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 املستخلص

مدى حتقيق أهداف مشروع إدخال احلاسب يف منـاهج املرحلـة           التعرف على   هدف البحث إىل                
 .يم وزارة التربية والتعلعناملتوسطة اليت حددت يف الدليل التنظيمي الصادر 

احلاسب واسـتخداماته يف جمـال   هو  واألمهية أالجماالً على مستوى من تناوله          وتعود أمهية البحث إىل 
اسـتخدم الباحـث املنـهج      ،وقد  بدايتهاملناهج الدراسية، وأن هذا املشروع مل خيضع للمراجعة والتقومي منذ           

) ١٢(مـدير مدرسـة و    ) ٢٩(معلماً و )٥٥٠(،حيث مت تطبيق االستفتاء عل عينة البحث اليت مشلت          الوصفي
 أمية احلاسـب اآليل  حو إىل حتقيق األهداف املتعلقة مب   اليت حصل عليها الباحث     أشارت النتائج  مشرفاً تربوياً،و 

 املعلم على تطوير ذاته      مساعدة ،و جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثة         إعدادو ،املعلمني والطالب لدى  
 أسـاليب  تطـوير  وأشارت أيضاً  إىل حتقيق  األهداف املتعلقة ب   ،كما  بدرجة كبرية  تربويومستواه العلمي وال  

 بيئة تعليميـة  إعداد،و الفرصة للطالب للتعلم بطرق وأساليب متعددةإتاحة، والتدريس باستخدام احلاسب اآليل 
 بدرجة متوسطة ،     األخرى  العملية التعليمية للتكامل مع مجيع قطاعات اتمع       تطوير ، و  تفاعلية داخل املدرسة  

وعلى اجلانب املتعلق مبمارسة أفراد العينة آلليات املشروع، أشارت النتائج إىل ممارسة مجيع أفراد العينة آلليات                
املشروع بدرجة متوسطة فيما عدا اآلليات املتعلقة بقيام املدرسة بإعطاء املعلمني فكرة واضحة عن املشـروع                

بعة سري املشروع حيث أشارت النتائج إىل ممارسة منخفضة هلذه اآللية ، وفيمـا              وعقد اجتماعات للعاملني ملتا   
يتعلق بتوفر اإلمكانات التسهيالت أشارت النتائج إىل التوافر بدرجة كبرية للمعامل ،ويف املقابـل وبدرجـة                

 ذات داللـه  منخفضة توفر الربامج التدريبية وتوفر أدوات تقومي املشروع املقننة ،وكشفت النتائج عن فـروق          
إحصائية وفقاً  ملستويات اخلربة واملستوى التعليمي ألفراد العينة والتأهيل التربوي ، إما املعوقات فقد جـاءت                 
املعوقات املتعلقة بالتخطيط و الربجميات التعليمية على رأس املعوقات وصعوبة حتويل املناهج بوضعها احلايل إىل               

دد من التوصيات من أمهها العناية باألدلة املصاحبة للمشـاريع          وحدات تدريسية حاسوبية ، وكان للبحث ع      
 ICDlاإلسراع بربنامج التأهيل للمعلمني اخلاص باحلصول على الرخصة الدولية لقيـادة احلاسـب   والتربوية  

علـى  واالهتمام بالربجميات التعليمية إعداداً وتوفرياً وتوافقاً مع املناهج الدراسية وكفاية ما يتم توزيعه منـها                
املدارس والطالب ، ،وتوفري برامج الصيانة الوقائية والطارئـة لألجهـزة احلاسـوبية والوسـائط التعليميـة                 
األخرى،وإجياد منوذج تقوميي حمكم للمشروع وفق األسس التربوية اخلاصة بتقومي املشاريع التعليمية ،و العمل              

  .على حتسني شروط معامل احلاسب يف املباين املدرسية احلكومية
 
 
 
 


