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اجتاهات معلمي التعليم األساسي مبصراتة حنو استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية

أ.مروة رمضان السرييت ،حماضر مساعد بقسم احلاسوب -كلية الرتبية -جامعة مصراتة
ملخص الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إىل الكشف عن اجتاىات معلمي ومعلمات التعليم األساسي مبدينة مصراتة ضلو
استخدام وسائل التعليم ادلعتمدة على احلاسوب ،ومدى استفادهتم منها يف تطوير العملية التعليمية،
وعالقتو ببعض ادلتغًنات (ادلؤىل العلمي ،سنوات اخلربة يف التدريس ،التخصص ،تلقي ادلعلم لدورة
تدريبية يف احلاسوب).
تكونت عينة الدراسة من ( )66معلماً ومعلمة من معلمي مدينة مصراتة ،موزعٌن على  5مدارس يف
مدينة مصراتة ،وقد مجعت البياانت ابستخدام استبانة مت إعدادىا الستقصاء آراء عينة الدراسة.
ىدفت الدراسة بشكل أساسي لإلجابة عن األسئلة التالية:
ما اجتاىات معلمي التعليم األساسي مبصراتة ضلو استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية؟
ما ىي أىم ادلتغًنات ال ي لديها ارتباط ذهذه االجتاىات؟
ما ىي ادلعوقات ال ي يرى ادلعلمون أهنا عوامل أساسية حتول دون استخدامهم للحاسوب كوسيلة
تعليمية يف التدريس؟
لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت حتليل البياانت اجملمعة ابستخدام الربانمج اإلحصائي ،Minitab 16
واستخدم من األساليب اإلحصائية :اختبار كرونباخألفا ،و اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كوجملروف–
مسرنوف) ،واختبار ( )One-Sample T-Testالختبار وحتليل البياانت ،والختبار فروض
البحث ،وكانت أىم النتائج ال ي توصل إليها الباحث ما يلي:
ىناك اجتاه إجيايب ورغبة لدى معلمي ومعلمات التعليم األساسي مبدينة مصراتة الستخدام احلاسوب
وبررلياتو كوسائل تعليمية لشرح الدروس يف سلتلف ادلواد الدراسية.
ىناك ارتباط بٌن قلة الدورات التدريبية للمعلمٌن وبٌن قلة استخدامهم للحاسوب كوسيلة تعليمية.
درجة رضا ادلعلمٌن الذين استخدموا احلاسوب كوسيلة تعليمية عن النتائج ال ي حتصلوا عليها من ىذا
االستخدام كانت مرتفعة شلا يدل على أن استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية وإدخالو يف الوسيلة
التعليمية كان لو أثر إجيايب على العملية التعليمية.
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وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
توعية ادلعلمٌن مبميزات الوسائل التعليمية احلاسوبية وفوائد استخدامها يف العملية التعليمية.
توفًن الدورات التدريبية الالزمة للمعلمٌن لتدريبهم على استخدام احلاسوب وعلى الوسائل التعليمية
ادلرتبطة بو.
استثمار االجتاىات اإلجيابية دلعلمي التعليم األساسي اجتاه استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية ،وتبين
ىذه االجتاىات ،واالستفادة منها ،وتوظيفها يف العملية التعليمية.
ادلقدمة:
يوصف عصران احلايل أبنو عصر ادلعرفة والتكنولوجيا والثورة ادلعلوماتية ،ونتيجة للتطور ادلعريف والعلمي
والتكنولوجي الكبًن الذي حدث ،ونتيجة لظهور تقنيات جديدة يف سلتلف ميادين احلياة فقد أصبح
لز ًاما على األنظمة التعليمية مواكبة ىذه التطورات،واالستفادة منها؛ جلعل العملية التعليمية أيسر وأكثر
متعةً ولفتاً النتباه الطالب ،وإليصال ادلعلومات بشكل أكثر فاعلية بوقت وجهد أقل للمعلم والطالب
على حد سواء.
ويُعد احلاسوب من أىم وسائل تكنولوجيا التعليم احلديثة دلا يتميز بو من مكوانت وخصائص ،ودلا لو
من أتثًن يف حواس ادلتعلم وتوفًن فرصة التغذية الراجعة الفورية.
فاحلاسوب دخل يف مجيع حقول احلياة عامة وحقول ادلعرفة بشكل خاص ،فهو يلعب دورا ىاما
ورئيسيا يف تطوير ونقل ادلعرفة العلمية جبميع أنشطتها التعليمية ،وقد أجريت العديد من الدراسات
واألحباث حول استخدام احلاسوب يف التعليم ،وال ي أثبتت أن استخدامو يف التعليم يزيد من دافعية
ادلتعلم ضلو التعليم ،وقد ذكر ادلناعي َّ
"أن للحاسوب دوراً مهماً يف استخدام ادلواقف التَّعليمية ادلختلفة
مثل :التدريب ،وادلمارسة ،والشروح العملية ،وحل ادلشكالت ،من خالل وضع ادلتعلِّم يف بيئة تعليمية
ختتلف عن الطرق التقليدية ادلستخدمة مثل :االعتماد على الكتاب ادلدرسي ،وادلعلِّم".
إانستخدام احلاسوب وبرامج الوسائط ادلتعددة لتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية من ادلعطيات الرتبوية
ادلهمة ال ي أسهمت يف حتقيق التعلم الفعال ،وقد أشار اخلزرجي إىل أمهية احلاسوب كتقنية تربوية حديثة
"إن استخدام احلاسوب كمساعد للتعلم يبعد الطالب عن الروتٌن واحلساابت ادلستهلكة للوقت إضافة
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إىل زايدة أثر التعلم من خالل التعلم الذايت ومن خالل الربامج احلاسوبية التعليمية وذلك لسرعة
احلاسوب يف إجراء احلساابت وجتسيد ادلواقف التعليمية لزايدة قدرة ادلتعلم على اكتساب ادلعرفة".
وعلى الرغم من أمهية استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية إال أن مقدار االستفادة منو تعتمد بشكل
أساسي على ادلعلم؛ ولذا فإن توفًن أجهزة احلاسوب يف ادلدارس يتطلب إعداد ادلعلمٌن الستخدامو
وا الستفادة منو ابلطريقة الصحيحة والفعالة ،فادلعلم يعترب القائد للعملية التعليمية وادلنفذ ذلا ،واحلاسوب
والوسائل التعليمية ادلعتمدة عليو ال ديكنها العمل لوحدىا يف التعليم دون إشراف ومساندة ادلعلم ،فهو
الذي خيتار الربامج ادلستخدمة كوسائل تعليمية والوقت الذي تستغرقو ،األمر الذي أدى إىل إضافة
مهارة استخدام احلاسوب إىل ادلهارات ال ي ينبغي أن ديتلكها ادلعلم.
مشكلة البحث:

على االرغم من التطور الكبًن الذي شهدتو العملية التعليمية يف سلتلف دول العامل من حيث إدخال
التكنولوجيا فيها ،واستخدام احلاسوب وتطبيقاتو يف رفع مستوى التعليم ،وعلى الرغم من توفًن
مؤسسات التعليم ألجهزة احلاسوب يف أغلب ادلدارس وأجهزة العرض ادلرئي DataShow
كملحقات لو ،وتوفًن بعض الربرليات الالزمة الستخدامو كوسيلة تعليمية ،إال أنو وفقاً خلربة الباحثة يف
رلال التعليم لوحظ قلة استخدام احلاسوب يف شرح الدروس كوسيلة تعليمية مساعدة يف ادلواد الدراسية
ادلختلفة،على الرغم من اإلمكانيات الكبًنة ذلذه الوسائل ،وعلى الرغم من توفر رغبة كبًنة لدى الكثًن
من ادلعلمٌن يف االستفادة من بررليات احلاسوب وادلزااي ال ي توفرىا ،ومن ىنا جاءت مشكلة الدراسة
للبحث عن واقع استخدام ادلعلمٌن يف التعليم األساسي مبدينة مصراتة للوسائل التعليمية ادلعتمدة على
الوسائط ادلتعددة ابستخدام احلاسوب ،ومدى معرفتهم ذها ولكيفية االستفادة منها،وكيفية استخدامها،
وما ىي آراؤىم حوذلا ومدى اقتناعهم ذها؟ وما ىي ادلعوقات ال ي حتول دون استخدامهم ذلا؟

أسئلة البحث:

ما مدى استخدام ادلعلمٌن للحاسوب كوسيلة تعليمية يف العملية التعليمية؟
ما مدى تقبل ادلعلمينالستخدام احلاسوب وبرامج الوسائط ادلتعددة كوسيلة تعليمية ،وىل ينظرون
للحاسوب وبرامج الوسائط ادلتعددة على أهنا ﻭسـيلة تعليمية فعالة؟
ماىي ادلعوقات ال ي دتنع ادلعلمٌن من إدخال احلاسوب للعملية التعليمية؟
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ىل يوجد ارتباط بٌن ادلؤىل العلمي واخلربة والدورات التدريبية وبٌن استخدام ادلعلمٌن للحاسوب
كوسيلة تعليمية؟
ما مدى توفًن اجلهات ادلسؤولة عن التعليم للدورات التدريبية للمعلمٌن ،ومدى مالءمة ىذا الدورات
ذلم؟
ماىي اجملاالت ال ي يستفاد فيها من احلاسوب يف مدراس مدينة مصراتة حالياً حسب آراء ادلعلمٌن؟
أهداف البحث:

ىدف البحث إىل التعرف على مدى استخدام معلمي التعليم األساسي مبصراتة للوسائل التعليمية
ادلعتمدة على احلاسوب يف عملية التعليم ،ومعرفة اجتاىات ادلعلمٌن ضلوىا وادلعوقات ال ي حتد من
استخدامهم ذلا من وجهة نظرىم ،وفيما إذا كان ىناك اختالف بٌن اجتاىاهتم تبعاَ دلتغًنات :ادلؤىل
العلمي وسنوات اخلربة والتخصص والدورات التدريبية ،والتعرف على اجملاالت ال ي يستخدم فيها
احلاسوب يف ادلدارس حالياً حسب آراء ادلعلمٌن.
مصطلحات البحث:
الوسائل التعليمية :ىي الوسائل السمعية والبصرية ال ي تستخدم يف العملية التعليمية لتوصيل ادلعلومات
إىل التالميذ بطريقة عملية ديكن قياسها.
أو :ىي ادلواد واألدوات واألجهزة ال ي تساىم يف ايضاح مفهوم غامض بغرض التغيًن يف سلوك ادلتعلم.
التعليم ادلربمج :ىو طريقة فردية يف التعليم تقوم على التسلسل ادلنطقي ادلنظم يف عرض خطواهتا حبيث
تتيح للمتعلم فرصة للنشاط اإلجيايب يف اكتساب اخلربات وتوجيو سلوكو على ضلو من التقومي الذايت.
الوسائل التعليمية احلاسوبية :ىي الوسائل التعليمية ال ي يستخدم فيها احلاسوب.
الربرليات التعليمية :ىي برامج احلاسوب ادلعدة ذهدف استخدامها يف العملية التعليمية كربامج
مساعدة.
الوسائط ادلتعددة :تعرف لغوايً أبهنا ادلصطلح الذي يشًن إىل استخدام رلموعة من الوسائط التعليمية
بصورة مندرلة ومتكاملة من أجل حتقيق الفعالية يف عملي ي التعليم والتعلم.
أما اصطالحياً :فهي برامج دتزج بٌن الكتاابت والصور الثابتة وادلتحركة والتسجيالت الصوتية والرسوم
اخلطية لعرض ونقل ادلعلومات ابستخدام احلاسوب.
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اإلطار النظري:
إن عملية التدريس ىي خليط من أنشطة وفعاليات ادلعلم مع الطلبة داخل الفصل معززة ابلوسائل
التعليمية ادلناسبة لتسهيل التعلم على الطلبة ،ولذلك مت استخدام الوسائل التعليمية للخروج من طريقة
التدريسالتلقينية ،ولتساىم يف شرح الدروس وايضاح ادلفاىيم والقوانٌن واألسس وغًنىا من ادلعلومات
ال ي يتضمنها الدرس ،بغرض ايصال ادلعلومات للطلبة بشكل أوضح وأكثر يسراً ،ولرتسيخ ادلعارف
وادلهارات يف ذاكرة ادلتعلم بعيدة ادلدى ،وتعد الوسيلة التعليمية عنصراً أساسياً من عناصر العملية
التعليمية ادلدرسية يف وقتنا احلاضر ،وقد مرت الوسائل التعليمية بعدة مراحل وتصنيفات.
ومع التطور التكنولوجي وادلعلومايت ،ودخول احلاسوب يف مجيع مناشط احلياة بشكل كبًن ،توجب
أمرا ضرورًاي البد منو؛ دلا يوفره من
االستفادة منو يف رلال التعليم ،وأصبح استخدام احلاسوب يف التعليم ً
إمكانيات تسهل عملية التعليم والتعلم.
وتعترب وسائل التعليم احلاسوبية من أحدث وسائل التعليم ،وىي تعمل على سلاطبة أكثر من حاسة من
حواس ادلتعلم ،كحاس ي السمع والبصر ،شلا جيعل ادلعلومات تصل بشكل جيد ،واستخدامها جيعل
ادلواد الصعبة وادلملة أكثر جذابً النتباه الطالب ،وجتعلو أكثر دافعية ضلو تعلم ىذه ادلواد؛ ألهنا تعمل
على توضيح األفكار وادلعلومات بطريقة مشوقة وبعيدة عن ادللل.
ال يقتصر استخدام احلاسوب يف التعليم على دوره كوسيلة تعليمية فقط ،ولكنو يستخدم يف عدة
رلاالت كاستخدامو يف األعمال اإلدارية ادلدرسية ،ولكن الرتكيز سيكون على استخدام احلاسوب
كوسيلة تعليمية فقط يف ىذه الورقة البحثية.
إن صلاح وانتشار استخدام احلاسوب كوسيلة يف التدريس والتعليم يعتمد بشكل كبًن على مدى ارتباط
الربا مج التعليمية ابلدرس وإسرتاتيجية التدريس ،حبيث تعمل على خدمة العملية التعليمية ،وكذلك
تعتمد على دقة إعداد ىذه الربامج ودقة كتابتها ،ومدى تقبل ادلعلمٌن واستعدادىم الستخدامها،
حيث إن بعض ادلعلمٌن يشعرون ابلقلق من استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية ،وتطغى عليهم
طبيعة ادلقاومة الستخدام التكنولوجيا يف التعليم ،وىي ظاىرة التزال منتشرة بٌن ادلعلمٌن.
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جماالت استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية:
أشار الكثًن من الباحثٌن وادلربٌن العاملٌن يف رلال التعليم إىل أمهية استخدام احلاسوب يف العملية
التعليمية ،وأكدوا على أنو أحدث تطوراً كبًناً يف العملية التعليمية ،وديكن استخدام احلاسوب يف
العملية التعليمية يف عدة رلاالت منها:
استخدام احلاسوب التعليمي يف التدريب وادلران.
استخدام احلاسوب التعليمي يف عمليات الشرح اخلصوصية.
استخدام احلاسوب التعليمي كوسيلة تعليمية.
استخدام احلاسوب التعليمي يف االختبارات.
استخدام احلاسوب التعليمي يف احملاكاة والتشبيو.
استخدام احلاسوب يف األلعاب التعليمية.
تقسيم الوسائل التعليمية احلاسوبية ادلعدة ابلوسائط ادلتعددة وفقاً لطريقة إعدادىا:
ىناك رلموعة من التعريفات ال ي ديكن أن تستخدم لتعريف الوسائط ادلتعددة من لوصفها من جهة
استخدامها يف العملية التعليمية كوسيلة تعليمية منها:
الوسائط ادلتعددة دتثل التكامل بٌن أكثر من وسيلة تعليمية واحدة ،مثل :ادلطبوعات ،الفيديو،
التسجيالت الصوتية ،احلاسوب ،واألفالم أبنواعها؛ لتكون وسيلة تعليمية متكاملة عند العرض أو
التدريس.
استخدام احلاسوب لدمج النصوص اللغوية ،والرسوم ،والسمعيات ،ولقطات الفيديو ،وعرضها عن
طريق روابط وأدوات تسمح للمتعلم ابلتواصل والتفاعل.
منط من أمناط االتصال مع احلاسوب ،جيمع ادلادة العلمية أبشكال متنوعة؛ مكتوبة ،منطوقة ،مرئية،
مرسومة ،مصورة ،ومتحركة.
ديكن تقسيم الوسائل التعليمية احلاسوبية ادلعدة ابلوسائط ادلتعددة وفقاً لطريقة إعدادىا وإنتاجها إىل:
سهلة اإلعداد :مثل تلك ال ي يتم جتهيزىا ابستخدام برانمج البوربوينت ،حيث ديكن للمعلم أن يعدىا
بنفسو إذا كان لديو مهارات التعامل مع احلاسوب.
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صعبة اإلعداد :وىي تلك ال ي حتتاج إىل أشخاص متخصصٌن لتصميمها وإنتاجها ،ويتم ذلك
ابستخدام برامج الوسائط ادلتعددة األكثر تعقيداً من برانمج البوربوينت ،مثل برانمج الفالش ،ابإلضافة
إىل برامج معاجلة الصور كالفوتوشوب وبرامج معاجلة الصوت للحصول على وسيلة تعليمية متكاملة.
ويف كال احلالتٌن ديكن أن تكون الوسيلة احلاسوبية للعرض الصفي فقط ،مبعىن أهنا تكون مساعدة
للمعلم لشرح الدرس بطريقة شيقة توفر الوقت واجلهد عليو ،أي وسيلة تعليمية غًن تفاعلية ،أو أن
تكون من الوسائل التعليمية التفاعلية ،كالوسائل التعليمية الداعمة للتعلم الفردي الذي يعطى فيو
نسخة من الربانمج التعليمي للطالب ،ويقوم الطالب ابلتعامل مع برانمج الوسيلة التعليمية احلاسوبية
وىو ما يدخل يف نطاق التعليم ادلربمج.
وأايً كان احلال فإن ىذا يتطلب أن يكون كل من ادلعلم وادلتعلم على دراية ولو بسيطة ابلتعامل مع
احلاسوب ،كما أنو يف حالة الوسائل احلاسوبية ال ي حتتاج إىل متخصصٌن إلنتاجها فإن ذلك قد
يتطلب كلفة مادية مرتفعة بعض الشيء ،شلا قد يشكل معوقات أمام استخدام الوسائل التعليمية
احلاسوبية.
وتعترب الوسائط ادلتعددة من مستحداثت تكنولوجيا التعليم ،ويراعي معدو الوسائل التعليمية ادلصممة
ابلوسائط ادلتع ددة خاصية التكاملية ،حيث تتمتع الوسائط ادلتعددة بعدة مزااي وخصائص تشجع على
استخدامها يف اعداد الوسائل التعليمية ويف تكنولوجيا التعليم وىي :التفاعلية ،الفردية ،التنوع ،الكونية،
والتكاملية.
كما يسعى مصمموىا إىل إبراز دورىا يف حتسٌن عملية التعلم وجعلو فعاالً ،وكيفية استخدامها بشكل
متكامل مع ادلنهج ومع األنشطة ادلختلفة.
معوقات استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف ادلدارس:
يوجد عدة معوقات الستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف ادلدارس منها:
الكلفة العالية الالزمة لتوفًن الربامج التعليمية ،وتوفًن األجهزة وصيانتها ،وكذلك تدريب ادلعلمٌن على
استخدام احلاسوب.
عدم قدرة ادلعلمٌن على التعامل مع احلاسوب.
عدم قدرة ادلتعلمٌن (الطالب) على التعامل مع احلاسوب.
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عدم توفر األجهزة وادلعدات ادللحقة ابحلاسوب والالزمة الستخدام الوسيلة التعليمية احلاسوبية ،كجهاز
العرض .Datashow
عدم توفر الربامج ال ي ستستخدم كوسيلة تعليمية يف بعض ادلواد الدراسية.
توفر معمل حاسوب واحد يف ادلدرسة خاص مبادة احلاسوب ،وقد ال يكون شاغراً عند الرغبة يف
التدريس بواسطة الوسيلة التعليمية احلاسوبية.
عدم رغبة بعض ادلعلمٌن يف استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية.
فاعلية استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة يف التعليم:
تؤكد العديد من الدراساتواألحباث على قدرة برامج الكمبيوتر التعليمية على رفع مستوى حتصيل
الطالب العلمي ،وتنمية مهاراهتم،على الرغم من توقف ذلك علىعوامل عديدة من أمهها محاس ادلعلم
الستخدام ىذه الربامج وقدرتو على توظيفها ابلشكل الصحيح.
ىناك الكثًن من الفاعليات وادلميزات ال ي يوفرىا استخدام الوسائل التعليمية احلاسوبية يف العملية
التعليمية منها:
إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية مع ادلتعلم ،وتوفًن التغذية الراجعة.
توفًن عنصر اجلذب والتشويق وإثراء التعليم.
العرض ابلصوت والصور واحلركة أو الرسم والنموذج شلايوفر خربة للطالب أفضل من الطريقة التقليدية.
تنمية االجتاىالاإلجيابية للطالب ضلو ادلواد التيًنوهنا صعبة ومعقدة ،مثل :الرايضيات.
تقليل نسبة ادللل بٌن الطالب من التعلم خصوصاً يف ادلواد ال ي تكون جامدة يف طريقة التدريس
التقليدية.
تنمية مهارات الطالب لتحقيقاألىداف التعليمية ،وتوفًن فرص التعلم الذايت بٌن الطالب مع مراعاة
الفروق الفردية بٌن الطلبة.
تقليل زمن التعلم ابدلقرتنة مع الطرق التقليدية وذلك يف تدريس نفس الكم من نفس ادلادة.
يساعد على تقليل العبء التدريسي على العلم.
توفر برامج احملاكة بيئة شلاثلة للبيئة األصلية للمادة التعليمية كما يف حالة التجارب ادلعملية.
يعمل على دعم الطرق التقليدية يف التدريس كالكتاب ادلدرسي.
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شروط استخدام الوسيلة التعليمية احلاسوبية:
أن يكون ادلعلم قادراً على التعامل مع احلاسوب.
أن تكون الوسيلة التعليمية مناسبة للدرس ولعمر الطلبة.
أن يكون ادلتعلم قادراً على التعامل مع احلاسوب خصوصاً يف حال أن الوسيلة ادلستخدمة ىي وسيلة
تفاعلية.
أن تكون سهلة االستخدام للمعلم وادلتعلم.
أن تكون الوسيلة التعليمية معدة ومربرلة بشكل جيد.
توفر أجهزة احلاسوب واألجهزة ادللحقة ذها الالزمة الستخدام الوسيلة التعليمية احلاسوبية.
الدراسات السابقة:

دراسة احمليسن (:)0222
ىدفت الدراسة إىل معرفة واقع استخدام احلاسوب يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من حيث
االمكانيات واألجهزة ومعرفة اجتاىات أعضاء ىيئة التدريس ضلو استخدام احلاسوب ،ابإلضافة إىل
معرفة أىم ادلعوقات يف استخدام احلاسوب يف الكليات.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :وجود اجتاىات إجيابية ضلو استخدام احلاسوب من قبل
أعضاء ىيئة التدريس ،ووجود عدة معوقات تضعف استخدامهم لو من أمهها عدم وجود تدريب
ألعضاء ىيئة التدريس.

دراسة طالبات د ادلوسوي (:)0222
ىدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاىات معلمات احللقة األوىل من التعليم األساسي ضلو استخدام
احلاسوب يف عملية التعلم ،ومدى ارتباط ىذه االجتاىات ابخلربة والدورات التدريبية ،ومن أىم نتائج
ىذه الدراسة ىي وجود اجتاىات إجيابية من قبل معلمات التخصصات العلمية ضلو استخدام
احلاسوب ،ووجود فروق ذات داللة احصائية بٌن اجتاىات ادلعلمات وبٌن اخلربة.
دراسة طالبات د ادلوسوي (:)0222

ىدفت الدراسة لرصد واقع استخدام احلاسوب يف التعلم الصفي يف مدارس احللقة الثانية من التعليم
األساسي بسلطنة عمان ،والبحث عن معوقات استخدام احلاسوب يف التعليم من وجهة نظر ادلعلمٌن
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وادلعلمات ،وخلصت الدراسة إىل أن استخدام احلاسوب من قبل ادلعلمٌن كان متوسطاً ،وأن أىم
ادلعوقات من وجهة نظر ادلعلمٌن كانت نقص التدريب وعدم توفر الربرليات ادلناسبة.

سلوى حسني عبد هللا (:)0200

ىدفت الدارسة إىل التعرف على درجة استخدام معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي للتكنولوجيا
ادلعتمدة على احلاسوب يف العملية التعليمية ،ومعرفة اجتاىات ادلعلمٌن ضلو ىذه التكنولوجيا ،إذا كان
ىناك اختالف بٌن اجتاىاهتم تبعا دلتغًنات (اجلنس واحملافظة وادلؤىل العلمي ومدة اخلدمة والدورات
التدريبية) ،وخلصت الدراسة إىل أن درجة استخدام ادلعلمٌن لتكنولوجيا ادلعتمدة على احلاسوب كانت
متوسطة ،وأن ادلعوقات ال ي تواجههم كثًنة.
الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:
اتبع يف ىذه الدراسة األسلوب الوصفي من أجل دراسة واقع استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف
مدارس التعليم األساسي مبدينة مصراتة من وجهة نظر ادلعلمٌن وادلعلمات واجتاىاهتم وميوذلم ضلوىا.
رلتمع وعينة الدراسة:
تكون رلتمع الدراسة من معلمي التعليم األساسي مبدينة مصراتة ،وقد مت اختيار عينة غًن عشوائية من
رلتمع البحث ،ومت توزيع استبيان على عينة البحث البالغ عددىا ( )66معلماً ومعلمة موزعٌن على 5
مدارس.
أسلوب مجع البياانت:
بعد االطالع على الدراسات السابقة حول واقع استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف ادلدارس
ومعوقات ىذا االستخدام ،ولغرض حتقيق أىداف البحث مت استخدام االستبيان كأداة جلمع البياانت
وال ي مت استخدامها الختبار فرضيات البحث من أجل حتقيق أىدافو ،وقد اشتملت استمارة االستبيان
على األجزاء التالية:
اجلزء األول :ضم  4عبارات شخصية تشمل عدد سنوات اخلربة ،ادلؤىل العلمي ،التخصص ،واجلنس.
اجلزء الثاين :ضم سؤال حول حصول ادلعلم على دورات تدريبية يف رلال احلاسوب ،و 6عبارات حول
الدورات التدريبية يف حال االلتحاق إبحدى الدورات.
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اجلزء الثالث :انقسم إىل  3رلاميع من األسئلة كالتايل:
اجملموعة األوىل :ضمت  66عبارة حول آراء ادلعلمٌن وادلعلمات حول استخدام احلاسوب كوسيلة
تعليمية يف التدريس.
اجملموعة الثانية :ضمت  5عبارات خاصة ابدلعلمٌن الذين استخدموا احلاسوب يف العملية التعليمية
دلعرفة آرائهم حول نتيجة ىذا االستخدام.
اجملموعة الثالثة :تضم  3عبارات خاصة ابدلعلمٌن الذين مل يستخدموا احلاسوب يف العملية التعليمية
للوقوف على بعض أسباب عدم استخدامهم لو.
اجلزء الرابع :ضم  64عبارة حول معوقات استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف التدريس.
اجلزء اخلامس :سؤال مفتوح حول استخدامات احلاسوب يف مدارس التعليم األساسي حالياً من وجهة
نظر ادلعلمٌن.
الدراسة االستطالعية:
مت صياغة أسئلة االستبيان وعرضها على زلكمٌن ،ومن مث إجراء بعض التعديالت على االستبيان وفقاً
القرتاحات احملكمٌن.
وبعد ذلك مت توزيع االستبيان على العينة ادلختارة ،وكان عدد استمارات االستبيان ادلوزعة  88استمارة
على معلمٌن من  5مدراس ،وقد مت استالم  68استمارة ،وكان عدد االستمارات ال ي مل تستلم 61
استمارة.
اجلدول ( )6يوضح توزيع االستبيان على العينة
البيان

العدد

النسبة

االستمارات ادلوزعة

88

%688

االستمارات ادلستلمة

68

%85

االستمارات الغًن مستلمة

61

%65

االستمارات الصاحلة لالستخدام

66

%89.7

االستمارات غًن الصاحلة لالستخدام

7

%68.3
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األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف اختبار وحتليل البياانت:
اختبار كرونباخألفا ( )Cronbach's Alphaللصدق والثبات:
مت استخدام اختبار كرونباخ ألفا لتحليل بياانت االستبيان ،وىو يبٌن مدى مصداقية إجاابت مفردات
العينة على كل رلموعة من أسئلة االستبيان .ومن ادلعروف أن أصغر قيمة مقبولة لعامل كرونباخ ألفا
ىي ( ،)%78وعند تطبيق ىذا االختبار على بياانت الدراسة صلدىا قد بلغت ( ،)%76.5وىذه
النسبة تبٌن أنو ديكن االعتماد على البياانت ادلتحصل عليها ذهذه البحث.
اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كوجملروف – مسرنوف ):(1-Sample K-S
يستخدم اختبار كوجملروف – مسرنوف دلعرفة ىل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،حيث أن قيمة
مستوى الداللة لكل قسم أكرب من ( )sig.<8.85( )8.85وىذا يدل على أن البياانت تتبع
التوزيع الطبيعي وجيب استخدام االختبارات ادلعلمية ،وذهذا سوف يتم استخدام اختبار (.)T-Test
 3اختبار (:)One-Sample T-Test
مت استخدام اختبار ( )T-Testابعتباره أحد االختبارات اإلحصائية ادلعلمية ال ي مت استخدامها
عندما تكون البياانت تتبع التوزيع الطبيعي ،ويستخدم اختبار ( )Tالختبار فرضية العدم (الصفري)
الذي ينص على أن ادلتوسط يساوي قيمة زلددة مقابل الفرض البديل الذي ينص على أن ادلتوسط ال
يساوي تلك القيمة ،ولقد مت صياغة الفرضيات كالتايل:
H0 :µ ≤ 3
H1 :µ > 3
لقد مت استخدام الطريقة الرقمية يف ترميز إجاابت مفردات العينة ،حيث مت ترميز اإلجاابت ادلتعلقة
مبقياس ليكارت اخلماسي وذلك للوقوف على اجتاه أو آراء أفراد عينة الدراسة حول موضوع الدراسة،
حبيث مت استخدام التدرج التايل دلقياس ليكارت:
جدول رقم ( )1يوضح مقياس ليكارت
اإلجابة
الرمز

غًن موافق جداً
6

غًن موافق

زلايد

موافق

1

3

4

155

موافق جداً
5

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

وبعد االنتهاء من ترميز اإلجاابت وإدخال البياانت ابستخدام حزمة الربرليات اجلاىزة
( )Minitab16إلجراء التحليل اإلحصائي للبياانت ال ي مت احلصول عليها من استمارة االستبيان.
التحليل الوصفي للبياانت العامة ادلتعلقة ابدلعلمٌن ادلشاركٌن ابلبحث:
خيتص ىذا اجلزء بتحليل البياانت ادلتعلقة ابدلعلمٌن ادلشاركٌن ابلبحث ادليداين وادلتمثلة يف:
توزيع ادلفردات ادلتعلقة بعدد سنوات اخلربة:
يوضح اجلدول رقم ( )3التوزيع التكراري والنسيب ادلئوي دلفردات العينة حسب سنوات اخلربة كاآليت:
اجلدول ( )3يوضح توزيع مفردات العينة حسب سنوات اخلربة
اخلربة

العدد

النسبة %

أقل من  5سنوات

63

16.36

من  5سنوات إىل أقل من  68سنوات

68

66.39

من  68سنوات إىل أقل من  65سنة

65

14.59

من  65سنة فأكثر

13

37.76

اجملموع

66

688.8

من اجلدول رقم ( )3تبٌن أن أعلى فئة من مفردات عينة الدراسة ىي للمعلمٌن ذوي اخلربة أكثر من
 65سنة (،)%37.76وأقل فئة من مفردات العينة ىي للمعلمينذوي اخلربة من  68إىل أقل من 65
سنة ودتثل نسبتهم ( )%66.39من مجيع مفردات العينة ،ويتضح أن أغلب ادلعلمٌن ادلشاركٌن يف
االستبيان لديهم خربة يف رلال عملهم (من  65سنة فأكثر).
توزيع ادلفرداحتسب ادلؤىل العلمي:
يوضح اجلدول رقم ( )4التوزيع التكراري والنسيب ادلئوي دلفردات العينة حسب ادلؤىل العلمي:
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اجلدول رقم ( )4يوضح ادلؤىل العلمي للمعلمٌن ادلشاركٌن
ادلؤىل العلمي

العدد

النسبة %

دبلوم متوسط

7

%66.48

دبلوم معلمٌن

11

%36.87

بكالوريوس

65

%14.59

لسانس

65

%14.59

أخرى تذكر

1

%3.17

اجملموع

66

%688.8

من خالل اجلدول رقم ( ) 4يتبٌن أن معظم مفردات العينة مؤىالهتم العلمية دبلوم معلمٌن ،حيث دتثل
نسبتهم ( )%36.87من مجيع مفردات العينة ،مث يليو ادلؤىل العلمي بكالوريوس وادلؤىل لسانس
بنسبة ( )%14.59لكل واحد منهمامن مجيع مفردات العينة ،ويليو ادلؤىل العلمي دبلوم متوسط
ونسبتو ( )%66.48من مجيع مفردات العينة.
توزيع مفردات عينة التخصص:
جدول رقم ( )5يبٌن التوزيع التكراري والنسيب دلفردات العينة حسب التخصص حسب اآليت:
اجلدول رقم ( )5يوضح ختصص ادلعلمٌن ادلشاركٌن
التخصص

العدد

النسبة %

رايضيات

9

%64.75

علوم

68

%66.39

اجتماعيات

7

%66.48

تربية إسالمية

7

%66.48

لغة عربية

7

%66.48

معلم فصل

8

%63.66

حاسوب

6

%9.84

لغة اصلليزية

3

%4.91

أخرى

5

%6.56

اجملموع

66

%688.8
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توزيع مفردات عينة اجلنس:
جدول رقم ( )6يوضح التوزيع التكراري والنسيب دلفردات العينة حسب جنس ادلعلمٌن ادلشاركٌن
كالتايل:
اجلدول رقم ( )6يوضح جنس ادلعلمٌن ادلشاركٌن
اجلنس

العدد

النسبة%

ذكر

3

%4.91

أنثى

58

%95.88

اجملموع

66

%688.8

من اجلدول رقم ( ) 6تبٌن أن أغلب نسبة ادلعلمٌن ادلشاركٌن ىي من اإلانث بنسبة (،)%95.88
بينما كانت نسبة الذكور ( ،)%4.91وىذا ينطبق مع الواقع يف التعليم األساسي مبدينة مصراتة حيث
أن أغلب ادلعلمٌن يف ىذه ادلرحلة ىو من اإلانث.
توزيع مفردات عينة الدورات:
عدد ادلعلمٌن الذين تلقوا دورات تدريبية على استخداماحلاسوب وبررلياتو كان ( )64معلماً ومعلمة
من رلمل مفردات عينة الدراسة ،بينما مل يتحصل  47معلما منهم على فرصة تلقي دورات تدريبية،
واجلدول التايل يبٌن يوضح التوزيع التكراري والنسيب دلفردات العينة حسب الدورات التدريبية:
جدول ( )7يوضح التوزيع التكراري والنسيب دلفردات العينة حسب الدورات التدريبية
البيان

العدد

النسبة%

ادلعلمون الذين تلقوادورات تدريبية

64

%11.95

ادلعلمون الذين مل يتلقوا دورات تدريبية

47

%77.85

اجملموع

66

%688

اجلدول التايل يوضح إجاابت مفردات عينة الدراسة -الذين تلقوا دورات تدريبية ( 64معلماً) -عن
بعض األسئلة ال ي تدور حول مدى جودة ىذه الدورات:
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اجلدول ( )8يوضح إجاابت مفردات عينة الدراسة الذين تلقوا دورات تدريبية
مناسبة

غًن مناسبة

مقبولة

الرقم

الفقرات

6

كفاءة ادلدربٌن

66

1

عدد ساعات التدريب

66

%78.57

3

التدريبات العملية على األجهزة

8

%57.64

5

4

الوقت الذي عقدت فيو الدورة
 /الدورات التدريبية

4

%18.57

6

%41.86

5

الربامج ال ي مت التدرب عليها

6

%41.86

8

%57.64

8

6

االستفادة من الدورة /الدورات
التدريبية

9

%64.19

5

%35.67

8

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

%78.57

3

%16.43

8

%8

1

%64.19

6

%7.64

%35.76

6

%7.64

4

%18.57
%8
%8

ابستخدام اختبار  1-sample testتبٌن أن اإلجابة دتيل إىل (ادلناسبة) يف الفقرات (،3 ،1 ،6
 ،)6بينما دتيل إىل اإلجابة (مقبولة) فيما يتعلق مبدى مالءمة توقيت الدورات للمعلمٌن (الفقرة ،)4
ودتيل اإلجابة إىل (مقبولة) ولكن بنسبة متقاربة مع اإلجابة (مناسبة) فيما خيص مدى مالءمة الربامج
ال ي يتم التدرب عليها (الفقرة .)5
توزيع مفردات عينة ادلعوقات:
اجلدول التايل يبٌن ادلعوقات ال ي حتول دون استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف سلتلف ادلواد
الدراسية وآراء ادلعلمٌن حوذلا:
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اجلدول ( )9يبٌن ادلعوقات ال ي حتول دون استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية
عامل عامل ليس الوسيط
رئيسي اثنوي بعامل

الرقم

الفقرات

-6

قلة األجهزة واإلمكانيات.

ِصغر مساحة معمل احلاسوب.

57

3

6

6

37

64

68

6

-3

ضعف التنسيق بٌن مشريف معمل احلاسوب واإلدارة
ادلدرسية يف طريقة شغل معمل احلاسوب.

17

11

61

1

-4

عدم توفر معمل حاسوب غًن ادلعمل ادلخصص لتدريس
مادة احلاسوب.

36

66

9

6

-5

عدم تشجيع اإلدارة على إدخال احلاسوب يف العملية
التعليمية.

31

64

65

6

-6

نقص التدريب عند ادلعلمٌن وقلة الدورات التدريبية،
وصعوبة ادلالءمة بٌن وقت ادلعلِّمٌن ووقت إقامة الدَّورات
التَّدريبية إن وجدت.

48

68

1

6

-7

كثرة عددالطلبة يف الصف.

17

11

61

1

-8

عدم توفر برامج تعليمية جاىزة يف رلال ختصصك.

45

9

7

6

-9

نقص االىتمام بصيانة األجهزة.

41

66

3

6

-68

ثقل العبء الدراسي شلا حيول دون اإلعداد الستخدام
الوسيلة التعليمية.

33

16

7

6

-66

عدم إدلامي ابستخدامات احلاسوب التعليمي.
ِ
يؤدي إىل عدم
نقص الزمن
َّ
ادلخصص للحصة ّ
استخدامي للحاسوب .

48

61

9

6

36

66

9

6

-63

ضعف استخدام ادلشرفٌن الرتبويٌن للحاسوب كمعيار
لتقومي أداء ادلعلِّم .
الشعور بعدم الرغبة يف تعلُّم مهارات احلاسوب .

36

61

63

6

34

66

66

6

-1

-61

-64
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تعترب ادلعوقات يف الفقرات ( )64 ،63 ،61 ،66 ،68 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،1 ،6عوامل أساسية
تعوق استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف التدريس من وجهة نظر ادلعلمٌن وادلعلمات ،بينما اعتربت
ادلعوقات يف الفقرتٌن ( )7 ،3معوقات اثنوية.
حتليل البياانت واختبار الفرضيات:
اختبار الفرض األول:

والذي خيترب ارتباط بعض ادلتغًنات ابستخدام ادلعلمٌن للحاسوب يف شرح الدروس كوسيلة تعليمية:
يوجد عالقة بٌن متغًن اخلربة واستخدام ادلعلمٌن للحاسوب كوسيلة تعليمية.
يوجد عالقة بٌن متغًن ادلؤىل واستخدام ادلعلمٌن للحاسوب كوسيلة تعليمية.
يوجد عالقة بٌن متغًن التخصص واستخدام ادلعلمٌن للحاسوب كوسيلة تعليمية.
يوجد عالقة بٌن تلقي ادلعلمٌن لدورات تدريبية وبٌن استخدامهم للحاسوب كوسيلة تعليمية.
لغرض التحقق من ىذه الفرضيات مت استخدام معامل االرتباط بًنسون للتحقق من العالقة بٌن كل
متغًن من ادلتغًنات ادلذكورة وبٌن بياانت استخدام ادلعلمٌن للحاسوب ،وكانت النتائج كالتايل:
عند دراسة معامل االرتباط بٌن خربة ادلعلمٌن وبٌن استخدامهم للحاسوب كوسيلة تعليمية ابستخدام
اختبار بًنسون  ،Pearson correlation testكانت قيمة  P-value= 0.121وقيمة
معامل االرتباط =  ،8.186-ومبا أن إشارة معامل االرتباط سالبة ،فهذا يدل على وجود ارتباط
عكسي بٌن سنوات خربة ادلعلم واستخدامو للحاسوب كوسيلة تعليمية يف التدريس.
كانت قيمة  P-value= 0.365وقيمة معامل االرتباط=  ،8.668ومبا أن قيمة
 P_value>0.05فهذا يدل على عدم وجود ارتباط بٌن ادلؤىل العلمي للمعلم وبٌن استخدامو
للحاسوب كوسيلة تعليمية.
كانت قيمة  P-value= 0.512وقيمة معامل االرتباط =  ، 8.886شلا يدل على عدم وجود
ارتباط بٌن ختصص ادلعلم واستخدامو للحاسوب كوسيلة تعليمية.
عند قياس معامل االرتباط بٌن تلقي ادلعلمٌن لدورات تدريبية وبٌن استخدامهم للحاسوب كوسيلة
تعليمية يف التدريس كانت قيمة P-value= 0.006وقيمة معامل االرتباط =  ، 8.356ومبا أن
قيمة P-value <0.05وإشارة معامل االرتباط موجبة ،فإنو يوجد ارتباط ولكن قيمة االرتباط
ليست قوية جداً.
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اختبار الفرض الثاين:
والذي خيترب مدى النظرة اإلجيابية لدى ادلعلمٌن حول استخدام الوسائل التعليمية احلاسوبية:
الفرض الصفري :ال يوجد رأي إجيايب لدى معلمي التعليم األساسي مبصراتة حول استخدام احلاسوب
وبرارلو كوسيلة تعليمية.
الفرض البديل :يوجد رأي إجيايب لدى معلمي التعليم األساسي مبصراتة حول استخدام احلاسوب
وبرارلو كوسيلة تعليمية.
اجلدول ( )68نتائج التحليل االحصائي للفرض الثاين
الرقم

الفقرات

حجم
العينة

T

مستوى
ادلعنوية

ادلتوسط
احلسايب

القرار

6

يعترب اعتماد احلاسوب يف التعليم حتديثًا للعملية التعليمية
بكافة جوانبها.
يسهم احلاسوب يف تغيًن دور ادلعلِّم من مل ِّقن للمعلومة إىل
ِ
وموجو للعملية التَّعليمية .
مشرف ّ
يقدم احلاسوب بيئات تعليمية شبو حقيقية ،مثل( :احملاكاة)

66

13.62

8.888

4.2787

قبول

66

9.91

8.888

4.115

قبول

66

68.81

8.888

4.881

قبول

4

ألقى تشجيعا من إدارة ادلدرسة على استخدامي للحاسوب
يف التعلم الصفي.

66

4.56

8.888

3.656

قبول

5

استخدام احلاسوب يف التعلم الصفي يساعد يف تنويع وحتسٌن
أساليب وطرق التدريس.

66

61.69

8.888

4.311

قبول

6

استخدام احلاسوب يوفر الوقت واجلهد الالزمٌن للتعلم.

66

66.54

8.888

4.262

قبول

7

أحكم على كفاءة التعليم يف ادلؤسسة التعليمية من خالل مد
ىتوفر احلواسيب لديها.

66

5.83

8.888

3.754

قبول

8

استخدام احلاسوب يف التعليم يؤثر سلبيًا على ادلشاركة والعمل
اجلماعي لدى الطلبة.

66

4.38-

6.888

2.426

رفض

9

حيد استخدام احلاسوب يف التعليم من منو عناصر اإلبداع
واالبتكار لدى ادلتعلمٌن.

66

8.53

8.198

3.082

رفض

68

إن العائد ادلتوقع من استخدام احلاسوب يف التعليم أقل بكثًن
من تكاليف احلصول عليو.

66

8.73-

8.765

2.918

رفض

66

مهما قيل عن صلاح احلاسوب يف التعليم كوسيلة تعليمية يف
حتسٌن نتائج التعليم إال أنو غًن رلدي من وجهة نظري ،كما
أنو يضيع وقت الدرس.

66

5.16-

6.888

2.377

رفض

1
3
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن:
يف ىذا الفرض كانت قيمة مستوى ادلعنوية ( )P-Valueأقل من ( )8.85يف الفقرات من  6إىل 7
وقيمة ادلتوسط ذلا أكرب من  ،3ذهذا تكون إجاابت ادلشاركٌن حول ادلوافقة ،بينما كانت قيمة مستوى
ادلعنوية ( )P-Valueأكرب من ( )8.85يف الفقرات من  8إىل  ،66وذهذا تكون إجاابت ادلشاركٌن
حول عدم ادلوافقة على ىذه الفقرات ابلنسبة دلستوى ادلعنوية ،ومبا أن نتائج االختبار أظهرت قبول
ادلشاركٌن للفقرات اإلجيابية حول احلاسوب ،ورفض الفقرات السلبية ،عليو يتم قبول الفرض البديل
والذي ينص على "يوجد رأي إجيايب لدى معلمي التعليم األساسي مبصراتة حول استخدام احلاسوب
وبرارلو كوسيلة تعليمية ".
اختبار الفرض الثالث:

والذي خيترب مدى رضا ادلعلمٌن الذين استخدموا احلاسوب كوسيلة تعليمية يف التدريس على نتائج ىذا
االستخدام.
الفرض الصفري :ال يوجد أتثًن إجيايب الستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية على العملية التعليمية من
وجهة نظر ادلعلمٌن الذين استخدموه.
الفرض البديل :يوجد أتثًن إجيايب الستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية على العملية التعليمية من وجهة
نظر ادلعلمٌن الذين استخدموه.
اجلدول ( )66نتائج التحليل االحصائي للفرض الثالث
الرقم

الفقرات

حجم
العينة

T

6

يهتم طالب يبممارسة أنشطة تعليمية سلتلفة ابستخدام
احلاسوب.

64

5.55

1

أشعر ابدلتعة عند استخدمي للحاسوب يف التدريس.

64

 4.588 8.888 68.81قبول

3

ىناك ارتفاع يف استيعاب الطالب للدروس عند
استخدام احلاسوب يف التعلم الصفي.

64

8.88

 4.643 8.888قبول

4

يساعد اعتماد احلاسوب يف التعليم على مراعاة الفروق
الفردية بٌن الطلبة.

64

6.84

 3.588 8.845قبول

5

جيد طلب ي متعة يف التعليم مع احلاسوب ويزداد إقباذلم
على التعلم.

64

 4.419 8.888 68.46قبول

555

مستوى
ادلعنوية

ادلتوسط
احلسايب

القرار

 4.643 8.888قبول
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن:
يف ىذا الفرض كانت قيمة مستوى ادلعنوية ( )P-Valueأقل من ( )8.85يف كل الفقرات وقيمة
ادلتوسط ذلا أكرب من  ،3ذهذا تكون إجاابت ادلشاركٌن حول ادلوافقة ،ومبا أن نتائج االختبار أظهرت
قبول ادلشاركٌن للفقرات اإلجيابية ،عليو يتم قبول الفرض البديل والذي ينص على "يوجد أتثًن إجيايب
الستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية على العملية التعليمية من وجهة نظر ادلعلمٌن الذين استخدموه ".
اختبار الفرض الرابع:

حيث خيترب ىذا الفرض بعض أسباب عدم استخدام ادلعلمٌن للوسائل احلاسوبية من وجهة نظرىم.
الفرض الصفري :ال يرغب ادلعلمون يف استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية حىت مع توفر االمكانيات
الالزمة والربرليات والوسائل ادلناسبة دلوادىم.
الفرض البديل :يرغب ادلعلمون يف استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية ودينعهم عدم توفر االمكانيات
الالزمة والربرليات والوسائل ادلناسبة دلوادىم.
اجلدول ( )61نتائج التحليل االحصائي للفرض الرابع
حجم

الرقم

الفقرات

-6

أرغب يف استخدام احلاسوب كوسيلة
تعليمية يف التدريس لكن دينعين من
استخدامو حالياً عدم توفر ادلعدات
واإلمكانيات الالزمة.
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أرغب يف استخدام احلاسوب ولكن
يعوقين عدم معرف ي أبنواع الوسائل
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التعليم ابستخدام احلاسوب وفوائدىا
ومدى مالءمتها للمادة ال ي َأد ِّر ُسها.

دينعين من استخدام احلاسوب كوسيلة
تعليمية حاجتو إىل إعداد فين مسبق.

T

مستوى

ادلتوسط

ادلعنوية

احلسايب

67.45

8.888

4.4894

قبول

66.81

8.888

4.696

قبول

العينة
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن:
يف ىذا الفرض كانت قيمة مستوى ادلعنوية ( )P-Valueأقل من ( )8.85يف كل الفقرات ()1 ،6
وقيمة ادلتوسط ذلا أكرب من  ،3ذهذا تكون إجاابت ادلشاركٌن حول ادلوافقة ذلذه الفقرات ،بينما كانت
قيمة مستوى ادلعنوية ( )P-Valueأكرب من ( )8.85يف الفقرة  ،3وذهذا تكون إجاابت ادلعلمٌن
ادلشاركٌن حول عدم ادلوافقة على ىذه الفقرة ابلنسبة دلستوى ادلعنوية ،ومبا أن نتائج االختبار أظهرت
قبول ادلشاركٌن للفقرتٌن  6و،1ورفضهم الفقرة  ،3ومبا أن عدد اإلجاابت ال ي القت قبوالً أكثر من
اإلجاابت ادلرفوضة ،فإننا نقبل الفرض البديل "يرغب ادلعلمون يف استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية
ودينعهم عدم توفر االمكانيات الالزمة والربرليات والوسائل ادلناسبة دلوادىم".
إفراغ إجاابت السؤال ادلفتوح:

كانت اإلجاابت عن سؤال :ما ىي األغراضالتييستعملفيهااحلاسوبفيمدارسالتعليماألساسي مبدينة
مصراتة؟ ترتاوح بٌن التايل:
األعمال اإلدارية للمدرسة ،مثل التعامل مع ملفات الطلبة وملفات ادلعلمٌن.
شرح مادة احلاسوب للطلبة عملياً.
طباعة أسئلة االمتحاانت ورصد الدرجات والنتائج.

االستنتاجات:
ابالعتماد على نتائج ىذه الدراسة خلص الباحث إىل االستنتاجات التالية:
ىناك اجتاه إجيايب ورغبة لدى معلمي ومعلمات التعليم األساسي مبدينة مصراتةالستخدام احلاسوب
وبررلياتو كوسائل تعليمية لشرح الدروس يف سلتلف ادلواد الدراسية.
ىناك عدة عوامل تعيق ادخال احلاسوب وبررلياتو كوسائل تعليمية يف العملية التعليمية.
إن صلاح احلاسوب يف العملية التعليمية يعتمد على عدة عوامل منها:
توفر األجهزة والربامج الالزمة.
كفاءة ادلعلمٌن وادلرونة يف التعامل لتفعيل فكرة احلاسوب يف إعداد الوسائل التعليمية.
ىناك ارتباط بٌن قلة الدورات التدريبية للمعلمٌن وبٌن قلة استخدامهم للحاسوب كوسيلة تعليمية.
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ىناك ارتباط عكسي بٌن سنوات اخلربة للمعلمٌن وبٌن استخدامهم للحاسوب كوسيلة تعليمية ،وذلك
يرجع-غالباً-إىل عدم دراستهم احلاسوب أثناء دراستهم قبل التخرج ،وعدم تلقيهم للدورات ،فهم
يواجهون مشكلة يف التعامل مع احلاسوب.
درجة رضا ادلعلمٌن الذين استخدموا احلاسوب كوسيلة تعليمية عن النتائج ال ي حتصلوا عليها من ىذا
االستخدام ،كانت مرتفعة؛ شلا يدل على أن استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية وإدخالو يف الوسيلة
التعليمية كان لو أثر إجيايب على العملية التعليمية.
عدم توفًن جهات التعليم للدورات التدريبية على احلاسوب والوسائل التعليمية ادلرتبطة بو بشكل ٍ
كاف.

التوصيات:
توعية ادلعلمٌن مبميزات الوسائل التعليمية احلاسوبية وفوائد استخدامها يف العملية التعليمية.
توفًن الدورات التدريبية الالزمة للمعلمٌن لتدريبهم على استخدام احلاسوب وعلى الوسائل التعليمية
ادلرتبطة بو ،وكيفية إعداد الوسائل البسيطة منها مثل الوسائل ادلعدة بربانمج  ،Powerpointمع
مراعاة توقيت ىذه الدورات.
دراسة ادلعوقات ال ي حتول دون استخدام ادلعلمٌن للحاسوب كوسيلة تعليمية وزلاولة التخلص منها.
متابعة التطورات ومواكبة ما يستجد من أحباث يف رلال استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية،
واالستفادة من جتارب الدول ادلتقدمة.
ا ستثمار االجتاىات اإلجيابية دلعلمي التعليم األساسي اجتاه استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية ،وتبين
ىذه االجتاىات واالستفادة منها وتوظيفها يف العملية التعليمية.
تعميم استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية لالستفادة من ادلميزات ال ي يوفرىا من جذب انتباه الطلبة
ورفع معدل تفاعلهم مع الدروس وغًنىا من شليزات.
تدريب ادلعلمٌن على كيفية توظيف احلاسوب يف مهارات التدريس ،واعطاءىم أمثلة ومناذج الستخدام
احلاسوب من واقع ادلناىج الدراسية.
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ادلراجع:
-

ادلناعي ،عبد هللا سامل ،اجتاىات عينة من طلبة كلية الرتبية ضلو استخدام الكومبيوتر يف التعليم،
رللة البحوث الرتبوية ،جامعة قطر الدوحة.6991 ،
اخلزرجي ،رللي نعمة ،تصميم برانمج حاسب تدرييب لتحليل االستقرارية العابرة للمكائن التزامنية،
رسالة ماجستًن غًن منشورة قسم ادلدرسٌن الصناعيٌن ،اجلامعة التكنولوجية.6996 ،
ادلصرايت ،عبد القادر ،ادلعلم والوسائل التعليمية ،طرابلس :اجلامعة ادلفتوحة ،الطبعة الثانية،
.6997
علي ،دمحم السيد ،تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر
والتوزيع.1885 ،
الفار ،إبراىيم عبد الوكيل ،تربوايت احلاسوب وحتدايت مطلع القرن احلادي والعشرين ،دار
الكتاب اجلامعي ،االمارات الصٌن.1888 ،
الشربيين فوزي ،الطناوي عفت ،مداخل عادلية يف تطوير ادلناىج التعليمية على ضوء حتدايت القرن
احلادي والعشرين ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة.
الطناوي ،عفت مصطفى ،أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف البحوث الرتبوية ،مكتبة االصللو
ادلصرية ،القاىرة.
العمري ،عبدهللا سعد ،تكنولوجيا احلاسوب فيالعملية التعليمية ،رللة دراسات يف ادلناىج وطرق
التدريس  ،العدد الثالث والسبعون ،مصر -القاىرة  ،سبتمرب.1886
زلمود ،شوقي احلساين ،تقنيات وتكنولوجيا التعليم معايًن توظيف ادلستحداثت التكنولوجية
وتطوير ادلناىج ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،الطبعة األوىل.1888 ،
احمليسن ،إبراىيم عبد هللا ( :)1888واقع ِّ
الرتبية
ومعوقات استخدام احلاسوب يف كليات َّ
ابجلامعات السعودية ،اجمللة الرتبوية ،العدد .57
طالبات د ادلوسوي ( ،)1883اجتاىات معلمات احللقة األوىل من التعليم األساسي ضلو التعلم
الصفي ابستخدام احلاسوب ،حبث مقدم دلادة تكنولوجيا التعليم واالتصاالت ،سلطنة عمان،
جامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية.
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طالبات د ادلوسوي ( ،)1884واقع استخدام احلاسوب يف التعليم يف مدارس احللقة الثانية من
التعليم األساسي من وجهة نظر ادلعلمٌن وادلعلمات ،حبث مقدم دلادة تكنولوجيا التعليم
واالتصاالت ،سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية.
سلوى حسٌن عبد هللا ( ،)1861درجة استخدام ادلعلمٌن للتكنولوجيا ادلعتمدة على احلاسوب
يف العملية التعليمية  ،دارسة ميدانية يف مدارس زلافظة دمشق والقنيطرة الرمسية ،رسالة مقدمة لنيل
درجة ادلاجستًن يف تقنيات التعليم.
أبو الفتوح حلمي ،أبو زيد عبد الباقي ،توظيف احلاسب اآليل وادلعلوماتية يف مناىج التعليم الفين
بدولة البحرين  .ادلؤدتر السادس عشر للحاسب اآليل والتعليم ادلنعقد يف الرايض  16 – 16ابريل
.1888
ادلوسى ،عبد هللا بن عبد العزيز ،استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ،مكتبة تربية الغد ،الطبعة
الثانية ،الرايض1881 ،
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