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اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي 
  نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوبنحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب

  
      
    

  المقدمةالمقدمة
بالرغم من عيوب التعلم بالحاسوب مثل تكلفته المادية، وحاجته إلى الصيانة، وعـدم تناسـب               بالرغم من عيوب التعلم بالحاسوب مثل تكلفته المادية، وحاجته إلى الصيانة، وعـدم تناسـب               

من الدراسات التي دلت علـى      من الدراسات التي دلت علـى      أن هناك الكثير    أن هناك الكثير    ية والصعوبة في تصميمها، إال      ية والصعوبة في تصميمها، إال      ممييالتعلالتعلالبرامج  البرامج  
 فهو يؤدي إلى رفع المستوى التحصيلي للطالب ويؤدي          فهو يؤدي إلى رفع المستوى التحصيلي للطالب ويؤدي         ؛؛يةيةممييالتعلالتعلفاعلية استخدامه في العملية     فاعلية استخدامه في العملية     

  ..هاتهم نحو التعلمهاتهم نحو التعلماا مهارات تعلم مختلفة، وتعديل اتج مهارات تعلم مختلفة، وتعديل اتجالطلبةالطلبةإلى اختصار وقت التعلم، واكتساب إلى اختصار وقت التعلم، واكتساب 
إنه إنه : : ا يمكن أن يقال عنه    ا يمكن أن يقال عنه    والحاسوب ليس مجرد وسيلة تعليمية مثل أي وسيلة أخرى، إن أقل م           والحاسوب ليس مجرد وسيلة تعليمية مثل أي وسيلة أخرى، إن أقل م           

 قيامه بوظائف عديدة تؤديهـا       قيامه بوظائف عديدة تؤديهـا      يةيةإلضافة إلى إمكان  إلضافة إلى إمكان  اافبفب  ،،عبارة عن عدة وسائل في وسيلة واحدة      عبارة عن عدة وسائل في وسيلة واحدة      
الوسائل األخرى فهو يقوم بوظائف جديدة يعجز عن تحقيقهـا بـأي أسـلوب آخـر أيضـاً،                  الوسائل األخرى فهو يقوم بوظائف جديدة يعجز عن تحقيقهـا بـأي أسـلوب آخـر أيضـاً،                  

ميذ للحاسوب  ميذ للحاسوب  فالحاسوب يوفر بيئة تعليمية تفاعلية ذات اتجاهين، بمعنى أنه عندما يستجيب التل           فالحاسوب يوفر بيئة تعليمية تفاعلية ذات اتجاهين، بمعنى أنه عندما يستجيب التل           
. . فإن الحاسوب يقيم استجابة التلميذ هذه ويقوم بإعطاء معلومات محددة له تتعلـق باسـتجابته              فإن الحاسوب يقيم استجابة التلميذ هذه ويقوم بإعطاء معلومات محددة له تتعلـق باسـتجابته              

ويستطيع التلميذ أن يتعلم من خالل الحاسوب طبقاً لمعدل تعلمه، ويعـرف هـذا بالمواءمـة                ويستطيع التلميذ أن يتعلم من خالل الحاسوب طبقاً لمعدل تعلمه، ويعـرف هـذا بالمواءمـة                
الزمنية، والحاسوب يقدم تغذية راجعة فورية للطالب فهو يدعم إجاباتـه الصـحيحة ويعـالج               الزمنية، والحاسوب يقدم تغذية راجعة فورية للطالب فهو يدعم إجاباتـه الصـحيحة ويعـالج               

  ).).٢١٤٢١٤، ص، ص٢٠٠٠٢٠٠٠الفار، الفار،  ( (أخطاءهأخطاءه
ية باالتجاهات نحـو الحاسـوب، ففـي    ية باالتجاهات نحـو الحاسـوب، ففـي    ممييالتعلالتعللقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة تأثر العملية   لقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة تأثر العملية   

حول اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب  تبين        حول اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب  تبين        ) ) ١٩٩٣١٩٩٣((أبو جابر والبداينة    أبو جابر والبداينة      دراسة قام بها    دراسة قام بها    
خبرة وممـن لـيس لهـم       خبرة وممـن لـيس لهـم       وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب بين ذوي ال          وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب بين ذوي ال          

كمـا  كمـا  ١٩٨٧١٩٨٧دراسة ديكي وكيرلوبيان،    دراسة ديكي وكيرلوبيان،     ( (وفي  وفي  . .  لصالح المجموعة األولى    لصالح المجموعة األولى   الخبرة في استخدامه  الخبرة في استخدامه  
لمعرفة تأثير استخدام الحاسوب على اتجاهات معلمـي        لمعرفة تأثير استخدام الحاسوب على اتجاهات معلمـي        ) ) ١٩٩٣١٩٩٣أشار إليها أبو جابر والبداينة،      أشار إليها أبو جابر والبداينة،      

  . . ننالصف الخامس وحتى التاسع أظهرت أن للحاسوب تأثيراً كبيراً على اتجاهات المعلميالصف الخامس وحتى التاسع أظهرت أن للحاسوب تأثيراً كبيراً على اتجاهات المعلمي
 إلى   إلى  ممييالتعلالتعلوفي مدارس الحلقة األولى للتعليم األساسي في سلطنة عمان سعت وزارة التربية و            وفي مدارس الحلقة األولى للتعليم األساسي في سلطنة عمان سعت وزارة التربية و            

ة التقليدية التـي    ة التقليدية التـي    التعليميالتعليميم محل الوسائل    م محل الوسائل    يي والتعل  والتعل التعلمالتعلمم فحلت تقانات    م فحلت تقانات    يي والتعل  والتعل التعلمالتعلمتطوير عملية   تطوير عملية   
وزت وزت وأدخلت أجهزة الحاسوب بمراكز مصادر الـتعلم التـي تجـا       وأدخلت أجهزة الحاسوب بمراكز مصادر الـتعلم التـي تجـا       كانت محدودة كماً ونوعاً،     كانت محدودة كماً ونوعاً،     

ـ تطوير  تطوير   ( (مرحلة المكتبة التقليدية المعتمدة على المعرفة المطبوعة في الكتب فقط         مرحلة المكتبة التقليدية المعتمدة على المعرفة المطبوعة في الكتب فقط          ـ التعل  فـي    فـي   ممييالتعل
  ).).٣٠٣٠، ص، ص٢٠٠٣٢٠٠٣، ،   السلطنة كيف ولماذا؟السلطنة كيف ولماذا؟
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  الدراسةالدراسةمشكلة مشكلة 
، ،  بسلطنة عمـان    بسلطنة عمـان    األساسي  األساسي ممييالتعلالتعلإن توفر أجهزة الحاسوب في مراكز مصادر التعلم بمدارس          إن توفر أجهزة الحاسوب في مراكز مصادر التعلم بمدارس          

المواد الدراسية؛ يعني ضـرورة توظيفهـا فـي         المواد الدراسية؛ يعني ضـرورة توظيفهـا فـي         ية في مختلف    ية في مختلف    ممييالتعلالتعلوتنوع برامج الحاسوب    وتنوع برامج الحاسوب    
وهذا ما يجب أن تقوم به معلمـات        وهذا ما يجب أن تقوم به معلمـات        ية لتحقيق أهداف المنهاج الدراسي،      ية لتحقيق أهداف المنهاج الدراسي،      التعلمالتعلمالتعليمية  التعليمية  العملية  العملية  
 ولكن مما يالحظ لدى بعـض معلمـات التعلـيم            ولكن مما يالحظ لدى بعـض معلمـات التعلـيم           ..ألساسي من مختلف المواد الدراسية    ألساسي من مختلف المواد الدراسية     ا  ا ممييالتعلالتعل

 في اإلشراف التربـوي هـو قلـة          في اإلشراف التربـوي هـو قلـة         تتحثاحثااألساسي في الحلقة األولى من خالل واقع خبرة البا        األساسي في الحلقة األولى من خالل واقع خبرة البا        
استخدام الحاسوب في التعلم الصفي مما نتج عنه شعور بمدى الحاجة إلى معرفـة اتجاهـات                استخدام الحاسوب في التعلم الصفي مما نتج عنه شعور بمدى الحاجة إلى معرفـة اتجاهـات                

أن الدراسات العربية واألجنبيـة قـد       أن الدراسات العربية واألجنبيـة قـد       وحيث  وحيث  المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب،       المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب،       
 مـن قبـل      مـن قبـل     أن االتجاهات نحو الحاسوب تؤثر على فاعلية استخدامه سواء كـان ذلـك            أن االتجاهات نحو الحاسوب تؤثر على فاعلية استخدامه سواء كـان ذلـك            أكدت  أكدت  

المعلمين أو الطلبة، وبما أن قياس اتجاهات معلمات التعليم األساسـي نحـو الـتعلم الصـفي                 المعلمين أو الطلبة، وبما أن قياس اتجاهات معلمات التعليم األساسـي نحـو الـتعلم الصـفي                 
لذلك فإن هـذه    لذلك فإن هـذه    ؛  ؛   تعتبر نادرة في سلطنة عمان      تعتبر نادرة في سلطنة عمان     ––  حدود علم الباحثات  حدود علم الباحثات   في    في   ––باستخدام الحاسوب   باستخدام الحاسوب   

الدراسة صممت للتعرف على اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو الـتعلم       الدراسة صممت للتعرف على اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو الـتعلم       
  ..صفي باستخدام الحاسوبصفي باستخدام الحاسوبالال
  

  ::أسئلة الدراسةأسئلة الدراسة
  ::حددت الدراسة باألسئلة التاليةحددت الدراسة باألسئلة التالية

ما اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحـو الـتعلم الصـفي باسـتخدام                ما اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحـو الـتعلم الصـفي باسـتخدام                ) ) ١١
    الحاسوب؟الحاسوب؟

 التعلم الصفي باسـتخدام      التعلم الصفي باسـتخدام      نحو  نحو بين اتجاهات المعلمات  بين اتجاهات المعلمات  ذات داللة إحصائية    ذات داللة إحصائية    هل توجد عالقة    هل توجد عالقة    ) ) ٢٢
  ::ت كل منت كل منالحاسوب ومتغيراالحاسوب ومتغيرا

  ..}}١٠١٠أكثر من أكثر من : : طويلةطويلة، ،   ١٠١٠--٦٦: : متوسطةمتوسطة،،  ٥٥--١١: : قصيرةقصيرة{{الخبرة الخبرة   --  أأ
التربية اإلسالمية واللغـة العربيـة والدراسـات        التربية اإلسالمية واللغـة العربيـة والدراسـات        : : المجال األول المجال األول {{التخصص  التخصص    --بب

  ..}}اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية: : ، المجال الثالث، المجال الثالثالعلوم والرياضياتالعلوم والرياضيات: : ، المجال الثاني، المجال الثانياالجتماعيةاالجتماعية
  ..}} دورات دورات٣٣ات، أقل من ات، أقل من  دور دور٣٣ دورات،  دورات، ٣٣أكثر من أكثر من {{ الدورات التدريبية  الدورات التدريبية --جج

  
  ::أهداف الدراسةأهداف الدراسة
إلى التعرف على اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسـي           إلى التعرف على اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسـي           الحالية  الحالية  تهدف الدراسة   تهدف الدراسة   

ومعرفة أثر التخصص والخبرة والـدورات التدريبيـة        ومعرفة أثر التخصص والخبرة والـدورات التدريبيـة        نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب،      نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب،      
  ..على اتجاهاتهن نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوبعلى اتجاهاتهن نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب
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  :: الدراسة الدراسةأهميةأهمية
ن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية التعلمية وهو المسؤول عـن المنـاخ               ن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية التعلمية وهو المسؤول عـن المنـاخ               إإ  

الصفي ونجاح اإلدارة الصفية، وإن دراسة اتجاهات المعلمات نحـو الـتعلم الصـفي              الصفي ونجاح اإلدارة الصفية، وإن دراسة اتجاهات المعلمات نحـو الـتعلم الصـفي              
  ..باستخدام الحاسوب يعتبر أمراً في غاية األهميةباستخدام الحاسوب يعتبر أمراً في غاية األهمية

 على إعادة النظر حول رفع       على إعادة النظر حول رفع      قد تفيد نتائج الدراسة المتخصصين في المناهج والتدريب       قد تفيد نتائج الدراسة المتخصصين في المناهج والتدريب         
 وحول الدورات التدريبية التي ينبغـي أن يـدرب           وحول الدورات التدريبية التي ينبغـي أن يـدرب          كفاءة المعلم في الثقافة الحاسوبية،    كفاءة المعلم في الثقافة الحاسوبية،    

الـدورات التدريبيـة    الـدورات التدريبيـة    عليها المعلم من جميع التخصصات الدراسية وعـدم اقتصـار           عليها المعلم من جميع التخصصات الدراسية وعـدم اقتصـار           
    ..مشرفات مركز مصادر التعلممشرفات مركز مصادر التعلملل

  
  ::فروض الدراسةفروض الدراسة

نحو التعلم الصفي باسـتخدام     نحو التعلم الصفي باسـتخدام     لمعلمات  لمعلمات  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه ا        ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه ا          ))١١
  ..الحاسوب وبين متغير سنوات الخبرة في التدريسالحاسوب وبين متغير سنوات الخبرة في التدريس

نحو التعلم الصفي باسـتخدام     نحو التعلم الصفي باسـتخدام     ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات          ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات            ))٢٢
  ..الحاسوب وبين متغير التخصصالحاسوب وبين متغير التخصص

  نحو التعلم الصفي باسـتخدام    نحو التعلم الصفي باسـتخدام    ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات          ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات            ))٣٣
  ..الحاسوب وبين متغير الدورات التدريبية في الحاسوبالحاسوب وبين متغير الدورات التدريبية في الحاسوب

  
  ::حدود الدراسةحدود الدراسة

ثـالث  ثـالث  من  من  المجال األول والثاني والثالث،     المجال األول والثاني والثالث،     تقتصر الدراسة الحالية على قياس اتجاهات معلمات        تقتصر الدراسة الحالية على قياس اتجاهات معلمات        
، خـالل الفصـل     ، خـالل الفصـل     لتعليم األساسي بمنطقة جنوب الباطنـة     لتعليم األساسي بمنطقة جنوب الباطنـة     مدارس من مدارس الحلقة األولى ل     مدارس من مدارس الحلقة األولى ل     

 دون التعرض لقياس اتجاهـات مشـرفات         دون التعرض لقياس اتجاهـات مشـرفات        ..٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢ي  ي  الدراسي الثاني من العام الدراس    الدراسي الثاني من العام الدراس    
  ..مراكز مصادر التعلم بهذه المدارسمراكز مصادر التعلم بهذه المدارس

  
  ::مصطلح الدراسةمصطلح الدراسة

هوالتعبير عن مدى تقبل المعلمة للتعلم الصـفي بمسـاعدة الحاسـوب      هوالتعبير عن مدى تقبل المعلمة للتعلم الصـفي بمسـاعدة الحاسـوب      : : االتجاه نحو الحاسوب  االتجاه نحو الحاسوب  
استخدام استخدام قيمته وأهميته من الناحية التعليمية والعلمية، وسيتم قياسه ب        قيمته وأهميته من الناحية التعليمية والعلمية، وسيتم قياسه ب        لل  هاهاوشعورها نحوه، وتقدير  وشعورها نحوه، وتقدير  

  ).).٢٠٠٠٢٠٠٠العبري، العبري، ((استبانة تعرف بأداة قياس االتجاهات استبانة تعرف بأداة قياس االتجاهات 
  

  



 ٤

  ::  
    

  ::منهج الدراسةمنهج الدراسة
المنهج المستخدم في الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي الذي يقيس اتجاهات معلمات الحلقة المنهج المستخدم في الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي الذي يقيس اتجاهات معلمات الحلقة 

  ..األولى نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوباألولى نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب
  ::مجتمع الدراسةمجتمع الدراسة
من معلمات المجال من معلمات المجال . . مات الحلقة األولى للتعليم األساسي في منطقة جنوب الباطنةمات الحلقة األولى للتعليم األساسي في منطقة جنوب الباطنةهو جميع معلهو جميع معل

  ..األول والثاني والثالثاألول والثاني والثالث
  ::عينة الدراسةعينة الدراسة

المجاالت الثالثة من الحلقة األولى للتعليم المجاالت الثالثة من الحلقة األولى للتعليم موزعة على موزعة على معلمة معلمة ) ) ٢٥٢٥((تكونت عينة الدراسة من تكونت عينة الدراسة من 
يوضح يوضح )  )  ١١(( رقم  رقم والجدولوالجدول  ..األساسي، ومن ثالث مدارس من مدارس منطقة جنوب الباطنةاألساسي، ومن ثالث مدارس من مدارس منطقة جنوب الباطنة

  ..عينة الدراسةعينة الدراسة
  

  ::وصف العينة من حيث سنوات الخبرة والمجال وعدد الدورات التدريبيةوصف العينة من حيث سنوات الخبرة والمجال وعدد الدورات التدريبية) ) ١١((جدول رقم جدول رقم 
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  ::أداة الدراسةأداة الدراسة

بقة في مقاييس االتجاهات بشكل عام وفي بقة في مقاييس االتجاهات بشكل عام وفي اابعد االطالع على األدب التربوي، والدراسات السبعد االطالع على األدب التربوي، والدراسات الس
س اتجاهات س اتجاهات فقرة لقيافقرة لقيا) ) ١٥١٥((، تم إعداد استبانة مكونة من ، تم إعداد استبانة مكونة من التعلم الصفي بمساعدة الحاسوبالتعلم الصفي بمساعدة الحاسوب

وقد حاولت وقد حاولت . . تخدام الحاسوبتخدام الحاسوبمعلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو التعلم الصفي باسمعلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو التعلم الصفي باس
 تضمين فقرات مرتبة حسب منظومة آشور في التصميم التعليمي بدءاً بخصائص  تضمين فقرات مرتبة حسب منظومة آشور في التصميم التعليمي بدءاً بخصائص الباحثاتالباحثات

  ..المتعلم وتحديد األهداف وتحليل المحتوى ثم التقويمالمتعلم وتحديد األهداف وتحليل المحتوى ثم التقويم



 ٥

، ، ٥٥، ، ٣٣، ، ٢٢، ، ١١: :  وهي كل من أرقام الفقرات التالية وهي كل من أرقام الفقرات التاليةالمقياس فقرات موجبةالمقياس فقرات موجبةوقد تضمنت فقرات وقد تضمنت فقرات 
١٤١٤، ، ١٣١٣، ، ١١١١، ، ٧٧..  

  ..١٥١٥، ، ١٢١٢، ، ١٠١٠، ، ٩٩، ، ٨٨، ، ٦٦، ، ٤٤: : بينما كانت أرقام الفقرات السالبة من المقياس هيبينما كانت أرقام الفقرات السالبة من المقياس هي
  ::خطوات الدراسةخطوات الدراسة

، وذلك ، وذلك بناء استبانة مقياس االتجاهات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب للمعلماتبناء استبانة مقياس االتجاهات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب للمعلمات  ))١١
  ..والدراسات السابقةوالدراسات السابقةبعد اإلطالع على األدب التربوي بعد اإلطالع على األدب التربوي 

  ١١، ، ٢٢، ، ٣٣اختيار عينة الدراسة، وتطبيق المقياس، ثم تصحيحه وذلك بإعطاء الدرجات اختيار عينة الدراسة، وتطبيق المقياس، ثم تصحيحه وذلك بإعطاء الدرجات   ))٢٢
للفقرات الموجبة في ضوء مستويات المقياس الثالثة وهي أوافق بشدة، أوافق، ال للفقرات الموجبة في ضوء مستويات المقياس الثالثة وهي أوافق بشدة، أوافق، ال 

  . . السابقةالسابقةالدرجات الدرجات توزيع توزيع  الفقرات السالبة عكس  الفقرات السالبة عكس إعطاءإعطاءثم ثم . . أوافقأوافق

وإجراء التحليالت الالزمة وهي وإجراء التحليالت الالزمة وهي . . SSPPSSSSحصائي حصائي إدخال البيانات في البرنامج اإلإدخال البيانات في البرنامج اإل  ))٣٣
    TT..  TTEESSTTواستخدام اختبار واستخدام اختبار . . استخراج المجموع الكلي للدرجات لتحديد نسبة االتجاهاستخراج المجموع الكلي للدرجات لتحديد نسبة االتجاه
 وذلك للتحقق من  وذلك للتحقق من AANNOOVVAAللتحقق من الفرضية الثالثة، واستخدام التحليل اآلحادي للتحقق من الفرضية الثالثة، واستخدام التحليل اآلحادي 

  .. المعيارية المعياريةالفرضيتين األولى والثانية، وذلك بعد استخراج المتوسطات واالنحرافاتالفرضيتين األولى والثانية، وذلك بعد استخراج المتوسطات واالنحرافات
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  ::  
          

  
 : :  ::  

الدراسات التي تناولـت اسـتخدام      الدراسات التي تناولـت اسـتخدام      : : تم تقسيم الدراسات السابقة إلى نوعين من الدراسات وهما        تم تقسيم الدراسات السابقة إلى نوعين من الدراسات وهما        
باسـتخدام  باسـتخدام  الحاسوب في التعلم الصفي، والدراسات التي تناولت االتجاهات نحو التعلم الصفي            الحاسوب في التعلم الصفي، والدراسات التي تناولت االتجاهات نحو التعلم الصفي            

  ..الحاسوبالحاسوب
א:: מ א א אמ א א א אא מ א א אמ א א א ::א

  ):):١٩٩٢١٩٩٢((دراسة الحبيب دراسة الحبيب 
هدفت إلى االطالع على آراء معلمات الرياض حول استخدامهن لوسائل االتصال وتكنولوجيا            هدفت إلى االطالع على آراء معلمات الرياض حول استخدامهن لوسائل االتصال وتكنولوجيا            

  ..التعليم، والصعوبات التي تواجههن في استخدامها ومدى توافرهاالتعليم، والصعوبات التي تواجههن في استخدامها ومدى توافرها
 معلمة موزعة على أربع مناطق تعليمية، وكانـت أهـم            معلمة موزعة على أربع مناطق تعليمية، وكانـت أهـم           ٥٠٥٠لعينة مؤلفة من    لعينة مؤلفة من    تم تطبيق استبانة    تم تطبيق استبانة    

توجد فروق إحصائية بين المعلمات حول أهمية استخدام التقنيـات، وأن عـدم             توجد فروق إحصائية بين المعلمات حول أهمية استخدام التقنيـات، وأن عـدم             : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
وجود صيانة لألجهزة ،وعدم توفر مواد تخدم الخبرة يأتيان في مقدمة الصعوبات، بينما كـان               وجود صيانة لألجهزة ،وعدم توفر مواد تخدم الخبرة يأتيان في مقدمة الصعوبات، بينما كـان               

  .. يعتبران ضمن الصعوبات يعتبران ضمن الصعوباتضيق الحصة ،وخطورة األجهزة الضيق الحصة ،وخطورة األجهزة ال
  ):):١٩٩٩١٩٩٩((دراسة  فودة دراسة  فودة 

هدفت إلى معرفة أسباب الصعوبات التي تواجه الطالبات في مقرر الحاسب اآللي، وكانت أداة              هدفت إلى معرفة أسباب الصعوبات التي تواجه الطالبات في مقرر الحاسب اآللي، وكانت أداة              
 طالبة من أصل     طالبة من أصل    ١٨٨١٨٨الدراسة هو االختبار النهائي في مقرر الحاسب اآللي ، لعينة مؤلفة من             الدراسة هو االختبار النهائي في مقرر الحاسب اآللي ، لعينة مؤلفة من             

وجود فروق في   وجود فروق في   : :  وكان من نتائج الدراسة     وكان من نتائج الدراسة     من طالبات كلية التربية بجامعة المللك سعود،        من طالبات كلية التربية بجامعة المللك سعود،       ٥١٧٥١٧
نتائج االختبار النهائي لصالح التخصصات العلمية، وأن هناك عالقة طردية بين معدل التخرج             نتائج االختبار النهائي لصالح التخصصات العلمية، وأن هناك عالقة طردية بين معدل التخرج             

  ..في الثانوية ودرجات االختبار النهائيفي الثانوية ودرجات االختبار النهائي
  ):):١٩٩٩١٩٩٩((دراسة  الكرش دراسة  الكرش 

ة مـن   ة مـن   هدفت إلى قياس أثر وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر في التحصيل، تألفت عينة الدراس            هدفت إلى قياس أثر وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر في التحصيل، تألفت عينة الدراس            
تحصيلي تحصيلي : :  طالباً كمجموعة ضابطة، مطبقاً عليهما اختبارين       طالباً كمجموعة ضابطة، مطبقاً عليهما اختبارين      ٣٤٣٤ طالباً كمجموعة تجريبية و     طالباً كمجموعة تجريبية و    ٣٥٣٥

أن التدريس بمساعدة الحاسوب قد ساهم في نمو التحصيل         أن التدريس بمساعدة الحاسوب قد ساهم في نمو التحصيل         : : وكان من نتائج الدراسة   وكان من نتائج الدراسة   . . ومهاريومهاري
  ..لدى الطلبةلدى الطلبة
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  ):):٢٠٠٢٢٠٠٢((دراسة الوائلي دراسة الوائلي 
. .  طالبـاً   طالبـاً  ٣٨٣٨، تألفت العينة من     ، تألفت العينة من     . . جويدجويدهدفت إلى قياس أثر استخدام الحاسوب في تعلم أحكام الت         هدفت إلى قياس أثر استخدام الحاسوب في تعلم أحكام الت         

وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار مهاري وبطاقة مالحظة لتحديـد مهـارات              وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار مهاري وبطاقة مالحظة لتحديـد مهـارات              
عدم وجود فـروق بـين      عدم وجود فـروق بـين      : : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة       وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة       . . التجويد المطلوبة التجويد المطلوبة 

دتين في التحصيلي لصـالح     دتين في التحصيلي لصـالح     االختبارين التحصيلي والمهاري فيما عدا حكم الميم والنون المشد        االختبارين التحصيلي والمهاري فيما عدا حكم الميم والنون المشد        
  ..مجموعة التجريبمجموعة التجريب

  
  

א:: אמ א מ א א א א אא אמ א מ א א א א ::א
  ):):١٩٩١١٩٩١((دراسة المناعي دراسة المناعي 

هدفت إلى التعرف على أثر تدريس مقرر الحاسب اآللي في التعليم على تغيير اتجاهات عينة               هدفت إلى التعرف على أثر تدريس مقرر الحاسب اآللي في التعليم على تغيير اتجاهات عينة               
  ..كمبيوتر في التعليمكمبيوتر في التعليممن طالبات كلية التربية نحو تطبيقات المن طالبات كلية التربية نحو تطبيقات ال

  .. طالبة من كلية التربية قبل أن يدرسن المقرر طالبة من كلية التربية قبل أن يدرسن المقرر٦٩٦٩صممت استبانة وزعت على صممت استبانة وزعت على 
وقد أشارت النتائج أن طالبات العينة لديهن اتجاهات ايجابية ومرتفعة قبل دراسة المقرر نحـو              وقد أشارت النتائج أن طالبات العينة لديهن اتجاهات ايجابية ومرتفعة قبل دراسة المقرر نحـو              

اسوب اسوب تطبيقات الكمبيوتر في التعليم، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات نحو الح             تطبيقات الكمبيوتر في التعليم، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات نحو الح             
  ..بين الفرعين العلمي واألدبيبين الفرعين العلمي واألدبي
  ):):١٩٩٣١٩٩٣((دراسة أبو جابر والبداينة دراسة أبو جابر والبداينة 

تهدف إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب، وقد تمثلت أداة الدراسة فـي               تهدف إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب، وقد تمثلت أداة الدراسة فـي               
 طالباً وطالبة من طلبة كلية مجتمع الكرك وجامعة مؤتة،           طالباً وطالبة من طلبة كلية مجتمع الكرك وجامعة مؤتة،          ١٦٢١٦٢استبانة وزعت لعينة مؤلفة من      استبانة وزعت لعينة مؤلفة من      

توجد فروق في اتجاهات الطلبة نحـو اسـتخدام         توجد فروق في اتجاهات الطلبة نحـو اسـتخدام         : : لت إليها الدراسة  لت إليها الدراسة  ومن أهم النتائج التي توص    ومن أهم النتائج التي توص    
الحاسوب بين ذوي الخبرة ومن ليس لديهم خبرة  في استخدامه، كما توجد فروق بين اتجاهات                الحاسوب بين ذوي الخبرة ومن ليس لديهم خبرة  في استخدامه، كما توجد فروق بين اتجاهات                
الطالب واتجاهات الطالبات نحو استخدام الحاسوب على البعـد المعرفـي لصـالح الطـالب       الطالب واتجاهات الطالبات نحو استخدام الحاسوب على البعـد المعرفـي لصـالح الطـالب       

  ..الذكورالذكور
  ):):٢٧٢٧، ، ٢٠٠٠٢٠٠٠اسة العبري، اسة العبري، ، كما ورد في در، كما ورد في در١٩٩٣١٩٩٣((دراسة الشيخ دراسة الشيخ 

هدفت إلى معرفة اتجاهات بعض المعلمين نحو استخدام طالب المرحلـة المتوسـطة لآللـة               هدفت إلى معرفة اتجاهات بعض المعلمين نحو استخدام طالب المرحلـة المتوسـطة لآللـة               
 معلماً معلمة، واشتملت     معلماً معلمة، واشتملت    ٤٩٤٩حيث بلغت عينة الدراسة     حيث بلغت عينة الدراسة     . . الحاسبة في تعلم الرياضيات في الكويت     الحاسبة في تعلم الرياضيات في الكويت     

ـ     . .  فقرة مدرجة تدريجاً ثالثياً     فقرة مدرجة تدريجاً ثالثياً    ٢٠٢٠أداة الدراسة على    أداة الدراسة على     ـ     وقد أظهرت النتائج أن غالب   ––ة المعلمـين    ة المعلمـين    وقد أظهرت النتائج أن غالب
 أجمعوا على أهمية اآللة الحاسبة، ونسبة        أجمعوا على أهمية اآللة الحاسبة، ونسبة       ––بغض النظر عن الجنس واإلعداد التربوي والخبرة        بغض النظر عن الجنس واإلعداد التربوي والخبرة        

متوسطة من المعلمين أجمعوا على أن استخدام اآللة الحاسبة ينمي اإلبـداع ويـوفر الجهـد                متوسطة من المعلمين أجمعوا على أن استخدام اآللة الحاسبة ينمي اإلبـداع ويـوفر الجهـد                
شكل شكل والوقت، ويخشى البعض من أن استخدام اآللة الحاسبة يفقد الحس العددي لدى الطالب، وب             والوقت، ويخشى البعض من أن استخدام اآللة الحاسبة يفقد الحس العددي لدى الطالب، وب             



 ٨

عام كانت االتجاهات ايجابية نحو جميع فقرات أداة القياس ودالـة ولـم يكـن هنـاك فـرق                   عام كانت االتجاهات ايجابية نحو جميع فقرات أداة القياس ودالـة ولـم يكـن هنـاك فـرق                   
  .  .  باالتجاهات بين الجنسينباالتجاهات بين الجنسين

  ):):١٩٩٥١٩٩٥((دراسة  جمبي دراسة  جمبي 
هدفت إلى دراسة وتحليل المشاكل والصعوبات التي تواجه مدرسي مادة الحاسوب في المرحلة             هدفت إلى دراسة وتحليل المشاكل والصعوبات التي تواجه مدرسي مادة الحاسوب في المرحلة             

وكان مـن نتـائج     وكان مـن نتـائج     . . س جدة ومكة المكرمة   س جدة ومكة المكرمة    معلماً من مدار    معلماً من مدار   ٦٣٦٣الثانوية، تم توزيع استبانة على      الثانوية، تم توزيع استبانة على      
، مما يؤكد   ، مما يؤكد   %%  ٦٠٦٠أن هناك ميالً لدراسة الحاسوب من قبل الطلبة يصل إلى أكثر من             أن هناك ميالً لدراسة الحاسوب من قبل الطلبة يصل إلى أكثر من             : : الدراسةالدراسة

  ..امتالكهم اتجاهات إيجابية نحوهامتالكهم اتجاهات إيجابية نحوه
  ):):١٩٩٥١٩٩٥((دراسة  علي دراسة  علي 

ماالدوافع التي من أجلهـا يـتعلم الطلبـة         ماالدوافع التي من أجلهـا يـتعلم الطلبـة         : : هدفت إلى اإلجابة على مجموعة من األسئلة منها       هدفت إلى اإلجابة على مجموعة من األسئلة منها       
  التدريس استعمال الحاسبات اآللية؟التدريس استعمال الحاسبات اآللية؟وهيئات وهيئات 

 طالباً وطالبة في مرحلة التعلـيم        طالباً وطالبة في مرحلة التعلـيم       ٣٢٢٣٢٢تألفت أداة الدراسة من استبانتين إحداهما وزعت على         تألفت أداة الدراسة من استبانتين إحداهما وزعت على         
 من أعضاء هيئات التدريس من نفـس         من أعضاء هيئات التدريس من نفـس        ٢٢٢٢٢٢العالي بالسعودية، ووزعت االستبانة الثانية على       العالي بالسعودية، ووزعت االستبانة الثانية على       

  ..الكليات التي اختير منها الطلبةالكليات التي اختير منها الطلبة
اين الشديد في مدى استخدام الحاسبات لكل من الطلبـة وهيئـات            اين الشديد في مدى استخدام الحاسبات لكل من الطلبـة وهيئـات            التبالتب: : وكان من نتائج الدراسة   وكان من نتائج الدراسة   

وأن الدافع إلى تعلم الحاسب اآللي هو كونه جزءاً من دراسة الطالـب، يلـي ذلـك          وأن الدافع إلى تعلم الحاسب اآللي هو كونه جزءاً من دراسة الطالـب، يلـي ذلـك          . . التدريسالتدريس
  ..استخدامه في الترفيه واأللعاب، بينما كان أقل هذه الدوافع هو استخدامه في إجراء البحوثاستخدامه في الترفيه واأللعاب، بينما كان أقل هذه الدوافع هو استخدامه في إجراء البحوث

  ):):٨٦٨٦--٥٩٥٩، ص، ص٢٠٠٠٢٠٠٠((دراسة طوالبة دراسة طوالبة 
إلى التعرف على درجة الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الحاسوب في المدارس             إلى التعرف على درجة الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الحاسوب في المدارس             هدفت  هدفت  

الحكومية األردنية، وعالقة ذلك بكل من جنس المعلم، وصـفة تعيينـه، وعـدد الحصـص                الحكومية األردنية، وعالقة ذلك بكل من جنس المعلم، وصـفة تعيينـه، وعـدد الحصـص                
  ..األسبوعية، وعدد المدارس التي يدرس فيها المعلماألسبوعية، وعدد المدارس التي يدرس فيها المعلم

 معلم ومعلمـة مـن       معلم ومعلمـة مـن      مقياس ليكرت لالتجاهات، حيث طبق لعينة تكونت من مائة        مقياس ليكرت لالتجاهات، حيث طبق لعينة تكونت من مائة        : : أداة الدراسة أداة الدراسة 
  .. مديريات للتربية والتعليم باألردن مديريات للتربية والتعليم باألردن١٠١٠

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي الحاسوب تبعـاً لمسـتويات             ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي الحاسوب تبعـاً لمسـتويات             : : ومن أهم النتائج  ومن أهم النتائج  
صفة تعيينهم، وعدد المدارس التي يدرسون فيها في المجاالت جميعها ما عدا المجال المتعلق              صفة تعيينهم، وعدد المدارس التي يدرسون فيها في المجاالت جميعها ما عدا المجال المتعلق              

ق دالة بين معلمي الحاسوب وفقـاً لمسـتويات عـدد           ق دالة بين معلمي الحاسوب وفقـاً لمسـتويات عـدد           باإلدارة المباشرة، كما أنه ال توجد فرو      باإلدارة المباشرة، كما أنه ال توجد فرو      
  ..الحصص األسبوعية في أي من المجاالت الخمسةالحصص األسبوعية في أي من المجاالت الخمسة

  ):):، الملخص، الملخص٢٠٠٠٢٠٠٠((دراسة العبري دراسة العبري 
هدفت إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة مختبر الحاسوب في جامعة السلطان قابوس للثقافة              هدفت إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة مختبر الحاسوب في جامعة السلطان قابوس للثقافة              

  ..الحاسوبية، وعالقتها باتجاهاتهم نحو الحاسوبالحاسوبية، وعالقتها باتجاهاتهم نحو الحاسوب
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 طالباً وطالبة من طلبة مختبر الحاسوب من جميع الكليات تـم             طالباً وطالبة من طلبة مختبر الحاسوب من جميع الكليات تـم            ١٥٠١٥٠سة من   سة من   تكونت عينة الدرا  تكونت عينة الدرا  
اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للثقافة الحاسوبية ومقيـاس             اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للثقافة الحاسوبية ومقيـاس             

  ..اتجاهات الطالب نحو الحاسوباتجاهات الطالب نحو الحاسوب
وجـد  وجـد  وكان من أهم نتائج الدراسة هي أن اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب إيجابيـة، وأنـه ال ت         وكان من أهم نتائج الدراسة هي أن اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب إيجابيـة، وأنـه ال ت         

  ..فروق تعزى للجنس في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب، بينما وجدت فروق تعزى إلى الكليةفروق تعزى للجنس في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب، بينما وجدت فروق تعزى إلى الكلية
  

  ::مناقشة الدراسات السابقةمناقشة الدراسات السابقة
يالحظ من نتائج الدراسات الخاصة باالتجاهات نحو الحاسوب أن االتجاهات ايجابية، وأنـه ال              يالحظ من نتائج الدراسات الخاصة باالتجاهات نحو الحاسوب أن االتجاهات ايجابية، وأنـه ال              

، ، ))٢٠٠٠٢٠٠٠((العبـري   العبـري   توجد فروق دالة بين االتجاهات نحو الحاسوب و الجنس كما في دراسـة              توجد فروق دالة بين االتجاهات نحو الحاسوب و الجنس كما في دراسـة              
كما ال توجد فروق دالة إحصائية بين االتجاهات نحـو الحاسـوب            كما ال توجد فروق دالة إحصائية بين االتجاهات نحـو الحاسـوب            ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((ودراسة الشيخ   ودراسة الشيخ   

أما بالنسبة للفـروق    أما بالنسبة للفـروق    ). ). ١٩٩١١٩٩١((والتخصص العلمي واألدبي كما ورد ذلك في دراسة المناعي          والتخصص العلمي واألدبي كما ورد ذلك في دراسة المناعي          
الدالة بين االتجاهات نحو الحاسوب والخبرة السابقة أو الدراسة السابقة فقـد أظهـرت نتـائج      الدالة بين االتجاهات نحو الحاسوب والخبرة السابقة أو الدراسة السابقة فقـد أظهـرت نتـائج      

عض الدراسات عن وجود فروق دالة إحصائياً كما ورد في دراسـة أبـو جـابر والبداينـة                  عض الدراسات عن وجود فروق دالة إحصائياً كما ورد في دراسـة أبـو جـابر والبداينـة                  بب
عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين       عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين       ) ) ١٩٩١١٩٩١((، في حين أظهرت دراسة المناعي       ، في حين أظهرت دراسة المناعي       ))١٩٩٣١٩٩٣((

  ..االتجاهات نحو الحاسوب والدراسة السابقة لمقرر الحاسوباالتجاهات نحو الحاسوب والدراسة السابقة لمقرر الحاسوب
  

 : :  ::  
ات االلكترونية التي نقلت البشرية إلى مجاالت أرحب، حيـث          ات االلكترونية التي نقلت البشرية إلى مجاالت أرحب، حيـث          لقد كان الحاسوب من المخترع    لقد كان الحاسوب من المخترع    

تأثرت به مجاالت الحياة تأثراً بالغاً كنتيجة للنقالت النوعية التي طرأت عليه، بحيث أصـبح               تأثرت به مجاالت الحياة تأثراً بالغاً كنتيجة للنقالت النوعية التي طرأت عليه، بحيث أصـبح               
  ) ) PP..2255،،11999900، ،   GGhhaannddoouurr  ( ( جهازاً اليمكن االستغناء عنه جهازاً اليمكن االستغناء عنه 

علم مـن خـالل     علم مـن خـالل     إن من اإلصالحات الملحة للحد من هدر الموارد البشرية هـو ربـط الـت              إن من اإلصالحات الملحة للحد من هدر الموارد البشرية هـو ربـط الـت              وو
البرمجيات الدراسية المتوافرة على أجهزة الحاسوب في بيئة حاسوبية مالئمة متتابعة ونظامية            البرمجيات الدراسية المتوافرة على أجهزة الحاسوب في بيئة حاسوبية مالئمة متتابعة ونظامية            
وتفاعلية مع المتعلم، وليست البرمجيات هي التي تحدد ما إذا كان المتعلم قد استوعب المفاهيم               وتفاعلية مع المتعلم، وليست البرمجيات هي التي تحدد ما إذا كان المتعلم قد استوعب المفاهيم               

  ). ). ١٤١١٤١، ص، ص٢٠٠٠٢٠٠٠، ، بدرانبدران  (  (استيعاباً كامالً أم ال، بل نوعية التفاعل بين الطالب والبرمجياتاستيعاباً كامالً أم ال، بل نوعية التفاعل بين الطالب والبرمجيات
  ::ساعدة الحاسوبساعدة الحاسوبممنشأة التعلم بنشأة التعلم ب

، وهـو  ، وهـو  ""سوبسسوبس""، و، و" " ويلسونويلسون""، و، و""أتكسونأتكسون"" بمساعدة الحاسوب على يد كل من   بمساعدة الحاسوب على يد كل من  التعلمالتعلمظهر  ظهر  لقـد   لقـد   
 كافة، يمكن من خاللها تقديم المعلومات، وتخزينها، ممـا           كافة، يمكن من خاللها تقديم المعلومات، وتخزينها، ممـا          التعلمالتعلمعبارة عن برامج في مجاالت      عبارة عن برامج في مجاالت      

لة من المسائل، أو التوصل إلى نتيجـة        لة من المسائل، أو التوصل إلى نتيجـة        يتيح الفرص أمام المتعلم ألن يكتشف بنفسه حلول مسأ        يتيح الفرص أمام المتعلم ألن يكتشف بنفسه حلول مسأ        
  ).).١٩٩٨١٩٩٨مرعي والحيلة، مرعي والحيلة،  ( (من النتائجمن النتائج
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، ولقد أدى استعماله إلى إعادة النظـر فـي طـرق            ، ولقد أدى استعماله إلى إعادة النظـر فـي طـرق            ١٩٧٧١٩٧٧وبدأ انتشاره في المدارس منذ عام       وبدأ انتشاره في المدارس منذ عام       
ية بحيث ال يكون الهدف منها هو       ية بحيث ال يكون الهدف منها هو       ممييالتعلالتعلالتلقين وفي المعرفة المكتسبة وفي بناء مفصل للمادة         التلقين وفي المعرفة المكتسبة وفي بناء مفصل للمادة         

   إيجاد عنصر التشويق فـي عمليـة نقـل المعرفـة إلـى الطالـب                إيجاد عنصر التشويق فـي عمليـة نقـل المعرفـة إلـى الطالـب               المعرفة في حد ذاتها بل    المعرفة في حد ذاتها بل    
  ).).١٩٩٨١٩٩٨كما أشار إليه مرعي والحيلة، كما أشار إليه مرعي والحيلة، ١٩٩٦١٩٩٦ والحيلة،  والحيلة، ١٩٩٤١٩٩٤المالك،المالك،((
  

  ::مفهوم التعلم بالحاسوبمفهوم التعلم بالحاسوب
إلى أن التعليم بمساعدة الحاسـوب يعنـي أنـه بإمكـان            إلى أن التعليم بمساعدة الحاسـوب يعنـي أنـه بإمكـان            ) ) ٤٥٥٤٥٥، ص ، ص ٢٠٠١٢٠٠١((الحيلة  الحيلة  قد أشار   قد أشار   لل

 مباشرة، وهنا يحدث التفاعـل بـين هـؤالء           مباشرة، وهنا يحدث التفاعـل بـين هـؤالء          الحاسوب تقديم دروس تعليمية مفردة إلى الطلبة      الحاسوب تقديم دروس تعليمية مفردة إلى الطلبة      
  ..، والبرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب، والبرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب))منفردينمنفردين((الطلبة الطلبة 

األسـباب  األسـباب  ) ) ١٦٤١٦٤، ص ، ص ٢٠٠١٢٠٠١البكر والمهوس،   البكر والمهوس،   ورد في دراسة    ورد في دراسة     كما    كما   ١٩٨٤١٩٨٤   ( (ويحدد الطوبجي ويحدد الطوبجي 
التي أدت إلى ضرورة استعمال الحاسوب وسيلة تعليمية لمواجهة التغيرات المعاصرة، والتـي   التي أدت إلى ضرورة استعمال الحاسوب وسيلة تعليمية لمواجهة التغيرات المعاصرة، والتـي   

  : : منهامنها
 وتغير دور المعلم، وتوافر أجهزة الحاسوب،        وتغير دور المعلم، وتوافر أجهزة الحاسوب،       التعلمالتعلمنفجار السكاني والمعرفي، وتطور فلسفة      نفجار السكاني والمعرفي، وتطور فلسفة      اإلاإل

  ..والحاجة إلى تعلم الحاسوب في كافة مجاالت الحياةوالحاجة إلى تعلم الحاسوب في كافة مجاالت الحياة
  ::مزايا التعلم بالحاسوبمزايا التعلم بالحاسوب

يعتبر الحاسوب معيناً ومساعداً للمعلم؛ فهو يكرر التدريبات والتمارين دون ملل، ويشكل جزءاً             يعتبر الحاسوب معيناً ومساعداً للمعلم؛ فهو يكرر التدريبات والتمارين دون ملل، ويشكل جزءاً             
  ). ). ١٩٩٦١٩٩٦الخليلي وحيدر ويونس، الخليلي وحيدر ويونس، (( المنهاج  المنهاج أساسياً منأساسياً من

أن الحاسوب يحسن من فاعلية التعليم، ويختزل زمـن الـتعلم،           أن الحاسوب يحسن من فاعلية التعليم، ويختزل زمـن الـتعلم،           ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣((وقد أشار الموسوي    وقد أشار الموسوي    
  ..ويعرض المعلومات بصورة منطقية، ويقدمها في أي وقتويعرض المعلومات بصورة منطقية، ويقدمها في أي وقت

وكما يستخدم الحاسوب في تعلم المفاهيم والمعارف فهو يسهم كذلك في تعلم االتجاهات و القيم               وكما يستخدم الحاسوب في تعلم المفاهيم والمعارف فهو يسهم كذلك في تعلم االتجاهات و القيم               
غوبة، فإذا كانت القيمة تتعلق باألمانة مثالً فإنه يمكن أن تكون هناك قصة عـن األمانـة                 غوبة، فإذا كانت القيمة تتعلق باألمانة مثالً فإنه يمكن أن تكون هناك قصة عـن األمانـة                 المرالمر

ولكنها قد ال تحدث األثر اإليجابي الذي يحدثه رؤية الطالب وتفاعله مع موقـف تتمثـل فيـه                  ولكنها قد ال تحدث األثر اإليجابي الذي يحدثه رؤية الطالب وتفاعله مع موقـف تتمثـل فيـه                  
  ).).بب٢٠٠٢٢٠٠٢أ وأ و٢٠٠٢٢٠٠٢موسى، موسى،  ( (األمانة عن طريق برنامج تعليمياألمانة عن طريق برنامج تعليمي

لدارس إلى أنواع من البـرامج المختلفـة، يقسـمها          لدارس إلى أنواع من البـرامج المختلفـة، يقسـمها           بمساعدة الحاسوب يتعرض فيه ا      بمساعدة الحاسوب يتعرض فيه ا     التعلمالتعلموو
التدريب والممارسة، والطريقـة اإلرشـادية، والمحاكـاة،        التدريب والممارسة، والطريقـة اإلرشـادية، والمحاكـاة،        : : المختصون إلى فئات عديدة منها    المختصون إلى فئات عديدة منها    

  ).).١٩٨٩١٩٨٩بوزبر، بوزبر،  ( (واألسلوب الحواري، والبرمجة وأسلوب حل المشكالتواألسلوب الحواري، والبرمجة وأسلوب حل المشكالت
  ::هذا ويمكن تلخيص استخدامات الحاسوب في اآلتيهذا ويمكن تلخيص استخدامات الحاسوب في اآلتي

   الطالب  الطالب    الشامل لنمو الشامل لنمواستخدام الحاسوب في التقويماستخدام الحاسوب في التقويم    

  استخدام الحاسوب في بنوك االختبارات استخدام الحاسوب في بنوك االختبارات     
  عرض المعلومات عرض المعلومات  في  في استخدام الحاسوباستخدام الحاسوب    
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   واأللعاب  واأللعاب   استخدام الحاسوب في المحاكاةاستخدام الحاسوب في المحاكاة    
  استخدام الحاسوب في عرض التجارب العلمية المخبريةاستخدام الحاسوب في عرض التجارب العلمية المخبرية    
  استخدام الحاسوب في مجال الرسم والتصميم واإلبداع الفني استخدام الحاسوب في مجال الرسم والتصميم واإلبداع الفني     
  ).).تت..، ب، بامكانات الحاسوب في التعلمامكانات الحاسوب في التعلم((  في التعلم الذاتي في التعلم الذاتي استخدام الحاسوب استخدام الحاسوب     

  
  ::عيوب الحاسوبعيوب الحاسوب

 جميع األسئلة التـي      جميع األسئلة التـي     من عيوب الحاسوب في العملية التعلمية أن الطالب ال يستطيع أن يطرح           من عيوب الحاسوب في العملية التعلمية أن الطالب ال يستطيع أن يطرح           
 الجماعيـة غيـر      الجماعيـة غيـر     تدور في ذهنه مثلما يحدث في الموقف الصفي، فضالً عن أن المناقشـات            تدور في ذهنه مثلما يحدث في الموقف الصفي، فضالً عن أن المناقشـات            

    ))  ((SStteeiinnbbeerrgg,,  11998844,,  pppp33--55موجودةموجودة
  ::ننولكن يرى كل مولكن يرى كل م

MMeerrrriillll,,  DDoollmmaann,,  CChhrriisstteennsseenn,,  HHuummaannss,,  VViinncceenntt,,  aanndd  RReeyynnoollddss  ((11998866,,  
pp228822))  

 اسـتخدام    اسـتخدام   أن عدم القدرة على وصف عملية التعلم وتحديدها بشكل دقيق أعاق عمليـة تقـدم              أن عدم القدرة على وصف عملية التعلم وتحديدها بشكل دقيق أعاق عمليـة تقـدم              
 التربية كمجال خصب     التربية كمجال خصب     في التعليم، وهذا يتفق مع حقيقة أنه ال بد أن ال ينظر لمسرح              في التعليم، وهذا يتفق مع حقيقة أنه ال بد أن ال ينظر لمسرح             الكمبيوترالكمبيوتر

الستثمار التجاري، ويالحظ أن الهارد وير والسوفت وير قد نما استثمارهما اقتصادياً بشـكل              الستثمار التجاري، ويالحظ أن الهارد وير والسوفت وير قد نما استثمارهما اقتصادياً بشـكل              لل
  ..ملحوظ في السنوات األخيرةملحوظ في السنوات األخيرة

الرقمي أكثـر مـن     الرقمي أكثـر مـن     ومن التوقعات التي يحدثها التعلم بالحاسوب قضاء الطالب وقته مع العالم            ومن التوقعات التي يحدثها التعلم بالحاسوب قضاء الطالب وقته مع العالم            
  ((HHeeaalleeyy,,  22000022,,  pp8844))قضائه مع الناس الحقيقيين قضائه مع الناس الحقيقيين 

 إذا اعتمد الطلبة على حل مشاكلهم باستخدام الحاسوب فإنهم قد يصبحوا             إذا اعتمد الطلبة على حل مشاكلهم باستخدام الحاسوب فإنهم قد يصبحوا            وفي نفس الوقت فإنه   وفي نفس الوقت فإنه   
  ((VVoocckkeellll  &&  SScchhwwaarrttzz,,  11998888,,  pp112266))غير قادرين على حل جميع مشاكلهم بدونه غير قادرين على حل جميع مشاكلهم بدونه 

    --::لمعلم عند التعليم بمساعدة الحاسوبلمعلم عند التعليم بمساعدة الحاسوبإرشادات لإرشادات ل
  . . توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرامج لكل طالب توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرامج لكل طالب       --١١
  . . بار الطلبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلم بالحاسوب بار الطلبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلم بالحاسوب إخإخ      --٢٢
  . . تزويد الطلبة بأهم المفاهيم والخبرات التي يلزم التركيز عليها أثناء التعلم تزويد الطلبة بأهم المفاهيم والخبرات التي يلزم التركيز عليها أثناء التعلم       --٣٣
  . . شرح الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها إلنجاز العمل شرح الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها إلنجاز العمل       --٤٤
  . . سوبسوبتعريف الطلبة بكينونة تقويم تحصيلهم ألنواع التعلم بالحاتعريف الطلبة بكينونة تقويم تحصيلهم ألنواع التعلم بالحا      --٥٥
  تحديد األنشطة التي سيقوم بها الطالب بعد انتهائه من تعلم البرنامجتحديد األنشطة التي سيقوم بها الطالب بعد انتهائه من تعلم البرنامج      --٦٦

  ). ). تت..الباز،بالباز،ب((
  

  



 ١٢

  ::  
    

  
א:: א א אא א א ::א
ما اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحـو الـتعلم الصـفي باسـتخدام                ما اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحـو الـتعلم الصـفي باسـتخدام                ) ) ١١

  الحاسوب؟ الحاسوب؟ 

اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو الـتعلم الصـفي باسـتخدام              اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو الـتعلم الصـفي باسـتخدام              لمعرفة  لمعرفة  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير أفراد العينـة        المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير أفراد العينـة        المجموع و المجموع و الحاسوب تم استخراج    الحاسوب تم استخراج    

  .. معلمة من المجاالت الثالثة معلمة من المجاالت الثالثة٢٥٢٥لفقرات المقياس والبالغ عددها لفقرات المقياس والبالغ عددها 
حيث أنه لـم    حيث أنه لـم    . .  درجة  درجة ٤٥٤٥==لواحد للمعلمة الواحدة    لواحد للمعلمة الواحدة    ااوكان المجموع الكلي لجميع فقرات المقياس       وكان المجموع الكلي لجميع فقرات المقياس       

  ..لمستوى المقياس المتوسط والذي يشير إلى موافقلمستوى المقياس المتوسط والذي يشير إلى موافق والتي وضعت  والتي وضعت ٢٢تحتسب الدرجة تحتسب الدرجة 
  من المجموع الكلـي لـدرجات     من المجموع الكلـي لـدرجات   ٨٨٩٨٨٩==جميع أفراد العينة جميع أفراد العينة لدرجات لدرجات ي ي للوبذلك فإن المجموع الك وبذلك فإن المجموع الك 

  ..١١٢٥١١٢٥المقياس والبالغة المقياس والبالغة 
  ٥٦٥٦،،٣٥٣٥==أما متوسط الدرجات أما متوسط الدرجات 

 وهي تشير إلى أن اتجاه معلمات أفراد  وهي تشير إلى أن اتجاه معلمات أفراد %%  ٠٢٠٢،،٧٩٧٩==مئوية لمتوسط االتجاه العاممئوية لمتوسط االتجاه العاموبلغت النسبة الوبلغت النسبة ال
  ..يوضح ذلكيوضح ذلك) ) ٢٢((والجدول رقم والجدول رقم   ..العينة إيجابياًالعينة إيجابياً

  
  ::المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموع درجات المقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموع درجات المقياس): ): ٢٢((الجدول رقم الجدول رقم 

 
 25  العدد
 35.5600  المتوسط
 36.0000  الوسيط
 37.00  المنوال

 3.9379  االنحراف المعياري
 15.5067  التباین
 1.511-  االلتواء

 23.00  القيمة الصغرى
 41.00  القيمة الكبرى
 889.00  مجموع الدرجات

  
 وهي أقل درجة حصلت عليها إحدى المعلمات،         وهي أقل درجة حصلت عليها إحدى المعلمات،        ٢٣٢٣= = يالحظ من الجدول أن القيمة الصغرى       يالحظ من الجدول أن القيمة الصغرى       

 نجد أنها تساوي     نجد أنها تساوي    ٤٥٤٥س الواحد البالغة    س الواحد البالغة    وعند حساب نسبة هذه الدرجة إلى مجموع درجات المقيا        وعند حساب نسبة هذه الدرجة إلى مجموع درجات المقيا        
 فأعلى تعني    فأعلى تعني   %%٥٠٥٠نسبة  نسبة  إذ اعتبرت الباحثات أن     إذ اعتبرت الباحثات أن     . . إيجابياًإيجابياًكان  كان  ويعني ذلك أن االتجاه     ويعني ذلك أن االتجاه      .  . ٥١،١١٥١،١١

  .. يعنى أن االتجاه سالب يعنى أن االتجاه سالب%%٥٠٥٠وأقل من وأقل من . . أن االتجاه إيجابيأن االتجاه إيجابي



 ١٣

ـ         وهذه النتيجة التي توصلت إليها      وهذه النتيجة التي توصلت إليها       ـ         الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التي أظهرت نتائجها ع ن ن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التي أظهرت نتائجها ع
وجود اتجاهات ايجابية نحو الحاسوب سواء من قبل الطلبة أو المعلمين، وهذه الدراسات هـي               وجود اتجاهات ايجابية نحو الحاسوب سواء من قبل الطلبة أو المعلمين، وهذه الدراسات هـي               

، ، ))١٩٩٥١٩٩٥((، ودراسـة جمبـي      ، ودراسـة جمبـي      ))١٩٩٣١٩٩٣((، ودراسـة الشـيخ      ، ودراسـة الشـيخ      ))١٩٩١١٩٩١((دراسة المناعي   دراسة المناعي   : : كل من كل من 
  ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((ودراسة العبري ودراسة العبري 

  



 ١٤

א:: א א אא א א ::א
 التعلم الصفي باسـتخدام      التعلم الصفي باسـتخدام      نحو  نحو قة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمات      قة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمات      هل توجد عال  هل توجد عال  ) ) ٢٢

  ::الحاسوب ومتغيرات كل منالحاسوب ومتغيرات كل من
  ..}}١٠١٠أكثر من أكثر من : :  ، طويلة ، طويلة١٠١٠--٦٦: :  ،متوسطة ،متوسطة٥٥--١١: : قصيرةقصيرة{{الخبرة الخبرة   --  بب
التربية اإلسالمية واللغـة العربيـة والدراسـات        التربية اإلسالمية واللغـة العربيـة والدراسـات        : : المجال األول المجال األول {{التخصص  التخصص    --بب

  ..}}اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية: : ، المجال الثالث، المجال الثالثضياتضياتالعلوم والرياالعلوم والريا: : ، المجال الثاني، المجال الثانياالجتماعيةاالجتماعية
  ..}} دورات دورات٣٣ دورات، أقل من  دورات، أقل من ٣٣ دورات،  دورات، ٣٣أكثر من أكثر من {{ الدورات التدريبية  الدورات التدريبية --جج

  ::لإلجابة على السؤال الثاني، تم صياغة فروض صفرية للدراسة وهي لإلجابة على السؤال الثاني، تم صياغة فروض صفرية للدراسة وهي 
  ::الفرضية األولىالفرضية األولىاختبار اختبار : : أوالًأوالً

 الصفي باستخدام الحاسـوب   الصفي باستخدام الحاسـوب  نحو التعلمنحو التعلمال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       
  ..وبين متغير سنوات الخبرة في التدريسوبين متغير سنوات الخبرة في التدريس

تحليـل التبـاين    تحليـل التبـاين      مماادد واسـتخ   واسـتخ  ،،هذه الفرضية الصفرية تم حساب المتوسـطات      هذه الفرضية الصفرية تم حساب المتوسـطات      والختبار صحة   والختبار صحة   
 بين االتجاه وسنوات الخبرة باعتبار أن سنوات الخبرة تتكون من ثالثـة              بين االتجاه وسنوات الخبرة باعتبار أن سنوات الخبرة تتكون من ثالثـة             AANNOOVVAAاآلحادي  اآلحادي  

  ..يوضح ذلكيوضح ذلك) ) ٤٤((والجدول رقم والجدول رقم . . طويلةطويلةمستويات وهي الخبرة القصيرة، والمتوسطة، والمستويات وهي الخبرة القصيرة، والمتوسطة، وال
  

  ..ةةسنوات الخبرسنوات الخبرلل متوسطات وانحرافات االتجاه وفقاً  متوسطات وانحرافات االتجاه وفقاً ))٣٣((الجدول رقم الجدول رقم 
االنحراف  المتوسط العددسنوات الخبرة

 المعياري
    

5:1 2 37.0000 2.8284 
10:6 19 35.4211 4.0732 

 4.5092 35.5000 4أآثر من  10 
 3.9379 35.5600 25 المجموع

  
 إلـى    إلـى   ٦٦مـن   مـن   ((حظ من الجدول أن أكثر أفراد العينة كانت من فئة سنوات الخبرة المتوسطة              حظ من الجدول أن أكثر أفراد العينة كانت من فئة سنوات الخبرة المتوسطة              ياليال

، وهي الفترة التي تخرجت فيها معلمات من حملة الدبلوم لحاجة الدولـة إلـى               ، وهي الفترة التي تخرجت فيها معلمات من حملة الدبلوم لحاجة الدولـة إلـى               ))عشر سنوات عشر سنوات 
التعمين في المدارس االبتدائية، وقد بدأ هذا العام تعيين معلمات من حملة البكـالوريوس فـي                التعمين في المدارس االبتدائية، وقد بدأ هذا العام تعيين معلمات من حملة البكـالوريوس فـي                

األساسي بمنطقة جنوب الباطنة، وهذا ما يالحظ في عدد المعلمات مـن فئـة              األساسي بمنطقة جنوب الباطنة، وهذا ما يالحظ في عدد المعلمات مـن فئـة              مدارس التعليم   مدارس التعليم   
  ..سنوات الخبرة القصيرةسنوات الخبرة القصيرة

ولذلك فإن متوسط االتجاه لدى المعلمات من فئة الخبرة القصيرة وهن من حملة البكالوريوس              ولذلك فإن متوسط االتجاه لدى المعلمات من فئة الخبرة القصيرة وهن من حملة البكالوريوس              
 ، وقد يعزى ذلك إلـى أن معلمـات           ، وقد يعزى ذلك إلـى أن معلمـات          ٣٧٣٧أنه يساوي   أنه يساوي   دبلوم حيث   دبلوم حيث   كان أعلى من متوسط حملة ال     كان أعلى من متوسط حملة ال     

  ..يوس قد تلقين تدريباً حول الحاسوب أثناء دراستهن الجامعيةيوس قد تلقين تدريباً حول الحاسوب أثناء دراستهن الجامعيةالبكالورالبكالور
  



 ١٥

  ::تحليل التباين لالتجاه وفقاً لسنوات الخبرةتحليل التباين لالتجاه وفقاً لسنوات الخبرة) ) ٤٤((الجدول رقم الجدول رقم 
مجموع  مصدر التباین

متوسط درجات الحریة المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف  المربعات

 874. 135. 2.264 2 4.528 بين المجموعات
   16.711 22 367.632 داخل المجموعات

    24 372.160 المجموع

  
 بين االتجاه وسـنوات      بين االتجاه وسـنوات     ٠,٠٥٠,٠٥يالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى            يالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى            

وهذه النتيجة تختلف مـع نتيجـة دراسـة         وهذه النتيجة تختلف مـع نتيجـة دراسـة           .. الفرضية الصفرية األولى    الفرضية الصفرية األولى   ، مما يعني قبول   ، مما يعني قبول   الخبرةالخبرة
روق دالة في االتجاه نحو     روق دالة في االتجاه نحو     حيث أظهرت نتيجة دراسته عن وجود ف      حيث أظهرت نتيجة دراسته عن وجود ف      ) ) ١٩٩٣١٩٩٣((أبوجابر والبداينة   أبوجابر والبداينة   

  ..استخدام الحاسوب بين من لديهم خبرة ومن ليس لديهم الخبرةاستخدام الحاسوب بين من لديهم خبرة ومن ليس لديهم الخبرة
  

  ::الثانيةالثانيةالصفرية الصفرية الفرضية الفرضية   اختباراختبار: : ثانياًثانياً
نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسـوب  نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسـوب  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       

  ..وبين متغير التخصصوبين متغير التخصص
 تم حساب المتوسـطات، واسـتخدام تحليـل التبـاين            تم حساب المتوسـطات، واسـتخدام تحليـل التبـاين           والختبار صحة هذه الفرضية الصفرية    والختبار صحة هذه الفرضية الصفرية    

 بين االتجاه والتخصص باعتبار أن التخصص أيضاً يتكون مـن ثالثـة              بين االتجاه والتخصص باعتبار أن التخصص أيضاً يتكون مـن ثالثـة             AANNOOVVAAاآلحادي  اآلحادي  
مستويات وهي المجال األول ويتضـمن التربيـة اإلسـالمية واللغـة العربيـة والدراسـات                مستويات وهي المجال األول ويتضـمن التربيـة اإلسـالمية واللغـة العربيـة والدراسـات                

ـ         ـ        االجتماعية، والجال الثاني ويتضمن الرياضيات والعلوم، والمجال الثال ث ويتضـمن اللغـة     ث ويتضـمن اللغـة     االجتماعية، والجال الثاني ويتضمن الرياضيات والعلوم، والمجال الثال
  ..يوضح ذلكيوضح ذلك) ) ٥٥((والجدول رقم والجدول رقم . . االنجليزيةاالنجليزية

  
  متوسطات وانحرافات االتجاه وفقاً للتخصصمتوسطات وانحرافات االتجاه وفقاً للتخصص): ): ٥٥((الجدول الجدول 

االنحراف  المتوسط العدد التخصص
 المعياري

 4.6710 35.2727 11المجال األول
 3.4197 36.2222 9المجال الثاني
 3.6742 35.0000 5المجال الثالث
 3.9379 35.5600 25 المجموع

  
يبلغ يبلغ أن المجال الثاني الذي يتضمن تخصصي الرياضيات والعلوم         أن المجال الثاني الذي يتضمن تخصصي الرياضيات والعلوم         ) ) ٥٥((رقمرقميالحظ من الجدول    يالحظ من الجدول    

المجالين األول والثالث، وقـد يعـزى       المجالين األول والثالث، وقـد يعـزى       متوسط  متوسط  أعلى من   أعلى من    وهو    وهو   ٣٦،٢٢٣٦،٢٢متوسط مجموع االتجاه    متوسط مجموع االتجاه    
التخصصات العلمية وحاجتها الملحة إلى البرامج التعليمية التي يـتم تعليمهـا            التخصصات العلمية وحاجتها الملحة إلى البرامج التعليمية التي يـتم تعليمهـا            ذلك إلى طبيعة    ذلك إلى طبيعة    

واسطة الحاسوب بخالف المواد النظرية والتي يغلب عليها التعليم بواسطة طـرق التـدريس              واسطة الحاسوب بخالف المواد النظرية والتي يغلب عليها التعليم بواسطة طـرق التـدريس              بب
والتي أظهرت نتيجة دراسته عن وجـود       والتي أظهرت نتيجة دراسته عن وجـود       ) ) ١٩٩٩١٩٩٩(( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فودة         وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فودة        ..العاديةالعادية

 كما أنهـا     كما أنهـا    ..فروق في نتيجة االختبار النهائي لمقرر الحاسب اآللي لصالح التخصصات العلمية          فروق في نتيجة االختبار النهائي لمقرر الحاسب اآللي لصالح التخصصات العلمية          
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والتي أظهرت نتيجة دراسته عن وجود فروق يعزى        والتي أظهرت نتيجة دراسته عن وجود فروق يعزى        ) ) ٢٠٠٠٢٠٠٠((ع دراسة العبري    ع دراسة العبري    تختلف أيضاً م  تختلف أيضاً م  
  ..للكليةللكلية

  
  ::تحليل التباين لالتجاه وفقاً للتخصصتحليل التباين لالتجاه وفقاً للتخصص) ) ٦٦((الجدول رقم الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباین
متوسط درجات الحریة المربعات

مستوى الداللة قيمة ف  المربعات

 826. 193. 3.211 2 6.423 بين المجموعات
تداخل المجموعا  365.737 22 16.624   
    24 372.160 المجموع

 بين االتجاه والتخصص، مما يعني       بين االتجاه والتخصص، مما يعني      ٠،٠٥٠،٠٥يالحظ أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى          يالحظ أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى          
حيث أظهرت  حيث أظهرت  ) ) ١٩٩١١٩٩١(( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة المناعي         وهذه النتيجة تتفق مع دراسة المناعي        ..قبول الفرضية الصفرية الثانية   قبول الفرضية الصفرية الثانية   

نحو تطبيقات الحاسوب بين التخصصات     نحو تطبيقات الحاسوب بين التخصصات     نتيجة دراسته عن عدم وجود فروق دالة في االتجاه          نتيجة دراسته عن عدم وجود فروق دالة في االتجاه          
  ..العلمية واألدبيةالعلمية واألدبية

  
  ::اختبار الفرضية الصفرية الثالثةاختبار الفرضية الصفرية الثالثة: : ثالثاًثالثاً

نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسـوب  نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسـوب  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاه المعلمات       
  ..وبين متغير الدورات التدريبية في الحاسوبوبين متغير الدورات التدريبية في الحاسوب

ب المتوسـطات، واسـتخدام تحليـل التبـاين         ب المتوسـطات، واسـتخدام تحليـل التبـاين         والختبار صحة هذه الفرضية الصفرية تم حسا      والختبار صحة هذه الفرضية الصفرية تم حسا      
 بين االتجاه والدورات التدريبية  باعتبار أن الدورات التدريبيـة أيضـاً              بين االتجاه والدورات التدريبية  باعتبار أن الدورات التدريبيـة أيضـاً             AANNOOVVAAاآلحادي  اآلحادي  

 دورات، وتزيد    دورات، وتزيد   ٣٣ دورات، وتساوي     دورات، وتساوي    ٣٣تتكون من ثالثة مستويات وهي الدورات التي تقل عن          تتكون من ثالثة مستويات وهي الدورات التي تقل عن          
  ..يوضح ذلكيوضح ذلك) ) ٧٧((والجدول رقم والجدول رقم . .  دورات دورات٣٣عن عن 

  ::االتجاه وفقاً للدورات التدريبيةاالتجاه وفقاً للدورات التدريبيةوانحرافات وانحرافات متوسطات متوسطات ) ) ٧٧((الجدول رقم الجدول رقم 
الدورات 
االنحراف  المتوسط العدد التدریبية

 المعياري
    

.00 17 34.6471 4.2418 
1.00 7 37.2857 2.4976 
4.00 1 39.0000 . 
 3.9379 35.5600 25 المجموع

  
الحاسوب قليل الحاسوب قليل يالحظ من الجدول أن عدد المعلمات الالتي حصلن على دورات تدريبية في يالحظ من الجدول أن عدد المعلمات الالتي حصلن على دورات تدريبية في 

جداً مقارنة بعدد المعلمات الالتي تلقين دورات تدريبية في الحاسوب، وقد بلغ عدد المعلمات جداً مقارنة بعدد المعلمات الالتي تلقين دورات تدريبية في الحاسوب، وقد بلغ عدد المعلمات 
حصلت على حصلت على  قد  قد  معلمة، بينما كانت معلمة واحدة فقط  معلمة، بينما كانت معلمة واحدة فقط ٢٥٢٥ من  من ٧٧الالتي تلقين دورة واحدة الالتي تلقين دورة واحدة 

مما يعني الحاجة الملحة إلى تدريب المعلمات في الحاسوب خاصة وأنهن مما يعني الحاجة الملحة إلى تدريب المعلمات في الحاسوب خاصة وأنهن . . أكثر من دورةأكثر من دورة
  ..يمتلكن اتجاهاً إبجابياً نحوهيمتلكن اتجاهاً إبجابياً نحوه
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  ::تحليل التباين في االتجاه وفقاً للدورات التدريبيةتحليل التباين في االتجاه وفقاً للدورات التدريبية) ) ٨٨((الجدول رقم الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباین
متوسط درجات الحریة المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف  المربعات

 228. 1.584 23.425 2 46.849 بين المجموعات
داخل 

   14.787 22 325.311 المجموعات

جموعالم  372.160 24    

  
 بين االتجاه والدروات التدريبية، مما يعني  بين االتجاه والدروات التدريبية، مما يعني صائياصائيايالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق دالة إحيالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق دالة إح

حيث بينت حيث بينت ) ) ١٩٩١١٩٩١(( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة المناعي  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة المناعي ..قبول الفرضية الصفرية الثالثةقبول الفرضية الصفرية الثالثة
تعليم لدى عينة تعليم لدى عينة دراسته أنه توجد اتجاهات ايجابية ومرتفعة نحو تطبيقات الكمبيوتر في الدراسته أنه توجد اتجاهات ايجابية ومرتفعة نحو تطبيقات الكمبيوتر في ال

  ..دراسته قبل أن يدرسن مقرر الحاسوبدراسته قبل أن يدرسن مقرر الحاسوب
  

::  
في ضوء نتيجة الدراسة الحالية تلفت الباحثات نظر المسؤولين في دائرة التدريب بمديرية في ضوء نتيجة الدراسة الحالية تلفت الباحثات نظر المسؤولين في دائرة التدريب بمديرية 

المناهج، والمشرفين التربويين حول تدريب معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي على المناهج، والمشرفين التربويين حول تدريب معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي على 
لى أن ال تقتصر الدورات التدريبية للمعلمات مشرفات لى أن ال تقتصر الدورات التدريبية للمعلمات مشرفات استخدام الحاسوب في التعلم الصفي، عاستخدام الحاسوب في التعلم الصفي، ع

وأن تنال البرامج التعليمية المحوسبة عناية القائمين على تطوير وأن تنال البرامج التعليمية المحوسبة عناية القائمين على تطوير . . مراكز مصادر التعلم فقطمراكز مصادر التعلم فقط
التربية بحيث يتم توفير المناسب منها في يد المعلم، في الوقت الذي يتم فيه تدريب المعلمين التربية بحيث يتم توفير المناسب منها في يد المعلم، في الوقت الذي يتم فيه تدريب المعلمين 

  ..أنفسهم على تصميمهاأنفسهم على تصميمها
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اتجاهات الطلبـة نحـو اسـتخدام       اتجاهات الطلبـة نحـو اسـتخدام       ). ). ١٩٩٣١٩٩٣(( جابر، ماجد، والبداينة، ذياب       جابر، ماجد، والبداينة، ذياب      أبوأبو  
  ..١٦١١٦١--١٣٣١٣٣، ، ٤٦٤٦، ، رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . الحاسوبالحاسوب

، مـن   ، مـن   ٢٠٠٣٢٠٠٣//٣٣//٢٨٢٨تـاريخ الـدخول     تـاريخ الـدخول     ). ). تت..بب ( (امكانات الحاسوب في التعلم   امكانات الحاسوب في التعلم     
hhttmm..aassaa__nnaazzrreeeeddrr//aaee..sscchh..wwaaddyysshhaamm..wwwwww::////hhttttpp  

التعريف باالنترنت والوسـائل االلكترونيـة      التعريف باالنترنت والوسـائل االلكترونيـة      ). ). تت..بب((الباز، جمال محمد قاسم     الباز، جمال محمد قاسم       
تاريخ الـدخول   تاريخ الـدخول   . . المختلفة واستخداماتها في العملية التعليمية وتكنولوجيا التعليم      المختلفة واستخداماتها في العملية التعليمية وتكنولوجيا التعليم      

ــن ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٢//٢٧٢٧ ــن ، مــــــــــــــــــــــــــــ ، مــــــــــــــــــــــــــــ
hhttmm..33iinntteerrnneett//IInntteerrnneettCCoonn//AArraabbiicc__tteexxtt//eedduu..nnaajjaahh..wwwwww::////hhttttpp  

رأس المال البشري واإلدارة بـالجودة اسـتراتيجيات        رأس المال البشري واإلدارة بـالجودة اسـتراتيجيات        ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((بدران، عدنان بدران، عدنان   
ص ص ) () (١١طط((التعليم والعالم العربي تحديات األلفيـة الثالثـة       التعليم والعالم العربي تحديات األلفيـة الثالثـة         ::، في ، في لعصر العولمة لعصر العولمة 

  ..مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية: : أبوظبيأبوظبي) ) ١٦٤١٦٤--١٢٩١٢٩صص
تقويم مسارات استخدام الحاسب اآللي كوسـيلة       تقويم مسارات استخدام الحاسب اآللي كوسـيلة       ). ). ١٩٨٩١٩٨٩((بر، أحمد محمد  بر، أحمد محمد  بوزبوز  

  ..١٢١١٢١--٩٧٩٧، ، ٣٠٣٠رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربيتعليمية في الوطن العربي، تعليمية في الوطن العربي، 
، مسـقط،  ، مسـقط،  الـوطن الـوطن ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣//١١//٢٢.(.(تطوير التعليم في السلطنة كيـف ولمـاذا؟    تطوير التعليم في السلطنة كيـف ولمـاذا؟      

  ..٣٠٣٠، ص، ص٧١٣٣٧١٣٣
واقع تدريس الحاسوب في المرحلة الثانويـة       واقع تدريس الحاسوب في المرحلة الثانويـة       ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((جمبي، كمال منصور    جمبي، كمال منصور      
  ..١٨٠١٨٠--١٤٧١٤٧، ، ٥٦٥٦، ، رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . ي مدينتي مكة المكرمة وجدةي مدينتي مكة المكرمة وجدةفف
بعض العوامل المؤثرة في استخدام المعلمـات       بعض العوامل المؤثرة في استخدام المعلمـات       ). ). ١٩٩٢١٩٩٢((الحبيب، علي محمد    الحبيب، علي محمد      

: : للتقنيات والمعينات التربوية في مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت فـي           للتقنيات والمعينات التربوية في مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت فـي           
  ..١٦٦١٦٦--١٣١١٣١، ، ٢٢، ، بجامعة قطربجامعة قطرمركز البحوث التربوية مركز البحوث التربوية 

). ). ١١طط(( التعليميـة والمعلوماتيـة       التعليميـة والمعلوماتيـة      التكنولوجيـا التكنولوجيـا ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((ود  ود  الحيلة، محمد محم  الحيلة، محمد محم    
  ..دار الكتاب الجامعيدار الكتاب الجامعي: : العينالعين

 ويـونس، محمـد جمـال        ويـونس، محمـد جمـال       ،، وحيدر، عبداللطيف حسين    وحيدر، عبداللطيف حسين   ،،الخليلي، خليل يوسف  الخليلي، خليل يوسف    
  ..دار القلمدار القلم: : دبيدبي) ) ١١طط((تدريس العلوم في مراحل التعليم العامتدريس العلوم في مراحل التعليم العام). ). ١٩٩٦١٩٩٦((الدينالدين
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ى معلمي ومعلمـات    ى معلمي ومعلمـات    الرضا عن العمل لد   الرضا عن العمل لد   ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((طوالبة، محمد عبدالرحمن    طوالبة، محمد عبدالرحمن      
مجلة مركـز البحـوث التربويـة       مجلة مركـز البحـوث التربويـة       . . الحاسوب في المدارس األردنية الحكومية    الحاسوب في المدارس األردنية الحكومية    

  ..٨٦٨٦--٥٩٥٩، ، ١٨١٨، ، بجامعة قطربجامعة قطر
الثقافة الحاسـوبية لـدى طلبـة       الثقافة الحاسـوبية لـدى طلبـة       ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((العبري، عارف بن محمد بن أحمد       العبري، عارف بن محمد بن أحمد         

مختبر الحاسوب في جامعة السـلطان قـابوس وعالقتهـا باتجاهـاتهم نحـو              مختبر الحاسوب في جامعة السـلطان قـابوس وعالقتهـا باتجاهـاتهم نحـو              
  ..ة اليرموكة اليرموكرسالة ماجستير، جامعرسالة ماجستير، جامع. . الحاسوبالحاسوب

دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالحاسـبات      دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالحاسـبات      ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((علي، عبداهللا مهدي    علي، عبداهللا مهدي      
اآللية لدى الطالب وأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي بجنوب المملكـة    اآللية لدى الطالب وأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي بجنوب المملكـة    

  ..١٢٥١٢٥--٨٣٨٣، ، ٥٣٥٣، ، رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . العربية السعوديةالعربية السعودية
لع القـرن   لع القـرن   تربويات الحاسوب وتحديات مط   تربويات الحاسوب وتحديات مط   ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((الفار، ابراهيم عبدالوكيل  الفار، ابراهيم عبدالوكيل    

  ..دار الفكر العربيدار الفكر العربي: : القاهرةالقاهرة) ) ٢٢طط((الحادي والعشرينالحادي والعشرين
أسباب الصعوبات التي تواجه بعض طالبات      أسباب الصعوبات التي تواجه بعض طالبات      ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((فودة، ألفت بنت محمد     فودة، ألفت بنت محمد       

  ..١٥٤١٥٤--١٣١٣، ، ٧٠٧٠، ، رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . كلية التربية في مقرر حاسب آليكلية التربية في مقرر حاسب آلي
أثر تدريس وحـدة هندسـية بمسـاعدة        أثر تدريس وحـدة هندسـية بمسـاعدة        ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((الكرش، محمد أحمد محمد     الكرش، محمد أحمد محمد       

ي التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصـف          ي التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصـف          الكمبيوتر ف الكمبيوتر ف 
  ..٦٦٦٦--١٥١٥، ، ٧٠٧٠، ، رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . األول الثانوياألول الثانوي

) ) ١١طط((تفريـد التعلـيم   تفريـد التعلـيم   ). ). ١٩٩٨١٩٩٨(( والحيلة، محمد محمود      والحيلة، محمد محمود     ،  ،  مرعي، توفيق أحمد  مرعي، توفيق أحمد    
  ..دار الفكردار الفكر::عمَّانعمَّان

التدريب على الكمبيوتر وأثره علـى تغييـر        التدريب على الكمبيوتر وأثره علـى تغييـر        ). ). ١٩٩١١٩٩١((المناعي، عبداهللا سالم    المناعي، عبداهللا سالم      
--١٧١١٧١،  ،  ٨٨،  ،  حولية كلية التربية بجامعة قطر    حولية كلية التربية بجامعة قطر    . . هات الطالبات نحو الكمبيوتر   هات الطالبات نحو الكمبيوتر   اتجااتجا
١٩٥١٩٥..  

ورقة ورقة . . طرق استخدام الحاسوب في التعليم    طرق استخدام الحاسوب في التعليم    ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((الموسوي، علي بن شرف     الموسوي، علي بن شرف       
عمل مقدمة لطلبة الماجستير ضمن محاضـرات مقـرر تكنولوجيـا التعلـيم             عمل مقدمة لطلبة الماجستير ضمن محاضـرات مقـرر تكنولوجيـا التعلـيم             

  ..والمعلومات واالتصاالت، جامعة السلطان قابوسوالمعلومات واالتصاالت، جامعة السلطان قابوس
االتجاهات الحديثة في تـدريس التربيـة       االتجاهات الحديثة في تـدريس التربيـة       ).).أأ٢٠٠٢٢٠٠٢((اعيلاعيلموسى، مصطفى إسم  موسى، مصطفى إسم    

  ..دار الكتاب الجامعيدار الكتاب الجامعي: : العينالعين) ) ١١طط((الدينية اإلسالميةالدينية اإلسالمية
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ــماعيل    ــطفى إس ــى، مص ــماعيل موس ــطفى إس ــى، مص ــالمية  ).).بب٢٠٠٢٢٠٠٢((موس ــة اإلس ــدريس التربي ــالمية  ت ــة اإلس ــدريس التربي ت
  ..دار الكتاب الجامعيدار الكتاب الجامعي: : العينالعين))٢٢طط((للمبتدئينللمبتدئين

  أثر استخدام الحاسوب في تعلـم     أثر استخدام الحاسوب في تعلـم     ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((الوائلي، خليفة بن عبداهللا بن سعيد       الوائلي، خليفة بن عبداهللا بن سعيد         
  ..أحكام التجويد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوسأحكام التجويد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس

  
א א אא א א

  
--  GGhhaannddoouurr,,  MM..  ((11999900))..  LLeeaarrnniinngg  pprriinncciipplleess  eesssseennttiiaall  ffoorr  
eeffffeeccttiivvee  ccoommppuutteerr  aassssiisstteedd  iinnssttrruuccttiioonn,,  iinn::  BBuulllleettiinn  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  
ooff  eedduuccaattiioonn,,  vvooll..1144,,  pppp..99--2266..  
--  HHeeaalleeyy,,  DD..  ((22000022))..  DDoo  tteeaacchheerrss++  tteecchhnnoollooggyy==  ggoooodd  ppeeddaaggooggyy  
iinn::  CCuurrrriiccuulluumm  tteessttiinngg  aanndd  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  EELLTT,,  PPrraakkaasshh  
MMddeehhppaannddee  ,,  LLaanngguuaaggee  CCeennttrree,,  SSuullttaann  QQaabbooooss  UUnniivveerrssiittyy..  
MMeerrrriillll,,  PP..  FF..,,  TToollmmaann,,  MM..  NN..,,  CChhrriisstteennsseenn,,  LL..,,  HH..,,  KKaatthhyy,,  VV..,,  --  
BBrreett,,  RR..,,  &&  RReeyynnoollddss,,  PP..  ((11998866))..  CCoommppuutteerrss  iinn  eedduuccaattiioonn,,  NNeeww  
JJeerrsseeyy  UUSSAA::  PPrreennttiiccee--HHaallll  EEnngglleewwoooodd  cclliiffffss..  
--  SStteeiinnbbeerrgg,,  EE..  RR..  ((11998844))..  TTeeaacchhiinngg  ccoommppuutteerrss  ttoo  tteeaacchh,,  NNeeww  
JJeerrsseeyy,,  UUSSAA::  LLaawwrreennccee  EErrllbbaauumm  aassssoocciiaatteess..  
--  VVoocckkeellll,,  EE..,,  &&  SScchhwwaarrttzz,,  EE..  ((11998888))..  TThhee  ccoommppuutteerr  iinn  tthhee  
ccllaassssrroooomm,,  CCaalliiffoorrnniiaa::  MMiittcchheellll  ppuubblliisshhiinngg  IINNCC..    
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:١מ

 :استبانة قياس اتجاهات المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب
 

 :أختي المعلمة 
بين يديك استبانة تهدف إلى التعرف على اتجاهاتك نحو التعلم الصفي بواسطة الحاسوب، وإضافة ما 

 .ترينه مناسبًا من اقتراحات
 )............................................اختياري (االسم

 ............................................المؤهل الدراسي والتخصص
 ..............................................سنوات الخبرة

 :الدورات التدريبية في مجال الحاسوب
 .....................مدتها............................... .........مكانها.................   عددها
............................................................................موضوعاتها............................توقيتها

............................................................................... 
أوافق אמ

 ال أوافق أوافق بشدة

    .التعلم بالحاسوب يزيد من فاعلية الطالب داخل الحصة .١
تعمل برامج الحاسوب التعليمية على زيادة حماس الطالب  .٢

 .للتعلم
   

برامج الحاسوب التعليمية المتوفرة تناسب المستوى التعليمي  .٣
 .للطالب

   

    . المعلميؤدي الحاسوب دورًا بديًال عن .٤
    .البرامج التعليمية تسهم في تحقيق أهداف المنهاج الدراسي .٥
    .يؤدي الحاسوب دورًا بديًال عن الكتاب المدرسي .٦
البرامج التعليمية ترتبط بالمحتوى الدراسي وتسهم في  .٧

 .إثرائه
   

ال توفر البرامج التعليمية فرص تعلم مناسبة ألنها ترآز على  .٨
 . والمتعة لدى الطالبعنصر الترفيه

   

    .البرامج التعليمية تقلل من فرص تعلم الطالب الضعيف .٩
    .التعلم بالحاسوب يضيف عبئًا جديدًا على المعلم.١٠
    .تقدم برامج الحاسوب التعليمية تطبيقات مثيرة للتعلم.١١
التعلم بالحاسوب يحتاج إلى توفير وقت إضافي في الخطة .١٢

 .الدراسية
   

تعلم بالحاسوب يكسب الطالب مهارات أفضل من طريقة ال.١٣
 .التدريس العادية

   

البرامج التعليمية تساعد في تقويم تعلم الطالب للمقرر .١٤
 .الدراسي

   

طريقة التدريس العادية تعطي نتائج أفضل من التعلم .١٥
 .بالحاسوب

   

 :مقترحات
.......................................................................................................

....................................................................................................... 


