
 واقع مشروع استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم والرياضيات 

  باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

وتكنولوجيا                           قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب ختصص الوسائل
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 إعداد 

عبداهللا بن حممد بن دمهش الدمهش
٤٢٤١٢١٢٨٠

  إشراف 
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ه 

الدراسة مستخلص                                        
 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع مشـروع اسـتخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم              

 :التالية والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 ما مدى توافر أجهزة احلاسب اآليل لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟  -١

 ما مدى توافر الربامج التعليمية لتدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟ -٢

يف تدريس العلوم والرياضـيات  ما مدى تأهيل معلمي العلوم و الرياضيات الستخدام احلاسب اآليل  -٣

 باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

ما املعوقات اليت تواجه معلمي العلوم والرياضيات ومديري املدارس يف استخدام احلاسـب اآليل يف   -٤

 تدريس العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

دارس حنو استخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس   ما اجتاهات معلمي العلوم والرياضيات ومديري امل -٥

   العلوم والرياضيات باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟

 :و أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أمهها       

إن معلمي العلوم والرياضيات يرون بأن أجهزة احلاسب اآليل متوفرة بدرجـة قليلـة يف معمـل      -١

 .ياضيات باملرحلة االبتدائية احلاسب اآليل لتدريس العلوم والر

إن معلمي العلوم والرياضيات موافقون بدرجة قليلة على توفر الربامج التعليمية لتـدريس العلـوم     -٢

 .والرياضيات باملرحلة االبتدائية 

إن معلمي العلوم والرياضيات يرون بأن تأهيلهم الستخدام احلاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم      -٣

 .بتدائية غري مناسب والرياضيات باملرحلة اال



 

 
 

و 

معوقات تواجه تطبيـق مشـروع احلاسـب اآليل    يات يلحظون وجود معلمي العلوم والرياضإن   -٤

معوقات تواجـه تطبيـق مشـروع     )٤(يرون بأن  تدريس العلوم والرياضيات بدرجة متوسطة ، ول

تتمثـل يف  ، كبرية  بدرجةمبدينة الرياض  االبتدائيةباملرحلة تدريس العلوم والرياضيات احلاسب اآليل ل

 : الفقرات التالية 

 %) .٧١( بنسبة  اًمعلم) ١٢١(كثرة أعداد الطالب يف الفصل مبوافقة . أ

 بنسبةمعلماً ) ١٠٨(هزة احلاسب اآليل يف معمل احلاسب اآليل مبوافقة قلة عدد أج. ب                 

                       )٦٤. (% 

 % ) .٦٤( بنسبة معلماً ) ١٠٨(دورات التدريبية يف احلاسب اآليل مبوافقة قلة ال. ج                  

 % ) .٦٢( بنسبة معلماً )  ١٠٥( ندرة الربامج التعليمية مبوافقة . د                  

احلاسب  استخدامإجيابية قوية حنو  اجتاهاتدارس لديهم امل معلمي العلوم والرياضيات ومديرين إ - ٥     

 . تدريس العلوم والرياضيات آليل يفا

 

 

 

 

 

 

 

 


