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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ا اآتسبت     (  ا م ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها لها ما آسبت وعليه
ا إصرًا    ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ربنا وال تحمل علين

ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به   لذين من قبلنا آما حملته على ا
وم     واعف عنا واغف ى الق ا فانصرنا عل ر لنا وارحمنا أنت موالن

 ٢٨٦: البقرة    )الكافرين 
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 ملخص الدراسة  
 :عنوان الدراسة 

ينـة مكـة   واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشريف احلاسـب اآليل مبد  
 . املكرمة  

 :اسة هدف الدر
وجاءت ، كرمة  هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة امل

 :  أسئلة الدراسة على النحو التايل

 األهداف التربوية ؟بعض ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق  -١

 إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل ؟ ستخدام احلاسب اآليل يفواقع اما  -٢
 ؟ العملية التعليمية كمصدر معريف ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف  -٣
 ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية ؟ -٤
 ؟ تدريس الصفوف األولية يف  ما الصعوبات اليت  يواجهها معلمو احلاسب اآليل -٥

 :ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باخلطوات اإلجرائية التالية 
كما مشل ذلك استعراض ألهم ، ومتغريات الدراسة نظرياً ، كتابة  إطار نظري يتضمن ويعاجل أهم املفاهيم العلمية  -١

 .الدراسات السابقة 
 :منهجية الدراسة وإجراءاا  -٢
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومشريف احلاسب اآليل للصفوف األوليـة يف  ، كأداة للدراسة  هواالستبان، املنهج الوصفي  استخدم  الباحث 

استخدم الباحـث معامـل   كما ، مدرسة ) ٥٧(  لعددني مشرف) ٥(، معلماً) ٥٨(منهم ) ٦٣(والبالغ عددهم ، املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة 
 " ت " واختبار   ،املتوسطات ، النسب املئوية، التكرارات، معامل ألفا كرونباخ، سون ارتباط بري

 : نتائجالأهم  -٣
وكذلك بالنسبة  . ٣,٦٣ومقدار املتوسط احلسايب ، كبرية    األهداف التربوية بعض كانت درجة واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق -أ

وأيضـاً لواقـع    .   ٣,٥١ومقدار املتوسط احلسايب ، ة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليلإتاحمدى لواقع استخدام احلاسب اآليل 
وكذلك لواقع استخدام احلاسـب  .   ٣,٥٥مقدار املتوسط احلسايب حيث كان كبرية   العملية التعليمية كمصدر معريف استخدام احلاسب اآليل يف 

احلاسب اآليل متوسطة ومقدار  وبينما كانت درجة الصعوبات اليت يواجهها معلم .  ٣,٧٧مقدار املتوسط احلسايب و،  اآليل يف توفري خدمات تعليمية
 .  ٣.٠٧ املتوسط احلسايب 

حول واقع استخدام احلاسب  ) مشرف (و)  معلم (الوظيفة  يمن ذووجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة عدم  - ب
 .و الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل ،  والتخصص ، غري الوظيفة اآليل بالنسبة ملت

اآليل  اسبحول واقع استخدام احل )أخرى(و) دبلوم(املؤهل العلمي  يمن ذووجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة  -ج    
 ) .دبلوم ( املؤهل العلمي يف التنمية العلمية وكانت الفروق لصاحل

 :توصيات الأهم  -٤
 . على مجيع مدارس املرحلة االبتدائية  استخدام احلاسب اآليلضرورة  تعميم  -أ  

 .السعي اجلاد إلزالة الصعوبات اليت حددا هذه الدراسة  -ب 

 .استمرار تدريب املعلمني على استخدام احلاسب اآليل يؤدي إىل متكنهم بشكل أفضل  -ج        

 : ت مستقبليةمقترحات لدراسا -٥
 .إجراء دراسة مماثلة يف مناطق أخرى باململكة العربية السعودية   -أ      

 .إجراء دراسة على املراحل التعليمية األخرى  -ب     

 - ب -



 

Abstract 
 

Title: the reality of using computer in the educational process at elementary first 
grades from computers teachers and supervisors points of view in Holy Makkah.  
   

Objectives :  
 The study aims to explore the effect of computer in developing the educational process 
in lower elementary grades in Makkah. The questions of the study are :  
١- What is the current status of using computer in the scientific development ?  
٢- What is the effect of teaching school subjects by using computer programs? 
٣- What is the effect of using computer in achieving the educational goals ? 
٤- What is the effect of using computer in securing better educational service? 
٥- What are the main difficulties that the teachers authorized to use the computer face? 
To achieve the objectives, the Graduator performed  the following  

procedural steps: 
١- Writing a theoretical frame involving and processing the most scientific definitions, 

theoretical variables of the study, as it included an offer of the most previous 
studies.  

٢- Methodology and procedures : The descriptive approach was used as a method and 
a questionnaire was the tool. All computer teachers and supervisors of lower 
elementary grades in Makkah represented the study population .  

The study population (٦٣) were (٥٨) teachers and (٥) supervisors. Pearson coefficient, 
Alpha Gronbagh, frequencies, percentages, means and T-test were used in the study.  
Main Results :  
١-  The current status of using computer in the scientific development was great. The 

arithmetic mean was (٣.٦٣). It was also the effect of teaching school subjects by 
using computer programs was great. The arithmetic mean (٣.٥١). It was also the 
effect of using computer in achieving the educational goals was great. The 
arithmetic mean was (٣.٥٥). It was also the effect of using computer in securing 
better educational service was great. The arithmetic mean was (٣.٧٧). It was also 
The main difficulties that the teachers authorized to use the computer face were 
average with arithmetic mean (٣.٠٧).  

٢- There were no statistically significant differences between the study population 
(teachers and supervisors) in the current status of using computer concerning the 
variables of profession, specialization and computer training courses.  

٣- There were statistically significant differences in the study population in 
qualifications (diploma or other ) about the current status of using computer in 
scientific development for those with diploma.  

Main Recommendation :  
١- To increase the rate of using computer in the elementary stage .  
٢- To use computer programs in suitable situations of all school subjects and benefit 

from these computer in the teaching process.  
٣- To secure data show and computers in schools.   
Proposal future studies: 

١- To perform similar study in other regions from the Kingdom of Saudi Arabia.  
٢- To perform a study in the other educational stages. 

 - ج -



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 والديت الفاضلةإىل والدي العزيز و
 

 ورزقهما حسن اخلامتة، وأمدمها بالصحة ، أطال اهللا يف عمرمها 
 

 إىل كل من مد يد العون يل حىت أكملت دراسيت
 

 إىل كل طالب وطالبة علم
 

 أهدي هلم مجيعاً هذه الدراسة
 

 .واهللا من وراء القصد ، داعياً اهللا عز وجل أن ينفعهم  ا 
 

 

 اإلهداء
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 شكر وتقدير
 

له اليت وهبين إياها للقيام ـذه الدراسـة   افضأوأشكره على نعمه و،  سبحانه وتعاىل امحد اهللا

كليـة  عميد و، مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عدنان بن حممد وزان  ملعايل ويسرين أن أتقدم بالشكر 

حممد الدكتور صاحل بن ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس ،  التربية الدكتور زهري بن علي الكاظمي

 .السيف على توجيهاته ودعمه املستمر لطالبه 

زكريا بن حيي الل املشرف علـى  الدكتور  صاحب اخللق الفاضل أستاذي اجلليل األستاذوإىل         

 فجزاه اهللا عين خري اجلزاء، الذي أعطاين عطاءاً فياضاً من علمه الواسع ومشلين بعطفه وتواضعه  دراسةال
تقدير لكل من سعادة األستاذ الدكتور عبد احلكيم بن موسى مبـارك    كما أتقدم بالشكر وال  

وعلى ملحوظاما اليت ،  دراسةولسعادة الدكتور ابراهيم بن أمحد عامل  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه ال

أشكر مجيع أساتذيت يف كلية التربية جبامعة و، كان هلا األثر الطيب يف إخراج الدراسة يف صورا احلالية 

لدكتور ربيع بن سعيد طه على ما قدمه من توجيه أثناء التحليالت األستاذ ا وأخص منهم، أم القرى  

 .واألستاذ محزة بن حممد فلمبان سكرتري قسم املناهج وطرق التدريس ،  ذه الدراسةاإلحصائية  هل

 تربوي ومراكـز البحـوث  والشكر لكل من ساهم معي الستكمال هذه الدراسة يف امليدان ال

 .يف مدارس مدينة مكة املكرمة  هاتطبيقأو يسر ، ملن حكم أداة الدراسة وواملكتبات 

وعلى ، واهللا خري املوىل وخري النصري ، العلي القدير أن تكون هذه الدراسة علناً نافعاً ومفيداً وأسال اهللا 

 .اهللا توكلت وإليه النصري 
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‘‹èÐÛa@
Êìšì¾a@—ÛaòzÐ@

 ملخص الدراسة باللغة العربية
 ملخص الدراسة باللغة األجنبية 

 اإلهداء 
 شكر وتقدير 

 قائمة احملتويات 
 قائمة اجلداول
 قائمة املالحق 

Þëþa@Ý—ÐÛa@
@òaŠ‡ÜÛ@âbÈÛa@Šb ⁄a@

 املقدمة  •
 مشكلة الدراسة وتساؤالا  •
 أهداف الدراسة  •
 أمهية الدراسة  •
 مصطلحات الدراسة  •
 سة حدود الدرا •

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@
òaŠ‡Ûa@pbîi†c@

 اإلطار النظري : أوالً 
 مقدمة •
 ماهية احلاسب اآليل  •
 مكونات احلاسب اآليل  •
 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  بداية •
 خالصة جتارب بعض الدول يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم •
 العربية السعوديةالتطور التارخيي الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم باململكة  •
 مشروع إدخال احلاسب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  •
 اآللية املقترحة لتنفيذ املشروع  •
مراحل املشروع •

 ب
 ج
 د
 هـ
 و
 ط
 ك
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٢ 
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٤ 
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٥ 
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٨ 
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١٠ 
١٠ 
١١ 
١٣ 
١٥ 
١٨ 
١٩ 
١٩ 
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Êìšì¾a@Éibm@òzÐ—Ûa@

 احلاسب اآليل يف التعليم  دوار استخداما •
 دام احلاسب اآليل يف التعليم أسباب استخ •
 مزايا استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  •
 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  معوقات •
 مهارات احلاسب اآليل يف املرحلة االبتدائية للصفوف األولية  •
 الدراسات السابقة : ثانياً 
  الدراسات احمللية •
  الدراسات العربية •
  الدراسات األجنبية •

  سابقةى الدراسات التعقيب عل
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@

bèmaõa‹ugë@òaŠ‡Ûa@òîvèäß@
 مقدمة •
 منهج الدراسة  •
 جمتمع الدراسة  •
 االستبانه :  دراسةأداة ال •
 صدق أداة الدراسة  •
 ثبات أداة الدراسة  •
 األساليب اإلحصائية  •

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@
bèn“Óbäßë@òaŠ‡Ûa@wöbnã@‹Ç 

 شتهال األول ومناقاؤعرض النتائج اخلاصة بالس •
 ل الثاين ومناقشتها اؤبالسعرض النتائج اخلاصة  •
 ل الثالث ومناقشتها اؤبالسعرض النتائج اخلاصة  •
 ل الرابع ومناقشتها اؤالسعرض النتائج اخلاصة ب •
 ل اخلامس ومناقشتها اؤلسعرض النتائج اخلاصة با •
 ل السادس ومناقشتها اؤالسعرض النتائج اخلاصة ب •

٢٠ 
٢١ 
٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٨ 
٢٨ 
٣٥ 
٣٨ 
٤٣ 
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٤٦ 
٤٦ 
٤٧ 
٥٠ 
٥٣ 
٥٤ 
٥٦ 
 
٧٩-٥٧ 

٥٨ 
٦٠ 
٦٣ 
٦٥ 
٦٨ 
٧٠ 
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ßb©a@Ý—ÐÛa@
@bèmbyÔßë@bèmbî–ìmë@òaŠ‡Ûa@wöbnã@ò–ý‚@

 خالصة النتائج  -١
 توصيات الدراسة  -٢
  اتمقترح  -٣

@Éua‹¾a@
 املراجع العربية  - أ
 املراجع  األجنبية  - ب

@Õyý¾a@
  احملكمني  قائمة بأمساء هيئة) ١(ملحق 
   قائمة بأمساء مدارس جمتمع الدراسة ) ٢(ملحق 
  قائمة االستبانه يف صورا األولية ) ٣(ملحق 
  قائمة االستبانه يف صورا النهائية ) ٤(ملحق 
  خطاب عميد كلية التربية ملدير عام التعليم مبكة املكرمة ) ٥(ملحق 
   ة املكرمة مدير عام التربية والتعليم مبكخطاب ) ٦(ملحق 
 التطوير التربوي قسم التخطيط وخطاب ) ٧(ملحق 

 

٨٧-٨٠ 
٨١ 
٨٦ 
٨٦ 
٩٣-٨٧ 

٨٨ 
٩٣ 
١٢١-٩٤ 

٩٥ 
٩٧ 
١٠١ 
١٠٩ 
١١٦ 
١١٨ 
١٢٠ 

 - ح -



 

Þëa‡§a@‘‹èÏ@
áÓŠ@Þë‡§a@æaìäÇ@@@òzÐ—Ûa@
توزيع جمتمع  الدراسة من معلمي ومشريف احلاسب اآليل للصفوف ١

  ة مكة املكرمةاألولية يف املرحلة االبتدائية مبدين
٤٧ 

 ٤٨  انات على جمتمع الدراسة األصلي حسب املهنة توزيع االستب ٢
 ٤٨توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل العلمي ٣
بعد إعادة تقسيم توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل العلمي ٤

  الفئات
٤٩ 

 ٤٩  ب آيل شخصي توزيع جمتمع الدراسة  تبعا المتالك جهاز حاس ٥
توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلاسب  ٦

  اآليل 
٥٠ 

 ٥٤قبل وبعد التحكيمهبنود االستبان ٧
 ٥٥معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ ٨
معامل االرتباط بني احملاور(حساب الثبات بطريقة االتساق الداخل ٩

  ) احملاور والدرجة الكلية وبعضها، وبني 
٥٥ 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة  ١٠
    األهداف التربوية بعض حول واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق

٥٨ 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة  ١١
ب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ حول واقع استخدام احلاس

    باستخدام برامج احلاسب اآليل

٦١ 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة  ١٢
  العملية التعليمية كمصدر معريفحول واقع استخدام احلاسب اآليل يف 

٦٣ 

الستجابات جمتمع الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ١٣
    حول واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية

٦٦ 
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áÓŠ@Þë‡§a@æaìäÇ@Éibm@òzÐ—Ûa@
سة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدرا ١٤

يف تدريس علمو احلاسب اآليل محول الصعوبات اليت يواجهها 
   الصفوف األولية

٦٨ 

لمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا لنتائج اختبار ت ١٥
  ملتغري الوظيفة 

٧١ 

لمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا لنتائج اختبار ت ١٦
  ملتغري التخصص 

٧٣ 

قارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا ملنتائج اختبار ت ١٧
  هل العلميملتغري املؤ

٧٥ 

مقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا للنتائج اختبار ت ١٨
  ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل 

٧٧ 
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 ٩٥قائمة بأمساء هيئة احملكمني ١
 ٩٧قائمة بأمساء مدارس جمتمع الدراسة ٢
 ١٠١قائمة االستبانه يف صورا األولية ٣
 ١٠٩قائمة االستبانه يف صورا النهائية ٤
 ١١٦ خطاب عميد كلية التربية ملدير عام التعليم مبكة املكرمة  ٥
 ١١٨مدير عام التربية والتعليم مبكة املكرمةخطاب  ٦
 ١٢٠ التطوير التربويقسم التخطيط و خطاب ٧
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سلني نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  رالسالم على سيد املاحلمد هللا رب العاملني والصالة و

 .وبعد ، أمجعني 

متعددة  أنواعلعل من أهم مسات العصر احلديث التقدم السريع الواضح يف صناعة وتسويق 

ولقد ازداد انتشار األجهزة  الشخصية من هـذه احلاسـبات   ، ) الكمبيوتر ( من احلاسبات اآللية 

وأصبحت احلضارة اإلنسانية تتسم بالتغري السريع ، لقرن امليالدي احلايل عقد الثمانينات من ا حبلول

للحاسب اآليل دور كبري ومهم  وغدا، املتالحق يف املعارف وزيادة تطبيقاا التكنولوجية كماً ونوعاً 

ين مما ويزداد هذا الدور  أمهية يوماً بعد يوم نظراً هلذا التغري السريع والتطور التق، يف عملية التعلم 

 . يوفر خدمات تعليمية أفضل  

سارع املختصون يف الوسائل التعليمية وتقنيات التعلم بتوظيف احلاسـبات اآلليـة يف   كما 

ساعد املدارس وظهر الكثري من الربامج لت، ويف جمال التدريس على وجه اخلصوص ، جماالت التربية 

 : خمتلفة منها و املعلمني يف نواحٍ

 .املدرسة  إدارة أعمال وسجالت -١

إدارة العملية التعليمة فيما يتعلق بسجالت التالميذ ورصد درجام يف املقـررات   -٢

  .الدراسية

       يق األهداف التربويـة املنشـودة  ومتابعتهم علمياً لتحق التالميذ  حتديد مستويات -٣

 ) . ٥٨٩:  ١٩٩٥ ، احملسن  (

ـ    وعن الدور املهم الذي يقوم به احلاسـب اآليل يف          ة يشـري  ـالتعلـيم  كتقنيـة تعليمي
ة  ترفـع  مهمإىل أن احلاسب اآليل  يؤدي دوراً رئيساً كتقنية تعليمية ) ٣٨:  ٢٠٠٥ ،ودريـالت(

وتطبيقاا  املتنوعة ختـدم   ، وأن هذه التقنية يف تطور مستمر وهائل ، من مستوى العملية التعليمية 
حلاسـب اآليل يـوفر   كمـا أن ا ، ية على اإلنترنت  العملية التعليمية كتطبيقات املدرسة اإللكترون

إضـافة إلمكاناتـه املتنوعـة يف    ، انتباه املتعلم حنو ما يعرضه احلاسب اآليل  وسائل تعليمية جتذب



 

مما يساعد على إنتاج مواد دراسية متكاملـة  . املؤثرات احلركية والصوتية واللونية املثرية للمتعلم 
 . باستخدام احلاسب اآليل 

ميتلك قدراً مـن  املعلم الذي يتم تفعيل دور احلاسب يف العملية التعليمية يلزم إجياد   ولكي

ويف هـذا السـياق   ، املهارات واإلمكانات العلمية والفنية للتعامل مع احلاسب وتطبيقاته  املختلفة 

ـ  ) ٤١:  ٢٠٠٥ ،ودري ـالت(يشري  ها إىل أنه لكي يتمكن املعلم  من القيام باألدوار الـيت يتطلب

إلنترنـت   للتعامل مـع احلاسـب وا  الً التعليم املعتمد على تقنيات احلاسب  ينبغي  أن يكون مؤه

إضافة  إذا ما مت  أثناء فترة إعداد املعلم بكليات التربية وكليات املعلمني الً ويكون هذا التأهيل فعا

التـدريس  مطالب اخلدمة من خالل دورات تدريبية مستمرة يتم تصميمها يف ضوء للتدريب أثناء 

 .باستخدام احلاسب واإلنترنت واملدرسة اإللكترونية 

و يعد مشروع تدريس احلاسب اآليل بأسلوب  املنهج املدمج يف املدارس االبتدائية والـذي  

وأهداف هذا املشروع كمـا  . هـ  أحد أساليب دمج التقنية يف عملية التعليم ١٤٢٣أقر يف العام 

 :شروع إدخال احلاسب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة وردت يف الدليل التنظيمي مل

حمو أمية احلاسب اآليل من خالل يئة املعلمني والطالب الستخدام احلاسب يف التعلـيم   "   

وإعداد ، وإعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل الصف ، وتطوير أساليب التدريس باستخدام احلاسب 

ات احلديثة بكفاءة  وإتاحة الفرصة  للطالب للتعلم بطرق وأساليب جيل قادر على التعامل مع التقني

وتطوير العملية التعليميـة  ، ومساعدة املعلم على تطوير ذاته  ومستواه العلمي والتربوي ، متعددة 

 ) . ٨٧: ٢٠٠٥، وزارة التربية والتعليم (  . "  للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع األخرى

كمـا   - دف تطويره  دمج التقنية يف التعليماليت دف إىل  طموحةع الإن طرح املشاريو  

، بأسلوب املنهج املدمج يف املدارس االبتدائيـة واملتوسـطة     - يف مشروع  تدريس احلاسب اآليل

يـدعو متخـذي القـرار يف    والذي وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية  بنتهوالذي ت

واملتخصصني يف جمال التقنيات إىل القيام بدراسات تصف الواقـع الفعلـي   ، املؤسسات التعليمية 

وهذه الدراسات تصـف  ، ويسعى لدجمها يف منظومته  ، املشاريع اجلديدة  لتبينللميدان التعليمي 

) ٦٤١:  ٢٠٠٠، اهلـدلق   (ويشري . اإلمكانات املتنوعة للمنظومة التعليمية املادية منها والبشرية 

بن فاطمة حول واقع استخدام التقنيات التربوية يف األقطار العربية والصعوبات اليت ا لـ يف دراسة

، أنه يتأكد التساؤل عن الواقع احلايل الستخدام التقنيات التربوية يف الـبالد العربيـة   ، تواجهها 

 . ا للوصول إىل األفضل بإذن اهللا والصعوبات اليت تواجهنا ليتم معاجلته



 

 

@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ßëcÜ÷@bènZ@
 

إن استخدام احلاسب اآليل يف التدريس مفهوم جديد مت تبنيه يف السنوات األخرية خلدمة اتمع   

نظراً ألمهية حتديد واقع استخدام احلاسب اآليل كتقنية تعليمية يف عمليات و، والبيئة التعليمية 

وخاصة يف جمال تقنيات ،  لوضع برامج ختدم هذا االجتاهو، وحتسني عملية التعليم والتعلم  تطوير

وألمهية الدراسات املسحية اليت جتلي هذا الواقع كانت هذه ، ودجمها يف العملية التعليمية ، التعلم 

 :وجاءت أسئلة الدراسة على النحو التايل ، الدراسة 

ئية ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف تطوير العملية التعليمية للصفوف األولية يف املرحلة االبتدا

 ؟ مبدينة مكة املكرمة  

 : التالية )  األسئلة الفرعية ( ويتفرع من هذا السؤال 

 األهداف التربوية ؟بعض ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق   -١

مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب احلاسب اآليل يف إتاحة استخدام واقع ما   -٢

 اآليل ؟

 ؟ العملية التعليمية كمصدر معريف م احلاسب اآليل يف ما واقع استخدا  -٣

 ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية ؟  -٤

 ؟ يف تدريس الصفوف األولية  ما الصعوبات اليت  يواجهها معلمو احلاسب اآليل  -٥

سبب بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ب ةإحصائي ةاللدذات هل توجد فروق   -٦

 .الدورات التدريبية، ؤهل العلمي امل، التخصص ، مثل الوظيفة  متغريات الدراسة اختالف 

 

@òaŠ‡Ûa@Òa‡çcZ@

 :إىل سعت هذه  الدراسة 

 .األهداف التربويةبعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق معرفة     -١

تالميذ باستخدام برامج إتاحة مواد دراسية للاحلاسب اآليل يف استخدام حتديد واقع     -٢

 . احلاسب اآليل



 

 .  العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتديد     -٣

 . واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليميةد حتدي    -٤

 . يف تدريس الصفوف األولية  الصعوبات اليت  يواجهها معلمو احلاسب اآليلمعرفة      -٥

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب  ةحصائياإل ةلالدالذات فروق معرفة ال     -٦

 دورات التدريبيةال، املؤهل العلمي ، التخصص ، مثل الوظيفة  متغريات الدراسة اختالف 

 

@òaŠ‡Ûa@òîàçcZ@
 :على النحو التايل تتمثل أمهية الدراسة 

ودوره يف املرحلـة  اآليل  احلاسبالفعلي الستخدام  الواقععن  سوف تقدم الدراسة صورة   -١

 .  االبتدائية

ـ ساهم هذه الدراسة يف الكشف عن بعض األسـباب و الصـعوبات الـيت تع   سوف ت   -٢ ق ي

 ن للحاسب اآليل واستخدام املعلم

قد تسهم التوصيات املنبثقة من الدراسة احلالية يف وضع توصيات وحلول مقترحة لكيفيـة    -٣

 . تفعيل تطوير العملية التعليمية حلاسب اآليل يف استخدام ا
 

@òaŠ‡Ûa@pbzÜİ—ßZ@

إلكترونية  ةبأنه  آل"   ) ١٩٩٦  ، العقيلي(  عرفه) :  COMPUTER( احلاسب اآليل 

وحتـول  ، وحتلـل  ، وهـي ختـزن   ، قادرة على  إجراء العمليات احلسابية املختلفة بسرعة عالية 

 . ) ٥٠٣ص (  "  يتعامل معها احلاسب اآليلاملعلومات أو البيانات إىل لغة 

آيل يسـاعد  هاز ج عبارة عنبأنه  -وفقاً للدراسة  -إجرائياً وميكن تعريف احلاسب اآليل  

على إمتام العمليات احلسابية واملنطقية املختلفة بواسطة برنامج مكون من عدة تعليمـات لـذلك   

 .   مع حفظها واسترجاعها وقت احلاجة إليها، الغرض 



 

 

بأا كل تأثري حيدث بـني األشـخاص     " )١٩٩٤ ، الدريج ( عرفها:    العملية التعليمية         

 .  ) ١٤ص (  " بقصد التعلم  يف سلوك الفردويهدف إىل  تغيري ، بفضل وسائل تصويرية معقولة 

فق حاجات و هدفسلسلة من اإلجراءات املوجهة حنو حتقيق وميكن تعريف العملية التعليمية بأا   

وهو ما يسـمى  باملـدخالت السـلوكية      وإمكانات املعلم والبيئة املدرسية  واستعدادات التالميذ

 .   والتأكيد على خمرجات التعلم، واألنشطة التعليمية ، واخلربات 

الصـف األول  ( الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية يقصد ا  :الصفوف األولية          

حيث يكون معدا أعمار التالميذ فيها ) الصف الثالث االبتدائي ، الصف الثاين االبتدائي ، دائي االبت

وفق نظام التعليم العام ) الئحة تقومي الطالب ( سنوات عمرية )  ٩ – ٦( يف املستوى الطبيعي من 

 .يف اململكة العربية السعودية 

بأنه خـبري فـين وظيفتـه     "  )١٩٩٨ ،ارف املعوزارة  ( عرفته:  اسب اآليلمشرف احل         

وحل املشكالت  التعليمية  اليت تواجههم باإلضـافة  ، الرئيسية مساعدة املعلمني على النمو  املهين 

 . " وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحيحة، إىل  تقدمي اخلدمة الفنية  لتحسني أساليب التدريس 

لذي تسند إليه مهمة اإلشـراف علـى   ذلك الشخص ا بأنه  اسب اآليلمشرف احلوميكن تعريف 

وجتنـب جوانـب   ، دف توجيههم ومساعدم على تعزيز جوانب القـوة  احلاسب اآليل معلمي 

 ) . ٦٨ص (  .القصور فيما يتصل بأساليب التدريس ومهارته 

 

@òaŠ‡Ûa@†ë‡yZ@

 :تتحدد الدراسة وفقاً ملا يلي  

 اسـتخدام احلاسـب اآليل يف  لى واقـع  عمن خالل التعرف  :احلدود املوضوعية  -١

 .التعليمية للصفوف األولية باملرحلة االبتدائية العملية 

واملشـرفني  ، تقتصر هذه الدراسة على معلمي احلاسـب اآليل   : احلدود املكانية  -٢

 .التربويني ملادة احلاسب اآليل مبدينة مكة املكرمة باململكة العربية السعودية 

خالل الفصل الدراسي األول من العـام  تطبيق هذه الدراسة  مت: احلدود الزمانية  -٣

 .هـ  ١٤٢٩/ ١٤٢٨الدراسي 
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، وأصـبحت   علمية تكنولوجية ، ويشهد انفجارا معرفيـا ومعلوماتيـاً   يعيش العامل اليوم ثورة   

العامل مرتبطة بالتدفق السريع يف املعلومات واإلمكانـات اهلائلـة لتخزينـها     ا التغريات اليت مير

 .ومعاجلتها 

ويعد احلاسب اآليل ناجتاً من نواتج التقدم العلمي والتقين املعاصر ، كما يعد يف الوقت ذاته 

الدعائم اليت تقود هذا التقدم ؛ مما جعله يف اآلونة األخرية حمور اهتمـام املـربني واملهـتمني     أحد

يف بالعملية التعليمية ، وقد اهتمت النظم التربوية باحلاسب اآليل ، ودعت إىل اسـتخدامه سـواء   

يف كثري من  ولقد ثبت ملعظم مستخدمي احلواسيب بالتجربة العملية،  اإلدارة املدرسية أو التدريس 

 -إذا ما استخدم يف املكان املناسب ويف الوقت املناسـب   -الدول املتقدمة أن التعليم باحلاسوب 

وهذا بدوره يتضمن تدريب املعلمني على االستخدام . ميكن أن حيقق نتائج ممتازة يف غرفة الصف 

والـزمن املطلـوب للوصـول    األمثل هلذه التقنية حىت ميكنهم تقرير اخلطة املناسبة واملكان املالئم 

باملعلمني والطالب على حد سواء إىل إتقان املهارات واحلقائق العلمية واملفاهيم املتضمنة باملقررات 

 . الدراسية يف وقت أقل وباجتاهات بناءة موجبة 

لقد قطعت اململكة العربية السعودية شوطاً كبرياً يف جماالت استخدام احلاسب يف التعلـيم  

تعلق باستخدامه كمادة تعليمية من ضمن مناهج التعليم العام أو فيما يتعلق باستخدامه سواء فيما ي

يف إدارة العملية التعليمية من وجود الربامج املتخصصة اليت تدير عملية التعلـيم سـواء يف إدارة   



 

ـ   د شئون الطالب أو املعلمني أو االختبارات وأخرياً فيما يتعلق باستخدامه كوسيلة تعليميـة ، فق

تبنت اململكة العربية السعودية مشروعاً وطنياً طموحاً الستخدام احلاسب اآليل يف جمـال التعلـيم   

 " .العزيز وأبنائه الطلبة السعوديني للحاسب اآليل  اهللا بن عبد مشروع عبد" وأطلقت عليه اسم 

طـوير  وقد تطورت أساليب استخدام احلاسب يف التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصـباً علـى ت  

األساليب املتبعة يف التدريس باستخدام احلاسب أو استحداث أساليب جديدة ميكن أن يسهم مـن  

إال أن استخدامه يف تدريس مجيـع  .خالهلا احلاسب يف حتقيق ودعم بعض أهداف املناهج الدراسية 

فيه نظـراً  الرياضيات والعلوم واللغة العربية مل يرق إىل الطموح املرغوب  وخاصةاملواد الدراسية 

للتكلفة املادية الكبرية لتوفري األجهزة والربجميات التعليمية إضافة إىل أن بعض الربجميات التعليمية 

العربية املتوفرة حاليا واملباعة بشكل جتاري تعوزها خصائص علمية وتربوية كـثرية يف تصـميمها    

 أن بعض القـائمني علـى   وليست مقننة لتناسب طالبنا ومعلمينا ومناهجنا ، وقد يرجع ذلك إىل

 .إنتاجها قد ال تتوفر لديهم اخلربة التربوية والتخصصية الكافية 

ومزاياه  وأدواره وبدايات استخدامه يف التعليم احلاسب مكونات سوف نستعرض  فصلويف هذه ال

مـنطلقني مـن    يف استخدام احلاسـب اآليل  اململكة العربية السعودية ومعوقات استخدامه وجتربة

االت املتنوعة اليت يستخدم فيها احلاسب يف جمال التربية والتعليم ا. 



 

 

@ïÛŁa@kb¨a@òîçbß@Z@

آلة مساعدة للعقل البشـري  يف العمليـات   "  احلاسب  بأنه )  ١٩٩٥ ، ملناعيا (عرف 

ومعاجلتها بواسطة برامج من التعليمـات  ، احلسابية واملنطقية  ولديه القدرة على استقبال البيانات 

 سـميات  ملصـطلح  لقـد تعـددت امل  و، )   ٤٤٠ص " (  واسترجاعها بسرعة فائقة، وختزينها 

أما جممـع  ، لكتروين  احلاسوب و العقل اإلفقد مسي  احلاسب اآليل  و    Computer الكمبيوتر

مـع  اسـتخدام   Computer كمرادف ملصطلح ) احلاسوب (عتمد مصطلح االلغة العربية فقد 

  بأنـه )  ١٩٩٧،  العقيلي( رفه كما ع،  ) ٢ :١٩٩٧، علي . ( اسب اآليل سميات مشاة كاحلم

 ) ٥٠٣ص (  "ها وخروج النتائج بطريقة آلية لكترونية قادرة على استقبال املعلومات وختزينإآلة " 

تبعاً موعة من  العمليات  Dataجهاز يقوم  مبعاجلة البيانات  " بأنه  ) ١٩٩٨ ،اجلدع (  رفهعو

يستفاد منـها يف اختـاذ     Informationلتحويلها  إىل معلومات    Programامج تسمى برن

 . )  ١١ص (  "القرارات 

ومن ذلك  يتضح أن احلاسب اآليل هو ذلك اجلهاز الذي يستقبل البيانات ويقوم مبعاجلتها 

ـ ، ومن مث  إخراجها بصورة جديدة  ال ويساعد استخدامه إىل حتقيق أفضل لألهداف مع توفري  امل

 . والوقت واجلهد 

 

@@ïÛŁa@kb¨a@pbãìØßZ@

آيل يتكون من جزئني أساسـيني  أن كل جهاز حاسب ) ٢٨-٢٦:  ٢٠٠٣ ، وسىامل ( يذكر     

  : مها

 ) Hardware( املكونات املادية  : أوالً 

 :تنقسم املكونات املادية إىل  أربعة أقسام رئيسة هي 

 ) : Input Units( وحدات اإلدخال  -١

 .واملاسح الضوئي ، والفأرة ، لوحة املفاتيح : بإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل  مثل تقوم 



 

 ) :Central Processing( وحدة املعاجلة املركزية   -٢

وتتكون من وحدة احلاسـب واملنطـق و ووحـدة    ، تتم معاجلة البيانات يف هذه الوحدة  

 .والذاكرة الرئيسية ، التحكم 

 ) : Storage Units(  وحدات التخزين  -٣

    ) Hard Disk( األقـراص الصـلبة    : لتخزين البيانات وامللفات والـربامج  مثـل   

 ) . CD- ROM( األقراص املدجمة  و

 ) : Output Units(وحدات اإلخراج  -٤     

 .والطابعات ، شاشة العرض :  تقوم باستخراج البيانات من احلاسب اآليل  مثل

 

 ) Software( ادية  أو الربجميات  املكونات غري امل: ثانياً 

 : تنقسم برامج احلاسب اآليل إىل ثالثة أنواع رئيسة هي 

 ) . Operating System Programs( برامج نظم التشغيل   -١

 ) . Assistance Programs( الربامج املساعدة ألنظمة التشغيل   -٢

 .)  Application Programs( الربامج التطبيقية   -٣

 

òía‡i@a‡ƒnaáîÜÈnÛa@À@ïÛŁa@kb¨a@â@Z@

:  ٢٠٠٢، سـالمة و أبـو ريـا    ( كما أشار إىل ذلك  – ١٩٥٨يف عام  البديات كانت

ومساعدوه يف جامعة دارمتوث بالواليات املتحدة ) John Kemeny(" كمين "عندما قام ) ١٣٨

مج التعليمية واليت ومت استخدامها يف كتابة وتطوير الربا، األمريكية بتطوير أول منوذج للغة البيسك 

وكانت هذه الربامج التعليميـة أساسـاً   ، القت قبوالً واسعاً يف املدارس واجلامعات يف تلك الفترة 

 Computer( التعليميـة    CAIلتطوير ما أصبح يعرف بعد ذلك بالتعليم مبساعدة احلاسوب 

Assisted Instruction (  . 



 

 

:  ١٩٩٨ ، املغـرية  ( كما أورد ذلـك  _  ليمتاريخ وتطوير احلاسب اآليل يف التعحملة عن 

 :فيما يلي ) ١٣٢-١٢٦

 :ة التعليم يكناحملاوالت األوىل مل -١

وهي ، آله تساعده على تصحيح اختباراته ،  ١٩٢٤عام ) Pressey( حيث صمم برسي 

ريـة  تشبه اآللة الكاتبة العادية وهلا أربعة مفاتيح فقط ونافذة مستطيلة للسؤال مع إجابتـه االختيا 

حيث تقدم  اآللة سلسلة من اإلطارات التعليميـة  ، مث طورها إىل آله تساعده يف التدريس ، األربع 

فيقرأ الطالب الفكرة اليت باإلطار وجييب على السؤال املطروح عن طريـق  . تظهر من خالل نافذة 

توقع آللته مستقبالً  وقد، فإذا صحت إجابته أنتقل إىل اإلطار التايل ، ضغط املفتاح املناظر لإلجابة 

مشرقاً يف تقنية التعليم واستمر يف تطويرها ولكن الكساد و البطالة الذي أصاب الواليات املتحدة 

  ) .١٣٢-١٢٦:  ١٩٩٨،  املغرية ( األمريكية يف الثالثينات حال دون ذلك  

 :التعليم املربمج اخلطي  -٢

فنادى ، اإلنساين يل السلوك قواعد جديدة لتحل) Skinner( طور سكنر  ١٩٥٤يف عام 

وعليها قامت حركة التعليم املربمج اخلطـي  ، باملكافأة للسلوك الصحيح باستبدال التعزيز بالعقاب 

حيث يعرض على التلميذ إطارات تعليمية تتابع واحداً تلـو اآلخـر   ، خالل اخلمسينات امليالدية 

ويتميز التلميذ بزمن إاء الربنامج ، منتظمة مير ا بطريقة ، مصممةً حبيث ال يقع التلميذ يف أخطاء 

 ) .١٣٢-١٢٦:  ١٩٩٨،  املغرية (  فقط 

 :التعليم املربمج املتفرع  -٣

فإذا كانت إجابة ، التعليمية حسب قدرات التلميذ وحاجاته اخلاصة وفيه تتواىل اإلطارات 

وهذا النوع من التعليم املربمج ، التلميذ خاطئة فإنه يرسل إىل إطار معني حيث جيد املساعدة الالزمة 

ويعيب على هذا النوع مـن  ، يعد وسيلة تعليمية ناجحة من خالل معرفة التلميذ بأخطائه وأسباا 

التعليم املربمج بأنه ليس للتلميذ أي دور يف عملية التعليم سوى استقبال املعلومات مث اإلجابة على 

 . )١٣٢-١٢٦:  ١٩٩٨،  املغرية (   األسئلة احملددة

 



 

 :التدريس مبساعدة احلاسب اآليل  -٤

ويعترب ، ونشأ امتداداً حلركة التعليم املربمج ، وهو من أقدم استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم   

وذلك لتدريب منسـوبيهم علـى   ، صناع احلاسب اآليل أنفسهم أول من استخدموه يف التدريس 

مث يف بدايـة السـتينات   ، باقة يف هذا امليدان س IBM وكانت شركة ، التعامل مع احلاسب اآليل 

س مبساعدة احلاسـب  يامليالدية تعاونت هذه الشركة مع جامعة ستانفورد إلنتاج أول برنامج تدر

   CCCوأنشـئت مؤسسـة منـهج احلاسـب اآليل     ، اآليل شامل ملناهج املرحلة االبتدائيـة  

(Computer Curriculum Corporation )  فأصبح يعـرف  . متابعته للقيام بتسويقه و

 Plato )  Programmed Logic Forمث صممت جامعة الينوي برنـامج بالتـو   ، بامسها 

Automatic Teaching Operations  ( يستخدم على احلاسبات اآللية الكبرية  حيث يعمل

ربـا  الواليات املتحدة األمريكيـة وأو  وقد انتشر يف، عليه عدد كبري من التالميذ يف الوقت نفسه 

تستخدم يف ، اية طرفية  سبعمائةالربنامج به أصبح  ١٩٧٢ففي عام ، وتتابعت التحسينات عليه 

  ومت تطويره مخس مرات وهو يستخدم يف تدريس معظم مراحـل التعلـيم  ، مكان خمتلف  أربعمائة

 ) .١٣٢-١٢٦:  ١٩٩٨،  املغرية (

 

 . عليميف التاآليل استخدام احلاسب  خالصة جتارب بعض الدول يف
 .ورد يف موقع بدر خالصة لتجارب بعض الدول يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم        

http://www.bdr.net/vb  

 :  التجربة األمريكية: أوالً 

  التعليم خطة شاملة لتطوير االستفادة من التقنية احلديثة يف ١٩٩٦األمريكية يف عام  بدأت اإلدارة

  : ف التاليةركزت على حتقيق األهدا

 . الطالب يف استخدام احلاسب اآليل تدريب املعلمني ملساعدة - ١

 . الفصول الدراسية توفري أجهزة حاسب ذات وسائط متعددة يف - ٢

 . ربط مجيع الفصول الدراسية بشبكات اإلنترنت - ٣

 . الربجميات الفعالة ومصادر التعليم توفري - ٤



 

 

 

  : التجربة املاليزية: ثانياً 

 . إدخال احلاسب واإلنترنت يف الفصول الدراسية ودف إىل _

 . ١٩٩٩يف عام % ٩٠باإلنترنت  بلغت نسبة املدارس املرتبطة_ 

 .) باملدارس الذكية( مسية املدارس اليت تطبق التقنية يف الفصول الدراسية_ 

 : جتربة بريطانيا: ثالثاً 

بوي الذي يهدف إىل تبين خطة شاملة بريطانيا قانون اإلصالح التر صدر يف ١٩٩٤يف عام 

وقد مت تطوير التعليم عندما مت إنتاج الربجميات وخاصـة معاجلـة   . التعليم  الستخدام احلاسب يف

وغريها ، حيث أتيحت الفرصة للطالب الستخدام احلاسب يف جمـال التعلـيم ، وقـد     النصوص

ـ    دعمت  . للمعلوماتيـة  نيـة لتنفيـذ اخلطـة الوط   هـا تاجيت حتاملدارس جبميـع األجهـزة ال
 

 :  جتربة اليابان: رابعاً 

تلفازيه تبث املواد الدراسية والتعليمية بواسطة أشرطة  م بدأ مشروع شبكة١٩٩٤يف عام 

 . إلتاحة الفرصة لالتصال بني املدارس للتعلم عن بعد فيديو للمدارس حسب لطلب

اإلنترنت بغرض جتريب املائة مدرسة حيث مت جتهيز املدارس ب م بدأ مشرع١٩٩٥ويف عام 

 . والربجميات التعليمية من خالل تلك الشبكة وتطوير األنشطة الدراسية

 : العربية السعودية جتربة اململكة: خامساً 

التعلـيم قبـل اجلـامعي يف     كان استخدام احلاسب يف التعليم امتداداً لتقنيات التعليم يف

السعودية ، وخترج عدد مـن املـواطنني    معات، مث بعد تأسيس مرحلة البكالوريوس يف اجلااململكة

 . بدبلومات من معهد اإلدارة وغريه

القرن الواحد والعشرون انطلق مشروع وطين لنشر تقنية احلاسـب اآليل يف   ومع انطالقة

 وجتري اآلن حماوالت جادة لربط مدارس التعليم العـام بشـبكة  ،  التعليمي قبل اجلامعة املستوى

 . قطاعاا جنحت اجلامعات نسبياً يف حتقيق ذلك بسبب حجمها وتقاربوقد ، حاسوبية واحدة 



 

 : السعودية ململكة العربيةبا ستخدام احلاسب اآليل يف التعليمالالتطور التارخيي 

حتديث العملية التعليمية، بإدخال احلاسـب اآليل حقـل    سعت اململكة العربية السعودية إىل      

لتعليم بواسطة احلاسب اآليل يف جامعة البترول و املعادن امشروع  ١٩٨٠التعليم  فقد بدأ يف عام 

املشروع وتقييمه ،كما ادخل استخدام احلاسـب اآليل التعليمـي يف عـامي     و أستمر توسيع هذا

، كمـا   الدراسات اجلامعية لطالب قسم علوم احلاسب اآليل يف اجلامعـة  ضمن ١٩٨٣و ١٩٨٢

والـذي  " يف التعلـيم   استخدام احلاسب اآليل"د بتقدمي مقرر قامت كلية التربية جبامعة امللك سعو

املغـرية  (العمليـة التعليميـة    يهدف إىل إعطاء الطالب فكرة عامة عن احلاسـب اآليل و دوره يف 

 .) ١ص: ١٩٩٣،

ـ  تربية والتعليموزارة ال ولقد أهتم املسئولون يف  ١٩٨٦ام بنشر ثقافة احلاسب اآليل منذ ع

، ففي الصـف األول   اآليل للمرحلة الثانوية بوصفها مادة أساسية باسبشأن إدخال مقررات احل

دريب على اسـتخدام برنـامج للرسـم    تاريخ احلاسب اآليل و مكوناته و الت الثانوي يتم تدريس

و يف الصف الثاين يتم تدريب الطالب على اجلـداول اإللكترونيـة و قواعـد     تنسيق الكلمات،و

الثانوي فيتم تدريب الطالب على مبادئ الربجمـة باسـتخدام لغـة     يف الصف الثالث البيانات، أما

، أما )١٩٩٥وزارة املعارف ،( هذا فيما خيص املرحلة الثانوية  (Q. BASIC)السريع البيسك

أعمـال   املرحلتني املتوسطة و االبتدائية فان فكرة تدريس احلاسب اآليل مطروحة على جـدول  يف

للمعلمني فقد أقـر   هذا بالنسبة للطالب أما بالنسبة) ١٩٩٨(م األسرة الوطنية للحاسب اآليل لعا

مقررا إجباريا ضـمن   إدخال مقرر احلاسب) ١٩٩٨(اجتماع جملس كليات املعلمني اخلامس عشر

للحاسب و الـذي ميـنح درجـة     مواد اإلعداد العام يف مجيع أقسام الكلية، كما أقر افتتاح قسم

  .يلبكالوريوس تربية يف تعليم احلاسب اآل

الرئاسة العامة لتعليم البنات نصيبها من التطوير، ألن الدولة  و بناء عليه فكان البد أن تنال

  بالعملية التعليمية و حترص على عمليات التطوير الالزمة يف خمتلف اـاالت  تسعى دائما للنهوض

 مت)  ٣ص  :١٩٩٣  عبد اهللا آل بشر ،و خالد بن دهيش( املؤمتر الثالث عشر للحاسب اآليل ففي

للتعامل مع  التخطيط إلدخال احلاسب اآليل يف مناهج و مقررات تعليم البنات لتنمية قدرة الطالبات

بعد التخرج، ويعتـرب   احلاسب اآليل وملساعدن خالل مرحلة التحصيل الدراسية و احلياة العملية



 

 

 ٠لبنـات إىل حتقيقـه   لتعلـيم ا  هذا اجلانب أحد اجلوانب اهلامة اليت تتطلـع الرئاسـة العامـة   

،  عبد اهللا آل بشر و خالد بن دهيش(اآليل  وقد جاء ضمن توصيات املؤمتر الرابع عشر للحاسب

 اإلستراتيجية للحاسب اآليل بالرئاسة العامة لتعليم  اخلطة" حتت عنوان) ٩١-٨١ص  :١٩٩٥

  : ما يلي" البنات 

   لبحـث العلمـي  بنات ،ليسهل عملية اإنشاء مراكز للحاسبات اآللية يف كليات التربية لل - ١

 .  األكادمييو

التخصص و يتناسب مع  إضافة مقررات احلاسب اآليل جلميع التخصصات بالكليات مبا خيدم - ٢

مستوى مـن املعرفـة    الطالبات حيث يفضل أن تكون الطالبات يف التخصصات األخرى على

 . اتمع املعلومايت املنشود تفاعل معباحلاسب اآليل و تطبيقاته يف التعليم مما يسمح هلن بال

اآليل مبراحل التعليم املختلفة قبـل إدخـال    توفري املعامل الالزمة لتدريس مقررات احلاسب - ٣

 ٠اآليل كونه حيتاج إىل التدريب والتمرين العملي املقررات، ويأيت هذا نتيجة لطبيعة احلاسب

لتعليم من أجل الترغيب يف احلاسب و توضيح للمعلمات بشىت مراحل ا إقامة دورات تدريبية - ٤

إلعطاء الفرصة للمعلمات للتعرف على احلاسب اآليل التعليمي مـن أجـل    أمهيته و فوائده و

  .    التعليم مبا يتمشى و الثورة املعلوماتية املعاصرة النهوض مبستوى

ملكانـة تقنيـة    واضحة وتضمنت خطة التنمية السابعة يف اململكة العربية السعودية تصورات

وطنية توظف املعلوماتية وغريها من  املعلومات يف القضايا الوطنية، ونصت أهدافها على إعداد خطة

وتوفري البيانات واملعلومات احملدثة وتسهيل احلصول  التقنيات خلدمة العلم ودعم التنمية االقتصادية،

 عية املعلومات مبا يضمن تكاملهاومرجاملنتجة وامعة للمعلومات  وحتديد أدوار املؤسسات  عليها

معلومات ضمن شبكات فرعية ترتبط بنظام املعلومات الوطين املتكامل، ونشر تقنيـة   وإنشاء نظام

اململكة  كما وضعت رؤية مستقبلية تقضي بتضييق الفجوة التقنية بني.املعلومات يف اتمع وخدمات

 تنمية القوى البشرية ثمار تقنية املعلومات يف، من خالل است م٢٠٢٠والدول الصناعية حبلول عام 

  .التعامل مع التقنيات احلديثة واالرتقاء ا إىل املستويات الدولية، لتكون قادرة على



 

التعليم، ومن أبرز املشاريع اليت تضمنتها هذه اخلطة  أعدت اململكة خطة شاملة لدمج التقنية يف

   :   ما يأيت

   " . ينوط"اسب اآليل العزيز و أبنائه الطلبة للحاهللا بن عبد  مشروع عبد - ١

 .(LRC)  املدرسية إىل مراكز ملصادر التعلم تطوير املكتبات - ٢

  (Computer Based Labs. املختربات احملوسبة - ٣

 .) ل تأهي(  مشروع تأهيل طالب املرحلة الثانوية يف جمال املعلوماتية - ٤

 .مشروع مراكز التقنيات الرقمية - ٥
 

فقد أكدت ندوة الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي لتطـوير التعلـيم    وعلى مستوى اجلامعات،

 –بوزارة التخطيط ) ٢٠٢٠(هـ ١٤٤٠روافد التنمية البشرية يف اململكة حىت عام  العايل كأحد

أن نظام االنتساب هو أحد  ٢٠٠٢أكتوبر  ٢٣-١٩هـ املوافق ١٤٢٣شعبان  ١٧-١٣ الرياض

بنجـاح   تعليم عن بعد والذي تبنته جامعة امللك عبد العزيز منذ ثالثني عاماً ، وقدمتـه ال أشكال

التعليم ، عالوة علـى   استدعى األمر االجتاه إىل تطويره وحتديثه ، مما يعطي فرصة أكرب للراغبني يف

من ضـمن  كما جاء . لتجويد طالبه  حتسني مستويات التدريس والتعليم الالزمني لالرتقاء به نوعياً

وتبين اجلامعات املفتوحة ، مما يعطي فرصـة   توصيات الندوة االستفادة من تقنيات التعليم عن بعد

 . حتسني مستويات التدريس والتعليم أكرب للراغبني يف التعلم ، عالوة على

 فعالية التعليم عن بعد وقد جنحت هذه التجربـة  قامت كلية التربية للبنات جبدة بتجربة للرؤيةكما 

جبدة و الرياض وقد تقرر تطبيقها علي بقية كليات التربيـة   بالفعل يف كالً من كلية التربية للبنات

تصميم املقررات إلكترونياً و هذا بالفعل دليل علـي املواكبـة الفعليـة     باململكة وإيل جانب ذلك

 .وعصر املعلومات للتكنولوجيا

قامت وكالة الوزارة ببـث حماضـرة جلميـع    ) بعد التعليم عن(يف خطوة لتفعيل نظام .... وأخريا 

عـرب الشـبكة   ) متطلـب  ( اململكة يف اللغة االجنليزيـة   كليات التربية للبنات يف خمتلف مناطق

واالستقبال الفضائي إضافة إىل استخدام كل من شبكة االنترنـت   التلفزيونية باستخدام تقنية البث

وقد استمعت الباحثة للمحاضرة وكانـت   -باشرةيف استقبال األسئلة م واهلاتف املباشر والفاكس



 

 

واستخدمت تقنيات التعليم عن بعد يف التجربـة احلاليـة لتـوفري     -احلاضرين جتربة مشوقة جلميع

وكانـت الترتيبـات   ... مناطق اململكة وتغطية النقص يف بعض التخصصات العلمية التعليم جلميع

 أشاع تطبيق هذا النوع من التعليم نوعاً من بدأت للربنامج قد بدأت منذ وقت مبكر وقد للبث قد

التساؤالت  التشويق والتفاعل يف أوساط الطالبات املشاركات على مستوى كليات البنات أمثر عن

االستزادة من اخلربات  اليت طرحت على مستوى املادة العملية موضوع احملاضرة وحتفيز الطالبات يف

 .  واالستفسار عن العديد من جوانب املوضوع

  :مشروع  إدخال احلاسب اآليل يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 

بدأت وزارة التربية والتعليم  باململكة العربية السعودية  يف تنفيذ هذا املشروع  يف العـام   

مث بدأت  بوضع األطر  الالزمة لتعميمه على مدارس اململكة  وفق ، هـ  بشكل مرحلي  ١٤٢٣

وزارة  التربية والتعلـيم   ( هـ   ١٤٢٥يف عام    - أصدرت دليالً  تنظيمياً وقد ،  آلية حمدودة  

وتوزيع األدوار  على ، حيدد  أساليب التنفيذ  وقواعده   - ) ٢٠٠٥، باململكة العربية السعودية 

وتزويد املـدارس   ، املشرفني  التربويني ومديري املدارس  واملعلمني وحمضري معامل احلاسب اآليل 

 التعليمية  لتطبيق هـذا املشـروع    وكذلك باألجهزة  واملستلزمات ،  ادر  البشرية الالزمة  بالكو

 .وعقدت الدورات التربوية  الالزمة لتنفيذ  املشروع 

، إىل أن الوزارة تسعى لتدريس احلاسـب  اآليل كمهـارة   )  ٣٦:  ٢٠٠٣ ، املشرف ( ويشري 

واختـاذه  ، ف مراحلهم الدراسية جييدون التعامل معه وجعل التالميذ باختال، وتعميمه يف مدارسنا 

 .مصدراً من  مصادر التعلم 

وزارة  التربيـة  ( وحيدد دليل مشروع إدخال احلاسب اآليل يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  

 :أهداف املشروع على النحو التايل )  ٢٠٠٥، والتعليم  باململكة العربية السعودية 

 .اآليل  بتهيئة  املعلمني  والتالميذ  الستخدام احلاسب اآليل  يف التعليم حمو أمية احلاسب  •

 .تطوير أساليب التدريس باستخدام احلاسب اآليل  •

 .إعداد بيئة تعليمية  تفاعلية داخل الصف الدراسي  •

 .إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة  •



 

 .وأساليب متعددة إتاحة الفرصة للتالميذ  للتعلم بطرق  •

 .مساعدة املعلم على تطوير ذاته مهنياً ومعرفياً  •

 .تطوير العملية التعليمية  للتكامل مع مجيع قطاعات  اتمع األخرى  •

 

 :  اآللية املقترحة لتنفيذ املشروع  

كما وردت يف  دليل مشروع  إدخـال احلاسـب اآليل يف    -املقترحة لتنفيذ املشروع  اآللية 

  - ) ٢٠٠٥، وزارة  التربية والتعليم  باململكة العربية السـعودية  (  االبتدائية واملتوسطة املرحلتني

 : اآليت تتلخص يف

وحتديد مهام العاملني  يف املشروع من  مشرفني تربويني  ومديري مدارس  ، تكوين اللجان  -

 .ارهم وحتديد أدو، ومعلمني وحمضري معامل احلاسب اآليل يف اإلدارات  التعليمية 

 .نشر فكرة املشروع ومراحله وخطواته املستقبلية  -

تدريب التالميذ على أساسيات احلاسب اآليل  من قبل حمضري  املعامل بواسطة  احملتـوى   -

 .وذلك للعام األول لتنفيذ املشروع باملدرسة "  مقدمة يف احلاسب اآليل "  املعد  

مني  والطالب الستخدام احلاسـب اآليل  يف  ويئة املعل، حمو أمية احلاسب اآليل باملدرسة   -

 .وهذا  يف العام األول  لتنفيذ املشروع  باملدرسة ، التعليم  

 .توزيع فترات التدريب  على  احلاسب اآليل بطريقة  دجمها  حبصص املواد الدراسية  -

 : مراحل املشروع 

اآليل باملدرسـة  ويئـة     يف العام األول لتنفيذ املشروع  باملدرسة   يتم  حمو أمية  احلاسـب 

والربامج املستخدمة  تشمل نظام التشغيل ، التالميذ و املعلمني الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم 

 ) . MS Office ( ) األوفيس (وجمموعة الربامج املكتبية )   Windows(  ) ويندوز( 

 



 

 

 :مرحلة ما بعد حمو أمية  احلاسب اآليل باملدرسة  

معامل احلاسب اآليل  بالتنسيق مع املشرف التربوي على املشروع  تـدريب  يتوىل حمضرو  -

وكذلك تدريب  معلمي مدارس املشروع ، التالميذ  على مهارات احلاسب اآليل األساسية 

على مهارات احلاسب اآليل األساسية وطريقة دمج  احلاسب اآليل وتقنية املعلومـات  يف  

 .التعليم 

وهو دمج  مهارات احلاسـب اآليل  مـع   ، أسلوب املنهج املدمج يقوم املعلم  بالتدريس ب -

تدريسه ملادته التخصصية مبساعدة حمضر املعمل من خالل  استخدام تطبيقـات وبـرامج    

 .اخل  .... تعليمية حاسوبية  وأنشطة  يف املادة التخصصية كمادة الرياضيات أو العلوم 

ت املعدة  من قبل وزارة  التربية والتعليم  اعتمدت برامج تعليمية للمشروع  تشمل الربجميا -

باإلضافة إىل  الربجميات والعروض احملكمة  واملعدة  يف املدارس ، باململكة العربية السعودية 

 .وإدارات التعليم 
 

 :ستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ادوار أ

ـ ميكن  تصنيف أدوار  استخدام احلاسب اآليل يف العملية التربوية التعلي أدوار   ةمية إىل ثالث

 :على النحو التايل  )١١١-١١٠:  ١٩٨٩بوزبر ( رئيسة حددها  

مثل تدريس لغات )   Subject Matter(  استخدام احلاسب اآليل بوصفه مادة تعليمية     -١

فطريقة التدريس الـيت  . الربجمة بافتراض أا وسيلة للتدرب على مهارات حل املشكالت 

وليست اللغة ، اليت متكن املتعلم من التدرب على اكتساب هذه املهارات  يتبناها املعلم  هي

وكذلك بالنسبة لتطبيقات احلاسب اآليل كتعلم برامج معاجلـة النصـوص   ، يف حد ذاا 

Word Processor      اليت ميكن استخدمها يف كتابـة املقـاالت والتقـارير واجلـداول

دراسة الرياضيات والعلـوم لتحليـل    واليت تستخدم يف  Spread Sheetsاإللكترونية 

 .البيانات ومتثيلها بأمناط خمتلفة 



 

 Computer( استخدام احلاسب اآليل بوصفه وسيلة مساعدة يف العمليـة التعليميـة     -٢

Assisted Instruction ( فيمكن للمعلم أن يقوم بتحضري درس معني وعرضه باحلاسب

 . مثالً  Power Pointاآليل عرب برنامج  

 )Computer Managed School( حلاسـب اآليل يف اإلدارة املدرسـية  اسـتخدام ا    -٣

ووضـع  ، ودرجام ، وحضور الطالب ، وملفات املوظفني ،  احلسابات ويتمثل ذلك يف 

  .اجلداول  التدريبية 

 : أسباب استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

وذلك ملربرات كثرية حيـث  ، عليمة اتسعت استخدامات احلاسب اآليل يف عناصر العملية الت

 :منها ) ٧٨:  ٢٠٠٣  املوسى ( يذكر 

 .وسرعة تعلمه ، ومهارته  ، أداة مناسبة  جلميع فئات  التالميذ  كل حسب قدرته أا  -١

 .مناخ البحث واالستكشاف أمام املتعلم كي خيتار األسئلة اليت سيجيب عليها  يئأا  -٢

ة  عند عرض املادة  وتقدمي املعلومـات عليهـا  كعـرض    االستفادة من  الوسائل التعليمي -٣

 .الصور واألفالم التعليمية 

 .حتسني وتنمية التفكري املنطقي لدى املتعلم  -٤

 .توفري الوقت واجلهد  يف أداء العمليات املعقدة  -٥

واستقبال إجاباته  ، التفاعل املباشر مع املتعلم من خالل  عرض  معلومات وتوجيه أسئلة له  -٦

 .الراجعة ميها  بواسطة التغذية الراجعة الفورية وتقو، 

 .علم موضوع دون آخر بتربط املهارات  -٧

 .مساعدة املعلم  من خالل  توفري الوقت واجلهد يف عمليات الرسم أو التحضري  -٨

 .حتسني نتائج وفعالية عملية التعلم للطالب  -٩



 

 

 : و األسباب  منها بعض املربرات  أ)  ١٩٢:  ٢٠٠٢ ، و أبو ريا  سالمة ( أوردكما  

إعطاء الفرصة للتالميذ  للتعلم وفق طبيعتهم النشطة من أجل التعرف على التكنولوجيـا   •

 . السائدة يف جمتمعنا وهو ما يسمى بتفريد التعليم 

زيادة  التحصيل الدراسي عند التالميذ مبساعدة احلاسـب اآليل خاصـة ذوي اخلـربات      •

 .ت يف التعلم والذين يعانون من  صعوبا، املنخفضة 

 .ة لكل تلميذ عتمدتصميم برامج  تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التعليمية امل •

 .وجود عنصر التعزيز أمام التالميذ   •

 :وميكن تلخيص  أسباب استخدام احلاسب اآليل يف التعليم بالنسبة للمعلم على النحو التايل 

 .املواد التعليمية على إعداد بعضاملعلم املتدرب على استخدام احلاسوب يكون قادر  - 

 .لطالبه يزود احلاسب املعلم مبعلومات كافيه عن املواقف التعليمية  -

 .فترة طويلة يعمق لديه مهارات استخدامه يف كافة املناحي واألنشطة استخدام املعلم للحاسب -

 .فاعلية ية بصورة أكثراملعلم أن يستخدم الربامج التعليمية املناسبة لعرض املادة العلم يستطيع  -

 .املطلوبة يساعد احلاسب املعلم يف متابعة تقدم الطالب يف إتقان املهارات  -

 .ختصصه يفيد احلاسب املعلم يف متابعة التطورات احلديثة يف مادة  -

 :أما بالنسبة للمتعلم فأسباب استخدام احلاسب اآليل هي 

 . لدى املتعلم االجتاهات اإلجيابية العمل على تكوين وتنمية -

 . للحاسب جعل املتعلم ملماً باألجزاء األساسية -

 . العمل على رفع مستوى عملييت التعليم والتعلم -

 . على التجريب والبحث واالستكشاف وتنمية اإلبداع تدريب املتعلم -

 . التعلم أو التثقيف الذايت واالعتماد على النفس تشجيع املتعلم على عملية -

 . واخلربات بني املتعلمني رات تبادل األفكارتنمية مها -

 



 

 :مزايا استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  

اإلمكانات اليت جعلت منه  أداة تنافس العديد من الوسائط يتميز احلاسب اآليل بالعديد من      
 وقد ورد يف موقع الشبكة العربية اإلسالمية الشاملة، واإلستراتيجيات التعليمية األخرى 

http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&si d  )  ( 

 : وهي  ستخدام احلاسب اآليل يف التعليم المزايا  عدة

 .تنمية مهارات التالميذ لتحقيق األهداف التعليمية  -١

 .تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج احملاكاة    -٢

 .يم النظرية اردة تقريب املفاه   - ٣

 التالميذ على حفظ معاين الكلمات  فعاليةيف زيادة برامج التمرين واملمارسة  دور   - ٤

 .قني عضلياً وذهنياً ااملع يف زيادة فاعليةاأللعاب التعليمية  دور   - ٥

 .يوفر احلاسب اآليل للتالميذ التصحيح الفوري يف كل مرحلة من مراحل العمل    - ٦

 .يتيح احلاسب اآليل للتالميذ اللحاق بالربنامج دون صعوبات كبرية ودون أخطاء    - ٧

 .يتميز التعليم مبساعدة احلاسب اآليل بطابع التكيف مع قدرات ا لتالميذ    - ٨

 .تنمية املهارات العقلية عند التالميذ   - ٩

عات ليست موجـودة  قدرا على إجياد بيئات فكرية حتفز التلميذ على استكشاف موضو  - ١٠

 .ضمن املقررات الدراسية 

 القدرة على توصيل أو نقل املعلومات من املركز الرئيسي للمعلومات إىل أماكن أخرى  - ١١

 . نياستخدام احلاسب اآليل يف الزمان واملكان املناسب إمكانية  - ١٢

 .أفعاهلم على ختزين املعلومات وإجابات املتعلمني وردود احلاسب اآليل قدرة   - ١٣

 .األخرى  بعدتكرار تقدمي املعلومات مرة   - ١٤

قلـة الوقـت    -زيادة عـدد الطـالب  (حل مشكالت املعلم اليت تواجهه داخل الصف   -١٥

 ).املخصص



 

 

 . تنمية اجتاهات التالميذ حنو بعض املواد املعقدة مثل الرياضيات   -١٦

 ) .اخل…الصخور-أنواع احليوانات  -اخلرائط ( عرض املوضوعات ذات املفاهيم املرئية   -١٧

والتعرف على نتائج املدخالت والتغلب على الفروق ، توفري بيئة تعليمية تفاعلية بالتحكم   -١٨

 . الفردية

 .رفع مستوى التالميذ وحتصيلهم عن طريق التدريبات ووجود التغذية الراجعة -١٩

 .تشجيع التالميذ على العمل لفترة طويلة دون ملل -٢٠

  : م هي التعلي مزايا استخدام احلاسب يفا سبق يرى الباحث أن ومم

 .التعليمية يعمل على إكساب املتعلم املهارات الالزمة لتحقيق األهداف  -١

 .له دور كبري يف حل املشكالت  -٢

 .الطالب السلبية حنو املواد املعقدة إىل اجتاهات إجيابية يساعد على تبديل اجتاهات -٣

 .الفردية بني الطالب روقالف رنةمقا -٤

 .يضع املتعلم يف موقف تعليمي تفاعلي -٥

 . اخل...... املستخدمة يف احلاسب مثل األفالم والشرائح واألصوات تعدد الوسائط -٦

 . فهم املتعلم للدرس من خالل التدريبات الكثرية يزيد من مستوى -٧

 .  اجلماعي حث املتعلم على العمل -٨

 .ت املتعلم للتعلم لفترة طويلة من الوقاستثارة دافعيه  -٩

 

 :استخدام احلاسب اآليل يف التعليم   معوقات

للحاسب اآليل على مستخدميه إذا مل يستخدم  معوقاتأنه يوجد ) ١٢٢:  ١٩٩٨ ،احليلة (ذكر 

ن وأفضل طريقة لتاليف هذه اآلثار السلبية وجتنبها أن يعرفها املعلمون واملتعلمو، استخداماً صحيحاً 

 : عوقاتومن  هذه امل، فيعملوا على  حتاشيها 

 . التكلفة املادية  للتعليم  باستخدام احلاسب اآليل  -١

 .نقص الربامج التعليمية املالئمة للمناهج العربية  -٢



 

 .عدم إتقان املعلمني استخدام احلاسب اآليل  -٣

 :وميكن إضافة بعض املعوقات من وجهة نظر الباحث تتمثل يف  

 . املوارد البشريةمشكلة نقص  - 

 . اجتاهات املعلمني السلبية حنو استخدام التقنية - 

 : نتبع ما يلي عوقاتامل للتغلب على هذهو

 . إنشاء املصانع احمللية لدى كل دولة  - ١

 . الصرف احلكومي مثل فتح القطاع اخلاص لالستثمار يف التعليم دراسة بدائل أخرى غري - ٢

 . واملهارات العالية لبعض املعلمني يف الربجمة والصيانةالقدرات  االستفادة من - ٣

 . اجتاهام إعطاء املعلمني برامج تدريبية دف لتصحيح -٤

 . ومعوياً حتفيز املعلمني على استخدام احلاسب يف التعليم مادياً -٥

 

 :مهارات احلاسب اآليل يف املرحلة االبتدائية للصفوف األولية  

املهارات املسـتهدف إكسـاا   )  ٧٥-١١:  ٢٠٠٥ ،والتعليم  وزارة التربية( حددت 

تتدرج  من التعرف على جهاز احلاسب . مهارة )  ٤٦( وأربعني   بستللتالميذ  يف هذه املرحلة  

اآليل وما يتصل به  من أجهزة إىل أن يصل التلميذ إىل مرحلة التعرف على حمتويات جملـد جهـاز   

ق لتركيـب أحـد الـربامج    مع التطبي، ساسية لتركيب الربامج ومعرفة اخلطوات األ، الكمبيوتر  

 :وهذه املهارات على النحو التايل ، التعليمية 

 .التعرف على احلاسب اآليل  -١
 .التعرف على أماكن احلاسب اآليل  -٢
 .فتح وإغالق جهاز احلاسب اآليل  -٣
 .تشغيل جهاز  احلاسب اآليل  -٤
 .إدخال وإخراج األقراص  -٥
 .استخدام الفأرة بشكل صحيح  -٦



 

 

 .حتريك الفأرة  -٧
 .الكتابة باستخدام لوحة املفاتيح  -٨
 .التعرف على الطابعة  -٩
 .مساع األصوات من احلاسب اآليل  -١٠
 .التحدث من الالقط  -١١
 .معرفة طرق احملافظة على احلاسب اآليل  -١٢
 .اجللوس الصحيح أمام احلاسب اآليل  -١٣
 .وقات املناسبة الستخدام احلاسب اآليل معرفة األ -١٤
 .التعرف على سطح املكتب  -١٥
 .التعرف على الد  -١٦
 .التعرف على شكل امللف  -١٧
 .التعرف على شريط املهام  -١٨
 .القدرة على حتديد جملد أو ملف  -١٩
 .القدرة على فتح جملد أو ملف  -٢٠
 .القدرة على سحب جملد أو ملف  -٢١
 .النافذة املفتوحة  تصغري -٢٢
 .تكبري النافذة املفتوحة  -٢٣
 .استعادة النافذة املفتوحة  -٢٤
 .إغالق النافذة املفتوحة  -٢٥
 .التنقل داخل قائمة ابدأ باستخدام الفأرة  -٢٦
 .فتح الربامج عن طريق قائمة ابدأ  -٢٧
 .إنشاء اختصار لربنامج على سطح املكتب  -٢٨
 .يق سطح املكتب تشغيل الربامج عن طر -٢٩
 .معرفة خطوات فتح اللعبة  -٣٠
 .التعامل مع اللعبة  -٣١
 .القدرة على التحكم يف حجم الصوت  -٣٢
 .القدرة على كتم الصوت  -٣٣
 .القدرة على التعامل مع شاشة التحكم حبجم الصوت  -٣٤



 

 .التعرف على خطوات تغيري خلفية سطح املكتب  -٣٥
 .ة سطح املكتب القدرة على اختيار خلفي -٣٦
 .القدرة على اختيار شاشة توقف  -٣٧
 .معرفة الفائدة من الدات  -٣٨
 .القدرة على إنشاء جملد  -٣٩
 .القدرة على تسمية جملد  -٤٠
 .القدرة على إعادة تسمية جملد  -٤١
 .إرسال جملد أو ملف إىل القرص املرن  -٤٢
 .التعرف على حمتويات جملد جهاز الكمبيوتر  -٤٣
 .استعراض حمتويات األقراص  -٤٤
 .معرفة اخلطوات األساسية لتركيب الربنامج  -٤٥
 .تركيب أحد الربامج التعليمية  -٤٦

 :وميكن تلخيص أهم املهارات من وجهة نظر الباحث على النحو التايل 
 .التعرف على احلاسب اآليل  -

 .تشغيل جهاز  احلاسب اآليل  -

 .ز احلاسب اآليل القدرة على التعامل مع جها -

.تشغيل الربامج والتعامل معها  -



 

 

Ûa@pbaŠ‡ÛaòÔib@Z@

يف هذا الفصل عرض بعض الدراسات السابقة اليت تناولت بشكل مباشر أو غري مباشر  يتم

ـ  ، استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية    ومـن  تلـك   ، ذه الدراسـة  واليت هلا عالقـة

 .الدراسات

@üëc@ZbaŠ‡Ûa@pòîÜa@Z@

 :فيما يلي  ليةمتثلت الدراسات احمل

دراسة تقومي لوضـع معامـل احلاسـب اآليل    "بعنوان )   ١٩٩٨( دراسة الباز وآخرون 

الدراسة  إىل تقومي وضـع معامـل احلاسـب اآليل     هذه دفو "باملدارس الثانوية مبدينة الرياض 

واستخدم  ، يف تدريس مادة احلاسب اآليل ها ومدى االستفادة من، باملدارس الثانوية مبدينة الرياض 

مدرسة من املدارس الثانويـة مبدينـة   )  ١٢(املنهج الوصفي على عينة الدراسة اليت تكونت من  

وجود معوقات أدت إىل قلة ميول املعلمني حنـو  : وتوصل الباحث  إىل عدة نتائج منها ، الرياض 

أمهها عدم وجود فين متخصص  لصـيانة أجهـزة   استخدام املعامل احلاسب اآليل يف التدريس  من 

وقلة عدد معلمي احلاسـب  ، وأا ال تتناسب مع مفردات املقرر وطرق التدريس ، احلاسب اآليل 

 . اآليل وكثرة أعبائهم الوظيفية 

أثر استخدام جهاز عرض برجميـات احلاسـب اآليل   " بعنوان   )  ١٩٩٩( دراسة  العمر 

 هذه دفو" رر الرياضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض على التحصيل الدراسي يف مق

الدراسة  إىل التعرف على أثر عرض إحدى برجميات احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي يف مقرر 

طالباً ) ٤٤(وأجريت على عينة تكونت من ، الرياضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض 

وقد قسم الطالب إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ، بتدائية يف الرياض من مدرسة خبيب بن عدي اال

وقد درس طالب اموعة التجريبية باستخدام جهاز العارض لبعض ، طالباً ) ٢٢(عدد كل منهما 

أسـابيع  يف   ةواستغرقت التجربة ثالث، برجميات احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة للطريقة التقليدية 

هـ  وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ١٤١٩للعام  الفصل الدراسي األول

بينما توجد ، بني متوسط حتصيل الطالب يف مستوى التذكر والفهم والتطبيق  ٠,٠٥عند مستوى 



 

بني متوسط حتصيل الطالب يف االختبـار لصـاحل    ٠,٠٥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .اموعة التجريبية 

اجتاهات املشرفات واملديرات واملعلمـات  " بعنوان )    ١٩٩٩( عل الشويعر دراسة  مشا

الدراسة   هذه دفو "يف رياض األطفال مبدينة الرياض  حنو إدخال احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية 

إىل التعرف على اجتاهات املشرفات واملديرات واملعلمات حنو إدخـال احلاسـب اآليل يف ريـاض    

على بعض  إجيابيات وسلبيات استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املشرفات  األطفال والوقوف

فرداً ) ٦٨٤(  واستخدم  املنهج الوصفي على عينة الدراسة اليت تكونت من، واملديرات واملعلمات 

حنـو أمهيـة إدخـال     اًاجيابي اًوكان من أهم النتائج أن هناك اجتاه، ما بني مشرفة ومديرة ومعلمة  

 اآليل يف رياض األطفال احلاسب 

أثر استخدام احلاسب اآليل على حتصيل طالب الصف " بعنوان )    ٢٠٠٠( دراسة التومي 

الدراسة إىل التعرف على الفروق يف  هذه دفو "  السادس االبتدائي يف مقرر قواعد اللغة العربية

بني دراسـتهم مبسـاعدة   حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي ملقرر مادة قواعد اللغة العربية 

واستخدم  املنهج التجرييب الذي طبق على عينة الدراسة  ، احلاسوب ودراستهم بالطريقة التقليدية 

مبدينـة   فصول بالصف السادس يف مدرسة عبد امللك بن مروان االبتدائيـة  ةن من ثالثوهي فصال

وميثل الفصالن ، دول العشوائي وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية باستخدام اجل،  الرياض

طالباً ليصبح العدد اإلمجايل ألفراد )  ٣٠( ويف كل فصل  ، اموعة الضابطة واموعة التجريبية 

ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل الطالب ، طالباً )  ٦٠( العينة 

وال يوجد ، ستوى التذكر لصاحل اموعة التجريبية بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف م

فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل الطالب بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف 

 .مستوى الفهم والتطبيق 

تعليم املعلوماتية يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة   " بعنوان )  ٢٠٠٠(دراسة احمليسن 

وقد أجرى الباحث دراسة  " وأين جيب أن  نتجه ؟ نظرة دولية مقارنة ، أين حنن اآلن : السعودية 

مسحية ميدانية لواقع تعليم احلاسب اآليل يف عينة من ثانويات اململكة ومقارنتها مبـا يقابلـها يف   

ج وتوصلت الدراسة إىل نتائج عديدة كان من أمهها أن معلمي املنـاه ، اليابان وأمريكا وبريطانيا 



 

 

ن عـن احلاسـب اآليل     وبعيـد  -غري معلمي مادة احلاسب اآليل يف املرحلة الثانويـة   -األخرى 

والشعور العام لديهم أن معلم احلاسب اآليل هو الشخص الوحيد يف املدرسة الـذي لـه عالقـة    

 .باحلاسب اآليل 

دراسـة  واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي  العـام   " بعنوان )  ٢٠٠١( دراسة الغامدي 

الدراسة إىل معرفة واقـع   دف هذه "وصفية حتليلية يف عينة من ثانويات اململكة العربية السعودية 

مبدينة الطـائف يف اململكـة   احلاسوب يف التعليم الثانوي واملشكالت اليت تواجه معلمي احلاسب 

 واستخدم الباحـث  ، العربية السعودية  من خالل أداة االستبانه اليت أستخدمها الباحث يف دراسته 

) ٦٢(والبالغ عـددهم  ، معلماً من جمتمع الدراسة ) ٣٣(لعينة الدراسة املكونة من  ياملنهج الوصف

ندرة املراجع اليت توضح طرق التدريس املتعلقة مبنـاهج  منها وتوصل إىل نتائج عديدة كان  معلماً

وأن كثرة نصاب احلصص لديهم  اآليل معالدورات التدريبية ملعلمي احلاسب وقلة ، احلاسب اآليل 

 . احلاسب اآليل  أجهزةهناك مشكالت تتعلق بعدد وكفاءة 

معوقات استخدام معامل احلاسوب باملدارس الثانوية " بعنوان )   ٢٠٠٣( دراسة الشرهان 

ستقصـاء آراء  االدراسة إىل  هذه دفو "األهلية من وجهة نظر معلمي احلاسوب مبدينة الرياض 

ب حول استخدام احلاسوب  واملعوقات اليت حتد من استخدامه باملـدارس الثانويـة   معلمي احلاسو

واستخدم  املنهج الوصفي على عينة الدراسة  املكونة من مجيـع املعلمـني   ، األهلية مبدينة الرياض 

وكان من أهم النتائج هو توفر أجهزة احلاسـب   ، العاملني باملدارس الثانوية األهلية مبدينة الرياض 

ومن  أهم املعوقات هو قلة  الربامج اليت ، شكل كبري  حبيث يتوفر لكل طالب جهاز حاسب آيل ب

وقلة الدورات التدريبية اليت يتلقاها املعلمون يف جمال استخدام احلاسـب  ، تتعلق باملواد الدراسية 

 .اآليل 

يل يف تدريس أثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآل "  بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة الفهيقي 

ـ و "لمني مبحافظة سكاكا اهلندسة املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املع هـذه  دف 

ومعرفـة  ، الدراسة إىل إبراز دور التعليم املربمج واحلاسب اآليل كأداة ذات أمهية بالغة يف التعليم 

وقـد  ، بالطريقة العادية  فاعلية التعليم باستخدام احلاسب اآليل  يف التدريس على التحصيل مقارنة

طالبـاً مت  ) ٣٠(طالباً وزعت إىل ثالث جمموعات عدد كل منـها  ) ٩٠(تكونت عينة الدراسة من 



 

والثالثة بالطريقـة   ، والثانية بطريقة احلاسب اآليل ، قة التعليم املربمج يتدريس اموعة األوىل بطر

د استخدم الباحث ثالث أدوات دراسـية  وق، حيث اتبع الباحث املنهج شبه التجرييب ، التقليدية 

املادة التعليمية باسـتخدام احلاسـب   ، هي املادة التعليمية املصممة حسب أسلوب التعليم املربمج 

وقد أظهرت النتائج تفوق طريقة التعليم املربمج وطريقـة التعلـيم   ، واالختبار التحصيلي ، اآليل

  ٠,٠٥لتحصيل بدرجة دالة إحصائياً عند مسـتوى  باحلاسب اآليل على الطريقة التقليدية بالنسبة ل

وتفوق طريقة التعليم باحلاسب اآليل على طريقة التعليم املربمج بدرجة دالة إحصائياً عند مسـتوى  

٠,٠٥ . 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفـاظ بـالتعلم   "  بعنوان )   ٢٠٠٤( دراسة السواط 

الدراسة إىل التعرف على أثـر   هذه دفو "اجلغرافيا  بع االبتدائي يف مادةلدى طالب الصف الرا

استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيـا  

وقـام الباحـث   ، لتصنيف بلوم )  والتطبيق ، والفهم ، التذكر ( عند املستويات الثالثة للمعرفة 

 ومن مث اختيـار مدرسـة   ، ا معامل للحاسب اآليل مبدينة مكة املكرمة بتحديد املدارس اليت يتوفر

)  ٦٠( الرابع املكـون مـن    كما قام الباحث باختيار الصف، واحدة عشوائياً من هذه املدارس 

حيث قسم  العينة  إىل جمموعتني متثل اموعة التجريبية واموعة الضابطة مكونـة كـل   ،  طالباً

وجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    عدم وكانت نتائج الدراسة ، باً طال)  ٣٠( جمموعة من 

يف االحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني )  ٠,٠٥( املستوى 

 . اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف املستويات الثالثة 

ام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة أثر استخد " بعنوان)   ٢٠٠٤( دراسة العتييب   

الدراسة إىل  هذه دفو " ف الثاين الثانوي مبدينة الرياض اللغة االجنليزية على حتصيل طالبات الص

التعرف على أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف تدريس املفردات والقواعد اللغويـة يف  

ومت اختيار عينة ، ليزية للصف الثاين الثانوي مبدينة الرياض الوحدة الرابعة من مقرر مادة اللغة االجن

ومت االختيـار العشـوائي    ، مدرسـة ثانويـة   )  ٣٩( الدراسة من جمتمع الدراسة  والبالغ عددها 

اختري أحد ، وحتتوي على صفني من صفوف الثاين الثانوي ، للمدرسة الثانوية السادسة واخلمسون  

ومن أهـم  ، طالبة واآلخر  اموعة التجريبية )  ٣٠( الضابطة ومتثل الصفوف لكي ميثل اموعة 



 

 

ولكنها زيادة ، متوسط درجات اموعة التجريبية تزيد على درجات اموعة الضابطة  أنالنتائج 

 .ضعيفة ال تصل إىل إظهار داللة الفروق 

ترنت يف التعلـيم  واقع استخدام احلاسب اآليل واإلن" بعنوان )    ٢٠٠٤( دراسة العريين 

الدراسة إىل دراسة  واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت  هذه دفو" الثانوي الواقع واملأمول 

وطبقت الدراسة  على عينة من طالب ومعلمي  املدارس ، يف التعليم الثانوي يف مادة احلاسب اآليل 

إىل عدة نتائج  كان من أمههـا يف   وتوصل الباحث، الثانوية مبدينة تبوك  باستخدام املنهج الوصفي 

وأن  ، من عينة الدراسة  ميتلكون أجهزة حاسب خاصة يف منازهلم %  ٥٠جمال  هذه الدراسة  أن 

 .من املعلمني  لديهم الرغبة  يف حضور دورات  يف احلاسب اآليل واإلنترنت %  ٨٨هناك 

اسب اآليل يف جتربـة  واقع استخدام معامل احلة دراس" بعنوان )  ٢٠٠٥( اسة احلسن در

الدراسة إىل التعرف على واقع اسـتخدام   هذه دفو "السعودية الرائدة مبدينة الرياض املدارس 

واستخدم  املنهج الوصفي ، معامل احلاسب اآليل يف جتربة املدارس السعودية الرائدة مبدينة الرياض 

رفاً  ميثلـون اتمـع الكلـي     معلماً ومش١٦٢على عينة الدراسة  املكونة من  مخسة مديرين و  

وتوصل الباحث إىل عدة نتائج  كان من أمهها أن املعلمني واملشرفني يستخدمون  برامج ، للدراسة 

وأن أكثر املعوقات  اليت حتد من استخدام ، احلاسب اآليل  يف معامل احلاسب اآليل بدرجة ضعيفة  

 .املعامل هو عدم وجود  التدريب الكايف 

معوقات تـدريس احلاسـب اآليل يف املرحلـة     " بعنوان)   ٢٠٠٥( لعزيز دراسة عبد ا

الدراسة إىل دراسة معوقات تـدريس احلاسـب اآليل يف    هذه دفو "البتدائية يف املدينة املنورة ا

)  ٧٤(ى عينة الدراسة  املكونة من املنهج الوصفي علواستخدم ، يف املدينة املنورة   املرحلة االبتدائية

وتوصل الباحث إىل عدة نتائج  كان ، من مديري املدارس االبتدائية واملتوسطة باملدينة املنورة مديراً 

واألهداف احملـددة مثلـت أكـرب     ،من أمهها عدم توافر  املعلم الكفء واملنهج والكتاب واملقرر 

 .العوائق التعليمية أمام  تدريس احلاسب اآليل يف املرحلة االبتدائية 

تقومي جتربة احلاسوب يف التعلـيم األهلـي   "  بعنوان )    ٢٠٠٥( سيف دراسة مرمي ال 

الدراسة إىل تقومي  هذه دفو "ة نظر املعلمات يف مدينة الرياض للمرحلة الثانوية للبنات من وجه

هذه التجربة من حيث االجتاه حنو استخدام احلاسوب عن طريق التعرف على أمهية اسـتخدامه يف  



 

ومدى توافر أجهزة احلاسوب يف املرحلة الثانوية يف القطاع األهلي والصـعوبات  العملية التعليمية 

وقد استخدمت الباحثة طريقة املسح االجتماعي بأسـلوب  ، اليت تقف أمام تطبيقه يف تلك املرحلة 

معلمة مت اختيـارهن  )  ٦٠٠( وكان عدد عينة البحث ، مدرسة )  ٧٠( واختارت عدد ، العينة  

وكان من أهم النتائج عدم تناسـب عـدد   ، معلمة حاسب آيل  )  ١٨( إلضافة إىل با، عشوائياً  

 موعـد ، أجهزة احلاسب اآليل مع عدد الطالبات مما يعيق انسياب التعلم باستخدام احلاسب اآليل 

 .توافر برامج حديثة تستخدم يف التطبيقات العملية 

ة تعليمية موجهة علـى حتصـيل   أثر استخدام برجمي " بعنوان)    ٢٠٠٦( دراسة البيشي  

الدراسة إىل التعرف على أثـر   هذه دفو" س االبتدائي يف مادة الرياضيات تالميذ الصف الساد

، استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات 

هي مدرسة الفاروق االبتدائية نظراً واستخدم  املنهج شبه التجرييب الذي طبق على عينة الدراسة و

واختري الصف  السادس الذي يتكون من فصلني يبلغ عـدد  ، لوجود معمل حاسب آيل حديث ا 

ومن أهم النتائج عدم ، طالباً )  ٦٠( ليصبح العدد اإلمجايل ألفراد العينة ، طالباً )  ٣٠( كل فصل 

ب بني اموعـة الضـابطة واموعـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل الطال

وجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل الطـالب بـني   تو، التجريبية يف مستوى التذكر

 .اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف مستوى الفهم لصاحل اموعة التجريبية 

مـي الرياضـيات   حتديد احلاجات التدريبية ملعل "  بعنوان)   ٢٠٠٦( دراسة الدوسري 

الدراسـة إىل حتديـد    هذه دفو "دام احلاسب اآليل يف التدريس باملرحلة الثانوية  يف جمال استخ

 استخدام احلاسب اآليل يف التدريساحلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية  يف جمال 

معلماً من معلمي الرياضـيات  )   ٧٩( واستخدم  املنهج الوصفي على عينة الدراسة  املكونة من 

أنه من  أهم احلاجـات   :وتوصل الباحث إىل عدة نتائج  كان من أمهها، باملرحلة الثانوية بالرياض 

استخدام برامج معاجلة النصوص حيث اعتربتـه   :التدريبية يف جمال برامج احلاسب اآليل التطبيقية 

 .حاجة تدريبية ماسة 

مدى إملام معلمي املرحلـة االبتدائيـة بأساسـيات    " بعنوان )  ٢٠٠٧( دراسة اجلهين  

الدراسة إىل حتديد مدى إملام معلمي  هذه دفو "اآليل التعليمية يف حمافظة ينبع وتطبيقات احلاسب 

واستخدم الباحـث  ، املرحلة االبتدائية بأساسيات وتطبيقات احلاسب اآليل التعليمية يف حمافظة ينبع 



 

 

معلماً ميثلـون  )  ٤٢٥( وتكونت عينة الدراسة من ، كأداة للدراسة  واالستبانه، املنهج الوصفي 

ومن أهم النتائج درجة إملام معلمـي املرحلـة االبتدائيـة    ، اتمع الكلي  للدراسة يف حمافظة ينبع 

بينما درجة إملـام    ٥,٠٠من  ٢,٦١ر املتوسط احلسايب  ابأساسيات احلاسب اآليل متوسطة  ومقد

 .  ٥,٠٠من  ٢,٣٢ر املتوسط احلسايب  ابتدائية بتطبيقات احلاسب اآليل ومقدمعلمي املرحلة اال

دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفايات التعليمية ملعلمي " بعنوان )  ٢٠٠٧( دراسة اخلريي 

" ويني مبحافظة الليث التعليمية  الرياضيات باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الترب

الدراسة إىل التعرف على دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفايـات التعليميـة ملعلمـي     هذه دفو

 نيمشـرف )  ٤( معلمـاً و  )  ٥٤( وتكون جمتمع الدراسة مـن  ، الرياضيات باملرحلة االبتدائية  

ستخدام احلاسب اآليل درجة عالية جـداً يف  ا:  ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ، نيتربوي

 .تنمية الكفايات التعليمية 

apbaŠ‡Ûa@óÜÇ@ÕîÜÈnÛ@òîÜa@@òÔibÛaZ@

ودوره يف رفع مستوى التحصـيل  استخدام احلاسب اآليل على اهتمت الدراسات السابقة  -

) ٢٠٠٣(الفهيقي ، ) ٢٠٠٠(التومي ، ) ١٩٩٩(الدراسي لدى التالميذ مثل دراسة العمر 

 ) .٢٠٠٦(البيشي ، ) ٢٠٠٤(العتييب 

ومدى إمكانية االستفادة منها كدراسة ، بعض الدراسات على معامل احلاسب اآليل  اهتمت -

 ) .٢٠٠٥(مرمي السف ، ) ١٩٩٨(الباز وآخرون  

قلة الدورات التدريبية وندرة  معوقات استخدام احلاسب اآليلأهم تتفق الدراسات على أن  -

) ٢٠٠١(لغامـدي  وبرامج مناسبة مثـل دراسـة ا  ، وعدم توفر أجهزة كافية ، املراجع 

،  )٢٠٠٥(عبـد العزيـز   ، ) ٢٠٠٥(احلسن ، ) ٢٠٠٤(العريين ، ) ٢٠٠٣(الشرهان 

 ) .٢٠٠٥(مرمي السيف 

استهدفت الدراسات مجيع مراحل التعليم العام حىت  رياض األطفال كدراسـة مشـاعل    -

 ) .١٩٩٩(الشويعر 



 

قع استخدام احلاسب تشترك الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية بأا تعطي صورة عن وا -

 ) .٢٠٠٤(العريين ،  ) ٢٠٠١(اآليل يف التعليم مثل دراسة الغامدي 

تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية على أمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليم مع  -

اخلريي ،  )١٩٩٩(دوره يف رفع مستوى الكفايات التعليمية مثل دراسة مشاعل الشويعر 

)٢٠٠٧. ( 

îãbqĆb@@Z@pbaŠ‡Ûaòîi‹ÈÛa@Z@

 :متثلت الدراسات العربية فيما يلي 

بعنوان  فاعلية تدريس مادة اجلـرب لطـالب الصـف الثـاين     " )  ١٩٩٦(دراسة البص 

الدراسة إىل التعرف على فاعلية مادة اجلرب لطالب الصف الثاين  هذه دفو "باستخدام الكمبيوتر 

سة أثر نسبة األمثلة املعروضة على شاشة الكمبيوتر أثناء وذلك من خالل درا، باستخدام الكمبيوتر

وعدد الطالب الذين يتعلمون على اجلهاز الواحـد كمـتغريات   ، وتسلسل هذه األمثلة ، التعلم 

التفكري االستاليل  واالجتاهات حنو الرياضيات واالجتاهات : مستقلة على مخسة متغريات تابعة وهي 

وتكونت عينة الدراسة ، آليل والتحصيل الفوري  والتحصيل املرجأ حنو التعلم باستخدام احلاسب ا

حيث مت ، ثانوي مبحافظة االسكندرية مبصر المدارس بالصف الثاين ) ٣(فصول خمتارة من ) ٦(من 

مث قام الباحـث بتقسـيم   ، طالب ) ١٠٠(تقسيمها موعتني ضابطة وجتريبية عدد أفراد كل منها 

ويعد نوع التصميم ، طالب ) ٩(طالب أو ) ٨(خلية كل خلية حتوي ) ١٢(اموعة التجريبية إىل 

ختبار الفروض قام الباحث بإعداد اختبـار الـتفكري   وال، التجرييب يف هذه الدراسة تصميم عاملي 

وقد توصلت الدراسة  إىل وجود ، االستاليل ومقياس االجتاهات حنو التعلم باستخدام احلاسب اآليل 

وذلك لصاحل ، بني متوسطات الدرجات لطالب اموعتني  ٠,٠١مستوى  فرق دال إحصائي عند

 .اموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو التعلم باستخدام احلاسب اآليل 

معرفة مدى فاعلية تعليم الرياضيات باستخدام احلاسوب "بعنوان )  ١٩٩٦( دراسة العلي  

ـ و "للمناشط الطالئعية مبدينة دمشق  بيقيةلطالب الصف اخلامس االبتدائي يف املدارس التط دف 

الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية تعليم الرياضيات باستخدام احلاسوب لطالب الصف اخلـامس   هذه



 

 

طالبـاً وطالبـة    )  ٤٤( وتكونت عينة الدراسة من ، جترييب واستخدمت املنهج  الشبه ، تدائياالب

طالباً وطالبة وقد )  ٢٢(وعدد كل منهما  ، ابطة وجتريبية ض: ومت توزيع أفراد العينة  إىل جمموعتني 

بينمـا  ، درست اموعة التجريبية وحدة األشكال اهلندسية باستخدام برنامج  تعليمي حموسـب  

وقد خضـع التالميـذ يف جممـوعيت    ، درست اموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة التقليدية 

، انه لقياس اجتاهام حنو احلاسوبكما طبقت عليهم استب، حدة الدراسة الختبار قبلي وبعدي يف الو

يف مادة الرياضـيات   بوقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطال

كما وجدت فروق ذات داللـة إحصـائية يف   ، ولصاحل اموعة التجريبية ، عند مستوى الداللة 

 . صاحل اموعة التجريبية  ول، اجتاهات الطلبة حنو احلاسوب 

تقييم برجميات احلاسب املسـتخدمة يف الصـفوف   " بعنوان )   ١٩٩٨( دراسة طالفحة 

الدراسـة إىل تقيـيم    هذه دفو "الثالثة األخرية من وجهة نظر معلمي احلاسب واجتاهام حنوها 

ي احلاسب واجتاهام برجميات احلاسب املستخدمة يف الصفوف الثالثة األخرية من وجهة نظر معلم

  ومعلمـةً  اًمعلم) ٥٠( وتكون جمتمع الدراسة وعينتها من ، واستخدمت املنهج الوصفي  ، حنوها 

وأظهـرت  ، يـة يف األردن  التربية والتعليم ملنطقة أربد  األوىل والثان ةللحاسب يف مدارس مديري

وظهر عدم وجود فروق ذات ، ة األوىل ة  احتل  املرتبم الربجمأن اال املتعلق  بتعليم وتعلالنتائج 

 .ة اء اال املتعلق خبصائص الربجمداللة إحصائية تعزي جلنس اإلناث على مجيع ااالت باستثن

أثر استخدام احلاسب التعليمي يف التحصيل املباشـر   "  بعنوان )  ١٩٩٩( دراسة جبلي 

الدراسة إىل معرفة أثـر   هذه دفو" ب الصف اخلامس األساسي يف الرياضيات واملؤجل عند طال

استخدام احلاسب التعليمي يف التحصيل املباشر واملؤجل عند طلبة الصف اخلـامس األساسـي يف   

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبـة الصـف   ، واستخدمت املنهج شبه التجرييب  ، الرياضيات

طالباً )  ١٥٠(ث بلغ عددهم لريموك باألردن  حياخلامس األساسي يف املدرسة النموذجية جبامعة ا

و جمموعة ضابطة درست باستخدام طريقة التـدريس التقليديـة   ، وطالبة هي اموعة  التجريبية 

وقد أعد الباحث  اختباراً حتصيلياً  تكون من مخسة أسئلة ، طالباً وطالبة )  ٣١(وكان عدد أفرادها 

وفقـرات حـل املسـألة      ،  ن تكميلومتاري، فقرات من نوع االختبار من متعدد   ٣تشتمل على 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس باحلاسب اآليل وأظهرت 



 

مدى معرفة معلمي ومعلمات  العلوم  بدولة الكويت  " بعنوان)   ٢٠٠٠( دراسة اهلدلق 

إىل مـدى    الدراسة هذه دفو "مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس 

معرفة معلمي ومعلمات  العلوم  بدولة الكويت مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا 

معلماً ومعلمة مبراحل التعليم الثالث  بدولة الكويـت   )  ١٤٥( يف التدريس وتكونت العينة من 

ه املعلمون الربامج وتوصلت إىل نتائج من أمهها  أن أكثر ما يستخدم، واستخدم  املنهج الوصفي  

كانت املوسوعات العلمية اإللكترونية  وأن برامج  احملاكاة  و، الرسومية وبرامج معاجلة النصوص 

كانت هناك فروق بني املعلمني واملعلمات يف استخدام احلاسـب يف التـدريس   قد و، بنسبة قليلة 

 .لصاحل املعلمني 

 بسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طالأثر استخدام احلا"  بعنوان ) ٢٠٠٣(دراسة عفانة 

الدراسة إىل إستقصـاء أثـر اسـتخدام     هذه دفو "حدة املساحة الصف اخلامس األساسي يف و

احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف وحدة املساحة  مقارنة مـع  

بة من طلبة املـدارس اخلاصـة يف   وطال لباًطا) ٨٦(وتكونت عينة الدراسة من  ،الطريقة التقليدية 

كمـا مت تـوزيعهم إىل ثـالث    ، والذين مت اختيارهم عشوائياً من ثالث مدارس ، حمافظة رام اهللا 

) ٨(وقد استخدم الباحث برنامج البور بوينت  لشرح  ، ن ضابطة والثالثة جتريبية ااثنت، جمموعات 

ث إىل  وجود فروق ذات داللـة  وتوصل الباح، دروس يف وحدة املساحة ) ١٠(دروس من أصل 

يف متوسطات التحصـيل يف مبحـث الرياضـيات لصـاحل      ٠,٠٥إحصائية عند مستوى الداللة 

 . ٠,٠٥و تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلناث عند نفس مستوى الداللة ،اموعتني التجريبيتني 

 

بلغـة   أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسـوب  " بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة رنا أبو زعرور 

السابع األساسي  الصف بفيجول بيسك على التحصيل يف الرياضيات ودافع االجناز املؤجل لطال

الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسـوب   هذه دفو "يف مدينة نابلس 

بلغة فيجول بيسك على التحصيل يف الرياضيات ودافع االجناز املؤجل لطلبـة الصـف السـابع    

طالباً وطالبة من طلبة ) ١٤٠(ومت تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ، ألساسي يف مدينة نابلس ا

 شعب يف  أربع) ٤(وموزعني على ،  الصف السابع األساسي يف املدارس احلكومية مبحافظة نابلس



 

 

درسـتا  مدارس خمتلفة منها شعبتان مت توزيعهما بطريقة عشوائية متثالن امـوعتني التجـريبيتني و  

أما ، طالبة ) ٣٨(طالباً و ) ٤٢(منهم ) ٨٠(وكان عدد أفرادها ، باستخدام برنامج فجول بيسك 

وأظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق ذات   ، اموعتان األخريان فقد درستا بالطريقة التقليدية 

تدريس  بني متوسطات التحصيل العلمي تعزى لطريقة ال ٠,٠١داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .ولصاحل اموعة التجريبية 

apbaŠ‡Ûa@óÜÇ@ÕîÜÈnÛ@òîi‹ÈÛa@@òÔibÛaZ@

 استخدام احلاسـب اآليل  عرفة مدى فاعلية تعليم الرياضيات باهتمت الدراسات السابقة مب -

على التحصيل الدراسي ملادة الرياضيات مثل دراسة  ستخدام احلاسب اآليلمع معرفة أثر ا

 ) .٢٠٠٤(رنا أبو زعرور ، ) ١٩٩٦(العلي ، ) ١٩٩٦(البص 

ومدى فاعليتها يف  التدريس كدراسة ، ركزت بعض الدراسات على أمهية تعلم الربجميات  -

 ) .٢٠٠٠(اهلدلق ، ) ١٩٩٨(طالفحة 

فبعضها ، اختلفت هذه الدراسات يف أساليب استخدام احلاسب اآليل وعرض مادة التعلم  -

وبعضـها اسـتخدم   ، الطالب يف الـتعلم   استخدم احلاسب كمعلم واالعتماد كلياً على

، ) ١٩٩٦(العلـي  ، ) ١٩٩٦(البص  احلاسب كمساعد للمعلم عن طريق جهاز عرض

 ) .٢٠٠٤(رنا أبو زعرور ، ) ٢٠٠٣(عفانة 

bqrÛ@Ćb@Z@òîjäuþa@pbaŠ‡ÛaZ@

 :متثلت الدراسات األجنبية فيما يلي 

تخدام التقنية يف الفصول اس"  بعنوان ) Baker & Hale  ١٩٩٧,(  بيكر وهيل  دراسة

الدراسة إىل مقارنة أثر استخدام احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة يف التعليم  هذه دفو" التعليمية 

)CAI  ( وتكونت عينة الدراسة  من خمتلف مراحل التعليم  وذلك ، مع الطرق التقليدية يف التعليم

ـ وق، من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة ما بعد الثانوية  ذات داللـه   اًد أظهرت نتائج الدراسة  فروق

ا بالطرق التقليديـة   درس أفرادهاليت  الضابطة : إحصائية يف حتصيل الطالب بني جمموعيت الدراسة 



 

يبيـة  وكان حتصيل أفراد اموعـة التجر ، اليت درس أفرادها باستخدام احلاسب اآليل  والتجريبية

 .اً وبزمن أقل أيضأفضل من اموعة الضابطة 

مدى اسـتخدام  "بعنوان ) High & Marcellino  ١٩٩٧, ( هاي ومارسيلينودراسة 

الدراسة ملعرفـة مـدى    هذه دفو "اآليل يف مدارس املراحل العليا  معلمي الرياضيات احلاسب

وأعضاء اهليئات التدريسـية يف  استخدام معلمي الرياضيات احلاسب اآليل يف مدارس املراحل العليا 

 ة لديهم يف استخدام احلاسـب اآليل وقياس اخلرب، ياضيات يف عدد من جامعات نيويورك أقسام الر

وقد أظهـرت  ، امعي اجلتدريس الهيئة  اً منعضو)  ٢٥( معلماً و )  ٦٦( ومشلت عينة الدراسة  

من أعضاء هيئة التـدريس ال يسـتخدمون   %  ٤٠و ، من املعلمني %  ٦٠نتائج الدراسة  أن 

ريس بالرغم من أن معظم املدارس للمراحل العليا ومجيع الكليات ترتبط بشـبكة  اإلنترنت يف التد

 .اإلنترنت 

ليات التربيـة للتقنيـة يف   زيادة استخدام ك " بعنوان) ١٩٩٧ , Parker ( باركردراسة  

الدراسة ملعرفة واقع استخدام  أعضاء هيئة التدريس يف  هذه دفو "ويف إعداد املعلمني ، التدريس

ويف ، األمريكية احلاسوب يف ختطيط الـدروس   مبدينة نيو أورليرت بالواليات املتحدة لويزيانا  جامعة

وقد تكونـت  ، كما هدفت إىل حتديد املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل ، التدريس 

أظهرت  وقد، عضواً )  ٤٢( العينة من مجيع أعضاء هيئة التدريس  يف كلية التربية البالغ عددهم  

وخـدمات  ، نتائج الدراسة أن معظم أعضاء هيئة التدريس  يستخدمون برجميات معاجلة النصوص 

خدمون الربجميـات  وقليل من أعضاء هيئة التـدريس  يسـت  ، البحث الفورية يف إعداد الدروس 

 .ونقص الربجميات ، من أهم معوقات استخدام احلاسب اآليل قلة الوقت  وأن، التعليمية 

فاعلية اسـتخدام احلاسـب اآليل يف    "  بعنوان) Balajrty  ١٩٩٩ , (  الجرييتب دراسة

الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام  هذه دفو "لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  تدريس القراءة

مبدينة سـان دايغـو  بواليـة    احلاسب اآليل يف عالج ضعف القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

الب يتميزون ـوتكونت عينة الدراسة من جمموعة ط، نيا غرب الواليات املتحدة األمريكية كاليفور

)  ١٢ – ٧( ح أعمارهم مـا بـني   وتتراو، باختالف قدرام اخلاصة يف إحدى املدارس االبتدائية 

ءة وكان من أهم النتائج أن استخدام برجميات احلاسب اآليل يف تدريس التالميذ لتعليمهم القرا، سنة



 

 

ويف وقت أقصر من  ، يؤدي إىل زيادة قدرة التالميذ على التمييز بني الكلمات وحتليلها إىل حروف 

 . الوقت الذي يستغرقه التعلم بالطريقة التقليدية 

األساليب الفعالة لتعليم املعلمني تطبيقات احلاسب  " بعنوان) Pan  ١٩٩٩ , (  بان دراسة

ل تطوير سلسلة من اآلليات الفعالة لكي يتم تنفيذها يف مـواد  إىل عمهذه الدراسة دف و" اآليل 

معلمـاً  ) ١١٢( طالباً من كليات املعلمـني و  ) ١٨٦( احلاسب اآليل خالل فترة عامني مبشاركة 

وعملت  ، وركزت الدراسة على عدة عوامل منها الوسائل التعليمية ، بالواليات املتحدة األمريكية 

اخلـربة    يختالف يف جمال احلاسب اآليل بني املعلم املبتدئ واملعلـم ذ الدراسة على حتديد مدى اال

وحتديد مدى االختالف يف مهارة استخدام احلاسب اآليل بني املعلم املمارس للتدريس واملعلم الذي 

مع حتديد الوسائل املالئمة  اليت ميكن أن تساعد املعلم املبتدئ يف تعلم وإتقان ، مل ميارس املهنة بعد 

 .بيقات احلاسب اآليل تط

وميـة  استخدام معلمـي املـدارس احلك   "بعنوان ) , Rowand  ١٩٩٩(  رواند دراسة  

بالواليات )  NCES(بتكليف من املركز القومي إلحصاءات التعليم  "للحاسبات اآللية واالنترنت 

كوميـة  الدراسة إىل وصف واقع استخدام معلمي املـدارس  احل هذه دف و، املتحدة األمريكية 

وقـد مت عمـل   ، وكيفية توجيههم لطالم الستخدام احلاسب اآليل ، للحاسبات اآللية واالنترنت 

 ١٩٩٩يف ربيع عام ) FRSS( دراسة مسحية باستخدام نظام الدراسة املسحية سريعة االستجابة 

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 

وا احلاسب اآليل واإلنترنت كوسيلة يف من معلمي املدارس احلكومية  استخدم%   ٣٩أنه    -١

للتوجيـه  %  ٦٦، ألمـور إداريـة   %   ٣٤،   إدارة فصوهلم  أو صنع مواد تعليمية 

م عمل تطبيقات  من خالل بـرامج معاجلـة   يكلف املعلمون طال%   ٤١، واإلرشاد 

 .النصوص والربامج احلسابية 

أكثر استخداماً للحاسب اآليل واإلنترنت  أعوام كانوا تسعةاملعلمون الذين تقل خربم عن   -٢

 .عاماً  عشرينمن الذين تزيد خربم عن 



 

التدريب األكثر هم أكثر جاهزية يف استخدم احلاسـب   واملعلمون ذوي اخلربة األقل وذو -٣

 .اآليل واإلنترنت يف التعليم 

 اسـتخدام املعلمـني  " وآخرون بعنـوان  ) Cakiroglu  , ٢٠٠١(  ساكريوجلودراسة 

كيفية استخدام املعلمني يف املـدارس  إىل دراسة ال هذه دفو "حلاسب اآليل يف املدارس التركية ا

ومـا  ، وما اجتاهام حنو احلاسـب اآليل يف التعلـيم   ، حلاسب اآليل يف املدرسة والفصل االتركية 

صلت إىل أن وتو، معلماً )  ٢٠٢( وكانت عينة الدراسة  مكونة من . احتياجام يف هذا اجلانب 

من املعلمني ال يستخدمون احلاسب اآليل مع أم يعطون مؤشرات إجيابية عن اسـتخدام  %  ٤٠

 .وأن أكثر املشاكل هي نقص املعرفة عند املعلمني يف احلاسب اآليل ، احلاسب اآليل يف التعليم 

يل تعلم الرياضيات باستخدام احلاسب اآل" بعنوان ) Braown  ٢٠٠٢ ,(   براون دراسة 

الدراسة إىل التعرف هذه دف و "بالواليات املتحدة األمريكية  حيسن درجات التالميذ يف االختبار

على أثر استخدام احلاسب اآليل التعليمي على حتصيل التالميذ يف مادة الرياضيات حول موضـوع  

ة واملتوسطة حيث تالميذ املرحلة االبتدائيت عينة الدراسة من جمموعتني من وتكون، اجلرب واهلندسة 

واألخرى باستخدام احلاسب ، تدرس كل جمموعة منهم بالطريقة التقليدية وهي اموعة الضابطة 

وكان من أهـم النتـائج   ، اآليل وهي اموعة التجريبية  من خالل نظام كارولينا الشمالية العامة 

موعة التجريبية  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات حتصيل التالميذ لصاحل ا. 

احلاسـبات اآلليـة يف   "  بعنـوان  ) Helen & Nike  , ٢٠٠٢(   هيلني ونايك دراسة 

 بكنـدا  عاصمة مقاطعة برتش كلومبيافكتوريا مبدينة   "؟ املرحلة الثانوية من سيستخدمها وكيف

ـ ، هذه الدراسة إىل كيفية استخدام احلاسبات اآللية يف الفصول الدراسية  دفو ت عينـة  وتكون

وقـد اسـتخدم   .  لبةًطالباً وطا)  ١٧٠٢(،  مدرسة) ٢٣(يف  معلماً  ومعلمةً) ٨٠(الدراسة من 

 :لكل من جمموعيت الدراسة وكان من أهم نتائج هذه الدراسة  نتنيالباحثان استبا

 . احلاسب اآليلمن الطالب ميتلكون  %  ٧٤و ،  من املعلمني %  ٨٠ -١

 .مون احلاسب اآليل ملعاجلة النصوصالطالب يستخدمن %  ٤٠و ،  من املعلمني %  ٨٣ -٢



 

 

من املعلمني حباجة إىل دورات تدريبية أكثر علـى اسـتخدام احلاسـب اآليل يف    %  ٨٨  -٣

 .التدريس 

 .ورصد الدرجات ، ألغراض اإلدارية من املعلمني يستخدمون احلاسب اآليل ل%  ٦٧,٥  -٤

استخدام معلمي ومعلمات  مدى " بعنوان) Al-Alwani  , ٢٠٠٥(  العلواين دراسة  

دف هذه الدراسة إىل معرفـة  و "العلوم مبحافظة ينبع باململكة العربية السعودية لتقنية املعلومات 

مدى استخدام معلمي ومعلمات العلوم مبحافظة ينبع باململكة العربية السعودية لتقنية املعلومات يف 

اليت متنع من تطبيق هذه التقنيـات مـن   تدريس الطالب والطالبات وتقصي الصعوبات واملعوقات 

يف هـذه   يواستخدم الباحث املنهج الوصف، وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم بفروعها املختلفة 

ومن أهم النتائج أنه من معوقات استخدام التقنية يف تدريس العلوم  إعـداد وتطـوير   ، الدراسة 

وإىل املزيد من تـدريب  ، ب اآليل  يف املدارس واحلاجة إىل توفري املزيد من أجهزة احلاس، املعلمني 

 .املعلمني 

apbaŠ‡Ûa@óÜÇ@ÕîÜÈnÛ@òîjäuþa@@òÔibÛaZ@

كدراسـة هـاي   اهتمت الدراسات السابقة باستخدام احلاسب اآليل يف جمال التـدريس    -

 ) . ٢٠٠٥(العلواين ، ) ٢٠٠٢(براون ، ) ١٩٩٩(بالجرييت ، ) ١٩٩٧( ومارسيلينو 

اسات معظم املراحل التعليمية يف التعليم العام وكذلك التعليم العـايل  استهدفت هذه الدر -

، ) ١٩٩٩(بـارك  ، ) ١٩٩٧( هاي ومارسـيلينو  ،  ) ١٩٩٧(مثل دراسة بيكر وهيل 

 ) .٢٠٠٥(العلواين ، ) ٢٠٠٢(هيلني ونايك ، ) ٢٠٠٢(براون ، ) ١٩٩٩(بالجرييت 

فبعضها ،  وعرض مادة التعلم اختلفت هذه الدراسات يف أساليب استخدام احلاسب اآليل -

وبعضـها اسـتخدم   ، استخدم احلاسب كمعلم واالعتماد كلياً على الطالب يف الـتعلم  

هـيلني  ، ) ٢٠٠٢(براون  مثل دراسة  احلاسب كمساعد للمعلم عن طريق جهاز عرض

 ) .٢٠٠٥(العلواين ، ) ٢٠٠٢(ونايك 



 

مج تقنيـة احلاسـب اآليل يف   دراسة رواند تصف جمموعة من التقارير املسحية عن واقع د -

وهذا  وير العملية التعليمية وحتسينها وجتلي الدور الذي تقدمه خلدمة تط، التعليم األمريكي 

 .بدوره يبني أمهية الدراسة يف هذا اال 

 

aóÜÇ@ÕîÜÈnÛ@Éî»@@pbaŠ‡Ûa@òÔibÛaZ@

 :مت تقسيم الدراسات السابقة إىل ثالث أقسام تشمل  -

 .وهي مجيع الدراسات اليت أجريت داخل اململكة العربية السعودية الدراسات احمللية   -١

والدراسات العربية وهي الدراسات اليت أجريت يف باقي الدول العربية باستثناء اململكة العربية   -٢

 .السعودية 

غـري اللغـة    وهي اليت أجريت مجيع دول العامل بلغات أخـرى ، وأخرياً الدراسات األجنبية   -٣

   .العربية

هـتم الـبعض   او، تمت الدراسات السابقة باستخدام احلاسب اآليل يف جمال التدريس  اه -

 .األخر يف دور معامل احلاسب اآليل يف التدريس 

 .استهدفت هذه الدراسات معظم املراحل التعليمية يف التعليم العام وكذلك التعليم العايل  -

فبعضها ، رض مادة التعلم اختلفت هذه الدراسات يف أساليب استخدام احلاسب اآليل وع -

وبعضـها اسـتخدم   ، استخدم احلاسب كمعلم واالعتماد كلياً على الطالب يف الـتعلم  

 .احلاسب كمساعد للمعلم عن طريق جهاز عرض 

 تباينت نتائج بعض الدراسات حول فاعلية استخدام احلاسب اآليل كطريقة يف التـدريس  -

ة استخدام احلاسب اآليل يف التـدريس  ففي الوقت الذي أكدت فيه معظم الدراسات فاعلي

توصلت دراسات أخرى إىل عدم وجود أثر دال إحصائياً على تفوق طريقـة التـدريس   

 ) .١٩٩٩(باستخدام احلاسب اآليل على الطريقة التقليدية مثل دراسة العمر 



 

 

وعالقة هذا ، نتائج الدراسات أعطت تصوراً  عاماً عن استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  -

ن املعلـم  إحيـث  ، االستخدام ببعض املتغريات كان من أمهها عنصر تأهيل املعلم وتدريبه 

 .املؤهل هو األكثر تفعيالً للحاسب اآليل يف التعليم 

 :أا ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف  -

يف التعلـيم  يف الصفوف األوليـة  احلاسب اآليل  معرفة واقع استخدامنا عملت على  -١

 .البتدائي العام ا

 .معرفة الصعوبات واملشاكل اليت تواجه مدرس احلاسب اآليل -٢         

   مشروع امللك "مدارس مكة املكرمة   -دارت يف حدود مكانية   ن هذه الدراسةكما أ -٣         

 ها مثل هذه مل تطبق في" عبد اهللا  بإدخال احلاسب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة               

 ) .حد علم الباحث  على( الدراسة               
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لإلجراءات اليت تناوهلا الباحث للوصـول إىل أهـداف    من الدراسة هو وصفهذا الفصل        

، بناء األداة املناسـبة   ،  وصف جمتمع الدراسة ، حيث تناول هذا الفصل منهج الدراسة الدراسة

اجلة اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة ، املع ، الصدق والثبات أسئلة الدراسة ناليت جتيب ع

 . والوصول إىل النتائج

 

üëc@@Z@@@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@

   طـالع علـى الدراسـات السـابقة    ، واال بعد أن قام الباحث  بتحديد مشكلة الدراسة

الوصفي  ، توصل إىل أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج ومراجعة العديد من املناهج البحثية

ألنه ميد الباحث ببيانات ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كـائن أثنـاء الدراسـة    

    عبيـدات وآخـرون   ( والذي أشار، ويتضمن تفسريا هلذه البيانات مما يساعد على فهم الظاهرة 

، ويعرب  يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً" أنه ) ٢٠٠٣

، بينمـا التعـبري    ، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني خصائصـها  عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً

)  ٢٠٠٣، العساف ( وذكر ) ٣١٠ص ("  أو حجمها ، الكمي يعطينا وصفاً رقمياً ملقدار الظاهرة

هو أبعد من ذلـك ألنـه    أن هذا املنهج ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها وإمنا ميضي إىل ما " 

 . )  ١٩٣ص (  "يتضمن قدراً من التفسري هلذه البيانات 

إجراء دراسة ملعرفـة واقـع اسـتخدام     لذلك يستطيع الباحث من خالل املنهج الوصفي

احلاسب اآليل يف تطوير العملية التعليمية للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمـة  

 . لمي ومشريف احلاسب اآليلمن وجهة نظر مع



 

 

bîãbq@@@Z@òaŠ‡Ûa@ÉànªZ@

مجيع معلمي ومشريف احلاسب اآليل للصفوف األوليـة يف املرحلـة    يقصد مبجتمع الدراسة

كمـا   نيمشـرف ) ٥(، معلمـاً ) ٥٨(منهم ) ٦٣(والبالغ عددهم  ، االبتدائية مبدينة مكة املكرمة

 : باجلدول التايل
 

 ) ١( جدول رقم 
 تمع  الدراسة من معلمي ومشريف احلاسب اآليلتوزيع جم 
 يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة للصفوف األولية 

 % العدد املهنة م

 ٩٢.٠٦ ٥٨ نواملعلم ١

 ٧.٩٤ ٥ نواملشرف ٢

 ١٠٠ ٦٣ اموع
 

ميثلـون   معلمـاً ) ٥٨( أن جمتمع الدراسـة يتكـون مـن    ) ١(يتضح من جدول رقم 

 . %)٧.٩٤(ميثلون  نيمشرف)  ٥(، و %)٩٢.٠٦(

 نظراً لتطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من معلمي ومشريف احلاسب اآليلو

قام الباحث باسـتخدام أسـلوب   فقد ،  للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة

واسـتبعاد    توبعد مجع االستبيانا ، ة للدراسعينة كدراسة مجيع أفراد اتمع  مث قرر أوالًاحلصر ب

املستكملة اليت أدخلت  توما مل يسترجع منها بلغ جمموع االستبيانا) غري املكتمل(غري الصاحل منها 

 تاناعـدد االسـتب  )  ٢( رقم اجلدول يتضح من  و.   استبانه) ٥١(يف عملية التحليل اإلحصائي 

 . ه من العدد املوزع ومن اتمع الكلياملوزعة ، واملستكمل منها، والنسبة املئوية ل

 

 
 



 

 

 ) ٢ (جدول رقم 

 .انات على جمتمع الدراسة األصلي حسب املهنةتوزيع االستب 

 املوزعة تانااالستب املهنة

 على أفراد جمتمع الدراسة  

 تانااالستب
أفراد  من املستلمة 

 جمتمع الدراسة

 %سبة نال

 ٧٩.٣١ ٤٦ ٥٨ نواملعلم

 ١٠٠ ٥ ٥ نواملشرف

 ٨٠.٩٥ ٥١ ٦٣ اموع
  

ومت استرجاع  و مشرفاً معلماً) ٦٣( أن جمتمع الدراسة يتكون من ) ٢(يتضح من جدول رقم 

املوزعة وبنسـبة   اناتمن املعلمني، ومت استرجاع مجيع االستب%) ٧٩.٣١(بنسبة  هانتباس)  ٤٦( 

 استرجاعها من جمتمع انات الكلية واليت متفني، وعلى ذلك كانت أعداد االستبمن املشر%) ١٠٠(

، وهي الـيت مت االعتمـاد عليهـا يف التحليـل     % )٨٠.٩٥( وبنسبة  انهاستب)  ٥١( الدراسة 

 .اإلحصائي

 : املكتملة توصف تمع الدراسة من خالل االستبيانا يوفيما يل

 :  وصف جمتمع الدراسة من حيث املؤهل العلمي

)٣(جدول رقم
 تغري املؤهل العلميتوزيع جمتمع الدراسة  تبعا مل 

 % العدد املؤهل العلمي
 ٢.٠ ١ تربيةسبكالوريو

 ٧.٨ ٤ بكالوريوس جامعي غري تربوي
 ٣.٩ ٢ دبلوم معلمني دون جامعي

 ٧٠.٦ ٣٦ دبلوم
 ١٥.٧ ٨ مؤهل أخر
 ١٠٠.٠ ٥١ الكلي

 



 

وبناء على ، قام الباحث  نظرا الخنفاض عدد أفراد جمتمع الدراسة يف بعض فئات املؤهل العلمي 

استشارة اإلحصائيني بتقسيم فئات املؤهل العلمي إىل فئتني لسهولة إجراء التحليل اإلحصائي وعمل 

 : املقارنات بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وفقا للمؤهل العلمي كالتايل
 

)٤(جدول رقم
 فئاتالتقسيم بعد إعادة  توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل العلمي

 % العدد املؤهل العلمي
 ٧٠.٦ ٣٦ دبلوم

 ٢٩.٤ ١٥ مؤهل أخر
 ١٠٠.٠ ٦١ الكلي

 

مـن أفـراد جمتمـع    %) ٧٠.٦) (دبلوم(املؤهل العلمي  ويتضح أن نسبة جمتمع الدراسة ذو 

 %).٢٩.٤) (مؤهل أخر(الدراسة، نسبة جمتمع الدراسة من 
 

 : صيجهاز حاسب آيل شخ وصف جمتمع الدراسة من حيث امتالك

)٥( جدول رقم
 توزيع جمتمع الدراسة  تبعا المتالك جهاز حاسب آيل شخصي  

 % العدد امتالك جهاز حاسب آيل شخصي
 ١٠٠.٠ ٥١ نعم
 ٠.٠ ٠ ال
 ١٠٠.٠ ٥١ الكلي

 

 . يتضح أن مجيع أفراد جمتمع الدراسة لديهم حاسب آيل 



 

 

 

 :جمال احلاسب اآليل الدورات التدريبية يف عددالدراسة من حيث  جمتمعوصف 
 )   ٦(  جدول رقم 

 توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل 
 % العدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل

 ٧٠.٦ ٣٦ نعم
 ٢٩.٤ ١٥ ال
 ١٠٠.٠ ٥١ الكلي

 

 و نسـبتهم  ) ٣٦(ان عـددهم  من احلاصلني على دورات تدريبية كيتضح أن جمتمع الدراسة  

) ١٥(دورات تدريبيـة كـان عـددهم     اصلني علىاحلغري من ، و جمتمع الدراسة %)٧٠.٦(

 .  %)٢٩.٤( نسبتهمو

@
brÛbq@@Z@òaŠ‡Ûa@ña†cZ@

واقع استخدام احلاسب اآليل يف تطـوير العمليـة التعليميـة    دف الدراسة احلالية ملعرفة 

ئية مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر معلمي ومشريف احلاسـب  للصفوف األولية يف املرحلة االبتدا

أكثـر أدوات البحـث العلمـي     ، حيث أا و مت استخدام االستبانه كأداة هلذه الدراسة . اآليل

جمتمع الدراسة وكذلك مالءمتها لطبيعـة   عن، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات  استخداماً

   . كانات وانتشار أفراد جمتمع الدراسة يف أماكن متباعدة وخمتلفةهذه الدراسة من حيث اجلهد واإلم

أن االستبانه من األدوات املالئمة للحصول على ) : " ٢٠٠٣(يذكر عبيدات وآخرون  و

تستخدم للحصول على حقائق عـن الظـروف    و، معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني 

) .١٤٥ص (    "ا وسيلة ميسرة جلمع البيانات الالزمة فضالً عن أ  ، واألساليب القائمة بالفعل

  



 

 

@òaŠ‡Ûa@ña†c@õbäië@áîà—m@paìİ‚Z@

 : لتصميم وبناء أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانه التاليةطوات اخل الباحثأتبع    

 : يف بناء االستبانه على ما يلي الباحثاعتمد   :ديد مصادر بناء االستبانه حت 

البحوث والدراسـات السـابقة ذات   واإلطالع على العديد من الدوريات واالت التربوية  -١
 .الصلة مبشكلة الدراسة احلالية 

 . االختصاص يف هذا اال لالستفادة من خربام يمقابلة جمموعة من ذو -٢

  :انه االستب بعادحتديد أ 

 :ما يلي  معرفةدف إىل  استبانهمت تصميم  

 األهداف التربوية ؟بعض قع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق وا  -١

 إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل ؟واقع استخدام احلاسب اآليل يف   -٢

 ؟ العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل يف   -٣

 تعليمية ؟ واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات  -٤

 ؟ يف تدريس الصفوف األولية  الصعوبات اليت  يواجهها معلمو احلاسب اآليل  -٥

 

 :  هبناء االستبان

طـار النظـري   يف ضـوء اإل و  تهاأسئلوبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها والباحث  قام -١

ومت يـة  يف صورا األول هستباناال بصياغة ، واخلطوات السابق ذكرها والدراسات السابقة

 كان من توجيهـات مث ومالحظاته ،  هاملشرف على الدراسة وذلك إلبداء رأي عرضها على

 .مها يوذلك لتحك واخلربةختصاص عرضها على جمموعه من احملكمني من ذوى اال

خطاب موجه  هستبانوقد تصدر اال.)  ١ ملحق رقم ( حمكماً )  ١٧ (مت عرض األداة على   -٢

 آرائهـم طلب من احملكمني إبداء وا أسئلتهوأهداف الدراسة و ةإىل احملكمني يوضح مشكل

وذلك من حيث مدى ارتباط كل فقرة مـن فقراـا    هستبانومالحظام حول فقرات اال



 

 

ـ صياغتها اللغويـة ومالءم  ةالذي تنتمي إليه ، ومدى وضوح كل فقرة وسالم باحملور ها ت

ها وذلك باحلذف أو اإلضافة لتحقيق اهلدف الذي وضعت من أجله ، واقتراح طرق حتسين

ستعادة النسخ احملكمة مت تعديل ا أو غري ما ورد مما يرونه مناسباً ، وبعد أو إعادة الصياغة 

ضافة بعض الفقرات إراء احملكمني ومالحظام وحذف أو آيف ضوء  هستبانبعض فقرات اال

 .)  ٤أنظر ملحق رقم . (  عادة ترتيب بعضها إأو 

 : ني أساسيني مها ئعلى جز هاحتوت االستبان: را النهائية يف صو هستباناال -٣

 : عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث: اجلزء األول 

الدورات التدريبية يف جمـال  ، املؤهل العلمي، امتالك جهاز حاسب آيل شخصي، التخصص         

 .احلاسب اآليل

 : حماور كالتايل ) ٥(عبارة وزعت على ) ٥٢(ات و يشمل جمموعة من العبار :اجلزء الثاين 
 

 . األهداف التربوية بعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق:  احملور األول
 .انه يف االستب ١٢ – ١عبارة وتأخذ األرقام من ) ١٢(تكون من 

برامج احلاسب  ميذ باستخدامواقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتال : احملور الثاين
 . اآليل

 .انه يف االستب ٨ – ١عبارات وتأخذ األرقام من ) ٨(تكون من 

 . العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل يف  : احملور الثالث

 .انه يف االستب ١٠ – ١عبارات وتأخذ األرقام من ) ١٠(تكون من 

 .يل يف توفري خدمات تعليمية واقع استخدام احلاسب اآل  : احملور الرابع

 .انه يف االستب ١٠ – ١عبارات وتأخذ األرقام من ) ١٠(تكون من 

 .يف تدريس الصفوف األولية  احلاسب اآليل وعلمالصعوبات اليت يواجهها م :احملور اخلامس
، و اسـتخدم الباحـث   انه االستبيف  ١٢ – ١عبارة وتأخذ األرقام من ) ١٢(تكون من 

عي املتدرج حسب مقياس ليكرت يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة كما يف الشـكل  املقياس الربا

 :التايل 



 

 

العبارة م
 :استخدام  احلاسب اآليل يؤدي إىل 

 بدرجة
 منعدمة  ضعيفة متوسطةكبرية

    .زيادة  سرعة عملية التعلم  ١

) ٤(الدرجـة   ووفقا ملقياس ليكرت الرباعي مت حتديد درجة االسـتجابة  حبيـث يعطـى   

ضعيفة و الدرجـة  اللالستجابة ) ٢(و الدرجة  توسطةامللالستجابة ) ٣(كبرية والدرجة اللالستجابة 

 : وعلى ذلك مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة. نعدمةامللالستجابة ) ١(

 )كبرية( ستجابةاالدرجة تكون درجة ) ٤.٠٠( إىل ) ٣.٢٦(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 )متوسطة( االستجابةدرجة تكون درجة )  ٣.٢٥( إىل ) ٢.٥١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 )ضعيفة( االستجابةدرجة تكون درجة )  ٢.٥٠( إىل ) ١.٧٦(احلسايب من  طإذا كان قيمة املتوس

 )منعدمة( ستجابةاالدرجة تكون درجة )  ١.٧٥( إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
 

bÈiaŠ@@@Z@ña†þa@Ö‡–Z@
من الشروط الضـرورية    إن"  )٢٠٠٣،عبيدات وآخرون (كما ذكر  - هصدق االستبان

اليت ينبغي توافرها يف األداة اليت تعتمدها الدراسة، أداة البحث تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن 

ء على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله تقيس فعالً ما وضعت لقياسه، ويشري أنه إذا وافق اخلربا

 ) . ١٩٦ص (  "  ، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني فإنه ميكن االعتماد على حكمهم

وبناء فقراا، قام الباحث بعرضها على املشـرف علـى    هبعد االنتهاء من إعداد االستبان

 قام بعد ذلك بعرضها يف ، مثه الرسالة والذي أوصى بإجراء بعض التعديالت على فقرات االستبان

صورا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة  من السادة أعضـاء هيئـة   

خطاب للمحكمني موضح به مشكلة وأهـداف  بية جبامعة أم القرى، ومت توجيه التدريس بكلية التر

ا للمحور، وسالمة الصياغة للتأكد من درجة مناسبة الفقرة، ووضوحها، وانتمائهأسئلتها الدراسة و

بناًء على آراء احملكمني حـول مـدى   و،  اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمته

ألهداف الدراسة،  ووفقاً لتوجيهام ومقترحام مت تعديل صياغة بعض العبارات  همناسبة االستبان



 

 

عبارة بدالً ) ٥٢( رات يف االستبانة لغوياً، وإضافة بعض العبارات، وحذف بعضها ليصبح عدد العبا

 ) .  ٤ملحق رقم ( عبارة موزعة على مخس حماور، )  ٧٤( من 

 )  ٧( جدول رقم 
 .قبل وبعد التحكيم  هبنود االستبان

 بعد التحكيم قبل التحكيماالستبانة
 ٥٤ .املعلومات األولية : اجلزء األول 
 )٥٢( )٧٤(  لى احملاور املوزعة عه عبارات االستبان:  اجلزء الثاين 
األهداف بعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق  :احملور األول
 التربوية

١٨١٢ 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية  :احملور الثاين
 للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل

١٤٨ 

ية التعليمية العملواقع استخدام احلاسب اآليل يف  :احملور الثالث
 كمصدر معريف 

١٠١٠ 

 ٢٠١٠ واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية: احملور الرابع
يف  احلاسب اآليلمعلمو الصعوبات اليت يواجهها : احملور اخلامس

  تدريس الصفوف األولية 
١٢١٢ 
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يعطـي نفـس   بأن املقياس "  -) ٢٠٠٣،  عبيدات وآخرون  ( كما يرى -ثبات األداة  

ولكي يتم التأكد مـن   ، ) ١٩٨ص (  "األفراد ويف نفس الظروف النتائج إذا ما أعيد على نفس 

 :  ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية

 :  حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -١
ل ألفاكرونباخ للمقياس ككل ـقيمة معام وجدالباحث  أن)  ٨( من جدول رقم يتضح  

وهذه القيمة مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات )  ٠.٩٦( تساوي 

كذلك كانت مجيع قيم الفا كررونباخ جلميع احملاور .وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا

 . ٠.٩٧اىل  ٠.٩٤مرتفعة وتراوحت من 



 

 

)٨(جدول رقم
 معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ 

 قيمة الفا كرونباخ احملور
 ٠.٩٥احملور األول

 ٠.٩٧ احملور الثاين

 ٠.٩٦احملور الثالث

 ٠.٩٤احملور الرابع

 ٠.٩٥ اخلامساحملور

 ٠.٩٦ املقياس الكلي

 

 :حساب الثبات بطريقة اإلتساق الداخلي-٢
 :بني  وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط

 .درجات احملاور وبعضها البعض  -٢               .درجة كل حمور والدرجة الكلية    -١
 

 
 )  ٩(  جدول رقم 

 حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 
 )، وبني احملاور والدرجة الكليةامعامل االرتباط بني احملاور وبعضه( 

 الكلية الدرجة اخلامس الرابع الثالث الثاين األول احملور

 ٠.٩٤     ١ األول

 ٠.٩٥    ١ ٠.٩٢ الثاين

 ٠.٩٦   ١ ٠.٩٥ ٠.٩١ الثالث

 ٠.٩٥  ١ ٠.٩١ ٠.٩٢ ٠.٩٣ الرابع

 ٠.٩٤ ١ ٠.٩٣ ٠.٩٢ ٠.٩٤ ٠.٩١ اخلامس

 ١ ٠.٩٤ ٠.٩٥ ٠.٩٦ ٠.٩٥ ٠.٩٤ الدرجة الكلية

 



 

 

 ٠.٩٦ىل إ٠.٩١، تراوحت قيم االتساق الداخلي من )   ٩( من النتائج يف اجلدول رقم  

مما يشري إىل متتع املقياس  ٠.٠٥وهذا مؤشر على أن  مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 . بدرجة عالية من الثبات

 : األساليب اإلحصائية :  سادساً

 : الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 

 . الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع . ١

الدراسة لكل عبارة أو  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد وذلك  املتوسط احلسايب . ٢

، وذلك لإلجابة على  واملتوسط احلسايب العام لكل حمور ، )احملاور(جمموعة من العبارات 

 . التساؤالت من  األول إىل اخلامس

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وذلك لإلجابة على  نةارللمق )ت ( اختبار  . ٣

 .الدورات التدريبية ، املؤهل العلمي ، التخصص ،  التساؤل السادس كما يف حالة الوظيفة

  . حلساب اإلتساق الداخلي معامل ارتباط بريسون  .٤

 . معامل الفا كرونباخ للثبات . ٥
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من خـالل   تهااقشعرض النتائج اليت مت احلصول عليها مث من الباحث تناول صلالف هذا يف 

 : اإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك على النحو التايل 

òibug@@Þëþa@ÞaûÛaZ@@
م احلاسب اآليل يف حتقيـق بعـض األهـداف    واقع استخداما  (على  السؤال األول ينص

 )؟التربوية 

والترتيب  ،واالحنرافات املعيارية  ، املتوسطات احلسابية حلصول علىمت ا ذلكعلى  لإلجابة

وكـذلك  ، واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق األهداف التربويـة اليت تقيس للعبارات  النسيب

 : على النحو التايل النتائج، ومت عرض  تهلذه العبارا حساب املتوسط احلسايب العام

 ) ١٠( جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة     

 األهداف التربويةبعض حول واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق 

ب
رتي
 رقم الت

العبارة
 الــعبــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 عياريامل

 االستجابة

 كبرية ٠.٣٧ ٣.٨٤ .نشر ثقافة احلاسب اآليل  ٢ ١
 كبرية ٠.٣٦ ٣.٨٤ .إعداد التالميذ للتعايش مع بيئة  تقنية  ٤ ٢
 كبرية ٠.٣٦ ٣.٨٤ .حمو أًًمية  احلاسب اآليل  ١ ٣
 كبرية ٠.٤٣ ٣.٧٦ .تقليل الرهبة عند التالميذ  ٦ ٤
 كبرية ٠.٤٢ ٣.٧٦ .ة  التقنية تأهيل التالميذ للتعامل مع البيئ ٨ ٥
 كبرية ٠.٤٧ ٣.٦٩ .إكساب التالميذ املهارات العلمية  ٣ ٦
 كبرية ٠.٥٧ ٣.٦١ .تنمية القدرات العقلية  لدى التالميذ  ٧ ٧
 كبرية ٠.٥٨ ٣.٦١ . يكسب التالميذ القدرة على تنفيذ التطبيقات العلمية ١١ ٨
 كبرية ٠.٥٩ ٣.٥١ .لتالميذ املوهوبني تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى ا ٩ ٩
 كبرية ٠.٦١ ٣.٤٩ .مراعاة  الفروق الفردية من خالل توفري الدراسات االختيارية املتنوعة  ٥ ١٠

١٠ ١١ 
تطوير مهارات التالميذ من خالل البحث عن املعلومات واستدعائها باستخدام 

 كبرية ٠.٨٠ ٣.٣٩ .تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

 متوسطة ٠.٦٧ ٣.٢٢ .تكامل شخصية التلميذ  ١٢ ١٢

 كبرية ٠.٣٢ ٣.٦٣ التراكمي املتوسط العام
 



 

 بعـض  واقع استخدام احلاسـب اآليل يف حتقيـق  أن )  ١٠( أشارت نتائج اجلدول رقم 

ـ  ) كبرية( كانت بدرجة  األهداف التربوية ع ـ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتم

 –٣.٢٦(  الربـاعي ملقياس ليكـرت   الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٦٣( ة ـالدراس

 . )كبرية(االستجابة  أن وهي الفئة اليت تشري إىل) ٤.٠٠

يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس  مستويات لوحظ أيضا وجود  

يث تراوحت متوسطات استجابات ح األهداف التربوية بعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق

وهذه املتوسطات احلسابية تقع بـني الفئـات الثالثـة    ، )  ٣.٨٤ – ٣.٢٢( جمتمع الدراسة من 

وبناءا على قيم املتوسطات  متوسطة وكبريةوتشرن إىل االستجابات  الرباعيوالرابعة ملقياس ليكرت 

ترتيبا تنازليـا   هانباالستب)  ١٢ –١( ن واليت متثلها العبارات  م ، احلسابية مت ترتيب هذه العبارات

 : كالتايل

 :كبرية العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة  -أ

ـ )  ٢ (واليت متثلها العبـارة رقـم   )  نشر ثقافة احلاسب اآليل(جاءت العبارة  األوىل  ةباملرتب

واليت متثلها  )  تقنية إعداد التالميذ للتعايش مع بيئة (و كانت العبارة ، ) ٣.٨٤( مبتوسط حسايب 

حمو أًًمية  احلاسب (، بينما كانت العبارة ) ٣.٨٤(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٤(العبارة رقم 

، يف حني كانـت  ) ٣.٨٤( الثالثة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١( واليت متثلها العبارة رقم  )  اآليل

الرابعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٦ (لها العبارة رقم واليت متث)  تقليل الرهبة عند التالميذ(العبارة 

م ـواليت متثلها العبارة رق)  تأهيل التالميذ للتعامل مع البيئة  التقنية(و كانت العبارة ،  )٣.٧٦( 

إكسـاب التالميـذ املهـارات    (، بينما العبارة ) ٣.٧٦( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٨ (

  ) ٣.٦٩( السادسة وذلـك مبتوسـط حسـايب     ةباملرتب)  ٣ (العبارة رقم واليت متثلها )  العلمية

ـ )  ٧ (واليت متثلها العبارة رقـم  )  تنمية القدرات العقلية  لدى التالميذ(وكانت العبارة   ةباملرتب

يكسب التالميذ القدرة على تنفيذ التطبيقـات  (، بينما العبارة ) ٣.٦١( السابعة مبتوسط حسايب 

جاءت ).٣.٦١( الثامنة وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١١ (يت متثلها العبارة رقم وال)  العلمية

)  ٩ (واليت متثلها العبارة رقـم  )  تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني(العبارة 

مـن   مراعاة  الفروق الفردية(يف حني احتلت العبارة ، ) ٣.٥١( التاسعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب



 

 

الترتيـب العاشـر   )  ٥ (واليت متثلها العبارة رقـم  )   خالل توفري الدراسات االختيارية املتنوعة

تطوير مهارات التالميذ من خـالل البحـث عـن    (وجاءت العبارة ، ) ٣.٤٩( مبتوسط حسايب 

م ـقارة رـواليت متثلها العب)  املعلومات واستدعائها باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

 ) .٣.٣٩( احلادية عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١٠ (

 

 : متوسطة العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة  -ب

الثانية عشـر   ةباملرتب)  ١٢(واليت متثلها العبارة رقم  ) تكامل شخصية التلميذ(كانت العبارة 

 ) .٣.٢٢(مبتوسط حسايب 

األهـداف   بعض قع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيقمما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس وا

عبارة ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجـود اسـتجابة   )  ١٢( التربوية تكونت من 

لذلك كانت قيمـة  ). عبارة واحدة فقط(و بدرجة متوسطة على ) عبارة ١١( بدرجة كبرية على 

أي أن استجابة جمتمع الدراسـة علـى   )  ٣.٦٣( املتوسط احلسايب العام للمحور الثالث  تساوي 

 .األهداف التربوية كانت بدرجة كبريةبعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق 

إىل دراسات تناولت احلاسب اآليل من ناحية ) على حد علم الباحث (مل يتوصل من خالل النتائج 

 من نوعها يف حتقيق دراسة هـذا  وهذا مما قد جيعلها الدراسة األوىل، األهداف التربوية  بعض حتقيق

 .اجلانب 
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واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ ما  (على  السؤال الثاين ينص 

 ) ؟باستخدام برامج احلاسب اآليل

ـ   ،واالحنرافات املعياريـة   ، مت استخدام املتوسطات احلسابية لإلجابة   يبوالترتيـب النس

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  اليت تقيس للعبارات 

علـى   النتـائج ، ومت عرض  هلذه العبارات وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام، احلاسب اآليل

 : النحو التايل



 

 

 
 ) ١١( جدول رقم 

 جابات جمتمع الدراسة   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الست  
 حول واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل

ب
رتي
 رقم الت

العبارة
 الــعبــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

 كبرية ٠.٤٤ ٣.٧٥ . توظيف برامج الرسم يزيد من استثارة التالميذ حنو املادة ٢ ١
 كبرية ٠.٥٤ ٣.٧١ .تفعيل التدريس من خالل  الربامج املختلفة  ٣ ٢
 كبرية ٠.٤٩ ٣.٦٣ .عمل وحدة متكاملة جلميع العلوم املختلفة  ١ ٣
 كبرية ٠.٥٨ ٣.٥١ .معاجله احملتوى بطريقة تتكامل فيها جوانب املعرفة  ٤ ٤
 كبرية ٠.٥٨ ٣.٤٧ .يت تفصل بني جوانب املعرفة املختلفة العمل على إزالة احلواجز التقليدية ال ٦ ٥

٥ ٦ 
إكساب التالميذ املقدرة على الربط بني ما هو مكتوب وما هو واقع يف احلياة 

 كبرية ٠.٦٣ ٣.٣٩ .اليومية 

 كبرية ٠.٧٤ ٣.٣٥ .جتنب التكرار الذي حيصل نتيجة تدريس فروع العلم املنفصلة  ٨ ٧
 كبرية ٠.٧٨ ٣.٢٧ .كثر ثباتاً ودواماً وأقل عرضة للنسيان جعل نواتج التعلم أ ٧ ٨

 كبرية ٠.٤٣ ٣.٥١ التراكمي املتوسط العام
 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسـية  أن ) ١١ (أشارت نتائج اجلدول رقم 

يب العـام  ، حيث بلغ املتوسط احلسا) كبرية( كانت بدرجة  للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل

 الرباعيرت ـملقياس ليك الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٥١(الستجابات جمتمع الدراسة 

 . )كبرية(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ، ) ٤.٠٠ –٣.٢٦( 

واقـع  يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس  تشاهلوحظ أيضا وجود 

حيـث   يل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج احلاسـب اآليل  استخدام احلاسب اآل

وهذه املتوسطات احلسابية )  ٣.٧٥ – ٣.٢٧( تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 

وبناءا على قيم كبرية والاليت تشرن إىل االستجابات  الرباعيملقياس ليكرت  الرابعة ةالفئ ضمنتقع 

ترتيبا  هانباالستب)  ٨ –١( مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من  املتوسطات احلسابية

 :تنازليا كالتايل

والـيت متثلـها   )  توظيف برامج الرسم يزيد من استثارة التالميذ حنو املادة (جاءت العبارة 

اآليل يف إتاحة  األوىل من بني العبارات اليت تقيس واقع استخدام احلاسب ةباملرتب)  ٢ (العبارة رقم 



 

 

وكانت العبارة ، )  ٣.٧٥( مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل مبتوسط حسايب 

الثانية مبتوسط  ةباملرتب)  ٣(واليت متثلها العبارة رقم  )  تفعيل التدريس من خالل  الربامج املختلفة(

واليت متثلها  )  العلوم املختلفة عمل وحدة متكاملة جلميع(، ولوحظ أن العبارة ) ٣.٧١(حسايب 

بينمـا  ،  )  ٣.٦٣( الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يسـاوي   ةجاءت باملرتب) ١(العبارة رقم 

)  ٤(واليت متثلها العبارة رقم  )  معاجله احملتوى بطريقة تتكامل فيها جوانب املعرفة(كانت العبارة 

العمل على إزالة احلواجز (، وكانت العبارة ) ٣.٥١( الرابعة  حيث كان املتوسط احلسايب  ةباملرتب

اخلامسـة   ةباملرتب)  ٦(واليت متثلها العبارة رقم  )  التقليدية اليت تفصل بني جوانب املعرفة املختلفة

إكساب التالميذ املقدرة على الربط بني ما هو (يف حني كانت العبارة ) . ٣.٤٧(مبتوسط حسايب 

السادسة مبتوسـط   ةباملرتب)  ٥ (واليت متثلها العبارة رقم )  ياة اليوميةمكتوب وما هو واقع يف احل

جتنب التكرار الذي حيصل نتيجة تـدريس فـروع العلـم    (و جاءت العبارة ، ) ٣.٣٩( حسايب 

السابعة حيث كان املتوسـط احلسـايب يسـاوي     ةباملرتب) ٨(واليت متثلها العبارة رقم  )  املنفصلة

والـيت  )  جعل نواتج التعلم أكثر ثباتاً ودواماً وأقل عرضة للنسيان(رة و كانت العبا، ) ٣.٣٥(

 ) .٣.٢٧( الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٧ (متثلها العبارة رقم 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مـواد دراسـية   مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس 

ومن خالل استجابات جمتمـع   اتعبار)  ٨( من تكونت  للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل

لذلك كانت قيمـة  ).  مجيع عبارات هذا احملور( على  كبريةالدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة 

واقع استخدام احلاسـب اآليل يف  أي أن )  ٣.٥١( تساوي   الرابعاملتوسط احلسايب العام للمحور 

 .كبرية كانت بدرجة  اسب اآليلإتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احل

إتاحة مـواد دراسـية للتالميـذ    له دورا أساسيا يف لذلك يرى الباحث أن احلاسب اآليل  

يف استثارة التالميـذ حنـو    ، وخصوصاً توظيف برامج الرسم ودوره برامج احلاسب اآليل باستخدام

تتفق مع تلك النتـائج الـيت مت    ، وتفعيل التدريس من خالل الربامج املختلفة ، وهذه النتائجاملادة

 .  ) ١٩٩٩،  بالجرييت( التوصل إليها بواسطة 
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التعليميـة   يةملواقع استخدام احلاسب اآليل يف العما (على  السؤال الثالث ينص

 )؟ كمصدر معريف

ـ  ، مت استخدام املتوسطات احلسابية ذلكعلى  لإلجابة  والترتيـب   ،ة واالحنرافات املعياري

 يف العملية التعليميـة كمصـدر معـريف    واقع استخدام احلاسب اآليل اليت تقيس للعبارات  النسيب

 :التايلك،  هلذه العبارات وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام
 

 ) ١٢ ( جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة     

  ستخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريفواقع احول 

  
ب
رتي
الت

 

 رقم
العبارة

 الــعبــــــــارة
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 االستجابة

 كبرية ٠.٣٣ ٣.٨٨ .زيادة االستفادة من الوسائل التعليمية  ٨ ١
 كبرية ٠.٣٥ ٣.٨٦ .توفري الوقت  واجلهد يف أداء العمليات املعقدة  ٦ ٢
 كبرية ٠.٤٣ ٣.٧٦ .زيادة القدرة  على احملاكاة والتفاعل املباشر  ٧ ٣
 كبرية ٠.٤٥ ٣.٧٣ .زيادة  سرعة عملية التعلم  ١ ٤
 كبرية ٠.٤٨ ٣.٦٧ .زيادة  فاعلية التدريس  ٢ ٥
 كبرية ٠.٤٤ ٣.٤٩ .فتح اآلفاق الرحبة للتالميذ حنو االبتكار واألعمال التطبيقية املتنوعة  ١٠ ٦
 كبرية ٠.٥٠ ٣.٤٩ .زيادة التفكري املنطقي لدى التالميذ  ٩ ٧
 كبرية ٠.٥٠ ٣.٤٧ .زيادة  فاعلية املعلم داخل الصف  ٣ ٨
 كبرية ٠.٧٠ ٣.٤١ .تنمية  جمال البحث العلمي  ٤ ٩
 متوسطة ١.٠٢ ٢.٧٥ .حل مشاكل نقص املعلمني  ٥ ١٠

 كبرية ٠.٣١ ٣.٥٥ التراكمي املتوسط العام
 

العملية التعليمية واقع استخدام احلاسب اآليل يف أن )   ١٢ ( أشارت نتائج اجلدول رقم 

 جمتمـع ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العـام السـتجابات   ) كبرية( كانت بدرجة  كمصدر معريف

) ٤.٠٠ –٣.٢٦(  الرباعيملقياس ليكرت  الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٥٥( الدراسة 

 . )كبرية(ليت تشري إىل االستجابة وهي الفئة ا

تقـيس  بالنسبة للعبارات اليت  تمعاأفراد لوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة   

حيـث تراوحـت متوسـطات    يف العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل 



 

 

ة تقع بـني الفئـات   وهذه املتوسطات احلسابي)  ٣.٨٨ – ٢.٧٥( الدراسة من  جمتمعاستجابات 

وبناءا علـى   متوسطة وكبريةإىل االستجابات  نوالاليت تشر الرباعيملقياس ليكرت  الرابعةالثالثة و

 هانباالستب)  ١٠ –١( قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من 

 : ترتيبا تنازليا كالتايل
 

 : كبريةليها بدرجة العبارات اليت كانت االستجابة ع - أ

)  ٨ (واليت متثلها العبـارة رقـم   ) زيادة االستفادة من الوسائل التعليمية   (جاءت العبارة 

يف العمليـة التعليميـة   واقع استخدام احلاسـب اآليل   العبارات اليت تقيس األوىل من بني ةباملرتب

واجلهـد يف أداء   تـوفري الوقـت   (كانت العبارة  . ) ٣.٨٨( مبتوسط حسايب كمصدر معريف 

، ولوحظ )٣.٨٦(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٦(واليت متثلها العبارة رقم  ) العمليات املعقدة

جـاءت  )  ٧(واليت متثلها العبارة رقم  )  زيادة القدرة  على احملاكاة والتفاعل املباشر(أن العبارة 

زيـادة سـرعة   (وكانت العبارة .  ) ٣.٧٦( الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةباملرتب

الرابعة مبتوسـط حسـايب يسـاوي     ةجاءت باملرتب)  ١(واليت متثلها العبارة رقم  )  عملية التعلم

ـ )  ٢(واليت متثلها العبارة رقـم   ) زيادة  فاعلية التدريس(بينما كانت العبارة ).  ٣.٧٣(  ةباملرتب

فتح اآلفاق الرحبـة للتالميـذ حنـو    (بارة ، يف حني كانت الع) ٣.٦٧( اخلامسة مبتوسط حسايب 

السادسة مبتوسـط   ةباملرتب)  ١٠ (واليت متثلها العبارة رقم )  االبتكار واألعمال التطبيقية املتنوعة

واليت متثلها العبـارة   )  زيادة التفكري املنطقي لدى التالميذ( جاءت العبارةو،  )٣.٤٩( حسايب 

كانـت العبـارة   و ،) ٣.٤٩( املتوسط احلسايب هلا يساوي  السابعة حيث كان ةباملرتب)  ٩ (رقم 

الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٣(واليت متثلها العبارة رقم  )  زيادة  فاعلية املعلم داخل الصف(

ـ )  ٤ (واليت متثلها العبارة رقم )  تنمية  جمال البحث العلمي(كانت العبارة و،  )٣.٤٧(  ةباملرتب

 . )٣.٤١(  التاسعة مبتوسط حسايب



 

 
 

 :  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة -ب 

لعاشـرة  ا ةباملرتب)  ٥ (واليت متثلها العبارة رقم )  حل مشاكل نقص املعلمني (العبارة بينما 

  . )٢.٧٥( مبتوسط حسايب  وذلكواألخرية 

يف العمليـة التعليميـة   مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس واقع استخدام احلاسـب اآليل  

عبارات ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجـود  )  ١٠( تكونت من كمصدر معريف 

لـذلك  ). عبارة واحدة فقط ( و بدرجة متوسطة على ) عبارات  ٩( استجابة بدرجة كبرية على 

استخدام  أي أن درجة واقع)  ٣.٥٥( كانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور األول  تساوي 

 . كانت بدرجة كبرية يف العملية التعليمية كمصدر معريفاحلاسب اآليل 

لذلك يرى الباحث أن احلاسب اآليل  له دورا فعاال يف التنمية العلميـة، وهنـاك ضـرورة    

زيـادة   ، وخصوصـاً   الستخدامه يف العملية التدريسية ملا لذلك من أثر كبري يف التنمية العلميـة 

، وهذه النتـائج  وسائل التعليمية ، وتوفري الوقت واجلهد يف أداء العمليات املعقدة االستفادة من ال

 ؛١٩٩٩، بالجـرييت  ؛  ١٩٩٧،بيكر وهيـل  (تتفق مع تلك لنتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة 

 . ) ٢٠٠٣عفانة، ؛ ١٩٩٩العمر، 
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 ) ؟حلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية واقع استخدام اما  (على  سؤال الرابعال ينص 

والترتيـب   ،واالحنرافات املعياريـة   ، مت استخدام املتوسطات احلسابية كعلى ذل لإلجابة 

وكذلك ، واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية أفضلاليت تقيس للعبارات  النسيب

 : على النحو التايل النتائجرض ومت ع،  هلذه العبارات حساب املتوسط احلسايب العام

 

 



 

 

 
 

 ) ١٣  (جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة     

 حول واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية

ب
رتي
 رقم الت

العبارة
 الــعبــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 تجابةاالس

 كبرية ٠.١٤ ٣.٩٨ .يساعد على إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة  ٨ ١
 كبرية ٠.٢٠ ٣.٩٦ .يساعد على عرض الدرس بطريقة أفضل  ٤ ٢
 كبرية ٠.٣٧ ٣.٨٤ . جيعل عملية التعليم أكثر جاذبية من خالل استثارة التالميذ ٥ ٣
 كبرية ٠.٣٦ ٣.٨٤ .دريس ومالءمتها للتالميذ يؤدي إىل تنوع طرائق الت ١٠ ٤
 كبرية ٠.٤٠ ٣.٨٠ .يساعد على إعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل املدرسة  ٦ ٥
 كبرية ٠.٥٠ ٣.٧٨ .يساعد على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم  ٣ ٦
 كبرية ٠.٦٦ ٣.٧٥ .يعمل على إتاحة الوصول إىل معلومات أكثر عند احلاجة إليها   ١ ٧
 كبرية ٠.٥٦ ٣.٦٥ .يتيح للتالميذ اكتساب مفاهيم حديثة بشكل أعمق  ٩ ٨
 كبرية ٠.٥٧ ٣.٦١ .يطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع األخرى  ٧ ٩
 كبرية ٠.٧٠ ٣.٥١ .يساعد على حتطيم احلواجز  الصفية  وربط املدرسة والبيت واملدينة والعامل معاً  ٢ ١٠

 كبرية ٠.٢٦ ٣.٧٧ التراكمي املتوسط العام
 

واقع استخدام احلاسـب اآليل يف تـوفري خـدمات    أن ) ١٣ (أشارت نتائج اجلدول رقم 

، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام السـتجابات جمتمـع الدراسـة    ) كبرية( كانت بدرجة تعليمية 

وهـي  ) ٤.٠٠ –٣.٢٦(  الرباعي ملقياس ليكرت الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٧٧(

 . )كبرية(الفئة اليت تشري إىل االستجابة 

واقع يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس  تشاهلوحظ أيضا وجود  

حيث تراوحت متوسطات اسـتجابات جمتمـع   استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية 

ملقياس ليكرت  الرابعة ةالفئ ضمنوهذه املتوسطات احلسابية تقع  ) ٣.٩٨ – ٣.٥١( الدراسة من 

وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات  كبريةتشرن إىل االستجابات و الرباعي

 : ترتيبا تنازليا كالتايل هانباالستب)  ١٠ –١( واليت متثلها العبارات  من 

واليت )  قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة يساعد على إعداد جيل(جاءت العبارة 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف األوىل من بني العبارات اليت تقيس  ةباملرتب)  ٨ (متثلها العبارة رقم 

ساعد على عـرض الـدرس   ي(كانت العبارة ، ) ٣.٩٨( مبتوسط حسايب توفري خدمات تعليمية 



 

ولوحظ أن  )٣.٩٦(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٤(عبارة رقم واليت متثلها ال )  بطريقة أفضل

واليت متثلها العبارة رقـم   )  جيعل عملية التعليم أكثر جاذبية من خالل استثارة التالميذ ( ةالعبار

 ةبينما كانـت العبـار   ،) ٣.٨٤( الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب )٥(

ـ )  ١٠(واليت متثلها العبارة رقـم   )  رائق التدريس ومالءمتها للتالميذيؤدي إىل تنوع ط(  ةباملرتب

يساعد على إعداد بيئة تعليمية  (كانت العبارة و، ) ٣.٨٤( الرابعة  حيث كان املتوسط احلسايب 

  )٣.٨٠(اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٦(واليت متثلها العبارة رقم  )   تفاعلية داخل املدرسة

والـيت متثلـها   )  يساعد على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم(يف حني كانت العبارة 

يعمل على إتاحة (جاءت العبارة  و، )٣.٧٨( السادسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٣ (العبارة رقم 

ـ  )١(واليت متثلها العبارة رقم  ) الوصول إىل معلومات أكثر عند احلاجة إليها   السـابعة   ةباملرتب

يتيح للتالميذ اكتسـاب مفـاهيم   (كانت العبارة ). ٣.٧٥( حيث كان املتوسط احلسايب يساوي 

  )٣.٦٥( الثامنة مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  ٩ (واليت متثلها العبارة رقم )   حديثة بشكل أعمق

والـيت  )  ىيطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع األخـر ( ةلوحظ أن العبارو

، بينمـا  )٣.٦١( يساوي  هلاسايب احلتوسط حيث كان امل التاسعة ةباملرتب) ٧ (متثلها العبارة رقم 

يساعد على حتطيم احلواجز  الصفية  وربط املدرسة والبيت واملدينـة والعـامل   ( ةالعبارلوحظ أن 

كان املتوسـط احلسـايب   حيث  واألخرية العاشرة ةباملرتب)  ٢(واليت متثلها العبارة رقم  )  اًـمع

 ).  ٣.٥١( يساوي 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليميـة  تقيس مما سبق نرى أن العبارات اليت 

ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجـة   اتعبار)  ١٠( تكونت من 

  الثـاين وسط احلسايب العام للمحور لذلك كانت قيمة املت).  مجيع عبارات هذا احملور( على  كبرية

كانـت بدرجـة    سب اآليل يف توفري خدمات تعليميةواقع استخدام احلاأي أن )  ٣.٧٧( تساوي 

 . كبرية

وجيـب    يرى الباحث أن احلاسب اآليل  يلعب دورا هاما يف توفري خدمات تعليميـة  لذلك

صاً يف إعداد جيل قادر على التعامل وخصو االهتمام والتأكيد على استخدامه يف العملية التدريسية،



 

 

لنتائج اوهذه النتائج تتفق مع تلك  مع التقنيات احلديثة بكفاءة ، وعرض الدروس بطريقة أفضل ،

 . )٢٠٠٧ ، ريياخل ؛  ٢٠٠٦ ،البيشي   ؛   ٢٠٠٤، العتييب (اليت مت التوصل إليها بواسطة 

 

òibug@ÛaÞaû@ßb©aZ@@
 تـدريس  يف احلاسب اآليل وعلمملصعوبات اليت يواجهها اما (على  اخلامس سؤالال ينص 

 )؟الصفوف األولية 

والترتيـب   ،واالحنرافات املعياريـة   ، مت استخدام املتوسطات احلسابية ذلكعلى  لإلجابة 

اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف الصعوبات اليت اليت تقيس للعبارات  النسيب

علـى النحـو    النتائج، ومت عرض  هلذه العبارات ب املتوسط احلسايب العاموكذلك حسا، األولية 

 :التايل

 ) ١٤  (جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة     

 الصفوف األولية تدريس يف احلاسب اآليل ومعلمحول الصعوبات اليت يواجهها 

ب
رتي
 رقم الت

 ـــارةالــعبـــــ
االحنراف املتوسط 

 االستجابة
 املعياري احلسايبالعبارة

 كبرية ٠.٦٧ ٣.٤٧ .عدم توفر أجهزة عرض  ٣ ١
 كبرية ٠.٧٥ ٣.٣٧ .عدم توفر أجهزة حاسب آيل كافية  ١٠ ٢
 متوسطة ٠.٦٥ ٣.٢٤ .ارتفاع تكلفة  إعداد الربامج  التعليمية باستخدام احلاسب اآليل  ١٢ ٣
 متوسطة ٠.٧٢ ٣.١٤ .ة املوضوعات الدراسية كثاف ٦ ٤
 متوسطة ١.٠١ ٣.٠٦ .عدم وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل  ٨ ٥
 متوسطة ٠.٩٢ ٣.٠٤ . عدم توفر برجميات تعليمية مناسبة  الستخدامها يف التدريس ٩ ٦
 متوسطة ٠.٩٦ ٣.٠٠ .عدم توفر صيانة  ألجهزة احلاسب اآليل  ١١ ٧
 متوسطة ٠.٩٣ ٢.٩٨ .م كفاية زمن احلصة عد ٢ ٨
 متوسطة ٠.٩٥ ٢.٩٤ .عدم توفر مكان مناسب الستخدامه يف التدريس  ١ ٩
 متوسطة ٠.٦٣ ٢.٩٢ .قلة التدريب يف احلاسب اآليل  ٤ ١٠
 متوسطة ٠.٧٨ ٢.٩٠ .عدم إملام املعلمني بأساسيات احلاسب اآليل  ٥ ١١
 متوسطة ٠.٨١ ٢.٧٨ .حلاسب اآليل عدم إملام املعلمني بتطبيقات ا ٧ ١٢

 متوسطة ٠.٤٦ ٣.٠٧ املتوسط العام
 

 يف احلاسـب اآليل  وعلمالصعوبات اليت يواجهها مأن )  ١٤( أشارت نتائج اجلدول رقم 

، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات ) متوسطة( كانت بدرجة  الصفوف األولية  تدريس



 

 –٢.٥١(  الربـاعي ملقياس ليكرت  الثالثةسط يقع ضمن الفئة وهو متو) ٣.٠٧( جمتمع الدراسة 

 . )متوسطة(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٣.٢٥

لوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقـيس    

حيـث تراوحـت   اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية الصعوبات اليت 

وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني )  ٣.٤٧ – ٢.٧٨( متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 

وبناءا على  متوسطة وكبريةوتشرن إىل االستجابات  الرباعيالفئات الثالثة والرابعة ملقياس ليكرت 

 هانباالستب)  ١٢ –١ (قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من 

 : ترتيبا تنازليا كالتايل

 كبرية العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة  -أ

ـ  ) ٣ (واليت متثلها العبارة رقم )  عدم توفر أجهزة عرض  (جاءت العبارة  األوىل مبتوسـط   ةباملرتب

 ) ١٠(متثلها العبارة رقـم  واليت  )  عدم توفر أجهزة حاسب آيل كافية(كانت العبارة  ). ٣.٤٧( حسايب 

 .)٣.٣٧(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب

 متوسطةالعبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة  -ب

واليت متثلها  )  ارتفاع تكلفة  إعداد الربامج  التعليمية باستخدام احلاسب اآليل(كانت العبارة 

كثافـة  (، يف حني كانـت العبـارة   ) ٣.٢٤( الثالثة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١٢(العبارة رقم 

 )٣.١٤( الرابعة مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  ٦ (واليت متثلها العبارة رقم )  املوضوعات الدراسية

واليت متثلها العبارة رقـم  ) عدم وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل ( كانت العبارة و

عدم توفر برجميات تعليمية مناسبة  (بينما العبارة ، )٣.٠٦( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٨(

السادسة وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٩ (واليت متثلها العبارة رقم )   الستخدامها يف التدريس

واليت متثلها العبارة رقـم  )  عدم توفر صيانة  ألجهزة احلاسب اآليل(كانت العبارة  و، )٣.٠٤( 

والـيت  )  عدم كفاية زمن احلصة(، بينما العبارة )٣.٠٠( حسايب  السابعة مبتوسط ةباملرتب)  ١١(

جاءت العبـارة  و،  )٢.٩٨( ي ـط حسابـالثامنة وذلك مبتوس ةباملرتب)  ٢ (متثلها العبارة رقم 

التاسـعة   ةباملرتب)  ١ (واليت متثلها العبارة رقم ) عدم توفر مكان مناسب الستخدامه يف التدريس(

واليت متثلـها  )  قلة التدريب يف احلاسب اآليل (يف حني احتلت العبارة . )٢.٩٤( مبتوسط حسايب 



 

 

عدم إملام املعلمني (جاءت العبارة و،  )٢.٩٢( الترتيب العاشر مبتوسط حسايب )  ٤ (العبارة رقم 

احلادية عشر مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب)  ٥ (واليت متثلها العبارة رقم ) بأساسيات احلاسب اآليل

واليت متثلها العبـارة   )  عدم إملام املعلمني بتطبيقات احلاسب اآليل(كانت العبارة ينما ب،  )٢.٩٠(

 . )٢.٧٨(الثانية عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٧(رقم 
 

يف تدريس  احلاسب اآليل وعلمالصعوبات اليت يواجهها ممما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس 

رة ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجـود  عبا)  ١٢( تكونت من  الصفوف األولية 

لذلك كانت قيمـة  ). اتعبار ١٠ (على  متوسطةو بدرجة ) عبارة٢( على كبرية استجابة بدرجة 

اليت يواجهها الصعوبات  درجةأي أن )  ٣.٠٧( تساوي   اخلامساملتوسط احلسايب العام للمحور 

 .متوسطةانت بدرجة كمعلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية 

اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تـدريس  هناك بعض الصعوبات لذلك يرى الباحث أن 

  عدم توفر أجهزة عرضلتذليل هذه الصعوبات خاصة فيما يتعلق ب، وهناك ضرورة  الصفوف األولية

فة  إعـداد  ارتفاع تكل عدم توفر أجهزة حاسب آيل كفاية باإلضافة إىل الصعوبات األخرى مثلو

وهذه النتـائج  ، الدراسية،  وغريها وكثافة املوضوعات  الربامج  التعليمية باستخدام احلاسب اآليل

 ؛١٩٩٩، بالجـرييت  ؛  ١٩٩٧،بيكر وهيل (لنتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة اتتفق مع تلك 

 . ) ٢٠٠٣؛ عفانة، ١٩٩٩العمر، 
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متوسـطات  هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني    (على  سالساد سؤالال ينص 

  الوظيفـة ( اخـتالف مـتغريات الدراسـة    بسبب هانحول حماور االستب جمتمع الدراسةاستجابات 

 . ) ؟ احلاسب اآليليف جمال  الدورات التدريبية، العلمي ملؤهلا، لتخصصا

 الوظيفة تبعا ملتغري  -:أوال

إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة علي    ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة

 ).١٥( وعرض النتائج يف جدول رقم ) ت(مت استخدام اختبار  ، الوظيفةتبعا ملتغري  هحماور االستبان



 

 

 )  ١٥(  جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة   

 الوظيفةتبعا ملتغري  

 العدد وظيفةال احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣٣ ٣.٦٢ ٤٦ معلم

٠.٣٣ ٤٩ ٠.٩٨ 
 ٠.٢٣ ٣.٧٧ ٥ مشرف

 الثاين
 ٠.٤٥ ٣.٥٠ ٤٦ معلم

٠.٦٣ ٤٩ ٠.٤٩ 
 ٠.٢٩ ٣.٦٠ ٥ مشرف

 الثالث
 ٠.٣٢ ٣.٥٥ ٤٦ معلم

٠.٧١ ٤٩ ٠.٣٧ 
 ٠.٢٠ ٣.٦٠ ٥ مشرف

 الرابع
 ٠.٢٧ ٣.٧٦ ٤٦ معلم

٠.٣٣ ٤٩ ٠.٩٨ 
 ٠.٠٨ ٣.٨٨ ٥ مشرف

 اخلامس
 ٠.٤٩ ٣.٠٧ ٤٦ معلم

٠.٩٥ ٤٩ ٠.٠٦ 
 ٠.٢٧ ٣.٠٨ ٥ مشرف

 

 

 . )األهداف التربويةبعض يف حتقيق  احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور األول 

 يـه) مشرف  (و ) معلم  (ب الوظيفة الستجابات أصحااحلسابية  املتوسطات لوحظ أن 

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٢٣، ٠.٣٣( باحنرافات معيارية ) ٣.٧٧، ٣.٦٢ (

فروق ذات  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٩٨  (

واقع اسـتخدام  حول  )مشرف(و) معلم(من ذوو الوظيفة  جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 . األهداف التربويةبعض احلاسب اآليل يف حتقيق 
 

يف إتاحة مواد دراسية للتالميـذ باسـتخدام    احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور الثاين 

 ) .احلاسب اآليلبرامج 

 هي) مشرف (و ) معلم (أصحاب الوظيفة الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٢٩، ٠.٤٥( باحنرافات معيارية  )٣.٦٠، ٣.٥٠(

فروق ذات  ال توجد  هأن مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٣٢(



 

 

واقع استخدام حول  )مشرف(و) معلم(ذوو الوظيفة  من جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 .احلاسب اآليلتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج يف إ احلاسب اآليل
 

 . ) العملية التعليمية كمصدر معريفيف  احلاسب اآليلواقع استخدام ( ثالثاحملور ال

 يـه)  مشرف (و )  معلم ( الوظيفةالستجابات أصحاب احلسابية  املتوسطات لوحظ أن  

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٢٠، ٠.٣٢( باحنرافات معيارية ) ٣.٦٠، ٣.٥٥ (

فروق ذات  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٣٧  (

واقع اسـتخدام  حول  )مشرف(و) معلم( الوظيفةمن ذوو  جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 . تعليمية كمصدر معريفيف ال احلاسب اآليل
 

 . )يف توفري خدمات تعليمية احلاسب اآليلواقع استخدام ( رابعاحملور ال

ـ )  مشـرف (و)  معلـم ( الوظيفةالستجابات أصحاب احلسابية  ملتوسطاتكانت ا   يـه

ي ـه) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٠٨، ٠.٢٧( باحنرافات معيارية ) ٣.٨٨،  ٣.٧٦(

 وجـود عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٩٨ (

واقع حول ) مشرف(و) معلم( الوظيفةمن ذوو  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء 

 .يف توفري خدمات تعليمية  احلاسب اآليلاستخدام 
 

  ) الصفوف األوليةتدريس يف  احلاسب اآليل والصعوبات اليت يواجهها معلم( احملور اخلامس

،  ٣.٠٧( هـي )  مشرف(و)  معلم( الوظيفةالستجابات أصحاب احلسابية  تاملتوسطا كانت

)  ٠.٠٦ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٢٧، ٠.٤٩( باحنرافات معيارية ) ٣.٠٨

فروق ذات داللة  وجودعدم ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال

الصـعوبات الـيت   حـول  ) مشرف(و) معلم( الوظيفةمن ذوو  اسةجمتمع الدرإحصائية بني آراء 

 .الصفوف األولية  تدريس يف احلاسب اآليل ومعلميواجهها 

 

 
 



 

 : التخصص تبعا ملتغري -:ثانيا

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة علي   

ـ ،  ) ت( استخدام اختبار مت ،   التخصصتبعا ملتغري  هحماور االستبان دول ـوعرض النتائج يف ج

 .)  ١٦( م ـرق
 

  )  ١٦(  جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة 

 تبعا ملتغري التخصص 

 العدد التخصص احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 ائيةاإلحص احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣٤ ٣.٦٣ ٤٦ حاسب

٠.٨٩ ٤٩ ٠.١٤ 
 ٠.٢٤ ٣.٦٥ ٥ أخر

 الثاين
 ٠.٤٤ ٣.٥٢ ٤٦ حاسب

٠.٧٥ ٤٩ ٠.٣٢ 
 ٠.٢٥ ٣.٨٠ ٥ أخر

 الثالث
 ٠.٣٢ ٣.٥٥ ٤٦ حاسب

٠.٧١ ٤٩ ٠.٣٧ 
 ٠.٢٦ ٣.٦٠ ٥ أخر

 الرابع
 ٠.٢٦ ٣.٧٧ ٤٦ حاسب

٠.٨١ ٤٩ ٠.٢٥ 
 ٠.٢٥ ٣.٨٠ ٥ أخر

 اخلامس
 ٠.٤٦ ٣.٠٣ ٤٦ حاسب

٠.٠٨ ٤٩ ١.٧٧ 
 ٠.٤٦ ٣.٤٢ ٥ أخر

 

 . )األهداف التربويةبعض يف حتقيق  احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور األول 

 يـه) أخر (و ) حاسب (الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  املتوسطات لوحظ أن 

هي ) ت ( وكانت قيمة  .التوايل  ىعل )  ٠.٢٤، ٠.٣٤( باحنرافات معيارية ) ٣.٦٥، ٣.٦٣ (

فروق ذات  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.١٤  (

واقع استخدام حول  )أخر(و) حاسب(من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 .األهداف التربويةبعض احلاسب اآليل يف حتقيق 



 

 

يف إتاحة مواد دراسية للتالميـذ باسـتخدام    احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور الثاين 

 ) .احلاسب اآليلبرامج 

 هي) أخر (و ) حاسب (أصحاب التخصص الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٣٨، ٠.٤٤( باحنرافات معيارية ) ٣.٤٥، ٣.٥٢(

فروق ذات  ال توجد  هأن مما يدل على) ٠.٠٥(مستوى داللة  عند إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٣٢(

واقع استخدام حول  )أخر(و) حاسب(ذوو التخصص  من جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 . احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل
 

 . )عملية التعليمية كمصدر معريف اليف  احلاسب اآليلواقع استخدام (ثالث احملور ال

 يـه)  أخر(و )  حاسب(الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  املتوسطات وحظ أنل  

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٢٦، ٠.٣٢( باحنرافات معيارية ) ٣.٦٠، ٣.٥٥ (

فروق ذات  ودوجعدم  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٣٧  (

واقع استخدام حول  )أخر(و) حاسب(من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 . تعليمية كمصدر معريفيف ال احلاسب اآليل
 

 . )يف توفري خدمات تعليمية احلاسب اآليلواقع استخدام (رابع احملور ال

 هـي )  أخـر (و)  حاسـب (الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  ملتوسطاتاكانت  

ي ـه) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٢٥، ٠.٢٦( باحنرافات معيارية ) ٣.٨٠،  ٣.٧٧(

 وجـود عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٢٥ (

حـول  ) أخـر (و) حاسب(من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء 

 . استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليميةواقع 
 

 ) الصفوف األولية تدريس الصعوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف (احملور اخلامس 

،  ٣.٠٣( هي)  أخر(و)  حاسب(الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  املتوسطات كانت

)  ١.٧٧ (هي ) ت ( وكانت قيمة  .التوايل ىعل )  ٠.٤٦، ٠.٤٦( باحنرافات معيارية ) ٣.٤٢

فروق ذات داللة  وجودعدم ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال



 

الصـعوبات الـيت   حـول  ) أخر(و) حاسب(من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةإحصائية بني آراء 

 .الصفوف األولية  تدريس يف احلاسب اآليلو معلميواجهها 

 

 : العلمياملؤهل  ا ملتغريتبع :ثالثاً

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة علي   

 ج يف جدول رقمـوعرض النتائ) ت(مت استخدام اختبار  ، العلميتبعا ملتغري املؤهل  هحماور االستبان

 : كما يلي) ١٧ (
)١٧(  جدول رقم

 بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة نتائج اختبار ت للمقارنة   
 تبعا ملتغري املؤهل العلمي 

 العدد املؤهل العلمي احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣١ ٣.٦٧ ٣٦ دبلوم

٠.٢٣ ٤٩ ١.٢٣ 
 ٠.٣٥ ٣.٥٤ ١٥ أخرى

 الثاين
 ٠.٤٦ ٣.٥٥ ٣٦ دبلوم

٠.٣٧ ٤٩ ٠.٩٠ 
 ٠.٣٤ ٣.٤٣ ١٥ أخرى

 الثالث
 ٠.٢٨ ٣.٦١ ٣٦ دبلوم

٠.٠٤ ٤٩ ٢.١١  * 
 ٠.٣٦ ٣.٤١ ١٥ أخرى

 الرابع
 ٠.٢٦ ٣.٨٠ ٣٦ دبلوم

٠.٢٥ ٤٩ ١.١٨ 
 ٠.٢٦ ٣.٧١ ١٥ أخرى

 اخلامس
 ٠.٤٨ ٣.٠٤ ٣٦ دبلوم

٠.٥٤ ٤٩ ٠.٦٢ 
 ٠.٤٥ ٣.١٣ ١٥ أخرى

 

 . )األهداف التربويةبعض يف حتقيق  احلاسب اآليلخدام واقع است(احملور األول 

) أخـرى  (و ) دبلوم (الستجابات أصحاب املؤهل العلمي احلسابية  املتوسطات لوحظ أن 

) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٣٥، ٠.٣١( باحنرافات معيارية ) ٣.٥٤، ٣.٦٧ ( هي

فروق  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(داللة عند مستوى  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.٢٣  (هي 

واقع حول  )أخرى(و) دبلوم(من ذوو املؤهل العلمي  جمتمع الدراسةذات داللة إحصائية بني آراء 

 .األهداف التربوية بعض اآليل يف حتقيق اسباستخدام احل

 . داله احصائية  )*(   



 

 

 

يف إتاحة مواد دراسية للتالميـذ باسـتخدام    احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور الثاين 

 ) .احلاسب اآليلبرامج 

 هي) أخرى (و ) دبلوم (أصحاب املؤهل العلمي الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٣٤، ٠.٤٦( باحنرافات معيارية ) ٣.٤٣، ٣.٥٥ (

فروق ذات  جدال تو  هأن مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٩٠(

واقع حول  )أخرى(و) دبلوم(ذوو املؤهل العلمي  من جمتمع الدراسةداللة إحصائية بني آراء 

 .اآليل اسباآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احل اسباستخدام احل
 

 . )العملية التعليمية كمصدر معريف يف  احلاسب اآليلواقع استخدام (ثالث احملور ال

)  أخـرى (و )  دبلوم( املؤهل العلميالستجابات أصحاب احلسابية  املتوسطات لوحظ أن  

) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ٠.٣٦، ٠.٢٨( باحنرافات معيارية ) ٣.٤١، ٣.٦١ ( هي

فروق ذات داللة  وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٢.١١  (هي 

واقع اسـتخدام  حول  )أخرى(و) دبلوم( املؤهل العلميمن ذوو  جمتمع الدراسة إحصائية بني آراء

، )دبلـوم (املؤهل العلمي  وكانت الفروق لصاحل العملية التعليمية كمصدر معريفاآليل يف  احلاسب

 . وذلك ألن متوسطهم هو األعلى 
 

 . )يف توفري خدمات تعليمية احلاسب اآليلواقع استخدام (رابع احملور ال

 هـي )  أخرى(و)  دبلوم( املؤهل العلميالستجابات أصحاب احلسابية  ملتوسطاتكانت ا 

هـي  ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٢٦، ٠.٢٦( باحنرافات معيارية ) ٣.٧١،  ٣.٨٠(

فروق  وجودعدم ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.١٨(

واقع حول ) أخرى(و) دبلوم( املؤهل العلميمن ذوو  جمتمع الدراسةني آراء ذات داللة إحصائية ب

 .اآليل يف توفري خدمات تعليمية اسباستخدام احل



 

الصـفوف  تـدريس  احلاسب اآليل يف  معلموالصعوبات اليت يواجهها ( احملور اخلامس

  )األولية 

 هـي )  أخرى(و)  ومدبل( املؤهل العلميأصحاب الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت 

ي ـه) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٤٥، ٠.٤٨( باحنرافات معيارية ) ٣.١٣،  ٣.٠٤(

 وجـود عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٦٢ (

حول  )رىأخ(و) دبلوم( املؤهل العلميذوو من  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء 

 .الصفوف األولية تدريس يف  احلاسب اآليلو يواجهها معلمالصعوبات اليت 

 

 : احلاسب اآليلالدورات التدريبية يف جمال  تبعا ملتغري -:رابعا

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة علي   

) ت(مت اسـتخدام اختبـار    ، احلاسب اآليلريبية يف جمال الدورات التدتبعا ملتغري  هحماور االستبان

 )  ١٨( وعرض النتائج يف جدول رقم 

 ) ١٨ (جدول رقم 
 للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة "  ت "نتائج اختبار   

 تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل 

العدد الدورات التدريبية احملاور
 االحنراف وسطاملت

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣٣ ٣.٦٠ ٣٦ نعم

٠.٢٦ ٤٩ ١.١٤ 
 ٠.٣٢ ٣.٧١ ١٥ ال

 الثاين
 ٠.٤١ ٣.٤٩ ٣٦ نعم

٠.٦٧ ٤٩ ٠.٤٢ 
 ٠.٥٠ ٣.٥٥ ١٥ ال

 الثالث
 ٠.٣٣ ٣.٥٣ ٣٦ نعم

٠.٤١ ٤٩ ٠.٨٢ 
 ٠.٢٧ ٣.٦١ ١٥ ال

 عالراب
 ٠.٢٨ ٣.٧٤ ٣٦ نعم

٠.١٢ ٤٩ ١.٥٨ 
 ٠.١٩ ٣.٨٦ ١٥ ال

 اخلامس
 ٠.٤١ ٣.١٠ ٣٦ نعم

٠.٥٠ ٤٩ ٠.٦٩ 
 ٠.٦٠ ٣.٠٠ ١٥ ال

 



 

 

 . )األهداف التربويةبعض يف حتقيق  احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور األول 

و الغـري  ) م نع(الستجابات احلاصلني على دورات تدريبية احلسابية  املتوسطات لوحظ أن 

 )  ٠.٣٢، ٠.٣٣( باحنرافات معيارية ) ٣.٧١، ٣.٦٠ ( هي) ال (حاصلني على دورات تدريبية 

عنـد مسـتوى داللـة     إحصائياً ةوهي غري دال) ١.١٤  (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل

 من احلاصلني جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(

واقـع اسـتخدام   حـول  ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (على دورات تدريبية 

 .األهداف التربوية بعض احلاسب اآليل يف حتقيق
 

يف إتاحة مواد دراسية للتالميـذ باسـتخدام    احلاسب اآليلواقع استخدام (احملور الثاين 

 ) .احلاسب اآليلبرامج 

الغري و ) نعم (احلاصلني على دورات تدريبية الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

 )  ٠.٥٠، ٠.٤١( باحنرافات معيارية ) ٣.٥٥، ٣.٤٩ ( هي) ال (حاصلني على دورات تدريبية 

عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٤٢ ( هي) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل

احلاصلني  من جمتمع الدراسةاللة إحصائية بني آراء فروق ذات د ال توجد  هأن مما يدل على) ٠.٠٥(

واقع استخدام حول ) ال (الغري حاصلني على دورات تدريبية و ) نعم (على دورات تدريبية 

 . احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل
 

 . )لتعليمية كمصدر معريف العملية ايف  احلاسب اآليلواقع استخدام (ثالث احملور ال

الغـري  و )  نعم( احلاصلني على دورات تدريبيةالستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن  

 )  ٠.٢٧، ٠.٣٣( باحنرافات معياريـة  ) ٣.٦١، ٣.٥٣ ( هي)  ال(حاصلني على دورات تدريبية 

مسـتوى داللـة    عنـد  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٨٢  (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل

احلاصـلني  من  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(

واقـع اسـتخدام   حـول  ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (على دورات تدريبية 

  .العملية التعليمية كمصدر معريف اآليل يف  احلاسب



 

 . )يف توفري خدمات تعليمية احلاسب اآليلواقع استخدام (رابع احملور ال 

و الغـري  ) نعـم  (احلاصلني على دورات تدريبية الستجابات احلسابية  ملتوسطاتكانت ا 

 )  ٠.١٩، ٠.٢٨( باحنرافات معيارية ) ٣.٨٦،  ٣.٧٤( هي) ال (حاصلني على دورات تدريبية 

عنـد مسـتوى داللـة     ائياًإحص ةوهي غري دال)  ١.٥٨ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل

مـن   جمتمع الدراسـة فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(

واقـع  حـول  ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبيـة  ) نعم (احلاصلني على دورات تدريبية 

 . استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية
 

الصـفوف   تـدريس  احلاسب اآليل يف معلموليت يواجهها الصعوبات ا( احملور اخلامس

  )األولية 

و الغري حاصلني ) نعم (احلاصلني على دورات تدريبية الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت

ـ  )  ٠.٦٠، ٠.٤١( باحنرافات معياريـة  ) ٣.٠٠،  ٣.١٠( هي) ال (على دورات تدريبية   ىعل

) ٠.٠٥(عند مستوى داللـة   إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٦٩ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل

احلاصلني علـى  من  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم وهذا يدل على 

الصعوبات اليت يواجهها حول ) ال  (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (دورات تدريبية 

 .ولية الصفوف األ تدريس يف احلاسب اآليلو معلم
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 : كانت أهم النتائج كالتايل

  انه النتائج اخلاصة باستجابات جمتمع الدراسة حول حماور االستب: أوال
 : ) األهداف التربوية ضبع واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق( ولبالنسبة للمحور األ  -١

األهداف التربوية تكونـت  بعض العبارات اليت تقيس واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق 

عبارة ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة كبرية علـى  )  ١٢(من 

احلسايب العام لذلك كانت قيمة املتوسط ). عبارة واحدة فقط(و بدرجة متوسطة على ) عبارة١١(

أي أن استجابة جمتمع الدراسة على واقع استخدام احلاسب اآليل )  ٣.٦٣( تساوي  ولللمحور األ

 .األهداف التربوية كانت بدرجة كبرية  بعض يف حتقيق
 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام ( ثاينبالنسبة للمحور ال  -٢

 : )آليلبرامج احلاسب ا

العبارات اليت تقيس واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باسـتخدام  

عبارات ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود )  ٨( برامج احلاسب اآليل تكونت من 

 العـام  لذلك كانت قيمة املتوسط احلسايب). مجيع عبارات هذا احملور ( استجابة بدرجة كبرية على 

أي أن واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحـة مـواد دراسـية    )  ٣.٥١( تساوي  ثاينللمحور ال

 .للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل كانت بدرجة كبرية 
 

 :) العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل يف ( الثالثبالنسبة للمحور   -٣

تكونت العملية التعليمية كمصدر معريف واقع استخدام احلاسب اآليل يف العبارات اليت تقيس 

عبارات ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة كبرية على )  ١٠( من 

لذلك كانت قيمة املتوسط احلسـايب  ). عبارة واحدة فقط ( و بدرجة متوسطة على ) عبارات  ٩( 

العمليـة  أي أن درجة واقع استخدام احلاسـب اآليل يف  )  ٣.٥٥( ي تساو الثالثللمحور العام 

 .كانت بدرجة كبرية التعليمية كمصدر معريف 



 

 

 : ) واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية( رابعبالنسبة للمحور ال  -٤  

) ١٠(من  تكونتالعبارات اليت تقيس واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية 

مجيـع  (علـى   عبارات ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة كبرية

)  ٣.٧٧( اوي ـتس رابعللمحور اللذلك كانت قيمة املتوسط احلسايب العام .  )عبارات هذا احملور

  .  كبريةيف توفري خدمات تعليمية كانت بدرجة أي أن واقع استخدام احلاسب اآليل 
 

يف تدريس الصفوف  احلاسب اآليلالصعوبات اليت يواجهها معلمو (بالنسبة للمحور اخلامس   -٥  

 :)األولية 

يف تـدريس الصـفوف    احلاسب اآليليواجهها معلمو العبارات اليت تقيس الصعوبات اليت  

عبارة ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجـود اسـتجابة   )  ١٢( تكونت من  األولية

لذلك كانت قيمة املتوسـط  ). عبارات ١٠( و بدرجة متوسطة على ) عبارة٢( كبرية على  بدرجة

يواجهها معلمـو  أي أن درجة الصعوبات اليت )  ٣.٠٧( احلسايب العام للمحور اخلامس  تساوي 

 .كانت بدرجة متوسطة يف تدريس الصفوف األولية احلاسب اآليل

 

 ات استجابات جمتمع الدراسة وفقا ملتغريات الدراسةالنتائج اخلاصة بالفروق بني متوسط: ثانيا

 بالنسبة ملتغري الوظيفة. ١

 ) واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض األهداف التربوية(احملور األول  -أ

) معلـم (من ذوو الوظيفة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 . األهداف التربوية بعض سب اآليل يف حتقيقواقع استخدام احلاحول  )مشرف(و

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  (احملور الثاين  -ب

 ) . احلاسب اآليل

) معلم(من ذوو الوظيفة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  عدم وجود

اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج واقع استخدام احلاسب حول ) مشرف(و

 .احلاسب اآليل

 



 

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف (احملور الثالث  -ج

) معلـم (من ذوو الوظيفة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم   

 .العملية التعليمية كمصدر معريفاآليل يف واقع استخدام احلاسب حول  )مشرف(و

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية (احملور الرابع  -د

) معلـم (من ذوو الوظيفة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 .واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليميةحول ) مشرف(و

 )الصعوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية(ور اخلامس احمل -هـ 

) معلـم (مـن ذوو الوظيفـة    جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

 .معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األوليةالصعوبات اليت يواجهها حول ) مشرف(و
 

 خصصالت بالنسبة ملتغري. ٢

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف (احملور األول  -أ

مـن ذوو التخصـص    جمتمع الدراسـة فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم   

 .استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف واقع حول  )أخر(و) حاسب(

ستخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  واقع ا(احملور الثاين  -ب

 )احلاسب اآليل

من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام حول ) أخر(و) حاسب(

 . برامج احلاسب اآليل

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض األهداف التربوية(حملور الثالث ا -ج

مـن ذوو التخصـص    جمتمع الدراسـة فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 . األهداف التربوية بعض واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيقحول  )أخر(و) حاسب(

آليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  واقع استخدام احلاسب ا(احملور الرابع  -د

 )احلاسب اآليل



 

 

من ذوو التخصص  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام حول ) أخر(و) حاسب(

 . برامج احلاسب اآليل

 )الصعوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األوليـة (احملور اخلامس  -هـ

مـن ذوو التخصـص    جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصـفوف  الصعوبات اليت حول ) أخر(و) حاسب(

 . األولية
 
 املؤهل العلمي   بالنسبة ملتغري. ٣

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض األهداف التربوية(احملور األول  -أ

من ذوو املؤهـل العلمـي    جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 .األهداف التربويةبعض يف حتقيق احلاسب اآليل واقع استخدام حول  )أخرى(و) دبلوم(

م احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  واقع استخدا(احملور الثاين  -ب

 )الدبلوم اآليل

من ذوو املؤهل العلمي  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام احلاسب اآليل واقع استخدام حول ) أخرى(و) دبلوم(

 .احلاسب اآليلبرامج 

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف (احملور الثالث  -ج

) دبلوم(من ذوو املؤهل العلمي  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجود  

املؤهـل   وكانت الفروق لصـاحل  يف التنمية العلميةاحلاسب اآليل واقع استخدام حول  )أخرى(و

 ).مدبلو(العلمي 

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية (احملور الرابع  -د

من ذوو املؤهـل العلمـي    جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 . يف توفري خدمات تعليميةاحلاسب اآليل واقع استخدام حول ) أخرى(و) دبلوم(



 

 )واجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األوليـة الصعوبات اليت ي(احملور اخلامس  -هـ 

من ذوو املؤهل العلمـي   جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصـفوف  الصعوبات اليت حول ) أخرى(و ) دبلوم(

 . األولية

 

 احلاسب اآليلجمال الدورات التدريبية يف  بالنسبة  ملتغري. ٤

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض األهداف التربوية(احملور األول  -أ

من احلاصلني على دورات  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

 واقع استخدام احلاسـب اآليل يف حول ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (تدريبية 

 .األهداف التربويةبعض حتقيق 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج  (احملور الثاين  -ب

 )احلاسب اآليل

من احلاصلني على دورات  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف حول ) ال (والغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (تدريبية 

 .إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج احلاسب اآليل

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف ( احملور الثالث -ج

من احلاصـلني علـى دورات    جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

يف واقع استخدام احلاسـب اآليل  حول ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (بية تدري

 .العملية التعليمية كمصدر معريف 

 )واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية (احملور الرابع  -د

دورات من احلاصلني على  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  

واقع استخدام احلاسـب اآليل يف  حول ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (تدريبية 

 .توفري خدمات تعليمية 

 



 

 

 )الصعوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية(احملور اخلامس  -هـ

من احلاصلني على دورات تدريبيـة   جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم 

يواجهها معلمو احلاسـب  الصعوبات اليت حول ) ال (و الغري حاصلني على دورات تدريبية ) نعم (

 . اآليل يف تدريس الصفوف األولية

 
 

pbî–ìnÛa@Z@
 :يوصي الباحث مبا يلي 

ة كبرية، لذا بدرج كان استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريفواقع إن   -١

وتعميمـه  استخدام احلاسب اآليل  التوسع يف يفحث املعلمني واملشرفني يف يوصي الباحث 

 .على مجيع مدارس املرحلة االبتدائية 

بدرجة كبرية، لـذا يوصـي    يف توفري خدمات تعليمية أفضل كاناستخدام احلاسب اآليل   -٢

إىل متكنـهم  ذلك يؤدي مما اآليل  باستمرار تدريب املعلمني على استخدام احلاسبالباحث 

 .بشكل أفضل 

استخدام احلاسب اآليل يف إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام بـرامج احلاسـب اآليل     -٣

كانت بدرجة كبرية، لذا يوصي الباحث باستخدام برامج احلاسـب اآليل وتوظيفهـا مبـا    

 .بصورة أكثر يتناسب مع املواد الدراسية وتفعيلها 

كانت بدرجـة  عوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية الص  -٤

 .السعي اجلاد إلزالة الصعوبات اليت حددا هذه الدراسةلذا يوصي الباحث  كبرية 
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 .العربية السعودية  ناطق أخرى باململكةمبإجراء دراسة مماثلة   -١

 .لمراحل التعليمية األخرى ل إجراء دراسة  -٢
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أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب بلغة فيجـول  ) ٢٠٠٤(رنا درويش ، أبو زعرور  )١

بيسك على التحصيل يف الرياضيات ودافع االجناز املؤجل لطلبة الصف السابع األساسي يف 

، نابلس، النجاح الوطنية جامعة ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، ة نابلسمدين

 .فلسطني

تقومي لوضع معامل احلاسب اآليل باملدارس الثانوية مبدينة ) ١٩٩٨(عبده وآخرون ، الباز  )٢

 ،اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ،  إدارة التصميم ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الرياض 

 .الرياض 

فاعلية تدريس مادة اجلرب لطالب الصف الثاين باسـتخدام  ) ١٩٩٦(علي إمساعيل ، البص  )٣

 .املنوفية ، كلية التربية ، رسالة دكتوراه غري منشورة . الكمبيوتر 

تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليميـة يف  ) ١٩٨٩(أمحد حممد ، بوزبر  )٤

 . ١١١ – ١١٠ص ص ،  ٣٠ع ، العريب  رسالة اخلليج. الوطن العريب 

أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتصـيل تالميـذ   ) ٢٠٠٦(عامر مترك ، البيشي  )٥

،  كلية التربية، جستري غري منشورة رسالة ما، الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات 

 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى 

، الرياض . ة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم املدرس) ٢٠٠٥(عوض حسني ، التودري  )٦

 مكتبة الرشد 

أثر استخدام احلاسب اآليل على حتصيل طالب الصـف  ) ٢٠٠٠(عبد اهللا سعيد ، التومي  )٧

، جامعـة امللـك سـعود    ، كلية التربية ، السادس االبتدائي يف مقرر قواعد اللغة العربية 

 .الرياض 

تخدام احلاسب التعليمـي يف التحصـيل املباشـر    أثر اس) ١٩٩٩(إبراهيم حممد ، جبلي  )٨

، رسالة ماجستري غري منشورة ، واملؤجل عند طلبة الصف اخلامس األساسي يف الرياضيات 

 .األردن ، جامعة الريموك 



 

دار  ،األردن ، عمان  ، ٢ط. اهلادي يف استخدام الكمبيوتر ) ١٩٩٨(حممد أمحد ، اجلدع  )٩

 .الضياء للنشر والتوزيع 

مدى إملام معلمي املرحلة االبتدائية بأساسيات وتطبيقات ) ٢٠٠٧(حممد عبد اهللا ، اجلهين  )١٠

قسـم الوسـائل   ، رسالة ماجستري غري منشـورة  ، احلاسب اآليل التعليمية يف حمافظة ينبع 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، وتكنولوجيا التعليم 

ستخدام معامل احلاسب اآليل يف جتربة املـدارس  واقع ا) ٢٠٠٥(إبراهيم عبداهللا ، احلسن  )١١

قسم الوسائل وتكنولوجيا ، رسالة ماجستري غري منشورة ، السعودية الرائدة مبدينة الرياض 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، التعليم 

 ،ردن األ، عمان ،  ١ط. تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ) ١٩٩٨(حممد ، احليلة  )١٢

 .دار املسرية للنشر والتوزيع 

دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفايات التعليميـة ملعلمـي   ) ٢٠٠٧(عبده حممد ، اخلريي  )١٣

ربويني مبحافظة الليـث  الرياضيات باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الت

 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ،  كلية التربية ، التعليمية

 .دار عامل الكتب ،  الرياض .  ١ط. حتليل العملية التعليمية ) ١٩٩٤(حممد ، الدريج  )١٤

احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانويـة  يف  ) ٢٠٠٦(عبد اهللا ، الدوسري  )١٥

جامعـة امللـك   ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جمال استخدام احلاسب اآليل يف التدريس 

 .الرياض ، سعود 

، عمـان   ، ١ط . احلاسوب يف التعليم ) ٢٠٠٢( حممد ، وأبو ريا  عبد احلافظ، سالمة  )١٦

 . األهلية  للنشر والتوزيع ،األردن 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ بالتعلم لدى طالب ) ٢٠٠٢(فهد هليل ، السواط  )١٧

،  كلية التربيـة  ، ة رسالة ماجستري غري منشور، الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا 

 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى 

تقومي جتربة احلاسوب يف التعليم األهلي للمرحلة الثانويـة  ) ٢٠٠٥(مرمي حممد ، السيف  )١٨

قسـم   ،رسالة ماجستري غري منشـورة  ، للبنات من وجهة نظر املعلمات يف مدينة الرياض 

 .الرياض ، امللك سعود  جامعة، كلية التربية ، الوسائل وتكنولوجيا التعليم



 

 

معوقات استخدام معامل احلاسوب باملدارس الثانوية ) ٢٠٠٣(مجال عبد العزيز ، الشرهان  )١٩

، كلية التربيـة  ، مركز البحوث ، األهلية من وجهة نظر معلمي احلاسوب مبدينة الرياض 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود 

رفات واملديرات واملعلمات يف رياض اجتاهات املش) ١٩٩٩(مشاعل عبد الرمحن ، الشويعر  )٢٠

ماجستري غـري   رسالة، األطفال مبدينة الرياض  حنو إدخال احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، منشورة

تقييم برجميات احلاسب املستخدمة يف الصفوف الثالثـة  ) ١٩٩٨(عبد احلميد ، طالفحة  )٢١

، ستري غري منشـورة  رسالة ماج، نظر معلمي احلاسب واجتاهام حنوها  األخرية من وجهة

 .األردن ، إربد  ،جامعة الريموك

معوقات تدريس احلاسب اآليل يف املرحلة االبتدائية ) ٢٠٠٥(أسامة إمساعيل ، عبد العزيز  )٢٢

 .  ٥٢ – ٩ص ص ،  ٢٣ع ، رسالة التربية وعلم النفس ، يف املدينة املنورة 

: الرياض . البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ) ٢٠٠٣(وقان وآخرون ذ، عبيدات  )٢٣

 .دار أسامة للنشر والتوزيع 

أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة اللغة ) ٢٠٠٤(فاطمة عبد اهللا ، العتييب  )٢٤

غـري  ماجستري  رسالة، االجنليزية على حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة الرياض 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم ، منشورة

واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف التعلـيم  ) ٢٠٠٤(حممد عبد العزيز ، العريين  )٢٥

ن للعلـوم  جامعـة السـودا  ، رسالة ماجستري غـري منشـورة   ، الثانوي الواقع واملأمول 

 .  السودان ،والتكنولوجيا 

دار  ،الريـاض  . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ) ٢٠٠٣(صاحل محد ، العساف  )٢٦

 .أسامة للنشر والتوزيع 

أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليميـة يف حتصـيل   ) ٢٠٠٣(وائل عبد اللطيف ، عفانة  )٢٧

ـ ، طلبة الصف اخلامس األساسي يف وحدة املساحة نابلس  ، ورة رسالة ماجستري غري منش

 .فلسطني ، نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية العلوم 



 

مطـابع  : الرياض ،  ٢ط  ،تقنيات التعلم واالتصال ) ١٩٩٦(عبد العزيز حممد ،العقيلي  )٢٨

 .التقنية لألوفست 

النهضة العربيـة   دار: بريوت ،  ١ط . تقنية احلاسب اآليل ) ١٩٩٧(إدريس أمحد ، علي  )٢٩

 للطباعة والنشر 

فاعلية تعليم الرياضيات باستخدام احلاسوب لطالب ) ١٩٩٦(إقبال عبد اللطيف ، العلي  )٣٠

رسـالة  ، الصف اخلامس االبتدائي يف املدارس التطبيقية للمناشط الطالئعية مبدينة دمشـق 

 .سوريا ، جامعة دمشق ، ماجستري غري منشورة 

اسب اآليل على أثر استخدام جهاز عرض برجميات احل) ١٩٩٩(عادل عبد العزيز ، العمر  )٣١

رسـالة  ، التحصيل الدراسي يف مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض 

 .الرياض ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، ماجستري غري منشورة 

واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي  العام  دراسة وصفية ) ٢٠٠١(جار اهللا أمحد ، الغامدي  )٣٢

مكـة  ، جامعة أم القـرى ، كلية التربية ،قسم التربية اإلسالمية ، ماجستري رسالة ، حتليلية 

 .املكرمة 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة الدائرة ) ٢٠٠٥( عبد الرمحن حممد، الغامدي  )٣٣

قسم التربيـة  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  على حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط

 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى،  ية كلية الترب، اإلسالمية 

استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآليل يف تدريس اهلندسة ) ٢٠٠٣(ثاين عويد ، الفهيقي  )٣٤

رسالة ماجسـتري  ، املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمني مبحافظة سكاكا

 .مكة املكرمة ، م القرى جامعة أ،  كلية التربية ، قسم التربية اإلسالمية ، غري منشورة 

عـام  : القـاهرة  ،  ١ط . يثة التدريس بالتكنولوجيا احلد) ٢٠٠٦(أمحد إبراهيم ، قنديل  )٣٥

 .الكتب

اللجنة الوطنية  . جتربة احلاسب اآليل بالتعليم يف دولة قطر ) ١٩٩٥(غلوم عبد اهللا ، حمسن  )٣٦

  ٦٩ع  ،قطر ، الدوحة ، للتربية والثقافة والعلوم 



 

 

تعليم املعلوماتية يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة   ) ٢٠٠٠(اهيم عبد اهللا إبر، سن احمل )٣٧

جملة جامعة : الرياض ،وأين جيب أن  نتجه ؟ نظرة دولية مقارنة ، أين حنن اآلن : السعودية 

 . ٦٣٨  - ٥٨٩ص ص ،  ١٥م، امللك سعود 

رحلتني االبتدائيـة  تدريس احلاسب اآليل كمهارة لطالب امل) ٢٠٠٣(عبد اإلله ، املشرف  )٣٨
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حوليـة  . التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليميـة  ) ١٩٩٥(عبد اهللا سامل ، املناعي  )٤٠

 . ١٢ع ، قطر ، كلية التربية 

الرياض ،  ٢ط. استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ) ٢٠٠٣(عبد اهللا عبد العزيز ، املوسى  )٤١
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جامعة : الرياض ، تدريس الكويت مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف ال

 . ٧٠٩ – ٦٣٩ص ص ،  ١٥م ، امللك سعود 
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 .لرياض ا: لإلشراف التربوي 
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 قائمة  بأسماء 
 هيئة التحكيم

 

 



 

 

 ئة التحكيمقائمة بأمساء هي
 جهة العمل التخصص الوظيفة االسم م
مناهج وطرق  أستاذ حفيظ بن حممد املزروعي. د . أ ١

 تدريس
 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى علم نفس أستاذ ربيع  بن سعيد طه.  د . أ ٢

مناهج وطرق  أستاذ مشاركإبراهيم بن أمحد عامل. د  ٣
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مشاركبن حممد خميمر هشام. د  ٤
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مشاركيوسف بن عبداهللا سند الغامدي. د  ٥
 تدريس

 جامعة أم القرى

كلية املعلمني مبكة  حاسب آيل أستاذ مساعدأمحد بن خالد صاحل. د  ٦
 املكرمة

اهج وطرق من أستاذ مساعدأمحد بن عبداهللا السقاف. د  ٧
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مساعدصاحل بن حممد السيف. د  ٨
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مساعدعبد الرمحن بن حممد السبيل. د  ٩
 تدريس

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى معلومات أستاذ مساعدعبد الرمحن بن حممود  العودة. د  ١٠

مناهج وطرق  أستاذ مساعدعبد العزيز بن حممد  قوقندي. د  ١١
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مساعدفريد بن حسن حكيم. د  ١٢
 تدريس

 جامعة أم القرى

مناهج وطرق  أستاذ مساعدفوزي بن صاحل بنجر. د  ١٣
 تدريس

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى معلومات حماضرسعد الدين بن سعد الدين شريتح ١٤

كلية املعلمني مبكة  رياضيات حماضرعبدالعزيز بن صاحل فادن ١٥
 املكرمة

كلية املعلمني مبكة  رياضيات حماضرفهمي بن عمر بالزاية ١٦
 املكرمة

 جامعة أم القرى معلومات حماضرحممد بن دياب شحيدي ١٧
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 أسماء المدارس االبتدائية 

 التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم
 ةبمكة المكرم

 والتي تقوم  بتدريس الحاسب اآللي 
 للصفوف األولية 

 )مجتمع الدراسة ( 
 

 



 

 

 ة مكة املكرمةاملدارس اليت تدرس احلاسب اآليل  مبدين
 هـ الفصل الدراسي األول ١٤٢٨/١٤٢٩لعام الدراسي   

 )جمتمع الدراسة ( 
 

 املركز املرحلهاسم املدرسة الرقم

 اجلنوب االبتدائيةابن القيم ١

 اجلنوب االبتدائيةاإلمام ابن عامر للتحفيظ ٢

 اجلنوب االبتدائيةاإلمام ابو حنيفة النعمان ٣

 اجلنوب االبتدائيةمان للتحفيظاإلمام حفص بن سلي ٤

 اجلنوب االبتدائيةاحلرمني ٥

 اجلنوب االبتدائيةاخلليل بن امحد ٦

 اجلنوب االبتدائيةالرمحانيه ٧

 اجلنوب االبتدائيةامللك خالد ٨

 اجلنوب االبتدائية حراء ٩

 اجلنوب االبتدائيةحممد بن القاسم ١٠

 الشرق االبتدائيةابن قتيبه ١١

 الشرق االبتدائيةاإلمام نافع للتحفيظ ١٢

 الشرق االبتدائيةاجلعرانه ١٣

 الشرق االبتدائيةالشيخ حممد بن عبدالوهاب ١٤

 الشرق االبتدائيةجابر بن عبداهللا االنصاري ١٥

 الشرق االبتدائيةجبل النور ١٦

 الشرق االبتدائيةشرائع ااهدين ١٧

 الشرق دائيةاالبتعمرو بن سامل اخلزاعي ١٨

 الشرق االبتدائيةالبريوين ١٩

 الشمال االبتدائيةابن اجلوزي ٢٠

 الشمال االبتدائيةايب عروه ٢١

 الشمال االبتدائيةاإلمام مسلم ٢٢

 الشمال االبتدائية التنعيم ٢٣



 

 املركز املرحله اسم املدرسة الرقم

 الشمال االبتدائيةالزهراء النموذجيه ٢٤

 الشمال االبتدائيةالشهداء ٢٥

 الشمال االبتدائيةالنواريه ٢٦

 الشمال االبتدائيةحسان بن ثابت ٢٧

 الشمال االبتدائيةسعيد بن جبري ٢٨

 الغرب االبتدائيةابن تيمية ٢٩

 الغرب االبتدائيةابو الدرداء ٣٠

 الغرب االبتدائيةاإلمام ابن ماجه ٣١

 الغرب االبتدائيةاإلمام الطربي ٣٢

 الغرب االبتدائيةالرباء بن مالك ٣٣

 الغرب االبتدائيةالعباس بن عبداملطلب ٣٤

 الغرب االبتدائيةاملثىن بن حارثه ٣٥

 الغرب االبتدائية املروه ٣٦

 الغرب االبتدائيةامللك فيصل النموذجيه ٣٧

 الغرب االبتدائية الرتهه ٣٨

 الغرب االبتدائيةسهل بن سعد ٣٩

 الغرب االبتدائيةباحعطاء بن ر ٤٠

 الغرب االبتدائيةقطبة بن عامر ٤١

 الوسط االبتدائيةابو بكر الصديق ٤٢

 الوسط االبتدائيةابو موسى االشعري للتحفيظ ٤٣

 الوسط االبتدائيةابو هريرة ٤٤

 الوسط االبتدائيةاإلمام امحد بن حنبل ٤٥

 الوسط االبتدائيةاإلمام البخاري ٤٦

 الوسط االبتدائيةعلي بن ابو طالباإلمام  ٤٧

 الوسط االبتدائيةالسعديه ٤٨

 الوسط االبتدائيةالفهديه ٤٩

 الوسط االبتدائيةالقادسيه ٥٠



 

 

 املركز املرحله اسم املدرسة الرقم

 الوسط االبتدائيةالناصريه ٥١

 الوسط االبتدائيةمحزة بن عبداملطلب ٥٢

 الوسط بتدائيةاال)اخلالدية(شيبة بن عثمان ٥٣

 الوسط االبتدائية طوى ٥٤

 الوسط االبتدائيةعمار بن ياسر ٥٥

 الوسط االبتدائيةعمر الفاروق ٥٦

 الوسط االبتدائية اوند ٥٧
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 هاإلستبان
 في صورتها  األولية 

 



 

 

 
 
 
 

إستبانة واقع استخدام الحاسب اآللي في تطوير العملية التعليمية 
 كرمةللصفوف األولية في المرحلة االبتدائية بمدينة مكة الم

 من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب اآللي  
 
 
 
 
 الطالب إعداد

 باسم بن طلحه عبدالرحمن الدوبي
 

 إشراف 
 زآريا بن يحي الل/ د . أ 

 أستاذ االتصال التربوي وتكنولوجيا التعليم
 
 

 م  ٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨
 
@
@
@
@



 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 .وفقه اهللا                                                            :األستاذ / سعادة الدكتور 

 وبعد                                              السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         

يسرين أن أقدم لكم منوذجاً لالستبانه اليت ستستخدم جلمع البيانات حول موضوع الدراسة اليت أقدم ا 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية يف املرحلة االبتدائية من : ( جستري وهي املا لنيل درجة

 . ) مبدينة مكة املكرمةوجهة نظر معلمي وشريف مادة احلاسب اآليل 

طالب الصفوف األولية يف املرحلة  لدىالعلمية  ةالتنمي يف احلاسوب دورمعرفة حيث  دف الدراسة   

 املعلمنيإملام  مدىمعرفة  باإلضافة إىل احلاسوب باستخدام فضلأ تعليمية خدمات توفري مدىاالبتدائية و

 املعلمنيبأساسيات احلاسوب وتطبيقاته و الصعوبات اليت  يواجهها   احلاسوب استخدام املوكل إليهم

  . احلاسوب استخدام املوكل إليهم

حيث سيكون لذلك األثر .  ظات وآراء حوهلاراجياً منكم التكرم حتكيمها وتزويدنا مبا ترونه من مالح

ولتطبيقها الحقاً على عينة الدراسة من املشرفني ، الفعال يف جناحها وخروجها بالصورة املناسبة علمياً 

 . واملعلمني 

 ،،،ولكم خالص  شكري وتقديري 

 



 

 

 املعلومات الشخصية
 
 

 :معلومات عامة وشخصية ومهنية 
 

 .م العبارات المناسبة لك أما)  √( فضًال ضع عالمة 
 
  :الوظيفة ) ١
 

          معلم                                                           مشرف                
   
  :التخصص ) ٢
 

          ___________) فضًال اذآره ( حاسب                                                        آخر                 

        :املؤهل العلمي ) ٣

 بكالوريوس آلية معلمين                                 بكالوريوس جامعي غير تربويية التربية                 بكالوريوس آل              
 

                                                  دبلوم                 معاهد المعلمين دون الجامعي             دبلوم معلمين دون الجامعي           
                
    .    ___________) فضًال اذآره ( آخر مؤهل               

  :هل متلك جهاز  حاسب آيل شخصي ) ٤

 نعم                                   ال                                                             

  :هل التحقت بدورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل  ) ٥
 

 نعم                                     ال                                                            

 ..أرجو أن تتفضل بذكر تلك الدورات ومدا )  نعم ( ابة بــ إن كانت اإلج
 مدتها الدورة التدريبية م
١  

  
٢  

  
٣  

  
٤  

  



 

 األهداف التربوية ؟بعض ما مدى استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق )  أوالً(  
 

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

فة  
ضعي  حتذف تعديل سبةمنا جداً

الفـروقةيعطي استخدام احلاسب اآليل فرصة ملراعـا١
 الفردية بني الطالب 

     

     .ال أرى ضرورة الستخدام احلاسب اآليل يف التدريس٢
يساعد استخدام احلاسب اآليل يف  األنشطة الالصـفية٣

 .واهلوايات 
     

علية املعلـم داخـليزيد استخدام احلاسب اآليل من فا٤
 .الصف الدراسي 

     

كثر جاذبيـةأاستخدام احلاسب اآليل جيعل عملية التعليم٥
.من خالل استثارة التالميذ

     

أرى أن تعاد صياغة املقررات الدراسية حبيـث تكـون٦
.متضمنة استخدام احلاسب اآليل يف التدريس

     

     .مية تفاعلية داخل املدرسةإعداد بيئة تعلييساعد على ٧
إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيـات يساعد على٨

 .احلديثة بكفاءة 
     

املعلم على تطوير ذاته و مستواه العلمي و التربوي ساعدي٩
. 

     

طور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمعي١٠
 . األخرى

     

     الفردية بتوفري الدراسات االختيارية املتنوعة الفروقيراعي ١١
واجتماعياوعقلياومعرفيانفسيا الطالب احتياجات ليبي١٢

. 
     

الطـالبلـدىواإلبداع التفكري مهارات ينمي١٢
 .  املوهوبني

     

والتطبيقاتالتجاربتنفيذعلى القدرة الطالب يكسب١٤
  لميةالع

     

اسـتخدامعلـىالعلميةالقدرة اكتسابيساعد على ١٥
.بهاخلاصةوالتطبيقات العلمي البحث أساليب

     

واألعمـالاالبتكـارحنوللطالب الرحبة اآلفاق فتحي١٦
  املتنوعة التطبيقية

     

املهارات الفكرية للطالـب حبيـث يـؤدي     ينمي١٧
 .إىل حتسني أدائه استخدام احلاسب اآليل

     

الفرصة للطالب للتفاعل املباشر مع املعلومـة، يتيح١٨
 . وتوفري وقته وجهده

     

 

 ما مدى إتاحة املواد الدراسية للطلبة باستخدام احلاسب اآليل ؟) اً ثاني(  

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

فة  
ضعي  حتذف تعديل سبةمنا جداً

نستطيع من خالل احلاسب اآليل عمل وحدة ١
 متكاملة جلميع العلوم املختلفة 

        



 

 

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

جداًًً
رية 
كب

 

رية
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

جداً 
فة 
ضعي

 

 حتذف تعديل اسبةمن

ميكن تفعيل التدريس من خالل  برامج العروض ٢
 .التقدميية 

        

        .عد الربجميات على استخدام األلعاب التعليمية تسا ٣
توظيف برامج الرسم يزيد من استثارة الطالب حنو ٤

 .املادة 
        

عاجله بطريقة تتكامليطرح احملتوى املراد تدريسه وي ٥
 . فيها املعرفة

        

على إزالة احلواجز التقليدية اليت تفصل بني يعمل ٦
 .املختلفة ةاملعرف جوانب

        

على الربط بني ما هواملقدرةالتالميذ  يكسب ٧
 .  مكتوب وما هو واقع يف احلياة اليومية

        

حيصل نتيجة تدريس فروع العلم الذيالتكرار  نبجي ٨
 . املنفصلة

        

التفكري املتعددة لدىمهاراتعلى تنمية  يساعد ٩
 . التالميذ

        

لدى التالميذ ويشبع رغبام النمومطالب  يراعي ١٠
 . واحتياجام

        

        .بشكل أعمقحديثةمفاهيم اكتسابللتالميذ  يتيح ١١
أكثر ثباتاً ودواماً وأقل عرضة التعلمنواتج  جيعل١٢

 .  للنسيان
        

زيد منيعلى تكامل شخصية التلميذ ، و يساعد ١٢
 .حتصيله 

        

        .التدريس ومالءمتها للطالب طرائقإىل تنوع  يؤدي ١٤
 

 ؟ ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف)  ثالثاً(  

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

فة  
ضعي  حتذف تعديل مناسبة جداً

سرعة عملية  استخدام  احلاسب اآليل يزيد من ١

  .التعلم

        

         .استخدام  احلاسب اآليل يزيد من فاعلية التدريس ٢
        استخدام  احلاسب اآليل حيقق معايري العملية التعليمية  ٣



 

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

رية  
كب ريةداًًً
كب

رية  
كب  حتذف تعديل مناسبة جداًًً

ستخدام  احلاسب اآليل يزيد من فاعلية املعلم داخلا ٤
 .الصف 

        

        .ينمي جمال البحث العلمي استخدام احلاسب اآليل ٥
        .استخدام احلاسب اآليل يعوض عن نقص املعلمني ٦
استخدام  احلاسب اآليل يوفر الوقت  واجلهد يف أداء ٧

 .العمليات املعقدة 
        

استخدام احلاسب اآليل يساعد على زيادة القدرة  ٨
 .على احملاكاة والتفاعل املباشر 

        

استخدام  احلاسب اآليل يساعد على زيادة االستفادة ٩
 .من الوسائل التعليمية 

        

استخدام  احلاسب اآليل يساعد على زيادة التفكري ١٠
 املنطقي لدى الطالب 

        

 ما مدى توفري خدمات تعليمية أفضل باستخدام احلاسب اآليل ؟)  اًرابع(  

 م
 

 العبارة
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

فة  
ضعي  حتذف تعديل مناسبة جداً

أشعر أين قادر على تعلم ما أريد تعليمه دون احلاجة  ١
 .الستخدام احلاسب اآليل 

        

د على تطوير املناهج وإخراجها احلاسب اآليل يساع ٢
 .بطريقة فعالة 

        

         .استخدام احلاسب اآليل لن يضيف شيئاً لعملية التدريس  ٣
استخدام احلاسب اآليل يف التدريس يستهلك جزءاً كبرياً  ٤

 .من احلصة الدراسية 
        

         .ال ميكن أن يتطور التعليم  بدون استخدام احلاسب اآليل ٥
          ذايت عن طريق االستكشاف الفرديالتعلم يساعد على ال ٦
         .فرصة اكتساب املهارات واخلربات  لطالبتيح لي ٧
         .حافزاً قوياً لتنمية القدرات العقلية للطالب يعترب  ٨
         .تقليل الرهبة واحلرج عند املتعلم يساعد على  ٩
ة الوصول إىل معلومات أكثر عند احلاجة إتاحيعمل على  ١٠

 . إليها 
        

واجز الصفية وربط املدرسة والبيت احلحتطيم  يساعد على ١١
 . واملدينة والعامل معاً

        

 خالل من الطالب وفكر مهارات تطويريساعد على  ١٢
 تكنولوجيا ستخداماب ستدعائهااو املعلومات عن البحث
 . تواملعلوما تصاالتاال

        



 

 

م
 

 العبارة
 رأي احملكم بدرجة

ك رية 
ب

كد ضضمتوة عي  حتذف تعديل مناسبةفة 

         . جديدة وأنشطة دراسات تقدمي إمكانيةيساعد على  ١٣
         . املعلم ومهارات فكر تطوير يساعد على ١٤
         .ني علمبامل األمور أولياء تصالا إمكانيةيسهل  ١٥
         . تنويع أساليب التعلم والتعليم يساعد على ١٦
         .  الطالب و من التفاعل بني املعلم اَقق مزيدحي ١٧
        .من اإلثارة والتشويق على البيئة التعليمية اًجو يضيف ١٨

        .تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم يساعد على ١٩

كن الطالب من اكتساب العديد من املهارات التواصلية مي ٢٠
 .  واللغوية والتقنية

        

 
 

 ما أهم الصعوبات اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس الصفوف األولية ؟)  خامساً(
 

 العبارة م
 رأي احملكم بدرجة

رية 
كب رية جداًًً
كب

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

فة  
ضعي  حتذف تعديل مناسبة جداً

         .عدم توفر مكان مناسب الستخدامه يف التدريس  ١
         .عدم كفاية زمن احلصة  ٢
         .عدم توفر أجهزة عرض  ٣
قلة التدريب على أوجه استخدام احلاسب اآليل يف  ٤

 التدريس
        

حيتاج استخدام احلاسب اآليل يف التدريس لوقت وجهد  ٥

 .كبريين 

        

         .كثافة وطول املواضيع الدراسية  ٦
         ..عدم وجود الرغبة يف تعليم احلاسب اآليل  ٧

         .عدم وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل  ٨
عدم توفر برجميات تعليمية مناسبة  الستخدامها يف  ٩

 التدريس 
        

         .عدم توفر أجهزة كافية  ١٠
         .عدم توفر صيانة  ألجهزة احلاسب اآليل  ١١
ارتفاع تكلفة  إعداد الربامج  التعليمية باستخدام احلاسب  ١٢

 .اآليل 
        

 
 



 

 
 
 

 

 
 

 ) ٤( ملحق رقم 
 

 
 

 هاإلستبان
 في صورتها  النهائية 
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 الطالب إعداد

 باسم بن طلحه عبدالرحمن الدوبي
 
 الدآتورإشراف 

 زآريا بن يحي الل
 أستاذ االتصال التربوي وتكنولوجيا التعليم

 
 

 م  ٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨
 
@
@
@



 

@
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 

 على مادة احلاسب اآليل   احملترم                           / أخي املعلم الفاضل 
 /                        املشرف التربوي     

 ،،،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
 

يسرين أن أضع بني يديك استبانه جلميع املعلومات الالزمة من أجل إجراء دراسة دف إىل 
العملية التعليمية للصفوف األولية باملرحلة  عن واقع استخدام احلاسب اآليل يفالكشف 

 .االبتدائية مبدينة مكة املكرمة 
  

فقرة  موزعة على مخسة حماور متثل أسئلة )  ٥٢( وتتكون فقرات هذه االستبانه من  
 .الدراسة 

 
وذلك بوضع ، ويأمل الباحث التكرم باإلجابة على مجيع الفقرات بكل دقة وموضوعية 

 .اخلانة اليت متثل الدرجة املناسبة من وجهة نظرك   يف)    √( إشارة  
 

ولن تستخدم إال يف أغراض هذه الدراسة ، ثق أن هذه املعلومات ستكون حمل السرية التامة 
 .واليت يتوقف جناحها على مقدار اهتمامك ودقة إجابتك ، فقط 

 
 
 

    
 
 
 
 



 

 

 
 

 املعلومات الشخصية
 
 

 :معلومات عامة وشخصية ومهنية 
 

 .أمام العبارات المناسبة لك )  √(  ضع عالمة فضًال
 
  :الوظيفة ) ١
 

          معلم                                                           مشرف                
   
  :التخصص ) ٢
 

          ___________) فضًال اذآره ( حاسب                                                        آخر                 

 :املؤهل العلمي ) ٣

 بكالوريوس كلية معلمني                                   بكالوريوس جامعي غري تربوي     بكالوريوس كلية التربية                                  
 

  وم معلمين دون الجامعي                  دبلوم دبل المعلمين دون الجامعي         معاهد            
                                                                                                   

          ___________) فضًال اذآره ( آخر مؤهل                 

  :هل متلك جهاز  حاسب آيل شخصي ) ٤

 نعم                                   ال                                                             

  :هل التحقت بدورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل  ) ٥
 

 نعم                                     ال                                                            

 ..أرجو أن تتفضل بذكر تلك الدورات ومدا )  نعم ( ت اإلجابة بــ إن كان
 مدتها الدورة التدريبية م
١  

  
٢  

  
٣  

  
٤  

  



 

 

 األهداف التربوية ؟بعض ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق )  أوالً( 
 

 م
العبارة

 :استخدام  احلاسب اآليل يعمل على 
 بدرجة

 منعدمة ةضعيف متوسطة كبرية
     .حمو أًًمية  احلاسب اآليل  ١

     .نشر ثقافة احلاسب اآليل  ٢
     .  إكساب التالميذ املهارات العلمية  ٣
     .إعداد التالميذ للتعايش مع بيئة  تقنية  ٤
توفري الدراسات االختيارية من خالل الفردية  الفروقمراعاة   ٥

 . املتنوعة
    

     .عند التالميذ تقليل الرهبة  ٦
     .تنمية القدرات العقلية  لدى التالميذ  ٧
     ميذ للتعامل مع البيئة  التقنية تأهيل التال ٨
     . املوهوبني تالميذال لدى يإلبداعا التفكري مهاراتتنمية  ٩
 املعلومات عن البحث خالل من التالميذ مهارات تطوير ١٠

 . واملعلومات تصاالتاال ياتكنولوج ستخداماب ستدعائهااو
    

      العلمية التطبيقات تنفيذ على القدرة تالميذال يكسب ١١
     . تكامل شخصية التلميذ ١٢

 

إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج استخدام احلاسب اآليل يف  واقعما ) اً ثاني( 

 احلاسب اآليل ؟
 

 م
العبارة

 :يل نستطيع  من خالل برامج  احلاسب اآل
 بدرجة

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية
     .عمل وحدة متكاملة جلميع العلوم املختلفة  ١
     توظيف برامج الرسم يزيد من استثارة التالميذ حنو املادة  ٢
     .تفعيل التدريس من خالل  الربامج املختلفة  ٣
     . ةاملعرف جوانب بطريقة تتكامل فيهااحملتوى عاجله م ٤
هو  على الربط بني ما هو مكتوب وما املقدرةالتالميذ  باكسإ ٥

 . واقع يف احلياة اليومية
    

 املعرفة جوانبعلى إزالة احلواجز التقليدية اليت تفصل بني  العمل ٦
 .املختلفة 

    

     . أكثر ثباتاً التعلمنواتج  جعل ٧
     . العلم املنفصلة حيصل نتيجة تدريس فروع الذيالتكرار  نبجت ٨



 

 

 ؟ العملية التعليمية كمصدر معريفما واقع استخدام احلاسب اآليل يف )  ثالثاً(
 

 م
العبارة

 :استخدام  احلاسب اآليل يؤدي إىل 
 بدرجة

 منعدمة  ضعيفة متوسطة كبرية
     .زيادة  سرعة عملية التعلم  ١

     .زيادة  فاعلية التدريس  ٢
     .ية املعلم داخل الصف زيادة  فاعل ٣
     . تنمية  جمال البحث العلمي  ٤
     .حل مشاكل نقص املعلمني  ٥
     توفري الوقت  واجلهد يف أداء العمليات املعقدة  ٦
     . زيادة القدرة  على احملاكاة ٧
     .زيادة االستفادة من الوسائل التعليمية  ٨
     .التالميذ زيادة التفكري املنطقي لدى  ٩
 التطبيقية  واألعمال االبتكار حنو تالميذلل الرحبة اآلفاق فتح ١٠

 . املتنوعة
    

 

 ما واقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية ؟) رابعاً( 
 

 م
 العبارة

 :استخدام  احلاسب اآليل 
 بدرجة

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية
     .ىل معلومات أكثر عند احلاجة إليها  يعمل على إتاحة الوصول إ ١
وربط املدرسة والبيت   الصفية  حتطيم احلواجز يساعد على ٢

 .واملدينة والعامل معاً 
    

     .يساعد على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم  ٣
     .يساعد على عرض الدرس بطريقة أفضل  ٤
     ة من خالل استثارة التالميذجيعل عملية التعليم أكثر جاذبي ٥
     .يساعد على إعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل املدرسة  ٦
     .يطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع األخرى  ٧
يساعد على إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة  ٨

 .بكفاءة 
    

     مفاهيم حديثة بشكل أعمق  يتيح للتالميذ اكتساب ٩
     . يؤدي إىل تنوع طرائق التدريس ١٠

 
 

 



 

 ؟يف تدريس الصفوف األولية اآليل  احلاسب معلموما أهم الصعوبات اليت يواجهها  ) خامساً(
 

 العبارة م
 بدرجة

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية
     عدم توفر مكان مناسب الستخدامه يف التدريس  ١
     .كفاية زمن احلصة  عدم ٢
     .عدم توفر أجهزة عرض  ٣
     .قلة التدريب يف احلاسب اآليل  ٤
     .عدم إملام املعلمني بأساسيات احلاسب اآليل  ٥

     .ت الدراسية ٧كثافة املوضوعا ٦
     .عدم إملام املعلمني بتطبيقات احلاسب اآليل  ٧

     .م احلاسب اآليل عدم وجود حوافز تشجيعية الستخدا ٨
     .عدم توفر برجميات تعليمية مناسبة  الستخدامها يف التدريس   ٩
     .عدم توفر أجهزة حاسب آيل كافية  ١٠
     .عدم توفر صيانة  ألجهزة احلاسب اآليل  ١١
     .ارتفاع تكلفة  إعداد الربامج  التعليمية باستخدام احلاسب اآليل  ١٢

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 ) ٥( ملحق رقم 
 
 

 خطاب 
 عميد آلية التربية 
 بجامعة أم القرى

 ية والتعليم عام الترب الموجه لمدير
 بمكة المكرمة

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 ) ٦( ملحق رقم 

 
 
 

 خطاب 
 عام التربية والتعليم  مدير

 بمكة المكرمة
 

 



 



 

 

 
 

 ) ٧( ملحق رقم 
 
 

 خطاب 
 قسم التخطيط والتطوير التربوي

 بإدارة التربية والتعليم 
 بمكة المكرمة 

 

 



 

 


