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الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسالم على من ال نبي بعده 

أما بعد 

أشكر اهللا العلي القدير على إتمامي لهذا المشوار الدراسي بعد جهد طويل،الذي أتمنى أن أكون قد وفقت 

فيه برصيد معرفي معتبر من المعلومات والمعارف التي أخذتها بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة على 

  المشرف  الدكتورأيدي أساتذتي الكرام ،لذلك أقوم بشكري لهم فيسعدني أن أتقدم بشكري إلى أستاذي

لى جميع أساتذتي الذين رافقوني في هذا إ لما قدمه لي من توجيه إلتمام بحثي هذا و"هني الحاج أحمد"

 العام الدراسي

والى كل أساتذة قسم علم النفس لكل ما تلقيته منهم من تعليم أو توجيه أو تشجيع ونصح وال أنسى أيضا 

 المؤسسات التعليمية المتوسطة الذين ساعدوني إلجراء البحث الميداني، في كل ما قدموه أساتذةمديري و

. لي من مساعدة

اللجنة المناقشة إلثرائهم لهذا البحث لمختلف اآلراء والتوجيهات التي قدموها  لى أعضاءإو

ر ــــــــي لكم بالخيـــــــــلى كل من قدم لي يد العون من بعيد أومن قريب إليكم شكري وامتناني لكم وتمنياتإو

. شاء اهللا إن

 وشكرا جزيال لكم أعزائي الكرام
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ات البحث ـــــــــــاقتراح

 بناءا على نتائج البحث المتوصل إلیها یمكن تقدیم بعض المقترحات 

 .تشجیع األساتذة على استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة ألهمیته في إثراء الدرس_ 1

العمل على تدریب األساتذة على أساسیات الحاسوب ،وكیفیة إنجاز دروس عن طریق _ 2

 .استخدام الحاسوب ،وذلك لمساعدة األستاذ على التجدید في طرق التدریس الحدیث

ضرورة قیام الجهات المعنیة بالخدمات المؤسساتیة  على توفیر أجهزة حاسوب في _ 3

 .المؤسسات التعلیمیة  تحتوي على برامج حدیثة ومتطورة لألساتذة

توعیة األستاذ على تبني استخدام الحاسوب في التعلیم على أنه وسیلة تعلیمیة فعالة _ 4

تخفف من عبئ الوقت والجهد المبذول لدیه، إضافة إلى زیادة جذب انتباه الطالب نحو 

 .الدرس

العمل على تدعیم وغرس االتجاهات اإلیجابیة لدى األساتذة، والتصحیح من االتجاهات _ 5

 .السلبیة إن وجدت عند بعض األساتذة باستخدام دالئل مقنعة لذلك

إجراء مقارنة بین التعلیم التقلیدي والتعلیم بالحاسوب، من أجل معرفة أي نوع من  _ 6

 التعلیم فعال، التقلیدي أو التعلم بالحاسوب أو أنهما یكمالن بعضهما؟

اتجاهات األساتذة نحو "العمل على إجراء المزید من الدراسات حول هذا الموضوع _ 7

، ألهمیته البالغة على تطویر وتحدیث عملیة التعلیم، التي البد أن تعتمد على "الحاسوب

 .الوسیلة التعلیمیة بشكل كبیر في عصر التقنیة لطالب الیوم
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 مقدمة

تعتبر عملیة التعلیم منذ زمن بعید وفي العصر الحدیث خاصة عملیة ذات تأثیر كبیر في 

تحدید مصیر اإلنسان، لذلك فإن جمیع األمم تعتبرها عمال مهما للغایة ألنها الوسیلة الوحیدة 

لتحسین ظروف اإلنسان حاضرا ومستقبال ،مما استدعى االهتمام بهذه العملیة التعلیمیة 

 وتأهیله ستاذوالعمل على تطویرها إلى ما هو أفضل من خالل العمل جاهدا على إعداد األ

ألداء دور فاعل وٕایجابي في تربیة األجیال، لذلك زادت هذه األهمیة في العصر الراهن 

نتیجة للتطورات العلمیة والتكنولوجیة في اختراع أحدث الوسائل التعلیمیة التي تساهم بشكل 

 على تقدیم درسه بشكل فعال ،مما زاد الحاجة إلى هذه الوسیلة ستاذكبیر في إعانة األ

التعلیمیة إلنجاح عملیة التعلم والتعلیم، من أجل حل الكثیر من المشكالت التعلیمیة وتحقیق 

في األخیر أهداف التعلم فقد أثبتت األبحاث عظم اإلمكانات التي توفرها الوسائل التعلیمیة 

وباألخص جهاز الحاسوب ومدى فعالیته في عملیة التعلیم والتعلم، من تشویق للطالب 

وجذب انتباههم نحو الدرس وتحسین اتجاههم حول الدرس بشكل جید، وهذا ما یعني من 

في مختلف مدارسها التعلیمیة،  )الحاسوب(واجب الدولة من ضرورة توفیر هذا الجهاز

.  وحتى المتعلمستاذألهمیتها البالغة في مجال التعلیم بالنسبة لأل

 نحو استخدام هذا الحاسوب ساتذةولتحقیق هذا كلــــه ال بد علینا من معرفة مدى اتجاهات األ

في عملیة تدریسهم التي یقومون بها داخل غرفة الصف التعلیمي، ومدى تقبلهم له كوسیلة 

یجابي بحیث نجد أن هذه إ اتجاهتعلیمیة مساعدة ومعرفة ما إذا كان اتجاههم نحوه سلبي أم 
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 في ستاذ أو عدم قدرة األ،االتجاهات قد تتأثر بعوامل كثیرة من بینها نقص توفر هذه اآللة

التعامل بها وحسن استخدامها بشكل جید، وعدم اكتساب مؤهالت علمیة تسمح له 

 نحو ستاذباستخدامها، أو لرغبة شخصیة وغیرها من األمور األخرى  التي تؤثر في اتجاه األ

استخدام الحاسوب في التعلیم، فتحد في األخیر من توجهه اإلیجابي نحوه رغم أهمیته 

التعلیمیة في تحدیث وتجدید لعملیة التعلیم والتعدد في أسالیبها المتنوعة التي تتماشى 

والعصر الحالي مع التطور التكنولوجي الحاصل إذ البد من التغییر في أسالیب التدریس مع 

حاجات المتعلم الحالي، وعدم االقتصار فقط على الطرق التقلیدیة في نقل المعارف من قبل 

 الذین نجدهم یختلفون في طبیعة تفكیرهم وشخصیاتهم ومیولهم، رغباتهم ساتذةهؤالء األ

 في التعامل مع ستاذوهذا كله یرجع إلى خبرة وكفاءة األ، وغیرها من االختالفات األخرى 

استخدام األجهزة التعلیمیة في هذه المرحلة المتوسطة من نحو مثل هذه الوسائل من عدمها، 

. عملیة التعلیم والتعلم

قسمین أساسیین جانب نظري وجانب تطبیقي، وعلى هذا األساس قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى 

علما أن الجانبین معا یتضمنان ستة فصول تسیر في ترتیب منطقي یمكن توضیح ذلك في 

: ما یلي

: القسم األول یشمل الجانب النظري ویتضمن أربعة فصول هي
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اإلطار العام للبحث، والذي یتضمن مشكلة البحث، الفرضیات، دواعي : األول الفصل

، اختیار البحث، أهمیة البحث، أهداف البحث، التعریفات اإلجرائیة، الدراسات السابقة

 والفصل الثاني  تم فیه التطرق إلى مفهوم االتجاهات ،عالقة االتجاهات بالمفاهیم األخرى 

مكونتها، أنواعها، تصنیفها، خصائصها، تكوینها، العوامل المؤثرة فیها، طرق قیاسها، 

، أما الفصل الثالث تم فیه التطرق إلى التعلیم المتوسط ،بحیث استعرضنا فیه إلى وأهمیتها

 التعریف بالمرحلة المتوسطة ،التعریف بأستاذ التعلیم المتوسط ،صفاته ،دوره ،طبیعة المرحلة 

المتوسطة، مجاالت التعلیم المتوسط، خصائص نمو طالب هذه المرحلة، أهمیة وأهداف 

  ، أما الفصل الرابع فقد تم فیه أیضا إلى التطرق إلى التعلم بالحاسوب بحیثالتعلیم المتوسط

نشأته ،مكوناته ،مجاالت استخدامه،میزاته ،دواعي استخدامه في تناولنا فیه تعریف الحاسوب،

 ستاذ، وتم في األخیر بتقدیم إرشادات لأله وعیوبالتعلیم أسس نجاح التعلیم به، أهمیته،

  الذي بدوره ینقسم إلى  الجانب التطبیقي من البحث الذي یضمالقسم الثاني، أما م  بهيللتعل

اإلجراءات المنهجیة للدراسة، والتي تضم الدراسة : الفصل الخامس: ثالث فصول

االستطالعیة، والدراسة األساسیة للدراسة، ثم الفصل السادس الذي یتضمن عرض لنتائج 

 .الدراسة، ثم الفصل السابع الذي یتضمن مناقشة لنتائج فرضیات الدراسة
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  البحث  إشكالیة-1

لقد أصبح في وقتنا الراهن وما یحمله من مستجدات وتقنیات تكنولوجیة متطورة في شتى 

 لتعلم كل العلوم كانطالقةمیادین الحیاة، والتي لعل من أبرزها المیدان التربوي الذي یعد 

األخرى التي تعتمد بالضرورة على تقنیات معاصرة، حتى یستطیع المتعلم التعامل بها تماشیا 

مع عصره الحالي الذي یتعامل به من خالل استعماله لمختلف التجهیزات المتطورة من آالت 

 في هذا ستاذووسائل متنوعة لتلبیة مختلف أغراضه الشخصیة والعملیة، مما استدعى لأل

الوقت من التعلیم الستخدام هذه الوسیلة ألغراض تعلیمیة التي تساهم في مساعدته في 

العملیة التعلیمیة بشكل أفضل، والعمل على تنویع مختلف أنشطته التعلیمیة من خالل هذه 

التقنیات الحدیثة المبتكرة خصیصا في مجال التعلیم والعمل على تطویر التربیة وتحدیث 

وهذا من أجل مواجهة التطورات الحاصلة تتناسب واحتیاجات المتعلم الحالي الذي ، أسالیبها

یتعامل بشكل یومي مع هذه التقنیات، مما استدعى التوسع في حجم هذه المعرفة وتوجهات 

 والتي لعل من أبرزها جهاز الحاسوب ، نحو استخدام الوسائل التعلیمیة بشكل عامستاذاأل

، والتسهیل من عملیة التعلیم التعلم التي یقوم بها ستاذالتعلیمي الذي یساهم في مساعدة األ

 أثبتتها الدراسات السابقة في كل یوم دراسي، لذلك یعد هذا الحاسوب كأداة تعلیمیة فعالة

حول هذا الموضوع الدراسي عن مدى اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم، 

التي  )2006(فقد كانت اتجاهات األساتذة ایجابیة كما أثبتتها دراسة صوفیا سعید الریماوي 

تهدف إلى التعرف على اتجاهات أساتذة العلوم نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في 

التعلیم في المدارس بفلسطین، بحیث أثبتت نتائج دراستها أن إدراك األساتذة ألهمیة 
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الحاسوب في التعلیم كان مرتفعا، كما أن اتجاهاتهم نحوه كانت ایجابیة، لذلك تبرز أهمیة 

 إلیصال المعلومات ستاذیستخدمها األالحاسوب التعلیمیة بصفتها وسیلة تعلیمیة فعالة  

عن  لدرسه،  األستاذوالمعارف بصورة أبسط، تعمل على التخفیف من الجهد والوقت في تقدیم

التعلم بغیة تحقیق وانجاز الكثیر من األهداف  وفي عملیتي التعلیم )الحاسوب(طریق 

وحتى تتحقق هذه األهداف االستخدام األمثل لهذا الحاسوب لما یضفیه من نشاط  التعلیمیة

 في عملیة التدریس، بحیث یستجیب له ستاذوفعالیة في العملیة التعلیمیة التي یقوم بها األ

المتعلم فهو یقدم له تغذیة راجعة فوریة ویدعم إجاباته الصحیحة ویعالج أخطاءه بسرعة دون 

، وهذا من خالل توفر هذا الحاسوب على مختلف البرامج التعلیمیة ستاذعناء كبیر من األ

. المتنوعة في كل المواد الدراسیة لتحقیق أهداف المنهاج الدراسي

ونجد بالرغم من أهمیة هذا الحاسوب في عملیة التعلیم إال أن هناك بعض المدرسین غیر 

مهتمین باستخدامه، لعدة عوامل تجعلهم ال یلجئون إلیه والتي لعل من بینها نقص هذه 

األجهزة التعلیمیة أو ضعف قدرتهم على استعمالها والتعامل معها بشكل صحیح أو عدم 

 كحجة تمنعه من ستاذتوفر الوقت الالزم لها، وغیرها من األسباب األخرى التي یلجأ إلیها األ

 أنه ال تعد هذه األسباب مقنعة تماما  بالنسبة  الباحثةالرجوع إلیه، وفي حقیقة األمر في نظر

جابیة إي تمنعه من عدم استخدام الحاسوب التعلیمي، بل أن یكون هناك اتجاهات ستاذلأل

نحوه مما یستدعي لنا الكشف عن طبیعة هذه االتجاهات التي یحملها المعلم ایجابیة كانت 

أو سلبیة فإذا وجدناها ایجابیة سنعمل على المحافظة علیها وتدعیمها إلى األحسن، أما إذا 

وجدنا هذه االتجاهات سلبیة فسنعمل أیضا على تصحیحها واقتراح بعض التوصیات التي 
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یجابیة إتساهم في إقناعهم الستخدام الحاسوب وتعدیل اتجاهاتهم السلبیة إلى اتجاهات 

وجعلهم یتحمسون له من خالل إكسابهم لبعض االمتیازات ومدى فعالیة هذا الحاسوب 

زون ـــــالتعلیمي في تحسین المنتوج التعلیمي والخروج في نهایة األمر بمتعلمین أكفاء ومتمي

. في تعلیماتهم في هذا المستوى من التعلیم المتوسط

 المرحلة أساتذةوبناءا على ما سبق فإن مشكلة البحث تدور حول التعرف إلى اتجاهات 

المتوسطة نحو استخدام الحاسوب في التعلیــــــم في المؤسســـــــــــات التعلیمیة المتوسطـــــــة 

.  عین تادلسمقاطعةب

المرحلة المتوسطة نحو أساتذة  إلى القیام بهذا البحث لتحدید اتجاهات الباحثةوهذا ما دفع ب

استخدامهم للحاسوب في التعلیم من خالل المحاولة لإلجابة على بعض التساؤالت التي 

تشغل الكثیر من الباحثین في حقل التربیة والتعلیم حول هذا الموضوع ومنه یمكن طرح 

: اإلشكالیة  وفق ما یلي

م؟ ـــــــوب في التعليـــــــدام الحاســـــــة نحو استخـــــما اتجاهات أساتذة المرحلة المتوسط- 

نحو استخدام   المتوسطتعلیم بین اتجاهات أساتذة ال إحصائیةهناك فروق ذات داللة هل- 

؟  لمتغیر الجنس الحاسوب في التعلیم تبعا

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام _ 

 الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الخبرة العملیة ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام _ 

 الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ؟
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 البحث  فرضیات -2

تعتبر صیاغة الفرضیات من أهم المراحل المنهجیة في تخطیط البحوث، وفي حقیقة األمر 

هي صورة دقیقة للمشكلة وتفسیر صادق لها، وهكذا فالفرض یبدأ دائما في ذهن الباحث 

بفكرة متخیلة تصنع أساس الدراسة، وهو ما یتطلب صیاغة دقیقة له یمكن القطع فیها برأي 

 )49، 2007،  ومحمد عمار(. محدد یتوقف على طبیعة المشكلة ومدى فهمنا لها

: ومن خالل هذه التساؤالت المطروحة سابقا تم صیاغة الفرضیات اآلتیة

الفرضیة الرئیسیة  

هناك اتجاهات إیجابیة عند األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم   

:  الفرعیةالفرضیات

ساتذة  نحو استخدام الحاسوب في األ بین اتجاهات  إحصائیةهناك فروق ذات داللة- 

 .تبعا لمتغیر الجنس التعلیم 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم _ 

 .تبعا لمتغیر الخبرة العملیة 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم _ 

 .تبعا لمتغیر المؤهل العلمي 
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دواعي اختیار البحث  _ 3

مما الشك فیه أننا نجد أن كل بحث علمي ال ینطلق من فراغ ،بل ال بد أن تكون أسباب 

تدفع بالباحث إلى القیام بالبحث و التحري عن اكتشاف بعض النقائص التي تثیره میوله 

 . اهتمامه  ودوافعه نحو البحث والتقصي حول موضوع یجذب

والتي من   قلة البحوث التربویة فیما یخص استخدام الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم،-

  .بینها جهاز الحاسوب الذي یعد أداة مسهلة لهذه العملیة

العتبار الحاسوب أداة فعالة یجب إدراجه في عملیة التعلیم لما یحتویه من برامج متنوعة - 

كالتجارب العلمیة مثال وغیرها من االستخدامات   في عرض المعلومات،ستاذتساعد األ

. األخرى

 .ندرة األبحاث الخاصة بدراسة اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم _ 

 .)ة(وألنه موضوع یقع ضمن اختصاص الطالب  ارتباط الموضوع بالمجال التربوي،- 

حتى یكون هذا الموضوع كدراسة مهمة یلجأ إلیها الطلبة والباحثین یستفیدون منه ویعملون - 

 السلبیة نحو ساتذةعلى تطویر هذه الدراسة والخروج ببدائل أخرى للتغییر من وجهة األ

 .استخدام الحاسوب

 أهمیة البحث  -4

نظرا للتطور التقني والعلمي في شتى المجاالت ،خصوصا في حقل التربیة و التعلیم مما 

جعل في اآلونة األخیرة الحاسوب محور اهتمام المربین بالعملیة التعلیمیة ،وقد اهتمت النظم 

 . التربویة بالحاسب اآللي ودعت إلى استخدامه في التدریس 
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 ساتذةتقدیم إضافة علمیة للدراسات المرتبطة بعملیة التدریس بالحاسوب واتجاهات األ- 

 .حوله

 . ودوره في تسهیل عملیة التعلیم وتطویرهاساتذةإبراز أهمیة الحاسوب بالنسبة لأل- 

 . نحو استخدام الحاسوبألساتذة إثراء مجال البحث العلمي في مجال االتجاهات ا-

على الثقافة الحاسوبیة أثناء ساتذة العمل على إعالم الجهات المتخصصة في تدریب األ- 

. ستاذتكوین األ

اإلسهام في تجدید أسالیب التعلیم وتركیز االهتمام على اآلالت واألجهزة التي تستخدم - 

 .ألغراض التدریس

 أهداف البحث -5

مما ال شك فیه أن كل بحث علمي ال ینطلق من فراغ إال وأن تكون من وراءه الرغبة في 

تحقیق أهداف عند نهایة البحث الذي یقوم به كل باحث تربوي ،وهذا ما تصبو إلیه الباحثة 

 :ومن هذه األهداف ما یلي 

 .استطالع آراء األساتذة نحو استخدامهم للحاسوب في التعلیم- 

 المرحلة المتوسطة نحو أهمیة استخدام الحاسوب في التعلیم أساتذةالتعرف على اتجاهات - 

 على استخدام الوسائل ساتذةالتعرف على مختلف العوامل التي تؤثر على إقبال األ- 

 .والتي من بینها جهاز الحاسوب التعلیمیة،

 . نحو توجهاتهم في استخدام الحاسوبساتذة الكشف عن مختلف الفروق بین األ- 

 . نحو استخدام الحاسوبساتذة  العمل على التغییر من مختلف االتجاهات السلبیة عند األ-
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إلیه الطلبة والباحثین لجأ إبراز أهمیة الحاسوب التعلیمیة وجعله كموضوع دراسة ثري ي- 

 .ویعملون في األخیر على تطویره ویستفیدون منه،

 التعریفات اإلجرائیة  -6

 سلبا أو ساتذةهي جملة آراء وتصورات واستجابات أو وجهة نظر األ:  األساتذةاتجاهات- 

_ 30( بحیث هذه تكون هذه االتجاهات السلبیة بین الدرجة إیجابا نحو استخدام الحاسوب،

،ومن خالل هذه الدرجات  )120_75(بینما تنحصر درجات االتجاهات االیجابیة من  )75

 .یمكننا التعرف على اتجاهات األساتذة نحو الحاسوب في التعلیم  سلبیة كانت أو ایجابیة

 بغرض توظیفه لعرض الدرس في سبیل ستاذ هو جهاز الكتروني یلجأ إلیه األ: الحاسوب- 

.  تطویر وتحسین عملیة التعلیم

 الدراسات السابقة - 7

لقد تناول العدید من الباحثین هذه الدراسة الحالیة حول اتجاهات األساتذة نحو استخدام 

: الحاسوب في التعلیم، وهي كالتالي

الدراسات العربیة   )أ

 )2000( دراسة هدى حمد محمد الجعد )1

قامت الباحثة بدراسة عنوانها اتجاهات معلمات التربیة الفنیة للمرحلة المتوسطة في مدینة 

  .الریاض نحو استخدام الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم
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هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمات التربیة الفنیة بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام 

ومعرفة العوامل المرتبطة بتكوین اتجاهاتهن نحو استخدام الوسائل  الوسائل التعلیمیة،

. التعلیمیة في التعلیم

تمثلت في استبانه  : أداة الدراسة

الریاض : مكان الدراسة

، هم جمیع معلمات التربیة الفنیة للمرحلة المتوسطة في مدینة الریاض: مجتمع وعینة الدراسة

 .%86  استبانه بنسبة  قدرها107وقد كان العائد من االستبیانات   معلمة،124وعددهن 

: نتائج الدراسة

إن اتجاهات معلمات التربیة الفنیة بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام الوسائل التعلیمیة كان - 

 .یجابيإاتجاه 

عدم وجود عالقة بین اتجاهات معلمات التربیة الفنیة  نحو استخدام الوسائل التعلیمیة - 

الدورات  -  سنوات الخبرة-المؤهل الدراسي  - السن(وبین العوامل الشخصیة التالیة 

 الدورات التدریبیة في مجال الوسائل غیر  -التدریبیة في مجال استخدام الوسائل التعلیمیة

  .)التعلیمیة

 )2004(دراسة أمل الراشدي وبدریة البلوشي  )2

قامت الباحثتان بدراسة عنوانها واقع استخدام الحاسوب في التعلیم في مدارس الحلقة الثانیة 

  .من التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین والمعلمات
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راء المعلمین والمعلمات حول تجربة استخدام الحاسوب التعلیمي آهدفت إلى التعرف على 

. في مدارس التعلیم األساسي في سلطنة عمان

حصر المعوقات التي یرى أعضاء هیئة التدریس أنها تحول دون استخدام الحاسوب في 

. مدارس التعلیم األساسي

تمثلت في استبانه مقسمة إلى أربع مجاالت، المجال األول أراء المعلمین : أداة الدراسة

والثاني حول الدورات التدریبیة، الثالث حول معوقات استخدام الحاسوب والمجال  والمعلمات،

. الرابع سؤال مفتوح حول استخدام الحاسوب في المدرسة

سلطنة عمان  : مكان الدراسة

هم جمیع معلمین ومعلمات الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في : مجتمع وعینة الدراسة

 معلم ومعلمة من 30 مدرسة، تكونت عینة الدراسة من 12محافظة مسقط موزعین على 

. مدرستین من المحافظة

: نتائج الدراسة

وجود إقبال ملحوظ بین أوساط المعلمین والمعلمات نحو تجربة الحاسوب في التعلیم وذلك - 

. كان جلیا في إجاباتهم وآرائهم

اتفاق أراء المعلمین والمعلمات حول وجود عوائق رئیسیة تحول دون استخدامهم للحاسوب - 

. في التعلیم
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  )2012(دراسة عامر عارف وعبد اهللا عباس  )3

دور الحاسب اآللي في التعلیم بمدارس اإلعدادیة للبنین بعمان  : قام الباحثان بدراسة عنوانها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام المعلمین للحاسب اآللي في التعلیم بشكل 

وأیضا معرفة  وأثر استخدام هذا الحاسب في تنمیة القدرات العقلیة لدى الطالب، صحیح،

. اآلثار السلبیة في استخدامه

  .تمثلت في استبانه موزعة على عدد من األساتذة والطالب: أداة الدراسة

شملت الدراسة مدرسة حمزة بن عبد المطلب اإلعدادیة المستقلة بعمان  : مكان الدراسة

 . معلم من مدرسة التعلیم األساسي50 طالب و100تمثلت في : مجتمع وعینة الدراسة

  :نتائج الدراسة

. اتجاه عینة الدراسة تمیزت بشكل عام بدرجة تأیید ألهمیة الحاسب اآللي في التعلیم- 

. یقلل استخدام الحاسوب الجهد والوقت في البحث والحصول على المعلومات- 

ویمكن  على الرغم من وجود سلبیات الستخدام الحاسوب إال أن فوائده تزید عن سلبیاته،- 

. في الوقت نفسه التغلب على هذه السلبیات

 :الدراسات األجنبیة )ب

 1) 999( دراسة میدلتون وزمیله موریه 

قاما الباحثان بدراسة عنوانها فحص العالقة بین تطبیق تكنولوجیا الحاسوب في الصف 

. وعالمات الطلبة في االختبارات المعیاریة في كل من مادتي الریاضیات والقراءة
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هدفت الدراسة إلى معرفة درجة استخدام الحاسوب في التعلیم الصفي وعالقته بنتائج الطلبة 

. في االختبارات التحصیلیة

تمثلت في استبانه  :أداة الدراسة

جنوب كارولینا  : مكان الدراسة

 أستاذا وأستاذة من مدرستین مدرسة ابتدائیة ومدرسة متوسطة 107: مجتمع وعینة الدراسة

. من الصفین الدراسیین الرابع والخامس

: نتائج الدراسة

أثبتت الدراسة إلى أن األساتذة صنفوا إلى صنفین حسب مستوى استخدام الحاسوب في - 

. التعلیم الصفي مستوى عال من االستخدام ومستوى منخفض أو معدوم

تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحصیل طلبة الصف الخامس في مادتي - 

 .الریاضیات والقراءة لصالح طلبة أساتذة المستویات العالیة من االستخدام للحاسوب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحصیل طلبة الصف الرابع واستخدام الحاسوب - 

  .مما ال یجزم األثر الفعال الستخدام الحاسوب في التعلیم في التعلیم،
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 :)2002(دراسة أیدینغ وزمالئها  )2

قامت الباحثة وزمالئها بدراسة عنوانها استقصاء معتقدات وممارسات األساتذة في استخدام 

.  الحاسوب في التعلیم الصفي

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام األساتذة وتوجهاتهم نحو استخدام تكنولوجیا الحاسوب 

. في التعلیم الصفي

تمثلت في استبانه مقسمة إلى أربع مجاالت تتمثل في التقییم الذاتي لمستوى : أداة الدراسة

والدعم الستخدام الحاسوب  الكفاءة على الحاسوب ،واستخدام الحاسوب في السیاق التعلیمي،

. واالعتقاد بأهمیة الحاسوب في التعلیم في المدرسة،

. إحدى الجامعات غرب الوالیات المتحدة األمریكیة: مكان الدراسة

.  أستاذا وأستاذة78أساتذة الجامعات ممثل منهم : مجتمع وعینة الدراسة

: نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن األساتذة یستخدمون أجهزة الحاسوب الستخدامهم الشخصي على األقل - 

. والذین لدیهم اتصال بالحاسوب في المدرسة أولئك الماهرین باستخدام الحاسوب،

أن مستویات االتصال واالستخدام في المدرسة تتفاوت وأن لدیهم اهتمامات بالتعلم على - 

. استخدام في التعلیم ألهداف تربویة

أظهرت النتائج أن األساتذة غیر مدركین للبرمجیات التعلیمیة التي یمكن أن تكون مفیدة - 

 .لهم ومساعدة في تطویر مهاراتهم في التعلیم
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: تمهید

تعد دراسة االتجاهات من أهم مجاالت فهم السلوك اإلنساني والتي لها أثر كبیر على سلوك 

 الذي یعتبر ستاذالفرد الذي ینتهجه في أي مكان، لذلك أسعى لدراسة هذه االتجاهات عند األ

  .القاعدة األولى التي ینطلق منه تعلم الفرد مختلف المعارف

عالقة هذه  لهذا سأتناول في هذا الفصل إلى دراسة االتجاهات من حیث مفهومها،

وظائفها  خصائصها، مكوناتها، أنواعها، تصنیفها، االتجاهات ببعض المفاهیم األخرى،

.  ،طرق قیاسها ،وأخیرا أهمیة دراستها  العوامل المؤثرة فیها،العوامل المؤثرة فیها تكوینها،
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االتجاهات  - 2

 : مفهوم االتجاهات2-1

: االتجاهات لغة

 .سلكوه وصیروا أثره بینا :ووجه القوم الطریق وجه فالن الشيء أداره إلى جهة ما،

. واتجه له رأي سنح أقبل، :واتجه إلیه ووجه البیت جعله وجهة نحو القبلة،

 )889 ،2003المنجد في اللغة واإلعالم،( .ومنه فاالتجاهات تعني السلوك والتبیان واإلقبال

:  االتجاهات اصطالحا

: تناول العدید من الباحثین االتجاهات بتعریفات مختلفة یمكن تناول بعضها في ما یلي

تنتظم من   بأنها حالة من االستعداد أو التأهب العصبي النفسي،:)Allbert )1992 برت أل

خالله خبرة الشخص وتكون ذات تأثیر توجیهي أو دینا مي على استجابة الفرد لجمیع 

. الموضوعات والمواقف التي تستثیر هذه االستجابة

نقال عن بوجاردس بأنها المیل الذي ینحو بالسلوك قریبا من بعض العوامل : )1423(معشي 

ویضفي علیها معاییر موجبة أو سالبة تبعا النجذابه منها أو نفوره  البیئیة أو بعیدا عنها،

 )105 ،2003 جابر،( .منها

. أنه ذو بنیة وجدانیة تعمل في تفاعل مستمر لتحدید السلوك التالي :Lewin لیفین

بأنها موقف الفرد تجاه إحدى القیم أو المعاییر السائدة في : Thomas ferry توماس فیري

. المجتمع
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إن اهتمام الفرد وقلقه تجاه أي موضوع محدد یعبر عن اتجاهه نحو : Thurston ثرستون

بمعنى أنه عندما یصب الفرد اهتمامه نحو شيء ما ویشیر بقلق اتجاهه فإن  هذا الموضوع،

 )2002،205 محمود،( .ذلك یدل على أنه كون اتجاه نحوه

یجابي أو سلبي إاستعداد الفرد لتقویم بعض الرموز أو الموضوعات بشكل : 2009العنزي

. یتضمن االتجاه مركز مشاعر الحب أو الكراهیة

: ومن خالل هذه التعریفات كلها یمكن تكوین مفهوم شامل حول االتجاهات بأنها "    

االتجاهات هي تكوین افتراضي أو متغیر وسیط تعبر عنه مجموعة من االستجابات المتسقة 

اجتماعي أو  سواء في اتجاه القبول أو في اتجاه الرفض إزاء موضوع نفسي، فیما بینها،

وعلى ذلك یظهر أثر االتجاه في المواقف التي تتطلب من الفرد تحدید  تربوي معین،

اختیاراته الشخصیة أو االجتماعیة أو الثقافیة معبرا عن ذلك عن جماع خبرته الوجدانیة 

بتصرف   )2002،206 محمود،( ".المعرفیة، النفسیة و غیرها من الخبرات األخرى

 عالقة االتجاهات ببعض المفاهیم األخرى  2-2

نظرا لوجود مشابهات بین االتجاه وبعض المفاهیم المرتبطة به یمكن توضیح هذه المفاهیم 

: للتفریق بینها وبین مفهوم االتجاهات، وأهم هذه المفاهیم ما یلي

هو تعبیر لفظي رمزي یدل على اتجاه الفرد نحو الموضوع، :  OPINION   الرأي2-2-1

فالرأي هو تعبیر یمكن إعالنه لألفراد بینما االتجاه قد یكون سري یجد الفرد حرجا في التعبیر 

أما الرأي هو وسیلة تعبر  عنه فاالتجاه عبارة عن استعداد بالقبول أو الرفض لموضوع ما،

 .عن االتجاه
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هي مجموعة من االتجاهات أما االتجاه هو استجابة :  LE VALEUR القیم 2-2-2

عامة للفرد إزاء موضوع ما، وعلیه یمكن القول بأن القیمة هي التي تحدد االتجاه وتشترك 

و یختلفان في آن االتجاه أقل ثباتا من القیمة  كل من القیمة واالتجاه في سلوك الفرد،

بتراكمه یصبح قیمة  

بحیث میز ألبرت بین االتجاه والسمة على أساس أن :  LE TRAIT  السمة2-2-3

االتجاه یرتبط بموضوع معین أو مجموعة موضوعات، بینما السمة لیست كذلك فعمومیة 

 )45 ،2012،عبد الحلیم( .السمة تكون دائما أكبر من عمومیة االتجاه

أوضح أیزنك أن االهتمامات عبارة عن اتجاهات ذات :  LINTERET  االهتمام2-2-4

بینما االتجاهات قد تكون موجبة أو سالبة  یجابیة  حیال أشیاء معینة تكون مرغوبة،إوجهات 

كما تتسم االهتمامات بالتحدید والخصوصیة في حین تتسم االتجاهات بالعمومیة  أو محایدة،

. والشمولیة

 أن المیل هو تعبیر  BERGSON أوضح برغسون:  LA TENDANCE المیل2-2-5

بینما االتجاه تعبیر عن عقیدة فالمیل یحمل شعور لدى الفرد، فاالتجاه یكون  عن شعور،

أكثر ثباتا وعمومیة عن الشعور وظیفته مطلقة، أما المیل یكون دائما ایجابي وظیفته آنیة 

 )2012،122معوش،(وذو طبیعة خاصة دائما في حالة نشاط                             
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  مكونات االتجاهات 2-3

: تتكون االتجاهات من ثالث مكونات أساسیة وهي كالتالي

 یشمل المكون المعرفي لالتجاه على جملة المعلومات والحقائق المتوافرة :الجانب المعرفي )أ

ویالحظ بصورة عامة سیادة هذا المكون على المكونات  لدى الفرد على موضوع االتجاه،

األخرى لتقدمه في النمو بصفته یشمل كل المفاهیم واألفكار واألحكام والمعتقدات بصورة 

 )2003،124 منصور،(. كلیة نحو موضوع معین

 یشیر هذا المكون إلى أسلوب شعوري عام یؤثر في استجابة الفرد أو :الجانب االنفعالي )ب

ویتألف هذا المكون من مجموعة  غیر منطقي على اإلطالق، وقد یكون الشعور رفضه،

إنها تظهر في  عواطف ومشاعر التي تظهر لدى صاحب االتجاه في تعامله مع موضوع ما،

. أو نفوره من درجة ما كذلك حبه لذلك الموضوع من درجة ما،

فعندما یمتلك اتجاهات  هو طریقة االستجابة التي یقوم بها الفرد،: المكون السلوكي )ج

في حین لو كان  سلبیة نحو أشخاص معینین فإنه سوف یسعى إلى تجنب االلتقاء بهم،

 )2003،174 نشواتي،( .یجابیاإیجابي فنجده یسلك سلوكا إاتجاهه نحوهم 

والمتمثلة  أي أن هذا المكون یتضمن جمیع االستعدادات السلوكیة المرتبطة باالتجاه،

أو من المحصلة الناتجة من  باالستجابات الناتجة من تبلور المكونین المعرفي والوجداني،

. یجابیا أو سلبیا إزاء استخدام التقنیات في التدریسإالتفاعل بینهما بحیث یسلك المعلم سلوكا 

 )2000،61 الدرزي،(
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  أنواع االتجاهات 2-4

: تتمثل االتجاهات في عدة أنواع وهي كالتالي

وهي االتجاهات التي یشارك فیها أكبر عدد من األفراد :  اتجاهات جماعیة2-4-1

.  كاالتجاهات نحو األلعاب الریاضیة

وتكون خاصة بفرد معین وتمیزه عن غیره مثل إعجاب فرد :  اتجاهات فردیة2-4-2

. بشخص آخر

كاالتجاه نحو الصدق واإلخالص والعلم والفن والقیم اإلنسانیة :  اتجاهات معنویة2-4-3

 )2003،122 منصور،(. عموما

تتمثل في اآلراء التي یعبر عنها األشخاص في أحادیثهم :  اتجاهات لفظیة تلقائیة2-4-4

.  في مواقف عادیة مع أصدقائهم

والتي تعبر عن رأیه   تتمثل في االستجابات اللفظیة للفرد،: اتجاهات لفظیة منتزعة2-4-5

.  نحو مثیر ما

وتقوم هذه االتجاهات على تأیید الفرد لموضوع ما وموافقته :  اتجاهات موجبة2-4-6

  .علیه

تقوم هذه االتجاهات على معارضة الفرد لموضوع ما وعدم :  اتجاهات سلبیة2-4-7

 )2000،62 الدرزي،( .موافقته له

  تصنیف االتجاهات 2-5

: قام العدید من الباحثین والعلماء بتصنیف االتجاهات بنا على عدة أسس رئیسیة من بینها



الفصل الثاني                                                                                   االتجاھات                                                
 

33 

 

:  على أساس الموضوع2-5-1

:  ویعتمد على مدى انتشار االتجاهات نحو موضوع ما وینقسم إلى

 هو االتجاه الذي یكون معمما نحو موضوعات متعددة متقاربة مثل االتجاه :االتجاه العام )أ

. نحو األجانب من جنسیات مختلفة

وهو أقل ثباتا   هو االتجاه الذي یكون محدد نحو موضوع نوعي،:االتجاه الخاص )ب

 .واستقرارا من االتجاه العام

 : على أساس األفراد2-5-2

: وهو اتجاه یأخذ في االعتبار عدد األفراد الذین یشتركون في نفس االتجاه فهناك

.   وهو االتجاه الذي یشترك فیه جماعة أو عدد كبیر من الناس:االتجاه الجماعي )أ

 هو االتجاه الذي یكون لدى الفرد وال یوجد لدى باقي األفراد كما هو :االتجاه الفردي )ب

 )2003،295 عمر،( .الحال بالنسبة للمبتكرین والفنانین وغیرهم

 : على أساس الوضوح2-5-3

أو أنه یلجأ إلى السر  مدى إمكانیة الفرد للتعبیر على االتجاه بكل تلقائیة، ویقصد به

: والكتمان ویقسم إلى نوعین هما

 هو االتجاه الذي یعلنه الفرد ویجهر به ویعبر عنه سلوكیا دون حرج أو :االتجاه العلني )أ

. خوف
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  . هو االتجاه الذي یخفیه الفرد وینكره ویستتر عن السلوك المعبر عنه:االتجاه السري )ب

 : على أساس القوة2-5-4

: یهدف هذا االتجاه إلى معرفة مدى قوة شعور الفرد نحو موضوع االتجاه وهو مقسم إلى

 هو االتجاه الذي یتضح في السلوك القوي أو الفعلي الذي یعبر عن العزم :االتجاه القوي )أ

.  واإلصرار نحو موضوع ما، یصعب تغییره نسبیا

 .وهو االتجاه الذي یكمن وراء السلوك المتردد سهل التغییر والتعدیل: االتجاه الضعیف )ب

 : على أساس الهدف2-5-5

: یقصد به معرفة اتجاه شعور الفرد نحو موضوعات معینة وینقسم إلى نوعین

بالفرد نحو موضوع االتجاه یعبر عن الحب یسلك  هو االتجاه الذي :االتجاه االیجابي )أ

. والتأیید

نحو بالفرد بعیدا عن موضوع االتجاه یعبر عن سلك  هو االتجاه الذي ي:االتجاه السلبي )ب

 )2003،296 عمر،( .الكره والنفور

 خصائص االتجاهات  2-6

: تتمیز االتجاهات بخصائص عدیدة من بینها

. ولیست وراثیة من خالل المواقف التي یواجهها األفراد االتجاهات مكتسبة ومتعلمة،- 

تتكون االتجاهات وترتبط بعدة مثیرات ومواقف اجتماعیة یشترك فیها عدد كبیر من األفراد - 

. والجماعات
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االتجاهات ال تتكون من فراغ، لكنها تتضمن دائما عالقة بین الفرد المعلم نحو استخدام - 

 )2005،119محمد،(.التقنیات في التعلیم

. االتجاهات توضح وجود عالقة بین الفرد وموضوع من موضوعات البیئة- 

االتجاه یتضمن عنصرا عقلیا معرفیا یعبر عن معتقدات الفرد أو معرفته العقلیة وخبراته - 

. عن موضوع االتجاه

ومدى حبه واستجابته لموضوع  االتجاه یتضمن عنصرا انفعالیا یعبر عن تقییم الفرد،- 

 )،127_2012،226عوش، م( .االتجاه

. االتجاه یتضمن عنصرا سلوكیا یعبر عن سلوك الفرد الظاهر الموجه نحو موضوع ما- 

.  االتجاه تغلب علیه الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواه-

یمكن اعتباره میال نحو موضوع معین، حیث أن هناك تداخال بینهما بحیث یعرف علماء - 

. النفس المیل على أنه اتجاه موجب

 تقع االتجاهات دائما بین طرفین متقابلین أحدهما موجب واألخر سالب في حالة القبول -

. التام أو الرفض التام

ولكن من الممكن تعدیلها وتغییرها تحت  االتجاهات لها صفة الثبات واالستمرار النسبي،- 

. ظروف معینة

إن االتجاهات ذات قوة تنبؤیة تسمح بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثیرات االجتماعیة - 

. والنفسیة والتربویة



الفصل الثاني                                                                                   االتجاھات                                                
 

36 

 

االتجاهات تعتبر نتاجا للخبرة السابقة، وترتبط بالسلوك الحاضر، وتشیر إلى السلوك في - 

  )،128، 2012عوش،م( .المستقبل

 تكوین االتجاهات  2-7

تتكون االتجاهات عند الفرد نتیجة تفاعل الشخص بكل ما عنده من خبرات مع محیطه بكل 

: وذلك وفق طرق متعددة ما فیه،

 فالفرد یكتسب العدید من اتجاهاته نتیجة للتقلید دون ضرورة إلى تعزیز :التقلید والمحاكاة )أ

وقد یكافئ للتعبیر عن بعض اتجاهاته في الوقت نفسه الذي یعاقب فیه  أو عقاب مباشر،

 .عن بعضها اآلخر

 تتكون االتجاهات لدى الفرد وفق الطریقة اإلرتباطیة باقتران الخبرة :الطریقة اإلرتباطیة )ب

بالموقف وما تحمله هذه الخبرة من مشاعر سارة أو مؤلمة، مما یؤدي بالفرد إلى تكوین اتجاه 

 )2003،128منصور،( .سلبي أو ایجابي نحو هذا العمل الذي سیقوم به

: توالي الخبرات السارة أو غیر السارة على الفرد )ج

والسیما في جانبها االنفعالي فإذا  فاالتجاهات تتكون عن طریق الخبرات التي یواجهها الفرد،

أما إذا كانت الخبرة ناتجة  یجابیا،إكانت الخبرة الناتجة عن موقف معین سارة كان اتجاها 

عن موقف غیر سار كان االتجاه سلبیا ویدخل في هذه الخبرة نموذجا الثواب والعقاب   

 )129 نفس المرجع،(
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 العوامل المؤثرة في تكوین االتجاهات         2-8

االتجاهات لیست غریزیة أو فطریة موروثة، بل إنها مكتسبة متعلمة یكتسبها الفرد عبر 

عملیة التنشئة االجتماعیة، ومن أبرز هذه العوامل المؤثرة في تكوین االتجاهات ما یلي  

.   وذلك من خالل تفاعل الطفل مع عناصر البیئة المحیطة به: العوامل البیئیة2-8-1

 یعد هذا العامل من أقوى العوامل المباشرة التي تعمل على : العوامل األسریة2-8-2

إذ تعد األسرة المصدر المباشر لتكوین االتجاهات حیث ینقلونها للطفل  تكوین االتجاهات،

 )2003،294 عمر،( .عن طریق التعلم والتقلید

 تتضمن العوامل النفسیة كل ما یتعلق بالفرد من قوى مسیطرة : العوامل النفسیة2-8-3

استعداداته أو قدراته العقلیة  مثل سماته الشخصیة، علیه وموجهة لسلوكه بشكل عام،

حیث تحتل مكانة في تكوین  معارفه وحیله الدفاعیة وانفعاالته، خبراته الذاتیة، والنفسیة،

. االتجاهات لدیه

  تلعب المدرسة دورا مهما في تكوین اتجاهات األفراد وتطویرها،: العوامل المدرسیة2-8-4

وذلك من خالل تفاعلهم مع األقران والمعلمین والمواقف المدرسیة المختلفة حیث یكتسبون 

.  من بعضهم الخبرات والقواعد واالتجاهات المختلفة

 یعیش الفرد في إطار ثقافي یتألف من العادات والتقالید والقیم : العوامل الثقافیة2-8-5 

فاستمرار الثقافة یتوقف على مدى  التي تنقل إلیه عبر المؤسسات االجتماعیة المختلفة،

 )2003،23 سالم،( .ةتمسك أفرادها باتجاهات وأخالقیات معین

 من المعلوم أن االتجاهات ال تتكون ما لم یكن لدى الفرد : الخبرات الشخصیة2-8-6
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حیث یتم اكتسابها عن طریق   االستعداد والتهیؤ العقلي والنفسي لقبول هذه االتجاهات،

  .لذلك تعد نقل الخبرة من العوامل المؤثرة في تكون االتجاه الخبرة بواسطة الشعور والتخیل،

 وسائل اإلعالم المختلفة لها دورا مهما في تكوین االتجاهات لدى : وسائل اإلعالم2-8-7

وفي تعدیل اتجاهاتهم وتغییرها وتعد وسائل اإلعالم أكثر العوامل المؤثرة في  األفراد،

 )24نفس المرجع،( .اتجاهات الفرد بعد األسرة

 طرق قیاس االتجاهات 2-9

 تشیر البحوث والدراسات النفسیة والتربویة لوجود طرق عدیدة ومتنوعة لقیاس االتجاهات 

: بحیث تغلب على قیاس االتجاهات طریقتین هما

:  الطریقة اللفظیة2-9-1 

وفیها یتم قیاس اتجاه الفرد نحو موضوع ما في ضوء إجاباته على فقرات أداة القیاس التي 

:   والتي تنقسم إلى ما یلي ترتبط بموضوع االتجاه،

 تعتمد على وجود مجموعة من األسماء والموضوعات التي یقوم الفرد :طریقة االنتخاب- أ

باختیار أهمها أو أصحها ،وعلى الباحث أن یحصي عدد األصوات التي فاز بها كل 

ویقوم بحساب النسبة المئویة بعد ذلك ویرتب موضوعات االستبیان ترتیبا تصاعدیا  موضوع،

 .أو تنازلیا، وهذه طریقة سهلة وسریعة االستخدام

 تعتمد على قیام األفراد بترتیب الموضوعات طبقا للهدف المطلوب :طریقة الترتیب- ب

وتتلخص استجابة الفرد في إعادة ترتیبه لهذه الموضوعات طبقا لدرجة میله نحوها  قیاسه،

. بحیث یرتبها بتتابع ویمثل أولها األكثر انجذابا له وأخرها یمثل الموضوع األكثر نفورا منه
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 تتلخص هذه الطریقة في مفاضلة الشخص بین شیئین :طریقة المقارنة االزدواجیة- ت

  .ثم تفضیل أحدهما على األخر بالنسبة لهدف االتجاه المراد قیاسه متضادین،

 یستخدم مقیاس البعد االجتماعي لبوجاردوس في التعرف على اتجاه :طریقة التدریج- ث

األفراد، وهو یحتوي على عبارات تقیس اتجاه الفرد نحو تقبله أو نفوره لموضوع ما ویتكون 

  )225، 2006محمود، (. المقیاس من سبع وحدات تمثل درجات متقاربة لهذه المواقف

 یحتوي هذا المقیاس على عدة عبارات تتصل باالتجاه المراد قیاسه :طریقة لیكرت- ج

 غیر  -محاید – موافق – موافق جدا(ونضع أمام كل عبارة درجات الموافقة والمعارضة 

وتكون الخطوات المتبعة في عمل میزان لهذا النوع من  )غیر موافق جدا - موافق

:   االستبیانات كاآلتي

. یجمع عدد كبیر من الجمل التي تمس االتجاه موضوع البحث 1ج

 تعطى هذه الجمل لعینة من األفراد تمثل من سیعطي االستبیان لهم لیضعوا عالمة أمام 2ج

وتحسب بعدها الدرجات على أن تكون أعلى  الفقرة التي توضح مواقفهم أو عدم موافقتهم،

 )2006،211محمود، (. الدرجات لالتجاهات االیجابیة وأقلها لالتجاهات السلبیة

  )مقیاس الفترات متساویة الظهور( طریقة ثرستون -ح

اقترح ثرستون طریقة لقیاس االتجاهات نحو عدد من الموضوعات وأنشأ عدة مقاییس 

وحداتها معروفة البعد عن بعضها البعض أو متساویة ، لذلك قام باالشتراك مع زمیله شیف 

بوضع عدد من المقاییس االتجاهات بوضع عدد من العبارات تدور حول موضوع معین 

وعرضها على عدد كبیر من المحكمین،  یجابیة وعبارات سلبیة،إوتقسیمها إلى عبارات 
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بحیث یقومون باستبعاد العبارات الغامضة وٕابقاء العبارات التي اتفقوا علیها ثم حساب متوسط 

الدرجة التي قدرت لهذه العبارة، وتوزیع الدرجات في مابین العبارات لتمثل مدى واسعا من 

الشدة على بعد االیجابیة المتطرفة والسلبیة المتطرفة وتستبعد العبارات المتكررة بحیث یحكم 

الفرد على العبارة من حیث تأثیر محتواها علیه ومدى تمشي هذا المحتوى مع اتجاهه هذا  

ویدل الوزن العالي على االتجاه السلبي والوزن المنخفض على االتجاه االیجابي بحیث یتكون 

 )212 نفس المرجع،( عبارة 50 إلى 20هذا المقیاس من 

إنشاء مقیاس تجمیعي متدرج یحقق فیه  )1950-1947( حاول جثمان : طریقة جثمان-خ 

نه وافق على العبارات التي هي أشرطا هاما هو أنه إذا وافق على عبارة معینة هذا یعني 

أدنى منها، ولم یوافق على كل العبارات التي تعلوها ودرجة التخصص هي النقطة التي 

تفصل بین كل العبارات السفلى التي وافق علیها، والعلیا التي لم یوافق علیها وهكذا ال  

. یشترك فردان في درجة واحدة في نفس المقیاس إال إذا كان اختارا العبارات نفسها

:  طریقة المالحظة2-9-2

حیث یتم قیاس اتجاه الفرد من خالل مشاهدة سلوكه ومالحظته، بحیث تجدر اإلشارة إلى أن 

كونها  لى قیاس االتجاهات من خالل الطریقة اللفظیة،إغالبیة مقاییس االتجاهات تسعى 

وافتراضها وجود االستعداد لدى الفرد وتقیس اتجاها  وسهولة تطبیقها، تقیس شدة االتجاه،

 )2011،44معوش، ( .واحدا
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 أهمیة دراسة االتجاهات 2-10

 لها دور بارز في سلوك الفرد لهذا یهتم بها العلماء وبأهمیة قیاسها والسعي إلى تعدیلها -

یجابیا نحو أحد الموضوعات فإنه إللوجهة المرغوب فیها، فالفرد عندما یتكون لدیه اتجاها 

والعكس بالنسبة ، یتجه نحو هذا الموضوع ویعبر عن هذا االقتراب بشتى األسالیب السلوكیة

. لالتجاه السلبي

 تمثل االتجاهات منعطفا هاما، ولها أهمیة خاصة في علم النفس، حیث ذكر جابر نقال -

 من المادة العلمیة الموجودة في كتب علم النفس تعالج موضوع 25عن ماك جوري أن 

 ) 2008،26فیصل، (.االتجاهات وتغییرها

.  االتجاهات هي الموجه لسلوك الفرد والمساعدة على التكیف الشخصي للفرد-

 احتاللها مكانا بارزا في كثیر من دراسات الشخصیة ودینامیة الجماعة،وفي كثیر من -

. علم االجتماع، الصناعة وغیرها علم النفس، المجاالت التطبیقیة مثل اإلدارة،

وتؤثر على   تلعب دورا مهما في تحدید سلوكنا، فهي تؤثر في أحكامنا وٕادراكنا لآلخرین،-

والمهن التي نختارها والفلسفة التي  وتحدد الجماعات التي نرتبط بها، سرعة وكفاءة تعلمنا،

. نعیش بها

لذلك تعمل االتجاهات  تضفي على حیاة الفرد معنى وداللة حین یتفق سلوكه مع اتجاهه،- 

. على إشباع الكثیر من الحاجات والدوافع النفسیة عند الفرد

وتساعده على تفسیر ما مر به من مواقف وخبرات  تعمل على توجیه السلوك اإلنساني،- 

. وٕاعطائها معنى وداللة

وذلك عن طریق قبوله لالتجاهات والتمسك   تساعد الفرد على التكیف مع الحیاة الواقعیة،-

 )50_2008،49الجوالني،(. بها على حسب الجماعة التي ینتمي لها 
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خالصة 

نستخلص مما سبق حول ما تطرقنا له عن االتجاهات أنها مطلب ضروري عند الفرد تتحدد 

به میوله ووجهة نظره حول مواضیع معینة، فنجد أن كل شخص لدیه اتجاه محدد وخاص 

به سواء كان اتجاها ایجابیا أو سلبیا نستطیع من خالله معرفة ما یدور في ذهن الفرد وما 

سواء اتجاه شخص أو وسیلة وغیرها من األشیاء األخرى   نحو شيء ما،ستاذیرغب فیه األ

 .یجابیا ما یعبر عن االتجاه الحقیقي عندهإالتي تلفت اتجاهه نحوها اتجاها 
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:   تمهید

أصبحت المجتمعات المعاصرة تولي اهتماما كبیرا بالتربیة والتعلیم في جمیع مراحلها 

والمرحلة المتوسطة إحدى هذه المراحل التعلیمیة في الجزائر إذ تعد هذه المرحلة كأحد أبرز 

مرحلة تعلیمیة تنطلق بالمتعلم من التفكیر المحسوس إلى التفكیر المجرد والتعمق في تعلماته 

واكتشاف العالم الخارجي من حوله  بشكل أفضل، لذلك تطرقنا في هذا الفصل من البحث 

.  إلى التعرف على هذه المرحلة المتوسطة، وما هي طبیعتها، ونشأتها، خصائصها، وأهدافها
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:   المتوسطتعلیم ال )3

:   المتوسطلتعلیم تعریف ا3-1

مرحلة التعلیم المتوسط بأنها المرحلة التي تقع بین مرحلة التعلیم  )1404(عرف الحقیل 

االبتدائي التي تسبقه، ومرحلة التعلیم الثانوي التي تلیه بحیث یلتحق بها الطالب بعد إتمام 

) 2008،77فیصل، (. التعلیم االبتدائي

وهي المرحلة الحاسمة ألنها تحدد قدرات التالمیذ ومعارفهم وهي تضم أربع سنوات یدرسها "

الطالب وهم في سن المراهقة عموما، ینتقل فیها الطالب من السنة الخامسة التي تضم 

 مادة لكل مادة أستاذها 11خمس سنوات إلى المرحلة المتوسطة التي تضم أربع سنوات تضم

بتصرف   ) 2012،46بكایري،  ( ".الخاص بها

 تعریف أستاذ التعلیم المتوسط  3-2

هو الشخص المكلف بأداء مهنة التدریس بمقتضى مرسوم أو وثائق یعمل بها ،وذلك من 

. أجل النهوض بجیل متقدم ومتطور ومتعلم

كما أن لألستاذ تأثیر كبیر على التالمیذ، إذ أنه یؤثر في دافعیة المتعلم نحو التعلیم ومیوله 

ورغباته وتوجیهه نحو بناء تعلیمات جدیدة وتغییر من بعض األفكار غیر المالئمة عنده مع 

أفكار ومعلومات أخرى أكثر علمیة وعملیة تتماشى وتحدیات العصر الذي نعیشه ومواكبة 

لمختلف التطورات الحاصلة، خصوصا في ما یخص التعامل مع الوسائل التعلیمیة الحدیثة 

بتصرف   )2012،52بكایري ،(. والتي من بینها جهاز الحاسوب كأداة فعالة في التدریس
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:   صفات األستاذ3-3

:   الصفات العقائدیة والخلقیة3-3-1

اإلیمان باهللا تعالى ورسوله، فالعقیدة اإلسالمیة توجه أفكار األستاذ وصفاته وتصرفاته وهذا 

. ما ینعكس على سلوكیاته وأدائه وتجعله یقوم بمسؤولیاته في ضوء العقیدة

:  الصفات الجسمیة والصحیة3-3-2

تتمثل في سالمة البنیة والحواس خالیا من العیوب والعاهات واألمراض المزمنة التي تعیق 

أدائه لمهنته على أكمل وجه ،والقدرة على تحمل مسؤولیة التدریس ،فالتدریس مهنة صعبة 

. تتطلب جهدا فكریا وجسمیا

. وهذا ما یجعل التأكید على أهمیة الرعایة الصحیة لألستاذ حتى یقوم بدوره كما ینبغي

:   الصفات العقلیة والنفسیة3-3-3

ینبغي أن یتمتع بقدرة مناسبة من الذكاء الذي یمكنه من التصرف بحكمة ولباقة في - 

. المواقف التي یواجهها

اإللمام بالثقافة العامة لمجتمعه في مختلف مجاالت الحیاة، ومعرفة مصادر المعرفة - 

المختلفة وكیفیة الحصول على المعلومات والقدرة على إثارة عقول التالمیذ وتنمیة خیالهم 

) 2007،396مصطفى، (. وتوسیع مجاالت اهتماماتهم

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                       التعلیم المتوسط

 

47 

 

:  الصفات الخلقیة واالجتماعیة3-3-4

اإلخالص في قوله وعمله - 

التواضع واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - 

أن یكون حسن المظهر  - 

. أن یكون عادال في معاملة التالمیذ وتحقیق المساواة بینهم- 

:  الصفات المهنیة3-3-5

أن یتمتع بمعرفة واسعة في مجال تخصصه والمادة التي یدرسها  - 

أن یكون ذو شخصیة قویة یتصف بطالقة التعبیر ووضوح األفكار  - 

أن یكون ماهرا وحساسا في تنظیم األنشطة التعلیمیة وتخطیطها  - 

.   معرفة أهمیة التربیة وتطویر المجتمعات، ومعرفة الخصائص النفسیة للمتعلمین- 

) 398نفس المرجع السابق،  (                          

:   دور أستاذ التعلیم المتوسط3-4

إن الدور الذي یقوم به األستاذ هو السلوك المتوقع الذي یشغل المركز أو الوظیفة، یتحدد 

هذا السلوك بواسطة ثقافة معینة في زمان ومكان معینان، فالبنسبة لألستاذ فإن األدوار 

.  المتوقعة منه تحدد بناءا على ما یتوقعه المجتمع منه أو بقیاس أدائه الفعلي أثناء التدریس

) 2003،32حسن، (                               

محاولة الوصول إلى رؤیة جدیدة لعمله ،بحیث یصبح مسیر لعملیة التعلم ومسهل - 

. لحدوثها بما یلبي حاجات المتعلمین
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توفیر البیئة المناسبة للتالمیذ التي تمكنهم من التأمل في أفكارهم الخاصة والعمل على - 

. تطویرها

إنتاج متعلمین مستقلین ولیس نقل المعرفة فقط لهم، فالتعلم ال یتم بمجرد التوصیل بل إلى - 

.  التعمق أكثر في مختلف مفاهیمهم

تلخیص المضمون، تولید األسئلة وصیاغتها وٕاثارتها حول المضمون وتعزیز ما تم - 

.  تلخیصه، ومناقشة ما هو صعب من األمثلة والمصطلحات والمفاهیم الصعبة

التنبؤ بمضمون المحتوى القادم، ووضع الفرضیات عنه من أجل تفعیل العنصر المعرفي - 

 )2001،71محمد ،( .وتهیئة األرضیة للتعلم

فیمكن القول بصفة عامة أن األستاذ یقوم باألدوار التالیة  

إداري یساهم في الضبط االجتماعي وحفظ النظام  مسیر للمعرفة، خبیر في مادته التعلیمیة،

. في المدرسة، تقویم التالمیذ لمعرفة مدى ما تحقق من أهداف مرحلة التعلیم المتوسط

)   26 ،2006 هاني،(                                 

  طبیعة المرحلة المتوسطة  3-5

هذه المرحلة من التعلیم المتوسط كمرحلة یتضاعف فیها قدرات الطالب وتنمیة  تعتبر

.  معارفهم، بما یتفق وأعمارهم وخصائص نمو تلك المرحلة من العمر

بحیث یقوم هذا التعلیم على عدد من األسس المعرفیة، فتزوید الطالب بالقدر المناسب من 

العلوم والمعارف والخبرات هدف من أهداف سیاسة التعلیم، باإلضافة إلى األساس الصحي 
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واألساس الریاضي واألساس النفسي تعتبر أسس أخرى یقوم علیها هذا التعلیم المتوسط  

) 51 ،2012 عبد الحمید،(                              

 مجاالت التعلیم والمواد المقررة لمرحلة التعلیم المتوسط  3-6

لقد حدد لهذه المرحلة من التعلیم المتوسط مجاالت تشمل جمیع الجوانب التعلیمیة والتربویة 

والعلمیة واالجتماعیة والجمالیة، مصاغة بصیغة عملیة في المناهج للمواد تتضمن األهداف 

: التربویة والكفاءات المستهدفة في نهایة مرحلة التعلیم المتوسط من بینها

 یرمي إلى تنمیة المعارف المكتسبة عند الطالب ومهاراته : منهاج اللغة العربیة3-6-1

اللغویة، لتمكینه من ممارسة النشاط اللغوي وفق ما تقتضیه الوضعیات والمواقف التواصلیة 

.  من جهة، وتلقي المعارف واستیعاب مختلف المواد من جهة أخرى

 یرمي تدریس اللغة الفرنسیة باعتبارها اللغة األجنبیة األولى إلى : اللغة الفرنسیة3-6-2

منح المتعلم لغة ثانیة تسمح له بالتواصل والتعبیر مع اآلخرین، من خالل توظیف مكتسباته 

) 46 ،2011 بكایري،(اللغویة في النشاطات المدرسیة والشخصیة 

یرمي تدریسها إلى تمكین المتعلم من اكتساب معارف لغویة :  اللغة االنجلیزیة3-6-3

. تدریجیا، تسمح له باالتصال بالمستجدات والتطور العلمي والتكنولوجي كونها لغة عالمیة

 ترمي هذه المادة إلى تعزیز مكتسبات معرفیة وترسیخ : التربیة اإلسالمیة3-6-4

السلوكیات الحمیدة في إطار المبادئ والقیم اإلسالمیة، والمتمثلة في العدالة والتسامح وغیرها 

. من السلوكیات األخرى
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ترمي هذه المادة إلى تمكین التالمیذ من المعارف والمهارات التي :  التربیة المدنیة3-6-5

تؤهله لممارسة المواطنة، المسؤولیة والتكلیف االجتماعي ومختلف قواعد الحیاة االجتماعیة 

.  والقانونیة

 ترمي تدریس هاتین المادتین إلى إكساب المتعلم ثقافة عامة : التاریخ والجغرافیا3-6-6

تتعلق بتطور المجتمعات اإلنسانیة عبر العصور التاریخیة، وعالقة هذه المجتمعات 

 ) 47نفس المرجع السابق، (بمحیطها مع التركیز على تاریخ وجغرافیة الوطن 

 تهدف هذه المادة إلى إكساب المتعلم جملة من الكفاءات : علوم الطبیعة والحیاة3-6-7

. التي تمكن المتعلم من فهم مظاهر العالم الحي، ومعرفة قوانین الطبیعة وتطورها

 تضم هذه المادة أبعاد متنوعة ومترابطة القوانین : العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا3-6-8

الفیزیائیة، النظریة والتجارب المخبریة وتطبیقات تكنولوجیة منفعیة، تمكن هذه المادة من فهم 

المتعلم لمجاالت الحیاة المتنوعة في البیئة االجتماعیة، وتساهم أساسا في تكوین الفكر 

. العلمي لدى المتعلم وفهم محیطه التكنولوجي والتفاعل معه إیجابیا

یرمي هذا المجال إلى مواصلة تنمیة األحاسیس الجمالیة لدى :  التربیة الجمالیة3-6-9

المتعلم ومعانیها المتنوعة، وتطویر الذوق الفني لدیه من خالل ٌأنشطة تعلیمیة تمكنه من 

إبراز مواهبه وتنمیتها تدریجیا في مجاالت إبداعیة بتوفیر شروط التعبیر واإلبداع تضم 

) 48نفس المرجع السابق،  (. الموسیقى، التربة الفنیة، التربیة البدنیة
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   المتوسطتعلیم  خصائص نمو طالب ال3-7

النمو بأنه عبارة عن مجموعة من التحوالت المتوالیة التي تطرأ على  )2001(یعرف الثبیتي 

اإلنسان، والمكملة لبعضها البعض بهدف الوصول به إلى البناء والنضج في جوانبه المختلفة 

.  الجسمیة، العقلیة، االنفعالیة، االجتماعیة

 إلى 13 والتي هي ما بین ،ویعتبر طالب في المرحلة المتوسطة في مرحلة المراهقة المبكرة

:  سنة بأنها تمتاز بما یلي16

. تمتاز بحدوث تغییرات فسیولوجیة وجسمیة وعقلیة تنقل الطفل إلى عالم الكبار- 

تمتاز بأنها فترة انتقال من بیئة معروفة وهي بیئة األطفال إلى بیئة جدیدة لم یعهدها - 

.  الطفل من قبل، مما یسهم في ظهور مشكالت التكیف مع البیئة الجدیدة

 )مرحلة طالب المتوسط(وفیما یلي عرض مفصل لخصائص نمو مرحلة المراهقة المبكرة 

:  خصائص النمو الجسمي )أ

:  ویمكن إیجاز خصائص نمو المراهق في هذه المرحلة في النقاط التالیة

. ینمو الجسم في الطول والوزن حتى یصبح قریبا من البالغین- 

.  سرعة نمو العضلي سواء العضالت الكبیرة أو الصغیرة- 

.  نمو الهیكل العظمي واألطراف بشكل واضح_ 

.  امتیاز حركات المراهق بعدم االتساق والدقة- 

) 67 ،2008 فیصل،(. المیل إلى الخمول والكسل في أداء مهمة ما- 
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:  خصائص النمو العقلي )ب

بحیث تمتاز هذه المرحلة بحدوث تغییرات كمیة وكیفیة في الجانب العقلي، فالكمیة تتضح 

في أن المراهق یصبح أكثر قدرة على القیام بها عقلیا بسرعة وسهولة، وأما الكیفیة فتتضح 

. في ظهور القدرات العقلیة الطائفیة كالقدرة اللغویة والحركیة وغیرها

: ویمكن إیجاز أهم مظاهر خصائص النمو العقلي للمتعلم في هذه المرحلة في ما یلي

. ینمو التذكر القائم على الفهم واستنتاج العالقات- 

. تزداد قدرة المراهق على التخیل، وینمو التفكیر ویتجه من المحسوس إلى المجرد- 

. تنمو القدرات العقلیة الخاصة وتتمایز عن بعضها- 

: خصائص النمو الدیني )ج

: یمكن إبراز أهم خصائص نمو المتعلم في هذه المرحلة في ما یلي

. یزداد عند المتعلم الرغبة في التدین- 

) 68نفس المرجع، (.االهتمام بالمعتقدات والشعائر الدینیة- 

.  الصلة بكتاب اهللا تالوة وحفظا لمعانیه- 

. فهم مختلف القیم األخالقیة كالتسامح والصدق واألمانة واالحترام وغیرها من القیم األخرى- 

: خصائص النمو االجتماعي )د

: ویمكن تلخیص خصائص نمو طالب في هذه المرحلة في النقاط التالیة

یمیل المراهق إلى مسایرة المجموعة التي ینتمي إلیها، فیظهر بمظهرهم ویتصرف - 

. بتصرفهم لیندمج معهم
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. الرغبة في تأكید ذاته- 

. یشعر المراهق أن علیه مسؤولیات نحو الجماعة التي ینتمي إلیها- 

. یمتاز سلوك المراهق بالرغبة في مقاومة السلطة- 

: خصائص النمو االنفعالي )ه

: بین عقل بعض الخصائص في النمو االنفعالي من بینها

.  یتأثر سریعا بالمثیرات الخارجیة المختلفة- 

. تتسم استجاباته بالحدة للمواقف التي یمر بها- 

تسیطر علیه العواطف الشخصیة الذاتیة، وتأخذ مظاهر االعتزاز بالنفس والعنایة بالملبس - 

. ومحاولة جذب االنتباه

)  69نفس المرجع، (. یتسم سلوك المراهق االنفعالي بالحساسیة الزائدة لنقد الكبار- 

: خصائص النمو اللغوي )و

بعض مظاهر النمو اللغوي لطالب المرحلة المتوسطة، وهي على  )2000(أوضح الریماوي 

: النحو التالي

یتطور لدیهم القدرة على التفكیر التأملي والتجرید حیث یضیف إلى قاموسه اللغوي - 

.  مفردات مجردة ومتنوعة

.  یالحظ أن المراهق یستخدم بشكل واسع قواعد اللغة وأن جمله تصبح أطول- 

)  2012،71 عبد الحمید،(. القدرة على العروض والبالغة والنحو والصرف یزداد ویتطور- 
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:   أهمیة التعلیم المتوسط3-8

إن أهمیة التعلیم المتوسط وظیفة تنصب "تكمن أهمیة المرحلة المتوسطة كما ذكر الحقیل 

على الدرجة ولیس على النوع، فإذا كانت وظیفة التعلیم االبتدائي هي توفیر الحد األدنى من 

التعلیم والتربیة للطالب فوظیفة التعلیم المتوسط هي رفع مستوى المواطنة في حدود إمكانات 

الطلبة، وتزویدهم بالمعارف التي تتفق وأعمارهم وخصائص نموهم في هذه المرحلة، فهي 

)  29 ،2009 بتول،(. مرحلة انتقال هامة في حیاة الطالب

:   أهداف التعلیم المتوسط3-9

هناك عدة أهداف تعلیمیة تربویة تهدف مؤسسة التعلیم المتوسط إلى تحقیقها، من بینها ما 

: یلي

تزوید الطالب بالخبرات والمعارف المالئمة، حتى یلم الطالب باألصول العامة والمبادئ - 

. األساسیة للثقافة والعلوم

تشویق الطالب للبحث عن المعرفة، وتعویده إلى التأمل والبحث عن العلم والمعرفة - 

.  باستمرار

تعریف الطالب بمتطلبات وطنه، وأهدافه السامیة في الحفاظ على التراث وعادات وتقالید - 

. مجتمعه العریقة

. العمل على تنمیة القدرات العقلیة والمهارات المختلفة لدى الطالب- 

تربیة الطالب على الحیاة االجتماعیة اإلسالمیة التي یسودها اإلخاء والتعاون وتحمل - 

 )                       2000،102علي ،(                .المسؤولیة
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. تدریب الطالب على خدمة مجتمعه ووطنه، وتنمیة روح النصح واإلخالص لوالة أمره- 

. تعوید الطالب على االنتفاع بوقته في القراءة المفیدة، واستثمار فراغه في األعمال النافعة- 

إحاطة الطالب ببیئته، واحترامه لحقوق وأبناء مجتمعه في جو یسوده الشعور الكامل - 

. بمقومات وطنه

االرتفاع بمستوى ودرجة النمو المتكامل لطالب المرحلة المتوسطة من جمیع الجوانب - 

) 123 ،2012 عبد الحمید،(. الروحیة، الجسمیة، العقلیة والوجدانیة
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 خالصة 

نستخلص مما سبق ذكره حول مرحلة التعلیم المتوسط، بأن هذه المرحلة التعلیمیة  تمتاز 

بعدة خصائص تمیزها عن غیرها من مراحل التعلیم األخرى، بأنها مرحلة ترتقي بالمعارف 

والمهارات الفكریة واالنفعالیة والوجدانیة وغیرها من المعارف األخرى الموجودة عند الطالب، 

والتي یعمل األستاذ على إیصالها للطالب بمختلف الطرق واألسالیب والوسائل الممكنة أثناء 

قیامه بتقدیم المادة التعلیمیة، وهذا من أجل تحقیق في النهایة األهداف المرجوة من التعلیم 

 .   المتوسط
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تمهید  

إن التطورات السریعة التي نشهدها من مخترعات الكترونیة وما أنتجته التقنیة الحدیثة من 

أجهزة متطورة تأثرت بها شتى مجاالت الحیاة تأثرا بالغا بهذه األجهزة المتنوعة التي تعمل 

على مساعدة الفرد على قضاء حاجة ما في مجال معین، والذي نحن بصدد الحدیث عنه 

هو المجال التعلیمي الذي یتطلب الكثیر من الجهد والعمل إلیصال المعلومات والمعارف 

بشكل جید، مما أدى إلى العمل على توفیر جهاز تعلیمي خاص یعمل على مساعدة األستاذ 

في تقدیم درسه بشكل فعال من خالل توفیر بیئة حاسوبیة متتابعة ومالئمة وتفاعلیة مع 

واستیعاب المفاهیم المقدمة استیعابا كامال لمختلف الدروس التعلیمیة  المتعلم تفاعال ایجابیا،

  .التعلمیة التي یقدمها األستاذ في غرفة الصف

 نشأته، ومن خالل هذا فقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعریف بالحاسوب التعلیمي،

ممیزاته، مجاالت استخدامه، دواعي استخدامه، أسس نجاح استخدامه، عیوب  مكوناته،

.  استخدامه، أهمیته في التعلیم، وأخیرا إرشادات للمعلم عند استخدامه في التعلیم
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التعلیم بالحاسوب   )4

  مفهوم التعلیم بالحاسوب 4-1

هو جهاز حاسوب مثله كمثل أجهزة الحاسوب األخرى، وهو نوع من البرمجیات التي 

یستخدمها األستاذ والمتعلم، وهذه البرمجیات عبارة عن مواد تعلیمیة یتم تصمیمها وٕاعدادها 

. من قبل فریق متخصص

إلى أن التعلیم بمساعدة الحاسوب یعني أنه بإمكان الحاسوب تقدیم  )2001(ویعرف الحیلة 

منفردین (دروس تعلیمیة  مفردة إلى الطلبة مباشرة، وهنا یحدث التفاعل بین هؤالء الطلبة 

) 05 ،2005 مقالة،(والبرامج التعلیمیة التي یقدمها الحاسوب 

الحاسوب التعلیمي بأنه تلك البرامج اإللكترونیة متعددة أنماط  )2003(ویعرف خمیس 

اإلثارة التي تنتج وتستخدم من خالل الحاسوب إلدارة التعلیم أو نقل التعلیم مباشرة وكامال 

إلى المتعلمین لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة، ترتبط بمقررات دراسیة معینة كجزء من 

)  13 ،2008 هاني،( .تعلیمهم الرسمي النظامي

 نشأة التعلم بالحاسوب  4-2

حیث  شهدت برامج التعلیم في األنظمة التربویة العالمیة تطورا نوعیا في مجال الحاسوب،

أدخلت مادة الحاسوب إلى المناهج الدراسیة في الوالیات المتحدة األمریكیة في منتصف 

السبعینات حیث تم إدخال الحاسوب إلى مدارسها وكانت أمریكا من الدول السباقة في هذا 

 .وتنافست بعدها الدول األخرى إلدخال الحاسوب في برامجها التعلیمي المجال،



 الفصل الرابع                                                                          التعلیم بالحاسوب

 

60 

 

وتلت تجربة أمریكا تجارب عدیدة من الدول الغربیة ،فبدأت الدولة اإلسكندنافیة بالتخطیط 

حیث تم إنشاء لجنة خاصة أطلق علیها اللجنة  إلدخال الحاسوب في منتصف الثمانینات،

) 15 ،2007 وهیب، ( .النوردیة للبرامج التعلیمیة والتقنیات

وبعدها دولة البرتغال التي كانت من الدول التي نجحت في إدخال تجربة الحاسوب في 

 تم وضع خطة شاملة كمشروع إدخال الحاسوب إلى مدارسها أطلق علیه  1985مدارسها 

   )Minervaا منیرف(

وطورت بعدها بریطانیا هذه التجربة إدخال الحاسوب في التعلیم بإنشاء مشروع بلوتو یعتمد 

وذلك بإنشاء اتصاالت حاسوبیة تربط العدید من  فكرة استخدام أحدث التقنیات في الحاسوب،

. مدارس بریطانیا وتبادل الخبرات بین األساتذة والطلبة

حیث تم البدء  وبالنسبة لتجارب الدول العربیة فقد كان للتجربة األردنیة بدایاتها المتواضعة،

حیث اختیرت مدرستان ثانویتان إحداهما  ،1985بتطبیق إدخال الحاسوب للمدارس عام 

للذكور وأخرى لإلناث وتجهیز كل منهما بمختبر خاص یتكون من إحدى عشر جهازا یتسع 

) 16 نفس المرجع السابق،(لثالثین طالبا 

وفي مصر العربیة بدأت محاوالت إلدخال تجربة الحاسوب أیضا حین دعا وزیر التربیة 

 إلى االجتماع التأسیسي للمجلس التنفیذي لمشروع الحاسوب 1987والتعلیم المصري 

التعلیمي واتصال مع الدول الغربیة للتعاون معها مثل بریطانیا والعمل على إنشاء مشروع 

وتدریب  تعلیمي أطلق علیه اسم مركز تقنیة األنظمة التعلیمیة المستخدمة في الحاسوب،

  .األساتذة على كیفیة استخدام هذه األنظمة التعلیمیة في الحاسوب في مصر
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وهكذا توالت عملیة إدخال الحاسوب التعلیمي في شتى دول العالم وانتشارها بصورة مكثفة 

أو مساعد في عملیة التعلیم والتدریب أو استخدامه  سواء كان هذا الحاسوب كمادة تعلیمیة،

) 16 نفس المرجع السابق،( .في عملیة إدارة المدارس والهیئات التعلیمیة

 مكونات الحاسوب 4-3

: یتكون جهاز الحاسوب من المكونات الرئیسیة التالیة

 :  المكونات المادیة4-3-1

ومشغالت  القلم الضوئي، الفأرة، تضم لوحة المفاتیح،:  وحدات اإلدخال4-3-1-1

كامیرا الفیدیو والجهاز  ویمكن إضافة وحدات أخرى ملحقة مثل الماسح الضوئي، األقراص،

. الصوتي

إذ تتولى مهمة تسلیم البیانات المدخلة وتنظیمها :  وحدة المعالجة المركزیة4-3-1-2

 .وحدات اإلخراج وحدة الحساب والمنطق، وتضم الذاكرة الثابتة، المتغیرة، ومعالجتها،

إدخال وٕاخراج في الوقت نفسه  وحدات تخزین،:  األقراص الصلبة والمرنة4-3-1-3

)  111 ،2007 حارث،( .ملحقة بالحاسوب

:  البرمجیات4-3-2

: تقوم بتنفیذ أوامر المستخدم لمعالجة البیانات وٕاعطاء النتائج وهي متعددة األنواع

مجموعة البرامج اآللیات التي تستخدم لتشغیل الجهاز :  برمجیات النظام4-3-2-1

وتوظیف إمكاناته في تنظیم عملیة إدخال البیانات وتخزینها أهمها برمجیات التشغیل، لغات  

. البرمجة برمجیات الترجمة
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 هي برمجیات تستخدم إمكانات الحاسوب وخصائصه : برمجیات تطبیقیة4-3-2-2

یمكن أن تكون جاهزة یتم شراؤها أو  البرمجیة في تنفیذ ما یطلب منه من عملیات وبرامج،

من بینها معالج النصوص الجداول  إنتاجها باستخدام إحدى لغات البرمجة التي یحدثنا عنها،

. الرسم الهندسي وغیرها العرض ألتقدیمي، اإللكترونیة،

هي البرمجیات التي یتم تصمیمها من قبل المؤسسات أو :  البرمجیات المنتجة4-3-3

  .الشركات لغرض اإلفادة منها بحسب تخصصها

وتدخل ضمن هذا النوع أیضا البرمجیات التعلیمیة التي تصمم ألغراض إثرائیة أو منهجیة 

)  112 نفس المرجع السابق،( .محددة

 مجاالت استخدام الحاسوب في التعلیم  4-4 

: من أهم الطرق واألسالیب التي یستخدم فیها الحاسوب كوسیلة تعلیمیة ما یلي

بحیث یكثر  هي مجموعة من التمارین یتم تدریب الطالب علیها،:  المهارة والتمرین4-4-1

من التدریب  استخدام هذا األسلوب في تعلیم الموضوعات التي تحتاج إلى قدر كبیر

. حفظ األسماء والتواریخ وغیرها مثل حل العملیات الریاضیة، والممارسة،

تتكون هذه البرامج من شروحات وٕایضاحات للمادة العلمیة :  الشرح واإلیضاح4-4-2

وطرح األسئلة على الطالب ثم التعامل مع حالة كل طالب حسب إجابته  المقرر تدریسها،

) 78 ،2007 جودت وعادل،( .یستخدم فیها أسلوب التعلیم المبرمج في األسئلة،
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حیث  یعتمد هذا األسلوب على الحوار بین الجهاز والطالب،:  الحوار التعلیمي4-4-3

ویتلقى اإلجابات من الطالب  یقوم الجهاز بتقدیم المعلومات للطالب من خالل طرح األسئلة،

ویعتبر هذا النمط من أحدث األنماط المستخدمة في التعلیم یعتمد أساسا على الذكاء 

. االصطناعي

تهدف إلى إیجاد مناخ تعلیمي یمتزج فیه التحصیل العلمي مع :  األلعاب التعلیمیة4-4-4

التسلیة بغرض تولید اإلثارة والتشویق التي تحبب األطفال إلى التعلم وتحدد قدراته للوصول 

) 79 نفس المرجع،( .إلى مستویات أعلى من إتقان المعلومات والمهارات

وتسجیل  ویحل فیها الحاسوب محل األستاذ في شرح المعلومات،:  التعلیم الذاتي4-4-5

ویمكن أن یستخدم هذا التعلم  وتصحیح أخطائه وتشخیصها، أجوبة المتعلم وتقویمه تعلمه،

 .الخ...في العدید من المواد مثل تعلم كل من القراءة والكتابة والحساب والعلوم 

حیث یستخدم الحاسوب هنا لمساعدة األستاذ في تقییم تحصیل الطلبة :  التقییم4-4-6

وتحدید مستویاتهم ،بحیث یتضمن هذا التقییم تحضیر أسئلة االمتحانات باستخدام جداول 

) 2003،57نبیلة ،( .إحصائیة أو رسوم بیانیة وغیر ذلك من التطبیقات

البرامج الفائدیة الخدمیة "ویطلق على هذا النوع من البرامج :  في اإلدارة المدرسیة4-4-7

فاألستاذ یقضي الكثیر من الوقت في إعداد خطة الدراسة وتصحیح  والطالب، لألستاذ

لذلك ظهرت العدید من البرامج التي یمكن أن تخفف  االختبارات ومراجعة األعمال الیومیة،

فأصبح ینوب عنه في إعداد االختبارات أو  عن األستاذ عناء القیام بالعدید من األعمال،
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وحل مشكالتهم ، وتقویم أعمالهم وكذلك مراقبة تقدمهم،، إعداد كشوف درجات الطالب

)  33 ،2008 هاني،( .وضبط شؤون الموظفین وغیرها من المهام األخرى

یتمیز الحاسوب بقدرة كبیرة في مجال التعلیم والتدریب على :  كمرشد ومدرب4-4-8

حیث یقدم ما تتطلبه المهارات من فرص التكرار والتدریب بدایة من  المهارات األساسیة،

مرحلة تقدیم المفهوم المحدد الذي تقوم علیه المهارة األساسیة إلى مرحلة تقییم أداء المتعلم 

) 21 ،2012 عامر،( .وٕارشاده

  میزات استخدام الحاسوب في التعلیم 4-5

أثبتت الدراسات واألبحاث أن تمیز الحاسوب بخصائص منفردة جعلت استخدامه في التعلیم 

: ومن أبرز هذه الخصائص والمیزات ما یلي وسیطا تعلیمیا جیدا،

ویمكن الطالب من اختیار وتنفیذ   یقدم المادة التعلیمیة بتدرج مناسب لقدرات الطلبة،-

. األنشطة المالئمة لرغباته ومیوله في جو من الخصوصیة

وزیادة القدرة على التحكم في العملیة   القدرة على تكرار تقدیم المعلومات دون تعب أو ملل،-

. التعلیمیة

 تنفیذ العملیات الحسابیة والمنطقیة المعقدة بدقة وسرعة وٕاتقان ،والسرعة في استرجاع -

) 36 ،2007 وهیب،(المادة المخزونة في ذاكرة الحاسوب 

  . تنمیة مهارات الطالب لتحقیق األهداف التعلیمیة-

.  تنمیة اتجاهات الطالب نحو بعض المواد المعقدة نسبیا كمادة الریاضیات-

. عرض الموضوعات ذات المفاهیم المرئیة أو المصورة كالخرائط- 
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فكل طالب یقرأ ویتابع ویجیب  حیث یعمل الطلبة باستقاللیة وبشكل فردي،  تفرید التعلیم،-

وبذلك تنمو لدیه الثقة بالنفس والمیل إلى االبتكار والرغبة في البحث  عن األسئلة بمفرده،

) 37نفس المرجع السابق،(وحب االستطالع 

 إمداد المتعلم بتغذیة راجعة فوریة تزید من دافعتیه للتعلم وتساعده على تصحیح أخطاءه  -

) 11 ،2004 أمل،( . المشاركة االیجابیة النشطة-

 إمكانیة برمجة الحاسب أي إعطاء تعلیمات وأوامر للحاسوب لكي یقوم بتنفیذ أعمال -

. محددة

فیقرر الخطوات   التفاعلیة بحیث یقوم الحاسوب باالستجابة للحدث الصادر عن المتعلم،-

: التالیة بناءا على

ودراسة ما یحتاج من  وبذلك یتمكن من مراجعة ما تعلمه،  اختیار المتعلم ودرجة تجاوبه،- أ

. خالل برنامج الحاسوب

واختیار الفقرة التي   تحكم المتعلم بالبرنامج فللمتعلم الحریة في تعلم ما یشاء متى شاء،-ب

. یراها مناسبة له

فاستخدام الحاسوب في التعلیم یساعد على   نقل المتعلم من دور المتلقي إلى مستنتج،-ت

نقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات والمعارف إلى مستنتج لهذه المفاهیم من خالل 

. المعلومات التي یقدمها له البرنامج

  .إنشاء بیئة تعلیمیة نشطة وتفاعلیة بین اآللة واإلنسان: اإلثارة والتشویق- ث
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مما یوفر خبرة للطالب أفضل من الطریقة   العرض بالصورة والصوت والحركة أو الرسم،-

) 108-107 ،2008 یحي،( .التقلیدیة في التعلیم

 دواعي استخدام الحاسوب في التعلیم 4-6

 : توجد مبررات عدیدة أدت إلى ضرورة استخدام الحاسوب في التعلیم وهي كاآلتي

وال یتم  یسعى األستاذ إلى تحسین وتطویر أسالیب التدریس لدیه،:  المبرر التعلیمي4-6-1

ذلك إال من خالل استعمال وسائل تقنیة حدیثة تساعده على توصیل المادة التعلیمیة بطریقة 

شیقة ،تساعد على تفعیل دور الطالب وتجعله مستقال إیجابیا ومشاركا في الدرس والحاسوب 

. من أفضل الوسائل التعلیمیة التي تحقق هذه الحاجة

إن تقنیات الحاسوب العالیة التي مكنت من برمجته لخدمة :  المبرر االجتماعي4-6-2

استدعى جمیع أفراد المجتمعات إلى اكتساب مهارات  مختلف مجاالت الحیاة اإلنسانیة،

استخدامه ،وحتى تتم عملیة وعي المجتمع وتثقیفه حاسوبیا بنجاح البد من إدخاله في العملیة 

) 14 ،2008 هاني،(التعلیمیة لتلبیة هذا المطلب االجتماعي 

نتیجة لدخول الحاسوب مختلف مجاالت الحیاة اإلنسانیة اإلداریة :  المبرر المهني4-6-3

التعلیمیة وغیرها من المجاالت األخرى أصبح لزاما على كل فرد اإللمام بمهارات  والتربویة،

. استعمال الحاسوب في حیاته
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:      مبرر صناعة التكنولوجیا4-6-4

  تقاس حضارة األمم بمدى تقدمها التكنولوجي وصناعة األجهزة وٕانتاج البرمجیات التعلیمیة،

وهذا یستدعي إعداد مؤهالت بشریة إلدارة مثل هذا اإلنتاج وتصنیع أجهزة الحاسوب وتطویر 

 .وال یتم ذلك إال بإدخال الحاسوب في العملیة التعلیمیة برمجیاته،

من طبیعة اإلنسان البحث والسعي إلى التغییر نحو :  المبرر الحاث على التغییر4-6-5

والحاسوب  ومحاولة إیجاد وسائل تكنولوجیة حدیثة تلبي هذا المطلب، األفضل والتجدید،

یعتبر من أحدث الوسائل في الوقت الحاضر الذي یساعد على تلبیة متطلبات المتعلم 

) 15 نفس المرجع،(وتحقیق رغباته من التعلیم 

: إضافة إلى هذه الدواعي الستخدام الحاسوب في التعلیم هناك دواعي أخرى من بینها

.  أن الحاسوب أداة مناسبة لجمیع الفئات-

.  تهیئة مناخ البحث واالستكشاف-

. تحسین وتنمیة التفكیر المنطقي- 

. توفیر الوقت والجهد في أداء العملیات المعقدة- 

. مساعدة األستاذ والقدرة على تحسین مهارات الطالب- 

) 23 ،2012 ، وآخرون عامر( . السماح باإلفادة من الوسائل التعلیمیة-
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 خطوات إعداد برنامج تعلیمي عن طریق الحاسوب  4-7

: أهم الخطوات الرئیسیة إلعداد برنامج تعلیمي محوسب وهي كالتالي )2002(یذكر الحیلة 

 تحدید األهداف التعلیمیة للبرنامج ،حیث یقوم المبرمج بتحدید األهداف التي یسعى -1

. لتحقیقها لدى المتعلمین

وهذا من  الذین سیتعلمون من خالل البرنامج، )الفئة المستهدفة( تحدید مستوى المتعلمین -2

. شأنه اختیار المادة التعلیمیة المناسبة للمتعلمین

 تحدید المادة التعلیمیة التي یتكون منها البرنامج بناءا على األهداف التعلیمیة المرسومة -3

التي تساعد المتعلم على بلوغ الهدف بأقصر وقت ممكن وبأقل جهد  مسبقا ومستوى المتعلم،

.  تحدید نظام عرض المادة التعلیمیة للبرنامج وهذا یتطلب ترتیبا منطقیا للمادة التعلیمیة-4

وعند  فاإلطار هو الوحدة األساسیة التي یتركب منها البرنامج،  كتابة إطارات البرنامج،-5

صیاغة البرنامج تقسم المادة التعلیمیة إلى وحدات صغیرة جدا یكون كل منهما إطارا ویتكون 

المثیرات، االستجابات وتتبعها  اإلطار الواحد من مكونات ثالثة أساسیة هي المعلومات،

) 42 ،2003 محمد،( .التغذیة الراجعة والتعزیز الفوري

. فورت ران بیسك المرئیة، الوغو،:  حوسبة المادة التعلیمیة باستخدام إحدى اللغات مثل-6

ویعدل  وذلك من خالل تجریبه على عینة عشوائیة من الطلبة،  تجریب البرنامج وتعدیله،-7

. بناءا على ما یحصل علیه من التغذیة الراجعة من الطلبة

 استنساخ البرنامج وتوزیعه بعد تعدیل وتطویر البرنامج یقوم معد البرنامج باستنساخ -8

) 43 نفس المرجع،( .العدد المطلوب من البرنامج وتوزیعها على الفئة المستهدفة
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 مخطط إعداد برنامج تعلیمي عن طریق الحاسوب 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 )2006،81أمل ، (                                                                 

  أسس نجاح التعلیم بالحاسوب 4-8

: هناك ثالث أسس رئیسیة تساهم في نجاح استخدام الحاسوب في التعلیم وهي كالتالي

:  إتقان التعلم4-8-1

الهدف منه أن یصل الطالب إلى مستوى من التحصیل ال یصل إلیه عادة تحت ظروف 

وهذا یتطلب تعلیم فردي یمكن الطالب من  التعلیم السائد في الفصول الدراسیة التقلیدیة،

. الوصول إلى مستوى اإلتقان المطلوب

: ویمكن أن یساعد الحاسوب في إتقان التعلم من خالل ثالث طرق هي

 مراحـــــــــــــــل إعــــــــداد البرمجیـــــــات التعلیمیـــــــة

 مرحلـــــــة إنتاج والحوسبة

 مرحلـــــــة التحلیل والتصمیم

 مرحلـــــــة االستنساخ والتوزیع

 مرحلـــــــة االختیــــــــــــــــــــار 
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.  یحتاج بعض الطالب إلى وقت إضافي وتمارین انفرادیة عن طریق الحاسوب-أ

وذلك للحصول على دراسة موسعة   یمكن توفیر برامج إضافیة للطالب سریعي التعلم،-ب

. للعروض التعلیمیة المقدمة من طرف األستاذ

وحفظ الملفات بالحاسوب یساعد األستاذ على متابعة مستوى   توفیر خاصیة الدرجات،-ج

. أداء الطلبة

:   التعلیم اإلضافي والتلقائیة4-8-2

فالطالب سریعي التعلم هم الذین یتلقون تعلیما إضافیا داخل الصف الدراسي أثناء الشرح 

واكتساب المهارات والمفاهیم األساسیة التي البد من استیعابها إلى درجة التي یصبح فهمها 

) 76 ،2007 جودت وعادل،(تلقائیا وٕادراك ما یتعلمه بسرعة 

:  التعلیم التعاوني4-8-3

إن كثیر من الطالب یتعلمون بشكل أفضل في البیئة التعاونیة، والتي یؤدي فیها نجاح 

 التحصیل    والطالب إلى المشاركة في نجاح بقیة أعضاء الطالب بطیئو

: ولكي یكون التعلیم التعاوني محققا لألهداف المرجوة منه یفضل إتباع ما یلي

  . جعل الطالب یعملون على الحاسوب في مجموعات متناسقة مع توضیح أدوارهم-

وتجعل الطالب یقبلون على   استخدام برامج تعلیمیة تشجع التعاون بین الطالب وتعززه،-

) 77 نفس المرجع،( .التعلم بالحاسوب بدافعتیهم
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 أهمیة استخدام الحاسوب في التعلیم  4-9

: عدة فوائد الستخدام الحاسوب في التعلیم من بینها )2002(یذكر النجار وآخرون

والوقوف على أحدث ما وصل   إن استخدام من شأنه تحسین من نوعیة التعلیم والتعلم،-

. إلیه العلم في كافة المجاالت

 مناسبة الحاسوب ألسالیب التدریس الحدیثة التي ال تعد األستاذ فقط المصدر الوحید -

. لحصول الطالب على المعرفة

 عظمة إمكانات الحاسوب في تقدیم المواد التعلیمیة المبرمجة بطریقة تسهل على المتعلم -

. من دون الحاجة الكبیرة إلى وجود األستاذ االستفادة منها،

بحیث یكون األستاذ داخل مختبر الحاسوب   تغییر دور األستاذ في العملیة التعلیمیة،-

. مشرفا وموجها ومراقبا لجمیع الطلبة

 إمكانیة استعمال الحاسوب في المجموعات الصغیرة مما ینمي روح التعاون الجماعي -

. واالبتعاد عن المنافسة الفردیة التي تؤدي إلى األنانیة بین الطلبة والسلوكیات السلبیة

وتفاعله   تفعیل دور الطالب من خالل مشاركته اإلیجابیة بجلوسه أمام شاشة الحاسوب،-

. مع هذه األداة التعلیمیة مباشرة

التي یصعب  )الفیزیائیة والكیمیائیة( إمكانیات الحاسوب الفنیة في إجراء التجارب العلمیة -

 ) 24 ،2008 هاني،( .عملها باألسالیب التقلیدیة

 التحسین من فرص العمل المستقبلیة بتهیئة الطالب نحو عالم یتمحور حول التكنولوجیا -

. المتقدمة
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ویمكنه من محاكاة الواقع الحقیقي وتمثیله   توفیر فرص مناسبة للتفاعل مع المتعلم،-

. بسهولة وفاعلیة

وتثقیفهم على استخدام البرمجیات   تطویر من كفاءة مدرسي ومدرسات المواد المختلفة،-

. المتنوعة حسب االختصاص

 التنویع في استخدام أسالیب حدیثة ومعاصرة في التعلیم لرفع مستوى تحصیل الطالب في -

) 61 ،2004 أمل،( .الجانبین العلمي والمهاري

ورفع مستوى المعرفة للوصول إلى درجة كبیرة   تنمیة المهارات الحاسوبیة لألساتذة والطلبة،-

. من اإلتقان

 إن استخدام الحاسوب في التعلیم كأحد أبرز أسالیب تكنولوجیا التعلیم یخدم أهداف تعزیز -

وبالتالي یعمل على تحسین  مما یساعد األستاذ على مراعاة الفروق الفردیة، التعلیم الذاتي،

. نوعیة التعلیم والتعلم

.  القدرة على تحقیق األهداف التعلیمیة الخاصة بمهارات التعلم كمهارة حل المشكالت-

فهو وسیلة مشوقة تخرج الطالب من روتین الحفظ والتلقین   یعمل على جذب انتباه الطلبة،-

ما أسمعه أنساه وما أراه أتذكره وما أعمله بیدي "إلى العمل انطالقا من المثل الصیني القائل 

" أتعلمه

) 06 ،2009 ندى، مجلة میسان( . تثبیت وتقریب المفاهیم العلمیة للطالب-
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   عیوب التعلم بالحاسوب4-10

بالرغم من ممیزات الحاسوب اإلیجابیة العدیدة في جمیع مجاالت الحیاة، ومنها مجال التربیة 

. إال أن هذه التجربة واجهت معوقات كثیرة تحد من استخدامها بشكل جید والتعلیم،

: أهم هذه المعیقات التي من بینها ما یلي )2003الهرش وآخرون (ویذكر

  . قلة عدد المختصین في الحاسوب-

  . غالء ثمن أجهزة الحاسوب-

 قلة توافر مختبرات وأجهزة حاسوب ،بحیث أنها ال تتناسب مع العدد الكبیر من الطلبة في -

 .الصف الواحد

.  قلة البرمجیات التعلیمیة التي تخدم المراحل الدراسیة بمختلف مناهجها-

.  قلة عدد الدورات التدریبیة المختصة بتعلیم الحاسوب-

.  قلة عدد المدربین المختصین في علوم الحاسوب -

 قلة الوعي الكافي ألهمیة إدخال الحاسوب في مجال التربیة والتعلیم خاصة في الدول -

. النامیة

.  ال یوفر الحاسوب فرص مباشرة لتعلم المهارات الیدویة والتجریب العملي-

 وجود مشكلة تتعلق باختیار استراتیجیات التدریس المناسبة للتعامل مع الحاسوب كمادة -

) 25 ،2008 هاني،( .ووسیلة تعلیمیة أیضا تعلیمیة،

.  صعوبة مواكبة التطور السریع لتقنیات الحاسوب-

.  الحاجة لتعلم كیفیة التعامل مع هذه التقنیة الحدیثة-
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وتحتاج وقت طویل وجهد كبیر إلنتاجها   البرامج التعلیمیة الجیدة مكلفة وصعبة اإلعداد،-

. وخبرة ومهارة ال تتوفر لدى األستاذ

.  قد یحد ویقلل الحاسوب من دور األستاذ في التعلیم-

.  االعتماد بكثرة على استخدام الحاسوب یؤدي بالطالب إلى إهمال الكتاب-

 ال یستطیع الطالب أن یطرح جمیع األسئلة التي تدور في ذهنه مثلما یحدث في الموقف -

) 26 نفس المرجع،( .فضال عن المناقشات الجماعیة غیر موجودة الصفي،

 جلوس الطلبة أمام جهاز الحاسوب لفترات طویلة یمكن أن یسبب أضرار جسمیة -

. كاإلرهاق الجسدي وضعف النظر

 یرى بعض الباحثین أن التعلیم المبني على الحاسوب یعیق ویحد من االبتكار واإلبداع -

. حیث یقیدهم بالتفكیر في المسار الذي صممه البرنامج عند الطلبة،

فمعظم البرامج ال تدرس   عادة ما یتم تحقیق مدى محدود من األهداف بواسطة الحاسوب،-

.  بفاعلیة المهارات الحركیة واالجتماعیة والعاطفیة، وحتى المجال المعرفي

حیث یشكل هذا األمر عقبة في التوسع في   ندرة توفر البرامج التعلیمیة باللغة العربیة،-

. إدخال الحاسوب إلى التعلیم

 الخوف من الحاسوب على اتجاهات الطلبة ،حیث یرى بعض المربین أنه باستعمال -

الحاسوب ستصبح العملیة التعلیمیة التعلمیة بعیدة عن الصبغة اإلنسانیة بارتكازها فقط على 

) 45 ،2012 عامر،( .اآللة
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 إرشادات لألستاذ عند التعلیم بالحاسوب  4-11

عند قیام أي أستاذ ببناء برنامج تعلیمي ال بد علیه من إتباع عدة نقاط أساسیة عند تنفیذه 

بحیث یقود الطالب إلى إتقان أحد الموضوعات قبل البدء في استخدام أي  التعلم بالحاسوب،

:  وذلك بإتباع اإلرشادات التالیة برنامج تعلیمي تعلمي عن طریق الحاسوب،

.  توضیح األهداف التعلیمیة المراد تحقیقها من البرنامج للطالب-

.  إعالم الطلبة عن المدة الزمنیة المتاحة للتعلم بالحاسوب-

.  تزوید الطلبة بأهم المفاهیم أو الخبرات التي یلزم التركیز علیها وتحصیلها أثناء التعلم-

 شرح الخطوات أو المسؤولیات كافة التي على الطالب إتباعها إلنجاز البرنامج المطلوب  -

.  تعریف الطلبة بكیفیة تقویم تحصیلهم ألنواع التعلم المطلوب بالحاسوب-

.  تحدید األنشطة التي سیقوم بها كل طالب بعد انتهائه من تعلم البرنامج-

وٕاخبارهم عن العمل المناسب الذي سیقومون   تسلیم كل طالب النسخة المناسبة للبرنامج،-

) 32 ،2004 أمل،(به عند استخدام الجهاز 
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خالصة  

نستخلص في ختامنا لهذا الفصل أن استخدام الحاسوب في التعلیم جد ضروري یجب على 

وكأداة مهمة تعمل على التخفیف من الجهد الكبیر والوقت الذي  األستاذ اإللمام بدوره الفعال،

یقوم به األستاذ في إلقاء الدرس، زیادة على ذلك أیضا تعمل هذه الوسیلة التعلیمیة من 

التغییر من روتین عمل األستاذ، من خالل تقدیم برامج ونشاطات تعلیمیة متنوعة عن طریق 

برامج الحاسوب دون لجوؤه على اإللقاء فقط في شرح الدرس ألن ذلك یجعل الطالب یشعر 

بالملل الدراسي وعدم االهتمام، لذلك یجب إعطاء دور بارز لهذه الوسیلة التعلیمیة وباألخص 

 .  جهاز الحاسوب واستخدامها في التعلیم
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: تمهید

یتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة من خالله بینت الباحثة أهم الخطوات 

من أدوات ومكان ومدة الدراسة والعینة التي  لرئیسیة التي اتبعتها أثناء دراستها االستطالعیة،

. وهذا بغیة اختبار الفرضیات المطروحة طبقت علیها الدراسة،

فهذا النوع من المنهجیة یالئم هدف  تندرج هذه الدراسة حسب تصنیفات الدراسات الوصفیة،

دراستنا التي تكشف عن اتجاهات أساتذة المرحلة المتوسطة نحو استخدام الحاسوب في 

. التعلیم

 الدراسة االستطالعیة: أوال

: أهداف الدراسة االستطالعیة -1

أجرت الباحثة الدراسة االستطالعیة لألهداف التالیة  

. فیما یخص تصمیم أداة القیاس التعرف على میدان البحث لتفادي النقائص الموجودة، )أ

معالجة اإلجراءات المنهجیة التي تم إتباعها في الدراسة االستطالعیة من أداة القیاس  )ب

. والعینة التي طبقت علیها الدراسة ومدة ومكان الدراسة،

لتصبح في األخیر جاهزة  التأكد من سالمة الخصائص السیكومتریة ألداة القیاس، )ج

. أي صادقة یمكن االعتماد علیها كأداة للدراسة األساسیة للبحث ومضبوطة،

. اختبار طرق المعالجة اإلحصائیة )د
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  :تصمیم وسائل القیاس- 2

 على الدراسات والجانب النظري   اإلطالع :المرحلة األولى

لتصمیم استمارة االتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم 

اطلعت الباحثة على العدید من الدراسات والبحوث التربویة التي تشمل مجموعة من 

) 2005د يصوفیا سع(من بین هذه الدراسات دراسة  ذات عالقة بالموضوع، االستمارات،

هدفت إلى التعرف على االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعلیم الصفي 

. )فلسطین(لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة 

عرض االستمارة على المحكمین : المرحلة الثانیة

) 2005( دـــا سعيــــ صوفيـة لــــة سابقـــــــــ من دراستبنتهاقامت الباحثة بعرض االستمارة التي 

في دراستها التي كانت بعنوان االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعلیم لدى 

أساتذة محكمین  )4(وعرضها على أربع  التي لها عالقة بموضوع الباحثة، معلمي العلوم،

واألساتذة  وٕامكانیة تطبیقها على موضوع الدراسة الذي ستقوم به، للتأكد من صالحیتها،

 )6(أنظر الملحق رقم  .                     المحكمین لهذه االستمارة هم من التخصص
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: المرحلة الثالثة

بعد عرض االستمارة على األساتذة المحكمین خرجنا بها في الصورة النهائیة ألداة البحث  

بحیث أجریت بعض التعدیالت على األداة بحذف بعض الفقرات غیر مناسبة مثل الفقرة 

وأیضا حذف  الباحثة البعد الثاني من االستمارة بعد أراء  األولى واستبدالها بفقرة أخرى،

األساتذة المحكمین بعدم صالحیته ألنه هذا البعد في نظرهم كان یتقارب أو مشابه للبعد 

لذلك قامت الباحثة بتصمیم بعد آخر لألداة بعنوان آراء األساتذة نحو استخدام  الثاني،

وذلك بعد إطالعها  الحاسوب في التعلیم بعدما كان بعنوان استخدام الحاسوب في التعلیم،

التي هدفت إلى التعرف على استطالع  )2004دراسة أمل الراشدي (على الدراسات السابقة 

 آراء األساتذة نحو تجربة استخدام الحاسوب في التعلیم في مدارس التعلیم األساسي بعمان،

وٕاضافة بعض التعدیالت في االستمارة قمنا بالخروج النهائي ألداة البحث والتي تكونت من 

: قسمین

 )المؤهل العلمي، الخبرة العملیة الجنس،(البیانات الشخصیة للمستجیب :  القسم األول-

شملت استمارة التجاهات أساتذة التعلیم المتوسط  نحو استخدام الحاسوب :  القسم الثاني-

 فقرة موزعة على بعدین  مدرجة تدریجا رباعیا حسب سلم 30وتكونت من في التعلیم،

 ال أوافق بشدة  1  ال أوافق،2  أوافق،3  أوافق بشدة،4حیث أعطیت األوزان التالیة  لیكرت،

إدراك أهمیة الحاسوب  : البعد األول

) 5(أنظر الملحق رقم (آراء األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم : البعد الثاني
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 التجاهات األساتذة نحو الحاسوب توزیع فقرات االستمارة یبین  )1(جدول رقم 

الفقرات 
تي تقیس ال الفقرات

 السمة

تي تعكس ال الفقرات

 السمة 
مجموع الفقرات 

إدراك   :البعد األول

أهمیة الحاسوب   

1-2 -5- 6- 9 

-10 - 11- 12-

14-16-17-19-

20-22-24-27  

ال توجد 

 

16 

آراء : البعد الثاني

نحو  األساتذة

استخدام الحاسوب  

3-4-7 -8-13-

15-18-25-28 

21-23- 26-29 

-30 

14 

 30 5 25المجموع  

 

مرحلة التطبیق  : المرحلة الرابعة

حیث یطلب من األستاذ  بعد تحكیم االستبیان عرضتها الباحثة على العینة االستطالعیة،

.  في الخانة التي یجدها تعبر عن رأیه )x(وذلك بوضع عالمة  إجاباته على الفقرات،

طریقة التصحیح  : المرحلة الخامسة

فكل أستاذ یقرأ االستبیان  هذا االستبیان موجه لألستاذ بالتعلیم المتوسط بهدف اإلجابة علیه،

. )ال أوافق، ال أوافق بشدة أوافق، أوافق بشدة،(ویختار إجابة واحدة من بین أربع بدائل 
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 اتجاهات األساتذة مفتاح التصحیح استمارة  )2(جدول رقم 

ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة االختیار 

تي تقیس رة الـــــــــدرجة الفق

  السمة 

4 3 2 1 

تي تعكس رة الــــــــدرجة الفق

 السمة 

1 2 3 4 

 :للدراسة االستطالعیة والزمني  المجال الجغرافي -3

 المجال الجغرافي  )أ

وذلك نظرا للتسهیالت  لقد تم اختیار متوسطة تشوكة عبد القادر القدیمة ببلدیة عین تادلس،

 .تها الباحثةالتي تلق

المجال  الزمني  )ب

وكانت المدة  بدأت الباحثة بتربص میداني بعد حصولها على إذن من رئیس قسم علم النفس،

  .2016  ماي3 أفریل إلى 28مابین 

:  طریقة المعاینة ومواصفات العینة-4

:  حجم عینة األساتذة للدراسة االستطالعیة4-1

من مجموع  ) إناث 12و  ذكور،8( أستاذ و أستاذة 20تكونت الدراسة االستطالعیة من 

 استمارات نظرا لعدم إجابة بعض األساتذة على كل 6  أستاذا، وذلك بسبب إلغاء26

. الفقرات
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:  خصائص عینة الدراسة االستطالعیة4-2

توضح الجداول والمخططات أدناه ممیزات عینة الدراسة االستطالعیة  

 حسب الجنس  -أ

: یوضح توزیع عینة الدراسة حسب الجنس )3 (جدول رقم

المجموع ذكور إناث الجنس 

 20 8 12دد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 %100 40 60ة المئویة  ــالنسب

أكبر من  )%60 أنثى بنسبة 12( أن عدد إناث عینة الدراسة )3( رقم یتضح من الجدول

 أفراد أي بنسبة 3بفارق قدره  )%40 ذكور بنسبة 8(عدد الذكور بحیث كان عدد الذكور 

 :وهذا ما یوضحه الشكل التالي من مجموع عینة الدراسة االستطالعیة ككل، 15%

 

 یمثل توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب متغیر الجنس )2(الشكل رقم 

 

60

40

إناث

ذكور
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حسب المؤهل العلمي   )ب

: یمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب المؤهل العلمي

یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب المؤهل العلمي   )4(جدول رقم 

المجموع ماستر لیسانس المؤهل العلمي 

 20 2 18دد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 %100 %10 %90ة المئویة  ــالنسب

والبیان التالي أن معظم أفراد عینة الدراسة االستطالعیة كان  )4(یتضح من الجدول رقم 

 .  %10وأستاذین مؤهلهم العلمي  ) %90 أستاذا بنسبة 18(مؤهلهم العلمي لیسانس 

 :البیان التالي یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب المؤهل العلمي

 

یمثل توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب متغیر المؤهل العلمي  )3(الشكل رقم   

 

 

%90

%10

لیسانس ماستر
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حسب الخبرة العملیة   )ج 

: یمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب الخبرة العملیة

یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب الخبرة العملیة   )5(جدول رقم

المجموع  فما فوق 15 1 5-10من  10 -5من  5 -0من الخبرة العملیة 

 20 3 2 3 12دد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 100 15 10 15 60ة المئویة  ــالنسب

 إلى  0أن أكبر عدد من األساتذة هم الذین تنحصر خبرتهم بین  )5(یتضح من الجدول رقم 

 سنوات 10 إلى 5وثالثة أساتذة تنحصر خبرتهم من  ، %60بنسبة  ) أستاذا12( سنوات 5

وأیضا ثالثة  ، %10 سنة بنسبة 15 إلى 10، وأستاذین تنحصر خبرتهم من % 15بنسبة 

  %15  سنة فما فوق بنسبة15أساتذة آخرین تنحصر خبرتهم ما بین 

 وهذا ما سیوضحه البیان التالي 

 

 یمثل عینة توزیع الدراسة االستطالعیة حسب متغیر الخبرة العملیة  )4(الشكل رقم 

60
15

10

15

-0من 5

-5من 10

1 5-10من

فوقفما 15
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: دراسة الخصائص السیكومتریة لوسائل القیاس- 5

دراسة الخصائص السیكومتریة الستمارة اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام 

 )الموجه لألستاذ(الحاسوب في التعلیم 

:  حساب الصدق5-1

 الداخلي حیث تساقاعتمدت الباحثة في دراستها لمعرفة مدى صدق االستمارة على صدق اال

 . وبالطریقة الیدویة SPSSقامت بحساب معامل االرتباط ب 

:  الداخلي بین البعد والمقیاس ككلتساق حساب صدق اال-1

ق الداخلي بین البعد والمقیاس ككل  سایبین نتائج حساب اإلت )6(جدول رقم 

معامل االرتباط البعد 
 

 
 0,793البعد األول  

 0,865البعد الثاني  

 0,01دالة  إحصائیا عند**

أي ثبات كل بعد بالنسبة  نالحظ أن معامالت الثبات مرتفعة، )6(من خالل الجدول رقم 

و صالح  )7أنظر الملحق رقم (وبما أن المقیاس صادق فهو بالتالي ثابت  للمقیاس ككل،

. لموضوع الدراسة
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  : حساب الثبات5-2

 : عن طریق التجزئة النصفیة-

 یبین نتائج حساب ثبات المقیاس ككل عن طریق التجزئة النصفیة  )7(الجدول رقم 

 معامل الثبات المقیاس ككل
تصحیح معامل الثبات 

 سبیرمان براون

استمارة اتجاهات األساتذة 

نحو استخدام الحاسوب  
0,926 0,961 

وبالتالي فهو صالح لموضوع  ن خالل معامل الثبات نستطیع القول بأن المقیاس ثابت،م

 .الدراسة

الدراسة األساسیة  : ثانیا 

تمهید  

ستلجأ إلى الدراسة األساسیة للبحث واإلطار  بعدما تطرقت الباحثة إلى الدراسة االستطالعیة،

. وأهم الخطوات المتبعة أثناء تطبیق أداة البحث میدانیا الزماني والمكاني لها،

هم أساتذة  باإلضافة إلى خصائص األفراد المعنیین بالدراسة الذین یمثلون عینة البحث،

  .التعلیم المتوسط

  :منهج الدراسة- 1

استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي من خالل تطبیق أداة  الدراسة على عینة 

وهذا المنهج مناسب لطبیعة الدراسة التي تستهدف معرفة اتجاهات  أساتذة التعلیم المتوسط،

أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدامهم للحاسوب في التعلیم، بحیث یقتصر هذا المنهج إلى 
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ثم تفسیرها بعد استخدام أسالیب القیاس والتصنیف  جمع البیانات وتبویبها في جداول،

ومن ثم استخراج النتائج ذات داللة التي تعتبر الهدف  والتفسیر وتنظیم البیانات وتحلیلها،

. الرئیسي من موضوع الدراسة

  :ني للدراسةمالمجال الجغرافي والز- 2

:  المجال الجغرافي-أ

وذلك بعد ، قامت الباحثة بدراستها المیدانیة بمتوسطة بوفضة عبد القادر ببلدیة عین تادلس

ة ــــــم النفس بجامعـــــــــم علــــــــس قســـــــــة الدخول إلى المؤسسة من رئيـــــــــا على رخصـــــــــحصوله

بحیث كان اختیار الباحثة لهذه المؤسسة التعلیمیة على أساس  عبد الحمید بن بادیس،

. وسهولة التنقل إلیها التسهیالت التي تلقتها من بینها قصر المسافة،

:  المجال الزماني-ب

 ،2016  ماي24 ماي إلى غایة 19أجرت الباحثة الدراسة األساسیة من الفترة الممتدة من 

ولم تستلم االستبیان من جمیع األساتذة نظرا  بحیث قامت بتوزیع االستبیان على األساتذة،

. لعدم إجابتهم علیه أثناء وقت توزیع االستبیان لهم

 األساسیة مجتمع الدراسة - 3

 متوسطة من دائرة عین تادلس كان مجموع األساتذة 11تكون مجتمع الدراسة الحالیة من 

 أستاذا وأستاذة،المكلفین بالتدریس والتابعین لمدیریة التربیة لوالیة مستغانم  للعام 355

  2016_ 2015الدراسي 
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  :الدراسة األساسیةعینة  -4

المكلفین بالتدریس للعام الدراسي  )ذكور وٕاناث ( الدراسة األساسیة جمیع األساتذة تمثل عینة

  )ة ( أستاذ30 والبالغ عددهم 2016_2015

حسب الجنس   )أ

: یبین توزیع عینة الدراسة األساسیة للبحث حسب متغیر الجنس )09 (جدول رقم

المجموع إناث ذكور الجنس 

 30 15 15ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعین

 %100 %50 %50النسبة المئویة 

كان   %50إناث بنسبة )15(أن عدد عینة الدراسة األساسیة  )9(یتضح من الجدول رقم 

: یؤكده الشكل التالي وهذا ما ، أیضا % 50ذكر بنسبة  )15(عدد الذكور متساوي مع 

 مخطط أعمدة عینة البحث تبعا لمتغیر الجنس  )6(شكل رقم

 

 یمثل توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر الجنس )5(الشكل رقم 

50%50%

ذكور

إناث
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: حسب المؤهل العلمي )ب

 توزیع عینة الدراسة األساسیة للبحث حسب متغیر المؤهل العلمي  )الجدول رقم یمثل 

المجموع ماستر لیسانس البكالوریا المؤهل العلمي 

 30 8 14 8ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعین

 % 100 % 26,67 % 46,66 %6,672النسبة المئویة 

والبیان التالي أن عدد األساتذة الذي مؤهلهم العلمي في  )10(یتضح من الجدول رقم 

 %6646,أستاذ وأستاذة بنسبة  )14(حیث بلغ عددهم  اللیسانس هم أكبر عدد في الدراسة،

 لكال المؤهلین ب  %26  67,ةثم یلیها المؤهل العلمي ماستر وبكالوریا بنفس النسبة المئوي

 :وهذا ما یؤكده البیان التالي ، لكال المؤهلینأساتذة )8(

 

 یمثل توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر المؤهل العلمي )6(الشكل رقم 

: حسب الخبرة العملیة )ج

یمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة األساسیة للبحث حسب متغیر الخبرة العملیة  

26%

46%

26%

البكالوریا

لیسانس

ماستر
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 یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة للبحث حسب متغیر الخبرة العملیة  )11(جدول رقم 

المجموع  فما فوق 15من  15-11من  10-6من  5-0من العملیة  الخبرة

 30 8 8 6 8دد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 %100 %26,66 %26,66 %20 %6626,النسبة المئویة 

والبیان التالي أن كل من أفراد العینة الذین تنحصر خبرتهم  )11(یتضح من الجدول رقم 

واألساتذة الذین تنحصر  )15-11(واألساتذة الذین تنحصر خبرتهم من )5-0(العملیة من

واحدة  هي أساتذة بنسبة مئویة  )8( بنفس العدد  سنة فما فوق أیضا15أیضا خبرتهم من 

سنة  )11-6(وهي نسبة كبیرة عن نسبة األساتذة الذین تنحصر خبرتهم من  6,662%

: وهذا ما سیوضحه المخطط التالي ،%20والتي كانت نسبتهم  

 

 یمثل توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر الخبرة العملیة )7(الشكل رقم 

 

 

26%

20%

26%

26%

5-0من 

10-6من

15-11من

فما فوق 15من 



اإلجراءات المنھجیة للدراسةالفصل الخامس                                                           

 

92 

 

أدوات الدراسة األساسیة  - 5

 .للحصول على معطیات الدراسة الكمیة طبقت الباحثة أداة الدراسة

استبیان موجه  :مقیاس التجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم

لألساتذة  

  .طبقت هذه االستمارة بعد أن تم حساب صدقها وتباینها في الدراسة

الخبرة  المؤهل العلمي، الجنس،(یحتوي على البیانات العامة عن المستجیب  :القسم األول

. رألنها تخدم موضوع الدراسة بشكل كبي )العملیة

استمارة اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم : القسم الثاني

 . فقرة موزعة على بعدین30واشتملت على 

یبین توزیع فقرات استمارة اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في  )11(جدول رقم 

 التعلیم حسب أبعاده

  التي تقیس السمة الفقراتالفقرات 
التي تعكس لفقرات ا

 السمة

مجموع 

الفقرات 

دراك أهمیة  إ:1البعد

الحاسوب 

1-2-5-6-9-10-11-

12-14-16-17-19-

20-22-24-27 -

 16ال توجد 

آراء األساتذة  :2البعد

 نحو استخدام

الحاسوب 

3-4-7-8-13-15-

18-25-28 

21-23-26-29-

30 

14 

 30 5 25المجموع 

 



اإلجراءات المنھجیة للدراسةالفصل الخامس                                                           

 

93 

 

:  طریقة إجراءات الدراسة األساسیة-6

 قامت الباحثة بتخصیص یوم كامل للذهاب إلى المتوسطة من أجل توزیع االستبیان على -

. األساتذة

ولم  كان االستقبال من اإلدارة والمدیر جید،  عند ذهاب الباحثة إلى المتوسطة التعلیمیة،-

. تتلقى أي عراقیل تمنعها من إنجاز دراستها المیدانیة

وبالمهمة البحثیة التي جاءت من أجلها كباحثة في السنة  قامت الباحثة بالتعریف بنفسها،- 

وشرحت له أن هذا البحث الذي جاءت من  الثانیة ماستر تعلیمیة العلوم لمدیر المؤسسة،

. والبحث التربوي التعلیمي بشكل عام أجله یهم المؤسسة التعلیمیة بشكل خاص،

ولم تتلقى منهم أي تعارض حول أخذ االستبیان   القیام بتوزیع االستمارة على األساتذة،-

. واإلجابة علیه

ومن ثم اإلجابة على كل تساؤالتهم حول طریقة   قامت الباحثة بشرح التعلیمة لألساتذة،-

. اإلجابة عن فقرات االستبیان

تمام البحث المیداني بالمؤسسة بالتعبیر عن امتنانها وشكرها للمدیر إ قیام الباحثة عند -

. الذي ساعدها وصرح لها بالقیام بدراستها المیدانیة بكل سهولة
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  وصف األداة 

في إطار تحضیر مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر علم النفس تخصص تعلیمیة العلوم 

  .اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم :تحت عنوان

في الخانة التي تراها  )X(نرجو من سیادتكم مأل االستمارة التي بین أیدیكم بوضع عالمة 

بحیث یتضمن القسم األول من ، مع العلم أن إجابتكم ستبقى في سریة تامة مناسبة،

. االستمارة المعلومات العامة والقسم الثاني یتضمن مجموعة فقرات لإلجابة عنها

طریقة التصحیح 

الدرجات إذا كانت فقرات االستبیان موجبة فتعطى لالستجابات الدرجات  بالنسبة لتقدیر

 .)1(ال أوافق بشدة  )2(ال أوافق  )3(أوافق  )4(أوافق بشدة  :التالیة

) 1(أوافق بشدة  :أما إذا كانت فقرات االستبیان سالبة فتعطى لالستجابات الدرجات التالیة

 .)4(ال أوافق بشدة  )3(ال أوافق  )2(أوافق 

: األسلوب اإلحصائي المتبع في الدراسة- 7 

واستخدمت في  ،spssاستخدمت الباحثة الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة المعروفة باسم 

 :الیةهذا البرنامج اإلحصائي المعالجات الت

ویشمل  :  اإلحصاء الوصفي-أ

قمنا باستخدامه لحساب نتائج المتوسطات :  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري-

 .الحسابیة التجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب

قمنا باستخدامها لحساب تكررات الدرجات اإلیجابیة عند األساتذة نحو استخدام :  التكرارات-

 . الحاسوب
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استخدمنا النسب المئویة ألجل معرفة عدد األفراد في كل من متغیر : النسب المئویة- 

 .الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملیة

ویشمل  :  اإلحصاء االستداللي-ب

قمنا باستخدامه لمعرفة الفروق في اتجاهات األساتذة نحو : لدراسة الفروق )ت( اختبار -

 . استخدام الحاسوب وفقا لمتغیر الجنس

لداللة الفروق بین اتجاهات األساتذة في  )one- way anova (اديحاألحلیل التباین ت- 

 .كل من متغیر المؤهل العلمي، والخبرة العملیة
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تمهید  

وتفسیر ومناقشة كل فرضیة  تعرضت الباحثة في هذا الفصل إلى نتائج الدراسة األساسیة،

إذ تم في  من فرضیات البحث بإجراء المعالجات الوصفیة والتحلیلیة وفقا لمتغیرات البحث،

وأسالیب الكشف عن الفروق  البدایة حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة،

. واختبار تحلیل التباین )ت(بتطبیق اختبار 

:  عرض نتائج البحث-1

عرض نتائج الفرضیة العامة  

یجابیة عند أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم  إهناك اتجاهات 

 یوضح ذلك  )12(حسبت المتوسطات الحسابیة والجدول رقم  :الختبار هذه الفرضیة

یبین حساب التكرارات لمقیاس اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب  )12(جدول رقم 

 .في التعلیم 

ة ــــــــــــــة المئويــــــــالنسبرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتك المقیاس ككل 

 االیجابي اه ـــــــــــــــــــــاالتج

}75_120{  

 %76  أستاذ23

 السلبي اه ـــــــــــــــــــاالتج

}30_75{ 

 %24  أساتذة 7           

 %100 30 المجموع
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أن االتجاه االیجابي كان مرتفع عند األساتذة ،بحیث كان عددهم  )13 ( یبین الجدول رقم

 فقط بنسبة 7 مقارنة باالتجاه السلبي الذي كان عدد أساتذته %76 أستاذا وأستاذة بنسبة 23

 .فقط %  24منخفضة تمثل 

:  عرض نتائج الفرضیة الفرعیة األولى-2

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام -

  الحاسوب في التعلیم تبعا إلى متغیر الجنس

لعینتین مستقلتین بدرجات خام المتحصل علیها  )ت(الختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار

،والجدول في مقیاس اتجاهات أساتذة  التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم 

 .یوضح ذلك  )13(رقم

للداللة الفروق بین اتجاهات أساتذة نحو استخدام ) ت(یبین نتائج اختبار )13(جدول رقم 

الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الجنس  

اتجاهات 

األساتذة نحو 

استخدام 

الحاسوب 

قیمة الجنس 

المحسوبة )ت(

sig  مستوى

الداللة   15إناث  15ذكور 

المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعیاري 

المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعیاري  

إدراك أهمیة 

الحاسوب 

 غیر دالة  0,94 0,75 6,72 20, 44 7,89 44,40

آراء األساتذة 

نحو استخدام 

الحاسوب 

 غیر دالة  0,64 0,46 5,38 37,53 6,27 36,53

 غیر دالة  0,86 0,17 11,29 81,73 13,74 80,93الكلیة  
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أن النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضیة الفرعیة  )13(یتضح من الجدول السابق رقم 

 بین  )a=0 ,05(األولى تظهر أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الجنس 

 عرض نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة  -3

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام - 

  .الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الخبرة العملیة

  one_ way anovaتم استخدام تحلیل التباین األحادي لداللة الفروقالختبار هذه الفرضیة 

. الستجابات أفراد عینة الدراسة على أداة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                                           عرض النتائج
 

100 

 

یبین نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین اتجاهات أساتذة  )14(جدول رقم 

  .التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب تبعا لمتغیر الخبرة العملیة 

األبعاد 
 

مصدر 

التباین 

درجة 

الحریة 

مجموع 

المربعات 

االنحراف 

متوسط 

المربعات 
 Sig )ف(القیمة

دراك إ

أهمیة 

الحاسوب  

بین  

 المجموعات 

3 75,67 25,22 0,45 0,71  

التوجد 

داخل   داللة 

  المجموعات

26 1430,62 55,02 

  1506,30 29 المجموع

آراء 

األساتذة 

نحو 

استخدام 

الحاسوب  

بین 

 المجموعات

 ال 0,64 0,56 19,75 59,25 3

 توجد داللة 

داخل 

 المجموعات 

26 905,70 34,83 

  964,96 29 المجموع

االستبیان 

ككل  

بین 

 المجموعات 

 ال 0,67 0,51 83,02 249,08 3

 توجد داللة

داخل 

 المجموعات 

26 4185,58 160,98 

  4434,66 29 المجموع 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )14(یتضح من الجدول السابق رقم 

بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم  )a=0.05(الداللة 
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آراء األساتذة نحو  دراك أهمیة الحاسوب، إتبعا لمتغیر الخبرة العملیة في كلتا البعدین،

  .استخدام الحاسوب

 عرض نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة  -4

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام 

. الحاسوب في التعلیم ترجع لمتغیر المؤهل العلمي

الختبار هذه الفرضیة تم حساب تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

وتم حساب تحلیل التباین األحادي كما هو موضح  الستجابات أفراد العینة على أداة الدراسة،

: في الجدول التالي

یبین نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین اتجاهات أساتذة  )15(جدول رقم 

 لیسانس، بكالوریا،( نحو استخدام الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر المؤهل العلمي

 )ماستر

مصدر التباین األبعاد 
درجة 

الحریة 

مجموع المربعات 

االنحراف 

متوسط 

المربعات 

القیمة 

 )ف(
Sig 

دراك أهمیة إ

الحاسوب  

 0,84 0,16 9,24 18,49 2بین المجموعات  

 55,10 1487,80 27داخل المجموعات  

  1506,30 29المجموع  

آراء األساتذة 

نحو 

الحاسوب  

 0,89 0,11 4,08 8,16 2بین المجموعات  

 35,43 956,80 27داخل المجموعات  

   29المجموع  

االستبیان 

ككل  

 89, 0 0,11 18,33  2بین المجموعات  

 162,88  27داخل المجموعات  

   29المجموع  
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )17(یتضح من الجدول السابق رقم 

بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم  )a=0.05(الداللة 

 البعدین إدراك أهمیة الحاسوب، آراء األساتذة نحو التبعا لمتغیر المؤهل العلمي ،في ك

 .استخدام الحاسوب
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 تمهید 

بناءا على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة األساسیة بعد تحلیلها إحصائیا، واعتمادا على 

الجانبین النظري والتطبیقي وبعض الدراسات السابقة وباالستناد على بعض خصائص 

المجتمع الجزائري في جمیع القطاعات، وخواص القطاع التعلیمي بصفة خاصة قامت 

 :الباحثة بمناقشة فرضیات البحث كما ورد في هذا الفصل التالي

  مناقشة نتائج الفرضیة العامة

هناك اتجاهات إیجابیة عند أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم بحیث 

أنه توجد اتجاهات إیجابیة عند أساتذة  )12(أظهرت نتائج الفرضیة العامة  في الجدول رقم 

التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم ،ویظهر ذلك من خالل النتائج المتوصل 

إلیها عن طریق حصول االتجاه االیجابي على نسبة مئویة مرتفعة عند األساتذة ،والتي بلغت 

مما تظهر هذه النتیجة أن األساتذة یؤیدون استخدام  . أستاذا وأستاذة 23 مقدرة ب  76%

الحاسوب في التعلیم، مما یوحي بوجود اتجاهات ایجابیة عند األستاذ ومیله نحو استخدام 

حول مقارنة  )lowe ,2001(التقنیات الحدیثة في التعلیم، وهذا ما یتفق مع دراسة لوي 

التعلیم المعتمد على الحاسوب والتعلیم الصفي التقلیدي على تحصیل الطلبة من وجهة نظر 

والتي توصلت نتائجها إلى وجود تأثیر ایجابي عند المعلمین نحو التعلیم المعتمد  المعلمین،

على الحاسوب على التعلیم الصفي التقلیدي، كما وتتفق أیضا دراسة طالبات الموسوي 

حول التعرف على اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعلیم األساسي والتعلم )2003(
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الصفي باستخدام الحاسوب في التعلیم، التي أظهرت نتائجها إلى وجود اتجاهات إیجابیة عند 

 . المعلمات نحو استخدام الحاسوب في التعلیم الصفي

من خالل هذا كله نستخلص بأن الفرضیة العامة المطروحة سابقا قد تحققت من خالل 

النتائج التي أسفرت عنها دراستنا حول وجود اتجاهات إیجابیة عند أساتذة التعلیم المتوسط 

نحو استخدام الحاسوب في التعلیم، هذا ما أكدته أیضا الدراسات السابقة لهذا الموضوع التي 

 .ذكرناها سلفا

  مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة األولى _1

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم "

أنه ال توجد فروق ذات  )13(، حیث أظهرت النتائج في الجدول رقم "تبعا لمتغیر الجنس

بین البعدین والدرجة الكلیة بین اتجاهات  )a=0,05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 )ذكر، أنثى(أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم ترجع لمتغیر الجنس 

وهذا ما ال یتفق مع محتوى الفرضیة، ویمكن تفسیر هذا إلى أن األساتذة سواء كانوا ذكورا أو 

إناثا أن لیس لدیهم نفس االتجاهات نحو الحاسوب وعالقته بطبیعة جنسهم في االتجاه نحو 

حول اتجاهات أساتذة  )2006(الحاسوب التعلیمي ،وهذا ما یتفق مع دراسة صوفیا سعید 

العلوم نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعلیم ،حیث أظهرت النتائج التي توصلت 

إلیها أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  في اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب 

واستخدامه في التعلیم تعزى إلى الجنس، وأیضا تتفق هذه الفرضیة مع دراسة ندى بدر 

حول اتجاهات المعلمین نحو استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة في المدارس  )2009(
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العراقیة، والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات المعلمین 

والمعلمات نحو استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة تعزى إلى الجنس، واختلفت نتیجة 

التي أظهرت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة  )2000(الفرضیة مع دراسة العبري 

إحصائیة في اتجاهات المعلمین نحو استخدام الحاسوب على البعد المعرفي لصالح الذكور 

 .تعزى إلى الجنس

 مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة _ 2

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم "

، ولإلجابة على هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي "تبعا لمتغیر الخبرة العملیة 

إلیجاد الفروق في استجابات األساتذة على استبیان اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو 

استخدام الحاسوب وفق متغیر الخبرة العملیة ،وأظهرت نتائج اختبار الفرضیة الجزئیة الثانیة 

بین  )a=0,05(عند مستوى  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  )14(في الجدول رقم 

اتجاهات أساتذة المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم ترجع لمتغیر الخبرة العملیة في 

إدراك أهمیة الحاسوب ،آراء األساتذة نحو استخدام الحاسوب، وهذا ما یتفق : األبعاد التالیة

حول اتجاهات أساتذة العلوم نحو الحاسوب ومعوقات  )2006(مع دراسة صوفیا سعید أیضا 

في التعلیم، حیث أظهرت النتائج التي توصلت إلیها أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

في اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام الحاسوب في التعلیم تعزى لمتغیر الخبرة العملیة،  

حول اتجاهات المعلمین نحو  )2002(كما تتفق أیضا مع دراسة الخطیب لطفي محمد 
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تكنولوجیا التعلیم في محافظة إربد، والتي توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

 .بین اتجاهات المعلمین نحو تكنولوجیا التعلیم تعزى لمتغیر الخبرة العملیة

حول اتجاهات معلمات الحلقة األولى من  )2003(واختلفت مع دراسة طالبات الموسوي 

التعلیم األساسي نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب ومعرفة أثر الخبرة والدورات التدریبیة 

على اتجاهاتهن نحو الحاسوب، والتي توصلت نتائجها إلى أنه توجد فروق ذات داللة 

إحصائیة بین اتجاهات المعلمات نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب تعزى لمتغیر الخبرة 

 .العملیة

 مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة _ 3

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة المتوسط نحو استخدام الحاسوب في 

التعلیم تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، بحیث أظهرت نتائج اختبار الفرضیة الجزئیة الثالثة في 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة المتوسط نحو  )15(الجدول رقم 

إدراك أهمیة :استخدام الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر المؤهل العلمي في األبعاد التالیة 

الحاسوب ،آراء األساتذة نحو استخدام الحاسوب والدرجة الكلیة، وهذا ما یتفق مع دراسة 

حول اتجاهات المعلمین في محافظة إربد نحو تكنولوجیا  )2002(لطفي الخطیب محمد 

التعلیم، والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات المعلمین نحو 

حول  )2000(تكنولوجیا التعلیم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، واختلفت مع دراسة طوالبة 

التعرف على درجة الرضا عن العمل نحو استخدام الحاسوب لدى معلمي ومعلمات المدارس 

الحكومیة األردنیة وعالقة ذلك بجنس المعلم ومؤهله العلمي، والتي توصلت دراستها إلى 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات المعلمین نحو استخدام الحاسوب



  ج

 

ملخص البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدامهم 

 ) أنثى15 ذكر، و15( أستاذ وأستاذة 30للحاسوب في عملیة التعلیم، لدى عینة متكونة من 

الذین یدرسون في المتوسطة، واعتمدت على المنهج الوصفي مستخدمة أداة االستبیان 

لمعرفة ما هي اتجاهات األساتذة نحو استخدام الحاسوب في التعلیم، بحیث تم معالجة 

 كما خضعت الدراسة  spssالمعطیات المتحصل علیها بطریقة إحصائیة عن طریق برنامج

المتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة والتكرارات، (لمجموعة من األسالیب اإلحصائیة 

 :، وعلیه جاءت نتائج البحث كالتالي)ت(اختبار 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام - 

إدراك أهمیة : الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الجنس في البعدین من استمارة البحث

 .   الحاسوب، وآراء األساتذة نحو استخدام الحاسوب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام - 

في كال البعدین إدراك أهمیة الحاسوب ،آراء  الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر الخبرة العملیة

   .األساتذة نحو استخدام الحاسوب 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام - 

. الحاسوب في التعلیم تبعا لمتغیر المؤهل العلمي في كلتا البعدین أیضا من استمارة البحث

 .  توجد اتجاهات جد ایجابیة عند أساتذة التعلیم المتوسط نحو استخدام الحاسوب في التعلیم- 
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 خاتمة   

وفي ختامنا لهذا البحث نستنتج أن اتجاهات األستاذ نحو الحاسوب تتمثل في مدى تقبله 

لهذا الحاسوب من عدمه في العملیة التعلیمیة التي یقوم بها في كل یوم دراسي ،ووجهة نظره 

 .اإلیجابیة أو السلبیة نحو استخدام الحاسوب

لذلك توصلت هذه الدراسة إلى وجود اتجاهات إیجابیة عند األساتذة، مما یشیر هذا إلى 

أهمیة الحاسوب التعلیمیة لما تضفیه هذه الوسیلة من تنویع وتجدید في طرق وأسالیب التعلم 

في عصر المعلوماتیة القائمة على استخدام الوسائل والتقنیات المتطورة في میدان التربیة 

والتعلیم، كما توصلت أیضا هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

اتجاهات األساتذة نحو الحاسوب تبعا لعدة متغیرات كالجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة 

العملیة  مما یرجع هذا في حدود علم الباحثة إلى نقص التكوین والتدریب أثناء وبعد الخدمة 

 أو بیئة األستاذ الجزائري الذي یتلقى نفس التكوین، نفس األسس والمناهج، وطرق التدریس 

الموحدة  التي  یتلقاها عن طریق دورات التدریبة، مما تبین من خالل دراستنا لهذا الموضوع 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  بین اتجاهات األساتذة تبعا لعدة متغیرات نحو 

.استخدامهم للحاسوب في عملیة التعلیم  

 

 


