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ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة
رام اهلل ،و�إىل معرفة مدى ت�أثري متغريات :النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة يف
جمال احلا�سوب ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة على هذه ال�صعوبات.
وقد طورت �أداة البحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وهي ا�ستبانة مكونة من( )33فقرة
ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وموزعة على ثالثة جماالت :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة
ال�صفية ،وال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي ،وال�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية ،وقد مت الت�أكد من �صدقها ،وح�ساب معامل ثباتها الذي بلغ( )0.92با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا.
وتكون جمتمع الدرا�سة من( )212معلم ًا ومعلمة من معلمي العلوم والريا�ضيات
ّ
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة رام اهلل و�ضواحيها ،واختريت العينة الع�شوائية الب�سيطة
من املجتمع الأ�صل والبالغ عددهم( )148معلم ًا ومعلمة متثل( )%69.8من املجتمع
الأ�صل .ووزعت اال�ستبانة على العينة ،وحللت النتائج با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ،واختبار(ت) لعينتني م�ستقلتني ،واختبار حتليل
التباين الأحادي ،واختبار �شيفية للمقارنات البعدية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن عدد الفقرات التي يواجه فيها املعلمون �صعوبة مرتفعة
تبلغ( )20فقرة ،بينما( )5فقرات يواجه فيها املعلمون �صعوبة منخف�ضة ،و( )8فقرات ح�صل
فيها املعلمون على درجة �صعوبة متو�سطة .وبينت النتائج �أن جمال املنهاج املدر�سي قد
ح�صل على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ( )3.83وهي درجة �صعوبة مرتفعة ،يليها املجال
املتعلق بالبيئة ال�صفية الذي ح�صل على( ،)3.79ثم جمال الظروف املدر�سية الذي ح�صل
على( .)3.41كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا من حيث ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
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التعليم مبحافظة رام اهلل يعزى �إىل متغريات :النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة،
واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات ،ومن �أهمها:
تزويد املدار�س ب�أجهزة حوا�سيب ،وتدريب املعلمني على ا�ستخدام برامج احلا�سوب بعامة
وبرنامج )(Power pointبخا�صة بهدف ت�صميم الأن�شطة واملفاهيم العلمية ملادتي
العلوم والريا�ضيات.
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 مجدي علي زامل.د

الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
ً استخدام احلاسوب
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

Abstract:
The difficulties that face the tenth grade teachers in using computer as
an assistant instrument in education in Ramallah governarete.
This study aimed at specifying the difficulties that face the science
and math’s Teachers for the tenth grade in using computer as an assistant
instrument in education in Ramallah governarete and its districts, and
knowledge of the effect extent variables: Gender, Scientific degree, years of
experience, teachers subject, and the School location.
The research instrument developed a questionnaire consisting
of(33) items according to Likert Scale and distributed at three domains of
difficulties related to: class environment, school curriculum, and school
circumstances. Its validity was tested and its reliability was calculated by
using cronbach Alpha and it was(0.92).
The study population consisted of(212) science and math teachers for
the tenth grade in Ramallah - Area. The questionnaire has been distributed
to a random sample consisting of(148) male and female teachers.which
represent of whole popular To analyze data, the researcher used means,
percentages, two groups independent –t- test, One Way ANOVA, and
Scheffe test for multiple comparisons.
The results of the study showed that in(20) items teachers face
high difficulty,in(5) items low difficulty and in(8) items medium degree
of difficulty. The results showed that the school curriculum got the
highest average that is(3.83) which is high difficulty degree followed
by class circumstances which got(3.79) then the school circumstances
which got(3.41). The results also showed that there were non-statistically
significant differences that face teachers in using the computer as a helping
instrument in education in Ramallah according to variables of Gender,
teachers scientific degree, number of years of experience, the subject they
ÓÏ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

taught and the school location.
According to the results of the study, the researcher recommended
some important recommendations such as providing schools with computers
and training teachers how to use computer programs specially power point
program in order to design activities and scientific concepts for science and
mathematics.
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مقدمة الدراسة ومشكلتها:
�إن التطور الهائل يف جمال التكنولوجيا يف القرن الع�رشين وبداية القرن احلادي
والع�رشين كان له �أثر كبري يف رفع م�ستوى املجتمعات الب�رشية يف خمتلف املجاالت ،مما
دفع �إىل تنظيم العمل يف خمتلف جماالت احلياة� ،سواء �أكانت اقت�صادية� ،أم ع�سكرية� ،أم
تربوية .وتطوير الأنظمة املعمول بها من خالل التكنولوجيا ،وهذا �ساهم بتغري وا�ضح يف
خمتلف املجتمعات.
وقد ظهر احلا�سوب يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،وتتطور يف �أنواعه و�أ�شكاله
حتى و�صل �إىل ما هو عليه الآن يف القرن احلادي والع�رشين .حيث دفع بالب�رشية �إىل اقتنائه
وا�ستخدامه يف خمتلف املجاالت ومنها جمال الرتبية والتعليم (ال�رسطاوي.)2001 ،
�إن �إدخال التقنيات التعليمية يف عمليتي التعليم والتعلم �أثار العديد من الت�سا�ؤالت
حول �إمكاينة توظيفها يف خدمة العملية التعليمية التعلمية ،بحيث ي�ستفيد منها الطالب
واملعلم يف �سبيل حتقيق الأهداف التي ي�سعى النظام الرتبوي �إىل حتقيقها .وقد �أ�شارت
الدرا�سات الرتبوية �إىل �أثر احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية ،ودوره يف حتقيق
الفاعلية بني الطالب واملعلم ،والتغري يف املنظومة الدرا�سية.
وقد �أثارت عملية �إدخاله يف التعليم اهتمام الرتبويني والعاملني ب�ش�ؤون الرتبية
والتعليم .وذلك انطالق ًا من االنفجار املعريف وتدفق املعلومات ،واحلاجة �إىل ال�رسعة
يف احل�صول على املعلومات ،و�إيجاد احللول مل�شكالت �صعوبات التعلم ،وتنمية املهارات
املعرفية العقلية ،كالتفكري ،وجمع البيانات ،وحل امل�شكالت(�سعادة و�رسطاوي.)2003 ،
وي�شري خليف (� )2001إىل �أن �أهم املهارات التدري�سية املعا�رصة مهارة ا�ستخدام
احلا�سوب وتوظيفه مل�صلحة املواد الدرا�سية والتدري�س ،حيث التجديد والتغيري واخلروج من
الروتني املتكرر والرتيب الذي يطغى غالب ًا على �أدائنا التدري�سي داخل حجرات الدرا�سة.
وي�شري هاو�رش (� )1989 ,Hawisherإىل �أن احلا�سوب هو �أداة ،مبعنى �أن ب�إمكان هذه
التقنية �أن تكون عن�رصاً مهم ًا يف �إبداع �أنواع �أحدث و�أف�ضل من التعلم ،ولكن اال�ستخدام
الفعال للحا�سوب ،مثله مثل �أي �أداة يكمن يف التطبيقات والأن�شطة التي حتقق وظيفتها يف
الأهداف واالجتاهات.
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وي�صنف تايلور ( ),1980Taylorا�ستخدامات احلا�سوب التعليمية �إىل ثالثة �أدوار �أ�سا�سية:
احلا�سوب باعتباره مو�ضوع ًا للدرا�سة ،وي�شتمل على مكونات احلا�سوب ومنطقته وبرجمته.
واحلا�سوب باعتباره �أدا ًة �إنتاجية ،ويعمل و�سيط ًا ومتكنه من ذلك برجميات التطبيقات خالية
املحتوى والأغرا�ض املتعددة مثل معاجلات الن�صو�ص ( ،)Processors Wordواللوحات
اجلدولية ،واحلا�سوب باعتباره و�سيلة تعليمية ،ويعني التعلم مب�ساعدة احلا�سوب ،بهدف حت�سني
امل�ستوى العام لتح�صيل الطالب الدرا�سي ،وتنمية مهارات التفكري و�أ�سلوب حل امل�شكالت.
وي�ستخدم احلا�سوب باعتباره مادة درا�سية من خالل درا�سة املفاهيم واملهارات
املتعلقة مبختلف املراحل التعليمية .وي�ستخدم و�سيلة تعليمية م�ساعدة يف التعليم ،بحيث
ميكن من خاللها تقدمي املعلومات وتخزينها ،مما يتيح الفر�ص �أمام الطالب لأن يك�شف
بنف�سه حلول م�س�ألة من امل�سائل� ،أو الو�صول �إىل نتيجة من النتائج .و�إىل تقدمي املادة
التعليمية ب�صورة �شائقة ت�سهل عملية �إتقان التعلم(�سعادة و�رسطاوي .)2003 ،وي�شري الفار
(� )1995إىل �أن احلا�سوب ُي�ستخدم مادة تعليمية ،وو�سيلة تعليمية ،و ُي�ستخدم يف �إدارة
العملية التعليمية التعلمية.
وي�شري العجلوين ( )2001يف اعتباره للحا�سوب و�سيلة تعليمية ،على �أنه ي�ساعد يف
تو�ضيح املفاهيم لدى الطلبة ،وت�شويقهم للتعلم ،ورفع م�ستوى حت�صيل الطلبة ،ويهتم بكل
طالب ح�سب قدراته وم�ستواه العلمي ،وتنمية مهاراته العقلية واملعرفية.
كما ي�ستخدم احلا�سوب يف التعليم مبختلف املجاالت منها ال�رشح و�إي�ضاح الأفكار
واملفاهيم ،حيث تو�ضح بو�ساطته املعلومات اخلا�صة بالدر�س ،وطرح الأ�سئلة عليها
(مندورة ورحاب .)1989 ،وي�شري خ�صاونة (� )1998إىل ا�ستخدامه يف حل امل�سائل ،من
خالل اختيار احلل املنا�سب من بني جمموعة من احللول ،وميكن تطبيقه يف خمتلف امل�سائل
التي تتعامل مع البيانات بحيث تمُ ثل املعلومات على هيئة �أرقام ،ومن خالل املعاجلات
التي يقوم بها احلا�سوب يتم �إظهار احلل ال�صحيح.
كما ميكن ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية تقومي الطلبة وحتديد م�ستواهم ،والألعاب
التعليمية ،وحماكاة الظواهر الطبيعة والتجارب التي ي�صعب حتقيقها يف �أية و�سيلة �أخرى،
والتعليم الذاتي من خالل قيام احلا�سوب مكان املعلم.
ويرى �أبو الفتوح و�أبو زيد (� )2000إىل �أن ا�ستخدام احلا�سوب باعتباره �أ�سلوب ًا من
�أ�ساليب تكنولوجيا التعليم يخدم �أهداف تعزيز التعليم الذاتي مما ي�ساعد املعلم يف مراعاة
الفروق الفردية ،وبالتايل ي�ؤدي �إىل حت�سني نوعية التعلم والتعليم .كما يقوم احلا�سوب بدور
الو�سائل التعليمية يف تقدمي ال�صور ال�شفافة والأفالم والت�سجيالت ال�صوتية.
ويتميز ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعليم يف توفري الوقت ،و�إثارة الدافعية
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لدى الطلبة من خالل عر�ض املعلومات والأن�شطة ب�شكل فعال ،وب�ألوان وحركات ت�ضفي
على التعلم احليوية (جامعة القد�س املفتوحة.)2007 ،
ويرى كل من بيك ودوركتم (� )1994,Peak and Doricottmأن من مميزات
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم حتقيق العديد من الأهداف الرتبوية ،كتفريد التعليم ،وزيادة
كمية ونوعية تفكري الطالب ،وحت�سني قدرتهم على حل امل�شكالت املعقدة ،ورعاية قدرات
التعبري الفني ،وزيادة املردود يف املعرفة واملهارات على الطلبة.
فر�ص كافية للمتعلم للعمل ب�رسعته
كما �أن التعليم با�ستخدام احلا�سوب يتميز بتوفري ٍ
وقدراته اخلا�صة ،مما يك�سبه بع�ض ًا من مزايا تفريد التعليم ،وتزويد املتعلم بتغذية راجعة
فورية ،وي�ساهم بزيادة ثقة املتعلم بنف�سه وينمي املفاهيم الإيجابية للذات ،واملرونة
با�ستخدامه باملكان والزمان والكيفية املنا�سبة للمتعلم (“Self-Concept‘‘Louzon
.)1989 ,& Moore
ويربر هوكريدج ورفاقه (  )1995,Hawkridge,et.alالوارد يف طوالبة ()1997
�أهمية ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم مبربرات عدة منها التعليمي ،حيث �إن احلا�سوب ي�ساعد
ب�شكل �أ�سا�سي يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم وحت�سينها� .إن تقدمي املعلومات والبيانات
التي يريدها املعلم والطالب ت�ؤدى �إىل متيزه عن غريه من الو�سائل التقليدية كالتلفاز
واللوحات التعليمية وغريها.
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات والبحوث الرتبوية التي �أجريت يف جمال ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم ومنها درا�سة العمري (� )2001إىل �أن مزايا عدة تنتج با�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم منها �إن�شاء بيئة تعليمية ن�شطة وتفاعلية بني الآلة والإن�سان ،وتنمية
مهارات الطالب ،وتنمية اجتاهات الطالب الإيجابية نحو املواد التي يرونها �صعبة ومعقدة
مثل الريا�ضيات واللغات الأخرى ،وتقليل ن�سبة امللل بني الطالب من التعلم ،وتوفري عن�رص
الإثارة والت�شويق بينهم ،وتوفري فر�ص التعلم الفردي بني الطالب ،وامل�ساعدة على مراعاة
الفروق الفردية بني الطالب.
وعلى الرغم من امليزات التي تتحقق خالل ا�ستخدام احلا�سوب �أدا ًة م�ساعدة يف التعليم ف�إن
هناك �صعوبات تواجه املعلمني عند ا�ستخدامه .وقد �أ�شار الأدب الرتبوي �إىل بع�ض ال�صعوبات
التي حتد من ا�ستخدامه ب�شكل كبري و�رسيع يف املدار�س .وقد متثلت يف قلة الربامج التعليمية
املنا�سبة للمواد التعليمية الدرا�سية ،وقلة وجود املعلمني امل�ؤهلني على ا�ستخدامه يف التعليم،
وندرة توافر الربامج التعليمية باللغة العربية ،وعدم توفري التفاعل االجتماعي بني الطالب
والطالب خالل عملية التعلم ،وعدم القدرة على اختيار اال�سرتاتيجية املنا�سبة للتعامل مع
احلا�سوب كو�سيلة تعليمية (�سعادة و�رسطاوي 2003 ،؛ ال�رسطاوي 2001 ،؛ ح�سن.)1995 ،
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ومن ال�صعوبات التي تواجه املدار�س يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم،
التكلفة املرتفعة للأجهزة ،كما �أن تدريب املعلمني على اال�ستخدام الفعال يتطلب تكاليف،
�إ�ضافة �إىل �صيانة الأجهزة التي تتطلب ال�شخ�ص القادر على معاجلة �أي خلل قد يحدث
خالل العر�ض ،و�أي�ضا من ال�صعوبات التي تعرت�ض املدار�س توفري املواد والأدوات امل�ساندة
لعملية العر�ض (جامعة القد�س املفتوحة.)2007 ،
كما يواجه املعلمني خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم �صعوبة توفري عدد الأجهزة
املتنا�سب مع عدد الطلبة ،وتوفري املختربات ،وال�صيانة الالزمة للحوا�سيب ،وتطويرها مبا
يتنا�سب مع املواد التعليمية.
وي�شري اخلطيب (� )2001إىل �أن املعوق الأ�سا�س ال يكون يف قلة �أجهزة احلوا�سيب يف
املدر�سة ،و�إمنا يف نوعية الأ�ساليب التعليمية التي ميتلكها املعلم ومدى منا�سبتها للمادة
التعليمية ،واملناهج املدر�سية التي تعزز ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
ويرى الباحث �أن ال�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ميزات كثرية ،ويف الوقت نف�سه
�صعوبات تواجه املعلم �أثناء ا�ستخدامه ك�أداة م�ساعدة يف التعليم .وحتى نرتقي باال�ستخدام
الأمثل للحا�سوب يف ميدان التعليم ،ال بد �أن يكون هناك حتديد وا�ضح لل�صعوبات التي
تواجه املعلم يف ا�ستخدامه للحا�سوب ،حتى ميكن تقدمي املقرتحات الرتبوية للمعلمني
والرتبويني و�أ�صحاب القرار يف �سلك الرتبية والتعليم ،التي ت�ساعدهم يف تعزيز اجلوانب
ال�سلبية ،والتغلب على ال�صعوبات التي تواجههم خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
"ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أدا ًة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل"؟

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:
1 .1حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.
2 .2التعرف �إىل دور متغريات النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،وعدد
الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة
يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.
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د .مجدي علي زامل

أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1ما �أهم ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
2هل للنوع(ذكر� ،أنثى) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
3هل للم�ؤهل العلمي(دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا) اختالف يف ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
4هل لعدد �سنوات اخلربة(� 5سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات� ،أكرث من �10سنوات)
اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف
ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
5هل للمادة التي يدر�سها املعلم(علوم ،ريا�ضيات) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه
معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم مبحافظة رام اهلل؟
6هل ملوقع املدر�سة(مدينة ،قرية) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف الآتي:
1 .1حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،مع و�ضع اقرتاحات للتغلب عليها.
�2 .2إلقاء ال�ضوء على ال�صعوبات التي تعود للبيئة ال�صفية واملنهاج املدر�سي والظروف
املدر�سية يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،حيث �إنها ت�ضع �أ�سا�س ًا
ي�ستفيد منه �أ�صحاب القرار يف �سلك الرتبية والتعليم ،من �أجل تذليل هذه ال�صعوبات.
3 .3تطوير ا�ستبانة ملعلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته حول ال�صعوبات التي
تواجههم يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،لإفادة
الرتبويني والباحثني يف االعتماد على نتائج الدرا�سة والتو�صيات النابعة منها يف
�إجراء البحوث على بيئات تربوية خمتلفة.
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حدود الدراسة:
.1
.2
.3
.4

تتمثل �أهم حدود الدرا�سة احلالية يف الآتي:
1اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.
�2أجريت الدرا�سة احلالية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2007/2006م.
3اقت�رصت الدرا�سة احلالية على قيا�س ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل.
4تتحدد الدرا�سة يف الأداة امل�صممة لقيا�س ال�صعوبات التي توجه معلمي العلوم
والريا�ضيات لل�صف العا�رش ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل.

التعريفات اإلجرائية:
تتمثل �أهم املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت يف الدرا�سة والتي حتتاج �إىل تو�ضيح
يف الآتي:
1 .1ال�صعوبة :و�ضع يحتوي على عائق يحول بني املرء وبني حتقيق غر�ضه املت�صل بهذا
الو�ضع(زامل وا�صبيح .)2004 ،ويعرفها الباحث بالعائق الذي يعرت�ض معلم ال�صف
العا�رش يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم داخل الغرفة ال�صفية.
2 .2احلا�سوب :هو �آلة الكرتونية تعمل طبقا ملجموعة تعليمات معينة ،ولها القدرة على
ا�ستقبال املعلومات وتخزينها ومعاجلتها وا�ستخدامها من خالل جمموعة من
الأوامر(�أبو الفتوح و�أبو زيد .)2000 ،ويعرفه الباحث �أنه �آلة الكرتونية تعمل وفقا
لنظام معني ،ت�ستخدم يف خمتلف املجاالت ،ومنها التعليمي حيث ي�ستخدمه املعلم
و�سيلة تعليمية لإي�صال املعلومات واملفاهيم للطالب يف احلجرة الدرا�سية.
3 .3ال�صف العا�رش الأ�سا�سي :ت�صنف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي �أنهم الفئة من الطالب الذين بلغت �أعمارهم � 11سنة .ويع ّد
نهاية املرحلة الأ�سا�سية.
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الدراسات السابقة:

د .مجدي علي زامل

اطلع الباحث على العديد من البحوث والدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع البحث ،والتي
طبقت يف بيئات تربوية عربية و�أجنبية خمتلفة .وقد اختريت(�أربع ع�رشة) درا�سة لها عالقة
بظروف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها .وروجعت بهدف التعرف �إىل الأمور التي ركزت عليها،
و�أهم نتائجها ،وعالقتها بالدرا�سة احلالية.
ومن بني هذه الدرا�سات درا�سة علي( )1988التي هدفت �إىل حماولة ا�ستق�صاء �أثر
احلا�سوب على حت�صيل من يعانون �صعوبات يف التعلم موازنة بالتعلم ال�صفي االعتيادي
حيث اختريت عينة ع�شوائية من( )40طالبا(� 10أفراد من كل مدر�سة من �أربع مدار�س
خا�صة) ،فكانت املجموعة التجريبية( )20طالبا وكذلك ال�ضابطة ،ثم طُ بق اختبار قبلي
للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،ثم �أجري اختبار بعدي ،وعولج �إح�صائيا .وقد �أ�شارت النتائج
�إىل �أنه ال يوجد فرق ذي داللة �إح�صائية بني املجموعتني يعزى مل�ستوى املعاجلة(تدري�س
باحلا�سوب ،تدري�س بالطريقة التقليدية) ،كما �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري موقع املدر�سة.
ويف درا�سة �ستاين( )1990,Stineالتي هدفت �إىل معرفة امل�شكالت املتعلقة
با�ستخدام احلا�سوب يف غرفة ال�صف ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل العديد من امل�شكالت
املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب ،ومنها �صعوبات يف نقل اخلربات واملمار�سات والتطبيقات
الناجحة ،و�صعوبات يف فهم اخلربات والتدريبات والأن�شطة العملية التي من املمكن �أن تكون
ناجحة وحتديدها ،و�صعوبات يف تو�سيع اخلربات واملمار�سات والتدريبات الناجحة.
وقام �سالمة( )1991بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستعرا�ض الإجراءات التي اتبعت يف �إدخال
احلا�سوب �إىل املدار�س اخلا�صة الأردنية مثل :تدريب املعلمني و�إن�شاء املختربات وجتهيزها
و�رشاء الأجهزة وت�أليف الكتب..الخ.وقد طرحت الدرا�سة ت�سا�ؤالت عدة منها ،ما �أهم العقبات
التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام احلا�سوب يف املدر�سة اخلا�صة الأردنية .وقد تكونت عينة
الدرا�سة من املدار�س اخلا�صة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ل�ش�ؤون التعليم اخلا�ص يف
حمافظة عمان الكربى التي ت�ستخدم احلا�سوب يف التعليم ،وبلغ عدد هذه املدار�س()129
مدر�سة ،وبلغ عدد طلبتها( )20387طالب ًا وطالبة .وعدد معلمي/معلمات احلا�سوب
فيها( )141معلما ومعلمة ،ومتثلت �أداة الدرا�سة باال�ستبانة .وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة
�أن متو�سط عدد �أجهزة احلا�سوب يف املدر�سة الواحدة بلغ � 6.5أجهزة ،وقلة توافر الربجميات
املنتجة من الطلبة ومن املعلمني .وقلة اهتمام �إدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
كما �أ�شارت �إىل �ضعف التدريب والت�أهيل يف جماالت ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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وهدفت درا�سة عبد اهلل وال�سويدي(� )1992إىل حتديد اجتاهات املعلمني نحو الو�سائل
التعليمية احلديثة امل�ساعدة يف قطر ،حيث اعترب احلا�سوب من �أهم هذه الو�سائل و�أحدثها.
وت�ألفت عينة الدرا�سة من( )300معلم ومعلمة من املراحل التعليمية الثالث(االبتدائية،
والإعدادية ،والثانوية) ،وكان عدد الذكور م�ساويا لعدد الإناث .وتكونت �أداة الدرا�سة من
مقيا�س لالجتاهات نحو الو�سائل التعليمية احلديثة يف التدري�س �أعد من جانب هذين
الباحثني ،ويتكون من( )24فقرة .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمني
واملعلمات نحو الو�سائل التعليمية مبا فيها احلا�سوب متيل �إىل ال�سلبية ب�شكل عام .وقد
ظهر �أن معلمي املرحلة االبتدائية ومعلماتها �أكرث ايجابية من غريهم ،يليهم معلمو املرحلة
الإعدادية ومعلماتها ،و�أخريا معلمو املرحلة الثانوية ومعلماتها .كما كانت اجتاهات
الذكور من املعلمني �أكرث �إيجابية من الإناث.
وطبق وايت( )1993 ,Whiteدرا�سة هدفت �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف مناهج
املدار�س املتو�سطة كا�سرتاتيجية جديدة ومتنوعة من ا�سرتاتيجيات التدري�س .وبينت
النتائج �أن طلبة املدار�س املتو�سطة يعملون على املوازنة بني ما تعلموه يف جمال احلا�سوب
وبني املواد الأخرى ،و�أن املعلمني الذين ال ميتلكون خربة يف التعليم ال ي�شجعون ا�ستخدامه
يف املدار�س ويواجهون �صعوبات كبرية ،و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ضا �إىل �صعوبة احل�صول
على الأجهزة واملواد الالزمة لل�ضيق املادي يف املدار�س .وخرجت الدرا�سة بالعديد من
التو�صيات �أهمها تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب.
و�أجرى العجلوين( )1994درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف
تنمية التفكري الناقد يف مادة اجلغرافيا لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي يف اربد ،واختريت
عينة الدرا�سة ب�شكل ع�شوائي ،حيث تكونت من( )120طالبا وطالبة ،وزعوا ع�شوائيا �إىل
جمموعتني :املجموعة ال�ضابطة ،واملجموعة التجريبية .وت�ألفت من( )60طالبا وطالبة
ودر�ست املادة التعليمية بالطريقة التقليدية ،واملجموعة التجريبية ت�ألفت من()60
وطور اختبار يقي�س التفكري
طالبا وطالبة ودر�ست املادة التعليمية با�ستخدام احلا�سوب،
ّ
الناقد ،قدم لكال املجموعتني بعد تطبيق التجربة .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الطلبة الذي در�سوا با�ستخدام احلا�سوب ،وبني الذين در�سوا بالطريقة
االعتيادية ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،و�أن قلة التدريب املوجه للمعلمني على ا�ستخدام
احلا�سوب ي�ؤثر �سلبا على توظيفه ب�شكل ناجح يف التعليم .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة القيام
بتدريب املعلمني على مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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وهناك درا�سة ايتو ( )1996 ,Itoالتي هدفت �إىل التعرف �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف
تعليم الريا�ضيات يف اليابان من حيث النجاح �أو الف�شل موازنة مبا هو قائم يف الواليات
املتحدة .وقد �أجريت الدرا�سة يف كل من اليابان والواليات املتحدة من �أجل املوازنة
بينهما يف مدى جناح ا�ستخدام احلا�سوب يف تعلم الريا�ضيات .و�أ�شار الباحث �إىل �أنه يف
عام( )1990كانت ن�سبة �إدخال احلا�سوب �إىل املدار�س اليابانية كالآتي )%41( :يف املدار�س
الأ�سا�سية ،و( )%75من الربامج يف املدار�س املتو�سطة ،و ( )%99يف املدار�س الثانوية ،وقد
ا�ستخدم( )%35من الربامج لأغرا�ض تعليم الريا�ضيات والعلوم .وكانت الواليات املتحدة قد
�أدخلت احلا�سوب �إىل مدار�سها قبل اليابان بع�رشين عاماً ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل
�إمكانية اال�ستفادة من التجربة الأمريكية حول ا�ستخدام احلا�سوب يف تعليم الريا�ضيات،
و�شملت الدرا�سة معلمني �أمريكيني ويابانيني .ومن بني النتائج التي �أ�شارت �إليها الدرا�سة
�أن املعلم املتدرب على ا�ستخدام احلا�سوب ميتلك املهارات التي متكنه من ا�ستخدامه ب�شكل
فعال .و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها زيادة احلوافز للمعلمني وتدريبهم
على ا�ستخدام احلوا�سيب.
وقام كيني( )1996 ,Kennyالوارد يف اجلبيلي ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل �أثر ا�ستخدام التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب على التح�صيل يف الريا�ضيات لطلبة ال�صف
الثاين الأ�سا�سي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من( )171طالبا ق�سموا �إىل جمموعتني� :ضابطة
وجتريبية .وت�ألفت املجموعة ال�ضابطة من( )89طالبا تلقوا التدري�س بالطريقة العادية،
وت�ألفت املجموعة التجريبية من( )82طالبا تلقوا ثالثني دقيقة من التدري�س با�ستخدام
احلا�سوب كل �أ�سبوع ،بالإ�ضافة �إىل التدري�س املنتظم يف ال�صف .وقد قورنت نتائج
املجموعتني با�ستخدام اختبار مي�سوري ( )Misouriللتفوق يف التح�صيل .وبينت نتائج
املوازنة �أنه ال توجد فروق ذات داللة بني نتائج املجموعة التي تلقت التدري�س بالطريقة
العادية ،واملجموعة التي تلقت التدري�س با�ستخدام احلا�سوب بالإ�ضافة �إىل التدري�س
املنتظم يف ال�صف ،وا�ستنتجت الدرا�سة من ذلك �أن التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب طريقة غري
فعالة يف زيادة حت�صيل الطالب يف الريا�ضيات(اجلبيلي.)1999 ،
و�أجرى لوفلي�س( )1996 ,Lovelessدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب عدم ا�ستخدام
احلوا�سيب ب�شكل كبري يف املدار�س .وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه على الرغم من امتالك املدار�س
الأمريكية ل( )5.8مليون جهاز حا�سوب؛ �أي �أن لكل ت�سعة طالب جهاز حا�سوب واحداً� ،إال
�أنه توجد العديد من ال�صعوبات �أمام تعلم احلا�سوب وتعليمه .وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن �أهم
ال�صعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتعليمه،
ووجود م�شكالت تنظيمية يف النظام املدر�سي تتعلق با�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية
تعلمية ،ووجود نق�ص يف �أجهزة احلا�سوب.
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وهدفت درا�سة امل�رصي(� )1997إىل م�سح ال�صعوبات التي يواجهها طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة اربد الأردنية يف تعلم مادة احلا�سوب من وجهة نظر املعلمني
والطلبة .وقد خرجت الدرا�سة بالعديد من النتائج املتعلقة بظروف املدر�سة ،متثلت بكرثة
�أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد ،وبالتايل �صعوبة التعامل مع الفروق الفردية ،وندرة املراجع
والدوريات املتعلقة باحلا�سوب .و�أو�صت الدرا�سة باحلد من زيادة عدد الطلبة يف ال�شعبة
ال�صفية الواحدة.
و�أجرى طوالبة( )1997درا�سة هدفت �إىل تق�صي اجتاهات معلمي املرحلتني الأ�سا�سية
والثانوية ومعلماتها نحو ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية تعلمية .وهدفت �أي�ضا �إىل
حتديد وجهتي نظر املعلمني ملعلم وخمترب احلا�سوب وحتديد حاجاتهم التدريبية ،ومعوقات
ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة م�ساعدة يف التعليم .وتكونت عينة الدرا�سة من( )280معلما
ومعلمة ،منهم( )144معلما و( )136معلمة يف املدار�س احلكومية مبديرية اربد الأوىل يف
الأردن .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن لدى �أفراد العينة اجتاهات �إيجابية نحو احلا�سوب
ب�شكل عام ،ونحو ا�ستخدامه كو�سيلة تعليمية تعلمية ب�شكل خا�ص .كما �أ�شارت النتائج �إىل
حاجة �أفراد العينة للتدريب على احلا�سوب وا�ستخدامه كو�سيلة ،ووجود بع�ض املعوقات
ال�ستخدام احلا�سوب يف املدار�س.
وطبق �أبو عمر( )1998درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء واقع ا�ستخدام احلا�سوب واجتاهات
الطلبة واملعلمني نحوه يف املدار�س احلكومية يف حمافظات جنوب الأردن .وت�ألفت عينة
الدرا�سة من( )700طالب وطالبة من ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من �أ�صل( )6994طالبا
وطالبة للعام الدرا�سي(� .)1998/1997أما عينة املعلمني فتكونت من( )47معلما ومعلمة
من املجتمع الأ�صلي البالغ( )64معلما ومعلمة .وقد ُ�ص ٍّممت �أربع ا�ستبانات لغايات� :إدخال
مادة احلا�سوب �إىل املدار�س �إحداها للمعلمني والأخرى للطالب ،وا�ستبانات لالجتاهات
نحو احلا�سوب� :إحداها للمعلمني والأخرى للطالب .وقد بينت نتائج الدرا�سة �أهم اجلوانب
ال�سلبية لظروف ا�ستخدام احلا�سوب يف املدار�س التي تتمثل يف �ضعف الكتاب املدر�سي،
و�ضعف الت�أهيل الرتبوي ملعلمي احلا�سوب ،ووجود بع�ض ال�صعوبات �أهمها قلة عدد �أجهزة
احلا�سوب املتوافرة يف املدار�س.
و�أجرى بادي( )2001درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم بو�ساطة
احلا�سوب التعليمي يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة �سلفيت
الفل�سطينية يف مبحث الكيمياء ،موازنة ب�أ�سلوب املحا�رضة التقليدية وال�رشح العادي يف
التعليم .وتكونت عينة الدرا�سة من( )57طالبا وطالبة موزعني على جمموعتني ،جمموعة
جتريبية و�أخرى �ضابطة .وتلقى �أفراد عينة الدرا�سة املعلومات العلمية �سواء بو�ساطة �أ�سلوب
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املحا�رضة وال�رشح العادي� ،أو بو�ساطة ا�ستخدام �أ�سلوب احلا�سوب التعليمي يف جمموعات
ف�صلت فيها الذكور عن الإناث .وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف متو�سطات حت�صيل الطلبة الذين تعلموا عن طريق احلا�سوب التعليمي ،والطلبة الذين
تعلموا عن طريق الأ�سلوب التقليدي .كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة �أبو زعرور (� )2003إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام لغة فيجوال بي�سك
على التح�صيل الآين وامل�ؤجل لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ودافع �إجنازهم يف تعلم
الريا�ضيات يف مدينة نابل�س .وقد طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة من ( )140طالبا وطالبة
من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي بنابل�س ،واختريت �شعبتان(�شعبة للذكور و�أخرى للإناث)
بطريقة ع�شوائية متثالن ال�شعبتني التجريبيتني ،ودر�ستا با�ستخدام الربنامج املحو�سب
بلغة الفيجوال بي�سك كطريقة تدري�س ،وكان عدد �أفرادها ( )80طالب ًا وطالبة ،منهم()42
طالب ًا و( )38طالبة� ،أما ال�شعبتان الأخريان ،فقد در�ستا با�ستخدام طريقة التدري�س ال�صفي
االعتيادي ،وكان عدد �أفرادها( )60طالب ًا وطالبة ،منهم ( )30طالب ًا و ( )30طالبة.
وقد اعتمد االختبار القبلي يف ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات للعام
الدرا�سي الأول  2004/2003للتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة.
ثم طبق االختبار الآين على جمموعتي الدرا�سة بعد االنتهاء مبا�رشة من درا�سة الأعداد
ال�صحيحة يف الوحدة الثانية من كتاب ال�صف ال�سابع للريا�ضيات ،وبعد مرور �أ�سبوعني
على انتهاء تطبيق االختبار الآين� ،أجري للطلبة االختبار امل�ؤجل وهو االختبار الآين ذاته.
وقد �أظهرت الدرا�سة العديد من النتائج منها وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى
الداللة( )0.01= αبني متو�سطات التح�صيل العلمي لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى
ملتغري طريقة التعليم ومتغري اجلن�س ،وكان الفارق ل�صالح املجموعة التجريبية �أي ا�ستخدام
الربنامج املحو�سب.

تعليق على الدراسات السابقة:
يف �ضوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع احلا�سوب،
يتبني ما ي�أتي:
1 .1هناك قلة يف الدرا�سات التي تناولت ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم .يف الوقت الذي تطورت فيه تكنولوجيا التعليم
وكان لها ت�أثريها الفعال يف عمليتي التعليم والتعلم.
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2 .2مل يعرث الباحث على درا�سة تناولت ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم بفل�سطني.
3 .3تتنوع هذه الدرا�سات من حيث تناولها مو�ضوعات من زاوية خمتلفة للحا�سوب
وا�ستخداماته يف التعليم ،مثل :ا�ستخدام لغة فيجوال بي�سك على التح�صيل الآين وامل�ؤجل،
واجتاهات املعلمني نحو الو�سائل التعليمية التعلمية احلديثة من �ضمنها احلا�سوب،
و�أثر احلا�سوب على التح�صيل الدرا�سي ،و�أثره يف تنمية التفكري الإبداعي والناقد.
4 .4تت�شابه الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة من حيث �أهمية ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم ،و�أهداف الدرا�سة والنتائج التي حتققها ،حيث اتفقت بذلك مع
درا�سة بادي( ،)2001ودرا�سة كيني ()1996,Kenny
5 .5ركزت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �ستاين ( )1990 ,Stineعلى تناول امل�شكالت
املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب من زاوية الغرفة ال�صفية.
6 .6ركزت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �أبو عمر ( ،)1998ودرا�سة طوالبة (،)1997
ودرا�سة وايت ( )1993 ,Whiteعلى تناول اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب
يف التعليم وواقع ا�ستخدامه يف التعليم.
7 .7تختلف الدرا�سة احلالية عن بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وهي :درا�سة علي ( )1988يف
تناولها للحا�سوب ،و�أثره على التح�صيل الدرا�سي.
8 .8متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها لل�صعوبات التي تواجه معلمي
العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم
من ثالثة جماالت وهي :البيئة ال�صفية ،واملنهاج املدر�سي ،والظروف املدر�سية.
9 .9متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها عينة البحث من
فئة املعلمني واملعلمات بينما اتفقت بذلك مع درا�سة �أبو عمر ( ،)1998ودرا�سة
طوالبة( ،)1997ودرا�سة لوفلي�س( ،)1996 ,Lovelessودرا�سة �إيتو(،)1996 ,Ito
ودرا�سة وايت( ،)1993 ,Whiteودرا�سة عبد اهلل وال�سويدي( ،)1992ودرا�سة
�سالمة( ،)1991ودرا�سة �ستاين(،)1990 ,Stine
1010متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها ملتغريات امل�ؤهل العلمي،
وموقع املدر�سة ،واملادة التي يدر�سها املعلم.
الطريقة واإلجراءات:
ÔÒ
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تتمثل �أهم �إجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها يف الآتي:
منهجية الدراسة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي امليداين ،ملنا�سبته لأغرا�ض البحث وذلك
من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة خا�صة بذلك.
جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف حمافظة رام اهلل ،والبالغ عددهم( )212معلم ومعلمة )93(،من
الذكور و( )119من الإناث.
عينة الدراسة:

اختار الباحث عينة ع�شوائية ب�سيطة مكونة من( )148معلم ومعلمة من �أفراد جمتمع
الدرا�سة منهم( )61معلم ًا و( )87معلمة ،وبن�سبة بلغت( .)%69.8واجلدول( )1يو�ضح توزيع
�أفراد العينة تبع ًا ملتغريات الدرا�سة:
اجلدول()1

توزيع عينة الدراسة من املعلمني واملعلمات تبعاً ملتغريات النوع واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة
والدورات التدريبية يف جمال احلاسوب واملادة اليت يدرسها وموقع املدرسة
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×ÐÎÕ

×ÐÒÎ
ƢȀǇǁƾȇŖǳơƧƽƢŭơ

×ÐÐÎ

ǵȂǴǟ

ƩƢȈǓƢȇǁ

ÔÑ

ÔÑ

×ÎÑÕ

×ÒÍ

×ÒÍ

×ÎÍÍ

ƨǼȇƾǷ

ƨȇǂǫ

ÏÖ

ÎÎÖ

×ÎÑÕ

×ÎÖÓ

×ÕÍÑ

×ÎÍÍ

×ÎÍÍ

ƨǇǁƾŭơǞǫȂǷ

أداة الدراسة:

طور الباحث �أداة الدرا�سة احلالية اخلا�صة بال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل،
من املقابالت التي �أجريت مع عدد من املعلمني ،وبعد مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة .وقد ت�ضمنت اال�ستبانة ر�سالة موجهة للمعلمني وفيها
ق�سمان :الأول ،يت�ضمن املتغريات املتعلقة باملعلمني .والق�سم الثاين يتكون من قائمة مكون
من(� )33صعوبة موزعة على ثالثة جماالت :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة ال�صفية( )8فقرات،
وال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي( )8فقرات ،و( )17فقرة لل�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية .ومت�شت الفقرات مع مقيا�س ليكرت اخلما�سي لقيا�س ال�صعوبات التي تواجه معلمي
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التدري�س.
صدق األداة:

عر�ضت �أداة الدرا�سة احلالية على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف هذا املجال من بع�ض املدار�س الأ�سا�سية ،ومن كلية العلوم الرتبوية –الأنروا برام اهلل،
وجامعة النجاح الوطنية بنابل�س ،وجامعة القد�س املفتوحة/فرع نابل�س ،وفرع رام اهلل،
وفرع يطا ،للت�أكد من �صدق الأداة .وقد �أجمع املحكمون على �أن فقرات الأداة تقي�س ما
و�ضعت لقيا�سه ،وقد �أجري التعديل واحلذف والإ�ضافة للفقرات التي �أجمع عليها()%70
ف�أكرث من املحكمني.
ÔÔ

الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

ثبات األداة:

لقد ت�أكد الباحث من ثبات �أداة الدرا�سة(اال�ستبانة) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا،
واجلدول( )2يو�ضح ثبات الأداة وفق املجاالت املكونة لال�ستبانة:
اجلدول()2
معامل كرونباخ ألفا للمجاالت املكونة لالستبانة
ǱƢƴŭơ

ƩƢƦưǳơƨǸȈǫ

ƨȈǨǐǳơƨƠȈƦǳơ

ÍÔÓ

ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơ

ÍÖÍ

ƨȈǇǁƾŭơǥȁǂǜǳơ

ÍÕÔ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÍÖÏ

يت�ضح من اجلدول(� )2أن قيم معامالت الثبات ملجاالت اال�ستبانة هي معامالت
ثبات جيدة ،وقد بلغ معامل الثبات الكلي( ،)0.92وهو معامل ثبات مرتفع ويفي ب�أغرا�ض
الدرا�سة.

متغريات الدراسة:

تتمثل متغريات الدرا�سة احلالية يف الآتي:
�أوالً :املتغريات امل�ستقلة :وت�شمل الآتي:
•نوع املعلم :وله م�ستويان(:ذكر� ،أنثى).
•امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات(:دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا).
•عدد �سنوات اخلربة :وله ثالثة م�ستويات� 5(:سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات،
�أكرث من � 10سنوات).
•املادة التي يدر�سها :وله م�ستويان(:علوم ،ريا�ضيات).
•موقع املدر�سة :وله م�ستويان(:مدينة ،قرية).
املتغري التابع :ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد العينة على ا�ستبانة الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية:
من �أجل حتليل نتائج الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية( )SPSSوفيما ي�أتي املعاجلات الإح�صائية التي ا�ستخدمت:
ÔÕ
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 املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية. اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني(.)Independent - t- test اختبار حتليل التباين الأحادي .One Way ANOVA -اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية.

خطوات الدراسة:
تتمثل خطوات الدرا�سة احلالية يف الآتي:
•�إجراء مقابالت مع عدد من معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل لال�ستف�سار منهم عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم وال�صعوبات التي تواجههم.
•�إجراء مقابالت مع عدد من مديري املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة رام اهلل ومديراتها
لال�ستف�سار عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،والإمكانات املتوافرة
يف املدر�سة.
•مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة لال�ستفادة
منها يف تطوير اال�ستبانة.
•تطوير �أداة الدرا�سة احلالية و�إخراجها ب�صورتها الأولية.
•الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة عن طريق عر�ضها على جلنة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.
•ح�ساب معامل ثبات الأداة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا.
•حتديد جمتمع الدرا�سة.
•احل�صول على �إذن ر�سمي من دائرة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية ومكتب تربية رام اهلل من �أجل توزيع اال�ستبانة على معلمي العلوم
والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.
•جمع اال�ستبانات عن طريق بريد الرتبية والتعليم مبحافظة رام اهلل.
•ترميز اال�ستبانات و�إدخالها �إىل احلا�سوب با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية(.)SPSS
•ا�ستخراج النتائج وتف�سريها وو�ضع التو�صيات.
ÔÖ
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSا�ستخرجت النتائج ثم بوبت
يف جداول متهيداً لعر�ضها ومناق�شتها يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها وهي كالآتي:
أوالً :النتائج املتعلقة بالسؤال األول مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الأول للدرا�سة احلالية على الآتي:
ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وللتعرف �إىل درجة ال�صعوبة التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،ا�ستخدم
الباحث التقديرات التي اعتمد عليها العديد من الباحثني يف درا�سات وبحوث تربوية �سابقة
وهي كاالتي:
�أقل من( )3درجات تقدير منخف�ض.
من( )3وحتى( )3.7درجة تقدير متو�سط.
�أكرث من( )3.7درجة تقدير مرتفع.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ودرجة تقدير املعلمني واملعلمات لل�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم ،واجلداول( )6 ،5 ،4 ،3تبني ذلك:
املجال الأول :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة ال�صفية:
اجلدول()3
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت
تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
Ƕǫǁ
ƧǂǬǨǳơ

ƧǁƢƦǠǳơǎǻ
ƨȈǨǐǳơƨƠȈƦǳƢƥƨǬǴǠƬŭơƩƢƥȂǠǐǳơǱƢůÅȏȁƗ

ĺƢǈūơǖǇȂƬŭơ

ƨƦǈǼǳơ
ƨȇȂƠŭơ

ƨƳǁƾǳơ

ƽơƾǟƗǞǷƨǻǁƢǬǷƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơƨƷƢǈǷǂǤǏ
ǺǷƩƢǷȂǴǠŭơǑǂǟĿƢƦǴǇǂƯƚȇȅǀǳơƨƦǴǘǳơ
ƣȂǇƢūơǱȐƻ

ÐÒÒ

×ÔÎ

ǖǇȂƬǷ

ÕÍ
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ǑǂǟƨǋƢǌƥƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơǄȈȀšǵƾǟ

ÑÐÖ

×ÕÔÕ

ǞǨƫǂǷ

ƨȈǴǸǠǳƨƦǇƢǼŭơƨȇȂȀƬǳơńƛƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơǁƢǬƬǧơ
ƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇƢƥǑǂǠǳơ

ÐÎÎ

×ÓÏÏ

ǖǇȂƬǷ

ǦǐǳơƨǧǂǣǀǧơȂǻȆǘǤƫǂƟƢƬǇǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÕÍ

×ÔÓ

ǞǨƫǂǷ

ǑǂǠȈǳǦǐǳơƨǧǂǣĿƣȂǇƢƷǃƢȀƳǂǧơȂƫǵƾǟ
ǾǳȐƻǺǷ

ÑÓÎ

×ÖÏÏ

ǞǨƫǂǷ

.(L. C. D. ȅƽȆǇǱơǃƢȀƳǂǧơȂƫǵƾǟ

ÑÏÕ

×ÕÒÓ

ǞǨƫǂǷ

ƨƦǴǘǳơǵƢƴƷȋƨƦǇƢǼŭơƾǟƢǬŭơǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÏÓ

×ÓÒÏ

ǖǇȂƬǷ

ǦǐǳơƨǧǂǣĿƨƦǇƢǼŭơƧǁơǂūơƨƳǁƽǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÐÑ

×ÓÓÕ

ǖǇȂƬǷ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÐÔÖ

×ÔÒÕ

ǞǨƫǂǷ

يتبني من اجلدول(� )3أن الفقرات( )6 ،5 ،4 ،2ح�صلت على درجة تقدير مرتفع ،وكانت
�أعلى الفقرات ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة تن�ص على �أن «عدم جتهيز الغرفة ال�صفية
ب�شا�شة عر�ض»� ،أما الفقرات( )8 ،7 ،3 ،1فقد ح�صلت على درجة تقدير متو�سط .يف حني
ح�صلت الدرجة الكلية للمجال الأول املتعلق بالبيئة ال�صفية على درجة تقدير مرتفع.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن البيئة ال�صفية يف معظم املدار�س تعاين من نق�ص
يف املواد ،وذلك من حيث �صغر م�ساحة الغرفة ال�صفية موازنة مع �أعداد الطلبة ،وهذا ي�ؤدي
�إىل عدم قدرة املعلم على �إح�ضار احلا�سوب للغرفة ال�صفية مع م�ستلزماته كجهاز(L. C.
 .)D.يف حني �أن بع�ض الغرف ال�صفية يف بع�ض املدار�س تكون جمهزة بالأ�شياء الب�سيطة
كاملقاعد للطلبة� ،إال �أن هذا الأمر ال ي�شجع املعلم على ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم ،وبالتايل تقف �أمامه ك�صعوبات تواجهه �إذا ما �أراد ا�ستخدامه� ،إ�ضافة �إىل عدم
توافر احلوا�سيب واملواد الالزمة لعملية العر�ض يف املدر�سة.
وعند املوازنة بني نتائج الدرا�سة احلالية ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود
اتفاق مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة( )1991ودرا�سة لوفلي�س( ،)1996,Lovelessودرا�سة
�أبو عمر( ،)1998ودرا�سة امل�رصي( ،)1997ودرا�سة وايت( )1993 ,Whiteوجميعها
�أكدت وجود نق�ص يف �أجهزة احلا�سوب واملواد والتجهزيات الالزمة ال�ستخدام احلا�سوب
يف الغرفة ال�صفية.
ÕÎ
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
ً استخدام احلاسوب
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

: ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي:املجال الثاين
)4(اجلدول
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت
تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
ƨƳǁƾǳơ

ƨƦǈǼǳơ
ƨȇȂƠŭơ

ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ƧǁƢƦǠǳơǎǻ
ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭƢƥƨǬǴǠƬŭơƩƢƥȂǠǐǳơǱƢůƀȈǻƢƯ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÓÕ

ÐÕÑ

ǞǨƫǂǷ

×ÖÍ

ÑÒÍ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơƢȀȈǳƛǩǂǘƬȇŖǳơǞȈǓơȂŭơƨǠȈƦǗ
ĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơȄǴǟǞƴǌƫȏ
ǶȈǴǠƬǳơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÒÑ

ÐÔÔ

ƤȈǳƢǇȋơǵơƾƼƬǇơȄǴǟśǸǴǠŭơȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǃǄǠȇ
ǶȈǴǠƬǳơĿƨȇƾȈǴǬƬǳơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÕ

ÐÔÑ

ǲƟƢǇȂǳơǵơƾƼƬǇơȄǴǟśǸǴǠŭơȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǃǄǠȇ
ƧƽƾƸŭơȁƨȇƾȈǴǬƬǳơƽơȂŭơȁ

ǖǇȂƬǷ

×ÔÐÓ

ÐÓÕ

ǺǟřǤƬǈȇǶǴǠŭơǲǠŸǲǰǌƥƱƢȀǼŭơĿǶȈǿƢǨŭơǑǂǠƫ
ǶȈǴǠƬǳơĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÓÓ

ÐÕÐ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

Ƕǫǁ
ƧǂǬǨǳơ

ǵơƾƼƬǇơȄǴǟǶǴǠŭơǞȈƴǌƫĿȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǦǠǓ
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) �أن جميع فقرات املجال الثاين املتعلقة بال�صعوبات النابعة4(يت�ضح من اجلدول
) والدرجة الكلية للمجال قد ح�صلت15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9(من «املنهاج املدر�سي» وهي
 وكانت �أعلى فقرة ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة تن�ص على،على درجة تقدير مرتفع
�أن «كرب حجم مادة املنهاج املدر�سي يجعل املعلم يبتعد عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
) التي تن�ص على �أن «تعر�ض املفاهيم يف املنهاج16( بينما الفقرة،»م�ساعدة يف التعليم
.ب�شكل يجعل املعلم ي�ستغني عن ا�ستخدام احلا�سوب» قد ح�صلت على درجة تقدير متو�سط
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وهذا يعني �أن من �أهم ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم كرب حجم املنهاج
املدر�سي ،وطبيعة املوا�ضيع التي يتطرق �إليها املنهاج املدر�سي ال ت�شجع على ا�ستخدام
احلا�سوب ،بل تعزيزه للأ�ساليب التعليمية التقليدية.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل كرب حجم منهاجي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،وعدم تعزيز املنهاج لدور احلا�سوب يف التعليم ،وتعزيز الو�سائل التعليمية
التعلمية التقليدية املحددة .ويرى الباحث �أي�ضا �أن قلة الأن�شطة التي ميكن �أن توظف من
خالل احلا�سوب ،وطبيعة املوا�ضيع التي يتطرق �إليها كل من منهاجي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ال ت�شجع املعلم على ا�ستخدامه �أداة م�ساعدة يف التعليم .حيث �إن
طبيعة املوا�ضيع والأن�شطة التي تعر�ض يف كال املنهاجني ومن خالل كرب حجمهما يجعالن
املعلم يتجه �إىل الو�سائل التعليمية التعلمية التقليدية املحددة ،التي ت�شكل عائقا كبريا يف
ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق مع
بع�ض نتائج درا�سة �أبو عمر( )1998التي �أ�شارت �إىل �ضعف الكتاب املدر�سي.
املجال الثالث :ال�صعوبات املتعلقة بالظروف املدر�سية:
اجلدول()5
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات
اليت تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
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يتبني من اجلدول(� )5أن الفقرات( )33 ،32 ،31 ،29 ،23 ،22 ،21قد ح�صلت على درجة
تقدير مرتفع ،يف حني �إن الفقرات( )28 ،26 ،25 ،24 ،20والدرجة الكلية قد ح�صلت على درجة
تقدير متو�سط ،بينما ح�صلت الفقرات( )30 ،27 ،19 ،18 ،17على درجة تقدير منخف�ض.
ويرى الباحث �أن �أكرث الفقرات التي ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة متثلت يف
الفقرة( )29التي ن�صها «كرثة الربامج والأن�شطة التي ُيطلب من املدر�سة تنفيذها خالل
الف�صل الدرا�سي» ،والتي ت�شكل �صعوبة �أمام معلم العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف �إنتاج الأن�شطة واملواد التي ميكن عر�ضها من خالل ا�ستخدام احلا�سوب ،كما
يعزو الباحث هذه النتائج �إىل قلة تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب ،وبالتايل يقلل من
مهاراته ،ويجعله غري قادر على اختيار الإ�سرتاتيجية املنا�سبة للتعليم من خالل ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم .و�أي�ضا قلة الربامج التعليمية التي ميكن اال�ستعانة بها
يف ح�ص�ص العلوم والريا�ضيات وندرة الن�رشات التي قد ت�ساعدهم يف توظيفها يف التعليم،
�إ�ضافة �إىل اجتاهات املعلم ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
كما يعزو الباحث هذه النتائج �إىل عدم توافر �أجهزة احلا�سوب واملواد الالزمة لعملية
العر�ض داخل الغرفة ال�صفية ،و�أي�ض ًا الظروف التي مير بها التعليم يف فل�سطني جتعل املعلم يقدم
املعلومة دون النظر �إىل التقنية التي ي�ستخدمها ،حيث يكون هدفه �إنهاء املنهاج املدر�سي.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ونتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق مع بع�ض
نتائج درا�سة لوفلي�س ( ،)1996 ,Lovelessودرا�سة عبد اهلل وال�سويدي ( ،)1992ودرا�سة
طوالبة( ،)1997التي �أ�شارت �إىل �أن �أهم ال�صعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة
ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية.
�أما �أقل فقرة يف هذا املجال ح�صلت على درجة تقدير منخف�ض ،فكانت الفقرة رقم(،)19
�أي �أن معلم العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ال يواجه �صعوبة فيها ،وتن�ص على
�أن “�سيطرة اجتاهات �سلبية لدى مدير املدر�سة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم” .ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مدير املدر�سة هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول بالدرجة الأوىل عن التعليم
فيها ،وبالتايل �أكرث حر�ص ًا على حتقيق ذلك ،فرمبا يدعو املعلمني ال�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم وذلك من خالل اللقاءات واالجتماعات� ،إ�ضافة �إىل �إطالعهم على �أحوال
املدر�سة وظروفها .كما �أنه غري م�س�ؤول عن ت�أليف منهاجي العلوم والريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي اللذين يخلوان من الأن�شطة املعززة ال�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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الدرجة الكلية:
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية جملاالت االستبانة
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يت�ضح من اجلدول(� )6أن ال�صعوبات املتعلقة باملجاالت الثالثة مرتبة من حيث درجة
ال�صعوبة ،حيث �أن املنهاج املدر�سي ح�صل على �أعلى درجة �صعوبة حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي له( ،)3.83تليه ال�صعوبات املتعلقة مبجال البيئة ال�صفية الذي ح�صل على
متو�سط بلغ( )3.79وهي درجة �صعوبة مرتفعة ،ثم جمال ال�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية الذي ح�صل على متو�سط بلغ( )3.41وهي درجة �صعوبة متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن املنهاجني املدر�سيني للعلوم والريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،فيهما معلومات كثرية وبع�ض م�ستوياتهما فوق م�ستوى الطالب� ،إ�ضافة
�إىل �أن طبيعة الأن�شطة وعر�ضها تخلو من ا�ستخدام و�سائل التعلم احلديثة كاحلا�سوب ،كما
�أن البيئة ال�صفية و�صغر حجم ال�صف ،موازنة مع �أعداد الطلبة ،وعدم جتهيز الغرف ال�صفية
باملواد التي ت�ساعد يف عملية ا�ستخدام احلا�سوب لعر�ض املعلومات واملفاهيم العلمية،
�ساهمت يف وجود �صعوبات كبرية تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،وذلك يف جمايل املنهاج املدر�سي
والبيئة ال�صفية.
�أما فيما يتعلق بال�صعوبات التي تندرج يف جمال الظروف املدر�سية التي ح�صلت
على( ،)3.41فهي درجة �صعوبة متو�سطة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن �إمكانات
املدار�س مل ت�صل �إىل احلد املطلوب ،حيث �إن ال�صعوبات ما زالت موجودة ،ويتمثل �أهمها
يف قلة �أجهزة احلا�سوب يف املدار�س ،واملواد امل�ساندة ،وت�أهيل املعلمني وتدريبهم على
كيفية ا�ستخدامه� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر الربجميات الالزمة ،و�أن اجتاه املعلم نحو ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ما زالت منخف�ضة.
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وعند املوزانة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق بينها
وبني بع�ض نتائج درا�سة كيني( ،)1996 ,Kennyالتي �أ�شارت �إىل �أن التدري�س مب�ساعدة
احلا�سوب غري فعال يف زيادة التح�صيل .كما اتفقت هذه النتائج مع بع�ض نتائج درا�سة
لوفلي�س( ،)1996 ,Lovelessالتي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت تتعلق بالنظام املدر�سي،
و�أخرى با�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية يف املدار�س.
واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة( ،)1991ودرا�سة �أبو عمر(،)1998
ودرا�سة امل�رصي( ،)1997ودرا�سة وايت( ،)1993,Whiteالتي خرجت جميع ًا بقلة عدد
�أجهزة احلا�سوب وقلة توافر الربجميات .وتعار�ضت مع هذه الدرا�سات يف �إ�شارتها �إىل قلة
اهتمام �إدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،بينما الدرا�سة احلالية �أ�شارت �إىل �أن
ال�صعوبات العائدة �إىل الظروف املدر�سية قد ح�صلت على درجة �صعوبة متو�سطة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل لنوع املعلم(ذكر� ،أنثى) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
النوع(ذكر� ،أنثى).
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني Independent- t- test،والنتائج يو�ضحها اجلدول(:)7
اجلدول()7
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري النوع(ذكر ،أنثى)
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

يت�ضح من اجلدول( )7عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املعلمني يف الدرجة الكلية
واملجاالت الثالثة لل�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها
تعزى ملتغري النوع ،وذلك لأن م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
وميكن تف�سري هذه النتائج �إىل �أن كال اجلن�سني من املعلمني يخ�ضعون للظروف نف�سها،
ف�إذا ما �أرادت وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ تدريب حول ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم ،ف�إنها ال متيز بني معلم ومعلمة .وهذا يعني �أن �آراء املعلمني واملعلمات مت�ساوية يف
نظرتهم لل�صعوبات التي تعرت�ضهم يف �أثناء ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود تعار�ض
بينها وبني بع�ض نتائج درا�سة عبد اهلل وال�سويدي( )1992التي �أ�شارت �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات املعلمني على ال�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام
احلا�سوب بالتعليم تعزى ملتغري اجلن�س .كما تعار�ضت مع درا�سة �أبو زعرور(.)2003
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية بالن�سبة ملتغري النوع مع بع�ض نتائج درا�سة
بادي( )2001يف عدم وجود فروق دالة �إح�صائية تعزى ملتغري النوع.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث مع املناقشة:
لقد ن�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:

هل للم�ؤهل العلمي(دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا) اختالف يف ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة
رام اهلل ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل
التباين الأحادي( )One Way ANOVAوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)8
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)8(اجلدول
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلم
الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب متغري املؤهل العلمي
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

يت�ضح من اجلدول( )8عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني �أفراد العينة يف ال�صعوبات
التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وذلك
لأن م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن املعلم ،وب�رصف النظر عن امل�ؤهل الذي يحمله،
يتجه �إىل االهتمام باحلا�سوب والإنرتنت حيث �إن هذه الأمور �أ�صبحت تقنية الع�رص ،كما
�أن املعلم الذي يحمل درجة املاج�ستري على علم ودراية ب�أهمية ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم� ،أما املعلم الذي يحمل درجة البكالوريو�س فهو ميتلك املعرفة واخلربة
يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب ،وهذا يعود �إىل اهتمام اجلامعات و�إدراكها ل�رضورة �أن يدر�س
للطالب مقررات ت�ساهم يف حتقيق ذلك كمقرر تكنولوجيا التعليم .كما �أن املعلم الذي
يحمل الدبلوم تخرج من معاهد املعلمني ،وهو يخ�ضع للتدريب من جانب وزارة الرتبية
والتعليم على ا�ستخدام احلا�سوب ،كما تعمل وزارة الرتبية على تنفيذ الربامج التي تهدف �إىل
كيفية ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،وبالتايل التغلب على ال�صعوبات التي
تعرت�ضهم ،وهذا يربر عدم وجود فروق يف ال�صعوبات التي تعرت�ضهم يف جمال ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم.
رابعاً :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل لعدد �سنوات اخلربة(� 5سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات� ،أكرث من �10سنوات)
اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
عدد �سنوات اخلربة.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين
الأحادي( )One Way ANOVAوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)9
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)9(اجلدول
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلمي
الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب سنوات اخلربة
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

يتبني من اجلدول( )9عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف متو�سطات الدرجة الكلية لل�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ،حيث كان
م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
�إال �أن هناك فروقات يف متو�سطات جمال ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي.
وملعرفة من تعود ل�صاحله هذه الفروق ،ا�ستخدم الباحث اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية
ونتائج اجلدول( )10تو�ضح ذلك:
اجلدول()10
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على جمال الصعوبات املتعلقة باملنهاج املدرسي تبعاً ملتغري
سنوات اخلربة
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يت�ضح من اجلدول(� )10أن الفروق يف ال�صعوبات التي تواجه املعلمني با�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل يف جمال املنهاج املدر�سي كانت دالة
�إح�صائي ًا بني(الذين لديهم � 5سنوات خربة فما دون ،والذين لديهم من � 10-6سنوات)،
ل�صالح من لديهم �5سنوات فما دون ،وبني(من لديهم � 10-6سنوات ،ومن لديهم �أكرث من
� 10سنوات) ول�صالح من لديهم خربة من � 10-6سنوات.
ويعزو الباحث هذه النتائج يف الدرجة الكلية �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا
ملتغري عدد �سنوات اخلربة �إىل توافر احلا�سوب يف معظم املنازل� ،إ�ضافة �إىل ذلك تقدمي �أوراق
العمل واالمتحانات مطبوعة واهتمام وزارة الرتبية والتعليم با�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم ،كل ذلك �ساهم يف عدم وجود فروق بني املعلمني تبعا ملتغري عدد �سنوات اخلربة.
كما يعزو الباحث هذه النتائج يف جمال ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي ،وح�صول
املعلم من ذوي اخلربة(� 5سنوات فما دون) وذوي اخلربة(من � 10-6سنوات) �إىل �صعوبات �أكرث
من املعلم �صاحب اخلربة(�أكرث من � 10سنوات)� ،إىل طبيعة �إعداد هذه الفئة وهم يف مرحلة التعليم
اجلامعي ،كما �أن برامج تدريب املعلمني من جانب وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية،
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واملراكز الرتبوية الأهلية �ساهمت يف �إك�ساب املعلم املعارف واملهارات الالزمة يف ا�ستخدام
احلا�سوب ،كما �ساهمت خربتهم الكبرية يف جمال التعليم يف حتليل املنهاج املدر�سي ،وحتديد
جماالت ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني نتائج الدرا�سة احلالية ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،يت�ضح وجود
اتفاق بينهما وبني بع�ض نتائج درا�سة وايت( ،)1993 ,Whiteالتي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني
الذين ال ميتلكون خربة يف التعليم واحلا�سوب ال ي�شجعون �أو ي�ستخدمون احلا�سوب يف املدار�س.
خامساً :النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل للمادة التي يدر�سها املعلم(علوم ،ريا�ضيات) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه
معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
املادة التي يدر�سها املعلم.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني  ،Independent- t- testوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)11
اجلدول()11
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري املادة اليت يدرسها املعلم
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

يتبني من اجلدول( )11عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املعلمني يف متو�سطات الدرجة
الكلية واملتو�سطات للمجاالت الثالثة لل�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها،
تعزى ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم ،حيث كان م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل الفئة التي يتعامل معها معلم الريا�ضيات وهي الفئة
نف�سها التي يتعامل معها معلم العلوم وهي طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وهذا �أي�ضا يعني
�أن معلمي العلوم والريا�ضيات يخ�ضعان للظروف نف�سها والت�سهيالت والإمكانات املقدمة
من قبل املدر�سة والرتبية والتعليم فيما يتعلق باحلا�سوب واملواد امل�ساندة لعملية عر�ض
املعلومات �أمام الطلبة .و�أي�ض ًا وجود منهاج فل�سطيني للعلوم والريا�ضيات.
سادساً :النتائج املتعلقة بالسؤال السادس مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل ملوقع املدر�سة(مدينة ،قرية) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته
يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري موقع املدر�سة.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني  ،Independent- t- testوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)12
اجلدول()12
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري موقع املدرسة
ǱƢƴŭơ

(ÎÎÖ ǹ ƨȇǂǫ

(ÏÖ ǹ ƨǼȇƾǷ
ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ǥơǂŴȏơ
ȅǁƢȈǠŭơ

ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ǥơǂŴȏơ
ȅǁƢȈǠŭơ

Ʃ ƨǸȈǫ

ƨǳȏƾǳơ

ƨȈǨǐǳơƨƠȈƦǳơ

ÐÕÏ

ÍÔÒÑ

ÐÔÖ

ÍÔÖÐ

ÍÎÖÎ

ÍÕÑÖ

ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơ
ƨȈǇǁƾŭơǥȁǂǜǳơ

ÐÕÐ
ÐÓÔ

ÎÍÔÍ
ÍÒÖÖ

ÐÕÑ
ÐÐÓ

ÍÕÓÍ
ÍÔÏÍ

-ÍÍÓÏ
ÏÎÒÐ

ÍÖÒÍ
*ÍÍÐÐ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÐÔÑ

ÍÓÔÍ

ÐÒÕ

ÍÓÑÕ

ÎÏÏÏ

ÍÏÏÑ

.(ÍÍÒ= α ƨǳȏƾǳơȃȂƬǈǷƾǼǟƢȈƟƢǐƷƛƨǳơƽ
ÖÑ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

يتبني من اجلدول( )12عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املعلمني يف متو�سطات
الدرجة الكلية واملتو�سطات ملجايل البيئة ال�صفية واملنهاج املدر�سي لل�صعوبات التي
تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب
�أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل و�ضواحيها ،تعزى ملتغري موقع املدر�سة ،حيث
كان م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
�إال �أن الفروق كانت يف جمال الظروف املدر�سية دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة(α
= )0.05ول�صالح املعلمني واملعلمات يف املدينة ،لأن املتو�سط احل�سابي للمدينة كان
�أكرب من املتو�سط احل�سابي للقرية.
ويرجع الباحث هذه النتائج �إىل �أن املعلم عند التحاقه مبهنة التعليم� ،سواء كان
عمله يف القرية �أو املدينة ،يخ�ضع للدورات التدريبية نف�سها ،ويزود بالن�رشات من جانب
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية دون متييز بني معلم يف القرية �أو معلم يف املدينة.
�إال �أن االختالف بينهما متثل يف جمال ال�صعوبات املتعلقة بالظروف املدر�سية ول�صالح
املعلمني يف املدينة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن موقع املدر�سة يف املدينة قريب من
وزارة الرتبية واملراكز اخلدماتية والتعليمية اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل وجود العديد من املراكز
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية الأهلية يف مركز املدينة ،مما جعل فر�صة ا�ستهداف املعلم يف املدينة
�أكرث من غريه ،كما �ساعد املعلمني يف امتالك املواد واخلربات التي ت�ؤدي �إىل حت�سني
الظروف املدر�سية يف املدينة مقارنة مع القرية ،وهذا الأمر جعل معلم العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف القرية يواجه �صعوبات �أكرب من ال�صعوبات التي قد يواجهها
املعلم يف املدينة جتاه ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،علم ًا ب�أن الظروف
املدر�سية تلعب دورا كبريا يف حجم هذه ال�صعوبات.
وعند املوازنة بني نتائج هذه الدرا�سة ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني �أنها
تتفق مع بع�ض نتائج درا�سة علي( ،)1988التي بينت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
ا�ستجاباتهم تعزى ملتغري موقع املدر�سة
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توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
.1
.2

.3

.4
.5

1تزويد املدار�س ب�أجهزة حوا�سيب ،وما يلزمها يف عملية العر�ض كجهاز(ال �سي دي)،
و�شا�شة عر�ض.
�2إعداد برنامج تدريبي هادف �إىل �إك�ساب معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي املهارات
الالزمة يف ا�ستخدام برامج احلا�سوب بعامة ،وبرنامج))Power pointبخا�صة يف
ت�صميم الأن�شطة واملفاهيم العلمية ملادتي العلوم والريا�ضيات ،حتى يتمكن املعلم
من ا�ستخدامه و�سيلة تعليمية تعلمية.
3قيام وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية بتزويد معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي بالن�رشات والنماذج الناجحة يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم ،وذلك لتنمية مهارات املعلم ،وتغري اجتاهاته ال�سلبية جتاه
احلا�سوب وا�ستخدامه يف التعليم.
4عمل املعلمني على مالءمة �أن�شطة املنهاج ملادتي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
بحيث تكون منا�سبة يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
�5إجراء البحوث والدرا�سات الرتبوية املماثلة لهذه الدرا�سة للتعرف �إىل ال�صعوبات
التي تواجه معلمي التخ�ص�صات واملرحل الدرا�سية الأخرى يف خمتلف املناطق
الفل�سطينية.
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املراجع:
�أوالً :املراجع العربية:
�1 .1إ�سماعيل ،فادي( .)2003البنية التحتية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف التعليم والتعلم عن بعد .الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم والتعلم عن بعد .دم�شق من  17-15يوليو .متوفر على املوقع
 http://ituarabic.org/E-Educationتاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
�2 .2إطميزي ،جميل( )2007مقدمة عن التعليم الإلكرتوين .مركز �أ�صدقاء فوزي كعو�ش
للتميز بتكنولوجيا الـمعلومات .جامعة بوليتكنك اخلليل .متوفر على املوقع
http://elearning.ppu.edu/moodle/mod /resource/view.php?id= 828

.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

تاريخ الدخول للموقع2008-2-12 :م.
3احلربي ،حممد( .)2006مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لتدري�س الريا�ضيات
باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�سني واملتخ�ص�صني .ر�سالة دكتوراة غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
4احلجي� ،أن�س( .)2002عقبات حتول دون تطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
العربية .جملة املعرفة ،دي�سمرب ،العدد� ،91ص.65-45
5اخلطيب ،حممد( .)2003التعليم الإلكرتوين يف مدار�س امللك في�صل :ر�ؤية م�ستقبلية.
ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من � 23-21أبريل .متوفر على
املوقع http://www.psso.org.sa/arabic/ps solibrary/nadwa01/nadwat/
 pdf/01.pdf.تاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
6الرا�شد ،فار�س( .)2003التعليم الإلكرتوين واقع وطموح .ندوة التعليم الإلكرتوين
مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من  23-21ابريل .متوفر على املوقع http://www.
 psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ nadwat/pdf/03.pdf.تاريخ
الدخول للموقع2006-2-12 :م.
7الرافعي ،عمر( .)2002املدر�سة الإلكرتونية :احلل يف(املخلوط) .جملة املعرفة ،دي�سمرب،
العدد� .91ص.89-79
�8سامل� ،أحمد( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين .الريا�ض ،مكتبة الر�شد.
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