
 أ 

  
  اإلهداء

  
  ة الحنون أمي.....إلى من تعلمت منها الصبر والحب والعطاء

   الغاليأبي... والمثابرة الجّدلشجاعة وإلى من تعلمت منه ا

   الحبيب زوجي.... والقوة واإلرادةالعزيمةإلى من أمدني ب

   : األحباء أبنائي.... ونور حياتي قلبية وفلذة عينيإلى قّر

   رهف ومجد ومحمود وأمير

   وعائالتهمإخوتي األعزاء أختي الغالية ولىإ

  إلى كل من تمنى لي التوفيق، وشجعني على إتمام هذه الرسالة

      أهدي هذا العمل المتواضعإليهم جميعاً 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ب 

  الشكر والتقدير 

  :، وبعدنجاز هذه الدراسةي وأعانني على إ وفقنالحمد هللا الذي
  

 معلمتي الغالية الـدكتورة خولـة       كر والعرفان إلى   يطيب لي أن أتقدم بجزيل الش      فإنه    
 التي منحتني من وقتها، وعلمها وإرشاداتها الكثيـر، وقـدمت لـي كـل                صبري شخشير

  .مساعدة وتوجيه، حيث كان لي الشرف أن تكون دراستي تحت إشرافها وتوجيهها
  

أفخـر   ن اللـذي   مكاوي إبراهيم.  ود ،فطين مسعد . من د  يطيب لي أن أشكر كالً    وكما       
 تهما، على ما قدماه لي من بحر علمهما، وتفضلهما بمناقشة هذه الرسـالة            اأنني إحدى طالب  

أتقدم بالـشكر    وبكل التقدير  .ت واإلرشادات مما ساهم في إثراء جوانبها      المالحظا وتقديم
 جامعـة    وعلم النفس فـي     التربية األفاضل أعضاء هيئة التدريس بدائرة    الجزيل لألساتذة   

  .طيلة فترة دراستي  ليما قدموهعلى العاملين فيها  و،بيرزيت
  

 قاموا بتحكيم    كلّهم مّمن   التربويين الشكر إلى  أن أتقدم ب   إالال يسعني في هذا الموقف      و     
، وإلى جميع الزميالت والـزمالء فـي المعهـد           حيالها  المالحظات وإبداءأدوات الدراسة   

وتشجيع، وأخص بالذكر األخت شـهناز        دعم ن م قدموه لي الوطني للتدريب التربوي لما     
الفاضـل  و ،األخ صادق الخضور الذي قام بالتدقيق اللغوي للرسالة       الفار مديرة المعهد، و   

  .ليان وزوجها ناصر العيسة ربيحة ع، والزميلةتدقيق أدواتها الذي قام بوليد احشيش
  

 في مـديريات  ها وجمع االستباناتتوزيع من ساهم في متابعة وال يفوتني أْن أشكر كل       
   .التربية، ومديري ومديرات ومعلمي ومعلمات مدارس عينة الدراسة

  

فـراد  ألوزوجته الحبيبـة و   " هالل الريماوي "لعم الغالي   وفي الختام الشكر موصول ل        
 وإلى  ، طيلة فترة دراستي    الشكر كل الشكر لما قدموه من رعاية لي وألطفالي          كافة األسرة

 إتمام ة عن تقديم الدعم والتشجيع حتى      لحظ رمحي التي لم تتوان   صديقة رولى ال  األخت وال 
  .هذا العمل 

  .والحمد هللا رب العالمين
  لباحثةا



 ت 

   المحتوياتقائمة

  
  الصفحة  الموضوع 

  أ  اإلهداء
  ب   والتقديرالشكر

  ت  قائمة المحتويات
  ج   الجداول قائمة

  خ  قائمة المالحق
  د  الملخص باللغة العربية

  ض  غة االنجليزيةالملخص بالل
  1 "مشكلة الدراسة و خلفيتها" الفصل األول

  1  المقدمة
  6  اإلطار النظري
  17  مشكلة الدراسة

  18  الهدف من الدراسة
  19    ومبرراتهاأهمية الدراسة
  20  أسئلة الدراسة

  21  فرضيات الدراسة 
  22  حدود الدراسة

  22  افتراضات الدراسة
  23    الدراسةمصطلحاتتعريف 

  25 "الدراسات السابقة" الفصل الثاني
  26بـشكل    بشكل عام وتعليم العلـوم     دراسات تناولت أهمية الحاسوب واستخدامه في التعليم      

  34  . وبرامج التأهيل واإلعداد لذلك،استخدام التكنولوجيا في التعليمموضوع دراسات تناولت 

  45  .الحاسوب واستخدامه في التعليمدراسات تناولت موضوع االتجاهات والمعتقدات نحو  

بشكل عام والحاسوب بـشكل     في التعليم   دراسات تناولت صعوبات استخدام التكنولوجيا      
  .خاص

60  



 ث 

  69  ملخص الدراسات السابقة 
  71 "إجراءات الدراسة والطريقة" الفصل الثالث 

  71  منهجية الدراسة 
  72    وعينتها الدراسةمجتمع

  74  أدوات الدراسة 
  82  إجراءات الدراسة 
  87  متغيرات الدراسة

  88  المعالجة اإلحصائية 
  90  تثليث البيانات
  91  النتائج:الفصل الرابع

  91  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  93  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  105 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
  107 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  110 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
  144 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
  144  ملخص النتائج

  149  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
  151 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  157 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
  158 لقة بالسؤال الرابع مناقشة النتائج المتع

  161 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
  168  التوصيات

  170  قائمة المراجع
  170  المراجع العربية 
  174  المراجع األجنبية 

  183  المالحق
  



 ج 

  قائمة الجداول
  

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول 

  72  لمديريات مجتمع الدراسة من مدارس ومعلمين وتوزيعه حسب ا  1
  73 عينة الدراسة من معلمين ومدارس وتوزيعها حسب المديريات  2
االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه فـي      " توزيع فقرات استبانة      3

 .حسب المجاالت" التعليم 

76  

" معوقات استخدام الحاسوب فـي التعلـيم        " توزيع فقرات استبانة      4
 حسب المجاالت

81  

 تم تحليلها للمرحلة األولى من الدراسة حـسب         عينة الدراسة التي    5
  .متغيرات الدراسة

84  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد العينة         6
 نحو الحاسوب في المجاالت الفرعية والكلية

92  

للفروق بين الذكور واإلناث فـي المجـاالت        ) ت  ( نتائج اختبار     7
التجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في     الكلية ل الفقرات  الفرعية و 

 التعليم

94  

نتائج  تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العينة في المجاالت   8
 .والفقرات الكلية حسب المؤهل العلمي

95  

نتائج  تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العينة في المجاالت            9
 . في التدريسالكلية حسب سنوات الخبرةالفقرات الفرعية و

97  

نتائج  تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العينة في المجاالت            10
الكلية حسب عدد مـساقات الحاسـوب التـي         الفقرات  الفرعية و 

 .درسوها في الجامعة أو الكلية

99  

التجاهات نحو الحاسـوب     ا نتائج اختبار شافيه الختبار الفروق في       11
ـ       حسب ع  واستخدامه في التعليم    تدد مساقات الحاسوب التـي تم

 .دراستها في الجامعة أو الكلية

101  



 ح 

نتائج  تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العينة في المجاالت            12
الكلية حسب عدد الـدورات التدريبيـة التـي         الفقرات  الفرعية و 

 التحقوا بها في مجال الحاسوب أثناء الخدمة 

103  

التجاهات نحو الحاسوب    ا بار الفروق في  نتائج اختبار شافيه الخت     13
 حسب عدد الدورات التدريبية فـي مجـال         واستخدامه في التعليم  

 الحاسوب التي تم االلتحاق بها أثناء الخدمة

104  

نسبة الحصص التي يـستخدم فيهـا       "توزيع عينة الدراسة حسب       14
 "المعلم الحاسوب في تعليم العلوم أسبوعياً

106  

 الحاسوب في    استخدام اي تربيع الختبار الفروق في    نتائج اختبار ك    15
ـ       التعليم  دراسـتها فـي     ت حسب عدد مساقات الحاسوب التي تم

 .الجامعة أو الكلية

108  

 الحاسوب في    استخدام نتائج اختبار كاي تربيع الختبار الفروق في        16
 حسب عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بهـا فـي             التعليم

 ثناء الخدمةمجال الحاسوب أ

109  

التكرارات والنسب المئوية لمعوقات استخدام الحاسوب في التعليم          17
  المفتوحلكما جاءت في السؤا

133  

التكرارات والنسب المئوية إلجابـات المبحـوثين علـى فقـرات             18
  موجودات في المدرسة لها عالقة بالحاسوب

137  

اسة على مجاالت و    التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدر       19
  فقرات محور معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم

139  

 
  
  
  
  
  



 خ 

  قائمة المالحق
  

رقم 
  الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق 

  183  ات الضفة الغربية مدارس عينة الدراسة في مديريعدد وأسماء  1
  190 مي أدوات الدراسة أسماء محكّ  2
  191  قبل التحكيم أدوات دراسة  3
  200  االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليمانةاستب  4
  204 معوقات استخدام الحاسوب في التعليمِب أسئلة المقابلة الخاصة  5
  207 "استخدام الحاسوب في التعليمقات معو" استبانة  6
يع وجمع االستبانة من المدارس  على متابعة توزنأسماء القائمي  7

 المديريات مختلف 

211  

    ه لمديري المدارس الذي تم توزيعه مع استمارة الكتاب الموّج  8
 "االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم" 

212  

 وتوزيعهم حسب ، ومواصفاتهم،أفراد العينة الذين تمت مقابلتهم  9
 المناطق وتاريخ إجراء المقابلة

213  

  زيعه مع استبانة الذي تم تووه لمديري المدارس الكتاب الموّج  10
 "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم" 

214  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين        11
االتجاهات نحو الحاسوب واسـتخدامه     " على الفقرات استمارة    

  "في التعليم

215  

  
  
  
  
  



 د 

  الملخص 
لدى معلمي العلوم االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعليم 
  في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

  إعداد
   صوفيا سعيد الريماوي

  
  إشراف 

  الدكتورة خولة شخشير صبري
   

للصفوف من الخـامس    اتجاهات معلمي العلوم      الكشف عن   الحالية إلى   الدراسة هدفت    

لحاسوب واستخدامه   ا نحوإلى العاشر في المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية          

جنس، والمؤهل العلمي، وسنوات    الالمتغيرات ك ، وعالقة هذه االتجاهات ببعض      في التعليم 

 في الجامعة أو الكليـة،       المعلم الخدمة في التدريس، وعدد مساقات الحاسوب التي درسها       

كما هـدفت الدراسـة     .  أثناء الخدمة  وعدد الدورات التدريبية في الحاسوب التي التحق بها       

ا وعالقـة هـذ    تعليم العلـوم،   للحاسوب في    مدى استخدام معلمي العلوم     عن لى الكشف إ

عـدد  ب فـي الجامعـة أو الكليـة، و         المعلم عدد مساقات الحاسوب التي درسها    االستخدام ب 

  كذلك الكشفو . المعلم أثناء الخدمة   الحاسوب التي التحق بها     مجال الدورات التدريبية في  

  . العلومتعليم العلوم من استخدام الحاسوب في  معلمي أهم المعوقات التي تمنععن

  

  :لة اآلتيةحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئهداف ولتحقيق هذه األ

 فـي المـدارس      للصفوف من الخامس إلـى العاشـر       ما هي اتجاهات معلمي العلوم     )1



 ذ 

 ؟و الحاسوب واستخدامه في التعليم الحكومية في الضفة الغربية نح

 في المدارس الحكومية في      للصفوف من الخامس إلى العاشر     علومهل يختلف معلمو ال    )2

 الضفة الغربية في اتجاهاتهم نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم بـاختالف الجـنس،             

 وسنوات الخبرة في التدريس، وعدد مساقات الحاسوب التي درسوها في           والمؤهل العلمي، 

التحقـوا بهـا أثنـاء      التي   الحاسوبل   في مجا  التدريبية دوراتالالجامعة أو الكلية، وعدد     

  ؟الخدمة

 فـي المـدارس     للصفوف من الخامس إلـى العاشـر       ما مدى استخدام معلمي العلوم     )3

 الحكومية في الضفة الغربية للحاسوب في التعليم؟

 في المدارس الحكومية في      للصفوف من الخامس إلى العاشر     هل يختلف معلمو العلوم    )4

عدد مساقات الحاسوب التـي       في التعليم باختالف   لحاسوبم ل استخدامه يفالضفة الغربية   

بهـا أثنـاء    التي التحقوا   ، وعدد دورات الحاسوب التدريبية      درسوها في الجامعة أو الكلية    

 الخدمة؟

 فـي   للصفوف من الخامس إلـى العاشـر       المعوقات التي تواجه معلمي العلوم     ما هي  )5

 ؟حاسوب في التعليمة في استخدام الالمدارس الحكومية في الضفة الغربي

  

خامس إلى العاشر فـي     ال معلمي العلوم للصفوف من       مجتمع الدراسة من جميع    تألف    

 ،وي على مختبرات حاسـوب    ت في الضفة الغربية والتي تح      الفلسطينية المدارس الحكومية 

 مختبـر    مدرسة تحوي كل منها    688موزعين على    . ومعلمة اً معلم 1818والبالغ عددهم   



 ر 

 409وقد بلغت عينة الدراسـة      . م2005/2006صاءات العام الدراسي    حاسوب حسب إح  

 سون في المدارس المختارة    يدرّ مّمنلصفوف من الخامس إلى العاشر       ل معلم ومعلمة علوم  

 من مجمل معلمي مجتمع     %22.5 أي ما نسبته     ؛ مدرسة 139 والبالغ عددها    لعينة الدراسة 

  .الدراسة

  

سـتبانتين   أسئلة الدراسة تمثلت فـي ا      ة عن ية لالجاب ات بحث حثة ثالث أدو  استخدمت البا    

معوقـات  " ، واسـتبانة    "االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم      "  استبانة   :هما

، ومقابلة للكشف عن معوقات استخدام الحاسوب في تعلـيم          "استخدام الحاسوب في التعليم   

ى ثمانيـة مـن المحكمـين       وقد تم التحقق من صدق األدوات الثالث بعرضها عل        . العلوم

 معامل االتساق الـداخلي     إيجادوللتأكد من ثبات االستبانتين تم      . التربويين من ذوي الخبرة   

، حيث بلغ معامل االتـساق الـداخلي        ما على عينة استطالعية لكل منهما     ا بعد تطبيقه  مله

  .على التوالي) 0.86(، )0.91(:لهما) كرونباخ ألفا( 

  

"  في المرحلـة األولـى توزيـع اسـتبانة            تمّ  حيث مرحلتين؛ت الدراسة على    يأجرو    

على جميع أفراد عينة الدراسـة؛ وبعـد        " االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم     

 تم   استبانة؛ 350عليها والبالغ عددها     اإلجابة   تاستخراج نتائج تحليل االستبانات التي تمّ     

فراد الذين بلغ متوسط استجاباتهم على استبانة       اختيار عينة الدراسة للمرحلة الثانية وهم األ      

 ال   نفـسه   فأكثر، وفـي الوقـت     3.00" االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم     " 



 ز 

مـن مجمـل    % 25 العلوم أو يستخدمونه بنسبة تقل عـن      يستخدمون الحاسوب في تعليم     

 171) من الدراسة   عينة المرحلة الثانية     (  عدد أفراد هذه العينة     وقد بلغ  حصص العلوم، 

  . ومعلمةاًمعلم

  

موزعين على   ومعلمة علوم    اً معلم 12في المرحلة الثانية أجريت مقابالت معمقة مع        و    

بواقـع   وسط، وجنوب، و،  شمال:  التي تم تقسيمها إلى ثالث مناطق      مناطق الضفة الغربية  

 تحـول دون    قة حول أهم المعوقات التي     للحصول على معرفة معمّ     دقيقة لكل مقابلة،   45

خدام الحاسـوب فـي     معوقات است "  كذلك تم توزيع استبانة      ،استخدام الحاسوب في التعليم   

 ممكـن مـن     للحصول على أكبر قدر   "  في المرحلة الثانية    كلّها  عينة الدراسة  التعليم على 

  .اآلراء حولها

  : وتحليل المقابالت النتائج اآلتيةاإلحصائيةأظهرت المعالجة وقد 

للصفوف من الخامس إلـى العاشـر فـي المـدارس            العلوم   معلمياتجاهات   •

  الحاسوب واستخدامه في التعلـيم     نحوالحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية      

  .ايجابية

بين   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

  كل من  اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى         

  . وسنوات الخبرة في التدريس، والمؤهل العلمي،الجنس



 س 

 فـي   ) α ≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   •

  كل من  اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى         

وعـدد   ،عدد مساقات الحاسوب التي درسها المعلم فـي الجامعـة أو الكليـة          

 رات التدريبية في مجال الحاسوب التي التحق بها المعلم أثنـاء الخدمـة؛             الدو

  دورات ربعالتحقوا بـأ   ، أو لصالح المعلمين الذين درسوا أربعة مساقات فأكثر      

  . فأكثرتدريبية

أكثر من ثلثي معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في المـدارس              •

 .يستخدمون الحاسوب في التعليم الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية ال

بـين    )  α ≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

عدد كل من   معلمي العلوم في استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوم تعزى إلى           

، وعدد الـدورات    مساقات الحاسوب التي درسها المعلم في الجامعة أو الكلية        

، حيـث أنـه     ب التي التحق بها المعلم أثناء الخدمة      التدريبية في مجال الحاسو   

كلما زادت عدد مساقات الحاسوب التي درسها المعلم في الجامعة أو الكليـة،             

أو الدورات التدريبية المرتبطة بالحاسوب والتي التحق بها المعلم أثناء الخدمة           

 .كان استخدامه للحاسوب في التعليم أكبر

 العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في        هناك معوقات عديدة تمنع معلمي     •

المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية من استخدام الحاسوب فـي           

 :تعليم العلوم تتمثل في
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وشاشـات  أجهـزة   نقـص   ، و  الحاسوب نقص المعدات من أجهزة   ومنها  :  معوقات مادية 

معلـم  بخـاص  ب حاسوب في مختبر العلوم، أو حاسـو عدم توفر  طابعات، و ال و العرض

 البرمجيات التعليمية الخاصة بتدريس منهاج العلـوم، وعـدم          باإلضافة إلى نقص  . العلوم

ربائي بشكل  وجود انترنت في المدارس، ومحدودية ميزانية المدارس، وانقطاع التيار الكه         

وجود مختبر  صيانة السريعة والمستمرة لألجهزة، و    لاالفتقار ل مستمر في بعض المناطق، و    

 .احد في المدرسة مع صغر مساحتهحاسوب و

وأخرى لها عالقة بالطالـب، إضـافة        ،معوقات لها عالقة بالمعلم   وهي   :معوقات بشرية 

الوقت المتاح الستخدام الحاسوب في     بمعوقات لها عالقة بالمنهاج، وباألنظمة والقوانين، و      ل

ام الحاسوب في   لين الستخد ه من قبل المسئو   نقص الدعم البشري الموجّ   التعليم، إضافة إلى    

 والحاسوب التي تعطـى عـادة       ض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا     تعارالتعليم، و 

تعلـيم  اقتصار اسـتخدام مختبـر الحاسـوب علـى     داخل مختبر الحاسوب مما أدى إلى      

  .الحاسوب والتكنولوجيا

   

ـ وصت الباحثة بضرورة تعميم فكرة مبادرة التعلـيم         أ ؛وبناء على النتائج       ي االلكترون

تخدام الحاسوب  س على جميع المعلمين ليكون المعلم الفلسطيني على ألفة بفكرة ا          ةالفلسطيني

مـساقات  الفلسطينية وكليات التربية     الجامعات   أن تتضمن برامج الطلبة في    بو ،في التعليم 

ل ، وأن تعقد وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية في مجـا          مجال الحاسوب إجبارية في   

والمديرين والمشرفين التربويين لزيادة مهـاراتهم الحاسـوبية،        ى للمعلمين   الحاسوب تعط 
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أن تزَود المدارس ببرمجيـات      كما أوصت ب   .ولتعميق فكرة استخدام الحاسوب في التعليم     

وكل مختبر علوم بجهاز حاسوب على األقـل مـع جهـاز             تعليمية خاصة بتعليم العلوم،   

 أن تنظـر وزارة التربيـة        مع ضـرورة   أن تزود المدارس بشبكة االنترنت،    بعرض، و 

  شخص ، وتوظيف ، وتخفيض نصاب المعلم   مادة العلوم زيادة نصاب حصص    في   والتعليم

  .حاسوب وصيانته للمساعدة عند الحاجةال  فيمتخصصمتفرغ و

  

كما توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال استخدام الحاسوب في التعلـيم            

، ودراسات حول معتقدات    المراحل التي يدرسونها  ي كافة المواد و    جميع المعلمين ف   لتضم

واتجاهات المشرفين التربويين ومديري المدارس نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم،           

دراسات ميدانية تقييمية لمعرفة ممارسات المعلمين فـي اسـتخدام           افة إلى دراسات  باإلض

  .   ارس الفلسطينيةالحاسوب ومختبرات الحاسوب في التعليم في المد
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     This study aimed to investigate 5th - 10th grade science teachers' 

attitudes in governmental schools in the West Bank towards computer 

and it's usage in education, and the relationship between these 

attitudes with many variables related to science teachers; gender, 

qualification, teaching experience, number of computer courses 

teacher studied during his college/university education, and number of 

in-service   computer training courses he/she attended. Also this study 

aimed to investigate the extent of computer usage in teaching science, 

obstacles face and hinder teachers to use computer in teaching 

science. 
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     To achieve these aims, the study attempted to answer the following 

questions: 

1) What are the 5th - 10th grade science teachers' attitudes in 

governmental schools in the West Bank towards computer and 

it's usage in teaching? 

2) Do the 5th - 10th grade science teachers attitudes in 

governmental schools in the West Bank towards computer and 

it's usage in teaching vary according to science teacher; gender, 

qualification, teaching experience, number of computer courses 

they studied during their college/university education, and 

number of in-service  computer training courses they attended? 

3) To what extent do 5th - 10th grade science teachers in 

governmental schools in the West Bank use computers in 

teaching science? 

4) Do 5th - 10th  grade science teachers in governmental schools in 

the West Bank  vary in using computers in teaching science 

according to number of computer courses  they studied at 

university, and number of in-service computer training courses 

they attended? 

5) What are the obstacles that face 5th - 10th grade science teachers 

in governmental schools in the West Bank in using "computers" 

in teaching science?  

   

    The  population of the study was all 5th - 10th grade science teachers 

in governmental schools in the West Bank that contain computer 

laboratories, it consisted of 1818 teachers in 688 schools according to 

the Palestinian Ministry of Education figures in 2005/2006.  The study 
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sample was comprised of 409 5th - 10th grade science teachers who 

teach in 139 schools which contain computer laboratories. So, the 

study sample size formed 22.5% study population. 

 

       The researcher used three tools in order to answer questions of the 

study: Two questionnaires, namely: Attitudes towards computer and 

its usage in education, and obstacles of using computer in education. 

The third tool was an interview to investigate obstacles of using 

computer in teaching science. To ensure validity, tools were delivered 

to eight experts in education. To ensure reliability, Cronbach Alpha 

Coefficient was determined for both questionnaires. It was: 0.91 and 

0.86.  

      

      The study was undertaken in two phases. In the first phase. the 

"Attitudes towards computer and its usage in education" questionnaire 

was distributed to the study sample. The answered questionnaires, 

which were 350, were analyzed and results were accordingly 

concluded. Sample of the second phase was selected according to the 

first phase results, which consisted of science teachers who figured 

3.00 or more as mean on questionnaire items, and, at the same time do 

not use computer in teaching science, or, use it less than 25% of 

science lessons. This sample size was 171 science teachers. 

 

     In the second phase 12 interviews were conducted with science 

teachers from different districts in the West Bank; North, Middle, and 

South. Each interview was 45 minutes. "Obstacles of using computer 

in education" Questionnaire was distributed to all teachers in this 



 ع 

sample, so as to obtain deep knowledge about these obstacles, and, 

consequently, opinion of the biggest number of teachers about them. 

 

     Analysis of the aforementioned questionnaires and interviews 

revealed the following results: 

• Attitudes of 5th - 10th grade science teachers in governmental 

schools in the West Bank towards computer and it's usage in 

education are positive. 

• There were no significant differences at level (α ≤ 0.05 ) 

among  science teachers in their attitudes towards computer 

and it's usage according to teacher's gender, qualification, 

experience years in teaching. 

• There were significant differences at level (α ≤ 0.05 ) among  

science teachers in their attitudes towards computer and it's 

usage according to number of computer courses they studied 

at university, and number of in-service computer training 

courses they attended. Furthermore, those teachers who 

studied 4 computer courses or more, and those who attended 

4 computer training courses had the maximum positive 

attitudes towards computer and it's usage in education. 

• More than two third of 5th - 10th grade science teachers in 

governmental schools in the West Bank do not use computer 

in teaching science. 

• There were significant differences at level (α ≤ 0.05 ) among  

science teachers in using computer in teaching science 

according to number of computer courses they studied at 
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university, and number of in-service computer training 

courses they attended; that teachers who studied more 

computer courses, and those who attended more computer 

training courses were the most science teachers who use 

computer in teaching science. 

• Many obstacles that face 5th - 10th grade science teachers in 

government schools in West Bank, and hinder their use of  

computer in teaching science were idetified: 

 

1) Infrastructure- related obstacles : 

 As shortage of: computers, LCDs, printers, computers in 

science lab, computer for science teacher, educational softwares 

in teaching science, internet in most school, budget, electricity 

in some schools, maintenance, and physical settings of the only 

computer lab in the school. 

2) Person- related Obstacles: 

Obstacles related to : teachers, students, curriculum, systems 

and laws, available time for using computer in education, 

shortage of supervisors and managers support for using 

computer in education, conflict between science lessons and 

technology and computer lessons for using computer labs, so,  

using the computer labs become for teaching only technology 

and computer. 

 

       Based on the study findings, it was recommended to: generalize 

the Palestine Electronic Education Initiative ( PEEI ) among teachers, 

in order to be familiar with using computer in education. Enclose 
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compulsory computer courses in students programs in the Palestinian 

universities and education colleges. Deliver computer training courses 

for teachers, principals and supervisors. Provide schools with 

educational software for teaching science, at least one computer for 

each science lab and LCD. And to draw the Ministry of Education and 

Higher Education  attention to the necessity of increasing  number of  

lectures for science and decreasing number of lessons in  teachers 

schedule, as well as the need for employing computer specialists and 

it's maintenance. 

 

        The researcher recommended conduction of other studies in the 

field of using computers in education including all teachers, principals 

and supervisors. Also conduction of evaluation studies for current 

situation of using computers and computer labs in Palestinian schools. 
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  الفصل األول

  تهامشكلة الدراسة و خلفّي

  

  :المقدمــــــــــة

ى السرعة في الحصول عليها،     ق المعلومات والحاجة إل        نظرا لالنفجار المعرفي وتدفّ   

تنميـة المهـارات    ات الحسابية المعقـدة، و     والعملي ،إلى المهارة واإلتقان في أداء العمل     و

ن استخدام الحاسوب في    إ ف ،لطلبة لعالم التكنولوجيا  تهيئة ا شكالت، و العليا لحل الم  المعرفية  

  ).2003 سعادة وسرطاوي،(  التعليم أصبح ضرورة ملحة

  

يفيـة  التي وصفت ك  ية التي ظهرت في األدب التربوي و            اختلفت المصطلحات العالم  

فظهر مصطلح التعليم بمساعدة الحاسوب، والتعليم المـدار         ،استخدام الحاسوب في التعليم   

  ).2001 ،الحيلة(  اسوبحاسوب، والتعليم القائم على الحبال

  

 تركـز علـى اسـتخدام       ها في مجملها   ومهما اختلفت التسميات والمصطلحات إال أن          

سواء باستخدام الحاسوب لتقديم الدروس التعليمية      .  في العمليات التعليمية التعلمية    الحاسوب

مع البرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب،      إلى الطلبة مباشرة أو من خالل تفاعل الطلبة         

ـ خدام هذه البرامج والتي قد تكـون        حيث يشارك الطالب في تعلمه باست      تربويـة أو    اًألعاب

بنفس خبرات الـتعلم المـستهدفة دون التعـرض لألفكـار أو            ده  ذبرمجيات محاكاة تزو  
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جمـع البيانـات    الصعوبات التي قد تنجم عن الخبرات الواقعية، أو باسـتخدامه كـأداة ل            

مـه باسـتخدام برمجيـات خاصـة        أو أن يستخدمه الطالب لدعم تعلّ      وتنظيمها وتحليلها، 

 ،يقتصر على عملية الـتعلم    يشار أيضاً إلى أن استخدام الحاسوب ال         .بالتدريب والممارسة 

 كعمـل ملفـات وجـداول       ؛ف في الشؤون اإلدارية والمالية المدرسية     إنما يمكن أن يوظّ   و

  ).2005 سالمه،(  م الحضور والغياب وغيرهاعالمات وقوائ

  

 وقـد    ،اتي منـذ الـسبعين     الدول المتقدمة  مدارسلحاسوب في        بدأ انتشار استخدام ا   

 ؛ جـداً  ةًليمية في العقدين الماضيين كبير    أصبحت درجة االهتمام باستخدامه لألغراض التع     

 االتـصاالت وغيرهـا،    و ،الهندسـة  و ،لطبنظراً النتشار استخدامه في مجاالت عديدة كا      

رتبطت بكل ميادين الحيـاة     ا من كل جنب و    ضحت تكنولوجيا المعلومات تحيط باإلنسان    فأ

، وترتب على ذلك دفع المعلمـين        أو لديهم حواسيب   ن حولهم مملبة و وقد نمى الط   ،تقريباً

هم للتعايش مع بيئـة     إلى استخدام هذه التكنولوجيا في الصف، من أجل إعداد الطلبة وتأهيل          

 عدا عن الفوائد الكثيرة التي وثقها األدب التربوي الستخدام الحاسوب فـي             ،قنية متطورة ت

برامج معدة دون أخطاء وبسرعة مناسبة، وتوفر مبـدأ         يوفر نشاطات و   حيث أنه    ؛التعليم

عطـا  (كافة    مستويات الطلبة  ي وتوفر خبرات تعليمية تناسب    مراعاة شروط التعليم الفرد   

الل تطوير طـرق     هذه البرامج  تطور فعالية التعليم من خ        لى أنّ عالوة ع . )2002 ،اهللا

تنمي المهارات العقلية عند الطلبة كمهارة حـل المـشكالت والتحليـل            و وأساليب التعليم، 
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فهم دور الحاسـوب فـي      م من خالل الحاسوب وتشجيعهم على       وتطوير القدرة على التعل   

  ). 2005 سالمة،(  المجتمعات المعاصرة

  ،لم نحو موضوع التعلم وتفاعله معه      دور الحاسوب في إثارة دافعية المتع       ذلك زد على     

وبذلك فان المعلـم     ،ي هذه البرمجيات أن يفكر ويستجيب     ألنه يطلب منه  ف    فينشط الطالب   

 فكرية دالة على موضـوع الـتعلم،        يقوم بإثارة قدرات المتعلم المعرفية من خالل أنشطة       

 أسـهم قد   و .)2002 حسين،(  مادة التعلم والتفاعل النشط مع    يستحث فيه التساؤل البنّاء     و

في تحسين العملية التعليمية من خالل إثراء وتحسين وتطـوير وتـوفير             أيضاًالحاسوب  

طرق جديدة في تقديم المعلومات للطلبة عند تعليم وتعلم موضـوعات دراسـية مختلفـة               

  ).2003 سعادة وسرطاوي،( بوساطة الحاسوب 

  

السياسات في مختلف الدول عملـوا علـى إدراج         و فإن صنّاع القرار     ، عليه       و بناء 

وإدخال منـاهج    ،، كإنشاء مختبرات الحاسوب   دة طرق التكنولوجيا الحديثة في مدارسهم بع    

مع تطبيق التكنولوجيا بشكل عام والحاسوب بشكل خاص في التعليم،          تعليمية جديدة تسير    

ـ . التلقينلمحاضرة و م المبنية على أسلوب ا    طرق التعلي وإعادة النظر في أساليب و     وزارة ف

زارة تربية في أي دولـة فـي         و ةأّي الفلسطينية شأنها في ذلك شأن        العالي يمالتربية والتعل 

مدارسها لخدمة التعليم فيها، ويعتبـر الحاسـوب        هتمت بإدخال التقنية الحديثة في      ، ا العالم

ـ    شاء مختبرات   مام، فبادرت إلى إن   الجزء المركزي في هذا االهت     ، دارسحاسوب فـي الم

وعملت على إدخال منهاج التكنولوجيا والحاسوب  في مقررات الصفوف التعليمية لـدعم             
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مبادرة مشاركتها في مشروع    لى نشاطها و   باإلضافة إ  .توجه استخدام الحاسوب في التعليم    

ا العام في    يتمثل هدفه  والتي ،2005الفلسطينية التي أطلقت في حزيران      الكتروني  لتعليم  ا

 دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في نظـام         التعليم الفلسطيني من خالل    مستقبلتعزيز  

التعليم لتشجيع طرق التعليم اإلبداعية والتأكيد على التعلم الذي يكون فيه الطالب محوراً له              

بويـة   إدخـال وسـائل تر     وتعزيز الروابط بين التعليم وبيئات العمل المحيطة، من خالل        

 تساهم في إعداد الموارد البشرية القادرة على المساهمة فـي التنميـة             دعمة بالتكنولوجيا م

ولتحقيق هذا الهدف العـام وضـعت مجموعـة مـن األهـداف              ،االقتصادية االجتماعية 

تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نظام الـسلطة         : المتوسطة تتمثل في  

 االبتكار في النظام التعليمي من خالل صـناعة تكنولوجيـا           الوطنية الفلسطينية، وتشجيع  

 ،المعلومات واالتصال الفلسطينية، وتقوية قدرة التعليم في ظل السلطة الوطنية الفلـسطينية     

وتحسين عملية التعلم التي يكون      وتقوية تكنولوجيا المعلومات واالتصال وصناعة المعرفة،     

 والمعرفة والخبرة وتؤدي إلى العمـل والتفكيـر         الطالب محوراً لها والتي توفر المهارات     

  ).أ  2006،  العاليوزارة التربية والتعليم ( الملتزم

كثير من المؤتمرات الدولية واإلقليمية التي حثـت علـى     ال في    الوزارة كذلك شاركت      

وكان توظيف التكنولوجيا فـي      .ضرورة تطوير مناهج التعليم وتوظيف التقنية في التعليم       

      للـوزارة لـى     الخمـسية األو    خطـة الفـي   الـواردة   ستراتيجية    داف اال ليم أحد األه  التع

 الخطـة الخمـسية    مسودة  و ، )2000،   العالي وزارة التربية والتعليم   (2005 – 2001

  ).ب  2006،  العاليوزارة التربية والتعليم ( 2011 – 2007
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يل إدراج  اهتمامها بتفع لمؤتمرات و ي تسعى إليها الدول وا    رغم النداءات والجهود الت   و     

 إال أن نجاح توظيفه في التعليم        ،الحاسوب بشكل خاص في التعليم    التكنولوجيا بشكل عام و   

وربطهـا    ،البـرامج التعليميـة المحوسـبة     ميم  يتوقف إلى حد كبير على مدى إتقان وتص       

 ،)1999 ،لـه أبـو جال  ( تحقيق أهداف التعليم    باستراتيجيات التدريس والخطط التعليمية ل    

اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم ومدى إيمانهم بجدوى استخدامه،           وب

اج هذه التكنولوجيـا    أو بمهارات المعلمين ومدى إتقانهم الستخدام الحاسوب، حيث أن إدر         

م  بمثابة أداة تعليمية تتطلب من المعلم تطوير استراتيجيات يتكامل فيها اسـتخدا            في التعليم 

 وبعد بحـث  -قد وجد الباحثونو  ).Woodbridge, 2004( التكنولوجيا مع المنهاج 

أن هناك ثماني قضايا تتمحـور حـول المعلـم           - مستمر مع المعلمين والتكنولوجيا    وعمل

أساساً ال بد أن تؤخذ بعين االعتبار نظراً ألهميتها في إتاحة الفرصة للمعلمـين بـإدراج                

لى األساسـيات فـي     التدرب ع  و ،ف من التغيير  الخو:  وهي ،جاحلتكنولوجيا في التعليم بن   ا

تدريس نمـاذج وطـرق مختلفـة،        و ، واالستخدام الشخصي للحاسوب   ،استخدام الحاسوب 

 الذي يسمح للمعلم بالتواجد في بيئـة مدرسـية          المناخ و ،والتعلم أساساً باستخدام الحاسوب   

 والدافعيـة ،  قلق من الفشل  يستطيع أن يجرب فيها أساليب وطرائق تدريس دون خوف أو           

 في  اً نشيط اً وأن يكون لدى المعلم الميل ألن يكون فرد        ،لتحمل نتائج وتبعات عملية التغيير    

 سواء من الناحية التقنيـة      ومصادر الدعم الداخلية والخارجية    المشاركة في عملية التغيير،   

   ).Bitner & Bitner, 2002(  اإلدارية وأ الفنية وأ
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ـ      يمكن تلّمس السابقة  لقضايا الثمانية    ا  تفحص    ولدى  ا أن مفتاح نجاح إدراج التكنولوجي

يـزة أساسـية فـي العمليـة      المعلم؛ فـالمعلم رك    ى عل يرتكزخاصة الحاسوب في التعليم     

في توضيح األهداف   م هذه البرامج التعليمية، كدوره      وله دور أساسي عند استخدا     ،التعليمية

البرامج، وتزويد الطلبة بالمفاهيم والخبرات الـضرورية       التعليمية المراد تحقيقها من هذه      

الطالب إلنجـاز   توضيح الخطوات والمسئوليات المطلوبة من      وللتركيز عليها أثناء التعلم،     

تعريف الطلبة بكيفية تقويم تعلمهم واألنشطة التي تلي الـتعلم مـن            و المحوسب، البرنامج  

  ).2001 عبيد،(  البرنامج

  

 جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على بعض الجوانب أو القضايا           ،في ضوء ما سبق        

التي تؤثر على استخدام  معلم العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية للحاسـوب               

والمعوقات  ، تجربة إدخال الحاسوب في التعليم     للوقوف على مدى نجاح   وفي تعليم العلوم؛    

  .التي تصادفهم في ذلك

  

   النظري اإلطار 

 توصـيات  ما تحتاج إليه من كتب وتقـارير و         عملية إصالح تربوي لو توفر لها      ة أي     

بعين  هومعتقدات تتداعى وتفشل إذا لم تأخذ اتجاهات المعلم         لخطط جديدة وبرامج ومشاريع   

فقد وجـد أن االتجاهـات       .غرفة الصف  في ممارسة المعلم في      ثرأ لما لها من     ،االعتبار

ؤية عالية للسلوك أكثر من مجرد المعرفة فـي التخطـيط وتحديـد             والمعتقدات عوامل تنب  
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اتجاهـات  و عند معرفة معتقـدات      - وبتعمق  ملياً -وبذلك فإن الوقوف   ،ام والقرارات المه

  إلـى أن اإلشـارة ، مع  ) Shaunessy, 2005(التربويين نحو التكنولوجيا ضرورة 

أجـل تحـسين طـرق       تعديل من     تحتاج أحياناً إلى تغيير أو      المعلمين معتقداتتجاهات و ا

وقد يصحب ذلك مشاكل ألن معتقدات المعلم        ،هذا ليس بالعمل السهل   ، و ممارساتهم الحالية 

مدرسة وتبقـى هـذه المعتقـدات       ال اً في طالب؛ منذ أن كان     تشكلت لديه مع تراكم السنوات    

خدمـة  المحافظة كامنة خالل التدريب الرسمي على أساليب التدريس في الجامعة أو قبل ال            

ـ ، إلى ذلكإضافة  أثناء الخدمة،وتصبح القوة الرئيسة المرشحة في صفوفهم الخاصة  إن   ف

عـن الـسياق    معـزل   لفة ب  المخت ومواقفهمالناس عموماً ال يشكلون اتجاهاتهم ومعتقداتهم       

فالفرد يخزن في ذاكرته الخاصة مجموعة من التقييمـات          ، الذي هم جزء منه    االجتماعي

 قداته التي يصعب تغييرها    ومعت ويشكل اتجاهاته من حوله   القضايا  كن و ماحول األفراد واأل  

 )Penny & Robert, 2004( .  

  

ليـة  عاالمعلمين التي تعوق ف   معتقدات  م ضرورة الكشف عن     إن المنطق يحتّ   ف ، لذا       

للعمـل  وبعد ذلك يتم تحديد المشاكل الناتجة عن التغييـر       ، والعمل على تغييرها   ،التدريس

المؤشـر األفـضل    وجد أن معتقدات الفـرد هـي   حيث،  )Rath, 2001( ها على حل

أن عنقود أو سلسلة مـن المعتقـدات حـول     و،)  Bandura, 1986(لقرارات األفراد 

 هذه االتجاهات بدورها تربط    واالتجاهات التي تصبح جداول أعمال،      موضوع معين يشكل    

اهات المعلمين حول قضية تربويـة      وبذلك فإن اتج   ،اتجاهات أخرى معتقدات بمعتقدات و  ال
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، تجاهات أخرى قد تكـون حـول المجتمـع        معينة يمكن أن تتضمن معتقدات ترتبط مع ا       

 القيم التي تقـود حيـاة اإلنـسان         التي بدورها تخلق  واإلطار أو حتى العائلة     ،  والجماعات

   ). Pajares,1992( تحدد سلوكه وتطور وتعزز لديه اتجاهات أخرى و

  

السياق االجتماعي  ترتكز على حصيلة معرفية يكون فيها       االتجاهات  عتقدات و  الم إن       

؛ وقد وجد أن االتجاهات التـي       أن المعرفة خاصية بنائية لالتجاهات    و؛  من أهم مصادرها  

 علـى   ترتكز على حصيلة معرفية عالية أكثر تنبؤاً بالسلوك من االتجاهات التي ترتكـز            

ن لـديهم القـدرة    األفراد الذيأن و، ) Leandre et al, 2006 (حصيلة معرفية قليلة 

 ولديهم خبـرة سـابقة هـم         وتذكرها  المعلومات المرتبطة بموضوع االتجاه    على استدعاء 

  . ) Kallgren,1986( األقدر على تحويل هذه المعلومات إلى سلوك 

  

 تؤثر   فإن هناك عوامل أخرى    ،ا سلوك م  ألداءنيته  ب اتجاهات الفرد في التنبؤ   مع أهمية   و   

 ، Theory of reasoned actionالمبرر على هذه النية كما يتضح في نظرية العمل 

حسب ما هـو وارد  و . Theory of planned behavior ونظرية السلوك المخطط

فإن الهدف من نظريـة العمـل    )  Ajzen & Fishbein,1980 (  أجزن وفشبينفي

 تحديـد   لوصول إلى هذا الهدف ال بـد مـن        المبرر هو الفهم والتنبؤ بسلوك األفراد وأنه ل       

رد ألداء سلوك ما هـو العامـل        ترى النظرية أن نوايا الف    و. وقياس هذا السلوك المقصود   

  أولهمـا  ؛هاانيحـدد ن  وكية لها عـامال   ة السل وأن هذه النيّ   ،الوحيد لسلوك األفراد    التنبؤي
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أو الـسلبية    االيجابية   تقييماتهفي   والمتمثلاتجاهاته نحو السلوك    و  بطبيعة الشخص  مرتبط

ل وأنه يفـضّ   ، حسن أو سيء   أحكام الفرد نحو أداء سلوك ما بأنه      ب، أي   نحو أداء سلوك ما   

المتمثل فـي   فيعكس التأثير االجتماعي و   وهو المعيار الذاتي     أو يعارض أداءه، أما ثانيهما    

هو عامـل    ف .المقصود عليه ألداء أو عدم أداء السلوك        ادراكات الفرد للضغوط االجتماعية   

  .ن بتقدير السلوكوويقيس كيف يفكر اآلخريتعامل مع القواعد المدركة 

  

 أن معظـم األعمـال       يتمثـل فـي    راالفتراض الذي بنيت عليه نظرية العمل المبرّ      و     

 ال تحتـاج  الـسلوكيات   أن أياإلرادية؛ االجتماعية تحدث تحت سيطرة الفرد   والسلوكيات

إال أن الحقيقـة أن هنـاك   .  جيـد ي يمكن تأديتها بشكلإلى مهارات خاصة أو دعم وبالتال    

بعضها داخلي بالنسبة    ؛ل مع السيطرة على السلوك المقصود     العديد من العوامل التي تتداخ    

الـبعض اآلخـر خـارجي      ، والمعرفة، والتخطيط الـسليم، و     للفرد كالمهارات، والقدرات  

 فـإن نظريـة     ،دا عن ذلك  ع. ماد السلوك بالمشاركة مع اآلخرين    كالوقت، والفرص، واعت  

 ناوهـذ  . منطقـي  األفـراد يتـصرفون بـشكل      االفتراض بأن    إلىالمبرر تستند   العمل  

  وعفوي اعتيادياس عادة يتصرفون بشكل      في النظرية ألن النّ    اً قصور ان يؤكد نااالفتراض

ــة     ــة الكامل ــسيطرة اإلرادي ــت ال ــست تح ــسلوكيات لي ــم ال ــائي، ومعظ                  أو تلق

)0052 Van-Hooft et al,( .   مما أدى إلى  تفكير الباحثين بأن االنتقال مـن النوايـا

 لـسلوكياتهم يعتمد على مـستوى ضـبط األفـراد         السلوكية إلى تحقيق السلوك يمكن أن       

 )Zint, 2002(  . وبالتالي جاءت نظرية السلوك المخطط.  
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ما ف ) Ajzen & Madden, 1986(  في  السلوك المخططنظريةما ورد عن حسبو   

" بط السلوكي المدرك    الض" من خالل تضمين مفهوم     ر   امتداد لنظرية العمل المبرّ    إالهي  

المعـايير  االتجاهـات و   إلى جانب كل مـن       ، للنوايا من أجل تنفيذ السلوك     كعامل تنبؤي 

معتقدات الفرد حول صعوبة أو سـهولة أداء        في  مثل الضبط السلوكي المدرك     توي. الذاتية

 مدى تؤثر العوامل الداخلية والخارجية على قدرة الفـرد علـى أداء             لى أي إ و ،سلوك ما 

 فإن هذه المعتقدات تحدد النوايـا واألعمـال         ،نظرية السلوك المخطط  ل بالنسبةو . السلوك

 إلـى   باإلضـافة التي تتعامل مع مجموعة المصادر المتاحة الموجودة وغير الموجـودة           

و يـؤمن    بها الفـرد     لمتاحة التي يفكر  ممكن من المصادر والفرص ا    فأكبر قدر    .صالفر

ـ       بمعوقيحرزها  فإنه   ،بوجودها هـذه  ، ومـع أن     رات أقل وسيطرة سلوكية مدركـة أكب

رتكز في جزء منهـا علـى الخبـرة         تل الضبط السلوكي المدرك يمكن أن       حوالمعتقدات  

  أن هذه المعتقدات عادة تتأثر بالمعلومات حول السلوك من خالل          إال ،السابقة مع السلوك  

 أو حتى عوامل أخرى تزيد أو تقلص الصعوبة المدركة          األصدقاءالخبرات الشخصية أو    

  .ألداء السلوك 

  

إطار أكثر عموميـة     بين عوامل محددة للسلوك في       نظرية السلوك المخطط  وربطت       

السلوك بطـريقتين   والمعتقدات والنوايا و  المعايير الذاتية   جدت العالقة بين االتجاهات و    وو

  : هماجينو نموذأ
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  : النموذج األول

يعتمد هذا النموذج على االفتراض أن الضبط السلوكي المدرك له أثر علـى النوايـا                   

داء سـلوك    الفـرص أل    وأن الناس الذين يعتقدون أنهم ال يملكون المصادر وال         ،السلوكية

اتجاهات انوا يحملون    حتى لو ك   ، يمكن أن يشكلوا نوايا سلوكية قوية لهذا السلوك        المحدد  

 وبذلك يكـون    ،لة نحو السلوك ويعتقدون بأهمية اآلخرين في أدائهم للسلوك        ايجابية ومفضّ 

وكي المدرك   الضبط السل   ويكون ،بين الضبط السلوكي المدرك والنوايا    وتوافق  هناك ترافق   

لنية السلوكية ومن ثـم علـى        على ا  اًمارس أثر  مع االتجاهات والمعايير الذاتية وي     اًمرتبط

ثر الضبط السلوكي المدرك على السلوك يتوسط بـشكل كامـل بالنوايـا     أأي أن   ؛  السلوك

  .لسلوكية التي تسبق السلوك مباشرةا

  

  :النموذج الثاني 

ين الـسلوك والـضبط الـسلوكي        وجود ارتباط مباشر ب    إمكانيةيفترض هذا النموذج        

 علـى    بـل أيـضاً    فقط على النوايا  السلوكأداء  ال يعتمد    ، ففي كثير من األحيان    المدرك

وهذا يعنى أن الضبط السلوكي المدرك يمكن أن يـساعد           ،السيطرة على السلوك المقصود   

ن يعكس ضـبط حقيقـي      ية السلوكية بدرجة يمكن أ    في تحقيق الهدف بشكل مستقل عن النّ      

  .بدرجة من الدقة
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ر فـي  بـرّ ذهب إلى ما بعد نظرية العمل المي النموذج األول من النظرية       فإن ،من هنا     

أن  على النوايا السلوكية وهو الضبط الـسلوكي المـدرك و          اً مؤثر اً مباشر اًأنها تقترح سبب  

 فإنه  ،أما النموذج الثاني   .المعايير الذاتية وإنما يتفاعل معها    أثره غير متوسط باالتجاهات و    

 يمكـن أن   وإنمـا  فقط على النية الـسلوكية        يعتمد  ال أن تحقيق األهداف السلوكية   يفترض  

  . بين الضبط السلوكي المدرك والسلوك دون أن يتوسط بالنوايااً وقوياً مباشراًيتوقع ارتباط

  

 تربط بين الـسلوك الشخـصي وكـل مـن           لسلوك المخطط نظرية ا وهكذا نجد أّن          

المعتقدات واالتجاهات والدعم االجتماعي وتؤثر على عزم الفرد ألداء سلوك مـا أو مـا               

ويتوقـع وحـسب   . بدورها بشكل مباشر على الـسلوك تؤثر  والتي يعرف بالنّية السلوكية  

  :أثر قوي للضبط السلوكي المدرك على السلوك تحت شرطين  وجودالنظرية

الضبط  فإن مفهوم    وإال ، الكاملة اإلرادية تحت السيطرة    المتنبأ به يكون السلوك    أال -

ـ      له المدرك يصبح ليس     السلوكي ة الـسلوك    عالقة بالتنبؤ بالسلوك، وتقلص نظري

  .ر إلى نظرية العمل المبّرالمخطط

 ال بد أن يعكس الضبط الحقيقي في أوضاع بدرجـة           إن الضبط السلوكي المدرك    -

  .من الدقة

  أنّ إالومع أن الضبط السلوكي يخدم كعامل تنبـؤي مفيـد تحـت شـروط معينـة                      

النتائج أظهـرت    فإن   على المنوال ذاته،   و ،أظهرت أن النوايا عامل تنبؤي أقوى     الدراسات  

لسلوكية مـن الـضبط     ا أكثر اتساقاً وتماسكاً وقوة للنوايا       اً تنبؤي أن االتجاهات كانت عامالً   
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 ،ففي الدراسات التي أجريت في المجال التربوي وبالذات على المعلمين          ،السلوكي المدرك 

  أو الستخدام طريقة تدريس معينـة وجد أن اتجاهات المعلم كانت المؤشر األكبر على نيته      

أن و ).Grawley, 1990( التغييـر فـي طريقـة التـدريس      التجديـد و ته فيعلى ني

 للنوايا السلوكية في حين الضبط السلوكي المـدرك         اًتكون عامالً تنبؤي  ما  االتجاهات دائماً   

الفـرد   فمعرفة اتجاهات  ).Notani, 1998( لنوايا  لهذه ا اًعامالً تنبؤيليس بالضرورة 

ة النشاط الذي يبذله    يؤثر على قيم   و ،لتنبؤ بدرجة تحقيقه لهذا العمل     ا ننحو عمل معين يمكّ   

مما جعل البحث في االتجاهات من الموضوعات الهامة في المجال           ) 2001 ،الحلو( فيه  

  .التربوي

  

ت فـي عالقـة   قارن فيها ثالث نظريا )  Zint, 2002 ( ففي دراسة قام بها زينت     

، ونظريـة   مبّرر، ونظريـة الـسلوك المخطـط      العمل ال نظرية   : السلوك وهي  –االتجاه  

 في التنبؤ بنوايا معلمي العلوم نحو تدريس المخاطر البيئية محلالً البيانات التـي              ،المحاولة

 ونظريـة الـسلوك     ،جمعت حول كل العوامل التي تحدد النوايا في نظرية العمل المبرر          

ي العلـوم   لتي تتنبأ بنوايا معلم    وا ، وبعض العوامل المحددة في نظرية المحاولة      ،المخطط

زودة بالسلوك الـسابق أفـضل       وجد أن نظرية السلوك المخطط م      ،بتعليم المخاطر البيئية  

وقـد وجـد أن     .  السلوك في التنبؤ بنوايا المعلمين لتنفيذ السلوك       –التجاه  للعالقة  ا  نموذج  

نفيـذ الـسلوك، وأن     ة لت االتجاهات نحو السلوك كانت أكثر العوامل أهمية في التنبؤ بالنيّ         

بمدى إدراك المعلمين سهولة أو صعوبة تعلـيم الطلبـة           المتعلق   الضبط السلوكي المدرك  
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 في حين كانـت     ، كان العامل الثاني   اتخاذ قرارات لها عالقة بالمخاطر البيئية خالل العام       

حيـة   التي كانت تتمثل في تأييد أو عدم تأييد  أكثر الناس أهمية مـن النا               المعايير الذاتية 

أقل  ر البيئية خالل السنة الدراسية    المهنية لتعليمهم للطلبة حول القرارات المتعلقة بالمخاط      

  .من سابقاتها

  

 حـول   ) Lumpe & Charelence, 1998 ( ومب و تـشرلينس  لفي دراسةو    

إلـى فحـص    هدفت  والتي   ،اهم نحو استخدام التعلم التعاوني    معتقدات معلمي العلوم ونواي   

و الستخدام التعلم التعـاوني     ي أوها  والية  في 12مؤثرة على نوايا معلمي صف      العوامل ال 

 : وفحص القواعد األساسية لها    ،لمخطط ا السلوكفي تعليم العلوم من خالل توظيف نظرية        

 من االتجاهـات     أن كالً  ا، وجد والسيطرة السلوكية المدركة   ،اتيةوالمعايير الذ  ،االتجاهات

 اسـتخدام الـتعلم     فـي مين   على نية المعل    األثر ركبأ كان لها طرة السلوكية المدركة    والسي

  .التعاوني

  

      )Grawley ,1990(  و جرولـي و بـالك   جرولـي  متـشابهتين ل وفي دراستين   

 إلى الكشف عـن فائـدة نظريـة     األولىهدفت . ) Grawley & Black , 1992( و

لتعليم االستقصائي من خـالل     ة المعلمين الستخدام طريقة ا    السلوك المخطط في التنبؤ بنيّ    

ه نحو السلوك والمعيـار     ا وهي االتج  ؛فحص القواعد المحددة للنوايا السلوكية في النظرية      

 إلى الكـشف عـن فائـدة         الدراسة الثانية  في حين هدفت   ،ضبط السلوك المدرك  الذاتي و 
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خالل فحص  ة طلبة المرحلة الثانوية لاللتحاق بمساقات الفيزياء من         النظرية لفهم وتنبؤ نيّ   

ثـر  حو السلوك كان العامل التنبـؤي األك       ن االتجاه أن   أكدت الدراسة األولى  . نفس القواعد 

 ،واتضح أهمية كل من الضبط السلوكي المدرك والمعيار الذاتي         ،أهمية في النية السلوكية   

حيث أن المعلمين الذين حصلوا على درجات أعلى على مقياس الضبط الـسلوكي كـانوا               

 ومصادر متاحة ألداء السلوك مع أهميـة        اًوى في االعتقاد بأن لديهم فرص      األق األشخاص

 علـى أن نوايـا الطلبـة         الثانية أكدت الدراسة  و  .م االجتماعي المتاح ألداء السلوك    الدع

لاللتحاق بفصول الفيزياء كانت محددة باالتجاهات نحو االلتحاق وبدرجة الضبط السلوكي           

فيزيـاء وأهـداف    لطلبة بمعلومات حول أهمية دراسة ال      مع أهمية تزويد ا    ،المدرك لديهم 

  .المهنة ومتطلباتها

    

 فحص القواعد المحددة     أو ،اول تطبيق نظرية السلوك المخطط    الدراسة الحالية ال تح       و 

 كمـا فـي الدراسـات المعروضـة       ة السلوكية ومن ثم السلوك    لتنبؤ بالنيّ ل للنوايا السلوكية 

؛ حيث أنه ليـصبح اسـتخدام        التي جاءت بها النظرية    ألساسياتا وإنما تستند إلى     ،السابقة

 نحو   توفر اتجاهات ايجابية   يضرورال  فإنه من  ،الحاسوب في التعليم واقعاً وسلوكاً ظاهراً     

 ، أهمية اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـيم         المعلميعي  وأن   ،استخدام الحاسوب في التعليم   

 ه التعلـيم باسـتخدام الحاسـوب      يتطلبإعداده بشكل جيد حتى يصل إلى المستوى الذي         و

ضـبط سـلوكي مـدرك      لدى المعلمـين    أن يتوفر   و ،)2004 وزارة التربية والتعليم،  ( 

 وإدراكهـم استخدام الحاسـوب فـي التعلـيم         معتقداتهم بسهولة أو صعوبة      والمتمثل في 
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  إلى الـدعم االجتمـاعي      باإلضافة ،تاحة لهم المادية منها والمعنوية    الفرص الم للمصادر و 

 الستخدام الحاسوب ومن ثم     يهمة لد لتفعيل واستخدام الحاسوب في التعليم من أجل توفر النيّ        

  .استخدامه في التعليم

  

أن التكنولوجيـا   ب  أن يعتقد ويؤمن   ؛ شيء  وقبل كل   أن على المعلم   ما سبق يؤكد على        

في ام التكنولوجيا   ن يعتقد ويؤمن بأن استخد    ، وأ تعليمية العليا لديه  تقابل األهداف ال  يمكن أن   

، كذلك ال بـد أن يعتقـد        فه العليا التي يعتقد بأنها هامة     هداالتعليم لن يسبب االضطراب أل    

ــصادر الكا  ــدرة والم ــه الق ــأن لدي ــع ب ــا ويقتن ــذه التكنولوجي ــتخدام ه ــة الس                 في

 )Zhao & Cziko , 2001( .  

   

تتوافر فـي مدارسـهم     و ، الحاسوب مين ايجابية نحو استخدام   قد تكون اتجاهات المعل       

 ال يستخدمون الحاسوب    ، ومع ذلك  ولديهم المعرفة باستخدام الحاسوب    ،مختبرات حاسوب 

 وهذا يتطلب وقفـة لمعرفـة مـاذا يعنـي إدراج            في التعليم، أو يستخدمونه بشكل ضئيل     

         الحاسوب في التعليم بالنسبة للمعلمين؟ ما الذي يمنعهم من استخدامه؟ لقـد وجـد كـادل               

)Kadel, 2005 ( عليم يتطلب اتجاهات ايجابيـة  أن إدراج التكنولوجيا والحاسوب في الت

ن إال أنـه يحتـاج أيـضاً إلـى          وتوفير معلمين مؤهلي   ،وتوفير مختبرات الحاسوب   ،لذلك

اولة والرغبة في المح   ،افي الستخدام الحاسوب في التعليم     كإتاحة الوقت الك   متطلبات أخرى 

هداف من اسـتخدام هـذه       أيضاً وضوح األ   ضروريومن ال  ،ولوجيا الجديدة وتجريب التكن 
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، فأهداف المعلم التعليمية في أوضاع محددة قد تـؤدي بـالمعلم إلـى القيـام                التكنولوجيا

علم ممكن أن تقود إلى      فإن أهداف الم   ،، وبالتالي معتقداته أحياناً بسلوكيات قد تتعارض مع     

ــة و ــرد مالممارس ــن مج ــر م ــشاط أكث ــاالن ــة حياله ــات معين ــدات أو اتجاه        عتق

 )Karaagac & Threlfall, 2004  .(  

  

 استخدام الحاسوب في التعليم أو حتى توفر        الكشف عن مدى    فإنه من الضروري   ؛     لذا

ة لذلك، والكشف عن العوامل والمعوقات التي تحول دون اسـتخدام الحاسـوب فـي               النّي

هات اإليجابية نحو استخدام الحاسـوب، و تـوافرت         خصوصاً إذا توافرت االتجا    ،التعليم

  . مختبرات الحاسوب في المدارس، فهذه القضية تحتاج إلى دراسة و بحث

    

   مشكلة الدراسة

 لتوظيف الحاسوب في خدمـة      اسطينية ِلم الفلالعالي   من وزارة التربية والتعليم      إدراكاً    

 سعت جاهدة على تجهيـز كثيـر مـن          عليم،ة على عملية التعلم والت    التعليم من آثار ايجابي   

، التكنولوجيـا فـي مناهجهـا     لحاسوب و مختبرات الحاسوب في مدارسها، وإدخال مقرر ا      

 وتوظيف الحاسوب    هدفها محو األمية الحاسوبية    ين إعداد برامج تدريبية للمعلم    الوة على ع

   .في التعليم
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ة للمواد العلمية فـي إحـدى       كمعلمعّدة  سنوات  الل خبرة الباحثة، التي عملت ل     من خ و    

 مختبر حاسوب، وخبرتها وتعاملها مع      التي تحوي ارس الحكومية في الضفة الغربية و     المد

وجدت أن توفر أجهزة الحاسوب وتنـوع       ،  العديد من معلمي ومشرفي العلوم والتكنولوجيا     

جهـزة  هذه األ ف  توظّلم  إذْ  ،  لتحقيق الهدف منها   ج الحاسوب التعليمية كان غير كافٍ     برام

 لـذا فـإن     .م يستخدمون الحاسوب في التعليم    قلّة من معلمي العلو   ف ،والبرامج بشكل فّعال  

 ية الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية كخطوة أول            

وي على  تإذا وجد أن هناك فئة من معلمي العلوم ممن يدّرسون في مدارس تح            و. ضرورة

ال و ،قوية نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم     يهم اتجاهات ايجابية و   لد حاسوب   مختبرات

ود مشكلة حقيقيـة تحتـاج إلـى         وج  يؤكد يستخدمون الحاسوب في ممارساتهم التعليمية،    

  .دراسة

  

    الهدف من الدراسة

  : الكشف عن الحالية إلى الدراسةتهدف    

االتجاهات ، وعالقة هذه    م الحاسوب واستخدامه في التعلي    اتجاهات معلمي العلوم نحو    .1

لخدمة في التدريس، وعـدد     سنوات ا و،   والمؤهل العلمي  ،جنسالالمتغيرات ك ببعض  

 في الجامعة أو الكلية، وعدد الدورات التدريبية         المعلم مساقات الحاسوب التي درسها   

  .في الحاسوب التي التحق بها

ا وعالقـة هـذ    ، للحاسوب في ممارسـاتهم التعليميـة       مدى استخدام معلمي العلوم    .2



 19

 في الجامعة أو الكليـة، وعـدد         المعلم عدد مساقات الحاسوب التي درسها    االستخدام ب 

  .الحاسوب التي التحق بها الدورات التدريبية في

 .قات التي تمنع معلمي العلوم من استخدام الحاسوب في التعليم  أهم المعو .3

  

   ومبرراتهاأهمية الدراسة

 الحاسوب وأهميته في التعليم واتجاهـات المعلمـين         لت دراسات كثيرة موضوع        تناو

 كـنقص   ؛الصعوبات التي تحول دون اسـتخدامه فـي التعلـيم          و ،الطلبة نحو الحاسوب  و

باإلضـافة إلـى     ،وعدم توفر حواسيب كافية وحديثة     ،المهارات والتدريب على الحاسوب   

فإن هذه الدراسـة    د علم الباحثة     ولكن على ح   .ر برمجيات تعليمية مناسبة وغيرها    عدم توف 

 في الـسياق     لها بشكل متكامل في دراسة واحدة      تناول قضية متعددة األطراف لم يتعرض     ت

 الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم نحو       تحاول عن أن الدراسة     ا، فعد التربوي الفلسطيني 

 مدى اسـتخدام    تفحصفإنها   ،التعليم وعالقتها ببعض المتغيرات   الحاسوب واستخدامه في    

 عندما تتوفر االتجاهـات     في التعليم ومعرفة األسباب التي تحول دون استخدامه       الحاسوب  

، الحاسوب في مدارسهم بطريقـة معمقـة  اإليجابية لدى المعلمين وتوفر مختبرات    القوية و 

دب التربـوي فـي هـذا       تساهم في سد جزء من الثغرة فـي األ         قد   ذا فإن هذه الدراسة   وب

متخـذي   المناهج والمسئولين التربـويين و خصصين فيقد تفيد هذه الدراسة المت  و. المجال

قـرارات  الاتخاذ  و  إعادة النظر في بعض الممارسات التعليمية الحالية        وتحثهم على  القرار

  .حاسوب في المدارس الفلسطينيةالمناسبة المتعلقة باستخدام ال
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  أسئلة الدراسة

  : هيعدة  أسئلة مشكلة الدراسةنع انبثقت 

 فـي المـدارس      للصفوف من الخامس إلـى العاشـر        العلوم ما هي اتجاهات معلمي    )1

 الحكومية في الضفة الغربية نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم  ؟

 في المدارس الحكومية في      للصفوف من الخامس إلى العاشر     هل يختلف معلمو العلوم    )2

 ،في اتجاهاتهم نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم بـاختالف الجـنس           الضفة الغربية   

وها في   وعدد مساقات الحاسوب التي درس     ، وسنوات الخبرة في التدريس    والمؤهل العلمي، 

  ؟ أثناء الخدمةوا بهاالتحقالتي التدريبية الحاسوب دورات الجامعة أو الكلية، وعدد 

 فـي المـدارس     للصفوف من الخامس إلـى العاشـر       ما مدى استخدام معلمي العلوم     )3

 وب في التعليم؟الحكومية في الضفة الغربية للحاس

 في المدارس الحكومية في      للصفوف من الخامس إلى العاشر     هل يختلف معلمو العلوم    )4

عدد مساقات الحاسوب التـي       في التعليم باختالف   م للحاسوب استخدامه يفالضفة الغربية   

بهـا أثنـاء    التي التحقوا   ، وعدد دورات الحاسوب التدريبية      درسوها في الجامعة أو الكلية    

 الخدمة؟

 فـي   للصفوف من الخامس إلـى العاشـر       م التي تواجه معلمي العلو    المعوقات ا هي م )5

 ؟ في استخدام الحاسوب في التعليمالمدارس الحكومية في الضفة الغربية
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  فرضيات الدراسة

  :هي الدراسة الختبارها وتلثاني مجموعة من الفرضيات التي سع عن السؤال اتانبثق

بـين    )  α ≤ 0.05(  عنـد مـستوى الداللـة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية •

 .اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى  إلى الجنس

بـين    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •

لمؤهـل  خدامه في التعليم تعـزى  إلـى ا        اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واست     

  .العلمي

بـين    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •

اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى سنوات الخبرة            

 .في التعليم

بـين    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •

عدد مـساقات  إلى  واستخدامه في التعليم تعزى     اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب    

 .الحاسوب التي تلقوها في الجامعة أو الكلية

بـين    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     •

عـدد دورات    إلىاتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى          

 . أثناء الخدمةبهاالحاسوب التدريبية التي التحقوا 

 

  :فرضيتان هما  رابع عن السؤال التانبثقو

بين معلمي   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
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ى عدد مـساقات الحاسـوب التـي         تعزى إل  في استخدام الحاسوب في التعليم    العلوم  

 . في الجامعة أو الكليةدرسوها

بين معلمي   )  α ≤ 0.05( صائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إح •

التدريبيـة  الحاسوب  دورات   عدد تعزى إلى    في استخدام الحاسوب في التعليم    العلوم  

 .بها أثناء الخدمةالتي التحقوا 

 

  :حدود الدراسة

 هذه الدراسة على قياس االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه فـي التعلـيم              تقتصرا    

لعلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر األساسي في المدارس الحكومية فـي            لدى معلمي ا  

 التي  المعوقاتو مدى استخدامهم له،  و ،وي على مختبرات حاسوب   تالضفة الغربية التي تح   

  .2007-2006 خالل العام الدراسيوذلك ، م في استخدام الحاسوب في التعليمتواجهه

  

  :الدراسةافتراضات 

 .استخدامه في التعليم موجودةم نحو الحاسوب واهات معلمي العلو اتج •

  . الحاسوب نتيجة لخبراتهم اليوميةتشكلت اتجاهات المعلمين نحو •

 .فعيل استخدام الحاسوب في التعليمهناك عوامل تحول دون ت •

أدوات بحثيـة مناسـبة   تحديد هذه العوامـل باسـتخدام      يمكن قياس هذه االتجاهات و     •

 .كاالستبانة والمقابلة المعمقة

، حو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم     أدوات الدراسة صالحة لقياس هذه االتجاهات ن       •
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 .وتحديد صعوبات استخدام الحاسوب في التعليم 

 . أسئلة المقابلة صادقة وتينأفراد العينة على فقرات االستبانإجابات  •

 

   الدراسةمصطلحاتتعريف  

 للفرد ويشير إلى قبـول موضـوع مـا          هو أحد الجوانب االنفعالية أو العاطفية      :  االتجاه

 واالرتياح له إلى اتجاه ايجابي، أما النفور منه ورفضه فهو مؤشر علـى اتجـاه سـلبي                

ويعرف أيضا بأنه استجابة مالئمة لموضوع معين أو حالة أو قيمة أو             ،)1996زيتون،  (

وك الل السل أمر محدد ويكون مصحوبا باألحاسيس والعواطف ونستدل على االتجاه من خ          

  ). 2005،مرعي والحيلة( الظاهر

  

؛  الكترونية مصممة بحيث تسمح باستقبال البيانات واختزالهـا ومعالجتهـا          ةآل: الحاسوب

إجراء عمليات بسيطة ومعقدة بسرعة والحـصول علـى نتـائج هـذه             من خاللها   يمكن  و

  ).2001عبيد،(  العمليات بطريقة آلية

 

و الحاسوب ومدى تقبله السـتخدامه فـي   هو شعور الفرد نح : االتجاهات نحو الحاسـوب   

  .التعليم الصفي وشعوره نحوه وتقديره ألهميته وقيمته في العملية التعليمية التعلمية

  

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية مـساعدة  فـي تقـديم           : استخدام الحاسوب في التعليم   

  .ليمية المحوسبةمج التعالدروس  إلى الطلبة مباشرة أو من خالل تفاعل الطلبة مع البرا
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بـشكل مـستمر، أي أن   استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميـة   : الحاسوب في التعليم إدراج

  .                     في الممارسات التعليميةاً متبعاًيكون استخدام الحاسوب نهج

  

  العلـوم   استخدام معلمي  العوامل التي تحول دون   :  في التعليم  قات استخدام الحاسوب  معو

 ارس الحكوميـة فـي    تعليم العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في المد         فيللحاسوب  

  . -وي على مختبرات حاسوبتالتي تح-الضفة الغربية 

  

 تستخدم فـي األبحـاث    بحث عامةطريقة :Grounded Theory النظرية المتجذرة

ية المتجذرة   التي يتم جمعها وتحليلها، تقوم طريقة النظر        تطور النظرية من البيانات    الكيفية

 على االستقراء حيث يتم البدء من البيانات للوصول إلى النظرية أو األفكار الرئيـسة؛ أي              

   )Johnson & Christensen, 2000(  .تتجذر من البياناتالنظرية  أّن

  

، ويمكن أن يشمل     للوثوق في هذه البيانات    لجمع المعلومات  استخدام طرق متعددة   :تثليثال

  علومات، أو اشتراك أكثر من باحث، أو اشتمال وجهات نظر متعـددة   للمعدة  ذلك مصادر   

Glesne, 1999)  .(  
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  الفصل الثاني 

  الدراسات السابقة

  

 في كثير مـن     ا وأهميته  في التعليم،   موضوع التكنولوجيا         بحثت دراسات عديدة في   

عنـد  عليـه    وركزت على الحاسوب الضوء   هذه الدراسات  ألقتوقد   ،المجاالت التربوية 

تناولـت  وكمـا    في التعليم،    هستخدامألهمية ا  نظراً تناولها موضوع التكنولوجيا في التعليم    

 هذه التكنولوجيا إلى المـدارس، إضـافة إلـى          إلدخال واإلعدادالتأهيل  الدراسات قضية   

 والمشاكل والمعوقات التـي     ،التركيز على االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم       

 في أربعـة  التي تم مراجعتها      الدراسات تم عرض لذا  . ذا االستخدام في المدارس   تواجه ه 

  : هي،محاور

 -بـشكل عـام   - دراسات تناولت أهمية الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       : المحور األول 

  .-بشكل خاص-وتعليم العلوم 

التأهيـل  ا في التعليم وبـرامج      دراسات تناولت تكامل واستخدام التكنولوجي    : المحور الثاني 

 . لذلكعدادواإل

اسـتخدامه فـي    دراسات تناولت االتجاهات والمعتقدات نحو الحاسوب و      : المحور الثالث 

  .التعليم

  . استخدام الحاسوب في التعليمقاتمعو مشاكل و دراسات تناولت:المحور الرابع
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 - بـشكل عـام    -دراسات تناولت أهمية الحاسوب واستخدامه في التعليم      : المحور األول 

  .-بشكل خاص-ليم العلوم وتع

  

  اهتمـام خـاص     على التعليمر التقنيات الحديثة في التربية و     لقد استحوذ موضوع تأثي       

الجزء ب -من بين هذه التقنيات   -وقد استأثر الحاسوب     ، من قبل الباحثين التربويين    رتمومس

جيـا فـي    نولو، حتى ظهر في الدراسات الحديثة أن اسـتخدام التك         األكبر من هذا االهتمام   

نظراً لميزاتـه وإمكاناتـه      ؛محور حول استخدام الحاسوب في التعليم     التعليم في الحقيقة ت   

التعليمية من جهة    الحاسوب والبرمجيات التطبيقية و    التربوية من جهة، ووفرة إنتاج أجهزة     

 من الباحثين بدراسة أهمية الحاسوب واستخدامه       لذا قام العديد   . )2005 ،سالمة(  أخرى

ت  كاستخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال     ؛نب وقضايا تربوية متعددة   في جوا 

 من مصدر أساسي للمعرفة وناقل لها، إلى مزود للطلبـة           لتغيير دورهم ووظيفتهم المعهود   

المصادر مع مراقبة التطّور والنمو في مختلـف        ل والبناء المناسب والنصيحة لهذه      بالهيك

 في تعلـيم العلـوم  وعلى سبيل المثال؛  ف).Kozma, 2003( م ته وتقييم انجازاتالمجاال

 تبين أن وجود بيئة صفية غنية بوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال تدعم تعلـم              تحديداً

وربـط   الطلبة للعلوم، ويظهر تأثير هذه الوسائل في زيادة التسارع الذهني لدى الطلبـة،            

وتطوير قدرة الطالب على تنظيم وإدارة       لحقيقي،خبرات تعلم بالخبرات في الحياة والعالم ا      

التعلـيم  وقد وجد أيـضاً أن   ).Webb, 2005( الذات وتسهيل جمع البيانات وعرضها

قدراتهم على حل    يعمل على زيادة تحصيل الطلبة وتحسين        استخدام البرمجيات المحوسبة  ب
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عنـد    )Pol et al 2005 ، 2003 ،أبو عيدة( المشكالت واكتساب المفاهيم الفيزيائية 

  .مقارنته بطرق التعليم التقليدية

  

ثـر  أ فيهـا  وابدراسة تجريبية فحص) Pol et al, 2005(  فقد قام  بول وزمالئه     

ة على تحصيل الطلبة وقدرتهم على حل مشاكل        استخدام برنامج محوسب في موضوع القوّ     

  برنامجاً محوسـباً   اً طالب 11استخدمت المجموعة التجريبية والبالغ عدد أفرادها        .فيزيائية

 تم تصميم   .باإلضافة إلى الكتاب المدرسي    يتضمن ثمانين مهمة لها عالقة بموضوع القوة      

ثمانين بطاقة كل منها تحوي مهمة مختلفة عن األخرى وخلف كل بطاقة طريقة اسـتخدام               

 25 أما المجموعة الضابطة والبالغ عـدد أفرادهـا          .البرنامج المحوسب لحل هذه المهمة    

أظهرت نتائج التجربة والدراسة أن الطلبة في       و . فقد استخدمت الكتاب المدرسي فقط     اًطالب

 تطورت لديهم القدرة على     ما ك ،المجموعة التجريبية حققوا نتائج أفضل في حل المشكالت       

لم يظهر ذلك  في نتائج المجموعـة        ، و زادت  قدرتهم على التقويم    ، و التخطيط واالكتشاف 

  .الضابطة

  

 هدفت إلى معرفة أثـر البرمجيـات التعليميـة          التي  )2003(أما دراسة أبو عيدة          

مقرر البصريات في   محوسبة على زيادة تحصيل الطلبة واكتساب مفاهيم وحدة الضوء و         ال

ـ   فيها  استخدم  الباحث   ، فقد  في فلسطين  العلوم للصف الثامن األساسي     اً محوسـب  اً برنامج

س التقليديـة مـع المجموعـة        بينما اتبعت طريقة التدري    ،قه على المجموعة التجريبية   طّبو
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التجريبية علـى اختبـار     نة بين نتائج المجموعة الضابطة و      عند المقار  توجدو .الضابطة

 ذات داللة إحـصائية بـين المجمـوعتين فـي           اً فروق ،ق على المجموعتين  تحصيلي طبّ 

 سـاعد   ليمي المحوسب  اتضح أن البرنامج التع    ماك. لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية   ا

بفروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجموعـة الـضابطة            على اكتساب مفاهيم علمية و    

  .والتجريبية لصالح التجريبية

  

ام  لطرق التعليم باسـتخد    اً واضح اًلم تظهر أثر   دراسات أخرى     فإن  ومن جانب آخر،      

            ديلتون وزميله موريه  ، حيث قام مي    مقارنة بالطرق التقليدية   الحاسوب على تحصيل الطلبة     

)Middleton &  Murray, 1999 (    بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بـين تطبيـق

مـادتي  مـن   معيارية في كـل     التكنولوجيا في الصف وعالمات الطلبة في االختبارات ال       

الخامس من مدارس ابتدائية ومتوسـطة فـي        والرابع   ينالقراءة لطلبة الصف  الرياضيات و 

 Levels of تم تطبيق أداة مستويات تطبيق التكنولوجيـا  . Carolina ولينا جنوب كار

Technology Implementation Instrument معلم ومعلمة لمعرفة 107، على 

، كذلك تم جمع عالمات طلبتهم في الـصفوف         ستخدام الحاسوب في التعليم الصفي    درجة ا 

في االمتحانات المعيارية في كل مـن        وطالبة   اً طالب 2574 البالغ عددهم    الرابع والخامس، 

الرياضيات والقراءة كمؤشر للتحصيل في المادتين، وجد من الدراسة أن المعلمين صنفوا            

 مـن   مـستوى عـالٍ   : سوب في التعليم الـصفي    ستخدام الحا إلى صنفين حسب مستوى ا    

 وعند مقارنـة التحـصيل بـين طلبـة     . االستخداممستوى منخفض أو معدوماالستخدام و 
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وأولئـك  معدومـة   لمين الذين يستخدمون الحاسوب في التعليم بمستويات منخفضة أو          المع

 تبين وجود فروق ذات داللة إحـصائية        ،هم الحاسوب بدرجات عالية   الذين يستخدم معلمو  

القراءة لصالح طلبـة معلمـي      لصف الخامس في مادتي الرياضيات و     في تحصيل طلبة ا   

 فروق ذات داللة إحصائية فـي       ة ولم تظهر أي   ،بالمستويات العالية من االستخدام للحاسو    

تحصيل طلبة الصف الرابع وهذا بدوره ال يجزم األثر األكيد السـتخدام الحاسـوب فـي            

  .التعليم على التحصيل

  

 أثر اسـتخدام     فيها يااستقص مشابهة    بدراسة  )1998( مالك   وزميله   العبد اهللا قام  و     

الصف األول الثانوي العلمي في مبحث الكيمياء       طريقة التعلم بالحاسوب في تحصيل طلبة       

ضـابطة  :  مجمـوعتين   على  وطالبة موزعين  اً طالب 49دراسة  بلغت عينة ال   .األردنفي  

. نـاث  من الذكور واألخـرى مـن اإل       إحداها وتجريبية وكل مجموعة تتكون من شعبتين     

سوب وبرنامج   الحسابات الكيميائية باستخدام أجهزة الحا      التجريبية وحدة  درست المجموعة 

 الوحدة بالطريقة التقليديـة؛    فقد درست  ،أما المجموعة الضابطة  . وضوعممحوسب حول ال  

 انتهاء الدروس المتعلقة بالوحـدة       بعد. العرض الشرح و  حيث كان أسلوب التدريس المتبع    

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللـة         و. طّبق اختبار تحصيلي على المجموعتين    

يعزى إلى طريقة التدريس مـع أن        متوسط تحصيل الطلبة في المجموعتين        بين إحصائية

  .تحصيل الطلبة في المجموعة التجريبية كان أعلى بقليل
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 وسواء اتضح أثر ايجابي الستخدام الحاسوب على التحصيل مقارنة بالطرق التقليديـة               

في هـذا    ه أثر ايجابي  ، فإن استخدام الحاسوب بشكل مكامل ومساند للطرق التقليدية ل         أم ال 

هـدفت إلـى   بدراسة   ) Debevec et al, 2006 (زمالؤه ديبيفيك و فقد قام .المجال

تفحص استخدام الطلبة لتكنولوجيا الحاسوب للتعلم من خالل دخولهم على مواقـع شـبكة              

ألخـذ المالحظـات الـصفية والتحـضير       Powerpoint شرائح ال وإنزالاالنترنت 

 في استخدام الكتاب المقرر وأخـذ       والمتمثلةمع الطرق التقليدية للتعلم     لالمتحان ومقارنتها   

كـان  و.  وأثر هذه االستراتيجيات والطرق على األداء في االمتحانات        ،المالحظات الصفية 

لتحاق في   لهم الخيار في اال     كان  كما ،صفوف مزودة بالتكنولوجيا  بللطالب خيار االلتحاق    

وجد أن الطلبة   و  ذاته،  المعلم  من قبل  اًين موجه فّ الصّ  من  وكان كل  ،صفوف التعلم التقليدية  

، أي علـى سـبيل      قليديةطرق التعلم الت  و ق التعلم المقادة بالتكنولوجيا   الذين كاملوا بين طر   

الحاسوب وفـي ذات    المثال الذين أنزلوا شرائح وراجعوها وأخذوا امتحانات عملية على          

، استطاعوا  ومراجعتهاها في الفصول التقليدية     ون الفصول التي تم مناقشت    أالوقت كانوا يقر  

من أدائهم؛ ذلك أنهم حضروا إلى الصف وكسبوا منافع التقديم والمناقشة متعددة            أن يزيدوا   

، ه، وعـززت اسـتمتاعهم بـتعلم الموضـوع        ور ما تعلم  التي ساعدت على تذكّ   الوسائط  

 كنولوجيا المناسـبة يكـون     تبني الت  أنهذا يؤكد على    و.  لديهم فهم المادة التعليمية    توطور

الطلبـة وخبـراتهم،    لدعم وخلق أنماط مختلفة من بيئات التعلم في الصفوف لتعزيز تعلم            

  .ومضاعفة أدائهم
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يها مراجعة لمجموعـة مـن   ف التي قدم ، )Lowe, 2001(  لوي في دراسته ويؤكد    

ـ   األدبيات حول دراسات أجريت لمقارنة التعليم المعتمد على الحاسوب والت          ّصفّي علـيم ال

ـ  اً، ومع أن مراجعة األدبيات أظهرت تـأثير       التقليدي على تحصيل الطلبة    للتعلـيم   اً ايجابي

 أن االخـتالف    إال التقليدي؛   المعتمد على الحاسوب على التحصيل مقارنة بالتعليم الصفي       

 وبالتالي اقترح أن خالصة هذه المراجعة كانت أن التعلـيم           ؛ منهما كان بسيطاً   أيفي أثر   

 ال بد أن يستخدم لتحسين طرق التعليم التقليدية والتكامل معها وال تحل             الحاسوباستخدام  ب

  .محلها

 ايجابيـة   اً أن الحاسوب يتـرك آثـار      ت أكد  الدراسات  العديد من  من جانب آخر، فإن      

؛ )Susskind, 2005(انفعالية لدى الطلبة كزيادة دافعيتهم وانخراطهم في التعلّم الّصفّي 

ـ -)  Power Point(أن استخدام الحاسوب للعرض حيث وجد  ؤثر علـى  مع أنه لم  ي

 وكفاءة  صفيةالاالنخراط في النشاطات    ايجابية نحو    ولّد اتجاهات    -األداء األكاديمي للطلبة  

ــة  ــديهم أذاتي ــر ل ــك .كب ــد ذل ــم تأكي ــي ت ــه  ف ــسي وزمالئ ــة هيني                     دراس

Hennessey et al, 2005 ) (  لى استطالع رأي المعلمين في اسـتخدام  هدفت إالتي

ظاتهم، وعقبـات ومحـاذير     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من حيث مالح       

 18من خالل إجراء مقابالت مع      لناتجة من استخدامها في التعليم      والتغييرات ا  ،استخدامها

 تكنولوجيـا   مجموعة بؤرية كأداة للدراسة، وجد من آرائهم ومالحظاتهم حول اسـتخدام          

 ، ومع ذلك فإن المعلمين أكدوا     تتأثر بقيود خارجية  المعلومات في الصف أن لها محاذير، و      

حـدث  ُي و ،أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال يعزز التعلم والممارسـة الـصفية          
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 هموتفـاعل الطلبة   انخراطتركيز االنتباه على    زيد من   يتغييرات على النشاطات الصفية، و    

  .ف التعلممع أهدا

 فـي الـصف   أوجدت بعض الدراسات عالقة ايجابية بين مستويات استخدام الحاسوب        

حيـث   ). Rakes et al, 2006( واستخدام ممارسات تعليمية بنائية من قبل المعلمين 

لوجيـا فـي الـصف      وه بالتحري عن العالقة بين استخدام التكن      ؤ وزمال  راكيز قام الباحث 

 تعليمية بنائية بين مجموعة     ممارسات مع استخدام لهذه التكنولوجيا    في االستخدام    والمهارة

خدم اسـتُ و. مقاطعات جنوب الواليات المتحدة الرابع والثامن في بعض      ينمن معلمي الصف  

ــرض أداة ــذا الغ ــا له ــق التكنولوجي ــستوى تطبي  Level of Technology م

Implementation  .ساسـية  هم مهـارات أ علمين الذين لدي أن المأكدت نتائج الدراسة

وأولئك الذين يستخدمون الحاسوب فـي صـفوفهم        صلبة ومستويات راحة مع الحاسوب      

 على تزويد الطلبة بمستويات من      وهذا يؤكد .  استخدام ممارسات تعليمية بنائية    يميلون إلى 

  . ونمو مهارات حل المشكالت وتحصيل الطلبةالتعلممهارات التفكير وتنظيم 

  

م يحدث نتيجة لربط الخبرات الجديدة بالخبرات       ستند على مفهوم أن التعلّ    إن البنائية ت       

 وهـذا يتطلـب العديـد مـن     . أي بناء الفهم الجديد استناداً إلى المعرفة الـسابقة    ؛السابقة

، كالتعليم النشط والمتمركز حـول المـتعلم       والمبادئالممارسات الصفية واالستراتيجيات    

 باإلضافة ،كافي للتعلم الوقت  ال وتزويد   ،ة الحقيقية االجتماعية  ز على الحيا  والتعليم الذي يركّ  

  شيرمان وزميله كورشـام     وقد حاول  . الراجعة المستمرة والداعمة للتعلم    التغذيةإلى تقديم   
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 )Sherman & Kursham, 2005(    التأكيد على دور الحاسوب االيجابي في هـذه

ال يمكن االدعاء أن استخدام الحاسوب في       ا إلى أنه    ا أشار  في دراستهما  إال أنهم     المجاالت

 أن هذه التكنولوجيا يمكن أن      هذه المتطلبات والبيئة التعليمية، غير    التعليم يعمل على توفير     

تدعم التدريس الصفّي، ويمكن تعليم الطلبة اسـتخدام هـذه          زود أدوات تعليمية يمكنها أن      ت

 التكنولوجيـا   من باإلضافة إلى استخدا   التكنولوجيا لتقابل مسئولياتهم ليصبحوا متعلمين جيدي     

  .الة لتعليم المحتوى أي تعليم الطلبة ماذا وكيف يتعلمونكأدوات فّع

   

أن المعلمين  فكرة إلى تأكيد  )Judson, 2006( في دراستها   جودسونورغم سعي   

 ، ويهتمـون  ألغلب لديهم أساليب تعليم بنائية    الذين يكاملون التكنولوجيا في صفوفهم على ا      

 أكثر من مصدر لقياس معتقدات      ها إلى دااستن. اظ على صفوف متمركزة حول المتعلم     بالحف

 لقياس  ية  فّ المالحظات الصّ  من خالل استخدامها  ؛  لم وممارساتهم الصفية  تعالمعلمين حول ال  

مقيـاس   هامااسـتخد و البنائيـة،    مبادئي استخدام التكنولوجيا في الصف و     دى التالزم ف  م

 Condition that Supportي يدعم االستخدام البنائي للتكنولوجيا  الذاألساسيالشرط 

Constructive Uses of Technology     لقياس معتقدات المعلمين حول األمـور

اال أنها وجدت أنه على الرغم       .قياس اتجاهاتهم نحو التكنولوجيا    و ،ل جودة التعليم  التي تشكّ 

 واتجاهـات   ،الية حول التعلم لدى المعلمـين     وجود معتقدات بنائية ع    على    النتائج ديكتأ من

ة لعملية  أداة مهم ن الحاسوب   ي المعلم بار واعت ،حو الحاسوب واستخدامه في التعليم    ايجابية ن 

ن النتائج لـم    فإ ،مهارات عالية في استخدام الحاسوب     أن لديهم    وإظهارهم ،التعليم والتعلم 
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عتقدات البنائية لديهم؛   ليمية والم  بين الممارسة التع   إحصائيةتكشف عن عالقات ذات داللة      

 أنهم فشلوا في عرض     إالمعتقدات بنائية حول التعلم     فرغم التعبير القوي من المعلمين عن       

  . في ممارساتهم والمعتقداتهذه األفكار

    

 وبـرامج   ،استخدام التكنولوجيا في التعلـيم    موضوع  دراسات تناولت   : حور الثاني    الم

  .التأهيل واإلعداد لذلك

  

 المعلمين ألن الهدف من هذه البرامج ليس فقـط          إعدادرة برامج   كثيدراسات  تناولت       

 التأثير على   ن أفراد مؤهلين يستطيعو   إنتاج أفراد ممارسين لمهنة التعليم بقدر ما هو         إنتاج

فـي   مـن المعلـم التربـوي        بدأت الموجود؛ فإعادة تشكيل التعليم ال بد أن      النظام التربوي   

 فـإن متطلبـات المعلـم       ،فتاح لنجاح طالبهم في الـصف     معلمين هم الم   وألن ال  .الصف

الستخدام أساليب جديدة والمعرفة والمهارات التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعلـيم            

كـل  ف ).  Goddard, 2002(ياً من قبـل المجموعـات التربويـة    تتطلب انتباهاً و تبن

 التعليم  عمل القليل من التغيير في عمليات     األموال المصروفة والمصادر والمعدات سوف ت     

ـ    وخاللها  الخدمة قبل الفرص للمعلمين    حتت إذا لم    ،التعلمو رق جديـدة لممارسـة      لتعلم ط

فقد ،  سة التعليمية الحالية   على الممار  اً الحاسوب في التعليم يعتبر تغيير     إدراجن  التعليم، وأل 

 للتعليم في صفوف تحوي أجهزة      اًمستعدا إذا كان معلم اليوم      ّمع تساءل العديد من الباحثين   

    وزمالئـه   سـونغ  لتعليمية؟ مـن أولئـك البـاحثين      حاسوب واستخدامها في ممارساته ا    
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 )Song et al, 2005 ( وا ؛ فقـام ذا السؤال حول المعلمين في الصينالذين طرحوا ه

 مهـاراتهم   إزاءيـشعرون    هـا وقبلأثناء الخدمـة    الصين   بدراسة لتحديد كيف أن معلمي    

 الحاسوب بشكل فعال في     إلدراجاألساسية في استخدام الحاسوب ومستويات الكفاءة لديهم        

 أجروا العديد من االستطالعات في الصين على العديـد مـن         ولتحقيق هذا الهدف  . مهنتهم

 المجتمع الدولي للتكنولوجيا فـي      استبانة من خالل استخدام      وخاللها الخدمةالمعلمين قبل   

أظهـرت  . International Society for Technology in Educationالتعلـيم  

 أن برامج تدريب المعلمين في الصين لم تزود معلمي المستقبل بـأنواع الخبـرات               النتائج

 وبذلك فإن معلمـي     .ال في صفوفهم  التكنولوجيا بشكل فعّ  الضرورية لتحضيرهم الستخدام    

 تكنولـوجيين مهـرة     واونليسوا محضرين بشكل جيد ألن يك     وخاللها  الصين قبل الخدمة    

  .للتعليم

  

هدفت إلى وصـف كيـف أن معلمـي    التي  ) Laffey, 2004(  الفي دراسةوهناك    

دام الحاسوب في   المرحلة األساسية قبل الخدمة يجيدون أو يعتمدون أو يقاومون تعلم استخ          

لمستقبلي ام ا  استخدام التكنولوجيا ومواقف المعلمين الطلبة نحو االستخد       التعليم؛ أي توضيح  

الملتحقـين فـي إحـدى      طبقت على جميع الطلبة المعلمين      الدراسة  . للحاسوب في التعليم  

الغنية باستخدام التكنولوجيا والذي طورته كلية التربية فـي جامعـة           برامج تعليم المعلمين    

 الواليات المتحدة، والذي يهدف إلى في  Missouri – Colombia كولومبيا -ميسوري

 على جميع المشاركين في     استبانةوزعت  ؛ ولتحقيق الهدف من الدراسة      تعليم كيفية ال  تعليم
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، باإلضـافة إلـى المقـابالت الفرديـة          طالب 300غ عددهم   البالو 2001 عام   البرنامج

استخدام دراستي حالة مع اثنين من معلمي الطفولـة          و ،األساسيةوالبؤرية لمعلمي المرحلة    

 كنولوجيا من قبل المعلم محـدود     أن منحى اعتماد الت   وجد من النتائج    . المبكرة قبل الخدمة  

 قبل  يث اتضح أن معلمي المرحلة األساسية     ؛ ح وله العديد من المساهمات والقيود     ،الجوانب

هم يستخدمونه لالتصال مـع     ، ف ولوجيا الحاسوب في وظيفتهم كطالب    الخدمة يعتمدون تكن  

 ومقابلة المتطلبـات الجامعيـة      ، وإعداد المواد، وإعداد العروض المطلوبة منهم      ،الزمالء

وجد أيضاً أن الطلبة يخططون الستخدام التكنولوجيا فـي         و. المتعلقة باستخدام التكنولوجيا  

 مثالً لالتصال مع المعلمـين أو القيـام بـاألمور           الصف؛المستقبل كمعلمين خارج نطاق     

ء من عالقـاتهم     يقاومون رؤية التكنولوجيا كجز     لكنهم التعليمية،اإلدارية وتحضير المواد    

 المعلمـين السـتخدام     إلعـداد وعند دراسة الجهـود المبذولـة       . مع األطفال في الصف   

  : فيه مجموعة من المزايا تمثلت في تلتكنولوجيا في التعليم من خالل البرنامج وجدا

االستخدام المتكرر للتكنولوجيا من قبل المعلمين قبل الخدمة بشكل يـؤهلهم العتمـاد              •

  .اة تعلمية ألنفسهم كطلبةالتكنولوجيا كأد

    .تطوير وتقويم برمجيات تعليمية عديدة يمكن أن تستخدم كأدوات تعليمية •

  : فقد تمثلت في،وانب أو نقاط الضعفأما فيما يتعلق بج

 وغير منسجم، لذا فإن الطلبة أظهـروا        اًاستخدام التقنية في منهاج الكلية كان متناقض       •

  .استياء منها، واعتبروها هشة
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ن استخدام التكنولوجيا في البرنامج امتاز باالنتشار بين الطلبة إال أنه افتقر إلـى              مع أ  •

 .العمق

  

هناك قضية ال تقل أهمية عن استعداد المعلم للتعليم في صفوف فيها أجهزة حاسوب                    

 هقابل استخدام ، وهي ضرورة أن يُ    التعليميةرساته   في مما   الحاسوب استخدامتبنيه لفكرة   و

 استقـصاء  حيث تم فـي الدراسـة  ،  )Wang, 2002( ليم معتقدات المعلمين في التع

ـ         ينمعلمادراكات مجموعة     ،زة حاسـوب   قبل الخدمة لوظيفة المعلم في صفوف فيها أجه

 ،معلم ودوره المتمركز حـول المـتعلم      تمركز حول ال  مقياس دور المعلم بداللة دوره ال     و

المعلـم فـي    معلم قبل الخدمة لوظيفـة       تقيس ادراكات ال   استبانة لهذا الغرض    تواستخدم

مون بها األجهزة في هـذه      دوادراكاتهم للكيفية التي سيستخ    ،صفوف فيها أجهزة حاسوب   

 إلى اسـتخدام    -ويميلون –أظهرت الدراسة أن المعلمين قبل الخدمة يفضلون        . الصفوف

كزة حـول   داة تعليمية متمر  الحاسوب كأداة تعليمية متمركزة حول المعلم أكثر من كونها أ         

وبذلك اقترحت نتائج الدراسة اعتبارات مهمة منها ضرورة أن تخدم الـدورات            . المتعلم

كمعلمين التدريبية على تكنولوجيا المعلومات تغيير ادراكات المعلمين قبل الخدمة لدورهم           

 باإلضافةركز حول المتعلم،    ن ادراكات لدورهم المتمركز حول المعلم إلى دورهم المتم        م

في عندما يدرسون    خبرات المعلمين قبل الخدمة لمعرفة كيف يمارسون دورهم          إلى تقييم 

، وأي نوع من الخبرات يعزز استخدام الحاسـوب         صفوف حقيقية تحوي أجهزة حاسوب    

ن قبل الخدمة   وث وجد فجوة بين ما يتعلمه المعلم      حي. كأداة تعليمية متمركزة حول المتعلم    

  .قيةه في الصفوف الحقي أن فعلنووما يستطيع
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نه لسد هذه الفجوة ال بد من تعريض الطلبة المعلمين إلى نماذج مـن ممارسـات                أ و    

         تعليمية علـى التكنولوجيـا خـالل ممارسـة التعلـيم فـي فـصولهم قبـل التخـرج                   

 )Pope et al, 2002 .(  دراسة لفحص هذه الفجـوة ذلـك    بوب وزمالؤهأجرىفقد 

مة عادة ال يمارسون وال يكاملون مهـارات ومفـاهيم           أن المعلمين قبل الخد    أنهم وجدوا 

 إكـسابه ا يشكل فجوة بين ما يـتم تدريـسه و          مم التكنولوجيا التي يمارسونها في الجامعة    

للمعلمين قبل الخدمة من مهارات ومعارف حول التكنولوجيا وما يتوقع منهم من امـتالك              

وجد مـن   . فوف بالتكنولوجيا المعرفة والمهارات الالزمة للنجاح وما قد  يفعلوه في الص         

الدراسة أن فرصة المعلمين قبل الخدمة الذين يتعرضون إلى التكنولوجيـا خـالل تعلـم               

يـد مـن    زليـاتهم ت  ومشاهداتهم لنماذج تكنولوجية فـي ك      ممارسات التعليم في فصولهم،   

زيد يتجاهات ايجابية نحوها، وبالتالي     ولد لديهم ا  ت و ،مستويات الثقة لديهم نحو التكنولوجيا    

  .االستخدام التعليمي للتكنولوجيا في صفوفهم الحقيقية

  

 واإلبداع التكنولوجيا في التعليم     إدراجأنه بالرغم من أن      إلى   اإلشارةمن الضروري         

، وأن هذا    ومهاراتهم في استخدامها   اأهميته هموإدراك  واستعداداتهم ، يرجع إلى األفراد   فيه

 أن هـذا الـسلوك ال       إال ؛ر التكنولوجيا في التعلـيم     الشخصي شرط أساسي النتشا    اإلبداع

 فيهـا دوره     المعلـم   يمارس يالتنظيمية الت  يتأثر بالسياق والثقافة     وإنمايتواجد في الفراغ،    

ن كأفراد ليسوا المسئولين عن تحديد تكامل        فالمعلمو .تى في أعلى المستويات األكاديمية    ح

 هناك العديد مـن      المركزة للتكنولوجيا ألن    المناطق التكنولوجيا في صفوفهم حتى في أكثر     
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،  )Hernandez-Ramos, 2005(   تلعب دوراً فـي ذلـك     التيالعوامل السياقية

لتكامـل   إلى الحصول علـى صـورة شـاملة          في دراسته  هيرنانديز راموس     هدف حيث

 أن  وجـد و ،في كاليفورنيـا   في سانتا كالرا     12التكنولوجيا في التعليم في مدارس صف       

والمعتقـدات   ،لمين، والمعرفـة بتطبيـق البرمجيـات      نولوجيا في برامج تحضير المع    التك

البنائية، والدعم الفني والتقني لها عالقة ايجابية مع تكرار استخدام المعلمين للتكنولوجيـا             

 تبين أن العوامل الشخصية كالكفـاءة فـي اسـتخدام الحاسـوب             حيث. ألنفسهم ولطلبتهم 

 التعلـيم    الحاسوب في  ا استخدام تكنولوجي  ىرونة وغيرها تؤثر عل   والمعتقدات البنائية والم  

 إدراج فالعديد من العوامل الـسياقية كـضعف التأكيـد علـى             .ةالصفي ولكنها غير كافي   

التكنولوجيا في معاهد ومؤسسات إعداد وتأهيل المعلمين، والمشاكل التكنولوجية، والضغط          

  .اج التكنولوجيا في التعليممن قبل المسئولين تؤثر سلباً على تكامل وإدر

  

؛  ذاتهـا  النتيجة )Adamy & Heineck, 2005(  أدمي وزميله هينيك لقد أكد      

 بشكل   ممارسات تكامل تكنولوجيا الحاسوب لدى مربي معلمي الرياضيات        حيث تم فحص  

 لتحديـد  ،ن المقابالت المعمقة والمشاهدات ومراجعة الوثـائق       من خالل مجموعة م    معمق

 التي تعزز أو تمنـع تبنـيهم        ل، والعوام هذه التكنولوجيا  وة التي يطور بها مستخدم    الكيفي

وجد من الدراسـة أن تكامـل التكنولوجيـا فـي           و.  في التعليم   التكنولوجيا ملفكرة استخدا 

تتأثر بالعوامل التنظيمية الخاصـة بالمدرسـة أو         ، اجتماعية  عملية  أو المنظمات  المدارس
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 إلـى الحـوافز     باإلضـافة ،   العالية لها  اإلدارية، والتوقعات   ارياإلد  المنظمة مثل الدعم  

  .فرها حتى يتحقق لها النجاحا التقنية في التعليم التي ال بد من توإلدراج

  

العديد من العوامـل تـشكل      كن أن ينظر إليها كنظام بيئي، و      فكل مدرسة أو مديرية يم       

 فكرة أن تطبـق دون      ةلي ال يمكن ألي   ، وبالتا  وتؤثر على المعلم وممارساته    ،بيئيالنظام ال 

، اعتبار البناء االجتماعي الداخلي للمدرسة أو أي ضغوطات تواجه المدرسة واألفراد فيها           

        وهذا ينطبق علـى مـستوى اسـتخدام المعلمـين والطلبـة ألجهـزة الحاسـوب فيهـا                 

 )Zhao & Frank, 2003 .(   

  

 ،)2003(  زاو وفرانـك     دراسةم من   موعة من زمالئه قبل عا    لقد توصل زاو ومج        

إلى   )Zhao et al, 2002(  ه من دراستهم حيث هدف زاو وزمالؤ؛هاذات إلى النتيجة

 تحديـد   ، أي تخدام التكنولوجيا في الصف بنجاح    فهم الشروط التي يمكن أن تطبق فكرة اس       

عليم فـي    استخدام المعلمين لتكنولوجيا الحاسوب في الت      العوامل التي تسهل أو تحول دون     

 في  مقاطعةال ممن أعطوا منحة من قبل        ومعلمة اً معلم 100طبقت الدراسة على    . صفوفهم

لمعلمين ودعم اإلبداع لـديهم     لتي تهدف إلى تزويد المصادر ل      لإلبداع التكنولوجي ا   الوالية

في ستة   مواضيع    تستقصي استبانة عليهم   توزعو.  في بيئة الصف   افي مكاملة التكنولوجي  

القلـق مـن الحاسـوب، واالتجاهـات        والكفاءة في استخدام التكنولوجيـا،      : مجاالت هي 

، وأنماط  ق والمخطط للتكنولوجيا  خدام المسبّ والمعتقدات نحو التكنولوجيا في التعليم، واالست     



 41

 مـنهم   32 مـع    ت كذلك أجري  . المنحة ع والخبرات المحضرة لمشرو   ،وأساليب التدريس 

 ات السابقة بالتكنولوجيا، والدافعية لتطبيـق     الخبر:  قضايا هي  مقابالت ركزت على ثالث   

التخطـيط لتطبيـق مـشروع      االهتمـام و   التكنولوجيا والحصول على المنحة، و     مشروع

ـ  ، لدراسـات حالـة    32 مـن ال   اً  فرد  12ار  بعد ذلك تم اختي   . التكنولوجيا المقترح   ت تّم

إلضافة إلـى    با ،، ومالحظتهم، وإجراء مقابالت مع الطلبة والزمالء      زيارتهم مرة كل شهر   

-جد من هـذه الدراسـة       وو. االتصال االلكتروني والتركيز على مدى تطبيق التكنولوجيا      

 يؤثر بشكل واضح علـى التطبيـق         عامالً 11 أن توفر    -والتي استمرت لمدة سنة كاملة    

 محاور  ة في ثالث  رتتمحوويمكن أن   . لتكنولوجيا في الصف واإلبداع فيه    الناجح الستخدام ا  

  :رئيسة

  :ها عالقة بالمعلمعوامل ل •

  .الكفاءة في استخدام التكنولوجيا -

 .االنسجام بين أساليب المعلم التعليمية والتكنولوجيا -

 .؛ أي المعرفة بالمنظمة والثقافة االجتماعية للمدرسةاالجتماعيالوعي  -

  :"بفكرة تطبيق التكنولوجيا " عوامل لها عالقة بالتكنولوجيا •

  .ا التعليمية، وقيمها، وممارساتها؛ معتقداتهالبعد عن ثقافة المدرسة -

 ، والتـي تعـود إلـى كميـة األجهـزة            البعد عن المصادر المتاحة للتكنولوجيا     -

 .التكنولوجية المتاحة من معدات وبرمجيات و قنوات اتصال وغيرها
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؛ أي درجة اختالف تطبيـق التكنولوجيـا فـي          البعد عن ممارسات المعلم الحالية     -

 .تعليمية السابقة التي اعتاد عليهاالتعليم عن ممارسة المعلم ال

 الدرجة المتطلبة من التعاون والمشاركة والدعم مـن         اآلخرين؛ أي االعتماد على    -

 .خارج سلطة الفكرة أو المشروعأفراد 

 المـصادر   م؛ أي الدرجة المتطلبـة السـتخدا      االعتماد على المصادر التكنولوجية    -

 .التكنولوجية الخارجة عن سيطرة المعلم

  :"المدرسة" ا عالقة بالسياق مل لهعوا •

  ....).تسهيالت ، ومعدات، وتشبيك، (  للمدرسة البنية التحتية التكنولوجية -

 ....). واألنظمة،واإلجراءاتدعم الطاقم، والسياسات، ( البنية التحتية البشرية  -

 ".الدعم االجتماعي" ثقافة المنظمة  -

      

 علـى   اإلعـداد  في المدارس ال يقتصر على        لتكامل هذه التكنولوجيا   اإلعداد فإن   ،لذا     

 على مستوى مدير المدرسة أو المنظمة أيـضاً؛ فقـد           اإلعدادتشمل  ؛ وإنما   مستوى المعلم 

 المدارس  و الذي يتلقاه مدير    وكّمّيته  التدريب التكنولوجي  أكدت بعض الدراسات أن نوعية    

                يكـس  كمـا فـي دراسـة داوسـون ور         يؤثر على تكامل التكنولوجيـا فـي المـدارس        

) Dawson & Rakes, 2003 .(مـن  مـدارس ال مستويات التكامل في افحص  حيث 

وصل المدرسة باالنترنـت و     ؛ أي   الربط:  عناصر تتعلق بهذا التكامل    ةفة خمس خالل معر 

توفر أجهزة الحاسوب    والتي تتعلق ب   لمية واستخدام البريد االلكتروني، والمعدات    الشبكة العا 
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طلبة للمحتـوى   االستخدام المنظم من قبل ال    ؛ بمعنى   ى الصيانة لها، والمحتوى    إل باإلضافة

لوجيا الذي يتلقاه طـاقم      التدريب المتعلق بالتكنو   ؛ أي االلكتروني المبرمج، والتطور المهني   

ـ        ؛ أي االستخدام، وأخيراً   المدرسة نمط فـي    استخدام الحاسوب من قبل المعلم والطالب ك

ـ   آخذين أيضاً بعـين      .أغلبية الصفوف في المدرسة    ـ    ةاالعتبـار كمي دريب  ونوعيـة الت

؛  الخاصة بالمـدير   ومجموعة من الخصائص    هذه المدارس،  والتكنولوجي الذي تلقاه مدير   

ومستوى الـصفوف    ، وحجم المدرسة ،   اإلدارةكعمر المدير، وجنسه، وسنوات خبرته في       

 School سـتعداد  فيها من خالل استخدام التقييم المخطـط لتكنولوجيـا المدرسـة واال   

Technology and Readiness Chart Assessment، ه نّأوجد من الدراسة و

 فإن مستوى تكامـل     ،ر في مجال التكنولوجيا   ثى مدير المدرسة ساعات تدريبية أك     كلما تلق 

 ؛ فكلمـا كـان    ة التدريب ذنوعيينطبق على   وذات الشيء   . زداد ي تهوجيا في مدارس  التكنول

 زاد مستوى تكامل التكنولوجيـا       كلّما تكامل التكنولوجيا في المنهاج    وثيق الصلة ب   التدريب

  .في مدارسهم

  

 والتكنولوجيا عامـة فـي      ب المدير هام الستخدام الحاسو    ن التدريب الذي يتلقاه    أ ومع     

 له   أولوية قصوى لما   عتبر أو قبلها يُ    الخدمة أثناء المعلم   التعليم، إال أن التدريب الذي يتلقاه     

 االمعلمين والطلبة نحو التكنولوجي    على اتجاهات     كأثره ؛عدة    في مجاالت  ايجابيةآثار  من  

في اسـتخدام   يؤثر على فعالية المعلم     و ،ن التدريب مبنياً على االحتياجات    خصوصاً إذا كا  

). Willis & Cifuentes, 2005 ,  Christensen, 2002(الصف التكنولوجيا في
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 ومعلمة فـي  اً معلم60تم تطبيقها على  )  Christensen, 2002(فدراسة كريستيسن 

 على االحتياجـات    اً تلقوا تدريباً مبني   ممنائية شمال الواليات المتحدة      المدارس االبتد  إحدى

وقد تم مقارنـة نتـائج     . في تكامل الحاسوب في نشاطات التعلّم الّصفّي خالل سنة دراسية         

ولم يكن مبنياً على    قاطعة  م مستوى ال  ريباً عادياً على  التدريب مع معلمي مدرستين تلقوا تد     

 حديد الفروق في اتجاهات المعلمـين     لتو. هو الحال في المدرسة المعالجة     كما   ،االحتياجات

وجد من نتائج الدراسة أن التـدريب       و ، اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب    استبانه تماستخد

 اتجاهـات   قوي على كل   يؤثر بش   المبني على االحتياجات   على تكامل الحاسوب في التعليم    

ستخدام المعلمين للحاسـوب    التدريب يعزز ا  هذا  ، كذلك ظهر بأن     المعلمين نحو الحاسوب  

 إال أن الدراسة أظهـرت      ، ألهميته وإدراكهمويعزز استمتاع الطلبة بالحاسوب      ،في الصف 

عزز قلق المعلمـين نحـو      تابية نحو أهمية الحاسوب في الصف        ادراكات الطلبة االيج   أن

خفف قلقهم من   ت إلى آليات للتعليم المستمر       دائمة وهذا يعني أن المعلمين بحاجة    الحاسوب،  

الحاسوب بسرعة أكبر من مستوى تقدم مهارة الطلبة التي تزيد الـضغط والقلـق علـى                

  .المعلمين

  

 المبنـي علـى     من الدور الكبير للتدريب علـى اسـتخدام التكنولوجيـا         على الرغم   و    

 إال أن التـدريب ال بـد أن         ، واتجاهاتهم نمجال تطوير المعلمي   ومساهماته في    االحتياجات

 تزويدو التعلم عمليات   إثراء من أجل    ،يحدد في سياق أصيل يشبه ذلك الموجود في الصف        

ــم ب ــيفيو المعل ــه س ــز وزميل ــام ويلي ــد ق ــل، فق ــهلة النق ــة س ــرات واقعي                 تسنخب
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)Willis & Cifuentes, 2005   (ها نتائج تـدريب المعلمـين علـى    بدراسة قارنا في

تـم  . عبر االنترنت والتدريب الذي يعرض وجهـاً لوجـه        استخدام التكنولوجيا في التعليم     

وجهـاً  مـنهم    15 منهم عبر االنترنـت و       18(  ومعلمة   اً معلم 33تطبيق الدراسة على    

مـن  تم فحص مجموعة    بعد انتهاء التدريب    . هنفس كال التدريبين المدرب  م  ّدد ق ، وق )لوجه

تخدام تكنولوجيا الحاسـوب    زيادة اس ونمو مستوى المهارة لدى المعلمين،      : التطبيقات منها 

تمركـزة  االنتقال من طرق تعليمية متمركزة حول المعلم إلى طرق تعليمية م          و،  في الصف 

وجد في نهاية التدريب أن مستوى المهارة       . ، وقضايا لها عالقة بإدارة الصف     حول المتعلم 

، تشبه تلك الموجـودة فـي غرفـة          وفي ظروف حقيقية    دّربوا وجهاً لوجه   للمعلمين الذين 

، كـذلك فـإن مـستوى       أولئك الذين دّربوا عبر االنترنـت      ازداد بشكل أكبر من      الصف،

 لوجه أكثر من أولئـك      اًوجهك الذين التحقوا بفصول التدريب      بين أولئ  استخدام التكنولوجيا 

لمين الذين التحقوا في    ، عدا عن ذلك فإن المع     ين في فصول التدريب عبر االنترنت     الملتحق

 اً فـي   تغير وسجلوا. نظرائهم لوجه استخدموا مجموعات تعاونية أكثر من        اًوجهالتدريب  

 إلى زيادة التخطيط    باإلضافة،  ه للطلبة ل وموجّ الوظيفة لديهم من مقدم للمعلومات إلى مسهِّ      

         .نترنتبة عبر االلديهم بشكل أوضح مما هو في المجموعة المدّر

       

المعتقـدات نحـو الحاسـوب      دراسات تناولت موضوع االتجاهات و     : المحور الثالث     

  .واستخدامه في التعليم
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 فعالة فـي عمليـة       بينت أهمية الحاسوب كأداة     التي دراساتال  تعّدد على الرغم من        

ـ       بذل الكثير من الجهود إلجراء تغيرات      هاتبعما  و ،التعلم والتعليم  ل  في المدارس مـن أج

ـ       ،إدراج الحاسوب كأداة تعليمية واالستفادة من إمكاناتها       ال إال أنه وجد أن االستخدام الفّع

 ، المستخدمين له من معلمين وطلبـة       واهتمام للحاسوب يعتمد في جزء كبير منه على تقّبل       

وبـة  تجاهـات االيجابيـة مطل     فقد وجد أن اال     ؛اتجاهات ايجابية نحوه  معتقدات و ووجود  

احـاً فـي     أهدافهم أو أنهم أكثر نج     ند ذوي االتجاهات االيجابية يحققو    وأن األفرا  ،للنجاح

 اهتمامـات المعلمـين ومعـرفتهم    أنفقد وجـد   .)Ruggiero, 1998 ( مجال عملهم

، هذا مـا    باستخدام التكنولوجيا وثيق الصلة بمستويات تكامل هذه التكنولوجيا في المدرسة         

من خالل تطبيق كـل مـن    ) Atkins & Vasu, 2000 (ازيو ف وتوصلت إليه أتكيز

ـ  155على  يا،  داة التعليم باستخدام التكنولوج   أو،  ة االهتمام باستخدام الحاسوب   ناباست  اً معلم

ن جد من الدراسة أن هناك عالقة ايجابية بي       وو. ة في ثالث مدارس شمال كاليفورنيا     ومعلم

 النتـائج علـى     وإن. تعليم باستخدام الحاسوب  حاسوب وال أي االهتمام باستخدام ال   ؛  األداتين

ـ                ى أداة االهتمام بالحاسوب ارتبطت مع مستويات الثقـة وعـدد سـاعات التـدريب عل

يجابية بين عالمات المشاركين على أداة التعليم باستخدام        إالتكنولوجيا، كما وجدت عالقات     

لمدرسـة وعـدد    الحاسوب وكل من مستويات الثقة والتواصل مع الحاسوب في البيت وا          

فـي  ظهرت عالقـات سـلبية       أن الدراسة أ   إال،  ساعات التدريب على استخدام الحاسوب    

  .مع العمرمستويات الثقة 
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اهتمـامهم باسـتخدام الحاسـوب       فإن الكشف عن معتقدات المعلمين ومـستوى         ،لذا     

      وزمالئهـا   أيـدينغ  ، أمثـال  وقد ركز العديد من الباحثين على هـذه القـضية         . ضرورة

Iding et al, 2002)(  .إلى استقصاء اهتمام ومعتقدات وممارسات المعلمين  هدفوافقد 

  تبحـث فـي    استبانةتطبيق  حيث تم   . في استخدام تكنولوجيا الحاسوب في التعليم الصفي      

استخدام الحاسوب في   والتقييم الذاتي لمستوى الكفاءة على الحاسوب،       : أربعة مجاالت هي  

عتقـاد بأهميـة    مصادر والدعم الستخدام الحاسوب في المدرسة، واال      الوالسياق التعليمي،   

 ومعلمة قبل وأثناء الخدمة ملتحقـين فـي         اً معلم 78 ى عل وتوزيعها .الحاسوب في التعليم  

أظهرت . برامج للتربية الخاصة وتعليم العلوم في إحدى الجامعات غرب الواليات المتحدة          

اسوب الستخدامهم الشخصي على األقل أولئـك       النتائج أن المعلمين يستخدمون أجهزة الح     

 وأن مـستويات    ،الماهرين باستخدام الحاسوب والذين لديهم اتصال بالحاسوب في المدرسة        

ـ  أن  ، و صال واالستخدام في المدرسة تتفاوت    االت ـ  لديهم اهتمام التعلم علـى اسـتخدام     اً ب

معلمين غير مـدركين     أنه ظهر من النتائج أن ال      إال،  لحاسوب في التعليم ألهداف تربوية    ا

، كذلك تبين أن معظم     ن تكون مفيدة ومساعدة في تعليمهم     للبرمجيات التعليمية التي يمكن أ    

ملفـات الطـالب،    : عديد من المهام المتعلقة بالتعليم     ال يستخدمون الحاسوب في ال     المعلمين

التوضيحات والتمثيالت، أو حتى مشاركة الطلبة في الصف أو مع بعـضهم            ودروسهم،  و

 ، مـع أن المعلمـين أظهـروا       خارج المدرسة نشاطات على الحاسوب    بفي القيام     لبعض  ا

الحاسوب واستخدامه من قبل الطلبـة،      درجة ايجابية من المعتقدات واالستمتاع واالهتمام ب      

  .وعّبروا عنها بوضوح
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 استقـصاء إلـى     أيضاً هدفت، حيث   لتؤكد ذلك ) 2004( العبادي   قد جاءت دراسة  و     

 يا في تقبـل الحاسـوب كتجديـد تربـوي         تمام معلمي الصفوف األساسية الدن    مستويات اه 

 هناك فروق بين مستويات االهتمام تعـزى        توتوظيفه في التدريس، والكشف فيما إذا كان      

 اً معلم 149 وطبقها على    الغرض، لهذا   استبانةطور الباحث   . إلى كل من الجنس والخبرة    

ل والثاني والثالث في مديرية التربية والتعليم في        األو: ومعلمة من الصفوف األساسية الدنيا    

تبين من نتائج الدراسة أن اهتمامات      و. 2003- 2002منطقة اربد األولى للعام الدراسي      

المعلمين في تقبل الحاسوب كتجديد تربوي وتوظيفه في التدريس مـا زال فـي مرحلـة                

 المرتبطة بتوظيـف    داريةواإل هذا االهتمام يتركز على األمور الشخصية        أنمبكرة، حيث   

 ألهمية الحاسـوب    وإدراكهمأما فيما يتعلق بمستوى وعي المعلمين       . الحاسوب في التعليم  

 بين  إحصائية فروق ذات داللة     ةولم تظهر الدراسة أي   . داخل غرفة الصف فقد كان ضعيفاً     

 رجـع مستويات االهتمام لدى المعلمين في تقبل الحاسوب كتجديد تربوي وتوظيفه للتعليم ي           

   .لجنس أو الخبرة أي من اإلى

    

 معتقدات واتجاهات المعلمين نحو الحاسوب عامـل         أن أكدت العديد من الدراسات         و

ــي ــتخدامه ف ــى اس ــؤثر عل ــيمم ــي وزم.  التعل ــي دراســة وزن ــه ابرفف ــيايل             م

)Wozney & Abrami, 2006  (  تبين أن تطبيق التكنولوجيا هي عمليـة ديناميكيـة 

حـري  ، فقد تم في هذه الدراسة الت      طها خصائص المعلم الشخصية وظروف المدرسة     تتوس

ـ      عن الخصائص الشخصية والوضع و     دى االتجاهات والممارسات لتكنولوجيا الحاسـوب ل
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 استبانة إلى   باإلضافةوذلك باستخدام نظرية قيمة التوقع       ،مجموعة من المعلمين والمعلمات   

التوقـع  :  وهـي  ،الثة محـاور مهمـة وذات عالقـة       ثتناولت  والتي  ،  تطبيق التكنولوجيا 

 . كلفة استخدام التكنولوجيـا    وإدراك  قيمة استخدام التكنولوجيا،   وإدراك ،المحسوس للنجاح 

 فقد تم فحص مكان سكن المعلـم واسـتخدامه الحـالي            ،ستبانة إلى النظرية واال   باإلضافة

قع النجاح والقيمة المدركة    تو: أنجد من الدراسة    وو. تكنولوجيا والمصادر المتاحة لذلك   لل

 التـي تميـز مـستويات     من بين القضايا    الستخدام التكنولوجيا كانت أكثر القضايا أهمية       

، وهذان العامالن مرتبطان بنظام المعتقدات لدى المعلمين،         الحاسوب بين المعلمين   استخدام

 العامل االستخدام الشخصي للحواسيب خارج نشاطات التدريس كان          فإن ،إضافة إلى ذلك  

المعلمـين  ، وأن اسـتخدام     ام المعلمين التكنولوجيا فـي الـصف       األكبر في استخد   ؤيالتنب

 ألنه غنّي بالمعلومات المفيدة سواء مـن خـالل          األولىلتكنولوجيا الحاسوب كان بالدرجة     

وعندما سئل المعلمـون عـن      . ر األقراص المدمجة وكذلك ألنه معب     الشبكة العالمية أو من   

 إلـى أن    واأشـار  تي تجعلهم يطبقون الحاسوب في التعليم بشكل أسـهل،        مصادر الدعم ال  

 المدرسة يجب أن تغطـي العديـد مـن          إدارةالمصادر الشخصية والمصادر المزودة من      

مل التـدريب علـى الحاسـوب        أن تش  ويجب ، المطلوبة لكل من المعلم والطلبة     المصادر

الموقع، كما أشار المعلمون إلى      وتقني في    ي إلى دعم فن   باإلضافة ،وتوفر برامج محوسبة  

 إلى وصول الطلبة    باإلضافة ،ي الذي يتعدى مجرد تطوير المهارة     ضرورة التدريب التطبيق  

  .ه الستخدامؤياً تنبإلى مصادر الحاسوب الذي اعتبر في هذه الدراسة عامالً
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 مبـادئ  الستخدام   ؤية والكفاءة الذاتية عوامل تنب    هذا يؤكد على أن معتقدات السياق     و     

 لمـب  ، فقد طور الباحثان )Lumpe & Chambers, 2001( التكنولوجيا في التعليم

 أداة من أجل تقييم معتقدات السياق لدى المعلمين والمتعلقة باستخدام التكنولوجيا            وشامبرز

Beliefs about Teaching with Technology  ،تقـيس تـصورات   وهي أداة 

 في المدرسة والتي يمكن أن تسهم في        ارامج التكنولوجي لضعف والقوة في ب   لنقاط ا المعلمين  

مـة  مهذا المجال، وكـأداة مت    في  للمعلمين  طور المهني   المساعدة في التخطيط لتجارب الت    

 أنمـاط  الذاتية لديه وتسمح لهم ببناء لمحـات حـول           والكفاءةلمقاييس القابلية لدى المعلم     

تـم تطبيـق   . ماط المعتقدات الخاصة لديهممعتقدات المعلمين وتحديد العوامل التي تتنبأ بأن 

 إلى   الهادفة  كانوا مشاركين في أحد برامج التطور المهني       ، من المعلمين  307األداة على   

 االنخراط  بمبادئوتزويدهم   ،مكاملتهم واستخدامهم للتكنولوجيا  تطوير ودعم المعلمين أثناء     

مركزة حول المتعلم وتكـون     بالتعلم الذي يعتبر طريقة تدريس شاملة تكون بيئة الصف مت         

 فيها عادة معقدة ونشاطات الطلبة عادة تعاونية وتستند على المـشاريع، وتكـون              األسئلة

 صنفاً من   وجد من الدراسة أن أربعة عشر     . تجالمهام والوظائف مصممة من أجل تعلم من      

: تتمثـل فـي   و ولوجيـا عوامل السياق تؤثر على معتقدات المعلمين حول اسـتخدام التكن         

النترنت، ونوعية وجودة البرمجيـات،     الوصول واالتصال با  و ،والتطور المهني  ،مصادرال

ودعم المعلمين، والـدعم التقنـي، وقـت     ،، ودعم اآلباء  اإلداري، والدعم   وبناءات الصف 

،  النقـال  وأجهـزة ،  تاح للطالب الستخدام التكنولوجيا، وحجم الصف     والوقت الم ،  التخطيط

يجابيـة فـي جميـع هـذه        إ وقد أظهر المعلمون معتقدات      .يحةوأخيراً التوصيالت الصح  
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 فـي هـذه     واإلناث من المعتقدات مع وجود بعض الفروق الطفيفة بين الذكور           األصناف

 فـروق بـين     ة ولم تظهر أي   ،اإلناثالمعتقدات السياقية حول استخدام التكنولوجيا لصالح       

 وقد وجد أن كـالً     . كالتخصص أو مستوى الصف    أخرىالمعلمين تعود إلى أي متغيرات      

 الستخدام التكنولوجيا فـي     ؤيةالذاتية ذات داللة وعوامل تنب     والكفاءة   ،من معتقدات السياق  

  .تعلم وجعله متمركزاً حول المتعلم االنخراط في المبادئ

  

 معتقدات الضبط والدافعية والتي تتـداخل مـع         ، وجد أنّ  إلى جانب معتقدات السياق       و

 تتطور مـع    ساهم في تطوير مستوى استخدام الحاسوب في التعليم،       التي ت  ؛الكفاءة الذاتية 

، حيث  )Solvberg, 2003( انخراط الطلبة في الدروس التي تستخدم فيها التكنولوجيا 

 التـي   الثانويةوالدافعية لدى طلبة إحدى المدارس      الضبط  معتقدات  تأكيد ذلك بعد قياس     تم  

رسة على ثـالث    م والطلبة في المد   ق الطا أطلقت برنامج تحسين وتعزيز الحاسوب لكل من      

 ؛ بالنجاح أثناء العمل مع الحاسوب     ؛ وتتعلق معتقدات الضبط بالثقة    مرات خالل ستة أشهر   

 إلدراكويتعلـق بالوظيفـة المـشتركة       االعتقاد بأن العمل الشخصي يقود إلى النجاح        أي  

معتقدات الضبط هي    وبذلك فإن    ،الكفاءة مع تصور النتائج التي تتحكم بها عوامل خارجية        

م وميـل األفـراد     ، أما الدافعية فهي تمثل اهتما      معتقد الكفاءة والحاالت الطارئة    ب من مركّ

 تغير ايجابي في معتقدات الـضبط لـدى         حدوث جد من الدراسة  وو. الستخدام الحاسوب 

 أنه مع اكتـساب الطلبـة خبـرة بالحاسـوب           أي،  لطلبة نحو الحاسوب مع مرور الوقت     ا

م بـالظروف   كاد ثبات معتقدات الضبط لديهم، والثقـة والـتح        ألفة معه وز  أصبحوا أكثر   
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 أنهـا   إال ْدلم تز مع أنها   و،  فعية الطلبة نحو استخدام الحاسوب    أما بالنسبة إلى دا   . الطارئة

،  نتيجة االلتحاق في دروس يستخدم فيها التكنولوجيـا        واأللفةبقيت ثابتة وعالية مع الخبرة      

  في هذه المعتقدات ترجع إلى       إحصائية فروق ذات داللة     ةسة أي ولم يظهر من نتائج الدرا    

  .الجنس

  

، إال أنه ال بـد      في التعليم ومع أهمية االتجاهات االيجابية نحو الحاسوب واستخدامه              

 الخبرة والمعرفة باستخدام    يجابية ال بد أن تترافق مع      على أن هذه االتجاهات اإل      التأكيد من

 والتـي  ، )Mcalister, 2005( في دراسة مكليستر وزمالئهـا  ف.  في التعليمالحاسوب

حاسـوب  هدفت إلى تقييم اتجاهات المعلمين الطلبة نحو الحاسوب وخبراتهم في استخدام ال           

 إال،  وب واستخدامه في التعليم ايجابية    ت المعلمين نحو الحاس   وجد أن اتجاها  . في صفوفهم 

تصاالت في التعليم في الـصف مختلفـة         تكامل تكنولوجيا المعلومات واال    في خبراتهم   أن

إلـى ضـرورة    يـشير   و ،ة وحدها غير كافي   ةاإليجابي االتجاهات   أن وهدا يؤكد . ومحدودة

 تكنولوجيـا المعلومـات      ودعم االحتياجات فـي مجـال اسـتخدام        التدريبالتأكيد على   

 وضع برامج التدريب بحيث تقدم نماذج حقيقيـة للطلبـة المعلمـين           أهمية  و ،واالتصاالت

  .الة للتعليم وتشجيعهم على استخدام الحاسوب في التعليموتعليمهم اكتشاف الطرق الفّع

  

 بعض الدراسات أن اتجاهات الفرد ومعتقداته نحو الحاسـوب          رأت ،انب آخر من ج      

حتى وإن كان هذا التـأثير   )  Liu et al, 2004(  في تعلم تكنولوجيا بنجاحهممرتبطة 
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من خالل وجود عوامل ومتغيرات  توسطية       يمكن أن يكون    إنما   و ،واالرتباط غير مباشر  

ه باستقصاء كيـف أن االتجاهـات       ؤ وزمال و فقد قام لي   ،المستغرق على الحاسوب  كالوقت  

 من خالل تحديد متغير متوسط بـين االتجاهـات          يجابية تحول إلى تحصيل علمي عالٍ     اال

، والتحرر  الدافعية، واألهمية  و ،االستمتاع: وب المتمثلة في أربعة متغيرات هي     نحو الحاس 

هذا المتغير الوسـيط    . جهة مع تعلم الحاسوب من جهة أخرى      من القلق من الحاسوب من      

ـ         .  في تعلم التكنولوجيا   قالمستغرجاز  هو وقت االن   ذه لقـد قـام البـاحثون باستقـصاء ه

لقياس التحصيل فقد اسـتخدمت العالمـات       و ،االتجاهات من خالل تطبيق أداة لالتجاهات     

المستخدم على  قياس الوقت   أما  ،  فصل تكنولوجيا الحاسوب  النهائية التي حصلوا عليها في      

 من خالل تقرير ذاتي يكتبه المعلم الطالـب حـول متوسـط الـدقائق               الحاسوب فقد كان  

  :أن من الدراسة تبّينو.  في التعلم والعمل بالحاسوبأسبوعياالمستغرقة 

 تكنولوجيا الحاسوب يمكن أن ُيتنبأ به من خالل         م واستخدام الوقت المستغرق في التعلّ    •

، األهميـة والدافعيـة،    و ،المتعـة ( عة  بمجموعة خطية من متغيرات االتجاهات األر     

 فالطلبة لديهم اتجاهات ايجابية يقضون وقتاً أكبـر فـي الـتعلم             .)والتحرر من القلق  

  .واستخدام الحاسوب 

تبط بعالقة خطية وايجابيـة مـع       الوقت المستغرق في التعلم واستخدام الحاسوب ير       •

في التعلم عـن الحاسـوب       الذين يقضون وقتاً أكبر      ةفالطلب؛  بالتحصيل في الحاسو  

 .، يحصلون على عالمات أكبرويستعملونه
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 فإن الوقت المستغرق في التعلم واستخدام الحاسوب هو عامل متوسط بين            ،وبالتالي      

ية يمكـن   ا يشير إلى أن االتجاهات االيجاب     وهذ. تجاهات نحو الحاسوب والتحصيل فيه    اال

إن ف  )Solvberg, 2003 (  سولفبرغدراسة تراكما أشو ،أن تُحّول إلى تحصيل عاٍل

 على معتقدات الـضبط     يؤثرانخراط الطلبة في بيئة تعليمية تستخدم الحاسوب في التعليم          

ـ لوكما اتضح في دراسة      . من اهتمام الطلبة بموضوع التعلم     زيديو ،لديهم   وزمالئـه  وي

 )Liu et al, 2004  ( ابيـة يمكـن أن تحـول إلـى     فإن االتجاهات والمعتقدات االيج

 لذا يمكن التخمين أن انخراط الطلبة في صفوف تعليمية تستخدم تكنولوجيا            ،تحصيل عالٍ 

 يمكن أن يؤثر على التحصيل حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة من خـالل               ،الحاسوب

   .وجود متغيرات توسطية

     

 ،العمـر و،  رات كالجنس ركّزت العديد من الدراسات على بعض العوامل أو المتغي            و 

االنفتاح على التغيير، والوقت     و ،والتدريب على الحاسوب   ين،ملعمسنوات الخبرة لدى ال   و

 التـي يمكـن أن تـؤثر علـى          ،المستغرق في العمل بالحاسوب وغيرها من المتغيـرات       

ومـا تتـضمنه هـذه       االنترنت،لحديثة وعلى رأسها الحاسوب و    ات ا االتجاهات نحو التقني  

قبول ورفض الستخدام الحاسوب في التعلـيم،        ،حب وكراهية  االتجاهات من خوف وقلق،   

التـي  فحـصت   ) Vannata & Fordham, 2004(  فاناتا وفوردهـام  ففي دراسة

ـ             أ باسـتخدام   نزعات المعلمين المختلفة نحو استخدام التكنولوجيا في الـصف والتـي تتنب

 أن التدريب على اسـتخدام التكنولوجيـا والوقـت          تبّين ،12التكنولوجيا بين معلمي صف   
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المستغرق في العمل واالنفتاح على التغيير كانت أفضل العوامل التنبؤية علـى اسـتخدام              

  .التكنولوجيا في الصف

  

أحـد   عالقة ذات داللة إحصائية بـين اتجاهـات التربـويين نحـو            تكذلك وجد         

 ،البرمجيات المحوسبة الخاصة بنظام العالمات وكل من سنوات الخبـرة فـي التـدريس             

 أنـه  إال) Migliorino & Maiden, 2004(  نوات الخبرة في العمل مع الحاسوبوس

 عدم وجود عالقة ذات داللـة إحـصائية بـين االتجاهـات نحـو       ذاتهاالدراسةوجد في   

أن العالقة بين العمر واالتجاه     و  العمر والجنس،  البرمجيات المحوسبة واستخدامها وكل من    

 هناك مقاومة اكبر إلدخـال      تنحو البرمجيات واستخدامها سلبية، أي كلما زاد العمر كان        

 فـي    )2003  ( الشريف  إليها تتوصلتقريباً    ذاتها  النتائج  و. البرامج الصفية االلكترونية  

دام االنترنـت فـي     لمين نحو استخ  التي هدفت إلى معرفة اتجاهات الطالب والمع      دراستها  

 بلغت عينة الدراسـة     ، حيث  من أشكال استخدام الحاسوب في التعليم       شكالً  باعتباره التعليم

 معلم ومعلمة من مدارس محافظة القـدس وضـواحيها واسـتخدمت            103 و اً طالب 568

هـرت  أظ. إحداهما للمعلمين واألخرى للطلبة   الباحثة في الدراسة أداتين لقياس االتجاهات       

 وعـدم   ،الطلبة نحو استخدام االنترنت في التعلـيم       اتجاهات ايجابية لدى المعلمين و     النتائج

ين نحو استخدام االنترنت في التعلـيم      موجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعل       

 ذات داللة إحصائية في اتجاهات      اً بينما أظهرت فروق   ،تعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي    

حو استخدام االنترنت وذلك لصالح المعلمين حديثي الخبرة حيث أنهـم كـانوا             المعلمين ن 
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أظهرت الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي          و . استخداما لالنترنت  األكثر

اتجاهات الطلبة نحو استخدام االنترنت في التعليم تعزى للجنس لصالح الذكور والمرحلـة             

  . الصفية لصالح المرحلة العليا

  

، ودراسة ) Migliorino & Maiden, 2004( ومع أن دراسة ميجليرينو وميدين      

إال أن   ، نحو الحاسـوب   همتجاهاتا علىالمعلمين  لجنس   اً أثر الم تظهر ) 2003( الشريف  

 ووجد أن الجنس يؤثر على االتجاهـات        ،متغير الجنس كان محور اهتمام بعض الباحثين      

، ووين ومـا    ) Khine,2001(، وكين)2002( يد  مثل دراسة عبد الحمنحو الحاسوب

)Yuen & Ma, 2002(،ن وزمالئه وكريستينس )Christensen et al, 2005 ( .  

  

على مجموعة   )  Yuen & Ma, 2002( راسة التي قام بها وين وزميله ماففي الد    

حد بـرامج   قبل الخدمة معظمهم من الخريجين الجدد والملتحقين بأ       من المعلمين والمعلمات    

لكشف عن الفروق بين الجنـسين فـي قبـول الحاسـوب لـدى      ا هدفتو ،تعليم المعلمين 

 Technology Acceptance باستخدام أداة نموذج قبول التكنولوجيا وذلك ،المعلمين

Model ،سـهولة  وإدراك، واألهمية المدركـة الفائدة : اة متغيرين مستقلين تضمنت األد 

  :قد أكدت النتائج علىف. ابع فهو النّية لالستخدامغير التأما المت. االستخدام

 بشكل مباشـر    ار سهولة االستخدام أثّ   وإدراك ،أن المتغيرين المستقلين الفائدة المدركة     •

  .على استخدام الحاسوب
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 حيـث أن    ، في قبول الحاسوب ترجع إلى الجـنس       إحصائيةد فروق ذات داللة     و وج •

م الحاسوب في التعليم بـشكل قـوي عنـد          ة استخدا ؤثر على نيّ  ُيالفائدة سوف    إدراك

  . أكثر منه عند الذكوراإلناث

 سهولة استخدام الحاسوب سوف يؤثر على نية اسـتخدام الحاسـوب فـي              إدراكإن   •

 . الذكورن أكثر ماإلناثالتعليم بشكل قوي عند 

ه عند الـذكور     الفائدة من  إدراك سهولة استخدام الحاسوب سوف يوثر على        إدراكإن   •

 .اإلناث نمبشكل أقوى 

 

 أثر الجنس فقـط   معرفة)Khine, 2001 ( دراسته خاين فيحاول في بروناي و      

مقياس "  وقد قام من أجل ذلك  بتطبيق  أداته           .على اتجاهات معلمي التربية نحو الحاسوب     

ـ  ؛ طـالب  104على عينة الدراسة المكونة من       "االتجاه نحو الحاسوب      تم تحـضيرهم   ي

القلق أو الخـوف مـن       : مجاالت وهي   أربعة  في كانت األداة تبحث  . ليكونوا معلمي تربية  

وجد مـن   و . وفائدة الحاسوب  ،تشغيل الحاسوب  الحاسوب، الثقة أثناء استخدام الحاسوب،    

 عند استخدامه على    اً وتوتر اًقل قلق أاستخدام الحاسوب و  بم ثقة اكبر    الدراسة أن الذكور لديه   

مع أنه ظهرت فـروق     و. ستخدام الحاسوب ى نحو ا   أعل عكس اإلناث اللواتي أظهرن  قلقاً     

  . إحصائيةةلصالح اإلناث في االتجاه نحو أهمية الحاسوب، إال أن هذه الفروق لم تكن دالّ

 

 إلى دراسـة  ،)Christensen et al, 2005 (   كريستين وزمالئها دراسةهدفت     

  فيها  تم بأن. كور واإلناث الحاسوب بين الذ  نقاط التحول في درجة االستمتاع أثناء استخدام        
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 لعشرة آالف طالب من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر في الـسنوات              تجميع بيانات 

 الدراسـة   توجد. في إحدى المقاطعات األمريكية    2005 و   2002 و   2001 و   2000

 في الصف الرابع والخامس لديهن درجة  استمتاع عند استخدام الحاسوب أكبر             اإلناثن  أ

 أما عنـد    ، للحاسوب باالنخفاض  اإلناث استمتاعبدأ   لكن بعد الصف السادس ي     ،من الذكور 

صبح هناك فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في االهتمام بالحاسـوب            تالصف الثامن ف  

  . تتساوىهتماماتهمن اإ ف،ة الثانويةلصالح الذكور وفي نهاية المرحل

  

التي هـدفت إلـى التعـرف علـى           )2002( في دراسته    في حين وجد عبد الحميد         

 طالب وطالبة في كلية اآلداب بجامعة القـاهرة نحـو الحاسـوب اآللـي،      400اتجاهات  

 : مجاالت وهـي   ة ثالث  إلى بتطبيق استبانة مقسمة   والفرق بين الجنسين في هذه االتجاهات،     

ـ        . واالعتقاد بفوائده  ، والشغف بالحاسب  ،القلق من الحاسب   ة  أنه ال توجد فـروق ذات دالل

إحصائية بين الذكور واإلناث من حيث االتجاهـات التفـضيلية أو الـشغف أو االعتقـاد                

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في القلق في الحاسـب               .بفوائده

نـاث فـي حـالتي التـدريب         إال أن القلق يقل لدى اإل      ،اآللي حيث كانت اإلناث أكثر قلقا     

  .ور أكثر استخداما للحاسب اآلليأن الذكواالستخدام، و

 

 فقد   في العديد من الدراسات،          ونتيجة لوجود عالقة بين القلق من الحاسوب والجنس       

 كخـصائص الموقـع     ؛ قد تؤثر على هذا القلـق       أخرى عمد الباحثون إلى دراسة عوامل    

الباحثـان  حيـث قـام   ) Hong & Koh, 2002 (منهم هونغ وزميله كوهو، الجغرافي
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ماليزيـا نحـو    ويـة فـي      واتجاهات معلمي المـدارس الثان     ، القلق من الحاسوب   ةبدراس

 تم فيها استقصاء مستويات القلق من الحاسوب واتجاهـات معلمـي المـدارس          ،الحاسوب

 والعالقة بين القلق من الحاسوب واالتجاهات نحوه والفروق في مستويات القلـق             ،الثانوية

 بلغت على عينة    "مقياس االتجاه " ن أداة الدراسة  طبق الباحثا . رافيوخصائص الموقع الجغ  

 أظهرت النتائج أن المعلمين فـي المـدارس         . معلم ثانوي من مدارس ريفية مختلفة      200

الثانوية الريفية في ماليزيا لديهم مستويات منخفضة من القلق من الحاسـوب واتجاهـات              

 ،لحاسوب واالتجاه نحـوه    وكانت هناك عالقة سلبية بين القلق من ا        ،ايجابية نحو الحاسوب  

قل من القلـق واتجاهـات أكثـر        ألكون حواسيب  لديهم مستويات      تن يم ن المعلمين الذي  أو

  .كبر نحو الحاسوب من الذكورأن اإلناث لديهن قلق أ و،ايجابية نحو الحاسوب

  

 واستخدامه في التعلـيم   ؤثر على االتجاهات نحو الحاسوب      وتم تناول عوامل أخرى ت         

 إال أن دراسات أخرى أظهرت عـدم        ،رةن الدراسات مثل العمر وسنوات الخب      م في العديد 

 .) أ   2005(   وانشق القمر  ،)1996( كما جاء في دراسة األسمر        لهذا المتغير  د أثر وجو

 إلى معرفة اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـتخدام تقنيـات           تهدراس  في األسمر  هدف حيث

مقيـاس االتجـاه نحـو      "  أداة الدراسة    دم لذلك واستخ. بلسالتعليم في مدارس محافظة نا    

 أن  وجـد .  و معلمة من محافظة نابلس     اً معلم 115على عينة الدراسة و البالغة      " التقنيات  

 فروق ذات     وأنه ال توجد   ات في التعليم ايجابية،    نحو استخدام التقني   جاهات معلمي العلوم  ات

ؤهـل  ت تعزى إلـى الجـنس أو الم       داللة إحصائية في اتجاهات معلمي العلوم نحو التقنيا       
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 ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـاتهم         اً فروق ت، إال أنه وجد   العلمي أو الخبرة في التدريس    

نحو استخدام التقنيات في التعليم تعزى إلى المرحلة التي يدّرسها المعلم لـصالح معلمـي               

 سـلطنة   التي أجريت  فـي     في حين وجدت وانشق القمر في دراستها       .المرحلة األساسية 

، حو التعلم الصفي بمساعدة الحاسـوب     عمان للكشف عن اتجاهات معلمات الحلقة األولى ن       

عـدد دورات    هذه االتجاهات باختالف التخـصص وسـنوات الخبـرة و          و مدى اختالف  

ـ أ و ، اتجاهات المعلمات بشكل عام كانت ايجابية       أنَّ ،التي مرت بها المعلمات   الحاسوب   ه نَّ

يمكن إرجاعها إلى الخبرة في التدريس       إحصائية في االتجاهات     ذات داللة ال توجد فروق    

 مـع العلـم أن اتجاهـات        .وعدد الدورات التي تلقتها المعلمات في الحاسوب والتخصص       

 طبيعـة التخصـصات     ورجحت الباحثة ذلك إلى   . وم كانت أعلى  معلمات الرياضيات والعل  

م تعلمها بواسطة الحاسـوب بخـالف     العلمية وحاجتها الملحة إلى البرامج التعليمية التي يت       

  . التي يغلب عليها التعليم بواسطة طرق التدريس العاديةةالمواد النظري

     

بـشكل عـام    في التعليم   دراسات تناولت صعوبات استخدام التكنولوجيا       : المحور الرابع 

  .خاص والحاسوب بشكل

  

 وتفعيل استخدام   استخدامي قد تحول دون     كثير من العوامل الت   التناولت دراسات مختلفة      

ص المهارات والتدريب على    الحاسوب واالنترنت في التعليم تمثلت في عوامل بشرية كنق        

الدور السلبي الذي قد يلعبه كل مـن         و ، والقلق والخوف من استخدام الحاسوب     ،الحاسوب
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    امرفون التربويون في تفعيـل اسـتخد      المشومدير المدرسة و  منسق الحاسوب في المدرسة     

أو عدم تـوفر     ،توفر حواسيب كافية وحديثة   التعليم، والعوامل المادية كعدم     حاسوب في   ال

ة توفر الميزانيات   وقلّ ،مناسبة للمنهاج برمجيات تعليمية تناسب وتلبي احتياجات المدارس و      

  . من المعوقاتاباستمرار وغيرهالمخصصة لصيانة األجهزة وتجديدها 

  

 أظهرت أن تكنولوجيا الحاسوب لها آثار ايجابية فـي           قد مع أن العديد من الدراسات    و    

كنولوجيـا   أن معظم المعلمـين ال يـستخدمون الت        إالكثير من الجوانب والقضايا التربوي      

حيـث  .  )Bauer & Kenton, 2005, Drake, 2000( كنظـام أو أداة تعليميـة   

 كـأداة   للكشف عن مدى استخدام التكنولوجيا)Baur & Keton, 2005( فت دراسةوظّ

 ومعلمة ممن يستخدمون الحاسوب في دروسـهم وممـن   اً معلم30 من قبل   ةميتعلتعليمية  

 . المدرسـية  إداراتهـم اعتبروا من أكثر الممارسين للتكنولوجيا في التعليم حسب تقـارير           

 الطرق الكميـة والكيفيـة فـي        ةالدراس، استخدم في هذه     وتحديد المعوقات التي تصادفهم   

لوب الكيفي استخدم كأداة لفهم وتفسير معنى الظاهرة فـي أوضـاع            ؛ حيث أن األس   البحث

 في حـين وظّفـت      ، والمقابالت المعمقة مع المعلمين    حقيقية من خالل المشاهدات الصفية    

الطريقة الكمية في البحث للحصول على رأي أكبر عدد ممكن من الفئة المـستهدفة مـن                

 حقيقي لتكنولوجيا الحاسوب لـم      دراجإ أنوجد من الدراسة    و. خالل االستمارات وتحليلها  

مـنهم  % 80فقد وجد أن    . هذه الدراسة كانوا مهرة ومتحمسين    يحدث مع أن المعلمين في      

بعـين االعتبـار أن      مع األخذ    ،من وقت الدروس  % 50 الحاسوب بنسبة أقل من      يستخدم
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وعـة مـن    قد أشار المعلمون إلـى مجم      و . هم األكثر استخداماً للتكنولوجيا    اً معلم ثالثينال

 وهـي تتمثـل     ،القضايا التي تحول دون استخدامهم للحاسوب في صفوفهم بشكل مستمر         

  :في 

حيث اعتبر المعلمون أن العديد من الحواسيب المتوافرة في مدارسهم قديمة           : المعدات •

 إلى االفتقار إلـى الـشبكة       إضافةوبطيئة ومتعذر تحميلها برمجيات تعليمية جديدة،       

ه إذا حصل أي    وأشار المعلمون في هذا المجال أن     . ر الطابعات المناسبة مع عدم تواف   

ما وأنه عادة    ،ال السريع بعامل صيانة غير متوفر     فإن االتص  ،عطل في أحد األجهزة   

  .يلجأ إلى أحد أفراد طاقم المدرسة ممن لدية معرفة 

  بالغوا في االهتمـام    أنهم إال ،ستخدام الحاسوب  المعلمين متحمسين إل   أنمع  : الوقت   •

بالوقت الالزم للتحضير للدروس باستخدام الحاسوب، عدا عن اعتبارهم أن التعلـيم            

 . أكبراًباستخدام الحاسوب يتطلب وقت

حيث أشار العديد من المعلمـين أن فعاليـة         : اسوبمستوى مهارات الطلبة على الح     •

 تتأثر بدرجة مستوى مهارات الطلبة على الحاسوب خـصوصاً أن الطلبـة             دروسهم

ويزداد األمر سوءاً إذا كان      ، المتفاوتة لة من المهارات  لى الصف ولديهم تشكي   يأتون إ 

 .تعلم أصالًال، وبطيء  في استخدام الحاسوباً وضعيفيئاًب بطالطال

 على تمجيد االنترنت وتمييزه كشيء مهـم فـي           وأجمعوا  المشاركون اتفق: االنترنت •

 أنهـم ، إال   ومات المفيدة والثمينة  مصدر للمعل  ألهميته ك  اًوإدراك اًالتربية وأظهروا وعي  
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أشاروا إلى أن استخدامهم لالنترنت كأداة تدريس محدود ويقتصر على اختيار مواقع            

 .محددة لعمل الطالب

 

الضوء على بعض المعوقـات  ) Drake, 2000  ( ديريكألقى فقد ،من جانب آخر    

على الـرغم مـن      في الصفوف    وإدراجهاالتي تحول دون استخدام تكنولوجية الحاسوب       

  :يأتييما فص هذه المعوقات وقد لخّ. االيجابية الستخدامها في التعليمالنتائج 

؛ أي يقـوم     إلى أسـفل   إن برامج التعليم باستخدام التكنولوجيا إما أن تصمم من أعلى          •

 أو من أسـفل إلـى        ومن ثم يقوم المعلمون بتطبيقها،     ،هانبتصميمها المسئولون ويقرو  

 تـا  وفـي كل   .ها المـسئولون   االختصاص ليقرّ  المعلمون وذوو ؛ أي يصممها    األعلى

 البرامج المصممة من أعلى إلى أسفل تفشل        أن؛ حيث    مع مرور الزمن   الحالتين تفشل 

بسبب قلة الملكية، والمقاومة واالستياء بسبب عدم تلبيتها الحتياجات مختلفة والروتين           

أعلى فإنه ال يكتب لها النجاح      أما البرامج المصممة من أسفل إلى       . في يوميات المعلم  

  . لهاواإلداريين المسئوليندون دعم وتشجيع 

افتقار تعليم وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بتعريفهم ببرامج الستخدام التكنولوجيا فـي             •

 تاتجاهان  حّسُيلوجيا في المساقات التحضيرية قد      التعليم حيث يقترح أن انتشار التكنو     

 .المعلمين الستخدام الحاسوب 

  الخوف من الحاسوب لديهم     من  مستويات ، ووجود انعدام خبرة المعلمين أثناء الخدمة     •

 المعلمين على المشاركة في برامج التعليم باستخدام الحاسوب يريـد مـن             إجباروإن  

 . الخوف والقلق لديهممستويات
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ة اآلباء يعتقدون أن تجهيز المـدارس بـأجهز       والتربويين و فالعديد من صناع القرار          

 سوف يعزز استخدام الحاسـوب فـي التعلـيم          ،المعداتالحاسوب والبرمجيات وتوزيع    

 أن  إالل في هـذا التعزيـز       إال أنه ومع أهمية هذه العوام     . م والتعليم ر أساليب التعلّ  ويطّو

 )  Cuban et al, 2001( فقد قـام كوبـان وزمالئـه    . معوقةهناك عوامل أخرى 

فـي وادي سـيليكون     ستين مجهزتين بالتكنولوجيا     في أكثر مدر   االفتراضاتبفحص هذه   

Silicon Valley  ؛ من خالل القيام بدراسة كيفية ،متحدة في الواليات ال في كاليفورنيا

الـصفية،   إلى المشاهدات    باإلضافة،  ومديريناعتمدت مقابالت معمقة مع معلمين وطلبة       

وجد و. مين في المدرستين  ل الطلبة والمعل  ارات لك م، وتوزيع است  ومراجعة وثائق المدرسة  

 الفاعـل واالستخدام الكبير    االنتشار و  التجهيزات نادراً ما يقود إلى    ر   توفّ أنمن الدراسة   

ن ثلثـي المعلمـين فـي هـاتين         حيث أن أكثر م   . نولوجيا من قبل المعلمين والطلبة    للتك

جيا في  تخدمين للتكنولو  غير مس  سون المواضيع األكاديمية اعتبروا   المدرستين والذين يدرّ  

 التعليمية فـي المدرسـة أو مختبـرات الحاسـوب أو            طمراكز الوسائ  سواء في    التعليم؛

 مقاومة أو مخاوف لـدى المعلمـين مـن          ة على الرغم من عدم وجود أي      ،فيها الصفوف

 معالجة  ىة للطلبة حيث أن استخدامهم يقتصر عل      وذات الشيء بالنسب   .استخدام الحاسوب 

  .  مشاريعهم وأبحاثهموإتمام المية،العالنصوص والبحث في الشبكة 

غيـر   لالستخدام المحدود و   األسبابأن أكثر    من الدراسة    عةن من البيانات المجمّ   تبّي      

  :لحاسوب في التعليم تتركز في سببين همامتكرر لال

  . البرمجيات التعليمية المناسبة وتقييمهاوإيجادليس لدى المعلمين الوقت الكافي للبحث  .1
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ى استخدام الحاسوب والبرمجيات التعليمية نادراً ما يقدم فـي األوقـات            التدريب عل  .2

 على الرغم من وجود العديد من الفرص على مـستوى المقاطعـة وعبـر               ،المتاحة

ـ  إال أن هذا التدريب ليس وثيـق      ،  اللكترونية لتعلم مهارات الحاسوب   الشبكة ا  صلة ال

 .باحتياجات المعلمين

   

 ، حيـث   من الدراسة أعـاله    لنتائج وبالذات السبب الثاني   دراسات أخرى هذه ا   أكدت       

ين بشكل عام ليس لديهم تـدريب   أن المعلم ). Woodbridge, 2004(وجد ودبريدج 

ين لديهم قـدرة علـى اسـتخدامه        وحتى المعلمين الجدد الذ    ،الحاسوب على استخدام    كاف

 تدريبية على استخدام     لديهم الخبرة في التدريس باستخدام الحاسوب، كذلك فإن دورة         تليس

قف يفتقاد المعلمين للمعرفة التقنية      ا ّنوأ .تقابل احتياجات المعلمين  الحاسوب لن تكفي ولن     

ب أو  أن عدم توفر مختبرات الحاسو    و ،حجر عثرة أمامهم الستخدام هذه التقنية في التعليم       

راج  أجهزة قديمة وغير فعالة فـي مقابلـة احتياجـات إد           وجود مختبرات حاسوب تحوي   

  .  تفعيل استخدام الحاسوب في التعليم صعوبةيزيد منرامج االلكترونية في التعليم الب

  

فر برمجيات مناسبة يقف حجر عثرة أمام استخدامها في         إن عدم تو  ومّما ال شّك فيه،         

 هـا وتلبيير هذه البرمجيات لتناسب احتياجات المعلمين       فو ال بد من ت    يم أيضاً، وبذلك  التعل

 عن معتقـدات   ويليامز وزمالئه، حيث كشف(Williams et al, 2004) هاالستخدام

للحصول علـى    و تم استخدام طريقة ديلفي       استخدام البرمجيات التربوية،  المعلمين حول   
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البرمجيات التربويـة المـستخدمة حاليـا       وتلبي   تقابل يالمدى الذ  المعلمين حول  إجماع

 .ة في البرمجيات التربوية لتصبح أكثر فعالية      أهم التغييرات الالزم  و ،احتياجات المعلمين 

  البرمجيات التعليميـة، وكانـت     حول موضوع ن  تم جمع آراء المعلمي   ففي طريقة ديلفي    

مليـة فـإن    ، وبهـذه الع    ذاته  الموضوع ن يفكروا في آراء اآلخرين في     لديهم الفرصة أل  

 بنـاء   م حول الموضوع، بعـد ذلـك يـت        إجماع رأي كلي و    في إيجاد  المعلمين يشاركون 

 يتم البحث عـن      التي أبدوها مسبقاً   إجاباتهم وآرائهم مجموعة من األسئلة التي تنتزع من       

 علـى اسـتخدام      المعلمين وقد أظهرت نتائج الدراسة مجاالت اإلتقان بين      . إجاباتها الحقاً 

تصميم الدروس المبرمجة بحيث يتم التنسيق بين شركة البرمجيات         : البرمجيات تتمثل في  

والمنهاج الذي من المفروض أن يتوافق مع        ن والطلبة عند تصميم هذه البرامج،     والتربويي

مناسبة التكلفة  و ، أو المواد الداعمة   البرمجيات المصممة، ودقة المواد سواء مواد التدريب      

المادية للبرامج المحوسبة، باإلضافة إلى مقابلة أو تلبية االحتياجات وتزويـد المعلمـين             

قويم ومتابعة مستويات مختلفة من المهـارات لتلبـي احتياجـات           ببدائل تدريس وطرق ت   

  .في التعليمقات لتفعيل استخدام الحاسوب ول معمثُّيفعدم توفر هذه العناصر . الطلبة

  

وتكامل بين كـل مـن البنيـة         تطوير   نولوجيا الحاسوب في التعليم    إدراج تك      ويتطلب

اإلشرافي فكل هذه العوامل تعمل     إلداري و المنهاج، والنظام ا  و ،والمستخدمين لها  ،التحتية

 ومن الصعب الفصل بين هذه األطراف وأن أي خلل فـي          ،على تطوير التعليم بشكل عام    

ما توصـل إليـه      هذا . في إدراج الحاسوب في التعليم     أي منها يؤدي إلى خلل وصعوبة     
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قلـة   ، باإلضـافة إلـى أن   )Akbaba-Altun, 2006( أكبابا ألتون فـي دراسـته   

وافتقـار   ، كفاءة البرمجيات باللغة المحليـة     وعدم ،واسيب، وبطء اتصاالت االنترنت   الح

جهزة طرفية تعتبر من المشكالت التي تحول دون استخدام الحاسـوب فـي             أل سالمدار

 أن الصفوف في المدارس غير معـدة أصـالً السـتخدام          نفسها   الدراسة   فيتبين  ،  التعليم

اإلضافة إلى أن الدورات التدريبيـة للمعلمـين ذات         ب ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

م وعدم تـدريبه  ،لدورات من قبل مدربين غير مؤهلين     كفاءة منخفضة نظراً إلعطاء هذه ا     

 كـون هـذه     الوة على ع افتقارها إلى النشاطات العملية،   و ،بناء على احتياجاتهم التدريبية   

وجد أيضا أن هنـاك مـشاكل        وقد .حة بشكل دائم للمديرين والمعلمين    الدورات غير متا  

 ،لطلبـة والـصفوف   ا  تتناسب دائماً مع   البرمجيات المحوسبة ال  تتعلق بالمنهاج حيث أن     

كذلك فإن   .كل صعوبة لدى المدارس في توفيرها     غالية الثمن مما يش   باإلضافة إلى كونها    

ـ          ه إلدراج التكنولوجيـا فـي     افتقار المديرين للمعرفة التقنية وضعف الدعم الذي يقدمون

إلى عدم اعتبـار المـشرفين      باإلضافة   ،ضعف المعرفة بدورهم في هذا الشأن     و ،التعليم

لـى   وافتقارهم إ  ،عناصر داعمة في اإلشراف على صفوف تكنولوجيا المعلومات       أنفسهم  

 الحاسوب  خاصةيا في التعليم    التكنولوجاستخدام   لدعم   اًقول مع التدريب في هذا المجال شكّ    

  .واإلنترنت

  

، فإن المقاومـة المؤسـساتية  )  Drake, 2000( اتضح من مراجعة ديريك  وكما     

 تعمل كعوائق تحول دون استخدام التكنولوجيا في        واإلداريين المسئولينوقلة دعم وتشجيع    
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ــيم ــه ،التعل ــا أكدت ــذا م ــضاً  وه ــانأي ــا هارتم ــي وزميله ــتهما فنيل ــي دراس                        ف

) Finley & Hartman, 2004 (قضايا الرؤية والمهـارات والمعرفـة   التي ناقشتو 

 فصول تعليم المعلمـين فـي    والمؤسساتية كموانع لتكامل التكنولوجيا في اإلداريةوالثقافة  

، حيث وجد من البيانات أن تجربة تكامل التكنولوجيا في التعلـيم ال يكتـب لهـا                 كلياتهم

تكنولوجيا فـي التعلـيم بـشكل        ال  رؤية الفائدة من تكامل     المعلمون إذا استطاع  إالالنجاح  

 ريقة وأسلوب تدريسهم، وبـأنهم واسـعو      أن هذا التكامل متسق مع ط     ب واشعرو ،تربوي

  إلى  وأشاروا ، مؤهل وكفؤ الستخدام التكنولوجيا    االطالع والمعرفة ولديهم مهارات بشكل    

األهم من ذلك كله؛ ضرورة  أن يكونوا مدعومين ومكافئين لعمـل ذلـك مـن قبـل                  أن  

   .واإلداريينؤسسة الم

  

) ب  2005 ق القمـر،  وانش ( دراسة وانشق القمر    تم التأكيد في   ؛على المستوى العربي     

 عدم  فقد أكدت على أن    ، تحول دون تفعيل دور الحاسوب     ،قات وغيرها على أن هذه المعو   

 ،جيا في األنظمة التربوية العربيـة     توفر قناعات كافية لدى صانعي القرار بأهمية التكنولو       

 ،ءمة البرمجيات التعليمية الجـاهزة    وعدم مال  ،لمعلمين المدربين تدريباً كافياً   عدم توفر ا  و

 تعمـل كمعوقـات     ، كلها مجتمعة  باإلضافة إلى عدم توفر برمجيات تربوية باللغة العربية       

  .كبيرة تحول دون استخدام الحاسوب في التعليم
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   السابقةاتملخص الدراس

عليم  الحاسوب في الت   منها كبير بإدخال التكنولوجيا     ة اهتمام     يظهر من الدراسات السابق   

فقد بينت الدراسات أهمية الحاسـوب      . يجابي على تحقيق األهداف التربوية    إثر  ألما له من    

وأثره على تحصيل الطلبة وتنمية قدراتهم العقلية والكفاءة الذاتية لديهم وبناء االتجاهـات             

 وكذلك القـدرة علـى حـل المـشكالت          ي التعليم، الحاسوب واستخدامه ف    نجو االيجابية

، إضافة إلى تبني ممارسات تعليمية بنائية من قبـل           التعلم بالحياة  والتخطيط وربط خبرات  

  .المعلمين

  

 استخدام التكنولوجيا عامة والحاسوب خاصة في التعليم ممارسة تربويـة تأخـذ             وألن    

 والتغييـر   اإلصالح أساسي في عملية      المعلمين هم ركن   وألن اعتبارها في الوقت الحالي،   

عد علـى اسـتخدام      فإن دراسات عديدة ركزت على دراسة العوامل التي تـسا          ،التربوي

التعليم؛ مثل توفر العوامل الشخصية لدى المعلـم كالكفـاءة فـي اسـتخدام              الحاسوب في   

الفنـي   باإلضافة إلى العوامل الـسياقية كالـدعم         ،ةالحاسوب والمعتقدات البنائية والمرون   

إعداد   قضية علىركزت الدراسات   وكما  . والتقني واإلداري الستخدام الحاسوب في التعليم     

فالدراسات أظهـرت    . أو خاللها   سواء قبل الخدمة   المعلمين الستخدام الحاسوب في التعليم    

 الستخدام هذه التكنولوجيا فـي التعلـيم،         لدى المعلمين  ضرورة توفر االستعداد واالهتمام   

 أثنـاء الخدمـة     وهذا يتطلب تدريبهم   ذا االستخدام لمعتقداتهم وأهدافهم التعليمية،    ومقابلة ه 

  التـي  ، وتعريض المعلمين قبل الخدمة إلى نماذج من الممارسات التعليمية         وفق احتياجاتهم 
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، وضرورة أن يكون التـدريب       المعلمين قبل التخرج   إعدادتستخدم التكنولوجيا في برامج     

  .يلة تشبه تلك الموجودة في الصفبشكل عام في سياقات أص

   

نحـو الحاسـوب    ومعتقداتهم  كثير من الدراسات باتجاهات المعلمين      ال      كذلك اهتمت   

ركزت العديـد    المعلم ركن أساسي في المنظومة التربوية، و       ن أل  نظراً ،وإدخاله في التعليم  

ن اتجاهـات    أ  أظهـرت  ، حيث هات على الممارسة الصفية لديه    أثر هذه االتجا   على   منها

ن هذه االتجاهات تتأثر     ايجابية وا   بشكل عام  المعلمين نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم     

وأن المعلمين   ،... والمؤهل العلمي وغيرها   ، وسنوات الخبرة  ، والجنس ،العمركبمتغيرات  

 واتجاهـات أكثـر ايجابيـة نحـو      ،قل من القلق  أن يملكون حواسيب  لديهم مستويات       الذي

  .كبر نحو الحاسوب من الذكورأن اإلناث بشكل عام لديهن قلق أو ،الحاسوب

  

استخدام وتفعيل اسـتخدام الحاسـوب      وتعوق   تمنع    أن العديد من العوامل     أيضاً وجدو    

ص المهـارات والتـدريب علـى        كـنق  ؛ تمثلت في عوامل بشرية    .واالنترنت في التعليم  

ر السلبي الذي قد يلعبه كل مـن        الدو و ،القلق والخوف من استخدام الحاسوب     و ،الحاسوب

ة ماديعوامل  و منسق الحاسوب في المدرسة ومدير المدرسة نحو استخدام الحاسوب فيها،         

عدم توفر برمجيات تعليمية تناسب وتلبي احتياجات        أو ،كعدم توفر حواسيب كافية وحديثة    

يزانيـات  الموضعف   ، في بعض الدول العربية    ومناسبة للمنهاج وباللغة العربية   المدارس  

  .المتوفرة والمخصصة لصيانة األجهزة وتجديدها باستمرار
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  الفصل الثالث 

  اإلجراءات و الطريقة

  منهجية الدراسة

 الكّمي  -ستخدم المنهج الوصفي    اأجريت الدراسة على مرحلتين؛ في المرحلة األولى            

امه فـي   تخد ومدى اس  ،لقياس اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم        

في المـنهج الكيفـي     في والكمي؛    الكي انم المنهج استخدفقد  أما في المرحلة الثانية     . التعليم

كوسيلة بحث عامـة  ) Glaser & Strauss, 1967(دمت طريقة النظرية المتجذرة استخ

قـات  ومعألهم األفكار حول     معمقةالمعرفة  اللحصول على   تطور النظرية من البيانات وا    

، حيث أنه بالمنهج الكيفـي يمكـن         من هذه البيانات المجمعة    تعليمالوب في   استخدام الحاس 

أسئلة  على   اتهمابمن خالل استج  لمعلمي العلوم أن يعبروا عن آرائهم حول هذه المعوقات          

كـذلك اسـتخدمت    . المقابالت المعمقة بحرية وبالطريقة التي يرونها من وجهة نظـرهم         

السؤال المفتوح في    األفكار الرئيسة من اإلجابات عن      في استنباط  الكمية-المنهجية الكيفية 

ـ  المنهج الك   في أما ".معوقات استخدام الحاسوب في التعليم     " استبانة  فقـد اسـتخدمت     يّم

لبيانات؛ فقـد اسـتخدمت     لتثليث مصدر ا   "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    " استبانة  

لحـصول  ى السؤال المفتوح فيهـا، ل     البيانات المجمعة من كل من بنود االستبانة إضافة إل        

على أكبر قدر ممكن من آراء المعلمين حول أهم المعوقات التـي تحـول دون اسـتخدام                 

  عليها م الحصول التي ت   النتائج واألفكار الرئيسة    وتأكيد الحاسوب في تعليم العلوم، وتعميم    

  . أخرى لم تظهر في المقابالت معوقاتة أيةومعرف ،حول هذه المعوقات
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  تهاوعين تمع الدراسةمج  

خامس إلى العاشر فـي     التألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للصفوف من              

 ،وي على مختبرات حاسـوب    ت في الضفة الغربية والتي تح      الفلسطينية المدارس الحكومية 

وي كل منهـا علـى      ت مدرسة تح  688موزعين على    ،معلمة و اً معلم 1818والبالغ عددهم   

ــر حاســـوب  ــي  مختبـ ــام الدراسـ ــصاءات العـ                    م 2005/2006حـــسب إحـ

عـدد المـدارس    ) 1(يبين الجـدول رقـم       و ).ج 2006، العالي وزارة التربية والتعليم  ( 

 معلمـي     وعـدد  التي تحوي مختبرات حاسـوب     في الضفة الغربية      الفلسطينية الحكومية

  . زيعها حسب المديرياتوتوالعلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في هذه المدارس 

  )1(جدول رقم

   حسب المديريات لدراسة من مدارس ومعلمين وتوزيعهمجتمع ا

رام  قلقيلية طولكرم سلفيت نابلس جنين المحافظة

  اهللا

ضواحي 

  القدس

بيت  لقدسا

  لحم

جنوب  الخليل اريحا

 الخليل

 المجموع قباطية

ــدد  عـ
المدارس 

  

58  
  

  

101  

  

35  
  

 

54  
  

  

40  

  

90  

  

24  

  

25  

  

45  

  

12  

  

90  

  

59  

  

55  

  

688  

ــدد عـ
ــي  معلم
ــوم  العل
للصفوف 

5-10 

  

146  
  

  

  

276  

  

90  
  

  

162  

  

101  

  

213 
  

  

77  

  

68  
  

  

115 

  

31  

  

241  

  

158  

  

140  

  

1818  
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 علـى    مدرسة بنـاءً   139تم اختيار    ؛ة مناسبة وممثلة لمجتمع الدراسة    الختيار عين و     

، حيث كانـت    في الضفة الغربية   تلمديرياللمدارس في جميع ا    طبقياالختيار العشوائي ال  

 نسبة مـدارس    وقد بلغت  ية، المدير  في  تحوي مختبر حاسوب   ةرسمد: وحدة اختيار العينة  

فـي   كـل مديريـة    من المدارس التي تحوي مختبرات حاسوب في         اًتقريب  % 20 العينة

وبذلك تكون عينة الدراسة هـي جميـع معلمـي          . ) 1نظر ملحق رقم      ا( الضفة الغربية   

 لعينـة   م للصفوف من الخامس إلى العاشر الذين يدرسون في المـدارس المختـارة            العلو

مـن مجمـل معلمـي      %. 22.5 معلم ومعلمة، أي ما نسبته       409 عددهم   قد بلغ و الدراسة

وعـدد   من كل مديريـة   يبين عدد المدارس المختارة     ) 2(والجدول رقم    .مجتمع الدراسة 

  . فيهاالخامس إلى العاشرمعلمي العلوم للصفوف من 

  ) 2(جدول رقم 

  عينة الدراسة من معلمين ومدارس وتوزيعها حسب المديريات

رام  قلقيلية طولكرم سلفيت نابلس جنين المحافظة

  اهللا

ضواحي 

  القدس

بيت  لقدسا

  لحم

جنوب  الخليل أريحا

 الخليل

 المجموع قباطية

ــدد  عـ
المدارس 

  

12  
  

  

20  

  

7  
  

 

11  
  

  

8  

  

18 

  

5  

  

5  

  

9  

  

3  

  

18  

  

12  

  

11  

  

139  

ــدد عـ
ــي  معلم
ــوم  العل
للصفوف 

5-10 

  

32  

  

58  

  

19  

  

31  

  

25  

  

54 

  

15  

  

18  

  

26  

  

9  

  

58  

  

36  

  

28  

  

409  
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  أدوات الدراسة

  : ثالث أدوات بحثية في الدراسة بمرحلتيها هيتستخدما

 " نحو الحاسوب واستخدامه في التعليماالتجاه" استبانة .1

  .ليم العلوم حول معوقات استخدام الحاسوب في تعالمقابالت المعمقة .2

   " استخدام الحاسوب في التعليممعوقات " استبانة .3

  " : نحو الحاسوب واستخدامه في التعليماالتجاه" استبانة )1

 تم تطوير هذه األداة لتستخدم في المرحلة األولى من الدراسة  بعد اإلطـالع علـى                

ب  تقيس االتجاهـات نحـو الحاسـو       استبانةاألدب التربوي والدراسات السابقة، وهي      

وانـشق   ( دراساتاردة في  االستفادة من المقاييس الوتوقد تّم. مه في التعليم واستخدا

 ) ,Kay , 1993,  Metu, 1994, Mc Farlane et al, 1997أ2005،  القمـر 

  : من جزأين هماستبانة تكونت اال.لتطوير االستبانة

  :الجزء األول

 ،الجـنس يته، اسم المدرسة، و    مدير  رقم المشارك،  :معلومات عامة عن المبحوث وهي        

، وعدد المـساقات    سبة استخدامه للحاسوب في التعليم    ، ن رة وسنوات الخب  ،والمؤهل العلمي 

، عدد الدورات التدريبية التي تلقاهـا        في الكلية أو الجامعة    لتي درسها االمتعلقة بالحاسوب   

  .في مجال الحاسوب
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  :الجزء الثاني

 وقد  ،دامه في التعليم  ى االتجاه نحو الحاسوب واستخ     لتحديد مستو   فقرة 30اشتمل على       

 21عدد أفرادها   خارجة عن عينة الدراسة،      ، على عينة استطالعية   ستبانةتم توزيع هذه اال   

 في   تم توزيع فقرات االستبانة    ؛ حيث  للبيانات عملية تحليل عاملي    تجري، وأ  ومعلمة اًمعلم

  .سب المجاالتيبين توزيع الفقرات ح ) 3( والجدول رقم  مجالين

تم تدريج استجابة المشاركين تدريجاً رباعياً حسب طريقة ليكرت مع إعطاء الـوزن                 

غيـر   و ، )2(  غير موافـق   ، )3(  موافق ، )4(  موافق بشدة : لقياسها على النحو اآلتي   

   ). 1(  موافق بشدة

   

 فـي التعلـيم     ككل لقياس االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه     كانت فقرات االستبانة    و   

فقد كانت  . 30،  29،  22،  21،  20،  19،  18،  11: األرقاماستثناء الفقرات ذات    موجبة ب 

عطيـت  أقرات عند تفريغ االستبانات بحيث      تم عكس األوزان لهذه الف     فقرات سلبية وعليه  

 ، )3(  غيـر موافـق    ، )2(  ، موافق ) 1 (  موافق بشدة  :هذه الفقرات األوزان كما يأتي    

   ).4(  موافق بشدةوأخيرا غير 

إدراك "  فقد كانت جميع فقرات المجـال األول         ،      أما عند تقسيم الفقرات إلى مجاالتها     

اإلحجام عن اسـتخدام    " في حين فقرات المجال الثاني    . ايجابية" أهمية الحاسوب في التعليم   

، 25،  17: راتفقد كانت ايجابية بالنسبة إلى هذا المجال باستثناء الفق        " الحاسوب في التعليم  

  .فقد كانت سلبية بالنسبة إلى هذا المجال. 27، 26
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   )3( الجدول رقم 

  حسب المجاالت" االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم " توزيع فقرات استبانة 
  مضمون الفقرة  رقم الفقرة  المجال

 .أحدث الحاسوب ثورة في التعليم   1
 .نوعية التعلم لدى الطلبة  ام الحاسوبيطور استخد  2
 .يطّور استخدام الحاسوب طريقة تدريس العلوم  3
 .يتيح الحاسوب للمعلم فرصة متابعة جوانب النمو المختلفة للمتعلم  4
 . يحرر الحاسوب المعلمين من روتين العمل  5
 .يساعد الحاسوب على توصيل المعرفة العلمية المجردة للطلبة  6
 .يّسهل الحاسوب عملية تقييم الطلبة باستخدام برمجيات متخصصة  7
 .يصبح التّعلم أسهل باستخدام الحاسوب  8
 . التعلم األساسية لدى المتعلمالحاسوب مهاراتينمي   9
 .التعليم من خالل الحاسوب أفَْضل من التعليم بالطريقة التقليدية  10
 .ريسالتديزيد الحاسوب من المتعة أثناء   12
 .يزيد الحاسوب من التشويق أثناء التدريس  13
 .للتعلميزيد الحاسوب من دافعية الطلبة   14
 .ينمي الحاسوب اإلبداع لدى الطلبة  15
 .  التعاوني لدى الطلبةالحاسوب العمليعزز   16
 . استخدام الحاسوب في التدريسالصفّي عنديزداد التفاعل   23
 .   يأخذ وضعه في التعليم الصفيضرورة حتىام الحاسوب معرفة كيفية استخد  24

إدراك أهمية  

  الحاسوب

 .تزيد معرفتي الستخدام الحاسوب من إمكانيات عملي كمدرس  28
 .اعتقد أنه من الصعب علّي استخدام الحاسوب في التعليم الصفي  11
 .ُأفّضل أْن استخدام الحاسوب في التعليم بشكل دائم  17
 .يفقد المعلم السيطرة على الصف عند استخدام الحاسوب في التدريس  18
 . من التفاعل اإلنسانيالحاسوب الحصةيجرد   19
 .استخدام الحاسوب في التعليم مضيعة للوقت  20
 .الحاسوب سيأخذ دور المعلم يوماً ما  21
 .يمنع الحاسوب التفاعالت االجتماعية بين الطلبة  22
 .  الحاسوبعندما استخدمبالعمل استمتع   25
 .أشعر بالثقة بالنفس عند العمل على الحاسوب  26
 .أرغب أن التحق بدورات حاسوب  27
 .ال أؤيد فكرة استخدام الحاسوب في التعليم  29

 عن  امجحاإل

ــتخدام  اسـ

  الحاسوب 

 .أتوتر عندما أقدم على استخدام الحاسوب  30
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    :ثبات األداة األولىصدق و 

 ثمانيـة  علىفي صورتها االبتدائية    ، تم عرضها    ةث الثالث للتأكد من صدق أدوات البح        

نظـر  ا ( إضافة إلى األسـتاذة المـشرفة      من المحكمين المتخصصين في المجال التربوي     

ـ االتجاهـات ن  "اسـتبانة   :  في األداة األولـى    مالحظاتهمتركزت  . ) 3 و   2 الملحقين   و ح

 أو ما يتعلـق بترتيـب       اهيميةتعديالت لغوية، أو مف    على   "الحاسوب واستخدامه في التعليم   

انظر ملحق  ( . فقرة 30 كما هو    وبقي عدد الفقرات االستبانة في صورتها النهائية       الفقرات،

   .)4 رقم

 خـارج و ، من مجتمع الدراسة    على عينة استطالعية   ة تم توزيعها   االستبان لتأكد من ثبات  ل

 حـساب معامـل     ّمت ،علوم  ومعلمة اً معلم 21  هذه العينة   عدد أفراد  قد بلغ  و ،عينة الدراسة 

 ا يعني أن األداة تمتاز بقدر كافٍ      هذ و ، )0.91( والذي بلغ    تساق الداخلي كرونباخ الفا   اال

  .من الثبات

  

  :المقابالت المعمقة) 2

 معلمـين بعض ال  المرحلة الثانية مع      أجريت في   التي ة المقابلة  قامت الباحثة بتطوير أسئل   

وذلك باالسـتفادة مـن     ،  حاسوب واستخدامه في التعليم    لديهم اتجاهات ايجابية نحو ال     الذين

 قضية معوقات استخدام التكنولوجيا بـشكل عـام والحاسـوب       الذي تناول األدب التربوي   

،  ) Bauer & Kenton, 2005( ومـن هـذه الدراسـات   . بشكل خاص فـي التعلـيم   

  .Akbaba-Altun, 2006 )( و
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 سـؤال منهـا      يندرج تحت كل    رئيسة ئلة األداة في صورتها النهائية من ستة أس       تتكون   

  :مجموعة من األسئلة الفرعية

  عرف بنفسك:  األولالسؤال 

  .همع التمهيد للمقابلة وبناء الثقةو هدف منه الحصول عن معلومات عامة عن المشاركال

   تحدث عن خبرتك الشخصية مع الحاسوب:الثاني السؤال 

 واستخدامه  بالحاسوبالشخصية   ركعن خبرة المشا   معلومات   هدف منه الحصول على    ال

  . في استخدام الحاسوب، ومهاراتهله

خبرتك في استخدام الحاسوب    (  تحدث عن خبرتك التعليمية مع الحاسوب        :السؤال الثالث 

  )تعليم العلوم في

،  العلـوم  تعلـيم في استخدام الحاسوب فـي      هدف إلى معرفة خبرة المشارك الشخصية        

  .خدامه للحاسوب في تعليم العلوموالمعوقات التي تحول دون است

 هل لديك فكرة عن مدى انتشار الحاسوب فـي التعلـيم فـي المـدارس                : الرابع لالسؤا

  ؟ة الفلسطيني االلكترونيمبادرة التعليمماذا تعرف عن  الفلسطينية؟

  المشارك بانتشار استخدام الحاسوب في التعليم في فلسطين،        ة مدى معرف  هدف إلى تعّرف   

  .ة الفلسطيني االلكترونيلعوامل التي تحول دون استخدام الحاسوب في التعليم واتوقعاته،

 ما هي اقتراحاتك لتطوير اهتمام المعلمين بالحاسوب واستخدامه فـي           :السؤال الخامس 

   تعليم العلوم؟
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ستخدام الحاسوب فـي تعلـيم      قتراحات لرفع اهتمام المعلمين با    هدف إلى معرفة بعض اال    

  .العلوم

ما هي األمور أو الظـروف التـي تحتـاج أن    :  على الصعيد الشخصي:ادسالسؤال الس 

  تتوفر لك  لتستخدم الحاسوب في تعليم العلوم في السنوات القادمة؟

  . األمور المقترحة الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم هدف إلى معرفة أهم العوامل و

نية الذين قاموا بتحكيم األداة     وللتأكد من صدق هذه األداة تم عرضها على المختصين الثما          

سـؤال  حـذف   في   ات المحكمين  تلخصت مالحظ  .األولى، باإلضافة إلى األستاذة المشرفة    

 مسبقاً في المرحلة    اتجاهات المشارك التي من المفروض أن تكون قد كشف عنها         ب  تعلقي

         .إضافة بند يتعلـق بمـدى معرفـة المعلمـين بمبـادرة التعلـيم الفلـسطيني               و،  األولى

  )5انظر ملحق رقم ( 

  

  :" استخدام الحاسوب في التعليممعوقات " استبانة) 3

ممـن   إجابات معلم ومعلمة من العينة االسـتطالعية      األداة من خالل     هذهبنود  تم تطوير   

 أجريـت    مقابلـة   على أسئلة  لديهما اتجاهات ايجابية نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم       

تفادة من دراسات سابقة تناولت موضـوع معوقـات اسـتخدام            إلى االس  باإلضافةعهما،  م

،  ) Bauer & Kenton, 2005: (هـذه الدراسـات  الحاسـوب فـي التعلـيم، ومـن     

  ).2004 الكندي،( ، وAkbaba-Altun, 2006 )( و

  :أربعة أجزاء  من في صورتها النهائيةستبانة االتكونت



 80

، اسـم المدرسـة   والمـشارك،    تتعلق بـرقم  معلومات عامة عن المبحوث     : الجزء األول 

  .ؤهل العلميالم وسنوات الخبرة، و،والجنس مديرية،الو

  بعـض   تـوفر   مدى معلومات عامة عن واقع المدرسة يهدف الكشف عن       : الجزء الثاني 

 في حال   "نعم" المادية، وقد تطلب هذا الجزء من المشاركين اإلجابة          اإلمكانيات التكنولوجية 

  .في حال عدم توفر هذه اإلمكانية المادية" ال"وتوفر اإلمكانية المادية، 

 فقرة تتناول معوقات مقترحة تحول دون استخدام الحاسوب         15اشتمل على   : لثالجزء الثا 

في منع أو حد المعلمـين       هذه المعوقات     المدى الذي تساهم فيها    وذلك لمعرفة . في التعليم 

: لمعوقـات فـي مجـالين     تم تقسيم هـذه ا     و .والمعلمات من استخدام الحاسوب في التعليم     

يوضح توزيع فقـرات االسـتبانة       ) 4(  والجدول رقم    .معوقات مادية، ومعوقات بشرية   

  .حسب المجاالت

عـوق بدرجـة كبيـرة،       م:  النحو اآلتي   على تم تدريج استجابة المشاركين تدريجاً رباعياً     

  .  ليس معوقاً و معوق بدرجة قليلة،،معوق بدرجة متوسطة

 مفتوح هدفه الكشف عن معوقات أخرى تواجه المعلمين وتحد مـن      سؤال: رابـع الجزء ال 

 .استخدامهم للحاسوب في ممارساتهم التعليمية، غير تلك التي ورد فـي الجـزء الثالـث              

  )6انظر ملحق رقم ( 
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   )4( الجدول رقم 

  حسب المجاالت" معوقات استخدام الحاسوب في التعليم " توزيع فقرات استبانة 

  
  المجال

رقم 
فقرة ال

  
  مضمون الفقرة

 للتدريس) مناسبة( بيئة مختبر الحاسوب في مدرستي غير مهيئة أو  1
قصور األجهزة في مختبر الحاسوب في المدرسة عن تلبيـة االحتياجـات             2

 . الالزمة الستخدامها في التعليم
 التعليميـة    عدم قدرة أجهزة الحاسوب في المدرسة على تحميل البرمجيات         3

 .لتعليم العلوم
 .الحصول على برمجيات تعليمية مفيدة في مجال التخصص صعوبة 4

معوقات 
 مادية

 .االفتقار إلى صيانة مستمرة ألجهزة  الحاسوب في المدرسة 5
 كثرة عدد طلبة الصف الواحد بالنسبة لعدد األجهزة المتاحة فـي مختبـر              6

 .الحاسوب للتعليم
يمنعني من استخدام الحاسوب    ) محتوى الكتاب المدرسي   (نهاج  اكتظاظ الم  7

 .في التعليم
 .اكتظاظ برنامجي المدرسي يمنعني من استخدام الحاسوب في التعليم 8
 .انخفاض مستوى مهاراتي في استخدام الحاسوب 9
 .انخفاض مستوى مهارات الطلبة في استخدام الحاسوب 10
 .على استخدام الحاسوب في التعليمقلة دعم إدارة المدرسة  11
 عدم اهتمام المشرف التربوي باستخدام الحاسوب في التعليم 12
  .عدم تشجيع الزمالء في المدرسة على استخدام الحاسوب في التعليم 13
في " مسئول مختبر الحاسوب  "ضعف المساعدة التي يقدمها منسق الحاسوب        14

 .التعليمالمدرسة عند استخدام المختبر في 

معوقات 
 بشرية 

 . صعوبة ضبط الطلبة إذا استخدمت الحاسوب في التعليم 15
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  :هاوثبات صدق األداة الثالثة

أخذت ، فقد   "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    "لضمان صدق األداة الثالثة استبانة          

 . إلى مالحظات األسـتاذة المـشرفة      باإلضافة،  مالحظات المحكمين الثمانية بعين االعتبار    

كانت أبرز المالحظات في الجزء األول والثالث من األداة، حيث اقتـرح عـدم اشـتمال                

االتجاهـات نحـو    "  األولـى    سـتبانة  في اال  الجزء األول على جميع المتغيرات الواردة     

 وضرورة احتواء هذا الجزء علـى رقـم المـشارك           ،"الحاسوب واستخدامه في الحاسوب   

أما .مكانية معرفة جميع المتغيرات من خالل هذا الرقم       نظراً إل الوارد في االستبانة األولى     

الفقرات على شكل معوقـات وتغييـر       فيما يتعلق بالجزء الثالث فقد اقترح صياغة جميع         

إلى معوق بدرجة كبيرة،    . بشدةاألوزان من موافق بشدة، موافق، غير موافق، غير موافق          

    .معوق بدرجة متوسطة، معوق بدرجة قليلة، وليس معوقاً

 ،الدراسـة  من مجتمـع      على عينة استطالعية    تم توزيعها  ستبانة اال لتأكد من ثبات  ل       

 حساب معامـل  ّمت ، ومعلمةاً معلم31  هذه العينة عدد أفرادقد بلغ و ، عينة الدراسة  خارجو

ا يعني أن األداة تمتاز بقـدر       هذو ،0.86، الذي بلغت قيمته       تساق الداخلي كرونباخ الفا   اال

  .الثبات من كاٍف

  

  إجراءات الدراسة

  :أجريت الدراسة في مرحلتين

 : تم فيهاى المرحلة األول
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  . طبقيبشكل عشوائي  عينة الدراسة من مدارس مجتمع الدراسةمدارس اختيار •

 .التربية والتعليم إلجراء الدراسةالحصول على موافقة وزارة  •

المدارس التي تـم    على   "م  االتجاه نحو الحاسوب واستخدامه في التعلي      "ةنابتوزيع است  •

 أقـسام  رؤسـاء  عـن طريـق      8/12/2006وذلك بتاريخ    ،عينة الدراسة اختيارها ل 

 قاموا بمتابعة توزيـع وتجميـع       ،في المديريات  إداريينفين  وموظتربويين  مشرفين  و

 توزيـع   وقد تـم   ). 7نظر الملحق رقم    ا (  كل في مديريته   االستبانات من المدارس  

معلمـي  تعبئتها من قبل    ، و ستبانةرسة حول آلية توزيع اال    رسالة موجهة لكل مدير مد    

 فـي    هذه المـدارس   فيف من الخامس إلى العاشر األساسي       معلمات العلوم للصفو  و

نظـر  ا( .، مع ضرورة حفظ المشارك للرقم المدون على اسـتبانته       مختلف المديريات 

  .) 8 الملحق رقم

مـن مجمـوع مـا تـم        % 88 استبانة من المديريات، أي ما نسبته        361 استرجاع   •

 .توزيعه

كون عدد االسـتبانات التـي خـضعت        وبذلك ي   لكونها فارغة،     استبانه 11 استبعاد   •

 نظـراً لكـون      جيدة تقريباً، وهذه النسبة  % 86ي ما نسبته     أ 350للتحليل اإلحصائي   

وضـح  ي)  5(والجدول رقم   . الدراسة على منطقة جغرافية كبيرة ومتعددة المديريات      

 من الدراسة؛ بهدف قيـاس      لمرحلة األولى التي تم تحليل استباناتها في ا      عينة الدراسة 

 . حسب متغيرات الدراسةاتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم
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  ) 5(جدول  رقم 

 .حسب متغيرات الدراسة من الدراسة  األولىللمرحلةتحليلها عينة الدراسة التي تم 

النسب   العدد   مجاالت المتغير  المتغير
  %المئوية

  المجموع

  الجنس  54.6  191  ذكر
  45.4  159  أنثى

350  

  30.6  107   سنوات5أقل من 
  34.6  121   سنوات5-10

  34.6  121   سنوات10أكثر من 

ســنوات الخبــرة فــي 
  التدريس

  0.3  1  *غير محدد

  
  

350  

  14.9  52  دبلوم
  72.3  253  بكالوريوس

دبلوم + بكالوريوس 
  تربية

13  3.7  

  9.1  32  ماجستير

  المؤهل العلمي

  2.7  5  *غير محدد

  
  

350  

0  108  30.9  
1  108  30.9  
2  72  20.6  
3  27  7.7  

  9.7  34   فأكثر4

عدد مساقات الحاسوب   
التي درسها في الجامعة    

  أو الكلية

  0.3  1  *غير محدد

  
  

350  

0  84  24.0  
1  124  35.4  
2  74  21.1  
3  35  10  

عدد الدورات التدريبية   
التي التحـق بهـا فـي      

  جال الحاسوبم
  9.4  33   فأكثر4

  
  

350  

  .هناك بعض األفراد الذين لم يقوموا بتعبئة هذا المجال، وبالتالي لم يحدد المستوى الذي ينتمي إليه كل منهم في المجال*
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لـرزم اإلحـصائية     ا في الحاسوب واستخدام برنـامج    هذه االستبانات   بيانات   إدخال   •

 . إلجراء عمليات التحليل اإلحصائًي SPSS للعلوم االجتماعية 

ذوي  تحديد فئة المعلمـين والمعلمـات مـن          تم اإلحصائيبناء على عمليات التحليل      •

  الحـرج  الحـد % )  75  ( 3.0  الوسط الحـسابي   عتبر ا  حيث ،االتجاهات االيجابية 

الحـسابي  متوسط  ال  كان نى أن الفرد الذي   ، بمع الختيار عينة الدراسة للمرحلة الثانية    

   فما  3.0  "االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم      " استبانة على   ستجاباتهال

 .ابية وقويةيجإ اتجاهاته نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعتبرافوق 

خدمونه من ال يستخدمون الحاسوب في تعليم العلوم أو يست        هذه الفئة   من  ختيار  االتم     •

 .مرحلة الثانية مـن الدراسـة    للعينة  من مجمل حصص العلوم ك    % 25بنسبة أقل من    

 .اً مشارك350 ومعلمة من ضمن اً معلم171م وقد بلغ عدده

 

  : فيهاتّم  فقد المرحلة الثانيةأما

 ومعلمة من أفراد عينة المرحلة الثانية للحصول        اًمعلم 12راء مقابالت معمقة مع     إج •

تـم  و.  استخدام الحاسوب فـي التعلـيم   للمعوقات التي تحول دون  على معرفة معمقة  

اختيـار  ومـن ثـم     ، ووسط، وجنوب،  شمال: اطقتقسيم الضفة الغربية إلى ثالث من     

 ،من المديريات التي يسهل الوصول إليهـا       بطريقة قصدية    أربعة أفراد من كل منطقة    

وقـد  . يغ والتحليـل  تم تسجيل كل مقابلة على شريط تسجيل لتوخي الدقة أثناء التفر          

يوضح مواصـفات   )  9 ( رقم   والملحق.  دقيقة 45بلة في المتوسط    بلغت مدة كل مقا   

 .ذين تمت مقابلتهم وتاريخ المقابلةينة الأفراد الع
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 على العينة التي تم اختيارهـا       "ب في التعليم   استخدام الحاسو  معوقات " استبانةع  توزي •

 متوسط استجاباتهم على مقياس االتجاه      انالسابقة؛ أي المبحوثين الذين ك    من المرحلة   

 فما فوق، والذين ال يستخدمون الحاسوب في تعليم العلوم أو يـستخدمونه             3.00من  

 فيهـا    وكان ذلك في نفس الفترة التي بـدأ        .من حصص العلوم  % 25بنسبة أقل من    

نحو االتجاه  "   بعد االنتهاء من جمع االستبانة األولى         2007/ 1 / 9 إجراء المقابالت 

 معوقـات " ولم توزع استبانة    . من بعض المديريات  " الحاسوب واستخدامه في التعليم   

 اً على عينة الدراسة في المديريات التي تحـوي أفـراد          "ب في التعليم  استخدام الحاسو 

تمت مقابلتهم إال بعد إجراء المقابالت معهم، وذلك خوفاً من تأثر إجابـات األفـراد               

وقد تم توزيع كتاب لمديري المـدارس،       . وفقرات االستبانة الذين تمت مقابلتهم ببنود     

ـ    ّجو  فيـه آليـة توزيـع    ترحه فيه الشكر الجزيل لتعاونهم في المرحلة األولى، وشُ

  ). 10( انظر الملحق رقم . االستبانة والفئة المستهدفة

طريقـة  ، وذلـك باسـتخدام       بعد تفريغها  المقابالتتحليل كيفي للبيانات الواردة في       •

ية المتجذرة واستخراج األفكار الرئيسة حول معوقات استخدام الحاسـوب فـي            النظر

 .تعليم العلوم

 مـن كافـة المـديريات     " معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    "  جمع استبانة    إنهاء •

نات المرتجعة والالزمة للمرحلـة الثانيـة        وقد بلغ عدد االستبا    25/2/2007بتاريخ  

من عينة الدراسة في    تقريباً  % 97نة؛ أي ما نسبته      استبا 171 استبانة من أصل     166

 .المرحلة الثانية
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معوقـات  " تحليل إجابات المشاركين الذين أجابوا على السؤال المفتوح في اسـتبانة             •

  أي ما نسبته    ومعلمة علوم؛  اً معلم  68 ، والبالغ عددهم  "استخدام الحاسوب في التعليم   

   . من عدد المجيبين على االستبانات41%

 . إحصائياً"معوقات استخدام الحاسوب في التعليم "اتنابتحليل االست •

 .استخراج النتائج •

 

  متغيرات الدراسة

  : الدراسة المتغيرات اآلتيةتتناول

  :المتغيرات المستقلة وتشمل -

  الجنس وله مستويان ذكر وأنثى •

دبلـوم  + وبكالوريوس بكالوريوس،ودبلوم،  (  مستويات 4وله  : المؤهل العلمي  •

 )ماجستيرو تربية،

 –5 من و   سنوات،  5من  أقل  (  مستويات   ةسنوات الخدمة في التعليم وله ثالث      •

 ).  سنوات 10 سنوات، وأكثر من 10

 5عدد مساقات الحاسوب التي درسها المبحوث في الكلية أو الجامعـة، ولـه               •

 ). فما فوق4، 3، 2، 1صفر، ( مستويات 

 المبحوث أثناء الخدمـة،      بها التدريبية في الحاسوب التي التحق    عدد الدورات    •

 ). فما فوق4، 3، 2، 1صفر، (  مستويات 5وله 

 :المتغيرات التابعة وتشمل -
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  .االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم •

 .استخدام الحاسوب في التعليممدى  •

 .معوقات استخدام الحاسوب في التعليم •

االتجاه نحـو   "استبانة  ى كل من     قياس هذه المتغيرات من خالل استجابة المبحوثين عل        تم  

 ،" اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـيم     قاتومع"واستبانة   ،"خدامه في التعليم  الحاسوب واست 

  .مقابلةالو

 

  :المعالجة اإلحصائية

  : أكثر من شكل ونوعلجة اإلحصائية لبيانات الدراسةالمعاأخذت 

حاسوب واستخدامه في   حو ال  السؤال األول الخاص باتجاهات المعلمين ن      ن     فلإلجابة ع 

 على فقرات    األفراد ة واالنحرافات المعيارية الستجاب    إيجاد المتوسطات الحسابية   تم التعليم،

أمـا  . نسب المئويـة لهـا    ال و ،"االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم     " استبانة  

 ،جـنس لمشاركين في اتجاهاتهم حسب ال     السؤال الثاني الخاص بالفروق بين ا      نلإلجابة ع 

وعدد المساقات التي درسها المبحوث أثناء      سنوات الخبرة في التدريس      و ،المؤهل العلمي و

دراسته في الجامعة أو الكلية والتي تتعلق بالحاسوب، وعـدد الـدورات التدريبيـة فـي                

 للتحقق من الفرضية األولى،     t-testاستخدام   .الحاسوب التي تلقاها المبحوث أثناء الخدمة     

 للتحقق من الفرضية الثانية والثالثة  One way Anovaيل التباين األحادي واستخدام تحل

 فروق ةفي حال ظهور أي) Scheffe - test(، واستخدام اختبار شافيه  والخامسةوالرابعة

  .بين المجموعات لتحليل سبب التباين
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ـ    ث الخاص بمدى استخدام المعلمين و     إلجابة عن السؤال الثال   ول  ي المعلمات للحاسـوب ف

الوارد في الجـزء    ئوية للبند المرتبط بهذا الجزء و      إيجاد التكرارات والنسب الم     تم التعليم،

 السؤال   أما ". نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم       اتاالتجاه" األولى   ستبانةاألول من اال  

الختالف  ابع والمتعلق بالفروق بين المبحوثين في استخدامهم للحاسوب في التعليم تبعاً          رال

دد مساقات الحاسوب التي درسها المبحوث أثناء دراسته في الجامعة أو الكليـة، وعـدد            ع

لتحقـق  ا فقد تم     المبحوث أثناء الخدمة،   التدريبية في مجال الحاسوب التي التحق     الدورات  

  . اختبار كاي تربيعاستخدامب، السادسة والسابعةمن الفرضية 

  

دام الحاسـوب    التي تحول دون استخ    لمعوقات المتعلق با  خامس السؤال ال  ولإلجابة عن      

كين على أسئلة المقـابالت     ستجابات المشار الكيفي  ال  فقد استخدم التحليل    العلوم، تعليمفي  

 كما وردت في     في التحليل  استخدام خطوات طريقة وأسلوب  النظرية المتجذرة      و،  المعمقة

اج األفكـار  سـتخر ال ) Pidgeon & Henwood, 1996( بيدجيون وزميله هينـوود   

كـذلك  . لحاسوب في تعليم العلوم    وهي أهم المعوقات التي تحول دون استخدام ا        ؛الرئيسة

 التي تمنع استخدام الحاسوب في تعليم        استنباط المعوقات   في الكّمي_استخدم التحليل الكيفي  

معوقات اسـتخدام   " السؤال المفتوح في استبانة       من خالل إجابات المشاركين على     العلوم،

 اسـتبانة د الستجابات األفراد على بنو يكّمال  وأخيراً استخدم التحليل،"سوب في التعليم الحا

 لكـل   من خالل حساب التكرارات والنسب المئوية      استخدام الحاسوب في التعليم      معوقات"

   .فقرة
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  :تثليث البيانات

 تثليث  ، فقد تم  فيما يتعلق بالسؤال الخامس الخاص بمعوقات استخدام الحاسوب في التعليم         

 والثبـات  ؛ أي الحصول على البيانات من أكثر من مصدر لتأكيد الصدق          مصدر البيانات 

، فقد تم استخدام المقابلة  )Glesne, 1999(  للبيانات المجمعة والوثوق في هذه البيانات

قات اسـتخدام   معو " استبانة، والسؤال المفتوح في نهاية      Semi-structureشبه المبنية   

  .ستبانة، و بنود نفس اال"تعليمالحاسوب في ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 91

  فصل الرابعال

  النتائج

  : الكشف عن الحالية إلى الدراسةهدفت    

، وعالقـة هـذه      الحاسوب واستخدامه فـي التعلـيم      اتجاهات معلمي العلوم نحو    .1

جنس، والمؤهل العلمي، وسـنوات الخدمـة فـي     الالمتغيرات ك االتجاهات ببعض   

 في الجامعة أو الكلية، وعدد       المعلم لحاسوب التي درسها  التدريس، وعدد مساقات ا   

  .الدورات التدريبية في الحاسوب التي التحق بها

ا وعالقـة هـذ    ، للحاسوب في ممارساتهم التعليميـة      مدى استخدام معلمي العلوم    .2

 في الجامعة أو الكلية، وعدد       المعلم عدد مساقات الحاسوب التي درسها    االستخدام ب 

  .الحاسوب التي التحق بها ية فيالدورات التدريب

  . أهم المعوقات التي تمنع معلمي العلوم من استخدام الحاسوب في التعليم  .3

راسة ويتناول هذا الفصل عرضاً للبيانات اإلحصائية التي جمعت لإلجابة على أسئلة الد

  . وفحص الفرضيات المنبثقة عن هذه األسئلة

  

  :ئلتها وفرضياتها عرض لنتائج الدراسة حسب أسما يأتيفيو 

ما هي اتجاهات معلمي العلوم للصفوف مـن الخـامس        :  األول لسؤال النتائج المتعلقة با  

في الـضفة الغربيـة نحـو الحاسـوب         الفلسطينية  إلى العاشر في المدارس الحكومية      

  واستخدامه في التعليم؟
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ـ  ة الحسابي اتوسطمت ال إيجاد هذا السؤال تم     عن لإلجابة      ـ  ا ات، واالنحراف   ةلمعياري

االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في      " ستبانةينة الدراسة على فقرات ا    الستجابات ع 

هـذا   استبانة من عمليات المعالجة اإلحـصائية الخاصـة ب         18،  وقد تم استبعاد      "التعليم

 على فقرة أو أكثر غير معبأة، وبـذلك         السؤال والذي يليه نظراً الحتواء هذه االستبانات      

ــدد ا ــغ ع ــس بل ــى ال ــة عل ــصة لإلجاب ــتبانات المخص ــتبانة               332ؤالين الس  اس

   ).11أنظر الملحق رقم ( 

)  6 (والجـدول رقـم     .  االستبانة مجاالتلإيجاد المتوسطات الحسابية     كذلك تم        

 أهمية الحاسوب في التعليم؛ حيث بلغ       إدراك: لحسابي لمجاالت االستبانة  يوضح الوسط ا  

ام عن استخدام الحاسـوب     جاإلح :، والمجال الثاني  3.13ابي لهذا المجال    المتوسط الحس 

 فقد  ة على استبانة االتجاهات ككل    ستجابة العين  ال ، أما المتوسط الحسابي   2.06 في التعليم 

  .3.05بلغ 

  ) 6 (جدول رقم 
  التجاهات أفراد العينة نحو الحاسوب في المعياريةواالنحرافاتبية سالمتوسطات الحا 

  الكليةالفقرات  واالتمجلا
  

المتوسط   المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.334 3.13 إدراك أهمية الحاسوب في التعليم

 0.355 2.06 اإلحجام عن استخدام الحاسوب في التعليم

 0.311 3.05 االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم
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 في حين. ام الحاسوب في التعليم قليلة المعلمين عن استخدامجحإأن درجة    وهذا يعني 

أن اتجاهات معلمي العلوم للصفوف من و  ألهمية الحاسوب في التعليم مرتفع،همإدراك

  .یجابية إ بشكل عام في الضفة الغربية الفلسطينية الخامس إلى العاشر في المدارس الحكومية
  

فوف من الخـامس إلـى      هل يختلف معلمو العلوم للص    : السؤال الثاني النتائج المتعلقة ب  

 في الضفة الغربيـة فـي اتجاهـاتهم نحـو            الفلسطينية العاشر في المدارس الحكومية   

الحاسوب واستخدامه في التعليم باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في           

، وعـدد دورات  التدريس، وعدد مساقات الحاسوب التي درسوها في الجامعة أو الكليـة          

  التي التحقوا بها أثناء الخدمة؟ية الحاسوب التدريب

 

  :التي انبثقت عنه  اآلتيةتم فحص الفرضيات هذا السؤال ولإلجابة عن

  

) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الفرضية األولى

 .بين اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى الجنس

 

يوضح )  7 (، والجدول رقم  لفحص الفرضية األولىt-test )ت (م اختبارتخداس    

الكلية الفقرات  و على المجاالتواإلناثللفروق بين الذكور ) ت ( نتائج اختبار 

  .واستخدامه في التعليملالتجاهات نحو الحاسوب 
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   ) 7 (جدول رقم 
الكلية الفقرات  والت المجا فيللفروق بين الذكور واإلناث) ت ( نتائج اختبار 

  لالتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم
  

الوسط   العدد  الجنس   المجال
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجات   Tقيمة 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

إدراك أهمية الحاسوب  0.335 3.14 181 ذكر
 0.338 3.12 151 أنثى في التعليم

0.565 
 

331 
 

0.572 
 

م عن استخدام اإلحجا 0.359 2.03 181 ذكر
 0.353 2.09 151 أنثى الحاسوب في التعليم

-1.423 
 

331 
 

0.156 
 

االتجاهات نحو  0.313 3.07 181 ذكر
الحاسوب واستخدامه 

 في التعليم
 0.309 3.03 151 أنثى

1.019 
 

331 
 

0.309 
 

  

الحسابية بين الذكور واإلناث    أن الفروق في المتوسطات     ) 7( يتضح من الجدول رقم         

في المجاالت والفقرات الكلية لالتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه فـي التعلـيم ضـئيلة              

 في كل   0.05 من   ك ألن قيمة الداللة اإلحصائية لها أكبر      وذلوليست ذات داللة إحصائية،     

 ، )P=0.572 (إدراك أهمية الحاسوب في التعليم     :من المجاالت لالتجاهات نحو الحاسوب    

، وفـي االتجاهـات نحـو        )P=0.156 ( الحاسوب في التعلـيم    اإلحجام عن استخدام  و

  الفرضـية  قبولتم  ي وبالتالي    ).=P 0.309( الحاسوب واستخدامه في التعليم بشكل عام       

 اتجاهات معلمي العلوم نحـو       توجد فروق ذات داللة إحصائية في      الصفرية األولى؛ أي ال   

  .تعليم تعزى إلى الجنسالحاسوب واستخدامه في ال
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  في)α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

   التعليم تعزى إلى المؤهل العلمياتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في

 ، One Way Anovaتم فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليـل التبـاين األحـادي        

أفـراد العينـة فـي       تحليل التباين األحادي التجاهـات        نتائج    يوضح ) 8 ( رقم   جدولوال

  . حسب المؤهل العلميالفقرات الكلية والمجاالت

  ) 8 (جدول رقم 

 حسب ةالكلي الفقراتوينة في المجاالت  تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العنتائج 
  .المؤهل العلمي

  
وع مجم  مصدر التباين   المجال

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة F قيمة 
اإلحصائية

إدراك أهمية  0.081 3 0.244  بين المجموعات
الحاسوب في التعليم

 
داخل 

  المجموعات
37.088328 0.113 

0.718 
 

0.542 
 

اإلحجام عن  0.046 3 0.139  بين المجموعات
استخدام الحاسوب 

 في التعليم
 

داخل 
 0.128 42.027328  المجموعات

0.360 
 

0.782 
 

االتجاهات نحو  0.031 3 0.092  بين المجموعات
الحاسوب 

واستخدامه في 
 التعليم

داخل 
  المجموعات

31.933328 0.097 

0.314 
 

0.816 
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 عند توزيعهم حـسب     أن الفروق بين أفراد عينة الدراسة      ) 8 (يتبين من الجدول رقم         

الكلية لالتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه فـي       الفقرات   و المجاالت  في يةتهم العلم مؤهال

 : للمجـاالت الفرعيـة    أن قيمة الداللة اإلحـصائية    ك  ذل،  إحصائيةداللة  ليست ذات    التعليم

الحاسوب فـي     عن استخدام  اإلحجامو ، )=P 0.542 ( إدراك أهمية الحاسوب في التعليم    

 نحو الحاسوب واسـتخدامه فـي التعلـيم بـشكل            االتجاهات ، وفي  )=P 0.782( التعليم

، )α = 0.05( وهذه القيم أكبر من مستوى داللة فحـص الفرضـية    ).=0.816P( عام

  توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي  ثانية؛ أي ال ال الصفرية    الفرضية قبولتم  يوبالتالي  

  .ؤهل العلمياتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى الم

  

) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : لثةالفرضية الثا

سـنوات  بين اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلـى             

  .الخبرة في التدريس

  

 ، One Way Anovaتم فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليل التبـاين األحـادي       

أفـراد العينـة فـي       تحليل التباين األحادي التجاهات      نتائج   ) 9 ( رقم   الجدولويوضح  

  . حسب سنوات الخبرة في التدريسالفقرات الكلية والمجاالت
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  ) 9 (جدول رقم 

 حسب ةالكليالفقرات  وأفراد العينة في المجاالت تحليل التباين األحادي التجاهات نتائج 
  .سنوات الخبرة في التدريس

 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة F قيمة 
اإلحصائية

بين 
  المجموعات

0.602 2 0.301 
إدراك أهمية 
 الحاسوب في التعليم

داخل  
  المجموعات

36.631 329 0.112 

 
2.693 

 

 
0.069 

 

بين 
  اتالمجموع

0.179 2 0.090 
اإلحجام عن استخدام 
 الحاسوب في التعليم

داخل  
 0.128 329 41.950  المجموعات

 
0.701 

 

 
0.497 

 

بين 
  المجموعات

0.311 2 0.155 
االتجاهات نحو 
الحاسوب واستخدامه 

 في التعليم
 

داخل 
  المجموعات

31.702 329 0.097 

 
1.607 

 

 
0.202 

 

  

  

سة عند توزيعهم حـسب     أن الفروق بين أفراد عينة الدرا      ) 9( يتبين من الجدول رقم        

المجاالت والفقرات الكلية لالتجاهـات نحـو الحاسـوب          سنوات خبرتهم في التدريس في    

ـ واستخدامه في التعليم ليست ذات داللة إحـصائية،          ك أن قيمـة الداللـة اإلحـصائية        ذل

  عـن اسـتخدام    اإلحجامو ، )=P 0.069 ( إدراك أهمية الحاسوب في التعليم     :للمجاالت
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، وفي االتجاهات نحو الحاسـوب واسـتخدامه فـي           )=P 0.497(  تعليمالحاسوب في ال  

     وهذه القيم أكبر من مستوى داللـة فحـص الفرضـية            ).=0.202P( التعليم بشكل عام  

)α = 0.05( ، الصفرية الثالثة؛ أي ال توجد فروق ذات داللـة   الفرضيةقبولتم يوبالتالي 

اسوب واستخدامه في التعلـيم تعـزى إلـى         إحصائية بين اتجاهات معلمي العلوم نحو الح      

  .سنوات الخبرة في التدريس

  
) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الرابعةالفرضية 

عـدد  بين اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم تعـزى إلـى               

  .ة في الجامعة أو الكليمساقات الحاسوب التي درسوها

  

 ، One Way Anovaتم فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليل التبـاين األحـادي       

 فـي    تحليل التباين األحادي التجاهات أفراد العينـة        نتائج    يوضح ) 10 ( رقم   والجدول

حـسب عـدد    لالتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم،        الكليةالفقرات   و المجاالت

  . في الجامعة أو الكليةهامساقات الحاسوب التي درسو
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   ) 10 (جدول رقم 

الكلية حسب الفقرات  وأفراد العينة في المجاالت تحليل التباين األحادي التجاهات نتائج 
  .عدد مساقات الحاسوب التي درسوها في الجامعة أو الكلية

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 قيمة 
F 

لداللة ا
اإلحصائية

إدراك أهمية  0.232 4 0.929  بين المجموعات
 الحاسوب في التعليم

 
داخل 

  المجموعات
35.825327 0.110 

2.112 
 

0.079 
 

اإلحجام عن استخدام  0.405 4 1.620  بين المجموعات
 الحاسوب في التعليم

 
داخل 

  المجموعات
40.391327 0.124 

3.269 
 

0.012 
 

 نحو االتجاهات 0.289 4 1.158  بين المجموعات
الحاسوب واستخدامه 

 في التعليم
 

داخل 
 0.094 30.490327  المجموعات

3.095 
 

0.016 
 

      

لحاسوب  اتجاهات معلمي العلوم نحو افيفروق ال أن ) 10(  من الجدول رقم تبيني   

درسوها في د مساقات الحاسوب التي عد عند توزيعهم حسبواستخدامه في التعليم 

 ذات داللة اإلحجام عن استخدام الحاسوب في التعليم :الجامعة أو الكلية في المجال

،  )=p 0.012 ( وهي0.05 أقل من ك ألن قيمة الداللة اإلحصائية للمجال، وذلإحصائية

إدراك أهمية الحاسوب في التعليم ليست ذات داللة : في حين كانت الفروق في المجال

، إال أن  )=p 0.079(  وهي0.05ر من كون مستوى الداللة للمجال أكباً لإحصائية؛ نظر

 ككل كانت ذات  نحو الحاسوب واستخدامه في التعليمالفروق في اتجاهات معلمي العلوم
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، وبالتالي تم رفض الفرضية، أي أنه )=p  0.016(داللة إحصائية، وبلغ مستوى الداللة 

علوم نحو الحاسوب تعزى إلى عدد  معلمي التوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات

  . التي درسوها في الكلية أو الجامعة الحاسوبمساقات

)  11 (رقم الجدول و .ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق استخدم اختبار شافيه       

اإلحجام عن  :لمجالفي ا  الفروق في االتجاهاتنتائج اختبار شافيه الختبارح يوض

 حسب التجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليما في وب في التعليماستخدام الحاسو

   . في الجامعة أو الكليةعدد مساقات الحاسوب التي درسوها

         

 ت معلمي العلوم في مجالأن الفروق في اتجاها)  11( يتضح من الجدول رقم      

حاسوب التي درسوها  عند توزيعهم حسب عدد مساقات الخدام الحاسوب، عن استاإلحجام

 مساقات فأكثر والذين لم يدرسوا أي 4 كانت بين فئة الذين درسوا  أو الكلية،في الجامعة

 ةالذين لم يأخذوا أيالفئات الثانية؛ أي  لصالح  أو درسوا مساق واحد أو اثنين،مساق

ن إحجامهم عن استخدام الحاسوب كاقد  ف أو درسوا مساق واحد أو اثنين،مساقات حاسوب

 بشكل االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليمالفروق في ر، في حين كانت أكب

عام، عند توزيعهم حسب عدد مساقات الحاسوب التي درسوها في الجامعة بين فئة 

ح الذين درسوا  لصال، مساقات فأكثر والذين لم يدرسوا أي مساق4المعلمين الذين درسوا 

 الذين درسوا أربع مساقات فأكثر في الجامعة أو الكلية  مساقات فأكثر؛ أي أن األفراد4

    الذين لم يدرسوا أي مساق المعلمينابية وبشكل دال إحصائيا عنأكثر ايجكانت اتجاهاتهم 
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  ) 11 (جدول رقم 

التجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في ا نتائج اختبار شافيه الختبار الفروق في
  . في الجامعة أو الكليةتي تم دراستهاب عدد مساقات الحاسوب ال حسالتعليم

عدد مساقات الحاسوب   المجال
 التي درسها المعلم

الفروق 
 المتوسطة

 ) ب–أ ( 

مستوى 
 الداللة

عدد مساقات الحاسوب   المجال
 التي درسها المعلم

الفروق 
  المتوسطة

 ) ب–أ ( 

مستوى 
 الداللة

عدد 
المساقات 

  أ

عدد 
المساقات 

 ب 
  

عدد 
  المساقات أ

عدد 
المساقات 

 ب 

 

 

0  1 051. 301. 0  1 024.- 989. 

  2  039.  475.    2  033.-  975.  
  3 121.  123.    3 085.-  816.  
 . *024  -.206  فأكثر4   .*001  .244  فأكثر4  

1  0  051.-  301.  1  0  024.  989.  
  2  011.-  837.    2  009.-  1.000  
  3  070.  371.    3  061.-  938.  
  .067  -.182   فأكثر4    .*006  .193   فأكثر4  
2  0  039.-  475.  2  0  033.  975.  
  1  011.  837.    1  009.  1.000  
  3  082.  323.    3  052.-  971.  
  .135  -.173   فأكثر4    .*007  .205   فأكثر4  
3  0  121.-  123.  3  0  085.  816.  
  1  070.-  371.    1  061.  938.  
  2  082.-  323.    2  052.  971.  
  .693  -.121   فأكثر4    .189  .123   فأكثر4  
  .*024  .206  0   فأكثر4  .*001  -.244  0   فأكثر4
  1  193.-  006*.    1  182.  067.  
  2  205.-  007*.    2  173.  135.  

اإلحجام 
عن 

استخدام 
الحاسوب 
في التعليم

 

  3  123.-  189.  

االتجاهات 
نحو 

الحاسوب 
واستخدامه 
 في التعليم

  3  121.  693.  
  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةدالة * 
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) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الخامسةالفرضية 

عـدد  بين اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم تعـزى إلـى               

  .ة أثناء الخدم في مجال الحاسوبوا بها الدورات التدريبية التي التحق

  

 ، One Way Anovaتم فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليل التباين األحـادي       

أفراد العينـة فـي      تحليل التباين األحادي التجاهات       نتائج    يوضح ) 12 ( رقم   والجدول

الكلية حسب عدد الدورات التدريبية التي التحقـوا بهـا فـي مجـال              الفقرات   و المجاالت

  .الحاسوب أثناء الخدمة 

  

لحاسوب بين اتجاهات معلمي العلوم نحو افروق ال أن ) 12(  من الجدول رقم تبين     ي

عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب التي  عند توزيعهم حسبواستخدامه في التعليم 

اإلحجام عن استخدام إدراك أهمية الحاسوب، و :التحقوا بها أثناء الخدمة في المجاالت

 بشكل  نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم، اتجاهات معلمي العلومالحاسوب في التعليم

 0.05 أقل من ك ألن قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت، وذلعام، كانت ذات داللة إحصائية

 رفض وبالتالي تّمعلى التوالي،  ) =p=(   ،)0.000 p=(  ،)0.001 p 0.024 (وهي

ي اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب الفرضية؛ أي توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

  .تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب التي التحقوا بها أثناء الخدمة
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 ) 12 (جدول رقم 

الكلية حسب الفقرات  وراد العينة في المجاالت تحليل التباين األحادي التجاهات أفنتائج 
  جال الحاسوب أثناء الخدمة عدد الدورات التدريبية التي التحقوا بها في م

  
مجموع   مصدر التباين   المجال

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 قيمة 
F 

الداللة 
اإلحصائية

إدراك أهمية  0.314 4 1.258  بين المجموعات
 الحاسوب في التعليم

 
داخل 

  المجموعات
36.074 327 0.110 

2.850 
 

0.024 
 

اإلحجام عن استخدام  0.807 4 3.227  بين المجموعات
 في التعليمالحاسوب 

 
داخل 

  المجموعات
38.938 327 0.119 

6.776 
 

0.000 
 

االتجاهات نحو  0.464 4 1.857  بين المجموعات
الحاسوب واستخدامه 

 في التعليم
 

داخل 
 0.092 327 30.168  المجموعات

5.031 
 

0.001 
 

  
  

)  13 (رقم الجدول و .ستخدم اختبار شافيه كانت هذه الفروق اح مْنلمعرفة لصاِلو    

 إدراك أهمية :تيوضح  نتائج اختبار شافيه الختبار الفروق في االتجاهات في المجاال

التجاهات نحو او. اإلحجام عن استخدام الحاسوب في التعليمالحاسوب في التعليم، و

في مجال الدورات التدريبية  حسب عدد  بشكل عامالحاسوب واستخدامه في التعليم

   . الحاسوب التي التحق بها المعلم أثناء الخدمة
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   )13 (جدول رقم 

 التجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليما نتائج اختبار شافيه الختبار الفروق في
  حسب عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب التي تم االلتحاق بها أثناء الخدمة

  
عدد الدورات   المجال

 في مجال التدريبية
 الحاسوب

الفروق 
  المتوسطة

 ) ب–أ ( 

مستوى 
 الداللة

عدد الدورات   المجال
التدريبية في مجال 

 الحاسوب

الفروق 
  المتوسطة

 ) ب–أ ( 

مستوى 
 الداللة

عدد الدورات   المجال
التدريبية في مجال 

 الحاسوب

الفروق 
  المتوسطة

 ) ب–أ ( 

مستوى 
 الداللة

عدد 
الدورات 

  أ

عدد 
الدورات 

 ب 

  

عدد 
الدورات 

  أ

عدد 
الدورات 

 ب 

عدد   
 الدورات

 أ

عدد 
الدورات 

 ب

 

 

0  1 027. 579. 0  1 063. 216. 0  1 009.- 1.000 

  2  001.- 992.   2  053. 354.   2  021.-  996.  
  3 080.- 245.   3 180.  012*.    3 120.-  454.  
.*005  -.245  فأكثر4    .*000  .345  فأكثر4   .*010 -.178  فأكثر4  

1  0  027.-  579.  1  0  063.-  216.  1  0  009.  1.000  
  2  026.- 097.   2  010.-  846.   2  012.-  999.  

  3  107.- 101.   3  117.  083.    3  111.-  480.  

 .*004  -.236   فأكثر4    .*000  .282   فأكثر4   .*002 -.205   فأكثر4  

2  0  001.  992.  2  0  053.-  354.  2  0  021.  996.  

  1  026.  597.    1  010.-  846.    1  012.  999.  

  3  080.- 248.   3  127.  078.    3  099.-  656.  

 .*017  -.224   فأكثر4    .*000  .292   فأكثر4   .*011 -.179   فأكثر4  

3  0  080.  245.  3  0  180.-  012*.  3  0  120.  454.  

  1  107.  101.    1  117.-  083.    1  111.  480.  

  2  080.  248.    2  127.-  078.    2  099.  656.  

  .585  -.125   فأكثر4    .051  .165   فأكثر4   .226 -.098   فأكثر4  

 .*005  .245  0   فأكثر4  .*000  -.345  0   فأكثر4  .*010  .178  0   فأكثر4

  1  205.  002*.    1  282.-  000*.    1  236.  004*. 

  2  179.  011*.    2  292.-  000*.    2  224.  017*. 

إدراك 
أهمية 

الحاسوب 
في 

 التعليم

  3  098.  226.  

اإلحجام 
عن 

استخدام 
الحاسوب 

في 
 التعليم

 

  3  165.-  051.  

االتجاهات 
نحو 

الحاسوب 
واستخدامه 
 في التعليم

  3  125.  585.  
  0.05 عند مستوى داللة إحصائيةدالة * 
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إدراك أهمية في مجال   بين معلمي العلومود فروقوج)  13 ( الجدول  منبينتي    

، ومجال اإلحجام عن استخدام الحاسوب في التعليم، واالتجاهات نحو الحاسوب في التعليم

عند توزيعهم حسب عدد الدورات التدريبية الحاسوب واستخدامه في التعليم بشكل عام، 

قوا بأربع دورات تدريبية الذين التح بين ، أثناء الخدمةالتي التحقوا بهافي مجال الحاسوب 

 ففي مجال ؛والذين لم يلتحقوا بأية دورات تدريبية أو التحقوا بدورة أو اثنتين فأكثر

اإلحجام عن استخدام الحاسوب في التعليم، كانت الفروق لصالح الفئات الثانية، أي الذين 

ن إحجامهم عكان  لم يلتحقوا بأية دورة تدريبية أو التحقوا بدورة واحدة أو اثنتين فقد

 أن هناك فروق بين معلمي العلوم في  كذلك وجد.استخدام الحاسوب في التعليم أكبر

إحجامهم عن الحاسوب واستخدامه في التعليم بين الذين التحقوا بثالث دورات تدريبية 

والذين لم يلتحقوا بأية دورات وذلك لصالح الفئة الثانية؛ أي المعلمين الذين لم يلتحقوا بأية 

أما الفروق  .ات تدريبية فقد كان إحجامهم عن الحاسوب واستخدامه في التعليم أكبردور

 أهمية الحاسوب واستخدامه في التعليم واالتجاهات نحو الحاسوب إدراكفي مجال 

  الذين التحقوا بأربع دورات تدريبية فقد كان لصالح،واستخدامه في التعليم بشكل عام

 كان  فقدربع دورات تدريبية فأكثر في مجال الحاسوب؛ أي أن الذين التحقوا بأفأكثر

  .كثر ايجابيةأ اتجاهاتهم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم، و أكبرإدراكهم ألهميته

   

ما مدى استخدام معلمي العلوم للصفوف من الخامس : السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب

  فة الغربية للحاسوب في التعليم؟ في الض الفلسطينيةإلى العاشر في المدارس الحكومية
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 هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئويـة السـتجابات عينـة              عن لإلجابة     

علـوم  الدراسة على فقرة نسب الحصص التي يستخدم فيها المعلم الحاسوب فـي تعلـيم ال              

ـ   .  االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       استبانةأسبوعياً، في    م والجـدول رق

  .لحاسوب في تعليم العلوم أسبوعياً ل عينة الدراسةاستخدام  يوضح) 14( 

  

  ) 14 ( جدول رقم

نسبة الحصص التي يستخدم فيها المعلم الحاسوب في " توزيع عينة الدراسة حسب 
  "تعليم العلوم أسبوعياً

  
نسبة الحصص التي يستخدم فيها المعلم الحاسوب في 

 تعليم العلوم أسبوعياً

 لنسبة المئويةا  العدد
%  

 68.3 239 ال أستخدمه

 25.4 89 %25أقل من 

 3.7 13 %50 أقل من -% 25من 

 1.1 4 %75 أقل من -% 50من 

 0.6 2 أكثرف 75%

 0.9 3 غير محدد

 100.0 350  المجموع

  

ال %) 68.3(  أكثر من ثلثي عينة الدراسة أن ) 14 (يالحظ من الجدول رقم     

ب في ال يستخدمون الحاسو%) 93.7 ( ما نسبتهي التعليم، وأنيستخدمون الحاسوب ف



 107

هم فقط الذين % 6أن أقل من ، و %25أقل من بنسبة تعليم العلوم أسبوعياً أو يستخدمونه 

 .فأكثر% 25فون الحاسوب في تعليم العلوم بنسبة يوظّ

  

س إلى هل يختلف معلمو العلوم للصفوف من الخام: السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب

في الضفة الغربية في استخدامهم للحاسوب الفلسطينية العاشر في المدارس الحكومية 

في التعليم باختالف عدد مساقات الحاسوب التي درسوها في الجامعة أو الكلية، وعدد 

  دورات الحاسوب التدريبية التي التحقوا بها أثناء الخدمة؟

  :لمنبثقة عنها وهي ا هذا السؤال سيتم فحص الفرضياتولإلجابة عن
  
  

) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة

ى عدد مساقات الحاسوب بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب في التعليم تعزى إل

  . في الجامعة أو الكليةدرسوهاالتي 

 لمعرفة الفروق بين  Chi-squareتم فحص الفرضية باستخدام اختبار كاي تربيع      

توزيعهم حسب عدد المساقات التي درسوها في الجامعة أو الكلية أفراد عينة الدراسة عند 

ح نتائج اختبار كاي يوض)  15( والجدول رقم . في استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوم

امعة أو ها في الجتعدد مساقات الحاسوب التي تم دراس حسب  الفروق هذهتربيع الختبار

  . الكلية
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  ) 15 ( جدول رقم

 حسب  في التعليم الحاسوباستخدام نتائج اختبار كاي تربيع الختبار الفروق في
  .عدد مساقات الحاسوب التي تم دراستها في الجامعة أو الكلية

سوب التي  مساقات الحا المعلمين حسب عددعدد
معة أو الكلية المعلم في الجادرسها  

الداللة 
 اإلحصائية

نسبة الحصص التي 
استخدم فيها الحاسوب في 
 4من  3 2 1 0 تعليم العلوم أسبوعياً

فما فوق
 المجموع

 
 

 239 18 18 45 76 82  ال أستخدمه

 89 8 6 22 29 24 %25أقل من 

 13 3 3 4 2 1 %50من  أقل-%25من 

 4 3 0 0 1 0 %75أقل من -%50من 

 2 2 0 0 0 0 أكثرف% 75

 347 34 27 71 108 107  عالمجمو

0.000 

  
بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب فروق  وجود ) 15(  من الجدول رقم تبيني    

، وذلك  في الجامعة أو الكليةدرسوهاحاسوب التي في التعليم تعزى إلى عدد مساقات ال

 أن نسبة الحصص  ويتبين؛)0.000 ( وهي0.05ألن قيمة الداللة اإلحصائية أقل من 

تي يستخدم معلمو العلوم فيها الحاسوب في تعليم العلوم أسبوعياً تزيد بازدياد عدد ال

مساقات الحاسوب التي درسوها أثناء الجامعة، وهذا يدل على أن المعلمين يميلون إلى 

 وبالتالي . سابقاًاستخدام الحاسوب في التعليم ضمن قدراتهم والخبرات والتعليم الذي تلقوه

     توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السادسة؛ أي تم رفض الفرضية

)α ≤ 0.05 ( بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب في التعليم تعزى إلى عدد مساقات
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  .في الجامعة أو الكليةدرسوها الحاسوب التي 

) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة 
بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب في التعليم تعزى إلى عدد الدورات التدريبية 

  .التي التحقوا بها أثناء الخدمة
  

 لمعرفة الفروق بين  Chi-square تم فحص الفرضية باستخدام اختبار كاي تربيع    

لحاسوب التي  حسب عدد الدورات التدريبية في مجال اأفراد عينة الدراسة عند توزيعهم

نتائج  ) 16 (الجدول رقم ويوضح  . في استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوموا بهاالتحق

 حسب عدد الدورات  في التعليم الحاسوباستخدام اختبار كاي تربيع الختبار الفروق في

   . التدريبية في مجال الحاسوب التي تم االلتحاق بها أثناء الخدمة

  
  ) 16 ( جدول رقم

 حسب  في التعليم الحاسوباستخدام اختبار كاي تربيع الختبار الفروق فينتائج 
  عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها في مجال الحاسوب أثناء الخدمة

الدورات التدريبية التي التحقوا المعلمين حسب عدد عدد 
ثناء الخدمةبها أ  

نسبة الحصص التي 
استخدم فيها الحاسوب في 
 فما 4من  3 2 1 0 تعليم العلوم أسبوعياً

 فوق

 المجموع
 

الداللة 
 اإلحصائية

 239 15 20 52 84 68 ال أستخدمه

 89 10 13 19 37 10 %25أقل من 

 13 4 2 1 2 4%50 أقل من - %25من 

 4 3 0 1 0 0%75 أقل من - %50من 

 2 1 0 1 0 0 أكثر ف 75%

 347 33 35 74 123 82 المجموع

0.000 
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بين معلمي العلوم في استخدام  أنه توجد فروق  )16 ( من الجدول رقم تبيني    

الدورات التدريبية في مجال الحاسوب التي التحق بها ليم تعزى إلى عدد الحاسوب في التع

أي ؛ )0.000 ( وهي0.05وذلك ألن قيمة الداللة اإلحصائية أقل من  المعلم أثناء الخدمة

يد تز خدم معلمو العلوم فيها الحاسوب في تعليم العلوم أسبوعياًأن نسبة الحصص التي يست

 وهذا يدل على أن المعلمين يميلون إلى استخدام الحاسوب .الدورات التدريبيةبازدياد عدد 

 وبالتالي تم رفض .والتدريب الذي تلقوه أثناء الخدمةفي التعليم ضمن قدراتهم والخبرات 

) α ≤ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتتوجد فروق ذ ؛ أيالسابعةالفرضية 

الدورات التدريبية في ليم تعزى إلى عدد بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب في التع

  . أثناء الخدمةال الحاسوب التي التحقوا بهامج

  

  :السؤال الخامسب النتائج المتعلقة

خـامس إلـى العاشـر فـي         تواجه معلمي العلوم للصفوف من ال      ي المعوقات التي  ما ه 

  المدارس الحكومية في الضفة الغربية في استخدام الحاسوب في التعليم؟

  

؛ المنهج الكيفـي مـن       هذا السؤال   عن لإلجابةي   الوصفي الكيفي والكمّ   استخدم المنهج     

 للحصول على معرفة معمقـة حـول      خالل المقابالت واستخدام طريقة النظرية المتجذرة       

         اسـتبانة    فقـرات   أما المنهج الكّمي مـن خـالل       ،حاسوب في التعليم  معوقات استخدام ال  

كنوع من التثليـث لتأكيـد النتـائج وتعميمهـا          "   في التعليم  معوقات استخدام الحاسوب  " 
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والحصول على أكبر قدر من آراء المعلمين حول معوقات استخدام الحاسوب فـي تعلـيم               

  . العلوم

  

  : ةنتائج تحليل المقابالت المعمق

مقابالت معمقة وسجلت، ومن ثم حللت البيانات واستخرجت النتائج في مرحلة            أجريت    

معوقات استخدام الحاسوب فـي     " خالل استبانة   سابقة لتحليل البيانات الكمية المجمعة من       

  ".التعليم

 المعوقات التي تحـول     المقابالت أن البيانات المسجلة من    قد اتضح من خالل تحليل           و

  : نوعين من المعوقات هيل دور الحاسوب في تعليم العلوم تتمثل في تفعيدون

  :معوقات بشرية مثل: أوالً

  :لها عالقة بالمعلممعوقات  •

  .نقص المهارة في استخدام الحاسوب وقلة التدريب وطبيعته - 

 .ه واكتظاظ برنامجالمعلم  وقتضيق  - 

 .ل المسئولينه من قبنقص الدعم البشري الموّج لها عالقة بمعوقات •

اقتصار استخدام غرفة  وطبيعة األنظمة والقوانين المدرسية لها عالقة بمعوقات •

  .الحاسوب لتعليم مادة التكنولوجيا والحاسوب

 . في المدرسةفرغمت حاسوبمسئول أو خبير وجود عدم  •
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  :عوامل مادية مثل:ثانياً

 :ضعف في البنية التحتية •

   الحاسوب ومواصفاتهااتتجهيزات مختبر -

  .عدم توفر حاسوب في مختبر العلوم -

 .قلة البرمجيات التعليمية في المدارس •

  

  :معوقات بشرية مثل: أوالً

  :  مثلمعوقات لها عالقة بالمعلم) 1

  .نقص المهارة في استخدام الحاسوب وقلة التدريب وطبيعته 

رفـة  اتضح أن من أكبر معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم؛ قلة مهـارة ومع                 

. الطباعة في كثير من األحيان    المعلمين باستخدام الحاسوب، واقتصار معرفتهم على مجرد        

 عن استيائهم ومعاناتهم من ضعف مهاراتهم       4، وم 12، وم 6، وم 3، م 1 كل من م   وقد عبر 

  :على الحاسوب واإلرباك الذي قد يسببه هذا الضعف بالقول

 هاألستاذ مـا    نكون متوفر، لك  نحن خبرتنا قليلة على الحاسوب، ممكن الجهاز ي       "
  " يستخدمهفش عنده القدرة إنّه

  
أنا فش عندي معلومات كفاية في استخدام       ..ضعيف جداً ...ضعيف..أنا ضعيف   " 

  ".الحاسوب، وهذه أهم نقطة، أنا ما بعرف استخدم الحاسوب
ا بعرف اشي على الحاسوب ، يادوب بفتح الشاشة وبـسكر الـشاشة، وال              أنا م " 

كلة مـن المـش   % 80بعرف استخدمه    أنا معدومة، أنا بعرفش، لو    اشي بعرف،   
  ."، مش أقعد على الجهاز مش عارف اشيبتنحل، بقدر أقعد على الجهاز
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يلة في استخدام الحاسوب ، أنا ال أتقن الحاسوب، أنا من الجيـل           ئأنا معرفتي ض  " 

ـ      ..القديم، لو مهاراتي مليحة ممكن يتغير الوضع،         تخدام قلة مهـارة المعلـم الس
  ".الحاسوب بأثر كثير في استخدامه في التعليم

  
 المعرفة عندي غير كافية في استخدام الحاسوب، يعني         ....اراتي مش كثيرة،  مه"

  ".أي مشكلة بسيطة تواجهني في استخدام الحاسوب، تهز شخصية المعلم
  

ـ               ة وقد عزا البعض نقص المهارة في استخدام الحاسوب إلى نقص في الـدورات التدريبي

المقدمـة  الخاصة بالحاسوب   طبيعة الدورات   ،  10، وم 3، و م  1وينتقد كل من م   وطبيعتها؛  

  :للمعلمين بالقول

توضيحية تساعدنا على استخدام الحاسوب في      ما أخذناش دورات وال نشرات       " 
  ".احنا بس أخذنا دورات مبتدئة يعني مش متقدمة..التعليم، 

  
ـ       ، بس  دورة في المدرسة   إليناصح عملوا   "  د  شو هالدورة بتفدش اشي، شو الواح

 الدورات اللي اتلقيناها كانت دعوات عامـة        ....، معلم 25بده يستفيد منها واحنا     
  ".لجميع المعلمين، بذكر إنا كنا صغار وفي معلمين فوق الخمسين سنة

  
نها بدها تهيئـة    الدورات بطبيعتها الحالية و هيكليتها تحصيل حاصل لألسف، أل        " 

 باالستفادة، ما بظل    ما انك تروح بعد يوم طويل؛ بعد انهاك وتعب        وجو مناسب، أ  
  ."ةالمطلوب

  
 إلى ضرورة التدريب النوعي الذي يركز على مهارات متقدمـة فـي             وقد أشار المعلمون  

استخدامه في التعليم بشكل خاص، حتى يساعد على         ومتابعة   استخدام الحاسوب بشكل عام   
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، 6م 3، وم 2 كل مـن م    إشارةويظهر ذلك في    . لعلومانتشار استخدام الحاسوب في تعليم ا     

  :8وم

كان عندي دورات متقدمة في استخدام الحاسوب ممكن تساعدني أكثر إنـي             لو" 
 ونتعـرف   الحاسـوب  دورات نعرف كيف تستخدم      إليناالزم يوفروا   .. استخدمه،

، ويدربونا عليها، مش بس دورات في األساسيات، يعني         على البرمجيات المتوفرة  
  ."ربونا كيف نستخدم هذه البرمجياتيد

  
 ساعة، بدي تدريب على كـل       15! الزم يعطونا دورات مزبوطة، شو بعطونا     " 

اشي، كيف أدخل على االنترنت، كيف أدخل على المواضيع، كيف بـدي أعلـم              
أول .. وأنزلـه،  CD، كيف أدخل على ال      LCDالطالب، كيف بدي استخدم ال      

  ".تخدم الحاسوباشي الزم يكون المعلم متمكن ويس
  

الزم يعطونـا دورات، دورات جديـة        على الحاسوب،    المعلم الزم يعرف كثير   " 
األولويـة  ...  أن هذا بغير،   باعتقد...ان، ويؤخذ فيها امتح   سات الجامعية مثل الكور 

  "أتدربإني 
  

 دورات لتطـوير مهاراتـه،      إلـى أنا بدي دورة أو دورات أكثر، المعلم يحتاج         " 
الدورات،ما بدي أركن إني اللي اتعلمته بـدي أحطـه علـى            والزم متابعة هذه    

  ".الرف
  

ورغم إشارة بعض المعلمين إلى أن مهاراتهم في استخدام الحاسوب جيدة أمثـال             
، إال إنهم أشاروا أيضاً إلى ضرورة التدريب وصقل مهاراتهم، وتهيئة           10، وم 9م

   : الحاسوب في التعليم بالقولالمعلم وإعداده الستخدام
، إحنا عندنا المعلم مش مستعد أصالً إنه يفكـر كيـف            .. ستاذ الزم تهيئته،  األ" 

يستخدم الحاسوب، فش عنده إشي اسمه استخدام الحاسـوب فـي التعلـيم، الزم              
 مش بجيب    بالطالب الزم نبدأ بالمعلم نفسه،     قبل ما نبدأ  ... نعطيه دورات تدريبية،  



 115

أهم إشي أن المعلـم     .. حاسوب،الطالب للمعلم، والمعلم نفسه ما بعرف يستخدم ال       
؛ لكـن كيـف     يه دورات، بس مش مجرد دورة عاديـة       نفسه نهيئه ونشجعه ونود   

  )".الحاسوب( يستثمر الجهاز
  

البشر بحاجة إلـى    ... ال شك أن تدريب المعلمين يزيد من اهتمامهم بالحاسوب،        "
ـ       ... تعزيز نظرتهم لهذا الموضوع،    ين الناحية المادية مهمة، بس بدك بشر ومعلم

  ".أول اشي) أجهزة الحاسوب( يقدروا يستخدموها
  

   هواكتظاظ برنامجالمعلم وقت  ضيق 

 يتطلب مهارة في استخدام الحاسوب، إال أنه        اسوب في تعليم العلوم بال شك     إن استخدام الح  

إلى جانب ذلك فهو يتطلب من المعلم الوقت الكافي لتحضير الالزم لـذلك؛ مـن أجهـزة                 

وقت إضافي في العرض أو العمل بالحاسوب ومن ثم         أنه يستغرق    وبرمجيات، إضافة إلى  

  كـل منهـا    الشرح والتفسير، وكون المنهاج الفلسطيني مكتظ ومليء بالمفاهيم التي بحاجة         

 أكثر من الوقت المخصص لها حتى بدون استخدام الحاسوب، ذلك            وقفة وتفسير ووقت   إلى

الوقـت،  ضيق  ف    .في تعليم العلوم  جعل من الصعب على معلم العلوم استخدام الحاسوب         

 عوامل صعب على المشاركين الفـصل       ةواكتظاظ المنهاج، واكتظاظ برنامج المعلم، ثالث     

 بالتطرق إلى    يبدأ  المعلم الحاسوب في تعليم العلوم، فما كان     بينها كعوامل معوقة الستخدام     

ركون علـى ضـيق     ركز المشا وقد  .وربطها بالعاملين اآلخرين   إالأي من العوامل الثالث     

علم المكتظ، وقلة    ببرنامج الم  مل أي نشاطات وقد ربطوه    لعالوقت الذي ال يعطيهم المجال      

 إجـراء  وكثافة المنهاج الذي يجعل همه قطـع المنهـاج علـى حـساب               حصص الفراغ 

  :1، يقول مالنشاطات
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ضيق الوقت والمادة الدراسية اللي مطلوب منا إنا نختمهـا، ضـيق الوقـت               " 
العبء اللي المدرس عليـه فـي       .... فش مجال إنا نستخدم الحاسوب،    بحكمنا، و 

... التدريس بعطهوش المجال إنه يشتغل اشي ثاني، بكون همه أن يكمل المنهاج،           
  ".وعدد الحصص مرهق

  
، 2 م  كل من  اشتكى المعلمون من اكتظاظ برامجهم مما يحول التفكير في النشاطات فتقول          

  :9وم

 حصص في اليوم، فش مجال استخدم       6-5 يعني    حصة، 27أنا مشكلتي معي     " 
أكثر اشي صعب بالنسبة إلي عـدد       ...الحاسوب، يا دوب المادة، ما عندي فراغ،      

  ".الحصص، عدد الحصص كبير
  
يعني فش عنـدي حـصص      !  حصة 26 حصة، بتعرفي شو يعني      26أنا معي   " 

بـر عـائق    فراغ، والحصة اللي بقعد فيها يا دوب ارتاح فيها، أنا بالنسبة إلي أك            
 والمنهاج طويل بدو، أنـا مـضغوطة        ..ت، أنا محشورة في وقت الحصص،     الوق

  ".ومش شايفة الفضا
  

وقد انتقد المشاركون النظام التعليمي السائد الذي يركز على قطع المنهاج، بـدالً مـن                  

 المعلم عن    ومديرو المدارس يسألون   نرفون التربويو التركيز على نوعية التدريس، فالمش    

، 7، وم 3 م عبر كل مـن   ف. لى حساب نوعية التعليم    المنهاج المقطوع حتى ولو كان ع      كمية

  :  بقولهم10وم

: أنا عندي منهاج بدي أخلصه ، آخر السنة الموجهين بيجوا وبسألوا الطـالب               " 
  ".لمادة اللي فشك عنها األستاذ؟و المادة اللي ما خلصتوهاش، شو اش
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دائمـاً  ... شي كثافة المنهـاج المدرسـي،        بتصعب علينا ، أول ا     ةأشياء كثير " 
نحاسب قديش قطعت من المنهاج، أنا من أنـصار تخفيـف المـادة الدراسـية،               

  ".والتركيز على النوع مش على الكم
  

، ويلـك بـدك تقطـع        حصة 25ا يكون معك    المنهاج الفلسطيني مضغوط، ولم   " 
ـ             المنهاج، وي  ستخدم لك بدك توخذ الطالب على مختبر العلـوم، ويلـك بـدك ت

 ق، والتقيد بمنهاج الزم تقطعـه،     الحاسوب، العبء التعليمي اللي على المعلم معو      
، بـس   ة لما يجي الموجه ما بسأل شو عملت من أنشط         م التعليم،  في نظا  لمعوقاتا

  ".بسأل قديش قطعت من المادة
  
 تقليل نصاب مادة العلوم من الحصص، خصوصاً أن المادة          إجراء  المشاركون     وانتقد 

لتعليمية لم تخفف من وجهة نظرهم بل على العكس أصبحت أكثر اكتظاظـاً، وتتـضمن               ا

تقليل نصاب مادة العلوم في ظل نظام تعليمي يركز على قطع            أن   ، لذا رأوا  إضافيةأنشطة  

 ومن ضمنها اسـتخدام     إبداعية وختم المادة حال دون تفكير المعلمين بأي نشاطات          جالمنها

  :9وم، 8، وم7ميقول ف. الحاسوب

؛ هذا بدو وقت، والوقت المخـصص فـي حـصص           إذا بدنا نستخدم الحاسوب   " 
  ". حصص4 حصص صار العلوم العامة 6العلوم قليل كان الصف التاسع مثالً 

  
، إذا بدك تشتغل عليه وتشتغل األنشطة بدك كمان حـصتين           المنهاج مكتظ كثير  " 

 الزم زيـادة     ملـيح،  6 لو ترجـع     4 اآلن   6على األقل ، كانت الحصص لتاسع       
نصاب الحصص للمادة، ألن في مقرر بدك تخلصيه، وفي نفس الوقت تمارسـي             

  ".األنشطة
 حصص مش كافية بالمرة عشان نشرح، مـادة         4فش وقت نشرح المنهاج، ال      " 

  ".مادة وأنشطة يا دوب نخلصه.. الكتاب مليانة،
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 .معوقات لها عالقة بنقص الدعم البشري الموّجه من قبل المسئولين )2

اتضح من حديث المعلمين عن المسئولين والمشرفين التربـويين ومـديري المـدارس أن              

مواقفهم ليست بالشكل المطلوب في دعم المعلمين الستخدام الحاسوب في التعليم بشكل عام             

وتعليم العلوم بشكل خاص، حتى وإن تحّدث بعض المعلمـين عـن تـشجيع المـشرفين                

شجيع غير موجه، وال يتجاوز التشجيع اللفظـي أو فـي           التربويين لهم فقد تبين أن هذا الت      

  : عن المشرفين التربويين4، وم1يقول م.  تعليمي للمعلمين للنسخ عنهCDأقصاه إعطاء 

المـــشرف التربـــوي بحـــب يـــشوف اشـــي غيـــر       " 
، المشرف التربـوي اللـي      ةالوسائل التعليمي ...المختبر،  ..الحاسوب،...تقليدي،

س علوم، ودائماً يطلب التغيير ويقول جدد، اليـوم         عندنا ماجستير أساليب تدري   
  ".عصر الكمبيوتر والتكنولوجيا

  
المشرف التربوي بقول شجعوا الطالب اللي عندهم انترنت انهم يعملوا أبحاث،           " 

، وأعطانا موقع الزاجـل اللـي ممكـن يرجعـوا عليـه،            ....ويوسعوا ثقافتهم،   
  ".ويستفيدوا منه

  
م بعض المشرفين التربويين لجهاز الحاسوب وجهاز العرض        وقد اعتبر البعض في استخدا    

، 7فيقول  م  . أثناء الدورات التدريبية نوعاً من التشجيع الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم          

  :8وم

المشرفون بشجعوا وفي الدورات كانوا يستخدموا الشرائح فـي العـرض           " ..... 
جعوا علـى اسـتخدام     أنا شخصياً بشعر إن المـوجهين بـش       ...على الحاسوب،   

ورات ولألمانة هم بشجعوا على اسـتخدام الحاسـوب فـي الـد           .....الحاسوب ، 
  ".التدريبية
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 أو المادة أو المعلومة اللي بنستفيد منها،        CDإحنا لمن يعملوا دورة بعرضوا ال       " 
لو كانوا مش مقتنعين فيه ما بعرضوا بالحاسوب، هيك أنا بحس، وكمان بحكـوا              

  ".ديات، وبقولوا إلنا انسخوا عنهاإلنا، وبعطونا سي
  

أن الحاسـوب لـيس مـن           انتقد البعض المشرفين التربويين ووجهوا لهم اللوم، فـي        

اهتماماتهم واعتبروا أن من وظيفتهم ومديرية التربية والوزارة تـدعيم فكـرة اسـتخدام              

 10م، و 4، وم 3، وم 2عبر كل من  م    .الحاسوب في التعليم بشكل عام والعلوم بشكل خاص       

  :بالقول

المفروض من مشرفي الحاسوب والعلوم في المديرية هم اللي يعممـوا فكـرة              "
  ".استخدام الحاسوب في المدارس، ممكن يحفز المعلمين

  
ما موجـه أجـى أو أي حـدى قـال             سنة في التعليم، عمره    31 أنا صار إلي  " 

خـذ دورات   استخدموا الحاسوب، أو بدنا ندخل الكمبيوتر في التعليم، أو بـدنا نو           
، الزم الوزارة تركز علـى هيـك        ......على الكمبيوتر عشان ندخله في التعليم،     

، بالنسبة للحاسوب في تقصير مـن       ...شي عليه، إشي، ألن الحاسوب اليوم كل إ     
  ". إليه)مكتب مديرية التربية والتعليم  ( التربية

  
من الوضـع   فش دورات كفاية أعطونا إياها، فش تشجيع إن يا معلمين اخرجوا            " 

التقليدي، روحوا استخدموا الكمبيوتر، فش تحفيز عندنا على استخدام الكمبيـوتر           
، الزم تشجيع من التربية للمعلمين إنهم يستخدموا الحاسوب حتى          .....في التعليم، 

، هذا التشجيع الزم    ...يكونوا مؤمنين بالفكرة وينقل الفكرة على مدرسته واألوالد،       
حتى أوليـاء األمـور والمجتمـع       ..مدراء المدارس، ...المشرفين،..من الوزارة، 

  ".المحلي
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إن معظم المشرفين من الجيل القديم، والجيـل القـديم مـش هالقـد اهتمامـه                " 
مة التـي   ، بعدين المشرفين التربويين بتقيدوا بالخطط التعليمية العا       ....بالحاسوب،

بس مش بشكل    ، بعض المرات يتطرقوا لقضية الكمبيوتر     تركز على قطع المنهاج   
  ". واضحأساسي أو

  
    وقد اعتبر البعض أن عدم وجود قانون أو نظام يفرض من قبل المسئولين والجهـات               

العليا الستخدام الحاسوب، واعتبروا أن كون المعلم مخيراً في اسـتخدام الحاسـوب فـي               

يقـول  . أجواء من عدم التشجيع الموجه؛ فإن المعلمين لن يستخدموا الحاسوب في التعليم            

  : 12 ويؤكده م10م

بدون وجود قانون يلزم المعلم، بتالقي عملية الخيار ضعيفة، الزم نبين من خالل             "
الناس المهتمين بالكمبيوتر مع التشجيع، انجازات تعليم العلوم بالكمبيوتر، عـشان           

  ".يصير في تغيير، وما يظل بس على اللوح والطباشير
  
خدام الحاسوب، إنه يكون مخير هذا بـأثر،        الزم ما يكون اإلنسان مخير في است      " 

أما لما يكون مجبر والمادة صارت عنصر أساسي، أولها صعب، بـس بعـدين              
بتدخل، بس المشكلة إن لحد اآلن مـا حـدى جـاب سـيرة الحاسـوب، حتـى              

  ".الموجهين
  

    ومع أن المعلمين والمعلمات بشكل عام لم ينتقدوا مديري المدارس ومـديراتها، ولـم              

ا لهم أي لوم، إال أنهم لم يظهروا لهم دور حاسم أو مشجع في استخدام الحاسـوب                 يوجهو

في التعليم، واكتفوا باإلشارة إلى أنهم يشجعوا استخدام الوسائل التعليمية بشكل عام، أو أي              

وسيلة تساعد على إيصال المعلومة للطالب، وان المديرين ليست لـديهم أي خـصوصية              
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يقول كـل   . عليم، حتى أن اهتمامهم باستخدام مختبر العلوم أكبر       الستخدام الحاسوب في الت   

  : عن مدير المدرسة4، وم1من م

 ،... أنا بالحظ إنه بكون مبسوط، لمن نستخدم الحاسـوب لخدمـة الطـالب ،               "
، أما بالنسبة لمختبر الحاسـوب مـا بـشجع،          بشجع المعلمين إنهم يسّووا تجارب    

  ".شجع على استخدام الحاسوبممكن يحس إن ممكن يصير لخبطة، فما ب
إذا شعر المدير إني بدي أخرب في مختبر الحاسوب أو يصير فوضى، بقول ما              " 

  ".، أريح إلك)الطالب(  توخذهمش
  

اعتبر البعض أن تشجيع المدير الستخدام الحاسوب إن حدث فهو يقتصر علـى التـشجيع              

 عـن   11، وم 9 كـل مـن م     تقول. لكتابة أسئلة االمتحانات وجداول العالمات، والشهادات     

  : مديرة المدرسة

أصبحت المديرة تشجع لمن شافت الفرق في األسئلة والعالمات المطبوعة على           " 
، بـس هـذا اإلشـي       ..  الكمبيوتر، هي الحظت الفرق في الترتيب والنظافـة،       

  !".للعالمات واألسئلة، أما في التعليم، ال 
  
دة تحاول بيدها تساوي العالمات     المديرة بتساعد المعلمات وبتشجعهن إن كل وح      " 

  ".واألسئلة بيدها على الكمبيوتر
  

وأكد بعض المشاركين أن معرفة مدير المدرسة باستخدام الحاسوب تنعكس على تـشجيعه             

  :12، ويؤيده م7لمعلميه الستخدام الحاسوب في التعليم فيقول م

 الستخدام  أنا عاصرت عدة مدراء، المدير اللي بعرف يستخدم الحاسوب متفهم          " 
الحاسوب، المشكلة في المدير اللي ما بعرف يستخدم الحاسـوب، بكـون عنـده              

  ".معتقدات إن المعلم ممكن يخرب جهاز الحاسوب
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يتقن استخدام الحاسوب، وهذا بنعكس علـى تـشجيع المعلمـين السـتخدام             " ...
الحاسوب، ومع إن معظم المعلمين بطبعوا أسئلتهم على الحاسوب وبشجعهم، بس           

  ".ا بجبر حدى، في ناس بكتبوا على ايدهمم
  
 معوقات لها عالقة بطبيعة األنظمة والقوانين المدرسية  )3

أكد المشاركون أن بعض القوانين واألنظمة المدرسية تحول دون استخدام الحاسوب 

في التعليم من قبل المعلمين، وقد كان أبرز هذه القوانين حظر تواجد المعلمين أو 

لحاسوب دون تواجد معلم أو معلمة الحاسوب، وأن مفتاح غرفة الطلبة في غرفة ا

الحاسوب يجب أن يتواجد فقط مع معلم أو معلمة الحاسوب، وأنه يمنع فتح أو دخول 

الغرفة دون إذن منهما، وفي العبارات اآلتية تعبير من المشاركين عن استيائهم من 

  :هذه األنظمة والقوانين

صل إنه ملك المدرسة، ومش كل وقت فاضـي،         مختبر الحاسوب بظل هناك فا     " 
حـصة، ممكـن يـسكر       )معلم الحاسوب   ( في مسئول عنه، وممكن يكون عنده     

  ".في إجراءات ما بتشجع الواحد....الغرفة، بدو يروح هان، هان،
  
زم معلمة الحاسوب تكـون     ، ال )معلمة الحاسوب ( أنا ما بدخل البنات من دونها     " 

ح غرفة الحاسوب دائماً مع معلمة الحاسوب، أنا        ، وبكون مفتا  في غرفة الحاسوب  
  ".هذه مشكلة.. لحالي بنفعش، الزم معلمة الحاسوب تكون معي،

  
 زي ما تقولي في عندنا بعض القوانين اللي بتحد من استخدام مختبر الحاسـوب             " 

، ...إال بوجود مسئول الحاسوب، أو أنت تكون مسئول عن مختبـر الحاسـوب،            
دها في إلقاء المسئولية على معلم الحاسوب عـن األجهـزة ،     قوانين اإلدارة وتشد  

فإذا صدف إني بدي أجيب الطالب على مختبر الحاسوب ومعلم الحاسـوب فـي              
  ". عنده حصة صفية مش رايح أقدر أجيب الطالب
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 كل  ...،إذا راح معلم الحاسوب وكان عنده حصة صفية، بسكر مختبر الحاسوب          " 

خلينا نقول   عشان يعطيني المفتاح،  ...أبحث عنه لحاسوب أصير   ما بدي أستخدم ا   
  ".عن بعض اإلدارات تستخدم روح القانون خطأ وهذا بعيق استخدام الحاسوب

  
حتى مش على مستوى إنك توخذ الطالب على المختبر، لكن بشكل عام، حتـى              " 

إنت كمعلم، إذا بدك تروح على مختبر الحاسوب، بدك تقدم اسـتدعاء وطلـب،              
 بنحرج، فبفضل إنه يشتغل في البيـت، وال يطلـب مـن معلـم               ومرات اإلنسان 

، مفتاح المختبر مقتصر على معلم الحاسوب، حتى المعلـم اللـي            .....الحاسوب،
عنده خبرة في استخدام الحاسوب، يواجه صعوبة في الحـصول علـى مفتـاح              
المختبر عشان يستخدمه، عشان هيك إحنا بنحتاج إنا نغير النظرة اللي بننظر بها             

  ".والنظام
  

ـ   ى لو كان النشاط في حصتي الزم تكو       حت"  ة الحاسـوب، ألن أي   ن بوجود معلم
، أعتقد لو ما كانـت موجـودة        ... ، هي اللي بتتحمل المسئولية،      خلل في الجهاز  

رايحة تتضايق، ألنه أي خلل في جهاز بحطوا المسئولية على معلم الحاسـوب،             
  ".وجوده، ألنه هو المسئول عنهممكن معه حق، إنه ممنوع دخول أي حدى بدون 

  

اتضح أيضاً أن من أكبر معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلـوم هـو أن األولويـة                 

الستخدام غرفة الحاسوب يعد لتدريس مادة الحاسوب والتكنولوجيا، وبالتالي فـإن معلـم             

معظم العلوم أو أي معلم آخر لن يجد أية فرصة لتدريس حصته باستخدام الحاسوب، ففي               

الحاالت التي يفكر فيها أي معلم باستخدام غرفة الحاسـوب سـيجدها مـشغولة بـسبب                

وقد عبر المشاركون عن هذه القـضية  . التضارب بين حصص الحاسوب وحصص العلوم   

  :بعدة عبارات منها
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سـتخدام   وجود مختبر واحد للحاسـوب وا      المختبر،فش مجال أخذ الطالب على      "
 ألنه بدو يـصير     العلوم الفرصة إنه يستخدمه   طي معلم    ما يع  أستاذ التكنولوجيا له  

  ".تضارب
  

عندنا مشكلة بمادة   ...المشكلة عندنا إنه في معلم تكنولوجيا وفي حصص كثيرة،        " 
 اللي بدك إياها تقدر تـروح       ني مختبر واحد، ألنه مش الحصص     التكنولوجيا ، يع  

  ".عليها مباشرة، مختبر الحاسوب الحصص فيه مشغولة
مة الحاسوب فراغي ما بيجي مع      تبر واحد، كثير صعب نستخدمه، معل     عندنا مخ "

  ". ها، أو حصتي مع فراغها، في إشكالية، مختبر الحاسوب دائماً مشغولفراغ
    

لويـة  و، واأل رعندنا مشكلة أن حصص العلوم تتصادف مع حصص الكمبيـوت         " 
  ."تكون لمعلم الحاسوب مش إلى

  
 لمعلمة التكنولوجيا، ألنه هو مختبر واحـد،        األولوية الستخدام مختبر الحاسوب   " 

والمدرسة كبيرة وعدد حصص التكنولوجيا كثيرة، أصالً بصير في تعارض بين           
حصص التكنولوجيا فما بالك لما بـدها تـستخدمه المختبـر معلمـة العلـوم أو               

  ".الرياضيات، في مشكلة اكتظاظ غرفة الحاسوب بحصص التكنولوجيا
  

 غرفة الحاسوب بحصص التكنولوجيا والحاسوب رافقه تأكيـد         وهذا اإلجماع على إشغال   

من قبل المعلمين دون استثناء على اقتصار استخدام الحاسوب في المدارس علـى تعلـيم               

  :التكنولوجيا والحاسوب، وقد عبر المشاركون عن ذلك بعبارات عدة

... يـا، يستخدم المختبر فقط استاذ التكنولوجيا، فقط مقتصر على مادة التكنولوج         " 
 وهو يـستخدم فـي      خبرتي في المنطقة اللي بعيش فيها، استخدام الحاسوب قليل،        

  ."، وما بتوقعش استخدامه في مواد ثانيةمادة التكنولوجيا
  



 125

، بس لتـدريس الحاسـوب      ، الحاسوب أنا في تصوراتي في المدارس الحكومية     "
  ".والتكنولوجيا

  
اسوب، ومفتـاح المختبـر     لألسف الشديد؛ الحاسوب مقتصر على مادة الح       "...

  ".مقتصر على معلم الحاسوب
  
في كثير أساتذة ما بستخدموا الحاسوب في التعليم، بـس معلمـين الحاسـوب،        " 

مختبر الحاسوب مهيأ كأنه فقط لتدريس الحاسوب والتكنولوجيا، أنا مـا بـشوف             
التعليم تقليدي، ما زال تقليـدي، واسـتخدام الحاسـوب          ... حدى على اإلطالق،  

الزم ما تكون غرفة الحاسوب محصورة لحـصص        .... ر على الحاسوب،  مقتص
  ".الحاسوب، وأن يكون الحاسوب متاح ألي معلم

  
  .معوقات لها عالقة بعدم وجود مسئول أو خبير الحاسوب متفرغ في المدرسة) 4

إن اعتبار المعلمين لوجود قانون أو نظام مدرسي يمنع دخول المعلمين والطلبة إلى غرفة              

وب دون تواجد مسئول الحاسوب أو إذن منه في األوقـات أو الحـصص القليلـة                الحاس

المتاحة لهم معوقاً الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم، انبثق من انشغال معلم الحاسـوب              

في حصصه وعدم وجود مسئول حاسوب متفرغ في المدرسة، وليس من عدم تعاون معلم              

معلمي الحاسوب ومسئولي مختبرات الحاسـوب      فقد أشار معظم المشاركين إلى أن       . معهم

في مدارسهم متعاونون معهم، إال أن عدم إمكانية توفرهم عندما يحتاجهم معلمـو المـواد               

يقول كل  . األخرى بسبب انشغالهم في حصصهم، يصعب عليهم استخدام غرفة الحاسوب         

  : في هذا السياق12، وم7، وم4، وم3من  م
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 معه وقت، ال هو معه وقت ، وال أنـا معـي             متعاون، بس فش  ... هو متعاون،  "
 ، أستاذ الحاسوب برفضش يتعاون، بس أنا بكون عندي حصة استراحة،          ...وقت،

  ".ومعلم الكمبيوتر بكون شغال في حصته، وتنسيش هو عنده منهاج بدو يخلصه
  

 هو متعاون بس إحنا فش عندنا معرفة كافية، وفي حصة دراسية ممكن يعطـل             " 
، وبالتالي بصير بلبلة،    لألستاذ المسئول، وهو بكون عنده حصة     اشي فبدنا نرجع    

 متعاون عمره ما قال ال، بس هو مش دايمـاً بتالقيـه             )معلم الحاسوب   ( أما هو 
  ".جاهز، هو عنده حصص، وعنده منهاج

  
، معلـم    انـه عنـدنا مـشكلة       متعاون جداً، إال   )معلم الحاسوب   ( بصدق المعلم " 

  "و يخلصه وهذا بعوق حركتهالحاسوب برضو عنده منهاج بد
  
 مع المعلمين، بس كل واحد في مجالـه، كـل           )معلم الحاسوب    ( واهللا متعاون " 

  ".واحد عنده منهاجه ومواضيعه
  

، 6تقـول م  .   من جانب آخر فقد أشار البعض إلى النقص في تعاون معلمي الحاسـوب،            

  :،  عن معلمي الحاسوب في مدارسهم10، وم8وم

  
دة، بس هي تقولي أنا هالكيت عندي حصة؛ في بنات بـدهن            كنت أطلب المساع  " 

 الحاسوب، مرة علـى مـرة ،         من غرفة  يجين على المختبر، ما بقدرش أطلعهن     
  ".صار في تطنيش مستمر، وقلت افهمي الكتاب من عنوانه

مش بطالة، بس بشكل عام تستاء، مرات تتضايق، مش دائماً تتعاون،           ..تتعاون، " 
، .....عملي،..ه صعب، ألن حصص التكنولوجيا، عملي،     برضو أكثر من هيك إن    

  ".حتى المعلمة مش دائماً فاضية إليك، الن عندها حصص
  



 127

معلم  ( يتضايق... بس بظل في معوقات في ظل الواقع التربوي بشكل عام،          "....
 مرات من الفوضى، هذا االشي موجود ولو داخليـاً، التعـاون بـين              )الحاسوب

وم ومعلم الكمبيوتر، هذا التعـاون مـا بتالقيـه بالـشكل      الجميع؛ سواء معلم العل   
  ".المطلوب

    

  عوامل مادية :ثانياً

  : مثلضعف في البنية التحتية) 1

  جهيزات مختبرات الحاسوب ومواصفاتهات

 معظم المشاركين إلى أن غرف الحاسوب في مدارسهم جيدة من حيـث عـدد               إشارةرغم  

لمستمرة لصيانة ا ، وصالحيتها وجودتها وا   اًاز جه 25-18األجهزة فيها والذي يتراوح من      

 إلى أنها من النوع الحديث، وقدرتها على تحميل وتنزيل          إشارتهملها للحفاظ عليها، ورغم     

 أنه كان هناك اتفاق واضح بينهم على مجموعة من العوامل الماديـة             إالبرمجيات عليها،   

قار المدارس بشكل عام إلـى      التي تعوق دون تفعيل غرف الحاسوب في تعليم العلوم؛ كافت         

 ، وشاشات عرض، وطابعات، وعـدم شـبك المـدارس بـشبكة             LCDsأجهزة عرض   

 افتقـار    لدى كافة المعلمين، عدا عن     اًح واض اً، حيث كان الشبك باالنترنت مطلب     االنترنت

غرف الحاسوب إلى نظام الشبكات مما يصعب عليهم جعل الطلبة يتوزعون على أجهـزة              

فعلى سبيل المثال   .  على جهاز واحد   -إن حدث -ية  ء بعرض المادة العلم   الحاسوب واالكتفا 

  : عن هذا النقص4، وم1يعبر كل من م

مختبر الحاسوب اللي عندنا مرتب وكبير ، بستوعب كل اثنين أو ثالث علـى              " 
 وبتوقع إنها   Pintium3معظمها  ... جهاز، 20-18الجهاز، وفي أجهزة كافية من      
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ممكن عـدم وجـود     .. ، وال شاشات عرض،    LCD  وال بس فش انترنت،   مليحة،
  ".انترنت بعيق استخدام الحاسوب في التعليم

  
الزم تتوفر اإلمكانيات المادية،    ...إحنا عندنا المختبر اشي نظري، فش انترنت،      " 

، الزم يكون في حصص حاسوب للطالـب        ...الزم يتوفر االنترنت، هذا بشجع،    
  ".النترنت ومواقع خاصة بتدريس العلوميقعد فيها على االنترنت، الزم يتوفر ا

  
 ستخدام الحاسـوب،  أكد المشاركون على أن عدد الطلبة الكبير في الشعب ال يساعد على ا            

  :10، وم8، وم7 مفيعبر كل من

عندنا كثرة  .. الغرفة الموجودة للحاسوب ال يوجد فيها السعة للتعليم بالحاسوب،         "
د الطالب الكبير معيق، وكمان لو في        وفوق، عد  35األعداد مشكلة، عندنا الشعب     

  ".نظام الشبكات بسهل العرض والعمل على جميع األجهزة
  
 بـس الزم توسـيع مختبـر        ......ويـسة،  جهاز، واألجهـزة ك    22في عندنا   " 

  ".الحاسوب، عندنا األعداد فوق األربعين بنت
  
 مثل  تيا باألساس مهيأةالبنية التحتية مهمة، الكل بدو مدرسة متطورة، وهي مش          " 

مختبر العلوم والحاسوب، الزم تكون بمواصفات محـددة، وتـستوعب األعـداد            
 47فـي شـعب   .. عدد الطالبات في هذه المدرسـة بالـذات كبيـر،         ... الكبيرة،
 LCD لو في كل مدرسة في شاشات عـرض كبيـرة و           أتمنى، كنت   ....طالبة،

  ".بتساعد، بس شكلها غالي
    عدم توفر حاسوب في مختبر العلوم

عتبر المشاركون أن من أسباب عدم استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوم، عـدم           ا
وجود جهاز حاسوب أو مجموعة من أجهزة الحاسوب في مختبر العلوم، وهـذا             
المعوق انبثق من صعوبة استخدام أجهـزة الحاسـوب الموجـودة فـي غرفـة               

لعلـوم  الحاسوب، حتى أنهم تمنوا توفير جهاز أو أجهزة حاسوب فـي مختبـر ا             
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واعتبروا ذلك حالً لجزء كبير من مشكلة إحجام المعلمين عن استخدام الحاسوب            
 تأكيد  12، وم 11، وم 10، وم 6، م 5، وم 4وفي عبارات كل من م    . في تعليم العلوم  

على ضرورة توفير البرمجيات التعليمية، إضافة إلى أجهزة الحاسوب والعرض،          
  :وشاشات العرض في مختبر العلوم بقولهم

  
 في مختبر العلوم، وجهاز كمبيوتر، مـا زبطـش          LCDطالبنا أن يكون عندنا     " 

، يعني صدقيني، لو    ..... غالي والكمبيوتر،    LCDمعنا، ألن إنت بتعرفي إن ال       
مـن المـشكلة    % 60،  )مختبر العلـوم  (  في المختبر هان     LCDفي كمبيوتر و    

  ".بتنحل
  
، وكمان جهاز عر ض،     قبل كل اشي الزم يكون في حاسوب في مختبر العلوم         " 

مع إلمام معلم العلوم بدورات حاسوب متقدمة، وتوفير البرمجيـات التـي تلبـي              
، نحن نأمل أن يكون مختبر حاسوب للعلوم أو وجود حاسوب           .....االحتياجات ، 

  ". LCDمع انترنت في مختبر العلوم مع مجموعة سيديات وجهاز عرض 
  

يه جهاز حاسوب، باإلضافة إلى جهاز      أهم اشي إنه نفس مختبر العلوم يكون ف       "  
  ".، وتوفر برمجيات تغطي المنهاج داخل مختبر العلومLCDال 
  
، LCD، بس مع شاشـة العـرض وال         و في جهاز حاسوب في مختبر العلوم      ل" 

  ".لتسهل العملية
  
 مختبر العلـوم حاسـوب لوحـده مـا بحـل المـشكلة، إال إذا تـوفر                  لو في " 

LCD  ،.....   ال ،LCD    ، بس طبعاً مع حاسـوبه،      ...كثير بحل المشكلة،   كثير ،
  ".وطبعاً مع برامج تخص الموضوع

  
، LCD، يعني لـو فـي حاسـوب، و          .....لو في حاسوب في مختبر العلوم ،      " 

  ".وشاشة عرض بصير أستخدمه في التعليم
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  قلة البرمجيات التعليمية في المدارس) 2

يات تعليمية خاصة بتعليم العلـوم وأن        من المدارس تفتقر إلى وجود برمج      اًاتضح أن كثير  

، سواء في مدارسـهم أو      هم فكرة عن وجود هذه البرمجيات      لدي ت من المعلمين ليس   كثيرال

 قوليف النقص في هذه البرمجيات     إلى ، وقد أشار البعض   في مكاتب التربية في المديريات    

   :12، وم9، وم2كل من م

، أنا غلطتي ما حاولـت أسـال،        ياريت في برمجيات، أنا واهللا ما سألت لألسف       " 
، البرمجيات فـي المدرسـة مـش        .....وما بادرت أسال عن سيديات أو برامج،      

  ".متوفرة، في المديريات في، بس احنا ما حاولنا نطلبها
  
 للمادة تعتبـر  CDs، عدم توفر ...سألت قالوا لي فش برمجيات، ما في بالمرة، " 
 أو اثنين، وما باعتقد إنه في       CDفي  ، ممكن   ، فش كثير برمجيات للمادة    ...عيق،م

  ".أكثر من هيك، الزم تتوفر المادة التعليمية المحوسبة
  

ال، الفيديو بنعرض أفالم علميـة بـس، أمـا          ...ال،...،!!!سيديات أو برمجيات  " 
  ".ممكن في بس أنا ما سأل.. الحاسوب ال، ما سألت،

 من قبل مكاتـب مـديريات       أشار البعض إلى التقصير الواضح في توفير هذه البرمجيات        

  :11، وم7 وم5، م3، وم1 فيقول مالتربية

ش ممكن تكون هذه البرمجيات متوفرة، لكن أنا ما بعرفش، أنا بصراحة ما سألت            "
 هم في الـوزارة مـن تلقـاء نفـسهم           ...عن هذه الديسكات بس أنا بتوقع لو في       

  "يعني من دون ما نسألهم هم الزم يبعثوها ببعثوها،
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  )مكتب مديرية التربية والتعليم     ( للحاسوب في تقصير واضح من التربية     بالنسبة  " 
، تقريباً  رة من المديرية بأسماء الكاسيتات    إلها، مثالً الفيديو في هان في المكتبة نش       

 بس ما   .. كاسيت، لكن للحاسوب ما بعرفش إذا في، أنا ما شفت، بجوز في            400
  ".حدى قال إلى

  
ال ما ببعثوا، إحنـا بنـشتريها مـن    ..)لتربية والتعليم  مكتب مديرية ا  (  !التربية" 

ال، أنا بعـرف إنهـم       ... )مكتب مديرية التربية والتعليم     ( المكتبات، أما التربية  
  ."ال..ببعثوا أشرطة فيديو،أما سيديات 

  
 تبعث أشـرطة فيـديو، وبعثـت قائمـة          )مكتب مديرية التربية والتعليم     ( التربية"

ـ       بالسيديات، كل معلم يخ    مكتـب مديريـة    ( ة  تار السيديات اللي بدو إياها من التربي
  .، لألسف وصلتني أشرطة الفيديو، أنا طلبت سيديات ما وصلتش)التربية والتعليم 

  
 بتودي قائمة بأشـرطة الفيـديو، أمـا         )مكتب مديرية التربية والتعليم     ( التربية" 

  ".ديو، أنا صادفت بس أشرطة فيال، ممكن هو في..ال ..الكمبيوتر 
  

  "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم"نتائج تحليل السؤال المفتوح في استبانة 

  

معوقات استخدام الحاسـوب فـي      " بعد تحليل السؤال المفتوح الذي ورد في آخر استبانة          

إن كان هناك  معوقات أخرى  تحد من استخدامك للحاسـوب فـي               :والذي نصه " التعليم

   ما ال يزيد عن خمسة معوقات؟تعليم العلوم، أرجو تدوين

 من ضمن الذين     ومعلمة اً معلم 68 هو    هذا السؤال  عدد الذين قاموا باإلجابة عن    وجد أن    

ومـن  . 166، والبالغ عددهم "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم  " بتعبئة استبانة    قاموا  

على بعض المعوقـات   أعادوا التأكيد الجدير بالذكر أن هذه الفئة من المجيبين على السؤال    
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تم تجميع المعوقـات المقترحـة فـي        .  معوقات أخرى  واح، واقتر المقترحة في االستبانة  

استخدام الحاسوب في    مجاالت ومعوقات    أهميوضح   ) 17(  والجدول رقم    .عدة مجاالت

  . والتكرارات والنسب المئوية لكل معوق ومجالتعليم العلوم

  :تتمثل فيات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم  معوقأن ) 17( من الجدول رقم ن ويتبي

  .معوقات لها عالقة بالبنية التحتية للمدارس: أوالً

  .معوقات لها عالقة بالمعلم: ثانياً

  .معوقات لها عالقة بالطالب: ثالثاً

  .نقص البرمجيات التعليمية: رابعاً

  .ضيق الوقت:خامساً

   .ن الستخدام الحاسوب في التعليمقلة االهتمام والدعم من قبل المسئولي: سادساً

  .معوقات لها عالقة بالمنهاج: سابعاً

  .تعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا والحاسوب: ثامناً
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   )17( جدول رقم 

   المفتوحل في السؤاخدام الحاسوب في التعليم الواردةالتكرارات والنسب المئوية لمعوقات است
  النسبة المئوية  تكرار المجال  كرار الفقرةت  الفقرات ضمن المجال  المجال

  11  عدم وجود أجهزة حاسوب كافية
  11  أجهزة الحاسوب في المدرسة قديمة

  11  محدودة ال ميزانية وموارد المدرسة   و الظروف االقتصادية
  7  عدم وجود انترنت

  7  وجود مختبر حاسوب واحد في المدرسة
  6   لعرض المادة العلميةLCDعدم وجود 

  6  انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر
  3  عدم  وجود شاشات عرض في المدرسة

  2  صغر مساحة مختبر الحاسوب
  2  عدم وجود جهاز حاسوب داخل مختبر العلوم
  2  عدم وجود جهاز حاسوب خاص بمعلم العلوم

  2  .رة لألجهزةعدم وجود صيانة مستم

  البنية التحتية 

  2  وجود طابعة واحدة فقط في المختبر

47  69.1  

  8  قلة الدورات التدريبية الستخدام الحاسوب
  7  نقص مهارة المعلم في استخدام الحاسوب

  8  برنامج المعلم  وكثافة زخم 
  2  عدم تهيئة المعلم الستخدام الحاسوب في التعليم

  معوقات لها عالقة بالمعلم 

  2 عدم وجود معلم متخصص في الحاسوب لمساعدة معلم العلوم 

15  22.1  

  8  كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد
  6  عدم وجود أجهزة حاسوب لدى أغلبية الطلبة

  5  عدم اهتمام الطلبة الستخدام الحاسوب
  4  نقص مهارة الطلبة في استخدام الحاسوب

  معوقات لها عالقة بالطالب

  3  لة اهتمام ومهارة أهالي الطلبة الستخدام الحاسوبق

15  22.1  

  22.1  15  15  نقص في البرمجيات التعليمية المناسبة للمنهاج المقرر  نقص البرمجيات التعليمية
  19.1  13  13  ضيق الوقت  ضيق الوقت

  7  عدم اهتمام التربية باستخدام الحاسوب في التعليم
  4  عدم إرسال برمجيات تعليمية من قبل الوزارة

  2  عدم تشجيع المشرفين واإلدارة على استخدام الحاسوب

  قلة االهتمام والدعم من قبل المسئولين

  2  النظام التعليمي يركز على قطع المنهاج 

12  17.6  

  معوقات لها عالقة بالمنهاج  8  طول وكثافة المنهاج
  6  عدم مالءمة المنهاج لطرحه حاسوبياً

10  14.7  

  7.4  5  5  تعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا والحاسوب   مع حصص التكنولوجياعارضالت



 134

  معوقات لها عالقة بالبنية التحتية للمدارس: أوالً

 معوقات لها عالقة    إلى% ) 69.1(  السؤال المفتوح     المجيبين عن  ثلثْيفقد أشار أكثر من     

  : يمكن تلخيصها في  بالبنية التحتية للمدارس

ن أن قلة أجهزة الحاسوب، وقدمها، وعـدم تـوفر          فقد اعتبر المبحوثو  :  المعدات  نقص )1

أجهزة عرض، وشاشات عرض وطابعات داخل مختبر الحاسوب، إضـافة إلـى وجـود              

مختبر حاسوب واحد في المدرسة وصغر مساحته، مع عدم توفر جهـاز حاسـوب فـي                

  .سوب في تعليم العلوم استخدام الحا العلوم أو خاص بمعلم العلوم يحول دونمختبر

ن إلى أن ميزانية المدرسـة ومواردهـا        حيث أشار المبحوثو  : موارد المالية محدودية ال ) 2

محدودة ال تحتمل شراء معدات وأجهزة الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم؛ خصوصاً أن             

  .هذه األجهزة والمعدات غالية الثمن

ت العديد من المبحوثين عدم وجود تيـار        فقد ظهر من إجابا   : انقطاع التيار الكهربائي  ) 3

  .كهربائي في قراهم أثناء النهار أو انقطاعه بشكل متكرر

فقد اعتبر العديد من معلمي العلوم أن عدم وجـود انترنـت فـي              : عدم وجود انترنت  ) 4

  . يحول دون استخدام الحاسوب في تعليم العلوممدارسهم يشكل عائقاً

عدم توفر صـيانة مـستمرة      أّن   بعض المبحوثين إلى     نوه: النقص في صيانة األجهزة   ) 5

  . الستخدامها في تعليم العلومة ألجهزة الحاسوب يشكل عائقاًوسريع
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  معوقات لها عالقة بالمعلم: ثانياً

إلى معوقات لها عالقة بالمعلم نفسه تحول دون استخدام         من المبحوثين   % 22.1 أشار     

 المعوقات في نقص خبرة المعلـم ومهاراتـه فـي           تتمثل هذه و. الحاسوب في تعليم العلوم   

استخدام الحاسوب، وقلة الدورات التدريبية التي التحق بها في مجال الحاسوب، إضافة إلى             

عدم تهيئته وإعداده مسبقاً الستخدام الحاسوب في التعليم، مع عدم توفر معلـم حاسـوب               

وقد أشار  المبحوثـون     .متخصص في المدرسة للمساعدة في استخدام الحاسوب في التعليم        

 وهي زخـم وكثافـة برنامجـه        اً الستخدام الحاسوب في التعليم    ا معوق هإلى قضية اعتبرو  

  .المدرسي

  معوقات لها عالقة بالطالب: ثالثاً

مـنهم إلـى    % 22.1 أشـار    وقات لها عالقة بأنفسهم؛   كما أشار معلمو العلوم إلى مع          

م الحاسوب في تعليم العلوم تتمثل في كثرة        معوقات لها عالقة بالطالب تحول دون استخدا      

عدد الطلبة في الصف الواحد، وعدم اهتمام الطلبة أنفسهم باستخدام الحاسـوب، ونقـص              

المهارة لديهم، إضافة إلى عدم توفر أجهزة حاسوب في بيوتهم، وعدم اهتمام وقلة مهـارة               

  .األهالي في استخدام الحاسوب

  نقص البرمجيات التعليمية: رابعاً

 في البرمجيات التعليمية المناسبة     اًمن معلمي العلوم إلى أن هناك نقص      % 22.1أشار       

  . استخدام الحاسوب في تعليم العلومة بتعليم العلوم؛ مما يشكل عائقاً دونالخاص
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  ضيق الوقت:خامساً

 يحـول دون اسـتخدامهم       المتاح لهم  من معلمي العلوم أن ضيق الوقت     % 19.1اعتبر     

  . في تعليم العلومللحاسوب

  قلة االهتمام والدعم من قبل المسئولين الستخدام الحاسوب في التعليم : سادساً  

من معلمي العلوم أن هناك قلة اهتمام ودعـم مـن قبـل المـسئولين               % 17.6أظهر      

الستخدام الحاسوب في التعليم بشكل عام سواء أكان هذا التشجيع مـن قبـل الـوزارة أو                 

ية أو المشرفين التربويين ومديري المدارس، وقد أشـاروا أيـضاً إلـى أن              مديريات الترب 

  .النظام الذي يركز على قطع المنهاج ال يشجع على استخدام الحاسوب في التعليم

  معوقات لها عالقة بالمنهاج: سابعاً

ـ علمي العلوم إلى أن طول المنهاج       من م % 14.7أشار        وطبيعـة محتـواه ال      هوزخم

  .قلم مع طرحه حاسوبياًيتناسب ليتأ

  تعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا والحاسوب: ثامناً

إلى أن تعـارض حـصص العلـوم مـع حـصص            % 7.4 معلمي العلوم    نوه بعض     

  . الستخدام الحاسوب في تعليم العلوماًالتكنولوجيا والحاسوب يشكل معوق

  

  " التعليممعوقات استخدام الحاسوب في"نتائج تحليل فقرات استبانة 

، وتحليل البيانـات الكميـة      "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    " بعد جمع استبانة         

موجودات في المدارس   قة ب محور له عال  : الواردة فيها، تم التوصل إلى نتائج في محورين       
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وثيقة الصلة باستخدام الحاسوب في التعليم، ومحور له عالقة بمعوقـات ماديـة أيـضاً،               

  . العلومتعليمتحول دون استخدام الحاسوب في رية مقترحة وأخرى بش

  

  موجودات في المدارس وثيقة الصلة باستخدام الحاسوب في التعليم: نتائج المحور األول

لمعرفة مدى توفر بعض الموجودات في المدارس والتي لها عالقة وضرورية السـتخدام             

دات، وكان على المبحـوث أن      الحاسوب في تعليم العلوم، اقترحت خمس من هذه الموجو        

يوضح التكـرارات    ) 18( والجدول رقم   .  في مدرسته  يعبر عن توفرها أو وعدم توفرها     

  . المبحوثين على توفر هذه الموجوداتإلجاباتوالنسب المئوية 

  

   )18( جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين على فقرات موجودات في المدرسة لها 
  بالحاسوبعالقة 

 نعم ال  الفقرة   الرقم
 

النسبة  العدد  
%المئوية  

النسبة  العدد
%المئوية  

 9 15 91 151 يتوفر في المدرسة انترنت 1
 LCDs 122 73.5 43 26.1يتوفر في المدرسة أجهزة  2

 45.8 76 54.2 90 يتوفر في المدرسة شاشات عرض 3

يتوفر في المدرسة برمجيات تعليمية  4
 م العلومخاصة بتعلي

121 72.9 45 27.1 

يتوفر في المدرسة برامج تحوي على  5
  في مادة العلوماثرائيةمواد تعليمية 

90 54.2 76 45.8 
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من المدارس ال يتوفر فيهـا انترنـت،        % 91أن نسبة    ) 18( يتبين من الجدول رقم          

 يتـوفر   منها ال % 73 وأن   ،LCDمنها ال يتوفر فيها جهاز عرض       % 74وأن ما يقارب    

منها ال يتوفر فيهـا شاشـات عـرض وال          % 54.2فيها برمجيات تعليمية، وأن ما نسبته       

 ال يتوفر فيها العديـد       المدارس يعني أن أكثر  وهذا  . يتوفر فيها برامج اثرائية لمادة العلوم     

  .من الموجودات المادية والمعدات التي تساعد على استخدام الحاسوب في تعليم العلوم

  

  معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم: حور الثانينتائج الم 

  :تم تقسيم محور معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم إلى مجالين     

معوقات مادية لتأكيد واستكمال محور موجودات المدرسة ذات العالقة باستخدام : أوالً

  .الحاسوب في التعليم

  .معوقات بشرية: ثانياُ

عوقات التي تحول دون استخدام الحاسوب في تعليم العلوم، تم حساب أهم المولمعرفة 

 عينة الدراسة على خيارات االستبانة لكل فقرة من إلجاباتالتكرارات والنسب المئوية 

معوق بدرجة كبيرة، ومعوق بدرجة : فقرات هذا المحور، وقد كانت هذه الخيارات 

يوضح التكرارات  ) 19( دول رقم والج. متوسطة، ومعوق بدرجة قليلة، وليس معوقاً

  ).معوق مقترح(  عينة الدراسة على خيارات االستبانة لكل فقرة إلجاباتوالنسب المئوية 
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   )19(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة على مجاالت و فقرات محور معوقات 

  استخدام الحاسوب في تعليم العلوم
معّوق بدرجة  ليس معّوقاً

 قليلة
معّوق بدرجة 
 متوسطة

معّوق بدرجة 
 كبيرة

  
  المجال

رقم 
الفقرة 

  
  مضمون الفقرة

النسبة  العدد
النسبة  العدد المئوية

النسبة  العدد المئوية
النسبة  العدد المئوية

 المئوية
( بيئة مختبر الحاسوب في مدرستي غيـر مهيئـة أو            1

 للتدريس) مناسبة
58 34.9 26 15.7 44 26.5 38 22.9 

قصور األجهزة في مختبر الحاسوب في المدرسة عن         2
 . تلبية االحتياجات الالزمة الستخدامها في التعليم

35 21.1 37 22.3 52 31.3 42 25.3 

 عدم قدرة أجهزة الحاسوب في المدرسة على تحميـل          3
 .البرمجيات التعليمية لتعليم العلوم

55 33.1 33 19.9 40 24.1 38 22.9 

الحصول على برمجيات تعليمية مفيـدة فـي         صعوبة 4
 .مجال التخصص

33 19.9 37 22.3 47 28.3 49 29.5 

معوقات 
 مادية

االفتقار إلى صيانة مستمرة ألجهزة  الحاسـوب فـي           5
 .المدرسة

39 23.6 33 20.0 53 32.1 40 24.2 

ة  كثرة عدد طلبة الصف الواحد بالنسبة لعدد األجهـز         6
 .المتاحة في مختبر الحاسوب للتعليم

8 4.8 14 8.4 26 15.7 118 71.1 

يمنعني من ) محتوى الكتاب المدرسي   (اكتظاظ المنهاج    7
 .استخدام الحاسوب في التعليم

11 6.6 21 12.7 39 23.5 95 57.2 

اكتظاظ برنامجي المدرسـي يمنعنـي مـن اسـتخدام           8
 .الحاسوب في التعليم

14 8.4 20 12.1 43 25.9 89 53.6 

 23.5 39 25.3 42 19.9 33 31.3 52 .انخفاض مستوى مهاراتي في استخدام الحاسوب 9
انخفاض مـستوى مهـارات الطلبـة فـي اسـتخدام            10

 .الحاسوب
8 4.8 53 32.1 54 32.7 50 30.3 

قلة دعم إدارة المدرسة على استخدام الحاسـوب فـي           11
 .التعليم

59 35.8 45 27.3 37 22.4 24 14.5 

عدم اهتمام المشرف التربوي باستخدام الحاسوب فـي         12
 التعليم

54 32.5 35 21.1 44 26.5 33 19.9 

عدم تشجيع الزمالء فـي المدرسـة علـى اسـتخدام            13
  .الحاسوب في التعليم

60 36.1 38 22.9 44 26.5 24 14.5 

 مـسئول "يقدمها منسق الحاسوب    ضعف المساعدة التي     14
 .ة عند استخدام المختبرفي المدرس" وبالحاس

68 41.0 40 24.0 33 19.9 25 15.1 

معوقات 
 بشرية 

 صعوبة ضبط الطلبة إذا اسـتخدمت الحاسـوب فـي           15
 .التعليم

52 31.3 64 38.6 27 16.2 23 13.9 
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  :أن معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم تتمثل في ) 19( يتضح من الجدول رقم 

  

  :معوقات مادية

أن صعوبة الحصول على برمجيات تعليميـة       % 57.8بر العديد من معلمي العلوم       اعت   

مفيدة في مجال التخصص معوقاً الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم، وذات الشيء فيمـا              

 عن تلبية االحتياجات الالزمة     يتعلق في قصور األجهزة في مختبر الحاسوب في مدارسهم        

من معلمي العلوم ذلك معوقاً، كـذلك فـإن         % 56.6تبر  للتعليم باستخدام الحاسوب؛ فقد اع    

 إلى أن االفتقار إلى الصيانة المـستمرة ألجهـزة الحاسـوب فـي              وامنهم أشار % 56.3

  .مدارسهم يشكل أيضاً معوقاً

مالئمـة للتـدريس، و قـدرة        المدارس الحاسوب في    اتبيئة مختبر كون  ب يما يتعلق أما ف 

، فلم يظهر    برمجيات تعليمية خاصة بتعليم العلوم     على تحميل األجهزة في هذه المختبرات     

ينة الدراسة لهذين العاملين بأنهما معوقات تحـول دون اسـتخدام            اعتبار ع  بشكل واضح 

ومن % ) 47،  % 49.4(  اًالحاسوب في تعليم العلوم، حيث كانت نسب من اعتبرها معوق         

  .  متقاربةعلى التوالي% ) 53، % 50.6 ( لم يعتبرها كذلك

   

  :معوقات بشرية    

أن أكثر المعوقات البشرية التي تحول       ) 19( اتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم        

كثرة عدد الطالب في الصف الواحـد       : دون استخدام الحاسوب في تعليم العلوم تتمثل في       
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، واكتظـاظ المنهـاج     %86.8بالنسبة إلى عدد األجهزة المتاحة في مختبـر الحاسـوب           

، وانخفاض  %79.5، واكتظاظ برنامج معلمي العلوم      %80.7) كتاب المدرسي محتوى ال ( 

  %.63.1مستوى مهارات الطلبة في استخدام الحاسوب 

  

 من نقص الدعم الموجه مـن قبـل إدارة المدرسـة، أو       فيما لم يعتبر المبحوثون كالً         

 ضـبط   في المدرسة، وصـعوبة   ) مسئول مختبر الحاسوب  ( الزمالء، أو منسق الحاسوب     

الطلبة إذا استخدم الحاسوب في تعليم العلوم معوقات تحول دون استخدام الحاسـوب فـي               

% 69.9 -%59بين   إجابات المبحوثين على هذه الفقرات     نسب   تراوحتفقد  . تعليم العلوم 

   .في اعتبارها ليست معوقاً أو معوق بدرجة قليلة

م في اسـتخدام الحاسـوب وقلـة         فيما إذا كانت مهارات المعل     تولم يتضح من البيانا       

اهتمام وتشجيع المشرف التربوي لهم الستخدام الحاسوب في تعليم العلوم معوقـات أم ال              

وعدم اعتبارها كذلك   % ) 46.4،% 48.8( حيث تقاربت نسب اآلراء في اعتبارها معوقاً        

  .على التوالي% ) 53.6، % 51.2( 

  

ال المفتوح، وبنـود فقـرات      لمقابالت والسؤ وبناء على النتائج المنبثقة عن كل من ا            

، وجد أن هناك توافقاً في آراء المشاركين        " معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    "  استبانة

 بـشكل عـام،     لحاسوب في تعليم العلوم   هم ل حول أهم المعوقات التي تحول دون استخدام      

  : تتلخص في اآلتيتوتبين أن أكثر المعوقا
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  معوقات مادية: أوالً

قلة أجهزة الحاسوب وقدمها في مختبر الحاسوب، وعـدم تـوفر           : نقص المعدات ) 1

أجهزة عرض، وشاشات عرض وطابعات، عدم توفر حاسوب في مختبر العلوم، عدم            

 .توفر حاسوب خاص لمعلم العلوم

  .نقص في البرمجيات التعليمية الخاصة بتدريس منهاج العلوم) 2

 .عدم وجود انترنت في المدارس)3

 .فتقار إلى الصيانة السريعة والمستمرة لألجهزةاال )4

 .وجود مختبر حاسوب واحد في المدرسة مع صغر مساحته )5

 . ومواردهامحدودية ميزانية المدارس )6

 .انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في بعض المناطق )7

 

  معوقات بشرية: ثانياً

لحاسـوب، وقلـة    نقص مهارة المعلم في اسـتخدام ا      : معوقات لها عالقة بالمعلم    )1

  .اكتظاظ برنامج المعلموالدورات التدريبية التي التحق بها في مجال الحاسوب، 

نقص مهارة الطلبـة    وكثرة عدد الطالب في الصف،      : معوقات لها عالقة بالطالب    )2

نقص االهتمام بالحاسوب لـديهم، عـدم تـوفر أجهـزة           وفي استخدام الحاسوب،    

 .حاسوب في بيوتهم

طول المنهاج، وكثافته، وعـدم مالءمتـه لطرحـه         : لمنهاجمعوقات لها عالقة با    )3

 .حاسوبياً
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يمنـع  يركز على قطـع المنهـاج، و      نظام  : معوقات لها عالقة باألنظمة والقوانين     )4

دخول الطلبة والمعلمين إلى مختبر الحاسـوب دون وجـود معلـم الحاسـوب،              

عـدم وجـود معلـم    واقتصار مسئولية مختبر الحاسوب على معلم الحاسـوب،     و

 .اسوب متخصص للمساعدة في استخدام الحاسوب في تعليم المواد التعليميةح

 .ه من قبل المسئولين الستخدام الحاسوب في التعليمنقص الدعم البشري الموّج )5

فال يتسنى إعطـاء    :  والحاسوبتعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا        )6

يـا  بحـصص التكنولوج   حصص علوم  داخل مختبر الحاسوب إلشـغاله عـادة         

والحاسوب مما أدى إلى اقتصار استخدام مختبر الحاسوب على تعليم الحاسـوب            

 .والتكنولوجيا

 .ضيق الوقت )7
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  ملخص النتائج

للصفوف من الخـامس    اتجاهات معلمي العلوم      الكشف عن   الحالية إلى   الدراسة هدفت    

 الحاسوب واستخدامه   نحوكومية الفلسطينية في الضفة الغربية      إلى العاشر في المدارس الح    

جنس، والمؤهل العلمي، وسنوات    الالمتغيرات ك ، وعالقة هذه االتجاهات ببعض      في التعليم 

 في الجامعة أو الكليـة،       المعلم الخدمة في التدريس، وعدد مساقات الحاسوب التي درسها       

  .حق بهاوعدد الدورات التدريبية في الحاسوب التي الت

  

تعلـيم   للحاسوب في    مدى استخدام معلمي العلوم     عن كما هدفت الدراسة إلى الكشف        

 في الجامعـة أو      المعلم عدد مساقات الحاسوب التي درسها    ا االستخدام ب  وعالقة هذ  العلوم،

 . المعلم أثناء الخدمـة    الحاسوب التي التحق بها     مجال الكلية، وعدد الدورات التدريبية في    

 تعلـيم  العلوم من استخدام الحاسوب في        أهم المعوقات التي تمنع معلمي     كشف عن كذلك ال 

  .العلوم

تمت اإلجابة  . منها سبع فرضيات  صيغت خمسة أسئلة انبثقت      ولتحقيق أهداف الدراسة     

 هذه األسئلة وفحص الفرضيات من خالل جمع وتحليل البيانات المجمعة من ثـالث              عن

، و  "االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه فـي التعلـيم       " بانة  است: أدوات بحثية؛ استبانتين  
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، ومقابلة للكشف عن معوقـات اسـتخدام     "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم    " استبانة  

  .الحاسوب في تعليم العلوم

  :بعد جمع وتحليل البيانات استخلصت النتائج اآلتية 

ـ        معلمي العلوم   اتجاهات   • ي المـدارس   للصفوف من الخامس إلـى العاشـر ف

  الحاسوب واستخدامه في التعلـيم     نحوالحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية      

  .ايجابية

بين   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للصفوف من الخامس إلـى العاشـر فـي المـدارس           اتجاهات معلمي العلوم    

و الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       نح الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية    

  .تعزى إلى الجنس

بين   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للصفوف من الخامس إلـى العاشـر فـي المـدارس           اتجاهات معلمي العلوم    

 نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية    

  .مؤهل العلميتعزى إلى ال

  )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة     •

للصفوف من الخامس إلى العاشر فـي المـدارس         بين اتجاهات معلمي العلوم     

 نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية    

  .تعزى إلى سنوات الخبرة في التدريس
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بـين    )  α ≤ 0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق •

للصفوف من الخامس إلـى العاشـر فـي المـدارس           اتجاهات معلمي العلوم    

 نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم       الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية    

 تعزى إلى عدد مساقات الحاسوب التي درسها المعلم في الجامعـة أو الكليـة             

  .لح المعلمين الذين درسوا أربعة مساقات فأكثرلصا

بـين    )  α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للصفوف من الخامس إلـى العاشـر فـي المـدارس           اتجاهات معلمي العلوم    

تخدامه في التعلـيم     نحو الحاسوب واس   الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية    

ورات التدريبية في مجال الحاسوب التي التحق بها المعلـم          تعزى إلى عدد الد   

  . دورات فأكثرلح المعلمين الذين التحقوا بأربعأثناء الخدمة الكلية لصا

أكثر من ثلثي معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في المـدارس              •

الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية ال يستخدمون الحاسـوب فـي تعلـيم             

 .ومالعل

بـين    )  α ≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للصفوف من الخامس إلى العاشر فـي المـدارس الحكوميـة           معلمي العلوم   

 في استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوم تعزى        الفلسطينية في الضفة الغربية   

لكلية لـصالح   إلى عدد مساقات الحاسوب التي درسها المعلم في الجامعة أو ا          

  .الذين درسوا مساقات أكثر
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بـين    )  α ≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

للصفوف من الخامس إلى العاشر فـي المـدارس الحكوميـة           معلمي العلوم   

 في استخدامهم للحاسوب في تعليم العلوم تعزى        الفلسطينية في الضفة الغربية   

ية في مجال الحاسوب التي التحق بها المعلـم أثنـاء           إلى عدد الدورات التدريب   

 .الخدمة لصالح الذين التحقوا بدورات تدريبية أكثر

هناك معوقات عديدة تمنع معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في             •

المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية من استخدام الحاسوب فـي           

 :تعليم العلوم تتمثل في

  معوقات مادية: أوالً

، وعدم تـوفر    قلة أجهزة الحاسوب وقدمها في مختبر الحاسوب      :  المعدات نقص )1

، عدم توفر حاسـوب فـي مختبـر     وطابعات وشاشات عرض   أجهزة عرض   

 .العلوم، عدم توفر حاسوب خاص لمعلم العلوم

  .نقص في البرمجيات التعليمية الخاصة بتدريس منهاج العلوم )2

 .دارسعدم وجود انترنت في الم )3

 .االفتقار إلى الصيانة السريعة والمستمرة لألجهزة )4

 .وجود مختبر حاسوب واحد في المدرسة مع صغر مساحته )5

 .محدودية ميزانية المدارس )6

 .انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في بعض المناطق )7
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  معوقات بشرية: ثانياً

اسـوب، وقلـة    نقص مهارة المعلم في استخدام الح     : معوقات لها عالقة بالمعلم    )1

  .اكتظاظ برنامج المعلموالدورات التدريبية التي التحق بها في مجال الحاسوب، 

نقص مهارة الطلبة   وكثرة عدد الطالب في الصف،      : معوقات لها عالقة بالطالب    )2

عدم تـوفر أجهـزة     ونقص االهتمام بالحاسوب لديهم،     وفي استخدام الحاسوب،    

 .حاسوب في بيوتهم

كثافته، وعدم مالءمتـه لطرحـه      وطول المنهاج،   : منهاجمعوقات لها عالقة بال    )3

 .حاسوبياً

نظام يركز على قطع المنهاج، نظام يمنع       : معوقات لها عالقة باألنظمة والقوانين     )4

دخول الطلبة والمعلمين إلى مختبر الحاسوب دون وجـود معلـم الحاسـوب،             

اقتصار مسئولية مختبر الحاسوب على معلم الحاسـوب، عـدم وجـود معلـم              

 .حاسوب متخصص للمساعدة في استخدام الحاسوب في تعليم المواد التعليمية

 .نقص الدعم البشري الموجه من قبل المسئولين الستخدام الحاسوب في التعليم )5

فال يتسنى إعطاء   :  تعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا والحاسوب       )6

يـا  بحـصص التكنولوج   حصص علوم  داخل مختبر الحاسوب إلشغاله عـادة        

والحاسوب مما أدى إلى اقتصار استخدام مختبر الحاسوب على تعليم الحاسوب           

 .والتكنولوجيا

 .ضيق الوقت )7
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  :مناقشة النتائج

إن الهدف األول للمدارس هو إعداد وتحضير الطلبة لحياة ايجابية ومنتجة خـارج                    

 التربيـة والتعلـيم    فإن وزارة ،المدرسة، وطالما أن التكنولوجيا ضرورة في كافة الميادين       

، وطالما أن المعلم هو عنصر أساسي في العملية         دت إلى إدخال الحاسوب إلى مدارسها     عم

 الكشف عن اهتماماته نحو إدخال الحاسوب إلى المـدارس           من الضروري  ليمية؛ كان التع

  .المعوقات التي تحول دون ذلكواستخدامه في ممارساته التعليمية، و

  

  :ة بالسؤال األولمناقشة النتائج المتعلق

 في المدارس الحكومية     للصفوف من الخامس إلى العاشر      ما هي اتجاهات معلمي العلوم    

  ؟و الحاسوب واستخدامه في التعليم في الضفة الغربية نح

 العلوم  وجد من الدراسة أن اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في تعليم               

لمشاركين في الدراسة على استبانة االتجاهـات نحـو          ا إذ بلغ متوسط استجابات   . يجابيةإ

 مرتفع بأهمية استخدام الحاسوب     اً، وأن لديهم إدراك   3.05الحاسوب واستخدامه في التعليم     

وهـذا  .  استخدامه ضـعيف   في تعليم العلوم، إضافة إلى أن درجة نفورهم واجحامهم عن         

  .عليم العلوم استخدام الحاسوب في تة أحد أهم عناصر نيمؤشر على توفر

  

اتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع العديد من الدراسات كدراسة األسـمر                    

 ,Iding et al ( ، وكذلك) أ 2005( ، وانشق القمر  )2003( ، و الشريف )1996( 
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 ,Lumpe & Chambers( ، و )Mcalister et al, 2005( ، و ) 2002

ـ  بينت أن لدى المعلمـين التي ). Judson, 2006( ، و )2001  بالحاسـوب  اً اهتمام

نحو الحاسـوب واسـتخدامه فـي       اتجاهات ايجابية   لديهم درجات من االستمتاع نحوه و     و

التعليم، على الرغم من أن خبراتهم نحو تكامل تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت فـي              

  .التعليم الصفي محدودة

  

التي أوضحت ان    ) 2004( سة العبادي    أن نتائج هذه الدراسة تعارضت مع درا       إال     

اهتمامات المعلمين في تقبل الحاسوب كتجديد تربوي وتوظيفه في التدريس، ما زال فـي              

   . ألهمية الحاسوب داخل الصف ضعيفاًوإدراكهممرحلة مبكرة، وأن مستوى وعيهم 

  

م ترجح الباحثة كون اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسـوب واسـتخدامه فـي التعلـي                 

ايجابية، نظراً لكون عصر اليوم هو عصر التكنولوجيا والحاسوب، إضافة إلـى الـدعم              

حيث أن للمجتمـع    .  االتجاهات االيجابية    جتماعي الذي يساعد على تشكيل هذه     الذاتي واال 

 هذه االتجاهات، كذلك فإن االنتـشار       بناء ىالتأثير عل الذي يقدر ويعزز استخدام الحاسوب      

وكـون معلـم    . ساهم في بناء االتجاهات   ومؤسساته  ن أفراد المجتمع    السريع للحاسوب بي  

 من هذا المجتمع يعي متطلبات العصر، فهو يدرك أن الحاسوب واستخدامه في             اًالعلوم فرد 

  .مع ما يتطلبه المجتمع خارجها ما ُيعلّم في المدرسة قالتعليم ضرورة ليتواف
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 في المدارس الحكومية فـي       للصفوف من الخامس إلى العاشر      يختلف معلمو العلوم   هل

 الضفة الغربية في اتجاهاتهم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم بـاختالف الجـنس،            

 وسنوات الخبرة في التدريس، وعدد مساقات الحاسوب التي درسـوها           والمؤهل العلمي، 

  اسوب التدريبية التي التحقوا بها أثناء الخدمة ؟في الجامعة أو الكلية، وعدد دورات الح

  :ل هذا السؤااألولى التي تم فحصها لإلجابة عنالفرضيات الخمس  ستناقش

  

  :الفرضية األولى

بين اتجاهات   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .  إلى الجنسمعلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى

صائية، حيـث أن مـستوى      عدم وجود فروق ذات داللة إح     ) ت  ( بينت نتائج اختبار        

، وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية    )( α = 0.05< p=0.309داللة 

وبهـذا  . في اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى الجنس         

   .ولىقبلت الفرضية األ

، )2003(  عديد من الدراسات كدراسة الشريف    الومع أن هذه النتيجة اتفقت مع نتائج           

ــادي  ــة العب  & Migliorino( ، و  )Solvberg, 2003 (، و) 2004( ودراس

Maiden, 2004(  ،وإن - مع دراسات أخرى أظهرت وجود فـروق إال أنها تعارضت 

القلق ي اتجاهاتهم نحو الحاسوب كمستويات       بين الجنسين ف   -كانت في بعضها فروق طفيفة    
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، )2002( ل دراســة عبــد الحميــد   مثــ ؛والثقــة واالهتمــام بالحاســوب  

وكريستينسن وزمالئه ) Yuen & Ma, 2002(، ووين وما   ) Khine,2001(وخاين

)Christensen et al, 2005 ( ولومــب وزميلــه تــشامبرز ،)Lumpe & 

Chambers, 2001 (.  

  

 بين معلمي ومعلمات العلـوم فـي        إحصائيةدم وجود فروق ذات داللة      قد يرجع ع  و     

اتجاهاتهم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم؛ إلى كون كل من المعلمـين والمعلمـات              

بـل   التربـوي مـن ق     لإلشـراف يتعلمون سوياً في نفس الجامعات والكليات ويتعرضون        

 الـدورات   إلى  أنهم ينخرطوا فـي      باإلضافةالنظام والنمطية،   أنفسهم  وبنفس    المشرفين  

تي يعملون ويعيشون   عدا عن تشابه البيئة االجتماعية والثقافية ال      . التدريبية واللقاءات سوياً  

  . بشكل عامفيها

   

  :الفرضية الثانية

بين اتجاهات   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لمؤهل العلميخدامه في التعليم تعزى  إلى امعلمي العلوم نحو الحاسوب واست

  

ـ       األحاديبينت نتائج تحليل التباين          صائية، حيـث أن     عدم وجود فروق ذات داللة إح

، وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللـة    )( α ≤ 0.05< p=0.816مستوى داللة 
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م تعـزى إلـى     تخدامه في التعلـي   إحصائية في اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واس       

   .قبلت الفرضية الثانيةوبهذا . المؤهل العلمي

  

و األسـمر    ) 2004( اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من دراسـة الـشريف                

 في فلسطين   أجريتا نالدراستيلكون هاتين   . اللتين تناولتا متغير المؤهل العلمي    ) 1996( 

 العلمي ليس له دور واضح فـي بنـاء          أيضاً فهذا يعطي مؤشراً على االتفاق بأن المؤهل       

وقد يرجع السبب في    . تفاوت في اتجاهات الخريجين نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم        

ذلك إلى تركيز الكليات والجامعات الفلسطينية على المادة العلمية والتخصص، أمـا فيمـا              

رة إليه بنفس الدرجة    إن تم تناوله فإنه يتم اإلشا     يتعلق بدور الحاسوب ومساهماته التعليمية      

الـدبلوم، والبكـالوريوس، دبلـوم التربيـة،        : من االهتمام في كافة المراحـل التعليميـة       

  .والماجستير

  

  :الفرضية الثالثة

بين اتجاهات   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ـ         ى سـنوات الخبـرة فـي    معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إل

 .التعليم

أن بينت نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية، حيـث              

، وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللـة    )( α ≤ 0.05< p=0.202مستوى داللة 
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إحصائية في اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـيم تعـزى إلـى               

  .وبهذا قبلت الفرضية الثالثة. الخبرة في التدريسسنوات 

   

، )1996( ، واألسمر   ) 2004( العبادي   مع نتائج كل من دراسة       هذه النتيجة اتفقت      

كـون  لم تكن متوقعة، وكان متوقعـاً أن ت       ومع أن هذه النتيجة     ). أ2005( ووانشق القمر   

دامه في التعليم لصالح حديثي     هناك فروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخ        

 Migliorino & Maiden( و) 2004( الخبرة كما جاء في دراسة كل من الـشريف  

  .ن أظهرتا هذه الفروق، اللتي )2004

  

هذه النتيجة تعطي مؤشراً على أن معلمي العلوم على اختالف سـنوات خـدمتهم فـي               

ماديـة، ومـصادر الـدعم اإلداري       ؛ كالمصادر ال   ذاتها عوامل السياقية للم يتعرضون   التعلي

 خـالل   والتقني، وحجم الصف، والوقت المتاح الستخدام الحاسوب، واألنظمـة وغيرهـا          

 نحو الحاسوب، وبذلك لم   ، والتي بدورها تؤثر على اتجاهاتهم       سنوات خدمتهم مهما طالت   

  .تظهر فروق في هذه االتجاهات مع مرور الوقت

  

  :الفرضية الرابعة

بين اتجاهات   )  α ≤ 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات 

معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلى عدد مساقات الحاسـوب             
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  .التي تلقوها في الجامعة أو الكلية

 

صائية، حيث أن مستوى    بينت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إح             

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في   )( α ≤ 0.05> p=0.016داللة 

عـدد مـساقات     اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم تعزى إلـى          

 وقد وجد من اختبار شافيه أن هذه الفـروق          .لتي تلقوها في الجامعة أو الكلية     الحاسوب ا 

ة مساقات حاسوب في كليته أو جامعته فأكثر،        في االتجاهات كانت لصالح من درس أربع      

  .رابعةوبهذا رفضت الفرضية ال

 .وهذا يؤكد أن ممارسة ودراسة الحاسوب تؤثر على اتجاهات األفراد نحو الحاسوب                

خالل   أن المعلمين الذين يتعرضون إلى التكنولوجيا في كلياتهم         تؤكد حيث أن هذه النتيجة   

 أنهـم يـصبحون     باإلضافة،   وتزداد مستوى ثقتهم به    ايجابيةتعلمهم يتولد لديهم اتجاهات     

،  )Pope et al, 2002( أكثر ألفة مع الحاسوب و هذا ما يتفق مع ما جاء في دراسة 

ــك    ).Solvberg, 2003( و ــة ديري ــي دراس ــاء ف ــا ج ــع م ــق م ــذلك تتف           ك

 )Drake, 2000 ( إلى بـرامج   أن تأهيل المعلمين قبل الخدمة وتعريضهمالتي أكدت 

ن اتجاهاتهم نحـو    حّسز ويُ عّز المساقات التحضيرية في الجامعة يُ     الستخدام التكنولوجيا في  

  .التكنولوجيا في التعليم

   

  :الفرضية الخامسة

بين اتجاهات   )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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عـدد دورات الحاسـوب      يم تعزى إلى  معلمي العلوم نحو الحاسوب واستخدامه في التعل      

  .التدريبية التي التحقوا بها أثناء الخدمة

 

بينت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن مستوى                 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في   )( α ≤ 0.05> p=0.001داللة 

دورات عـدد    وب واستخدامه في التعليم تعـزى إلـى       اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاس    

وقد وجد من اختبـار شـافيه أن هـذه          . بها أثناء الخدمة  الحاسوب التدريبية التي التحقوا     

  دورات تدريبية في مجال الحاسوب     بأربع ق في االتجاهات كانت لصالح من التحق      الفرو

  .خامسةفأكثر، وبهذا رفضت الفرضية ال

  

 الحاسوب تؤثر على اتجاهات األفـراد       ة والتدريب على استخدام   سممارالهذا يؤكد أن       

حيث يتبين من النتيجة أن الدورات التدريبية في مجال الحاسـوب التـي             . نحو الحاسوب 

 نحـو الحاسـوب      لها آثار ايجابية علـى اتجاهاتـه       يلتحق بها معلم العلوم أثناء الخدمة     

ئج دراسـة كريستينـسين     واستخدامه فـي التعلـيم وهـذه النتيجـة اتفقـت مـع نتـا              

 )Christensen, 2002 ( التدريب على اسـتخدام الحاسـوب يعـزز    التي بينت أن 

  .اتجاهات ايجابية نحوه خصوصاً إذا حددت في سياق أصيل شبيه بالبيئة الصفية

  

 أن الفرق في اتجاهات معلمي العلـوم نحـو الحاسـوب            والقضية المثيرة للجدل هي       

ثر ك لمن درس أربع مساقات حاسوب في الجامعة أو أ         إالم تظهر   واستخدامه في التعليم ل   
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وهذا بدوره يشير إلى أن بنـاء       . أو تلقى أربع دورات تدريبية في مجال الحاسوب فأكثر        

اتجاهات ايجابية وبشكل دال وفارق يتطلب تكرار تعريض الطلبة المعلمـين والمعلمـين             

ـ   ا وأكثر   أنفسهم إلى نماذج تكنولوجية ليصبحوا على ألفة به        اً ألهميتهـا،   إدراكـا ووعي

فدورة أو مادة واحدة أو اثنتين أو ثـالث      . وقبولها كتجديد تربوي في المدارس الفلسطينية     

وبالصورة المتناولة والمعروضة في الجامعات أو المؤسسات التربوية قـد تعمـل علـى          

 أن  إالحـسن مـستوى المهـارة لديـه         ، وقد ت  وإمكاناتهزيادة معارف الفرد بالحاسوب     

 بعد تكرارها وتعميق هـذه المعـارف        إالاالتجاهات االيجابية الدالة والواضحة ال تتبلور       

  . والمهارات

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 في المدارس الحكومية     للصفوف من الخامس إلى العاشر     ما مدى استخدام معلمي العلوم    

  في الضفة الغربية للحاسوب في التعليم؟

  

ستخدمون الحاسـوب فـي تعلـيم        معلمي العلوم ال ي    جد من الدراسة أن أكثر من ثلثيْ      و  

من حـصص   % 25من الثلث الباقي ال يستخدمونه أكثر من        % 80، وأن أكثر من     العلوم

من مجمل معلمين العلوم فقط هم الـذين يـستخدمون          % 7وأن أقل من    . العلوم في التعليم  

النتيجة مع نتـائج معظـم الدراسـات كدراسـة          وقد اتفقت هذه    . الحاسوب بشكل متكرر  

 )Judson, 2006( و ، )Bauer& Keton, 2005( و ، )Cuban et al, 
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التي أظهرت أنه على الرغم من االتجاهات االيجابيـة لـدى المعلمـين نحـو        ). 2001

  . أن استخدامهم له في التعليم محدودإالاستخدام الحاسوب 

  

فر أحد أهم عناصر النيـة الـسلوكية        اعلى الرغم من تو   ونه      وهذه النتيجة تؤكد على أ    

، وهو االتجاهات االيجابية نحو الحاسوب واسـتخدامه        ستخدام الحاسوب في تعليم العلوم    ال

في التعليم، و توفر معيار ذاتي مرتفع يتمثل في تقدير وتعزيز المجتمع الستخدام الحاسوب              

إال أن هذا يستلزم توفر العنصر      .  وضرورة في كافة ميادين الحياة واعتبارها مطلباً أساسياً      

الثالث والمهم وهو الضبط السلوكي المدرك  المتمثل بسهولة وصعوبة تطبيق واسـتخدام             

خارجية تـساهم   ؤكد على وجود مصادر دعم داخلية و      وهذا بدوره ي  . الحاسوب في التعليم  

ن ثم يصبح استخدام     ومن ثم تكتمل ثالثية تشكيل النية السلوكية وم        ،في تحقيق هذا الضبط   

  .الحاسوب في التعليم واقع في المدارس الحكومية الفلسطينية

        

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 في المدارس الحكومية فـي       للصفوف من الخامس إلى العاشر     هل يختلف معلمو العلوم   

قات الحاسوب التي   عدد مسا   في التعليم باختالف   م للحاسوب  استخدامه يالضفة الغربية ف  

درسوها في الجامعة أو الكلية، وعدد دورات الحاسوب التدريبية التي التحقوا بها أثنـاء         

  الخدمة؟

 فئة قليلة جـداً مـن معلمـي          على اًلما كان استخدام الحاسوب في تعليم العلوم مقتصر         
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ـ                العلوم ر مـن   ، كان ال بد من معرفة أي الفئات هي التي تستخدمه في تعليم العلـوم أكث

غيرها، ولما كان هناك فارق دال في اتجاهات معلمي العلوم تعزى إلـى عـدد مـساقات        

، وإلى عدد الدورات التدريبية في مجال       سها المعلم في الجامعة أو الكلية     الحاسوب التي در  

الحاسوب والتي التحق بها أثناء الخدمة، وضعت الفرضيتان السادسة والسابعة لفحص فيما            

ارق دال إحصائيا  بين معلمي العلوم في استخدام الحاسوب يعـزى لعـدد              إذا كان هناك ف   

  .مساقات الحاسوب وعدد الدورات التدريبية

  

  :الفرضية السادسة

بين معلمـي    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وب التي تلقوهـا     تعزى إلى عدد مساقات الحاس     في استخدام الحاسوب في التعليم    العلوم  

  .في الجامعة أو الكلية

بينت نتائج تحليل اختبار كاي تربيع وجود فروق ذات داللـة إحـصائية، حيـث أن                   

، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات داللـة      )( α ≤ 0.05> p=0.00لة مستوى دال

مـساقات  عـدد    لحاسوب في التعليم تعـزى إلـى      استخدام معلمي العلوم ل   إحصائية في   

 حيث وجد أن استخدام الحاسوب في تعليم        . في الجامعة أو الكلية     درسوها ب التي الحاسو

العلوم يزداد بازدياد عدد  مساقات الحاسوب التي درسها في الجامعة أو الكليـة وبهـذا                

  .رفضت الفرضية السادسة
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  : الفرضية السابعة

بين معلمـي    )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريبية التي التحقوا    الدورات    تعزى إلى عدد   في استخدام الحاسوب في التعليم    العلوم  

  .بها أثناء الخدمة

صائية، حيث أن مـستوى     بينت نتائج تحليل اختبار كاي تربيع وجود فروق ذات داللة إح          

فـي  روق ذات داللة إحصائية ، وهذا يعني أنه توجد ف  )( α ≤ 0.05> p=0.00 داللة

الدورات التدريبية في مجـال     عدد    في التعليم تعزى إلى    استخدام معلمي العلوم للحاسوب   

 حيث وجد أن استخدام الحاسوب في تعلـيم         .الحاسوب التي التحق بها المعلم أثناء الخدمة      

  . وبهذا رفضت الفرضية السابعةزدياد عدد هذه الدورات التدريبية،العلوم يزداد با

 

 تأهيـل المعلـم     أنائج فحص الفرضيتين السادسة والسابعة يؤكد على        ما جاء في نت        

سواء قبل الخدمة أو أثناء الخدمة بتعريضه إلى نماذج تكنولوجيـة وتزويـده بالمعـارف               

والمهارات يساعد أوالً على بناء اتجاهات ايجابية نحو الحاسوب واستخدامه فـي تعلـيم              

ستخدام الحاسوب التي تؤهله بنقل هذه المهـارات        العلوم ، وبالتالي تزداد الثقة والمهارة با      

وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء في       . والمعارف إلى غرفة الصف للقيام بالممارسات التعليمية      

 )Pope et al, 2002( و ، )Christensen, 2002( و ، )Willis & Cifuentes, 

ضـون إلـى    التي أكدت على أن فرصة المعلمين قبـل الخدمـة الـذين يتعر             ). 2005

التكنولوجيا خالل تعلمهم ، ومشاهدتهم لنماذج تكنولوجية في كلياتهم تزيد مـن مهـاراتهم              

ومستويات الثقة واالستمتاع لديهم نحو التكنولوجيا، ويتولد لديهم اتجاهات ايجابية نحوهـا            
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  .وبالتالي يزيد االستخدام التعليمي للتكنولوجيا في صفوفهم الحقيقية

  

دة التأكيد على أن وجود فروق دالة إحصائيا لمن تلقى دورات تدريبيـة             ال بد من إعا        

متكررة أو درس مساقات أكثر في الحاسوب في الجامعة، ال ينفي أن نسبة المـستخدمين               

فوجود هذه الـدورات والمـساقات      . للحاسوب في تعليم العلوم أقل من المستوى المطلوب       

اهات ايجابية نحو الحاسوب واستخدامه في      ساعد في بناء معرفة ومهارات ومعتقدات واتج      

التعليم إال أن الممارسة العملية لم تكن إال من نصيب األقلية، وهذا يؤكد مرة أخرى علـى                 

وجود عوامل سياقية تؤثر على استخدام الحاسوب في التعليم وهذا ما تم التأكيد عليه فـي                

  .أيضاً ) Hernandez-Ramos, 2005( دراسة 

التي انبثقت عن إجابة األسئلة األربعة األولى، تدل على وجـود مؤشـرات             إن النتائج       

بوجود عوامل تعوق وتحول دون استخدام الحاسوب في تعلـيم العلـوم أو تجعـل هـذا                 

  . الخامسل السؤا، وهذا قاد إلى ضرورة اإلجابة عنطلوباالستخدام أقل من المستوى الم

   

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 فـي    للصفوف من الخـامس إلـى العاشـر        ما هي المعوقات التي تواجه معلمي العلوم      

  المدارس الحكومية في الضفة الغربية في استخدام الحاسوب في التعليم؟
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معوقـات  " وجد نتيجة لتفريغ وتحليل كل من المقابالت، والسؤال المفتوح في اسـتبانة              

الستبانة، أن أكثر معوقات استخدام الحاسـوب       ، وبنود نفس ا   "استخدام الحاسوب في التعليم   

  :في تعليم العلوم تتمثل في

  معوقات مادية: أوالً

ر الحاسوب، وعـدم تـوفر      قلة أجهزة الحاسوب وقدمها في مختب     : نقص المعدات  )1

 وشاشات عرض وطابعات، عدم توفر حاسوب في مختبر العلوم،          أجهزة عرض، 

 .عدم توفر حاسوب خاص لمعلم العلوم

  .البرمجيات التعليمية الخاصة بتدريس منهاج العلومنقص في  )2

 .عدم وجود انترنت في المدارس )3

 .محدودية ميزانية المدارس )4

 .انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في بعض المناطق )5

 .االفتقار إلى الصيانة السريعة والمستمرة لألجهزة )6

 .وجود مختبر حاسوب واحد في المدرسة مع صغر مساحته )7

 

، حيـث   )Zhao et al, 2002( النتائج في معظمها اتفقت مع ما جاء فـي  ه هذو    

أكدت الدراسة على أن النقص في المصادر المتاحة للتكنولوجيا والتي تعود إلـى كميـة               

األجهزة التكنولوجية من معدات وبرمجيات وقنوات اتصال ، إضافة إلى ضـعف البنيـة              

ت ومعدات وتشبيك تعتبر معوقات تحول دون       التحتية التكنولوجية في المدارس من تسهيال     

     بيـر وكنتـون     كما اتفقـت هـذه النتـائج مـع دراسـة          . استخدام الحاسوب في التعليم   
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 )Bauer & Kenton, 2005(   التي أشارت إلى أن من أكثر القضايا التي تحول دون

يـل  استخدام الحاسوب في الصفوف تتمثل في النقص في المعدات من حواسيب جيدة لتحم            

البرمجيات، وشبكات وانترنت، إضافة إلى نقص فـي الطابعـات والـصيانة المـستمرة              

  .والسريعة لألجهزة

 ) Akbaba-Altun, 2006 ( ألتن- أكبابااتفقت هذه النتائج مع نتائج كل من دراسة    

طابعـات ،   ( التي أشارت إلى أن قلة الحواسيب وافتقار المدارس إلى األجهزة الطرفيـة             

وغالء ثمن البرمجيات التعليمية تشكل معوقات في دعـم اسـتخدام           ...) ض،شاشات عر 

التي بينت أن عـدم   ) Williams et al, 2004 (  وليمزالحاسوب في التعليم، ودراسة

مناسبة البرمجيات التعليمية المستخدمة في التعليم والتكلفة المادية لها أيضاً تعوق استخدام            

التـي رأت أن عـدم تـوفر    ) ب  2005( نشق القمـر  الحاسوب في التعليم، ودراسة وا 

  .البرمجيات التعليمية الجاهزة والمناسبة يحول دون استخدام الحاسوب في التعليم

      

  معوقات بشرية: ثانياً

نقص مهارة المعلم فـي اسـتخدام الحاسـوب، وقلـة           : معوقات لها عالقة بالمعلم   ) 1

  .اكتظاظ برنامج المعلمولحاسوب، الدورات التدريبية التي التحق بها في مجال ا

نقص مهارة الطلبـة    وكثرة عدد الطالب في الصف،      : معوقات لها عالقة بالطالب   ) 2

عدم توفر أجهزة حاسـوب     ونقص االهتمام بالحاسوب لديهم،     وفي استخدام الحاسوب،    

 .في بيوتهم
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 طول المنهاج، وكثافته، وعـدم مالءمتـه لطرحـه        : معوقات لها عالقة بالمنهاج   ) 3

 .حاسوبياً

نظام يمنع  ونظام يركز على قطع المنهاج،      : معوقات لها عالقة باألنظمة والقوانين    ) 4

اقتـصار  ودخول الطلبة والمعلمين إلى مختبر الحاسوب دون وجود معلم الحاسـوب،            

مسئولية مختبر الحاسوب على معلم الحاسوب، عدم وجود معلم حاسوب متخـصص            

 . تعليم المواد التعليميةللمساعدة في استخدام الحاسوب في

 .نقص الدعم البشري الموجه من قبل المسئولين الستخدام الحاسوب في التعليم) 5

تعارض حصص العلوم مع حصص التكنولوجيا ، واقتـصار اسـتخدام مختبـر              )6

 .الحاسوب لتعليم الحاسوب والتكنولوجيا

 .ضيق الوقت )7

 

ـ  تتفق هذه النتائج مع ما جاء في دراسـة      ,Adamy & Heineck ( ك آدمـي وهيني

التي أكدت على أن تكامل التكنولوجيا في المدارس أو المنظمـات هـي عمليـة                ) 2005

اجتماعية تتأثر بالعوامل التنظيمية الخاصة مثل الدعم اإلداري والحوافز إلدراج التقنية في            

 التي ، )Zhao et al, 2002( زهو وزمالئه التعليم، كما اتفقت النتائج مع كل من دراسة 

 والبنيـة  ، كالكفاءة في اسـتخدام التكنولوجيـا    ؛اعتبرت أن العوامل التي لها عالقة بالمعلم      

 إذا لم تتوفر فإنها تشكل      واألنظمة واإلجراءات من دعم للطاقم والسياسات      ؛التحتية البشرية 

،  )Drake, 2000( ودراسة كل مـن   .معوقات تحول دون استخدام الحاسوب في التعليم

-Akbaba(و ) Finley & Hartman, 2004( ، و )Woodbridge, 2004( و
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Altun, 2006(  ودراسة وانشق القمر ، )التي اتفقت جميعها مع نتائج هـذه  ). ب2005

 يعتبـر   الخدمـة وأثناء   قبل   هم وتأهيلهم  وافتقار تعليم  نعدام خبرة المعلمين   أن ا  الدراسة في 

 حيث أكـدت هـذه الدراسـات علـى أن           ،تعليم في استخدام الحاسوب في ال     معوقاً حقيقياً 

ذي كفـاءة ، وأن     ومبني على االحتياجات، و    ،ين بشكل عام ليس لديهم تدريب كافٍ      المعلم

  .قابل احتياجات المعلمينتدريبية على استخدام الحاسوب ال تكفي وال تدورة 

  

ــة       ــذه الدراس ــت ه ــد اتفق ــائج  وق ــع نت ــضاً م ــة   أي ــن دراس ــل م                        ك

) Bauer & Kenton, 2005( ًمن الوقت ومـستوى مهـارات   ، في اعتبارها أن كال 

 الطلبة على الحاسوب تشكل صعوبة في اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـيم، ودراسـة                

 )Cuban et al, 2001 (  التي أكدت أن المعلمين ليس لديهم الوقت الكافي للبحث وإيجاد

ودراسـة كـل مـن       .لى اسـتخدام الحاسـوب    البرمجيات التعليمية المناسبة والتدريب ع    

)Akbaba-Altun, 2006( ، و )Williams et al, 2004 (     فـي أن عـدم انـسجام

مع البرمجيات التعليمية المتوفرة يشكل معوقاً الستخدام الحاسـوب فـي           وتوافق المنهاج   

قد ، ف ن والمسئولي واإلداريينأما فيما يتعلق بنقص الدعم الموجه من قبل المشرفين          . التعليم

ودراسـة   ، )Akbaba-Altun, 2006(اتفقت هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة كل من  

التي اعتبرت أن عدم اعتبار المشرفين التربويين أنفسهم كعوامل         ) ب2005( وانشق القمر   

، باإلضافة   وافتقارهم إلى التدريب   ،داعمة في اإلشراف على صفوف تكنولوجيا المعلومات      

عات كافية لدى صناع القرار بأهمية التكنولوجيا في األنظمـة التربويـة            إلى عدم توفر قنا   
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  .ستخدام الحاسوب في التعليم لدعم ااًيشكل معوق

  

 ال  ، المادية منها والبشرية في المدارس الحكومية الفلـسطينية         إن وجود هذه المعوقات       

دام الحاسوب في تعليم     الستخ مادية والبشرية المتطلبة  يعني بالضرورة أن جميع العوامل ال     

 هـذه العوامـل منقوصـة أو        أنالعلوم غير متوفرة في هذه المدارس، ولكن من المؤكد          

مبتورة وغير متكاملة، فقد تتوفر لدى المعلم اتجاهات ايجابية نحو استخدام الحاسوب فـي              

مدرسة مختبر حاسوب ولكـن     الالتعليم، ولكن هذه االتجاهات غير موجهة، وقد يتوفر في          

اته وموجوداته غير كافية، واألهم من ذلك قد تكون فكرة اسـتخدام الحاسـوب غيـر                معد

في أذهان كثير من المعلمين؛ فهذه الفكرة ال بد أن تتبلور في أدمغة المعلمين              أصالً  واردة  

  . ز المختبرات في المدارسوتجّه قبل أن تتوفر

  

يا ألن  أ فكرياً وذهن  يني مهي هل المعلم الفلسط  : ه قبل كل شيء   والسؤال الذي يطرح نفس       

 أنه تم البدء بتجهيز المدارس بمختبرات حاسوب        ع يشير يستخدم الحاسوب في التعليم؟ الواق    

 أو أثناء الخدمـة مـن خـالل         ،هيأ المعلم سواء قبل الخدمة في الجامعة أو الكلية        قبل أن يُ  

، فأضـحت هـذه     حاسوب في تعليم المـادة التعليميـة      فكرة استخدام ال  لتدريبية ل الدورات ا 

 ومنقوص وهو تعليم مادة التكنولوجيا والحاسـوب        مبتورالمختبرات وسيلة لتحقيق هدف     

 الحاسوب في تعليم العلوم ما      فوجود ثقافة استخدام  . كما أشار إلى ذلك العديد من المعلمين      

لن  الفلسطينية    االلكتروني  وبالتالي فإن االستباق إلى تنفيذ مبادرة التعليم       ،زال غير موجود  

مبـادرة  ذلك أن فكرة    . يجدي وتحتاج إلى تعميم الفكر والثقافة حولها كخطوة سابقة لذلك         
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،  وقلّة مـن المعلمـين   الفلسطينية ما زالت فكرة مقتصرة على واضعيها  االلكتروني التعليم

ذلك أن الكثير من المعلمين لم يـسمعوا بهـذه          . المعلمينمن  الكثير   لدى   ولم تجد صداها  

 مع العينة القصدية فـي      أجريتتم التأكيد على ذلك من خالل المقابالت التي         المبادرة وقد   

 هذه العينة عند سؤالهم فيما      عض العبارات التي عبر عنها بعض أفراد      فهذه ب  .هذه الدراسة 

  :إذا سمعوا بمبادرة التعليم الفلسطيني

يعني ممكن عن استخدام الحاسـوب      .. سمعت بس ما بعرف عنها اشي     .... نعم"
  !!!"التعليم؟في 

  
  ".يعني يصير التعليم عن طريق الحاسوب لكل المواد...بس بشكل عابر..ال" 

  
 إنها المواد تـصير     األردنفي  ..ما فيش عندي خبر     !!!.. عندنا في فلسطين؟  " 

وين؟  في مدارس    ...أما عندنا في فلسطين وين؟ ال ما مرش عليّ        ..أة محوسبة
  !".عندنا مشاركة؟

  
، بتهيئته  بالتعليم قبل أن يلتحق المعلم      دام الحاسوب في تعليم العلوم يبدأ     ستخوبذلك فإن ا      

وتحضيره في الجامعة أو الكلية لذلك، وتوليد قناعات واتجاهات ايجابية نحوه وأن يكـون              

 ، والمـشرف،   من ثقافة المعلم، والطالـب، والمـدير       اًاستخدام الحاسوب في التعليم جزء    

 المادية منهـا والبـشرية      يئة وتوفير جميع العوامل   ه يتم ت   بعد ذلك  .والمسئول على السواء  

حاسوب في التعليم؛ مـن مختبـرات مناسـبة فـي الـسعة             التي تدعم وتساند استخدام ال    

ب على استخدام الحاسـوب     ، وطاقم مدرّ  والتجهيزات، وبرمجيات مناسبة للمنهاج والطلبة    

ز ، ونظام تربوي يعـزّ    مينومديرين ومسئولين ومشرفين داع   ولديه المجال والوقت لذلك،     
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، باإلضافة إلى وجود أخصائي حاسوب وصيانة        العلوم ويدعم استخدام الحاسوب في تعليم    

    .حاسوب للمساعدة عند الطلب

  

  :التوصيات 

  :توصي الدراسة بما يأتي

  :توصيات بناء على نتائج الدراسة* 

س الحكومية مـن قبـل      تعميم فكرة مبادرة التعليم الفلسطيني على جميع معلمي المدار        . 1

وزارة التربية والتعليم ليكون المعلم الفلسطيني على ألفة بفكرة اسـتخدام الحاسـوب فـي               

  .التعليم

 النظر في برامجهـا لتـتالءم واحتياجـات          الجامعات الفلسطينية وكليات التربية     إعادة .2

  .سوب في مجال الحاإجباريةعدة مساقات المعلمين قبل الخدمة؛ كأن تتضمن برامجهم 

دورات تدريبية في مجال الحاسوب تعطـى       بتصميم    العالي  وزارة التربية والتعليم   قيام. 3

لمعلمي العلوم، بحيث تعمل على زيادة مهاراتهم في استخدام الحاسوب وتلبي احتياجـاتهم             

  .في توظيف الحاسوب في تعليم العلوم

ة خاصـة بتعلـيم العلـوم،       د مديريات التربية والتعليم المدارس ببرمجيات تعليمي      يتزو. 4

  .تتوافق مع احتياجات منهاج العلوم

د وزارة التربية والتعليم كل مختبر علوم في المدارس بجهاز حاسوب على األقل             يتزو  .5

  .LCDمع جهاز 
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مادة العلوم، والمعلـم مـن       نصاب    النظر في   العالي بإعادة  بية والتعليم  وزارة التر  قيام. 6

  .دام الحاسوب في تعليم العلوم فرصة استخالحصص لتتسنى له

فكرة وجود معلم حاسـوب ومخـتص       في خططها   العالي  تبنى وزارة التربية والتعليم     . 7

  .أيضاً في صيانة الحاسوب لينسق استخدام الحاسوب في تعليم المواد التعليمية بشكل عام

المـشرفين   دورات تدريبية ولقاءات لكل مـن         العالي بعقد   وزارة التربية والتعليم   قيام. 8

التربويين ومديري المدارس خاصة بتعميق فكرة استخدام الحاسوب في التعلـيم لتفعيـل             

  .استخدام الحاسوب لدى معلميهم

  

  :توصيات بدراسات مستقبلية* 

إجراء دراسة مماثلة لتضم جميع معلمي العلوم في المدارس الحكومية على اخـتالف              .1

  .مراحل التعليم

ميع المعلمين على اخـتالف المـواد التعليميـة التـي           لتضم ج ذاتها   الدراسة   إجراء .2

 .يدرسونها

يين ومديري المدارس نحـو     إجراء دراسة حول معتقدات واتجاهات المشرفين التربو       .3

 .لحاسوب في التعليماستخدام ا

  الحاسـوب   اسـتخدام  ممارسات المعلمين في  معرفة  تقييمية ل ميدانية  إجراء دراسات     .4

     .في المدارس الفلسطينية مختبرات الحاسوب في التعليمو
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  :قائمة المراجع  

  :المراجع العربية
  

. استراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العلـوم       ). 1999( ، صبحي حمدان    أبو جاللة 
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  .التوزيعدار الفكر للطباعة والنشر و: نعما

  

. نظـرة معاصـرة   : علم النفس التربوي   ).2001( عالوي سعيد " محمد وفائي " ،الحلو
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   )1( ملحق رقم 
  ات الضفة الغربية مدارس عينة الدراسة في مديريعدد وأسماء

  
  

 المديرية
عدد مدارس 
 مجتمع الدراسة

  في كل مديرية

عدد مدارس 
عينة الدراسة في 

  المديرية

 مدارس عينة الدراسة أسماء  
  في المديرية 

  عز الدين األساسية للبنين  1
  بنات يعبد الثانوية  2
  برقين األساسية للبنين  3
  بنات اليامون الثانوية  4
  بنات بيت قاد األساسية   5
  ألحمد الثانوية الشهيد نجيب ا  6
  عابا األساسية المختلطة   7
  عانين الثانوية للبنين   8
  برقين الثانوية للبنين  9

  جلقموس الثانوية للبنين   10
  نسيبة المازنية األساسية للبنات  11

  12  58  جنين

سيلة الحارثية االساسية الثانية   12
  للبنين

  
سية الشهيد سعد صايل االسا  1

  للبنين 
  الفاطمية الثانوية للبنات   2
عثمان بن عفان االساسية   3

  المختلطة 
  الكندي الثانوية للبنين   4

  20  101  نابلس

  عمر بن العاص الثانوية للبنين  5
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عبد الحميد السائح االساسية   6
  للبنين 

  ياسر عرفات االساسية للبنات   7
  بيتا الثانوية للبنين   8
  بورين الثانوية المختلطة   9

  زواتا االساسية المختلطة   10
  روجيب الثانوية للبنين   11
  قصرة الثانوية المختلطة  12
  حوارة االساسية للبنين   13
  عورتا الثانوية للبنين   14
 عصيرة الشمالية األساسية للبنين   15
  عينابوس الثانوية للبنين   16
  عورتا الثانوية للبنات   17
  أوصرين الثانوية المختلطة   18
  مجدل بني فاضل الثانوية للبنات   19

      

  بيت فوريك األساسية للبنات   20
  

  ذكور سلفيت االساسية  1
  حارس الثانوية المختلطة  2
  ذكور قراوة بني حسان الثانوية   3
  ةقيرة الثانوية المختلط  4
  بنات كفر الديك الثانوية   5
  بنات دير استيا الثانوية   6

  7  35  سلفيت

  بنات سرطة الثانوية   7
  

  طولكرم  عمر بن عبد العزيز األساسية  1
  

54  11  
  ذكور الفاضلية الثانوية  2
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  بنات جمال عبد الناصر الثانوية   3
  بنات صيدا الثانوية  4
   بنات نزلة عيسى الثانوية  5
  بنات النزلة الشرقية الثانوية   6
  كفر صور الثانوية المختلطة  7
  ذكور فرعون الثانوية  8
  بنات عتيل األساسية العليا   9

  بنات شويكة الثانوية  10

  
    

  ذكور عالر االساسية العليا  11
  

  ذكور السالم الثانوية   1
  ذكور الصديق الثانوية  2
  ذكور اماتين الثانوية  3
  حجة الثانوية المختلطة  4
  بنات كفر قدوم الثانوية   5
  بنات جيوس الثانوية   6
  راس عطية الثانوية المختلطة   7

  8  40  قلقيلية

  ذكور كفر ثلث االساسية   8
  

  بنات بنت األزور الثانوية   1
  بنات عزيز شاهين الثانوية   2
  ذكور الهاشمية الثانوية   3
  الكرامة األساسية المختلطة  4
  ذكور عين مصباح األساسية   5
  بنات ترمسعيا الثانوية   6
  بنات أبو فالح الثانوية   7

  18  90 رام اهللا 

  االسراء لبنات سنجل الثانوية   8
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  بنات شقبا الثانوية   9
  ذكور قبية الثانوية   10
  ثانوية ذكور بتين ال  11
  عجول الثانوية المختلطة   12
  ذكور شقبا الثانوية   13
ذكور مزارع النوباني وعارورة   14

  الثانوية
المزرعة القبلية الثانوية   15

  المختلطة
  ذكور عين يبرود الثانوية   16
  رافات األساسية المختلطة   17

      

  ذكور نعلين الثانوية  18
  

  بنات مخماس الثانوية  1
  بنات فاطمة الزهراء الثانوية   2
  بنات بير نباال الثانوية  3
  ذكور أبو ديس الثانوية   4

ضواحي 
   القدس

24  5  

  ذكور الجيب الثانوية  5
  

  مدرسة الشيخ سعد الثانوية للبنين  1
  دار الفتاة الالجئة األساسية  أ   2
  ساسيةحسني األشهب األ  3
/ رياض األقصى االسالمية  4

صور باهر بنات عثمان بن 
  عفان

  5  25  القدس

/ رياض األقصى االسالمية  5
صور باهر ذكور عمر بن 
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  الخطاب 
  

  ذكور المهد الثانوية   1
  ذكور اسكندر الخوري الثانوية   2
  ذكور حسن مصطفى الثانوية   3
  ذكور حوسان الثانوية   4
  واد رحال الثانوية المختلطة  5
  ذكور دار صالح الثانوية   6
  بنات العبيدية الثانوية   7
  بنات روابي القدس الثانوية   8

بيت 
  لحم

45  9  

  ذكور محمد سالم ذويب الثانوية   9
  

  ذكور البحتري الثانوية   1
  عين البيضاء الثانوية المختلطة  2

  3  12  أريحا

  نوية بنات زبيدات الثا  3
  

أ / أسماء بنت أبي بكر االساسية   1
  للبنات 

  نسيبة المازنية  الثانوية للبنات  2
  الملك خالد الثانوية للبنين   3
سيدنا إبراهيم الخليل االساسية   4

  للبنين 
  الجعبري األساسية للبنين   5
  األمير محمد األساسية للبنين   6
  ارق بن زياد الثانوية للبنين ط  7

  الخليل
  
  

90  18  

الحاج إسحاق القواسمي الثانوية   8
  للبنات 
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  بيت أوال الثانوية للبنين   9
  بني نعيم األساسية للبنات   10
  محمود التوايهة األساسية للبنين   11
  بيت أمر الثانوية للبنين   12
  شهداء صوريف االساسية للبنين   13
أحمد التميمي األساسية عمر   14

  للبنين 
  دالل المغربي الثانوية للبنات   15
  أ  للبنات / سعير األساسية   16
  فلسطين األساسية للبنات   17

      

  بيت أمر األساسية للبنات   18
  

  بنات يطا األساسية   1
  بنات حواء األساسية   2
  ساسية بنات النظامية األ  3
  كنار األساسية المختلطة  4
  " أ " ذكور اذنا األساسية    5
  ذكور دوما األساسية   6
  بنات السموع الثانوية   7
  بنات اذنا الثانوية   8
  بنات الكوم الثانوية   9

  بنات كريسة األساسية   10
  بنات رفات األساسية   11

جنوب 
  الخليل 

59  12  

   ذكور رقعة الثانوية  12
  

  قباطية
  

 البيروني االساسية للبنين طوباس   1  11  55
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  بنات أبو ذر الغفاري االساسية   2
 الثانوية / الشهيد عزت أبو الرب   3
  بنات قباطية الثانوية  4
  ذكور تياسير الثانوية   5
  بنات جبع الثانوية   6
مدرسة الزاوية االساسية   7

  المختلطة 
  الثانوية للبنين ابدة الزب  8
  بنات عقابا الثانوية   9

  بنات الفندقومية الثانوية   10

      

  بنات ميثلون الثانوية   11
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  )2( ملحق رقم 
 أسماء محكمي أدوات الدراسة 

 
المؤهل العلمي   الوظيفة

 والتخصص 
  اسم المحكم

 1  محمود أبو سمرة. د ةإدارة تربوي دكتوراة في جامعة القدس محاضر 

ة في التربية دكتورا أستاذ في جامعة القدس
 العلمية

 2 غسان سرحان . د

دكتوراه أساليب تدريس   في جامعة بيرزيتمحاضر
 علوم

 3 عبد اهللا بشارات . د

 في مدير دائرة القياس والتقويم
 وزارة التربية والتعليم العالي

ي أساليب دكتوراة ف
 تدريس الرياضيات

 4 د مطر محم.د

 في جامعة القدس محاضر
 المفتوحة

دكتوراة أساليب تدريس 
 رياضيات

 5 نبيل المغربي. د

قائم بأعمال مدير عام المعهد 
 الوطني للتدريب التربوي

ماجستير أساليب تدريس 
 رياضيات

 6 شهناز الفار

مشرفة الحاسوب في مديرية 
 تربية رام اهللا والبيرة 

ماجستير أساليب تدريس 
 لومع

 7 ميسون البرغوثي

رئيس قسم تكنولوجيا 
المعلومات في المعهد الوطني 

 للتدريب التربوي

ماجستير حوسبة علمية   8 عبد الناصر فخيدة
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   )3( ملحق رقم 
  

  أدوات الدراسة قبل التحكيم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   ة/         المحترم                                     الفاضلة / حضرة الفاضل
  

  تحكيم أدوات دراسة: الموضوع 
  ،تحية طيبة وبعد

قات استخدامه في التعليم لدى     االتجاهات نحو الحاسوب ومعو   "  بعنوان   ة الباحثة دراس  تنفذ
، كمتطلب لرسالة الماجـستير     " معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية         

  :  تتم الدراسة على مرحلتينسوف.في التربية في جامعة بيرزيت 
 -لمي العلوم في المدارس الحكوميـة       سيتم فيها الكشف عن اتجاهات مع     : المرحلة األولى 

نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم، كذلك سيتم الكـشف          - مختبرات حاسوب  التي لديها 
  .في هذه المرحلة عن مدى استخدام هؤالء المعلمين للحاسوب في ممارساتهم التعليمية

 معلمـي العلـوم مـن ذوي        تم اختيار بناًء على نتائج المرحلة األولى سي     : المرحلة الثانية 
 ال يستخدمون الحاسـوب      نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم ولكنهم      االتجاهات االيجابية 

قات ، و الكشف عن أهم األسباب والمعو      في ممارساتهم التعليمية أو يستخدمونه بشكل قليل      
  .استخدام الحاسوب في تعليم العلومالتي تحول دون 

االتجاهـات نحـو    "  قامت الباحثة بتطوير أداة واحدة للمرحلة األولى وهـي اسـتبانة              
قـات اسـتخدام    معو"استبانة  : وأداتين للمرحلة الثانية   . "الحاسوب واستخدامه في التعليم   

   "تعليمقات استخدام الحاسوب في المعو"  و مقابلة معمقة "الحاسوب في التعليم 
  لذا أرجو من حضرتك التكّرم بتحكيم هذه األدوات
  مع االحترام

  صوفيا الريماوي   : الباحثة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   االتجاه نحو الحاسوب واستخدامه في التعليماستبانة
  

  أختي المعلمة / أخي المعلم 
   تحية طيبة و بعد،

ت نحو الحاسوب ومعيقات اسـتخدامه فـي        االتجاها"       تقوم الباحثة بدراسة عنوانها     
كمتطلـب لرسـالة    ". التعليم لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية           

  :وستكون الدراسة على مرحلتين . الماجستير في التربية
المرحلة األولى تهدف إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلـوم نحـو الحاسـوب و                •

  .استخدامه في التعليم
رحلة الثانية تهدف إلى الكشف عن أهم الصعوبات و العوامل التـي تحـول دون               الم •

  .استخدام المعلمين للحاسوب في التعليم
  لذا أضع بين يديك هذه االستبانة والتي تتكون من جزأين؛ الجزء األول معلومات عامـة               

حاسوب و  ، أما الجزء الثاني فيهدف إلى الكشف عن مستوى االتجاه لدى المعلمين نحو ال             
  .استخدامه في التعليم، لما التجاهات المعلمين من أثر على ممارساتهم الصفية 

 واحـدة  فقرات االستبانة  بعناية و مصداقية ، مع إعطاء إجابـة       جميعيرجى اإلجابة عن    
مع العلم أن جميع المعلومات التي سترد في االستبانة سوف تستخدم ألغـراض           . لكل فقرة 

 لن يترتب عليها أي مساءلة أو مسؤولية ، لذا أرجو من حـضرتك              البحث العلمي فقط، و   
يمكنـك أن   ( نظراً لألهمية الكبيرة له في المرحلة الثانية         ستبانةحفظ الرقم المدون على اال    

  )تضع االستبانة في مغلف مغلق 
  

  صوفيا الريماوي:    الباحثة
  طالبة ماجستير في التربية 

  جامعة بيرزيت
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  علومات عامةم: الجزء األول 
  :  الرجاء آتابة اإلجابة المناسبة في المكان المخصص أو وضع دائرة على ما ینطبق عليك 

  رقم المشارك   .1
  اسم المدرسة   .2
  المحافظة  .3
 أنثى. 2 ذآر . 1 الجنس   .4
 ماجستير. 3 بكالوریوس. 2 دبلوم. 1 المؤهل العلمي   .5
 5 – 1  سنوات الخبرة في التدریس   .6

 سنوات
6 – 10 

 سنوات
ن  ر م  10أآث

 سنوات
 

 ال. 2 نعم. 1  یتوفر في المدرسة انترنت  .7
تخدم      نسبة  .8 ي اس  الحصص الت

يم  فيه ي تعل وب ف ا الحاس
 العلوم أسبوعيًا

  
0% 

  
 %25أقل من 

  
25%-50% 

  
 %50أآثر من 

ي         .9 ساقات الحاسوب الت عدد م
 درستها في الجامعة أو الكلية

 4أآثر من  4 - 3 2 - 1 صفر 

ي         .10 ة الت دورات التدریبي عدد ال
ال     ي مج ا ف ت به التحق

 الحاسوب

 4أآثر من  4 - 3 2 - 1 صفر 

  
  اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب و استخدامه في التعليم : الجزء الثاني 

   
   .في الخانة التي تعبر عن رأیك أمام آل فقرة  ) X(  الرجاء وضع إشارة  
  

 الرقم
  

 الفقرة
ق  مواف

 بشدة 
  غير موافق 

 موافق 
ق  ر مواف غي

 بشدة 
     .أحدث الحاسوب ثورة جدیدة في التعليم  1
ة  في             2 دى الطلب یطور استخدام الحاسوب نوعية التعلم ل

 .الصف
    

     .یّطور استخدام الحاسوب طریقة التدریس  3
و    4 ب النم ام بجوان م فرصة االهتم وب للمعل يح الحاس یت

 .للمتعلم المختلفة 
    

     . یحرر الحاسوب المعلمين من روتين العمل 5
وانين و   6 اهيم و الق يل المف ى توص وب عل ساعد الحاس ی

 .النظریات  العلمية المجردة للطلبة  
    

یّسهل الحاسوب عملية تقييم الطلبة باستخدام برمجيات        7
 .متخصصة 
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     .یصبح التّعلم أسهل باستخدام الحاسوب  8
     .ینمي الحاسوب  مهارات التعلم األساسية لدى المتعلم  9

ة    10 تّعلم بالطریق ن ال َضل م الل الحاسوب أْف ن خ تّعلم م ال
 .التقليدیة 

    

ي         11 وب ف تخدام الحاس ي اس صعب عل ن ال ه م د أن اعتق
 .التعليم الصفي

    

     .یزید الحاسوب من المتعة و التشویق أثناء التدریس  12
     .یزید الحاسوب من دافعية الطلبة للتعلم  13
     .ینمي الحاسوب اإلبداع لدى الطلبة  14
     . یساعد الحاسوب الطلبة على العمل الجماعي 15
     .مهارات الحاسوبية ضروریة للمستقبل 16
شكل              17 يم ب ي التعل أتمنى لو استطيع استخدام الحاسوب ف

 متكرر 
    

م 18 د المعل تخدام  یفق د اس صف عن ى ال سيطرة عل  ال
 .الحاسوب في التدریس

    

     .یجرد الحاسوب المعلم من الصفات اإلنسانية 19
     .استخدام الحاسوب في التعليم مضيعة للوقت 20
     .سيأخذ الحاسوب دور المعلم یومًا ما 21
الل   22 ن خ بعض م ضهم ال اس عن بع زل الحاسوب الن یع

 .جتماعية بينهم منع التفاعالت اال
    

ي   23 وب ف تخدام الحاس د اس صّفي  عن ل ال زداد التفاع ی
 .التدریس 

    

ذ  24 ى یأخ ة استخدام الحاسوب حت ة آيفي م معرف من المه
 وضعه في التعلم الصفي  

    

     استمتع بالعمل عندما  استخدم الحاسوب  25
     .أشعر بالثقة بالنفس عند العمل على الحاسوب 26
     .أرغب أن التحق بدورات الحاسوب 27
     .تزید معرفتي الستخدام الحاسوب من إمكانيات عملي 28
     .ال أؤید فكرة استخدام الحاسوب في التعليم 29
     .أتوتر عندما أقدم على استخدام الحاسوب 30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  استبانة
  "تعليممعوقات استخدام الحاسوب في ال" 

  
  أختي المعلمة / أخي المعلم 

   
  تحية طيبة و بعد،

وان  ة بعن وم الباحث ي تق ة الت تكماًال للدراس ات "      اس اه نحو الحاسوب ومعيق ستوى االتج م
ة       ضفة الغربي ي ال ة ف دارس الحكومي ي الم وم ف ي العل دى معلم يم ل ي التعل تخدامه ف أوًال .اس

ى و     ة األول ي المرحل ك ف ى تعاون كرك عل ك الأش تبانةتعبئت وب    " س و الحاس ات نح االتجاه
وم نحو الحاسوب و               "  واستخدامه في التعليم   التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العل

يم              ة          .استخدامه في التعليم ومدى استخدامهم للحاسوب في التعل ًا أرجو من حضرتك تعبئ ثاني
صعوبات و        م ال ن أه شف ع ى الك دف إل ي ته تبانة والت ذه االس ول دون   ه ي تح ل الت العوام

ة        يم ،وإجاب ع استخدام المعلمين للحاسوب في التعل ة و مصداقية و     جمي تبانة  بعنای رات االس  فق
رة  واحدةأخذ الموضوع بجدیة، مع إعطاء إجابة        ع المعلومات التي      .  لكل فق م أن جمي مع العل

ب ع      ن یترت ط ، و ل ي فق راض البحث العلم ستخدم ألغ وف ت تبانة س ي االس ترد ف ا أي س ليه
  ولك جزیل الشكر   . مساءلة أو مسؤولية

  صوفيا الریماوي:  الباحثة
  
  

  معلومات عامة: الجزء األول 
  

ي         ارة الت ى للعب رة عل ع دائ ان المخصص أو وض ي المك بة ف ة المناس ة اإلجاب اء آتاب  الرج
  : تناسبك

  المحافظة  .1
 أنثى. 2 ذآر .  1 الجنس   .2
. 2 دبلوم. 1 المؤهل العلمي   .3

 بكالوریوس
    ماجستير. 3

ي   .4 صص الت سبة الح ن
ا الحاسوب في  استخدم فيه

 تعليم العلوم أسبوعيًا

  
0% 

  
%25أقل من 

  
25%-
50% 

  
ن   ر م أآث

50% 
وب     .5 ساقات الحاس دد م ع

ة     ي الجامع تها ف ي درس الت
 أو الكلية

 4أآثر من  4 - 3 2 - 1 صفر 

ة     .6 دورات التدریبي دد ال ع
ا ف      ي مجال  التي التحقت به

 الحاسوب

 4أآثر من  4 - 3 2 - 1 صفر 
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  معلومات عامة عن المدرسة: الجزء الثاني
   في الخانة التي تعّبرعن واقع مدرستك  )X(  الرجاء وضع 

  ال  نعم  الفقرةالرقم 
                      LCDs یتوفر في المدرسة    1
      انترنت یتوفر في المدرسة   2
      شاشات عرض یتوفر في المدرسة   3
      برمجيات تعليمية یتوفر في المدرسة   4

أقراص مرنة تحوي على  یتوفر في المدرسة   5
  مواد تعليمية اثرائية

    

  
  

  المعيقات التي تواجه المعلمين في استخدامها في التعليم: الجزء الثالث 

   عن رأيك أمام آل عبارةرفي الخانة التي تعّب  ) X(  الرجاء وضع إشارة  

  
 الرقم

  
 الفقرة

موافق 
 بشدة 

  غيرموافق 
 موافق 

غير موافق  
 بشدة 

    بيئة مختبر الحاسوب مناسبة للتدریس 1
    األجهزة المتوافرة في المدرسة آافية 2
    األجهزة المتوافرة في مختبر المدرسة حدیثة 3
     ل البرمجيات التعليميةأجهزة الحاسوب في المدرسة مجهزة إلنزا 4
     أستطيع الحصول على برمجيات تربویة مفيدة في مجال التخصص 5
    یتم صيانة األجهزة في المدرسة بشكل مستمر 6
     .عدد طلبة الصف الواحد أآبر بكثير من األجهزة المتاحة للتعليم 7
     .عليماآتظاظ المنهاج یمنع المعلم من استخدام الحاسوب في الت 8
     .اآتظاظ البرنامج المدرسي للمعلم یمنع من استخدام الحاسوب 9

يم       10 ي التعل وب ف تخدام الحاس ارات اس ي مه ًا ف دریبًا آافي ت ت     . تلقي
    إدارة المدرسة تشجع على استخدام الحاسوب في التعليم 11
    المشرف التربوي یدعم استخدام الحاسوب في التعليم 12
     .الزمالء یشجعون على استخدام الحاسوب في التعليم 13
ر الحاسوب     "منسق الحاسوب في المدرسة       14 سهل  " مسئول مختب ی

علّي استخدام مختبر الحاسوب في التعليم
    

     .أجد صعوبة في ضبط الطلبة إذا استخدمت الحاسوب في التعليم .15
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  : الجزء الرابع
 معيقات تحد من استخدامك للحاسوب في تعليم العلوم ولم ترد أعاله ،أرجو              برأیك هل هناك    

  :تدوین ما ال یزید عن خمس معيقات 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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  أسئلة المقابلة الخاصة ِب
  

  قات استخدام الحاسوب في التعليمومع
  

  
 األسئلة

  
 مالحظات

  عرف بنفسك ؟ )1
 االسم  •
   التخصص •
  لمؤهل العلميا •
   سنوات الخبرة  •
   الصفوف التي تدرسها •
•     

 

 

  :تحدث عن خبرتك الشخصية مع الحاسوب  )2
 

 :أسئلة مساعدة
  هل لدیك حاسوب شخصي في البيت  ؟  •
  ما مدى استخدامك له ؟ •
  هل تلقيت تدریبًا على استخدام الحاسوب ؟ •
   ما طبيعة التدریب؟ •
  آيف تقّيم العمل على الحاسوب ؟ •
•   

 

 

   خبرتك التعليمية مع الحاسوب؟تحدث عن )3
 

 :أسئلة مساعدة
  هل تستخدم الحاسوب في التعليم ؟أعط أمثلة  •
ك     • هل حاولت استخدام الحاسوب في عملك آمعلم ؟ متى؟ هل ل

  أن تعطيني فكرة عن ذلك ؟
ي  • وب ف تخدامك للحاس ول دون اس ي تح ات الت ي العقب ا ه م

دروس  اء ال تخدام  (؟إعط ة اس دم أو قل ون بع سؤال مره  ال
  )الحاسوب في تعليم العلوم

  ؟ماذا تحتاج لتبدأ باستخدام الحاسوب في ممارساتك التعليمية •
يم ؟                   • ي التعل تخدام الحاسوب ف دیر المدرسة من اس ما موقف م

  هل یشجعك على استخدامه في التعليم ؟ آيف؟
يم ؟             • ي التعل ما موقف مشرفك التربوي من استخدام الحاسوب ف

  لتعليم ؟ آيف؟هل یشجعك على استخدامه في ا
يم          • ي تعل وب ف تخدام الحاس ة اس ى آيفي دریبا عل ت ت ل تلقي ه

  العلوم؟
•   
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ي   )  4      وب ف تخدام الحاس ن اس ك م ا موقف ام م شكل ع ب

ي     وب ف تخدام الحاس يم اس تم تعم ى أن ی ق عل ل تواف يم؟ ه التعل
ه یجب استخدام                رى أن تعليم آل المباحث ؟أم أن هناك مباحث ت

  .؟حددهاالحاسوب في تعليمها 
 

 

ي  ) 5 يم ف ي التعل تخدام الحاسوب ف رة عن اس دیك فك هل ل
  المدارس الفلسطينية في الوقت الراهن ؟ ما رأیك في ذلك؟

  
  :أسئلة مساعدة

ي    • يم ف ي التعل وب ف تخدام الحاس شار اس رى انت دى ت ى أي م إل
  المدارس الفلسطينية؟

ات        • ي احتياج وفرة تلب ة المت ات التعليمي رى أن البرمجي ل ت ه
  عليم ؟الت

ة     • ات التعليمي ي البرمجي دها ف ي تری رات الت ي التغيي ا ه  م
  المحوسبة  لتقابل هذه  االحتياجات ؟

ي                  • يم ف ي التعل نقص الستخدام الحاسوب ف ذي ی ما هو الشيء ال
  المدارس الفلسطينية؟

ر من                 • ل آثي ما هي المعوقات التي تحول دون استخدامه من قب
  معلمي فلسطين ؟

ف الوضع   • ن تكيي ف یمك شكل  آي ستخدم ب صبح الحاسوب م لي
  یم؟روتيني و مكرر في التعل

 

 

ي   )6 وب ف ين  للحاس تخدام المعلم ك الس ا توقعات م
  المستقبل؟

 

 

وب و   ) 7     ين بالحاس ام المعلم ویر اهتم ك لتط ا اقتراحات م
  استخدامه في التعليم ؟
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   )4( ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  و الحاسوب واستخدامه في التعليمة االتجاهات نحاستبان
  

  أختي المعلمة / أخي المعلم 
   تحية طيبة و بعد،

االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات اسـتخدامه فـي        "       تقوم الباحثة بدراسة عنوانها     
كمتطلب لرسـالة   ". التعليم لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية           

  :وستكون الدراسة على مرحلتين . الماجستير في التربية
المرحلة األولى تهدف إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلـوم نحـو الحاسـوب و                •

  .استخدامه في التعليم
المرحلة الثانية تهدف إلى الكشف عن أهم الصعوبات و المعوقات التي تحـول دون               •

  .استخدام المعلمين للحاسوب في التعليم
انة والتي تتكون من جزأين؛ الجزء األول معلومات عامـة            لذا أضع بين يديك هذه االستب     

، أما الجزء الثاني فقرات تتعلق باالتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب و استخدامه في               
  .التعليم  ،لما التجاهات المعلمين من أثر على ممارساتهم الصفية 

طاء إجابة واحـدة     فقرات االستبانة  بعناية و موضوعية ، مع إع         جميعيرجى اإلجابة عن    
مع العلم أن جميع المعلومات التي سترد في االستبانة سوف تستخدم ألغـراض           . لكل فقرة 

 نظراً  ستبانة، لذا أرجو من حضرتك حفظ رقم المشارك المدون في اال          البحث العلمي فقط  
  . لألهمية في المرحلة الثانية

   
  صوفيا الريماوي:  الباحثة

                   طالبة ماجستير في التربية    
  جامعة بيرزيت 
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  معلومات عامة: الجزء األول 

  :في المربع بجانب العبارة التي تنطبق عليك   )  X ( إشارةالرجاء وضع 

   :  رقم المشارك .1

  :  اسم المدرسة .2

 : المديرية .3

 أنثى                    ذكر       :         الجنس .4

 10 – 5  ،                    أقل من خمـس سـنوات      :      سنوات الخبرة في التدريس    .5

  سنوات      10 أكثر من                ،   سنوات

دبلـوم  + دبلوم،        بكالوريوس  ،        بكـالوريوس                   :       المؤهل العلمي  .6

       ماجستير                                              ،تربية         

 نعم     ،         ال :            يتوفر في المدرسة انترنت .7

 : نسبة الحصص التي أستخدم فيها الحاسوب في تعليم العلوم أسبوعياً   .8

 أقـل مـن     -% 25،         مـن            %   25         ال أستخدمه  ،         أقل من                        

  % . 75      أكثر من ،    %      75 أقل من -% 50       من    ،   50%

 ،            0      :     :عدد مساقات الحاسوب التي درستها في الجامعـة أو الكليـة           .9

 فأكثر                                              4    ،          3    ،       2          ،       1

 ،                 0       : عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال الحاسـوب          .10

 فأكثر                                             4   ،         3    ،        2                   ،1
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  االتجاهات  نحو الحاسوب و استخدامه في التعليم : الجزء الثاني 
   .في الخانة التي تعبر عن رأیك أمام آل فقرة  ) X(  الرجاء وضع إشارة   

  
الرقم

  
 الفقرة

ــق  أواف
 بشدة 

  ال أوافق  أوافق 
  

ــق  ال  أواف
 بشدة 

     .أحدث الحاسوب ثورة في التعليم  1

نوعية الـتعلم لـدى      يطور استخدام الحاسوب   2
 .الطلبة 

    

ـ        3 دريس يطّور استخدام الحاسـوب طريقـة ت
 .العلوم

    

يتيح الحاسوب للمعلم فرصة متابعـة جوانـب         4
 .النمو المختلفة للمتعلم

    

     . يحرر الحاسوب المعلمين من روتين العمل 5

يساعد الحاسوب على توصيل المعرفة العلمية       6
 .المجردة للطلبة

    

يّسهل الحاسوب عملية تقييم الطلبة باسـتخدام        7
 .برمجيات متخصصة

    

     .يصبح التّعلم أسهل باستخدام الحاسوب 8

ينمي الحاسوب  مهارات التعلم األساسية لـدى         9
 .المتعلم

    

التعليم من خالل الحاسوب أفَْضل من التعلـيم         10
 .بالطريقة التقليدية

    

اعتقد أنه من الصعب علّي استخدام الحاسوب        11
 .في التعليم الصفي

    

     . من المتعة أثناء التدريس يزيد الحاسوب 12

     .يزيد الحاسوب من التشويق أثناء التدريس 13

     .يزيد الحاسوب من دافعية الطلبة للتعلم  14

     .ينمي الحاسوب اإلبداع لدى الطلبة 15
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الرقم

  
 الفقرة

ــق  أواف
 بشدة 

  ال أوافق  أوافق 
  

ــق  ال  أواف
 بشدة 

     . عاوني لدى الطلبةيعزز الحاسوب  العمل الت 16

ُأفّضل أْن استخدام الحاسوب في التعليم بـشكل         17
 .دائم

    

يفقد المعلم السيطرة على الصف عند استخدام        18
 .الحاسوب في التدريس

    

     .الحصة من التفاعل اإلنساني  يجرد الحاسوب 19

     .استخدام الحاسوب في التعليم مضيعة للوقت 20

     .ب سيأخذ دور المعلم يوماً ماالحاسو 21

يمنع الحاسوب التفـاعالت االجتماعيـة بـين         22
 .الطلبة

    

يزداد التفاعل الصفّي  عند استخدام الحاسوب        23
 .في التدريس

    

معرفة كيفية استخدام الحاسوب ضرورة  حتى        24
 .  يأخذ وضعه في التعليم الصفي

    

     . م الحاسوباستمتع بالعمل عندما  استخد 25

     .أشعر بالثقة بالنفس عند العمل على الحاسوب 26

     .أرغب أن التحق بدورات حاسوب 27

تزيد معرفتي الستخدام الحاسوب من إمكانيات       28
 .عملي كمدرس

    

     .ال أؤيد فكرة استخدام الحاسوب في التعليم 29

     .أتوتر عندما أقدم على استخدام الحاسوب 30
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   )5( ملحق رقم 
  

  أسئلة المقابلة الخاصة 
  ِبمعوقات استخدام الحاسوب في التعليم

  
 مالحظات األسئلة

  عرف بنفسك ؟ )4
  االسم  •
  التخصص •

  المؤهل العلمي •
   سنوات الخبرة  •
   الصفوف التي تدرسها •
•    

  
  
  

  سؤال الهدف منه التمهيد للمقابلة وبناء الثقة
 

  :حاسوب تحدث عن خبرتك الشخصية مع ال )5
  

 :أسئلة مساعدة
 هل لديك حاسوب شخصي في البيت  ؟ انترنت؟  •

  ما مدى استخدامك له ؟ •
  هل تلقيت تدريباً على استخدام الحاسوب ؟ •
   ما طبيعة التدريب؟ •
 كيف تقّيم مهارتك في استخدام  الحاسوب ؟ •

  
  
  
 

  تحدث عن خبرتك التعليمية مع الحاسوب؟ )6
  

 :أسئلة مساعدة
؟  كيفية استخدام الحاسوب في تعليم العلـوم       هل تلقيت تدريبا على    •

  )السؤالين اآلتيين مرتبطين بتلقي التدريب( 
 ما نوع التدريب؟ -

  كيف كانت آلية التدريب؟ -
  هل حاولت استخدام الحاسوب في عملك كمعلم ؟ •
هل لك أن تخبرنا عن الحاالت التي ترجع فيها إلـى اسـتخدام              •

 الحاسوب؟
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ر في المدرسة في عملـك ؟       هل تستخدم مختبر الحاسوب المتوف     •
 كيف؟

هل يستخدم الطلبة الحواسيب المتوفرة في المدرسة في تعلمهـم           •
 لمادة العلوم ؟ وضح 

 هل تشجع الطلبة على استخدام الحاسوب ؟ كيف؟ •

 كيف تتعامل مع األنشطة الموجودة في الكتاب المقـرر والتـي           •
 تتطلب استخدام الحاسوب واالنترنت؟

 )اذا كان الجواب ال( لماذا؟ هل تقوم بهذه األنشطة ؟  •

ما هي أكثر األغراض التي يستخدم مـن أجلهـا فيهـا مختبـر        •
 الحاسوب في المدرسة ؟

ما دور مسؤول مختبر الحاسوب في المدرسـة فـي اسـتخدام             •
 االجهزة في المختبر في التعليم؟

كيف تقّيم مختبر الحاسوب في مدرستك بما فيـه مـن أجهـزة              •
 : من حيثالستخدامه في تعليم العلوم

 ).البيئة العامة( سعته  -

  .عدد أجهزة الحاسوب فية -
 .جاهزية هذه األجهزة لتحميل برامج تعليمية خاصة بتعليم العلوم -

  ....).، شاشات عرضLCDsانترنت، أجهزة ( توفر -
ما موقف مدير المدرسة من استخدام الحاسوب في التعليم ؟ هـل      •

 يشجعك على استخدامه في التعليم ؟ كيف؟

قف مشرفك التربوي من استخدام الحاسوب في التعلـيم ؟          ما مو  •
  هل يشجعك على استخدامه في التعليم ؟ كيف؟

هل يتواجد في مدرستك معلمين يوظفون الحاسوب في تعلـيمهم           •
 )إن كان الجواب نعم ( لصفوفهم ؟

 كيف ؟ -

  أال يشجعك هذا على استخدام الحاسوب في تعليم العلوم ؟  -
بأنها تصعب عليك استخدام الحاسـوب      ما هي األمور التي تراها       •

 في ممارساتك التعليمية؟ 

هل لديك فكرة عن مدى وانتشار استخدام الحاسوب فـي          ) 4
  التعليم في المدارس الفلسطينية في الوقت الحاضر؟
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  :أسئلة مساعدة
إلى أي مدى ترى انتشار استخدام الحاسوب فـي التعلـيم فـي              •

  المدارس الفلسطينية؟
 )إذا كان الجواب نعم( درة التعليم االلكتروني؟هل سمعت عن مبا •

 ماذا سمعت عنها؟ -

  هل أنت مشارك فيها؟ -
 ما رأيك فيها ؟ -

 ماذا تتوقع لها ؟ -

هل لديك فكرة عن برمجيات تعليمية متـوفرة خاصـة بتعلـيم             •
  )إذا كان الجواب نعم يطرح السؤلين اآلتيين( العلوم؟ 

ة تلبي احتياجـات    هل ترى أن هذه  البرمجيات التعليمية المتوفر        •
 تعليم العلوم ؟ وّضح

 ما هي التغييرات التي تريدها في البرمجيات التعليمية المحوسبة           •
  لتقابل هذه  االحتياجات ؟

ما هو الشيء الذي ينقص الستخدام الحاسوب في التعلـيم فـي             •
 المدارس الفلسطينية؟

ما هي اقتراحاتك لتطوير اهتمام المعلمين بالحاسـوب و          ) 5    
 استخدامه في التعليم ؟

 

على الصعيد الشخصي ما هي األمور أو الظروف التـي           ) 6
تحتاج أن تتوفر لديك لتستخدم الحاسوب في تعليم العلـوم فـي            

 السنوات القادمة؟  
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   )6( ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  استبانة

  "معوقات  استخدام الحاسوب في التعليم" 
  

  أختي المعلمة/ أخي المعلم 
   

   تحية طيبة و بعد،
االتجاهـات نحـو الحاسـوب      "      استكماالً للدراسة التي تقوم الباحثة بإجرائها بعنوان        

ومعوقات استخدامه في التعليم لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية فـي الـضفة              
  ."الغربية

االتجاهـات نحـو     " ةستبانأوالً أشكرك على تعاونك في المرحلة األولى وتعبئتك ال         •
التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلـوم         " الحاسوب واستخدامه في التعليم   

  .نحو الحاسوب و استخدامه في التعليم ومدى استخدامهم للحاسوب في التعليم
ثانياً أرجو من حضرتك تعبئة هذه االستبانة والتي تهدف إلـى الكـشف عـن أهـم                  •

حول دون استخدام معلمي العلوم للحاسوب في التعليم،        الصعوبات و المعوقات التي ت    
 فقرات االستبانة بعناية وموضوعية وأخذ الموضوع بجدية، مع إعطاء          جميعوإجابة  

مع العلم أن جميع المعلومات التي سترد في االستبانة سـوف           . إجابة واحدة لكل فقرة   
 .ولك جزيل الشكر. تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  
  صوفيا الريماوي:  الباحثة                                                     

                                                         طالبة ماجستر في التربية                          
  جامعة بيرزيت                                                           
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 معلومات عامة عن المبحوث: األول الجزء 
  

   :  رقم المشارك .10

  :  اسم المدرسة .11

 : المديرية .12

 أنثى                    ذكر:                الجنس .13

 10 – 5 ،                   أقل من خمـس سـنوات      :       سنوات الخبرة في التدريس    .14

  سنوات      10 أكثر من            ،       سنوات

دبلـوم  +  بكـالوريوس  دبلوم،        بكالوريوس  ،                        :       ل العلمي المؤه .15

                     ماجستير       ،تربية    

                           

  معلومات عامة عن موجودات في المدرسة: الجزء الثاني 
 

  في الخانة التي تعبر عن واقع مدرستك  ) X( الرجاء وضع 
  

 ال نعم الفقرة الرقم 

   انترنت يتوفر في المدرسة  1

          LCDs يتوفر في المدرسة أجهزة   2

   شاشات عرض يتوفر في المدرسة  3

برمجيـات تعليميـة    يتوفر في المدرسـة   4
 .خاصة بتدريس العلوم

  

برامج  تحـوي علـى    يتوفر في المدرسة  5
 .في مادة العلوم ية اثرائيةمواد تعليم
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  معوقات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم : الجزء الثالث 
وم،          يم العل  تفترض الباحثة أن العبارات آالتية معوقات تحول دون استخدام الحاسوب في تعل

  .أمام آل عبارة   ) X( ي درجة اإلعاقة لكل منها  بوضع إشارة /قّيم
  

 الرقم
  

 الفقرة
ــوق  مع

ــة بد رج
 كبيرة  

ــوق  مع
ــة  بدرج
 متوسطة

  معوق 
ــة  بدرج

 قليلة 

ــيس  لـ
 معوقاً

) مناسـبة ( بيئة مختبر الحاسوب في مدرستي غير مهيئة أو          1
 للتدريس

    

قصور األجهزة في مختبر الحاسوب في المدرسة عـن تلبيـة            2
 . االحتياجات الالزمة الستخدامها في التعليم

    

 المدرسـة علـى تحميـل        عدم قدرة أجهزة الحاسـوب فـي       3
 .البرمجيات التعليمية لتعليم العلوم

    

الحصول على برمجيات تعليمية مفيـدة فـي مجـال           صعوبة 4
 .التخصص

    

     .االفتقار إلى صيانة مستمرة ألجهزة  الحاسوب في المدرسة 5

 كثرة عدد طلبة الصف الواحد بالنسبة لعدد األجهزة المتاحـة           6
 . للتعليمفي مختبر الحاسوب

    

يمنعنـي مـن   ) محتوى الكتـاب المدرسـي    (اكتظاظ المنهاج    7
 .استخدام الحاسوب في التعليم

    

اكتظاظ برنامجي المدرسي يمنعني من استخدام الحاسوب فـي          8
 .التعليم

    

     .انخفاض مستوى مهاراتي في استخدام الحاسوب 9

     .الحاسوبانخفاض مستوى مهارات الطلبة في استخدام  10

     .قلة دعم إدارة المدرسة على استخدام الحاسوب في التعليم 11

     عدم اهتمام المشرف التربوي باستخدام الحاسوب في التعليم 12

عدم تشجيع الزمالء في المدرسة على استخدام الحاسوب فـي     13
  .التعليم

    

ختبر مسئول م "ضعف المساعدة التي يقدمها منسق الحاسوب        14
 .في المدرسة عند استخدام المختبر في التعليم" الحاسوب

    

     . صعوبة ضبط الطلبة إذا استخدمت الحاسوب في التعليم 15
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  :الجزء الرابع
  

ا                      شار إليه م ی إن آان هناك  معوقات أخرى  تحد من استخدامك للحاسوب في تعليم العلوم ول
  :وقات أعاله، أرجو تدوین ما ال یزید عن خمسة مع

  
1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 211

  ) 7 ( ملحق رقم
من المدارس في مختلف المديريات  على متابعة توزيع وجمع االستباناتنأسماء القائمي  

المسمى الوظيفي في مديرية 
  التربية

الرقم المديرية  االسم

 1  جنين جهاد نعنيش مشرفة تدريب

 عنةعبد الرحمن سما مشرف تدريب

 عوني الظاهر  التربويةرئيس قسم التقنيات

 2 نابلس

  عطيانيراجح مشرف تربوي

 ختام رئيس قسم التعليم العام

 3 سلفيت

 4 طولكرم نهى عطير مشرفة تربوية

 5 قلقيلية خضر عودة رئيس قسم اإلشراف

 إبراهيم الخطيب رئيس قسم التقنيات التربوية

يم ات والتقوسم الدراسرئيس ق
في المعهد الوطني للتدريب 

 التربوي

 الباحثة

 6 رام اهللا

 7 ضواحي القدس مروان بكير رئيس قسم اإلدارات التربوية

موظف إداري في قسم 
 اإلشراف

 محمد العاصي

 تيسير أبو رضوان مشرف مرحلة

 8 القدس

 9 بيت لحم خالد الجواريش رئيس قسم اإلشراف

 10 أريحا ريشمنال أبو ال رئيس قسم اإلشراف

 محمود مناصرة رئيس قسم اإلشراف

  صالح حميدات  مشرف تدريب
 11 الخليل

 12 جنوب الخليل أيمن الشروف مشرف تربوي

 مطيع عالونة رئيس قسم اإلدارات التربوية 

موظفة إدارية في قسم 
 اإلدارات التربوية

 سهى دعيبس

 13 قباطية
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   )8( ملحق رقم 
  حيمبسم اهللا الرحمن الر

  
االتجاهات نحو الحاسوب  " استبانةالكتاب الموجه لمديري المدارس الذي تم توزيعه مع 
  "واستخدامه في التعليم

  
   ة/ة المدرسة المحترم/ة مدير/الفاضل

  تحية طيبة وبعد،

  
االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه فـي التعلـيم         " تقوم الباحثة بدراسة عنوانها     

تطلب لدرجة الماجـستير    كم" في المدارس الحكومية في الضفة الغربية       وم  للدى معلمي الع  

أرجو توزيـع   . نة الدراسة ستك كإحدى مدارس عيّ   ختيار على مدر  قد وقع اال   و .في التربية 

على معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشـر         االستمارات الموجودة في المغلف     

رقـم  " رقم المدون داخـل اسـتمارته       حفظ ال ضرورة تذكير المعلمين    مع   ،في مدرستك 

ات استخدامات الحاسوب    تتعلق بمعوق  ، والتي  لما له من أهمية في مرحلة الحقة       "المشارك  

إذا لم يكن لديه    . عند الضرورة يمكنك تدوين اسم المعلم ورقم استمارته عندك        . في التعليم 

  .ان رقم استمارته، وشكراً لتعاونكمانع ويخشى نسي

  مع االحترام
  

  صوفيا الريماوي :                                     الباحثة   
  جامعة بيرزيت/                                         طالبة ماجستير 
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   )9(  رقم ملحق

أفراد العينة الذين تمت مقابلتهم ومواصفاتهم وتوزيعهم حسب المناطق وتاريخ إجراء 

  المقابلة

ــم  رق
المقابلة 

  أو
 المعلم

  )م ( 

ــم  رقـ
المشارك 

المؤهـــل   الجنس  المديرية  المنطقة
  العلمي

سنوات 
الخبرة 

ــي  فـ
  التدريس

متوســط 
ــاه  االتج
ــو  نحـ
الحاسوب 

ــاريخ  تــ
  المقابلة

  9/1/2007  3.20  9  دبلوم  ذكر  قلقيلية  شمال  148  1
  9/1/2007  3.27  6  بكالوريوس  أنثى  سلفيت  شمال  93  2
  10/1/2007  3.23  31  دبلوم   ذكر  بيت لحم  جنوب  261  3
  11/1/2007  3.03  8  ماجستير  ذكر  الخليل جنوب  303  4
أكثــر بكالوريوس أنثى  الخليل جنوب  324  5

   10من 
3.00  11/1/2007  

  11/1/2007  3.70  12بكالوريوس أنثى  الخليل جنوب  325  6
أكثــر  دبلوم  ذكر  رام اهللا  وسط  212  7

  10من 
3.33  14/1/2007  

أكثــر   مدبلو أنثى  رام اهللا وسط  168  8
   10من 

3.43  14/1/2007  

ضواحي  وسط  225  9
  القدس

  14/1/2007  3.93  3بكالوريوس أنثى

  15/1/2007  3.27  11بكالوريوس  ذكر  رام اهللا وسط  178  10
  17/1/2007  3.20  14بكالوريوس  أنثى  طولكرم  شمال  111  11
  17/1/2007  3.13  34بكالوريوس  ذكر  طولكرم  شمال  116  12
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  الكتاب الموجه لمديري المدارس الذي تم توزيعه مع استبانة 

  "معوقات استخدام الحاسوب في التعليم" 
  

  ة المدرسة المحترم /ة مدير/الفاضل

  تحية طيبة وبعد،

 " بعنـوان   بهـا الباحثـة    تقوم في المرحلة األولى من الدراسة التي        كأشكرك على تعاون  
وم في المـدارس    لت نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعليم لدى معلمي الع         االتجاها

كمـا وأشـكر    .تطلب لدرجة الماجـستير فـي التربيـة       كم" الحكومية في الضفة الغربية     
 االتجاهات نحو الحاسـوب واسـتخدامه فـي         استبانةمعلمات مدرستك على تعبئة     /معلمي

انية الستكمال الدراسة، بأن توزع االسـتبانات       التعليم، ونأمل منك التعاون في المرحلة الث      
العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر في مدرستك        على معلمي   الموجودة في الظرف    

الذين تم توزيع االستمارات عليهم في المرحلة األولى وكانت استماراتهم تحمـل نفـس              
رقـم   " بانةسـت الرقم المـدون داخـل اال     (األعداد المكتوبة على رأس الصفحة األولى         

  .)"المشارك 
  

ي االستمارات بعد تعبئتها إلى مكتب المديريـة فـي منطقتـك            /نرجو أن تبعث  : مالحظة
   . بالسرعة الممكنة، وشكراً للجميع

  مع االحترام
  

  صوفيا الريماوي :                                       الباحثة 
  جامعة بيرزيت/ماجستير                                          طالبة 
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           ةجابات المبحوثين على الفقرات استبان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

  االتجاهات نحو الحاسوب واستخدامه في التعليم " 
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة   الرقم

 0.543 3.41 .أحدث الحاسوب ثورة في التعليم  1
 0.500 3.26 .نوعية التعلم لدى الطلبة  يطور استخدام الحاسوب 2
 0.529 3.16 .يطّور استخدام الحاسوب طريقة تدريس العلوم 3
 0.614 3.00 .يتيح الحاسوب للمعلم فرصة متابعة جوانب النمو المختلفة للمتعلم 4
 0.618 3.18  . يحرر الحاسوب المعلمين من روتين العمل 5
 0.606 3.07 .يساعد الحاسوب على توصيل المعرفة العلمية المجردة للطلبة 6
 0.623 2.91 .يّسهل الحاسوب عملية تقييم الطلبة باستخدام برمجيات متخصصة 7
 0.581 3.09 .يصبح التّعلم أسهل باستخدام الحاسوب 8
 0.590 3.04 .ينمي الحاسوب  مهارات التعلم األساسية لدى المتعلم 9
 0.751 2.99 .التعليم من خالل الحاسوب أفَْضل من التعليم بالطريقة التقليدية 10
 0.817 2.58 .اعتقد أنه من الصعب علّي استخدام الحاسوب في التعليم الصفي 11
 0.607 3.19 .يزيد الحاسوب من المتعة أثناء التدريس  12
 0.605 3.21 .يزيد الحاسوب من التشويق أثناء التدريس 13
 0.549 3.20 .يزيد الحاسوب من دافعية الطلبة للتعلم  14
 0.588 3.23 .ينمي الحاسوب اإلبداع لدى الطلبة 15
 0.628 2.96 . يعزز الحاسوب  العمل التعاوني لدى الطلبة 16
 0.707 2.34 .ُأفّضل أْن استخدام الحاسوب في التعليم بشكل دائم 17
 0.684 2.26 .صف عند استخدام الحاسوب في التدريسيفقد المعلم السيطرة على ال 18
 0.592 2.30 .الحصة من التفاعل اإلنساني  يجرد الحاسوب 19
 0.517 1.82 .استخدام الحاسوب في التعليم مضيعة للوقت 20
 0.703 2.06 .الحاسوب سيأخذ دور المعلم يوماً ما 21
 0.658 2.28 .يمنع الحاسوب التفاعالت االجتماعية بين الطلبة 22
 0.612 2.80 .يزداد التفاعل الصفّي  عند استخدام الحاسوب في التدريس 23
 0.565 3.37 .  حتى يأخذ وضعه في التعليم الصفيفة كيفية استخدام الحاسوب ضرورة معر 24
 0.614 1.86 . استمتع بالعمل عندما  استخدم الحاسوب 25
 0.604 1.97 .حاسوبأشعر بالثقة بالنفس عند العمل على ال 26
 0.646 1.65 .أرغب أن التحق بدورات حاسوب 27
 0.596 3.22 .تزيد معرفتي الستخدام الحاسوب من إمكانيات عملي كمدرس 28
 0.612 1.72 .ال أؤيد فكرة استخدام الحاسوب في التعليم 29
 0.684 1.86 .أتوتر عندما أقدم على استخدام الحاسوب 30
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