
  

 ١

  

  
    

                                  
   

                                                                             
  

אאאאאא 
  

  ستري اآلداب يف مناهج وطرق تدريس العلومقدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة ماج
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  الفصل الدراسي الثاني
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  مستخلص الدراسة
   باملرحلة الثانويةلحاسب اآليللواقع استخدام معلمي العلوم 

  حسني بن أمحد الفايز:  اسم الباحث
  خالد بن فهد احلذيفي. د:     اسم املشرف 

  هـ١٤٢٩ / ٣ / ٧السبت : تاريخ املناقشة      
  

،  مبحافظة األحساء باملرحلة الثانوية لحاسب اآليللدام معلمي العلوم واقع استخ هذه الدراسة إىل التعرف على      هدفت
   : الرئيس التايل الدراسةمن خالل اإلجابة على سؤال

 يف  وتوظيفهم براجمه وتطبيقاته يف تدريس العلومحلاسب اآليلاواقع استخدام معلمي العلوم ما  
   ؟حمافظة األحساء

  :    وهي أسئلة فرعية عنه عدة تفرعوهذا السؤال ت
  ما مستوى معرفة معلمي العلوم احلاسب اآليل وبراجمه وتطبيقاته ؟  / ١
  ما مستوى استخدام معلمي العلوم برامج احلاسب اآليل املتنوعة يف تدريسهم ؟  / ٢
   احلاسب اآليليف استخدام معلمي العلوم) ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  / ٣

   : حبسب تدريس العلوم      يف
  .           ج ـ خربام يف التدريس.               ب ـ التخصص ).تربوي ـ غري تربوي (  التربوي  أ ـ اإلعداد

  ."تقنية احلاسب اآليل"  ـ التحاقهم بالربامج التدريبية ç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ . ـ دراستهم بعض مقررات احلاسب اآليلد
  

، من إعداد الباحـث     " أداة استفتاء   " مستخدماً أداةً  للدراسة متثلت يف       ، لباحث املنهج الوصفي التحليلي      وقد استخدم ا  
ومتّ توزيعها على عينة الدراسة خـالل الفـصل الدراسـي الثـاين             ، واليت متّ التأكد من صدقها وثباا باألساليب العلمية       

وعددهم ،  )  يف حمافظة األحساء   معلمي العلوم للمرحلة الثانوية    (  الدراسة عينةواليت متثل مجيع أفراد     ، هـ  ١٤٢٧/١٤٢٨
وللوصول إىل نتائج الدراسة مت حتليل البيانات إحصائياً بواسطة احلزمة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة                . معلماً) ١١٨(
"SPSS" .  
  

  : التالية النتائجوتوصلت الدراسة إىل 
وتصل نسبتهم  ، اآليل يف واحد من جماالت التعليم      يستخدمون احلاسب     العلوم من معلمي  الدراسة   عينةـ أن معظم أفراد     ١

ويعترب استخدامهم له مـرة  ، العلوموهم متفاوتون يف عدد مرات استخدامهم للحاسب اآليل يف تدريس  ، %)٩٠,٣٨(إىل  
، ة األقل هي مرة يف السنة       والنسب، %) ٤٠,٣٨(فتصل إىل   ، يف األسبوع هي النسبة األكرب بني فترات االستخدام املتكررة        

  %).٧,٦٩(وتبلغ نسبتهم ، ه ائياًهناك نسبة قليلة من املعلمني ال يستخدمونوباملقابل %). ١,٩٢(وز نسبة ذلك فال تتجا
  



  

 ٨

،  اليت حتد أو حتول دون استخدامهم احلاسب اآليل يف عملية التدريس علمون جمموعة عديدة من األسبابأورد املـ ٢
كثرة الطالب يف الفصول ،   كثرة احلصص ،القدرة واإلملام بالربامج اخلاصة بإعداد الدرس باحلاسب اآليلعدم  :أبرزها 

  . وطول املنهج ، الدراسية 
  

"  عرض درس للطالب " و، "كتابة أسئلة االختبارات "هي ، أكثر تطبيقات استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلومـ ٣
استقبال بعٍض من "فهي ، أما أقلها استخداماً.  على التوايل املعلمنينسبة موع بال)%٧٧,٨٨( و)%٩٢,٣٠( بنسبة

  %) .٩,٦١(بنسبة مل تتجاوز "  E-mailواجبات الطالب أو حبوثهم بواسطة الربيد اإللكتروين  
  

اإلعداد : ت تغريااملباختالف ، يس متقارب كثرياً بني املعلمنيمستوى االستخدام للحاسب اآليل يف عملية التدرـ ٤
،  اخلربة:  باختالف متغريي  يف مستوى االستخدامتباينكن هناك ل، دراسة مقررات حاسوبية، التخصص، التربوي

  .وااللتحاق بالربامج التدريبية
  

حيث ، "مةمعارف ومهارات احلاسب اآليل العا"هي ، )عالية(ـ أكثر املهارات املتوفرة لدى معلمي العلوم عند مستوى ٥
  %). ٠٠,٣٨(واليت مل تتجاوز نسبتها ، " ارات الربجمة بإحدى لغات الربجمةمه"وأقلها هي، %) ٣٤,٤٣(تها بلغت نسب

  

، حول استخدام معلمي العلوم للحاسـب اآليل يف تـدريس العلـوم   ـ توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً    ٦
  .علمني الذين التحقوا بالربامج التدريبية لصاحل جمموعة امل، باختالف متغري االلتحاق بالربامج التدريبية 

  

، حول استخدام معلمي العلوم للحاسب اآليل يف تدريس العلوم        ـ توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً          ٧
، )فيزياء ـ أحياء ـ كيمياء ـ علم األرض   ( والتخصص ، )تربوي ـ غري تربوي  ( اإلعداد التربوي : باختالف متغريات 

    .حاسوبية أثناء اإلعداد األكادمييودراسة مقررات ، ) فأكثر ١٥ / ١٥ـ أقل من ١٠ / ١٠ أقل منـ ٥ / ٥ أقل من ـ١(ربة واخل
  

،  إثراء برامج إعداد معلمي العلوم يف كليات إعداد املعلمني           ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة أوصى الباحث بضرورة             
وتدريبهم على مـستويات    ، وخاصة دمج احلاسب يف التعليم    ، تقنيات التعليم التطبيقية  مبساقات أكثر كماً وكيفاً يف جمال       

وأن ختصص وزارة التربية والتعليم ميزانية مناسبة من أجل تـوفري           ، متقدمة يف استخدام احلاسب اآليل يف عملية التدريس         
الة املعوقات اليت حتد أو حتـول دون اسـتخدام          وأن تعمل على إز   ، العدد الكايف من احلاسبات اآللية وملحقاا وبرجمياا        

   .معلمي العلوم للحاسب اآليل يف عملية التدريس بشكٍل فعال 
  
  
  
  
  
  


