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 الفصل األول
 لمدراسةاإلطار المنيجي 

 -: المقدمة
جزًء ال يتجزأ من النظام ة و يُتعد تقنيات التعميم ركنًا أساسيًا من أركان العممية التعميم

التعميمي الشامل. ولعل التحديات التي يواجيا العالم ىذا اليوم والتغير السريع الذي طرأ عمى 
مية وخاصة وزارة التربية والتعميم العالي يجميع نواحي الحياة من الضروري عمى المؤسسات التعم

برز المستجدات التي أنتجتيا تحقيق أىدافيا وفق المنظومة التعميمية. وُيعد الحاسوب من أ
ر من المتغيرات في جميع يالتقنيات الحديثة في القرن العشرين. فظيور الحاسوب فرض الكث

لي ذو بصمة واضحة في جميع الميادين، النواحي المعرفية والعممية حتى أصبح الحاسوب اآل
 لعالم.حيث أصبح أداة قوية لحفظ المعمومات ومعالجتيا ونقميا الي أي مكان في ا

ومع إطاللة القرن الحادي والعشرين أصبح من الصعوبة عمى االفراد والمؤسسات 
التعميمية وغيرىا االستغناء عن الحاسوب في مواكبة التطورات الحديثة في جميع المجاالت، فال 
يوجد مجال من المجاالت أال ودخمو الحاسوب من أوسع أبوابو. ويرجع ذلك إلى االنتشار الواسع 

 قطعة الحاسوب في معظم مجاالت الحياة.الذي 
مية تمعب دورًا ميما في استثارة يففي مجال التكنولوجيا أىمية كبيرة لمحاسوب كوسيمة تعم

الطالب وزيادة خبرتيم العممية والتطبيقية وكتساب العديد من الميارات، وبناء مفاىيم عممية 
 سميمة، واشباع حاجاتيم العممية وغير ذلك.

لعديد من المؤتمرات التربوية في الدول المتقدمة والدول النامية، أماًل في وقد ُعقدت ا
ل تحسين نوعية التعميم ومخرجاتو، وكان من بين توصيات ىذه المؤتمرات ما ينص عمى تفعي

ور العممية التعميمية وىو العنصر المستيدف تطويره بشكل دور الطالب، عمى اعتبار أنو مح
تيجة إلدخال الحاسوب في العممية التربوية وتوظيفو بوصفة وسيمة رئيس في ىذه العممية، ون

مية، فقد قدم الحاسوب مساىمة إيجابية في خدمة العممية التعميمية سواء كان ذلك في داخل يتعم
خرون،)غرف الصف أم خارجة   (.51، 2005عفانة وا 

لوجيا التعميم والمعمومات في ولقد لعبت التكنولوجيا دورًا في العممية التعميمية، إذ ان إدخال تكنو 
العممية التعميمية يعد أمرًا حيويًا وفعااًل، وذلك لدورىا في التصميم، والتطوير، واالستخدام، 

مية من سمات تكنولوجيا يوالتقويم، وأصبح التفاعل الفكري والتطبيقي بين المتعممين، والبيئة التعم
مية، في ييم والمعمومات من قبل المؤسسات التعمالتعميم والمعمومات، فاالىتمام بتكنولوجيا التعم

 (.17، 2007عامر، )عد من الشواىد لتطور التعميم ة يُ الدول المتقدمة والنامي
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( عمى أىمية التجريب في بناء العمم وأن التجريب لو 1998 ،224) Baezويؤكد بايز 
 دور ىام في اكتساب الميارات وتعمم العموم بشكل فعال.

مكن لمطمبة من وجود مكان مخصص ومقر مجيز بكافة مستمزماتو يُ  ولذا كان ال بد
ممارسة األنشطة العممية بحرية وأمان تحت اشراف المعمم وبناًء عمى توجيياتو وفق ما يتطمب 

 لحاسوبمختبر الدراسية، وال أفضل وال أنسب من المنيج المقرر وبما يتناسب مع المرحمة ا
 ألداء الدور وتحقيق تمك األىداف.

( ان المختبر يعتبر جزًء ال يتجزأ 64، 2004وفي ىذا الصدد يذكر شاىين وحطاب )
من العممية التربوية ولو أىمية كبيرة في تحويل المجرد إلى ثوابت، وزيادة الخبرة لدي المعمم 
والمتعمم عمى حد سواء، ويساعد عمى تكوين االتجاىات والميول واكتساب الميارات بشكل 

 ، فيعتبر ركنًا اساسيًا من األركان التي تقوم عمييا مناىج العموم الحديثة.أفضل لدي الطمبة
ليذا قامت وزرارة التربية والتعميم العالي في فمسطين بمواكبة ىذا التطور التكنولوجي 
الكبير وادخمت عمى مدارسنا مادة حديثة وىي مبحث التكنولوجيا كمبحث أساسي في جميع 

الخامس الي الصف الثاني عشر(، كما وعممت الوزارة عمى إنشاء  من الصف)المراحل الدراسية 
 مختبرات حاسوب حديثة في معظم المدارس الحكومية التابعة ليا.

وفي ذلك ُبذلت العديد من الجيود التي تناولت دراسة دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات 
قع استخدام معامل الحاسب االلي وا ةم( والتي تناولت دراس2004الحاسوب منيا دراسة الحسن)

م( والتي ىدفت لمتعرف عمى 2007في تجربة المدراس السعودية الرائدة، كذلك دراسة ردنو)
 استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المدارس الثانوية الحكومية واألىمية لمبنين بمدينة جدة.

إال أن درجة  ،مدارسناويري الباحثون أنو رغم االنتشار الواسع لمختبرات الحاسوب في 
استخدامو في عممية التدريس والتعمم ما زالت غير كافية، وفي ضوء ما ذكر سابقا كان لزامًا 

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا  توظيفعمينا ان نبحث في الدراسة الحالية واقع 
 لمصف العاشر األساسي.
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 - :مشكمة الدراسة
التكنولوجيا عن المواد األخرى ارتباط محتوي المبحث بالنشاط لعل أكثر ما يميز مبحث 

ي حال من األحوال ولكي يتمكن الطالب من تنفيذ أب والتطبيق الذي ال ينفك عنوالعممي 
األنشطة وتطبيقيا كان البد من توافر مكان مناسب ومييًا بكافة التجييزات والمتطمبات 

 توظيفى الطمبة من وجود عجز في ، ومن خالل شكو الضرورية وىو مختبر الحاسوب
، ورغم الجيود الكبيرة التي تبذليا وزارة بالرغم من تواجدىا في المدارسالحاسوب  اتمختبر 

تزودىم بالميارات األساسية في قيادة الحاسوب إال أن و التربية والتعميم في تدريب المعممين 
إضافة إلى قمة الدراسات ، عممين لمختبر الحاسوب في التدريسالم توظيفىناك تقصير في 

مختبر الحاسوب في التدريس في المدارس التابعة لوزارة التربية  لتوظيفالتي تبين الواقع الفعمي 
الفعمي لممختبر  التوظيفوالتعميم ، فقد جاءت ىذه الدراسة لتوفير التغذية الراجعة حول 
القرار لتحقيق الطموحات الحاسوب في التدريس من الميدان ، لتشكل إسيامًا في توجيو أصحاب 

  .ميةيمية التعممفي زيادة استخدام وتوظيف مختبر الحاسوب في الع
 -التالي:  تكمن مشكمة الدراسة في السؤالو 

 " مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي؟ توظيف ما واقع" 
 -: التاليةالرئيسي األسئمة الفرعية ويتفرع من السؤال 

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي  توظيفا واقع م (1
 من وجية نظر المعممين والمعممات؟

مختبر الحاسوب في تعمم مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي من  توظيفما واقع  (2
 وجية نظر الطالب والطالبات؟

لمتغير  ى مين والمعممات تعز ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعم (3
 معممة(؟ –الجنس )معمم 

تعزى لمتغير خبرة  استجابات المعممين والمعمماتىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  (4
 المعمم؟

لمتغير الجنس  ى ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطالب والطالبات تعز  (5
 طالبة(؟ –)طالب 
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 -الدراسة: أىداف 
مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  توظيف مى واقعالتعرف ع .1

 .والمعممات األساسي من وجية نظر المعممين
مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  تعمممختبر الحاسوب في  توظيف التعرف عمى واقع .2

 .لطالب والطالباتااألساسي من وجية نظر 
 حسب الجنس.لمعممات الكشف عن الفروق في استجابات المعممين وا .3
 الكشف عن الفروق في استجابات المعممين والمعممات حسب الخبرة. .4
 حسب الجنس. الكشف عن الفروق في استجابات الطالب والطالبات .5

 - الدراسة:فرضيات 
 اىتمت الدراسة باختبار الفرضيات االتية:

ى لمتغير في استجابات المعممين والمعممات تعز ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  (1
 الجنس.

 في استجابات المعممين والمعممات تعزى لمتغير الخبرة.ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  (2
 في استجابات الطالب والطالبات تعزى لمتغير الجنس.ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  (3

 - الدراسة:اىمية 
  -نظرية: أىمية      

عد الحاسوب يُ فمختبر لذي تتناولو ان أىمية الدراسة تعود إلى أىمية الموضوع ا
 مراحل الدراسيةالمن العناصر األساسية في تدريس مبحث التكنولوجيا في جميع 

 .ةالمختمف
كما وتكتسب الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية استخدام مختبر الحاسوب في تدريس 

سيساعد عمى المباحث العممية في جميع المراحل الدراسية، كما أن استكشاف ىذا المجال 
معرفة المزيد من الحقائق العممية والمعرفية مما يتيح ليم الفرصة إلجراء دراسات الحقة في ىذا 

 المجال.
  كما ان الدراسة الحالية قد تتيح الي الباحثين نتائج عممية تخدم العممية التعميمة برمتيا.

رار لمتحديث والتطوير وأصحاب القكما ان الدراسة تفيد لمقائمين عمى العممية التعميمية 
 في منيج التكنولوجيا في جميع المراحل الدراسية.
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 -تطبيقية: أىمية     
عمى لمعمل ومنيا وزرارة التربية والتعميم العالي  اقتراح حمول مناسبة لمجيات المختصة

تشجيع المعممين الستخدام الحاسوب وتفعيل مختبر الحاسوب من خالل عقد دورات تدريبية ليم 
 الحاسوب كوسيمة تعممية متطورة. توظيفمدار العام الدراسي لتزويد قدراتيم في كيفية عمى 

في العممية التعميمية  شكل محورًا أساسياً حاجة مدارسنا إلى مثل ىذه الدارسات التي ت
 .لية االستفادة من الموارد المتاحة، في ظل افتقادىا وشحياآوتسمط الضوء عمى 

 

 الدراسة: مصطمحات 
جياز إلكتروني مصمم بطريقة تسمح  وبأنو: "ى (24، 2004)الزعبي،  يعرفو وب:الحاس .1

باستقبال البيانات واختزانيا ومعاممتيا وذلك بتحويل البيانات إلى معمومات صالحة لالستخدام 
 واستخراج النتائج المطموبة التخاذ القرار".

صف الخامس إلى ىو مبحث مقرر في المنياج الفمسطيني من ال مبحث التكنولوجيا: .2
 .(www.moehe.gov.ps)الصف الثاني عشر 

( بأنو: "ىو المكان المخصص 12، 2002الشرىان، )ُيعرفو  المختبر الحاسوب: .3
الستخدام أجيزة الحاسوب وممحقاتيا، ويتم فيو إجراء النشاطات الحاسوبية المختمفة لمطالب 

 تحت إشراف وتدريب المعمم ".

 -الدراسة: حدود 
 سة عمى ما يأتي:تقتصر الدرا

 رفح.-مدارس الصف العاشر التابعة لمديرية التربية والتعميمحدود مكانية:  (1
 م 2018-2017سة في الفصل الثاني لمعام الدراسي راحدود زمانية: تبدأ الد (2
مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا  توظيفحدود موضوعية: دراسة واقع  (3

 لمصف العاشر االساسي.
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 الثانيالفصل 
 الدراسات السابقة

يعرض الباحثون في ىذا الفصل الدراسات السابقة القريبة من موضوع الدراسة،   
تناوليا بالتحميل موضحا األىداف، المنيج، أدوات الدراسة، المجتمع والعينة، واىم النتائج نوس

 :فيما بينياوالتوصيات، كما سنوضح أوجو الشبة واالختالف 
( بعنوان: واقع استخدام الحاسوب في التدريس من وجية 2212دراسة )العواممة،  .1

 نظر المديرين والمعممين والطمبة في مدارس محافظة البمقاء الثانوية.
المدارس الثانوية  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام الحاسوب في التدريس في 

ميا في التعميم، ات استخدافي محافظة البمقاء، والتعرف عمى كفايات أجيزة الحاسوب ومعوق
المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة وتكون مجتمع  استخدمت الباحثة

الدراسة من المديرين والمعممين والطمبة في المدارس الثانوية في محافظة البمقاء وتكونت عينة 
ية من مجتمع الدراسة، ( مدير ومعمم وطالب تم اختيارىم بطريقة عشوائ400الدراسة من )

وتوصمت إلى النتائج التالية: قمة توافر أجيزة الحاسوب والبرمجيات التعميمية المناسبة لممناىج 
المختمفة، وقمة أعداد المعممين الحاصمين عمى الدورات المتقدمة وانشغال مختبر الحاسوب في 

والكافية ألعداد الطمبة المتزايد. تدريس مادة الحاسوب والتكنولوجيا وعدم توافر األجيزة المناسبة 
وتوصي الدراسة بإجراء بحوث ودراسات لمتعرف عمى واقع االستخدام الفعمي لمحاسوب في 
التدريس، وتزويد الصفوف بأجيزة الحاسوب وممحقاتو، والتخفيف من أعباء المعمم الدراسية، 

 وتدريب المعممين عمى استخدام الحاسوب.
 
عنوان: درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة ( ب2212، دراسة )عبد هللا .2

عمى الحاسوب في العممية التعميمية دراسة ميدانية في مدارس محافظة دمشق والقنطرة 
 الرسمية.

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة استخدام معممي الحمقة األول من التعميم األساسي  
ذه مية التعميمية ، ومعرفة اتجاىات المعممين نحو ىلمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب في العم

ت االستبانة كأداة لمدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدم التكنولوجيا، استخدمت الباحثة
مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات الحمقة االولي من التعميم األساسي في  وتكون 

( معممًا 250مغ عدد أفراد العينة من )المدارس الحكومية لمحافظتي دمشق والقنيطرة، وب
ومعممة، وتوصمت الدارسة إلى النتائج وىي المعوقات التي تتمثل في نقص أجيزة الحواسيب في 
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المدارس بعدد الطمبة، واظيرت معوقات يواجييا المعممون في استخدام التكنولوجيا المعتمدة 
ة توفير أجيزة حواسيب لجميع عمى الحاسوب في العممية التعممية، وأوصت الدراسة بضرور 

المدارس والمعدات الالزمة ليا، وأىمية وضع نظام حوافز مادية ومعنوية لممعممين ومنحيم 
 التدريب الكافي لتشجيعيم عمى التوظيف الفعال والمناسب لمتكنولوجيا في التعميم.  

 
( بعنوان: المعوقات التي يواجييا طمبة الصف العاشر 2225دراسة )الطيبي، .3
 معممييم في تعمم مبحث الحاسوب في محافظة نابمس.و 

ىدفت الدارسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجو الطمبة والمعممين في تعمم وتعميم مبحث  
المنيج الوصفي،  ي محافظة نابمس، استخدمت الباحثةالحاسوب لمصف العاشر األساسي ف

( 72( طالبًا وطالبة و )386راسة من )واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ، وتكونت عينة الد
معممًا ومعممة لمادة الحاسوب، وتوصمت الدارسة إلى معوقات تتعمق في مجال األجيزة تتضمن 
عدم تحديث ألجيزة مختبرات الحاسوب، وكذلك عدم توافر األجيزة الكافية لمطمبة في مختبر 

ألجيزة في جميع المدارس الحاسوب، وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير العدد الكافي من ا
واالىتمام بتحديثيا، وتخصيص ميزانية مالية كافية لمختبر الحاسوب، وتشجيع إجراء البحوث 

 والدراسات المتعمقة باستخدام الحاسوب في العممية التعميمية.
 
( بعنوان: واقع استخدام الحاسوب التعميمي واالنترنت في 2222دراسة )النداف،  .4

 األردن المدارس الثانوية في
ىدفت إلى التعرف عمى واقع استخدام الحاسوب التعميمي واالنترنت في المدارس الثانوية في  

األردن من حيث مدي توافر أجيزة الحاسوب وممحقاتيا والبرمجيات التعممية وشبكة االنترنت، 
ت وأثر متغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة في التدريس عمى درجة استخداميا، كما ىدف
عد إلى تحديد أىم المعيقات التي تواجو معممي الحاسوب، واستخدم المنيج الوصفي التحميمي وا 

درسون الحاسوب ( معممًا ومعممة، ممن يُ 81ة تكونت من )الباحث استبانة طبقيا عمى عين
بد لمصفين األول والثاني الثانوي في المدارس الخاصة التابعة لمديريات التربية والتعميم لعمان وار 

واألولي والزرقاء، وأشارت نتائج الدراسة إلى توافر وصالحية أجيزة الحاسوب وبعض ممحقاتيا 
والبرمجيات التطبيقية الجاىزة بدرجة كافية، وقمة توافر البرمجيات التعميمية التي تشكل أكبر 
المعيقات التي تواجو معممي الحاسوب، كما أشارت إلى امتالك معممي الحاسوب لمكفايات 

لتعممية الالزمة لتحقيق أىداف تدريس الحاسوب بدرجة كبيرة ، وأوصت الدراسة بضرورة ا
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التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعميم وبين مؤسسات التعميم العالي في األردن في مجاالت 
ا مية وتطويرىيإنتاج البرمجيات التعميمية، واالستفادة من شبكة االنترنت بجمب البرمجيات التعم

 بما يتوافق مع المناىج الدراسية.
 
( بعنوان: استطالع آراء المعممين حول واقع استخدام 2222دراسة )االديمي،  .5

 الحاسوب في المدارس الثانوية اليمنية.
إلى استطالع آراء المعممين حول واقع استخدام الحاسوب في المدارس الثانوية  الدراسة ىدفت 

عممين واتجاىات الطمبة نحو الحاسوب، لإلجابة عمى أسئمة اليمنية الخاصة من وجية نظر الم
سوبية في المدارس ومدي الدراسة والمتعمقة بمدي توافر التسييالت المادية من أجيزة وبرامج حا

استخداميا، والتعرف عمى أىم الصعوبات التي تواجو استخدام الحاسوب في المدارس والتعرف 
، واستخدم المنيج الوصفي التحميمي، وتكون اسوبالحعمى اتجاىات الطمبة نحو استخدام 

التعميم  إلدارةجميع معممي المدارس الخاصة في المحافظات اليمنية التابعة  من مجتمع الدراسة
طالب  (3100( مدرسة وفييا )43األىمي والخاص في وزارة التربية والتعميم والبالغ عددىا )

معممي ومعممات الحاسوب والبالغ عددىم ( وجميع 310وطالبة ، اختير منيم عينة عددىا)
(، وطبق الباحث استبانتين: إحداىما لجمع البيانات عن مدي توافر األدوات والمواد 68)

الخاصة بالحاسوب ودرجة استعمالو، والصعوبات التي تواجو ىذا االستخدام، والثانية لمعرفة 
زة الحاسوب والطابعات اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب ، أشارت النتائج إلى توافر أجي

االفتراضية والميزرية، السماعات واالقراص المرنة وبدرجة كبيرة، كما أشارت إلى وجود صعوبات 
تقمل من استخدام الحاسوب بدرجة كبيرة: كقمة توافر أجيزة العرض ، البرمجيات الجاىزة 

أوصي و الدراسي ، ومشرفي المختبرات وقمة التدريب قبل الخدمة وباإلضافة إلى ازدحام العبء 
قامة  الباحث بقيام وزارة التربية والتعميم بتوفير البرمجيات الحديثة وامدادىا لممدارس الخاصة وا 
مراكز إلنتاج البرمجيات التعميمية وبالتعاون مع الجامعات وااليعاز لممسؤولين والخبراء 

ة عقد دورات والمختصين إلى إدخال مادة الحاسوب كمقرر في البرنامج الدراسي، وضرور 
 ثنائيا.اتدريبية لمعممي الحاسوب إلنتاج البرمجيات قبل الخدمة و 
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 -السابقة: تعميق عمى الدراسات 
من خالل استعراض الباحثين لمدراسات السابقة وجد ان اىتماماتيا تختمف، فمنيا ما تركز  .1

دام الحاسوب في اىتماميا حول واقع استخدام مختبر الحاسوب في تدريس ومنيا ما ييتم باستخ
 اإلدارات المدرسية والعمل اإلداري.

وأكدت الدراسات عمى الحاجة الماسة لالستفادة من الحواسب في مجال التعميم والتعمم ومن  .2
 ثم أكدت عمى أىمية دور الحاسوب في تنمية الميارات لدي المعممين والمتعممين.

رسية في تفعيل مختبرات كشفت الدراسات عن وجود قصور في تناول دور اإلدارة المد .3
 الحاسوب. 

 أجمعت جميع الدراسات عمى ضرورة التوسع في مجال مختبرات الحاسوب وعالقتيا بالتعميم. .4
 استخدمت جميع الدراسات المنيج الوصفي التحميمي، واستعممت االستبانة كأداة لتحقيق. .5

 - واالختالف:أوجو االتفاق 
 (2012، )عبد هللاودراسة  (2012 )العواممة،استخدمت دراسة  من حيث المنيج: .1

( المنيج 2005( ودراسة )الطيبي،2002)االديمي، ودراسة  (2002)النداف، ودراسة 
 الوصفي التحميمي 

 (2002)النداف، ودراسة  (2012، )عبد هللاطبقت دراسة  من حيث عينة الدراسة: .2
عمى المعممين والمعممات، بينما طبقت دراسة  (2002)االديمي، ودراسة 
 عمى الطالب والمعممين. (2005)الطيبي،

 اعتمدت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لمدراسة. من حيث األداة: .3

 - السابقة:أوجو االستفادة من الدراسات 
 .السابقة اختيار موضوع الدراسة من خالل التوصيات المذكورة في الرسائل .1
 كتابة المقدمة. .2
 سموب المستخدم.منيج واألالأفادت في التعرف عمى  .3
 اختيار أداة االستبانة المناسبة وكيفية أعدادىا. .4
 االطالع عمى المصادر والمراجع المختمفة والتي تتناسب مع الدراسة الحالية. .5
 التعرف إلى المعالجات اإلحصائية المناسبة. .6
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 الثالثالفصل 

 الطريقة واإلجراءات

 - تمييد:
اتبعيا الباحثين في تنفيذ الدراسة، وذلك خالل يتناول ىذا الفصل تفاصيل اإلجراءات التي 

توضيح المنيجية، ووصف المجتمع، وتحديد العينة، ومن ثمة إعداد األداة المستخدمة وتحميميا 
 بياناتيا واستخالص النتائج وىي كالتالي:

  - الدراسة:منيج 

  الوصفي التحميمي.المنيج ه الدراسة استخدمنا في ىذ

( ىذا المنيج بأنو " أسموب في البحث يتم من خاللو جمع 263، 2003حيث عرف عبيدات )
المعمومات والبيانات عن ظاىرة ما أو حادث ما او واقع ما وذلك لمتعرف عمى الظاىرة التي 
ندرسيا وتحديد الوضع الحالي ليا والتعرف عمى جوانب القوة والضعف من أجل معرفة مدي 

 غيرات جزئية أو أساسية فيو.صالحيو ىذا الوضع أو مدى الحاجة ألحداث ت

 -مجتمع الدراسة: 
  .(21رفح وعددىم )التكنولوجيا لمصف العاشر في مدارس المعممات جميع المعممين و 

 رفح.-مديرية التربية والتعميمجميع طمبة الصف العاشر األساسي في مدارس ومن 
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  - الدراسة:عينة 
حيث بمغت  الدراسة،مثل جزء من مجتمع تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية بحيث ت

 .( طالب وطالبة81، و)المعممين والمعممات( من 21)
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (1جدول )

 النسبة المئوية العدد البيان المتغير

 جنس المعمم
 5551 11 معمم

 4551 9 معممة

 100% 20 المجموع

 الخبرة

 / / سنوات 5أقل من 

10-5 7 3551 

 6551 13 سنوات 10أكثر من 

 100% 20 المجموع

 جنس الطالب
 5151 41 طالب

 5151 41 طالبة

 100% 80 المجموع

 

 -الدراسة: أداة 
استخدم الباحثون االستبانة كأداة في الدراسة، لمتعرف عمى آراء عينة الدراسة حول واقع 

 من وجية نظر المعممين والطمبة. ايمختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوج توظيف
 ولقد مرت عممية بناء األداة بالمراحل التالية:

 المختبرات المدرسية. توظيفالتي تناولت واقع  السابقة االطالع عمى الدراسات .1
 (1)ممحق رقم  ( فقرة20)خاصة بالمعممين حيث تكونت من اعداد االستبانة  .2
 (2)ممحق رقم  ( فقرة15من )حيث تكونت اعداد االستبانة خاصة بالطمبة  .3
خراجيا بالصورةعمييا متعديل لتبانة عمى محكمين عرض االس .4   .النيائية وا 
 التعديل عمى االستبانة حسب اراء المحكمين واخراجيا بالصورة النيائية. .5
 يتم اإلجابة عن كل فقرة من الفقرات االستبانة وفق مقياس )ليكرت( الخماسي. .6

  - لمدراسة: ناعتمدت الدراسة عمى أداتيو 
 مقياس متعمق بالمعممين والمعممات. .1
 صف العاشر األساسي.لم بالطالب والطالباتمقياس متعمق  .2
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 :المقياس المتعمق بالمعممين والمعممات أواًل:
 :الصــدق
  المحكمين:صدق 
( عمى مجموعة من المحكمين ممحق 1بصورتو األولية ممحق ) المقياسبعرض  الباحثون قام 
 المقياس عديل والحذف واإلضافة إلى أن وصلحكمين بإبداء أراءىم من حيث الت( وقام الم3)

  .(1ممحق ) النيائية إلى صورتو
  :صدق االتساق الداخمي

  (:2في جدول )والدرجة الكمية لممجال كما ىو موضح  الفقرات تم حساب معامالت االرتباط بين
 جة الكميةمعامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدر  (2جدول )

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 

1578 ** 6 
1558** 

11 
1579 ** 16 1578 ** 

2 
1567 ** 7 

1569** 
12 

1581 ** 17 1574 ** 
3 

1575 ** 8 
1561** 

13 
1569 ** 18 1573** 

4 
1562 ** 9 

1579** 
14 

1578 ** 19 1581** 

5 
1563 ** 11 

1584** 
15 

1578 ** 21 1571 ** 
 /// غير دالة إحصائيا            1515مستوى دالة عند  *                  1511دالة عند مستوى  **

 .1511عند مستوى دالة إحصائيا  المقياس( أن جميع فقرات 2الجدول )يتضح من 
 :ثبات المقياس

 Cronbach Alphaاخ معامل ألفا كرونببطريقة  تم حساب الثبات المقياس
 Cronbach Alphaعن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ لممقياس تم حساب الثبات الكمي 

 كما ىو موضح: spssطريق برنامج الحاسوب  عن
 معامل الثبات ألفا كرونباخ (3جدول )
 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 1.91 21 الدرجة الكمية لالستبانة

 لمفقرات مرتفع ودال إحصائيا.( أن معامل ألفا كرونباخ 3الجدول )يتضح من 
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 -األساسي: المقياس المتعمق بطمبة الصف العاشر  ثانيًا:
 :الصــدق
  المحكمين:صدق 
( عمى مجموعة من المحكمين ممحق 2األولية ممحق ) بصورتو المقياسبعرض  الباحثينقام 
 المقياس عديل والحذف واإلضافة إلى أن وصليث الت( وقام المحكمين بإبداء أراءىم من ح3)

 .(2ممحق ) إلى صورتو النيائية
  :صدق االتساق الداخمي

 (4جدول )الكمية لممجال كما ىو موضح في  والدرجة الفقرات تم حساب معامالت االرتباط بين
 معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكمية (4جدول )

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 

1562 ** 6 
1578 ** 11 

1562 ** 

2 
1574 ** 7 

1574 ** 12 
1567 ** 

3 
1561 ** 8 

1574 ** 13 
1584 ** 

4 
1559 ** 9 

1561 ** 14 
1573 ** 

5 
1573 ** 11 

1559 ** 15 
1562 ** 

 /// غير دالة إحصائيا            1515مستوى دالة عند  *                  1511دالة عند مستوى  **
، مما يدل 1511عند مستوى دالة إحصائيا  المقياس( أن جميع فقرات 4الجدول )يتضح من 

 . عمى اتساق الفقرات والدرجة الكمية لممقياس
 ثبات المقياس

 Cronbach Alphaألفا كرونباخ  بطريقة معاملتم حساب الثبات الستبانة 
 Cronbach Alphaعن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ مقياس لمتم حساب الثبات الكمي 

 كما ىو موضح  spssطريق برنامج الحاسوب  عن
 معامل الثبات ألفا كرونباخ (5جدول )
 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 1.91 15 الدرجة الكمية لالستبانة

وىو معامل ثبات  155 لمفقرات أعمى من( أن معامل ألفا كرونباخ 5الجدول )يتضح من 
 .1515مرتفع ودال إحصائيا عند مستوى داللة 
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 الفصل الرابع
 تحميل النتائج وتفسيرىا

  - اإلحصائية:األساليب 
، معامل ارتباط بيرسون، معامل ألفا كرونباخاألساليب اإلحصائية  استخدم الباحثون 

 .T.testاختبار و 

 - :تحميل النتائج وتفسيرىا
باستخدام الوسط الحسابي  الباحثون  قامتفسير وتحميل النتائج حيث  الباحثينيتناول   

 .التابعةواالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة عمى التساؤالت 
مختبر الحاسوب في تدريس  توظيفما واقع  عمى:ولإلجابة عمى السؤال األول والذي ينص 
 من وجية نظر المعممين والمعممات؟مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي 

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف  توظيفيوضح النسب المئوية لواقع  (6جدول رقم )
 العاشر األساسي من وجية نظر المعممين والمعممات

 م
رقم الفقرة 
في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة النسبة المئوية

 1 94 0.47 4.7 أشجع الطمبة عمى استخدام الحاسوب في تعمم مبحث التكنولوجيا 3 1
امتمك الميارات الكافية لتوظيف مختبر الحاسوب في تدريس  1 2

 مبحث تكنولوجيا المعمومات.
4.65 0.67 93 2 

تتضمن خطتي الدراسية استخدام مختبر الحاسوب في تدريس  2 3
 مبحث التكنولوجيا 

4.5 0.76 90 3 

استخدم مختبر الحاسوب في شؤون اإلدارة الصفية كالتقارير  4 4
 والتخطيط لمدروس.

4.4 0.88 88 4 

 5 88 0.68 4.4 استخدم مختبر الحاسوب كوسيمة تعميمية في المواقف التعميمية. 6 5
 6 87 0.49 4.35 اوزع الطمبة عمى األجيزة في مجموعات متكافئة. 8 6
التقديمية في مختبر الحاسوب لموحدات التعميمية  أقدم العروض 13 7

 المتضمنة في منياج التكنولوجيا 
4.35 0.75 87 7 

استخدم مختبر الحاسوب في الشؤون اإلدارية )االمتحانات،  5 8
 اصدار الشيادات(

4.3 0.98 86 8 

اتفقد مختبر الحاسوب قبل دخول الطمبة وبعد خروجيم من  7 9
 مختبر الحاسوب.

4.3 0.47 86 9 

 11 86 0.92 4.3استخدم مختبر الحاسوب في إجراء األبحاث العممية بمساندة  18 11
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 الطمبة.
 11 85 0.85 4.25 أنظم أدوار الطمبة داخل مختبر الحاسوب. 15 11
 12 85 0.85 4.25 اعمل عمى تأمين أجيزة مختبر الحاسوب. 21 12
 13 84 0.52 4.2 و األىداف المطموبةاتابع أدوار الطمبة وتوجيو النقاشات نح 9 13
 14 84 0.41 4.2 أحرص عمى التفاعل بين الطمبة داخل مختبر الحاسوب  16 14
أشجع الطمبة عمى الحضور إلى مختبر الحاسوب دون  17 15

 الحصص المدرسية.
4.2 0.7 84 15 

اطور الوحدات التعميمية المتضمنة في مبحث التكنولوجيا في  12 16
 المدرسي توافقًا مع مبحث التكنولوجياالمنياج 

4.15 0.81 83 16 

أساعد الطمبة عمى إعداد المنشورات ذات الصمة بمختبر  14 17
 الحاسوب.

4.15 0.88 83 17 

 18 81 1 4.05 استخدم مختبر الحاسوب في تطوير ميارات حل المشكالت 11 18
 19 80 0.92 4 .احرص عمى استخدام مختبر الحاسوب لمطمبة المبدعين 19 19
 21 77 1.04 3.85 استخدم مختبر الحاسوب ألغراض البحث. 11 21

  85.6 0.49 4.28 الدرجة الكمية

 %(61= 111*5/3) الفرضي:المتوسط 
مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا  توظيفواقع أشارت نتائج الدراسة أن نسبة 

ما نسبتو  الباحثين حددى عال، حيث %( وىو مستو 8556بمغت ) لمصف العاشر األساسي
 % كمستوى افتراضي.61

والتي نصت عمى    (،1( يتضح أن أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم )6بالنظر إلى الجدول رقم )
 %(،94" والتي نسبتيا ) أشجع الطمبة عمى استخدام الحاسوب في تعمم مبحث التكنولوجيا"

"  استخدم مختبر الحاسوب ألغراض البحث والتي نصت عمى " (،11ويتضح أن الفقرة رقم )
  .%(77احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا )

 
لمصف  اويفسر الباحثون ارتفاع نسبة توظيف مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجي

المعممين  كالمتالمختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا وكذلك  ةالعاشر إلى أىمي
، ويرى الباحثون أن بامتيازكون الحاسوب وسيمة تعميمية  لتوظيفومميارات الكافية والمعممات ل

تزويد تشجيع الطالب لمتعمم بواسطة مختبر الحاسوب يساعدىم في التحصيل العممي، كذلك 
ساعد عمى توظيف استخدام مختبر الحاسوب في تدريس  الدراسية خطةالمعممين والمعممات ال

 المختبر.
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 تعمممختبر الحاسوب في  توظيفما واقع  عمى:السؤال الثاني والذي ينص  ولإلجابة عمى
 مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي من وجية نظر الطالب والطالبات؟

 مختبر الحاسوب من وجية نظر الطالب والطالبات توظيفيوضح النسب المئوية لواقع  (7جدول رقم )

 م
رقم الفقرة 
في 
 االستبانة

متوسط ال الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الرتبة المئوية

 1 82.2 1.22 4.11 أمتمك القدرات الميارية في استخدام الحاسوب بشكل عام 1 1
أعتقد أن الحاسوب يساعد عمى تحسن المستوى التعميمي في  3 2

 81 1.26 4.05 مبحث التكنولوجيا
2 

حل المشكالت في يساعد التواجد في مختبر الحاسوب عمى  7 3
 79.5 1.38 3.98 التكنولوجيا مبحث

3 

أرى أن الحاسوب يؤثر إيجابًا بمدى االستيعاب والفيم في مبحث  4 4
 78.8 1.25 3.94 التكنولوجيا 

4 

 5 77 1.48 3.85 التكنولوجيا مبحثيثير مختبر الحاسوب اىتمام الطمبة في  8 5
 6 75.3 1.34 3.77 التواجد في مختبر يتعامل المعمم بجدية مع الطمبة أثناء  6 6
يساعد معمم التكنولوجيا الطمبة في إعداد منشورات ذات صمة  13 7

 72.3 1.61 3.62 بمختبر الحاسوب
7 

يتابع معمم التكنولوجيا الطمبة ويوجو النقاشات نحو األىداف  12 8
 72.1 1.3 3.6 التكنولوجيا مبحثالمطموبة في تدريس 

8 

 9 71.6 1.21 3.58 رفة في البرامج التعميمية المستخدمة في الحاسوب أمتمك المع 2 9
يشجع معمم التكنولوجيا الطمبة عمى استخدام الحاسوب في تعمم  9 11

 70.4 1.5 3.52 مادة التكنولوجيا
11 

 11 68.6 1.47 3.43 يوزع معمم التكنموجيا الطمبة عمى األجيزة في مجموعات متكافئة 11 11
د معمم التكنولوجيا مختبر الحاسوب قبل دخول الطمبة وبعد يتفق 11 12

 66.9 1.47 3.35 خروجيم.
12 

يساعد المعمم الطمبة في استخدام مختبر الحاسوب في إعداد  14 13
 66.9 1.5 3.35 األبحاث العممية.

13 

يحرص معمم التكنولوجيا عمى وجود الطمبة المبدعين في مختبر  15 14
 64.2 1.59 3.21 الحاسوب.

14 

 15 60.7 1.77 3.04 يسمح لنا معمم التكنولوجيا بالتردد عمى مختبر الحاسوب  5 15
  72.5 0.96 3.62 الدرجة الكمية

 %(61= 111*5/3) الفرضي:المتوسط 
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مبحث التكنولوجيا لمصف  تعمممختبر الحاسوب في  توظيفواقع أشارت نتائج الدراسة أن نسبة 
% 61ما نسبتو  الباحثين حدد، حيث %( وىو مستوى عال  72.5بمغت ) العاشر األساسي
 كمستوى افتراضي.

والتي نصت عمى    (،1( يتضح أن أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم )7بالنظر إلى الجدول رقم )
 ح%(، ويتض8252" والتي نسبتيا ) أمتمك القدرات الميارية في استخدام الحاسوب بشكل عام"

يسمح لنا معمم التكنولوجيا بالتردد عمى مختبر الحاسوب  صت عمى "والتي ن (،5أن الفقرة رقم )
  .%(6157" احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا )

 

يفسر الباحثون ارتفاع نسبة الطالب والطالبات في توظيف مختبر الحاسوب في تعمم مبحث 
ب يساعدىم في تحسن التكنولوجيا إلى قدراتيم الميارية في استخدام الحاسوب وان الحاسو 

لتي تواجييم في المبحث بشكل مستواىم التعميمي في مبحث التكنولوجيا وحل معظم المشكالت ا
الكبيرة  مدافعيتيويري الباحثون بأن ىناك أقبال لمطالب لمتعمم بواسطة مختبر الحاسوب لكبير، 

  باستخدام الحاسوب في التعمم.
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  يمي: ىلمى ما لإلجابة عمى السؤال الثالث والذي ينص ع
 المعممين والمعممات تعزى لمتغير جنس المعمم؟ استجابات في

بحساب المتوسط واالنحراف  الباحثون  قاملمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس 
ويوضح  (أنثى–)ذكر  جنس المعمم( تبعًا لمتغير T.testاختبار ) الباحثون  استخدمالمعياري و 
 مييا:ع( النتائج التي تم الحصول 8جدول )

  (معممة-المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتيا تعزى لمجنس )معمم  (8جدول )

االنحراف  المتوسط التكرار الجنس
 المعياري 

 " ت "
مستوى 
 الداللة

 0.25 4.28 11 ذكر
1512 1598 

 0.71 4.28 9 أنثى

 (8يتبين من الجدول )
توجد فروق ذات  أنو الحيث يتضح  α=1515من  أكبر sig = (0.98الداللة )وى مست أن قيمة

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  توظيف في واقعداللة إحصائية 
 األساسي تبعًا لمتغير جنس المعمم.
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سطة مختبر بوا تدريس مبحث التكنولوجيا دافعية المعممين والمعممات إلىذلك  الباحثون يفسر 
الحاسوب كما يرجع السبب وراء ذلك إلى تواجد مختبر الحاسوب في جميع المدارس التابعة 
لمديرية التربية والتعميم في رفح وان المختبرات مجيزة بأحدث األجيزة التي تساعد المعممين 

بر ، وكذلك رغبة المعممين والمعممات وتشجيعيم لمطمبة بتوظيف المختوالمعممات في التدريس
 الحاسوب في عممية التعميم والتعمم.

 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  يمي:لإلجابة عمى السؤال الرابع والذي ينص عمى ما 

 المعمم؟تعزى لمتغير خبرة  استجابات المعممين والمعممات
بحساب المتوسط واالنحراف  الباحثون  قاملمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس 

( النتائج 9جدول )ويوضح الخبرة ( تبعًا لمتغير T.testاختبار ) الباحثون  استخدمالمعياري و 
 عمييا:التي تم الحصول 

  المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتيا تعزى الخبرة (9جدول )

االنحراف  المتوسط التكرار الخبرة
 المعياري 

 " ت "
مستوى 
 الداللة

5-11 7 4.33 0.31 

ر من أكث 1574 1532
11 

13 4.25 0.58 

 (9يتبين من الجدول )
توجد فروق ذات  أنو الحيث يتضح  α=1515من  أكبر sig = (0.74الداللة )مستوى  أن قيمة

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  توظيف في واقعداللة إحصائية 
 خبرة المعمم.تبعًا لمتغير  األساسي

 
إلى أن جميع المعممين والمعممات تعطي ليم الدورات التدريبية الكافية  يفسر الباحثون ذلك

لتوظيف مختبر الحاسوب بغض النظر عن خبرة المعممين والمعممات وكذلك لدافعيتيم في 
 توظيف المختبر في عممية التدريس.
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ة توجد فروق ذات داللة إحصائي يمي: ىللإلجابة عمى السؤال الخامس والذي ينص عمى ما 
 تعزى لمتغير جنس الطالب؟ استجابات الطالب والطالباتفي 

بحساب المتوسط واالنحراف  الباحثون  قاملمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس 
ويوضح  أنثى(–)ذكر  جنس الطالب( تبعًا لمتغير T.testاختبار ) الباحثون  استخدمالمعياري و 
 مييا:ع( النتائج التي تم الحصول 11جدول )

 
  المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتيا تعزى جنس الطالب (01جدول )

االنحراف  المتوسط التكرار الجنس
 المعياري 

 " ت "
مستوى 
 الداللة

 0.95 3.89 40 ذكر
2589 1511 

 0.93 3.37 40 أنثى

 (11يتبين من الجدول )
توجد فروق ذات  أنو حيث يتضح α=1515من  أقل sig = (0.01الداللة )مستوى  أن قيمة

مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  تعمممختبر الحاسوب في  توظيف في واقعداللة إحصائية 
 .لصالح الذكور األساسي تبعًا لمتغير جنس الطالب

 
معممين وىذا ما لم العبء الدراسي أن العبء الدراسي لممعممات أكثر من إلىالباحثون ذلك  يعزو

أكثر من الطالب حيت الطالبات  سوب في عممية التعمم لديتوظيف مختبر الحاأثر عمى 
حصمنا من المعمم المشرف عمى بعض اإلحصائيات الخاصة بالعبء الدراسي لممعممين 
والمعممات ووجدنا ان العبء الدراسي لممعممات أكثر من المعممين بقميل مما ادي إلى وجود ىذا 

 . الفرق في استجابات الطالب عن الطالبات
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 - نتائج الدراسة:
 - تتمخص نتائج الدراسة إلى ما يمي:

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  توظيفأن نسبة واقع  .1
 %( وىو مستوى عال8556األساسي من وجية نظر المعممين بمغت )

مبحث التكنولوجيا لمصف العاشر  تعمممختبر الحاسوب في  توظيفأن نسبة واقع  .2
 %( وىو مستوى عال7255ي من وجية نظر الطمبة بمغت )األساس

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث  توظيف في واقعتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .3
 التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي تبعًا لمتغير جنس المعمم.

مختبر الحاسوب في تدريس مبحث  توظيف في واقعتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .4
 خبرة المعمم.تبعًا لمتغير  ولوجيا لمصف العاشر األساسيالتكن

مبحث  تعمممختبر الحاسوب في  توظيف في واقعتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .5
 التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي تبعًا لمتغير جنس الطالب لصالح الذكور.

 
 - التوصيات:

 غراض البحث.توظيف مختبر الحاسوب ألعمى تشجيع المعممين والمعممات  .1
 .التأكيد عمى المعممين والمعممات االىتمام بالطمبة المبدعين في مجال الحاسوب .2
في  مختبر الحاسوب توظيفعمى ضرورة والمعممين التأكيد من قبل المشرفين التربويين  .3

 .أعداد المنشورات والبرامج المختمفة المتعمقة بمبحث التكنولوجيا
ر لمختبر الحاسوب وخصوصا الطمبة المتميزين تشجيع الطمبة عمى التردد باستمرا .4

 والمبدعين. 
 .تحصيميم العممي لمبحث التكنولوجيا زيادة توعية الطالب عمى أىمية مختبر الحاسوب في .5
خاصة بمبحث التكنولوجيا وذلك عقد دروس توضيحية التأكيد عمى المعممين والمعممات  .6

 من خالل مختبر الحاسوب.

 - مقترحات الدراسة:
مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا بالمراحل  توظيفدراسة حول واقع  اجراء .1

 الثانوية(.)األخرى 
أجراء دراسة حول دور اإلشراف التربوي في تفعيل دور مختبر الحاسوب في تدريس مبحث  .2

 التكنولوجيا.
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 المالحق
 (1ممحق رقم )
 الخاصة بالمعممين والمعممات أداة الدراسة في صورتيا النيائية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ،،،السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو،

 مختبر الحاسوب في تدريس مبحث التكنولوجيا توظيف "واقع
 لمصف العاشر األساسي"

أرجو منكم اإلجابة بأمانة وصدق عمى جميع تساؤالت االستبيان عممًا بأن بيانات االستبيان 
 سرية وىي ألغراض الدراسة العممية
 أواًل: البيانات الخاصة بالمعمم: 

 أنثى             ذكر :الجنــــس. 1
 سنوات  11أكثر من             11- 5      سنوات 5من  الخبرة: أقل. 2

                                                                         

 الفقرات م
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قمية 
 جدا

1 
الحاسوب في تدريس  امتمك الميارات الكافية لتوظيف مختبر

 مبحث تكنولوجيا المعمومات.
     

2 
تتضمن خطتي الدراسية استخدام مختبر الحاسوب في تدريس 

 مبحث التكنولوجيا 
     

3 
أشجع الطمبة عمى استخدام الحاسوب في تعمم مبحث 

 التكنولوجيا
     

4 
استخدم مختبر الحاسوب في شؤون اإلدارة الصفية كالتقارير 

 لمدروس. والتخطيط
     

5 
استخدم مختبر الحاسوب في الشؤون اإلدارية )االمتحانات، 

 اصدار الشيادات(
     

      استخدم مختبر الحاسوب كوسيمة تعميمية في المواقف التعميمية. 6
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7 
اتفقد مختبر الحاسوب قبل دخول الطمبة وبعد خروجيم من 

 مختبر الحاسوب.
     

      ة في مجموعات متكافئة.اوزع الطمبة عمى األجيز  8

      اتابع أدوار الطمبة وتوجيو النقاشات نحو األىداف المطموبة 9

      استخدم مختبر الحاسوب في تطوير ميارات حل المشكالت 11

      استخدم مختبر الحاسوب ألغراض البحث. 11

12 
اطور الوحدات التعميمية المتضمنة في مبحث التكنولوجيا في 

 ياج المدرسي توافقًا مع مبحث التكنولوجياالمن
     

13 
أقدم العروض التقديمية في مختبر الحاسوب لموحدات التعميمية 

 المتضمنة في منياج التكنولوجيا 
     

14 
أساعد الطمبة عمى إعداد المنشورات ذات الصمة بمختبر 

 الحاسوب.
     

      أنظم أدوار الطمبة داخل مختبر الحاسوب. 15

      أحرص عمى التفاعل بين الطمبة داخل مختبر الحاسوب  16

أشجع الطمبة عمى الحضور إلى مختبر الحاسوب دون  17
 الحصص المدرسية.

     

18 
استخدم مختبر الحاسوب في إجراء األبحاث العممية بمساندة 

 الطمبة.
     

      احرص عمى استخدام مختبر الحاسوب لمطمبة المبدعين. 19

      اعمل عمى تأمين أجيزة مختبر الحاسوب. 21
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 (2ممحق رقم )
 أداة الدراسة في صورتيا النيائية الخاصة بالطالب والطالبات

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ،،،،

 مختبر الحاسوب في تعمم مبحث التكنولوجيا توظيفواقع "
 "لمصف العاشر األساسي

منكم اإلجابة بأمانة وصدق عمى جميع تساؤالت االستبيان عممًا بأن بيانات االستبيان أرجو 
 سرية وىي ألغراض الدراسة العممية

                                                                                              
 أواًل: البيانات الخاصة بالطالب: 

 
 أنثى             كرذ :الجنــــس. 1
                                                                                    

 الفقرات م
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قمية جدا

أمتمك القدرات الميارية في استخدام الحاسوب  1
 بشكل عام

     

ة في البرامج التعميمية أمتمك المعرف 2
 المستخدمة في الحاسوب 

     

أعتقد أن الحاسوب يساعد عمى تحسن  3
 المستوى التعميمي في مبحث التكنولوجيا

     

أرى أن الحاسوب يؤثر إيجابًا بمدى  4
 االستيعاب والفيم في مبحث التكنولوجيا 

     

يسمح لنا معمم التكنولوجيا بالتردد عمى  5
 اسوب مختبر الح

     

يتعامل المعمم بجدية مع الطمبة أثناء التواجد  6
 في مختبر 
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يساعد التواجد في مختبر الحاسوب عمى حل  7
 التكنولوجيا مبحثالمشكالت في 

     

يثير مختبر الحاسوب اىتمام الطمبة في  8
 التكنولوجيا مبحث

     

يشجع معمم التكنولوجيا الطمبة عمى استخدام  9
 اسوب في تعمم مادة التكنولوجياالح

     

11 
يتفقد معمم التكنولوجيا مختبر الحاسوب قبل 

 دخول الطمبة وبعد خروجيم.
     

يوزع معمم التكنموجيا الطمبة عمى األجيزة في  11
 مجموعات متكافئة

     

12 
يتابع معمم التكنولوجيا الطمبة ويوجو النقاشات 

 مبحث نحو األىداف المطموبة في تدريس
 التكنولوجيا

     

يساعد معمم التكنولوجيا الطمبة في إعداد  13
 منشورات ذات صمة بمختبر الحاسوب

     

يساعد المعمم الطمبة في استخدام مختبر  14
 الحاسوب في إعداد األبحاث العممية.

     

يحرص معمم التكنولوجيا عمى وجود الطمبة  15
 المبدعين في مختبر الحاسوب.

     

 

 (3ممحق)
 ألداة الدراسة نقائمة بأسماء المحكمي

 جية العمل االسم م

 مشرف تربوي  عبد الباسط المصري  1

 معمم حسام أبو طو 2

 معمم دمحم العكر 3
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(4ممحق)  
 صور طالب البحث العممي اثناء العمل

 متابعة المشرف التربوي ألبحاث الطالب

 

 متابعة المعمم المشرف ألبحاث الطالب

 
 ارة الطالب لمدرسة فتحي الشقاقيزي

 

 فتحي الشقاقي في مدرسة زيارة الطالب ألحد الفصول

 
 زيارة مدرسة مريم فرحات

 

 أثناء تعبئة االستبانة الخاصة بالطالب
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 فتحي الشقاقيمدرسة في صورة لمفريق البحثي 

 

 صورة لمفريق البحثي مع وزرارة التربية والتعميم

 
 مدرسة مريم فرحاتفي  صورة لطالب البحث

 

 مدرسة مريم فرحاتفي صورة لطالب البحث 

 
 زيارة أحد الفصول في مدرسة مريم فرحات

 

 الطالب ألبحاثصورة لمتابعة الوزارة 
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