 
% ٣٨.٠ ١٣.١ ٣٨.٠ ١٠.٩ 

 آلية التسجيل يف الدورات ١٣
 ٢٦ ٧٠ ٢٨ ١٣ ك

٩ ٠.٨٦ ٢.٢٠ 
% ١٩.٠ ٥١.١ ٢٠.٤ ٩.٥ 

جودة وسرعة األجهزة املسـتخدمة   ٩
 يف التدريب

 ٥٤ ٢١ ٤٥ ١٧ ك
١٠ ١.٠٩ ٢.١٨ 

% ٣٩.٤ ١٥.٣ ٣٢.٨ ١٢.٤ 
١٢ 
 

 قدمةمواضيع الدورات امل
 ٥٣ ١٩ ٥٥ ١٠ ك

١١ ١.٠٣ ٢.١٦ 
% ٣٨.٧ ١٣.٩ ٤٠.١ ٧.٣ 

) األوفـيس (التدريب على جمموعة  ١٥
Office 

 ٦١ ٢٨ ٣٦ ١٢ ك
٤٤.٥ ٢٠.٤ ٢٦.٣ ٨.٨ % ١٢ ١.٠٣ ١.٩٩ 

 مدة الدورة التدريبية ١٤
 ٤٧ ٥٥ ٣٠ ٥ ك

٣٤.٣ ٤٠.١ ٢١.٩ ٣.٦ % ١٣ ٠.٨٤ ١.٩٥ 

 للمتدرب احلافز املعنوي املقدم ١١
 ٦٢ ٣٧ ٣٥ ٣ ك

١٤ ٠.٨٨ ١.٨٥ 
% ٤٥.٢ ٢٧.٠ ٢٥.٥ ٢.٢ 

التدريب علـى تصـميم الـربامج     ١٧
 التعليمية

 ٦٩ ٣٩ ١٧ ١٢ ك
١٥ ٠.٩٧ ١.٨٠ 

% ٥٠.٤ ٢٨.٥ ١٢.٤ ٨.٨ 

٢٠ 
التدريب علـى اختيـار الربنـامج    

 التعليمي املناسب
 ٧١ ٣٢ ٢٦ ٨ ك

١٦ ٠.٩٥ ١.٧٩ 
% ٥١.٨ ٢٣.٤ ١٩.٠ ٥.٨ 

التدريب على إدارة شـبكة معمـل    ١٦
 احلاسب اآليل

 ٧١ ٣٤ ٢٣ ٩ ك
١٧ ٠.٩٥ ١.٧٨ 

% ٥١.٨ ٢٤.٨ ١٦.٨ ٦.٦ 

 التدريب على تقومي الربامج التعليمية ١٨
 ٧٥ ٢٩ ٢٣ ١٠ ك

١٨ ٠.٩٨ ١.٧٧ 
% ٥٤.٧ ٢١.٢ ١٦.٨ ٧.٣ 

 التدريب على إنتاج الربامج التعليمية ١٩
 ٧٠ ٤١ ١٦ ١٠ ك

١٩ ٠.٩٣ ١.٧٥ 
% ٥١.١ ٢٩.٩ ١١.٧ ٧.٣ 

 احلافز املادي املقدم للمتدرب ١٠
 ٧٢ ٤٥ ١٩ ١ ك

٢٠ ٠.٧٥ ١.٦٣ 
% ٥٢.٦ ٣٢.٨ ١٣.٩ ٠.٧ 

املتوسط الكلي ملوافقة معلمي العلوم والرياضيات على تأهيل معلمي العلوم 
 االبتدائية والرياضيات الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة

٠.٧٨ ٢.٠٨ 
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والرياضيات مبدارس املشـروع  أعاله أن معلمي العلوم  املوضح)  ٣٤( نتائج اجلدول رقم  يتضح من       

؛ غري مناسـب   االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  ستخدامأن تأهيلهم اليرون 

تـدريس العلـوم   احلاسـب اآليل يف   سـتخدام هيلهم الحيث بلغ متوسط موافقتهم على مدى مناسبة تأ

مـن  " ار الرباعي لليكرت وهو متوسط يقع ضمن فئة املعي) ٤من  ٢.٠٨(  االبتدائيةباملرحلة والرياضيات 

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل، على أداة الدراسة ) غري مناسب (  واليت تشري إىل خيار"  ٢.٥٠إىل  ١.٧٥

الدورات  نإوكذلك يف التدريس ،  احلاسباستخدام يف جمال اليت التحق ا املعلمون ة الدورات التدريبيقلة 

يف  هسـتخدامات مهارات احلاسب اآليل ومل تتنـاول ا ركزت وبصورة أساسية على اليت التحق ا املعلمون 

قـص  واليت بينـت ن ) ١٩٩٥( عبد احلق  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة، التدريس بصورة واضحة ومكثفة 

واليت بينت ضعف التدريب والتأهيل  )١٩٩١(فق هذه النتيجة مع دراسة سالمة ، كما وتتتدريب املعلمني 

واليت ) ١٩٩٧ (طوالبة  وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة ، احلاسب اآليل يف التعليم استخداميف جماالت 

 . يلبينت ضرورة تدريب املعلمني واملعلمات أثناء اخلدمة على احلاسب اآل

تفاوت يف رؤية معلمي العلوم والرياضيات حول عدم مناسبة تأهيلـهم   وجودكما يتضح من النتائج       

أن بعض جوانب ما بني رؤيتهم ،  االبتدائيةاحلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة  ستخدامال

وعـدم  ، غـري مناسـبة    االبتدائيةرحلة احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات بامل ستخدامتأهيلهم ال

العلـوم والرياضـيات    احلاسب اآليل يف تـدريس  ستخدامإدراكهم ملدى مناسبة جوانب أخرى لتأهيلهم ال

 سـتخدام حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على مناسبة الفقرات التفصيلية لتأهيلهم ال،  االبتدائيةباملرحلة 

يتضح مـن  و ، ) ٢.٥٠إىل  ١.٦٣( ما بني  االبتدائيةيات باملرحلة العلوم والرياض احلاسب اآليل يف تدريس

احلاسب اآليل يف  ستخداممن جوانب تأهيلهم ال اًجانب )١٨( أنالنتائج أن معلمي العلوم والرياضيات يرون 
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واليت مت )  ١١ ، ١٧،  ٢٠،  ١٦،  ١٨(  الفقرات رقم ل يف وتتمثغري مناسبة تدريس العلوم والرياضيات 

 : كالتايل  ها تصاعدياًترتيب

( مبتوسـط  ة األوىل باملرتب" تقومي الربامج التعليمية  علىالتدريب " :  وهي)  ١٨( جاءت الفقرة رقم  -١

ملقدمـة  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الدورات التدريبية املرتبطة باملشـروع وا  ، ) ٤من  ١.٧٧

ومل تركز على آلية تقومي  ,Word  ، (Power Point(ج التطبيقية مثل للمعلمني ركزت على الربام

يعترب غري ) ليميةمج التعتقومي الربا (من تدريب يف جمال ن واملعلم ما تلقاه فإنوعليه  ، الربامج التعليمية

 . هلم مناسب

ة الثانيـة  باملرتب" إدارة شبكة معمل احلاسب اآليل  التدريب على"  : وهي)  ١٦( جاءت الفقرة رقم  -٢

 دارة شبكة معمل احلاسب اآليل مهمةويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن إ ، ) ٤من  ١.٧٨( مبتوسط 

أن تدريبهم على إدارة شـبكة  م يرون ولذلك فإ ، ويتمثل دورهم يف تشغيل الربامج فقطللمعلمني 

 . معمل احلاسب اآليل غري مناسب

ة  الثالثـة  باملرتب" تعليمي املناسب اختيار الربنامج ال التدريب على"  : وهي)  ٢٠( جاءت الفقرة رقم  -٣

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الدورات التدريبية املرتبطة باملشـروع   ، ) ٤من  ١.٧٩( مبتوسط 

ومل تركز على آلية  ,Word  ،(Power Point(ج التطبيقية مثل ملقدمة للمعلمني ركزت على الرباموا

اختيـار الربنـامج    التدريب علـى (وه من تدريب يف جمال قما تل فإنوعليه  ، تقومي الربامج التعليمية

 . هلميعترب غري مناسب ) ليمي املناسبالتع

( مبتوسط ة الرابعة باملرتب" تصميم الربامج التعليمية  التدريب على"  : وهي)  ١٧( جاءت الفقرة رقم  -٤

ركزت على ة باملشروع ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الدورات التدريبية املرتبط ، ) ٤من  ١.٨٠
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ومل تركز على آلية تقومي الربامج التعليمية وعليـه  ,Word  ، (Power Point( ج التطبيقية مثلالربام

 . هلم يعترب غري مناسب) امج التعليميةتصميم الرب التدريب على(وه من تدريب يف جمال ما تلق فإن

ـ " لمتدرب احلافز املعنوي املقدم ل"  : وهي)  ١١( جاءت الفقرة رقم  -٥  مبتوسـط   ة اخلامسـة  باملرتب

 املعلمـون ويدل ذلك على ضعف احلوافز التشجيعية والتقديرية اليت حصل عليهـا   ، ) ٤من  ١.٨٥(

واليت بينت قلـة احلـوافز   )  ١٩٩٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  عبد احلق ، بالتدريب  امللتحقون

 . املقدمة للمعلمني

أن معلمي العلوم والرياضيات ال يدرون حول مدى مناسبة عنصـرين مـن    كما يتضح من النتائج         

يف الفقرتني رقـم   نيتمثال واللذان، تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  ستخدامعناصر تأهيلهم ال

 : تصاعدياً كالتايل  ومت ترتيبهما)  ١٩،  ١٠(

 ١.٦٣( مبتوسط  األوىل ة باملرتب" لمتدرب احلافز املادي املقدم ل" : وهي )  ١٠( جاءت الفقرة رقم  -١

لتحـاقهم  ن على رواتبهم فقـط أثنـاء ا  حيصلو املعلمنيويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن  ، ) ٤من

مما جيعلهم غري موافقني بشدة على احلافز املادي املقدم ، بالربنامج وال حيصلون على أي حوافز أخرى 

 . واليت بينت قلة احلوافز املقدمة للمعلمني) ١٩٩٥(عبد احلق  تدرب وتتفق هذه النتيجة مع دراسةللم

( مبتوسـط    الثانيةة باملرتب" نتاج الربامج التعليمية إ التدريب على" : وهي )  ١٩( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الربامج التدريبية تركز على تدريب املتدربني على  ، ) ٤من  ١.٧٥

، إنتاج الربامج التعليمية احلاسب اآليل وال تم بتدريبهم على  باستخدامالربامج التعليمية  يلتشغكيفية 

نتـاج الـربامج   إ ضيات مفتقدين لعنصر التدريب علىالعلوم والريا معلموالطبيعي أن يكون  وكان من

 . التعليمية
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 : إجابة السؤال الرابع:  د
باملرحلـة  تدريس العلوم والرياضـيات  اسب اآليل لما املعوقات اليت تواجه تطبيق مشروع احل

 ؟االبتدائية مبدينة الرياض 
مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات         

لـوم  معلمـي الع  عبارات حمور املعوقـات الـيت تواجـه    عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات على

مبدينـة الريـاض    االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات عند استخدام احلاسب اآليل يف  والرياضيات

 :التالية  النتائجيوضح ) ٣٦(اجلدول رقم ف

 )٣٦(دول رقم اجل
 حمور املعوقات اليت تواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل
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 كثرة أعداد الطالب يف الفصل ٢  
 ١ ٥ ١٨ ١١٣ ك

١ ٠.٥٤ ٣.٧٧ 
% ٠.٧ ٣.٦ ١٣.١ ٨٢.٥ 

١٣ 
قلة عدد أجهزة احلاسـب اآليل يف  

 معمل احلاسب
 ٦ ٢٣ ٣٦ ٧٢ ك

٤.٤ ١٦.٨ ٢٦.٣ ٥٢.٦ % ٢ ٠.٩٠ ٣.٢٧ 

١٨ 
قلة الدورات التدريبية يف احلاسب 

 اآليل 
 ٨ ٢١ ٣٦ ٧٢ ك

٥.٨ ١٥.٣ ٢٦.٣ ٥٢.٦ % ٣ ٠.٩٢ ٣.٢٦ 

 ندرة الربامج التعليمية ١٩
 ١٠ ٢٢ ٣٦ ٦٩ ك

٤ ٠.٩٦ ٣.٢٠ 
% ٧.٣ ١٦.١ ٢٦.٣ ٥٠.٤ 

١١ 
قلة احلصص املخصصة حملو أميـة  

 الطالب يف احلاسب اآليل 
 ٢٦ ١٩ ٣٨ ٥٤ ك

٥ ١.١٣ ٢.٨٨ 
% ١٩.٠ ١٣.٩ ٢٧.٧ ٣٩.٤ 

 عدم وضوح آلية تنفيذ املشروع ٤
 ١٣ ٢٩ ٦١ ٣٤ ك

٦ ٠.٩١ ٢.٨٥ 
% ٩.٥ ٢١.٢ ٤٤.٥ ٢٤.٨ 

١٦ 
 

عدم تناسب مساحة املعمل مـع  
 عدد أجهزة احلاسب اآليل 

 ١٤ ٤٠ ٤٠ ٤٣ ك
٧ ٠.٩٩ ٢.٨٢ 

% ١٠.٢ ٢٩.٢ ٢٩.٢ ٣١.٤ 

 اف املشروععدم وضوح أهد ٣
 ١٣ ٢٩ ٦٦ ٢٩ ك

٨ ٠.٨٨ ٢.٨١ 
% ٩.٥ ٢١.٢ ٤٨.٢ ٢١.٢ 
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٢٠ 
عــدم وجــود جهــاز العــرض 

)Data Show( 
 ٢٢ ٤٢ ١٨ ٥٥ ك

٩ ١.١٤ ٢.٧٧ 
% ١٦.١ ٣٠.٧ ١٣.١ ٤٠.١ 

١٧ 
سوء استخدام أجهـزة احلاسـب   

 اآليل وملحقاته من قبل الطالب 
 ١٦ ٣٨ ٤٧ ٣٦ ك

١٠ ٠.٩٨ ٢.٧٥ 
% ١١.٧ ٢٧.٧ ٣٤.٣ ٢٦.٣ 

١٤ 
ضعف إمكانيـات األجهـزة يف   

 املعمل
 ١٥ ٤٤ ٤٢ ٣٦ ك

١١ ٠.٩٨ ٢.٧٢ 
% ١٠.٩ ٣٢.١ ٣٠.٧ ٢٦.٣ 

٨ 
قلة متابعة املشرف التربوي للمادة 

 لتنفيذ املشروع
 ٢٣ ٤٩ ٣٤ ٣١ ك

١٦.٨ ٣٥.٨ ٢٤.٨ ٢٢.٦ % ١٢ ١.٠٢ ٢.٥٣ 

٦ 

ــة  ــدرة تشــجيع إدارة املدرس ن
احلاسـب   للمعلمني على استخدام

ــوم  ــدريس  العلـ اآليل يف تـ
 والرياضيات

 ١٢ ٦٤ ٣٨ ٢٣ ك

٨.٨ ٤٦.٧ ٢٧.٧ ١٦.٨ % ١٣ ٠.٨٨ ٢.٥٣ 

٩ 
قلة متابعـة املشـرف التربـوي    

 للحاسب اآليل لتنفيذ املشروع
 ٢٩ ٤٦ ٣٢ ٣٠ ك

١٤ ١.٠٦ ٢.٤٦ 
% ٢١.٢ ٣٣.٦ ٢٣.٤ ٢١.٩ 

٧ 
ضــعف متابعــة إدارة املدرســة 

ــب اآليل  ــتخدام احلاس  يف الس
 تدريس العلوم والرياضيات

 ١٨ ٦٣ ٣٦ ٢٠ ك
١٥ ٠.٩٠ ٢.٤٢ 

% ١٣.١ ٤٦.٠ ٢٦.٣ ١٤.٦ 

٥ 
قلة اهتمام إدارة املدرسة باستخدام 
احلاسب اآليل يف تدريس العلـوم  

 والرياضيات

 ١٨ ٦٥ ٣٥ ١٩ ك
١٦ ٠.٨٩ ٢.٤٠ 

% ١٣.١ ٤٧.٤ ٢٥.٥ ١٣.٩ 

١ 
الدافعية منخفضـة عنـد الطلبـة    

 حلاسب اآليلالستخدام ا
 ٧ ٨٤ ٣٥ ١١ ك

١٧ ٠.٧١ ٢.٣٧ 
% ٥.١ ٦١.٣ ٢٥.٥ ٨.٠ 

١٥ 
تعطل الشبكة احمللية اليت تربط بني 

 أجهزة احلاسب يف املعمل
 ٣٧ ٤٣ ٣٦ ٢١ ك

١٨ ١.٠٣ ٢.٣٠ 
% ٢٧.٠ ٣١.٤ ٢٦.٣ ١٥.٣ 

سوء اختيار موقع معمل احلاسب  ١٢
 اآليل يف املدرسة

 ١٩ ٠.٨٠ ٢.٢٩ ١٨ ٧٢ ٣٦ ١١ ك
 % ١٣.١ ٥٢.٦ ٢٦.٣ ٨.٠    

١٠ 

عدم اهتمام حمضر معمل احلاسب 
ــوم   ــدريس العل ــاء ت اآليل أثن
والرياضيات يف معمل احلاسـب  

 اآليل

 ٢٤ ٧٠ ٢٣ ٢٠ ك

٢٠ ٠.٩٢ ٢.٢٨ 

% ١٧.٥ ٥١.١ ١٦.٨ ١٤.٦ 

 
ق املتوسط الكلي ملوافقة معلمي العلوم والرياضيات على مدى توفر املعوقات اليت تواجه تطبي

 ٠.٥٣ ٢.٧٣ مشروع احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية



 

 
 

١٠٠

        

يات مبـدارس املشـروع   أعاله أن معلمي العلوم والرياض املوضح)  ٣٥( نتائج اجلدول رقم  يتضح من     

 االبتدائيـة رحلة ك معوقات تواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملن هنايرون أ

وهو ، ) ٤من  ٢.٧٣( مبدينة الرياض بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسط موافقتهم على توفر هذه املعوقات 

بدرجـة  (  واليت تشري إىل خيـار "  ٣.٢٥إىل  ٢.٥١من " متوسط يقع ضمن فئة املعيار الرباعي لليكرت 

ن حداثة تطبيق املشروع تربز املعوقات بشكل ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أ، على أداة الدراسة ) متوسطة 

 . شروعاملتطبيق عند  مالفت مما جعل معلمي العلوم والرياضيات يشعرون بوجود معوقات تواجه

 همتفاوت يف رؤية معلمي العلوم والرياضيات حول املعوقات اليت تـواجه  وجودكما يتضح من النتائج      

م بدرجـة  هورؤيتهم بأن معوقات أخرى تواجه ،بدرجة كبرية  مهأن بعض املعوقات تواجهما بني رؤيتهم 

حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على مدى توفر املعوقات التفصيلية اليت تواجه تطبيق مشـروع   ،قليلة 

حيث يتضح من النتائج أن معلمي  ، )٣.٧٧إىل  ٢.٢٨( العلوم والرياضيات ما بني  احلاسب اآليل لتدريس

  تتمثل يف الفقرات رقم وبدرجة كبرية  مهمعوقات تواجه )٣(أن دارس املشروع يرون ات مبالعلوم والرياضي

 : مت ترتيبها تنازلياً كالتايل و) ١٨،  ١٣،  ٢( 

من  ٣.٧٧( مبتوسط باملرتبة األوىل " كثرة أعداد الطالب يف الفصل " : وهو )  ٢( جاء املعوق رقم  -١

العبء على املعلمني داخل أعداد الطالب يف الفصل تزيد ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن كثرة )  ٤

مساحات معامل احلاسـب   ، زيادةاألجهزة زيادة أعداد ( لتطبيق املعمل وكذلك من كثرة  متطلبات ا

باملرحلة تدريس العلوم والرياضيات يواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل ل اًمما يشكل معوق)  ..اآليل ، 

 .االبتدائية 

باملرتبة الثانيـة  " احلاسب اآليل يف معمل احلاسب  قلة عدد أجهزة"  : وهو)  ١٣( رقم  جاء املعوق -٢

الطريقـة  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن أجهزة احلاسب اآليل تشكل  ، ) ٤من  ٣.٢٧( مبتوسط 



 

 
 

١٠١

 )١٧(عمل والـيت تبلـغ   املأجهزة احلاسب اآليل يف  قلة أعداد فإنوبالتايل  احلديثلتدريس ل احلديثة

يعوق بشدة تنفيذ العملية التعليمية ويؤثر سلبياً على طالباً قي الفصل ) ٣٠(مقابل أكثر من جهازاً فقط 

 . حتقيق أهدافها

 مبتوسـط باملرتبة الثالثـة  " قلة الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل "  : وهو)  ١٨( جاء املعوق رقم  -٣

الكثري من املعلمني يفتقدون للقـدرات الكافيـة    ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن ، ) ٤من  ٣.٢٦(

ن قلـة  يف جمال احلاسب اآليل وعليه فـإ  ماحلاجة لتطوير مهارتعامل مع احلاسب اآليل وهم بأشد الل

الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل يؤثر سلبياً على املهارات التدريسية للمعلمني مما يعيقهم علـى أداء  

 . احلاسب اآليل باستخدام دورهم التدريسي

 )٧(أن يرون  االبتدائيةكما يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع باملرحلة        

)  ٥،  ١،  ١٥،  ١٢،  ١٠( وأبرز هذه املعوقات تتمثل يف الفقرات رقم  ، بدرجة قليلة هممعوقات تواجه

 : واليت مت ترتيبها تصاعدياً كالتايل 

العلـوم   حمضر معمل احلاسـب اآليل أثنـاء تـدريس   اهتمام عدم "  : وهو)  ١٠( وق رقم جاء املع -١

ويعزو الباحث هذه  ، ) ٤من  ٢.٢٨( مبتوسط ة األوىل باملرتب" والرياضيات يف معمل احلاسب اآليل 

ن عـدم  عليـه فـإ  بتجهيز املعمل قبل بداية احلصص و حمضر معمل احلاسب اآليل يقومالنتيجة إىل أن 

العلوم والرياضيات يف معمل احلاسب اآليل ال يشـكل   حمضر معمل احلاسب اآليل أثناء تدريسام اهتم

  .االبتدائيةالعلوم والرياضيات باملرحلة  عائقاً أمام تطبيق مشروع احلاسب اآليل لتدريس

ـ " سوء اختيار موقع معمل احلاسب اآليل يف املدرسة" : وهو)  ١٢( جاء املعوق رقم  -٢ انيـة  ة الثباملرتب

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن موقع معمل احلاسب اآليل يف املدرس ال  ، ) ٤من  ٢.٢٩( مبتوسط 

سوء اختيار موقـع معمـل احلاسـب اآليل يف     فإنوعليه  ، يؤثر بدرجة كبرية على فعالية أداء املعمل
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ياضـيات باملرحلـة   العلـوم والر  املدرسة ال يشكل عائقاً أمام تطبيق مشروع احلاسب اآليل لتدريس

 . من حيث السعة وسرعة وصول الطالب إليه االبتدائية

" تعطل الشبكة احمللية اليت تربط بني أجهزة احلاسـب يف املعمـل   "  : وهو)  ١٥( جاء املعوق رقم  -٣

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن شبكة معمل احلاسب اآليل  ، )٤من  ٢.٣٠( مبتوسط ة الثالثة باملرتب

ن تعطل الشبكة احمللية اليت تربط بني أجهزة احلاسب يف املعمـل ال  ها حمضر املعمل وعليه فإيشرف علي

 .االبتدائية العلوم والرياضيات باملرحلة  يشكل عائقاً أمام تطبيق مشروع احلاسب اآليل لتدريس

 ة الرابعة ملرتببا" احلاسب اآليل  ستخدامالدافعية منخفضة عند الطلبة ال"  :وهو )  ١( جاء املعوق رقم  -٤

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الطالب يف العـادة لـديهم شـغف     ، ) ٤من  ٢.٣٧( مبتوسط 

الدافعية عند الطلبة  خنفاضا فإنوعليه  ، احلاسب اآليل كما بينت ذلك نتائج احملاور السابقة ستخدامال

تدريس العلوم والرياضيات آليل لاحلاسب اآليل ال يشكل عائقاً أمام تطبيق مشروع احلاسب ا ستخدامال

التالميـذ   اجتاهاتواليت بينت أن )  ١٩٩٧( العلي ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  االبتدائيةباملرحلة 

 . إجيابية حنو الربنامج احلاسويب

ـ  احلاسب اآليل يف تدريس باستخدامإدارة املدرسة قلة اهتمام "  : وهو)  ٥( جاء املعوق رقم  -٥ وم العل

ويعزو الباحث هذه النتيجـة إىل أن إدارة   ، ) ٤من  ٢.٤٠( مبتوسط ة اخلامسة باملرتب" يات والرياض

اريع املشإلجناح  وتسعىبالتوجيهات الصادرة من قبل القيادات التربوية  املدرسة يف العادة تويل اهتماماً

يس العلوم والرياضـيات  احلاسب اآليل يف تدر باستخدامإدارة املدرسة اهتمام ن قلة التربوية ، وعليه فإ

،  االبتدائيـة ال يشكل عائقاً أمام تطبيق مشروع احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلـة  

 باسـتخدام إدارة املدرسـة  اهتمام واليت بينت قلة )  ١٩٩١(سالمة  وختتلف هذه النتيجة مع دراسة

  احلاسب اآليل يف التعليم



 

 
 

١٠٣

املـدارس أثنـاء تطبيـق     ومديريالعلوم والرياضيات  أبرز املعوقات اليت واجهت معلمي 

 :املشروع 

اليت واجهت معلمي العلوم والرياضيات أثناء تنفيذ املشروع مرتبة تنازليـاً حسـب    املعوقاتأبرز . أ

                            :التالية  النتائج )٣٧(يوضح اجلدول رقم ، و تكرار ورودها من قبل املعلمني

 )٣٧(رقم  اجلدول                                         
 أبرز املعوقات اليت واجهت معلمي العلوم والرياضيات أثناء تنفيذ املشروع                  

 التكرار املشكلة الرقم

 ٤٧ كثرة أعداد الطالب   .١
 ٤٥ قلة أعداد أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل  .٢
 ٣٥ قلة الدورات التدريبية املقدمة   .٣
 ٣٢ قلة الربامج التعليمية   .٤
 ٣١ الربامج التعليمية ال تغطي مجيع مقررات العلوم والرياضيات    .٥
 ٢١ إعطاء املعلم النصاب الكامل يف احلصص   .٦
 ١٥ عدم وجود معامل كافية   .٧
 ١٤ قلة الوسائل التعليمية يف معمل احلاسب اآليل  .٨

اليت واجهـت معلمـي العلـوم     املعوقاتن أبرز ه يتضح أتائج اجلدول املوضحة أعالمن خالل ن           

يليهـا يف  ، ومعلماً ) ٤٧(الطالب يف الفصل مبوافقة  أعدادكثرة  : والرياضيات أثناء تنفيذ املشروع تتمثل يف

ت معلماً ، ويف املرتبة الثالثة قلة الـدورا ) ٤٥(املرتبة الثانية قلة أعداد أجهزة احلاسب اآليل يف املعمل مبوافقة 

) ٣٢(الربامج التعليمية مبوافقـة   قلة ، يليها يف املرتبة الرابعة معلماً  )٣٥(مبوافقة التدريبية املقدمة للمعلمني 

العلـوم  ماديت مقررات ال تغطي مجيع بأا تعلق بالربامج التعليمية معوق ي اخلامسةليها يف املرتبة ، مث ي معلماً

بإعطاء املعلم النصاب الكامـل  املعوق املتعلق أيت في السادسة املرتبة ، أما يفمعلماً ) ٣١(مبوافقة  والرياضيات
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بعدم وجود معامل كافيـة مبوافقـة    معوق املتعلقأيت يف املرتبة السابعة ويمعلماً ، ) ٢١(مبوافقة يف احلصص 

احلاسـب  يف معمـل  بقلة الوسائل التعليمية  املتعلق املعوقأيت واألخرية في الثامنة، أما يف املرتبة معلماً ) ١٥(

 .معلماً  )١٤(اآليل مبوافقة 

مدارس املشروع مرتبة تنازلياً حسب تكرار ورودهـا مـن قبـل     مديرياليت واجهت  املعوقاتأبرز . ب

 : التالية النتائج )٣٨(يوضح اجلدول رقم واملديرين، 

 )٣٨(اجلدول رقم                                                     
 أبرز املعوقات اليت واجهت مديرو املدارس أثناء تنفيذ املشروع                              

 التكرار املشكلة الرقم
 ٢٥ كثرة الطالب يف الفصل الواحد.١
 ١٨ عدم توفر الربامج التعليمية اجلاهزة.٢
 ١٥ عدم تناسب أعداد األجهزة مع أعداد الطالب .٣
  ١٢ عدم توفر معامل كافية.٤
  ١٢ دريب املعلمني على استخدام احلاسب اآليلعدم ت.٥
 ١٠ عدم توفر الصيانة.٦

   
املدارس أثنـاء   مديرياليت واجهت  املعوقاتمن خالل نتائج اجلدول املوضحة أعاله يتضح أن أبرز        

ـ  يليها ، مديراً ) ٢٥(كثرة الطالب يف الفصل الواحد مبوافقة  :تنفيذ املشروع تتمثل يف  ربامج عدم تـوفر ال

) ١٥(مبوافقـة   مع أعداد الطـالب األجهزة عدم تناسب أعداد مديراً ، يليها ) ١٨(التعليمية اجلاهزة مبوافقة 

استخدام احلاسب تعلق بعدم تدريب املعلمني على ومعوق ي،  تعلق بعدم توفر معامل كافيةمعوق ي ، مث مديراً

 . مديرين) ١٠(ر الصيانة مبوافقة دم توفق بعتعلمعوق ي ليها، ي مديراً) ١٢(اآليل مبوافقة 



 

 
 

١٠٥

املـدارس لتحقيـق    ومديريأبرز احللول واملقترحات اليت قدمها معلمي العلوم والرياضيات 

 : االستفادة الكاملة من املشروع

تنازلياً  للتغلب على املشكالت واالستفادة الكاملة من املشروع مرتبةمعلمي العلوم والرياضيات  مقترحات. أ

 : التالية النتائج) ٣٩(اجلدول رقم ف،  دها من قبل معلمي العلوم والرياضياتحسب تكرار ورو

 ) ٣٩(اجلدول رقم                                                  
 املقترحات اليت قدمها معلمو العلوم والرياضيات لتحقيق االستفادة الكاملة من املشروع        

 التكرار املقترح الرقم
 ٣٥ وأعداد الطالب بأعداد األجهزة مبا يتناس زيادة.١
 ٢١ تدريب املعلمني على استخدام احلاسب اآليل .٢
 ١٤ تزويد املدارس بالربامج التعليمية.٣
 ١٣ وضع أكثر من معمل يف املدرسة.٤
 ٣ ختفيض النصاب التدريسي للمعلمني.٥
 ٢ صيانة األجهزة وشبكة املعمل.٦

       

العلـوم   معلمـو  قـدمها  جلدول املوضحة أعاله يتضح أن أبرز املقترحـات الـيت  من خالل نتائج ا       

 :دة الكاملة من املشروع تتمثل يف لتحقيق االستفاوالرياضيات 

 .وأعداد الطالب  بمبا يتناساألجهزة  أعدادزيادة  -١

 .على استخدام احلاسب اآليل  تدريب املعلمني -٢

 .زويد املدارس بالربامج التعليمية ت -٣

 . درسةأكثر من معمل يف امل وضع -٤

 . للمعلمني التدريسي ختفيض النصاب -٥

 .األجهزة وشبكة املعمل صيانة  -٦



 

 
 

١٠٦

تنازلياً حسب  للتغلب على املشكالت واالستفادة الكاملة من املشروع مرتبة املدارس مديري مقترحات. ب

 :النتائج ) ٤٠(ضح اجلدول رقم يو، واملدارس  مديريتكرار ورودها من قبل 

 ) ٤٠(جلدول رقم ا  
 املقترحات اليت قدمها مديرو املدارس لتحقيق االستفادة الكاملة من املشروع                 
 التكرار املقترح الرقم
  ٣٢ توفري الربامج التعليمية .١
  ٣٠ توفري أجهزة حاسب آيل بعدد الطالب.٢
  ٢٨ تدريب املعلمني على احلاسب اآليل .٣

يل حملو األمية احلاسـوبية عنـد   زيادة حصص احلاسب اآل.٤
 الطالب

١٧  

  ١٥ جعل استخدام احلاسب اآليل من بنود تقييم املعلم .٥
  ١٣ ختفيض نصاب املعلم من احلصص .٦

 

املـدارس   مـديرو من خالل نتائج اجلدول املوضحة أعاله يتضح أن أبرز املقترحات اليت طرحهـا           

 : مثل يف ع تتلتحقيق االستفادة الكاملة من املشرو

 .توفري الربامج التعليمية -١

 . تدريب املعلمني على احلاسب اآليل  -٢

 .فري أجهزة حاسب آيل  بعدد الطالب تو -٣

 .اآليل حملو األمية احلاسوبية  سبزيادة حصص احلا -٤

 .يل من بنود تقييم املعلم استخدام احلاسب اآلجعل  -٥

 . ختفيض نصاب املعلم من احلصص -٦

 :ء على ضوء نتائج الدراسة عدداً من املقترحات ويورد الباحث بنا

 .تدريب معلمي العلوم والرياضيات على استخدام احلاسب اآليل لإعداد برامج تدريبية  -١



 

 
 

١٠٧

 .توفري الربامج التعليمية املناسبة للمقررات على أن يشارك يف إعدادها معلمون خمتصون  -٢

يف تدريب الطالب على استخدام مقـررات  استخدامها  معامل احلاسب اآليل يف املدارس دف زيادة -٣

 .العلوم والرياضيات 

 . Show Data  جهاز عرض البيانات: توفري أجهزة مناسبة يف معامل احلاسب اآليل مثل  -٤

توفري وحدة صيانة دائمة ألجهزة احلاسب اآليل مبدارس املشروع يف كل مركـز إشـرايف ودعمهـا     -٥

 .بالكوادر املؤهلة فنياً 

 : ال اخلامسإجابة السؤ:  هـ

املدارس حنو استخدام احلاسب اآليل يف  ومديريما اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات 

 ؟تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 

 :اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات :  أوالً 

 : جيابية اهات اإلاالجت) أ

ئوية واملتوسطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة والرتـب     مت حساب التكرارات والنسب امل          

 استخدامحنو  جتاهاتجيابية حملور االإلالعلوم والرياضيات على العبارات الستجابات عينة الدراسة من معلمي ا

يوضـح   )٤١(اجلدول رقم ف ،مبدينة الرياض  االبتدائيةاحلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة 

                                                                                                                    :التالية  نتائجال

 

 

                                           



 

 
 

١٠٨

 )   ٤١(دول اجل                                              
 على العبارات اإلجيابية حنو احلاسب اآليل معلمي العلوم والرياضيات ات ور االجتاهحم     

ارة
العب

قم 
ر

 

 العبارة
 درجة املوافقة التكرار

ط 
وس
املت

سايب
احل

ف  
حنرا

اال
ري
ملعيا

ا
رتبة 

ال
 

سبة 
الن فق  %
موا شدة
ب

افق 
مو

ردد 
مت

غري   افق
مو

غري   فق 
موا شدة
ب

 

  ١١ 

ينبغي تشجيع الطالب 
ب استخدام احلاس على
ــن اآل ــة يل م املرحل

 االبتدائية

 - - ٤ ٤٢ ٩١ ك
١ ٠.٥٤ ٤.٦٤ 

% ٣٠.٧٢.٩ ٦٦.٤ - - 

١٢ 

ينبغي أن يدرك أولياء 
أمور الطالب أمهيـة  
اســتخدام احلاســب 
ــة  ــن املرحل اآليل م
االبتدائية يف تـدريس  

 العلوم والرياضيات

 - - ٥ ٥٨ ٧٤ ك

٢ ٠.٥٧ ٤.٥٠ 
% ٤٢.٣٣.٦ ٥٤.٠ - - 

١ 
م احلاســب اســتخدا

اآليل مهم يف عمليـة  
 التعليم والتعلم

 - - ١ ٦٨ ٦٨ ك

٤٩.٦٠.٧ ٤٩.٦ % ٣ ٠.٥٢ ٤.٤٩ - - 

١٣ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
ــوفر  والرياضــيات ي
للمعلم عرض املـادة  
ــاليب  ــرق وأس بط

 متنوعة

 - ١ ٨ ٥٥ ٧٣ ك

٤ ٠.٦٤ ٤.٤٦ 
% ٠.٧ ٤٠.١٥.٨ ٥٣.٣ - 

٥ 

احلاســب اســتخدام 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات يعطـي  
محاساً ودافعية حنـو  

 التعلم

 ١ ١ ٤ ٦٩ ٦٢ ك

٥ ٠.٦٦ ٤.٣٩ 
% ٠.٧ ٠.٧ ٥٠.٤٢.٩ ٤٥.٣ 

٢ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضــيات يعــزز 
ــدى  ــتقاللية ل االس

 الطالب

 ١ ٣ ١٧ ٦٨ ٤٨ ك

٦ ٠.٧٨ ٤.١٦ 
% ٠.٧ ٢.٢ ٤٩.٦١٢.٤ ٣٥.٠ 



 

 
 

١٠٩

 علمي العلوم والرياضيات ملور االجتاهات اإلجيابية حمجدول   تابع                         

ارة
العب

قم 
ر

 

 العبارة
 درجة املوافقة التكرار

ط 
وس
املت

سايب
احل

ف  
حنرا

اال
ري
ملعيا

ا
رتبة 

ال
سبة  
الن

فق  %
موا شدة
ب

افق 
مو

ردد 
مت

غري   افق
مو

 

=
غري  فق 
موا شدة
ب

 

١٥ 

حلاســب اســتخدام ا
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات يسـاعد  
على زيادة التحصـيل  
 العلمي لدى الطالب

 - ٥ ١٥ ٧٣ ٤٤ ك

٧ ٠.٧٥ ٤.١٤ 
% ٣.٦ ١٠.٩ ٥٣.٣ ٣٢.١ - 

٨ 

ــتخدام   ــيم اس تعم
ــب اآليل يف  احلاسـ
تدريس بقيـة املـواد   
 الدراسية مطلباً حيوياً

 ١ ٤ ١٩ ٦٧ ٤٦ ك

٠.٧ ٢.٩ ١٣.٩ ٤٨.٩ ٣٣.٦ % ٨ ٠.٨١ ٤.١٢ 

١٠ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
ــراً  ــيات أم والرياض
 مرغوباً لدى الطالب

 ٦ ٨ ٦ ٦٧ ٥٠ ك

٩ ١.٠٢ ٤.٠٧ 
% ٤.٤ ٥.٨ ٤.٤ ٤٨.٩ ٣٦.٥ 

٧ 

العائد املتوقـع مـن   
اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات أعلى من 

 التكاليف املادية

 ١٠ ٢٤ ٢٩ ٤٨ ٢٦ ك

١٠ ١.١٩ ٣.٤١ 
% ٣٥.٠ ١٩.٠ 

٢١.
٢ 

٧.٣ ١٧.٥ 

املتوسط الكلي لالجتاهات اإلجيابية للمعلمني حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس 
 العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية

٠.٤٢ ٤.٢٤ 
 
 

ارس املشـروع  أعاله أن معلمي العلوم والرياضيات مبد املوضح)  ٤١( رقم  يتضح من نتائج اجلدول      

حيث بلغ متوسـط   ، احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات استخدامإجيابية قوية حنو  اجتاهاتلديهم 

وهـو  ) ٥مـن   ٤.٢٤( تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخداماجتاههم اإلجيايب الكلي حنو 

موافـق  ( واليت تشري إىل خيـار  "  ٥.٠٠إىل  ٤.٢١من " متوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي لليكرت 

دراك معلمي العلـوم والرياضـيات مبـدارس    ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل إ ،على أداة الدراسة )  بشدة



 

 
 

١١٠

املشروع من خالل عملهم باملشروع لفعالية احلاسب اآليل وفائدته يف العملية التعليمية مما جيعلـهم مييلـون   

 (طوالبـة  يات وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة  تدريس العلوم والرياض احلاسب اآليل يف استخدامبشدة إىل 

كمـا تتفـق هـذه    ، احلاسب اآليل لدى أفراد العينة  استخدامإجيايب حنو اجتاه واليت بينت وجود )  ١٩٩٧

نمـا  بي ،املعلمني حنو احلاسب اآليل إجيابيـة   اجتاهاتواليت بينت أن )  ١٩٩٨ (أبو عمر النتيجة مع دراسة 

املعلمني واملعلمات حنو  اجتاهاتواليت بينت أن )  ١٩٩٢ ( عبد اهللا والسويديف هذه النتيجة مع دراسة ختتل

 .  احلاسب اآليل متيل إىل السلبية بشكل عام استخدام

احلاسـب اآليل   استخداماإلجيابية ملعلمي العلوم حنو  جتاهاتتفاوت يف اال وجودكما يتضح من النتائج       

 اسـتخدام ما بني موافقتهم بشدة على بعض الفقرات التفصيلية الـيت تؤيـد   لوم والرياضيات تدريس العيف 

 اسـتخدام وموافقتهم فقط على فقرات تفصيلية أخرى تؤيد  ، العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس

و الفقرات حن)  اجتاهام(  حيث تراوحت متوسطات موافقتهمتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

 ، ) ٤.٦٤إىل  ٣.٤١(  والرياضيات ما بـني  احلاسب اآليل يف تدريس العلوم استخدامالتفصيلية اليت تؤيد 

 اسـتخدام فقـرات تؤيـد    )٥(بشدة على  موافقونحيث يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات 

 -١٣ -١ -١٢ -١١( فقرات رقم وتتمثل هذه الفقرات يف التدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

 : عليها بشدة كالتايل  معلمي العلوم والرياضياتواليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة )  ٥

احلاسب اآليل مـن املرحلـة    استخدام ينبغي تعليم الطالب على"  : وهي)  ١١( جاءت الفقرة رقم  -١

زو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلاسب اآليل ويع ، ) ٥من  ٤.٦٤( مبتوسط  باملرتبة األوىل "  االبتدائية

ية األمر الذي يتطلب ضرورة وكذلك يف املرحلة اجلامعراحل التعليم العام يدخل يف املرحلة الثانوية من م

العلوم  معلموولذلك يوافق  .احلاسب اآليل استخدامم الطالب يف مراحل مبكرة أسس ومبادئ تعلأن ي

 . االبتدائيةاحلاسب اآليل من املرحلة  استخدام ليم الطالب علىبشدة على ضرورة تع والرياضيات



 

 
 

١١١

احلاسب اآليل  استخدامينبغي أن يدرك أولياء أمور الطالب أمهية "  : وهي)  ١٢( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعـزو   ، ) ٥من  ٤.٥٠(مبتوسط باملرتبة الثانية " تدريس العلوم والرياضيات يف  االبتدائيةمن املرحلة 

يف  االبتدائيـة احلاسب اآليل من املرحلة  استخدامدراك أولياء األمور ألمهية إ ه النتيجة إىل أنالباحث هذ

احلاسـب اآليل يف   استخدام( إجناح املشروع يفة دور األسرة يزيد من فعاليتدريس العلوم والرياضيات 

ناسـبة للطالـب يف   والربامج املاألجهزة توفري  من خالل سعي األسرة إىل) تدريس العلوم والرياضيات 

، األمر الذي جيعل معلمي العلوم والرياضيات  استخدام احلاسب اآليل بصفة عامةاملرتل وتشجيعه على 

احلاسـب   اسـتخدام مبدارس املشروع يوافقون بشدة على ضرورة أن يدرك أولياء أمور الطالب أمهية 

جنـاح  إمنهم بأمهيـة دور األسـرة يف    مياناًتدريس العلوم والرياضيات إيف  االبتدائيةاآليل من املرحلة 

 . املشروع

باملرتبة الثالثة " احلاسب اآليل مهم يف عملية التعليم والتعلم استخدام" : وهي )  ١( جاءت الفقرة رقم  -٣

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلاسب اآليل ميتلك قدرات كـبرية يف   ، ) ٥من  ٤.٤٩( مبتوسط 

مما يزيد من أمهيته يف عملية التعليم والتعلم اليت ميكن أن تـزداد سـهولة    العرض والتنظيم واالسترجاع

العرض ، التنظيم ، االسـترجاع ،  ( من قدرات احلاسب اآليل يف هذه ااالت  االستفادةوفعالية عند 

 اسـتخدام العلوم والرياضيات مبدارس املشروع بشدة على أن  معلموفمن الطبيعي أن يوافق  لذا... ) 

 . سب اآليل مهم يف عملية التعليم والتعلماحلا

يوفر للمعلـم  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام" وهي )  ١٣( جاءت الفقرة رقم  -٤

ويعزو الباحث هذه النتيجـة إىل أن   ، ) ٥من  ٤.٤٦( مبتوسط " عرض املادة بطرق وأساليب متنوعة 

: للعرض من خالل ما حيتويه مـن بـرامج عـرض مثـل     وفعالة  احلاسب اآليل ميتلك وسائل متنوعة



 

 
 

١١٢

مما يتيح ملعلمي العلوم والرياضيات االستفادة من هذه الـربامج يف   وغريه (Power oint)البوربوينت 

 . عرض موادهم بطرق وأساليب متنوعة

 يعطي محاساًتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ٥( جاءت الفقرة رقم  -٥

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الطالب وخصوصاً  ، ) ٥من  ٤.٣٩( مبتوسط " ودافعية حنو التعلم 

 فـإن وعليـه   ،احلاسب اآليل واآلالت بصورة عامـة  استخداملديهم شغف حنو  االبتدائيةيف املرحلة 

افعية حنو الـتعلم  يعطي هلؤالء الطالب محاساً ودتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام

واليت بينت أن  ، )١٩٩٧(طوالبة  راسةمن واقع شغفهم وحبهم للحاسب اآليل وتتفق هذه النتيجة مع د

  .وسروراً احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية جيعل التعلم أكثر متعةً استخدام

 اسـتخدام يـد  فقرات تؤ )٥(على  موافقونكما يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات          

والـيت مت  )  ٧ -١٠ -٨ -١٥ -٢( وتتمثل يف الفقرات رقم تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

 : ترتيبها تنازلياً عليها كالتايل 

يعـزز  تدريس العلـوم والرياضـيات   احلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ٢( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعزو الباحث هذه النتيجـة إىل   ، ) ٥من  ٤.١٦( مبتوسط وىل باملرتبة األ" الطالب  االستقاللية لدى

احلاسب اآليل يرفع من كفاءة الطالب يف التعلم مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم ويعزز بالتـايل   استخدامأن 

 . من استقالهلم بأنفسهم عن اآلخرين

 يساعد علىرياضيات تدريس العلوم والاحلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ١٥( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هـذه   ، ) ٥من  ٤.١٤( مبتوسط باملرتبة الثانية " الطالب  زيادة التحصيل العلمي لدى

احلاسب اآليل يزيد من درجات الفهم لدى الطالب من خالل تسهيله لعمليـة   استخدامالنتيجة إىل أن 

ـ  التعلم من خالل فعالية العرض والتنظيم األمر الذي يؤدي إىل ز الب يادة التحصيل العلمي لـدى الط



 

 
 

١١٣

احلاسـب اآليل يزيـد مـن     استخدامواليت بينت أن ) ١٩٩٢ (اندروز وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

) ١٩٩٧( هيل بيكر ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسةي للطالب يف مادة الرياضيات التحصيل الدراس

ونفس  ، احلاسب اآليل باستخداميت مت تدريسها واليت بينت ارتفاع مستوى حتصيل اموعة التجريبية ال

واليت بينت كذلك ارتفاع مستوى حتصيل اموعة  ، )٢٠٠٣ (دراسة العجلوين  تؤكدهاهذه النتيجة 

 . احلاسب اآليل باستخدامالتجريبية اليت مت تدريسها 

اد الدراسية مطلباً احلاسب اآليل يف تدريس بقية املو استخدامتعميم "  : وهي)  ٨( جاءت الفقرة رقم  -٣

احلاسب  يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن استخدامو، )  ٥من  ٤.١٢( باملرتبة الثالثة مبتوسط " حيوياً 

 . ه يف تدريس بقية املواد الدراسيةاستخدامفعاليته مما دعم من ضرورة تعميم  أثبتاآليل 

أمـراٌ  يس العلـوم والرياضـيات   تدراحلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ١٠( جاءت الفقرة رقم  -٤

يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن و ، ) ٥من  ٤.٠٧( مبتوسط باملرتبة الرابعة  "  الطالب لدى مرغوب

سهولة الفهم من خـالل  املتعة ، التشويق ، :  منهااحلاسب اآليل حيقق للطالب فوائد عديدة  استخدام

 ، العلـوم والرياضـيات   احلاسب اآليل يف تدريس ماستخدافعالية العرض مما جيعل الطالب يرغبون يف 

احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  استخدامواليت بينت أن ) ١٩٩٧ ( ةوتتفق هذه النتيجة مع دراسة طوالب

 . وسروراً جيعل التعلم أكثر متعةً

تـدريس العلـوم   احلاسـب اآليل يف   اسـتخدام العائد املتوقع من : "  وهي)  ٧( جاءت الفقرة رقم  -٥

ويعزو الباحث هذه  ، )٥من  ٣.٤١( مبتوسط باملرتبة اخلامسة " من التكاليف املادية  أعلىلرياضيات وا

احلاسب اآليل يؤدي إىل فعالية وجناح العملية التعليمية فيما يتعلق مبواد العلـوم   استخدامالنتيجة إىل أن 

التكاليف املاديـة مهمـا كـان    من يعترب حتقيقه أعلى  اأساسي اوهذا بالتأكيد ميثل هدفً، والرياضيات 

 .حجمه



 

 
 

١١٤

 : السلبية  جتاهاتاال) ب

 اسـتخدام سلبية حنو  اجتاهاتملعلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع  للتعرف على ما إذا كان         

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسـابية   ، العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس

العبارات السلبية  رافات املعيارية والرتب الستجابات عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات علىواالحن

 : التالية النتائجيوضح  )٤٢(اجلدول رقم ، ف جتاهاتحملور اال

 )٤٢(دول رقم اجل
يل                                          اآل حنو استخدام احلاسبعلى العبارات السلبية علمي العلوم والرياضيات مل ور االجتاهاتحم        
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١ 

املعلمني وتقليص  زيادة أعداد
مـن   أوىلنصاب احلصص 

ستخدام احلاسب باهتمام اال
ــوم  ــدريس العل اآليل يف ت

 والرياضيات

 ٨ ٣٠ ٣٠ ٢٦ ٤٣ ك

١ ١.٣٠ ٣.٤٨ 
% ٥.٨ ٢١.٩ ٢١.٩ ١٩.٠ ٣١.٤ 

  ١٩ 

تعترب لم احلاسوبية مهارات املع
احلاسب عائقاً حنو استخدام 

ــوم  ــدريس العل اآليل يف ت
 والرياضيات 

 ١٣ ٢٤ ١٦ ٥٨ ٢٦ ك
٢ ١.٢٥ ٣.٤٤ 

% ٩.٥ ١٧.٥ ١١.٧ ٤٢.٣ ١٩.٠ 

٩ 

تدريس العلوم والرياضـيات  
احلاســب اآليل باســتخدام 

جعل التعليم آليـاً   يؤدي إىل
 )ميكانيكياً(

 ٥ ٣١ ٣١ ٥١ ١٩ ك

٣.٦ ٢٢.٦ ٢٢.٦ ٣٧.٢ ١٣.٩ % ٣ ١.٠٩ ٣.٣٥ 

  ٢٠ 

ة أمنــاط الــربامج التعليميــ
تدريس العلوم املستخدمة يف 
 معروفة لـدى والرياضيات 

 املعلم

 ١٣ ٣٢ ٣٨ ٥١ ٣ ك

٤ ١.٠٤ ٢.٩٩ 
% ٩.٥ ٢٣.٤ ٢٧.٧ ٣٧.٢ ٢.٢ 

٣ 
ــتخدام  ــب اآليل اس احلاس

كوسيلة تعليمية يعترب عائقـاً  
 ٢٥ ٧٠ ٢٦ ٨ ٨ ك

٥ ١.٠٢ ٢.٣٠ 
% ١٨.٢ ٥١.١ ١٩.٠ ٥.٨ ٥.٨ 



 

 
 

١١٥

 يواجه املعلم

١٨ 

احلاسـب اآليل يف  استخدام 
والرياضـيات  تدريس العلوم 

من قـدرات املعلـم   يقلص 
 التدريسية

 ٣٣ ٧٤ ١٨ ١٠ ٢ ك
٦ ٠.٨٩ ٢.٠٨ 

% ٢٤.١ ٥٤.٠ ١٣.١ ٧.٣ ١.٥ 

٦ 
استخدام احلاسـب اآليل يف  

والرياضـيات  تدريس العلوم 
 يصيب املعلم بامللل

 ٣٣ ٨٤ ١٣ ٧ - ك
٧ ٠.٧٤ ١.٩٦ 

% - ٢٤.١ ٦١.٣ ٩.٥ ٥.١ 

١٧ 
استخدام احلاسـب اآليل يف  

والرياضـيات  تدريس العلوم 
 هدراً للوقتيعترب 

 ٤٤ ٧٤ ١٣ ٢ ٤ ك
٣٢.١ ٥٤.٠ ٩.٥ ١.٥ ٢.٩ % ٨ ٠.٨٥ ١.٨٩ 

  ٤ 
استخدام احلاسـب اآليل يف  

والرياضـيات  تدريس العلوم 
 غري جمدي أمريعترب 

 ٤٢ ٧٨ ١٠ ٤ ٣ ك
٩ ٠.٨٣ ١.٨٩ 

% ٣٠.٧ ٥٦.٩ ٧.٣ ٢.٩ ٢.٢ 

١٤ 

استخدام احلاسـب اآليل يف  
والرياضـيات  تدريس العلوم 

املعلـم الرهبـة    دىيولد ل
 اخلوفو

 ٤٦ ٧٧ ١٢ ٢ - ك
١.٧٨ 

 
٠.٦٦ 

 
١٠ 
 % - ٣٣.٦ ٥٦.٢ ٨.٨ ١.٥ 

املتوسط الكلي لالجتاهات السلبية للمعلمني حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 
 ٠.٤٤ ٢.٥٢ والرياضيات باملرحلة االبتدائية

 

لعلوم والرياضيات مبدارس املشروع املوضحة أعاله أن معلمي ا)  ٤٢( يتضح من نتائج اجلدول رقم          

حيث بلغ متوسـط  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامسلبية حنو  اجتاهاتليست لديهم 

وهـو  ) ٥مـن   ٢.٥٢( العلوم والرياضـيات  احلاسب اآليل يف تدريس استخداماجتاههم السليب الكلي حنو 

)  غري موافق(واليت تشري إىل خيار "  ٢.٦٠ىل إ ١.٨١ن م" متوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي لليكرت 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن معلمي العلوم والرياضيات تعرفوا من خالل عملـهم  ، على أداة الدراسة 

احلاسـب   استخدامجعلهم ال يعارضون ائدته يف العملية التعليمية مما باملشروع على فعالية احلاسب اآليل وف

اجتاه واليت بينت وجود ) ١٩٩٧( طوالبة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة، ريس العلوم والرياضيات تداآليل يف 

) ١٩٩٨(  أبو عمـر نتيجة مع دراسة كما تتفق هذه ال، احلاسب اآليل لدى أفراد العينة  استخدامإجيايب حنو 



 

 
 

١١٦

عبـد اهللا   ه النتيجة مع دراسـة بينما ختتلف هذ، املعلمني حنو احلاسب اآليل إجيابية  اجتاهاتواليت بينت أن 

احلاسـب اآليل متيـل إىل    اسـتخدام املعلمني واملعلمات حنو  جتاهاتاواليت بينت أن ) ١٩٩٢ ( والسويدي

 . السلبية بشكل عام

 استخدامالسلبية ملعلمي العلوم والرياضيات حنو  جتاهاتك تفاوت يف االكما يتضح من النتائج أن هنا       

ما بني موافقتهم على بعض الفقرات التفصيلية الـيت ال تؤيـد   ريس العلوم والرياضيات تداحلاسب اآليل يف 

وعدم موافقتهم بشدة على فقرات تفصيلية أخـرى  ، تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام

حيث تراوحـت متوسـطات موافقتـهم      ،العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس استخدامال تؤيد 

ما بني تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامحنو الفقرات التفصيلية اليت ال تؤيد )  اجتاهام(

علـى فقـرتني ال    موافقونحيث يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات  ، ) ٣.٤٨إىل  ١.٧٨( 

) ١٩ -١٦(  الفقـرتني رقـم   يف نوتتمـثال تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامتؤيدان 

 : مت ترتيبهما تنازلياً كالتايل  واللتني

االهتمام من  املعلمني وتقليص نصاب احلصص أوىل زيادة أعداد" : وهي )  ١٦( جاءت الفقرة رقم  -١

 ، ) ٥مـن   ٣.٤٨( مبتوسط باملرتبة األوىل " تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  باستخدام

بضغط العمل لديهم نتيجة لتدريسهم عدد كـبري   يشعرونذه النتيجة إىل أن املعلمني ويعزو الباحث ه

من احلصص وبالتايل فهم يؤيدون زيادة أعداد املعلمني وتقليص نصاب احلصص بصورة أكـرب مـن   

 . العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس ستخدامتأييدهم ال

احلاسب اآليل  استخدامعائقاً حنو تعترب علم احلاسوبية مهارات امل"  : وهي)  ١٩( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجـة   ،) ٥من  ٣.٤٤( مبتوسط باملرتبة الثانية  "تدريس العلوم والرياضيات يف 

احلديثـة لتعـودهم    بصعوبة يف التدريس بالطرق يشعرونإىل أن الكثري من معلمي العلوم والرياضيات 



 

 
 

١١٧

يف التدريس مما جيعلهم حيسون بأن مهارام احلاسوبية ال متكنهم مـن تطبيـق    على الطريقة التقليدية

 . الطريقة احلديثة

بشدة على فقرة واحدة ال  موافقنيكما يتضح من النتائج أن معلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع غري 

 استخدام"  : وهي)  ١٤( رقم وتتمثل يف الفقرة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامتؤيد 

 ، ) ٥من  ١.٧٨( مبتوسط " املعلم الرهبة واخلوف  يولد لدىتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

وجد أن املعلمـني   معلمي العلوم والرياضيات ختصصاتمن خالل نتائج  هويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن

ت جامعية تربوية  مما يقلـل مـن   لديهم مؤهال) % ٨١.٨( بة ية بنسيتميزون مبؤهالت تعليمية تربوية عال

 . حساسهم بالرهبة واخلوفإ

 :املدارس  مديرياجتاهات : ثانياً 

 : جيابية االجتاهات اإل) أ

احلاسـب اآليل يف   اسـتخدام إجيابية حنو  اجتاهاتمدارس املشروع  ملديري للتعرف على ما إذا كان       

 حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية متتدريس العلوم والرياضيات 

اجلدول رقم ، ف جتاهاتجيابية حملور االاملدارس على العبارات اإل مديرين والرتب الستجابات عينة الدراسة م

 :التالية يوضح النتائج ) ٤٣(

 )٤٣( دول رقماجل                                            
 ديري املدارس على العبارات اإلجيابية حنو استخدام احلاسب اآليل ملحمور االجتاهات       
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   ١ 
ب اســتخدام احلاســ

اآليل مهم يف عمليـة  
 التعليم والتعلم

 - - - ٦ ٢٩ ك
١ ٠.٣٨ ٤.٨٣ 

% ١٧.١ ٨٢.٩ - - - 



 

 
 

١١٨

١١ 

ينبغي تعليم الطـالب  
ــى ــتخدام  عل اس

احلاســب اآليل مــن 
 املرحلة االبتدائية

 - - - ٩ ٢٦ ك
٢ ٠.٤٤ ٤.٧٤ 

% ٢٥.٧ ٧٤.٣ - - - 

١٣ 

اســتخدام احلاســب 
تدريس العلوم اآليل يف 

ــوفر  والرياضــيات ي
للمعلم عرض املـادة  

بطــرق متنوعــة 
 وأساليب 

 - - - ١٢ ٢٣ ك

٣٤.٣ ٦٥.٧ % ٣ ٠.٤٨ ٤.٦٦ - - - 

  ١٢ 

ينبغي أن يدرك أولياء 
أمور الطالب أمهيـة  
اســتخدام احلاســب 
ــة  ــن املرحل اآليل م
االبتدائية يف تـدريس  

 العلوم والرياضيات

 - - - ١٧ ١٨ ك

٤ ٠.٥١ ٤.٥١ 
% ٤٨.٦ ٥١.٤ - - - 

٥ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات يعطـي  
محاساً ودافعية حنـو  

 التعلم

 ١ - ٢ ١٣ ١٩ ك

٥ ٠.٨٥ ٤.٤٠ 
% ٢.٩ - ٥.٧ ٣٧.١ ٥٤.٣ 

٢ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضــيات يعــزز 
ــدى  ــتقاللية ل االس

 الطالب

 - ١ ٣ ١٥ ١٦ ك

٦ ٠.٧٦ ٤.٣١ 
% ٢.٩ ٨.٦ ٤٢.٩ ٤٥.٧ - 

٨ 

ــتخدام   ــيم اس تعم
ــب اآليل يف  احلاسـ
تدريس بقيـة املـواد   
 الدراسية مطلباً حيوياً

 - ١ ٢ ١٧ ١٥ ك
٠.٧٢ ٤.٣١ 

 
 
٧ 
 

% ٢.٩ ٥.٧ ٤٨.٦ ٤٢.٩ - 

١٥ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات يسـاعد  
على زيادة التحصـيل  
 العلمي لدى الطالب

 - - - ٢٥ ١٠ ك

٧١.٤ ٢٨.٦ % ٨ ٠.٤٦ ٤.٢٩ - - - 



 

 
 

١١٩

  ١٠ 

اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
 ــر ــيات أم والرياض
 مرغوب لدى الطالب

 ١ ١ ٢ ١٨ ١٣ ك

٩ ٠.٨٩ ٤.١٧ 
% ٢.٩ ٢.٩ ٥.٧ ٥١.٤ ٣٧.١ 

٧ 

العائد املتوقـع مـن   
اســتخدام احلاســب 
اآليل يف تدريس العلوم 
والرياضيات أعلى من 

 اديةالتكاليف امل

 ٢ ٤ ٨ ١٦ ٥ ك

١٠ ١.٠٧ ٣.٥١ 
% ٥.٧ ١١.٤ ٢٢.٩ ٤٥.٧ ١٤.٣ 

املتوسط الكلي لالجتاهات اإلجيابية ملديري املدارس حنو استخدام احلاسب اآليل 
 يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية

٠.٣٧ ٤.٣٧ 
  

إجيابيـة   اجتاهـات دارس املشروع لديهم م مديريأعاله أن  املوضح )٤٣(يتضح من نتائج اجلدول رقم     

حيث بلغ متوسط اجتاههم اإلجيايب الكلي ، تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامقوية حنو 

وهو متوسط يقع ضـمن فئـة   ) ٥من  ٤.٣٧(  العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس استخدامحنو 

، على أداة الدراسة )  موافق بشدة( واليت تشري إىل خيار "  ٥.٠٠إىل  ٤.٢١من " املعيار اخلماسي لليكرت 

مدارس املشروع لفعالية احلاسب اآليل وفائدتـه يف العمليـة    مديريدراك إويعزو الباحث هذه النتيجة إىل 

، وتتفـق هـذه   تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامالتعليمية مما جيعلهم مييلون بشدة إىل 

احلاسب اآليل لدى أفـراد   استخدامإجيايب حنو اجتاه واليت بينت وجود ) ١٩٩٧( طوالبة  يجة مع دراسةالنت

املعلمني حنو احلاسـب   اجتاهاتواليت بينت أن ) ١٩٩٨ (أبو عمر  ة ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسةالعين

 اجتاهـات واليت بينـت أن  ) ١٩٩٢(عبد اهللا والسويدي  نما ختتلف هذه النتيجة مع دراسةبي، اآليل إجيابية 

 . احلاسب اآليل متيل إىل السلبية بشكل عام استخداماملعلمني واملعلمات حنو 

احلاسب اآليل  استخداماملدارس حنو  ملديرياإلجيابية  جتاهاتتفاوت يف اال وجودكما يتضح من النتائج      

 اسـتخدام الفقرات التفصيلية الـيت تؤيـد   ما بني موافقتهم بشدة على بعض تدريس العلوم والرياضيات يف 



 

 
 

١٢٠

 اسـتخدام وموافقتهم فقط على فقرات تفصيلية أخرى تؤيـد  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

حنـو  )  اجتاهـام ( حيث تراوحت متوسطات موافقتـهم   ، العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس

 ٤.٨٣إىل  ٣.٥١(ما بني تدريس العلوم والرياضيات اآليل يف  احلاسب استخدامالفقرات التفصيلية اليت تؤيد 

 اسـتخدام فقرات تؤيـد   )٨(بشدة على  موافقونمدارس املشروع  مديريحيث يتضح من النتائج أن ، ) 

واليت )  ٥ -١٢ -١٣ -١١ -١(  أبرز هذه الفقرات رقمو ، العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس

  : لتايل كامت ترتيبها تنازلياً 

 باملرتبـة "  ليم والـتعلم احلاسب اآليل مهم يف عملية التع استخدام" : وهي )  ١( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلاسب اآليل ميتلـك قـدرات    ، ) ٥من  ٤.٨٣( مبتوسطاألوىل 

تـه يف عمليـة التعلـيم    مما يزيد من أمهي، كبرية يف العرض والتنظيم والتشويق وجذب أنظار الطالب 

احلاسب اآليل مهم يف  استخدامدارس بشدة على أن امل مديروولذلك فمن الطبيعي أن يوافق  ، والتعلم

 . عملية التعليم والتعلم

احلاسب اآليل من املرحلـة   استخدام ينبغي تدريب الطالب على"  : وهي)  ١١( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلاسب اآليل  ، ) ٥من  ٤.٧٤( ط مبتوسباملرتبة الثانية "  االبتدائية

األمر الـذي يتطلـب   ، وكذلك يف املرحلة اجلامعية لثانوية من مراحل التعليم العام يدخل يف املرحلة ا

ولـذلك يوافـق   ، احلاسب اآليل  استخدامم الطالب يف مراحل مبكرة أسس ومبادئ يتعلضرورة أن 

 .االبتدائية احلاسب اآليل من املرحلة  استخدام رة تعليم الطالب علىة على ضرواملدارس بشد مديرو

يـوفر  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  أن استخدام" : وهي )  ١٣( جاءت الفقرة رقم  -٣

ويعزو الباحث  ، ) ٥من  ٤.٦٦( مبتوسط باملرتبة الثالثة " للمعلم عرض املادة بطرق وأساليب متنوعة 

ه النتيجة إىل أن احلاسب اآليل ميتلك وسائل متنوعة وفعالة للعرض من خالل ما حيتويه من بـرامج  هذ



 

 
 

١٢١

تعليمية مما يتيح ملعلمي العلوم والرياضيات االستفادة من هذه الـربامج يف عـرض مـوادهم بطـرق     

 . وأساليب متنوعة

احلاسب اآليل  استخدامأمهية ينبغي أن يدرك أولياء أمور الطالب " : وهي )  ١٢( جاءت الفقرة رقم  -٤

ويعزو  ،) ٥من  ٤.٥١( مبتوسط باملرتبة الرابعة " تدريس العلوم والرياضيات يف  االبتدائيةمن املرحلة 

يف  االبتدائيةاحلاسب اآليل من املرحلة  استخدامدراك أولياء األمور ألمهية إالباحث هذه النتيجة إىل أن 

احلاسـب اآليل   استخدام(    إجناح املشروع يفالية دور األسرة يزيد من فعتدريس العلوم والرياضيات 

والربامج املناسبة للطالب يف األجهزة توفري  إىلمن خالل سعي األسرة ) تدريس العلوم والرياضيات يف 

مدارس املشـروع   مديروجعل ، األمر الذي استخدام احلاسب اآليل بصفة عامةاملرتل وتشجيعه على 

احلاسب اآليل مـن املرحلـة    استخدامرورة أن يدرك أولياء أمور الطالب أمهية يوافقون بشدة على ض

 . جناح املشروعإمياناً منهم بأمهية دور األسرة يف تدريس العلوم والرياضيات إيف  االبتدائية

تدريس العلوم والرياضيات يعطي محاسـاً  احلاسب اآليل يف  استخدام" وهي )  ٥( جاءت الفقرة رقم  -٥

ويعزو الباحث هذه النتيجـة إىل أن   ، ) ٥من  ٤.٤٠( مبتوسط باملرتبة  اخلامسة " و التعلم حن ودافعيه

 استخدام فإنوعليه  ،احلاسب اآليل استخداملديهم شغف حنو  االبتدائيةالطالب وخصوصاً يف املرحلة 

علم من واقـع  يعطي هلؤالء الطالب محاساً ودافعية حنو التتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

 . شغفهم وحبهم للحاسب اآليل

احلاسـب اآليل يف   اسـتخدام فقط على فقرتني تؤيدان  موافقوندارس امل مديريكما يتضح من النتائج أن 

 : واللتني مت ترتيبهما تنازلياً كالتايل)  ٧،  ١٠( يف الفقرتني رقم  نوتتمثالتدريس العلوم والرياضيات 

أمـر  تدريس العلـوم والرياضـيات   احلاسب اآليل يف  استخدام" : وهي )  ١٠( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن  ، ) ٥من  ٤.١٧( مبتوسط باملرتبة األوىل " الطالب  مرغوب لدى



 

 
 

١٢٢

سهولة الفهم من خـالل  املتعة ، التشويق ، :  منهااحلاسب اآليل حيقق للطالب فوائد عديدة  استخدام

، تدريس العلـوم والرياضـيات   احلاسب اآليل يف  استخدامجيعل الطالب يرغبون يف فعالية العرض مما 

احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  استخدامواليت بينت أن ) ١٩٩٧ (طوالبة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 . وسروراً جيعل التعلم أكثر متعةً

ـ  اسـتخدام العائد املتوقع من " وهي )  ٧( جاءت الفقرة رقم  -٢ العلـوم   ب اآليل يف تـدريس احلاس

ويعزو الباحث هذه  ، ) ٥من  ٣.٥١( مبتوسط باملرتبة الثانية " من التكاليف املادية  والرياضيات أعلى

احلاسب اآليل يؤدي إىل فعالية وجناح العملية التعليمية فيما يتعلق مبواد العلـوم   استخدامالنتيجة إىل أن 

يعترب حتقيقه أعلى من التكاليف املاديـة مهمـا كـان     اًساسيأ اًوالرياضيات وهذا بالتأكيد ميثل هدف

  .حجمها

 : االجتاهات السلبية ) ب

 احلاسـب اآليل يف تـدريس   استخدامسلبية حنو  اجتاهاتدارس امل ملديري للتعرف على ما إذا كان       

افات املعيارية والرتب العلوم والرياضيات مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنر

                                : التالية يوضح النتائج )٤٤(اجلدول رقم ف ،املدارس على العبارات السلبية  مديريالستجابات 

 )٤٤(رقم  دولاجل                                               
 حنو استخدام احلاسب اآليل  السلبيةعلى العبارات ديري املدارس ملور االجتاهات حم              
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  ٩ 

س العلــوم تــدري
باستخدام والرياضيات 

احلاسب اآليل يـؤدي  
إيل جعل التعليم آليـاً  

 )ميكانيكياً(

 ٣ ٨ ٥ ١٢ ٧ ك

١ ١.٢٨ ٣.٣٤ 
% ٨.٦ ٢٢.٩ ١٤.٣ ٣٤.٣ ٢٠.٠ 



 

 
 

١٢٣

١٩ 

لــم مهــارات املع
عائقـاً  متثل احلاسوبية 

احلاسب حنو استخدام 
اآليل يف تدريس العلوم 

 والرياضيات 

 ٤ ٨ ٣ ١٧ ٣ ك

٢ ١.٢٣ ٣.٢٠ 
% ١١.٤ ٢٢.٩ ٨.٦ ٤٨.٦ ٨.٦ 

١٦ 

زيادة أعداد املعلمـني  
ــاب   ــيص نص وتقل

ــن  احلصــص أوىل م
باسـتخدام  هتمام اال

ــب اآليل يف  احلاسـ
تــدريس العلــوم  

 والرياضيات

 ٢ ١٩ ٢ ١٠ ٢ ك

٥.٧ ٥٤.٣ ٥.٧ ٢٨.٦ ٥.٧ % ٣ ١.١٢ ٢.٧٤ 

 ٢٠ 

أمناط الربامج التعليمية 
خدمة يف تدريس املست

ياضـيات  والرلعلوم ا
 معروفة للمعلم

 ٣ ١٦ ١٠ ٥ ١ ك

٤ ٠.٩٥ ٢.٥٧ 
% ٨.٦ ٤٥.٧ ٢٨.٦ ١٤.٣ ٢.٩ 

١٨ 

احلاسب اآليل استخدام 
ــوم يف  ــدريس العل ت

من يقلص والرياضيات 
قـــدرات املعلـــم 

 التدريسية

 ٧ ٢٣ ٣ ١ ١ ك

٥ ٠.٨٢ ٢.٠٣ 
% ٢٠.٠ ٦٥.٧ ٨.٦ ٢.٩ ٢.٩ 

٣ 
احلاسب اآليل استخدام 
عترب تعليمية ي كوسيلة
 يواجه املعلمعائقاً 

 ١٤ ١١ ٦ ٤ - ك
٦ ١.٠٣ ٢.٠٠ 

% - ٤٠.٠ ٣١.٤ ١٧.١ ١١.٤ 

١٤ 

احلاسب اآليل استخدام 
ــوم يف  ــدريس العل ت

يولد لدى والرياضيات 
 املعلم الرهبة واخلوف

 ١٠ ١٨ ٦ ١ - ك
٧ ٠.٧٦ ١.٩٤ 

% - ٢٨.٦ ٥١.٤ ١٧.١ ٢.٩ 

١٧ 

احلاسب اآليل استخدام 
ــيف  ــدريس العل وم ت

هدراً يعترب والرياضيات 
 للوقت

 ١٢ ٢٠ - ٢ ١ ك

٣٤.٣ ٥٧.١ - ٥.٧ ٢.٩ % ٨ ٠.٩١ ١.٨٦ 

  ٦ 
احلاسب اآليل استخدام 

ــدريس يف  ــوم ت العل
 ١٢ ٢٠ ٣ - - ك

٩ ٠.٦١ ١.٧٤ 
% - - ٣٤.٣ ٥٧.١ ٨.٦ 



 

 
 

١٢٤

يصـيب  والرياضيات 
 املعلم بامللل

٤ 

احلاسب اآليل استخدام 
ــويف  ــدريس العل م ت

ضيات أمراً غري والريا
 جمدي

 ١٧ ١٨ - - - ك
١٠ ٠.٥١ ١.٥١ 

% - - - ٤٨.٦ ٥١.٤ 

املدارس حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس  ملديرياملتوسط الكلي لالجتاهات السلبية 
 ٠.٤٥ ٢.٢٩ العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية

            

سـلبية   اجتاهاتدارس ليست لديهم امل مديريأعاله أن  ضحاملو)  ٤٤( يتضح من نتائج اجلدول رقم       

العلوم والرياضيات حيث بلغ متوسط اجتاههم السليب الكلـي حنـو    احلاسب اآليل يف تدريس استخدامحنو 

وهو متوسط يقع ضمن فئة املعيار  ، )٥من  ٢.٢٩ (العلوم والرياضيات  احلاسب اآليل يف تدريس استخدام

ويعزو  ،على أداة الدراسة )  غري موافق( واليت تشري إىل خيار "  ٢.٦٠إىل  ١.٨١من " اخلماسي لليكرت 

دارس لفعالية احلاسب اآليل وفائدته يف العملية التعليمية ممـا  امل مديريدراك إالباحث هذه النتيجة كذلك إىل 

نتيجة مع دراسـة  وتتفق هذه ال، احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  استخدامجيعلهم ال يعارضون 

كما تتفق هذه  ، احلاسب اآليل لدى أفراد العينة استخدامإجيايب حنو اجتاه واليت بينت وجود  )١٩٩٧(طوالبة 

بينمـا   ، املعلمني حنو احلاسب اآليل إجيابيـة  اجتاهاتواليت بينت أن  )١٩٩٨ (النتيجة مع دراسة أبو عمر 

املعلمني واملعلمات حنو  اجتاهاتواليت بينت أن )  ١٩٩٢ ( ختتلف هذه النتيجة مع دراسة عبد اهللا والسويدي

  . احلاسب اآليل متيل إىل السلبية بشكل عام استخدام

احلاسـب   استخداماملدارس حنو  ملديريالسلبية  جتاهاتكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت يف اال        

 اسـتخدام الفقرات التفصيلية اليت ال تؤيـد   العلوم والرياضيات ما بني ترددهم حول بعض اآليل يف تدريس

وعدم موافقتهم بشدة على فقرات تفصيلية أخـرى ال تؤيـد   تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

حنو )  اجتاهام( العلوم والرياضيات حيث تراوحت متوسطات موافقتهم  احلاسب اآليل يف تدريس استخدام



 

 
 

١٢٥

إىل  ١.٥١( احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات ما بـني   ستخداماالفقرات التفصيلية اليت ال تؤيد 

احلاسب  استخدامفقرات ال تؤيد  )٣(حول  مترددوندارس امل مديريحيث يتضح من النتائج أن ، )  ٣.٣٤

تنازليـاً   واليت رتبـت  )١٦ -١٩ - ٩( وتتمثل يف الفقرات رقم   ، تدريس العلوم والرياضيات اآليل يف 

 :  كالتايل

 احلاسـب اآليل يـؤدي إىل   تدريس العلوم والرياضيات باستخدام"  : وهي)  ٩( جاءت الفقرة رقم  -١

ويعزو الباحث هذه النتيجة  ، ) ٥من  ٣.٣٤( مبتوسط باملرتبة األوىل "  )ميكانيكياً(جعل التعليم آلياً 

سـاعد للعمليـة   احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات هو جانب مكمـل وم  استخدامإىل أن 

 مديريالعالقة اإلنسانية والترابط بني الطالب و املعلم  مما جيعل  إىل فقدالتعليمية وال يؤدي بالضرورة 

 احلاسب اآليل يـؤدي إىل  باستخدامالعلوم والرياضيات  دارس مترددين يف موافقتهم على أن تدريسامل

 . )ميكانيكياً(جعل التعليم آلياً 

احلاسب اآليل  استخدامعائقاً حنو تعترب مهارات املعلم احلاسوبية "  : وهي)  ١٩( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجة  ، ) ٥من  ٣.٢٠( مبتوسط باملرتبة الثانية " العلوم والرياضيات  يف تدريس

تأهيـل   حمـور ن ذلـك  كما بي، دورات تدريبية كافية هلم  قدممل ت العلوم والرياضيات معلميإىل أن 

دارس مترددين حول امل مديريألمر الذي جيعل ا علمي العلوم والرياضيات الستخدام احلاسب اآليل ،م

العلـوم   احلاسـب اآليل يف تـدريس   استخدامعائقاً حنو تعترب ما إذا كانت مهارات املعلم احلاسوبية 

  . والرياضيات

 االهتماممن  احلصص أوىل داد املعلمني وتقليص نصابزيادة أع"  : وهي)  ١٦( جاءت الفقرة رقم  -٣

ويعزو الباحـث   ،) ٥من  ٢.٧٤( مبتوسط " تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  باستخدام

 باسـتخدام التدريس  فوائد توازيهذه النتيجة إىل أن زيادة أعداد املعلمني وتقليص نصاب احلصص ال 



 

 
 

١٢٦

دارس مترددين حول ما إذا كانـت  امل مديريوبالتايل فهي ال تعترب بديالً له مما جيعل  ، احلاسب اآليل

تـدريس  احلاسب اآليل يف  االهتمام باستخداممن  أوىل زيادة أعداد املعلمني وتقليص نصاب احلصص

 .العلوم والرياضيات 

 اسـتخدام بشدة على فقرتني ال تؤيـدان   موافقنيدارس غري امل مديريكما يتضح من النتائج أن           

والـيت مت ترتيبـهما   )  ٦ - ٤( يف الفقرتني رقـم   نوتتمثالريس العلوم والرياضيات تداحلاسب اآليل يف 

 : تصاعدياً كالتايل 

غـري  أمـراٌ  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ٤( جاءت الفقرة رقم  -١

 أن احلاسـب اآليل  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ، ) ٥من  ١.٥١( مبتوسط باملرتبة األوىل " جمدي 

تـدريس العلـوم   ه يف استخدامميتلك قدرات عرض وحساب وحتليل واسترجاع كبرية مما جيعل من 

ـ  مـديري األمر الذي يوضح عدم موافقة ، أمراً جمدياً  )ويف التعليم بصفة عامة(والرياضيات  دارس امل

 . ري جمديغ أمرتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدامبشدة على أن 

يصيب املعلم تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام"  : وهي)  ٦( جاءت الفقرة رقم  -٢

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن احلاسـب اآليل   ، ) ٥من  ١.٧٤( مبتوسط  الثانية  باملرتبة" بامللل 

ه يزيد مـن درجـة   استخدامأن  ميتلك قدرات عرض تتميز بالسرعة والتنوع مما يقلل من الروتني كما

دارس ال يوافقون امل مديريتشوق الطالب للدرس مما يقلل من فرص إصابة املعلم بامللل وهذا ما جعل 

 . لاحلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات يصيب املعلم باملل استخدامبشدة على أن 
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 الفصل اخلامس
 

 النتائج والتوصياتملخص 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

١٢٨

 :ئج الدراسة نتا ملخص

باملرحلـة  تدريس العلـوم والرياضـيات   توافر أجهزة احلاسب اآليل ل فيما يتعلق مبدى: أوالً 

 : اض بينت الدراسة النتائج التاليةاالبتدائية مبدينة الري

أن أجهزة احلاسب اآليل متوفرة بدرجة قليلة والرياضيات مبدارس املشروع يرون معلمي العلوم ن إ          

ن بدرجة متوسطة على فقرتني تدالن على توفر أجهزة احلاسب اآليل موافقوو العلوم والرياضيات ، تدريسل

 :  يف الفقرتانن مبدارسهم وتتمثل هاتاتدريس العلوم والرياضيات ل

 . يف معمل احلاسب اآليل مناسباألجهزة ترتيب  -١

 . شبكة املعمل يتم االستفادة منها -٢

بدرجة قليلة على فقرتني تدالن على توفر  موافقونياضيات مبدارس املشروع معلمي العلوم والرن إ          

 :  ن يفوتتمثل هاتان الفقرتا ، مبدارسهمتدريس العلوم والرياضيات وفعالية أجهزة احلاسب اآليل ل

عدد أجهزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل باملدرسة يتناسب مع عدد الطـالب يف الفصـل    -١

 . الواحد

 . بصيانة األجهزةاهتمام ك هنا -٢

التعليمية لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائيـة   الربامجتوافر  فيما يتعلق مبدى: ثانياً 

 :مبدينة الرياض بينت الدراسة النتائج التالية 

يميـة  التعل الـربامج ن بدرجة قليلة على توفر والرياضيات مبدارس املشروع موافقومعلمي العلوم ن إ         

 الـربامج ن بدرجة قليلة على مجيع فقرات احملور الدالة علـى تـوافر   موافقوو ،لتدريس العلوم والرياضيات 

 : كالتايل تدريس العلوم والرياضيات التعليمية ل



 

 
 

١٢٩

 . الربامج التعليمية اجلاهزة املتوفرة تغطي جمموع املقررات الدراسية  -١

 . امة لتقنيات التعليم كافيةالربامج التعليمية اليت قدمت من اإلدارة الع  -٢

 . الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة يف املدرسة متوفرة يف األسواق احمللية  -٣

 . الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة مناسبة ملفردات املقررات الدراسية  -٤

 . الربامج التعليمية اجلاهزة تناسب طبيعة املادة) جماالت(أمناط   -٥

تـدريس  تأهيل معلمي العلوم والرياضيات الستخدام احلاسب اآليل يف  ق مبدىفيما يتعل: ثالثاً

 :باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض بينت الدراسة النتائج التاليةالعلوم والرياضيات 

تدريس احلاسب اآليل يف  ستخدامال همأن تأهيلوالرياضيات مبدارس املشروع يرون معلمي العلوم ن إ        

من جوانب تأهيل معلمي العلـوم والرياضـيات    اًجانب) ١٨(أن يرون  ، و لرياضيات غري مناسبالعلوم وا

 اجلوانـب وأبرز هذه ، غري مناسبة  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  ستخدامال

 : تتمثل يف الفقرات التالية 

 . تقومي الربامج التعليمية التدريب على  -١

 . إدارة شبكة معمل احلاسب اآليل ب علىالتدري  -٢

 . اختيار الربنامج التعليمي املناسب التدريب على  -٣

 . تصميم الربامج التعليمية التدريب على  -٤

 . احلافز املعنوي املقدم للمتدرب  -٥

ال يدرون حـول مـدى مناسـبة     االبتدائيةمعلمي العلوم والرياضيات مبدارس املشروع باملرحلة ن إ       

تـدريس العلـوم   احلاسـب اآليل يف   سـتخدام من عناصر تأهيل معلمي العلوم والرياضـيات ال  عنصرين

 : يف الفقرتني التاليتني  نيتمثال واللذين، مما يدل على أم يفتقدون هذين العنصرين كلياً  ،والرياضيات



 

 
 

١٣٠

 . احلافز املادي املقدم للمتدرب  -١

 . نتاج الربامج التعليميةإ التدريب على  -٢

تـدريس العلـوم   تطبيق مشـروع احلاسـب اآليل ل   فيما يتعلق باملعوقات اليت تواجه :رابعاً 

 : باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض بينت الدراسة النتائج التاليةوالرياضيات 

معوقات تواجه تطبيـق مشـروع احلاسـب اآليل    يات يلحظون وجود معلمي العلوم والرياضإن  -١      

معوقات تواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل  )٤(يرون بأن  يات بدرجة متوسطة ، وتدريس العلوم والرياضل

 : تتمثل يف الفقرات التالية ، مبدينة الرياض بدرجة كبرية  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات ل

 %) .٧١( معلماً بنسبة ) ١٢١(كثرة أعداد الطالب يف الفصل مبوافقة . أ

 معلماً بنسبة) ١٠٨(هزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل مبوافقة قلة عدد أج. ب                 

                       )٦٤. (% 

 % ) .٦٤( معلماً بنسبة ) ١٠٨(دورات التدريبية يف احلاسب اآليل مبوافقة قلة ال. ج                  

 % ) .٦٢( معلماً بنسبة )  ١٠٥(  ندرة الربامج التعليمية مبوافقة. د                  

تدريس معوقات تواجه تطبيق مشروع احلاسب اآليل ل )٧(أن يرون معلمي العلوم والرياضيات ن إ -٢     

 : وأبرز هذه املعوقات تتمثل يف الفقرات التالية  ، بدرجة قليلة االبتدائيةباملرحلة العلوم والرياضيات 

 يف معمل احلاسب تدريس العلوم والرياضيات ضر معمل احلاسب اآليل أثناء حماهتمام عدم . أ                 

 . اآليل                    

 . سوء اختيار موقع معمل احلاسب اآليل يف املدرسة. ب                

 . تعطل الشبكة احمللية اليت تربط بني أجهزة احلاسب يف املعمل. ج                

 . احلاسب اآليل ستخدامالدافعية منخفضة عند الطلبة ال. د                



 

 
 

١٣١

 . العلوم والرياضيات  احلاسب اآليل يف تدريس باستخدامإدارة املدرسة اهتمام قلة . هـ               

 : العلوم والرياضيات أثناء تنفيذ املشروع معلمياليت واجهت  املعوقاتأبرز  

 أعدادكثرة  : العلوم والرياضيات أثناء تنفيذ املشروع تتمثل يف معلميت اليت واجه املعوقاتن أبرز إ         

يليها يف املرتبة الثانية قلة أعداد أجهزة احلاسب اآليل يف املعمـل  ، ومعلماً ) ٤٧(الطالب يف الفصل مبوافقة 

معلماً ، يليها يف  )٣٥(فقة مبوامعلماً ، ويف املرتبة الثالثة قلة الدورات التدريبية املقدمة للمعلمني ) ٤٥(مبوافقة 

تعلـق بـالربامج   معوق ي اخلامسةليها يف املرتبة ، مث يمعلماً) ٣٢(الربامج التعليمية مبوافقة  قلة املرتبة الرابعة 

السادسـة  ، أما يف املرتبة معلماً ) ٣١(مبوافقة  مقررات ماديت العلوم والرياضياتال تغطي مجيع بأا التعليمية 

معلماً ، ويأيت يف املرتبة السـابعة  ) ٢١(مبوافقة بإعطاء املعلم النصاب الكامل يف احلصص تعلق املعوق املأيت في

ـ ، أما يف املرتبة معلماً ) ١٥(بعدم وجود معامل كافية مبوافقة  عوق املتعلقامل املعـوق  أيت الثامنة واألخرية في

 .معلماً  )١٤(اآليل مبوافقة احلاسب بقلة الوسائل التعليمية يف معمل  املتعلق

 : ة الكاملة من املشروع تتمثل يفدلتحقيق االستفاالعلوم والرياضيات  معلمي قدمها أبرز املقترحات اليتو 

 .أعداد الطالب و بمبا يتناساألجهزة عداد زيادة أ  -١

 .) دورات ، ورش عمل (  تدريب املعلمني  -٢

 .زويد املدارس بالربامج التعليمية ت  -٣

 . درسةوضع أكثر من معمل يف امل  -٤

 . ختفيض النصاب للمعلمني  -٥

 .األجهزة وشبكة املعمل صيانة   -٦

 

 



 

 
 

١٣٢

 : أثناء تنفيذ املشروعمدارس املشروع  مديرياليت واجهت  املعوقاتأبرز 

كثرة الطالب يف الفصل :املدارس أثناء تنفيذ املشروع تتمثل يف  مديرياليت واجهت  املعوقاتن أبرز إ       

مديراً ، يليها يف املرتبـة  ) ١٨(عدم توفر الربامج التعليمية اجلاهزة مبوافقة يليها ، ً مديرا) ٢٥(الواحد مبوافقة 

 املعـوق يف املرتبة الرابعـة   ليهاي ،مديراً) ١٥(مبوافقة  مع أعداد الطالباألجهزة عدم تناسب أعداد   الثالثة

) ١٢(ام احلاسب اآليل مبوافقـة  استخدعدم تدريب املعلمني على مث املعوق ،  تعلق بعدم توفر معامل كافيةامل

 . نديرياملمن ) ١٠(ق بعدم توفر الصيانة مبوافقة تعلمعوق ييف املرتبة السادسة  ليها، يمديراً 

من املقترحات  اًاملدارس عدد مديرو ذكرلتحقيق االستفادة الكاملة من املشروع  املعوقاتوللتغلب على هذه 

 :مثل يف تت

 .توفري الربامج التعليمية  -١

 .فري أجهزة حاسب آيل  بعدد الطالب تو -٢

 .اآليل حملو األمية احلاسوبية  سبزيادة حصص احلا -٣

 .من بنود تقييم املعلم استخدام احلاسب اآليل  إدراج -٤

 . ختفيض نصاب املعلم من احلصص -٥

املـدارس حنـو اسـتخدام     ومديريفيما يتعلق باجتاهات معلمي العلوم والرياضيات : خامساً 
باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض بينت الدراسـة  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 
 : النتائج التالية

اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم  :أوالً
 :والرياضيات 
 : جيابية االجتاهات اإل



 

 
 

١٣٣

  يل يف تـدريس احلاسـب اآل  اسـتخدام بية قوية حنو إجيا اجتاهاتن معلمي العلوم والرياضيات لديهم إ      

احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم     استخدامفقرات تؤيد  )٥(بشدة على  موافقون، و العلوم والرياضيات

 :  فيما يليوتتمثل هذه الفقرات  ، والرياضيات

 . االبتدائيةاحلاسب اآليل من املرحلة  استخدام علىينبغي تعليم الطالب   -١

  يف تـدريس  االبتدائيةاحلاسب اآليل من املرحلة  استخداميدرك أولياء أمور الطالب أمهية  ينبغي أن  -٢

 . العلوم والرياضيات

 . احلاسب اآليل مهم يف عملية التعليم والتعلم استخدام  -٣

يوفر للمعلم عرض املادة بطرق وأسـاليب  تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -٤

 . متنوعة

 . حنو التعلم يعطي محاساً ودافعيهتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  داماستخ  -٥

تدريس العلوم احلاسب اآليل يف  استخدامفقرات تؤيد  )٥(على  موافقونن معلمي العلوم والرياضيات إ     

 :  يلي فيماوتتمثل هذه الفقرات ، والرياضيات 

 . الطالب لدىيعزز االستقاللية الرياضيات تدريس العلوم واحلاسب اآليل يف  استخدام  -١

 لـدى زيادة التحصيل العلمي  علىيساعد تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -٢

 . الطالب

 . احلاسب اآليل يف تدريس بقية املواد الدراسية مطلباً حيوياً استخدامتعميم   -٣

 . الطالب لدىمرغوب  أمراٌتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -٤

 . من التكاليف املادية أعلىتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخداملعائد املتوقع من ا  -٥

 



 

 
 

١٣٤

 : االجتاهات السلبية ) ب

يف تـدريس  احلاسب اآليل  استخدامسلبية حنو  اجتاهاتن معلمي العلوم والرياضيات ليست لديهم إ         

تـدريس العلـوم   احلاسـب اآليل يف   استخدامفقرتني ال تؤيدان ) ٢(على  موافقون ، و العلوم والرياضيات

 : يف الفقرتني التاليتني  نوتتمثالوالرياضيات 

احلاسـب اآليل يف   االهتمـام باسـتخدام  من  املعلمني وتقليص نصاب احلصص أوىل زيادة أعداد  -١

 . العلوم والرياضيات  تدريس

  .العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف تدريس استخدامائقاً حنو عترب تعمهارات املعلم احلاسوبية   -٢

 استخدامبشدة على فقرة واحدة ال تؤيد  موافقنيياضيات مبدارس املشروع غري معلمي العلوم والرن إ  

تدريس العلـوم  احلاسب اآليل يف  استخدام" وتتمثل يف ، تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف 

 ".املعلم الرهبة واخلوف  لدىيولد ات والرياضي

 :املدارس  مديرياجتاهات : ثانياً 

 : جيابية هات اإلاالجتا) أ

العلـوم   آليل يف تـدريس  احلاسـب ا  استخدامإجيابية قوية حنو  اجتاهاتدارس لديهم امل مديرين إ         

تدريس العلوم والرياضيات يف  احلاسب اآليل استخدامفقرات تؤيد  )٨(بشدة على  وموافقونوالرياضيات ، 

 :  فيمايليهذه الفقرات  زوتتمثل أبر

 . احلاسب اآليل مهم يف عملية التعليم والتعلم استخدام  -١

 .االبتدائية احلاسب اآليل من املرحلة  استخدام علىينبغي تعليم الطالب   -٢

بطرق وأسـاليب   يوفر للمعلم عرض املادةتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -٣

 . متنوعة



 

 
 

١٣٥

  يف تـدريس  االبتدائيةاحلاسب اآليل من املرحلة  استخدامنبغي أن يدرك أولياء أمور الطالب أمهية ي  -٤

 . العلوم والرياضيات

 . حنو التعلم يعطي محاساً ودافعيهتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -٥

تدريس العلـوم  احلاسب اآليل يف  استخدامفقرتني تؤيدان ) ٢( فقط على موافقوندارس امل مديرين إ      

 :  يف الفقرتني التاليتني وتتمثالنوالرياضيات 

 . الطالب لدى بأمر مرغوتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -١

 . ف املاديةمن التكالي تدريس العلوم والرياضيات أعلىاحلاسب اآليل يف  استخدامالعائد املتوقع من   -٢

 : االجتاهات السلبية ) ب

العلـوم    آليل يف تـدريس احلاسـب ا  استخدامسلبية حنو  اجتاهاتدارس ليست لديهم امل مديرين إ       

تدريس العلوم والرياضـيات  احلاسب اآليل يف  استخدامفقرات ال تؤيد  )٣(حول  ومترددونوالرياضيات ، 

 :  فيما يليوتتمثل هذه الفقرات 

 . )ميكانيكياً(احلاسب اآليل يؤدي إيل جعل التعليم آلياً  العلوم والرياضيات باستخدام تدريس  -١

  .العلوم والرياضيات  احلاسب اآليل يف تدريس استخدامعائقاً حنو تعترب مهارات املعلم احلاسوبية   -٢

 احلاسـب اآليل يف  االهتمـام باسـتخدام  من  مني وتقليص نصاب احلصص أوىلزيادة أعداد املعل  -٣

 . العلوم والرياضيات  تدريس

تدريس احلاسب اآليل يف  استخدامفقرتني ال تؤيدان ) ٢(بشدة على  موافقنيدارس غري امل مديرين إ        

 :  نيوتتمثال يف الفقرتني التاليتالعلوم والرياضيات 

 . غري جمدي أمرتدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل يف  استخدام  -١

 . يصيب املعلم باملللتدريس العلوم والرياضيات ب اآليل يف احلاس استخدام  -٢



 

 
 

١٣٦

 :فإن الباحث يوصي مبايلي الدراسة نتائج  من خالل

 .تدريب معلمي العلوم والرياضيات على استخدام احلاسب اآليل لإعداد برامج تدريبية . ١

 .مون خمتصون توفري الربامج التعليمية املناسبة للمقررات على أن يشارك يف إعدادها معل. ٢

استخدامها يف تدريب الطالب على اسـتخدام مقـررات    معامل احلاسب اآليل يف املدارس دف زيادة. ٣

 .العلوم والرياضيات 

 . Show Data  جهاز عرض البيانات: توفري أجهزة مناسبة يف معامل احلاسب اآليل مثل . ٤

ودعمهـا   ، املشروع يف كل مركـز إشـرايف  توفري وحدة صيانة دائمة ألجهزة احلاسب اآليل مبدارس . ٥

 .بالكوادر املؤهلة فنياً 

 .حتفيز املتدربني معنوياً ومادياً . ٦

 .احلاسب اآليل ضمن مقررات املرحلة املتوسطة مث املرحلة االبتدائية مادة التدرج بإدخال . ٧

 :الدراسات املقترحة 

 :ت املستقبلية تتناول اجلوانب التالية يري الباحث أن هناك حاجة إلجراء املزيد من الدراسا كما

حول تقييم مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات باملرحلـة   دراسة مستقبلية  -١

 . االبتدائية

 . دراسة واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة املتوسطة -٢

 .تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائيةلتعليمية املستخدمة يف دراسة تقوميية للربامج ا -٣

 مـدارس  دريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائيـة يف تاستخدام احلاسب اآليل مقارنة بني  دراسة -٤

 . األهليالتعليم و التعليم العام احلكومي 

 



 

 
 

١٣٧

 
 
 
 
 

 

 

املـــراجــــــع                    



 

 
 

١٣٨

 :ع العربية املراج. أ

، العـدد   جملة التربيـة  استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية ، ) : ١٩٩٥(عيل األنصاري ، حممد إمسا        

 .  ١٣٩-١٢٥، ص ص ١١٧

تقومي جتربة استخدام الكمبيوتر التعليمي باملـدارس الثانويـة   ) : " ١٩٩٣(التودري ، عوض حسني         

 . ٥١-٢٢ص ص   ٩، العدد  " جملة كلية التربية بأسيوطاملصرية ، 

أثر الوسائط املتعددة على حتصيل طلبة الصف األول الثانوي يف ) : "  ١٩٩٩( اجلريوي ، عبد ايد        

جامعة  ، قسم الوسائل وتكنولوجية التعليم ، رسالة ماجستري غري منشورة، " مادة الرياضيات مبدينة الرياض 

 . امللك سعود ، الرياض

 .           ، دار الكندي ، أربد ، االردن  أساسيات يف الكمبيوتر التعليمي) : ١٩٩٣(طيب ، لطفي اخل       

أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصـيل طـالب   ) : "  ٢٠٠٤( الدريويش ، أمحد بن عبد اهللا        

، قسـم الوسـائل    نشـورة ، رسالة ماجستري غـري م " الصف الثاين املتوسط يف مادة العلوم مبدينة الرياض 

 . التعليم ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود  وتكنولوجيا

 .، وزارة التربية والتعليم ، إدارة اإلشراف التربوي ) بدون تاريخ (الدليل التنظيمي للمشروع       

مبحافظات  معوقات تعلم احلاسوب وتعليمه يف املدارس احلكومية" ) : ٢٠٠١(السرطاوي ، عادل فايز       

، جامعة النجاح الوطنيـة،   رسالة ماجستري غري منشورة،  " مشال فلسطني من وجهة نظر املعلمني و الطلبة

 . فلسطني

تصميم برنامج حاسويب تعليمي مقترح يف مادة الرياضيات و ) : "  ١٤٢٤( السويلم ، هدى سويلم        

قسم الوسائل وتكنولوجية  ، اجستري غري منشورةرسالة م، "تطبيقه على طالبات الصف الرابع االبتدائي

 . التعليم ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 



 

 
 

١٣٩

مستقبل تقنية التعليم ودورها يف إحداث التغري النـوعي يف طـرق   ) : ١٤٢٤(الصاحل ، بدر عبداهللا        

 .، مركز حبوث كلية التربية ، جامعة امللك سعود  التعليم والتعلم

أثر طريقة عرض املادة التعليمية باستخدام احلاسوب علـى حتصـيل   ) : " ٢٠٠٣( لوين ، خالد العج       

، الـد  ، اجلامعة األردنية  جملة دراسات كلية العلوم التربوية، " م التربوية يف اجلامعة األردنيةطلبة كلية العلو

 ٧٣-٦٠، ص ص  ١، العدد  ٣٠

 ،  شركة العبيكان للطباعة إىل البحث يف العلوم السلوكية املدخل) : ١٩٩٥( العساف ، محد صاحل      

 .والنشر ، الرياض  

 ، مكتبة دار القلم ، الرياض تقنيات التعليم واالتصال) : ١٩٩٣(العقيلي ، عبدالعزيز حممد        

ن وجهـه  واقع استخدام احلاسب اآليل يف املدارس الثانوية م) : " ٢٠٠٢(العقيلي ، عبدالعزيز حممد        

،  جملة جامعة امللك سعود للعلوم التربويـة والدراسـات اإلسـالمية   ، " نظر مدراء الدبلوم يف كلية التربية 

 . ٥١٢-٤٧٧، ص ص  ١٤الد . الرياض 

باسـتخدام   التحليل اإلحصائي للبيانات يف البحث العلمي : ) ٢٠٠٢( بن عبدالرمحن العمر ، بدران      

SPSS الرياض عامة ، معهد اإلدارة ال ،     . 

، قطر ، العدد  جملة التربيةاملعوقات اليت تواجه تدريس احلاسوب ، ) : ١٩٩٨(العمري ، أكرم حممود       

 . ١١٢-٨٦،  ص ص ٢٤

، ص  ١، العني ، العدد  جملة دراسات تربويةاحلاسوب والتعلم ، ) : ١٩٩٦(العمري ، حممد شكري       

 . ٧٨-٦١ص

مركـز  مقدمة يف تصميم برامج احلاسب اآليل التعليمية ، كلية التربية ، ) : ١٩٨٩(وسف العنربي ، ي      

 . ١٥٣-١٣٧، ص ص  ١، الكويت العدد البحوث التربوية واملناهج 



 

 
 

١٤٠

 .، دار الفكر ، عمان ، األردن  استخدام احلاسوب يف التعليم) : ٢٠٠٢(الفار ، إبراهيم        

الطبعة ( املرجع األساسي يف األساسي يف احلاسب اآليل وتطبيقاته) : ١٤٢٢(املالكي حممد ، وآخرون       

 .، الرياض )  األوىل

، قطر ،  جملة التربيةالكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية ، ) : ١٩٩٢(ناعي ، عبداهللا سامل امل      

 . ٢٦٢-٢٤١، ص ص  ١٠١العدد 

حولية  جملة كليـة  التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليمية ،  ) :١٩٩٥(املناعي ، عبداهللا سامل        

 .    ٤٧٤- ٤٣١، ص ص  ١٢، قطر ، العدد  التربية

، الطبعة الثانية ، مكتبـة   استخدام احلاسب اآليل يف التعليم) : ١٤٢٣(املوسى ، عبداهللا بن عبدالعزيز        

 .الشقري ، الرياض 

استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم األساسي يف ) : ١٤٢٣(عبدالعزيز املوسى ، عبداهللا بن       

 .، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض    دول اخلليج العريب

أثر دراسة مادة احلاسوب يف اجتاهـات الطلبـة واسـتخدام    ) : "  ١٩٩٦( أبو شرار ، اين خليل       

 .  ، جامعة مؤتة ، الكرك ، األردنرسالة ماجستري غري منشورة، " ربة السابقة احلاسوب باختالف اجلنس واخل

واقع استخدام احلاسوب يف مدارس حمافظات جنوب ) : " ١٩٩٨(أبو عمر ، عبداللطيف عبداحلافظ       

 .ردن ، جامعة مؤتة ، الكرك ، األ رسالة ماجستري غري منشورة، " األردن واجتاهات الطالب واملعلمني حنوه 

اثر استخدام الكمبيوتر يف تدريس االقتصاد املرتيل لطالبات ) : " ١٩٩٥(أبوغازي ، وفاء حممد عثمان      

 . ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، القاهرة  رسالة ماجستري غري منشورة، " الصف الثاين باملرحلة الثانوية 

        



 

 
 

١٤١

 ،التوثيق التربوي وزارة املعـارف م بوساطة احلاسب اآليل ، التعلي) : ١٤١٥(أبوراس ، عبداهللا سعيد       

 . ٤٨-٤٣، ص ص  ٣٥، العدد  الرياض

 .، دار امة للنشر ، جده  مبادئ الكمبيوتر التعليمي لألفراد) : ١٩٨٨(إبراهيم ، فوزي طه       

 .مل الكتب ، القاهرة ، عا تكنولوجيا املعلومات وحتديث التعليم) : ١٤٢٢(إمساعيل ، الغريب زاهر        

تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسـيلة تعليميـة يف الـوطن    ) : ١٩٨٩(بوزبر ، امحد حممد      

 . ١١٩ -٩٧، ص ص  ٣٠، العدد  جملة رسالة اخلليج العريبالعريب، 

امل الكتب، ، ع تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت) : ١٤٢٥(زيتون ، كمال عبداحلميد     

 .القاهرة 

 . ، مكتبة دار الرشد ، الرياض  التعليمامنظومة تكنولوجي) :١٤٢٤(سامل  ، أمحد و سرايا ، عادل         

 .، مكتبة الرشد ، الرياض  تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين) : ٢٠٠٤(سامل ، أمحد         

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعليم العلوم على ) : ١٩٩١(سالم ، سيد امحد ، احلذيفي ، خالد فهد        

جملة البحث ، " التحصيل واالجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقي لتالميذ لصف األول املتوسط مبدينة الرياض 

 .٣٨١-٣٢٥، ص ص   ٣، كلية التربية ، جامعة املنيا ، العدد  يف التربية وعلم النفس

واقع استخدامات احلاسوب يف التدريس الصـفي باملـدارس   ) : " ١٩٩١(حممد  سالمة ، عبداحلافظ       

 .، اجلامعة األردنية ، عمان  رسالة ماجستري غري منشورة، " اخلاصة يف األردن 

وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم ، الطبعة الثانية ، دار ) : ١٩٩٨(سالمة ، عبد احلافظ حممد        

 .، األردن الفكر ، عمان 

 .   ، دار اخلرجيي ، الرياض  تصميم التدريس) : ١٤٢٥(سالمة ، عبد احلافظ حممد        

 . ، دار اخلرجيي ، الرياض تطبيقات احلاسوب يف التعليم) : ٢٠٠٤(سالمة ، عبد احلافظ حممد        



 

 
 

١٤٢

ت يف ميادين التربيـة  استخدام احلاسوب واإلنترن) :  ٢٠٠٣( سعادة ، جودت والسرطاوي ، عادل       

 .دار الشرق ، عمان  ،والتعليم

، االمارات  العـدد   جملة التربيةاستخدام الكمبيوتر يف األغراض التربوية ، ) : ١٩٩٣(طافش ، حممود       

 .    ٨٥-٨١، ص ص  ١٠٧-١٠٥

اء املهام التربوية، اجتاهات املتعلمني واملعلمات حنو استخدام احلاسوب ألد) : " ١٩٩٧(طوالبة ، حممد        

 . ٢٤١-٢٢٥، ص ص  ١٣، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد " جملة احباث الريموك

دراسة مساق يف احلاسوب على اجتاهات طلبة معلم اال حنو احلاسوب، ) : " ١٩٩٨(طوالبة ، حممد        

 . ٣٤٢-٣٣٢، ص ص  ٢٥، العدد  جملة دراسات اجلامعة األردنية

اجتاهات معلمي ومعلمات العلوم الشـرعية  ) : " ١٩٩٢(عبداهللا ، سامي ، السويدي ، وضحى علي       

، ١٠٢، العـدد   قطر، جملة التربية، "مبراحل التعليم العام حنو استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التدريس 

 . ٢٤١-٨٠ص ص 

 .، دار النعناعي ، القاهرة  لتعليم و الوسائل التعليميةتكنولوجيا ا) :  ١٩٩٤(، علي حممد  معبد املنع      

 .، دار املعارف ، مصر الكمبيوتر يف التعليم ) : ١٩٩٥(فتح الباب ، سيد       

أسباب الصعوبات اليت تواجه بعض طالبات كلية التربيـة يف مقـرر   ) : " ١٤١٥(فودة ، ألفت حممد       

 . ١٥٥-١١٣، ص ص   ٧٠، العدد  رسالة اخلليج العريب، " احلاسب اآليل 

،  SPSSاإلحصاء بال معاناة املفاهيم والتطبيقات باستخدام برنـامج   :) ٢٠٠٥(امل فهمي ، حممد ش      

 .الرياض العامة ، معهد اإلدارة 

  ،مبادئ اإلحصاء واستخداماا يف جماالت اخلدمـة االجتماعيـة   :) ١٩٩٩(كشك ، حممد جت ،       

 . دار الطباعة احلرة: اإلسكندرية



 

 
 

١٤٣

،  جملة التربية اجلديدةالتعليم بواسطة الكمبيوتر وتطبيقاته يف الدول العربية ، ) ١٩٨٤(مرداس ، نايف       

 .     ٣٣-٧، ص ص  ٣٣عمان، العدد 

، مؤسسة محد اجلاسم لاللكترونيات ، الدمام ،  مقدمة يف احلاسب اآليل) : ١٩٩٢(يونس ، شرف        

 .وىل الطبعة األ

حممـد   ع، يف مصطفى عبد السـمي  نظم التعليم بواسطة احلاسوب) : ١٩٩٩(يونس ، حممود إبراهيم       

 .، الطبعة األوىل  ١٨٤ -١٦٢دراسات عربية ، ص ص  : تكنولوجيا التعليم ) حمرر(
       

 راجع على شبكة اإلنترنت امل:  ب

وزارة التربيـة  موقـع  : لتعليم باململكة العربية السعودية املشروع الوطين الستخدام احلاسب اآليل يف ا      

 . هـ١٤٢٢مركز التطوير التربوي والتعليم ، 

  ١٠a/dev/mashare.moe.gov.swww           هـ   ٥/٣/١٤٢٧تاريخ الدخول للموقع 

موقع جملة الوسـائل  ،  ليم باململكة العربية السعوديةاملشروع الوطين الستخدام احلاسب اآليل يف التع        

 .هـ ١٤٢٤التعليمية 

 ٣hasebalwasaiel.freesevers.com/ .www     هـ٥/٣/١٤٢٧تاريخ الدخول للموقع 
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 : املراجع األجنبية .ج 
-   Taylor ,R ١٩٨٠,( ): The Computer at school (tutor ,tool ,tutee),teachers college press , 

١٢ ١٠٣Columbia , no ,  ,pp -١١٦ 
 
- Andrews , C ١٩٩٢. ( ): Computer based mathematics instruction at danville high school 
. Journal Educational Technology System ٢٠,  ٢ ١٠٧,( ) : -١١٣ 
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accessibility and varied teaching /learning strategies ". doctoral practicum  report , nova 
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-   Abdel-Hag , I ١٩٩٥.( ). Infusing  technology into preservice teacher education . office 
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٢,( ) ٢٣, Programmed Learning And Education Technology 

 
- ١٩٩٧Baker, W, & T. Hale ( ): Technology In The Classroom Education Review ٣٢ ٥, ( ): 
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-   Parker , ١٩٩٧R.( ): Increasing faculty use of technology in teaching and teacher 
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 الملحق األول
 

 
 
 
 

 أسماء المحكمین

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

١٤٧

 أمساء احملكمني

  حسب الدرجة العلمية رتبت األمساء أجبدياً                                  

 العمل احملكم م

 .   أستاذ تقنيات التعليم ، كلية التربية جامعة امللك سعود عوض التودري. د.أ -١

 .    رة البحوث الداخلية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةرئيس قسم إدا فائز احلرقان. د.أ -٢

 .أستاذ املناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود حممد الدحيان. د.أ -٣

 .أستاذ علم النفس ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود حممد تيغيزي. د.أ -٤

  . ملشارك ، كلية التربية ، جامعة امللك سعودأستاذ علم النفس ا السيد حممد ابوهاشم. د -٥

 .كلية املعلمني بالرياض أستاذ تقنيات التعليم املشارك ، عادل سرايا. د  -٦

 .كلية املعلمني بالرياض أستاذ تقنيات التعليم املشارك ، عبداحلافظ سالمة. د  -٧

 .، جامعة امللك سعود أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد ، كلية التربية رياض احلسن. د -٨

 .كلية املعلمني بالرياض أستاذ تقنيات التعليم املساعد ، عثمان التركي. د  -٩

 .رئيس قسم علوم احلاسب جبامعة اإلمام حممد بن سعود عماد الصغري. د-١٠

 .رئيس قسم احلاسب اآليل بإدارة التربية التعليم مبنطقة الرياض عبدالعزيز احلويطان. أ-١١

 .حماضر تقنيات التعليم ، كلية املعلمني بالرياض جيالنحممد احل. أ-١٢

 .مشرف تربوي حاسب اآليل بإدارة التربية التعليم مبنطقة الرياض ابراهيم الغمالس. أ-١٣

 .معلم علوم يف مدرسة اإلمام محزة بإدارة التربية التعليم مبنطقة الرياض عبدالعايل الشلوي. أ-١٤

 .ب اآليل بإدارة التربية التعليم مبنطقة الرياضمشرف تربوي حاس موسى احلميد. أ-١٥

 .معلم علوم يف مدرسة عبداحلميد الكاتب بإدارة التربية التعليم مبنطقة الرياض يوسف عبداحلميد. أ-١٦
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 الملحق الثاني
 
 
 

لتربیة العام لمدیر الإلى  قسم الوسائل وتكنولوجیا التعلیم خطاب رئیس 
 والتعلیم
    

 لتطبیق االستبانھ عام التربیة والتعلیمالیر مدخطاب ال 
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 الملحق الثالث
 
 

                   
 في الصورة النھائیة أداتي الرسالة                       
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 استبانة مديري املدارس                               
 

وفقه اهللا                                                       ............................................................................................. :األستاذ الفاضل  أخي مدير املدرسة 

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  وبعد


  بني يديكم استبانة لقياس اجتاهات مديري ومعلمي العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينـة

الرياض حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية و ذلك كمتطلـب  

 .حصول على درجة املاجستري لل

إن هذه االستبانة دف إىل الكشف عن اجتاهاتكم حنو استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ، وإمياننا        

من الباحث بصراحتكم ، ونظراً ألمهية آرائكم يف التوصل  إىل نتائج دقيقة هلذه الدراسة ، فإن الباحث 

أمام كل فقرة مبا تعتقدون صحته بكل ) √(تمعن ، و وضع اإلشارة يأمل قراءة فقرات االستبانة املرفقة ب

 .صدق وموضوعية و بطريقة تعرب عن حقيقة رأيكم ومشاعركم يف احلقل املناسب 

القسم األول وهو خاص بالبيانات األولية ، والثاين وهـو خـاص   : وتتألف األداة من ثالثة أقسام       

باملعوقات اليت مل ترد يف االستبانة و مقترحاتكم لالستفادة مـن   بفقرات االستبانة ، والثالث وهو خاص

 .املشروع 

، موافق بشدة ( ومت استخدام املقياس اخلماسي الذي بني يديكم وقد حددت كل عبارة بالدرجات       

 ).غري موافق بشدة ، متردد،  غري موافق ، موافق 

العلمي فقط ، وستعامل مجيع املعلومات بسرية  علماً بأن الغرض من احلصول على املعلومات هو البحث

 .  تامة

              ولكم جزيل الشكر على حسن التعاون سلفاً        
                       الباحث                          
عبداهللا بن حممد الدمهش                                             
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 اجلهة املنظمة  مقر التدريب املدة مسمى الدورة
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 استبانة معلمي العلوم والرياضيات
 وفقه اهللا      ........    ..................................................................الرياضيات \أخي الكرمي معلم العلوم            



 :وبعد  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


لرياضـيات  يقوم الباحث بدراسة ميدانية لواقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلـوم وا 
 . باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

 

ونظراً ألمهية آرائكم واليت سيتم من خالهلا بإذن اهللا التوصل إىل نتائج ، للتعرف على السلبيات وتالفيها 
 .واإلجيابيات وتعزيزها 

 

) √(إلشارة وإمياناً من الباحث بصراحتكم ، يأمل منكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة املرفقة ، ووضع ا
 .أمام كل فقرة مبا تعتقدون صحته يف احلقل املناسب 

 

 : علماً بأن االستبانة تتألف من أربعة أقسام 
 .القسم األول وهو خاص بالبيانات األولية  -
القسم الثاين وهو خاص بفقرات قياس اجتاهاتكم حنو استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم     -

 .والرياضيات 
 :ثالث وهو خاص بااالت التالية القسم ال -

 اليت واجهـتكم  األجهزة يف معمل احلاسب اآليل ، الربامج التعليمية ، تدريب املعلمني ، املعوقاتتوافر 
 . تدريس مادتكم باستخدام احلاسب اآليل  عند
 .  شروعالقسم الرابع وهو خاص باملعوقات اليت مل ترد يف االستبانة و مقترحاتكم لالستفادة من امل -

          

 .و يضمن لكم الباحث مبشيئة اهللا السرية التامة لإلجابات ، وعدم استخدامها إال لغرض البحث العلمي 
           

 مع جزيل الشكر على حسن التعاون سلفاً                              


     
          


 
 

 القسم األول 
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 :البيانات األولية  
 .................................................................................) :  اختياري(االسم 
 معلم(      )                   الوظيفة  -١
 علوم(      ) رياضيات        (      )   املادة اليت تدرسها     -٢
 .................آخر حدده (      )        علوم(      ) رياضيات        (      )                التخصص  -٣
 شهادة جامعية تربوية  (      )   املؤهل العلمي           -٤

 شهادة جامعية غري تربوية (      )        
 ماجستري)       (       
 دكتوراه)        (      
 ............................................فضالً حدده  : مؤهل آخر    )      (     

 سنوات ٥أقل من  (      )   سنوات اخلربة          -٥
 سنوات    ١٠سنوات إىل  ٥من  (      )                                     
 سنة فأكثر  ١١(      )                                     

 هل متتلك حاسباً آلياً ؟ -٦
 نعم                        ال                

 
 تدريبية يف احلاسب اآليل ؟) دورات(هل التحقت بدورة  -٧

 نعم                          ال                               
 :إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تعبئة البيانات التالية        


 

 اجلهة املنظمة  مقر التدريب املدة الدورةمسمى 

مدى عالقتها باستخدام 
احلاسب اآليل يف تدريس 
 العلوم والرياضيات

درجة الفائدة اليت 
 حصلت عليها

متو قوية
متوس قوية ضعيفة سطه

 طه
ضعي
 فة

          
          
          
          



 

 
 

١٥٩

 :القسم الثاين  
 :لق باجتاهاتكم حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  الفقرات التالية تتع    

موافق  الفقرة
غري  متردد موافق بشدة

 موافق
غري موافق 
 بشدة

      .والتعلم   استخدام  احلاسب اآليل مهم يف عملية التعليم -١
استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات   -٢

 .لدى الطالب يعزز االستقاللية 
     

استخدام احلاسب اآليل وسيلة تعليمية يعترب عائقاً يواجـه   -٣
 .املعلم 

     

٤-  استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات أمر
 .غري جمدي 

     

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات   -٥
 .يعطي محاساً ودافعيه حنو التعلم 

     

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات   -٦
 .يصيب املعلم بامللل 

     

يف تدريس العلوم  العائد املتوقع من استخدام احلاسب اآليل -٧
 .والرياضيات أعلى من التكاليف املادية 

     

تعميم استخدام احلاسب اآليل يف تـدريس بقيـة املـواد     -٨
 .الدراسية مطلباً حيوياً 

     

تدريس العلوم والرياضيات باسـتخدام  احلاسـب اآليل     -٩
 ) .ميكانيكياً (يؤدي إىل جعل التعليم آلياً 

     

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات   -١٠
 .أمر مرغوب لدى الطالب 

     

ينبغي تعليم الطالب على استخدام احلاسب اآليل مـن   -١١
 .املرحلة االبتدائية 

     

ينبغي أن يدرك أولياء أمور الطالب أمهيـة اسـتخدام    -١٢
 .احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 

     

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضـيات   -١٣
 .يوفر للمعلم عرض املادة بطرق وأساليب متنوعة 
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موافق  لفقرةا
غري  متردد موافق بشدة

 موافق
غري موافق 
 بشدة

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  -١٤
 .يولد لدى املعلم الرهبة واخلوف 

 

استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  -١٥
 . يساعد على زيادة التحصيل العلمي لدى الطالب 

 

ة أعداد املعلمني وتقليص نصاب احلصص أوىل من زياد -١٦
االهتمام باستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم 

 .   والرياضيات 



استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  -١٧
 .يعترب هدراً للوقت 



استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات  -١٨
 .املعلم التدريسية يقلص من قدرات 



مهارات املعلم احلاسوبية تعترب عائقاً حنو استخدام  -١٩
 .احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 



أمناط الربامج التعليمية املستخدمة يف تدريس العلوم  -٢٠
 . والرياضيات معروفة لدى املعلم 














 

 
 

١٦١

 :القسم الثالث 
 :   األجهزة -١     

 :الفقرات التالية تتعلق بتوفري األجهزة يف معمل احلاسب اآليل         
 :يف اخلانة اليت تراها مناسبة )  √( فضالً ضع عالمة                

بدرجة  الفقرة
 كبرية

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 ال أدري قليلة

عدد أجهزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل باملدرسة يتناسب  .١
 . دد الطالب يف الفصل الواحد مع ع

    

     .هناك اهتمام بصيانة األجهزة  .٢
     .  ترتيب األجهزة يف معمل احلاسب اآليل مناسب  .٣
     .منها   يتم االستفادة شبكة املعمل  .٤
 
 

 :الربامج التعليمية اجلاهزة   -٢     
 :زة ومدى مناسبتها وكفايتها للمقررات الفقرات التالية تتعلق بالربامج التعليمية اجلاه             

 

 :يف اخلانة اليت تراها مناسبة )  √( فضالً ضع عالمة                 
 

 الفقرة
بدرجة 
 كبرية

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 ال أدري قليلة

الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة يف املدرسة متوفرة يف األسواق   .١
 .احمللية 

    

     ة اليت قدمت من اإلدارة العامة لتقنيات التعليم كافية الربامج التعليمي .٢
الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة مناسـبة ملفـردات املقـررات     .٣

 .الدراسية 
    

     .الربامج التعليمية اجلاهزة املتوفرة تغطي جمموع املقررات الدراسية  .٤
     .الربامج التعليمية اجلاهزة املستخدمة مناسبة للطالب  .٥
     .الربامج التعليمية اجلاهزة تناسب طبيعة املادة ) جماالت(أمناط  .٦
 
 
 
 
 



 

 
 

١٦٢

 :تأهيل املعلمني الستخدام احلاسب اآليل    -٣          
 :الفقرات التالية تتعلق  بتدريب معلمي العلوم والرياضيات على احلاسب اآليل            

 
 :اخلانة اليت تراها مناسبة يف )  √( فضالً ضع عالمة                

مناسب  الفقرة
 جداً

غري  مناسب
 مناسب

 ال أدري

     .  الوقت الذي عقدت فيه الدورات التدريبية  .١
     .نسبة عدد األجهزة إىل عدد املتدربني  .٢
     تدريب املعلمني على استخدام احلاسب اآليل قبل البدء باملشروع  .٣
     ب اآليل أثناء تنفيذ املشروع تدريب املعلمني على استخدام احلاس .٤
     .التدريبات العملية على األجهزة  .٥
     .جتهيزات مقر التدريب   .٦
     .املعلومات اليت تلقاها املتدرب  .٧
     .كفاءة املدربني  .٨
     .جودة وسرعة األجهزة املستخدمة يف التدريب  .٩
     .احلافز املادي املقدم للمتدرب  .١٠
     .املقدم للمتدرب احلافز املعنوي  .١١
     .مواضيع الدورات املقدمة  .١٢
     .آلية التسجيل يف الدورات  .١٣
     .مدة  الدورة التدريبية  .١٤
     . Office) األوفيس(التدريب على جمموعة  .١٥
     .التدريب على إدارة شبكة معمل احلاسب اآليل   .١٦
     .التدريب على تصميم الربامج التعليمية  .١٧
     .لى تقومي الربامج التعليمية التدريب ع .١٨
     .التدريب على أنتاج الربامج التعليمية  .١٩
     .التدريب على اختيار الربنامج التعليمي املناسب  .٢٠
 
 
 
 
 



 

 
 

١٦٣

 :املعوقات اليت تواجه معلمي العلوم والرياضيات عند استخدامهم احلاسب اآليل  -٤ 
         :اآليل يف التدريس  استخدام احلاسبمعلمي العلوم والرياضيات عند الفقرات التالية تتعلق باملشكالت اليت تواجه   

 :يف اخلانة اليت تراها مناسبة )  √( فضالً ضع عالمة               
 

بدرجة  الفقرة
 كبرية

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 ال أدري قليلة

     . الدافعية منخفضة عند الطلبة  الستخدام احلاسب اآليل .١
     .الطالب يف الفصل  كثرة أعداد .٢
     .عدم وضوح أهداف املشروع  .٣
     .عدم وضوح آلية تنفيذ املشروع  .٤
قلة اهتمام  إدارة املدرسة باستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلـوم   .٥

 .والرياضيات 
    

ندرة تشجيع إدارة املدرسة للمعلمني على استخدام احلاسـب اآليل يف    .٦
 . ت تدريس العلوم والرياضيا

    

ضعف متابعة إدارة املدرسة الستخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم  .٧
 .والرياضيات 

    

     .قلة متابعة املشرف التربوي للمادة لتنفيذ املشروع  .٨
     .قلة متابعة املشرف التربوي للحاسب اآليل لتنفيذ املشروع  .٩
علـوم  عدم اهتمام  حمضر معمل احلاسـب اآليل أثنـاء تـدريس ال    .١٠

 .والرياضيات يف معمل احلاسب اآليل 
    

     .   قلة احلصص املخصصة حملو أمية الطالب يف  احلاسب اآليل  .١١
     .سوء اختيار موقع معمل احلاسب اآليل يف املدرسة   .١٢
     .قلة عدد أجهزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب  .١٣
     .األجهزة يف املعمل  تضعف إمكانيا .١٤
     .ة احمللية اليت تربط بني أجهزة احلاسب يف املعمل تعطل الشبك .١٥
     .عدم تناسب مساحة املعمل مع عدد أجهزة احلاسب اآليل .  .١٦
     .سوء استخدام أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته من قبل الطالب  .١٧
     .قلة الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل  .١٨
     .ندرة الربامج التعليمية  .١٩
     ) . Data Show( جهاز العرض  عدم وجود .٢٠





 

 
 

١٦٤

 :القسم الرابع 
 :املعوقات  اليت واجهتك أثناء تنفيذ املشروع ومل تذكر فيما سبق  -١

١-.... 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨-


 :املقترحات اليت تريد إضافتها حىت تتم االستفادة الكاملة من املشروع  -٢



١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨-

 
 


