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  .  جامعة امللك سعود : اجلامعة 
  

  .كلية التربية : الكلية املاحنة 
  

  . تقنيات التعليم : القسم العلمي 
  

  . تقنيات التعليم: املسار / التخصص 
  

مرحلة االبتدائية العليا للمعوقات دمج تقنية احلاسب اآليل يف تعليم مقرر التوحيد  : عنوان الرسالة
   . الرياض من وجهة نظر املعلماتدارس التعليم العام مبدينةمب

  
  .فوزية بنت عمر العوبثاين : اسم الباحث 

  
  . ماجستري تقنيات التعليم : الدرجة العلمية

  
  م ٢٠٠٩/ ١٠/ ١٨هـ املوافق ١٤٣٠  /  ١٠  /   ٢٩: تاريخ املناقشة 

  
 : امللخص 

  : سعت الدراسة إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني 
ة احلاسب اآليل يف تعليم مقرر التوحيد للمرحلة االبتدائية العليـا           التعرف على معوقات دمج تقني     §

ـ       احملتوى العلمي، والربجميات التعليمية، و األجهزة   (مبدارس التعليم العام مبدينة الرياض واملتعلقة ب
 . من وجهة نظر املعلمات) والتسهيالت التعليمية، واملعلمات، والطالبات

آراء املعلمات حول معوقات دمج تقنيـة احلاسـب اآليل يف   التعرف على مدى وجود فروق بني   §
  :    تعليم مقرر التوحيد للمرحلة االبتدائية العليا تعزى إىل 

مستوى اخلربة يف اسـتخدام احلاسـب       ] د.       سنوات اخلربة يف التدريس   ] ب.    املؤهل العلمي ]   أ
  .          اآليل
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معلمة من معلمات العلـوم     ) ٣٤٥(ستبانة وزعت على عينة بلغت              لتحقيق هذه األهداف مت بناء ا     
مـن  %) ١٠(الشرعية للمرحلة االبتدائية العليا مبدارس التعليم العام مبدينة الرياض ومتثل العينة نـسبة              

معلمة، وقد مت توزيع االستبانات خالل الفصل الدراسي األول         ) ٣٤٥٥(جمتمع املعلمات البالغ عددهن     
، % )٧٢(فرداً بنسبة قدرها    ) ٢٤٧( واستجاب منهم   ) هـ١٤٣٠ -هـ١٤٢٩(اسي  من العام الدر  

بعد حتليل استجابات أفراد العينة باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، توصلت الدراسـة إىل النتـائج    
  : اآلتية 

 حيـث   جاءت املعوقات املتعلقة باألجهزة والتجهيزات والتسهيالت التعليمية يف الترتيب األول من           -١
التأثري،  يليها املعوقات املتعلقة بالطالبات، مث املعوقات املتعلقة بالربجميات التعليمية، يليهـا املعوقـات      

 .  املتعلقة باملعلمات، وجاء يف الترتيب اخلامس واألخري املعوقات املتعلقة بـاحملتوى العلمي
 
ندرة وجود التطبيقات العمليـة يف احملتـوى العلمـي ملقـرر     : أهم املعوقات املتعلقة باحملتوى العلمي  -٢

  . التوحيد، وطبيعة احملتوى العلمي ملقرر التوحيد ال تساعد على دمج تقنية احلاسب اآليل فيه
  
قلة تزويد املعلمات واملشرفات مبعلومات حول الربجميـات        :  أهم املعوقات املتعلقة بالربجميات التعليمية     -٣

افرة واخلاصة مبادة التوحيد، واالفتقار إىل جهات متخصصة تتوىل تقومي الربجميات التعليمية،  التعليمية املتو 
  .وقلة توافر أدلة إرشادية تشرح كيفية استخدام الربجميات التعليمية

  
عدم توافر خطوط هاتف كافية يف      :  أهم املعوقات املتعلقة باألجهزة والتجهيزات والتسهيالت التعليمية       -٤

حيد من استخدام املعلمات والطالبات لإلنترنت، وندرة وجود فنيات معمل يف املدرسة لتقـدمي            املدرسة  
  . الدعم الفين الالزم للمعلمات، وكثرة أعداد الطالبات داخل الصف الدراسي

  
ـ     :  أهم املعوقات املتعلقة باملعلمات    -٥ ة قلة الدورات التدريبية التربوية اليت تؤهل املعلمات لطرق دمج تقني

احلاسب اآليل يف مقرر التوحيد، وزيادة العبء التدريسي اخلاص مبعلمات العلوم الـشرعية، وضـعف               
  . التأهيل التقين ملعلمات العلوم الشرعية يف جمال دمج تقنية احلاسب اآليل يف مقرران 

  
اآليل املتوافر  عدم وجود تسهيالت تسمح للطالبة باستخدام احلاسب        :  أهم املعوقات املتعلقة بالطالبات    -٦

يف املدارس بعد اليوم الدراسي، وضعف اإلمكانات املادية لبعض الطالبـات حيـول دون اسـتخدامهن              
  . للحاسب اآليل خارج املدرسة
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 ال يوجـد فـروق ذات داللة إحصـائية بني آراء أفراد عينة الدراسـة حول معوقات دمج تقنيـة                 -٧
  .  لة االبتدائية العليا تعود الختالف مؤهالم العلميةاحلاسب اآليل يف تعليم مقرر التوحيد للمرح

   
ـ                -٨ األجهـزة  ( يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد عينة الدراسة يف املعوقات املتعلقـة بـ

ـ   )والتجهيزات والتسهيالت التعليمية     ، تعود الخـتالف  )الربجميات التعليمية(، ويف املعوقات املتعلقة ب
  . ة يف التدريسعدد سنوات اخلرب

  
ـ              -٩ ) احملتوى العلمي ( يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد عينة الدراسة يف املعوقات املتعلقة ب

 . تعود الختالف مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل
                              

 


