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ملخص:
يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر  مدى  عن  الك�سف  بهدف  الدرا�سة  هذه  اأجريت 
الغوث  وكالة  مبدار�س  الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  مرحلة  معلمي  لدى  الريا�سيات  تدري�س 
ا�ستبانة مكونة من )38( فقرة موزعة  الدرا�سة  ا�ستخدمت  بقطاع غزة من وجهة نظرهم، 
على جمالني: اأولهما اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت والثاين تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س 
بلغ  الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  مرحلة  معلمي  من  عينة  على  اال�ستبانة  طبقت  الريا�سيات، 
عددها )208( معلماً ومعلمة اختريوا ع�سوائياً. تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة اأبرزها اأن 
مهارات املعلمني يف ا�ستخدام احلا�سوب بوجه عام جاءت بدرجة متو�سطة، وجاءت مهارات 
املعلمني يف جمال اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت بدرجة متو�سطة كذلك، اأما مهارات جمال 
النتائج  بينت  كما  قليلة.  بدرجة  جاءت  فقد  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب تعزى اإىل 
متغري الدورات التدريبية ل�سالح املعلمني الذين التحقوا بدورات تدريبية، وكذلك بالن�سبة 
ملتغري املوؤهل الدرا�سي ل�سالح املعلمني من حملة �سهادة البكالوريو�س مقارنة بزمالئهم 
من حملة �سهادة الدبلوم، اأما بالن�سبة ملتغري �سنوات اخلربة، فقد جاءت ل�سالح املعلمني 

ذوي اخلربة من )1 – 5( �سنوات مقارنة بزمالئهم ذوي اخلربة االأكرث من 10 �سنوات. 
الكلمات املفتاحية: مهارات املعلم، ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات، معلمو 

مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا.
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Abstract:
This study aims to reveal the level of availability of the use of computer 

skills in teaching mathematics among teachers at UNRWA basic elementary 
schools in Gaza Strip. The researcher used a questionnaire which consists 
of (38) items distributed into two domains: Basics in computer and Internet, 
and computer applications in teaching Mathematics. The questionnaire 
was distributed to a randomly selected sample of (208) teachers. The study 
findings revealed moderate availability of teachers' use of computer skills in 
teaching mathematics in general as well as a moderate level of availability 
in the first domain skills. However, teachers' competencies level in the 
second domain of the skills was low. The findings also showed statistically 
significant differences between the level of teachers who were trained in 
favor of teachers holding bachelor and master degrees in comparison to those 
holding diplomas. The study also found statistically significant differences 
attributed to the variable of attendance of training courses in favor of those 
who attended training courses. In addition, there were statistically significant 
differences between teachers of (1- 5) years of experience and those with 
more than (10) years of experience in favor of the first group. 

Keywords: Teachers' skills, using computers in teaching mathematics, 
basic elementary school teachers
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مقدمة: 
ي�سهد الع�رش احلايل تقدماً مت�سارعاً يف �ستى جماالت املعرفة وخا�سة التقنية منها، 
اأن نعّد اجليل لكي يواكب هذه التطورات، ويعد احلا�سوب بتطبيقاته املختلفة  مما يتطلب 
من االإجنازات املهمة يف هذا الت�سارع. ومن بني تطبيقات احلا�سوب ا�ستخدامه يف عملية 
التعليم والتعلم، باعتباره تقنية تعليمية مهمة ترفع من م�ستوى العملية التعليمية مبختلف 
احلركية  املثريات  تنويع  يف  قدرة  من  يوفره  وما  املتنوعة،  الإمكاناته  نظراً  عنا�رشها 
التكنولوجية  الثورة  اإجنازات  اأبرز  احلا�سوب من  ويعد  املتعلم.  املثرية حلوا�س  وال�سوتية 
التقنية فعلياً من زوايا عديدة يف تطوير كثري من جوانب  ا�ستثمرت هذه  املعا�رشة، وقد 
اأن  كما  التعليمية.  املناهج  يف  وخا�سة  مهماتها  من  العديد  وت�سهيل  التعليمية،  العملية 
التطور ال�رشيع يف جمال التقنيات ب�سكل عام واحلا�سوب ب�سكل خا�س اأدى اإىل تغيري دور 
هوجتون  يرى  كما  فاحلا�سوب  التعلم،  على  الطلبة  من  العديد  م�ساعدة  وبالتايل  املعلم، 
وتوظيف  البيانات  وحتلي�ل  للبحث  الالزم�ة  االأدوات  للط�لبة  يوفر   (Houghton, 1997)

املع�رفة والتوا�سل. 
  وتعّد الريا�سيات بطبيعتها اخلا�سة، وما تت�سمنه من تعّد ومهارات وعمليات ح�سابية 
الرتبويني واملوؤ�س�سات  العديد من  ومنطقية جماالً منا�سباً لتطبيقات احلا�سوب، مما دفع 
املتخ�س�سة بتدري�س الريا�سيات اإىل تطوير مناهج الريا�سيات وو�سع مبادئ لتدري�سها 
معتمدة على التقنية بوجه عام واحلا�سوب بوجه خا�س، وقد حثت العديد من املوؤ�س�سات 
 (NCTM , 2000 National Council of Teachers of Mathematics ; الرتبوية مثل: 
 National Council for Accreditation of ; ; Teacher Education (NCATE), 1997
 Mathematical Association of America (MAA) , 1991  ; National Research
 Council (NRC) , 1989 (NCTM) , 1989 ; National Council of Teachers of
اإىل تطوير هذه املناهج بحيث تعتمد  الريا�سيات  القائمني على مناهج   Mathematics)
مناهج  اإطار  �سمن  وتوظيفها  وتقنياته  احلا�سوب  على  تقوم  وفعاليات  ن�ساطات  على 
املدر�سية  الريا�سيات  وثيقة مبادئ ومعايري  فقد ت�سمنت  االإطار  ؛ ويف هذا  الريا�سيات 
 (NCTM) االأمريكية  الريا�سيات بالواليات املتحدة  القومي ملعلمي  اأعدها املجل�س  التي 
مبداأ رئي�ساً من املبادئ ال�ستة هو مبداأ التقنية Technology، الذي يوؤكد على اأن ا�ستخدام 
اإيجابي  اأثر  من  لها  ملا  الريا�سيات  وتعلم  تعليم  يف  �رشورياً  عن�رشاً  يعترب  التقنية 
املادة  لهذه  الطلبة  تعلم  حت�سني  يف  وكذلك  الطلبة،  يتعلمها  التي  املادة  تطوير  يف 

.(NCTM , 2000: 16)
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وقد اأجريت العديد من الدرا�سات  بهدف التعرف اإىل اأهمية ا�ستخدام احلا�سوب كتقنية 
تعليمية واأثرها على تعلم الريا�سيات مثل درا�سات 

)ال�سعايدة وال�سعايدة 2010 ؛ العمري،  2010 ؛ الزهراين، 2009 ؛ العمري، 2009 ؛ 
 Beal et al., 2008؛ Hartly et al. , 2008  ؛ Pilli , 2008 ؛ Yang &  القر�سي، 2008 ؛
Vulis & Small , 2007 ؛ Ruthven 2007 ,؛ Tsai , 2010 ؛ جرب، 2007 ؛ عابد واآخرون، 

2007 ؛ عبيدات، 2005 ؛ العبو�سي،2002 ؛ العجلوين، 2001 ؛ Joffe, 2000( التي اأكدت 
على �رشورة ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف تدري�س الريا�سيات واأثره االإيجابي على 

تعلم الطلبة للريا�سيات واجتاهاتهم نحوها.
بوكالة  التعليم  اإدارة  بداأت  فقد  فل�سطني،  املادة يف  تدري�س هذه    ورغبة يف تطوير 
الغوث خالل ال�سنوات املا�سية بتطبيق احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات جزئياً )جتريبياً( 
– 3(، حيث طبقت يف خم�س مدار�س يف   1( الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  يف �سفوف مرحلة 
مل  والذين  �سعفاً،  االأكرث  املرحلة  هذه  طالب  ا�ستهدفت  وقد  التعليمية،  غزة  غرب  منطقة 
وذلك  م   2008/2007 الدرا�سي  للعام  الثاين  الف�سل  نهاية  امتحان  اجتياز  من  يتمكنوا 
من خالل تقنيات مبتكرة كاالألعاب واالأن�سطة التعليمية املحو�سبة، وقد اأعطت تلك التجربة 
اإىل موا�سلة الفكرة وتو�سيعها لت�سمل )30(  اإيجابية حدت بامل�سئولني  املبدئية موؤ�رشات 
واحدة  و�سعبة  تعليمية،  مدار�س من كل منطقة  بواقع خم�س  القطاع  مدار�س  مدر�سة، من 
من كل مدر�سة بحيث ت�ستمل على )24( طالباً بح�سب مقاعد خمترب احلا�سوب. وبعد ذلك مت 
زيادة عدد املدار�س وال�سعب امل�ساركة يف الربنامج من خالل تو�سيع املبادرة خالل العام 
برنامج  لتطبيق  مدر�سةً   90 �سمن  درا�سية  �سعبة   150 لت�سمل  2012/2011م  الدرا�سي 
التعليم املحو�سب لل�سفني االأول والثاين اإىل جانب تطبيق اأن�سطة واألعاب تعليمية على 58 
�سعبة درا�سية لل�سف الثالث االأ�سا�سي املرتفعني من �سعب ال�سف الثاين )برنامج التعليم 
بوكالة الغوث، 2011(. ومن خالل مقابلة جمموعة من املعلمني الذين يدر�سون يف هذه 
املرحلة – وبخا�سة اأن معظمهم غري متخ�س�سني يف تدري�س الريا�سيات – اأبدوا حتفظاً 
ال  املعلمني  هوؤالء  من  العديد  اأن  وبخا�سة  لها  دافعيتهم  وعدم  التجربة،  هذه  تعميم  من 

ميتلكون املهارة الكافية لتوظيف احلا�سوب وتقنياته يف تدري�س الريا�سيات.
الريا�سيات  تدري�س  يف  وتطبيقاته  احلا�سوب  من  اال�ستفادة  فاإن  ذلك  من  وبالرغم 
تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على اإمكانات املعلم ومهاراته يف ا�ستخدامات احلا�سوب يف تدري�س 
بوجه  التعليمية  العملية  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  املعلم مهارات  امتلك  فكلما  الريا�سيات، 
الريا�سيات بوجه خا�س، كلما متكن من توظيف احلا�سوب ب�سكل فاعل يف  عام وتعليم 
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العملية التعليمية اإال اأنه ما زالت تواجه توظيف احلا�سوب يف العملية التعليمية العديد من 
احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  املعلم  كفاءة  عدم   )2004( الغزو  ذكرت  كما  اأهمها  من  العقبات 
وبرجمياته، وعدم توافر الوقت واجلهد عند املعلم ب�سبب االأعداد الكبرية من الطلبة وكذلك 

اأعباء املعلم التدري�سية الكبرية التي ت�سغله وجتعله من ال�سعب ا�ستخدام هذه التقنية. 

 مشكلة الدراسة: 
بالثقافة  امُللم  الريا�سيات  معلم  اإيجاد  اأهمية  ال�سابق  العر�س  خالل  من  ات�سح 
احلا�سوبية يف املجتمع املدر�سي، حتى ينجح يف قيامه باالأدوار املنوطة به، ولكي يتمكن 
معلم الريا�سيات من ا�ستخدام الكمبيوتر بفاعلية يف املواقف التعليمية، فاإنه يلزمه امتالك 

معرفة عامة با�ستخدامات الكمبيوتر التعليمية، وتطبيقاته يف املادة الدرا�سية.
وتعّد مهارات املعلم يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات اأحد العوامل 
املهمة التي ت�سهم يف جناح ا�ستخدام هذه التقنية يف التدري�س، وبخا�سة واأن املعلم يواجه 
االأكرث  للطلبة  اخلا�سة  احلالة  الغوث  بوكالة  التعليم  اإدارة  بها  بداأت  التي  التجربة  خالل 
�سعفاً يف مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا اإ�سافة اإىل م�ستوى مهاراته يف توظيف احلا�سوب 
وتقنياته يف تدري�س الريا�سيات لهوؤالء الطلبة، وقد دفع ذلك الباحث الإجراء هذه الدرا�سة 
امليدانية التي تقوم على حتديد مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س الريا�سيات، ومن 
ثّم التحقق من توافرها لدى معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث 
بقطاع غزة من وجهة نظرهم اإذ ي�سهم هذا التحديد بالتعرف اإىل م�ستوى املعلمني يف هذه 

املهارات، وما يتبع ذلك من قرارات ت�سهم يف اإجناح هذه التجربة. 

أسئلة الدراسة: 
بناء على ما �صبق فاإن م�صكلة الدرا�صة تتحدد يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي:

ما مدى توافر مهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لدى معلمي 
مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم ؟ 

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
التعليم . 1 مرحلة  معلمي  لدى  واالإنرتنت  احلا�سوب  اأ�سا�سيات  مهارات  توافر  مدى  ما 

االأ�سا�سية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟
ما مدى توافر مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات لدى معلمي مرحلة . 2

التعليم االأ�سا�سية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟



327

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

املعلمني يف درجة . 3 ا�ستجابات  اإح�سائية بني متو�سطات  ذات داللة  فروق  توجد  هل 
توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات تعزى اإىل متغريات: )اجلن�س، 
و�سنوات  الدرا�سي،  واملوؤهل  وتطبيقاته،  احلا�سوب  جمال  يف  التدريبية  وال��دورات 

اخلربة(؟

فروض الدراسة: 
وللإجابة عن ال�صوؤال الثالث من اأ�صئلة الدرا�صة ُو�صعت الفرو�س الآتية: 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي ا�ستجابات املعلمني واملعلمات يف . 1
درجة توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات لديهم.

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي ا�ستجابات املعلمني الذين التحقوا . 2
احلا�سوب يف  ا�ستخدام  توافر مهارات  درجة  يلتحقوا يف  والذين مل  تدريبية  بدورات 

تدري�س الريا�سيات لديهم. 
حملة . 3 من  املعلمني  ا�ستجابات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر  درجة  يف  البكالوريو�س  حملة  ومن  الدبلوم 
تدري�س الريا�سيات لديهم. 

درجة . 4 يف  املعلمني  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات، تعزى اإىل متغري عدد �سنوات 

اخلربة )1- 5 �سنوات، 6- 10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات (. 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 

يجب . 1 التي  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  باأهم  قائمة  و�سع 
توافرها لدى معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا. 

لدى . 2 الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات  مهارات  توافر  م�ستوى  اإىل  التعرف 
معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة.

اجلن�س، . 3 اخلربة،  �سنوات  الدرا�سي،  املوؤهل  االآتية:  املتغريات  من  كل  اأثر  اإىل  التعرف 
الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب وتطبيقاته يف م�ستوى توافر كفايات ا�ستخدام 

احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات لدى معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا.
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أهمية الدراسة: 
 تتحدد اأهمية الدرا�صة يف اأنها: 

قد ت�سهم يف تطوير كفايات معلم مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا اخلا�سة با�ستخدام . 1
احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات من خالل اإعداد دورات تدريبية للمعلمني وتنفيذها 

يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة. 
معلم . 2 اإعداد  برامج  تطوير  يف  املعلم  اإعداد  بربامج  واملعنيني  اخلرباء  تفيد  اأن  ميكن 

مرحلة التعليم االأ�سا�سي. 
بوجه . 3 التعليم  يف  وتطبيقاته  احلا�سوب  ا�ستخدام  باأهمية  املعلمني  اإقناع  يف  ت�ساعد 

عام وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س. 
ت�ساعد القائمني على و�سع وت�سميم الربامج التدريبية للمعلمني يف اأثناء اخلدمة يف . 4

اختيار وت�سمميم الربامج املنا�سبة يف هذا املجال 

مصطلحات الدراسة:
ميكن  الكرتونية  اآلة   " اأنه:  على  احلا�سوب   )22  :2002( املو�سى  عرف  احلا�صوب: 
 ،" عليها  احل�سابية  العمليات  واإج��راء  وتخزينها  البيانات  مبعاجلة  تقوم  لكي  برجمتها 
و�سوف ي�ستخدم احلا�سوب يف هذه الدرا�سة على اعتباره احلا�سوب ال�سخ�سي ملعلم مرحلة 

التعليم االأ�سا�سية اأو احلا�سوب يف غرف الدرا�سة اأو مركز م�سادر التعلم يف املدر�سة.

املرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا: هي املرحلة يف ال�سلم التعليمي الفل�سطيني، 
التعليم  مرحلة  من  الثالث  ال�سف  وحتى  االأول  ال�سف  من  االأوىل  ال�سفوف  ت�سمل  التي 

االأ�سا�سي مبدار�س وكالة الغوث يف قطاع غزة. 

معلم مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا: هو املعلم الذي تخرج من ق�سم التعليم 
الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  مرحلة  تالميذ  ليدر�س  الفل�سطينية  اجلامعات  باإحدى  االأ�سا�سي 
واالجتماعيات،  والريا�سيات،  العربية،  واللغة  االإ�سالمية،  وهي:الرتبية  االأ�سا�سية  املواد 

والعلوم. 

املهارة: تعرف املهارة على اأنها: " القيام بعمل ما بدرجة من ال�رشعة واالإتقان مع 
اقت�ساد يف اجلهد املبذول " )�سحادتة والنجار، 2003: 302( 
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مهارة  الباحث  يعرف  الريا�صيات:  تدري�س  يف  احلا�صوب  ا�صتخدام  مهارة 
املتعلقة  االأداءات  من  جمموعة  اأنها  على  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام 
عن  الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  مرحلة  معلم  يكت�سبها  التي  واالإنرتنت  احلا�سوب  با�ستخدام 
طريق اخلربة واملمار�سة، وت�ساعده يف تدري�س الريا�سيات لتالميذ هذه املرحلة بدقة، التي 
يقدر مدى توافرها عن طريق اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة واملكونة من جمالني 
تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات  ومهارات  واالإنرتنت  احلا�سوب  اأ�سا�سيات  مهارات  هما 

الريا�سيات.

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�صة فيما ياأتي:

اقت�رشت الدرا�سة على جمموعة من معلمي املرحلة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي مبدار�س . 1
وكالة الغوث يف مديريات التعليم االآتية: �سمال غزة، غزة، الو�سطى، خانيون�س، رفح.

طبقت الدرا�سة خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2011 / 2012. . 2
اقت�رشت الدرا�سة على جمموعة من املهارات املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س . 3

الريا�سيات واملتمثلة يف مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت ومهارات تطبيقات 
احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات. 

اإلطار النظري: 
احلا�صوب وتطبيقاته يف العملية التعليمية: 

القرن املا�سي، وتطورت ب�سكل  التي ظهرت خالل  يعترب احلا�سوب من امل�ستحدثات 
تخزين  يف  ت�ستخدم  هامة  ك��اأداة  احلا�سوب  برز  وقد  الثالثة،  االألفية  بداية  مع  مت�سارع 
املعلومات وا�سرتجاعها عند احلاجة، وحتليل البيانات االإح�سائية، كما تطورت خدمات 
احلا�سوب بظهور �سبكة املعلومات )االنرتنت( وما نتج عنها من خدمات هائلة يف احل�سول 
وتبادل  االفرتا�سية  والف�سول  االجتماعي  والتوا�سل  املجاالت  �ستى  يف  املعلومات  على 
التقنيات  اأحد  التعليمي  احلا�سوب  اأن   )161  :2002( �سامل  ويذكر  واملعلومات.  املعرفة 
التعليم املربمج  اأ�س�س  التلميذ وتتفاعل معه وفق  �سلوك  التي تتحكم يف  التعليمية املرنة 
اإن فوائد ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ال تنح�رش على الطالب وحده، ولكن  والذاتي. ثم 
االإمكانية لال�ستفادة من فوائد احلا�سوب يف تدري�س  لديه  اأ�سبح  ؛ فقد  اأي�ساً  على املعلم 
مادة الريا�سيات بحيث تقدم بطريقة �سيقة ممتعة، وت�سهل عليه متابعة التالميذ بطريقة 
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جيدة وتقييمهم وتقييم املادة العلمية كذلك، وللحا�سوب تطبيقات عديدة يف التعليم اأجملها 
االإدارية  التطبيقات  تعليمية،  كمادة  احلا�سوب  االآتية:  اجلوانب  يف   )33  :2008 القر�سي) 
للحا�سوب يف التعليم، احلا�سوب كو�سيلة تعليمية. ويقدم الباحث تو�سيحاً لذلك فيما يلي: 

احلا�صوب كمادة تعليمية:. 1
حيث يتم تدري�س املفاهيم املتعلقة باحلا�سوب وت�سغيله وبراجمه وملحقاته من خالل 

مقرر درا�سي يراعي م�ستوى الطلبة وحاجاتهم من الثقافة احلا�سوبية.
التطبيقات االإدارية للحا�سوب يف التعليم 

وذلك من خالل ا�ستعانة املعلم باحلا�سوب الإدارة العملية التعليمية من ر�سد للدرجات 
والتوا�سل مع اأولياء االأمور واإدارة �سجالت الطلبة وا�ستخراج التقارير اخلا�سة بهم. 

احلا�صوب كو�صيلة تعليمية: . 2
ف املعلم خدمات احلا�سوب واالإنرتنت يف التدري�س من خالل تعزيز املادة  حيث يوظِّ
الدرو�س  خالل  من  الذاتي  للتعلم  للطلبة  الفر�سة  واإتاحة  واملنظمة،  ال�سيقة  بالعرو�س 
املحو�سبة التي ميكن اأن يدر�سها الطالب مبفرده اإ�سافة اإىل تدريب الطلبة على حل امل�سكالت 
وتنمية التفكري والبحث عن املعلومة وغريها. وي�ستخدم احلا�سوب كو�سيلة تعليمية داخل 
املختلفة  واملهارات  املو�سوعات  لتدري�س  الربامج  ت�سميم  يتم  حيث  املدر�سية  الف�سول 

بطريقة �سيقة ومثرية ت�ساعد يف تر�سيخ املعلومة، وت�سهل عملية فهمها وا�ستيعابها.
ويذكر الفار )2000: 13-16( اأن التعليم والتعلم املعزز باحلا�سوب مفيد يف جعل عملية 
اإىل  باالإ�سافة  التعليم،  عملية  خالل  الن�ساط  دائم  املتعلم  يجعل  حيث  فاعلية  اأكرث  التعليم 
قدرته على تعزيز التعلم مبا�رشة وعر�سه املادة التعليمية بت�سل�سل م�سبوط. ويختلف التعلم 
اأن التعلم من احلا�سوب يجعل احلا�سوب  من احلا�سوب عن التعلم املعزز باحلا�سوب ؛ حيث 
يقوم بدور الوعاء كم�سدر للمعلومات، اأما التعلم املعزز باحلا�سوب كما يرى �سالمة واأبو ريا 
)2000، 227 – 230( ياأخذ دور �رشيك املتعلم ويعترب هذا الدور من اأكرث اأدوار احلا�سوب 
االأ�سا�س  اأن   )277 –  276 :2004( واآخرون  اخلليلي  ذكر  وقد  بالتعلم.  ارتباطاً  التعليمية 
للتعلم مب�ساعدة احلا�سوب اأن يكون احلا�سوب معينا وم�ساعدا للمعلم فهو يكرر التمارين دون 
األعاب املنطق، ويعر�س  اآخر يف لعبة تعليمية من  اأو ملل، وينظم االأدوار ويعمل طرفاً  كلل 

املعلومات اجلديدة على اأ�سا�س فردي وي�سكل جزءاً من املناهج والكتاب املدر�سي.
با�ستخدام  التعليم  اأمن��اط  اأح��د  احلا�سوب(  )برجميات  التعليمية  الربجميات  وتعّد 
باأنها  التعليمية  الربجميات   )196  :2007( عبود  عرف  وقد  تعليمية،  كو�سيلة  احلا�سوب 
التي جرى تنظيمها واإنتاجها وحو�سبتها ؛  واالأن�سطة  اأو احلقائق  الرزم  اأو  الدرو�س  " تلك 
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لتحقيق اأهداف حمددة يف موقف تعليمي تعلمي حمدد ولفئة حمددة من املتعلمني " 
وعليه فاإن الربجميات التعليمية تعّد من التقنيات املعينة على التدري�س التي ترثي 
اأ�سافت الو�سائط املتعددة بعداً جديداً  املوقف التعليمي، وتنوع يف املثريات خالله، كما 
لتوظيف اإمكانات احلا�سوب ب�سكل ن�سقي متكامل ؛ فقد اأتاحت هذه التقنية ا�ستخدام املوؤثرات 
املتنوعة يف قالب واحد من خالل برامج اإعداد الن�س وبرامج اإعداد ال�سور وغريها. ويعرف 
د�سوقي واآخرون )2006: 519( الو�سائط املتعددة باأنها: " اجلمع بني الن�س التحريري، 
وال�سوت، والر�سوم الثابتة واملتحركة، ولقطات الفيديو وعر�سها ب�سكل متكامل وتخزينها 
ب�سكل تفاعلي با�ستخدام احلا�سوب، ووفقا مل�ستوى وقدرات احتياجات امل�ستخدم " وميكن 
ملعلم الريا�سيات اأن ي�ستخدم جمموعة من عنا�رش الو�سائط املتعددة مثل: الن�س املكتوب، 
ال�سوت، الر�سوم املتحركة، ال�سور الثابتة، الر�سومات اخلطية، ال�سور املتحركة يف اإعداد 
برنامج الو�سائط املتعددة كما اأ�ساراإليها د�سوقي واآخرون )2006: 520(  يجب اأال تقل عن 

ثالثة عنا�رش منها. 

االنرتنت ودوره يف العملية التعليمية: 
ب�سكل  انت�رشت  التي  باحلا�سوب  العالقة  ذات  امل�ستحدثات  اأحد  االنرتنت  �سبكة  تعّد 
كبري، ويف جميع اأنحاء العامل ب�سكل �رشيع حيث توافر هذه ال�سبكة خدمات كثرية ومتنوعة 

منها: املناق�سات، م�سادر املعلومات، التدريب وغريها 
العبيد  حددها  التي  التعليمية  العملية  يف  تطبيقاته  االنرتنت  فوائد  اأهم  من  ولعل 
)1423 ه: 62 – 63( ومن اأهمها �سهولة ح�سول املعلم على املعلومات الرتبوية والعلمية 
وامل�ستحدثات املتنوعة واملتعلقة بالتدري�س التي ت�ساعده يف اأداء تعّده بنجاح، كما متكن 
وتكنولوجيا  املنا�سبة  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  على  التدريب  من  املعلم  االإنرتنت  �سبكة 
التعليم وكيفية توظيفها يف املوقف التعليمي من خالل الربامج التدريبية التي توافرها هذه 
ال�سبكة، اإ�سافة اإىل الوفرة يف م�سادر املعلومات من دوريات وكتب الكرتونية ومو�سوعات 
التوا�سل املبا�رش )املتزامن( وغري  ومواقع تعليمية وقواعد بيانات وكذلك ت�سهيل عملية 

املبا�رش )غري املتزامن( وذلك من خالل الربيد االإلكرتوين والتخاطب الكتابي وغريه.
وي�سري دي �سي�سكو واآخرون (De Cicco et al. ,1999 ) اإىل اأن من اأهم مميزات �سبكة 

االإنرتنت كاأداة تربوية تتمثل يف االآتي:
توفري فر�س تعليمية غنية وذات معنى الأن الطلبة يتحكمون مبدى تقدمهم االأكادميي . 1

مع  وجتاربهم  روؤيتهم  وي�ساركون  تعلمهم،  على  والتحكم  بال�سيطرة  �سعورهم  عند 
االإنرتنت،  خالل  من  التعلم  فر�سة  لديهم  تتوافر  ال  الذين  الطلبة  من  اأكرث  االآخرين 
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واأنه ميكن تطوير هذه القدرات بو�ساطة االت�سال مع االأ�سدقاء والزمالء وم�ساركتهم 
لالأفكار.

املنهاج، . 2 يف  التخ�س�س  مادة  حمتوى  يفوق  ب�سكل  التعليمية  الطلبة  مهارات  تطوير 
وذلك من خالل العمل على اإك�ساب الطلبة مهارات مهمة مثل: القيادة، وت�سكيل الفريق، 
اأن  الدرا�سة  وبينت  امل�سكالت،  حل  ومهارات  الناقد،  والتفكري  االإيجابي،  والتوا�سل 

ا�ستخدام االإنرتنت ميكن اأن يزيد من اإك�ساب الطلبة لهذه املهارات.
تعليمية . 3 بيئة  يوفر  االإنرتنت  عرب  فالتعلم  واملكان:  الزمان  حلواجز  التعلم  جتاوز 

الزمان  قيود  من  التحرر  واإمنا  زمان حمدد،  اأو �سمن  ال�سفي  التعلم  على  تقت�رش  ال 
واملكان، مما ي�سجع على التوا�سل مع االآخرين لال�ستفادة من معلوماتهم، واال�ستفادة 
من اأكرث من م�سدر واحد على ال�سبكة، باالإ�سافة اإىل تكوين مهارات ذاتية يف البحث 

لدى املتعلمني امل�ستخدمني لالإنرتنت.
اإعطاء اأدوار جديدة للمعلمني: ف�سبكة االإنرتنت توافر فر�س التطوير املهني واالأكادميي . 4

و�سبكة  االإلكرتوين  الربيد  احلية من خالل  باملوؤمترات  اال�سرتاك  للمعلمني من خالل 
على  امل�ستمر  واالإطالع  االأكادمييني،  املتخ�س�سني  بني  واحلوار  املبا�رش،  االت�سال 
التطورات العلمية واالأكادميية على م�ستوى العامل، وا�ستفادة املعلم من هذا التوا�سل 
تربويا،  يفيدهم  مبا  لالت�سال  تدريبهم  اأجل  من  اإيجابيا  طلبته  على  ينعك�س  ب�سكل 

واالبتعاد عن االأمور غري الرتبوية وغري املنا�سبة لتعلمهم ولنمو �سخ�سياتهم.

احلاسوب وتدريس الرياضيات: 
تعّد الريا�سيات من املواد االأ�سا�سية املقررة على الطلبة يف مراحل التعليم العام ومن 
بينها مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا التي تلعب دوراً بارزاً يف ت�سكيل �سخ�سية الطالب وتنمية 
مهاراته يف التعامل مع البيئة املحيطة وحل امل�سكالت التي تواجهه. وقد حددت وزارة الرتبية 

والتعليم العال )2012: 3( اأهم اأهداف تدري�س الريا�صيات يف فل�صطني مبا ياأتي: 

اكت�ساب املعرفة الريا�سية الالزمة لفهم اجلوانب الكمية يف البيئة والتعامل مع املجتمع. . 1
اال�ستقرائي، . 2 كالتفكري  ال�سليمة  التفكري  ط��رق  ملمار�سة  للطالب  الفر�سة  اإت��اح��ة 

واال�ستنباطي، والتاأملي.
التاأكيد على معرفة اأهمية الريا�سيات يف حياتنا العامة واآثارها يف التطور احل�ساري.. 3
ت�سجيع الطالب على تكوين ميول واجتاهات �سليمة نحو الريا�سيات وتذوقها. . 4
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تنمية املهارات الذهنية واالبتكارات العلمية.. 5
تقدير دور العلماء يف ن�ساأة الريا�سيات وتطورها.. 6
ا�ستخدام لغة الريا�سيات يف التعبري عن النف�س واالت�سال باالآخرين. . 7
اإدراك دور الريا�سيات يف التقدم العلمي ويف املواد الدرا�سية االأخرى.. 8
اكت�ساب املعرفة الريا�سية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع املجتمع. . 9

ابتكار اأ�ساليب جديدة حلل امل�سائل الريا�سية.. 10
اكت�ساب مهارات اأ�سا�سية ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الريا�سيات. . 11
واملثابرة . 12 واملو�سوعية  والرتتيب  والنظام  الدقة  مثل  االإيجابية  القيم  بع�س  تنمية 

واحرتام اآراء االآخرين. 
القيا�س . 13 ومهارات  الهند�سية  االأدوات  ا�ستخدام  مثل  العملية  املهارات  بع�س  اكت�ساب 

واالإن�ساءات العملية وت�سغيل بع�س االأجهزة واالآالت.                   
اأهداف تدري�س  العديد من  اأن ي�سهم يف حتقيق  اأن احلا�سوب ميكن  ويت�سح مما �سبق 
الريا�سيات من خالل ما توافره الربامج املحو�سبة من التنقل بني ال�سورة واحلركة على 
ال�سا�سة للمفهوم الريا�سي، وكما يرى �سالمة )2001: 281( اأن ذلك ي�سيف اأبعاداً اأخرى 
اأكد  كما  املفهوم.  عن  �سحيحة  عقلية  �سوراً  ويكون  الفهم  من  ويزيد  الريا�سي  للمفهوم 
 The التقنية  مبداأ  خالل  من   (16: NCTM,2000) الريا�سيات  ملعلمي  القومي  املجل�س 
Technology على �رشورة اأن ت�ستخدم برامج الريا�سيات التقنية مل�ساعدة الطالب على فهم 

الريا�سيات، واإعدادهم ال�ستخدامها يف عامل تزداد فيه التقنية، وُيربر ذلك باأن التقنية توافر 
االنتقال من الريا�سيات التقليدية اإىل م�سكالت العامل الواقعية وحتول تعليم الريا�سيات 
من تدري�س موا�سيع ريا�سية منعزلة اإىل تقدمي م�سائل واقعية للطالب ومتكنهم من تنظيم 
وحتليل البيانات، كما تدعم تعلمهم للمفاهيم اجلربية والهند�سية. وت�سهم التقنيات كذلك 

يف تنمية قدرة الطلبة على اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت والتفكري.

 الدراسات السابقة: 
اأجريت العديد من الدرا�سات ال�سابقة حول واقع ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س بوجه 
عام، وا�ستخدامه يف تدري�س الريا�سيات بوجه خا�س، وكفايات املعلمني ومهاراتهم يف 
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ا�ستخدام احلا�سوب ومعوقات ا�ستخدامه يف التدري�س لطلبة مراحل التعليم العام، يعر�س 
الباحث بع�ساً منها ؛ فقد اأجرى ال�سهري )2012( درا�سة بهدف التعرف اإىل م�ستوى توافر 
املكرمة،  مكة  مدينة  يف  االأولية  ال�سفوف  معلمي  لدى  التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  مهارات 
وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة وبطاقة املالحظة حيث طبقهما على عينة الدرا�سة البالغ 
عددها 165 معلماً. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة من اأهمها اأنه تتوافر لدى املعلمني 
ومهارات  عالية  بدرجة  البيانات  عر�س  ومهارات  التعليمي  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات 

ا�ستخدام ال�سبورة الذكية ومهارات ا�ستخدام جهاز الكامريا الوثائقية بدرجة متو�سطة.. 
  واأجرى �صليك (Celik , 2012 ) درا�سة بهدف التعرف اإىل م�ستوى كفايات املعلمني 
يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية. وقد مت ا�ستخدام االإ�ستبانة جلمع البيانات يف هذه الدرا�سة 
ومت توزيعها على جمموعة من معلمي املرحلة االإبتدائية مبدينة كريكال الرتكية حيث مت 
اختيارهم بطريقة غري ع�سوائية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة من اأهمها اأن املعلمني 

ميتلكون كفايات بدرجة كبرية فيما يخ�س ا�ستخدام ال�سبورة الذكية.
معلمي  ممار�سة  درجة  اإىل  التعرف  بهدف  درا�سة   )2010( وح�صني  ال�صوا  واأج��رت    
التكنولوجية من وجهة نظرهم، وهل تختلف درجة املمار�سة هذه  الريا�سيات للكفايات 
التدري�سية.  اخلربة  ملتغري  وكذلك  املعلم،  يدر�سه  الذي  االأكادميي  الفرع  نوع  باختالف 
وقد ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة اأداة جلمع البيانات طبقاها على عينة الدرا�سة التي بلغ 
عددها 103 معلمني ومعلمات بن�سبة 86 % من جمتمع الدرا�سة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
واأنه ال توجد فروق  الريا�سيات كانت عالية،  اأن درجة ممار�سة معلمي  نتائج عدة منها 
الفرع  نوع  اإىل  ترجع  الكفايات  ممار�سة  لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات  يف  اإح�سائياً  دالة 

االأكادميي الذي يدر�سه املعلم اأو متغري اخلربة التدري�سية.
كفايات  توافر  درجة  اإىل  التعرف  بهدف  درا�سة   )2009( الزهراين  اأجرى  حني  يف    
التعليمية  الباحة  الثانوية مبنطقة  باملرحلة  الريا�سيات  لدى معلمي  احلا�سوب  ا�ستخدام 
الكفايات يف �سوء متغريات املوؤهل و�سنوات  من وجهة نظرهم ومعرفة مدى توافر هذه 
الدرا�سة من جميع معلمي  التدريبية يف جمال احلا�سوب. وتكونت عينة  اخلربة والدورات 
اخلا�سة  الكفايات  اأن  النتائج  بينت  معلماً.   62 عددهم  والبالغ  باملنطقة  الريا�سيات 
بربامج  اخلا�سة  الكفايات  كانت  حني  يف  عالية  بدرجة  متوافرة  احلا�سوب  باأ�سا�سيات 
احلا�سوب والكفايات اخلا�سة بتطبيقات احلا�سوب يف التدري�س كانت متو�سطة، كما بينت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف تقدير املعلمني لكفاياتهم ترجع اإىل متغريي 
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الدورات  ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجدت  حني  يف  اخلربة،  و�سنوات  املوؤهل 
التدريبية ل�سالح الذين �ساركوا يف دورات تدريبية. 

   وقد اأجرى احلربي )2007( درا�سة بهدف حتديد مطالب ا�ستخدام التعليم االإلكرتوين 
لتدري�س الريا�سيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�سني واملتخ�س�سني باململكة 
عينة  على  طبقت  حيث  البيانات  جلمع  اأداة  اال�ستبانة  ا�ستخدمت  وقد  ال�سعودية،  العربية 
الدرا�سة املكونة من فئتني هما 86 متخ�س�ساً من اأع�ساء هيئة التدري�س بكليات الرتبية، 
وكليات احلا�سب، وكليات املعلمني باململكة وبع�س املتخ�س�سني يف التعليم االإلكرتوين 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و30 معلماً للريا�سيات باملرحلة الثانوية يف املدار�س 
االأهلية املطبقة للتعليم االإلكرتوين باململكة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج من 
مطالب  جاءت  الدرا�سة  يف  الواردة  االإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  مطالب  جميع  اأن  اأهمها 
التعليم  ال�ستخدام  وتدريبه  املعلم  اإعداد  مطالب  اأهمية  درجة  اأن  من  بالرغم  واأنه  الزمة، 
االإلكرتوين جاءت مهمة بدرجة عالية اإال اأن درجة توافر هذه املطالب عند املعلمني جاء 

بدرجة متو�سطة. 
   اأما درا�سة الدو�رشي )2005( فقد هدفت اإىل التعرف اإىل احلاجات التدريبية ملعلمي 
الريا�سيات باملرحلة الثانوية يف جمال ا�ستخدام احلا�سب االآيل والتعرف اإىل داللة الفروق 
احلاجات  اأهمية  لدرجة  حتديدهم  يف  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بني  وجدت-  –ان  االح�سائية 
عينة  وتكونت  العلمي.  واملوؤهل  التدري�س،  يف  اخلربة  االآتية:  للمتغريات  تبعا  التدريبية 
الدرا�سة من 76 معلما من معلمي الريا�سيات باملرحلة الثانوية مبدينة الريا�س وا�ستخدم 

الباحث اال�ستبانة اأداة لدرا�سته.
حمور  يف  التدريبية  احلاجات  اأن  اأهمها  من  عدة  نتائج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
ا�ستخدام نظام ت�سغيل احلا�سب االآيل كانت اإدارة امللفات وتنظيمها داخل املجلدات، واأقل 
احلاجات التدريبية اأهمية كانت ا�ستخدام نظام الت�سغيل يف الو�سول للمعلومات املتاحة 
برامج  ا�ستخدام  حمور  يف  التدريبية  احلاجات  اأهم  فاإن  وكذلك   .LAN حملية  �سبكة  على 
برامج  ا�ستخدام  فهي  اأهمية  اأقلها  اأما   Microsoft Word كانت   التدريبية  االآيل  احلا�سب 
الن�رش املكتبي Desktop Publishng، واأهم احلاجات التدريبية يف حمور ا�ستخدام برامج 
معاجلة الن�سو�س Microsoft Word لكتابة الرموز الريا�سية واملعادالت والك�سور واالأ�س�س 
الريا�سيات.  الواقع االفرتا�سي يف تعليم  اأهمية يف هذا املجال، فكانت تطبيقات  واأقلها 
اأفراد عينة الدرا�سة  اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني  كما تو�سلت الدرا�سة اإىل 
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التدري�س  الدرا�سة وهي اخلربة يف  تبعاً ملتغريات  التدريبية  احلاجة  لدرجة  يف حتديدهم 
واملوؤهل العلمي وذلك جلميع حماور الدرا�سة الثالثة. 

واأجرى قوقزة )2003( درا�سة بهدف معرفة مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى 
الثانوية يف حمافظة جر�س وممار�ستهم من وجهة نظرهم.  الريا�سيات يف املرحلة  معلمي 
وتكونت عينة الدرا�سية من جميع معلمي الريا�سيات يف حمافظة جر�س والبالغ عددهم )62(
عدة  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  لدرا�سته.  اأداة  اال�ستبانة  الباحث  وا�ستخدم  ومعلمة  معلماً 
من اأهمها اأنه يتوافر لدى معلمي الريا�سيات يف املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�س )34( 
كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية متثل 49% من جممل الكفايات و33 كفاية تقنية بدرجة 
املرحلة  يف  الريا�سيات  معلمي  واأن  نظرهم.  بوجهة  �سعيفة  بدرجة  وكفايتان  متو�سطة، 
جممل  من    %  64 ن�سبة  ت�سكل  عالية  بدرجة  تعليمية  تقنية  كفاية   44 ميار�سون  الثانوية 

الكفايات و23 كفاية تقنية بدرجة متو�سطة وكفايتان بدرجة �سعيفة من وجهة نظرهم. 
ويف درا�سة قام بها كنيدي (Kennedy, 2002) هدفت اإىل التعرف اإىل مدى توظيف 
معلمي املرحلة االإبتدائية للكفايات التكنولوجية يف العملية التدري�سية يف منطقة كوفنرتي 
يف اململكة املتحدة، حيث ُحددت )45( كفاية تكنولوجية يجب توافرها عند معلم املرحلة 
االإبتدائية. واعتمد على زيارة كل معلم ومعلمة من اأفراد عينة الدرا�سة البالغ عددهم )94( 
ال�سفية،  الغرفة  يوظفونها يف  التي  التكنولوجية  الكفايات  بر�سد  والقيام  معلماً ومعلمة 
وبداللة  املعلمات  من  الكفايات  لتلك  توظيفا  اأكرث  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
اإح�سائية، كما دلت النتائج اأن املعلمني ذوي اخلربة )1-4( �سنوات اأكرث توظيفاً للكفايات 

التكنولوجية من املعلمني ذوي اخلربات )4-7( �سنوات اأو )اأكرث من 7( �سنوات.
ويت�سح من هذه الدرا�سات اأنها اأجريت يف بيئات خمتلفة، وتو�سلت اإىل نتائج منها 
املعلمني  اأن كفايات  بّينت  واإن كانت يف جمملها  ما هو متقارب ومنها ما هو خمتلف، 
ومهاراتهم يف ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف التدري�س بوجه عام وتدري�س الريا�سيات 
اإذ بينت العديد من الدرا�سات مثل  بوجه خا�س، حتتاج اإىل مزيد من االهتمام والتطوير، 
لهذه  املعلمني  امتالك  م�ستوى  اأن   )2003 قوقزة،  ؛  احلربي،2007  ؛   2009 )الزهراين، 
الكفايات واملهارات كان متو�سطاً اأو �سعيفاً. كما بينت نتائج الدرا�سات اأن هناك العديد 
املعلم من  اأن ميتلكها  التي يجب  الريا�سيات  تدري�س  من جماالت مهارات احلا�سوب يف 
وتطبيقاته  االإنرتنت  وا�ستخدام  احلا�سوب،  برامج  وا�ستخدام  احلا�سوب،  اأ�سا�سيات  اأهمها: 
يف العملية التعليمية، وتطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات ؛ و�سوف يعتمد البحث 
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عليها عند بنائه الأداة الدرا�سة. كما بينت الدرا�سات احلاجة اإىل اإجراء املزيد من الدرا�سات 
يف هذا املجال ما زالت كبرية وبخا�سة واأن التو�سع يف ا�ستخدام احلا�سوب وتقنياته يف 
اأجريت على  التي  املجال  الدرا�سات يف هذا  ندرة  اإىل  اإ�سافة  االأيام،  تزداد هذه  التدري�س 

البيئة الفل�سطينية. 

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدرا�صة: 
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي الذي ي�سف الظاهرة كما هي يف الواقع ويعرب عنها 
بطريقة كمية، وي�سهم ذلك يف فهم الظاهرة، والو�سول اإىل ا�ستنتاجات وتعميمات ت�ساعد 

يف تطوير الواقع امل�ستهدف. 
جمتمع الدرا�صة وعيرّنتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة االأ�سا�سية الدنيا ومعلماتها )1- 3( 
 .(UNRW, 2011) مبدار�س وكالة الغوث، بقطاع غزة البالغ عددهم 1946 معلماً ومعلمة
للتعليم  مديريات  العينة من خم�س  اختيار  ع�سوائية طبقية عن طريق  اختريت عينة  وقد 
تغطي معظم اأنحاء قطاع غزة وهي: مديرية �سمال غزة التعليمية، ومديرية غزة التعليمية، 
التعليمية،  رفح  ومديرية  التعليمي�سة،  خانيون�س  ومديرية  التعليمية،  الو�سطى  ومديرية 
واختريت عينة ع�سوائية من املعلمني من كل مديرية، وبعد جمع اال�ستبانات وا�ستبعاد غري 
املكتمل منها وغري ال�سالح الأ�سباب الدقة يف اال�ستجابة، وما مل ي�سرتجع منها بلغ جمموع 
اال�ستبانات امل�ستكملة التي اأدخلت عملية التحليل واعتربت عينة الدرا�سة ) 208( ا�ستبانة، 

وهي متثل حوايل 10.6 % من حجم املجتمع الكلي واجلدول االآتي ينب و�سفاً للعينة: 
اجلدول )1(

 و�صف عينة الدرا�صة 

الن�صبةالعددامل�صتوىاملتغري

اجلن�س
44.2 %92ذكر
55.8 %116انثى

100 %208املجموع
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الن�صبةالعددامل�صتوىاملتغري

اخلربة التدري�سية

46.2 %96من 1 - 5 �سنوات
% 4421.2من6 – 10 �سنوات
32.7 %68اأكرث من 10 �سنوات

100 %208املجموع

مديرية التعليم

 36.5 %76�سمال غزة
7.7 %16غزة

6.6 %13الو�سطى
28.8 %60خانيون�س

20.7 %43رفح
100 %208املجموع

االلتحاق بالدورات التدريبية
يف جمال احلا�سوب

 44.2 % 92التحق بدورات تدريبية
 55.8 %116مل يلتحق بدورات تدريبية

 100%208املجموع

املوؤهل العلمي
20.2 %42دبلوم

79.8%166بكالوريو�س
100 %208املجموع

أداة الدراسة: 
لتحديد م�ستوى  ا�ستبانة  الباحث  اأعّد  اأ�سئلتها  الدرا�سة ولالإجابة عن  اأهداف  لتحقيق 
التعليم  مرحلة  معلمي  لدى  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر 
االأ�سا�سي الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة، وقد ُبنيت اال�ستبانة وفق اخلطوات االآتية: 

االأولية  ال�سورة  بو�سع  الباحث  و�سع  لل�صتبانة:  الأولية  ال�صورة  و�صع 
ال�سهري  درا�سات:  مثل  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  بع�س  على  اطالعه  خالل  من  لال�ستبانة 
)2012(، والزهراين )2009 (، واملومني )2008(، وهو (Hou, 2004)، كما قام الباحث 
باختيار جمموعة بوؤرية Focus Group من معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا مبدار�س 
وكالة الغوث بغزة والذين يدر�سون يف برنامج املاج�ستري يف الرتبية باجلامعة االإ�سالمية 
واإجراء مقابلة معهم، وعقد ور�سة عمل م�سغرة بتاريخ 12 اأكتوبر 2011، وكانت بعنوان: 
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بعر�س  ُقّدم  حيث  الغوث  وكالة  مبدار�س  ينفذ  الذي  املحو�سب  التفاعلي  التعليم  برنامج 
اإىل جمموعتني وطلب  موجز عن امل�رشوع واأهميته، تبع ذلك تق�سيم املجموعة امل�ساركة 
من كل جمموعة حتديد اأهم مهارات ا�ستخدام احلا�سوب التي يحتاجها املعلم يف تدري�س 
وقد  املهارات.  املعلم عن متكنه من هذه  املرحلة وم�ستوى ر�سا  لطلبة هذه  الريا�سيات 
عر�س ما تو�سلت اإليه املجموعات ونوق�س حيث ر�سدت العديد من املهارات التي ا�ستعان 
احلا�سوب  توظيف  الباحث يف جمال  اإىل خربة  اإ�سافة  لال�ستبانة،  بنائه  الباحث يف  بها 

وتقنياته يف التدري�س بوجه عام وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س.   
وقد تكونت هذه اال�ستبانة يف �سورتها االأولية من 40 فقرة كل منها تعرب عن مهارة 
من مهارات املعلم يف ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف تدري�س الريا�سيات، وقد وّزعت 
احلا�سوب  اأ�سا�سيات  )مهارات  االأول  املجال  هما:  رئي�سني  جمالني  على  الفقرات  هذه 
واالإنرتنت( وعدد فقراته 20 فقرة، واملجال الثاين )مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س 
الريا�سيات( وعدد فقراته 20 فقرة، ُو�سع اأمام فقرات اال�ستبانة تدريجاً خما�سياً بحيث 
تكون درجة توافر املهارة التي تدل عليها كل فقرة )كثرية جداً، وخ�س�س لها )5( درجات، 
وكثرية وخ�س�س لها )4( درجات، ومتو�سطة وخ�س�س لها )3( درجات، وقليلة وخ�س�س 

لها درجتان، وقليلة جداً وخ�س�س لها درجة واحدة(.

صدق األداة:
�سدق  وهما:  ال�سدق  اأن��واع  من  نوعني  االأداة  �سدق  من  للتحقق  الباحث  ا�ستخدم 

املحكمني و�سدق االت�ساق الداخلي 

اأولً - �صدق املحكمني: 
عر�ست اأداة الدرا�سة )اال�ستبانة( على جمموعة من املحكمني من االأ�ساتذة باجلامعة 
ومدى  ال�سياغة  حيث  من  اال�ستبانة  فقرات  يف  ال��راأي  اإب��داء  اإليهم  طلب  وقد  االإ�سالمية 
مالءمتها للمجال الذي اأُدرجت حتته. وبناء على ذلك اأجرى الباحث بع�س التعديالت بناء 
على راأي املحكمني، وقد حذف الباحث فقرتني من فقرات املجال االأول لال�ستبانة باإجماع 
اأكرث من ن�سف املحكمني، واأ�سبحت اال�ستبانة مكونة من 38 فقرة موزعة على جمالني 
فقرة   20 واالإنرتنت  احلا�سوب  اأ�سا�سيات  مهارات  جمال  حتت  مدرجة  فقرة   18 كاالآتي 

مدرجة حتت جمال مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات. 

ثانياً - �صدق الت�صاق الداخلي: مت التحقق من �سدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة 
بتطبيق االإ�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )40( معلماً ومعلمة من معلمي مرحلة 
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التعليم االأ�سا�سية من خارج عينة الدرا�سة، وُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل 
االأول  للمجال  بالن�سبة  ؛  الفرعي  املجال  درجة  مع  اال�ستبانة  جماالت  فقرات  من  فقرة 
تراوحت معامالت االرتباط بني 0.586 و0.884 اأما بالن�سبة للمجال الثاين، فقد تراوحت 
معامالت االرتباط بني 0.669 و0.885 وكانت جميع معامالت االرتباط دالة اإح�سائيا 

عند م�ستوى داللة 0.01. انظر امللحق )1(
وهذا يدل على االت�ساق الداخلي بني فقرات كل جماالت من جماالت اال�ستبانة، وملزيد 
من التحقق من االت�ساق الداخلي ح�سب الباحث معامل االرتباط بني درجة كل جمال فرعي مع 
الدرجة الكلية لال�ستبانة، فقد بلغت معامالت االرتباط 0.903 و0.910 على الرتتيب، وهي 

دالة عند م�ستوى داللة )0.01(، وهذا يدل على االت�ساق الداخلي لهذا املحور من اال�ستبانة.

 ثبات االستبانة: 
العينة  على  اال�ستبانة  تطبيق  نتائج  من  الباحث  ا�ستفاد  اال�ستبانة  ثبات  من  للتحقق 
اال�ستطالعية التي بلغ عدد اأفرادها من )40( معلماً ومعلمة من معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية 
"، حيث بلغت  " كرونباخ -األفا  ؛ ا�ستخرج الباحث معامل ثبات اال�ستبانة عن طريق معامل 

معامالت الثبات ملجاالت اال�ستبانة ولال�ستبانة ككل كما هو مبني يف اجلدول ) 2 ( 
اجلدول )2(

  ثبات ال�صتبانة با�صتخدام معامل "كرونباخ - األفا" 

معامل كرونباخ - األفاعدد الفقرات املجال
180.958مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت 

200.967مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات 

380.972ال�صتبانة ككل
اأن معامالت الثبات للمجاالت كانت 0.958، 0.967 على  ويت�سح من اجلدول )2( 
ومن  مرتفعة.  ثبات  معامالت  وهي   )0.972 ككل)  لال�ستبانة  الثبات  ومعامل  الرتتيب 
الوثوق من  للباحث  وثباتها ميكن  االأداة  للتحقق من �سدق  اتبعت  التي  االإجراءات  خالل 
االأداة، وميكن ا�ستخدامها يف جمع البيانات اخلا�سة بالدرا�سة، وبالتايل ت�سبح اال�ستبانة 
يف �سورتها النهائية مكونة من 38 فقرة )انظر امللحق 1(، وبناءً على الدرجات املخ�س�سة 

لتوافر كل مهارة فاإن اأعلى درجة ميكن احل�سول عليها )190( واأقل درجة )38(.
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املعاجلة اإلحصائية: 
اإح�سائياً من خالل  البيانات ومعاجلتها  )SPSS( لتحليل  الباحث برنامج  ا�ستخدم 

الطرق االإح�سائية االآتية: 
  1 – التكرار، املتو�سط احل�سابي، املتو�سط احل�سابي املوزون )املرجح( 

  2 – الن�سبة املئوية للمتو�سط احل�سابي املوزون )الوزن الن�سبي( 
 3 – االنحراف املعياري 

 4 – معامل ارتباط بري�سون 
 5 – اختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني 

 6 -  حتليل التباين االأحادي 
 7 - اختبار �سافيه )Schffe test ( للمقارنات البعدية

التعليم  مرحلة  معلمي  لدى  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر  م�ستوى  اإىل  وللتعرف 
االأ�سا�سية، قّدر م�ستوى درجة توافر املهارة لدى املعلمني على فقرات اال�ستبانة وجماليها، 
وقد اعتمد الباحث اجلدول االآتي لتحديد م�ستوى املتو�سط احل�سابي املوزون والفئة التي 

ينتمي اإليها كما و�سحهاعبد الفتاح )2008: 541( فيما ياأتي:
اجلدول)3(

 م�صتوى املتو�صط املوزون والفئة التي ينتمي اإليها

درجة التوافرفئة الن�صبة املئوية( الوزن الن�صبي (فئة املتو�صط املوزون
بدرجة قليلة جدا%20ً - 1%35 - 1.79

بدرجة قليلة%36 - 1.80%51 – 2.59
بدرجة متو�سطة%52 - 2.60%67 – 3.39
بدرجة كثرية%68 - 3.40%83 – 4.19

بدرجة كثرية جدا%84ً - 4.20%100 - 5
 وقد و�سع الباحث معياراً للم�ستوى املقبول الذي يحدد بقيمة منت�سف الفرتة الثالثة 

املمثلة لفئة امل�ستوى) بدرجة متو�سطة( وهو)3 (

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يعر�س الباحث فيما ياأتي نتائج الدرا�سة من خالل االإجابة عن اأ�سئلتها والتحقق من 

�سحة فرو�سها كاالآتي: 
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اأولً- النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الأول الذي ين�س على: ما مدى توافر 
مهارات اأ�صا�صيات احلا�صوب والإنرتنت لدى معلمي مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا 

مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟
لالإجابة عن ال�سوؤال االأول من اأ�سئلة الدرا�سة ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي املوزون 
والن�سبة املئوية، واالنحراف املعياري، ُرتبت كل فقرة من فقرات جمال مهارات اأ�سا�سيات 
بناء على ورد يف اجلدول )3(. واجلدول )4(  توافر املهارة  احلا�سوب واالإنرتنت، ودرجة 

يبني تقديرات اإجابات املعلمني.
اجلدول )4(

 يبني املتو�صط احل�صابي املوزون والن�صبة املئوية والنحراف املعياري 

ودرجة توافر مهارات اأ�صا�صيات احلا�صوب والإنرتنت
ترتيب

الفقرات يف 
املجال

درجة 
التوافر

النحراف 
املعياري

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي%

املتو�صط 
احل�صابي 
املوزون

الفقرة م

3 بدرجة 
كثرية 1.092 76.4 3.82 امتلك مهارة ت�سغيل احلا�سوب 

واالأجهزة امللحقة به 1

4 بدرجة 
كثرية  1.131 73.2 3.66 اأ�ستخدم اأدوات نظام الت�سغيل 

Windows 2

10 بدرجة 
متو�سطة 1.195 65.6 3.28 اأقوم بتثبيت برامج احلا�سوب 

االأ�سا�سية واإزالتها 3

9 بدرجة 
كثرية 1.152 68.4 3.42 ا�ستخدم اأدوات التخزين املختلفة 4

2 بدرجة 
كثرية 1.107 77.2 3.86

اأ�ستخدم وحدات االإدخال يف 
احلا�سوب مثل

) لوحة املفاتيح والفاأرة واملا�سح 
ال�سوئي وامليكروفون.. (

5

6 بدرجة 
كثرية 1.162 69 3.45 اأدير امللفات داخل املجلدات يف 

وحدات التخزين املختلفة 6

15 بدرجة 
متو�سطة 1.082 53.2 2.66 اأحدد جوانب اخللل يف الربجميات 

واملعدات اخلا�سة باحلا�سوب 7

17 بدرجة 
قليلة 1.131 51.4 2.57

اأقوم باإ�سالح الب�سيط من جوانب 
اخللل يف الربجميات واملعدات 

اخلا�سة باحلا�سوب
8
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ترتيب
الفقرات يف 

املجال

درجة 
التوافر

النحراف 
املعياري

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي%

املتو�صط 
احل�صابي 
املوزون

الفقرة م

16 بدرجة 
متو�سطة 1.076 52 2.60 اأ�ستخدم جهاز عر�س البيانات 

Data Show يف التدري�س 9

8 بدرجة 
كثرية 1.169 68.6 3.43 اأ�ستخدم وحدات االإخراج مثل ال�سا�سة 

والطابعة 10

5 بدرجة 
كثرية 1.155 70.2 3.51 اأ�ستخدم برنامج معاجلة الن�سو�س 

Word 11

13 بدرجة 
متو�سطة 1.116 59.6 2.98 اأ�ستخدم برنامج جداول البيانات 

Excel 12

12 بدرجة 
متو�سطة 1.221 61.8 3.09

اأمتكن من دمج الن�سو�س والر�سومات 
وال�سور واالأ�سوات يف ملف عر�س 

Power Point تقدميي
13

1 بدرجة 
كثرية 1.210 76.6 3.83 امتلك القدرة على ت�سفح املعلومات 

عرب االنرتنت 14

7 بدرجة 
كثرية 1.280 68.6 3.43 اأقوم بتنزيل الربامج التعليمية 

والوثائق من االإنرتنت 15

11 بدرجة 
متو�سطة 1.366 63.2 3.16 اأتوا�سل مع االآخرين عرب الربيد 

االإلكرتوين 16

14 بدرجة 
متو�سطة 1.256 59.4 2.97

ميكنني الو�سول اإىل وثيقة 
اإليكرتونية عرب االإنرتنت مبعلومية 

الكلمات املفتاحية لعنوانها
17

18 بدرجة 
قليلة 1.194 47.6 2.38 اأدير منتدىً عرب �سبكات التوا�سل 

االجتماعي 18

بدرجة 
متو�صطة 0.861 64.6 3.23 امل�صتوى الكلي للمجال

يتبني من اجلدول )4( اأن امل�ستوى العام لدرجة توافر مهارات هذا املجال كانت بدرجة 
احل�سابية  املتو�سطات  جميع  واأن   %  64.6 بن�سبة   )3.23( املتو�سط  بلغ  حيث  متو�سطة 
مهارات  اإىل  تنتمي  التي  الفقرات  متو�سطات  جميع  واأن  واأق��ل   ،)3.83( كانت  للفقرات 
اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت، كانت ذات م�ستوى بني الكثرية والقليلة، وكانت اأعلى درجة 
مل�ستوى توافر املهارة للفقرة  )14( التي تن�س على: " امتلك القدرة على ت�سفح املعلومات 
عرب االنرتنت " تليها الفقرة )5( التي تن�س على: " اأ�ستخدم وحدات االإدخال يف احلا�سوب 
مثل) لوحة املفاتيح والفاأرة واملا�سح ال�سوئي وامليكروفون..( " ثم الفقرة )1( التي تن�س 
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على: " امتلك مهارة ت�سغيل احلا�سوب واالأجهزة امللحقة به " بينما جاءت الفقرات 18، 8، 
9 اآخر الفقرات من حيث م�ستوى التوافر، وقد بلغت املتو�سطات احل�سابية لها  2.38، 2.57، 
2.60 وبن�سب مئوية 47.6 %، 51.4 %، 52 % على الرتتيب، فقد جاءت الفقرة )18( التي 
تن�س على: " اأدير منتدىً عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي " يف اأدنى م�ستوى ثم الفقرة 
الربجميات واملعدات  الب�سيط من جوانب اخللل يف  باإ�سالح  " اأقوم  التي تن�س على   )8(
 Data اخلا�سة باحلا�سوب " ثم الفقرة )9( التي تن�س على: " اأ�ستخدم جهاز عر�س البيانات
Show يف التدري�س " وبالرغم من اأن الفقرة )18( تتعلق باأن�سطة التوا�سل االجتماعي عرب 
االإنرتنت اإال اأن الفقرة  )8( تتعلق ببع�س اإجراءات ال�سيانة ال�رشورية وهذا اأمر الزم لكل 
م�ستخدم للحا�سوب يف التعليم وكذلك الفقرة  )9( التي تتعلق با�ستخدام جهاز العر�س وهو 
اجلهاز االأ�سا�سي يف عر�س البيانات وال�سائع ا�ستخدامه، وبالرغم من اأن درجة توافر هذه 
املهارة جاءت بدرجة متو�سطة اإال اأن املتو�سط احل�سابي لها جاء يف اأدنى امل�ستويات حيث 
 .%52 وبن�سبة  القليلة  التوافر  بدرجة  اخلا�س  الثانية  الفئة  حدود  من  وقريب   2.60 بلغ 
وتختلف هذه النتائج مع نتائج بع�س الدرا�سات مثل درا�سة )احلربي، 2007( و) الزهراين، 
2009( التي جُتمع على اأن الكفايات واملهارات االأ�سا�سية العامة يف ا�ستخدام احلا�سوب 

تتوافر بدرجة عالية عند املعلمني. 
درجة  ما  على:  ين�س  الذي  الثاين  ال�صوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج  ثانياً- 
توافر مهارات تطبيقات احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة التعليم 

الأ�صا�صية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم ؟
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي املوزون 
والوزن الن�سبي واالنحراف املعياري، وترتيب كل فقرة من فقرات جمال مهارات اأ�سا�سيات 
احلا�سوب واالإنرتنت، ودرجة توافر املهارة بناء على ماورد يف اجلدول )3(. واجلدول )5( 

يبني تقديرات اإجابات املعلمني.
اجلدول )5(

 يبني املتو�صط احل�صابي املوزون والن�صبة املئوية والنحراف املعياري ودرجة توافر 
مهارات تطبيقات احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات

ترتيب
الفقرات يف 

املجال
درجة 
التوافر

النحراف 
املعياري

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي%

املتو�صط 
احل�صابي 
املوزون

الفقرة م

5 بدرجة 
متو�سطة 1.191 57.4 2.87 اأ�ستخدم برامج احلا�سوب يف اإعداد اخلطة 

الف�سلية واليومية لتدري�س الريا�سيات 1
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ترتيب
الفقرات يف 

املجال
درجة 
التوافر

النحراف 
املعياري

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي%

املتو�صط 
احل�صابي 
املوزون

الفقرة م

4 بدرجة 
متو�سطة 1.089 57.8 2.89

لدي القدرة على تقييم الربجميات 
التعليمية اجلاهزة واخلا�سة بتدري�س 

الريا�سيات تربوياً وفنيا ً
2

6 بدرجة 
متو�سطة 1.098 56.6 2.83 اأ�ستخدم برامج تعليمية حمو�سبة جاهزة 

يف تدري�س مادة الريا�سيات 3

8 بدرجة 
متو�سطة 1.061 52.4 2.62 اأعد برامج تعليمية حمو�سبة لتدري�س مادة 

الريا�سيات 4

13 بدرجة 
قليلة 1.053 49 2.45 اأ�ستخدم برامج احلا�سوب يف ت�سميم 

املج�سمات واالأ�سكال ذات الثالثة اأبعاد 5

11 بدرجة 
قليلة 1.021 50.4 2.52 اأ�ستخدم احلا�سوب يف متثيل االأ�سكال 

الهند�سية امل�ستوية 6

9 بدرجة 
متو�سطة 1.105 52 2.60

اأوظف �سبكة االنرتنت يف ا�ستخدام املواد 
التعليمية االفرتا�سية يف تدري�س العمليات 

احل�سابية االأ�سا�سية على االأعداد والك�سور
7

1 بدرجة 
متو�سطة 1.228 62.6 3.13 اأ�سمم اأوراق العمل واالأن�سطة املرافقة 

لدر�س الريا�سيات با�ستخدام احلا�سوب 8

19 بدرجة 
قليلة 956. 38.6 1.93

اأدير منتدىً تعليمياً عرب �سبكة االنرتنت 
ي�سارك فيه الطلبة ملناق�سة ق�سية ريا�سية 

ذات �سلة باملادة املقررة
9

20 بدرجة 
قليلة 942. 36.2 1.81 اأتوا�سل مع طلبتي الكرتونياً واأ�ستقبل 

ا�ستف�ساراتهم واالإجابة عنها 10

18 بدرجة 
قليلة 1.017 41.2 2.06 اأ�ستخدم احلا�سوب يف تقومي طلبتي 

ومتابعتهم 11

14 بدرجة 
قليلة 1.098 46.6 2.33 اأ�ستخدم الربامج التعليمية املحو�سبة يف تقدمي 

برامج تراعي الفروق الفردية بني الطلبة 12

17 بدرجة 
قليلة 1.038 45.4 2.27

اأ�ستخدم الربامج التعليمية املحو�سبة 
يف ت�سخي�س �سعف الطلبة يف مهارات 

الريا�سيات االأ�سا�سية
13

15 بدرجة 
قليلة 1.040 46.4 2.32

اأ�ستخدم الربامج التعليمية املحو�سبة 
يف عالج �سعف الطلبة يف مهارات 

الريا�سيات االأ�سا�سية
14

16 بدرجة 
قليلة 1.112 46 2.30

اأ�ستخدم �سبكة االنرتنت يف التوا�سل مع 
الزمالء واملتخ�س�سني من اأجل حت�سني م�ستوى 

تدري�س الريا�سيات مبرحلة التعليم االأ�سا�سي
15
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ترتيب
الفقرات يف 

املجال
درجة 
التوافر

النحراف 
املعياري

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي%

املتو�صط 
احل�صابي 
املوزون

الفقرة م

2 بدرجة 
متو�سطة 1.309 61.8 3.09 اأعد االختبارات التح�سيلية والت�سخي�سية 

با�ستخدام احلا�سوب 16

12 بدرجة 
قليلة 1.175 50 2.50 ميكنني حتويل حمتوى املادة الدرا�سية يف 

الريا�سيات اإىل درو�س الكرتونية مب�سطة 17

10 بدرجة 
قليلة 1.149 51.2 2.56

ميكنني م�ساركة فريق عمل متخ�س�س 
لتحويل حمتوى مادة الريا�سيات اإىل 

حمتوى ريا�سي حمو�سب.
18

7 بدرجة 
متو�سطة 1.097 55.4 2.77 ا�ستخدم مناذج درو�س الريا�سيات املتاحة 

عرب االنرتنت يف تدري�س الريا�سيات 19

3 بدرجة 
قليلة 1.277 61 3.05

اأوظف االنرتنت يف احل�سول على 
املعلومات وال�سور واالأدوات التي 

ت�ساعدين يف تدري�س الريا�سيات
20

بدرجة 
قليلة 0.861 51 2.549 امل�صتوى الكلي للمجال

كانت  املجال  هذا  مهارات  توافر  لدرجة  العام  امل�ستوى  اأن   )5( اجلدول  من  يتبني 
بدرجة قليلة حيث بلغ املتو�سط )2.549( بن�سة 51 %، واأن جميع املتو�سطات احل�سابية 
مهارات  اإىل  تنتمي  التي  الفقرات  جميع  اأن  اإىل  ي�سري  وهو  واأقل،   )13،3( كانت  للفقرات 
قليلة،  اأو  متو�سطة  توافر  م�ستوى  ذات  كانت  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات 
العمل  اأوراق  " اأ�سمم  التي تن�س:  اأعلى درجة مل�ستوى توافر املهارة للفقرة  )8(  وكانت 
واالأن�سطة املرافقة لدر�س الريا�سيات با�ستخدام احلا�سوب " تليها الفقرة  )16(، التي تن�س 
" ثم الفقرة  )20(  " اأعد االختبارات التح�سيلية والت�سخي�سية با�ستخدام احلا�سوب  على: 
التي  واالأدوات  وال�سور  املعلومات  على  احل�سول  يف  االنرتنت  اأوظف   " على  تن�س  التي 
ت�ساعدين يف تدري�س الريا�سيات " بينما جاءت الفقرات 10، 9، 11 اآخر الفقرات من حيث 
م�ستوى التوافر، وقد بلغت املتو�سطات احل�سابية لها 1.81،1.93، 2.06، وبن�سب مئوية 
36.2 %، 38.6 %، 41.1 %على الرتتيب فقد جاءت الفقرة  )10( التي تن�س على " اأتوا�سل 
اأدنى م�ستوى ثم الفقرة   " يف  مع طلبتي الكرتونياً واأ�ستقبل ا�ستف�ساراتهم واالإجابة عنها 
)9( التي تن�س على" اأدير منتدىً تعليمياً عرب �سبكة االنرتنت ي�سارك فيه الطلبة ملناق�سة 
" ا�ستخدم  التي تن�س على  الفقرة  )11(  " ثم  ق�سية ريا�سية ذات �سلة باملادة املقررة 
احلا�سوب يف تقومي طلبتي ومتابعتهم "، وهذه العبارات تت�سمن اأن�سطة توا�سل مع الطلبة 

وا�ستخدام خدمات احلا�سوب واالإنرتنت يف تقومي الطلبة ومتابعتهم. 
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وهذا يدل على اأن املعلمني، وبالرغم من ا�ستخدام احلا�سوب لبع�س االأن�سطة التعليمية 
اأنه ال  اإال  اأو االختبارات وتن�سيقها وتنظيمها ب�سكل مقبول  العمل  اأوراق  اإعداد بع�س  مثل 
الطلبة  مع  التوا�سل  يف  واملتجددة  الكثرية  وتطبيقاته  للحا�سوب  حقيقي  ا�ستخدام  يوجد 
االإنرتنت  �سبكة  خالل  املتوافرة  االفرتا�سية  والربامج  املحو�سبة  الربامج  من  واال�ستفادة 
وتوظيفها يف تدري�س الريا�سيات. ويعتقد الباحث اأن ال�سبب يف ذلك يرجع اإىل على عدم 

توافر اخلربة الكافية لدى املعلمني وجهلهم بتطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات. 
وقد جاءت درجة توافر معظم فقرات هذا املحور بدرجة قليلة اأو متو�سطة وعدم وجود 
اأي فقرة جاء م�ستوى توافرها بدرجة كثرية، وهذا يوؤكد قيمة املتو�سط احل�سابي العام لهذا 
هذه  وتتفق  قليلة.  توافر  درجة  على  يدل  الذي  وبن�سبة %51   )2.549( بلغ  املحور حيث 
الزهراين )2009(  درا�سة  نتائج  الدرا�سات يف هذا املجال مثل  نتائج بع�س  النتيجة مع 
والعجلوين )2001( بالرغم من اختالف بيئات هذه الدرا�سات، مما يبني �رشورة االهتمام 
مبهارات املعلمني بوجه عام، ومعلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية الدنيا بوجه خا�س فيما 

يخ�س تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات. 
والوزن  املوزون  احل�سابي  املتو�سط  الباحث  ح�سب  االإجمالية  النتائج  اإىل  وللتعرف 
اال�ستبانة ولال�ستبانة ككل ودرجة  الن�سبي واالنحراف املعياري لكل جمال من جماالت 
اإجابات  تقديرات  يبني   )6( واجل��دول   .)3( اجل��دول  يف  ورد  ما  على  بناء  املهارة  توافر 

املعلمني. 
  اجلدول )6(

 يبني املتو�صط احل�صابي املوزون والن�صبة املئوية والنحراف املعياري 
ودرجة توافر املهارات بالن�صبة للمجالت ولل�صتبانة ككل

املتو�صط احل�صابي املجال
املوزون

الن�صبة املئوية
للمتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري 

درجة 
التوافر

مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب 
بدرجة 64.540.949 %3.227واالإنرتنت

متو�سطة
مهارات تطبيقات احلا�سوب يف 

بدرجة قليلة510.861%2.549تدري�س الريا�سيات

بدرجة 57.400.839 %2.870ال�صتبانة ككل
متو�سطة

يالحظ من اجلدول )6( اأن املجال االأول وهو: "مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت 
احل�سابية حيث بلغ )3.227( بن�سبة 64.54 %، وهو يقع  املتو�سطات  اأعلى  على  "ح�سل 



مدى توافر مهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا مبدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم

348

 )3.39 –  2.60( ترتاوح بني  التي  املتدرج  اخلما�سي  املقيا�س  وفق  الثالثة  الفئة  �سمن 
وهي الفئة التي ت�سري اإىل درجة توافر متو�سطة، بينما ح�سل املجال الثاين وهو: "مهارات 
" على متو�سط ح�سابي )2.549( بن�سبة%51  تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات 
وهو يقع �سمن الفئة الثانية وفق املقيا�س اخلما�سي املتدرج، والتي ترتاوح بني )1.80 
احل�سابي  املتو�سط  اأن  حني  يف  قليلة.  توافر  درجة  اإىل  ت�سري  التي  الفئة  وهي   )2.59  –

لال�ستبانة ككل بلغ )2.870( بن�سبة 57.40 % وهو ي�سري اإىل دررجة توافر متو�سطة. 
عام  بوجه  التدري�س  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  ثقافة  باأن  النتيجة  الباحث هذه  ويف�رش 
وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س، التي جاءت درجة توافرها متو�سطة وقريبة من القليلة 
لدى معلمي مرحلة التعليم االأ�سا�سية قد يعود اإىل عدم اإعداد معلمي هذه املرحلة وتدريبهم 
التدريب الكايف على املهارات املطلوبة ؛ وبخا�سة واأن معلمي هذه املرحلة من حملة الدبلوم 
املواد  معظم  لتدري�س  املعلم  يعد  الذي  االأ�سا�سي  التعليم  تخ�س�س  البكالوريو�س  وحملة 
الدرا�سية دون الرتكيز على مادة واحدة اأو مادتني مثالً. اإ�سافة اإىل البدء مب�رشوع حو�سبة 
مادتي الريا�سيات واللغة العربية مع بداية العام الدرا�سي 2008 / 2009 وطبق ملعاجلة 
�سعف بع�س التالميذ مبدار�س وكالة الغوث جاء دون االإعداد الكايف للمعلمني وتهيئتهم 
لهذا النمط من التعليم، وقد اأدى هذا التاأخر يف تطبيق احلا�سوب يف التدري�س يف مدار�س 
التعليم العام بوجه عام ومدار�س وكالة الغوث بوجه خا�س اإىل البطء يف تقدمي الدورات 
واالأن�سطة التدريبية االأخرى من ِقبل اجلهات املعنية لهوؤالء املعلمني. وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج درا�سة احلربي )2007( التي تو�سلت اإىل اأن مطالب ا�ستخدام التعليم االإلكرتوين 
يف تدري�س الريا�سيات واملتعلقة باإعداد وتدريب املعلمني تتوافر بدرجة متو�سطة، ودرا�سة 
قوقزة )2003( التي بينت اأن الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الريا�سيات باملرحلة 
اأنه  بينت  التي   )2009( الزهراين  درا�سة  وكذلك  متو�سطة،  بدرجة  متوافرة  كان  الثانوية 
معلمي  لدى  متوافرة  ج��اءت  احلا�سوب  باأ�سا�سيات  اخلا�سة  الكفايات  من  الرغم  على 
الريا�سيات باملرحلة الثانوية بدرجة عالية جاءت الكفايات اخلا�سة بتطبيقات احلا�سوب 
يف التدري�س متوافرة بدرجة متو�سطة. بينما جاءت هذه النتيجة خمتلفة عن نتيجة درا�سة 
التعليمي  ا�ستخدام احلا�سوب  اأن درجة توافر مهارات  اإىل  التي تو�سلت  ال�سهري )2012( 
اأن  لدى معلمي ال�سفوف االأولية مبدينة مكة املكرمة هي بدرجة عالية. وعلى الرغم من 
هذه النتائج تاأتي متفقة مع بع�س الدرا�سات اأو خمتلفة عنها فاإن هذه النتيجة تبني اأن 
اأ�سا�سية ولكن لديهم �سعف وا�سح يف ا�ستخدام  املعلمني لديهم معرفة وثقافة حا�سوبية 
اإ�سافة  الريا�سيات بوجه خا�س.  التدري�س بوجه عام وتدري�س  احلا�سوب وتطبيقاته يف 
التعليم االأ�سا�سية واخلا�سة  اأن املهمات املطلوبة من معلمي مرحلة  الباحث يرى  اأن  اإىل 
وميكن  معقدة،  اأو  كثرية  لي�ست  الريا�سيات  تدري�س  يف  وتطبيقاته  احلا�سوب  با�ستخدام 
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وبني  للمعلمني،  تعزيز  و�ساحبها  هادفة،  تدريبية  دورات  نظمت  اإذا  يكت�سبها  اأن  للمعلم 
اأهمية هذه الدورات ودورها يف االرتقاء بالعملية التعليمية. 

ثالثاً- النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الثالث الذي ين�س على: 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات املعلمني يف درجة توافر 
مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات تعزى اإىل املتغريات )اجلن�س، والدورات 
الدرا�سي، و�سنوات اخلربة(. ولالإجابة  التدريبية يف جمال احلا�سوب وتطبيقاته، واملوؤهل 

عن هذا ال�سوؤال اخترب �سحة فرو�س الدرا�سة كما ياأتي: 
"ال توجد فروق  على:  ين�س  الذي  الأول  بالفر�س  املتعلقة  النتائج   –  1
ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي ا�ستجابات املعلمني واملعلمات يف درجة توافر مهارات 

ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات لديهم" .
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي ا�ستجابات املعلمني واملعلمات يف 
الباحث  ا�ستخدم  لديهم.  الريا�سيات  تدري�س  احلا�سوب يف  ا�ستخدام  مهارات  توافر  درجة 
اأجل  من   Tow Independent Samples T- test م�ستقلتني  ملجموعتني  )ت(  اختبار 
الفروق  من  للتحقق  )ت(  اختبار  نتائج   )7( اجلدول  ويبني  االأول.  الفر�س  �سحة  اختبار 
ا�ستخدام احلا�سوب يف  العينة يف م�ستوى توافر مهارات  اأفراد  ا�ستجابات  بني متو�سطات 
تدري�س الريا�سيات تبعا ملتغري اجلن�س على كل جمال من جماالت اال�ستبانة ثم بالن�سبة 

لال�ستبانة ب�سكل عام. 
اجلدول )7(

 نتائج اختبار )ت( للفروق بني متو�صطي ا�صتجابات املعلمني واملعلمات 
يف درجة توافرمهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لديهم

املتو�صط العدداجلن�ساملجال
احل�صابي

النحراف 
درجات قيمة)ت (املعياري 

احلرية 
م�صتوى 
الدللة 

مهارات اأ�سا�سيات 
احلا�سوب واالإنرتنت

923.39670.99451ذكور
2.3182060.02

1163.09290.89274اإناث
مهارات تطبيقات 

احلا�سوب يف تدري�س 
الريا�سيات

922.61900.88687ذكور
1.0402060.299

1162.49400.84004اإناث

ال�صتبانة ككل
922.98740.87208ذكور

1.8002060.073
1162.77770.80337اإناث

اإح�سائية بني املتو�سطات  اإىل وجود فروق ذات داللة  ت�سري النتائج يف اجلدول )7( 
احل�سابية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( يف جمال مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت 
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اإح�سائياً يف جمال  اأنه ال توجد فروق ذات داللة  النتائج  الذكور، يف حني بينت  ل�سالح 
مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات اأو اال�ستبانة ككل. ومبراجعة املتو�سطات 
احل�سابية لدرجة توافر مهارات اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات، يتبني 
اأنه على الرغم من وجود داللة اإح�سائية للفروق بني هذه املتو�سطات اإال اأن هذه الفروق 
�سغرية وتقرتب املتو�سطات من احلد االأدنى للمتو�سط احل�سابي الذي يعرب عن درجة توافر 
املتو�سطات  اأن  اجل��دول)3(، وهو 3 يف حني  الباحث يف  اعتمدها  التي  املقبول،  املهارة 
احل�سابية ملهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات اأو اال�ستبانة ككل كانت اأقل 
من 3، ويعزو الباحث هذا التقارب يف املتو�سطات وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
اأنه  بني املتو�سطات لال�ستبانة ككل، وملجال تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات 
واالإنرتنت،  احلا�سوب  اأ�سا�سيات  يف  مهارات  لديهم  اجلن�سني  من  املعلمني  اأن  من  بالرغم 
وذلك للخربة يف هذا املجال �سواء اأكانت عن طريق بع�س الدورات التدريبية اأو من خالل 
امل�ساقات اجلامعية اأم التعلم باملمار�سة - وذلك ل�رشورة ا�ستخدام احلا�سوب واالإنرتنت يف 
التعليم اأو يف االأن�سطة العامة من ت�سفح لالإنرتنت اأو الطباعة اأو التوا�سل االجتماعي- اإال 
اأن املعلمني الذكور اأكرث قدرة على اال�سرتاك يف دورات تدريبية اأو التدريب على احلا�سوب 
من خالل اخلربة ال�سخ�سية. اأما عدم وجود فروق دالة بني متو�سطي درجة توافر مهارات 
تف�سريه  فيمكن  تخ�س�سية  مهارات  وهي  الريا�سيات،  تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات 
بهذه  للمعلمني واخلا�سة  واملقدمة  العالقة  ذات  العمل  اأو ور�س  التدريبية  الدورات  بندرة 
املهارات، وي�ستدل على ذلك اأي�ساً بحداثة تطبيق احلا�سوب يف تعليم الريا�سيات مبدار�س 
املعلمني  من  كل  عند  املجال  لهذا  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  ذلك  ويوؤكد  الغوث،  وكالة 
درجة  على  يدل  الذي  املتو�سط  لقيمة  االأدنى  احلد  ودون  متدنية،  التي جاءت  واملعلمات 
التوافر املقبولة. وبالرغم من اأن هذه النتائج تتفق مع نتائج بع�س الدرا�سات التي اأجريت 
يف بيئات اأخرى مثل نتائج درا�سة (Hou, 2004) التي تو�سلت اإىل عدم وجود فروق ذات 
داللة اح�سائية يف توافر الكفايات التقنية التعليمية وممار�ستها تبعاً ملتغري اجلن�س، فاإن 
درا�سة املومني )2008( بينت اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ل�سالح الذكور 

يف حتديد الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني ومدى ممار�ستهم لها. 
2 – النتائج املتعلقة بالفر�س الثاين الذي ين�س على: " ال توجد فروق 
تدريبية  بدورات  التحقوا  الذين  املعلمني  ا�ستجابات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات 
الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر  درجة  يف  يلتحقوا  مل  والذين 
  Tow Independent م�ستقلتني  اختبار)ت(ملجموعتني  با�ستخدام  الباحث  قام  لديهم." 
Samples T- test من اأجل اختبار �سحة الفر�س الثاين. ويبني اجلدول )8( نتائج اختبار 
العينة يف درجة توافر مهارات  اأفراد  ا�ستجابات  الفروق بني متو�سطات  )ت( للتحقق من 



351

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات، تبعاً ملتغري الدورات التدريبية على كل جمال 
من جماالت اال�ستبانة ثم بالن�سبة لال�ستبانة ب�سكل عام.

اجلدول )8(

 نتائج اختبار )ت( متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة يف درجة توافر 

مهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات تبعا ملتغري الدورات التدريبية 

اللتحاق بدورات املجال
املتو�صط العددتدريبية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

مهارات اأ�سا�سيات 
احلا�سوب واالإنرتنت

التحق بدورات 
903.67470.72189تدريبية

6.5042060.000
مل يلتحق بدورات 

1182.88610.96192تدريبية

مهارات تطبيقات 
احلا�سوب يف 

تدري�س الريا�سيات

التحق بدورات 
902.88000.75098تدريبية

5.1232060.000
مل يلتحق بدورات 

1182.29700.85725تدريبية

ال�صتبانة ككل

التحق بدورات 
903.25640.65521تدريبية

6.5342060.000
مل يلتحق بدورات 

1182.57600.84652تدريبية

املتو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )8( اجلدول  يف  القيم  ت�سري 
احل�سابية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( يف جمال مهارات اأ�سا�سيات احلا�سوب واالإنرتنت، 
ككل  واال�ستبانة  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  تطبيقات  مهارات  جمال  يف  وكذلك 
النتيجة مع نتائج  الذين التحقوا بدورات تدريبية. وتتفق هذه  ل�سالح جمموعة املعلمني 
ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود  اإىل  تو�سلت  التي   )2009( الزهراين  درا�سة 
الدورات التدريبية ل�سالح الذين �ساركوا يف دورات تدريبية. وبالرغم من اأن هذه النتائج 
تختلف مع نتائج بع�س الدرا�سات مثل درا�سة العمري )2009( ودرا�سة ال�سيف )2009( 
ا�ستخدام  مهارات  توافر  درجة  يف  التدريبية  ال��دورات  ملتغري  اأثر  وجود  عدم  بينت  التي 
اإليها الدرا�سة تبدو منطقية  اأن النتائج التي تو�سلت  اإال  احلا�سوب وتطبيقاته يف التعليم، 
اإدارات  اإن مهارات احلا�سوب وتطبيقاته تتطور بالتدريب عن طريق ما تطرحه  من حيث 
اإ�سافة اإىل اجلهد الذاتي الذي يبذله املعلمون يف تطوير  التعليم من دورات وور�س عمل، 
كفاياتهم ومهاراتهم احلا�سوبية عن طريق التعلم الذاتي اأو الدورات اخلا�سة التي يلتحق 
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اأثر للتدريب يف  الدرا�سات من عدم وجود  فيها املعلمون. ولعل ما ظهر من نتائج بع�س 
تطوير كفايات املعلمني ومهاراتهم يف جمال احلا�سوب وتطبيقاته يف تدري�س الريا�سيات 
؛ فيمكن تف�سري نتائج ذلك ب�سعف الربامج التدريبية التي تقدمها اإدارات التعليم ملعلميها، 
اأو عدم تناول الربامج التدريبية املقدمة لقدر كاف من املو�سوعات والتطبيقات يف جمال 
احلا�سوب وا�ستخداماته يف التدري�س، اأو اأن ما يقدم للمعلمني يف الدورات التدريبية يركز 
على اأ�سا�سيات احلا�سوب واالنرتنت بوجه عام اأكرث من تركيزها على توظيف احلا�سوب يف 

تدري�س مواد بعينها ومنها الريا�سيات.
داللة  ذات  فروق  توجد  "ال  على:  ين�س  الذي  الثالث  بالفر�س  املتعلقة  – النتائج   3
البكالوريو�س  الدبلوم ومن حملة  املعلمني من حملة  ا�ستجابات  اإح�سائية بني متو�سطي 
ا�ستخدم    " لديهم.  الريا�سيات  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  توافر  درجة  يف 
Tow Independent Samples T- test من  اختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني  الباحث 
اأجل اختبار �سحة الفر�س الثالث. ويبني اجلدول)9( نتائج اختبار) ت( للتحقق من الفروق 
ا�ستخدام احلا�سوب يف  العينة يف م�ستوى توافر مهارات  اأفراد  ا�ستجابات  بني متو�سطات 
تدري�س الريا�سيات تبعا ملتغري املوؤهل الدرا�سي على كل جمال من جماالت اال�ستبانة ثم 

بالن�سبة لال�ستبانة ب�سكل عام.
اجلدول )9(

 نتائج اختبار )ت( متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة يف درجة توافر مهارات ا�صتخدام 
احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات تبعا ملتغري املوؤهل الدرا�صي

املوؤهل املجال
املتو�صط العددالدرا�صي

احل�صابي
النحراف 
درجات قيمة)ت(املعياري

احلرية
م�صتوى 
الدللة

مهارات اأ�سا�سيات 
احلا�سوب واالإنرتنت

422.73151.09218دبلوم
3.920 -2060.000

1663.35270.86882بكالوريو�س 
مهارات تطبيقات 

احلا�سوب يف تدري�س 
الريا�سيات

422.28210.95233دبلوم
2.273-2060.024

1662.61690.82604بكالوريو�س 

ال�صتبانة ككل
422.49500.98115دبلوم

3.325-2060.001
1662.96540.77380بكالوريو�س 

املتو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )9( اجلدول  يف  القيم  ت�سري 
احل�سابية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( يف جمال مهارات تطبيقات احلا�سوب يف تدري�س 
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الريا�سيات ل�سالح جمموعة املعلمني حملة البكالوريو�س، يف حني بينت النتائج اأن هذه 
الفروق كانت ذات داللة اإح�سائياً عند م�ستوى داللة )α=0.05( يف جمال مهارات اأ�سا�سيات 
احلا�سوب واالإنرتنت واال�ستبانة ككل ل�سالح جمموعة املعلمني حملة البكالوريو�س كذلك. 
وهذا يدل على اأن املعلمني ذوي موؤهل البكالوريو�س لديهم مهارات اأعلى من زمالئهم حملة 
الدبلوم، ولعل االأمر يرجع اإىل عدد �سنوات االإعداد ودرا�سة امل�ساقات االأكادميية املطروحة 
مبا تت�سمنه من جوانب نظرية وتطبيقية، وتتفق النتائج هذه مع نتائج بع�س الدرا�سات 
فروق  وجود  اإىل  تو�سلت  التي   )2008( املومني  ودرا�سة   )2008( اجلويف  درا�سة  مثل 
دالة اإح�سائياً يف درجة امتالك املعلمني للكفايات التكنولوجية ل�سالح حملة املوؤهالت 
العليا، يف حني تختلف مع نتائج درا�سات اأخرى مثل درا�سات كل من )الزهراين، 2009 ؛ 
والدو�رشي، 2005( التي بينت نتائجها عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف تقدير املعلمني 
ملهاراتهم ترجع اإىل متغري املوؤهل الدرا�سي، ولعل ال�سبب يف ذلك اأن هذه الدرا�سات اأجريت 
على معلمي املرحلة الثانوية، واأن جميع معلمي هذه املرحلة من حملة البكالوريو�س على 
امل�ستحدثات  لتطبيق  والتدريب  االإعداد  اأثناء  يف  املعلمني  للطلبة  الفر�سة  وتتاح  االأقل، 

التكنولوجية يف التدري�س، وخا�سة احلا�سوب وتطبيقاته. 
داللة  ذات  فروق  توجد  "ال  على:  ين�س  الذي  الرابع  بالفر�س  املتعلقة  – النتائج   4
اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات املعلمني يف درجة توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب 
يف تدري�س الريا�سيات تعزى اإىل متغري عدد �سنوات اخلربة )1- 5 �سنوات، 6- 10 �سنوات، 
باإيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية  الباحث  اأكرث من 10 �سنوات(. قام 
لدرجة تقدير املعلمني مل�ستوى توافر مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات 

لديهم على اال�ستبانة ككل تبعاً ملتغريعدد �سنوات اخلربة وهذا مايو�سحه اجلدول)10( 
اجلدول )10(

 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجة تقدير املعلمني لدرجة توافر 
مهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لديهم تبعا ملتغري عدد �صنوات اخلربة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددعدد �صنوات اخلربة
963.0400.709�سنة - 5 �سنوات

6442.8570.920 �سنوات- 10 �سنوات
682.6390.906اأكرث من 10 �سنوات

وللتعرف اإىل داللة الفروق بني متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى توافر مهارات 
ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات تبعاً ملتغري عدد �سنوات اخلربة ؛ ا�ستخدم الباحث 
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اختبار حتليل التباين االأحادي ONE WAY ANOVA. ويبني اجلدول )11( نتائج حتليل 
التباين االأحادي

اجلدول )11(

اختبار حتليل التباين الأحادي حل�صاب دللة الفروق بني متو�صطات ا�صتجابات اأفراد 
العينة يف درجة توافر مهارات ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات تبعا ملتغري 

عدد �صنوات اخلربة

جمموع م�صدر التباين 
املربعات 

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات 

الدللة 
6.40023.2004.7100.0100بني املجموعات 

139.2842050.679داخل املجموعات 
145.685207املجموع 

ت�ساوي 4.710  املح�سوبة  قيمة ف  اأن   )11( اجلدول  الواردة يف  النتائج  من  يتبني 
وهي دالة عند )α = 0.01( وبالتايل يرف�س الفر�س الرابع من فرو�س الدرا�سة، وهذا يبني 
هذه  م�سدر  اأجل حتديد  ومن  املعلمني.  ا�ستجابات  اخلربة يف  �سنوات  لعدد  اأثراً  هناك  اأن 
الفروق ا�ستخدم اختبار " �سافيه " ( Schffe test) للمقارنات البعدية عند م�ستوى داللة 

)α = 0.05( . ويبني اجلدول )12( نتائج هذه املقارنات. 
اجلدول )12(

 يبني دللة الفروق بني املتو�صطات احل�صابية ملجموعات املعلمني ح�صب اخلربة ح�صب 
اختبار �صافيه للمقارنات البعدية

جمموعات املعلمني ح�صب 
اخلربة

جمموعة املعلمني 
ذوي اخلربة 

) 1 – 5(  �صنوات

جمموعة املعلمني 
ذوي اخلربة 

) 6 – 10(  �صنوات

جمموعة املعلمني 
ذوي خربة اأكرث من 10 

�صنوات
جمموعة املعلمني ذوي اخلربة

0.4007 0.1824-) 1 – 5(  �سنوات
جمموعة املعلمني ذوي اخلربة

0.2183--) 6 – 10(  �سنوات
جمموعة املعلمني ذوي خربة 

---اأكرث من 10 �سنوات

) 0.05 = α( ذات دللة اإح�صائية عند 
 )0.05 = α( اأن الفروق كانت ذات داللة اإح�سائية عند )يت�سح من خالل اجلدول  )12
بني جمموعة املعلمني ذوي اخلربة )من1- 5 �سنوات (، وجمموعة املعلمني ذوي اخلربة 
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)اأكرث من 10 �سنوات( وذلك ل�سالح جمموعة املعلمني ذوي اخلربة )اأقل من 5 �سنوات( يف 
حني مل تكن هناك فروق دالة بني املجموعة االأوىل واملجموعة الثانية وال بني املجموعة 

الثانية، واملجموعة الثالثة.
عهد  قريب  يكون  االأق��ل  اخل��ربة  ذا  املعلم  اأن  �سوء  يف  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 
بجامعته حيث اأعد ودّرب يف اأثناء فرتة االإعداد على اال�ستخدام االأمثل لتكنوجليا التعليم 
االأخري  العقد  خالل  واالنرتنت  احلا�سوب  خدمات  انت�سار  اأن  كما  التعليمية،  العملية  يف 
على  اأقدر  اجلدد  املعلمني  باأن  النتيجة  يعزز  مما  اجلميع،  متناول  يف  واأ�سبح  اأكرث،  كان 
ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنية يف التدري�س. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة العمري 
اأفراد جمتمع الدرا�سة بالن�سبة  )2009( التي بينت وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
لدرجة توافر كفايات ت�سميم الربجميات والو�سائط التعليمية تعزى لعدد �سنوات اخلربة، 
واأن الفروق كانت للمعلمني ذوي اخلربة من )1 – 5( من بني املعلمني االآخرين، وكذلك 
درا�سة القر�سي )2008( التي تو�سلت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائياً بني املعلمني ذوي 
تقديرهم  يف  �سنة   )15  –  10( من  اخلربة  ذوي  واملعلمني  �سنوات   )5  –  1( من  اخلربة 
درا�سة  مع  تتفق  كما  االأوىل،  املجموعة  ل�سالح  وتطبيقاته  احلا�سوب  كفايات  الكت�ساب 
كنيدي (Kennedy, 2002) التي دلت اأن املعلمني ذوي اخلربة )1-4( �سنوات اأكرث توظيفاً 
للكفايات التكنولوجية من املعلمني ذوي اخلربات االأعلى، وتختلف هذه النتائج مع نتائج 
درا�سات اأخرى مثل )العتيق، 2011 ؛ وال�سوا وح�سني، 2010 ؛ والزهراين، 2009 ؛ وال�سيف، 
2009 ؛ واجلويف، 2008 ؛ واملومني، 2005 ؛ و Chuang, 1998( التي اأثبتت عدم وجود 
الريا�سيات.  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  كفايات  توافر  م�ستوى  تقدير  يف  للخربة  اأثر 
وتت�سق نتائج هذه الدرا�سة مع الواقع والتطورات احلا�سلة يف جمال احلا�سوب وتطبيقاته، 
ت�سري  ال�سدد  هذا  ويف  التخرج،  حديثي  املعلمني  من  هم  االأقل  اخلربة  ذوي  غالبية  واأن 
درا�سات اليون�سكو اأن عامل العمر من اأهم العوامل التي ينبغي اأن توؤخذ يف احل�سبان عند 
تطوير النماذج االإلكرتونية امل�ستخدمة يف التدري�س ؛ الأن االأ�سغر �سناً غالباً اأكرث ان�سجاماً 
مع التقنية وتطبيقاتها ( UNESCO , 1998). وقد يعزى االإختالف يف نتائج الدرا�سات 

اإىل البيئة والعينة والظروف التي طبقت فيها هذه الدرا�سات.
ويت�سح من خالل النتائج ال�سابقة اأن املتغريات ذات االأثر الوا�سح يف تقدير املعلمني 
)عينة الدرا�سة( المتالك مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات كانت الدورات 
التدريبية واملوؤهل الدرا�سي واخلربة حيث ات�سح اأن املعلمني الذين التحقوا بدورات تدريبية 
اأبدوا تقديراً اأكرث لتوافر املهارات لديهم من اأقرانهم الذين مل ي�ساركوا يف مثل هذه الدورات، 
وكذلك املعلمني من حملة البكالوريو�س تقدموا على اأقرانهم يف تقديرهم لتوافر املهارات 
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لديهم، يف حني اأن املعلمني ذوي اخلربة االأقل كانوا اأكرث تقديراً المتالك هذه املهارات من 
املعلمني ذوي اخلربة االأعلى، اأما متغري اجلن�س فلم يكن له اأثر وا�سح يف ذلك. 

التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي:

ممن . 1  )3  –  1( الدنيا  االأ�سا�سية  التعليم  مرحلة  يف  بالتدري�س  يقوم  اأن  مراعاة 
يحملون درجة البكالوريو�س. 

التعليمية . 2 العملية  القائمني على   �رشورة و�سع خطة �ساملة ومتكاملة من قبل 
ال�ستخدام احلا�سوب يف التعليم. 

مراعاة املدر�سني يف كليات الرتبية – وامل�سئولني عن اإعداد معلم مرحلة التعليم . 3
االأ�سا�سية الدنيا - للتوظيف اجليد للحا�سوب وتقنياته يف التدري�س وتقدمي منوذج 

يحتذي به للطلبة املعلمني.
التي ميتلكونها خالل . 4 التكنولوجية  الطلبة املعلمني على تكامل املعرفة  تدريب 

عند  توظيفها  عليهم  ي�سهل  ميداين  �سياق  يف  وتطبيقها  الدرا�سية  امل�ساقات 
االلتحاق بالعمل كمعلمني يف املدار�س. 

وتعليم . 5 عام  بوجه  التعليم  يف  وتقنياته  احلا�سوب  ال�ستخدام  املعلمني  ت�سجيع 
الريا�سيات بوجه خا�س من خالل احلوافز وغريها.

لتقنيات . 6 الريا�سيات  معلمي  توظيف  مدى  اإىل  للتعرف  ميدانية  درا�سة  اإج��راء 
احلا�سوب يف املراحل الدرا�سية االأخرى.

بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات توظيف احلا�سوب يف تعليم الريا�سيات . 7
ودرا�سة مدى فاعليته. 
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