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 ملخص البحث
اؼبناىج ىدفت الدراسة إرل تقوًن طرائق تدريس مادة اغباسوب يف اؼبدارس الليبية يف ماليزاي يف ضوء 

يف ضوء اؼبناىج وذلك من خبلل معرفة مدى مراعاة أساليب تدريس مادة اغباسوب  اؼبعلوماتية
اؼبناىج ومن مث وضع أسس وإجراءات التصور اؼبقَبح لتدريس مادة اغباسوب يف ضوء  اؼبعلوماتية
ووضع التصور اؼبقَبح لتقوًن طرائق تدريس مادة اغباسوب يف اؼبدارس الليبية يف ماليزاي يف  ،اؼبعلوماتية

وكان اؼبنهج اؼببلئم للدراسة ىو اؼبنهج الوصفي وذلك من خبلل تصميم  ،اؼبعلوماتيةاؼبناىج ضوء 
وكانت نتائج احملور االول الذي ينص علي تقييم اؼبعلمْب لطرائق  ،استبانة تساعد على فهم الظاىرة

ج احملور الثاين حيث كانت نتائ ،التدريس اؼبستخدمة يف توصيل احملتوى الدراسي كانت بدرجة اهبابية
الذي ينص على تقييم اؼبعلمْب للوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف التدريس كذلك كانت بدرجة 

وكانت نتائج احملور الثالث الذي ينص على تقييم اؼبعلمْب للخدمات التعليمية الٍب تقدمها  ،اهبابية
لى تقييم اؼبعلمْب للصعوابت وكانت نتائج احملور الرابع الذي ينص ع ،مادة اغباسوب بدرجة اهبابية

      الٍب تواجو التدريس كانت بدرجة متوسطة.
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ABSTRACT 
 

The study aimed to evaluate teaching methods Computer substance in Libyan schools in 

Malaysia in light keep pace with the modern age and through knowledge of the extent to 

which the teaching of computer material methods and keep up with the modern age and then 

lay the foundations and procedures of the proposed concept to teach computer material in the 

light keep pace with the modern age، and the development of the proposed visualization to 

evaluate teaching methods computer substance in Libyan schools in Malaysia in light keep 

pace with the modern age، and it was an appropriate approach for the study is a descriptive 

approach through the design of a questionnaire it helps to understand the phenomenon، and 

the results of the first axis، which provides teachers' assessment of the teaching methods used 

in the academic content delivery was positive degree، where the results of the second axis، 

which provides teachers evaluate educational methods used in teaching as well as had been 

positive degree، and the results of the third axis which provides teachers assess the 

educational services provided by the computer material positive degree، and the results of the 

fourth axis which provides for teacher evaluation the difficulties faced by the teaching was 

moderately. 
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 املقدمة :الفصل األول

القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين تقدما علمًيا وتكنولوجيا ومعلوماتيا  ايةنهشهدت 
احلياة من  على مجيع مناح أدى هذا التقدم إىل تغريات وحتوالت سريعة ومتالحقة أثرتهائال، وقد 

من  كمجالحيث يعترب العلم الركيزة األساسية يف مسرية التقدم، وال خيفى ما للحاسوب   ،حولنا
 العلمية األخرى. االتلمجلعبه من دور يف معظم ايجماالت العلم من أمهية مبا 

يف خمتلف جماالت احلياة، ولعله مل حيدث من قبل أن تطور ب و ام احلاسستخداأمهية  وتتزايد"
وبرغم حداثة  وخاصة خالل السنوات األخرية،احلاسوب رعة اليت تطور هبا علم علم من العلوم ابلس

وبسبب  ،هلذه العلومنه بدأ حيتل مكانة الصدارة ابلنسبة أمقارنة ابلعلوم األخرى إال  اسوبعلم احل
يوية منها العلمية والرتبوية وميزاته أخذ يشمل عدة جماالت ح اسوبستخدام احلأأتساع نطاق 

 (.59: ص1992)املناعي،  "قتصادية والطبية والرتفيهية والفضاء وغريهاألوا
له بناء على ذلك أهتم الرتبويون بتدريس احلاسوب ملا "(   2: ص2115 ،)الطييب أشارت

 ،ابجلانب املعريف الذي يشكل جزًءا من ثقافتهم العامةوتزودهم  ءمن أهداف تسهم يف تربية النش
 درةوتنمي لديهم، وتكسبهم املهارات اليت تؤهلهم للتعايش يف بيئة تكنولوجية واملهارات العقلية والق

وإعداد الطلبة وأتهيلهم يف بيئة  ،ستخدام احلاسوب كوسيلة تعليميةاعلى التعلم من خالل 
فيها القاعدة الرئيسية لتنمية والتطوير وتشجيع عملية نقل  تكنولوجية متطورة يشكل احلاسوب

قدراهتم  ويرالتكنولوجيا وتنمية املهارات العقلية عند الطلبة كمهارة حل املشكلة واإلبداع والفهم، وتط
وتطوير فعالية التعليم من خالل تطوير  ،على التعلم من خالل أستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية

يف ساليب الرتبوية للتعليم، وتشجيع الطلبة على تفهم دور احلاسوب وتطبيقاته طرق التدريس واأل
 . "املعلوماتيةاملناهج 

والعناية بطرق تعليمها  ابهخالل هذه األمهية ملادة احلاسوب تنبثق أمهية االهتمام  ومن
ن مواجهة احلياة وتعلمها لكي تقوم بدورها املنشود وهو تنمية التفكري العلمي لدى األفراد ليتمكنوا م

 احلاديمن أن مصري العرب يف القرن "( 7: ص2111 ،ويؤكد هذا ما ذكره )مينا ا،تهيف مجيع جماال
يف السنوات األوىل من  أبنائهم تربواًي وتعليمًيا ابهوالعشرين سوف يتوقف على الكيفية اليت سيعدون 

 ."هذا القرن
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مهمة كاملنهج نفسه وهي العامل الثاين  إىل أن طريقة التدريس"( 131:ص 1911 ،)رضوان ويشري
فاملنهج مهما كان غنيا ال ميكن أن يفيد إال إذا تضمن طريقة تدريس  ،يف حصول التعلم احلق

 . "تستطيع أن تؤثر ابملنهج يف شخصية التلميذ أي تستطيع حقيقة أن متكنه من تعلمه
كومية واخلاصة اليت إذا احلاسوب هو من املقررات الدراسية لطلبة يف املدارس احل ومقرر"

وطرق تدريسها  تكون فرصة مثينة إلكساب املتعلم الثقافة العامة يف  سن إعداد وتنفيذ براجمهااح
 (.16: ص 1995)العمري،  "جماالت احلاسوب وإتقان مهاراته املختلفة

 يف ليبيا وخارجها واليت تناولت الرغم من أن هناك القليل من الدراسات اليت أجريت وعلى
ولكنها مل حتاول تقومي طرائق  ،خلإستخدام احلاسوب على التحصيل...ا جتاهات حنو احلاسوب، وأثرأ

تدريس مادة احلاسوب والتقصي عن أهم املشكالت اليت يعاين منها معلمو احلاسوب يف تدريس 
الت مما دفع الباحثة إىل حماولة دراسة تقومي طرائق تدريس مادة احلاسوب ومعرفة املشك ،ادةامل

وصعوابت اليت تعرتض تعليم مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي، وذلك من خالل التعرف 
تدريس مادة  قعلى آراء املعلمني الذين يدرسون هذا املقرر ملا آلرائهم من أمهية يف عملية تقومي طرائ

 احلاسوب.
 :الدراسةمشكلة 

ابقة اليت أكدت على أمهية تعلم مادة احلاسوب نطالقًا من نتائج األدب النظري والدراسات السأ
بطرق تتفق مع ما جيب أن يكون ملواجهة املستقبل، ومن خالل التجربة األستطالعية حيث قامت 
الباحثة بعمل عدد من املقابالت الشخصية مع عدد من معلمي مادة احلاسوب، وذوي اخلربة يف 

، يس اليت يستخدمها أثناء تدريس مادة احلاسوباملدارس الليبية يف ماليزاي حول ماهية طرق التدر 
ومن واقع عمل الباحثة بصفتها معلمة ملادة احلاسوب، الحظ أن معظم معلمي مادة احلاسوب 
يستخدمون طرق تقليدية يف تدريس املادة، واليت تعتمد على تقسيم الفصل، إىل جمموعات، ووضع 

هذه الطريقة تعجز يف أكثر األحيان عن ن يث أحجهاز احلاسوب بينهما واالكتفاء مبراقبة الطالب، 
حتقيق األهداف التعليمية املرجّوة، كما أن تدريبات التعلم واملمارسة ميكن أن تكون مملة، تقود إىل 
سرعة فقد االهتمام لدى الطالب، وعدم تلبية احتياجاته ورغباته؛ األمر الذي يؤدي إىل قصور ىف 

من خالل ذلك ظهرت احلاجة  بتنمية وتطوير الصفات املطلوبة،وكذلك قلة اهتمامه  ،تطبيق املنهج
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إىل هذه الدراسة واليت حتاول الكشف عن طرائق التدريس املستخدمة يف مادة احلاسوب يف املدارس 
 مشكلة الدراسة ىف العبارات التالية: يدمت حتد حيث ،املعلوماتيةيف ضوء املناهج الليبية يف ماليزاي 

ستخدام طرق التدريس التقليدية يف تدريس املادة ااحلاسوب متفقني على  معلمي مادة معظم -1
 وعدم تطوير األساليب املتبعة يف تدريس مادة احلاسوب.

 كاإللقاء واملناقشة واحلوار والتعلم التعاوين.  ،تعتمد طرق التدريس يف معظمها على الطرق املباشرة -2
علمني، الحظت أن احلاسب اآليل ابلرغم من من خالل مالحظات الباحثة ألداء الطلبة وامل -3

 تواجده يف املناهج إال أنه مل يوظف ابلدرجة الكافية.
حيث تعتمد عملية تعليم مادة احلاسوب  ،وجود ضعف يف تطبيق أسرتاتيجيات التدريس احلديثة -4

فإن نقص األجهزة ومعمل  ،وبشكل كلي على اجلانب العملي ،بشكل جزئي على اجلانب النظري
احلاسوب وعدم تساوي عدد الطلبة مع عدد االجهزة يعترب قصور يف العملية التعليمية وحتد من فهم 

 الطلبة هلذه املادة.
 :أسئلة الدراسة

 وحلل هذه املشكلة، ميكن اإلجابة عن  السؤال الرئيس التايل:
املناهج يف ضوء ما التصور املقرتح لطرائق تدريس مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي  

 ؟املعلوماتية
 -:و يتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 ؟املعلوماتيةيف ضوء املناهج :ما مدى مراعاة أساليب تدريس مادة احلاسوب 1س
 ؟املعلوماتيةاملناهج :ما أسس وإجراءات التصور املقرتح لتدريس مادة احلاسوب يف ضوء  2س

 :الدراسةأهداف 
 .املعلوماتيةيف ضوء املناهج معرفة مدى مراعاة أساليب تدريس مادة احلاسوب  -1
 .املعلوماتيةاملناهج معرفة أسس وإجراءات التصور املقرتح لتدريس مادة احلاسوب يف ضوء  -2
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 مصطلحات الدراسة:
 تقومي:
( 319: ص1991 ،دالكرميوتعرفه )عب ،يعترب التقومي ركنًا أساسيًا من أركان العملية الرتبوية :لغواي

ستخدام البياانت اليت ختتص ابلتغريات يف سلوك املتعلمني بقصد اختاذ القرارات عن أأبنه "جتميع و 
 برانمج التعليم".

 التعليمية. واملمارسات التعليم فعالية تقييم من ومتكن املناهج؛ حتسني على تساعد :إجرائيا
 التعليم:

هبدف نقل املعارف املهاراتية اىل من قبل املعلم، متارس هو العملية للمنظمة اليت اصطالحا:
 الطلبة،وتنمية اجتاهاهتم حنوها،ويعد التعلم هو الناتج احلقيقي لعملية التعليم.

 اجرائيا:
 اجملال التعليمي.هو مامدى فهم واستيعاب املتعلمني للعملية التعليمة وجناحها يف 

 :طرق التدريس
 معينة تربوية أهداف لتحقيق املعلم يتبعها خطوات جمموعة انهأب (1: ص2117)اخلطيب،  يعريف 

منها اهداف الدرس، انواع الربامج، طريقة التدريس بعوامل كثرية  تتأثر، حيث حمددة زمنية فرتة يف
 ."التالميذ، الوسائل التعليمية، الفروق العلمية دعد ،، القاعاتوقت الدرس، التجهيزات

 :لغواي
ا بها جمموعة األفعال واألداءات واألنشطة اليت يقوم نهأب"(  15: ص1991 ،واملنويف ،)حيييعريف  

مع األخذ يف االعتبار أن األفعال اليت  ،املعلم بقصد جعل التالميذ حيققون أهداف تعليمية حمددة
ا املعلم ال تتم مبعزل عن سلوك التالميذ وذلك ألن التداخل بني أفعال املعلم ونشاط التالميذ  بهيقوم 

 ."بري وهذا التداخل والتفاعل هو الذي حيدد شكل العمل التعليميك
 :إجرائيا
تعد طرائق التدريس مكوان حيث  ،يقوم هبا املعلم لتوصيل حمتوى املنهج إىل املتعلماليت وسيلة هي ال

رئيسيا من مكوانت املنهج الدراسي وترتبط ارتباطا وثيقا بعالقات أتثري وأتثر مبكوانت املنهج 
 .رتاك مع طالبه لتسيري دفة التعلم، وهي ترمجة حقيقية لعمل املعلم ابالشاألخرى

 



5 
 

 احلاسوب:

( تبًعا جملموعة من العمليات تسمى برانمج  Dataجهاز يقوم مبعاجلة البياانت ) هو" :لغواي
(Program ( لتحويلها إىل معلومات )Information  يستفاد منها يف )اجلدع،  "ختاذ القراراتإ(

 (.11 : ص1991
وميكن تعريف احلاسب اآليل إجرائًيا هو عبارة عن جهاز آيل يساعد على إمتام العمليات  :إجرائيا

تعليمات لذلك الغرض، مع حفظها  احلسابية واملنطقية املختلفة بواسطة برانمج مكون من عدة
 سرتجاعها وقت احلاجة إليها.أو 
و احلاسوب و العقل اإللكرتوين، أما ولقد تعددت املسميات ملصطلح فقد مسي احلاسب اآليل "

اللغة العربية فقد اعتمد مصطلح )احلاسوب(   Computerالكمبيوتر مع استخدام  Computerجممع 
 (.2: ص1997)علي،  "كمرادف ملصطلح مسميات مشاهبة كاحلاسب اآليل

ا ومن ذلك يتضح أن احلاسب اآليل هو ذلك اجلهاز الذي يستقبل البياانت ويقوم مبعاجلته
ومن مث إخراجها بصورة جديدة، ويساعد استخدامه إىل حتقيق أفضل لألهداف مع توفري املال 

 والوقت واجلهد.
 أمهية الدراسة:

 : أمهية نظرية وأمهية تطبيقية:تقسم األمهية إىل قسمني
 أمهية نظرية:

ة وتكوين اجملتمع من امهية تدريس مادة احلاسوب ملا هلا من أتثري مباشر يف ازالة االمية املعلوماتي
املعلومايت، حيث اهنا تتعلق بقطاع حيوي ومهم يتمثل بقطاع التعليم العام، وكلما توافرت هلذا القطاع 
املقومات األساسية السليمة وعلى رأسها أعضاء هيئة التدريس كلما تزايد أتثريها اإلجيايب على بقية 

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية ابلدولة.
 قية:أمهية تطبي

قد يسهم البحث احلايل يف تزويد املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم عن الصعوابت اليت تواجه معلمي  
كما وأتيت امهيته الدراسة يف كوهنا ستضيف اىل املكتبة الليبية دراسة تتناول تقومي ،  ة احلاسوبماد

 .املعلوماتيةاملناهج يف ضوء طرائق تدريس مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي 
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 الفصل الثاين 

 

 أدبيات البحث وفيه أربعة مباحث:اوال: 
  االيل: املبحث االول: احلاسب

 احلاسوبية: املبحث الثاين: الثقافة
 :اآليل احلاسب مادة تدريس يف الشائعة التدريس طرق املبحث الثالث: بعض

 :التعليم يف اآليل احلاسب استخدام يف الدول بعض جتارب خالصة املبحث الرابع:
 

  :وفيه الدراسات السابقةاثنيا: 

 احلاسوب: مادة تدريس طرائق احملوراالول: تقومي
 :املعلوماتيةاملناهج و  التدريس طرقالثاين:  وراحمل
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 األدب النظري :اوال
ت أتثري تعد طرائق التدريس مكوان رئيسيا من مكوانت املنهج الدراسي وترتبط ارتباطا وثيقا بعالقا

وأتثر مبكوانت املنهج األخرى، وهي ترمجة حقيقية لعمل املعلم ابالشرتاك مع طالبه لتسيري دفة 
 التعلم. 

بني اجلانب اخلارجي واجلانب "( 62: ص 2111وقد ميز كلينربج نقال عن )كويران، 
التالميذ الداخلي لطرائق لتدريس حيث يقصد ابجلانب اخلارجي ابألساليب املنظمة لعمل املعلم و 

لنقل اكتساب حمتوى الدرس والذي ميكن التعرف عليها من خالل املشاهدة املباشرة للدرس، أما 
اجلانب الداخلي لطرائق التدريس فيعين اإلجراءات أو العمليات اليت حتدد السياق الطرائقي للدرس 

 ."سيةوال نستطيع التعرف عليها إال من خالل املتابعة املنظمة لسري العملية التدري
حيث يشهد العامل اليوم انفجارا معرفيا ومعلوماتًيا، ويعيش ثورة علمية تكنولوجية، وأصبحت 
التغريات اليت مير هبا العامل مرتبطة ابلتدفق السريع يف املعلومات واإلمكاانت اهلائلة لتخزينها 

 ومعاجلتها.
ويعرف أيضا بعصر  ويعرف عصران احلايل بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقين واملعريف،

املعلومات. فالتكنولوجيا عموما واحلاسب اآليل خصوصا غزت كل جماالت احلياة املعاصرة، يف 
االقتصاد واإلعالم والسياسة واالتصاالت، حيث إن احلاسب اآليل اليوم أصبح الوسيلة األوىل يف 

 االتصاالت.
املعاصر، كما يعد يف الوقت ذاته ويعد احلاسب اآليل انجًتا من نواتج التقدم العلمي والتقين 

أحد الدعائم اليت تقود هذا التقدم؛ مما جعله يف اآلونة األخرية حمور اهتمام املربني واملهتمني ابلعملية 
التعليمية، وقد اهتمت النظم الرتبوية ابحلاسب اآليل، ودعت إىل استخدامه سواء يف اإلدارة املدرسية 

دمي احلواسيب ابلتجربة العملية يف كثري من الدول املتقدمة أن أو التدريس، ولقد ثبت ملعظم مستخ
ميكن أن حيقق نتائج  -إذا ما استخدم يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب  -التعليم ابحلاسوب 

ممتازة يف غرفة الصف. وهذا بدوره يتضمن تدريب املعلمني على االستخدام األمثل هلذه التقنية حىت 
طة املناسبة واملكان املالئم والزمن املطلوب للوصول ابملعلمني والطالب على حد ميكنهم تقرير اخل

سواء إىل إتقان املهارات واحلقائق العلمية واملفاهيم املتضمنة ابملقررات الدراسية يف وقت أقل 
 وابجتاهات بناءة موجبة. 
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ب ملعظم املهارات هو التحسني املستمر للوصول إىل إتقان الطال للتعليموألن اهلدف األساسي 
وحتقيق األهداف الرتبوية؛ لذا فإنه من الضروري جدا أن نواكب هذا التطور التكنولوجي ونسايره، 

 ونتعايش معه ونستخدمه يف عملييت التعليم والتعلُّم؛ للوصول إىل اهلدف املنشود.
 حب، حيثلقد كان احلاسوب من املخرتعات االلكرتونية اليت نقلت البشرية إىل جماالت أر "

جهازًا ال  أتثرت به جماالت احلياة أتثرًًا ابلغًا كنتيجة للنقالت النوعية اليت طرأت عليه، حبيث أصبح
 (.25:صGhandour، 1991) "ميكن االستغناء عنه

 وإن من اإلصالحات امللحة للحد من هدر املوارد البشرية هو ربط التعلم من خالل"
وتفاعلية  أجهزة احلاسوب يف بيئة حاسوبية مالئمة متتابعة ونظامية الربجميات الدراسية املتوافرة على

استيعاابً كامالً أم  مع املتعلم، وليست الربجميات هي اليت حتدد ما إذا كان املتعلم قد استوعب املفاهيم
 (.141: ص2111)بدران،  "ال، بل نوعية التفاعل بني الطالب والربجميات

اسب يف التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصًبا على تطوير وقد تطورت أساليب استخدام احل"
األساليب املتبعة يف التدريس ابستخدام احلاسب أو استحداث أساليب جديدة ميكن أن يسهم من 

الدراسية. إال أن استخدامه يف تدريس  املناهج والطرقيف حتقيق ودعم بعض أهداف  خالهلا احلاسب
ضيات والعلوم واللغة العربية مل يرق إىل الطموح املرغوب فيه نظًرا مجيع املواد الدراسية وخاصة الراي

للتكلفة املادية الكبرية لتوفري األجهزة والربجميات التعليمية إضافة إىل أن بعض الربجميات التعليمية 
العربية املتوفرة حاليا واملباعة بشكل جتاري تعوزها خصائص علمية وتربوية كثرية يف تصميمها وليست 

ننة لتناسب طالبنا ومعلمينا ومناهجنا، وقد يرجع ذلك إىل أن بعض القائمني على إنتاجها قد ال مق
 (. 1: ص 2111)الدويب،  "تتوفر لديهم اخلربة الرتبوية والتخصصية الكافية
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 احلاسب االيل املبحث االول
 :ماهية احلاسب االيل -8

مساعدة للعقل البشري يف العمليات احلسابية ( احلاسب أبنه "آلة 441: ص1995عرف )املناعي، 
واملنطقية ولديه القدرة على استقبال البياانت، ومعاجلتها بواسطة برامج من التعليمات وختزينها، 

 واسرتجاعها بسرعة فائقة".
( أبنه "آلة إلكرتونية قادرة على استقبال املعلومات 513: ص 1997كما عرفه ) العقيلي، 

 تائج بطريقة آلية".وختزينها وخروج الن
تبًعا جملموعة من ( Data)( أبنه "جهاز يقوم مبعاجلة البياانت 11: ص 1991وعرفه )اجلدع، 

يستفاد منها يف اختاذ  (Information)لتحويلها إىل معلومات  (Program) العمليات تسمى برانمج
 القرارات".

ساعد على إمتام العمليات وميكن تعريف احلاسب اآليل إجرائًيا هو عبارة عن جهاز آيل ي
احلسابية واملنطقية املختلفة بواسطة برانمج مكون من عدة تعليمات لذلك الغرض، مع حفظها 

 واسرتجاعها وقت احلاجة إليها.
ولقد تعددت املسميات ملصطلح فقد مسي احلاسب اآليل و احلاسوب و العقل اإللكرتوين، "

اللغة العربية فقد اعتمد مصطلح  Computerالكمبيوتر مع استخدام  Computerأما جممع 
 (.2: ص 1997)علي،  ")احلاسوب( كمرادف ملصطلح مسميات مشاهبة كاحلاسب اآليل

ومن ذلك يتضح أن احلاسب اآليل هو ذلك اجلهاز الذي يستقبل البياانت ويقوم مبعاجلتها 
ع توفري املال ومن مث إخراجها بصورة جديدة، ويساعد استخدامه إىل حتقيق أفضل لألهداف م

 والوقت واجلهد.
 :مكوانت احلاسب االيل -7

أن كل جهاز حاسب آيل يتكون من جزئيني أساسيني "( 21 -26:ص 2113يذكر ) املوسى، 
 :"مها

 :  Hardwareاملكوانت املادية إ 
 تنقسم املكوانت املادية إىل أربعة أقسام رئيسة هي:

 (: Input Unitsوحدات اإلدخال )  -1
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 خال البياانت إىل احلاسب اآليل مثل: لوحة املفاتيح، والفأرة، واملاسح الضوئي.تقوم إبد
 (: Central Processingوحدة املعاجلة املركزية ) -2

تتم معاجلة البياانت يف هذه الوحدة، وتتكون من وحدة احلاسب واملنطق و ووحدة التحكم، و 
 الذاكرة الرئيسية.

 (: Storage Unitsوحدات التخزين )  -3
 (.CD ROM(  واألقراص املدجمة )Hard Disk)امللفات والربامج مثل:األقراص الصلبةلتخزين البياانت و 

 (:Output Unitsوحدات اإلخراج ) -4
 تقوم ابستخراج البياانت من احلاسب اآليل مثل: شاشة العرض، والطابعات.

 :  Softwareاملكوانت غري املادية أو الربجميات إ 
 احلاسب اآليل إىل ثالثة أنواع رئيسة هي: تنقسم برامج

 (.Operating System Programsبرامج نظم التشغيل ) -1
 (.Assistance Programsالربامج املساعدة ألنظمة التشغيل  ) -2
 (.Application Programsالربامج التطبيقية ) -3
 :األهداف العامة لتدريس احلاسب اآليل -4

 احلاسب اآليل: األهداف املعرفية لتدريس
التعرف على املفاهيم األساسية لعلم احلاسب اآليل ومبادئ أنظمة احلاسب اآليل لتأمني احلد  - 1

 األدىن من الثقافة احلاسوبية الضرورية حملو األمية املرتبطة بعلم احلاسب اآليل، وذلك ابلتعرف إىل:
 اتريخ نشأة احلاسب اآليل. -
 املكوانت األساسية للحاسوب. -
 نظم التشغيل. -
 الربجميات اجلاهزة. -
 لغات الربجمة. -
 التعرف إىل أدوار احلاسب اآليل واستخداماهتا يف احلياة العلمية. - 2
تنمية املهارات العقلية عند الطلبة كمهارة حل املشكالت، اإلبداع، الفهم وحتليل املعلومات  - 3

 ام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية.وتقوميها، وتطوير قدراهتم على التعلم من خالل استخد
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 األهداف الوجدانية لتدريس احلاسب اآليل:
تنمية اجتاهات الطلبة اإلجيابية حنو الدور املنتج الذي يؤديه احلاسب اآليل يف اجملتمع عامة، ويف  - 1

 التعليم خاصة.
 ختطي احلاجز النفسي والشعور ابلرهبة جتاه احلاسب اآليل. - 2
 بحث العلمي والقدرة على التعلم الذايت.تنمية روح ال - 3
 تنمية العمل بروح الفريق بني الطلبة من خالل مشاركتهم ابلعمل يف جمموعات. - 4

 األهداف النفس حركية إ املهارية   لتدريس احلاسب اآليل:
 تنمية مهارات التعامل مع احلاسب اآليل مثل: - 1
 مهارة تشغيل احلاسب اآليل. -
 لوحة املفاتيح. مهارة استخدام -
 مهارة استخدام الربامج اجلاهزة. -
 مهارة التعامل السليم مع احلاسب اآليل وملحقاته. -
 تنمية مهارة العمل اجلماعي. - 2
 تنمية مهارة الربجمة. - 3
 تنمية مهارة تداول امللفات: احلفظ واالسرتجاع واحلذف والتعديل، عرض امللفات...اخل. - 4
ابة وصياغة املشروعات، وخمططات حل املسائل أو عمل مشروعات علمية أو تنمية مهارة كت - 5

عملية حياتية عن طريق التدريب على كتابة الربامج من خالل التدريس ابحلاسب اآليل )عفانة، 
 (.29-21: ص 2116

 : احلاسب اآليل والعملية التعليمية -3
ليمية احلديثة والتطور اهلائل يف ( أنه ونتيجة لتطور النظرايت التع11: ص2114يرى )سالمة، 

املعلوماتية الذي يشهده هذا العصر التكنولوجي، ظهر مفهوم احلاسب اآليل التعليمي، ويقصد به 
تطويع احلاسب اآليل يف يد املعلم واملتعلم من خالل الربامج التعليمية اخلاصة اليت يتم تصميمها 

 وإعدادها بواسطة فريق متخصص هلذا الغرض.
 لتقدم احلاسب اآليل وملا امتاز به من خصائص من أمهها:ونظراً 

 . السرعة العالية.1
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 . الدقة املتناهية.2
 . القدرة العالية على التخزين.3
 . سهولة التعامل معه.4

رأى املتخصصون يف الرتبية والتعليم االستفادة من هذه اإلمكانيات يف تطوير العملية 
املتعلمني لكي يتبوءوا املراكز احلساسة وينهضوا مبستوى األمة  التعليمية وتقدمها، والنهوض مبستوى

 (.11: ص 2114من الناحيتني العلمية والعملية )سالمه، 
 : مربرات استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية -5

( األسباب التالية لضرورة استخدام احلاسب اآليل يف العملية 26: ص 2114أورد ) سالمة، 
 التعليمية:

 . إمكاانت احلاسب اآليل اهلائلة: من سرعة ودقة عالية وقدرة ختزين وسهولة التعامل معه.1
. انتشار احلاسب اآليل ودخوله يف مجيع مرافق احلياة: الطب، اهلندسة، العلوم االجتماعية، العلوم 2

 اإلنسانية والعلوم العسكرية.
االتصال وعصر املعلومات ودخول احلاسب اآليل . قابلية اجملتمع وهتيئته للتطورات السريعة لوسائل 3

 لكل بيت.
. ضرورة مسايرة املدرسة للمجتمع ووسائل اإلعالم املتطورة حبيث هتيئ طالهبا ملواكبة كل تطور 4

)أما يف الوضع احلايل فإن املدرسة بشكلها التقليدي هذا فإهنا تكتفي إبزالة أمية احلاسب اآليل عن 
 طالهبا فقط(.

شبكات املعلومات، وتطور أدائها بشكل ملفت للنظر. مما حيتم على املدارس مسايرة . انتشار 5
 ذلك وتطوير مناهجها ومنها إدخال احلاسب اآليل التعليمي.

 . توفر الربجميات وحتسن مستواها.6
 . توفر الكفاءات البشرية وكل ما من شأنه املساعدة يف إدخال احلاسب اآليل يف التعليم وتطويره.7
 : مميزات احلاسب اآليل التعليمي - 6

( أن احلاسب اآليل التعليمي يتميز 321:ص 1999(، )والفرا، 44-37: ص2114يرى )سالمة، 
 مبيزات مهمة تبدو جلية من خالل تطبيق احلاسب اآليل يف العملية التعليمية، من أهم هذه امليزات:
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اخلاصة، مما يقرب من مفهوم تفريد . يوفر احلاسب اآليل فرصًا كافية للمتعلم للعمل بسرعته 1
 التعليم.

 . يزود املتعلم بتغذية راجعة فورية، وحبسب استجابته يف املوقف التعليمي.2
 . قابلية احلاسب اآليل لتسجيل استجاابت املتعلم ورصد ردود أفعاله.3
 . التفاعل املتبادل بني املتعلم و احلاسب اآليل التعليمي.4
 يف زايدة الثقة املتعلم بنفسه.. يساهم احلاسب اآليل 5
 . القدرة على تقليد أو حماكاة ظاهرة معينة ليعمل منها منوذج مبسط للتعليم.6
. ال يظهر انفعالية سلبية فهو ال يغضب وال يثور إذا تكررت االستجاابت اخلاطئة للمتعلم، وإمنا 7

 ينصحه ابحملاولة مرة أخرى.
املتعلم على استكشاف مواضيع ليست موجودة ضمن املنهج  . القدرة على إجياد بيئات فكرية حتفز1

 الدراسي احلايل، ورمبا تفوق مستوى كفاءة املعلم.
 : اجتاهات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم -2

( استخدامات احلاسب اآليل يف العملية التعليمية إىل ثالثة أقسام 14: ص 2111قسم )إبراهيم، 
 رئيسية هي:

: تعلم احلاسب اآليل يف حد ذاته كعلم، مبا يف ذلك التعرف على لغات الربجمة وتعلم . االجتاه األول1
 مبادئها.

 . االجتاه الثاين: احلاسب اآليل كوسيلة أو أداة تعليمية.2
. االجتاه الثالث: احلاسب اآليل كمصدر للمعلومات، "حيث تكون املعلومات خمزنة يف جهاز 3

 احلاجة". احلاسب اآليل مث يستعان هبا عند
 :االهداف الرتبوية

 :أمهيتها و األهداف مفهوم
 إن األبعاد واملفاهيم، حيث من حتقيقها إىل تسعى اليت الرتبوية األهداف يف والشعوب الدول ختتلف

 وعلى األهداف هذه حتديد على تؤثر واليت احمليطة العوامل نتيجة الختالف يكون االختالف هذا
 .حتقيقها
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 فعال، فاألهداف تربوي برانمج ألي الرئيسية اخلصائص أوىل هي واحملددة الواضحة واألهداف
بناءة،  وغري وعشوائية اتئهة تصبح بدوهنا حيث الرتبية، الرئيسي لعملية العصب هي الرتبوية

 فاهلدف ذلك وحتدايته، وعلى وطموحاته أوضاعه و اجملتمع فلسفة تعكس مرآة الرتبوية واألهداف
 خبربات مروره نتيجة املتعلم لدى ظهوره اجملتمع أيمل مرغواب سلوكا مجلة حتدد أو عبارة هو الرتبوي
 يف لتحقيقها نسعى اليت السلوكية تصف التغريات عبارة وهو التدريسي املوقف يف تفاعله و التعلم

 :2114، الرتبوية التأهيل دورة )مذكرة .متنوعة تعليمية خبربات مرورهم نتيجة املتعلمني شخصيات
 (.6ص

 :األهداف اشتقاق مصادر
 :يلي ما الرتبوية األهداف منها تشتق اليت املصادر أبرز من
 .الثقايف وتراثه وحاجاته الرتبوية فلسفته و اجملتمع -1
 .تفكريهم وتعلمهم وطرق العقلية وقدراهتم ودوافعهم وميوهلم وحاجاهتم املتعلمني خصائص -2
 نتيجة مشكالت من اجملتمع يواجه وما ومتطلباهتا، املعرفة أشكال و التعلم، عملية مكوانت -3

 .والتكنولوجي العلمي التطور
 .النفس علم و التعليم و الرتبية يف املختصني اقرتاحات -4
 .تنفيذها و إعدادها يف املشاركني واملعلمني الرتبوية، املناهج معدي واجتاهات ورغبات دوافع -5

 :الرتبوية األهداف مستوايت
 :أقسام ثالثة إىل الرتبوية األهداف تقسيم ميكن و
  عامة: تربوية أهداف -8

أبهداف  مرتبطة كاملة، عملية تربوية طريق عن تتحقق عامة الصياغة النطاق واسعة شاملة أهداف
 .صاحل مواطن مثل بناء الطالب سلوك يف كبري تغري تشري إىل اجملتمع، وخصائص الدولة

 يمية:التعل للمراحل خاصة تربوية أهداف -7
 وتوضح بدقة األمد حتدد قصرية أهداف وهي تدريبية أو بوحدة معني دراسي مبقرر ترتبط أهداف هي
 أكثر تكون صياغتها و معني، القيام بنشاط أو معني مقرر دراسة من يتعلمه املتعلم أن جيب ما

 .ويةالثان املرحلة يف FrontPage دراسة برانمج مثل العامة، األهداف من حتديدا وختصيصا
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 إسلوكية : تدريسية أهداف -3
 )املدركات والتعميمات التدريس أبهداف ترتبط مباشرة وهي أهداف ودقة حتديدا أكثر بشكل تصاغ
 أكثر السلوكية األهداف املدركات، وتعترب تلك تعلم على الدال وصف للسلوك وهي تعلمها( املراد

 (.6ص :2114، الرتبوية التأهيل دورة )مذكرة العامة واخلاصة الرتبوية األهداف من حتديدا وختصيصا
 :الثانوية املرحلة أهداف

 الوطنية والعربية الثقافية اهلوية على التأكيد مع املستقبل مواجهة على القادرة الشخصية بناء -1
 .العاملي الفكر تطور تعصب يرفض دون واإلسالمية

 الفكري والعقلية ابملهارات بتزويده والتحليل والتجديد االبتكار على القادر الطالب إعداد -2
 .الذايت التعلم لعملية الالزمة

 و ومهاراهتم استعداداهتم وقدراهتم عن والكشف الطلبة نفوس يف والسلوكية الدينية القيم ترسيخ -3
 .تنميتها على العمل

 .الشاملة للتنمية حتقيقا اجلامعي و العايل تعليمه ملواصلة الطالب إعداد -4
 .قدراهتم تنمية و مواهبهم بصقل منهم للموهوبني الفرصة إاتحة و الفائقني الطلبة برعاية اماالهتم -5
 .اجملتمع خلدمة لتسخريها العصر هذا يف اإلنسانية العملية املفاهيم الطلبة إكساب - 6
 .واجبات من عليه وما حقوق من ماله الطالب يدرك أن على والعمل املسؤولية تقدير تنمية - 7
 .الفين التذوق حس الطالب إكساب مع اخلاصة والقدرات امليول و املهارات نميةت -1
 .وتطوره ابجملتمع النهوض يف فاعلة مسامهة يسهم جيل وإعداد اجملتمع حاجات على التعرف -9

 (.7ص  :2114، الرتبوية التأهيل دورة )مذكرة
 :املتوسطة املرحلة أهداف

 عقائد السماوية واحرتام وابلقيم وشعائره وبقيمه به االعتزاز و اإلسالمي ابلدين اإلميان ترسيخ -1
 .ومقدساهتم اآلخرين

 ابحلقوق معرفة من املواطنة أساسيات واكتساب واإلسالمي والعريب الوطين االنتماء تعميق -2
 دةالوح إطار يف وتقاليده وعاداته اجملتمع قيم على واحلفاظ والتعاون اجلماعي وتعزيز العمل والواجبات

 .الوطنية
 .العاملية الثقافات مع والتفاعل واإلسالمية العربية الثقافة مقومات اكتساب -3
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 .املتبادل االحرتام من إطار يف املتعددة ثقافاته مع التعايش على االنتفاع حنو االجتاهات تنمية -4
 وتعلم القومية اللغة وتدعيم تقنياته و وسائله مبختلف والفعال اليسري التواصل مهارات تنمية -5

 .األجنبية اللغات
 املشكالت حل مهارات تنمية مع واالبتكاري الناقد والتفكري املنطقي و العلمي التفكري تشجيع -6

 .اليومية يف احلياة املتغريات خمتلف ومواجهة
 احلوار كأسلوب واعتماد واحلرايت والقانون والدميقراطية اإلنسان حقوق احرتام قيم ترسيخ -7

 .التعصب عن والبعد و التسامح النقد تقبل و مللتفاه
 ذلك و احلياة مع والتوافق وحتدايته العصر متغريات ملواجهة واملستمر الذايت التعلم مهارات تنميه -1

 .املمارسة الفعلية خالل من
 .وحسن استثماره الوقت قيمة وتقدير اليدوي العمل واحرتام ومهاراته املنتج العمل قيم ترسيخ -9

 يف واندماجهم وتعليمهم رعايتهم فرص وتوفري اخلاصة االحتياجات ذوي بتعريف االهتمام -11
 (.7ص  :2114، الرتبوية التأهيل دورة ) مذكرة .اجملتمع

 :االبتدائية املرحلة أهداف
 ومقدساهتم اآلخرين عقائد واحرتام واالجتماعية السماوية والقيم اإلسالمي ابلدين اإلميان ترسيخ -1

 .رهموشعائ
 الوحدة على واحلفاظ به واالعتزاز للوطن الوالء وأتكيد واترخيها، للكويت االنتماء تعميق -2

 .الوطنية
 .العاملية الثقافات مع والتفاعل واإلسالمية العربية الثقافة مقومات اكتساب -3
 التواصل نم التلميذ ميكن حنو على احلساب و الكتابة و القراءة يف األساسية املهارات اكتساب -4

 .األخرى العربية واللغات اللغة خالل من الفعال
 مواجهة ويف واالجتماعية الطبيعية الظواهر وتفسري فهم يف العلمي التفكري مهارات اكتساب -5

 .واالستنتاج التحليل على القدرة عن تنمية فضال احلياتية، املشكالت
 خمتلف ابستخدام األصلية مصادرها يف تاملعلوما إىل الوصول و الذايت التعلم مهارات تنمية -6

 .املستدامة الرتبية مبدأ ترسيخ إطار يف و وسائطها املعلومات تكنولوجيا أنواع
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 وحب االكتشاف يف والرغبة املبادرة روح وتدعيم املتنوعة التعليمية لألنشطة اجملال إفساح -7
 .أنواعها مبختلف الفنون وتقدير اجلمايل التذوق و االستطالع

 .اليومية احلياة يف وتطبيقاهتا والتكنولوجية املعرفية العصر منجزات مع التعامل مهارات اكتساب -1
 الصحة على احملافظة مهارات من تتطلبه وما والنفسية اجلسدية والسالمة الصحة مقومات تنمية -9

 .العامة
 .التطوعيو  التعاوين والعمل واجلهد الوقت وتقدير وعاداته العمل مهارات اكتساب -11
 .العامة املمتلكات و البيئة على احلفاظ حنو اإلجيابية االجتاهات تنمية -11
 و الواجبات احلقوق ومعرفة اآلخرين آراء واحرتام االجتماعي التواصل مهارات اكتساب -12

 .االجتماعية
 .مؤسساتوتقاليد و  وعادات قيم من االجتماعي النظام احرتام حنو اإلجيابية االجتاهات تنمية -13

 (.1 ص: 2114، الرتبوية التأهيل دورة مذكرة)
 :احلاسوب لتدريس العامة األهداف

 واالهتمام أبمورمها، والعربية اإلسالمية ابألمتني واالعتزاز اإلسالمي، ابلدين اإلميان تعميق -1
 وقوانني واملعلومات، االتصال تقنييت مع التعامل أبخالقيات الدين اباللتزام روح خالل من والتصرف

 .عنها اخلروج وعدم الفكرية امللكية محاية
 للوعي احلاسوبية التعليمية األنشطة توظيف خالل من ابجملتمع واالعتزاز للوطن الوالء تنمية -2

 .قضاايه كافة مع والتفاعل االجيايب خبصائصه
 تقنييت مواستخدا املشكالت حل على والقدرة املختلفة، مبستوايهتا التفكري مهارات تنمية -3

 واستثمار، القرار وصنع حبرية، الرأي عن والتعبري احلياتية، مواجهة املواقف يف واملعلومات االتصال
 .الفراغ أوقات

 اجلمايل التذوق بنواحي ترتقي اليت احلاسوبية، للتقنية االجتاهات و واملهارات املفاهيم اكتساب -4
 .العمل سوق احتياجات تتطلبه مبا املهين الوعي وتنمى العمل اليدوي، احرتام وتعزز والفين،

 على احلصول يف املنافسة على القدرة وتنمية فريق، يف اجلماعي والعمل التعاوين التعلم تشجيع -5
 حمليا الكرتونيا ونشرها خمتلفة، حاسوبية أنشطة وإنتاج وتصميم يف ابتكار وتوظيفها املعلومات،

 .وعامليا
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 وتوظيفها الشبكات، املتعددة والوسائل التقنية املستحداثت استخدام على القدرة اكتساب -6
 .معها والتكامل الدراسية املختلفة اجملاالت خلدمة كأدوات

 العربية الثقافات على واالطالع أدواهتما، من والتمكن واملعلوماتية املعرفة عصر يف للعيش التهيئة -7
 السالم وثقافة الدميقراطي، النهج مبادئ إطار يف معها، والتفاعل واالتصال بشعوهبا األخرى والعاملية
 .األصيلة العربية وقيمنا السمحة، عقيدتنا اإلسالمية خالل ومن واملساواة، والعدالة العاملي،

 مع التعامل على القدرة وتطوير املستمر التعلم على والتدريب الذايت، التعلم مهارات اكتساب -1
 شىت ودراسة والتقصي للبحث احلاسوبية التقنيات خمتلف امللمعلومات، واستخد املتنوعة املصادر

 .تطويرها على وتعمل واالجتماعية األسرية على العالقات حتافظ ومتوازنة معتدلة بصورة اجملاالت،
 (.9 ص: 2114، الرتبوية التأهيل دورة مذكرة)

 :مفهوم التعلم ابحلاسوب
احلاسوب  ساعدة احلاسوب يعين أنه إبمكانإىل أن التعليم مب"( 455ص  :2111 ،لقد أشار)احليلة

الطلبة )منفردين(،  تقدمي دروس تعليمية مفردة إىل الطلبة مباشرة، وهنا حيدث التفاعل بني هؤالء
اليت أدت إىل ضرورة استعمال احلاسوب  األسباب، حيث ان والربامج التعليمية اليت يقدمها احلاسوب
اإلنفجار السكاين واملعريف، وتطور فلسفة التعلم ؛ منها ة، واليتوسيلة تعليمية ملواجهة التغريات املعاصر 

 ."واحلاجة إىل تعلم احلاسوب يف كافة جماالت احلياة وتغري دور املعلم، وتوافر أجهزة احلاسوب،
 :مزااي التعلم ابحلاسوب

 جزءاً  يعترب احلاسوب معينًا ومساعدًا للمعلم؛ فهو يكرر التدريبات والتمارين دون ملل، ويشكل"
ويعرض املعلومات  أن احلاسوب حيسن من فاعلية التعليم، وخيتزل زمن التعلم، ،أساسيًا من املنهاج

وكما يستخدم احلاسوب يف تعلم املفاهيم واملعارف فهو يسهم   بصورة منطقية، ويقدمها يف أي وقت
مثاًل ال فإنه ميكن أن املرغوبة، فإذا كانت القيمة تتعلق ابألمانة  كذلك يف تعلم االجتاهات و القيم

األثر اإلجيايب الذي حيدثه رؤية الطالب وتفاعله مع  ألحتدثولكنها قد  تكون هناك قصة عن األمانة
والتعلم مبساعدة احلاسوب يتعرض فيه الدارس إىل  األمانة عن طريق برانمج تعليمي موقف تتمثل فيه

ديدة منها: التدريب واملمارسة، والطريقة املختصون إىل فئات ع أنواع من الربامج املختلفة، يقسمها
: 1919)بوزبر،  "واألسلوب احلواري، والربجمة وأسلوب حل املشكالت اإلرشادية، واحملاكاة،

 (.121ص
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 :عيوب احلاسوب
تدور يف  يستطيع أن يطرح مجيع األسئلة اليت من عيوب احلاسوب يف العملية التعلمية أن الطالب ال"

 ، Steinberg" )وقف الصفي، فضاًل عن أن املناقشات اجلماعية غري موجودةذهنه مثلما حيدث يف امل

 (.  5-3: ص1914
أن عدم القدرة على وصف عملية التعلم وحتديدها بشكل دقيق أعاق البعض ولكن يرى كل "

يف التعليم، وهذا يتفق مع حقيقة أنه الال بد أن الال ينظر ملسرح  اسوباحل عملية تقدم استخدام
منا استثمارمها  لالستثمار التجاري، ويالحظ أن اهلاردوير والسوفتوير قد كمجال خصب  الرتبية

 (.212: صMerrill ،1986) "ملحوظ يف السنوات األخرية اقتصادايً بشكل
ومن التوقعات اليت حيدثها التعلم ابحلاسوب قضاء الطالب وقته مع العامل الرقمي أكثر من "

 (.14، صHealey  ،2112" )قضائه مع الناس احلقيقيني
ويف نفس الوقت فإنه إذا اعتمد الطلبة على حل مشاكلهم ابستخدام احلاسوب فإهنم قد "

 (.126: صVockell & Schwartz ،1911" )يصبحوا غري قادرين على حل مجيع مشاكلهم بدونه
 :الثانوية للمرحلة املعلوماتية ملناهج العامة األهداف

 :التايل حتقيق إىل الثانوية رحلةامل يف املعلوماتية مناهج هتدف
 :اإلسالمية ابلعقيدة املتصلة األهداف

 اإلنسان قدرات يف والتفكري التأمل على قدراهتم بتنمية املتعلمني لدى االمياين اجلانب تعميق -1
 .املعلومات تقنية يف التطور املذهل خالل من اإلبداعية

 يف اخلاصة األخالقية املبادئ و ابلقيم التمسك وحن الصاحلة واالجتاهات السليمة امليول تنمية -2
 .تقنية املعلومات مع التعامل جمال

 :العصر بطبيعة املتصلة األهداف
 األمثل التوظيف توظيفها وكيفية املعلومات لتقنية السريعة التغريات مع للتكيف املتعلمني تنمية -1

 .وحاجاته العصر لطبيعة
 ابستخدام املشكالت حل أسلوب خالل من العلمي فكريالت على املتعلمني قدرة تنمية -2

 .احلاسوب
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 استخدام خالل من والتقصي البحث ومهارات الذايت التعلم مهارات املتعلمني إكساب -3
 .متعددة حاسوبية وبرجميات تطبيقات
 :منوهم مطالب و حاجاهتم و املتعلمني خبصائص املتصلة األهداف

 اإلبداع واالبتكار على القادر العقل بناء إىل يؤدي والذي لعقليا النمو على املتعلمني مساعدة -1
 .املختلفة التطبيقات واستخدام املتعددة املشاريع وتصميم إعداد خالل من
 .املختلفة ابملشاريع اجلماعي العمل خالل من للمتعلمني السليم االجتماعي النمو حتقيق -2
 املختلفة التطبيقات ابستخدام املتعلمني لدى جلماعيا التعبري على والقدرة الفين التذوق تنمية -3

 .للحاسوب
 لتقنية املعلومات املختلفة اجملاالت يف املهنية وميوهلم قدراهتم معرفة على املتعلمني مساعدة -4

 (.9 ص: 2114، الرتبوية التأهيل دورة مذكرة)  .واستخداماهتا
 :ةاملتوسط للمرحلة املعلوماتية ملناهج العامة األهداف

 :التايل حتقيق إىل املتوسطة املرحلة يف املعلوماتية مناهج هتدف
 الكوادر إلعداد الالزمة التعليمية احلاجات خيدم مبا التعليم مناهج وتطوير حتديث يف اإلسهام -1

 .مراحل التعليم كل يف الكفئة الوطنية
 صحيحة بطريقة احلاسوب امواستخد تشغيل مهارات يف املتمثلة املتعلم خربات تنمية يف اإلسهام -2

 .التعليمي من السلم مبكرة مراحل يف وآمنة
 على والتدريب األغراض املتعددة احلاسوبية والوسائط الربجميات من أبنواع التعريف  -3

 املعلوماتية تدريس بني الفجوة تقليل بقصد املختلفة الدراسية يف املواد تطبيقاهتا وبعض استخداماهتا،
 .التعليم والتعلم جماالت سائر يف التكاملية داماتهاستخ وبني كمادة

 يف احلاسوب يسهم اليت والرتوحيية واخلدمية اإلنتاجية واألنشطة اجملاالت من جبوانب التعريف -4
 .تطويرها ويف هبا القيام

 الدولة وزارات )البنوك، مثل الوطنية املؤسسات مع الذكي التعامل يف تسهم مهارات اكتساب -5
 .املواطنني مع يف تعامالهتا حاسوبية أساليب استخدام تعتمد اليت اخل(..الطريان. ومكاتب ة،املختلف
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 اآلخرين مع ابلتعاون والتعلم الفريق عمل لتشجيع فرص إاتحة مع الذايت، التعليم مهارات تنمية -6
 ائطالوس وإمكاانت املكتسبة احلاسوبية املهارات فيها توظف وتنفيذ مشاريع تصميم خالل من

 .املتعددة
 والنفسية الذهنية والتهيئة املعاصرة، التكنولوجيا مظاهر حنو ابالغرتاب الشعور دون احليلولة -7

 .اإلنسان خدمة يف وحمدوديتها آفاقها من حيث املعلوماتية دور لتثمني
 وتنفيذها فنية لوحات وتصميم ابتكار على القدرة تنمية و الفنية و اجلمالية النواحي تذوق -1

 (.11 ص: 2114، الرتبوية التأهيل دورة مذكرة)  .احلاسوب ابستخدام
 :االبتدائية املرحلة يف للحاسوب العامة األهداف

 :يلي فيما االبتدائية املرحلة يف للحاسوب أهداف إجياز ميكن
 صخصائ مع تتناسب االبتدائية، املرحلة يف املتعلمني لدى احلاسوبية الثقافة من قدر أكرب حتقيق -1

 .العصر ومتطلباته معطيات مع واآلمن الواعي التعامل من ومتكنهم منوهم، ومتطلبات
 وتقنياته احلاسوب استخدام من ميكنهم االبتدائية املرحلة يف التالميذ لدى حاسويب وعي بناء -2

 دةزاي يف وأثره الفاعل ودوره أمهيته تقدير مع احلياتية، و الدراسية مواجهة أعبائهم يف ملساعدهتم
 .والرفاهية من اخلدمات املزيد وحتقيق اإلنتاج

 يف وتطبيقاته احلاسوب تقنية استخدام على املبنية اهلادفة، الرتبوية ابألنشطة الصفية البيئة إثراء -3
 .عالية وعقلية ذهنية متعة منهما وجيعل والتعلم التعليم عملييت ييسر مبا اجملاالت الدراسية، كافة

 دورها وتعزيز احلديثة، احلاسوبية التقنيات استخدام خالل من وتطويرها الرتبوية يةابلعمل االرتقاء -4
 .العام التعليم مراحل أوىل يف أركاهنا الرتبوية بكافة املنظومة يف
 .االبتدائية للمرحلة العامة األهداف لتحقيق وتقنياته احلاسوب توظيف -5
 هتيئتهم و التعلم مصادر خمتلف و إلنرتنتا شبكة و احلاسوب استخدام على التالميذ تعويد -6

 .املعلومات عن والبحث العلمي التحصيل ألغراض العملية واحلياة األعلى املراحل يف لذلك

 طريق عن التلميذ لدى املشكالت وحل احملادثة و التعلم و اإلبداع و التخيل مهارات صقل -7
 .وبرجمياته احلاسوب استخدام

 ملواكبة وأتهيلهم وبرجمياته، وتطبيقاته احلاسوب تقنيات من االبتدائية املرحلة تالميذ إفادة -1
 .املتقدمة الدول يف أبقراهنم أسوة املتسارعة فيها، التطورات
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 القدرات وتنمية واملطالعة االستكشاف روح وغرس املستمر والتعاوين الذايت التعلم مفاهيم تفعيل -9
 .واالتصال املعلومات تقنييت استخدام طريق عن االبتدائية، املرحلة تالميذ لدى واإلبداعية التخيلية

 على الثابت موقعها هلا دراسية كمادة سواء التعليمية املراحل كافة يف احلاسوب دور تعزيز -11
 من أكرب استيعاابً  حيقق مبا األخرى، الدراسية اجملاالت مع تتكامل أو كأداة الدراسية اخلطط خريطة

 .الدراسية االتاجمل هلذه التالميذ قبل
 اليت واألنشطة املهام كافة تنفيذ يف احلاسوب استخدام على واملعلمات املعلمني وتشجيع حث -11

 املهنية التنمية جمال يف أو تقوميهم أو التالميذ تعليم أو اإلدارية مهامهم يف إجناز سواء هبا، يقومون
 .هلم

 اخلرباء، و املعلمني مع وكذلك زمالئهم و ائيةاالبتد املرحلة يف التالميذ بني التواصل حتقيق -12
 وتطبيقاته ابستخدام احلاسوب يفيدهم فيما الفراغ ألوقات اإلجيايب االستثمار على ومساعدهتم

 .اإلنرتنت وشبكة وبرجمياته
تشجيع  مع وعامليا، عربيا واملتوافرة املرحلة هذه ختدم اليت التعليمية الربجميات من االستفادة -13

 .وتربواي فنيا متميزة عربية تعليمية برجميات إنتاج على وعربياً  حملياً  الربجميات هذه إنتاج مؤسسات
 (.11 ص: 2114، الرتبوية التأهيل دورة مذكرة)

 :األمناط التعليمة الستخدام احلاسب يف التعليم
ت التعليمية واليت التعليم مبساعدة احلاسب منط من أمناط التعليم يستخدم الربامج اليت تعرف ابلربجميا"

هتدف إىل تقدمي املادة بصورة شيقة تقود املتعلم خطوة خطوة حنو إتقان التعليم وميكن استعمال هذا 
النوع داخل الفصل من طرف املعلم بوصفة أداة تعزيز أو خارج الفصل بوصفه أداة للتعلم الذايت كما 

راجعة( واملراجعة. وبذ لك يعد نظام ميكن أن يستخدم كأداة فعالة يف عملييت التدارك)التغذية ال
التعليم مبساعدة احلاسب من األنظمة الشائعة االستخدام يف كثري من دول العامل وذلك لتعدد أساليبه 

: 2111)إبراهيم،  "التعليمية ومناسبة جلميع فئات الطالب سواء املوهوبني أو بطيئي التعلم أو املعوقني
 (. 16ص

أن هنالك مخسة أمناط "أصناف " تعليمية أساسية "( 41-34: ص2116ويرى )عيسى، 
 -:"الستخدام احلاسب يف التعليم وهي

 (:Tutorial Mode. منط التدريس اخلصوصي: )1
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هتدف هذه الطريقة إىل التعلم من خالل برانمج يتم تصميمه مسبقا على غرار التعليم املربمج ويف هذا "
تدريس أي أن الربانمج يدرس فكرة أو موضوعا ما النوع من االستخدام يقوم الربانمج بعملية ال

والطريقة السائدة يف هذا النوع من االستخدام هي عرض الفكرة وشرحها مث إيراد بعض األمثلة عليها 
 ."ويف بعض األحيان إيراد أمثلة معاكسة وكذلك بعض األسئلة واألجوبة

الشرح موجه له بصفة خاصة والتعليم هنا يقوم على أساس فردى ذايت حيث يشعر املتعلم أن 
 فيأخذ الوقت الذي يناسبه، ومن مث فهو املتحكم يف سرعة وعرض املعلومات على الشاشة.

 (:Drill & practices Mode. منط التدريب واملران )2
وهو أكثر أساليب وتطبيقات التعليم والتعلم املعزز ابحلاسب اآليل شيوعًا وفيه يكون املتعلم قد تعلم "

حيتاج إىل ممارسة إضافية لتطوير مهارة معينة، وتتميز هذه الربامج بقدرهتا على إاثرة الطالب مسبقًا و 
وحتفيزهم على متابعة املمارسة؛ فهو يعطى اهتمامًا فرداًي للمتعلم وتغذية راجعة خمتلفة الصور 

 واحلقائق يف  واملستوايت كلما احتاج املتعلم لذلك، وهذا األسلوب مفيد يف تعلم املفاهيم والقوانني
 ."كافة املناهج الدراسية

 (:problem solving Mode. منط حل املشكالت )3
هذه الطريقة إحدى الطرق اليت ميكن أن يساهم احلاسب يف تقدمي مساعدة للطالب من خالهلا "

وخيطئ كثري من الرتبويني عندما يعتقدون أن طريقة حل املشكالت تعين حالة العصف الذهين اليت 
ا الطالب عندما يسأله املعلم عن سؤال معني معروف إجابته سابقا لكن التعريف الدقيق لطرق مير هب

حل املشكالت هي "احلالة أو السؤال الذي حيتاج إىل إجابة ليست معروفة وليست جاهزة بل ال بد 
معينة  من املرور بعمليات وخطوات تبدأ بتحديد املشكلة وفحصها وحتليلها ومن مث الوصول إىل نتائج

 ."بناء على تلك اخلطوات
 (:Instructional Games Mode. منط األلعاب التعليمية )4

عن طريق برجميات األلعاب التعليمية بتشويق الطالب ومحلهم إىل التعلم ابللعب،  اسوبيقوم احل"
علمني من مجيع من اخلربات التعليمية اليت توفر التسلية واملتعة للمت اسوبترب األلعاب التعليمية ابحلوتع

األعمار وغالبًا ما تكون هذه األلعاب التعليمية على شكل مبارايت تعليمية يف مقررات ومناهج 
 ."دراسية خمتلفة
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 (:Mode Simulation. منط احملاكاة )5
يف هذا النمط للتغلب على كثري من الصعوابت اليت تواجه الطالب يف الواقع،  اسوبيستخدم احل"

ثيل بعض األشياء اليت حتدث وال ميكن رؤيتها ابلعني اجملردة نظراً لصغر حجمها فقد يتطلب األمر مت
أو لبعدها الزماين أو املكاين أو كوهنا حتدث بسرعة ال ميكن متابعتها مثل السباحة، أو حتدث ببطء 

ع مثل منو النبااتت، أو قد تكون هناك خطورة على الطالب من عمل بعض التجارب. ويف مجي
للتغلب على مثل هذه الصعوابت، وذلك عن طريق عرض  اسوبكن استخدام احلاألحوال مي

أشكال أبحجام مناسبة وقريبة من الواقع مع إحداث التغريات اليت عادة ما حتدث يف الواقع بطريقة 
 (.41-34م، ص  2116)عيسى، خليفة، أمحد،  "احملاكاة

 : ية التعليميةعوامل جيب مراعاهتا عند استخدام احلاسب اآليل يف العمل
أنه حىت تتحقق الفائدة القصوى من استخدام احلاسب اآليل يف "( 44: ص 2114يرى )سالمة، 

 :"التعليم جيب مراعاة عدة أمور منها
أن تعتمد على فلسفة تربوية، وجيب أن تكون هذه الفلسفة واضحة وتثبت صحتها من خالل ". 1

 ."التجريب يف اجملال الرتبوي
 ."تخدام امتداداً طبيعياً للممارسات الرتبوية احلاضرة. أن يكون االس2
 ."انشغال املتعلم عقلياً وبشكل فعال مع احلاسب اآليل". 3
 ."عدم اقتصار الربامج التعليمية على عرض احلقائق، بل جيب أن تشمل مجيع جماالت األهداف". 4
 ."مراعاة البعد االجتماعي لعملية التعلم". 5
 ."على النظر إىل احلاسب اآليل كأداة يسخروهنا خلدمة جمتمعهم ورقيه تشجيع املتعلمني". 6
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 الثقافة احلاسوبية املبحث الثاين
الثقافة احلاسوبية أبهنا: "املعرفة املنظمة الالزمة لتوعية  (: 9: ص 2116يعرف )اخلز ندار، ومهدي، 

 الفرد مبجال احلاسب اآليل من أجل االرتقاء ابجملتمع".
(: "أن املهتمني بفكرة تعليم الثقافة 9: ص2115اخلطيب نقل عن )حممد، كما ذكر 

 -:"احلاسوبية للجميع قد أوردوا املربرات اآلتية
إن احلاسب اآليل ميد املتعلمني خبربات حمسوسة حيتاج إليها األفراد يف التفكري املنطقي العقالين " -1

 ."مما ينمي عندهم مهارة هذا النوع من التفكري
نمي التعلم ابحلاسب اآليل بعض املهارات الضرورية لدى املتعلمني كمهارات مجع وتنظيم ي" -2

 ."وحتليل وتفسري البياانت واملعلومات
جيعل التعلم ابحلاسب اآليل الفرد املتعلم قادرًا على متابعة ما جيري حوله يف البيئة ويف جمال " -3

د من األجهزة املختلفة املتاحة أمامه وكيفية العمل، حيث يصبح أكثر قدرة على التعامل مع العدي
 ."تشغيلها واستخدامها بصفة عامة

يزيد التعلم ابحلاسب اآليل من قدرة املتعلم على حل املشكالت، حيث يصقل عنده مهارة حل " -4
املشكالت إبتباع خطوات معينة بتسلسل منطقي معني يؤدي به إىل احلل الصحيح يف النهاية. وفيما 

د معىن الثقافة احلاسوبية ابلنسبة للتالميذ وابلنسبة للمعلمني، وما الذي جيب أن تشتمل يلي حتدي
 :"عليه مناهج الثقافة احلاسوبية لكل منهم

 :الثقافة احلاسوبية للتالميذ -8
إن أحد األمور اهلامة اليت أيخذها املربون بعني االعتبار هو حتضري التالميذ لكي يصبحوا أعضاء 

تمع الذي يعيشون فيه وذلك إبكساهبم املعلومات واملهارات الضرورية هلم. لذا فإن أي منتجني يف اجمل
 تعريف للثقافة احلاسوبية جيب أن أيخذ بعني االعتبار إعداد هؤالء التالميذ لعامل املستقبل.

وابلنسبة لألطفال الصغار، فإن هذا اإلعداد يتطلب فرتة ترتاوح ما بني ثالثة عشر عامًا إىل "
: 2116بعة، عشر عاماً، ويعتمد هذا على إمكانية إكمال دراستهم بعد املرحلة الثانوية" )عفانة، س

 (.31ص 
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 وتشتمل مناهج الثقافة احلاسوبية للتالميذ على املعارف واملهارات اآلتية:
 املعارف: -أ

 -إن التلميذ يف هذا اجملال ال بد له من التعرف إىل األمور التالية:
نظام احلاسب اآليل )األجزاء الداخلية واخلارجية التابعة للحاسوب(، وبرامج احلاسب حمتوايت " -

 ."اآليل، وكيف يعمل ويتفاعل
 . "تطور احلاسب اآليل من انحية اترخيية" -
 . "استعماالت احلاسوبية املختلفة يف الدول املتقدمة" -
 . "الوظائف املتاحة املرتبطة ابحلاسب اآليل" -

 املهارات: -ب
 -إن إعداد التالميذ يف هذا اجملال جيب أن يشتمل على األمور التالية: 

استعمال احلاسب اآليل لألغراض التعليمية وذلك ابستخدام برامج احلاسب اآليل كوسائل " -
 ."مساعدة لرفع مستوى التعليم

 . "كتابة برامج بسيطة ابستعمال لغتني من لغات احلاسب اآليل" -
املشكالت وذلك بتجزئة املشكلة إىل وحدات أصغر منها، والوصول إىل حل االهنماك يف حل " -

 ."لكل وحدة من الوحدات، واستعمال هذه احللول يف حل املشكلة األصلية
إن اهلدف من هذا املنهاج هو تقدمي معلومات ومهارات ستكون ذات قيمة حينما يتصل مع "

واسيب بعد عشرين عامًا من اآلن خمتلفة عما هي عامل الغد ابإلضافة إىل عامل اليوم. وقد تكون احل
متوفرة عليه اآلن. إن إكساب التالميذ منذ الصغر املعارف واملهارات السابقة الذكر هو هتيئة جديدة 
للعمل مع احلواسيب يف املستقبل حني يصبحوا شباابً. وكذلك، فإن استعمال الربامج احلاسوبية يف 

: 2116)عفانة، "ون له فائدة يف زايدة دافعية التعلم عند التالميذجمال التعليم يف مواضيع عدة سيك
 (.31ص 

 :الثقافة احلاسوبية للمعلمني -7
ال بد أن يكون للمعلمني معرفة عن احلاسب اآليل أكثر عمقًا مما ميلكه التالميذ. وال بد أن يكون "

موا احلاسب اآليل كأداة لديهم معرفة واسعة متصلة مبهنتهم، وعليه جيب على املعلمني أن يستخد
ألداء التعليم، وجيب أن يكون املعلم قادرًا للوصول إىل هذه التقنية ومصادرها املختلفة ويعمل على 
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)اخلز  "التخطيط لبعض النشاطات الصفية ابستخدام هذه املهارات واليت هي جزء من تكامل الثقافة
 (.21: ص 2116ندار، ومهدي، 

 للمعلمني حيتوي على املعارف واملهارات اآلتية: إن منهاج الثقافة احلاسوبية
 املعارف: -أ

 -إن املعلم هنا جيب أن يتعرف على األمور اآلتية:
حمتوايت نظام احلاسب اآليل )األجزاء الداخلية واخلارجية التابعة للحاسوب(، وبرامج احلاسب " -

 ."اآليل، وكيف يعمل ويتفاعل
 . "الدول املتقدمةاالستعماالت املختلفة للحاسوب يف " -
 ."الوظائف املتاحة املرتبطة ابحلاسب اآليل" -
االطالع على اآلراء واألحباث، املعارضة واملؤيدة، املتصلة ابستعمال احلاسب اآليل يف جمال " -

 التعليم.
 . "األنواع املختلفة للربامج احلاسوبية يف جمال التعليم -
 . "الربامج احلاسوبية التعليمية املعايري اليت ميكن استعماهلا يف تقييم" -
 . "العالقة بني برجمة احلاسب اآليل وتعلم مهارات حل املشكالت" -

 املهارات: -ب
 إن املعلم يف هذا اجملال جيب أن يكون قادراً على:

 . "استعمال احلاسب اآليل لألغراض التعليمية ابستخدام الربامج احلاسوبية املساعدة يف التعليم" -
رامج مبسطة يف لغتني من لغات احلاسب اآليل )لغة اللوغو ولغة البيسك(، وليس من كتابة ب"-

)حيث أن هذا حيتاج إىل وقت كبري وتدريب "الضروري أن حنول املعلمني إىل مربجمني من الدرجة األوىل
 طويل وقدرات عالية(.

لكل وحدة من  حل املشكالت وذلك بتجزئة املشكلة إىل وحدات أصغر منها والوصول إىل حل" -
 ."هذه الوحدات واستعمال هذه احللول يف حل املشكلة األصلية

 . "تقييم الربامج احلاسوبية التعليمية وذلك وفقاً للمعايري املتبعة" -
ين وأخرياً، فإنه على املعلمني أن يكونوا على دراية ابستعمال احلاسب اآليل حىت يكونوا قادر 

معرفة املعلمني ابستعمال احلاسب اآليل متكنهم من استعمال  إن ،على تسخريه لألغراض التعليمية
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الربامج التعليمية احلاسوبية املتوفرة وابلتايل العمل على تقييم هذه الربامج وفقًا للمعايري الصحيحة، 
 (.33-32:  ص2116واستخدامها مع تالميذهم إذا ثبتت فعاليتها )عفانة، 

 :ليمبداية استخدام احلاسب اآليل يف التع -4
( 131: ص2112م كما أشار إىل ذلك ) سالمة، و أبو راي، 1951كانت البداايت يف عام 

( ومساعدوه يف جامعة دار متوث ابلوالايت املتحدة األمريكية John Kemenyكمين ) "عندما قام
بوال بتطوير أول منوذج للغة البيسك، ومت استخدامها يف كتابة وتطوير الربامج التعليمية واليت القت ق

واسًعا يف املدارس واجلامعات يف تلك الفرتة، وكانت هذه الربامج التعليمية أساًسا  لتطوير ما أصبح 
 (".Assisted Instructio Computerالتعليمية ) CAI يعرف بعد ذلك ابلتعليم مبساعدة احلاسوب

( 132-1991:126، حملة عن اتريخ وتطوير احلاسب اآليل يف التعليم كما أورد ذلك)املغرية
 فيما يلي:

 احملاوالت األوىل مليكنة التعليم: -8
، آلة تساعده على تصحيح اختباراته، وهي تشبه اآللة 1924( عام  Presseyحيث صمم برسي )"

الكاتبة العادية وهلا أربعة مفاتيح فقط وانفذة مستطيلة للسؤال مع إجابته االختيارية األربع، مث طورها 
دريس، حيث تقدم اآللة سلسلة من اإلطارات التعليمية تظهر من خالل إىل آلة تساعده يف الت

انفذة. فيقرأ الطالب الفكرة اليت ابإلطار وجييب على السؤال املطروح عن طريق ضغط املفتاح املناظر 
لإلجابة، فإذا صحت إجابته أنتقل إىل اإلطار التايل، وقد توقع آللته مستقبال مشرقًا يف تقنية التعليم 

مر يف تطويرها ولكن الكساد و البطالة الذي أصاب الوالايت املتحدة األمريكية يف الثالثينات واست
 ( 132-1991:126)املغرية،  "حال دون ذلك 

 التعليم املربمج اخلطي: -7
( قواعد جديدة لتحليل السلوك اإلنساين، فنادى ابستبدال  Skinnerطور سكنر ) 1954يف عام "

كافأة للسلوك الصحيح، وعليها قامت حركة التعليم املربمج اخلطي خالل التعزيز ابلعقاب ابمل
اخلمسينات امليالدية، حيث يعرض على التلميذ إطارات تعليمية تتابع واحًدا تلو اآلخر مصمًمة 
 "حبيث ال يقع التلميذ يف أخطاء، مير هبا بطريقة منتظمة، ويتميز التلميذ بزمن إهناء الربانمج فقط

 (. 132-1991:126)املغرية، 
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 التعليم املربمج املتفرع: -4
وفيه تتواىل اإلطارات التعليمية حسب قدرات التلميذ وحاجاته اخلاصة، فإذا كانت إجابة التلميذ "

خاطئة فإنه يرسل إىل إطار معني حيث جيد املساعدة الالزمة، وهذا النوع من التعليم املربمج يعد 
ة التلميذ أبخطائه وأسباهبا، ويعيب على هذا النوع من التعليم وسيلة تعليمية انجحة من خالل معرف

املربمج أبنه ليس للتلميذ أي دور يف عملية التعليم سوى استقبال املعلومات مث اإلجابة على األسئلة 
 (. 132-1991:126)املغرية،  "احملددة

 التدريس مبساعدة احلاسب اآليل: -3
يف التعليم، ونشأ امتداًدا حلركة التعليم املربمج، ويعترب صناع  وهو من أقدم استخدامات احلاسب اآليل"

احلاسب اآليل أنفسهم أول من استخدموه يف التدريس، وذلك لتدريب منسوبيهم على التعامل مع 
سباقة يف هذا امليدان، مث يف بداية الستينات امليالدية تعاونت  IBMاحلاسب اآليل، وكانت شركة  

ستانفورد إلنتاج أول برانمج تدريس مبساعدة احلاسب اآليل شامل ملناهج هذه الشركة مع جامعة 
( Computer Curriculum Corporation))املرحلة االبتدائية، وأنشئت مؤسسة منهج احلاسب اآليل 

 للقيام بتسويقه ومتابعته. فأصبح يعرف ابمسها، مث صممت جامعة الينوي برانمج بالتو
(PlatoProgrammed Logic For Automatic Teaching Operations) " 

"يستخدم على احلاسبات اآللية الكبرية حيث يعمل عليه عدد كبري من التالميذ يف الوقت 
 1972نفسه، وقد انتشر يف الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب وتتابعت التحسينات عليه، ففي عام 

عمائة مكان خمتلف، ومت تطويره مخس مرات أصبح الربانمج به سبعمائة هناية طرفية، تستخدم يف أرب
 .( 132-1991:126وهو يستخدم يف تدريس معظم مراحل التعليم" )املغرية، 

 الربجميات التعليمية 
 مفهوم الربجميات التعليمية:  -8

"يقصد هبا تلك الرسائل التعليمية متعددة الوسائط التفاعلية املعربة عن احملتوى الدراسي وأنشطته 
م تصميمها وإنتاجها يف صورة برانمج كمبيوتري وفقًا ملعايري معينة ويف ضوء أهداف تعليمية واليت يت

 (.21: ص2111حمددة" )إبراهيم، 
 املبادئ األساسية للربجميات التعليمية:  -7

 ( "أن للربجميات التعليمية أربعة مبادئ أساسية وهي":37: ص 2114يرى )عيادات، 
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 ."إلجابة بنفسهأن يتوصل املتعلم إىل ا". 1
 ."تقدمي تغذية راجعة فورية الستجابة املتعلم سواء كانت صحيحة أم خاطئة". 2
 " . السري يف تقدمي املادة التعليمية بشكل تدرجيي من السهل إىل الصعب ومن اجملهول إىل املعلوم.3
 .". أن يتناسب التدرج السابق ذكره مع مستوى املتعلم4
 التعليمية:  معايري تصميم الربجميات -4

( "أنه وبصفة عامة من األفضل 176: ص 2111(، و)الغريب، 372: ص 2111أورد )مخيس، 
عند برجمة احملتوى الدراسي ملقرر دراسي معني أن يقدم يف صورة تنظيمية حمددة كالوحدات النسقية؛ 

 من أمهها": ولكي توصف الربجمية التعليمية أبهنا جيدة يشرتط أن يتوفر هلا جمموعة من املعايري
حتديد اهلدف العام من الربجمية وجمال استخدامها، مث ترمجة هذا اهلدف إىل جمموعة من األهداف ". 1

 ."السلوكية
 ."التأكد من مالئمة الربجمية التعليمية مليول الطالب واستعداداهتم". 2
حتديد نقطة البدء حتديد السلوك املدخلي أو وصف املتطلبات السابقة عند الطالب ألمهيتها يف ". 3

 ."يف التصميم
 ."توفري عوامل التفاعل بني الطالب والربجمية وفقاً لطبيعة احملتوى". 4
تبين موجهات نظرية تعليم أو مدرسة سيكولوجية معينة وفقًا للهدف من تصميم الربجمية ". 5

لنموذج السلوكي وإنتاجها؛ فإذا كان اهلدف هو إدراك بعض احلقائق واملفاهيم ميكن مراعاة مبادئ ا
يف تصميم الربجمية، وإذا كان اهلدف هو تدريب على مهارات التفكري العليا فيجب مراعاة مبادئ 

 ."وموجهات النموذج البنائي يف التصميم
 ."توفري عناصر اجلذب واإلاثرة يف الربجمية". 6
 ."حتديد منط التحكم يف الربجمية من جانب املتعلم أو العكس". 7
 ."ثلة وأنشطة بديلة ومتنوعة تتناسب مستوى الفئة املستهدفةتوفري أم". 1
 ."توفري األغذية املرتدة وتنوع أساليب تقدميها". 9

 ."مراعاة التنظيم السيكولوجي واملنطقي يف عرض احملتوى". 11
 ."توفري مقاييس أو أدوات تقومي مالئمة للهدف من تصميم الربجمية". 11
 ."تعلم وتقدمي العالج املناسب له وفق ميوله واستعداداتهحتديد نقاط الضعف لدى امل". 12
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 ."حتديد نقطة النهاية )الغلق( للربجمية". 13
 .". توفري الوسائط املتعددة وعناصرها ملعاجلة عناصر احملتوى14
 ." (Scala Solution( وبرانمج )Dazzlerتوفري برامج أتليف الربجميات مثل: برانمج )" .15

 ة: الوسائط املتعدد
وتعين  Mediaوتعين متعددة، وكلمة  Multiتتكون من مقطعني؛ كلمة  Multimediaاللغة جند  يف

 Visualوالصورة  Audioوسائل أو وسائط، وتعين استخدام جمموعة من وسائل االتصال مثل الصوت 
  أو فيلم فيديو بصورة مدجمة ومتكاملة من أجل حتقيق الفاعلية يف عملية التدريس والتعليم.

أنه ميكن النظر للوسائط املتعددة على أهنا أدوات ترميز الرسالة "(  231:ص 2112)الفار،  ويرى
التعليمية من لغة لفظية مكتوبة على هيئة نصوص أو مسموعة منطوقة، وكذا الرسومات اخلطية بكافة 

وم املتحركة أمناطها من رسوم بيانية ولوحات ختطيطية ورسوم توضيحية وغريها، ابإلضافة إىل الرس
والصور املتحركة والصور الثابتة ولقطات الفيديو، كما ميكن استخدام خليط أو مزيج من هذه 

 األدوات لعرض فكرة أو مفهوم أو أي نوع آخر من أنواع احملتوى".
فئة من نظم االتصاالت  ( "الوسائط املتعددة على أهنا 41: ص 2111)مربوك،  وعرف

، لتخزين ونقل واسرتجاع املعلومات املوجودة اسوبا وتقدميها بواسطة احلنتاجهاملتفاعلة اليت ميكن إ
أو  فيديويف إطار شبكة من اللغة املكتوبة واملسموعة واملوسيقي والرسومات اخلطية والصور الثابتة وال

 الصور املتحركة".
"مصطلح جيمع عددًا من  ( أبهنا11: ص 2115عبد احلميد نقل عن )حممد،  وعرفها

ل كالنصوص واألصوات والصور والرسوم والفيديو، واليت ميكن مجعها أو ختزينها علي قرص الوسائ
 . Computer Network"أو على شبكة كمبيوتر   CD –Romمدمج 

يف عروض ودمج النصوص،  اسوبأهنا استخدام احل"( 242: ص 2112)زيتون،  وعرفها
خدم ابالستقصاء، والتفاعل، واالبتكار والرسومات، والصوت، والصورة بروابط وأدوات تسمح للمست

 واالتصال".    
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 : استخدام الوسائط املتعددة داخل الفصل التعليمي طريقة
أن استخدام الوسائط املتعددة داخل الفصل التعليمي يتنوع "( 53: ص 2111)إبراهيم،  ذكر

وهي على النحو حسب كيفية تطبيقها، وهذه األمناط ترتبط بدور املتعلم يف الوسائط املتعددة 
 :"التايل

يستطيع املعلم أن يستخدم الوسائط املتعددة كأداة للعرض داخل الفصل لتقدمي النقاط األساسية  -
للدرس أو رسوم بيانية أو صور، حيث متكنه من إبراز املواد التعليمية ابلطريقة اليت تناسب احتياجات 

 املتعلمني.
 . "فاعالً مع بيئة التعلمتستخدم جلعل املتعلمني أكثر حتكماً وت" -
ميكن للمتعلمني أنفسهم استخدام بعض نظم التأليف اخلاصة ابلوسائط املتعددة للقيام ببلورة ما " -

 ."حيمله من أفكار ومعارف
 : الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية فوائد
 :"د منهاأن للوسائط املتعددة يف العملية التعليمية فوائ"( 92: ص 2114)سالمة،  يرى

 ."املتعة والتشويق، ملا فيها من صور وحركة و صوت" -
 تعزيز قدرة املتعلم عن التعبري عن ذاته إذا أحسن التفاعل مع املشاريع واملهام التدريسية اليت" -

 ."ينفذها
 ."إسهامها يف تعزيز التعلم، ألهنا تعمل على خماطبة احلواس" -
 ."واملتعلمتوفري الوقت واجلهد لكل من املعلم " -
 ."حصول املتعلم على التغذية الراجعة الفورية مما يزيد من التعزيز الذايت لديه" -
 : الوسائط املتعددة والتحصيل الدراسي -8

التحصيل الدراسي أهم نواتج العملية التعليمية يف كل مراحلها املختلفة، وأهم مؤشرات التعلم  ميثل"
اءة النظام التعليمي، كما يشغل مكااًن ابرزًا يف جماالت الذي حيكم من خالله على مدى جناح وكف

عملية التعلم  كيلاهتمام املعلمني واآلابء وكافة فئات وطبقات اجملتمع. فهو العنصر األساسي يف تش
وحتديدها، حيث ينظر إليه على أنه معيار أساسي يف حتديد املستوى التعليمي للتالميذ واحلكم على 

كمًا وكيفاً، والوقوع على ما حتدثه العملية الرتبوية من نواتج وآاثر يف بناء حجم اإلنتاج الرتبوي  
 (.95: ص 2111)إبراهيم،  "شخصية التلميذ
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( التحصيل الدراسي أبنه: "مستوى 13: ص 2116)العيسوي، والزعبالوي، واجلسماين،  يعرف
اب الختبارات املقررة  واملقياس حمدد من اإلجناز أو براعة يف العمل املدرسي يقاس من قبل املعلمني أو 

يف  لميذالذي يعتمد عليه ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الت
هناية العام الدراسي أو هناية الفصل األول أو الثاين وذلك بعد جتاوز االختبارات واالمتحاانت 

 بنجاح".
 العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي:  -

( "أنه توجد جمموعة من العوامل اليت تؤثر على التحصيل  111-111: ص 2111)إبراهيم،  يرى
 الدراسي منها":

 االستعدادات العقلية:  -8
نضج هذه االستعدادات، ومدى اتساع اخلربات املتعلمة ال بد أن تتوافق مع مستوى نضج  درجة"

ن تتفق اخلربات املراد تعلمها مع مستوى النضج التالميذ يف كل مرحلة، لذلك هتتم املدرسة احلديثة أب
 ."واالستعداد العقلي عند التالميذ مع التحصيل الدراسي هلم يف مراحل التعلم املختلفة

 شخصية املتعلم:  -7
شخصية املتعلم وشعوره ابألمن له أثر إجيايب على التحصيل، أما إذا كان الفرد قد مر ببعض  تكامل"

علته يشعر بعدم األمن وفقدان الثقة ابلنفس فإن هذا ينعكس على حتصيله الظروف البيئية اليت ج
 ."ويقلل من قدرته على املثابرة والرتكيز

 دور املعلم: -4
املعلم بدور كبري يف مقدار إفادة املتعلم من هذا املوقف أو عدم إفادته منه، فاملعلم ابحتكاكه مع  يقوم"

ابختاذ قرارات متعددة توجه تعامله معهم، وحتدد نوع احلياة  التالميذ يقوم يف اليوم الدراسي الواحد
مع زمالئهم واحمليطني هبم يف  ميذاليت حيياها التالميذ يف املدرسة، ونوع العالقات اليت يكوهنا التال

املدرسة. لذلك نرى أن املعلم الكفء هو القادر على فهم وإدراك طبيعة التلميذ والعوامل اليت متيزه 
 ."وتؤثر فيه
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 اجلو املدرسي العام: -3
أنه من العوامل ذات األثر امللموس يف املوقف التعليمي، ويقصد ابجلو املدرسي العالقات  حيث"

االجتماعية بني أفراد اجملتمع سواء كانت عالقة الناظر ابملعلمني أو عالقة املعلم بتالميذه أو عالقة 
 ."التالميذ بعضهم ببعض

 :النوع -5
صائص والسمات حيرز فيها الذكور تفوقًا نسبيًا على اإلانث مثل القدرة العددية بعض اخل هناك"

والقدرة الرايضية واحلساب وامليل احلسايب، وهناك بعض السمات أو اخلصائص اليت حترز فيها اإلانث 
 ."عيةتفوقاً نسبياً على الذكور مثل القدرة اللغوية وامليل األديب وامليل للخدمة االجتما

 : الوسائط املتعددة فيما خيص التحصيل الدراسي مميزات
( "أن لربامج الوسائط املتعددة مميزات فيما خيص التحصيل الدراسي 94: ص 2111)إبراهيم،  يرى

 منها":
 ."مساعدة التالميذ على استيعاب العديد من املفاهيم العلمية اجملردة" -
 ."يدرسون ابلطريقة التقليدية حتصيل أفضل للتالميذ مقارنة بتحصيل أقراهنم الذين" -
ختزين املعلومات واسرتجاعها والقدرة على احملاكاة والتفاعل االجيايب، مما خيلق بيئة مشوقة للتعليم " -

والتعلم من جانب التلميذ تقوده إىل إتقان ما يتعلمه مما يزيد من فاعلية التعلم من حيث الفهم 
 ."واالستيعاب والتحليل والرتكيب

 ."ثر التعلم بصورة أفضل يف املواقف املختلفة مقارنة ابلطريقة التقليديةبقاء أ" -
أن التدريس بربامج الوسائط املتعددة اليت تصمم يف ضوء عمل عقل التلميذ يؤدي  كما"

بدرجة كبرية إىل نوع من التعلم النشط الذي ميكن التالميذ من إكساب احلقائق واملفاهيم واملبادئ 
 ىبصورة فعالة، أي يكون له أتثري إجيايب على مستو  اسوبهلم عرب شاشة احل املقدمة والقوانني

التحصيل لدى التالميذ. ويفسر احتمالية هذا التأثري والفاعلية يف ضوء افرتاضات النظرية املعرفية 
Cognitive  Theory للتعلم القائم على الوسائط املتعددة، واليت تتمثل يف": 

التلميذ قنوات منفصلة من أجل تشغيل  ميتلك :((Dual Channelsدمحة( القنوات املتبادلة )املز  -
 (Visualواملعلومات السمعية/ البصرية Auditory /Verbal) ) وجتهيز املعلومات البصرية/املرئية

Pictorial/). 
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كل تلميذ كمية حمددة من املعلومات اليت ميكن أن   لدى ( (Limited Capacityالسعة احملددة: -
 ويشغلها يف كل قناة يف نفس الوقت. جيهزها

التلميذ يف تعلم نشط وذلك عن طريق  ينهمك (Active Processingالتجهيز / التشغيل النشط: ) -
وتنظيم املعلومات املختارة داخل  (Incoming)االنتباه إىل املعلومات اللفظية والبصرية الداخلة 

 (CoherentlyMental)متثيالت عقلية متوافقة 
Representations))  وتكامل التمثيالت العقلية مع املعلومات األخرى السابقة واملتضمنة بذاكرة

 التلميذ طويلة املدى.
الدور الفعال الذي تقدمه الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي،  ةسبق يتضح للباحث مما
 الوسائط املتعددة تثري انتباه ودافعية التالميذ حنوها. حيث ان

 :دام احلاسب اآليل يف التعليمأدوار استخ
تصنيف أدوار استخدام احلاسب اآليل يف العملية الرتبوية التعليمية إىل ثالثة أدوار رئيسة  ميكن

 ( على النحو التايل: 111 - 1919:111حددها ) بوزبر، 
( مثل تدريس لغات الربجمة Subject Matterاستخدام احلاسب اآليل بوصفه مادة تعليمية ) -1

اض أهنا وسيلة للتدرب على مهارات حل املشكالت. فطريقة التدريس اليت يتبناها املعلم هي ابفرت 
اليت متكن املتعلم من التدرب على اكتساب هذه املهارات، وليست اللغة يف حد ذاهتا، وكذلك 

اليت ميكن  (Word Processor)ابلنسبة لتطبيقات احلاسب اآليل كتعلم برامج معاجلة النصوص 
واليت تستخدم يف  Spread Sheets))مها يف كتابة املقاالت والتقارير واجلداول اإللكرتونية استخد

 دراسة الرايضيات والعلوم لتحليل  البياانت ومتثيلها أبمناط خمتلفة.
 Compute Assistedالتعليمية)استخدام احلاسب اآليل بوصفه وسيلة مساعدة يف العملية  -2

Instructionأن يقوم بتحضري درس معني وعرضه ابحلاسب اآليل عرب برانمج  ( فيمكن للمعلم
(Power Point .مثال ) 
( ويتمثل ذلك يف Computer Managed Schoolاستخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية ) -3

 احلساابت، وملفات املوظفني، وحضور الطالب، ودرجاهتم، ووضع اجلداول التدريبية.
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 :اسب اآليل يف التعليمأسباب استخدام احل -8
استخدامات احلاسب اآليل يف عناصر العملية التعليمة، وذلك ملربرات كثرية حيث يذكر  اتسعت

 ( منها:71: ص2113)املوسى، 
 أهنا أداة مناسبة جلميع فئات التالميذ كل حسب قدرته، ومهارته، وسرعة تعلمه. -1
 كي خيتار األسئلة اليت سيجيب عليها.أهنا هتيئ مناخ البحث واالستكشاف أمام املتعلم   -2
االستفادة من الوسائل التعليمية عند عرض املادة وتقدمي املعلومات عليها كعرض الصور واألفالم  -3

 التعليمية.
 حتسني وتنمية التفكري املنطقي لدى املتعلم. -4
 توفري الوقت واجلهد يف أداء العمليات املعقدة. -5
تعلم من خالل عرض معلومات وتوجيه أسئلة له، واستقبال إجاابته، التفاعل املباشر مع امل -6

 وتقوميها بواسطة التغذية الراجعة الفورية الراجعة.
 ربط املهارات بتعلم موضوع دون آخر. -7
 مساعدة املعلم من خالل توفري الوقت واجلهد يف عمليات الرسم أو التحضري. -1
 طالب.حتسني نتائج وفعالية عملية التعلم لل -9

 ( بعض املربرات أو األسباب منها:192: 2112أورد ) سالمة، و أبو راي،  كما
إعطاء الفرصة للتالميذ للتعلم وفق طبيعتهم النشطة من أجل التعرف على التكنولوجيا السائدة  -1

 يف جمتمعنا وهو ما يسمى بتفريد التعليم.
اآليل خاصة ذوي اخلربات املنخفضة،  زايدة التحصيل الدراسي عند التالميذ مبساعدة احلاسب -2

 والذين يعانون من صعوابت يف التعلم.
 تصميم برامج تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التعليمية املعتمدة لكل تلميذ. -3
 وجود عنصر التعزيز أمام التالميذ. -4
 :أسباب استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ابلنسبة للمعلم -7
 لى استخدام احلاسوب يكون قادر على إعداد بعض املواد التعليمية.املعلم املتدرب ع  -
 احلاسب املعلم مبعلومات كافيه عن املواقف التعليمية لطالبه. يزود -
 استخدام املعلم للحاسب فرتة طويلة يعمق لديه مهارات استخدامه يف كافة املناحي و األنشطة. -
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 ة املناسبة لعرض املادة العلمية بصورة أكثر فاعلية.يستطيع املعلم أن يستخدم الربامج التعليمي -
 يساعد احلاسب املعلم يف متابعة تقدم الطالب يف إتقان املهارات املطلوبة. -
: 2112يفيد احلاسب املعلم يف متابعة التطورات احلديثة يف مادة ختصصه. ) سالمة، و أبو راي،  -

193) 
 متعلم:أسباب استخدام احلاسب اآليل ابلنسبة لل -4
 العمل على تكوين وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى املتعلم. -
 جعل املتعلم ملًما ابألجزاء األساسية للحاسب. -
 العمل على رفع مستوى عملييت التعليم والتعلم. -
 تدريب املتعلم على التجريب والبحث واالستكشاف وتنمية اإلبداع. -
 لتثقيف الذايت واالعتماد على النفس.تشجيع املتعلم على عملية التعلم أو ا -
 .(193: 2112تنمية مهارات تبادل األفكار واخلربات بني املتعلمني )سالمة، و أبو راي،  -
 مزااي استخدام احلاسب اآليل يف التعليم: -3

احلاسب اآليل ابلعديد من اإلمكاانت اليت جعلت منه أداة تنافس العديد من الوسائط  يتميز
 ت التعليمية األخرى، وقد ورد يف موقع الشبكة العربية اإلسالمية الشاملةواالسرتاتيجيا

http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&si d)) 
 مزااي الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم وهي: عدة

 تنمية مهارات التالميذ لتحقيق األهداف التعليمية. -1
 التجارب الصعبة من خالل برامج احملاكاة.تنفيذ العديد من  -2
 تقريب املفاهيم النظرية اجملردة. - 3
 دور برامج التمرين واملمارسة يف زايدة فعالية التالميذ على حفظ معاين الكلمات - 4
 دور األلعاب التعليمية يف زايدة فاعلية املعاقني عضلًيا و ذهنًيا. - 5
 صحيح الفوري يف كل مرحلة من مراحل العمل. يوفر احلاسب اآليل للتالميذ الت - 6
 يتيح احلاسب اآليل للتالميذ اللحاق ابلربانمج دون صعوابت كبرية ودون أخطاء. - 7
 يتميز التعليم مبساعدة احلاسب اآليل بطابع التكيف مع قدرات ا لتالميذ. - 1
 تنمية املهارات العقلية عند التالميذ. -9
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فكرية حتفز التلميذ على استكشاف موضوعات ليست موجودة ضمن  قدرهتا على إجياد بيئات -11
 املقررات الدراسية.

 القدرة على توصيل أو نقل املعلومات من املركز الرئيسي للمعلومات إىل أماكن أخرى - 11
 إمكانية استخدام احلاسب اآليل يف الزمان واملكان املناسبني. - 12
 علومات وإجاابت املتعلمني وردود أفعاهلم. قدرة احلاسب اآليل على ختزين امل - 13
 تكرار تقدمي املعلومات مرة بعد األخرى. - 14
 قلة الوقت -حل مشكالت املعلم اليت تواجهه داخل الصف )زايدة عدد الطالب - 15

 (.املخصص
 تنمية اجتاهات التالميذ حنو بعض املواد املعقدة مثل الرايضيات. - 16
 اخل(.…الصخور-أنواع احليواانت  -ملفاهيم املرئية ) اخلرائط عرض املوضوعات ذات ا - 17
توفري بيئة تعليمية تفاعلية ابلتحكم، والتعرف على نتائج املدخالت والتغلب على الفروق  -11

 الفردية.
 رفع مستوى التالميذ وحتصيلهم عن طريق التدريبات ووجود التغذية الراجعة. - 19
 لفرتة طويلة دون ملل. تشجيع التالميذ على العمل - 21
 مزااي استخدام احلاسب يف التعليم هي: -5
 يعمل على إكساب املتعلم املهارات الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية. -1
 له دور كبري يف حل املشكالت. -2
 يساعد على تبديل اجتاهات الطالب السلبية حنو املواد املعقدة إىل اجتاهات إجيابية. -3
 روق الفردية بني الطالب.مقارنة الف -4
 يضع املتعلم يف موقف تعليمي تفاعلي. -5
 تعدد الوسائط املستخدمة يف احلاسب مثل األفالم والشرائح واألصوات......اخل.  -6
 يزيد من مستوى فهم املتعلم للدرس من خالل التدريبات الكثرية. -7
 حث املتعلم على العمل اجلماعي. -1
 علم للتعلم لفرتة طويلة من الوقت.استثارة دافعيه املت -9
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 معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم: -6
( "أنه يوجد معوقات للحاسب اآليل على مستخدميه إذا مل يستخدم 1991:122)احليلة،  ذكر

استخداًما صحيًحا، وأفضل طريقة لتاليف هذه اآلاثر السلبية وجتنبها أن يعرفها املعلمون واملتعلمون 
 ا على حتاشيها، ومن هذه املعوقات":فيعملو 

 التكلفة املادية للتعليم ابستخدام احلاسب اآليل. -1
 نقص الربامج التعليمية املالئمة للمناهج العربية. -2
 عدم إتقان املعلمني استخدام احلاسب اآليل. -3

 إضافة بعض املعوقات من وجهة نظر الباحثة تتمثل يف: وميكن
 بشرية.مشكلة نقص املوارد ال -
 اجتاهات املعلمني السلبية حنو استخدام التقنية. -

 :علي معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم التغلب
 إنشاء املصانع احمللية لدى كل دولة. - 1
 دراسة بدائل أخرى غري الصرف احلكومي مثل فتح القطاع اخلاص لالستثمار يف التعليم. - 2
 هارات العالية لبعض املعلمني يف الربجمة والصيانة. االستفادة من القدرات وامل - 3
 إعطاء املعلمني برامج تدريبية هتدف لتصحيح اجتاهاهتم. -4
 حتفيز املعلمني على استخدام احلاسب يف التعليم ماداًي ومعواًي. -5
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 بعض طرق التدريس الشائعة يف تدريس مادة احلاسب اآليل :املبحث الثالث
تدريس مادة احلاسوب وتتنوع تنوعا كبريًا تبًعا لعدة اعتبارات من أمهها الفلسفة الرتبوية تتعدد طرائق 

ومن ، اليت يستند إليها، حيث توضح هذه الفلسفة تنظيم الطريقة وتفسريها وكيفية تطبيقها
 االعتبارات أيًضا البحوث العلمية اليت أجريت مستخدمة هذه الطريقة.

حثة إبلقاء الضوء على طرائق التدريس احلديثة للحاسوب كل ومن هذا املنطلق تقوم البا
 طريقة على حدة بصورة خمتصرة وفيما يلي وصف هلذه الطرائق:

 :طريقة التدريس املزود ابحلاسوب -8
( "أن االستخدام التعليمي 249: ص 1993(، Jacobsen & etalيذكر )جاكوبسن وزمالؤه ) 

تعلم القواعد االساسية إىل تدريسهم اسرتاتيجيات للحاسوب يتنوع من مساعدة الطالب على 
التفكري املعقد. واحلاسوب أداة فعالة للطالب املتوسط القدرة والطالب املعاق وللطالب املوهوب 
وللطالب العبقري وأييت ذلك من قدرته على التكيف التعليمي ملقابلة االحتياجات املتنوعة لطالب 

 خمتلفني".
 إاإلنرتنت : دام تكنولوجيا املعلومات واالتصالطريقة التدريس ابستخ -7

تعلو الصيحات اآلن مطالبة ابستخدام اإلنرتنت يف التعليم ولعل آخر الصيحات توصيات املؤمتر 
ه واليت طالبت ابستخدام اإلنرتنت يف  1421الوطين السادس عشر للحاسوب املنعقد يف الرايض 

 الدول املتقدمة يف ذلك.املناهج وطرق التدريس واالستفادة من جتارب 
( "هي املنظومة العاملية اليت تربط جمموعة من 52: ص 2111واإلنرتنت كما يذكر )الفهد، 

( "إىل أهم املميزات  14: ص 1999احلاسبات اآللية بشبكة واحدة"، ويشري ) السلطان، والفتوح، 
 اليت دفعت الرتبويني إىل استخدام اإلنرتنت ومنها":

ة يف مصادر املعلومات ومن هذه املصادر: الكتب اإللكرتونية، الدورايت، وقواعد الوفرة اهلائل" -
 ."البياانت، املوسوعات، واملواقع التعليمية

 ."االتصال غري املباشر وذلك من خالل الربيد اإللكرتوين، والربيد الصويت" -
والتخاطب الصويت،  االتصال املباشر أو املتزامن وذلك من خالل التخاطب الكتايب املباشر،" -

 ."والتخاطب ابلصوت والصورة
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 :طريقة احملاضرة -4
تقوم طريقة احملاضرة على مبدأ اإللقاء املباشر والشرح النظري جلميع أنواع العلوم على اختالفها حيث 

يقوم املعلم بنقل املعلومات واملعارف العلمية إىل الطالب وقد يستعني ببعض الوسائل لتوضيح   
 امضة يف موضوع احملاضرة.النقاط الغ

 -مزااي طريقة احملاضرة:
اقتصادية ألهنا تغطى حجم كبري من املادة العلمية وال تتطلب الكثري من اإلنشاءات واألدوات " -1 

 ."واألجهزة
 ."تسمح بعرض املادة العلمية عرضا متصال" -2 
 ."تعترب طريقة مناسبة لعرض موضوعات علمية جديدة" -3 
 ."يف تقدمي املوضوعات ذات الطابع التارخيي القصصي ذات جدوى" -4 
 ."تزداد فاعلية إذا استخدم املعلم وسائل تعليمية جذابة" -5 
 ."طريقة فعالة يف عرض نتائج البحوث" -6 

 -عيوب طريقة احملاضرة:
 ."سلبية الطالب بصفة عامة" -1 
 . "ال توفر اجلانب العملي التطبيقي للطالب" -2 
 ."حاجات الطالب ال تلىب" -3 
 ."تثري امللل عند الطلبة" -4 
 ."ال تراعى الفروق الفردية" -5 
 ."ال تساعد على تذكر املادة العلمية" -6 

  -أمناط احملاضرة:
احملاضرة الرمسية التقليدية وفيها يلقى املعلم احملاضرة أبسلوب خطايب مباشر دون إاتحة الفرصة " - 

 ."لألسئلة من جانب الطالب
احملاضرة السؤال ويقوم فيها الطالب بطرح عددا من األسئلة على املعلم وجمموع اإلجابة ميثل " - 

 ."موضوع احملاضرة
 ."احملاضرة اإللقاء مع استخدام السبورة" - 
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 ."حماضرة العرض التوضيحي" - 
 : طريقة حل املشكالت -3

يت يسري عليها الفرد هبدف هو عبارة عن تصور عقلي ينضوي على سلسلة من اخلطوات املنظمة ال
 التوصل إىل حل املشكلة
( "بعض الطرق اليت يستطيع املعلم استخدامها يف الفصل 161: ص1919أورد ) املغرية، 

 لتعزيز تدريس أسلوب حل املشكالت لدى الطالب منها":
حلل التدريس حول حل املشكالت: ويف هذه الطريقة يقوم املعلم إبعطاء الطالب مناذج خمتلفة " -

أنواع خمتلفة من املشكالت، وعندما يواجه الطالب مبشكلة ما فإن عليه اختيار النموذج املناسب حلل 
 ."هذه املشكلة ومن مث حماولة تطبيقه يف احلل

التدريس حلل املشكالت: ويف هذه الطريقة يقوم املعلم ابختيار عدد كبري من املشكالت اجلديدة " -
مث يقدمها لطالبه ويشجعهم على املضي يف احلل وتكون مهمته  والشيقة على أساس صفات معينة

 ."فقط هي اإلرشاد والتوجيه
التدريس بواسطة حل املشكالت: ويف هذه الطريقة يقوم املعلم بتحويل احملتوى الرايضي إىل " -

مشكالت غري روتينية وعن طريق حل هذه املشكالت يتعلم الطالب كثريا من احلقائق واملهارات 
فهومات والتعميمات، ابإلضافة إىل تعلم الطرق واالسرتاتيجيات املساعدة يف حل املشكالت وامل

 ."العامة
  -خطواهتا:

 ."حتديد املشكلة" -1 
 ."مجع البياانت املتصلة ابملشكلة" -2 
 . "اقرتاح احللول املؤقتة" -3 
 ."املفاضلة بني احللول" -4 
 ."التخطيط لتنفيذ احلل" -5 
 ."حللتقييم ا" -6 

  -مزاايها:
 . "تنمية مهارات التفكري العليا" -1 
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 ."زايدة قدرة الطالب على فهم املادة العلمية وتذكرها" -2 
 ."زايدة قدرة الطالب على تطبيق املعلومات و توظيفها يف احلياه العملية" -3 
 . "إاثرة دافعية التعلم لدى الطالب" -4 
 ."بتعديل البنية املعرفية لدى الطال" -5 
 ."تنمية االجتاهات العلمية للطالب" -6 
 ."زايدة قدرة الطالب على حتمل املسئولية" -7 
 ."زايدة قدرة الطالب على االستفادة من مصادر التعلم" -1
 :طريقة التعلم التعاوين -5

 هو أحد اسرتاتيجيات التعلم النشط وذلك ابعتباره عملية تعلم بديلة لنظام التعليم التقليدي حيث
 يتم تكوين جمموعات تعلم صغرية لكى يعمل املتعلمون سواي بغرض حتقيق أقصى استفادة ممكنة.  

( "التعلم التعاوين 235: ص1919، (Johnson &Johnson)ويعرف )جونسون، وجونسون، 
( طالب 6 -4أبنه طريقة تدريس تعتمد على تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية مكونة من )

الستعدادات يعملون مًعا حنو حتقيق أهداف مشرتكة ويتفاعلون بينهم ويعتمدون خمتلفي القدرات وا
على بعضهم البعض متحملني مسئولية تعلمهم وتعلم زمالئهم مث يتم تبادل اخلربات بني 

 ".موعاتلمجا
 يكون املوقف التعليمي تعليما تعاونيا جيب أن تتوفر به العناصر التالية: ولكي

 . "اإلجيايب بني الطالب االعتماد املتبادل" -1
 ."املسئولية الفردية" -2
 . "تنمية املهارات االجتماعية" -3
 ."موعةلمجتفاعل ا" -4

: ص 1916، (Clark &Starr)دور املعلم يف هذه الطريقة كما يذكر )كالرك، وستار ويكون
قت احلاجة ( "هو املنظم للمجموعات الفرعية اليت أنقسم الصف إليها، ومعيًنا للمتعلم يف و 37

 ."الصغرية موعاتلمجومزودا ابلتغذية الراجعة وقت الضرورة، وراصدا لعملية املشاركة اجلماعية يف ا
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 -:التعلم التعاوين أهداف
 ."حتسني تقدير املعلم لذاته" -1
 . "زايدة دافعية الطالب" -2
 ."حتسني العالقات داخل وخارج حجرة الدراسة"" -3
 ."حتسني األداء الفردي" -4
 ."تقليل إعادة التدريس" -5
 . "ينمى مهارات تفكري عليا لدى الفرد املتعلم" -6
 ."ينمى حتمل املسئولية" -7 
 ."يعمق تعلم األفراد" -1 
 ."يؤدى إىل زايدة شعور الفرد ابلرضا" -9 
 -بعض مناذج التعلم التعاوين: 
 -التقسيم على أساس التحصيل: 

 -مني على أساس التحصيل اجلماعي كما يلى:يف هذا النموذج يتم تقسيم املتعل
 ."( متعلمني متفاوتني يف القدرة العقلية5 – 4يتم تقسيم التالميذ إىل فرق تعلم )"-1
 ."يقدم املعلم املادة الدراسية" -2
 ."يتم دمج املتعلمني" -3
 ."يؤدى املتعلمني االختبارات بصورة فردية" -4
 ."درجة الفريقجتمع درجات األفراد ومنها تتحدد " -5

 -التقصي اجلماعي: منوذج
هذا النموذج على حث املتعلمني يف البحث عن املعلومة أبنفسهم وكذلك اختالف وتنوع  يقوم

  -مصادر التعلم مع الرتكيز على مهام حل املشكالت كما يلى:
 خيتار طالب الفصل موضوعات داخل حدود مشكلة عامة. -1
 ( تالميذ.6 – 4) يقسم املتعلمون ىف جمموعات من -2
 تتميز كل جمموعة بعدم التجانس التحصيلي. -3
 يقوم املعلم بتنفيذ خطة تعاونية مع الطالب.  -4
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 تستخدم ىف هذه الطريقة اختبارات فردية أو مجاعية. -5
ومشاركتهم  منهأبن التعلم التعاوين يوفر وسطًا تعليمًيا إجيابيا لدى املتعلمني من خالل تعاو ويضيف

از املهمات التعليمية املطلوبة منهم، وقد ترتك هذه الطريقة أثرها يف املتعلمني سواء على البعد يف إجن
 املعريف أو الوجداين.

 :طريقة املناقشة -6
هي عبارة عن أنشطة تعليمية تعلمية تقوم على احملادثة اليت يتبعها املعلم مع طالبه حول موضوع  

 جها وربط املادة العلمية ببعضها الدرس وينتج عنها اختالط األفكار ومز 
 -أشكال املناقشة: 

 عدة أشكال للمناقشة نذكر منها على سبيل املثال: هناك
 -طريقة فيليب: 

 على عدة أسس كالتايل: تقوم
 كتابة عنوان املشكلة.  -1
 تقسيم املشكلة إىل عناصر. -2
 ب املواجهة.تقسيم الفصل إىل عدة جمموعات كل جمموعة ستة طالب جيلسون أبسلو  -3
 ختتار كل جمموعة قائد. -4
 تبحث كل جمموعة عنصرا من عناصر املشكلة. -5 
 تقدم كل جمموعة تقرير مبا مت التوصل إليه. -6 
 يتم مناقشة النقاط األساسية يف كل تقرير. -7 
 -الندوات: 

صر تقسيم الفصل إىل جمموعات ولكل جمموعة رئيس ويقوم كل عضو بدراسة عنصر من عنا يتم
 املشكلة موضوع البحث ويقدم رئيس كل جمموعة تقرير عن املشكلة.

 -طريقة املناقشة: مزااي
 تزيد من إجيابية التلميذ. -1 
 تنمى املهارات اإلجتماعية لدى التلميذ. -2 
 تنمى لدى التلميذ مفهوم الذات. -3 
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 اقتصادية يف عملية التدريس. -4 
   -عيوب طريقة املناقشة: 
 معلمني ذوى مهارات عالية يف ضبط الفصل.تتطلب  -1 
 تتطلب معلمني خرباء يف صياغة األسئلة. -2 
 تستبعد اخلربات املباشرة يف التدريس. -3 
 تتحول يف بعض األحيان إىل الراتبة. -4 

 : طريقة البيان العملي -2
القيام به وكيفية  يقوم املعلم يف هذه الطريقة ابألداء الفعلي لعملية أو عمل ما حيث يعرض ما جيب

 القيام به وعادة ما يتوقع من املتعلم أن يكون قادرا على إعادة العملية أو العمل بعد قيام املعلم به. 
 -مزاايها: 
 جتسيد الشرح وذلك إبعطاء معىن للكلمات. -1 
 توضح العالقة بني خطوات الدرس. -2 
 تستخدم عددا من احلواس املختلفة. -3 
 ثيلية.ذات جاذبية مت -4 

 -املعلم يف طريقة البيان العملي: دور
 تبسيط األداء النموذجي حمل الدرس. -1 
 األداء مبهارة تفوق األداء املتوقع من املتعلم.  -2 
 التأكد من سالمة األجهزة اليت تستخدم يف التجربة.  -3 
 تنظيم القاعة بشكل يتيح الرؤية جلميع الطالب.  -4 
 طة ابلتجربة.شراء النماذج املرتب -5 
 جتهيز املواد األولية املستخدمة يف البيان العملي. -6 

 : طريقة التعليم املباشر -1
( "التعليم املباشر أبنه أسلوب يتسم بسيادة املعلم على النشاط 15: ص 2111)عصر،  يعرف

الصفي فهو حيكم سري احلصة عن طريق تقدمي املعلومات اجلاهزة للطالب وعرض احللول 
 الطالب أثناء احلصة الدراسية". ابهت واملواقف اليت مير للمشكال
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( "أن هذه الطريقة يف التدريس تستند على مساعدة املتعلمني على  79: ص 1917) بل،  ويرى
تناسب لتدريس  انهتعلم املهارات األساسية واكتساب املعلومات اليت ميكن تدريسها خطوة خبطوة، وأ

 ملهاراتحيث ميكن استخدامها يف تقدمي وتنمية الكثري من املفاهيم واالكثري من املوضوعات الرايضية 
 واملبادئ الرايضية عندما تستخدم بواسطة معلم متفهم ممن خيلق فرصا متعددة للتفاعل مع الطالب". 

( إىل أنه أسلوب يتمركز حول املعلم ويسري تبًعا للخطوات 12: ص1999ويشري )جابر، 
 التالية:

 ة األهداف مع الطالب.التهيئة ومناقش -
 حتديد املهارة أو املفهوم أو املبدأ الرايضي. -
 عرض البيان ) مهارة، مفهوم، مبدأ (. -
 املمارسة املوجهة )مزيد من األمثلة، تطبيقات (. -
 التغذية الراجعة.  -
 تقومي متكن الطالب. -
 :طريقة منظم اخلربة املتقدم -9
ملعىن حيث اقرتح استخدام منظمات اخلربة املتقدمة كاسرتاتيجية تطبيق لنظرية أوزبل للتعلم ذي ا هو

للتدريس وذلك لتعزيز التعلم اللفظي ذي املعىن من خالل مبدأين أساسيني وضعهما لتقدمي حمتوى 
أوال املفاهيم  قدماملادة التعليمية ومها: التفاضل املتوايل ويقصد به تنظيم املادة الدراسية حبيث ت

جتريًدا وعمومية ومشولية، مث بعد ذلك تتمايز ابطراد يف التفاصيل والتخصيص.  واملبادئ األكثر
والتوفيق التكاملي ويقصد به أن تتكامل وتتوافق املعلومات اجلديدة مع املعلومات اليت سبق تعلمها 

 (.66ص 2111)روفائيل، ويوسف،  اللمجيف نفس ا
 انه( "أب 143: ص1991وي، مفهوم منظمات اخلربة املتقدمة فيعرفها ) الشرقا أما
يعتمد عليها املتعلم يف تكوين املفاهيم واملهارات حوهلا واليت على أساسها يتم  أولية موجهات

االرتباط بينها وبني املعلومات اجلديدة املراد تعلمها، وابلتايل فإن هذه املنظمات جيب أن تقدم 
 للمتعلم قبل أن يستخدم املعلومات اجلديدة".

( "أن هناك نوعني من منظمات اخلربة املتقدمة لتقدمي 119: ص 2111ني، )األم ويذكر
املعلومات  ابهوعرض املادة العلمية مها: املنظمات الشارحة لتمد املتعلم ببنية عقلية ميكن أن يربط 
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اجلديدة اليت سوف تلي املنظم وتستخدم لتقدمي املواد غري املعروفة لدى الطالب حيث تعمل على 
علم بركيزة مناسبة جتعله أيلف املصطلحات الشارحة لتسهيل التعلم ذي املعىن. واملنظمات املت تزويد

املقارنة وهذا النوع يساعد يف تكامل املفاهيم واملبادئ اجلديدة مع املفاهيم واملبادئ السابق تعلمها يف 
وفة واليت ختتلف املعر  وغرينفس املادة، وتساعد أيًضا الطالب على التمييز بني األفكار املعروفة 

 جوهراي ولكن قد يوجد خلط بينها وتستخدم لتقدمي املعلومات املعروفة نسبيا لدى الطالب".
 :طريقة خرائط املفاهيم -81

طريقة خرائط املفاهيم إىل نظرية التعلم ذي املعىن ألوزبل والذي يبين نظريته يف التعلم على  تستند"
يم ويرى أن تنظيم املفاهيم يف شكل هرمي هو متغري هام يف افرتاض أن اإلنسان يفكر عن طريق املفاه

على التنظيم  وهرهاعملية التعلم، وهو يتفق يف هذا مع نظرية جانييه يف التعلم واليت تعتمد يف ج
اهلرمي ملهام التعلم املراد تعلمها أي تعتمد على مبدأ حتليل املهمة، فعند تدريس موضوع معني أو 

تاج إىل حتليل ذلك إىل املفاهيم اجلزئية األقل، حىت ميكن يف النهاية الوصول مفهوم ما فإن األمر حي
 (.75: ص2111) روفائيل، ويوسف،  "إىل املفهوم األكرب

متثيالت ثنائية  انه"خرائط املفاهيم أب (921: ص1991(، Wandersee)واندرسي) ويعرف
رمية متسلسلة ألمساء املفاهيم والكلمات البعد للعالقات بني املفاهيم، ويتم التعبري عنها كتنظيمات ه

اليت تربط بينهما، وعند رسم خريطة املفاهيم نبدأ ابملفاهيم األكثر مشولية وعمومية يف القمة مث تتبع 
هذه املفاهيم بسالسل عديدة من املفاهيم الفرعية، وكلما اجتهنا إىل اسفل اخلريطة جند املفاهيم 

املفاهيم  هلذه كل فرع من فروع اخلريطة جند أمثلة  ايةنهة يف األكثر خصوصية، وعندما نصل للقاعد
 الفرعية، وتوضع هذه املفاهيم داخل إطارات يتم الربط بينها خبطوط موصوفة".

( "أنه عند التخطيط لتعليم موضوعات مادة الرايضيات 14: ص1995أشار)املفيت،  كما
األكثر تركيًبا حبيث يعترب كل موضوع   جيب حتليل هذه املوضوعات وترتيبها بدًءا من البسيط إىل

كمتطلب أويل يتعلمه التلميذ قبل دراسة املوضوع التايل، وداخل إطار كل موضوع جيب أن تنظم 
 املعلومات واملفاهيم واملهارات بنفس األسلوب حبيث تبدأ من أبسطها إىل أكثرها تركيًبا".

 :طريقة األلعاب التعليمية -88
نشاط  انه( "اللعبة التعليمية أب112: ص 1912(، Heinich & Others)هينيتش، وأخرون ) يعرف

 يبذل فيه الالعبون جهودا كبرية لتحقيق هدف ما يف ضوء قواعد معينة موصوفة". 
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آية وسيلة لعمل ممتع هلا أهداف رايضية  انه( "اللعبة الرايضية على أ111: ص1917) بل،  ويعرف
. ويضيف أن هناك اسرتاتيجيات اتهدانية حمددة ميكن مشاهدمعرفية معينة قابلة للقياس وأهداف وج

 البد من أخذها يف االعتبار عند استخدام األلعاب وهي:
 من املهم أن خيتار املعلم ألعااب تتضمن أهدافا وجدانية ومعرفية. -
 أن ال خيتار ألعااب قواعدها معقدة بدرجة أكرب مما تتضمنه من خربات رايضية. -
لعبة يف موقعها وتوقيتها املناسب من مقرر الرايضيات حىت يكون هلا مردود  أن يستخدم كل -

 رايضي له قيمته.
أن يعد املعلم خطة درس قصري لتدريس قواعد اللعبة والبد من التأكد من مناسبة اللعبة ملستوى  -

 الطالب وموضوع الدرس ومن فهم الطالب لقواعدها قبل البدء يف ممارستها.
دور الوسيط واحلكم أثناء اللعب حىت تسري اللعبة ابجتاه حتقيق أهداف التعلم يلعب املعلم  -

 املوضوعة هلا، وأن يشجع كل طالب للمشاركة يف اللعب.
وسائل مسلية  انهأن يعامل املعلم األلعاب كاسرتاتيجيات جادة وصاحلة وهامة ابإلضافة إىل أ -

 وممتعة لتعلم احلاسوب.
 :افطريقة التدريس ابالكتش -87

التعلم ابالكتشاف أبنه التعلم الذي حيدث نتيجة معاجلة "( 94:ص 1991)حيي، واملنويف،  يعرف
املتعلم للمعلومات وتركيبها حىت يصل إىل معلومات جديدة، والعنصر اجلوهري يف اكتشاف معلومات 

 . "اعليه جديدة هو أنه جيب أن يلعب املكتشف دورًا نشطًا يف تكوين املعلومات اجلديدة واحلصول
إىل أن التعلم ابالكتشاف ليس له أسلوب واحد بل له "( 97: ص1917) بل،  ويضيف

أساليب متعددة وختتلف ابختالف نوع التوجيه الذي حيصل عليه املتعلم يف عملية االكتشاف، فإذا  
كون كان التوجيه قواًي وشامال من قبل املعلم ال يكون التعلم اكتشايف وإذا كان التوجيه ضئيال ي

حرا، وهناك املستوى األوسط وهو ما يسمى ابالكتشاف املوجه وفيه يبدأ املعلم الدرس  افاالكتش
 ."خبطوط إرشادية ويرشد الطالب أثناء قيامهم ابألنشطة ويتدخل يف حاالت الضرورة

 : طريقة التدريس ابلنموذج احللزوين -84
نظريته أبن أي فكرة أو بناء من املعرفة إىل أنه منذ أن طرح برونر "(  61: ص 2111) مينا،  أشار

ميكن أن تعرض بصورة مبسطة ابلدرجة اليت يستطيع أي متعلم أن يفهمها بصورة واضحة، بدأ 



51 
 

 الرايضيةالتفكري يف استخدام النموذج احللزوين كنموذج مفيد وضروري لتعليم وتعلم املفاهيم واملبادئ 
 . "داد عمقا واتساعا مع مستوى نضج الطالبوذلك أبن يقدم املفهوم يف مستوايت متعددة يز 

النموذج احللزوين على أنه تقدمي مفهوم أو مبدأ يتم على " (131: ص1917) بل،  ويعرف
فرتة زمنية متتد عدة شهور أو سنني، ويتميز إبجراء تتابعي لتعليم املفاهيم واملبادئ حبيث كل مفهوم 

 اعدةلية من التعاريف واألمثلة والتطبيقات املتصوكل مبدأ يقدم وميثل للطالب يف شكل سلسلة متتا
التجريد والتعميم على فرتات زمنية طويلة متقطعة مثلما حيدث يف مفهوم املساحة ومفهوم الدالة 

الذي يعرف يف املرحلة االبتدائية مث يعاد تعريفه يف املرحلة املتوسطة والثانوية. أي  موعةلمجومفهوم ا
تعلم بطريقة أفضل  ادئيكمن يف حقيقة أن الكثري من املفاهيم واملبأن جوهر النموذج احللزوين 

حبلزنتها عند نقاط عديدة من املنهج، وعند كل نقطة يف احللزون يعاد دراسة املوضوع مرة أخرى 
ويقدم على مستوى أعلى من التجريد والعمومية، وميكن أن تستخدم تطبيقات غري مألوفة كخربة 

واملبادئ املعاد تعريفها من  فاهيمريدا وتعميما للموضوع، كما ميكن تعلم املدافعية للتمثيل األكثر جت
 ."خالل أمثلة وتطبيقات جديدة

 :الطريقة املعملية -83
جمموعة من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم،  انه( "الطريقة املعملية أب116: ص1917) بل،  يعرف

ثرية من أنشطة الطالب املخططة يف املعمل، يراتد التالميذ بواسطتها األفكار من خالل أنواع ك
وميكن أن جترى هذه األنشطة من خالل عروض يقوم التالميذ أو املعلم عن طريق العديد من 

 اليت ترتكز حول التلميذ وهلا متثيل حمسوس".  نشطةاأل
 ( يف اآليت:79: ص1911، (Lerch)كما يذكر )لريتش   الطريقةدور املعلم يف هذه  ويتمثل

 خطيط لألنشطة املعملية وتوفري املواد واألدوات التعليمية الالزمة لتنفيذها.الت -
 اإلشراف على تنفيذ األنشطة وتوجيه التالميذ وتقدمي العون هلم. -
 التقومي املستمر للتالميذ وتشخيص الصعوابت. -
 .متهالتشجيع املستمر للتالميذ وتوجيه األسئلة اليت تثري تفكريهم وتتحدى قدرا -
 دور التلميذ فيتمثل يف: ماأ

املشاركة الفعلية يف األنشطة املعملية والتفاعل مع األدوات واملواد التعليمية املتوفرة يف املعمل بنشاط  -
 وإجيابية.
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 .دوءبهالتعاون مع زمالئه يف العمل حتت أشراف املعلم مع حتقيق االنضباط والعمل  -
 كنها بعد االنتهاء منها.استخدام األدوات بعناية وإرجاعها يف أما  -

 : طريقة تدريس األقران -85
( "تدريس األقران على أنه قيام املعلم بتناول املوقف التعليمي حىت  76: ص 2111)حبيب،  عرف

يتأكد من متكن نصف التالميذ على األقل من إتقان املهارة املتضمنة يف املوقف التعليمي، مث يتدرب 
ئيات هبدف انغماس التالميذ يف التعلم النشط مما يساعد على تشجيع التالميذ على املهارات يف ثنا

( "طريقة 255: ص1995التالميذ على مساعدة كال منهم اآلخر. كما حددت" ) عبدالكرمي، 
 تدريس األقران وفًقا للخطوات التالية":

قدمي فكرة حركة اختيار احملتوى: فاملعلم عادة هو الذي خيتار احملتوى، ويف بعض األحيان يقوم بت -1
 أو مفهوم ويقوم التالميذ ابالستجابة ابملشاركة مع آخر أو آخرين.

توصيل العمل: يكلف تلميذ واحد ليعرض أو يعلم مهارة معينة لآلخرين، ويتعاون التالميذ املهرة  -2
 من ذوي اخلربة مع التالميذ الذين لديهم صعوابت يف التعلم أو ليس لديهم خربات، وميكن أن يطلب

 من أحد التالميذ توصيل العمل جلميع الفصل أو جلماعة منه.
تقدم احملتوى: فالتقدم من مهارة إىل مهارة أو التقدم مبستوى املهارة الواحدة، جيب أن يوصل  -3

املعلم  التلميذ بوضوح، والتقدم ميكن أن يتم ابلتوجيه اللفظي للجماعة كلها، ويعد له املعلم مع
 حمك جودة األداء واضًحا للتلميذ املعلم. مسبًقا، وجيب أن يكون

مصادر التغذية الراجعة والتقومي: وتعترب من أهم العناصر األكثر مالءمة لتدريس األقران فاملعلم  -4
الذي يعلم مجاعة كبرية جيد صعوبة لتقدمي هذا العنصر بفاعلية، وذلك بسبب عدم توافر الوقت، 

جهة من قبل املعلم على ما جيب مالحظته عند إعطاء التغذية والتالميذ املدربة على املالحظة واملو 
الراجعة ميكن أن تساعد بعضها البعض بفاعلية، فجهد الزميل املعلم يؤدي دائما بفاعلية عند تقدمي 

 التغذية الراجعة وعند التقومي بسبب العالقة الطيبة بني األقران.
 يقة التدريسية تتمثل يف:( أن شروط تطبيق هذه الطر 119: ص 1911)محدان، ويذكر

 قبول القرين املعلم واألقران الطالب لبعضهم البعض. -
 كفاية معرفة القرين املعلم اخلاصة مبوضوع التدريس املطلوب.  -
 كفاية القرين املعلم من حيث قوة الشخصية وسالمة القيم واألخالقيات العامة.  -
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 معرفة القرين املعلم لكيفية التعامل مع الطالب. -
 حتضري املعلم املشرف لبيئة التعلم حىت ميكن للقرين املعلم القيام بواجبه كما هو متوقع منه. -

 :طريقة التعليم الفردي -86
( التعليم الفردي على أنه ذلك النوع من التعليم الذي يوجه إىل كل 5: ص 1994) شعراوي، تعرف

 الصور التالية:فرد على حدة ويتخذ صورًا متعددة، حيث ميكن أن أيخذ إحدى 
أن يكون للتلميذ احلرية أن يتقدم يف دراسته ابلسرعة اليت تناسبه على الرغم من تقدمي نفس املنهج  -

 ونفس طريقة التدريس جلميع التالميذ.
أن يسمح للتالميذ أن يسعى كل منهم إىل حتقيق أهداف تعليمية خاصة به تتفق مع قدراته وميوله  -

 وحاجاته وطموحاته.
يدرس مجيع التالميذ نفس املنهج بسرعتهم اخلاصة على أن يسمح هلم أن خيتاروا عددا من أن  -

 وميوهلم. متهاألنشطة التعليمية اليت حيويها املنهج تتفق وقدرا
( إىل أنه ظهرت يف 461: ص1997، (Ornstein &Levine)) أورنستني، وليفني  ويشري

مجيعا حتاول  انه، وابلرغم من تنوع هذه املداخل إال أالعقود األخرية مناذج تدريسية للتعليم الفردي
 توفري معلم أحادي لكل طالب. 

هذه النماذج التعليم املربمج، املوديوالت، والتعليم الفردي املوجه، و التعليم الفردي  ومن
 املوصف، التعليم مبا يتفق واحلاجات.

 :طريقة التدريس للتفكري - 82
فكرة التدريس للتفكري ليست بفكرة جديدة على الساحة  ( أن5: ص 2111) ميخائيل،  يرى

لتكون ركيزة  ابهالعلمية والرتبوية ولكنها تعترب فكرة جديدة إذا اجتهت إليها مناهجنا احلالية واهتمت 
يف  حلديثةأساسية يف عملييت التعليم والتعلم داخل الفصل واليت اصبحت حتمية ملسايرة االجتاهات ا

ا واستجابة من الرتبويني إلنتاج نوعيات من األفراد قادرين على التعامل مع العلوم والتكنولوجي
املستقبل ابحلكمة والوعي والقدرة. ولتبين فكرة التدريس للتفكري جيب أن نضع جمموعة من 

 االعتبارات حىت نتيح للمتعلم فرصة للبحث واالستقصاء واالكتشاف والتحليل منها:
الفعالة يف املواقف الرايضية املتضمنة جلوانب التفكري وأنواعه مثل تشجيع الطالب على املشاركة  -

 التفكري الناقد واإلبداعي والتفكري االحتمايل والتصويري والرمزي....اخل.
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أن يتمتع املعلم إبمكاانت خاصة ومهارات وكفاءات تدريسية متكنه من أداء هذا الدور الوظيفي  -
تثري فكر الطالب وتتحدى تفكريه وجتعله قادرًا على إعطاء اجلديد مثل مهارة طرح األسئلة اليت 

والتحليلية،  يةحلول وحلول بديلة مثل أسئلة املقارنة والعالقية والتفسريية واالستقرائية واالستنباط
ومهارة إدارة الفصل وإدارة الوقت، ومهارة معاجلة املعلومات وإاتحة فرصة أمام املتعلمني إلبداء الرأي 

وخلق جو انفعايل دافع يساهم يف إسراء فكر الطالب ورفع عنهم مظاهر احلرج والقلق  واملناقشة،
 واخلوف اليت عادة ما تصاحب الطرق التفكريية.

 إاثرة مشكالت متعددة تتناسب ومستوى املتعلم ومرتبطة حبياته اليومية مدرسية أو حياتية. -
ليا وتقيس قدرة الفرد على التفاعل مع املواقف استخدام أساليب تقومي هتتم ابلعمليات التفكريية الع -

 اجلديدة.
 :طريقة التدريس من أجل تعلم مستقل -81

االستقالل الذايت للطالب أن تتاح هلم حرية كافية ليحاولوا وجيربوا ويفشلوا وحياولوا مرة أخرى  يتطلب
الل الذايت ( أن التدريس لتحقيق االستق259: ص 1999معتمدين على أنفسهم. ويذكر )جابر، 

 مراعاة ما يلي: بيلقي مبطالبه اخلاصة ومقتضياته على املعلمني، ولتنمية االستقالل الذايت للمتعلم جي
 أن يكون املعلمون واثقني من معرفتهم.  -1
 أن يكون املعلمون متجاوبني مع طالهبم. -2
 أن حيرتم املعلمون طالهبم.  -3
 أن تستخدم املناقشة طريقة للتعليم. -4
 االستخدام اجليد لألخطاء كموقف للتعلم. -5

 اليت تنمي االستقالل الذايت تظهر شواهد على ما أييت: والصفوف
 خيتار املتعلمون فيها طرائقهم وأهدافهم. -1
 يعرف املتعلمون فيها إىل أين ميضي تعلمهم وكيف ينمونه ويطورونه. -2
 تتوافر للمتعلمني مواد للتعلم متنوعة وكثرية. -3
 ن يكون املتعلمون فيها على استعداد للمخاطرة وإلظهار املبادرة.أ -4
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 التعليم يف اآليل احلاسب استخدام يف الدول بعض جتارب خالصةاملبحث الرابع: 
 :التجربة األمريكية -8

خطة شاملة لتطوير االستفادة من التقنية احلديثة يف التعليم  1996اإلدارة األمريكية يف عام  بدأت
 ى حتقيق األهداف التالية:ركزت عل

 تدريب املعلمني ملساعدة الطالب يف استخدام احلاسب اآليل. - 1
 توفري أجهزة حاسب ذات وسائط متعددة يف الفصول الدراسية. - 2
 ربط مجيع الفصول الدراسية بشبكات اإلنرتنت. - 3
 در(.ب http://www.bdr.net/vbتوفري الربجميات الفعالة ومصادر التعليم )  - 4

( بدأت جتربة الوالايت املتحدة األمريكية يف إدخال 7: ص2111)أبو زيد، وعمار،  واشار
احلاسب يف التعليم يف اخلمسينات وازدادت التجربة انتشارا يف التسعينات، حيث أشارت الدراسة 

يف اليت مت إعدادها من قبل القسم التعليمي ابلوالايت املتحدة عن واقع احلاسبات واستخدامها 
حاسب، وان معدل استخدام  21أسفرت النتائج على أن كل مدرسة اثنوية هبا اكثر من  تعليمال

 12% من املدارس توفر جهاز حاسوب لكل 7الطالب للحاسب يصل إىل ساعتني أسبوعيا، وان 
% من مدرسي  17%من مدرسي املدارس الثانوية يستخدمون احلاسب، وان  15طالب، وأن 

خرباء يف احلاسب يف اجملاالت التالية يف استخدام الربامج التعليمية، و توفر  وايعترب  املدارس الثانوية
املعلومات لديهم عن الربامج، استخدام برامج معاجلة الكلمات، كتابة الربامج ابستخدام لغات 

 51احلاسب، وعن قضاء الوقت لطالب املرحلة الثانوية يف استخدام احلاسب أكدت الدراسة أن 
% من وقت  13خمصص الكتساب املعرفة عن احلاسبات وتعلم الربجمة، وان  لطالبوقت ا% من 

% من وقت الطالب  11الطالب خمصص للتدريب على املهارات الرايضية وتعلم اللغات، وان 
خمصص للتدريب على التمارين واملمارسة يف التجارة والصناعة أكدت الدراسة أن استخدام احلاسب 

ساهم يف تطوير اإلعداد األكادميي للطالب، وابلرغم من ذلك فان التجربة  يف بعض املقررات
األمريكية كما تشري الدراسة ما زالت يف حاجة إىل ضرورة وجود خطة قومية على مستوى األمة 
إلدخال احلاسب يف املدارس، احلاجة إىل أتهيل املعلمني وتدريبهم، احلاجة الشديدة إىل التمويل من 

 مشاركة الرتبويني يف كافة خطوات وضع اخلطة وتنفيذها. مهيةمي، أالقطاع احلكو 
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 :جتربة فرنسا -7
التجربة الفرنسية منوذجا يف إدخال احلاسب يف التعليم ابعتبارها وسيلة تعليمية وذلك العتبارات  تعترب

د لغة هي وجود خطة وطنية إلدخال احلاسبات مع توفر القناعة والقرار السياسي املدعم لذلك، ووجو 
وإعداد  حلاسبخاصة خمتلفة عن اللغة اإلجنليزية، وجود خطة لتدريب املعلمني على استخدام ا

املناهج، وعدم التسرع إبدخال احلاسبات يف املدارس قبل إعداد املدرسني اإلعداد املناسب واالنتهاء 
ل احلاسبات تنفذ من تطوير الربامج التعليمية ملختلف املقررات، ووضع خطة لتمويل احلكومة إلدخا

وتقييمهم ملدى فاعلية  املدارسبدقة، املشاركة الفعالة من الرتبويني يف مراحل إدخال احلاسب يف 
إبدخال احلاسب يف املرحلة الثانوية ليستخدمه الطالب  1971ذلك، وقد بدأت التجربة يف عام 

ن الغرض تدريس الربجمة أو سنة ابعتباره وسيلة تعليمية ومل يك 11 -بني  15الذين ترتاوح أعمارهم 
الربجميات للمقررات خالل  وإعدادعلم احلاسب ووضعت خطة لتدريب املدرسني وتركيب األجهزة 

برانمج تعليمي، للمناهج يف  511وقد مت االنتهاء من إعداد اكثر من  1979 -1976الفرتة من 
: 2111)أبو زيد، وعمار،  الرايضيات واملوسيقي واللغات والطبيعة والكيمياء وهي قيد االستخدام

 (.1ص
مرت التجربة الفرنسية يف عدد من املراحل مما ااتح هلا فرص التقييم املتكرر. وميكن  ولقد

 تلخيص التجربة الفرنسية يف املراحل التالية:
( بقصد ادخال احلاسوب كوسيلة تعليمية، وقد  1972مرحلة التجربة الفرنسية عام )  بدأت

لية الثمانية ومخسني معهًدا، حيث وضع يف كل معهد من تلك املعاهد جهاز عرفت تلك املرحلة بعم
يتصل به مثاين طرفيات )شاشات( وآلة طابعة، وخالل مخس سنوات  (mini)حاسوب من نوع ميين 

 (1976-1972من ) 
املرحلة الثانوية يف اجلامعات، –( معلما من مدرسي  531مت تدريب ما جمموعه )  متتالية

( حيث اوقفت ومت  1911موعة عام دراسي كامل، واستمرت التجربة حىت عام ) خصص لكل جم
 تقييمها. وكانت نتائجها فريدة، وملخصها:

( اسبوع كل عام دراسي  25( ساعة اسبوعيا وملدة )  32تستخدم االجهزة ملدة )  كانت
مني انفسهم برانمج تعليمي من اعداد املعل 411( ساعة سنواي، مث تقنني اكثر من  111أي  )

 45اتيحت الفرصة حلوايل   (inrr)وتقييمها وتوثيقها وتوزيعها من قبل املعهد الوطين لبحوث التعليم  
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معلم استخدام اجهزة احلاسوب، مت حتقيق ادخال نظم  1111طالب، وكذلك اكثر من  فال
التعليم مبساعدة املعلومات من خالل كافة فروع املعرفة وليس من خالل الرايضيات والعلوم فقط، ان 
 احلاسوب لن يكون بديال عن املعلم، بل سيكون استخدامه لغاايت التعزيز واملساعدة.

 -1979املرحلة الثانية واليت مسيت "املشروع اخلماسي" فقد امتدت خالل الفرتة من ) اما
 ( ختللتها االنشطة التالية:1914

( لرتكيب عشرة آالف  1979عام ) وزارة الرتبية والصناعة يف فرنسا مشروعا مخاسيا  طرحت
حاسب مصغر )مايكرو كمبيوتر( يف املدارس الثانوية الستخدامات الطالب بني سن احلادية عشرة 
والثامنة عشرة، حيث ساعد هذا التوجه اىل اخرتاع وانتشار اجليل االول من اجهزة احلاسوب املصغرة 

االقراص املرنة، وقد رافق عملية ادخال االجهزة املعتمدة على انظمة املعاجلات املصغرة واليت تستخدم 
 تسارع يف عملية تدريب املعلمني ايضا.

جهاز  6111، مث وصل عددها اىل 1911جهاز حىت العام  1211ابنه قد مت تركيب  علما
 .1913مع هناية عام 

  مت اعداد وتدريب عدد كبري من املعلمني على اساسيات املعلوماتية ملدة عام 1912عام  يف
 كامل، اصبحوا على اثرها مدربني لزمالئهم وقادرين على االسهام يف انتاج برجميات تعليمية.

اخلطة املسماة  1916. برزت يف عام 1916هذا الزخم يف نفس االجتاه حىت عام  واستمر
"املعلوماتية للجميع " اليت هتدف اىل تدريب مجيع طالب املدارس البالغ عددهم ثالثة عشر مليوان 

 استعمال اجهزة احلاسوب. وترتكز تلك اخلطة على ثالثة اعمدة: على
 جتهيز املدارس أبجهزة حاسوب مايكروية. -1
 تدريب املعلمني واعدادهم هلذه املهمة اجلديدة. -2
 تصميم وانتاج الربجميات التعليمية. -3

يب تلك اخلطة كانت طموحة حبيث اهنا هتدف اىل تركيب مئة الف جهاز حاسوب، وتدر  ان
 ويف، . ومت دعم هذه اخلطة من الرئيس ميتريان نفسه1911ما يزيد عن مئة الف معلم مع هناية عام 

%( من اهدافها. وبعد 91هناية املدة املقررة لتلك اخلطة مت تقييمها، فوجد اهنا حققت ما يزيد عن )
ب املعلمني حىت مت ذلك تبنت احلكومة الفرنسية سياسة االستمرار والتوسع يف تركيب االجهزة وتدري

 (.12ص: 2115.  )الطييب، 1991تعميم استخدام احلاسوب يف التعليم مع بداية العام 
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 :التجربة املاليزية -4
 وهدف إىل إدخال احلاسب واإلنرتنت يف الفصول الدراسية.  -1
 .1999% يف عام  91بلغت نسبة املدارس املرتبطة ابإلنرتنت  -2
 التقنية يف الفصول الدراسية )ابملدارس الذكية(. مسية املدارس اليت تطبق - 3
 (http://www.bdr.net/vb .)بدر 
 :التجربة الربيطانيا -3
صدر يف بريطانيا قانون اإلصالح الرتبوي الذي يهدف إىل تبين خطة شاملة  1994عام  يف

صة معاجلة الستخدام احلاسب يف التعليم. وقد مت تطوير التعليم عندما مت إنتاج الربجميات وخا
النصوص وغريها، حيث أتيحت الفرصة للطالب الستخدام احلاسب يف جمال التعليم، وقد دعمت 

 http://www.bdr.net/vbاألجهزة اليت حتتاجها لتنفيذ اخلطة الوطنية للمعلوماتية.) ميعاملدارس جب
 بدر(.

 :التجربة الياابنية -5
د الدراسية والتعليمية بواسطة أشرطة فيديو م بدأ مشروع شبكة تلفازيه تبث املوا 1994عام  يف

م بدأ  1995عام  ويف، للمدارس حسب لطلب إلاتحة الفرصة لالتصال بني املدارس للتعلم عن بعد
مشرع املائة مدرسة حيث مت جتهيز املدارس ابإلنرتنت بغرض جتريب وتطوير األنشطة الدراسية 

 بدر(.  http://www.bdr.net/vbوالربجميات التعليمية من خالل تلك الشبكة.)
 :جتربة اململكة العربية السعودية -6

استخدام احلاسب يف التعليم امتداًدا لتقنيات التعليم يف التعليم قبل اجلامعي يف اململكة، مث بعد  كان
أتسيس مرحلة البكالوريوس يف اجلامعات السعودية، وخترج عدد من املواطنني بديبلومات من معهد 

 .اإلدارة وغريه
انطالقة القرن الواحد والعشرون انطلق مشروع وطين لنشر تقنية احلاسب اآليل يف  ومع

املستوى التعليمي قبل اجلامعة، وجتري اآلن حماوالت جادة لربط مدارس التعليم العام بشبكة حاسوبية 
واحدة، وقد جنحت اجلامعات نسبًيا يف حتقيق ذلك بسبب حجمها وتقارب قطاعاهتا. 

(http://www.Bdr.net/vb .)بدر 
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املسؤولون يف وزارة املعارف بنشر الثقافة املعلوماتية منذ منتصف العقد املاضي، فقد أدرجت  واهتم
الوزارة ثالثة مقررات دراسية للحاسب يف التعليم الثانوي املطور آنذاك، وبعد إلغاء النظام املطور 

حصة أسبوعيا لكل  عها مادة أساسية بواقاستمرت دراسة احلاسب يف النظام الثانوي املعدل ابعتبار 
م  1991من املستوايت الثالثة للمرحلة الثانوية مث زيدت إىل حصتني يف األسبوع، ويف عام 

اعتمدت األسرة الوطنية للحاسب يف وزارة املعارف خطة جديدة ملنهج احلاسوب يف املرحلة الثانوية 
بقية الصفوف يف  مث 1999انوي مع بداية على أن يبدأ تطبيق هذا املنهج يف الصف األول الث

 (.1: ص2111األعوام التالية تباًعا )أبو زيد، وعمار، 
 :التجربة األردنية -2

: ( اليت ميكن القول إن عملية إدخال احلاسوب إىل التعليم يف 1997إليها يف )املصري،  املشار
هذه املرحلة بتشكيل جلنة  متثلت يةالتحضري  املرحلة، مية األردنية قد مرت بعدة مراحلاملدارس احلكو 

لدراسة إمكانية إدخال احلاسوب يف جمال التعليم يف املدارس الثانوية، ومن دراسة أجريت هبذا 
اخلصوص حصلت جلنة الدراسة على موافقة جملس الرتبية والتعليم للبدء بذلك وبشكل جترييب وذلك 

 ضمن اإلجراءات التالية:
ية املناهج ملتابعة التجربة، إعداد مذكرات نظرية حول شعبة للحاسوب يف مدير  إنشاء

احلاسوب مث وضعها بني أيدي الطلبة، إعداد بعض الربامج التعليمية املوازية للمذكرات املقررة ينفذها 
الطالب كدروس عملية موضحة للدروس النظرية، قيام بعض املعلمني من محلة الشهادات العالية 

 ابلتدريس. ابحلاسوب
الطالب املفاهيم األساسية عن  إكسابهو داف العامة هلذه العملية األه أهمكان 

احلواسيب ودور هذه األجهزة يف خدمة اجملتمعات اإلنسانية، تعريف الطالب مبكوانت احلاسوب 
ووحداته األساسية واملهام الرئيسية لكل وحدة، تعريف الطالب بشكل مبسط بكيفية متثيل البياانت 

معاجلتها، إكساب الطالب املهارات املتعلقة بتشغيل أجهزة احلاسوب  داخل احلاسوب وطرق
  (.BASIC)الشخصية، تدريب الطالب على املبادئ األساسية يف الربجمة بلغة بيسك 

بدأت التجربة بتدريس مادة احلاسوب كمادة اختيارية لطلبة الصف العاشر )األول  وقد
 الثاين والثالث الثانويني)األول والثاين الثانوي حالًيا(.الثانوي سابًقا(، وحصة واحدة لكل من الصفني 
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وبشكل اختياري لطلبة مدرستني / للمرحلة  1915/ 14املرحلة التجريبية يف العام الدراسي  بدأت
( طالًبا وطالبة ومن مث  151الثانوية مدرسة للذكور وأخرى لإلانث يف مدينة عمان حيث اشرتك ) 

مدرسة  للوريوس يف احلاسوب للتدريس يف هاتني املدرستني ومت تزويد كعني معلم/ معلمة مبؤهل بكا
أبحد عشر جهازا للحاسوب، تشكيل جلنة متخصصة إلعداد برامج موازية ومتكاملة مع الكتاب 
املقرر، تكوين جلنة إلعداد كتاب بعنوان "مقدمة يف الربجمة بلغة بيسك " واملوافقة على تدريسه 

،يف العام الدراسي 1916/ 15مدارس التجربة ابتداء من العام الدراسي  للصف الثاين الثانوي يف
مدارس جديدة ابإلضافة إىل  6جرى توسع جديد يف التجربة حبيث مشلت التجربة  1916/ 15

املدرستني السابقتني، كذلك فقد مت إحالة عطاء لتحويل كتاب األول الثانوي يف الرايضيات إىل مواد 
مدرسة  22 رالستعماله  كوسيلة تعليمية، مت اختيا (courseware)احلاسوب تعليمية تدرس بواسطة 

اثنوية جديدة للذكور واإلانث يف مجيع حمافظات اململكة لوضع حاسوب واحد فيها قبل هناية العام 
 .1916/ 15الدراسي 
ة معلًما من معلمي املرحل 34عقد دورة تدريبية يف جمال احلاسوب ملدة أسبوع شارك فيها  مت

لشراء حواسيب  1916الثانوية يف املدارس السابقة، مت رصد مبلغ مائة ألف دينار يف موازنة عام 
وهذا املبلغ هو جزء من املبلغ الذي  1916/1917خصصت ألغراض التوسع خالل العام الدراسي 

( واملقدر حبوايل مليونني و نصف املليون دينار 1991 -1916يف مشروع اخلطة اخلمسية )  درص
وذلك ألغراض التوسع يف جتربة إدخال احلاسوب يف املدارس الثانوية يف اململكة على مدار سنوات 

 مادةاخلطة اخلمسية. وأصدرت احلكومة األردنية قرارا يقضي إبدخال احلاسوب يف العملية التعليمية 
املدارس حبيث تعم ووسيلة مما دفع وزارة الرتبية والعليم إىل تكثيف جهودها لتسريع عملية إدخاله يف 

( وهبذا االجتاه زادت الوزارة 1991 -1916التجربة كافة املدارس الثانوية مع هناية اخلطة اخلمسية ) 
أجهزة حاسوب  عتمدرسة وز  162عدد مدارس التجربة إىل   11/19مع مطلع العام الدراسي 

فريقا  1917ليم عام جهازا لكل مدرسة، كما شكلت وزارة الرتبية والتع 11مدرسة مبعدل  71على 
وطنيا لبحث ومناقشة عناصر املشروع إدخال احلاسوب إىل املدارس ووضع اخلطوات التنفيذية لذلك 

التطوير الرتبوي الذي  رابلتنسيق مع اجلهات املعنية، وجاء يف توصيات هذه اللجنة اليت اقرها مؤمت
  -ما يلي:  1917( أيلول  7-6عقد يف عمان خالل الفرتة ) 



61 
 

فلسفة واضحة املعامل لعملية إدخال احلاسوب يف التعليم أتخذ يف احلسبان حمو األمية  وضع
 احلاسوبية، واستخدام احلاسوب كوسيلة للتعلم وتوظيفه يف اإلدارة املدرسية.

وذلك من خالل خطة تعميم إدخال احلاسوب إىل  1917يف عام  التعميم مرحلة بدأت
 ىل:املدارس الثانوية وهتدف هذه اخلطة إ

نشر الثقافة احلاسوبية املتعلقة ببعض استخداماته وتطبيقاته، إنشاء مركز إلنتاج برجميات تعليمية،  -1
 واستخدامه يف التعليم الذايت.

تشكيل فريق وطين ملتابعة تنفيذ اخلطة وحتديثها وفق املستجدات وتطبيقاته، إنشاء مركز إلنتاج  -2
 م الذايت.برجميات تعليمية، واستخدامه يف التعلي

تدعيم قسم احلاسوب يف مديرية املناهج ابألطر الفنية الالزمة ملتابعة تدريس احلاسوب وإنتاج  -3
 الربجميات وصيانة األجهزة.

( IBM)( جهاز حاسوب من األجهزة املتوافقة مع جهاز  2111التعاقد على شراء )  مت
دورات تدريبية وبشكل دوري ملعلمي  ابإلضافة إىل برجميات معربة وأخرى ابللغة اإلجنليزية، عقد

احلاسوب يف كافة مدارس اململكة، إقامة مركز إلنتاج الربجميات التعليمية، والقيام ابلبحث والتطوير يف 
تقنيات هذا اإلنتاج، العمل على إنشاء مديرية للحاسوب التعليمي، توفري أجهزة احلاسوب ابألعداد 

د الطلبة، توفري وحدة صيانة ألجهزة احلاسوب يف وزارة الرتبية املناسبة يف املدارس مبا يتناسب مع عد
 والتعليم. 

 :التجربة الفلسطينية -1
مجع معلومات من خالل استبانة  1991واقع احلاسوب التعليمي يف فلسطني، مت يف خريف  ملعرفة

وكانت مدرسة، وطلب من مدير املدرسة ومدرس احلاسوب فيها، ان يقوما بتعبئتها.  11وزعت على 
هذه املدارس موزعة على ثالث مناطق هي: بيت حلم، القدس، ورام هللا. ولقد وزعت هذه 

املدارس بدون اختيار مقصود. فشملت مدارس من مناطق خمتلفة، خاضت جتربة على  تاالستباان
ادخال احلاسوب او على وشك ان تقوم هبا، وكما هو معلوم، فان عدد هذه املدارس قليل وسوف 

 يتم مناقشة ما هو موجود من عدة نواحي:
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 املدارس:  - 8
املدارس الوحيدة اليت ابدرت خبوض جتربة  املدارس اليت مشلتها هذه الدراسة مدارس خاصة. لكوهنا ان

ادخال احلاسوب التعليمي، ألسباب كثرية ال داعي لذكرها اآلن. وحىت يف الوالايت املتحدة 
 از،، يساوي مخسة ماليني جه1991االمريكية واليت كان تعداد احلاسبات يف املدارس فيها سنة 

لستينات و السبعينات من هذا القرن، وليس يف بدأت هذه التجربة يف املدارس اخلاصة واالهلية، يف ا
 املدارس احلكومية.

معلما ومعلمة، ومتوسط عدد  32كان متوسط عدد املعلمني يف املدارس اليت مشلتها االستبانة   لقد
مدرسة  15مدرسة اليت مشلتها الدراسة كان هناك  11ضمن ال  ومن، طالبا وطالبة 531الطالب 

مدارس ال يوجد فبها اجهزة، ولكنها ختطط إلدخاهلا يف املراحل  3و تتوفر فيها اجهزة احلاسوب 
مدرسة تستخدم احلاسوب للتدريس وإلدارة املدرسة معا، اما  15املستقبلية القريبة وكان من ضمنها 

 فقط. ليمالباقي فتستعملها للتع
 9رحت ابلنسبة ملصادر التمويل واليت مكنت املدارس من احلصول على االجهزة، فقد ص اما

مدارس ابهنا حصلت عليها من اموال املدرسة اخلاصة. وهذا من اهم االسباب اليت دفعت هذه 
املدارس اىل رايدة هذه التجربة. اما اول حاسوب تعليمي ادخل اىل املدارس، فقد كان يف سنة 

تغلغل احلاسوب يف مجيع جماالت احلياة، وضرورة اعداد الطالب للتأقلم مع عصر  وان، 1914
 لتقنيات من اهم االسباب اليت ادت اىل ادخال احلاسوب اىل املدرسة.ا

 االجهزة واستخداماهتا:  - 7
جهازا، اما متوسط عدد االجهزة  14متوسط عدد االجهزة املتوفرة للتعليم يف املدرسة الواحدة هو  ان

اليت أتخذ مادة املتوفرة الستخدام ادارات املدارس فهو جهاز واحد. وكان عدد الطالب يف الصفوف 
طالبا وطالبة، ومتوسط عدد الطالب الذين يستخدمون اجلهاز يف آن واحد طالبني  24احلاسوب 

 اثنني.
 مدرسي مبحث احلاسوب: - 4

من خالل االستبيان، اهتمام املدارس مبوضوع احلاسبات، وخصوصا يف اختيار معلمي هذا  تبني
 املبحث.
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ال جامعيا اول ) بكالوريوس( يف علم احلاسب، ولكنه % من املدارس، حيمل املدرس مؤه 91 ففي
 مل يتلق أي تدريب او أتهيل خاص لتدريس هذا املبحث.

 الصفوف اليت يدرس فيها مبحث احلاسوب:  - 3
املراحل الدراسية اليت جيب ان يبدا فيها تدريس مبحث احلاسوب ال يزال موضوع حبث. اما يف  ان

مدرسة اليت مشلها االستبيان تبدا بتدريس هذا  11ة من ال مدرس 14مدارسنا احمللية فتجد ان 
 ماملوضوع يف املرحلة االعدادية، أي مع بداية الصف السابع )االول االعدادي سابقا( ويف معظ

مدارس( يستمر تدريس هذا املبحث يف املرحلة الثانوية، اما ابلنسبة للصف الثاين  9احلاالت ) 
ثانوي سابقا( فقد وجد ان مخسة مدارس فقط تقوم بتدريس موضوع الثانوي "التوجيهي" )الثالث ال

مدرسة  اكاحلاسوب يف هذا الصف. اما ابلنسبة للمراحل الدراسية األخرى املتبقية، فقد تبني ان هن
واحدة فقط يستخدم طالب الروضة فيها اجهزة احلاسوب، ومدرسة واحدة يدخل فيها موضوع 

 ئية.احلاسوب يف مناهج الصفوف االبتدا
 املناهج املتبعة: - 5
مواد املنهاج املتبعة يف مبحث احلاسوب تعترب قضية مهمة للغاية، فوجود منهاج جيد، ميكن ان  ان

حيقق نتائج جيدة. ولقد ظهر من خالل االستبانة، ان الغالية العظمى من املدارس تركز يف التدريس 
ذاهتا ومنفصلة عن غريها من مواد املنهاج.  ويف كافة املراحل، على تقدمي احلاسوب كمادة قائمة حبد

فنجد منهاج مبحث احلاسوب يضم عنوانني مثل "تتطور احلاسوب "، و"مبدأ عمل احلاسوب"، و" 
 " وغريها من العناوين اليت تركز يف جمملها على جهاز احلاسوب حبد ذاته.MS-DOSنظام التشغيل 

ة. ويف هذا اجملال يتم الرتكيز على بعد ذلك ننتقل ويف كافة الصفوف اىل موضوع الربجم
ولقد وجد ان بعض املدارس تقوم بتدريس لغة اخرى من  BASICاستخدام لغة برجمة معينة وهي ال 

   LOGOلغات الربجمة وهي لغة. 
% 41حدث بعض التطور على مناهج احلاسوب يف بعض املدارس. فقد بدأت حنو  وقد

ة للحاسوب كتقدمي برامج معاجلة النصوص وقواعد من املدارس بتقدمي بعض الربامج التطبيقي
 املعلومات.

النقاط اهلامة اليت ظهرت من خالل الدراسة، عدم احتساب عالمة مبحث احلاسوب  ومن
 (.44: ص1994ضمن املعدل العام للطالب يف كثري من املدارس )مطر، زعيب، 
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 :ليبيا يف التعليم اتريخ
له،  والسياسية واالقتصادية االجتماعية احلالة على بلد أي يف والرتبية وتطورها التعليم حالة تعتمد
 للدولة وبرامج السياسية احلالة حسب متغريا ليبيا يف التعليم كان فيه؛ لذلك األوضاع استقرار ومدى
  إليهم؛ ابلنسبة منه واهلدف التعليم أمهية ومدى احلكام

 املدعومة التقليدية الوسائل يعتمد على كانواحلفصية( )املوحدية  الدولة أايم ليبيا يف فالتعليم"
 يف الدولة عليه هو ما على اآلمر يتغري الصوفية، ومل والزوااي يف املساجد القرآنية املدارس مثل أهليا

 واليت احلديثة املدنية املدارس بعض حيث افتتحت العثماين العهد هناية يف إال مانلية والقره العثمانية
 الفنون مدرسة مثل املدارس املهنية بعض إفتتاح إىل حمدودا، إضافة هامن عدد املستفيدين كان

 األتراك إىل ليبيني إضافة جمندين تضم أن هلا مسح واليت الرمسية املدارس العسكرية و بطرابلس والصنائع
 وظل احلديثة املدارس على البسيط االنفتاح هذا املدارس، ورغم تلك يف أغلبية يشكلون كانوا الذين
)املنظمة الليبية  "الوقت ذلك يف عدد السكان إىل نسبة جدا حمدودا املدارس تلك من املستفيدين عدد

 (.3م: ص2116للسياسات واالسرتاتيجيات، 
 سياسية تقلبات والعشرين الواحد القرن إىل التاسع القرن أواخر من ليبيا حيث شهدت

 اإلدارات حكم البالد، إىل على إليطايلا االستعمار سيطرة إىل األتراك حكم من خطرية واستعمارية
 شهر من األول يف ابنقالبه القذايف معمر قيام م(، إىل 1951 عام) استقالهلا على ليبيا حصول إىل

 على طرأ م(، فقد 2111) عام فرباير من 17 يف فرباير 17 ثورة كانت م(، مث 1969) عام سبتمرب
 فرتة أواخر امهها من وكان كثرية وتغريات تقلبات يةواالجتماع واالقتصادية السياسية احلياة مالمح
 هبدف اإلجياز من بشيء م(، سأتناوهلا1911) سنة اإليطايل االحتالل بداية وإىل العثماين احلكم
 (.119 م: ص2113القاري)مسعود،  إىل الصورة تقريب

 يف املدارس عضب بفتح قامت، ليبيا الحتالل ايطاليا اعتمدهتا اليت التمهيدية الربامج وتشمل"
املدارس  هذه بعض كان حيث، بذلك هلا الرتكية مساح السلطات بعد الليبية و ذلك الوالايت بعض

 خطة يف احتالهلا بعد ليبيا مدارسها يف عدد من ايطاليا مباشرة، وحيث زادت الكنيسة يتبع تبشرياي
لليبيني،  ابلنسبة الواقع مراآل تقبل من حالة بسط على فيه والعمل واالستقرار البلد هلا الستيطان

 للمدارس أبنائهم إرسال الليبيون بسيطا وفضل الليبيني من املدارس هلذه املراتدين عدد كان لذلك
، منها املنطقي نظرا لتخوفهم، االيطالية املدارس إىل ارساهلم عن الصوفية التقليدية والزوااي الدينية
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 إضافة التعليمية العملية يف أساسي بشكل االيطالية على اللغة تعتمد االيطالية املدارس كانت حيث
 املدارس من موقفهم عن يرتاجع الليبيون ومل، واجلغرافيا التاريخ مثل الدراسية للمواد إىل ادجلتها

 من هذه املستفيدين عدد و بذلك ظل، املسلحة املقاومة توقف اليت شهدت الفرتة يف حىت االيطالية
)املنظمة  "هبم اخلاصة املدارس بعض كانت هلم الذين اليهود من أو ربالع من سواء حمدودا املدارس

 (.3م: ص2116الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات، 
 فأصبحت، ليبيا على الفرنسية واالجنليزية الوصاية عهد يف حتسنا شهدت األوضاع ولكن"
 زاد عدد املدارس أن إال، نيةالثا العاملية احلرب يف املدارس بعض رغم تدمري و أبكملها عربية املناهج

وإعداد   لتجهيز مدرسة وافتتحت ذلك الوقت( يف االعدادية ) الثانوية املدارس خاصة ما حد إىل
 إرسال من عن التخوف الليبيني توقف و التعليمية احلالة يف التحسن هذا ولكن رغم، املدرسني
 االيطايل االحتالل إهناء بعد ذاهتا يف للعملية التعليمية حتمسهم وتقبلهم أو املدارس إىل أبنائهم
 و التخطيط افتقد إىل املرحلة تلك يف التعليمية العملية أن إال، الطالب يف عدد الكبرية والزايدة
م: 2116)املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات،  "وخصوصياهتا الليبية للبيئة املالئمة املناهج

 (.3ص
الليبية،  اململكة عهد يف الكم والنوع انحية من كبريا وتطورا يةنوع نقلة ليبيا يف التعليم شهد

 أن والثانوية، بعد االعدادية و االبتدائية املدارس عدد كبرية يف زايدة الفرتة تلك شهدت حيث
 أعداد زايدة و األطفال اهتمام برايض إليها مراحل، يضاف 3 من تتكون التعليمية أصبحت املراحل

 وبدأ الرتبية وكلية الليبية اجلامعة إنشاء قبل املعلمني، وذلك معاهد إعداد و هنيةامل واملدارس املعاهد
ليبيا،  يف التعليمي الوضع كبرية يف طفرة للمعلمني، و بذلك حدثت مورد خري منها دفعات ختريج

 عهد يف املتعاقبة احلكومات تبعتها اليت للخطة وأهداف مكتوبة فلسفة وجود من عدم وابلرغم
 وهو ذلك يف لكل الراغبني التعليم فرصة إاتحة كان الرئيسي اهلدف إن واضحا كان إال أنه كةاململ
 إال متاح غري كونه عن والفرنسي، فضال الربيطاين عهد االنتداب يف كايف بشكل متاحا يكن مل ما

 .الرتكية االدارة و االيطايل االحتالل عهود اندرا يف
 شاملة تعليمية لعملية البداية احلقيقية كان امللكي العهد إن القول ميكن الفرتة هلذه واخلالصة

 :منها السلبيات بعض من ختلو مل التجربة أن الدولة الليبية، إال تبنتها وطنية خطة يف
 .رئيسيا املصرية املناهج على فظل االعتماد املواد لكل ليبية مناهج أتليف على القدرة عدم -1
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 أتهيل لضعف والفيزايء العلمية كالرايضيات املواد يف خاصة رينياملص املدرسني على االعتماد -2
 .اململكة عهد من طويلة فرتة خالل اجلانب يف ذلك الليبيني املدرسني

 .األساسي التعليم إمتام مرحلة بعد التعليمية املؤسسات من الطالب تسرب مشكلة -3
 .املهين التدريب مع ةالعلمية النظري املناهج انسجام وعدم الرسوب نسبة ارتفاع -4
 ابلشكل اخلرجيني من لالستفادة هناك خطة تكن مل حيث أهدافه و التعليم بني العالقة ضعف -5

 (.4 -3م: ص2116املطلوب )املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات، 
 أن إال، والنوع للكم كان شامال أنه رغم ليبيا يف التعليمية احلالة يف التغري أن املالحظ فمن"

واملعاهد  الكليات عدد زايدة رغم أنه النوع، مبعىن إىل منه الكم أكثر إىل عائدا كان ذاته يف التنوع
 األمية االساسي والثانوي، حمو األطفال، التعليم )رايض املختلفة املرحلية املدارس و املهنية واملدارس

 ونوع عدد بني واضحة وتكاملية عليميةت خبطة مرتبطا يكن مل والكم التنوع أن هذا إال الكبار( وتعليم
يف  استمر ما أخرى، وهو جهة من اجملتمع وحاجات و متطلبات جهة من التعليمية املؤسسات

 يف إلزامي منط إىل التعليم منط حيث تغيري من كبريا حتوال شهدت إهنا رغم و القذايف حكم سنوات
 بنيتها يف تطور معقوال و التعليمية واملؤسسات لبةالط يف أعداد االعدادية والثانوية، والزايدة املرحلتني
 على مبنية تكن مل املكاسب هذه كل أن إال. من املعلمني األجانب كبري عدد انتداب و، التحتية

 التشقق، لتظهر يف التعليمية بدأت العملية أن نتائجها من كان متكاملة، واليت خطة تعليمية
من  كبري عدد وحتويل الوظيفي( املالك قرار):   مثل وبةغري حمس قرارات عن انجتة كبرية مشكالت

 كبري اخنفاض مع وكيفا، متزامنا املعلمني عددا يف عجزا شكل ما مسبق أي ختطيط دون اليه املعلمني
)املنظمة  "حىت االن أعراضها استمرت الرتبوي التفتيش إدارة يف االجانب والضعف األساتذة عدد يف

 (.4م: ص2116اتيجيات، الليبية للسياسات واالسرت 
 ابلعقم عامة الطويلة الفرتة هذه متيزت العثمانية، وقد اخلالفة حتت عديدة قروانً  ليبيا "ظّلت

 (.35 ص م:1911، التليسي)األديب"  الفكري، واخلمود
 :الديين التعليم نظام -8

والزوااي،  واملساجد بالكتاتي يف جيري الذي القدمي التعليم من النوع ذلك الديين ابلتعليم هنا أقصد
 :يلي ما يتضمن وكان الديين التعليم عامة عليه نطلق أن وميكن

 :الكتاتيب -أ
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عنه،  منفصلة ابملسجد، أو ملحقة أكثر أو حجرة تكون ما غالباً  ّكتاب، والكتاتيب مجع الكتاتيب
 .املدن وضواحيها يف أكثر بشكل كانت املدن، والبوادي، واألرايف، ولّكنها يف وتوجد

 سن حتديد غري من أي كباراً  صغاراً  الطالب ابلّكتاب فيقبل ابلّكتاب الدراسة نظام عن أما"
 وطريقة حبركاهتا، ورمسها فيحفظها العربية اللغة حروف بتلقينه تعليمه الطالب يبدأ للقبول، مث معينة

 صغري، حيث لوح على الكتابة تكون ما ، وعادة(الرشيمة )  ابسم عندهم يعرف ما كتابتها، وهو
 الطني من خاص بنوع يطلى مث أوالً  ابملاء ينظف اللوح وهذا، به خاص لوح طالب لكل خيصص
 والفقهاء الشيوخ يستمر السور، وهكذا قصار طالبه بتلقني الشيخ يبدأ ذلك ، وبعد(الطينة) يسمى

 أثناء ليبيا أحناء رسائ يف الكتاتيب انتشرت وقد منه أجزاء أو هللا كتاب حيفظوا حىت طالهبم تلقني يف
 مبادئ النشء وتعليم الشريعة وأصول الكرمي القرآن حتفيظ يف الكبري لدورها العثماين احلكم فرتة

 احلديثة، وقّلة املدارس قلة انتشارها على ساعد العروض، وقد وعلم النحو والكتابة، ومبادئ القراءة
 (. 121 ص م:2113، مسعود) "ابملبىن املتّعلقة املصروفات

 :املساجد -ب
 الدين، وحتفيظ أصول العباد بتعليم وذلك الديين دورها بتكملة املساجد تقوم الصالة إقامة إىل إضافة"

 واإلمالء النحو والكتابة، ومبادئ القراءة مبادئ عامة خاصة، والكبار النشء الكرمي، وبتعليم القرآن
 شكل يف الطالب جيلس يثاملساجد، ح داخل ومعلمني وأئمة فقهاء طريق عن العروض وعلم

 البالد علماء من كثري احللقات هذه يف خترج وقد، تقليدية بطريقة العلوم تلك يتعلمون كبرية حلقات
 دور من هلا ِلما للتّعلم املساجد إىل أبنائهم إبرسال -هذا وقتنا إىل – الليبيون حرص بعد، وقد فيما

 تنشئة يف املتني األساس ّأهنا على الناس من كثري إليه ينظر النشء، حيث تربية يف كبري، وإجيايب
 (. 121 ص م:2113، مسعود) "حالياً  العلمية التقنيات تطور من ابلرغم الطفل

 :الزوااي -ج
 زاوية، وهي مجع بعيد، والزوااي أمد منذ املسلمون عرفه الذي الديين التعليم أنواع من نوع هي الزوااي و

 خمتلف على الناس فيها يتّلقى ما مكان يف ابملسجد، أو ةملحق كانت حجرات أو حجرة عن عبارة
دينية،  علوماً  فيها الدارسون يتّلقاها اليت العلوم كانت ما واآلداب، وغالباً  والعلوم املعارف أعمارهم
 .الكتاتيب عن كثرياً  الزوااي ختتلف ال ولذلك
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 عرفته الدراسة من لون وهومعني،  وقت أو معينة لسن ختضع ال الزوااي هبذه الدراسة "حيث كانت
وشعر،  نثر من بفروعه األدب جبانبها يتكون العلمية الدراسة تنشأ العريب، وحيث الشرق مدارس
 (.24 ص م: 2111املصرايت، والشارف، )اندة" أو شطرة رواية نظم، وبه وفيه شواهد فالنحو

 جلبل الغريب.استكماال للحديث عن الزوااي نتناول طائفة من الزوااي املشهورة يف ا
 زاوية طبقة: -8

ومسيت هذه الزاوية ابسم املنطقة املقامة عليها، وهي بلدة صحراوية تقع على مشارف احلماده 
احلمراء، جنوب مزدة. اسسها الشيخ حممد بن امحد بن حممد االزهري الزنتاين حوايل سنة) 

 م(.1155ه( )1272
ر، منهم اطفال يتجهون اىل الزاوية حلفظ حيث يتكون طالهبا من ثالث فئات من خمتلف  االعما

القران الكرمي، وكهول وشيوخ حيضرون جمالس الوعظ والفقه، وطالب نظاميون ااتحت هلم ظروفهم 
ان يتفرغوا لطلب العلم بطريقة منهجية اىل حد بعيد، تعتمد على اختيار كتب معينة يف كل مرحلة 

 (.43م: ص 1999من مراحلها )اهلرامة، 
 لبخاخبة إاو الباروين  مدرسة ا -7

وجاء يف ديوان سليمان الباروين ان مؤسسها هو الصويف احلاج سامل ابو اهلول اليفرين حوايل سنة 
م(. وهي فرتة مضطربة من العهد القره مانلي اختل فيها موازين االستقرار 1791 –ه 1213)

ين ابلعلم ومالذ املعتزلني من السياسي وانتشرت االوبئة والفقر، فكانت هذه املدرسة  ملجا املستنري 
 (.49م: ص1999الفنت )اهلرامة، 

 زاوية الطواهرية  ابيب زاين: -4
 –ه 1211وتقع مبنطقة ايب زاين ابلقرب من مدينة غراين، واتريخ أتسيسها كان حوايل سنة) 

 م(، وتنسب اىل اسرة الطواهرية احدى فروع قبيلة الكميشات، وقد تنسب اىل املنطقة اليت1715
 (.62م: ص1999اقيمت على ارضها فيقال هلا زاوية ايب زاين  ) اهلرامة، 

 زاوية السين: -3
اسسها الشيخ عبدهللا السين يف أواخر النصف االول من القرن التاسع عشر مبدينة مزدة لتكون   

 مركز اشعاع ديين يف طريق القوافل وبني سكان القبيلة، ولتحفيظ ابناء املسلمني القران الكرمي
 وتعليمهم علوم الدين والعربية.
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وكان مؤسسها هو استاذها االول مث تردد عليها علماء اخرون منهم حممد االزهري والشيخ قرزه 
 (.67م: ص1999والشيخ امحد البدوي ) اهلرامة، 

 زاوية قرزة: -5
(كم جنوب شرق مزدة، مبنطقة وادي زمزم، وقد كانت يف  111تقع هذه الزاوية على مسافة) 

 لبداية  بيتا من الشعر يزار وجيدد سنواي مث بين يف مكانه مبىن حلفظ الكتاب.ا
ومن اعالم هذه الزاوية الشيخ ابو القاسم البصري، وحممد النعاس، والشيخ ابو بكر بن ايب 

 (.73م. ص1999القاسم ايب سيف وغريهم ) اهلرامة، 
 زاوية ايب اخلري: -6
 –ه 1211لاليف احلزامي الدوادي زاويته يف غراين قبل) قد  اسس الشيخ ابو اخلري بن حممد ا 

 .   (76ص م.1999، اهلرامة ) م(، لتعليم القران الكرمي والعلم الشريف 1164
 االبتدائي التعليم مراحل مبثابة ليبيا، فهي يف الديين التعليم نظام والزوااي الكتاتيب حيث متّثل"

 بعد الرحال يشدون احلال ميسوري من الكثري يث، وكاناحلد العام التعليم من واملتوسط واإلعدادي
 منه كبرية أجزاء أو الكرمي القرآن حفظهم إىل ابألضافة واملعارف العلوم من كبري قدر على حصوهلم

 إلمتام برتكيا للدراسة منحة على احلصول بتونس، أو الزيتونة جامع أو مبصر األزهر اجلامع إىل
 التدريس، فقد جمال يف يعملون غالباً، أو الشرعي القضاء بسلك يلتحقون عودهتم دراستهم، وبعد

 إىل الديين ابلتعليم يعنون الليبيون يزال وال الثانية العاملية احلرب انتهاء حىت التعليم من النوع هذا ساد
 .(34 ص م: 2116الشريف، ومخاج، ) "هذا يومنا

 :يف ليبيا احلديث التعليم -7
 من عدداً  الرتكية احلكومة أنشأت حيث العثماين العصر أواخر ليبيا يف احلديث التعليم قد ظهر
 العصر، وحتقيقاً  وروح يتفق جديد تعليمي منهج اتباع إىل املاسة احلاجة إىل استجابة احلديثة املدارس
 ومن عليها قادرة القدمية التعليم معاهد تكن مل اليت احلديثة املعارف، والعلوم ببعض اإلملام يف للرغبة
 وإن سواء حد على واألتراك الليبيني أمام مفتوحة أبواهبا كانت اليت احلربية و املدرسة املؤسسات هذه
 االبتدائية املدارس من عدد أهنا أنشئت األتراك، كما من هبا التحقوا الذين الطالب أغلب كان

 الكبرية، كما بيةاللي املدن وبعض وبنغازي طرابلس من كل يف املختلطة األطفال رايض وبعض احلديثة
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 ومدرستا بنغازي يف واآلخر طرابلس يف أحدمها املعلمني إلعداد معهدين الرتكية احلكومة أنشأت
 (227 ص م: 2111الشيباين، )طرابلس  يف للبنات واألخرى للذكور إحدامها والصنائع الفنون

 اللغة تّعلم املدارس هذه بفضل الليبيني بعض استطاع الرشدية، حيث املدارس من عدد إىل ابإلضافة"
 املدارس هذه خرجيو العربية، وأصبح لغتهم إىل إضافة الرتكية اآلداب على االطالع مث الرتكية، ومن

 تركيا، واستكمال إىل السفر املدارس هذه طالب إبمكان الدولة، وكان يف اإلدارية الوظائف يشغلون
 اللغة على احلفاظ املؤسسات هذه خرجيو أسهم وقد، الرتكية العشائر مدرسة يف ابآلستانة دراستهم

 من احلقبة تلك عرفته الذي الثقايف االنبعاث على أيضاً  املؤسسات هذه ساعدت وآداهبا، كما العربية
 (.123 ص م:2113، مسعود) "الثقايف ليبيا اتريخ

 عضب وجود ولوال حمسوساً  تدهوراً  تدهورت واإلسالمية العربية الثقافة إن"برقة  جريدة يف جاء
 عربية ثقافة أية من أفقر ليبيا لكانت والزيتونة األزهر وجامعة تركيا مدارس من املثّقفة العناصر

 األروقة هذه تكون ، "وبذلك( م 1944 يوليو الرابعة السنة 751 العدد برقة جريدة") وإسالمية
 اللغة على تالعريب، وحافظ الوطن يف الثقافية احلركة تنشيط يف سامهت وبشكل كبري قد العلمية

 (. 124 - 123 ص م:2113، وفنوهنا" )مسعود آداهبا العربية، وأحيت
 :القطاع اليت تواجه والتحدايت التعليمية العملية قصور -4

 الليبية، و خاصة املؤسسات يف كبري إصالح يلحقها أن يف الليبية الثورة على كبرية لقد كانت اآلمال"
التعليم  وزارة قدمته الذي السنوي التقرير يف ورد وكما أنه إالالتعليم،  حالة و التعليمية املؤسسة
 وزارة طريق يف املوجودة التحدايت والعقبات من هناك الكثري فكان، (2113) سنة الوطين للمؤمتر
 القيام الثورة إىل من األوىل السنة يف الوزارة فاضطرت، ملهامها أدائها صعبت من واليت والتعليم الرتبية

 تشهد كانت اليت للمناطق ابلنسبة الدراسة مثل استكمال، االضطرارية االنتقالية األعمال نم ابلكثري
 اليت الدراسية املناهج تغيري بعض و، املتضررة املدارس بعض صيانة إىل ابإلضافة، الثورة اقتتاال أثناء

الكثري  العملية هذه فاستهلكت، ألفكاره الرتويج أو حبكم معمر القذايف يتعلق ما على حتتوي كانت
 حكومات يف والتعليم فوزارة الرتبية الوحيد التحدي هو هذا يكن والتعليم، ومل وزارة الرتبية من جهد

للقيام  عليه تقف جيدا أساسا أو اليت تتبعها احملكمة التعليمية األساس اخلطة من جتد مل الثورة بعد ما
الناجتة  حرب عن  األضرار إبصالح بعض غاهلاانش حني البالد، ويف يف التعليم حالة يف نوعية بنقلة

 يف الكثري املناطقة والصراعات االشتباكات رجعت وقد إال احلالة من هذه الوزارة تنتهي مل، من الثورة
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 يف طويلة لفرتة الدراسة ( لتتوقف2114) يف سنة كبري بشكل تنفجر و أن قبل البالد أجزاء من
 اضطر ويف نفس الوقت ما البالد يف حكومتني ووجود ليبيا يف كماحل الليبية، وانقسام املدن من الكثري

 إىل التحول بدل، ليبيا يف للتعليم وتسيرييه مؤقتة مؤسسات جمرد إىل والتعليم الرتبية وزارة إىل حتول
 ميكننا يف البالد، وإمجاال التعليم حالة من وتغيري لصالح واضحة وخطط مستقرة بتوجهات مؤسسة

 صعيد من أكثر على التحدايت من الكثري ليبيا فأن يف واحدة حكومة إىل الوصول وبعد أنه القول
 الليبية املنظمة) .البالد يف التعليم ابصالح و تطوير تقوم أن أرادت ما إذا والتعليم وزارة الرتبية ستواجه

 (.13ص م:2116واالسرتاتيجيات،  للسياسات
 :التعليمية للعملية العامة اجلوانب -3
 فلسفة حتدد مكتوبة اخلطة هذه البالد، حيث تكون يف التعليمية للعملية خطة أي وجود معد" -1

 هذه تكون (، حيث التعليمية العملية من املرجوة )النتائج منها واهلدف وأغراضها التعليمية العملية
 هتوفري  تنوي الذي العمل وسوق، الدولة اقتصاد وطين يشمل برانمج مع ومتكاملة منسجمة اخلطة

 ."الليبية الدولة وامكانيات احتياجات مالئمة مع
 الدراسي املنهج إن القول ميكننا  البالد، أو يف التعليمية للمراحل املعتمد الدراسي املنهج ضعف" -2

 استرياد على يعتمد كبري  جزء فيه املنهج وكونه حمكمة، واثنيا تعليمية خبطة غري مرتبط أوال اللييب
متاما  ختتلف لبيئة صمم السنغافوري املنهج إن العلم املواد العلمية مع يف خاصة "السنغافوري" املنهج

 اللييب املنهج إن نقول جيعلنا علمية خمتلفة، ما بوسائل و خمتلفة تعليمية خبطة ومرتبط البيئة الليبية عن
 ."حمددة أهداف مع متكاملة وتعليمية تربوية أهدافا ال يقدم عشوائي منهج هو عبارة عن

 والكتابة التلقني وسائل على اعتمادها فقط انحية كانت من التعليمية، سواء الوسائل تقليدية"  -3
 العلمي للطالب التحصيل تقييم انحية من حىت أو العملي وضعف التدريب التعليمية العملية يف

 ال حني يف، امتحانه ورقة يف وينسخه حيفظه الطالب ما على فقط احلايل شكله يف يعتمد والذي
 ."ومهاراته وقدراته للطالب احلقيقي االستيعاب مدى هذه الطريقة تعكس

 هو  هنا ابلتسرب املؤسسات التعليمية، ويقصد من الطالب وتسرب العلمي التحصيل ضعف" -4
 يكون يف  االساسي، حيث التعليم ملرحلة الالحقة املراحل يف وخاصة ملقاعد الدراسة الطالب ترك

 هذا يزداد حني الدراسة، و يف ملقاعد التاركني عدد الطالب يف خفيفا تسراب عدادياال التعليم مرحلة
 بعدة أسباب الدراسة ملقاعد ترك الطالب اسباب وترتبط. اجلامعية و الثانوية للمرحلة العدد ابلنسبة
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 التقليدية الطرق يف أو ضعفه رسوبه نتيجة ابإلحباط الطالب وشعور العلمي ضعف التحصيل:  منها
االمتحاانت   عدى عنه للتعبري أخرى مهارات له تكون ميكن أن الذي العلمي حتصيله الختبار
 ."التقليدية

املهام  ضعيفة الرتبوي التفتيش إدارة فأصبحت، الرتبوي التفتيش إدارة أداء على طرأ الذي التغري" -5
 إن القول جهة، وميكن من الدراسي الفصل داخل املعلمني أداء يف الضعف امللحوظ أمام و األداء
 تقاعد مثل أخرى اسباب جانب إىل يكون سبب ابلنهاية قد الرتبوي التفتيش إدارة أداء تقليدية
 على املعلمني، كان موضوعا كان الذي والتوجيه أدائها، فالتفتيش إىل اضعاف خربائها من الكثري
 للدرس املعلم كيفية حتضري مدى و العلمية املعلومة يف تقدمي التقليدي األداء تقييم على مقتصرا فقط

 مؤشرات جمرد تكون أن ترقى إال ال إهنا إال أمهيتها على الطالب، و مع التعامل يف وقدراته الرتبوية
ابكتشاف  الرتبوي التفتيش إدارة تقوم أن عليه، وبدل من هي على ما التعليمية احلالة استمرار على

 تقدمي الطريقة، وابملقابل هذه مع جتاوب الطالب و يقتهوطر  املعلم أداء يف احلقيقية الضعف أماكن
 ."املعلم وأداء طرق تطوير سبيل يف ابلوزارة االدارات العليا إىل توصيات

 التعليمية املراحل مع متكاملة مرحلة تعليمية كل تكون التعليمية، حيث املؤسسات تكامل عدم" -6
 عدم تكامل التعليمة، مع مالحظة لعمليةا هدف من واحدة نتيجة الوصول إىل سبيل يف األخرى

 ." ( العام التعليم و املهين التعليم هنا بني )و يقصد أيضا النوع حيث من التعليمية املؤسسات
 يفرتض واليت البالد يف املوجودة املدارس اخلاصة أن البالد، حيث يف اخلاص التعليم قطاع ضعف" -7
 هلم الطالب وتقوم بتوفري من جيد عدد تستوعب يثحب العامة املدارس احلمل على ختفف أن هبا

 جيدا عدد تستوعب ال اخلاصة املدارس ان يف الواقع ولكن، العام التعليم جودة تفوق قد تعليم جودة
 جودة تقدم وال التعليمية مناسبة للعملية حتتية بنية متلك ال  الغالبية ويف إهنا الطالب، كما من

 تقدمي عملية أماكن جمرد إىل املدارس هذه حتويل إىل يؤدي ما املفروض، وهذا ابلشكل تعليمية
 ."العامة اجلامعات لصاحل أو العمل سوق سواء لصاحل معدومة خمرجاهتا تكون تكاد فارغة تعليمية

زادت أو  وكلما، هلا التابعة االدارات والتعليم على الرتبية وزارة يف فعالة مراقبة آليات وجود عدم" -1
املشاريع  تنفيذ يف املايل الفساد يوضح أو يفسر ما متابعتها، وهو القدرة على ضعفت ةاالدار  تشعبت
 املنظمة والقوانني اللوائح ضعف"، و"عنها السلبيات الناجتة و املدرسية االدارة وضعف السابقة التعليمية
 (.14 – 13ص  م:2116واالسرتاتيجيات،  للسياسات الليبية املنظمة) ." التعليمية للعملية
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 الدراسات السابقةاثنيا: 
 أن التعرف على الدراسات السابقة يعد أمرًا ضروراًي لتقدمي بعض احلقائق العلمية واليت ختدم الدراسة
احلالية، وستكتفي الباحثة بعرض بعض الدراسات ذات العالقة بطرائق تدريس احلاسوب احلديثة 

حيث قامت يف تدريس احلاسوب، وذلك رغبة منها يف الكشف عن بعض الطرق اليت تستخدم 
 :وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراساتالباحثة بتقسيمها ايل حماور 

 تقومي طرائق تدريس مادة احلاسوب احملوراالول:
  :7111ابسم بن طلحه عبدالرمحن إ ،دراسة الدويب -

رحلة "واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية للصفوف األولية يف امل وعنواهنا:
 االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشريف احلاسب اآليل مبدينة مكة املكرمة" 

هدف هذا البحث ايل معرفة واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض األهداف الرتبوية. حتديد 
واقع استخدام احلاسب اآليل يف إاتحة مواد دراسية للتالميذ ابستخدام برامج احلاسب اآليل. حتديد 

قع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف. حتديد واقع استخدام احلاسب وا
اآليل يف توفري خدمات تعليمية. معرفة الصعوابت اليت يواجها معلمو احلاسب اآليل يف تدريس 

اسة الصفوف األولية. استخدم الباحث املنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتكون جمتمع الدر 
من مجيع معلمي ومشريف احلاسب اآليل للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة، 

( مدرسة، كما استخدم  57( مشرفني لعدد ) 5( معلًما، )  51( منهم )  63والبالغ عددهم ) 
وسطات، واختبار الباحث معامل ارتباط بريسون، معامل ألفا كرونباخ، التكرارات، النسب املئوية، املت

" ت ".  توصل البحث إىل النتائج التالية: كانت درجة واقع استخدام احلاسب اآليل يف حتقيق بعض 
. وكذلك ابلنسبة لواقع استخدام احلاسب 3،63األهداف الرتبوية كبرية، ومقدار املتوسط احلسايب 

، ومقدار املتوسط احلسايب اآليل مدى إاتحة مواد دراسية للتالميذ ابستخدام برامج احلاسب اآليل
. وأيًضا لواقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية كمصدر معريف كبرية حيث كان 3،51

. وكذلك لواقع استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية، 3،55مقدار املتوسط احلسايب 
يوجهها معلمو احلاسب اآليل . بينما كانت درجة الصعوابت اليت 3،77ومقدار املتوسط احلسايب 

 .3.17متوسطة ومقدار املتوسط احلسايب 
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 م : 7112دراسة جمدي علي إ ،زامل -
: "الصعوابت اليت تواجه معلمي الصف العاشر األساسي ومعلماته يف استخدام وعنواهنا  

 "تعليم مبحافظة رام هللا والبريةاحلاسوب أداة مساعدة يف ال
يد الصعوابت اليت تواجه معلمي العلوم والرايضيات للصف العاشر هدفت هذه الدراسة إىل حتد

األساسي ومعلماته يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم مبحافظة رام هللا، و إىل معرفة 
مدى أتثري متغريات: النوع، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف جمال احلاسوب، واملادة اليت 

قع املدرسة على هذه الصعوابت.  فقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على يدرسها املعلم، ومو 
( فقرة حسب  33وهي استبانة مكونة من )  ،املنهج الوصفي كمنهج مناسب ملوضوع الدراسة

مقياس ليكرت اخلماسي، وموزعة على ثالثة جماالت: الصعوابت املتعلقة ابلبيئة الصفية، والصعوابت 
( 212درسي، والصعوابت املتعلقة ابلظروف املدرسية. وتكّون جمتمع الدراسة من )املتعلقة ابملنهاج امل

معلًما ومعلمة من معلمي العلوم والرايضيات للصف العاشر األساسي يف حمافظة رام هللا وضواحيها، 
( معلًما ومعلمة متثل  141واختريت العينة العشوائية البسيطة من اجملتمع األصل والبالغ عددهم ) 

%( من اجملتمع األصل. ووزعت االستبانة على العينة، وحللت النتائج ابستخدام املتوسطات  69.1)
احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والنسب املئوية، واختبار )ت( لعينتني مستقلتني، واختبار حتليل 

الفقرات اليت التباين األحادي، واختبار شيفية للمقارانت البعدية. أظهرت نتائج الدراسة أن عدد 
( فقرات يواجه فيها املعلمني صعوبة 5( فقرة، بينما ) 21يواجه فيها املعلمني صعوبة مرتفعة تبلغ )

( فقرات حصل فيها املعلمني على درجة صعوبة متوسطة. وبينت النتائج أن جمال 1منخفضة، و ) 
عوبة مرتفعة، ( وهي درجة ص 3.13املنهاج املدرسي قد حصل على أعلى متوسط حسايب بلغ ) 

(، مث جمال الظروف املدرسية الذي  3.79يليها اجملال املتعلق ابلبيئة الصفية الذي حصل على ) 
 (.  3.41حصل على )

 م : 7115منال حممد حسن إ ،دراسة الطييب -
املعوقات اليت يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلميهم يف تعلم وتعليم مبحث " :وعنواهنا

 انبلس"احلاسوب يف حمافظة 
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن املعوقات اليت تواجه الطلبة واملعلمني يف تعلم وتعليم مبحث 
احلاسوب للصف العاشر األساسي يف حمافظة انبلس وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: ما 



74 
 

املدارس هي املعوقات اليت يعاين منها طلبة الصف العاشر الذين يدرسون مقرر احلاسوب يف 
الفلسطينية؟. ما هي املعوقات اليت يعاين منها املعلمون يف تعليم مادة احلاسوب؟. هل ختتلف 
املعوقات اليت تواجه الطلبة يف تعلم احلاسوب ابختالف جنسهم؟. هل ختتلف املعوقات اليت تواجه 

على املنهج املعلمني يف تعليم احلاسوب ابختالف جنسهم؟. فقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة 
( 72( طالبا وطالبة و) 316ة من ) وتتكون عينة الدراس ،الوصفي كمنهج مناسب ملوضوع الدراسة

معلما ومعلمة ملادة احلاسوب، ولغاايت تطبيق الدراسة قامت الباحثة إبعداد استبانتني ختتص 
( فقرة.  67( فقرة واألخرى ختتص ابملعلمني وتتكون من   )  52إحدامها ابلطلبة وتتكون من ) 

وقد بينت النتائج وجود فروق بني متوسط استجاابت الطالب والطالبات على اجملاالت التالية: 
األجهزة، اإلدارة املدرسية، البيئة الصفية، وعلى األداة بصورهتا الكلية. كما بينت نتائج الدراسة انه ال 

من جماالت أداة الدراسة  توجد فروق بني متوسط استجاابت املعلمني واملعلمات وعلى كل جمال
 فروق على األداة بصورهتا الكلية.اخلاصة هبم، ولكن توجد 

 م :7114ألفت حممد إ ،دراسة فودة -
""تقومي منهج احلاسب اآليل يف املدارس الثانوية للبنات يف الرائسة العامة لتعليم البنات  :وعنواهنا

 من وجهة نظر املعلمة والطالبة"
تقومي منهج احلاسب اآليل الذي مت تطبيقه ألول مرة يف بعض املدارس  هدفت هذه الدراسة إىل

الثانوية للبنات يف بعض مدن اململكة العربية السعودية من وجهة نظر كل من املعلمات والطالبات. 
وقد أظهرت النتائج أن املعلمات قد واجهن صعوابت يف تدريس هذا املقرر، وعلى الرغم من 

اخلربة  –التأهيل العلمي والرتبوي للمعلمة  –ة ) املدينة املطبق هبا املنهج اختالف متغريات الدراس
الدراسية(، فقد تشاهبت كثري من هذه الصعوابت بني املعلمات، وقد تنوعت هذه الصعوابت بني:  

وعدم توفر  ،شعور املعلمة ابستهتار أو عدم تقبل الطالبات للمقرر ) خاصة طالبة املسار األديب (
عدم وجود  ،لكايف من أجهزة احلاسب اآليل إما لكثرة عدد الطالبات أو لكثرة أعطال األجهزةالعدد ا

جهة رمسية ترجع هلا املعلمة لطلب املساعدة يف أي شيء يتعلق ابحلاسب مثل عدم توافر موجهات 
مل تعرض املادة النظرية املقررة إما صعبة أو مكثفة أو  ،أو عدم توافر عدد كاف مهن هلذا املقرر بعد

 وقدمت املعلمات بعض املقرتحات يف حماولة لتخفيف صعوبة تدريس هذا املقرر.  ،بطريقة شيقة
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  : 7114دراسة عفانة، وائل عبد اللطيف إ  -
وعنواهنا :"أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف 

 وحدة املساحة" 
قصاء أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طلبة الصف هتدف هذه الدراسة إىل است

، وتكونت عينة الدراسة من    اخلامس األساسي يف وحدة املساحة مقارنة مع الطريقة التقليدية
( طالًبا وطالبة من طلبة املدارس اخلاصة يف حمافظة رام هللا، والذين مت اختيارهم عشوائًيا من 16)

توزيعهم إىل ثالث جمموعات، اثنتان ضابطة والثالثة جتريبية، وقد استخدم  ثالث مدارس، كما مت
( دروس يف وحدة املساحة، وتوصل  11( دروس من أصل ) 1الباحث برانمج البور بوينت لشرح ) 

يف متوسطات التحصيل يف  1،15الباحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
اجملموعتني التجريبيتني، وتعزى إىل اجلنس لصاحل اإلانث عند نفس مستوى  مبحث الرايضيات لصاحل

 (.1،15الداللة )
  :7117إ سعيد بن عبدهللا بن خليفةالوائلي،  دراسة -

 التجويد" تعلم أحكام يف احلاسوب استخدام "أثر :وعنواهنا
. طالباً  31 من ينةالع أتلفت ،. التجويد أحكام تعلم يف احلاسوب استخدام أثر قياس إىل هدفت

 التجويد مهارات لتحديد مالحظة وبطاقة مهاري واختبار حتصيلي اختبار من الدراسة أداة وتكونت
 االختبارين بني فروق وجود عدم: الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم من وكان. املطلوبة

 .التجريب جمموعة لصاحل التحصيلي يف املشددتني والنون امليم حكم عدا فيما واملهارى التحصيلي
  : 7118جار هللا أمحد إ  ،دراسة الغامدي -

"واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي العام دراسة وصفية حتليلية يف عينة من اثنوايت  :وعنواهنا
 اململكة العربية السعودية" 

معلمي  هدف هذه الدراسة إىل معرفة واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي واملشكالت اليت تواجه
احلاسب مبدينة الطائف يف اململكة العربية السعودية من خالل أداة االستبانة اليت أستخدمها الباحث 

( معلًما من جمتمع  33يف دراسته. واستخدم الباحث املنهج الوصفي لعينة الدراسة املكونة من ) 
ندرة املراجع اليت توضح  ( معلماً. وتوصل إىل نتائج عديدة كان منها 62الدراسة، والبالغ عددهم ) 
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طرق التدريس املتعلقة مبناهج احلاسب اآليل، وقلة الدورات التدريبية ملعلمي احلاسب اآليل مع كثرة 
 نصاب احلصص لديهم وأن هناك مشكالت تتعلق بعدد وكفاءة أجهزة احلاسب اآليل.

  :8999إ حممد بنت فودة، ألفت دراسة -
 آيل" حاسب مقرر يف الرتبية طالبات كلية بعض واجهت اليت الصعوابت "أسباب وعنواهنا:

 أداة وكانت اآليل، احلاسب مقرر يف الطالبات تواجه اليت الصعوابت أسباب معرفة إىل هدفت
 517 أصل من طالبة 111 من مؤلفة لعينة ، اآليل احلاسب مقرر يف النهائي االختبار هو الدراسة

 االختبار نتائج يف فروق وجود: الدراسة نتائج من وكان د،سعو  امللك جبامعة الرتبية كلية طالبات من
 ودرجات الثانوية يف التخرج معدل بني طردية عالقة هناك وأن العلمية، التخصصات لصاحل النهائي

 .النهائي االختبار
  : Balajrty ،8999دراسة بالجرييت إ   -

 "ى تالميذ املرحلة االبتدائيةة لدفاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تدريس القراء" :وعنواهنا
هدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل يف عالج ضعف القراءة لدى  

 ،تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة سان دايغو بوالية كاليفورنيا غرب الوالايت املتحدة األمريكية
راهتم اخلاصة يف إحدى املدارس وتكونت عينة الدراسة من جمموعة طالب يتميزون ابختالف قد

( سنة، وكان من أهم النتائج أن استخدام برجميات 12-7وترتاوح أعمارهم ما بني )  ،االبتدائية
احلاسب اآليل يف تدريس التالميذ لتعليمهم القراءة يؤدي إىل زايدة قدرة التالميذ على التمييز بني 

 ت الذي يستغرقه التعلم ابلطريقة التقليدية.ويف وقت أقصر من الوق ،الكلمات وحتليلها إىل حروف
  :8995إ منصور مجيب، كمال دراسة -

 وجدة" املكرمة مكة مدينيت الثانوية يف املرحلة يف احلاسوب تدريس "واقع :وعنواهنا
 الثانوية، املرحلة يف احلاسوب مادة مدرسي تواجه اليت والصعوابت املشاكل وحتليل دراسة إىل هدفت

 هناك أن: الدراسة نتائج من وكان. املكرمة ومكة جدة مدارس من معلماً  63 على بانةاست توزيع مت
 إجيابية اجتاهات امتالكهم يؤكد مما ،% 61 من أكثر إىل يصل الطلبة قبل من احلاسوب لدراسة ميالً 
 .حنوه
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  :8995إ مهدي علي، عبدهللا دراسة -
 هيئات وأعضاء الطالب لدى بات اآلليةابحلاس املرتبطة املتغريات بعض "دراسة :وعنواهنا
 السعودية" اململكة العربية جبنوب العايل التعليم يف التدريس

 وهيئات الطلبة يتعلم أجلها من اليت ما الدوافع: منها األسئلة من جمموعة على اإلجابة إىل هدفت
 322 على وزعت إحدامها استبانتني من الدراسة أداة أتلفتاآللية،  احلاسبات استعمال التدريس

 أعضاء من 222 على الثانية االستبانة ووزعت ابلسعودية، العايل التعليم مرحلة يف وطالبة طالباً 
 الشديد التباين: الدراسة نتائج من وكان، الطلبة منها اختري اليت الكليات نفس من التدريس هيئات

 اآليل احلاسب تعلم إىل فعالدا وأن. التدريس وهيئات الطلبة من لكل احلاسبات استخدام مدى يف
 هذه أقل كان بينما واأللعاب، الرتفيه يف استخدامه ذلك يلي الطالب، دراسة من جزءاً  كونه هو

 .البحوث إجراء يف استخدامه هو الدوافع
  :8997 حممد احلبيب، عليإ دراسة -

 مرحلة يف بويةالرت  واملعينات املعلمات للتقنيات استخدام يف املؤثرة العوامل "بعض :وعنواهنا
 الكويت" دولة يف األطفال رايض
 االتصال وتكنولوجيا لوسائل استخدامهن حول الرايض معلمات آراء على االطالع إىل هدفت
 من مؤلفة لعينة استبانة تطبيق مت، توافرها ومدى استخدامها يف تواجههن اليت والصعوابت التعليم،

 بني إحصائية فروق توجد: الدراسة نتائج أهم نتوكا تعليمية، مناطق أربع على موزعة معلمة 51
 اخلربة ختدم مواد توفر ،وعدم لألجهزة صيانة وجود عدم وأن التقنيات، استخدام أمهية حول املعلمات

 .الصعوابت ضمن يعتربان ال األجهزة ،وخطورة احلصة ضيق كان بينما الصعوابت، مقدمة يف أيتيان
 :املعلوماتيةهج املناو ق التدريس احملور الثاين: طر 

 م :7187عمر إ ،و محداوي ،وليد ،دراسة خبوش -
"أثر استخدام احلاسوب التعليمي على حتصيل تالميذ الثالثة اثنوي علمي يف مادة  :وعنواهنا

 العلوم الطبيعية"
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام احلاسوب يف الّتحصيل الدراسي لتالميذ الّسنة الثالثة 

مي يف مادة العلوم الطبيعية يف املستوايت املعرفية الدنيا )احلفظ، التذكر( واملتوسطة اثنوي عل
)التحليل، الرتكيب التصنيف( والعليا ) التوليد، التكامل(. فقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على 
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تكون كل املنهج التجرييب كمنهج مناسب ملوضوع الدراسة ولتصميم التجربة القائمة على جمموعتني، ت
منهما من مثانية وعشرين تلميذا، مت تدريس األوىل مادة العلوم الطبيعية ابستخدام احلاسوب والثانية 
درست ابلطريقة التقليدية. خضعت اجملموعتان الختبار قبلي وآخر بعدي وقد ّدلت نتائج حتليل 

اجملموعتني. وقد  االختبار القبلي على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يدل على تكافؤ
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل مادة العلوم الطبيعية بني اجملموعتني لصاحل 
اجملموعة التجريبية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف األدىن ) احلفظ، التذكر( 

ة إحصائية يف املستوى املعريف املتوسط بني اجملموعتني التجريبية والضابطة. توجد فروق ذات دالل
)التحليل، الرتكيب، التطبيق( بني اجملموعة التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية. توجد فروق 
ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف األعلى ) التوليد، التكامل( بني اجملموعة التجريبية والضابطة 

 لصاحل اجملموعة الّتجريبية.
  :7188جومانة حامد إ ،دراسة الشديفات -

: "أثر استخدام احلاسوب يف التحصيل الدراسي لدى طلبة مساق مناهج وأساليب وعنواهنا
  تدريس الرتبية اإلسالمية يف جامعة آل البيت"

هدف هذا البحث استقصاء أثر استخدام احلاسوب يف حتصيل طلبة مساق مناهج وأساليب تدريس 
ية يف جامعة آل البيت. تكونت عينة البحث من مجيع الطلبة املسجلني يف مساق الرتبية اإلسالم

مناهج وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية يف جامعة آل البيت يف الفصل الدراسي الصيفي للعام 
(  21( طالباً، و)  12( طالبًا وطالبة. منهم )  11وعددهم )   ،م 2117/  2116الدراسي 

( طالبة )يف  27( طالباً، و)  13التجريبية( درسوا ابستخدام احلاسوب، و)  طالبة يف )اجملموعة
اجملموعة الضابطة(، درسوا ابلطريقة التقليدية. ومت إعطاء أفراد جمموعيت البحث اختبارًا حتصيليا من 

(. توصل 1.19نوع االختيار من متعدد، ومت التأكد من صدق االختبار وثباته معامل الثبات )
 النتائج التالية: وجدت فروق ذات داللة إحصائية تععزى إىل طريقة التدريس ولصاحل البحث إىل

اجملموعة التجريبية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تععزى جلنس الطلبة، أو للتفاعل بني طريقة 
 التدريس وجنس الطلبة. قد توصلت الباحثة إىل عدد من املقرتحات يف ضوء نتائجه.
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  : 7112ريي، عبده حممد إ دراسة اخل -
"دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفاايت التعليمية ملعلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية  :وعنواهنا

  من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني مبحافظة الليث التعليمية"
عليمية ملعلمي وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفاايت الت

( مشرفني تربويني،  4( معلًما و )  54الرايضيات ابملرحلة االبتدائية، وتكون جمتمع الدراسة من ) 
ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث: استخدام احلاسب اآليل درجة عالية جًدا يف تنمية 

 الكفاايت التعليمية.
  : 7116دراسة البيشي، عامر مرتك إ  -

"أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف  :وعنواهنا
 مادة الرايضيات" 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ الصف 
لى عينة الدراسة السادس االبتدائي يف مادة الرايضيات، واستخدم املنهج شبه التجرييب الذي طبق ع

وهي مدرسة الفاروق االبتدائية نظرًا لوجود معمل حاسب آيل حديث هبا، واختري الصف السادس 
( طالًبا، ليصبح العدد اإلمجايل ألفراد العينة )  31الذي يتكون من فصلني يبلغ عدد كل فصل ) 

ط حتصيل الطالب بني ( طالًبا، ومن أهم النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوس 61
اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف مستوى التذكر، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
متوسط حتصيل الطالب بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف مستوى الفهم لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.
 م : 7113دراسة السواط، فهد هليل إ  -

ر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ ابلتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي أث" وعنواهنا:
 يف مادة اجلغرافيا" 

هدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ ابلتعلم لدى طالب 
ر، والفهم، والتطبيق (. الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا عند املستوايت الثالثة للمعرفة ) التذك

وقام الباحث بتحديد املدارس اليت يتوفر هبا معامل للحاسب اآليل مبدينة مكة املكرمة، ومن مث 
اختيار مدرسة واحدة عشوائًيا من هذه املدارس، كما قام الباحث ابختيار الصف الرابع املكون من 
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لتجريبية واجملموعة الضابطة مكونة كل ( طالًبا، حيث قسم العينة إىل جمموعتني متثل اجملموعة ا61)
( طالًبا. وكانت نتائج الدراسة عدم وجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى    31جمموعة من ) 

( يف االحتفاظ ابلتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اجملموعة 1،15)
 الثالثة.الضابطة واجملموعة التجريبية يف املستوايت 

  : 7113دراسة أبو زعرور، ران درويش إ  -
أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب بلغة فيجول بيسك على التحصيل يف " :وعنواهنا

 الرايضيات ودافع االجناز املؤجل لطالب الصف السابع األساسي يف مدينة انبلس"
عدة احلاسوب بلغة فيجول بيسك وهدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام التعليم مبسا 

على التحصيل يف الرايضيات ودافع االجناز املؤجل لطلبة الصف السابع األساسي يف مدينة انبلس. 
( طالًبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي  141ومت تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ) 

ب يف أربع مدارس خمتلفة منها شعبتان ( شع4يف املدارس احلكومية مبحافظة انبلس، وموزعني على ) 
مت توزيعهما بطريقة عشوائية متثالن اجملموعتني التجريبيتني ودرستا ابستخدام برانمج فجول بيسك، 

( طالبة، أما اجملموعتان األخراين فقد درستا  31( طالًبا و )  42( منهم )  11وكان عدد أفرادها ) 
اسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ابلطريقة التقليدية. وأظهرت نتائج الدر 

 بني متوسطات التحصيل العلمي تعزى لطريقة التدريس ولصاحل اجملموعة التجريبية. 1،11
  :7111إ عبدالرمحن طوالبة، حممد دراسة -

 "احلكومية األردنية املدارس يف ومعلمات احلاسوب معلمي لدى العمل عن "الرضا :وعنواهنا
 املدارس يف احلاسوب ومعلمات معلمي لدى العمل عن الرضا درجة على التعرف ىلإ هدفت

 األسبوعية، احلصص وعدد تعيينه، وصفة املعلم، جنس من بكل ذلك وعالقة األردنية، احلكومية
 طبق حيث لالجتاهات، ليكرت مقياس الدراسة أداة، وكانت املعلم فيها يدرس اليت املدارس وعدد
 ال النتائج أهم ومن، ابألردن والتعليم للرتبية مديرايت 11 من ومعلمة معلم مائة من تكونت لعينة
 املدارس وعدد تعيينهم، صفة ملستوايت تبعاً  احلاسوب معلمي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد
 فروق توجد ال أنه كما املباشرة، ابإلدارة املتعلق اجملال عدا ما مجيعها اجملاالت يف فيها يدرسون اليت
 .اخلمسة اجملاالت من أي يف األسبوعية احلصص عدد ملستوايت وفقاً  احلاسوب معلمي بني دالة

 



81 
 

  :7111أمحد إ بن حممد بن عارف العربي، دراسة -
 وعالقتها قابوس السلطان جامعة يف احلاسوب طلبة خمترب لدى احلاسوبية "الثقافة :وعنواهنا

 حنو احلاسوب" ابجتاهاهتم
 للثقافة قابوس السلطان جامعة يف احلاسوب خمترب طلبة اكتساب مدى على رفالتع إىل هدفت

 من وطالبة طالباً  151 من الدراسة عينة تكونت، و احلاسوب حنو ابجتاهاهتم وعالقتها احلاسوبية،
 يف الدراسة أداة ومتثلت طبقية، عشوائية بطريقة اختيارهم مت الكليات مجيع من احلاسوب خمترب طلبة

 هي الدراسة نتائج أهم من وكان، احلاسوب حنو الطالب اجتاهات ومقياس احلاسوبية لثقافةل اختبار
 حنو الطلبة اجتاهات يف للجنس تعزى فروق توجد ال وأنه إجيابية، احلاسوب حنو الطلبة اجتاهات أن

 .الكلية إىل تعزى فروق وجدت بينما احلاسوب،
  :8999إ حممد أمحد حممد الكرش، دراسة -

 الربهان مهارات وتنمية التحصيل يف مبساعدة احلاسوب هندسية وحدة تدريس "أثر :هناوعنوا
 الثانوي" الصف األول طالب لدى الرايضي
 35 من الدراسة عينة أتلفت التحصيل، يف احلاسوب مبساعدة هندسية وحدة أثر قياس إىل هدفت
. ومهاري حتصيلي: اختبارين هماعلي مطبقاً  ضابطة، كمجموعة طالباً  34و جتريبية كمجموعة طالباً 
 .الطلبة لدى التحصيل منو يف ساهم قد احلاسوب مبساعدة التدريس أن: الدراسة نتائج من وكان

  : 8999دراسة العمر، عادل عبد العزيز إ  -
"أثر استخدام جهاز عرض برجميات احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي يف مقرر  :وعنواهنا

 س االبتدائي مبدينة الرايض" الرايضيات للصف الساد
وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر عرض إحدى برجميات احلاسب اآليل على التحصيل 
الدراسي يف مقرر الرايضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرايض، وأجريت على عينة تكونت 

قسم الطالب إىل جمموعتني ( طالًبا من مدرسة خبيب بن عدي االبتدائية يف الرايض، وقد  44من ) 
( طالًبا، وقد درس طالب اجملموعة التجريبية ابستخدام جهاز  22ضابطة وجتريبية عدد كل منهما ) 

العارض لبعض برجميات احلاسب اآليل كوسيلة مساعدة للطريقة التقليدية، واستغرقت التجربة ثالثة 
ائج عدم وجود فروق ذات داللة ه وأظهرت النت 1419أسابيع يف الفصل الدراسي األول للعام 

بني متوسط حتصيل الطالب يف مستوى التذكر والفهم والتطبيق، بينما  1،15إحصائية عند مستوى 
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بني متوسط حتصيل الطالب يف االختبار  1،15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

 م :8996هتاين خليل إ ،دراسة أبو شرار -
"أثر دراسة مادة مبادئ احلاسوب يف اجتاهات الطلبة حنو استخدام احلاسوب ابختالف  :عنواهناو 

 اجلنس واخلربة السابقة" 
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة أثر دراسة مادة مبادئ احلاسوب يف اجتاهات الطلبة حنو استخدام 

دراسة االجابة عن السؤال وابلتحديد حاولت هذه ال ،احلاسوب ابختالف اجلنس واخلربة السابقة
 ،التايل: هل هناك أثر لدراسة مادة مبادئ احلاسوب يف اجتاهات الطلبة حنو استخدام احلاسوب

 ،طالبة (51طالب و) (19ابختالف   اجلنس واخلربة السابقة؟ وتكونت عينة الدراسة من )
 ،( فقرة21وب يتكون من )فقد مت تطوير مقياس لالجتاه حنو استخدام احلاس ،وابلنسبة ألداة الدراسة

الذى   ،و التحليل العاملي للمقياس ،أبجراء صدق احملتوى ،ومت التحقق من الصدق عاملي املقياس
مسيت ابلبعد الوجداين  ،من الثبات الكلى %(4،52أظهر وجود أربعة عوامل تفسري  ما نسبته )

 وبلغ معامل ثبات املقياس ،وارتباط استخدام احلاسوب ابجلنس والبعد السلوكي والبعد املعريف
( لألبعاد التالية: )البعد الوجداين_ بعد  1،71،1،73،1،91،1،11) ،( للمقياس ككل1،16)

وتضمنت   ،ارتباط استخدام احلاسوب ابجلنس_ البعد السلوكي_ البعد املعريف( على الرتتيب
ولتحليل البياانت  ،دياجراءات الدراسة تطبيق املقياس كاختبار قبلي وطبق مرة أخرى  كاختبار بع

وحتليل التباين   ،للفروق بني متوسطات احلسابية للعينات املرتبطة مث استخدام اختبار )ت( ،احصائيا
( p<0.05) وجود اجيايب دال احصائيا على مستوى داللة ،وتبني من النتائج الدراسة ،املصاحب

 ، لالجتاه حنو استخدام احلاسوبوالبعد الوجداين ،لدراسة مادة مبادى احلاسوب يف البعد املعريف
يف البعد  ،كما وتوجد فروق يف اثر دراسة مادة مبادى احلاسوب  ،ولصاحل الذكور ،تعزى ألثر اجلنس

تعزى ألثر اخلربة السابقة يف  ،واالجتاه العام حنو استخدام احلاسوب ،البعد الوجداين ،السلوكي
 سابقة يف استخدام احلاسوب.لصاحل الطلبة الذين لديهم خربة  ،استخدام احلاسوب
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  :8993فاتن  حممد  صابر إ ،دراسة قنيين -
"أثر تدريس مادة احلاسوب على مستوى القلق أمام احلاسوب لدى طلبة الصف   :وعنواهنا

 العاشر األساسي يف عمان" 
قة هدفت هذه الدراسة اىل معرفة أثر  تدريس مادة  احلاسوب على قلق الطلبة أمام احلاسوب وعال

وذلك من خالل اإلجابة عن  ،هذا القلق ابلتحصيل يف مادة احلاسوب يف الصف العاشر األساسي
األسئلة التالية: هل توجد فروق يف مستوى قلق احلاسوب لدى طلبة الصف العاشر بعد الدراسة 

بني  هل هناك عالقة ،العملية ملادة احلاسوب مقارنة مبستوى قلق احلاسوب لديهم قبل دراسة املادة؟
هل هناك فرق يف مستوى قلق  ،قلق احلاسوب لدى الطالب وبني التحصيل يف مادة احلاسوب؟

( طالبا 124) أتلفت عينة الدراسة من أربع شعب دراسية تضم ،احلاسوب بني الذكور و االانث؟
 ( طالبة يدرسون مادة احلاسوب.69( طالبا و)65) وطالبة من طلبة الصف العاشر االساسي منهم

ومت التأكيد من صدق االداة  ،مت تطوير استبانة لقياس مستوى قلق احلاسوب لدى أفراد العينةوقد 
ومث استخراج معامل الثبات لألداة بطريقة أعادة  ،بعرضها على جلنة حمكمني من ذوي  االختصاص

 مت حتليل البياانت ملعرفة الفروق بني ،(1،75االختبار وقد وجد أن معامل االستقرار يساوي )
)ت( فوجد أن  املتوسطات يف قلق احلاسوب على االختبار القبلي والبعدي واستخدام  االحصائي

( بني مستوى قلق احلاسوب لدى الذكور a=0.05هناك فروقا ذات داللة احصائية عند مستوى )
ر أي أنه ال يوجد فرق بني الذكو  ،واالانث فتبني أن الفروق بني الذكور و االانث غري دالة احصائيا

 واالانث يف مستوى قلق احلاسوب.
  :8994إ ذايب والبداينة، ماجد، جاب، أبو دراسة -

 استخدام احلاسوب" حنو الطلبة "اجتاهات :وعنواهنا
 استبانة يف الدراسة أداة متثلت وقد احلاسوب، استخدام حنو الطلبة اجتاهات على التعرف إىل هتدف
 أهم ومن مؤتة، وجامعة الكرك جمتمع كلية طلبة من وطالبة طالباً  162 من مؤلفة لعينة وزعت
 ذوي بني احلاسوب استخدام حنو الطلبة اجتاهات يف فروق توجد: الدراسة إليها توصلت اليت النتائج
 واجتاهات الطالب اجتاهات بني فروق توجد كما استخدامه، يف خربة لديهم ليس ومن اخلربة

 .الذكور الطالب لصاحل عريفامل البعد على احلاسوب استخدام حنو الطالبات
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  :8994هنيل حممد رجب إ ،دراسة اجلابري -
"اجتاهات طلبة الصف األول الثانوي حنو مادة احلاسوب يف دولة األمارات العربية  :وعنواهنا

 املتحدة"
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة  اثر كل من اخلربة واملعرفة احلاسوبية يف تغيري اجتاهات طالب 

وحاولت الدراسة بشكل حمدد اإلجابة عن  ،لصف األول اثنوي خنو مادة احلاسوبوطالبات ا
األسئلة التالية: ما أثر املعرفة احلاسوبية يف تغيري االجتاهات لدى طالب وطالبات الصف األول  

ما أثر اخلربة العملية احلاسوبية يف تغيري االجتاهات لدى طالب  ،الثانوي حنو مادة احلاسوب؟
هل هناك فرق بني أثر املعرفة احلاسوبية على  ،لصف االول الثانوي حنو مادة احلاسوب؟وطالبات ا

هل هناك فرق بني أثر اخلربة العملية  ،اجتاهات كل من الطالب وطالبات حنو مادة احلاسوب؟
هل هناك أثر لوجود  ،احلاسوبية على اجتاهات كل من الطالب والطالبات حنو مادة احلاسوب؟

استخدم مقياس  ،ب يف املنزل على اجتاهات الطالب والطالبات حنو مادة احلاسوب؟أجهزة احلاسو 
وتكونت عينة الدراسة من  ،االجتاه حنو مادة احلاسوب الذي مت تطويره خصيصا هلذه الدراسة

طالبا من طلبة الصف األول الثانوي  يف أمارة  (91(طالبة و)115منهم ) ،طالبا وطالبة (275)
( مدارس منها 7وقد مت اختيارهم عشوائيا من ) ،%(من أفراد اجملتمع األصلي11ويشكلون ) ،ديب

وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية: هناك أثر ذو  ،( مدارس للذكور3( مدارس لإلانث و)4)
فقد أثرت املعرفة  ،داللة احصائية يعزى للمعرفة النظرية يف تغري اجتاهات الطالب حنو مادة احلاسوب

على اجتاهات الطالب. ال ختتلف اجتاهات الطالبات اإلانث  عن اجتاهات الطالب الذكور سلبيا 
حنو مادة احلاسوب نتيجة للمعرفة احلاسوبية. الطالب الذين ال يوجد لديهم حاسوب يف املنزل كانت 

ذو اجتاهاهتم أفضل من الطلبة الذين لديهم حاسوب يف املنزل نتيجة للمعرفة احلاسوبية. هناك اثر 
داللة إحصائية تعزى للخربة احلاسوبية يف تغيري اجتاهات الطالب حنو مادة احلاسوب وقد كان أتثريها 
اجيابيا. كانت اجتاهات الطالبات اإلانث أفضل من اجتاهات الطالب الذكور حنو مادة احلاسوب 

 نتيجة للخربة احلاسوبية.
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  :8998إ سامل املناعي، عبدهللا دراسة -
 "احلاسوب حنو الطالبات تغيري اجتاهات على وأثره احلاسوب على "التدريب :وعنواهنا
 من عينة اجتاهات تغيري على التعليم يف اآليل احلاسب مقرر تدريس أثر على التعرف إىل هدفت
 من طالبة 69 على وزعت استبانة صممت، التعليم يف احلاسوب تطبيقات حنو الرتبية كلية طالبات

 اجيابية اجتاهات لديهن العينة طالبات أن النتائج أشارت وقد، املقرر يدرسن نأ قبل الرتبية كلية
 يف إحصائياً  دالة فروق توجد ال وأنه التعليم، يفاحلاسوب  تطبيقات حنو املقرر دراسة قبل ومرتفعة

 .واألديب العلمي الفرعني بني احلاسوب حنو االجتاهات
 :السابقة اتوالدراس احلالية الدراسة بني االختالف أوجه

واجلغرافية هلا  احلالية والدراسات السابقة فيما بينها بداية يف احلدود الزمنية واملكانية اختلفت الدراسة
وكذلك يف اهدافها كما ان هناك اختالف جزئي يف الفئة املستهدفة ابلدراسة وكذلك اختالف 

د الدراسية اليت أجرى عليها االعداد واختالف املرحلة اليت طبقت عليها الدراسة واختالف املوا
جتاهات حنو احلاسوب، واثر الاحيث تناولت الدراسات السابقة  ،أو طبق عليها االستبيان ،الدراسة

أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب و  مادة تدريس وأثر استخدام احلاسوب على التحصيل
تقومي منهج و  ع احلاسوب يف التعليمواقو  دور احلاسب اآليل يف تنمية الكفاايت التعليميةو  احلاسوب

ومعلميهم يف تعلم وتعليم مبحث احلاسوب  بطالالاملعوقات اليت يواجهها و  احلاسب اآليل
 .علمات يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليماملو  نيعلماملالصعوابت اليت تواجه و 

 السابقة: والدراسات احلالية الدراسة بني االتفاق أوجه
اتفاق جزئي بني الدراسة احلالية وعدد حمدود من الدراسات السابقة من حيث موضوع  رغم وجود

تقومي طرائق  هذه الدراساتحتاول الدراسة اال أن هذه الدراسة ختتلف عن غريها بتخصصها حيث 
 ضوءيف مادة احلاسوب يف  صعوابت التدريسو  تعليميةالدمات واخل الوسائل التعليميةو  تدريسال

والتقصي عن  مما دفع الباحثة إىل حماولة دراسة تقومي طرائق تدريس مادة احلاسوب ،املعلوماتيةاملناهج 
ومعرفة املشكالت وصعوابت اليت  يف تدريس املادةاملشكالت اليت يعاين منها معلمو احلاسوب  أهم

  .تعرتض تعليم مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي
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 السابقة:  أوجه االستفادة من الدراسات
 لقد متت االستفادة من الدراسات السابقة من عدة أوجه منها:

 اختيار منهج الدراسة والدي امجعت عليه معظم الدراسات السابقة. -1
 املساعدة يف تصميم االستبانة املستخدمة يف الدراسة. -2
 اإلجراءات املستخدمة يف هذه الدراسة. -3
 سبة ملعاجلة نتائج الدراسة.التوصل لألساليب اإلحصائية املنا -4
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها. -5
 الوقوف على نتائج الدراسة السابقة اليت تناولت مواضيع ذات عالقة ابلدراسة احلالية. -6

وكخالصة يف القول فإن من خالل الدراسات السابقة واملرتبطة ابلبحث متكنت الباحثة من 
ري ملوضوع الدراسة احلالية كما مت االستفادة من اإلجراءات االستفادة حبيث شكلت اإلطار النظ

املستخدمة يف تلك البحوث كاملنهجية واختيار العينات وأدوات البحث وكيفية بنائها وكذلك 
 األسلوب اإلحصائي املستخدم.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

 منهج الدراسة:  - 1

 جمتمع الدراسة:  - 2

 لدراسة: أدوات ا - 3

 األساليب اإلحصائية:  - 4
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 منهجية الدراسة: الفصل الثالث

 مقدمة:
بناء األداة املناسبة اليت جتيب  ،تناول هذا الفصل منهج الدراسة، وصف جمتمع الدراسة، عينة الدراسة

حيث  ،جعن أسئلة الدراسة واملعاجلة اإلحصائية املناسبة لتحليل بياانت الدراسة والوصول إىل النتائ
اىل حتديد املنهج املناسب للدراسة وبناء األداة املناسبة اليت جتيب عن أسئلة هدف هذا الفصل ي

 الدراسة.
 منهج الدراسة: -8

بعد أن قامت الباحثة بتحديد مشكلة الدراسة، واالطالع على الدراسات السابقة ومراجعة العديد 
للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي ألنه ميد الباحثة  من املناهج البحثية، توصلت إىل أن املنهج املالئم

ببياانت ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كائن أثناء الدراسة ويتضمن تفسريا هلذه 
البياانت وذلك من خالل تصميم استبيان يساعد على فهم الظاهرة، والذي أشار ) العساف، 

مجع البياانت وتبويبها وإمنا ميضي إىل ما هو ( " أن هذا املنهج ال يقتصر على 193: ص 2113
 أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدرًا من التفسري هلذه البياانت ".

( أنه "يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف 311ص  ،2113،وذكر ) عبيدات وآخرون
كيفي يصف لنا الظاهرة الواقع ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعرب عنها تعبريًا كيفًيا أو كمًيا، فالتعبري ال

 ويبني خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصًفا رقمًيا ملقدار الظاهرة، أو حجمها".
لذلك تستطيع الباحثة من خالل املنهج الوصفي إجراء دراسة لتقومي طرائق تدريس مادة  

 .املعلوماتيةاملناهج احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي يف ضوء 
 الدراسة:جمتمع  -7 

يقصد مبجتمع الدراسة مجيع معلمي ومعلمات مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف ماليزاي، والبالغ 
 ( معلمات كما موضح يف اجلدول التايل:11( معلما و )  3( منهم ) 13عددهم ) 
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 (1جدول رقم )
 يف ماليزاي توزيع جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات مادة احلاسوب يف املدارس الليبية

 النسبة املئوية العدد اجلنس م

 23 3 ذكر 1

 77 11 أنثى 2

 111 13 موعجملا

 
( 11% ( و )23( معلما ميثلون ) 3( أن جمتمع الدراسة يتكون من ) 1يتضح من جدول رقم ) 

 % (.   77معلمات ميثلون )
  

    
 (1شكل )

 نسبة توزيع جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات
 الدراسة:عينة  -4

نظرًا لتطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من معلمي ومعلمات مادة احلاسوب يف 
املدارس الليبية يف ماليزاي، فقد قامت الباحثة ابستخدام أسلوب احلصر أوال مث قررت دراسة مجيع 

(  13ليل اإلحصائي ) أفراد اجملتمع كعينة للدراسة، وبعد مجع االستبياانت أدخلتها يف عملية التح
 ( عدد االستباانت املوزعة، والنسبة املئوية هلا. 2استبانة. ويتضح من اجلدول رقم ) 
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 (2جدول رقم )
 توزيع االستباانت على عينة الدراسة حسب اجلنس

 النسبة املئوية االستباانت املستلمة االستباانت املوزعة اجلنس

 111 3 3 معلم

 111 11 11 معلمة

 111 13 13 اجملموع

 
( معلم ومعلمة  ومت اسرتجاع مجيع  13( أن عينة الدراسة يتكون من ) 2يتضح من جدول رقم )

%( من معلمي ومعلمات مادة احلاسوب يف املدارس الليبية يف  111االستباانت املوزعة وبنسبة ) 
(  13الدراسة )  ماليزاي، وعلى ذلك كانت أعداد االستباانت الكلية واليت مت اسرتجاعها من عينة

 % (، وهي اليت مت االعتماد عليها يف التحليل اإلحصائي.111استبانة وبنسبة ) 
 

  
 (2شكل )

 يوضح توزيع االستباانت على عينة الدراسة حسب اجلنس
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 وصف عينة الدراسة من خالل االستبياانت املكتملة:

 من حيث املؤهل العلمي: -
 (3جدول رقم ) 

 لمؤهل األكادمييلبعا توزيع عينة الدراسة ت
 النسبة املئوية العدد املؤهل األكادميي

 %31 5 بكالوريوس

 %62 1 ماجستري

 %111 13 اجملموع

 
ونسبة   ،%(31يتضح أن نسبة توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغري املؤهل األكادميي ) بكالوريوس ( ) 

 %(.62عينة الدراسة من مؤهل )ماجستري ( )
 

  
 (3شكل )

 لمؤهل األكادمييلتوزيع عينة الدراسة تبعا يوضح 
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 وصف عينة الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة:

 (4جدول رقم ) 
 توزيع عينة الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة

 النسبة % العدد سنوات اخلربة

 %31.4 5 5 - 1من 

 %15.3 2 11 - 6من 

 %46.1 6 فما فوق 11من 

 %111 13 اجملموع

 
( ونسبتهم 5سنوات العدد ) 5 – 1عينة الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة من يتضح أن 

وعدد  ،%(15.3( ونسبتهم )2سنوات العدد ) 11 - 6وعدد سنوات اخلربة من  ،%(31.4)
 %(.46.1( ونسبتهم )6سنوات فما فوق العدد ) 11سنوات اخلربة من

 

  
 (4شكل )

 اخلربة يوضح توزيع عينة الدراسة من حيث عدد سنوات
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 وصف عينة الدراسة من حيث عدد املدارس اليت يدرس هبا

 (5جدول رقم ) 

 توزيع عينة الدراسة من حيث عدد املدارس اليت يدرس هبا

 النسبة % العدد املدارس

 %92.3 12 مدرسة واحدة

 %7.6 1 مدرستني

 %111 13 اجملموع

 

( مدرس  12يف مدرسة واحدة هو ) يتضح أن عينة الدراسة من حيث عدد املدارس الدين يدرسون
 %(.7.6(   ونسبتهم )1وعدد املدارس الدين يدرسون يف مدرستني هو ) ،%(92.3ونسبتهم )

  
 (5شكل )

 يوضح توزيع عينة الدراسة من حيث عدد املدارس اليت يدرس هبا
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 أدوات الدراسة: -3
دارس الليبية يف ماليزاي يف ضوء هتدف الدراسة احلالية ايل تقومي طرائق تدريس مادة احلاسوب يف امل

مت استخدام االستبانة كأداة هلذه الدراسة، حيث أهنا أكثر أدوات البحث العلمي . و املعلوماتيةاملناهج 
استخداًما، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراسة وكذلك مالءمتها لطبيعة هذه 

 فراد جمتمع الدراسة يف أماكن متباعدة وخمتلفة.الدراسة من حيث اجلهد واإلمكاانت وانتشار أ
(: " أن االستبانة من األدوات املالئمة 145ص  ،2113ويذكر عبيدات وآخرون ) 

للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني، و تستخدم للحصول على حقائق عن 
 جلمع البياانت الالزمة ".الظروف واألساليب القائمة ابلفعل، فضال عن أهنا وسيلة ميسرة 

 خطوات بناء االستبانة:  -5
 أتبع الباحث اخلطوات التالية لتصميم وبناء أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة:

 حتديد مصادر بناء االستبانة: اعتمد الباحث يف بناء االستبانة على ما يلي:  -
لبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة االطالع على العديد من الدورايت واجملالت الرتبوية وا -1

 مبشكلة الدراسة احلالية.
 مقابلة جمموعة من ذوي االختصاص يف هذا اجملال لالستفادة من خرباهتم. -2
 حتديد أبعاد االستبانة:  -

 مت تصميم استبانة هتدف إىل معرفة ما يلي:
 راسي./ تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى الد1
 / تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس.2
 / تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب.3
 / تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس.4
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 بناء االستبانة: -6
 حتكيم االستبانة: -8

دافها وأسئلتها ويف ضوء اإلطار النظري والدراسات قامت الباحثة وبناء على مشكلة الدراسة وأه
السابقة، واخلطوات السابق ذكرها بصياغة االستبانة يف صورهتا األولية ومت عرضها على املشرفة على 

عرضها على جمموعه من احملكمني من  امث كان من توجيهاهتإلبداء رأيها ومالحظاهتا، الدراسة وذلك 
تحكيمها. وقد مت اصدار خطاب موجه إىل احملكمني يوضح مشكلة ذوى االختصاص واخلربة وذلك ل

وأهداف الدراسة وأسئلتها وطلب من احملكمني إبداء آرائهم ومالحظاهتم حول فقرات االستبانة 
وذلك من حيث مدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق اهلدف الذي 

ذلك ابحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غري ما ورد وضعت من أجله، واقرتاح طرق حتسينها و 
مما يرونه مناسًبا، وبعد استعادة النسخ احملكمة مت تعديل بعض فقرات االستبانة يف ضوء آراء احملكمني 

 ومالحظاهتم وحذف أو إضافة بعض الفقرات أو إعادة ترتيب بعضها.
 صدق وثبات االستبانة: -7

 Internal( لقياس االتساق الداخلي )Alpha Cronbachكرونباك )مت حساب معامل ألفا الفال

Consistency ) 
( صحيح 1.19وبعد حذف العبارات ذات معامالت االرتباط السالبة واليت معامل ارتباطها أقل من )

 مت حذف العبارات التالية: 
 /  من احملور االول: طرائق التدريس:1

 س وهي:عبارات من حمور طرائق التدري 5مت حذف 
 1.171وكان معامل ارتباطها      --------------وهي:  3العبارة رقم 
  1.144وكان معامل ارتباطها    --------------وهي:    4العبارة رقم 
 1.151وكان معامل ارتباطها    ---------------وهي:  7العبارة رقم 
 1.111ارتباطها وكان معامل  ---------------وهي:  9العبارة رقم 
 1.13وكان معامل ارتباطها    --------------وهي:  11العبارة رقم 

 / من احملور الثاين: الوسائل التعليمية2
 عبارات من الوسائل التعليمية وهي: 2مت حذف 
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 1.171وكان معامل ارتباطها   ---------------وهي: 14العبارة رقم 
     1.111ارتباطها معامل  وكان ---------------وهي:  22بارة رقم الع
 / من احملور الثالث: خدمات تعليمية3

 مت حذف  عباره من خدمات تعليمية وهي:
 1.11وكان معامل ارتباطها  --------------وهي:  31بارة رقم الع
 / احملور الرابع: صعوابت التدريس:4

 عبارات من حمور صعوابت التدريس وهي: 3مت حذف 
 1.15وكان معامل ارتباطها  ---------------وهي:  43العبارة رقم 
  1.14وكان معامل ارتباطها  --------------وهي:    47العبارة رقم 
 1.11وكان معامل ارتباطها  ---------------وهي:  54العبارة رقم 

فتم حذف هذه العبارات ذات الداللة االرتباطية الضعيفة فتصبح االستبانة مكونة يف مجلتها من   
 وزعة على احملاور التالية:عبارة م 47
 7عدد العبارات     ----------/ طرائق التدريس   1
 13عدد العبارات      ---------/ الوسائل التعليمية 2
 11عدد العبارات    -----------خدمات تعليمية  3
 17عدد العبارات    ---------/ صعوابت التدريس 4

 (6جدول رقم )
 ل وبعد التحليليوضح حتليل معامل الثبات قب

 بعد حتليل معامل الثبات قبل حتليل معامل الثبات احملور رقم

 7 12 طرائق التدريس 1

 13 15 الوسائل التعليمية 2

 11 11 خدمات تعليمية 3

 17 21 صعوابت التدريس 4

 47 51 اجملموع 
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حلاسوب يف املدارس وبعد احلذف تكون االستبانة اثبتة يف قياسها ملدى تقومي طرائق تدريس مادة ا
 .املعلوماتيةاملناهج الليبية يف ماليزاي يف ضوء 

 االستبانة يف صورهتا النهائية: احتوت االستبانة على جزئيني أساسيني مها:  -4
 اجلزء األول: عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث:

 يدرس هبا. عدد املدارس اليت ،عدد سنوات اخلربة ،املؤهل األكادميي ،اجلنس
 ( حماور كالتايل:4( عبارة وزعت على )  47اجلزء الثاين: و يشمل جمموعة من العبارات )

 احملور األول: طرائق التدريس:
 ( يف االستبانة. 7 – 1( عبارات وأتخذ األرقام من )  7تكون من ) 

 احملور الثاين: الوسائل التعليمية:
 ( يف االستبانة. 21 – 1 ( عبارات وأتخذ األرقام من )13تكون من ) 

 احملور الثالث: خدمات تعليمية:
 ( يف االستبانة. 31 – 21( عبارات وأتخذ األرقام من )  11تكون من ) 

 احملور الرابع: صعوابت التدريس:
 ( يف االستبانة. 47 – 31( عبارات وأتخذ األرقام من )  17تكون من ) 

 حسب مقياس ليكرت.و استخدم الباحثة املقياس الثالثي املتدرج 
( لالستجابة أوافق 3ووفقا ملقياس ليكرت الثالثي مت حتديد درجة االستجابة حبيث يعطى الدرجة )

( لالستجابة ال أوافق. وعلى ذلك مت استخدام 1( لالستجابة أوافق و الدرجة )2بشدة والدرجة )
 املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة:

 ( فأكثر  تكون درجة االستجابة )أوافق بشدة(2،34سايب من )إذا كانت قيمة املتوسط احل
 ( درجة تكون درجة االستجابة )أوافق( 2.33( إىل )  1.67إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من ) 

 ( درجة تكون درجة االستجابة )ال أوافق(. 1،66إذا كان قيمة املتوسط احلسايب من أقل من )
 األساليب اإلحصائية:  -3

 ابة عن تساؤالت الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:لإلج
 . التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة ابلنسبة للمعلومات األولية.1
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. املتوسط احلسايب وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد جمتمع الدراسة لكل عبارة أو جمموعة 2
احلسايب العام لكل حمور، وذلك لإلجابة على التساؤالت من األول من العبارات )احملاور(، واملتوسط 

 إىل اخلامس.
 Internal( لقياس االتساق الداخلي )Alpha Cronbach. مت حساب معامل ألفا الفالكرونباك )3

Consistency.) 
 

 (7جدول رقم )
 عدد مدرسني مادة احلاسوب وعدد املدارس ومكان املدارس الليبية يف ماليزاي

 عدد املدرسني املكان اسم املدرسة رقمال

 3 كواالملبور املدرسة الليبية كواالملبور 1

 2 كواالملبور املدرسة الليبية داماي كواالملبور 2

 2 أمبانج مدرسة خطوات املستقبل 3

 1 كاجانج مدرسة أواي الليبية اخلاصة 4

 1 كاجانج املدرسة الليبية فرع كاجانج 5

 1 بينانج بينانج املدرسة الليبية 6

 1 قدح املدرسة الليبية داماي فرع قدح 7

 1 برليس املدرسة الليبية فرع برليس 1

 1 جوهور املدرسة الليبية جوهور 9

 مدارس. 9عدد املدارس الليبية يف ماليزاي و  ،مدرس 13عدد املدرسني  -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة وتفسرياها
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 ابعالفصل الر 

 نتائج الدراسة وتفسرياها
وذلك مث مناقشتها و من الباحثة عرض النتائج اليت مت احلصول عليها  فيه ي هذا الفصل تناولتفف

 على النحو التايل:إلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل ا
 إجابة السؤال األول:

ب النسيب للعبارات اليت تقيس حنرافات املعيارية، والرتتياإلستخدام املتوسطات احلسابية، و إمت  لقد 
حساب املتوسط  أيضاً يف توصيل احملتوى الدراسي، و  تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة

 مت عرض النتائج على النحو التايل:قد  احلسايب العام هلذه العبارات، و
 ( 9جدول رقم ) 

راسة حول تقييم املعلمني لطرائق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت جمتمع الد
 التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى الدراسي

 االجابة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم العبارة ترتيب العبارة

 أوافق بشدة 1.42 2.77 3 1

 أوافق بشدة 1.46 2.62 1 2

 أوافق بشدة 1.63 2.46 2 3

 أوافق بشدة 1.63 2.46 6 4

 أوافق 1.7 2.23 5 5

 أوافق 1.77 2.15 7 6

 أوافق 1.71 2 4 7

 أوافق بشدة 1.69 2.31 املتوسط العام الرتاكمي

( أن تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى 9أشارت نتائج اجلدول رقم )
تمع الدراسة الدراسي كانت بدرجة )أوافق بشدة(، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجاابت جم

وهي الفئة اليت تشري إىل أن  "،ليكرت الثالثي"( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس 2.31)
 االستجابة )أوافق بشدة(.
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ستجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس تقييم إوجود مستوايت يف درجة  ومت أيضا مالحظة 
توصيل احملتوى الدراسي حيث تراوحت متوسطات  املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف

 ( وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثانية و الثالثة  ملقياس 2.77 -2.11استجاابت )
املعطاء على قيم  اً و أوافق بشدة( وبناء،تشري إىل االستجاابت )أوافق  و "ليكرت الثالثي "

( ابالستبانة  7 – 1رات، واليت متثلها العبارات من )مت ترتيب هذه العبا فقدتوسطات احلسابية للم
 ترتيبا تنازليا كالتايل:

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق بشدة: -أ
( ابملرتبة األوىل  3جاءت العبارة )الطالب يطبقون عملياً ما يدرسونه نظرايً( واليت متثلها العبارة رقم ) 

ت العبارة )توظيف برامج الرسم يف احلاسب اآليل يزيد من انتباه (، وكان2.77مبتوسط حسايب )
بينما كانت  (،2.62( ابملرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 1التالميذ حنو املادة( واليت متثلها العبارة رقم ) 

ب( واليت متثلها العبارة رقم العبارة )ميارس املعلمون وسائل التدريس احلديثة يف توصيل املادة للطال
(،يف حني كانت العبارة )إكساب التالميذ املقدرة على  2.46( ابملرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )2)

( ابملرتبة الرابعة  6الربط بني ما هو مكتوب وما هو واقع يف احلياة اليومية( واليت متثلها العبارة رقم ) 
 (.  2.46مبتوسط حسايب )

 ة أوافق:العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرج -ب
كانت العبارة )أتثري تدريس اجلانب النظري يف ثراء اجلانب املعريف للطالب( واليت متثلها العبارة رقم  

(، بينما العبارة )يتلقى املعلمون الدورات التدريبية الالزمة 2.23( ابملرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )5)
( ابملرتبة السادسة وذلك مبتوسط  7رة رقم ) يف طرائق التدريس احلديثة للمادة ( واليت متثلها العبا

وكانت العبارة )تدريس املادة نظراًي يؤدي اىل اهتمام الطالب ابجلانب العملي(  ،(2.15حسايب )
 (. 2.11( ابملرتبة السابعة مبتوسط حسايب )  4واليت متثلها العبارة رقم ) 

  :طرائق التدريس سري نتائج احملور االولفت
العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى  مما سبق نرى أن

( عبارة ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة  7الدراسي تكونت من ) 
عبارة(. لذلك كانت قيمة املتوسط  3عبارة ( و بدرجة أوافق على ) 4بدرجة أوافق بشدة على ) 

( أي أن استجابة جمتمع الدراسة على تقييم املعلمني لطرائق  2.31االول تساوي )احلسايب للمحور 
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وعليه يكون االستنتاج  أن  ى الدراسي كانت بدرجة أوافق بشدةالتدريس املستخدمة يف توصيل احملتو 
 اجيابيا. طرائق التدريسمستوى تقييم املعلمني ملستوى 

مة يف احلاسب اآليل له دورا أساسيا يف إاتحة لذلك ترى الباحثة أن طرائق التدريس املستخد
مواد دراسية للطالب ابستخدام برامج احلاسب اآليل، وخصوًصا ما يطبقون الطالب عمليًا يدرسونه 
نظراًي وأيضا توظيف برامج الرسم ودوره يف استثارة التالميذ حنو املادة، و ميارس املعلمون وسائل 

لطالب، وهذه النتائج تتفق مع تلك النتائج اليت مت التوصل إليها التدريس احلديثة يف توصيل املادة ل
  .(1999بواسطة )بالجرييت، 

 احملور الثاين: الوسائل التعليمية
 ينص احملور الثاين على )ما مستوى تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس؟( 

سابية، واالحنرافات املعيارية، والرتتيب النسيب املتوسطات احلمت استخدام السؤال:ولإلجابة عن هذا 
للعبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس، وكذلك حساب 

 املتوسط احلسايب العام هلذه العبارات، ومت عرض النتائج على النحو التايل:
 (11جدول رقم )

الستجاابت جمتمع الدراسة حول تقييم املعلمني للوسائل التعليمية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 املستخدمة يف تدريس مادة احلاسوب

 االجابة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم العبارة ترتيب العبارة

 أوافق بشدة 1737 7722 9 8

 أوافق بشدة 1737 7722 81 7

 أوافق بشدة 1751 7722 86 4

 أوافق بشدة 1736 7769 87 3

 أوافق بشدة 1736 7769 83 5

 أوافق بشدة 1736 7769 85 6

 أوافق بشدة 1739 7767 82 2

 أوافق بشدة 1764 7753 84 1

 أوافق بشدة 175 7753 81 9

 أوافق بشدة 1764 7753 71 81

 أوافق بشدة 1764 7736 89 88

 أوافق 1751 7774 1 87

 أوافق 1722 7785 88 84

 أوافق بشدة 1751 7752 العام الرتاكمي املتوسط
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( أن تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس مادة  11أشارت نتائج اجلدول رقم )
احلاسوب كانت بدرجة )أوافق بشدة(، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجاابت جمتمع الدراسة 

ياس ليكرت الثالثي وهي الفئة اليت تشري إىل أن ( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة ملق2.57)
 االستجابة )أوافق بشدة(.

لوحظ أيضا وجود تشاهبه يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس تقييم 
املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس مادة احلاسوب حيث تراوحت متوسطات 

( وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثالثة  2.77 - 2.15ن)استجاابت جمتمع الدراسة م
وبناء على قيم  ،والثانية ملقياس ليكرت الثالثي والاليت تشري إىل االستجاابت أوافق بشدة و أوافق

( ابالستبانة ترتيبا 21-1املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات من )
 تايل:تنازليا كال

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق بشدة: -أ
جاءت العبارة )توفري الكتاب املدرسي اخلاص مبادة احلاسوب لكل طالب( واليت متثلها العبارة رقم 

( ابملرتبة األوىل من بني العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس 9)
وكانت العبارة )تتوافر معظم األدوات اخلاصة مبادة  ،(2.77حلاسوب مبتوسط حسايب )مادة ا

(،ولوحظ أن العبارة 2.77( ابملرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 11احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )
رتبة الثالثة ( جاءت ابمل16)توفر األجهزة الكافية للطلبة يف خمترب احلاسوب ( واليت متثلها العبارة رقم )

(،بينما كانت العبارة )التحكم بدرجة حرارة اهلواء  2.77حيث كان املتوسط احلسايب يساوي )
( ابملرتبة الرابعة حيث كان املتوسط 12والرطوبة داخل خمترب احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )

احلاسوب لتوضيح (، وكانت العبارة )وجود شاشة أو آلة عرض خالل شرح معلم 2.69احلسايب )
يف  ،(2.69( ابملرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )14بعض األمور التعليمية( واليت متثلها العبارة رقم )

(  15حني كانت العبارة )وجود إضاءة كافية ومناسبة يف خمترب احلاسوب ( واليت متثلها العبارة رقم )
نظيم وتطوير أجهزة  احلاسوب (، و جاءت العبارة )ت2.69ابملرتبة السادسة مبتوسط حسايب )

(،  2.62( ابملرتبة السابعة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي)17ابملعمل( واليت متثلها العبارة رقم )
( ابملرتبة 13وكانت العبارة )وجود أاثث مناسب ومريح يف خمترب احلاسوب( واليت  متثلها العبارة رقم )

ارة )دقة وسرعة عالية ألجهزة احلاسوب يف تطبيق وجاءت العب  ،(2.54الثامنة مبتوسط حسايب )
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( ابملرتبة التاسعة حيث كان املتوسط احلسايب 11الربامج والبياانت( واليت متثلها العبارة رقم )
وكانت العبارة )الصيانة  السريعة ألجهزة احلاسوب ابملعمل( واليت  متثلها العبارة رقم  ،(2.54يساوي)

وجاءت العبارة )جحم الذكرة الرئيسية ألجهزة  ،(2.54سط حسايب )( ابملرتبة العاشرة مبتو 21)
( ابملرتبة احلادي عشر حيث كان املتوسط احلسايب 19احلاسوب جيدة( واليت متثلها العبارة رقم )

 (.2.46يساوي)
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق: -ب

( 1روس احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم  )كانت العبارة )استخدام دليل املعلم عند حتضري د
(، وكانت العبارة )صغر حجم غرفة خمترب احلاسوب وسوء 2.23ابملرتبة الثانية عشر مبتوسط حسايب )

( ابملرتبة الثالثة عشر مبتوسط 11تنظيمها مما يؤدي لالزدحام املكاين( واليت  متثلها العبارة رقم )
 (.2.15حسايب )

 :ور الثاين الوسائل التعليميةسري نتائج احملفت
مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس مادة 

( عبارات ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة  13احلاسوب تكونت من ) 
كانت قيمة املتوسط احلسايب العام   ( عبارة فقط. لذلك2( عبارة و أوافق )11بدرجة أوافق بشدة )

( أي أن تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس مادة 2.57للمحور الثاين تساوي )
لوسائل لأن مستوى تقييم املعلمني وعليه يكون االستنتاج  احلاسوب كانت بدرجة أوافق بشدة

 اجيابيا. التعليمية
 له دورا فعاال يف التنمية العلمية، وهناك ضرورة توفر غرفة لذلك ترى الباحثة أن احلاسب اآليل

ملا لذلك من  ،خمترب احلاسوب تتناسب وعدد الطالب والعمل تنظيمها مما يؤدي ايل عدم االزدحام
أثر كبري يف التنمية العلمية، وخصوًصا زايدة االستفادة من كل الوسائل التعليمية، و استخدام دليل 

روس احلاسوب، وهذه النتائج تتفق مع تلك لنتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة املعلم عند حتضري د
 (.2113؛ عفانة،  1999العمر،  ،1999؛ بالجرييت،  1997)بيكر وهيل، 

 احملور الثالث: خدمات تعليمية
 ينص احملور الثالث على )ما مستوى تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب؟(

ولإلجابة عن هذا السؤال : مت استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتتيب النسيب 
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للعبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب وكذلك حساب 
 املتوسط احلسايب العام هلذه العبارات، كالتايل:

 (11جدول رقم )
سابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت جمتمع الدراسة حول تقييم املعلمني للخدمات املتوسطات احل

 التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب
 االستجابة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم العبارة ترتيب العبارة

 أوافق بشدة 1.42 2.77 21 1

 أوافق بشدة 1.46 2.69 25 2

 وافق بشدةأ 1.49 2.62 29 3

 أوافق بشدة 1.49 2.62 31 4

 أوافق بشدة 1.5 2.46 24 5

 أوافق بشدة 1.5 2.46 26 6

 أوافق بشدة 1.49 2.31 23 7

 أوافق 1.61 2.31 21 1

 أوافق 1.61 2.31 22 9

 أوافق 1.61 2.31 27 11

 أوافق بشدة 1.54 2.49 املتوسط العام الرتاكمي

 
( تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب كانت 11أشارت نتائج اجلدول رقم )

( وهو 2.49م الستجاابت جمتمع الدراسة )بدرجة )أوافق بشدة (، حيث بلغ املتوسط احلسايب العا
متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت الثالثي وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة )أوافق 

 بشدة(.
ا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس تقييم لوحظ أيض

املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب حيث تراوحت متوسطات استجاابت جمتمع 
( وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثانية والثالثة ملقياس 2.77 -2.31الدراسة من )

الثالثي والاليت تشرن إىل االستجاابت )أوافق و أوافق بشدة(  وبناء على قيم املتوسطات ليكرت 
 ( ابالستبانة ترتيبا تنازليا كالتايل:31 -21احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات من)
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 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق بشدة: -أ
عدة على إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة( واليت جاءت العبارة )املسا

( ابملرتبة األوىل من بني العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للخدمات التعليمية 21متثلها العبارة رقم )
كانت العبارة )جعل عملية التعليم أكثر   ،(2.77اليت تقدمها مادة احلاسوب مبتوسط حسايب )

( ابملرتبة الثانية مبتوسط  25ة من خالل شد أنتباه التالميذ للتعليم( واليت متثلها العبارة رقم )جاذبي
(، ولوحظ أن العبارة )ااتحة فرصة للتالميذ الكتساب مفاهيم حديثة بشكل أعمق( 2.69حسايب )

 ،(2.62اوي )( جاءت ابملرتبة الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يس29واليت متثلها العبارة رقم ) 
( جاءت ابملرتبة الرابعة مبتوسط  31وكانت العبارة ) تنوع طرائق التدريس( واليت متثلها العبارة رقم )

بينما كانت العبارة ) املساعدة على عرض الدرس بطريقة أفضل( واليت  ،(2.62حسايب يساوي)
 حني كانت العبارة (، يف 2.46( ابملرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ) 24متثلها العبارة رقم ) 

( ابملرتبة 26)املساعدة على إعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل املدرسة( واليت متثلها العبارة رقم ) 
(، وجاءت العبارة )العمل على إاتحة الوصول إىل معلومات أكثر 2.46السادسة مبتوسط حسايب )

لسابعة حيث كان املتوسط احلسايب هلا ( ابملرتبة ا23عند احلاجة إليها( واليت متثلها العبارة رقم )
 (. 2.31يساوي )

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق: -ب
( 21بينما العبارة )املساعدة على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم( واليت متثلها العبارة رقم )

)املساعدة على حتطيم احلواجز الصفية  وكانت العبارة ،(2.31ابملرتبة الثامنة وذلك مبتوسط حسايب )
( ابملرتبة التاسعة مبتوسط 22وربط املدرسة والبيت واملدينة والعامل مًعا( واليت متثلها العبارة رقم ) 

بينما العبارة )تطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اجملتمع األخرى(  ،(2.31حسايب )
 (.2.31ابملرتبة العاشرة واألخرية وذلك مبتوسط حسايب ) ( 27واليت متثلها العبارة رقم ) 

 :خدمات تعليمية احملور الثالثسري نتائج فت
مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب 

بة بدرجة ( عبارات ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجا 11تكونت من ) 
عبارات(. لذلك كانت قيمة املتوسط  3عبارات ( و بدرجة أوافق على ) 7أوافق بشدة على ) 

( أي أن درجة تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت  2.49احلسايب العام للمحور الثالث تساوي )
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يم املعلمني أن مستوى تقيوعليه يكون االستنتاج  تقدمها مادة احلاسوب كانت بدرجة أوافق بشدة
 .اجيابيا تعليميةالخدمات لل

لذلك ترى الباحثة أن احلاسب اآليل يلعب دورا هاما يف توفري خدمات تعليمية وجيب 
االهتمام والتأكيد على استخدامه يف العملية التدريسية، وخصوًصا يف املساعدة على تسهيل التواصل 

 ،للتكامل مع مجيع قطاعات اجملتمع األخرى بني املتعلم ومصادر التعلم، وتطور العملية التعليمية
وعرض الدروس بطريقة أفضل، وهذه النتائج تتفق مع تلك النتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة 

 (.2117؛ اخلريي،  2116؛ البيشي،  2114)العتييب، 
 

 صعوابت التدريس  احملور الرابع:
وابت اليت تواجه التدريس ؟( لإلجابة على ينص احملور الرابع على )ما مستوى تقييم املعلمني للصع

ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتتيب النسيب للعبارات اليت تقيس 
تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس، وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام هلذه العبارات، 

 :ومت عرض النتائج على النحو التايل
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 (:12جدول رقم )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت جمتمع الدراسة حول تقييم املعلمني للصعوابت 

 اليت تواجه التدريس:
 االجابة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم العبارة ترتيب العبارة

 أوافق بشدة 1.42 2.77 42 1

 فق بشدةأوا 1.51 2.77 45 2

 أوافق بشدة 1.46 2.69 43 3

 أوافق بشدة 1.62 2.62 47 4

 أوافق بشدة 1.62 2.31 33 5

 أوافق بشدة 1.74 2.31 44 6

 أوافق 1.61 2.31 34 7

 أوافق 1.42 2.23 35 1

 أوافق 1.66 2.15 36 9

 أوافق 1.66 2.15 41 11

 أوافق 1.77 2.15 46 11

 أوافق 1.47 2.11 32 12

 أوافق 1.62 1.92 41 13

 أوافق 1.66 1.15 37 14

 أوافق 1.66 1.15 31 15

 أوافق 1.51 1.77 39 16

 أوافق 1.61 1.69 31 17

 أوافق 1.69 2.22 املتوسط العام الرتاكمي

( أن تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس بدرجة )أوافق(، 12أشارت نتائج اجلدول رقم )
( وهو متوسط يقع ضمن الفئة 2.22احلسايب العام الستجاابت جمتمع الدراسة )حيث بلغ املتوسط 

 الثانية ملقياس ليكرت الثالثي وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة )أوافق(.
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لوحظ أيضا وجود تشاهبه يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس واقع استخدام 
دمات تعليمية حيث تراوحت متوسطات استجاابت جمتمع الدراسة من احلاسب اآليل يف توفري خ

(  وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية و الثالثة ملقياس ليكرت الثالثي 2.77 -1.69)
وتشرن إىل االستجاابت ايل درجة )أوافق( وبناء على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه 

 ( ابالستبانة ترتيبا تنازليا كالتايل:47 - 31لعبارات من )العبارات واليت متثلها ا
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق بشدة: -أ

( ابملرتبة األوىل 42جاءت العبارة )إملام املعلمني أبساسيات احلاسب اآليل( واليت متثلها العبارة رقم )
(، 2.77ابت اليت تواجه التدريس مبتوسط حسايب )من بني العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للصعو 

( ابملرتبة الثانية 45وكانت العبارة )إملام املعلمني بتطبيقات احلاسب اآليل( واليت متثلها العبارة رقم )
( 43ولوحظ أن العبارة )توفر أجهزة عرض( واليت متثلها العبارة رقم ) ،(2.77مبتوسط حسايب )

(، بينما كانت العبارة )توفر 2.69ان املتوسط احلسايب يساوي )جاءت ابملرتبة الثالثة حيث ك
( ابملرتبة الرابعة  47برجميات تعليمية مناسبة الستخدامها يف التدريس( واليت متثلها العبارة رقم ) 

(،وكانت العبارة )ترابط وحدات الكتاب املقرر ملادة احلاسوب ( 2.62حيث كان املتوسط احلسايب )
يف حني كانت العبارة  ،(2.31( ابملرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ) 33عبارة رقم )واليت متثلها ال

( ابملرتبة السادسة مبتوسط حسايب 44)كثافة املوضوعات الدراسية( واليت متثلها العبارة رقم )
(2.31.) 

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أوافق: -ب
( ابملرتبة 34ي ملعلمي احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )جاءت العبارة )كفاية اإلعداد األكادمي

كانت العبارة )كفاية أساليب التدريس املتبعة   ،(2.31السابعة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي )
 ،(2.23( ابملرتبة الثامنة مبتوسط حسايب )35يف تدريس مادة احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )

جود دورات علمية تساعد يف النمو العلمي ملعلم احلاسوب ( واليت متثلها العبارة ولوحظ أن العبارة )و 
(، بينما لوحظ أن العبارة 2.15( ابملرتبة التاسعة حيث كان املتوسط احلسايب هلا يساوي )36رقم )

ط ( ابملرتبة العاشرة حيث كان املتوس41)قلة التدريب يف احلاسب اآليل( واليت متثلها العبارة رقم )
وكانت العبارة )وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل( واليت  ،(2.15احلسايب يساوي )
بينما لوحظ أن العبارة )توفر  ،(2.15( ابملرتبة احلادي عشر مبتوسط حسايب )46متثلها العبارة رقم )
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رتبة الثانية عشر ( ابمل32إمكانية إعطاء واجبات بيتيه ملادة احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )
كانت العبارة )عدم مراعاة املنهاج خللفية الطالب العلمية ملادة احلاسوب(   ،(2.11مبتوسط حسايب )

ولوحظ أن العبارة )توفر  ،(1.92( ابملرتبة الثالثة عشر مبتوسط حسايب )41واليت متثلها العبارة رقم )
( 37اسوب( واليت متثلها العبارة رقم ) الوقت الكايف لالتصال بني الطلبة واملدرس يف خمتربات احل

وكانت العبارة )صعوبة متابعة الطلبة بشكل فردي على  ،(1.15ابملرتبة الرابعة عشر مبتوسط حسايب )
 ،(1.15( ابملرتبة اخلامسة عشر مبتوسط حسايب )31أجهزة احلاسوب( واليت متثلها العبارة رقم )

مناسب للوقت على الكتاب املقرر للحاسوب ولوحظ أن العبارة )صعوبة التحكم يف توزيع 
 ،(1.77( ابملرتبة السادسة عشر مبتوسط حسايب )39والنشاطات العملية( واليت متثلها العبارة رقم )

( 31وكانت العبارة )الوقت املخصص حلصص احلاسوب ابملدرسة كاٍف( واليت متثلها العبارة رقم )
 (.1.69وسط حسايب )ابملرتبة السابعة عشر واألخرية حيث كان مبت

 :سري نتائج احملور الرابع صعوابت التدريسفت
مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس تكونت من 

( عبارات ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة كبرية على )أوافق 17)
( أي أن تقييم املعلمني  2.22احلسايب العام للمحور الرابع تساوي ) (. لذلك كانت قيمة املتوسط

أن مستوى تقييم وعليه يكون االستنتاج  للصعوابت اليت تواجه التدريس كانت بدرجة )أوافق(
 .حمايدةللصعوابت اليت تواجه التدريس املعلمني 

اآليل، وهناك أن هناك بعض الصعوابت اليت يواجهها معلمو احلاسب  ةرى الباحثتلذلك 
ضرورة لتذليل هذه الصعوابت خاصة فيما يتعلق بعدم توفر الوقت الكايف لالتصال بني الطلبة 
واملدرس يف خمتربات احلاسوب ابإلضافة إىل الصعوابت األخرى مثل عدم مراعاة املنهاج خللفية 

 بشكل كايف، الطالب العلمية ملادة احلاسوب وعدم وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل
؛ بالجرييت،  1997وهذه النتائج تتفق مع تلك النتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة )بيكر وهيل، 

 (.2113؛ عفانة،  1999العمر،  ،1999
 اجابة السؤال الثاين:

 التعليم قادرًا على االستفادة من إجيابيات الثورة املعرفية والتقنية ومؤثرا فاعاًل يف تكون خمرجاتحىت 
استنباط أشكال جديدة منها تالئم بيئته وجمتمعه وتعمل على تنمية قدرات ومهارات واجتاهات 
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إاثرة التفكري العلمي والتفكري اإلبداعي والتساؤل النقدي وغريها من أنواع التفكري مع هتيئة و  ،املتعلم
ات التدريس الظروف املناسبة من خالل احملتوى واألنشطة الصفية والالصفية وطرق واسرتاتيجي

 الكتساب مهارات حل املشكالت اليومية والعلمية.
ينص السؤال الثاين على )ما أسس وإجراءات التصور املقرتح لتدريس مادة احلاسوب يف ضوء 

لإلجابة على السؤال الثاين وذلك من خالل الدراسات السابقة والدراسة ، و (؟املعلوماتيةاملناهج 
على املعلمني ومجعها وحتليل النتائج، حيث مت من خالل ذلك  امليدانية حيث مت توزيع االستبيان

يف صورة  املعلوماتيةاملناهج وضع أسس وإجراءات التصور املقرتح لتدريس مادة احلاسوب يف ضوء 
 نقاط مهمه على النحو التايل:

ة ترسيخ حب االستطالع والتعلم ابالكتشاف وتنمية أسس التعلم الذايت واستنباط املعارف والقدر  -
 على التخطيط والتقييم.

التعامل بوعي مع آليات وتقنيات الثورة الرقمية، من خالل تدريب املتعلمني داخل املدرسة على  -
أساليب وتقنيات تكنولوجية ومن خالل توظيف األدوات املتاحة لديهم كأدوات ووسائط ووسائل 

 تعلم.
ل وحدة معرفية واحدة قدر حتديد عنوان الدرس الذي سيتم شرحه بدقة ووضوح حبيث ميث -

 اإلمكان.
أي نشاط أو عمل يقوم به مدرس مادة احلاسوب داخل الفصل البد أن يكون له أهداف يسعي  -

 .لتحقيقه
ابإلضافة لبعض  ،مراعاة أن يكون حمتوى الدرس مناسب لعرضه خالل املدة الزمنية للحصة -

عرفية اليت درسها، وأيضا توفري بعض الوقت التدريبات العملية كلما أمكن ذلك لتأكيد املعلومات امل
 لكتابة الدرس.

أن يكون احملتوى العلمي الذي سيتم شرحه واضح املعامل، وحمددا بقدر يتناسب مع زمن احلصة،  -
وضرورة إهناء الدرس أبسئلة متدرجة يف الصعوبة ومتنوعة تغطي كافة جوانب الدرس وتراعي الفروق 

 لبعض.الفردية بني الطالب وبعضهم ا
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استخدام وسائل تعليمية خمتلفة تساعد على توصيل املعلومة للطالب، ومراعاة حسن انتقاء  -
الوسيلة التعليمية املناسبة للمادة العلمية املقدمة وبشكل خيدم املوضوع، وكذلك يفضل استخدام 

  .وسائل تعليمية من البيئة احمليطة ابلطالب وبتكلفة بسيطة تؤدى الغرض منها
ز املعمل والتأكد من صالحية مجيع األجهزة وتوافر الربامج التعليمية، ومراعاة التنوع يف طريقة جتهي -

 الشرح والوسائل التعليمية املستخدمة واالهتمام مبختلف األنشطة املصاحبة ملادة احلاسب اآليل. 
وية املعمل االهتمام بنظافة املعمل واألجهزة واملقاعد واألرضية بشكل مستمر، والعمل على هت -

وحسن توزيع اإلضاءة داخل املعمل، والعمل على تكوين مكتبة صغرية داخل معمل احلاسب اآليل 
حتتوي على أصول الربامج اخلاصة ابملنهج والربامج املضادة للفريوسات وبرامج نظم التشغيل، وعلبة 

 هبا األقراص املرنة اخلاصة ابلطالب.
بتدريبه ابستمرار على تطوير األداء التدريسي يف وذلك هين؛ علم احلاسب على التطوير املم تدريب -

 ضوء االجتاهات احلديثة لطرق التدريس، اليت جتعل الطالب حمورا للعملية التعليمية.
حتسني املناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقومي؛ مبا ينعكس إجيااًب على تعلم الطالب،  -

ب متوافقة مع حمتوى املنهج احلديث، وتوفر خدمة اإلنرتنت يف واستخدم برجميات يف معامل احلاسو 
 معامل احلاسب وذلك لتدريس بعض موضوعات املقررات الدراسية.

وتوافق طرق  جتربة طرق التدريس احلديثة والفعالة اليت تراعي ميول واهتمامات الطالبات واجتاهاهتم -
سبوعيًّا قد تكون منفصلة أو متصلة، دقيقة تقدم يف حصتني أ 45التدريس مع وقت احلصة وهو 

 وكذلك تناسب عدد األجهزة يف معمل احلاسب مع أعداد الطالبة.
تطويرية منهج احلاسب وتقنية املعلومات، ومراعية التكامل بني مكوانته وترابطها أتثريا وأتثرا  -

، وكذلك حتوالت ببعضها، وربطه ابلواقع التكنولوجي واسرتاتيجيات التعليم والتعلم وطرق التدريس
 مرتبطة ابلتقومي وأساليبه وأدواته.

 توفري االحتياجات املادية اليت تعني على تدريس املادة وفق ما يتطلب احملتوى التعليمي.  -
استخدام طرق تدريس تتناسب مع ميول وقدرات الطالبة واجتاهاهتم حنو حتصيل املعرفة، وذلك من  -

ات، وقياس قدرات الطالب واملهارات السابقة لديهم عن خالل الكشف عن هذه امليول واالجتاه
 طريق االختبارات القبلية أو أنشطة هتيئة قبل التخطيط لعملية التدريس.
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تكثيف إجراء حبوث تربوية يف خمتِلف أساليب البحث العلمي تتناول تقومي منهج احلاسب  -
ناهج احلاسب اآليل يف ضوء ومكوانته؛ وذلك للتعرف على املشكالت التدريسية وواقع تدريس م

 االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، ومشروع تطوير احلاسب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 الفصل اخلامس

 خامتة الدراسة

 

 ملخص النتائج

 التوصيات

 املقرتحات

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 الفصل اخلامس

 :خامتة الدراسة
مية، اليت تعتمد على جناح املوقف علينا استشعار أمهية طرق التدريس يف النهوض ابلعملية التعلي

التعليمي وما حيدث فيه من تفاعل بني املعلم والطالب، فمىت ما كانت طريقة التدريس تراعي الفروق 
الفردية بني الطالب كان ذلك أدعى لضمان تقدمي طرق تدريس فعالة هبدف إعداد نش قادر على 

 .التعامل مع أدوات وتقنيات مواكب للعصر الرقمي احلديث
 :أهم النتائج كالتايلكانت 

 أوال: النتائج اخلاصة ابستجاابت جمتمع الدراسة حول حماور االستبانة:
 )تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى الدراسي(: ابلنسبة للمحور األول -1

توى الدراسي تكونت العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احمل
( عبارة ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة أوافق بشدة على  7من )

 عبارة(.  3عبارة( و بدرجة أوافق على ) 4)
لوحظ أيضا وجود مستوايت يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس 

ملستخدمة يف توصيل احملتوى الدراسي حيث تراوحت متوسطات تقييم املعلمني لطرائق التدريس ا
( وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثانية و الثالثة  ملقياس 2.77 -2.11استجاابت )

ليكرت الثالثي وتشري إىل االستجاابت )أوافق و أوافق بشدة( وبناء على قيم املتوسطات احلسابية  مت 
قيمة ( ابالستبانة ترتيبا تنازليا حيث كانت 7 – 1يت متثلها العبارات من )ترتيب هذه العبارات، وال

( أي أن استجابة جمتمع الدراسة على تقييم 2.31املتوسط احلسايب العام للمحور األول تساوي )
وعليه  املعلمني لطرائق التدريس املستخدمة يف توصيل احملتوى الدراسي كانت بدرجة أوافق بشدة

أن طرائق التدريس ، حيث اجيابيا تقييم املعلمني لطرائق التدريسأن مستوى ج يكون االستنتا 
املستخدمة يف احلاسب اآليل له دورا أساسيا يف إاتحة مواد دراسية للطالب ابستخدام برامج 
احلاسب اآليل، وخصوًصا ما يطبقون الطالب عملياً يدرسونه نظرايً وأيضا توظيف برامج الرسم ودوره 

 التالميذ حنو املادة، و ميارس املعلمون وسائل التدريس احلديثة يف توصيل املادة للطالب يف استثارة
 .وذلك من وجهة نظر املعلمني

 ابلنسبة للمحور الثاين )تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس(: -2
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( 13 التدريس تكونت من )العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للوسائل التعليمية املستخدمة يف
ستجابة بدرجة أوافق بشدة على عبارات ومن خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود ا

 عبارة(. 2عبارة( و بدرجة أوافق على )11)
لوحظ أيضا وجود تشاهبه يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس تقييم 

ستخدمة يف تدريس مادة احلاسوب حيث تراوحت متوسطات املعلمني للوسائل التعليمية امل
( وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثالثة 2.77 - 2.15) استجاابت جمتمع الدراسة من

وبناء على قيم  ،والثانية ملقياس ليكرت الثالثي والاليت تشري إىل االستجاابت أوافق بشدة و أوافق
(  ابالستبانة ترتيبا 21-1ه العبارات واليت متثلها العبارات من )املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذ

( أي أن تقييم املعلمني 2.57كانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين تساوي )  حيثتنازليا 
وعليه يكون االستنتاج أن   التدريس كانت بدرجة أوافق بشدةللوسائل التعليمية املستخدمة يف

أن احلاسب اآليل له دورا فعاال يف التنمية ، حيث اجيابيا للوسائل التعليميةمني مستوى تقييم املعل
العلمية، وهناك ضرورة توفر غرفة خمترب احلاسوب تتناسب وعدد الطالب والعمل تنظيمها مما يؤدي 
ايل عدم االزدحام، ملا لذلك من أثر كبري يف التنمية العلمية، وخصوًصا زايدة االستفادة من كل 

 .سائل التعليمية، و استخدام دليل املعلم عند حتضري دروس احلاسوبالو 
 ابلنسبة للمحور الثالث )تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب(: -3

( 11دمها مادة احلاسوب تكونت من )العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للخدمات التعليمية اليت تق
 7ستجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة أوافق بشدة على ) عبارات ومن خالل ا

 عبارة(.  3عبارات ( و بدرجة أوافق على )
لوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس تقييم 

طات استجاابت جمتمع املعلمني للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب حيث تراوحت متوس
( وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثانية والثالثة ملقياس 2.77 -2.31الدراسة من )

ليكرت الثالثي والاليت تشرن إىل االستجاابت )أوافق و أوافق بشدة(  وبناء على قيم املتوسطات 
  حيث ( ابالستبانة ترتيبا تنازليا31 -21احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات من)

( أي أن درجة تقييم املعلمني  2.49كانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور الثالث تساوي )
وعليه يكون االستنتاج أن  للخدمات التعليمية اليت تقدمها مادة احلاسوب كانت بدرجة أوافق بشدة
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أن احلاسب اآليل يلعب دورا هاما يف توفري يث ، حاجيابياللخدمات التعليمية مستوى تقييم املعلمني 
وجيب االهتمام والتأكيد على استخدامه يف العملية التدريسية، وخصوًصا يف  ،خدمات تعليمية

املساعدة على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم، وتطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع 
 .بطريقة أفضلقطاعات اجملتمع األخرى، وعرض الدروس 

 ابلنسبة للمحور الرابع )تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس(: -4
( عبارات ومن 17العبارات اليت تقيس تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه التدريس تكونت من )

عبارات ( و  6خالل استجاابت جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة أوافق بشدة على ) 
 عبارة(.  11جة أوافق على )بدر 

لوحظ أيضا وجود تشاهبه يف درجة استجابة أفراد اجملتمع ابلنسبة للعبارات اليت تقيس واقع 
استخدام احلاسب اآليل يف توفري خدمات تعليمية حيث تراوحت متوسطات استجاابت جمتمع 

ية و الثالثة ملقياس (  وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثان2.77 -1.69الدراسة من )
ليكرت الثالثي وتشرن إىل االستجاابت ايل درجة )أوافق( وبناء على قيم املتوسطات احلسابية مت 

كانت قيمة   حيث ( ابالستبانة ترتيبا تنازليا47 - 31ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات من )
تقييم املعلمني للصعوابت اليت تواجه  ( أي أن2.22املتوسط احلسايب العام للمحور الرابع تساوي )

للخدمات التعليمية وعليه يكون االستنتاج أن مستوى تقييم املعلمني  كانت بدرجة )أوافق ( التدريس
أن هناك بعض الصعوابت اليت يواجهها معلمو احلاسب اآليل، وهناك ضرورة لتذليل ، حيث حمايد

الكايف لالتصال بني الطلبة واملدرس يف خمتربات هذه الصعوابت خاصة فيما يتعلق بعدم توفر الوقت 
احلاسوب ابإلضافة إىل الصعوابت األخرى مثل عدم مراعاة املنهاج خللفية الطالب العلمية ملادة 

 .احلاسوب وعدم وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل بشكل كايف
 التوصيات:

 توصي الباحثة مبا يلي:
لى التوسع يف استخدام وسائل التدريس احلديثة يف توصيل املادة حث املعلمني واملعلمات ع -1

 للتالميذ وتعميمه على مجيع املدارس.
 على املعلمون استخدام وسائل التدريس احلديثة يف توصيل املادة للطالب. -2
 العمل علي تلقى املعلمون الدورات التدريبية الالزمة يف طرائق التدريس احلديثة للمادة. -3
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 تكون غرفة خمترب احلاسوب حبجم مناسب حبيث ال تؤدي لالزدحام املكاين.ان  -4
 على املعلم استخدام دليل املعلم عند حتضري دروس احلاسوب. -5
 توافر  األدوات اخلاصة مبادة احلاسوب مما يؤدي ذلك إىل تطوير التدريس بشكل أفضل. -6
 الصيانة  السريعة ألجهزة احلاسوب ابملعمل. -7
  أاثث مناسب ومريح يف خمترب احلاسوب.توفري -1
 تطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اجملتمع األخرى. -9

 زايدة الوقت املخصص حلصص احلاسب ابملدرسة. -11
 توفر الوقت الكايف لالتصال بني الطلبة واملدرس يف خمتربات احلاسوب. -11
 ة احلاسوب.توفر إمكانية إعطاء واجبات بيتيه ملاد -12
 السعي اجلاد إلزالة الصعوابت اليت حددهتا هذه الدراسة. -13

 مقرتحات لدراسات يف املستقبل:
 "املعلوماتيةاملناهج مبدينة طرابلس يف ضوء  طرائق تدريس مادة احلاسوب تقومي" -1
 ".للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمني يف ليبيا احلاسوبفاعلية منهج "مدى  -2
 نظر وجهة طرابلس من مبدينة الثانوية املرحلة يف احلاسوب مادة تدريس تواجه اليت شكالت"امل -3

 ."اإلداريني
، من وجهة نظر بلدية طرابلسللصفوف الثالث األوىل األساسية يف  احلاسوب"تقومي منهاج  -4

 ".احلاسوبمعلمي 
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 قائمة املصادر واملراجع

 ،1، طدة ابملكتبات املدرسية ومراكز مصادر التعلم""الوسائط املتعد ،إبراهيم، السعيد -
 (.2111، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشراإلسكندرية: )

"أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب بلغة فيجول بيسك على  ،أبو زعرور، ران درويش -
، نة انبلس"التحصيل يف الرايضيات ودافع االجناز املؤجل لطلبة الصف السابع األساسي يف مدي

  (.2114 ،س، فلسطني: جامعة النجاح الوطنيةانبل) رسالة ماجستري، كلية الرتبية

"توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين ،وعمار، الفتوح ،أبو زيد، عبد الباقي -
التعليم حبث منشور يف أعمال املؤمتر السادس عشر للحاسب و  ،بدولة البحرين، واقعه وصعوابته"

 (.2111 د.ن،:اململكة العربية السعودية)

"أثر دراسة مادة مبادئ احلاسوب يف اجتاهات الطلبة حنو استخدام  ،هتاين خليل ،أبو شرار -
االردن: جامعة ) كلية العلوم الرتبوية  ،رسالة ماجستري ،احلاسوب ابختالف اجلنس واخلربة السابقة"

 (.1996 ،مؤتة

القاهرة: دار  ) . دط وتطبيقات""طرق تدريس الرايضيات نظرايت  ،األمني، إمساعيل حممد -
 (.2111 ،الفكر العريب

"أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ الصف السادس البيشي، عامر مرتك  -
 ،مكة املكرمة: جامعة أم القرى)، رسالة ماجستري، كلية الرتبية االبتدائي يف مادة الرايضيات"

2116.) 

"اجتاهات طلبة الصف األول الثانوي حنو مادة احلاسوب يف دولة  ، ،هنيل حممد رجب ،اجلابري -
 ،األردن: اجلامعة األردنية)، كلية الدراسات العليا  ،رسالة ماجستري ،األمارات العربية املتحدة"

1993.) 

ضياء للنشر ردن: دار الاأل)، 2ط  ،"اسوب"اهلادي يف استخدام احل ،اجلدع، حممد أمحد -
 (.1991 ،والتوزيع
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 الرتبوية واملعينات املعلمات للتقنيات استخدام يف املؤثرة العوامل بعض حممد، علي احلبيب، -
 (.1992الرتبوية،  البحوث )قطر: مركز ، د.طالكويت دولة يف األطفال رايض مرحلة يف

 الكتاب دار: العني، )1ط واملعلوماتية، التعليمية التكنولوجيا حممود، حممد احليلة، -
 (.2111اجلامعي

ر املسرية للنشر األردن: دا)، 1ط  ،"تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق" ،احليلة، حممد -
 (.1991 ،والتوزيع

 فلسطني: د.ن.) 1، ط"تكنولوجيا احلاسب اآليل يف التعليم" ،اخلز ندار، انئلة ومهدي، حسن -
2116.) 

احلاسب اآليل يف تنمية الكفاايت التعليمية ملعلمي الرايضيات  "دور ،اخلريي، عبده حممد -
، رسالة ابملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني مبحافظة الليث التعليمية"

 .(2117 مكة املكرمة: جامعة أم القرى،) ، كلية الرتبيةماجستري

ام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية "واقع استخد ،ابسم بن طلحه عبدالرمحن ،الدويب -
للصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشريف احلاسب اآليل مبدينة مكة 

 (.2111 ،مكة املكرمة: جامعة ام القرى)كلية الرتبية   ،رسالة ماجستري ،املكرمة"

، مشروع املدرسة االلكرتونية عليم""االنرتنت يف الت ،والفتوح، عبدالقادر ،السلطان، عبدالعزيز -
 (.1999 ،71رسالة اخلليج العريب، العدد  :الرايض)

"أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ ابلتعلم لدى طالب الصف  ،السواط، فهد هليل -
 ،مكة املكرمة: جامعة أم القرى) ، كلية الرتبية، رسالة ماجستريالرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا"

2114.) 

"أثر استخدام احلاسوب يف التحصيل الدراسي لدى طلبة مساق ،جومانة حامد ،الشديفات -
 :دمشق)جملة جامعة دمشق  ،مناهج وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية يف جامعة آل البيت"

 (.2111 ،، العدد األول + الثاين27اجمللد 
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 ،القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية)، 5ط  ،"التعلم نظرايت وتطبيقات" ،الشرقاوي، أنور حممد -
1991.) 

 مشوع ليبيا: دار الزاوية)، 1، طثقافية" "مالمحمولود،  علي، ومخاج، حممد الشريف، الطيب -
 م(.2116 العلم،

 م(.2111 )طرابلس: د.ن، 1ط ليبيا"، يف والتعليم الثقافة "اتريخ التومي، الشيباين، عمر -

عوقات اليت يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلميهم يف تعلم "امل ،منال حممد حسن ،الطييب -
انبلس: ) كلية الدراسات العليا  ،رسالة ماجستري ،وتعليم مبحث احلاسوب يف حمافظة انبلس"

 (.2115 جامعة النجاح الوطنية،

 جامعة يف احلاسوب طلبة خمترب لدى احلاسوبية الثقافة أمحد، بن حممد بن عارف العربي، -
 عمان: جامعة ماجستري)سلطنة رسالة ،حنو احلاسوب ابجتاهاهتم وعالقتها بوسقا السلطان
 (. 2111الريموك، 

"أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة اللغة االجنليزية  ،العتييب، فاطمة عبد هللا -
الرايض: ) ة، رسالة ماجستري، كلية الرتبيعلى حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة الرايض"

 (.2114 جامعة امللك سعود.

لرايض: دار أسامة ا)د.ط  ،"املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية" ،العساف، صاحل محد -
 (.2113 ،للنشر والتوزيع

 ،الرايض: مطابع التقنية لألوفست)، 2، ط "تقنيات التعلم واالتصال" ،العقيلي، عبدالعزيز حممد -
1997.) 

"أثر استخدام جهاز عرض برجميات احلاسب اآليل على التحصيل  ،العزيزالعمر، عادل عبد  -
، رسالة ماجستري، كلية الدراسي يف مقرر الرايضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرايض"

 (.1999 ،الرايض: جامعة امللك سعود)الرتبية، 
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كز البحوث الرتبوية لة مر جم ،"املعوقات اليت تواجه تدريس احلاسوب" ،العمري، اكرم حممود -
 (.1995 ،1العدد  :قطر) ،اجلديدة

"القدرات العقلية  ،واجلسماين، عبد العلي ،العيسوي، عبدالرمحن، والزعبالوي، حممد السيد حممد -
منشورات وزارة  :سلطنة عمان) ،، جملة مدرسة الوطنية اخلاصةوعالقتها اجلدلية ابلتحصيل العلمي"

 (.2116 ،الرتبية والتعليم

، "واقع احلاسوب يف التعليم الثانوي العام دراسة وصفية حتليلية" ،الغامدي، جار هللا أمحد -
 .(2111، مكة املكرمة: جامعة أم القرى) رسالة ماجستري، كلية الرتبية

 .(2111، القاهرة: عامل الكتب) ،، د.ط"تكنولوجيا املعلومات وحتديث التعليم" ،الغريب، زاهر -

عمان: دار الفكر )د.ط،  ،"استخدام احلاسب اآليل يف التعليم" ،بد الوكيلالفار، إبراهيم ع -
  .(2112، للطباعة والنشر

عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر )، 4، ط "تكنولوجيا التعليم واالتصال"  ،الفرا، عبد هللا -
 .(1999، والتوزيع

يس يف التعليم العام يف اململكة "استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف التدر  ،الفهد، عبدهللا -
 .(2111 ،73العدد  :القاهرة)جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس،  ،العربية السعودية"

 وتنمية التحصيل يف مبساعدة احلاسوب هندسية وحدة تدريس أثر حممد، أمحد حممد الكرش، -
 العريب، اخلليج رسالة :، د.ط ) د.مالثانوي الصف األول طالب لدى الرايضي الربهان مهارات
1999.) 

 الدار ليبيا: طرابلس)، 3، طوديوان" "دراسةاملصرايت، علي مصطفى، والشارف، أمحد،  -
 .م( 2111، واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية

دراسة مسحية للصعوابت واملشاكل اليت يواجهها طلبة الصف العاشر " ،املصري، امحد حممود -
اربد: ) ،رسالة ماجستري ،"علم املادة احلاسوبية من وجهة نظر املعلمني والطلبةيف حمافظة اربد يف ت

 .(1997، جامعة الريموك
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 .(1991، الرايض: النشر العلمي للمطابع) ،د.ط ،"احلاسب والتعليم" ،املغرية، عبد هللا عثمان -

كتبات: جامعة الرايض، عمادة شؤون امل) ،د.ط ،"طرق تدريس الرايضيات" ،املغرية، عبدهللا -
 .(1919، امللك سعود

، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية) ،د.ط ،"قراءات يف تعليم الرايضيات"  ،املفيت، حممد أمني -
1995). 

كلية الرتبية،   ،حولية ،"التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليمية" ،املناعي، عبد هللا سامل -
 .1995، 12قطر، العدد)

يف  اسوبية الرتبية حنو استخدام احل"اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كل ،د هللااملناعي، عب -
 .(1992، 1العدد ،السنة االوىل: قطر) ،جملة مركز البحوث الرتبوية جبامعة قطر ،التعلم"

 حنو الطالبات تغيري اجتاهات على وأثره حلاسوبا على التدريب سامل، عبدهللا املناعي، -
 (. 1991 قطر، جبامعة الرتبية كلية ة،، د.ط )حولياحلاسوب

 والتحدايت املختنقات... ليبيا يف العام "التعليمواالسرتاتيجيات،  للسياسات الليبية املنظمة -
 (.2116د.ن، طرابلس: )، د.ط املعاجلة" وسبل

مطابع الرايض: )، 2ط  ،"استخدام احلاسب اآليل يف التعليم" ،املوسى، عبد هللا عبدالعزيز -
 (.2113 ،ة اإلمام حممد بن سعودجامع

 للنشر بريوت: اصالةد.ط، )، "الثقايف ليبيا اتريخ من "فصول، عبدهللا اهلرامة، عبداحلميد -
 (.م1999 والتوزيع،

 رسالة ،التجويد تعلم أحكام يف احلاسوب استخدام أثر ،سعيد بن عبدهللا بن خليفة الوائلي، -
 (. 2112 قابوس، السلطان عمان: جامعة ماجستري، )سلطنة
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"أثر استخدام احلاسوب التعليمي على حتصيل تالميذ الثالثة  ،عمر ،و محداوي ،وليد ،خبوش -
 ، 9العدد :خمرب تطوير املمارسات النفسية والرتبويةد.ط ) ،اثنوي علمي يف مادة العلوم الطبيعية"

2112.) 

: أبوظيب) 1ط ،العوملة لعصر اتاسرتاتيجي ابجلودة واإلدارة البشري املال رأس عدانن، بدران، -
 .(2111اإلسرتاتيجية،  والبحوث للدراسات مركز اإلمارات

 (1917، القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع)، 2ط ،"طرق تدريس الرايضيات" ،بل، فريدريك -

 ،"تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف الوطن العريب" ،بوزبر، أمحد حممد -
 (.1919، 31العدد  ،رسالة اخلليج العريب، السنة التاسعةد.ط )

، العريب الوطن يف كوسيلة تعليمية اآليل احلاسب استخدام مسارات تقومي حممد، أمحد بوزبر، -
 .( 1919 العريب، اخلليج رسالة د.ط ) د.م:

، ر الفكر العريبالقاهرة: دا) ،د.ط "اسرتاتيجيات التدريس والتعلم" ،جابر، جابر عبداحلميد -
1999). 

، وجدة املكرمة مكة مدينيت الثانوية يف املرحلة يف احلاسوب تدريس واقع منصور، كمال مجيب، -
 (. 1995العريب، اخلليج رسالة د.ط ) د.م،

"فعالية استخدام أسلوب تدريس األقران يف التحصيل وتنمية  ،حبيب، أبوهاشم عبدالعزيز -
لثالث، اجمللد ا)جملة تربوايت الرايضيات،  ،لصف الرابع االبتدائي"مهارات القسمة لدى تالميذ ا

 .(2111، الرايضيات اجلمعية املصرية لرتبوايت

 .(1911، عمان: دار الرتبية احلديثة) ،د.ط ،"التدريس املعاصر" ،محدان، حممد زايد -

، د.ط، وإنتاجها" "معايري تصميم نظم الوسائط املتعددة الفائقة التفاعلية ،مخيس، حممد عطية -
 .(2111، القاهرة: اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم)

 .(1911، الكويت: دار القلم)، 3ط  ،"منهج املدرسة االبتدائية" ،رضوان، أبوالفتوح -
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 ،"تعليم وتعلم الرايضيات يف القرن احلادي والعشرين" ،ويوسف، حممد أمحد ،روفائيل، عصام -
 .(2111، ألجنلو املصريةالقاهرة: مكتبة ا) ،د.ط

"الصعوابت اليت تواجه معلمي الصف العاشر األساسي ومعلماته يف جمدي علي  ،زامل -
جملة جامعة القدس  ،استخدام احلاسوب أدا ة مساعدة يف التعليم مبحافظة رام هللا والبرية"

 (.2117 ،16العدد )املفتوحة للبحوث والدراسات، 

 ،، د.طكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت""ت ،زيتون، كمال عبد احلميد -
 .(2112، القاهرة: عامل الكتب)

الرايض: دار اخلرجيني د.ط )، "تطبيقات احلاسب اآليل يف التعليم" ،سالمة، عبد احلافظ حممد -
 .(2114، للنشر والتوزيع

األردن: األهلية للنشر )، 1ط  ،"احلاسوب يف التعليم" ،وأبو راي، حممد ،سالمة، عبد احلافظ -
 .(2112، والتوزيع

"نظرات حول نظم التعليم احلاسوبية املعتمدة على تقنيات النصوص  ،شرف الدين، أمحد -
 .(ه1415: املؤمتر الوطين الرابع عشر، الرايض)، الفوقية"

 .(1994، طنطا: مطبعة أبوالعينني) ،د.ط ،"أساليب التعليم الفردي" ،شعراوي، إحسان -

 املدارس يف ومعلمات احلاسوب معلمي لدى العمل عن الرضا عبدالرمحن، حممد لبة،طوا -
 (. 2111 قطر، الرتبوية )قطر: جبامعة البحوث مركز جملة ،احلكومية األردنية

اإلسكندرية: منشأة ) ،، د.ط"التدريس للتعلم يف الرتبية البدنية والرايضة" ،عفاف ،عبد الكرمي -
 .(1991،املعارف

االسكندرية: منشأة ) ،د.ط "التدريس للتعليم يف الرتبية البدنية والرايضية" ،كرمي، عفافعبدال -
 .(1995، دار املعارف
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الرايض: دار أسامة للنشر ) ،د.ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه"" ،عبيدات، ذوقان -
 .(2113، والتوزيع

م على املواد اليدوية التناولية يف "فاعلية أسلوب التعلم النشط القائ ،عصر، رضا مسعد -
اجلمعية املصرية لرتبوايت )جملة تربوايت الرايضيات،  ،تدريس املعادالت واملرتاجحات اجلربية"

 .(2111، اجمللد الرابع ،الرايضيات

عمان: دار امليسرة للطباعة ) ،، د.ط"طرق تدريس مادة احلاسب اآليل" ،عفانة، عزو إمساعيل -
 .(2116، والنشر

"أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طلبة الصف  ،عفانة، وائل عبد اللطيف -
انبلس، فلسطني: )، رسالة ماجستري، كلية العلوم، اخلامس األساسي يف وحدة املساحة انبلس"

 .(2113، جامعة النجاح الوطنية

، العربية للطباعة والنشر بريوت: دار النهضة)، 1ط  ،"تقنية احلاسب اآليل" ،علي، إدريس أمحد -
1997). 

 وأعضاء الطالب لدى ابحلاسبات اآللية املرتبطة املتغريات بعض دراسة مهدي، عبدهللا علي، -
 اخلليج رسالة د.ط ) د.م، ،السعودية اململكة العربية جبنوب العايل التعليم يف التدريس هيئات
 (. 1995العريب،

األردن: دار ) ،، د.طلتعليمي وتطبيقاته الرتبوية""احلاسب اآليل ا ،عيادات، يوسف أمحد -
 .(2114، املسرية

اإلسكندرية: دار ) ،، د.طيف ظل عامل متغري" اسوبابستخدام احل "التعلم ،عيسى، مراد علي -
 (.2116 ،الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 تواجه اليت "التحدايتصاحل،  عامر، والزويب، عالء وعرييب، يوسف رزق فرحات، حممود سامل -
 العلوم ، جملةأفضل" ملستقبل والطموح الواقع العايل بني والتعليم الفين املتوسط التعليم تطوير

 .م(2114، االلكرتوين اجمللة موقع على العزيزية: النشر الشاملة للمهن العايل املعهد)والتقنية، 
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 مقرر يف الرتبية طالبات كلية بعض تواجه اليت الصعوابت أسباب حممد، بنت ألفت فودة، -
 (. 1999العريب،  اخلليج رسالة ، د.ط ) د.مآيل حاسب

"تقومي منهج احلاسب اآليل يف املدارس الثانوية للبنات يف الرائسة العامة ،ألفت حممد ،فودة -
 ،علوم احلاسب والرتبية) ،جملة جامعة امللك سعود ،لتعليم البنات من وجهة نظر املعلمة والطالبة"

 .  (2113، ق التدريساملناهج وطر 

"أثر تدريس مادة احلاسوب على مستوى القلق أمام احلاسوب لدى ،صابرحممد فاتن  ،قنيين -
: األردن) ،كلية الدراسات العليا  ،رسالة ماجستري ،طلبة الصف  العاشر األساسي يف عمان"

 .(1994 ،اجلامعة األردنية

، العني: دار الكتاب اجلامعي) ،د.ط ،""مدخل إىل طرائق التدريس ،كويران، عبدالوهاب عوض  -
2111). 

اإلسكندرية: دار الوفاء ) ،، د.ط"اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية" ،مربوك، أمحد -
 .(2111، للطباعة والنشر

"أثر استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل األكادميي ،عديل عبد الرازق عبد الرمحن ،حممد -
 ،كلية الدراسات العليا  ،رسالة ماجستري ،األول الثانوي يف مادة احلاسب اآليل"لطالب الصف 

 .(2115 ،السودان: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)

 .(2114، الكويت: د.ن)د.ط.  ،"التوجيه الفين العام للحاسوب" ،مذكرة دورة التأهيل الرتبوية -

، ومي واقع التعليم العايل يف اجلماهرية العظمى"تقمسعود، حسني جماهد، وغومة، خالد حممد، " -
 .م(2111، طرابلس: جامعة الفاتح)املؤمتر العريب حول التعليم العايل وسوق العمل، كلية اآلداب، 

 حيت العثماين احلكم اواخر ليبيا يف والثقافية الفكرية احلياة "مالمح، مسعود مسعود، عبدهللا -
 اخلامس العدد، الزاوية جامعة)، الثالث اجلامعة، اجمللد اجمللة، م"8988 سنة االيطايل االحتالل

 .(م2113، عشر
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فلسطني: وحدة تقنية املعلومات يف ) ،1ط  ،"احلوسبة التعليمية" ،زعيب، سليمو  ،مطر، مىن -
 .(1994، التعليم

 ،""تصورات مستقبلية ملنهج الرايضيات يف األلفية الثالثة تدريس التفكري  ،ميخائيل، انجي -
 .(2111، اجمللد الثالث، اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات)جملة تربوايت الرايضيات، 

القاهرة: اجلمعية )، دراسة منشورة، "مناهج التعليم يف مصر يف عصر العوملة" ،مينا، فايز مراد -
 .(2111، املصرية للمناهج وطرق التدريس

الرايض: دار الصولتية )، 2ط ،دريس الفعال""املدخل إىل الت ،واملنويف، سعيد ،حيي، حسن -
 .(1991، للرتبية

 ( http://www.Bdr.net/vb)موقع بدر  -

 موقع الشبكة العربية اإلسالمية الشاملة -

http://ostad.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&si d   
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  8امللحق رقم إ

 الوليةاالستبانة يف صورهتا ا
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 الرتبية كلية                                                        العاملــية املديــنــة جامــعــة
      التدريس وطرق املناهج قسم                                                    استـــبـــيان        

 

 طرائق تقومي: " عنوان حتت احلاسوب يف املاجستري درجة لنيل علمي حبث  كتابة الباحثة تروم
 "  املعلوماتيةاملناهج  ضوء يف ماليزاي يف الليبية املدارس يف احلاسوب مادة تدريس

 واملطلوب  االستبانة هذه أيديكم بني أضع الباحثة به تقوم الذي امليداين البحث إطار ويف
 يف الليبية املدارس يف احلاسوب ادةم تدريس طرائق لتقومي االستبانة على ابإلجابة التكرم سيادتكم من

 . املعلوماتيةاملناهج  ضوء يف ماليزاي
 رأيكم، بصواب واثقا االستبانة، فقرات على اإلجابة يف وقتكم من  جزءً  منحه لكم نشكر

 الدراسة، هذه إجناح يف عالية بدرجة ستسهم اليت احلقيقة عن التعبري يف اجلدية على وحرصكم
 .احلاسوب دةما تعليم مبهنة والتقدم
 :الدراسة أهداف

 .للمنهج العامة لألهداف املعلمني تقييم/  1
 .الدراسي احملتوى توصيل يف املستخدمة التدريس لطرائق املعلمني تقييم/  2
 .التدريس يف املستخدمة التعليمية للوسائل املعلمني تقييم/ 3
 .وباحلاس مادة تقدمها اليت التعليمية للخدمات املعلمني تقييم/  4
 .التدريس تواجه اليت للصعوابت املعلمني تقييم/  5
 

 .الباحثة مع وتعاونكم السديدة وآراءكم جهودكم شاكرا لكم
 

 : الباحثة:                             الدكتورة املشاركة األستاذة إشراف
 حسني بن عبدالسالم رمي                                 قطب حممد إميان        
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  العامة األهداف: األول احملور
  بشدة أوافق

 
 أوافق ال

   .تقنية بيئة مع للتعايش التالميذ إعداد 

   .العلمية املهارات التالميذ إكساب 

   .اآليل احلاسب ثقافة نشر 

   .اآليل احلاسب حمو أمية 

   .االختيارية املتنوعة الدراسات توفري خالل من الفردية الفروق مراعاة 

   .التالميذ عند الرهبة تقليل 

   .التالميذ لدى العقلية القدرات تنمية 

   .التلميذ شخصية تكامل 

   العلمية التطبيقات تنفيذ على القدرة التالميذ يكسب 

 املعلومات واستدعائها عن البحث خالل من التالميذ مهارات تطوير 
 .واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا ابستخدام

  

   .املوهوبني التالميذ لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية 

   التقنية. البيئة مع للتعامل التالميذ أتهيل 

 التدريس طرائق: الثاين احملور 2م
 

 ال أوافق بشدة أوافق

   املادة حنو التالميذ استثارة من يزيد الرسم برامج توظيف 

   .للطالب املادة توصيل يف احلديثة التدريس وسائل املعلمون ميارس 

   .عملياً  يطبقونه نظرايً  بدراسته الطالب يقوم ما 

   .هبا الطالب اهتمام اىل املادة تدريس يف العملي اجلانب يؤدي 

   للطالب املعريف اجلانب ثراء يف النظري اجلانب تدريس يؤثر 

 يف واقعهو  وما مكتوب هو ما بني الربط على املقدرة التالميذ إكساب  
 اليومية. احلياة
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   ثبااًت. أكثر التعلم نواتج جعل 

 . للمادة احلديثة التدريس طرائق يف الالزمة التدريبية الدورات املعلمون يتلقى 
 

  

 ال أوافق  بشدة أوافق التعليمية الوسائل: الثالث احملور 3م

   .احلاسوب دروس حتضري عند املعلم دليل عدم أستخدم 

   لكل طالب احلاسوب مبادة اخلاص املدرسي توفر الكتابعدم  

   العملي التطبيق أثناء به خاصة جهاز حاسوب تلميذ لكل 

   .احلاسوب مبادة اخلاصة األدوات معظم تتوافر 

   املكاين لالزدحام يؤدي مما تنظيمها وسوء احلاسوب خمترب غرفة حجم صغر 

   احلاسوب خمترب داخل رطوبةاهلواء وال حرارة بدرجة التحكم عدم 

   احلاسوب يف خمترب ومريح مناسب أاثث وجود عدم 

بعض  لتوضيح احلاسوب معلم خالل شرح عرض آلة أو شاشة وجود عدم 
 التعليمية األمور

  

   احلاسوب يف خمترب ومناسبة كافية إضاءة وجود عدم 

   احلاسوب يف خمترب للطلبة الكافية األجهزة توفر عدم 

   احلاسوب خمتربات أجهزة حتديث عدم 

بعض  يف الواضح بطئها احلاسوب بسبب أجهزة سرعة مناسبة عدم 
 التطبيقات

  

   ألجهزة احلاسوب الرئيسية الذاكرة كفاية عدم 

   احلاسوب ألجهزة خمتربات سريعة صيانة توفر عدم 

   والطابعات احلاسوب أجهزة تعطل 

 ال أوافق بشدة أوافق تعليمية خدمات: الرابع احملور 4م

   .التعلم ومصادر املتعلم بني التواصل تسهيل على يساعد 

   مًعا والعامل والبيت واملدينة املدرسة وربط الصفية احلواجز حتطيم على يساعد 

   .إليها احلاجة عند أكثر معلومات إىل الوصول إاتحة على يعمل 
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   .أفضل بطريقة الدرس عرض على يساعد 

   التالميذ استثارة خالل من جاذبية أكثر التعليم عملية جيعل 

   .املدرسة داخل تفاعلية تعليمية بيئة إعداد على يساعد 

   .األخرى اجملتمع قطاعات مجيع مع للتكامل التعليمية العملية يطور 

   .احلديثة بكفاءة التقنيات مع التعامل على قادر جيل إعداد على يساعد 

   أعمق. بشكل حديثة مفاهيم اكتساب للتالميذ تيحي 

   .التدريس طرائق تنوع إىل يؤدي 

 ال أوافق بشدة أوافق صعوابت التدريس :اخلامس احملور 5م

   .احلصة زمن كفاية عدم 

   احلاسوب. املقررة ملادة األسبوعية احلصص كفاية عدم 

   التدريس يف الستخدامه مناسب مكان توفر عدم 

   احلاسوب بيتيه ملادة واجبات إعطاء إمكانية توفر عدم 

   ملادة احلاسوب املقرر الكتاب وحدات ترابط عدم 

   ملعلمي احلاسوب األكادميي اإلعداد كفاية عدم 

   احلاسوب مادة يف تدريس املتبعة التدريس أساليب كفاية عدم 

   احلاسوب لمملع النمو العلمي يف تساعد علمية دورات وجود عدم 

   احلاسوب خمتربات يف واملدرس بني الطلبة لالتصال الكايف الوقت توفر عدم 

   احلاسوب على أجهزة فردي بشكل الطلبة متابعة صعوبة 

   احلاسوب ملادة املقرر يف الكتاب املقدمة املعلومات أوراق كفاية عدم 

   املقرر للحاسوب. تابالك يف املقدمة أوراق املعلومات بعض يف الوضوح عدم 

للحاسوب  املقرر الكتاب للوقت على مناسب توزيع يف التحكم صعوبة 
 والنشاطات العملية.

  

   احلاسوب. ملادة الطالب العلمية خللفية املنهاج مراعاة عدم 

   .اآليل احلاسب يف التدريب قلة 

   اآليل احلاسب أبساسيات املعلمني إملام عدم 
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   .عرض هزةأج توفر عدم 

   .الدراسية املوضوعات كثافة 

   اآليل. احلاسب بتطبيقات املعلمني إملام عدم 

   .اآليل احلاسب الستخدام تشجيعية حوافز وجود عدم 

    التدريس يف الستخدامها مناسبة تعليمية برجميات توفر عدم 

   كافية. آيل حاسب أجهزة توفر عدم 

   .اآليل حلاسبا ألجهزة صيانة توفر عدم 

    اآليل احلاسب ابستخدام التعليمية الربامج إعداد تكلفة ارتفاع 
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  7امللحق رقم إ

 االستبانة يف صورهتا النهائية
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            ق التدريسقسم املناهج وطر                                              جامــعــة املديــنــة العاملــية

 استـــبـــيان             كلية التربية                                                              
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

تهدف الباحثة من هذه الدراسة كتابة  بحث علمي لنيل درجة الماجستير في المناهج    

"تقويم طرائق تدريس مادة الحاسوب في  لحاسوب تحت عنوان:وطرق تدريس مادة ا

    "المعلوماتيةالمناهج المدارس الليبية في ماليزيا في ضوء 

وفي إطار البحث الميداني الذي تقوم به الباحثة فإنَّها تضع بين أيديكم هذه االستبانة     

ئق تدريس مادة الحاسوب والمطلوب منكم التكرم باإلجابة على االستبانة لمعرفة تقويم طرا

 في المدارس الليبية في ماليزيا. 

والباحثة إذ تشكر لكم منحها جزءاً من وقتكم لإلجابة عن فقرات االستبانة، فأنها تعبر     

عن ثقتها بصواب رأيكم وحرصكم على الجدية في التعبير عن الحقيقة التي ستسهم بدرجة 

 .نة تعليم مادة الحاسوب نحو األمام إن شاء هللاعالية في إنجاح هذه الدراسة، والتقدم بمه

 

 جهودكم وآراءكم السديدة وتعاونكم مع الباحثة. شاكرة لكم

 معلومات عامة:

 ( أنثى )              ذكر      ) (               :الجنس 

 ماجستير (  )           ( بكالوريوس )          معهد متوسط(  )   :األكاديمي المؤهل

  فوق فما 11( )                 11-6( )                     5-1( ) الخبرة:سنوات  عدد

 ( مدرستين )        ( مدرسة واحدة )                    بها: تدرس التي المدارس عدد

 

 

 الباحثة :                                                                       

 م بن حسينريم عبدالسال
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 8م  
 

 الرقم

أوافق  احملور االول: طرائق التدريس
 بشدة

ال  أوافق 
 أوافق

    توظيف برامج الرسم يف احلاسب اآليل يزيد من انتباه التالميذ حنو املادة. 1
    ميارس املعلمون وسائل التدريس احلديثة يف توصيل املادة للطالب. 2
    نظرايً. الطالب  يطبقون عملياً ما يدرسونه 3
    تدريس املادة نظرايً يؤدي اىل اهتمام الطالب ابجلانب العملي. 4
    أتثري تدريس اجلانب النظري يف ثراء اجلانب املعريف للطالب. 5
    .إكساب التالميذ املقدرة على الربط بني ما هو مكتوب وما هو واقع يف احلياة اليومية 6
    ريبية الالزمة يف طرائق التدريس احلديثة للمادة.يتلقى املعلمون الدورات التد 7

أوافق  احملور الثاين: الوسائل التعليمية 7م
 بشدة

ال  أوافق 
 أوافق

    استخدام دليل املعلم عند حتضري دروس احلاسوب. 1
    توفري الكتاب املدرسي اخلاص مبادة احلاسوب لكل طالب. 9

    ة احلاسوب.تتوافر معظم األدوات اخلاصة مباد 11
    صغر حجم غرفة خمترب احلاسوب وسوء تنظيمها مما يؤدي لالزدحام املكاين. 11
    التحكم بدرجة حرارة اهلواء والرطوبة داخل خمترب احلاسوب. 12
    وجود أاثث مناسب ومريح يف خمترب احلاسوب. 13
    ألمور التعليمية.وجود شاشة أو آلة عرض خالل شرح معلم احلاسوب لتوضيح بعض ا 14
    وجود إضاءة كافية ومناسبة يف خمترب احلاسوب. 15
    توفر األجهزة الكافية للطلبة يف خمترب احلاسوب. 16
    تنظيم وتطوير أجهزة  احلاسوب ابملعمل. 17
    دقة وسرعة عالية ألجهزة احلاسوب يف تطبيق الربامج والبياانت. 11
     ألجهزة احلاسوب جيدة. جحم الذكرة الرئيسية 19
    الصيانة  السريعة ألجهزة احلاسوب ابملعمل. 21

أوافق  احملور الثالث: خدمات تعليمية 4م
 بشدة

ال  أوافق 
 أوافق

    .املساعدة على تسهيل التواصل بني املتعلم ومصادر التعلم 21
    دينة والعامل مًعا.املساعدة على حتطيم احلواجز الصفية وربط املدرسة والبيت وامل 22
    .العمل على إاتحة الوصول إىل معلومات أكثر عند احلاجة إليها 23
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    .عرض الدرس بطريقة أفضل املساعدة على 24
    جعل عملية التعليم أكثر جاذبية من خالل شد أنتباه التالميذ للتعليم. 25
    .درسةاملساعدة على إعداد بيئة تعليمية تفاعلية داخل امل 26
    .تطور العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اجملتمع األخرى 27
    .املساعدة على إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة 21
    ااتحة فرصة للتالميذ الكتساب مفاهيم حديثة بشكل أعمق. 29
    .تنوع طرائق التدريس 31

أوافق  : صعوابت التدريساحملور الرابع 3م
 بشدة

ال  أوافق 
 أوافق

    .الوقت املخصص حلصص احلاسوب ابملدرسة كافٍ  31
    توفر إمكانية إعطاء واجبات بيتيه ملادة احلاسوب. 32
    ترابط وحدات الكتاب املقرر ملادة احلاسوب. 33
    كفاية اإلعداد األكادميي ملعلمي احلاسوب. 34
    ب التدريس املتبعة يف تدريس مادة احلاسوب.كفاية أسالي 35
    وجود دورات علمية تساعد يف النمو العلمي ملعلم احلاسوب. 36
    توفر الوقت الكايف لالتصال بني الطلبة واملدرس يف خمتربات احلاسوب. 37
    صعوبة متابعة الطلبة بشكل فردي على أجهزة احلاسوب 31
    ع مناسب للوقت على الكتاب املقرر للحاسوب والنشاطات العملية.صعوبة التحكم يف توزي 39
    عدم مراعاة املنهاج خللفية الطالب العلمية ملادة احلاسوب. 41
    .قلة التدريب يف احلاسب اآليل 41
    إملام املعلمني أبساسيات احلاسب اآليل. 42
    .توفر أجهزة عرض 43
    ة.الدراسيكثافة املوضوعات  44
    .املعلمني بتطبيقات احلاسب اآليل إملام 45
    .وجود حوافز تشجيعية الستخدام احلاسب اآليل 46
    توفر برجميات تعليمية مناسبة الستخدامها يف التدريس. 47
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  4ملحق رقم إ

 أمساء احملكمني
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 أمساء احملكمني

 
 اجلامعة الكلية اللقب العلمي االسم ر

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية أستاذ مشارك مجال الدين حممد مزكى  1

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية أستاذ مشارك أمين عايد ممدوح 2

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية أستاذ مساعد عمران مصلح أمحد 3

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية اسوبكلية احل أستاذ مساعد فوزي حممد وائل 4

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية اسوبكلية احل أستاذ مساعد حليس شادي 5

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية اسوبكلية احل أستاذ مساعد مأمون حممد جاموس 6

 ليبيا - اجلفارة جامعة اسوبكلية احل أستاذ البشري حممد القبالوي 7

 ماليزاي -جامعة املدينة العاملية اسوبكلية احل أستاذ  عثمان عبدالسالم معيقل 1

 ليبيا -جامعة سبها اسوبكلية احل أستاذ ابراهيم حممد خليفة 9

 ليبيا -جامعة اجلبل الغريب كلية الرتبية أستاذ عبداحلميد حممد دغيبيج 11
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  3ملحق رقم إ

 من اجلامعة واملدارسخطاب وإفادة 
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